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  ع.فتحی.م نوشته|تو آغوش من گناه رمان

 negahroman@  ما تلگرام کانال

 negahroman.ir     سایت آدرس

 :همدقم

 نداره دیدن چی هیچ  ، اینجا  نکن وا چشاتو

 نـداره شنیدن ، ها لحظهِ  سکوتِ   صداي

 میکنن پرواز کرکسا که آسمونی توي

 نداره پریدنِ  حس ، شاپرکی هیچ دیگه

 خالیه وقته خیلی ، باغچهِ  نجیب دستاي

 نداره چیدن کاغذي گالي ، گلدون تو از

 بشه رو و زیر دنیاِ  تموم ، بیاد باد بذا

 نداره تپیدن دیگه ، که آهنی قلباي

 شده کهنه ، سفیدِ  اسب ي قصه ، وقته خیلی

 نداره رسیدن جادههاِ  آخر که قتیو
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 عزیزم ، جـُرمه آدمبزرگاِ  قانونِ  نقض

 ....نداره دیدن چی هیچ اینجا ، نکن وا چشاتو

 عمیقــی نفــس..کــرد خــاموش را دوربیــنش و گرفــت حــافظ مقبــره از راهــم عکــس آخــرین
 تابســتان اواســط..کــرد نگــاه عظمــت پــراز و زیبــا بنــاي آن بــه و کــرده هــایش ریــه مهمــان

 کــه همــانطور..نبــود بــیش جهنمــی گرمــا ایــن مــزاج گــرم ماهــک وبــراي..گــرم هــوا و بــود
ــه ــب مقنع ــه عق ــو را اش رفت ــید جل ــدون میکش ــه ب ــه توج ــاه ب ــاي نگ ــره ه ــذکرهاي خی  م

ــد مــی اورا کــه اطــرافش ــه پاییدن ــا..رفــت رنگــش اي نقــره ماشــین ســمت ب  دســت اینکــه ب
 دومــم دســت هــم خــودم چــون شــاید گفــت دل در..داشــت دوســتش عجیــب ولــی بــود دوم
 ..دارم دوست رو ماشین این

ــب ــش عجی ــن از گرفــت دل ــی..دوم دســت واژه ای ــرد ســعی ول ــوار..باشــد ارام ک ــین س  ماش
 شـنبه  سـه  امـروز ..افتـاد  راه و کـرد  تنظـیم  خـودش  روي بـه  درجـه  اخـرین  تـا  را کـولر  و شد

 گفتــه..میرفــت مهربــانش متــین دنبــال چندســال ایــن هــاي شــنبه ســه تمــام مثــل وبایــد بــود
 رابطــه بــراي چقــدر مثــال ایــن و ترنــد خــودي،خــودي پشــت صــد از هــا غریبــه کــه بودنــد

 ..میکرد صدق ماهک و متین میان

ــود کــم عشــق..بــود مــرد ایــن عاشــق حــد از بــیش ماهــک و  و پــدر حــس توصــیف بــراي ب
ــه ــان دختران ــکر..بینش ــروز خداروش ــه ام ــک ب ــورد ترافی ــر و نخ ــع س ــاید،موق ــم ش ــی ه  کم

ــر ــه زودت ــب ب ــین مط ــیده مت ــود رس ــی..ب ــل از را اش گوش ــب داخ ــانتو جی ــتانه م  اش تابس
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 و گـرم  صـداي  چندثانیـه  بعـداز ...گرفـت  را متـین  شـماره ،الگـو  رسـم  بعـداز  و کشـید  بیرون
 :پیچید حس بی و سرد گوشی داخل متین محبت از مملوس

 جان ماهک سالم-

 نشســت ماهــک هــاي لــب روي یــاس زده جوانــه تــازه هــاي غنچــه همچــون،محــوي لبخنــد
 ..کند حسش توانست هم فاصله ازهمین متین که

 ..عموجون سالم-

 پـنج  کـه  اش خانـه  بلبـل  بـراي ..اش عزیزکـرده  صـداي  شـنیدن  بـا  متـین  کـرد  عشـق  وچقدر
 او نبــود دختــر ایــن اگــر کــه گفــت دل در و بــود کــرده ســکونت عمــارتش قفــس در ســالی
 ..میمرد ها االن از زودتر

 دخترم؟؟ کجایی-

ــه شــده شــیطان ماهــک ــر کمــی فقــط میخواســت دلــش ک ــه س ــن ســر ب ــت عمــوي ای  دوس
 :گفت مرموزانه لحنی با بگذارد اش داشتنی

ــدونم- ــون نمی ــام عموج ــط!کج ــی روي فق ــابلو از یک ــا ت ــته ه ــب نوش ــاي مط ــر اق ــین دکت  مت
 ..شمس

ــده وبعــد ــین..ســرداد بلنــدي خن  دقــایقی دختــرکش فهمیــد وقتــی و کــرد اي خنــده هــم مت
 :گفت و انداخت ایش قهوه چرم کیف داخل را وسایلش است شده عالف در دم
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 ..پایین میام االن،وروجک اي-

 ..منتظرم عموجون باشه-

 شـد  پـر  و کـرد  نگـاه  متـین  مطـب  تـابلوي  بـه ..گذاشـت  داشـبورد  روي و کـرد  قطع را گوشی
 ..لذت حس از

ــذت ــاطر ل ــود بخ ــوي وج ــازنینش عم ــا..ن ــر ی ــد بهت ــدر بگوی ــاهمخونش پ ــن او..ن ــرد ای  را م
 بـراي  شـد  پنـاهی  پـیش  سـال  پـنج  زمسـتانی  سـرد  هـاي  شـب  در کـه  مـردي !داشـت  دوست
 ..شهر این تیزکرده دندان هاي گرگ برابر در ماهک

 آمد؟؟ می چه ماهک سر به نبود غریبه مهربان مرد این اگر و

ــا متــین و بازشــد مطــب در ــازکرد را درجلــو...رســاند ماهــک ماشــین بــه خــودرا عجلــه ب  و ب
ــار ــک کن ــندلی روي ماه ــو ص ــت جل ــک..نشس ــرش ماه ــد را س ــه و برگردان ــه ب ــذاب قیاف  ج

 عمــویش  از ســن  ایــن  در هــم  آن حــد  از بــیش  جــذابیت  کمــی ..کــرد  نگــاه  عمــویش
 گفت؛ ماهک روبه زنان لبخند بعیدنبود؟؟متین

 

 ..شدي معطل عزیزم ببخشید-

ــک ــا ماه ــانی ب ــم مهرب ــه در چش ــاي تیل ــین ه ــه مت ــار ک ــا در انگ ــب آنه ــه ش ــرده الن ــود ک  ب
 :گفت و دوخت



 اختصاصی نگاه رمان
 

7 
 

 !!نباشین حرفیه؟؟خسته چه این عموجون عه-

 

 :زدوگفت ماهک سرشانه دست با ارام متین

 باباجان باشی سالمت-

ــر ــد اگــ ــو میگفتنــ ــک دل در کیلوکیلــ ــدو ماهــ ــات قنــ ــد آب نبــ ــه دروغ کردنــ  نگفتــ
 پــدر زبــان از گفتــنش کــه بــود دریغــی بــی هــاي گفــتن باباجــان ایــن محتــاج بودند؟؟چقــدر

 ..بود دریغ همیشه همخونش

 

 :گفت میکرد نگاه عقب به آینه از که همینجور و زده استارت را ماشین

 یانه؟؟ بود شلوغ مطب امروز-

 :دادوگفت تکیه صندلی به متین

 ..بدنبود-

 ...کرد هدایت اصلی الین سمت به را ماشین و داد تکان سري ماهک

 چطوربود؟؟ عکاسی-

 :گفت و داده بیرون محکم را نفسش
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ــال شــهر عمو؟؟شــلوغی بگــم کجــاش از اووف-  یــک گشــتن تــاب یکســوژه یکطرف؟؟دنب
 ..شهر این تو میشه دیوونه ادم کال!!طرف

 

ــین ــه مت ــاي ب ــن شــیرین غرغره ــرك ای ــدا دل در و خندیــد دخت ــکرکرد را خ ــاطر ش  بخ
 ..بود بخشیده او به حاال میکرد خداطلب از همیشه که دختري

 

 ..بود بیابان سراب در واقعی اي چشمه شبیه درست دختر این

 ...دوخت رو روبه به چشم ماهک و کند استراحت کمی تا بست را چشمانش متین

 

 و میکـرد  بررسـی  را بـود  گرفتـه  کـه  هـایی  عکـس  تمـام  بایـد ،داشـت  زیـادي  کارهاي امشب
 هـایش  مجلـه  کـه  میکـرد  کـار  معتبـري  نشـریه  در..میبـرد  نشـریه  بـه  آنهـارا  ویـرایش  بعداز

 ..داشت فروش جهان تمام در

 احتمــال..کــرد نگــاه مهربــان متــین بــه و گرفــت جلــو از چشــم،خروپــف صــداي شــنیدن بــا
 بــه ســاعتی نــیم از بعــد..بــود شــده خســته عزیــزش عمــوي و بــوده شــلوغ مطــب امــروز داد

 نســل در نسـل  و نداشــت کـاخ  از کمتــر کـه  عمــارتی..رسـیدند  شــمس متـین  بــزرگ عمـارت 
 ..بود رسیده شمس پسرهاي به
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 ..شد داخل و بازکرد را عمارت در ریموت با ماهک

 

ــوي ــارت درب جل ــز عم ــرده ترم ــدش و ک ــوي از را کمربن ــه جل ــینه قفس ــد اش س ــی..کن  کم
 ..داد تکان را متین شانه ارام دستش با و شد خم متین سمت به

 ..جون عمو-

 بلنـدتري  زمزمـه  بـا  و دهـد  تکـان  را متـین  شـانه  دوبـاره  مجبورشـد  کـه  نخـورد  تکـانی  متین
 :گفت

 متین عمو-

ــین ــل ماهــک آواي کــه مت ــروز..داد فاصــله را هــایش چشــم شــنید را اش شــده بلب  کمــی ام
 تکــانی را اش تکیــده بــدن و پاشــاند او روي بــه لبخنــدي..بــود شــده ســنگین خــوابش

 میانســال ســرخدمتکار ،خــانم گلــی..رفتنــد عمــارت بــه و شــدند پیــاده ماشــین از هــردو..داد
 را هــایش دسـت  ماهــک..آمـد  ماهــک سـمت  بــه اش قلقلـی  و تپــل هیکـل  همــان بـا  عمـارت 
ــازکرد ــا ب ــوش در ت ــد آغ ــن کش ــی زن ای ــد ب ــري در..را مانن ــه از کس ــوش در ثانی ــی آغ  گل

 شـده  قـاطی  داغ پیـاز  بـا  کـه  را مـریم  گـل  بـوي  همیشـه  و بـود  مـریم  بـوي  عاشـق ..رفت فرو
ــراهن از را ــی پی ــانم گل ــام خ ــرد استمش ــام..میک ــتگی تم ــایش خس ــوش در را ه ــن آغ  زن ای

 ماهــک خســته روح و تــن بــراي نــاب بهشــتی همچــون آغــوش کــه زن ایــن..میگذاشــت جــا
 ..بود
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 :گفت و کشید بیرون خانم گلی آغوش از آرام درا خو ماهک

 نباشی خسته جون گلی سالم-

 :کردوگفت تر محکم را اش روسري گره خانم گلی

 ..باشی سالمت مادرجان سالم-

 ..عطر و لحن این با بود گرفته خو انگار..را گلی هاي گفتن مادر داشت دوست

 :گفت و گذاشت ماهک کمر پشت دست مهربانانه گلی

 ..نشی زده گرما تو برو دخترم-

 کرد ولو کولر مقابل مبل جلوي را خود و شد پذیرایی وارد سریعا ماهک

 

 ..بازکرد تندتند را مانتواش هاي دکمه و کشید سرش روي از سریعا را اش مقنعه

 

 ..آمد حال به کولر بخش لذت سرماي از و بست را چشمانش

 پـذیرایی  بـه  و کـرده  تعـویض  راحتـی  لبـاس  دسـت  یـک  بـا  را اش رسـمی  هـاي  لبـاس  متین
 ..امد
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 و نشســت بودنــد گذاشــته پــذیرایی در ماهــک ســلیقه بــه کــه رنگــی کــرم راحتــی مبــل روي
 ..دوخت چشم اش کرده عزیز به

 

 بــه را کمـی  لبخنـد  کــه بـود  خوشـحال ..نبـود  قبــل پنجسـال  ماهـک  آن دیگــر کـه  مـاهکی  بـه 
 ..بداند را قضایا تمام میخواست دلش هم هنوز ولی بود بازگردانده او هاي لب

 

 مغمــوم بلبـل  ایـن  تـا  میــزد پـر  دلـش ..گـل  از تــر پـاك  دختـر  ایـن  میکشــد رنـج  چـرا  بدانـد 
 بــه نبایــد کــه میدانســت..بــود روانشــناس یــک او ولــی...او بــا بگویــد دل راز و بازکنــد دهــان
ــار ــرف او از اجب ــد ح ــا..بکش ــال ت ــا بح ــیده او از باره ــود پرس ــی ب ــواب ول ــامعلومی ج  از را ن
 ..بود کرده دریافت ماهک

ــین ــاه ارام مت ــوچکش م ــه را ک ــرد ک ــم گ ــورت روي غ ــون ص ــابش همچ ــته مهت ــود نشس  ب
 :صدازد

 جان ماهک-

 

 عمو جانم:گفت بازکردو را چشمانش ماهک
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 ..ناهاربخور پاشو دخترم-

ــته ــود خس ــش و ب ــزي دل ــت را چی ــار..نمیخواس ــی انگ ــده را فیل ــود بلعی ــط و ب ــمانش فق  چش
 ..کردند می خواب طلب

 ..کنم استراحت میخوام فقط میخورم بعدا عموجون سیرم-

 

 نکردوگفت؛ مخالفتی ماهک حرف برابر در متین

 دخترم باشه-

 بــاال مرمــري پلکــان از و زده بغلــش زیــر را اش مقنعــه و زد اي نیمچــه لبخنــد ماهــک
 ..رفت

ــاقش درب ــانتو و مقنعــه..واردشــد و گشــود را ات ــاب اتــاق گوشــه را اش م ــاب و کــرد پرت  ت
 بلنــدش گیسـوان  کمنـد  کـه  بـازکرد  را موهـایش  گیـره ..زد تـن  بـه  رنگـی  طوسـی  وشـورتک 

ــانه روي ــایش ش ــان ه ــد پریش ــوکمند..ش ــارت گیس ــمس عم ــود ش ــی و ب ــرد پرنسس  میک
 ..عمارت این اهالی براي

 

 را نــازکی پتــو..رهــاکرد تخــت روي را خــود و کشــید اش چســبیده بهــم موهــاي بــین دســتی
 فکرکــردن  مجــال کــه بــود خســته انقــدر ..بســت را چشــمانش و کشــید خــودش روي
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ــت ــواب و نداش ــیرخودکرد اورا خ ــه..اس ــر چ ــه بهت ــواب ک ــد خ ــا باش ــه ت ــد دوش ب ــم کش  غ
ــام ــن تم ــنج ای ــال پ ــی س ــام..را لعنت ــایی تم ــه را روزه ــار ک ــی در انگ ــوخت جهنم  دم و میس
 ..غم الهه گفت او به باید ماهک جاي به شاید..نمیزد

ــا ــم واقع ــه ه ــود اي اله ــایی در ب ــت و زیب ــده..متان ــود خانومش ــی دل و ب ــرد م ــاي از ب  مرده
 شمس خاندان  جوان

 

ــم ــایش چش ــازکرد را ه ــک و ب ــی پل ــاره..زد ارام ــاي از دوب ــگ رویاه ــبهم و گن ــاهی و م  گ
 ..بازکرد روزهایش این نامرد دنیاي روي به چشم و کشید دست شیرینش

 

ــاق..بلندشــد تخــت روي از و داد تکــانی را اش شــده خشــک و خســته تــن ــود تاریــک ات  و ب
 ..بود شده خواب پر کمی امروز که زد حدس ماهک

 

ــا ــد دســت ب ــرق کلی ــاال ب ــرش ب ــنایی و زد را س ــاق در روش ــم ات ــد حک ــذت..فرماش ــرد ل  از ب
ــنفش رنــگ ــاقش ب ــورتش دســت..ات ــل و راشســت وص ــه مقاب ــه..ایســتاد آین ــر ظــاهر ب  دخت
 دل ودر..غـم  و رنـج  شـده  بـزرگ ،بـود  شـده  بـزرگ  کـه  دختـري ..دوخـت  چشـم  آینـه  داخل
ــد ــت بای ــب گف ــار عجی ــرش روزگ ــرده پی ــود ک ــتی..ب ــین دس ــد ب ــاي کمن ــت ه  و دار حال

 ..کرد مرتب آنهارا وکمی برد میرسید پاهایش پشت تا حداقل که پریشانش
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ــه،مــاهش همچــون صــورت آن در ــردي هــاي تیل ــزد بــرق اش زم ــرد کــه زمردهــایی..می  گَ
 ..بود کرده مات را هایش زمردي و کرده النه انها روي به خاکستر

 ..میچرخید زبانها روي شمس فامیل در اش زیبایی و بود زیبا

ــا را موهــایش ــه و برداشــته دراور روي از را دوربیــنش و بســت محکــم کــش ب  تــابش لــپ ب
 ..کرد وصل

 

ــس ــاي عک ــادي ه ــه زی ــود گرفت ــارتش و ب ــان را مه ــداد نش ــم..می ــن در ک ــته ای ــالش رش  ت
 ..بودند ماهري عکاس همچین دنبال همه حاالهم و بود نکرده

ــا ماهــک..کــرد اســتخدام اش نشــریه در اورا همــه از زودتــر نریمــان ولــی ــه ب ــاد ب  آوردن ی
 کــه میدانســت...نشــاند اش شــده اصــالح و مرتــب ابروهــاي بــین ناخودآگــاه اخمــی نریمــان

ــایش عکــس اگــر ــوچکترین ه ــکالی ک ــد داشــته اش ــد باش ــرکوفت بای ــنود س ــان از بش  نریم
 ..جدي

 ..بود غرورش خوردشدن با برابر،نریمان از شنیدن سرکوفت و

ــه داشــت غــروري  خــاك زمردهــاي آن در وقتــی کــه شــیرینی غرورهــاي همــان از..دختران
 ..اخمو و جدي نریمان از میبرد دل مینشست اش گرفته
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 نریمان از برده دل که نمیدانست دلبرك این و

 

ــایش چشــم ــرده را ه ــود ریزک ــا و ب ــت ب ــه دق ــس ب ــا عک ــاه ه ــرد نگ ــر..میک ــه عکســی ه  ک
 و پرتــی حــواس روي از کــه هــم انهــایی و کــرده ویــرایش را نداشــت تــوجهی قابــل کاســتی

 ..میکرد دیلیت هم بود گرفته حوصلگی بی

 ..کرد بررسی را عکس زوم گزینه با و بازکرد را دوربین حافظه داخل عکس آخرین

 

 ..ماند خیره عکس از اي گوشه در نگاهش که میچرخید عکس روي به چشم

 ..بود مانده خاطرات در غرق و شد گم همانجا در انگار

 بـی  دختـرك  صـورت  بـه  تـف  آخـر  روز کـه  اش لعنتـی  خـود ..بـود  خـودش  ولـی  باورنمیکرد
 ..سنگسار حکم فقط:میگفت رحمی بی تمام با و بود انداخته گناه

 نکرده؟؟ گناه چه؟؟براي براي سنگسار حکم اصال

 

 ..میباخت او آغوش در را دنیاش و دین روزي که مردي از متنفرشد چقدر او و

 ..نشست اش گرفته مه جنگل هاي تیله در اشک نم



 اختصاصی نگاه رمان
 

16 
 

 کــرده تحمیــل او بــه کــه را چیزهــایی تمــام کــرد فرامــوش..کــرد فرامــوش نمیشــود گــاهی
ــد ــت کــرد فرامــوش..ان ــده حرم ــده دری ــاه و ش ــی هــاي نگ ــم ب ــارا آدم رح ــوان..ه  نمیت

 و شــوم پــاییز آن کنــد فرامــوش نمیتوانســت هــم گنــاه بــی دختــرك ایــن و..کــرد فرامــوش
 ..اش جوانی شوق و شور بود گرفته ماهک از که را لعنتی

 

 اشـک  انگشـت  سـر  بـا ..را تـاب  لـپ  شـده  نفـرین  دکسـتاپ  صـفحه  میدیـد  تـار  هایش چشم
 ..ماهک باش اروم:گفت و گرفت را چشمش گوشه شده شیطان

 جهــانی جنــگ اش جمجمــه در انگــار و بــود آمــده درد بــه ســرش...کــرد نگــاه او بــه دوبــاره
ــا هرکــدام..گذشــته خــاطرات میــان جنگــی..بــود افتــاده راه  پــرده مقابــل تمــام رحمــی بــی ب

 ...میگرفتند نقش چشمانش

 ...دیده غم الهه این دل در میکند پا به آشوبی چه هریک نمیدانستند

 پاشا:کرد زمزمه را اسمش ارام

 ..را پاشا ابهت از پر و خاص اسم داشت دوست چقدر

 ..بشکند این از بیشتر دلشنمیخواست..کرد دیلیت را عکس وقفه بدون

 ..خورد آب بدون و برداشت بخشی آرام قرص کشو توي از و بست را تاب لپ
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 ..بود شده اضافه هم سردرد این که بود کم قلبش سوزش..بود آمده درد به سرش

 تنــگ نفــس و بــود آور خفقــان اتــاق هــواي..آمــد بیــرون اتــاقش از و کشــید عمیقــی نفــس
 ..دیده رنج دختر این براي میکرد

 

 متــین بـا  پرسـی  احـوال  مشــغول کـه  دیـد  در آسـتانه  در را مهرانــه کـه  پیچیـد  پلکـان  پـیچ  از
 ..ایستاد متین کنار و آمد پایین پلکان از..بود

 :گفت رویی ترش با و کرده اخمی ماهک دیدن با مهرانه

 ..ندادن یاد بهت سالم-

 ..دخترك بر میتوپید اینگونه که نبود متین قبیله از انگار زن این

 :ترکردوگفت زبان سر با را هایش لب ماهک

 ..اومدمسالم االن ببخشید-

 ..شد پذیرایی ووارد نکرد او به توجهی مهرانه

 :گفت مهربانی با و گرفت را ماهک بازوي متین

 !میدونی که اخالقشو دخترم کن ولش-

 ..سرپناه بی دخترك براي بود مهربان غریبه این چقدر
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 ..جون عمو میدونم-

 کـه  اسـت  ایـن  از تـر  محکـم  دختـر  ایـن  میدانسـت  و شـد  قـرص ..شـد  قـرص  دلش هم متین
 ..شود ناراحت مهرانه زنکی خاله هاي حرف با

 دارد؟؟ سر در چه زن این که نمیدانستند هیچ و..شدند پذیرایی وارد هردو

 

ــک ــل روي ماه ــلطنتی مب ــه س ــل ک ــه مقاب ــت  مهران ــت قرارداش ــت و نشس ــایش دس  در را ه
 ..داد گره هم

 میــزد حــرف کمــال و فخــر از همیشــه کــه زنــی..نداشــت امشــب حــداقل را زن ایــن حوصــله
 ..نبود آبرو بی روسپی یک از بیش دختر این شکستن در ولی

ــین ــی مت ــرف ب ــه ح ــه ب ــاه مهران ــرد نگ ــه میک ــت ک ــا میخواس ــم ب ــایش چش ــر آن ه  را دخت
 ..ببلعد

 ..مهرانه دلیل بی خصومت این بود عجیب برایش

ــواهر ــرش خ ــوب را بزرگت ــناخت خ ــن و میش ــرت ای ــم در نف ــایش چش ــت ه ــبیه درس  ش
 ..بود شکیال به نفرتش

 روي را چــاي ســینی و شــد پــذیرایی وارد دســت بــه ســینی خــانم گلــی کــه داد تکــان ســري
 ...گذاشت میز
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 :گفت و زد لبخندي ماهک

 جون گلی ممنون-

 بـا  مهرانـه  کـه  بزنـد  حرفـی  خواسـت  و کـرد  ندیـده  مـادر  دختـرك  نثـار  مادرانـه  لبخنـد  گلی
 :دادگفت

 ..برداشت رو خونه همه گندش بوي.. سوخت غذات دیگه برو گلی-

 ..نزد دم و داشت نگه حرمت ولی کرد اخم مهرانه تندي این از ماهک

 ..رفت و کرد پاك اش روسري گوشه با را هایش چشم اشک خانم گلی

 ..را ماهک دل بشکند و بزند را حرفش تا بود وقتش

 متین داداش-

 :گفت و میزگذاشت روي را اش قهوه فنجان متین

 جان مهرانه بله-

 :گفت و انداخت ماهک به ارزشی بی نگاه مهرانه

 ..بستم رو مردم دهن بس از شدم خسته واال-

 :گفت ادامه در پس بود شده کنجکاو متین
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 برایچی-

 :وگفت کرد دراز ماهک سمت را دستش،

 یـک ..شـمس  متـین  خونـه  اومـده  کیـه  دختـره  ایـن  مـیگن  فامیـل  همـه !!دختـره  ایـن  بخاطر-
 کسـو  هـیچ  کـه  کسـی  میخـواد؟؟اونم  چـی  پولـدار  و مجـرد  مـرد  یـک  خونـه  تـو  جوون دختر
 ..بکشه باال ارثتو میخواد و کرده در به راه از تورو دختره این میگن همه!!نداره

ــرف ــایش ح ــل ه ــیش مث ــار ن ــه  م ــب ب ــک قل ــر ماه ــزد زه ــبش و می ــپش از را قل ــی ت  م
ــداخت ــن.. ان ــه زن ای ــزد انــگ میگفت؟؟داشــت چ ــه می ــري ب ــه دخت ــادي ک ــود م ــت!!نب  تهم

ــا کنــد مــی هرزگــی کــه میــزد ــرد دل ت ــود پــدرش مثــل کــه مــردي از بب  کمــی خــدایا و..!!ب
 !!کشیدن عذاب نیست کافی خدایا!!فلکزده دختر این به کن رحم

 !!ها شکستن دل میشد تمام!میشد تمام کاش

 ..میشد پایین باال گلویش در هلویی هسته مانند بغض

 را آخـر  تیـر  و کـرد  نگـاه  بـود  نشسـته  هـایش  چشـم  در اشـک  کـه  ماهـک  به فاتحانه مهرانه
 زد

 جلـو  و میپوشـه  کـه  هـم  لباسـایی  ایـن  بـا ،نامحرمـه  دختـره  ایـن  میگفـت  خانم ملوك دیروز-
ــرادرت ــوه ب ــاد عش ــب می ــتم خ ــک داداش ــرده ی ــه،م ــی!داره غریض ــه وقت ــن ببین ــره ای  دخت
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ــانواده ــداره خ ــب ن ــاهش خ ــه ب ــه میخواب ــن!دیگ ــره ای ــم دخت ــه از ه ــک خداش ــه ی  از بچ
 ..بشه ارث صاحب و بیاره داداشت

 ..را ترك قهوه از تر تلخ هاي حرف این نمیشنوید و میشد کر کاش

 نمیشود؟؟ الل زن این چرا اصال

ــک ــرش ماه ــایین را س ــداخت پ ــی و ان ــار ب ــرات اختی ــکش قط ــم از اش ــایش چش ــاري ه  ج
 ..شد

 ..زن این رحمی بی از میسوخت دلش

 ..بود او خونی دشمن بیچاره ماهک انگار بود بسته کمر به شمشیر چنان که زن این

 ..میکشد عذاب دخترکش ببیند نداشت تاب دیگر متین

ــود دختــرش ــود اش کــرده عزیــز!ب  عمــل منطقــی و بگــذري احســاس از گــاهی بایــد ولــی!ب
 !!کنی

 :گفت تمام قاطعیت با و  کرد حالجی ذهنش در یکبار را هایش حرف پس

ــرف دیگــه- ــدیث و ح ــه ح ــن!!بس ــردا م ــک ف ــیغه رو ماه ــنم خــودم ص ــوام!!میک ــنم میخ  ببی
 بزنه؟؟ حرفی ماهک به تا میشه پیدا کسی دیگه
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 حــاال بــود پــدرش دیشــب تــا کــه مــردي ایــن!!مهربــان مــرد ایــن حــرف از گرفــت نفســش
 کــرده تشــدید را اخمــش مهرانــه..میخــورد بهــم همــه از حــالش..شــود همســرش میخواسـت 

ــود ــت،ب ــا میخواس ــرف ب ــایش ح ــک ه ــم از را ماه ــین چش ــدازد مت ــی بیان ــا ول ــایش ج  را پ
 ..بود کرده تر محکم

 ..داداش ولی-

 :گفت جدي و کرده اخم متین

 ..بشنوم چیزي دیگه نمیخوام زدم حرفمو-

ــس ــاال نف ــی ب ــد نم ــار..ام ــش انگ ــایش شُ ــه ه ــاي ب ــیژن ج ــو،اکس ــید مون ــربن اکس ــد ک  تولی
 ..میکردند

 اینجـا  در دختـر  انگـار  نـه  کـه  انگـار  و کننـد  مجادلـه  او سـر  بـر  اینگونـه  نمیشد باورش خدایا
 ..دارد حضور

 متــین صــداي..میدیــد تــار را همــه هــایش چشــم..هــوایی بــی هــواي..میخواســت هــوا دلــش
 ..میشنوید ذهنش در شده اکو را مهربانش

 ..افتاد زمین به و رفت گیج سرش نرفته اول قدم..بلندشد مبل روي از
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 بــه لعنــت اه..کشــید بغــل در را حســش بــی تــن و رســاند ماهــک بــه خــودرا هراســان متــین
ــه او حافظــه ــادش ک ــه ی ــود رفت ــن ب ــه ای ــرایش جگرگوش ــترس ب ــانی هیجــان و اس ــد ناگه  ب

 ..است

 :گفت تشر وبا کرد مهرانه به رو

 بگــو فامیـل  همـه  بـه  بـرو  و ببـین  رو نامـه  صـیغه  بیـا  هـم  فـردا ..بـرو  حـاال  شـد  خنـک  دلـت -
 ..شده متین زن ماهک

 

 ..گذاشت تخت روي اورا ارام و بازکرد را ماهک اتاق در..رفت باال ها پله از و

 ..رو مه این نداشت بهرو رنگ

ــورتش مهتــاب ــه ص ــی ســریع..میخــورد زردي ب ــی کــه و زد صــدا را گل ــه خــودرا گل ــاق ب  ات
 دوســت..کــرد قــل قــل دلــش تــه اي مادرانــه دلشــوره افتــاد ماهــک بــه چشــمش تــا..رســاند

 ..اش نداشته دختر اندازه به داشتش

 بیار قند آب یک زود گلی-

 اقا چشم-

 کرد لعنت را خواهرش دل در و گرفت را ماهک هاي دست
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 ..میریخت ماهک دهان داخل را شده شیرین اب جرعه جرعه قاشق با

ــابی رنــگ کــم کــم  هــایش پلــک پشــت ارام..شــد مــنظم هــایش نفــس و برگشــت اش مهت
 بـه  چگونـه  نمیدانسـت  آمـدو  نمـی  یـادش  چیـز  هـیچ ..بـازکرد  چشـم  کـم  کـم  و خـورد  تکان

 بــک فلــش ذهــنش در اتفاقــات همــه..دیــد را متــین کــه بلنــدکرد را آمده؟؟ســرش اتــاقش
 ..شد تمام هوا دوباره..خوردند

ــک ــک در اش ــاي مردم ــرخ ه ــده س ــت اش ش ــا و نشس ــوري ب ــه دلخ ــدري ب ــه پ ــد ک  قص
 ..بعیدبود غریبه این از حداقل...دوخت چشم داشت همسرشدن

 ببینـد  غـم  نداشـت  طاقـت ...کـرد  ریشـه  دلـش  در غـم ،دیـد  را مـاهکش  دلخـور  نگاه تا متین
 ماهــک..زودبــود االن هـایش  حــرف گفــتن بـراي  ولــی..دختــرش گرفتـه  مــه هــاي جنگـل  در

 گفت؛ و بلندشد تخت روي از.. میکرد استراحت باید

 ..میکنیم صحبت فردا دخترم کن استراحت-

ــی و ــیچ ب ــی ه ــاق از حرف ــرون ات ــت بی ــت روي ارام..رف ــید تخ ــم و درازکش ــایش چش  را ه
ــم روي ــت ه ــام..گذاش ــات تم ــب اتفاق ــراي را امش ــار ب ــر یکب ــرور دیگ ــرد م ــدن از..ک  دی

 ..متین و مهرانه هاي حرف تا پاشا دوباره

 ..میریختند اش گونه روي به هایش چشم ساحل بین ما از یکی یکی هایش اشک

 ..میکند دق دارد دخترکی اینجا که اي گذاشته تاراج به کجا را عدالتت خدایا



 اختصاصی نگاه رمان
 

25 
 

 ..نمیزند اوسر به کسی و میشود دفن هایش غصه زیر دختري دارد اینجا

 ..پناه یک جز میخواست چه دخترك

 ..روزگار هاي صفت گرگ دست از فرار یک جز

 ...خوابید گریه با هم امشب و بود اشک از خیس هایش چشم

ــنش ــد ت ــداي...میلرزی ــه ص ــاي نال ــش ه ــرون از دلخراش ــاق بی ــم ات ــنیده ه ــد ش ــین..میش  مت
 ..بود مشغول کارش دفتر در شب هاي نیمه تا و بود شلوغ سرش کمی امشب

 ..شنید را عزیزکرده هاي ناله صداي که آمد بیرون اتاق از و بست را تابش لپ

 بـرایش  کـه  ارامبخشـی  هـاي  قـرص  لطـف  بـه  چنـدماهی  ولـی  داشـت  عـادت  هـا  نالـه  این به
 ..نمیکرد ناله دیگر ماهک بود کرده تجویز

ــاقش در ــازکرد ارام را ات ــل و ب ــد داخ ــرق..ش ــه ع ــانی ب ــک پیش ــون ماه ــاري رودي همچ  ج
 ..بود

 ..انداخت متین آغوش به خودرا و پرید خواب از ماهک که زد صدایش ارام

 ..عوضی کن ولم میگفت فقط و زد گریه زیر بلند

 ..ساله پنج عذاب همان..سیاه کابوس همان..بود اومده دوباره او

 ...میلرزید متین بغل در زیرباران گنجشک مانند



 اختصاصی نگاه رمان
 

26 
 

 شــود ارام کمــی تــا میکــرد ارامــی نجواهــاي گوشــش دم و داده ماســاژ را ماهــک کمــر متــین
 ..ترسیده زیباي این

 صــورت حالیکــه در و کــرد دریــغ پدرانــه آغــوش ان از خــودرا ماهــک کــه گذشــت دقــایقی
 :گفت متین به رو میکرد پاك را اشکش از خیس

 ..کردم بیدارتون خواب از عموجون ببخشید-

 معــذرت چــرا:کــرد زمزمــه و گرفــت آغــوش در اورا دوبــاره ماهــک بــه توجــه بــدون متــین
 ..باش آروم دخترم؟؟فقط میخواي

ــام ــرس و دلشــوره تم ــا ت ــم ه ــرم آن در شــد گ ــاي ه ــاك گرم ــه انگــار..پ ــی اصــال ک  کابوس
 ..نگشته باز او و ندیده

 و نالـه  ایـن  میدانسـت  و بـود  خوانـده  روانشناسـی ..بفهمـد  را چیـز  همـه  تـا  بـود  کنجکاو متین
 ..نیست سرسري کابوس یک بخاطر ترس

 جان ماهک-

 :گفت و برداشت متین شانه از سر ماهک

 عمو بله-

 گفت؛ و گذاشت ماهک هاي شانه روي را هایش دست متین
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ــرم- ــتش دخت ــت وق ــه نیس ــو هم ــرام چی ــف ب ــی؟؟پنج تعری ــاله کن ــارهمیم س ــی کن ــو ول  ت
 !!میبینی که هایی کابوس این از!نگفتی ات گذشته از هیچی

 :گفت و دوخت متین آسمانی هاي مشکی در چشم ماهک

 ..نیست مهمی چیز-

ــین ــه مت ــده کالف ــت ش ــاي دس ــک ه ــا را ماه ــت ب ــت محب ــراه و گرف ــا هم ــن ب ــان لح  اطمین
 :گفت بخشی

 !!باشه هرچی میکنم کمک بهت من..اعتمادکن من به روانشناسم یک من ماهک-

 کنی همکاري باید تو فقط

 

ــار تنهــایی ســال پــنج نبــود کــم..بگویــد دل راز بالخــره میخواســت دلــش  بــه را غصــه ایــن ب
 متـین  بـه  میخواسـت ..کنـد  تقسـیم  کسـی  بـا  خـودرا  غـم  تـا  بـود  وقـتش  حـاال ..کشیدن دوش

 ...سالهارا این هاي عذاب کند تمام و بگوید عزیزش

 :گفت و بلندشد تخت روي از

 ..بگم چیو همه براتون حاضرم و دارم کامل اعتماد شما به من-
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 نرفتــه بــین از مهرانــه و خــودش هــاي حــرف بخــاطر کــه اعتمــادي از شــد خوشــحال متــین
 ..بود

 :گفت و گرفت را ماهک دست و گذاشت تراس داخل صندلی دوتا متین

 ..آزاد هواي تو بریم-

 ..افتاد راه متین سر پشت و داد تکان را ماهکسرش

 ..انداخت گوش پشت را موهایش و نشست متین مقابل صندلی روي

 بگم؟؟ کجا از-

 ..بگو کابوس اون از..کرده اذیتت امشب که هرجایی از-

 ..میشد باال پایین گلویش در بغض و دلش در ترس دوباره

 ..میکرد سکوت نباید دیگر امشب..میگفت باید ولی

 :گفت و انداخت گره هم در را هایش دست

 کــرد تعطیــل رو کــالس  و اومــد مــدیر،ســرکالس نیومــد دبیــر آخــر زنــگ و بــود دوشــنبه-
 ..خونه برمیگشتم داشتم ها کوچه پس کوچه از همیشه مثل منم و
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 برگشــتم..ســاله12 شــایدم10حــدودا..زد صــدام پســري کهیــک پیچیــدم فرعــی یــک تــوي
ــمتش ــه س ــد ک ــزدیکم اوم ــن از..ن ــذهاي ای ــري کاغ ــه عط ــال ک ــر م ــی عط ــابود فروش ــو ه  ت
 :وگفت گرفت من سمت اونم که نداشت بیشتر یکی..بود دستاش

 ..شما مال اخریشم خانوم بیاین-

 کاغــــذو ام همیشــــه عــــادت بــــه..گــــرفتم ازش رو کاغــــذ و زدم روش بــــه لبخنــــدي
 کــه گــرفتم پـیش  راهمــو و نکـردم  تــوجهی بهـش  ولــی رفـت  ضــعف دلـم  اولــش..بوکشـیدم 

 ..نفهمیدم چیزي دیگه و تارشد چشمام

 :داد ادامه و انداخت نگاهی متین کنجکاو چهره به دادو بیرون را نفسش ماهک

 نــور کــم ابــاژور چنــد فقــط و بــود تاریــک جــا همــه بــازکردم چشــمامو شــدیدي باســردرد_
 بودم؟؟ اومده من که کجابود اینجا..بودند روشن برم و دور

 فشـار  ذهـنم  بـه ...شـدم  صـندلی  بـه  شـده  بسـته  پـاي  و دسـت  متوجـه  که دادم تکونی خودمو
 ..بعدش و عطري کاغذ اون،پسر اون!اومد یادم چی همه که اوردم

 هست؟؟ اینجا کسی:زدم جیغ

 کــه یکـی  جــز بـه  شـدند  خــاموش اباژورهـا  تمـام  یکهــو..شـنیدم  رو کسـی  هــاي قـدم  صـداي 
 دیــدم مقــابلم رو بلنــد اي ســایه..میشــد تــر نزدیــک هــاش قــدم صــداي..بــود ســرمن بــاالي

 :گفتم لکنت با..انداخت لرز به بدنمو رنگی عسلی هاي چشم برق سایه اون توي که
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 هستی؟؟ کی تو-

 :وگفت زد صداداري پوزخند

 کوچولو دختر عذابت فرشته-

ــبم ــل قل ــک مث ــارون گنجش ــرد دل دل زیرب ــید و میک ــزي از میترس ــه چی ــت ک  در نمیدونس
 ..انتظارشه

 ..ایستاد پشتم و ردشد جلوم از

ــا رو الکــل بــوي ــه مــرد ایــن نمیدونســتم..میکــردم حــس وجــود تمــوم ب  جــونم از چــی و کی
 ..میخواد

 دهــنم روي دســتمالی دهــنم بازشــدن محــض بــه..زدم جیــغ کــه کشــید موهــامو زیرمقنعــه از
 کـرد  پـاره  مـو  مدرسـه  فـرم  لبـاس  حرکـت  تویـک ..شـد  خـم  سـمتم  و مقابلم برگشت..بست

 ..میباریدن اشکام..کرد نگاه بدنم به و

 :کردوگفت فوت توصورتم نفسشو

 کوچولو ماه انتقامه وقت-

ــزدیکم ــد ن ــن و میش ــتر م ــل از بیش ــیدم قب ــم..میترس ــت دل ــزنم داد میخواس ــی ب ــنم ول  ده
 ..میزدم صدا رو خدا و مامانم و میزدم جیغ خفه باصداي..بود بسته
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ــندلی ــل رو ص ــه داد ه ــین روي ک ــادم زم ــه..افت ــاي دکم ــو ه ــازکرد پیراهنش ــدش و ب  کمربن
 !!انتظارمه در چی میدونستم و بستم چشمامو...آورد در هم

 ..رفتم هوش از کم کم و نمیومد باال دیگه نفسم

 بــودم داده پــس تــاوان..میکـرد  درد دلــم زیــر و کمــر..بـازکردم  چشــمامو چندســاعت بعـداز 
 ..میشد مرور مرد اون حرف ذهنم تو فقط..نمیدونستم دلیلشم حتی و

 ..کوچولو ماه انتقامه وقت-

 ..میلرزید آوار حال در خانه مانند هایش وشانه میکرد هق هق ماهک

 ..گرفت را اشکش قطره جلوي و زد بغل اورا متین..دختر این بود نکشیده عذاب کم

 ولــی!!بودنــد کــرده درازي دســت اش کــرده عزیــز بود؟؟بــه کشــیده چــه دختــر ایــن خــدایا
 گناه؟؟ کدامین چی؟؟براي براي

ــدر ماهــک ــود شــده ســبک هــایش شــانه..رفــت حــال از کــه زد هــق انق  مونســی دیگــر و ب
 ..داشت متین همچون

 بسازد؟؟ را ماهک دنیاي امشب از میخواست که بود پشتش مردي امروز از

 !!بس و میدانست خدا را اش چگونه ولی

 »مـاهــک«
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 ..کشیدم بیرون بالشت زیر از گوشیمو و زدم غلتی

ــازکردم چشــمامو الي ــه ب ــدم ک ــم دی ــانم اس ــفحه روي داره احمــدي خ ــیم ص ــمک گوش  چش
 ..میزنه

 کردم وصل رو تماس و کشیدم دراز پشت به

 بله-

 خوابی؟؟ هنوز تو جان ماهک سالم-

 چنده؟؟ ساعت مگه بله احمدي خانوم سالم-

 ..ظهره11ساعت دخترم-

 :زدم جیغ شده 11 ساعت گفتش تا

 چیی؟؟-

 صــدر آقــاي کــه نشــریه برســون خودتــو تــر ســریع هرچــی فقــط،تــر یــواش دختــرم واي-
 ..عصبیه بدجور ازت

 :گفتم تند تند میدویدم سرویس سمت که همونجور و بلندشدم تخت روي از

 ..نشریه میرسونم خودمو دیگه ربع یک تا احمدي خانم باشه-
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ــیو ــورتمو و دســـت..توســـرویس پریـــدم و کـــردم قطـــع گوشـ  بیـــرون و شســـتم صـ
ــدم ــامو..اوم ــک موه ــونه ی ــا و زدم ش ــش ب ــم ک ــتم محک ــوي از..بس ــد ت ــانتو کم ــلوار و م  ش
ــا و برداشــتم اي ســرمه  کیــف و زدم هــم لــب رژ یکــم..کــردم ســرم ســفید روســري یــک ب
 ..اومدم بیرون خونه از و بغلم زیر زدم پولم کیف همراه رو دوربین

ــوار ــین س ــدم ماش ــوت و ش ــد و زدم درو ریم ــم بع ــا ه ــرین ب ــرعت آخ ــمت س ــریه س  نش
 ..میروندم

 نریمـان  همـون  یـا  صـدر  آقـاي  تـا  نشـریه  میبـردم  عکسـارو  همـه  هشـت  سـاعت  بایـد  امروز
 روي چــاپ واسـه  بـره  بعـدهم  و کنــه نگـاه  عکسـارو  تاییـد  واســه میشـد  حسـاب  رئیسـم  کـه 
 بهـم  متـین  عمـو  کـه  خـوابی  قـرص  و دیشـب  اتفاقـات  بـا  خـب  ولـی ..مجله هاي صفحه و جلد
 ..نفهمیدم هیچی دیگه داد

 ..پیادهشدم زود و رسیدم نشریه جلوي دقیقه بیست بعداز

 کــه میکـردم  دعـا  دلـم  تــو..زدم رو 9طبقـه  دکمـه  و رسـوندم  آسانســور بـه  خودمـو  بـدو  بـدو 
ــان ــاد نریم ــبانی زی ــده عص ــه نش ــون..باش ــمینی چ ــود تض ــه نب ــه ک ــریه از ایندفع ــراج نش  اخ

 !!نشم

 

ــریه وارد ــدم نشــ ــانوم و شــ ــدم رو احمــــدي خــ ــه  دیــ ــوي داشــــت کــ ــالن تــ  رژه ســ
 :گفتم زنون نفس نفس و دویدم سمتش..میرفت



 اختصاصی نگاه رمان
 

34 
 

 احمدي خانوم سالم-

 گفت؛ و کشید راحتی نفس دید منو تا احمدي خانوم

 !!منتظرته صدر اقاي که دختر تو برو..رسیدي بالخره آخیش-

 :گفتم و کشیدم جلو روسریمو

 یانه؟؟ عصبانیه ازم-

 :گفت و داد تکون سري احمدي خانوم

 ..تو برو دخترم نمیدونم-

 شنیدم؛ صداشو ثانیه چند بعداز..زدم در و ایستادم اتاقش در جلوي

 تو بیا-

 !!خالیه دیدم که کردم نگاه صندلیش به..داخل رفتم و بازکردم رو اتاق در اروم

 پنجـره  حکـم  رسـما  کـه  اتـاقش  شیشـه  تمـام  دیـوار  پشـت  رو نریمـان  و چرخونـدم  چشمامو
 ..دیدم داشت رو

 ..میکوبید اتاق کف هاي پارکت روي مدام کفششو نوك و بود من به پشتش

 صدر آقاي-
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 ..خوندم خودمو فاتحه اش شده سرخ و عصبی صورت دیدن با من و سمتم برگشت

ــودم منتظــر و بســتم چشــمامو ــا ب  صــداي..کــردن ســرزنش و دعــوا بــه کنــه آنشــروع هــر ت
 ..میشد تر نزدیک داشت بهم که میشنیدم هاشو قدم

 آریافر خانوم-

 نمیخــواد دیگــه شــما میگــه االن حتمــا..میخونــدم خودمــو فاتحــه بایــد رســما دیگــه خــدا واي
 ..نشریه بیاین فردا از

ــازکردم آروم چشــمامو ــوم خاکســتریمو ســبز هــاي چشــم داشــتم ســعی حالیکــه در و ب  مظل
 ..زدم زل طوسیش هاي چشم تو کنم جلوه

ــا کــه بگــه میخواســت چــی نمیــدونم  بیــرون نفسشــو دیــد منــو نمــاي مظلــوم هــاي چشــم ت
ــه..کــرد فــوت ــود شــده مشــت..کــردم نگــاه دســتش ب ــاز رو مشــتش داشــت کــم کــم و ب  ب
 ..میکرد

 :گفتم سریع کنه مواخذه منو اینکه از قبل

ــا- ــذرت واقع ــوام مع ــاي میخ ــدر آق ــی!ص ــین هرچ ــق بگ ــد ح ــی داری ــن ول ــتم م  نمیخواس
 کــه اومــد پــیش خــانوادگی مشــکل یکســري بــرام دیشــب!کــنم معطلتــون اینجــوري

 ..موندم خواب هم دلیل همین به و بخوابم صبح هاي نزدیک تا نتونستم

 :گرفتم سمتش و برداشتم رو مموري دوربینم کیف توي از
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 !باشین راضی امیدوارم عکسا اینم-

 ..گرفت ازم رو مموري و انداخت بهم اي دیگه نگاه نریمان

ــه ایندفعــه- ــافر خــانوم میگــذرم اشــتباهتون از کــه آخری ــونین هــم حــاال..آری ــرین میت ــا ب  ت
 ..میدیم اطالع بهتون بعدي عکاسی براي که وقتی

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 خداحافظ صدر آقاي ممنون-

 خداحافظ-

 کــه احمــدي خــانوم پــیش بــرم خواســتم..زدم پهنــی لبخنــد و اومــدم بیــرون نریمــان اتــاق از
ــازي ــیم هــاي بچــه از یکــی ن ــه گفــت نشــریه خبرگــذاري ت  گــرفتم تصــمیم مــنم پــس..رفت

 کنم استراحت یکم تا خونه برگردم

 کـردم  عـوض  راحتـی  لبـاس  دسـت  یـک  بـا  لباسـامو ..رفـتم  اتـاقم  سـمت  و شدم عمارت وارد
 ..نشستم تخت روي و

 منـو  کـه  شـبی  همـون ..بـود  مونـده  لعنتـی  شـب  اون تـا  مـاه  یـک  دقیقـا ...کردم نگاه تقویم به
ــونم و جمعیــت پــر خــانواده از ــه کــه اي خــانواده..بــود جــداکرده مهرب  اعتمــاد دخترشــون ب

 ...مرتضی حاج ماهک به..داشتن
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ــوي و بســتم چشــمامو ــدونم..گــرفتم اشــکامو ریــزش جل ــارم کجــاي نمی ــو ک ــال17اون ت  س
 ..دادم پس تقاص نحس شب اون تو که بودم کرده اشتباه

 ..نداشت خبر ازش روحمم حتی که انتقامی پاي سوختم دلیل چه به من

 اســم اینکــه بــدون،ســاله21دختــر یــک مــن حــاال..نمیشــد دردم چــاره پشــیمونی دیگــه ولــی
 ..میشم محسوب یکزن باشه شده من شناسنامه وارد مردي هیچ

 ..میکنن نگاه بخت دم و مجرد دختر یک چشم به اونو همه که زنی

 ..کردم پاك امو گونه روي اشک و کشیدم آهی

ــک ــزو اش ــه ج ــی زندگیم ــه خیل ــار..عادی ــه انگ ــک ک ــاي اش ــن ه ــم م ــده ه ــدي وع ــده بن  ش
 ..بودند

 !!وعده پنج تا سه روز هر

 ..گذشته که چیزي واسه کنم گریه و بشینم اتاق این کنج تو نمیخواست دلم

 کــه روشــنی آینــده از رو مــن اینکــه جــز بــه نمیکــرد حــل رو چیــزي اشــک و گریــه
 ..میکرد دریغ بسازم  میخواستم

 و بلندبشـن !!بلندبشـن  جاشـون  از گذشـته  تـو  کـردن  گیـر  جـز  بـه  بایـد  هـا  آدم اوقات گاهی
 ..میکشه پایین سمت به باال از هارو آدم که هرچیزي و گذشته اون به بزنن پا پشت
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 ..ام گذشته به بزنم پا پشت که بود بقیه از تر سخت من براي که داشتم قبول

 ..گرفت دخترانگیمو و پاکی نشون ازم که اي گذشته

 ..نمیبازم هیچوقت من ولی

 ..زدم ذهنم تو شده شیرین تفکرات از لبخندي

 رو دنیـات  نـزار  میـزد  فریـاد  ذهـنم  تـو  کـه  تفکـري ..بـودم  زنـده  هـا  تفکـر  همـین  بخاطر من
 ..ندارن دنیات تو جایگاهی که هایی آدم کنن خراب

 ..بلندشد گوشیم پیامک صداي که بخوابم خواستم و کشیدم موهام بین دستی

 ..بازکردم رو مسیج و برداشتم تختم کنار عسلی روي از گوشیمو

ــالم« ــک س ــان ماه ــروز ج ــه ام ــار واس ــا ناه ــتوران بی ــگی رس ــینم..همیش ــت الزم ماش  نیس
 »..منتظرتم2ساعت!بیاري

 ..خوندم رو پیامک دیگه یکبار و انداختم باال ابروهامو

 داشت؟؟ چیکار من با متین عمو یعنی

 کــم کــم بایــد و بــود1ســاعت،انــداختم نگــاهی نــیم روم روبــه رنــگ یاســی گــرد ســاعت بــه
 ..میشدم آماده

 ..زدم تن به و برداشتم مشکی تنگ جین شلوار با سفید کتی مانتو
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ــاریکی چشــم خــط ــا ب ــب یکــم ب ــال آخــر در و کــردم صــورتم ضــمیمه هــم صــورتی رژل  ش
 ...انداختم موهام رو هم اي ساده مشکی

ــه امــروز جــون گلــی ــود کــرده زایمــان عروســش چــون نبــود خون ــا و ب ــه یــک ت ــه هفت  رفت
 ..مشهد

 متین عمو و من رستوران سمت رفتم و گرفتم یکسرویس و زدم زنگ تاکسی به

 ..دادم تکون دست متین عمو براي و بلندشدم صندلی روي از لبخند با

 ..بودم رسیده قرار سر،تر شناسانه وقت من همیشه مثل

 :گفت خنده با و رسوند میز به خودشو متین عمو

 ماهکم شدي برنده تو بازم-

 ..شد جلب بهمون اطراف هاي میز توجه که کردم بلندي خنده

 چـه  و فکـر  طـرز  چـه  خـودم  کـه  مهماینـه !!میکـنن  نگـاهم  چیجـوري  هـا  آدم کـه  نیسـت  مهم
 ..دارم رفتارم و زندگیم به نگاهی نوع

 ..گرفت رو سفارشامون و اومد گارسون که نشستم صندلی روي

 ..بدونم رو ناهار دعوت این دلیل تا بودم منتظر

 :گفتم و گذاشتم میز روي دستامو
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 نه؟؟ مگه نکردین صبر تاشب که داشتین مهمی کار فکرکنم-

 :گفت و گذاشت صندلی پشتی روي چرمشو کت متین عمو

 !نداشتیم وقت ولی نه که صبر!!صبرکنم نمیشد شب تا،دخترم اره-

 :گفتم و ریزکردم چشمامو

 باشیم؟؟ نداشته وقت وقت؟؟؟برایچی-

 :گفت و گرفت دستامو متین عمو

 خب؟؟ باشی آروم میخوام همه از اول-

 یــک عمـو  میدونسـتم  چـون !!وجـودم  تـه  از بلکــه نـه  ظـاهري  البتـه !!باشـم  آروم کـردم  سـعی 
 ..بفهمه ثانیه یک در حالتامو همه میتونه و قهاره روانشناس

 عموجون آرومم-

 :وگفت داد تکون سرشو

 یادته؟؟ که رو مهرانه و من دیشب هاي حرف-

 ..شد درد از ماالمال قلبم دوباره زن اون وسوزنده تلخ هاي حرف آوردن یاد به با

 ..بود زده مهرانه که زخمی روي بود نمکی متین عمو آخر حرف و
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 :گفتم و کردم نگاه متین عمو به دلخوري با

 !!مو به مو!یادمه رو همه بله-

 :گفت و داد آرومی فشار دستامو

 مــن بــه نســبت دیــدگاهت و کــردي فکرایــی چــه مــن راجــب حــاال تــا دیشــب از نمیــدونم-
ــه؟ شــده عــوض ــی!یان ــدون اینــو ول ــراي تــو ب ــه!!نداشــتمی دختــر مثــل مــن ب ــه و بیشــتر ن  ن

 !!کمتر

 ..بود اون امثال و مهرانه دهن بستن بخاطر فقط کردم مطرح رو پیشنهاد اون اگه

 بگـه  و بزنـه  زنـگ  کـه  بگیـره  جـدي  اونقـدري  حرفمـو  مهرانـه  نمیکـردم  فکـر  مـن  خـب  ولی
 !ببینن رو نامه صیغه تا عمارت میان فامیال از چندتا با امشب

 

 اورد بیرون رو پاکتی کیفش تو از و شد خم متین عمو

 

 !ماهک میشی محسوب من زن االن تو-

 ..دوختم چشم عمو به و کردم درشت بسکتبال توپ اندازه چشمامو

 :کردوگفت ارومی خنده دید منو شده درشت هاي چشم تا عمو
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 !!شده تنظیم پول با فقط که قالبیه نامه صیغه یک این چون!!الکی زن البتهیک-

ــی نفــس ــیدم راحت ــه نمیتونســتم هیچوقــت..کش ــین عمــو ب ــه مت  نگــاه همســر یــک چشــم ب
 !!کنم

 خیلـی  نگـاه  هـا  مهمـونی  و خیـابون  تـو  کـه  بـود  جـذابی  مـرد  هـم  متـین  عمـو  نگذریم حق از
 ..میکرد جلب خودش به رو ها زن و جوون دختراي از

 !!حامی یک!!بود پدر یک فقط من براي ولی

 کـه  بـوده  ایـن  بخـاطر  فقـط  گـرفتم  الکیـرو  نامـه  صـیغه  ایـن  اگـه  من بدون اینو جان ماهک-
ــورو ــرف از ت ــدیث و ح ــیش و ح ــون ن ــاي زب ــه ه ــال و مهران ــه امث ــت مهران ــنم راح ــط ک  فق
 !!همین

 ..گرفتم محکم رو متین عمو هاي دست و زدم پلکی

 !خودم از بیشتر حتی!! داشتم اطمینان مرد این به من

 نظرگــرفتن در بـدون  رو کـاري  هـیچ  میــدونم و دارم اعتمـاد  شـما  بـه  مــن!جـون  عمـو  باشـه -
 !!نمیدین انجام عواقبش

 :زدوگفت دستم رو اي بوسه متین عمو
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ــونم- ــد کــه بخــور غــذاتو حــاالهم..دختــرکم ممن ــریم بای ــه ب ــاده خون  در رو واســه بشــیم ام
 ..ماجوج یاجوج قوم با رویی

 ..شدم بود سردشده که غذایی خوردن مشغول و خندیدم

 ..باشم محکم باید امشب میدونستم

 همیشه از تر محکم

 شــب واســه تــا رفتــیم تشــریفات موسســه یــک بــه متــین عمــو همــراه ناهــار خــوردن بعــداز
 مجبورشــدیم نبــودش جــون گلـی  چــون..بــدیم ســفارش غـذا  و میــوه و شــیرینی مقــدار یـک 
 ..کنیم استخدام مستخدمم یک

 ..مستانه خاله اتاق به برم همراهش تا خواست ازم متین عمو خونه رسیدیم وقتی

 رفـت  اتـاق  کـنج .. بـود  کـرده  فـوت  پـیش  سـال 15 کـه  بـود  متـین  عمـو  همسر، مستانه خاله
 ..اورد بیرون رو کوچکی جعبه،رمزش زدن از پس و

 :گفت و اومد من نزدیک

 ..باشه تر مناسب فکرکنم االن ولی بدم بهت عروسیت وقت میخواستم اینو-

 ..کردم بازش و گرفتم عمو از رو جعبه
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 محـوي  لبخنـد  بـود  شـده  مـزین  زمـرد  نگـین  یـک  بـا  کـه  ظریفـی  سـفید  طال انگشتر دیدن با
 ..زدم

 عموجون ممنون خیلی-

 :کردوگفت بوس امو گونه متین عمو

ــت- ــتم دوس ــه داش ــو همیش ــه این ــون ب ــده دخترم ــی ب ــب ول ــدابیامرز خ ــرش خ ــاف عم  کف
 ..نکرد

 تــوي میشــد مسـتانه  از حــرف هروقــت کـه  عمیقــی بغـض ..داشــت بغــض متـین  عمــو صـداي 
 ..میکرد بغض عجیب من روزهاي این مرد..میپیچید اش مردونه صداي

 :گفتم و کردم ام حلقه انگشت داخل رو انگشتر

 ..میکنم مراقبت ازش جونم مثل-

 :گفت و کمرم پشت زد دست با متین عمو

 ..میرسن مهمونا االن..دخترم امادهشو برو-

 ..جون عمو چشم-

 و اوردم در لباســامو..رفــتم خــودم اتــاق طــرف و اومــدم بیــرون مســتانه خالــه اتــاق از
 ..دادم سوق حموم سمت مسیرمو
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ــه،گــرفتم دوش اینکــه از بعــد ــاه حول ــدنم دور ســفیدي کوت ــز جلــوي و بســتم ب  آرایــش می
 ..نشستم

 هــم ملیحــی آرایــش..بمــونن دار حالــت تــا زدم روغــن و کــردم خشــک موهــامو سشــوار بــا
 ..کردم تنم رنگی عنابی شلوار و کت و نشوندم صورتم روي

 انداختم موهام روي عنابی بلند شال و زدم مچم روي هم عطر کمی

 پلــه از خرامــان خرامــان..میرسـید  هــم بــاال طبقـه  تــا مهمونــا صـداي ...اومــدم بیــرون اتـاقم  از
ــرین هــاي ــایین عمــارت مرم ــدم پ ــد حالیکــه در و اوم ــن لبخن  رو آرامشــی از شــار وســر په
 مــنم و بــازکرد بــرام دستشــو عمــو..رفــتم متـین  عمــو ســمت بــودم داده جــاي هــام لـب  روي

 ..حصارکردم بازوش دور دستمو

 :گفت من به رو و کرد شدیدي اخم صحنه این دیدن با مهرانه

 !چیزیه خوب هم حیا و شرم-

 :گفتم و زدم آري در حرص لبخند

 باشـه  داشـته  حیـا  و شـرم  نبایـد  شـوهرش  بـه  نسـبت  محبـت  ابـراز  بـراي  هیچوقت زن یک-
 !!خواهرشوهرجان نه مگه

 گرفــت اش خنــده متــین عمــو کــه کشــیدم اي مســخره لحــن یــک بــا رو جــان خواهرشــوهر
 ..گذاشت دهنش جلوي دستشو و
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 زدوگفت؛ پوزخندي مهرانه

 نه؟؟ مگه حیایی و شرم بی همینجوري هم خواب رخت تو-

 :گفتم و زدم چشمکی

 !!عزیزززم میشی عمه دوباره دیگه دوماه تا جوریکه..بیشتر این از اره-

 بـه  فکرکـردن  حتـی ..بـود  گرفتـه  ام خنـده  هـم  کـردم  تعجـب  هـم  زدم کـه  حرفی از خودمم
 !!میرسید نظر به مضحک و مسخره هم بشم دار بچه بخوام عمومتین از روزي اینکه

ــاال ســن هــاي زن از تعــدادي ــا بودنــد بســته متــین عمــو روي طمــع چشــم کــه اي بیــوه و ب  ب
 ..رفتند چندساعت بعداز و گفتند تبریک بهمون حسادت

 :گفت متین عمو به رو رفتن وقت و برداشت کیفشو هم مهرانه

 خبرداره؟؟ قضیه این از آرنیک-

 کردوگفت؛ اخمی شنید آرنیکرو اسم تا عمو

 بگی بهش نمیخواد دلمم،نه-

 :کردوگفت اي خنده مهرانه

 ..نزنم حرفی بهش نمیکنم تضمین-
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ــو ــو عم ــت دستش ــرد مش ــه در و ک ــن حالیک ــو تُ ــی صداش ــاال کم ــرد ب ــم میب ــه اس  رو مهران
 ..رفت بیرون عمارت از توجهی هیچ بدون او ولی صدازد

 گفتم؛ و ریختم آب لیوان یک متین عمو براي

 ..جون عمو باشید آروم-

 :گفت و گذاشت عسلی روي رو اب لیوان عمو

 !میکنه پا به یکطوفان کردم ازدواج من بفهمه آرنیک اگه-

 :گفتم و کردم اي خنده

 تمـوم  جهـت  صـرفا  و الکیـه  کـامال  ازدواج ایـن  میگـیم  بهـش  خـب !!الکـی  ازدواج یـک  واسه-
 ..شده انجام ها حدیث و حرف شدن

 :وگفت کشید بلندش و گندمی جو موهاي تو دستی عمو

 حــدیثا و حــرف دوبــاره و میگــه هــم مهرانــه بــه الکیــه ازدواج ایــن کــه بفهمــه آرنیــک اگــه-
 !!میشه نوشروع از

 ..بودم شده گیج هم خودم واقعا..دادم تکون سري

 ..رفتم اتاقم به و گفته بخیري شب کشان خمیازه و کشیدم سرم رو از شالمو

 ..شدم ولو تخت روي و کردم عوض هامو لباس
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ــتم ــس نمیدونس ــل عک ــک العم ــبت آرنی ــه نس ــن ب ــیه ای ــه؟چون قض ــال چی ــرو تابح  آرنیک
 !!بودم ندیده

 ..انگلیس بود رفته میشد پنجسالی که بود متین عمو پسر آرنیک

 مــن مثــل دختــري،کــرد دور پسرشــو ازش خــدا کــه ســالی همــون تــو متــین عمــو قــول بــه
 ..شد نصیبش

 ..شدم آرنیک به فکرکردن مشغول و زدم غلتی

 ..داشت اي مردونه و جذاب بگمظاهر میتونستم بودمو دیده عکساشو

 برد خوابم کم کم که فکرکردم آرنیک به اونقدري

 

 ..میکردم بازي موهام دم با و بودم نشسته تخت روي کالفه

ــا حــداقل موهــام ــام پشــت ت ــید پ ــت حســابی کردنشــون جمــع و شســتن وقــت و میرس  اذی
ــدم ــگ..میش ــام رن ــایی موه ــود خرم ــه ب ــا ک ــب ب ــم ترکی ــاي چش ــبزم ه ــبیه س ــن منوش  ای

 !!میکرد ترکی بازیگراي

ــا  و برداشــتم موبــایلمو..رفــتم کــیفم ســمت و پریــدم تخــت روي از موبــایلم زنــگ صــداي ب
 ..شدم متعجب کمی نریمان اسم دیدن با
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 بله؟؟-

 خوبی؟؟ ماهک سالم-

 خوبین؟ شما ممنون،صدر اقاي سالم-

 یانه؟ بیکاري امروز،اره-

 بیکارم اره-

ــرو میفرســتم رو اتلیــه یــک آدرس زحمــت بــی پــس باشــه-  آتلیــه..عکاســی واســه اونجــا ب
 خــانوم عکــاس یــک بــه اومــدن دامــاد و عــروس چــون و نیومــده همکــارش امــروز دوســتمه

 ...داره نیاز

 !االن میرم باشه-

 خداحافظ نمیشم مزاحمت ممنون-

 خداحافظ-

ــی ــع رو گوش ــردم قط ــد ک ــوض از وبع ــردن ع ــام ک ــوییچ،لباس ــین س ــتم رو ماش  از و برداش
 !!اومدم بیرون عمارت

 کـردم  مرتـب  شـالمو ..رسـیدم  دقیقـه  بیسـت  از بعـد  و بـود  نزدیـک  عمـارت  بـه  حدودا آتلیه
 ...شدم پیاده ماشین از و
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 سـاعتش  بـه  هـی  و بـود  میزنشسـته  پشـت  سـاله 30حـدودا  پسـر  یـک  رفـتم  کـه  اتلیـه  داخل
 :گفتم و رفتم نزدیکش!میکرد نگاه

 سالم-

 :گفت اي عجله دیدنم با و اورد باال سرشو

 خانم؟؟ ماهک-

 وگفت؛ بلندشد میز پشت از فورا که دادم تکون سرمو

 ..آریافر خانوم اومدین خوش خیلی-

 :گفتم و زدم لبخندي

 یانه؟؟ اومدن بگیرم عکس ازشون قراره که زوجی اون،ممنون-

 مـنم  و بگیـرین  ازش رو تکـی  هـاي  عکـس  تـا  شماسـت  منتظـر  عـروس !!آریـافر  خـانوم  بله-
ــرم ــاي ب ــی عکس ــاد تک ــرم رو دام ــط!بگی ــانوم فق ــافر خ ــایم آری ــی ت ــا رو عکاس ــاعت ت  یکس
 !!دونفره هاي عکس براي میاد داماد بعد که کنین تموم

 ..باشه-

 دیـدنم  بـا  عـروس ..رفـتم  مخصـوص  اتـاق  بـه  سـمیره  اسـمش  فهمیـدم  کـه  پسـره  اون همراه
 :وگفت زد اي نیمچه لبخند
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 رسیدین بالخره اخیش-

 :گفتم و زدم لبخندي

 اي؟؟ آماده اره-

 اوهوم-

 :گفتم و دراوردم شالمو

 خانوم؟ عروس چیه اسمت-

 آرمینا-

 ..بردم سمتش دستمو

 هستم ماهک منم-

 خوشبختم-

 منم-

ــداز ــه بع ــم اینک ــرو ه ــه دیگ ــم ب ــی ه ــردیم معرف ــغول ک ــس مش ــرفتن عک ــدم گ ــداز..ش  بع
 ..بیاد میخواد داماد که کرد اعالم سمیر یکساعت

 ..تو اومد داماد که کنم سرم رو خواستمشالم و میز روي گذاشتم رو دوربین
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 ..موندم معلق خالء توي و شد خالی پاهام زیر کردم حس لحظه یک براي دیدنش با

ــاور ــه رو کــه کســی کــه نمیکــردم ب ــوزم باشه؟؟کســیکه خــودش رومــه ب ــه هن  دور اش حلق
 !!گردنمه

 ..بودم دوخته چشم اون به مات هنوزم من و بود کرده تار دیدمو اشک حریر پرده

 بــه کوچــه رو حافظیــه و ســعدیه و هــا خیــابون تمــام یکــروزي کــه بــودم شــده مــردي مــات
 ..بودیم زده قدم کوچه

 !!هست هنوزم گفت میشد و بود عشقم که مردي

 !!احساس هرگونه از عاري و بود یخ نگاهش!!میکرد نگاه من به متعجب اونم

 پـر  صـداي  شـنیدن  بـا  کـه  بـردارم  رو دوربـین  برگشـتم !!باشـم  مسـلط  خـودم  بـه  کردم سعی
 شد شل دستام آرمینا عشوه از

 عشقم پاشا-

 کرد قبل از تر خالی رو دلم ته پاشا محبت از پر و گرم صداي بعد و

 خانومم پاشا جان-

 !!میکردین نگاه بهم یکجوري میشناسی؟؟آخه رو ماهک-
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ــر ــوابش منتظ ــودم ج ــم!!ب ــت دل ــه میخواس ــن بگ ــروزي ای ــقم دخترهیک ــوده عش ــامزدم!!ب  ن
 !رفتم کما به تمام معناي به پاشا حرف با ولی!!بوده

 !!میبینم رو ایشون اوله بار من نه-

 !!بگیرم عکس عشقش و عشقم از و باشم اروم باید..کردم پاك اشکامو

 شــده جــذاب اي ســرمه شــلوار و کــت اون تــو چقــدر کــردم نگــاه پاشــا بــه دیگــه بــار یــک
 !بود

 !!نبود من مال ولی

 ..شم خالص زودتر تا میگرفتم عکس تند تند و میگفتم مدل هم سر پشت

 !!میخواست رو بخشش آرامش هاي حرف و متین عمو دلم

 ..کردم خاموش دوربینمو،ها عکس شدن تموم بعداز

 ..گرفت یکی دستمو که بیرون برم اتاق از خواستم

 ..پاشاست دست تو دستم مچ دیدم که برگشتم تعجب با

 گفت؛ که میگشتم آرمینا دنبال چشم با

 ..بخوره آب رفته-

 :گفتم و دادم تکون سري
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 کنی؟؟ ولم میشه-

 ..کرد نگاهم سرد

 خوشبختی؟؟-

 :گفتم و زدم پوزخندي حرفش این با

 !!بشه مربوط تو به من خوشبختی نمیکنم حس-

 :گفتم بغض با گوشش دم آروم..شدم نزدیکش و کشیدم دستمو

 !میزنم بهت که حرفیه آخرین این-

 :گفتم و دادم قورت بغضمو

 !ماهی تو چقدر دامادي لباس تو،الهی برم قربونت-

 ،!الهی شی خوشبخت ولی نبودي که من قسمت

 افتادم راه عمارت سمت و بیرون زدم آتلیه از دو حالت با بعد و

ــار ــابون کن ــتادم خی ــرمو ایس ــون رو وس ــتم فرم ــدام..گذاش ــویر م ــا تص ــا و پاش ــوي آرمین  جل
ــا و میکــردم هــق هــق..میگرفــت نقــش چشــمم ــام روي مشــت ب ــدم پ ــافی خــدایا..میکوبی  ک

 کشیدم؟؟ که عذابی همه این نیست
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ــذاب ــی ع ــی ب ــذاب!!کس ــدایی ع ــته!!ج ــده خس ــودم ش ــه از ب ــذابی کلم ــه ع ــداوم ک ــوي م  ت
 !!بگیرم رو شدنش تکرار جلوي نمیتونستم من و میشد تکرار زندگیم

ــه کشــیدم پــر ناخواســته و بســتم چشــمامو  ســیاه دنیــاي تــوي از ارزوهــام مــرد کــه روزي ب
 !!آرزوهام مرگ روز!!کشید پر ام شده

 

 گذشته؛

 دیگــه..برســه ســر پاشــا آن هــر تــا بــودم منتظــر و بــودم زده چمباتــه اتــاق گوشــه تــرس از
 !!شدم پرتاب چاه اعماق به میدونستم و نداشتم امیدي

 ..شکست اتاقمو آور مرگ سکوت پاشا فریاد هم بعد و بازشد بدي صداي با اتاق در

 کجااایی؟؟ ماهک-

 تمــام،میشــد شــرمم،میکشــیدم خجالــت،میترســیدم..کنــه پیــدام مبــادا تــا نمیکشــیدم نفــس
 ..بود داده دست مفلوك من به لحظه اون تو حاالت این

 لحظـه  بـه  لحظـه  داره کـه  میـداد  ایـن  از گـواه ،اتـاق  پارکـت  روي محکمـش  هـاي  قدم صداي
 !میشه من نزدیک بیشتر

 ..گذاشتم زانوهام روي وسرمو کردم جمع توشکمم زانوهامو
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 بلنـدي  آخ بـاال  سـمت  بـه  موهـام  شـدن  کشـیده  بـا ..میشسـتن  صـورتمو  وقفـه  بـی  هـام  اشک
 ..بستم چشمامو و گفتم

 !!لعنتی بازکن چشماتو-

ــاره ــمامو ناچ ــازکردم چش ــرمزده ب ــیده و وش ــش ترس ــم به ــتم چش ــتري...دوخ ــاي خاکس  ه
 رو تنفـر  نگـاهش ..میخـورد  چشـم  بـه  فقـط  نفـرت  از عمیقـی  پـرده  و بـود  شـده  تیـره  زاللش
 ..نمیدیدم ها چشم اون تو رو عشقی و میزد فریاد

 جلــوم رو ســفیدي برگــه کــه گــرفتم بــاال ســرمو..زمــین رو کــرد پرتــابم و کــرد ول موهــامو
 ...انداخت

 میگن؟؟ چی اینا چیه؟؟هاااان؟؟ماهک این-

ــدرت ــم قـ ــت از رو تکلمـ ــودم داده دسـ ــط و بـ ــه فقـ ــه اون بـ ــفید برگـ ــی سـ ــاه لعنتـ  نگـ
ــردم ــه..میک ــه اي برگ ــاالش ک ــته ب ــود نوش ــه ب ــالمت برگ ــذ..س ــی کاغ ــی ب ــه ارزش ــه ک  رخ ب
 ..رو نبودنم دختر میکشید

 :زد داد زدو زانو جلوم

 ســالگی پــنج از کــه دختــري نمیکــردم فکــر..باشــه دختــري همچــین فکرنمیکــردم ماهــک-
 هـاي  تشـنه  سـیرکردن  کـارش  بشـه ..هرزگـی  بشـه  راهـش  بشـه  بـزرگ  بـانو  مـاه  دست زیر
 !!شهر این
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 زد چنگ دوباره موهامو

 ماشین؟پول؟؟قیافه؟؟ فروختی؟؟به چی به فروختی؟؟عشقمونو چی به منو-

 !!!غریضیت هاي نیاز به یا

 !!دادم پس تاوان من بگم!!گناهم بی من بگم و بزنم فریاد میتونستم کاش

 !!بشه خارج گلوم از که آوایی کوچکترین از دریغ ولی!!ناکرده گناه تاوان

 ..بود ریختن اشک بکنم میتونستم که کاري تنها

 نمیزنم حرفی هیچ دید وقتی و میزد قدم اتاق تو کالفه

 ..اورد یورش سمتم که میکردم نگاه بهش ترسیده..بازکرد کمربندشو

ــو ــع خودم ــردم جم ــا و ک ــتم ب ــورتمو دس ــرفتم ص ــی..گ ــا اون ول ــگک ب ــد س ــزد کمربن  و می
 ..میکرد نثارم رکیکی هاي فحش

 ..کشید کنار خودش و شد آروم تا زد اونقدر

ــام ــدنم تم ــرد درد ب ــس و میک ــردم ح ــدتا میک ــده از چن ــام دن ــته ه ــام..شکس ــون از لباس  خ
 ..نداشتم تنم تو جونی دیگه و بود خیس

 :زدوگفت خندي نیش..دوختم چشم بهش رمق بی

 ..گذاشتم زیاد برات یادگاري چون بري کسی سمت بتونی فکرنکنم دیگه-
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 کرد تف صورتم تو و شد صورتم نزدیک

 !!هرزگیت جایزه اینم-

 :گفت و اتاق گوشه کرد پرتاب شو حلقه

 کسـی  بـه  نیازهـام  ارضـا  و هـوس  رفـع  بـراي  اگـه  ولـی !!نـدارم  ماهـک  اسم به نامزدي دیگه-
 ..هرزه توي سراغ میام نفر اولین بودم محتاج

 ..میزد زخم زبونش با حاال که بود کم تنم روي هاي زخم

 ..درد هجوم موندمو من و رفت اتاق از

 بــود گذاشــته قلــبم روي کــه عمیقــی زخــم و پاشــا حرفــاي درد برابــر در جســمیم هــاي درد
 ..نمیشد حساب هیچی

ــا و بــانو مــاه فریــاد صــداي ــه تــوي مرتضــی اق ــود گرفتــه اوج خون ــه کــم کــم هــم مــن و ب  ب
 ...رفتم خواب

 !!بیدارنشم ازش هیچوقت کردم دعا که خوابی

 

 دادم جواب گوشیو و کشیدم تلخم و نحس گذشته از دست گوشیم باصداي

 بله-
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 ماهکم سالم-

 ..اینروزهام دردهاي مرهم همون..بود خودش

 :گفتم گریه با

 متین عمو-

 :گفت نگرانی با متین عمو

 افتاده؟؟ دخترم؟اتفاقی عمو؟؟چیشده جان-

 بگم تونستم فقط که بدبود حالم اونقدري

 عمو دارم نیاز بهت-

 ..منتظرم بیا زود عمارتم من دخترم باشه باشه-

 ..زدم رو ماشین استارت و کردم قطع حرف بی رو گوشی

 ..داشتم نیاز عمو هاي وشونه ها حرف و داغ ماگشکالت یک به فقط االن

 !!عذاب نیست بس خدایا«

 حال شوریده من به کن رحم کمی
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ــره ــه خی ــابلو ب ــارنگی ت ــه رنگ ــی ک ــگ از ترکیب ــاي رن ــاد ه ــش و ش ــش آرام ــود بخ ــاه ب  نگ
 ..میکردم

ــه فقــط مســکوت مــن و گذشــته چقــدر نمیدونســتم و کــرده فــرار دســتم از زمــان  گوشــه ب
 ..زدم زل اي

ــابلو از چشــم کــه شــد بلنــد اتــاق در صــداي ــه و گــرفتم ت ــا دو..کــردم نگــاه عمــو ب  مــاگ ت
 مــاگ از یکــی و نشســت مــن رو بــه رو..اومــد ســمتم لبخنــد بــا و بــود دســتش تلــخ شــکالت

 ..گرفت من طرف هارو

 ..بشی آروم یکم بخور دخترم بیا-

 ..دادم پیچ دورش دستامو و گرفتم عمو از رو ماگ

ــه ــده بخــار ب ــکالت از بلندش ــم داغ ش ــتم چش ــرم..دوخ ــود گ ــاش و ب ــیس صــورت گرم  و خ
 ..میکرد نوازش مرطوبمو

 ماهکم؟؟ بگی چیزي نمیخواي-

 مثـل  دلـم  روي عمـر  یـک  کـه  هـایی  حـرف ..بـود  حـرف  کلـی  دلـم  تـوي ..گـرفتم  بـاال  سـرمو 
 کنم؟؟ شروع کجا از نمیدونستم ولی داشتم حرف..میکرد سنگینی آهنی وزنه

 بگم؟؟ کجا از نمیدونم-
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 گفت؛ و زده گره دستاشو و گذاشت میز روي رو خودش ماگ عمو

 !!بگی اول روز از چیه نظرت!!داري آمادگی هرجا از-

 از کمـــی..میکـــردم شـــروع اول همـــون از بایـــد و بـــود خـــوبی فکـــر..دادم تکـــون ســـرمو
 :وگفتم خوردم داغ شکالت

 پــیش قبــل از میگفــتن همــه کــه اتفــاقی کــامال حادثــه یــک تــو مــادرم کــه بــود چهارســالم-
 ..رفت بین از بوده شده بینی

 ..ریختن اسید صورتش روي

ــه روزي ــدمش ک ــه دی ــم ت ــالی دل ــورت اون از شــد خ ــون ص ــادرم مهرب ــم و م  هــاي چش
 شـده  دیـو  بـه  تبـدیل  هـام  قصـه  تمـوم  فرشـته  روز یـک  تـو ..بـود  نمونده باقی چیزي سبزش

ــود ــتم..ب ــب خواس ــم عق ــی بکش ــک ول ــی ی ــو حس ــت جلوم ــه..گرف ــودم بچ ــدتا و ب ــد قاع  بای
 بچگــیم اوج تــو وجــود تمــام بــا کــه حســی یــک..میشــد مــانعم چیــزي یــک ولــی میترســیدم

 ..مادرته اون میزد فریاد

 ..بود مادرم هنوزم ولی نبود مهربون و زیبا دیگه صورتش هرچند که مادري

 همـه ..میکـردم  صـحبت  بـاهش  و مینشسـتم  مـادرم  کنـار  روزهـا ..نبـود  دلـم  تـو  ترسـی  دیگه
 ترسـناك  و داغـون  صـورت  بـا  زنـی  کنـار  پـروا  بـی  اینقـدر  چـون  میکـردن  فرض دیوونه منو
ــه ــی ک ــتارا حت ــم پرس ــیدن ه ــاهش میترس ــنن نگ ــدگی ک ــردم زن ــزي..میک ــید چی ــه نکش  ک
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ــادرم یکســال بعــداز ــورد دووم م ــی و صــورتش عفونــت بخــاطر و نی ــوجهی ب  از پرســتارها ت
 ..رفت دنیا این

 ..شدم اواره که بود سالم پنج

 !!هست کی نمیدونستم هم پدرم و نداشت فامیلی مادرم

 شـب  چـه  و میذاشـتم  هـم  چشـمرو  بیمارسـتان  هـاي  رو پیـاده  کنـار  گـرم  و سـرد  هـاي  شب
 هـا  بیمـار  مونـده  غـذاي  میشـد  نصـیبم  کـه  هـم  غـذایی ...میلرزیـدم  سـرما  شـدت  از کـه  هایی

 ..بود بیمارستان پرسنل و

ــا اوج تــو..نذاشــت تنهــا زنــدگیم رده اون تــو منــو خــدا ولــی  بیمارســتان مــدیر کــه امیــدي ن
ــت ــن میخواسـ ــتانش از رو مـ ــرون بیمارسـ ــه بیـ ــی کنـ ــانم از یکـ ــاي خـ ــون دکترهـ  مهربـ

 ..آورد اش خونه به و کرد قبول منو مسئولیت بود بانو ماه اسمش که بیمارستان

 تعصــبی بســیار و پرسـت  خــدا مــرد مرتضـی  حــاج شــوهرش و نداشـتن  فرزنــدي هــیچ اونهـا 
 ..بود

 ..شد عوض چیز همه شدم خونه اون وارد که روزي از

 ..مرتضی حاج و بانو ماه دختر تک شدم من

ــود اختیــارم در هــا بهتــرین همیشــه و نداشــتم کــم چیــزي ــا ب ــده پســر اینکــه ت ــاه ي خون  م
 ..برگشت کانادا از پاشا ،بانو
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 زد رقم رو جدیدي ورق سر زندگیم به پاشا اومدن

 ..کردم نگاه عمو به زیرچشمی و دادم بیرون نفسمو

 

 :گفت میکشید صورتش رو دستی حالیکه در و شد چشمیم زیر نگاه متوجه

 چیه؟؟ نظرت بگی بعدا ادامشو میتونیم میخواي اگه-

 

ــرجیح ــه دادم ت ــایا بقی ــدا رو قض ــف بع ــنم تعری ــروز..ک ــه ام ــدازه ب ــافی ان ــه ک ــبرم کاس  ص
 ...میخواست منتها بی سکوت یک دلم فقط و بود پرشده

 

 ..خوردم جرعه جرعه و برداشتم میز روي از داغمو شکالت ماگ

ــاگ داخــل محتویــات خــوردن از بعــد ــرفتم دســتم تــو رو مــاگ،م  صــندلی روي از و گ
 ...بلندشدم راحتی

 

 کــش اجبــار بــه هــامو لــب پــس..بــزنم لبخنــدي همشــده اجبــار بــه اگــه حتــی کــردم ســعی
 :گفتم و دادم

 ندارین؟؟ کاري-
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 دستشـو  کنارمـه  اینکـه  اثبـات  بـراي  همیشـه  مثـل ..اومـد  سـمتم  و پاشـد  صـندلی  روي از عمو
 :وگفت زد ام شونه روي بار سه

 !!میشه تموم چی همه!!دخترم باشه داشته صبر-

 

 :گفتم و کشیدم اهی

 ..امیدوارم-

 ..اومدم بیرون اتاق از منم و زد لبخندي عمو

 

 پنـــاه بودنـــد رفتـــه بـــاد بـــر آرزوهـــاي و درد مـــدفن جاییکـــه،اتـــاقم بـــه همیشـــه مثـــل
 تــو هــاش خنـده  آواي از تــر بـیش ،دختــر یـک  هــاي گریــه هـق  هــق صـداي  جاییکــه..بـردم 

 !!انداخته طنین اتاق

 

ــامو ــه لباس ــاق گوش ــداختم ات ــتمرو و ان ــن سیس ــردم روش ــداي..ک ــرو ص ــاد آهنگ ــردم زی  ک
 !!بود بودنش صدا عایق،اتاق این هاي خوبی از یکی وشاید
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 دختــر یـک  دسـت  از کـه  کـاري  تنهـا ..کـردن  گریــه بـه  کـردم  شـروع  و نشسـتم  اتـاق  وسـط 
 ..ریختنه اشک میاد بند پناه بی

 !!زن یک،نه دختر یک البته

 

 ..بودم کرده دستم طالسفیدي حلقه نه و بود کنارم نه مردي هنوز و بودم شده زن

 

 !!شدم زن فقط..رقصیدم عروسیم توي نه و کردم تنم عروس لباس نه

 ..کشیدم درد شدن زن از فقط و شدم زن

 

 !!بود یادم چیزي اورد سرم رو بال اون که کسی اون از کاش

 !!کنه زنده خاطرم تو رو متجاوز مرد اون که چیزي کوچکترین از دریغ ولی

 

 ...گرفته خاك و مات تصویر یک فقط

 ..میگرفت رنگ ذهنم توي زور به هم عسلیش هاي چشم برق حتی
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 مـن  و بودنـد  صـاحبش  نفـر  هـزاران  هـزاران ،خـاکی  کـره  ایـن  تـوي  کـه  چشـمی  رنگ و برق
 ..میکردم نگاه متجاوز یک چشم به دنیا هاي عسلی چشم همه به

 

 ..کنم شک دنیا هاي عسلی تمام به میتونستم فقط من و نمیومد بر دستم از کاري

 

 ..انداختم تخت رو خودمو و بلندشدم زمین روي از

 لعنتی اقبال دست سپردم خودم و بستم چشمامو

 

 ..کشیدم گردنم باالي تا رو پتو حال بی و زدم غلتی

 ..نرفتم بیرون اتاق از هنوز ولی گذشته چندساعت نمیدونم

 !!شب زمانی چه و صبحه زمانی چه که میفهمیدم خورشید غروب و طلوع از فقط

 ..رفتم طفره هردفعه من ولی کنه صحبت باهم خواسته بارها مدت این تو متین عمو

 ..میکردم بودن خالی احساس دلم توي چرا نمیدونم

 ...نیست بیش اي غریبه متین عمو انگار که میکردم رفتار جوري

 !!لعنتی روزمرگی این از!!تکراري حالت این از بودم شده خسته
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 بودم؟؟ نکرده فراموش من مگه

 !!گذشته به میزنم بک فلش مدام اتفاق یک با چطور حاال

 ..عسل زهر طعم با اي گذشته

 میشم؟؟ تسلیم دارم حاال چرا پس بودم نجنگیده ام گذشته با امروز به تا مگه

 و غــم دره اعمـاق  بــه منـو  فقـط  و نــداره حـال  زمـان  تــو ارزشـی  هـیچ  کــه اي گذشـته  تسـلیم 
 ...میکنه پرت غصه

 !!میبریدم رو لعنتی گذشته این طناب باید

 !!دورم چندان نه آینده به میشدم پرت و میبریدم

 !!بشه شیرین برام میتونست که اي آینده

 تنها اونم بودنم زن وضعیت با نتونم کشور این تو شاید

 !!بگیرم رو اي دیگه کشور اقامت میتونستم راحتی به ولی کنم زندگی

 ...میکرد قبول مطمئنا میگفتم متین عمو به اگه

 ..بود زود کشیدن پس پا براي فعال ولی

 !!نداشت نقشی شدن تسلیم من زندگی قانون تو حداقل
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ــو ــودم روي از رو پت ــار خ ــدن و زدم کن ــت ب ــده کرخ ــو ش ــونی م ــه..دادم تک ــفیدمو حول  از س
 از پــر وان تــا گذاشــتم و بــازکردم رو اب شــیر..رفــتم حمــوم ســمت و برداشــتم کشــو تــوي

 !!بشه داغ آب

 ..ریختم آب داخل رو شامپو و دراوردم هامو لباس

 ..کشیدم دراز و رفتم وان داخل آروم اروم

 ســعی و بســتم چشــمامو..انــداختم بیــرون وان از موهــامو و گذاشــتم وان ي لبــه ســرمو
 ..نکنم فکر خاصی چیز هیچ به کردم

 ..بستم بدنم دور رو حوله بدنموشستمو و موها دقیقه چند از بعد

ــز روي ــش می ــتم آرای ــا و نشس ــله ب ــامو حوص ــوار موه ــیدم سش ــد..کش ــامو بای ــاه موه  کوت
 ...میکرد اذیتم داشت واقعا دیگه چون میکردم

 ..بگردم و خیابونا تو برم یکم میخواست دلم و بودم شده خسته نشستن خونه تو از

 ..زدم تن به مشکی اي لوله وشلوار بنفش جلوباز مانتو همراه به سفیدي بلند تاب

 هـم  مشـکی  شـال ..نشـوندم  صـورتم  روي ملـیح  آرایـش  هـم  کمـی  و بسـتم  اسـبی  دم موهامو
 ام شــونه روي هــم امــو کولــه،مشــکی اســتارهاي آل پوشــیدن بعــداز و انــداختم موهــام روي

 شدم خارج عمارت از و انداختم
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 ..شدم ماشین وسوار گذاشتم ماشین پشت خریدمو هاي بسته

ــه خواســتم و زدم اســتارت  روي از رو گوشــی..خــورد زنــگ گوشــیم کــه برگــردم عمــارت ب
 کردم لمس رو رنگ سبز فلش و برداشتم داشبورد

 قرمز ماهی سالم-

 ..نشست لبهام روي بندي نیم لبخند افسون صداي شنیدن با

ــا از یکــی افســون ــرین ارزش ب ــدگیم هــاي آدم ت ــود زن ــنج ایــن تــوي کــه ب  و شــوم ســال پ
 !!ایجادنکرد رفتارش در خللی بازهم ولی خبرداشت من تلخ گذشته از اینکه با لعنتی

 علیکم سالم-

 :گفت و کرد بلندي خنده افسون

 !!گذاشتی گوري به گور عربی این جون به سر تو باز-

 غرغر؟؟ به کردي شروع تو باز-

 !!عادتمه که میدونی-

 :گفتم و کردم جا جابه رو دنده

 داشتی؟؟ کاري خب-

 :گفت خاصی ذوق با که بود حرفم همین منتظر انگار
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 آره-

 :گفتم شده کنجکاو

 چیکار؟؟-

 !!عروسیمه دیگه ماه-

 دادم ادامه تعجب با

 خبر؟؟ بی چه عه-

 گفت؛ دلخوري با و کشید اهی افسون

 !!خبردارن هم متین عمو حتی فامیل همه!!نبوده خبر بی-

 نگفتــی خــودت بــا اصــال!!خبرنگفتــی مــن از دوماهــه کــه شــدي معرفــت بــی انقــدر تــو ولــی
 یانه؟؟ داره وجود هم افسونی

ــی ــودم بــه لعنت ــتادم خ ــه از فرس ــت بهتــرین از دومــاه اینک ــواهر و دوس ــري دنیــا خ  خب
 ..نگرفتم

 !!میکرد تزریق وجودم به رو ارامش گیر نفس روزهاي اون توي که کسی از

 !!بیخبري ازش تو و افتاده اتفاق کلی مدت این تو کن باور،افسون ببخشید واقعا-

 نباشی؟؟ دلخور ازم دیگه تا چیکارکنم االن خب ولی
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 !!اینجا بیا امشب-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..میرسم دیگه دقیقه ده تا من کن اماده گوسفندارو میام که تاموقعی من باشه-

 خانوووم چشمممم-

 !!فعال پس-

 ..رفتم افسون خونه وسمت زدم دور بریدگی از و کردم قطع رو گوشی

 دلـم  تـو  خودشـو  جـاي  دیـدمش  اولـی  روز همـون  از کـه  بـود  متـین  عمـو  برادر دختر افسون
ــازکرد ــدگیمو تونســتم مــن کــه کــرد اثبــات رو خــودش جــوري و ب ــراش تمامزن ــف ب  تعری

 !!کردم

 ..نمیرم عمارت امشب که خبردادم و زدم زنگ عمو به مسیر توي

ــه دقــایقی بعــداز ــه ب ــی خون ــل..رســیدم افســون ویالی ــا و کــردم ترمــز در مقاب ــوق دو ب ــه ب  ب
 ..رسیدم که خبردادم خونه مهربون باغبون و سرایدار،علی عمو

 ..بازشد دقیقه یک بعداز روم روبه بزرگ آهنی در

ــاط وارد ــدم حی ــین و ش ــارك رو ماش ــردم پ ــرجیح!!ک ــیر دادم ت ــنگفرش مس ــده س ــا ش  در ت
 !!کنم طی پیاده رو ورودي
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 ..میکشید موهام بین ما نوازشی دست و میکرد عبور شالم الي از مالیمی نسیم

 بـوي  از شـده  مسـت  مـن  و بـود  کـرده  معطـر  رو حیـاط  هـواي ،بـو  شـب  هاي گل خوش بوي
 ..میزدم قدم اي امده کش لبخند با،محمدي هاي گل و بوها شب

 کفــش کــف شــیارهاي بــین اي ریــزه ســنگ ناخودآگــاه کــه میــزدم قــدم و بســتم چشــمامو
 ..شدم پرتاب جلو به و رفت اسپورتم هاي

 ..برخوردکردم سفتی جاي به صورت بخورمبا زمین اینکه از قبل

 ...گرفتم فاصله سفت جاي اون از کنان غرغر لب زیر و میمالیدم دماغمو درد از

 سـبزي  هـاي  چشـم  و خـورده  گـره  ابـروي  دوتـا  دیـدم  کـه  چیـزي  اولـین  و گرفتم باال سرمو
 ..میکرد نگاهم که بود

 دویدم خونه سمت میگفتم ببخشیدي زیرلب حالیکه در و گرفتم نگاهمو

 :آرنیک

 ..کشیدم عمیقی نفس و همخوردم رو ویسکی پیک دومین

ــکو تـــوي موزیـــک صـــداي ــین دردي هـــر از فـــارغ مـــردم و میپیچیـــد دیسـ  وول هـــم بـ
 ..میرقصیدن و میخوردن

 !!بود طبیعی حالتشون اي عده و میکردند شادي الکل اثر روي از اي عده
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 !بودند بازي عشق درحال مکان این از گوشه یک هم تعدادي

 !!بودم گرفته یاد رو تفاوتی بی و الکل خوردن غربی مردم این از فقط من ولی

ــنج ــال پ ــین س ــایی آدم ب ــدگی ه ــردم زن ــه ک ــرر و ســود ک ــون ض ــون همجنسش  ارزش براش
 !!نداره چندانی

 !!است دقیقه یک دردشون اوج که هایی آدم

 !!بگیرم یاد رو جماعت این هاي عادت بقیه نتونستم هیچوقت ولی

 !!بریزه برام گفتم دیگه پیک ویک زدم صدا رو خدمت پیش اشاره با

 چشــم و بلونــد مــو دخترهــاي بــه..میکــردم نگــاه پیســت وســط بــه ریزشــده هــاي چشــم بــا
 ..میکردن جلب خودشون به رو مردي هر توجه عملی کوچکترین بدون که رنگی

 ..بودند رنگی چشم و موبلوند دختراي تشنه که ایرانی مردهاي هم اون

 ..نگرفت رو اون جاي کس هیچ من ذهن توي عجیب ولی

 !!هست و بوده خاطرم توي مظلوم هاي چشم اون نقش همیشه

 !!پاشدم چوبی صندلی روي از و خوردم نفس یک پیکمو

 ..اومدم بیرون مکان اون از و کردم تنم اسپورتمو سوویشرت
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 ســرماي و بــود داغ اتــیش کــوره مثــل الکــل خــوردن بخــاطر مــن بــدن ولــی بــود ســرد هــوا
 !!نمیکرد احساس آنچنان رو سوزناك

 !!میزدم قدم آروم و فروکردم سوویشرتم توجیب دستامو

 !!میکنم زندگی روح بی سردو کشور این توي پنجساله

 ..خوردم شده اناردون اي چله شب نه و گرفتم جشن رو نوروزي عید نه

 !!بودم کرده دریغ چی همه از خودمو شده تبعید هاي آدم مثل

 ..پدرم مردونه و گرم اغوش و عمارت براي بود شده تنگ ایران براي دلم

 ..بازکردم آپارتمانمرو در و دراوردم جیبم داخل از کلیدمو

 ..انداختم پذیرایی کنار راحتی مبل روي خودمو و زدم رو برق کلید

 !!بودم کرده روي زیاده یکم امشب میکردم حس

 ...میشدم دیوونه افتادم می هاش چشم یاد وقتی همیشه

 ..سوزوند دنیامو که هایی چشم

 ..کردم حس جیبم توي گوشیمو لرزش که بستم چشمامو و درازکشیدم کاناپه روي

 ...دراوردم جیبم تو از انگشت با گوشیمو
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 ...بود ایران از کردم نگاه گوشیمو روي شماره تعجبی با

 چسبوندم گوشم به رو گوشی و کردم وصل رو تماس

 بله-

 جان آرنیک سالم-

 ..کردم تعجب بود زده زنگ مهرانه عمه اینکه از

 ..حاال ولی بزنه زنگ بهم مهرانه عمه که نداشته سابقه حال تابه

 !!باشه افتاده اتفاقی بابام براي نکنه

 خوبن؟؟ ها خوبین؟؟بچه جان عمه سالم-

 پسرم؟؟ میکنی چیکار تو خوبن همه،جان آرنیک ممنون-

 !!خونه میام خسته که هم شب و بیمارستانم شب تا صبح،قربونتون-

 ..پسرم برات بمیرم الهی-

ــل روي از ــدم مب ــمت بلندش ــپزخونه وس ــتم اش ــال در..رف ــازکردم رو یخچ ــور و ب ــه همونج  ک
 :گفتم برمیداشتم رو آبجو قوطی

 جان؟؟ عمه داشتین کاري-
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 :بعدگفت و کرد من من یکم عمه

 داري؟؟ خبري متین از-

 :گفتم نگرانی با

 افتاده؟؟ اتفاقی بابا براي مگه نه-

 :گفت سریع

 ..ولی پسرم نه-

 :گفتم و خوردم جرعه یک و بازکردم رو قوطی در کالفه

 چیشده؟؟ پس-

 :گفت که میخوردم داشتم و بردم باال دوباره رو قوطی

 !!کرده ازدواج متین-

 ...کردن سرفه به کردم وشروع پرید گلوم تو ابجو حرف این شنیدن با

 پسرم؟؟چیشدي؟؟ خوبی جان آرنیک-

 :گفتم کنان سرفه

 عمه؟؟ گفتین چی شما-
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 !!کرده ازدواج بابات پسرم که گفتم-

 :گفتم عصبی و اشپزخونه گوشه کردم پرت رو قوطی

 کی؟؟ با-

 !ساله22دختر بایک-

 !!بودم عصبی هم بودم کرده تعجب هم

 و باشــه کــرده فرامــوش رو مســتانه مامــان بــه عشــق همــه اون متــین بابــا کــه نمیشــد بــاورم
 !هوس نه که عشق البته!!باشه بسته بچه دختر یک عشق به دل

 ندارین؟؟ کاري جان عمه دادین خبر که ممنون-

 خداحافظ پسرم نه-

ــه..نشســتم ناهــارخوري میــز صــندلی روي و کــردم قطــع رو گوشــی ــو کالف  دســت موهــام ت
 !!میشد تکرار ذهنم توي مدام مهرانه عمه حرف..کشیدم

 بود؟؟ کی دختر این یعنی

 !!ایران زودتربرمیگشتم باید

 !!برمیگشتم باید بود کافی بودم دور کشور اون از هرچقدر

 ..بگیره خونه اون تو رو مستانه مامان جاي هیچکس نمیزارم
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 ..بسته بابام ثروت به طمع چشم که ساله22 دختر یک اونم

 ..کشیدم دراز تخت روي هام لباس کردن عوض بعداز و رفتم اتاقم به

 ...بودم عصبی و دلخور بابا دست از و میکردم خودخوري داشتم درون از

 ..نداشتم تمرکزي و میخوردم تکون هی

 ..رفتم دیسکو سمت و پوشیدم لباسامو دوباره

 ..کنه آرومم میتونست الکل فقط

 داشت خواهد و داشته برام رو آرامبخش قرص حکم ساله پنج که چیزي

 

 :ماهک

 ..نشستم تخت روي و کشیدم رو افسون دست کنان غرلند

ــامو کــش ــازکردم موه ــتم جلــوش و ب ــون..نشس ــدون افس ــه ب ــن اینک ــزي بهــش م ــم چی  بگ
 ..موهام بافتن به کردم شروع

 :گفت افسون که دادم بیرون نفسمو

 قرمز؟؟ ماهی بگی چیزي نمیخواي-
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 هــم بعــد و بســت نقــش ذهــنم تــوي پاشــا تصــویر..بســتم چشــمامو و انــداختم پــایین ســرمو
 ..میشد پایین باال سیب مثل گلوم توي که بغضی

 دیدمش؟؟-

 :گفت تعجب با افسون

 دیدي؟؟ رو دیدیش؟؟کی-

 :گفتم و کردم پاك رو بود افتاده ام گونه روي که اشکی قطره

 پاشا-

 و کشــید بغلــش تــو منــو خیســم گونــه دیــدن بــا..نشســت مقــابلم و بلندشــد ســرم پشــت از
 :گفت و داد حرکت کمرم روي دستشو

 !!بشی سبک تا بگو..عزیزم بگو بشم قربونت الهی-

 هــق بـا  و گـرفتم  نادیـده  رو میخوردنـد  سـر  ام گونـه  روي راحتـی  بـه  کـه  اشـکی  هـاي  قطـره 
 :گفتم هق

ــدمش افســون- ــدمش!!دی ــی دی ــدمش کــاش ول ــدونی!!نمیدی ــه نمی ــو آتیشــی چ ــم ت  داره دل
 کنــارش مــن ولــی!!بــود شــده مــاه چقــدر بــرم قربــونش دامــادي لبــاس تــوي!!میکشــه شـعله 
 !!نبودم
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 !!نداشت من به هیچشباهتی که بود کنارش کسی

 ..است دیگه کس به متعلق االن اون..افسون نیست من مال دیگه اون

 !!دیگه زن یک به متعلق

 ..افسون میمیرم دارم

 ..میلرزیدم فقط افسون بغل تو من و شد بیشتر ام گریه

 ..میلرزید گریه از هم افسون هاي شونه

 افســون بغــل از خودمــو رســید پایــان بــه بغضـم  اینکــه از بعــد ولــی گذشــت چقــدر نمیـدونم 
 ..کشیدم بیرون

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 ..کردم ناراحت هم رو  آینده خانوم عروس امشب ببخشید-

 :گفت میکرد پاك هاشو اشک درحالیکه و کرد جمع موهاشو افسون

 ...کنیم فراموش ناراحتیارو همه که میدي قر انقدر عروسیم تو جاش به نداره عیبی-

 :گفتم و کردم بلندي خنده

 نه؟؟ مگه برقصم عربی میخواي البد-
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 :گفت بعد و گرفت خودش به اي متفکرانه حالت

 بـري  هـم  سـینه  لـرز  دوتـا   و بپوشـی  هـم  هـا  تیکـه  دو لبـاس  ایـن  از!!نیسـت  بـدیم  فکر اره-
 ..تمومه دیگه

ــد و ــه بع ــت ب ــی حال ــینه نمایش ــو س ــد هاش ــگ و لرزون ــدیمی آهن ــی  از ق ــه رو نانس  زمزم
 ..میکرد

 :گفتم و زدم سرش تو رو مبل روي کوچک بالشت خنده با

 !!نمیکشی اینکارات از دست بازم ولی میکنی ازدواج داري بشه سرت تو خاك-

 :گفت بعد و زانوهاش روي گذاشت و گرفت ازم رو بالشتک

 ..میاد خوششون شیطون دختراي از ها پسر و مردها بدیه؟؟برعکس کار مگه-

 :گفت خنده با و زد اي دیگه چشمک

 هااات و شیطون-

ــارغ ــه از ف ــم هرگون ــه و غ ــه اي غص ــوي ک ــم ت ــود دل ــدم ب ــکر و میخندی ــردم خداروش  میک
 ..بود بخشیده بهم خدا که افسونی بابت

ــه ــم ب ــاي چش ــتریش ه ــاه خاکس ــردم نگ ــم..ک ــاي چش ــتري ه ــت و خاکس ــه درش ــرق ک  ب
 ..میلرزوند رو پسري هر دل شیطنتشون
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ــرعکس ــم ب ــاي چش ــبز ه ــی و س ــق ب ــن رم ــه م ــط ک ــرما فق ــه و س ــل رو غص ــون داخ  خودش
 ..بودن کرده مهمون

 ..افتادم دیدمش حیاط تو که پسري اون یاد ناخودآگاه که کشیدم دراز تخت روي

 :گفتم و کردم افسون به رو

 اومده؟؟ مهمون براتون افسون راستی-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 چطور؟؟ نه-

 منــو یکــی کــه بیفــتم میخواســتم و کــرد گیــر پــام،ویــال ســمت میومــدم داشــتم وقتــی آخــه-
 ..داشت نگه

 :گفت و ریزکرد چشماشو

 کی؟؟-

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه

 ..اخمو سبز چشم پسر یک نمیدونم-

 :گفت و خندید
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ــرادر میگــی دربــارش داري االن کــه اخمــو ســبز چشــم پســر اون-  یــک گفــتم یادتــه،منــه ب
ــه طراحــی و ایتالیــاس کــه دارم بــرادر ــرزن آریــو اســمش میخون ــود ب  مراســم واســه حــاال..ب

 !!ایرانه اومده من عقد و خواستگاري

 ..کشوندم میکردیم باید که کارایی و عروسی سمت رو بحث و گفتم آهانی

 خــواب بـه  تمـام  خســتگی بـا  بعـد  و کـردیم  صــحبت افسـون  بـا  صـبح  هــاي نیمـه  تـا  اونشـب 
 رفتیم

 

 ..نبود افسون کردم نگاه بغلم به و بازکردم چشمامو الي

 ..رفتم سرویس وسمت دادم بدنم به قوسی و کش

 تــنم مــانتو کــردن صــاف بعــداز و زدم موهــام بــه اي شــونه صــورتم و دســت شســتن بعــداز
 ..اومدم بیرون اتاق از

 ..دیدم رو خونه خدمت پیش،خانوم راضیه که میومدم پایین ها پله از

 بــراي گفــت اونــم و کجاســت افســون کــه پرســیدم صــبحبخیر گفــتن بعــداز و زدم لبخنــدي
 ..حیاطن داخل خانواده همه صبحانه صرف

 ..رفتم حیاط سمت و کشیدم دارم حالت موهاي بین دستی
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 ...رفتم وسمتشون زدم لبخندي..داد تکون دست دور از دیدنم با افسون

 کـه  کـردم  سـالم  آرام عمـو  زن و پرویـز  عمـو  بـه  احتـرام  بـا  شـدم  کـه  صـبحانه  میـز  نزدیک
 ..دادن رو جوابم محبت با هم ها اون

 ..داد جوابمو خشکی لحن با که کردم سالم هم برزن آریو به

 ...شدم ام صبحانه خوردن مشغول سکوت توي و نشستم میز پشت بیخیال

 ..میکنه نگاه بهم داره یکی کردم حس خوردن صبحانه حین

 ..افتاد سبز چشم دوتا به نگاهم که گرفتم باال سرمو آروم

 ..میکرد نگاهم اخم با و بود زده اش چونه زیر دستاشو برزن آریو

 میترســوند رو آدم هــاش چشــم داخــل مردونــه جذبــه بیشــتر و داشــت جاذبــه هــاش چشــم
 ..بدزدي چشماش از نگاهتو که میکرد وادارت و

 بلنـد  میـز  سـر  از و کـرد  اخمـی  میکـنم  نگـاهش  دارم هـم  مـن  کـه  شـد  متوجـه  تا برزن آریو
 ..شد

 ..برگشتم افسون اتاق به کوتاهی تشکر بعداز و نداشتم صبحانه به میلی دیگه منم

 ..کشیدم سرم روي وشالمو بستم گیره با موهامو
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ــداختم ام شــونه ســر رو کــیفم ــاق از و ان ــدم بیــرون ات ــه ســینه کــه اوم ــو ســینه ب ــرزن آری  ب
 ..شدم

 ..اومدم بیرون خونه از و عبورکردم کنارش از بندازم نگاهی بهش اینکه بدون

ــداز ــداحافظی بع ــا خ ــون ب ــانواده و افس ــوار اش خ ــین س ــدم ماش ــرجیح و ش ــردم دادم ت  برگ
 ..عمارت به

 آرامگـاه  بـه  بـرم  عکاسـی  بـراي  مجبورشـدم  و گـرفتن  تمـاس  بـاهم  نشـریه  از راه تـوي  ولی
 سعدي

 

 ..دراوردم شالمو و شدم عمارت وارد خسته

 کــه فهمیــد میشــد خــوش عطــر ایــن از و بــود پرکــرده رو خونــه فضــاي ســبزي قرمــه بــوي
 !!عمارت برگشته جون گلی

 ...شدم جون گلی نزدیک آروم آروم و رفتم اشپزخونه سمت ذوق با

 :گفتم جیغ با و گذاشتم کمرم دور پشت از دستامو

 جووون گلی سالم-

 :گفت و گذاشته اش سینه رو دستشو و کشید هینی جون گلی
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 ..تر یواش یکم ترکشدم زهر مادر عه-

 :گفتم و کاشتم اش داشتنی دوست و تپل هاي لپ روي اي بوسه

 ..ترسیدید که بشم قربونتون الهی-

 ..کرد نثارم اي خدانکنه و گرفت دندون به لبشو جون گلی

 جــون گلــی کــه میــزدم بــاال مــانتومو هــاي آســتین و نشســتم ناهــارخوري میــز صــندلی روي
 :گفت

 جان ماهک-

 جانم-

 :گفت بود ساال کاهوي و کلم خوردکردن مشغول که همونحالت جون گلی

 !!ایران برمیگیرده داره آرنیک آقا میدونستی تو-

 ..کردم نگاه جون گلی به شده درشت هاي چشم با و انداختم باال ابروهامو

 چطور؟؟ نه-

ــدونم- ــادر نمی ــی م ــو کــه دیشــب ول ــه ت ــودي خون ــا نب ــک آق ــتن و زدن زنــگ آرنی  داره گف
 ..برگرده دیگه هفته دو تا که میکنه درست کاراشو

 :گفت ذوق با و کشید آهی بعد
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 !!شده آقایی خودش واسه دیگه حتما ماشاهللا ماشاهللا..شده تنگ پسرم براي دلم-

 :گفتم و کردم اي خنده

ــی اووو- ــون گل ــین ج ــی همچ ــه میگ ــار ک ــد انگ ــاله چندص ــه س ــیس؟؟همش رفت ــنج انگل  پ
 !!ساله

 ..رفتم اتاقم به و بلندشدم صندلی روي از

 ..برمیگشت داشت که بود آرنیکی درگیر ذهنم

 میفته؟؟ اتفاقی چه آرنیک اومدن بعداز نمیدونستم

 چی؟؟ کرده ازدواج من با متین عمو بفهمه اگه

 ..بود آشفته و مشغول ذهنم

 ..ببافم دیوي خودم واسه ندیدمش که کسی از ناخواسته نمیتونستم

 ..بود کرده پا به ولوله دلشوره شبیه چیزي یک دلم ته ولی

 ..نشستم تخت روي و کردم عوض لباسامو

 اش مطالعـه  مشـغول  و برداشـتم  رمـانی  کتـاب  بـود  سـرم  بـاالي  کـه  کـوچکی  کتـاب  قفسه از
 شدم

 :آرنیک
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 ..بیدارشدم خواب از رمقی هیچ بدون و خستگی با صبح

 ..کردم نگاه رو ساعت باز نیمه هاي چشم با و مالوندم چشمامو

 کــه ســردي آب دوش گــرفتن از بعــد..رفــتم حمــوم ســمت و بلندشــدم تخــت روي از
ــرین ــرات آخ ــل اث ــم رو الک ــدنم از ه ــارج ب ــه خ ــامبرمو،کن ــه ربدوش ــن ب ــاق از و زدم ت  ات

 ..اومدم بیرون

 ..شدم دادنشون حالت ومشغول گرفتم موهامو نم ربدوشامبر حوله با

ــا زدم هــم ژل کمــی ــین از حــالتش ت ــره ب ــوه و دادم ســوق اشــپزخونه طــرف مســیرمو..ن  قه
 ..زدم برق به رو جوش

ــاده گــرفتم تصــمیم طعــم خــوش و شــیرین قهــوه فنجــون یــک خــوردن بعــداز  و بشــم آم
 ..بیمارستان برم

 ..ایران برگردم بتونم تا میکردم ریست و راست بیمارستانو کاراي باید

 اونــم و کنــه جــور برگشــتمو کــاراي تــا خواســتم ازش و بــودم زده زنــگ وکــیلم بــه دیشــب
 ..بگیره بلیط برام میتونه دیگه دوهفته تا کم کم گفت

 رو بـود  کـرده  جـا  بابـا  دل تـو  خودشـو  بـدجور  بـود  گفتـه  عمـه  کـه  دختـري  این بودم مشتاق
 ...ببینم
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 اون تــو رو مســتانه مامــان جــاي کــه دختــر اون بــه نســبت نفــرت اي ذره میخواســت هرگــاه
 ...میشد مانع چیزي یک بدم راه دلم به گرفته عمارت

 ..دارم آشناییتی یک دختر اون با من میگفت که چیزي

 ..شدم خارج اپارتمانم واز پوشیدم مو کشیده اتو و تمیز هاي لباس

ــوار ــینم س ــدم ماش ــادم راه و ش ــله..افت ــتان فاص ــا بیمارس ــانی ت ــه اپارتم ــوش ک ــکونت ت  س
 ..رسیدم یکساعت گذشت بعداز حدودا و بود زیاد داشتم

ــاس ــفید لب ــگ س ــو رن ــیدم فرمم ــش وارد و پوش ــدم بخ ــه ش ــت ک ــی الیزاب ــم منش  مخصوص
 ..باشم آماده مغز جراحی عمل براي باید کرد اعالم

 ..کردم ول گردون صندلی روي خودمو و رفته اتاقم داخل

 ..گرفتم رو نارین وشماره کشیدم بیرون جیبم داخل از گوشیمو

 !!کاري اصل جز به خبرداشتن رفتنم از همه

 بهـم  میشـد  بیـدار  وقتـی  و میبـود  خـواب  بایـد  احتمـاال  نـداد  جـواب  ولـی  خورد بوق تا سه دو
 ..میزد زنگ

 ...دادم ماساژ انگشت سر با هامو شقیقه و بستم چشمامو
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ــب ــو دیش ــرف ت ــل مص ــاده الک ــرده روي زی ــودم ک ــم ســردرد و ب ــم االن ــاري ه ــتی یادگ  مس
 ..بود دیشب

 ..خوردم آب بدون و برداشتم مسکنی قرص کشو تو از

ــد ــراي کــم کــم بای ــاده عمــل ب ــاس..میشــدم آم ــنم رو رنــگ ســبز شــده اســتریل هــاي لب  ت
 شدم عمل اتاق وارد زیرلب آرومی یاعلی گفتن بعداز و کردم

**************************** 

ــس  ــی نف ــیدم عمیق ــتکش کش ــاي ودس ــون ه ــود خ ــداز و دراوردم رو آل ــتن بع ــته گف  خس
 ..اومدم بیرون عمل آور خفقان اتاق از جراحی تیم به نباشید

 ..رفتم اتاقم سمت و دراوردم استریل هاي لباس همراه به موهامو روي کاله

 ..بیاره قهوه فنجون یک برام تا خواستم الیزابت از اتاق به ورودم از قبل

 ..بستم چشمامو و کشیدم دراز اتاق کنج اي قهوه کاناپه روي

ــود ســختی عمــل ــدتر و ب ــان کــه ســردردي همــه از ب ــرم گریب ــده گی ــود ش ــارمو ب ــل ک  مخت
 ..بود کرده

 بســته ذهــنم تــوي اون هــاي چشــم نقــش بنــدش پشــت میکــرد اوت هربــار کــه ســردردي
 ..میکشید تیر که هایی شقیقه بعدهم و میشد
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 قهــوه الیزابــت فهمیــدم میــز شیشــه روي فلــزي ســینی صــداي برخــورد از و بازشــد اتــاق در
 ..اورده رو

 ..کشیدم صورتم به دستی و بلندشدم کاناپه روي از،الیزابت رفتن از بعد

ــون ــفید فنج ــوه س ــه رو قه ــد ک ــره چن ــوه قط ــه روي اي قه ــایی اش لب ــرد خودنم ــوي میک  ت
 ..کشیدم بو لذت با و گرفتم دستم

 ..میکرد درد هم هنوز ولی شد آروم کمی ام کننده دیوونه سردرد

 ..کشیدم بیرون کتم جیب توي از گوشیمو و خوردم قهوه از اي جرعه

 ..داشتم نارین از مسیج هم کلی و   کال میس6

 ..کردم نزدیک گوشم به رو گوشی و گرفتم رو اش شماره

 شد؛ پخش گوشی تو صداش بوق چندتا بعداز

 خوبی؟؟ عزیزم سالم-

 توخوبی؟ ممنون سالم-

 ندادي جواب زدم زنگ کجابودي،اره-

 ..داشتم عمل-

 آها-
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 اذیــت بیشــتر رفتــنم موقــع میگفــتم دیرتــر هرچــی و میگفــتم بهــش رو رفتــنم قضــیه بایــد
 ..میشد

 ..میشناختم خوبی به رو خاصش خصوصیات و نارین

 !من خونه بریم دنبالت میام دیگه یکساعت تا شو آماده نارین-

 :کردوگفت اي خنده نارین

 !!تنگشده برام دلت زودي همین به-

ــده ــوي خن ــرفش از مح ــام روي ح ــش لبه ــت نق ــا..بس ــود ب ــاد وج ــم اون ی ــا چش ــس و ه  ح
 داشــتنی دوســت حــس منکــر نمیتونســتم ولــی داشــتم صاحبشــون بــه کــه اي کننــده دیوونــه

 ..بشم داشتم نارین به که

 ..شده تنگ برات دلم آره-

 فعال بشم آماده برم من عزیزم باشه-

 فعال-

 ..خوردم کامل امو قهوه و کردم قطع رو گوشی

 ..شدم داخل و بازکردم رو تراس در

 ..گذاشتم لبم گوش سیگار نخ یک و دراوردم سیگارمو پاکت
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 ..گرفتم محکمی کام و کردم روشنش زیپو طالیی فندك با

 ..دوختم چشم گرفته مه آسمون به و فرستادم بیرون به رو سیگار دود

 ..میگرفت وطنم بارون ستاره آسمون جاشو دیگه چندوقت که آسمونی به

 ..برمیگشتم باید میدونستم و بودم مصمم برگشتنم براي

ــدت ــادي م ــوایی از زی ــه ه ــس اون ک ــید نف ــودم دور میکش ــاید و ب ــا ش ــتم ب ــاره بازگش  دوب
 !!!!شاید..ببینمش

ــر ــیگارموروي فیلت ــرده س ــاموش ن ــردم خ ــو و ک ــیدم کتم ــتان از و پوش ــه بیمارس ــمت ب  س
 رفتم نارین خونه

 

ــر مســیر نــارین خونــه مســیر ــود وشــلوغی ترافیــک پ ــه کــه مــوقعی تــا آدم همیشــه کــه ب  ب
 پــارك رو ماشــینش همونجــا میخواســت دلــش و میشــد عصــبی هزاربــار میرســید مقصــدش

 ...بره مسیرشو بقیه پیاده و کنه

 ..دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو و دادم بیرون نفسمو

 ..میکردم نگاه بیرون به ماشین مات نیمه شیشه پشت از

 ..موند خیره سرنشینش و بغلم رنگ مشکی کوپه توي نگاهم اي ثانیه براي
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ــو شــدم غــرق ــی کــه هــایی چشــم ت ــه شــباهت ب ــود اون هــاي چشــم ب  همــون رنگشــون..نب
 ..داشت فرق حالتشون ولی بود رنگ

ــن ــم ای ــاي چش ــرد ه ــی و س ــیچ روح ب ــبی ه ــا تناس ــم اون ب ــاي چش ــرم ه ــر و گ ــس از پ  ح
 ..نداشت

 ..بودم فراري ازش که آشنا حس همون و سردرد دوباره

 ..فرستادم خودم به لعنتی و کوبوندم فرمون روي به مشتی

 !!چیز همه و کس همه از فرارکردم پنجساله

 !!!نتونستم اون از ولی

 طبقــه ده ســاختمون جلــوي دقیقــه ده بعــداز و گذاشـتم  گــاز روي پــامو ترافیــک بازشــدن بـا 
 ..داشتم نگه مشکی و سفید سنگی نماي با

 ..نشستم ماشین داخل منتظرش و زدم نارین به زنگی تک

 ..میکردم فکر نارین به و بودم غرق خودم افکار توي

 زنـدگی  انگلـیس  تـو  بابـاش  شـغل  بخـاطر  کـه  بـود  ایرانـی  و تـرك  دورگـه  دختـر  یک نارین
 اون حضــور هــم بعــد و بــود بیمارســتان تــوي اتفــاقی خیلــی نــارین و مــن آشــنایی..میکردنــد
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ــه ــوان ب ــیس دختــر عن ــتان ری ــث بیمارس ــد باع ــا ش ــاهم بیشــتر م ــاط در ب  و باشــیم ارتب
 .. بشم کشیده اینجا به رابطمون

 ..پرکرد رو ماشین فضاي نارین دخترانه و شیرین عطر و بازشد ماشین در 

 از  اي تــره و بــود هــاش لــب روي قشــنگی لبخنــد..کــردم نگــاه بهــش و برگردونــدم ســرمو
 ..بود گرفته صورتشو جلوي موهاش

 :گفتم و انداختم گوشش پشت موهاشو و زدم لبخندي

 خانوم؟؟ کردي فراموش سالمتو-

 :گفت و کرد بوس امو گونه

 ..بود شده تنگ ات گونه چال اون براي دلم اخه..بگیرم ازت نگاهمو نیومد دلم-

 :گفتم و زدم دماغش روي اي بوسه

 !!نده دستت کار امشب که باش زبونیات بلبل مواظب-

 :گفت و انداخت باال شیطنت با ابروهاشو

 !!کارا این از باشه تا-

ــه ــتم دیگ ــوي نتونس ــو جل ــرم خودم ــد و بگی ــدم بلن ــن..خندی ــور م ــم چط ــد دل ــن از میوم  ای
 بگذرم؟؟ دختر
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 ...افتادم راه و گذاشتم دنده روي و گرفتم دستشو

 ..میکشید شونه و شاخ برام شیطنت با و میکرد صحبت نارین مدام راه توي

 ..شدیم خونه وارد نارین وهمراه کردم پارك پارکینگ تو رو ماشین

ــرق ــو و زدم رو ب ــل روي کتم ــداختم مب ــارین..ان ــا ن ــم ب ــت اخ ــل روي از رو ک ــت مب  و برداش
 :گفت میرفت لباسی چوب سمت که همونجور

 !!کن تکرارش هی توهم میاد بدم شلختگی از گفتم بهت صدبار-

 ..افتاد بهش چشمم که اوردم باال سرمو و بودم پیراهنم هاي دکمه بازکردن مشغول

 ..بود تنش قرمز کوتاه پیراهن یک پالتو زیر و بود دراورده پالتوشو

ــزدیکش ــدم ن ــتمو و ش ــرش دور دس ــتم کم ــه گذاش ــم ک ــاي چش ــو ه ــو رنگیش ــمام ت  چش
 :گفت و دوخت

 شده؟؟ چیزي میکنی رفتار یکجوري امشب آرنیک-

 :گفتم و کردم اخمی

 کنم؟؟ محبت بهت که بشه چیزي حتما باید مگه-

 :زدوگفت لبخندي

 !!میکنی فرق امشب اما!زیرپوستی ولی میکنی محبت بهم همیشه تو-
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 :گفتم و کردم بغلش

 !!آشکارا هم گاهی میرن پوستی زیر بعضیا اوقات گاهی!داره فرق آدما عالقه ابراز-

ــد ــارو بای ــناخت آدم ــه!ش ــون اگ ــش نشناسیش ــس هم ــی ح ــتت میکن ــدارن دوس ــون!!ن ــا چ  ت
ــون ــونی نشناسیش ــون ابــراز روش نمیت ــی رو عالقش ــه پــس!!بفهم ــو همیش  بشــناس طرفت

ــانوم ــو خ ــا کوچول ــت ت ــس هیچوق ــی ح ــه نکن ــی چ ــت کس ــت به ــه محب ــه میکن ــی وچ  کس
 !!نمیکنه

 !!خودشون روش به ولی میکنن عالقه ابراز همه نکن فراموش

 :گفت و گذاشت ام سینه روي سرشو٫بود فرورفته فکر تو حرفم با انگار

 !!شدي بري میخوان  که هایی آدم شبیه امشب ولی انکارکن میخواي هرچقدر-

 ..میکردم نوازش موهاشو فقط و کردم سکوت

 :گفت شیطنت با و گرفت فاصله ازم دقیقه چند بعداز

 دکتر آقاي شده تنگ برات دلم-

 :گفتم و کردم صدام چاشنی شیطنتی خودش از اقتدا به منم

 رئیس آقاي دختر بیشتر من-

 ..زدم هاش لب روي اي بوسه و کردم کم رو صورتمون فاصله و
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 ..بازکرد یکی یکی پیراهنمو باز نیمه هاي دکمه و کرد همراهی منو اونم

 ...رفتم اتاقم وسمت انداختم پاهاش دور دستمو

 ..کنم لمس بدنشو میتونستم که بود شبی آخرین شاید امشب

 نمیبینم رو دختر این دیگه میگفت حسی یک ولی چرا نمیدونم

********************* 

 ....موهامکشیدم روي بستموکالهشو سفت رو ربدوشامبر کمربند

 ..کردم نگاه نارین به آینه تو از و وایستادم آینه جلوي

 شـر  پـر  دختـر  همـون  ایـن  انگـار  نـه  کـه  انگـار  و بـود  مظلومیـت  غـرق  خواب توي صورتش
 !!پیشه چندساعت شور و

 ..رفتم تخت نزدیک و نشست هام لب روي باریکی لبخند

ــه ــه روي اي بوس ــاي گون ــته ه ــوي و زدم اش برجس ــب پت ــه عق ــا،رو رفت ــاالي ت ــینه ب  اش س
 ..کشیدم

 ..رفتم اشپزخونه به و اومدم بیرون اتاق از

 بــود مــاگ شــبیه کــه اي شیشــه بــزرگ لیــوان تــوي یکــم و برداشــتم رو پرتقــال آب پاکــت
 ..ریختم
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 بــود شــده رد هــم شــب نیمــه از ســاعت...خــوردم پرتقــالمو اب از کمــی و نشســتم مبــل روي
 !!نارین نه و بودم خورده شام من نه هنوز و

 یکسـاعت  کـه  انـرژي  همـه  اون بعـداز  و میشـه  بیـدار  دیگـه  سـاعت  نـیم  تـا  نارین میدونستم
 فـود  فسـت  بـه  و برداشـتم  رو سـیم  بـی  تلفـن !!اشـه  گشـنه  بـود  کـرده  تلـف  تخت روي پیش
 ...بیارن مخلفاتش همراه پیتزا تا دو تا زدم زنگ

 ....کنم عوض لباسامو تا اتاق تو برگشتم و گذاشتم سرجاش رو گوشی

 ...کردم تنم و برداشتم همرنگشو شرت تی و مشکی کن گرم شلوار کشو داخل از

 زد صدام نارین که برم بیرون اتاق از خواستم

 آرنیک-

 گفتم؛ لبخند با و سمتش برگشتم

 !!بیدارشدي کردم سروصدا ببخشید-

 کشیدوگفت؛ موهاش تو دستی

 !!شد ام گشنه بابا نه-

 :گفتم و خندیدم

 ..واسمون بیارن پیتزا زدم زنگ بیا بگیر دوش یک برو-
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 ..حمومه سر تم حوله

 ..دکی آقاي میام االن ممنون باشه-

 ..گرفتم رو سفارشامون و رفتم در سمت در زنگ صداي با

 ..گذاشتم لبهام روي دونه یک و برداشتم اپن روي از سیگارمو و چیدم رو میز

ــارین بــه میخواســتم کــه هــایی حــرف ذهــنم تــوي و کــردم دود ســیگارمو  مــرور رو بــزنم ن
 ..میکردم

 ...نشکنم رو عشقش از سرشار و مهربون دل که میگفتم جوري باید

 نزدیــک پیتزاشــو قــاچ کــه همونجــور و نشســت صــندلی روي و اومــد بیــرون اتــاق از نــارین
 :گفت میکرد دهنش

 !!سردمیشه بخور-

 ..شدم پیتزا خوردن مشغول و دادم تکون سري

 ..رفتم تراس وبه ریختم قهوه فنجون تا دو،شام خوردن از بعد

 ..بود پریشون باد دست تو موهاش و بود گذاشته نرده روي دستاشو نارین

 ..کردم بغلش پشت از و گذاشتم کنار رو سینی

 :گفتم و کشیدم موهاش رو بود کرده تنش که سوویشرتمو کاله
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 !!میخوري سرما بپوشون موهاتو-

 کرد نگاه جلو به و زد لبخندي

 بزنی؟؟ دلتو تو حرف نیست وقتش بنظرت آرنیک-

 ..بود پیداکرده شناخت من به نسبت خوبی به چهارسال این تو..میشناخت منو

 ..گذاشت دستام رو دستشو اونم که کردم حلقه شکمش دور دستامو

 درسته؟؟ بوده موقتی انگلیس به اومدنم من میدونی که تو نارین ببین-

 :گفتم ادامه در که داد تکون سرشو

 وضــعیت بــه و بــرم کــه نیــازه و ریختــه بهــم اونجــا تــو وضــعیت!!ایــران برگــردم بایــد مــن-
 !بدم سامون و سر

 ..گرفت فاصله کمی و افتاد دستام روي از دستاش

 و دیــدم روشــنش هــاي چشــم تــو رو اشــک بــرق..زد زل چشــمام بــه و برگشــت ســمتم بــه
 ..کشیدم بغلم تو اونو طاقت بی

 ..بلندشد هقش هق صداي و کرد حلقه دورم دستاشو

 ..کنه خالی رو خودش تا گذاشتم فقط و کردم نوازش کمرشو

 :وگفت کرد پاك اشکاشو و جداشد ازم
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ــه برمیگــردي داري کــه خوشــحالم- ــه!!وطنــت ب ــه تبــدیل و رشــدکردي کــه جــایی ب  یــک ب
 !!شدي مرد

 مــوقعیتی و اینجــا نمیخــواي دلیــل بــی میــدونم!میــري داري چــرا نمــیگم و نمیگیــرم جلوتــو
 ..حرفاست این از تر جدي موضوع حتما پس کنی ول رو داري که

 احســاس مدتــه یــک چــون  کنــیم تمــوم رو رابطــه ایــن بخــوام ازت امشــب میخواســتم مــنم
 بهـش  رابطـه  ایجـاد  بـراي  فرصـتی  یـک  تـا  دادم قـول  بهـش  و میـاد  خوشـم  دیویـد  از میکنم

 ..بدم

 ..نیستی تو دنبالشم من که مردي اون ولی ،،دارم دوستت

ــبخت امیـــدوارم ــه رو کســـی اون و بشـــی خوشـ ــبا کـ ــواب تـــو شـ  رو میزنـــی صـــداش خـ
 ..پیداکنی

 ..برگشت خونه به و ردشد کنارم از

 ..نمیکنم ایجاد شکستگی دل شیطون دختر این براي رفتنم با که بودم خوشحال

 ..گرفته نقش نارین تصور تو که باشه چیزي همون دیوید که امیدواربودم

 ..رفتم خونه به منم و برداشتم رو سینی و انداختم سردشده هاي قهوه به نگاهی



 اختصاصی نگاه رمان
 

103 
 

 و پوشــیده پالتوشــو نــارین دیــدم کــه اومــدم بیــرون و گذاشــتم اشــپزخونه داخــل رو ســینی
 ..میره داره

 گفتم؛ و شدم نزدیکش

 میري؟؟-

 ..دنبالم بیاد دیوید زدم زنگ اره-

 بــا و کــردیم اي ســاده خــداحافظی رفتــنش موقــع..نشســتم مبــل روي و گفــتم آهــانی
 !!شد بسته چندسالمون رابطه پرونده رفتنش

 ..داد نشون خودش از رو کشور این هاي آدم شبیه رفتاري شک بی نارین

 ..بستم چشمامو و کردم روشن رو اباژور..کشیدم دراز تخت روي و برگشتم اتاقم به

 برد خوابم سرعت به و بودم شده خسته امشب

 

 : ماهکــــ

ــاد ــی ب ــد خنک ــاد و میوزی ــامو ب ــه موه ــود آورده در حرکــت ب ــکالت مــاگ..ب ــین داغمــو ش  ب
 ..کردم اتاقم بزرگی بهارخواب هاي نرده حائل بدنمو و دادم جا انگشتام
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 شــده کاشــته بهــارخواب پــایین کــه یاســی هــاي گــل خــوش بــوي و کشــیدم عمیقــی نفــس
 ..کردم هام ریه مهمون رو  بود

 ..کردم نگاه بود کامل شب اون مثل که ماه به و کشیدم آهی

 ..اونشب از گذشته سال شش

 ..رسیدم خوشبختی اوج به میکردم حس که شبی

 ..بشم خودم جنس از واقعی خانواده یک صاحب میتونم بالخره میکردم حس

 ..کرد بامن بدي بازي لعنتی اقبال این ولی

ــاال چپمــو دســت  دســتم تــو پاشــا،پــیش ســال شــش کــه اي حلقــه خــالی جــاي بــه و اوردم ب
 ..دوختم چشم بود کرده

 کــرده ســد گلومــو راه عجیبــی بغــض و میپیچیــد ســرم تــوي مــدام شــبش اون هــاي حــرف
 ..بود

 ..بشکنه میخواست دوباره که انگار..میکرد درد شدت به ام شکسته قلب

 ..کردم نگاه حیاط به و گرفتم انگشتم از نگاهمو عمارت بزرگ آهنی در صداي با

 اومده؟؟ کی ببینم نمیتونستم و بود تاریک نیمه حیاط محوطه

 ..دوختم چشم جلو به دقت با و کردم ریز چشمامو
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 زیـر  کـردم  احسـاس ..رسـیدن  روشـنایی  بـه  وقتـی  و شـدن  تـر  نزدیـک  هـا  سایه اون بالخره
 ...شد خالی پام

ــتام ــد دس ــاگ و لرزی ــتم از م ــاد دس ــداي و افت ــد ص ــتنش ب ــوري شکس ــد ج ــه پیچی  اون ک
 ..گرفتن باال سرشونو دونفر

ــاال ــاه ح ــذش نگ ــه ناف ــمام ب ــود چش ــاهمو..ب ــماش رو از نگ ــه چش ــت ب ــه دس ــده حلق  دور ش
 ..دویدم اتاق سمت به و دوختم بازوش

 میخواستن؟؟ چی اینجا همسرش و پاشا لعنتی نه

 ..میشدن جاري هام اشک و میسوخت چشمام

 ..نبودم کنارش دیگه من که تفاوت این با ولی!!دیدمش نامزدیمون شب

 ...بود من اسم به دستش تو حلقه که تفاوت این با

 دختر اون نه

 

 :راوي

 کــه چیــزي بــه اي لحظــه..میکــرد نگــاه ســرش بــاالي بهــارخواب بــه خیــره و متعجــب پاشــا
 !!کرد شک بود دیده چشمانش
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 ..ببیند همسرش پدر وکیل خانه در را ماهک نداشت باور

 :گفت و کشید را پاشا بازوي آرمینا

 !!منتظره متین عمو داخل بریم بیا-

ــا ــاه پاش ــارخواب از نگ ــت به ــراه و گرف ــا هم ــارت وارد آرمین ــکوه عم ــدرن و باش ــمس م  ش
 ..شد

ــا متــین ــد ب ــوال اي پدرانــه لبخن ــمی پرســی اح ــا رس ــا هــردو ب ــی و کــرد آنه  وارد همگ
 ..شدند پذیرایی

 ..بزند صدا را ماهک تا خواست او از و صدازده را گلی متین

 ..بود دختر آن مشابه که اسمی به کرد شک هم باز پاشا

 ..ببیند را ماهک امشب حداقل نمیخواست دلش و بود کالفه

ــدي خــاطرات صــبح از ــنش در فیلمــی مانن ــش ذه ــد بــک فل  درد ســر دچــار اورا و میخوردن
 ..بودند کرده

 ...زد در و ایستاد ماهک اتاق در پشت گلی

ــداي ــه ص ــک گرفت ــت از ماه ــنیده در پش ــد ش ــن و ش ــدس زن ای ــد زد ح ــه نکن ــرده گری  ک
 است؟؟
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 بفرمایید-

 :انداخت نگاهی ماهک به و داده جا در بین از را سرش و بازکرد را در گلی

 !!پایین بیاین گفتن متین آقا جان ماهک-

ــک ــري ماه ــان س ــداز و داد تک ــتن بع ــی رف ــت روي از گل ــد تخ ــه..بلندش ــتی کالف ــین دس  ب
 ..کرد پاك را صورتش روي به مانده جا هاي اشک و کشید موهایش

ــش ــت دل ــاقش از نمیخواس ــرون ات ــرود بی ــر!!ب ــش مگ ــت دل ــت طاق ــه داش ــاه ک ــین ش  نش
 !!نبود اي چاره ولی..ببیند دیگري دختر کنار در را قلبش گذشته

 ..ندارد کشیدن پس پا حق امروز پس داده جلوه قوي را خود امروز به تا که او

 ..نه قلبش ولی میداد ایستادگی فرمان عقلش

ــم آخــر ــلیم را خــود ه ــان تس ــش فرم ــرد عقل ــت تصــمیم و ک ــه گرف ــدن ب ــقش و او دی  عش
 ..برود

 ...بود او فقط او..کند مرور را اسمش نمیخواست دلش حتی

 ...زد تن به و برداشت اش تفنگی لوله جین همراه به لی مردانه پیراهن کمد داخل از

ــه عجیــب کــه را موهــایش آبشــار ــاز میکــرد دلبــري هــایش شــانه روي ب  خــط و گذاشــته ب
 ..کرد صورتش مهمان سرخش رژلب همراه به باریکی چشم
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 ..شد خارج اتاق از و زد هم را خودش خاص و همیشگی لبخند

ــال ــته بیخی ــده گذش ــود ش ــدام و ب ــت دل در م ــته در میگف ــوم گذش ــن ش ــردي م ــه م ــم ب  اس
 ..ندارد وجود پاشا

 است؟؟ اسم هم پاشا مگر اصال

 ..شد پذیرایی وارد و آمده پایین پلکان از

 کنـار  آرمینـا  بـا  گـرمش  معارفـه  بعـداز  و کـرد  سـالم  پاشـا  بـه  سـرد  نگـاهی  بـا  و تفـاوت  بی
 !!نشست مهربانش عموي

 هـم  هنـوز  و ربـوده  را دلـش  بـانو  مـاه  خانـه  در اول روز همـان  از کـه  بـود  دلبرکـی  محو پاشا
 ..میرفت مظلوم و سبز چشمان این براي دلش

 تفــاوتی بــی و قطبــی هــاي یــخ از تــر یــخ نگــاهش..نبــود نگــاه آن دیگــر ماهــک نگــاه ولــی
 ..میکرد طغیان چشمانش در طوفانی همچون

 خاکسـتري  هـاي  تیلـه  آن بـه  را چشـمانش  بـود  کـرده  حـس  را پاشـا  خیـره  نگـاه  کـه  ماهک
ــت ــاوت بخــاطر کــه نفرتــی و ســردي تمــام و دوخ ــش در پاشــا جــا بــی قض  را بــود دل

 ..ریخت چشمانش

 میدوخت؟؟ چشم او به حقی چه به اصال
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 نبود؟؟ متاهل است؟؟مگر هرزه او که بود نگفته مگر

ــی ــدال آن در ول ــرت ج ــز نف ــب آمی ــی قل ــنطقش ب ــعی م ــت س ــق داش ــه را عش ــادش ب  ی
 ...بیاورد

 گرفت پاشا از چشم آرمینا حرف با و کرده اخمی

 میشن؟؟ شما چیکاره جان ماهک،متین عمو-

 متــین هــاي دســت روي را ســردش هــاي دســت ماهــک بگویــد چیــزي متــین اینکــه از قبــل
 :گفت عشق از سرشار لحنی با و گذاشت

 !!هستن من همسر جان متین-

 :گفت و زد متین به چشمکی

 !!منه عشق-

 !!واردکرد پاشا به را دوم شوك

 بشود؟؟ باشد پدرش همسن که کسی همسر ماهک نمیشد باورش

ــش ــت دل ــور میخواس ــد تص ــن کن ــرف ای ــت دروغ ح ــی اس ــاه ول ــر نگ ــق از پ ــت و عش  محب
 !!میکوبید هایش باور تمام به را نه مهر ماهک

 !!دختري پدر عشق البته بود ماهک عشق متین!!بود نگفته هم دروغ
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 :گفت ماهک به رو و کرد صاف را کتش پاشا

 بدین؟؟ نشونم رو دستشویی میشه-

 :گفت سرد و زد متین به لبخندي ماهک

 حتما-

 !!دنبالش هم پاشا و شد خارج پذیرایی از

 :گفت و ایستاد سرویس جلوي

 دستشویی اینم-

ــه نگــاهش..اسیرشــد دســتش مــچ کــه بگــذرد خواســت پاشــا کنــار از و  پاشــا دســت روي ب
 ..کشید پس را دستش انزجار با هم بعد و ماند خیره

 :گفت پاشا به رو و کشید شعله چشمانش جنگل در خشم

 میزنی؟؟ دست من به حقی چه به-

 :گفت و زد پوزخندي پاشا

 نه؟؟ داشتی دوست آغوشمو زمانی یک-

 ..انداخته باال ابرویی ماهک
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 !متنفرم ازت االن زمانی؟؟ولی یک میگی خودتم خوبه-

ــه و ایســتاد راه هــاي نیمــه در کــه گرفــت را راهــش ــره پاشــا شــوك در غــرق صــورت ب  خی
 :شدوگفت

 عنوان هیچ به ندارم دوست-

 ..منصوري آقاي کنین ایجاد متین با ام رابطه و من واسه مشکلی

 ..برد پناه اتاقش به و باالرفت ها پله از هم بعد و

 روي بـه  کـه  هـایی  مشـت  هـم  بعـد  و کـرد  النـه  گلـویش  روي بـه  سـیاهی  بختک مانند بغض
 کوبید تخت

************* 

ــه و کشــیده هــاي انگشــت بــین را چمــدانش دســته ــال بــه اورا و داد جــا اش مردان  خــود دنب
 ..میکشید

 اي تیکــه کــه میگذاشــت قــدم زمینــی در او حــاال و بودنــد گذشــته بــاد و بــرق ماننــد دوهفتــه
 ..بود وطنش

 آن دیــدن کــرد آرزو کــه چیــزي اولــین و شــده تنــگ لعنتــی شــهر ایــن بــراي دلــش چقــدر
 ..بود مجذوب تیله دو
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ــه ابروهــاي ــود زده گــره هــم در را اش مردان ــا و ب ــه ریزشــده هــاي چشــم ب ــال ب ــین دنب  مت
 ..میگشت

 خیـره  فرودگـاه  رنـگ  آبـی  صـندلی  روي بـه  نگـاهش  کـه  داد حرکـت  را هـایش  چشـم  کمی
 ..ماند

 ..داشت نظر زیر هم را پدرش آرامش از پر حرکات و برمیداشت قدم ارام

 ...بود تنگ هایش بچگی قهرمان براي دلش عجیب

 ...میشد محسوب زندگیش اسطوره تنها که مردي براي

ــد ــدم چن ــتر ق ــده بیش ــود نمان ــه ب ــین ک ــته مت ــل دس ــانی را گ ــرش و داد تک ــاال را س  و اورد ب
 ..افتاد اش عزیزکرده عزیزترین به چشمش

ــاورش ــد ب ــن نمیش ــرد ای ــابلش م ــان مق ــر هم ــاله27پس ــد س ــه باش ــاال ک ــاهري ح ــبیه ظ  ش
 ..بود گرفته خود به افتاده جا مردهاي

 :گفت بغض با و بازکرد را هایش دست

 ..پسرم آرنیک-

 ..کرد سال پنج این شده تحریم آغوش مهمان خودرا و کرد رها را چمدان دسته
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ــرش ــه را س ــانه ب ــدرش ش ــباند پ ــه و چس ــه اي بوس ــا روي ب ــایی شــانه..زد آنه  در کــه ه
 ..بودند او جایگاه کودکی

 ..کرد حبس سینه در را پدرش شیرین و گرم عطر و کشید عمیقی نفس

ــود بـــه اورا و میکشـــید آرنیـــک کمـــر روي بـــه وار نـــوازش را هـــایش دســـت متـــین  خـ
 ..میفشرد

 !!کنند جبران را سال پنج این تالفی میخواست دلشان هردو

 پــاك را هــایش اشــک  و کشــید بیــرون متــین بغــل از خــودرا آرنیــک کــه گذشــت دقــایقی
 ...کرد

 نکند؟؟ خالی پدرش بغل در را دوري بغض میشد مگر

 :گفت و زد آرنیک شانه به دستی متین

 !!منتظره ماهک که باباجان بریم-

 لحـن  و داد اخمـی  بـه  را خـود  جـاي  اي لحظـه  در،آرنیـک  هـاي  لـب  روي بسـته  نقـش  لبخند
 :گفت که اي دوستانه چندان نه

 ماهک؟؟-

 ..شود پا به طوفانی است قرار میدانست و میشناخت خوبی به را پسر این که متین
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 گفت؛ آرامش غرین صدایی با

 ..کردم ازدواج باهش که دختري همون-

 ..داد تکان سري فقط متین حرف جواب در و کرد تشدید را اخمش آرنیک

 ..ببیند را بود زده چمباته پدرش قلب روي به که دختري این زودتر میخواست دلش

 ..کرد حرکت و داد فشار هایش انگشت بین حرص با را چمدانش دسته

 !!افتادند راه عمارت سمت به و شدند متین باالي مدل بنز سوار

 ..میکرد نگاه هارا خیابان فقط فکري هرگونه از خالی و دوخته بیرون به چشم

ــود نکــرده توصــیفی قابــل تغییــر چنــدان زادگــاهش ــان و مغــازه چنــد فقــط و ب  بهــش خیاب
 ..بود شده اضافه

 کمــی  عمــارت  بــه  رســیدن  تــا  داد تــرجیج و داده تکیــه  صــندلی  پشــتی  بــه  را ســرش
 ..کند استراحت

 بود الزم حوصله و انرژي کار این براي و کند پا به طوفان و جنگ قراربود

**************** 

 مرتــب را داشــت امتــداد اش زانــو بــاالي تــا کــه را رنگــش آبــی مخمــل پیــراهن وســواس بــا
 ..ریخت چپش سمت شانه روي به را موهایش آبشار و کرد
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 اش دخترانــه  صـورتی  رژلـب  بـا  و کشـید  پیـراهن  تـوري  آمـده  بـاال  هـاي  آسـتین  بـه  دسـتی 
 ..کشید کردن گیرا و آرا از دست

ــین ماشــین ترمــز صــداي ــه مت  در کــه،مهمــان آن رســیدن از خبــر هــا فــرش ســنگ روي ب
 !!میداد میشد حساب صاحبخانه واقع

 ..کرده یخ هایش دست و بود شده برابر دو قبل از استرسش

 ..شد خارج اتاق از و گفته زیرلب اللهی بسم و داد انجام عمیقی بازدم و دم

 را خــود بشــوند عمــارت وارد آرنیــک و متــین اینکــه از قبــل و گذرانــد یکــی دوتــا را هــا پلــه
 ..رساند پذیرایی به

ــس ــق نف ــري عمی ــید دیگ ــد و کش ــگی لبخن ــان را اش همیش ــب مهم ــاي ل  اش گوشــتی ه
 ...کرد

 صــاحب حضــور هــم بعــد و دیــد روشــن هــاي پارکــت روي بســته نقــش هــاي ســایه دور از
 ..کرد حس را سایه دو آن

 ..خیرشده آرنیک چشمان در و گرفته باال را سرش

 !!بود آمده خوش ماهک رایحه به عجیب آرنیک سرد و تلخ عطر بوي

 !!!!آرنیک اما
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 !!باشد دیده خواب مبادا تا میداد فشار هم روي محکم را هایش پلک

ــنج کــه بگیــرد آلــود مــه زمردهــاي آن از چشــم نتوانســت ولــی تیرکشــید هــایش شــقیقه  پ
 !!بود داده آنها پاي به را دنیایش و دین سال

 ..چشم رنگ همان و نگاه حالت همان..بود خودش

ــراي ــه ب ــاه اي ثانی ــا هــاي چشــم ان از نگ ــه و گرفــت زیب  نگــاه دختــرك درازشــده دســت ب
 ..کرد

 ..داد جاي هایش انگشت بین را ماهک هاي انگشت و برد پیش را دستش

 ..نرم و کوچک هاي دست این لمس از آمد جوش به دلش در غریبی حسی چه

ــین از را هــایش دســت ماهــک ــت ب ــارا ذهــنش در کــه آرنیــک هــاي دس ــت ماننــد آنه  دس
 :گفت لبخند با و کشید بود کرده تصور هیوالیی هاي

 ..اومدین خوش خیلی ماهکم من آرنیک آقا سالم-

 ... رفت گیج کمی سرش و تیرکشیدند بیشتر هایش شقیقه

 ..بود سخت برایش اتفاق این هضم

ــرش ــرد هــم را فک ــوز ســبز چشــم آن روزي نمیک ــد را مرم ــه هــم آن ببین ــوان ب ــر عن  همس
 !!پدرش
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ــتی ــه دس ــقیقه ب ــایش ش ــید ه ــین روي و کش ــل اول ــت مب ــدر...نشس ــالش انق ــراب ح  و خ
 !!بدهد را ماهک پاسخ کرد فراموش که بود دگرگون

 ..دوخت چشم بود نشسته متین کنار که ماهک به و کرده مشت را هایش دست

 !!بشود ماهک مجذوب و آرام نگاه منکر نمیتوانست

 حـاال  بـوده  او مـال  خیـاالتش  در تمـام  سـاله  پـنج  کـه  کسـی  ببینـد  اینکـه   تحمـل  و تـاب  ولـی 
 نداشت را نشسته پدرش کنار

 

 :گفت و زد گره هم در را اش پشت پر ابروهاي

 تویی؟؟ ماهک-

 ..خورد جا آرنیک آمیز تحقیر و کننده توبیخ لحن این از ماهک

 ..بیاندازد راه او با را سرجنگ کاري اول همین از بخواهد پسر این که نمیکرد فکر

 را شخصــیتش کـردن  تخریـب  قصـد  کــه مـرد  ایـن  برابـر  در نمیخواســت دلـش  حـداقل  ولـی 
 ..برسد نظر به ضعیف داشت

 سـرد  لحـن  بـا  و دوخـت  آرنیـک  تیـره  هـاي  چشـم  بـه  را اش اغواکننـده  و زمـردي  هاي تیله
 :گفت جانبی به حق و
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 دارین؟؟ مشکلی..هستم خودم بله-

ــک ــه آرنی ــع ک ــین توق ــورد همچ ــرد برخ ــی و س ــی ب ــب از را روح ــرك جان ــابلش دخت  مق
 نداشت

 ..کرد تر وسیع را هایش اخم

 !!دارن مشکل تو با خانواده همه بلکه!!نه من تنها-

 قبــل ولــی...اش کــرده عزیــز دو بــین ندهــد رخ جــدالی تــا کنــد میــانجگري خواســت متــین
 ..دهد انجام عملی اینکه از

 :گفت و انداخته باال را راستش ابروي و شد خم جلو به رو ماهک

ــامن کــی کــه نیســت مهــم- ــا شــمس خانــدان!!نیســت مــن از مشــکل چــون،داره مشــکل ب  ب
 !!زمین گردش با حتی دارن مشکل چیز همه

 ..نداشتم شما از رو اي مودبانه رفتار توقع پس

 :گفت و دوخت چشم متین به زنان لبخند و زد آرنیک به پوزخندي

 !میشن حساب شمس خاندان بقیه از جدا جان متین البته-

ــت ــره مش ــورده گ ــتر را اش خ ــه بیش ــایش ب ــرد پ ــس و فش ــاي نف ــی ه ــی در پ ــبی و پ  عص
 ..میکشید
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ــی و مظلــوم دختــر آن نمیکــرد هــم را فکــرش ــه تبــدیل حــاال،سروصــدا ب  ســوزنده آتــش ب
 ..باشد شده اي

ــا کــه را هــایی زمــردي آن کنــد انکــار نتوانســت امــا ــه غــرور ب  را دلــش میکردنــد نگــاه او ب
 ..بودند آورده در لرزه به بار هزار

ــرجیح ــکوت داد ت ــد س ــت..کن ــود درس ــه ب ــن ک ــر ای ــاي دخت ــتانه ج ــن در را مس ــه ای  خان
ــود کــرده تصــاحب ــی ب  محبــوبش زمــردي چشــم دل هــم آن..بشــکند دل نمیامــد دلــش ول

 ..را

 ..بود آورده را آنها گلی که تلخی قهوه و خوردنکیک بعداز ماهک

 ..رفت اتاقش به و کرد متین از اجازه کسب

 ..بست شدت با را پذیرایی اي شیشه در و شد بلند مبل روي از آرنیک

 ..کرد او نثار خاصیتی بی وحشی زیرلب ماهک و رفت باال تا صدایش

ــتی ــین دس ــه حــالی در و کشــید موهــایش ب ــت ســعی ک ــاد را صــدایش داش ــه زی  روي ب
 :گفت فریاد با نکند بلند پدرش

 مامــان تونســتی ؟؟چطــور!کنــی عقــد رو دختــر ایــن تونســتی چطــور!!بــده توضــیح زود بابــا-
ــتانهرو ــادت از مسـ ــه و ببـــري یـ ــاري رو دختـــري جـــاش بـ ــه بیـ ــال10 پســـرت از کـ  سـ
 ..کوچیکتره
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ــا کــرد ســعی و بســت را هــایش چشــم متــین  خــودرا خشــم مقــابلش شیرشــده مــرد ایــن ت
 ..کند خالی

 را متـین  سـکوت  آخـرش  حـرف  بـا  و بـود  آمـده  تنـگ  بـه  پـدرش  وصـبر  سـکوت  از آرنیک
 !!شکست

 ...که باشی هوست ارضاي فکر به اینقدر نمیکردم فکر بابا که واقعا-

 کرد قطع را حرفش داد با متین که بزند را حرفش ادامه خواست

 قضـاوت  چـه  تـر  پـاك  گـل  از دختـر  اون و مـن  راجـب  داري معلومـه !!بسـههه  آرنیـک  بسه-
 میکنی؟؟ هایی

 :وگفت داد بیرون را نفسش

 !!میگم بهت بدونی چیزو همه میخواد دلت که حاال-

 ..نشستن هم مقابل هردو و کرد راهنمایی مبل سمت به را ارنیک دست با

 :گفت و زد گره هم در دست متین

ــیغه رو ماهــک مــن اگــه- ــط کــردم ص ــاطر فق ــه حرفــاي بخ ــود مهران ــش مهرانــه!!ب  دل
 ...مجبورشدم من و کنم بیرون خونه از رو ماهک میخواست
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ــن چرا؟؟چــون میــدونی ــاهی!!نــداره هیچکســو دختــر ای ــدگی واســه پن  اصــال!!نــداره زن
 ..بازشد من عمارت به پاش چطوري دختر این میدونی

ــور ــن تص ــب ک ــرد تویکش ــتونی س ــی زمس ــک ببین ــر ی ــک دخت ــه ی ــابون گوش ــاده خی  و افت
 !!باشند زده حلقه دورش گرگ مثل بیخبر خدا از آدم چندتا

 بري؟؟؟ و بگذري میتونی

 ..رفت فرو مبل روي به و شد شل پاهایش آرنیک

ــه ــت ن ــاي آن اینکــه فکــر از!!بگــذرد نمیتوانس ــر مغــرورش زیب ــد دســت زی  باشــد مــرد چن
 ..بود کرده متورم را گردنش رگ

 !!نبود یادش راهم آرنیک حتی که دختري این روي به داشت غیرت

 :گفت و فرستاد بیرون را نفسش

 !!بوده درست کارتون میکنم تایید و میدم حق بهتون باشه-

 نبودید؟؟ خودتون آبرو فکر به خب ولی

 ..کنم پناهش بی نمیتونم نداره پناهی من جز به دختر اون..پسرم نه-

 ..شد خارج پذیرایی از و کرد سکوت
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ــدانش ــان از را چم ــاال پلک ــرد ب ــاق در و ب ــدیمی ات ــه اش ق ــت ک ــل درس ــاق مقاب ــاهکبود ات  م
 ..شد وارد

 ..کشید دراز تخت روي و بازکرد را پیراهنش هاي دکمه

 ..میرفتند رژه ذهنش در مدام مختلفی فکرهاي

 !!بیاورد دست به را ماهک میخواست فقط او ولی

 شود؟؟؟ دختر آن براي میتوانست پناهی اون اگر میشد چه

 خــودش مـال  تنهـا  او بدانـد  و کشــد آغـوش  در اي لحظـه  بـراي  را ماهــک آنکـه  تصـور  حتـی 
 ...افتاد تپش به قلبش هست

 فقــط و نداشــتند ارزشــی و جلــوه هــیچ دنیــا قیمتــی هــاي وســنگ جــواهرات تمــام او نظــر از
 ..است ارزش و ستایش قابل ماهک صورت معدن در شده ساکن هاي زمردي

ــی ــم و زد غلت ــایش چش ــت را ه ــواب..بس ــت االن را خ ــت دوس ــت!!داش ــایی میدانس ــه ج  ب
 ..میبافد را موهایش اش قدمی یک در دخترکی که میرود فرو رویا

******************* 

 ...بودند نشسته حیاط وسط گردو چوب جنس از و نفره هشت میز سر

 ..میکردند میل بودند ریخته بشقاب در که غذایی فقط مطلق سکوت در هرکدام
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 :گفت میداد قرار مخاطب را ماهک و آرنیک درحالیکه و کرد اي سرفه متین

 !!بگم بهتون رو چیزي یک باید ها بچه-

 ..میکردند نگاه متین به سوالی و کنجکاو  هردو

 :گفت ادامه در و کرد پاك را لبش دور بشقابش کنار رنگ سفید دستمال با متین

 سـه  مهـم  کـار  یـک  بـراي  بایـد  و دارم پـرواز  11سـاعت  امشـب  مـن  بگـم  بهتون رفت یادم-
 ..تهران برم روز

 ..انداخت آرنیک به بعدهم و متین به نگاهی ماهک

ــرد فکــر ــرد ایــن کــه نمیک ــدر م ــل آنق ــین بخواهــد کــه باشــد اعتمــاد قاب ــا مت  تنهــایش او ب
 !!بگذارد

 تاییــد را داشــت ســر در کــه را چیــزي صــحت متــین آرامــش و اطمینــان در غــرق نگــاه ولــی
 ..میکرد

ــید ــی ببخش ــت آرام ــر از و گف ــز س ــد می ــاقش در...بلندش ــم را ات ــد محک ــه و کوبی  روي کالف
 ..نشست تخت

 ..دوخت چشم آینه داخل پریده رنگ دختر به فقط و کشید موهایش بین دستی

 !!بشود میشد بیشتر مدام دلش در که ترسی منکر نمیتوانست
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 !!دنیا مردهاي تمام از بلکه آرنیک از تنها نه میترسید او

 ..نشست تخت ماهکروي کنار حرفی هیچ بدون متین و بازشد اتاقش در

ــک ــض ماه ــو در بغ ــه گل ــرده الن ــودرا ک ــد خ ــده مانن ــیده پرن ــه از ترس ــکارچی گلول ــه ش  ب
 ..سپرد متین آغوش

 !!چیست از دخترك این ترس میدانست متین و خوردند سر هایش اشک

 کرد نجوا ماهک گوش دم ارام

 !!نمیکنه اذیتت میدونم..دارم کامل اعتماد آرنیک به من،دخترم نترس-

ــاال را ســرش ــا گرفــت ب ــین هــاي حــرف از ت ــر و جــدي نگــاه..شــود مطمــئن مت ــرف از پ  ح
 ..کرد تر آرام را دلش کمی متین

 :گفت و کرد حلقه مهربانش عموي دور تر محکم را هایش دست

 ..بیاین زود فقط جون عمو باشه-

 ..دخترم چشم-

*************** 

 ..نداشت خواب هایش چشم انگار ولی بود شده رد نیمه از ساعت

 ..نشست شکل مستطیلی و بزرگ پنجره لب و کرد روشن را سوم سیگار
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 او و اســـت خـــواب اش قـــدمی یـــک در ماهــک  میدانســـت وقتـــی نمیگرفـــت آرام دلــش 
 ..شود بیهوش تنش عطر از نمیتواند

 میداشت؟؟ باز کار این از اورا قانونی کدام اصال

 نبود؟؟بود؟؟ حرام که نگاه یک ولی کند بغلش نمیتوانست

 ..رفت بیرون اتاق از و کرد خاموش کریستال جاسیگاري در را سیگارش

 ..کشید پایین آنرا آرام و گذاشت فلزي و سرد دستگیره روي به را دستش

 ..افتاد کوبش به وار دیوانه قلبش روبهرو منظره دیدن با

 ..بست را در زحمت به و خوردند سر هایش دست

 ..نشست زمین روي و برداشت تخت لبه تا تري آرام هاي قدم

 ..روزها آن شبیه درست بود تر مظلوم خواب در زیبایش صورت

 ..دوخت چشم او به عمیقی نگاهی با دیگر بار براي

ــوي ــت پت ــانتزي و گلباف ــورتی ف ــش ص ــار رنگ ــاده کن ــود افت ــام و ب ــدنش تم ــاس آن در ب  لب
 ..بود نمایش به اي فیروزه کوتاه خواب

ــا موهــایش آبشــار ــایین ت ــر و داشــتند ادامــه تخــت پ ــه کــه کمرنگــی رژلــب اث ــوه روي ب  قل
 ..میکرد تر خوردنی را هایش لب،بود مانده لبانش
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 !!شد شمس عمارت زیباي محوتماشاي

ــتش ــیش را دس ــرد پ ــت و ب ــاي انگش ــف ه ــیده و ظری ــک کش ــین را ماه ــت ب ــایش انگش  ه
 ..کشید

 ..نشست دلش کنج در که حسرتی و آمد بیرون دهانش از آهی

 میخورد؟؟ حسرت باید کی تا

 !!نبود حقش حسرت قسم خدا خود وبه

 را بچـــه شـــامپو خـــوش بـــوي و گرفـــت صـــورتش مقابـــل را ماهـــک موهـــاي از اي تـــره
 ..استشمامکرد

 بگیـرد  کمنـد  گیسـو  زیبـاي  ایـن  از چشـم  گرفـت  تصـمیم  آرنیـک  کـه  خـورد  تکـانی  ماهک
 ..بازگردد اتاقش به و

ــاه ــوالنی نگ ــه ط ــداخت او ب ــار ان ــت انگ ــویر میخواس ــب تص ــا را امش ــام ب ــوا تم ــنش در ق  ذه
 کند ذخیره

 :ماهـــک

 نشستم باغ حیاط گوشه یک و دراوردم گوشام تو از رو هدفون
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 هــامو چشــم و کــردم رهــا خــورده آب و ســبز هــاي چمــن روي خودمــو زنــون نفــس نفــس
 ..بستم اي دقیقه براي

 

 پـر  ورزش یـک  از بعـد  کـه  صـبح  سـر  هـواي  و خـورده  نـم  سـبزه  بـوي  داشـت  لـذت  عجیب
 اورد می جا رو آدم حال جوش و جنب از

 

ــاهم ورزشــی شــلوارك جیــب از رو گوشــی ــه و اوردم در کوت ــدود!!کــردم نگــاه ســاعت ب  ح
 !!عروسیش خریداي براي افسون پیش میرفتم باید دیگه یکساعت

 

 ..دویدم هم رو عمارت تا مونده باقی فاصله و بلندشدم ها سبزه روي از

 هــیچ ممکــن حالــت تــوي پــس میــداد عــرق گنــد بــوي بــدنم و بــودم دویــده امــروز حســابی
 !نبود سرد آب دوش یک از بهتر چیز

 

ــود قــد جــین شــلوار همــراه بــه خاکســتري تنــه نــیم..گــرفتم کوتــاهی دوش اینکــه بعــداز  ن
 ..پوشیدم خاکستري
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 ..اومدم بیرون اتاق از و بستم اسبی دم محکم کش با امو شده کشیده سشوار موهاي

 

 

 ...شدم آرنیک سینه به سینه که میومدم پایین ها پله از عجله با

 

ــا رو اش تیــره عســلی هــاي چشــم..شــدم خیــره چشــماش عمــق تــو و گــرفتم بــاال ســرمو  ب
 ...نداشتند اخم حالت ابروهاش و بود کرده خیره سبزم نگاه تو نفوذ

 

 یــک..نباشـم  بـین  بـد  هــا عسـلی  ایـن  بـه  نســبت تـا  میشـد  مـانعم  حســی یـک  چـرا  نمیـدونم 
 ..نبود قیاس قابل برام درکش که مفهوم بی و گنگ حس

 

 :گفت که بگذرم کنارش از خواستم و گرفتم فاصله ازش کمی

 سالم-

 :گفتم آرومی لحن با و برگشتم سمتش به

 سالم-

 بگیرم؟؟ گارد جلوش بخوام من برایچی نداشت جنگ سر اون که حاال
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 ..رفتم اشپزخونه سمت و انداختم باال هامو شونه..رفت اتاقش طرف و نگفت چیزي

ــون تیکــه یــک یخچــال تــوي از ــا تســت ن ــتم صــبحانه شــکالت ب ــون..برداش ــا رو تســت ن  ت
 ..برگشتم اتاقم وبه کردم شکالت غرق تونستم جاییکه

 

 مشــکی جلوبــاز مــانتو..بــودم کــرده امــاده خـودم  بــراي کــه سفارشــی تُســت خــوردن از بعـد 
 خــارج عمــارت از دســتیم کیــف برداشــتن بعــداز و زدم تــن بــه خاکســتري شــال همــراه بــه

 ..شدم

 

ــیمو ــگ و دراوردم گوش ــه زدم زن ــون ب ــا افس ــزون ادرس ت ــاس م ــو لب ــه عروسش ــرم و بگ  ب
 ..پیشش

 

 رفتم مزون سمت افسون با ام مکالمه شدن تموم بعداز

 

 ..میکردم نگاه افسون به دقت با و گذاشتم کمرم دور دستمو

 بچرخ-
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ــی ــال!!زد چرخ ــاس اص ــه لب ــون ب ــد افس ــوري و نمیوم ــاال یکج ــه ب ــو اش تن ــن ت ــون ت  زار افس
 ..میزد

 

 :گفتم و شدم نزدیکش

 !!نمیخوره بدرد این-

 :گفت بود اي افاده هم خیلی و جوون دختر یک که مزون صاحب

 هــاي ژورنــال و مــد بــا اشــناییتی هــیچ شــما احتمــاال!!ماســت مــزون کــار بهتــرین ایــن ولــی-
 ندارین؟؟ جدید

 :گفتم و کرده اخمی و سمتش برگشتم

 ..افتضاحه من نظر از باشه هم شما کار بهترین این اگه حتی-

 :گفتم افسون به زود

 بیار درش-

 

 ..رفت پرو اتاق سمت و داد تکون سري افسون

 ..میکردم نگاه بهشون و رفتم رگال روي شده ردیف هاي لباس سمت
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ــین ــه اون ب ــاس هم ــم روي لب ــده ه ــده چی ــک،ش ــاس ی ــمم لب ــت رو چش ــدس و گرف  زدم ح
 ..باشه مناسب افسون ظریف هیکل براي لباس این

ــود رنگــی شــیري بلنــد لبــاس..کشــیدم بیــرون رو لبــاس ــاال کــه ب  و داشــت اي دکلتــه تنــه ب
 ..داشت هم کوچیکی پف دامنش

 ..بود اورده نما به رو اون کمرش کنار هاي دوزي سنگ و بود ساده لباس پارچه

 ..رفتم پرو اتاق سمت و گرفتم دستم رو لباس

 افسون-

 جانم-

 ..بپوش لباسو این بازکن درو-

 ..دادم بهش رو لباس و بازکرد رو اتاق در

 ..زدم لبخندي دیدنش با..اومد بیرون اتاق از دقیقه ازچند بعد

ــا ــی واقع ــه لباس ــراش ک ــاب ب ــردم انتخ ــده ک ــود اش برازن ــاییش و ب ــتر رو زیب ــون بیش  نش
 ..میداد

 :گفتم و رفتم نزدیکش

 چطوره؟؟-
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 :گفت و کشید ذوق سر از جیغی

 عااالی!!عالیه ماهی واي-

 :گفتم و کردم نازك چشمی پشت

 !!تکه همیشه من سلیقه-

 ..رفتیم بازار به هم بعد و کردیم حساب رو لباس

 اشــناهارو و هــا دوســت همــه و بگیــره پــارتی شــبیه مجــردي مهمــونی یــک قراربــود امشــب
 ..کنه دعوت

 !!پارتی گودباي هاي مایه تو چیزي یک

 سـمت  و کـردم  پیـاده  رادمهـر  همسـرش  خونـه  جلـوي  رو افسـون  شـد  تمـوم  کـه  خریدامون
 روندم عمارت

 

ــارت وارد ــدم  عم ــه از... ش ــا پل ــاال ه ــرفتم ب ــتم و می ــرم خواس ــو ب ــاقم ت ــه ات ــادم ک ــد ی  اوم
 !مهمونی به بریم دیگه هم با و بگم آرنیک به امشب مهمونی براي بود گفته افسون
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ــوي ــاقش در جل ــتادم ات ــه و ایس ــه اي تق ــتم..زدم در ب ــو نمیدونس ــه ت ــا اتاقش ــال ی ــه اص  خون
 یانه؟؟ هست

 :شنیدم در پشت از صداشو که زدم در دوباره،لحظه چند از بعد

 بفرمایید-

 :گفتم و کردم صاف صدامو

 تو بیام میشه!ماهک منم-

 آره-

 

ــازکردم اتاقشــو در ــا و ب ــدم کــه میگشــتم دنبــالش چشــم ب ــا دی ــه ب  تخــت روي برهنــه باالتن
 ...کشیده دراز

 

 ســرمو ناخودآگــاه..مونــد خیــره بازوهــاش و شــکم وخــم پــیچ پــر هــاي عضــله روي نگــاهم
 میکــردم حــس کــه جــوري گرفــت وجودمــو تمــوم خاصــی گرمــا احســاس و انــداختم پــایین

 ..شده سرخ گرما این از هام گونه
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 داشتی؟؟ کاري-

 نگــه کنتــرل تحــت سرکشــمو نگــاه داشــتم ســعی حالیکــه در و گــرفتم بــاال ناچــار بــه ســرمو
 :گفتم دارم

 ..آره-

 :گفت و داد تکیه تخت تاج به

 !!بگو خب-

 :گفتم زود پس نداشتم تحمل و تاب دیگه

 بپوشی؟؟ چیزي یک اول میشه-

 

 :گفت و انداخت بهم تعجبی نگاه

 برایچی؟؟-

 بــودم گرفتــه بــازي بـه  رو شــالم هــاي ریشـه  کــه همونجــور و انـداختم  پــایین ســرمو دوبـاره 
 :گفتم

 ..معذبم-

 ..میکنه نگاه من به خاصی لبخند با دیدم که کردم نگاهش چشمی زیر
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ــل ــد اون دلی ــایی کــه رو خــاص لبخن ــد صورتشــو زیب ــر چن ــی نمیدونســتم رو میکــرد براب  ول
 ...میومد هرچیزي از بیشتر نقصش بی صورت به لبخند میکردم اقرار باید

 

 ...بپوشم لباس برم من تا اینطرف بیا ببند چشماتو تو باشه-

 

 پیــدا داشــتم مســیرمو تخــت روي گذاشــتن دســت بــا..بســتم چشــمامو و دادم تکــون ســرمو
 ..بودم سرامیکا رو اومدن فرود منتظر آن هر و لیزخورد پام یکهو که میکردم

 

ــمامو ــم چش ــر محک ــم روي ت ــار ه ــغ و دادم فش ــه جی ــیدم اي خف ــه کش ــاس ک ــردم احس  ک
 ..شده حصار کمرم دور کسی هاي دست

 ..افتاد آرنیک تیکه شش هاي عضله به نگاهم و بازکردم چشمامو اروم

 

 ..دراومد حرکت به بدنم هاي رگ توي حرات همون دوباره

 

 ..شدم خیره هاش چشم تو و باالگرفتم سرمو

 ..بود چشمام توي مستقیم و پروا بی اونم نگاه
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 ..نزدیکی همه این از میداد قلقلک دلمو ته داشت عجیبی حس

 ..کردم صاف خودمو و اومدم خودم به سریعا

 :گفتم میدویدم در سمت درحالیکه

 ..باش آماده8ساعت لطفا دعوتیم خوب جاي یک امشب-

 ..شدم خارج اتاق از و

 ..کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم هام گونه روي دستمو

 

 ؟!میفته من براي داره اتفاقی چه خدایا

 :آرنیک

 ..کردم نگاه آینه تو خودم به

ــادر کــه پهــنم لبخنــد ــه ق ــودم کــردنش جمــع ب ــدجور نب ــده از هــاي لــب روي ب ــراریم خن  ف
 ..میکرد خودنمایی
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 بغلــش محکــم و ماهــک اتــاق تــو بــرم میخواســت دلــم پــیش چندســاعت آوردن یــاد بــه بــا
 دل و میشــد تــر جــذاب برابــر چنــد میدزیــد ازم نگاهشــو اون میکشــید خجالــت وقتــی..کــنم

 .نداشت طاقت من دیوونه

 

 منکــر نمیتونســتم و داشــتم دوســت رو بــود کــرده ریشــه وجــودم و قلــب تــو کــه احساســی
 ..میپرستم عاشقانه رو ماهک من که بشم این

 

 ...بکشم حسرت رنگ سبز زمردهاي اون دوباره دیدن حسرت تو سال پنج نبود کم

 دور میدونســتم کــه اي آینــده از داشــتم تــرس..بــود همیشــه از بیشــتر دلــم تــو تــرس ولــی
 بــه ســر راز اون هیچوقــت و بمونــه گذشــته تــو ابــد تــا میکــردم دعــا کــه اي آینــده..نیســت

 ..نشه بازگو مهر

 

ــت ــکیمو ک ــاف مش ــردم ص ــاق از و ک ــرون ات ــدم بی ــب..اوم ــود امش ــداز قرارب ــال بع  چندس
ــاره ــتاي دوب ــیم دوران دوس ــنم رو بچگ ــم..ببی ــراي دل ــون ب ــه افس ــل ک ــواهر مث ــته خ  ام نداش

 ..میکشید پر بودم مراقبش برادرانه بچگی از و بود

ــاورم ــد ب ــون اون نمیش ــو افس ــاال کوچول ــه ازدواج داره ح ــوزم مــن و میکن ــر هن ــه س  اول خون
 ..کردم گیر



 اختصاصی نگاه رمان
 

138 
 

 

 ..ایستادم ماهک اتاق جلوي و بازکردم رو اتاق در

 ..وایستادم در پشت جوابش منتظر و کوبیدم در روي محکم انگشتامو

 تو بیا-

 ..شدم اتاقش وارد کنم جور و جمع لبخندمو داشتم سعی حالیکه در

 :گفت بود ندیده منو هنوز که ماهک

 مرتیکـه  اون االن ببنـد  لباسـمو  زیـپ  همـین  بیـا  بشـم  تپلـت  دسـتاي  اون قربـون  جـون  گلی-
 ..میکنه صدام عضله

 

ــود پــایین ســرش..شــدم نــزدیکش و گــرفتم امــو خنــده جلــوي ــداي داشــت و ب  کفشــش بن
 ..میزد گره رو میرسید مچش باالي تا که

ــتش ــتادم پش ــتمو و ایس ــرش روي انگش ــتم کم ــبم..گذاش ــان از قل ــس هیج ــدنش لم ــه ب  ب
 :گفتم و کشیدم باال رو لباس زیپ اروم..بود افتاده ضربان

 !!شد تموم-
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 لکنـت  بـا  بـود  شـده  گشـاد  تعجـب  از هـاش  چشـم  حالیکـه  در و شـد  صـاف  صـدام  شنیدن با
 :گفتم

 ؟!اینجا و..تـ-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..بکنی تشکري یک عضله مرتیکه این از نیست بد-

 ..پایین انداخت سرشو و شد سرخ هاش گونه دوباره

 میکنه؟؟ چیکار من قلب با داره دختر این خدایا

 ممنون-

 ..میکنم خواهش-

 :گفتم و دادم سوق اتاق بیرون سمت مسیرمو

 ..بیا منتظرتم بیرون-

 رفتم باغ حیاط سمت و اومدم بیرون اتاق از

 

 ..سوارشدم و زدم رو بود خریده برام بابا اومدنم از قبل که مشکیمو بوگاتی دزدگیر

 ..شدم خیره بودم کشیده ماهک کمر روي که انگشتی به و اوردم باال دستمو
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ــه ــن ن ــتم م ــتر نمیتونس ــن از بیش ــم ازش ای ــد!!دورباش ــور بای ــه هرج ــده ک ــک ش ــه رو ماه  ب
 ...میاوردم دست

 

 !!داشت ماهک مثل کوچکی ماه به نیاز،من تاریک زندگی

ــا کــه مــاهی ــور ب  بیــرون جهــنم قعــر از منــو و کنــه روشــن زنــدگیمو ســبزش هــاي چشــم ن
 ..بکشه

 

 نظــر در رو جوانــب همــه بایــد فکــر ایــن اجــراي بــراي ولــی کــرد ریشــه ســرم تــوي فکــري
 ..میگرفتم

 ..بزنم دریا به دلمو منطقی هیچ بدون نمیتونستم

 

ــین در ــد ماش ــر و بازش ــوش عط ــو خ ــک و ب ــک خن ــاممو ماه ــوازش مش ــرد ن ــورتمو..ک  ص
 :گفتم و کردم سمتش

 بریم؟؟-

 اره-
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ــه راه تمــام تــوي..زدم اســتارت رو ماشــین و گــرفتم ازش نگــاهمو  و گفــت چیــزي ماهــک ن
 ..من نه

ــاري ــزي میکــردم هرک ــه چی ــید ذهــنم ب ــاهش رو صــحبت ســر کــه نمیرس ــازکنم ب ــن و ب  ای
 ..میکرد اذیتم بیشتر

 

 ..بود رادمهر خونه آدرس پرسیدن شد بدل و رد ماهک و من بین که حرفی تنها

 

ــوي ــه جل ــر خون ــه رادمه ــتم نگ ــاده و داش ــدیم پی ــک..ش ــگ ماه ــت و زد زو زن ــره خواس  ب
 ،.زدم صداش که داخل

 ماهک-

 :گفت و سمتم برگشتم

 بله؟؟-

 :گفتم خنده و گرفتم سمتش بازومو

 یانه؟؟ میدي عضله مرتیکه این به رو همراهی افتخار-

 ..کرد حلقه بازوم دور دستشو و کرد کوتاهی خنده
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 ..افتخاره باعث البته-

 ..شدیم ساختمون وارد همدیگه گام به گام و پاشیدم روش به لبخندي

 

 ..دوید ما سمت و کرد ول رو رادمهر دست ماهک و من دیدن با افسون

 ..بازکردم خواهرم براي آغوشمو منم و برداشت بازوم دور از دستشو ماهک

 :گفت و انداخت بغلم تو خودشو افسون

 ..معرفت بی بود شده تنگ برات دلم-

 :گفتم و زدم چشمکی

 نگرفتی؟؟ خبري یک چرا تو!!معرفت بی من اصال-

 :گفت و زد بازوم رو مشتی

 نپیچون-

  باشه-

 ..رفتیم رادمهر پیش نفري سه و رفت ماهک سراغ من از بعد

 دنبالشه افسون که آدمیه همون میدونستم و میشد معلوم خوبی پسر رادمهر
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 ماهک

 ...وبیام کنم عوض لباسمو برم من:وگفتم زدم وآرنیک افسون به لبخندي

 ..خانم بفرمایین:آرنیک

 ازشــون ســریع وخیلــی انــداختم پــایین ســرمو رفــت ضــعف دلــم تــه گفتــنش خــانم لحــن از
ــدم دور ــاق ش ــدم واردات ــانتو ش ــالمو وم ــتی دراوردم وش ــه ودس ــی ب ــاه ماکس ــبونم کوت  وچس

ــوج وموهــاي کشــیدم ــوکیفم از کــردم رهــا شــونم روي دارمــو م ــو رژلــب ت  دراوردم قرمزم
ــد رژمــو ورنــگ ــو از کــردم تمدی ــه ت ــه کلــی نگــاه این ــداختم خــودم ب ــونی زمردهــاي ان  زیت
 لبخنــدي بیـام  چشـم  بــه بیشـتر  میشـد  باعـث  وایــن داشـت  همخـوانی  لباســم رنـگ  بـا  رنگـم 

ــه رضــایت ســر از ــاق واز زدم خــودم ب ــرون اومــدم ات ــا ومحکــم بی ــه ب ــز ی  ســفت خیلــی چی
 وســرمو کــردم جمـع  درد از صــورتمو شــد خـورد  بینــیم کــردم احسـاس  کــه کــردم برخـورد 

 کوري مگه:کردوگفت اخمی برزن آریو.....برزن آریو به خورد چشمم که باال اوردم

 کورین؟ هم چی؟شما شما کور من حاال:گفتم زدم زل توچشماش

 .نکنم قیچیش برات باش مواظب میکنی زبونی بلبل خیلی:زدوگفت پوزخندي

ــدم جوابشــو تاخواســتم ــر پشــت از صــدایی ب ــد س ــونی بلبــل داره دوســت:گفــت کــه اوم  زب
 ...کنه وقیچی زبونش میخاد کی ببینم میخوام کنه
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ــون ــه هردوم ــمت ب ــتیم صــدا س ــک..برگش ــت آرنی ــه دس ــینه ب ــا س ــه ب ــدکجی ی  روي پوزخن
 ..میکرد نگاه برزن آریو وبه بود ایستاده لبش

 ایــن طــرف بگیــره عموشــو پســر طرفــداري اینکــه جــاي بــه آرنیــک اقــا بــه بــه:بــرزن آریــو
 ....دختره

ــو آرنیـــک  ایـــن بـــاش زدنـــت حـــرف مواظـــب بـــرزن آریـــو:کردوگفـــت قطـــع حرفشـ
 ....دخترهمه

 ...تابریم بیا ماهک:خوردوگفت حرفشو

 خورد؟ حرفشو که بگه چی میخواست یعنی میکردم نگاه آرنیک به گیج خیلی

 پایین رفتیم ها پله واز افتادم راه ارنیک ودنبال بیخیالی به وزدم خودم

 ....پایین رفتیم ها پله واز افتادم راه ارنیک ودنبال بیخیالی به وزدم خودم

 میزهــا کنــار هــم اي وعــده بودنــد رقصــیدن مشــغول رقــص پیســت وســط ازجوونــا اي عــده
 ودوتــا رفتـیم  میـزي  سـمت  هـم  آرنیـک  منــو...بودنـد  ومشـروب  نوشـیدنی  خـوردن  مشـغول 

ــروب ــتیم مش ــه برداش ــک ک ــک آرنی ــروبش پی ــک واورد مش ــیکم نزدی ــت پ ــالمتی:وگف  س
 بگم؟ من یا میگی وتو

 توبگو:وگفتم زدم روش به لبخندي
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 زنــدگی غربــت تــو چشــمها اون بــا تمــام ســال5 کــه زمــردیش چشــمهاي ســالمتی بــه:گفــت
 ...کشید باال نفس ویک پیکم به وزد وپیکش گفت اینو...کردم

 داشــت وقتــی چــرا کــرد یــخ بــدنم آرنیــک حرفــاي شــنیدن از لحظــه یــه بــرا چــرا نمیــدونم
 از دسـت ..میـزد  وحـرف  بـود  زده زل مـن  هـاي  زمـردي  دوتـا  تـو  میـزد  حـرف  چشمها ازاون

 ...کشیدم وسر وپیکم کشیدم افکارم

 ...بگو تو اینبارو:وگفت دستم تو داد رو بعدي جام

  نمیخوره بسالمتی عروسی مراسم تو کسی:وگفتم خندیدم

 ...نداره اشکال یکبار_

ــام ــتش واز ج ــرفتم تودس ــتم گ ــالمتی:وگف ــري بس ــه دخت ــه ک ــاي تیل ــردیش ه ــه زم  همیش
 ...بارونیه

 برداشـتیم  جـام  دیگـه  چنـدتا  خـورد  پیکشـو  وآرنـیکم  وخـوردم  پـیکم  حـرفم  ایـن  سر پشت
 شـــده داغ داغ وبـــدنم میرفـــت گـــیج داشـــت دیگـــه ســـرم خـــوردیم توشـــو ومحتویـــات

ــود ــه روي...ب ــی کاناپ ــه راحت ــار ک ــالن کن ــته س ــود گذاش ــته ب ــودم نشس ــه ب ــون ک ــد افس  اوم
 ...میشه شروع مانکن چالش االن پیست وسط بیاین باشین زود:گفت سمتمو

 آرنیـک  وتوبغـل  خـوردم  پـیچ  پـام  یهـو  کـه  رقـص  پیسـت  سـمت  بـرم  کـه  شـدم  بلنـد  جا از 
 ...شد شروع مانکن چالش لحظه وهمون اومدم فرود
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 ایـن  از بـدنم ...نخـورم  وتکـون  بمـونم  بغلـش  تـو  بـودم  مجبـور  مـانکن  چـالش  شـروع  بخاطر
ــه ــی هم ــر نزدیک ــه گ ــبم گرفت ــه وقل ــپش ب ــاده ت ــود افت ــتاي ب ــک داغ دس ــینه وروي آرنی  س
 از امــا چـرا  نمیــدونم بگیـره  اتـیش  بــدنم کـه  میشـد  باعــث وایـن  میکـردم  حــس لخـتم  هـاي 

 مهمـونی  اخـر  تـا  میخواسـت  دلـم  میـداد  دسـت  بهـم  خـوبی  حـس  بـدنم  بـه  دسـتش  برخورد
 باشم بغلش تو همینطوري

 

 ..میترسیدم میکرد ریشه دلم توي داشت که اي ناشناخته و تازه حس این از

ــرس ــتم ت ــه از داش ــته اینک ــی وابس ــم کس ــا!!بش ــته اون ب ــک گذش ــاموش و تاری ــن خ ــی م  ک
 کنه؟؟ قبولم بود حاضر

ــد مــن ــوي بای ــن جل ــا..میگــرفتم رو حــس ای ــانکن چــالش کــه افســون صــداي ب  تمــوم رو م
 ..نشستم صندلی روي و اومدم بیرون آرنیک بغل از کرد اعالم

 :گفت و نشست من کنار هم آرنیک

 ..بود تر رمانتیک همه از ما حالت فکرکنم-

 :گفتم و انداختم بهش تفاوتی بی نگاه

 ..نمیشد معلوم هم رمانتیک همچین وگرنه!!بود اتفاقی-
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 ایـن  بـا  بایـد  ولـی  خـورده  جـا  مـن  برخـورد  از کـه  بفهمـم  حـالتش  تغییـر  از میشـد  وضوح به
 ..میگرفتم حسمو جلوي کارا

 ..برگشتیم عمارت به و شد تموم هاش خوشی تموم با هم اونشب

 بــه بخیــر شــب و خــداحافظی بــدون کــه آشــفته فکــراي درگیــر ذهــنم و بــودم خســته انقــدر
 ..بردم پناه اتاقم

 ..میکردم فکر آرنیک به و کشیدم دراز تخت روي

ــن ــق از م ــیدم عش ــه از..میترس ــیرینی حادث ــه ش ــرام ک ــخ ب ــر تل ــر از ت ــود زه ــتم..ب  نمیتونس
ــو کــه بشــم ایــن منکــر  جــذابی پســر..اومــده خوشــم ارنیــک از یکجــورایی روز دو همــین ت

 ..داشت طبیعی و مردونه ظاهر سادگی عین در و بود

ــود کــرده مشــغول ذهنمــو همــه از بیشــتر کــه چیــزي  آرنیــک نقــیض و ضــد هــاي رفتــار ب
 ..بود

ــودم شــده گــیج ــاي از ب ــی کاره ــوم ب ــک مفه ــومی شــایدم،ارنی ــن و داشــت مفه ــادر م ــه ق  ب
 ..نبودم فهمش

 ..بستم چشمامو و زدم غلتی

 آرامش خود یعنی این و بود مشامم تو هنوز ارنیک تلخ و سرد عطر
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 خـــودم پوســـت تـــو شـــادي از مـــن و برگـــرده تهـــران از متـــین عمـــو قراربـــود امـــروز
 ..نمیگنجیدم

 دلتنگیمــو تــا برسـه  زودتــر هرچــی کـاش  اي و بــود شـده  تنــگ مهربــونم عمـوي  بــراي دلـم 
 ...کنم خالی بغلش تو

 ..نشم رو در رو آرنیک با تا بودم نرفته بیرون اتاقم از صبح از

ــد ــدم دور ازش بای ــی و میمون ــم از هرچ ــر ه ــدیم دورت ــتم میش ــق میتونس ــتگی و عش  وابس
 ..کنم دور خودم از رو

 ..بشینم اتاق این گوشه یک و کنم الدنیا تارك خودمو نمیتونستم ولی

ــه ــاعت ب ــاه س ــردم نگ ــدودا،ک ــیم  ح ــاعت ن ــه س ــو دیگ ــید عم ــد و میرس ــه بای ــتقبالش ب  اس
 ..میرفتم

ــوي از ــد ت ــلوار کم ــین ش ــد ج ــود ق ــکی ن ــا مش ــاب ب ــت ت ــی پش ــکی گردن ــتم مش  و برداش
 ..پوشیدم

ــرمن ــاي خ ــاییمو موه ــونه رو خرم ــام ش ــتم ه ــا و ریخ ــب ب ــورتی رژل ــمو ص ــوم آرایش  تم
 ..کردم

 مشــغول و بــود نشســته مبـل  روي آرنیــک..رســوندم ســالن بـه  خودمــو و زدم بیــرون اتـاق  از
 ..بود دستش تو مجله مطالعه
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 ظاهرشـــو  کـــه میکـــرد خودنمـــایی صـــورتش رو اي مردونـــه مشـــکی دور طبـــی عینـــک
 ..میداد نشون تر افتاده جا و تر مردونه

 ..کرد حرکت به گنگشروع حس اون دیدنش با دوباره

 ..خشک و سرد ماهک همون بشم و بگیرم خودم به تفاوتی بی ظاهر کردم سعی

 :گفتم و نشستم آرنیک مقابل مبل روي

 سالم-

 جـذابی  و مهربـون  لبخنـد  و گذاشـت  کنـار  رو مجلـه  بـود  شـده  مـن  متوجـه  تـازه  کـه  آرنیک
 ..زد

 ..نبود حواسم ببخشید سالم-

 ..شدم صورتش روي بسته نقش زیباي و مهربون لبخند اون محو

 :گفتم و زدم تري پهن لبخند،لبخندش مقابل در و بگیرم خودمو جلوي نتونستم

 ...نداره عیبی-

 :گفت و زد گره هم تو دستاشو

 میکنی؟؟ چیکارا-

 :گفتم و انداختم باال اي شانه
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 ..اورده مرد و جدید عکاس یک نشریه انگار!!بیکارم که فعال-

 :گفت ذوق با و شد سالن وارد جون گلی که بگه چیزي میخواست

 ..رسیدن متین آقا-

 دویدم حیاط سمت،دو حالت با و بلندشدم مبل روي از آرنیک به توجه بی

 انـداختم  خـودم  کـردومن  بـاز  دستاشـو  میـدوم  سـمتش  بـه  دارم کـه  دیـد  منـو  تـا  متـین  عمو
ــو ــش ت ــرتلخ بغل ــردونش وعط ــه م ــه وب ــام ری ــیدم ه ــین عمــو...کش ــو مت ــرم دور دستاش  کم

 قشنگم؟ دختر خوبی:کردوگفت حلقه

 خوبین؟ شما عموجون خوبم_

 ..خوبم منم باشه خوب که دخترم حال_

 ..عموجون بود شده تنگ برات دلم_

 ...شده تنگ براتون دلم منم بشم ماهکم دل فداي_

ــم ــو از یک ــین عم ــله مت ــرفتم فص ــو گ ــامو رو وعم ــید موه ــه بوس ــک ک ــت از آرنی ــر پش  س
 ..ها گرفته بابام تودل منو جاي خانم ماهک روشن چشمم خوبه خوبه:گفت

 ..حسودي تو چقدر اخه:وگفتم شدم جدا متین عمو ازبغل

 ....ببینم بابامو منم نمیذاري کردي جا بابا بغل وتو خودت تو خب:خندیدوگفت
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 گلم پسر توبغلم بیا:خندیدوگفت متین عمو

ــک ــو آرنی ــل خودش ــو توبغ ــین عم ــا مت ــداخت ج ــونی ان ــو وپیش ــیدوگفت رو عم ــفر:بوس  س
 پدرجان بخیر

 ...پسرم ممنون_

ــی ــاهم همگ ــالن وارد ب ــدیم س ــه وروي ش ــتیم کاناپ ــی..نشس ــان گل ــراه ج ــا هم ــه ب ــینی ی  س
 ....کرد سالم متین عمو شدوبه وارد شیرینی دیس ویه چایی

 وآمـاده  خودتـون  داریـم  مهمـونی  فرداشـب  بـراي  هـا  بچـه :خوردوگفـت  چاییشـو  متـین  عمو
 ...کنید

 عموجون؟ مهمونی چه_

 ..دادم ترتیب مهمونی آرنیک بازگشت مناسبت به_

 ...کنم اماده رو مهمونی تدارکات که نگفتین زودتر چرا پدر:آرنیک

 ..نباش نگران پسرم شدس اماده قبل از تدارکات همه_

 ..پدر ممنونم ازت خیلی:بوسیدوگفت رو عمو دست شدو متین عمو نزدیک آرنیک

 مــن....بابــا گوشـه  جگــر نیسـت  تشــکر بــه نیـازي :وبوســیدوگفت آرنیـک  پیشــونی عمـومتین 
 ...خستم خیلی کنم استراحت برم
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 ..عموجون بخوابین خوب_

 اتاقش تو رفت شدو رد کنارمون از لبخند با عمومتین

 :گفت آرنیک که اتاقم برم خواستم

ــاهم میــاي- ــریم ب ــدارم یــاد رو پاســاژا مــن بازار؟؟آخــه ب ــراي و ن ــاز مهمــونی ب ــه نی  یــک ب
 ..دارم مرتب و شیک لباس دست

 :گفتم معطلی بی پس داشتم لباس به نیاز خودمم چون

 .ندارم لباس منم بریم اره_

 :گفت و کشید مجعدش و مشکی موهاي تو دستی

 ..بریم تا شو اماده برو خب-

 رو 90 قـد  مشـکی  جـین  شـلوار  بـا  رنگمـو  مشـکی  تنـه  نـیم ، اتـاقم  تـو  ورفـتم  گفـتم  اي باشه
 رنــگ کالباسـی  رژلـب  ویـه  بســتم باالسـرم  کـش  بـا  موهــامم..وپوشـیدم  دراوردم کمـد  تـو  از

ــاي ــوه رولب ــم قل ــانتو زدم ای ــاز وم ــفیدمو جلوب ــا س ــال ب ــکیمو ش ــرم مش ــردم س ــتم ک  ورف
 ....پایین

 بریم؟:بلندشدوگفت جاش از من ورود وبا بود نشسته منتظرم کاناپه رو آرنیک

 ...بریم_
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ــر پشــت ــاط وارد ارنیــک س ــت شــدیم آرنیــک ماشــین وســوار شــدم حی ــه کــردیم وحرک  ب
 .....پاساژ سمت

ــزرگ پاســاژ وجلــوي ماشــین آرنیــک ــاده:وگفــت داشــت نگــه شــهر ب ــا شــو توپی  ماشــین ت
 ...وبیام کنم وپارك

 ..پاساژ داخل بریم بیادوباهم آرنیک تا منتظرشدم شدمو پیاده ازماشین

 ...شلوغه پاساژ تو بگیر دستمو کردوگفت دراز سمتم شدودستشو نزدیکم آرنیک

ــیدم ــرم دستشــو ترس ــاره بگی ــه حــس اون ودوب ــازه ک ــو داشــت ت ــم ت ــاد شــکوفه دل  میزدبی
 ..خودم به  هست حواسم:گفتم همین واسه سراغم

 ...راحتی که هرطور:جاخوردوگفت حرفم از آرنیک

ــاژ وارد ــدیم پاس ــه ش ــه ودون ــازه دون ــارو مغ ــتیم ه ــا میگش ــاس ت ــورد لب ــو م ــدا نظرمون  پی
 وروسـینش  بـود  زانـو  بـاالي  تـا  کـه  بـادمجونی  دکلتـه  لبـاس  یـه  بـه  خـورد  چشـمم  که...کنیم

 بادمجونیــه  لبــاس اون آرنیــک :وگفــتم آرنیــک ســمته  کــردم رومــو  بــود دوزي مهــره
 چطوره؟

 ...ببینیمش نزدیک از بریم عالیه:گفت انداختو بهش نگاهی_

 لبـاس  ایـن  میشـه :گفـت  بـود  جـوونی  خـانم  یـه  کـه  فروشـنده  بـه  وآرنیک شدیم مغازه وارد
 ..بیارین برامون رو بادمجونیه
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ــنده ــاهی فروش ــراز نگ ــرور پ ــون غ ــداخت بهم ــت ان ــاس ورف ــتم وداد وآورد لب ــاس....دس  لب
 میکردلبــاس وجــذابم میومــد بهــم خیلــی...وپوشــیدمش پــرو اتــاق تــو ورفــت گــرفتم وازش

ــیدم خـــودم ولباســـاي ودراوردم ــرون واومـــدم وپوشـ  درش چـــرا:گفـــت آرنیـــک کـــه بیـ
 اوردي؟

 ..االن نه بببینیش مهمونی روز میخوام_

 ..چشم:زدوگفت لبخندي آرنیک

 پوزخنــدي فروشــنده کــه کــنم وحســاب لبــاس پــول وخواســتم دراوردم پولمــو کیــف
 ..کردند حساب اقاتون:زدوگفت

ــاتون ازکلمــه ــه اق ــم ت ــد دل ــی لرزی ــریع خیلــی ول ــو س ــع خودم  وتشــکري کــردم وجــور جم
 کردي؟ وحساب لباس پول چرا:گفتم آرنیک به...بیرون اومدیم وازمغازه کردم

 ....کنه توجیبش دست نباید خانم یه خرید میري اقا یه با تاوقتی_

ــداختم بــاال اي شــونه  تولبــاس بــراي وبعــدش بخــریم لباســمم ســت کفــش بــریم وگفــتم ان
 ...بخریم

 ..دارم لباس من آرنیک

 ..خرید بریم گفتی خودت تو پس_
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 ..گفتم تو براي من_

 بلنـد  پاشـنه  کفـش  ویـه  فروشـی  کفـش  یـه  سـمت  دادم سـوق  راهمـو  انـداختمو  باال اي شونه
 ...شد تموم دیگه من خریداي:وگفتم خریدم لباسم همرنگ

 ..خونه بریم اوکی_

 ...بریم_

ــاط ماشــین...عمــارت ســمت کــردیم وحرکــت شــدیم ماشــین ســوار ــارك عمــارت وتوحی  پ
 داخل ورفتیم کردیم

__________________ 

ــودم ایســتاده آینــه جلــو ــراي ونگــاهی ب ــار اخــرین ب ــه ب ــداختم خــودم ب ــایینش موهــامو ان  پ
 دادم انجــام روصـورتم  هـم  بــادمجونی الیـت  ارایـش  ویـه  کــردم رهـا  ودورم بـودم  وفرکـرده 

ــونی بالباســم کــه ــت جــالبی همخ ــادمجونیمم کفشــاي..داش ــام ب ــردم پ ــاقم وخواســتم ک  ازات
 هست؟ اجازه:گفت شدو اتاقم وارد عمومتین که بیرون برم

 .عموجون تو بفرمایید البته_

 ..دخترم شدي خوشکل چه هزارماشاهللا:وگفت انداخت بهم برانگیزي تحسین نگاه

 عموجون میبینه خوشکل چشماتون_
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ــوجیبش از کاغــذي عمــومتین ــدم:دراوردوگفــت ت ــازت جلوچشــماي اوم ــن ن ــه صــیغه ای  نام
 ..کنم پاره رو

 وشوهریم؟ زن ما که بودین نگفته مهرانه به شما چرا؟مگه:پرسیدم باتعجب

 ..ام دونه دور عزیز میفهمی زودي به خودت_

 ..انداختم باال اي شونه گیج

 چی؟ فامیالتون پس_

 ..منی دختر تو میکنی چیکار من توخونه تو که نداره ربطی هیچکس به_

 ..عموجون ممنونم:وگفتم انداختم پرمهرعمو توبغل خودمو

 ..اومدن مهمونا دخترم بیابریم_

 ســنگین هــاي نگــاه..شــدیم پــذیرایی ســالن وارد و رفــتم بیــرون ازاتــاق عمــو همــراه
 ســاختگی ولبخنـد  بــودم زده رو تفـاوتی  بــی نقـاب  ولــی میکـردم  حــس خـودم  رو اطرافیـانمو 

 ..بودم نشونده رولبام

ــه ــا هم ــراي بودنــدوآرنیک اومــده مهمون ــوون باپس ــحبت مشــغول ج ــود ص  ودختــراي ب
 توجــه از میشــد باعــث تــودلم کــرده رخنــه حــس اون..میخوردنــد تــاب بــرش دورو زیــادي
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ــه دختــرا ــوهم واخماموبکشــم کــنم حســودي آرنیــک ب ــودم خــودم توافکــار...ت  کســی کــه ب
 ؟ شده چیزي:گفت سرم ازپشت

 نه:زدموگفتم لبخندي آرنیک بادیدن

 ..دارم کارت بیا لحظه یه_

 توجــه مــن بــه لحظــه چنــد همگــی:گفــت رســا وباصــداي پــذیرایی وســط بــرد منــو آرنیــک
 ..کنید

 ...میکردند چرخیدومنتظرنگاهش آرنیک سمت به همه نگاه

ــترس ــدي اس ــو ب ــودم ت ــود وج ــتم ب ــک نمیدونس ــراره آرنی ــی ق ــه چ ــه بگ ــو ک ــاخودش من  ب
 ازماهــک همــه درحضــور میخــوام امشــب مــن:گفــت ارنیــک نبودکــه تــودلم دل کــرد همــراه

 ...کنم خواستگاري

 زدم زل بهــش گشادشــدوهمونطوري تعجــب ازشــدت چشــمام ارنیــک حــرف ایــن بــا
ــوجیبش نگینــــی تــــک زانوزدوحلقــــه جلوپــــام ارنیــــک ــتم دراوردوکــــرد ازتــ  تودســ

 شد یهویی چیز همه که ببخشید:وگفت

 شد نزدیکمون عصبانیت با مهرانه که بودم ارنیک حرفاي مات هنوز من

 ..کردم حلقه آرنیک بازوي دور دستمو مهرانه عصبانی چهره دیدن با
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ــدونم ــرا نمی ــی چ ــس ول ــردم ح ــو ک ــع اون ت ــت و موق ــرین حال ــی بهت ــه کس ــت ک  میتونس
 ..بود آرنیک کنه حمایتم

 العملـی  عکـس  تنهـا  و بـودم  نیومـده  بیـرون  پـیش  لحظـه  چنـد  اتفاقـات  شـوك  از هنوز البته
 ..بود آرنیک کنار گرفتن پناه بدم نشون خودم از تونستم که

 :گفت تشر با و کرد اخمی مهرانه

 بـاهم  پسـر  و پـدر  کـه  داره چـی  دختـره  ایـن  هان؟؟مگـه  پسـر  کـردي  بـود  کـاري  چـه  این-
 !!میفهمی باباته زن دختر این!شدین جذبش

 :گفت صورتش روي مشهود اخم با و اومد جلوتر کمی آرنیک

 ..کنه دخالت کارام تو کسی نمیخواد دلمم و نداره ربطی کسی به بابام و من کارهاي-

 ..منه خانوم میکنین برخورد باهش احترامانه بی اینقدر شما که دختر این درضمن

 فهمیدین؟؟...منه عشق

 ..بود کرده تند و طوالنی رو قلبم ضربان ولی بود کوتاه هرچند،آرنیک آخر جمله دو

 ...نداشت رو بود لحنش توي که احساسی همه این تحمل،من جنبه بی قلب

 ایــن از بـودم  شـده  مسـت  مـن  و میشـد  تکـرار  گوشـم  تـوي  مـدام  اش مردونـه   خـوش  آواي
 ..عاشقانه آواي
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 شده؟؟ زندگیم وارد هفته یک فقط که کسی به باختن دل براي نبود زود کمی

 قلــبم جــوري ولــی شــده مــن تکنفــره و کوچــک دنیــاي وارد هفتــه یــک تــو هرچنــد آرنیــک
 ..میشناسه قبل از اونو انگار که میشه بیتاب برابرش در

 از دسـت  قرارگرفـت  سـردم  هـاي  انگشـت  بـین  مـا  کـه  کسـی  هـاي  انگشـت  گرماي حس با
 ..اوردم باال سرمو و کشیدم کردن فکر

 ..کرد سوختن درحال خرمن به تبدیل وجودمو آرنیک گرماي از پر نگاه

 خوبه؟؟ حالت-

 مـن  حـال  دیگـه  اومـدي  کـه  وقتـی  از بگـم !! نیسـت  خـوب  مـن  حـال  نـه  بگـم  میخواست دلم
 ..نیست خوب

ــم ــاد میخواســت دل ــزنم فری ــم و ب ــار در بگ ــو کن ــپش ت ــب ت ــرم قل ــی میگی ــف ول ــن از حی  ای
 ..میکرد سکوت به مجبور منو که لعنتی گذشته

 :گفتم آروم و دادم تکون سرمو فقط ولی داشتم حرف کلی که عینی در

 ..آره-

 :وگفت فشرد تر محکم ودستمو زد لبخندي

 منتظرن؟؟ همه نمیندازي اتو حلقه-
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 تـو  هـاي  دسـت  بـه  نگاهشـون  کـه  هـایی  مهمـون  بـه  و گـرفتم  جـذابش  هـاي  عسلی از چشم
 ..کردم نگاه بود آرنیک و من خورده گره هم

 ...ام شده گم و گیج خدایا

 ..داشتم نگاهش آرامش و تایید به نیاز پیداکنم رو متین عمو تا چرخوندم چشم

 لبخنـدي  افتـاد  مـن  نگـران  هـاي  چشـم  بـه  نگـاهش  تـا ..پیـداکردم  مهرانـه  کنار رو متین عمو
 ..داد تکون سري و زد

  کشــیده اینجـا  تـا  رو مـن  کـه  اقبـالی  دسـت  بــه خودمـو  مـن  تـا  بـود  کـافی  حرکـت  دو همـین 
 ..بسپارم

 خانم؟؟ عروس میخواي لفظی زیر نکنه-

ــاهی خنــده آرنیــک دهــان از هــم اون خــانم عــروس لفــظ از ــه کوت  و اومــد هــام لــب روي ب
 :گفتم آروم

 نه؟؟ که چرا آره-

 ..کرد رنگش مشکی کت جیب تو دست و دراورد دستم تو از دستشو

 ..بازکرد مقابلم و اورد بیرون جیبش تو از مخملی اي جعبهسورمه
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ــا و زده ذوق ــرت ب ــه حی ــالك ب ــفید پ ــه طالس ــکل ب ــم ش ــه چش ــین ک ــرد نگ ــبز زم ــی س  رنگ
 ..کردم نگاه میکرد خودنمایی وسطش

 !!چی همه از غافل من و بوده هم اینجا فکر به حتی اون من خداي

 :گفت خنده با و اورد باال رو پالك آرنیک

 !!میخواد زیرلفظی عروس-

 ..انداختم پایین سرمو زده خجالت من و بلندشد جمع خنده صداي

 ..بست گردنم دور رو زنجیر و ایستاد سرم پشت آرنیک

 ..کردم حس گرمم پوست روي ،رو جون بی و سرد پالك

 :گفت و اومد مقابلم

 !!بندازیم حلقه شدي راضی اگه حاال-

 انگشـتم  داخـل  رو حلقـه  و گرفـت  بـزرگش  دسـتاي  تـو  چپمـو  دسـت  کـه  دادم تکـون  سري
 ..کرد

 ..میشد حساب نامزدم حاال که مردي و حلقه این صاحب به خورد گره قلبم

ــه ــت هم ــگ مــن و زدن دس ــه اي ســاده رین ــه آرنیــک ک ــتم ب ــود داده دس  دســتش رو ب
 ..کردم
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 ..بودیم هم نامزد اون و من حاال و شد تموم چی همه

 ..چسبوند پیشونیم به پیشونیشو و گذاشت کمرم دور دستاشو آرنیک

 ..بشم خیره هاش چشم تو نمیتونستم و بودم گرفته گر نزدیکی همه این از

ــس ــاي نف ــب ه ــوي دارش ت ــورتم ت ــش ص ــدن پخ ــار و میش ــو انگ ــاي ت ــه دنی ــیر اي دیگ  س
 !!میکرد

 ...گذاشت گوشم الله روي هاشو لب و کشید جلوتر منو

 حـق  هـیچکس !!بنـدازه  چپـی  نگـاه  قلـبم  مـاه  بـه  کسـی  نمیـذارم  دیگـه !!منـی  مـال  تو االن از-
 بخـواد  کـه  رو دسـتی  میکـنم  قلـم  مـن ..کنـه  دراز دسـت  آرنیـک  هـاي  داشـته  سمت به نداره

 ..بگیره ازم رو ها زمرد این

ــداي ــرا ص ــه و گی ــه اش مردان ــراه ب ــه آن هم ــاي جمل ــقانه ه ــمو عاش ــو نفس ــینه ت ــبس س  ح
 ..بود کرده

 ...میگرفت خودش به رو آشنایی بوي و رنگ داشت مبهمم و گنگ حس

 ...گرفت فاصله ازم کمی و جداشد کمرم دور از آرنیک هاي دست

 ..آورشدم اعتیاد حصار اون مبحوس دوباره که نگذشت چندي ولی
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ــدمی ــه ق ــمت ب ــو س ــتم جل ــه برداش ــا ک ــتش ب ــکمم دور دس ــت رو ش ــو و گرف ــه من ــب ب  عق
 ...برگردوند

 :گفتم و کردم کج سرمو

 کنی؟؟ ولم میشه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ..نخیر-

 وســط نــور رقــص از اي باریکــه و شــد خــاموش هــا چــراغ تمــام کــه کــنم مخالفــت خواســتم
 ..میبخشید روشنایی فقط رقص پیست

ــک ــا آرنی ــون ب ــد هم ــورتش روي لبخن ــن ص ــه رو م ــل ک ــک مث ــه عروس ــب خیم ــازي ش  ب
 ..کرد هدایت پیست وسط به رو بودم سپرده دستش خودمو

 دور دســتامو و کــردم نزدیــک بهــش کمــی خودمــو..گذاشــت هــام پهلــو دوطــرف دستاشــو
 ...کردم حلقه گردنش

 ..دوختم گیراش هاي چشم تو نگاهمو و گرفتم باال سرمو

 ..میدادم تکون رو بدنمون آهنگ با هماهنگ و بلندشد آهنگ صداي

 داد شکستم دیگه یکبار چشمات تب-
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 افتاد راه زلزله دلم تو

 داد دستم بدکاري بخدا

 داد شکستم دیگه یکبار

 چشمات تب چشمات تب

 زد زمینم و سوزوند منو

 زد چشمم زندگی شایدم

 اومد سرمن بالیی چه

 خوشحالم هاي چشم از امان

 

 ..چسبوند پیشونیم به سرشو و حصارکرد محکمتر کمرمو

 حالتم این تو نکن ول منو

 راحتم باتو فقط من اخه

 شده رد سرمن از اب دیگه

 ..شده بد بامن چشما اون چرا بودي مهربون توکه
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 ..منی هواي نفس نفس تو

 ..منی خداي زمین این رو تو

 آرامشت مهمه من واسه

 ...بشکنی بیقرارمو دل میخواد دلت تو ولی

 

 ..بردارم چشم دلفریب هاي چشم این از نمیتونستم میکردم هرکاري

 ..بود کرده جذب ناخواسته منو که جذابی هاي عسلی این از

 ..بود خم و پیچ و سختی پراز که میکشوند مسیري به داشت ناخواسته و

**************** 

 ..نشستم کاناپه وروي دراوردم بلندمو پاشنه هاي کفش تمام خستگی با

 ..کرد شل کرواتشو گره و نشست مقابلم هم آرنیک که فرستادم بیرون نفسمو

 شـب  موقـع  ایـن  کـی  نمیدونسـتم  مـن  و بـود  تلفـن  بـا  کـردن  صـحبت  مشغول هم متین عمو
 !!زده زنگ عمو به

 !!داشته مهمی کار احتماال

 ..دوختم چشم ام حلقه نگین به و گرفتم عمو از چشم
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 !!کنم ازدواج بخوام اینجوري که نمیگنجید هم باور تو حتی

 جان ماهک-

 :گفتم و کردم سمتش صورتمو عمو باصداي

 جانم؟؟-

 :گفت و آورد در ،رو رنگش اي سورمه کت متین عمو

ــامزدي ایــن بابــت-  گــرفتم تصــمیم مــن..بــدهکارم خــواهی معــذرت یــک بهــت یکهــویی ن
 یـک  ایـن  البتـه ..کناربیـان  باهـت  میتـونن  بهتـر  فامیـل  اینجـوري  و نـامزدکنی  آرنیـک  با تو تا

 !!میشه تموم بري ما پیش از بخواي هرموقع و اس فرمیلته ازدواج

 معـذرت  شـدي  ناراحـت  کـه  داد انجـام  جـایی  بـه  نـا  حرکـت  یـا  حـرف  آرنیـک  اگـه  درضمن
 ..باورکنن همه تا میکرد بازي نقش یکجوري باید بالخره..میخوام

 مشــت یــک هــا حــرف اون تمــوم یعنـی ..مونــد خیــره آرنیــک روي نگــاهم گــیج و سـردرگم 
 ...بودم گرفته بازي به رو دلم ،خوش دست من و بود بازیگرانه دیالوگ

ــاه ــک نگ ــم آرنی ــرد ه ــی و س ــوه ب ــود جل ــیچ و ب ــبی ه ــا تناس ــم ب ــاي چش ــک اون ه  آرنی
 ..نداشت

 :گفتم و زدم لبخندي ولی نشست گلوم تو بدي بغض
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 بــاورکنن همــه تــا میکــرده رفتــار جــوري هـم  آرنیــک بایــد بالخــره عموجــون نــداره عیبـی -
 !!منه عاشق

 ..میکردم بازي دامنم انتها با و انداختم پایین سرمو

 نمـایش  یـک  جـز  خاصـی  چیـز  هـیچ  درحالیکـه  بـافتم  داسـتان  همـه  اون خیـالم  تـو  احمق من
 ..بود نگرفته صورت ارزش بی

ــه روي از ــدم کاناپ ــداز و بلندش ــتن بع ــب گف ــر ش ــه بخی ــو ب ــدون ،عم ــه ب ــه توج ــک ب  آرنی
 ..رفتم اتاقم سمت

 بــاال ســرمو...چســبیدم دیــوار بــه و شــد کشــیده دســتم مــچ کــه بــازکنم اتــاقمو در خواســتم
 ..دیدم صورتم سانتی یک رو آرنیک صورت که گرفتم

 :گفتم و انداختم بهش سردي نگاه

 کنی؟؟ ولم میشه-

 :گفت و زد پوزخندي

 ..بوده الکی حرفام که برخورد قبات تیریش به نکنه-

 :گفت و کرد تر نزدیک صورتشو کمی

 بشم؟؟ تو عاشق دوروزه و بگذرم ام ساله پنج عشق از داشتی توقع-
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 ..بود افتاده شماره به هام نفس عصبانیت و خشم ازشدت

 ..دوختم حسش بی و خونسرد هاي چشم به نگاهمو و کشیدم درهم ابروهامو

 ابــروت و چشـم  عاشـق  دوروز تـو  مـن  کـه  داشـتی  داري؟؟توقـع  تـوقعی  چـه  خـودت  از تـو -
 بشم؟؟

 ..دارم حسی بهت یعنی میکنم رفتار مالیم یکم چون که داشته برت خیال نکنه

 :گفتم و زدم داري صدا خند نیش

 !!فارغ یکروزم و بشم عاشق روز دو تو که نیستم دختري من،آقاجون نه-

ــراي مــن ــبم ب ــائلم حرمــت قل ــی چیــز هــر و ق ــه رو ارزشــی ب ــوان ب ــین بهــش عشــق عن  تلق
 !!نمیکنم

 اتــاق داخــل و کشــیدم بیــرون دســتش تــو از دســتمو..چرخیــد صــورتم روي نابــاورش نگــاه
 رفتم

 

ــه دســتی ــاهم دامــن ب ــاب و کوت ــا ت ــاالي ت ــافم ب ــیدم ن ــد و کش ــان لبخن ــاقم از  زن ــرون ات  بی
 ..اومدم

 ..رفتم زنون قدم پشتی حیاط سمت و شدم خارج عمارت از
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ــس ــی نف ــیدم عمیق ــوي و کش ــوش ب ــل خ ــاي گ ــدي ه ــاس و محم ــون رو ی ــه مهم ــام ری  ه
 ..کردم

 ..میداشت وا کسی داشتن دوست به رو آدم که رو هوا این داشتم دوست چقدر

 تـو  آرام آرام و بگیـري  رو داري دوسـتش  کـه  کسـی  هـاي  دسـت  تـا  بـود  کـافی  هـوا  ایـن  تو
 ..بزنی قدم خیابونا

 ...ناپذیر وصف لذت تو بشی غرق و بچسبونی اش شونه به سرتو و بزنی قدم

ــه در ــن حالیک ــورات ای ــنم در تص ــود ذه ــویر ب ــک تص ــه ارنی ــو از اي لحظ ــمام جل ــو چش  مح
 ..نمیشد

 لبخنـدي  بـود  شـده  بسـته  گـردو  تنومنـد  درخـت  دوتـا  بـین  کـه  کـوچکی  چوبی تاب دیدن با
 ..دویدم سمتش ذوق با و زدم

 ..کنه حرکت تا دادم تکونی رو تاب و نشستم تاب روي

ــا ــدنم حرکــات ب ــره..میگرفــت اوج بیشــتر تــاب ب ــدم موهــامو گی  آزاد موهــامو خــرمن و کن
 ..ریختم عریانم هاي شونه روي

 رقصـان  هـوا  تـوي  دارم حالـت  موهـاي  و میکـرد  بـازي  موهـام  بـین  کننـده  نـوازش  و تنـد  باد
 ..بود
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 ..ناپذیر وصف لذتی در شدم غرق و بستم چشمامو

*************** 

 :راوي

 ..میزد قدم آرام و کرد اش مشکی کتان شلوار هاي جیب در دست

 خوشحال؟؟ یا باشد ناراحت نمیدانست

ــت ــاطر ناراح ــان بخ ــردن پنه ــش ک ــک از احساس ــاي و ماه ــرد رفتاره ــه و س ــایش ناب ــا!ج  ی
 !!زمردي چشم دخترك آن آوردن دست به بخاطر باشد خوشحال

 انگشــت در شــده مهمـان  ســاده حلقــه بـه  زیبــایی خنـده  بــا و کشــید بیـرون  را چــپش دسـت 
 ..کرد نگاه اش حلقه

 ..بس و بود مالکیت نشان

 ..بود او زندگی تمام و قلب مالک ،ماهک که داشت باور

 ..افتاد قلبش زیباي الهه به چشمش که بود شده غرق افکارش در

 ..نداشت را شده سرد زیباي آن دیدن طاقت قلبش

ــم ــاي چش ــلی ه ــه اش عس ــدام روي ب ــی ان ــص ب ــک نق ــه ماه ــاب آن در ک ــن و ت ــاه دام  کوت
 ..ماند خیره بود معلوم خوبی به وسفید
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ــاهش ــاال را نگ ــید ب ــه و کش ــرمن ب ــاي خ ــو موه ــدش گیس ــاه کمن ــرد نگ ــه ک ــمان در ک  اس
 ....است فرشته یک شبیه شک بی دختر این گفت دل در باید و بودند پریشان

 ..شد پرتاب جلو به رو ماهک و شد شل تاب طناب که برداشت جلو به قدمی

 ..داد فشار هم روي به هایش چشم ترسیده و کشید بلندي جیغ

 ..رفت فرو آهنینی و  گرما از عمیقی حجم در ناگهان

ــتش ــه آرام را دس ــاي آن روي ب ــفت ج ــرم و س ــید گ ــت..کش ــین را ان نمیتوانس ــور زم  تص
 مگرنه؟؟ کند

 داشت؟؟ وجود هم نرساند آسیبی تو به که سفتی و گرمی این به زمین مگر اصال

 ..گرفت باال را سرش و بازکرد را اش فشرده هم روي هاي چشم

 ..خورد گره آرنیک عسلی هاي چشم به سبزش نگاه

 و اتشـین  نگـاه  ایـن  از را نگـاهش  تـا  نبـود  قـادر ...میـزد  تنـد  تنـد  قلـبش  و گرفت گُر بدنش
ــرا ــرد گی ــار..بگی ــم در انگ ــاي چش ــک ه ــایی آرنی ــته اهنرب ــد کاش ــه بودن ــوري ک ــاه اینط  نگ

 !!ربا آهن قطب دو مثل درست!بود کرده جذب را ماهک
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ــک ــتش آرنی ــاال را دس ــا و آورد ب ــر ب ــت س ــره انگش ــاي از اي ط ــان موه ــم روي پریش  چش
 دو ایــن داشــت آوایــی چــه و بــود بلندشــده هــردو قلــب ضــربان صــداي..زد کنــار را ماهــک
 !!آمیخته هم در ملودي

 عجیــب...شــد کشــیده ماهــک هــاي لـب  ســمت بــه محبــوبش هــاي زمــردي روي از نگـاهش 
 نداشت؟؟داشت؟؟ که عیبی..بود افتاده سرش در بوسیدن هوس

 گنــاه اصــال و بـود  اش پنجســاله ایـن  زنــدگی تمـام ،،بــود عشـقش ،بــود نـامزدش  دختــر ایـن 
 ..نداشت

 ...اش عسلی هاي قلوه نبوسیدن و بود دلبر این از کردن دوري گناه

 مـرد  ایـن  شـده  جـادو  عجیـب  ماهـک  و..کـرد  لمـس  را ماهـک  پـایین  لـب  شصـت  انگشت با
 ..کند اعتراضی نه و بکشد پس پا میتوانست نه جوریکه..بود

ــط میخواســت دلــش  موقعیــت مگــر..شــود ســاکن محکــم و ســفت جــاي همــین در فق
 میشد؟؟ پیدا اینجا از هم بهتري جغرافیایی

 ...کرد شکار را ماهک هاي لب اي ثانیه در و کشید پس را شصتش آرنیک

ــب ــایش ل ــه را ه ــب روي ب ــاي ل ــک ه ــت ماه ــداد حرک ــت و می ــت دوس ــن داش ــه ای  بوس
 ...را یکهویی
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 هـاي  لـب  و آرنیـک  بسـته  هـاي  چشـم  بـه  تعجـب  بـا  و کـرده  درشـت  را هایش چشم ماهک
 ..میکرد نگاه هایش لب روي به شده مهر

ــت ــر دس ــم آخ ــت ه ــاثیري مقاوم ــت ت ــم او و نداش ــنه ه ــر تش ــک از ت ــب آرنی ــاي ل  را او ه
 ..بوسید

ــان دل دو هــر ــینه در هایش ــی س ــابی ب ــاش اي و میکــرد ت ــب میتوانســتند ک ــاز ل ــد ب  از و کنن
 ..بگویند عشق

 گرفــت اش زمــردي چشــم دلبــرك هــاي لــب از دســت زحمــت هــزار بــه ،آورده کــم نفــس
 ..جداکرد را هایش لب و

 ..خورد گره هم در ها نگاه دوباره و بازکردند را هایشان چشم

 ..بلندشد آرنیک روي از سریعا و گرفت او از چشم زده خجالت ماهک

 ..ایستاد ورودي در مقابل و رفت عمارت سمت دوان دوان

 ..کرد تازه نفسی و گذاشت اش سینه روي به را دستش

ــوز قلــبش ــزد تنــد هــم هن ــه،می ــدن بخــاطر ن  اعجــاز بوســه و اغــوش آن بخــاطر بلکــه!!دوی
 ..کننده
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ــاال ــبش ح ــتر قل ــل از بیش ــاج قب ــک محت ــود آرنی ــت و ب ــب میدانس ــق قل ــده عش  در،او ندی
 ...داده پرورش را آرنیک عشق میوه مدت همین

 ..آمد کش لبخندي و کشید لبش روي به دست

 ..بود پا به شوري دلش در و را رسیده نو عشق این داشت دوست

 ...میطلبید را معشوق فقط که شوري

 ماهک؛

 نمـــایش بــه  رو بوســـه اون تصــویر  ذهـــنم تــوي  و میکشـــیدم لــبم  روي انگشـــتمو مــدام 
 ..میکشوندم

 جان؟؟ ماهک-

 :گفتم و برداشتم لبم روي از انگشتمو عمو باصداي

 جانم؟؟-

 :گفت و کرد مقابلم میوه ظرف به اي اشاره عمو

 ..دیگه بخور-

 ..برداشتم میز روي از رو بشقاب و دادم تکون سري

 ...میکنه نگاهم داره آرنیک دیدم که گرفتم باال سرمو
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 :گفت و زد لبخندي ارنیک

 نه؟؟ مگه میکنه درد لبات فکرکنم-

 :گفت متین عمو که کردم نگاه بهش تعجب با

 لبش؟؟برایچی؟؟-

 :گفت و زد من به شیطونی چشمک آرنیک

 !میکشه لبش رو دست همش آخه نمیدونم-

 احسـاس  از سرشـار  کالمـش  تـوي  شـیطنت ..انـداختم  پـایین  سـرمو  و گرفـت  گـر  بـدنم  تمام
 ..بودم افتاده گیر مرد این دوگانگی بین من و بود

 :گفت خنده با متین عمو که گذاشتم میز روي بشقابمو

 گفت؟؟ چی آرنیک مگه دخترم شدي سرخ اینقدر چرا-

 :گفتم و زدم خجولی لبخند

 ..گرممه نیست خاصی چیز-

 :گفتم و بلندشدم مبل روي از

 ..بزنم قدم برمیکم من-
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 ..دخترم باشه-

 هـــام شـــونه روي و برداشـــتم اي ســـاده شـــال لباســـی چـــوب روي از و رفـــتم در ســـمت
 ..انداختم

 ..بودم فکر تو و میزدم قدم کشیده فلک به سر هاي درخت بین

 !کنم درکش نمیتونستم که مردي فکر تو

 ..بود اهواز آفتاب از تر گرم یکروز و جنوب قطب از تر سرد یکروز که مردي

 از کنــدن دل اي ثانیــه بـود  ســخت و بـود  جاشــده دلـم  تــوي حــالتش همـه  بــا مـرد  ایــن ولـی 
 ..خیالش و فکر

 .شد حلقه کمرم دور دستی که بودم خودم حال و حس توي

 :گفت که برگردم خواستم و کشیدم هینی

 ...منم نترس-

 ..کردم رها اغوشش تو خودمو و کشیدم اي آسوده نفس

 ..میکرد بیشتر بدنمو گرماي و تب و میشد پخش گوشم الله روي گرمش هاي نفس

ــت ــن طاق ــه ای ــی هم ــتم رو نزدیک ــتم و نداش ــه میدونس ــتر اگ ــن از بیش ــزدیکش ای ــم ن  باش
 ..میکنم رو آرنیک جلوي رو قلبم و خودم دست
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 ..بازکنم اعتراف به لب من اول باشه داشته وجود هم عشقی اگه نمیخواست دلم

ــت ایــن از نمیخواســت دلمــون انگــار..نمیشــد خــارج دهنمــون از کالمــی هیچکــدوممون  حال
 ..بشیم خارج

 عبـورکرد  موهـام  بـین  از گـرمش  نفـس ..کشـید  عمیقـی  نفـس  و بـرد  فـرو  موهـام  تـو  سرشو
 ..کرد برخورد ام برهنه کمر به و

 مــرد ایــن دســت از فــرارکنم تــا برداشــتم جلــو بــه قــدمی..شــد شــل کمــرم دور از دســتاش
 ..داشتنی دوست

ــی ــار اون ول ــد انگ ــردنم ول قص ــت رو ک ــون نداش ــچ چ ــید آروم دســتمو م ــو و کش ــه کمرم  ب
 ...داد تکیه پشتم پیچکی دیوار

 ..بیفته هایش چشم به نگاهم مبادا تا انداختم پایین سرمو

 ..میکرد بیخود خود از منو که هایی چشم

 ماهک؟؟-

 ..انداختم پایین بیشتر سرمو و نگفتم چیزي

 ..دوخت هام چشم تو نگاهشو و آورد باال امو چونه انگشت سر با

 ..عسلی هاي چشم این مقابل بیارم دووم تا بده من به صبر کمی خدایا
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 و کشــیدم عقــب صــورتمو بچســبونه لبهــام بــه لبهاشــو اینکــه از قبــل و آورد جلــو صورتشــو
 :گفتم

 میگیریم؟؟ کی رو عروسی-

 ..کشید موهاش تو دستی و زد لبخندي

 !!مموشک نره یادت کردي فرار خوب-

 :گفت که کردم اي خنده تک

 ..افسون مجلس با همزمان-

 میکردم؟؟ کار همه اون چیجوري کم زمان این تو ولی نبود هم بدي فکر

 چی؟؟ عروسی کاراي ولی-

 :گفت و گرفت دستمو

 کـت  و عـروس  لبـاس  مونـده  فقـط ،خریـدم  مبلـه  هـم  خونـه ،کـردم  هماهنـگ  تـاالر  با خب-
 !!من شلوار و

ــري ــون س ــه اون،دادم تک ــارا هم ــر رو ک ــن از بیخب ــام م ــط و داده انج ــده فق ــود مون ــاس ب  لب
 !عروس

 ..کمیه زمان خب و مونده روز15حدود افسون مجلس تا
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 ...نمیرفت توقع این از بیشتر چیزي،یکهویی نامزدي از البته

**************** 

 ..دادم جاي کمد داخل و کردم مرتب رو عروس لباس کاور

 ...آرنیک و من ازدواج تا بود مونده یکروز فقط حاال و بودند گذشته هم پی از روزها

 نه؟؟ یا اس طرفه دو حسش نمیدونستم که ازدواجی

 خــودم بــراي آرنیــک مفهــوم بــی کارهــاي ایــن از احساســی برداشــت میخواســتم موقــع هــر
 بکنم

 ..میکرد دهنی کج بهم زمردي چشم دختر اون یاد

 قلــبش تــوي دختــر اون بــه نســبت آرنیــک کــه اي ســاله پــنج و عمیــق عشــق اون وجــود بــا
 داشت

 ..کنم جا قلبش تو خودمو نمیتونم هیچوقت میدونستم

 ..فرستادم بیرون نفسمو

 اي دیگـه  دختـر  خـرج  احساسـاتش  تمـام  کـه  مـردي  بـا  زنـدگی  بـود  همـین  مـن  تقدیر شاید
ــد ــن و میش ــط م ــتم فق ــه میتونس ــینم اي گوش ــو و بش ــرت ت ــق حس ــن عش ــرد ای ــک م  اش
 ..بریزم
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 ..رفتم گوشی وسمت کشیدم دست افکارم از گوشیم مسیج باصداي

 ..انداختم باال ابرومو آرنیک اسم دیدن با و کردم رسم گوشیمو الگو

 بـــریم دنبالـــت میـــام بـــاش آمـــاده دیگـــه یکســـاعت،بیـــرونم االن مـــن ماهـــک ســـالم-
 !!مهمه بزنم بهت باید که هست حرفایی یک،بیرون

ــی ــلی روي رو گوش ــتم عس ــرم و گذاش ــغول فک ــراري مش ــه ق ــک ک ــب آرنی ــود داده ترتی  ب
 کـرده  تعیـین  زمـان  بـراش  اینجـوري  کـه  بزنـه  بهـم  میخواسـت  مهمـی  حـرف  چـه  یعنی!شد
 ..بود

 آمـاده  زودتـر  هرچـی  بایـد  پـس  شناسـیه  وقـت  آدم آرنیـک  کـه  بـودم  فهمیـده  مدت این تو
 ..میشدم

 ..موهام بافتن به کردم شروع و کشیدم اتو حوصله با موهامو

 داخـل ،ریخـتم  کـج  فـرق  اي تیکـه  جلـو  از میرسـید  باسـنم  بـاالي  تـا  کـه  موهـام  بافتن از بعد
 اش ضـمیمه  هـم  بـاریکی  چشـم  خـط  و بشـن  معلـوم  تـر  درشـت  کـه  کشـیدم  مـداد  چشمامو

 ...کردم

 مرتــب لــب خــط بــا دورشــو و کشــیدم هــام لــب روي بــار دوســه ولــع بــا رو زرشــکی رژلــب
 ..کردم
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ــانتو کمــد تــو از ــی م ــا کــه مشــکی کت ــاالي ت ــوم ب ــه میرســید زان  شــلواري جــوراب همــراه ب
 ..زدم تن به و برداشتم مشکی کلفت

ــونی بلنــد روســري ــداختم موهــام روي هــم رنــگ زیت  مــورد عطــر کــردن خــالی از بعــد و ان
 ..شدم خارج اتاق از و زدم بغلم زیر دستیمو کیف،ام عالقه

 ..منتظرمه وقته خیلی آرنیک گفت جون گلی که شدم پذیرایی وارد

 ..نشستم صندلی روي و بازکردم رو جلو در..رفتم ماشین سمت و کردم تشکري

 حـبس  ام سـینه  تـو  رو آرنیـک  تلـخ  و سـرد  عطـر  بـوي  عمیـق  نفـس  بایـک  و بسـتم  چشمامو
 ..کردم

ــوي ــن ب ــن ای ــه رو ادکل ــوبی ب ــناختم خ ــی و میش ــوبترین از یک ــه محب ــاي رایح ــه ه  اي مردان
 ..داشتم دوستش که بود

 ..میشد محسوب زندگیم تمام که میکردم استشمام کسی از اونو حاال و

 ..دوختم چشم میکرد نگاهم لبخند با که آرنیک به و برگردوندم سرمو

 مموشک؟؟ خوردي سالمتو-

 :گفتم و بستم کمربندمو

 ..رفت یادم ببخشید سالم-
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 :گفت و چرخوند رو فرمون

 ..فداسرت-

ــدي ــره از و زدم لبخن ــه پنج ــرون ب ــاه بی ــردم نگ ــه...میک ــاس چ ــی احس ــت آرامش ــار داش  کن
 ..بوده دریغ ازت سالها که لذتی تو بشی غرق و بشینی داري دوستش که کسی

 ..بود گرفته جون آرنیک کنار بود فراري ازم سالها که آرامشی احساس

 ..نمیذاشت راحتم لعنتیم گذشته از ترس،آرامش احساس همه این بین ولی

ــه ــک اگ ــد آرنی ــه میفهمی ــک داره ک ــر بای ــت دخت ــورده دس ــه ازدواج خ ــازم میکن ــدر ب  اینق
 بود؟؟ مصمم

 پنهــون حــس ایــن از کــنم خــالص خودمــو و بگــم..بگــم بهــش چیــزو همــه میشــد کــاش اي
 !!کاري

 ..میگرفتیم بیشتري فاصله شهر از میشدیم تر نزدیک مقصد به هرچی

 از بــود کــه هرجــایی ولــی میــره کجــا داره نمیدونســتم..میشــد کمتــر اطرافمــون هــاي چــراغ
 ..بودیم شده خارج شهر

 :گفت و کرد پارك گوشه یک،ساعت نیم گذشت بعداز

 ...شو پیاده-
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 ..شدم پیاده ماشین از و کشیدم درو دستگیره

 ..کردم نگاه اطرافم به چشم با

ــه ــا هم ــک ج ــود تاری ــط و ب ــک فق ــراغ ی ــرق تیرچ ــنایی،ب ــدودي روش ــه رو مح ــیط ب  مح
 ..میبخشید

 :گفت و گرفت دستمو

 ..بریم بیا-

 ..کردم نزدیک بهش خودمو و گرفتم تر محکم دستشو

 ..میشکست رو سکوت کفشم هاي پاشنه صداي فقط،حکمفرما سکوت اون توي

 ماهک؟-

 :گفتم و کردم نگاه جذابش رخ نیم به

 !جانم-

 :گفت و داد آرومی فشار دستمو

 کجا؟؟ میریم داریم میدونی-

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه
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 !نمیدونم-

 :گفت و کرد اي سرفه

ــوام- ــل میخـ ــیمون از قبـ ــق اون،عروسـ ــنج عشـ ــاله پـ ــمزمردیمو و سـ ــون بهـــت چشـ  نشـ
 ..بشی آشنا باهش توهم دارم دوست..بدم

 ...کرد اشاره رومون روبه چوبی کلبه وبه

 کلبـه  اون تـو  هـم  دختـر  اون یعنـی ..ایسـتاد  حرکـت  از قلـبم  و خـوردم  جـا  لحظـه  یـک  براي
 ..میشدم رو روبه باهش باید و بود

 ..میسوختم حسادتش اتش تو که باکسی

 :گفتم ولی شد شل پاهام

 ببینمش؟؟ الزمه-

 ..آره-

 :گفتم و آوردم بیرون دستش تو از دستمو

 !میشکنه ظریفش دل یکوقت..ببینه مارو اینجوري نیست خوب-

 :گفت و کرد اي مردونه خنده

 !!بشه ناراحت قلبم مالک نمیخوام!باتوئه حق آره-
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 ..افتادم راه سرش پشت و کردم ظاهر حفظ ولی نشست گلوم تو بغض

 :وگفت ایستاد کلبه جلوي

 اي؟؟ آماده-

 :گفتم و دادم قورت بغضمو

 !آره-

 :گفت و گرفت دستمو

 !من خوشگل عشق اینم و تو این-

 ...داد هل جلو به منو و بازکرد رو کلبه در

 افســونگرش هــاي چشــم کــه را زنــی نبیــنم تــا فشــردم هــم روي بــه محکــم را هــایم چشــم
 ..بود برده رو آرنیک دنیاي و دل

 ماهک بازکن چشماتو-

 :گفتم و فشردم بیشتر هم قبل از را هایم چشم

 نمیخوام-

 :گفت تحکم با و گرفت را دستم
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 !بازکن میگم-

 ..بازکردم را هایم چشم اجبارا و گرفت من از را مخالفت قدرت صدایش تحکم

 شـده  آویـزان  هـاي  عکـس  و چـوبی  دیوارهـاي  بـه  بـاز  دهـانی  و زده حیـرت  هـایی  چشـم  با
 ..میکردم نگاه

 را زمـانش  هـم  خـودم  حتـی  و شـده  گرفتـه  مختلـف  هـاي  حالـت  در مـن  از کـه  هـایی  عکس
 ..نمیدانستم

ــی ــر ول ــود مگ ــن قرارنب ــرك آن م ــک دلب ــنم را آرنی ــس ببی ــس پ ــاي عک ــن ه ــا م ــه اینج  چ
 میخواست؟؟

ــک ــت آرنی ــتم دس ــتش در را راس ــت دس ــه و گرف ــمت ب ــی س ــن از عکس ــه م ــط ک ــم فق  چش
 :گفت و برد میشد معلوم ام زمردي هاي

 ایـن  عشـق  بـه  صـبح  هـرروز  مـن  کـه  کـرده  لونـه  رنـگ  سـبز  جنگـل  ایـن  تـو  چی نمیدونم-
 ..میشم بیدار خواب از ها چشم

 ..جداکنم ازت دلمو نتونستم دیدمت که اولی روزي از

 آبـاد  مـالی  خیـابون  از دوسـتاش  بـا  هـرروز  کـه  زیـر  سـربه  و شـیطون  دبیرسـتانی  دختر یک
 ..میکشیدم رو دیدنش انتظار چقدر من و میکرد عبور
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 ..میشدم کشیده سمتش به ناخودآگاه که داشت چی دختر این نمیدونستم

 ..میتپید زمردا اون براي فقط سختم و سفت قلب

ــابون تــو کــه روزي وقــت هــیچ،میشــد مــانعم وســط اون چیــزي یــک امــا ــا خی  پســر یــک ب
 دســت نامزدیــت حلقــه نگــین بــرق ولــی ،جلــو بیــام خواســتم نمیکــنم فرامــوش رو دیــدمت

ــامو و  چشــم دبیرســتانی دختــر آوردن دســت بــه بــراي دیرجنبیــدم فهمیــدم مــن و بســت پ
 ..سبزم

ــزم ــتن ع ــردم رف ــدم دور ازت و ک ــی مون ــداز ول ــنج بع ــال پ ــرت س ــیدن حس ــاره کش  دوب
 ..دیدمت

 ..داد قرار صورتم با مماس را صورتش و کشید جلو را دستم

 میــریختن دانــه دانــه هــایم اشــک!باشــم مــن دختــر آن کــه نمیگنجیــد هــم بــاورم در خــدایا
 ..بود دلم در که وشوقی

 ..بود درآورده تپش به را قلبم،من به اش ساله پنج عشق و آرنیک احساسات ابراز

ــتم- ــذرم ازت نتونس ــم بگ ــردي چش ــتم!!زم ــزارم نتونس ــارم ب ــتی اینب ــتی دس ــتت از،دس  دس
 ..بدم

 :گفت و کرد پاك را صورتم روي شده مهمان اشک قطره و آورد باال را انگشتش
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ــن- ــا ای ــدگی زمرده ــه زن ــک و من ــاي اش ــت ه ــا دریایی ــرین ارزش ب ــی ت ــن دارای ــم!!م  دل
 !قلبم مالک بزاري تاراج به الکی هارا دارایی این نمیخواد

 و بود گرفته من از را تکلم قدرت اش مردانه و شیفته نگاه و دارش تب هاي نفس

 ...بازکنم لب احساسات همه این مقابل در نمیتوانستم

 !زمردي چشم بگو چیزي یک-

 :گفتم و کردم تر زبان سر با را هایم لب

 بگم؟؟ چی نمیدونم-

 :گفت و دراورد حرکت به بار نوازش را انگشتش

 ..میخواد دلت هرچی-

 ریشــه احســاس میکــردم ســعی درحالیکــه و زدم گــره مهربــانش هــاي چشــم بــه را نگــاهم
 :گفتم بیاورم زبان به را قلبم در زده

 !!داشتی دوستم پنجسال این تو اینکه بخاطر!!هستی اینکه بخاطر ممنونم ازت-

 !!چی همه بخاطر

 :گفت و زد جذابی و گیرا لبخند

 دیگه؟؟ خب-
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 ..گفتن براي زودبود ولی است من احساسات ابراز منتظر میدانستم خوبی به

 :گفتم و زدم کنار را شالم از ریخته بیرون موهاي طره شیطنت با

 !نیست حرفی دیگه-

 ..زد اي مرموزانه لبخند و فهمید کالمم شیطنت از را قصدم انگار

 بـه  قـدمی  او از اقتـدا  بـه ..برداشـت  جلـو  بـه  قـدمی  و گذاشـت  کمـرم  دور بـه  را هـایش  دست
 دیـوار  بـه  کمـرم  کـه  کـردیم  تکـرار  را کـار  ایـن  انقـدر !آمـد  جلـو  هـم  باز او و برداشتم عقب

 ..برخوردکرد

 ..کرد تر نزدیک را صورتش و گرفت بر در ، تر محکم را کمرم

 نه؟ نداري حرفی پس-

 :گفتم و دادم تکان را سرم

 نه-

 ..میارم حرفت به خودم پس-

 هـایم  لـب  و شـد  قفـل  هـایم  لـب  روي هـایش  لـب ،بـدهم  حـرفش  بـه  پاسـخی  اینکـه  از قبل
 ..گرفت بازي به را
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ــاره ــب دوب ــه قل ــودرا ام دیوان ــی خ ــت ب ــه طاق ــواره ب ــه دی ــینه قفس ــد ام س ــاي و کوبی  گرم
 ..فراگرفت را وجودم تمام توصیفی غیرقابل

ــم ــایم چش ــتم را ه ــت و بس ــین دس ــاي ب ــبتا موه ــدش نس ــردم بلن ــه او..فروک ــا ک ــارم ب  اینک
 ..کردم همکاري او با هم من و زد تري محکم بوسه بود شده تر جري

 !بس و میداد عشق مزه!!داشت فرق طعمش عجیب بوسه این

 بــیش صـادقانه  عشــق ایـن  ،بــودم اي نیمـه  و نصــف محبـت  محتــاج اینروزهـا  کــه منـی  بـراي 
 ..بود معجزه  یک از

 ..عظیمبودم معجزه این شکرگزار و بود کرده نصبیم خدا که اي معجزه

ــا ــاس ام ــذاب احس ــدان ع ــان وج ــرم گریب ــده گی ــود ش ــتم و ب ــان میدانس ــاري پنه  او از ک
 ..میشد محسوب خیانت

 !!احساسش به خیانت

 بــا کـه  آرنیـک  بـه  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس ،گـرفتم  فاصـله  کمـی  و کشـیدم  عقـب  را صـورتم 
 ..دوختم چشم میکرد نگاهم لبخند

 :گفتم و زدم مهربانی لبخند

 نیست؟؟ ات گشنه تو-
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 ..برد باال مارپیچی چوبی هاي پله از و گرفت را دستم

ــا ــدن ب ــز دی ــره می ــده دونف ــده چی ــمع و ش ــاي ش ــري ه ــه معط ــه ک ــاي ب ــه فض ــک نیم  تاری
 ..ترشد پهن لبخندم بود بخشیده روشنایی،باال

 !!بود تصورمن از بیش مرد این

 ..نشستم صندلی روي و کشید عقب را صندلی

ــز ــواع از می ــام و ان ــذاهاي اقس ــه غ ــن موردعالق ــده م ــود پرش ــتهایم و ب ــبت اش ــه نس ــل ب  قب
 ..بود شده دوبرابر

 !!نمیکند آدم با که کارهایی عجب عشق

 ..کشیدم الویه ساالد اي ذره خودم براي و برداشتم میز گوشه از تمیزي بشقاب

 ..کردم حس را آرنیک خیره نگاه که گذاشتم دهانم در و کردم درست اي لقمه

 :گفتم و گذاشتم کنار را بود دستم در که نانی تیکه

 !!دیگه بخور-

 :گفت و گذاشت اش چانه زیر را دستش

 !کنم نگاهت میخواد دلم-

 :گفتم و زدم عقب را شالم
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 !دیدي منو هم قبال خوبه،میبینی منو که نیست اولت بار-

 :گفت میلرزاند را دلم که لحنی با و زد خاصی لبخند

 !میکنم نگاهت دارم راحت خیال با که اولیه دفعه این و شدي من مال االن تو-

 !شد صدایش از سرشار تعصب و عشق احساس از ماالمال قلبم

 :گفتم و گرفتم اي لقمه برایش محبت با

 !!عزیزم بخور اینو حاال  بیا-

 :گفتم ادامه در و زدم واري شیطنت چشمک

 !کنی نگاهم بازم میتونی و ریشتم بیخ ها حاال حاال من-

 ..زد دستم به اي بوسه محبت با و گرفت دستم از را لقمه

ــم انشــب ــا ه ــام ب ــرار میدانســتم حــاال ومــن!!گذشــت هــایش خــوش تم ــت ق ــا اس ــردي ب  م
 !!دیگر کس نه و هستم من قلبش مهمان تنها که کنم ازدواج

*********** 

 :گفتم و دادم حرکتی بود گذاشته اش سینه روي که را سرم

 !ساز خاطره شب این بخاطر ممنون-
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 :گفت و زد ام شده پریشان موهاي روي به اي بوسه

 !شدي زندگیم!شدي دنیام اینکه بخاطر ممنونم ازت من-

ــم ــایم چش ــتم را ه ــرق و بس ــذت غ ــدم ل ــاي از ش ــقانه نجواه ــه اي عاش ــدام ک ــم دم م  گوش
 ..میکرد زمزمه

 :گفت و چسباند گوشم الله به مستاصل را هایش لب

 جــا مــن آغــوش تــو کــه باشــه کوچــک قــدري بــه بهشــت کــه نمیگنجیــد ذهــنمم تــو حتــی-
 !بگیره

 :گفتم و برداشتم ستبرش سینه روي از را سرم

 !!نشستیم ماشین تو نیمساعته،عمارت داخل برم دیگه من-

 :وگفت زد لبخندي

 ..بریم شو پیاده-

 ..شدم عمارت وارد آرنیک شانه به شانه و شدم پیاده ماشین از

 زد صدایم متین عمو که بروم باال مرمري پلکان از خواستم

 !جان ماهک-

 :گفتم و کردم کج پذیرایی سمت به را راهم
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 جانم-

 :گفت و کرد اي اشاره بود نشسته مبل روي که شخصی به دست با متین عمو

 هستن منصوري  میثم آقاي ایشون-

 آدمـی  هـر  توجـه  سـبزش  هـاي  چشـم  اول نگـاه  در..کـردم  نگـاه  او بـه  و برگردانـدم  را سرم
 !!جذابش و مردانه ظاهر هم بعد و میکردند جلب خود به را

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..خوشبختم-

 ..شد نمایان اش گونه هاي چال که زد پهنی لبخند

 ..خانوم ماهک خوشبختم منم-

 نگرفتــه را دسـتم  هنــوز،بـردم  بــود کـرده  دراز مقـابلم  را دســتش کـه ،او ســمت بـه  را دسـتم 
 ..شد مبحوس آهنینی حصار مابین کمرم کردم احساس که بود

 بــه و کشــیدم عقــب ناخودآگـاه  را دســتم..کشــیدم آرامــی اه و خـورد  گــره هــم در ابروهـایم 
 حلقــه کمــی تــا گذاشــتم داشـت  را کمــرم کــردن خــورد قصـد  کــه آرنیــک هــاي دسـت  روي

 ..کند شل را دستانش
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ــار ــثم انگ ــه می ــع ک ــین توق ــت همچن ــانی حرک ــن از ناگه ــت را م ــاه اول نداش ــی نگ ــه عمیق  ب
 !کرد جمع را دستش بعد و انداخت ما هردو

 :گفت و کرد اشاره مبل به متین عمو

 ..شدین خسته بشینین-

ــت ــاي دس ــک ه ــرم دور از آرنی ــته کم ــد برداش ــت و ش ــتم دس ــم را راس ــتش در محک  دس
 ..گرفت

ــان ــتانم محکــم انچن ــار را انگش ــداد فش ــه می ــر ک ــه ه ــنیدن منتظــر لحظ ــتن صــداي ش  شکس
 !بودم انگشتانم هاي استخوان

 :گفت و کشید اش زده وژل مرتب موهاي به دستی میثم

 !خانوم ماهک دیدم زیاد هم کارهاتون نمونه و شنیدم زیاد شمارو تعریف من-

 که؟؟ میشناسین..هستم نقره و ماه انتشارات دبیر سر من

 را جهـــان کـــل در معـــروف انتشـــارات دومـــین کســـی میشـــد مگـــر ،دادم تکـــان ســـري
 !نشناسد

 ..میشناسم بله-
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ــه دیگــه دالیلــی بــه نشــریه تخصصــی عکــاس متاســفانه- ــون مــن و بیــاد نمیتون  میخــوام ازت
 !کنین کار ما انتشارات تو بیاین مدت یک مقدوره براتون اگه

ــر ــدي فک ــم ب ــود ه ــم!!نب ــتم ه ــراي میتوانس ــودم ب ــغل خ ــتقلی ش ــته مس ــم داش ــم و باش  ه
 ..نمیرفت سر خانه در ام حوصله

 را دهــانم آرنیــک جــدي و خشــن صــداي کــه بــدهم مثبــت جــواب خواســتم و زدم لبخنــدي
 !بست

 ..بیاد نمیتونه ماهک ولی ،منصوري آقاي ببخشید واقعا-

 هــم در کــه اش لعنتــی هــاي اخــم دیــدن بــا..برگشــتم ســمتش بــه و کــردم جمــع را صــورتم
ــره ــورده گ ــورت و بــود خ ــرخ ص ــده س ــی اش ش ــیدم کم ــم ولــی ترس  چشــمش در چش

 :گفتم و دوختم

 نتونم؟؟ چرا-

ــم ــایش اخ ــتر ه ــم در بیش ــد ه ــا و رفتن ــونت ب ــال خش ــده ش ــانه روي رهاش ــه را ام ش  روي ب
 :غرید هایش دندان الي از و کشید موهایم

 !نمیمونه دادن توضیح براي چیزي دیگه پس!!کارکنه جایی زنم نمیخوام چون-

 :گفتم میثم به رو و کردم اخمی
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 !خبرمیدم بعدا بهتون من-

 برخــورد و کــرد متــین عمــو بــا کــه مفصــلی خــداحافظی بعــداز و بلندشــد مبــل روي از میــثم
 ..رفت عمارت از آرنیک با خشکش

 ..رفتم اتاقم به بودم عصبی کمی آرنیک رفتار  از حالیکه در حرفی هیچ بدون

 بــه را بـدنم  زیبـایی  طــرز بـه  کـه  رنـگ  کرمــی کوتـاه  خـواب  لبـاس  بــا کالفـه  را هـایم  لبـاس 
 ..کشیدم دراز تخت روي و کردم عوض میگذاشت نمایش

 گــردنم پشــت را کســی داري تــب هــاي نفــس،بــروم فــرو خیــاالتم و فکــر در اینکــه از قبــل
 ...کردم حس

 ..شد مواجه سرخی هاي مردمک با نگاهم که برگشتم سر پشت به آرام

ــیده ــه ترس ــک ب ــلی و آرنی ــاي عس ــرخش ه ــم س ــتم چش ــه و دوخ ــالش درحالیک ــردم ت  میک
 :گفتم نلرزد صدایم

 میکنی؟؟ چیکار اینجا-

 ..افتادم آرنیک روي به نداشتم متناسبی تعادل چون و کشید را دستم

ــاي ــه موه ــده ریخت ــورتم در ش ــت را ص ــوش پش ــه و زدم گ ــم ب ــاي چش ــورش ه ــاه دلخ  نگ
 ..کردم
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 ...میکرد دگرگون را حالم و میشد پخش گلویم زیر مداوم گرمش هاي نفس

 ..کشید باال کمی مرا و گذاشت کمرم دور را هایش دست

 ..بود اش سینه و شکم برهنه عضالت با مماس ام سینه حاال

 :گفت و کشید ام گونه گرانهروي نوازش را دستش

 !!دارم دوستت بیشتر میکنی لجبازي وقتی میدونستی-

 :گفتم و کشیدم اش تیکه شش هاي عضله روي به مالیم را دستم

 کردي؟؟ مخالفت چرا-

 :گفت آرامی چندان نه لحن با و رفت هم در هایش اخم دوباره

 ابـد  تـا  هـا  چشـم  اون!!کـنم  تقسـیم  کسـی  بـا  رو زمـردي  هـاي  چشـم  اون نمیخـواد  دلم من-
 !!کنه نگاه تو زمردهاي به نیاز با که رو چشمی میکنم کور من و منه مال

ــه لحــنش ایــن از  مــواخزه همــه ایــن و اســت میــان در تعصــبش پــاي کــه فهمیــدم خــوبی ب
 !!بیشتري چیز نه و میباشد اش مردانه غیرت بخاطر فقط

 !!من اما-

ــل ــه از قب ــرفم اینک ــل را ح ــنم تکمی ــانه ک ــه حریص ــبم ب ــه ل ــه و زد اي بوس ــه را اش گوش  ب
 ..گرفت دندان
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 :گفت و گرفت را دستم که جداکردم را هایم لب و گفتم آخی

 چیــزي نمیخــوام دیگــه ماهــک میشــه تمــوم همینجــا بحــث ایــن!!بفهــم منــی مــال فقــط تــو-
 !!بشنوم

 زنانـه  حربـه  کمـی  پـس ..زد حـرف  خـوش  زبـان  بـا  نمیشـد  مـرد  ایـن  بـا  انگـار  ،کـردم  پوفی
 بدنبود؟؟بود؟؟

 ..زدم اي بوسه و چسباندم اش سینه عضالت به را هایم لب

 ..بود دادن جواب حال در مطلبوبم روش اینکه از سرمست من و کشید عمیقی نفس

 !کشید آغوش در پشت از و کشاند پایین مرا

ــدر- ــیطونی اینق ــک نکــن ش ــدونی!ماه ــه می ــی ک ــاقتم ب ــزار پــس ط ــب یــک ن ــده ش ــه مون  ب
 !!بیارم سرت بالیی عروسی

 :گفتم و زدم اي مستانه لبخند نداشت کشی عقب قدرت من مقابل در اینکه از

 ...کارکنم میخوام من ولی-

 گفت؛ و زد ام گونه به اي بوسه

 !کارکنی منصوري اون نشریه تو نمیزارم ولی میزنم نشریه برات خودم!چشم به اي-

 ..میشد ما مراوده باعث بیشتر بلکه و نداشت تاثیري مخالفت
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 ..دادم تکیه اش سینه به را سرم و بستم را هایم چشم

 ..رفتم فرو خواب به و نکشید چیزي که بود آرامش غرق وجودم انقدر

 ..دوختم چشم آیینه در بسته نقش تصویر به رضایت با

 حسـرتش  بایـد  ابـد  تـا  میکـردم  حـس  کـه  سـفیدي  عـروس  لبـاس  همـان  بـا  بودم خودم این
 !!بود کشانده اینجا به مرا اقبال و سرنوشت ولی بخورم دل در را

 بــاال کمــی را لباســم دامنــه و زدم کنــار را صــورتم چــپ ســمت در شــده ریختــه موهــاي طــره
 ..بشوم زمین نقش مبادا تا گرفتم

 ..آمدم بیرون و بازکردم را مخصوص اتاق در آرام

ــا کــه افســون ــتن کلنجــار حــال در خاصــی وســواس ب ــا رف ــه ب ــود لباســش باالتن ــب و ب  زیرل
 ..دیدم را میکرد غرغر

 گفتم؛ و کردم صاف را صدایم

 !خانوم عروسک-

 ..کرد نگاهم شوق با و آورد باال را سرش صدایم شنیدن با

 ..شد کشیده موهایش و صورت آرایش به لباسش روي از چشمم

 است؟؟ دیروز افسون همان این واقعا آیا پرسیدم ذهنم در



 اختصاصی نگاه رمان
 

201 
 

 ..کشیدیم آغوش در را یکدیگر خواهر دو مانند و بازکردم را هایم دست

 خــواهري بـرایم  خـدا  ولـی  بـودم  محـروم  همخـون  خـواهري  داشـتن  از مـن  کـه  بـود  درسـت 
 هــم خــودم تَنــی خــواهر از محبــتش و وفــا میدانســتم کــه بــود گذاشــته کنــار افســون ماننــد
 ..است بیشتر

 :گفت و کشید آغوشم در محکم افسون

 !!خواهري شدي خوشگل-

 :گفتم و فشردم محکم را کمرش

 !!بشی خوشبخت ایشاهللا!عزیزم بیشتر تو-

 ریشــه دلــم در آفتـاب  طلــوع بـا   کــه خاصـی  احســاس و بـود  مــن قـدمی  چنــد در خوشـبختی 
 ..بود انداخت

 ..بگیرم قبل از تر محکم را هایش دست و ببینم را آرنیک تا نداشتم دل در دل

 روي گرمــی چندصــد اي وزنــه،میرفــت اش صــدقه قربــان مــدام کــه افســون مــادر دیــدن بــا
 ..کرد سنگینی ام سینه
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 از بیشـتر  حتـی  داشـت  وجـود  اگـر  کـه  مـادري  ،میشـد  احسـاس  مـادرم  خـالی  جـاي  خوبی به
 تحمــل را مــادري بــی غــم بایــد کــه افســوس ولــی!!میرفــت ام صــدقه و قربــان افســون مــادر

 ..میکردم

 !منتظرتونن دامادا آقا ،خوشگل خانوماي عروس-

ــا را چشــمم گوشــه شــده شــیطان اشــک ــه را بلنــدم شــنل و گــرفتم انگشــت ســر ب  کمــک ب
 را بــود کـرده  درســت بسـته  و بـاز  مــدل کـه  را بلنــدم موهـاي ..کـردم  تــنم آرایشـگر  شـاگرد 

 خـارج  آرایشـگاه  از افسـون  دسـت  بـه  دسـت  و کـردم  هـدایت  شـنل  کـاله  زیـر  بـه  زحمت با
 شدیم

 آرنیک؛

 گذاشـته  عمـوم  نمـایش  بـه  را ام سـینه  و بـازو  عضـالت  خـوبی  بـه  کـه  را ام مشـکی  بـراق  کت
ــود ــاف ب ــردم ص ــه و ک ــراري ب ــز ف ــی قرم ــه رنگ ــروز ک ــگاه از ام ــه نمایش ــودم گرفت ــه ب  تکی
 ..دادم

 بـه ..میکـرد  بـازي  آسـتینش  سـر  طالیـی  هـاي  دکمـه  بـا  و بـود  ایسـتاده  مـن  کنـار  در رادمهر
 !داشت استرس روزي همچنین در هم باید قطعا و میکردم حس را استرسش خوبی

 ..گرفتم ریتم زمین روي ام ورنی هاي کفش نوك با و انداختم پایین را سرم
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 کــه اســت بــدخبر شــوم جغــد همــان ،آشــوب ایــن میدانســتم و بــود پــا بــه آشــوبی دلــم در
 !کند القا من به را بدي خبر میخواهد

ــرس ــته تـ ــخ گذشـ ــارم و تلـ ــه شرمسـ ــر کـ ــک اگـ ــردار آن از ماهـ ــد خبـ ــایم میشـ  رهـ
 !!نمیشد جدا من از اي لحظه،میکرد

 داشت؟؟ ادامه کی تا کاري پنهان ولی کنم بازگو برایش که نداشتم را ان قدرت

 ..میدادم دستش از مطمئنا آنموقع و میشد رو برایش دستم روزي بالخره

 !اومدن داداش-

 ...گرفتم باال را سرم و فرستادم بیرون را نفسم

ــایم چشــم ــول حــد از ه ــاد معم ــد ترشــده   گش ــبم  و بودن ــینه از میخواســت قل ــرواز ام س  پ
 !!کند

 شــباهتی،بــود شــده صــورتش ســاکن کــه مالیمــی آرایــش و رنــگ ســفید بلنــد لبــاس آن در
 ..بود کرده پیدا ها قصه پري به باور قابل غیر

 بــا بعـد  و دوخـت  ام شــده افسـون  هـاي  چشـم  بــه را هـایش  چشـم ،کــرد حـس  را نگـاهم  تـا 
 ..انداخت زیر به را سرش اش همیشگی حیاي و شرم همان

 داشتم؟؟ را زمردي چشم فرشته این لیاقت من واقعا
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 ...شدم نزدیکش بلند هاي گام با و فشردم انگشتانم میان را سرخ رز گل دست

 گفتم؛ و گرفتم مقابلش را گل دسته

 ...خانوم عروس بفرمایید-

ــا کــه را ســفیدش هــاي انگشــت ــا جگــري الك آن ب ــود شــده تــر دلرب  دســته و آورد جلــو ب
 ..گرفت را گل

 ..گذاشتم اش چانه زیر را دستم که کرد آرامی تشکري

 ..دادم هل عقب به را شنل شده جلوکشیده کاله و آوردم باال را سرش آرام

ــت ــم حال ــاي چش ــش ه ــرده آرای ــب اش ک ــتنی عجی ــرش خواس ــرده ت ــود ک ــاهم..ب  روي نگ
 !بود دلم در که ناگهانی بوسه یک وسوسه و سرخورد هایش لب

 :گفتم و زدم لبخندي

 تمـام ،تـو  دیـدن  بـا  امـروز  ولـی ،هاسـت  قصـه  تـو  فقـط  فرشـته  و پـري  میکردم فکر همیشه-
 !!من قصه پري گرفت جون بچگیم هاي افسانه

 :گفت آرام و زد اي محجوبانه لبخند

ــت- ــا هیچوق ــن ب ــد م ــو ب ــن!!نَش ــت م ــد طاق ــو ب ــدارم بودنت ــت!!ن ــت طاق ــتنت دوس  رو نداش
 !!ندارم
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 میگفت؟؟ چه دختر این خدایا

 میشد؟؟ چه میاورد در سر بودم کرده که بدي همه آن از اگر

 :گفتم و کشیدم صورتش روي را انگشتم

 بدباشم؟؟ تو مثل اي فرشته با میاد دلم مگه-

ــا..بــود ملیحــی خنــده فقــط حــرفم ایــن پاســخ  زدن حــرف از دســت فیلمبــردار غرغرهــاي ب
 ..رفتیم ماشین سمت و کرد حلقه چپم بازو دور را دستش ماهک..کشیدم

 ..شدیم سوار هردو شده پالنتکرار هزار بعداز و بازکردم را در

ــتم ــمت را دس ــتم س ــردم سیس ــگ و ب ــقانه آهن ــی و عاش ــی را لطیف ــردم پل ــا و ک ــده ب  خوانن
 :میکردم همخوانی

 بیا بامن-

 پریان شاه دختر 

 نشیا دور من از 

 نشیا نزدیک کسی به

 مشکوکیا یکمی تازگیا

 ..نزدیکیام همین میگی میري کجا بهت میگم
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 .....بیابیا

 ..منیا فکر تو

 ..دیگه یکی فکر تو

 ..کیا فکر تو بگو

 ...بیا بیا

 !!کسیا با نري

 ...بشیا عاشقم بده قول شدم عاشقت من

 ..کردم زمزمه را آهنگ ادامه و زدم دستش به اي بوسه

 :گفتم ماهک به رو و داشتم نگه بود کرده رزرو را آن رادمهر که مجللی تاالر مقابل

 عروسکم؟؟ بریم-

 :گفت و زد آمیزي محبت لبخند

 بریم-

 ..کردم باز را ماهک سمت در و شدم پیاده ماشین از
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ــاال کمــی را دامــنش انتهــاي و کــردم دراز ســمتش را دســتم ــا گــرفتم ب ــد ت ــه بتوان ــی ب  راحت
 ..شود پیاده

ــین از آرام ــاده ماش ــد پی ــه و ش ــتور ب ــردار دس ــوج فیلمب ــتش لج ــاره را دس ــازویم دور دوب  ب
 ..زد گره

 نمیکــردم هــم را فکــرش هیچوقــت!!بــود آمــده در حرکــت بــه زیرپوســتم در خــوبی حــس
 !!باشد بخش لذت حد این تا شدن پناه و حس هم نفر یک براي که

ــا همــراه  ســیل و بلندشــد هــا هلهلــه و دســت صــداي..شــدیم تــاالر وارد رادمهــر و افســون ب
 ..شد سرازیر ما سمت به که تبریکی

ــا خــانم گلــی  و میخوانــد زیرلــب دعــایی و میچرخیــد ماهــک منــو دور مــدام اســپند ســینی ب
 امشـب  ماهـک  کـه  هـم  واقعـا  و بـود  زخـم  چشـم  شـبیه  چیـزي  احتمـاال !میکرد پوف ما سمت

 ...داشت نیاز زخم چشم به

 کــرده النــه فــروغش بــی هــاي چشــم در کـه  اشــکی و شــوق ســر از لبخنــدي دیــدنم بــا پـدر 
 ..پدرم آغوش در پرکشیدم من و گشود هم از را هایش دست بود

 :گفت و داد فشاري را کمرم پدر

 !!میشی خوشبخت ماهک با که میدونم!!باباجان ببینم دامادیتو روزي نمیکردم فکر-
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 جـاي  در هـا  نصـیحت  ایـن  میدانسـتم  و مینشسـت  دلـم  بـه  عجیـب  اش گرانـه  نصـیحت  لحن
 ..بود خواهد من رس کمک زندگی جاي

ــا آرنیــک-  پیشــش نــداره کســیو دختــر ایــن بشــکنی دلشــو مبــادا بــاش ماهــک مواظــب!!باب
 !!باباجان شو پناهش نداره پناهی دختر این!!کنه گالیه

 ..دلم عزیز شی خوشبختی!!میکنه بیداد چشمات تو عشق،داري دوستش میدونم

 :گفتم و زدودم را بود ام گونه روي که اشکی

 ماهـک  سـر  بالیـی  نمیـزارم  باشـه  شـده  هـم  جـونم  قیمـت  بـه  اگـه  حتـی !!بابـا  نبـاش  نگـران -
 !!بیاد

 ..کردم نگاه بود خانم گلی آغوش در که ماهک به و آمدم بیرون پدر آغوش از

 ..میشد سفید و سرخ مدام که میخواند ماهک زیرگوش چه خانم گلی نمیدانم

 ..نشستیم مخصوص جایگاه در و شد ماهک بیخیال خانم گلی بالخره دقایقی بعداز

 ..عقدشد خطبه خواندن مشغول و زد رسمی و خشک لبخند عاقد

 ..داد را بله بالخره ماهک و گذشت هم از هم بار سه

 مــن بعـد  بــه ثانیـه  ایــن از کـه  هــایی چشـم  بــه..کـردم  نگــاه معصـومش  صــورت بـه  آیینـه  از
 ..بودم آنها رسمی و شرعی مالک
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 !!سه توان به خوشبختی یعنی واین

 ..میکردم نوازش را دستش پشت و گرفتم دستم بین ما را ماهک ظریف دست

 ..میکرد بیخود خود از بیشتر مرا عاشق قلب لبخند هر با و میزد لبخند اوهم

 کننـد  خلـوت  را رقـص  پیسـت  میخواسـت  هـا  مهمـان  از کـه  جـی  دي جیغـوي  جیـغ  صداي با
 ..گرفتم زمین از چشم

 ...آمد ماهک سمت به و بلندشد صندلی روي از افسون

 :گفت و زد ماهک به چشمکی

 ..بده نشون هنرتو پاشو-

 ...رفت پیست وسط به و کشید دستم از را دستش که میکردم نگاه ماهک به متعجب

ــام ــراغ تم ــا چ ــاموش ه ــد خ ــط و ش ــه فق ــور از اي باریک ــک ،ن ــد را ماه ــته مانن  در اي فرش
 ..میداد نشان تاریکی

 ..دوخت هایم چشم در چشم وماهک بلندشد موزیک صداي

 ..میداد تکان آهنگ با هماهنگ را بدنش و کرد امیزي شیطنت خنده

 تــاب و پـیچ  زیبـایی  بـه  مـوزون  حرکـات  و تنــگ لبـاس  ان در کـه  بـاریکش  کمـر  بـه  نگـاهم 
 ..ماند خیره میخورد
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 ..فراگرفت توصیفی غیرقابل گرماي را بدنم تمام

ــایی ــاز از میدانســتم کــه گرم ــه نی ــک ب ــت ماه ــه مــن..اس ــک ب ــاز ماه ــه...داشــتم نی  و روح ب
 ..بود من مکمل که جسمش

ــی ــره کم ــراوات گ ــل را ک ــردم ش ــه و ک ــی ب ــه دلبرک ــا ک ــر ب ــی ه ــرا دل حرکت ــه م ــازي ب  ب
 ..دوختم چشم میگرفت

 ..فرستادم بیرون سینه از را ام شده حبس نفس و شد تمام آهنگ بالخره

ــه گــردنم روي از عــرق قطــرات ــد شــده جــاري کمــرم پشــت ب ــم و بودن  اي بوســه فقــط دل
 ..ببرد خواب به را بیدارشده نیاز این کمی تا میخواست

 :گفت شیطنت با و نشست کنارم زنان نفس نفس ماهک

 چطوربود؟؟-

 ..کشیدم جلو به اورا کمی و گرفتم را دستش

ــه عــرقم خــیس صــورت روي گــرمش هــاي نفــس ــازي ب ــود درآمــده ب ــن از را حــالم و ب  ای
 ..میکرد بدتر

 دســتور بــدنم اعضــاي تمــام بــه قلــبم فقــط و بــود داده دســت از خــودرا قــدرت عقلــم انگــار
 ..میداد
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 !!بدنبود-

ــی ــاال ابروی ــداخت ب ــتش و ان ــه روي را انگش ــاي دان ــرق ه ــم و ع ــاي چش ــده ه  ام مخمورش
 :گفت کشیدو

 !!عباستو حضرت قسم یا باورکنم خروسو دم-

ــده ــدي خن ــردم بلن ــن..ک ــر ای ــا دخت ــی تنه ــود کس ــه ب ــت ک ــم دس ــه دل ــی ب ــرو راحت  مقابلش
 ..میشد

 :گفتم و زدم اش گونه به اي بوسه

 !!باغ تو بریم میاي-

ــري ــان س ــنلش و داد تک ــانه روي را ش ــداخت اش ش ــراه و ان ــم هم ــه از ه ــیده محوط  پوش
 ..خارجشدیم

 تکیـه  سـرش  پشـت  تنومنـد  درخـت  تنـه  بـه  اورا آرام و ایسـتادیم  همـه  دیـد  نقطـه  دورترین
 ..دادم

 ..افتاد زمین روي و بازشد بازوهایش دور از که کردم شل را شنلش گره

 ..کردم نوازش را اش برهنه بازوي انگشتم با و چسباندم بدنش به را بدنم

 ..نداشتم او از کم هم من و بود شده کشدار هایش نفس
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 :گفتم و گرفتم را کمرش

 بریم؟؟ کنیم فرار االن همین چیه نظرت-

 گفت؛ و گرفت گازي را لبش گوشه

 نه-

 ..زدم اي بوسه و گذاشتم گردنش روي را هایم لب

 ..رساندم هایش لب روي به ریز ریز هاي بوسه با گردنش روي از را هایم لب

ــه ــه نیمچ ــه اي بوس ــب ب ــایش ل ــه زدم ه ــس ک ــی نف ــید عمیق ــت و کش ــایش دس  روي را ه
 ..گذاشت هایم دست

 !!لطفا!!نه االن آرنیک-

 !!نبود رسمش اینگونه و اینجا!!بود ماهک با حق

 :گفتم و برداشتم گردنش روي از را هایم لب

 ..خانومم باشه-

 ...انداختم هایش شانه وروي بلندکردم زمین روي از را شنل

ــه دســت ــه شــدیم محوطــه وارد دســت ب ــه افســون ک  و گرفــت را ماهــک دســت ســرعت ب
 ..کشاند پیست وسط اورا
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 ..کشیدم بو و برداشتم شرابی جام میز روي از و ایستادم کنجی

ــوي ــل ب ــت را الک ــتم دوس ــاي آن در..داش ــختی روزه ــه س ــا ک ــاد ب ــمانش ی ــه چش ــون ب  جن
 ..بود آرامشم منشا الکل،میشدم کشیده

ــا کــه ماهــک بــه بنــدي نــیم لبخنــد بــا  روي از اي ثانیــه لبخنــد و میکــرد شــادي خوشــحالی ب
 ..کردم نگاه نمیشد محو هایش لب

ــبختی ــس را خوش ــردم ح ــر..میک ــبختی عط ــر ،خوش ــن عط ــک ت ــود ماه ــه ب ــه ک ــاي ب  تاره
 ...بود چسبیده ام بویایی

 آرنیک آقا-

 ..برگشتم مرد سمت به و گرفتم ماهک از چشم ،شخصی باصداي

 بله؟-

 گرفت طرفم را سفیدي بسته

 :گفت و

 !!شماست براي این-

 :گفتم و گرفتم تردید با را سفید بسته

 کیه؟؟ طرف از-
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 !بینام نوشته پشتش! آقا نمیدونم-

ــه مبلغــی و دادم تکــان ســري  تعــویض اتــاق ســمت را مســیرم..کــردم پرداخــت مــرد اون ب
 ..نشستم مبل روي و دادم سوق خصوصی لباس

 ..کشیدم بیرون را شده چیده روي هاي عکس و بازکردم را بسته

ــا ــدن ب ــس دی ــرم اول عک ــید س ــم و تیرکش ــایم چش ــیاهی ه ــت س ــبم..رف ــراي قل ــه ب  اي ثانی
 !!نداشت امکان نه نه..ایستاد

 !!میکردم خالی صورتم روي مکرر را آب هاي مشت

 !!مشت سه!!مشت دو!!مشت یک

 !!کن رها کابوس این از مرا خدایا!!نداشت امکان نه نه

ــیر ــتم را اب ش ــه و بس ــورت ب ــگ ص ــده رن ــم و پری ــاي چش ــده ه ــه در ام درمان ــاه آین  نگ
 ..کردم

ــرات ــایم روي از آب قط ــه موه ــورتم روي ب ــد ص ــارادوکس و میچکی ــراهم پ ــده ف ــه ش  کالف
 ..میکرد ترم

 !آمد یادم ها عکس آن دوباره و دادم فشار هم روي تر محکم را هایم چشم

 ..نشستم در پشت و کردم قفل را سرویس اصلی در
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 ..گذاشتم پاهایم روي را وسرم انداختم موهایم بین چنگی

ــدام ــین ذهــنم م ــا عکــس ب ــد بــک فلــش خــاطرم در کــه محــوي صــفحات و ه  در میخوردن
 ...بود گردش

 ..میگرفت جان داشت سالها گذر بعداز که مفهومی بی و تار صفحات

 ..نمیکرد رهایم ماهک زمردي نمناك هاي چشم تصویر ،مات تصاویر آن در

 بودم؟؟ شده نفرین مرد آن من یعنی

 !!شده ماهک ساله پنج عذاب باعث که وجدانی بی،فطرت پست همان

 شــدنش خانمــان بــی باعــث و گرفتــه را ماهــک دخترانگــی میگفــت پــدرم کــه کســی همــان
 !!شده

 ..میرفتند رژه ذهنم در که بود هایی گمان علیه شواهد همه

 !!متجاوز

 ..بودم فراري آن از همیشه که منفوري و گنگ کلمه چه

 چیــزي خــودم حـاال ،میکــردم لعنــت را گنـاه  بــی دختـران  عفــت متجــاوزان همیشـه  کــه منـی 
 !!نبودم متجاوز یک جز

 !!ماهکم واي
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 :کردم زمزمه و زدم خودم صورت به سیلی

 !!آرنیک بهت لعنت-

ــري خــدا از مــرد آن میفهمیــد ماهــک اگــر ــودنش پــاك نشــان و بکــارت کــه بیخب  او از را ب
 آمد؟؟ می سرش بالیی چه است شوهرش گرفته

 !!کند ترك را مفلوك من و بفهمد!!بفهمد ماهک نمیگذارم من نه نه

 !!جهنم و بود جهنم نبود دنیا،ماهک بی من دنیاي

ــس ــی نف ــیدم عمیق ــین روي از و کش ــدم زم ــت...بلندش ــلوارم و ک ــدم را ش ــتی و تکان ــه دس  ب
 ..کشیدم موهایم

 !!افتاده اتفاقی انگار نه که انگار!!میکردم رفتار طبیعی باید

ــازکردم را در ــمت و ب ــالن س ــتم س ــک..رف ــا ماه ــدنم ب ــه دی ــمتم ب ــید س ــتم و پرکش  را دس
 ..گرفت

 :گفت و دوخت هایم چشم به را مهربانش هاي چشم

 کجاست؟؟ داماد گفت بس از کشت منو عزیزم؟؟فیلمبردار کجابودي-

 بــدون مـن  راســتی بـه !!میکــرد بیـداد  را عشــق کـه  مهربــانی نگـاه  ایــن از لرزیـد !!لرزیــد دلـم 
 میشدم؟؟ چه او عشق
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 !بزنم لبخندي کردم سعی

 !!هام قصه پري همینجام-

 ..کشاند غذا میز سمت به را دستم و داد پاسخ را لبخندم

 !!وجدان و عشق دوراهی میان بودم گیرکرده و بود مشغول فکرم

ــادم هــیچ شــد چــه و خــوردم چــه آنشــب بپرســند مــن از اگــر ــادم اصــال!!نیســت ی ــاد ی  نمی
 یانه؟؟ بودم خورده هم غذایی

 ..کردیم رفتن عزم و شد تمام عروسی بالخره

 :ماهک

 ..کشیدم اي آسوده ونفس دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم

ــره ــب بالخ ــایم ش ــم آرزوه ــه ه ــام ب ــید اتم ــرم..رس ــدم را س ــه و برگردان ــرخ ب ــذاب نیم  ج
 ..دوختم چشم آرنیک

 اسـب  هـزار  باسـرعت  خـون  ،زفـاف  شـب  بـراي  خـانم  گلـی  هـاي  سـفارش  آوردن یـاد  به با
 ..جنبید پوستم زیر بخار

 ..بود کرده بدتر را حالم آرنیک نیمه و نصف هاي بوسه و نداشت تاب دلم
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 بــرایش را شـوم  مــاجرا ان چگونـه  کــه فکرکـردم  ایـن  بــه و زدم گـره  درهــم را هـایم  دسـت 
 کنم؟؟ تعریف

ــال ــه اص ــویم چ ــاطر بگویم؟؟بگ ــامی بخ ــه انتق ــیش ک ــتم را دلیل ــدم؟؟یا نمیدانس  شکنجهش
 دزدیدند؟؟ مرا ناگهانی

 میکرد؟؟ باور را حرفم اصال

 چه؟؟ میکرد ترکم هایم حرف شنیدن بعداز اگر

 ..نشد پمپاژ هایم رگ در خون و افتاد کار از قلبم آرنیک از دوري اي ثانیه تصور با

 !!عاشق همه شوم؟؟این وابسته همه این کردم وقت کی من

 ..شدم پیاده ماشین از آرام و کشیدم فکرکردن از دست ،ماشین ایستادن با

 :گفت و گرفت را دستم..آمد من طرف و زد را دزدگیر آرنیک

 !!قلبم ماه یگانه اومدي خوش عشقمون خونه به-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ..ممنون-

 ..شد کنده جا از و گیرکرد گودالی در کفشم پاشنه که برداشتم را اول قدم

 !نشوم زمین نقش تا کردم آرنیک بازوي حائل را دستم
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 :گفت نگرانی با آرنیک

 چیشد؟؟-

 گفتم؛ و کشیدم بود خورده پیچ کنم گمان که پایم مچ به دستی

 !!نیست مهمی چیز شکست کفشم پاشنه-

 فرسـتادم  لعنـت  دل در و کـردم  نگـاه  بـود  مانـده  آسانسـور  تـا  کـه  مسـیري  بـه  درمانـدگی  با
 !!گودال این بانی و باعث به

ــداکردن حــال در ذهــنم هنــوز ــود حلــی راه پی  آســمان و زمــین میــان کــردم احســاس کــه ب
 ..معلقم

 ..کردم حلقه آرنیک دورگردن را هایم دست و کشیدم خفیفی جیغ

 !!میشناختم خوبی به را بخش آرامش و گرم اینجاي

 ..کردم نگاه آرنیک خندان هاي لب و گرفته هاي چشم در ترس با

 :گفتم و دادم خودم به تکانی

 کردي؟؟ بلندم چرا-

 :گفت و گرفت تر محکم را کمرم

 !خانومم بري راه نمیتونستی چون-
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 :گفت آرنیک که خوردم اي دیگه تکان

 !!میفتیم هردومون االن وروجک نخور وول اینقدر-

 ولـع  بـا  را سـردش  و تلـخ  عطـر  بـوي ..کـردم  قـایم  آرنیـک  کـت  در را سـرم  و نگفـتم  چیـزي 
 ..بستم را هایم چشم و کردم حبس ام سینه در

 است؟؟ مرگ از پس بهشت بود گفته کسی چه راستی به

ــدمکعبی فضــاي همــین در را بهشــت مــن ــل هــم ان،آرنیــک آغــوش چن  حــس مــرگ از قب
 ..کردم

 ..ایستادیم واحد جلوي،طبقه نه کردن طی بعداز و شدیم اسانسور وارد

 گفت؛ و گرفت را دستم..بازکرد را در کلید با و گذاشت زمین به مرا آرام

ــا تهــــش تــــا و بگــــیم یــــاعلی کــــاري اول همــــین دارم دوســــت-  کمــــک و یــــاد بــ
 !!پایدارکنیم رو زندگیمون)ع(علی

 :گفتیم و گذاشتیم پاگرد روي را راستمان پاي باهمدیگر و دادم تکان سري

 !یاعلی-

 :گفت و زد بهم لبخندي

 !!تهش تا-
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 !!تهش تا-

 !!میدیدم را ام جهیزیه و خانه تازه من و کرد روشن را برق

 ..میکرد برقرار را خاصی تلپاتی من روحیه با و بود شیک کامال خانه دکوراسیون

 !!بودند طالیی و یاسی و سفید هاي رنگ از ترکیبی،درشت و ریز وسایل همه

 !!کاشتم آرنیک گونه روي اي بوسه بلندي قد با و برگرداندم را سرم

 !!چی همه بخاطر مرسی-

 :گفت و زد لبم روي ناگهانی اي بوسه

 !!نداره شمارو قابل-

 ..رفتم بود باال طبقه در که خواب اتاق سمت به و انداختم اي گوشه در را هایم کفش

 جیغــی و گذاشــتم دهــانم روي را دســتم ،اتــاق عاشــقانه و رمانتیــک فضــاي دیــدن بــا
 ...کشیدم

 هـاي  شـمع  و سـرخ  گـل  هـاي  گلبـرگ  و بـود  معطرشـده  مـریم  و یـاس  عطـر  بـا  اتـاق  فضاي
 !!میداد نشان زیباتر را اتاق قرمز

 !!کشیدم بنفش تختی رو لطیف حریر به دستی و نشستم تخت روي

 :گفت و آورد در را کتش آرنیک
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 !!برگشتم من کنی عوض لباساتو و بازکنی موهاتو تو تا-

ــري ــان س ــت روي از و دادم تک ــدم تخ ــا...بلندش ــم ب ــه اخ ــت ب ــک ک ــه آرنی ــته روي ک  دس
 ..افتاد کتش داخل جیب از سفیدي بسته که برداشتم اورا و کردم نگاه بود کاناپه

 ..برداشتم را بسته کنجکاوي با و انداختم کاناپه روي را کت

 یانه؟؟ شده نوشته پشتش داري مفهوم چیز ببینم تا برگرداندم را بسته

 :کردم زمزمه چندباز را بسته پشت نوشته و ریزکردم را هایم چشم

 !!نکنی سکته هیجان و شوك شدت از امیدوارم داماد اقاي عروسیت هدیه اینم«

 »بینام:طرف از

 ..کشیدم بیرون را بسته محتوا و بازکردم بالفاصله را بسته

 ..بود سفیدشان روي از که شده چیده هم روي عکس چند

 قطــع کشــیدنم نفــس..ایســتاد تــپش از قلــبم اول عکــس دیــدن وبــا برگردانــدم هــارا عکــس
 را بعـدي  عکـس  و نکـردم  دسـتم  لـرزش  بـه  تـوجهی ..افتادنـد  لـرزش  بـه  هـایم  دسـت  و شد
 !!نبود اکسیژن!!نبود هوا..کردم نگاه هم

 تـا  پاهـایم !!نمیـداد  دسـتوري  دیگـر  عقلـم !!میدیـد  تـار  هـایم  چشـم !!نمیکـرد  کـار  دیگر قلبم
 ..افتادم زمین روي و خوردند
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 ..بود شده پخش هاي عکس به نگاهم فقط و بودند خارج کنترل از بدنم اعضاي تمام

 !!نمیشندیم ولی میدیدم را آرنیک هاي لب حرکت!!میخوردند تکان بازوهایم

 !!رفت سیاهی چشمانم و کشیدند تیر هایم شقیقه

*************** 

 را ســکوت آب شرشــر صــداي و بــود بســته صــندلی بــه محکــم را هــایم دســت!!بــود گــرمم
 !!گیج و بودم تشنه!!میشکست

 !!مطلق تاریکی دوباره و میکنم حس را الکل بوي

 !!است بیشتر نورش سرم باالي اباژور ایندفعه

 !!میبینم را اش سایه ولی،نمیاد جلو!!میزند پوزخندي و میکشد صورتم به دستی

 کـز  آهنـین  و سـرد  صـندلی  گوشـه  اي گربـه  بچـه  ماننـده  و نمیکـنم  قلـبم  کـوبش  به توجهی
 !!میکنم

 !!میشود روشن تاریکی تصویر!!میبینم را صورتش ایندفعه و آید می جلو

ــی ــانم ول ــار از زب ــد مــی ک ــه!!افت ــه ن ــه ن ــغ!!ن ــزنم جی ــط و می  اکــو ســرم در جــیغم صــداي فق
 !!میشود
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ــی ــدي هین ــیدم بلن ــم کش ــازکردم وچش ــا..ب ــدن ب ــورتش دی ــم آن ص ــک ه ــی ی ــري میل  مت
 :گفتم و کشیدم جیغی صورتم

 ؟!نشو نزدیکم-

 پـرده  آن در..رفتنـد  سـیاهی  بـاز  هـایم  چشـم  و رفـت  گـیج  سـرم ..رفـت  عقـب  ولـی  جاخورد
 !!شدند روشن ها عکس و کابوس دوباره تاریک و سیاه

 !!کن نذرم هوا کمی خدایا

 :گفتم و بازکردم را هایم چشم

 !!کابوسه بگو!!دروغه بگو-

 :گفتم و گرفتم هام دست بین را صورتش

 !!الکیه همش اینا بگو کست عزیزترین جون به تورو-

 !!بود کرده مسدود را تنفسم مجاري راه بغض!!نگفت چیزي و انداخت پایین سرشو

 !!آوردم باال را اش چانه دستم با

 بود؟؟ اشک نم میریخت؟؟این اشک مغرورم مرد نمیکردم باور

 :گفت هق هق با و گرفت را دستم

 !!ببخش نو..مـ!!ماهک ببخش منو-
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 !!رفت دستم از اي ثانیه در تکلمم قدرت..شد شل هایم دست

ــون ــایم رگ در خ ــخ ه ــار و زد ی ــداي از انگ ــبختی بلن ــه خوش ــاق ب ــت دره اعم ــقوط فالک  س
 ..کردم

 !!میکردم حس ام گونه روي را اشک نم و بود سردم

 بود؟؟ دردهایم مرهم،من وروح جسم متجاوز یعنی

 !!بود کرده سلب را آرامشم که میگرفتم آرام کسی آغوش در یعنی

 کجاست؟؟ عدالتت خدایا

ــبم در ارنیــک عشــق ثمــره ریشــه  حــس قلــبم در را نفــرت میــوه گــس طعــم و خشــکید قل
 !!کردم

 :گفتم و کردم پاك را اشکم

 !!برو اینجا از-

 :گفتم و کشیدم را هایم دست!بدشد حالم!!گرفت دستامو

 !!نزن دست من به-

 :گفت و کشید اشکش خیس صورت به دستی

 !!نمیدونستم قسم مادرم روح به!!ماهک نمیدونستم بخدا-
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 گفتم؛ و زدم پس را بغضم

 مــن بــراي دیگــه تــو!!نمیکنــه حــل رو مســئله صــورت از چیــزي تــو ندونســتن یــا دونســتن-
 !!اي شده تموم

 !!شکست ارزوهایم مرد!!زانوزد زمین روي

 نزاري؟؟ تنها قلبمو تا ببخشی؟؟چیکارکنم منو چیکارکنم بگو-

 گفتم؛ و دوختم چشم نمناکش هاي چشم به احساس از عاري و سرد

ــده پــس تلخمــو گذشــته-  حســرت و هــامو اشــک!!برگــردون بهــم امــو نابودشــده آینــده!!ب
 میتونی؟؟!!بده بهم دوباره هامو

 :گفتم و کردم اشاره اتاق از بیرون به دست با!!انداخت زیر را سرس

ــرد قلــبم و مــن بــراي ارنیــک!!بــرو اینجــا از- کاشــتم درختــی و ســوزوندم عشــقتو ریشــه!!م 
 !!شمس آرنیک متنفرم ازت!!نفرت از

 ..کشیدم را پیراهنش استین و شدم خم سمتش

ــل در ــل مقاب ــدش هیک ــتم زوري تنومن ــی نداش ــد او ول ــاق  از و بلندش ــت ات ــل را در..رف  قف
 !خوردم سر در پشت و کردم

 !!کشیدم دراز جنینی مانند و کردم جمع شکمم در را هایم زانو
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 !!گیج و بودم زده شوك

 !!بودند مسدودشده هایم سرخرگ و ها سیاهرگ تمام انگار!!نبود خوب اصال حالم

 !!بود کرده پر را اتاق فضاي کربن اکسید مونو فقط و نداشت جریان هوا

 ..دوختم اتاق کف تمیز و سفید هاي سرامیک به را چشمم

 !!نمیداد فرمان هم هنوز مغزم

 التماسـم  مـدام  کـه  آرنیـک  هـق  هـق  صـداي  شـنیدن  بـا  و نشسـت  هـایم  چشـم  در اشـک  نم
 !!افتاد سوزش به قلبم میکرد

 آمد؟؟ سرم به چه یکبارگی به

ــه تبــدیل اي ثانیــه در آرزوهــایم کــاخ چــرا  شــده حســرت و شــیرین آرزوهــاي گورســتان ب
 !!شد دلم در

 شوم؟؟ پرتاب جهنم قعر به دوباره خوشبختی اوج در باید همیشه چرا

 !!کن رهایم و بگو خدایا؟؟ چیست من گناه

 نفــرت بــا و بــازکردم را لبــاس زیــپ...رفـتم  حمــام ســمت بــه آرام و بلندشــدم زمـین  روي از
 !!کردم پرتابش اي گوشه

 !!انداختم حمام در خودرا و کندم تند تند را موهایم گیره
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 !!کردم گرم آب قطرات مهمان را جانم نیمه جسم و بازکردم را گرم آب دوش

 !!ام مانده نقطه یک به خیره،زیردوش هنوز من و گذشته چقدر نمیدانم

 !!بود عذابی عجب هم احساس مرگ!!نمیکند حضور اعالم وجودم در احساسی هیچ

 از بیشــتر حاصــلخیزي زمــین ماننــد هــم مــن و میشــد آوار ســرمن روي مــدام عــذاب بــاران
 !!میدادم حاصل قبل

 !!گرفتم بدنم دور را سفیدي حوله و بستم را دوش

 !!اي لکه هیچ بدون و بود سفید!!دوختم سقف به چشم و کشیدم دراز تخت روي

 چه؟؟ من اما

 !!بود وجودم از نیمی که دارشد لکه کسی دست به نجابتم سفید دامن

 آن کـــاش اي!!برنمیداشـــتم را لعنتـــی کـــت آن هیچوقـــت کـــاش اي!!کشـــیدم را موهـــایم
 ..نمیکرد ویران اینگونه را من و میماند مات ابد تا،مات تصویر

 !!سرمایه و سود بی هاي کاش اي این داشت فایده چه ولی

 داشت؟؟ هم منفعتی مگر سهراب مرگ از پس دارو نوش

 !!شود آه و اشک!!شود رنج!!شود درد خودش دردهایت مرهم که،بدتر این از درد

 ..گرفت جان دوباره که هقی هق و کردم فرو بالشت در را سرم
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 !!خیلی!کردي کوچکم خیلی خودت دادن نشان بزرگ براي خدایا

 را هـایم  چشـم  و دادم خـود  بـه  تکـانی  بـود  فراگرفتـه  را بـدنم  تمـام  کـه  کرختـی  احسـاس  با
 ..بازکردم

 اتفـاق  تمـام  بـه  خـورد  بـک  فلـش  ذهـنم  کـه  میکـردم  نگـاه  اطـرافم  آشـنا  نـا  محـیط  به گنگ
 !!دیشب

 !!شد صبحم اول چاشنی که اشکی شوري طعم و پیچید  درقلبم عمیقی درد

 و برداشــتم زانــو بــاالي تــا مشــکی بنــده دو لبــاس کمــد داخــل از و برخواســتم تخــت روي از
 ..زدم تن به

 !!بستم دوطرف از کوچکی گیره با و زدم شانه را موهایم

 بــه کــه،پــاتختی مهمــانی بــراي میشــود مهمــان از پــر خانــه دیگــر ســاعت نــیم تــا میدانســتم
 !!شود برگزار ما خانه در قرارشد خودم پیشنهاد

ــا ــنیدن ب ــداي ش ــگ ص ــم زن ــرت حواس ــرون پ ــد بی ــداي!!ش ــاد ص ــراق و ش ــون قب  از را افس
 ..شنیدم در پشت

 ..بازکردم را قفلش و رفتم در سمت

 نه؟؟ مگر نمیشد آدم دختر این...بازشد باشدت در گرفتم فاصله در از تا
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 !عروس نو سالم-

ــم ــی تبسـ ــب روي تلخـ ــایم لـ ــت هـ ــه و نشسـ ــه اي زمزمـ ــتم دل در کـ ــو:گفـ ــروس نـ  عـ
 !!سیاهبخت

 ..کنم تر وسیع را لبخندم کردم سعی

 !!عروس کهنه سالم-

 نمیـاوردم  پـایین  را سـرم  اگـر  کـه  افسـون  کیـف  پرتـاب  بـا  شـد  مصـادف ،حـرف  ایـن  گفتن
 !!میخورد مالجم به مطمئنا

 :گفتم و گرفتم باال را هایم دست

 !!تسلیم بابا باشه-

 کشید؛ را دستم و زد لبخندي

 اومـدم  آرنیـک  بـا  دکـور  واسـه  چنـدبار  مـن !باحالیـه  جـاي  خیلـی  اتـاقتون  بالکن تو بریم بیا-
 !!دیدمش و اینجا

 :گفتم و دادم تکان سري

 !!بخوري بیارم چیزي یک برم بزار باشه-

 :گفت و کرد ول را دستم
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 !!منتظرم باشه-

 ..زد صدایم که شوم خارج اتاق از خواستم

 قرمز؟؟ ماهی-

 :گفتم و برگشتم

 هوم؟؟-

 :گفت و زد داري معنا چشمک

 !!شدي خسته دیشب بگیري جون یکم بخور!آوردم کاچی برات راستی-

 !!شدم خارج اتاق از و دادم تکان سري تاسف روي از

 !!نبود کسی ولی انداختم پذیرایی به گذرایی نگاه چشم با

 !!کشت را آرزوهایم دیشب که کسی میدانید؟؟همان که کسی از را منظورم

ــا و شــدم اشــپزخانه وارد ــاده کــه اي صــبحانه میــز و شــده دم چــاي دیــدن ب ــود ام  ابرویــی ب
 !!گرفته تحویل  را خودش چه!!انداختم باال

 ســینه کــه برگــردم اتــاق بــه خواســتم!!ریخــتم چــاي و برداشــتم فنجــان دو کابینــت داخــل از
 !!شدم کسی سینه به

 !!پیچید ام شامه زیر عطرش بوي
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 حلقــه ســینی فلــزي هــاي دســته دور تــر محکــم را لــرزانم هــاي دســت و بســتم را چشــمانم
 ..کردم

 !!آرام!!دختر باش آرام

 !!آرامش بود روزهایم این لغت فرهنگ در اي گمشده کلمه چه!! زدم پوزخندي

 میدي؟؟ عذابم داري-

 !!کرد لرزان را دستانم بیشتر صدایش

 ؟!بشم محروم زمردي نگاه اون از که بیشتر این از شکنجه-

 !!چسبید ام بویایی تارهاي به بیشتر عطرش ولی کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم لرزان باصداي و بستم را هایم چشم

 !!کنار برو-

 !!میدیدم صورتم مقابل را ستبرش سینه حاال و آمد جلوتر قدم یک

 !!دوختم چشم صورتش به و باالکشیدم را سرم

 !!تاریک و بودند تیره!!نبودند روشن دیگر هایش عسلی

 !!میکنم خواهش لطفا کنار برو-



 اختصاصی نگاه رمان
 

233 
 

ــدانم ــاه در نمی ــده نگ ــاکم و درمان ــه نمن ــد چ ــه دی ــی ک ــید آه ــوي از و کش ــم جل ــار راه  کن
 ..رفت

 !!رساندم اتاق به را خودم و کردم تند قدم

 !بود افسون با حق!!رفتم بالکن به و کردم پاك را هایم اشک

ــالکن تمــام ــا ب ــاه و گــل ب ــود پرشــده گی ــن از و ب ــاال ای ــام،ب ــر را شــهر تم  حــس پاهایــت زی
 !!میکردي

 ..گذاشتم میز روي را وسینی نشستم فلزي صندلی روي

 !!بفرمایید-

 :گفت و کرد صورتم به مشکوکی نگاه افسون

 کردي؟؟ گریه تو-

 :گفتم و زدم لبخندي

 بود؟؟ کجا گریه بابا نه-

 :گفت و کرد اخمی

 !سرخه چشمات!!ماهک نکن خرفرض منو-

 !!زدم گره هم در را هایم دست و کشیدم آهی
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 گفتم؛ و انداختم زیر را سرم

 !!نیست مهمی چیز-

 :گفت و کوبید میز روي محکم را کیفش

 !!نپیچون منو و بگو پس!نمیریزي اشک ارزش بی چیزاي واسه تو-

ــان ــاري پنه ــون از ک ــار افس ــختی ک ــود س ــی!!ب ــه کس ــی ک ــک حت ــرین کوچ ــایم ت  را رفتاره
 !!میفهمید

 ..کردم تعریف برایش را دیشب اتفاقات تمام و کشیدم عمیقی نفس

 !!کرد هق هق و کردم هق هق!!ریخت اشک و ریختم اشک

 ..گذاشتم پایینم لب روي را دستم و کردم پاك کاغذي دستمال با را هایم اشک

 افسون؟؟ بودي دیده هم تر بدبخت من از-

 !!میدم پس رو نکرده گناه کدوم تاوان دارم نمیدونم

 گفت؛ و کرد پاك را هایش اشک افسون

 !!ماهک بشم قربونت الهی-

 !!نکشیدي دردشو که کسیه با کردن همدردي دنیا کار ترین سخت
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 اینجـا  تـا  کـه  مـاهکی !هسـتی  محکمـی  و صـبور  دختـر  تـو !!میشـه  تمـوم  چـی  همـه  بـدون  ولی
 ..بزرگه خدا!!میتونه هم بعدش آورده دووم

 گفتم؛ و کشیدم موهایم به دستی

ــاده مشــکالتش هــرکس مــیگن کــه شــنیدي!نیســت شــکی خــدا بــودن بــزرگ در-  خــدا زی
 !!منه عاشق خدا اوصاف این با پس داري دوستش

 :گفت و گرفت را دستم افسون

 چیکارکنی؟ میخواي حاال-

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 !میسوزم و میسازم!!زندگی این به محکومم!صبرمیکنم-

 :گرفت را دستم و کشید آهی

 !میان مهمونا االن که پاشو حاال-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !دیرنمیشه بخور چاییتو حاال-

 !!شد چایی خوردن مشغول و داد تکان سري

 !!بستم حلقه دورش را هایم دست و برداشتم را چایی فنجان
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 میکردم؟؟ چه باید آخرش واقعا

 !ام رفته برباد اعتماد و شکسته قلب با میکردم چه

ــرف آخــرین ــده ظ ــینک در باقیمان ــیدم آب را س ــتم را شــیر و کش ــاروبرقی افســون،بس  را ج
 :گفت میکرد پاك را اش پیشانی روي هاي عرق حالیکه در و کرد خاموش

 !شد تموم بالخره اوف-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !عزیزم نباشی خسته-

 :گفت و زد پهنی لبخند

 !!قرمز ماهی نباشی مونده-

 ..اومدم بیرون اشپزخانه از و کردم خشک حوله با را هایم دست

ــندلی روي ــار چــوبی ص ــذیرایی کن ــتم پ ــه دســتی و نشس ــن ب ــیس دام ــده خ  پیــراهنم ش
 !!کشیدم

 ..کشید باال شتابان را دستم و گذاشت کنار را جاروبرقی افسون

 !!شدیم کوزت شبیه که برسیم ریختمون این به یکم بریم پاشو ماهک-

 !!بود انرژي کوه دختر این
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 ..شدم اتاق وارد دنبالش به و بلندشدم صندلی روي از

 :گفت و نشاند آیینه مقابل  کوچک صندلی روي مرا

 !میکنم پیدا لباس یک برات من!مرتب ظاهرتو و کنی آرایش یکم تو که موقعی تا-

 :گفتم و گرفتم را دستش

 متجاوزم؟؟ برسم؟؟براي خودم به کی براي-

 حـرفم  ایـن  شـنیدن  بـا  بـود  کـرده  پـاك  اش حافظـه  از کـل  بـه  را قضـیه  ایـن  انگار که افسون
 !!پکرشد دوباره

 :گفت و داد ارامی فشار را هایم دست

ــراي آرایــش ایــن- ــن ب ــو کــه نیســت ای ــرا آرا کســی واســه خودت ــی گی ــه واســه!!کن  کــه این
 ضــعف و میکنــه آرایــش خــودش دادن نشــون قــوي بــراي زن یــک!!همینــه زن یــک خصــلت

 !!میکنه قایم روغنی نقاب این پشت رو میزنه جار صورتش تو که ناتوانی و

 بودم؟؟ من این!!دوختم ایینه به چشم و دادم تکان سري

 پوســت هــاي لــب و میـت  رنــگ بــه پوســتی بـا ،رو و رنــگ بــی ســبز هـاي  چشــم بــا دختـري 
 !!شده پوست

 !!کردم تغییري چه یکشبه
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 چشــمم خــط کمــی و میلرزیــد هــایم دســت!!کــردم پلکــم نزدیــک و برداشــتم را چشــم خــط
 !!نیست مهم،آمد در معوج و کج

ــدام و محکــم را قرمــز رژلــب ــب دیگــر!!کشــیدم هــایم لــب روي هــم ســر پشــت م  هــاي ل
 !!نبودند پوست پوست

 ..گذاشتم باز اطرافم آزاد و زدم شانه را موهایم

 :گفت و زد چشمکی برایم آیینه داخل از افسون

 !بشم آماده من تا بپوش هم رو تخت رو لباس اون پاشو!!شدي خوشگل خیلی-

 ..رفتم تخت سمت و برخاستم صندلی روي از

 ..کردم نگاه خود به میبستم را لباس زیپ که همانطور و کردم تعویض را لباسم

 !!بود نمانده باقی اثري خورده شکست و ضعیف ماهک آن از دیگر

ــاب ــن و ت ــاه دام ــز کوت ــه را رنگــم قرم ــون ک ــاب افس ــرده انتخ ــود ک ــاف را ب ــردم ص  از و ک
 ..زدم تن به و برداشتم نازکی شلواري جوراب کشو داخل

 :گفت و زد سوتی افسون

 !قرمز ماهی شبیه شدي حاال-

 !!شنیدم پذیرایی داخل از را رادمهر و آرنیک صداي که زدم لبخندي



 اختصاصی نگاه رمان
 

239 
 

 !!دارد را خانه این کلید آرنیک میدانستم چون نخوردم جا آنها ناگهانی آمدن از

 گفت؛ و گرفت را دستم افسون

 !!باش آروم-

 ..شدیم خارج اتاق از هم همراه و کردم بسته و باز را هایم چشم

ــه رو!!دیــدمش دور از ــاق روي ب ــود نشســته راحتــی مبــل روي ات ــا و ب  گفــت گــرم رادمهــر ب
 !!بود وگو

 :گفت و کرد مصلحتی سرفه افسون

 !آقایون سالم-

 :گفت و زد زیبایی و پهن لبخند افسون دیدن با رادمهر

 !!شده تنگ برات دلم اینجا بیا عزیزم سالم-

 !!گرفت جاي رادمهر هاي دست بین اي ثانیه در او و کردم ول را افسون دست

ــا ــه حســرت ب ــه ب ــان حلق ــتم چشــم دستانش ــت هــیچ!!دوخ ــودم حســود وق ــی نب ــرت ول  حس
 !!خوردم زیادي

 !ماهک-

 داغانم اعصاب روي انداخت خطی،قلبم کوبش صداي دوباره!!شنیدم  را صدایش
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 !!افتاد جریان از خون و زد یخ اي ثانیه در هایم دست

ــعی ــردم س ــداقل ک ــل در ح ــر مقاب ــظ رادمه ــاهر حف ــنم ظ ــدي!!ک ــی لبخن ــان زورک ــب مهم  ل
 :گفتم و کردم هایم

 جانم؟؟-

 :گفت و کرد کنارش خالی جاي به اي اشاره

 !شدي خسته صبح از بشین بیا-

 قـدمی  هـر ..رفـتم  سـمتش  بـه  آمدنـد  مـی  کـش  زور بـه  کـه  هـایی  قـدم  با و دادم تکان سري
 !!میشد ها عکس و شوم آنشب پردازش مشغول بیشتر ذهنم،برمیداشتم که

 گوشــه و رســاندم خــودرا کنــدن جــان هــزار بــا!!نمیــزد دیگــر قلــبم و نداشــتند جــان پاهــایم
 !!شدم رها مبل

 !!میکرد رفالکس مدام ام معده و میکرد اذیت را مشامم عطرش بوي

ــا ــاس ب ــنگینی احس ــانه دور س ــایم ش ــم ه ــل از چش ــاي گ ــالی ه ــرفتم ق ــه و گ ــانه ب ــایم ش  ه
 ..دوختم چشم

 هــایم شــانه و بازوهــا دور آهنــین زنجیــري ماننــد آرنیــک زورمنــد و عضــالنی هــاي ماهیچــه
 !!بود بسته حصار
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 مــور بــدنم تمــام و میکردنــد حرکــت ام زده یــخ و ســرد پوســت روي گــرمش هــاي انگشــت
 ..میشد مور

 !!کردم نگاه اش تیره هاي چشم به و بازکردم را هایم چشم!!کشیدم عمیقی نفس

 !!بگیرم تیره هاي حفره آن از را نگاهم نمیتوانستم

ــی ــا ول ــه ب ــاد ب ــاهی آوردن ی ــود شــده مرتکــب کــه گن ــه،ب ــارگی ب  هــاي چشــم کشــش یکب
 ...رفت بین از اش عسلی

 ،بــازدم و دم هــر بـا  کــه اش ســینه هـاي  عضــله بــه و دزیـدم  هــایش چشــم روي از را نگـاهم 
 ..دوختم میرفتند پایین باال دلفریبی طور به

 موهــاي زار گنــدم بــین کــه گرمــی نســیم و کــردم حــس گــردنم پشــت از را هــایش نفــس
 ..آمد در وزش به پریشانم

ــاس ــر احسـ ــار و تنفـ ــه انزجـ ــایم اي لحظـ ــرد رهـ ــر!!نمیکـ ــس از دیگـ ــایش نفـ ــاه،هـ  نگـ
 انزجــارم و تهــوع احســاس فقــط!نمیگــرفتم قلــب تــپش!!نمیشــدم گــرم،کارهــایش،هــایش
 !!نداشت پایان سوزشش که اي معده و میافت افزایش

 ..کرد طاق را طاقتم که اي بوسه و نشست گردنم پشت هایش لب

 ..دویدم سرویس سمت تمام سرعت با و گذاشتم دهانم مقابل را دستم
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ــرویس در ــازکردم را سـ ــق و بـ ــده!!زدم عـ ــر ام معـ ــی هـ ــت چـ ــت و داشـ ــاال را نداشـ  بـ
 ..را خاطرات تمام آورد باال هم مغزم!!آورد

 !!میشنیدم در پشت از را ارنیک و افسون نگران صداي

 ریخــتم اشــک!!روزهــایم ایــن حــال بــراي ریخــتم اشــک!!ریخــتم اشــک و نشســتم در پشــت
 !!لعنتی اقبال این براي

 !!نکن رهایم،ام شده محتاجت اینروزها خدایا!!کن نگاهم!!بگیر را دستم خدایا

ــتم ــه را دسـ ــه در بـ ــین روي از و دادم تکیـ ــرد زمـ ــخ و سـ ــدم زده یـ ــیر..بلندشـ  را آب شـ
 ..زدم صورتم به آب مشت چند و بازکردم

 ..بود پریده رنگم و میچکید صورتم و سر از اب

 دســتم و دویــد ســمتم  بــه دیــد مــرا تــا افســون..بــازکردم را در و کشــیدم موهــایم بــه دســتی
 ..گرفت را

 عزیزم؟؟ خوبه حالت-

 :گفتم و زدم لبخندي اجبار به

 !نیست خاصی چیز اره-

 :گفت برمیداشت مبل روي از را کیفش حالیکه در و داد تکان سري افسون
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 بزن زنگ داشتی کاري!میریم دیگه ما باشه-

 ..اومدي خوش باشه-

 :گفت گوشم دم آرام و زد ام گونه روي اي بوسه

 !!خودم خونه بیا خبربده بهم بمونی نتونستی اینجا یا کرد اذیتت وقت یک اگه-

 ..بستم را هایم چشم و بستم حلقه دورش محکم را هایم دست

 !!نیست هم ماهک نباشد اگر که خواهري!!نگیرد من از تورا خدا

 ممنون عزیزم باشه-

 :گفت و فشرد تر محکم مرا او

 باش خودت مواظب-

 ..باشه-

 از رادمهــر همــراه کــرد آرنیــک بــا کــه ســردي خــداحافظی بعــداز و آمــد بیــرون آغوشــم از
 ..رفتند بیرون خانه

ــه ــاقم ب ــتم ات ــل را در و بازگش ــردم قف ــت روي..ک ــیدم دراز تخ ــه و کش ــده ب ــه اي آین  از ک
 ..کردم فکر بود مشغولش ذهنم صبح
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 بهــم حــالم عطـرش  بــوي از کـه  باشــم؟؟منی سـقف  یــک زیــر او بـا  ابــد تـا  میتوانســتم واقعـا 
 !!میگیرد فرا انزجار را بدنم تمام انگشتش سر با بدنم لمس از!!میخورد

ــه ــن ن ــود ممک ــی!!نب ــایی راه ول ــه ره ــود؟؟اولین چ ــه اي واژه ب ــد ک ــایی از بع ــه ره ــنم ب  ذه
 !بود طالق رسید

 خــانواده نــه و دارم را متــین عمــو خونــه بــه بازگشــت روي کنم؟؟نــه چــه طــالق بعــداز ولــی
 !!بگیرم پناه آنها پیش که اي

ــه همــه کــه مطلقــه زن یــک میشــدم ــه،او ب ــوه یــک چشــم ب ــاده رســیده می  نگــاه چیــدن آم
 !!میکردن

 بــه رسـیدگی  وسـعت  کــه مردهـایی  و بـود  میــوه همیشـه  مطلقـه  زن!!بــود همـین  مـن  جامعـه 
 !!میوه این چیدن براي بودند باغبانی داشتن را خانواده دو

 !!رهایی براي بود همین راه تنها!!زد سرم به فکري

ــتم دراور روي از را گوشــی ــماره و برداش ــین عمــو ش ــرفتم  را مت ــل..گ ــه مث ــداز همیش  دو بع
 بــی و جــان بــی گوشــی داخــل متــین عمــو خالصــانه عشــق از مملــوس و گــرم صــداي،بــوق

 !!پیچید احساس

 !جانم-

 !!باشم قبل شیطان و شاد ماهک همان تا کردم تالش
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 !!پدرشوهرمهربونم سالم-

 :گفت و کرد بلندي خنده،شنید مرا صداي تا متین عمو

 خوبی؟؟ گلم عروس سالم-

ــدي ــض لبخن ــب روي آلــود بغ ــت هــایم ل ــدر،نشس ــن در چق  آغــوش محتــاج روزهــا ای
 !!بازبود رویم به همیشه که منتی بی آغوش!!بودم گرمش

 خوبین؟؟ شما جون عمو ممنون-

 چطوره؟؟ آرنیک!دخترم ممنون-

 !!خوبه اونم-

 :گفت دارم حرفی بود فهمیده انگار که عمو

 جان؟؟ ماهک داشتی کاري-

 :گفتم و کردم تر زبان سر با را هایم لب

 !عموجون بله-

 عزیزجونم؟؟ چیکاري-

 :گفتم و فرستادم بیرون را نفسم
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 !میخوام رو منصوري میثم آقاي شماره-

 !میفرستم برات دخترم باشه-

 :گفتم و کردم جا به جا را گوشی

 !!عموجون ممنون-

 نداري؟؟ کاري دخترم میکنم خواهش-

 !خوش شب عموجون نه-

 !خوش هم تو شب-

ــی ــع را گوش ــردم قط ــماره و ک ــوري ش ــرفتم را منص ــداز..گ ــتن بع ــته گف ــرایطم و خواس  او،ش
 بـــه عکاســـی و اســـتخدام بـــراي فـــردا از قرارشـــد و کـــرد قبـــول مخـــالفتی هـــیچ بـــدون

 !!بروم انتشارات

ــار بهتــرین ــود همــین ک ــا!!ب ــارکردن ب ــراي اي ســرمایه میتوانســتم انتشــارات در ک ــودم ب  خ
 !!نباشم کسی محتاج دیگر طالق بعداز تا کنم انداز پس

 موهــایم روي را مشــکی شــال و کــردم مرتــب را ام زرشــکی بلنــد نیمــه مــانتو انتهــاي
ــداختم ــا را زرشــکی رژلــب..ان ــایم لــب روي وســواس ب  کــیفم برداشــتن بعــداز و کشــیدم ه

 !!آمدم بیرون اتاق از
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 !!شدم  خارج مجتمع از و برداشتم جاکلیدي روي از را خانه کلید

 ..سوارشدم و بلندکردم دست تاکسی اولین براي و ایستادم خیابان کنار

ــا را شیشــه ــایین نیمــه ت  صــورتم روي صــبحگاهی نســیم..بســتم را هــایم چشــم و کشــیدم پ
 !!میشد لذت غرق وجودم تمام و میکرد بازي سرسره

 !!دردهایت از فارغ،باشی خوش اي لحظه باید!!بگیري فاصله هایت غم از کمی باید

 !!ببریم لذت است شد؟؟وقتش چه خوردیم غصه همه این

 !!ایم بوده محروم آنها ار امروز به تا که چیزهایی از لذت

 !!میروم عقب به کمی و میکنم جمع ام سینه در را هایم دست

 !!میخورد صورتم به بیشتري نسیم حاال!! میدهم تکیه صندلی پشتی به

 ولــی میخنــدم!!بگیــرم را ام خنــده جلــوي نمیتــوانم!!میشــوند پخــش صــورتم جلــوي موهــاي
 !!باشد ایرانی اصیل زن یک الیق جوریکه!!کوتاه

 !!میشوم پیاده کرایه کردن حساب بعداز و ایستد می ماشین

 !!میشوم انتشارات وارد  و میکشم عمیقی نفس!!میکنم نگاه انتشارات دفتر سر به

 !!نمیکند ورودم به توجهی هیچکس و هستند خود کار مشغول همه
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 ولـی  نمیشـود  ترشـح  دهـانم  در بـزاق !!انـد  شـده  یـخ  هـایم  دسـت  و ام گرفتـه  اسـترس  کمی
 !!میکنم تر را هایم لب اجبار به

 :میگویم و ایستم می پذیرش میز مقابل

 سالم-

 :میگوید و میکند نگاهم تفاوت بی است نشسته میز پشت که دختري

 !بفرمایید سالم-

 میگویم؛ و میفشارم را کیفم دسته

 !!دارم کار منصوري اقاي با-

 ..میکند نگاه مانیتور به

 داشتین؟؟ قبلی وقت-

 !!هستم شمس ماهک بله-

 میگوید؛ میکند اشاره مقابلش راهرو به درحالیکه و میدهد تکان سري

 !!منصوریه آقاي اتاق راهرو انتهاي!!بفرمایید بله-

 !!میگیرم پیش را راهم و میکنم تشکري
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 از عکــس چنــد و کالســیک تابلوهــاي بــا دیوارهــایش کــه مقــابلم طویــل راهــرو بــه دقــت بــا
 ..میکنم نگاه است شده مزَین شُعرا هاي مقبره

 ..زدم در استرس با و ایستادم منصوري اتاق سفید در پشت

 !!داشت فرق اینبار ولی میرفتم کار براي که نبود اولی بار

 !!ترسم نه که استرس..شد بیشتر استرسم

 !!میکنم کار اینجا در بفهمد اینکه از پس آرنیک واکنش از ترس

 !!نداره ربطی هیچ اون به:زدم تشر خود به و کردم اخمی

 !!میشوم اتاق وارد و میشوم تر مصمم حرف این با انگار

 :وگفت زد لبخندي دیدنم با منصوري

 !!شمس خانوم اومدین خوش-

 :میگویم و میزنم لبخندي

 !منصوري آقاي ممنون-

 :میگوید رضایت با و اندازد می چرمش بند مچی ساعت به نگاهی میثم

 !!شناس وقت-
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 !!میروم اتاقم به،کارها بقیه و قرارداد امضا بعداز!!مینشینم مبل روي و میزنم لبخندي

 !!سوخته اي قهوه صندلی و میز با،رنگ سفید تمام  اتاقی

 !!میکنم روشن را تاب لپ و مینشینم صندلی روي

ــار ــی افک ــه مزاحم ــنم در ک ــد رژه ذه ــس را میرون ــزنم پ ــغول و می ــایی مش ــه کاره ــثم ک  می
 !!میشوم است گفته

 ..گرفتم تاب لپ  از چشم و دادم بدنم به تکانی

ــال ــب ش ــه عق ــو را  ام رفت ــیدم جل ــتم و کش ــاره خواس ــغول دوب ــارم مش ــوم ک ــه ش ــداي ک  ص
 !!شنیدم بیرون از را فریادي

 !!بازشد شدت با اتاقم در که بودم صدا آن صاحب تحلیل درحال!!بود آشنا صدایش

ــا و کشــیدم هینــی ــدن ب ــابلم شــخص دی  هــایش چشــم از!شــد حــبس ام ســینه در نفســم مق
 !!بودند شده کشدار هایش نفس و میکشید شعله غضب و خشم هاي شراره

 جریــان هــایم رگ در خــون و میــزد دل دل افتــاده صــید تــور در کــه گنجشــکی ماننــد قلــبم
 !!نداشت

ــدیل و زدم گــره هــم در را هــایم اخــم!!باشــم آرام کــردم ســعی ــه شــدم تب  ماهــک همــان ب
 !!روزها این
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 :گفتم تفاوت بی و میزکردم حائل را دستم

 !!بشی واردش بخواي قال و داد با که نیست طویله و میدون چاله اینجا-

 !!کشیدند زبانه بیشتر خشمش هاي شعله صدایم شنیدن با انگار

 :گفت و کشید را بازویم!!زد چنگ را بازویم و ایستاد مقابلم بلند دوگام با

 اینجا؟؟هاان؟؟ اومدي کی اجازه با-

 :گفتم و دوختم چشم سوزانش هاي عسلی در پروا بی

 تـو  از گـرفتن  اجـازه  بـه  نیـازي  کـه   شـده  قـانونی  قـدري  بـه  سـنم  فکـرکنم !خـودم  اجازه با-
 !!نباشه

 :گفت و کشید خودش دنبال را ام بازو

 !!کیه دست اجازت میدم نشون بهت-

ــا کــردم تقــال ــازوانم ت ــی کــنم خــالص چــنگش از را ب  قــاب را ام بــازو محکــم انگشــتانش ول
 ..بودند گرفته

 !!شدیم خارج انتشارات از و انداختم پایین را سرم،شرم و افکندگی سر با

 !!کرد پرتابم صندلی گوشه باشدت و بازکرد را ماشین در

 !!افتاد راه و زد را مرکزي قفل
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 گــاز پــدال ســر را خشــمش تمــام میخواهــد میکــردم احســاس کــه بــود بــاال ســرعتش انقــدر
 !!کند خالی

 و میلرزیــد بــدنم!!بخــورم تکــانی نمیتوانســتم و بــودم کــرده کــز صــندلی گوشــه مــدت تمــام
 !!میکشیدند تیر هایم نورون

 !!شدیم اسانسور سوار و کشید را ام بازو غضب با دوباره و کرد پارك را ماشین

 !!کرد رهایم پذیرایی وسط و بازکرد را درخانه

 :گفت و گرفت چنگش در را موهایم

 !منصوري انتشارات بري نداري حق نگفتم مگه-

 :گفتم کنم آزاد چنگش از را موهایم میکردم تالش درحالیکه و بستم را هایم چشم

 !!وحشی کن ول موهامو-

 !!قرارداد باصورتش مماس را صورتم اجبار به و زد چنگ تر محکم را موهایم

 !!میخواندم را خود فاتحه دل در باید و بود پرکرده را وجودش تمام خشم

 :گرفتم فریاد با و کشیدم عقب را سرم!!کرد هایم لب نزدیک را هایش لب

 !!بشم متنفر ازت این از بیشتر نزار!!لعنتی نده عذابم دیگه-

 !!کردم سقوط زمین روي دوباره و کرد ول را موهایم
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 !!شد شکسته هرشب مثل که بغضی و گرفتند پیش خودرا راه دوباره هایم اشک

 :گفت و گرفت خیز سمتم که گرفتم باال را سرم

 !!بري نمیخواد فردا از-

 :گفتم و زدم زل هایش چشم در لجوجانه

 !!نخواستم نظر تو از من-

 !!شدم دستش آمدن فرود منتظر و بستم را هایم چشم!آمد باال دستش

ــه ــت اي ثانی ــم ارام!گذش ــایم چش ــازکردم ه ــت و ب ــره دس ــورده گ ــک خ ــنج در را آرنی  پ
 !!دیدم ام گونه سانتی

 :گفتم و کردم پاك را هایم اشک

 !!بکنم زندگیمو بزار-

 :گفتم پوزخند با و برداشتم را کیفم و شال!!نگفت چیزي

 !نیست مرامم تو چون!!نمیکنم خیانت بهت نترس-

 !!ریختم فرو در پشت هرشب مثل و شدم اتاق وارد،او به توجه بی و

 !!آه دوباره و اشک دوباره
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 !!میخندد دوباره صبح و میمیرد هرشب دختري اینجا خدایا

 کــاري سـاعت !!کـردم  نگـاه  رنگــم اي نقـره  مچـی  سـاعت  بــه و دادم بـدنم  بـه  قوسـی  و کـش 
 !!بود رسیده اتمام به ام روزانه

 !!آمدم بیرون انتشارات از و انداختم ام شانه روي را ام مشکی کوله

 !!شدم خیره بیرون به و شدم رنگ زرد تاکسی سوار و بلندکردم دستی

 بــه او نــه و دارم کــار او بـه  مــن نــه دیگـر !!ویرانگــر اتفاقــات تمـام  از اســت گذشــته هفتـه  دو
 !!من

 !!ایم شده یکدیگر بیخیال

 !!نمیزند سر هم هایم کابوس به حتی که ایم شده دور هم از انقدري

 !!نمیکرد پمپاژ را احساس و عشق ولی میتپید!!نداشت کوبش دیگر قلبم

 !!متحرك مرده یک به بودم شده تبدیل

 !!افتادم امشب مهمانی یاد ناگهان و کشیدم ام روسري به دستی

 !!بود داده ترتیب من پاگشاي براي،مهرانه که مهمانی

 !!گرفتم اورا شماره و کشیدم بیرون کیفم بغل جیب از را گوشی

 !!انداخت زنگ گوشم در صدایش،ممتد بوق سه بعداز
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 جانم؟؟ الو-

ــود گــرم صــدایش ــه گرمــایی!!اهــواز آفتــاب از تــر گــرم!!ب ــین از وســعت ب  انجمــاد بــردن ب
 !!قلبم هاي رگ

 !!پیچید ام شامه در عطرش ولی نبود کنارم!!کشیدم نفسی

 خوبی؟؟ سالم-

 !!آمد می هایش نفس صداي

 !!کرد سکوت

 توخوبی؟؟ ممنون سالم-

 اوي میزنم؟بــا حــرف او بــا کــه اســت اولــی بــار بــود؟؟مگر چــه بــراي قلــب تــپش همــه ایــن
 !!متجاوز

 گفتم؛ سرد و ترکردم هایم لب

 !!منتظرتم 8ساعت!دعوتیم مهرانه عمه خونه امشب فقط،نداشتم کارخاصی-

 !!انداخت جانم خرمن به آتش صدایش که کشید آهی

 نداري؟؟ کاري باشه-

 خداحافظ نه-
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 خداحافظ-

 !!نفرت و عشق اتش میان بودم گمشده!!چسباندم ام سینه به و کردم قطع را گوشی

ــه عشــقی ــا ک ــدایش ب ــا،ص ــاهش ب ــت،نگ ــبز میخواس ــی و شــود س ــه نفرت ــه ک ــعله هرثانی  ش
 !!میکشید

ــود شــل اش یقــه کــه را ســفیدم ربدوشــامبر ــه تمــام و ب ــوم ام باالتن ــدنم دور را میشــد معل  ب
 ..شدم خارج حمام از و بستم

 !!میکرد القا را خوبی حس سرد هاي سرامیک با تماس از و بود خیس پاهایم کف

 کــه بــودم موهــایم کــردن خشــک مشــغول!!زدم بــرق بــه را سشــوار و ایســتادم آیینــه مقابــل
 !!شد اتاق وارد من به توجه بدون آرنیک و بازشد اتاق در

 موهــاي بــه دســتی و برگشــت طــرفم بــه!!شــد مــن متوجــه تــازه و رفــت لبــاس کمــد ســمت
 !!کشید نامرتبش و مجعد

 !!ام نگفته دروغ رفت ضعف برایش دلم لحظه آن در بگویم اگر

ــاهش ــید را نگ ــتقیما و باالکش ــاهم مس ــرد نگ ــر!!میک ــالق زی ــرم ش ــاهش گ ــال نگ  ذوب درح
 !!بودم شدن

 !!کردم جور و جمع سریع را ربدوشامبر بازشده یقه و کشیدم موهایم به دستی
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 !!آمد نزدیکم و آمد خودش به من حرکت این با انگار

 ناخودآگــاه را نگــاهم اش ســینه برجســته عضــالت و بــود بــاز ســفیدش پیــراهن هــاي دکمــه
 !!میکردند خود درگیر

 !!اینجایی نمیدونستم.بردارم پیراهنمو اومدم ماهک ببخشید-

 !دوختم هایش چشم به و گرفتم عضالتش روي از را نگاهم زحمت با

 !!نداره عیبی-

 :گفت و داد تکان سري

 بدي؟؟ رو مشکی شیشه  ادکلن میشه-

 ..برداشتم را ادکلن و رفتم کنسول میز سمت حرفی هیچ بدون

 تعــادلی و بودنــد خــیس پاهــایم چــون و کشــیدم هــا ســرامیک روي محکــم را پاهــایم
 !!خوردم لیز نداشتم

 منــد قــوي و گــرم هــاي دســت!بشــوند خــورد یکــی یکــی،کمــرم هــاي مهــره اینکــه از قبــل
 !!داشت نگه آسمان و زمین بین ما را کمرم آرنیک

 !!کشیدم باال خودرا و کردم حلقه گردنش دور را هایم دست
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ــره،هــایم چشــم ــه عســل خُمــره در خی ــد هــایش قرنی ــاره!! ماندن ــامنظم هــاي تــپش دوب  و ن
 !!عشق دوباره معروف قول به یا!!قلبم تند

ــه ــه یق ــن حول ــم ت ــایین پوش ــده پ ــود آم ــه و ب ــینه قفس ــالت،ام س ــین عض ــینه آتش  را اش س
 !!کردند لمس

 !!نداشتم کارهایم روي به اختیاري دیگر و!! گرفت اتش،ام زده یخ پوست

ــس ــاي نف ــب ه ــان ت ــم دارم ــه دره ــد آمیخت ــق و میش ــلی عش ــی عس ــه رنگ ــل ک ــبز جنگ  س
 !!میکردند حل درخود را چشمانم

 !!شدم صاف و آمدم خود به سریعا

 !!بستم را حوله یقه دست با و کشیدم عمیقی نفس

 !!رفت بیرون اتاق از و کشید عمیقی نفس

 !!میکرد گزگز پوستم و میتیپید نامنظم هم هنوز قلبم

 !!بود شده ممنوعه من براي او

 !!بود کرده ممنوعش،نفرتم که اي ممنوعه

 بــود گرفتــه قــاب را بـدنم  زیبــایی بــه کـه  رنگــی ســفید بلنــد آسـتین  پیــراهن کمــد داخـل  از
 !!زدم تن به و برداشتم
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 !!نشاندم صورتم روي ملیحی آرایش و بستم اسبی دم را موهایم

 !!آمدم بیرون اتاق از و کردم سرم مشکی حریر شال با،پایم مچ تا بلند مانتو

 کاناپــه روي و انــداختم بــاال را ام شــانه!!نبــود کســی ولــی گذرانــدم نظــر از را پــذیرایی
 !!نشستم

 اســپورتش کــت کـه  همــانجور و آمـد  بیــرون اتــاقش از آرنیـک ،دقیقــه چنـد  گذشــت بعـداز 
 :گفت میکرد مرتب را

 بریم؟؟-

 کمربنــدم و شــدیم ماشــین ســوار!!آمــدم بیــرون خانــه از و دادم تکــان آره معنــاي بــه ســري
 !!بستم را

 !!بود پرکرده را ماشین فضاي،آرنیک سرد و تلخ عطر

 !!کنم مبحوس هایم ریه در بیشتر را عطرش تا میکشیدم نفس تند تند

ــنه ــرش تش ــودم عط ــري!!ب ــه عط ــر ک ــودش اگ ــود خ ــورش،نب ــه را حض ــارم هرثانی ــازه کن  ت
 !!میکرد

 ،ترك چند کردن باال پایین بعداز و رفت ضبط سمت دستش

 !!زیادکرد را صدایش و یافت را موردنظرش آهنگ
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ــمی ــام زیرچش ــایش تم ــر را کاره ــتم زیرنظ ــره!!داش ــا را اش پنج ــر ت ــایین آخ ــید پ  و کش
 !!گذاشت پنجره روي را آرنجش

 !!گذاشت لبش گوشه و برداشت سیگاري داشبورد روي از

 قبـل  از تـر  دیوانـه  را مـن  و شـد  قـاطی  عطـر  بـوي  بـا  سـیگارش  بـوي ،زد آتـش  که را سیگار
 !!میکرد

 در هـاي  دسـت  بـه  و گـرفتم  چشـم  او از اجبـارا  هـم  مـن  و کـرد  زیـادتر  را ظـبط  صداي کمی
 !!دوختم چشم ام خورده گره هم

 !شدم اش مردانه و بم صداي غرق و شنیدم را اش زمزمه

 

 آزاره واسم نموندنت من عشق-

 نداره جون نکن بازي دلم با

 واسم نیست مهم کسی هیچ خودت جز

 حساسم روت دارم دوست رو تو من

 راضیم اینم به بد حتی بمون من با

 احساسیم من ام وابسته بهت خیلی
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 فکرمی تو همش نفس هر با قدم هر با

 عشقمی تو چون بگذرم ازت نمیشه

 

 دارم دوست خیلی من تو برعکس

 دوست خیلی میزارم عکستو روبروم

 ندارم گله من تو برعکس من عشق دارم

  من عشق بیقرارم چشمات واسه ندارم دوري طاقت

 

 !!میخورد تاب گلویم در بغض و شدند اشک از لبالب هایم چشم کاسه

 !!میدادم عذابش و داشتم دوستش

 !!میکردم دوري ازش و بودم محتاجش

 تحمــل اي ثانیــه را حضــورش نمیتوانســتم گــاهی و میکــردم طلــب را وجــودش تمــام گــاهی
 !!کنم

ــک ــایم اشـ ــاك را هـ ــردم پـ ــاره و کـ ــاهش دوبـ ــردم نگـ ــت!!کـ ــه ابهـ ــت را مردانـ  دوسـ
 !!میپرستیدم را شیرینش غرور!!داشتم
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 میکردم؟؟ چه قلبم در دوانده ریشه نفرت با ولی بودم خواهانش کمال و تمام

 متنفربودم؟؟ او از واقعا

ــذکري اوي از ــه،م ــام ک ــال تم ــاي و آم ــوانی آرزوه ــش در را ام نوج ــودش آت ــوزانده وج  س
 !!بود

 !بود سوزانده که بود سوزانده

 !!نکرد تقدیمم را آرزوهایم دوباره مگر

ــان ــی می ــق دوراه ــرت و عش ــت نف ــا و دس ــزدم پ ــار!!می ــه انگ ــاتالق ک ــرت ب ــرا نف ــایین م  پ
 !!دهد نجاتم داشت سعی عشق طناب و میکشید

 !!رسیدیم-

 !!شدم پیاده ماشین از و کشیدم فکرکردن از دست،شنیدم که را صدایش

 :زد زل هایم چشم ودر ایستاد مقابلم

 ؟!باشم کنارت بزاري و متنفرنباشی من از رو امشب میشه -

 را؟؟ هایش چشم خواهش یا میگرفتم نادیده را صدایش التماس

 :گفتم و زدم لبخندي،ها مدت بعداز شده که هم بار یک براي!!نبود توانم در نه

 !!باشه-
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 !!گذاشت اختیارم در را بازویش و زد تلخی لبخند

 !!کردم حلقه بازویش دور آرام را دستم

 !!نداشتم ترسی دیگر،بازویش لمس با که داشت چه مرد این مگر

 !!رفتیم عمارت سمت و شدیم باغ وارد هم شانه به شانه!!بود پشتم کوه

 

 !!شدند قدم پیش استقبالمان براي متین و مهرانه

 !!کردم رها متین عمو آغوش در خودرا و کردم مهرانه با اي ساده پرسی احوال

 فــرو متــین عمــو پیــراهن روي را ام بینــی و کشــیدم بــو ولــع بــا را بلــک کاپیتــان عطــر بــوي
 !!بردم

ــش ــک در را آرام ــک ت ــه ت ــاي یاخت ــدنم ه ــس ب ــردم ح ــم و میک ــت دل ــوش از نمیخواس  آغ
 !!بیایم بیرون عالم مرد مهربان

 دخترم ماهک-

 ..زد چنبره ام گلو در بغض

 باباجان؟؟ خوشبختی-
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 تـا  میشـدند  گشـاد  مـدام  ام بینـی  هـاي  پـره !!آمـد  نمـی  بـاال  دیگـر  نفسم و شد دوبرابر بغضم
 !!برسانند هایم ریه به را هوا

 :گفتم زحمت به

 جون عمو آره-

 :میداد ماساژ را بازوهایم آرام و زد شالم از ریخته بیرون موهاي روي اي بوسه

 !!خوبم میگه بازم باشن مقابلش هم دنیا تمام اگه میشناسم من که ماهکی-

 !!زدم ماتی لبخند

 نگــاه بــدنم دور عمــو شــده حلقــه هــاي دســت بــه حســرت بــا کــه افتــاد آرنیــک بــه چشــمم
 !!!میکرد

 بود؟؟ نبود داشتن دوست عالمات که ها این!!کنم بیشتر را عذابش نیامد دلم

 گفتم؛ و کشیدم بیرون عمو آغوش از خودرا

 !!کنم عوض لباسمو میرم من-

 !!گرفت را دستم آرنیک که دادم سوق باال سمت به را راهم و زد لبخندي عمو

 !!میکردم نگاهش سوالی و ایستادم

 :گفت میچرخیدند دیگري جاي در هایش چشم درحالیکه و کرد اخمی
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 !میام باهت منم-

 ..افتاد میثم به چشمم که کردم دنبال را نگاهش مسیر

 میکرد؟؟ چه اینجا

 !!بود داده قرار رصد مورد مرا اش وحشی و سبز هاي چشم با

 هـم  سـاده  نگـاه  همـین  ولـی  میکـرد  نگـاهم  عـادي !!نگـرفتم  انزجـار !!نشـدم  جمـع  نگاهش از
 !!بود عظیمی حادثه غیرتی آرنیک براي

 را رژلـــبم و کشـــیدم موهـــایم بـــه دســـتی..اوردم در را شـــالم و مـــانتو و شـــدم اتـــاق وارد
 !!کردم ترمیم

 :گفت و کرد ام برهنه پاهاي به نگاهی آرنیک که آمدم بیرون اتاق از

 شلواریت؟؟ جوراب کو-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 !!تره قشنگ اینجوري،نیاوردم-

 !گرفت دستش در را بازویم و خوردند گره درهم ابروهایش

 !!بشی پشیمون که میکنم کاري هم یا میکنی پات جوراب میري یا-

 :دوختم اش گرفته گُر هاي چشم در را نگاهم تیر و کشیدم هم در را هایم اخم
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 !!بکنی نمیتونی کاري هیچ-

 !!انداختم باروت انبار در کبریت،حرفم این با انگار

 !!برد اتاق به مرا و کشید را بازویم

ــود هــم ســر پشــت و ســریع حرکــاتش انقــدر!!زد خیمــه مــن روي و داد هــولم تخــت روي  ب
 ..نداشتم مقابله قدرت که

 ..زد گوشم الله به اي بوسه و گذاشت گردنم کنار را سرش

 :لرزید کمی صدایم و شد مورمور بدنم

 !!کن تمومش آرنیک-

 !!کشید پایین کمی را لباسم زیپ و کرد رد کمرم زیر از را هایش دست

 !!میکرد باران نفس را گوشم الله و میکشید کمرم هاي مهره روي آرام را انگشتش

 !!نمیگفتیم چیزي هیچکدام بودو نشسته جفتمان پیشانی به عرق

ــب ــایش ل ــک ه ــب نزدی ــایم ل ــد ه ــه ش ــه در ک ــر لحظ ــت،آخ ــه از دس ــواهی و مقابل  خودخ
 گفتم؛ و کشیدم

 !!میپوشم باشه-

 !!کشید باال را پیراهنم زیپ و زد پیروزي سر از لبخندي
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 ..کرد صاف را کتش و نشست تخت ي لبه

ــا ــم ب ــل از اخ ــیفم داخ ــوراب،ک ــلواري ج ــه ش ــتم ک ــم میدانس ــود الزم ــتم را میش  و برداش
 !!پوشیدم

 !!بلندشدم تخت روي از و کردم آرنیک نثار ناسزا کلی دل در

 !!ایستاد مقابلم و بلندشد اوهم

 !!کردم قدبلندي کمی و انداختم باال خاصی حالت با را چپم ابرو

 :گفتم و گذاشتم گوشش الله روي را هایم لب

 !!باش تالفی منتظر-

 !!اومدم بیرون اتاق از و گرفتم فاصله او از 

 

ــدم ــته را اول قـ ــودم برنداشـ ــه بـ ــازویم کـ ــد بـ ــاز!!اسیرشـ ــه نیـ ــت بـ ــود برگشـ ــا نبـ  تـ
 !!است مدرك خودش بپیچد عطرش بوي که همین!!بشناسمش

 :گفتم و خوردم فرو را لبخندم

 نگرفتی؟؟ دزد-

 :گفت و انداخت باال ابرویی
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 !!ندزدنش دزدا تا گرفتم جواهرمو-

 مگرنه؟؟ بود ساده چندکلمه

 !!پاکرد به دلم در آشوبی ساده چندکلمه همین ولی

 ثانیـه  در خشـونت  و اخـم  همـه  آن تـا  بـود  کـافی  همـین !!کـردم  حلقـه  بـازویش  دور را دستم
 !!فروپاشد هم از اي

 !!بود آتش روي آب

 !!شدیم گو و گفت مشغول و ایستادیم رادمهر و افسون میز نزدیک

ــک ــر و آرنی ــب رادمه ــار راج ــورس و ک ــاد و ب ــرف اقتص ــی ح ــد م ــن و زدن ــون و م ــم افس  ه
 !!ام روزمره زندگی درباره

 :گفت و گرفت را دستم افسون

 خوبه؟؟ چی همه-

 :گفتم و دادم تکان سري

 رفتــار غریبــه مثــل مــن البتــه!میکنــیم رفتــار غریبــه دوتــا مثــل!اومــدم کنــار بــاهش!!خوبــه-
 !!قدیما مثل اون ولی میکنم

 :گفت و زد مهري پر لبخند افسون



 اختصاصی نگاه رمان
 

269 
 

 داري؟؟ دوستش توهم-

 داشتم؟؟ دوستش!!شد کشیده سمتش نگاهم

 را؟؟ ام تنهایی هاي بیقراري یا میگرفتم نادیده را قلبم نامنظم هاي تپش

 !!داشتم او کنار که نادري حس توصیف براي بود کم داشتن دوست

 !!عاشقشی پس-

 :گفت که کردم نگاه افسون به تعجب با

 !!میکنه بیداد رو عشق داره سبزت هاي چشم اون!!نبود تو گفتن به نیاز-

 !!انرژي کوه دخترك این براي بود شده رو دلم دست

 ...ولی دارم دوستش-

 :گفت میکرد نگاهم موشکافانه حالیکه در و کرد ریز را هایش چشم

 چی؟؟ ولی-

 چیکارکنم؟؟ دلم تو نفرت حس اون با-

 :گفت و گرفت را بازویم افسون

 !میده جلوه بد را خودش فقط!نفرته همون عشق-
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 !میشه بد میبینه بدي وقتی که خوبه آدم یک مثل عشق

 !!میشه نفرت به تبدیل میبینه بدي وقتی هم عشق

 !!بگیره ازش خوبیاشو نمیتونه کسی بازم!!بشه هم بد،خوب آدم اون اگه

 !!عشقه همون هم باز باشه داشته که شکلی و جلوه هر!همینطوره هم عشق

ــرف ــاي ح ــون ه ــه افس ــه را ام مخیل ــازي ب ــه ب ــود گرفت ــن!!ب ــتم م ــا داش ــوه ب ــري جل  از دیگ
 !!میزدم سروکله عشق

 !!شده تلخ اي جلوه با

 !!کردم نگاهش دوباره

 بود؟؟ کرده چه من با مرد این

 داشتم؟؟ دوستش هم هنوز چرا

 کرد؟؟ زنده دوباره را ام سوخته آرزوهاي چون

 بود؟؟ کنارم،تنهایی روزهاي در چون

 !!کنم بیرون سرم از را مزاحم افکار تا دادم تکان سري

 !!بکنم کاري نمیتوانم نشود معلوم قلبم و باخودم تکلیفم تا
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 !!میدوزم چشم میدهند نشان را شب نیمه که ساعت هاي عقربه به و میزنم غلتی

 !!مینشینم صاف و میکشم موهایم بین دستی

ــا ولــی،برمیــدارم را آب پــارچ و میکــنم دراز را دســتم  و میکشــم آهــی خــالی پــارچ دیــدن ب
 !!آیم می پایین تخت روي از اجبارا

 !!میروم اشپزخانه سمت پاورچین پاورچین و میکنم باز آرام را در

 !!میفتم راه اتاق سمت و میکنم آب را پارچ

 !!است کرده مچاله خودرا و کشیده دراز کاناپه روي..افتد می آرنیک به چشمم

 !!میاندازم رویش را زمین روي شده پخش گلبافت پتو و میگذارم اُپن روي را پارچ

 !!کند آغوشش مهمان مرا یکشب و بیاید کاش!!میکشد پر برایش دلم

ــو ــا را پت ــان نفــرت کــه میگوینــد راســت!!میگــرم فاصــله او  از و میکشــم زیرگــردنش ت  هم
 !!است عشق

 !!متنفربودم او از منفورانه و داشتم دوستش عاشقانه من

 !!بودم ها همان از یکی خودم حال ولی نمیامد خوشم دوگانه هاي آدم از همیشه

 !!میشود پریشان کمی موهایم و میوزد باد!!میروم تراس به و میبندم را اتاق در

 !!مادرم گلی گل نماز چادر بوي!!میپیچد یاس بوي
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ــا میبیــنم را زنــی و میبنــدم را هــایم چشــم ــا کــه زنــی!!روشــن و ســبز هــاي چشــم ب  ظــرف ب
 !!میدود چشم رنگ همان با اي دختربچه دنبال،غذا

 !!ام شده دور او از چقدر اینروزها!!میکنم حس ام گونه روي را اشک گرمی

 !!نمیروم سراغش که ام شده وفا بی چقدر

ــرز ــه و میکــنم ل ــاق ب ــدم را تــراس در!!برمیگــردم ات ــا نمیبن ــاقم در یــاس عطــر ت  جلــوس ات
 !!کند

 !!میکشم دراز و میخورم آب

 !!میساختمش باید که اي آینده به فکر!!میکنم فکر و میبندم را هایم چشم

 !!نفرت با یا آمدم می کنار آرنیک و عشق با باید یا

************** 

ــاس ــوت احس ــنم رخ ــت و میک ــایم دس ــم را ه ــاب!!میکش ــت از آفت ــرده پش ــاي پ ــر ه  حری
 !!میگشاید هم از اجبار به را هایم چشم و میکند عبور رنگ یاسی

 !!میروم شده بلند صدایش که ام گوشی سمت به و بلندمیشوم تخت روي از

 !!بزند زنگ که است نداشته سابقه تابحال!!میاندازم باال ابرویی میثم اسم دیدن با

 !میگذارم، گوشم کنار و میکنم وصل را گوشی
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 بله-

 !بخیر صبح ماهک سالم-

 !!سرد نه چاپلوسانه نه!!دارد عادي لحنی و است بم صدایش

 !بخیر شماهم صبح ممنون سالم-

 !!داشتم باهت کاري یک راستی ممنون-

 :میگویم و میکنم صاف را صدایم

 !بفرمایید-

 !اس نشریه واسه فوري کار یک!!باش حافظیه دیگه ساعت نیم شو آماده-

 .میروم سرویس سمت و میدوزم چشم ساعت به

 فعال باشه-

 فعال-

 ..میگذارم عسلی روي را گوشی

 کشــیده کمــی را چشــمم خــط!!میــزنم شــانه را موهــایم و میشــویم را صــورتم و دســت
 !!میدهم تکان وسواس با هایم لب روي را قرمزم رژلب و میکشم
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ــل از ــد داخ ــانتو کم ــاز م ــکی جلوب ــلوار و زرش ــرنگش ش ــرون را هم ــم بی ــه و میکش ــن ب  ت
 !!میزنم

 !!میگذارم موهایم روي را مشکی شال و میریزم کج فرق را موهایم

 !!آیم می بیرون خانه از و میدهم جا ام سرشانه را کیفم

ــنمش دور از ــه!!میبی ــه کالف ــاعت ب ــش روي س ــاه مچ ــد نگ ــد!!میکن ــیفم بن ــین را ک ــت ب  انگش
 !!میروم سمتش و میزنم چنگ هایم

 مختـل  را سـکوت  هـایم  کفـش  پاشـنه  صـداي  فقـط  و اسـت  خلـوت  اسـت  ایسـتاده  کـه  جایی
 !!میکند

 نگـــاهم و میـــدارد بـــر را دارش مـــارك افتـــابی عینـــک!!برمیگـــردد و میشـــود ام متوجـــه
 !!میکند

 عسـلی  هـاي  جـام  کـه ،منـی  بـراي  البتـه !!میکـرد  جـادو  را اي بیننـده  هـر ،سـبزش  هـاي  چشم
 !!نداشتند گیرایی هایش چشم زده آفتاب هاي جنگل این،بودم دیده را آرنیک

 !!میکند دراز سمتم را دستش و میزند لبخندي

ــا ــی فلــزي نیمکــت روي و میــدهم دســت او ب  در شــیرینش عطــر بــوي!!مینشــینیم رنــگ آب
 !!میندازم ام بینی به چینی و نمیاید خوش ام ذائقه به!!میپیچد ام شامه
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 :گفت و انداخت پا روي پا

ــه عکــس چنــدتا گفــتن و گــرفتن تمــاس ،تــرك نیــوز انتشــارات از- ــه از،ماهران  هــاي زاوی
 اومـدم  باهـت  خـودمم  امـروز !!کنـیم  ارسـال  براشـون  فـردا  تـا  بایـد  و میخـوان  شیراز مختلف

 !!نشی اذیت زیاد توهم و شه تموم کاراش زود تا

 !!میکنم محکم را ام شده شل شال و میدهم تکان سري

 ..منصوري آقاي باشه-

 ..میگذارد لبم روي را انگشتش که بگویم را ام جمله ادامه میخواهم

 !!میاندازم لبم روي مهرشده انگشت به نگاهی باال از

 !!میکشد عقب را انگشتش و میفهمد انگار!!میشود مورمورم

 ..میکند مرتب را اش مشکی موهاي

 همکــاري بــراي!!صــداکن میــثم منــو بگــم میخواســتم!!میشــی ناراحــت نمیدونســتم ببخشــید-
 !!باشیم راحت باهم بهتره

 !باشه-

 !!میرود حافظ آرامگاه سمت و میزند لبخندي
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ــالش ــتم راه دنب ــر میگــویم دل در و میف ــک اگ ــد آرنی ــروز بفهم ــه در ام ــراه جــا هم ــن هم  ای
 !!کافیست من براي نکند پا به میکند؟؟جهنم چه بود خواهم مرد

 !!آوردم بیرون کیفم از را عکاسی دوربین و انداختم گوش پشت را شالم

 !!نمودم آغاز را عکاسی،کردم راه به رو را اش مربوطه تنظیمات اینکه بعداز

 را اسـت  مطلـوبش  سـوژه  همـان  میدانسـت  کـه  را هـایی  سـوژه  جـدي  و هـم  سـر  پشت میثم
ــه را مهــارتم تمــام هــم مــن و میــداد نشــان  آن زاویــه بهتــرین از بتــوانم تــا میگــرفتم کــار ب
 !!بگیرم عکس سوژه

ــره ــداز بالخ ــاعت گــذر بع ــوالی چندس ــه از،مت ــرون حافظی ــدیم بی ــه قرارشــد و آم ــاي ب  جاه
 شـب  و شـد  خـواهم  معطـل  شـب  تـا  امـروز  کـه  میدانسـتم !!بـرویم  شـیراز  توریستی و دیدنی

 !!کنم نرم پنجه و دست ام غیرتی آرنیک با باید

 !!نمیکرد رهایم دلهره دیگر طرفی از و سربازکنم از را کارم نمیتوانستم طرفی از

 !!کردم نگاه او به و کشیدم دست فکرکردن از که خورد تکانی ام شانه

ــا ــت ب ــاره انگش ــت اش اش ــاي درخ ــم در ه ــره ه ــورده گ ــدمجنون خ ــه را بی ــاد ک ــارا ب  آنه
 !!داد نشانم بود کرده رقصان

 !!نداریم کجاست؟؟وقت حواست میزنم صدات یکساعته-
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 !شد پرت حواسم لحظه یک ببخشید باشه-

 !!گرفتم عکس و آوردم باال را دوربینم

 !!نمیکردم حس را زمان گذر که بودم شده عکاسی و کار غرق انقدري

 !!میشدیم دورتر شهر از بهتر هاي سوژه براي لحظه هر فقط

 !شد تموم بالخره-

 :گفتم و گذاشتم کیفم داخل را دوربین،میثم صداي با

 آره-

 :گفت و کرد هدایتم ماشین سمت به

 !!شدي خسته خیلی کنم فکر-

 :گفتم و کشیدم پایین را شیشه

 !!خیلی آره-

 !!داد انتقال اصلی الین به،خاکی جاده از را ماشین و زد راهنما

ــه و دراوردم کــیفم از را ام گوشــی ــوز مــن و اســت شــب9ســاعت!!کــردم نگــاه ســاعت ب  هن
 !!!ام نرفته خانه به
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 !!نبود شهر سمت به میکرد طی که مسیري فهمیدم و کردم نگاه جلو به

 نگـاه  جلـو  بـه  بـود  اش پیشـانی  روي کـه  کمرنگـی  اخـم  بـا  و خونسـرد !!انـداختم  او بـه  نگاهی
 !!میکرد

 ترسیدي؟؟-

 را درونــم ســر راحتــی همــین بــه!!کــردم تعجــب بــاالیش هــوش و ناگهــانی ســوال از
 فهمید؟؟

 !بودند شده خیس عرق از هایم دست کف ولی رفتارکنم عادي کردم سعی

 برایچی؟؟ نه-

 !!کرد حس را لرزشش هم او مطمئنا و لرزید صدایم

 !!کنیم استراحت یکم دارم اطراف این که باغی خونه میرم دارم-

 !!کشیدم عمیقی هاي نفس و گرفتم هایم انگشت بین را در دستگیره

 !!میشود تر جري او دهم نشان العمل عکس بیشتر هرچه میدادم بروز را ترسم نباید

 نیست؟؟ دیر یکم!شبه9 ساعت ولی-

 ..زد خاکی جاده به و چرخاند را ماشین فرمان

 !نخوردي چیزي دیشب از میدونم و نداري رو به رنگ،بخور غذایی یک بریم نه-
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 !!میتپید تند تند زده بارون گنجشک مانند ترس از قلبم اما! دادم تکان سري

 پیرمــردي توســط در کـه  زد بــوق دو!!ایسـتاد  بزرگــی سـیاه  در مقابــل و گذشـت  دقیقــه چنـد 
 !!شدیم وارد شد بدل و رد بینشان که گرمی پرسی احوال از بعد و بازشد

 ..نگرفت را ترسم جلوي ولی شد گرم دلم کمی بود اینجا در پیرمرد این اینکه از

 !!میکردم بازي شالم هاي ریشه با و  کرده کز  راحتی مبل گوشه

 !!بودم باغ خانه این در من هنوز و میکردند حرکت تند تند،ساعت هاي عقربه

 !!غذابخور بیا ماهک-

 !!رفتم خانه وسط اي شیشه ناهارخوري میز سمت و بلندشدم صندلی روي از

 پنیــري زمینــی ســیب بــرایم و زد لبخنــدي!!دادم تــر عقــب را شــالم و نشســتم صــندلی روي
ــید ــقاب!!کش ــو را بش ــیدم جل ــا و کش ــع ب ــذا ول ــوردم رو غ ــنه!!خ ــودم گش ــت و ب ــت دس  پخ
 !!بود کرده تحریک را ام رفته دست از اشتها،میثم معرکه

ــالعکس ــد کــه،مــن ب ــا او میکشــیدم بشــقاب روي را چنگــال تنــد تن ــدار و نظــم ب  خاصــی اقت
 !!میداد حرکت را چنگالش و قاشق
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ــه نگــاهی ــاد دیــوار روي طالیــی عکــس قــاب بــه چشــمم کــه کــردم اطــراف ب  دختــر بــه!!افت
 خیــره نگــاه و بــود زده زل دوربـین  فلــش بــه درشـتش  و مشــکی هــاي چشـم  بــا کــه زیبـایی 

 !!میبرد را اي بیننده هر دل اش

 :گفت و آمد کش لبخندش!!افتاد عکس به چشمش که کرد دنبال را نگاهم

 نامزدمه-

 !!بود نگفته االن تا و داشت نامزد میثم!!انداختم باال ابرو

 :گفتم و زدم لبخندي

 !!خوشگله-

 :گفت و داد تکان سري

 !دارم بهش که حسیه مهم!!نیست مهم خوشگلی-

 :گفتم و گذاشتم ام زیرچانه را هایم دست

 داري؟؟ دوستش-

 !!دیوونشم-

 !!نمیترسیدم او از دیگر!!کردم بلندي خنده

 گفت؛ و گرفت طرفم را مشکی طالیی دعوت کارت،میزشام کردن جمع بعداز
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 !!بیاي میشم خوشحال اس بالماسکه مهمونی یک!!نامزدمه،لیال تولد فرداشب-

 :گفتم و گرفتم را کارت

 !!میام حتما-

 بــودم جاگذاشـته  ماشـین  داخـل  کــه را کـیفم !!آمـدیم  بیـرون  خانــه از و کـردم  سـرم  را شـالم 
ــایم روي ــرون را گوشــی و گذاشــتم پ ــبم آرنیــک از میســکال45!!کشــیدم بی ــه را قل ــپش ب  ت

 !!انداخت

 !!دیدم را پلیس مامور دو که برگرداندم را سرم!!ایستاد ماشین

 !!بود دوبرابرشده ترسم حاال

 میشن؟؟ شما چیکاره خانوم-

 :وگفت کرد اخمی میثم

 همکار-

 :وگفت زد پوزخندي پلیس

 کیه؟؟ همکار کی ببینیم تا اداره میریم االن باشه!همکارتون-

 !!کردم نگاه میثم به التماس با

 !!شد پیاده ماشین از دادو تکان سري
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 گفت؛ و آمد سمتم دقیقه ده بعداز

 !!بریم شو پیاده نداره راه-

 !!شدند شل پاهایم و زدم یخ

 :گفت گوشم کنار آرام و گرفت را بازویم میثم

 واقعــا میکنــه فکــر ببینمــون هرکــی داري تــو کــه حــالی ایــن بــا!!بــاش محکــم یکــم ماهــک-
 !!کردیم کاري

 !!میکند پا به خون بفهمد آرنیک اگر میدانم باشم؟؟وقتی محکم میشود مگر 

  مـا  دارنـد  شـک  چـون  هـم  آن و بازشـده  پلـیس  اداره بـه  میـثم  بـا  همـراه  من پاي بفهمد اگر
 !ایم داده انجام نامشروع رابطه

ــه را تــنم هــم او خشــم تصــور حتــی ــرزه ب ــدازد مــی ل ــه و میــرود تحلیــل ام انــرژي!!ان  زور ب
 !!بودم داشته نگه پا سر را خودم

 !!افتادیم راه و شدیم مخصوص ماشین سوار

ــه جلــو آیینــه داخــل از و گــرفتم محکــم را شــالم ــا!!دوخــتم چشــم خــودم ب  رژلــب دیــدن ب
 !!فرستادم خود به لعنتی ام ساعته چهار و بیست قرمز

 !!بود کافی آرنیک دست به وجودم کشیدن آتش براي همین
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 !!شدن کمرنگ اي ذره از دریغ ولی کشیدم لبم روي را دستم

 !!رسیدیم اداره به کی نفهمیدم که بود العملش عکس و آرنیک مشغول ذهنم انقدر

ــرد فضـــاي از ــودم پلـــیس اداره خشـــک و سـ ــداي!!بیزاربـ ــوا و اعتـــراض صـ ــه و دعـ  گریـ
 !!میشکست را سکوت

 !!کنم صداتون تا بشینین همینجا-

 عمیقـی  هـاي  نفـس  مـدام  و میـزدم  چنـگ  هـم  در را هـایم  دسـت !!دادیـم  تکـان  سـري  هردو
ــیدم ــس!!میکش ــم نف ــودم آورده ک ــط و ب ــا فق ــردم دع ــدون میک ــه ب ــک اینک ــردار آرنی  خب

 !!پیداکنم رهایی معرکه این از،شود

 !تو بیاین-

 !!شدیم اتاق وارد میثم همراه

 !دوختم چشم میز روي شده پانچ فلزي پالك به و انداختم پایین را سرم

 »رضـایـی احمـد سـرگـرد«

 !!دوختم سرگرد انگشتر عقیق نگین روي به،فلزي پالك از را نگاهم

 !!داد شرح را چی همه بود کرده دستگیرمان که ماموري

 محمدي خانم-
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 :گفتم و گرفتم باال را سرم

 بله-

 :گفت و داد دستم را سیم بی تلفن

 !!کنن معلوم رو تکلیفتون بیان تا بگیرین تماس پدرتون با-

 عمــو تـا  میکــردم دعـا  دعـا !!گــرفتم را متـین  عمــو شـماره  معطلـی  بــدون و گـرفتم  را گوشـی 
 !!کوتاه پاسخ یک از دریغ ولی بدهد جواب

 !!نداد جواب ولی گرفتم چندبار را اش شماره

 !!نمیدن جواب-

 :گفت و گرفت را گوشی

 !!بازداشتگاه میبرن رو شما نیومدن پدرتون که وقتی تا پس باشه-

 !!نداشتم را بازداشتگاه طاقت نه!!میلرزیدند هایم دست و شد خشک دهانم بزاق

 !بگیرین تماس شوهرم با میشه-

 :گفت و رفت باال سرگرد ابروهاي

 متاهلین؟؟ شما مگه-
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 :گفتم ارام

 بله-

 :گفت و کرد نثارم زیرلب اکبري اهللا

 !!بگید رو شون شماره-

 !!رفتم وا صندلی روي و گفتم را آرنیک شماره لرزان باصدایی

ــنم ــت جه ــه داش ــتقبالم ب ــی اس ــد م ــتم و آم ــه میدانس ــش در ایندفع ــمش آت ــواهم خش  خ
 !!سوخت

 !!نشده آرنیک از خبري هنوز و بود گذشته ساعت از ربعی

ــا داشــت ســعی میــثم و آوردم مــی کــم اکســیژن اوقــات گــاهی زیــاد تــرس و اســترس از  ب
 !!کند آرام هم مرا،آرامش نگاه

 !!دیدم در چهارچوب در را آرنیک ورزیده قامت و بازشد اتاق در

 !!میشد شنیده هم اتاق از بیرون تا که بلندبود قدري به قلبم کوبش صداي

ــه ــم ب ــایش چش ــاه ه ــردم نگ ــود ارام!ک ــرد و ب ــی!خونس ــتم ول ــن میدانس ــش ای ــل آرام  از قب
 !!است طوفان

 !!افتاد راه سرگرد میز سمت و انداخت میثم و من به تفاوتی بی نگاه
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 !!میزگذاشت روي هارو شناسنامه و کرد کوتاهی سالم

 :کرد اشاره میثم به و نظرگذزاند از را شناسنامه سرگرد

 میشناسین؟؟ آقارو این-

 :گفت و کشید موهایش به دستی

 !!هستن همسرم همکار ایشون،بله-

 :گفت و داد تکان سري سرگرد

 !!برین میتونید نیست مشکلی پس-

 :گفت و آمد سمتم آرنیک

 !!منتظرتم در دم-

 !!کرد نسوخ قلبم ته تا سرمایش که بود زده یخ و سرد کالمش و لحن انقدري

 !!باشد خودش که نمیشد باورم بود؟؟نه غیرتی و متعصب آرنیک همان این واقعا

ــدم صــندلی روي از ــثم همــراه و بلندش ــرون می ــدم بی ــثم!!آم ــلی عــذرخواهی می ــرد مفص  و ک
 ..رفت پیشم از

ــین نزدیـــک ارام ــدم ماشـ ــدم و شـ ــته را در!!سوارشـ ــودم نبسـ ــایش کـــه بـ ــاز روي را پـ  گـ
 !!کرد حرکت و گذاشت
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ــیدم جیغــی ــتم را در و کش ــاهش!!بس ــی نگ ــاوت ب ــه تف ــو ب ــود جل ــیچ و ب ــوجهی ه ــه ت ــن ب  م
 !!نمیکرد

ــی و ســردي طاقــت ــاوتی ب ــم تمــام کــه کســی جانــب از!!نداشــتم آرنیــک جانــب از را تف  دل
 !!میکرد حکم اورا

 !!نبود حاکم دیگر که احساسی حاکم

 !!کردم جمع ام زیرسینه را هایم دست و کشیدم هم در را هایم اخم

ــه شــادي آهنــگ بــا و بلنــدکرد را سیســتم صــداي ــتم از ک  زمزمــه میشــد پخــش سیس
 !!میکرد

 بود؟؟ او همان این

 جوشــش بــه مــن بــراي دیگــر و بــود شــده خشــک وجــودش در،تعصــب همــه آن کــه انگــار
 !!نمیامد در

 !!بودم ناموسش که منی براي

**************** 

 از و کـــردم اب پـــر را لیـــوان!!رفـــتم اشـــپزخانه ســـمت و گذاشـــتم مبـــل روي را ام مـــانتو
 !!دوختم چشم بهش اشپزخانه
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 !!میزد جانی نیم لبخند گاهی هراز و بود اش مشکی گوشی در سرش

 !!نیاورد باال را سرش ولی انداختم دستم از را لیوان

ــبم و نشســت چشــمم مردمــک در اشــک ــه قل ــاد ســوزش ب  جمــع را شیشــه هــاي تیکــه!!افت
 گفت؛ که بروم اتاق به خواستم و کردم

 !!بازنشه منکرات واسه اونم پلیس اداره به پات دیگه امیدوارم-

 !!رفت باال طبقه اتاق به و

ــاق ســمت ــدم ات ــاره هــایم اشــک!!کوبیــدم بهــم را در و دوی  مهــره ماننــد!!شــدند ریــزان دوب
 !!تسبیح یک شده پاره هاي

ــردي از قلــبم  گــردن رگ بــراي کــه،مــردي ســردي از!!بــود گرفتــه آتــش آرنیــک س
 !!اینبار لی و میرفت قنج دلم اش بادکرده

 !هایش چشم یخی جهنم در اینبار ولی،سوزاند مرا بازهم او

 !!بازکردم را هایم چشم بود اتاق بیرون از آن منشا که سروصدایی و خنده باصداي

ــی ــت روي و زدم غلت ــیم تخ ــدم ن ــداي!!خیزش ــده ص ــاي خن ــه ه ــی،دلبران ــی کس  روي خط
 !!انداخت گوشم پرده
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ــت روي از ــتم در ســمت و بلندشــدم تخ ــا،رف ــا ام ــدن ب ــاهر دی ــمیم،خــود ظ ــرفتم تص  اول گ
 !!بروم بیرون بعد و بکشم رویم و سر به دستی

 همــراه بــه لــی مردانــه پیــراهن،موهــایم کــردن مرتــب بعــداز و شســتم را صــورتم و دســت
 !!زدم تن به مشکی قدنود شلوارجین

 !!نبود کسی،گذراندم نظر از را پذیرایی و بازکردم را اتاق در

ــوهمی شــنیدم کــه اي خنــده صــداي کــردم خیــال اي لحظــه ــوده بــیش ت ــاره ولــی نب  آن دوب
 !!انداخت زنگ گوشم در صدا

 !!باشد اشپزخانه از باید زدم حدس و بود نزدیک صدایش

 کــردم در  چهــارچوب تکیــه را دســتم!! شــدم اشــپزخانه وارد و برداشــتم تنــد را هــایم قــدم
 !!نباشد بیش کابوسی مقابلم صحنه شاید تا کردم بسته و باز محکم را هایم وچشم

ــا ــاي چشــم ب ــه،زده اشــک ه ــري ب ــاي روي کــه دخت ــک پ ــود نشســته آرنی ــان لقمــه و ب  ده
 !!دوختم چشم میگذاشت آرنیک

ــود کــرده صــورتش مهمــان جــذابی لبخنــد آرنیــک ــر مــدام و ب  چیــزي دختــرك گــوش زی
 !!میکرد زمزمه

 را هـوا  تـا  کشـیدم  جلـو  کمـی  را لباسـم  یقـه !نمیامـد  بـاال  نفسـم  و بـود  افتـاده  سوزش به قلبم
 !!کنم حس
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 !!!بودند افتاده کار از تنفسم هوایی هاي کیسه انگار ولی

 !!شد من متوجه تازه و برگرداند را سرش آرنیک

 !!احساس هرگونه از عاري و بود سرد نگاهش

 :گفت و کرد حلقه دخترك کمر دور تر محکم را هایش دست

 !بخیر صبح سالم-

 :گفت پهنی لبخند با و کرد من به نگاهی!!شد من متوجه هم دخترك

 !!عزیزم بخیر صبحت سالم-

 :گفت و انداخت آرنیک گردن دور را دستش بعد

 !!بیدارشدي کردیم سروصدا ببخشید واقعا-

 :گفتم تفاوت بی و رفتم فرو احساسم از تهی و سرد قالب در

 !!بخیر صبحتون سالم-

 !!نشستم سرمیز و کشیدم عقب را صندلی

 :گفت و کرد اشاره دختر به دست با آرنیک

 !!بشه موندگار اینجا همیشه براي که اومده!!هستش نارین ایشون-
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 !!کردم نگاهش تز موشکافانه ایندفعه

ــم ــاي چش ــوه ه ــن اي قه ــب و روش ــاي ل ــوش ه ــرمش خ ــین،ف ــزي اول ــود چی ــه ب  آن در ک
 !!میکردند خودنمایی سفیدش صورت

ــاي ــت موه ــت و لخ ــده هایالی ــه ش ــورتش دور ک ــاب را ص ــه ق ــد گرفت ــدامی و بودن  روي ان
 !!فرم

 مـن  مثـل  نفـر  هـزاران  جـاي  میتوانسـت  سـاده  نگـاه  یـک  بـا  کـه  دختـري !!دلفریب و بود زیبا
 !!کند پر آرنیک براي را

 :گفتم و بردم جلو را دستم

 !خوشبختم! هستم ماهک-

 :گفت و فشرد گرم را دستم

 !!خوشبختم آشناییت از-

 !!میزبودشدم روي که اي صبحانه خوردن مشغول و زدم لبخندي

 !!بخورم را مفصل صبحانه آن از لقمه چند فقط توانستم آبمیوه و چاي زور به

 تمــام مــن و میکــرد ســد را گلــویم راه بغــض افتــاد مــی نــارین و ارنیــک بــه چشــمم هرگــاه
 !!شوند جاري دوباره هایم اشک مبادا تا میزدم را زورم
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 :گفتم و دادم پایین راهم آخر لقمه بود کندنی جان هر به

 !!بود خوبی صبحانه ممنون-

 :گفت و آمد پایین آرنیک پاي روي از نارین

 !!جونت نوش عزیزم میکنم خواهش-

 اي ذره او از نمیتوانســـتم میکـــردم هرکـــاري کـــه بـــود مهربـــان نگـــاهش و لحـــن انقـــدر
 !!بگیرم دل به خورده

 !!میگرفت من از را ام زندگی تمام داشت او که داشتم قبول

 !!لعنتی اقبال این از سهمم تمام

 را دلـم  روي شـده  جمـع  نفـرت  کـه  بودنـد  پـاك  انقـدري   مهربـانش  و زالل هـاي  چشـم  ولـی 
 !!میبرد بین از

 !!رفتم اتاقم به و زدم لبخندي

ــر ــن در اگ ــه ای ــدم خان ــه میمان ــتم ب ــا ح ــدن ب ــه دی ــک رابط ــک نزدی ــارین و آرنی ــه ن  دیوان
 !!میشدم

 !!آمدم بیرون خانه از کیفم برداشتن بعداز و کردم تنم را ام بیرونی هاي لباس

 !!بودم داده دسته از سرصبح را رمقم تمام!!نداشتم را انتشارات به رفتن دماغ و دل
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 تــاي9 ،تــا10هــر از کــه هــایی ســوال!!میشــدند مــرور و عبــور ذهــنم در زیــادي هــاي ســوال
 !!بود نارین راجب آن

 !!ماندگارشود ابد براي تا است آمده او که بود گفته فقط آرنیک

ــه هــیچ ولــی ــود نگفت ــا اش کیســت؟؟رابطه او کــه ب  و مــن جــان از چیست؟؟اصــال آرنیــک ب
 !!میخواهد چه زندگیم مرد

ــه در شــده جمــع ســواالت بــه و زدم قــدم انقــدري  نفمیــدم کــه فکرکــردم مغــزم هــاي یاخت
 !!رسیدم برج نزدیک پارك به کی

 !!من اینروزهاي هواي و حال مثل درست!!بود ابري هوا

 از نــه و میرســم خوشــبختی ســپیدي بــه نــه!شــده خاکســتري ابرهــا ماننــد زنــدگیم کــه منــی
ــان!!میشــــوم خــــالص ام بــــداقبالی ســــیاهی ــاده گیــــر دو ایــــن میــ ــده و ام افتــ  ام شــ

 !!اقبالی بد و اقبالی خوش بین دیواري!!خاکستري

 !!کشیدم نفس را پاییزي سرد هواي و بستم را هایم چشم

 کرد؟؟ خواهم چه عاقبت

 !!میشد قبل روز از تر تلخ برایم روز هر که نامعلومی آینده از داشتم خوف
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ــایم دســت ــالتو جیــب در را ه ــاییزه پ ــرو ام پ ــردم ف ــاز و ب ــه روي را اشــک نــم هــم ب  ام گون
 !!کردم حس

 !!اینروزهایم همدم

 همــه!!بــازکردم را هــایم چشــم!!گریسـت  مــی مــن حــال بــه هـم  خــدا!!شــدند خــیس موهـایم 
ــه ــال ب ــد پناهگــاهی دنب ــده مــن و بودن ــون مانن ــاران هــاي مجن ــان نیمکــت روي از،زده ب  تک

 !!نمیخوردم

 !!میخواست زدن قدم دلم

 !!دارد جریان آن در آرنیک هواي که شهري!!شهر این هاي خیابان در زدن قدم

 !!است شده من همدل هم خدا که حاال!!بکنم گریه و بروم راه

 !!تو از باران،من از اشک خدایا««

 »»!!نیاورم کم میدهم قول

 !!نبود هیچکس!!رفتم پذیرایی به و گرفتم باحوله را موهایم نم

 !!است رفته بیرون،رسیده نو مهمان با امشب احتماال

 !!خوشبختی فال!!میگیرند فال هم براي و میروند حافظیه به حتما

 !!شدم ولو میکشید دراز آن روي آرنیک همیشه که مبلی روي



 اختصاصی نگاه رمان
 

295 
 

ــم ــایم چش ــم روي را ه ــراردادم ه ــوي و ق ــرش ب ــه را عط ــا ک ــارو ب ــود ت ــه پ ــی پارچ  رومبل
 !!رساندم هایم ریه به بود شده عجین

 !!نیاورم کم هوا تا فروکردم مبل داخل بیشتر را سرم

 ؟!بود محض اکسیژن عطرش که بودم گفته

 !!میکرد طلب اورا دلم

 !!حصاربودند کمرم دور همیشه که را گرمش هاي دست

 !!بود وجودم تمام او

 جـان  دوبـاره  و میسـوختم  حسـرت  آتـش  در!!نـدارم  وجـود  هـم  مـن ،نباشـد  اگـر  که وجودي
 !!میگرفتم

 رســما کــه چیزهــایی همــه،تمنــایم قــرین و اشــکی تگــاه مقابــل در وقتــی میخــوردم حســرت
 !!میشد دیگري نصیب بود من مال قلبا و شرعا و

ــداي ــنیدم را قفـــل داخـــل کلیـــد چـــرخش صـ ــایم اشـــک!!شـ  مبـــل روي از و زدودم را هـ
 !!بلندشدم

 :گفتم و زدم لبخندي

 !!اومدین خوش سالم-
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 !!داد را جوابم خوبی به نارین و گفت زیرلب خالی و خشک ممنون آرنیک

 :گفت و کرد هایم چشم مردمک به عمیقی نگاه نارین

 ؟!کردي گریه تو جان ماهک-

 هــم ثانیــه صــدم یــک اش همــه!!کــرد نگــاهم و گرفــت بــاال را ســرش اي لحظــه بــراي فقــط
 !!نکشید طول

 :گفتم و کشیدم هایم چشم به دستی

 کنم؟؟ گریه چرا عزیزم نه-

 :گفت و انداخت باال اي شانه نارین

 !!کردي گریه فکرکردم باشه-

 :کرد آرنیک به رو خنده با و کشید عقب را شالش

 !!منتظرتم اتاقم میرم من عزیزم-

 باشد؟؟ اتاق یک در او با قراربود!!نمیکردند یاري دیگر پاهایم!!ایستاد قلبم

 !!میکرد نگاهم هم او!!کردم آرنیک به نگاهی!!شنیدم را کفش هاي پاشنه صداي

 بود؟؟ همین اش ساله پنج عشق تمام یعنی
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 !زد صدایم که کردم کج را راهم

 ماهک-

 سردشــده و تلــخ عســل هــاي جــام بــه!!دوخــتم چشــم هــایش چشــم بــه و ســمتش برگشــتم
 !!اش

 بله؟-

 :گفت میکرد باز را آستینس سر هاي دکمه درحالیکه و آمد جلو قدم یک

 !!گرفتم تصمیمی یک من-

 !!میدریدند را گوشتم بلندم هاي ناخن!!کردم مشت را دستم

 تصمیمی؟؟ چه-

 !!شد تازه دلم در هایش لب بوسیدن هوس!!کشید لبش روي و آورد باال را دستش

 ،میده عذابت بودنت من کنار لحظه هر و کنی تحمل منو نمیتونی تو که حاال-

ــن ــت م ــالق درخواس ــوافقی!!دادم ط ــدا ت ــیم ج ــه و میش ــم مهری ــام ه ــال و تم ــدم کم  روز!!می
 !!باشی راضی تصمیمم این از امیدوارم!!میکنم ازدواج نارین با هم طالقمون بعد

 !!نداشت تپش!!نداشت کوبش دیگر هم قلبم!!شدند شل هایم انگشت

 آرنیک؟؟ از کندن دل و من
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 جدایی؟؟ و من

 گفتم؛ قُوایم مانده باقی با!!بود افتاده دوران به سرم

 !باشه-

 !!آمدم فرود در پشت و کوفتم را اتاقم در!!صبرنکردم دیگر

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي را دستم

 !!کردم دورش خودم!!بدکردم خودم-

 !!باد خودم بر لعنت که کردم خودم:کردم ناله

 !!بهاره باران رگبار مانند!!نداشتند تمامی هایم اشک و داشت درد قلبم

ــون ــاه افس ــل نگ ــدر عاق ــهیفانه ان ــه ام س ــن ب ــداخت م ــه و ان ــان درحالیک ــوه فنج  را اش قه
 :گفت میکرد لبش نزدیک

 کنی؟؟ تحملش نمیتونی دیگه نگفتی تو چی؟؟مگه که حاال خب-

 :گفتم حرص با و فرستادم بیرون را نفسم

 !!بودم ناراحت موقع اون من-

 حاال؟؟ ولی
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 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با

 چی؟؟ حاال-

 :گفتم و کردم نثارش اي غره چشم

 !!بدم دستش از نمیتونم!!دارم دوستش خب-

 :گفت و داد وسعت را کمرنگش لبخند

 !!کردم کمکت شاید بگو بیشتر-

ــالفتی راه ــتم مخ ــر،نداش ــک اگ ــرین کوچ ــازي ت ــردم لجب ــا میک ــی تنه ــه کس ــت ک  میتوانس
 !!میرفت دستم از دهد پیوند را وصال پل و بگیرد را دستم

 !!دوختم چشم شده دوزي ترمه رومیزي به و انداختم گوشم پشت را موهایم

ــا- ــدون کشــیدن نفــس!!میشــم گــرم نگــاهش ب ــرام اون عطــر ب ــبم!!ســخته ب  نباشــه اگــه قل
 !!میکشه شعله میشم نزدیکش هروقت که افتاده آتشی وجودم تو!!نمیتپه دیگه

 !!میبره بین از تنهاییمو دیوار ،هم ذهنم توي حضورش حتی،ترینم تنها اون بدون

 همــراه همیشــه کــه داشــتنی دوســت حــس!دارم دوســت رو دارم بهــش قلــبم تــو کــه حســی
 !!دادنشه دست از ترس
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ــه خیلــی  و ســرد غــروب از تــرس ولــی کنــه طلــوع قلبــت تــو عشــق خورشــید روز هــر خوب
 !!شبهامه کابوس تنهایی

 !!کردم نگاه بود فکر در که افسون به و فرستادم بیرون را نفسم

 !!بود توانم در کردنش بیان که را احساسی تمام!!بودم گفته را چیز همه

 بـه  قـادر  زبـانی  هـیچ  کـه  بـود  منتهـا  بـی  و وسـیع  انقـدر  قلـبم  در انداختـه  ریشه عشق وسعت
 !!شد نخواهد بیانش

 :گفت و گذاشت میز روي را فنجان

 دیگه؟؟ بدي دستش از نمیخواي-

 :گفت و کرد اخمی که دادم تکان را سرم

 !!نگرفتن ازت که زبونتو-

 !!گرفتم گازي حرص از را لبم

 ..بدم دستش از نمیخوام آره-

 :گفت و زد بشکنی

 !!من به بسپار بقیشو پس خب-

 !!آورد بیرون را اش گوشی و بلندشد صندلی روي از
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 !!کرد قطع را گوشی نامعلومی مکالمه بعداز و گرفت را فردي شماره

 !!برو میگم که آدرسی این به شو آماده پاشو-

 :گفتم و کردم درشت را هایم چشم

 کجا؟؟-

 !!کرد بلندم صندلی روي از و گرفت را دستم

 !!شو آماده کردن جین سیم جا به-

 آدرســی بــه و گــرفتم تاکســی،مناســب هــاي لبــاس پوشــیدن بعــداز و انــداختم بــاال اي شــانه
 !!رفتم بود داده افسون که

 !!میکردم تالش آرنیک حفظ براي باید و نداشتم چندانی وقت

 بیاورم دست به را آن بتوانم هم باز که نبود چیزي عشق

 !!کنم اش تجربه و

ــه ــیرین اي تجرب ــه ش ــر ک ــت آن از اگ ــی دس ــا بکش ــر ت ــرت آخ ــد عم ــرت بای ــه حس  دل ب
 !!بمانی

 !!شدم مدرنی و شیک ،زیبایی سالن وارد

 :گفت و آمد سمتم دیدنم با،سالن مسئول
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 کنم کمکتون میتونم-

 :گفتم و زدم لبخندي

 باشن کرده هماهنگ باهتون فکرکنم فرستاده منو افسون!هستم ماهک من-

 !!زیبایی و خوشگل میگفت افسون که همونجور!!اومدي خوش عزیزم بله-

 :گفتم و کردم اي خنده

 !!میکنه مبالغه همیشه افسون-

ــه ــرا خــانم پروان ــاس تعــویض بعــداز و کــرد هــدایت مخصوصــی صــندلی ســمت م  هــایم لب
 :گفت

 !!میشی رو به رو تغییر کلی با دیگه چندساعت چون!کن نگاه خودت به-

 !!بستم را هایم چشم و انداختم خود به کوتاهی نگاه

 !!دلفریب و زیبا نارین با رقابت براي بود الزم تغییر

 موهـاي  بـین  مـا ،زیتـونی  هـاي  رگـه !!زدم کنـار  چشـمم  جلـوي  از را ام شـده  هایالیـت  موهاي
 !!داشت خاصی جلوه ام خرمایی

 خــودم مخصــوص دلفریــب و خــاص لبخنــد بــا و کشــیدم زیتــونی کوتــاه پیــراهن بــه دســتی
 !!آمدم بیرون اتاق از
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 !!بود وي تی تماشاي مشغول آرنیک فقط و نداشت حضور سالن در نارین

 !!میشد انعکاس سالن در،اي قهوه هاي پارکت روي کفشم هاي پاشنه صداي

 !!دوخت چشم من به و گرفت وي تی از را نگاهش،کفشم صداي انعکاس از

 :گفتم و کشیدم ام شده هایالیت موهاي به دستی

 سالم-

ــین ــایت و تحسـ ــاهش در رضـ ــوج نگـ ــزد مـ ــی!!میـ ــم ولـ ــاي اخـ ــش در هـ ــورت و همـ  صـ
 !!میکرد اثبات را نگاهش خالف،خشکش

 سالم-

 !!انداختم راستم پاي روي را چپم پاي و نشستم مبل روي

 !!میکردم نگاهش چشمی زیر

 !!میدوخت چشم ام برهنه پاهاي به و میگرفت وي تی از چشم،ثانیه چند هر

 !!دار صدا هایش بازدم و بودند عمیق هایش نفس

 :گفتم او به رو و آمد کش بیشتر لبخندم

 کجاست؟؟ نارین-
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 :شنیدم را نارین صداي،بدهد را جوابم اینکه از قبل

 !!عزیزم اینجام من-

 گفتم؛ و گرفتم دارش تب نگاه از چشم

 !!گلم اینجا بیا-

 :گفت شوق با و کرد صاف را اش رفته باال تاب نارین

 !!شدي خوشگل چقدر ماهک واي-

 !!میشدم گرم نگاهش از هم من و میکردم حس را طاقتش بی و گرم نگاه

 !!عزیزم ممنون-

 :گفت و گرفت را آرنیک دست نارین

 بخوابیم؟؟ بیاي میشه-

 :گفت و زد دید را ساعتش آرنیک

 ؟!نیست زود-

 :گفت و کرد اي خنده شیطنت با نارین

 !!میشه شب نصف،بشه تموم تو و من کار تا-
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ــدنم هــاي ســلول تــک تــک حســادت و حــرص دوبــاره  اینکــه فکــر حتــی!!برگرفــت در را ب
 رخ رابطــه ایــن اینکــه بــه برســد چــه میســوزاند را قلــبم هــم شــود نــارین همخــواب آرنیــک

 !!بدهد

 !!میام االن منم برو باشه-

 !!شد رد ها پله از و زد من به چشمکی نارین

 بــه ام موردعالقــه ســرالک اوردن یــاد بــه بــا امــا!!رفــتم اتــاق ســمت و بلندشــدم مبــل روي از
 !!کردم برخورد سختی و سفت جاي به که بازگشتم عقب

ــه چنگــی بشــوم زمــین نقــش اینکــه از قبــل ــه پیــراهن یقــه ب  را خــودم و زدم آرنیــک مردان
 !!کشیدم باال

 !!رفتم پذیرایی سمت و کردم ول را پیراهنش یقه

 !!رفت نارین اتاق به حرفی و توجه بدون هم او

 !!نمیشد خارج ذهنم از اي لحظه نارین هویت درباره کنجکاوي

ــه آرنیــک دســت بگــذارم عمــرا امشــب!!زدم مرمــوزي لبخنــد  در کــه اي نقشــه!!بخــورد او ب
 !!میکرد بیشتر را لبخندم بود خورده استارت ذهنم
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 تنـه  بـاال  روي کـه  مشـکی  بلنـد  نسـبتا  خـواب  لبـاس  بـا  را هـایم  لبـاس  و رفـتم  اتـاق  به سریع
 !!نشستم تخت روي و کردم تعویض بود کارشده تور اش

 بــه بــراي مـن  گــام دومــین نقشـه  ایــن و بــود نمانـده  بــاقی چیــزي ام نقشـه  موعــود زمــان تـا 
 !!میشد محسوب آرنیک آوردن دست

 !!رفتم باال پلکان از  و آمدم بیرون اتاق از ام کرده معلوم ساعت راس درست

 !!کردم مرتب را خوابم لباس و ایستادم اتاق پشت

 !!بازکردم را در شدت با و کشیدم جیغی

 !!میکرد نگاهم بهت و نگرانی با آرنیک و ،تعجب با نارین

 !!انداختم آرنیک آغوش در را خودم و زدم دیگري جیغ

ــا ــی ب ــردن کم ــه فکرک ــه آن ب ــختی هم ــات و س ــخ لحظ ــته تل ــک ام گذش ــمانم در اش  چش
 !!انداختم راه به مصنوعی گریه و نشست

 میکنی؟؟ گریه عزیزم؟؟چرا چیشده-

 !!نبود سرد دیگر،سردش صداي

 !!آورد در لرزه به را قلبم ته که بود عجیبی نگرانی با همراه صدایش تُن

 !!آوردم باال را سرم و کردم پاك را اشکم
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 داده ترتیــب را دلفریبــی تطــابق خــورده گــره هــم در ابروهــاي آن بــا،جــذابش هــاي چشــم
 !!بود

 !!میکرد نوازش را کمرم آرام هایش دست

 !!دیدم بد خواب-

ــه!!شــدند درشــت هــایش چشــم ــه کــامال بهان ــود اي بچگان ــین ناگهــانی نقشــه ولــی، ب  همچن
 !!داشت هم هایی دردسر

 !!نرفتند کنار ولی شدند شل هایش دست

 آرومی؟؟ االن-

 :گفتم و دادم تکان سري

 !اوهوم-

 :گفت و زد لبخندي نارین

 بزاري؟؟ تنها مارو میشه آرومی اگه پس-

 !!برگرداندم را رویم و کردم اخمی

 !!شدم خیره هایش چشم در و کردم گرد را سبزم هاي چشم مظلومیت با

 !!بخوابم؟؟لطفا پیشت امشب میشه-
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 :گفت و برداشت کمرم دور از را هایش دست

 !!باشه-

 !!کردم نگاه،میکرد نگاهم مشکوکانه که نارین به و زدم پهنی لبخند

 !!کنم دور آرنیک از را نارین توانستم امشب و بود داده جواب خوبی به ام نقشه

 !!کشید دراز تخت روي و آورد در را اش شرت تی آرنیک

 !!چرخیدند دوباره عضالتش روي سرکشم نگاه

 مـی  در تـپش  بـه  مـرا  قلـب  و میشـدند  بـاال  پـایین  بـازدم  و دم هـر  بـا  اش ورزیده سینه قفسه
 !!آورد

 !!کشید دراز آرنیک کنار رفت و بلندشد صندلی روي از نارین

 !!رفتم تخت روي و فرستادم بیرون را نفسم

 !!دادم جاي نارین و آرنیک خالی فاصله بین خودرا حرکت یک با

 :گفت و کشید پوفی نارین

 !!بخوابی اونور میشه-

 :گفتم و کردم مرتب را سرم زیر بالشت
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 !!بخوابم وسط میخوام من نه-

 :گفت آرنیک به رو بود درآمده حرصش دیگر که نارین

 !!بگو چیزي یک تو-

 :گفتم و انداختم گردنش دور را دستم بزند حرفی آرنیک اینکه از قبل

 !!میخوابن باباشون مامان بین که ها بچه مثل!!باشم وسط بزار لطفا-

 !!کند پنهان را اش خنده تا گذاشت لبش روي را دستش

 !!بخواب باشه-

 !!گذاشتم آرنیک برهنه سینه روي را سرم و زدم لبخندي

 :گفتم و کردم نارین به رو ببندم را هایم چشم اینکه از قبل

 !!بخواب بیا بعد کن خاموش چراغم زحمت به-

 !!میشد نجوا الالیی مانند گوشم در آرنیک قلب ملودي!!بستم را هایم چشم

 !!گرفت جان خاکسترها بین از عشقش آتش دوباره

 !!چسباند خود به کمی مرا و نشست کمرم دور دستش

 !!میکند جا قلبم در را خودش هم نخواهد اگر حتی مرد این
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 !!دادم حرکت تخت روي را دستم بسته هاي چشم با و زدم غلتی

 بود؟؟ رفته یعنی،نکردم حس را حضورش

 !!دوختم چشم اطرافم به و بازکردم را هایم چشم

 ایــن کــه بــود کــرده تزریــق وجــودم در را آرامــش انقــدري دیشــب،کــردم نگــاه ســاعت بــه
 !!بودم خوابیده همه

 !!برگشتم اتاقم به لبخند با و شدم بلند تخت روي از

ــاس ــایم لب ــوض را ه ــه و کــردم ع ــذیرایی ب ــتم پ ــارین!!رف ــه روي ن ــته کاناپ ــغول و نشس  مش
 !!بود تابش لپ با کار

 !!بود االن نارین کردن جواب و سوال براي موقعیت بهترین

 !!بکشم حرف زبانش زیر از میتوانستم راحتی به تنهایی

 :گفتم و شدم تر نزدیک

 ..گلم بخیر صبح سالم-

 گفت؛ لبخند با و گرفت مانیتور از چشم

 خوابیدي؟؟ خوب دیشب!بخیر هم تو صبح عزیزم سالم-

 !کردم تنگ رو جاتون اگه ببخشید واقعا آره-
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ــلَمته حــق و آرنیکــی همســر هنــوز تــو نباشــه هرچــی!حرفیــه چــه ایــن عزیــزم نــه- سکــه م 
 !!باشی کنارش

 !!نمیدانستم چیزي او از فقط من و میدانست را من هویت پس دادم تکان سري

 :گفتم و برداشتم سیبی خوري میوه ظرف از

 کنیم؟؟ صحبت باهم میتونیم-

 :گفت و میزگذاشت روي را تاب لپ

 !!عزیزم البته-

 :گفتم و جداکردم چاقو با را سیب پوست

ــب- ــوري خ ــو چیج ــه بگم؟؟ت ــو هم ــب چی ــن راج ــه و م ــا ام رابط ــک ب ــدونی آرنی ــنم!می  م
 بگی خودت راجب رو میشه مربوط بهم که همونقدري میخوام

 نیست؟؟ فضولی اگه البته

 :گفت و گذاشت اش چانه زیر را هایش دست

 تحصـیل  و مغـرور  دختـر  یـک !!بـودم  شـده  التحصـیل  فـارغ  دانشـگاه  از کـه  میشـد  سالی دو-
 !!داشت انگلیس تو رو بیمارستان ترین مجهز و بزرگترین پدرش که کرده
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ــان اون ــر زم ــا رابطــه درگی ــه پســري ب ــارد اســم ب ــودم برن  کــه  مغــروري و جــذابی پســر!!ب
 معشـوقه  پسـر  اون حـاال  و کنـه  نگـاه  بهشـون  اون کـه  بـود  ارزوشـون  مـن  دوریـاي  هـم ،همه
 !!میشد حساب من

ــش ــتم ارام ــه و نداش ــیدم همیش ــه میترس ــروزي ک ــی،یک ــون از یک ــرا هم ــو دخت ــن اون  ازم
ــا حساســیت دســت از همیشــه!!بگیــرش ــرار غرغرهــام و ه  یــک بعــداز بالخــره و میکــرد ف

 !!رفت پاریس به فرانسوي دختر یک با و کرد ول منو مدت

 دل نــه!!شــکمش تــو بچــه یــک بــا دختــر یــک!!داغــونم و شکســته دل و مونــدم مــن و رفــت
 !!نمیخواستم رو زندگی دیگه ولی!!بچه این کردن سقط دل نه و داشتم خودکشی

 زمــین خیابونــا از یکــی تــو!!بیــرون اومــدم خونــه از و خــوردم قــرص کلــی یکشــب اینکــه تــا
 !!رسوند بیمارستان به منو یکی و خوردم

 !!موندیم زنده ام بچه هم و من هم شخص اون کمک لطف به

ــود جــذاب جــراح یــک اون ــر مهــم همــه از و ب ــایی یــک اصــالت ت ــو آری ــداد وجــودش ت  بی
 !!میکرد

 !!نزدیکترشدم بهش میکنه کار بابا بیمارستان تو فهمیدم وقتی از

ــک ــبیه آرنی ــاي ش ــرافم آدم ــود اط ــوري!!نب ــامن ج ــار ب ــرد رفت ــه میک ــه وادار ک ــرام ب  احت
 !!میشدم
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 حـاال !!اومـد  دنیـا  بـه  دختـرم  مـاه  نـه  بعـداز !!رسـید  انـدازه  بـی  داشـتن  دوسـت  به که احترامی
 !!داشتم زندگی ادامه براي امید دوتا من

 یــاد بــه هــم عشــق اوج تــو حتــی،همیشــه اون ولــی!!رفــت پــیش عشــق تــا آرنیــک بــا رابطـم 
 !!بود همراهش خوابم تو که زمردي چشم دختر یک

 !!برسه زمردي چشم دختر اون به تا برم بیرون زندگیش از گرفتم تصمیم

 !!داده دست از رو زمردي چشم اون و تنهاست:گفت و زد زنگ که گذشت ماه یک

 !!داشت نیاز پدر یک به دخترم و مرد یک به من چون بود برگشتنم وقت

 !!نشستم تو رو به رو که االنم

 

 !!کرده گذشت من بخاطر عشقش از و بود دیده رنج دختر این

 بزرگتر؟؟ این از فداکاري

 !!رفتم آیفون طرف و بلندشد آیفون صداي

 بله؟؟-

 محمدي؟؟ ماهک خانوم-

 !!هستم خودم-
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 !!آوردم احضاریه،پایین بیاین لحظه یک-

 !! لرزید کمی دستم

 چیه؟؟ احضاریه-

 !!شمس آرنیک طرف از طالق-

 !!افتاد دستم از آیفون

 !!بود سیرشده من از واقعا انگار!!فرستاده هم احضاریه

 !!بودم رسیده اتمام به واقعا برایش من

 ...رفتم پایین و برداشتم جالباسی روي از را شالم

 !!گرفتم را احضاریه و کردم امضا را دفتر

 !!رفتم اتاقم به و آمدم خانه به

 !!شکست بغضم

 !!زندگیم مرد از جدایی هم آن!!بود خواهد زندگیم اتفاق بدترین جدایی

 :گفتم و گرفتم تاب لپ از چشم، اتاق در صداي با

 !!بفرمایید-
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 و آورد اتــاق داخــل بــه در از را ســرش نشــریه اداري بخــش کارمنــدهاي از یکــی،نیمــا
 :گفت

 !!دیدنت اومده یکی بگم بهت گفت مقدسی خانم ولی!شدم مزاحم ببخشید-

 :گفتم و برداشتم هایم چشم روي از را سفید دور طبی عینک

 کی؟؟-

 یانه؟؟ بیاد بگم نمیدونم-

 :گفتم و دادم تکان سري

 !افتخاري آقاي ممنون بله-

 :گفت و زد لبخندي

 !محمدي خانم میکنم خواهش-

ــانتو و بلندشــدم صــندلی روي از ــاز م ــزان جلوب ــره روي را صــندلیم دور شــده اوی ــتین زی  اس
 !!پوشیدم داشتم تن به که مشکی بلند

 !!دوختم چشم بیرون به پنجره از و کردم هدایت شال داخل کمی را موهایم

 !!است مانده دادگاه تا ماه یک

 !!میدادم دست از راحتی به را آرنیک بکنم کاري نتوانم اگر که ماه یک
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 !!بودن معلق است بدي حس چه و میکردم بودن معلق احساس

 !!نماندن و ماندن بین معلق

 !!کشیدن دست و کردن تالش

 !!گسست هم از را افکارم رشته در شدن کوبیده صداي

 :گفتم و چرخیدم کفشم تخت پاشنه روي

 !!بفرمایید-

 !!شد نمایان در چهارچوب در شخصی ورزیده قامت و بازشد اتاق در

ــاهم ــت از را نگ ــلوار و ک ــوك ش ــدادي ن ــارکش م ــرفتم م ــه و گ ــم ب ــاي چش ــبزش ه  زل س
 !!زدم

 !!بود آشنا برایم نگاهش طرز ولی بودمش ندیده بار دویاسه از بیشتر

  سالم-

 !!اومدین خوش سالم-

 !!نشست اتاق وسط نفره تک هاي مبل روي و زد سردي لبخند

 صــورتم روي مــدام،اش جــدي و ســرد نگــاه!!نشســتم مقــابلش و فرســتادم بیــرون را نفســم
 !!آمد می در حرکت به
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 :گفتم و کردم کمرنگی اخم

 برزن؟؟ آریو داشتی کاري-

 :گفت و کشید کتش به دستی برزن آریو

 میگیري؟؟ طالق داري شنیدم-

 گفتم؛ و انداختم باال ابرویی

 طالق؟؟-

 !!نگو دروغ و هستی خودت یعنی که هایی خند نیش همان از!!زد خندي نیش

 !!میگه من به چیزو همه حجازي آقاي-

ــازي ــل حج ــو وکی ــود عم ــرد ان از!!ب ــاي پیرم ــول ه ــت پ ــه پرس ــه را آدم ک ــول ب ــاچیزي پ  ن
 !!میفروخت

 خب؟؟-

 :گفت و شد خم جلو به کمی

 !!کنم صحبت باهت میخوام-

 !!مرد این بود مشکوك کمی
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 برایچی؟؟-

 حــس را ســرما وجــودم بنــد بنــد!!دوخــت هــایم چشــم در را اش زده یــخ و ســرد هــاي تیلــه
 پخــش کــامم در را تلخــی کــه میدیــدم را آشــنایی حــس،جنــوب قطــب آن در ولــی میکــرد
 !!میکرد

 !!میگم بهت-

ــه کــه همــانطور و گــرفتم پنــاه پنجــره پشــت ــور حــال در هــاي ماشــین ب  میکــردم نگــاه عب
 :گفتم

 !!ببخشید نمیتونم-

 !!نکند اصراري دیگر که زدم حدس بود آمیخته نگاهش در که غروري آن با

 !!کرد اثبات را حرفم صدق،در خوردن بهم صداي

 !!گنگ و تلخ آشناي یک ولی بود آشنا مرد این

 جاگرفتــه ام مخیلـه  در بـودنش  آشـنا  ولــی میشـد  یـاد  خـاطرم  در زور بــه کـه  گنـگ  انقـدري 
 !!بود

 !!افتادم راه خانه سمت و کردم تمام نشریه در را کارم

 !!میکرد نوازش را آدم تن سردش هواي و بود پاییز
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 !!بروم خانه آن به تا نمیداد رضایت دلم!!میزدم قدم آرام

 شود؟؟ چه که بروم

 !!باشم عشقش با بودم عاشقش که کسی معاشقه شاهد

 !!میکند نارین خرج آنهارا راحتی به او و ام شده محروم ان از که هایی بوسه شاهد

 !!آرزوهایم رفتن برباد شاهد

 بود؟؟ چه زندگی این از مگر من سهم

 !!آرزوهایم سوختن فقط!!کشیدن حسرت فقط

ــراي همیشــه خوشــبختی ــل مــن ب ــود شــیرینی لیمــو مث ــا کــه ب ــیرینی از آمــدم مــی ت  اش ش
 !!میشد زهر و تلخ ببرم لذت

 !!میزد ام بارانی هاي چشم به اش تلخی که تلخ انقدري

 !!بغض دوباره

 !!میکرد خوش جا ام گلو در میشد چیزي تا که لعنتی بغض این از بودم شده خسته

 بریزم؟؟ اشک که براي آخر

 کرده؟؟ من به را پشتش که کسی براي
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 !!کرده خالی را خورده زمین ،من پشت حاال و بود پشتم قبال که کوهی براي

 !!ایستادم برج جلوي

 کنم؟؟ آماده چیزي چه براي را خودم باید االن یعنی

 !!همخوابی یا بوسه یا،بغل یک براي

 !!داشتم نگه را خود ولی شدند شل پاهایم

 !!زدم را آخر طبقه دکمه و آسانسورشدم سوار

 !!آمدم بیرون اسانسور از و پیچید گوشم در آسانسور گوینده رسمی و خشک صداي

 !!بازکردم را در و انداختم قفل در را کلیدم

 !!آوردم باال را سرم و گذاشتم کنار را هایم کفش

 !!بچسانم دیوار به را خود  توانستم  فقط و گرفت نفسم

 !!میخوردند تا و میلرزیدند پاهایم

ــال ــبم ح ــویم را قل ــر!!نگ ــزد دیگ ــون!!نمی ــایم رگ در خ ــاژ ه ــد پمپ ــک!!نمیش ــاي مردم  ه
 !!نمیخورد تکان هایم پلک و شده خشک

 !!ندارد کشی عقب قصد انگار
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 !!میبوسد تر محکم را نارینش هاي لب

 !!نمیبیند را من و است بسته هایش چشم

 !!نمیبیند را قلبم و من شدن شکسته

 !!میشود انعکاس وجودم در هزارم بار براي شدنم شکسته صداي

 !!خورد میز روي کریستالی گلدان به دستم و کنم کنترل را هایم انگشت نتوانستم

 !!ریخت بهم را خلوت شدنش شکسته صداي

 !!برگشت من سمت به و کشید نارین بوسیدن از دست آرنیک

 !!بمانم آنجا دیگر تا نداشتم تاب

 !!افتادم راه اتاق سمت و کردم پاك را اشکم از خیس صورت

 !!نکردم حس را چیزي دیگر و رفت سیاهی چشمانم که بودم برنداشته را دوم قدم

ــک ــایم پل ــه را ه ــار ک ــه انگ ــنگینی وزن ــه س ــا ب ــزان آنه ــرده آوی ــد ک ــه را بودن ــت ب  زحم
 !!بازکردم

 !!بود روشن سرم باالي آباژور فقط و بود رفته فرو تاریکی در اتاق

 افتاده؟؟ اتفاقی چه اصال و ام بوده بیهوش چندساعت نمیدانم!!دادم تکان را دستم
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ــی ــتم روي سوزش ــس دس ــد ح ــل!!ش ــوزن مح ــرم س ــود س ــه ب ــه ک ــب آن روي اي پنب  چس
 !!خورده

 !!دیدم را آرنیک هیبت تاریکی آن در و بازشد اتاق در

 !!نمیدید را بازم هاي چشم و بود تاریک اتاق

ــا باشــد طبیعــی هــایم نفــس کــردم ســعی و بســتم را هــایم چشــم ســریعا ــوز فکرکنــد ت  هن
 !!خوابم

 !!کردم حس ام متري میلی نیم در را حضورش!!میزند پرسه اطرافم عطرش بوي

 !!میکرد نوازش را دستم پشت آرام و گرفت را دستم

 !!دارم دوستت اینکه با میدم عذابت دارم چرا-

 بود؟؟ نکرده بم را صدایش که بغض

 بیارم؟ دووم ها چشم اون بدون چیجوري من،زمردي چشم بازکن چشماتو-

 !!نشست دستم روي اشک نم

ــه ــاممکن گری ــرین ن ــود العملــی عکــس ت ــی و ســرد آرنیــک از کــه ب ــا ایــن تفــاوت ب  روزه
 !!میرفت توقعم

 !!دارم دوست رو اشتباه این من ولی!!بود اشتباه هم اول از تو داشتن دوست-
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 آغـوش  در اورا و بـازکنم  چشـم  مبـادا !!بریـزد  هـایم  اشـک  مبـادا  تـا  میگـرفتم  خـودرا  جلوي
 !!بکشم

 !!دیرنبود هم هنوز

 !!بود پاشده به که جهنمی این کردن تمام براي دیرنبود

 خـودم  مـن !!میـده  عـذابت  بـودن  مـن  کنـار  چـون  میگـذرم  ازت ولـی !دارم دوسـتت  اینکه با-
 !!نَشینه اشک قشنگت هاي چشم اون تو دیگه تا میکنم فدا رو دلم تو احساس و

 !!پرید عطرش بوي و شد دور!!کرد رها را دستم

 !!رفت و بست را در

 کنــد محــروم مــن از خــودرا کــه همــین نمیدانســت ولــی نکشــم عــذاب دیگــر مــن تــا رفــت
 !!دنیاست عذاب بزرگترین

 !!بود نشسته بختک ام حنجره روي انگار و شده سنگین ام سینه قفسه

 !!نیاید باال نفسی اصال کاش اي و آمدند می باال اجبار به هایم نفس

 !!بودند ظاهر حفظ فقط الکی هاي نفس این و رفت نفسم

 !!نمیکردند فراموش اورا مغزم هاي یاخته ولی بود رفته

 !!ام مادري زبان مثل درست بود نشدنی فراموش او عشق
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 !!نکرد مشخص را تکیلفم

 بریـزم  اشـک  یـا ،مانـدنش  بـراي  کـنم  تـالش  ام مانـده  کـه  کـرد  بیـان  جوري را هایش حرف
 !!رفتنش براي

************** 

 !!میزند چشمک دیوار روي تقویم

 !!کردم پرتاب زمین روي را ان شتاب با و رفتم تقویم سمت عصبی

 !!میریزند هایم اشک و میکنم بغض دوباره

 !!دوختم چشم بیرون به و زدم چمباته پنجره کنار

 !!بود مانده جدایی تا روز5فقط و گذشته روز25

 !!است بهتر نگویم هرچه مدت این از

 !!نبود تحمل قابل که تندخو و سرد و عصبی آدمی به بودم شده تبدیل اینروزها

 !!میکند تحمل زور به هم را خودش حتی

 !!آمدم می بیرون اتاق از یکساعت براي فقط و بودم کرده حبس اتاق در را خود

 !!نبود خوب ابدا دلم حال
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 !!میکردم حس را آرنیک حضور که هایی شب چه

 !!مینشست کنارم دقایقی براي فقط و آمد می

 !!آمد می در بازي به تصورم در آغوشش،میبلعیدم که را عطرش

 !!خیالی آغوش یک با میماندم من و میرفت

 !!بود برده اینجا از را نارین

 !!نبودم دو آن معاشقه شاهد دیگر که بود این اینروزهایم خوشی تنها

 و کشـیدم  زمـین  روي را هـایم  قـدم  حـرص  بـا !!خـورد  زنـگ  هـزارم  بـار  بـراي  همراهم تلفن
 !!رفتم گوشی سمت

 :کردم وصل رو تماس بیاندازم شماره به نگاهی اینکه بدون

 بله؟؟-

 !!معرفت بی سالم-

ــداي ــاد ص ــنش و ش ــنیدم را غمگی ــعی!!ش ــت س ــدایش داش ــاد را ص ــد ش ــی کن ــم ول ــر غ  مگ
 !!بود گذاشته

 خوبی؟؟ خواهري سالم-

 کجایی؟؟ گلم ممنون-
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 :گفتم و کشیدم آهی

 !!قبرم تو-

 !!میشه تموم باش صبرداشته-

 :گفتم و زدم پس را بغضم

 داشتی؟؟ کاري-

 !!آرا جهان رستوران تا میاي آره-

 !!نداشتم را تاریک و تنگ قبر این رهایی حوصله!!نمیکشید دلم

 !!فعال منتظرتم دیگه ساعت یک من نداریم مخالفت-

 !!بیا گفت فقط و بزنم حرفی نگذاشت حتی

 !!میرفتم اینجا از اگر بدنبود

 !!بیاندازم پوست و،بخورم هوا کمی شاید

 بــه و کشــیدم بیــرون کمــد داخــل از ســفید شــلواري جــوراب همــراه بــه یشــمی کوتــاه مــانتو
 !!زدم تن

 !!انداختم موهایم روي را زیتونی شال و گذاشتم آزاد را موهایم
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 !!کردم منظم شانه روي را کیفم و دادم انجام هم مختصري آرایش

 !!گفتم را ادرس و کردم کرایه تاکسی

 !!آمد در رقص به صورتم روي سوزناکی نسیم!!دادم پایین را پنجره

 !!حالم از تر سرد نه ولی سردبود

 !!عبورکنند کنارم از تندي این به روزها،نمیکردم راهم فکرش حتی

 !!بودم رهگذر یک من راستی به

 !!رسید نخواهد خوشبختی ایستگاه به هیچگاه که رهگذري

 !!بود اندوه و حسرت ایستگاه فقط من مقصد

 !!دیدم را آرا جهان رستوران نورانی نماي دور از

 !!رفتم داخل و شدم پیاده معروف آراي جهان مقابل

 !!گرفت را ام جلو بود میزها رزرو مسئول که رزرواسیون

 :گفتم و برداشتم ام شانه دور از را کیفم

 !!شمس خانم-

 !!کرد نگاه را لیستش
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 18میز،اومدید خوش-

 نگــاه بـود  اطرافشــان قرمـز  مخمــل هـاي  صــندلی کـه  چــوبی میزهـاي  بــه و دادم تکـان  سـري 
 !!کردم

 !!ایستادم 18میز جلوي و ردکردم میزهارا یکی یکی

 !!خوردند گره هم در خود به خود هایم اخم!!افتاد او به نگاهم که آوردم باال را سرم

 !!شد کشیده دستم مچ که برگردم خواستم و کشیدم پس را راهم

 !!آوردم بیرون اش مردانه هاي انگشت بین از  را دستم و نکردم تعلل اي ثانیه

 !دارم کارت لحظه یک وایستا-

 !!بودند بیشتر هم من از هایش اخم!!بازگشتم سمتش به و کشیدم عمیقی نفس

 !!بشین-

 !!دوختم را نگاهم میز به و فرورفتم مخملی نرم صندلی روي اجبارا

 !!کنم روانه نگاهی نیم انگیزش رعب و سبز هاي چشم به نمیخواست دلم هیچ

 میخوري؟؟ چی-

 :گفتم تشر با و گرفتم باال را سرم
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ــدم اینجــا مــن- ــردم فکــر چــون اینجــام هــم اگــه!بخــورم شــام نیوم ــه افســون میک  منتظرم
 !!نمیومدم قرار سر و میموندم حرفم رو وگرنه

ــد ــی لبخن ــب روي کمرنگ ــایش ل ــش ه ــت نق ــاهش!!بس ــر نگ ــب دیگ ــمال قط ــود ش ــخ!!نب  ی
 !!میدیدم اش رنگی هاي مردمک در را تلخ و آشنا حس همان و نداشتند

 !!میزگذاشت روي را دستش

 !!بودم دیده که مردهایی همه با داشت فرق حرکاتش و استایل تمام

ــار ــعی انگ ــت س ــود داش ــرل را خ ــد کنت ــت!!کن ــل درس ــاي آدم مث ــون ه ــی و زده جن  روان
 !!ها تیمارستان

 !!مونده روز 5فقط طالقت تا-

 !!میدونم-

 :گفت جدي لحن با و داد تکیه صندلی به

 بهـت  دارن سـعی  همـه !میفتـه  خطـر  بـه  جامعـه  ایـن  تـو  موقعیتـت ،طـالق  بعـداز  که میدونی-
 !!کنم ات صیغه میخوام!!دارم تصمیمی یک من ولی بشن نزدیک

 !!گرفت نفسم و شدند درشت هایم چشم

 !!شد پمپاژ هایم سرخرگ و ها سیاهرگ تمام به شدت با خون یکباره به
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 !!شد ور شعله وجودم در خشم و جهید پوستم زیر توصیف غیرقابل سرعتی با خون

 !!باشم شده سرخ خشم ازشدت میزدم حدس

 مــن بــراي طمـع  دنــدان کـه  میدیــد را گرگـی ،بــرزن آریــو جـاي  بــه ام ریزشـده  هــاي چشـم 
 !!بود تیزکرده

 گفتم؛ هایم دندان بین از و ساییدم هم روي حرص با را هایم دندان

 میدي؟؟ شدن صیغه پیشنهاد متاهل زن یک به میگی؟؟داري چی میفهمی-

 زیـر  هـارا  احتـرام  و حرمـت  تمـام  خـودت  منـافع  بخـاطر  فقـط  کـه  صـفتی  گـرگ  آدم یک تو
 !!فهمیدي برزن آریو ببینمت نمیخوام دیگه!!میزاري پات

 !!آمدم بیرون رستوران از و زدم چنگ را کیفم

 !!میکرد جهش پوستم زیر حیرت و خشم آتش

 !!بودم تاکسی منتظر و ایستادم خیابان کنار

 !!رفتن متلک چند گفتن بعداز و زدند بوق برایم ماشین چند

ــرم ــایین را س ــداختم پ ــراي دل در و ان ــون ب ــط افس ــون و خ ــیدم نش ــوبرزن و میکش  را آری
 !!میکردم لعنت

 !!مزاحم یک هم باز شنیدم را ماشینی بوق صداي
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 !!است بقیه از تر پیله یکی این

 !ماهک سوارشو -

 !!پیچید گوشم در نحسش صداي

 !!میامد سرم پشت او و برداشتم جلو به قدمی

 !!شد کشیده عقب به بازویم که برمیداشتم تند تند را هایم قدم

 !!کرد رهایم صندلی گوشه و بازکرد را جلو در،شوم مانع اینکه از قبل

 !!زد را مرکزي قفل و گذاشت گاز روي را پایش

 :گفتم و کردم نگاهش انزجار با

 !!برزن آریو بازکن درو-

 !!میرود تر تند

 !!لعنتی ام تو با-

 گفت؛ و کوباند فرمان روي را دستش

 !!ببند دهنتو-

 !!شدم جمع اي گوشه ساکت



 اختصاصی نگاه رمان
 

332 
 

 !!گرفتم تهوع حالت سردش عطر بوي از

 !!شدم پیاده سریع و رسید برج جلوي

 !!گرفت را بازویم بازهم واردشوم اینکه از قبل

 !!شد نزدیکم و کشید جلو مرا

 !شد شل پاهایم صدایش شنیدن با که بگویم چیزي تا بازکردم را دهانم

 ؟؟!ماهک-

 مــن بــه اي کننــده تــوبیخ نگــاه بعــد و افتـاد ،آریــوبرزن شــده حلقــه دســت بــه آرنیــک نگـاه 
 !!انداخت

ــازویم ــه کــه برداشــت ســریع انقــدر را هــایش قــدم آرنیــک!!کشــیدم دســتش بــین از را ب  ب
 !!رسید من

 حائــل سـرم  و شـدم  پرتـاب  او سـمت  بـه !!کشــید جلـو  مـرا  و گرفـت  اش پنجـه  در را بـازویم 
 !!شد اش سینه

 گفتم؟؟ چی که فهمیدي!نبینمت ماهک نزدیک دیگه-

 !!بودم اش تشنه که بود خشونتی به آمیخته صدایش
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ــق آدم ــه عاش ــا چ ــه ه ــود؟؟حتی ک ــمش از نمیش ــم خش ــراي ه ــودم ب ــه خ ــقانه قص  اي عاش
 !!ام سروده

 ســمت بــه مــن کــه کــوچکی هرچیــز کــه نکــن فرامــوش اینــو!!میشــه مــن مــال بالخــره اون-
 !!اختیارمه در یکروز تو درازکنم نیاز انگشت

 :شنیدم را منزجرش صداي هم باز و کرد مکثی

 !!میشه رام بالخره که سرسخته یکم دختر این ولی-

ــه غضــب و خشــم از اش ســینه قفســه ــازویم محکــم اش پنجــه!!میکــرد حرکــت ســرعت ب  ب
 !!میزد چنگ را

 اینـو  ولـی !!بیـاري  دسـت  بـه  اونـو  بخـواي  تـو  کـه  نیسـت  ارزشـی  بـی  ◌ٕ شـی  یـا  کـاال  ماهک-
 !!منه هاي داشته جزو اون بدون

 بــه مطلــق شخصــا کــه چیــزي بــه درازي بدونی؟؟دســت بچگیتــو همبــازي قانونــاي وفکــرکنم
 !!نداره پی در رو خوبی عواقب منه

 !!نکن دراز گرگ یک طعمه سمت به دست،شغال یک مثل پس

 !!میکرد خوب را اینروزهایم زخم،آتش روي آب مانند آرنیک هاي حرف
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 تـاپ  بـه  را ظـرفیتم  بـی  قلـب  بـود  افتـاده  تالطـم  بـه  اش مردانـه  و بـم  صـداي  در کـه  تعصبی
 !!بود انداخته تاپ

 !!پاییزي و سرد روزهاي این در بودم محتاجش که منی قلب

 دنبــال مــرا،میبــرد آنـرا  خــود قلمــرو بـه  و میگیــرد دنــدان بــه را اش طعمـه  کــه گرگــی مثـل 
 !!کشید خود

ــایش ــوز ابروه ــم هن ــتند اخ ــش و!!داش ــم آت ــون خش ــوز وجن ــم  هن ــایش چش ــروکش ه  ف
 !!بود نشده

ــه وارد او از جلــوتر مــن و بــازکرد را خانــه در ــاقم بــه تــا کــردم تنــد را پاهــایم!!شــدم خان  ات
 !!گرفت دستش در را موهایم پشت از بود خوانده مرا دست انگار که او ولی برسم

ــایم ــوري را موه ــت در ط ــه دس ــود گرفت ــه ب ــاس ک ــردم احس ــر میک ــه ه ــره لحظ  از اي ط
 !!میشود کنده سرم پوست همراه به موهایم

 !!بگو چیزي یک لعنتی میکردي؟؟د چیکار بیرون ناموس بی اون با-

 !!کند آزاد را موهایم شاید تا گذاشتم دستش روي را دستم

 :گفتم آمد می در زور به که صدایی و ناله با
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 دعـوت  شـام  منـو  افسـون  میکـردم  خیـال  مـن  مـن !!اونجاسـت  آریـوبرزن  نمیدونسـتم  بخدا-
 !!کرده

 :گفت و کرد ول را موهایم!!ریخت هایم اشک و شکست دوباره بغضم

ــف!!دارم دوســتت کــه حیــف- ــه!!حی ــاري وگرن ــه میکــردم ک ــه آســمون مرغــاي ک ــت ب  حال
 !!کنن گریه

 !!بود شده تر آرام هایش چشم طوفان!! دوختم هایش چشم به را پشیمانم نگاه

 !!همین فقط!میخوام معذرت من-

 !!کردم او به را پشتم و زدم پس را هایم اشک

 !!منتظرته نارین برو-

 !!رفتم اتاقم به و نیاستادم

 !!کردم عوض را هایم لباس

 !!بود نشسته ام مانتو روي عطرش بوي

 !!کشیدم دراز تخت روي و گرفتم بغل را ام مانتو

 !!شد مهمانم کم کم خواب و بود تر قوي هم آرامبخش صد از عطرش بوي

********** 
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ــالم ــه روي را ش ــداختم کاناپ ــه و ان ــارت ب ــفید ک ــی س ــی طالی ــه ،مربع ــی آن روي ک ــه پالک  ب
 !!کردم نگاه بود شده وصل نقاب شکل

 و میــثم فــراوان اصــرار بــه!!!بــود داده ترتیــب مهمــانی لــیال،ولنتــاین روز مناســبت بــه امشــب
 !!**باشم داشته حضور مهمانی این در که کنم قبول مجبورشدم لیال

 بــراي ســاالد همــراه بــه ســرهمی غــذاي!!رفــتم اشــپزخانه بــه و گذاشــتم اُپــن روي را کــارت
 !!شدم خوردن مشغول و حاضرکردم خودم

 بــودم فهمیــده کلیــد چــرخش صــداي از!!بازشــد خانــه در کــه بــودم ناهــار خــوردن مشــغول
 !!میچرخاند قفل در آرام را کلید او فقط اخر!!است خودش

ــتش ــندلی روي را ک ــزان ص ــرد آوی ــن روي از و ک ــارت اُپ ــوت ک ــت را دع ــاهم!!برداش  را نگ
 !!شستم را هایم ظرف و گرفتم او از

 !!میروم مهمانی این به امشب بگویم او به دادم ترجیح که بروم اتاقم به خواستم

 آرنیک-

 :گفت و انداخت اي گوشه را کارت

 بله؟؟-

 !!میکرد عرق هایم دست کف و بودم گرفته استرس
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 :گفتم و فرستادم بیرون کالفه را نفسم

 !!برم میخوام و دعوتم مهمونی امشب-

 !!بلندشد گردنش هاي مهره ترق صداي که آورد باال سریع انقدر را سرش

 !!بري نمیخواد-

 :گفتم و کشیدم هم در را هایم اخم هم من حال

 !!میرم دارم که خبردادم فقط نگرفتم اجازه تو از من-

 اتـاقم  سـمت  پوزخنـد  بـا  و خوابیـد  خشـمش  ناگهـان  کـه  بیـاورد  یـورش  سـمتم  داشـت  قصد
 !!رفت

 هــایم کلیــد پیــداکردن بعــداز و بــود کــرده خــالی اتــاق وســط را کــیفم!! افتــادم راه دنبــالش
 !!کرد عبور کنارم از

 :گفتم و افتادم راه سرش پشت عصبی

 !!بده کلیدامو-

 :گفت و برگشت سمتم!!بازکرد را در و برداشت را کتش خونسرد

 !!بگذره خوش بهت امیدوارم-

 !!است کرده قفل رویم به را در که فهمیدم و چرخید قفل در کلید!!کوبید را در
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 !!بود کافی دیگر نرمش!!بردم فرو دستم کف حرص با را هایم ناخن

 تــا خواســتم او از دعــوا و مواخــذه کلــی از بعــد!!زدم زنــگ افســون بــه و برداشــتم را گوشــی
 !!بازکند را در و بیاورد کلیدساز

 !!شمس آقاي بچرخیم تا گفتم؛بچرخ دل در و زدم لبخندي

 !!ماندم افسون منتظر و کشیدم دراز مبل روي

 گفتم؛ افسون به رو و کشیدم ام فرشده موهاي به دستی

 !کافیه نرمش و صبر دیگه-

 و زد لبخنــدي،پشــتش ســفید پــاپیون کــردن مرتــب از بعــد و بســت را لباســم زیــپ افســون
 :گفت

 !!نمیزدي حرف اینجوري بود وقت خیلی-

 !!االن نه،بود وقتا خیلیا مال اون-

 !!زدم تن به را ام کرده اتو مانتو و شال و گرفتم فاصله آینه از

 !!آمدیم بیرون خانه از افسون همراه و زدم ام شانه زیر را کیفم

 بــاز را مــن داشــت ســعی انگــار کــه اي دلشــوره!!بــود شــده فرمــا حکــم دلــم بــر اي دلشــوره
 !!دارد
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 از،محــدودي حــس بخــاطر بخــواهم کــه بــودم آنــی از تــر لجبــاز و تــر سرســخت مــن ولــی
 !!کنم نظر صرف تصمیمم

 فکري؟؟ تو-

 :گفتم افسون به رو و گرفتم برق بلند هاي چراغ از را نگاهم

 !!نه-

 :گفت و کرد مکثی

 اومدي؟؟ کنار-

 :گفتم و ریزکردم را هایم چشم

 چی؟؟ با-

 :گفت و انداخت جلو آینه به را نگاهش

 !!آرنیک از جدایی-

 نه؟؟ مگر بودم آمده کنار!!کشیدند رخم به را جدایی هم باز

 !!نه ایستاد می باز تپش از که قلبم ولی بودم آمده کنار من

 مـن  التمـاس  بـه  نـه !!میـره ،بـره  بخـواد  کـه  کسـی !نیسـت  مهـم  مـن  نیومـدن  یـا  اومدن کنار-
 !!بره االن که بهتر چه،بره فردا بخواد اونیکه!چشمام تو عشق به نه و میکنه توجهی
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 !!خوشبخته اون کنار میدونم که بودنشه خوشبخت مهم

 !!نگفت چیزي دیگر و کشید آهی

 نیـاز  تـپش  هـر  بـا  کـه  قلبـی !!نداشـت  ام دیوانـه  قلـب  بـا  تطـابقی  اصـال ،ام منطقـی  هاي حرف
 !!میکند پمپاژ وجودم در را آرنیک به وجود

 !!داشتم او به که نیازي

 دوســتش چــون بــودم محتــاجش،داشــتم نیــاز او بــه مــن!!نبــود کســیم بــی و تنهــایی روي از
 !!دارم

 !!دنیا آخر تا بودن عاشق براي کافیست اصل همین و

 پشـت  از زیبـایی  بـه  سـبزم  هـاي  چشـم !!کـردم  تنظـیم  صـورتم  روي را اي نقـره  سـفید  نقاب
 !!میکردند خودنمایی نقاب

 !!شدم سالن وارد لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

 از پــر،بــود شــده تــزئین قرمــز و مشــکی هــاي بادکنــک بــا کــه،مهمــانی تاریــک نیمــه ســالن
 !!میکردند نگاه دیگر یک به مختلف هاي نقاب با که بود پسرهایی و دختر

 !!میشد معلوم آنها هاي چشم فقط و بود گرفته هارا صورت نصف نقاب

 !!پیداکنم را لیال و میثم تا چرخاندم را هایم چشم
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 !!شناخت را کسی میشد زور به که بود شلوغ انقدري سالن

 !!برگشتم عقب به و زدم جیغی،نشست ام شانه روي دستی

 !!نترس منم-

 :گفتم و زدم میثم بازوي به مشتی

 !!!ترسیدم-

 :گفت و کرد بلندي خنده

 !!میگشتی دنبالم فردا تا باید که نمیودم اگه-

 راحتــی  بــه  ادم کــه خــونگرمی  دختــر !!شــدم معارفــه  مشــغول  لــیال بــا  و زدم لبخنــدي
 !!کند برقرار ارتباط او با میتوانست

 دیگـر  هـاي  مهمـان  اسـتقبال  بـراي  هـم  انهـا  و نشسـتم  میـز  سـر  کوتـاهی  گـو  و گفت از بعد
 !!رفتند

ــام ــالویی آب ج ــتم آلب ــیدم و برداش ــده!!سرکش ــه ام مع ــوزش ب ــاد س ــاس و افت ــردم احس  ک
 !!سوختند ام حنجره هاي یاخته تمام

 !!کردم جمع را دهانم و شده پخش ام چشایی حس در شراب تلخ و گس طعم

 !!بود کرده مختل کمی را بدنم سیستم ام معده به سوزنده مایع آن ناگهانی ورود
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ــایی  مخمــور داشــتند هــایم چشــم و افتــاد راه بــه پوســتم زیــر توصــیف غیرقابــل گرم
 !!میشدند

 !!دوختم سکو به را نگاهم،میثم باصداي

 ،عزیزم هاي دوست و ها مهمان به میگم آمد خوش خیلی-

 !!بهتر عشقتونم و باشه خوب قلبتون حال امیدوارم!!عشقه شب امشب

 کیه؟؟ جفت کی ببینیم تا رمانتیکه کامال حرکت یک وقت حاال خب خب

 جنـتلمن  پسـراي  آقـا  و وایسـتن  سـالن  راسـت  سـمت  میخـوام  خوشـگل  هـاي  خـانوم  دختر از
 !!چپ سمت اونها مقابل

ــه ــا هم ــه دختره ــدا ب ــرف از اقت ــثم ح ــندلی روي از می ــا ص ــدند ه ــمت و بلندش ــت س  راس
 !!ایستادند

 !!ایستادم دختر دو بین هم من و میزگذاشتم روي را کیفم

 !!دوختم مقابلم شخص مردانه ورنی هاي کفش به را نگاهم

 !!نخورند تا پاهایم تا بودم داشته نگه را خودم زور به و نبود خوب حالم

 !!برقصه باید مقابلش پارتنر با هرکسی حاال خب-

 !!ام رو به رو به هم بعد و انداختم میثم به نگاهی
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 !!دیدم هایش کفش از بعد که بود چیزي اولین براقش طوسی شلوار و کت

ــاهم ــاال را نگ ــیدم ب ــه و کش ــورتش ب ــه ص ــی ک ــاب آن از نیم ــائم زیرنق ــده ق ــود ش ــم ب  چش
 !!دوختم

 ..داشتند خاصی گیرایی خاکستري نقاب آن پس از اش تیره هاي چشم

 در اي عاشــقانه و آرام آهنــگ صــداي!!ایســتاد ام قــدمی یــک در و برداشــت جلــو بــه قــدمی
 !!گرفت اوج سالن

 چــپم دســت و چــپش دســت در را راســتم دســت!!گرفــت را دســتم و آورد جلــو را دســتش
 !!گذاشتم اش شانه روي را

ــوتر ــتم جل ــوي!!میخــوردیم تکــان هــردو آرام و رف  اش رایحــه عجیــب کــه ســردش عطــر ب
 !!آورد در بازي به را ام پنجگانه حواس بود آشنا برایم

ــت ــاي دس ــرمش ه ــر روي گ ــه کم ــاخوش ام برهن ــرده ج ــود ک ــرارت و ب ــت ح ــایش دس  ه
 !!کشید اتش را بدنم

 !!دوختم ایش قهوه و تیره هاي چشم در را مخمورم نگاه

ــدري ــراب انق ــدنم روي ش ــود تاثیرگذاشــته ب ــه ب ــادلم ک ــت از را تع ــایم و دادم دس  ال دو پاه
ــدند ــل!!ش ــه از قب ــتم اینک ــا بیف ــتش دو ب ــرم دس ــت را کم ــت روي و گرف ــایش دس ــرارم ه  ق

 !!داد
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 !!بازگشت سالن به روشنایی و شد تمام آهنگ

 !!کردم صاف را خودم و دادم تکیه پهنش هاي شانه روي را هایم دست

 !!ببینید همو و بردارین نقاباتونو تا وقتشه حاال-

 !!داشتیم نقاب مسکوتم پارتنر و من فقط و شد برداشته صورتشان از همه هاي نقاب

 !!زدم کنار صورت روي از را نقاب!!بازکردم را نقاب بند و بردم سرم پشت را دستم

 !!برداشت را نقابش هم او

 !!انداخت دلم در را ترس اش کشیده هم در و پهن ابروهاي

ــاه ــره نگ ــانیش و خی ــدنم طوف ــد را ب ــرد رص ــانم اب!!ک ــورت را ده ــعی و دادم ق ــتم س  داش
 !!بگیرم نادیده را قلبم کننده دیوانه کوبش صداي

 !!بودند نکرده دخیل خویش در را خشونتی هیچ حرکاتش!!گرفت آرام را دستم

 !!نداشتند طوفان هایش چشم

 !!داد فشاري را ام حلقه انگشت

 !!ام کرده چه که بود آمده یادش تازه انگار

 :گفت گوشم کنار و شد خم سمتم
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 !!در دم بیا و بپوش وشالتو مانتو زود برو پس بره ابروت اینجا نمیخوام-

 !!رفتم میثم سمت و دادم تکان مطیعانه را سرم

 :گفت دیدنم با میثم

 گذشت؟؟ خوش-

 :گفتم و زدم لبخندي

 برم؟؟ دیگه من آره-

 کجا؟؟-

 !!برم باید دنبالم اومده آرنیک-

 :گفت و زد لبخندي

 !!اومدي خوش باشه-

 ممنون-

 !!زدم تن به را هایم لباس و کردم لیال با کوتاهی خداحافظی

 !!بود خواهد انتظارم در بینی پیش غیرقابل چیز چه نمیدانستم دیگر اینبار

 !!شدم ماشین سوار و کشاندم زور به را پاهایم
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 !!بود برانگیز تعجب برایم کمی سکوتش!!افتاد راه که شدم جا به جا صندلی روي

ــاد صــداي انتظــار ــتم را خراشــش گــوش فری  مــن بــراي میدانســت خــوب او ولــی داش
 !!است بدتر فریاد صد از سکوتش

 !!میشود تر دور دارد که میفهمیدم فقط!!نمیدیدم ام رو به رو مسیر و بود تاریک هوا

 !!نداشتم دل در ترسی

 !!بود برین بهشت او وجود با هم جهنم که بسا چه

 !!کرد روشن لبش کنار و کشید بیرون کتش جیب از سیگاري

 !!کرد روشن اولی آتش با هم را دومی که نشده خاموش اول سیگار

 جـایی  بـه ،ماشـین  فرمـان  روي از گـاهی  هـراز  دیگـرش  دسـت  و سـیگار  فیلتـر  دسـتش  یک
 !!میرفت فرو موهایش بین

 !!شد پیاده و کشید را دستی ترمز

 !!گرفت بازویم از و بازکرد مرا سمت در که میگشتم دنبالش چشم با

 دسـتش  کـه  کـوچکی  قـوه  چـراغ  نـور  بـا  فقـط  و میشـدم  کشـیده  اردکـی  جوجـه  مثل دنبالش
 !!میدیدم را پایم جلوي بود

 !!شناختم آنجارا خوبی به رسیدیم که جلوتر کمی
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 !!بود عشقمان کلبه

 !!شد شروع ما حسرت از پر قصه و کردیم اعتراف عشق به که همانجایی

ــه و بــازکرد را کلبــه در  دیــد را اطــرافم خــوبی بــه و شــد روشــن هــا چــراغ!!داد هلــم جلــو ب
 !!زدم

 !!بودند کرده خوش جا کلبه گوشه به گوشه من هاي عکس هنوز

ــه و گرفــت را دســتم ــل روي زور ب  شــجاعی آدم چــون نمیکــردم اعتراضــی هــیچ!!نشــاند مب
 !!مینشیند دلم در خوبی به ترس فریادي کوچکترین با میدانستم خوبی به و نبودم

 !!ماند خیره نامعلومی نقطه به نگاهش!!زد آتش سیگاري دوباره و نشست زمین روي

 منــو بتونــه اینکــه تــوان پــدربزرگم!!پرورشــگاه گذاشــتن منــو کــه بــود ســالم شــش همــش-
 !!بودند شده فوت هم مادرم پدرو و نداشت کنه بزرگ

 !!رفتم پرورشگاه حیاط تو نمیبرد خوابم دلتنگی از که هایی شب مثل یکشب

 مــادري پــدرو فکــرم همــه ســن اون تــو و بــودم فکــر تــو!!نبــود کســی و ردشــد شــب نصــفه
ــد ــه بودن ــدا ک ــغ ازم خ ــو!!کــرده دری ــار ت ــرق خــودم افک ــودم غ ــی کــه ب ــم پشــت از یک  بغل

 ...و گرفت دهنمو جلو که بزنم داد خواستم!!کرد
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 همــان شــبیه چیــزي!!گرفــت جــان ذهــنش در تلخــی خــاطره کــردم احســاس!!کــرد مکثــی
 !!من منحوس شب

ــه کــه جنســی آزار- ــاي تمــام شــد وارد مــن ب ــه دنی ــانی!!گرفــت ازم امــو کودکان  هــوس قرب
 !!میشناختن مرتضی حاج رو اون همه که بودم شده کسی

ــو کــه تهدیــدهایی و تــرس از  خــدا از فقــط و نداشــتم ســکوتمو شکســتن جــرات میکــرد من
 !!نگیرم قرار موقعیت اون تو دیگه میخواستم

 مامــان!!کــردن قبــول فرزنــدي بــه رو مــن مســتانه مامــان و متــین بابــا کــه گذشــت مــاه چنــد
 !!داره نگه رو بچه نمیتونست رحمش و داشت مشکل مستانه

ــا اون ورود ــه فرشــته دوت ــدگی ب  عــین در خوشــبختی!!کــرد معکــوس رو چیــز همــه مــن زن
 !!نمیشد کم اي ذره داشتم که انتقامی حس ولی بود شده نصیبم واحد

 تعریــف مهرانــه عمــه بــراي رو قضــیه ایــن مســتی روي از یکشــب تــا گذشــت هــا ایــن همــه
 !!پیداکنه رو مرتضی حاج تا داد قول بهم اون و کردم

 !!رفتم مهرانه عمه باغ شب اینکه تا و شد رد هم دوسال

ــو ــرزن آری ــه و ب ــا مهران ــره ت ــم خرخ ــروب به ــتن و دادن مش ــرین گف ــس عزیزت ــاج ک  ح
 !!بگیرم انتقام وقتشه و انباره تو مرتضی

 ....و رسوندم انباري به خودمو خوران تلو تلو
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 !!بودم بر از سالها من را اش ادامه!!نگفت چیزي دیگر

 !!داد من به سرپناهی فقط که دادم پس را کسی اشتباه تقاص من

ــه ــک بـ ــق آرنیـ ــدادم حـ ــه!!میـ ــی چـ ــرش کسـ ــرد را فکـ ــه میکـ ــاج آن کـ ــی حـ  مرتضـ
 !!باشد سروپرست بی پسرهاي به رساندن جنسی آزار کارش،مسجدساز

 !!بود جاري نوازي یتیم وجودش در ذاتا مهربانم متین عمو اما و

 !!گفتن براي نداشتم حرفی و بازنمیشد زبانم شگفتی و تعجب شدت از

 رو زد مـن  بـه  کـه  اي ضـربه  میخواسـتم  فقـط  مـن !!ماهـک  نکـردم  اینکـارو  قصـد  از من ولی-
 !!پشیمونم من!!واردکنم بهش دوبرابرشو

 !!میرم من نمیخواي منو تو که حاال ولی

 !!رفت و بازکرد را کلبه در

 !!کشیدم موهایم به کالفه دستی

 !!بکنم اینکارا او با نبود حقش

 !!کنم تلخ را ام آینده چرا،است مانده جا ام گذشته از صفحه در اتفاقات همه که حاال

 !!نمیدهم دست از را آرنیک من نه

 !!دویدم بیرون و بلندشدم مبل روي از
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ــوا ــري ه ــود اب ــاد و ب ــدیدي ب ــد ش ــدم!!میوزی ــایم ق ــدتر را ه ــردم تن ــالم و ک ــا را ش ــت ب  دس
 !!بستم محکم

 :گفتم و زدم جیغی رعدوبرق غرش اولین با

 کجایی؟؟ آرنیک-

 !!شدم باریک جاده آن وارد و کردم کج را راهم!!افتاد خاکی باریک مسیر به نگاهم

 !!میکوبید ام سینه دیواره به تابانه بی را خود دلشوره و ترس از قلبم

 !!بود داده تکیه دورش هاي طناب به کسی که دیدم را اي چوبی پل دور از

 !!فردش به منحصر استایل همان با بود خودش!!رفتم تر نزدیک

 !!کرد حس را حضورم هایم کفش پاشنه ازصداي!!رساندم او به را خود دوان دوان

 ماننــد را منحوسـم  و تلـخ  گذشـته  آخــر بـار  بـراي  و بسـتم  را هــایم چشـم !!ایسـتادم  مقـابلش 
 !!دادم عبور هایم چشم جلوي از فیلم یک

ــا را اي آینــده مــن!!بــودم گرفتــه را آخــرم تصــمیم  گذشــته نــه میخواســتم آرنیــک حضــور ب
 !!او بدون اي

ــم ــایم چش ــازکردم را ه ــدمی!!ب ــه ق ــو ب ــتم جل ــت و برداش ــایم دس ــردنش دور آرام را ه  گ
 !!بستم حلقه
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 !!آمد در حرکت به صورتم روي به متعجبش و خیره نگاه

 گفتم؛ و گذاشتم ستبرش و پهن سینه روي را سرم

ــم- ــت مه ــته نیس ــی گذش ــوده چ ــته!!ب ــه گذش ــه چیزی ــق ک ــه متعل ــه ب ــه زمانی ــور ازش ک  عب
ــردیم ــی!!ک ــه آدم ــو ک ــته ت ــه گذش ــیچ بمون ــت ه ــم وق ــیرین طع ــبختی ش ــه را خوش  نمیتون

 !!بچشه

 !!دوختم اش تیره و گیرا هاي چشم به و کشیدم باال را نگاهم

ــن- ــده م ــوام رو آین ــه میخ ــار ک ــو کن ــاخته ت ــه س ــک!! بش ــدگی ی ــار اروم زن ــی کن ــه کس  ک
 بــاتالق  از رو خودمــون  و بگیــریم  همــو دســت  االن همــین  دارم دوســت !!دارم دوســتش

 !!بمونه گذشته همون تو باید ها گذشته!!بکشیم بیرون ها گذشته

 :گفت کنان زمزمه و دوخت من به را ناباورش نگاه

 ..من ولی-

 :گفتم و گذاشتم فرمش خوش هاي لب روي را ام اشاره انگشت

 !!اس شده تموم اتفاقات اون تمام!!نگو هیچی هیس-

 !!گذاشت کمرم دور را هایش دست و بوسید را ام اشاره انگشت
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 انگـار !!بـود  دیگـر  هـم  بـه  هردویمـان  قـرار  بـی  نگـاه !!کـرد  باریـدن  بـه  شـروع  شدیدي باران
 !!کنیم جبران را مدت این تالفی میخواستم

 :گفتم و کردم فرو خیسش و مشکی موهاي در را دستم

 !!ما اول شب همون به برگرده چی همه دارم دوست-

ــانی ــه را ام پیش ــانی ب ــباندم اش پیش ــرات!!چس ــاران قط ــانه روي از ب ــه اش پیش ــب روي ب  ل
 !!کردند سقوط هایم

 !!کردند سرایط هایم لب به هایم چشم از نگاهش

 اي؟؟ آماده دوباره شروع یک براي-

 :گفتم و زدم مندي رضایت لبخند

 !!ام آماده-

 !!گذاشت هایم لب روي را هایش لب،رسید اتمام به کوتاهم جمله تا

 !!میداد قلقلک وجودم در را نیاز حس ریزش و نرم هاي بوسه

 !!شدم بوسیدنش مشغول،او از تر تشنه و کردم فرو موهایش در را دستم

 !!نداشتیم کشیدن عقب قصد ولی بود شده خیس باران از ما هردوي تن

 !!کرد آزاد هایش لب حصار از را هایم لب که گذاشت دقایقی
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 :گفتم پهنی لبخند با و گرفتم باال را سرم

 !!بدوییم-

 :گفت و گرفت را دستم

 !!بدوییم-

 !!شدیم دویدن مشغول همدیگر با و دادم نشان را سه،دو،یک هایم انگشت با

 !!گرفت اوج هایم خنده صداي

 !!خوشبختی و عشق باران از بودم شده خیس

 !!کند عالم رسواي مرا داشت قصد!!میزد تندتر مهابا بی قلبم

 !!آورد اي حوله برایم سرعت به آرنیک و شدیم کلبه وارد

 !!میگرفت را موهایم نم حوله با آرنیک و کردم ولو کاناپه روي را خیسم مانتو و شال

 !!قراردادم دستش روي را دستم و زدم زل هایش چشم به

ــازي ــه نی ــه ک ــتم او ب ــون داش ــی همچ ــعله آتش ــید ش ــن و!!میکش ــاز ای ــم در را نی ــاي چش  ه
 !!هوس روي از نه بود عشق از که نیازي!!میدیدم هم آرنیک

 !!کرد بیشتر را هیجانم پیچش در پیچ عضالت و بودند بازشده پیراهنش هاي دکمه
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 !!کردم حلقه چپش پاي دور را پایم و کشیدم اش سینه روي را انگشتم

 !!رفت فرو خیسم و پریشان موهاي بین دستش و افتاد دستش از حوله

 !!زدم اي بوسه و کردم قفل مرطوبش هاي لب روي نرم را هایم لب ثانیه یک در

 !!کرد باران بوسه دوباره را هایم لب!!بود کافی کوتاه حرکت یک همین

 !!رفت باال طبقه و انداخت پاهایم زیر را دستش

 !!نمیگرفت آرام ام سینه در،ازحد بیش هیجان از قلبم

ــش از ــایین بغل ــدم پ ــت روي و آم ــتم تخ ــارم!!نشس ــت کن ــایم و نشس ــانه روي را موه  ام ش
 !!ریخت

ــردنم پشــت اي بوســه ــله و گ ــه روي بالفاص ــایش نفــس و زد گوشــم الل ــم پشــت را ه  گوش
 !!میکرد رها

 !!بودند کشدارشده هایم نفس

 گفت؛ و کشید پایین را پیراهن زیپ

 میدي؟؟ اجازه-

ــدم را ســرم ــا و برگردان ــو را ســرش کــردم اعــالم را رضــایتم ســرم دادن تکــان ب  و آورد جل
 !!رسیدند بالخره هایم لب به تا آمدند باال مالیم هایش لب!!بوسید را گلویم سیب
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ــه ــه و مــن هــاي نال ــار آرنیــک عاشــقانه هــاي زمزم ــاق ســکوت گوشــم کن ــود را ات  درگیرخ
 !!بود دریغ بی عشق و آغوش همین خوشبختی و!!بود کرده

************* 

 !!کشیدم آهی!!بیشترشد دردم که کردم صاف را خود زیردلم خفیفی درد احساس با

 !!درد این پس نبود که اولم بار

 !!افتاد بود بسته نقش آن روي خون که سفید ملحفه به ناگهان نگاهم

 !!برابرشد دو ام ناله که دادم تکانی را کمرم و شدند درشت تعجب از چشم

 :گفت مشهودي نگرانی با و بلندشد خواب از سریع آرنیک

 خانومم؟؟ چیشده-

 گفتم؛ لکنت با و دادم نشانش را خون لکه

 چیه؟؟ این-

 !!شد متعجب من مثل اوهم افتاد که خونی قرمزي به نگاهش

 :گفت و گرفت دستش در را سردم دستان

 !!نبودي باکره که چیه؟؟تو مال خون این-
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 :گفتم زاري حالت با و گرفتم دندان به درد از را پایینم لب

 !!دارم درد خیلی فقط آرنیک نمیدونم-

 !!پوشید تند تند را هایش لباس و انداخت کنار را پتو

ــاس ــایم لب ــه را ه ــه آرنیــک کمــک ب ــن ب ــت روي از!!زدم ت ــدت از کــه بلندشــدم تخ  درد ش
 روانــی مــایعی میکــردم احســاس!!ولوشــدم تخــت روي دوبــاره و رفــت ســیاهی هــایم چشــم

 !!میکرد تشدید را ضعفم همین و میشد خارج بدنم از خون مثل

 فــرو گرمـا  از عظیمـی  حجـم  در ناگهـان  کـه  بلندشــوم تـا  کـردم  تکیـه  پشـتم  را هـایم  دسـت 
 !!رفتم

 !!افتاد راه و کرد حلقه کمرم و پاها دور  را هایش دست

 !!مینداختم چنگ آرنیک کمر به مدام و بود فرسا طاقت کمرم و دل زیر درد

 !!نشست رل پشت و کرد کشم دراز عقب صندلی روي آرام

 !!میشود بدتر حالم میکردم احساس میرفت تندتر هرچه و بود زیاد سرعتش

ــر در ــت ه ــدازي دس ــه ان ــین ک ــایین ماش ــاال پ ــد ب ــتر دردم میش ــد بیش ــک و میش ــایم اش  ه
 !!میشدند جاري

 !!بود کرده پر را شلوارم تمام لزج مایع آن خیسی
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 :گفت خواهش با آرنیک که کردم آرامی ناله

 !زمردي چشم کن تحمل-

 :میگفت و میزد فرمان روي را هایش مشت

 !!لعنت من به لعنت-

 !!ایم رسیده بیمارستان به فهمیدم ماشین ایستادن با

 !!کشید آغوشم در دوباره و بازکرد را ماشین در

 :گفت فریاد حالت با و برداشت پذیرش سمت به تند را هایش گام

 یانه؟؟ هست بخش داخل زنان دکتر،بده من خانوم حال ببخشید-

 هــاي نفــس،درد همــه آن بــین و میشــدند پخــش صــورتم روي عصــبیش هــاي نفــس
 !!بودند شده دردهایم مرهم اش زده یخ عطر و ملتهبش

 !!زایمان و زنان بخش بفرمایین آقا بله-

 خجالـت  و شـرم ،باشـد  کـرده  خـیس  هـم  را آرنیـک  دسـت  لـزج  مـایع  آن میکـردم  احساس
 !!بردم فرو اش عضالنی سینه در بیشتر را وسرم گرفت را وجودم تمام

 !!شد مان نوبت بالخره بودیم معطل اتاق در پشت که دقیقه دو بعداز

 گفت؛ دکتر خانوم روبه و گذاشت تخت روي مرا آهسته آرنیک
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ــالم- ــانم س ــتر خ ــون،مهرگس ــر ایش ــن همس ــتن م ــب و هس ــه امش ــون زمانیک ــه باهش  رابط
 !!شد شروع خانومم خونریزي،رابطه اتمام از بعد داشتم

 :گفت و داد تکان سري ارنیک هاي حرف شنیدن از پس مهرگستر دکتر

 !!بیارید در رو شلوارتون-

 زیـــردلم در وســـیعی درد کـــه بلنـــدکنم را کمـــرم مجبورشـــدم شـــلوارم آوردن در بـــراي
 !!رفتم هوش از و شد پخش

******************* 

 :راوي

ــوازش را انگشــتش آرنیــک ــیش ماهــک رنــگ!!میــداد حرکــت ماهــک صــورتم روي وار ن  ب
ــود پریــده انــدازه از ــاز را هــایش چشــم نداشــت ســعی هنــوز و ب ــا کــه نمیدانســت!!کنــد ب  ت

 !!میگرفت خود به را گی تیره رنگ آرنیک دنیاي بود بسته هایش چشم وقتی

ــانی را دســتش ــم و داد تک ــم ک ــم ک ــایش چش ــازکرد را ه ــه!!ب ــدرت ب ــی درد ن ــر را خفیف  زی
 بســته هــاي چشــم ســریعا آرنیــک کــه داد فشــاري را آرنیــک دســت!!میکــرد حــس دلــش

 :بازکرد را اش

 !!خوشخواب خانوم اومدي بهوش بالخره-
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 !!فارس همیشه خلیج وسعت به لبخندي،زد لبخندي

 :گفت و کرد صاف خودرا

 !اینجاییم؟ چندساعته-

 بـه  رو گیرایـی  و عاشـقانه  لحـن  بـا  و انـداخت  مچـش  روي سـاعت  بـه  سرسـري  نگـاه  آرنیک
 :گفت ماهک

 رو زمـان  گـذر  کـه  خوشـبختیم  غـرق  تـو  کنـار  انقـدري  مـن !!نمیخـواد  زمـان  بـودن  تو کنار-
 !!نمیکنم حس

 چندســاعت اتفاقــات تمــام ناگهــان!!انداختنــد گــل هــایش گونــه و انــداخت پــایین را ســرش
 :گفت آرنیک به رو مضطرب و آمد یادش قبل

 گفت؟؟ چی دکتر-

 :گفت و انداخت باال را اش مردانه هاي شانه

 !!بیاي هوش به تو تا بود منتظر!هیچی-

 گرفــت را ماهــک بــازوي آرنیــک!!بلندشــد تخــت روي از و گذاشــت دلــش زیــر را دســتش
 !!نشستند مهرگستر دکتر روي به رو،مخملی هاي صندلی روي هردو و
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ــه ســبزش هــاي چشــم!!زد ماهــک بــه پهنــی لبخنــد دکتــر  جلــب را دکتــر خــانم توج
 !!اند گذاشته کار ربا آهن تیله دو آن در واقعا که انگار!!کرده

 :گفت و گذاشت میز روي را هایش دست

ــاکی چیــز خــب- ــاده اتفــاقی خطرن ــه یــک واقــع در!!نیفت ــوده طبیعــی شــیرین حادث  در کــه ب
 !!کردین فراموش اونو چطور کرده تحصیل هاي جوون شما تعجبم

 !!زدند زل دکتر دهان به مشتاق هردو آرنیک و ماهک

ــایمن- ــانوم ه ــما خ ــور(ش ــایمن از منظ ــه ه ــر)بکارت ــاعی غی ــوده ارتج ــه و ب ــین ب ــاطر هم  خ
 !!میشه محسوب عادي چیز کامال رابطه اولین تو این که!!خونریزیه و درد با همراه

ــی ــازهم ول ــما ب ــه ش ــوبی ب ــات خ ــرتون مراع ــرده رو همس ــد ک ــدان و بودی ــیبی چن ــه اس  ب
 !!واردنشده بدنشون

 ایــن میگفت؟؟میگفــت چــه دکتــر!!افتــاد هیجــان بــه قلــبش و لغزیدنــد ماهــک هــاي دســت
 است؟؟ داده دست از را خود بکارت امشب همین دختر

 !!ترس همه آن!!تحقیر و توهین همه آن پس

 !!لعنتی سالمت برگه آن
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 و تعجــب بــین احساســی درگیــر هــم او جــدي صــورت!!دوخــت آرنیــک بــه را هــایش چشــم
 !!بود شگفتی

 مـدتش  ایـن  عـذاب  هـاي  صـحنه  تمـام  داشـت  کـه  انگـار !!نمانـد  بـرایش  تعادلی دیگر ماهک
 !!میکرد مرور را

 :گفت دکتر روبه و آمد خود به زودتر آرنیک

ــی- ــانومم ول ــبال خ ــاکره ق ــوده ب ــی!!نب ــو یعن ــه این ــالمتی برگ ــه س ــون ک ــات دادن بهم  اثب
 !!میکرد

 :گفت و ریزکرد را اش طوسی هاي چشم دکتر

ــن- ــداره امکــان ای ــاید!!ن ــه خــونریزي ش ــته وجــود ک ــم کیســت بخــاطر داش حــانومتون ر  خ
 !ندیده آسیب امشب تا بکارتشون ولی باشه

 !!باشه جعلی سالمت برگه اون که هست هم امکان یک

 متحو آنهارا بزرگ راز این

 :ماهک

 چشـم  لیـوان  داخـل  شـده  جمـع  محلـول  بـه  و کـردم  حلقـه  لیـوان  بلـوري  دسـته  دور را دستم
 !!دوختم
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ــر هــاي حــرف تمــام ــدند حالجــی ذهــنم در دکت ــار و میش ــتر هرب ــه بیش ــاجرا عمــق ب ــی م  پ
 !!میبردم

 !!خوشحالم بگویم میتوانستم فقط و نداشتم گفتن براي حرفی هیچ

ــحال ــبخت و خوش ــه از خوش ــک اینک ــاهی آرنی ــام گن ــداده انج ــت و ن ــه از ناراح ــام اینک  تم
 !!میدادم عذاب اورا مدت

 !!ناکرده عمل بخاطر عذاب

ــدگی ــا زن ــن ب ــازي م ــزرگ ب ــرد ب ــا ک ــق ت ــی عش ــداکنم را حقیق ــان!!پی ــاي انس ــرافم ه  را اط
 !!دریابم را مقابلم نماهاي گرگ و بشناسم

 کــه هرکــاري حــاال!!بــدهی پــس را نکــرده کــار تقــاص بایــد گــاهی آموخــت مــن بــه زنــدگی
 !!بچشی را تقاص ناخوشایند مزه باید فقط باشد میخواهد

ــزه ــش م ــه را تلخ ــا در ک ــه ج ــاي ب ــدگیت ج ــس زن ــردي ح ــد ک ــر بای ــم منتظ ــوش طع  خ
 !!است گذاشته کنار برایت اول روز همان از زندگی که پاداشی!!باشی پاداشت

 منتظــرش هــا مــدت ایــن تمــام کــه بــود پاداشــی همــان ارنیــک خــم و پــیچ پــر راه ایــن در و
 !!بودم

ــارا از خیلــی مــن ــودم داده دســت از چیزه ــی ب ــروز ول ــا ام ــین کــه عشــقی آوردن دســت ب  ب
 !!پرشده انها خالی جاي،بود آرنیک و من
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 !!بودند رقصان باد دست در موهایم و میوزید آرام باد

 و بودنـد  کـرده  قـائم  خـود  پشـت  را مـاه  آلـود  مـه  و وسـیع  ابرهـاي !!دوخـتم  آسمان به چشم
 !!میشد ساطع آن از ماتی نور فقط

 !!دادم گره هم در را هایم دست و گذاشتم بالکن لبه روي را لیوان

 حـل  کـه  هـا  مشـکل  چـه  بزننـد  حـرف  هـم  بـا  اگـر  هـا  آدم!!هـا  سـختی  تمام گذشت زود چه
 !!نمیشود

 آرام کــه هــایش دســت روي را هــایم دســت و دادم جــاي صــورتم روي محــوي لبخنــد
 !!گذاشتم بودند گرفته حصار را پهلوهایم

 خانوم؟ میکنی فکر چی به-

 :گفتم و دادم خود به تکانی

 اشــتباه یــک بخــاطر فقــط مــدت همــه ایــن اینکــه بــه!افتــاد مــدت ایــن تــو کــه اتفاقــاتی بــه-
ــک ــا کوچی ــن ت ــد ای ــذاب ح ــیدیم ع ــا!!کش ــد آدم واقع ــب بای ــک مواظ ــرین کوچ ــا ت  چیزه

 !!میکنند درست رو دنیا مشکالت ترین بزرگ میتونن ها ترین کوچک همین،باشه

 :گفت و زد سرم پشت موهاي به اي بوسه
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ــا مــن کنــه درســت بــرام تــو بزرگــی بــه مشــکالتی،بخــواد دنیــا اشــتباه کــوچکترین اگــه-  ب
 !!میکنم قبولش دل و جون

 :گفتم و کردم بلندي خنده

 بزرگت؟؟ مشکالت  از یکی میشم؟؟اونم حساب مشکالتت جزو من یعنی-

 !!میداد قلقلکم دارش تب هاي نفس!!زد گردنم پشت دیگري بوسه

 حــس رو مشــکالت اون تلخــی مــن!!شــکالت میشــه بــرداري رو مشــکالت مــیم اگــر-
 طعـم  بـا  میمونـدم  مـن  و میشـد  حـذف  مـیم  اون تـو  آوردن یـاد  بـه  بـا  همیشـه  چـون !!نکردم
 !!شکالت شیرین

 !!کند شاد مرا میکرد تالش موارد همه در!!داشتم دوست را آلودش طنز توصیفات

 بـدنم  در خـود  بـه  خـود  شـادي  هورمـون ،کـنم  حـس  را حضـورش  کـه  همـین  نمیدانست ولی
 !!میشود ترشح

 آرنیک-

 !!کرد فرو دوباره موهایم در را سرش

 جانم؟؟-
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ــتش از را دســتم ــرون دس ــا و کشــیدم بی ــت ب ــاه  ام اشــاره انگش ــه را م ــر پشــت ک ــر حری  اب
 !!دادم نشانش را بود کرده سکونت

 !!میبخشه همه به رو نورش بازم ولی شده قائم ابر پشت رو ماه ببین-

 !!کشید ام گونه به را ریشش ته و گذاشت ام شانه روي را اش چانه

 !نزدم حرفی ولی شد مورمورم

 دنیـام  همـه  کـه  کـرده  خـوش  جـا  مـن  بغـل  تـو  کوچولـو  مـاه  یک ولی ابره پشت ماه درسته-
 !!میکنه روشن سبزش هاي چشم نور اون با را

 !!زدم زل هایش چشم به و برگرداندم را سرم

 نمیکنند؟؟ دلبري مردها بود گفته کسی چه

 !میکرد دلبري اش پوستی زیر کارهاي و هایش حرف با عجیب که من مرد

 

************ 

 :گفتم حرص با و کشیدم را ساك دسته

 !!نشدم اماده هنوز من ببر اینم بیا آرنیک-
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ــاك دســته ــا را س ــردم ره ــه و ک ــاق ب ــالم!!بازگشــتم ات ــایم روي را ش ــیدم موه ــاهی و کش  نگ
 شـش  سـاعت  گفـتم  خـود  بـا  و دادم تکـان  سـري ،کـردم  نگـاه  شـده  چیـده  آرایـش  لوازم به

 دارد؟؟ آرایش حوصله کسی چه صبح

ــیفم ــتم را ک ــد و برداش ــک از بع ــردن چ ــیر ک ــاز ش ــماور و گ ــه در،س ــل را خان ــردم قف  و ک
 !!رفتم پارکینگ سمت

ــک دور از ــدم را آرنی ــه دی ــرش ک ــه را س ــتی ب ــندلی پش ــه ص ــود داده تکی ــال و ب  دادم احتم
 !!باشد خواب

 !!سوارشدم و بازکردم را ماشین در

 !!زد لبخندي و بازکرد را هایش چشم،در آهسته صداي از

 :گفتم و زدم آمیزي شیطنت لبخند

 دکتر؟؟ آقاي اي خسته-

 :گفت و زد مرموزي لبخند بود کرده حس را شیطنتم خوبی به که او

 !!ایم خسته که بله،بودن شده شیطون اتاق تو دیشب که بعضیا لطف به-

 انـداختم  پـایین  را سـرم !!شـدند  سـرخ  هـایم  گونـه  کـردم  احسـاس  دیشـب  آوردن یـاد  بـه  با
 :گفت که
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 !!نداریا دیشب ماهک به شباهتی هیچ میکشی خجالت وقتی-

 !!گرفت باال را هایش دست تسلیم حالت به و خندید که زدم بلندصدا را اسمش

 !!دوختم چشم بیرون به و دادم تکیه شیشه به را سرم

 بــه هــم بعــد و شــمال بــه عســل مــاه بــراي قرارشــد،اتفاقــات ان از روز پــنج گذشــت بعــداز
 !!کنیم سفر اصفهان

 !!بودیم شمال عازم و کرده رزرو، روز پنج براي را کوچکی سوییت آرنیک

 !!داشتیم مان اینده زندگی براي متعددي هاي تصمیم

 !!کوچکی آتلیه هم من و کند افتتاح شهر حومه در مطبی میخواست آرنیک

ــردو ــترکی هــاي هــدف مــا ه  زنــدگی بهتــر ارائــه بــراي بــودیم کــرده انتخــاب را مش
 !!مشترکمان

ــاي ــن فرداه ــت را روش ــر پش ــم س ــدم ه ــط و میدی ــدا از فق ــتم خ ــالغ میخواس ــیاه ک ــم س  غ
 !!نزند آشیانه زندگیم سقف روي دوباره

 مشــغول و کــرد پلــی را آهنــگ انگشــتش بــا!!گذاشــت دنــده روي و گرفــت را دســتم
 !!شد آن زمزمه

 !!کردم نگاه جذابش نیمرخ به
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 !!کند دلبري چگونه داشت یاد

 !!شدم حضورش آرامش احساس غرق و قراردادم پشتی روي را سرم

 !!کرد پر را ام شامه بود شیرین خاطرات با همراه که سردش و تلخ عطر بوي

 !!دیدم صورتم متري میلی یک را آرنیک صورت و بازکردم را هایم چشم

 !!شدن هایم لب آمدن کش باعث ناخودآگاه شیطانش و تیره هاي چشم

 :گفتم و انداختم گردنش دور را دستم

 اونور؟؟ بري میشه-

 :گفت مرموزانه لحن با و انداخت باال ابرویی

 !!خوبه جام نه-

 :گفتم و کردم صاف را پیراهنش خورده تا یقه

 آره؟؟ خوبه جات پس-

 !!زدم هایش لب روي اي بوسه و زدم آمیزي شیطنت لبخند که داد تکان سري

 خندیــدم غــش غــش!!افتــاد راه و نشســت خــود صــندلی روي دوبــاره و بوســید را هــایم لــب
 :گفتم و
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 میخواستی؟؟ همینو-

 :گفت و کشید هایش لب روي را زبانش

 !!جورررم چه-

 بـه  توجـه  بـا  و بـودیم  شـمال  هـاي  نزدیـک !!انـداختم  بیـرون  بـه  نگـاهی  و شد بیشتر ام خنده
 !!بود بارانی و گرفته مه جاده،پاییز فصل

 نزدیــک را صــورتش ارنیــک!!ریخــتم چــایی لیــوان دو و برداشــتم ســبد داخــل از را فالکــس
 را مـه  از شـده  محـو  جـاده  تـا  میکـرد  تـالش  ریزشـده  هـاي  چشـم  بـا  و بود کرده جلو شیشه
 !!ببیند

ــی ــیده کم ــودم ترس ــی از و ب ــه دوران ــارات در ک ــار انتش ــردم ک ــه میک ــاد ب ــتم ی ــتر داش  بیش
 !!میدهد رخ گرفته مه هاي جاده در عظیم هاي تصادف

 !!بزنم پس را بود افکارم زایده که منفی انرژي کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 !!باشیم آنها از یکی ماهم میکنند تصادف همه اگر که نداشت دلیلی

 ان از پــیش کــه اعمــالی بقیــه و خــورده رقــم قبــل از کــه میــرود چیــزي ســمت بــه هرکســی
 !!نیست بیش اي واسطه افتد می اتفاق
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 ســوغاتی عنــوان بــه را آن جــون گلــی کــه ســفیدي تســبیح و بــازکردم را کــیفم کنــار زیــپ
 !!کشیدم بیرون را بود کرده تقدیمم مشهد

 لمــس و حضــور از فقــط کــه ارامشــی!!شــد آرام دلــم کــردم لمــس کــه را تســبیح هــاي دانــه
 !!میشد ساطع خدا

ــب ــلوات زیرل ــتادم ص ــه و میفرس ــو ب ــاه جل ــردم نگ ــدي!!میک ــت چن ــه نگذش ــره ک ــه بالخ  ب
ــوان را کشــیده فلــک ســربه هــاي درخــت و نداشــت مــه دیگــر جــاده!!رســیدیم مقصــد  میت

 !!دید

 !!گذاشتم دهانش در قند حبه یک و دادم دستش را استیل لیوان

 :گفت لبخند با بنوشد را اش چایی از اي جرعه اینکه از قبل

 !!زبونمه زیر لبهات شیرین طعم هنوز آخه!!قندنبود به نیازي-

ــداختم زیــر را ســرم ــه کــه خجــالتی و شــرم دلیــل!!ان  ایــن!!نمیدانســتم را آمــد مــی ســراغم ب
 !!رازهایم تمام محرم و بود همسرم مرد

 !!ماند نمی دور چشمش پیش از عملم کوچکترین که کسی

 :گفت و گرفت را دستم

 !!میشم عاشقت بیشتر روز به روز-
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 !!ات شده سرخ صورت و چشمات تو حیاي و شرم عاشق

 !!کنم دخیل هوس با رو دارم تو به که حسی نتونستم هیچوقت و مقدسه عشق

 !!زدم لبخندي و فشردم را دستش

 !!میخواند هایم لبخند و ها چشم از را نمیگفتم که هایی حرف

 :گفت و ایستاد بزرگی نسبتا سوییت مقابل

 !خانوم شو پیاده-

 !!دادم پیچ بدنم دور را هایم دست و شدم پیاده ماشین از

 و دریــا خــوش بــوي ولــی ســردبود هــوا!!انــداخت بــدنم در لــرز عجیــب ســاحلی ســرد ســوز
 !!کرد پرت را حواسم ساحل هاي شن

 !!افتادم راه کنارش هم من و میکشید خودش دنبال هارا چمدان آرنیک

 !!رفتیم داخل و بازکرد را سوییت در

 !!محلی دستبافت هاي فرش با رنگ فیلی هاي مبل و خاکستري هاي پرده

 !!دادم بدنم به قوسی و کش و نشستم مبل اولین روي

 !!بود گرفته درد کمرم آخیش-
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 :گفت و کرد گلویی تو خنده

 !!شدي خسته تو کردم من رانندگیشو-

 !!رفتم سوییت چپ سمت خواب اتاق سمت و گفتم آرامی اوهوم

ــا را مــانتویم و شــال  کــردن مرتــب بعــداز و کــردم تعــویض اي ســاده ســفید دامــن و تــاب ب
 !!شدم خارج اتاق از موهایم

 !!بود کرده دوبرابر را اشتهایم شمال هواي و بود ام گشنه

 :گفت و رفت خواب اتاق سمت آرنیک

 !!کنم استراحت یکم برم من خانوم-

 :وگفتم زدم لبخندي

 !!کنم درست شام تاموقع منم!آقا باشه-

 !!شد اتاق داخل و زد کوتاهی لبخند

 !!شدم مفصلی شام پختن مشغول و برداشتم پر شکم مرغ تهیه مواد یخچال داخل از

 را آن دســتم از آرنیــک کــه بــردم دهــانم ســمت را گرفتــه پوســت پرتقــال از اي پــره
 !!ربود

 :گفتم و زدم بازویش به مشتی
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ــراع هــم چــاقو،داده دســت بهــت خــدا- ــالم و شــده اخت ــه پرتق ــت خــودت خــب!جلوت  پوس
 !!.دیگه بخور بکن

 !!فشرد خودش به مرا و انداخت کمرم دور را هایش دست

 !!مواقع همین براي گرفتم کنم؟؟زن پوست من چرا هستی تو وقتی خوشگلم خب-

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 !!نگرفتی که کلفت،جونم گرفتی زن آآآ-

 :گفت و کرد بلندي خنده

 داره؟؟ منت همه این!!کندیاا پوست پرتقال یک حاال-

 !!گرفتم ریزي ویشگون و گذاشتم پایش روي را دستم

 !چیدم مرتب لباساتو،کردم درست شام ساعت سه این پرتقال؟؟تو یک همش-

 :گفتم ادامه در و انداختم ام بینی به چینی

 ..و رومیز انداختن پاهاشون اومدن بیدارشدن خواب از آقا-

 :دادم ادامه و کردم کلفت را صدایم

 !!کن فالن خانوم!!غذابیار خانوم!!بیار چاي یک خانوم-
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 :گفت خنده با و گرفت اوج اش خنده

 !!دیگه خانومی خب-

 :گفتم و زدم گره هم در را هایم دست

 ..تو نباشم یکروزي من شاید-

 !!کرد خفه را صدایم اش بوسه  با که بودم نکرده کامل را حرفم هنوز

 :گفت و کرد اخمی

 !!بزاري تنها منو نمیتونی هیچوقت تو-

 !!مرگ با حتی-

 :گفت و فشرد آلود خشم کمی را کمرم

 !!مرگ با حتی-

 !!گذاشتم اش شانه روي سرم

 !!بمانم حالت همین در من و بیاستند دقایق کاش

 !!داشتم او کنار که خوشبختی همین

 :گفتم و برداشتم اش شانه روي از را سرم نارین قضیه آوردن یاد به با
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 بدهکاري؟؟ توضیح یک من به تو-

 توضیح؟؟-

 !آره-

 :گفت و گذاشت اش شانه روي دستش با را سرم

 مورد؟؟ در-

 :گفتم دلخوري با و خوردند گره وار اتوماتیک ابروهایم

 !!نارین-

 :گفت و کرد نوازش را کمرم هاي مهره آرام

 !!میزدم هرکاري به دست باید تو آوردن دست به براي من-

 اینکــه تـا  ببــرم بـین  از رو بینمـون  کــدورت نتونسـتم  مالیمـت  در از هیچوقــت مـدت  اون تـو 
 نقطـه  مـیگن  همیشـه !!میـده  جـواب  حتمـا  میدونسـتم  کـه  داد پیشـنهاد  رو راهـی  بهـم  افسون

 و غــــرور مــــرد یــــک ضــــعف نقطــــه و تفاوتیــــه بــــی و حســــادته زن یــــک ضــــعف
 نگهت کالنتري تو گفتن بهم که اونشبی!!ناموسشه

ــا اونــم داشــتن   دســت بــه بحــث اگــه جوریکــه!!شــدم عصــبی مــرگ ســرحد تــا پســر یــک ب
 !!میکشتم رو میثم اون همونجا نبود وسط آوردنت
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 خودمــو تفــاوت بــی و کــردم مبــارزه عصــبانیتم و تعصــب حــس تمــام بــا اونشــب خــب ولــی
 !!دادم جلوه

ــارین ورود بعــدش و ــه ن ــه ب ــود ام نقش ــه!!ب ــزي هم ــارین کــه چی ــورد در ن ــه م ــون رابط  بینم
 ایــران بــه مــن بــه کمــک بــراي ولــی داشــت نــامزد اون!!حقیقتــه از جــزوي بــود گفتــه بهــت
 !!دادن نشون واکنش به کردي شروع تو اونروز از و اومد

 آورد؛ یاد به را چیزي انگار و زد محوي لبخند

ــه روزي- ــورو ک ــا ت ــاي ب ــت موه ــده هایالی ــدم ش ــم دی ــا دل ــد واقع ــه و لرزی ــس هرلحظ  ح
ــا میکــردم ســرکوب سرکشــمو ــام ت ــی کــنم بغلــت نی ــم اونشــب ول ــار میخواســت دل ــو کن  ت

 اونشــب ات بچگانــه نقشــه لطــف بــه البتــه کــه،میــزد پــر موهــات عطــر بــراي دلــم!!بخــوابم
 !!خوابیدي من کنار

 !!کردم ارامی خنده ام کودکانه نقشه آن آوردن یاد به با

 :گفت و زد موهایم روي اي بوسه

ــه هــیچکس- ــو تــورو جــاي نمیتون ــا فقــط قلــب ایــن کــه کســی جــاي!!بگیــره قلــبم ت ــاد ب  ی
 !!میتپد چشمانش

 بود؟؟ نبود که فرشته مرد این!!شدم لذت غرق و بستم را هایم چشم

 !!ام سینه دیواره به میکوبید خودرا قلبم
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 !!آرنیک حضور از بود  شده بیتاب هم او

 :گفت و زد ام گونه روي اي بوسه

 !!نشه تموم اینروزا هیچوقت کاش اي-

ــی ــب آمین ــتم زیرل ــن!!گف ــا ای ــد دع ــتجاب بای ــد مس ــام!!میش ــت تم ــاي و حاج ــن آرزوه  م
 !!شد جمله یک همین در خالصه

**** 

ــالم ــه را ش ــایم روي زور ب ــه موه ــتم نگ ــا و داش ــت ب ــرم دس ــازوي دیگ ــک ب ــفت را آرنی  س
 !!چسبیدم

 !!بود کرده متالطم را دریا،میوزید که شدیدي بادهاي و بارانی هواي

ــوج ــاي م ــک ه ــزرگ و کوچ ــس در،ب ــک پ ــر ی ــودرا دیگ ــه خ ــواره ب ــخره دی ــیم اي ص  عظ
 !!بود آور خوف برخوردشان صداي و میکوبیدن

ــک ــتم آرنی ــید را دس ــک و کش ــا نزدی ــتادیم دری ــش!!ایس ــاي کف ــپورتم ه ــه را اس  اي گوش
ــه قــدمی و گذاشــتم ــو ب ــوج!!برداشــتم جل ــاي م ــد کوچــک ســاحل نزدیــک ه ــا و بودن  هــر ب

 !!میزدن پاهایم به اي بوسه تماس

 !!شد کشیده عقب سمت به کمرم که برداشتم هم را دوم قدم
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ــودرا کــردم ســعی ــان از خ ــاي می ــین بازوه ــرون آرنیــک آهن ــی بکشــم بی ــی اســتقامت ول  ب
 !!بود فایده

 :گفتم و برگرداندم را سرم

 کنی؟؟ ولم میشه-

 :گفت و کرد صاف را شالم

 !!خطرناکه-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !!لطفا!!قدم یک فقط-

 :گفت و کشید اي کالفه نفس

 !!قدم یک فقط-

 !!افتادم راه و دادم تکان سري

 حــالم خــزر دریاچــه ســرد هــاي اب لمــس و میپیچیــد ازادم موهــاي بــین کــه ســردي نســیم
 !!بود کرده دگرگون را

 زیرپـایم  ناگهـان  و آمـد  سـمتم  بـه  عظیمـی  نسـبتا  مـوج  کـه  بـازکردم  را ام بسـته  هـایم  چشم
 !شد خالی
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ــادلم ــت از را تع ــیش ولــی دادم دس ــازویم ســقوطم از پ ــیده ب ــد کش ــمت و ش  آرنیــک س
 !!شدم پرتاب

ــتم ــم را دس ــرش دور محک ــه کم ــردم حلق ــه  ک ــا او ک ــداي ب ــمگینش ص ــه خش ــل ک ــن مث  ای
 :گفت بود سهمگین طوفانی دریاي

 !!میمردي میومدم دیرتر لحظه یک خطرناکه؟؟اگه نگفتم مگه-

 :گفتم و کردم بغض بلندش صداي از

 !!نبود عمد از،جلو رفتم و شدم جذب یکهو میخوام معذرت من-

 :گفت که مالوندم اش سینه روي را سرم

ــن- ــران م ــو نگ ــتم ت ــران!!نیس ــودمم نگ ــه خ ــه ک ــی اگ ــرت بالی ــاد س ــا بی ــر ت ــد دارم عم  بای
 !!شدم غافل ازت لحظه یک چرا که بخورم حسرت

 جملــه ایــن در شــده پنهــان محبــت نمیتـوان  خــب ولــی بــود خودخواهانــه هرچنــد اش جملـه 
 !!گرفت نادیده را

 !!بازگشتیم سوییت به ارنیک همقدم

 :گفت که شدم ولو مبل روي پکر

 شده؟؟ چیزي-
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 :گفتم و انداختم باال را ام شانه

 !!نمیشد هوا این با اونم که بودم کرده بازي آب هوس فقط نه-

 آهان-

 !!کردم روشن را وي تی و کردم تعویض را هایم لباس

 فـردا  قراربـود  کـه  کـوچکی  نیـک  پیـک  بـراي  وسـیله  کمـی  تـا  رفـت  همکف طبقه به آرنیک
 !!پیداکند برویم

 !!رفتم کیفم سمت و کندم دل وي تی از بلندشد گوشیم از که ضعیفی باصداي

 را میــزد چشــمک گوشــی تــاچ صــفحه روي کــه را آرنیــک اســم و کشــیدم بیــرون را گوشــی
 !!دیدم

 :گفتم و کردم وصل را تماس

 بله-

 !خانوما خانوم سالم-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !آقاها آقا سالم-

 !!کردم احساس فاصله همین این از را بود بسته نقش هایش لب روي که تبسمی
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 !پایین بیا لحظه یک جان ماهک-

 !میام االن باشه-

 !!منتظرتم-

ــا مشــکی ربــع ســه آســتین مردانــه پیــراهن!رفــتم اتاقمــان ســمت و کــردم قطــع را گوشــی  ب
 بعــداز و ریخـتم  هــایم شـانه  روي زده شــانه را موهـایم !!زدم تــن بـه  طوســی مـچ  بــاالي جـین 

 !!شدم روانه پایین طبقه سمت دادم انجام صورتم روي که مالیمی آرایش

 طبقــه وارد،طــویلی کــم ســالن از عبــور از پــس و کــردم طــی را ســرامیکی عــریض هــاي پلــه
 !!شدم پایین

ــا ــدن ب ــز اســتخر دی ــه گــردي و تمی ــف وســط ک ــود همک ــدم و کشــیدم جیغــی زده ذوق ب  ق
 !!برداشتم تندتر را هایم

 !!دیدم شناکردن حال در آب زیر را آرنیک رفتم که تز نزدیک

ــرون آب از و شــد مــن متوجــه هــم او ــره نگــاه!!آمــد بی ــی و خی ــروایم ب ــدن روي پ ــه ب  برهن
 !!آمد در کاوش به اش

 :گفت و شد نزدیکم

 جانانه؟؟ بازي آب یک براي اي اماده-
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 :گفتم و زدم شوقی پر لبخند

 !!ام آماده هم خیلی آره-

 پــا از هــم شـلوارم !!بــازکرد آنهــارا یکـی  یکــی و بـرد  پیــراهنم هــاي دکمـه  ســمت را دسـتش 
 !!درآوردم

 داشــتم ســعی و گــرفتم ام برهنــه شــکم مقابــل را دســتم معــذب و انــداختم زیــر بــه را ســرم
 !!کنم پنهان را لختم کمر و ها شانه موهایم با

 گفت؛ و گرفت را دستم

 !!اب تو بریم بیا-

 :گفتم و کردم آب داخل را انگشتم نوك

 !!سرده-

 :گفت و کرد اي خنده

 !!لوسی تو نیست سرد-

 :گفتم و آوردم بیرون را زبانم

 !!نیستم لوس هم اصال-

 !کن ثابت پس-
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 یـاد  خـوبی  بـه  را کـردن  شـنا !!رفـتم  فـرو  آب داخـل  پـرش  یـک  بـا  و کـردم  حـبس  را نفسم
 !!بود موهبت یک خودش همین و داشتم

 :گفتم و آوردم بیرون آب از را سرم

 نمیاي؟؟ تو-

 !!نیام چرا-

 !!رساند من به خودرا ساده کرال حرکت چندتا با و زد اي شیرجه

 !!بدتر من از او و میکردم خالی صورتش روي و کردم آب پر را دستم

 !!بود خوش دلمان حال و میپیچید سالن در هایمان خنده صداي

*** 

 !!کردم نگاه او به!!آمدم بیرون اب از و گرفت را دستم

 مــی اش خــورده پــیچ هــم در عضــالت روي بــه مجعــدش موهــاي روي از آب قطــرات
 !!افتادند

 !!چسباند خود به مرا و گرفت را کمرم

ــه ــینه قفس ــکم و س ــه ش ــاس،ام برهن ــا مم ــالتش ب ــد عض ــش و بودن ــعله آت ــی ش ــر را کش  زی
 !!میکردم حس پوستم
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 !!میکردم همکاري او از تر مشتاق!!بوسید را هایم لب و کرد نزدیک را صورتش

 !!داد قرارم هایش دست روي و حصارکرد پاهایم دور را دستش

ــه ــاي بوس ــرم ه ــی و ن ــینه روي آرام ــردنش و س ــزدم گ ــر او و می ــاهی از ه ــه روي گ ــا پل  ه
 !!میکرد باران بوس را هایم لب و میکرد توقف

 :گفت که شدیم اتاق نزدیک

 !!خانوم دارم دوستت-

 !!آقا بیشتر من-

ــدي هــردو ــم لبخن ــک!!زدی ــا آرنی ــا ب ــن و بســت را در پ ــدم م ــقانه و او و مان ــاي عاش ــب ه  ت
 !!دارمان

*** 

 !!نشد کم اي ذره ام دلشوره از ولی گرداندم را تسبیح هزارم بار براي

 !!بود کرده پهن رخت دلم در دم سپیده از که اي دلشوره

 !!میکردم حس گلویم به را تلخی مایع هجوم و افتاد می سوزش به ام معده

 حــل استرســم و دلشــوره وقتــی تــا و بــود همــراهم اســترس بعــداز عارضــه ایــن نوجــوانی از
 !!میداد عذابم نمیشد
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 !!برنگشته مارکت هایپر از هنوز آرنیک و کرده گذر شب9ساعت

 !!دیوانه دل این نمیگیرد آرام ولی میخوانم دوباره را الکرسی ایت

 !!رفتم مانتویم و شال سمت به و نیاوردم طاقت

 !!پوشیدم چه نفهمیدم که بودم عصبی و داشتم عجله قدري به

ــه از ــرون خان ــه تاکســی و آمــدم بی ــده از!!کــردم کرای ــتم رانن ــه خواس ــرین جــامع ب ــایپر ت  ه
 !!برود مارکت

ــاخن ــایم ن ــف را ه ــتم ک ــرو دس ــردم ف ــب و میک ــاي زیرل ــاهی دعاه ــه را کوت ــاد ک ــتم ی  داش
 !!میخواندم

 !!آورد می پدید برایم  را شومی اتفاق خبر حالت این تمام

 از را حــالم آمــد ســراغم ناگهــان کــه تهــوعی حالــت و میجوشــید ســرکه و ســیر ماننــد قلــبم
 !!کرد تر افتضاح بودم که آنی

 تمـام  عجلـه  بـا  و شـدم  مارکـت  هـایپر  داخـل !!برگـردم  تـا  بمانـد  منتظـرم  خواسـتم  تاکسی از
 !!نبود ولی گشنم را طبقاتش

ــوار ــی س ــدم تاکس ــه آدرس و ش ــاید!!دادم را خان ــه ش ــوییت ب ــه س ــا و رفت ــرانم حتم  دلنگ
 !!شده
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 خیــال و فکــر عـالم  از مــرا همــراهم تلفـن  پیامــک صـداي  کــه بــودیم سـوییت  هــاي نزدیـک 
 !!کشید بیرون

 :بازکردم را پیامک سریعا و دراوردم جیبم داخل را موبایل

 !!نباش نگرانم شده خراب ماشینم فرعی جاده تو من ماهک سالم-

 !!برود فرعی جاده به خواستم راننده از التماس با و نشد کم ام دلشوره

 !!رسیدیم فرعی جاده به ساعت نیم بعداز و کردم راضیش زحمتی و زور هر با

 !!دیدم را آرنیک ماشین درختان میان،اي گوشه در جلوتر کمی

 !!ایستاد ماشین و کوبیدم صندلی روي را دستم

 !!رفتم ماشین سمت شتابان و جستم بیرون ماشین از

 درك را حالـــت ایـــن!!بســـت یـــخ یکبـــارگی بـــه بـــدنم تمـــام و برابرشـــد دو ام دلشـــوره
 !!نمیکردم

 !! نبود آرنیک از خبري ولی کردم نگاه ماشین داخل به شیشه پشت از دقت با

 !!گرفت قرار دهانم و بینی روي لطیفی جسم کردم احساس که برگردم داشتم قصد

 !!دیدند تار هایم چشم کم کم و گیرکرد حصاري در پایم و دست

 !!نکردم حس چیزي دیگر و شدند شل پاهایم عضالت
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 :راوي

 !!بود گرفته فرا کرختی احساس را بدنش و بود شده سنگین سرش

ــم ــایش چش ــه را ه ــازکرد زور ب ــوز و ب ــم هن ــاطر ه ــر بخ ــی داروي اث ــت،بیهوش ــک پش  پل
 !!میامد باال زور به هایش

 !!میکرد نگاه اطرافش به گیج

 که نَمی بوي و تاریک نیمه فضاي

 !!ترساندش کمی بود پراکنده فضا در

 !!سوزاند را دستش پوست طناب زبري ولی بدهد تکانی را هایش دست خواست

 :گفت و زد جیغی

 نیست؟؟ اینجا کسی-

 !!پیچید فرسوده هاي اتومبیل متروکه و  بزرگ انباري در اش گرفته صداي

 !!بدهد را جوابش تا نبود کسی هم باز ولی زد جیغ دیگر بار

 !!چکید چشمش گوشه از اشکی قطره و کرد بغضی

 !!میکرد بدتر را حالش داشت گذشته از که خاطراتی و میداد عذابش سکوت
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 !!برگرداند را سرش و گرفت هایش کفش از چشم،کسی هاي ناله صداي با

 نمایــان خــوبی بــه تــاریکی آن در،بــود شــده بســته صــندلی روي کــه را کســی خمیــده قــامتی
 !!ترسید کمی ماهک و بود

ــن از ــایه ای ــاي س ــاریکی در ه ــوف ت ــت خ ــه!!داش ــی ب ــاطرات کس ــه را روز ده آن خ  نگفت
 !!بودند سیلی و زنجیر و کمربند با همراه که خاطراتی!!بود

 :گفت و داد جرات خودش به

 هست؟؟ کسی-

 !!کرد بیشتر را ماهک بغض ناالنش و گرفته صداي

 !!آرنیکم،ماهک منم-

 !!بود کرده گیر صندلی و طناب زندان در ولی برود آرنیک طرف به داشت قصد

 !!دوخت چشم بود دور او از که عاشقش مرد به اشکی هاي چشم با

ــبش ــال قل ــاس و درد از ماالم ــی احس ــد تلخ ــاش!!ش ــا در ک ــیر اینج ــود اس ــا نب ــه ت ــوش ب  آغ
 !!ببرد پناه مردش

 !!پیداکند هایش دست کردن ازاد براي را چیزي تا پایید را زمین اش خیره نگاه با

 !!شد منعکس فضا در اي زنانه کفش بلند هاي پاشنه صداي
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ــه ــا هم ــق ج ــیاهی غری ــط و س ــت فق ــل آن از توانس ــاه هیک ــو و کوت ــر ت ــال و پ ــد ش  روي بلن
 !!است زن یک که بفهمد ،سرش

 حـاال  و شـد  روشـن  انبـاري  وسـط  رنـگ  زرد المـپ !!بـود  آشـنا  بـرایش  زن ایـن  قامت عجیب
 !!بودند شان واقعی خود،نبودند سایه و سیاه اطرافش اجسام دیگر

 !!بود ممکنش حالت کمترین شاید تعجب!!دوخت زن آن به را مبهوتش نگاه

 !!میداد عذابش زن آن منفور و تیره نگاه و شدند سرد هایش دست

 ماهک؛

 !!دوختم نفرتش غرق نگاه در را ام شده درشت هاي چشم

ــا داشــت قصــد کــه انگــار!!میکردنــد نگــاهم خصــمانه هــم هنــوز،قبــل مثــل هــایش چشــم  ب
 !!کند تیکه هزار را بدنم مشکیش هاي چشم برنده شمشیر

 گفت؛ پوزخند با و آمد جلوتر

 !!کوچولو خانوم دیدیم همو دوباره-

 !برداشت من روي از را مهرانه خیره نگاه،آرنیک فریاد صداي

 !!مهرانه کن ولش-

 !!زد صدا را مرد دو بلندي چندان نه فریاد با و زد خندي نیش مهرانه
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 و شــاخ بــی هـاي  غــول ماننــد هـم  دور از کــه داشـتند  قدرتمنــدي و قــوي هـاي  هیکــل هـردو 
 !!میشدند تشبیه دم

 گفت؛ و گرفت من سمت را انگشتش

 !!مرد اون پیش ببرینش کشون کشون-

ــا از یکــی و آوردنــد هجــوم ســمتم هــردو ــا آنقــدر را طنــاب آنه  دور از کــه کشــید شــدت ب
 !!کردم حس دستم مچ روي را خون گرمی!شد پاره مچم

 و ریــز هــاي ســنگالخ روي زانوهــایم!!کشــاندنم زمــین روي و گرفتنــد را دســتم دو هــر مــچ
 !!فراگرفت را زانوهایم شدیدي درد و میشدند کشیده سالن کف تیز

 !!کشید باال مرا و گفت آخی که زدم آنها از یکی دست به چنگی،بلندم هاي ناخن با

 دوخــتم اش دودي عینــک پشــت شــده مخفــی هــاي چشــم در را نترســم ولــی ترســیده نگــاه
 گفتم؛ انزجار با و

 !!هااا حیوون کنین ولم-

 چشــم اي لحظــه بــراي فقــط کــه کوبانــد صــورتم روي محکــم آنقــدر و آورد بــاال را دســتش
 !!شدند تار هایم

 !!شدم پرت آرنیک جلوي ناگهانیش حرکت با و دادم دست از را تعادلم
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 !!بود پوشانده را صورتم پریشانم موهاي و افتاده شالم

ــار را موهــایم ــه و دادم کن ــاال گــردنش رگ!!کــردم نگــاه آرنیــک ب ــود زده ب  از صــورتش و ب
 !!میزد سرخی به غضب و خشم

 !!چسباندم اش سینه به را سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستم

 قـــرارداده تـــاثیر تحـــت را وجـــودم،آنهـــا هـــردو کـــه دردي و تـــرس بهبـــه آن در
 !!کرد منقلب را حالم آرنیک پیراهن بوییدن،بودند

 پمپـاژ  بـدنم  درشـت  و ریـز  هـاي  رگ یکایـک  بـه  را آرامـش ،تـرس  جـاي  بـه  تـابم  بـی  قلب
 !!میکرد

 خـودرا  محکـم  و سـفت  مـن  ولـی  جداکنـد  ارنیـک  از را مـن  تـا  شـد  کشـیده  پشـت  از موهایم
 !!بودم چسبانده آرنیک به کنه ماننده

 !!جداکند مرد این از را من ندارد حق کسی

 !!بس و است حیات خود مرد این

 !!کافیست من براي باشد مرد این فقط،کنند ترکم همه،نچرخد زمین،نباشد هوا اصال

 !!میکند شل کمی را زن آن هاي دست آرنیک غرش

 ...زنیکه بردار دختر این روي از نجستو دست-
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ــه ــه مهران ــا ک ــن ب ــرف ای ــک ح ــري آرنی ــده ج ــود تزش ــایم ب ــوري را موه ــتانش دور ج  دس
 !!کرد شل ناخودآگاه را هایم دست،آن درد که پیچید

 !!کشیدم آهی و شدم جمع خود در درد از!زد ام پهلو به هایش کفش با لگدي

 !!تو دست از کشیده عذاب کافی اندازه به دختر اون مروت بی نکن اذیتش-

ــرو هــایم اشــک و کــردم بغــض ــزانم هــاي اشــک!!ریختنــد ف ــود درد از ری ــغ صــداي از!!نب  ب
ــود مغــرورم مــرد کــرده ــرایش همیشــه آواي!!ب ــا بســتم را هــایم چشــم!داشــت بغــض گی  ت

 !!را سرم پشت کوه شدن شکسته نبینم

 !!بکشه عذاب تا مونده هنوز-

 !!گرفتم باال را سرم و شیرشدم ناگهان چرا نمیدانم

 :گفتم و زدم زل صورتش در جرات با

 بدي؟؟ عذابم داري سعی همش چرا-

 بشی؟؟ خوشبختیم مانع میخواي چرا

ــه و شــد خــم ســمتم بــه  فرتــوت و زنانــه دور از هــایش دســت!!گرفــت دســتش در را ام چان
 !!بود بیشتر درونشان قدرت ولی بودند

 !!کوچولو خانوم مونده هنوز-
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 !!میدي پس چیرو تقاص بفهمی اینکه براي زوده هنوز

 گفتم؛ و کشیدم عقب را ام چانه

 بزنی؟؟ حرف میترسی نکنه-

 گفت؛ و کرد اخمی

 بخــوام کــه لحظــه هــر میتــونم مــن و منــی اســیر االن کردي؟؟تــو فرامــوش موقعیتتــو نکنــه-
 !!بکشمت حتی یا بدم عذابت

 :گفتم و دادم جا هایم لب روي کمی خنده ته و انداختم باال را ابرویم

 !!کنی زندانی تاریک و تنگ یکجا تو منو که نیست این به اسیربودن-

 !!باشه نفرت گرفتار زندگیت و قلب که اینه اسیري

 !!ببینی رو خوب یکروز و خوشی رنگ نمیزاره حتی که نفرتی

 بهـم  کـه  نفرتـی  و مـن  کـس  همـه  پـیش  و جـا  همـه  چـون ،اسـیرمنی  تو توصیفات این با پس
 !!گرفته گردنتو دور زنجیر یک مثل و همراهته داري

 !!کردند پیچ طناب را هایم دست و صدازد را دو آن دوباره و بلندشد زمین روي از

 !!نشست آن روي و گذاشت آرنیک و من مقابل را شکسته نیمه چوبی صندلی
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 وســفیدش رنــگ بــی هــاي لــب بــین و آورد بیــرون برگــی ســیگار اش دســتی کیــف میــان از
 !!گذاشت

 :گفت و کرد روشن را سیگارش

 !!بودم علی عاشق یادمه وقتی از-

 متـین  کـه  وقتـایی  و داشـت  اعتمـاد  بهـش  خیلـی  بابـا  کـه  بـود  بابـا  دوسـت  پسـرهاي  از یکـی 
 !دنبالم میفرستاد رو اون دنبالم نمیومد

 !!میشد بیشتر و بیشتر دلم تو داشتم اون به نسبت که محبتی روز هر

ــدم و گذشــت دوســال ــی شــکیال!!شــده شــکیال عاشــق اون فهمی  سرشــناس دخترهــاي از یک
 !!داشت خاصی زیبایی،زیادش هوش بر عالوه که بود دانشگاه خون درس و

 !!میکرد مات رو همه که زمردي چشم تا دو

 :گفت و داد نشان را صورتم دست با

 !!گذاشته یادگار به دخترش صورت تو زمردهارو اون که-

ــده نگــاه ــه را ام درمان ــه ب  از هیچوقــت کــه مــادرم زنــدگی راجــب کنجکــاوي!!دوخــتم مهران
 !!دورکرد چی همه از را حواسم بودم درنیاورده سر آن
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 مایــه تــه کــه ســبز هــاي رنــگ تمــام از بلکــه نــه شــکیال از!متنفرشــدم شــکیال از اونــروز از- 
 کــه چشــمگیره قــدري بــه شــکیال زیبــایی میدونســتم!!میشــد خــتم شــکیال زمردهــاي بــه اون
 من

 !!نداشتم گیرایی علی چشم تو دیگه

 از اونــو گــرفتم تصــمیم اینکــه تــا بــودیم علــی و شــکیال پنهــونی هــاي رابطــه شــاهد دورادور
 !!دورکنم علی

 متـین  کـه  بفهمـم  میشـد  میگفـتن  حوضـچه  کنـار  یواشـکی  کـه  مامـان  و متـین  هاي صحبت از
 !!گیرکرده شکیال پیش دلش هم

 !!شد شنیده ما خونه تو علی و شکیال خبرنامزدي و گذشت یکماه

 !!بکنم میتونم که کاریه اخرین این میدونستم و بودم ریخته هامو نقشه

ــه ــرو س ــتخدام نف ــردم اس ــون از و ک ــتم یکیش ــط خواس ــامزدي وس ــی ن ــالن از رو عل ــه س  ب
 !!دارن تجاوز قصد انگار که کنن وانمود جوري هم دوتا اون و بکشونه باغ پشت

 از و کـرد  حملـه  سمتشـون  دارن تجـاوز  قصـد  اونـا  دیـد  وقتـی  و اومـد  بـاغ  پشـت  سمت علی
 !!خبرکنه رو شکیال تا گفتم سوم شخص به اونطرف

 و بــود بازشــده مــن هــاي لبــاس!!انــداختم علــی بغــل تــو خودمــو فرارکردنــد کــه دونفــر اون
 لــب بوســیدن مشــغول و کــردم کوتــاهی تشــکر ازش!! شــده کنــده علــی لبــاس هــاي دکمــه
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 ولـی !نداشـت  مـن  از اینکـارو  توقـع  و میکـرد  نگـاه  مـن  بـه  شـده  شـوکه  کـه  علـی !!شدم هاش
 !!دراومد شوك از شکیال هق هق صداي با یکهو

 

 !!خورد بهم شب  همون شکیال خواسته به،شکیال و علی نامزدي و شد عملی ام نقشه

 میکــردم تــالش مــنم و کــرد نزدیــک شــکیال بــه خودشــو بــود پیــداکرده فرصتشــو کــه متــین
 ..کنم نزدیک علی به خودمو تا

 !!!شکیال جنس از بود کشیده خودش دور حصاري علی ولی

 هــم شـکیال  و کــرد خواسـتگاري  شــکیال از متـین  اینکــه تـا  گذشــت منـوال  همــین بـه  یکسـال 
 !!کرد قبولش

 نمیتونســتم میکــردم هرکــاري مــن ولــی بــودن شــده وابســته هــم بــه جــوري شــکیال و متــین
 و بیشــتر مــن از اون میــرفتم پــیش بیشــتر هرچــی بــرعکس!!کــنم نزدیــک علــی بــه خودمــو

 !!متنفرمیشد بیشتر

 !!بود زندگیم شب بدترین،اونا عروسی شب و شد برگزار شکیال و متین عروسی

 شـدن  اب کـه  نبـودم  آدمـی  مـنم  ولـی !میکـرد  کبـاب  ادمـو  دل هـاش  گریـه  و علـی  هاي زجه
 !!ببینم عشقمو
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 کارهــایی چــه راه ایـن  تــو کـه  نداشــت اهمیتـی  بــرام و بیــارم دسـت  بــه اونـو  میخواســتم مـن 
ــام ــدم انج ــایی!!می ــه کاره ــه ک ــل اگ ــتم رو االن عق ــت داش ــراي هیچوق ــه ب ــت ب  آوردن دس

 !!نمیزدم بهشون دست،علی

 در را مهرانــه  هــاي  حــرف !!تکانــد  را خاکســترش و گرفــت  ســیگارش  از دیگــري  کــام
ــا خــواه میکشــد؟؟و دردي چــه،زن ایــن میکــردم فکــر ایــن بــه و میکــردم کنکــاش مغــزم  ی
 !!بود شریک درد این در من مادر ناخواه

ــادري ــات گــاهی فقــط و بگویــد دل راز نتوانســت ام کــودکی انــزواي در کــه م ــردي اوق  را م
 !!علی نام به اي اسطوره براي میریخت اشک و متین اسم به میکرد دعا

 :گفت و برخواست صندلی روي از

 ســالم جـون  ولـی  بـودم  کمـا  تـو  روز دو!!زدم رگمـو  متـین  و شـکیال  عروسـی  بعـداز  دوشـب -
 بگـم  میشـد  شـرمم  مـن  ولـی  کـردي  اینکـارو  چـرا  کـه  داد قسـمم  کلـی  بابـا  حاج!!دراوردم به

 !!بردم مرگ دم تا خودمو نمیکنه بهم توجهی کوچکترین حتی که کسی عشق واسه

ــودم مــنم ولــی ــدرمو شــدن آب طاقــت و دخترب ــدري!نداشــتم پ ــا هرشــب کــه پ  احســاس ت
 !!میریخت اشک و میشست تختم کنار خوابم میکرد

 !!شکیال جز نبود کسی مقصر اینها تمام

 !!گفتم چیرو همه بابا حاج به هم آخر دست خالصه
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ــدونم ــاج نمی ــا ح ــه باب ــحبتی چ ــا ص ــی ب ــرد عل ــه ک ــم ک ــی اون ــد راض ــو و ش ــله ت ــاه1فاص  م
 !!برپاشد عروسیمون

 خیــره  بیــرون بــه انبــار مــات و شکســته نیمــه هــاي پنجــره پشــت از و کشــید آهــی
ــد ــاطرات!!ش ــد خ ــک مانن ــغ ی ــد تی ــتند کن ــه هس ــه ک ــتر هرچ ــت رگ روي را آن بیش  های

ــی ــط،بکش ــاه و دارد درد فق ــري هیچگ ــال!!نمیمی ــه ح ــردم درك را مهران ــی او،میک ــود زن  ب
 !!غلط راهی از ولی جنگید داشت دوستش که کسی آوردن دست به براي فقط که

ــی- ــاش اي ول ــت ک ــن هیچوق ــی ای ــرنمیگرفت عروس ــن!!س ــی م ــرعا رو عل ــتم ش ــی داش  ول
 !!نه قلبا

 !!غریبه تا دو خلوتمون تو اما،بودیم خوشبختی زوج همه چشم تو

 !!نخوابید تخت یک روي من با علی هیچوقت ولی بودیم شوهر و زن رسما شاید

 اونجــا بــه را آمــدم و رفــت،میکــردن زنــدگی بابــا حــاج خونــه شــکیال و متــین اینکــه بخــاطر
 !!کردم کم هم

 !!میکرد زنده علی دل تو رو شکیال عشق شعله هم یکبار ماهی همون ولی

 متـین  چشـم  رو و بـود  حاملـه  تـورو  شـکیال  زمـان  اون،رفـت  تهـران  بـه  کـار  یـک  براي متین
 !!داشت جا بابا حاج و
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ــه شــکیال کــه ســاعتی و حلقــه فروشــگاه یــک از!!چیــدم جدیــدي نقشــه بــازهم  داده متــین ب
 ماشــین بگــه بیــاد و بپوشــه پلیســارو لبــاس خواســتم یکــی از و پیــداکردم زحمــت بــا رو بــود
 !!نیست زنده دیگه اون و کرده چپ متین

 کـه  داره ذکـاوت  قـدري  بـه  شـکیال  میدونسـتم  مـن  ولـی  میـداد  جـواب  حـدودي  تا نقشه این
 !!باورنکنه راحتیا همین به

ــا ــی ب ــرج کل ــت خ ــرون وزحم ــهر بی ــو،ش ــک ت ــتا ی ــه روس ــدتا ب ــامورا از چن ــول م  و دادم پ
 !!بدن انجام رو اینکارا خواستم ازشون

 بابــا حــاج چــون!!بــود علــی و خــودم زنــدگی از شــکیال کــردن بیــرون بــراي فرصــت بهتــرین
ــراي هــم ــه زدن ســر ب ــود رفتــه کاشــان دومــش زن ب ــود هــیچکس و ب ــا نب ــانع ت  ام نقشــه م
 !!بشه

ــردروغ ایــن وقتــی شــکیال ــد حــالش رســید بهــش خب ــا و ب ــو دوروز ت  بســتري بیمارســتان ت
 !!شد

ــنم ــه م ــع لباساشــو هم ــا و کــردم جم ــول یــک ب ــی و درشــت  پ ــوا کل ــو دع ــا از اون  دور اینج
 !!کردم

 دسـت  بـه  حـدودي  تـا  رو علـی  و شـد  درسـت  مـن  زنـدگی  تـو  چـی  همـه ،شـکیال  رفتن بعداز
 !!بچشم رو خوشی نمیخواست تقدیر دست ولی آوردم
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 !!گفت علی به منو حرفاي همه اونم و پیداکرد رو شکیال،علی سال شش بعداز

 !!برگردوند بابا حاج خونه به منو و بود داده طالق درخواست علی

 کــه نخواسـت  خــدا بـازم  ولــی خـوردم  قــرص دوبـار  کــه بـودم  شــکنجه و عـذاب  تــو تاحـدي 
 !!بمیرم

 !!نبود سرم تو شکیال زندگی نابودکردن جز چیز هیچ و بودم شده درگیرجنون

 حــس تســلیم زمــان اون کــاش اي ولــی!!شــد خوشــبختیم مــانع اول روز از کــه،زنــی نــابودي
 !!نمیشدم حسادتم

ــروز ــده یک ــون بــه مون ــدم اســید بطــري یــک،طالقم  هــاي نوچــه از تــایکی دادم و خری
 !!شکیال صورت رو بریزه بود خاطرخواهم قضا از که،بابام

 !!نداشتم هایم اشک داشتن نگه براي توانی دیگر!!کرد مکث

 !!قاتل و بود عاشق زن این

 !!بودم کاشته دلم در را نفرتش تخم سالهاست کسیکه

 !!نمیشد نصیبم تحقیر و توهین همه آن بود اگر که کرد دریغ مادري از مرا،زن این

 !!میکرد نگاه مهرانه به مسکوت و متفکر!!دوختم را نگاهم آرنیک به

 !!دوختم چشم او به دوباره،لرزانش صداي شنیدن با
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 !!نبود سبز هاي چشم اون از خبري دیگه و بود نابودشده داشت که اي زیبایی همه-

 نداشــت آینـده  بـه  امیــدي دیگـه !!آوارشـد  ســرش رو دنیـا ،فهمیـد  رو قضــیه ایـن  وقتـی  علـی 
 پیداشـدن  خبـر  نتونسـت  بـود  رفتـه  لنـدن  بـه  مـدتی  بـراي  افسـردگی  دلیـل  بـه  متین چون و

 !!بده بهش رو شکیال

 !!کشتمش بالخره اینکه تا!!میزد حرف باهش و میرفت دیدنش به هرروز

 !!تموم بعدم و زدم بهش هوا امپول شب یک

 زنـدگی ،شـکیال  بـردن  بـین  از بـا  کـه  نمیدونسـتم  مـن  امـا !!شـد  پـاك  زنـدگیم  از شکیال صفحه
 !!میکشونم ویرونه به خودمو

 عمـر  یـک  مونـدمو  مـن  و!!مـرد  دومـاه  از بعـد  و کـرد  قلبـی  سـکته ،شـکیال  فـوت  خبر از علی
 !!حسرت

ــو ــم ت ــه حــاال نفــرتم دل ــود شــکیال دختــر ســمت ب ــارزي شــباهت دختریکــه!!ب ــه ب  زن اون ب
 !!داشت

 :گرفت آرنیک و من سمت را انگشتش و داد سر آمیزي جنون خنده

ــه قصــه دیگــه اینجــا از- ــون ب ــوط هردوت ــه!!میشــه مرب ــین گــوش رو قصــه ایــن خــوبی ب  کن
 !!میشنوین که چیزیه آخرین چون
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 گــیج مـدام  ســرم و آمدنـد  مـی  بــاال زور بـه  هـایم  نفــس!!میـزد  معمـولش  حــد از کمتـر  قلـبم 
 !!میرفت

 !!شده منجمد هایم رگ در خون بودو یخ ام خورده گره دستان

ــا خونــه تــو پاشــو اون کــه روزي از!!کــرد ازدواج مســتانه اســم بــه بیــوه زن بایــک متــین-  م
 !!شد معکوس چی همه،گذاشت

ــتانه ــوهرش مس ــرده ش ــود م ــون و ب ــوهرش چ ــی پدرش ــه راض ــا اون ازدواج ب ــوهرش ب  ش
 !!نداد راه اش خونه سمت دیگه اونو بود نشده

 !!بود کنجکاوي و جسور خیلی زن

 !!پیداکرد رو تهدید راه و دراورد سر من گذشته کارهاي همه از ماه سه تو جوریکه

 یــک تـو  پسرشـو  گـذار  و گشـت  یــک بـا !!بکشـم  عقـب  و بترسـم  کــه نبـودم  آدمـی  مـنم  امـا 
 !!پیداکردم پرورشگاه

 !!بود شده معروف مرتضی حاج به حاال،بابام نوچه همون

 شـکل  ذهـنم  تـو  جدیـدم  نقشـه  و میشـنیدم  رو میرسـوند  پسـرا  بـه  کـه  جنسـی  آزارهاي خبر
 !!گرفت
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 تجــاوز مســتانه پســر بــه تــا فرســتادم اونــو میکــنم ازدواج بــاهش اینکــه و بهشــت وعــده بــا
 !!بگیره عکس ازش و کنه

 قــرارداد جنســی آزار مــورد رو بــود آرنیــک اســمش کــه رو پســر اون،ام نقشــه مطــابق اونــم
 !!رسوند بهم عکساشو و

 ایـن  از بـزاره  دمـم  رو پـا  بخـواد  بـازم  اگـه  گفـتم  و تهدیـدکردم  رو مسـتانه  هـا  عکس اون با
 !!میاد پسرش سر بدتر

 !!میشد بسته تهدیدم راه میگفتم اگه ولی بگم پسرشو جاي تا کرد التماسم کلی

 فرزنــدي بــه کــه پســري نفهمیــد هیچوقــت ولــی پیــداکرد پسرشــو ســال ســه بعــداز مســتانه
 !!پسرشه خود بلکه خودشه پسر اسم شبیه اسمش اینکه بر عالوه کرده قبول

 !!کرد التماسم چقدر و سوخت پسرش حسرت تو بیچاره زن

ــک خــب خــب ــزرگ آرنی ــد ب ــب و ش ــا یکش ــی ب ــروب کل ــی آزار اون قضــیه مش  از رو جنس
 !!میکنم کمکش گفتم و کشیدم زبونش زیر

 میخواسـتم  مـن  و بـرد  اش خونـه  بـه  را ماهـک  زنـش  خـاطر  بـه  قبـل  چندسـال  مرتضـی  حاج
 !!بگیرم شکیال دختر از رو انتقامم
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 انتقامشـــو تـــا بیـــاد گفـــتم آرنیـــک بـــه،شـــکنجه کلـــی بعـــداز و دزدیـــدم رو دختـــر اون
 و بیدارشــد وجــدانم ســالها بعــداز اینکــه تــا میرفــت پــیش خــوب داشــت چــی همــه!!بگیــره

 !!بشه گرفته ازش دختر اون پاکی بزارم نتونستم

 نــه و دیـد  منـو  نــه بـود  بیهـوش  هـم  ماهــک چـون  و،آرنیـک  سـر  پشــت زدم چـوب  یـک  بـا 
 !!نیومده سرش بالیی که فهمید

 !!ماهک شدن آواره و جعلی سالمت برگه اون که هم بعد

ــی ــازم ول ــه اون ب ــوش ب ــدر آغ ــیش پ ــت واقع ــی اون!!برگش ــداکرد رو حقیقت ــه پی ــالها ک  س
 !!بود مونده پنهون

 !!بندازم متین چشم از رو ماهک نتونستم کردم هرکاري

ــا ــه ت ــک اینک ــد آرنی ــانیتون ازدواج و اوم ــدهم و!!ناگه ــایی اون بع ــه عکس ــن ک ــب از م  اونش
 !!داشتم

 :گفت و زد مرموزي پوزخند

 نه؟؟ مگه بود قشنگی بازي-

 بـودم  زنـی  نفـرت  بازیچـه  مـدت  تمـام !!میکـردم  پـوچی  احسـاس  فقـط  و نداشـتم  حرفی هیچ
 !!بود رقیبش بیخبر و ناخواسته مادرم که
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 !!بود متین پدرم از شدنش آواره و علی از مادرم جدایی باعث که زنی

 از متــین عمـو  و مـن  بـین  گذشــته خـاطرات  تصـاویر  و میباریـدن  قبــل از بیشـتر  هـایم  اشـک 
 !!میکردند عبور ام بینی اعصاب مقابل

ــه نســبت کــه محبتــی و کشــش همــه آن پــس  بــودنش همخــون بخــاطر داشــتم مــرد ایــن ب
 !!بود

 مــرد آن اینکــه از غافــل ولــی!!بــودم ســوخته داشــتنش حســرت در ســالها کــه پــدري
 !!کرد پدري دلیل بی فقط که بود پدري،مهربان اسطوره

 »»میکشَد را خون،خون««اند گفتنه درست ها قدیمی

 اعصــاب  روي خطــی ایجادشــده صــداي  و میکشــد زمــین روي را کفشــش  هــاي پاشــنه
 !!اندازد می ام شده مختل

ــارانی هــاي چشــم بــا ــه روي اشــک و نگــاهش در شــوك!!کــردم نگــاه آرنیــک بــه ب  اش گون
 !!کرد ترم مبهوت

 بود؟نبود؟؟ درد کوه خودش بود من پناه که مرد این

 :زدم صدایش آرام

 آرنیک-
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ــد را ســرش ــه و برگردان ــاد!!دوخــت چشــم مــن ب ــدي فری ــه زد بلن ــدنم چهارســتون ک ــه ب  ب
 !!آمد در لرزه

 فقــط اونــم کنــی بــازي آدم همــه ایــن زنــدگی بــا تونســتی چطــور تــو!!مهرانــه متنفــرم ازت-
 !!نداشت دوستت که کسی به رسیدن بخاطر

 خـوار  اینقـدر ،میدیـدم  همیشـه  کـه  اي افتـاده  جـا  و مغـرور  زن نمیکـردم  فکـر  هیچوقـت  من
 !!باشه خفیف و

 :گفت و کرد آرنیک نزدیک خودرا دوقدم با مهرانه

ــراي آدم- ــه بــ ــت بــ ــایی آوردن دســ ــه چیزهــ ــون کــ ــالش داره دوستشــ ــه تــ  میکنــ
ــی بشــی پشــیمون یکــروزي شــاید!!پســرجان ــو ول ــانی یــک اگــه کــه نکــن فرامــوش این  زم

 !!اي برنده فردا،جنگیدي میخواستی که چیزي آوردن دست به براي

ــده خــودت نظــر از ولــی ســرافکنده و باشــی بازنــده اطــراف هــاي آدم همــه دیــد از اگــه  برن
 !!نیستی قلبت مدیون دیگه چون شدي

 :گفت و زد پوزخندي ارنیک

ــراي- ــیدن ب ــه رس ــدفت ب ــزي و ه ــه چی ــت ک ــت قلب ــدگی،میخواس ــب و زن ــد قل ــرو چن  نف
 !!هستی طلبکارم االن!!سوزوندي

 :گفت و بلندشد دوزانو روي از
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 !!ترم بازنده هم بازنده یک از االن ولی بودم برنده زمان اون هرچند من-

 دوســه شــایدم و بچــه و شــوهر االن مــنم میکــردم بیــرون دلــم از رو علــی عشــق اگــه شــاید
 بـراي  چیـزي  دیگـه  حـاالمن  و کـرد  کـورم  جـوونی  شـور  اون کـه  افسـوس  ولـی  داشتم نوه تا

 !!بگیرم مستانه و شکیال از انتقاممو آخرین میخوام ولی!!ندارم باختن

 !!بازگشت چهارلیتري دبه با و رفت انبار گوشه تاریکی سمت

 دلـم  کنـد  نگـاهم  و باشـد  کـه  همـین !!بـردم  پنـاه  آرنیـک  بـه  و کشـیدم  عقـب  خودرا ترسیده
 !!میشود گرم

 ام شـامه  بنـزین  تیـز  و تنـد  بـوي !!ریخـت  نفریمـان  سـه  هـر  اطـراف  آنـرا  و بازکرد را دبه در
 !!پرکرد را

 !!بود فایده بی تالش انگار ولی کند باز را هایش دست داشت سعی آرنیک

 :گفت و آورد در اش مانتو جیب از را فندکش

 !!ماست همه قصه آخر اینجا-

ــر ــه آخ ــق قص ــی عش ــکیال و عل ــر!!ش ــه آخ ــک قص ــک و ماه ــا!!آرنی ــه اینج ــی هم ــوم چ  تم
 !!میشه بسته چندساله و بیست قصه این دفتر امشب!!میشه
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ــی ــه از قبــل و فشــرد را فنــدك شاس ــداي،بشــود زده جرقــه اولــین اینک  در بازشــدن ص
 !!بلندشد آهنی

ــدك ــتش از فن ــد دس ــین روي و لغزی ــاد زم ــداي!!افت ــدم ص ــاي ق ــدنفر ه ــه چن ــدن ک  میدوی
 !!میکشت را سکوت

 !!شمس مهرانه کن تسلیم خودتو-

 منصوري؟؟؟ میثم!!دادم دوران در سمت به را چشمم!!آشنابود صدایش

 :گفت تحکم با و گرفت مهرانه سمت را تفنگش

 بـر  عـالوه !!نکـن  پـرت  بـاتالق  تـه  بیشـتر  خودتـو  پـس  هسـت  زیـاد  کـافی  اندازه به جرمت-
 اداره بـــه شـــمس متـــین آقـــاي رو مـــدرکش کـــه هـــایی جـــرم و مخـــدره مـــواد قاچـــاق

 !!شد اضافه جرمات به هم ربایی آدم،آورده

 !!بودیم شده گیج کافی اندازه به آرنیک و من و میکرد نگاه میثم به فقط مهرانه

 !!بازکردند را آرنیک و من پاي و دست بودند میثم همراه که مامورهایی از دونفر

ــا ــه ب ــدنم اینک ــک ب ــده خش ــود ش ــی ب ــه ول ــرعت ب ــودرا س ــوش در خ ــک آغ ــوس آرنی  مبح
 !!کردم



 اختصاصی نگاه رمان
 

409 
 

 بـین  را سـرش  و فشـرد  خـودش  بـه  را مـن  محکـم  بـود  تـر  تـاب  بـی  مـن  از انگـار  کـه  اوهـم 
 گفت؛ و کرد فرو موهایم

 !!زمردي چشم شد تموم دیگه-

 :گفتم و فشاردادم او به بیشتر را خود

 شد؟؟ تموم چی همه-

 :گفت و بوسید را موهایم

 !!شد تموم-

ــرون آغوشــش از ــدم بی ــین روي کــه را ام شــده خــاکی شــالم و ام ــده متالشــی زم ــود ش  را ب
 !!کشیدم موهایم روي

 !!افتادیم راه و گرفت محکم را دستم

 :گفت و کرد جدي خنده میثم

 شمس؟؟ خانوم نکردین که تعجب-

 :گفتم و شدم جدي خودش مانند

 منصوري؟؟ آقاي نکنم تعجب چرا-

 :گفت و برداشت سرش روي از را نظامیش کاله
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 !!میدم توضیح حتما براتون-

 کــه مهرانــه بــه و گــرفتم چشــم میــثم از!!میکــرد نگــاه میــثم بــه خصــمانه هــم هنــوز آرنیــک
 ســرش و کــردم حــس را نگــاهم ســنگینی انگــار!!کــردم نگــاه بودنــد بســته را هــایش دســت

 !!گرفت باال را

 !!دخترم کن حالل منو-

 !!زد فندك سریعا و وایستاد اي گوشه در!!رفت فندك سمت و کشید را هایش دست

 !!شنیدم که بود نوایی آخرین مهرانه جیغ و کشید شعله آتش

 !!نفهمیدم چیزي دیگر و کردم پنهان ارنیک سینه در را سرم

** 

 )بعد یکسال(

 !!کردم حائل کمرم پشتم را دستم و کشیدم ام برآمده شکم به دستی

ــا برمیداشــتم آرام را هــایم قــدم ــادا ت ــا مب ــاگیر دســت و بلنــد لبــاس ایــن ب  زمــین نقــش وپ
 !!شوم

 :گفت لبخند با و بلندشد مبل روي از دیدنم با پدر

 دخترم؟؟ کمکت بیام-
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 :گفتم و دادم بیرون را نفسم

 !!شده سنگین تازگیا فسقلی این!باباجون نه-

ــدي ــه لگ ــکمم ب ــد ش ــا میزن ــالم ت ــورکند اع ــتم!!حض ــوازش را دس ــکمم روي وار ن ــان ش  تک
 !!دادم

 :گفت و گرفت را دستم پدر

 !!ماهکم بشین بیا-

ــا ــک ب ــدر کم ــی مبــل روي پ ــه را نگــاهم!!نشســتم راحت ــاي ب ــا و دوخــتم ام کــرده ورم پاه  ب
 !!است کرده چاقم چقدر حاملگی گفتم خود

 !!میزند رحمم دیواره به تري محکم لگد اینبار کوچکم دخترك

 !!دوختم چشم آرنیک پدرو و من تایی سه عکس قاب به و زدم لبخندي

ــام از ــات آن تمـ ــال اتفاقـ ــته یکسـ ــال!اســـت گذشـ ــت یکسـ ــر اسـ ــم دیگـ  غصـــه و غـ
ــرادي!!نمیخــورم ــه اف ــدگی وارد ک ــی زن ــم ب ــده رنگ ــد ش ــناختم را بودن ــدر و ش ــدر چق  دان ق

ــودم آنهــایی ــد کمکــم کــه ب ــا!!کردن ــه ب ــاد ب ــثم اوردن ی ــد می  کــه پلیســی!!زدم ملیحــی لبخن
ــداختن بــراي ــه گیران ــا خــانواده نزدیــک مهران ــرایش و شــد م ــوعی ب  محســوب ماموریــت ن
 !!میشد
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 بـود  مـرده  قبـل  ماهـک  دیگـر !!بـودم  شـکرگذار  را بـود  شـده  عایـدم  کـه  خوشـبختی  و عشق
 !!بود شده زاده دختري مرده ماهک آن کفن از و

 !!وپناه پشت و داشت پدر که ماهکی

 !!داشت دوستش عاشقانه که مردي و

 !!آمد سمتم رنگارنگ هاي بسته کلی با افسون و بازشد پشتی در

 !!داد نشانم را دخترانه هاي لباس و بازکرد هارا بسته ذوق با

 !!بود کرده ذوق هم دخترکم

 :گفت و گرفت را دستم افسون

 !!اونجان همه،باغ تو بریم بیا-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !!بریم تا کن عوض لباساتو-

 :گفت میکرد مرتب را تونیکش که همانجور و درآورد را شالش و مانتو

 !!بریم حاال-

 ســنگینی!!میــداد عــذابم حــد از بــیش ســنگینی!!بلندشــوم تــا کــرد کمــک و گرفــت را دســتم
 !!شدیم خارج خانه از و انداختم افسون بازوي روي را ام
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 !!میرفت ضعف ام معده و بود کرده تحریک را اشتهایم کباب جوجه و دود بوي

 :گفت و آمد سمتم دیدنم با آرنیک

 !!خانوم شازده اومدي بالخره-

 :گفتم و دادم تکان سري

 !!گشنمه اوهوم-

ــتش ــت را دس ــرم پش ــت کم ــرا و گذاش ــو م ــید جل ــب!!کش ــایش ل ــار را ه ــه کن ــم الل  گوش
 :کرد زمزمه و گذاشت

 خــودم وگرنـه  شــکمته تـو  تولـه  ایــن کـه  حیـف !!نکــن غنچـه  اونجـوري  لبــاتو گفـتم  صـدبار -
 !!میخوردمت

 :گفتم و کردم بلندي خنده

 !!اقا صبرکنی باید دیگه یکماه هنوز-

 !!نشستیم خورده آب تازه هاي چمن روي و کشید را دستم

 :گفت و درآورد کاور تو از را گیتارش رادمهر

 هــم فالـه  هــم،بخونـه  آهنــگ یـک  هــرکس!!میکنـیم  بــازي یـک  بشــه آمـاده  ناهــار تـاموقع -
 !!تماشا
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 :گفت و زد چنگ را گیتار افسون

 !!من اول-

 روي را دســـتم!!گذاشــت  شــکمم  روي را هـــایش دســت  و کــرد  بغلـــم پشــت  از ارنیــک 
 !!دادم تکیه اش سینه به پشت از را سرم و گذاشتم دستش

ــم ــایم چش ــتم را ه ــرق و بس ــر غ ــنش عط ــدم ت ــام!!ش ــاطرات تم ــوي از خ ــم جل ــایم چش  ه
 !!ترمیشد پهن لبخندم و میگذشتند

 !!آرنیکه نوبت-

 !!گرفت دستش در را گیتار و برداشت شکمم روي از را دستش

 خواندن؛ به کرد شروع و دوخت من به را جذابش و گیرا نگاه

 عشقم اسممو صداکن-

 خوبه من واسه صداتم

 من چشم ي تو نگاه

 خوبه من واسه نگاهتم

 بازکردي موهاتو بازم

 موهاته تو موجی عجب
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 زیرسرداري دریا یک

 پلکاته پشت دریا یک

 نمیشم آروم قسم چشمات به

 زیربارون بامن نیاي تا

 !!آسون و ساده میشم وابسته دارم دلبستن احساس این به

 دارم نفس پشت نفس

 میگیرم تو از هوامو

 خوبم خودم با باشی تو

 سیرم خودم از نباشی

 بارونه شهر هواي

 گردي شب داره حالی چه

 ابره هوا نمیدونم

 !کردي باز موهاتو تو یا

 نمیشم آروم قسم چشمات به
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 زیربارون بامن تانیاي

 دارم بستن دل احساس این به

 !!اسون و ساده میشم وابسته

 

 »...)پایان(«
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