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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 
   سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com  

   

  

   

  

  

  به نام خدا:

 ییلب الال ریداد. ز یشان م يباز شیپنجه ها انیو م دیکش یپرپشت پسرك م يانبوه موها انیدستانش را م
  کرد:  یمحبوبش را زمزمه م

  سهیخس ایالالالال بخواب دن-

  سهینو یخوب م یکمتر کس واسه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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  غرق خنده شهیلب هاش هم یکی

  ...سهیخ سیچشماش تو خوابم خ یکی

  مامان؟-

  جان مامان؟-

  خود را مچاله کرد. شتریب پسرك

  تو و بابا بخوابم. نیب امیباشه؟ من ب ينجوریا شهیهم شهیم-

. ستمیخونه ن شهیمن که هم یتو اتاقش بخوابه. تازه ، مام ییتنها رهیبگ ادی دینه عشق مامان. مرد کوچک من با-
  که... شهینم

  بنشاند. یداشت لجوجانه حرف خود را به کرس ی، هنوز سع پسرك

  بخوابم. ششیذاره من پ یبابا م یستیتو ن یوقت یآخه مام-

پسرش  يبا موها يداد کرد. همچنان مشغول باز یماهان گوش م يها یزبان نیریکه در سکوت به ش یبه حام ینگاه
  شد.

  اتاقش  يتو رهیبگ ادی دیسالشه. با 7 گهیکنه. پسر من د یم یباهکار اشت یلیبابا خ-

  !ایخواب یبابا نم شیکه من نبودم پ ییبه بعد هم وقتا نی. از ابخوابه

. با همان لبخند دینشست. خم شد و گونه اش را بوس یحام يلب ها انیم يخودش را مچاله کرد. لبخند پسرك
  »؟ياجازه بد شهیمامانش نم«گفت: 

  . رینخ-

  »بخواب مامان.«ماهان نشاند و گفت:  يموها يرو يبوسه ا بعد

استراحت کند.  ی. چشمانش را بست تا او هم کمدهیداد که خواب یمنظم اش نشان م يبعد ، نفس ها قهیدق چند
  گوشش را نوازش داد. یحام يصدا
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  انا؟یک-

  جانم؟-

  بمونه.  ينجوریجمعمون ا شهیکاش هم-

  بود. ينگاه دوخت که در نظرش اسطوره صبور يرچشم گشود و به همس انایک

  ...گهیهست د-

  رو تخت جا به جا شد. یکم یحام

  چقدر جونت در خطره. یدون ی. مییکه به دور از اون کار کذا نهینه ، منظورم ا-

  کشم. یکنار م يروز هیتونم بکنم. اما باالخره  یاش نم يکار یدونم. ول یم-

  ترسم. ی. من همه جوره پات هستم. اما میکنم که ولش کن یدلهره. االنم اجبارت نم نیمن برام سخته ا انایک-

  نشاند. یدست حام يرو يجلو آمد و بوسه ا یکم انایک

مال تو و ماهان.  شمی. ميکشم کنار. به دور از هر خطر یدارم. تموم که شد ، م کیکار کوچ هی. االن یدونم حام یم-
  خوبه؟

  خوبه. یتو بگ یهر چ-

********  

 ی، گوشش را نوازش م انویپ یقیو موس یلیزندوک ي. صدادیرقص یچشمش م يبود که جلو يبه بخار قهوه ا نگاهش
  داد. 

  چشم من بهانه يبرا بایتو ، باران ، چه ز یب«

  انهی، نامت ، زده به قلبم تاز ادتی

  امدین ي، بعد از رفتنت ستاره ا ی، رفت یوقت
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  »انهیزد بر آش يعشقت ، چه شعله ا داغ

که از  یپاك کردن قطرات يبرا یشد. تالش یتار م دشیبود که لحظه به لحظه در د يهنوز به بخار قهوه ا نگاهش
 يکرد. آه! چه روزها یدادند نم یصورتش سر م يو لرزان خود را رو افتندی یگوشه چشمان سرخش راه خود را م

  .ستی. به خدا قسم که نمیتر از انتظار؟ ندار زیغم انگ می! مگر داریتلخ

  ییآ یجان من سر آمد ، نم بهار«

  ییآ یبه رنگ غم در آمد ، نم خزان

  »ییآ یبه جانم نشسته ، نم يقرار یب يها قهیدق

 نیگذارد ا یساعت است که حضورش را کنارش ندارد. اما مگر م 8! فقط ایکند اآلن؟ حالش خوب است؟ خدا یم چه

 ؟یفهم یقرار؟ دلتنگ بود. م یدل ب نیگذارد ا یگذرد. اما مگر م یساعت است از تماسش م 3صاحب؟ فقط  یدل ب

  دلتنگ! 

  ییآ یام در انتظارت ، نم نشسته«

  ییآ یمن به راهت ، نم سیچشم خ دو

  »ییآ یدلم را شکسته ، نم ییموسم جدا يهوا

را پاك  شیو اشک ها دیاش را باال کش ینی. بختیزنگ اعصاب خرد کن تلفن همراهش ، خلوتش را بر هم ر يصدا
  به صفحه تلفن ، تماس را متصل کرد. یضبط را کم کرد و بدون نگاه يکرد. صدا

  بله؟-

  .دیچی، در گوشش پ لینگران آن يصدا

  ؟یی! کجانیسل-

  خ...خونه.-

  ؟يداد یچرا تماسم رو جواب نم-



  در امتداد مرگ جلد دوم

 
7 

 

  ».دمینشن ؟يتماس گرفته بود«پاسخ داد:  متعجب

  چنگ انداخت. نیبر حال بد سل یعصب يبه صدا لیآن

  انقدر...-

  که فشرده شد! یبغض! دوباره آه! دوباره قلب دوباره

  ؟یانقدر چ-

  .یچیه-

  اشک! دوباره غم! دوباره درد نبودن و انتظار! دوباره

  راحت شد؟ التی. خلی. آره آندمیکردم که نشن هیآره انقدر گر ؟ی! انقدر چل؟یآن یچی! ه؟یچیه-

  من... نیسل-

  ». خداحافظ.ینداشت يدونم. قصد بد یآره ، م«: دیحرفش پر انیم

کاناپه سه نفره انداخت.  يکاناپه پرت کرد و خودش را هم رو يرا رو لینماند و تماس را قطع کرد. موبا یجواب منتظر
  ...»1،2،3،4«بود. با همان هق هق سوزناك ، آرام شمرد:  دهیامانش را بر هیگر

********  

که با تمام محبتش او  یصورت زن يلبش جا خشک کرد. دستش را رو يرو یعکس دو نفره زوم کرد. لبخند تلخ يرو
  .دیداده بود کش يرا در آغوشش جا

  يسار یمام«

  میخوام برگردم به قد یمن م 

  رمیگ یدستم گل و م یحسو دارم وقت نیا

  يسار یمام
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  ام  ییهنوز همون کوچولو من

  »دمید یتو رو م یوقت دیلرز یدست و پام م که

اش را خرج تنها بزرگ کردن  یکه جوان یخودش که چقدر دلتنگ مادرش بود. زن يدانست و خدا یم خودش
  داشت نرگس خانوم. يریدلگ يایگذاشته بودند. عجب دن شیکرد که حال هر دو تنها یفرزندان

  وقت چیه يعروس ندار يدیاگه د یمام«

  بدون پسرت مرده چون

  نمه خورده هیو اونم از هر کدوم  هیردپر نام ایدن

  بگم حرف دلو یمن به ک یاگه تو نباش یمام

  »ولو قهیبود که پسرتو کرد در عرض چند دق ایدن بگم

   گریکه د یلحظات يخورد برا یکرد و حسرت م یعکس ها را رد م یکی یکی

فشارد. هه! چه پسر  یاش چنگ انداخته و با تمام زورش قلبش را م نهیداخل س یکرد دست ی. احساس منداشتشان
  !یبیغر

  مایخوام برم اون قد یم«

  یکن لیبهم تحم حرفتو

  وینوکیپ نیع بشم

  یام کن هیدروغ بگم تنب 

  خونه امیروز ب هیخوام  یم

  نباشه چشمام از غر خون

  »به جا الکل میک یبستن يبار بده بو نیا دهن
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*********  

  آراز؟-

  اومدم. رونیلپ تاب رو بستم و از اتاق ب محکم

  شده؟ یچ-

  .دمیفهم یدرهمش م يبود. از اون اخم ها یعصب

  تو همون خونه ات. يموند یم يآهنگ گوش بد یخواست ی. متیمامور میسرمون اومد ریخ-

  یم نییصفحه لپ تاب باال و پا يکه رو یو کنارش جا دادم و به خطوط خودم

  رفتن چشم دوختم. 

  شده؟ یآرشام. چ الیخیب-

  »گوش بده.«. آروم گفت: کریاسپ يرو از گوشش برداشت و صدا رو گذاشت رو هدفون

  شد گوش دادم: یکه رد و بدل م يدقت به حرف ها با

  ؟يامشب وقت دار-

  داشته باشم. ياممم... فکر نکنم کار-

  دنبالت. امیباشه. پس م-

  »گوش کن.«لب زمزمه کرد:  ری آوارد و زبگم که دستش و به نشانه سکوت باال يزیچ خواستم

دخترك رو  نیا يآشنا يفکر کردم که من صدا نینبود گوش دادم و به ا بیمکالمه که اصال هم برام عج نیادامه ا به
  .دمیکجا شن

  .شهی. مثل همنمتیب یم 7ساعت -

  جان. گلیفعال آ-
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 گلیجان! آ گلیصدا برام آشناتر شد. آ نیتازه آشنا بودن ا». جان گلیآ«بود تا مبهوت بمونم.  یدوتا جمله کاف نیهم
،  دمیآرشام رو شن يلحظه احساس کردم مغزم در حال انفجاره.  صدا هی! ؟يکار به کارن دار یجان تو چ گلیجان! آ

  نداشتم. يبهش توجه ا ادیاما ز

که تهش دختره رو  هییایهمون دوست ياشروع بر هی نمیکنم ا یمشکوك بود. فکر م کمیمکالمه  نیاحساس کردم ا-
  دزدن. یم

 گلیآن به خودم اومدم. آ هی! گلیآ يشناسن. وا یو م گریوقته هم د یلیبود. خ دایجان گفتنش پ گلی! از آگلیآ آخ
سابقم که بود. هم خون هر چند  ي. دوسش نداشتم اما دخترعمه ام که بود. نامزد هر چند اجبارگلیخطر بود. آ يتو

خانواده ام در خطر  ياز اعضا یکیداد. جون  یاجازه نم انمتونستم. وجد یباعث طرد شدنم از خانواده ام که بود. نم
  بود.

  !گلیآ-

  بلند بود که تعجب کنه. نه اونقدر کوتاه که نشنوه. ينه اونقدر صدام

  مگه؟ شیشناس یم-

شدم ، تنها  یکه از خونه خارج م يلحظه ا نیآخر يچنگ زدم و تو چمیسوئ و یبه گوش عیرو ندادم. سر جوابش
همون  يانداختم و استارت زدم. تو نیماش يخودم و تو عیسوال آرشام شد. سر بیپر از اضطرابم نص »گلیآ يوا«
 گلیدونستم آ یخورد. م ینم خاك میمخاطب ستیل يوقت بود تو یلیرو لمس کرد که خ غمای، دستم اسم  نیح

 يراحت بود که شماره ا المیخ یزدم. از طرف یباهاش حرف م دیداشتش. با غمایشماره اش رو عوض کرده بود. قطعا 
 يبرا نیافتاد و ا ینم یعنی. نهیتونست بب یاز اونور خط نم یام انداخته بودم رو کس یگوش يتو تیمامور نیا يکه تو

به  ینوع خط رو فراموش کردم. هر چ نیمن واقعا اسم ا دی: دوستان ببخشسندهی.*(سخن نودخاطرمون بو نانیاطم
شدم که  یم دیشدم.) کم کم داشتم ناام جیبهش فکر کردم. اما متاسفانه بدتر گ یلی. خادینم ادمی ارمیمغزم فشار م

  ».دییبفرما«: دیچیگوشم پ يتو غماینازك  يصدا

  عجله  هیرو نداشتم. فقط  يا شهیکل يها یو حوصله سالم و احوال پرس صبر

  شد. یگرفته م دیکه حتما با یتماس هیداشتم و  ناقابل

  ! آرازم.غمای-
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  »لحظه... هی«گفت:  ریتاخ یکم با

  لحظه شد. کیگفتم. واقعا هم  یآروم ي»بدو«

  افتاده؟ی. چرا شماره ات نرونیجمع بودم. اومدم ب يتو-

  .ستیمهم ن-

  .ادیم نهیکه از ته س یی. از اون نفس هادیکش یقیعم نفس

  شده؟ يزیچ-

  »رو بده. بدو. گلیشماره آ غمای«: دمیعجله کلمات رو کنار هم چ با

  آخه...-

  »کارم واجبه. بده. گمی. ماریآخه ن غمای«: دمیحرفش پر ونیو م دمیکش يادیفر سرش

  »؟یکن یم ادداشتی ؟یزن یباشه. چرا داد م«گفت:  یآروم ییصدا با

  . سایوا-

  .دمیکش رونینگ و خودکار رو از داشبور بر یپارك کردم. دفترچه آب يکنار

  بگو.-

  کاغذ وارد کردم. يو شمرده شمرده شماره را گفت و من هم با عجله رو آرام

  ممنون. خداحافظ.-

 ینموندم و تماس رو قطع کردم. شماره رو گرفتم و به ضبط وصل کردم. دوباره راه افتادم. جواب نم یحرف چیه منتظر
 يصداش تو دهیبوق نرس نیبار دوم شماره اش رو گرفتم. به دوم ي! براگلیداد. لعنت بهت آ یجواب نم یداد. لعنت

  »بله؟«: دیچیپ نیماش يفضا

  !گلیآ-
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  »؟یآر...آراز! خودت«اسمم و زمزمه کرد:  ناباور

  »؟يدی. فهمرونیب ير یباهاش نم گلیآ«توجه گفتم:  بدون

  بود. یاش حرص داشت. عصباومد. صد رونیاز حالت بهت ب یناگهان یلیطور خ به

  ؟يکرد دایشماره منو از کجا پ-

  دونم که چقدر موفق بودم. یکردم صدام باال نره. نم یسع

  . نرو...رونیب ير یبا اون نم گمی! مگم؟یم یچ یفهم یم گلیآ-

  »؟يکاره ا یچ ؟یدون یاصال تو از کجا م است؟ینجوریاِ! ا«، گفت:  دمیجوابش و در رابطه با شماره نم دیفهم یوقت

  هم فشار دادم. يحرص چشمام و رو با

  اعصابم نرو! يرو گلیآ-

  »؟يدی. فهمرونیگم کن ب میرفتم ، گورتو از زندگ تیآراز ، از زندگ نیبب«شمرده کلماتش و ادا کرد:  شمرده

  هم رفت. یلیصدام و کنترل نکردم. صدام باال رفت. خ گهید

  دونم. یم يزیچ هیگفتم باهاش نرو. حتما -

  خداحافظ.-

  بار هم جوابم و نداد. نیدهم يبار ، دو بار ، برا کی. ختیممتد ، اعصابم رو بدتر به هم ر يبوق ها يصدا

  . لعنت.گلیلعنت بهت آ-

**********  

  لبام نشوندم. يرو یتصنع يلبخند

  ؟يسالم. چطور-

  .يسالم. خوش اومد-
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  »د؟یرستوران جد«به دور و بر کردم و گفتم:  یرو کنارم گذاشتم. نگاه فمینشستم و ک یصندل يرو

  .هیرانیا نجایا-

  باال رفت. میاز ابروها یکی

  زنه. یله له م یرانیا دهیکوب هی! چه خوب! دلم واسه ؟یراست-

  ادیبزنه. اصال اون ز ادیم شیکم پ یلیکه خ ییزد. از اون لبخندها يمحو لبخند

  تماس آراز افتادم: ادی خنده. گارسون اومد و سفارشامون رو گرفت. ینم 

  ».رونیب ير یباهاش نم گلیآ«

به صفحه  ی. نگاهدمیکش رونیب فمیک يام رو از تو یگفت نرم. گوش یم یدونست؟ اصال واسه چ ی! اون از کجا ميوا
 يحرفاست. با چشم ها نیتر از ا قیدق مانیافته. ا یکه شماره اش نم یپاسخ از همون خط یاش کردم. ده تا تماس ب

  »شده؟ يزیچ«شده نگاهم کرد:  زیر

  »خواد بشه؟ یم ینه. چ«و تکون دادم:  سرم

 دیخبر جد«هم گره کرد:  يتو زیم يگرفت. دستاش و رو یاش را از صندل هیزمزمه کرد. تک یکوتاه» خوبه«لب  ریز
  »؟يندار

 یلیخ می. زندگهیتکرار یچ . کال همهي، حرفا تکرار ي، آدما تکرار يواقعا نه. روزا تکرار«باال انداختم:  يا شونه
  »راکده.

  ».میزن ینم يخب امروز حرف تکرار«نگاهم کرد:  مرموز

  ؟يچجور-

  »باشه. يتکرار ستیکال امروز قرار ن«کرد:  زیو دوباره ر نگاهش

 مانیا«: ختیشونه ام ر يبستم رو یبلندم که دم اسب ياز موها ی. سرم و کج کردم که کمارمیحرفاش سر در نم از
  »فهممت. ی. نمیزن یامروز گنگ حرف م
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  ». بعدا...یفهم یم«واسم معما شد:  بیاون پوزخند عج لیو دل دیکش یقیعم نفس

  بلندم يانداختم و با ناخن ها نیینکنم. سرم و پا ریدرگ ادیدادم خودم و ز حیترج

 یبرنج يرو دهیکوب دنیکه گارسون سفارشامون رو آوارد. با د دیطول نکش يزی. چدمیکش زیم يرو یفرض يخط ها 
داد ،  یام رو نوازش م ینیو فراموش کردم. بوش که ب مانیآراز و مرموز بودن ا يبود ، تمام حرف ها یکه روش زعفران

  »دا؟نخوردم خ هی! آب دهنم راه افتاد. از کيوا«کرد. با ذوق به بشقابم نگاه کردم:  کیتحر شتریاشتهام و ب

لبانش نشوند. قاشق و چنگالم و برداشتم و با اشتها شروع به خوردن غذا کردم. با لذت  يرو يهام لبخند يباز هول
وقته  یلیکرد. سرم و که باال آواردم ، متوجه شدم خ یم ینیکردم. نگاهش روم سنگ یو مزه م دمیجو یکباب رو م

  »تو؟ یی! کجامانیا«صورتش تکون دادم:  يکنه. دستم و جلو یداره نگاهم م

  »جام. نیهم«مکث گفت:  ینگاهم کرد و با کم فقط

  »؟يخور یپس چرا نم«غذاش اشاره کردم:  به

  »!گلیآ«جلو:  دیخودش رو کش یکم

  »هوم؟«: دمیاز غذا کش دست

  .میحرف نزن يگفتم امروز قراره تکرار-

  »!مانیا یمشکوک یلیخ«نگاهش کردم:  متعجب

  »زنم؟ یحرف نم يچون تکرار«لبش باال اومد:  گوشه

  »منو. ي. سکته دادگهیبگو د يوا«: دمیکش یپوف

  »دوستت دارم.«همون لبخند کج گفت:  با

  »!؟یچ«زدم:  غیج بایتقر

  »؟یگفت یتکرار کن چ گهیبار د هی«خوردم. چنگالم رو جلوش گرفتم:  ی. و من حرص می. طوالندیخند

  »رم. دوستت دارم. دو...ستت...دا...رم.دوستت دا«رو کج کرد:  سرش
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  »گه؟ید یکن یم یشو...شوخ«کردم. با تته پته گفتم:  یخندونش نگاه م يبه چشم ها مبهوت

  .مینه. کامال جد-

  »!يوا«: دمیکش میشونیرو به پ دستم

********  

  !نیسل-

  هوم؟-

  ».نیبش ایخورم. ب یگفتم که نم«جا بلند شد و به سمت آشپزخونه اومد:  از

خشک و  ادیکه مهمون م شهینم«ها نشستم:  یاز صندل یکی يگذاشتم و خودم رو ينهارخور زیم يو رو يچا ینیس
  »...یخال

  »روح شده. هیرنگ و روت شب«ام نشست:  ییروبرو یصندل يرو

  ولش.-

  »نامزد کرده. لیآن«اش رو برداشت و کف دستش و دورش حلقه کرد:  ییفنجون چا آروم

  ».یبه سالمت«کردم:  تفاوت نگاهش یب

  آراز نگفته بود؟-

  »اون بدبخت اصال وقت کرد؟«: دمیو به چشمام کش دستم

  »!نیسل«گفت:  یحرص

  هوم؟-

که حاال حاالها آدم  نیدر عجبم. آخه ا کمیمن «: دینوش ي. فنجون رو به سمت دهنش برد و جرعه ادیکش یپوف
  ». دخترعمه اش بود.دمیازدواج نبود! تازه نامزدشم آوارد د
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  »خوشبخت بشن.«و تکون دادم:  سرم

  يزیکه ناگهان چ دمیام نوش ییاز چا یرد و بدل نشد. کم نمونیب یصحبت گهید

  »درسا!«ذهنم جرقه زد:  يتو 

  »بله؟«جا بلند شد و فنجونم رو برداشت:  از

  »قبر آسا کجاست؟ یدون یتو م«: ییظرف شو يذاشت تو یو بهش دوختم که داشت فنجونا رو م نگاهم

  »گه؟ید هیآسا؟! آسا ک«گفت:  متعجب

  ، خواهر آراز. لیآن يدخترعمو ؟یشناس ینم-

  »دونم کجاست. قطعه (...) بهشت زهرا. یآهان. آره ، آره. م«: گمیم یچ دیفهم تازه

  »چطور؟«فنجونا بودم که گفت:  دنیکردم و از جا بلند شدم. در حال آب کش يتشکر

  »خواستم برم. ی. میچیه«گذاشتم:  زیم يدر آواردم و به همراه دوتا بشقاب رو خچالیرو از  وهیم ظرف

  »؟یبه خواهر شوهرت سر بزن يبر يخوا یم«گفت:  طنتیش با

  »درسا! لوس نشو.«اخم گفتم:  با

  »باشه بابا. اخم نکن.«زد:  اریبه خ يو گاز دیخند

  »رسونمت. یمن سر راه م يخوا یم اگه ؟يبر يخوا یم یک«فوت کردم که گفت:  رونیرو ب نفسم

  زحمت نشه برات.-

  ؟ینه بابا. چه زحمت-

*******  

اسم آشنا توجهم رو به خودش جلب کرد. چند بار اسمش  هیداشتم که  یرنگ قدم بر م یمشک يسنگ ها نیب آروم
  »آسارستگار«لب زمزمه کردم:  ریرو ز
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   يخوندم. با صدا يلب فاتحه ا ریسنگ گذاشتم و ز يرفتم. دستم رو رو جلو

  »خانوم؟ زمیآب بر«سرم رو باال آوردم:  يا پسربچه

  »آره.«رو تکون دادم:  سرم

  شست ، نگاهم بهش یکه سنگ رو م یطول مدت يسنگ قبر رو شست. تو آروم

. آورد یاش دلم رو به درد م یکهنه و خاک رهنیبود پوستش سبزه شده بود. شلوار و پ ستادهیآفتاب ا ریبود. از بس ز 
عروسک  هیاون باالها هر روز  دیاز بچه ها با يسر هیآدم ها؟  نیچقدر تفاوت ب ایو پاره بود. خدا یمیکفش هاش قد

 یسنگ هیآفتاب منتظر باشه تا  ریز ينجوریکهنه ا يلباس ها بابچه  هی نجایو ا رنیدستشون بگ یچند صد هزار تومن
  واقعا عدالتت رو شکر.  ایحقه؟ خدا نیلطف کنه با منت هزار تومن بهش بده. ا یکیبشوره 

  »تموم شد خانوم.«رشته افکارم رو پاره کرد:  صداش

  ».زمیممنون عز«در آوردم و به سمتش گرفتم:  یده هزار تومن هیکردم و  فمیک يتو دست

  امرزهیخدا ب«هول داد و گفت:  بشیج يزد. اسکناس رو تو یهاش برق چشم

  »خانوم. خداحافظ. 

  و نگاهم رو به سنگ دمیکش یاش رو برداشت و با عجله دور شد. آه يبطر بعد

  شد. االن فیجوون بوده که. ح یلیفوت شده بود. خ یسالگ 27 يقبر دوختم. تو 

 ؟یدون یم ؟یسالم. خوب«شدن:  یم فیزنده بود حتما ازدواج کرده بود و بچه هم داشت. آه هام پشت سر هم رد اگه
 ؟یدونست یدوستت داره. م یلی. خدمیآراز د شیشناسمت. فقط عکست رو پ ینم ادیز. من شتیپ امیباره م نیاول

داداش داشتم تا حواسش بهم بود و  هیمنم  اشخواهر و برادر عاشق هم نباشن؟ ک هی شهی. مگه میدونست یحتما م
  »راستش... ؟یکن یفکر نم ينجوریشد. تو ا ینم ينطوری. اگه اون بود اادیبالها سرم ب نیگذاشت ا ینم

آسا؟ من آراز رو  یدون یرو بهت بگم. م يزیچ هیامروز اومده بودم «سنگ گذاشتم:  يگل رو کنار هم رو يها شاخه
مهربونه. حق دارم دوستش داشته باشم مگه نه؟  یلیخاصه. خ یلی. اون خیلیاز خ شتریب یلیدوست دارم. خ یلیخ
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که؟  یدون ی. خودت مونشمیمد شهیاومد. من هم یسر من م ییبالفرشته ست. اگه اون نبود ، معلوم نبود چه  هیاون 
  »براش تنگ شده... یلی. دلم خنمشینب گهیترسم د یترسم آسا. م یرو تموم کنه. م تیخواد اون مامور یرفته. م

. خدا يخوب بود یلیگفت تو خ یبراش دعا کن آسا. م«رو بسته بود:  دنمیراه نفس کش یبغض لعنت نیکردم. ا بغض
. چمی. من بدون آراز هرمیم یکنم براش دعا کن. آسا اون نباشه من م ی. خواهش مدهیخوب گوش م يبه حرف آدما

  »دوستش دارم. دعا کن برگرده. دعا کن... اشقانهمن شد. اومد و شد صاحب قلبم. من ع یوارد زندگ يدفعه ا هیآراز 

برم. ممنون که به درد و دل هام گوش  دیافظ. من باخداح«: دمیکش یصورتم پس زدم. آه يهام رو از رو اشک
  ».يداد

 نیزم يرو فیک یفشردم. گاه یانگشت هام م نیرو ب فمیک يبه سنگ زدم و از جا بلند شدم. بندها يتقه ا بعد
سرم انداخته بودم ، مرتب کردم. لب هام خشک  يحوصله رو یشد. دستم رو باال بردم و شالم رو که ب یم دهیکش

 دییبفرما«رو به سمتم گرفت:  يشربت نذر ینیاومد و س ي. چون همون موقع مرددیشده بود. انگار خدا صدام رو شن
  »خانوم.

رو به سمت  وانیگفتم. ل یکوتاه امرزیلب خدا ب ریبار مصرف رو برداشتم و ز کی يها وانیاز ل یکیخدا خواسته  از
لذت بخشش تا عمق وجودم رفت. شربت  ینعمت بود. خنک هیاون گرما ، انگار  ي. تودمینوش يانم بردم و جرعه اده

شد ، دست تکون دادم و سوار  یکه رد م یتاکس نیولا يسر دادم. برا فمیک يرو تو وانشیو ل دمیرو تا آخر نوش
 یکرد با دستمال یم یفوق العاده گرم بود و راننده مسن سع دیتاب یم میکه مستق یبه خاطر آفتاب یتاکس يشدم. تو

 یمیفوق قد يپژو نیکولر روشن بود ، اما گاز ا نکهیصورتش رو پاك کنه. با ا يکه دور گردن انداخته بود عرق ها
اومد که  شیاتفاقات پ ی. اون روز انقدر ناگهانمیمر شیگرفتم برم پ میرو نداشت. تصم نیکردن ماش نککشش خ

  بشم. چون  ادهیخوام کجا پ یکه م دیکنم. بدبخت کپ کرده بود. مرد راننده پرس یوقت نکردم ازش خداحافظ یحت

رو گفتم. اون هم دور زد و گفت:  ابونیاسم خ یفیضع يبزنه. با صدا انبری، م کیاز تراف ییرها يخواست برا یم
  ».میافت یهم نم کیتراف يتو گهیخوبه. پس د«

کردم  یرو ط ابانیآهسته خ يشدم. با قدم ها ادهیرو حساب کردم و پ هینگه داشته بود. کرا ابانیخ يبعد جلو یکم
اومدم. «بعد صداش اومد:  یبه در زدم. کم يو با کف دست تقه ا دمیکش یقی. نفس عمدمیدر آشنا رس يتا جلو
  »اومدم.
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 ؟يدفعه ا هی یرفت یدختر؟ کجا گذاشت یی! تونیسل«رنگ تعجب گرفت:  شیمن چشم ها دنیرو که باز کرد ، با د در
  »هزار جور فکر اومد تو ذهنم.

  »دلم برات تنگ شده بود. ؟یجونم! خوب میمر«کردم. آروم بغلش کردم و گفتم:  بغض

شده. از اون روز  یکن که چ فیتعر ازیتا پ ریواسم س نیبرو بش«آغوشش فشردم. در رو بست و گفت:  يتو آروم
  »بود. ریفکرم همش درگ

اومد و کنارم گذاشت. خودش هم  ییچا ینیس هیبعد از خونه با  ینشستم. کم یمیقد ییالیخونه و وانیا يو تو فتمر
  »بود؟ یک ارویکپ کردم. اون  دمتیشد؟ د یچ نمیبگو بب«نشست و گفت: 

  از شبانه از خونه رفتم. به فکر یلیاون نامزدم بود. به دل«زدم:  ینیغمگ لبخند

  خواهرم. که اونم شیبراش بهتره. اومدم مثال پ ينجوریخودش بودم. فکر کردم ا 

هفته  هیشد. تا  یعصبان یداشته. اومد و چشمش به من خورد. به خاطر کارم کل يکار نجایا نکهیشد. مثل ا ينجوریا
  »کرده بودم. ی. کار اشتباهنمشینذاشت بب هیهم به عنوان تنب

  »، نه؟ يدوستش دار یلیخ«باال انداخت:  ییابرو

  » .یلیآره. خ«تکان دادم:  يسر

  »؟یینجایدونه ا یهم نگهتون داره. االن م يخدا برا«اش رو به سمت دهنش برد:  ییزد استکان چا يلبخند

  »دونه. ینه. نم«و گفتم:  دمیکش یبه هم فشردم. آه ی. لب هام رو کمدیلرز صدام

  »؟یبهش نگفت یچ يبرا ؟يدختر تو عقل ندار«نگاهم کرد:  متعجب

. رفته ستین رانیا«گونه ام سر خورد:  يکرد و آروم رو دایلجوجانه راه خودش رو از گوشه چشمم پ یاشک قطره
  ».هیترک

  »قربونت برم؟ یکن یم هی. آخه چرا گریخب ، به سالمت«تکون داد:  يسر

  »دلم تنگ شده. کمی. من...فقط دیببخش«پاك کردم:  نمیاشکم رو با آست عیسر
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. شینیب یگرده دوباره م یسالم بر م شاهللای! ازمیعز«و گفت:  دیبه صورتم کش یلبش خونه کرد. دست يرو يبخندل
  »نداره که... هیگر

  »که شاخ و دم نداره. یجون. دلتنگ میمر دیببخش«زدم:  يمحو لبخند

  خی. گهیبخور د«که دست نخورده جلوم مونده بود اشاره کرد:  ییاستکان چا به

  » کرد. 

  »ن؟یکجا با هم آشنا شد«که گفت:  دمینوش يحرف جرعه از چا بدون

! آب ایقرار گرفته بودم. خدا يناجور تیوضع ي! تويبودتم؟ وا دهیگفتم خر یگفتم؟ م یم یلحظه خشکم زد. چ هی
 کی ي... من و آراز... راستش توزهیچ«: دیکردم تا باالخره زبونم چرخ نییدهنم رو قورت دادم. جمالت رو باال پا

  ». به هم زدن.ای... ازدواج اجبارنی. اون موقع نامزد داشت. از امیدوستانه آشنا شد یمهمون

من  ؟یدونست ی. میخوب یلیتو خ میمر«دست هام گرفتم:  يگفت. آروم دستش را تو یباال انداخت و آهان ییابرو
  »تونم باهات صادق باشم؟ یتونم... م یسلدا رو ندارم. اما خوشحالم که با تو آشنا شدم. م گهید

  من به«تکون داد:  يو سر دیکش یقیچشم هام دوخت. نفس عم يرو تو نگاهش

  »کنم. فکر کنم بتونم به حرفات گوش بدم. ینظر خودم خوب آدما رو درك م 

 يراستش... در واقع ما تو«دستم شدم:  دهیکش يبا انگشت ها يانداختم و مشغول باز نیی. سرم رو پادمیکش یآه
 چیدوستانه نبود. اون شب رو ه یمهمون هیمن  ينحس برا ی. الاقل... اون مهمونمیدیدوستانه آشنا نش یمهمون هی

  وقت فراموش

. هیگر ریخوام بزنم ز یافتم ، م یاون لحظات م ادی یلرزه. وقت یسمتش ، تمام تن و بدنم م رهیفکرم م یکنم. وقت ینم
  »...یلیبد بود. خ یلیخ

ازم بزرگتر  یچندسال نکهیکرده بودم. با ا دایدرد و دل پ يبرا یرو آدم میکنجکاوش نگاه کردم. من مر يچشم ها به
کردم. تمام  فیبراش تعر اتیموضوع رو با تمام جزئ ازیتا پ رینسبت به من داشت. س ییبود ، اما به نظرم درك باال

ام  یگوش دمیچند ماه بودم که نفهم نیا لحظات تلخ فیمدت در سکوت به حرف هام گوش داد. اونقدر غرق تعر
رنگ رو باال  دیسف يزنه. حرف هام که تموم شد ، دستمال کاغذ یبال بال م یاونور خط داره از نگران لیو آن لنتهیسا
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و  بیات عج یزندگ يادیبگم واال. ز یچ«و گفت:  دیکش یقینفس عم میرو پاك کردم. مر سمیبردم و صورت خ
  ». دهنت خشک شد.ارمیب يدوتا فنجون چا برم. من بهیغر

که  یپاسخ یتماس ب زدهیام رو در آوردم که س یچک کردن ساعت گوش يبلند شد و به سمت خونه رفت. برا بعد
 یاالن از نگران لیاز درسا بود. مطمئن بودم آن گهید يو سه تا لیبود ، باعث تعجبم شد. ده تا از آن یگوش يرو

آراز بود. آروم اسمش رو  هیشب قایکرد ، دق یم تیکه تو عصبان یی. کارهادهیش رو تکون مپاها ینشسته و داره عصب
  »ن؟یسل«: دیچیگوشم پ ينگرانش تو يصدا دهیبوق نرس نیگرفتم. به دوم میرو کنار گوش لیلمس کردم و موبا

  »س...سالم.«سرزنش هاش آماده کردم:  لیس يرو برا خودم

صدبار بهت زنگ زدم. به درسا زنگ  ؟يدیات رو جواب نم یکوفت و سالم! چرا گوش«گفت:  یبلند و عصب يصدا با
  »سر. رهیزدم. دلم هزار راه رفت دختره خ

  »من... لی...آنلیآن«هام رو بستم:  چشم

 ياونا هر کار یدون یجونت در خطره؟ م یدون ی. مییجا ير یم یش یچرا سرخود پا م ؟یتو چ«: دیحرفم پر ونیم
  ».یاز نگران رمیات رو جواب بده نم یگوش یگ یبه من نم ير یم یین تا آراز رو عذاب بدن؟ حداقل جاکن یم

خوام.  یمن معذرت م«لب کردم و گفتم:  ریز ياومد. تشکر رونیاز خونه ب يچا يحاو ینیبا س میموقع مر همون
  ».دمیبود نفهم لنتیام سا یگوش

  »االن؟ ییکجا«: دیکش یپوف

  وقت بود بهش سر نزده بودم. یلیاز دوستام هستم. خ یکیمن...من خونه -

  آدرس؟-

  »خودم... امیم«: دمیلبم رو گز گوشه

  گفتم آدرس؟-

  ی. آهنجاستیا گهیساعت د میلب آدرس رو گفتم و اونم گفت که تا ن ری! زتخس
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 یک«ت و گفت: دهنش گذاش يداخل قندون رو تو یآبنبات ياز شکالت ها یکی میو تماس رو قطع کردم. مر دمیکش
  »اومد. یخط م نوریبود؟ صداش تا ا

 یعصب یخانوادگ نایبود. نگرانم شده بود. بعد ا لنتیام سا یبرادر نامزدم. گوش«: دمینوش ياز چا یزدم و کم يلبخند
  »باال. رهیصداشون خود به خود م نیشیم

 دیببخش«گفتم:  میکال انداخت. با لبخند رو به مر سیم لیساعت آن می، راس ن قی. دقمیهم با هم صحبت کرد یکم
  »برم. دیهام وقت تو رو هم گرفتم. من با یو با وراج نجایاومدم ا

  ».يموند یم شتریکاش ب«رفتم. چادرش رو دور کمرش جا به جا کرد:  اطیاز جا بلند شدم و به سمت در ح بعد

  زنم. یمزاحمت شدم. بازم بهت سر م ادی. زگهینه د-

دادم داخل  یکوچه رفتم. چون کوچه تنگ بود احتمال م يکردم و به سمت ورود یدر بدرقه ام کرد. خداحافظ دم تا
 یبدم. آروم جلو رفتم و سوار شدم. نگاهش نکردم. م صیتونستم تشخ یرنگش را م ينقره ا يباشه. پرادو ومدهین

  ترسناك بود. يادیاخم هاش ز لی. آندمیترس

  س...سالم.-

  »من... لیآن«: دمیکش یقیشده بود. نفس عم رهیفرمون و به روبرو خ يدو دستش رو گذاشته بود رو هر

 ی. بعد ندونم به آراز چنییپا ارمیرو م ونتیدکوراس زهیر ی. حرف نزن اعصابم به هم منی! حرف نزن سلسیهــ-
  بگم.

  »کار کردم مگه؟ یچ«گفتم:  یشدم و حرص نهیکردم. دست به س بغض

فقط منو تا مرز سکته  یچی! ه؟يکار کرد یچ«روشنش بر اندازم کرد:  يقهوه ا يم برگشت. با اون چشم هاسمت به
  ».يبرد

 یرو نم ششونیمرد ر یم یکس ی. وقتهیگر ریخواست بزنم ز یکه به ذهنم اومد دلم م يگذاشته بود. با فکر شیر ته
 شهیعجق و وجقم رو پس زدم. سرم رو به ش ينبود آراز باشه! فکرها يبرا يروز هی شیته ر نیزدن. مرگ! نکنه ا

  »خوام. یم رتدونم. اشتباه کردم. معذ یم«گفتم:  یفیضع يچسبوندم و با صدا
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 يبر يخوا یم«: دمیشد ، صداش رو شن يکه در سکوت سپر يا قهی. استارت زد و راه افتاد. چند دقدیکش یپوف
  »درسا؟ شیپ

  »درسا؟ شیآراز رو ازم گرفتن که برم پ يمگه خونه «زل زده بود:  ابونیکه به خ نگاهش کردم یچشم ریز

 یات دوباره م يریشه کارخونه آبغوره گ یم ادیز التیکه تنها نمون. فکر و خ نهیمنظورم ا«به صورتم کرد:  ینگاه مین
  »انبوه. دیتول يره رو

  ». تو خونه...راحت ترم.یخواد نگران من باش ینم«رو ازش گرفتم:  نگاهم

  .یدون یخودت م-

  دونم. یخودم م-

در که نگه  يبه هم. جلو میپر یزده بشه م یحرف میدونست یرد و بدل نشد. انگار هر دو م یراه حرف انیتا پا گهید
جا خونه خود آدم  چیه«بردم که  یجمله پ نی. وارد خونه که شدم ، واقعا به امیهم نکرد یخداحافظ یداشت ، حت

  » .شهینم

اگه سالم «سرم اکو شد:  يآراز تو يخونه منه. صدا نجایخونه من بود؟ پووف! آره. ا نجایخود آدم؟! مگه ا خونه
  »توپ. رمیگ یبرات م یعروس هیبرگشتم 

. تپش قلب گرفته بودم از الیاز فکر و خ دیترک یکاناپه پرت کردم. مغزم داشت م يو خودم رو رو دمیکش یپوف
و من هر لحظه  میبا هم در ارتباط باش میتون ینم تیمامور انیکه با آراز حرف زدم ، گفت تا پا يبار نیاسترس. آخر

تجربه کرد  دی! بايزیچ چی. هستین يخبر یانتظار و ب ازبدتر  ایدن يتو يزیچ چی. هيخبر یب نیاز ا ومدیجونم در م
  . یلیبده. خ یلینشه. خ دچار یانتظار کوفت نیکس به ا چیکردم ه ی. و من آرزو مدیتا فهم

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

  »آراز«

در ،  يرنگ جلو ينقره ا يآ او د دنی. با ددمیدر ساختمون سرك کش يجلو آوردم و جلو ربرقیرو از پشت ت سرم
و کنارش  نمیرو بب گلیتونستم صورت بشاش آ یخودش بود. در که باز شد ، م نکهیکردم. مثل ا زیچشم هام رو ر

گفت. بعد از اتمام حرف هاش به سمت  یم يزیمرموز نگاهش رو به روبرو دوخته بود و چ يکارن رو که با لبخند
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 هیکنجکاو بودم بدونم چ یلیکه خ يگذاشته بود برگردوند و بعد از گفتن جمله ا رونیب نیپاش رو از ماش هیکه  گلیآ
 گلیگاز گذاشت و آ يشد. کارن پاش رو رو ادهیپ نیگ از ماشلبخند کم رن هیبا  گلیزد و پشت بندش آ ی، چشمک
 نیخبر بودم و ا یگذشت ، ب یذهن شوم کارن م يکه تو يبراش تکون داد. از نقشه ا یخداحافظ هبه نشون یهم دست

  »؟یکن یچه غلط يخوا یدوباره م«لب زمزمه کردم:  ریانداخت. ز یدلم م يدلشوره تو هی

و ربع  12سکوت ، درست ساعت  نیزد. ا یفوق العاده خلوت کردم. پرنده هم پر نم ابونیو اونور خ نوریبه ا ینگاه

کرد و اصال متوجه اطرافش نبود. تا خواست بره  یباز م دیجلو رفتم. داشت در رو با کل ينبود. با خونسرد دیشب بع
   یکیاون  عیکه سر دیکش یفیفخ غیچسبوندمش. ج واریو به د دمیداخل ، مچ دستش رو کش

. رونیکردم االنه که از حدقه بزنه ب یدرشت شده بود که فکر م يدهنش گرفتم. چشم هاش به حد يرو جلو دستم
  به دور و بر کردم. به سمتش برگشتم و با ینگاه

  »دارم. یدستم رو بر م ینزن غیاگه ج«اخم گفتم:  

 یکه از ترس م ییزد. با صدا یدهنش برداشتم. نفس نفس م ياز رو اطیترس سرش رو تکون داد. دستم رو با احت با
  »آر...آراز!«گفت:  دیلرز

  »رون؟یب يریمگه نگفتم باهاش نم«هم فشردم:  يهام رو با حرص رو دندون

منو از  ؟یکن یکار م یچ نجایت...تو ا«سرش رو کج کرد:  یفشرد و کم واریهاش رو که مشت شده بود ، به د دست
  »؟يکرد دایکجا پ

 ؟یچرا رفت رون؟یسوالم رو با سوال جواب نده. مگه نگفتم باهاش نرو ب«: دمیبه هم قفل شده ام غر يدندونا ونیم از
  »به حرفم؟ يچرا گوش نداد

شجاع  بیزد. اما امروز عج یحرف نم ينجوریوقت ا چیصورتش گرفت. ه يتعجب رو تو يجا یظیکم اخم غل کم
  ؟یکاره من یتو چ ؟یچ يبرا«شده بود: 

  »؟یداداشم ای ؟یبابام ؟یهان؟ شوهرم 

! رو مخ من راه نرو. گلیآ«ام رو با زبون تر کردم و گفتم:  دهیخشک يهم فشار دادم. لب ها يحرص چشم هام رو رو با
  »!يحق ندار یعنی،  يباهاش بر يگم حق ندار یبهت م یوقت
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  »گردم؟ یم ی. اصال به تو چه من با کنمیور بب! برو اونیکن یم نییاِ! البد تو تع«ام:  نهیهاش رو گذاشت تخت س دست

خوبه!  ست؟یبه من مربوط ن«بودم:  یهم عصب یلیبودم. خ یحرف هام دست خودم نبود. عصب اریزدم. اخت يپوزخند
نباشه به  ی، کس یکن یم یکه هر غلط نوریا ي. اومدرونیب يزد رانیاز ا يچرا جور و پالستو جمع کرد دمیحاال فهم

  »کف دست بابات و عمه. هنباشه ببره بذار یکی يخور یم یآقابزرگ خبر بده. که هر گوه

آراز.  ستمیوقت مثل تو آشغال ن چی. من هیرو به من بچسبون یخودت هست یهر چ يتو حق ندار«باال رفت:  صداش
. تمام یهست یچه عوض دمیفهم مدید لهیاون طو يهمه مثل خودت باشن. اون روز که اون دختره رو تو ستیقرار ن

  »خودم ارزش قاعلم. ينسبت نده. من برا نرو به م یکه خودت يزی. چيدیکه ازت داشتم رو به گ*و*ه کش یتیذهن

 هیقض ینیدنبالش بب يافتاد یذره م هیاحمق اگه  يام؟! تو یِا! من آشغالم؟! من عوض«منم باال رفته بود:  يصدا گهید
 يکاره ام که اونجور یهستم و چ یمن چ یدون ی. تو از کجا ميکرد یآقابزرگ خراب نم شیاز چه قراره من رو پ

  »درباره ام؟ یگفت

  بشنوه. صدام باال رفته بود و  یبرام مهم نبود کس گهیکردم. د ینم تیرعا گهید

. عقده يدار! تو عقده گلیآ یهست يآدم عقده ا هیتو  ه؟یچ یدون یاصال م«آوردنش رو نداشتم:  نییقصد پا اصال
  ».یعشقت رو خراب کن يحاضر یکه حت یهست يعشق. انقدر عقده ا

و صورتم رو با  دمیکش یاش قرمز شد. عقب رفتم. پوف ینی. بدی. چونه اش لرزدمیچشم هاش د ياشک رو تو برق
آر...آراز! «لرزون کلمه ها رو کنار هم چقد:  ییاش گذاشت. با صدا نهیقفسه س يدست هام پوشوندم. دستش رو رو

  »هستم؟! من؟! عقده...عقده عشق دارم؟ من؟! آراز... يم...من...من... عقده ا

شده بود.  سیخ سی، صورتش خ هیاز ثان ي. در کثردیگونه اش چک ياشک دونه دونه رو يو قطره ها دیترک بغضش
سکسه اش گرفته  هیدهنش گرفت. از شدت گر يش رو جلو. دستشهیدونستم حرفم انقدر براش گرون تموم م ینم

. من که نگفتم مال من یبود؟ مرس وابشج نی! من؟! من بدبخت که دوستت داشتم! ا؟یمن رو گفت«گفت:  هیبود. با گر
  »واقعا... یمرس ؟يکرد نیبهم توه یباش ، واسه چ

  و... دیکردم. با هق هق به سمت در دو ینگاهش م مونیپش
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! اون ي! من بهش گفتم عقده ايشد. عقده ا یسرم اکو م يگفتم. صداش همش تو یده بودم. کاش نمش مونیپش من
خودم رو  یشونیاوج پر يتو ادیم ادمی. فقط يشد و چجور یچ دمینبود. من ارزش عشقش رو نداشتم. نفهم يعقده ا

  به 

  کاناپه به خواب رفتم. يآرشام ، رو يرسوندم و بدون توجه به سوال ها میکه توش اقامت داشت يا خونه

********  

  »گلیآ«

هق زدنم  يشدم؟ لحظه ا یدر آروم کردنم داشت. اما مگه من آروم م ی، سع دیمال یکه شونه ام رو م یدر حال جمره
کرد. قلب درد داشتم. از فشار اون همه حرف درد  یشد. قلبم درد م یسرم اکو م يآراز تو ياومد. مدام صدا یبند نم

 هیکوله بارشه. گر يتو ی. درد داره. بغض همراهشه. سختنهیهم ی. عاشقگهید نهینکن. هم هیگرفته بود. قلبم؟ گر
  قلبم.  گهینکن د

و  ختمیر یکردم. تنها اشک م یترش فکر نم بیامشب و اعتراف از اون عج يتو مانیا بیبه رفتار عج گهید یحت
: ختیصورتش ر يرو یگرفت. جمره سرش رو جلو آورد که موهاش کم یچشم هام نقش م يجلو شیپ قهیچند دق

 ی. چگهیجونم در اومد. بگو د ؟بهت گفته يزیچ ایکرده  يکار مانیچته؟ ا یو بگ یبزن یحرف يخوا ینم گل؟یآ«
  »شده؟

. گفت عقده عشق دارم. من رو يجمره! بهم گفت عقده ا«رنگش چنگ انداختم و ضجه زدم:  یجذب طوس شرتیت به
  »گفت ها! به من گفت!

   یآخه ک«گفت:  یکرد. با درموندگ یبلند زار زدم. نوچ يبعد دوباره با صدا و

  »مان؟یبهت؟ ا گفت

نه. آرازم. عشقم. نامزد سابقم. به من گفت عقده عشق  مانینه. ا«ام:  نهیس يرو دمیمشت شده ام رو کوب يها دست
  »...يشم. آراز بهم گفت عقده ا یکرد. جمره دارم خفه م یدارم. غرورم رو شکست جمره. قلب رو زخم

 شهیلب هاش. هم دنیخبر بود. شروع کرد به جو یمن قبال نامزد داشتم ب نکهیاز ا یبگه. جمره حت یدونست چ ینم
 یبدبخت ها رو پوسته پوسته م یشد و با دندوناش حساب یکار کنه دست به دامن لب هاش م یموند که چ یم یوقت

محتاج خواهرانه هاش بودم.  بیرو داشتم ، عج تکیو نه آ غمایمدت نه  نیا يواهرانه بغلم کرد. و من که توکرد. خ
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کنم. اما االن تنها  فیرو براش تعر ایخواست تا تمام قضا یدونستم بعدا ازم م یدستم رو دور کمرش حلقه کردم. م
  هدفش آروم کردن من 

تا ابد بمونه!  ستیقرار ن یخوب زیچ چیگرفته بودم ه ادیمن که «دم: و بس. سرم رو به شکمش فشردم و هق ز بود
  »پس چرا عادت کردم به موندنش؟

نکن.  هی! گرسیهـ«: دیچیگوشم پ يحرکت کرد و زمزمه اش تو شونمیپر يموها نیهم بغض کرد. دست هاش ب جمره
  » .زمیشه عز یخوب م زیهمه چ

که از خدا عمر  یو چهار سال ستیب نیا ي. تودیلنگ یم یکوفت یزندگ نیا يکار تو يجا هی شهیشد. هم ینم خوب
 يخواد به من رو ینم یزندگ نی. ارهیگ ینم يمن روال عاد یزندگ يالاقل تو يزیچ چیه دمیگرفته ام ، خوب فهم

که هزاران نفر بهم  یخواستم حرف جمره رو باور کنم. حرف یزدم. م یخوش نشون بده. اما من خودم رو گول م
  شد. یخوب نم زیچ چی. اما هگفتن

**********  

  »آراز«

دونم چرا احساس  ی. اما نمدمیجو یبود. لقمه رو با حرص م شبید یسوخت. اثرات اعصاب خوردکن یهام م چشم
گلوم  يتو نکهیا يفرو دادم و برا يبود. لقمه رو همون جور کیالست نیکه باهاش لقمه گرفته بودم ع یکردم نون یم
مشکل از من بود.  دیخورد. شا یآرامش م بابه آرشام کردم که  ی. نگاهدمیرو سر کش یینکنه پشت سرش چا ریگ

و گفتم:  دمیکش یتکون داد. پوف هی، سرش رو باال آورد و دستش رو به نشونه چ دیخودش د يرو که رو نمینگاه سنگ
  »م؟یکاره ا ی. امروز چیچیه«

 هیشک نکنه  یکس نکهیا يدارن. با همون کله گنده ترکه. برا یمشب مهمونا«و گفت:  دیاش نوش ياز چا يا جرعه
  دختره ،  نیرو هم دعوت کردن. ا گهید يسر

تونه  ینم یها هم اون دور و اطراف حواسشون بهش هست. امروز کار خاص يسر هیره اونجا.  یهم امشب م انیشا
  »آب بده. یسر و گوش هیره  یبکنه. فقط م

  ».ختیبه هم ر ی. همه چمیرفت شیخوب پ یلیدفعه قبل خ«رو با دست هام پوشوندم:  صورتم

  »شه. یدفعه به نفع ما تموم م نی. ان شااهللا اگهینداره. شده د بیع«شد:  نهیزد و دست به س هیتک یصندل به
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  ».دوارمیام«تکون دادم:  يسر

  ».میکن یکار م یچ مینیبب ایب يخور یاگه نم«بلند شدم و به سمت هال رفتم:  یصندل يرو از

  گذاشت. در  زیم يبعد لپ تاب به دست اومد و اون رو رو ینداد. کم یجواب

  »شد... یچ روزید ینگفت«داد ، گفت:  یکردم مغزم ارور م ینگاهش م یبود که هر چ يتوریمان یکه حواسش پ یحال

  »عمه منه!زنه...نامزد سابق و دختر یکه باهاش حرف م یگلیآ نیا«: دمیکش یپوف

  »!؟یگ یم یچ«نگاهم کرد:  متعجب

  سوال ادیانقدر بدم م«رفت و نگاه ازم گرفت:  يبهش ندادم. چشم غره ا یجواب

  ».واریخواد سرت رو بکوبم به د ی. دلم ميد یپرسم جواب نم یم 

  »برو در رو باز کن.   دختره ست.«بهم انداخت و گفت:  ینگاه میزنگ در اومد. آرشام ن يربع بعد ، صدا هی

باز  مهیکردم. خودش بود. دکمه رو فشردم و در رو هم ن فونیبه آ یو نگاه دمیکش یبزنم پوف یحرف نکهیا بدون
  کاناپه  يگذاشتم. بعد اومدم و دوباره خودم رو رو

  »؟ینشست يچرا اومد«. سر تا پام رو برانداز کرد: انداختم

  باال؟ ادیجلو در تا ب سمیکار کنم؟ وا یپس چ-

مامانت شک کردم  تیزنه. به ترب یوجودت موج م يتو يشعوریب«و از جا بلند شد:  دی. لپ تاب رو کوبدیکش یپوف
  »آراز.

 یدنباله حرف آرشام رو نگرفتم. از جا بلند شدم و سالم نیاومد داخل. به خاطر هم انیموقع در باز شد و شا همون
کردم.  یو سالم دمیام کش یشونیبه پ یحوصله دست یبود و فقط موهاش رو باز گذاشته بود. ب دهیسش پوشکردم. لبا

  ».انیخانوم شا دییابفرم«جوابم رو داد. آرشام به کاناپه اشاره کرد و گفت: 

  »ستوان؟ دیدار لیم یچ«کرد و نشست. آرشام به سمت آشپزخونه رفت و گفت:  يلب تشکر ریز

  »خورم. وقتمون کمه. ینم يزیجناب فرهمند من چ«رو کنارش گذاشت و گفت:  فشیک
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شه.  یم رمیداره دستگ شیکم و ب ییزایچ هیزنم.  یمن دارم ردشون رو م«در آورد و گفت:  يبرگه ا فشیداخل ک از
  که به دردمون بخوره یجالب زیتونم بگم چ یاما م

  »عمل کردن. ارانهیهوش یلینکردم. خ دایپ 

 نیا گهیدفعه د نیا دیستوان ، ما با دینیبب«هم قفل کردم:  يزانوم گذاشتم و انگشت هام رو تو يهام رو رو دست
  ».میبکن یاشتباه چیه دیباشه. ما نبا قیدق دیطول بکشه. فقط با کمینداره  ی. اشکالمیپرونده رو ببند

ستوان؟ «آرشام در اومد:  يرنگش رو پشت گوش فرستاد. ناگهان صدا یشراب ياز موها يتکون داد و طره ا يسر
  تماس  گلیدوباره با همون دختره آ دیایآراز؟ ب

  ».گرفته

. آرشام صدا رو ستادیهم کنارم ا انیو سرم رو خم کردم. شا ستادمی. پشت آرشام امیدیدو به سمت آشپزخونه دو هر
  زد. کریاسپ يرو

  ؟يفکرهات رو کرد-

  بگم؟پشت تلفن -

  هم رو.  مینیبب دیشه. با یخب ، نه. پشت تلفن قطعا نم-

  ام؟یکجا ب-

  آم دنبالت. ی. خودم ميایب ییجا ستیالزم ن-

  .نمتیب یباشه. م-

  در خونه هستم. يجلو گهیساعت د کی-

چند بار بهش  روزی! دختره کله شق! ديوا«: دمیام کش یشونیپ يرو که قطع کردن ، کالفه دستم رو رو تماسشون
  »م؟یکار کن ی! چي! واينگرده. وا نیکردم که با ا دیتاک

  »؟يچطور ن؟یباهاش صحبت کرد«باال انداخت:  ییابرو انیشا
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  »ستـ... دینیبب«انداختم:  یصندل يرو رو خودم

ن داره حساسه. هر لحظه امکا یلی. کارمون خمیرو ستوان و سروان صدا نکن گریهمد نجایبهتره ا«: دیحرفم پر ونیم
 یرو در نظر م یتیامن يبهتره. جنبه ها میرو صدا کن گریهم د کیو نقشه هامون بر باد بره. به اسم کوچ میلو بر

  ».دیصدا کن مایلحظه من رو ش نی. شما از امیریگ

کنه ، به طور  یکه کارن داره ازش استفاده م يدیطعمه جد نیخانوم ، ا مایخانوم ش نیبب«: دمیکش یقیعم نفس
مسائل  يسر هیکردم و بهش تذکر دادم اما به خاطر  داشینگرانش باشم. پ دیدخترعمه منه. منم قطعا با یاتفاق یلیخ

  »بهش داده. يشنهادیدونم کارن چه پ یدنده لج. االنم من نم يزده رو یخانوادگ

  ».میردش رو بزن يچجور دمیمن فهم«دفعه آرشام دستش رو باال آورد:  هی

  »؟يورچج«نگاهش کرد:  مایش

ره دنبالش. خب ما  ی. کارن گفت مگهیکجاست د گلیخونه آ یدون یتو م«: دیبا عجله جمالت رو کنار هم چ آرشام
 میکرد یی. خونه رو که شناساگهید ییجا هیخواد بره  یو بعدش کارن باالخره م میکن یم بشیاونجا. تعق میر یهم م

  ».میگذار یم ونیدر م میبعد با ت

رو  نیرم ماش ی. من ممیبر دیزود باش«بود؟ آرشام واقعا باهوش بود. از جا بلند شدم:  دهیبه ذهن خودم نرس چرا
  ».نییپا دیایب عیروشن کنم. سر

 عیهم اومدن و سوار شدن. سر مایخارج کردم. بالفاصله آرشام و ش نگیرو از پارک نیاز خونه خارج شدم. ماش بعد
خواست حفظشون کنه. سر  یکرد. انگار م یها رو نگاه م ابونیبا دقت خ مایگاز گذاشتم تا زودتر برسم. ش يپام رو رو

 دیسرش رو جلو کش مایکارن شد. ش نیسوار ماش گلیآ عداشته باشه. همون موق دینگه داشتم که د ییجا هیکوچه 
  »جمعه ها سـ... یلیحواستون خ«رو گرفت و گفت:  راهنشیپ قهیو از پالك کارن عکس گرفت. آرشام گوشه 

  !مایش-

  »ره. یم ادمیستوان  میآره همون. انقدر گفت«: دیخند

  »باشه. زیحواسمون به همه چ دیبا«گفت:  مایش

  »گه. حواست رو جمع کن آرشام! یراست م«کردم:  زیرو ر چشمام
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رو از تنم در آوردم و بغل آرشام  شرتمیرو پارك کردم. سو نیماش ابونی. اون طرف خستادنیشاپ ا یکاف هی يجلو
 یچ نیبزن بب دیشو د ادهیکن صورتت معلوم نشه. پ یبپوش. کالهش هم بذار سرت بکش جلو. سع نویا ایب«انداختم: 

  »کنن. یکار م

که مشکوك  يرو نگاه کرد و جور ابونیشد. با دقت خ ادهیپ نیو از ماش دیرو پوش شرتیرو تکون داد. سو سرش
نشست. کاله  نیماش ياومد و تو يساعت بعد همون طور عاد میکارا خوراکش بود. ن نیرفت. انباشه اون طرف 

  ».میتا گمشون نکرد و. برمیبدو آراز. برو دور بزن دنبالشون بر«رو در آورد و گفت:  شرتیسو

شون کردم نرفته باشن. چشمم که به یرو روشن کردم و دور زدم. سرم رو چرخوندم و خدا خدا م نیماش عیسر
طور که  نیا«به ساعتش کرد و گفت:  ینگاه مای. شمی. دنبالشون راه افتاددمیکش یاز سر آسودگ یخورد ، نفس

  ».میتا نصفه شب دنبالشون باش دیمعلومه با

  ».میبرسونمتون خونه. من و آرشام هست دیاگه کار دار د؟یدار يکار«نگاهش کردم:  نهیآ از

  نه. باشم بهتره.-

  .دیهر جور راحت-

بهش کردم.  ینگاه میداد. ن هیتک شهیکردن ، ساعت ده شب شد. آرشام سرش رو به ش نییکه شهر رو باال و پا یکم
   دهیهم نخواب شبیچشم هاش قرمز شده بود. د

  »آرشام؟ ادیخوابت م«. موهام رو باال دادم و گفتم: بود

  اوهوم.-

  بخواب خب...-

 گلیآپارتمان آ يکالفه شده بودم. باالخره جلو گهیباال انداختم. د يابهم کرد که تنها شونه  یهیعاقل اندر سف ینگاه
  »نجا؟یکارنه ا يخونه «کارن نگاه کرد:  نیو با دقت به ماش دیخودش رو جلو کش مای. شستادیا

  » .گلهیآ ينه. خونه «تکان دادم و گفتم:  یرا به نشانه منف سرم

  »پشت فرمون. نیبش ایآرشام تو ب«رو باز کردم:  در
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کردم.  یخنده بلندشون اومد. اخم يمن. جلو رفتم و پشت درخت پنهان شدم. صدا يسر و صدا اومد جا یب آرشام
ام  یشونیپ يو دستم رو رو دمیکش ی. پوفدمیپر نیماش ي. توهیبه چ یلج کرده بود. نتونستم بفهمم چ گلیآ

  گذاشتم.

  شد؟ یچ-

  رخش کردم. میبه ن ینگاه

  شام؟. آردمینفهم-

  .دیموهاش کش يرو شونه وار رو دستش

  هوم؟-

  بزنم. گلیزنگ به آ هی. منم نیا رهیکجا م نیکارن اشاره کردم و گفتم: برو دنبالش بب نیماش به

  باشه.-

  رو گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد. گلیرو به حرکت در آورد و منم شماره آ نیآروم ماش اون

  بله؟-

  ؛ نه؟ ستیات ن یزاد حال یزبون آدم-

شماره اش رو گرفتم اما جواب نداد. در آخر هم  گهیتماس رو قطع کرد. چند بار د هینگفت و بعد از چند ثان يزیچ
  سر دادم. بمیج يرو تو یکردم و گوش یاش رو خاموش کرد. اخم یگوش

  دنده! هی-

  »گفت؟ یشد؟ چ یچ«که حواسش به جاده بود گفت:  یدر حال آرشام

  اد.جوابم رو ند-

  .دیکش یپوف

  دنده ست؟! هیخودت انقدر تخس و  نیدختره چرا ع نیا-
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  »دنده ست؟ هیمن کجام تخس و «رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

  زد. يشخندین

  تو.  یآراز جوك نگو. مجسمه تخس بودن-

  .یزن یحرف م ادیز-

داده بود. به  هیتک یصندل یپشتتمام مدت در سکوت چشماش رو بسته بود و سرش رو به  مایرو نداد. ش جوابم
  سمتش برگشتم. چشماش رو باز کرد.

  رو برام بفرست. یکارن گرفت نیکه از ماش یعکس-

جا به جا  یصندل ي. خودم رو تومیجاده بود يبود که تو یربع کیرو تکون داد و عکس رو برام فرستاد. حدود  سرش
  افتادم.  نیسل ادیکردم و چشمام رو بستم. 

صداش تنگ شده بود. اونم  يصحبت کنم. دلم برا یتونستم باهاش تلفن یکرد؟ الاقل کاش م یکار م یاالن چ یعنی
  چشمام اکران شد. اهیپرده س يرو یلمیمثل ف دارمونید نیدلش برام تنگ شده بود؟ اول

  چه خبره. نجایکنن ا یاالن فکر م ؟یکش یم غی! چرا جسیه-

  !ایجلو ن-

  .ایمهمون نیا يتو يایچرا م یترس یندارم. واسه آب اومدم. تو که م يتو! نترس با تو کار یهست يا قهیعجب عت-

، خنده ام  دیلرز یم دیافتم که مثل ب یم ادشی یلبام نقش بست. چقدر اون شب ترسوندمش. وقت يرو یتلخ لبخند
کارن رو از پشت اون  نیرو نگه داشت. سرم رو کج کردم تا بتونم ماش نیهمون لحظه ، آرشام ماش ي. تورهیگ یم

  . نمیدرخت بب

بزرگ.  یلیخ يالیکوچه بن بست با حدود چهار پنج تا و هیبود.  یبه دور و بر کردم. کوچه فوق العاده خلوت ینگاه
  ».نمیکوچه رو بب شمیم ادهیلحظه پ هیمن «گفت:  مایش

  »کارن بره داخل بعد. سایوا«کارن بود گفتم:  يکه نگاه نفرت وارم رو یحال در

  باشه.-



  در امتداد مرگ جلد دوم

 
34 

 

آسا  یدونستم قاتل اصل یدونم چرا. م ی. نمادیکردم که چقدر ازش بدم م یفکر م نیبه کارن بود و به ا نگاهم
 یاندازه بدم م هیبود. از کارن و منوچهر به  یموجود فوق العاده عوض هیبه نظرم کارن  یاونه ول سشونیمنوچهره و رئ

 نیکارن هم ورژن جوون منوچهر بود. کارن وارد آخر ره؟یاش م ییندارم که حالل زاده به دا تیاومد. اصال مگه روا
  رو داخل برد. نشیمرد با کت و شلوار اومد و ماش هیشد و  الیو

 عیآب بدم. سر یسر و گوش هی رمیخب ، من م«گفت:  نیشونه اش جا به جا کرد و در همون ح يرو رو فشیک مایش
  ».امیم

کنه.  یکار م یداره چ نمیشد. نگاه نکردم بب ادهیپ نیاز ماش مایشد. ش ادهیکرد و اونم پ دییبا سر حرفش رو تا آرشام
 يذهنم مجسم کردم. چشم ها يشد. چهره اش رو تو یسراغم ، حالم بد م ومدیآسا م ادیحالم خوش نبود. هر موقع 

خندونش رو.  ي، لب ها دیچیپ یم ونشونیبود و باد م هاش رو که باز گذاشت ییخرما ياش رو ، موها یدرشت عسل
که  يآسا رو دوست داشتم. اونقدر یلیفکر کردم که چقدر دلم براش تنگ شده.  من خ نیآوردم و به ا ادیهمه رو به 

  ونم عاشقش بود.کنم. همه آسا رو دوست داشتن. اون نوه بزرگ آقا بزرگ هم بود و ا لیبه خاطرش بخوام ترك تحص

  نشست ، رشته افکار من هم پاره شدم. نیماش يتو مایدر باز شد و ش یوقت

  شد؟ یچ-

  بود. یگوش یپ حواسش

  . چند تا عکس گرفتم.میبر میتون یم-

  »شده؟ يزیچ«بهم انداخت و گفت:  ینگاه میراه افتاد. ن آرشام

  گلوم بود رو قورت دادم. يکه تو یبغض

  دلم تنگه.-

  انداخت. مایبه ش یهنگا نهیآ از

  ؟یتون ی. آراز مشهیداره تموم م-

  تموم شده بود. شیوقت پ یلینبود خ نیاگه سل-
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  »تموم بشه. دیبا گهیدفعه د نیا«رو عوض کرد و گفت:  دنده

  ».دوارمیام«لب زمزمه کردم:  ریرو بستم و ز چشمام

**********  

  »لیآن«

جلز  يدر حال سوختن بود. صدا گاریس نیسوخت. قلبم هم مثل ا یانگشتام م ونیدوختم که م يگاریرو به س نگاهم
هم برام آرامش بخش نبود.  گاریس یحت گهیکردم. د بمیدستم مچاله و روانه ج يرو تو گاری. سدمیشن یو ولزش رو م

  شد. فکر کردم به  ینمبراش درمون  گاریمتالطم و طوفان زده بود که س يقلبم انقدر

کاش حق  ست؟ین يعالقه ا چیکه ه یشد در صورت یم یلیازدواج فام دیآقابزرگ. چرا با یِ میکهنه و قد افکار
. اما زیهمه چ ریآراز بزنم ز نیکه ع دیبار به ذهنم رس هی. رانگریرسم و رسومات و نیاعتراض داشتم. حق اعتراض به ا

خواستم حال  یکار رو نداد. نم نیبهم اجازه ا جدانم، و دمیخاله نرگس رو د یو افسردگ یناراحت ینتونستم. وقت
 دیپدر من که باال سرم بود. چرا نبا ؟یکه پدر نداشت ، اما من چ میگیمامانم بد بشه. از بابام هم دلخور بودم. آراز رو م

شکستش.  شهیماست و نم ياز رسم ها یلیبهش گفتم ، در جوابم گفت که ازدواج فام یگرفت؟ وقت یم میبرام تصم
 یخوب نیگفت. اما هم غمای يها ینرم بشم ، برام از خوب نکهیا يزرگ بگه ، حرف اونم هست. براکه آقاب یگفت هر چ

  سقف  هی ریکه بعد از ازدواج و رفتنمون ز دمیترس یم نیکرد. من از ا یمن سخت م يبودن که کار رو برا غمای يها

 يغمایاز هم بپاشه. من مرد بودم ، اما  مونیو زندگ ادیزنن به وجود ن یکه همه ازش دم م یعشق بعد از ازدواج اون
. از دور دمیموهام کش ونیسر و ته ام ، کالفه دستم رو م یبودن افکار ب ادیخورد. از شدت ز یم یزن ضربه بزرگ

دونم.  یکاه بود. نم ریآب ز یلیخ تکیدونه. به نظرم آ یکار داشت ، خدا م ی. چومدیکه به سمتم م دمیرو د تکیآ
 يبود. موها دهیپوش يسارافن دخترونه و جوراب شلوار هیکردم. طبق معمول  یحس م ينجوریا نبود و من دمیشا

ام رو قلقلک  ینیب يزنونه اش عصب ها نیریعطر ش يبسته بود. کنارم که نشست ، بو یبلوندش رو از باال دم اسب
  زدن. یبه خودشون م نیریخواهرها عطر ش نیجالب بود که هر سه ا امداد. بر

  ؟يدیکش گاریس-

  »؟يریگ یمچ م ياالن مثال دار«زدم و گفتم:  يپوزخند
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حرکتش من  نیکرد. ا زیداخلش داشت رو ر یاز عسل ییسبزرنگش که رگه ها يرو به سمتم چرخوند. چشما سرش
  انداخت. یآسا م ادیرو به 

  فکر کن. يهر جور دوست دار-

  فکر من دست خودمه. اریبه گفتن نبود. اخت يازین-

  کرد و نگاهش را از چشمانم گرفت. یاخم

همه تفاوت  نی. چطور با انیهست گهینقطه عکس همد دمیآرازه ، اما فهم هیکردم اخالق تو شب یفکر م شهیمن هم-
  ن؟یانقدر هم رو دوست دار

  . گوشه لبم ناخودآگاه کج شد.دمیکش یقیعم نفس

  ...نتشیب ینم یوجودش داره که هر کس يتو يزیچ هیآراز -

  ».ننشیتونن بب یکه تو و امثال تو نم«ادامه دادم:  يسمتش برگشتم و با لبخند معنادار به

  ...لیآن-

ماه  هیدولَن! (تو که شب یتَک يگذاشته؟ سن که آ تکیچرا آقابزرگ اسم تو رو آ نمیبب«: دمیحرفش پر ونیم
  »)یستین

  کرد. یاخم

  نداره) ی. (به تو ربطوخی یسنه ربط-

  غمایگذاشت.  یم تکیرو آ غمایاسم  دیبه نظرم با«رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبام

  ». نه؟ادیبه تو م شتریب

کارم  یچرا اومده کنار من نشسته و چ دمینفهم یلحظه بدون حرف نگاهم کرد و بعد از جا بلند شد و رفت. حت چند
 یخارج کردم تا زنگ بمیرو از ج لمیحضور نداشت. موباوسط افکارم هم  یبازرگان امیپ يتو تکیداره. برام مهم نبود. آ

  دختره کله شق هم اضافه شد. نیخودم کم بود ، دقدقه ا يها یبزنم. بدبخت نیبه سل
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*********  

  »آراز« 

داد. نگاهم رو  یبرداشتم. ساعت شش رو نشون م یعسل يرو از رو لمیزد. دست انداختم و موبا یچشمام رو م نور
قرمز رنگ  کیکه با ماژ يکردم. روز زینصب شده بود. چشمام رو ر وارید يادم که رو به روم روسر د یمیتقو يرو

  شده بود. 

جوشه. به زور آرشام  یو سرکه م ریس نیکه مدت هاست منتظرشم و االن دلم داره ع ي. پنجشنبه ایلعنت پنجشنبه
به پنجشنبه  ظی. با غدمیشلخته ام کش يموها ونیتخت بلند شدم. دستم رو م يهم گذاشتم. از رو يکم چشم رو هی

 دی. امشب بايبگذر ریبه خ دوارمیام«کردم:  مزمهنگاه کردم. انگشتم رو چندبار روش زدم و ز میتقو يقرمز رنگ رو
  »تموم بشه.

  رو با زبون تر کردم. لبام

  ته؟یحال-

پ تاب خوابش برده بود. سرم رو تکون زدم. از اتاق خارج شدم تا دست و صورتم رو بشورم. آرشام کنار ل يپوزخند
و داره ازم دود  رمیگ یم شیکردم دارم آت یدونم چرا. احساس م یرفتم. داغ کرده بودم. نم سیدادم و به سمت سرو

  بلند 

 یآب گرفتم. خنک ریش ریو سرم رو ز دمیکش یقیبود. نفس عم دهیفا ی. چند تا مشت آب به صورتم زدم ، اما بشهیم
 يزدم. آب از موهام رو یبه خودم زل زدم. نفس نفس م نهیر از لذت کرد. سرم رو باال آوردم و از آآب وجودم رو پ

 سیاز سرو دمیکش یموهام م ونیکه م یو در حال اشتمکرد. حوله رو برد یم سیرو خ شرتمیو ت دیچک یشونه هام م
  شده بود از تنم خارج کردم. سیرو که خ شرتمیکاناپه انداختم و ت يخارج شدم. حوله رو رو

  شو بسه. داریآرشام؟ ب-

اما  ییرایبالکن پهن کردم. برگشتم پذ يرو تو یکیو اون  دمیپوش گهید شرتیت هیجاش جا به جا شد.  يزد و تو ینق
  بود. آروم تکونش دادم. دهیهنوز خواب

  چند  نمیبب ادیب مایدختره ش نی. بلند شو زنگ بزن امیآرشام؟ بلند شو کار دار-
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  . آرشام؟میچند

  از چشماش رو باز کرد. یکی گوشه

  آخه؟ يکار به من دار یمنم بخوابم. چ يذار یباال سرم نم يسادیوا لیعزرائ نی. عيدیخواب یاه آراز! خودت رفت-

  ».گهیآرشام! بلند شو د«: دمیو نال دمیکش یپوف

  نگاهم کرد. ظیجاش نشست و با غ يتو

  ؟یگیم یچ ه؟یهان؟ چ-

  برداشتم و به سمتش گرفتم. زیم يرو از رو یگوش

  .نجایا ادیب مایزنگ بزن ش ایب-

  .دیرو از دستم کش یگوش

  !يخودت که به حمداهللا زبون ندار-

اصال بده خودم «گشتم گفتم:  یدنبالش م نیمخاطب ستیل يکه تو یرو ازش گرفتم. در حال یکردم و گوش یاخم
  »زنم. تنبل! یزنگ م

  زد. يپوزخند

  آراز! ییپررو یلیخر و پفش خونه رو برداشته بود؟ خ يصدا یاِ! من تنبلم؟ ک-

  .دیچیگوشم پ يتو ماینازك ش يسبز رنگ رو لمس کرد. بعد از چندتا بوق ، صدا نهیرو ندادم و دستم گز جوابش

  بله؟-

  رو صاف کردم. صدام

  ن؟ی. خواب که نبودماخانمیسالم ش-

  کرد. يزیر خنده
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  ه بخوابم؟ذار یفکر امشب م-

بار برنامه  نیآخر يبرا دیبچه ها حضور دارن. با هیبق نجا؟یا نیاریب فیتشر شهیخب ، م«رو تکون دادم و گفتم:  سرم
  »هماهنگ شد. شبیهم د هیترک سی. با پلمیکن یهامون رو بررس

با سرهنگ هم تماس گرفتم و گزارش کار رو گفتم. گفتن که  شیپ قهی. چند دقامیب فتادمیاتفاقا االن داشتم راه م-
  خدا امشب کارشون تمومه. دیکنترل شده ست. به ام زیهمه چ

  .دمیکش یقیعم نفس

  .دوارمیام-

رو بشنوه. آروم به عقب  مایش يرو به آرشام دوختم که سرش رو به گوشم چسبونده بود تا بتونه حرف ها نگاهم
  ».میتظرما من«هولش دادم و گفتم: 

  خداحافظ.-

  »تو؟ يمگه بچه ا«رو قطع کردم. با اخم نگاهم رو به آرشام دوختم و گفتم:  تماس

  اش رو باال داد. چونه

  .گهیم یچ نمیخواستم بب یم-

  رو با تاسف تکون دادم و از جا بلند شدم. وارد آشپزخونه شدم و از همون  سرم

  »؟يخور یم مروین«گفتم:  يبلند يبا صدا جا

  آره. یمثل مهرسام درست کناگه -

که رفته تا دست و صورتش رو  دمیآب فهم يخارج کردم. از صدا خچالیرو در آوردم و تخم مرغ ها رو از  اداش
خودم گرفتم و مشغول خوردن بودم که آرشام  يبرا يگذاشتم و خودمم نشستم. لقمه ا زیبشوره. تابه رو وسط م

  اومد.

  !یمنتظر من نمون-
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  نترس.-

رو جمع  نایا«داد. از جا بلند شدم و رو به آرشام گفتم:  مای. زنگ در خبر از اومدن شمیرو در سکوت خورد صبحانه
  »کن.

  باشه.-

بود و موهاش رو  دهیلباسش پوش شهیداد که آروم جوابش رو داد. مثل هم یباز کردم. سالم مایش يو در رو برا رفتم
کرده باشه و بهمون شک نکنه  بمونیتعق یکس دیشا نکهیه به خاطر ابسته بود. مطمئن بودم اگ يسر گوجه ا ياز باال

. میکاناپه نشست. من و آرشام هم رو به روش نشست يکرد و رو یکنه. با آرشام هم سالم احوال پرس یشال سرش نم
  .دیکلمات رو کنار هم چ عیهم گره کرد و شمرده شمرده اما سر ونیانگشتاش رو م

امشب حضور دارن. اما مهرزادها و دار و دسته  یمهمون يتو هیما و هم ترک يروهایهم ن انجام شده. زیخب ، همه چ-
  از همکاران ارچل ها. یکی یعنی. نشونیبرم ب يخبرن. من امشب قراره به عنوان نفوذ یاشون همه ب

  رو با زبون تر کردم. لبام

  همه اشون هستن؟-

  رو تکون داد. سرش

  رفته استانبول. نکهیهمشون هستن به جز هاکان. مثل ا-

  به سمت آشپزخونه رفت و لپ تابش رو آورد. آرشام

  هم قراره بره. گلیآ-

  »چرا؟ گهیاون د«گفتم:  مبهوت

  باال انداخت. يا شونه

  سر کارنه. ریز هیهر چ-

  رو با دستام پوشوندم. صورتم
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  !ادیسرش ن یی! باليوا-

  شونه ام گذاشت. يدستش رو رو آرشام

  هش باشه.سپارم حواسشون ب یم-

  کردم. زیرو ر چشمام

  اونجاست؟ گلیآ یچرا به من نگفت-

  .يخواب بود-

  دوساعت افتاده... نیا يمهم تو ي. تمام اتفاق هادمیکال دوساعت خواب-

  ».ستی! بحثمون سر خواب نونیآقا«: دیحرفم پر ونیم مایش

  .دیکش یقی. نفس عممیدو نگاهمون رو بهش دوخت هر

 گهیخونه رو محاصره کرده و د سیکه پل انیبه خودشون م ی. اما درست وقتخبرنیگفتم ؛ اونا همه ب یداشتم م-
  کارشون ساخته ست.

  .میگند نزن دوارمیزد. ام یدونم چرا نگران بودم. دلم بدجور شور م ینم

  خوام خراب بشه. یباشه. نم زیحواست به همه چ-

  زد. يلبخند

  راحت. من کارم رو خوب بلدم. التونیخ-

*********  

  »لیآن«

تونستم از چهره اش  یرو نم یحس چیبهش کردم. ه یگذاشت و خودش هم نشست. نگاه زیم يرو رو يچا ینیس
شد که  یم داریکه آراز برگرده. صبح ها ب يروز دیگذروند به ام یروح بود. تنها روزاش رو م یروحِ ب یب نیبفهمم. سل

  برگشت. م. به سمتنهیکه آراز رو بب دیخواب ی، شب ها م ادیآراز زودتر ب
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  ؟یکن یرو نگاه م یشده باز؟ چ یها؟ چ-

  رو جمع کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. صورتم

  اعصاب! یب-

  به خودش گرفت. يمسخره ا افهیق

  تو رو خدا. دیاِ! ببخش-

  »!نیسل«اخم تشر زدم:  با

و  رهیحواسم باشه که کجا م یکنترلش کنم و ه نکهیاز ا ادیدونستم بدش م ینگفت و نگاهش رو گرفت. م يزیچ
  بود. آراز اون رو به من سپرده بود. یحواسم بهش م دینه؟ اما من با ایحالش خوبه 

  ه؟یمشکلت االن چ-

  حرص به سمتم برگشت. با

ساعت آب  ی. حتامیکجا م رمیجا مبگم ک دیراه به راه با ی. هگهید يام کرد وانهی! دیهست یآگاه سیانگار پل لیآن-
  بابا! يبهت اعالم کنم. ا دیخوردنم رو هم با

دنبال من؟ آراز نگفت  يپس چرا افتاد ؟ي؛ تو مگه نامزد ندار نمیبب سایاصال وا«رو جا به جا کرد و ادامه داد:  خودش
  »انقدر رو مخ باش که!

  صورتم گرفت. يجلو دواریاشاره اش رو تهد انگشت

مثل اون  ادی. فردا پس فردا مگمیرو ندارم ها! از االن دارم بهت م یکی نیا يدادها ی، من حوصله داد و ب لیآن نیبب-
  بود اسمش؟ یدختره... چ

  .دمیکش یپوف

  .گلیآ-
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تو رو هم از  يدیدفعه د هیچرت و پرتا ها!  نیو ا يدیبگه تو نامزد منو دزد ادیاون ن نی. عگلیآره آره ، همون آ-
  .رمیپذ یرو نم یتیمسول چی. من هرونین بخونه شوت کرد

  شد. نهیبه س دست

  ندارما. یصنم چینامزدت ه نیمن اعالم کنم با ا شیاریب دی، با يزیچ هیاصال -

  صورتش بردم. يرو جلو سرم

  . چه خبرته بابا؟میشو با هم بر ادهی! پسایوا سایوا-

  که من روش نشسته بودم زد. يدسته کاناپه ا يرو رو دستش

  من حوصله ندارم.-

  منم ندارم.-

  .يارینامزدت رو م-

  »!وانهیبه خدا. د يا وانهید ؟یهست یبگم تو ک ارمیرو ب غمای! من نیسل«رو درشت کردم و گفتم:  چشمام

  تکبر سرش رو باال گرفت. با

  ستم؟یبگو نامزد آرازم. مگه ن-

  چند لحظه بستم. يرو برا چشمام

  ...الیخی. بارمشیعمرا اگه ب-

  جا بلند شد و در را باز کرد. از

  پس خداحافظ.-

  ؟یکن یم رونمیب ياالن دار-

  رو به نشونه مثبت تکون داد. سرش
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  اوهوم. روز خوش.-

  »تخس!«گفتم:  دمیپوش یکه کفشام رو م یاخم از جا بلند شدم و در حال با

بگم ، در رو  يزیو تا خواستم چ بود. از در خارج شدم ستادهیسرم ا يو با اخم باال نهیرو نداد. دست به س جوابم
  محکم بست.

  . چون حوصله دردسر ندارم.نجایا ياین گهید دوارمیجان. ام لیخداحافظ آن-

  با انگشتم به در زدم. يضربه ا یحرص

  .امیمن بازم م-

  . به سالمت.دمیمن راهت نم یول-

  ام کرده بود. یواقعا عصبان گهید

  !نیسل-

  شلوارم ضرب گرفتم. يها بیج يجوابم رو نداد. با دستام رو گهید

  خانم. نیکنم سل یتموم کارهات رو م یآراز اومد چغول یوقت-

  »به درك!«پشت در گفت:  از

 يرفتم. موقع خروج ، سرم رو برا نییمنتظر آسانسور بمونم ، پله ها رو پا نکهیرو با تاسف تکون دادم و بدون ا سرم
در آوردم. به  بمیرو از ج میرو زدم و گوش ریشناخت منو. دزدگ یم نجاینگهبان خونه تکون دادم. انقدر اومده بودم ا

 یکه استارت م یشدم. در حال نیزدم و سوار ماش يآراز. لبخند و. من ییعکس دوتا هیام نگاه کردم.  نهیزم ریتصو
  رو گرفتم. بعد از چندتا بوق جواب داد. غمایزدم ، شماره 

  بله؟-

  .غمایسالم -

  »شده؟ يزیچ«بعد آروم گفت:  لحظه مکث کرد و چند
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  شده باشه که زنگ بزنم؟ دیبا يزیچ-

  نه خب...-

  »کالست تموم شده؟«: دمیحرفش پر ونیم

  خونه. امیخوام ب یآره. االن م-

  دنبالت. امیچند لحظه صبر کن م-

  ...ستین يازی. نلینه آن-

  زدم و از پارك خارج شدم. راهنما

  که گفتم. خداحافظ. نیهم-

  از جانبش بمونم ، تماس رو قطع کردم. یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

*********  

  »نیسل«

 دیجالب نبود. اون نگرانم بود. نبا ادیکنم رفتارم باهاش ز یرفته بود. احساس م لیشد که آن یم يا قهیدق پنج
ردم. دستم فشردم و بعد از چند لحظه تماس رو متصل ک يرو تو لیشده بودم. موبا مونیکردم. پش یم رونشیب

  که جواب داد. دیطول نکش ادیرو کنار گوشم گرفتم. ز لیموبا

  ن؟یجانم سل-

  دهنم رو با تعلل قورت دادم. آب

  خوام. یمعذرت م-

  چرا؟-

  کردم. یم يناخنام باز با
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  .دیکردم. رفتارم درست نبود. ببخش رونتیب نکهیبابت ا-

  .دیچیپ یگوش يخنده اش تو يلحظه سکوت و بعد صدا چند

  نداره. ناراحت نشدم. یبیدختر! ع یباحال یلیتو خ-

  لبم نشست. يرو يمحو لبخند

  ، نخند. گهیخب د-

  قطع کنم... دیبا ؟يندار يباشه ، باشه. کار-

  .دمیکش یقیعم نفس

  نه ، خداحافظ.-

  مواظب خودت باش.-

  آراز! يِ فوق العاده بود. نمونه جد لیدستم گرفتم. آن يرو تو یرو قطع کردم و گوش تماس

*********  

  »غمای«

بار گفته  نیاول يبودم که برا یلیفکر آن يگفت و من تو یگفت و م ی. اون مدمیفهم یسوگند نم ياز حرف ها يزیچ
  کردم که  یفکر نم نیبه ا یدنبالم. حت ادیبود م

 نیو اما در ع کی. به هم نزدمیبود لی. ما با هم فاممیدوستانه با هم داشته بود یزندگ هی میبتون يروز هیو اون  من
صورتم تکون خورد. نگاه خسته ام رو  يجلو ینداشتم. دست لیبه آن یشناخت کامل یاز هم دور. من حت یلیحال خ

  چرخوندم که با اخم نگاهم کرد. يبه سمت سوگند

  کنه؟ یسه ساعته سگ داره واق واق م-

  به ساعتم کردم. ینگاه

  .تونم فکرم رو جمع کنم یخوام سوگند. نم یمعذرت م-
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  »بود تماس گرفته بود؟ یشده؟ ک يزیچ«رو دور شونه ام انداخت و گفت:  دستش

  سر دادم. فمیک يام رو تو یگوش

  .لیآن-

  رو تکون داد. سرش

  اومده؟ شیپ یمشکل-

  .ستین ینه ، مشکل-

  دستاش گرفت. يرو تو دستام

  صورت گرفته؟ نتونیب ییشناسم؟ دعوا یهمه مدت تو رو نم نیمن بعد ا یعنی! غمای-

  زدم و سرم رو تکون دادم. یتصنع يلبخند

  ترسم سوگند. یکم م هینشده. فقط... فقط من  يزینه ، چ-

  داد. یبودنش م ياش نشست که خبر از جد یشونیپ يرو ییها اخم

  ؟یترس یم یاز چ-

  هم فشردم. يرو رو لبام

  وگند. ترسم س ی. مهیازدواج اجبار هی نیا نکهی. از الیبا آن یاز زندگ-

  ؟ياعتماد دار لیتو به آن-

  رو با زبون تر کردم. لبام

  ترسناکه. يکه دوستت نداره و دوستش ندار يبا مرد یقبول کن زندگ یدارم سوگند. ول-

  .دیکش یقیعم نفس
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. مثل تموم زن و دیبا هم دوست باش دیتون یاما م دیرو دوست نداشته باش گریهمد دیباهاش خوب باش. شما شا-
،  دیباش نیسرسنگ يجور نیهم دیکنن؟ اگه بخوا ینم یکنن. مگه اونا زندگ یکه بدون عشق ازدواج م ییشوهرها

  .نیدیفقط خودتون رو عذاب م

  »کار کنم سوگند؟ یچ«: دمینال

  زد. یآرامش بخش لبخند

  ...یکن یکه بهت زدم عمل کن. ضرر نم ییبه حرفا-

 نکهیبا توجه به ا دیمخاطب بدون عکس. شا هیش بود. به صفحه اش کردم. خود ی. نگاهدیدستم لرز يتو یگوش
  باشه. اما من... نهیزم ریتصو يالاقل رو یعکس هینامزدم بود ، همه توقع داشتن 

بخوابم بگم  نکهیا يبود برا یکلمه ، استارت نیسوگند عمل کنم. هم يرو جذب کردم و خواستم به حرف ها عزمم
  .میباش نیخوام سرسنگ ینم گهید

  جانم؟-

  »زنگ زده باشه. گهید یکی یفکر کنم انتظار داشت«لحظه سکوت کرد و بعد گفت:  چند

  کردم. یاخم

  ...ستین بیبه نامزدم بگم جانم اصال عج نکهی. ارینخ-

  »اگه دوستش نداشته باشم. یحت«گفتم:  يدیتاک یبعد با لحن و

  سکوت... باز

  .ستادمیدر دانشگاه وا يجلو ایخوام. ب یدرسته ، معذرت م-

  .امیباشه ، االن م-

  رو قطع کردم و به سمت سوگند برگشتم. تماس

  قدم. نیشد اول نیا-
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  گذاشت.  میبازو يبلند شد. دستش رو رو مکتین يزد. از جا بلند شدم و اونم هم زمان با من از رو يلبخند

  نره. ادتی. حرفام زمیعز یموفق باش-

کردم.  یم یفکر اساس هی دیشد. با ینم ينجوریگفت. ا یرو تکون دادم و ازش دور شدم. سوگند راست م سرم
  .دمیکش یقی. نفس عمدمیرو د نشیماش

  .یکن دوستش داشته باش ی! تحملش نکن ؛ سعغمای-

  ! دیرو به عنوان نامزدم دوست داشته باشم. با لیآن دیکردم که با دیجمله ، به خودم تاک نیا با

و در رو بستم. به سمتش  دمیکش یقیام رو حس کردم. نفس عم ینیخوب عطرش به ب يکه نشستم ، حجوم بو نیهم
  .دمیبود. گوشه لبم رو جو یاز هر حس یکه خال یرخ میرخش نگاه کردم. ن میبرگشتم و به ن

  سالم.-

  ام نشست. یشونیپ يرو یرو تکون داد. اخم سرش

  سالم؟ یتکون دادن سرت بگ يبار به جا هی شهیم-

  زد. خیلحظه تمام وجودم  هیچشماش  یروح یروشنش بهم زل زد. از ب يقهوه ا يسمتم برگشت و با چشم ها به

  کرده؟ رییتغ يزیمگه چ ه؟یامروز خبر-

  برگشتم. نیو به سمت پنجره ماش دمییهم سا يدندونام رو رو یحرص

  .شمیم وونهیسر کنم. د ينجوریعمر رو کنار تو ا هیتونم  ینه ، اما من نم-

  رو با زبونش تر کرد. لبش

  کار کنم؟ یچ دیمن با یگیم-

  منتظرش سوق دادم. يچشما يرو رو نگاهم

   هی. قراره مینکن. فقط انقدر سرد نباش. انقدر تحملم نکن. ما نامزد يکار چیه-
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  ...غمای. قبول کن من نامزدتم. من... ایکم با خودت کنار ب هی لی. آنشهینم ينطوری. امیکن یکنار هم زندگ عمر

  رو تکون داد. سرش

  همه اش اجباره.-

  .ستیآره ، اجباره. تو فکر کن اجبار ن-

  تونم... ی... نمشهینم-

  »شم؟ینم گهیم شه؟یچرا نم«: دمینال آروم

  زانوش بود گذاشتم. دستش مشت شد. يدستش که رو يکرد و روش رو برگردوند. دستم رو رو ینوچ

  ل؟یآن يرو دوست دار يا گهیکس د-

  .دیکش ششیرو به ته ر دستش

  کم برام سخته. هی. به جون مامانم نه. فقط... غماینه -

  سخت نباشه؟ شهیم-

رو داشت که من  یتیهمون جذاب دیسمتم برگشت. تا حاال انقدر به صورتش دقت نکرده بودم. اون جذاب بود. شا به
انقدر خشک بود  لیکنم. آن یام داشته باشه. اما منم براش جذاب بودم؟ فکر نم ندهیخواستم همسر آ یدلم م يتو

رو  نیتونستم ا یل ، االن آراز رو به روم نشسته بود میآن ياگه به جا دیتونستم فکر کنم که براش جذابم. شا یکه نم
داد.  یم نهیک يبود. حرفاش بو یاز هر حس یزده بودن. صورتش خال خی لیآن يکرد. چشما یفرق م لیبفهمم ، اما آن

  از همه خورده به دل 

که  ییآقابزرگ رو داشت. همون قدر خشک. تمام حرفا هیروح لینبود. آن یهر کس لیفرق داشت. آن لیگرفت. آن یم
اون لحظه با خودم فکر کردم که  يباره فراموش کردم. بغض به گلوم حجوم آورد. تو کیسوگند بهم گفته بود رو 

 یکردم اشکام رو کنترل کنم. دست گرم یسعو  دمیدستش کش ياز رو عیچقدر از آقابزرگ ناراحتم. دستم رو سر
هم قفل شد. چند لحظه نگاهم کرد و بعد با  يبرگشتم. نگاهمون تو عیدستم قرار گرفت. مثل برق گرفته ها سر يرو

  »باشه.«گفت:  یآروم يصدا
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  باشه؟ یچ-

  حرفات... قبوله. -

  يلبم جا خشک کرد. لبخند محو ياومد و رو يهمون  لحظه بود که لبخند درست

  بود. لیآن نیبود. آره ، ا لیهمون آن نی. ازد

*********  

  »نیسل«

  .ستین یخوب زیچ ادیاعت

  باشه. یو هر کس زیتونه به هر چ یم

خودت  ياون رو برا تیبا قطع یتون یوقت نم چیکه ه هیینوعش ، عادت کردن به موجود دوپا نیبودم بدتر دهیفهم
ازش زنده  یتون یخواد. اون وقته که م یم يقو ی. از همان دردها که عزمارهیبه بار م یمیعظ ي. رنج هایداشته باش

  .يایب رونیب

  خبر بودم.  یکه دوماه ازش ب يعادت کرده بودم. عادت کرده بودم به آراز منم

کنه.  یبود. عشق من و اون از اولش هم اشتباه بود. اما... عشق که خبر نم دهیکه نبودش حالم رو به گند کش يآراز
 يرفت. آراز یآراز انقدر زود وا م دنیبود ، قطعا با د دهیمذکر خوب ند هیکه  ینی.. منم که دست خودم نبود. سلخب.

هاش قشنگ بود. نبود؟ آراز فرق داشت  تیبود ، حما گکه حرفاش قشن يخاص خودش رو داشت. آراز تیکه جذاب
  فرق داشت.  یلی. آراز ختیحما یب يپر بود از نبودن ها. از بودن ها امیکه دن یمن يمن. برا يبرا

اونم دلش به اندازه من تنگ بود؟ آخ که چقدر دلم  یعنیکرد؟  یکار م یاالن کجا بود؟ چ یعنی. دمیکش یقیعم نفس
لبم نشست. چشم  يرو يام رو روشن کردم. عکسش به چشمم خورد. لبخند یهوات رو کرده آرازم! صفحه گوش

  بیج يرو تو لیموباو  دمیکش ی. آهدیلبم ماس ي. لبخند رواوردیادا در م شهیمن! هم یعسل

آراز؟ پس خواهش  یفهم ی. منمیرو هم بب ایخوام دن ی، نم نمیهات رو بب ینتونم عسل گهیسر دادم. اگه د شرتمیسو
  ...یلیسخته. خ یلیبدون تو خ یکنم برگرد. زندگ یم
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**************  

  »آراز«

  آراز؟-

دوختم. ذهنم مشوش بود. پر از افکار  ابونی. نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به خستادیسمتش. اومد و کنارم ا برگشتم
  شونه ام گذاشت. يسر و ته. دستش رو رو یب

  شده؟ یچ-

  ام رو باال انداختم.  چونه

  ...نمیفکر سل يتو-

  و ادامه دادم: دمیکش یآه

 یکار م یشبم باشه. بدون من چ نیکه ممکنه آخر یشب ي. حداقل صداش رو بشنوم. تونمشیتونستم بب یکاش م-
  کنه؟

  دادم. هیتراس تک وارِ ید به

  اش برسونمش خونه اش؟ يفرستاد مش؟یدید یک يروز نیاول ادتهی-

  لباش نشست. يرو يرو تکون دادم. لبخند محو سرم

گرفت. آخرش هم سرم داد  ی، خنده ام م دمید یرو مچهره اش  یبود. وقت دهیترس ی. حسابدیلرز یم دیمثل ب-
  .دیکش

  زدم. يلبخند

  !وونهید-

  .دیخند زیر

  !دیدو یم یچ نیمهرسام کمکش کرد فرار کنه ع یبودنش؟ وقت دهیدزد انایکارن و ک ادتهی-
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  بهش زدم و از تراس خارج شدم. يا تنه

  خفه شو آرشام!-

داد.  یما بود که کار نفوذ رو انجام م ياز بچه ها یکینشستم.  رمحمدیو پشت سرم اومد. رفتم و کنار ام دیخند
  شونه اش گذاشتم. يدستم رو رو

  حله؟ زیهمه چ-

  رو تکون داد. سرش

. ادی. خوب تونسته باهاش راه بمازیآرکاست. همون دست راست تا شِ یاالن وارد شدن. پ انیبله سروان. ستوان شا-
  کا اونجاست.دوست دختر آر نیدینارآیاالن به عنوان پ

دفعه  نی. امیریم گهیمن و آرشام د«، گفتم:  دمیپوش یکه کتم رو م یرو تکون دادم و از جا بلند شدم. در حال سرم
  ».میانداز یم رشونیگ گهید

  »سروان. دوارمیام«جا بلند شد و گفت:  از

  سمت آرشام برگشتم. به

  م؟یبر-

  .دیکش یقیعم نفس

  .میبر-

********  

  »مایش«

کارم رو به نحو احسنت  دی. اما من مامور بودم. باومدیشدم. چقدر بدم م يجور هیرو دور کمرم حلقه کرد.  دستش
  رو به سمتم گرفت. سرم رو تکون دادم. یالسینگفتم. گ يزیدادم. چ یانجام م

  خورم. ی، نم یمرس-
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  .ومدین کوتاه

  نداره. یمشکل السیگ هی-

  داره بهش. تیتونم. معده ام حساس ینم-

  باال انداخت. يا شونه

  .یلی. هر طور مازمیباشه عز-

  »آرکا؟«گفتم:  عیرو به سمت لبش برد ، سر السیگ تا

  اشاره کردم. السینگاهم کرد. به گ منتظر

  بشه. یعصبان مازیکه... ممکنه تا یدون ینخور. م ادیز-

  زد. يلبخند

  . حواسم هست.السهیگ هی نیهم-

 يبرا ایمهمون نیرقص چرخوندم. ا ستی. نگاهم رو به سمت پدیرو سر کش السشیرو تکون دادم و اون هم گ سرم
   ره؟یم شیدرست پ زیهمه چ یعنی! ایکرد. خدا یشک نم یپوشوندن کارهاشون بود. کس

  نار؟یپ-

  رو باال آوردم. سرم

  شده؟ يزیچ-

  و ساده.  یبود. معمول یمعمول یلی. چهره اش خدیخند یزد. قشنگ م يلبخند

  هست؟ ی. مشکليفکر يتو یلیعشقم؟ خ-

  زدم. يلبخند

  کنم. یچهره ها زوم م يرو يادیمن ز ؟یدون یکردم. آخه م یرو نگاه م هینه ، اصال. داشتم بق-
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  .دیخند بلند

  !ي! تو فوق العاده اناریآه پ-

اون  چقدر فوق العاده ام آرکاخان. هم تو هم ینیب یبره م شیخوب پ زیلبخند کج اکتفا کردم. اگه همه چ هی به
 يرنگ تا رو يسرمه ا یدکلته اندام هیاومد.  یکه به سمتمون م دمیرو د يو دار و دسته اش. از دور دختر ستیرئ

  هم زده بود. يسرمه ا يتل پارچه ا هیبلند مش داشت که باز گذاشته بود و  يبود. موها دهیرونش پوش

  و گفت: دی، با همون لبخند خاصش آرکا رو در آغوش کش دیما که رس به

  اوه آرکا جونم! حالت چطوره؟ -

  .دیرو جمع کردم. آرکا آروم خند صورتم

   دمت؟یند هیاز ک یدون یم-

  »طون؟یش هیک نیا«صورت آرکا زد و گفت:  يجلو یاز آرکا فاصله گرفت. تا نگاهش به من افتاد ، بشکن دختر

  دستش رو دور کمرم حلقه کرد. آرکا

  از دوستان. ولدوزیجان؟  ناری. پناریکنم ، دوست دخترم پ یم یمعرف-

  دستش رو به سمتم گرفت. ولدوزی

  جان. ناریخوشبختم پ-

  رو فشردم. دستش

  .نیهمچن-

  ».ششونیپ يبر دی. بامیکن یخان گفتن االن معامله رو شروع م مازیآرکا؟ تا«به سمت آرکا برگشت و گفت:  ولدوزی

  سرش رو تکون داد.  آرکا

  .امیباشه. االن م-
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  رفت. آرکا دستم رو گرفت. یبا ناز راه م یلیبه من زد و دور شد. خ یچشمک ولدوزی

  گردم. یجا باش. من بر م نیتو هم نارجون؟یپ-

  ام رو مظلوم کردم. چهره

  کنم. ینم یفضول امیآرکا؟ بذار منم ب-

  .دمیکوب نیزم يکرد. پاهام رو آروم رو یتکون داد و نوچ یرو به نشونه منف سرش

  .نیگیم یگوشم نشنوم چ يذارم تو یآهنگ م يخوا یم نمیش یگوشه م هیآرکا به خدا -

  ...ناریپ-

  .گهید امیآرکا! بذار ب-

  .دیکش یپوف

  ؟یدونم و تو. اوک یبمونه به خدا من م ادتیکلمه از حرفامون رو  هیباشه ، اما فقط -

گفتم:  يم و با لبخند محوبهش کردم. سوپرمارکت! آب دهنم رو قورت داد ی. نگاهدیام لرز یموقع گوش همون
  »ست؟ین ی. مشکلسیسرو رمیچشم ، اما... من قبلش م«

  رو تکون داد. سرش

  سراغم دوباره. ادیم مازیکنم تا ریباشه. زود برگرد. د-

 یبه دور و بر انداختم. کس یداخلش نبود. نگاه یرفتم. خدا رو شکر کس سیرو تکون دادم و به سمت سرو سرم
  رو باز کردم.  امیپ عیحواسش به من نبود. سر

  چه خبر؟-

لرزون در  يباال بود. با دستا یلیخ نیا سکیرفته بودم ، اما ر ادیز تیبه دور و بر کردم. درسته مامور ینگاه دوباره
  جواب داد. دهیبوق نرس هیشماره آراز رو گرفتم. به  دییپا یکه چشمام دور و بر رو م یحال

  شد؟ یچ-
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  .دمیلبم رو گز گوشه

  معامله. مخش رو زدم منم باهاش برم. يبه آرکا گفت بره برا مازی. تایچیفعال ه-

  باشه. زی. حواست به همه چمیکن دایدخترها رو پ يتو جا میبر میشد ادهیپ نیباشه. من و آرشام از ماش-

  باشه.-

  خارج شدم. سیو از سرو دمیبه خودم کردم. دستم رو به کتم کش ینگاه نهیرو قطع کرد. از آ تماس

********  

  »گلیآ«

خوب بود. عاشقش نبودم اما خوب  مانیزدم. ا يدستاش بود. به سمتش برگشتم و به چشماش لبخند ونیم دستام
  بود. با لبخند جوابم رو داد.

  م؟یبر-

. فکرش دمیدنده گذاشت. آروم خند يکرد. دستم رو گرفت و رو کیرو به دهنم نزد وهیآبم یرو تکون دادم و ن سرم
  بشه. استارت زد ينجوریکردم ا یرو هم نم

 میمال کیموز يام شدم. صدا وهیزدم و دوباره مشغول خوردن آبم یرخش نگاه کردم. لبخند کج میراه افتاد. به ن و
. یجاده خاک هی يتو میساعت بعد ، احساس کردم افتاد می. چشمام رو بستم. حدود ندیچیپ یم نیماش يفضا يتو

  رو گل کرده بود.  نیو زم دیبار یبودم. بارون م دهیرو تا حاال ند نجایگوشه چشمم رو باز کردم. ا

  کجاست؟ نجایا-

  .میفکر کنم گم شد-

  . نگاهم رو به سمتش چرخوندم.ستادیا نیلحظه ماش همون

  شد؟ یچ-

   نیماش کیالست«شد ، گفت:  یم ادهیپ نیکه از ماش یو در حال دیرو کش یدست
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  »تو گل. رفت

در باز شد. تا خواستم سرم رو بچرخونم ،  هویسر دادم که  فمیک يرو تو وهیآبم یشد. قوط هادیو اونم پ دمیکش یپوف
  رفت... یاهیدهنم قرار گرفت و کم کم چشمام س يرو یدستمال

********  

  »مایش«

  مرموزش زدم. يبه چشما يلبخند

  زم؟یعز میبر-

  رو آروم تکون داد. سرش

  .میبر-

. به سمت اتاق ته راهرو رفت و منم دنبالش. تا میکردم لو نرم. از پله ها باال رفت یزد. دعا م یتند و تند م قلبم
  .دمیخواست در رو باز کنه ، دستش رو کش

  آرکا؟-

  سمتم برگشت. به

  هوم؟-

  ترسناکه؟ مازیتا-

اومد!  یام رو حس کردم. چقدر از عود بدم م ینیعود به ب يزد و بدون حرف در رو باز کرد. حجوم بو يمرموز لبخند
  خم یدر بود. سرش رو کم يجلو یشخص

  .کرد

  خانم منتظرتون هستن. نیخان و الچ مازیآرکا خان. تا نیخوش اومد-
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اونجا بودن.  يادیداخل. افراد ز میباز شد و رفت يا گهید کیفقط سرش رو تکون داد. پشت سرش رفتم. در کوچ آرکا
 مازیکرد و پشت تا ینباشه ، همه رو برانداز کردم. آرکا با همشون سالم احوال پرس عیکردم ضا یکه سع ییبه نگاه ها

لبش  يرو يسمتم. پوزخند دیزمزمه کرد که نگاه اونم چرخ مازیدر گوش تا يزیکرد. چ ینگاهم م يجور هی. ستادیا
ش رو باال آورد. برگشتم تا دست مازیحرف زدن باز کرد ، تا يداد. منوچهر تا دهنش رو برا ینشست. دلم گواه خوب نم

  بود که حواله صورتم شد. یاما تنها مشت نمیپشت سرم رو بب

********  

  »آراز«

  علف ها رو کنار زدم. آروم

  رو بکش. چهیدر-

  برد. صورتش جمع شد. نییپا یسر و صدا کنار زد. سرش رو کم یرو ب چهیدر

  !دهیگند نم م يبو نجایآراز ا-

  رفتم. يغره ا چشم

  .دهیبلک نم تانیکاپ يبو دیببخش-

بود که  یمانیس يوارهایتنگ با د يراهرو هیشدم.  نیزم ری. منم پشت سرش وارد زنییپا دیپر عینگفت و سر يزیچ
  بودن. آروم قدم بر ختهیگوشه هاش کاه ر

 يباز شد. بو کیضربه کوچ هیآروم هولش دادم. با  میدیقدم هامون دردسر نشه. به در که رس يکه صدا میداشت یم
از اتاق بود.  يا گهیهم گوشه د گهیزوار در رفته د یدر آهن هیشد. نگاهم رو دورتادور اتاق چرخوندم.  دترینم شد

بودن. به  دهیسر هر هفت تاشون پارچه کش ي. روشدکه گوشه اتاق افتاده بودن قفل  يهفت تا دختر ينگاهم رو
 هی. دیچیشون رو کنار زدم. دلم به هم پ یکیجلو رفتم و پارچه آرشام اشاره کردم که چندتاشون رو نگاه کنه. 

که دوستش با  يبود. همون دختر ينامرادیهمون ت نیدختربچه حدودا پانزده شانزده ساله بود. درست حدس زدم. ا
رو  یکیکردن. پارچه اون  یشده. خانواده اش داشتن سکته م دهیدزد یمهمون يو گفت که تو مدترس و لرز او

مش  يکه حاال از قبل الغرتر شده بود. موها یشناختم. صورت یچهره رو م نی. من استادی. دستام از حرکات ادمیکش
  يرنگش رو
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  »...گلیآ«: دمیبود. با عجز نال واریبود. رنگش رنگ گچ د ختهیر صورتش

  .ستادیا گلیصورت آ يو رو دیآرشام به سمتم چرخ نگاه

  کردم. یفکرش رو م-

نشست. نگاهم فقط به  يآخر يو از جا بلند شد. رو به رو دیکش یهم رو برگردوندم. آرشام آهو نگا دمیکش یپوف
  بود. گلیآ

  آر...آراز؟-

  گشاد شده به آرشام نگاه کردم. يام حبس شد. با چشم ها نهیس يسرم رو به سمتش چرخوندم ، نفس تو تا

  !مایش-

  اش خشک شده و لبش هم پاره شده بود. آروم تکونش دادم. ینیب ریرو آروم کنارش رسوندم. خون ز خودم

  ما؟یدختر چه ات شده؟ ش ما؟یش ما؟یش-

  .دیموهاش کش ونیدستاش رو م آرشام

  .میآراز بدبخت شد-

آراز زود باش. زنگ بزن به «گفت:  یخورد و آروم ناله کرد. آرشام با نگران یتکون مایبه شماره افتاده بود. ش نفسام
  ».دنی. فهممیکنه. بدبخت شد يکار هی یکی

  حواله اش کردم. یمشت یصفحه ، حرص يباال دنیدر آوردم. با د بمیام رو از ج یگوش عیسر

  ! آنتن نداره.ی! لعنتیلعنت-

ام  یشونیپ يرو یاخم زیهمون چهره نفرت انگ دنی. با ددمیخورد و باز شد. عقب پر یدر آهن یکیبه اون  يا ضربه
  زد. ينشست. پوزخند

  مکه؟ یحاج یحاج ی! رفتیمیقد کیشر ق؟یشف قیرف يدنگ دنگ! چطور-

  رو در آوردم و به سمتش گرفتم. کلتم
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  کنم. یگلوله حرومت م هیجلو با  يایقدم ب کیکارن -

  و دستاش رو آورد باال. دیخند آروم

  گفتن... یگفتن ، دشمن یآراز! چه خبره؟ گاماس گاماس! دوست یه-

  زدم. ادیفر

  شو و فقط برو عقب. خفه شو! خفه-

  کرد. یاخم

  جناب سروان؟ یفرست یرو م گهید یکی یکن يکار یخودت نتونست شیدفعه پ ؟یهست یک يتو فکر کرد-

و با مشتش  دیکش یغیج مایمشتش گرفت و هولش داد سمت من. ش يرفت. موهاش رو تو مایاومد و به سمت ش جلو
  نگاه کرد. مایکارن زد. اما اون آخم نگفت. کارن با خشم به ش يبه پا

  .دهی. از شما بعيعمل کرد انهیناش یلیآرکا رو گول بزنه؟ نه جونم. خ يجغله رو فرستاده بود نیا-

  .سادمیوا مایش يجلو آروم

  ؟يچرا کتکش زد-

از آدماش  یکیهوا زد که  يتو ین. بشکنییپا ارمیخواست فکش رو ب یکرد. دلم م ینگاهم م يلبخند حرص درار با
  پا انداخت. ينشست و پا رو یصندل يرو يآورد. با خونسرد یبراش صندل

  سر تو آوردم؟ ییچه بال شیدفعه پ ادتهیحاال چون خانم بود مراعاتش رو کردم. -

  »!یآشغال یلی! خی! عوضیعوض«: دمیغر دمییسا یدندونام که به هم م ونیم از

اش رو که  دهیکش ياومد. سرم رو باال آوردم. چشما يپاشنه بلند زنونه ا يتق و تق کفش ها ي. صدادیخند آروم
هم آوردن و کنار کارن  گهید یصندل هیبود و بس.  انایک ایزن دن نیتر زیشد. به نظرم نفرت انگ شتری، حرصم ب دمید

  پا انداخت. يگذاشتن. با آرامش نشست و اونم پا رو

  !داریاق دبه به! آراز خان! مشت-
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گرفت.  انایو سر اسلحه رو به سمت ک ستادیبلند شد و کلتش رو در آورد. کنار من ا مایآرشام اشاره کرد. از کنار ش به
  دستش رو باال آورد. انایک

  .يرو انتخاب نکرد یجالب ي! کوچولو اسباب بازیه یه-

  زد. ادیفر یعصب آرشام

  خفه شو!-

  بلند شد. به سمتش رفتم. آروم تکونش دادم. گلیدادش ، ناله آ يصدا از

  ؟يشنو یصدامو م گلیآ گل؟یآ-

  اسلحه  عیکرد. کارن از جا بلند شد. سر یاش خس خس م نهیسرفه کرد. س آروم

  نشست. گلیبه سمتش گرفتم. کنار آ رو

  زم؟یعز يشد داریب-

لب زمزمه  ریرو ز ییزهایشدن. چ ریآروم چشماش رو باز کرد. اشکاش سراز گلیزدم. از حرص بود. آ ینفس م نفس
  .دیکش گلیگونه آ ي. کارن آروم دستش رو روگهیم یچ دمیفهم یکرد. اما نم یم

  تو! یخواب یعشقم؟ چقدر م يشد داریباالخره ب-

  صورتش فرود آوردم. يو مشتم رو تو دمیکش يادی. فراوردمیطاقت ن گهید

  بهش دست نزن.-

  چند نفر بازوم رو نکهیاومد. تا ا یصورتش فرود م يزدم. مشتام تو ینفس م نفس

،  دمیکش یم ادی. به زور نگهم داشته بودن. فردیعقب. کارن با آه و ناله دستش رو گوشه لبش کش دنمیو کش گرفتن
 ی! کارن با نگاهيآراز! باز خراب کرد يخواستم همشون رو تکه تکه کنم. باز خراب کرد یزدم. م یدست و پا م

 یم يفکر کرد ؟يچته؟ رم کرد«و گفت:  گذاشتاش  ینیب ری. دستش رو زستادیجا بلند شد و جلوم ا از نیخشمگ
فرستم  یدفعه جنازه ات رو هم نم نی. استیخبرا ن نیاز ا گهیآراز خان. د ری. نخيدفعه زنده از دستم در بر نیذارم ا

  »در خونه ات.
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 یواسه من جاسوس م«ام رو گرفت و گفت:  قهیبرداشتم که اومد جلو.  زیبه سمتش خ ادیشدم و با فر يجر دوباره
  »آره؟ ؟يذار

ام رو  قهیسوخت. دوباره اومد جلو و گوشه  یصورتم فرود اومد که به عقب پرت شدم. گوشه لبم م يتو مشتش
  گرفت.

  ؟یزرنگ یلیخ يفکر کرد یعوض ؟يدیگروه من همه رازهامون رو لو م يتو يایم-

از اون قلدرها  گهید یکیکنه اما  يو خواست کار دیش رو محکم تر حواله ام کرد. آرشام به سمتم دودفعه مشت نیا
 مایداد. با مشت و لگد افتاده بود به جونم. ش یامون نم گهی. کارن دنیزم يکه بهش زد ، پرت شد رو ياومد و با لگد

رفت و  جیام فرود اومد ، سرم گ نهیاش که قفسه س ضربه نی. آخردیکش یم غیبا وحشت ج گلیشده بود و آ هوشیب
  کارن محو شد...  یبود که باال آوردم و آروم صورت عصب ی، لخته خون دمیکه فهم يزیتنها چ

*******  

  تونستم چشمام رو باز کنم و نه قدرت تکلم داشتم. همه  یبودم ، اما نه م بهوش

لب  ونیبود که از م فمیخف يکردم. فقط ناله ها یام حس م یشونیپ يخون رو رو یسیکرد. خ یبدنم درد م ياجزا
قدرت آخ  یطور. حت نیبه بازوم خورد. دستام بسته بود. پاهامم هم يشد. ضربه ا یترك خورده ام خارج م يها

 ي. جلوم نشست و چونه ام رو تودیچک ماز گوشه چشم یو قطره اشک دمیگفتن هم نداشتم. فقط گوشه لبم رو گز
  دستش گرفت.

  خوب... یلیچشمات رو باز کن آقا آراز. خوب نگاه کن. خ-

کشم.  ینفسام رو م نیدارم آخر گهیدونستم. مطمئن بودم د یرو تموم شده م زی. همه چختیر یاشکام م اریاخت یب
خوب  يتمام روزها يخواستم بکنم و نکردم. برا یکه م ییتمام کارها يسوخت. برا یسوخت. بدجور هم م یقلبم م

  با طنتامیتمام ش يشد برا ی... عشقم... دلم تنگ منیسل يمامان تنهام. برا يگذشته ام. برا

جون  ینشست که ب یآرشام يچرخوندم. نگاهم رو یمانی. نگاهم رو دور اتاق سدمیشونه ام کش ي. صورتم رو رولیآن
زد  یصدا هق م یگوشه ب هی گلیزده بودن. آ از من شتریگوشه اتاق افتاده بود. وضع اون از من خراب تر بود. اون رو ب

. کارن از جلوم میدونست یخودمون رو تموم شده م کار. همه ختیر یهم آروم اشک م مایو نگاهش به من بود. ش
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. من به تو يبهم زد يضربه بد یلیخ«کرد گفت:  یکه نگاهش م یبلند شد. اسلحه اش رو از پشتش در آورد. در حال
  ».یهست یمارمولک عوض هیتو  نکهیاعتماد داشتم. قافل از ا

  . دیاشپام رو از هم  یکه صاحبشون زندگ ییچشم ها متنفر بودم. از چشما نیخشنش رو بهم دوخت. چقدر از ا نگاه

  .يدیاما امروز تقاصش رو م-

  آرشام خم شد. يجلو آروم

  با هم. من اوسکول. نیبود از تو نداشت. هم دست یآشغال هم دست کم نیا-

  کرد. اسلحه رو باال آورد. یکه ته دلم رو خال يزد. لبخند يمرموز لبخند

. آرشام ستیدوستاتن. اما خب... مهرسام در دسترسم ن نیزتریو اون مهرسام کثافت عز نیدوستته ، نه؟ ا نیبهتر-
  که هست.

  که رعشه به تنم افتاد. ي. جوردیخند یوحشتناک يصدا با

  اش! ینیب ینم گهید اما-

  زده نگاهش کردم. وحشت

  نکن. یکارن کار اشتباه-

  اشتباهم. يمن کشته مرده کارها-

  »کنم. کارن... یکارن التماست م«: دمیآرشام گذاشت. با عجز نال یشونیپ ياسلحه رو رو سر

دستش فشرد و عقب رفت. تنها نگاه لرزونم به  يگم شد. کارن اسلحه رو تو دیچیاتاق پ يکه تو ییصدا نیب ادمیفر
 یشوك بودم. نفس نفس م يداد. تو یداشت قلبم رو فشار م یکیزد. انگار  یم رونیآرشام ب یشونیبود که از پ یخون

 يوقفه رو یشد. قطرات اشک ب یچشمام رد م ياز جلو لمیف هیخوبم باهاش مثل  يشد. تمام روزها یزدم. باورم نم
که  یوحشت زده به خون مایو ش گلی. کم کم به خودم اومدم. تازه عمق فاجعه رو حس کردم. آدیکچ یگونه ام م

  کردم طناب رو از دور  یم یکه سع یکردن. در حال یزود دورش رو احاطه کرده بود نگاه م یلیخ

  »!یعوض ؟يدیآشغال؟ به آرزوت رس يکار کرد ی! تو چی! عوضیعوض«: دمیکش یم ادیباز کنم ، فر دستام
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 ی. نفس نفس مدیچیپ یاتاق م يفضا يهام تو هیگر ي. صدادمیکوب یم واریزدم و خودم رو به د یبلند داد م بلند
کرد. آروم قدم به سمتم برداشت. اسلحه اش رو باال آورد. رو به  یبود و نگاهم م ستادهیحرکت ا یزدم. کارن ب

  ام نشونه گرفت. یشونیپ

  . خوبه؟ششیفرستم پ یتو رو هم م-

  کرد. یم تیخودم رو هم اذ يکشدار شده بود. صدام گوشا نفسام

  ...یبزن خالصم کن. خسته شدم. بزن عوض ؟ی. چرا معطلگهیبزن د-

  ییرو پا اسلحه

  بزرگه... یلیبهتره بزنم به قلبت. آخه قلبت خ-آورد و به سمت قلبم نشونه گرفت.  ن

  »به درك! نیقلبت بر يتو يخودت و آدما«با خشم ادامه داد:  بعد

لبش نشست.  يرو يپوش وارد اتاق شدن. لبخند اهیس يرویخواست ماشه رو بکشه ، در با شدت باز شد و چندتا ن تا
  آورد. نییآروم دستش رو پا

  اُوِر... میگ-

از اشک تار شد. دستام رو باز کردن. آروم و لنگ لنگان خودم رو به جسد آرشام رسوندم.  ياش پشت پرده ا چهره
  »تموم شد؟ بدون تو؟«انداختم و هق زدم:  نییخون بود. سرم رو پا دورش پر

  »خــــــــــــــــدا!«زدم:  ادیرو باال گرفتم و فر سرم

  بازوم قرار گرفت. يرو یدست

  سروان؟-

بسته  يببرم. چشما ادمیتونستم از  یآرشام رو نم یبود. از جا بلند شدم. صورت خون رمحمدیرو باال آوردم. ام سرم
  رو...اش 

  »رفت! ریتموم شد! ام رمحمدیام«: دمینال
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  .دمیشن یرو م ادهاشیفر ي! صداانایصدا برام آشنا بود. ک نیاومد. ا یزن غیج يصدا ناگهان

  .نمیآراز رو بب دیتمومه. فقط قبلش با زیبعد همه چ ادیآراز ب نیبگ-

   رونیبدنم بود به از اتاق ب يکه تو يخودم رو به در رسوندم و با تموم درد آروم

 ینگاهش م ضی. با غستادمیچارچوب ا يکردم. وارد شدم و تو داشیتوشه. پ انایگشتم که ک یم ی. دنبال اتاقزدم
  گرفته بود که جلوش بودن. يلرزون به سمت دونفر يکردم. اسلحه رو با دستا

  بگو...-

  زد. ینفس م نفس

. پسر نهی. ماهان... پسرم... اون خواهرزاده سلیبدون دیهست که با يزیچ هی. فقط يتموم شد. تو برد زیآراز همه چ-
 يادگاریموضوع رو بگو. ماهان تنها  نیا نیسپرم. حواست بهش باشه. به سل یاون رو به تو م یسلدا. بعد از حام

  سلداست...

 ییاز تمام اتفاقا جیبودم. گ جی. گدمیفهم ینم یچیاش گذاشت. ه یشونیپ يکرد. اسلحه رو باال آورد. رو یهق م هق
  ساعت افتاد. اون دونفر کی نیا يکه تو

دوختم که به نظرم  یافتاده بود. نگاهم رو به صورت زن نیزم يرو انایجون ک یشد. جسم ب ری. اما ددنیسمتش دو به
. همه جا دیچرخ یدور سرم م ایسر خوردم. سرم رو با دستام پوشوندم. دن واریبود. آروم کنار د ایزن دن نیمنفور تر

  ...کیتار کیفرو رفت. تار یکیتار يتو

******  

 یذوق م يمضخرفم تو رهنیپ یاهیو به نوك کفش هام بود. س نیی. سرم پادمیکش یم نیزم يرو آروم رو چمدون
  . درش آوردم.دیلرز بمیج يتو لمیزد. موبا

  بله؟-

  .نمتیب ینم ؟ییآراز پسر! کجا-

  چهره هی. لبخند به لب داشت. کنارش رو نگاه کردم. دمشیرو باال آوردم. د سرم
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  ام رو با زبون تر کردم. دهیخشک ي... لب هانمی. سلآشنا

  .امی. االن منمتیب یدارم م-

رو  یی، انگار حضورم رو حس کردن. چشمام فقط چشما دمی. بهشون که رسدمیرو دوباره دنبال خودم کش چمدونم
بغلم  يخودش رو تو عیشد و سر ی، چشماش بارون هیاز ثان يد. در کسربراشون تنگ شده بو یلیکه دلم خ دید

  انداخت.

  آراز!-

دختر  نیفقط دلم با هم دی. آروم دستم رو دورش حلقه کردم. شادیچیام پ ینیب يگلوم نشست. عطرش تو يتو بغض
 دایصدا راه خودشون رو پ یکه قلبم رو تصاحب کرده بود. بغضم شکست. اشکام ب يدختر نیشد. هم یآروم م

  رو از خودم فاصله دادم. الغرتر شده  نیبود. سل دهیلبش ماس يکردن. لبخند مهرسام رو

  . صورتش رو با دستام قاب گرفتم. بود

  چقدر دلم برات تنگ شده؟ یدونست یم-

  .دیاش رو باال کش ینیب

  نرو. خب؟ گهید-

  هام رو پس زدم. اشک

  . باشه.زمیباشه عز-

. با اون لبخند خاصش میو مردونه مهرسام رو بغل کردم. آغوشش برام مثل آرشام بود. از هم فاصله گرفترفتم  جلو
  »پس آرشام کو؟«گفت: 

  . دیاز گوشه چشمم چک یحجوم بغض به گلوم رو حس کردم. قطره اشک دوباره

گف...گفتم «من کنان گفت:  خواست باور کنه. من و یافتاده اما نم یبود چه اتفاق دهیمحو شد. انگار فهم لبخندش
  »آرشام کو؟

  »کشتنش...«هق هق گفتم:  ونیم
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کرد. مبهوت بود.  ینگاهم م میدهانش گرفت. مهرسام مستق يو دستش رو جلو دیکش ینیه نیزد. سل خشکش
  .دیاز گوشه چشمش چک یقطره اشک

  کشتنش؟!-

  شدن.  يمنم جار يمردونه اش شروع به لرزش کردن. اشک ها يدفعه بغلم کرد. شونه ها هی. دمیبرچ لب

  .شهیکه مرد؟ باورم نم یچ یعنی-

. و چقدر آدم فهیچقدر کث ایدن نکهیام. به ا ییکذا یبود. فکر کردم به زندگ ستادهیا يافکنده گوشه ا يبا سر نیسل
  کنن... یرو نابود م گریمضخرف دارن همد يایدن نیها به خاطر ا

*******  

شد منبع آرامشم.  یکه م يبار منو باهاش آشنا کرد. دره ا نیکه آرشام اول يجا بود. همون دره. همون دره ا ونهم
 ییامه. جا یقدم کی يکردم خدا تو یکه احساس م ییزدم. جا یخفه شدم رو توش داد م يکه تموم دردها ییجا

. دیلرز ی. لبام مدیچیپ یموهام م ونیبزنه. باد م ادیدلش مونده رو فر يتو یاومدم. گفتم هر چ نیکه روز آخر با سل
دونستم  یشد. م یم ينجوری، قلبم ا ومدمیارتفاع م يتو یوقت شهی. همدیکوب یم نهیقلبم به شدت خودش رو به س

   هی. ستیترس از ارتفاع ن

 ین نگاه کردم. آبهوا معلق بودم. سرم رو باال گرفتم و به آسمو يحس پرواز. انگار تو هیبه ارتفاع داشتم.  یحس
تلنبار  يخواد حرف ها یو ازم م سادهیام وا یقدم کی يکردم خدا تو یاز ابر هم نبود. احساس م يخبر ی... حتیآب

کرد. کوه هم  دایکوهستان انعکاس پ يتو ي. صدااوردمیطاقت ن گهیبذارم. منم د ونیدلم رو باهاش در م يشده تو
  کرد. یمنو تکرار م يحرف ها

  ؟ینیب یمنو م ؟يشنو یخــــــــــدا! صدامو م-

دونم کار  یبا توام! من انتقامم رو گرفتم. انتقام خون آسا رو. م«زدم:  ادیکم آوردم. با تمام وجودم دوباره فر نفس
  »...یجوابش نذاشت یذاشتمش به عهده خودت. اما تو هم ب یم دیکردم. با یاشتباه

  

  زدم. ینفس م نفس
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... لی. مامانم... آقابزرگ... آنیام رو ازم گرفت یزندگ يخـــــــــــــدا! تقاص اشتباهم رو پس دادم. آدما-
  آرشام...

  گونه ام سر خورد. يو رو دیاز گوشه چشمم چک یتار بود. قطره اشک دمید

. ستین گهیکشن. اما... آرشام د یگوشه دارن نفس م هیدلم روشنه که  هیبد سوزوندم. واسه بق يآخر نیاما ا-
  . خــدا! مرگش تقاص بود؟شهیچشمام دور نم يصورتش از جلو

  زدم. یبلند هق م يصدا با

  دونم. از یتو کارهات دخالت نکنم. آسا از دستم دلخوره. م گهید دمیخدا قول م-

  ... اریدلش در ب 

  گوشم  يتوآرشام با اون لحن مهربونش  يزانوهام فرود اومدم. صدا يرو آروم

  :دیچیپ

با خدا حرف  يخوا یگفت هر وقت م یآراز؟ مامانم م یدون یکردن خودته. م یخال يفقط برا یزن یداد م نکهیا-«
 ی. پس اگه مدهیسرش داد بزنه و به حرفاش گوش نم ی. اون دوست نداره کسیآروم باهاش صحبت کن دیبا یبزن

و آروم باهاش حرف بزن. مثل  نیگوشه بش ن، همو يدیکش دهاتوایفر نکهیخدا به حرفات گوش بده ، بعد از ا يخوا
 یکشه. م یکس موقع درد و دل کردن سر طرف مقابلش داد نم چی. هیکن یدرد و دل م یبا کس يکه دار یوقت
  »گم؟یم یچ یفهم

  گفت... یم یچ دمیفهم یمن م و

  گفت... یم یچ دمیفهم یم شهیهم من

  ...شهیهم شهیهم

  انیپا

23/9/96  
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  بامداد 01:38 ساعت

Kimia.h 

  

 دوارمی. امنیو جلد سوم از مجموعه در امتداد مرگ رو خوند نیکه وقت گذاشت یمن. مرس يزای(پ.ن: سالم عز
  خوشتون اومده باشه. منتظر جلد 

. از دهیرو شرح م نیآراز به همراه سل دیجد ی. جلد چهارم زندگدیمجموعه باش نیجلد ا نیطور آخر نیو هم چهارم
 يکه تو میرو شرح بد یاتفاقات میخوا یدونفر و م نیا یعاطف یزندگ يتو میریو م میایسه جلد در م نیحالت اکشن ا

  . دی. منتظرش باشدهیم يو سرنوشت اونا رو باز ادیم شیکه براشون پ یافته. مشکالت یمشترکشون اتفاق م یزندگ

  »ایمی، ک عاشقتون

 
  

  

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com  

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه 
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/


  در امتداد مرگ جلد دوم
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