
 

 1 

 

اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمامي حقوق اين اثر نزد ما محفوظ 

 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 

 لينک سايت: 

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن: 

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام: 

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir


 

 2 

 

 عشق فراموش شده :رمان نام

 کاربر انجمن ناول کافه  حدیثه سادات نویسنده: 

یان شکیب ویراستاران:  ، الهه وطن پور، ملیکا نصتر
 الناز حقیقر

 *SEDNA* :ناظر

 پلییس عاشقانه، ژانر: 

 

 

*** 

 

 

 : ای از رمانخالصه

ی شیطون، قوی و نابغه به اسم آواست. به خاطر عشقش به پلییس این حرفه رو انتخاب  داستان درباره دختر

ها عاشق رسگردی جدی و خشن، با شیطنتر ذاتر میشه؛ اما یط اتفاقاتر این عشق به درییک از ماموریتمیکند. 

 میفتد؟
ر
ده میشه. در پایان چه اتفاق  فراموشر ستر

ز این را مشخص میکند؛ تقدیر! تقدیری که رقم میخورد تا پایان هرقصه ای را آشکار کند  .تنها یک چتر

 

 

*** 

 

 

 :در اتاقم زده شد

 .بفرمایید-

ام نظام گذاشت  :ستوان زند وارد شد و احتر

 .آزاد کارتو بگو-

ز بریداتاقشون-  .جناب رسگردریایح گفتر

احت کنم  .اه باز این مختل آسایش من شد؛ ختر رسم میخواستم استر

 .خییل خب، تو میتوتز بری-

 کشیدم و تی حوصله از جام بلند شدم، 
ون رفت. نفس عمیقر ام گذاشت و بتر چادرم رو روی رسم مرتب کردم احتر

ون رفتم ز پرونده از اتاق بتر
 .و بعد از برداشتر

ام نظام گذاشتم با اینکه درجه هامون ییک بود اما اون مافوق من  با صدای بفرماییدش داخل شدم وبه ناچار احتر

ز رفتم و پرونده رو روی اون قرار دادم نیم نگایه به پرونده  انداخت و گفت: حساب م شد. آروم به سمت متر

  ...بفرمایید این جا باهاتون حرف دارم

 .با دستش به صندیل اشاره کرد با اکراه روی مبل جا گرفتم

ماموریت جدیدی درراه دارم و در اون به یک مامور اطالعاتر واقعاخوب نیاز دارم وشما شخص پیشنهادی -
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 .رسهنگ هستید هرچند من با مامور زن موافق نبودم

تر م بارید، با این که اصال دلم نمیخواست به ماموریت برم اما با غرور گفتم: بسیار خب از یک از حرفاش تحق

وع م کنیم؟  رسر

ز حاال م تونید برید-  .از چهار روز دیگه و شماتا اون موقع مرخیص دارید و از همتر

 ممنون-

ون اومدم حاال یک میخواد مامان من  ام بزارم از اتاق بتر
م رفتم تا بدون این که احتر و راضز کنه رسی    ع سمت دفتر

ز رفتم.  ز هم رس م زدم. توتاقم رفتم و بعد از جمع کردن وسایلم ر سمت اتاق متتر وسایلم و جمع کنم باید به متتر

 «خانم خوشگل مهمون نیم خوای؟»در رو آروم باز کردم و گفتم: 

ی آوا سکته کردم»رسش رو باال آورد و گفت:   «.ای بمتر

 «.حرص نخور عزیزم زود پتر مییسر ها»گفتم: چشمیک زدم و  

 برو بابا، کجا به سالمتر انقدر زود شال و کاله کردی؟-

ت فاتحه بخونم عشقم»لبخند حرص درآری زدم و گفتم:   <<رس قتی

ش رو به مافوقت دادم م فهیم- ی. اصالبه من چه؟! ویل وقتر ختی  .خودت بمتر

  «...رخیص داده اون هم سه روزبرو عزیزم خودش بهم م» با خونشدی گفتم: 

  «نه» با جیغ و ناباورانه گفت: 

 آره-

 نه-

 ...ای زهرمار و نه!.. جدی دارم میگم مگه من مثل توام از زیر کار در برم آخه- 

؟- 
ی
 راست مییک

فوق ما نختر این هنوز نیم خواد باور کنه من دارم راست میگم یا من سابقه ام تو دروغ گوتي خراب... یا اصال به ما

 .نمیاد مرخیص بده ... فکر کنم گزینه دوم درست باشه چون من زیاد دروغ نمیگم

ارم» چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:  ز   «!...نه دارم رس کارت متر

 «.چیه خب از اون کوه یخ بعیدهست» با قیافه حق به جانتی نگاهم کرد و گفت: 

ه خودمم تعجب کردم وقتر گفت سه روز مرخیص دارم. آیه  دیدید درست حدس زدم واقعا از اون انتظار نمتر

 «.!بابا بعد از سه روز باید برم ماموریت؛ اونم با آدم که با یه من عسلم نمیشه خوردش»کشیدم و گفتم: 

 .آیحز عزیزم عیب نداره حاالپاشو برو وقت با ارزشم و حروم کردی-

  .خییل خب حاال، خداحافظ- 

  ...برو نبینمت- 

ز واال شانس ندا ریم ما که مردم دوست دارن ماهم دوست داریم. بیخیال این چت و پرت زیاد میگه. سوار ماشتر

وع کردم داد  دویست و شش ام شدم و سمت خونمون روندم. کلید انداختم و درو باز کردم. از همون دم در رسر

 ..« .آهای! ایهاالناس دلیل رگ زتز هاتون اومد. توروخدا نمیخواد بیاید پیشواز» زدن: 

ون و گفت: کم تر خودت و تحویل بگتر چته صدات رو پس کلت  خونه اومد بتر ز یهو مامانم با کف گتر از آشتر

؟  !انداختر داد و هوار میکتز

 .مامان جون سالم خسته نباشم-

خونه بر م گشت گفت:  ز ،برو لباس هات و عوض کن بیا ساالد »همان طور که به آشتر کوه کندی خسته باشر

تتدرست کن. آل   «.بتی

ز اون دنیا شانس پخش میکردن من تو صف دستشوتي بودم . وگرنه مگه میشه؟ اصال  یه!من میدونم وقتر داشتر

مگه داریم؟ فکر کنم این ها من و از توی جوب پیدا کردن. تو اتاقم رفتم و لباس هام و با تاپ نیم تنه مشیک و 

لندم و شونه کردم و باز گذاشتم. یه تل سفید رنگ شلوارک مشیک ستش عوض کردم. پابند به پام بستم. موهای ب

ز اومدم. چیه فکر م کردید  ز آدم از پله ها پایتر خوشگل هم روی موهام زدم و صندل های سفیدم رو پا کردم. عتر

؟ درست که خییل شیطونم ویل از جونم که ستر نشدم، شدم؟ نه ز م پایتر  االن رس میخورم متر
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فکرکنم با کاردک هم نشه جمعم کرد گوشیمو برداشتم و رفتم سمت دنیای  سمت مبل رفتم و جوری ولو شدم که

یه ز  !مجازی المذهب عجب چتر

ز االن پست گذاشته این مگه االن نباید تو اداره رسکارش باشه؟ ز همتر  !میبینم که متتر

ز تو االن تو اداره کله ات و کردی تو اون المذهب؟ از حقوقت کم کنم؟-   متتر

 با فکرهای خبیثانه ام لبخند زدم دکمه ارسال رو زدم و 

 آوا جونم»به جون خودم که نه به جون شما به ثانیه هم نکشید جواب داد: 

؟  «تو که اینکارو نمیکتز

؟ من که اینکارو میکنم-  .عه مطمئتز

ز رو کفن کتز یعتز تو این کارو بکتز خودم به صد روش ساموراتي باهات برخورد میکنم- ، متتر ز  .وای جون متتر

 !وای ترسیدم جان من اینکارا رو نکن با من وای-

ی از پشت تو رسم خورد، یه جیغز زدم که خودمم از صداش تعجب کردم! ییک دیگه تو شونم خورد بازم  ز یهو چتر

 .یه جیغ سورمه ای کشیدم

 .چته؟ بچه نزاییدم که صداگذار جهاتز زاییدم-

 .به دست مثل اژدها باال رسم واستادهبرگشتم و چشمتون روز بد نبینه مامانم و دیدم که کف گتر 

 ماماتز جونم بازیحر شده؟-

 .مگه من به تو نگفتم بیا ساالد درست کن اومدی نشستر این جا-

 ...اوه اوه اوضاع خرابه

تم- سم تا وقتر آل بتی
میتر  !ماماتز به جون خودم وقتر این جوری باال رسم ظاهر مییسر بیشتر

 

 .ساالد درست کن خوب حاال پاشو خودت وجمع کن؛ بیا -

 تحت تاثتر عواطف خانوادگیم قرار نگرفتید؟

 !م دونم خییل دوستم دارن هاخییل

 .پاشو دیگه مثل بز من و نگاه میکنه-

 .ماماتز حیوون دیگه ای هم هست تعارف نکن بگو ها-

 .روش فکر میکنم بلند شو-

خونه و وسایل ساالد ز  پاشدم رفتم آشتر

ز و مشغول شدم ل میکنم تایه رسگرد  و گذاشتم روی متر بچه ها یه سوال دارم؛ من خودم و تو اداره به زور کنتر

م سوتر دادم اینکه چند هفته یا چندماهه من یحر کار  جدی باشم و سوتر ندم ویل این مأموریت چند ساعت بیشتر

 کنم؟

 پارت دوم

ی محکم رو  ز ز طور داشتم فکر م کردم که بازچتر  .دستم خورد همتر

 ننه؟باز یحر شده -

 بچه مگه من بهت نگفتم ساالد درست کن؟-

 .مامان االن گل لگد نیم کنم که دارم ساالد درست م کنم-

 االن این ساالده؟-

 بله پس فکر کردی چیه؟-

واال این کاهو ها اندازه کله خودته! این چه وضعشه بچه دو روز دیگه یحر م خوای بزاری جلو شوهرت؟ ساالد -

 .درست کردنم بلد نیستر 

 .مییسر خوردتز مییسر ها جون مام وقتر حرض-

 !نیم خوام تو کاری برای من بکتز خدا به شوهرت رحم کنه پاشو برو -

ش میاد قطعا خدا عنایت ویژه ای بهش داره )سوراخ شدن الیه اوزون تقصتر من -  اون که یه فرشته گتر
ماماتز
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 نیست.(

 .آره جونم تو مییسر تاوان تمام گناهاش-

 ...مامان-

 .یامان، بیا برو دیگه-

ون اومدم. جون شما خییل وقته تخلیه انرژی نداشتم حاال که سه روز آزادم میخوام تا میتونم  خونه بتر ز از آشتر

! رسی    ع سمت  ز م. ایول همتر ون متر استفاده کنم...چه کنم؟ اول استخر م ریم بعد هم با دوستای خل و چلم بتر

جه رو که زدم دلم  ز شتر شاد شد. دوساعتر اون جا مشغول بودم تا باالخره خسته شدم و حموم استخررفتم اولتر

 .رفتم. حاال بگید یحر م چسبه؟! یه کنشت با هنجره طال آوا خانوم

 به ذهنم م رسید؛ درست یا غلط م خوندم که باصدای آوینا از ترس با عزرائیل بای بای 
ی
ز جوری هر آهنیک همتر

 .کردم برگشتم

ه خودکیسر آوا یک بهت گفته صدا-  ؟ بخدا رهام متر ه که انداختیش پس کله ات داد و هوار م کتز ت از کالغ بهتر

  ...میکنه

 گاز بگتر به عشق من یحر کار داری بچه؟وای زبونت و -

ی-  !خوبه فقط سه دقیقه ازم بزرگتر

 .همون سه دقیقه خودش یه عمره-

ون بابا فاز روانشناش برداشته واسه ما-  ...بیا بتر

ون اومدمهمون طور   .ی که حوله روی موهام م کشیدم تا خشک بشن از حموم بتر

 نداری؟-
ی
تز تو کارو زندیک ز  !بچه چقدر حرف متر

 .نه که خودت االن تو اداره ای-

؟-  من سه روز مرخیص دارم بعد هم باید برم مأموریت تو یحر

 .منم دادگاهم زودتموم شد اومدم خونه-

م که پیچوندی-  ...ماشاهلل دفتر

؟بیخی-  ال بگو ببینم این سه روز وم خوای یحر کار کتز

ون بگردیم- ز و من و تو اون چاقاله بریم بتر  نیم دونم ویل امروز م خوام متتر

 عالیه.. واستا ببینم منظورت از چاقاله دوست منه؟- 

 !دقیقا-

ز خوبه نه ؟ به دفنه یحر کار داری؟-  متتر

ون حاال حوصله ندارم-  .با اون اسمش پاشو برو بتر

 ...خییل-

 .بالشت و از رو تخت برداشتم پرت کردم سمتش!دقیقا تو صورتش خورد

ش فش میده؟-  تی ادب آدم به آبجی بزرگتر

 ...سه دقیقه استا جّو گرفتت- 

 دم درآورده واسه من- 

 من تو لپ تاب و گوشیم خالصه میشه. خدا 
ی
ون رفت منم سمت لپ تابم رفتم. یعتز زندیک باالخره از اتاق بتر

عش رو ختر بده چه کار خوتی کرده همه رو دیوونه کرده ...! ای بابا یحر دارم میگم؟! این ریایح هم نگفت چه  مختر

ون نیاد.  نرم! واال ریایح بره بتر مأموریتیه با پای خودمون یه وقت تو ده *ن شتر نریم. اصالح میکنم تو ده *ن شتر

ون بیاد انشاهلل رس  سم؟ نه، نمیشه االن ضایع امون نه این بار چون منم باهاشم بتر ی بعد...زنگ بزنم ازش بتر

ز زنگ زدم  ز بگم ته توش رو دربیاره گوشیم رو برداشتم و زبه متتر م! بزار به متتر میکنه. خب من از فضویل م متر

 .هنوز بوق اول به دوم نرسیده بود برداشت

! منم خوبم عز - ؟ چه سؤالیه تو همیشه خوتی ز پش گلم خوتی ؛ انقدر رو گوشیت نخواب سالم، متتر یزم فدام شر

ز  ز ببتر ؟ تو اون اداره کار نداری همش تو گوشر ای؟ متتر ی رسخاکت نمیام. چه ختی ر داره م متر  ...ضز
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. بعد هم صد دفعه گفتم اسم منو مسخره نکن- ی؟ یه رسه داری حرف م زتز  .نفس نیم گتر

 «من یک مسخره کردم؟»باصدای متعجتی گفتم: 

ز االن گف- مهمتر م م فهیم؟ دختر  ...تر پش گلم، من دختر

 !این همه حرف زدم تیکه اول و ندیده بگتر نشد

 ...نفس بگتر مردی اون ور آوا-

ی که موضوع اصیل یادم رفت-  ..ای وای خوب شد گفتر ان قدر آدمو به حرف م گتر

 موضوع اصیل؟-

 ...آره دیگه بیکار نیستم وقتم رو حروم تو کنم که-

 .حرفت رو بزن-

برو ته توش رو دربیار که مأموریت جدید ریایح گروه مقابلش کیه. پنج دقیقه هم وقت داری از وقتر گوشر و -

وع میشه  .قطع کنم رسر

 ...خییل خب-

 .تی ادب بای-

ز مأموریتم نیست ویل تو اون ییک ها من فقط اطالعات رو عهده دار بودم االن کل  س گرفتم درسته اولتر
استر

س اونم با همکاری من و اون آبشار یخ! چند دقیقه ای نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد. مأموریت دونفره ا

 .رسی    ع تماس و وصل کردم

 ...یحر شد؟ چرا دیر کردی؟ گفته بودم پنج دقیقه-

 تو، تو پنج دقیقه م توتز از کارای این موزمار رس در بیاری؟-

 خب حاال یحر شد؟-

 .وری که اون یخچال منو در حدش نیم دونستعجله داشتم رسی    ع ببینم این گروه چه ج

 نیست ویل به خاطر یه نفر که دقیقا رقیب تو میشه تو مأموریت این یه گروه خطرناک به -
ی
طرف مقابل گروه بزریک

 ...حساب میاد

فت به خاطر اونه، بدبخت شدیم رفت  .یا ابوالفضل، رقیب هم پیدا کردم تازه پیشر

؟- ز  خب تو چه زمینه ای کار م کتز

ز قدر هم زیادی فضویل کردم. فقط اسم گروه کابوس تاریکه- منده دیگه همتر  ...رسر

َمنه؟ این دیگه چه اسیم؟-
َ
 ن

ز رو گروه-  .چه م دونم اون طوری که من فهمیدم اسم همون شخص که گذاشتر

ای نشنیده ز   !...به حق چتر

اره؟ اسم اون طرف کابوس تاریکه؟ به جون تو ننه باباش ازش بدشون میومد وگر - ز نه آدم اسم بچه اشو کابوس متر

 ...تازه اونم تاریک

 .زد زیرخنده؛ بلند بلند م خندید

 رو آب بخندی. برای یحر االن داری میخندی؟- 

 ...اسمش نیست که لقبش- 

 .واقعا؟! منم اسمم و رویای روشن م زارم؛ مااهل کابوس بودن نیستیم-

 .برو بابا وقتم رو گرفتر -

و قطع کردم. بریم ببینیم این دیگه چه گروهیه رسی    ع رفتم تو سایت و اسم اون آدمه بعد هم رسی    ع گوشر ر 

ز مبارزاتیم  د! ایول بابا حریف قدره من عاشق چنتر ز ون متر کابوسه چیه زدم. با هر کلمه که م خوندم شاخام بتر

این گروه و  کابوس جون بچرخ تا بچرخیم. ای جانم سازمان اطالعات آقارو هک کردن. یادمه کیس که اسم

 .براشون درآورد من بودم. میگم چرا اسمش ته ذهنم آشنا م زد

ون. در اتاق آوینا  یه پوئن مثبت کابوس جون...ایول! به ساعتم نگاه کردم. داشت دیر م شد که از اتاق پریدم بتر

فرق داشت مال درست رو به روی اتاق من بود و چیدمان و همه چیش مثل خودمون دوقلو بود. اما تم اتاق ها 
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 .من سفید و سورمه ای بود و مال اون سفید و بنفش بود. بدون در زدن پریدم تو ؛این عادت جفتمون بود

 سکته کردم، چرا این جوری میای تو؟-

 .حاضز شو بریم. فقط آرین هم با اکیپشون میاد، گفتم ختی داشته باشر -

ش رو از تو بشن-  .ومختر رسم اون دوست پش من بعد باید ختی

ز که هست؛ م خوای بخواه نیم خوای هم مجبوری بخوای  !حاال دیگه همتر

اتز میکنه خانم-   ...بروحاضز شو. برای من سختز

 پارت سوم

 .تی ادب-

ون اومدم و به اتاقم برگشتم. مانتوی صورتر ام رو با شال و شلوار طوسیم درآوردم. آرایش کردم و اون  از اتاق بتر

ز رفتیم؛ قسمت  ها رو پوشیدم. آوینا تو  اتاق اومد؛ اون رو دیگه توصیف نیم کنم، مهم من بودم. با هم به پایتر

ز طور بود؛ شوخ و دوست ماها ویل سخت گتر   کنه. همیشه همتر
دم به آوینا، که مامان رو راضز  ...سختش رو ستر

ز خودم شدم. به دقیقه نکشیده آوینا هم اومد.  ز رفتم  مامان دیگه خودمم حیاط رفتم و سوار ماشتر اول دنبال متتر

ز نشست گفتم:  ز نشست کرد بشکه» که نزدیک تر بود بعد هم دم خونه دفنه؛ تا اومد تو ماشتر  «.ماشتر

وع کردی؟ مثال تو که هیکلت ورزشکاری یحر کار کردی؟-  باز رسر

 .کاری که تو نکردی-

 «.بسه دیگه» آوینا گفت: 

 .م کنهخییل خب به من چه این دفنه رو م بینم شیطنتم گل -

  «...بس که گیل» بس که... چپ چپ نگاهش کردم که گفت: -

 .هم دیگه رو ب *غ ل کردیم

 «.نه به اون اول نه به حاال جمع کنید بابا»آوینا گفت: 

 .درست نشستم و راه افتادم

ز بریم این رستوران» آوینا گفت:   «...آرین اینا گفتر

ز و پارک کردم و توی رستوران رفتم؛ آدرس رو خوند زیاد دور نبود، نیم ساعت رسیدیم.  . منم ماشتر ز
بچه ها تورفتر

شون رو دیدم با سه تا پش نشسته بودن. سمتشون رفتم بچه ها با دیدنم رسی تکون دادن، ییک از پشا که من  ز متر

سم رو دید بلند شد و سه تا پش دیگه هم بلند شدن .با دیدن یکیشون نزدیک بود چشام از کاسه دربیاد...توبه ب

یل گفتم:  هللا این این جا یحر کار م کنه؟! یهو به خودم اومدم و سمتشون رفتم. تا رسیدم با تعجب غتر قابل کنتر

 «!شما اینجا چیکار میکنید؟»

 .سالم عرض شد-

ی گفتم:   «.سالم جناب ریایح»با تعجب بیشتر

 .رفتم روی تنها صندیل خایل که از قضا کنار اون بود نشستم

 .مسالم آوا خان-

 .با تندی رسم رو باال آوردم به پشی که کنار آوینا نشسته بود نگاه کردم

 آرین خان چه طوری داداش؟-

 .ای بد نیستیم، شما که فقط آرتان رو دیدی و رسی    ع نشستر -

 «.جذبه ایشون گرفت منو»باخنده گفتم: 

ه فقط رسدی و خشونت من رو دیده ای وای من تازه یادم افتاد کنار ریایح نشستم و دارم شیطنت م کنم. کیس ک

بود. رسی    ع رسم رو سمتش چرخوندم. با تعجب داشت نگاهم م کرد. تا دید متوجه اش شدم چشماش تغیتر کرد. 

م مأموریت نه یه »سمتم خم شد و گفت:  ویل شما چقدر شیطون هستید! فکر م کردم با رسگردی جدی متر

 ...دلقک

ز برگشتم نگاهش کردم که رسم م  .حکم بهش خورد، آخ ریزی گفت که خنده ام گرفتهم چتر

م مأموریت ویل اشتباه م کردم-  .من هم فکر م کردم با رسگرد باجنبه ای دارم متر
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 .چشم غره ای بهم رفت

ز داداش چته»آرین:   «بابا بسه شمشتر ها رو بزارین زمتر

 داداش؟-

 «.آره دیگه، آقا آرتان داداش آرین هستند»آوینا: 

 یاخدا-

ز زیر خنده زد و گفت: آرین  ای وای آوا جان بتر که ساخته بودی خراب شد، نه؟ تازه باید تا آخر عمر »هم چتر

 «!اون رو به عنوان برادر شوهر خواهرت تحمل کتز 

 .این که کاری نداره، دختر نیم دیم بهتون-

 .بروبابا،پاشو بیا این جا بغلت کنم دلم برات تنگ شده، چندوقت نیستر -

ز رسجات، حاج آقا داریم این جا شئونات اسالم رورعایت کنید»ندیدم و گفتم: اومد سمتم خ  «.بشتر

 .تی ادبیات-

 «.بسه دیگه جنبه نداری»بلندشد و اومد بغلم کرد. بعد از چند ثانیه کنارکشیدم و گفتم: 

چال... بعد از خندید و رسجاش رفت یک ساعتر اون جا بودیم ویل آرتان خان حتر یک لبخند هم نزد. کوه یخ، یخ

 .رسیدن به اتاقم بالفاصله چمدونم رو درآوردم و لباس هام رو ییک ییک توش چیدم

بعد هم تخت خوابیدم. باصدای زنگ بلند شدم و تو اتاق آوینارفتم؛ طبق حدسم خرس هنوز خواب بود. تکونش 

 «.زلزله، زلزله بیدار شو االن م موتز زیر آوارها پاشو»دادم و بلند گفتم: 

رجا رسجاش نشست وجیغ زد. بلند بلند خندیدم. قیافه خواب آلود و وحشت زده اش خنده دارترین صحنه د

ون پریدم. بلندگفتم  حاضز شو دوست پشت :»بود! اومد دنبالم کنه که از زیر دستش در رفتم و از اتاق بتر

 «.منتظر

 .رم ضد آفتاب رو زدمخودم یه شلوار شیش جیب راحتر با مانتو ارتیسر و شال مشیک پوشیدم ک

ون اومدم. بر خالف میل من قرار شده بود این سه روز من و آرین و آوینا باداداش یخچالش  با چمدون از اتاق بتر

ز هامون  ون رفتم. این بار آوینا هم ماشینش رو باخودش م آورد. سوار ماشتر ازبریم، بعد هم شمال.از اتاق بتر شتر

 خب شدیم و راه افتادیم. آوینا و آری
ی
م. م مردی بیک ز تنها باشن و من مجبورم آرتان خان رو بتی ن میخوان تو ماشتر

من هم ماشینم و میارم؟ نه واقعا م مردی؟ در خونشون رفتیم این خواسته ی آوینا بود. خانم نظر دادن که پشا 

ز که اومدم عی ز پیاده شدم به درش تکیه زدم همتر ز نیارن. نیم دونم چرا... از ماشتر  ...نکم رو درست کنمماشتر

ز با دستم بینشون کشیدم وعینک و روی رسم گذاشتم.  ون بودن روی صورتم ریختر موهاتي که از جلوی شالم بتر

تازه چشمم به اون سه تا افتاد که خشک شده منو نگاه میکردن و فقط آوینا گوشر دستش بود. یهو جیغ کشید: 

 «...آوا»

 !ات مگه؟ بسم هللا الرحمن الرحیم چته جن گرفته-

ز چه عکیس ازت گرفتم-  .بیا ببتر

ز بود و  سمتش رفتم گوشر رو از دستش کشیدم. واقعا عکیس که گرفته بود فوق العاده بود. من وقتر رسم پایتر

ز موهام جالب شده بود  .دستم بتر

 «.دختر تو خییل زشتر ها، آدم نیم تونه ازت چشم برداره»آرین گوشر و ازم گرفت و گفت: 

 .ودته، راه بیفتیم دیگهزشتر از خ-

 .آرین و آوینا سوار شدند، سمت ماشینم رفتم. برگشتم دیدم آرتان مثل چراغ برق همون جا ایستاده

 جناب رسگرد نمیاید؟-

 «...چوب خشک»زیرلب گفتم: 

 .شنیدم-

گه وقت چه کار کنم که اخطار میده شنیدم؟ اومد سوار شد؛ راه افتادیم. دوساعتر م شد که تو راه بودیم دی

 .صبحانه بودکنارزدم. زنگ زدم آوینا اگه اون جا رستوران دیدن بایستند
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 پارت چهارم

ون از شهرهستیم مسابقه بزاریم. منم که پایه، کمربندم رو بستم آماده  بعد صبحونه آوینا پیشنهاد داد حاال که بتر

ز پرواز کرد. آوینا پشت بود ما جلو  دیگه داشت بهمون م رسید؛ تا جاتي که  پام رو روی گاز نگه داشتم. یهو ماشتر

ز توان داشت گاز م دادم. تا موقع ناهار ادامه دادیم ویل به جاتي نرسیدیم... االن توقع داشتید من برنده  ماشتر

ز توقع رو داشتم ویل نشد. منتظر غذا که بودیم کیفم رو درآوردم و آرایشم رو تجدید کردم  .شم؟ خودمم همتر

 «!توران تجدید م کتز ؟وسط رس» آویناگفت: 

ش؟ دیدی دیگه وسط رستوران تجدید کردم-  .کوری عزیزم که میتر

از...وقتر رسیدیم ان قدر  دیگ غذا رو آوردن و اجازه ادامه صحبت رو ندادن بعد از غذا یه رس رفتیم سمت شتر

 بده. خسته بودم نیم تونستم روی پام وایستم. اون چوب خشک که حتر تعارف نکرد به خودش زح
ی
مت رانندیک

کلید اتاق و گرفتم و تی توجه به اونا باالرفتم و با همون لباسا روی تخت ولو شدم خوابیدم یا بهتر بگم بیهوش 

 ...شدم

احت کنم بعد بریم بگردیم. با تکون های شدید شخیص که به احتمال زیاد آوینا بود؛ از خواب  یه دوساعتر استر

 «...آوینا بابا خسته ام بزار بخوابم این چه طرز بیدار کردن»وع کردم: بیدار شدم. همون جور چشم بسته رسر 

؟! این  ز چشمام و باز کردم. باز کردن همانا و....دیدن یه گله آدم همانا... یا ابوالفضل اینا چرا همه این جا نشستر

 اتاق مگه فقط کلیدش دست من نیست؟

 یاخدا شما این جا یحر کاردارید؟-

ی؟خب ادامه م »آرین:   «!دادی عزیزم، تو همیشه این جوری عشق منو به بار فحش م گتر

ز بار-  .نه به جون تو ... اون عشق توعه که همیشه منو این جوری فحش میده این اولتر

؟»آرین: 
ی
 «راست مییک

 شک داری؟-

 به تو آره-

 .چپ چپ نگاهش کردم

 «.یدار م کتز راست م گه! ویل بگو با چه روش های جانوری من و از خواب ب»آوینا: 

ز آدم صدات م کنم-  !عتر

 عه یک بود امروز باال رسمن زلزله زلزله م کرد؟-

 از خنده ترکید
ً
 .اینو که گفت آرین تقریبا

 ...قیافت چقدرباحال شده بود. کوفتت بشه آوا تنهاتي - 

 نیم خنده؟ چشمم افتاد به اون تتر چراغ برق که تی حس زل زده بود به ما. این واقعا آدمه؟ چرا اصال 

ون تا حاضز شه  .آرتان: خییل خب بیدار شد؛ بیاید بریم بتر

ز دست و صورتم از تو  اون دوتا هم مثل اردک دنبالش راه افتادن. چه حرف گوش کن! بلند شدم بعد از شستر

ون آوردم و پوشیدم، آرایشم رو هم با یه رژ زرشیک تکمیل   کردم. چمدون یه مانتو زرشیک با شال و شلوار سفید بتر

ی اون جا چشمم و نگرفت. اونم  ز ز نبود اون و گذاشتیم فردا. چتر
ز و گشتر قرار شد بازاربریم چون شب فرصت رفتر

ین ها نگاه م کردم که چشمم به یه نیم  ز طور داشتم به ویتر متز که بازار رفتنم با یه عالم خرید همراه بود! همتر

 .رفتم تو مغازه ازش خواستم اون رسویس رو برام بیاره ست نقره افتاد؛ ظریف و زیبا. بیا خودم روچشم زدم. 

 ...گردنبندش و روی سینم گرفتم و سمت اونا چرخیدم

 آوینا: مثل همیشه خوش سلیقه ای

همون نیم ست رو خریدم بعد هم رستوران رفتیم. داشتیم حرف م زدیم درباره این که فردا کجاها بریم بگردیم. 

ز شیشه اومد! وحشت زده سمت در رستوران برگشتیم شیش نفر گرم بحث کردن بودیم که صدای ب لند شکستر

 بودن فکر کنم دزد بودن )تنهاتي فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟(

ز اما من هم چنان رو صندیل با خونشدی بهشون نگاه  ، همه نشستر ز ز بشیتز با تفنگ تهدید کردن که همه رو زمتر

 .م کردم
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 «!دن یحر گفتیم؟خانم کوچولو نشنی»یکیشون گفت: 

 .چرا شنیدم-

؟-  پس از جونت ستر شدی نشستر مارو نگاه م کتز

 !نه دارم فکر م کنم شما از جونتون ستر شدین یا نه-

چه خانوم کوچولوی شجایع من از این خانوما دوست »یکیشون قهقه زد و اومد سمتم کنارم وایساد و گفت: 

 «دارم

 «...لقمه بزرگتر از دهنت برداشتر گوریل» مچشو گرفتم و گفتم:  دستش رو سمت صورتم آورد که تو یه حرکت

بعد هم دستشو محکم پیچوندم ودوبار با زانو تو شکمش زدم. یه لگد تو ماتحتش زدم که سمت دوستاش پرت 

به ای  !...شد. اوه چه ضز

 «.این خانوم کوچولو از این کارا زیاد بلده ها با هاش درگتر نشید»سمتشون رفتم و گفتم: 

حرفم تموم نشده یکیشون از پشت دستمو گرفت و پیچوند. با آرنج تو سینش زدم. باهاشون درگتر بودم که 

 «...خانوم کوچولو»صدای یکیشون اومد: 

 !سمتش برگشتم دیدم آوینا رو گرفته و تفنگش و روی شقیقه آوینا گذاشته

 نماتي کردی نوبت منه-
 بسه زیادی هتز

 .حشت زده بود نگاه م کردمشکه داشتم به آوینا که و 

یهو دست ییک رو شونم اومد، دستش و پیچوندم جلوم کشیدمش و سمت اوناپرتش کردم...وقتر حواسش جمع 

یارش شد، سمتش دویدم و تا به خودش بیاد با پام زیر تفنگش زدم که پرت شد هوا تفنگ رو گرفتم. با دسته اش 

ز افتاد. بعد هم   .تفنگ روسمت دوستاش گرفتمتو گردنش زدم که بیهوش زمتر

 .هرکدومتون میخواد بهش شلیک کنم بیاد جلو-

 .هیچکدوم جلو نیومدن

ز بشینید-  .خوبه حاال دستاتونو و رستون بزارید و رو زمتر

ز کارو کردن گوشیم رو از، جیبم در آوردم و به پلیس زنگ زدم آدرس دادم.گالب به روتون دستشوتي هم  همتر

... داشتم نیم تونستمم چشم  ز از روشون بردارم. رستوران هم خارج شهر بود خدا خودت آبروی ما رو بخر...آمتر

سیدم یه وقت،خودمو خیس نکنم آبرو برام نمونه. بعد از پونزده دقیقه رسیدن،  دیگه تا پلیسا برسن همش میتر

دم و سمت رسویس بهداشتر رفتم.)مثال با ادبم(  اون آشغاال روبهشون ستر

تم که حس کردم صدای در زدن شدیدی از طرف مردونه میاد قایمیک اون سمت رفتم. رسک داشتم دستامو میشس

ز شدم سمت اون دری که صدا ازش میومدرفتم  .کشیدم یه وقت کیس نباشه وقتر مطمت 

کرده بود. در و کشیدم باز شد وا این چه رسی    ع  آقا چشمتون روز بد نبینه! انگار در قفل شده بود بدبخت اونور گتر

 ...شد! باتعجب به آدم که گتر کرده بود نگاه میکردمباز 

 پارت پنجم

 .اومدام بند و نفسم باال نیمبعد از چند ثانیه که از تعجب دراومدم با صدای بلند خندیدم، خنده

ی اینقدر خنده داره؟- ز  چه چتر

 «!هم تو این وضعیتدیدن رسگرد ریایح، اون»با نفس نفس گفتم: 

ادامه بدم. تمام تالشم رو کردم خودم رو جمع و جور کنم، ویل واقعا شما هم مافوقتون از شدت خنده نتونستم 

 کردین؟کردین؟ نه، خداتي چه کار مرو که داخل دسشوتي گتر کرده، با صورت قرمز م دیدید، چه کاری م

 .بفرمایید جناب رسگرد-

االن اون دنیا بودم. وارد سالن که شدیم انگار رو خفه کنه! خداتي جاش نبود وگرنه خواد منحس م.کردم دلش م

 ...دفعه همه منفجر شدن. حاال دست، دستکه تولد باشه، یک

ز جتز شدم! اینا چرا دست م  !خدا این آدمه یا فرشته؟! زنن ؟یک نفرشون جلو اومد. فتبارک هللا احسن الخالقتر

 !سالم-

 !سالم-
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 داد؟ شما همون کیس هستید که من رو از بدبختر نجات-

؟ نجات؟من؟_ ِ  !نه بابا! بدبختر یحر

 !بله-

 !فرهنگخنده تی هام از تعجب گرد شده بود. خندید؛ خدا، چه قشنگ مچشم

ز همتر هستم، مدیر این رستورانببخشید، من یادم رفته خودم-  کنم. من حستر
ز
 .رو معرق

 !بله، خوشبختم-

ِ ؟طوری نگاه مرو اینچرا همه من . مگه یحر ز  !کتز

ه؟ رسگرد میشه به من»: آرتان  «هم توضیح بدید؟صتی کنید ببینم، اینجا چه ختی

 :  «شما پلییس؟»همتر

 .تونبله، با اجازه-

 .همه مهارت و رسعت داشتیدپس جای تعجتی نداره که اون-

ز مانتوام کشید و بهخندیدم. یک  «.گردیمببخشید! االن بر م»هم گفت: جای مندفعه ییک از آستتر

کشید! البته دستم رو هم نگرفته، رو دنبال خودش مرو گرفته بود و مناین آبشار یخ خودمون! دست مننه بابا! 

ون اومدیم و ایستاد  .آستینم رو گرفته. از رستوران بتر

 .شنومخب، م-

 !شنون جناب رسگرد، کر که نیستندخب همه م-

؟-  خانم االن وقت شویحز

  ...هم از االنکه تو دسشوتي گتر کرده بود، اینبیچاره، حساتی کفری بود. اون از این

 !هم مگه من شویحز کردم آقا؟نیست؟ نباشه-

؟ مبسیار خب، قضیه نجات و این-  .شنومها یحر

خب عرضم به خدمتتون جناب رسگرد، وقتر شما تو »باحالت رسیم گفتم: . حالت جدی به خودم گرفتم

  «...گرفتیددستشوتي با در کشتر م

 !شودشد! االن جای اینه که بگم اژدها وارد مچه خشن 

 «گرفتمها کشتر مخب ببخشید، ادامه میدم. من داشتم با دزد »تک رسفه ای کردم و گفتم: 

؟-  یعتز یحر

 !یعتز خییل باهوشر جناب رسگرد-

 .چپ، چپ نگاهم کرد

؟ به من چه؟ بابا م- کردم. بعد هم ها مبارزه ماون گم دزد اومده بود با اسلحه تهدید کردن، داشتم با خب یحر

شون، بعدهم اومدم دسشوتي گالب به روتون. بعد هم صدای کشتر شما رو شنیدم اومدم تا تحویل پلیس دادم

شتت نجاتت بدم. من میگم این رسگرد کجاست، غیب شده!فکر کردم ترسیدید قایم شدید
ُ
ک
َ
 !ن

 «!نه بابا؟»پوزخندی زد و گفت: 

 یم داخل؟حاال اجازه هست برگرد-

 .بله بفرمایید-

ز همونجا ایستاده بود. چه زود  ز جلوتر وارد شدم حستر  !هم پش خاله شدم! حستر

! من هم آوا کیانفر هستم-  .ببخشید جناب همتر

 «!خوشبختم»رو جلو آورد و گفت: دستش

دم و شه..ناچار دستش رو فیعتز االن با این دست بدم؟ ندم که خییل بده، جلو این همه آدم ضایع م شر

ز جناب همتر »گفتم:   «.همچنتر

 که انجام دادیدباز هم ممنون به خاطر کار بزر -
ی
 !یک

 !بزرگ؟! اغراق م.کنید قربان-

ی م ز  .گم، شما باور نکنیدحاال من یه چتر
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 !نه واقعا هیچکس جرئتش رو نداشت-

 .لبخند دندون نماتي زدم

م، هر چ-  .ه دوس دارید سفارش بدیدامشب مهمون من هستید. بفرمایید وقتتون رو نگتر

 .ستممنون، ویل الزم نبود. وظیفه-

 .نفرمایید بانو! دوست داشتم فردا هم مهمونم باشید، ویل خواهرتون گفتند فردا عازم هستید-

 پارت ششم

یم_   .بله فردا متر

 .حیف شد_

بان بیاد با مهم ز انش غذا هم میخوره. لبخندی زدم .او هم خداحافظز کرد و رفت. جیگر نرو ، خب یحر میشد متر

ون اومدیم.دیگه ساعت  دی  ١خالصه رفتیم نشستیم غذام رو خوردم؛ از رستوران بتر ز شب بود. االن سگ رو متر

فتیم از قدم رو متر ز این دیوونه ها داشتیم توخیابون های شتر ون نمیومد ویل ما عتر  .بتر

؛ هیچکس حرف ز د. همه داشتیم فکر میکردیم  مثل رژه های نظام هم همه قدم هاشون رو ییک برمیداشتر ز نمتر

؟ مدیون هستید فکر کنید فضولم ز  ..من به ماموریت و بقیه نمیدونم به یحر ؟به من چه به یحر فکرمیکتز

ز  ی ما پیاده روی کردیم...به خودمون که اومدیم از رستوران کیل فاصله گرفته بودیم و ماشتر
فکرکنم یک کیلومتر

ز رو برداشتیمهمونجا مونده بود. مجبوری تاکیس    .گرفتیم و تا دم رستوران رفتیم و ماشتر

 ساعت دو و نیم شب به هتل رسیدیم .مثال قرار بود فردا صبح ازساعت شش بریم گردش وبعد از ناهار راه 
ً
تقریبا

بیفتیم سمت شمال .تقریبا همه بیهوش شده بودیم .با این وضعیت فکر نکنم بتونن ساعت شش دیگه بیدار 

ز اول عجیب کرمم گرفته بود. آروم رفتم سمت اتاق آرین که مثل  شوند. با صدای زنگ گوشر بیدار شدم . از همتر

خودم شیطون و پایه بود. قفل اتاق و با یه دستکاری کوچیک باز کردم و رفتم تو اوه اوه ...چه باحال خوابیده 

 !!چشمم افتاد به لیوان آب کنار تخت ، سمتش رفتم اوه اوه...رسدم که هست

ز ن ور عیٰل نور لیوان آب رو برداشتم و تو دلم شمردم یک، دو، سه حاال ...آب رو یهو رو صورتش خایل کردم .عتر

  ...جن زده ها از جاش پرید. من رو که دید انگار تازه فهمید چیشده اومد بلند شه

کیدم.عیب نداره حاال بیا تو :»تند گفتم   اش رو رس بقیه  ببخشید الزم بود کرمم رو خایل کنم وگرنه میتر
ز
هم تالق

 ...دربیاریم

اره به کارمون » این رو که گفتم چهره اش شیطون شد و گفت:  ز اول آوینا... االن اگه اول آرتان رو بیدار کنیم نمتر

 «.ادامه بدیم

  .الیک ...حاال راه بیفت بریم_

آرتان رو ندارم.این دیگه کار آوینا رو هم با یه روش حیواتز دیگه بیدار کردیم. من ییک که جرئت بیدار کردن 

ه ادای  آرینه.من هک کردم رفتیم تو... من و آوینا مظلوم یک گوشه ایستاده بودیم؛ تا اگه یهو خواست پاچه بگتر

 ...قرباتز ها رو در بیاریم. مدیون هستید فکر کنید رفیق نیمه راهیم ها

برداشته ؛وای به حال وقتر که باهم تو یه خدا آبروم تو این دوسه روز پیشش رفته. بتر که ساخته بودم ترک 

 کنیم
ی
  .خونه زندیک

فکر کنم اونقدر پیشش خراب شم که نشه جمعش کرد! یهو به خودم اومدم دیدم آرین نشسته روی شکم بد 

 :(بخت آماده قلقلک دادنه

ار بودم! دلیلش هم قلقلیک بودن خودمه. یه ز و یه جیغ زد که نزدیک رفتم پس کلش زدم.چون واقعا از این روش بتر

 .آرتان از جاش پرید و رسش خورد تو رس آرین . یعتز یه صحنه ای بود

ز عصتی نگاهمون کرد که فکر کنم شلوارم از ترس خیس شد. بلند شد  ناخواسته بدجور بیدارش کردیم. همچتر

  !.اومد سمتمون

وع کردم حرف زدن  و اغفال کرد ؛گفت بیا بریم تو رو خدا به من کاری نداشته باش. من:»چشام رو بستم و رسر

 «...داداشم رو بیدار کنیم. م خواست قلقلک بده زدم تو رسش اینجوری شد بخدا

یه چشمم رو باز کردم ببینم چرا انقدر ساکت و آرومه که ییک از نادر ترین لحظات تاری    خ رو دیدم. باورم نمیشد 
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ـِ    دا خوابم یا بیدار؟ د! ای خ   
ز  آرتان داشت لبخند متر

اشتر دو دقیقه فیض ا ز ین خنده هم بلد بود و ما ختی نداشتیم؟ تا دید چشام رو باز کردم لبخندش رو جمع کرد. متر

دم اه  ...میتی

م حاضز شم دیر میکنیم ها»صدام رو صاف کردم و گفتم:   «...خب دیگه ، من متر

ون زدم . بفرما آوا خانم هنوز به ماموریت نرسیده شخصیتت رو به باد  بعد هم با رسعت نور تو یه ثانیه از اتاق بتر

 .فنا دادی؛ چه برسه به بعد ...ای خدا چرا باید من انقدر خنگ باشم ؟لعنتر 

یه مانتوی بلند تا دم پام که شبیه دامن بود برداشتم با یه شلوار لوله قد نود یه شال قرمز هم رس کردم. رژ قرمزم 

 ید بودرو هم روی لبام کشیدم. تیپم ترکیب رنگ قرمز و سف

 باحایل ایجاد 
ی
ون رفتم . موهای بلند و قهوه ایم با تیپ قرمزم ترکیب رنیک  های قرمزم روهم پوشیدم و بتر

کتوتز

ز رنگ کنم! م دونید چرا؟چون  کرده بود. از رنگ موهام اصال خوشم نمیومد اما والدین گرام هیچوقت نذاشتر

ز کارے که می  ...کنم رنگ کردن ایناست.واال بخداعاشق موهام بودن! من اگه عروش کنم اولتر

 بقیه هم حاضز شدند. دیگه الزم نیست هر بار تکرار کنم فقط من مهمم ؛ مگه نه؟

راه افتادیم سمت آرامگاه حافظ بعد هم سعدی. دیگه تا ظهر جاتي نمونده بود که نرفته باشیم. گوشیم دیگه فکر 

 .کنم انقدر که عکس انداختم، پرشد

رو خوردیم به سمت شمال راه افتادیم . شب که رسیدیم دریا رو که دیدم فیَل ام یاد هندوستان بعد از اینکه غذا 

کرد. االنم که شب و راحتم ...رسی    ع وسایل ها رو تو اتاق گذاشتم. یه تاپ و شلوارک پوشیدم و از روش مانتوی 

 ...بلندی پوشیدم و دویدم پیش به سوی دریا

م تو دریا که ییک منو از پشت گرفت . برگشتم دیدم جناب رسگرده ...اهمانتوم رو کنار دریا درآوردم و   اومدم بتر

 چیه؟_

؟_  چیه؟خجالت نمیکیسر ؟ چیکار داری میکتز

 بابا بزار برم شنا کنم میدوتز چند وقته نیومدم شمال ؟_

؟_  خییل خب حاال نصفه شب میخوای شنا کتز

 آره خب مگه چیه؟_

 .بگم کمکت نمیکنمخییل خب برو ، ویل من از حاال _

ز اینجا » یهو صدای آوینا اومد:  ب       ه داداش آرتان رو باش آبجی من کالس قواض رفته عمرا اگر غرق شه بیاید بشینتر

  «.تا اونم دیل از عزا دربیاره

ز مایه روی آب و زیر اون شنا میکردم.   ! عتر
ی
جه ...آخیش به این میگن زندیک ز منم ژست گرفتم و شتر اونا نشستر

 .توی آب میچرخیدم؛ ویل چون شب بود نتونستم زیاد از ساحل دور شم

وع کرد به حرف زدن  ون اومدم . آرین رسر ب     ه ، چه قشنگ شنا :»حساتی که شنا کردم و خسته شدم از آب بتر

 پری دریاتي 
 «...میکتز

 «یک پری دریاییه؟»آوینا: 

 ...مونتو دیگه عشقم ، نه که تو آب قشنگ شنا میکتز به خاطر ه_

ار بود. فقط دوست داشت بشینه و نگاهشون کنه؛ اون  ز وع کرد به زدن آرین ،آخه آوینا از استخر و دریا بتر آوینا رسر

 .شب هم گذشت

فتیم و نوبت ماموریت بود و بدبختر ... من چه میدونستم که این ماموریت چطور قراره  فردا شب از شمال هم متر

ین لحظات هم باشنمستر زندگیم رو عوض کنه ... چطور ق   ...راره بهم بفهمونه که بدتربن لحظات، میتونن بهتر

ی فکر  ز  نیم تونستم به چتر
ی
اون زماتز هم که تو شمال بودیم مثل برق و باد گذشت . وقتر رسیدم خونه از خستیک

  ...کنم . صبح زود بیدار شدم و چمدونم رو بستم

ز شدم؛ راه افتادم. از امروز تا مدت نامعلوم با آرتان خان ، آبشار  روپوشم رو پوشیدم و بدون صبحانه سوار ماشتر

 کنم
ی
 .یخ قراره تو یه خونه زندیک
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 پارت هفتم

ین حالت بود. اگر مجبور میشدیم وارد عمل شویم بدتر میشد.ماموریت های کیم نرفتم اما این ییک  تازه این بهتر

کردم . یه جوراتي هم دلشوره داشتم هم خییل فرق میکرد . نیم دونم چرا اما این رو با تمام وجودم حس می

ز خوب بودن ترسناک هم بود و  بیفته که در عتر
ر
 ...خوشحال بودم. انگار قراره اتفاق

ز رو پارک کردم. م خواستم برم اتاق   رفتم. رسیدم به اداره و ماشتر
ز و فلسقز نیم دونم منم بحث های غمگتر

؛ شای ز د باز این رسگرد تی اعصاب پاچه ما رو گرفت وقت خداحافظز پیدا رسگرد ریایح ویل گفتم اول برم پیش متتر

ی نمیشه ... من هنوز جوونم کیل آرزو دارم . در نزده  ز نکردم . دیشب با آوینا خداحافظز کردم ؛ ایشاهللا که چتر

ز    ...پریدم تو اتاق متتر

یله است اینجوری میای تو اتاق . اینجا مگه طو » بیچاره با یک قیافه سکته ای داشت منو نگاه میکرد یهو ترکید: 

ز ...  سکته کردم ابله من هنوز جوونم ها م کیسر آخر منو خونم میفته گردنت میگم خانواده ام حاللت نکتز

 من اون دنیا تنهاتي م پوسم نرسیده به بهشت تو رو هم 
ز قصاص بیسر دلم خنک شه. تازه قصاصت هم نکتز

م   «...میتی

 .. خسته نشدی؟ بعد هم ازکجا م دوتز میخوای بری بهشت؟مامان بزرگ چه فیک داری تو.  _

م جهنم اونجوری_  ...دیگه بدتر! تو رو هم میتی

منده،خدا دلش نمیاد منو بندازه جهنم_  .رسر

،نه که همیشه چادر رسته یه تسبیح هم دستت تا حاال یه نامحرم هم نه به شما دست زده؛ نه موها و _ آیحز

 .بدنت رو دیده به خاطر همون

م ماموریت اومدم وداع م بینم جنبه نداری حاال گمشو اون طرف میخوام برم _ برو بابا ،دلت خوشه ها دارم متر

  .اتاق ریایح

ون؛ که یهو از پشت بغلم کرد و گفت:   «خب حاال تی جنبه زود میاید دیگه؟» بعد هم باحالت قهر اومدم برم بتر

یم بهشون دستبند  _ نیم میایم. این حرفا چیه؟ اصال میخوای نرم بگم یه  آره عشقم، االن جیک ثانیه متر ز متر

 دستبند زدن رو خود ریایح انجام بده هان؟

ز با دوستام، خوبه خودش پلیسه  .یه چپ چتر نگاهش کردم. من رو ببتر

ون_ ی گفتم .مراقب خودت باش دیدی خطر داره انرصاف بده بیا بتر ز  ...خندیدیم! حاال من یه چتر

م آدم نمیشه کهبیا من یه میخوام حا  ...لش رو نگتر

 چشم ،بعد من برای یحر اومدم بخش جناتي که همش خطره ؟ _

 .نیم دونم شاید چون مرییصز  _

  ...عمه ات مریضه_

ز انسان خداحافظز کن ،برو_  .حاال بیا عتر

 .بعد هم خودش رو تو بغلم پرت کرد

ی شبیه غتر از انسان _ ز ز انسان این که به هر چتر  ...خوبه گفتر عتر

 .چپ چپ نگاهم کرد که ترجیح دادم به قول معروف خودم ساکت شوم تا خودش دست به کار نشده

ون و رفتم سمت اتاق رسگرد ریایح. خواستم در اینجا رو هم مثل یه  خالصه بعد از خداحافظز از اتاقش اومدم بتر

ن حیوان مفید گاوه دیگه ...به حیوان چهار پایه مفید باز کنم... )االن مثال هیچکدوم نفهمیدیدم منظورش از او 

ز یا آوینا نیست که اون طوری داخل بشم سه با ادب میشه.(که بعد تازه یادم افتاد اینجا اتاق متتر   ...خودش که متر

تازه وارد شم،برگشت سالمم دست خداست ...همینطور داشتم فکر میکردم که صدای بمش از پشت رسم بلند 

 .شد

ط ببندم مدتر که ای_ م رسر   ...نجا وایستادی داشتر تصمیم میگرفتر چطور وارد شر حاضز

ز بلند کشیدم ز این جن دیده ها برگشتم سمتش . دستم رو روی قلبم گذاشتم و یه هتر   .عتر

ز این دیوونه ها چیکار میکنم آخه؟درضمن این چرا  عالوه بر دوستام مافوقم هم آدم نیست ! خدا من فرشته بتر

 د تو اتاقش باشه؟االن پشت من وایستاده مگه نبای
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ا فکر میکردم که دوباره صدای نکره اش بلند شد و افکارم رو پاره کرد بوزینه نیم بیتز دارم فکر  ز ز چتر داشتم به همتر

 میکنم این چه وضعشه آخه

 .کجا بودید؟ دیر شد. من کارم تموم شده بود داشتم دنبال شما میگشتم رسگرد _

... یعتز ست _ ز  .وان قاسیم خداحافظز کنمببخشید رفته بودم از متتر

 به این نتیجه رسیدم که عالوه بر اون ها خودمم آدم نیستم !من فرشته ام

  .خییل خب، بفرمایید بریم دیگه _

ز خودم که گفت:  ز اردک راه افتادم دنبالش ... خواستم برم سمت ماشتر » این رو گفت و راه افتاد. من هم عتر

 «کجا؟

ز خودم بیام دیگه_  ...با ماشتر

ند خونتون وسایلت رو بردار و بیا _  بتی
 .الزم نیست رفتتز سوییچ رو میدیم نگهباتز

  ...آخه_

 .آخه نداره؛ گوش کنید خانم_

ز میاری من نباید بیارم؟  تی فرهنگ ! چرا خودت ماشتر

 .بسیار خب _

ز آرتان شدم ز درآوردم و رفتم سوار ماشتر  .وسایل ها رو از تو ماشتر

شهر م رفت. احتماال از اون گروه هاتي که برای رد گم کتز از خونه های باال شهر  داشت سمت خیابان های باال 

ز   .استفاده میکتز

 .رفت سمت یک خونه ویالتي بزرگ ؛ خییل هم خوشگل بود

ز و  ه ... رفتیم داخل خونه پارک کرد. با هیجان به سمت ورودی رفتم و همه چتر ز توش چه ختی ونش اینه ببتر بتر

 قشنگ بود! یه خونه ی رویاتي ای کاش اینجا خونه ی خودم میشد. ویل االن معلوم نیست نگاه م کردم .خییل

م. اومدم  ه بگم قرص رویاهام هستم ...بزار لذتش رو بتی ایظ مهمون این خونه یا بهتر واسه چه مدتر و تو چه رسر

ز اینجا کارت دارم . میخوام در مورد ماموریت حرف بزن»برم فضویل که گفت:   «.یمبیا بشتر

 .تی میل سمت مبل های راحتر توی سالن رفتم و نشستم

 .بفرمایید جناب رسگرد_

 نیستند ویل خییل قوی هستند... دلیل اینکه  _
ی
این ماموریت شویحز بردار نیست. درسته گروه خییل بزریک

 ...خواستم تو هم اینجا باشر 

نسته روی دستش بلند شه ،جز من که یه کابوس تاریکه! کیس که تاحاال کیس نتو » حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

وع شده . به خاطر موفقیتم من  ز خاطر االن این ماموریت رسر رسی اسم گروه و منطقه اش رو در آوردم و به همتر

 .اینجام این ها رو میدونم از ادامه این ها بگید

؟ _  این ها رو از کجا میدوتز

 رس و کار دارم که اگه جونم در خطره برش دارم و برو که تازه میگه لییل زنه یا مرده !خوب من باید بدونم با یحر 

 ...رفتیم

 باالخره باید قبل از ماموریتم در موردش کیم اطالع داشته باشم یا نه؟ _

م رساغ بقیه حرفام_  ...خییل خب پس متر

 دو تا رسفه کرد که من اصال دلیلش رو درک نکردم. مثال میخواست بگه من جدی ام؟

یه که ما میدونیماین گروه دقیق _ ز  !ا خونه ی مقابل ما قرار دارند. این تنها چتر

 منظورتون همون خونه ایه که دیوار های بلندی داشت ؟_

این خونه به نظر خودم هم مشکوک میومد دیوار های خییل بلند اونم در این منطقه که تمام دیوار ها کوتاهه! 

سه   ...عجیب به نظر متر

ه .عالوه بر اون باید جنسیت کابوس تاریک دقیقا...ما باید به درون _ اون خونه نفوذ کنیم و بفهمیم اون تو چه ختی

 .رو شناساتي کنیم و اینکه کیه و چطور آدمیه رو بفهمیم؛ تا بعد بدونیم که چیکار باید بکنیم
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ید به من، ویل شاید نفوذ به اون خونه و شناس»کیم فکر کردم و گفتم:  اتي کابوس بسیار خب این کارها رو بستر

تاریک چند هفته طول بکشه . بیشتر هم برای اینکه کابوس تاریک رو شناساتي کنم ؛ چون باالخره اون هر کیس 

 ...نیست و نمیشه دست کم گرفتتش

 پارت هشتم

 باشه .هر چند هفته که بخوای زمان داری که اینکار و انجام بدی... فقط هر چه زودتر بهتر _

 انجام میدید رسگرد؟اون وقت شما چه کاری رو _

دست خودم نبود از دهنم پرید به خدا ...حاال تو اونجوری منو شبیه این گاو های وحیسر که از دماغشون دود 

سه میشه حیوان مفید نچ نچ( ون نگاه نکن... ) دیدید به آرتان که رسید شد گاو وحیسر به خودش که متر نه بتر ز  متر

 باید به شما جواب پس بدم رسگرد؟_

  .خاک یکسانت کرد .حالیت شد آوا خانم؟ تا تو باشر حرف اضافه نزتز بیا با 

ختر جناب ریایح، فقط خواستم بگم اگه کاری ندارید بریم رساغ دید زدن خونه »اخم هامو تو هم کشیدم و گفتم: 

  «...مردم

ز دست از سوتر دادن بر میداری یا نه؟  وای از دست تو آوا ببتر

 بله؟ _

 ...نهمون نفوذ به خونشو _

دم . واقعا االن توان انجام هیچ کاری  _ ز نه االن خسته ام، دیشب دیر رسیدیم و بعد هم داشتم با آرین رس و کله متر

احت کنیم و  ه استر احت خوب و مناستی نداشتید ؛ بهتر رو ندارم. شما هم تازه دیروز از سفر برگشتید و قطعا استر

  .بعد کارمون بهتر انجام بدیم

ز خاطر گفتم ایول بزار خوب   ام برطرف بشه . به همتر
ی
احت کنم و خستیک خییل هم عایل ،اتاق ها رو میشه :»استر

 «نشونم بدید؟

  .بفرمایید، از این طرف _

رفت سمت پله ها من هم طبق معمول مثل اردک دنبالش ... از پله ها باال رفتیم و بعد وارد یه راهروی زیبا شدیم 

ز بقیه خودتون » ا ایستاد و گفت: که شیش تا در اونجا بود. همون ج دو تا در آخر رسویس بهداشتر و حمام اند بتر

 «.انتخاب کنید

؟  ز جیگر... آوا خانم یاد بگتر مردم میگن رسویس بهداشتر حاال تو یحر مردم چه با ادب هستند. ادبت تو حلق متتر

 ...نچ خاکwuc گالب به روتون، دشوری و

وع کردم تم خا  ز اتاق رسر ی و نقره ایاز همون اولتر   .کستر

اتاق دوم هم شبیه همون اتاق اول با این تفاوت که این ییک بنفش و سفید بود ! اتاق سوم هم طالتي و کرم بود و 

ی خب  ...اتاق بعدی شتر

 !اینجا رو قرینه چیدن احیانا ؟ اوتز که چیده حوصله تز دادن نداشته همه رو یه شکل چیدن

ه است بچه ام حاال کدوم رو بردارم ؟ اتاق اول   که اصال از رنگ های مرده خوشم نمیاد .) منظور آوا رنگ ها تتر

 سواد نداره شما ببخشید...(

اتاق دوم هم که تم اش کپ مال آوینا بود فکر میکردم اتاق اونه راحت نبودم .) میدونم... خییل مسخره است اما 

 اینم آواست دیگه کاریش نمیشه کرد.(

که خب اتاق چهارم هم خییل روشنه همه یحر سفیده. ) گفتم تی سواده دیگه... به   میمونه اتاق سوم و چهارم

ی میگه سفید(  شتر

پس...اتاق سوم مال من . برگشتم سمت آرتان که با تاسف داشت به بچه بازی های من نگاه میکرد. چشمام رو 

  .ریز کردم . برو واسه عمه ات تاسف بخور

 اتاق میمونید؟ من اتاق سوم رو میخوام شما کدوم _

 .من اتاق چهارمم حواسم نبود بگم روی اون حساب نکنید _

ز نگهش داری ؟  تمتر
؟ اتاق اویل بیشتر بهت میاد ها! تازه این ها به کنار پش گلم مطمئتز میتوتز

ی
 جان من راس مییک
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 .خییل خب پس فعال _

ز سلیقه ای داشته باشه من همش فکر  پریدم تو اتاقم خداتي اصال به روحیه رسد و خشکش نمیخورد همچتر

ی   .میکردم االن تم اتاق اون مشکیه نه شتر

د.  شونه ای باال انداختم و خودم رو پرت کردم روی تخت دو نفره ی وسط اتاق... ویل هر کاری میکردم خوابم نتی

  .حس فوضولیم گل کرده بود شدید اینجوری نمیشد

ون رفتم  .بلند شدم و از اتاق بتر

ی  با هزار بدبختر  ز راه پشت بوم رو پیدا کردم خدا رو شکر در باز بود .به ساختمونشون نگاه کردم از حیاط هم چتر

 .پیدا نبود

درخت های فراوان جلوی دید رو گرفته بود . الحق که طرف خییل با هوشه... با تمام نا محسوس بودنش خییل 

  .قشنگ راه نفوذ رو بسته بود

 از اون ندارم . به من میگن آوا کیانفر الیک که نیست. یه جاتي رو باالخره ویل خب... رقیبش هم منم که دست کیم

برای نفوذ پیدا م کنم. دستم رو گذاشتم روی دیوار ل  *ب پشت بوم و مشتم رو تکیه دادم زیر چونم ؛ زل زدم به 

 .ساختمونشون

ویل یهو برگشتم. یه جرقه خورد نیم ساعتر میشد که همینجوری زل زده بودم به اون خونه. چشمام رو چرخوندم 

تو ذهنم ... یه نقطه ضعف ریز که شاید فکرش هم نمیکردن کیس پیداش کنه. با ذوق باال پریدم و آروم جیغ 

 .کشیدم ، ایول

ه   ...پنجره پذیراتي قدی بود و درخت نمیتونست کامل جلوشو بگتر

ا رو ببیتز و تازه اگه کیس هم میتونست اونجا ویل خییل هم احمقانه نبود چون اوال خییل دقت میخواست تا اونج

ز خییل خییل سخت میشد. زیر اندازم رو کف پشت بوم پهن کردم ز دوربتر
  .رو ببینه کار گذاشتر

برگه هام و روش پخش کردم و دراز کشیدم . یه با خودکار مختصات های مختلف رو حساب میکردم. دیگه مخم 

بخوابونه زیر گوشم که باالخره مختصات اصلیش رو پیدا کردم. حاال میموند داشت از جاش در میومد یک دونه 

ز  ز دوربتر
  ...کار گذاشتر

بلند شدم و کش و قوش به بدنم دادم و مختصات به دست اومده رو روی دیوار حساب کردم و بعد از یه رب  ع 

ز های ریز و نصب کردم   .دوربتر

  ...رد نظرم رو پیل کردمحمله کردم روی لپ تابم رو باز کردم برنامه مو 

به به ایول به خودم قشنگ میشد داخل خونه رو ببینیم. کدوممون زرنگ تره کابوس جون ... آخ گفتم کابوس 

 پس میفتادم
ی
  ...داشتم از شدت خستیک

 خودش رو بیشتر نشوند میداد. البته هر کیس هم بود سه 
ی
حاال که فوضولیم رو کرده بودم احساس خستیک

  .کله اش رو میکرد تو لپ تاب و خونه مردم و ریاضیات خسته میشد  ساعت تی وقفه

ینم نگذشته بود که یه  وسایلم رو جمع کردم و به اتاقم رفتم و تقریبا بیهوش شدم . زمان زیادی از رویای شتر

وع کرد به تکون دادنم. بدون اینکه چشامو باز کنم نالیدم  ردی، ای خدا وسط روز عروسیم بیدارم ک:» مزاحم رسر

 «...تی انصاف حداقل میذاشتر شوهرم رو ببینم

انگار تازه کیم هوشیار شدم که یا ابوالفضل من که خونه نیستم. پس قطعا این کیس که زلزله وار منو تکون میداد 

 .هم آوینا نیست

 .خانم کیانفر آوا خانم بیدار شید دیگه، بسه باید به کارمون برسیم _

دم اشتباهه و این آرتان نیست. اما صداش که توام با خنده بود بهم فهموند که به طرز احمقانه ای فکر میکر 

ین کاری که باید میکردم این بود که خودم و بزنم به اون کوچه معروف  ...اشتباه میکردم ... پس بهتر

بلند شدم ونشستم. اونم دست از لرزوندن کل بدن من برداشت تی حوصله دستر به صورتم کشیدم .خوابالو 

 «.بابا من خودم تا االن داشتم کار میکردم. ختر رسم االن اومدم خوابیدم» گفتم: 

ی هم رسیدی ؟ _ ز  واقعا ؟ خب به چتر

ز رو بهتون توضیح میدم _ احت کنم میام همه چتر   .من االن اسم خودم هم یادم نیست !بزارین استر
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 خییل خب _

ون پخش ز این پاش رو گذاشت بتر ون رفت . همچتر   .شدم رو تخت و خوابیدم از اتاق بتر

 پارت نهم

عرص بود. یه دوش گرفتم و رفتم رس چمدون...باید رس یه فرصت مناسب اینا  6از خواب که بیدار شدم ساعت 

ون آوردم و با شلوار گرمکن طوش پوشیدم . شال   بتر
ز سه رب  ع صورتر رو تو کمد جا میدادم. یه سارافون آستتر

 بندازم یا نه ؟

ز نه بابا من کم ک ز برام یه عذابه چه برسه به شال ... برای همتر
مش یه ماه اینجام. همینجوری تو خونه گشتر

ز دیدم آرتان خان ، همینجوری روی مبل نشسته و داره فکر  بیخیالش شدم و موهام و گوجه ای بستم.رفتم پایتر

 .میکنه

 سالم _

احت کرد:» با صدای سالم من رسش رو باال آورد و گفت   «ید؟سالم خوب استر

 .بله ممنون _

 خب حاال میشه بفرمایید چیکار کردید؟ _

وع کن پرسیدن . با خونشدی تمام رفتم سمت  ، نمیشه! واال فوضول خان بزار من از پله ها برسم بعد رسر نختر

خونه و در یخچال رو باز کردم ؛ در همون حال گفتم :  ز ت رو چیکار باید کرد ؟» آشتر
ّ
  «خب غذای این مد

 یکاره اید؟پس شما چ _

ز آورده با خودش؛ داداش اشتباه زدی من مامور  االن جا داره برم بزنم تو دهنش دوستان . یه جوری میگه انگار آشتر

 !همراهتم نه نوکرت

 من؟ _

  .آخ ببخشید حواسم نبود آوینا گفته بود شما تخم مرغ هم بلد نیستید _

ی نشون نمیدادم . چند رسی برای اینکه برای آخ حرصم گرفت ویل خب تقصتر خودمه؛ وقتر عالقه ای به آ ز شتر

ز میشه دیگه. تحویل بگتر آوا  همیشه از زیر غذا درست کردن تو خونه در برم تخم مرغ و غذا سوزوندم ؛ همتر

ی من خییل هم خوبه:» خانم. با حرص گفتم  ز  « .ویل آشتر

  !...باشه باور کردم _

  .و قتی خودت رو بکناز حرص خون خونم رو میخورد. آی آوینا خانم بر 

اتي که میخرم  _
ز ید خرید و پول تمام چتر میخواید نشونتون بدم؟ اون وقت شما هم باید بعد از ماموریت منو بتی

 حساب کنید. چطوره ؟

ز خانه رو آتیش نزنید .در ضمن من میگم یحر :» مغرورانه پوزخند زد و گفت  بسیار خب فقط سغ کنید آشتر

  «.درست کنید

 .بفرماییدبسیار خب  _

  .فسنجون میخوام _

اگر هم نتونستید و بازنده شدید دوازده ساعت تمام باید توی :» پوزخندی زدم و رفتم سمت یخچال که گفت 

  « .حیاط بمونید

ز بودم  .با اینکه خییل غتر منصفانه بود ؛ اما من که از بردم مطمت 

اد و میشد پیدا کرد. یه  ز ون آوردم . زیاد یخ نبود انگار که تازه تو یخچال از شتر مرغ تا جون آدمتر مقدار سینه بتر

  «.شما خواب بودید رفتم خرید:» گذاشته باشنش توی یخچال؛ برگشتم به پشت رسم نگاه کردم که گفت 

ز . بعد از نیم ساعت خورشت رو روی گاز گذاشتم و برنج  وع کردم به پختر لبخندی زدم و سینه رو خرد کردم و رسر

  .رو هم خیس کردم

ز چند  ون رفتم . لپ تابم رو که رو به روی آرتان بود برداشتم ؛ چقدرم زود صمییم میشم . تا همتر خونه بتر ز از آشتر

ی از  ز روز پیش جناب رسگرد ریایح بودن بعد شد آرتان خان االنم که دیگه آرتان ؛ فکر کنم تا آخر این ماموریت چتر

  ...اسمش نمونه ، حاال بیخیال
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ه شدم به اون خونه حس کردم ییک باال رسم ایستاده برگشتم ، برنامه ی مورد نظر  م رو پیل کردم و با دقت ختر

ز :» دیدم آرتان خان باال رسم ایستاده و داره با دقت به مانیتور نگاه میکنه. وقتر دید متوجهش شدم گفت  االن التر

ز کجا رو نشون میده ؟  «دوربتر

 !نیست ؟ واقعا کهزرشک خونه ی خاله رو نشون میده پشم معلوم 

 «...اینجا خونه ی کابوس تاریکه دیگه:» افکارم رو پس زدم و گفتم 

؟ چجوری تونستر در عرض یک روز اینکار و بکتز ؟:» با بهت گفت    «یحر

  !...مونده من رو بشناش رسگرد ریایح

م پر از درخت های بلندی خییل باهوش بود . عالوه بر اون دیوار های بلند،حیاط خونه ه» لبخندی زدم و گفتم : 

  «.بود که جلوی دید به تمام پنجره ها و در اصیل رو گرفته

ز به خود اون خونه چسبیده _ ز جوریه که انگار دوربتر  .پس تو چجوری تونستر این کار و بکتز ؟ زوایه دید دوربتر

  .خب یه رسی دستورات مختصاتر دقیق میخواست کار خییل سختر نبود _

خونه رفتم تا برنج رو بار بزارم و رسی هم به بعد یه خورده دی ز گه هم توضیح دادم . از جام بلند شدم و به آشتر

ون ؛ دیدم لم داده روی مبل ! یعتز ما هم نوبریم بخدا ، مثال اومدیم  خورشت بزنم .غذا رو آماده کردم و اومدم بتر

من یه کار مفید انجام دادم این که اونم انجام ماموریت بعد اون داره فیلم میبینه منم دارم غذا درست میکنم . باز 

ه:» نداده . رفتم باال رسش ایستادم و گفتم    «.بفمایید غذا حاضز

خونه و گفت  ز  «.خوبه ما رو رایه بیمارستان نکتز :» بلند شد و اومد سمت آشتر

سید چون من نمیتونم شما رو تا بیمارس» میخواست منو حرص بده ؛ پوزخندی زدم و گفتم:   نتر
ر
م اگر اتفاق تان بتی

 «.هم افتاد دیگه باید باهاش رس کنید

وع کردم به کشیدن غذا  از طرف اون باشم ، رس گاز رفتم و پشت بهش رسر
ز
  .بدون اینکه منتظر حرق

  ...م بینید چه بوتي میاد بعد بگید رایه بیمارستان میشم _

هوت به پشت کمرم نگاه میکنه ، با ترس به دیدم هیچ صداتي ازش نمیاد از روی شونه نگاهش کردم ؛ دیدم مب

 .سارافونم نگاه کردم

 تی ناموش امه ، منظورم از تی ناموش این بود که المصب از جلو کیپ ، 
اوه اوه اینکه همون سارافون صورتر

ز ها سه رب  ع ویل از پشت ... تا وسط کمرم بازه و تور خییل نازیک بود ؛ که در اصل بود و نبودش هیچ ف  آستتر
ر
رق

  .نمیکرد

منه تی حیا هم که موهام رو گوجه ای بستم تا مثال کمتر تو چشم باشه بدتر تو دید گذاشته بودم . هول دست 

ه تر شد ز ریخت ؛ نگاهش ختر  .انداختم کش موهام رو باز کردم که موهام مثل آبشار پایتر

ای فامیل گشتم ویل االن یه حس قشنگ صدای نفس عمیقر که کشید رو شنیدم . با این لباس جلوی خییل از پش 

  .دیگه ای دارم ؛ نیم دونم چیه ؟منه خنگم اومدم درستش کنم بد ترش کردم

ز گذاشتم و گفتم   «.بفرمایید:» رسی    ع دیس برنج رو برداشتم روی متر

صدام قشنگ میلرزید این رو حس میکردم ؛ یهو انگار به خودش اومده باشه اخم نشست روی پیشونیش و به 

ز سمت م ز که اولتر وع کرد ؛ همتر  یه بشقاب برای خودش کشید و رسر
ز
ز نشست. بدون هیچ حرق ز اومد و پشت متر تر

این که خییل خوشمزه است پس آوینا :» قاشق رو با تردید توی دهنش گذاشت با تعجب اون رو مزه کرد و گفت 

 «یحر م گفت که بلد نیستر غذا درست کتز ؟

ی بلدم ، چون از اینکار خوشم نمیاد از زیر دستشون در رفتم چون هیچکدوم از اونا نمیدونن من _ ز   .آشتر

 .که اینطور _

  .«اصال بهش فکرم نکن که لوم بدی» با چشمای مرموزش منو نگاه کرد یهو گفتم: 

  .در عوض کل وقتر که اینجا هستیم باید غذا رو تو درست کتز  _

 ...چ      ی ؟ عمرا _

ی کتز تصمیم با خودته اینجوری منم  _ ز  .بهشون میگم اونوقت مجبوری تا آخر عمرت آشتر

 ...ای آدم فرصت طلب
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  .خییل خب باشه _

 تمام اون روزاتي که 
ز
ی بدم میاد؛ نمیخوام ، ویل خب چاره ای نداشتم .مامان و آوینا میفهمیدن تالق ز من از آشتر

ی میکردم رو رسم در میارن ز   .باید آشتر

وزی روی صورتش نشست. بخند   اش رو رست در میارم . اه روزم و  لبخند پتر
ز
بخند، فعال دور دوره توعه بعدا تالق

خراب کرد ... هر چند که االن شبه . خدا کنه دیگه این ماموریت زود تموم شه وگرنه یا خودم رو میکشم یا این رو 

ن  .بعد باید یه ماموریت دیگه ترتیب بدن تا بتونن منو بگتر

 پارت دهم

ون اومدمبعد از غذا رسی    ع از  خونه بتر ز  .آشتر

ی؟ ظرف ها _  ...کجا متر

  ...شیطونه میگه برو بزنش ها پررو انگار نوکر گتر آورده دستور هم میده

ی کنم دیگه دیگه ظرف نمیشورم . شما هم این کار و بکنید، در عوض غذای من _ ز  ...ببخشید دیگه من اگه آشتر

خوابیده بودم دیگه خوابم نیم برد. در نتیجه رفتم  چپ چپ هم نگاه میکنه برم بزنم توی دهنش ها؛ انقدر 

وع کردم به نگاه کردن . خدا میدونه یک قراره  سمت لپ تاب و فیلم عشق که حرف حالیش نیست رو پیل کردم. رسر

  .بلند شم . من هر وقت میشینم پای فیلم ، نشستنم با خودمه، بلند شدنم با خدا

خونه اومد بتر  ز ون. آیحز جوجو دو تا تیکه ظرف این همه وقت نیم خواست که تو از من بعد از نیم ساعت از آشتر

ز ازت کد بانو بسازم که خودت بموتز توش ز همچتر ؛ صتی کن ببتر  .کار میخوای بکیسر

 .زرشک، بازم که چپ چپ نگاه میکتز نفهمیدی این ها رو من اثر نداره

م بخوابم _  .من متر

 «.هستمبه خرس گفته برو من جات :» زیر ل  *ب گفتم 

؟ _ ی گفتر ز  چتر

  .نه ، نه فقط گفتم شبتون بختر  _

 ...آره ارواح عمه ام

 ...من که اینطور فکر نمیکنم _

 ...خب آخه پشم باهوشر دیگه فهمیدی لیچار بارت کردم

ز رو گفتم _ ز باشید همتر
 .نه ، مطمت 

  .شب بختر  _

، بیشعور عمته  .یه جوری این رو گفت که انگار خودتر

بریم به فیلم جذابمون برسیم . تقریبا ساعت سه نصفه شب بود که دیگه تصمیم گرفتم برم بخوابم حاال بیخیال 

 .. البته شارژ لپ تابم این و نشون داد وگرنه منو ول میکردید تا صبح بیدار بودم

چه لپ تاب رو خاموش کردم و به سمت اتاق رفتم یه نیم ساعتر با خودم درگتر بودم تا خوابم برد. صبح که 

  .عرض کنم، ساعت دوازده ظهر بیدار شدم

خونه تا صبحانه بخورم ، که دیدم... به به  ز ز هر چه چشم چرخوندم تو هال ندیدمش . رفتم سمت آشتر رفتم پایتر

 .فقط من اینجا خوابالو نیستم

  .رسگرد خوابالو ندیده بودیم که به حمد هللا دیدیم _

ز یحر این به من تیکه میندازه؟ ولم کنید من   .برم ده *ن این رو بیارم پایتر

  .پس معلومه تو آیینه نگاه نکردید تا حاال _

؟» اخم کرد و گفت:   «یعتز یحر

 .نه اینکه دارید صبحانه میخورید به خاطر همون _

 .صبحانه نمیخورم گشنه ام شده شمام که خواب بودید؛ مجبور شدم دوباره صبحانه بخورم _

هسته اشو تف کن ... حاال چیکار کنم ؟ هیجر بزن به کوچه عیل چپ محل  آخ چه بد ضایع شدی آوا خانم حاال 

  .نده
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یم )   (.و اینجا فقط من و حاالم شما از خباثت آرتان باختی

ان کارم گفتم:  ز و نشستم و برای جتی   « .دیر خوابیدم» خییل ریلکس رفتم سمت متر

 .اون رو که فهمیدم _

 از کجا؟ _

  .و خالیهاز شارژ لپ تاب که پر بود  _

ز و ترجیح دادم حرف نزنم . صبحانه ام که تموم شد ؛ بلند شدم برم تو هال گفت:  احیانا » رسم رو انداختم پایتر

طمون فراموش نشده؟  «رسر

یط؟_  چه رسر

 نمیخواید ناهار درست کنید ؟ _

ز بلند شر بعد این و یاد من بنداز   .اه لنتر بابا بزار حداقل از پای اون متر

خونه ب ز رگشتم همانطور که غذا درست میکردم زیر ل  *ب آهنگ میخوندم .بعد از آماده کردن غذا از به آشتر

ز نگاه میکردم به این فکر میکردم که تنها یه  ون .پای لپ تاب نشستم در حایل که به دوربتر خونه اومدم بتر ز آشتر

 نیست
ز
ز کاق  .دوربتر

ز  چیشده؟ » آرتان خان که منو لباس پوشیده دید گفت:  از جا بلند شدم به اتاق رفتم. بعد از حاضز شدن رفتم پایتر

 «کجا میخوای بری؟

  .با اجازه شما کارآگاه بازی_

شما حق دستور دادن به من رو ندارید . من » مسخره بازی در نیار جوابم رو بده اخمامو تو هم کشیدم و گفتم:  _

 «.م دنبال کارمتو کارم حق آزادی دارم. محض اطالع مسخره بازی در نیاوردم دارم متر 

 .بعد به سمت در راه افتادم. حقشه پشه ی پررو یه من هیجر نمیگم دور برداشته

 .وایسا تا منم بیام_

 .الزم نیست_

ز نمیکتز پس وایسا_   .این رو تو تعیتر

 از پله ها باال رفت. ای لعنت بهت آدم هم انقدر حرص در آر آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟

ون . خواست سوار ماشینش بشه که گفتم: پنج دقیقه بعد اومد پ ز از در اومدیم بتر ز »ایتر ببخشید تو ماشتر

یم . اگه سختتون میشه م تونید نیاید ، پیاده متر ز  «.نمیتونیم کار آگاه بازی در بیاریم برای همتر

 پارت یازدهم

ون از قصد طوری از در حیاط رد  فتم بتر شدم که مانتوم به لبه ی  بعد به سمت در راه افتادم وقتر داشتم از در متر

 .در گتر کرد . چرخیدم ، مانتوم رو از از در آزاد کردم و دوباره راه افتادم

؟» آرتان خودش رو به من رسوند و گفت:   «قضیه چیه؟ خودم دیدم از قصد اینکار و کردی . برای یحر

ز روی لبم نشست و با همون لبخند گفتم:  ز کار بذارم که؟توقع نداشتر علتز دم »لبخندی شیطنت آمتر  «در دوربتر

؟_  یحر

ز گفتم پیاده بریم _ ل میکردم برای همتر
 !.باید ورود و خروج اعضا رو هم کنتر

ز کار نذاشتر چون کوچه که  _ ز ؟ بعید میدونم اینجوری باشه در ضمن دلیل خاض داره که علتز دوربتر برای همتر

 .خلوته

ز باش من اگه کابوس تاریک بودم، با اون همه ه _ وش و ترکیتی که تو خونه اش دیدم در خونه هم زیر نظر مطمت 

 .میگرفتم

ون ؟ _  درسته، دلیل دیگه ای که اومدی بتر

 ...منتظر بمون میفهیم _

ز کارم رو بهت بگم  .واال من که نمیتونم همه چتر

 ...خییل مرموزی _

ه _   .مامور های اطالعات باید همینطوری باشن وگرنه کارشون جلو نمتر



 

 22 

م رو تمدید کردم نگاهم رو به رسکوچه دوختم . چشمام رو بستم ، تمرکزم رو جمع دوباره لبخ ز ند شیطنت آمتر

ی که اون اطراف به چشم میخورد   .کردم و نامحسوس آرتان رو کشیدم سمت درخت بلند و پتر

 .جناب رسگرد شما همینجا باشد . برای اینکار باید تنها باشم_

 و دلیلش؟ _

  !!!به تو چه آخه

فکر نیم کنم برای هر کاری که انجام میدم از شما باید سوال کنم و کسب :» اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم 

تکلیف کنم. من آزادی دارم تو کارم مجبور نیستم در همه کار ها حضور شما رو توجیح کنم. پس اگر میخواید 

  «.بدونید که چیکار میکنم همینجا منتظر بمونید

ی  ز نگفت .منم به سمت رس کوچه به راه افتادم در حال فکر کردن بودم که محکم خوردم به یه اخم کرد ویل چتر

ز پخش شد خم شدم و اونا رو جمع کردم و دادم دستش  دختر ریز نقش و زیبا . وسایل های توی دستش روی زمتر

. 

 .من واقعا معذرت میخوام ، حواسم نبود _

 .عیتی نداره عزیزم ممنون _

 .امبازم عذر میخو  _

ید؟ _  شما این سمتر متر

لمون اینجاست» کیم فکر کردم و گفت:  ز  «.بله متز

 ...تازه اومدید؟ آخه نمیشناسمتون به خاطر همون _

ل شما هم اینجاست؟ _ ز  بله دیروز اومدیم متز

  .همینطور به رس کوچه نگاه میکردم و جواب میدادم

 بله میخواهید با هم بریم؟ _

ز رسخورده و به ناچار گفتم:  هر یحر به رس کوچه نگاه کردم ی نبود. به خاطر همتر  «.با کمال میل بفرمایید» ختی

ز گفتم:   بشه برای همتر
 میکنید؟»به سمت خونه راه افتادم میخواستم این صحبت طوالتز

ی
 «شما تنها زندیک

 ختر ، با همشم هستم. شما چطور؟ _

 میکنم _
ی
  .من با برادرم زندیک

؟ _  آیحز پدر و مادرتون یحر

 .اسفانه فوت شدنمت _

 .خدا رحمتشون کنه _

 .ممنون _

ز  ا فکر میکردم و رسم پایتر ز ز چتر دروغ ها رو... داداشم بال به دور ... خدا نصیب گرگ بیابون نکنه . داشتم به همتر

 .بود که یهو یه جفت کفش مشیک مردونه جلو چشام اومد

ی از هر گونه سوتر از طرف ای لعنت بهت من نگفتم همونجا منتظر بمون ... رسم رو باال آور  دم و برای جلو گتر

 «!عه سالم آرتان جان چه زود برگشتر » آرتان گفتم: 

  .چند ثانیه با تعجب نگاهم کرد ... خدایا این هنگ کرد بد بخت شدیم رفت

ه ( و گفتم    «.ترانه جان ایشون برادرم هستند همون که بهتون گفتم:»رسی    ع رو کردم سمت ترانه) همون دختر

  .خوشبختم آقا _

ز  _   .همچنتر

  .دیگه رسیدیم به در خونه هر سه همزمان ایستادیم

 .ترانه جان ما دیگه بریم _

ل ما هم همینجاست _ ز ز و میخواستم بگم چون متز  .عزیزم منم همتر

 ...به درخونه ی کابوسمون اشاره کرد

ل مادقیقا رو به روی م»آرتان با تعجب نگاه میکرد اما من خییل خونشد گفتم:  ز  «.تز
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 .چه جالب _

 .دقیقا امیدوارم بیشتر هم دیگه رو ببینیم _

 .لبخندی زد و گفت : چه خوب پس فعال

م باش فعال خداحافظ:» دستش رو جلو آورد باهاش دست دادم و گفتم    «.منتظر ختی

  .لبخندی زد و به سمت خونه اش رفت و داخل شد

تز به هدف _ ز   ...رسهنگ حق داشت دقیق متر

ز برنامه ای نداشتم:» پریدم وسط حرفش و گفتم  خونشد   «.این فقط یه تصادف بود من همچتر

ویل تو اصال از اینکه خونه اشون دقیقا رو به روی :»یه ذره دروغ هم گایه بد نیست .چشماش و ریز کرد و گفت 

ل ماست تعجب نکردی ز   «.متز

 که ضایع بازی در بیارم مثل شما، به نظرتون شک نمیکرد ؟ _

 .درسته_

 !خوشم میاد نمیتونه حرفام و تکذیب کنه ... خب تو که قرار نیست تو این ماموریت کاری کتز چرا کال اومدی؟

ز گذاشتم و بلند گفتم:  خونه رفتم و غذا رو کشیدم روی متر ز » وارد خونه شدیم . بعد از تعویض لباس هام به آشتر

ه  «.جناب رسگرد بفرمایید غذا حاضز

خونه  ز   .، یهو گوشیم زنگ خورداومد توی آشتر

گوشر رو برداشتم اسم مامان افتاده بود. تماس رو باز کردم و تا گوشر رو گذاشتم ب *غ ل گوشم صدای جیغش 

 مونده باشه
ر
 .بلند شد . فکر نکنم پرده گوش برای من باق

ه ی نخبه من ذلیل مرده کجا گذاشتر رفتر ها؟فقط این قلت رو گذاشتر که همش بگه کارشه کارشه آره؟ بچ _

 ...باید پاشه بره تو اینجور ماموریت ها؟ دعا کن دستم بهت نرسه بچه وگرنه خونت حالله

 .آیحز فکر کنم از دیروز تا حاال آوینا چسبیده بهش که فرصت زنگ زدن نداشته

ز  _  ...مامان جان یه نفس بگتر اون بتر

ی؟ _  چرا تی ختی میذاری متر

؟ _  ختی میدادم میذاشتر

ه دادگاه دو تا معلومه ک _ ز خواهرت رو چه شیک و مجلیس متر ه نه ، صد دفعه بهت گفتم تو حیقز پلیس شر ببتر

تبرصه و ماده میگه و برمیگرده. اصال هم نگرانش نیستم ... تو منو میکیسر آخر حاال پلیس شدی به درک چرا 

؟  بخش جناتي

مان من کارم رو دوس دارم . خسته نشدی از بس ما» اخم کردم حاال انگار اون اخم منو میبینه با همون اخم گفتم: 

 
ی

ه یا حتر جونم در خطره... من از بچیک ه یا بهتر این حرفا رو تکرار کردی ؟ برام مهم نیست آوینا حقوقش بیشتر

 ...آرزوی اینجا رو داشتم به خاطر دل شما رفتم آی تر خوندم ویل گفته بودم آخر کار خودم رو میکنم

 پارت دوازدهم

 کشیدم صداتي از اون ور خط نیم اومد ؛ فهمیدم زیاده روی کردم ویل خب ... خسته شدم . رس هر نفس عمیقر 

ز حرفا رو شنیدم   .ماموریت همتر

 ببخشید مامان ویل خب خسته شدم ... تو هم کم کار منو بکوب تو رسم میشه؟ _

 .خییل خب من باید برم بابات اومد فعال خداحافظ ... مواظب خودت باش _

 ...شم جیگرچ _

 .برو بچه زبون نریز _

 خداحافظ _

گوشر رو قطع کردم . ویل تازه یادم افتاد که ای دل غافل من جلو آرتان اینطوری حرف زدم. یعتز خاک تو رسم 

  ...آخه مامور هم اینجوری

 االن من چجوری برگردم سمت این ؟

 تا یک میخوای اونجا وایستر غذا رسد شد؟ _
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ز نشستم و برای لعنتر برگشتم سمتش ب ا شیطنت نگاهم میکرد . ای بیام بزنم تو ده *ن تو ها رفتم... پشت متر

 .خودم غذا کشیدم . غذا رو توی سکوت خوردیم

من نیم تونم ظرف ها رو جمع کنم باید برم جاتي کار دارم شب هم دیر میام منتظر من :» بلند شد و گفت 

 «...نمونید

 کردم که ف
ر
 بسیار خب مشکیل نیست:» کرش هم نیم کنید. برای اینکه تابلو نشه گفتم این رو که گفت یک ذوق

.» 

 ...مشکل که اصال نیست من از خدامه تو برو دیگه نیا نامرده هر یک حرف بزنه

ون با ذوق فراوون رفتم سمت اتاق آخیش راحت شدم   ..از در خونه که زد بتر

ون موهام رو فر کردم یه  شورتک کوتاه سفید با نیم تنه سفید پوشیدم که به بدن رفتم حموم، وقتر اومدم بتر

 .برنزه ام میومد

ز    .آرایش مالییم کردم و رژ جیگری رو روی لبام کشیدم و رفتم پایتر

 ایول ایول ... خواهر آوا رو ایول...) به جای داش مجید تز داد بچه ام!(

وع به رقصیدن کردم وقتر از رقص خسته شدم رفتم  خونه و یخورده خورایک آهنگ گذاشتم و رسر ز سمت آشتر

  .برداشتم ... البته یه خورده که چه عرض کنم کل خورایک ها رو تخلیه کردم

 هم با اون همه چرت و پرت فکر کنم تا 
ز
انقدر دیگه فعالیت داشتم که نمیتونستم از جام تکون بخورم. از طرق

ی نتونم بخورم ...) اگه توتي که یه ساعت دیگه  
ز  گشنه ات میشه(فردا شام چتر

  ...روی مبل دراز کشیده بودم و داشتم به خانواده ام فکر میکردم

من و آوینا که معرف حضور هستیم . دو قلوتي که هیجر اشون نه از نظر چهره نه از نظر اخالق شبیه هم 

طونم و نیست... چرا شبیه هم نیستیم ؟ اون و خودمون هم نیم دونیم! من عاشق هیجانم و اون آروم، من شی

ز خاطر بود که من شغل پرخطر پلییس رو انتخاب کردم و اون وکالت ای دیگه ... به همتر ز  اون خانم و خییل چتر

  !...من کل زندگیم رو پای خودم ایستادم اما اون خییل وابسته است و بیشتر از همه به من

ای علوم سیاش داره و تو جووتز ییک  نمیگم دختر ضعیفیه ها ، نه ! اما ظریفه مثل من محکم نیست . مادرم دکتر

 .از شورا های شهر بوده اما با بچه دار شدن کارش رو کنار گذاشت

ای مغزو اعصاب از دانشگاه تهران داره و خییل باهوشه .در اصل من تو هوش به بابام و تو استعداِد حل  پدرم دکتر

 ...مسائل به مامانم رفتم

ز فکرا بودم که خوابم برد...) آیحز    بچه ام زیاد حرف زد خسته شد.(تو همتر

با صدای در از خواب پریدم . ترسیده بودم و نمیدونستم چیکار باید بکنم، با به یاد آوردن رس و وضعم با ترس از 

جام بلند شدم. با رسعت نور دویدم سمت پله ها ؛ پنج یا شیش تا پله بیشتر باال نرفته بودم که پام پیچ خورد و از 

ز پله ها افتادم پ  .ایتر

از شدت شوک و درد جیغ بلندی زدم که یهو در با شدت باز شد . دیگه کار از کار گذشته بود، داشتم فاتحه خودم 

  ...و میخوندم اومد سمتم

دم دست تو _  .خدایا خودم و ستر

؟»کنارم نشست و گفت :  تز ز  «چیشده ؟ چرا جیغ متر

ز از » با بغیصز که به خاطر درد زیاد پام بود زمزمه کردم:   «.پله ها افتادم پایتر

 تو چجوری پلیس شدی انقدر دست و پا چلفتر هستر ؟ _

 .دست و پا چلفتر عمته _

؟ _  یحر

 ...ها هیجر ، هیجر  _

 «کجات درد میکنه؟:»بدون این که نگاهم کنه گفت 

 ...مچ پای راستم _

 مچ پام رو گرفت تو دستش و بعد از این که یخورده باهاش ور رفت گ
ز
پا در رفته باید جا » فت: بدون هیچ حرق
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 «بندازمش میتوتز تحمل کتز ؟

  !...با درد رسی تکون دادم . انگار خودش هم فهمید که این حرکت من بیشتر از این که معتز آره بده یعتز نه

ز خم شد و بازوش رو نزدیک صورتم گرفت و گفت : دردت گرفت بازوم و گاز بگتر    .برای همتر

  «.الزم نیست» با تعجب گفتم: 

ز انداختم . دستش و که گذاست  سیدم که ... رسم رو پایتر جوری نگاهم کرد که انگار میگفت من از تو نظری نتر

  .روی پام نا خود آگاه دستم دور بازوش حلقه شد

  .کیم پامو مالش داد که از دردش رسم رو محکم توی بازوهاش فرو کردم

بازوش کشیدم و یه آی آروم گفتم و یه قطره اشک سمج از  یهو یه درد بدی توی بدنم پیچید. با ناخونام پشت

 .چشام رس خورد و روی بازوی لختش افتاد

 

 «تموم شد ... االن دیگه بهتر میشه پات ... میتوتز بلند شر خودت؟:» آروم دست گذاشت پشت کمرم و گفت 

  .آروم رسم و همانطور که به بازوش تکیه داده بودم تکون دادم

ز کنده شدم ! از ترس دستامو دور گردنش حلقه کردم و با تعجب زل زدم بهش  اومدم بلند شم   .که یهو از رو زمتر

آروم منو روی دستاش جابه جا کرد ، این حرکتش باعث شد که موهام از زیر دستش رس بخوره و مثل آبشار بیاد 

ز و کنار دستاش بمونه  .پایتر

ز چند ثانیه با یه حالت خاص نگاهم کرد و بعد رسش   .رو انداخت پایتر

  .همونطور آروم از پله ها باال رفت و در اتاق باز کرد و چراغ اتاق رو روشن کرد

ز چراغ ها خاموش بود و فقط کیم نور از حیاط میومد نتونسته بود منو  انگار تازه وضعیت لباسام و دید چون پایتر

ز انداختم و زمزمه ببینه ... نگاهش انقدر قشنگ و خاص بود که نتونستم دووم بیارم و  از خجالت رسم رو پایتر

؟:» کردم  ز  «میشه منو بزاری زمتر

لبخندی روی لباش نشست و رفت سمت تخت و منو گذاشت روش ... خودش هم به رسویس اتاق رفت با 

  .تعجب مستر رفتنش رو دنبال کردم

دهم ز  پارت ستر

ون اومد و  یه باند از توش درآورد و پامو گرفت. با این  بعد از چند ثانیه با جعبه کمک های اولیه از رسویس بتر

کارش درد تو تمام بدنم پیچید و یه آخ آروم گفتم که نگاه کوتایه بهم انداخت... باند رو خییل محکم دور پام 

  .پیچید

ون رفت بعد از چند دقیقه با یه لیوان و یه بسته قرص اومد .اروم رو تخت کنارم  از کنارم بلند شد و از اتاق بتر

  «.بیا این مسکن رو بخور احتمال داره که نصفه شب دردت بیشتر شه:» نشست و با لبخند مهربوتز گفت 

  «...خییل ممنون:»تحت تاثتر لحن مهربونش با خجالت از اون وضغ که جلوش نشسته بودم گفتم 

تم لیوان رو از خواهش میکنیم گفت و یه قرص رو از کاورش در آورد و داد دستم ، قرص رو توی دهنم گذاش

  .دستش کشیدم و آروم کیم آب خوردم

ز عسیل گذاشت بعد خییل با احتیاط و آروم پام رو روی تخت گذاشت   .لیوان رو از دستم گرفت و روی متر

شب » پتو رو کیم کنار زد منو کیم هول داد که روی تخت دراز کشیدم ... پتو رو روم کشید و با لبخند گفت: 

 «.بختر 

 .شب خوش _

وم از اتاق خارج شد. تا حاال انقدر واضح نخندیده بود ها. با اینکه این همه خوابیده بودم اما هنوزم خوابم آر 

 .میومد به خرس گفته بودم برو من جات هستم

  .به ساعت نرسیده خواب هفت تا پادشاه رو داشتم میدیدم

ز خرس بخوابه زودم    ...بیدار میشهصبح ساعت هفت بیدار شدم. معلومه دیگه ییک که عتر

م ، داشتم موهامو خشک میکردم و هم زمان به شب قبل فکر میکردم . خییل از رس و وضعم  رفتم تا دوش بگتر

  .جلوش خجالت میکشیدم
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 آخه کدوم آدم احمقر جلو مافوقش با نیم تنه و شورتک میشینه جز من؟

ون آ ی هم پام سمت کمد رفتم و یه لباس بلند طوش که تا روی رون پام بود بتر وردم یه شلوار راحتر تنگ خاکستر

 .کردم

ز و بعد از آماده کردن صبحانه  این لباسم برعکس روز اول و فاجعه دیروز پوشیده بود . آروم از پله ها رفتم پایتر

 .خواستم که آرتان بیدار کنم ، که از در خونه با لباس ورزشر اومد داخل

 ...ب مگه همه مثل تو تنبل ان آخهاووو مای گاد مردم ورزش هم م کنند؛ آره خ

 «چیشده که امروز انقدر زود بیدار شدی؟:» با دیدن من یه بار با تعجب نگام کرد و گفت 

مگه :» چشمش و روی پام چرخوند و با دیدن جای خایل باند ، بدون اینکه اجازه بده من جوابش و بدم گفت 

ز ای   «...نجا ببینمتبهت نگفتم که باند پاتو باز نکن بچه ؟ بیا بشتر

  .بعدم دست منو کشید سمت کاناپه و نشوندم روی اون

 ...از رسجات تکون نخور تا من بیام_

بعدم از پله ها باال رفت و اصال هم به متز که مثل سکته ای ها نگاهش میکردم توجه نکرد . پام نشکسته بود که 

ز اومد دستش بازش نکنم این چرا اینجوری میکنه ... واال بوخودا . داشتم  همینطور فکر میکردم که از پله ها پایتر

یه چوب و یه خورده باند بود. اخیم بهم کرد که فکم افتاد . این االن به خاطر اینکه من پام رو باز کردم اینطور 

و  بهم اخم کرد . یه نگاه به پام انداختم ؛ نه جدی جدی پای خودمه این چرا اینجوری کرد خب... بابا با من اینکار 

ز نشست و پام رو توی دستاش گرفت و خواست با باند ببندش که گفتم:  ز پام رو زمتر سم. پایتر
عه » نکن من میتر

 «...عه نبند پام رو

 «چرا اون وقت؟:» بااخم نگاهم کرد و گفت 

خوشم نمیاد پام بسته باشه . خب زخم شمشتر که نخوردم پامم نشکسته فقط در رفته بود که االن خوبه  _

  ...خوبه

 پات خییل خوبه و نیاز به باند و آتل نداری نه؟ _
ی
 یعتز میخوای بیک

ز فهم   ...آی قربون بچه چتر

  .دقیقا میخواستم همینو بگم _

  .من که باور نمیکنم _

ای بچه پررو یعتز یحر باور نمیکنم ، یعتز من االن دارم دروغ میگم آخه... با اخم ریزی که ناخود آگاه رو صورتم 

 «.خودت دروغ گوتي آقاهه» با لحن تخیس گفتم:  نشسته بود 

باشه خانمه من دروغ گو ویل جنابعایل باید این :» اول یه خورده با تعجل نگاهم کرد و بعد بلند قهقهه زد و گفت 

 «.باند و آتل و تا سه روز تحمل کتز 

ز کاری رو میکنم ؟ _  اونوقت یک گفته که من همچتر

 «...من:» با لبخند گفت 

قدرت مقاومت رو ازم گرفت . نمیدونم یحر توی اون لبخند جادوییش بود که منو انقدر رام کرد تو اون لبخندش 

 ...لحظه

 پارت چهاردهم

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

که با مرور اون هاست   آلبوم که توی دستم بود و بستم ... تک تک این عکسا برای من خاطره بودن ... خاطراتر 

ش رو و تک تک لحظاتر که باهم  که زنده ام ... هنوز با گذشت این همه مدت نگراتز هاش رو لبخند های تی نظتر

داشتیم رو حس میکنم ...خواستم دوباره به مرور زندگیم ادامه بدم که صدای ساعت گوشیم این اجازه رو ازم 

  ...اید برم رسکارمگرفت و بهم فهموند که برای امروز بسه و ب

 تی پایاتز است که این روز ها دیوانه ام *
ی
سهم من از او عشق نیست، ذوق نیست، اشتیاق نیست ، همان دلتنیک

 *میکند

 افتاد که خودم با خطایط روی اون نوشته بودم
ی
 ...از جام بلند شدم چشمم به تابلوی بزریک
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 ...دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست *

 ...فالک به جز تو قمرم نیستدر گیتر و ا

 ...با عشق تو شب را به سحرگاه رسانم

 *...تی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست

 که این روزها همدم من شده رو پیل کردم و به سمت کمدم رفتم. لباس فرمم رو برداشتم و تن کردم ... 
ی
آهنیک

  :همزمان با آهنگ زمزمه میکردم

ز به دادم برسه  بگتر

 کم کنه  این همه بغضو 

ز ییک دو روز منو فراموشم کنه  به غم بگتر

 ییک اینجا شب و روز خییل تی قرارته

 نمیدوتز این دیوونه چقدر چشم به راهته

ه برات  روزا کار من شد یه مرور خاطرات بگو این دل دیگه چقدر بمتر

 شبا این دیوونه با عشق تو تو تنهاییاش رس کرده

 ابر کردهنم بارون و خیابون خاطرات و دو بر 

 گایه وقتا زود به زود این دل من واسه ی دلت تنگ میشه

ز اهنگ میشه  تنها راه عشق و ابراز عالقم همتر

 دوریتو نمیتونم دیگه طاقت بیارم

 میدوتز که چقدر من دوست دارم

ی  که چقدر تی تو پریشونم و بعد نگو متر
 کاش بدوتز

 میدوتز باورش سخته چقدر

 تو تنهاییاش رسکردهشبا این دیوونه با عشق تو 

 نم بارون و خیابون خاطراتو دو برابر کرده

. 

. 

. 

 محسن ابراهیم زاده )
ی
 (شب های دیوونیک

آهنگ و قطع کردم گوشیم رو از روی تخت چنگ زده و با کلید سوییت کوچیکم توی جیب لباس فرمم انداختم . 

 های م
ی
ون زدم ... امشب بارون میبارید ...این دلتنیک نو دو برابر میکرد. اما نمیتونستم بر گردم نباید بر از خونه بتر

ین بود براش من  میگشتم... برای خوشبختر عشقم نباید بر میگشتم! اون باید منو فراموش میکرد. این بهتر

 کنه 
ی
نمیخوام حشتر رو که باید تا آخر عمرم متحمل میشدم رو اون هم احساس کنه... اون باید خوشبخت زندیک

ی که شغلم  ز  ...از من گرفتچتر

ز بود؛ تنها کیس که میان آشنا ها و خانواده ام  ون آوردم. متتر ه ی گوشیم اون رو از توی جیبم بتر با احساس ویتی

ی به آرتان نگه  ز شماره ی جدید منو داشت و میدونست که کجام و چیکار میکنم . کیل قسمش داده بودم تا چتر

گایه نصیحتم میکرد و بعد بیخیال میشد ... خب اون دوست اون هم بعد از شنیدن قضیه سکوت کرده بود اما  

  ...چندین و چند ساله ی من بود و خوب منه کله شق رو میشناخت

ز خانم _  سالم متتر

 سالم خوتی ؟ چیکار میکتز ؟ _

 ...نفس عمیقر کشیدم ؛ من واقعا خوب بودم؟ فکر نمیکنم . یکساله که خوب نیستم

  ...خوب ، آره خوبم هنوز این نفس لعنتر منو یاری میکنه اگه بشه به وضعیت االنم گفت _

لش کنه گفت  چرا نمیخوای این بازی مسخره رو تموم کتز آخه اون اگه میخواست :» با لحتز که سغ داشت کنتر

تو رو فراموش کنه تو این یکسال میکرد ... لعنتر کل ایران و دنبالت گشته داغونش کردی ... خودتم داغون کردی 
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 «دست بر نمیداری ؟ چرا 

لبخندی روی لبانم نشست خودمم نمیدونم یحر میخوام ... عقلم میگه اون باید برای خوشبختر منو فراموش کنه 

ه وقتر میفهمم هنوز هم دلتنگمه هنوز هم دوستم داره و فراموشم نکرده ... واقعا  اما ... اما دلم آروم میگتر

 خودمو نمیفهمم

 هم احساس قش *
ی
 *نگیه وقتر بدوتز اونیکه دوسش داری هیچوقت فراموشت نمیکنهگایه دلتنیک

ز حشتر رو داشته باشه اونه که  _  نمیتونم من باید به تنهاتي این درد و به دوش بکشم اون نباید همچتر
ز متتر

 .فرصت خوشبختر رو داره اما من ندارم ... همیشه یک حفره ی عمیق توی قلبم احساس میکنم

سم نمیدونم یحر بگم ...  _  .زنگ زده بودم حالت و بتر

حس و حال این روزای من پرسیدن نداره عزیزم. این رو خودت هم میدوتز ، پس بدون مقدمه چیتز بگو یحر  _

 میخوای گلم؟

 شده بود و فقط وقتاتي که کارم داره 
ز ی از من نگفته بود اما باهام رس سنگتر ز ز بعد از شنیدن دالیلم با اینکه چتر متتر

نه ز  .زنگ متر

ه یه شهر دیگه رو دنبالت بگرده نمیدونم دقیق کجاست اما » عمیقر کشید و گفت:  نفس شنیدم امروز داره متر

  ...تقریبا نزدیک همونجاتي که هستر 

کیم مکث کرد و ادامه داد: دیگه نمیتوتز خودت و بیشتر از این قایم کتز ... میدونم که نمیتوتز از اونجا دل بکتز 

 «...ظر دیدنش باشپس تا چند ماه آینده منت

 ...بهت زده تو جام خشک شدم

 پارت پانزدهم

اون نباید من رو پیدا کنه... عقل میگفت باید از اینجا برم اما دلم نمیتونست از اینجا دل بکنه... من اینجا خودم 

توسط رو پیدا کردم . خودم رو به خدا نزدیک کردم هیچ دلم نمیخواد از اینجا برم؛ حتر به قیمت پیدا شدنم 

ز  آرتان ... شاید هم تمام این ها بهانه باشه... شاید واقعا دلم میخواد ببینم باالخره بعد از یک سال دنبالم گشتر

موفق به پیدا کردنم میشه یا نه ... آه عمیقر کشیدم. این روز ها هم حال من عجیب و غریب شده ها اصال از 

 .افکارم رس در نمیارم

و روی چمن ها نشستم ... نیم دونم چقدر گذشت نیم دونم چند دقیقه یا حتر  تو پارک بودم آروم رس خوردم

م فقط میدونم اونقدر هست که چادرم خیس خیس شده و رسمای چمن ها رو حس  ساعت که با افکارم درگتر

ه شدم عکس آرتان بود... با  میکنم... از جام بلند شدم و گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و به صفحه اش ختر

تو رو خدا منو پیدا نکن ! من نمیتونم از اینجا دل بکنم، تو نیا » حشت دستر روش کشیدم و زمزمه کردم: 

 «...اینجا

 ...نفس عمیقر کشیدم و به معصومه زنگ زدم. دیگه داشتم نا امید میشدم که صداش رو شنیدم

 سالم آوا جان؛ خوتی عزیزم ؟ چرا دیر کردی انقدر؟ _

ز من یه مشکیل برام پیش اومد میتوتز حواست به پست منم باشه من خودم رو تا یه  سالم معصومه جون ؛ _ ببتر

سونم؟  ساعت دیگه متر

 ...باشه عزیزم زود بیا _

 چشم خداحافظ _

 خداهمراهت آوا جان _

ون زدم . اینبار تاکیس گ رفتم و زیاد از خونه دور نشده بودم برگشتم و بعد از تعویض لباسام با زاپاساش از خونه بتر

 ام
ز

  ...زودتر از یک ساعت خودم رو به اونجا رسوندم. مثل همیشه شلوغ بود لبخندی زدم من عاشق این شلویع

شب بود که به سوییت کوچیکم برگشتم . اونقدر خسته بودم که رسم به بالشت نرسیده خوابم  12ساعت 

د ... آلبوم که ای  .ن روزا همدمم شده رو برداشتمبرد.برای نماز صبح که بیدار شدم دیگه خوابم نتی

 :جلد آلبوم یه عکس از خودم و آرتان بود؛ دستر روی صورتش کشیدم و زمزمه کردم

 آدم یه وقتاتي مجبوره ببخش*
ی
 *...اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش ... توی زندیک



 

 29 

 ...دوباره تو خاطراتم غرق شدم

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

* 

ک من و آرتان گذشته بود . تو این مدت خودم رو بیشتر به ترانه نزدیک کرده بودم.  یک ماه و نیم از ماموریت مشتر

ون از خونه   با هم بتر
ز کار و میکردم. بیشتر هر چند هنوز هم بهم اجازه نمیداد خونشون برم و منم متقابال همتر

تو یه کافیشاپ که پاتوقمون شده بود قرار میذاشتیم. اون روز هم قصد داشتیم تا با هم به  قرار میذاشتیم و 

پاتوقمون بریم . تو این یک ماه و نیم اطالعات مفیدی ازشون به دست آورده بودم . کابوس تاریک خودش به 

بود ... یه گروه جدای دو نفره تنهاتي همه کارا رو انجام نمیداد ... به زبون ساده تر بگم کابوس تاریک یک نفر ن

ز  بودن که تموم هک ها و کارای اطالعاتر رو انجام میدادن و من احتمال میدادم ترانه ییک از اون ها باشه اما مطمت 

ه صاف و ساده ای بود  .نبودم ؛ چون خییل دختر

ه شیطوتز بود. اگر جزو گروه کابوس تاریک نبود دوست خ ز نشسته بودیم اونم دختر وتی برای هم پشت متر

 ...میشدیم . اما نیم دونم چرا حس جالتی نسبت بهش نداشتم. نه نسبت به خودش نه نسبت به شوهرش

اسم شوهرش سامان بود . اما ترانه اون رو سام صدا میکرد. حس میکردم اسم اصلیش سامان نیست !بلکه 

  ...همون سامیه ...اما ترانه میگفت که عادت داره اون رو سام صدا کنه

 هوی آوا کجا غرق شدی؟ _

مت رس رسه بازی  _ ز بچه رس و صدا نکن . یه میگم بچه ها رو نباید آورد کافیشاپ ها از این به بعد باید بتی بشتر

 ...جوجو

ساله و منم از این  17سالش بود. ویل خییل بیتی فیس بود و اول فکر میکردی که خییل داشته باشه  20ترانه 

یختماستفاده میکردم و کرم   ...متر

ی تو رو اصال دیگه واسه مهموتز دعوتت نمیکنم _  ...بمتر

 رادارام فعال شد. چه مهموتز ای ؟

  ...تو شکر خوردی ! چه مهموتز ایه که تا حاال به من نگفتر  _

ز .خودمم تازه دو » زیر چشیم منو نگاه کرد و گفت:  دقیق نیم دونم اما همه ی دوستا و همکارای سام و من هستر

ز همه رو دعوت روز  کت ها قرار داد ببنده به خاطر همتر ین رسر ه فهمیدم انگار سام میخواد با رئیس ییک از بزرگتر

  «...کرده

م باال و  ... وای دوست داشتم از ذوق بتر ز یعتز ین فرصته وقتر همه ی دوستا و همکاراشون هستر
ر
ایول این بهت

بود و من خییل راحت میتونستم این ماموریت رو با موفقیت دستام و بهم بکوبم. این یعتز کابوس تاریک هم اونجا 

 ...به پایان برسونم

 پارت شانزدهم

فقط من و آرتان به زمان نیاز داشتیم تا بتونیم پرونده رو کامل کنیم و برای ستاد بفرستیم تا حکم عملیاتمون بیاد . 

 داشته باشیم
ز
  .وای خدایا ، ای کاش زمان به اندازه کاق

 هست این مهموتز مهمتون ؟ حاال یک _

 ...خدا خدا خواهش میکنم پانزده روز هم حتر برای من کافیه کمکم کن

  ...بیستم تتر ماه _

یتز میخواستم از خوشحایل مثل بچه ها بتر بتر کنم ... خدایا مرش مرش. با این حساب من هفده روز وقت 

اشتم تا زود تر برم خونه و این ختی خوب و به آرتان بدم. داشتم تازه خدا بهم دو روزم اشانتیون داد ایوال. ذوق د

یک ماه و نیم بود که داشتیم روی این پرونده لعنتر کار میکردیم . هر دومون خسته بودیم من که بعد از این 

م میپیچم شمال و کیف و حال... هورا  پرونده تا یک ماه مرخیص میگتر

فتم خییل ضایع بود. یک ساعت گذشته بود و من دل تو دلم نبود ویل خب نمیشد اگه االن رسی    ع پا میشدم و متر 

ز به خونه . ترانه هم مگه ول میکرد اینجا رو بابا پاشو بریم دیگه اندازه یه خرس بستتز خوردی چقدر معده  برا رفتر

 !ات جا داره
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خرج بدی منم میخوری ترانه میخوای بگم برات کل بستتز هاشون و بیارن ؟ لعنتر یه خورده دیگه پشتکار به  _

  .پاشو بریم دیگه

ز بستنیمه مگه چند :» با ده *ن پر از بستتز و در حایل که به زور داشت اون ها رو قورت میداد گفت  تازه چهارمتر

 «تا خوردم؟

 چهار تا کمه ؟ ترانه چهار تا بستتز و پشت هم خوردی کمه؟؟؟؟؟؟ _

  «...پاشو بریم خب:» چشم غره ای بهم رفت و گفت 

 تو نذاشتر  _
ی
 .حداقل این چهارم هم بخور نیک

 ...نمیخوام اشتهام و کور کرد اون قیافه زشتت _

چشمام داشت از حدقه در میومد جانم من زشتم؟ دیگه این ییک خیلیه من خودم میدونستم چقدر زیبام . از حاال 

ی که عیان است چه  ز حاجت به بیان است .با نگراتز هم بگم اصال اعتماد به نفسم تو سقف نیست ... هرچند چتر

ه  ه شدم بهش که با تعجب چند بار به خودش و من نگاه کرد . وقتر دید همچنان با همون نگاه ختر  ختر
ی
ساختیک

؟:» شدم بهش طاقت نیاورد و گفت   «چیشده آوا؟ چرا اینطوری نگاهم میکتز

. بعد از چند ثانیه دستم رو رفتم جلو و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم ؛ دیگه داشت چشماش در میومد 

م؛ عزیزم خییل نگران :» برداشتم و گفتم   باید از یه چشم پزشیک برات وقت بگتر
ی
خب تب که نداری هزیون بیک

 «...کننده است وضعیتت

 «وا ، چشم پزشیک چه صیغه ایه ؟ مگه من چمه ؟:» تعجبش بیشتر شد و گفت 

  ...لق واسه همون گفتمآخه عزیزم ندیدن زیباتي های من یعتز کوری مط _

ز برداشت که مانع از ادامه ی حرفم شد . با رسعت  اون که فهمید تمام این مدت هم دستش انداختم به سمتم ختر

ون:» به سمت در رفتم و بلند گفتم    «.ممد ممد حسابت رو از این بگتر بعدش بفرستش بتر

 شاپ بلند خندید و گفت 
ز
ز شیطونک آرو :» ممد یا همون صاحب کاق   «...م برو نخوری زمتر

ز برگشتم و با حرص نگاهش کردم . خنده اش  حرفش تموم نشده بود که پام رس خورد و نزدیک بود که بخورم زمتر

ز :» بلند تر شد و گفت   «...دیدی گفتم آخرش اینجوری م افتر زمتر

  ...ای مرده شور اون چشمای سگ دارت و برم که انقدر شوره _

 «.میگن چوب خدا صدا نداره ها همینه:» غش میخندید . دید نگاهش میکنم بلند گفت  به ترانه نگاه کردم غش

لعنتر تو این ها رو هم :» نایستاد تا جوابش رو بدم به سمت ممد رفت تا پول رو حساب کنه. زیر ل  *ب گفتم 

 «.ن هاتي میدونستر و تو گروه کابوس تاریک کار میکتز و اونقدر مهم هستر که تو مرکز قرار گاه او 

ز که رسیدم به خونه و در  من که باالخره میفهمم کابوس تاریک کیه ... اومد پیشم و باهم برگشتیم خونه . همتر

سالن رو بستم شالم رو از دور رسم باز کردم . با دکمه های مانتوم درگتر بودم . رسم و باال آوردم که چشمم به 

 .آرتان افتاد که روی مبل خوابش برده بود

ش این اومده ماموریت یا مسافرت ؟ دقیقا متوجه نمیشم چه نقیسر تو این ماموریت داره ؛ اگه کیس خدایی

میفهمه به منم بگه. آروم رفتم کنارش و دم موهام رو تو دستم گرفتم. خب چیه یه خورده کرمم خوبه دیگه... 

 اینجا نخواتی . شونه مخصوصا که خییل وقته کرمای وجودم رو روی کیس خایل نکردم . جیگر ببخشید می
خواستر

هامو باال انداختم و رفتم رساغ نقشه ام . نوک موهامو جند بار نرم روی بیتز اش کشیدم . دماغش رو جمع کرد اما 

ز  خرس تر از این حرفا بود که بیدار شه ... بار دوم دستش رو باال آورد و نرم روی دماغش کشید اما بار سوم همچتر

  .ش کشید که من جا اون دردم گرفتمحکم دستش رو روی دماغ

ز شه، بعد هم  ز چند دقیقه صتی کردم تا دوباره خوابش سنگتر میدونستم که اینبار چشماش رو باز میکنه برا همتر

 آروم خودم کشیدم روی پشت مبل و پاهام و کنار پهلوهاش گذاشتم . آروم و تو دلم شمردم :یک ... دو ... سه

ز که محکم با کمر خورد روی پارکت های کف سالن و از خواب پرید بعد هم محکم با جفت پاهام هو  لش دادم پایتر

. اونقدر چهره اش با مزه شده بود که تی اختیار بلند بلند زدم زیر خنده ... چشماش که به من افتاد انگار تازه با 

  «...ودهنگو که کار تو ب:» دیدن خنده من ویندوزش باال اومد . چشماش و گرد کرد و بلند گفت 
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 .اتفاقا کار شخصه شخیص خودم بود _

 دستم بهت برسه میکشمت _

 پارت هفدهم

  ...دستت به من بخوره خودت میدوتز _

حتر نذاشت حرفم رو تموم کنم . اون م دوید و من م دویدم . دور تا دور مبل ها و صندیل ها م دویدیم . نفس 

 «...وای آرتان بسه» ره پناه گرفته بودم گفتم: کم آوردم و خسته شدم همونطور که پشت مبل سه نف

مت کارت تمومه_ ی ها نیست بگتر ی از اون تو بمتر  !یحر یحر رو بسه؟ این تو بمتر

وای این غول تشن دستش به من برسه که بیچاره شدم؛ خدایا چه کنم ؟ وای من هنوز قضیه رو بهش نگفتم پس 

باشه هر کاری :» تان استفاده کنم . با این فکر خییل خونشد گفتم ... میتونم از اون به عنوان یه سالح در برابر آر 

ای دست اولم و بهت نمیدم  «...دوست داری بکن ویل بدون منم ختی

د گفت:  ز ون متر ای دست اویل داری که به من » با چشماتي که داشت از حدقه بتر چشم دلم روشن چه ختی

؟  «نگفتر

  ...م امان نامه بدی که کاریم نداریزرشک همینطور کشیک کشیک که نمیشه باید به_

تو این چند وقته فضویل من به آرتان هم رسایت کرده فکر کنم . آخه از آرتان بعید میدونم انقدر کنجکاو باشه ... 

ز بهتر برای خودش انتخاب کنه . تو این یه ماه و نیم با هم خییل خوب  تقصتر من نیست میخواست یه همنشتر

شون برادر شوهر مستقبل خواهرمونه چه کنیم دیگه...؟ ماهم که شدیدا رئوف بهش شدیم بخوایم نخوایم ای

 .افتخار دادم باهاش خوب رفتار کنم... چقدر من خوبم

 .جون آرتان بگو دیگه کاریت ندارم_

 قول؟ _

 قوِل قول _

آفرین بچه » گفتم: با احتیاط جلو رفتم وقتر دیدم هیچ کاری نمیکنه با خیال راحت خودم و روی مبل ول دادم و  

بت بیار که تو این گرما هالک شدم . جناب عایل هم که هوس گرگم به هوا کردی  خوب بدو برو برا من یه لیوان رسر

 «...بدتر شد

بت بیارم ؟:» با چشمای گشاد به خودش اشاره کرد و گفت   «من برم رسر

بت بیارم؟_  نه میخوای من برم رسر

 «.بیاری که خییل خوب میشه:» بابا فکت پاره شد نیشش اندازه اسب آتی باز شد . ببند 

ی نیستا... خود داتز  _ ام ، ختی بت و بیار وگرنه از ختی  بچه پررو بتر رسر

میدونستم االن اونقدر فضولیش تحریک شده که هر کاری بخوام در قبال ختی انجام میده . آی میشد من اینو تا 

ز باغ حیاط دفن کنه . شب کشش میدادم ویل فکر کنم اگه نیم ساعت حتر بی شتر کش بدم اون جنازم رو تو همتر

ز که  بت آب پرتقال برگشت . کنارم نشست و لیوان ها رو خواست بزاره رو متر چه وحشتناک! با دو تا لیوان رسر

ون کشیدم . با تعجب نگاهم کرد که همه لیوان و با هم رس کشیدم . تعجبش دو  رسی    ع یکیش رو از دستش بتر

ز گذاشتم ؛اون ییک رو هم از دستش قاپیدم . بیچاره برابر شد ویل ه یجر نگفت . با خونشدی تمام لیوان و روی متر

ی نگفت انگار نه انگار این سهم اون بود . انگار فکر  ز فکر کنم تو زندگیش انقدر تعجب نکرده باشه . باز هم چتر

... آبشار یخ خوب من و شناخته بود. ای ی بگه ختی تی ختی
ز نبار تشنگیم برطرف شده بود و با ناز و میکرد اگه چتر

یز شد و گفت  ش لتی بتم و میخوردم که باالخره صتی  «اه بگو دیگه یحر شده ؟:» آروم داشتم رسر

بتم خوردم که پوف بلندی کشید . خنده ام گرفته بود اگه من جای آرتان  باز هم با خونشدی یه قلپ دیگه از رسر

ز بودم تا حاال خودم و کشته بودم . به ز  ور جلوی خنده ام رو گرفتم و با حفظ خونشدیم لیوان رو روی متر

ل کنم و پوکیدم .چپ   و عصبانیت تو چشماش دیگه نتونستم خودم و کنتر
ی
گذاشتم . نگاهش که کردم از کالفیک

 .چپ نگاهم کرد

ا ذوق و فریاد خداتي خییل باحال شدی ... با چشم غره ای که بهم رفت خودم و جمع کردم و بعد از چند ثانیه ب_

 «!...حکم آزادیمون اومد:» گفتم 
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بیچاره از جا پرید اصال توقع این حرکت رو نداشت . با آوا غتر منتظرانه ها را تجربه کنید . چقدر من بانمکم شما 

 هم حس کردید؟ ) آره آوا جون تو گوله نمک بودی بعد دست و پا در آوردی... تی مزه (

 .چته ؟ سکته کردم_

 ...انه بهم گفت کهامروز تر _

ز و که براش گفتم نمیدونم چرا اون برعکس من خییل هم خوشحال نشد . خب بیاید با هم صادق  همه چتر

باشیم... از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون من هم زیاد خوشحال نیستم این یک ماه و نیم خییل خوب 

ه . زمان بود... با تمام سختر هاش خییل قشنگ گذشت . ویل همیشه با زی همونطور که ما میخوایم پیش نمتر

میگذره و ما مجبوریم که رسعت اون رو قبول کنیم... هنوز هفده روز مونده ویل میدونم که اینجا و تو این خونه 

 عادی خودمون برمیگردیم ... و من چه میدونستم که زماتز 
ی
ز برق و باد میگذره و ما به زندیک این هفده روز هم عتر

ز حس من بود که  حشت همون  عادی ای رو میخورم که االن برای اومدنش غصه ام گرفته ... شاید همتر
ی
زندیک

 ...باعث اون اتفاقات شد

 پارت هجدهم

سغ کردم خودم رو شاد نشون بدم اون نباید میفهمید که من از اینکه قراره دیگه کنارش نباشم ناراحتم... اگه 

 رو که مدت هاس
ز
ت حتر پیش خودم هم نگفتم ... من عاشق شدم . االن نه خییل وقته قراره صادقانه بگم حرق

اف کردم ... باید بگم که این حس حتر واسه این یک ماه و نیم هم  این حس و دارم . حاال که پیش خودم اعتر

نیست . حیس که دارم مال مدت ها پیشه شاید واسه زماتز که فهمیدم برادر آرینه ... ویل نه قدمت این حس 

ز بار انق ش نبود . شاید این حس واسه زمانیه که اولتر در کم نیست که اگه بود اینطور سلول سلول بدنم درگتر

دیدمش ... انگار قلبم تمام این مدت رو صتی کرده بود تا عاشق آرتان شه ... انگار عقلم تمام خواستگار هام رو رد 

ی» کرده بود تا االن با تمام وجودش فریاد بزنه  ن مرده ، آرتان همون شاهزاده سوار بر اسب سفیدیه که آرتان بهتر

  «...منتظرش بودی . مجوز صادر شد قلب آوا اجازه داری عاشق شر 

یتز که شهدش تمام وجودم رو گرفته . که قلبم با تمام وجود شاد  که عقلم مجوز صادر کنه برای احساس شتر

قلبم مجوز عشقم رو داره میتونه جلو تر از عقلم حرکت  باشه و خودش رو به در و دیوار سینه ام بکوبه . حاال که

  .کنه ... میتونه من و به عاشق ترین ها تبدیل کنه

اما این مجوز نباید باعث میشد که غرور من جریحه دار بشود اوتز که باید به قلبم مجوز اصیل رو بده ... اوتز که 

عقلم نیست ...! عقل وظیفه خودش رو انجام داد و باید بهش راه رو برای ابراز احساسات نشون بده در واقع 

چراغ سفیدش رو برای موافقت با آرتان اعالم کرد . اما اوتز که باید در قلبم رو برای به روی احساساتم باز کنه 

آرتانه . پس من همون آوا میمونم همون آوای مغرور و این روزا دوست آرتان ... همون آدم میمونم تا آرتان اگه 

  .اره پیش قدم بشهحیس د

هاتي هستم که باید برای رسیدن بهشون دست و پا بزتز من راحت به دست نمیام تا راحت 
من از جنس اون دختر

د و زتز که راحت به دست آید همانطور راحت  از دست برم ... و کاش تمام زنان دنیا بدونن که باد آورده را باد میتی

  ... که تاری    خ مرصف داردهم دور انداخته میشود ... مانند کاالتي 

مردی که عشقش به دو تا پیامک و زنگ ثابت شود با همان دو تا پیامک و زنگ هم سست میشود ... م لرزد و 

یزد ... آن ستاره ای باش که در آسمان میدرخیسر اما دست کیس به تو نخواهد رسید ... مگر کیس که  فرو متر

ز کیس است که الیق ظرافت های برایت فضا پیما بسازد ... فضا نورد شود .  .. و آسمان ها را برایت یط کند . چنتر

آفریده شده در وجودت است . پس من صتی م کنم ... با وجود عشقر که تو قلبم هست صتی م کنم تا زمانش 

  ...برسه. پس من هنوز باید شاد باشم تا نفهمه یه کرم افتاده تو وجودم

  .ت بودیبرای تو که بد میشه اینجا راح _

  ...انگار این حرف من اونم از فکر در میاره که چپ چپ نگاهم میکنه ، جون جذبه ات رو بابا ترسیدم

 دقیقا چه جوری راحت بودم اینجا ؟ _

ی ، انگار اومدی مرخیص :» کمرم رو صاف میکنم و میگم  خب خدممتون عارضم ... کار که نمیکتز ، اداره که نمتر

  «...رو میکنه هم بدبخت تمام بار مسئولیت این ماموریت هم با اونه ییک هست که هم کار هات



 

 33 

با شیطنت نگاهم میکنه و نزدیک تر میشه بهم . یا خدا این شیطنت های توی چشماش یحر میگه این چرا داره یه 

وع کرد به قلقلک دادنم  میاد نزدیک تر ؟ چشمام رو ریز کرده بودم و مشکوک نگاهش میکردم . یهو هولم داد و رسر

... وای منم که شدیدا قلقلیک ام وای خدا این از کجا م دونست ؟ چه سوال احمقانه ای وقتر کیس غتر از آوینا 

دم و اون لذت  ز پیدا نمیشه که انقدر ارتباطش با این آدم نزدیک باشه که پته من رو بریزه روی آب ... من قهقهه متر

ز ه د . شیطونه میگه بزن فکش و بیار پایتر ا ) عجز چقدرم میتوتز آخه تو ...( پس یحر که میتونم یادت رفته میتی

 .من یه پلیسم ها

 ها 
ی
ه .(راست مییک ) انگاری تو هم یادت رفته بزار من یاد آوری کنم ، آرتان هم پلیسه و مسلما زورش از تو هم بیشتر

  .) من همیشه راست میگم ( خب دیگه پررو نشو آخه

آرتان عاشق من خل و چل بشه ؟ اصال حرف زدنم با خودم به کنار کدوم آدم خداتي من چه انتظاری دارم که 

ه با خودش درگتر میشه ؟  غتر از من وقتر داره از شدت خنده میمتر
 احمقر

  ...من بلند بلند میخندم و اون هم من رو همرایه میکنه

ز ؟ آخه من به تو یحر بگم؟حاال دیگه من رو از خواب بیدار میکتز ؟ بچه من و از روی مبل پرت میکتز پا_  یتر

  «...حقت بود م خواستر بری تو اتاقت بخواتی :» همونطور که به خنده ام ادامه میدم بلند میگم 

ی جای من بود تا حاال صد بار به غلط کردن افتاده بود . اونقدر خندیدم و وول خوردم و  کمم نمیارم آخه هر دختر

د رسش و گذاشت رو شکممجفتک انداختم که خودش خسته شد و همونطو  ز   ...ر که نفس نفس متر

  .پاشو جمع کن خودت و بچه غول ، شکمم درد گرفت _

هنوز صدام خنده داشت خب حقم داشتم پنج دقیقه بود همینجوری داشت من و قلقلک میداد . تا االن 

رو شکمم متوجه شدم و  خرابکاری نکردم خیلیه ...البته گالب به روتون . اونم خنده ریزی کرد که از لرزش رسش

  «.خوشم میاد کمم نمیاری ها ... هر کیس جای تو بود تا االن هزار بار ببخشید گفته بود:» گفت 

  ...هنوزم میگم حقته _

  «...تنت میخاره ها:» کیم رسش رو روی شکمم فشار داد و گفت 

  ...نه تو رو خدا ظرفیت تکمیل _

جوری میشم هیچکس نمیتونه در برابر خواسته هام دووم بیاره. هر خودم رو مظلوم کردم میدونستم وقتر این

  «...آرتان:» چند اون نمیتونست من رو ببینه اما باالخره صدام رو که میشنید .با لحن بچگونه ای گفتم 

  ...رسش رو باال آورد و نگاهم کرد

 بله _

ی نکنم خداتي حسش نیست _
ز   ...میشه من امشب آشتر

شماش احساس داشت اشتباه نیم کنم من مطمئنم اونم من رو دوست داره ویل خدا کنه یکم نگاهم کرد . چ

اف نکنه چون من دووم نمیارم   ...اونقدر غرورش زیاد نباشه که اعتر

ون:» لپم رو کشید و گفت  یم بتر ون بگردیم بعدش هم شام متر   «.باشه گیل پاشو بریم بتر

  «.آخ جون مرش آرتاتز :» ذوق زده جیغ زدم 

 پارت نوزدهم

  «.شیطونک انگار نه انگار بیست و سه سالشه:» لبخند زیباتي روی ل  *ب هایش شکل گرفت و زیر ل  *ب گفت 

  ...شنیدم ها _

اول یک خورده با تعجب نگاهم کرد و بعد که فهمید منظورم جمله اش بود بلند بلند خندید . آروم با کف دستش 

  .«پاشو وروجک:» زد تو کمرم و گفت 

ام نظام مسخره گذاشتم و گفتم    «.چشم قربان:» از جام پاشدم ؛ یه احتر

 کش اومد . با شیطنت ابروش رو باال انداخت و گفت 
ی
ام :» ل  *ب هاش به حالت خییل قشنیک تو اداره که باید احتر

اره ها ز   «...بزاره نمتر

فتم داد زدم    «.پررو مییسر آخه:» همونطور که از پله ها باال متر

ون تنم بود  دیگه نایستادم تا ببینم چه عکس العمیل نشون میده خودم رو تو اتاقم پرت کردم . درسته که لباس بتر
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م بعد هم خوشتیپ تر کنم . من آدم نبودم که یه لباس و دوباره اونم پشت هم  اما میخواستم اول دوش بگتر

ز مسائل هم دا ره . هر چند خودم از این اخالقم خوشم نمیاد ها بپوشم . دیگه چه کنم پولدار به دنیا اومدن همتر

  .اما چه کنم دیگه ترک عادت موجب مرض است

ی برای  یه دوش رسرسی گرفتم . رو به روی کمدم ایستادم و داشتم فکر میکردم . خب طبیعیه انقدر سخت گتر

ز با آرتان ، وقتر که فهمیدم چه حیس بهش دارم تازه اونم تنه ون رفتر ز بار بتر س داشته باشم اولتر اتي ... بایدم استر

اونم متز که با تموم شیطنت هام یه دوست پش هم نداشتم چه برسه به عاشق شدن . یک فکرش رو میکرد من 

حتر خودم هم باورم نمیشه من کجا و اون آدم که فکر میکردم از قطب رسد تره کجا ... تازه االن متوجه شدم که 

ل میکنه ... تفاهم رو داشتید ؟اونم خییل شیطونه و مثل من تو   اداره خودش رو کنتر

 لباساتي که با خودم آوردم یه مانتوی طالتي رنگ بلند که حالت دامتز داشت و کل پام رو هم م پوشوند 
ز از بتر

برداشتم . مانتوم مدلش جالب بود . یه شال کرم که توش رگه های طالتي هم داشت برداشتم و یه شلوار تنگ 

ز آرایش نشستم . کرم پودرم رو خییل کم روی پوستم مالیدم . یه رژ گونه طالتي ناز کرم هم پام   کردم . پشت متر

سید یک مژه هاتي داشت من  هم زدم . نیاز به ریمل نداشتم ، مژه هام خود به خود بلند بود؛ ویل به آرتان نمتر

  .ریمل م زدم اونجوری نیم شد

ی خوش فرمم مالیدم . جون بخورم خودم رو چه خوشگل شدم ها .) لو یه رژ خییل ماماتز صورتر روی ل  *ب ها

میدم آوا ...( بسم هللا یحر رو لو میدی ؟) اینکه اعتماد به نفس تو بوده که الیه اوزون رو سوراخ کرده .( چشم غره 

رب  ع وقت رفتم به خودم . وای خدا از دست رفتم ها نزدیک بود خودم رو بزنم . به ساعت نگاه کردم هنوز یه 

  .داشتم

وع کردم به الک زدن دستم   ...الک طالتي خوشگلم رو از قاب الک هام در آوردم و رسر

ز ویل به این الک های نازم م ارزید . آرتان پشت به من روی کاناپه نشسته بود و  پنج دقیقه دیر تر رفتم پایتر

ز چشمش افتاد بهم کپ داشت نسکافه م خورد . با صدای کفش های پاشنه بلندم برگشت و نگاه م کرد . همچتر

ه شده بودم اون به من ... این بار دیگه نیم تونم بگم فقط من مهمم که یحر پوشیدم چون از  کرد . من به اون ختر

  .این به بعد آرتان هم مهمه ... خییل هم مهمه

ت و شلوار کرم رنگ پوشیده بود . یه اسلش خییل خوشگل کرم قهوه ای هم روی تی تش پوشیده بود . یه تیشر شر

وای خدای من این مرد چرا انقدر خوشگل و خوشتیپ ؟ چقدر دلم خوش سلیقه اس آخه . آفرین آفرین ... به 

خودم رفتر ها . یهو آخ بلندی گفت که به خودم اومدم و به دستش نگاه کردم . بیچاره انقدر محو من شده بود 

ز اسلشش برگشته بود   .نسکافه اش روی آستتر

نم با چه رسعتر خودم رو رسوندم کنارش ... فقط میدونم با آخرین رسعتر بود که از خودم با اون کفش نیم دو 

ز گذاشتم . دستش رو توی  ون کشیدم و روی متر های پاشنه ده سانتر انتظار داشتم . فنجون رو از دستش بتر

ز اسلشش رو باال زدم . پوستش قرمز بود . مشخص بود که ن سکافه اش تازه ی تازه بود چون دستام گرفتم و آستتر

  ...از قرمزی روی پوستش م شد فهمید هنوز خییل داغ بوده برای خوردن حتر 

  .آروم انگشتم رو روی پوست دستش کشیدم

 آدم سکته میکنه هان ؟ _
ی
 چرا مواظب خودت نیستر آخه االن خیالت راحت شد ... نمییک

و صورتم رو که همیشه با خودم بود در آوردم . کرمش خییل بدون اینکه بهش نگاه کنم از توی کیفم کرم دست 

خوب بود وقتاتي که دستم م سوخت هم از اون استفاده م کردم . سوزش دست رو به طرز معجزه آوری خوب 

وع به مالیدن کرم کردم . وقتر کارم تموم شد  م کرد . یه خورده کرم رو ریختم روی جاتي که سوخته بود . آروم رسر

ه اش رو روی خودم شکار کردمتازه رس    .م رو باال آوردم و نگاه ختر

  ...خب دیگه االن خییل زود سوزشش هم خوب میشه _

  ...نیم دونم یحر شد اصال نفهمیدم یحر شد که

 پارت بیستم

نیم دونم یحر شد اصال نفهمیدم یحر شد که آرتان خم شد و خییل آروم گونه ام رو بوسید . فقط وقتر به خودم 

ه شد و گفت   اومدم   «...مرش خانم کوچولو:» که با یه نگاه خییل مهربون بهم ختر
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ز انداختم تا نگاه گرمش رو  ون م زد . گرمم شده بود . از خجالت رسم رو پایتر حس م کردم از گونه هام آتیش بتر

ز گرفته منم  ... اگه ییک بهم م نبینم . باورنم نیم شد ایتز که االن از شدت خجالت رسش رو تا حد امکان پایتر

ه مطمئنا بهش م خندیدم . اما االن فهمیدم که حتر  گفت قراره یه روز از شدت خجالت گونه هام رنگ لبو بگتر

 اگه مثل من تی تجربه باشر ، باز هم جلو عشقت کم میاری
ز هم باشر ... حتر   ...اگه پر رو ترین زن زمتر

ی و برام ییک _ م ؟ میشه خواهش کنم اسلش من رو بتی ون بتی ز رو از تو حیاط بتر  دیگه بیاری تا من ماشتر

خییل آروم رسم رو تکون دادم و بدون اینکه بهش نگاه کنم اسلشش رو از دستش گرفتم و از جام بلند شدم . 

وای خدا باورم نمیشه این جوجو هم :» لحظه آخری که داشتم از پله ها باال م رفتم صداش رو شنیدم که گفت 

  «...خجالت بکشهانقدر قشنگ 

تو کمدش داشتم چشم م چرخوندم تا ببینم کدوم اسلشش به تیپ کرم رنگش میاد که چشمم افتاد به یه اسلش 

طالتي خییل ناز ... برش دارم ؟ خییل ضایع نباشه ؟ نفهمه از قصد اون رو بردم تا باهاش ست بشم ؟ ولش کن 

ی بهش گفتم که اون بخواد بگ ز ه ؟ تازه حاال که اون یه قدم جلو اومده من هم باید به اون مگه من میبوسه چتر

 .تناسب اون حرکت کنم

یه جا خوندم که نوشته بود : * عشق مثل یه فرش میمونه که موقع لول شدن باید دو طرف به اندازه هم حرکت 

ز اگه ییک بیشتر عاشق باشه و بیشتر برای عشقش قدم برداره تهش یه فرش کج و کوله براشون می   *مونهکتز

ز جا گتر شدم دستم  ز و باز کردم . بعد از اینکه تو ماشتر دست انداختم و برش داشتم . هر چه بادا باد ... در ماشتر

و دراز کردم و اسلش رو طرفش گرفتم . از شدت خجالت نیم تونستم بهش نگاه کنم . مطمئنم اگه االن آوینا یا 

ز اینجا بودن سوژه ای م کردن من و چند سال  ز متتر ز و م خندیدن ... حق هم داشتر   .باهاش م گفتر

  .دستت درد نکنه _

خواهش م کنم آروم گفتم . آروم دستش رو زیر چونم گرفت و رسم رو سمت خودش چرخوند . به سیب گلوش 

ه شدم . واقعا روم نشد به چشماش نگاه کنم   .ختر

  ...م اداره ؟ وای خدای من چه با مزه مییسر توتو االن واقعا خجالت م کیسر ؟ از من ؟ آوا تو ؟ رسگرد محک _

ز رو م خواستر که به روت بیاره ؟ آخه آدم انقدر ضایع ( به زور به خودم مسلط شدم و خییل  ) بیا آوا خانم همتر

جمع کن خودت و یه هیجر بهش نیم گم ها ... :» ریلکس رسم رو باال گرفتم و چشم غره ای بهش رفتم و گفتم 

 «بچه پررو

  .ا همینه دیگه داشتم به آوا بودنت شک م کردمآه_

  .چرا مگه من آدم نیستم که نتونم خجالت بکشم _

 شیطونک _

چپ چپ نگاهش کردم که خندید . خدای من این بشر چرا انقدر قشنگ م خنده آخه . خدا از این بشر خوشگل 

ه شدم ... دستش رفت سمت ضبط و  ون ختر   .روشنش کرد ترم هست مگه ؟ از پنجره به بتر

 باور نیم کتز بگم همش هستر 

ز لحظه  درست همتر

 با عطر مخصوصت دستام میلرزه

 باور نیم کتز بگم چقدر حالم دست تو افتاده

  ...بگم چه میخوامت بگم چقدر ساده

 عاشق شدم رفت

 بود
ی
 حاال چه وقته دیوونیک

 عاشق شدم رفت

 از جا دلم کند چشماشو بستو پای خودم رفت

 کنم این من خود منهباور نیم  

نه ز  این قلب تی تابم تی تو نمتر

 دنیا همون دنیاست
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 اما تو دستاته عاشق شدم رفت

 این کار چشماته عاشق شدم رفت

 این کار چشماته عاشق شدم رفت

 باور نیم کنم جز حرف چشماتو

 سکوت اجباری دزدیدن نگاتو

 میگه دوستم داری ... عاشق شدم رفت

. 

. 

. 

  (رسول پویانعاشق شدم رفت _  )

 بود ؟ 
ز
د . یعتز حرف دل آرتان هم بود ؟ یعتز این آهنگ تصادق ز با اینکه آهنگ غمگیتز بود اما حرف دل من رو متر

ای کاش که نباشه ای کاش حرف خود آرتان باشه . من نیم تونم بعد از بیست و سه سال که عاشق شدم شکست 

رو برای خودم میخوام . دستش رفت تا آهنگ رو از اول بزاره  بخورم من تحملش رو ندارم . خود خواهیه اما آرتان

ز  ... انگار اونم حال من رو داشت . اما من واقعا نیم تونستم اگه یک بار دیگه این آهنگ تو این قفس فلزی طنتر

ل نبودن   .انداز م شد ؛ اشکام قابل کنتر

دم گفتم  ز   «...ن یه باره آقا آرتانمزش به او :» دستم جلو بردم و در حایل که پشت دستش متر

چرخید نگاهم کرد نیم دونم تو نگاهم یحر دید که دستش رو عقب کشید و در حایل که لپم رو تو انگشت وسظ و 

  « ...چشم بانو هر یحر شما بگید:» اشاره اش فشار میداد گفت 

ه شدم ون ختر ی نگفتم و دوباره به بتر ز   .لبخندی تی اراده لبام رو زینت داد . دیگه چتر

 پارت بیست و یکم

ز و دور زد و کنارم   آروم در و باز کردم و پیاده شدم . ماشتر
ز
جلوی یه رستوران بزرگ نگه داشت . بدون هیچ حرق

ز :» ایستاد . دستش رو آروم روی کمرم گذاشت و با لحتز شاد گفت  بفرما تنبل خانم ... بعد بگو یه آرتان بده ببتر

  «.کجا آوردمت

ز کجا آوردمت انگار من و آورده کاخ سفید غذا بخوریم هنوزم آرتان بده _ ز میگه ببتر   .... المصب همچتر

  ...بشکنه این دست من که نمک نداره _

ز :»دستام رو به حالت دعا باال گرفتم و گفتم    «.الیه آمتر

  «...باشه دیگه دستت درد نکنه آوا خانم:» با لحتز که سغ م کرد دلخور به نظر برسه گفت 

  .اهش م کنم ، قابیل نداشتخو  _

 این بچه هاتي 
ز  روی ل  *ب هاش نشست . عتر

ی
یه بچه پررو زیر ل  *ب گفت که بهش چشم غره رفتم . لبخند بزریک

نن . ای خدا من چقدر این بشر رو  ز ز برای ماست مالیش از اینجور لبخند ها متر شده بود که وقتر خراب کاری م کتز

ز دونفره رو که گوشه ی رستوران بود انتخاب کردیم و  دوست دارم . دیگه صحبتر بینمون رد و بدل نشد . یه متر

  «.میخوام حساتی تو خرج بندازمت . بزار ببینم یحر ها دارن:» نشستیم . منو رو برداشتم و گفتم 

  ...خدا بهم رحم کنه _

اگانف ، جوجه ، ساالد ، :» خنده ریزی کردم و برای اذیت کردنش گفتم  نوشابه مشیک ، ژله اناری با یه بیف استر

ی نیم خوام ز   «.سوپ جو... اممم دیگه چتر

ز آوردم که دیدم داره با تعجب و خنده نگاهم م کنه . قیافش خییل باحال شده بود ... با شک پرسید  منو رو پایتر

 «واقعا همه اش رو میخوای بخوری ؟ میتوتز اصال ؟:» 

  «...ن هام خییل بیشتر از این هاست یحر فکر کردیمن رکورد خورد:» چشمام و ریز کردم و گفتم 

  ...هر یک نخوره _

وای خدا حاال من یه غلظ کردم . درسته که واقعا خییل بیشتر از این هم شده بود بخورم ؛ ویل نه االن و جلوی 

ز بزارم   .آرتان این چرا جدی گرفت ؟ ویل خب نمیتونم غرورم رو زمتر
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ز    «..هر یک نخوره:» برای همتر

 هاتي که من گفتم بودم و سفارش داد . گارسون با تعجب داشت نگاهمون م کرد . 
ز گارسون رو صدا کرد و تمام چتر

تازه مال خودش رو نگفته بود . آرتان به زور خنده اش رو قورت داد و برای خودش هم یه پرس جوجه و ساالد و 

ز  جمع م کردیم . بیچاره ... چشماش برای دو تا  نوشابه سفارش داد . دیگه باید چشمای گارسون رو از رو زمتر

  .دیوونه هدر م رفت . گارسون که رفت من و آرتان به هم نگاه کردیم و باهم زدیم زیر خنده

ز با آدم چیکار م کتز آخه این چه وضعشه دختر ؟:» میون خنده گفت   «ببتر

  .همینه که هست _

 غذا رو بخوری ؟آخه تو با این هیکلت چطوری میتوتز اون همه  _

  .بهت که گفتم بیشتر از این ها رکورد دارم مخصوصا وقتر گشنه ام م شه _

  !...من که باورم نمیشه _

  «.بزار االن که غذا رو آوردن یه کاری م کنم باورت بشه:» لبخندی زدم و گفتم 

 روی دستاش اومد سمتمون . خداتي دلم ب
ی
راش سوخت خییل سیتز چند دقیقه بعد همون گارسون سیتز بزریک

ر و هیکل نیم خورد  اشت جلوی آرتان بیچاره حق داشت . به من با این پرستتر ز بزرگ بود . دونه دونه غذا ها رو متر

ز من و  که ای همه غذا برای من باشه . درسته که به آرتان هم نیم اومد ؛ ویل خب هر یک هم بود بهش م گفتر بتر

  .کردآرتان کدوممون ؟ اون رو انتخاب م  

اشت جلوی من ... گارسونه وقتر دید نصفه بیشتر غذا ها جلوی من  ز آرتان تک تک ظرف ها رو بر میداشت و متر

خب دیگه این هم سفارش های شما خانم . آقا :» چیده شده با تعجب بهم زل زده بود . آرتان خندید و گفت 

 «غذاهای من رو نیم دید ؟

  «.ها... آها بله بله بفرمایید:» حواس گفت گارسون گیج نگاهش و از من گرفت و تی 

اگانف رو جلوی خودم کشیدم . همه رو خوردم  ز این مگس ها شده بودم . بیف استر دستام رو بهم مالیدم . عتر

ویل هنوز هم ستر نشده بودم . اون روی غولم زده بود باال و نیم شد جمعش کرد . م دونستم که االن سه روز 

ه اما چه کنم . ژله خییل بد چشمک م زد . اون رو جلوی خودم گذاشتم وای خدا توش رژیم و ورزش رو شاخش

پر از دونه های انار بود . قاشقم رو پر کردم و گذاشتم تو دهنم . وای خییل خوشمزه بود . اصال حواسم به آرتان 

  .نبود

که تموم شده بود . داشت با خنده و ژله ام که تموم شد رسم رو باال آوردم و نگاهش کردم . غذاش خییل وقت بود  

شگفتر نگاهم م کرد . خییل خجالت کشیدم . االن با خودش میگه من بخوام با این ازدواج کنم این منم میخوره 

  .... منم بودم از ترس فرار م کردم

 پارت بیست و دوم

ز انداختم . صداش که خییل مهربون بود بلند  ز ها رو تجربه م کنم . آوا امروز دارم عجیب ت:» رسم رو پایتر رین چتر

  « !...خجالت کشیده اونم دو بار

ای خدا یعتز من انقدر پررو ام . چرا خودم هم باورم نمیشه دارم خجالت م کشم . خب شاید به خاطر اینه که تا 

ون نرفتم ... حتر تا حاال جلو مافوقم که هم زمان عشقمم ب اشه اینجوری حاال عاشق نشدم . تا حاال با عشقم بتر

 هام بخواد . 
ی
ز دیوونیک  ندادم . چرا آخه من انقدر خنگم ... اصال به من چه اگه من رو میخواد باید با همتر

سوتر

 نیم تونم به خاطر اون روحیه خودم رو تغیتر بدم که ؛ م تونم ؟

کشم هر وقتم نخواد چیش عجیبه االن برات ؟ هر وقت دلم بخواد خجالت م  :» رسم رو باال آوردم و پررو گفتم 

نم تو رست تا دیگه به من نخندی ز   «...میام متر

  .اصال نزاشت حرفم تموم بشه بلند بلند زد زیر خنده

  .ای وای خدا داشتم شک میکردم واقعا آوا باشر ... چقدر با مزه ای تو آخه جوجو _

نمت ها _ ز ز االن گفتم بخندی میام متر   ...خوبه همتر

 سه ؟آخه تو زورت به من متر _

 «میخوای امتحان کنیم ؟:» لبخند شیطوتز زدم و گفتم 
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 یعتز انقدر به خودت مطمئتز ؟ _

  .بیشتر از این ها _

سم آسیب ببیتز آخه جوجو:» چشماش شیطون شد و گفت    «.میتر

  ...آرتان_

  .هم زمان با این حرفم چپ چپ نگاهش کردم که خودش رو جمع کرد

  ...باشه ویل بدون که خودت خواستر  _

آخ خدا با اینکه خوشم نمیاد ویل باید بگم عزیز دلم فردا که ضایع شدی م فهیم . هر یک اول من رو م دید بهم 

 به خاطر هدفت 
ی
م گفت که اصال بهم نمیاد یه پلیس باشم ... چه برسه به یه رزم کار حرفه ای . وقتر از بچیک

فته یاد گرفته باشر . وقتر کالس های مختلف کونگ فو ، کاراته ، تکواندو ، جو  دو ، دفاع شخیص رو به طور پیشر

کیل مدال طال حتر تو مسابقات کشوری داشته باشر ؛ وقتر تو یه جعبه بزرگ فقط مدال هات رو گذاشته باشر ، 

ز م شدی . من یه آدم خاصم این رو خودم هم قبول دارم   .انقدر به خودت مطمت 

یب هوشیم ام تحان دادم دوسال پیش بود کهصد و شصت شده بود . وقتر این رو شنیدن آخرین باری که برای ضز

یب هوشیه گالیله صد و هشتاد بود و خییل بهش نزدیک بودم . خودم م دونم اگه  همه متعجب شدن چون ضز

ین موقعیت ها رو داشتم اما خب عالقه ای بود که ا ز به جای پلییس یه کار دیگه ای رو انتخاب م کردم االن بهتر

 تو تمام تنم پیچیده بود . بیخیال حاال
ی
  ...بچیک

از جام بلند شدم و دو تا انگشتام رو روی شونه اش گذاشتم و فاتحه خوندم . اونم با چشمای گشاد شده از 

خب آقا :» تعجبش به من زل زده بود . بیچاره مونده بود چرا باز من زده به رسم . شالم رو درست کردم و گفتم 

 نگفتم هاآرتان من 
ی
  «...فاتحه ات رو خوندم خودت هم به نظر من تا فرصت داری بخون . نیک

 داشت االن توت :» چشماش از حالت تعجب در اومد و پر از خنده گفت 
ی
اعتماد به نفس تو رو اگه توالت فرنیک

 بود
ی
  «.فرنیک

  .توقتر شاهکارم رو دیدی اون وقت میفهیم برای یحر اعتماد به نفسم انقدر باالس _

  .خانیم دو تا از اون هندونه ها رو بده من برات نگه دارم سنگینه _

ون رفتم و به  لبخندی زدم و دیگه هیجر نگفتم . از جاش بلند شد و رفت تا حساب کنه منم از رستوران بتر

تنگ شده  ماشینش تکیه دادم . وای خدا اگه آوینا اینجا بود االن ده تا عکس از من گرفته بود . چقدر دلم براش

بود تو این یک ماه و نیم فقط سه بار باهاش تلفتز حرف زده بودم . گوشیم رو در آوردم و شمارش رو گرفتم . به 

  .دو تا بوق نرسیده گوشر رو برداشت

 م خواتی بچه ؟ _
 تو هنوزم عادت داری روی گوشر

 من یک رو گوشیم خوابیدم ؟ _

 پس چرا انقدر زود جواب دادی ؟ _

قطع شد . این چرا اینجوری شد ؟ دوباره شمارش رو گرفتم . ده تا بوق خورده بود دیگه داشتم نا امید  یهو گوشر 

  .م شدم که برداشت

 بله بفرمایید ؟ _

 خودت قطع کردی ؟ _

 .آره گفتم ناراحت شدی زود جواب دادم قطع کردم این رسی دیر بردارم گوشر رو _

ی _ ز   .خییل چتر

  ...یم خواد یه بهم یاد آوری کتز عشقمخییل عشقم م دونم ن _

  .روت رو برم من _

ز تا آسمون از هم دور باشیم اما کاری م کنیم که  همیشه همینطوری بود دلتنگ هم م شدیم ها . شده اندازه زمتر

 نیم ک
ی
نیم اما یادمون بره از هم دوریم . با شیطوتز هامون ... با خنده های بلندمون ... هیچ وقت بهم ابراز دلتنیک

  ...خودمون م دونیم تا چه حد دلمون تنگ هم دیگه است
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 پارت بیست و سوم

ون اومد . با آوینا خداحافظز کردم . رو به  چند دقیقه ای باهاش حرف زدم . آرتان رو دیدم که از در رستوران بتر

دی جوجو؟:» روم ایستاد و گفت  ز  «با یک حرف متر

  !...دهنش یه به من میگه جوجو من نیم دونم چرا چند وقته افتاده تو 

  .آوینا بود _

سوندی:» لبخندی زد و گفت    «...سالم متر

  ...آخ ببخشید_

سونه یادم رفت بهت بگم:» به حالت مسخره ای گوشر رو گذاشتم کنار گوشم و گفتم   وای آوینا آرتان سالم متر

.» 

  «مسخره:» خندید و گفت 

  ...خودتر  _

 ؟ خب جوجو حاال کجا بریم _

  ...اوممم بریم بستتز بخوریم بعدش هم بریم شهربازی _

 چشم امر دیگه ای باشه ؟ _

  ...فعال که نیست اگه بود بهت م گفتم _

  .خییل پرروتي سوار شو _

 چش       م _

ز رو دور زد و سوار شد . دستم رو سمت ضبط بردم و روشنش کردم . صدای  در رو باز کردم و نشستم . ماشتر

ز پیچید . جونم تفاهم توهم سینا رو دوست داری ؟ من به شخصه عاشق این آهنگش سینا در  خشنده تو ماشتر

  .بودم

ز من و بردی عقلمو جوری که همه میگن حس و حال من چند  یه ببتر

 دلخوشم بهت آخ نگم بهت باتز تمامه خنده هم شدی به جرئت

 حالم با تو نابه غوغا میکنه چشم تو من مجنونم

 دیگه دست دلم دیوونمکار دادی 

ونم ز  من با تو خوشم با تو خوشم متر

 حاله نابمو عشقو حالمو رو به راهمو این حسمو تو دادی یادم

 خوتی واسه من عشقه خاص من

 تو یدونه ای مگه داریم شبیهت آدم

. 

. 

. 

  (حال ناب ، سینا درخشنده)

بود ... کال از آهنگ های سینا درخشنده یه جور آهنگش خییل شاد بود اما باز هم متنش با حال این روزای من ییک 

  ...دیگه خوشم میاد به آدم انرژی میده

ز ؟:» جلوی یه بستتز فروشر بزرگ نگه داشت و گفت   «میای بریم تو یا بیارم تو ماشتر

ز :» کیم فکر کردم و گفتم    «.بیار تو ماشتر

ز حیس رو که من بهش دارم داشته باشه ؟ حتر فکرش هم برام  باشه ای گفت و رفت . خدایا میشه به من همتر

ینه . بستتز به دست اومد سوار شد . لبخندی زد و یکیش رو سمت من گرفت  میدونستم شکالتر دوست :» شتر

  «.داری برات شکالتر گرفتم

 واتي مرش ... تو از کجا میدونستر ؟ _

از موقع سفارش دادن بستتز فهمیدم _   .تو شتر
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  .شمآفرین آفرین پشک باهو _

 «من پش توام ؟:» لبخندش پررنگ تر شد و گفت 

 آره چطور مگه ؟_

ه ماماتز :»بلند خندید و گفت    «...آخه پشت از خودت بزرگتر

  .خودمم خنده ام گرفته بود

 قبولت م کنم _
ی
  ...عیب نداره به فرزند خوندیک

  .مرش جوجو _

  . خواستم نیم تونستملبخندی زدم . حوصله ی شهربازی رو نداشتم البته اگرم م

 .آرتان بریم خونه دیگه شهربازی نیم خواد_

 چرا ؟ _

من با این همه خورایک ای که خوردم بیام اونجا نیم تونم وسیله های خطریش رو سوار شم ؛ تمام کیف شهربازی _

  .هم به هموناست

  .باشه_

ز رو سکوت گرفته بود . نه من حرف بعد از خوردن بستتز هامون به سمت خونه به راه افتاد . اینبار تو  ماشتر

دم نه اون ... نه من پیش قدم میشدم برای روشن کردن ضبط نه اون ... هر کدوم تو افکار خومون غرق شده  ز متر

بودیم ... اون رو نیم دونم به یحر فکر م کرد اما من به این فکر م کردم که این ماموریت چقدر خوب بود . خییل 

  ...خوب

 رو واقعا آشنا کرد . داشتم فکر میکردم میشه آخر این ماموریت هم خوب باشه ؟ من و آرتان

اف کنه ؟ نیم دونم آخرش یحر میشه ... نیم دونم قراره  میشه آرتان هم عاشقم شده باشه و بهم عشقش رو اعتر

یم دونم رسنوشت چه این عشق به کجا برسه ... قراره یک طرفه باشه یا نه ... قراره پایانش خوش باشه یا نه ... ن

سم  ه میتر ه ... من از مشکالتر که رس راهمون قرار بگتر خواتی برای ما دو تا دیده ... نیم دونم قراره ما رو به کجا بتی

سم چرا که   ...... من میدونم عشق به راحتر به دست نمیاد و از این راحت نبودنش میتر

 ادر کاسا و ناولها / که عشق آس
ر
  ...ان نمود اول ویل افتاد مشکل هااال یا ایها الساق

 پارت بیست و چهارم

همیشه همینطور بوده . اصال عشقر که با سختر به دست نیاد عشق نیست . این سختر هاست که یه عشق رو 

ه که برای یحر تو گرداب سختر  محکم م کنه . خییل ها در پیچ و تاب این سختر ها فراموش میکنند ؛ یادشون متر

  .افتادند

یل راحت کنار م کشند و تاری    خ عشق اون ها رو به فراموشر میسپاره ... مگه فرهاد نبود که برای رسیدن به خی

ین و فرهاد ییک از بزرگ ترین عشق های تاری    خ نیست . خب  عشقش با تیشه به دل کوه افتاد . مگه عشق شتر

  .تمام این اتفاق ها به خاطر همون سختر ها افتاد

سیدم . تا به حال به خودم وقدرتم شک نکردم ؛ اما االن شک من اینا رو میدونس تم اما هنوزم از این سختر ها میتر

دارم به اینکه واقعا میتونم از پس این سختر ها بر بیام یا نه ... شاید به خاطر همینه که تا حاال عاشق نشدم ... 

  .هر یحر که هست

طرفه اس که آرتان هم به اندازه من دوستم داره ... باید  االن نه ویل بعد از اینکه بهم ثابت شد این عشق دو 

 هاتي که تو این راه انتظار ما رو م کشه 
بجنگم برای حفظ عشقم ... باید لباس فوالدی به تن کنم تا در برابر سختر

  .کم نیارم . تمام این فکر ها رو داشتم مرور م کردم

ز رو داخل فکر هاتي که به خاطر ترس از اون ها حتر پیش خو  اف نیم کردم که عاشق این مرد شدم . ماشتر د اعتر

 پیاده شدم . حالم حساتی گرفته بود اما نیم خواستم این رو نشون 
ز  از ماشتر

ز
حیاط خونه پارک کرد . تی هیچ حرق

 برای گرفته بودن وقت داشتم
ز
  .بدم به اندازه کاق

وقتر خودم بودم و خودم وقت برای ترس و غصه خوردن وقتر پیش آرتانم باید شاد باشم وقتر رفتم تو اتاقم ... 

ی کنم . به این فکر میکردم که اگه اون عاشقم نباشه  زیاد داشتم . نیم خواستم لحظات کنارش بودن و با غم ستر
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  .... اگه بعد از ماموریت بشه همون آرتان سابق حداقلش این که از کنارش بودن لذت بردم

  ...آری _

  .شدیم آری هیجر دیگه حاال  _

  ...هر جوری دوست داشته باشم صدات میکنم فرزندم _

  «...شیطونک:» بلند خندید و گفت 

آرتان نیم دونست فقط برای شنیدن این شیطونک که االن دارم براش شیطنت م کنم . وقتر میگه شیطونک یه 

  .حس خییل خوتی داره ... وقتر به خاطر من میخنده پس باید بخندونمش

  !م بیا باهم بازی کنیممیگ _

 چه بازی ؟ _

  «!شطرنج:» کیم فکر کردم و گفتم 

  .باشه _

تا من لباسام رو عوض میکنم تو هم لباسات رو عوض کن . :» از در سالن رفتیم تو . دوییدم سمت پله ها و گفتم 

  «.بعدش یه باخت حساتی در راه داری

  !اون که عمرا ... ویل ما که شطرنج نداریم _

  .من دارم _

ت بلند که یه وجب از زانوم باالتر بود عوض کردم . یه شلوار دامتز ستش  وارد اتاق شدم و لباسام رو با یه تیشر

هم پوشیدم . همیشه وقتر این ها رو میپوشیدم آوینا م گفت خییل بامزه میشم ... با این که یکیم شلخته به نظر 

بخرمش کیل غر شنیدم که سلیقه ندارم و این ها ؛ اما وقتر تو تنم دید  میاد ویل واقعا بهم میاد . وقتر م خواستم

  .واقعا عاشقش شد و رفت قرمزش رو به زور پیدا کرد و خرید

ز همیشه حرص  با من ست شده بود . این لباس اونجور که تو تن من قشنگ بود تو تن اون نبود به خاطر همتر

 ...رو شونه کردم . یه فکری به رسم زدمیخورد . جلوی آیینه ایستادم و موهای لختم 

 پارت بیست و پنجم

دو تا کش خوشگل از تو کشوم برداشتم و موهام رو خرگوشر بستم . کش ها پاپیون های بزرگ قرمز داشت ، 

خودم که عاشقشون بودم . وقتر موهام رو اینجوری م بستم چهره ام واقعا شبیه به بچه ها م شد . در کل بامزه 

ز شطرنج  م شدم .  ه ام از برداشتر ز ون رفتم . خودمم آخر نفهمیدم انگتر شطرنج رو از تو کشو برداشتم و از اتاق بتر

ز ماموریتر یحر بود ویل خب به دردم خورد   .اونم تو همچتر

به سالن که رسیدم ، آرتان رو دیدم که روی مبل لم داده بود . لباساش رو چه زود عوض کرد ! شطرنج و تو هوا 

  «...بفرمایید اینم از بازیمون ببینم یک برنده میشه . هرچند از حاال معلومه:» م و با صدای بلندی گفتم تکون داد

 روی ل  *ب هاش شکل گرفت . با 
ی
با صدای من برگشت . با نگایه خاص رستا پام رو بر انداز م کرد . لبخند کمرنیک

  «.ماهنگ شدنآها االن دقیقا ظاهر و اخالقت با هم ه:» همون لبخند گفت 

 مگه قبل از این فرق م کردن ؟ _

دی ویل خییل شیطوتز م کردی ! االن دقیقا شبیه به این دختر بچه های شیطون  _ ز بله قبال تیپ های خانمانه متر

  .و بازیگوش شدی

 خوبه دیگه آدم روحیه اش باز باشه . چیه مثل تو یخچال های قطب هستر :» پشت چشیم نازک کردم و گفتم 

.» 

 من یخچالم ؟ _

 «پس یحر منم ؟ م دونستر تو اداره بهت میگن آبشار یخ ؟:» در حایل که روی مبل م نشستم گفتم 

 «!به من میگن آبشار یخ ؟:» با تعجب گفت 

  .بله ، وقتر اونجوری رفتار م کتز معلومه بهت اینطوری هم میگن _

ز ؟ _  پس تو رو چجوری صدا م کتز

ز ؟ االن به من چه ربظ داشت اصال ؟:» گفتم   با تعجب برگشتم سمتش و   «من و چجوری صدا م کتز
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  .آخه نه اینکه همه رفتار های من و عینا تو اداره داری به خاطر همون_

خب میدوتز من چون در اصل اخالقم اونجوری نیست بعیصز وقتا سوتر میدم . به خاطر :» بلند خندیدم و گفتم 

ننهمون اون ها هم فهمیدن این اخ ز   «.الق اصیل من نیست به خاطر همون من و جوری صدا نمتر

  «.حاال این ها رو بیخیال بازی رو بیار ببینم چند مرده حالیحی :» خندید و گفت 

  .پشیمون مییسر از حاال بگم _

 تو چرا انقدر اعتماد به نفس داری ؟ _

  .شطرنج ایرانم رمانچون هشت ساله که قه _

ی اصال ؟:» چشماش از تعجب گرد شده بود . با همون حال گفت  ز ز چتر  «خایل نبند مگه میشه همچتر

یب هوشیم صد و شصت خودت و با من مقایسه  _   !نکن بچهبله پس من و دست کم گرفتر ها من ضز

 یه نابغه ای تو  _
ی
یب هوشیه گالیله صد و هشتاد یعتز میخوای بیک ی ضز ز ز چتر خایل نبند بچه مگه میشه همچتر

 هم ؟

  «!نیم دونم اینطور میگن:» ابروم رو باال انداختم و گفتم 

  .نگو که راست گفتر  _

ز این جمله رو با شک گفت انگار باورش نشده بود   .همچتر

 دارم مسخره ات م کنم ؟پس یحر فکر کردی _

ز ؟ _ اری کشفت کتز ز ی ، تو یه نابغه ای چرا نمتر  دختر تو محشر

ز شغل  _ چون از این قضایا خوشم نمیاد من شغیل که دوست داشتم رو انتخاب کردم و میخوام فقط هم تو همتر

فت کنم   .پیشر

  «.ها گفته باشممن سفیدم :» شطرنج رو باز کردم و بدون اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم گفتم 

تز حاال _ ز   !خییل خب تو سفید باش چرا متر

ز حرکت با من بود  ز جلو مبیل نشستیم . هر کدوم مهره هامون رو چیدیم . اولتر اومد و روبه روی هم دو طرف متر

وع بازی نگذشته بود که کیش و ماتش کردم   .... ده دقیقه هم از رسر

 پارت بیست و ششم

قیقه تونسته باشر من و کیش و مات کتز ! من استاد شطرنجم تو فامیلمون باورم نمیشه در عرض ده د _

  .هیچکس تا حاال روی دستم بلند نشده

در واقع من باید بگم باورم نمیشه تونسته باشر ده دقیقه در برابر من مقاومت کتز ! تا حاال نشده بود کیس  _

  .بتونه از پنج دقیقه بیشتر در برابر من دوام بیاره

  . بازی خوتی بودویل _

  .کیم حالم گرفته شد . منم با این بازی پیشنهاد دادنم ، این که حتر نتونست ده دقیقه از زمانمون و پر کنه

 حاال چیکار کنیم این شطرنج بازی کردنش زیاد بهمون کیف نداد ؟ _

  .من میگم بیا فیلم ترسناک ببینیم _

سم . اصال نیم ستاتز بودم احضار یا خدا من از فیلم ترسناک میتر  تونم فیلم ترسناک ببینم . حتر یادمه وقتر دبتر

یک رو م دیدم ؛ که گالب به روتون جام و خیس کردم . البته فقط من نبودم و برای آوینا هم اتفاق افتاد . اون 

ارم شده سال ها خییل ماجراجو بودم . وقتر بچه ها از فیلم ترسناک بحث م کردن ، مشتاق شدم تا برای یه ب

  .امتحان کنم . خب همون یه بار باعث شد ترس عجیتی تو دلم بیفته

  ...نه _

ش ؟ از پلیس مملکت بعیده اینجور ترس ها _   ...چرا نکنه میتر

ای خدا حاال من چیکار کنم ؟ اگه بگم م ترسم که غرورم رو با خاک یکسان کردم اگر هم بگم نیم ترسم که موقع 

م .  ز حاال تو اوج خداحافظز کنم دیدن فیلم لو متر ه همتر
  .بهتر

سه پس برای یحر این ادا ها _ سم مگه چیه ؟ اصال اسمش روشه فیلم ترسناک اگه قرار باشه کیس نتر آره خب میتر

 رو در میارن ؟

https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
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ز . قول میدم زیاد ترسناک نباشه _   .خب حاال عیب نداره بیا این بار و کنار من ببتر

ز االن یه کاری کن من این ای خدا خودت من و از هچل نجا ت بده ! غلط کردم گفتم میخوام کنارش باشم . همتر

ک کردم و گفتم   «نمیشه نبینیم ؟ لطفا ؟:» فیلم بپیچونم . قیافه ام رو شبیه به گربه رسر

 که زد امیدم 
ز
یه نگاه مهربوتز بهم کرد . نگاهش یه جوری بود که گفتم خدایا شکرت نجات پیدا کردم ؛ اما با حرق

  .به کل ناامید شد

  .اصال حرفش هم نزن . تو گفتر بازی منم قبول کردم منم میگم فیلم مجبوری قبول کتز  _

 «ای تو روحت ... االن وقت ایده دادن بود ؟:» زیر ل  *ب گفتم 

ی گفتر ؟ _ ز  چتر

  .ها نه بابا یحر میتونم بگم ؟ برو این فیلم ترسناک و بیار رسی    ع ببینیم راحت شیم _

  .باشه _

ه .  با باال رفتنش به فکر فرو رفتم . خدایا چیکار کنم من االن ؟ من مطمئنم این فیلم رو ببینم شب خوابم نمیتی

خدا کنه فقط خودم و خیس نکنم آبروم بره . با دیدن هیبتش و سیدی ای که تو دستاش بود فهمیدم که کار از کار 

  ...تم رو مبل سه نفره ی روبه روی تر ویگذشته و نیم شه دیگه مقاومت کرد . مثل بچه آدم نشس

اژ اول فیلم و که دیدم حس کردم قلبم وایستاد . خدایا ادامه فیلم رو به ختر بگذرون . یهو دیدم همه برق ها  تیتر

فیلم :» هم خاموش شد ؛ یعتز دیگه داشتم با جناب عزرائیل سالم و علیک میکردم و که با صدای آرتان که گفت 

فهمیدم کار اون بوده... نه که امشب کمر همت بستر من و به « چراغ های خاموش م چسبه.  ترسناک فقط با 

ز بدی ، به خاطر همون اینطوری بهت حال میده . خوب شد حاال جیغ نزدم وگرنه آبروم با خاک یکسان م  کشتر

ز افکار بودم . رسم رو باال آوردم که یهو یه تصویر خییل زشت و ترسناک و    .تو تر وی دیدم شد . تو همتر

 پارت بیست و هفتم

ز به من بازوی آرتان بود. دستش دور  ز چنگ زدم. از قضا نزدیک ترین چتر جیغ بلندی کشیدم و به نزدیک ترین چتر

 .شونه هام حلقه شد و من رو به خودش فشار داد. این کارش بهم حس امنیت و آرامش داد

دیدن صحنه ای بدتر از قبیل رسم رو تو بازوی آرتان فرو کردم.  با اعتماد به نفس به سمت تلوزیون برگشتم ویل با 

دیگه اصال رسم رو از روی بازوی آرتان بلند نکردم اما با هر صدا بیشتر رسم رو روی بازوش فشار م دادم. فکر کنم 

ازوش اگه یه خورده بیشتر تالش م کردم با هم ییک م شدیم. صداها که قطع شد رسم رو با اکراه از روی ب

 .برداشتم

 ...رست رو بیار باال ببینمت تو رو_

 .وقتر واکنیسر از طرف من ندید؛ دستش رو زیر چونه ام گذاشت. خییل مالیم رسم رو باال آورد

ز ها م ترسه_  .آوا خانم! ترسیدن خجالت نداره که عزیزم؛ هر کیس تو زندگیش از بعیصز چتر

ز کنه   یک گفته اصال من از ترسیدنم خجالت م کشم؟ من که قبلش گفته بودم م ترسم. من از این که عتر

 .چسبیده بودم بهت خجالت م کشم

 .دیگه برای امشب بسه؛ پاشو بریم بخوابیم_

وای خدا، اصال به این بخشش فکر نکرده بودم. حاال من یحر کار کنم؟ من اینجوری تا صبح سکته م کنم که! 

ی گفتم و رفتم تو اتاقم. دو س ه؛ اصال نیم شد. احساس ناچار شب بختر اعتر م شد که تالش م کردم خوابم بتی

 .م کردم تو اتاق تنها نیستم! انقدر توهم زده بودم که حتر صداهای عجیب و غریب هم م شنیدم

دیگه آخر رس بعد از اینکه کیل با خودم کلنجار رفتم تصمیم گرفتم برم پیش آرتان. درسته که آبروم م رفت ویل 

مهم تره. در و آروم باز کردم و داخل شدم. نفس های منظمش نشون م داد که خوابه. روی کاناپه  فعال جونم

 .برای خودم جا باز کردم تا خواستم دراز بکشم با صدای آرتان از جا پریدم

ی شده؟_ ز  اینجا چیکار م کتز آوا؟ چتر

 :با خجالت و من من کنان گفتم

ه... میشه امشب من اینجا بخوابم؟_ ز  چتر

 چرا؟_
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ه _  .از ترس خوابم نمیتی

 :لبخند مهربوتز زد و گفت

ی_  .بیا روی تخت برای هر دومون جا هست. اونجا بخواتی فردا بدن درد میگتر

 با چشم های گرد شده نگاهش م کردم. واقعا برم پیشش بخوابم؟

 (...نری ها)

 چرا؟

ه تعارف حالیش نیست از خداش بوده)  (...زشته، االن میگه دختر

 هاراس
ی
 !ت مییک

 .نه ممنون، همینجا راحتم_

 .خودت رو لوس نکن، بیا_

دیگه دو دیل رو کنار گذاشتم. اصال حوصله ی بدن درد رو نداشتم. کنارش با فاصله دراز کشیدم. خییل طول 

ز رسم از خواب بیدار شدم. بسم هللا مگه بالشت هم تکون م  ز رفتر نکشید که خوابم برد. صبح با حس باال پایتر

ره؟ رسم رو بلند کردم... صورت آرتان دقیقا جلوی صورتم بود. نگو بنده رو بالشت که نه، رو سینه آرتان خو 

 .خوابیده بودم

دست آرتان هم دور شونه ام حلقه شده بود. باورم نیم شد! فکر نکنم زن و شوهر ها انقدر صمییم بخوابند که 

 . چه تی حیا تو ب *غ ل پش مردم لم دادمما االن کنار هم خوابیدیم.وجدان جان کجاتي که ببیتز 

 (!خوبه خودش قبول داره تی حیاست)

ز که خواستم از جام بلند شم، با  آروم و بدون این که از خواب بیدارش کنم دستش رو از دورم باز کردم. اما همتر

ز افتادم  .رس از تخت پایتر

 اول صبج چیکار میکتز آوا؟_

. چیکار م خو _  ام بکنم؟هیجر بابا... هیجر

؟_ ز تخت یحر کار م کتز  پایتر

ین کار این بود که خودم رو بزنم به اون راه  ...وای خدا، االن من به این یحر بگم؟ بهتر

ز دیگه_  !کل تخت و گرفته بودی! یحر کار م کردم؟ پرتم کردی پایتر

 پارت بیست و هشتم

 .آها_

 :رسم رو خاروندم و گفتم

 .آره بابا_

م نون تازه برای صبحانه بخرم. فقط یه از جاش بلند شد و در  حایل که از اتاق خارج م شد؛گفت:_من متر

ی ز  ...چتر

؟_  یحر

 یا بهونه بیاری یه خورده بیشتر روش فکر کن_
ی
 !از این به بعد خواستر دروغ بیک

؛ میمردی به روم نیاری ز  ؟بعد از این حرفش بالفاصله از اتاق خارج شد. یعتز از خجالت آب شدم رفتم تو زمتر

 (.از بس ضایع ای دیگه، دیشب بهت گفتم نرو)

 .خوبه حاال نیم خواد رس کوفت بزتز 

 (اصال به من چه؟)

 .آفرین همینه! دیگه تو کار من دخالت نکتز ها

ز بارم نبود که ضایع بازی در م آوردم؛ فکر کنم آرتان دیگه به  ی با صدای درونم دست برداشتم. این اولتر از درگتر

ز م چیدم که آرتان با نون از در وارد این سوتر ها عاد ت کرده. صبحانه رو حاضز کردم. داشتم اون ها رو روی متر

ات به خاطر  شد. اصال بهش این کار ها نمیومد. آرتان خییل تغیتر کرده بود. من عجیب امیدوار بودم که این تغیتر

 .عشق باشه
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 (.بیخود امید نداشته باش)

 چیکار؟مگه نگفتر به من چه؟ باز اومدی 

 (!ایش)

 به خدا من روانشناس الزم شدم. کدوم آدم عاقیل با صدای درونش بحث م کنه آخه؟

 (!هیچکس جز توی خنگ)

 .بیا، باز اومد

 .به به، چه صبحانه ای! دستت درد نکنه خانم خانما_

 .خواهش م کنم آقا؛ بیار نون رو بزار اینجا_

 .چشم_

 .تی بال_

ز گذاشت و رفت  ز نون رو روی متر ون رفتم و گفتم :_آرتان متر تا دست هاش رو بشوره. بعد از صبحانه از خونه بتر

 .با تو، من میخوام برم یه خورده تو باغ قدم بزنم

 .باشه، نامرد تک خور_

بلند خندیدم و از خونه خارج شدم. همینطور داشتم تو باغ قدم م زدم و به حیس که داشتم فکر م کردم. تو 

ز افکار غرق بو  دم که چشمم به درخت شاتوت افتاد. چرا من تا حاال این رو ندیده بودم؟ تارزان بازیم گل کرد. همتر

 .شاخه ها رو گرفتم و از درخت باال رفتم. یه شاخه ی کلفت و محکم رو انتخاب کردم و روش نشستم

ز رو نگاه کردم فهمیدم که چقدر باال اومدم. تا جا داشتم شاتوت کندم و  خوردم. بعد هم خییل تازه وقتر پایتر

راحت روی شاخه دراز کشیدم. اصال نفهمیدم یک خوابم برد. از خواب که بیدار شدم؛ آفتاب خییل شدید م تابید. 

ز بیام اما هر  ز فهمیدم که ظهر شده. آخه من چقدر م خوابم؟ از جام بلند شدم و خواستم از درخت پایتر از همتر

 !کاری کردم نتونستم

یف دارم؟ بعد از کیل تالش وقتر  ارتفاع شاخه ای که روش بودم خییل زیاد بود. ای خدا چرا من انقدر عقل کل تشر

 رو بهم 
ی
ناامید شدم، صدای آرتان رو شنیدم که بلند بلند داشت من رو صدا م زد. با شنیدن صداش انگار زندیک

ز درخت و گفت  :دادن. بلند اسمش رو صدا زدم. بعد از چند دقیقه رسید پایتر

 .اتي آوا؟ صدات هست خودت نیستر کج_

 !رست رو بیار باال_

 :رسش رو باال گرفت و تا من رو دید گفت

؟ بچه شدی آوا؟_  اونجا چیکار م کتز

 .قیافه ام رو مظلوم کردم و گفتم:_ببخشید خب، دلم شاتوت خواست

 :خندید و گفت

ز نیم آی؟_  حاال چرا پایتر

 .پوکر فیس نگاهش کردم

ز دیگههمونطور که رفتر _  .باال بیا پایتر

ز _ . باال اومدنش آسون بود فکر نیم کردم انقدر پایتر ز ! اگه م تونستم که م اومدم انیشتتر
ی
منتظر بودم تو بیک

 .اومدن سخت باشه

ز  _  .تو پلییس آوا، باورم نیم شه نیم توتز از درخت بیای پایتر

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .م که این ها رو بلد باشممن پلیس اطالعاتم، پلیس عملیات نیست_

 .خییل خب، آروم پات رو بزار رو شاخه پاییتز من کمکت م کنم_

ز بیارم؛ پام رس خورد. با ترس جیغز زدم و از درخت  به حرفش عمل کردم ویل تا خواستم اون ییک پام رو هم پایتر

ز پرت شدم. یهو دستاش دور کمرم حلقه شد. افتادنم از درخت باعث شده بود   کش موهام باز بشه و لباسم پایتر
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 دست هاش رو روی شکمم احساس م کردم. آفتاب مستقیما روی موهام م تابید و خییل براق شده 
ز

باال بره. دایع

ز م رفت  ...بودند. قفسه سینه اش باال پایتر

 پارت بیست و نهم

م و میخواستم جو به صدای قلبش رو م شنیدم و حس م کردم. نیم دونستم چیکار باید بکنم. هول شده بود

ز کشیدم؛ اما آرتان کمرم رو رها نکرد م. خودم رو از روی دستاش پایتر ز بتی  .وجود اومده رو از بتر

ه... ممنون که نجاتم دادی_ ز  .چتر

آرتان چشم از من بر نیم داشت. شک دارم حتر شنیده باشه که یحر گفتم. دستام رو جلوی صورتش تکون دادم و 

 :گفتم

 ؟الو، آرتان کجاتي _

 دست 
ز

ز موهاش کشید. هنوز دایع انگار تازه به خودش اومده باشه، دستاش رو از کمرم جدا کرد. کالفه دستر بتر

 :هاش رو روی پهلوهام حس م کردم. آروم زمزمه کردم

 !آرتان_

 جانم؟ کاری داری آوا؟_

... که تو هم جاتز و جهاتز * یز م شوم از خوشر ، لتی  *!جانم که م گوتي

؟ هر یحر م خواستم بگم از ذهنم عزیز دل من  ز توقع داری اینطور که جواب میدی حرف داشته باشم برای گفتر

ضا طلیسجر افتادم که م گفت  تمام زل زده بودم به چشم هاش... یاد آهنگ علتر
ی
تو که  *پرید! فقط با شیفتیک

 .واقعا به چشم هاش که نگاه م کردم، خودم رو م دیدم*... چشمات دیوونه خونست

ضا طلیسجر از این بخش آهنگش یحر بوده؟ اما من اون  کیس که دیوونه وار دوستش داره. نیم دونم منظور علتر

رو اینطور تفستر کردم. چشمای آرتان برای من دیوونه خونه ای بود که من دیوونه رو در خودش جای داده بود. 

 .ا من همینطور در چشم هاش غرق بشماصال دلم نیم خواست زمان بگذره! ای کاش تمام دنیا متوقف م شد ت

 .اونجوری نگاهم نکن آوا! دلم دووم نمیاره_

به گوشم اطمینان نداشتم! این اگر نشونه ای از عشق نبود؛ پس یحر بود؟ نیم دونم تا حاال براتون اتفاق افتاده یا 

قشنگ صدای جذابش  نه؛ وقتر از عشقت یک جمله ی عاشقانه م شنوی... تمام بدنت تبدیل م شه به گوش تا 

ز بودم که به  . قلبم تو دهنم انگار م زد. اگر چند دقیقه بیشتر این وضعیت ادامه پیدا م کرد مطمت  رو حس کتز

اف م کردم  .عشق، اعتر

 م خواست از اون نوعش که خییل تی پروا داد بزنم ** عاشقتم** از همون ها که دیگه هیجر برات 
ی
دلم دیوونیک

ها عادت دارن مهم نیست. از اون   داره که طبق اون همه ی دختر
ی
هاتي که دیگه اهمیت نمیدی کشورت فرهنیک

ی که هم م خواستمش هم ازش م  ز  چه حیس داری. اما خب چتر
ی
پش خواستگار باشه و بس... که نشه تو بیک

 !ترسیدم فرا رسید

اهن مردونه اش رو   دو تا دکمه اول پتر
ی
باز کرد. اما انگار فایده نداشت! چند آرتان چشماش رو ازم گرفت. با کالفیک

 .قدم عقب رفت و بعد با رسدرگیم پشتش رو به من کرد و دوید

 آرتان، کجا؟_

 .کار دارم زود برم گردم_

ز نبود. رفت تا با  ز نبود! آرتان از احساسش مطمت  این و گفت و بدون اینکه حتر لحظه ای توقف کنه، رفت. مطمت 

 هاش به خاطر چیه! نفس عمیقر کشیدم و به داخل خونه خودش کنار بیاد؛ مشخص بود. م
ی
علوم بود تمام کالفیک

برگشتم. بیا به ما نیومده بریم تو باغ خونه خودمون هم بگردیم. البته دروغ چرا خونه ما که نبود؛ خونه سازمان 

 !بود

 .ته بودانقدر خوابیده بودم دیگه نیم تونستم وقتم رو با خواب پر کنم. حوصله ام شدید رس رف

 (...خب زیرش رو کم کن رس نره )

 نمیک، باز تو پیدات شد؟

 (مگه نگفتر حوصله ام رس رفته؟)
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 چرا گفتم، اما این چه دخیل به حرف االن من داشت؟

 (.خب من اومدم یکم رس به رست بزارم حوصله ات برگرده)

م حوصله ام رس بره اما تو نیا  .نه تو رو خدا، من حاضز

 (.تمتی لیاقت، من رف)

خدا رو شکر، حوصله تو ییک رو اصال نداشتم. چرا جواب ندادی؟ جدی جدی قهر کرد ها! عیب نداره بعد ازش 

 .دلجوتي م کنم

 پارت ش ام

چند ساعتر میشد که رفته بود. نیم دونستم برای شام میاد، یا نه! دلم م خواست بهش زنگ بزنم. نگران شده 

د! به هر حال من باید شام و آماده م کردم که اگر اومد گشنه نمونه. آهنگ بودم؛ اما اون از من فرار کرده بو 

ون آوردم. م خواستم براش شنسل مرغ درست کنم؛ خودش که م گفت  گذاشتم و وسایل مورد نیازم رو بتر

 .خییل دوست داشته یه بار امتحانش کنه اما فرصت نشده

یدم. خداروشکر، خییل نگرانش شده بودم. از ساعت دو ساعت یازده شب بود که صدای کلید انداختنش رو شن

ده بود. اونم یک؟  ز نتی ، بچه ام با خودش ماشتر ی ازش نیست. جلوی در منتظرش ایستاده بودم. آیحز ظهر ختی

 میبارید
ی
ز نیم تونه دووم بیاره. از چهره اش خستیک  که بدون ماشتر

 .آرتاتز

 .سالم_

 .سالم خسته ای داد و از کنارم رد شد

ف کردید_  .خسته نباشر آقا آرتان، مشر

 .آوا، اصال حوصله شویحز رو ندارم ها_

 :با کیم عصبانیت جلوش ایستادم و گفتم

 م کنم؟ نختر آقا! از ظهر تا حاال صد بار از نگراتز سکته کردم_
 .فکر کردی من دارم باهات شویحز

 :تم و ادامه دادمزیر ل  *ب خدانکنه ای گفت. خواست از کنارم رد بشه که جلوش و گرف

؛ اونم با این رس و وضع_ ز رفتر  !چرا رفتر اصال؟ دلم هزار جا رفت! نه گوشر برداشتر نه با ماشتر

ی. آقا با دمپاتي چند 
 سفید پوشیده بود با شلوار راحتر خاکستر

ی
ت خونیک نگایه به رس تا پاش انداخت. یه تیشر

ون از خونه است. اون هم کیس که حاضز شدنش م ثل یه دختر طول میکشید انقدر که به خودش م ساعته بتر

 .رسید

 .آوا، حال ندارم بزار برم بخوابم_

 ...تو نمیتوتز هر کاری خواستر بکتز بعد _

ی رو نداشتم. اونقدر تو شک بودم که حتر نیم تونستم دستم رو  ز ز چتر صدام تو گلوم خفه شد! اصال توقع همچتر

به خودم اومدم. دستام رو باال آوردم و روی سینه اش گذاشتم. محکم  باال بیارم و هولش بدم. بعد از یک دقیقه

 .به عقب هولش دادم. اونقدری اون لحظه من زورم زیاد و اون تی حال بود که راحت به عقب پرت شد

؟ درسته عاشقش بودم ویل اون اجازه  دستر رو لبام کشیدم. باورم نیم شد این کار رو باهام کرد! به چه حقر

غض کردم. چشماش خییل پشیمون بود ویل... اصال نیم تونستم قبول کنم. من همیشه ییک از آرزوهام نداشت! ب

ز بوسه زندگیم از همشم باشه. اون آرزوی من رو نابود کرد  .این بود که اولتر

 :با صداتي که از شدت بغض خش دار شده بود گفتم

؟_  چطور تونستر

 :صدام و بلند تر کردم و گفتم

 نامرد؟ این حق من بود؟ خاک تو رس من احمق که نگران تو بودم. باورم نمیشه! کجای دنیا به چطور تونستر _

ز بوسه ام از همشم باشه ن؟ لنتر من میخواستم اولتر  جواتی میگتر
ز  همچتر

 .خاطر نگراتز

ل کنم. بغضم شکست و اشکام تو خیس کردن صورتم مسابقه گذاشته بودند.  دیگه نیم تونستم خودم رو کنتر

 :رسش رو با تعجب باال گرفت و زیر ل  *ب زمزمه کرد

ز بوسه...؟_  اولتر
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 .لبخندی هر چند کمرنگ روی لباش شکل گرفت

 !هیچ وقت نیم بخشمت_

این حرف رو زدم بدون اینکه به چهره اش که حاال گرفته تر از قبل شده بود توجه کنم، از پله ها باال رفتم. برای 

ز و بس.تا  صبح نخوابیدم و فقط گریه کردم. خییل تالش کردم تا صدای گریه ام بلند نباشه. خودم متاسفم... همتر

 .دوش چند دقیقه ای گرفتم. تصمیم خودم رو گرفته بودم

میخواستم بینمون فاصله بزارم؛ دیگه نیم خواستم مثل قبل باهاش رفتار کنم. قهر نکرده بودم اما بدجور دلم 

ون رفتم؛ اما ب  .ا منظره ای که دیدم رس جام خشک شدمشکسته بود. از در بتر

 پارت ش و یکم

آرتان کنار در اتاقم به دیوار تکیه زده بود. همونطور نشسته خوابیده بود. قبل از اینکه بیدار شه به اتاق برگشتم. 

م رو برداشتم و رس  ز ز کامال پوشیده و دامن بلند و کلوش عوض کردم. شال ست شومتر لباس هام رو با یک شومتر

 ...م. دیگه نیم خواستم، یعتز نیم تونستم جلوش تی حجاب باشمکرد

دیگه بهش اعتماد ندارم! دیگه حتر به احساسش اطمینان ندارم! آدم که کیس رو دوست داشته باشه کاری تی 

ون رفتم؛ بدون  خالف رضایت اون انجام نمیده. آرتان راضز بودن یا نبودن من اصال براش مهم نبود. از در اتاق بتر

 .اینکه نگاهش کنم از کنارش گذشتم. داشتم صبحانه آماده م کردم که صدای پاهاش رو شنیدم

 .سالم صبح به ختر _

 !واقعا خییل پرروعه

 .جواب سالم واجبه ها_

ز چیدم. لیوان چاییم رو هم  بدون اینکه برگردم زیر ل  *ب سالم دادم که خودمم به زور شنیدم. وسایل رو روی متر

ز گذا  .شتم و نشستمروی متر

؟_ ؟ فقط برای خودت چاتي ریختر  پس من یحر

ه  ه شدم. با تعجب به چشم های خایل از احساسم ختر باالخره چشم هام رو باال آوردم و با نگایه رسد بهش ختر

 .شد

اونقدر لحنم رسیم و رسد بود، که بدون هیچ جواتی به سمت چاتي . فکر کنم خودتون دست دارید رسگرد ریایح_

 گرفتم. چای به دست از جام بلند  ساز رفت
ی
تا برای خودش چاتي بریزه. قبل از اینکه کارش تموم بشه، لقمه بزریک

ز و  ون. هیچ دلم نیم خواست پیشش بشینم. از یک تا حاال انقدر حضورش برام سنگتر خونه برم بتر ز شدم تا از آشتر

 آزار دهنده شده؟

ی آوا؟_  کجا متر

 .رسگردترجیح میدم تنها صبحانه بخورم _

ه شد. بعد از صبحانه به ترانه زنگ زدم؛ قرار شد ناهار با هم بریم  خونه ختر ز ون رفتنم از آشتر ز به بتر با نگایه غمگتر

 با آرتان ترجیح میدادم! از یک انقدر تی معرفت 
ز ز نشستر ون. غذا خوردن با کابوس تاریک احتمایل رو به رس متر بتر

 شدم؟

 (.شکستدقیقا از همون موقغ که حرمتت رو )

ز بار تو زندگیت حرف درست زدی  .تو برای اولتر

 (من همیشه حرفام درسته. به نظر من این قهر و دوری الزمه)

 دقیقا الزم چیه؟

! اون اگر واقعا دوستت داشته باشه راه به دست آوردن دوباره اش رو پیدا ) دلت شکسته آوا، باید منتظر بموتز

 (.میکنه

 .ه باشه! اگر داشت اون رفتار رو نمیکردمن که بعید میدونم دوستم داشت

 (...نیم دونم واال)

 ...پس نمیدوتز حرف نزن و تنهام بزار

ه.فردا تولدمه و شدیدا تنهام! تا به حال پیش نیومده بود روز تولدم، خودم باشم و خودم.  امروز پونزدهم تتر
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کرده بودم. فقط خط جدیدی که   روزای آخر بود و ماموریت حساس تر از قبل شده بود. خط اصلیم و خاموش

ده روزه که با آرتان قهرم ز  .برای ماموریت خریده بودم رو داشتم. االن دقیقا ستر

ز رفتار های رسدم رو تحمل میکنه. ساعت دوازده  البته اونم برای آشتر کردن پا پیش نزاشته، فقط با نگایه غمگتر

ز آدم شب بود و هنوز آرتان نیومده بود! از صبح که قبل از بید ار شدنم رفته بود هنوز برنگشته بود. انگار همتر

اشت. صدای باز شدن در حیاط رو که شنیدم؛ خیالم  ز نصفه و نیمه ای هم که کنارم بود باید تو این روز تنهام متر

 .برای اومدنش راحت شد

شنیدم که پشت در از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. من خاطره خوشر از این نگراتز ندارم. صدای قدم هاش رو 

 ...اتاقم متوقف شد! با صدای باز شدن در چشم هام رو بستم و خودم رو به خواب زدم

 پارت ش و دوم

ز تخت رو حس کردم. خدای من، این چرا االن اومد نشست رو تخت؟ دستش رو روی موهام  ز رفتر باال پایتر

وع به نوازشش کرد  .گذاشت و رسر

 ...بیدهفرشته کوچولوی من رو چه قشنگ خوا_

د. ای آدم سواستفاده گر! حس کردم رو پیشوتز ام سوخت. این به چه حقر پیشوتز من  ز قلبم داشت تو دهنم متر

 .و بوسید؟ حیف، حیف که خودم رو به خواب زدم؛ وگرنه میدونستم باهاش چیکار کنم

و هام رو مشخص میکردم! صبح زودتر از همیشه بیدار شدم. امروز تولدم بود.همیشه از یک ماه قبل از تولدم کاد

به بابا و مامان و آوینا خودم م گفتم یحر دوست دارم تا برام بخرند. امسال هیچکدومشون حتر پیشم نیستند چه 

 .برسه به کادو دادن! زنگ هم که میتونستند بزنن خودم تلفنم رو خاموش کردم

ز سالیه که بدون قلم میمونم. مطمئنم آوینا هم امروز حالش خوب  نیست! هر یحر باشه دو قلوییم و تا حاال اولتر

عادت نداشتیم تو این روز بدون هم باشیم... با غصه خوردن دردی از من دوا نیم شد. این شغیل بود که خودم 

 .انتخاب کرده بودم

ایط سختش؛ من میدونستم ممکنه مدت ها پیش خانواده ام نباشم. میدونستم چقدر براشون خطرناکه  با تمام رسر

ماموریت بامن در ارتباط باشن. اما با تمام این ها من هنوز پلیس بودن رو دوست دارم. مثل تمام این  تو زمان

ی از آرتان نبود ده روز لباس پوشیده ای تن کردم. صبحونه رو آماده کردم اما ختی ز  .ستر

نیومده بود؟ منم مثل  امکان نداشت آرتان تا االن بخوابه! پشت در اتاقش تردید کردم برم تو یا نه؛ اما مگه اون

خودش! داخل اتاق شدم اما کیس نبود. کجا گذاشته رفته باز؟ از صبح که رفته بود تا االن که ساعت هفت عرص 

بود؛ نیومده خونه. صدای در باعث شدن بفهمم چقدر حالل زاده است. تا بهش فکر کردم پیداش شد. خودم رو 

 :تلوزیون شدم. کنارم روی مبل نشست و گفت زدم به کوچه عیل چپ و خییل مجلیس مشغول دیدن

 .سالم آوا خانم_

 .سالم_

ز برداشت. باز هم توجیه بهش نکردم اما با  ل رو از رو متر
حتر نیم نگایه هم بهش ننداختم. دست برد و کنتر

 .خاموش شدن تلوزیون به سمتش برگشتم

 چیکار میکتز رسگرد؟_

ون_  .پاشو باید بریم بتر

 !من نمیام_

سیدم میای یا نه منم ازت_  !نتر

؟_  پس یحر

سیدم پس پاشو برو حاضز شو_  .گفتم باید بریم، نظری ازت نتر

 :چشمام و ریز کردم و گفتم

 و اگه اطاعت نکنم؟_

؟_  نیم خوای که به خاطر رسپیجر از مافوقت توبیخ بیسر

ام بلند شدم و به اتاقم حرصم گرفته بود. هیچ کاری تو این ماموریت نکرده حاال ادعای مافوق بودن میکنه. از ج
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 شم. یه مانتوی مشیک با ساپورت جوراتی کلفت مشیک پوشیدم. شال قرمزم رو که 
رفتم تا به دستور آقا حاضز

ز رفتم  .روش طرح ها مشیک کشیده شده بود رس کردم. کیفم و با کفش پاشنه بلندم برداشتم و از پله ها پایتر

 بیتنمون رد و بدل نشد. 
ز
ز هیچ حرق داشت از شهر خارج م شد! من و کجا م برد؟ با جذبه ای هم که تو تو ماشتر

ز یه کوه نگه داشت. یه جاتي بود شبیه به بام تهران  سم! پایتر خونه نشونم داد جرئت نداشتم این سوال و بلند بتر

 ...اما خلوت تر

ز پیاده شد و من هم به تبعیت از اون پیاده شدم  .از ماشتر

 .باید پیاده بریماز این جا به بعد رو _

 نزدم. خسته شده بودم فکر نیم کردم انقدر راهش طوالتز باشه. ایستادم و دستام رو روی 
ز
باز هم هیچ حرق

دم ز  .زانوهام گذاشتم. نفس نفس متر

 .یکم دیگه مونده، زود باش راه بیا_

ز و درمونده دنبالش رفتم. رسم رو آوردم باال تا ببینم چرا ایستاد که با  دیدن منظره ی رو به روم خشکم  رس به پایتر

 ...زد

 پارت ش و سوم

ز پر از فانوس های کوچیک و روشن بود. با  ی رو به رو بشم! کف زمتر ز ز چتر اصال فکرش رو هم نیم کردم با همچتر

شمع های ریز یه قلب بزرگ درست کرده بود. همه شمع ها سفید بودند، با شمع های قرمز شبیه به اون اول 

 .م اسمامون توی قلب نوشته شده بوداسمم یا بهتر بگ

یه زیر انداز ل  *ب دره پهن شده بود. با یه پارچه حریر براش سقف درست کرده بود که به خاطر باد این ور اون ور 

گ ها یک  گ های رز بود؛ طوری که خود زیر انداز دیده نیم شد. وسط اون گلتی فت. روی زیر انداز پر از گلتی متر

بود. کنارش هم یه جعبه بزرگ و خوشگل گذاشته بود. انقدر صحنه اش رویاتي بود که کیک دو طبقه کوچیک 

ی  ...نیم تونستر ازش چشم بگتر

 .آوا خانم، چرا ایستادی این ها همه برای توعه ها_

زبونم بند اومده بود هیجر نمیتونستم بگم! دستش رو روی کمرم گذاشت و به جلو هولم داد. آروم قدم برداشتم 

زیر انداز ایستادم. جلو اومد و شمع روی کیک رو روشن کرد. دوباره با دستش من و روی زیر انداز هدایت  و کنار 

 .کرد

 .آرزو کن و شمع های بیست و چهار سالگیت و فوت کن عزیزم_

لبخندی زدم و چشم هام رو بستم. مگه با این همه خوتی میتونم آرزوتي غتر از رسیدن به تو داشته باشم آخه؟ 

 :م هام رو باز و با همون لبخند شمع ها رو فوت کردم.برام دست زد و گفتچش

 .تولدت مبارک گلم. ایشاهلل صد و بیست سالگیت آوا_

باالخره زبونم باز شد و به آروم تشکر کردم. خنده جذاتی کرد و جعبه کنار کیک رو برداشت. سمتم گرفت و 

 :گفت

 .آوا عزیزم ببخش اگر کمه_

عبه رو ازش گرفتم. با همون لبخند جعبه رو باز کردم.با دیدن یه ست کامل از لوازم آراییسر لبخندی زدم و ج

چشم هام رو به چشم هاش دوختم. سغ کردم تمام قدر . شناخته شده ترین مارک ایران جیغ کوتایه کشیدم

ون کشید دانیم رو توی چشم هام بریزم. آروم خندید و دستش رو جلو آورد و جعبه لوازم آراییسر رو   .بتر

با دیدن جعبه دیگه ای که زیرش بود ذوقم دو برابر شد. جعبه رو باز کردم؛ دیگه ییک باید میومد من رو جمع م 

ز  ین مارک! رسم رو باال آوردم تا ازش تشکر کنم، اما همتر کرد. یه ست کامل الک ش وشش رنگه بود، اونم از بهتر

ز زانو زد. یه  ز این فیلم که چشمم بهش افتاد روی زمتر بسته کوچیک از تو جیبش در آورد. اصال باورم نیم شد! عتر

 !های خاریحی شده بود. نیم تونستم باور کنم االن آرتان داره ازم خواستگاری میکنه

؟ با _  عاشقانه رو تجربه کتز
ی
ی یک عمر همراه من یه زندیک تنها عشق زندگیم و نیمه ی گمشده ام، آوای من حاضز

 عشق دلم؟من ازدواج م کتز 

اونقدری تو شک بودم که... چشمام از اشک پر شده بود. جعبه رو از تو دستش در آوردم و بعد دستش رو گرفتم. 
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 :از روی زانو بلندش کردم و گفتم

؛ حتر اگر جلوی من باشه! مرد من همیشه باید ابهت و جذبه اش رو _ آرتان دوست ندارم هیچوقت زانو بزتز

 .داشته باشه

 :مزمه کردزیر ل  *ب ز 

 مرد من؟_

 :بعد با ذوق رسش رو باال گرفت و گفت

؟ درست شنیدم؟ به زور خنده ام رو نگه داشتم و گفتم_  :تو یحر گفتر

 !درست شنیدی به غالم قبولت کردم_

ز کنده شدم. جیغ بلندی کشیدم. من و روی دستاش بلند کرده بود و  هنوز حرفم کامل از دهنم خارج نشده از زمتر

 .م چرخوند

 .نوکرتم آوا... مرش، مرش از اینکه قبولم کردی_

 :در همون حال گفتم

 نمیمونه ها_
ر
ی ازم باق ز ز نزاری چتر  !خواهش م کنم قابیل نداشت. ویل اگر تا دو دقیقه دیگه من رو روی زمتر

 پارت ش و چهارم

ز گذاشت اما دستاش رو از دورم باز نکرد. چشماش انقد ر ذوق داشت که... برنامه با این حرفم من رو روی زمتر

ریزی هاش فوق العاده بود. اونقدر که حتر یادم رفت من باهاش قهر بودم! هرچند وقتر با این چشم های شیطون 

ی یادم نمیموند. انگشتر رو از جعبه اش در آورد. آروم دستم کرد؛ دستم رو  ز و نزدیک بهم داشت م خندید چتر

یز ازحس شده بود  .م، آرتان راه احساساتر کردن من رو خوب بلد بودجلو برد و بوسید. لتی

ز اون رسگرد  اتي که حتر فکرش رو هم نمیکتز اتفاق م افته. من حتر اگر بهم میگفتر
ز عشق همینه دیگه... چتر

ز بدجور تو  خشن و مغرور یه روزی، خم میشه و روی دست من و میبوسه عمرا اگر باور میکردم. انگشتر تک نگتر

 .اونقدر قشنگ بود که نیم شد ازش چشم برداشتدستم م درخشید. 

 خب خب خانم خانما، نیم خوای به ما کیک بدی بخوریم؟_

 ...چرا که نه آقا_

به سمت کیک رفتیم و دو تا تیکه بریدم. آرتان هم اون ها رو توی بشقاب گذاشت؛ یکیش رو هم به من داد. بعد 

یاتي دراز کشیدیم. تا نیمه های شب فقط داشتیم حرف از خوردن کیک هامون کنار هم روی اون زیر انداز رو 

دیم؛ مهم نبود یحر م گفتیم! فقط هم صحبتر برامون مهم بود ز  .انقدر حرف زدیم که همون جا خوابمون برد. متر

ز یه حصار دورم پیچیده شده بود. پاش رو هم روی پاهام  صبح که از خواب بیدار شدم؛ دستای آرتان درست عتر

ز موهام بود و نفس های منظمش نشون از انداخته بود. ق شنگ من رو تو آغوشش زنداتز کرده بود. رسش بتر

خواب بودنش داشت. خدایا چقدر حس خوبیه که عشقت اینطور تو رو تو حصار آغوشش فشار بده. ممنونم... 

 .ممنونم از اینکه نذاشتر طعم تلخ عشق یک طرفه رو حس کنم

ی که دیشب دستم کرد، دستم رو باال آوردم و روی سینه ی  ش گذاشتم. چشمم به درخشش انگشتر ستتی

ز هستم. صورتش . افتاد شادی مفریط تمام وجودم را در برگرفت. احساس م کردم خوشبخت ترین زن روی زمتر

رو که نیم دیدم ویل از تکون هاتي که خورد حدس زدم بیدار شده باشه.رسش رو بیشتر الی موهام فرو کرد. از این 

ز شدم که بیدارهحرکتش م  .طمت 

 .سالم صبحت به ختر آقامون_

 :با صداتي خوابالو گفت

 !ای من به فدای اون آقامون گفتنت بشم خانم خوشگلم _

 .خدانکنه، نیم خوای دل بکتز از اون موها عزیز؟ یه خورده هم ما صورتت رو ببینیم_

 .رو بلند کرد خندید؛ این رو از لرزیدن شونه هاش فهمیدم. نفس عمیقر کشید و رسش

 .آخه موهات انقدر قشنگ و خوش بوعه که نمیشه ازش دل کند_

 :آروم با دستم روی سینه اش کوبوندم و گفتم
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 .یه آقاهه کوتاهشون م کنم ها حسودیم و تحریک نکن_

 ای جونم به موهای خودتم حسودیت میشه؟_

 ن       ه یک گفته؟_

 .پاش نشوند. دستام رو دور گردنش حلقه کردماز جاش بلند شد و منم بلند کرد. من رو روی 

 !ویل هیچ وقت رنگش رو عوض نکن_

؟ ما لحظه شماری م کردیم شوهر کنیم، بتونیم این شوید ها رو رنگ کنیم. انگاری ما توی  زرشک، خدیا م بیتز

 .این مورد شانس نداریم

 .خییل خب_

 .لبخندی زد و گونم رو بوسید

 .صبحونه بخوریم بعدم بریم خونه پاشو خانمم. بریم به جاتي  _

 :با حشت نگایه به اطرافم انداختم و گفتم

 !حیف شد حتر یه عکسم اینجا ننداختیم_

 :خندید و گفت

ز نصب کردم تمام لحظات تولدت و ثبت کردم. عکسم االن م ندازیم خب هر چند من _ عزیزم من اینجا دوربتر

 .دیشب چند تا خواب بودی باهات گرفتم

 :رو آروم کشیدم و گفتم گوش هاش

 ...ای نامرد_

 
ی
ین شب زندیک بعد از چند تا عکس که تو همون حالت گرفتیم، وسیله ها رو جمع کردیم و راه افتادیم. دیشب بهتر

 .من بود

 پارت ش و پنجم

به تو یه رستوران خوب صبحونه خوردیم. در و باز کردم و وارد خونه شدم. دیشب با چه اعصاب داغوتز اینجا رو 

زور ترک کردم. االن چه جوری و با چه عشقر وارد این خونه شدم. خدایا چقدر قشنگ شده لحظه هام... ای 

ز به خونه میاد  کاش زودتر این ماموریت هم تموم بشه تا برگردیم خونه! آرتان دیشب گفت به محض برگشتر

 .خواستگاریم

خره دیروز که به خطر پرت شدن حواسم از تنهاتي چند روز بیشتر تا جشن یا همون اتمام ماموریت نمونده.باال 

مشغول کار بودم، تونستم کابوس تاریک رو شناساتي کنم. اون طور که من فهمیدم رس دسته ییک دیگه از گروه 

های قاچاق که چند وقتر هست دنبالشن؛ تو این ماموریت حضور داره. تا تونستم تالش کردم برای شناساتي اون 

 .ته و مدرک کوچیک پیدا کردم. امیدوارم بتونیم هر دوشون رو تو جشن گتر بندازیمویل فقط چند تا نک

 .یهو با حلقه شدن دو تا دست دور کمرم از ترس هیتز کشیدم

 خانم غرق در چه فکریه که متوجه اطرافش نشده؟_

 .لبخندی از ذوق روی لبام نشست

 ...داره به یه آدم خییل خوب فکر م کنه؛ یه آدم خاص_

 :عصبانیتر مصنویع گفتبا 

 چشمم روشن یک باشه اون آدم خاص؟_

تو حصار دستاش چرخیدم. صورتم درست چند سانتر صورتش قرار داشت. رسم رو جلو بردم و خییل آروم کنار 

 :گوشش زمزمه کردم

 معلومه خب، مگه خاص تر از آقامون هم داریم؟_

ون کشید. با تعجب نگاهش م کرد م، یحر شد؟ دستم رو گرفت و من رو به سمت دیوار یهو من و از آغوشش بتر

کشید. یهو ایستاد و متز که پشتش بودم رو با یه حرکت رو به روی خودش کشوند. همون طور که تو آغوشش 

 .بودم به عقب هلم داد. محکم من رو به دیوار چسبوند. صورتش رو جلو آورد

ز تایید بود لبخندی روی لبم نشست؛ خییل راحت منظورش رو فهمیدم. چش م هام رو بستم. انگار منتظر همتر
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ی رو تجربه میکردم. هر دوبار  ز ز چتر ز بار بود که همچتر چون بالفاصله تمام وجودم رو به آتیش کشوند. این دومتر

 !هم با یک نفر، اما اینبار کجا و اون دفعه کجا! خب معلومه این بار عشق داشت

 :به پیشاتز ام چسبوند. تو همون حال زمزمه کردبعد از چند ثانیه عقب کشید و پیشاتز اش رو 

 یه لقمه چپت م کنم آخه؟_
ی
 من تی جنبه ام بچه؟ نیم یک

ی
 نیم یک

 .دستام رو دور گردنش حلقه کردم

 هات هم خواستنیه_
ی
 .تی جنبیک

 .لبخندی زد و خودش رو جلوتر کشید. طوری بود که مرز بینمون رو فقط لباس هامون تشکیل میداد

در آغوشت، من برای حصار بازوان تو مجرم ترین زنداتز ام... نفس عمیقر کشید و پیشاتز اش رو  مرا حبس کن_

جدا کرد. رسم رو روی سینه اش گذاشت. تپیدن قلبش رو که زیر رسم حس م کردم برام دنیاتي بود. صداش زمزمه 

 :وار به گوشم رسید

دنیا بلکه به زبان قلبم! گوش کن، برای وجود توست میخوام بگم دوستت دارم، نه به بیست و یک زبان زنده ی _

 .که اینگونه م تپد

خدای من مگه قشنگ تر از این لحظه هم داریم؟ یحر میشد دنیا تو همون لحظه متوقف میشد. چرخ قطار دنیا 

خراب م شد و ما رو از اون لحظه جدا نمیکرد؟ به کجای جهانت ایراد وارد میشد خدا؟ خودم رو بیشتر تو 

 :غوشش جا کردم و گفتمآ

 ...به فکر قلب ضعیف من هم باش آرتانم! قلب من تحمل این همه عشق رو نداره ها_

 پارت ش و ششم

ین روز های زندگیم بود. هر چقدر هم خدا رو شکر کنم برای داشتنش، کمه.  فردا روز مهمونیه! این چند روز بهتر

 .هیچوقت فکر نیم کردم آرتان انقدر احساساتر باشه

ز های اون خونه رو کامل هک کردم. آرتان هم  این چند روز هر دومون کال مشغول بودیم. من سیستم ها و دوربتر

و ها رو کال هماهنگ کرده بود. امیدوار بودم این ماموریت با موفقیت تموم بشه. دستاش رو که دور کمرم حلقه  نتر

 .شد حس کردم. رسم رو به شونه اش تکیه دادم

 .سالم آقاتي _

 .سالم عزیز دلم_

 .گونه ام رو آروم بوسید

 .عزیزم بدو حاضز شو_

 :با تعجب رسم رو از روی شونه اش برداشتم؛ برگشتم سمتش و گفتم

 چرا؟_

یم یا نه؟_ ؟ خب باید بریم لباس بگتر  مگه تو فردا نیم خوای بیای مهموتز

شون بندازیم؛  راست م گفت خودم کال یادم رفته بود! من که نیم دونستم قسمت اینه که  بزرگ گتر
تو یه مهموتز

ز میشه که باید برم لباس بخرم  .وگرنه لباس مجلیس میاوردم. نتیجه اش هم همتر

! دیگه یحر میخوای لباس جدید، خرید با آرتان)  (...چقدرم تو ناراحتر

 .خییل خب بابا خودمم میدونم از خدامه

م حاضز میشم_  .هر یحر آقامون بگه االن متر

م باشه گلم پس_  .تا تو حاضز مییسر منم یه دوش بگتر

خیبیل آروم گونه اش رو بوسیدم و با دو از پله ها باال رفتم. باالی پله ها برگشتم نگاهش کردم. عزیزم، دستش رو 

گذاشته بود روی گونه اش و شیطون نگاهم میکرد. نگاهم رو که دید چشمیک زد که به خنده وادارم کرد. رسی    ع یه 

ون کشیدم با شلوار سفید ستش کردممانتوی سورمه ای   .بتر

یه آرایش مالیم روی صورتم نشوندم. شال سفیدم با طرح های سورمه ای به همراه کیفم رو توی دستم گرفتم. 

ت  ز سورمه ای با یه تیشر در اتاقش رو آروم باز کردم و داخل شدم. هنوز تو حموم بود. از تو کمدش یه شلوار جتر

ون کشیدم و   .روی تختش گذاشتم. ییک از عطراش و که خییل دوست داشتم هم کنارش گذاشتمجذب سفید بتر
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تا برگشتم چشمم بهش افتاد، به خاطر یهوتي بودنش جیغز از ترس کشیدم. دستم روی قلبم بود که قدم جلو 

ز  ان کردم. انقدر جلو اومد و عقب رفتم که کمرم دیوار و لمس کرد. بتر اون و دیوار  اومد. ناخودآگاه اون قدم رو جتی

 :حبس شده بودم. شیطون خندید و گفت

 موش موشک از دست یک فرار میکردی؟_

 :ادای فکر کردن در آوردم و گفتم

 ...فکر کنم آقامون_

 لباسام رو با خودت ست میکتز از ذوق یهو میخورمت_
ی
 .شیطونک نمییک

 :خندیدم و گفتم

 .بکش کنار آقا_

 نکشم؟_

 :قیافم و مظلوم کردم و گفتم

 دلت میاد حرف من و گوش ندی؟_

 ایناتي که خونشون برای یه بچه جوش میاد لپم رو محکم بوسید
ز  .عتر

 .دیگه جلو هیچکس اینجوری مظلوم نشو_

 .چشم هر یحر آقامون بگه؛ نمیخوای بزاری برم_

 :در حایل که خودش رو کنار میکشید گفت

 .به خودم که باشه نه ویل بفرما_

ز اومد چنان با عشق زل زده بودم بهش که لبخندی با طنازی خندیدم و از اتا ون. از پله ها که پایتر ق رفتم بتر

قشنگ روی لباش نمایان شد. دستم رو گرفت و از روی مبل بلند کرد. باهم سوار ماشینش شدیم. دستم رو گرفته 

 .بود و روی دنده داشت با انگشتام بازی م کرد. جلوی یه مرکز خرید بزرگ نگه داشت

ز خانوم ببینم میتونیم یه لباس در شان خانمم پیدا کنیم یا نهبتر _  !پایتر

ز پیاده شدم و منتظرش موندم  .با لبخندی که طعم عشق میداد از ماشتر

 پارت ش و هفتم

ی پسندیدم نه آرتان. همه لباس ها از نظر  ز دو ساعت تمام بود که داشتیم تو پاساژ ها م چرخیدیم اما نه من چتر

تر باشه. یهو آرتان ایستاد و به تبع منم که دستم دور بازوش بود آرتان باز بو  د. فکرش رو هم نیم کردم انقدر غتر

ین ییک از مغازه ها اشاره کرد. رد انگشتش رو گرفتم و به یه لباس شب فوق العاده رسیدم  .ایستادم. به ویتر

وزه ای و پارچه اش ل  خ  *ت ل  خ  *ت بود ز ت. لباس رنگ آتی فتر نه اش تقریبا ساده بود اما روی ییک از پاهاش از پایتر

ز هاش هم سه رب  ع  روی رون چاک بلندی میخورد. البته بخاطر گشاد بودن دامنش چاک زیاد دیده نیم شد. آستتر

 .بود تماما تور... روی رس شونه هاش نیم دونم با یحر کار شده بود اما اکلییل بود و عجیب م درخشید

شیده ترین لباس هاتي بود که دیدیم. خودم که خییل ازش خوشم اومد و از اونجاتي که ییک از آزاد ترین و پو 

 نمیمونه
ر
 .پیشنهاد آرتانه مشکیل باق

 .عزیزم بیا برو بپوشش ببینمت_

با هم داخل رفتیم. لباس رو پوشیدم؛ تو تنم فوق العاده دیده میشد. بدون اینکه به در زدن های آرتان توجه ای 

ون رفتمبکنم لباس رو   .عوض کردم و از اتاق پرو بتر

ون اومدی؟ میخواستم لباس رو ببینم_  .چرا بتر

 .فردا شب میبیتز خواستم برات سوپرایز شه_

 .خییل نامردی_

اض کردم انگار با دیوار بودم. بعد از اون با هم به یه رستوران  با ناراحتر پول لباس رو حساب کرد. هر یحر هم اعتر

ن شامیه که کنار هم میخوریم. فردا که ماموریت تموم شه معلوم نیست تا یک نیم تونیم با خوب رفتیم. این آخری

ون بریم. تا اونجاتي که من مامانم رو میشناسم، تا یه هفته خونه زندوتز ام  !هم بتر

اون شب هم مثل چند شب قبل فوق العاده بود. کنار آرتان حتر جهنم هم برای من خوبه، فقط اون باشه. از 
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نه. نیم دونم تا حاال تجربه اش کردید یا نه، حس کیس رو داشتم که ییک ص ز بح که بیدار شدم دلم یه ریز شور متر

سم از اینکه این دلشوره تی فایده نباشه
سم، میتر  .چاقو گذاشته باشه رو گلوش. حس بدی دارم! میتر

ی متنفر بودم و فرا ز ز ساده درست کردم. متز که قبال از آشتر ری االن با عشق غذا درست م کنم. رس ناهار یه چتر

ی بخورم. گرمای دستش رو روی دستم حس  ز ز ناهار نشسته بودیم. با غذام بازی م کردم؛ میلم نیم کشید چتر متر

 .کردم

 چرا نیم خوری عزیز دل؟_

ه با آرتان در میون بزارم  .کیم من من کردم. شاید بهتر

 !آرتان_

 .جان دلم_

ه برای گرمای آغوششیعتز اینجوری که جوابم رو م  ...یداد دلم غنج متر

ز حیس _ نه. اصال درک نیم کنم چرا باید همچتر ز جانت سالمت زندگیم. آرتان دلم از وقتر بیدار شدم داره شور متر

 !بیاد رساغم

گل من این طبیعیه ماموریت آسوتز نیست. بارها خواستیم و نشده، زرنگ تر از اوتز بودن که بشه راحت _

شون   .انداخت. حاال نابغه ی من انقدر راحت تونسته به تمام سیستم هاشون نفوذ کنهگتر

ز حیس _ اصال ربظ به این ها نداره آرتان! من تو خییل از ماموریت های سخت تر بودم اما هیچوقت همچتر

 .نداشتم

 نمیفته_
ر
 .بد به دلت راه نده انشاهلل که هیچ اتفاق

 .ق با توعهانشاهلل، ویل...نیم دونم شاید هم ح_

 بینمون رد وبدل نشد. بعد از ناهار رفتم تا حاضز بشم
ز
 .دیگه حرق

 پارت ش و هشتم

دوش مخترصی گرفتم. یک ساعت و نیم با موهام مشغول بودم. یک ساعتر هم آرایشم وقت برد. وقتر که 

دم بعد نصفش رو با گذاشتم واقعا م ارزید. تعریف از خود نباشه محشر شده بودم. موهام و کامل فر کرده بو 

ه خوشگل که گل آتی روش بود و گوشه ی موهام زدم  .کش دم استی بسته بودم. یه گتر

 شده بود. رژ گونه هلوتي 
ز  کشیده بودم و انقدری ریمل زده بودم که مژه هام حساتی سنگتر

خط چشم نسبتا کلفتر

 .محوم با رژ قرمز جیغم ترکیب جالتی شده بود

ون رفتم هم زمان آرتان هم از اتاقش خارج شد. چشمش که به کیف دستیم و مانتوم رو ب رداشتم؛ از اتاق که بتر

 ازش رد شد؛ داشتم از ذوق پس م افتادم. قدم قدم جلو اومد تا رو به روم رسید. در حایل که 
ر
من افتاد چنان برق

 :زل زده بود تو چشمام گفت

 !خوشگل شدی، خییل زیاد... ویل یه مشکیل هست_

ز و بلند هم پرسیدم که گفتبا تعجب   :زل زدم بهش، چه مشکیل؟ همتر

 :حس نیم کتز رژت خییل پر رنگه؟ چشمام شیطون شد و گفتم_

 .نه به جون شوما... تازه کمم هست_

دستش و دور کمرم انداخت و من و خشن به سمت خودش کشید. از شدتش پرت شدم جلو و رسم به سینه اش 

ز تر آورد. ناخودآگاه چشمام بسته شد. ل  *ب خورد. رسم رو باال گرفتم تا بت ونم تو چشماش نگاه کنم. رسش و پایتر

هام که توسطش لمس شد، نفس عمیقر کشیدم. دست های اون دور کمرم محکم تر شد دست های من دور 

 .گردنش

 زد و بعد از چند دقیقه گوشه لبم رو بوسید و کنار کشید. با یه نفس عمیق چشمام رو باز کردم. لبخند ق
ی
شنیک

 :گفت

 .آها حاال رنگش خوب شد. دیگه نبینم انقدر جیغ رژ بزتز ها مجازاتت همینه_

 :رسم رو با شیطنت کنار گوشش بردم و گفتم

نمش به توان ابدیت_ ز نم با طعم مجازات هایت... متر ز نم، این رژ رو متر ز  .متر
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 :زمزمه وار گفت بوسه ی ریزی روی الله ی گوشش نشوندم. پهلو هام و چنگ زد و مثل خودم

ط این که تنها برای من باشد_  .رنگ رژهایت را م پسندم به رسر

 .لبخندی روی لبم نشست

 (...آوا یه سوال)

 .ای من به تو یحر بگم که فقط لحظه های حساس پیدات میشه

 (!خب برام سوال پیش اومد)

ی هامم باید  ت کم شه. آخه من موندم چرا من خود درگتر س رسر  .مثل خودم وقت نشناس باشه خییل خب زود بتر

نید؟) ز  میشید کتاتی حرف متر
 (چرا شما دوتا وقتر احساساتر

نیم؟ قبل از اینکه از در  ز  ها خودمم اصال دقت نکرده بودم. چرا واقعا اینجور وقت ها عادی حرف نمتر
ی
راست مییک

 .خارج بشیم، یه جعبه از کیفم در آوردم و سمتش گرفتم

 این دیگه چیه؟_

 !یه هدیه_

ون کشید. هر کدوم از پالک نییم از قلب شکسته بود که روش ج عبه رو باز کرد و اون دوتا زنجتر پالک ست رو بتر

اشتر یه قلب کامل رو  ز ز حک شده بود. دو تا پالک ست هم بود و وقتر کنار هم متر حرف اول اسمامون به التتر

 .تشکیل میداد

ون کشیدم  که زنجتر مردونه داشت و از دستش بتر
. پشتش ایستادم خییل آروم و با طنازی گردنبند رو براش اوتز

ش خودنماتي  اهنش رو باز کردم. سینه ستتی بستم. رو به روش ایستادم. دست بردم و دوتا از دکمه های باالی پتر

 .میکرد. پالک رو روی گردنش مرتب کردم

گرفت. موهام رو که باال جمع کردم   محو کارای من بود. دستم رو گرفت و برم گردوند. لبخندی رو ل  *ب هام شکل

رسدی پالک رو روی گردنم حس شد. زنجتر من ظریف تر و کیم کوتاه تر بود. از قصد بستنش رو لفت میداد. 

قفل زنجتر رو که بست خواستم موهام رو ول کنم که یهو انگار برق دویست ولتر بهم وصل شد. ل  *ب هاش 

 .رزشش برای قلب من از یه زلزله بیشتر بودپشت گردنم رو آروم بوسه زد و نفهمید ل

 پارت ش و نهم

ون رفتیم  .از خونه بتر

 .شون دوره، خسته شدمآرتان، چرا انقدر خونه-

؟ خونهاز لحنم خنده
ی
ها دقیقا رو به روی هم بودن. دستم رو دور بازوش اش گرفت. آخه ریسک به این بزریک

ام کرد. مانتو و کیفم رو از دستم گرفت و به داخل سالن راهنماتي حلقه کردم و وارد مهموتز شدیم. خدمتکار 

هرچند به راهنماتي نیازی نبود! از وقتر که نقشه این خونه رو تونستم هک کنم و به دست بیارم؛ انقدر برسیش 

 .کردم که کامل از حفظم، شاید حتر بیشتر از خودشون

ز که داخل رفتم چشمم به ترانه افتاد که کنار ش وهرش ایستاده بود. ما رو که دید به سمتم اومد و من رو همتر

 .مهربون تو آغ *وش گرفت. بعد از چند لحظه خودم رو ازش جدا کردم

 !انقدر لوس نبودی ترانه-

به زد و گفت  :با دستش محکم وسط کمرم ضز

 !لیاقت ابراز احساسات هم نداری که-

 .دستم رو روی کمرم گذاشتم

 !رو شکستر ! دستت بشکنه که کمرماینه ابراز احساسات تو؟-

 :بلند خندید و رو به آرتان کرد و گفت

 !سالم آقا آرتان-

 !سالم عرض شد خانم-

هاومدید! ببخشید تو روخدا؛ آوا رو که مخوش- ز یادم متر  .بینم همه چتر

 :آرتان لبخندی به من زد و گفت
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ز - ز بینش، نیمطور بوده! آدم که مآوا همیشه همتر  .ای توجه کنهدیگه تونه به چتر

ی نگفت و خندید. دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به جلو هدایت کرد. سه تاتي جلو رفتیم. ترانه  ز ترانه چتر

ی م ز  م کرد. دهنم کف کرد انقدر گفتم خوشبختم. چقدر مهمون دارن کنار هر متر
ز
ایستاد و ما رو معرق

ی که انگار ویژه بود ایستاد! خداتي  ز  .جلو یک متر

ز خان-  .سالم شاهتر

 :فرهنگ، فقط رس تکون داد. ترانه به من اشاره کرد و گفتای بود. تی مرد خشن و هیکیل

 .ایشون، آوا دوست صمییم من هستند-

 :بعد به آرتان اشاره زد و گفت

 .ایشون هم آرتان، برادر آوا هستند-

یشتر شد. برای آرتان رسی تکون داد اما ام بش که به من افتاد، برق ترسنایک رو توشون دیدم. حس دلشورهچشم

 :رو به من گفت

 !سالم بانو، خوشبختم-

ها هم مثل من شوکه بودند. آرتان، صدر باز موند! به ترانه و آرتان نگاه کردم، هر دوی اوندهنم اندازه غار عیل

که چند ثانیه نعالوه بر شوکه بودنش، عصتی هم بود. باالخره من حرکات عشقم رو نشناسم یک بشناسه؟ ای

د، اینهاش رو رویچشم تونست ای نیمکه رگ گردنش باد کرده و دستاش مشت شده بودن دلیل دیگههم فشر

 :داشته باشه. تنها تونستم بگم

 !سالم! من هم همینطور-

ز ای بود اما آرتان رو از قبل عصباتز درسته جمله ساده رد و های کنارش کای به صندیلخان اشارهتر کرد. شاهتر

 :گفت

 !چرا ایستادید؟! بفرمایید بنشینید-

با اینکه جمع بست، اما نگاهش به من بود. روی صندیل کنارش نشستم. آرتان هم کنارم نشست و دستم رو از زیر 

ز نیستم از یحر  د که یک لحظه حس کردم که انگشتام خورد شد. مطمت  ز گرفت. اونقدر دستم رو محکم فشر متر

ز و روی من دیدعصباتز بود، اما فکر ک  .نم اون هم برق عجیب نگاه شاهتر

دونم کرد. نیمطور با تعجب داشت به من نگاه مچشمم به ترانه بود که چطور رسجاش خشک شده بود. همون

ام بیشتر شده؛ نیم دونم، هاتي داشتم. حس م کردم دلشورهشون عجیب بود؛ اما یک حدسچرا انقدر برای همه

 !مهموتز هستم این حس و دارم، اون هم میون این همه خالفکار شاید چون االن تو جو 

 داره منظورمون 
ی
تقریبا دو ساعتر از مهموتز عجیب اون شب گذشته بود و اتفاق خاض نیفتاده بود. البته بستیک

ز و روی خودم، و فشار  ز نشستیم، نگاه مرموز و وحشتناک شاهتر از اتفاق خاص، یحر باشه! از وقتر که رس اون متر

ز حاال هم اطراف خونه رو دست ز هماهنگ شده بود. همتر های آرتان و روی دستام حس م کردم. همه چتر

 .هامون محاضه کرده بودندمامور 

ا هوشیاری شون و توان مقاومت رو از دست میدن. هر از چند گایه قرارمون بعد از شام بود که به حدس من اکتر

کنه! خب البته یه دونستم چرا انقدر با شک و تعجب بهم نگاه منیمکردم. مسنگیتز نگاه ترانه رو هم حس 

ز از روی دوشم برداشته هاتي داشتم که نیمحدس شد فعال بهشون اطمینان کرد. امشب که تموم شه یه بار سنگتر

 :شه. آرتان رسش و کنار گوشم آورد و طوری که فقط من بشنوم گفتم

ز و از بدنش جدا مگذره؟ اگه زمان چرا انقدر دیر م- .طور ادامه پیدا کنه رس شاهتر ز  !کنمهمتر

 :طور آروم براش زمزمه کردممنم همون

، شام رسو مکه انقدر خشن نبودی! یه عشقم، تو-  !شه. بعدش هم که تمومکم دیگه تحمل کتز

 !خدا کنه-

ز  و دستش رو جلوم دراز خان به طور ناگهاتز از جاش بلند شد. به سمت من خم شد حرفش که تموم شد شاهتر

 .کرد

 دید؟آوا خانم افتخار یک دور رقص رو به من م-
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ز آرتان و همون دادی؟ ویل خب تونستم حس کنم. یحر میشد حاال به من پیشنهاد نیمطور هم منگاه خشمگتر

د مجبور بودم برای حفظ ظاهر پیشنهادش رو قبول کنم. به آروم دستم رو توی دستش گذاشتم و از جام بلن

ز بهشدم. آرتان ناچار دستم سمت ترانه که با تعجب نگاهمون  رو رها کرد. وسط سالن رقص که ایستادیم، شاهتر

کرد برگشت، و با اشاره دستش ترانه رسی تکون داد و به سمت دی یحی رفت. کیم باهاش صحبت کرد، و م

ز ناگهان آهنگ کامال مالییم پخش شد. گرمای دستش رو روی کمرم حس کردم؛  حالم بد بود و بدتر شد! رفتر

هاش رو که نزدیک گوشم خوردیم. نفسخواستم، ویل به موندن مجبور بودم! آروم با ریتم آهنگ تکون مم

 .رو بستمهامحس کردم، از ترس چشم

 !درخیسر خییل خییل زیباتي بانو؛ تو این جمع م-

 .خواست ادامه بده که آهنگ تموم شدم

 دیگه هم با من برقیص؟ افتخار میدی یک دور -

 :تا خواستم خودم جواب منقز بدم صدای آرتان و از پشت رسم شنیدم

 !اگر اجازه بدید این دور رو با برادرش برقص؟-

ز خان کیم با اخم به آرتان نگاه کرد و بعد با تکون رس از ما جدا شد. نفس راحتر کشیدم و همزمان دست  شاهتر

ش تکیه دادم. هاش گذاشتم و رسم رو به سینههام رو روی شونههای آرتان دور کمرم حلقه شد. دست ی ستتی

بان قلبش زیر گوشم، دیگه هیچ   بود. من باشم آرتان باشه و صدای ضز
ی
صدای تپش های قلبش برای من زندیک

ی از این دنیا نیم ز خوام خدا! رسش رو توی موهام فرو برد. خداروشکر که چراغ ها خاموش بود و کیس نیم چتر

 :نست ما رو ببینه وگرنه حتما شک م کردند. همونطور که موهام رو بو م کشید گفتتو 

ز خان کار دارم، که خودم حلش بزار امشب تموم بشه و همه رو دستگتر کنیم، اون- وقت من حساتی با این شاهتر

 !کنمم

 پارت چهلم

 :خندیدم و گفتم

تتم، عشق من-  !عاشق این غتر

 با من ایننیم-
ی
، تی حرف مطوری یک

 !شم؟ام احساش مجنبهزتز

ساعت میل از هم جدا شدیم و رس جامون برگشتیم. حدود نیمخواستم جوابش رو بدم که آهنگ تموم شد. تی 

شدیم. من و آرتان رو برای شام صدا کردند. نفس راحتر کشیدم. دیگه به آخر بازی نزدیک مگذشته بود که همه

ز بشیم. طبق حدس من بعد از شام شوهر ترانه ایستاد و اعالم یمشام خییل کم خوردیم، چون ن خواستیم سنگتر

 :کرد

 !خب دوستان نوبتر هم که باشه نوبت رسو نوشیدتز مخصوض خودمون-

با این حرفش صدای دست و جیغ بلند شد. کیس که مسئول رسو این نوشیدتز کثیف و الیک بود، وارد شد. رسم رو 

 :گفتمکنار گوش آرتان بردم و  

ز رو میخوری فهمیدی؟-  آرتان هر یحر جلوت گذاشتر

 :با تعجب برگشت نگاهم کرد. چند ثانیه بعد تعجب جاش رو به خشم داد. آروم و با عصبانیت غرید

 خوای؟فهیم یحر مهیچ م-

ی نیم- ز  !شهآره، تو کاری که گفتم رو بکن. چتر

ی نیم- ز ، چتر  !شه؟یعتز یحر

 .به من اعتماد کن-

ز هم با سه تا گیالس پر کرد. تک  با شک تنها  رسی تکون داد. چند تا گیالس جلوی ما دو تا گذاشت. جلوی شاهتر

تکشون رو خوردیم. بعد از چند دقیقه دستم رو جلوی دهنم گرفتم و عق زدم. از جام بلند شدم و با دو خودم رو 

 .به رسویس بهداشتر رسوندم

 (!که آرتان روت تاثتر گذاشتهنه، مثل این)

 !ت رو دارم، نه وقتتبرو فعال! نه حوصله-
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دم فقط، صدای آرتان و ترانه رو از پشت در م ز شنیدم. خودم و توی دستشوتي انداختم و در رو قفل کردم. عق متر

ون کشیدم  .صدای هر دو نگران بود. در رو باز کردم و تی حال خودم و بتر

؟آوا چت شد یک-  دفعه، خوتی

 :ترانه رو دادم. با صدای آروم گفتمتنها با تکون رس جواب 

احت کنم؟شه یه چند دقیقه تو ییک از اتاقترانه م-  ها استر

 .آره عزیزم، چرا که نه! همراهم بیا-

 :آرتان دست زیر بازوم انداخت و کمکم کرد تا به اتاق مورد نظر برسم. ترانه در اتاق رو باز کرد و گفت

- . احت کتز  خوای من کنارت بمونم؟معزیزم اینجا میتوتز استر

 :صدای آرتان بلند شد

بانید؛ زشت- ز  !ممنون ترانه خانم! خودم همراهش هستم. شما متر

ون رفت. بعد از پنج دقیقه از روی تخت بلند شدم و دست بردم زیر   از اتاق بتر
ترانه رسی تکون داد و با نگراتز

ون کشیدم و روی تخت گذاشتم.  لباس ها رو توی دست گرفتم. تی توجه به  تخت. ساک کوچک مشیک رنگ و بتر

 .کرد، وارد حمام شدمآرتان که با چشم های گرد شده به من نگاه م

ون آوردم. بعد از تعویض لباس از حمام خارج شدم. آرتان همونطور خشک  لباس مجلیس رو به سختر از بدنم بتر

 .شده بود

؟! وقت زیادی نداریم-  !منتظر یحر هستر

 کار کنم؟یحر -

 .اش حرصم گرفتاین گیجی  از 

 .لباسات و عوض کن دیگه-

 .هاش رو عوض کرد. همچنان تو شوک بوداون هم تو حمام لباس

 !شده آوا؟ مگه حالت بد نبود؟ یحر -

 :آوردم، گفتمهای ضد گلوله رو از ساک در مدر حایل که داشتم جلیقه

 !م که بخواد حالم بد بشهنه بابا، تو هم باورت شد؟! ما اصال از اون نوشیدتز نخوردی-

 !پس اون یحر بود که خوردیم؟-

 :بستم، گفتمرفتم پشت رسش ایستادم. در حایل که داشتم جلیقه رو براش م

بت! طعمش رو حس نکردی؟-  رسر

 :با تعجب گفت

 !چطور ممکنه-

 :جلیقه ی خودم رو دستش دادم و با حرص گفتم

وع م.شه. همه-  !گمرو بعد بهت میحر  فعال این و ببند االن ماموریت رسر

سید. جلیقه رو برام بست. ماسکش رو دستش دادم. دو تا کلت  ی نتر ز رسی تکون داد و با وجود رسدرگم بودنش چتر

رو که تو ساک بود برداشتم و دوباره اون رو زیر تخت گذاشتم. پنجره رو باز کردم؛ ارتفاع زیاد بود، ویل پر از گلوله

ز پریدیم. آروم آروم به محافظز که جلوی در بود نزدیک شدیماونقدری سخت نبود. از پنجره   .پایتر

های تو باغ رو هم، باهم از پا محکم و ناغافل با کلت زدم تو گردنش، بیهوش جلوی پام افتاد. بقیه محافظ

وهامون که دور تا دور خونه رو به طور  درآوردیم. آروم در باغ رو باز کردم. به محض باز شدن در باغ نتر

 .تمام سعیمون تو این بود که صداتي تولید نکنیم. محسوس پر کرده بودند توی باغ اومدندنا

 پارت چهل و یکم

جا گذاشته هاتي هم که بیهوش کردیم، همونکجا دیدی نداشت. محافظشون رو بردم پشت باغ که به هیچهمه

ون آوردم. سه تا از ای که قبال هم یه نمونه ازش رو براشون فرستاده بودم؛ از بودم. نقشه زیر جلیقه بتر

ین  .هاشون رو جدا کردم. نقشه رو جلو خودمون گرفتمبهتر

وهات پوشش بده. رسوان محمدی در ورودی سالن رو داشته باش. رسوان - رسوان اسدی در پشتر رو با نتر
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وهات پر کن؛ ممکنه بخوان از پنجره ها فرار کنند  !احمدی دور تا دور ساختمان رو با نتر

ام آروم گذاشتند و گفتنده  :مه اشون همزمان احتر

 .چشم قربان-

 :رو به آرتان گفتم

 ...رسگرد ما هم-

 :با صدای جدی اش ادامه داد

 !طبیعتا باید وارد مهموتز بشیم-

 .رسی تکون دادم

 !دقیقا-

و  یننتر همه تو جای خودشون ترین صدا ها بودند. بدون کوچکهاتي که قرار بود با ما وارد مهموتز بشن از بهتر

ها جلوتر از ما شد مشکیل نبود! دو تا از رسباز مستقر شدند. هرچند با این صدای موزیک، اگر صداتي هم تولید م

 .کردیمی هم حرکت مکردند. در رو برامون باز کردند و کناری ایستادند. من و آرتان شونه به شونهحرکت م

ز که هوشیارتر بودند متوجه  وارد مهموتز که شدیم، فقط چند نفر  خان، ی ما شدند. ترانه، شوهرش و شاهتر

 :ها حالشون نامساعد باشه، تا بقیه! آرتان با صدای بلند گفتجزوشون بودند. بیشتر ترجیح میدادم این

 !رو جمع کنیدبس کنید دیگه، خودتون-

 :من حرف آرتان و ادامه دادم تکشون پیدا بود. با این صدا توجه همه به ما جلب شد. ترس تو چشم تک

یددست-  !هاتون و باال بگتر

 !به فکر مقاومتم نیفتید چون دور تا دور ساختمون پر از مأموره-

ز جمعیت افتاد. همه با وجود هوشیاری خییلبا این حرف همهمه وع به فرار کردند. آرتان خییل کمای بتر هم، رسر

 :دستش رو تکون داد و بلند گفت

یدشون-  !بگتر

ی که ما فقط به خاطر آدمچ ز هاش اینجا بودیم. چشمام گرد شد، چطور من شمم رو چرخوندم سمت اون متر

 .دقتر کردم! نباید چشم از روشون برمیداشتم. دویدم سمت حیاط، آرتان هم همراهم اومدانقدر تی 

 !شده آوا؟یحر -

. فکرشم نیم- ز کردم بخوان از اون اسنیستند آرتان! رفتند سمت راه مخقز  !تفاده کتز

 چطور مگه؟-

 :همونطور که م دویدم گفتم

 !چون اصال قابل استفاده نیست-

دم اونجا  ز باالخره به اون در مخقز روی درخت رسیدم. اینجا رو به زور پیدا کرده بودم. همونطور که حدس متر

دم فریاد کشیدمبودند! داشتند فرار م ز  :کردند که پشتشون رسیدم. همونطور که نفس نفس متر

 !ایست! ایست-

هم با با فریاد دومم پشت یک درخت پناه گرفتند. آرتان رسی    ع خودش رو کشید سمت یک درخت، دست من

ز گلوله که بلند شد؛ درگتر شدیم. آرتان خواست موضعش رو عوض کنه که  خودش کشید و برد. صدای اولتر

ز و از در   :د به خودش م پیچید. جیغ زدمصدای گلوله و سپس آخ آرتان بلند شد! افتاده بود روی زمتر

 !آرتان-

رو شنیدم. از این حواس پرتر من استفاده دویدم سمتش و کنارش رسیدم. حواسم به عشقم بود که صدای پاشون

ها شلیک کردم. دلم نیومد به ترانه بزنم! مرد روی کرده بودند. یه مسافتر رو دنبالشون دویدم و سمت ییک از مرد 

ز افتاد. ترانه و  ز ایستادم؛ و قبل از اینکه به  زمتر اون ییک فقط چند لحظه ایستادند و دوباره دویدند. باال رس شاهتر

 .خودش بیاد، دستش رو به شاخه درخت کناریش دستبند زدم. دوباره پیش آرتان برگشتم

 چهل و دوم پارت

خوام بهش . حتر نیمدستم رو روی بازوی خونیش گذاشتم. خداروشکر تتر به بازوی چپش خورده بود، وگرنه.. 
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 .فکر کنم! آرتان رو با کمک خودش به آمبوالنس رسوندم

 .پشت ساختمون ییک دیگه هم مجروح، اون رو هم بیارید-

 .چشم قربان-

دن آرتان به مسئوالن آمبوالنس، به سالن برگشتم. همه رو تو سالن دستگتر کرده بودند؛ فقط ییک دو  بعد از ستر

انتقال بودند. سه تا از مامور ها رو صدا کردم و به سمت اتاق ها راه افتادم. من مطمئنم نفر مونده بود که در حال 

این اتاق ها خایل نیستند! در اتاق اول رو که باز کردم سه تا دختر م س *ت بودند. از ترس رنگ به صورتشون 

 :نداشتند. تی سیم رو دستم گرفتم و گفتم

 .ال اتاق اولسه تا مامور زن بفرستید سالن طبقه با-

 !چشم قربان-

 .ها رو بهشون بستر های خانم که رسیدند اینستوان قاسیم اینجا بمون. مامور -

 !بله قربان-

ی که مشغول بدون حرف دیگه ای به سمت اتاق دوم رفتم. اینجا وضع خییل بدتر بود! دستر زدم رس شونه دختر

 .مواد کشیدن بود

ی نداری؟ تعارف نکن - ز  !بگو؟کم و کشی چتر

 .رو به من دوخت. بازوش رو گرفتم و بلندش کردمرسش رو بلند کرد و چشمان خمارش

 !نگاه م.کنه تنه لش-

ون و پیش همون سه نفر پرتاب ش کردم. بقیه اتاق ها رو هم گشتم و همه رو از ساختمون خایل از اتاق بردم بتر

 زخیم شدن آرتانه مطور کخییل خورد بود. این مأموریت اونکردیم. اعصابم خییل
ز
 خواستم پیش نرفت! از طرق

 ...و از طرف دیگه فرار ترانه و شوهرش

 !این اصال برای سابقه متز که تا حاال کیس از زیر دستم در نرفته، خوب نبود

امروز خییل هیجان ضف کرده بودم. پلیس ها رو فرستادم برن، آمبوالنس هم که خییل وقت بود رفته. وارد 

 ای خونه
ی
ین لحظات زندیک بان ما بود. خونه ای که من داخلش بهتر ز رو تجربه کردم. تو این امشدم که دو ماه متر

 !خونه بود که عشق رو تجربه کردم

ون آوردم. خودم رو به بیمارستان رسوندم. سوییچ رو به نگهبان  ز آرتان رو که تو حیاط پارک شده بود بتر ماشتر

 سوییچ رو گرفت و رفت. رو به خانیم که بیمارستان دادم. اون هم که لباس 
ز
و حال من و دید، تی هیچ حرق

 :مشغول چک کردن پرونده ها بود گفتم

 ببخشید خانم! االن یه مجروح رو آوردن که بازوش تتر خورده بود؛ کجاست؟-

نش، ویل اجازه خانوادهگید؟ ماون پلیس رو م-  .اش رو میخوانخوان به اتاق عمل بتی

 م امضا کنم؟من م تون-

 شما چه نسبتر با ایشون دارید؟-

 !همشش هستم-

 مدریک هم دارید؟-

مون گرفته بودم رو درآوردم  .دست تو کیفم بردم و صیغه نامه ای که االن از دفتر

 !ی ماستاین صیغه نامه-

رم رو امضا روم گذاشت. بعد از این.که فازم گرفت و نگایه بهش انداخت. رسش رو تکون داد و فرم رو جلوی

 :کردم، گفتم

نش اتاق عمل ببینمش؟م-  تونم قبل از اینکه بتی

 .بله، اتاق دویست و ش هستند-

 !ممنون-

هاش باز بود و به قطرات رسم که به دستش صیغه نامه رو ازش گرفتم و به سمتر که نشونم داد رفتم. چشم

 .اش رو بوسیدمکرد. جلو رفتم و آروم پیشوتز وصل بود نگاه م
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 خوتی عزیز دلم؟-

 .تنها رسی تکان داد

 آرتانم، یحر شده؟-

 !چرا انقدر دیر اومدی؟-

 .عزیزم! مثل بچه ها بهونه گتر شده بود

م که بتونم برای عملت رضایت بدم یا نه؟رفتم صیغه نامهعشق من، باید م-  امون رو بگتر

 شد؟یعتز بدون اون نیم-

 .نه دیگه عزیزم، نسبت م.خواست-

هام رو تر شده بود. پشت در اتاق عمل نشسته بودم. چشمه فهمیده بود برای یحر نیومدم، دلخوریش کمحاال ک

  ...بستم. روزی که م خواستیم صیغه کنیم

 پارت چهل و سوم

هاتي که اصال توقعش رو نداشتم. دقیقا روزی که قرار بود به اون خونه بریم، این بحث مطرح شد. تمام مأموریت

ز رفته بودم، گرویه بود. ویل چون این مأموریت دو نفره بود باید حتما صیغه م پیش از این کردیم. با این قوانتر

ز سغ م کردم ماموریت  .رو قبول نکنمهای گرویهآشنا بودم! به خاطر همتر

آدم  چون اینبار قبول کرده بودم نتونستم زیر حرفم بزنم. با جدیت تمام و حس بد صیغه کردیم. خداییش آرتان

 .خییل خوتی بود. هیچوقت از این موضوع سو استفاده نکرد

ون آوردند!چشم هاش بسته بود و باالخره بعد از یک ساعت که برای من اندازه یک سال طول کشید آرتان رو بتر

که از خوب بودنش دستش باند پیجر شده. دلم ضعف رفت برای اون هیکل خوابیده روی تخت! بعد از این

ز شدم،   .با آرین تماس گرفتممطمت 

  ...سالم آری-

ا؟-  به به سالم آوا خانم، چه ختی

ز بیا بیمارستان-  !ببتر

؟-  !برای یحر

ش، بیا، بهت م-  .گمچقدر سوال میتر

 .باشه، نیم ساعت دیگه اونجا هستم-

 .بدون خداحافظز قطع کردم. خوبه باز خواب نبود چون ساعت دو شب عذاب وجدان م گرفتم

 !عذاب وجدان حالیتهچقدرم تو )-

 !باز تو پیدات شد؟-

 .من نرفته بودم که، همیشه هستم-

 !این هم از شانس گند من دیگه-

؟- ی گفتر ز  چتر

 (.نه بابا تو برو بخواب دیر وقته-

 !شوهری ولم نکنه برهایم. تو این اوضاع تی که آرتان بفهمه چه دیوونهخدای،ا من و شفا بده، قبل از این

 .و که تو راهرو دید، به سمتم اومدآرین رسید. من ر 

 شده؟ رو، یحر آوا! بچه کشتر من-

 .آرتان تتر خورده-

؟-  !یحر

 :ام گذاشتم و گفتمصدای فریادش تو راهرو پیچید. انگشتم رو روی بیتز 

ته-  !هیس، چه ختی

ز تر آورده بود، گفتدر حایل که صداش  :رو پایتر

؟-
ی
 !آرتان تتر خورده، االن به من مییک
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 .عملش بودم، وقت نشددرگتر -

رو براش توضیح میدادم وارد اتاق آرتان شدم. چشمم که به چشم های بازش افتاد؛ حرفم همزمان که داشتم ماجرا 

جوتز زد. لبخندش رو جواب دادم. با صدای ضعیقز رو قطع کردم. باال رسش ایستادم. تا من و دید، لبخند تی 

 :گفت

! عزیزم خسته ای- احت کنتو که هنوز اینجاتي  .؛ برو خونه استر

ایط هنوز هم به فکر من بود  .محو چشم های خوشگلش شده بودم. تو این رسر

 جانم؟-

رو ندیده بود، من هم که به کل یادم رفته بود. همزمان صدای آرین هر دوی ما رو به خودمون آورد. آرتان که آرین

 .زدهاش از شیطنت برق مبه آرین نگاه کردیم. چشم

 !هم آره؟ چطور مخش رو زدی؟ این مقاوم تر از این حرف ها بودداداش شا -

 کار داری خرمگس؟تو یحر -

 .کردبا این حرف، دو تاتي زدیم زیر خنده. آرین هم پوکر فیس نگاهمون م

 .خب برام سوال پیش اومد-

  ...سوالت شخیص بود-

 :میون حرف آرتان اومدم و گفتم

 !رو نزدآرین خان، مخم-

 .تر به خودش اومد، اما آرتان هنوز تو شک بودجب به من نگاه کردند. آرین زود هر دو با تع

 کار کرد خواهر؟پس یحر _

ز این- ز تا آسمون فرق بتر  !هاآرتان مخ من رو نزد، دلم رو به دست آورد! زمتر

 های آرتان از تعجب خایل شد و عشق جاش رو گرفت. آرین در حایل که داشت از اتاق خارجدفعه چشمیک

 :شد، با لبخند ویل با لحتز که انگار چندشش شده گفتم

 ها! مثل اینایش، لوس-
ز
ون تاچشم و گوشم باز نشدهکه من این جا اضاق  .ام. برم بتر

 .آرتان اخیم کرد که اون هم رسی    ع فلنگ رو بست

 پارت چهل و چهارم

 :هام گرفتم و گفتمدستش رو توی دست

 خوتی عزیز دل؟-

 ببینم و بد باشم؟ شه تو رو مگه م-

یز از عشق بود، درست مثل چشم های منچشم   ...هاش لتی

احت کوچیک برم گردم. بهم اخیم کرده آرتان صبح من رو به زور به خونه فرستاد؛ ویل من گفتم بعد از یک استر

ز رو دم در پارک کردم، چون ییک دو ساعت دیگه م . وارد خونه خوام برمبود که با چشمک جوابش رو دادم. ماشتر

 .دونمکه شدم هیچکس از اومدنم ختی نداشت؛البته اگر این آرین ده *ن لقر نکرده باشه، که خب بعید م

 :از در سالن که وارد شدم سکوت مطلق تو خونه بود. با صدای بلند گفتم

 !تو رو خدا نیم خواد بیاید استقبال-

خونه و آوینا از اتاق ب ز ون اومدند. آوینا اشک تو چشمبا صدای جیغ من مامان از آشتر هاش جمع شده بود و باالی تر

ه من رو نگاه م کرد. مامانم بغضش رو قورت داد و گفت ه، ختر  :پله ها ختر

وع کرد. دختر بزار برش-  .باز جیغ جیغ.هاش رو رسر

 :دیم، گفتطور که همدیگر رو ب *غ ل کرده بو لبخندی زدم. با بغض جلو اومد و من رو به آغ *وش کشید. همون

 .نبودی خونه سوت و کور بود-

ز اومد و مامان رو از من جدا کرد و خودش رو تو بغلم جا داد. مامان با کفگتر تو دستش زد به کمر آوینا و  آوینا پایتر

 :گفت

اره دو دقیقه ما این رو ب *غ ل کنیم- ز  !باز تو حسودیت شد بچه؟ پررو هیچ وقت نمتر
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 !آبجی خودمه خب-

و بچگونه و با حسودی زد که من خندیدم و اون رو بیشتر به خودم فشار دادم. مامان هم که سغ  انقدر این حرف

خونه برگشت. از هم جدا شدیم و به اتاقم رفتیم. آوینا روی تخت نشست. داشت خنده ز اش رو قایم کنه و به آشتر

 .منم سمت کمدم رفتم، تا لباس بردارم

 یم؟خب، تعریف کن چطور شد ما جاری هم شد-

 .نخود تو اون ده *ن آرین خیس نمیخوره-

 .وا! خب باالخره که م فهمیدم-

 !آره، ویل نه دیگه به این رسعت-

؟-
ی
 نیم خوای بیک

 !شدش رو خودمم نیم دونمواال یحر -

؟-  یعتز یحر

 :خودم رو روی تخت پرت کردم و گفتم

 آرتاتز که من تو مأموریت شناختم با آره بخدا نیم دونم، فقط وقتر به خودم اومدم که دیدم عاشق شدم! اصال -

ز تا آسمون فرق داشت  که تو اداره بود، زمتر
 .آرتاتز

 :با فضویل گفت

 .خب تعریف کن-

 !رو تعریف کن؟ گفتم دیگه. پررو شدی هایحر -

 :با مشت به بازوم کوبید و گفت

 مثال؟-
ی

 !خب یحر میشه بیک

 :فتمشدم، گاز رو تخت بلند شدم و در حایل که وارد حموم م

 .فضویل موقوف، کار دارم-

تونم طوی هم مرو واسه سه ساعت بعد کوک کردم. اینمبعد از یه دوش حساتی خواب خییل م چسبید. گوشر 

ه، باید شه ویل دلم آروم نیمدونم مامان خییل سخت راضز مبابا رو ببینم، هم به بیمارستان برگردم. م گتر

 .واب رفتم. با صدای زنگ گوشیم به زور از تخت دل کندمبرگردم. با کیل فکر و خیال به خ

ز دست و صورتم لباس هام رو با مانتو شلوار ساده ای عوض کردم. شالم رو تو دست گرفتم و از اتاق بعد از شستر

دند. به جمعشون پیوستم و گفتم ز  :خارج شدم. سه تاتي تو نشیمن نشسته بودند و با هم حرف متر

 !کم بود  جمعتون جمع بود گلتون-

، مامانم گفت
ی
 :بابا با شنیدن صدام رسی    ع بلند شد. ثانیه ای بعد تو آغوشش بودم. بعد از رفع دلتنیک

 کجا به سالمتر شال و کاله کردی؟-

 !بیمارستان-

 بیمارستان چرا بابا جان؟-

 :به سمت پدرم که کیم هم نگران شده بود برگشتم و گفتم

 .تتر خورده همکارم که تو این ماموریت باهام بود -

 .خب االن که وقت مالقات نیست-

 :اینبار آوینا مداخله کرد و من رو نجات داد

ه پیش همکارش باشهخواد بره همراه بایسته؛ دلش اینجا آروم نیمبابا، م- ه. بهتر  .گتر

 پارت چهل و پنجم

 !خب، برو. فقط مواظب خودت باشخییل-

 .چشم-

ون زدم. رس راه، کنار یه میوه با این حرف بابا، مامانم دیگه نتونست  کردم و از خونه بتر
اض کنه. خداحافظز  اعتر

داشتم. گیالس، آلو و هلو خریدم. از بقایل کنارش دو تا کمپوت و سه تا آبمیوه بزرگ فروشر نزدیک بیمارستان نگه
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ز که خواستم وسیله ز رو کنار بیمارستان پارک کردم. همتر ز بها گرفتم. ماشتر ردارم، چشمم به رو از تو ماشتر

 .ویتامیتز رو به روی بیمارستان افتاد

ز برگردوندم و به ویتامیتز رفتم. یه آب هوی    ج بستتز برای خودم، و یه آب انار هم که ها وسیله رو به ماشتر

سازه برای آرتان گرفتم. آبمیوه به دست جلوی در اتاقش ایستادم. حاال یک م.خواد این در رو برای من باز خون

با آرنج به در زدم. توقعش رو نداشتم؛ ویل آرین در اتاق رو باز کرد. جلوی در خشکش زد. کنارش زدم و وارد کنه؟ 

ه شده بود  .اتاق شدم. به سمت تخت آرتان رفتم که با لبخند به من ختر

 .عزیزم ببخشید دیر اومدم. منتظر بودم بابا رو هم ببینم بیام-

احت کناین چه حرفیه فدات بشم! من که بهت  -  .گفتم نیا و استر

 :دادم گفتمدر حایل که آب انار رو دستش م

، برام زهرمار م.شه- احتر که تو، روی تخت بیمارستان تنها باشر  .استر

 بزنه که صدای آرین مانع شد
ز
 :خواست حرق

 !بابا تو دیگه خییل نامردی-

 :با تعجب گفتم

 چرا؟-

 جا دارم؟هم آرتان تنهاست به نظرت؟ من آیا نقش شلغم و اینآبمیوه خریدتز که من و آدم حساب نکردی، حاال-

ل مآرتان بلند خندید؛ من هم در حایل که خنده  :کردم با خونشدی گفتمام رو کنتر

 !روی بیمارستان، برو خودت بخرروبه-

 :هاش از این پر روتي من گرد شده بود. با خونشدی سمت آرتان برگشتم و گفتمچشم

 .سازهآب انار برات مفید. خون از دست دادی فدات بشم، بخور خونعزیزم بخور -

وع به خوردنش کرد. آرین آه بلندی کشید و گفت  :با لبخند نگاهم کرد و بعد رسر

! عیب نداره االن م_  .خرمرم واسه خودم مقشنگ من رو با دیوار ییک گرفتر

 !وایستا-

ز و سمتش پرت کرد  .م. رو هوا گرفتش و با تعجب من رو نگاه کردبا ذوق سمتم برگشت. سوییچ ماشتر

 .هاتي که گرفتم رو از روی صندیل عقب بیاروسیله-

 پرروتي من رو دید، به نشونه تأسف رس تکون داد و رفت. آرتان خندید و گفت
 :پوکر فیس نگاهم کرد، ویل وقتر

 چرا زحمت کشیدی عزیزم؟-

 !زحمت یحر عشقم؟ تو رحمتر برای من-

 !وری جواب این همه محبتت رو بدم. تا آخر عمرم نوکرتم عزیز دلدونم چجنیم-

 !تو تا آخر عمرمون سایه رس باش، نوکر یحر -

 !هام، فدای توتي که جانان متز آواها و نداشتهتمام داشته-

ی وجود نداشت ز ز من و آرتان جز عشق هیچ چتر  .عشق بود و عشق! بتر

*** 

ی با اون بودن. خییل زود بود! لحظهمحبتم، منم و حشت لحظهی تی خونهها، دوباره منم و دوباره منم و خاطره

برای جداتي زود بود! برای فاصله زود بود! خسته بودم از این فاصله، و البته شکستتز در کار نبود؛ این فاصله 

  ...شکستنیم

 ای خوشبختر وهاز اون روزهای خوب با آرتان بودن، فقط یه آلبوم مونده. یه آلبوم پر از لحظه

های خوب، و دو تا حس! عشقر که یک قلب خسته! خسته از این همه ناجوانمردی روزگار! یک ذهن پر از خاطره

 دنیا داره. من حشت م
ی
کشم، همیشه با من و جدا شدتز نیست؛ حشت، واژه کوچیکیه، ویل دردی به بزریک

هاتي که مثل ابر گذشت. سهم من از آرتان کم تک لحظهروزی هزار بار این حشت رو حس م کنم. حشت تک

 عمرم با خاطرات همون لحظه
ر
 .ها بگذرهبود؛ خییل خییل کم! یه مدت کوتاه داشتمش، تا باق
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 پارت چهل و ششم

ها براتون تکرار بشه؟ من حاضز بودم یک روز از تا حاال شده بخواید نییم از عمرتون رو بدید، تا بعیصز لحظه

 متز که یک های با آرتان روز 
ی
م! من یک ساله با این درد خو گرفتم. زندیک بودن رو دوباره تجربه کنم و بعد بمتر

هاش استر بود؛ یک ساله رسد شده. رسد تر از زمستوتز که بوی شب یلداش میاد. رسدتر از خانواده از شیطنت

ز اینجا  !پایتر

ان گناهانم دارم. من اینمن دیگه تغیتر کردم! من به اون دختر شیطون قبل بر نخواهم گشت.  جا سغ در جتی

  ...اینجا به انتظار مرگ م شینم؛ در تنهاتي های خودم

ای که گرفتم جوری بود که حتر تو روز اتاقش تاریک بود. مسخره است اما حتر سلیقه ام هم تغیتر کرده خونه

 که به جز چند تا از اثاثیه تمام مشیک بود کجا و اتاق قبیل کج
ر
 ا؟بود. اتاق

ی که بهش عشق م ز ورزید صدمه دیدید؟ اگه نه که انشأهلل هیچوقت براتون اتفاق نیفته. من از تا به حال از چتر

به به خوردم ... ضز ای که حتر اسم پلیس و پلییس شغیل که تمام عمرم رو برای رسیدن بهش گذاشته بودم ضز

 .اسب نبودکنه. مادرم حق داشت! این شغل برای من اصال منحالم رو بد م

ز راضز م ، مثل متتر
شدم، این اتفاق نیم افتاد! زیاده خوایه مرا به این روز شاید اگر به بخش اداری و اطالعاتر

انداخت. من در هیجان؛ بیش از اندازه خواستم. در حدی که تو اداره تنها زن بخش عملیاتر شدم. آه عمیقر 

ز شد  من با ای کاش ها عجتر
ی
 .ه بودکشیدم این روز ها زندیک

  ...ام از عشق جدایم نکنیدعاشق خسته

  ...جز همان عاشق دل خسته صدایم نکنید

م ز پشیماتز خویش  !بگذارید بمتر

 .هایم نکنیدباز همسفر خاطره

*** 

نیم و تر از ما تو دنیا وجود نداره. ساعت یککردم خوشحالاون شب انقدر باهم حرف زدیم و خندیدم که حس م

وع شدبخشر اثر آرامشب بود که انگا ز رفت و دردش رسر  .هاش از بتر

 .بخش برات تزریق کنهآرتان عزیزم، بزار برم به پرستار بگم آرام-

 !نیم.خواد عزیزم، من خوبم-

ایط هم سغ م کرد محکم باشه. درد تو صورتش خودش رو به خوتی نشون م داد. فدای مردم بشم که تو این رسر

بخش زد. بعد از اون آرتان به خواب رفت. وقتر متوجه شد درد داره، براش آرام پرستار خودش ساعت دو اومد. 

 .من هم یکم باال رسش بیدار موندم. وقتر متوجه شدم دیگه درد نداره رسم رو روی دستش گذاشتم

ه بلند هام رو باز نکردم. صدای خندنفهمیدم یک خوابم برد. با صدای پچ پجر که تو اتاق بود بیدار شدم؛ اما چشم

 .شد. صدای آرتان خییل آروم به گوشم رسید

ه؟ االن بیدار م-  !شهعه چه ختی

 :صدای یک مرد غریبه رو شنیدم که با خنده گفت

 .مطمئتز خودتر آرتان؟ من میگم تو ماموریت عوضت کردند! تو انقدر احساساتر نبودی-

 .تو اتاق با تعجب در گردش بودهام رو آدم های با شنیدن این صدای نا آشنا از جام پریدم. چشم

 .شب بیدار بوددیدید گفتم بیدار میشه؟ بیچاره تا نیمه-

 :زد، گفتاش خییل مهربون میک زن که چهره

، عزیزم! چقدر خوشگلم هست-  !آیحز

هام از اوتز که بود، گردتر شد. رسم رو سمت آرتان چرخوندم. با دیدن چهره ام فهمید من هنوز ویندوزم باال چشم

طور نیومده. بلند زیر خنده زد که بقیه رو هم به خنده انداخت. همون زن جلو اومد و محکم بغلم کرد. همون

ون اومدشوکه فقط به آرتان نگاه م  .کردم. بعد از چند ثانیه از بغلم بتر

 .الیه من قربون عروس مهربونم برم-

 .انقدر گیج بودم که فکر کنم خودشون هم فهمیدن
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 د دقیقه ما دو تا رو تنها بزارید؟شه یه چنم-

ون رفتند  .اون خانم و آقا رس تکون دادن و از اتاق بتر

 پارت چهل و هفتم

 :اش رو گرفت و گفتبردم. به زور جلوی خندهام افتاد که هنوز در برهوت به رس منگاهش به چهره

 .عزیزم، این خانم و آقاتي که دیدی پدر و مادر من هستند-

 !جان؟-

 :انیه بعد که منظور حرفش رو درک کردم؛ با مشت به جونش افتادم و گفتمچند ث

کردی از کاری متوتز قبلش منم بیدار کتز مثل آدم جلوشون ظاهر بشم؟ حتما باید یهآرتان خییل نامردی! نیم-

 !دیدار اول منگل بودنم و نشون بدم؟

 :زد، گفتجفت مچ دستام رو محکم گرفت. با لحتز که خنده درش موج م

؟ خانم من تِک - ؟ خجالت نیم کیسر ِ ؟ منگل یحر ِ
ز
 !خانم این چه حرق

 !هاش خداتي تِک آره تو منگیل-

های شیطون به ما نگاه م کرد. پشت رسش هم مامان و به سمت آرین که جلوی در ایستاده بود برگشتم. با چشم

 .کفشم محکم به بازوش خوردبابای آرتان ایستاده بودند. کفشم رو در آوردم؛ پرت کردم سمتش...  

 !آخ! بشکنه دستت وحیسر -

 !خدا نکنه بیشعور؟ دست زنت بشکنه-

 :آروم با دست به پای آرتان زدم و گفتم

 دست خودش بشکنه؛ چرا زنش؟-

 !چطور مگه؟-

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 !یادت رفته؟ زنش آبجی مِن ها-

 ِا، راست م_
ی
 .یک

. مامانش دوباره با شعف جلو اومد و من رو ب *غ ل کردمامان و باباش که از خنده کم مو  ز  .نده بود غش بکتز

م اومده-  گتر
 .خدایا، چه عروس شیطوتز

 :بدون اینکه خجالت بکشم گفتم

  ...زارن کهاین پشاتون اعصاب واسه آدم نیم-

 !حق داری بخدا-

ز   :جفتشون با هم گفتر

 !مامان-ِِ 

 ! دوست دارمیامان، من از اولم گفته بودم دختر بیشتر -

ز بهش بگوبابا تو یه-  .چتر

 .باباش جلو اومد و دست رو شونه ی من گذاشت

ز پدر ها دختر بیشتر دوست دارن-  !واال بابا جان، از قدیم گفتر

 .براشون زبون در آوردم که همه رو به خنده انداخت

این ازدواج کتز پدر و مادر برامون  شو. این نیومده جای ما رو گرفت، االن تو با خیالگم بیا و تی آرتان، من م-

 !مونه هانیم

 :آرتان با عشق به من نگاه کرد و گفت

ز برای من کافیه- ه ویل خودش باشه؛ همتر  .همه ی دنیا رو ازم بگتر

 :آرین با دست به پیشونیش کوبوند و گفت

 !این هم از دست رفت-

ی شد. االن از اون تتر فقط ی
 مونده. امروز قرار آرتان سه روز تو بیمارستان بستر

ر
ه باند دور بازوش و کیم درد باق
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 !مون برای خواستگاریبود مامان جون زنگ بزنه خونه

؛ آخه از حاال مامان جون؟)-  !تو چه زود صمییم م شر

 ...آره مگه چیه! مادر شوهره، تاج رسه-

وع کن-  .(اصال بزار اول بیاد، حداقا یه انگشتر نشون برات بندازه، اون موقع رسر

وع کنم مزاحم من نشو-  .عشقم کشیده از االن رسر

ین-  (!خود شتر

گم برو بابا؛ با خودم بحث م کنم. ام به خودم مدستم رو تو هوا به نشونه برو بابا تکون دادم. به خدا من دیوونه

ویزون شدیم. مامان این رو دیگه کجای دلم جا بدم. صدای زنگ تلفن ریشه افکارم رو برید. با آوینا از باالی پله ها آ

 .با کیل غر غر تلفن رو برداشت

 .سالم بفرمایید-

 :کیم مکث کرد و مالیم تر گفت

 .بله خودم هستم-

...- 

مون؟- ؟ برای کدوم دختر  امر ختر

...- 

 !آوا؟-

 .دادزد، چون مامان فقط با تعجب گوش مانگار مامان جون داشت حرف م

تون م کنمبسیار خب؛ اجازه بدید من به پدرش بگم -  .ختی

...- 

 !خییل ممنون، خدانگهدار-

ز که تلفن رو قطع کرد بلند داد زد  :همتر

 آوا،آوا کجاتي بچه؟-

ز رفتمبا تعجب و شک از پله  .ها پایتر

 بله مامان، کاری داری؟-

 شناش؟تو آرتان ریایح م-

 .سغ کردم خجالت بکشم اما انگار شدتز نبود

 بله مافوقمه، چطور مگه؟-

 !گذرهیل چپ چه خوش مکوچه ع

زنگ زدن میخوان بیان خواستگاری. هیچ الزم نیست از این اداها در بیاری. من تو رو بزرگت کردم، خجالت که -

 !حالیت نیست کال

؟مامان چرا این.طوری م-
ی
 یک

 !دونم تو ختی داشتر دونم دیگه. تازه این هم مخب م-

؟-  !یحر

 .با تعجب نگاهش کردم

 .گفتمامان آرتان م-

 :زیر ل  *ب زمزمه کردم

 .ای از دست تو مامان جون-

 :بعد بلند گفتم

؟خوای یحر خب حاال م-  کار کتز

 :با شیطنت گفت

نم میگم اویک شده- ز ، نیم ساعت دیگه زنگ متر  .هیجر
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، بعد؟مگه نگفتر به بابا م-
ی
 یک

 .برو دنبال لباسزنه. خواستم کالس بزارم حاال هم با آوینا بابات رو حرف من حرف نیم-

 .با گیجی تمام نگاهش کردم

 .خوای؟ این ها فردا شب میانای منم با این بچه بزرگ کردنم. برای خواستگاری لباس نیم-

 پارت چهل و هشتم

 کار کنم خب؟ای وای خاک بر رسم! مامان فردا؟ من یحر -

، بکن. ویل رس فیل هوا کن! بدو با آوینا تا آخر شب هرکار م-  .من غر نزن خوای بکتز

 .چشم-

 .بدو از پله ها باال رفتم

 یحر شد آوا؟-

 :گشتم گفتمدر حایل که دنبال گوشیم م

 !قرار خواستگاری رو فردا گذاشتند. من هیجر ندارم-

 .رم حاضز شمعه، خب پس منم م-

 ...زنم به آرتان به آرین هم بگو بیاد دنبالتبدو تا من زنگ م-

ون رفت. باالخره گوشیم رو پیدا کردم. روی اسم آرتان که آرامشم سیو شده بود؛ رسی تکون داد و از اتاق بتر 

 .دست کشیدم

 سالم عزیز دلم. چطوری؟-

 .سالم آری بدو بیا دنبالم-

 :با نگراتز گفت

ی شده؟- ز  دنبالت؟ چتر

 .با عصبانیت تو کمد دنبال لباس م گشتم

 !همه اش تقصتر توعه دیگه-

 :صداش رو مظلوم کرد و گفت

 کار کردم؟من؟ من یحر -

 قرار رو برای فردا بزاره، قبلش به من ختی نیمچرا وقتر به مامان جون م-
ی
 دی؟یک

 ...حاال انگار یحر شده-

 :با عصبانیت و در حایل که دست به کمر زده بودم، گفتم

 .حاال انگار یحر شده؟من هیجر ندارم! زود تند رسی    ع میای دنبال من بریم خرید-

ارهصدای پا کوبید ز ام نظام متر
ز اومد. دیوونه از پشت تلفن احتر  .نش به روی زمتر

 .تونمچشم قربان؟ تا نیم ساعت دیگه جلوی در خونه-

 !خداحافظ-

 !خداحافظ آوای من-

رفت براش. خودم گوشر رو قطع کردم. خنده ام گرفته بود. تو هر حالتر بلد بود حالم رو خوب کنه. دلم غنج م

هام رو با یک شلوار دامتز یل و مانتوی ستش عوض کردم. آرایش خییل مالییم کردم. آرتان رو جمع کردم و لباس

ون رفتیم زیاد آرایش کنم. معتقد بود این آرایش و زیبا کردن خودم باید مخصوص خودش خوشش نیم اومد بتر

 .باشه. ما هم که تابع آقامون بودیم

ون دویدم. همونطور که هول هولیک   درست چهل و پنج دقیقه بعد تلفنم زنگ خورد. ریجکت کردم و از اتاق بتر

 .هام رو پا م کردم به در اتاق آوینا زدمکفش

 .اومدم آوا-

ون زدیم. هر  ز آرتان اومده بودند. در شاگرد رو باز کردم و گفتمبا هم و تند از خونه بتر  :دوشون با ماشتر

ز -  .آرین خان بتر پایتر
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 !سالم-

ز علیک سالم! بیا برو عقب -  .پیش زنت بشتر

 .هاترم، باید جلو بشینمادب من بزرگتی -

 :ای بهش رفتم و گفتمچشم غره

ز نامزدمه، خودم جلو م-  .شینمماشتر

 :خواست دوباره حرف بزنه که آرتان هولش داد و گفت

ز نیاوردی، حداقل بزار عشقم پیشم بشینه-  .راست م.گه دیگه خودت که ماشتر

های ز این دختر هاش رو چرخوند و ایش بلندی کشید. باالخره آقا رضایت داد و از لوس چشم آرین درست عتر

ز پیاده شد. روی صندیل نشستم، خم شدم و آروم گونه اش رو بوسیدم  .ماشتر

 .سالم عزیزم-

 :با لبخند چشمک زد و گفت

- 
ی
 .هام در رفتآخیش تمام خستیک

ز جغد زل زدن، انگ ز آروم برگشتم و به اون دوتا نگاه کردم. عتر  !ار اومدن فیلم سینماتي ببیتز

 .چشم ها رو درویش کنید بینم-

 .آوا اصال فکرش هم نیم کردم توی مرد گریز رو اینجوری ببینم-

 :آرین هم بدون این که رسش رو بچرخونه گفت

ز نظر رو نسبت به آرتان داشتم-  .چه تفاهیم! من هم همتر

ز رو روشن کرد. ها هم تهر دو همزمان یه پس گردتز بهشون زدیم که اون رجیح دادن بیخیال بشن. آرتان ماشتر

که راه بیفته، دستم رو گرفت. پشت دستم رو بوسید و بعد با دست خودش رو دنده گذاشت. تمام راه قبل از این

که از داشت. بعد از اینهای اون دو خرس یط شد. تو پارکینگ یه مرکز خرید بزرگ نگهبا سکوت ما و پچ.پچ

ز پیاده ش رفتیم و آرین و آوینا هم با فاصله کیم پشت دیم، آرتان دست من رو گرفت. ما دوتا جلو راه مماشتر

 .رسمون بودند

 پارت چهل و نهم

کردم. سه تا پاساژ رو زیر و رو کردم ویل هیجر چشمم کردم لباش که برای فردا خوب باشه، پیدا نیمهریحر نگاه م

 .گرفترو نیم

 .ستوای آوا بخدا من پام شک-

 !خوبه خوبه، تو که نصف خرید رو با آرین تو کافه بودید. همون پاساژ اول خریدی بقیه رو نچرخیدی که-

ز بیچاره آرتان یحر کشیده-  .حاال من که کال با تو نچرخیدم انقدر خسته شدم؛ ببتر

 تو صورتش دیده نیم شد
ی
 .به آرتان نگاه کردم. اصال خستیک

 .بیخیالش بشیمخوای خسته شدی آرتانم؟ م-

؛ بعد االن انقدر راحت مجان؟ م-  .خوای دست بکیسر بیتز تو رو خدا من انقدر حرف زدم هیجر به هیجر

ز بینم بابا. تو خودت رو با آرتان مقایسه م-  .کتز بشتر

 نداشت گفت
ی
 :آرتان با لبخندی که اصال خستیک

م کل دنیا رو هم بگردم. این که فق-  !ط چند تا پاساژهمن کنار تو که باشم حاضز

بهبا عشق به چشم  .ای اومد. آوینا تو رس آرین زده بودهاش زل زدم. صدای ضز

! ختر رست داداشیه-  .ته، نوک سوزن بهش نرفتر کم یاد بگتر

 .فهمهاین هنوز گرمه نیم-

ین چشمم رو گرفت. هموتز بود که مچشم غره ستم. یک خواای بهشون رفتم، اما همون لحظه یه لباس تو ویتر

ز کت بلند کرم با شلوار دم پای پارچه ای؛ کت انقدر ساده و شیک بود که نیم شد ازش چشم برداشت. نگتر

ز  های ریز و براق داشت که کل درشتر که دو طرف کت رو به هم وصل م کرد؛ شکل یک طاووس بود. انقدر نگتر

 کت رو یه
ی
ز حریر قهوهتنه برطرف مسادیک  .ش یه حالت کراوات هم داشتخورد که یقهای مکرد. زیرش شومتر
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ز رو توی چشم  .هاش دیدمآرتان رد نگاهم رو دنبال کرد. چشمش که به کت افتاد برق تحستر

ز خداییش م-  !ارزید این همه گشتر

در جواب حرفش رسی تکون دادم. پروش کردم. واقعا بهم میومد. همون کت و شلوار رو خریدم. یه پاپوش رو 

 .ه دار بود هم خریدم. قهوه ای بود و یک گل ریز کرم داشت. تیپم تکمیل شده بودفرشر که پاشن

 .تونرسونماالن دیگه خییل دیره! بیاید بریم رستوران، بعد م-

 .پیشنهاد آرتان رو قبول کردیم

 !آرتان-

 جانم؟-

 .خوریمجا غذا مشه بریم شهربازی؟ هم بازی م کنیم هم همونآرتان م-

 االن؟-

 !ه! تازه جنابعایل یه شهربازی به من بدهکاریبل-

 به شهربازی رفتیم و تمام بازی هاتي که به سنمون م
ی

خورد رو سوار شدیم. خندید و باالخره قبول کرد. همیک

نوبت به تونل وحشت رسید. با التماس به آرتان نگاه کردم. به ترسم توجه نکرد و مجبورمون کرد سوار بشیم. 

ز که قطار راه افتاد حس کردم از ترس خان؛ وقتر یه هفته برای جواب معطلت کردم مدارم برات آرتان  فهیم. همتر

 :گر آرتان دورم پیچید. آروم تو گوشم زمزمه کردهای حمایترنگ عوض کردم. دست

ز نگاه نکنرست رو بزار رو سینه-  !ام و به هیچ چتر

 :با ترس مثل خودش گفتم

 ا من رو هم سوار کردی؟اگه نیم خواستر اذیتم کتز چر -

ه برات ناراحت مالحضه است دست مخواستم از ترست باختی بشه. یکم تی شناش! نیمعزیزم آرین رو که م- گتر

 .شر م

شه دوستش نداشت؟ رسم رو روی سینه اش گذاشتم و خودم رو تو عزیزم چقدر به فکر متز تو آخه؟ مگه م

م، آغوشش جا دادم. حرفم رو پس م دم. صدای تپش قلبش انقدر حواسم رو به خودش درجا بهش بله مگتر

خواستم شنیدم. اصال نفهمیدم یک تموم شد. فقط نیمجمع کرده بود؛ که اصال صداهای ترسناک اطرافم رو نیم

ون بیام  .انقدر زود از آغوشش بتر

 پارت پنجاه

ین شهربازی بود که تو کل زندگیم رفتم وقتر قطار ایستاد، همه به وضعیت ما . متونم قسم بخورم این بهتر

دونستم آوینا هم مثل من م اشون گرفته بود. البته وضعیت آرین و آوینا هم دست کیم از ما نداشت. مخنده

 !کار و کردنددونم هر دوشون از قصد اینها. من که مترسید. این دو تا برادر هم عالیم بودند 

 .کنهبرسیم مامان پوستمون رو مبسه دیگه بریم رستوران، دیر -

 .گه پشا، ما باید زود برگردیمراست م-

، عزیزم! تا آخر که نیمقیافه پش  تونیم پیشتون باشیم. هرچند مامان کاری باهامون ها آویزون شده بود. آیحز

. این رو با نداشت؛ ویل من برای اذیت کردن اون دو تا بهونه آوردم. مطمئنم آوینا هم قصدم رو فهمیده بود 

 شدم. چهار تاتي به رستوران رفتیم. دو به دو رو به روی هم نشسته بودیم. آروم با پام به 
ز چشمیک که زد مطمت 

 .آوینا که رو به روم نشسته بود، زدم. نگاهش رو چرخوند سمتم، من هم با یه اشاره ریز و چشمک حالیش کردم

 .بچه ها ما بریم دست هامون رو بشوریم-

دادند و ما دو تا از جا بلند شدیم. به دستشوتي رفتیم؛ اونجا انگار آزاد شده بودیم. هر دومون بلند بلند  رسی تکون

 .خندیدیم

 !وای آوا، صورت هاشون رو دیدی. پش کوچولو ها چجوری ناراحت شدن-

 .آره دلم براشون سوخت. خییل مظلوم شده بودند-

 .آوا بیا بدجنس نشیم ما هم که بدمون نیومد-

ز رو م-  که از رستوران بریم تی تفاوت باشخودمم همتر
 .خواستم بگم. تا وقتر
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 .پشت صندیل آرین ایستادم

 .آری پاشو برو پیش داداشت-

 :جفتشون با چشم های از حدقه در اومده گفتند

 جان؟-

 :آوینا دنبال من رو گرفت و گفت

 .گه دیگه! پاشو برو اون طرفراست م_

ون آوینا شد. مچ دستم محکم کشیده شد. روی صندیل خودم افتادم.با تعجب به آرتان نگاه هاشبار هدف نگاهاین

 .کار رو بکنهکردم اینکردم، فکرش رو هم نیم

؟کار میحر -  کتز

 .جای زن همیشه پیش شوهرشه-

 :ها! آوینا اون ییک دستم رو کشید و گفتابروهام باال پرید. زن؟ پیش یک؟ شوهرش؟ دلم غنج رفت

 .شینهتا وقتر هم هنوز شوهرش نشدی پیش خودم م !ال که آبجی مِن فع-

کم! باالخره آوینا تونست با کردند. ای خدا خندهاون دوتا رس من دعوا م ام گرفته بود شدید... االن بود که بتر

وز بشه. روی صندیل آرین جا گرفتم. ای د. جفتشون کر ها به من نگاه موای من! آرتان مثل قاتلکمک آرین پتر

 .عصتی و ناراحت بودند. خب حق هم داشتند. غذا رو با همون قیافه های عصتی خوردند

ز کرد کشتر کرد، فکر مهر یک نگاهشون م هاشون غرق شدند. دلم برای اخم آرتانم ضعف رفت. سوار ماشتر

العمیل نشون بده. پشت کار و کردم که نتونست عکس شدیم، سوییچ رو از دست آرتان قاپیدم. انقدر رسی    ع این

رول نشستم. آوینا هم مثل جت خودش رو روی صندیل شاگرد انداخت. هر دو چند لحظه عصتی بهمون نگاه 

 .کردند و روی صندیل عقب نشستند

های عصبانیشون تونستم نفسهاشون بسته بود؛ اما مآرتان که همون موقع رسش رو به پشت تکیه داد. چشم

روندم. برام جالبه با این رسعت هیچکدوم چشم باز یز ریز خندیدیم. با رسعت خییل زیادی مرو بشنوم. با آوینا ر 

 .نکردند

 آقایون رسیدیم ها نیم.خواید بیدار بشید؟-

 ...هاتنبل-

ز که اطرافشون رو نگاه کردند با تعجب از مشت هامون رو بهم کوبیدیم. با کیل ناز چشم هاشون رو باز کردند. همتر

هاشون به خنده باز شد. خداییش هیچ حیس مثل لبخند معشوق آدم رو به وجد نمیاره. کم ل  *ب. کمجا پریدند 

س  دو ساعتر هم تو دربند گذروندیم و خسته به خونه برگشتیم. انقدر خسته بودم که اصال فرصت نشد استر

 .ر عشقم تجربه کردمفردا رو داشته باشم. پام به تخت نرسیده خوابیده بودم. یه روز خوب دیگه هم کنا

 پارت پنجاه و یکم

 از صبح زود مامان ما دو تا رو بیدار کرد. من و آوینا هم که تا نیمه
ی

ون بودیم. دیگه داشتیم از خستیک  شب بتر

ز کنیم. بعد هم میوهم  رو تمتر
ی
ز کوزت کل خونه به اون بزریک ها رو توی سینک ریخت و مردیم. مجبورمون کرد عتر

هاتي تکشون رو شستیم، خشک کردیم و بعد با سلیقه توی ظرف چیدیم. خالصه نگم از کار تکدوتامون به اجبار 

 زیاد انجام دادیم
ی
 .که با خستیک

هم به اتاق من رفتیم. گوشیم رو روی دو ساعت قبل از اومدنشون کوک کردم. خدا رو شکر کارمون که تموم شد با 

کردم! انقدر خسته بودم، خدا شاهده! با صدای آالرم تعطیل متونستیم یکم بخوابیم؛ وگرنه خواستگاری رو م

ز و گوشیم از جا پریدم. خدای من فقط یک ساعت  مونده بود. با لگد آوینا رو از تخت پایتر
ر
نیم تا اومدنشون باق

ز نشست  .انداختم. با تعجب و جیغ روی زمتر

ز آدم بیدار کن خب- ؟ عتر  !چته وحیسر

 .ونیم بیشتر وقت نداریمدیم یک ساعتحرف نزن آوی، بدو! خواب مون-

 :این رسی بلند تر جیغ کشید

؟-  !یحر
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ز افتاد. رسی به  با هول از جاش بلند شد و به سمت در دوید. انقدر هل شده بود که وسط راه با صورت روی زمتر

م. یه دوش توجه به من از اتاق خارج شد. من هم خودم رو توی حموم اتاقم انداختی تأسف تکون دادم. تی نشونه

ساعته گرفتم. موهام رو به زور با سشوار خشک کردم. ماشاهلل انقدر حجمش زیاده هر کاری م کنم رسی    ع نیم

 .شهخشک نیم

ز با دقت دست تو دلم آرتان رو م خواست تا مثل اون چند روز با حوصله موهام رو سشوار بکشه. عزیزم همچتر

که کارم تموم شد، موهام رو باز دورم ریختم. کردم. بعد از اینکشید که اصال گذر زمان رو حس نیمموهام م

ه کوچیک که شبیه به گل بود جلوی موهام زدم  .این که درست شد. خودشون حالت گرفته بودند. یه گتر

ی مالیم کرم و قهوه ای پر کردم. خط چشم نازیک کشیدم، رژ گونه ی قهوه ای هام رو با یک سایهپشت چشم

 .ام مالیم و مات بودهام کشیدم و تکمیل شد! آرایشم. رژ صورتر روشنم رو هم روی ل  *بمالیمم رو زد

هام های ساعت تو صورتم کوبیدم. یه رب  ع فقط وقت داشتم! تند و تند لباسبه ساعت نگاه کردم. با دیدن عقربه

دوست داشت. از پله ها رو عوض کردم. با عطر مخصوص فرانسویم دوش گرفتم. آر تان بوی این عطرم رو خییل 

ز رفتم. آوینا زودتر آماده شده بود. خب حق هم داشت؛ اون که عروس نبود! ای خدا چه حس خوبیه عروس  پایتر

؛ اون هم با عشقت  !بیسر

ز که پام رو روی آخرین پله گذاشتم، زنگ خونه مون به صدا دراومد. به ساعت نگاه کردم. عشقم هنوز هم همتر

 :امان با تعجب گفتدقیق و آن تایم بود. م

 !چه دقیق-

ز انقدر عجله داشتم. شناخت. من ملبخندی زدم، مامانم که آرتان رو نیم دونستم محاله دیر کنه، به خاطر همتر

چهار تاتي جلوی در ایستادیم. اول پدرجون و بعد مادر جون وارد شدند. لبخند گرمشون همیشه رو ل  *ب هاشون 

ی بود. من چقدر این دو نفر رو د وست داشتم. آرین چقدر خوشتیپ شده بود. اومده به عنوان داماد دوم دلتی

 .کنه! بعد از اون ها مرد من وارد شد

اهن قهوه ز و پتر شد. با من ست کرده بود. مامانم ای، از همیشه جذاب تر دیده مبا اون کت تنگ کرم و شلوار جتر

اش گرفته. مامان من تا فرحزاد رفته شد فهمید خندهاش مهیه نگاه به اون و یه نگاه به من انداخت. قشنگ از چهر 

گم خجالت از من بعیده بگید نه! هر یک االن جای من بود از بودها! با پرروتي بهش نگاه کردم. ای خدا من م

خند روی من ایستاد. گل ها رو جلوم گرفت و با لبشد. آرتان بعد از سالم کردن با پدر و مادرم روبهخجالت آب م

 :گفت

 !سالم-

ز گل ها گفتم  :دست جلو بردم و همزمان با گرفتر

 !سالم-

خونه برگشتم، بقیه هم به سالن لبخند قشنگ دیگه ز ای زد. تعارفش کردم، اون هم وارد سالن شد. من به آشتر

ز گذاشتم. خودم بهش گفته بودم حتما   چیدم. گل ها رو هم روی متر
ی
یتز ها رو توی ظرف قشنیک رفتند. شتر

ندمص  .نویع بگتر

 پارت پنجاه و دوم

خونه نشسته بودم. اه، چقدر لفت ساعتر مدارم. نیمها رو یادگاری نگهدوست داشتم تمام این گل ز شد که تو آشتر

خونه شددن بابا! من مم ز  .خوام اونجا باشم. باالخره بعد از چهل و پنج دقیقه آوینا وارد آشتر

 طالتي مامان چیده بودمها رو بریز. فنجان هآوا بدو چاتي -
 .ارو آماده توی سیتز

یتز  ها رو برداشت و جلوجلو برد. وارد شدم، آوینا بلند شدم و با دقت ویل رسی    ع چاتي هارو ریختم. آوینا هم شتر

یتز  ز گذاشت. چاتي شتر ز انداختم. از ها رو پخش کردم. روبههارو روی متر روی آرتان که رسیدم نمادین رسم رو پایتر

 :خند های مخصوصش زد. چاتي رو برداشت اما زمزمه وار، طوری که فقط خودم بشنوم گفتهمون لب

 !خجالت کشیدن های الکیت رو هم دوست دارم-

ز  با لبخند براش چشم غره رفتم. یک بار من خواستم مثل آدم رفتار کنم، اگه گذاشتند. کنار مامانم نشستم. همتر

 :گفتکه خودم رو روی مبل ول دادم، مامان جون  
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 اون -
ی
خب خانم و آقای کیانفر! اگر اجازه بدید و موافق باشید بچه ها برن و با هم حرف بزنند. باالخره زندیک

ز هاست؛ باید سنگ  .هاشون و وا بکتز

 :بار بابا گفتمامان نگایه به من انداخت و بعد به بابا چشم دوخت. این

 .چه ایردای داره؟ باالخره از رسوم و عاداته-

 :رف بابا، مامان رو به من گفتبا این ح

 .آوا جان عزیزم آقا آرتان رو به اتاقت راهنماتي کن-

 .چشم-

آروم از جام بلند شدم و با دستم به راه پله اشاره زدم. آرتان هم بلند شد و دنبالم اومد. در اتاق رو باز کردم و تی 

 .توجه بهش وارد شدم

دی اول من بیام تو - ز  ؟مگه االن نباید تعارف متر

ز بینم بابا-  .بشتر

 :بلند خندید و کنارم روی تخت نشست. خم شد سمتم و گفت

 .ای جانم عزیزم، چه خوشگل هم شده-

 :با ناز رسم رو تکون دادم و گفتم

 !بودم-

 .تر رفتمبیشتر روم خم شد و من عقب

 یهو میخورمتکنه خانمم، نیمهم مچهرنازی-
ی
 !یک

 :چشمیک زدم و با همون ناز گفتم

 که بدش بیاد؟یک  -

 :ام رو بوسید و گفتبیشتر روم خم شد. من کمرم به تخت رسیده بود و اون دقیقا روم خیمه زده بود. آروم چونه

ز نیم- کنم سه بسه دیگه عشقم انقدر ناز نکن. ما اومدیم اینجا فقط حرف بزنیم؛ با این نازی که تو داری تضمتر

  ...نفره

 :حرفش رو بریدم و گفتم

 .جنبهتی  باشه بابا -

ام هدف بوسه ی ریزش شد. بالفاصله از جا بلند شد. دست من و گرفت و کمکم اخم مصنویع کرد. اینبار گونه

 .کرد روی تخت بشینم

 .خب آوا، بزار حرف بزنیم-

 :من هم کیم جدی شدم و گفتم

 .باشه بفرمایید رسورم-

 زد و گفت
ی
 :لبخند کمرنیک

م. تو این دوتز چقدر دوست دار آوا خودت خوب م- م! همیشه خواستم مستقل باشم و از پدرم کمک نگتر

ز دارم. همون خونهسال ونیم رو توش گذروندیم! ای که این یک ماههاتي که کار کردم، فقط یه خونه و یه ماشتر

های خوب رو از دست بدیم. تازه خریدمش! به غتر از این ها یه شغل پر خطر دارم که خواستم اون خاطرهنیم

ایطش چجوریه! شاید مثل االن که نبودیم مجبور باشیم یه مدت طوالتز از هم دور شیم. شاید م خودت دوتز رسر

 !مثل همیشه خوش شانس نباشم و تتر به بازوم نخوره

 :دستم رو روی لبش گذاشتم و گفتم

ز ها حرف نزن. تو رو جون من که دوستم داری حرف از جداییت نزن. دلم - دووم این رو نداره تو رو خدا از این چتر

 !بخدا

ز کشید  .بوسه ای روی کف دستم زد و اون رو از روی دهانش پایتر

ی با این - باید بگم آوا، با چشم باز انتخاب کن. به این فکر کن که مطمئنه تو یه لحظه من رو از دست بدی. حاضز

؟ س و خطر با من بموتز  !ترس، با این استر
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هام رو پاک کنه؛ اما دستش رو پس زدم. از جام بلند شدم و و آورد تا اشکام چکید. دستش رو جلاشکام روی گونه

 :وسط اتاق ایستادم. با صداتي که کیم بلند شده بود گفتم

س صبح م کنم. ویل خب کتز نیمدونم؟ فکر مکتز نیمفکر م- ز استر ترسم؟ نه عزیزم، هر شب و دارم با همتر

، به  این فکر کردی؟ یادت رفته من خودم همکارتم! تو یحر

 :هام بیشتر شده بود. بلند تر و تقریبا با داد گفتماشک

 که م-
ر
 برای من افتاد. به اینتو به این فکر کردی؟ لعنتر شاید این اتفاق

ی
لحظه از دستم بدی فکر که تو یهیک

ز ماموریت ها بیم  کردی؟ به این که من تو ییک از همتر

 :با صدای بلند داد زد

 !بسه-

 :روم ایستاد. بلندتر از خودش گفتمو روبه جلو اومد 

 .کنم، هردومون تو یه باتالق گتر افتادیمکنم. دارم بهت یادآوری مهات رو باز میحر بسه؟ هان؟ دارم چشم-

ز آوردم و گفتم  :صدام رو پایتر

، به این فکر کردی اگر اتفاق دیگه- ش! تو یحر ز ین چتر
 که مرگ بهتر

ر
ای بیفته، اگه نقصاتز  ها ای تو این ماموریتاتالق

ز دیگه  !ای... بهش فکر کردی؟پیش بیاد، یا هر چتر

 پارت پنجاه و سوم

ی ادامه دادم  :با بغض بیشتر

؟- ی بازم با من بموتز  حاضز

 :هاش رو گرفتم و تکونش دادم. اینبار با جیغ گفتمکرد. شونهفقط با اخم نگاهم م

ی با این که م- ی؟ حاضز ؟اتفاقدوتز ممکنه این حاضز  ها برای من بیفته با من بموتز

 :انقدری صدامون بلند بود که مطمئنم همه شنیدند، اینکه نمیان باال برام عجیبه! با همون اخم گفت

  ...ایستم. باهر بالتي من تو رو هر جوری بودی خواستم. هر جوری هم باشر پات م-

 .روی دو تا زانوهاش نشستروم با این حرفش زانو زدم و بلند بلند گریه کردم. روبه

ی کیس رو به عنوان سایه رست انتخاب کتز که هر آن ممکنه دیگه نباشه؟- ؟ حاضز  آوا تو یحر

 :جیغ زدم

 !نزن لعنتر  حرف از نبودنت-

 :وار گفتمآروم تر و زمزمه

، حاضز نیستم یه ثانیه هم باشم-  .حرف از نبودنت نزن که نباشر

 :زد گذاشتمتند م دستش رو گرفتم و روی قلتی که تند 

؟ حس محسش م-  ادامه مکتز آرتان؟ داره به خاطر تو مکتز
ی
ده! قبل از این زنه! به خاطر تو به این زندیک

 .اش توتي آرتانتپه! بهونهزد. االن داره با بهونه مهدف و محض ادامه متی 

 .دستش رو مشت کرد

 !بتونه بدون اون بتپهحاال که بهونه داره، حاال که دلیل داره عمرا -

ز انداختم با هق  :هق و آروم گفتمدستش رو رها کردم. رسم رو پایتر

ویل برای راحت شدن خیالت بزار بگم. این قلتی که تو رو پذیرفت با همه یحر قبول کرد. با شغلت، با خطرش، با -

سش  !استر

 :کوبیدم و گفتم  هاش نگاه کردم. دستم رو روی قلبمرسم رو باال گرفتم و مستقیم تو چشم

ه پات ده. اینه که االن داره با همه وجودش مکه راه نشون م ایِن - ی حاضز ز ، هر چتر ، با هر بالتي
ر
گه که با هر اتفاق

م، ویل مردونه بهت قول م  .دمبمونه. دختر

ز انداختم دست تو  هام رو روی صورتم گذاشتم. از شدت گریه تمام صورتم خیس شده بود. محکمرسم رو پایتر

طور نشسته من رو محکم ب *غ ل کرد و روی پاهاش نشوند. انقدری سفت من رو آغوشش کشیده شدم. همون

خواست من رو با خودش حل کنه. نزدیک پنج دقیقه تو همون حالت موندیم. از داشته بود که انگار منگه
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ونم کشید و با لبخند به چشم  .های اشکیم نگاه کردآغوشش بتر

ز نریم اون ها میان باالپاشو خانم م-  .لوس من، بلند شو که اگر تا پنج دقیقه دیگه پایتر

ز آرایش ایستادم. آرایش چشم هام ضد آب بود به خاطر با حالت قهر از رو پاش بلند شدم. روبه روی آینه متر

ز نریخت. اشک هام رو پاک کردم. موهام رو هم که بهم ریخته بود مرتب کردم. دست ورم هاش از پشت دهمتر

 .ام گذاشتحلقه شد. از تو آینه بهش نگاه کردم. رسش رو روی شونه

 نمونهگفتیم تا خیالم راحت باشه. باید مزدیم، باید مآوا از دستم ناراحت نباش. باید حرف م-
ز
 .گفتیم تاحرق

 .ش گرفتتر در آغ *و رسی تکون دادم و خواستم دست هاش رو از دورم باز کنم. اجازه نداد و من رو تنگ

 دونستر من شغل دوم هم دارم؟م-

ه شدم. از تو آینه لبخندی بهم زد و گفت  :با تعجب بهش ختر

 .طور که تو مهندش آی تر داریهم مدرکم مهندش عمرانه، همونباور کن! من-

 :با همون شگفتر گفتم

 .کنمآره، ویل من که ازش برای پلییس استفاده م-

کت مهندش هم دا- ا شب ها کارهاش رو انجام مویل من رسر کت تو روز دست دوست رم. خودم اکتر دم. رسر

 .مِن صمییم و هم دانشگایه

 :اخم کردم و گفتم

؟-  چرا تا االن بهم نگفتر

 :لبخندی زد و گفت

ه که بگم. حاال اون اخمنیم- های خوشگلت رو باز کن؛ خوب نیست آدم دونم خودمم، ویل فکر کردم امشب بهتر

 .اش اخم کنهیتو خواستگار 

 :به حالت تیکه گفتم

 .ی کیس رو تو خواستگاریش در بیارهخوب نیست آدم گریه-

کیم نگاهم کرد و بعد بلند خندید. برعکس تصورم اصال از این حرفم ناراحت نشد! دستم رو کشید و دوباره من رو 

د ز بازوهاش فشر  .بتر

 !ای من به فدای اون کیس بشم-

 :نثارش کردم. چونه.ام رو توی دستش گرفت و گفتای زیر ل  *ب خدا نکنه

 .ببخشید خانمم! دیگه تکرار نمیشه-

ل کنم  .لبخندم رو نتونستم کنتر

ز یک بار-  !فقط همتر

ز رفتیم. نگاه نگران همه، رو ما دو نفر در گردش بود. مخصوصا چشمبا هم از پله های قرمز من بود که ها پایتر

س پرسیدکرد. مامان جون با انگرانشون م  :ستر

 ها؟! به تفاهم رسیدید؟شد بچهیحر -

 .همه توقع داشتند االن با اون همه جیغ و داد و دعوا؛ به تفاهم نرسیده باشیم

 پارت پنجاه و چهارم

ز افتاده من و لبخند روی ل  *ب ز دیگهاما رس پایتر گفت. مامان جون با خوشحایل کل کشید و ای مهای آرتان، چتر

هاشون بود. همه کرد. بقیه برامون دست زدند. پدر و مادرم لبخند مهربوتز و راضز روی ل  *ب  آوینا هم همراهیش

 :از این وصلت خوشحال بودیم. مامان لبخندش رو پر رنگ تر کرد و گفت

یتز ها رو بچرخون-  .آوا جان شتر

یتز ها رو تعارف کردم  .چشیم گفتم و شتر

*** 

ب که نه عایل بود! شتی که خاطراتش تا آخر عمر تو ذهنم حک شب خواستگاریم خییل خوب بود! البته خو 

شه. اون شب تموم قرارها گذاشته شد. به پیشنهاد مامان جون قرار شد آخر همون هفته عقد کنیم و جشن م
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یم. بعد از اون قرار عروش رو تنظیم م کنیم. همه با این پیشنهاد موافقت کردند. البته مامان و بابا کیم بگتر

 !شد که قبول کردنددونم یحر الف بودند، اما نیممخ

ز خییل رسی    ع اتفاق افتاد. همون تر به پایان رسید. چه روزهای طور که اون شب به رسعت هر چه تمامهمه چتر

  ...خوتی بود اون زمان

ی که ترین بودم! کنار مردترین دختر زمینم و البته بودم! حقیقتا آن زمان خوشبختکردم من خوشبختحس م

 .پرستیدمشبا تمام وجود م

ها به گفتم عشقر که با سختر به دست نیاد، عشق نیست! اما من عشقم فقط سختر داره، ته تمام این سختر م

دونم مونم. مدست آوردتز در کار نیست. من به خاطر خوشبختر آرتانم کنار کشیدم. به همون دلیل کنار م

ی به شکستنش نمونده. پشت پنجره ایستادم و به اون ته خییل تاب نمیارم. زیر بار این غص ز ه کمرم خم شده و چتر

ه شدم  .دنیا ختر

داشته. همون نور همون ته دنیاتي که باعث شده من هنوز رس پا باشم. هموتز که من رو تا االن تو این دنیا نگه

 ...های آرامش بخش

 :دستم رو روی قلبم گذاشتم. زمزمه کردم

معرفت بد قول رو ببخش. مردونه قول دادم پات بمونم، گفتم مردونه با هر بالتي رست بیاد تی  ببخش آرتانم! من-

 با هر بالتي پای عشقت کنارت هستم. گفتم این هارو، ویل االن پیشت نیستم. گفتر پام م
موتز همون شب، گفتر

. من نیمم  !خوشبختیت خط بکیسر زارم به خاطر قویل که دادی روی زارم، یعتز نذاشتم! نیمایستر

ای کاش رایه بود برای با تو بودن! ای کاش میشد روی تموم فاصله ها خط بکشم! کاش هنوز امیدی بود تا به اون 

ارم این حشت رو تو هم داشته  ز چنگ بزنم، ویل نیست! ناامیدم کردند و تو این قلب عاشق حشت کاشتند. نمتر

! من آینده . به اتاق برگشتم؛ تنها اتاق این خونه ی سوت و کور ام تباه شد، تو باید آیندهباشر  !داشته باشر

ز شناسنامه ز بود. بر داشتمش، صفحه مشخصات همش رو باز کردم. آرتان ریایح. اسمت هنوز تو همتر ام روی متر

شناسنامه است. دلم نیومد بفرستم برای وکیل. راستش رو بخوای نتونستم اسیم که با اون همه شوق تو این 

ز تواتز رو تو خودم نیمشنا تونم! شاید اگه با اون همه دونم که نیمبینم. مسنامه هک کردیم رو پاک کنم! همچتر

 !شد. دقیقا آخر همون هفته بود، رسی    ع و بدون درنگتر مخاطره و عشق همراه نبود خییل راحت

*** 

شدم. عقد با مردی که تمام قد آماده مشد، ویل توی آرایشگاه بودم. زیر دست آرایشگر داشتم برای عباورم نیم

ز انقدر رسی    ع پیش رفته بود که مثل رویا میموند. هر چقدر بابت بودنش خدا  قلب و روح و زندگیم بود. همه چتر

م، خواستم لباس سادهکردم کم بود! پدر آرتان و پدرم شدیدا روی جشن بزرگ تاکید داشتند. مروشکر م ای بگتر

 ای که بزرگاما به خاطر جشن ارسر 
ز
 .ترها تدارک دیده بودند، نشداق

ز دامن و  ز شده بود. پایتر  ساده بود و با شکوفه تزیتر
لباسم همون مدل لباس عروس ویل صورتر روشن بود. بیشتر

س داشتم که تا حاال هاش پر از شکوفه بود. چند ساعتر مرس شونه شد که زیر دست آرایشگر بودم. انقدر استر

اش نکرده بودم. دستم رو روی گردنبندم گذاشتم. راضز نشده بودم حتر به بهانه رسویس هتو زندگیم تجرب

 !عروس اون رو از خودم دور کنم

شد. باالخره بعد از سه ساعت تالش تی وقفه، آرایشم تموم شد. همون قلتی که با گردنبند آرتان کامل م

ا لباس رو تن کردم. باالخره مجوز صادر شد و من جلوی زاشت خودم رو توآینه ببینم. با کمک آرایشگر و آویننیم

 .آینه ایستادم

 که تماما شکوفه
ی
های ریز و درشتر صورتر داشت روی موهام جلب توجه موهام رو فر درشت کرده بود. تاج بزریک

اکلییل ام هم محو بود و با یه رژ صورتر روشن و ام مات بود و بیشتر حالت گریم داشت. رژ گونهکرد. سایهم

کرد. با صدای ییک از دستیار ها که آرایشم رو تکمیل کرده بود. خییل خوب رو صورتم نشسته بود و زیباترم م

 .گفت آقا داماد اومد، تمام حس های خوب جهان تو دلم ریخته شدم

 پارت پنجاه و پنجم

آرایشگاه شد. خداییش تو اون  شنل لباس رو به کمک آوینا پوشیدم و کالهش رو روی رسم انداختم. آرتان وارد 
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اهن صورتر روشن و جلیقه و شلوار سفید جذاب شده بود. البته آقامون جذاب بود! بله این طوریاست!رسش پتر

ز که چشم ز بود رو باال آورد. همتر ه شد. که پایتر  بهم ختر
ی
هاش روی من ثابت شد خشکش زد. همونطور با شیفتیک

 .روم ایستادقدم قدم جلو اومد و روبه

رسه؟! شم، یا آرتان هر روز زیباتر به نظر متر متر و عاشقچشم دوختم به اون همه جذابیت؛ من هر روز شیفته

ز که دسته گل رو توی دستام دسته گل رو جلوم گرفت. بدون این م دستم رو جلو بردم. همتر که ازش چشم بگتر

ز دستم تی  شد کهگرفتم، با شیطنت چشمیک بهم زد. با چشمکش نفهمیدم یحر  حس شد و دسته گل روی زمتر

 .افتاد

خم شدم و دستم رو بردم تا گل رو بردارم که همزمان با من دست آرتان هم روی گل قرار گرفت. رسم رو باال آوردم 

ز بلند شدیم. رسش رو جلو آورد و پیشونیم رو بوسید. با  و چشم در چشمش دوختم. با هم همزمان از روی زمتر

ل آرایشگاه رو صدای دست و سوت برداشت. دستش رو جلو آورد. دستم رو جلو بردم و روی این حرکت آرتان ک

 .دستش گذاشتم. پشت دستم رو بوسید و به سمت در راه افتاد

ون ایستاده بود. اون ساقدوش آرتان، و آوینا  ون زدم. آرین هم بتر لبخند زدم و با کمک آرتان از در آرایشگاه بتر

دلم به این بهونه تونست با آوینا ست کنه. رسی به نشونه سالم تکون دادم که ساقدوش من بود. عزیز 

 .طور هم جواب گرفتمهمون

دار کنارمون حرکت ز نشستم. راه افتادیم و آوینا و آرین پشت رسمون و فیلمتی  با کمک آرتان توی ماشتر

ز پیچید. برگشتم و با کردند. صدای آهنگ شاد محسن ابراهیمم  بهش نگاه کردم. گوشیم رو  زاده در ماشتر
ی
شیفتیک

وع  م. صدای محسن ابراهیم زاده با رسر در آوردم و آهنگ رو از اول پیل کردم. میخواستم باهاش دابسمش بگتر

 .فیلم هماهنگ شد

 مرهم جان من توتي 

 جان جوان من توتي 

 ورد زبان من توتي 

 عیان من توتي 
ز  عتر

ز عیان تو منم  عتر

 مهره مار من توتي 

 توتي  چشم خمار من

 ایل و تبار من توتي 

 جان جوان تو منم

 جان جوان تو منم

 به دستم به دستم کار دادی دستم

 که مستم که مستم تو که باشر هستم

 زلف کمند من توتي 

 حال دلپسند من توتي 

 بند بند دلبند من توتي 

  ...حال دلپسند تو منم

ها غتر قابل توصیف! فقط کیس ای اون لحظهاش رو بوسیدم. حال و هو همزمان با پایان آهنگ خم شدم و گونه

فهمه که با عشقش ازدواج کرده باشه. حیف که عمر اون حال خوب کوتاه بود! به کوتایه عمر گل! با ها رو ماین

ها جوری بود که حتر من هم خجالت های مختلف عکس گرفتیم. بعیصز از ژستهم به آتلیه رفتیم . کیل با ژست

 .های من و لبخندهای آرتان اون لحظه ها رو هم رد کردیمسفید شدنکشیدم. با رسخ و م

شد و ما تو همون داشته مجا نگهشدند! همونشد! ای کاش اون ثانیه ها تموم نیمکاش هیچوقت رد نیمای

 .شدیمها استر ملحظه

جیغ و دست بلند شد.  داشت. با هم وارد شدیم؛ با ورودمون صدایجلوی در باغ تاالری که عقد توش بود نگه
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های نه من، و نه آرتان انقدر شاد بودم که تا اون لحظه اون حس رو نداشتم. عقدمون مختلط بود. چون خوانواده

 .حساسیتر نداشتند

بعد از سالم و خوش آمد گوتي به مهمون ها وارد اتاق عقد شدیم. جلو در خشک شدم، تاالر و کارهاش رو به 

ده بودم تا خو  ز شاهکاری رو انجام بدهدم به آرایشگاه و لباس برسم. فکرش رو هم نیمآرتان ستر  .کردم همچتر

صندیل عقد دو تا قلب تو هم گره خورده بود که روش رو گل های سفید و صورتر پر کرده بودند. کل اتاق عقدهم 

ی که باید از اون رد م شدیم و تو جایگاه م نشستیم؛ گل ه  بود. دور مستر
ای رز صورتر پر کرده سفید و صورتر

گ های سفید ریخته شده بود. دلم ضعف رفت برای این همه سلیقه  بودند. توی راهش هم گلتی

 !خرج کردنش

 پارت پنجاه و ششم

وع به خوندن سوره نور کردم. امیدوار بودم زندگیم مثل اسم این سوره پر  توی جایگاه نشستیم. قرآن رو باز و رسر

زد. بار اول سابید. مادرم کنار سفره ایستاده بود و پدرم مقتدرانه لبخند مباال رسم قند منور باشه. آوینا با اشک 

 :که گفته شد، آوینا بلند گفت

 .عروس رفته دنبال اطالعات-

 :همه خندیدند، برای بار دوم عاقد جمله رو تکرار کرد. اینبار آرین گفت

 .عروس رفته ماموریت-

 .بلند شد ی آرتان هماینبار صدای خنده

اد نرفتهروز عقدت) ز  !هم به آدمتر

 (!وجدان جان یه امروز رو ببند

 (!تی ادب

 .لبخندی حرض زدم

ه خانم آوا کیانفر، به بنده وکالت مبرای بار سوم م- ز دهید شما را با مهریه صد و چهارده سکه تمام پرسم! دوشتر

و سفر به کربال و مکه؛ به عقد دائم آقای آرتان ریایح  بهار آزادی، هزار و سیصد و هفتاد و پنج شاخه رز سیاه اصل

 در بیاورم؟

 :بار مامان جون با خنده گفتحرف نزدم که این

 .خوانظاهرا عروس خانم زیر لفظز م_

 :آرتان با لبخند پاکتر رو از آرین گرفت و به من داد. با تعجب گفتم

ِ ؟-  این یحر

 .های خوش توش، خریدمهمون که گفتم به خاطر لحظه است که توش عاشق شدیم. این سند همون خونه_

؟-  خب این یعتز یحر

 :با همون لبخند گفت

 !سه دنگ این خونه زیر لفظز توعه-

های متعجب همه مشخص بود کیس باور شد! یعتز از قیافهدستم رو جلوی دهانم گرفتم. اصال باورم نیم

 :هام حلقه زده بود، گفتمکه اشک تو چشمطور  کنه. آوینا جیغ بلندی زد. لبخند زدم و هموننیم

ها، بر پایه-  !ی عشقم برای همیشه، بلهبا توکل به خدا و اجازه پدر و مادرم و بزرگتر

ز من سالن از صدای دست و جیغ منفجر شد. آرتان هم بله داد و ما رسما به عقدهم در اومدیم. بعد از  با بله گفتر

ند؛ من موندم و خودش ... جلو اومد و پیشونیش رو به پیشونیم امضای معروف همه، از اتاق عقد خارج شد

 .چسبوند

 !کنم خوابم! بیشتر شبیه رویاست تا واقعیتاش فکر مشه برای خودم شدی آوا! همهباورم نیم-

ین و طوالتز دارم م- ز حس رو دارم آرتانم! انگار یه خواب شتر  !بینم. آرتانمن هم همتر

 جان دلم؟-

 !گتر ازمن بشگون ب-
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؟-  !یحر

 .بینماصال من رو بزن! بزار باورم بشه خواب نیم-

 .لبخندی زد و برای بار سوم تمام وجودم رو به آتش کشید

 !تریم عزیز دلاز هر خواتی واقغ-

 :لبخندی زدم و گفتم

 کردم؟دوتز قبال یحر فکر مهای اداره، اینجا، رو به روی هم! مترین پلیسشه این ماییم! جدیباورم نیم_

 :با خنده گفت

؟-  یحر

 :گفتماش با خودم مهمه-

 .خواد بکشه؟ خدا رحم کنه! حاال خودم زن توامبیچاره زن این کوه یخ، یحر از دستش م-

ون رفتیم. تو جایگاه عروس و داماد  با این حرفم بلندبلند خندید. صدای آهنگ که بلند شد، ما هم از اتاق عقد بتر

ز در گوشم  که ست همون اتاق عقد بود  ز و دفنه کنارمون اومدند. باهاشون روبوش کردم، ویل متتر نشستیم. متتر

 :گفت

 !هاترین و مغرورترین پش اداره رو زدیخوب مخ جذاب_

 :آرتان که این رو شنید گفت

 !مخم رو نزد-

 :هامون تو هم قفل شد و هماهنگ ادامه دادیمنگاه

 .دلم رو به دست آورد-

 که همیش
ز
دادیم. دفنه ادای عق زدن درآورد که از چشمم دور نموند. با ه در جواب به این جمله مجمله معروق

 :دستم محکم به کمرش کوبیدم و گفتم

 .هابشکه ادا در بیاری، صفت میمون رو هم بهت میدم-

ی ما رسید. رقصیدم. نوبت به رقص دو نفرهچشم غره شدیدی بهم رفت. بیشتر آهنگ ها رو وسط بودم و م

 که خودم انتخابش کرده بودم پیل شدروبه
ی
 .روی هم ایستادیم. آهنیک

 تو چشمات سواله یه عالم سوال

 نگاهت پر از آرزوهای کال

 دونم تو ذهنت چیا میگذرهم

 بیتز تو اما یک عاشق ترهم

 اتمونم کنارت درست مثل سایهم

 نهایتاز امروز تا هر روز تا اون تی 

ه هیچکس جای خاکنیم  روپات گتر

ه این عشق قسم میخورم  نمیمتر

 زنهتا روزی که قلبم هنوز م

 تا وقتر که جوتز توی این تنه

 تو روزای خوب تو روزای بد

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 همیشه باهاتم قسم میخورم

 تو لحظه هاتم قسم میخورم

 همیشه با هاتم قسم میخورم

 به بارون نم نم، به دریا، به کوه

 آفرینش، به کشتر نوحبه این 

 به ماه و ستاره به هفت آسمون
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 به عشقم به عشقر تا مرز جنون

 :خواتز کردمدستم رو روی قلبش گذاشتم. رسم رو باال گرفتم و چشم دوختم بهش و با آهنگ هم

 خورمبه لحظه ی دیدار قسم م

 خورمدوباره با تکرار قسم م

 خورمبه عهدی که بستیم قسم م

  ...خورمهستیم قسم مبه هستم به 

خودش فهمید این آهنگ رو برای یحر انتخاب کردم. درسته روز خواستگاری قول دادم، ویل این آهنگ هم دقیقا 

داد منظورم رو فهمیده. خم شد و تو های رسارس عشقش نشون مخواستم بهش بزنم. چشمحرفاتي بود که م

 :گوشم زمزمه کرد

 !خورمهمیشه باهاتم، قسم م-

 پارت پنجاه و هفتم

، واقغلبخند روی ل  *ب تر بود. بعد از اون با چند تا آهنگ دیگه رقصیدیم. وقتر نشستیم، هام از هر واقعیتر

 :گفت

 !بیتز آوا، چند قدم دیگه مونده تا خوشبختر م-

 :ها نگاه کردم و گفتمبه مهمون

  ...تر از خود خوشبختمتو خوشبختای نمونده آرتان! ما االن هم خوشبختیم! من کنار قدم دیگه-

شد به این زودی این تر کرد. شام رسو شد. باورم نیمام انداخت و من رو به خودش نزدیکدستش رو دور شونه

گذشت! ما هم برای شام رفتیم. جشن هم تموم بشه. اصال انگار وقتر کنار آرتان بودم زمان برام مثل برق و باد م

ی که برای شام چیده شده بود انقدررفتیم تا پالن آخر این  ز تیک و زیبا بود که  رمان جشن رو هم اجرا کنیم. متر

 .شداش مآدم ستر هم بود گشنه

غذا ده *ن همدیگه گذاشتیم. به جام بزرگ نوشابه نگاه کردم. برای هر دومون یک های عروش مثل همه فیلم

. دستم رو جلو بردم، همزمان دست آرتان هم روی جام نشست. اون رو با هم بلند کردیم.  ز با دو تا تز جام گذاشتر

 .که از هم چشم برداریم، تز هارو تو دهنمون گذاشتیم. کیم از نوشابه خوردیمبدون این

هامون جدا کردیم، خم شد و گوشه لبم رو بوسید، متر با هم فاصله داشت. تز رو که از ل  *بمون چند مییلرس 

 ...کوتاه ویل پر احساس

فهمم حق داشت. بعد از غذا به سازید! تازه مگفت شما نیاز به راهنماتي ندارید، خودتون عاشقانه مبردار مفیلم

یک م گفتند و خداحافظز م کردند. آرتان خم شد تو یک جلو مبهها یکسالن برگشتیم. مهمون آمدند؛ تتی

 :گوشم و گفت

 پایه ای بپیچونیم این ها رو؟-

 کار کنیم؟یحر -

 !ایجاتي که ازت خواستگاری کردم. رو همون کوه افسانهبریم همون-

 .تر شدهام عمیقلبخند روی ل  *ب

 !اتم شوهر عزیزمچهار پایه-

یع و قانوتز من بود. این عقد خییل خوب دل خودم ضعف  رفت برای این شوهرم که گفتم. حاال آرتان همش رسر

 !بود، مخصوصا با چاشتز عشق و احساس

 :در گوش مامانم گفتم

 .ها رو خودت یه جوری مدیریت کنمامان، مهمون-

 رید مگه؟کجا م-

 :لبخند زدم و گفتم

 .میایمگردیم، ویل یه جای خییل خوب! زود برنیم-

 .باشه، فقط مواظب خودتون باشید-

https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
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ز شدیم. کمربندش رو بست و با ذوق گفت  کردم. سوار ماشتر
 :رسی تکون دادم و خداحافظز

 !بزن بریم-

 خواتز هاش شاد بودند. صداش رو زیاد کردم و باهاش بلند بلند همضبط رو روشن کردم. امروز تمام آهنگ

 .کردمم

 ...ما را با مهریهدهید شآیا به بنده وکالت م

 !هات مال خوده خودم باشه؟شه یه روزی واسه همیشه مال هم بشیم؟ تا ابد دستزندگیم یعتز م

 یه کاری کن ببینمت همیشه

 که احساسم فقط خاصه تو شه

 یه کاری کن بمونیم با هم

 شه؟یه کاری کن، مگه یحر م

 آهای مخاطب همه حرفام

 خوامتو رو من از خدا م

ی نیمجز این  ز  خوامچتر

 امآهای عزیز قلب دیوونه

 تو اومدی شدی جونم

 دنیام شدی تموِم 

ز هر یک تو رو م  بینه با منببتر

 اندگه که این دو تا مال همم

  ...هم میایم خدا هم انگار واسه هم ساخته ما رو اصالبه

زمان ما بود؟! یعتز تو این لحظه کیس خندید. یعتز حایل بهتر از این خوندم و اون بلند بلند مبا عشق براش م

تر از ما بود؟! شنیده بودم رسنوشت حسوده، ویل نه تا این حد! به کوه رسیدیم و از تر و خوشحالخوشبخت

ز پیاده شدیم. یط کردی اون مصافت، پیاده اون ؛ خییل سخت بود! به زور ماشتر ز هم، با این لباس عروس سنگتر

ز کنده شدم. جیغز کشیدم و دستوهام رو دور گردنش حلقه کردم دفعهچند قدم رفته بودم، که یک  .از روی زمتر

؟! من سنگینم، بابا کمرت درد مکار مدیوونه، یحر - ه عشقمکتز  !گتر

 آخه جوجه تو چه وزتز واسه من داری؟-

ی نگفتم و بقیه مستر رو از گرمای آغ *وش عشقم لذت بردم. چه م ز   ...دونستمدیگه چتر

ه شدم. انگار این شهر با تمام وسعتش زیر من رو روی  ز گذاشت. چرخیدم و به شهر پر دود و دم تهران ختر زمتر

 :هاش رو دورم حلقه کرد و گفتپاهام بود. دست

ز بیارم-  .عزیزم، من برم یه کم وسیله و خورایک از ماشتر

احت کن؛ این همه راه رو با کول کردن من اومدی-  !حداقل یه خورده استر

 .محکم لپم رو کشیدخندید و 

 !ترهاش رو چشیدم فدات شممن از این سخت-

دادم بره. چند دقیقه نگذشت که دوباره کاش بهش اجازه نیمرفت! ایکاش نیملبخندی زدم و اون رفت. ای

 .دستاش دور کمرم حلقه شد

 .عزیزم چه زود برگشتر -

  ...چرخیدم سمتش اما

 پارت پنجاه و هشتم

ز رفتم.  ز رو باز کردم. قبل از ایناز کوه پایتر ز بردارم، صدای یک جیغ بلند تو کوه در ماشتر ی از تو ماشتر ز که چتر

 !پیچید! با تعجب برگشتم و به پشتم نگاه کردم. تازه مغزم آالرم داد! خدای من، آوا

ز رو همون م، اما طور باز گذاشتم. با تمام تواتز که در خودم رساغ داشتم به باالی کوه دویدم. رسیددر ماشتر

 !هیچکس اونجا نبود
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یک کاغذ جاتي که آوا ایستاده بود به چشمم  چرخیدم. یکدفعهآوای من پس کجاست؟ رسگردون دنبال خودم م

اومد. به سمتش دویدم و برداشتمش. با تعجب سطر به سطر نامه رو خوندم. خشم تو تمام تنم پخش شد. بلند 

 :و از ته قلبم فریاد کشیدم

! م- متونکشم! به خدا که متکتون رو مخودم تک کشمت عوضز  !گتر

دویدم سمت وار ماز جام بلند شدم. االن وقت زانو زدن نبود! کاغذ رو تو دستم مچاله کردم و دویدم. دیوانه

اش تقصتر من بود! نباید پیشنهاد اومدن به اینجا رو ماشینم! یک لحظه هم برای آوا، یک لحظه بود! همه

 .زم تو اون لباس فوق العاده اش! خدایا فقط بالتي رسش نیاددادم. عزیم

ز شدم و با رسعت م تر شده بود. دور تا دور کوه رو با روندم. از شهر خارج شده بودیم و کارم سختسوار ماشتر

ز گشتم. نبود؛ اونجا نبود! قبل از هر کاری باید م رو  رفتم خونه پدر و مادر آوا. برای هر اقدام گوشیمماشتر

 .تونستم ردیابیش کنمرو برداریم. حداقل اینجوری مذاشتم گوشر هامونکاش مخواستم. ایم

خواستم پاپیون هام کال خایک شده بود. از شدت عصبانیت مداشتم. لباسنفهمیدم چطور جلوی خونه آوا نگه

م کشیده بودم که کال بهم ریخته شده دور گردنم رو باز کنم، که یقه ی لباسم هم پاره کردم. انقدر دست تو موها

شد. دستم رو روی زنگ گذاشتم و برش جوری ببینند، اما نیمدونستم خانواده هامون نباید من رو اینبود. م

 :نداشتم تا صدای آوینا تو آیفون پیچید

؟- ِ وحیسر  !یحر

 :کنار ایستادم تا نبینتم

 !باز کن آوینا-

 !خب حاال، داماد هل-

س در و باز کردم، از شدتش در به دیوار خورد. همه با در و زد معطل نک ردم و به داخل دویدم. با هول و استر

ز اوضایع انتظار نیمهای گرد شده من رو نگاه مچشم رفت! انگار با کردند. حق هم داشتند، شب عروش همچتر

 .ندیدن آوا کنارم نگرانیشون بیشتر شد. مامانم زودتر از بقیه به خودش اومد

 شده آرتان جان؟ این چه رس و وضعیه؟ پس آوا کجاست؟یحر -

 :وار ویل بعد با عصبانیت داد زدماول زمزمه

 !ها بردنشبردنش، اون عوضز -

ز نشستم. تا حاال غرورم این ی مهمروی زمتر ز تر بود. من بدون طور نشکسته بود، اما االن آوا از هر چتر

 :یت گفتآوردم. آوینا با عصبانهای اون دووم نیمشیطنت

 یعتز یحر بردنش؟! یک؟ها؟-

 :با غصه گفتم

م بخدا،ویل نباید ماش تقصتر من شد؛ نباید تنهاش مهمه-  .رفتمذاشتم! رفتم خورایک بتی

 .آرین زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد

 .کنیمخییل خب انقدر حرص نخور. پیداش م-

وع کرد به خوندنشطور مچاله تو دستم بود؛ از تو مکاغذ رو که هنوز همون ون کشید. رسر  :شتم بتر

 رسگرد ریایح؟ کابوس تاریک از هیچکس رو دست نیم-
ی
ز کیس فکر کردی زرنیک خوره! زنت خییل باهوش بود! اولتر

یم پیش بره. تاوانش رو هم خودش پس م ده؛ پس دیگه دنبالش نگرد. شب خوتی که تونست تا یک قدم دستگتر

 برام حساب منکه نیمرو تجربه کردید! متاسفم از ای
ی
ز االن قبد تونم از کیس که تهدید بزریک شه، بگذرم. از همتر

 !بیینیشزنت رو بزن! دیگه نیم

ز مامانم و جیغ مامان آوا بلند شد. زن بیچاره تو رس و صورت خودش م کوبید. بلند شدم و به صدای یا خدا گفتر

 .سمت اتاق آوا رفتم

 نگران نباشید، نیم-
ر
 .براش بیفتهزارم اتفاق

 :زیر ل  *ب ادامه دادم

 !زارم از دستم برهمن تازه آوا رو به دست آوردم، نیم-



 

 84 

ون زدم. انگار دارم با های آوینا و مادرش و حتر گریهتوجه به زجهگوشیم رو برداشتم و تی  های مادرم، از خونه بتر

 :زنم، گفتمکابوس تاریک حرف م

 !ز کیس که عشقم رو دزدیده بگذرم. منتظرم باشتونم امن هم متاسفم از اینکه نیم-

 پارت پنجاه و نهم

م نشسته بودم. به هر دری متر و داغوناز همیشه عصتی  ز کردم به جاتي که زدم بسته بود. هر کاری متر پشت متر

م، تو دستخواستم نیمم ز ف استر بود. اینهای اون تی رسید. یک هفته بود که زنم، همه چتر وش جا یه هرسر

کردند به رس نخ مشخیص های اطالعات هر کاری مخواست؛ درست مثل نابغه ی من! بچهالعاده مفوق

 .رسیدندنیم

دونستم کابوس ها بود. کاش حداقل متر از این حرفشد! کابوس تاریک باهوشتمام تالشم رو کرده بودم، اما نیم

ز دونست؛ متاریک یِک ؟ آوا م دونست این  تو دست های اون استر بود. نگفت چون مدونست و به خاطر همتر

 ها،گفت! تنها واکنشش بعد از دیدن دستگتر شدهکاش مخطر ممکنه من رو هم تهدید کنه. ای

 «!ها کابوس تاریک نیستندهیچکدوم از این»یک جمله بود: 

قابل تحملاز جایم بلند شدم. حتر فضای این اداره خشک و خشن هم، تی  ز برام  آوا غتر بود. اصال اتمسفر زمتر

ز بود! هیچوقت فکر نیم کردم تا این حد عاشق کیس بشم. من قبل از این ماموریت دوستش داشتم! خودم سنگتر

 هم تعریف
ز
هاتي که آرین از خواستم باهام به ماموریت بیاد تا دلش رو به دست بیارم. جدیتش تو اداره و از طرق

 .کردشیطنتش م

ت بیشتر برای کشفش مشتاق شدم، انقدر که وقتر به خودم اومدم کار از کار گذشته و عشقش هر یحر بیشتر گذش

ز  ز هستم! اولتر تو قلبم ریشه کرده بود. تو اون ماموریت بیشتر از همیشه عاشقش شدم و اینکه فهمیدم من اولتر

ز بودن، برای هر مردی مهمه، و من برای عشق ز کیس که لمسش کرده و بوسیدتش! این اولتر ز بودم! همتر ها م اولتر

 کرد، تا اونجاتي که فهمیدم بدون اون نیمعالقه
 کنمام رو بیشتر و بیشتر

ی
 !تونم زندیک

گذروندم. وارد خونه راهم رو به سمت خونه مادر جون کج کردم. بیشتر اونجا بودم و وقتم رو تو اتاق زندگیم م

ه مبود. همهکه شدم، طبق معمول این یک هفته، مادرش روی مبل نشسته  شد و حرف اش به یک جا ختر

ون مزد. آوینا هم فقط زماننیم  .رفتهاتي که من اینجا بودم از اتاق آوا بتر

هارو با طمأنینه باال رفتم. آوینا روی تخت نشسته و یک کتاب رو ب *غ ل گرفته بود. چشمش که به من افتاد، پله

 :مثل یک بچه بغض کرده گفت

 !اب بود. وقت آزادش حتما این رو میخوند. دلم براش تنگ شده داداشآوا عاشق این کت-

هام نقش بست. از جاش بلند شد و کتاب رو روی تخت گذاشت. وقتر خواست از کنارم رد خندی روی ل  *بتلخ

 :ام گذاشت و گفتبشه دست روی شونه

 .کتز من بهت ایمان دارم آرتان! مطمئنم پیداش م-

ون رفته. ای رسی تکون دادم و روی کاش بهم ایمان نداشتید! تخت نشستم. با صدای بسته شدن در فهمیدم بتر

من خودم االن از خودم ناامیدم، شما امیدوار نباشید! دست بردم و کتاب رو برداشتم. بازش کردم، اما قبل از 

وع به ورق زدنش بکنم؛ برگهاین ز افتاد. یک برگه کوچک بیشتر که رسر  شبیه به فلش کارت ای از بینش روی زمتر

ز برداشتمش. خط خود آوا بود، میشناختمش  !بود! از روی زمتر

 !امون فکر کنعشق من اگر روزی من رو گم کردی، به قلب نیمه-

 رو تی 
ز
امون یحر بود؟! خدایا این های نیمهزد. منظورش از قلبدلیل نیمروی تخت دراز کشیدم. آوا هیچ حرق

اش یه جمله تو ذهنم رموزه؟ یک ساعت تمام روی تختش دراز کشیدم. همههاش هم مدختر چرا حتر نوشته

شد. منظورش یحر بود! دستم رو باال بردم و زنجتر رسد گردنبندم رو لمس کردم. تو این یک هفته هر بار تکرار م

 .رسیدمخواستم؛ ناخودآگاه به این پالک و زنجتر مآرامش م

خودش بود! آوا به گردنبند قلتی اشاره کرد که گردن هر دومون بود. نفهمیدم  امون؟های نیمهاز جا پریدم... قلب

ز لپ تاب م ز بودم تو همتر
تونم پیداش کنم؛ فقط ای کاش چطور از جا پریدم و ل  *ب تابش رو پیدا کردم. مطمت 
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مم رو حدسم درست باشه. خداکنه منظور این نابغه رو خوب فهمیده باشم. فایل های مختلف رو گشتم، چش

ز که پوشه رو باز کردم   ...یک پوشه خشک شد. آرتانم سیو شده بود. محض کنجکاوی واردش شدم، اما همتر

 پارت شصت

دونستم باالخره رساغم میاد، دونستم کار کیه، مشه که اینجام؛ تو این اتاق رسد و خایل از وسیله! میک هفته م

دادم رو پیدا کرده یانه، امیدوار بودم بتونه منظورم رو بفهمه.  دونستم رس نجز که بهشاما نه انقدر زود! نیم

دونستم االن و با این کرد. مها درد مهنوز با همون لباس عروس رو پوشیده بودم. تمام صورتم از شدت کبودی

 .ای از خودم داشته باشمدردها باید انتظار چه چهره

خوردم. حرص کردم و کتک مزدم. اذیتشون مصبانیت دامن مها از من عصباتز بودند و من خودم به این عاون

های تکراری خریدم. در باز شد و همون آدمها رو به جون مبخش بود، انقدری که این کتکها لذتخوردن اون

 .وارد شدند

 سیاه، کجا بودی از صبح؟-

هییک از اون  :ای بهم رفت و گفتچشم غره زدم! ای داشت که من سیاه صداش مها، پوست خییل خییل تتر

 !ری؟با این وضعیت باز هم از رو نیم_

 .است خودشون رو قایم کردندنه جون تو! پس این آقا و خانم کجا هستند؟ یک هفته-

 :هاش نشست و گفتلبخند بدجنیس روی ل  *ب

متم_ ! اتفاقا االن اومدم دنبالت بتی
ی
 .بینم که مشتاق مریک

؟-  !کجا به سالمتر

 :کرد، گفتهام رو باز م که دستدر حایل

 !استقبال مرگ عروس کوچولو-

  ...یعتز یحر استقبال مرگ؟! نکنه

! چرا پیداش نیم ؟ فکر مخدایا کمک کن. من هنوز از عشقم ستر نشدم. آرتان پس معطل یحر هستر کردم کتز

خییل سخت بود! من ، مقاومت خییلها بهش برش! من رو به زور از روی صندیل بند کرد. با اون لباسزودتر از این

پیچ رد کرد و به یه اتاق بزرگ رسید. چند تقه به در زد و با شنیدن اجازه وارد شد؛ من رو هم در رو از راهروهای پیچ

 :با خودش داخل کشید. خودشون بودند! صدای نحسش بلند شد

ز یک اینجاست! رفیق شفیق خانم! چطوری تو؟به-  به، ببتر

 .آوردمم نباید جلوش کم

 های شما توقع چه حایل دارید؟نوازیبا مهمون-

آیحز ببخشید! رسی قبل با م ش*روب پذیراتي شدی، اون اتفاق افتاد؛ گفتم اینبار با کتک استقبال کنیم، ببینم یحر -

 !میشه

درد تو  اداش رو در آوردم. انگار خییل حرصش در اومد چون به سمتم یورش آورد. سییل محکیم تو صورتم کوبید. 

 زد که کبودی
ز
هاش بیشتر بود.خییل درد داشت، اما خم به ابرو تمام اعضای صورتم پخش شد. از عمد طرق

  ...نیاوردم. دستش رو برد باال تا دوباره بزنه اما

 !ولش کن سامان-

بری  رمانهام نشست. باید هم فچند لحظه صتی کرد، بعد رسی تکون داد و عقب کشید. پوزخند روی ل  *ب

 !داشته باشه

 .چرا با ما اونکار رو کردی؟ من بهت اعتماد کرده بودم-

 :تر شد و گفتمپوزخندم عمیق

 هشتاد میلیون نفر به من اعتماد  -
ز
 !تر از رفاقتر بود که به وجود اومدها برام مهمکردند! اوناز طرق

 :با عصبانیت داد زد

ها بدشون تهش از پلیسشند؟ تازه تهچرا؟ کدومشون م شناستت؟! اگه بالتي رست بیاد کدومشون ناراحت م-

 .هم میاد

https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
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 :حرفش رو بریدم و گفتم

ها برای آرامش و جنگند. اونا جون به کف براشون مهدونن پلیسبسه ترانه! اون ها من رو نمیشناسن اما م-

هاشون! وظیفه حفظش گردن من هاشون، سالمت جوونامنیتشون به من اعتماد کردند. امنیت خودشون و بچه

 !هاست. مردم امنیت و آرامششون رو امانت دادند به ما؛ خیانت در امانت کار من نیستو بقیه پلیس

 :رسی تکون داد و گفت

ِ که منم رحیم تو کارم نیست برای-
ز  .همتر

 زدم. یک ازش طلب رحم کرد؟ پوزخندم رو که دید جری
ی
 .تر شدپوزخند پر رنیک

. متاسفم -  با دنیا خداحافظز کتز
ی
ز حس انسان دوستانت، باید تو بیست و سه سالیک متاسفم که به خاطر همتر

 .ای مثل تو که قراره زیر خروارها خاک بریبرای نابغه

ی نیمهیجر نگف ز ز نداشتم. دلم تم، یعتز چتر  برای گفتر
ز
تونستم بگم. حاال که یک قدم مرگ ایستاده بودم، حرق

زد، برای کیس که عمر داشتنش کوتاه بود! خوبه که داشتمش! خوبه که عاشقر کردم. حتر اگر برای عشقم پر م

گذروندم. پشتش رو به من کرد و با دست   تر االن برم، مهم ایِنکه من مدتر با آرتان بودنم رو؛ از هر بهشتر بهشت

 .به سامان اشاره زد

های بودن با هام رو بستم؛ سغ کردم دقایق آخر لحظهضامن تفنگ رو کشید و به سمت رسم نشونه رفت. چشم

نونم پیشت بمونم! انقدر اون لحظه سکوت شده بود که آرتان رو تجسم کنم. ببخش عشقم که بیشتر از این نیم

ای که سامان خواست شلیک کنه، کشیده شدن ماشه رو هم تشخیص دادم! دقیقا همون لحظه  حتر صدای

ز شیشه . بعد از اون صدای آشناتي به گوشم رسید. صدای آژیر ماشتر
ز های های پنجره به طرز وحشتنایک شکستر

 !پلیس بود؛ پس پیداش کرده بود! هر چند دیر اما پیداش کردی

 پارت شصت ویکم

ز بزرگ ا و مونیگ متر اومد. رسم رو گرفته جا بود که پشتش پناه گرفتم. درگتر شده بودند و از هر دو طرف صدا تتر

ی بهش اثابت نکنه. ناگهان ییک از بازوم کشید؛ با تعجب به سامان که من رو دنبال خودش  بودم تا تتی

 :کشید نگاه کردم. جیغ زدمم

 !برید؟من رو کجا م-

 :گفت  سامان محکم تو دهنم زد و 

. ترانه جلوتر م-   ...دوید و ما هم پشتشونصدات رو بتی

برن؟ ختر رسش با اون خواستند فرار کنند. چرا پس من رو با خودشون مرفتند به سمت پشت ساختمون، م

جا ها از روی من ردشون رو گرفتند. خم شد و از تو چمن ها یه در باز کرد؛ اینهوشش! هنوز نفهمیده پلیس

 !اه داشتگمخقز 

 جا کجاست دیگه؟این-

 :سامان با تمسخر جواب داد

، اینجا ماین- کنیم. چیه رسگرد آوا کیانفر؛ خوشتون میاد از مونیم و وقتر رفتند ما هم فرار مجا یه اتاق زیر زمیتز

 امون؟نقشه

دمون هم اونجا بود! تازه با تعجب نگاهشون کردم، این ها دیگه یک بودند؟! غتر از من و سامان و ترانه، سیاه خو 

 :کشف کردم که برادر ترانه است! باالخره ترانه هم زبون باز کرد و گفت

 !ریم دنبال کارهای خودمونری اون دنیا و ما مبعدش هم تو م-

 !اش رو بهت بدهشناسم، از االن بهت بگم عمرا اجازهاگر من آرتان رو م-

 :پوزخند محسوش زد و گفت

 !اتون خانمکار کنه؟ تازه عمرا بتونه اینجا رو پیدا کنه عاشق شیفتهیحر  مثال م.خواد -

 :خانم رو با حالت تمسخر و کشیده گفت. خواستم جوابش رو بدم اما صداتي از پشت رسم گفت

ز نباش ترانه خانم-  !زیاد هم مطمت 

هم مثل ترانه، خانم رو با اونشناختم! خدای من یعتز واقعیه؟! این صدای محکم و مغرور رو بهتر از هر کیس م
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اشون از تعجب گرد شده بود. برگشتم و به قد و باالی مردم نگاه کردم. های همهحالت مسخره گفت. چشم

 .اش رو از درخت برداشت و دو قدم جلو اومدتکیه

ز کنه به- . فقط خواستم االن بهت بگم؛ از کیس که به خانمم توهتر   حرفات رو تو نامه ات زدی و رفتر
ی
سادیک

 !گذرمنیم

 :ای به در اتاقک زد و گفتاشاره

 !هات قدییم شدهدر ضمن حیله-

های پیچیده شده دور دستم خواستم سمتش قدم بردارم که سامان محکم مچ دستم رو کشید. با اخم به انگشت

 .نگاه کرد

ز االن دستت رو بردار-  !همتر

؟خوای یحر برندارم م-  !کار کتز

ذاشت و جلو اومد. منظورش رو فهمیدم! سامان هم دست من رو ول کرد و به سمتش تفنگ رو توی شلوارش گ

کرد. با هم گالویز شدند؛ سامان با وجود هیکل درشتش به دقیقه نکشید رفت. آرتان مثل شتر زخیم بهش نگاه م

 .خوردهای آرتان داشت مشت مکه زیر دست

 !این واسه دزدیدن عشقم-

 .ستش رو باال برد و تو صورتش زدو محکم تو شکمش کوبید، د

 !های صورتشاین واسه کبودی-

ز  ه. به خاطر دامن لباسم زد و مطور مهمتر گفت. چشمم به سیاه افتاد که خواست از پشت به آرتان یورش بتی

ز افتاد. بلند شد و با خشم بهم حمله  پاهام مشخص نبود. خییل راحت براش زیر پاتي گرفتم. با صورت روی زمتر

ون بیاد. به سختر با سیاه مبارزه ک ز باعث شد سامان از زیر دستش بتر رد. حواس آرتان به من پرت شد و همتر

 .کردمم

شد که من با سیاه و آرتان با سامان درگتر بودیم. دیگه ای مگرفت. چند دقیقهدامن لباسم جلوی هر کاری رو م

شد که مبارزه رو فراموش کردم و چرخیدم دونم یحر د. نیمام رو جلب کر زدم، صدای آخ آرتان توجهنفس نفس م

 .سمتش. سامان نامرد با مشت به بازوی زخمیش زده بود

به اش زیاد بود که از پشت یهو درد بدی توی شکمم پیچید. سیاه با پا محکم به شکمم کوبیده بود. انقدر شدت ضز

ز خوردم. یک  از رسم جاری شد! صدای قدم دفعه سوزشر عمیق تو رسم حس کردم؛ مامحکم زمتر
ز

یع لزج و دایع

هام رو به زور باز کردم. پلیس بودند، خیالم راحت شد بالتي رس آرتانم نمیاد. همه چند نفر رو شنیدم، الی پلک

ز جلوی چشم  !هام سیاه شد؛ دیگه هیجر نفهمیدمچتر

 پارت شصت و دوم

 (آرتان)

به اون سمت آوا دویدم. چرا هیچ حرکتر نیمها سامان و بقیه رو رها کردم و به با دیدن پلیس کرد؟! یعتز انقدر ضز

اش شدم! کنارش زانو زدم و دستم رو زیر رسش های بستهعوضز محکم بود! کنارش که ایستادم متوجه چشم

ون کشیدم. با بهت به خون روی دستم نگاه  بردم اما... اما با خیس شدن دستم، با تعجب اون رو از زیر رسش بتر

 !کردم

ز بلند کردم. تا چشمم به زیر رسش خورد آه از نهادم بلند شد! زیر  هول دست انداختم و رسش رو از روی زمتر

ز برخورد کرده. اون ییک دستم رو  ی داشت. حتما رسش با اون قسمت تتر ز  بود و گوشه خییل تتر
ی
رسش سنگ بزریک

ز کندمش. زی  :ر گوشش زمزمه کردمزیر زانوهاش انداختم، آوا رو در آغ *وش کشیدم و از زمتر

 من، آوای عشق منتحمل کن عشقم االن م-
ی
 !رسونمت به بیمارستان. دووم بیار زندیک

ز خودم خوابوندم. دیوانهتی  کار فهمیدم دارم یحر روندم، اصال نیموار متوجه به همکارهام آوا رو روی صندیل ماشتر

م، چند بار نزدیک بود تصادف کنم، فقط این رو دونم چند تا چراغ قرمز رد کردکنم، فقط م روندم! نیمم

 .م.دونم که باالخره با حال زار به بیمارستان رسیدم

دوباره تن نحیفش رو به آغ *وش کشیدم و با عجله وارد بیمارستان شدم. هر کس اونجا بود با تعجب به من و آوا 
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ه، به توجه به نگاهلباس فرم! تی نگاه م کرد. خب حق هم داشتند؛ آوا هنوز لباس عقدش تنش بود و من  های ختر

 .سمت پرستار دویدم

 ختی کنید-
 .خانم پرستار، خانمم حالش بده! دکتر

ون اومد و هول گفت  :پرستار از بهت بتر

 .کنمبخوابونیدش رو این تخت اورژانس. من االن دکتر رو پیج م-

ک خانم با همون پرستار اومد. به سمت آوا رسی تکون دادم و آوام رو روی تخت گذاشتم. بعد از چند دقیقه ی

 :اش کرد. رو به پرستار کرد و گفترفت و کیم معاینه

 !بدو خانم ایزدی، ایشون باید برن اتاق مراقبت های ویژه-

؟ برای یحر مراقبت هام رو بلند از دکتر پرسیدم که شده! سوالهای ویژه؟! مگه یحر رسجام خشک شدم. یعتز یحر

 :گفت

ز بیادخانمتون خییل- به ای که به رسش خورده باعث شده هوشیاریش خییل پایتر  ! بدنش ضعیفه، ضز

 :خواست از کنارم رد بشه که با التماس گفتم

؟ خانم من چه بالتي رسش میاد؟-  این یعتز یحر

 :لبخند آروم زد و گفت

 .گهبهتون مها ویژه، اونجا همکارم از وضعیتش شه مراقبتپش جان من که متخصص نیستم. منتقل م-

هاش نفهمیدم، فقط با جسم نیمه جون زندگیم همراه شدم. وقتر وارد اون اتاق لعنتر شدند دیگه هیجر از حرف

ه شد. خدا، خدا  نتونستم همراهش باشم. دکتر متخصص وارد شد و مشغول معاینه شد. مضطرب بهشون ختر

ز مهیم نباشه. اصال شاید اون خانم دکتر اشتباه تم شخیص داده باشه! خودش گفت متخصص نیست، کردم چتر

ون اومد. رسی    ع جلوش رو گرفتمآره دیگه، حتما اشتباه شده! باالخره اون دقایق عذاب  بتر
 .آور تموم شد و دکتر

 آقای دکتر خانمم چطوره؟-

 شما همشش هستید؟-

م بزنمش ها! ییک نیست بگه وقتر م حرص رسی تکون دادم و گم خانمم، یعتز زنمه دیگه! با م خواستم بگتر

 :گفتم

؟-  وضعیتش چطوره دکتر

 :رسی تکون داد و گفت

به_  هم خانمتون ضعیفهضز
ز
ز بوده و از طرق  ...ای که به رسش خورده سنگتر

ز حرفش پریدم و گفتم  :بتر

 !ها رو که همکارتون هم گفتاین-

! خالصه این- ز  !ره تو حالت اغمابه هوش نیاد م که اگر تا دو سه روز آیندهمتاسفانه خییل سطح هوشیاریش پایتر

 :حواس پرسیدمخورد. با بهت و تی صداش توی رسم زنگ م

؟-  !اغما یعتز یحر

 !یعتز کما-

*** 

 ...سال گذشته، یک سال پر از درد! پر از دوری پر از جداتي  یک

س من نبود؛ پس شه! من این یک سال رو چطور تی آوا رس کردم؟چطور دووم آوردم؟ مگه آوا نفهنوز باورم نیم

 !ام؟نفسم زندهچطوری تی 

م؟ خدا یادش رفته ها به این مای ساعتحاال که رفته اندیشم که چرا زنده ام هنوز؟! مگه نگفته بودم تی تو میمتر

 !مرا بکشد؛ یا تو قرار است برگردی؟

مش دریا رو کرده بود. دونم چرا دلم هوای آرابه محض رسیدن به تهران دوباره به سمت شمال راه افتادم. نیم

ز بدم! فعلم ها همه گذشته شده، از این خواستم دردهای قلبم رو با دیدن غروتی که عشقم، عاشقش بود؛ تسکتر

 !های ماضز متنفرمفعل
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ز بره. این دوری داشت عصتی دست بردم سمت ضبط و روشنش کردم. فقط م خواستم این سکوت لعنتر از بتر

ز رستیم سکوت شد! اینکردم نیمر کاری مکرد. هذره نابودم مذره بار دست و پا درازتر از بار قبل! صدای امتر

ز رو در هم شکست  .ماشتر

 زنم به تلفن خاموشهنوز زنگ م

 بعد یک سال

 جات خایل

 رم شمالمن بازم دارم تنها م

 جاده ها

 ی ما دو تادلشون تنگ واسه

 عشق من

 هابرگرد من نیستم مال این بازی

 که انگار داشت از زبون من رو به پنجره تکیه دادم و رس انگشتام رو روی ل  *ب دستم
ی
هام گذاشتم. به بقیه آهنیک

 .شد؛ گوش دادمخونده م

 ام هنوزبهت وابسته

 ام هنوزبه تو دل بسته

 کاش برگردی یه روز

 دل دل ساده بسوز

 ام هنوزبهت وابسته

 ام هنوزبه تو دل بسته

 کاش برگردی یه روز

 دل دله ساده بسوز

 .دستم روی قلبم مشت شد و بغض به گلوم هجوم آورد

 یه لحظه اش یه ساله

 یک سال و چجور طاقت آورد دلت

 عشق من خب بیا بگو یحر بوده مشکلت

 شدهیحر 

 شه تموم بشه اونقدر عشق؟مگه م

 ...از دلت چجوری یه دفعه پر زدش

هاتي همه عشق رفت؟ صدای زنگ گوشیم باعث شد چشم این آهنگ واقعا وصف حال االن من بود. چطور اون

ز این غرور لعنتر رو داره. که م رفت خیس بشه رو، پاک کنم. این روزها دلم خییل هوای باورن داره؛ هوای شکستر

، آوینا بود. تی 
 تلفن رو کنار گوشم گذاشتمدست بردم سمت گوشر

ز
 .هیچ حرق

 !آرتان برگرد_

 پارت شصت و سوم

ز رو    !کنار کشیدم. داشت گریه م کردماشتر

 !شده آوینا؟یحر -

س فعال، فقط بیا-  .هیجر نتر

 :با نگراتز گفتم

ی شده؟-  ختی

 :با کیم مکث جواب داد

ی که تو فکرش رو م_  !کتز آره، ویل نه اون ختی

 افتاده؟ زیاد از تهران دور نشده بودم. تی 
ر
س به جونم انداخته بود. یعتز چه اتفاق  گاستر

ز
وشر رو قطع هیچ حرق
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های گریون اشون پارک کردم. داخل که شدم آوینا رو دیدم که با چشمکردم؛ دور زدم و برگشتم. جلوی در خونه

ز و آرین نگاه کردم. اون کار جا یحر ها اینمنتظرم ایستاده بود. باهاش همراه شدم و به سالن رفتیم. با بهت به متتر

 کردند؟م

ی شده بود که آوینا  سی ما رو اینهمهمگه چه ختی دونم چرا دلم ام بیشتر و بیشتر شد. نیمجا جمع کرده؟ استر

ز باالخره سکوت زد! اون دو تا هم از چهرهشور م هاشون معلوم بود که نگرانن و حال خوتی ندارند. صدای متتر

 .سالن رو شکست

 یحر نیم-
ی
 !شده آوینا؟ ما رو برای یحر جمع کردی اینجا؟خوای بیک

ه؟! اینای رو از توی کشو برداشت. اینرو زیر انداخت و برگهآوینا رسش  ز یهجا چه ختی ذره که جواب آزمایش! متتر

ی به ذهن آورده باشه، گفتبا تعجب و شک به کاغذ توی دست ز  :های آوینا نگاه کرد. انگار چتر

 این ختی مربوط ... مربوط به آواستخوای... آوینا تو که نیمنیم-
ی
 !خوای بیک

ز بود. این چرا یهو این لکنتش جوری شد؟ آوینا در جواب سوالش رسی به نشانه تو صحبت کردن شک برانگتر

ی که به آوای من مربوط م ام داشت خودکیسر شه! قلبم تو سینهمثبت تکون داد. نفسم رفت. این چه ختی

ز دیدم. آوینا جلو اومد و اون برگه رو بهکرد. به وضوح ترس رو تو چشمم من داد. با شک گرفتم و بازش  های متتر

 .کردم

چرخید. رسم رو باال آوردم، صدای گریه آوینا بلند شد. مبهوت خوندم، دنیا دور رسم مبا خط به خظ که م

ز بود؟! آرین برگه رو از دستم فقط به یه نقطه ! عشق من دلیلت برای نبودن فقط همتر ز ای زل زدم. فقط همتر

ون کشید. انگار کر شده بو  ی نیمبتر ز ز که دم، دیگه چتر شنیدم. چشمم روی تمام افراد حاضز اونجا چرخید. همتر

ز افتاد، میخ  :کوب شدم. با دو دیل زمزمه کردمنگاهم به متتر

؟تو م-  دونستر

ز انداخت. اونقدر تابلو از این موضوع تعجب نکرده بود، که به خوتی خودش رو لو داد. این بار انگار رسش رو پایتر

ز ش  :ده بودم، فریاد کشیدمکه مطمت 

؟تو م- ز  دونستر متتر

 :رسش رو بیشتر در یقه اش فرو برد و زمزمه کرد

 !آره-

 .نعره ای که کشیدم تن خودم رو هم لرزوند

ز تو م-  !دونستر و این همه مدت نگفته بودی؟متتر

 .دونستمم-

ز نگاه م تم. از روی مبل بلندش کردم. از میون کردند. با خشم جلو رفتم و بازوهاش رو گرفهمه با تعجب به متتر

 :ام درست مثل یک شتر زخیم، غریدمهای قفل شدهدندون

 باهاش در ارتبایط؟-

ی نگفت. این ز بار با فریاد حرفم رو تکرار کردم که با ترس رسی به نشونه آره تکون داد. با ترس بهم نگاه کرد و چتر

 :آوینا با بهت جلو اومد و گفت

، تو تمام ای- ز ؟متتر ی بهمون نگفتر ز  ن مدت با آوا در ارتباط بودی؟ لعنتر چرا چتر

 :با بغض گفت

 نزنم. گفت اگه به بقیه ختی بدم دیگه اسمم رو هم نمیاره-
ز
 .چون قسمم داده بود به هیچکس حرق

ین دوست آوا بود و از ترس از دست دادنش ساکت مونده بود. این ها رو م پونستم، اما حق داشت! اون بهتر

ل کنمم نیمهنوز   .تونستم خودم رو کنتر

 دوتز کجاست؟م-

 :اش غلطید. زمزمه کردمبغضش شکست و قطره اشیک روی گونه

 دوتز بگو؟تو رو خدا اگر م-

تونه انقدر من رو از پا در بیاره! با همون بغض و دونستم عشق متا حاال خودم رو انقدر ضعیف ندیده بودم. نیم
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 :آروم گفت

 !دونمم-

 :آرین فریاد زد

ز م- ؟! این همه مدت ممتتر ی نیمدونستر آوا کجاست؟ حال بد ما رو مدوتز ز ؟ تو که مدیدی و چتر دیدی گفتر

 نیم زدی؟نابشیم! لعنتر تو که خورد شدن برادرم رو مچقدر تی 
ز
 !دیدی؛ چرا حرق

ز مهمچون دوستم و خواسته- اش موافق نباشم و اصال منطقر ستهتر بود. حتر اگه با خوااش برام از همه چتر

 !نباشه

 روی زانوهام نشستم. خییل تی 
ر
معرفتر آوا، تو خودت تو این خونه قسم خوردی، تو به من قول دادی هر اتفاق

! خییل نامردی خانمم! دستش رو روی شونهبیفته پام م ام حس کردم. هیچ واکنیسر نشون ندادم. لبخند پر موتز

 :بغیصز بهم زد و گفت

گم آوا کجاست! اما بزار یه راه جلوی پات باز کنم. خدا رو جا من رو بکیسر هم بهت نیمآرتان حتر اگر این-

 .فراموش کردی آرتان! آوا رو از خدا بخواه، مطمئنم اون رو بهت میده

د و گفت! من یادم رفته بود به خودش توکل کنم. شونهای نگاهش کردم؛ راست مبا بغض مردونه  ام رو فشر

 :گفت

 .که کل شهرهای ایران رو دنبال آوا بگردی، برو مشهدبه جای این-

ز استخوان های گردنم رو شنیدم. لبخندی به روم پاشید و گفت  :رسم رو چنان بلند کردم که حس شکستر

 .برو مرد! برو دخیل ببند به پنجره فوالد آقا! برو دست به دامن ضامن آهو شو تا عشقت رو بهت برگردونه-

خواستم به شمال برم. واقعا که، خاک بر رسم جام بلند شدم و به سمت در دویدم. ساکم آماده بود، چون ماز 

ز کنند! به جای این دم! چقدر دیر یادش افتادم. ماشتر م، به موال پناه نتی که ده ها بار به شمال و خاطراتش پناه بتی

 .رو روشن کردم و راه افتادم

 پارت شصت و چهارم

ز که چ ی    ح طالتي افتاد، تو چشمهمتر
منده ... من هام تر شد و چشمهام اشک حلقه زد. گونهشمم به ضز هام رسر

که تو رو فراموش کنم؟! دستم رو روی قلبم گذاشتم و زیر ل  *ب معرفت شدم؟ از کجا رسیدم به اینیک انقدر تی 

 :زمزمه کردم

 !السالم علیک یا ثامن االئمه-

*** 

های دکتر رو هضم کنم. با بهت قدم جلو گذاشتم و به تونستم حرفم زده بود. نیمیو خشکشپشت پنجره آی

ه شدم. خدا نصیب هیچکس نکنه! خییل سخته عشقت رو این های مختلف طور زیر دستگاهبدن عشقم ختر

! خییل سخته عشقت این  !جون باشه و کاری از دست تو بر نیادطور نیمهببیتز

ن رحم کن؛به عشق مقدس بینمون! کف دستم رو به زور باال آوردم و روی خدا خودت بهش رحم کن، بهمو 

داد بشکنه! انداخت اما غرورم اجازه نیمکردم. بغض به گلوم چنگ مشیشه گذاشتم. انگار داشتم اون رو لمس م

! ویل دلم گریه م ذاشتم و ام رو روی قلبم گخواد. دست دیگهمن هنوز همون آدم مغرور بودم؛ همون آدم یجز

 :زمزمه کردم

خوای بری؟ کار کردی؟ تی معرفت حاال که اینطور عاشقت شدم مکار کردی آوا؟ با قلب من یحر تو با من یحر -

راه نیست! مگه نه آوا؟ بلندشو عزیز دلم؛ دونم! آوای من رفیق نیمهجا تنها بزاری؟ بعید مخوای آرتانت رو اینم

 !کتز بلندشو، ثابت کن وسط راه ولم نیم

 درد و دل کنم. تی 
حال گوشر رو کنار گوشم گذاشتم. صدای لرزون آوینا توی صدای گوشیم مانع شد تا بیشتر

 :گوشم پیچید

 !شد آرتان؟! خواهرم رو پیدا کردی؟! حالش خوبه، کجاتي تو؟یحر -

 :زمزمه کردم

 !بیمارستان-
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 :صدای جیغش تو گوشر پیچید

؟! آرتان بیمارستان چرا؟ یحر - ؟شده یحر  !لعنتر

 :فقط تونستم بگم

 .بیا بیمارستان-

ها یک ی اینخواست همهطور مات مونده بودم. دلم مهاش گوشر رو قطع کردم. همونتی توجه به جیغ جیغ

! م هام رو باز کنم؛ گوشیم زنگ بخوره، بردارم و آوا مثل تمام خوام چشمشویحز مسخره باشه، یک خواب طوالتز

یننه که خرس خوابالو پاشو بیا دنبالم نصف کار اون روزها جیغ شادی بز  ترین روز زندگیمون های عقد مونده. شتر

 !ترین شب ممکن تموم شدبا تلخ

.هامون کوتاه بود! صدای جیغ چند نفر توی سالن پیچید. م دونستم خانواده خودم و آوا چقدر عمر خوشبختر

حاال به جای لباس عقد؛ لباس بیمارستان به تن داشت، ها گرفتم و به آواتي که حال چشم از اونهستند. تی 

ز فریاد زددوختم. آوینا دست انداخت به یقه  :ام و خشمگتر

! ایناین- ؟طوری مراقبش بودی لعنتر  !طوری م.خواستر خواهرم رو صحیح و سالم بهم برگردوتز

 :با دست به آوا اشاره زد و گفت

دم؟-  این سالم؟ این بود خواهری که بهت ستر

پیچید. با شدت پا های مادرش و آوینا توی رسم مآرین با بغض جلو اومد و آوینا رو از من جدا کرد. صدای گریه

ی روندم. م  ز شدم و با خشم به سمت کالنتر ون اومدم. سوار ماشتر تند کردم و از اون محیط حال بهم زن بتر

! اون آدم که عشقم رو به این روز انداخته زنده  !کنمنده خاکش مز کشمت عوضز

ام. چقدر جلوی آوا ناتوانم! یک بار خونده بودم ام حس کردم بهم فهموند چقدر ضعیف شدهکه رو گونه  خییس

ز م گذشتم؛ شده حتر از عشق و غرور در کنار هم ممکن نیست. راست م گفت، من به خاطر آوا از همه چتر

 !غرور زبانزدم

ی شدم اون ز که وارد کالنتر بند به دست پشت اتاق رسهنگ ایستاده بودند. با دیدن اون دیدم. دست ها رو همتر

کردند. برام مهم پش، تبدیل به یک شتر زخیم شدم. چنان یورش بردم سمتش که همه با تعجب به من نگاه م

ید های خودم بکشم. باخواستم اون آدم رو خودم با دستکنند. فقط مام یحر فکر منبود که همکارها درباره

م. مشت محکمم کار رو م.کردم تا آروم بشم، تا انتقام آوای مظلومم رو که اوناین طور اونجا خوابیده بود بگتر

، روی شکمش نشستم و فریاد زدم ز  :رو، پای چشمش کاشتم. افتاد روی زمتر

! به خاطر توی انگل زن من روی تخت بیمارستان! به خاطر توی آشغال خانمم داره م- با مرگ و کشمت عوضز

 دست و پنجه نرم م
ی
 !فرستمت اون دنیاکنه! خودم مزندیک

خواستند ما رو از هم جدا کنند. انقدر زورم زیاد شده بود که هیچکس هام جلو اومدند و مچند تا از دوست

با تونست کاری بکنه. باالخره موفق شدند و من رو از روی شکم اون بلند کردند. تمام صورتش خوتز بود؛ نیم

 :دیدن اون وضعیت کیم از آتش دلم خنک شد. ترانه پا جلو گذاشت و گفت

یش شده؟- ز  !آوا چتر

 :پوزخندی زدم و گفتم

؟-  !خییل نگراتز

تونست کنار اون فرشته باشه و دونستم آوا رو دوست داره! همیچکس نیمنگراتز توی صورتش مشخص بود. م

دونم چرا دلم سوخت! با اش رو دیدم نیمهم باشه! وقتر چهره خواد کابوس تاریکدوستش نداشته باشه؛ حاال م

 :صدای دورگه.ای گفتم

 ...ره تو کما واگه تا سه روز دیگه به هوش نیاد م-

 :بغض گلوم رو گرفت، به زور ادامه دادم

 !ره باالاحتمال مرگ مغزی خییل م-

 پارت شصت و پنجم

ه موند. رسهنگ از اتزده به چهرهبهت  :اق خارج شد و با اخم گفتامم ختر
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ه؟این-  !جا چه ختی

ی من تا به حال تی 
ز انداختم، مثل همیشه اخم داشتم. تو این کالنتر اخم دیده نشدم! رسهنگ نگایه به رسم رو پایتر

 :اون عوضز انداخت؛ با تعجب گفت

 !یک این رو به این روز انداخته؟-

 :با صدای آروم اما محکیم گفتم

 !من-

؟ رسگرد تو -  برای یحر این کار رو کردی؟ یحر

ز رسم رو اخم کردم. خوشم نمیومد این طور دستوری ازم سوال پرسیده بشه. حیف که مجبور بودم، برای همتر

 :بلند کردم و با اخم گفتم

 .شهالزم بود تا به این روز بیفته! الزم بود به این حال بندازمش تا دلم کیم خنک-

 مگه یحر شده؟-

 :رفت و گفتمهام بیشتر تو هم اخم

 ...خانمم-

 :انگار تا ته ماجرا رفته باشه، حرفم رو برید و گفت

 حال رسگرد کیانفر چطوره؟-

 :نفس عمیقر کشیدم و گفتم

 .های ویژه استتو بخش مراقبت-

کشتمش! بدون های خودم مبا این حرف نگاه پر از غضتی به اون ملعون انداختم. جاش بود خودم با دست

ون اومدم. هوای آزاد رو داخل ریهسوال دیگهکه منتظر این ام گذاشتم و بتر
هام بردم. با حال بدی تا ای باشم، احتر

 .های معمویل عوض کردم. بدون فوت وقت به بیمارستان رفتمخونه رفتم، لباس فرمم رو با لباس

ز فاصله دلم براش تنگ شده بود، هر چند زیر اون همه دستگاه باشه! همه اونجا  بودند. یک چشمشون  تو همتر

س رفتمکردم تا این حد نبودش عذاباشک و دیگری خون بود. هیچ فکر نیم  .آور باشه. رساغ دکتر

، من باید خانمم رو ببینم-  .دکتر

 !های ویژه ممنوعه المالقاتهشه جوان، بخش مراقبتنیم-

 !دونم، اما من باید ببینمشم-

یل شده کنار تختش ایستادم. دستش ازه بده ببینمش. با لباسبعد از کیل اضار تونستم راضیش کنم تا اج های استر

 :ای گفتمهام گرفتم و بوسیدم. پیشونیش رو هم مهر کردم. باز هم بغض کردم. با صدای دو رگهرو توی دست

ا میگن بدنت ضعیفه، ویل اونپاشو دیگه عشقم، بس نیست این همه دوری؟ من که دیگه نیم- ها که تونم! دکتر

 ...دونننیم

 :نفس عمیقر کشیدم و ادامه دادم

 افتاده که دونن عشق من خییل قویه! مثال پلیس مملکتهنیم-
ر
ها! تو این دو هفته یحر کشیدی عزیز دل؟ چه اتفاق

 .انقدر ضعیفت کرده

 :رسم رو کنار گوشش بردم و زمزمه کردم

 بکنم؛ دلم برات تنگ شده. برای شیطوتز م-
ز
اق ت، شیطونک من! پاشو، ما هنوز کیل کار داریم ها! هاخوام یه اعتر

  ...های عروش مونده. پاشو دورت بگردم، بلندنیسر منم با تو میام هاهنوز کار 

ون. نیم خواستم اما مجبور بودم، حس کردم اخم ریزی روی پیشونیش نشست. پرستار اخطار داد از اتاق برم بتر

ز دو دادم نیماگه به حرفشون گوش نیم  .اش رو بوسیدمهای بستهباره بیام. خم شدم و پلکزاشتر

ز پشت شیشه-  .شر با هم بریمجا تا بلند شینم اینام. انقدر مباید برم، اما نه زیاد دور. همتر

جا بهش نگاه کردم و عذاب کشیدم. روزی و واقعا موندم و از پشت اون شیشه تکون نخوردم! دو روز تمام از اون

نستم ببینمش؛ اون هم با اضار فراوون به دست آوردم! امروز روز آخر بود، روزی که تأکید تو فقط پنج دقیقه م

خوندم و اون رو از کردم بلند بشه، دعا مره زیر سوال! تو دلم التماسش مکردن اگه به هوش نیاد زندگیش م
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 .خواستمخدا م

مادرش و آوینا بارها زیر رسم رفتند. شاید تنها کیس  نذر کردم اگر بلند بشه با هم یه سفر مشهد بریم. این سه روز 

ز که درکشون م کرد من بودم! حس کردم چشم ی نخوری همتر ز هام سیایه رفت. معلومه وقتر دو روز تمام چتر

هاش تکون خورد. اول فکر کردم توهم زدم، اما شه! من االن با آب رس پا بودم. یک لحظه حس کردم چشمم

 .ای فتمل باز کرد؛ نفسم برای لحظههاش رو کاوقتر چشم

ای رو کنم بار دیگه دارم اون چشم های قهوهشه! باور نیمخدایا من خوابم با بیدار! بهم برگردوندیش؟ باورم نیم

 :بینم. خدایا اگر خوابم بیدارم نکن. هول در اتاقش رو باز کردم، پرستار جلوم رو گرفت و گفتم

 !کجا آقا؟-

 :ذوق زمزمه کردمتوجه بهش، با تی 

 !هاش رو باز کردهچشم-

 :با بهت گفت

؟-  !یحر

 رو ختی کنه. جلو رفتم و با بغض دستش برگشت و به سمت تخت آوا رفت. با دیدن چشم
های بازش دوید تا دکتر

 !امکنه! انگار یه غریبهرو گرفتم. برگشت و خییل رسد چشم دوخت بهم، چرا اینجوری نگاهم م

 پارت شصت و ششم

ون کشید. مبهوت بهش نگاه مدس  :اش گفتکارش شده! با لحن رسد رسگردیکردم؛ یحر تش رو از زیر دستم بتر

 !کنید؟ خانواده ام کجان؟کار مجا یحر رسگرد، شما این-

ه شدم. رسگرد! خدایا باورم نیم  !شه، این بعتز یحر با بهت بهش ختر

 :زیر ل  *ب زمزمه کردم

 !آوا_

 :گفتای بهم رفت و  چشم غره

 !رسگرد کیانفر-

 .اخیم از تعجب روی پیشونیم نشست

؟-  !یعتز یحر

 !بینم شما من رو به اسم کوچیک خطاب کنیددلییل نیم-

 :بار اثر خشم بود، گفتمبا اخم غلیظز که این

 آوا؟! دلیل از این مهم-
ی
 !نر که من شوهرتمیحر م.یک

 :با تعجب و بلند گفت

؟! شوهر-  !یحر

؟ مگه تو نیممجوری آوا چرا این- ؟ یعتز یحر  دونستر ما زن و شوهریم؟کتز

 :وار زمزمه کردناش رو روی هم فشار داد. نالهدستش رو روی رسش گذاشت؛ چشم

ی یادم نمیاد؟- ز  پس چرا من چتر

 :از جام پریدم و بلند گفتم

؟-  !یحر

*** 

 (آوا)

. آخه چطور ممکنه، من زن این صدای بلندش توی رسم پیچید. خودم داشتم از شدت تعجب شاخ در م آوردم

 :تر از قبل گفتبار آرومکوه یخم؟! مگه مغز خر خورده بودم. این

ی به خاطر نداری؟ آوا مطمئتز هیجر یادت نمیاد؟- ز  !یعتز یحر چتر

ی یادم بیاد، اما تی چشم
ز اوومد چرا اینجاهستم! گرمای فایده بود. من حتر یادم نیمهام رو بستم و سغ کردم چتر

 .هام رو باز کردم و بهش نگاه کردمرو روی دستم حس کردم. چشمدستش 
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 آوا تو حتر عشقمون رو هم به یاد نمیاری؟-

کرد که بگم یادم میاد! رسی به نشونه منقز تکون دادم. صداش رنگ التماس داشت. انگار داشت التماس م

کوبید. پیشونیش رو روی دستم گذاشت، مشد. قلبم تندتند دونم چرا، اما از گرمای دستش دلم زیر و رو منیم

 :زیر ل  *ب زمزمه کرد

 !این ییک دیگه از توانم خارج-

 :بعد از چند ثانیه که تو سکوت گذشت یهو رسش رو بلند کرد و گفت

 تو... تو اول گفتر رسگرد ... یعتز من رو یادت هست، درسته؟-

 .رسی به نشونه آره تکون دادم

 یادت نمیاد -
ی
، نباید من رو یادت بیاد.  ما ویل مییک ازدواج کردیم.! این چطور ممکنه اگر فراموشر هم گرفته باشر

 !اسم و منصب و فامیلیت رو یادت بیاد

 نتونستم جواتی بهش بگم. به رسگرد که فکر کنم باید خودم هم تعجب کرده بودم، راست م
گفت. با ورود دکتر

ون بره. اما   :کرد و گفتاون قبول نکرد و تو اتاق موند. معاینه ام آرتان صداش کنم، گفت از اتاق بتر

م دستات-  .و تکون بدهدختر

 .کاری که گفت رو انجام دادم

 .خوبه حاال پاهات رو تکون بده-

 :همون کار رو انجام دادم. رسی با رضایت تکون داد و گفت

 !خییل خوبه، فکر کنم مشکیل نداشته باشر -

 :آرتان قدم جلو گذاشت و گفت

ها رو یادش نمیاددک- ز  خییل چتر
 .تر

 :دکتر به من نگاه کرد و گفت

 هاتي رو به یاد نمیاری؟-
ز م؟ دقیقا چه چتر

 یعتز یحر دختر

 .سغ کردم تو ذهنم مرور کنم که چه اتفاقاتر افتاده

ی یادم نمیاد- ز  !تا جاتي یادم میاد که قرار بود با رسگرد ریایح به یه ماموریت برم. دیگه چتر

 .حرفم انگار ضعف کرده بود، تی حال به دیوار تکیه داد آرتان با این

 !یعتز فقط خاطراتمون رو فراموش کردی-

هاتي حس میکرد و خواست اینرسم رو با خجالت زیر انداختم. اصال دلم نیم
ز طور ضعیف ببینمش. قلبم یک چتر

ز از خاطراتر که میگه یادهاش رو مبهم صدق حرف م نمیاد! دکتر لبخندی زد و به فهموند، اما ... اما هیچ چتر

 :سمتش رفت. دستش رو روی شونه ستتی آرتان گذاشت و با لبخند گفت

به فراموشش شده، احتماال یادش میاد- ز خاض نیست پشم! در اثر ضز  .چتر

 اگه نیاد من چیکار کنم؟-

 :با شیطنتر که از سنش بعید بود به آرتان چشمک زد و گفت

 !این چند روز دیدم، میتوتز دوباره عاشقش کتز با عشقر که من از تو توی -

با زدن این حرف از اتاق خارج شد. بعد از چند دقیقه چند پرستار اومدند و من رو به بخش منتقل کردند. از 

شناختم، وارد شدند. ام به همراه چند نفری که نیممنتقل شدنم به بخش زمان زیادی نگذشته بود که خانواده

به زدم و رو تو بغلم انداخت. صدای گریه آوینا دوید و خودش اش دلم رو ریش م کرد. با دست به کمرش ضز

 :گفتم

 !اه بسه دیگه، خودت رو جمع کن! حالم رو بهم زدی-

ون اومد و جا این که باهام بحث بکنه، فقط لبخندی بهم زد. بعد از اون مامانم و بعد هم پدرم به نوبت از بغلم بتر

 :شناختمش با لبخند من و ب *غ ل کرد و گفتتند. اون خانیم که نیممن رو به آغ *وش گرف

م-  .خدا رو شکر که به هوش اومدی دختر

 :با تعجب و شک گفتم
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م! شما یک هستید؟-  !دختر

 .حایل جلو اومد و روی تخت نشستاشون پر از بهت شد. آرتان با تی نگاه همه

 .متأسفانه آوا چند ماه اختر رو فراموش کرده-

 :گفت  آرین

؟-  !یعتز یحر

 !یعتز از روزی که قرار شد با من بیاد ماموریت به بعد رو به یاد نداره-

ز بود که دلم رو لرزوند. برای عوض شدن جمع رو به آرین با لحن شویحز گفتم  :اونقدر صداش غمگتر

ی ازت کم م- ز  !شهبه وقت سالم نکتز ها، چتر

 .جلو اومد و با لبخندی برادرانه بغلم کرد

 !حالم که هنوز هستر خواهر خانمخوش-

 پارت شصت و هفتم

 :در گوشش زمزمه کردم

 !فکر نکن منظورت رو نفهمیدم ها-

 :بلند خندید و گفت

 انقدر تابلو بودم؟-

 !بیشتر از این ها-

 هام قفل سیایه نگاهش شد. چشمصورتم رو با ناز برگردوندم که چشم
ی
ز بود ویل با شیفتیک هاش خییل غمگتر

بان قلبم رفت روی صد! اگر این واکنشرد. نیمکنگاهم م ها واقعا نشانه عشق باشه دونم چرا اما تا دیدمش؛ ضز

؟! اصال چرا من این ها پرسیدم. یکم دیگه با خانوادهها رو از آرتان مجام؟ باید رس فرصت مناسب همه اینیحر

تذکر داد که وقت مالقات تموم شده. مادرم  حرف زدیم. خانواده آرتان خییل مهربون بودند. پرستار برای بار دوم

 :رو به آرتان گفت

احت کن-  .مادر جان، تو برو خونه استر

 .جا هستمنه مادر! من خودم این-

 :بار آوینا گفتاین

 !آرتان، بدبخت از پا در میای ها! چهار روز خونه نرفتر -

ه شد و گفت  :آرتان به من ختر

ون -  .رمممن با آوا از این بیمارستان بتر

طوری حرف بزتز که دوباره است! لعنتر تو دو روز با من اینشه! این همون رسگرد یجز ادارهخدایا، اصال باورم نیم

 داره ها! جلو این همه آدم تنهاتي عاشقت م
شم! باالخره بعد از کیل بحث، همه خانواده رفتند. چه جوتز

 .بودیم. جلو اومد و کنارم روی تخت نشستایستاده. اتاق خصوض بود و فقط من و آرتان مونده 

 !آرتان-

 .جانم-

 ما واقعا عقد کردیم؟-

 .زده، متوجه حلقه زیباتي شدم که تو انگشتم بودلبخندی زد و دستم رو باال آورد. نگایه به دستم کردم که بهت

 این یحر آوا؟-

 :ل  *ب زدم

 !حلقه-

ز بود. دستم رو رها کرد. خودم حلقه همدست چپ خودش رو هم کنار دستم گرفت. تو انگشت اون ی ست همتر

خواستم ببینم حلقه نشون هم دارم یا نه؟ با دیدن انگشتر تک توجه به رسم باال آوردم. مدست راستم رو تی 

 !نگیتز که شبیه به قلب بود، متوجه شدم که من واقعا زن آرتانم

ون کشید. پالک خییل  داشت؛ یک قلب نیمه! دستش رو دستش رو تو لباسش برد و گردنبندی رو بتر
ی
 قشنیک
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توجه به حرکتم، دستش رو گردنم نشست. قلبم خودش سمت گردنم آورد که با تعجب خودم رو کنار کشیدم. تی 

ی رو توی مشتش گرفت. روی صورتم خم شد. با تعجب بهش نگاه ام مرو محکم به دیوار سینه ز کوبید. یک چتر

 .م کردم

ت قدرت هیچ ی توی دستش بود. وقتر مشتش رو باز کرد کااز شدت حتر ز ری رو نداشتم! یهو صاف ایستاد؛ یه چتر

ست همون گردنبند رو توی دستش دیدم. پالک گردنبندی که از گردن من باز کرده بود رو کنار پالک خودش 

 .کردمگذاشت. با تعجب داشتم به قلتی که تشکیل شده بود نگاه م

 !چقدر قشنگه-

 :گفت  لبخند غمگیتز زد و 

 !هدیه خودته عزیزم-

 :با انگشت خودم رو نشون دادم و گفتم

 ها رو خریدم؟هدیه من؟ من این-

ی یادم نمیاد؟ اگر این ز ی تو رسی به نشونه مثبت تکون داد. پس چرا چتر ز ها واقعیت داره و خواب نیست، چرا چتر

نه! این خایل بودن مغزم خییل اذیتم  ای داشته باشم، یا ذهنم راجع بهشون ندارم! باالخره من هم باید پیشینه

ی که مهر تأیید مترم مشنوم و یادم نمیاد، کالفهکنه. هر حرف و حرکتر که مم ز زنه روی کنه. فعال تنها چتر

 :کنه. نگایه به اتاق انداختم و گفتمهای آرتان؛ قلبیه که داره تو سینه خودکیسر محرف

 !جا برمدوست دارم خییل زود از این-

 :لبخندی زد و گفت

هاتي دلت مجاهم مبه زودی از این-
ز  خواد؟ری. دیگه چه چتر

 :با کیم فکر گفتم

ز رو به یاد بیارمدلم م-  .خواد هر چه زودتر همه چتر

 :زیر ل  *ب طوری که به زور شنیدم گفت

ز رو به خاطر بیاریمنم خییل دلم م-  !خواد زود همه چتر

ز نشه و برای این  :اتفاقا از ته دلم گفتم که جو غمگتر

 !االن دلم یه آب انار ترش و یه قره قوروت و یه بسته شکالت تلخ هم میخواد-

 .اول کیم با تعجب نگاهم کرد و بعد بلند خندید

 !جون به جونت کنند، همون شیطونیک-

 .کلمه شیطونکش بدجور دلم رو زیر و رو کرد

 قبال هم من رو شیطونک صدا م کردی؟-

 :فتبا تعجب گ

 !خییل زیاد-

 :زیر ل  *ب زمزمه کردم

 .پس تعجتی نداره که عاشقت شده باشم-

 :از جاش بلند شد و گفت

ون کار دارمتا یه- ، من بتر احت کتز  .رم و میام؛ مکم استر

ز آرتان، چشم ون رفتر آوردم تا هام رو روی هم گذاشتم. داشتم به خودم فشار مرسی تکون دادم. به محض بتر

ز فکر کردن، نفهمیدم یک خوابم برد. با حس نوازش روی حداقل ک یم از گذشته رو به خاطر بیارم. درگتر همتر

های سیاه همانا! وقتر هام رو باز کردم. چشم باز کردنم همانا و چشم تو چشم شدن با اون تیلهموهام، چشم

ه بهم نگاه ماین بان قلبم روی هزار مکنه، تنم گر مطور ختر ه و ضز ره! یعتز واقعا تا این حد عاشق این مرد گتر

 !بودم؟

 .خواستر رو بخوربلند شو خانوم، پاشو آب اناری که م-

ز بود رو نگاه کردم. شکالت تلخ و قره قروت، دو تا لیوان آب انار هم با این حرف از جام پریدم. کیسه ای که روی متر
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ی
 .کجا اومده بود، بهش نگاه کردمدونم از  ای که نیمکنارش بود. خدای من! با شیفتیک

ون این-  .هارو بخری؟! دستت درد نکنه آرتانرفتر بتر

 .نگاهش چراغوتز بود

 .کاری نکردم عزیزم. بردار تا گرم نشده بخور-

 خوری؟تو نیم-

م زهر هم بخورم! این که بهشتر -  !چرا خانوم، من کنار شما که باشم، حاضز

ز انداختماز این حرفش خجالت کشیدم و رسم رو   .پایتر

 !ندازه خانومچه گل هم م-

 :لیوان رو جلوم گرفت و گفت

 .بفرمایید-

از دستش گرفتم و تشکر کردم. حیس که کنارش داشتم خییل خوب بود! فقط امیدوار بودم هر چه زودتر همه 

ز رو به یاد بیارم. دوست داشتم بازهم حس عاشقر با این مرد یجز رو تجربه کنم. البته دور  از انصاف بود االن  چتر

! اون االن بیشتر شبیه خرس مهربونه  !هم بهش بگم مرد یجز

؟شب کجا م-  موتز

ز -  !جا دیگههمتر

 .دونم، اما اینجا که فقط یه تخت دارهم-

 :لبخندی زد و گفت

 .هم روشعزیزم من چهار شبه روی صندیل خوابیدم، امشب-

 !شهطوری که نیماین-

 !ای نداریم گلمچاره-

 :تر بود. باالخره تصمیم رو گرفتم. با من من گفتمهای یگ نفره یکم بزرگدد به تختم نگاه کردم سایزش از تختمر 

ز تخت خوابیدخب... خب اگه... اگه بخوای م-  .شه رو همتر

؟ این تخت که واسه دو نفر کوچیکه-  !یحر

 !خوابیمتر مکم مهربونخب یه-

 پارت شصت و هشتم

ز پیشنهادی به آرتان دادم! اونم لبخند مهربوتز زد.  ز انداختم. واقعا این من بودم که همچتر با خجالت رسم رو پایتر

ز ازش یادم نبود. اما انگار این قلبم بود که تصمیم م  که اصال هیچ چتر
 !گرفت، نه مندرست زماتز

 !ترسم اذیت بیسر عزیزمم-

ز گفتمجا بخوابه، بتونسیتم بهش التماس کنم بیاد اینمن که نیم  :ه خاطر همتر

 .شم، اما هرجور خودت راحتر من که اذیت نیم-

 :با همون لبخند جادوتي که تا یادم میاد ازش ندیده بودم، گفت

؟مطمئتز اذیت نیم-  شر

رسی به نشونه آره تکون دادم. بلند شد و کنارم ایستاد. فهمیدم پیشنهادم رو قبول کرده. با خجالت خودم رو کنار 

ه بودیم. یه تصویری تو ذهنم زنده کشیدم تا جا ب راش باز بشه. کنارم دراز کشید. چشم تو چشم بهم دیگه ختر

 !شد

 :رو نوازش میکرد. خندیدم و گفتمکنارش دراز کشیده بودم و دستش داشت موهام

هکتز خوابم ماینجوری که نازم م-  !گتر

 :رسش رو تو خرامن موهام فرو کرد و گفت

 !عاشق موهاتم شیطونک-

 :اش گذاشتم و گفتمرسم رو روی سینه

تم آقامون- ز  !من که عاشق همه چتر
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پس واقعا ما عاشق هم بودیم! هر چند این رو قلبم باور داشت. تو افکار خودم غرق بودم که حس کردم رسش رو 

 :فرو کرد تو موهام! از شدت شوک داشتم پس میوفتادم. زمزمه آرومش رو شنیدم

 !موهات تنگ شده بودچقدر دلم برای خرامن -

 :با من من و برای عوض کردن جو گفتم

سم؟م-  تونم یه سوال بتر

 .خوای سوال کنشما هر چند تا م-

من با این آرتان غریبه بودم و قلبم آشنا! من تا یادمه ازش اخم و لحن جدی و مستبدش یادمه. عاشق این اخالق 

 !دونممهربونش شدم قطعا، اما ... اما چجوری نیم

 شد که این اتفاق برای من افتاد؟یحر -

 :نفس عمیقر کشید و گفت

ش! من رو یه کوه مخصوص ازت خواستگاری کرده بودم. شب عقدمون، بعد از دونستم مم- خوای این رو بتر

  ...جشن رفتیم به اونجا

ز رو برام تعریف کرد؛ این  .جایمکه چطور این اتفاق افتاده و چرا اینهمه چتر

 من تی اون دو هفتهآوا، تو -
ی
 !تو دیگه معتز ندارهای که نبودی مردم و زنده شدم! تازه اونجا بود که فهمیدم زندیک

خواست تا من هم جواتی در مقابل این احساسات پاک داشته لبخندی به این همه ابراز احساساتش زدم. دلم م

ز از این عشق و عالقه جز همون صحباشم؛اما یادم نیم  .ها یادم نبودنهاومد! هیچ چتر

 !هاتي رو یادم اومدهراستش رو بخوای من یه صحنه-

 :از جا پرید و گفت

؟-  !یحر

 .زیاد نبود-

 هارو تعریف کردم. تو زماتز که من تعریف مبا من من و خجالت براش صحنه
ی
کردم داشت با لبخند و شیفتیک

 :ام، با همون لبخند گفتهبارید! بعد از تموم شدن حرفکرد. از نگاهش عالقه منگاهم م

اون مربوط به همون شتی که ازت خواستگاری کردم! تا صبح کنار هم روی کوه دراز کشیدیم، حرف زدیم و لذت -

 بود
ی
 !بردیم؛ چه شب قشنیک

ز االن داشت اون صحنهجوری حرف م  :دید. لبخندی به این همه احساسش زدم و گفتمها رو مزد انگار همتر

 یم؟بهتر نیست بخواب-

 :رسی تکون داد و گفت

کنم. تو امشب پیشیم و مثل اون شب ها، روی جای اون چهار شب یه خواب آروم رو تجربه مآره، امشب به-

، تی 
 .جون نیستر اون تخت لعنتر

تنها همون شب، بلکه دو هفته طول ریخت. اون سکوت نهای که به پام مکردم در جواب تمام عالقهسکوت م

نشست. با اومد. سه چهار ساعتر کنارم مای که هر بار با یه شاخه گل و کیل احساس پیشم متهکشید. دو هف

ی به یاد نیاوردمزد. دو هفتهکرد، لبخند معشق نگاهم م ز  .ای که هر چه کردم چتر

ر باز شد و اومد! با صدای زنگ پریدم پشت پنجره. دامروز کیم دیر کرده بود. نگرانش بودم. همیشه این ساعت م

هاش نشست. هیکل قشنگش رو تونستم ببینم. به پنجره اتاقم نگاه کرد و با دیدنم لبخند جادوییش روی ل  *ب

ای که به در خورد، خجالت کشیدم و از کنار پنجره این ور اومدم. روی تخت منتظرش نشستم. با صدای تقه

 :ا شیطنت گفتزده بفرماییدی گفتم. رسش رو از الی در تو آورد و بهیجان

 خانم اجازه؟-

 گفتماش دقیقا مثل بچه های شیطوتز شده بود که از معلمشون اجازه مقیافه
ی

 :خواستند. با جدیت ساختیک

 !آقای ریایح شما چرا دیر کردی؟-

 .شهببخشید خانم معلم، دیگه تکرار نیم-

 .کنمتکرار بشه از انضباطت کم م-
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 .کنه و بلند زیر خنده زد  دیگه نتونست اون حالت مغموم رو حفظ

 چطوری بال؟-

 !خوبم، شما چطوری؟-

 :کنارم روی تخت نشست و گفت

 شه کنار تو باشم و بد؟مگه م-

 پارت شصت و نهم

ی در مقابل این عشق خالصانه بگم. گایه شک ملبخندی به این همه محبت زدم. نیم ز کردم، به تونستم چتر

اداره است. شاید احمقانه باشه اما من دلم برای اخمش تنگ شده بود. کیم که این واقعا همون رسگرد اخموی این

کرد. امروز بیشتر از بردم. هرچند من بیشتر شنونده بودم و آرتان صحبت مگذشت؛ از حرف زدن باهاش لذت م

ی یادش افتاده باشه، توی پیشونیش کوبید ز ز انگار تازه چتر
 .همیشه مونده بود. موقع رفتر

 !یادم رفت وای اصال - 

ون آورد و سمتم گرفت  .فلیسر رو از جیبش بتر

 این چیه آرتان؟- 

 :لبخندی زد و گفت

ز دیر کردم. آوردمش با هم ببینیم اما انگار قسمت نبود. پیش -  این فیلمه عقدمونه امروز گرفتمش؛ به خاطر همتر

 ...تو باشه ایشاهلل رسی بعد

 :رسی تکون دادم و گفتم

 .باشه- 

وتي من رو به سمت اون م خداحافظز کرد  کشید. لپ تابم رو و رفت. هر کار کردم نبینمش نشد! انگار یه نتر

ی به رسم زد، برداشتم، اسمم رو زدم اما باز نشد! هر یحر فکر م ز کردم رمز این لپ تاب اسم خودم بود. یهو چتر

 .اسم آرتان رو نوشتم. در کمال تعجب رمز باز شد! فلش رو گذاشتم و پیل کردم

ون زده بود، به لپ تاب نگاه مبا چشم خواستم حتر یک لحظه رو از دست بدم. کردم. نیمهاتي که از حدقه بتر

دیدم؛ بلکه خودم حقیقتا توی تر میشد! انگار من دیگه فیلم رو نیمرفت تو ذهنم پررنگها جلو مهر یحر صحنه

ی دزدیده شدنم . اما... اما متاسفانه فقط تا لحظههای توی فیلم به ذهنم هجوم آورد اون روز بودم. تمام صحنه

 .رو به خاطر آوردم

هحرکت به لپ تاتی که فیلمش تموم شده بود، نگاه مشوکه و تی  ی کردم. بعد از نیم ساعت که تی هیچ حرکتر ختر

وشه اون صفحه مشیک بودم. دست جلو بردم و به دسک تاپ برگشتم. خواستم خاموشش کنم اما چشمم به یه پ

 .افتاد. روش نوشته بودم عشق زندگیم. با کنجکاوی پوشه رو باز کردم

وع کردم به نگاه کردن. هر عکس رو که جلو م کردم. زدم انگار مرور خاطرات مهمه عکس بودند؛ از اولینش رسر

وقت ه کاش هیچکنم؛ کدونستم که بعدش آرزو مام برمیگرده. اما نیمباورم نمیشد که به این راحتر داره حافظه

 بود که برام افتاد. هنوز اون لحظه رو به یاد ام بر نیمحافظه
ر
گشت! تنها تیکه پازیل که گمشده بود؛ اتفاق

 .آوردمنیم

ز که خواستم اسمش رو لمس کنم؛ یه صحنه ذوق زده به سمت تلفنم رفتم تا آرتانم رو مطلع کنم. اما... اما همتر

به وحشیانههام ظاهر شد. همون... هجلو چشم ای که به شکمم وارد شد! مون وقتر رو که این اتفاق افتاد. ضز

به  .تر پرتاب کرد. ناراحت رس خوردم و روی تخت نشستمای که انقدر محکم بود که من رو به دو متر عقبضز

ز این سه هفته  ی بودم. عتر
دل درد دو هفته بود که از بیمارستان مرخص شده بودم. یک هفته تو بیمارستان بستر

به مربوط میشه؟  ... یعتز این اتفاق به اون ضز شدید و خونریزی داشتم. به کیس نگفتم تا نارحت نشوند. یعتز

ز خاض نباشه. این چند مدت برام خییل عجیب بود. این که چرا من باید حتر بعد از سه هفته، خدا کنه که چتر

 .خونریزی داشته باشم

د! به خودم دلداری م ز ز مهیم نیست، اما اگه مهم نبود چرا هنوز دل درد و خونریزی ددلم شور متر ادم که چتر

دارم؟ گوشیم که هنوز توی دستم بود رو باال آوردم. توی انبوه مخاطبینم دنبال اسمش گشتم. باالخره پیداش 
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آروم کردم. تا دلم کردم، به ساعت نگاه کردم. خییل دیر نبود؛ من باید زودتر تکلیف این مشکل رو مشخص م

ام میشد. بعد از چند تا بوق برداشت و کس نباید متوجه برگشت حافظهگرفت که مشکل خاض ندارم، هیچنیم

 :گفت

 بفرمایید؟- 

 .سالم سارا جان- 

 سالم شما؟- 

 .یادت نمیاد عزیزم؟ آوا هستم- 

 آوا؟- 

 :بعد انگار یادش اومده باشه گفت

؟-   آوا کیانفر؟ آوا جان خودتر

 .آره خودمم- 

 معرفت؟چه عجب یادی از ما کردی تی - 

 .ببخشید درگتر کارم هستم- 

 !شنیدم باالخره به آرزوت رسیدی- 

 آره! سارا جان برای فردا وقت داری؟- 

 آره چطور؟- 

 .خوام بیام مطبتم- 

 .مشکیل پیش اومده- 

 .فکر کنم. حاال بیام برات توضیح میدم- 

ز وقتم متعلق ب-   .ه تو. صبح ساعت هشت بیا مطبباشه عزیزم فردا اولتر

؟باشه حتما. فقط آدرس مطبت رو برام م-   فرستر

ز خاض نباشهباشه پس تا فردا هم رو م-   .بینیم. امیدوارم چتر

 .امیدوارم- 

 .کردمبعد از خداحافظز گوشر رو روی کنسول کنار تختم پرت کردم. من تا فردا مطمئنا دق م

 پارت هفتاد

ز   رو بهونه کردم. حال خوتی نداشتم، دلم نیم برای شام هم پایتر
ی
خواست با دیدن من تر به حالم نرفتم و خستیک

ند. دلم آشوب بود، حس خییل خییل بدی داشتم. فقط دعا م کردم احساش که مثل موریانه به جونم افتاده، بتی

 .قدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم یک خوابم بردغلط باشه. اون

س زیاد خ ین پزشکاز استر های زنان در ایران ود به خود رس موقع بیدار شدم. وارد مطب شدم. سارا ییک از بهتر

 با شنیدن اسمم تی 
ای توی مطب نوبت اجازه داد داخل اتاقش بشم. هر چند جز دو نفر کس دیگهبود. منیسر

 .نبود. با دیدنم از جاش بلند شد و به سمتم اومد. تنگ هم رو در آغ *وش گرفتیم

 .تما باید کارم داشته باشر که دوستت یادت بیفتهح- 

منده که شما خییل من رو به یاد داشتید-   .رسر

ی نگفت. تعارفم کرد روی مبل بشینم. خودش به سمت تلفن رفت و دو تا قهوه سفارش داد ز  .خندید و دیگه چتر

 افتاده؟- 
ر
 خب تعریف کن چه اتفاق

ح دادم. خییل جدی به حرف  :ام گوش داد و گفتهموضوع رو براش رسر

به محکم به اون مآوا مسلما خودت م-  تونه خییل خطرناک دوتز شکم انسان ییک از حساس ترین نقاط بدنه. ضز

باشه. تو مواردی باعث خونریزی داخیل میشه و حتر مورد مرگ هم داشتیم. خب این که تو تو طول این سه 

، احتمالش خی که خونریزیت لیه که مشکیل برات پیش اومده. حداقل اینهفته هم دل درد و هم خونریزی داشتر

 .داخیل نبوده

 !مورد نبودهوحشت کرده بودم. پس دلهره و ترسم تی 
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؟- 
ر
 یعتز چه اتفاق

 نباشه. بخواب تا معاینه- 
ر
 .ات کنمگفتم احتمال زیاد، نه حتما! شاید هم اتفاق

گفت اتفاق بدی افتاده. به منشیش اطالع داد تا تمام اش در هم رفته بود. یه حیس بهم مبعد از معاینه چهره

 :بیمارهاش رو کنسل کنه. از همون چند نفر هم عذر خوایه کرد. کیفش رو برداشت گفت

 .پاشو باید بریم جاتي - 

 کجا؟- 

 .آزمایشگاه- 

 :های خصوض کشور بودیم. سارا رو به من کرد و گفتترین آزمایشگاهنیم ساعت بعد تو ییک از مجرب

 .تونم بکنمهمینجا منتظر باش ببینم چیکار م- 

 .جا معطل شدمچند دقیقه.ای اون

 .سارا بیا- 

 .های آزمایشگاه شدمدنبالش وارد ییک از اتاق

 .همتا جان این هم دوست عزیزم- 

 :اون خانم جلو اومد و گفت

 .سالم همتا فراهاتز هستم، مسئول این آزمایشگاه- 

 .ممن هم آوا کیانفر هست- 

 .خوشبختم- 

ز هم-   .چنتر

 :بعد رو به سارا کرد و گفت

 .آزماییسر که خواستر خییل حساسه؛ اما به خاطر تو فکر کنم بتونم تو یه روز انجامش بدم- 

 ...کار رو بکتز ممنونت میشماگه این- 

 .چند تا آزمایش دادم

 .ایم خودم برات میارمشهمسایهکنم. چون خب سارا جان من جواب آزمایش رو تا آخر شب آماده م- 

ان کنم-   .دستت درد نکنه همتا جون. انشاهلل برات جتی

ون اومدیمبعد از کیل تعارفات خداحافظز کردیم و از اون  .جا بتر

م و بررش مآوا، من جواب آزمایش رو م-   .امکنم. فردا مطب تعطیله ویل تو بیا خونهگتر

 .ات خییل دورهم بفرست فردا میام. فقط خونهات رو براباشه عزیزم آدرس خونه- 

 .آره توی قم! هرچند مطب هم زیاد ازش دور نیست- 

 .آره. پس فعال خداحافظ- 

س حالت تهوع گرفته بودم. انقدر حالم بد بود  اون شب به بدترین شکل ممکن گذشت. از شدت اضطراب و استر

؛ ویل طوری  سخت بود تو چشمکه وقتر آرتان به دیدنم اومد؛ به شدت نگرانم شد. خییل های عشقت نگاه کتز

. خییل لحظهشناسیش. که تمام لحظهرفتار کتز که انگار نیم ل کتز تا عشقم خطابش نکتز های ها خودت رو کنتر

 .بدی بود

های بدش رسید! اون شب با تمام احساسوقت نیمکردم که زودتر فردا برسه. اما... اما ای کاش هیچفقط دعا م

فهمیدم چه ام خییل خییل بیشتر شده بود. تهش باید مرفت تا زنگ رو بزنم. دلشورهالخره تموم شد. دستم نیمبا

ز تا پشیمون نشدم زنگ رو به صدا درآوردم  .بالتي رسم اومده. برای همتر

داد. بهم ماش سخت و ناراحت بود. دلم نوید بدی رو خود سارا مقابل در آپارتمانش منتظرم ایستاده بود. چهره

ون اومدم؛ دیگه زنده نبودم! من بعد از اون  که انگار درست هم پیش بیتز کرده بود. وقتر از در اون آپارتمان بتر

 ...یک ساعت یه جسم بودم که زنده نبود
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***************************************************************************

*********** 

 پارت هفتاد و یکم

 !گذرهدلم گرفته به اندازه یه دنیا... از اون روز شوم بدبختر یک سال و دو ماهه که م

 .تو بودن صدایشان در نیایددهم؛ تا از تی ها را به روزهایم رشوه مخاطره

 کردم. با عشقر که بهش دارم و بهم داشت نفس کشیدم. خییل سخته به خاطر 
ی
این مدت با تمام خاطراتش زندیک

از خودش بگذری. من عاشق خودخوایه نیستم، خوشبختر معشوقم در الویته. آرتان بدون من  یه شخص

ها تو زندگیش نیم ز  !رسه. دلم براش تنگ شده؛ خییل خییل زیادخوشبخت تره! با من که باشه به خییل چتر

 ...اش، عشق توی چشم.هاشبرای لبخندهای جادوییش، اخم.های پر جذبه

های این کشور هم ترین خیابانام را عوض کردم چه فایده وقتر یاد تو؛ در پرتس خانهپالک، کوچه و حتر آدر *

 *.کندمرا به راحتر پیدا م

یعتز این عشق بعد از من قراره نصیب یک بشه؟ حتر فکر کردن بهش عذابم میده؛ وای به حالم زماتز که واقغ 

ز درباره بشه. خودم خواستم ویل خودم هم توانش رو ندارم. دلم فقط هاتي که از متتر  .شنوماش مخوشه به ختی

ه. پشت پنجره بزرگ امروز کاری ندارم! اما فردا همه باید اون جا باشیم، جمعه ظهر از همیشه کارمون بیشتر

ون چشم دوختم. به شهری که زادگاهم نیست اما خییل توش آرومم. به رفت و آمدهای زیاد  ایستادم و به بتر

 ...خیابون

ها شکست عشقر خورده؟ چند نفرشون مثل من حشت به دل موندن؟ تقدیر با من بد کرد! ر از این آدمچند نف

خواد. همون خییل هم بد کرد... این حق من نبود. به خدا که نبود... دلم همون روزهای خوش ماموریت رو م

 .امون تموم شدن ماموریت بود تا زودتر به هم برسیمروزهاتي که دغدغه

ی نداشتم. نیم دو سه ز حرف نزدم؛ از آرتان ختی  بگم چون با متتر
ی ندارم. یا بهتر ز ختی دونم چرا روزه که از متتر

 م
ی
ز تماس گرفتمامشب انقدر احساس تنهاتي و دلتنیک ز با متتر  .کنم! برای همتر

 .سالم- 

؟-   سالم خوتی

 مرش آواتي تو چطوری؟- 

؟-   منم بد نیستم. چه ختی

هاش تنگ بشه که یادی از من بکتز که دلت بر مگه این-   .ای ختی

ز -   !متتر

ه شمال-   .خییل خب بابا. حالش خوبه، داره متر

 باز هم؟- 

ه ساعت-  کنه. میگه از خودش شنیده وقتر تو حرف به دریا نگاه مشینه و تی های تو ساحل مآره، آرین میگه متر

 .کنه با صدای دریا آروم باشهنیستر سغ م

 .ام نشستی گونهقطره اشیک رو 

م براش همه-   .اش تقصتر منهبمتر

 ...گرفتر معلومه تقصتر توعه اگر تنهاتي تصمیم نیم- 

 :حرفش رو بریدم و گفتم

 .دونستمنگفتم چون تصمیمش رو م- 

 پس چرا نذاشتر خودش انتخاب کنه؟- 

 خودش بازی کنهچون نیم- 
ی
 .تونستم بزارم با زندیک

 .هر دو نفرتون بازی کتز ترجیح دادی خودت با دل - 

ین تصمیم بودتو من رو درک نیم-  ایط این بهتر  .کتز تو اون رسر

؛ انقدر جا عذاب کشیدی آرتان ایندونم یحر بگم. این یه سال تو اونمن دیگه نیم-  جا. تو نیستر تا حالش رو ببیتز
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 .کردمسوزه. اگر قسمم نداده بودی نگم، یه لحظه هم صتی نیمدلم براش م

ینکشه. نیمکنم. بخدا دلم براش پر مخودم هم دارم دق م-  ها رو تونم با زندگیش غمار کنم. اون لیاقت بهتر

 .داره

 :آیه کشید و گفت

یِن آرتاتز کاش م-   .فهمیدی تو بهتر

 من بود. با تی 
ی
هام و مرور غماش ناراحت... اون روز هم با تمام شدم و با ناراحتر قرار ماش تی قراریاون عشق زندیک

طور راحت خوابیده قدر راحت تونستم بخوابم. آخرین شتی که ایندونم چرا اون شب اونخاطراتم گذشت. نیم

 .بودم؛ یک سال پیش بود! دلیلش هر یحر بود، خییل حس خوتی داشتم

رها هستم. صبح زودتر از همیشه بیدار شدم. وقتر رسیدم و چشمم به اون منبع آرامش افتاد؛ حس کردم روی اب

 .کردم. صدای معصومه از پشت رسم اومدزدم و کارها رو مرتب مداشتم تو حیاط قدم م

 .آوا، آوا جون- 

 .برگشتم سمتش

 !جانم- 

 میشه امروز تو جای من بری رواق دارالحجه؟- 

 افتاده؟- 
ر
 چرا؟ مگه چه اتفاق

 .جا باشدونم واقعا حسش رو ندارم. امروز تو اوننیم- 

 نیمباشه - 
ر
 .کنهعزیزم برای من که فرق

جا خییل لبخندی زد و تشکر کرد. به سمت رواق دارالحجه راه افتادم. امروز جمعه بود و به خاطر نماز جمعه این

جا ها میشد. ماهم باید مردها رو از اونخییل شلوغ بود. اکتر اوقات این روز رواق دارالحجه مخصوص نماز خانم

ون م ون هدایت مکردیم. راه مبتر کشید. کردم. زیاد بودیم اما باز هم طول مرفتم و دونه دونه همه رو به بتر

اطرافم رو نگاه کردم که چشمم به یه آقا افتاد. به ستون تکیه داده بود و رسش روی زانوهاش بود. جلو رفتم و با 

 .اش زدماون پرهای توی دستم به شونه

 ...جا برایآقا لطفا بلند شید این- 

 پارت هفتاد و دوم

 عجیتی ته حلقم احساس کردم. قلبم داشت از جا 
نفسم قطع شد و تمام تنم یخ کرد. حلقم خشک شد و تلجز

ی که روح و جسمم  ز کنده میشد. وقتر نگاهم به اون دو تا تیله مشیک افتاد زمان و مکان از دستم در رفت. تنها چتر

 بود! تازه م
ی
 .یدم تا چه اندازه دلتنگش بودمفهمرو در برگرفته بود دلتنیک

تونم، کنه؟ مگه نباید االن شمال باشه؟ خدای من... من االن چیکار باید بکنم؟ بخدا نیمجا چیکار ماین این

ام کرد. قطره اشیک از چشمم، روی گونهتحمل این ییک رو ندارم! بلند شد ایستاد. با بهت و ناباوری به من نگاه م

 .ام گذاشتهاش جمع شد. دستش رو باال آورد و روی گونهغلتید. اشک توی چشم

 بینم؟خدای من؛ خودتر آوا؟ خواب نیم- 

ون کشید که این ایط انگار صداش من رو از قعر چاه بتر طور به خودم اومدم. قدم به عقب برداشتم. تو این رسر

ی که به ذهنم م ز وع به دویدن رسید؛ فرار بود. فرار از هر چه بود و نبود. تی تنها چتر برنامه و فکر برگشتم و رسر

ز جمعیت به زور رد م ون بکشمکردم؛ دنبالم دوید. از بتر  .شدم. باالخره تونستم خودم رو از رواق بتر

ون اومدم دنبالم بود. رسی    ع زد اما دنبالم مشنیدم. صدام نیمهاش رو مهنوز صدای قدم کرد. از حرم هم که بتر

ز همراهش نبود و نتونست دنبالم بیاد. نفس نفس زنون خودم رو توی یک تاکیس ا نداختم. خداروشکر ماشتر

 .شماره معصومه رو گرفتم

؟ اون-  ز ندارهسالم آوا، تو مگه تو رواق نیستر  !جا که آنتر

ون از حرم! تو م-  توتز هماهنگ کتز من دو سه روزی نه... نه عزیزم یه کار اورژانیس برام پیش اومد. اومدم بتر

 م؟نیا

 افتاده؟داری نگرانم م- 
ر
 کتز عزیزم. چه اتفاق
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ز خاض نیست فقط یه چند روزی نیم-  س چتر
؟تونم بیام. درستش منتر  کتز

 :نفس عمیقر کشید و گفت

ی نشده باشه! نگران نباش این-  ز  .جا رو بستر به منباشه گلم. امیدوارم چتر

ان م-   .کنمدستت درد نکنه برات جتی

 .ها نداریم که. انشاهلل زودتر مشکلت حل بشهما از این حرفعه آوا جان، - 

 .انشاهلل- 

ز مونده. انقدر با به محض این که تلفنم تموم شد؛ به در خونه رسیدیم. تازه یادم افتاد که کیف من تو اتاق خادمتر

ز که به عجله اومدم که اصال متوجه نشدم. به راننده گفتم بمونه تا پولش رو بیارم. کرایه رو به را ننده دادم. همتر

 آشناتي جلوی پام ترمز کرد
ز  .سمت ساختمان برگشتم ماشتر

ز شاهد خاطرات زیاد من و آرتان بود. قبل از این  آشناتر از هر آشناتي بود. این ماشتر
ز که باورم نمیشد؛ این ماشتر

ز پیاده شه، سمت ساختمون پا تند کردم  .بتونه از ماشتر

ی؟-   ...آوا آوا... آوا وایسا کجا متر

که بتونه بهم برسه؛ خودم رو توی ساختمون دوید. قبل از اینها باال رفتم. اون هم دنبالم متوجه بهش از پلهتی 

به  ...ای که به در زد، به قلب دیوانه من ریتم دادپرت کردم. بالفاصله پشت در آوار شدم. صدای ضز

 .کنمکار رو م  دوتز که اینشکنمش. محرف بزنیم. باز نکتز م آوا... آوا جانم! توروخدا در رو باز کن. باید با هم- 

 !نفس گرفتم تا جواب نفسم رو بدم

 با تو ندارم- 
ز
 .من حرق

 .تو نداری من که باهات حرف دارم- 

 !خوام باهات حرف بزنمنیم- 

 نشه رو شنیدم. تی 
ز زنگ زدمکر که هنوز صدام متوجه به اونصدای نفس عمیقر که کشید تا عصباتز  .د؛ به متتر

 شده آوا خانم روزی دوبار یاد ما افتادن؟ سالم... یحر - 

 .با تمام عصبانیتر که از خودم رساغ داشتم، توپیدم

ز -   .ای سالم و زهرمار... سالم و درد...خییل نامردی متتر

 ...چته وحیسر هاپو گازت گرفته- 

ی -  ز  .نمیگمتو مگه قسم نخوردی؟ لعنتر تو مگه نگفتر به کیس چتر

ز بودم داره به حرف  .های من گوش میدهصدای در زدن و صدا کردن آرتان قطع شده بود. مطمت 

؟خب مگه من چیکار کردم؟ به یک گفتم کجاتي که حاال تهمت نامردی، م-   زتز

؟-   به کیس نگفتر

 .معلومه که نه- 

 .س پرتر داره جا شمال اومده مشهدنگفتر دیگه. پس حتما یا من تو شمال بودم ختی نداشتم؛ یا آرتان حوا- 

 دوتز اومده مشهد؟تو از کجا م- 

 .برهام به رس مجاتي که االن پشت در خونهاز اون- 

 .خواد رو پیدا کنهتونه تو حرم؛ آرامیسر که ممن فقط بدون قصد برای آروم کردنش گفتم م- 

ز رس یک رو کاله م-  ! آخه متتر مذاری؟ من که بدون قصد گفتر  با تو بزرگ شدم نشناسمت باید برم بمتر

 پارت هفتاد و سوم

؟ تا آخر عمرت م-  ؟ باالخره باید ییک به این خییل خب حاال! انگار یحر شده... باالخره که یحر خواستر فرار کتز

 .دادهات پایان ملجبازی

ز خاطر رو مبهرو تونستم فرار کنم؟ باالخره باید باهاش هاش حقیقت داشت. واقعا تا کجا محرف شدم. به همتر

طور پشت در ایستاده بود. چشمش که به من افتاد، بدون خداحافظز تلفن رو قطع کردم. در رو باز کردم. همون

ز نگاهم کرد. چشم قدر غم داشت که دلم رو زیر و رو کرد. از جلوی در کنار رفتم، هاش اونخییل خییل غمگتر

خونه برم که گفتپشت رسش در رو بستم. با دست تعار  ز  :فش کردم تا روی مبل بشینه. خواستم به سمت آشتر
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ی بیاری برای مهموتز نیومدم. اومدم با هم حرف بزنیمنیم-  ز  .خواد چتر

س روی مبل نشستم  .با استر

ز ندارم-   برای گفتر
ز
 .من حرق

ز گفت  :با صدای غمگتر

ای بشنوی؟ دوست داری بدوتز رفتنت چه بالتي خو اما من دارم! خییل زیاد هم حرف دارم. درد هم زیاد دارم م- 

 رس من آورد؟ چرا؟ مگه یحر کارت کرده بودم آوا؟ من چه گنایه داشتم؟

نداخت... تو گنایه نداشتر نفسم! بدبخت این ماجرا هاش به قلب عاشقم چنگ مغم توی صداش و تری چشم

ز خوشبختر زندگیم و خودخوایه خودم ییک رو  کردم. من هر کار کردم نتونستم انتخاب ممن بودم؛ که باید بتر

 .های خودم بکشونمها و غمخودخواه باشم. نتونستم برای داشتنت تو رو به حشت

 آوا با توام؟- 

 ...هیچ کار- 

؟-   پس چرا ترکم کردی لعنتر

 .خوریم. ما برای هم ساخته نشدیم آرتانمن و تو به درد هم نیم- 

 دی آوا؟االن؟ االن به این نتیجه رسی- 

ایستادم. به خاطر خودش باید از خودش و رسی به نشونه آره تکون دادم. از درون ویرونه بودم اما باید محکم م

ز رو باخته بودم. چه اهمیتر داشتم؟ مهم اون بود که نباید به عشقمون م گذشتم. من مهم نبودم من همه چتر

 .هام جمع کرداش اشک تو چشمآورد. برق حلقهموند. دست چپش رو باال خاطر مشکل من حشت به دل م

 فهیم؟بیتز آوا؟ به نظرت این نشونه چیه؟ آوا ما االن زن و شوهریم ماین رو م- 

 .هام جمع شدبغضم شکست و اشک تو چشم

توتز هر وقت که خوشت نیومد دور بندازیم. من و تو یک سال پیش به هم بله دادیم. من لباس نیستم آوا! نیم- 

 ها اسباب بازیه؟ االن آره یک سال دیگه نه؟کر کردی قلب آدمف

 .نه... نه! من فقط... خب راستش ما خییل عجله کردیم. ما از اول هم برای هم ساخته نشده بودیم- 

 .ترین دروغ زندگیم رو بگمکه بزرگنفس گرفتم برای این

 !من از اول هم عاشقت نبودم- 

ز قلبش رو ش نیدم. صدای قلتی که خودم شکستمش رو شنیدم. حس کردم کمرش رو که شنیدم... صدای شکستر

ل کردم خودم رو تا بوسه نزنم به دستخم شد. غصه خوردم برای چشم های لرزونش... از هاتي که پر شدند. کنتر

 !اش دلم شکستدل شکسته

. بلند شد و غریبهها و با آشناترینت مثل ترینت مثل نامحرمخییل سخته... به خدا که سخته با محرم ها رفتار کتز

ه شده بودم. جلوی پاهام روی زانوهاش نشست. دست روی دستام گذاشت و  به سمتم اومد، با تعجب بهش ختر

 :گفت

؟ یحر رو مچرا؟ آوا، چرا م-   هر دونفرمون غمار کتز
ی
؟ اون همه عشق مگه انکار خوای رو زندیک خوای انکار کتز

 توی چشمها رو نادیده بگتر شدنیه؟ اون
ی
 ی این شیفتیک

ی
 زندیک

ی
ز شیفتیک ؟ من خودم دارم با همتر

ی
هات رو یحر مییک

 .کنم، برام غریبه نیست که نشناسمشم

 :دستش رو روی صورتم گذاشت و گفت

؟ یک رو م- 
ی
ی بغض توی صدات رو یحر مییک ؟این رو هم نادیده بگتر  خوای گول بزتز

ل کنمچشم  .هام رو بستم تا خودم رو کنتر

ی نیستکتز آرتان همباه ماشت-  ز ز چتر  .چتر

 نیست! اما به چشم- 
ی
وقت دوستم هام نگاه کن و بگو عاشقم نبودی. بگو که هیچخییل خب تو درست مییک

! توی چشم  .خوایهام زل بزن و بگو من رو نیمنداشتر

ل کنم؛ تا وقتر تو نه... نه عشقم! این رو از من نخواه. این ییک دیگه از توانم خارجه. من تا وقتر م نم خودم رو کنتر

 .هات انکار کنمهات نزنم. از من نخواه عشقم رو با نگاه به چشمتونم محکم باشم که دل به سیایه چشمم
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دونم های تمام زندگیش نگاه کنه... نگاه کنه و تمام احساسش رو انکار کنه؟ بعید متونه تو چشمکدوم آدم م

تونستم تو اون حالت افسار تونم. هر یحر جون کندم باز هم نشد. نیم. من ییک که نیمکیس تا این اندازه قوی باشه

م. از جام با شتاب بلند شدم. عصتی دستر روی صورتم کشیدم و گفتم  :دلم رو به دست بگتر

ه-  . این برای هر دومون بهتر ه این رو قبول کتز  .نیست... نیست آرتان بهتر

ه بود نشان از این داشت که اصال باورش نشد. حق هم داشت! خییل ضایع از هاش نشستلبخندی که گوشه ل  *ب

کاری که گفته بود انجام بدم شونه خایل کردم. تابلو جا زدم. اون پلیس قهار و باهوشر بود؛ خییل راحت دروغ رو 

 .دادتشخیص م

 پارت هفتاد و چهارم

 نیممن حرف- 
ر
 باق

ز
 .سغ کن باهاش کنار بیای. باور کن این به نفع هر دومونهمونه؛ هام رو زدم آرتان. دیگه حرق

ز حرفواقعا فکر کردی با یه مشت مزخرفاتر که تو نامه-   دارم؟هات دست از رست برمات نوشته بودی... یا همتر

 :هاش گرفت و گفتام رو توی دستاومد جلو و چونه

 !مجبوری عمرا اگه بزارم از دستم بری. تو مجبوری آوا؛ به عشق من- 

 .ام رو به آتیش کشیدبعد هم خم شد و گونه

 .گردیم تهرانفردا میام دنبالت با هم برم- 

 !خورممن از این مشهد تکون نیم- 

 .جاتي که اسمت هنوز تو شناسنامه منه مجبوری باهام بیایدست خودت نیست که عزیزم! از اون- 

ون کشیدم و گفتمعصتی چونه  :ام رو از دستش بتر

م-   .من مجبور به هیچ کاری نیستم. آقا این رو خوب توی گوشت فرو کن. من از مشهد جاتي نمتر

 .لبخندی زد و دلم رو لرزوند. چقدر دلم برای این لبخندهای قشنگش تنگ شده بود

ز باش. امشب خوب فکرهات رو بکن گردونم. بدون تو من از اینمن تو رو با خودم برم-  م این رو مطمت  به جا نمتر

 .نفع خودته فردا که میام، آماده باشر 

 .دستم رو به معتز برو بابا تکون دادم

 .خداحافظ عشقم- 

ز آوار شدم. بلند بلند هیچ جواتی بهش ندادم اون هم کفش هاش رو پوشید و رفت. به محض رفتنش روی زمتر

م سوخت. قلبم داشت آتش ریختم، که خودم دلم به حال خودکردم. انقدر بلند و مظلومانه اشک مگریه م

ام گذاشتم. جاتي که چند دقیقه گرفت. چقدر جلوی خودم رو گرفتم تا تو آغوشش نرم! دستم رو روی گونهم

 .ی داغ آرتان روش نشسته بودپیش بوسه

دلم آتیش گرفت با عشقر که انکار کردم. فرو ریختم وقتر بهش گفتم دوستش ندارم. این من بودم که با این جواب 

 :کستم. این من بودم که خرد شدم زیر آوارهای این عشق... بلند فریاد زدمش

؟ مخدا... م-  ؟ حواست به من گناهکار هست؟ مات رو مشنوی؟ حال من بندهبیتز بیتز چطور دارم بیتز

ترسم... دونم ال نکلف نفسا اال وسعها اما مکشم؟ صدام هم مثل خودم فروریخت. *خدا جونم آره معذاب م

هام خم بشوند... تو قلبم که سنگینه؛ آرامش قدری شه که زانو ترسم سنگیتز این ییک رو دوشم اونخدایا م

 *خوادخواد... خدا مم

. اما با وقت مهرش رو به دلم نیمام... اگه قرار نبود به هم برسیم کاش هیچخوام خدا! من خستهتو رو م نداختر

یتز عاشقر کردن با آرتان انقدر قشنگ بود. انقدری قشنگ بود که حس  این حرف کیم فکر کردم.  نه... حس شتر

 ...ارزیدهای ناب مکنم قبل از اون من اصال زنده نبودم. به این ناراحتر و نرسیدن اون لحظهم

بلند شدم؛ سمت  توتز آرومم کن. از جامخوام. تو... خدا تو مخدایا من فقط به تو امیدوارم! خدایا من آرامش م

ز آرومم م  .پوشیدمکردم لباس مطور که از ته دل گریه مکرد. همونکمدم رفتم تا حاضز بشم. االن فقط یه چتر

واسطه ای نرسیدم که تی تونم؛ هنوز به اون درجهی من و خدای من باشه. من نیمرفتم پیش کیس تا واسطهباید م

م پیش کیس تا برام دعا کنه؛ کیس که خدا حرفش رو تونم، یعتز جر با خدام حرف بزنم. نیم اتش رو ندارم. متر

ون برم؛ یهو انگار صداتي  ز خواستم از خونه بتر م پیش کیس که خدا دعاش رو رد نکنه. همتر قبول داشته باشه. متر
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 ...توی رسم پیچید

 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست*

ز   *...تو خود حجاب خودی حافظ از میان برختر

ی پتک ی مبل وا رفتم. نیمرو  ز دونم از کجا باید بیتر رو که یه مدت عاشقش بودم؛ االن یادم بیاد. اما انگار یه چتر

ز من و خدام ایستادم؛ نه اعمال و گناهانم... فکر  شد و توی رسم کوفته شد. من این همه مدت خودم بودم که بتر

ام هام رو عوض کردم. وضو گرفتم و رس سجادهم. لباسواسطه برم پیش خدام و درد و دل کنکنم این بار باید تی 

 .نشستم

. آخه آرامشم سالم خدا... اومدم بازم پیشت، همیشه وقتر از همه دنیا م-  برم میام پیش خودت تا آرومم کتز

ام! عشق آرتان مثل خون تو تموم بدنم پخش شده. یک تونم انقدر آروم بشم. خدا جونم خستهتوتي جاتي نیم

مش. نبودش درست مثل همون خون باعث مرگ میشه. من مذره  ز بتی م روزی که دو ذره نیست که بتونم از بتر متر

م و زنده میشم. من به امید تو این دنیا رو دارم تحمل منباشه. یک ساله شاهدی که هر روز م دونم کنم. ممتر

... من به تو اعتم  ...اد کامل دارم خداتي اماحتما تو این کمبود صالیح بوده، تو این جداتي

 .هام خیس شده بودغلتید. تمام صورتم از اشکهام تند و تند روی صورتم منفس عمیقر کشیدم. اشک

 پارت هفتاد و پنجم

ه. از این دنیای تی ها خییل زیاد ماما خب دلم تنگه... دلم بعیصز وقت-  رحمت! خدای من هر یحر هم گناهکار گتر

ه گالیه خوام ناشکری کنم ها نه... ویل ما این حقم بود. نیمبودم در گذشته؛ واقع دوتز که وقتر آدم دلش بگتر

. دلم رو آروم کن. آخر این قصه کنه. اومدم پیش معبودم گالیهم هام رو بکنم. اومدم پیشت خدایا تا آرومم کتز

. فقط خدایا بهم صتی بده تا هر یحر بشه مصلحت و خواست تو بوده و با تمام دل و جونم، قبولش خواهم داشت

منده نشم تو امتحاتز  بتونم در برابر این دردها مقاومت کنم. بهم قوت بده تا نبازم تو رایه که جلوی پاهامه؛ و رسر

ین حام من هستر که برام مقرر کردی. خدایا توکل به خودت م  .کنم که تو بزرگتر

میدم زمان چطوری گذشت. انقدر تو مناجاتم با خدا غرق انقدر اون شب با خدای خودم راز و نیاز کردم؛ که نفه

شده بودم، که کنار همون سجاده خوابم برد. با صدای در واحد از خواب بیدار شدم. خوابالو دستر روی رسم 

ز شدم به سمت در رفتم. در رو باز کردم و خوابالو به شخیص که من رو از خواب  کشیدم؛ وقتر از حجابم مطمت 

ون کش  .یده بود نگاه کردمنازم بتر

توجه به من جاست! لبخند شادی زد و در حایل که تی با دیدن آرتان پشت در برق سه فازم پرید. این باز هم که این

 :وارد خونه میشد گفت

! برات کله پاچه گرفتم؛ م-   دونستم دوست داری. هنوزم دوست داری دیگه نه؟سالم عشقم صبحت به ختر

 :منتظر جواب من باشه گفتکه بعد هم بدون این

 !ایه گفتم برات مغز زیاد بذاره. بیا تو دیگهبه کله پاچه- 

جوری نبود ها! از کردم. من ترکش کردتز اینمن هنوز دم در ایستاده بودم و با تعجب به این همه پرروتي نگاه م

 .م تا جمعش کنمام که از دیشب پهن بود رفتجلوی در کنار رفتم و اون رو بستم. به سمت سجاده

 .چادر نماز خییل بهت میاد خانومم- 

 .حرف نگاه رسدی بهش انداختم. اما اون خودش رو از تک و تا ننداختبرگشتم و تی 

 خوندی من اومدم؟داشتر نماز م- 

 :خییل خشک گفتم

 !نه- 

 :متعجب گفت

 ات پهنه؟نه؟ پس چرا هنوز سجاده- 

 :کردم گفتماشتم و تا مددر حایل که چادرم رو هم از رسم برم

 .دیشب بعد از نماز رو سجاده خوابم برده بود- 

ز حلقه ت آستتر ه شد. نگایه به خودم انداختم. یه تیشر ای قرمز با شلوار ستش تنم بود. رسی تکون داد و بهم ختر
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 :ای باال انداختم و تو دلم گفتمشونه

کشیدم؛ اما خب کاریه که د از این همه مدت خجالت مترین آدم به من! هر چند بعاون هنوزم شوهرمه و محرم- 

 .هام رو عوض کنمخواستم االن لباسشده. خییل ضایع بود اگر م

 .کنم؛ دست و صورتت رو بشور و بیامن تا صبحانه رو آماده م- 

م که شام رسی به معنای باشه تکون دادم. بوی کله پاچه تو خونه پیچیده بود. منم که عاشق کله پاچه و دیشب

ز منتظرم نشسته بود. کنارش نشستم. به نخوردم. اصال االن جز کله پاچه به هیجر نیم تونستم فکر کنم. رس متر

کردم. اون خوب اش چشم دوخته نگاه مبشقاتی که جلوم گذاشته بود؛ درست مثل یه شتر گرسنه که به طعمه

 :کشید گفتخنده زد. در حایل که لپم رو م شناخت. با دیدن این حالتم بلند زیر این طرز نگاهم رو م

 .دلم برای این شکمو بودنات؛ برای صورت خوابالودت تنگ شده بود خانومم- 

 .ای بهش رفتم. فعال حوصله بحث باهاش رو نداشتمچشم غره

 پارت هفتاد و ششم

 :تم گفتمرفکه دیل از عزا درآوردم؛ از جام بلند شدم و در حایل به سمت اتاق مبعد از این

 .دستت درد نکنه- 

ریم کنم عزیزم؛ قابل تو رو نداشت. حاضز شو دیگه راه بیفتیم. قبلش یه رس باید بریم حرم بعد مخواهش م- 

 ...تهران

 .با اخم به سمتش برگشتم و نذاشتم تا حرفش رو ادامه بده

 بسه بسه... پیاده شو با هم بریم، کجا با این عجله؟- 

 :خندید و گفت

 .ب قراره با هم بریم دیگه عشقمخ- 

! پس بذار یه بار دیگه برات تکرار کنمانگار حرف-   .های من رو جدی نگرفتر

 .نزدیکش رفتم و شمرده شمرده ادامه دادم

ون کن من برنیمخورم. مخصوصا با تو هیچمن از مشهد تکون نیم-   .گردمجا نمیام! پس این فکر رو از رست بتر

 .ه اتاقم برگردم؛ بازوم کشیده شدبعد هم چرخیدم تا ب

؟ پدر و مادرت و آوینا... و تا چند روز دوتز چند نفر اونبرم شک نکن. احمق مجا ممن تو رو از این-  ز جا نگرانتر

 !پیش من

 :دستش رو با قدرت پس زدم و گفتم

ز خوام تو اون شهر باشم. از تو خوب گوش کن آرتان، من از تهران بریدم. دیگه نیم-  طور؛ پس دست از هم همتر

 .رسم بردار

ز شد؛ اما خودش رو از تک و تا ننداختبه وضوح دیدم چطور چشم  .هاش غمگتر

ات فرو کن. من تو این یک سال کل ایران رو دنبالت گشتم! محاله دارم. این رو تو کلهمن دست از رست برنیم- 

 .حاال که پیدات کردم، از دستت بدم

 .ر رفتم و اون رو باز کردمعصتی و کالفه به سمت د

 ...خواست این کار رو بکنم امادلم نیم- 

 :نفس عمیقر گرفتم و گفتم

ون-   .برو بتر

 :وار گفتبا بهت بهم نگاه کرد. انگار نفهمید یحر گفتم با تعجب و زمزمه

ون م-  ؟ تو داری من رو بتر ؟یحر  کتز

آره تکون دادم. بعد از چند لحظه اخم غلیظز روی با غیم که تمام وجودم رو در بر گرفته بود رسی به نشونه 

ون مصورتش نقش بست. همون رفت؛ نگایه بهم انداخت که تا اعماق قلبم رو طور که داشت از خونه بتر

ای پشیمون شدم از کاری که کردم؛ اما هم دیر شده بود هم این کار الزم بود. آرتان باید از من سوزوند. برای لحظه

 .بریددل م
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اش تباه میشد. وقتر یه جوری اون هم آیندهتونستم مقاومت کنم. ایندونستم تا یک مکرد، نیمه این کار رو نیماگ

م. شاید اون زمان که  روزی خوشبخت شد... وقتر با تمام وجود حس کردم خوشبخته شاید من هم آروم بگتر

ز بشم کیس رو غتر از من دوست داره؛ روز مرگ من باشه. اون  ای خوشبختر رو روزی که کنار کس دیگهمطمت 

ای آروم بشه... اون روز یا از غم دق خواهم کرد، یا به خاطر راحتر خیالم بچشه... بتونه با آغ *وش کس دیگه

 .خودم به پیشواز مرگ خواهم رفت

ز تمام این ن اون روز برعکس من خوام! چو مونم این رو مدونم بعد از این اتفاق زنده نیمکه مها، با اینبا دونستر

 االنت خوشبختر آینده
ی
ات رو در تر داشته او خوش خواهد بود؛ و این برای من کافیه. امیدوارم این دلشکستیک

 !باشه؛ مرد من

ون برف میومد. معموال این ز هم نشسته. بتر جا انقدر برف نمیاد. امروز برف خییل شدیده و حتر روی زمتر

داد. بودن در کنار اون منبع گشتم، این بهم آرامش مرفتم. باید رس کارم برمهای گرم پوشیدم و به حرم لباس

ز شدم که آرتان دست از رسم  ز منوال گذشت. دیگه تقریبا مطمت   رو دوست داشتم. چند روزی با همتر
ی
زندیک

 .برداشته

شیفت شب ایستاده  نییم از من خوشحال و نییم دیگه عزادار بود. بعد از اذان صبح به خونه برگشتم. اون روز 

بودم و خسته و خوابالو به خونه رسیدم. خواستم در رو باز کنم که بازوم به عقب کشیده شد. با تعجب به مرد 

ایه؟ دوباره داشتم به غم نبودش خیال شدنم رو نداشت. خدایا این چه بازیروم نگاه کردم. انگار خیال؛ تی بهرو 

 .ها چه حکمتر داره خدایارو کردی! این مالقاتبهکردم؛ باز هم من رو باهاش رو عادت م

 .سالم آوا خانم- 

 .به خودم اومدم و اخم کردم

؟ مگه اون روز قرار نشد دیگه رساغم نیایجا یحر کار متو این-   .کتز

، من فقط حرف-   .هات رو شنیدم تایید نکردم! االنم اومدم زنم رو با خودم برگردونمتو حرف زدی تو قرار گذاشتر

 :عصتی دستش رو پس زدم و گفتم

م من با تو تا بهشت هم نمیام -  برای بار چندم بگم من با تو جاتي نمیام. این فهمیدنش انقدر سخته؟ آقای محتر

 ...تهران که جهنمیه

ی که داشتم مامون سانتر حرفم با قدم که جلو گذاشت قطع کرد. فاصله ز ی شده بود. هول کردم و چتر
گفتم متر

 .م شدفراموش

 خوتی م- 
اتز  !کردی کهآهان چرا ساکت شدی؟ داشتر سختز

ی نگفتم که رسش رو کنار گوشم آورد. مثل چوب خشک شده بودم. انقدر این نزدییک بهش هیجان ز آور بود که چتر

ز فراموشم شد. زیر گوشم با لحن وسوسه آوری گفتهمه  :چتر

 .کتز بیتز هنوزم از نزدییک به من هول مم- 

 :رو روی قلبم گذاشت و گفتدستش 

 .زنههنوزم با دیدنم قلبت تند تند م- 

 :رسش رو عقب کشید و ادامه داد

 .ندازههات گل مزنم گونههنوزم وقتر حرف عاشقانه بهت م- 

زیر این برف توی خیابان... خدای این مناظر عاشقانه چیه؟ من االن یحر کار باید بکنم. به زور خودم رو عقب 

دونه من هنوز هم عمیقا عاشقش هستم، ویل کاش... لعنت به من که انقدر تابلو بازی درمیارم. اون مکشیدم. 

ز مقاومتم نیمکار به نفعشه. کاش مدونست که اینکاش م کرد. خودم رو به دونست و انقدر اضار بر شکستر

ی با کلید م س وجودم رو با درگتر
 :دم؛ گفتمپوشونسمت در کشیدم. در حایل که استر

 .هر جور دوست داری فکر کن- 

 .برممن تو رو با خودم م- 

 !عمرا- 

متجا مانقدر این_  .شینم تا بتونم بتی
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 پارت هفتاد و هفتم

 .خودت رو خسته نکن- 

 .بیتز حاال م- 

دم در ها رو روشن کردم و از همون حوصله برقکه جوابش رو بدم؛ در رو باز کردم و داخل شدم. تی بدون این

 خییل زیاد لباس
ی
هام رو در آوردم. بعد از جا به جا کردنشون خودم رو روی تخت پرت کردم. از شدت خستیک

 .رسی    ع خوابم برد. وقتر از خواب بیدار شدم ساعت یازده صبح بود

من تر شده. منبع آرامش هام بیشتر و آرومبه طرز عجیتی متوجه شده بودم از وقتر آرتان تو این شهره؛ خواب

ه به اون تو افکارم مآرتان بود! قهوه جوش رو روشن کردم و همون  طور ختر
ی
چرخیدم. قهوه رو توی ماگ بزریک

 .ریختم. پشت پنجره بزرگ هال ایستادم

 که چند روزه تی 
ز
نشست. بعد از چند ثانیه آب های ریز برف روی شیشه مباره نگاه کردم. دونهوقفه مبه برق

جا بیشتر از همیشه خلوته. حتر اهایل این محله به خاطر رسمای وحشتناک و ت. این روزها اینریخمیشد و فرو م

ون نیم  .کردماومدن. به خیابون خایل از آدم چشم دوختم اما... با بهت به منظره رو به روم نگاه مبرف بتر

ی رو باور کنم. انگار تمام حواس بدنم از کار افتاد. خدنیم ز ز چتر ای من این همه مدت... رسش رو باال تونستم چنتر

ه رنگش به پنجره نگاه کرد. با دیدن من پشت پنجره لبخندی روی ل  *بآورد با چشم هاش نشست. از های تتر

ز وضعیت این  !جاست؟ خدای من این بشر چه تحمیل دارهساعت پنج صبح تا االن با همتر

بد بدنش قرمز شده بود که از این فاصله هم هاش زیر و رو شد... انقدر دلم برای پوست رسخ شده دست

ت نازک روی برفم شینه جا مها نشسته بود. وقتر گفت انقدر اینتونستم ببینمش. آرتان... آرتان من با یه تیشر

 ...کنه حتر به این قیمتخواد ممونه. کاری رو که مهاش متا راضیم کنه؛ فراموش کردم اون روی حرف

ن توی تخت گرم و نرمم خوابیده بودم، اون روی برف رسد نشسته بود. به بدنم نگاه کردم. من خدایا من تا اال

ت نازک زیر بارش برف نشسته. به خدا که من لیاقت این عشقش رو  حتر تو خونه بافت پوشیدم اون اما با تیشر

وه بلند میشد چشم دوختم. ندارم. متز که ترکش کردم لیاقت این همه احساس رو ندارم. به بخاری که از ماگ قه

ونهجا قهوه داغ ممن این  .خورم و عشقم تو رسما بتر

ز  خونه رفتم. قهوه رو توی سینک خایل کردم. طور تو چشمهمتر ز ه بودیم. پرده رو انداختم و به آشتر های هم ختر

ون رفتم. کنارش ایستادم. از جاش بلند شد و رو   .علم کرد روم قد بهچادرم رو رس کردم و از خونه بتر

 ها چیه؟این مسخره بازی- 

 مسخره بازی؟- 

؟آره مسخره بازی! از یک این-   جا نشستر

 :لبخندی زد و گفت

 .از وقتر رفتر باال- 

 !عصبانیتم بیشتر شد. اون حق نداشت به عشق من آسیب برسونه

یواقعا تو عقلت رو از دست دادی؟ بدبخت م-   !متر

 :تبا اون لبخند اعصاب خورد کن گف

 ...عیب نداره- 

 :با تعجب فریاد زدم

 عیب نداره؟- 

م؛ یا تو رو راضز مجا منه عیتی نداره. یا من امروز این-   ...کنم باهام برگردیمتر

 .کتز تو فقط خودت رو خسته م- 

 .بزار خودم رو خسته کنم- 

 :رسی تکون دادم و با خشم غریدم

یبه درک! انقدر این-   ...جا بمون تا بمتر

ون کردم تا حواسم رو از مردی که ساعتتونستم مبعد هم رسی    ع وارد خونه شدم. هر کاری م هاست اون بتر
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های تفاوت باشم. تمام سیستمتونستم تی رفتم. نیمنشسته پرت کنم. هر ده دقیقه، یک رب  ع پشت پنجره م

ون با این وضعیت گرماییسر رو قطع کرده بودم. خودم هم یه تاپ نازک پوشیدم. نمیشد ببین م عشقم اون بتر

 .نشسته و من درکش نکنم

ذاشتم تنها این سختر رو بکشه. تونستم برم و جواب این همه احساسش رو بدم اما... اما حداقل نیمدرسته نیم

باز پشت پنجره ایستادم. دستم رو روی شیشه بخار گرفته گذاشتم. آروم و با کف دستم بخار روش رو پاک کردم. 

 .مت مردم چشم دوختم؛ آره اون هنوز هم مرد من بودبه قا

 پارت هفتاد و هشتم

جون روی تتر ای ایستاد. آرتانم باالخره جلوی رسما رس خم کرده بود. بدنش نیمهحس کردم واقعا قلبم برای ثانیه

ه و اون تقریبا دوازده ساع ز بود. االن هوا رو به تارییک متر ز نشسته. با چراغ برق لم داده بود. رسش پایتر ته اون پایتر

عجله به سمت اتاق دویدم. رسی    ع یه بافت روی تاپم کشیدم. چادرم رو روی رسم انداختم و به سمتش پرواز 

 .کردم

هاش رو باز کرد و بهم نگاه کرد. حس کردم حال چشمدست زیر بازوهای تنومندش انداختم تا بلندش کنم. تی 

هام عذاب بکشه و نگ دل شده بودم؟ انقدری که عشقم جلوی چشمخنجری توی قلبم فرو رفت. من یک انقدر س

اهمیت ندم... حاال هر چند تصمیمم به نفع خودش باشه. لعنت به من... لعنت به من که نمردم تا کمتر عذاب 

 !بکیسر 

ینم. گشتم تا این حال تو رو که مقرصش منم ببگشتم... برنیمرفتم و دیگه برنیمکاش همون چند روز توی کما م

 .ام گذاشتجونش رو باال آورد و روی گونهدست تی 

 !کردم بیایباالخره اومدی... فکر نیم- 

رحم نشدم. شاید هم شده باشم... دستش رو دور گردنم انداختم و با کمک نه عشقم... نه زندگیم هنوز انقدر تی 

اش رو شنشون کردم. درجهخودش به خونه رسوندمش. روی تختم خوابوندمش و به سمت شوفاژها رفتم و رو 

 .جا خدمت کنههم باال بردم. به معصومه زنگ زدم. اون پزشیک عموم خونده بود. نذر داشت شش سال این

 .سالم آوا خانم- 

 ام؟توتز بیای خونهسالم عزیزم، معصومه م- 

 یحر شده؟- 

مش بیمارستانمریض دارم نیم-   .تونم بتی

 .جامباشه تا نیم ساعت دیگه اون- 

 ...مرش- 

داشتم وارد اتاق شدم. رسم خداحافظز کردیم. دوست خییل خییل خوتی بود. در حایل که چادرم رو از رسم برم

ز بود همون وع به حرف زدن کردمپایتر  :طور رسر

 ...جا برو! سغ نکنات کنه. بعد از این که خوب شدی از اینزنگ زدم ییک از دوستام بیاد معاینه- 

تونم کنم. االن چطور مهام رو جمع نیمجا دم در خشکم زد. لعنت به من که وسیلهردم. همونرسم رو باال آو 

هاش بود؛ هر چند بیمار و خسته اما واقغ واقغ بود. آلبوم ها رو توجیه کنم؟ لبخندی روی ل  *باین

هاش م هم توی دستاشون رو ظاهر کرده بودم. دفتر جا همههاش بود. وقتر اومدم اینهامون توی دستعکس

وع به خوندنش کرد  .بود. اون رو باز کرد و بلند رسر

 دل نزد توست گرچه دوری ز برم- 

م ش ختی  جویای توام اگر نتر

 خایل نشود خیالت از چشم ترم

 ...در قلب متز اگر چه جای دگرم

 :ه کردرسش رو باال آورد و چشم دوخت به متز که جلوی در خشکم زده بود. با همون لبخند زمزم

 که من رو فراموش کردی دیگه؛ مطمئتز دیگه من رو دوست نداری؟- 

تره... حرفم رو به زور ادامه تر باشم، راضز کردنش برای دوری سختسغ کردم به خودم بیام. هر یحر من ضایع
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 :دادم

 !سغ نکن هم من رو هم خودت رو آزار بدی- 

؟من دارم هم خودم رو آزار میدم هم تو رو؟ -   مطمئتز برعکس نگفتر

ون برم؛ هم  :زمان هم گفتمرسی تکون دادم و برگشتم تا از در بتر

 .دست از رس من برادر آرتان؛ من رو ول کن- 

ه   که زد قلبم از تپش ایستاد و تمام اعضای بدنم از کار افتاد. بدنم رسد رسد شد و عرق رسدی از تتر
ز
یهو با حرق

 .کمرم رس خورد

من عاشق یک شدم! احمق من عاشق خود تو شدم. من به خاطر بچه عاشقت نشدم که بخوام  بزار یادت بیارم- 

 ...به خاطر نازا شدنت ازت بگذرم

 پارت هفتاد و نهم

 (آرتان)

ون اومدم. امروز فیلم عاشقانهاز خونه آوا این یتز ها بتر هاش ترین روز زندگیم رو گرفتم. فیلم روزی که تمام شتر

بدیل شد. البته چرا دروغ اون روز انقدر خوب بود که حتر خاطراتش به صد سختر راه همون شب به تلجز ت

ز امروز با هم فیلم رو ببینیم؛ اما خوب دیر بود. انشاهلل فردا برای دیدنش میامارزید... مم  ...خواستم همتر

ز چند ساعت کنارش بودن لحظه ز رو به یاد همه کهکنم. به محض اینشماری مهر روزم رو به امید همتر چتر

ز مدت هم به زور دوریبیاره؛ عروش م م. من همتر اش رو تحمل کردم. اون شب هم با فکر کردن بهش گتر

 .گذشت

گذره. تمام قلبم رو تسختر کرده. این انصاف نیست که حتر هاست شب و روز من با فکر کردن به اون ممدت

ون نیام. این دوری دار لحظه ه. این فراموشر دیگه یحر بود که آوا گرفتارش شد. ه جونم رو مای هم از فکرش بتر گتر

ز مدت آشناییمون از یادش رفته؟  چرا فقط من رو نباید یادش بیاد؟ چرا فقط همتر

احساسش از یک طرف، داره بهم فشار میاره. باز هم امیدم رو از های تی ها از یک طرف و نگاه و حرفهمه این

تونه به کس تو دنیا نیمکنم. مطمئنم هیچآوردنش شده تا آخر عمرم هم صتی مدست نمیدم. برای به دست 

 !ی آوا من رو عاشق کنهاندازه

ز که زنده بود و از اون مخمصه نجات پیدا کرده شماریدوباره لحظه وع شد. همتر های من برای ساعت مالقات رسر

 بود. از همون شتی که فیلم عقد رو بهش دادم
ز
گذره. این چند روز خییل عجیب چند روزه که م بود برای من کاق

تر از قبل شده. براش نگرانم چند بار هم حرفدونم چرا اما خییل کمکنه! نیمو غریب شده. یه جوری نگاهم م

 .ازش پرسیدم؛ اما گفت هیچیش نیست

وقتر وارد شدم از  اشون رفتم. امیدوارم حرفش راست بوده باشه. اون روز هم بالفاصله بعد از کار به خونه

ایظ که اون حال به دویار زل زده بود. پدرش هم کرد و مادرش تی جا بود به شدت متعجب شدم. آوینا گریه مرسر

 :کار بود؛ اما در کمال تعجب خودش رو تو دود سیگار خفه کرده بود. با بهت گفتمکه همیشه مخالف اینبا این

ه؟این-   جا چه ختی

 :م اومد و گفتآوینا با بغض به سمت

 .امون هم فقط یه نامه نوشتهکه بیدار شیم از این خونه رفته. برای همهآوا نیست آرتان! آوا قبل از این- 

 .هاش رو هضم کنمتونستم حرفاصال نیم

 آوینا؟- 
ی
 یعتز یحر که رفته؟ یحر مییک

ز نشست و درحایل که با شدت گریه م  :کرد نالیدروی زمتر

 جاتي که دونم به خدا وقنیم- 
تر بیدار شدیم خونه نبود تا االن هم نیومده. از خودش فقط یه نامه گذاشته؛ حتر

 !خواد بره هم نگفتهم

ز نیمخشکم زده بود. هیچ ز برام فهمیدم. آوای من کجا رفته؟ کجا رو داره که بره؟ اصال برای یحر چتر رفته؟ همه چتر

ز یه شویحز مسخره باشه؛ ین کابوس بیدار بشم. یا مثال همهمثل یه کابوس بود. امیدوار بودم هر چه زودتر از ا چتر

ز آوا و نه عذاباما نبود. هیچ هاتي که بعدش کشیدم. آوینا با گریه کاغذی رو به سمتم کدوم شویحز نبود. نه رفتر
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 .گرفت

 !این رو آوا برای تو نوشته. هیچ کدوممون نخوندیمش چون تاکید کرده فقط تو بخوتز - 

ز نامه جلو نیملر هام مدست جونم رو جلو بردم و نامه رو گرفتم. با های تی رفت. به زور دستزید و برای گرفتر

خوندم بغضم بیشتر م شد. این حق من بغیصز که به گلوم چنگ انداخته بود اون رو باز کردم. هر کلمه رو که م

آور دادم؛ از اون فضای خفگانم فشار منبود... به خدا که نبود! از جام بلند شدم، در حایل که نامه رو تو دست

ون زدم  .بتر

 پارت هشتاد

 م
ی
دونستم کجا دونستم مقصدم کجاست؟ نیمکردم و سغ داشتم بغضم رو قورت بدم. نیمبا رسعت رانندیک

م اما فقط م دونست چقدر که فکر کنه چه بالتي ممکنه رسم بیاره رفت. نیمروندم. رفت! بدون اینمتر

م؟ حاال که خدا اون رو بهم بخشید خودش رو ازم دری    غ کرد. این کرد بدون اون ممگه درک نیمعاشقشم؟  متر

 !انصاف نیست به خدا که نیست

ز پیاده شدم و از کوه باال رفتم. به خودم که اومدم کنار همون کوه بودم. همون که روش بهم بله گفت. از ماشتر

 .و زدم. یه بار دیگه نامه رو بلند خوندمجاتي که شب تولدش خوابیده بودیم زانهمون

جا رو تحمل کنم. من تو رو یادم اومد تونم اونکه باید این رو بگم اما من باید برم. دیگه نیمسالم متاسفم از این- 

هامون هم یادم میاد. ویل... ویل این رو بهت بگم، من واقعا متاسفم اما عشقمون رو یادم نیومد. یا آرتان؛ خاطره

وقت عاشقت که بفهمم هیچکنم، انگار از اول نبوده. این اتفاق یه فرصت بود برای اینتر بگم حسش نیمبه

نبودم. من فقط بهت وابسته شده بودم. ما خییل عجله کردیم. اما هر یحر که بود تموم شد. خدا رو شکر قبل از 

یش نمیشه کرد. مدارکم رو برای طالق ای نمیشد بهتر هم بود. کار ازدواج متوجه شدیم. عقدمون هم اگر عجله

ه. من هم رفتم تا اگر تو واقعا م حضوری از هم جدا شیم. این برای هر دومون بهتر  و غتر
فرستم. بیا و توافقر

دونم جا دور بشم. مکه خودم باید یه مدت از اونتر باشه. هم اینعاشقم بوده باشر فراموش کردنم، راحت

 متوجه بشیم. امیدوارم عشق واقغ و نیمهسخته ویل بهتر از این بو 
ی
. ی گمشدهد که بعد تو زندیک ات رو پیدا کتز

 .خداحافظ شاید تا ابد، شاید تا مدتر نامعلوم... هر جا هستر صحیح و سالم باشر 

ز ستون کردم و فریاد زدمدست  :هام رو روی زمتر

 .هات حس کردمو تو چشمکنم. تو واقعا عاشقم بودی آوا! من این ر دروغه، من باور نیم- 

. دلم رو باالخره قطره اشیک از چشم هام فرو ریخت. باالخره موفق شدی غرورم رو بشکتز آوا باالخره تونستر

، خییل نامردی! اگه دوستم نداشتر چرا گذاشتر باور کنم... چرا گذاشتر باورم بشه  سوزوندی، دوستم نداشتر

 عاشقیم. مگه من یحر کارت کردم؟

 اون شب من 
ی
به معنای واقغ کلمه شکستم. اون شب فهمیدم چقدر خودم رو باخته بودم. بعد از اون دیگه زندیک

ی کیس شدم که عاشقم نبود. این دیگه خییل درده، برای منه کنم. من بعد از بیست و هفت سال دل باختهنیم

بعد از اون شب یک هفته است جا موندم و غصه خوردم و حتر اشک ریختم. های شب اونمغرور درده... تا نیمه

 م
ی
 .کنمدرست مثل یه سنگ دارم زندیک

 گذاشت. من یه مرده متحرک بودم. من کیس بودم که بعد از اون حتر نتونستم 
ی
البته اگه بشه اسمش رو زندیک

ون بیام. اون رسکار برم! یک هفته است خودم رو تو اتاقم حبس کردم. یک هفته است که نیم تونم از فکرش بتر

! یک هفته است که دارم فکر مم ز راحتر گذره به این کنم من یحر کم داشتم؟ اما هر یحر من رو رها کرد! به همتر

 .رسم من هیجر براش کم نذاشتمباور م

 من بود، آخریش هم م
ی
ز زن زندیک مونه. اون من رو نخواست، اون من رو دوست نداشت. من که اون رو اون اولتر

 .دوست دارم. بعد از یک هفته آرین عصتی وارد اتاقم شد خوام؛ من که اون رو م

ون آرین اعصاب ندارم. م-   .خوام تنها باشمبرو بتر

؟ تا یک م-   خوای کنج اتاقت بشیتز و غصه بخوری؟بس نیست یک هفته تنهاتي

م-   .تا هر وقت که بمتر

 :رسی به نشونه تاسف تکون داد و گفت
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 تسلیم رسنوشت شدی؟ واقعا برات متاسفم! انقدر زود - 

 :با عصبانیت گفتم

وقت ای هم دارم؟ تو اگه یه روزی آوینا تنهات بزاره و بفهیم هیچکردم؟ مگه چاره دیگهشدم چیکار متسلیم نیم- 

؟دوست نداشته؛ چیکار م  کتز

 پارت هشتاد و یکم

 :با تعجب ایستاد و گفت

 یک گفته آوا تو رو دوست نداره؟- 

ای که تو این یک هفته، بیش از هزار بار ودم رو در بر گرفته بود به سمت کشو رفتم. نامهبا خشیم که کل وج

ون کشیدم. نامه رو به سمتش پرت کردم و گفتم  :خونده بودمش بتر

وع به خوندن نامه کرد. خودش! بیا بخون. همون-  طور که بهت و تعجب از تمام حرکاتش معلوم بود؛ رسر

 .تر میشدخوندش لبخندش بزرگتر مفهمیدمش؛ هر چقدر بیشنیم

 ...خندی؟ انگار جک دادم دستشچیه؟ چرا م- 

 .رسش رو باال آورد و با همون خنده به من نگاه کرد

 ها رو باور کردی آرتان؟کم از جک هم نداره! تو واقعا این- 

 کردم؟چرا نباید باور م- 

 :نشست رو تخت و گفت

 !کردیید باور مجا تا بهت بگم چرا نبابیا این- 

 .با کنجکاوی کنارش نشستم

 :دستش رو روی پاهام گذاشت و گفت

 من نزدیک سه ساله این دو تا خواهر رو م- 
ی
شناسم. آوا شیطون هست اما به همون اندازه هم مغروره. زندیک

اد تا آخر عمرش تنها خو برای آوا بیشتر شبیه به یه بازیه! عشق و عالقه رو که اصال باور نداشت. معتقد بود که م

 کنه. م
ی
گفت دوست نداره ییک از راه پیدا بشه که حس رسوری و آقا باال رس بودن بهش دست بده. بعد زندیک

ز بکنه؟ آوا واقعا عاشقت بود؛ اون هم خییل برات عجیب نیست هم ز آدم انقدر راحت ادعای عشق دروغتر چتر

قادات آوا رو نسبت به عشق تغیتر داده بودی. اون اگر یک زیاد... در حدی که شاید باورت نشه! تو تمام اعت

ز باش به ازدواج باهات تن نیم  .داددرصد تو عشقش به تو شک داشت مطمت 

 !دادم. باورم نمیشدهاش گوش مبا تعجب داشتم به حرف

؟- 
ی
 راست مییک

ز بهت ندارم. آرتان، آوا حتما یه مشکیل براش پیش اومده -  گذشت. این رو وگرنه از تو نیمدلییل برای دروغ گفتر

 .شناسمش نه این رو آویناتي گفته که باهاش بزرگ شدهمتز که م

 :رسی    ع و هول گفتم

 آوینا بهت یحر گفته؟- 

 :نفس عمیقر کشید و گفت

ز -   همتر
ی

ذاشت مشکیل که براش پیش میاد بقیه رو هم اذیت کنه. وقت نیمطور بوده! هیچآوینا گفته آوا از بچیک

شده، گرفت. تا زماتز هم که مشکلش حل نیمجور مواقع از کساتي که دوستشون داشت فاصله ماینگفت م

 .گشتهپیش بقیه بر نیم

 :های آرین بود گفتمبا شیک که اثر حرف

تونه مشکالتش رو تنهاتي حل کنه. ما قسم خوردیم تو شادی و غم کنار هم اما ما االن زن و شوهریم! اون نیم- 

 !...ها و مشکالتتمام سختر  باشیم. تو 

د  .دستش رو روی بازوم گذاشت و فشر

ز هم من حرف آوینا رو که گفت باید صتی کنیم تا خودش برگرده؛ قبول ندارم! تو باید بگردی و پیداش -  برای همتر

 همراه بودن. نباید بزاری این بار هم تنهاتي مشکالتش رو 
. باید بهش بفهموتز زن و شوهر بودن یعتز به دوش کتز
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 .بکشه

 :هام گرفت و گفتبرگه نامه رو جلو چشم

دقت کن اکتر جاهای این نامه رد اشک و خییس داره! این خودش نشون میده اون با گریه نامه رو نوشته. - 

های اون گفت! انقدر نوشتههای آویناست! نامه رو گرفتم و با دقت بهش نگاه کردم. راست متصدیقر برای حرف

ها توجه نکردم. از جام بلند شدم و رو به آرین گفتمنامه من رو  ز  :بهم ریخته بود؛ که اصال به این چتر

 .کنمشده خاک این کشور رو الک کنم پیداش م- 

داون هم بلند شد و شونه  .ام رو فشر

 .کنیممن پشتتم با هم پیداش م- 

ها و حتر روستاها رو گشتم؛ شهرستان رسی تکون دادم... و من واقعا خاک ایران رو الک کردم! تک تک شهرها،

جا جا هم برم اما با پیدا کردن اون آزمایش؛ رفتنم جلو افتاد. من رفتم اونجز مشهد... هر چند قصد داشتم به اون

ها خییل زود دعام رو مستجاب کرد. تو حرمش تا آرامشم رو کنار خورشید هشتم پیدا کنم اما... اما آقای مهرباتز 

 ..ره بهم بخشیدعشقم رو دوبا

 پارت هشتاد و دوم

 (آوا، یک سال قبل)

س وارد خونه سارا شدم. دلم م ها همه خیاالت خام خودم خواست بهم بگه هیچ مشکیل ندارم، که اینبا استر

ه. اون روز هم همهطور که ما مبود. اما خب نشد؛ همیشه همون ز اونخوایم پیش نمتر طور که من خواستم چتر

ها تو زندگیشون از طرف ون روز خدا برگه امتحان رو جلوم گذاشت! یه جا شنیده بودم همه آدمپیش نرفت. ا

 .شوند. اون روز برگه امتحاتز من رو شدخدا امتحان م

خونه که گفتمتی  ز  :حرف روی مبل نشستم. منتظر بودم ببینم اون جواب لعنتر یحر بوده. خواست بره آشتر

ی؟ پذیراتي نیم-  ز  خواد؛کجا متر  .بیا بشتر

 :هاش رو با زبون تر کرد. با صدای غمگیتز گفتجلوم روی مبل نشست و ل  *ب

ها رو تی -  فهمم وقتر اون ییک از چیتز میگم؛ چه خوب باشه چه بد. اما االن ممقدمهمن همیشه همه ختی

 ...نزدیکانت باشه چقدر سخته

ز حرفش پریدم و گفتم  :بتر

سچیتز بگو جواب یحر بوده؟ دارم سکته ممقدمهم؛ تی ااالن هم فکر کن من یه غریبه-   !کنم از استر

 :رسی تکون داد و گفت

به سنگیتز که به شکمت خورده و ایضا خونریزی-  های زیادی که داشتر هم رحمت رو خییل باشه. آوا تو با ضز

 !ضعیف کرده؛ هم تخمدانت رو به طور کامل از کار انداخته

 :مبا بهت و بریده بریده گفت

 ...یع... یعتز - 

آره، یعتز تو به طور کامل نازا شدی! وقتر تخمدان کار نکنه حتر میشه لقاح مصنویع داشته باشر یا اون رو با - 

نت رسچ  رماندارو تحریک کنیم و در بعیصز مواقع د هم میشه. اما... اما مشکل تو دو تاست. از دیشب کیل تو اینتر

ی وجود  رمانکردم. با دوستانم از طریق ایمیل مشورت کردم. متاسفانه نظر همه به یه جواب ختم میشد؛ راه د

 .نداره

تونستم بکنم. چقدر سخته ییک تو یه لحظه کاخ آرزوهات رو خراب کنه. چقدر بده خشکم زده بود هیچ کاری نیم

 ...ی! یه فلش بک تو مغزم زده شدتو یه لحظه فرو بریز 

 .کردی ستتی آرتان تکیه دادم اون هم داشت با موهام بازی مبه سینه*

 پس یک این ماموریت تموم میشه؟- 

 :برگشتم و بهش نگاه کردم

 چطور مگه؟- 

 .خوام زودتر با هم ازدواج کنیمخوام زودتر بیام خواستگاریت مم- 

https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
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 :دم و گفتماش کوبیبا کف دستم روی سینه

 ...چه هویل تو- 

 .ای مثل تو باید هم عجله داشتپس یحر برای رسیدن به فرشته- 

 !هاداری لوسم میکتز - 

 .لوست هم دوست داشتنیه آخه- 

 بهش نگاه م
ی
 .کردمبا شیفتیک

 .آوا بعد از ازدواج دوست داری چند تا بچه داشته باشیم- 

 :خندیدم و گفتم

؟ دار شدنمون همتو تا بچه-   پیش رفتر

 .دار شیمراه زیادی نبود من بچه دوست دارم. گفته باشم ها باید زود بچه- 

 .کنیمخب حاال شما بیا خواستگاری ما عقد کنیم. روی اونم فکر م- 

 :لبخندی زد و گفت

 خوام بدونم چند تا بچه دوست داری؟خب حاال م- 

 :تمهاش تکون دادم و گفتهدیدوارانه انگشتم رو جلوی چشم

 .نیم خندی ها- 

 :انگشتم رو گرفت و گفت

 .خندمچشم نیم- 

 ...من دوست دارم چهار تا بچه داشته باشم. دو تا دوقلو؛ دو تا پش با هم و دو تا دختر با هم- 

 :لبخندی زد و گفت

 .های همسانآی گفتر اون هم دو قلوی- 

 :دلم قنج رفت از فکرش با ذوق گفتم

 .بشهالیه مامانشون فداشون - 

 :با صدای بلند خندید و گفت

 .ذاشتر حداقل به دنیا بیانحاال یک عجوله؟ م- 

ون اومدم. با مشت  *.هام به جونش افتادماز حال خوشم بتر

 .صداش هنوز تو گوشم تکرار میشد

قلوهای دار شیم... اون هم دو دار شیم... باید زودتر بچهمن بچه دوست دارم... گفته باشم ها باید زود بچه*

 * ...همسان

خدایا این دیگه چه مصیبتیه؟؟؟ حق من اینه؟ مگه من چه گنایه به درگاهت کردم. یه صداتي تو ذهنم گفت؛ 

بیست و سه سال یادش نبودی گناه کیم نیست. طلبکارانه دوباره جواب خودم رو دادم؛ خب باز هم این اتفاق این 

د م هاتي که در کمال تعجب حتر ن رو به خودم آورد. با چشمحشت حق من نیست. دست سارا که دستم رو فشر

ه شدمقطره  .ای هم اشک نداشت بهش ختر

سوزن. تازه اگه نخوای رسپرست در حشت مادر و پدر می تی غصه نخوری ها دوست جونیم. این همه بچه- 

ی؛ عیب نداره. این علم رس و تهش معلوم نیست. از کجا معلوم؟  فت کرد و بچه به رسپرستر بگتر شاید علم پیشر

 .دار بیسر تو هم تونستر بچه

 بدون این
ی
ون زدم. من دیگه زنده نیستم. من دیگه زندیک که جوابش رو بدم. از جام بلند شدم و از اون آپارتمان بتر

ت معصومه حرکت کردم.  نخواهم کرد. من از این به بعد یه مرده متحرکم و بس... با توپ پر به سمت حرم حرصز

یحش رو دیدم نتونستمدلم م  !خواست فقط برم یه جا و از خدا شکایت کنم. اما... اما وقتر ضز

ی تو وجودم به غلیان دراومد که نتونستم کاری کنم. اشک هاتي که فکر منیم ز کردم خشک شدند، با دونم چه چتر

 :شدت روی صورتم فرود اومدند. فقط تونستم بگم

 چرا؟- 
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ی    ح خییل خلوت بود.  ی    ح نشستم. چادری که از امانات گرفته بودم روی صورتم کشیدم. گوشه  اون روز ضز ی ضز

وع به گالیه کردمطور که ییک از دستهمون ی    ح بند کرده بودم؛ رسر  .هام رو به ضز

خدایا درسته تمام عمرم ازت غافل بودم. اما گنایه هم که نکردم. من تمام کارهاتي که گفته بودی نکن نکردم. - 

ی نیم ز رو پنهان کنم؛ چون اصال شدتز نیست. من این کارها رو چون تو گفته بودی بده ترک نکردم! من خوام چتر

ها بدم میومد. من فقط کارهاتي که گفتر انجام بده؛ انجام ندادم. اینکارها رو برای این ترک کردم؛ که خودم از اون

کتز از دل همه ختی ام... توتي که ادعا مدونستر من عاشق بچهیعتز انقدر باید بد تاوان پس بدم؟ خدایا تو م

ی رو به دلم گذاشتر که بیش از همه ز ز خواهانش بودم؟ من تنها این آرزو رو نداشتم داری؛ پس چرا حشت چتر چتر

 !کردیکه؛ با این کار این حشت روی دوش آرتان هم میفته! حداقل به اون فکر م

ز  ام نشست؛ با تعجب رسم رو بلند کردم. س دستر که روی شونهریختم. با حکردم و اشک مطور گالیه مهمتر

زن زیباتي باالی رسم ایستاده بود. انقدر چهره ز بود که همون لحظه، ناخودآگاه به دلم نشست. کنارم پتر اش دلنشتر

 .نشست و به دیوار تکیه داد

 .سالم- 

 .من هم با صدای آروم جواب سالمش رو دادم

 پارت هشتاد و سوم

م-  ؟ گریهیحر شده که انقدر سوزناک گریه م دختر کنه. من هم دووم نیاوردم و هات دل سنگ رو هم آب مکتز

 .پیش اومدم

دونم چرا؛ فکر کنم به خاطر همون چهره هام فرو ریخت. نیمبا این حرفش باز هم بغضم شکست و از چشم

م گفتنش باهاش احساس راحتر م ز حاال... کردم. براش از همه چدلنشینش و دختر ز گفتم از عاشق شدنم تا همتر تر

 رو بهم زد که کامل آرومم کرد. با 
ز
بیچاره چقدر پا به پای من اشک ریخت. چقدر برام غصه خورد. آخرش حرق

 :لبخند غمگیتز بهم گفت

کشه. جهنم جای خییل بدیه عزیزم؛ دوتز که هر کس گنایه انجام بده؛ مجازاتش رو مدختر قشنگم خودت م- 

ها تو این دنیا تاوان گناهاشون رو میدن؛ هاش طوالتز و سخته. حاال مجازات هر کس متفاوته! بعیصز عذاب همه

جا انسان هنوز جای برگشت ها تو جهنم... هر کیس این شانس رو نداره که عذابش تو دنیا باشه. چون اینبعیصز 

 تاوان دادن، برای اون دنیا خوتی بفرسته... داره. م
ز تو هموتز عزیزم! خدا بهت این شانس رو داده که  تونه در عتر

. پاک بیسر و پاک از دنیا بری! این سعادت بزرگیه؛ پس جای این که ازش شکایت بکتز تو این دنیا پاک بیسر

 .شکرگزارش باش

هاتي بودم که آخر زد. اون بعد هم از جاش بلند شد؛ خداحافظز کرد و رفت. رفت ویل من هنوز تو بهت حرف

ی    ح چشم من  رو به حقیقت روشن کرد. اون بود که با تلنگرش بهم نشون داد باید برگردم سمت خدا! رو به ضز

 :گفتم

م نوکری برادرت رو م-  م تا اونمتر  ...جا هم تاوان بدم هم ثواب جمع کنم. خداحافظ بانوکنم. متر

م. اوندیر وقت بود که به خونه رسیدم. همه خواب بودند. بهشون گفته بودم پیش دوست ها هم حتما فکر م متر

ای رو کنارشون های تک تکشون رو باز کردم. چند دقیقهکردند بعد از کیل دوری نتونستم ازش دل بکنم. در اتاق

اشون رو توی ذهنم ثبت کنم. توی اتاقم تا صبح اشک ریختم. برای هر کدوم نامه خواستم چهرهنشستم. م

 .نوشتم اما نگفتم مقصدم کجاست

 تلقر کردم. چقدر اشک ریختم برای کمری که از مردم  آخ که
ی
چه دردی کشیدم وقتر عشقم بهش رو وابستیک

 .خواهد شکست. در آخر نامه رو بوسیدم

 .تونم این حق رو ازت دری    غ کنم. من باید تنهاتي تاوان گناهانم رو بدمای؛ من نیمعشق من تو عاشق بچه- 

ون زدم. بلیت هواپیما گرفته بودم. سه ساعتر رو توی که از خواب بیدار صبح زود قبل از این بشن؛ از خونه بتر

 .اراده بغضم شکستروی گنبد طالتي آقا ایستادم؛ تی بهفرودگاه معطل شدم. وقتر رو 

 !سالم آقا... اومدم نوکریت رو بکنم آقا. اومدم غالمیت رو بکنم آقا؛ قبولم کن! من رو سیاه رو قبول کن- 

 که قبال شنیده بودم تو ذهنم پیل شدناگهان یه تییک 
ی
 .از آهنیک
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 دونم رو سیامم

 وفاممن اگه تی 

 ویل عشقم اینه

 ...عاشق این آقام

وع شد  جدید و پاک من در جوار حرم نوراتز آقا رسر
ی
 .از اون روز بود که زندیک

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

شدم! احمق من عاشق خود تو شدم. من به خاطر بچه عاشقت نشدم که بخوام بزار یادت بیارم من عاشق یک - 

 ...گذرمبه خاطر نازا شدنت ازت بگذرم... من از تو نیم

گذرم... گذرم... من از تو نیمصداش مدام توی رسم تکرار میشد. احمق من عاشق خود تو شدم... من از تو نیم

 ایا این دیگه زیاده ها؛ یعتز هنوز من رو نبخشیدی؟دونه! خداون فهمیده از کجا فهمیده خدا م

 .کردمهام رو مبه زور به سمتش برگشتم. باید آخرین مقاومت

 ...طوری حرف بزتز یک این مزخرفات رو گفته؟ من سالمه سالمم! تو حق نداری با من این- 

 :پرید وسط حرفم و بلند گفت

 !آوا...! من برگه آزمایشت رو دیدم- 

 :گفتم  زیر ل  *ب

؟-   یحر

ز نشستم. به سختر از جاش بلند شد و کنارم اومد. با بغض گفتم  :باالخره توان از پاهام رفت و روی زمتر

 دونستر چرا ترکت کردم؛ برای یحر اومدی دنبالم؟توتي که م- 

 :قاطعانه گفت

ی. من خودم یه انسان عاقلم کیسبرای این-   نیم که تو حق نداشتر به جای من هم تصمیم بگتر
ی
تونه برای زندیک

ه؛ حتر تو  ...من تصمیم بگتر

 !وقت طعم پدر بودن رو بچیسر توتز با من هیچویل تو نیم- 

ز هم نیست... تو همهکتز برای من مهمه؟ البته دروغه اگه بگم نیست اما همهاحمق فکر م-  ز متز آوا! من چتر چتر

 بچه؟ تو ذهن کوچولوت یحر م
ی
کنم که طعم پدر کتز من بعد تو ازدواج مخیال مگذره؟ تی تو ناقصم تو مییک

 شدن رو بچشم؟

 :کردم. با بغض و شکست خورده گفتمهای اشیک بهش نگاه مفقط با چشم

 ...وقت بالتي که رسم اومده رو بفهیمدوست نداشتم هیچ- 

 .بازوهام رو تودستاش گرفت و تکونم داد

؟ یعتز اگه من چرا؟ چرا آوا؟ مگه من شوهرت نیستم؟ چطور ت-  ونستر موضوع به این مهیم رو از من پنهان کتز

؟ نه؟دیدم اون آزمایش رو بهم نیمخودم نیم  گفتر

 !برای خوشبختیت الزم بود- 

 .دستاش از روی بازوم رس خورد

فهمیدی من یک سال و چند ماهه رنگ فهمیدی... کاش مخوشبختر من کنار تو بودنه؛ کاش این رو م- 

 .و ندیدمخوشبختر ر 

 فهیم؟تونم این کار رو بکنم! تو لیاقتت خییل بیشتر از منه ناقصه، ممن نیم- 

 :محکم روی صورتش دست کشید و گفت

... من وقتر تو رو به عنوان زن خودم انتخاب کردم؛ یعتز فهمم! به خدا که نیمنه نیم-  فهممت! لعنتر تو زن متز

یک شدمتوی همه ز باهات رسر  .چتر

یک نمیشم! تو االن عاشق متز و شوق وصال داری. ما هنوز از شور تو همه-  ... ویل من این درد رو باهات رسر ز چتر

های دیگران رو دیدی حشت میفته به نیفتادیم. هنوز آتش عشقمون رسد نشده. وقتر این اتفاق افتاد؛ وقتر بچه

د رو به دوش بکشم؛ تو که مجبور فهیم یحر رو از خودت دری    غ کردی. من مجبورم این در جونت. اون موقع م
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 .نیستر 

 بزنه که صدای در مانعش شد. با این
ز
که خودم ضعف داشتم؛ دست زیر بازوش رسی تکون داد و خواست حرق

 .انداختم. کمکش کردم روی تخت دراز بکشه

 .مات کنه. بعدش برو؛ توروخدا برو آرتان. بزار من با درد خودم بسوزم و بمتر دوستم اومده معاینه- 

ون زدم. در رو به روی معصومه باز کردم. بعد از سالم و بعد هم بدون این که منتظر جوابش باشم؛ از اتاق بتر

 .پرش به سمت اتاق راهنماییش کردماحوال

 .مریض کیه؟ تو که گفتر تمام خانواده و آشناهات تهران هستند- 

 .آره- 

 :به سمت آرتان گرفتم و گفتم در رو باز کردم با دیدن آرتان تعجب کردم. دستم رو 

 .معصومه جان همشم هستند- 

 .آها، خوشبختم آقا- 

هاش برق زد. آرتان رسی تکون داد و اظهار خوشبختر کرد. به وضوح دیدم وقتر بهش گفتم همشم، چشم

ز که دونه دونست اون تمام جون و دار و ندار منه! نیمدونستم. نیمخوشحال بود که هنوز او رو همشم م همتر

 :جاست چه آرامیسر به من میده. معصومه اون رو معاینه کرد و گفتاین

 ساده است. براش دارو نوشتم برو بخر؛ آمپولش رو تزریق کنم و برم- 
ی
ز خاض نیست. یه رسما خوردیک  .چتر

دادم. دو تا  رسی تکون دادم و نسخه رو ازش گرفتم. به نگهبان دادم و گفتم بره برام بخره. یه تراول هم به خودش

هاش رو جمع فنجون قهوه ریختم، برای آرتان هم شتر گرم درست کردم. به اتاق برگشتم. معصومه داشت وسیله

کرد. قهوه رو بهش تعارف کردم. خودم روی تخت کنار آرتان نشستم؛ لیوان شتر رو روی کنسول کنار تخت م

 .گذاشتم

که تونه هنوز با اینلبخندی عاشقانه نثارم کرد. چطور مدست انداخت پشت کمرش و کمکش کردم تا بشینه. 

دلخوری و عاشقانه بهم لبخند بزنه؟! واقعا نمیشه عاشق این مرد شد. خدایا، این فرشته ترکش کردم، انقدر تی 

 است یا آدم؟

 پارت هشتاد و چهارم

یدم خودش هم با تقدیرش بازی تونم این ظلم رو در حقش بکنم! اجازه نمای کاش میشد پیشش بمونم اما من نیم

 :های خودم بهش دادم. معصومه خندید و گفتکنه! لیوان شتر رو برداشتم و خودم با دست

 ...معلومه خییل عاشقیسر ها- 

 :لبخند غمگیتز زدم و گفتم

 !حتر بیشتر از جونم- 

دونست چرا ترکش کردم؛ اون م اغراق و به دور از تظاهر از تمام وجودم گفتم. من نیاز نداشتم دیگه پنهان کنم. تی 

پس نیاز نیست ندونه چقدر دوستش دارم. انقدری که حتر از خودم هم گذشتم. نگهبان داروها رو آورد. 

خواست باهاش تنها بشم. اما باید باهاش رو به رو معصومه بعد از تزریق با تمام تعارفات من رفت. اصال دلم نیم

 .شدمم

وع ب خونه رفتم و رسر ز ز سوپ کردم. وقتبه آشتر رو بشم. اما باالخره کارم بهکردم تا دیرتر باهاش رو کیسر مه پختر

ز انداختم. دستش رو زیر  تموم شد و به اتاق برگشتم. اشاره کرد پیشش بشینم. روی تخت جا گرفتم و رسم رو پایتر

 .چونم گذاشت، رسم رو باال آورد. با بغض بهش نگاه کردم

 از تهران ختی داری؟- 

 :تکون دادم و گفتم رسی

 ...مو به مو- 

دوتز هنوز امید داره به عقدش برش؟ اشک از چشمام دوتز خواهرت نامزد کرد و تو حتر پیشش نبودی؟ مم- 

 .جاری شد و رسم رو به نشونه بله تکون دادم

؟-   پس چرا برنگشتر
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 .این برای همه بهتر بود- 

ی یشون هستند؟ یک مخوای بفهیم بقیه خودشون مسئول زندگیک م-  خوای بفهیم هر کیس حق تصمیم گتر

 داره؟

 !این مشکل منه- 

 :عصتی و خسته گفت

 من! ما آوا، ما... من و تو... وقتر عقد کردیم وقتر قول دادیم تا ابد - 
ی
ز دیگه، مشکل تو اینه که فقط مییک ِد همتر

؛ اگه شادی و خوتی هم هست مال باهم باشیم، شدیم ما! مشکل من نداریم. اگه مشکیل هست مشکل ماست

 ...ماست. این رو بفهم تو روخدا

. بحث ییک دو روز نیست این مشکل تا آخر عمرمونه. هر مردی اما من نیم-  تونم بزارم تو هم خودت رو درگتر کتز

 خوای بدون بچه پیش بری؟ی خودش رو داشته باشه. تا کجا مدوست داره بچه

ی از این دنیا کم میشه؟این همه مردم تو جهان هست-  ز  ند که بچه ندارند ییک هم ما... چتر

 .نه ویل از تو کم میشه؛ و من این اجازه رو نمیدم- 

 .بغض کرده بود این کامال مشخص بود. اصال دوست نداشتم مردم رو تو این حال ببینم

 .که با هم ادامه بدیم نهباهات میام تهران؛ اما این- 

 .هاش از شوق پر شدروشن شده باشه؛ چشمانگار نور امیدی تو دلش 

 .کنمراضیت م- 

ز هام شکل گرفت. مرد من داشت برای داشتنم تمام تالشش رو ملبخندی ناخواسته روی ل  *ب کرد؛ اما این داشتر

ر خودش تموم میشد  .به ضز

 .افتیمفردا صبح زود راه م- 

 و بدبخت کتز عشق من؟رسی به نشونه تاسف تکون دادم، انقدر عجله داری خودت ر 

 .فردا نمیشه من کیل کار دارم- 

 !ریمریم اما فردا مبه من ربظ نداره نهایتا فردا شب م- 

 چرا؟- 

 ختی نداری؟- 

؟-   از یحر

ز به من نگفته بود؟  تعجب تمام وجودم رو در برگرفته بود. یحر بود که متتر

 !آخر هفته دیگه عروش خواهرت و برادرمه- 

 :زدمبلند فریاد 

؟-   یحر

ز بهت نگفته بود؟-   متتر

 :کردم گفتمطور که به شدت گریه مهمون

 !...نه- 

چشیدم. چه لذتر خودش رو جلو کشید و سفت بغلم کرد. بعد از یک سال و اندی داشتم طعم آغوشش رو م

 .داشت و من خودم رو از آغ *وش شوهرم دور کردم

 کتز عزیزم؟چرا گریه م- 

کردی عروش...! لحظات مهم کنارش نبودم؛ نه خواستگاری نه نامزدی االن هم اگه پیدام نیم کدوم از تو هیچ- 

 ...معرفتچطور تو چشم خواهرم نگاه کنم منه تی 

 .معرفتکنه برای توی تی شماری مخواهرت داره لحظه- 

ون کشیدم و گفتم  :خودم رو از آغوشش بتر

از کنارش بودن رو از دست بدم. این خونه هم مال معصومه است؛ خوام یه لحظه ریم دیگه نیمفردا صبح م- 

ه کلید روخودش میاد م  ...گتر
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 :لبخندی به روم زد. از جام بلند شدم و گفتم

م سوپت رو بیارم-   .متر

ون رفتم. سوپ رو براش کشیدم و بردم. سیتز رو روی کنسول گذاشتم و گفتم  :از اتاق بتر

 خوری؟خودت م- 

 :هام از فرط تعجب گرد شد. مظلومانه گفتبه نشونه نه باال انداخت. چشمابروهاش رو 

 .خب چیه دوست دارم زنم بهم غذا بده- 

رسی تکون دادم پیشش نشستم. قاشق قاشق سوپ رو بهش دادم. بعد از تموم شدن سوپ آقا، چمدونم رو در 

کرد. ها رو نگاه مرتان هم داشت آلبوم عکسچیدم. آکردم و توی چمدون مهام رو تا مآوردم. دونه دونه لباس

دونه بودنش تو این خونه چقدر کارم که تموم شد مجبورش کردم بخوابه؛ خودم هم به اتاق مهمان رفتم. خدا م

وع به درد و دل  ی    ح رسوندم و با بغض رسر بهم آرامش داد. فردای اون روز با هم به حرم رفتیم. خودم رو به ضز

 .کردم

م جا؟ چطور بدون دیدن هر روزهکنم بهتون یا بگم خداحافظ؟ چطور برم از اینآقا سالم  -  یحتون آروم بگتر ی ضز

م ها آقا... تنهام نزارید. شافع من پیش خدا باشید. عشقم برگشته اما من نیمو دووم بیارم. من م تونم باهاش متر

ودش راضیم... بگو دیگه خودم رو به تقدیرش دونه برام اتفاق بیفته. بهش بگو به رضای خباشم. هر یحر صالح م

مم  !ستر

ها راه افتادیم. تا خود تهران مدام یک ساعت تمام موندم؛ اشک ریختم و حرف زدم. بعد از خداحافظز با بچه

س داشتم. قرار بود بعد از یک سال خانواده ام رو ببینم. باالخره رسیدیم؛ جلوی خونه پارک کرد. بغض تو استر

ز میشد. نیم گلوم باال  س داشتم که نفهمیدم یک آرتان زنگ و دونستم چه عکسپایتر العمیل نشون میدن. انقدر استر

زد؛ در باز شدو... وقتر به خودم اومدم که جلوی خانواده خودم و آرتان ایستاده بودم. آوینا به سمتم دوید و 

 .محکم هم رو ب *غ ل کردیم

؟ گفته بودی همیشه پیشیم-   ...بودی رفتر  ویل وقتر باید مکجا بودی آبجی

ه شده بودند. بعد از آوینا مادرم و پدرم رو ب *غ ل کردم و ازش معذرت مگریه م خواستم. همه با اشک به ما ختر

ها آرین جلو اومد. خواست بغلم کنه که خودم رو کنار ها هم با اشک و آه دلجوتي کردم. بعد از اونکردم. از اون

 :کردند. آرتان لبخندی زد و گفتالعمل من نگاه مکرده بودم! با تعجب به عکس  کشیدم. من تغیتر 

 کنه؟یک سال پیش آقا؛ به نظرتون تغیتر نیم- 

 :با این حرف به تدری    ج لبخند رو ل  *ب همه نشست. آرین هم گفت

 ...های برادرم و نبودت ببخشمتوقت به خاطر عذابخواستم هیچنیم- 

 :آرتان با تحکم گفت

 !آرین- 

 :توجه ادامه داداما آرین تی 

منطقر اما قابل توجیه بودتا این-   .که دلیل رفتنت رو فهمیدم. دلیلت هر چند غتر

بعد از اون مادرجون محکم من رو به آغ *وش کشید. اون شب تمام خانواده دور هم جمع بودیم. گفتیم و 

ها فراموشمون شد. .. دلیل رفتنم رو و تمام غم و غصهخندیدیم... انگار همه یادشون رفته بود برای یحر نبودم. 

جا بودنم واجبه. هر روز یک هفته از برگشتم به تهران گذشته. دل تنگ اون حرم پر از کبوتر و آرامشم اما االن این

ه تا من با آقا حرف بزنمزنم. اون بیچاره هم گوشر رو رو به حرم مبه معصومه زنگ م  .گتر

ز کنار اومده. باالخره برگشتنم؛ فقط همون شب اول آرتان اینتو این یک هفته  جا بود. فکر کنم اون هم با همه چتر

رفتم. تمام این هفته هر مردی پدر شدن رو دوست داره. من بهش حق میدم که ترکم کنه، اگر غتر از این بود نیم

 .دلتنگشم رو خودم رو با کمک به آوینا مشغول کردم. مشغول کردم تا یادم بره چقدر 

امشب آوینا به زور مجبورم کرده باهاش به عروش دوستش برم. هر کاری کردم راضز به نرفتنم نشد. االن هم 

کنم. یه ماکیس بلند مشیک تنم کردم. این رو هم خود آوینا برام گرفته. موهام جلوی آینه دارم خودم رو مرتب م

فهمیدم اگر عروش دوست اونه چرا من باید انقدر به مات بود. نیمرو به زور برام فر کرد. آرایشم هر چند زیاد اما 
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 :خودم برسم؟! در زد و گفت

 .بدو دیر شد- 

طور تن کردم؛ شالم رو هم حجاتی بستم. با این وضع موها مانتو و شالم رو از رو تخت چنگ زدم. مانتو رو همون

ون رفتم.   .ها بستمهای مانتو رو هم رو پلهدکمه اصال نمیشد روش چادر رس کرد. از اتاق با عجله بتر

 .مامان ما رفتیم خداحافظ- 

 .به سالمت- 

ون رفتیم. آرین جلوی در منتظر بود. سوار شدیم و راه افتاد. در کمال تعجب من جلوی تاالری  با هم از خونه بتر

ز با تعجب پیاده شدم. اما اینایستاد، که عقد ما اون شیتز نیست! این چه جا که هیچ ماجا بود! از ماشتر

ز پیاده نشدعروش  .ایه؟ دیدم آوینا از ماشتر

؟-   پس چرا پیاده نمییسر

 .جا بودتو برو باال؛ وظیفه ما تا این- 

ی از حرف ز جوری ها چرا اینهاش رس در نیاوردم. جلو رفتم تا سوار شم اما آرین گازش رو گرفت و رفت. اینچتر

ی نیست. همه چراغنختر این کردن؟ با شک و تردید وارد تاالر شدم.  ها هم خاموش بود. جا از عروش ختی

خواستم برگردم که ناگهان صداتي مانعم شد. با تعجب برگشتم و به صفحه بزرگ رو به روم نگاه کردم. مراسم 

 !عقدمون بود

ایظ پیشش باشم. جاتي که با آهنگ هنگامه م ی  رقصیم. دقیقا بخیسر بود که توش قسم خوردم در هر رسر ز یه چتر

جا رو فرا گرفت. با ترس به اطرافم نگاه مثل سنگ به جون گلوم افتاده بود. فیلم که تموم شد باز هم تارییک همه

وع این صدا دونه به دونه کردم که صدای آشناتي به گوشم رسید. صداتي که تمام دنیام بود. هم زمان با رسر

وع به روشن شدن کردندچراغ  .های سالن؛ رسر

 اتي صدا زدییک یه ج

 اسم تو رو قلبم رفت

ها یادم هست ز  من که مثل تو نبودم خییل چتر

 آره من یادمه یه عالمه

 ی دو تاتي داشتیمخاطره

 ها نداشتیمما که از این حرف

 قهر نبودیم و همیشه آشتر 

 ات روآره خوب یادمه خنده

 ات رودل یه دنده

 ام روچرا جواب کردی دل شکسته

 ام روهمدیونت این تنهاتي 

 آهای پریزاد دست مریزاد

 دیگه هیچیک به چشام نمیاد

 هامون رودلم قدم زدن

 تو خیابونو

 خوادزیر بارون رو م

 آهای پریزاد دست مریزاد

 عاشقر دیگه به ما نمیاد

 که هر شب م
ز

 ...سوزونه من رو کوتاه نمیادتب دایع

 هر جا بارون زد یادت افتادم

 کل شهر دنبالت از پا افتادم

  حتر یه نشوتز تی 
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 ای خیابوتز کوچه

 دوتز حال این حس رو که نیم

 خوتی نیست
ز  دلتنگ یار بودن چتر

 خوتی نیست
ز  غصه واسه یه دل چتر

 خرمویل به جون م

 ی آخرمتا لحظه

 موتز تا همیشه تو دلم م

 آهای پریزاد دست مریزاد

 دیگه هیشیک به چشام نمیاد

 هامون رو تودلم قدم زدن

 خوادبارون رو مخیابونو زیر 

 آهای پریزاد دست مریزاد

 عاشقر دیگه به ما نمیاد

 که هر شب م
ز

 ...سوزونه من رو کوتاه نمیادتب دایع

 (پریزاد یوسف زماتز )

کرد! باورم نمیشد اما گریه هام تمام صورتم رو خیس کرده بود. او هم گریه مخوند. اشکچرخید و مدورم م

 :ها ل  *ب زداون اشک کرد. جلوم ایستاد و با م

 ...کردیگذشتر از من، از عشقمون، کاش دنیا رو برام زهر نیموقت نیمکاش هیچ- 

 :با بغض و زیر ل  *ب براش خوندم

 خرابش کردم

 کیس که با دلم انتخابش کردم

 زدم و از تو این سینه پاکش کردم

 خاکش کردم خرابش کردم

 نداره
ر
 ویل هر جا برم هر جا بری فرق

 تونه تو رو تنها بزارهم نیمقلب

ز باورتز که هر شب م  بارهمثل همتر

 حال منم بعد تو تعریقز نداره

 هر جا برم هر جا بری یاد توام من

 یحر شد که این دنیا واسه من شد جهنم

 امباید نگه دارم عشقت رو تو سینه

 ...شاید تو رو یه جا بازم ببینم

 بهت گفتم جفتم میارم میارم جفت کوچه

 تو گفتم خراب است این کوچه به

 قسم خوردم مردم نشد با تو بد شم

 من و این بار با عشق بکش تا راحت شم

 غمت کوهه روح من رو زخیم کرده

ه ویل برم ه متر  گردهغمت متر

 به تو گفتم تی تو قلبم آتیشه

 ...عشق آدم داغون میشهآخه تنها تی 

 (بخیسر از آهنگ خرابش کردی؛ فرزاد فرزین)
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 هشتاد و پنجمپارت 

 .هام رو پاک کردجلو اومد و اشک

 ...کنمبمون برام؛ خواهش م- 

کنه؛ تا باهاش بمونم! یعتز تا این حد عاشق منه؟ باورم نمیشد که رسگرد جدی و مغرور اداره از من خواهش م

 :خدایا کدوم کار درسته؟ عقب رفت گفت

ز -   تو همتر
ر
ز پیست رقص قسم خوردی هر اتفاق . ما هر دو م بیفته با من مجا تو همتر دونستیم شغلمون چه موتز

... م
ر
 تو این کار برامون بیفته از هم خطراتر داره. شب خواستگاری گفتیم و قول دادیم هر اتفاق

ر
شنوی هر اتفاق

... با کوچک ... ویل من نیمنگذریم. تو گذشتر  که تو این شغل برات افتاد از من گذشتر
ر
 !گذرمترین اتفاق

جلوم زانو زد؛ با تعجب بهش نگاه کردم. انگشتر نشوتز که با نامه براش گذاشته بودم؛ از تو جیبش درآورد. جلوم 

 :گرفت و گفت

... با تمام مشکالت و سختر کنم. این بار ازت مبار دومه که دارم ازت خواستگاری م-  ها خوام باهام بموتز

؟ ی دیگه ترکم نکتز ؟ حاضز ی با من بموتز ؟م حاضز  موتز

 :هام رو پاک کردم. با بغض و یط یه تصمیم یهوتي گفتماشک

 ...مونمم- 

 .انگشتر رو توی دستم کرد. با ذوق از جا بلند شد و بغلم کرد

 .قول میدم خوشبختت کنم- 

 ...دونمم- 

ز خییل رسی    ع اتفاق افتاد. آرتان برای رسیدن بهم شوق و عجله عجیتی داشت. طوری که همهمه ه رو به خنده چتر

کنم. عروسیمون دقیقا دو هفته بعد از انداخته بود. زیر دست آرایشگر نشستم و به تمام اتفاقاتر که افتاد فکر م

 !ی من به آرتان شد. با فاصله خییل کیم از عروش آوینا و آرین... امروز روزه منه؛ روز ماجواب بله

ز  ترینامشب عروسیمونه و من االن دارم برای عاشق ز آماده میشم. برای مردی که با وجود همه چتر مرد روی زمتر

کتش رو اداره م کنه. پای من موند و ترکم نکرد. مردی که به درخواست من پلییس رو کنار گذاشت. االن فقط رسر

کت کامپیوتری استخدام شدم. کاری رو م کنم که همیشه دوست داشتم؛ با هیجان وخطر خییل من هم تو یه رسر

 !کمتر 

 رو به وجودم مصدای بلند زتز که اعالم م
ی
ریزه. مرد من اومد تا با هم برای کنه داماد اومد؛ هیجان و زندیک

ین رو به دنبال داشت. آرتان   قدم رو برداریم. این جداتي هر چند سخت اما وصایل شتر
ز ز زندگیمون اولتر

ساختر

ه کرده بو   ...ی وجود مند. همهتوی اون کت و شلوار زیبا چشم همه رو به خودش ختر

ها، وارد تاالر شدیم. تاالری که بر خالف مراسم عقدمون، بعد از عکاش و آتلیه با استقبال و دست و جیغ مهمان

ین بود  که هر دو داشتیم غتر قابل وصف و شتر
ر
 .این بار به درخواست من مردونه و زنونه جدا بود. اشتیاق

اشاره من آوینا صدای ارکس زنونه رو قطع کرد. میکروفن رو به دستم داد باالخره نوبت به سورپرایز من رسید. به 

ی پیست رقص نگهش کرد. دستش رو کشیدم و گوشهو با لبخند کنار ایستاد. آرتان با تعجب به حرکات ما نگاه م

 .داشتم

ز -   .جا وایستا کارت دارمعشقم همتر

وع شد. عقب رفتم و ام آهنگ تی ورد. با اشارهکه هنوز متعجب بود اما تکون نخرسی تکون داد؛ با این کالم رسر

رقصیدم. رقص ویژه.ای که تو این مدت کم به سختر تمرین کرده بودم. وسط پیست ایستادم. با آهنگ م

وع به خوندن کردم  .میکروفن رو باال آوردم و رسر

 رقصیم ما با همم

 چه خوبه که این باشه تقدیرم

مات مبا هر بوسه  متر

مات جون موسه دیگهبا ب  گتر

 این روزا حال من خییل خوبه



 

 126 

 جاتي چون که تو این

ی این یعتز یک عشق رویاتي دستامو م  گتر

 زنیمآروم آروم تو باورن شونه به شونه تا خونه قدم م

 خوابهدنیا وقتر م

 من و تو بیداریم

 امشب رو مال همیم

 ارزه به همه زندگیماین لحظه م

 من باشر  وقتر که تو پیش

 ذارمتو دنیا هر یحر دارم یه گوشه م

 ...امشب تو آغوشم جا شر 

 رقصمرو موج دست تو م

 انگاری تو دریاتي من پری دریاتي 

 قدر کوچیکم که تو واسم دنیاتي اون

همایه تی دریا م  متر

 بینمهای تو دنیا رو ممن از چشم

 شینموقتر پیشم باشر نزدیکت م

 لحظه غمگینم روت رو برگردوتز اون

  ...هات نمیشهچشم دنیا تی 

کرد؛ حس طور عاشقانه نگاهم مهای پر از اشکش تمام دنیای من بود. وقتر اینهاش با چشملبخند روی ل  *ب

 پیدا م
ی
کردم. داشتنش رو مدیون خدا بودم. چقدر شکرت کنم خدایا برای داشتنش؟ هر کاری بکنم باز هم زندیک

خوردیم. پیشونیم رو نگ دوباره وصل شد. توی آغوشش فرو رفتم. آروم آروم باهم تکون مکمه! جلو اومد و آه

 :بوسید و زمزمه کرد

 ...پری دریاتي من؛ عاشقانه دوستت دارم. ممنون بابت سورپرایز قشنگت- 

ز گذشت. چقدر من از ها و شیطنتاش گذاشتم. اون شب با رقصرسم رو روی سینه ز های من و آوینا و متتر متتر

 .گفت من االن آرتان رو نداشتمبابت کارش ممنون بودم ! اگر اون نیم

ای که توش عاشق براتون از عروس کشون نگم؛ که این آوینا و آرین آتش پاره چه ها که نکردند! جلوی خونه

 :های آرتان گذاشت و گفتشدیم و قراره عاشقانه کنیم؛ ایستادیم. پدرم با بغض دستم رو تو دست

هاتي کشیدی. نیاز نیست تا من تاکید کنم؛ اما این یه قوت قلبه. آرتان دونم برای داشتنش چه سختر م مپش - 

 .سپارم مراقبش باشجان، آوا رو اول به خدا و بعد به تو م

 :آرتان لبخندی زد و گفت

 .هام مراقبشم پدر جونمثل چشم- 

داد. باالخره با استقبال همه اقوام دش بهم انرژی مهاش رو روی هم گذاشت؛ لبخنبابا به نشونه تایید چشم

ی که یط کردیم فکر طور که پیاده سنگ فرشکها رو یط مامون شدیم. هموننزدیک وارد خونه کردیم، به مستر

کردم. یهو با کشیده شدنم به سمت باال جیغ کوتایه کشیدم. دستام رو دور گردنش حلقه کردم و با خنده م

 :گفتم

 !ه ترسیدمدیوون- 

 !...اتم دیگه،دیوونه

 :پشت چشیم نازک کردم و گفتم

 .وظیفته- 

 :ابروهاش رو باال انداخت و ل  *ب زد

 چقدر دوستم داری آوا؟- 



 

 127 

 :دستم رو روی قلبش گذاشتم و گفتم

بانش، نبض زندگیمه... نباشر نیستم آرتانم-   .انقدری که ضز

ز آورد... باالخره بع  .د از یک سال و نیم دوری به هم رسیدیملبخندی زد و رسش رو پایتر

 پارت هشتاد وششم

کمون م  مشتر
ی
که ترین زن دنیا بودم. خوشحالم از اینگذره. این چهار سال خوشبختچهار ساله که از زندیک

کردم. خودخوایه کردم. باورم نمیشه؛ چطور تونستم از آرتان بگذرم. امشب مهمون داریم، داشتم غذا درست م

ین و خوشگله که دستور غذای جدا داده بودند! رزا دختر سه ساله رزا خانم ی آوینا و آرینه. عزیزم، انقدر شتر

 .نمیشه چشم ازش برداشت

مندهگفت؛ وقتر مبه اضار آرتان چند باری دکتر رفتیم. اون هم به خاطر خودم م اشم. دید چطور از نقصم رسر

 !از این قضیه ناراحته... خییل مرده عشق منتو این چهار سال حتر کاری نکرد که حس کنم 

ز چیده بودم. هم ز غذا؛ دهنم هم مانواع خورایک رو روی متر دونم چرا چند وقتر هست؛ جنبید. نیمزمان با پختر

ام! انقدر تو این مدت خوردم کیل وزن اضافه کردم. کنم گشنهخورم هنوز حس مام سوراخ شده. هر یحر ممعده

گرفت؛ اش مکردند. آرتان هم هرچند خودش هم خندهام مر شده. چقدر آوینا و آرین مسخرهتشکمم هم بزرگ

 .کرداما باهاشون دعوا م

خندیدم. در عرض دو ماه پرخوری چنان چاق شده بودم؛ که همه فکر هاشون فقط ممن هم به جر و بحث

ای بغض گفتند حامله. چقدر هربار که بهم مدونستند چه مشکیل دارمام... جز کساتز که مکردند حاملهم

تونه حقیقت باشه. با صدای باز شدن در به خودم اومدم. از که نیمخوردم از اینکردم. چقدر غصه مم

ون رفتم. با لبخند گونه خونه بتر ز  :اش رو بوسیدم و گفتمآشتر

 .سالم عزیز دلم، خسته نباشر - 

 .پرهاین استقبال گرم؛ همه خستگیم م رسم با آخه من خسته هم باشم تا م- 

خونه برگشتم ز  .خندیدم و به آشتر

 .خوام برمبدو بدو بلبل زبوتز نکن. زود برو حموم دیر شده منم م- 

 .رش که! تا نیم ساعت دیگه میاننیم- 

 :توی صورتم کوبیدم و گفتم

ی میدم. پس وای خاک به رسم یحر کار کنم؟ من االن کال بوی قرمه-  ز  .تو نرو من برم حمومستی

 :با خنده رسی تکون داد و گفت

ز شد خود داتز -  م ویل اگه به شوهرت توهتر  !باشه من نمتر

 :ای هم باال انداخت و به سمت کاناپه رفت. لباسش رو کشیدم و گفتمشونه

 وا این.طوری هم که نمیشه. چیکار کنیم؟- 

و با تعجب بهش چشم دوختم. با فهمیدن منظورش  هام رو باریک کردمبا شیطنت ابروتي باال انداخت. چشم

 :هام گرد شد و گفتمچشم

 !اصال حرفش رو هم نزن- 

 :کشید گفتخندید و در حایل که دستم رو م

 !کنمزنم؛ عمل مباشه حرفش رو نیم- 

ز صورتر کثیف تنم بود. موهام رو باالی رسم جمع کردم.  رورسی جلوی آینه ایستادم. دامن بلند مشیک و شومتر

 روی رسم انداختم. حتر یه تار مو هم ازم معلوم نبود. آرایش ابریشیم مشیک صورتر 
ی
ام رو هم با حالت قشنیک

 روی صورتم نشوندم. جلوی آینه برای خودم بشکن زدم و گفتممالیم و کم
ی
 :رنیک

 ...آها، اینه! چه جیگری هستر شما بخورمت من- 

 .رمشخو نمیشه! زنم مال خودمه؛ خودم هم م- 

 .با شنیدن صداش از جا پریدم

یک ترسیدم-   .ای بتر
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 بزنه. از اتاق خارج شدیم... همه خندید و شونه
ز
هاش رو باال انداخت. با صدای زنگ در دیگه نتونست حرق

خونه برگشتم. وقت شام بود و باید مهمون ز هامون اومده بودند. با لبخند ازشون پذیراتي کردم و خودم به آشتر

ها رو بردارم؛ اما ناگهان زیر دلم به ها کابینت باال بود. خودم رو کشیدم تا اونکردم. بشقابو آماده مها ر وسیله

 .طور وحشتنایک تتر کشید

ز نشستم. دردش خییل خییل بد بود. از شدت فشار و درد گریه م  از شدت درد کشیدم و روی زمتر
کردم. با جیغز

خونه اومدند  ز کردم؛ هول زده . آرتان با دیدن من که روی پارکت نشسته و گریه مصدای جیغ من همه توی آشتر

 .جلو اومد

 افتاد؟- 
ر
 یحر شدی آوا؟ خوتی تو؟ چه اتفاق

 :مظلومانه و با اشک گفتم

 .ها رو بردارم؛ یهو زیر دلم تتر کشیدخواستم بشقاب- 

 :با شماتت گفت

 کتز تو؟آخه عزیز من چرا من رو صدا نیم- 

 ...ببخشید- 

س گفتآوی  :نا با استر

 خوتی آوا؟- 

که رسی به نشونه آره تکون دادم. آرتان دست زیر بازوم انداخت تا برای بلند شدن کمکم کنه. به محض این

ی محکم تو شکمم تکون خورد. با بهت دستم رو روی شکمم گذاشتم و  ز خواستم از جا بلند شم؛ حس کردم یه چتر

 :بلند گفتم

ز -   !خورهی تو شکمم تکون موای آرتان فکر کنم یه چتر

؟ بلند شو ببینمت-   .یحر

ه موندبه سختر از جا بلند شدم اما نگاه بهت  .زده آرتان به جاتي که نشستم ختر

 !آوا تو... تو خونریزی کردی- 

 .زده رس جام ایستادممن خودم هم متعجب و شک

. آوینا چادرش رو بیار تو اتاقمون آویزونه-   .زود باش باید بریم دکتر

آوینا با شتاب به سمت اتاق دوید و با چادرم برگشت. همه با هم رفتیم بیمارستان. خدا رو شکر بیمارستان خلوت 

 .بود و همون اول نوبتمون شد. من و آرتان داخل شدیم

 .سالم، بفرمایید- 

 .سالم خانم دکتر - 

 افتاده. من اصال نیم
ر
واب بدم؛ اصال هنوز تو شک بودم. تونستم جروی کاناپه نشستم. دکتر پرسید چه اتفاق

ی تو وجودم حرکت کرد. آرتان که دید نیم ز  بزنم، اوضاع رو برای حاضز بودم قسم بخورم که یه چتر
ز
تونم حرق

هاش ام کنه. دکتر هر لحظه بیشتر اخمدکتر تعریف کرد. خانم دکتر هم اشاره زد روی تخت دراز بکشم؛ تا معاینه

جا نوبت گرفته بودیم. با عصبانیت ر که دکتر زنان بود! چون مشکلم خونریزی بود اینبرد. خدا رو شکرو تو هم م

 :و ناراحتر گفت

، این تی - 
؟ مثال قراره مادر بیسر  !ها از تو بعیدهاحتیایطچرا مراقب خودت نیستر

؟ من؟ آرتان از من متعجب ی زیر ل  *ب تر و با صدابا بهت بهش نگاه کردم. این یحر گفت؟ گفت قراره مادر بیسر

 :گفت

 .تونه باردار بشهکنید زن من نیمخانم دکتر اشتباه م- 

؟ آقا یعتز شما ختی ندارید؟ من م-   .تونم با اطمینان تمام بگم خانم شما باردارهیحر

 :زیر ل  *ب زمزمه کردم

 چطور ممکنه؟- 

 دارم اگر بخواید ماین- 
ز
 .تونم مطمئنتون کنمجا دستگاه سونوگراق
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به زور رسش رو به نشونه آره تکون داد. به سختر دوباره رسجام دراز کشیدم. مدام صدای دکتر تو ذهنم  آرتان

 :تکرار میشد

... مادر بیسر -   ...مثال قراره مادر بیسر

داد با دست به طور که دستگاه رسد رو روی شکمم حرکت مخدایا یعتز ممکنه؟ اما چطور آخه! دکتر همون

 :تصفحه اشاره کرد و گف

 ...بینید کهم- 

 !کردم. واقعا بچه بود! یه بچه از وجود منبا شوق و اشک به مانیتور نگاه م

 :دکتر با خنده گفت

 !...ها که چهار قلو هستندوای خدا این- 

 :من و آرتان هر دو با صدای بلند فریاد زدیم

؟-   یحر

 :با خنده تکرار کرد

 .هاتون چهار قلو هستندبچه- 

 هفتم پارت هشتاد و 

 از شدت تعجب دهنمون باز مونده بود. خدایا، چهار قلو؟ مگه میشه؟

؟ تونستم باردار بشم اون هم چهار قلو؟-   یعتز یحر

 :شد؛ کیس شنیده باشه اما شنیدند! دکتر با لبخند گفتانقدر آروم این رو گفتم که باورم نیم

 .زه هستندها واقعا معجگید باشه، این بچهطور که خودتون ماگر اون- 

ایط هر دومون دیدتز بود. هر دو شکه و ناباور به هم نگاه م خواستیم درست بودن این ختی رو کردیم. انگار مرسر

ز  ز بشیم. آرتان رو که نگم برای دومتر
دیدم. این بار از شدت بار داشتم اشککهاش رو ماز چشمکهای هم مطمت 

ون رفتیم. همه با  ون منتظرمون بودند. وقتر نگاهشون به من شادی بود. با هم از اتاق بتر چهرهکهای مضطرب بتر

هاشون بیشتر شد. مادر جون از و آرتان با اون رس و وضع آشفته و متعجب افتاد؛ اضطراب و نگراتز توی چشم

 :همه زودتر به خودش اومد. با صدای نامطمئتز پرسید

 ها اتفاق بدی افتاده؟بچه- 

 :داشت گفتآرتان انگار خودش هنوز باور ن

ی نیست نگران نباشید-  ز  .نه چتر

ی نگفتم. به خونه برگشتیم؛ دیگه با تعجب بهش نگاه کردم که چشم ز هاش رو آروم باز و بسته کرد. دیگه چتر

تونستم روی های دکتر بود که نیمفتونستم! انقدر ذهنم درگتر حر نذاشتند من کار کنم. راستش خودم هم نیم

ز رو جمع کردند؛ فقط وقتر به خودم اومدم که رفته بودند. هیجر تمرکز کنم. نفهمید م یک شام خوردیم، یک متر

 .آرتان خودش رو روی مبل کناری من انداخت

 آرتان به نظرت حقیقت داره؟ '

 :لبخندی زد و گفت

ز من و تو هم مبا این-   .بشیم تونم پدر و مادر که غتر قابل باوره ویل آره! این خواست خدا بوده آوا... ببتر

ها که م-   !گفتند غتر ممکنهاما همه دکتر

 :ام حلقه کرد و گفتدستش رو دور شونه

ها هست که برای ما انسان.ها غتر ممکنه؛ این به این معتز نیست که نمیشه. این کارها فقط معجزه -  ز خییل چتر

 .ش برای ما اتفاق افتادهااست و بس. ما باید خییل خوشحال باشیم. خدا به ما لطف کرده که ییک از معجزه

 :دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

، واقعا نیم- 
ی
 .دونم چطور ازش تشکر کنمراست مییک

ز حقیقت باشه و ما خواب نباشیم، یه جشن -  یم مطب دوستت! اگه همه چتر بیا بریم بخوابیم فردا اول صبح متر

یم و به همه مبزرگ م  .گیمگتر
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کردیم بخوابیم اما مگه میشد؟ ون شب حال من و آرتان دیدتز بود! هر دو تالش مبا ذوق رسم رو تکون دادم. ا

که شب دیر وقت خوابیده بودیم، صبح زودتر از همیشه بیدار باالخره نصف شب بود که خوابمون برد. با این

س حاضز شده و راه افتادیم. به سارا ختی نداده بودم یعتز اصال وقتش رو نیم دم. با هم وارد کر شدیم. با استر

 .مطب شدیم، منیسر تا من رو دید با لبخند از جا بلند شد

 !سالم خانم کیانفر. ختی نداده بودید میاید- 

 .سالم یهوتي شد- 

 .تونید برید داخلبفرمایید فعال کیس نیومده شما م- 

جا بلند شد و با تعجب رسی تکون دادم و تشکر کردم. شونه به شونه هم داخل اتاق شدیم. سارا با دیدن ما از 

 :گفت

ز یک این-   ...ها، بازم کارتجاست. آوا خانم چه عجب از این طرفوای خدایا ببتر

 :با خنده حرفش رو ادامه دادم و گفتم

 .آره کارم گتر کرده که اومدم- 

ز چطور تایید هم متی -   .کنهمعرفت رو ببتر

 :خیال روی مبل نشستم و گفتمتی 

 ...دوتز دیگه وقتر م- 

 .زیر ل  *ب پرروتي نثارم کرد

 .سالم آقا آرتان خوش اومدید- 

 .سالم ممنون- 

 :رو به آرتان گفتم

ز بیا آرتاتز این-   .جا مطب خودمونه! بیا بشتر

 :اش گفتای از خندههر دوشون از شدت پرروییم به خنده افتادند. سارا با ته مونده

 .وردهجا آخب ببینم باز یحر شده که باد شما رو این- 

 .صاف رسجام نشستم و با لبخند دستم رو روی شکمم گذاشتم

 !امچیتز بگم، من حاملهمقدمهسارا تی - 

 :سارا که تازه رس جاش نشسته بود با این حرفم از جاش پرید. صدای فریادش تو سالن پیچید

؟ مگه ممکنه؟-   یحر

 :ای باال انداختم. با شک گفتبا خنده شونه

 کردی نه؟شویحز م- 

 .نه کامال جدی بودم- 

 یحر شده؟- 
ی

 میشه از اول بیک

 .های دکتر رو براش تعریف کردمکل داستان دیشب و حرف

 .پاشو روی تخت بخواب ببینم- 

 :روی تخت دراز کشیدم. دوباره همون دستگاه و همون تصاویر روی مانیتور... با لبخند متعجتی گفت

 ...ر ماه و نیمهای، چهاوای آوا درسته. تو چهار قلو حامله- 

 :آرتان با شک و لبخند پرسید

 یعتز واقعیه دیگه؟ خواب که نیستیم؟- 

 !تر از هر حقیقتیهنه واقغ- 

 :ناپذیری گفتمخودم با شادی وصف

 جنسیتشون چیه؟م- 
ی
 توتز بیک

لبخندش  گذشتخندید و رسی به نشونه مثبت تکون داد. دوباره کیم دستگاه رو روی شکمم تکون داد. هر یحر م

 .تر میشدپررنگ
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 .شاید بگم باورت نشه اما تمام آرزوهات حقیقر شدند- 

 .وقتر نگاه گنگ ما دو تا رو دید با خنده ادامه داد

 ...دو تا دختر و دو تا پش- 

؟-   یحر

ز رسید، از  ز که پام به زمتر رو صدای من و آرتان بود که سارا رو باز هم به خنده انداخت. از جام بلند شدم. همتر

ز کنده شدم. آرتان م د. سارا یه گوشه ایستاده بود و با اشک و چرخید و با چشمزمتر ز های اشیک بلند بلند قهقهه متر

 .کردلبخند به ما نگاه م

 .آرتان تو رو خدا رسم گیج رفت- 

ز گذاشت و تی   .ام نشوندای روی گونهتوجه به سارا بوسهباالخره من رو زمتر

ز لحظهاینمرش آوا، مرش از -   .هاتي رو بهم هدیه دادیکه کنارم موندی و چنتر

 :اش گذاشتم و گفتمبا اشک دستم رو روی گونه

که پام موندی تا بتونم که رهام نکردی... از اینکتز کیس که االن باید ممنون باشه منم! ممنونم از ایناشتباه م- 

ز روزی رو هم ببینم  .چنتر

ز نشستیم آرتان با لبخند گفتبعد از خداحافظز با سارا از م ون اومدیم. وقتر تو ماشتر  :طب بتر

یم؛ میگم این جشن رو بزرگ-   سالگرد ازدواجمونه. قرار بود دوتاتي با هم جشن بگتر
ز  .تر کنیمپس فردا چهارمتر

؟-   برای یحر

 .کنیمهم سالگرد ازدواجمون رو جشن گرفتیم هم این خوشحایل رو با بقیه تقسیم م- 

 :ونه تایید تکون دادم و گفتمرسی به نش

 فکر خوبیه. ویل وقتمون کمه! چطور به همه کارها برسیم؟- 

 .میگم خدمه بیاد همه کارها رو بکنه. به تو هم فشار نمیاد- 

 .خوایهر طور خودت م- 

ز رو روشن کرد و گفت  :ماشتر

 .خب ما که امروز رسکار نرفتیم. پس بیا با هم بریم برای جشن لباس بخریم- 

 :اش زدم و گفتمبه شونه

 انقدر باهوش نبودیجدیدا فکرهای خوب خوب به ذهنت م- 
ً
 !رسه. اثر با من بودنه ها، قبال

 .ای بدجنس- 

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 .بزن که بریم- 

های روشگاهدادیم. این بار وقتر از جلوی فهای مختلف نظر مبا خنده تو پاساژها راه م.رفتیم. در مورد لباس

ز دیگهخوردیم بلکه ذوق مشدیم؛ حشت نیملوازم بچه رد م  ...کردیم. خوشبختر یعتز همتر

 پارت هشتاد و هشتم

باالخره روز موعود رسید. آرتان برای امروز باغ رزرو کرده بود. همه برای این جشن بزرگ کنجکاو بودند. ما دلیلش 

زشون کنیم. خودشون فهمیده بودند این یه جشن معمویل نیست خواستیم سورپرایکس نگفتیم، مرو به هیچ

ز جشتز نگرفته بودیمچون سال اول هم هم  .چتر

ون اومدم. امروز هم مثل چهار سال پیش آرتان کت و شلوار پوشیده، با دست گل منتظرم بود. اون  از آرایشگاه بتر

ی نخریدیم. فکر کردیم ما   ز که لباس عروس و دامادی رو نگه داشتیم؛ پس روز بعد از کیل گردش توی بازارها چتر

 .ها رو بپوشیمهمون

کردم برای با دوم عروس شدم! وقتر وارد باغ شدیم همه از شدت بردار داشتیم. حس مامشب باز هم فیلم

ین تعجبشون هم به خاطر لباستعجب ده *ن هاشون هامون بود. با خنده جواب نگاههاشون باز مونده بود. بیشتر

هاشون، اما... اما ما هم کم کیس نبودیم. دادیم. اون چند ساعت من و آرتان رو کالفه کردند از شدت سوالرو م

 .ها رو تو خماری گذاشتیمنم پس ندادیم و اون
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س و شادی تمام وجودم رو گرفته بود. زمانش رسیده بود که به همه این مژده رو بدیم. دوتاتي  کیک که اومد استر

 :هامون آورد. آرتان با صدای بلند گفتبردیم؛ صدای دست و سوت جمعیت لبخند به ل  *ببا هم کیک رو 

 .ای هم دارهکه اومدید. خودتون فکر کنم فهمیده باشید این جشن دلیل دیگهخب دوستان ممنون از این- 

 :آوینا با خنده و بلند گفت

 .فهمیدیم؟ کشتید ما رو، خب بگید دیگه- 

 .زه بدیدداره میگه اگه اجا- 

 :همه به بحث کوتاهمون خندیدند. آرتان ادامه داد

ی که م-  ین ختی
 .تونیم رو بهتون بدیمامروز جمع شدیم تا بهتر

 :زمان و با لبخند گفتیمام انداخت و چشمیک بهم زد. همدستش رو دور شونه

 .دار میشیمما داریم بچه- 

 :سالن تو سکوت محض فرو رفت. آرین گفت

؟ -  ید؟میعتز یحر  خواید بچه به رسپرستر بگتر

 :آرتان دستش رو روی شکمم گذاشت وگفت

 ...نه! آوا بارداره اون هم چهارقلو- 

 شد و دیگه صداتي از هیچ
 :هاشون نگاه کردم و گفتمکس در نمیومد. با لبخند به چهرهتعجب همه بیشتر

به آخر هم بزنم. دو تا دختر آیه و آال که نشانه و ن-   ما هستند و دو تا پشبزارید ضز
ی
 ...عمت زندیک

 .آرشا و آرشاویر که هر دو مقدس هستند- 

یک مبهم نگاه کردیم و لبخند زدیم. کم کم همه از بهت در اومدند. دونه دونه جلو م گفتند. چقدر اومدند و تتی

یک ز با صدا و مادرهامون گریه کردند و اشک من رو هم در آوردند. بعد از همه تتی  :شیطنت گفت ها متتر

م، جمع شید ببینمخب خب م-   بگتر
ی
 .خوام ازتون یه عکس خانوادیک

من و آوینا و آرین و آرتان روی زانوهامون نشستیم. پدر و مادرهامون باال رسمون ایستادند. خواهرزاده شیطونم 

ز نشست. خنده روی ل  *ب همه بودهم وسط همه  .امون روی زمتر

ام، حضور پدر و تونه داشته باشه. سالمتر ای هم مه خوشبختر معتز دیگهمن خوشحال و خوشبخت بودم. مگ

های مادرهامون، خواهر مهربون و شوهر خواهر بانمکم، و عشقم که همه جوره پام ایستاد و در آخر معجزه

وع کنیم! خطاهامون ها واقغزندگیم... معجزه رو اند من این رو کامال حس کردم. فقط کافیه از خودمون رسر

ی بخوایم بهمون میده، البته بفهمیم، از خدا کمک بخوایم و اون ز ان کنیم. اون وقت که خدا هر چتر ها رو جتی

 ...استثنا هم هست! واقعا هم پس از هر سختر آساتز است
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اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمامي حقوق اين اثر نزد ما محفوظ 

 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 

 لينک سايت: 

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن: 

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام: 

https://t.me/novelcafe_ir 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

