
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «خالصه»

 !بوده دنیا باب میلت باشه؟تا حاال 

 !اگه آره که خوش به حالت

 .دنیز داستان تا حاال هیچ خوشی نداشته

 ...گیم نداشته، شما بخونید از نزدیک هم ندیده. آره! تا این حد زجر دیدهمی

 .عاشق بشی و نداشته باشیش

 .داشته باشیش؛ ولی عاشق نباشی

 .یه دنیاست تفاوت بینشون یه دنیاست؛ اما دردشون فراتر از

 «با پایانی غیر منتظره»

 

 به نام خدا

شد خیره با نفرت به زنی که، چند ساعت دیگه مادرم می
بودم. لباس پفیش رو که با پول بابای من خریده بود، با 

کرد. کلی آرایشگر باالی سرش ایستاده عشوه جا به جا می
  .بودند



سنش، از همه رو اعصاب تر، دخترش دافنه بود که با اون 
کلی آرایش کرده بود و به هر نحوی پول بابای من و خرج 

 .کردمی

  .شون تنفر داشتماز همه

از جام بلند شدم. دلم گرفته بود؛ مثل آسمانی که دلش 
 .کردندخواست بباره؛ ولی ابرهاش همراهی نمیمی

 .مثل گلی که از بی آبی خشکیده شده بود

استم از ته قلبم با خوخواستم. میدر اون سنم مادرم رو می
 .مادرم درد و دل کنم

از آرایشگاه بیرون رفتم. همین باعث شد که عمه نگران 
 .دنبالم بیاد

رم، اهمیتی به صدا زدن هاش و پرسیدن اینکه کجا می
 .دویدمندادم. با گریه فقط می

به ماشین های داخل خیابان و شنیدن صدای فحش هاشون 
  .دادماهمیتی نمی

 .که رسیدم، با نفس نفس ایستادمبه قبرستان 

 .قبرش رو پیدا کردم و کنارش نشستم



با بغض دستی به اسمش کشیدم. با همون سواد دست و پا 
 «شناسنازنین حق»ام خوندم شکسته

  ...به تاریخ وفاتش نگاه کردم. روز تولد من

 .مردوقت مادرم نمی کاش هرگز من نبودم؛ اون

دنیا اومدن من، جون  کاش اون روزی که فهمید با به
 .کردخودش رو از دست میده، همون روز سقطم می

 .سرم رو روی خاک قبرش گذاشتم

  با بغضی که حاال شکسته شده بود، زمزمه

کردم: مامانی، بیدار شو لطفاً! ده سال خوابیدن بس نیست؟ 
بابا میگه خوابت ابدیه؛ ولی بخاطر دخترت بیدار شو. 

ت نداری؟ پس چرا اجازه میدی مامان مگه تو بابا رو دوس
یکی دیگه زنش بشه؟ مامانی همه میگن اون میاد تا جای 
خالی مادر رو برات پر کنه؛ ولی عمه که همیشه مثل مادر 
کنارم بوده. مامان من صحبت های اون زن با دوستش رو 

زد. شنیدم. اون داشت در مورد بابای من حرف می
جور شده زنش  گفت مردک خیلی پول داره، باید هرمی

  .کنهبشم. اگه زنش بشم زندگی خودم و دخترم تغییر می



سرم رو از روی خاک بلند کردم و سنگ قبرش رو به 
خواد بغلم کنی. مثل آغوش کشیدم: بیدار شو! من دلم می

 ...مادر های دیگه بهم محبت کنی. بوسم کنی. برام الالیی

 .صدا زدن های عمه باعث شد حرفم رو قطع کنم

 .سنگ جدا شدم و به عقب چرخیدم از

 .اومدندعمه و بابا و برنا به سمتم می

بابا آروم کنار قبر مامان نشست و دستی به سنگ قبرش 
کشید. عمه سریع به سمتم اومد و بغلم کرد. با بغض گفت: 

 کنی؟ چرا خبر ندادی؟و انقدر نگران می دخترم چرا من

رو نگاه کرد:  از بغلش جدام کرد و تند تند سر و صورتم
 حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟

سرم رو به طرفین تکون دادم که دوباره عمه من و به 
 .آغوش کشید

 .هق گفتم: عمه لطفا نزار اون زن، زِن بابام بشهبا هق

نگاهی به بابام انداختم. چشم هاش قرمز قرمز بود. من که 
دونم مامانم رو از اون زن بیشتر دوست داره؛ ولی می
 خواد باهاش ازدواج کنه؟فهمم چرا مینمی

حرف رو نزن!  عمه اشک هام رو پاک کرد: دخترم این
 .مهال خیلی زن خوبیه



بابا اجازه حرفی بهم نداد و سریع من و از زمین بلند کرد 
 .و روی پاهاش گذاشت

با محبت گفت: دخترم مهال بد نیست. تو هنوز 
 ...نشناختیش

 ً  . تو هنوز نشناختیشحرفش رو قطع کردم: اتفاقا

نفس عمیقی کشید. اشک هام رو با انگشتش پاک کرد و با 
محبت گفت: مگه من نگفتم اگه گریه کنی مامان ناراحت 

 .شه؟ االن تو با گریه کردنت مامان رو ناراحت کردیمی

با این حرفش سعی کردم اشک هام رو بند بیارم. من 
 .خواستم مادرم رو ناراحت کنمنمی

 .ی از لپم گرفت: آفرین... حاال شدبابا بوس

تلفنش زنگ خورد. من و روی زمین گذاشت و تلفنش رو 
 .جواب داد

  .کمی از ما دور شد و مشغول صحبت شد

: دختر دایی، چرا انقدر برنا لبخندی زد و کنارم نشست
 .ای؟ امروز عروسیه هاگرفته

نگاهی بهش انداختم. گاهی اوقات فقط اون بود که درکم 
 .کردمی



 .لب هام رو جمع کردم و چیزی نگفتم

  بابا با عجله به سمتمون برگشت. رو به عمه

ست. تو با راننده برو، بچه ها هم ببر. من گفت: مهال آماده
 .دنبال مهال میرم

 .عمه لبخندی زد: باشه تو برو

بابا خم شد و لپم رو کشید: بخاطر بابات امروز خوشحال 
 باش، باشه؟

 .ام رو جمع کنم: باشهسعی کردم اخم ه

 .لبخندی زد و بلند شد. با خداحافظی ازمون دور شد

برنا دستش رو دور گردنم انداخت و با هم به سمت ماشین 
 .راننده حرکت کردیم

*** 

ام سر رفته بود. دلم صدای آهنگ خیلی باال بود. حوصله
خواست برم اتاقم و با قاب عکس مامانم درد و دل کنم. می

رنا رفت. دست دافنه رو گرفته بود و اطراف نگاهم پی ب
 .چرخیدمیز ها می

 .قول داده بود امشب کنارم باشه



مونه. نه از همون بچگی فهمیده بودم کسی سر قولش نمی
گیره و نه برنایی بابام که گفت کسی جای مامانت رو نمی

 .که گفت، همیشه کنارتم

بود. با  ام گذاشتم. دلم از همه پرسرم رو روی میز جلویی
شد، دل من وجود تمامی آهنگ های شادی که پخش می

هوای گریه داشت. حس می کردم با سرگیری این ازدواج، 
 .خود نبودرم. انگار حسم چنان هم بیمن از یاد می

دستی که روی موهام نشست، باعث شد سرم رو بلند کنم. 
 .برنا کنارم نشسته بود

 با نگرانی گفت: حالت خوبه؟

 .ندادم. دلم ازش پر بود جوابش رو

 .متعجب ابروهاش باال رفت. سرش رو آروم کج کرد

 باهام قهری؟ -

 .لب هام رو جمع کردم و به دافنه اشاره کردم

 .برو با دافنه حرف بزن -

آهانی گفت. با خنده نگاهی بهم انداخت: پس بخاطر دافنه 
 قهری؟



چیزی نگفتم. کمی جلو اومد و دم گوشم گفت: به خدا 
 .کنهش ولم نمیخود

 .ام، خندیدام گرفت. با دیدن خندهاز لحنش خنده

دافنه با ناز و ادا، صندلی کناری برنا نشست. برنا با 
 .دیدنش پوفی کشید

شدم که دافنه بیخیالش نیست. بابا و دیگه داشتم مطمئن می
 .رقصیدنداون زِن رو دیدم که می

 .بریم برقصیم از جام بلند شدم و رو به برنا گفتم: بلند شو

دافنه بازوش رو چسپید و با لحن حال بهم زنش گفت: برنا 
 .رقصهبا من می

برنا بازوش رو از دست دافنه بیرون کشید و دست من و 
 .گرفت

 .دافنه با دیدن این صحنه، نگاه خیلی بدی به من انداخت

همراه برنا ازش فاصله گرفتیم و کنار بابام، دست هم دیگه 
 .رافشون چرخیدیمرو گرفتیم و اط

 .یک رقص بچگونه و زیبا اجرا کردیم

 

 «شیش سال بعد»



*** 

شد و به موهام رو رها کرده بودم. باد از الشون رد می
 .گرفترقص می

سرم رو بلند کردم و به آسمان نگاه کردم. صاف صاف 
 .بود

آروم زیر لب زمزمه کردم: خدایا! شاید باورت نشه؛ ولی 
 .من هم هستم

  .د سرم رو پایین انداختمبا پوزخن

 بینه؟مگه کسی هم من و می

بابا هم یادش رفته یه دختر داره. فقط و فقط دافنه رو 
 .بینهمی

 .هیچ کس یادش نیست من هم هستم

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به دریای آبی دادم. موسیقی 
 .امواج دریا، گوش هام رو به نوازش گرفته بود

بهم زد. به اسمش نگاه کردم  صدای تلفنم، آرامشم رو
 ""مهال

حس نفرت و ترس، باهم بهم هجوم آورد. دستم رو روی 
 .دکمه سبز لغزاندم



 .صدای جیغ جیغوش داخل گوشم پیچید

 دختره بی سر و پا... کجایی؟ -

 !ای گفتم: بیرونبا صدای گرفته

 باز با عصبانیت فریاد زد: به اجازه کی بیرون رفتی؟

 .گردماالن برمیچشم هام رو بستم: 

 .غرید: پنج دقیقه وقت داری

از جام بلند شدم. نگاهی به دقیقه ساعت انداختم. بیست و 
چهار بود. آه پر از درد و در عین حال عمیقی کشیدم و 
اولین قدمم رو بزرگ برداشتم. سرعتم رو باال بردم و کل 
مسیر رو  شروع به دویدن کردم. دیگه تحمل یک دروغ 

اد به بابام تحویل بده رو نداشتم. نفس کم دیگه، که بخو
  .آوردم؛ ولی نایستادم

 .کنار عمارت بزرگ بابام، با نفس نفس ایستادم

کاش بابام فقیر ترین مرد جهان بود. اگه فقیر بود این زن 
 .شد. لعنت به ثروتشبهش نزدیک نمی

با سرعت پله ها رو طی کردم. کنار اتاق مهال و بابام 
  .ربه به در اتاقش وارد کردمایستادم. چند ض

 .با گفتن بیا توی عصبیش، وارد اتاق شدم



با دیدن من سریع به سمتم اومد. سیلی که بهم زد، باعث 
 .ٱفتمشد به زمین بی

کنارم نشست و موهام رو چنگ زد. توی صورتم غرید: 
 به چه حقی بیرون میری؟ کی بهت اجازه داده؟

 .دمحرفی نزدم و فقط با نفرت نگاهش کر

 .سرم رو به شدت به زمین پرت کرد

 .درد بدی توی سرم پیچید؛ ولی حتی آخی هم نگفتم

 .جلوی آینه ایستاد و مشغول تمدید آرایشش شد

زد اش، رژ میدر حالی که داشت به لب های پروتز شده
 .گفت: از این به بعد حق بیرون رفتن نداری

 .حرفی نزدم و فقط نفرتم رو داخل چشم هام ریختم

به سمت در اتاق رفت. قبل از بیرون رفتنش با لحن 
 .گرده، برو اتاقشچندشی گفت: االن دافنه برمی

از اتاق بیرون رفت و در رو بست. با بیرون رفتنش اشک 
 .هام جاری شد. دستم رو به سرم گرفتم. درد داشتم

گرده، سریع اشک هام که اآلن دافنه برمیبا یادآوری این
تاق مهال بیرون رفتم و به سمت اتاق رو پاک کردم. از ا

 .دافنه رفتم



م نفرت در رو باز کردم و روی تختش نشستم. از زندگی
 .خوردداشتم. حالم از همه چی و همه کس بهم می

بعد از مدتی که نشسته بودم، در اتاق باز شد و دافنه وارد 
 .اتاق شد

 .به لباسش نگاه کردم. همون بهتر که لخت بگرده

جین خیلی کوتاه با یک نیم تنه سفید که تا روی یک شلوار 
نافش بود، پوشیده بود. برام عجیب بود که حراست کاری 

 .به کارش نداشت

روسری که همیشه روی گردنش افتاده بود رو، روی تخت 
  .پرت کرد

 .نگاه تحقیرآمیزی بهم انداخت

 .پاشو آرایشم رو پاک کن -

سته شده بودم. بدون حرف بلند شدم. دیگه از همه چی خ
 .دیگه حوصله هیچ مخالفتی رو نداشتم

 .یک دستمال مرطوب برداشتم و روی صورتش کشیدم

اول از لب هاش شروع کردم. لب هایی که انقدر بهش ژل 
زد. به تزریق کرده بود، دیگه به زور باهاشون حرف می

سمت چشم هاش رفتم. هرچند که کلش دائمی بود و چیزی 
ده بود. گونه هایی که از لب هاش برای پاک کردن نمون



. کلی هم به زیبایی که هم بدتر بود. کل بدنش تزریق بود
 .بالیدبه لطف عمل به دست آورده بود می

که کل آرایشش رو پاک کردم، ازش فاصله بعد از این
 .گرفتم. بلند شد و لباسش رو عوض کرد

 .خوام تنها باشمپوزخندی زد: می

باال رفت. لبخند نامحسوسی روی با این حرفش ابرو هام 
لب هام کاشتم و به قسط ترک اتاقش، پا تند کردم و از 

 .اتاق خارج شدم. سریع به سمت اتاق خودم رفتم

 .ای کشیدم و روی تخت دراز کشیدمنفس آسوده

بالشم رو بغل گرفتم و چشم هام رو بستم. اونقدری خسته 
 .بودم، که سریع به خواب رفتم

زنه، به سختی چشم هام رو باز سی در میکه کبا حس این
 .کردم. پلک هام خیلی سنگین شده بود

 .از جام بلند شدم و در قفل شده رو باز کردم

 .خاله نرگس پشت در نمایان شد. لبخند گرمی بهم زد

 .کنهدخترم آغا برای شام صداتون می -

گیم گفتم: لباسم سری تکون دادم و با لبخند مهربون همیشه
 .کنم و میاممی رو عوض



 .متقابالً لبخند زد و از اتاقم بیرون رفت

سریع لباسم رو عوض کردم. یک شلوار راحتی و خال 
خالی با یک شومیز طالیی رنگ که با خال های روی 

 .شد پوشیدم و از اتاق بیرون رفتمشلوار ست می

همه روی میز نشسته بودند، به جز بُرنایی که هرگز خونه 
که خونه نباشه، این جوری دیگه دافنه دست نبود. چه بهتر 
 .دارهاز سرم بر می

 .افکارم رو پس زدم و مشغول خوردن شام شدم

با صدای بُرنا که سالم کرد، همه به سمت در سالن 
 .برگشتیم. نگاه عمیقی به من انداخت

رو به بقیه گفت: دستتون درد نکنه، بدون من شام 
 خورید؟می

کر نکنم الزم باشه منتظر بابا عصبی رو بهش گفت: ف
 .کسی باشیم، که هرگز خونه نمیاد

 .بُرنا پوزخندی زد: نوش جونتون

 .با این حرفش پا تند کرد و از اون جا دور شد

بابا مشت عصبیش رو به میز کوبید. رو به عمه گفت: 
پسرت دیگه شورش رو در آورده. هیچ کدوم از قانون 

 .کنههای این خونه رو رعایت نمی



عمه سری تکون داد و نگاه معنی داری به دافنه  شوهر
 .انداخت

نکه بچه های خودت خیلی قانون های این خونه رو  -
 .کنندرعایت می

بابا دهنش رو با دستمال پاک کرد. کف دستش رو، روی 
 .میز گذاشت

 .شندحداقل سر میز حاضر می -

از جاش بلند شد و از سالن خارج شد. مهال به دنبالش بلند 
 .شد

عمه نگاه غمگینی به من انداخت و رو به شوهر عمه 
 .گفت: لطفاً هر روز دعوا راه نندازید

 .ای بهش انداخت و چیزی نگفتشوهر عمه نگاه کالفه

دافنه از جاش بلند شد. رو به من گفت: بیا اتاق من، کارت 
 .دارم

 .این حرف رو زد و از سر میز بلند شد

ی دل خوشی از عمه چپ چپ نگاهی بهش انداخت. کس
 .این دختره نداشت. حاال همه به حرف من رسیده بودند



عمه با حرص گفت: این دختره چرا همیشه به تو دستور 
 میده؟

 هل کردم. با تته پته گفتم: نه، چه دستوری؟

 کنه؟عمه نگاه دقیقی بهم انداخت: اذیتت می

از جام بلند شدم و لبخند زوری زدم: چی میگی عمه؟ مگه 
 تونه دختر آرمین رو اذیت کنه؟کسی می

 .عمه سرش رو به طرفین تکون داد و چیزی نگفت

 .ای گفتم و به سمت اتاق دافنه راه افتادمبا اجازه

 .چند ضربه به در اتاقش زدم و داخل شدم

روی تخت دراز کشیده بود و موهاش رو، اطرافش پخش 
 .کرده بود

 .با صدای آرومی گفت: در و قفل کن

 .قفل کردم و آروم روی تخت نشستم بی حرف در و

چشم هاش رو کمی باز کرد: برو روغن رو بردار و 
 .موهام رو ماساژ بده

سری تکون دادم و در کمدش رو باز کردم. پر بود از 
انواع روغن های مو و صورت، ماسک های مختلف 

 ...صورت، ادکلن های قیمتی، کرم های مختلف بدن



به سمتش رفتم. هر شب روغن زیتون رو بیرون آوردم و 
زدم. کنارش قبل خواب، به موهاش روغن زیتون می

 .اش شدمنشستم و مشغول ماساژ دادن موهای رنگ شده

من دختر تاجر بزرگ، به اجبار خدمتکار شخصی مادر 
 .ام شده بودمو خواهر ناتنی

این وسط مخالفتی در کار نبود. اگر به هر دلیلی مخالفت 
ال، چنان دروغی به بابام تحویل کردم، دافنه یا مهمی
 .کرددادند که تا عمر داشتم بابا باهام صحبتی نمیمی

ای که با دستوراتشون مخالفت کردم، به بابام آخرین دفعه
خواد با فالنی فرار کنه گفته بودند دخترت با این سنش می

و آبروت رو ببره. از اون روز به بعد، بابا با من مثل قبل 
 .نشده

 .بارم زدمبه زندگی خفت پوزخندی

که کل موهاش رو با روغن ماساژ دادم، در بعد از این
 .قوطی روغن رو بستم

 .از جاش بلند شد و موهاش رو تابی داد

 .نگاه پر از تحقیری بهم انداخت

خوام با برنا حرف بزنم. باید بهش نزدیک بشم. می -
 .آرایشم کن



 .دم نزدم با این حرفش خنجری به قلبم وارد شد؛ ولی

اش نشست. با بغض به سمتش رفتم و کنار میز آرایشی
مشغول آرایش کردن صورت عملیش شدم. از بس که 

 .براش آرایش کرده بودم، تو آرایش کردن ماهر شده بودم

 .وقتی کارم تموم شد، ازش فاصله گرفتم

 .بلند شد و لبخندی به خودش زد. نگاهم به لباس هاش افتاد

 .شلوارک جذب مشکی تنش کرده بودیک تاب صورتی با 

 کشید، با این سر وضع پیش برنا بره؟واقعا خجالت نمی

که کلی خودش رو برانداز کرد، از اتاق بیرون بعد از این
 .رفت

بیرون رفتنش با شکستن بغض من مساوی شد. کنار آینه 
م پر بود. از مامانم نشستم و اشک ریختم. دلم از کل زندگی

ن به آینده من، تنهام گذاشت. از بابام که که بدون فکر کرد
بدون توجه به خوشبختی من، با یکی دیگه ازدواج کرد و 

 .ای رو جای من گذاشتدختر دیگه

از سرنوشتی که هرگز اجازه رسیدن به خوشبختی رو بهم 
نداد. از عمه، از شوهر عمه، از... بین اشک هام لبخندی 

 .قط و فقط بُرنا بودزدم. تنها کسی که دلم ازش پر نبود، ف



آهی کشیدم و بلند شدم. دستی به چشم های خیسم کشیدم تا 
ام کم بشه. از اتاق شاید کمی از قرمزی ناشی از گریه

 .دافنه بیرون رفتم

همین که خواستم در اتاقم رو باز کنم، دافنه از داخل اتاق 
 .برنا، به شدت به بیرون پرت شد

 .، بیرون اومدبرنا هم با چشم های به خون نشسته

 خوام تو اتاقم ببینمت؟رو به دافنه غرید: چند بار گفتم نمی

 .به در اتاقم تکیه دادم و نظاره گر دعواشون شدم

دافنه کمی جلو رفت و دستی به یقه لباسش کشید. کشدار 
 کنی؟گفت: آخه چرا از من فرار می

برنا با تمام قدرتش، دست های ظریف دافنه رو، توی 
 .داد و به سمت پایین پرت کرددستش فشار 

  .آخ دافنه بلند شد

 .فریاد از سر خشمش، خونه رو به لرزه درآورد

 .دیگه حق نداری حتی باهام صحبت کنی -

؛ اما هنوز پروو تر دافنه لب هاش رو با دلخوری جلو داد
 .کردماز اون چیزی بود که فکرش رو می



گرفت و برنا چنگی به موهاش زد و نگاهش رو از دافنه 
 .به من رسید. با دیدن من عصبانیتش فروکش کرد

  با نگرانی به سمتم اومد و دستی به گونم

 کشید: گریه کردی؟

  .ترسیده چند قدم عقب کشیدم

با اضطراب به دافنه نگاه کردم. چشم های به خون 
اش رو، بهم دوخته بود. مرگم حتمی بود. با نشسته

 .دادمچارگی سرم و رو به دافنه تکون بی

گم گریه برنا تکونم داد و با عصبانیت غرید: با توام، می
 کردی؟

از ترس دافنه دوباره چند قدم عقب رفتم و دستی به چشم 
 .هام کشیدم: نه نه، گریه کدومه؟ من گریه نکردم

 توی صورتم غرید: پس چرا چشم هات قرمزه؟

  .دلم برای این نگرانی هاش آب شد

چجوری ابراز نگرانی کنه. آخه پسره دیوونه... بلد نبود 
 با عصبانیت؟

 چند قدم بهم نزدیک تر شد

 بهم بگو کی اشکت رو در آورده؟ -



باز ترسیده به دافنه نگاه کردم. دستی روی گلوش کشید و 
 .به سمت اتاقش رفت. این یعنی کارم ساخته بود

 .بی اراده قطرات اشکم دوباره جاری شد

 .رو باز کرد برنا بازوم رو گرفت و در اتاقم

 .سریع من و روی تخت نشوند و خودش هم کنارم نشست

با همون عصبانیتش، با جدیّت گفت: یک بار دیگه 
 پرسم، چرا گریه کردی؟می

شناختم، تا جوابش رو نگیره بیخیال من این پسره رو می
 .نیست

نفس عمیقی کشیدم. باید با گفتن حرفی سئوالش رو جواب 
 .دادممی

 .مانم تنگ شدهدلم برای ما -

ابرویی باال داد و با پوزخند گفت: هر دفعه همین رو 
 .میگی

 .لبخند تلخی زدم و گفتم: چون تنها دردم همینه

 .عصبی سرش رو تکون داد

دندون هاش رو به هم کلید کرد. چشم هاش از فرط 
 .عصبانیت قرمز بود. لبخند تلخی بهش زدم



 .درد تو بیشتر از دلتنگی برای مادرته -

ین حرف رو در حالی که بهم خیره شده بود، با لحن ا
 .آرومی زمزمه کرد

 .نگاهم رو از چهره جذابش گرفتم و سرم رو پایین انداختم

 کنی دردم چیه؟فکر می -

کمی به سمتم خم شد. با چهره کامالً خنثی، بهم نگاه 
 .کردمی

 .فهممدونم؛ ولی مینمی -

  .شدم با یاد آوری دافنه، سریع از جام بلند

با استرس گفتم: من حالم خوبه، دیگه برو اتاق خودت. 
 .خوام بخوابممی

 

 .نگاه مشکوکی بهم انداخت

 خوایی بخوابی؟پس که می -

 .سرم رو تکون دادم

 .بله، همین طوره -



دستی به صورتش کشید و بلند شد. سری تکون داد و بدون 
 .گفتن حرفی، از اتاق بیرون رفت

. برنا دیگه باید بفهمه، هی کشیدمخیره به در بسته، آ
گی هامون با من رفتار کنه. درسته دوری تونه مثل بچهنمی

 شه کرد؟ازش برام سخته؛ ولی چه می

لباس فرم مدرسه رو پوشیدم و بعد از برداشتن کوله 
 .ام، از اتاق بیرون رفتمپشتی

باز هم مثل همیشه، همه افراد خانواده بودند به جز برنا. 
 .ه نبودن هاش عادت کرده بودمدیگه ب

روی صندلی کنار عمه نشستم و مشغول خوردن صبحانه 
 .شدم

صدای عصبی مهال، که سعی در آروم نشون دادنش می 
 .کرد، گوشم رو خراشید

 .گفتیدخترم بد نبود صبح بخیری، سالمی... چیزی می -

  .دوباره استرس سر تا پام رو گرفت. واقعا حواسم نبود

 !گفتم: خو... خوب... یادم نبود. ببخشید با تته پته

 .مهال اخمی کرد و سرش رو با غرور باال نگه داشت

 .سعی کن یادت باشه -



 .لبم رو از داخل جویدم و چیزی نگفتم

 .کردسکوت بود که به کل جمع حکمرانی می

نگاهی به بابام که خیلی ریلکس مشغول خوردن 
مثل قبل بود. هیچ اش بود انداختم. بابام هنوز هم صبحانه

تغییری نکرده بود. سال های اول مرگ مادرم خیلی 
شکسته شده بود؛ ولی االن مثل پسر های بیست و پنج ساله 

اش رو کرد که سن چهل و یک سالگیبود. کسی باور نمی
 .کردسپری می

ام رو حس کرد که سرش رو باال آورد و انگار نگاه خیره
رو باال انداخت. دلم با حالت سوالی یکی از ابروهاش 

 .برای آغوش هایی که همیشه تکیه گاهم بود تنگ شده بود

ام مشغول صدا به ادامه صبحانهبغضم رو قورت دادم و بی
 .شدم

وقتی حس سیری کردم، از جام بلند شدم و رو به جمع 
 .خداحافظی کردم. به سمت در خروجی راه افتادم

دست هاش رو برنا کنار سالن غذاخوری ایستاده بود. 
گیش، به من خیره داخل جیبش برده بود و با اخم همیشه

 .بود

 .سریع چرخیدم و دوباره راه افتادم



 .کوب شدمبا لحن محکم برنا، سر جام میخ

 .خوام باهات حرف بزنممی -

 .با قدم های محکم بهم نزدیک شد

 .چرخیدم و نگاهم رو بهش دادم

 .شهام داره دیر میمدرسه -

 .رسونمتتفاوتی گفت: من میایستاد و با بیکنارم 

  .نگاهی به اطراف انداختم. خبری از دافنه و مادرش نبود

 .ای گفتم و وارد حیاط شدماز خدا خواسته، سریع باشه

با هام هم قدم شد. به سمت بی ام وی مشکیش رفتیم. بابام 
خیلی برنا رو دوست داره، به حدی که هر چیزی بخواد 

کنه. البته مهال این وسط از محبت بیش از میبراش فراهم 
شه و از هر راهی که حد بابام به برنا، خیلی کالفه می
 .کنهبشه، بابام رو نسبت به برنا پر می

 .با نگاه کردن به اطرافم، سوار ماشین شدم

  بستبرنا همون طور که کمربندش رو می

خوایی با عشقت فرار کنی. چیه همش به گفت: انگار می
 کنی؟اطرافت نگاه می

 .سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم



  .ماشینش رو روشن کرد و راه افتاد

 نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرومم گفتم: حرفت چیه؟

 .نگاه گذرایی بهم انداخت

 کنه؟نامادری سیندرال اذیتت می -

 .با لفظی که به مهال داده بود، پوزخندی زدم

 .به پشتی صندلی تکیه دادم به سمتش برگشتم و سرم رو

 تو چته؟ چرا انقدر به مهال گیر میدی؟ -

عصبی مشتی به شیشه ماشین کوبید و مشتش رو، کنار 
 .لبش گذاشت

چون توی احمق حاضری اذیت بشی؛ ولی چیزی به  -
 .کسی نگی

 .با لحن عصبیش من هم عصبی شدم

 .زود تر من و برسون -

 .سرعتش رو باال بردبا پوزخند نگاهی بهم انداخت و 

 .لحنش کمی غمگین شد

 کنی؟چرا از من فرار می -

 .ترسیده نگاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم



 باز عصبی گفت: چیه؟ برای این هم جواب نداری؟

 .با بغض نالیدم: لطفاً دیگه سوالی نپرس

سری تکون داد و کنار دبیرستان توقف کرد. نگاه سیاهش 
 .دوخترو، عمیق به چشم هام 

 .رسیدیم -

سعی کردم کمی به خواسته دلم رفتار کنم. مردم از خواسته 
ام که های دلشون فراری هستند؛ اما من در حسرت روزی

 .بشه به دلم گوش بدم

 !نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرومی گفتم: ممنونم. فعالً 

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت دبیرستان، راه افتادم

ته بودم، خواسته های دلم رو سرکوب انگار من یاد گرف
 .طوری شاید هم بهتر هم بودکنم. این

 .با رفتنش، قطرات اشکم جاری شد

چشم هام رو بستم. صورتش داخل بهم ریختگی افکارم 
ظاهر شد. چشم های مشکی که مدام قرمز بود. ابروهایی 
که همیشه کنار همدیگه قرار داشت. کالً بلد بود اخم کنه. 

ای که، کامالً متناسب با صورتش و کشیده بینی کوچک
 ...بود. صورت خوش تراش و جذابش



  !لب هایی صورتی و جذاب

 .چشم هام رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم

 .به سمت کالسم راه افتادم

مثل همیشه از مدرسه تنفر داشتم؛ ولی راهی برای دوری 
 از محیط خونه بود و این کمی عالقم رو نسبت به مدرسه،

 .کردبیشتر می

کالس یازدهم بودم. دافنه و برنا هم سن بودند. امسال 
شد؛ چون دادند. یقین داشتم دافنه قبول نمیکنکور می

ام نوشتم. دستم رو به شقیقههمیشه من مشق هاش رو می
گرفتم. برنا برعکس دافنه، همیشه توی درس خوندن خیلی 

  .سخت کوشهجدیه؛ البته که برنا تو کل زندگیش زندگی و 

دستم رو زیر چونم گذاشتم و با کالفگی به تدریس معلم 
 .گوش سپردم

 .از زندگیم خسته شده بودم. زندگی که هیچ خوشی نداشت

ی مدرسه رو نداشتم. بی اراده آهی کشیدم. واقعا حوصله
هوای گریه داشتم. با فکری که به سرم زد، از جام بلند 

ه کنان رو به خانم معلم شدم. دستم رو به شکمم گرفتم و نال
کنه، لطفاً اجازه بدید به گفتم: خانم مثانه هام شدید درد می

 .حیاط برم



خوایی به خونه خانم معلم با نگرانی گفت: چرا عزیزم؟ می
 برگردی؟

 .سرم رو تند تند تکون دادم

 .کنمبله بله، خیلی وقته دارم درد رو تحمل می -

ونی گفت: پس برو دفتر خانم معلم به سمتم اومد و با مهرب
 .ت خبر بده، تا دنبالت بیانو به خانواده

ام؟ نیازی نیست کسی دنبالم با استرس گفتم: مگه من بچه
 .بیاد، من خودم میرم

 .دو تا ابروهاش همزمان باال رفت

 مطمئنی؟ -

 !الکی خم شدم و با ناله گفتم: بله

 .ماژیک داخل دستش رو جا به جا کرد

 .تونی بریمیباشه پس،  -

 .لبخندی زدم و سریع وسایلم رو جمع کردم

از همه خداحافظی کردم و با قدم های تند، از مدرسه 
 .خارج شدم

 .دستم رو از روی شکمم برداشتم و صاف شدم



 .از بس با دافنه بودم، مثل اون به دروغ گویی عادت کردم

 ام؟پوفی کشیدم. مگه من دافنه

خودم خلوت کنم، این دروغ  که کمی بامن فقط برای این
 .رو گفتم

 .وقتی به دریا رسیدم، لبخند پر از آرامشی زدم

با قدم های آروم، روی زمین نشستم و به صدای امواج 
 .دریا، گوش سپردم

  .ام رو از روی سرم برداشتم و موهام رو باز کردممقنعه

از خیلی وقت پیش ها، دریا تنها دوست من شده بود. 
ن هیچ حرف یا قضاوتی، به تمام درد و دل دوستی که بدو
کرد. داد و من و با امواج خروشانش آروم میهام گوش می

به رنگ آبیش خیره شدم. حتی رنگش هم به آدم حس 
 .کردآرامش رو القا می

بدون توجه به گذر زمان، به موسیقی امواج گوش سپرده 
 امبودم و فقط برای چند لحظه، از تمام سختی های زندگی

  .دور شده بودم

دفتر خاطراتم رو همراه خودکار آبی رنگم، از کیفم خارج 
ای شروع . بی هیچ مقدمهکردم. همیشه عاشق نوشتن بودم

  .کردم



چقدر حس نابی بود، که برای چند لحظه هم که شده، "
کردی. به نشستی و به خودت فکر میجایی خلوت می

دم های ات، به دنیات، به رفتار هات، به آزندگی
ً کجای این دنیای بیاطرافت... می رحم فهمیدی که دقیقا

ً در چه صفحه ای از دفتر سرنوشت گیر افتادی. دقیقا
فهمیدی... که با خودت چند چندی. من نابیه این هستی. می

 " !حس رو در کنار دریا درک کردم

ام زدم و دفتر رو بستم. دوباره لبخند گرمی به نوشته
 .، مهمون گوش هام کردمموسیقی امواج رو

ام نگاهی انداختم. نیم ساعت تا تعطیلی به ساعت مچی
 .رسیدمافتادم نمیمدرسه مونده بود. اگه راه نمی

به یقین راننده دنبالم میاد و اگه ببینه مدرسه نبودم، به بابام 
 .خبر میده

ام رو سرم کردم و مثل هر باری که عجله داشتم، مقنعه
 .مشروع به دویدن کرد

ام عاشق دویدن بودم. اگه دافنه و مهال به زندگی
ً با این ام میاومدند، من عاشق زندگینمی شدم. خصوصا

 .وجود که با برنا فامیل بودم



لبخند بزرگی روی لب هام نشست؛ ولی باز با یاد آوری 
دافنه، تمام خوشی های قلبم جاش رو به تلخی داد. این چند 

داده بود و این حتما خیلی دافنه مدت، برنا خیلی بهم اهمیت 
 .رو عصبی کرده

کنار مدرسه ایستادم. به موقع رسیده بودم. همون موقع 
 .شدندها از مدرسه خارج میبچه

حوصلگی به سمتش رفتم. ماشین راننده رو دیدم و با بی
 .که سوار شدم راه افتادبعد از این

*** 

با دندون ام رو داخل دستش فُشرد. بهم نزدیک شد و چونه
اش غرید: چند بار گفتم، برنا فقط و فقط های کلید شده

متعلق به منه؟ برنا مال منه! به چه حقی به تو دست 
 زنه؟می

سرم رو به شدت به عقب پرت کردم. تعادلم رو از دست 
کردم عصبانیتش دادم و به زمین افتادم. احساس می

نو شد. کنارم زافروکش کرده؛ ولی تازه داشت شروع می
زد و موهای بلند و خرماییم رو، چند دور دور دستش 
پیچید: چرا انقدر بهت اهمیت میده؟ مگه تو چیت از من 

 بیشتره؟



هق افتاده بودم. با عجز نالیدم: بخدا اون به من به هق
 .کنهاهمیت نمیده. برنا با من مثل خواهرش رفتار می

به با این حرفم عصبانیتش چند برابر شد. با چشم های 
 .خون نشسته، بهم خیره شد

کنی مثل خواهر آره؟ مثل خواهر! ببین دنیز، یا کاری می -
رفتار برنا با من خوب بشه و از تو متنفر بشه، یا خودم 

 .شمبه بدترین شکل ممکن وارد می

 با ترس گفتم: به چه شکلی؟

 .از جاش بلند شد و دست هاش رو بهم کوبید

کنم. یک دختر ا خراب میبا بدجنسی گفت: تو رو پیش برن
سازم. یک دختر که برنا تا ببینتش، باال بد کاره ازت می

 .بیاره. پس به نفعته خودت دست به کار بشی

 .با این حرفش تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد

 .کردواقعا این کار رو می

 .با فریادی که زد، قلبم برای چند لحظه، از حرکت ایستاد

 !شو بیروناز جلوی چشم هام گم -

در حالی که دستش رو به سمت در گرفته بود، این حرف 
 .رو با فریاد گفت



هق از جام بلند شدم و با سرعت از اتاقش خارج با هق
 .شدم

  .نگاهی به اطراف انداختم. کسی نبود

وارد اتاقم شدم و در رو قفل کردم. دیگه توان تحمل وزنم 
 .رو نداشتم. کنار در سر خوردم

  کار کنم؟من باید چی

 .من... من عاشق... خدایا من عاشق برنا شدم

ام شدت گرفت. من از روزی که بدنیا اومدم، از گریه
شناختم، عاشق برنا شدم. از روزی که حتی عشق رو نمی

دونستم تفاوت آسمان با زمین چیه، از روزی که نمی
کردم گریه و خنده چیه، از روزی که روزی که درک نمی

ی به درستی حرف بزنم، عاشق و دلباخته برنا بلد نبودم حت
 .شدم

حرف های دافنه داخل ذهنم پیچید: "یک دختر بد کاره 
 "سازمازت می

کرد. من کسی بودم که به غیر از قلبم به شدت درد می
ای حتی حرف هم نزده بودم و حاال برنا، با هیچ پسر دیگه

 ...دافنه

 چیکار کنم؟ هقم بلند و بلند تر شده بود. من بایدهق



یعنی باید کاری کنم، کسی که دلم رو بهش باختم ازم متنفر 
 بشه؟

ام رو کشیدم. ام گرفتم و موهای شقیقهدستم رو به شقیقه
 .دادمباید با درد های سطحی، درد قلبم رو تسکین می

کردم از جام بلند شدم و تیغی که همیشه باهاش بازی می
 .رو، از داخل کشو خارج کردم

 .ختم دراز کشیدم و آستین لباسم رو باال  دادمروی ت

از سمت بازوم شروع کردم. با هر تیغی که به بدنم 
 .شدزدم، کمی از درد قلبم تسکین میمی

شاید احمقانه بود و یک جور خود آزاری، اما آرومم 
 .کردمی

 .با صدای در، به سختی چشم هام رو باز کردم

 .باز که خوابم برده بود

جام بلند بشم و در رو باز کنم که نگاهم به خواستم از 
ام افتاد. کل مالفه روی تخت هم، خونی شده دست خونی

 .بود. سریع دستمالی برداشتم و خون دستم رو پاک کردم

باز صدای در زدن و پشت بندش صدای نگران خاله 
 نرگس اومد: دخترم حالت خوبه؟



 .با صدای بلندی گفتم: بله بله، خوبم

 .کنهگفت: آغا برای شام صدات می با مهربونی

پوفی کشیدم و گفتم: االن میام. بهش بگو خوابیده بود؛ 
 .برای همین تأخیر داشت

صدای باشه گفتنش رو شنیدم و بعد صدای قدم هایی که 
 .دادنشون از رفتنش می

ای، با یک به سمت کمد رفتم و یک شلوار راحتی پارچه
 .بود بیرون آوردم پیراهن که آستین هاش تا روی آرنجم

 .از قوانین بی ربط این خونه متنفرم

 چرا باید حتما شام خورده بشه؟

 .شاید کسی تو شرایط من باشه

 .یک لحظه ذهنم به سمت برنا پرکشید

 وای خدای من! من باید چیکار کنم؟

ام گود افتاده به آینه نگاهی انداختم. زیر چشم های مشکی
 .اشک هام بهم چسبیده بودبود و مژه های بلندم، از خیسی 

 .به سمت سرویس اتاق رفتم و آبی به صورتم زدم

کمی رنگ به صورتم برگشته بود. دیگه لب های کوچیک 
 .ایم بی رنگ نبودو غنچه



گفت. چرا باید از خودم هم نفرت داشتم. برنا درست می
 قدر سختی هارو قبول کنم؛ ولی به کسی چیزی نگم؟این

 .محکم باالی سرم بستم موهام رو شونه زدم و

از اتاق بیرون رفتم. سالم جمعی کردم و روی یکی از 
 .صندلی ها نشستم

خیلی دلم پر بود. اصال اشتهای غذا خوردن نداشتم؛ ولی 
 خورم؟شه بگی نمیمگه می

 .سعی کردم به زور هم که شده، چند قاشق بخورم

حرفی بین کسی رد و بدل نشد و همه در سکوت مشغول 
ردن بودیم. این هم یکی دیگه از قوانین مزخرف غذا خو

 .این خونه بود. کسی سر میز حق صحبت نداشت

  .وقتی بابا عقب کشید من هم سریع بلند شدم

 .رو به جمع خداحافظی کردم و به سمت اتاقم راه افتادم

خاله نرگس سینی غذایی دستش بود و از پله ها باال 
 .رفتمی

 برید؟برای کی غذا میبا کنجکاوی گفتم: خاله 

برم. خودش گفت توی با لحن آرومی گفت: برای برنا می
 .خورهاتاقش غذا می



سرم رو تکون دادم. با یادآوری مالفه خونی سریع گفتم: 
خاله من خون دماغ شده بودم، برای همین مالفه رو خونی 

 .کردم

خاله با نگرانی گفت: وای خاک به سرم! چرا خون دماغ 
 شدی؟

گفتم: امروز زنگ ورزش داشتیم. حیاط هم خیلی الکی 
زحمت بعدا مالفه همین خون دماغ شدم. بی گرم بود، برای

 .رو بشور

 .سرش رو تکون داد

 .باشه دختر قشنگم -

لبخندی بهش زدم و وارد اتاقم شدم. اون هم به سمت اتاق 
 .برنا رفت

 .روی هم دیگه بوداتاق من و برنا روبه

گ بود. وقتی از در ورودی وارد خونه مون خیلی بزر
 .کردیشدی، با دو راه پله برخورد میمی

رفت. بیشتر پله سمت چپ به پذیرایی طبقه باال میراه
کردیم. جا استفاده میشد، از اونوقتی جشنی برگزار می

پله سمت راست تا طبقه باال امتداد داشت. طبقه باال راه
سرویس بهداشتی  شامل دوازده تا اتاق بزرگ و مجهز به



خورد، که به اتاق کار پله میبود. از طبقه دوم دوباره راه
رسید. بابام تاجر بزرگ و مشهوری بود. سمت بابا می

چپ اتاق کارش کتابخانه بزرگی بود و سمت راست هم، 
اتاق پیانو بود. همه اعضای خانواده پیانو بلد بودیم. خودم 

سوم بالکن بزرگی عاشق نواختن پیانو بودم. داخل طبقه 
بود که اطرافش رو با شیشه گرفته بودند و رو به دریا 

 .بود. کال خونه خیلی دلبازی بود

سالن غذاخوری و آشپزخونه و اتاق نشیمن هم، داخل طبقه 
 .پایین قرار داشت. چهار تا اتاق هم برای خدمتکار ها بود

حیاط هم پر از گل و درخت بود. چندین باغبان به باغ 
کردند. داخل حیاط اتاقک کوچیکی برای ی میرسیدگ

 .نگهبان ها قرار داشت

ام از فکر کردن به نمای خونه دل کندم و به سمت گوشی
 .رفتم

 .داشتم« نامعلوم»دو تا پیامک از یک فرد به اسم 

 تونست باشه؟خیلی برام عجیب بود. یعنی کی می

  .سریع پیامک رو باز کردم

 ."حالت خوبه؟" بود اولین پیامک "سالم" و دومی

  .هیچ عکسی روی پروفایلش نبود



 :براش تایپ کردم

 " شما؟"

انگار منتظر جوابی از طرف من بود، سریع تایپ کرد 
 ""یک فرد نامعلوم

 .ام دور کردمسرم رو با کالفگی از گوشی

 "کار های مجازی؟براش تایپ کردم "از همون بی

 :خندید و پشت بندش فرستاد

 "رض کنتو همین طور ف"

 :حوصلگی تایپ کردمبا بی

 "ببین واقعا من حوصله ندارم. برو و مزاحم نشو"

 :سریع فرستاد

 " .خواستم با یکی درد و دل کنممن فقط می"

 .با این حرفش دلم گرفت. شاید واقعا کسی رو نداشت

 .نفس عمیقی کشیدم و تایپ کردم "خودت رو معرفی کن
" 

 " مخفی بمونه؟فرستاد: "بهتر نیست هویت ها 

 .پوزخندی زدم. این دیگه واقعا مزاحم بود



 :جوابی ندادم که فرستاد

بیا بشیم دو تا دوست، که از هویت هم خبر ندارند. دو تا "
جوری با هم کنند. بنظرم ایندوست که باهم درد و دل می

 " .شیمراحت تر می

 .گفتانگار چنان بد هم نمی

 اشه... ؟ولی اگه یکی از افراد خانواده ب

 .تونه باشهنه بابا کی می

 :تایپ کردم

 دار، فقط بگو اهل کجایی؟قبول... هویتت رو مخفی نگه"
" 

 :بعد از مدتی فرستاد

جا خارج از کشورم. دو سال پیش به کانادا اومدم. این"
حس تنهایی داشتم؛ برای همین خواستم یک دوست مجازی 

خیص داد که شه تشداشته باشم. از پروفایل شما هم نمی
دختری یا پسر، برای همین خواستم هویت من هم مخفی 

 "بمونه

 .ابروهام باال رفت



رسید. از کلی با هم صحبت کردیم. فرد خوبی بنظر می
بارید. تو مدت خیلی تک تک حرف هاش روشن فکری می

 .کمی، با هاش کلی حرف زدم

*** 

تم ای که به در خورد، شونه رو روی میز جلوم گذاشبا تقه
 .و بفرماییدی گفتم

 .برنا داخل شد. به آرومی سالم کرد و در رو بست

 .سریع از جام بلند شدم. ضربان قلبم باال رفت

 .چرخیدحرف های دافنه داخل سرم می

 من چی بهش بگم؟

 کار کنم؟خدایا من چی

 .آروم روی تخت نشست

  !جواب سالم واجبه ها -

 .کردممیدست هام رو مشت کردم. باید یک کاری 

 .گفتمباید یک چیزی بهش می

  .به تکون دادن سرم اکتفا کردم

  .نفس عمیقی کشید. با جدیت بهم نگاه کرد



 دنیز! چت شده؟ -

چشم هام لبا لب اشک بود. از پلک زدن هم وحشت داشتم. 
 .خواستم اشک هام جاری بشهنمی

 .به سختی گفتم: برنا لطفاً از اتاق من برو بیرون

 .جاش بلند شد. چین عمیقی بین ابروهاش نشستشکه از 

 منظورت چیه؟ -

به سختی نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: برنا ما دیگه 
تونی بزرگ شدیم. دیگه دو تا بچه هم بازی نیستیم. تو نمی

هر وقت که دلت خواست، به اتاق من بیایی. من برای 
خودم محدودیت هایی دارم. درسته که پسر عمه منی و 

. قبول دارم که زیر م درسته که ما همیشه با هم بودیماین ه
شه که هر بار به یک سقف بزرگ شدیم؛ ولی دلیل نمی

 .اتاق من بیایی و به من بچسپی

ام، سرم رو پایین انداختم. پایین انداختم با تموم کردن جمله
که اشک هام رو نبینه. سرم رو پایین انداختم تا شکستنم 

 .شکستنش رو نبینم رو نبینه؛ یا شاید،

کمی جلو اومد و بهم نزدیک شد. خیلی ریلکس گفت: من 
 چسپم؟بهت می

 .تند دستی به چشم هام کشیدم و سرم رو بلند کردم



 .برنا من حرف هام رو زدم -

 پلک هاش رو روی هم فشار داد و لبخند تلخی

 زد و گفت: کی بهت گفته بیایی و این حرف ها رو بزنی؟

 .ره شدمبا بهت بهش خی

 !چقدر تیزه

 .سعی کردم عادی جلوه کنم

 مگه باید کسی بگه؟ -

. به چشم هام دقیق نزدیک تر شد و بازو هام رو گرفت
 .شد

بله باید کسی بگه؛ چون تو خودت هیچ وقت این حرف  -
 !زنی، اون هم به منها رو نمی

دست هام رو باال آوردم و دستش رو از روی بازوم پس 
 .زدم

حاال هی گفتم پسر عمه منی، زشته همچین چیزی چون تا  -
 .رو بهت بگم؛ ولی تو شورش رو در آوردی

 .چند قدم به عقب برداشت

 .دستی به لبش کشید و عصبی خندید



 .دروغ گفتن اصال بهت نمیاد -

به سمت در رفت. یک لحظه مکثی کرد و به سمتم 
 .برگشت

برام راستی یادم رفت بگم، فردا میرم و کنکور میدم.  -
 .آرزوی موفقیت کن

 .گیج و شکه به در خیره بودم

من هرگز با برنا همچین برخوردی نداشتم. اون حق داشت 
دونه از هر کس و که به حرف هام باور نکنه. خودش می

کنه. حاال هر چیزی برام عزیز تره. دافنه من و بیچاره می
 کار کنم؟باید چی

انداختم دیواری میهر چند وقت یک بار، نگاهی به ساعت 
 .کردمو کالفه مسافت اتاق رو طی می

 .پیامکی به گوشیم ارسال شد

 .بود« نامعلوم»به سمتش رفتم. از طرف 

 :لبخندی زدم و بازش کردم

 "سالم چه خبر؟"

 :تایپ کردم

 "خبر خاصی نیست؛ فقط مثل همیشه دلم گرفته"



 :فرستاد

 "چرا؟ کسی اذیتت کرده؟"

 .ریبه ها دردم رو بگمحتی جرعت نداشتم به غ

 :تند تایپ کردم

 "نه، معلومه که نه"

ام شدم و از جام بعد از مدتی که جواب نداد، بیخیال گوشی
 .بلند شدم

 .االنه که برنا و دافنه از امتحان برگردند

کل امروز رو برای برنا دعا کردم؛ ولی برای اون دافنه 
 .عفریته، از خدا خواستم تو هیچ چیزی موفق نشه

 .ه سمت در رفتم و از اتاق بیرون رفتمب

عمه و مهال روی مبل های پذیرایی نشسته بودند و مشغول 
 .خوردن قهوه بودند

 .سالم زیر لبی گفتم و آروم روی مبلی نشستم

عمه با لبخند گفت: به به! چه عجب از اتاقت بیرون 
 !اومدی

 .لبخند گرمی زدم



 .عمه جان، من تو اتاقم حس بهتری دارم -

عمه لب هاش رو جمع کرد و با لحن آرومی گفت: امان 
 .از دست تو

با سالم پر از انرژی برنا، به سمت در سالن چشم 
 .چرخوندیم

عمه با استرس از جاش بلند شد و بازو های برنا رو 
 .گرفت

 کار کردی؟ نکنه گند زدی؟بگو ببینم چی -

 .برنا لبخند گرمی زد و عمه رو به نشستن هدایت کرد

نه مامان، خیلی خوب جواب دادم. اگه خدا بخواد ایشاال  -
 .شمقبول می

 .عمه با لبخند گرمی بوسی روی پیشونیش نشوند

برنا به سمت من برگشت. سریع نگاهم رو پایین انداختم و 
 .به مبل دوختم

 .از جاش بلند شد

 .من برم لباسم رو عوض کنم -

 .با این حرفش از پذیرایی بیرون رفت

 .دم جمع شدم و سرم رو، روی دسته مبل گذاشتمتو خو



کاش االن پیشش بودم و ازش در مورد جواب هاش، سوال 
 .کردممی

 .آهی کشیدم و سرم رو بلند کردم

دافنه با قیافه عصبی وارد شد. بدون سالم روی مبل تکی 
 .که روبه روی من بود، نشست

 مهال با نگرانی گفت: چیکار کردی؟ چرا انقدر پَکری؟

 .افنه با عصبانیت گفت: مامان ولم کند

عمه پوزخندی به مهال زد و با کنایه گفت: دخترت چه 
 !دارهخوب احترامت رو نگه می

دافنه عصبی از جاش بلند شد و سریع به سمت اتاقش 
 .رفت

 .پیامکی به گوشیم ارسال شد

 "از طرف دافنه بود. "بیا اتاق من، سریع

 .کنه خواد حرصش رو سر من خالیباز می

از جام بلند شدم و با لبخند گفتم: من میرم پیش دافنه ببینم 
 .دردش چیه

اجازه حرفی به کسی رو ندادم و با قدم های تند از پله ها 
 .باال رفتم



روی سومین پله بودم که محکم به برنا برخورد کردم. 
احساس کردم زیر پام خالی شد و در معرض افتادن، دست 

 .ه شدهای برنا دور کمرم حلق

 .از ترس سریع گردنش رو چنگ زدم

کامال داخل بغلش فرو رفته بودم. نگاهم داخل نگاه 
مشکیش گره خورد. چشم هایی که همیشه آرامش عجیبی 

 .کرد. ضربان قلبم شدت گرفته بودرو بهم القا می

شدم. وقتی شنیدم، اما متوجه چیزی نمیصدا هایی رو می
بود، دیگه هیچ صدایی که جاذبه چشم هاش من رو گرفته 

 .زداین جاذبه رو بهم نمی

انگار برنا زودتر از من به خودش اومد. آروم کمرم رو 
از حصار دست هاش آزاد کرد. نفس عمیقی کشیدم و 
تشکر زیر لبی گفتم. قلبم از این همه نزدیکی شوکه بود و 

ایستاد و بعد دوباره به شدت شروع به گاهی از تپیدن می
کردم برنا تمام تپش ؛ جوری که احساس میکردتپیدن می
 .شنوهها رو می

سه پله باقی مونده رو طی کردم که صدای خواهش 
 .کنمش به گوشم خوردمی



خواستم به سمتش بچرخم و لبخند آرومی بهش تحویل بدم 
 .کوب شدمکه با دیدن دافنه، سر جام میخ

ز آب دهنم رو ترسیده قورت دادم. برنا با قدم های محکم ا
 .پله ها پایین رفت

 !ای خشمگینحاال من و بودم و دافنه

که با فریاد بی حرف از کنار دافنه رد شدم و قبل از این
 .ازم بخواد به اتاقش برم، وارد اتاقش شدم

بعد از چند لحظه با چشم های به خون نشسته، وارد اتاق 
 .شد و در رو کوبید

عصبانیت باز و بهم نزدیک شد. پره های بینیش از شدت 
 .شدبسته می

غرید: چنان تو چشم های کسی که ماله منه غرق شده 
 .بودی، که صدای من و نشنیدی

 .سرم رو تند به طرفین تکون دادم

 ...نه نه، بخدا این طور -

 .با فریادی که زد، حرف داخل دهنم ماسید

 دی درسته؟تو به حرف من اهمیتی نمی -

  .ی گریه داشتچشم هام رو چرخوندم. دلم هوا



 .ٱفتم. برنا من و از افتادن نجات داددافنه نزدیک بود بی -

 .با خونسردی گفت: باشه، مشکلی نیست

 ضربان قلبم شدت گرفت. دافنه و خونسردی؟

 .امکان نداشت. این آرامش قبل از طوفان بود

 ...باز غرید: ُگمشو

ام حبس کرده بودم رو، آزاد کردم و نفسی که داخل سینه
 .اقش رو ترک کردمات

 .به اتاق خودم رفتم و روی تخت نشستم

  .زددلم به طرز خیلی بدی شور می

خدایا! من چطور به دافنه بفهمونم؟ خدایا! یعنی من از این 
 کنم؟مادر و دختر نجات پیدا می

*** 

راننده در ماشین رو برام باز کرد. فکر های بی مفهموم 
 .از ماشین پیاده شدمداخل ذهنم رو پس زدم و خیلی آروم 

رفتم که با صدای گرفته برنا ام ور میبا دسته کوله پشتی
 .رو به رو شدم

 .بگو تو همچین دختری نیستی -



به طرف صداش چرخیدم که کنار در خروجی عمارت 
دیدمش. موهاش به پیشونیش چسپیده بود  و معلوم بود 

 .حالش اصالً خوب نیست

 متعجب و گیج گفتم: منظورت چیه؟

 .لبش رو با زبون خیس کرد

 .دونیخودت بهتر می -

باز ترس به جونم هجوم آورد. قلبم گواهی اتفاق خوبی رو 
 .دادبهم نمی

 .نخواستم حرف هامون رو طول بدم

 .پوف الکی کشیدم و از کنارش رد شدم

ی بابام وارد شدنم به سالن همانا و پیچیدن فریاد کر کننده
 .داخل گوشم همانا

 .صورتی قرمز و متورم بهم نزدیک شدبا 

تو چطور تونستی؟ من تو رو این طوری تربیت کردم؟  -
 کنی تن مامانت داخل قبر بلرزه؟چرا کاری می

 .اولش بی حرکت بهش خیره شدم. گیج و منگ بودم

 االن با من بود؟



ام رو، روی زمین پرت کردم و دست ترسیده کوله پشتی
 .بابام رو گرفتم

تم به دستش خورد، با تمام شدت دستم رو پس همین که دس
 .زد

 .درد شدیدی داخل بازوم پیچید

با هق هق گفتم: بابا... منظورت چیه؟ من... واقعاً 
 .فهممنمی

زیر دندون هاش غرید: نه من دیگه دختری به اسم دنیز 
 .دارم و نه تو بابایی به اسم رامین

 .با گفتن این حرف، از کنارم رد شد

منگ بودم. انگار مغرم هیچ فرمانی صادر  هنوز گیج و
 .کردنمی

 من کاری کرده بودم؟

  من با بابام کاری کردم؟

 منظورش از تربیت چی بود؟

 جوری رفت؟چرا این

چشم از رفتن عصبی بابام گرفتم و به عمه دوختم. با 
 .ش رو، ازم برگردوندچندش چهره



 .نفس عمیقی کشیدم و تند دستی به چشم هام کشیدم

 شه یکی توضیح بده؟جا چه خبره؟ میاین -

دافنه با نفرت بهم نزدیک شد و چند تا عکس جلوی 
 .صورتم گرفت

 .نگاهم که به عکس ها افتاد، سرم سوت کشید

قلبم از حرکت ایستاد. چشم هام... با دیدن اون عکس ها، 
 .به چشم هام اعتمادی نداشتم

 .انگار اکسیژنی برای تنفس نبود

رو از عکس ها گرفتم و متحیر به بقیه چشم سریع نگاهم 
 .دوختم

 .لبخند مرموز مهال نگاهم رو به سمتش سوق داد

 .کار خودش بود. عمه جلو اومد و بازوم رو محکم گرفت

 تو دیگه چه دختری هستی؟ تو انقدر عوضی بودی؟ -

هق افتادم. با نفس نفس گفتم: عمه دروغه، این عکس به هق
 ...رو نکردم ها دروغه، من این کار

. دستم رو هق هام اجازه حرف زدن رو ازم گرفته بودهق
رفت و چشم هام سیاهی به سرم گرفتم. سرم گیج می

 .رفتمی



  .دیگه تحمل وزنم رو نداشتم. قلبم به شدت درد گرفت

 .نالیدم: من همچین دختری نیستم

مهال پوزخندی زد و با لحن بدی گفت: آره دیگه، من چقدر 
در این دختر رو آزاد نکنید. هر وقت هر جا دلش گفتم انق

 .خواست رفت. حاال بیایید و تحویل بگیرید

ام نزدیک سرش رو با تحقیر کج کرد و چند قدم به عمه
 .شد

زدم، همه چیز رو گردن من همیشه تا حرفی می -
 ...انداختیدمی

دیگه تحمل تهمت به این بزرگی رو نداشتم. دیگه تحمل 
 .ونیم مهر ه*ر*ز*ه رو بزنند نداشتمکه به پیشاین

از جام بلند شدم و رو به روی مهال ایستادم. با تهدید انگشتم 
... سه... دیگه رو باال آوردم و فریاد زدم: کار خودته. ب

 .دم. دیگه بسمهبهتون اجازه نمی

 .عمه بازوم رو کشید و به عقب پرتم کرد

ویی هات کشی بی آبربا عصبانیت فریاد زد: خجالت نمی
 اندازی؟رو گردن مهال می

 .با همون چشم های قرمزش کمی جلو اومد



 من چقدر هوات رو داشتم. این جوری جوابم رو میدی؟ -

 ...با گریه گفتم: عمه... عمه بخدا قسم من کاری نکردم

 .با فریاد حرفم رو قطع کرد

 پس این عکس ها مال منه؟ -

هام رو فشار  با عجز سرم رو داخل دستم گرفتم و شقیقه
 .دادم

 چجوری ثابت کنم این عکس ها فتوشاپه؟

 .ام رو جلب کردپسری که داخل عکس بود توجه

 .جونی به دلم تابیدتند چشم هام رو پاک کردم. امید بی

عمه... اون پسر... به اون بگید. بهش بگید من و  -
شناسه یا نه؟ من هرگز تو عمرم همچین آدمی رو می

  .ندیدم

 .کردهای دافنه دیوونه ترم میلبخند 

عمه لبخند عصبی زد. دافنه با بدجنسی جلو اومد و ابرو 
 .هاش باال رفت

زنیم. هرچی باشه خودش خیلی خوب، بهش زنگ می -
 .این عکس ها رو برام فرستاد

 .ضربان قلبم شدت گرفت. حتما به پسره پول داده بودند



 .ای شدگوشیش رو برداشت و مشغول گرفتن شماره

 .عمه سریع دست برد و از گرفتن شماره جلوگیری کرد

 .با نفرت به من چشم دوخت و دافنه رو مخاطب قرار داد

به اندازه کافی آبرومون رو برده. نیازی نیست دوباره  -
 .به اون پسر زنگ بزنی

با پوزخند ادامه داد: وقتی اون پسر زنگ زد، من پیش 
 .دافنه بودم

 .صبی از پله ها باال رفتاین حرف رو زد و تند و ع

 .حیران نگاهم رو به رفتنش دوختم

  .با صدای قهقهه دافنه، نگاهم رو به سمتش چرخوندم

با همون لبخند بدجنسش، بهم نزدیک شد و با قدم های 
 .آروم، دایره وار اطرافم چرخید

کمی ایستاد و زیر گوشم گفت: آخی عزیزم... چقدر بد 
 .شد

 .ونم رو داخل دستش گرفتچند قدم برداشت و عصبی ش

من گفتم از عشقم دوری کن. به حرفم گوش ندادی و این  -
 .بال سرت اومد

 .افتادام میقطرات اشکم بی صدا روی گونه



 کردم؟کار میدیگه باید چی

خیالی نگاهمون ام رو ول کرد و رو به مهال که با بیشونه
 کرد گفت: مامان کارم چطور بود؟می

 .ش رو باال انداختمهال با خنده سر

 !در یک کالم... عالی -

  .سرم رو با تعجب به طرفین تکون دادم

جا بود؛ چون قبالً هم این بال رو سرم آورده تعجبم بی
 .بودند؛ ولی مثل این بار نبود

 .م رو به کل نابود کرده بودندزندگی

 کار کرده بودم؟گناه من چی بود؟ چی

شد و دستی به شونم مهال با قدم های محکم بهم نزدیک 
 .کشید

 .شیکم کم از این خونه گم می -

 .به شدت دستش رو پس زدم

اش رو به نشونه تهدید تکون داد و با چشم انگشت اشاره
 .های عصبی بهم خیره شد

 .دیگه این جرعت رو به خودت نده -



اش رو قالب کردم و به پایین با انگشتم انگشت اشاره
 .آوردم

 .گیریدهاتون رو میجواب همه کار  -

دافنه دستش رو زیر موهام برد و گردنم رو محکم فشار 
 .داد

آخی گفتم. زیر گوشم غرید: کی بهت از این جرعت ها 
 داده؟

یادتون  -تند عقب رفتم و فریادی از سر عصبانیت کشیدم. 
باشه، خدا به خاطر تهمتی که بهم زدید، هیچ وقت 

 .بخشتتوننمی

 .اتاقم راه افتادم پا تند کردم و به سمت

 .در اتاق رو به شدت بهم کوبیدم و کنار در سر خوردم

  .زدمسرم رو تند تند به در اتاق ضربه می

  .ام جریان داشتاشک هام روی گونه

رفت. چقدر اون عکس ها از جلوی چشم هام کنار نمی
 !ماهرانه درست شده بود

 .کردمجوری که خودم به خودم شک می



، نگاه های پر از نفرت عمه، نگاه صورت عصبی بابا
های پر از تحقیر دافنه، لبخند های مکرر مهال، همه و 

 .کردهمه مثل قطار از ذهنم گذر می

 ...چشم هام رو روی هم گذاشتم. اون چهره در هم برنا

  .تند چشم هام رو باز کردم

همه این بال ها رو بخاطر رسیدن به برنا سر من آورد. 
ی زندگی من؛ اما من هرگز این رو مهدرسته برنا شده ه

بروز ندادم. درسته بخاطر یک عشق یک طرفه، این همه 
 عذاب رو به جون بخرم؟

به سمت تلفنم رفتم و شماره برنا رو گرفتم. بعد از 
 .اش داخل گوشی پیچیدچهارمین بوق، صدای گرفته

 ...الو -

 ام قرار گرفته بود لب زدم:با صدایی که تحت تاثیر گریه
 شه باهات حرف بزنم؟می

 سرد گفت: در چه مورد؟

 .اشکم رو پاک کردم. از این لحن سرد دلم گرفت

 ...دافنه -

 با صدایی متعجب گفت: دافنه؟ کجا حرف بزنیم؟



 .چشم هام رو روی هم گذاشتم

 خونه نیستی؟ -

 .خوردنفس های عصبیش به گوشم می

 .گردمتند گفت: نزدیکم. االن برمی

 .ای رو بهم نداد و تلفن رو قطع کردباشهاجازه گفتن 

 .پوفی کشیدم و تلفن رو روی تخت پرت کردم

 .موندمدیگه نباید ساکت می

 .کنمدیگه در مقابل این همه ظلم، سکوت نمی

  .م رو تباه کردندشیش سال از زندگی

میرم. هر روز روح از تنم جدا تا کی؟ من هر روز می
 کی؟شه. هر روز... اما آخه تا می

فهمیدم. داخل افکار بی سر و ته هم گذر زمان رو نمی
. تنها تیک تاک ساعت بود که سکوت سهمگین غرق بودم

کردم دیوار های اتاق هم شکست. احساس میاتاق رو می
 .از دردم آگاه بودند

صدایی که از پشت در اتاقم بلند شد، باعث شد گوش هام 
 .رو تیز کنم

 .صدای عصبی عمه بود



 .نداری بری. همین که گفتمحق -

 زد؟در مورد چی حرف می

 .صدای برنا دقیقاً پشت در اتاق به گوش رسید

 .مامان این که من برم یا نه، ربطی به شما نداره -

 .مثل جت از جام پریدم

  یعنی چی شده؟

به سمت در رفتم و بازش کردم. عمه و برنا با چهره های 
 .عصبی روبه روی هم ایستاده بودند

 .ا دیدن من عمه با نفرت و برنا با غم نگاهم کردندب

شدم. چطوری ثابت کنم من مقابل نگاه های عمه آب می
 کاری نکردم؟

عمه پوزخند صدا داری زد. لب هاش رو به حالت 
 .ای کج کردمسخره

 خوایی پسر من و هم از راه به در کنی؟چیه؟ می -

 ناباور زمزمه کردم: عمه... ؟

 .چی میگی مامان؟ بس کن برنا عصبی غرید:

 .نگاهش رو به سمت من سوق داد و به اتاقم اشاره کرد



 ...برو تو اتاقت -

 

 

با حرفی که عمه زده بود، دنیا روی سرم آوار شد. چقدر 
دلیل تهمت زدن پر از قضاوت شدن درد داره! چقد بی

 !درده

 .همه نگاه ها نسبت به من بد شده

کنارم رد شد و وارد اتاقم  ای کشید و ازبرنا پوف کالفه
 .شد

 .اش رو تهدید وار به سمتم گرفتعمه انگشت اشاره

ببین دختر جون، پسر من شبیه تو نیست. اون رو شبیه  -
 .خودت نکن

  .دست هاش رو بین دست هام گرفتم و جلوش زانو زدم

هق گفتم: عمه تو خودت من و بزرگ کردی. به با هق
ت کردی، این کار رو نظرت دختری رو که خودت تربی

 .خورم من کاری نکردمکنه؟ عمه قسم میمی



یک لحظه نگاهش رو غم گرفت؛ اما فقط برای یک 
 .لحظه... باز با نفرت نگاهم کرد

دست هاش رو از دستم جدا کرد و با قدم های تند ازم 
 .فاصله گرفت

 .دست هام رو روی زمین گذاشتم و اشک ریختم

م خیلی بد بود؛ به بدیه روزی کرد. حالقلبم شدید درد می
 .که فهمیدم من یک دختر بی مادر هستم

 .امون شدبه بدیه روزی که مهال وارد خانواده

 .به بدیه روزی که فراموش شدم

 ...امبه بدیه کل زندگی

 .. بدون نگاه کردن فهمیدم کیهام نشستدستی روی شونه

 .کمی جلو اومد

 ...بلند شو -

شدم. اشک هام رو پاک کردم و بلند با لحن آرومش آروم 
 .شدم

دونستم کسی هم باور نکنه، جلوتر از من وارد اتاق شد. می
 .کنهبرنا باورم می



ای وارد اتاق شدم و در رو بستم. روی مبل های قهوه
 .رنگ اتاق نشسته بود و سرش رو بین دستش گرفته بود

رو به روش نشستم. گلوم بخاطر بغض به خش خش افتاده 
 .د. قلبم بخاطر درد، به... به مرز نابودی رسیده بودبو

صدای گرفته و پر از دردم، همراه با تیک تاک ساعت، 
 .ای برای شکستن سکوت شدوسیله

خورم... من کاری نکردم. بهم تهمت برنا... قسم می -
 .زنندمی

 .سرش رو بلند کرد

 ...اون عکس ها -

تو من و  تند گفتم: فتوشاپه، اون عکس ها ساختگیه.
 .شناسیمی

 .لبخند تلخی روی لب هاش جا خوش کرد

اون روز برای همین گفتی ازت فاصله بگیرم؟ من و  -
 .کردم توی فشاریباش فکر می

اش که منظور مهمی رو پشت بدون توجه به آخرین جمله
 .خودش مخفی کرده بود، سرم رو به طرفین تکون دادم

 ...نهچارگی نالیدم: نه نه... بخدا با بی



لبخند تلخش پر کشید و جاش رو به یک پوزخند عصبی 
 .داد

 شد؟عشقت غیرتی می -

  .سرم رو بین دست هام گرفتم. آخرین امیدم هم به باد رفت

 .اعتماد شدبرنای من، به من بی

زمزمه کردم: عشقی در کار نیست. من به جز تو، تا بحال 
 ...با هیچ پسری حرف هم نزدم، چه برسه به

ای و با حرص گاز گرفتم و سرم رو به سمت دیگهلبم ر
 .چرخوندم

نتونستم حرفم رو کامل کنم. من همچین آدمی نبودم. من 
 .همچین دختری نبودم

 .دمسرد گفت: گفتی در مورد دافنه حرف بزنیم. گوش می

که بخاطر نگاهم رو دوباره به سمتش چرخوندم. فکر این
دیگه تیکه های قلبم رو به جا اومده باشه، بار دافنه به این

 گفتم؟لرزه در آورد. دیگه چه حرفی باید می

گفتم باور کردم و از درد هام مییعنی اگه دهن باز می
آبرویی هات گه بیکرد؟ نه! اون هم مثل عمه، بهم میمی

 .رو گردن اون ها ننداز



 .لبخند تلخی زدم و لب باز کردم

 .کسی حرفی بزنیم خواد در مورددیگه نیازی نیست. نمی -

از جاش بلند شد. نگاهش از هر حسی پر بود. حس های 
 .که هیچ خواندنش رو بلد نبودم

کردم دافنه دختر بدیه؛ ولی من فقط زود قبالً فکر می -
قضاوت کردم. هیچ کس از دافنه بی آبرویی ندیده؛ اما این 

بری. بار اول که قرار بار دومه که تو آبروی دایی رو می
 ...ا اون پسره فرار کنی و حاالبود ب

 .دستی به لبش کشید و ادامه نداد

  .همون طور که نشسته بودم سرم رو باال گرفتم

با لحن بغض آلودم گفتم: برنا... از تو انتظار این برخورد 
 ...رو ندا

 .عصبی حرفم رو قطع کرد

 انتظار داشتی مثل هر بار پشتت بایستم؟ -

 .رش رو آروم تکون دادلبش رو با زبون خیس کرد و س

تو دیگه پیش من و همه اعضای خانواده، فقط یک دختر  -
  .شیغریبه محسوب می

 .از کنارم رد شد. قبل از بیرون رفتنش برگشت



که مردم پشت هان! این هم یادت باشه، دایی برای این -
سرش حرف نزن تو رو تو این خونه نگه داشته. سعی کن 

 .زیاد جلوی چشمش نباشی

 .اتاق خارج شد و در رو با قدرت بهم کوبید از

 بهت زده به در اتاق خیره بودم. این برنا بود؟

 .شکستبرنایی که هرگز دلم رو نمی

 .شدبرنایی که با دیدن اشک هام عصبی می

چرا این جوری شد؟ چرا کسی به قلب شکسته من نگاه 
کنه؟ چطور انقدر تنها شدم؟ کنه؟ چرا کسی باورم نمینمی
 جوری ترد شدم؟شد این چی

 

 

 

 «یک هفته بعد»

**** 

کردند. زیر چشم هام گود آینه ها هم از دیدنم وحشت می
افتاده بود. رنگ پوستم زرد شده بود. بخاطر گریه های 

 .مداومم، دیگه اشکی برام نمونده بود



 .ام رو به باد داده بودیک تهمت، کل زندگی

شدم. غر تر میچشم هام رو از آینه گرفتم. هر روز ال
دیروز به مدرسه رفتم. نگهبان تا تموم شدن مدرسه؛ دم 

ای ای زندانی شده بودم. پرندهدر منتظرم ایستاد. مثل پرنده
شد و ظهر به قفس که به زور صبح سوار ماشین می

گشت. دافنه و مهال زندگی من اصلیش یعنی اتاقش بر می
دادم، یرو به گند کشیدند. وقتی به حرف هاشون گوش م

ترسیدم. تمام این سختی هام دقیقا از همچین اتفاقی می
  .بخاطر وجود برنا بود

داد. ساعت ها باهاش صحبت نامعلوم هر روز بهم پیام می
کرد؛ اما وقتی م خیلی فضولی میکردم. تو زندگیمی

دونستم گرفتم. هنوز نمیزدم آرامش میباهاش حرف می
دونست. هر دو همدیگه نمیکه دختر بود یا پسر. اون هم 

زدیم. آدم عجیبی بود. در مورد رو به اسم نامعلوم صدا می
زدم. فقط در این تهمتی که بهم زده بودند حرفی بهش نمی

 .حد بهش گفته بودم که مشکل بزرگی دارم

 .با صدای زنگ موبایلم، ریشه افکارم پاره شد

 تونست باشه؟کی می

بود. دکمه سبز رنگ رو  تلفن رو برداشتم. شماره ناشناس
 .لغزاندم



 .صدای پسری داخل گوشم پیچید

 الو سالم. با دنیز دادفر تماس گرفتم؟ -

 با استرس گفتم: بله خودم هستم. شما؟

 تونم باهاتون صحبت کنم؟بعد از کمی مکث گفت: می

 ابروهام باال رفت. با لحن تندی گفتم: در چه مورد؟

 .یش به دستتون رسیددر مورد عکس هایی که چند روز پ -

 تونست کمک کنه؟شکه از جام بلند شدم. یعنی می

تونم از خونه خارج بشم. با لحن آرومی گفتم: من فعالً نمی
 فردا موقع تعطیلی مدارس چطوره؟

 .نفسش رو آسوده بیرون فرستاد

 .خیلی خوبه. پس فعالً خدانگهدار -

 .خداحافظی زیر لب گفتم و تلفن رو قطع کردم

 چه حرفی در مورد عکس ها داشت؟یعنی 

 زد؟کی بود؟ اصال در مورد اون عکس ها حرف می

 رسه؟خدایا! یعنی فردا می

 .با شنیدن صدای زنگ، مثل جت از جام پریدم



باالخره مدرسه تموم شد. تند تند وسایلم رو جمع کردم و 
بیرون رفتم. هیچ وقت هیچ دوستی نداشتم. همیشه عاشق 

 .تر تنهایی ها بودمتنهایی بودم. من دخ

  .حیاط مدرسه رو طی کردم

 حاال من چطور اون پسر رو تشخیص بدم؟

ها رو از نظر کردم و همه آدمبه اطراف نگاه می
 .گذروندممی

توی همین فکر بودم که پسر قد بلندی جلوم ظاهر شد. 
اش به نسبت خوب بود. اندام الغری داشت؛ اما چهره

 .م؛ چون من هرگز هیز نبودماش دقیق بشنخواستم به چهره

 تونست باشه؟یعنی کی می

 .صداش رو صاف کرد

 .ام که دیروز بهتون زنگ زدسالم، من همون کسی -

 .سرم رو تکون دادم

 .ام خبر بدمیک لحظه صبر کنید تا من به راننده -

حرفی نزد. به سمت راننده رفتم. با دیدن من سریع پیاده 
 .شد و در رو برام باز کرد



صاف ایستادم و با لحن محکمم گفتم: چند لحظه صبر کن! 
 .یک کار کوچیک دارم

 .با صدای خشنش گفت: اما آغا اجازه نداده

 .ای کردماز شدت عصبانیت دندون قرچه

 .با لحن نچندان خوبی گفتم: کارم ضروریه

پا تند کردم و از کنارش رد شدم. پسره منتظر من ایستاده 
 .بود

 .ایستادم با جدیت رو به روش

 .کنمگوش می -

 ...سرش رو پایین انداخت و لب زد: اسم من

 .عصبی رشته حرفش رو بریدم

اسمت رو نپرسیدم. قرار بود در مورد اون عکس های  -
 .لعنتی صحبت کنی

  .سرش رو باال آورد و متعجب بهم خیره شد

بعد از چند ثانیه مکث گفت: بله، اون عکس ها... لبش رو 
کرد. باز بعد از مکثی که برای من صد با زبون خیس 

خواستم سال طول کشید گفت: راستش قبل از هرچیزی می
 ..بهتون بگم



 .با لحن آرومی صحبتش رو ادامه داد

 تونید من و ببخشید؟می -

 .پوزخند عصبی زدم

 تو اون عکس های کوفتی رو آماده کردی، درسته؟ -

 .آروم سرش رو تکون داد

دونی چه بالیی فریاد زدم: تو هیچ میبدون توجه به اطرافم 
ام آوردی؟ عوضی همه من و متهم به کاری سر زندگی

 .کنند که نکردممی

  .همه نگاه ها به سمت ما برگشت

با شرمندگی گفت: من فقط یک گالری دارم. اون دختِر 
اومد و پیشنهاد مبلغ زیادی پول رو داد. من هم بخاطر 

باور کنید من خیلی  عمل مادرم مجبور شدم قبول کنم.
 .پشیمونم

  .اشک هام رو عصبی پس زدم

 کدوم دختر؟ دافنه؟ -

 .سرش رو آروم تکون داد

کنترل عصبانیتم از دستم خارج شده بود. من درد دیده 
 !بودم. درد



شما ها آدم نیستید؟ بخاطر پول با آبروی من بازی کردی.  -
 .ام نسبت به من نابود شدهکل اعتماد خانواده

 .رمندگی نگاهم کردبا ش

کنی با شرمندگی تو، عصبی تر از قبل غریدم: فکر می
 گرده؟ام به من برمیاعتماد از دست رفته خانواده

چیزی نگفت. ازش نفرت داشتم. از اون شرمندگی بدم 
  .اومدمی

با فکری که از سرم گذشت، تند و عصبی گفتم: باید بیایی 
نکردم. باید بگی که دافنه ام بگی که من کاری و به خانواده

 .بهت دستور این کار رو داده

سرش رو تند باال آورد. با چشم های از حدقه در اومده 
 .بهم خیره شد

 ..ناباور زمزمه کرد: اما

غریدم: اما و اگر نداره. همین االن میایی و همه چیز رو 
 ..به پدرم میگی

 .آب دهنش رو ترسیده قورت داد

 .خواستی نداشته باشیدلطفاً از من چنین در -



ام غریدم: پس من هم گالریت رو زیر دندون های کلید شده
 .کنم. شک نداشته باشروی سرت خراب می

با چشم های به خون نشسته از کنارش رد شدم. سوار 
 .ماشین شدم

شینم. شه ساکت نمیدیگه در مقابل ظلم هایی که بهم می
راب کنه. اگه ام رو خدیگه هرگز اجازه نمیدم کسی زندگی

نیاد و همه چیز رو تحریف نکنه، من هم اون گالری 
 .کنمکوفتیش رو روی سرش آوار می

به غول های بابام دستور میدم. اون ها هرگز از دستور 
 .کنندمن سرپیچی نمی

به قاب عکس مامانم که توش یک مجلسی بلند پوشیده بود 
دوخته و با اون لبخند نابش به دوربین خندیده بود، چشم 

 .بودم

تلخه که هرگز مادرت رو نبینی. اگه بود این بال ها سر 
 .اومدمن نمی

دلم براش خیلی تنگ شده بود. خیلی وقت بود بهش سر 
 .نزده بودم

دستی به قاب عکس کشیدم و زمزمه کردم: ازم ناراحتی؟ 
 .اومدماجازه بیرون رفتن ندارم؛ وگرنه حتما پیشت می



الش رو تو بغلم فشار دادم. اگه آه پر از دردی کشیدم و ب
 .. با این فکر سیخ سر جام نشستمتنهایی نرم شاید اجازه بده

اگه به عمه بگم، شاید همراهم بیاد. هر چقدر که االن از 
 .تونه درخواستم رو رد کنهمن نفرت داشته باشه، باز نمی

از اتاقم بیرون رفتم. همزمان برنا با من از اتاقش بیرون 
دیدن من اخمی کرد. در این مدت خیلی کم باهاش اومد. با 

 .کردمبرخورد می

 .عصبی چند قدم جلو اومد

 کجا؟ -

 .آب دهنم رو قورت دادم: پیش مادرت

 .ابروهاش باال رفت

 چرا؟ -

خواستم لبم رو به دندون گرفتم و با سر پایین گفتم: می
دونم بابا اجازه همراهم بیاد که برم سر قبر مامانم. می

 .ه تنهایی برمنمید

با بغض از سردی برنا ادامه دادم: دلم براش تنگ شده. 
 .مامانم از همه درد هام خبر داره

 .برمتمن می -



سرم رو تند بلند کردم و بی اراده لبخندی زدم. با دیدن 
لبخندم با همون اخمش گفت: من فقط به یک دختر بی مادر 

 .کنم، یادت نرهکمک می

 .حرفش یعنی نبخشیدمتاز کنارم رد شد. این 

جوری باهام دستم رو مشت کردم. تا کی قراره همه این
 رفتار کنند؟

 .پا تند کردم و پشت سرش راه افتادم

نگهبان دم در جلومون رو گرفت و با لحن خشنش رو به 
 برنا گفت: آغا خانم همراه شماست؟

 .برنا با همون نگاه سردش رو به نگهبان گفت: بله

نار رفت. بغض روی گلوم سنگینی حرف کنگهبان بی
 .کردمی

 .آروم اشکم رو پاک کردم

 .صدای پوزخند برنا بلند شد. بهش چشم دوختم

 .بی حرف سوار ماشین شد. آهی کشیدم و سوار شدم

سرم رو به شیشه تکیه دادم و به نمای بیرون شیشه چشم 
  .دوختم



کالمی برنا دست برد و ضبط رو روشن کرد. آهنگ بی
 .ای ماشین پیچید و گوشم رو به نوازش گرفتداخل فض

با لحن آرومی که این روز ها کمتر ازش دیده بودم گفت: 
 چرا اون کار رو کردی؟

 .نگاهم رو از بیرون گرفتم و به برنا دوختم

 ابرویی باال انداختم و گیج گفتم: کدوم کار؟

بدون جواب دادن به سوالم گفت: کمبود محبت داشتی؟ فکر 
ات رو جبران پسر های غریبه محبت نداشتهکردی می
 کنند؟می

کرد، با شنیدن حرف هایی که مثل خنجر به قلبم نفوذ می
آروم پلک هام رو روی هم گذاشتم و اجازه خیس شدن 

 .چشم هام رو صادر کردم

ادامه داد: دیدی چه بالیی سرت اومد؟ دیدی محبت هایی 
 که داشتی هم از دست دادی؟

ه گرفت و به من نگاه کرد: االن حالت نگاهش رو از جاد
 خوبه؟

 با پوزخند تلخی سرش رو به طرفین تکون داد و

 .انتها چشم دوختدوباره به جاده بی



لبم رو با زبون خیس کردم و با چشم های بسته گفتم: 
برنا... امروز اونی که عکس هارو درست کرده رو پیشت 

ود. دیگه میارم. باید بهت بگه که این عکس ها ساختگی ب
تحمل این حرف های نیشدار رو ندارم. هر چقدر که قسم 

 .خوردم باز سر حرف خودتون بودید

 .ای گفت: باشه، بیارشبا لحن مسخره

با توقف ماشین چشم هام رو باز کردم. برنا بی حرف از 
  .فروشی توقف کرده بودماشین پیاده شد. کنار گل

اون پسره که بهم تلفنم رو از جیبم بیرون آوردم و شماره 
زنگ زده بود رو گرفتم. با کمی تأخیر جواب داد: الو.. 

 بفرمایید؟

 با لحن سرد و پر از نفرتم گفتم: آدرس گالریت؟

 ً   !با هولی گفت: د.. دنیز؟ لطفا

 غریدم: آدرس؟

 .کنمبا ناراحتی گفت: براتون پیامک می

ای تلفن رو قطع کردم. با آدم های بدون هیچ حرف اضافه
 .ی باید مثل خودشون برخورد کردعوض

پس چرا با دافنه »چرخید: سوالی مدام داخل سرم می
 «کردم؟جوری برخورد نمیاین



 .لبخند تلخی زدم. برای سئوالم جواب هم داشتم

 .ترسیدمچون از همین بالیی که االن سرم اومده می

 .در سمت من باز شد

 .نشستبرنا گل های رز سفید رو به دستم داد و سر جاش 

دوباره حرکت کردیم. تا رسیدن به قبرستون، حرفی 
 .بینمون رد و بدل نشد و این چقدر تلخ بود

زانو هام رو به خاکش تکیه داده بودم و دست هام روی 
ی قبر نشسته بود و به سنگ قبرش بود. برنا سمت دیگه

 .کردمن نگاه می

ای رو سنگ قبرش زدم. رو به برنا با خم شدم و بوسه
شه چند لحظه من و با مادرم تنها پر از دردم گفتم: می لحن

 بزاری؟

 .بدون هیچ حرفی بلند شد و به سمت ماشین رفت

ای با شکستن لبم رو گاز گرفتم و با بغضی که هیچ فاصله
گفت، تو قوی تری زنی نداشت، لب زدم: بابا همیشه می

بودی که تو عمرش دیده. کاش بودی و یکم به دخترت 
 ...دادی. مامان من خیلی ضعیفم، خیلی ضعیفمیقدرت 

به خودم اجازه گریه دادم. اجازه دادم تا کنار قبرش خالی 
 .بشم



ام بریده بریده گفتم: کا... کاش بودی. وسط های گریه
من... من خیلی ضعیفم. مامان دخترت ضعیفه. من مثل تو 

 ...قوی نیستم... نیستم مامان

یشه وقتی سرم روی سرم رو روی خاکش گذاشتم. هم
کردم سرم رو روی زانو هاش خاکش بود، احساس می

گذاشتم. انگار خدا همچین حسی رو در من ایجاد کرده 
 .مادر قلبش آروم بگیرهبود؛ تا شاید یکم دخترک بی

 .کرداشک هام خاکش رو خیس می

ام نشست. بدون نگاه کردن هم، از عطر دستی روی شونه
اون تنها کسی بود که وقتی خیلی  تنش متوجه شدم. باالخره

تونست کنارم نباشه. شاید هم ازم دلخور بود؛ باز هم نمی
غرورش اجازه گفتن حرفش دلش رو ازش گرفته بود؛ 

 .دیدمولی من که چشم هاش رو می

ام وارد کرد و با اون صدای بم و فشار آرومی به شونه
 .آرامش بخش گفت: بسه دیگه. بلند شو

صورتم رو خاک گرفته بود؛ برای همین دونستم کل می
ی عمیقی بی توجه سرم رو داخل خاک فرو بردم و بوسه

 .روی خاکش کاشتم



. به پشت چرخیدم و به برنا نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم
  .نگاه کردم

دستش رو باال آورد و خاک هایی که داخل پوست صورتم 
 .فرو رفته بود رو، تمیز کرد

 .ریختکرد، قلبم میتماس پیدا می وقتی دستش با صورتم

 با بغض گفتم: هنوز هم دختر داییت رو باور نداری؟

 .با این حرفم دستش از روی صورتم کنار رفت

 .دستی به پشت گردنش کشید و کالفه بلند شد

  .من هم بلند شدم و خاک لباسم رو پاک کردم

همون طور که خودم رو خم کرده بودم و لباسم رو تمیز 
 .م، صدای بمش به گوشم خوردکردمی

 بریم؟ -

  .سرم رو بلند کردم و صاف ایستادم

شه لبم رو خیس کردم و نگاهم رو از نگاه تیزش گرفتم: می
 همراهم به جایی بیایی؟

گیش رو، بهم دوخت. هرگز از این نگاه خنثی همیشه
 .شدنگاهش چیزی خونده نمی

 با مظلومیت گفتم: این نگاه یعنی آره؟



 .به داخل جیب شلوارش برد دستش رو

این نگاه یعنی من راننده شخصی شما نیستم. تازه فقط  -
 .ایاجازه اومدن پیش زن دایی رو داشتی، نه جای دیگه

 .لب هام رو از حرص روی هم فشار دادم

خوام همراهم به . میخوام خوش بگذرونممن هم نمی -
کرده اون گالری کوفتی که اون عکس های لعنتی رو آماده 

خوام بهت ثابت کنم من کاری نکردم. دیگه از بیایی. می
 .این برنایی که رو به روم ایستاده خسته شدم

دیدم. رنگ نگاهش عوض شد. غم رو داخل نگاهش می
تونستم ای داخل نگاهش بود که هیچ نمیحس های دیگه

 .تشخیص بدم

 .شه خوندکالً این پسر رو نمی

 .نفسش رو پر صدا بیرون داد

 .ریمباشه، می -

خواست از شدت خوشحالی جیغ بکشم؛ اما چون دلم می
 .شه به لبخند آرومی اکتفا کردمدونستم عصبی میمی

 .جلو تر از من راه افتاد. با استرس پشت سرش راه افتادم



سوار ماشین شدیم. آدرسی که اون پسره برام فرستاده بود 
 .رو، بهش گفتم

 .بی حرف راه افتاد

  .اش خیره بودمبه چشم های ترسیدهبا نفرت 

کرد، در نگاهش بین من و برنایی که خنثی نگاهش می
 .گردش بود

 .جلو رفتم و سکوت حاکم بر جمع رو شکستم

کنیم. به برنا بگو که تو اون عکس ها رو خب، گوش می-
 .ساختی

سرش رو پایین انداخت. من من کنان حرفی که هر بار 
 .کردیقسط گفتنش رو داشت، قطع م

با عصبانیت گفتم: هر چقدر بهت پول داده، سه برابرش 
 !رو میدم، فقط بگو

باالخره لب باز کرد و رو به برنا با ترس گفت: بله درسته، 
من اون عکس ها رو آماده کردم. این خانم هیچ کاری 

 .نکرده

. نگاهم رو به سمت برنا سوق لبخندی روی لب هام نشست
اش ببینم؛ اما تعجب رو تو چهرهدادم. انتظار داشتم یکم 

 ...العمل سادهدریغ از یه عکس



دستش رو به داخل جیب شلوارش برد و با لحن آرومی 
گفت: چرا اون عکس ها رو ساختی؟ خودت ناموس 

 نداری؟

وقتی جوابی از طرف اون پسر دریافت نکرد؛ کم کم 
آرامشش جاش رو با عصبانیت عوض کرد. چند قدم به 

 .اش رو تو دستش گرفتو یقه پسِر نزدیک شد

  .یک سر و گردن از اون پسر بلند تر بود

 .اش غرید: جواب سئوالم رو بدهزیر دندون های کلید شده

با ترس به چشم های آتیشیش خیره بود و کل بدنش در 
  .حال لرزیدن بود

 .فهمید دافنه چه رفتاری با من دارهبرنا دیگه می

مادرم نیاز به عمل داشت. در  پسِر با تته پته گفت: ما...
 .قبال... پو.. پول این کار رو کردم

اش رو از حصار . محکم یقهبرنا با این حرف آتیشی تر شد
دست هاش آزاد کرد و اون رو به عقب پرت کرد. پسِر 
اصالً هیچ دفاعی از خودش نداشت. البته که اون با این 

 .اندام الغرش، در مقابل برنا هیچی نبود

 .ادی که برنا زد، من رو هم به لرزه در آوردفری

 کی بهت گفت چنین کاری بکنی؟ -



  .اش رو به من دوختپسِر نگاه درمونده

لرزید گفت: سرش رو پایین انداخت و با صدایی که می
 .من اون آدم رو ندیدم... صورتش مشخص نبود

 .بی اراده صدام باال رفت

 گی؟می چی -

نگاهش که به چشم هام افتاد،  با ترس سرش رو بلند کرد.
 .دوباره تند سرش رو پایین انداخت

 .لبش رو به دندون گرفت

 .شناختم... نمینم -

برنا سرش رو کمی به باال هدایت کرد. باالخره نگاهی به 
 .من انداخت. نگاهی که خیلی وقت بود منتظرش بودم

 .چند قدم بهش نزدیک شدم

 .دونم کی بهش گفتهبرنا من می -

   .ی حرف منتظر بهم چشم دوختب

 .خواستم لب باز کنم که سریع اون پسِر داخل حرفم پرید

دونم که یک کرد نلرزه گفت: من میبا صدایی که سعی می
 ...مرد بود؛ ولی صورتش رو ندیدم



اش رو داخل دستم سریع به سمتش خیز برداشتم و یقه
 .محکم گرفتم. هم قدش بودم

ام غریدم: چرا داری دروغ زیر دندون های کلید شده
 گی؟ هان... ؟می

 .با دادی که زدم از جاش پرید

 .برنا بازوم رو گرفت و به سمت خودش کشید

با چشم های برزخیش نگاهی بهم انداخت و به پشت سرش 
 .اشاره کرد

بی حرف از پسِر دور شدم و به جایی که برنا اشاره کرده 
 .بود رفتم

 .جوری شده بودپسر، این انگار از نزدیکی زیادم به اون

 .برنا دوباره به الک خونسردش فرو رفت

 .کرداعصابم رو با این خونسردیش داغون می

  .یک جمع بندی از کل حرف هاتون بکنیم -

اش رو به سمت اون پسر گرفت و ادامه داد: انگشت اشاره
تو بخاطر عمل مادرت، حاضر شدی این عکس ها رو 

 .تقصیرهبسازی و این وسط دنیز بی 



گفتی که یکی بهت پول داده؛ ولی تو صورت اون رو 
 .ندیدی

 ...جلو رفتم و با لحن عصبیم گفتم: دروغه

برنا به سمتم برگشت و نگاه برزخیش رو تحویلم داد. این 
 .آوردنگاه کل بدنم رو به لرزه در می

 .باز خفه شدم و چند قدم به عقب برداشتم

پسر ادامه داد: ولی  نگاهش رو از من گرفت و رو به اون
گفتی که یک مرد بود. چطور بدون هیچ شناختی قبول 

 کردی؟

 .با صدای ضعیفی نالیدم: برنا؟ لطفاً بزار من حرف بزنم

 .پسر سریع گفت: من واقعا به پولش احتیاج داشتم

ای تلفن برنا برای هزارمین بار زنگ خورد. پوف کالفه
 .کرد و تلفن رو جواب داد

 بله دایی؟-

 .شهضربان قلبم به اوج رسید. االن بابام عصبی می

 .ایمچشم، تا نیم ساعت دیگه خونه-

تلفن رو داخل جیبش گذاشت و آخرین نگاهش رو به پسری 
 .لرزید دادکه از ترس می



 .به سمت من اومد و بازوم رو گرفت

با نفرت به اون پسر چشم دوختم و لب خونی کردم، "ازت 
 "گذرمنمی

از گالری حال بهم زنش خارج شدیم و سوار همراه برنا 
 .ماشین شدیم

  .عطر خنک برنا، داخل فضای ماشین پیچیده بود

ای به حال و وضع خودم نگاهی انداختم. یک شلوار پارچه
پوشیدم، با یک شومیز گشاد، که فقط برای داخل خونه می

قرمز رنگ پوشیده بودم. موهایی که فقط یک شال نازک 
 .بود و حتی با کش هم بسته نشده بودندروشون افتاده 

 من کی انقدر نسبت به خودم بی تفاوت شدم؟

 .حتی دمپایی هامم، دمپایی های اتاقم بود

 .پوفی کشیدم. االن وقت این فکر ها نیست

رسیم، که چند دقیقه دیگه به خونه میبا یادآوری این
  .ضربان قلبم اوج گرفت

 زد؟چرا برنا هیچ حرفی نمی

 .دم رو جا به جا کردم و سکوت رو شکستمکمی خو

 برنا... ؟ -



 با لحن آرومی جواب داد: بله؟

 .با این لحن آرومش، کل استرس هام ریخت

 .لبخند پنهانی زدم

 بهت ثابت شد من کاری نکردم؟ -

 .دونستم کاری نکردیتفاوتی گفت: از اول هم میبا بی

 چشم هام تا حد ممکن باز شد. یعنی چی؟

 .هر لحظه بیشتر در حال فوران بود عصبانیتم

 پس چرا انقدر اذیتم کرد؟

سرش رو به سمتم چرخوند و نگاه گذرایی بهم انداخت. با 
ی متعجب و در عین حال عصبانیم، لبخند دیدن قیافه

 .ای به لب زدبامزه

 چیه؟ -

 .با این حرفش منفجر شدم

انقدر دونستی؟ این یعنی چی؟ چرا برنا تو از اول هم می -
اذیتم کردی؟ چرا پشتم رو نگرفتی؟ تو نفهمیدی چقدر به 

 ...حضور یکی نیاز داشتم؟ چرا وقتی می

اش رو روی لب هام، به معنی سکوت فشار انگشت اشاره
 .داد. سکوت که هیچ، در جا خفه شدم



 .یک دفعه دوباره جدی شد

دونی زیاد اهل معذرت خواهی نیستم.)همه خودت می -
دارند. اگه نداشته باشند یک امتیاز از بقیه این عادت رو 

شند.(تازه اشتباهی هم نکردم بخوام عقب تر محسوب می
 .معذرت خواهی کنم، پس این انتظار رو ازم نداشته باش

مشت محکمی حواله بازوش کردم که حتی تکونی هم 
 .نخورد

فهمی چه اشتباهی نکردی؟ تو من و قضاوت کردی. می -
 دردی داره؟

شدیم. برنا سرعت ماشین داشتیم به خونه نزدیک میکم کم 
 .رو کم تر کرد. انگار حرف هایی برای گفتن داشت

 .تفاوتی بهم انداختنگاه بی

ببین دنیز، من تا مدرک مشخصی گیرم نیاد، فعالً  -
تونم حرفی بزنم. وقتی که تونستم کامالً از شکم مطمئن نمی

ول میدم. تو هم گم. قبشم، اون وقت همه چیز رو بهت می
سعی کن زیاد ازم سئوال نپرسی، مخصوصاً سئوال های 

 .جابی

 .حرف هاش گیجم کرده بود و کلی سئوال داشتم



آب دهنم رو قورت دادم و با لحنی که سعی داشتم کمی 
مظلوم و بامزه بنظر بیاد گفتم: برنا... ؟ اجازه هست فقط 

امالً بجایی یدونه سئوال بپرسم؟ فقط یدونه... تازه سئوال ک
 .هم هست

 .پوفی کشید

 .بپرس -

 .ذوق کردم. انگار مظلومیتم روش تأثیر داشت

 .نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم

یک... تو به چی شک کردی؟ دو... چه مدرکی  -
 ...خوایی؟ سهمی

 .بین حرفم پرید

 .گفتی یدونه، پس فقط یدونه هم بپرس -

  .خالی کردملپ هام رو باد کردم و پر حرص بادش رو 

 .یعنی فقط اجازه پرسیدن یدونه سئوال رو داشتم

 .آهی کشیدم

 باشه، پس فقط بگو به چی شک کردی؟ -

ماشین توقف کرد. روی فرمان ماشین خم شد و سرش رو 
 .به سمت من کج کرد



 .جا بوداین سئوالت کامالً بی -

 .پام رو از حرص به کف ماشین کوبیدم

 جا بود؟کجاش بی -

  .وزنش رو، از روی فرمان برداشتسنگینی 

عصبی گفت: این بچه بازی ها چیه از خودت در میاری؟ 
 !گفتم سوال نپرس. پس نپرس

 .ام پنهان کردمسرم رو بین یقه

با جدیت ادامه داد: فعالً وقت این حرف ها نیست. بعداً هم 
شه در موردش حرف زد. االن دایی عصبیه. چرا؟ می

من امروز همه چیز رو به همه  چون تو بیرون رفتی. اما
میگم. دیگه نیازی نیست زندانی باشی. البته بهتره هر جا 

 .که میری، به خودم بگی

لبخند محوی روی صورتم نشست. داشتیم با هم مثل قبل 
شدیم. تمام دلخوری های دیروزم، امروز با این حرف می

  .هاش پر کشید

 ؟چی از این بهتر که هر جا میرم، اون هم باشه

ام رو ما بین انگشت اشاره و انگشت وسطش گرفت بینی
دونست روی دماغم و فشار آرومی داد که آخم در اومد. می

 .حساسم



 .از ماشین پیاده شد. من هم پیاده شدم

سوئیچ ها رو به راننده داد، تا ماشین رو داخل پارکینگ 
 .پارک کنه. حس خیلی خوبی داشتم

 .مپشت سرش به سمت خونه راه افتاد

کل خانواده نشسته بودند. بابا عصبی تر از همیشه بود. 
عمه و شوهر عمه هم با نگاه برزخی، به برنا خیره بودند. 

شد بغض سنگینی گلوم رو این نگاه های عمه باعث می
 .بگیره

نفرت انگیز تر از همه، دافنه و مهال بودند. مهال تا نگاهش 
نی بهم کرد. با لب خوکردم، شروع به تهدید میمی
 .فهموند که حق ندارم در مورد اون ها حرفی بزنممی

برنا چند قدم از من فاصله گرفت و کمی به بابام نزدیک 
 .شد

دونم عصبی هستید. حق با صدای آرومی گفت: دایی می
هم دارید. بی اجازه دنیز رو با خودم بردم. دنیز خیلی 

ه خواست همراوقت بود به مادرش سر نزده بود. اولش می
 .برمتمادرم بره؛ ولی وقتی من دیدمش گفتم که خودم می

 .نگاه بابا بین من و برنا در گردش بود



پس چرا انقدر دیر برگشتید؟ شما بعد از ظهر ساعت دو  -
و چهل دقیقه از خونه خارج شدید و ساعت پنج و بیست 

 دقیقه برگشتید. این همه مدت کجا بودید؟

ساعت ها رو، بدون کم  از این که این نگهبان ها تک تک
 .و کاست بهش خبر داده بودند حرصم گرفت

 .برنا لبش رو با زبون خیس کرد

 .بعد از قبرستان، به یک گالری رفتیم -

اش هویدا شده نگاهی به مهال انداختم. وحشت داخل چهره
 .بود

کار بابا ابرویی باال انداخت و متعجب گفت: تو گالری چی
 داشتید؟

 .ن که تمام مدت سر پا بودم انداختبرنا نگاهی به م

 .برو روی مبل بشین -

بی حرف نزدیک ترین مبل به برنا نشستم. خودش هم 
 .کنارم نشست

اش رو از جیبش بیرون آورد و کمی از خودش دور گوشی
 .و به جمع نزدیک تر کرد

 .صدای اون پسِر داخل فضا پیچید



خانم بله درسته، من اون عکس ها رو درست کردم. این "
 ".هیچ کاری نکرده

ما... مادرم نیاز به عمل داشت. در قبال... پو.. پول این "
 ".کار رو کردم

 "...دونم که یک مرد بود؛ ولی صورتش رو ندیدممن می"

برنا صدای ضبط شده رو قطع کرد. فکر همه جاش رو 
 .کرده بود

کردم. حاال که گفته بود با لبخند محوی به جمع نگاه می
وده، خیال مهال راحت شده بود. باالخره که من یک مرد ب

 .کار کردهمیگم باهام چی

عمه دستش رو روی لب هاش قرار داده بود و ناباور به 
  .باریدی بابا، پشیمانی میکرد. از چهرهما نگاه می

باالخره برنا سکوت سنگینی که بر جمع حاکم بود رو 
 .شکست

 .برای اثبات این، به گالری رفتیم -

 .اهی به من انداخت. لبخند گرمی زدمنگ

رو به جمع گفتم: من بهتون گفته بودم کاری نکردم؛ ولی 
 .برمام رو نمیشما باور نکردید. من هرگز آبروی خانواده



ای دست هاش رو بابا از جاش بلند شد. با بغض مردونه
 .از هم باز کرد

مثل یک پرنده به سمتش پرواز کردم. محکم خودم رو به 
 .پهنش چسپوندم. با محبت روی موهام رو بوسه زد سینه

با لحن خشدارش گفت: دختر عزیزم، من خیلی اذیتت 
کردم. من به دخترم شک کرده بودم. من پدر خوبی نبودم. 

 ...من دخترم رو اذیت

 .با بغض حرفش رو قطع کردم

شما حق داشتید. من هم جای شما بودم همین فکر رو  -
 .کردممی

شدم و نگاه غضبناکی تحویل مهال دادم و رو از بغلش جدا 
به بابا ادامه دادم: اون عکس ها جوری آماده شده بود که 

 .گذاشتجای شکی باقی نمی

سرم رو بین دست هاش گرفت و بوسه عمیقی بین دو تا 
 .ابروهام نشوند

 .من و ببخش عزیزم -

 .دست هاش رو از صورتم برداشتم و بوسیدم

ز مدت ها بغلم کردید، دیگه هیچی همین که من و بعد ا -
 .خوامنمی



ی با این حرفم دوباره من و به بغلش فشرد. اشک هام سینه
 .کردپهنش رو خیس می

چقدر دلتنگ این آغوش پدرانه که همیشه تکیه گاهم بود 
 .شده بودم

به آرومی از آغوشش جدا شدم. عمه با قدم های لرزان 
صدا اشک بهم نزدیک شد. سرش پایین بود و بی

دونستم که االن از ته دلش پشیمونه. باید من ریخت. میمی
 .هم کمی عاقالنه عمل کنم

العمل فهمم که عکساگه خودم رو جای اون ها بزارم، می
شد. پس االن درست نیست از هیچ کدوم خودم هم همین می

دلخور باشم. البته به جز دو تا از نفرت انگیز ترین انسان 
 .امهای زندگی

با متانت قدم برداشتم و فاصله بین خودم و عمه رو پر 
 .کردم. دست های سردش رو بین دست هام گرفتم

لرزید سرش رو باال آورد. مردمک عسلی چشم هاش می
 .آوردو این دل من هم به لرزه در می

هق گفت: در حالی که باید من از همه بیشتر پشتت با هق
کردم. در حالی که از بودم، از همه بدتر باهات رفتار می

ته دلم باور داشتم، دختر کوچولوی من این کار رو 



کنه، باز به افکار مزخرفم باور کردم. من خیلی بهت نمی
دونست، من بد کردم. کسی که من و مثل مادرش می

 .نتوستم براش مادری کنم

عمه این وسط هیچ خطایی نداشت. اون فقط قربانی 
گی استفاده کرده از این سادهگیش شده بود و مهال هم ساده

 .تونست عمه رو پر کرده بودبود و تا می

کردم، نباید وقتی با دو تا شیطان زیر یک سقف زندگی می
 .گرفتمام سخت میبه فرشته های زندگی

دستم رو باال بردم و گونه عمه رو به نوازش گرفتم. آروم 
من و به سمت بغلش کشوند و محکم به خودش فشار داد. 

 .ا استشمام بوی نابش، قلبم بار دیگه آروم گرفتب

ای پر از محبت رو مهمون موهام کرد و زیر لب بوسه
اش رو بخاطر رفتار های زمزمه کرد: دخترم عمه

 ناپسندش بخشیده؟

لبخندم رو بین آغوشش پنهون کردم و آروم سرم رو تکون 
 .دادم

نگاه از بغلش جدا شدم و به برنا که پشت سرم ایستاده بود 
کردم. لبخند خیلی کوچولویی بین لب های باریکش جا 



گذاشته بود. حتما اون لبخند رو جا گذاشته بود؛ وگرنه اون 
 ...و لبخند، عمراً 

 .با فکری که داخل ذهنم پیچید، لبخند گرمی زدم

با صدای جدی بابا، نگاهم رو از برنا گرفتم و به بابا 
 .دوختم

ا این عکس ها رو آماده چه کسی به خودش جرعت داده ت -
 کنه؟

نگاهم رو به سمت مهال و دافنه سوق دادم. دافنه کامال 
کرد. البته بی تفاوت داخل گوشی آیفونش سیر میبی

تفاوتیش فقط بخاطر عکس ها بود، نه بخاطر صمیمیت 
 .بین من و برنا که امروز عمیق تر هم شده بود

 .اما نگاه مهال نگران تر از همیشه بود

ای رنگ گاهی به بابا انداخت و روی مبل های قهوهعمه ن
 .پذیرایی نشست

داداش یعنی کی چنین دشمنی با دنیز داشته؟ دنیز آزارش  -
 رسه؟به کی می

مهال که تا اون موقع به طرز عجیبی سکوت کرده بود، با 
صدایی که سعی داشت لرزشش رو نشون نده گفت: عزیزم 



وگرنه که دنیز و  حتما یکی از دشمن های خودت بوده؛
 دشمنی؟ آخه کی با اون دشمنی داره؟

 .ای باال انداخت و به من نگاه کردبا جمله آخرش شونه

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم در مقابل نگاه پر از 
 .تهدیدش، خودم رو محکم جلوه بدم

بابا دستی به لبش کشید و روی مبل پشت سرش نشست. 
ستش رو روی شونه بابا مهال روی دسته مبل نشست و د

  .گذاشت

اش در گردش طور که دستش رو لب و چونهبابا همون
 .بود، عمیق به فکر فرو رفته بود

شوهر عمه کمی خودش رو جلو کشید و رو به بابا با لحن 
 جدی گفت: امکان داره عارف این کار رو کرده باشه؟

گشت مهال که انگار کل مدت دنبال شخص مشکوکی می
ای، خودش رو بیشتر به سمت بابا خم کنترل شده با لبخند

 .کرد

. من گردهآره عزیزم! اون همیشه به دنبال نابودی تو می -
 .شک ندارم برای بردن آبروت، از دخترت استفاده کرده

کرد سرش رو باال بابا که انگار این حرف ها قانعش نمی
آورد و نگاهی به شوهر عمه و بعد به مهال انداخت و 



شناسم. امکان نداره. من چندین ساله عارف رو می گفت:
چندین ساله که با هم رقیب کاری هستیم؛ تا بحال برای 

 .تونه کار اون باشهانتقام از راه خانواده وارد نشده. نه نمی

کرد فردی رو مقصر نشون بده، با مهال که سعی می
پافشاری گفت: خب عزیز دلم، تو از کجا انقدر مطمئنی 

 نیست؟ کار اون

بابا قبل از تموم شدن حرفش با لحن محکم و در عین حال 
 دونی کار اونه؟عصبیش گفت: تو از کجا می

اش رو به سرش رو عقب کشید و ناخن های کاشت شده
 .داخل دهنش برد و با استرس گفت: حدس زدم

 .بابا عصبی تر از همیشه گفت: تو یکی حدس نزن

 .شددیگه صدایی از کسی شنیده نمی

جمع کامالً در سکوت فرو رفته بود. با لمس دستم سرم 
رو به عقب چرخوندم. برنا اشاره کرد کنارش بشینم. اصال 

 .حواسم نبود تمام مدت سر پا بودم

بی صدا کنار برنا نشستم. نگاه های آتیشی دافنه رو 
 .دیدم؛ اما دیگه هیچ وحشتی ازش نداشتممی

صبانیتش رو بابا نفس عمیقی کشید و سعی کرد کمی ع
 .کنترل کنه



 رو به من گفت: تو خودت به کسی شکی نداری؟

 .با این سئوال آب دهنم خشک شد

 .نگاهی به دافنه و بعد نگاهی به مهال انداختم

 ...دوباره نگاهی به دافنه، بعد نگاهی به مهال

 .انقدر این کار ادامه پیدا کرد، تا چشم هام خسته شد

ن فکر که بابا باورم نکنه و خواستم لب باز کنم، ایتا می
بست. مهال در این مدت شرایط بدتر بشه، دهنم رو می

جای خودش رو در قلب بابام باز کرده بود و با یک جمله 
ای برای شد؛ بلکه بهانهمن، نه تنها اعتمادش شکسته نمی

 .شددعوای دوباره با من جور می

 خوایی جواب بدی؟نمی -

م چشم دوخته بود، به خودم با صدای بابام که منتظر به
 .اومدم. انگار سکوتم بیش از حد طوالنی شده بود

دست هام رو که از بس ناخون هام رو به داخلشون فشار 
داده بودم، قرمز شده بودند رو کنار هم قرار دادم و باالخره 

 .لب باز کردم

 .نه بابا، به کسی شک ندارم -



حرفش به پایین ابرویی باال انداخت و همزمان سرش رو با 
 .متمایل کرد

 مطمئنی؟ -

 

 

سرم رو پایین انداختم و با صدایی که پر از لرزش بود، 
 .ای رو زمزمه کردمبله

دوباره مثل هر بار، فضای خونه سنگین و غیر قابل تحمل 
 .شده بود

از جام بلند شدم و با صدای ضعیفی گفتم: ببخشید من 
 .ودم رو مرتب کنمخوام کمی ختونم به اتاقم برم؟ میمی

 .ام اشاره کردمبا جمله آخر به سر و وضع شلخته

 .بابا با محبت چشم هاش رو روی هم فشار داد

 .برو دخترم برو -

 .تشکری کردم و سریع به سمت پله ها رفتم

برای بار آخر، برس رو روی موهام کشیدم. واقعاً این مو 
 .ام کرده بودها دیگه خسته



 .روی تختم دراز کشیدماز جام بلند شدم و 

ام رو برداشتم و وارد تلگرام شدم. مثل همیشه از گوشی
 .نامعلوم پیام داشتم. حس خیلی خوبی بهش داشتم

 .وارد صفحه چت شدم و پیام هاش رو باز کردم

 "مدتیه که نیستی"

 " اتفاقی افتاده؟"

 ...اش زدم. تایپ کردملبخندی به توجه

فهمیدند من کاری نکرده خیلی خوشحالم، باالخره همه "
 ".بودم

جوابی به پیامکم نداد. از صفحه چت خارج شدم و به پیام 
 .های دیگه جواب دادم

طور سرم داخل گوشی بود که در اتاق به شدت باز همین
 .شد و دافنه با نگاه آتیشی به داخل اومد

  .خیلی ریلکس گوشی رو کنار گذاشتم و روی تخت نشستم

داد و محکم به کف هم فشار میدندون هاش رو روی 
 .دستش ضربه میزد

در حالی که از شدت عصبانیت نفس هاش کشدار شده بود، 
 غرید: تو... تو به چه حقی... به اون گالری رفتی؟



 .از روی تخت بلند شدم و دقیقاً مقابلش ایستادم

بخاطر کفش های پاشنه بلندی که پوشیده بود، قدش از من 
 .بلند تر شده بود

رو با گستاخی به باال گرفتم و دقیقاً روی چشم های  سرم
 .وحشیش زوم کردم

به همون حقی که تو، برای تهمت زدن به من ازش  -
 .استفاده کردی

شد، دهنش با تک تک کلمه هایی که از زبونم خارج می
 .شدباز تر می

 .کتفش رو داخل دستم مشت کردم و فشار دادم

گفتم: دیگه نه از سمت گوشش خم شدم و شمرده شمرده 
  .تو... و نه از اون مادرت، هیچ ترسی ندارم

 .صاف ایستادم و به در اتاق اشاره کردم

 .حاال هم از اتاقم گم شو بیرون -

 .با دادی که زدم، از شوک حرف هام خارج شد

پوزخند عصبی، روی لب هایی که از حرص بهم کوبیده 
 .شده بودند نشوند



غرید: انگار یادت رفته من  اشزیر دندون های کلید شده
 تونم به سرت بال بیارم. یادت رفته درسته؟چقدر می

چند قدم برداشت و به پشت سرم رفت. از پشت به سمت 
 .گردنم خم شد

 .اشکالی نداره، یادت میارم -

 .در یک حرکت ناگهانی، از پشت موهام رو گرفت

 .چنان محکم که آخم در اومد

 جرعت ها رو داده؟چیه؟ برنا جونت بهت این  -

 .با لحن پر از حسادتش، کمی آروم گرفتم

موهام رو از حصار دست هاش خارج کردم و به سمتش 
  .چرخیدم

با لبخندی که مطمئن بودم کلی حرصش رو در میاره گفتم: 
تونه مقابلم آره، برنا جونم پشتم ایستاده. دیگه کسی نمی

 .باشه

ور تر شد. به شعلهطور که حدس زده بودم، آتیشش همون
سمت گردنم هجوم آورد و بین دستش فشرد. چنان سریع 
عمل کرد که اصالً فرصت تحلیل کارش رو نداشتم. درد 

 .سختی داخل گردنم پیچید



به سمت تخت هلم داد و خودش هم روی من افتاد. هر 
 .شدلحظه فشار دستش دور گردنم بیشتر می

ون یک سادیسم روانی با لبخند به تقال هام خیره شده بود. ا
 .بود

شد. هر چقدر با دستم سعی هیچ هوایی وارد ریه هام نمی
در جدا کردن اون از خودم داشتم، بیشتر به کارش ادامه 

  .بردمیداد و لذت می

کردم دهنم رو برای گرفتن هوا از اطراف، باز و بسته می
اما انگار هیچ هوایی نبود. مثل ماهی شده بودم که از آب 

ن افتاده بود. به وضوح ضربان قلبم کند شده بود و بیرو
رفت. کمبود اکسیژن به تمام نقاط بدنم چشم هام سیاهی می

شد. بین مرز مرگ و زندگی، فشاری که به حمله ور می
گلوم وارد شده بود برداشته شد. با ولع هوای اطراف رو 

کشیدم و همزمان قفسه سینه و گردنم رو به ریه هام می
 .دادمیماساژ م

 .ای رو کنار گوشم حس کردمزمزمه

دیدی اکسیژن چقدر حیاتیه؟ همون قدر که اکسیژن  -
وجودش الزمه، وجود من هم کنار اذیت هام، برای تو 

  .الزمه



 .با کوبیده شدن در اتاق، فهمیدم از اتاقم بیرون رفته بود

بخاطر دردی که چند دقیقه پیش احساس کردم، اشک هام 
شد. وز هم اون درد بد داخل گردنم حس میجاری شد. هن

خودم رو باال کشیدم و به بالش رسوندم. سرم رو روی 
 .بالش فشار دادم

 .شدهق های بی جونم، داخل بالش خفه تر میهق

 .ام از جلوی چشم هام رد شدیک لحظه کل زندگی

 اصالً چرا زندگی کنم؟

دند زندگی راحتی این دختر و مادرش، مگه اجازه می
 داشته باشم؟

 .کردداشت و کارم رو تموم میکاش دستش رو بر نمی

 

 «دافنه»

در اتاقش رو به شدت بهم کوبیدم. برای من شاخ شده بود. 
 .تونه من و شکست بدهکنه میدختریه احمق، فکر می

کنم که دیگه نتونه به هیچ یه جوری بال هاش رو قیچی می
 .سمتی پرواز کنه



مامانم شدم. به صورتش ماسک  بدون در زدن وارد اتاق
زده بود و خیار رو روی چشم هاش گذاشته بود و روی 

 .تخت دراز کشیده بود

با عصبانیت رو به مامانم گفتم: مامان... اون دختره 
 .عوضی برای من شاخ شده

مامانم سریع خیار ها رو از روی چشمش برداشت و مسخ 
 .شده روی تخت نشست

رفتم. اولین چیزی که زیر دستم اش به سمت میز آرایشی
اومد، یکی از اُتکلن های خارجیش بود که بابا آرمین 
براش از خارج از کشور آورده بود. باید یک چیزی رو 

. محکم باال آوردمش و به زمین شدمشکوندم تا آروم میمی
کوبیدم. مامانم جیغ کوتاهی کشید و با عصبانیت به سمتم 

 .اومد

دونی چقدر پولش بود؟ چت کردی؟ میاین چه کاری بود  -
 شده باز؟

دستم رو به داخل موهام بردم و با نفرت گفتم: اون دختره 
ترسم. . میگه دیگه از تو و مامانت نمیبرای من شاخ شده

  فهمی یعنی چی؟می

 .مامانم ابرویی باال انداخت و لبخند عصبی به لب زد



  ترسه؟پس که نمی -

 .فهموند باید یه کاری بکنهو عصبیم بهش  نگاه خیره

 .کتفم رو گرفت و به سمت مبل ها هدایتم کرد

 .روی مبل نشستم و بهش خیره شدم

رو به روم نشست و کرم مرطوب کننده رو برداشت. با 
 .ریلکسی مشغول پخش کردن کرم روی دستش شد

قبل از اینکه بخوام برای بار هزارم، فریاد بکشم گفت: 
داره به باباش بگه ما عکس ها  ترسه امکاناالن که نمی

 .حل پیدا کنیمرو ساختیم. باید اول برای این قضیه یک راه

شه. با بی تابی گفتم: مامان داره با برنا دوباره صمیمی می
 .خواممن برنا رو می

 .خوام" آخر رو با جیغ گفتممی"

 .لبخند محوی زد. کمی خودش رو به سمتم کشید

کنم، فقط االن باید ودت میآروم باش. برنا رو مال خ -
کار اون پسره رو تموم کنیم. فعال با پول دهنش رو بستم، 
اما هر لحظه انتظاراتش باال تر میره. اگه کار اون رو 

 .کنمتموم کردم، به اون دخترک احمق هم رسیدگی می



باالخره لبخندی روی لب هام نشست. از جاش بلند شد و 
جاش بیرون آورد.  یکی از تخته های کف اتاق رو، از

کرد. کمی همیشه وسایل های مهمش رو این جا قایم می
باهاش ور رفت و آخر اسلحه مشکی رنگش رو بیرون 

 .آورد

  .تخته رو سر جاش گذاشت و دوباره رو به روم نشست

 .لبخند بدجنسی روی لب هاش نشسته بود

کمی خودم رو جلو کشیدم و با صدای آرومی گفتم: 
 کشیش؟می

 .آروم باال پایین کرد سرش رو

 خوایی تو بکشیش؟کشمش. میمعلومه که من می -

 .کف دستم رو جلو آوردم و سرم رو به طرفین تکون دادم

 .تونم آدم بکشمدونی نمیخودت می -

پوزخند مزخرفی زد و گفت: ولی باید یاد بگیری بتونی؛ 
 .چون در آینده شاید مجبور بشی دنیز رو بکشی

 .ن هام رو روی هم فشار دادمبا این فکر دندو

 .االن نزدیک بود بکشمش -



دهنش با لبخند باز موند. اسلحه رو کنار خودش گذاشت و 
 با مشتاقی گفت: واقعا میگی؟ پس چرا نکشتیش؟

 .چشم هام رو داخل کاسه چرخوندم

 !نتونستم خوب -

با این حرفم عصبی شد. به پشتی مبل تکیه داد و عصبی 
کشم. باید تجربه چشمت اون پسِر رو میگفت: فردا جلوی 

کنی چه حس خوبی داره. بعد از مرگ اون پسِر، یکی از 
افرادم رو باید بکشی. باید کشتن رو یاد بگیری. اگه 
بخوایی برنا رو مال خودت کنی، پس باید دنیز رو از سر 

 .راه برداری

 .لبخند شیطانی از این فکر روی لبم نشست

 

*** 

تر از همیشه بود. دوست پسر سابقم رو بابا آرمین عصبی 
به زور کتک آورده بودم تا به بابا آرمین بگیم که این پسِر 

ای که از دنیز بخاطر دوست پسر دنیز بوده و بخاطر کینه
جدا شدنش داشته، چنین عکس هایی رو درست کرده. با 

 .شداین کار همه شک ها از سمت ما برداشته می



لرزید خیره بودم. که از ترس میدست به سینه به دانیال 
عرضگی هاش بود که ازش پسره ترسو! برای همین بی

 .جدا شدم

بابا سعی کرد از عصبانیتش کم کنه. شاید دلش برای 
 .سوختلرزش بدن این پسر می

دست هاش رو به داخل جیبش برد و با لحن آرومی گفت: 
آورد، خودت چی اگه کسی این بال رو سر ناموست می

 کردی؟می کارش

پسره با وحشت سرش رو بلند کرد و نگاهی به من 
قدر دست و پا انداخت. با چشم هام بهش فهموندم این

 .چلوفتی نباشه

با همون سر پایینش گفت: ببخشید آغا. لطفاً من و ببخشید! 
 .من دیگه طرف دخترتون نمیام. بهتون قول میدم

رو  تونست کسیبابا آرمین آدم ضعیف کشی نبود و نمی
  .آزار بده

 .با سر به بادیگارد هاش اشاره کرد تا ولش کنند

بادیگار ها به سمتش اومدند و اون رو همراه خودشون 
 .بردند

  .بابا با کالفگی روی مبل های پذیرایی لم داد



کردم. لبخند نامحسوسی زدم و آروم باید کمی پرش می
 .مبل کناریش نشستم

صدای آرومی رو بهش کمی خودم رو به جلو کشیدم و با 
گفتم: دنیز چرا باید تو سن شونزده سالگی دوست پسر 
داشته باشه؟ بابا... دنیز هنوز عقلش کامل نشده. هنوز هم 
به سن قانونی نرسیده؛ پس باید برای گرفتن دوست پسر 

 از شما اجازه بگیره، درسته؟

 .انگار با حرف های من به فکر فرو رفت

 .فرستادمامان بوسی برای حرف هام 

بابا لبش رو با زبون خیس کرد و کمی کراواتش رو شل 
 .کرد

گی. اون هنوز به سنی نرسیده که بخواد درست می -
 .دوست پسر داشته باشه

 .که برای حرفم ارزش قائل شده بود، ذوق کردماز این

خواد خواهرم از پسر پس باید کنترلش بکنید. من دلم نمی -
 .د، ضربه بخورههایی که فرقی با گرگ ندارن

  !اوقی به حرفی که زده بود زدم. خواهرم

دستم رو طوری کنار صورتم نگه داشتم که بابا صورتم 
 .رو نبینه. با نفرت اوق زدم



 .دنیز هیچ دوست پسری نداره -

با صدای محکم برنا، هر سه تامون به سمتش چرخیدیم. 
دست هاش رو داخل جیب شلوارش گذاشته بود و با اخم 

 .کردبه من نگاه می غلیظی

 !اون اخم کردن هاش هم جذاب بود. لعنتی

با چند تا قدم بلند و محکم، خودش رو به یکی از مبل ها 
 .رسوند و روش نشست

کمی به سمت جلو خم شد و آرنجش رو روی زانو هاش 
 .گذاشت

دونید اون پسر، دوست پسرش بود؟ من دنیز از کجا می -
اون هرگز با هیچ پسری شناسم. رو بیشتر از شما می

 .نبوده

بابا آرمین دستی به ریشش که تار موهای سفید درش دیده 
دونم برنا، فقط شد کشید و با لحن متفکری گفت: نمیمی

دونم که دخترم در این جور مسائل، کامالً آزاِد این رو می
 .که دوست پسر داشته باشه یا نداشته باشه

 چی که آزاده؟چشم هام اندازه نعلبکی شد. یعنی 

 پس غیرتش کجا رفته؟

 .ناخن های بلندم رو به داخل دسته مبل فرو بردم



برنا آروم تر شده بود. چشم هاش رو روی هم گذاشت و 
 .به پشتی مبل تکیه داد

دایی نگو آزاده، پسر های این جامعه خیلی عوضی شدند.  -
اگه شما هم آزادش کنید، من اجازه نمیدم حتی یک کالم با 

های غریبه حرف بزنه. البته نیازی به اجازه من پسر 
 .زنهنیست، چون اون هرگز با کسی حرفی نمی

 .غیرتی که روی دنیز داشت، آتیشم زد

مگه اون دختر عوضی چی داره؟ چی داره که انقدر بهش 
 اهمیت میده؟

 .بابا لبخندی به حرف های برنا زد

  .گیتو هم درست می -

 .اش رو باز کرد، چشم های بستهبرنا با شنیدن صدای بابا

صاف نشست و با جدیت گفت: و اما در مورد پسری که 
جا بود؛ من یقین دارم که دنیز اذیتش کرده و اون االن این

 .هم این کار رو باهاش انجام داده

 .ابروهای بابا باال رفت

 مثالً چه جور اذیتی؟ -



که برنا لبش رو با زبون خیس کرد و گفت: مثالً این
که پسره مزاحمش شده نخواسته باهاش دوست باشه یا این

 .و اون هم کتکش زده

 .لبخند کوچیکی زد و ادامه داد: از دنیز بعید نیست

 .بابا آرمین با این حرفش آروم خندید و حرفی نزد

گرفتم. چرا نصف این توجه رو به واقعاً داشتم آتیش می
 داد؟من نمی

ت: من میرم پیشش، ببینم از جاش بلند شد و رو به بابا گف
 .کنهچیکار می

 .بابا آرمین سرش رو آروم تکون داد

کردم. مغز ام به مامان اشاره میبا دندون های چفت شده
 .خودم برای جلوگیری از رفتن برنا، از کار افتاده بود

با خارج شدن برنا از پذیرایی، لعنتی زیر لب گفتم و مشتی 
 .حواله دسته مبل کردم

 .ضی، ببین چجوری دل عشقم رو بردهدختِر عو

 

 

 



 «دنیز»

خودکارم رو داخل دستم فشار دادم. هر چقدر به مغزم 
حلی برای حل سئوال پیدا آوردم، هیچ راهفشار می

 .ای داشتکردم. فرمول پیچیدهنمی

 .با حرص خودکار رو گوشه اتاق پرت کردم و پوفی کردم

 .بفرمایید گفتمچند تقه به در اتاق خورد. با کالفگی 

برنا با چهره خنثی، وارد اتاق شد. با دیدن من لبخند کنترل 
 .ای به لب زدنشده

 این چه وضعیه داری؟ -

 خمیازه بلندی کشیدم و متعجب گفتم: کدوم وضع؟

کنارم روی مبل های کرم رنگ اتاق نشست و به آینه 
 .اشاره کرد

 .خودت نگاه کن -

 .روی آینه ایستادمپوفی کردم و بلند شدم. رو به 

اشون به سمتی رفته موهام مثل برق گرفته ها، هر تیکه
بود. چشم هام رو به زور از همه فاصله داده بودم. شدید 

 .شه گفت زرد شده بودمٱومد. میخوابم می

 .حالی کنار برنا نشستمام لبخندی زدم و با بیبه قیافه



 سرش رو کج کرد و گفت: چرا انقدر خوابت میاد؟

ای باال انداختم و با حرص گفتم: از بس سرم تو این ونهش
 .کتاب بود، خوابم گرفت

ام رو برداشت و نگاهی بهش انداخت. با کتاب ریاضی
حال گفتم: این المصب خستگی به پشتی مبل تکیه دادم و بی

 .شهکنم حل نمیشه. هر کاری میحل نمی

مت با ریلکسی کتاب رو دوباره روی میز گذاشت و به س
 .من کج شد. اخم خیلی بدی بین ابروهاش بود

 دونستی جدیداً خیلی بد دهن شدی؟می -

 .آب دهنم رو پر صدا قورت دادم

 .دونستمنه نمی -

  .دونیبا لحن محکمی گفت: از این به بعد می

یکم دیگه به کتاب نگاه کرد و گفت: این سئوال هم زیاد 
شو آبی به  کاری نداره؛ فقط نیاز به دقت داره. بلند

 .صورتت بزن تا کمی حالت سر جاش بیاد

نفس عمیقی کشیدم و بی حرف به سمت سرویس بهداشتی 
رفتم. شیر آب رو باز کردم و چند مشت آب به صورتم 
زدم. خواب از سرم پرید. با حوله کوچیک صورتم رو 

 .خشک کردم و دوباره کنار برنا نشستم



 کف دستش رو جلو آورد و با جدیت

 !ودکارگفت: خ

که خودکار رو پرت کردم، بلند شدم و اون با یادآوری این
 .رو از گوشه اتاق که زیر میز عسلی افتاده بود برداشتم

 .ابروهاش متعجب باال رفت

 کرد؟اون خودکار اون جا چیکار می -

 .با لبخند کنارش نشستم و خودکار رو داخل دستش گذاشتم

 .اعصابم خورد بود پرتش کردم -

خیالم زوم کرد و عصبی گفت: نه فقط بد چهره بیروی 
 .جوری نبینمتدهن، بلکه بی اعصاب هم شدی. دیگه این

کمی به سمت کتاب خم شدم و با لحن آرومی گفتم: چشم 
 .قربان

 .عصبی تر گفت: جدی بودم

 .لبخند آرومی زدم

 .تو همیشه جدی هستی -

سرش رو چند بار به طرفین تکون داد. مشغول توضیح 
داد. چند نمونه حلش شد. واقعا خوب توضیح میدادن راه



رو برام نوشت و ازم خواست حلشون کنم. خوب یاد گرفته 
 .بودم؛ برای همین همه رو راحت حل کردم

مسائل حل شده رو جلوش گذاشتم تا واکنشش رو ببینم. با 
نگاه کرد و آخرش از یکیشون  دقت به تک تک نمونه ها

 .ایراد گرفت

 .با خودکار دورش رو عالمت زد

با یک عدد اشتباه، کل جوابت اشتباه شد. مگه نگفتم  -
 بیشتر دقت کن؟

شقیقه هام رو گرفتم و کالفه گفتم: دیگه فرمولش رو یاد 
شه. ممنونم که وقت دونم چجوری حل میگرفتم. می

 .گذاشتی

 .وند و کتاب رو بستزبونش رو دور لبش چرخ

موهام رو پشت گوشم زدم و با کنجکاوی گفتم: کاری با 
 من داشتی؟

طور که روی زانو هاش خم شده بود و نگاهش به همون
 .ای تکون گفت: ناراحتی برمزیر پاهاش بود، بدون ذره

مشتی به بازوش زدم و با حرص گفتم: نخیر، کی گفته 
 .ناراحتم؟ سئوال پرسیدم

 .ازویی که بهش ضربه زدم قفل شدنگاهش روی ب



بد دهن که شدی، بی اعصاب هم شدی؛ حداقل وحشی  -
 .شدینمی

  .با لحن معترضش زیر خنده زدم

 .ام گفتم: جنابعالی هم دل نازک شدیبا ته مایه های خنده

 .ام خفه شد؛ ولی کم نیاوردمبا اخم بدی که تحویلم داد، خنده

 .دل نازک که هیچ، اخمو هم شدی -

  .پوفی کرد و کمی عقب کشید

 .زیر لب حرفم رو ادامه دادم: البته تو همیشه اخمو بودی

 .انگار فهمید ادامه دادن با من، آخرش شکسته

 .اومدم یه چیزی رو بهت بگم -

 .با کنجکاوی گفتم: گوش میدم

به دسته مبل سه نفره تکیه داد و یکی از پاهاش رو روی 
که من رو به روش مبل و زیر خودش گذاشت به طوری 

 .گرفتمقرار می

خواستم بگم االن یکی اومده بود و خودش رو به عنوان  -
دوست پسرت معرفی کرده بود. البته من پسره رو ندیدم، 

 .فقط وقتی برگشتم صدای صحبت دایی با دافنه رو شنیدم



با استرس آب دهنم رو قورت دادم و کامل به سمتش 
 .دوختمچرخیدم. منتظر به لب هاش چشم 

دونم که تو حتی اون پسر رو ندیده ادامه داد: من خوب می
 .بودی

 .که بهم اعتماد داشت، قلبم به تپش افتاداز این

 .شدمکه نیازی به توضیح نبود، واقعاً خوشحال میاز این

 .با حرف بعدیش، از فکر خارج شدم

خواد خواهرم تو این سن کمش، گفت من دلم نمیدافنه می -
هایی که هیچ فرقی با گرگ های وحشی ندارند  گیر پسر

 .ٱفتهبی

چشم هام تا حد ممکن باز شد. بی اراده زمزمه کردم: 
 خواهرش؟

 .سرش رو باال پایین کرد و اوهومی گفت

. چقدر این دختر کارش رو پوزخندی به حرف برنا زدم
 !خوب بلده

  .سعی کردم جلوی برنا زیاد نفرتم رو بروز ندم

کردم . احساس میز تر از این حرف ها بوداون خیلی تی
 .دلیلی از گفتن این حرف ها داشت



 .کشیدبرنا بی دلیل نفس هم نمی

 خب بابا چی گفت؟ -

انگار منتظر حرفی از طرف من بود. دست هاش رو داخل 
هم قفل کرد و گفت: دایی بهش گفت که دخترم از این بابت 

 .نداره آزاِد. گفت مشکلی از دوستی تو با پسر ها

 .باز چشم هام از تعجب باز موند

  .چه حرف هایی گفته شد و من نبودم

کرد. با نگاه تیزش بهم خیره بود. انگار داشت بازجوییم می
 .گرفتآدم از طرز نگاهش هم استرس می

لبخند نامحسوسی زد و گفت: من هم در جواب حرف دایی 
ه با گفتم، دنیز نه تنها دوستی با پسر ها، حتی حق ندار

 .هیچ کدوم حرف بزنه

با این حرفش سرم رو پایین انداختم و دور از چشمش 
قدر روی من غیرت داشت، که اینلبخندی زدم. از این

 .شدمغرق شادی می

 .کمی سرش رو خم کرد تا صورت قرمزم رو ببینه

 .خجالتم با این حرکتش چند برابر شد



ن شادی که از این حال و هوا خارج بشم با لحبرای این
 گفت: به نظرت کنکورم چطور بوده؟

سرم رو بلند کردم و با لبخند گفتم: عالی بوده! تو همیشه 
 !عالی هستی

 .از اون لبخند های کمیابش رو به لب زد

 .چند ضربه به در اتاقم خورد

  .پشت بندش خاله نرگس وارد شد

 .گیش گفت: وقت شام شدهبا لبخند مهربون همیشه

 .ساعت طالیی روی دیوار انداختم با تعجب نگاهی به

 .ساعت هشت شده بود

  !گیج گفتم: وایی چقدر زود گذشت

 .برنا بلند شد و رو به خاله گفت: خیلی ممنون، االن میاییم

 .خاله با لبخند در رو بست

 .من هم بلند شدم و نگاهی به برنا انداختم

ً درسته که می - گذره؛ گند با دشمن هات وقت نمیواقعا
وقتی با عزیز هات نشستی وقت همش در حال فرار ولی 

 .کردنه



 .لبخندی زد و به در اشاره کرد

 .من برم، تو هم بیا -

 .ای رو زمزمه کردمسرم رو آروم تکون دادم و باشه

 .قدم تند کرد و از اتاق بیرون رفت

به خودم که اومدم، دیدم مدت ها به در بسته، خیره شده 
 .بودم

 .سرم رو آروم کج کردملبخند غمگینی زدم و 

 .چند دقیقه قبل، بهترین لحظات عمرم رو سپری کرده بودم

ای وجود نداشت؛ اما همین که چندین شاید هیچ ابراز عالقه
ساعت رو کنار برنا سپری کرده بودم، خودش بهترین 

 .لحظات عمرم شده بود

به خودم که اومدم، دیدم مدت ها به در بسته، خیره شده 
 .بودم

 .غمگینی زدم و سرم رو آروم کج کردملبخند 

 .چند دقیقه قبل، بهترین لحظات عمرم رو سپری کرده بودم

ای وجود نداشت؛ اما همین که چندین شاید هیچ ابراز عالقه
ساعت رو کنار برنا سپری کرده بودم، خودش بهترین 

 .لحظات عمرم شده بود



به سمت کمد رفتم و یک شلوار اسلش به رنگ سبز تیره، 
 .ا یک پیراهن صورتی پوشیدمب

 .موهام رو با کش محکم باالی سرم بستم

کمی به مژه هام ریمل زدم و یک رژ کمرنگ صورتی 
هم روی لب هام کشیدم. بزار حاال که یکم حال دلم خوش 

 .بود، از فرصت استفاده کنم

 .از اتاق بیرون رفتم و به سمت سالن غذاخوری راه افتادم

 .بودند. این بار برنا هم بودهمه روی میز نشسته 

اراده دوباره لبخند به لب هام برگشت. سالم با دیدنش بی
جمعی کردم و صندلی کنار شوهر عمه که رو به روی 

 .برنا هم بود نشستم

 .طبق قانون خونه، کسی موقع شام حرفی نزد

 .که سیر شدیم به سمت پذیرایی رفتیمبعد از این

« خدمتکار»بعد از مدتی سیما من و برنا کنار هم نشستیم. 
 .برامون قهوه آورد

اش رو جلو آورد و با صدایی که مهال لب های پرتز شده
اش تو دماغی شده بود، رو به جمع گفت: بخاطر عمل بینی

  .پس فردا جواب کنکور میاد



ای که دافنه در حال خوردنش بود، از با این حرف قهوه
 .دهنش پرید و به سرفه افتاد

داد. با نگرانی رو به من د تند کمرش رو ماساژ میمهال تن
 .گفت: برو آب بیار

از لحن محکمش، دست پاچه شدم و خواستم بلند بشم که 
 .برنا بازوم رو گرفت و مجبورم کرد دوباره بشینم

زحمت یک لیوان آب با اخم و صدای بلندی گفت: خاله بی
  .بیار

مت مهال بعد از مدتی، خاله نرگس لیوان به دست به س
رفت. مهال با نگرانی لیوان آب رو به سمت دافنه برد. بعد 
از چند قلوپی که خورد، حالش جا اومد. مهال با عصبانیت 

 رو به خاله غرید: چرا انقدر دیر آوردیش؟

خاله سرش رو با خجالت پایین انداخت. این زن بیچاره هم 
 .کنهاذیت می

یع و بدون لیوان رو با نفرت به سمتش گرفت. خاله سر
 .حرف لیوان رو گرفت و از پذیرایی بیرون رفت

بابا با لحن آرومی گفت: مهال بزرگش نکن. چرا سر زن 
 کشی؟چاره فریاد میبی

 .مهال دیگه حرفی نزد. ازش تنفر داشتم



بابا نفس عمیقی کشید و رو به برنا گفت: پسرم تو دوست 
 داری خارج از کشور تحصیل کنی؟

 .گرفتضربان قلبم شدت 

 خارج از کشور؟ یعنی برنا از من دور بشه؟

 .تونممنظورش چیه؟ من بدون برنا نمی

 .برنا نگاهش رو به بابا داد

 پرسی؟دونم دایی. برای چی مینمی -

 .بابا کمی روی مبل جا به جا شد تا راحت تر باشه

با صدای رسایی گفت: من هم خارج از کشور تحصیل 
شگاه های خارج، امکاناتش دونی که دانکردم. خودت می

 .بیشتره

شوهر عمه در حالی که عمیق در فکر بود گفت: آره 
 .پسرم. بنظر من هم خیلی خوبه

 .برنا دست هاش رو داخل هم قفل کرد

من هم خیلی وقته به فکر این هستم که مستقل بشم؛ اما  -
 .تونم یا نهدونم تنهایی مینمی

 شوهر عمه با جدیت گفت: چرا نتونی؟

 .لبش رو با زبون خیس کرد و آروم سرش رو تکون داد



کار بود. من بدون برنا چی استرس سر تا پام رو گرفته
 کردم؟می

 .برنا همیشه کنار من بوده

بابا دست هاش رو در هم قفل کرد و با صدای بمی گفت: 
 !بهش فکر کن

برنا چشمی گفت. دیگه حرفی زده نشد و همه جا در 
رفت؟ گرفته بود. چرا باید می سکوت فرو رفت. بغضم
 رفت؟چرا باید از این خونه می

 

 (.این پارت حاوی صحنه های دلخراش است)

 

 «دافنه»

به پسر الغر اندام رو به روم، خیره شده بودم. بخاطر 
اش، تند تند سرش رو به اطراف چشم های بسته

 .چرخوند تا شاید بتونه چیزی ببینهمی

  .پوزخندی به ناتوانیش زدم

 !جرعت داشته همه چیز رو به دنیز بگه

 ...طور! خودش خواستپس که این



 .مامان باالی سرش رفت و چشم بندش رو باز کرد

اولین چیزی که به چشمش خورد، منی بودم که با 
 .تفاوتی بهش خیره بودمبی

مامان صندلی چوبی رو کنار من گذاشت و رو به روی 
 .نیما نشست

گاهش به ما بود. از هر چیز و نیما با ترس و وحشت ن
 .حرکتی، وحشت داشت

مامان لبخند پر رنگی زد و باالخره سکوت حاکم رو 
 .شکست

 خب جناب نیما، ما بهت چی گفته بودیم؟ -

با تته پته گفت: من... من... اسمی... از شما نبردم. ق... 
 .خورمقسم... می

کرد. این آرامش قبل از مامان با آرامش بهش نگاه می
 .شدطوفان بود؛ طوفانی که به جاهای خوبی ختم نمی

مامان نگاهش رو به من داد و با لحن خاصی گفت: دافنه 
خوام اول شکنجه رو جا بده. میخوب حواست رو به این

 .یادت بدم



با این حرفش نیما وحشتش چند برابر شد. با بی جونی تقال 
خواست یکی رو شکنجه کرد. همیشه وقتی مادرم میمی

 !دونمسوخت. نمیگرفتم. شاید دلم میبده، حس بدی می

از جاش بلند شد و پشت سر نیما ایستاد. رنگ نگاهش 
عوض شد. یک رنگ خیلی ترسناک رو به خودش گرفته 

  .بود

 .با صدای بلندی، اسم علی رو صدا زد

علی سریع وارد انباری شد و با سر پایین منتظر دستور 
 .مامانم ایستاد

لحن محکم و در عین حال وحشت برانگیزش مامان با 
گفت: یکی از تیز ترین چاقو ها، ساطور، قاشق داغ، ُشک 

 !الکتریکی... زود

 .جا دور شدعلی چشمی گفت و سریع از اون

هق گفت: لطفاً خانوم. غلط نیما به گریه افتاده بود. با هق
کردم. بخدا من اسمی از شما نبردم. من فقط گفتم یک مرد 

 ...لطفاً! خانوم لط بوده.

با سیلی محکمی که روی سمت راست صورتش نشست، 
 .کامالً خفه شد

 .هه! انتظار داره بخشیده بشه



علی سریع تمام وسایل های خواسته شده رو روی زمین 
گذاشت. قاشقی که آورده بود رو برداشت و با فندک 

 .مشغول داغ کردنش شد

پاهاش به طرز  نیما با دیدنشون شدت گریه هاش بیشتر شد.
 .لرزیدبدی می

 .مامان ساطور رو برداشت و رو به روی نیما ایستاد

 .بیا و نگاه کن -

 .با لحن محکمش از جام بلند شدم و به سمتش رفتم

دست هاش رو از سمت مچش، به دسته صندلی بسته بود 
 .و انگشت هاش کامالً در دسترس بود

همزمان اولین ضربه رو، روی دست چپش فرود آورد. 
 .چهار انگشتش قطع و خون فواره زد

فریاد دردناکش به گوش آسمون هم رسید. نتونستم تحمل 
 .کنم و سریع چشم هام رو بستم

تنها جیغ های دردناک نیما بود که سکوت حاکم رو 
خواست به حالش گریه کنم. من شاید شکست. دلم میمی

 .بد باشم؛ ولی مثل مادرم دلم از سنگ نیست

 ...کنمالتماس... میا...  -



تنها حرفی که به سختی از بین لب هاش خارج شد، همین 
یک جمله بود. انگار مامان با این التماس ها تشویق به 

 .شدادامه می

 .فریادی از شدت عصبانیت کشید

 .جایی؟ اون چشم هات رو باز کنمگه الکی این -

 .انگار تازه نگاهش به من افتاده بود

رو باز کردم. نگاهم به انگشت های  به ناچار چشم هام
 .شدافتاده بر زمین، گره خورد. حالم با دیدن خون بد می

مامان عصبی تر گفت: ببینم چشم هات رو بستی، انگشت 
 .های خودت هم میره

 .کردواقعاً هم این کار رو می

 .به ناچار سرم رو باال پایین کردم

راست این دفعه ساطور رو، آروم روی انگشت های دست 
گذاشت. به آرومی روی دستش فشار داد. با قطع شدن 
چهار انگشت این دستش هم، مامان دست از کار کشید. 

 .فقط انگشت های شصت مونده بود

خواست. اون یک احمق بود و کشید و کمک میجیغ می
 .شهدونست مامان با این جیغ ها تشویق مینمی



 .مامان با سر به علی اشاره داد

 .ه سمتش اومد و قاشق داغ رو به دستش دادعلی سریع ب

مامان کمی به سمت نیما خم شد و به چشم های خیسش 
 .خیره شد

کشید و از درد صورتش نیما با گریه سرش رو عقب می
 .کردرو جمع می

اش رو داخل دستش گرفت و فشار محکمی بهش چونه
  .وارد کرد

قاشق داغ رو، تو یک حرکت خیلی سریع روی زبونش 
. با اخم به جون بکشهگذاشت و اجازه داد جیغ های بی

منظره دردناک رو به روم خیره بودم. وقتی کامل از 
سوختن زبونش مطمئن شد، قاشق رو برداشت و کمی به 
عقب رفت. با لبخند خاصی به چیزی که ساخته بود نگاه 

 .بردکرد و لذت میمی

 

 (حاوی صحنه های دلخراش)

 

کرد. جونی برای فریاد براش نمونده میدیگه حتی ناله هم ن
 .بود. حس بدی به این کار مامان داشتم



 واقعاً این همه شکنجه برای چی بود؟

 .اون که اسمی از ما نبرد

ً حیف این صورت  به صورت جذابش نگاه کردم. واقعا
 نیست که مامان بخواد نابودش کنه؟

رو حاال که با سوزوندن زبونش، الل شده بود بیشتر دلم 
 .آوردبه رحم می

  .پوف حرص داری کردم

 !انگار بودن با این دختِر دنیز، روی من هم تأثیر گذاشته

 .نُچ نُچی کردم

 .من فقط چون یکم جذابه دلم براش سوخت

 .لبخند بدجنسی روی لب هام نشست

حرکت به نیمای بی مکث مامان طوالنی شده بود و بی
د؛ باالخره این هوش شده بوکرد. شاید بیجون نگاه می

 .خوادهمه شکنجه تحمل می

مامان ساطور رو دوباره برداشت و در یک حرکت سریع، 
دو انگشت باقی مونده از دست هاش رو قطع کرد. فقط 

 .انگشت های شصتش مونده بود



جونی بکشه؛ ولی سرش هم انتظار داشتم حداقل جیغ بی
  .باال نگرفت

 نکنه مرده؟

علی شوک الکتریکی رو به  مامان به علی اشاره داد و
 .دستش داد

وقتی وصلش کردند، مامان شوک رو روی سرش گذاشت 
 .و روشنش کرد

لرز بدنش شروع شد و دوباره فریاد هاش به هوا رفت. 
اش، حتی توان این رو نداشت که به بخاطر زبون سوخته
  .درستی فریاد بکشه

کردم مثل مامان سنگ دل باشم؛ اما موفق سعی می
 .دمشنمی

مامان جریان الکتریسیته رو قطع و دستگاه رو به علی 
 .پس داد

به سمت نیما رفت و موهاش رو به چنگ گرفت و 
 .مجبورش کرد سرش رو باال بگیره

اش رو، به چشم هام دوخت. نگاه پر از اشک و درد دیده
چشم هایی که شاید کمی ازش امید بگیره؛ اما وقتی 

 .چشم دوختسردیش رو دید دوباره به زمین 



من از ته دلم راضی نبودم؛ اما یه جورایی از این بازی 
 .خوشم اومده بود

 .صدای بلند مامان داخل انباری پیچید

 .همه گی بیایید -

به سه نرسیده تمام نوچه هاش حاضر و آماده بودند و حتی 
 .چشم هاشون هم گوش شده بود

ه؟ باید بینید چقدر درد دیدخوب به این پسر نگاه کنید. می -
 .بگم جزای هر خیانتکاری در حق ما، همین خواهد بود

 !نفهمیدم منظورش از "همین" دقیقاً چی بود؟

با پیچیدن صدای بلند اسلحه داخل گوش هام، تند نگاهم رو 
 .به نیما دادم

ش خون اسرش به سمت راست کج شده بود و از پیشونی
 .جاری بود. مامان باز قاتل شد

جون، چیزی از اون پسر ترسیده جسم بیحاال به جز یک 
 .نمونده بود

 

 

 



 «سوم شخص»

 .چرخیدعصبی بود و مدام دور خودش می

شد آن دختر را پیدا کند و این روح و روانش را بر نمی
 توانست رفته باشد؟هم ریخته بود. مگر آن دختر کجا می

 مگر این شهر چند تا دختر داشت؟

ای برای آن دلبر نشانه ی سیندرال، ازکاش مثل شاهزاده
پیدا کردنش داشت؛ ولی مگر کسی را که بیشتر از دو بار 

 شود به این راحتی پیدا کرد؟ندیده، می

آن چشم های مشکی و جذابش، آن بینی کوچک و آن لب 
رفت و ای و قرمزش، داخل ذهنش رژه میهای غنچه

  .کردعصبانیتش را چند برابر می

صبی با دست روی زمین ای روی میز را عگوی شیشه
 .ای از درد کشیدانداخت و نعره

 لعنتی... کجاست؟ -

اش گرفت و به خدا پناه سرش را بین دست های مردانه
 .برد

 .خدایا... کجاست؟ کجاست؟ تو راهی بهم بده -



اش اتاق را عصبی لگدی به کمد اتاقش کوبید و باز نعره
 .برداشت

نکردن آن دختر اخراج ی نگهبان هایش را به دلیل پیدا همه
 .کرده بود و حاال هیچ امیدی نبود

 داد؟کرد؟ چه کاری انجام میدیگر باید چه می

 گشت؟ از کدام خانه؟ پیش کدام خانواده؟کجا دنبالش می

 

 «دنیز»

 .به سقف سفید باالی سرم خیره شده بودم

  .ٱفتادنداشک هام بدون اجازه پایین می

 خواستم.این زندگی رو نمیرفت، من دیگه اگه برنا می
کل این چند سال رو بخاطر وجود برنا زنده بودم. درسته 

داد؛ اما داخل تک تک رفتار هرگز محبتش رو نشون نمی
هاش، تک تک حرف هاش، تمامی عصبانیت هاش، من 

ام و دیدم. محبتی که غیر از اون، شاید عمهمحبت رو می
 .کمی هم بابام، بهم داده بودند

ام افتاد. دست بردم و و چرخیدم. نگاهم به گوشیبه پهل
  .برش داشتم



مثل همیشه اول وارد تلگرام شدم. با دیدن پیام هایی که از 
نامعلوم داشتم، لبخندی روی لب هام نشست. صفحه چت 

داد. احوالم رو رو باز کردم. همیشه اول خودش پیام می
 .که چه خبر هایی دارمپرسیده بود و این

 ...پ کردمبراش تای

 "دلم خیلی گرفته"

 ...سریع فرستاد

 "چرا؟ کی ناراحتت کرده؟"

صورت خیسم رو روی مالفه های تخت کشیدم تا خشک 
  .بشه

 ...تند تند براش تایپ کردم

یکی از عزیزانم تصمیم گرفته برای تحصیل به خارج از "
 ".کشور بره

 ...بعد از مدت کمی فرستاد

نزاره. مطمئن باش اگه خب بهش بگو نره، بگو تنهات "
 "زارهبهش بگی، اون تنهات نمی

 .آه پر از دردی کشیدم

 "دونی؟از کجا می"



فرستاد: "اگه اون برای تو عزیز باشه، تو هم برای اون 
تونند حرف عزیزانشون رو رد خیلی عزیزی. آدم ها نمی

 ".کنند

که من هم برای برنا عزیزم، ضربان قلبم شدت با فکر این
 .گرفت

 ...ن دفعه با لبخند محوی براش تایپ کردمای

خوام. دلم دونی چیه؟ من موفقیتش هم میدرسته؛ ولی می"
 ".خواد همیشه موفق باشهمی

 .بعد از چند لحظه، پیامش روی صفحه چت نمایان شد

خوایی هم پس یعنی یه جورایی، هم خودش رو می"
 "موفقیتش رو

  .ای فرستادمبله

 .تا ببینم تصمیمش چیه رفتمباید پیش برنا می

ام رو روی تخت از نامعلوم خداحافظی کردم و گوشی
انداختم. از روی تخت بلند شدم و برسی به موهام کشیدم. 
لباس هامم مناسب بود. نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم 
و از اتاق بیرون رفتم. مدت ها بود به اتاق برنا نرفته 

  .بودم



ایستادم. دلم به شدت به قفسه رو به روی در مشکی رنگ 
 .کوبید. چند ضربه آروم به در وارد کردمام میسینه

 .صدای بم و گیراش، از پشت در به گوش رسید

 !بفرمائید -

ام رو بیرون فرستادم. دستگیره در رو به نفس حبس شده
 .پایین کشیدم و به داخل رفتم

رو به روی میزش نشسته بود و با لب تاپش مشغول بود. 
چنان محو لب تاپش بود که حتی کنجکاو نشد ببینه کی در 

 .اتاق رو به صدا در آورده بود

یه لحظه از اومدنم پشیمون شدم و تند به طرف در 
چرخیدم. تا خواستم دستگیره رو به پایین بکشم، صدای 

 .آرومش گوشم رو نوازش کرد

 .دنیز! تویی؟ بیا بشین -

شد. دستم رو آروم از یام تند تند باال پایین مقفسه سینه
 .روی دستگیره برداشتم و به سمتش چرخیدم

 .لب تاپش رو بسته بود و به سمت من چرخیده بود

با قدم های آروم به سمتش رفتم. بلند شد و به سمت مبل 
 .ام کردهای مشکی اتاقش، راهنمایی



 .رو به روی هم نشستیم

آرنجش رو پشت مبل گذاشت و بدنش رو مماس مبل قرار 
 .داد

 اتفاقی افتاده؟ -

سرم رو پایین انداختم و انگشت هام رو داخل هم قفل 
 .کردم

 به حرف های بابام فکر کردی؟ -

 .لرزیدصدام به طرز عجیبی آروم بود و می

 .سرم رو باال آوردم و منتظر پاسخش موندم

 .لبخند گذرای روی صورتش از چشمم دور نموند

چیزی رو داخلش  نگاهش همون نگاهی بود که هیچباز 
 .دادمتشخیص نمی

 .فکر کردم -

کرد، این در حالی که سرش رو کمی به پایین متمایل می
 .حرف رو زد

 .ام حبس شدنفس داخل سینه

لرزید گفتم: و با صدایی که حاال بیشتر از قبل می
 تصمیمت؟



 .گوشه لبش، شبیه لبخند کش اومد

 ستم؟به نظر تو، اگه خارج تحصیل کنم موفق تر نی -

لبم رو با زبون خیس کردم. انگار تصمیمش رو گرفته 
 .بود

کمی خودم رو به جلو کشیدم و آب دهنم رو پر صدا قورت 
 .دادم

 ...موفق تر که هستی؛ ولی -

شه. حرفم رو خوردم. نتونستم بگم دلم برات تنگ می
 .تونمشه که بگم. نمیتونم. نمینتونستم بگم بدون تو نمی

 .رو باال انداختیکی از ابروهاش 

 ولی؟ -

 .سرم رو پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم

 .هیچی، تصمیم خوبی گرفتی -

ام گذاشت از جاش بلند شد و کنارم نشست. دست زیر چونه
 .و سرم رو باال گرفت

دونستم لرزش مردمک های چشمم، کامالً واضح و می
 .مشخصه

 .دست هاش رو پایین آورد و دستم رو گرفت



دونی بیشتر از مامان و بابام، دلم برای تو یکی تنگ می -
 شه؟می

خون با تمام قدرت به ماهیچه های صورتم هجوم آورد. 
زد. اون جوری حرف میاولین باری بود که برنا این
 ...زد؛ ولی حاالهمیشه غیر مستقیم حرف می

شه. لبخند غمگینی زدم و با بغض گفتم: دل من هم تنگ می
 .کنیاز اون چیزی که فکرش رو می خیلی بیشتر

سرش رو باال گرفت و دوباره نگاهش خنثی شد. دوباره 
  .احساساتش رو مخفی کرد

 .واقعاً این بشر استعداد نابی تو مهار احساساتش داشت

اما من قسط ندارم به این زودی ها برم. فردا جواب های  -
. هشکنکور میاد و بعد از چند مدت، دانشگاه ها شروع می

تازه به جز همه این ها، من باید یک مشکل بزرگ رو 
 .حل کنم

 .نگاه کنجکاوم رو به چشم های سرد و سیاهش دوختم

 چه مشکلی رو باید حل کنی؟ -

 .نگاهش رو از من گرفت و به رو به رو نگاه کرد

 .فعال ندونی بهتره -



 با لجبازی گفتم: بگو دیگه! چه مشکلی؟

 .ه ترسناکی ساکتم کردصورتش رو چرخوند و با نگا

 .گفتم که ندونی بهتره. سئوال اضافه هم نپرس -

 .پلک هام رو روی هم فشار دادم و حرفی نزدم

انگار که سکوت بینمون طوالنی شده بود و دیگه حرفی 
 .نمونده بود

 .از جام بلند شدم و لبخند آرومی زدم

 .خوب دیگه مزاحمت نشم -

 .مراحمی -

گفت. با قدم های آرومم از اتاق  به آرومی این رو زیر لب
 .بیرون رفتم

شه، که دلش برام تنگ میسرم پایین بود و بخاطر گفتن این
 .شدتو دلم کیلو کیلو قند آب می

حواسم به هیچ چیزی نبود. با برخورد به جسمی، وحشت 
 .زده سرم رو بلند کردم

با دیدن دندون هایی که از فرط عصبانیت روی هم سابیده 
نفسم رفت. سرم رو کمی باال تر آوردم. پره های شد، می

شد، وحشتم رو چند بینی که از عصبانیت باز و بسته می



برابر کرد. آخر سر سرم رو کامل بلند کردم و چشم های 
 .برزخی دافنه رو دیدم. چشم هام رو روی هم فشار دادم

بدون هیچ حرفی، بازوم رو بین دستش گرفت و دنبال 
 .خودش کشید

اقش رو باز کرد و من و به شدت به داخل پرت کرد. در ات
با این حرکتش درد بدی داخل دستم و مچ پام پیچید. دلم 

خواست مثل همیشه، کنارش ضعیف باشم. دلم نمی
خواست خودم رو جلوش ضعیف کنم. سریع از جام نمی

بلند شدم و رو به روش ایستادم. ترس حاضر در چشم هام 
 .اش رو با نفرت پر کردمرو، به سختی پس زدم و ج

از این حرکتم عصبی شد و از پشت موهام رو چنگ زد 
 .و سرم رو به سمت باال متمایل کرد

کار اش غرید: تو اتاقش چیزیر دندون های کلید شده
 کردی؟می

 .زدیملب باز کردم و با لحن محکمی گفتم: حرف می

شد از کشید و باعث میهر لحظه محکم تر موهام رو می
 .درد، صورتم رو در هم بکشم

  !تو جدیداً خیلی پررو شدی -

 .با حرص این رو گفت و به شدت موهام رو ول کرد



 .پوزخندی زدم و چند قدم بهش نزدیک شدم

اش روبه روی هم ایستاده بودیم. من تا کنار چونه
رسیدم. بخاطر پوشیدن کفش پاشنه بلند، قدش از من می

 .بلندتر شده بود

رفت اش، تُنش هم باال تر میه با گفتن هر کلمهبا صدایی ک
گفت: انگار اون بالیی که سرت آوردیم بست نبوده، نبوده 

 !نه؟

چشم هام رو روی هم گذاشتم و با لحن آرومی گفتم: چی 
رسه اگه بدی کنی؟ چی بهت میرسه انقد بدی میبهت می

 کنی؟

چشم هام رو باز کردم و بهش چشم دوختم. به چشم هایی 
 .ه حاال بخاطر لنز آبیش، وحشی تر شده بودک

اش رو قطع کردم و با خواست لب باز کنه که سریع گفته
ً تو رو به کجا  همون لحن آرومم ادامه دادم: بدی واقعا

 رسونه؟می

 رسونه؟تند و عصبی گفت: خوبی من و به کجا می

لبخند تلخی زدم و گفتم: خوبی تو رو به خیلی جا ها 
کنه به زیباترین شکل ممکن، به قلب می رسونه. کمکتمی



اطرافیانت نفوذ کنی. به دور ترین نقطه از گناه برسی و 
 .یک آرامش ناب رو تجربه کنی

 .پوزخند صدا داری به حرف هام زد

  !تو خیلی احمقی -

با مکث کوتاهی ادامه داد: حاال تو که گفتی خوبی چقد 
 .رهقدرت داره، بزار من هم بگم بدی چه توانی دا

انگشتش رو به صورت دورانی دور موهاش پیچید و با 
 .قدم هایی آروم، مسافت اتاق رو طی کرد

کنند و این خودش اگه بد باشی، همه ازت وحشت می -
شه. جرئت این رو داری که بهترین قدرتیه که نصیبت می

از هر کسی که بدت اومد، به بدترین شکل انتقام بگیری 
 ...و

سرشار از تأسفم نگاه کرد و حرفش رو با لبخند به نگاه 
 .ادامه داد: و دختر خوب داستان رو از دور بر کنار بکنی

با گفتن این حرف، موهام رو بلند کرد و رو هوا ولشون 
  .ٱفتندکرد که باعث شد روی صورتم بی

حرصی موهام رو از روی صورتم برداشتم و همچنین 
 .استوار بهش خیره شدم



نخوام، باز برنا همیشه همراه من خواهد من حتی اگه  -
 .بود. امیدارم بهش عادت کنی

 .با لبخند کنج لبم حرف هام رو بهش رسوندم

باردید. انگار دو گلوله آتیش رو، از چشم هاش آتیش می
 .دیدمرو به روم می

با قدم بلندی خودش رو به میز آرایش رسوند و جعبه سایه 
 .چشم رو، با قدرت به زمین کوبید

 .نگاهم قفل رنگ های پخش شده سایه ها بود

عادتش بود. همیشه وقتی عصبانیتش از کنترل خارج 
 .کردزد و چیزی رو نابود میشد، میمی

فریاد بلندی از شدت خشم کشید که باعث شد بخاطر صدای 
 .بلندش، دست روی گوش هام بزارم

موندن تو اتاقش رو جایز ندونستم؛ برای همین به سمت 
 .چرخیدم و تند بازش کردمدر 

تنها حرفی که موقع بیرون اومدنم با جیغ و خشم به زبون 
 ...آورد این بود

 !زارمت عوضیزنده نمی -



با خستگی نفسم رو بیرون فرستادم. دیگه به تهدید هاش 
عادت کرده بودم. وارد اتاقم شدم و در رو بستم. لعنتی 

نه زندگی زنه انگار فقط خودش تو این خوچنان جیغ می
 .کنهمی

اراده با گفتن کلمه لعنتی، ضربه آرومی به دهنم زدم و بی
 .لبخندی زدم

 .صدای برنا داخل گوشم پیچید

 جدیداً خیلی بد دهن شدی؟ دونستیمی -

 (:حاال فحش ندادم که

لباس هام رو زودی با لباس خواب عوض کردم و چراغ 
 .رو خاموش کردم

اتفاقات این چند مدت،  روی تخت دراز کشیدم و با مرور
 .به خواب رفتم

با نوازش های آرومی روی موهام، به سختی چشم هام 
 .رو از هم باز کردم

 با دیدن بابا کنارم، متعجب لب زدم: بابا؟

ای روی لبخند آرومی روی لب هاش نشست و بوسه
 .ام نشوندپیشونی



 خوایی بلند شی؟جان بابا! نمی -

رق شادی شد. خیلی وقت بود با لحن پر از محبتش، دلم غ
  .این رفتار رو از بابا ندیده بودم

 .آروم از حالت دراز کشیده خارج شدم و نشستم

ای هم چشم هام رو کمی مالوندم و پشت بندش خمیازه
 .کشیدم

 دونی امروز چه روزیه؟دنیز می -

 .با شنیدن سئوال بابام گیج بهش نگاه کردم

 نه! مگه امروز چه روزیه؟ -

رو کمی به سمت باال متمایل کرد و با خنده نوچی سرش 
 .گفت

گم! بلند شو و دست و صورتت رو بشور. االن من نمی -
 .شده وقت خوردن صبحونه

لبخند آرومی از سر خوشحالی زدم و سرم رو کمی کج 
 .کردم

ست. تولد من که نیست. تولد تو هم بابا امروز شنبه -
 .ی نیستنیست. تولد برنا هم نیست. تولد کس

 .ام زدبابا لبخند دیگه ای به گیجی



تولد کسی نیست. امروز روز اومدن جواب کنکوِر. باید  -
 .کار کردندببینیم بچه ها چی

 .شه. من مطمئنمبا ذوق گفتم: مطمئنم برنا قبول می

 .لبخند آرومش رو حفظ کرد

 پس دافنه چی؟ -

 .زدمچشم هام رو روی هم فشار دادم و لبخند تلخی به لب 

 .امیدوارم قبول بشه -

 ".خوام تو هیچ چیزی قبول نشهاز خدا می"

 .هم لباست رو عوض کن و بیا من میرم سر میز، تو -

 .سرم رو آروم به معنی باشه تکون دادم

با بیرون رفتنش از جام بلند شدم و به سمت سرویس 
 .بهداشتی رفتم

ورده برنا خیلی تالش کرده بود. یقین داشتم رتبه خوبی آ
 .بود

 .آبی به دست و صورتم زدم و به سمت کمد رفتم

برنا چندین ماه رو صرف درس خوندن کرد و گوشی رو 
کنار گذاشت. گشت و گذار با دوست هاش هم تعطیل کرد. 

 .این نامردیه اگه قبول نشه



یک شلوار ساده جذب آبی، با یک پیراهن توری طالیی 
 .پوشیدم

 .عطلی از اتاقم بیرون رفتمموهام رو باز گذاشتم و بدون م

رفتم، با برنا برخورد همین طور که از پله ها پایین می
 .کردم

سبز لجنی با یک شلوار جین مشکی تنش  یک تیشرت
 .کرده بود

 .با لبخند سالم کردم

 .آروم جوابم رو داد. با هم از پله ها پایین رفتیم

 .به همه صبح بخیر گفتم و روی یکی از صندلی ها نشستم

 .برنا هم صندلی کنار باباش نشست

سکوت چیزی بود که داشتیم با خوردن صبحانه اون رو 
 .کردیمتحمل می

 .خواست االن احساس برنا رو بدونمدلم می

حتماً االن خیلی استرس داشت. نگاهی بهش انداختم. نقاب 
 .تفاوتی به صورتش زده بودبی

 !تفاوته؟بیاین وضع  دونم نقابه؛ وگرنه کی تومن که می

 .اما دافنه! اون پر از استرس بود. باید هم بترسه



 .کنهاش میاگه مهال بفهمه نمره کمی آورده، به یقین نفله

 .پوزخندی به فکرم زدم

ام، از سر میز باالخره بعد از کلی بازی کردم با صبحونه
 .بلند شدیم

 .شدنیم ساعت دیگه نتیجه ها اعالم می

 .خوندد و مدام زیر لب دعا میعمه دست به دعا شده بو

که کرد. اینمهال مدام در مورد سواالت از دافنه سئوال می
 .خودش چند درصد به خودش شانس قبولی میده

 .پوف کشدار برنا، نگاهمون رو به سمتش سوق داد

 .مامان بسه لطفاً! اگه خدا بخواد قبولم، اگه نخواد نیستم -

من و باش داشتم عمه چپکی نگاهش کرد و دلخور گفت: 
 .کردمبرای کی دعا می

دستی به زانوش کشید و با همون لحن دلخورش ادامه داد: 
کشه! خاک تو سرت که قدر خوبی برای من پوف هم می

دونی. مردم بچه دارند و من هم دارم. اصالً دعا رو نمی
 .کنم قبول نشی تا درس عبرتی بشه براتمی

 .بود برنا با چشم های باز، به عمه خیره



ام رو بین دستم مخفی کردم. عمه خیلی باحال حرص خنده
 .خوردمی

 

 

اش معلوم نباشه. بلند برنا سرش رو به باال گرفت تا خنده
شد و کنارش نشست. دست هاش رو از هم باز کرد و عمه 

 .رو به آغوشش فشرد

عمه با اخم پسش زد و نگاهش رو ازش گرفت. حاال کافیه 
رائیل هم بگه یا من یا آشتی، اون عصبی بشه، دیگه عز

 .عزرائیل رو انتخاب میکه

تاپش رو میاره، ره و لپبرنا بلند شد و با گفتن این که می
 .به سمت اتاقش راه افتاد

 .استرس مثل خوره به جونم افتاده بود

 .ی نگاه ها به سمتش چرخیدبا برگشتن برنا همه

 .بشینهمبل کناری خودم رو خالی کردم تا کنارم 

خواست به سمتم بیاد که دافنه تند گفت: برنا کنار من می
 .ام رو ببینمخوام رتبهبشین. می



 .برنا سرش رو کج کرد و کنار دافنه نشست

تونست رتبه نشست، برنا نمیمگه اگه کنار من می
 درخشانش رو بگه؟

 .تاپ مشغول شدبرنا کمی با لپ

ا با گذر زمان، اولش لبخند های آرومی روی لبش بود؛ ام
شد و این حس خوبی رو بهم لبخند هاش پررنگ تر می

 .کردمنتقل می

 قراری گفت: ِد بگو دیگه! چند شدی؟عمه با بی

 .برنا سرش رو باال آورد و نگاهش رو بین همه چرخوند

 !سیصد و بیست و چهار -

 .با شنیدن این حرفش، ناخودآگاه ذوق زده جیغی کشیدم

 .لبخندی زد برنا به این واکنشم

  .اش واقعاً محشر بودرتبه

گم. ذوق زده و زودتر از همه گفتم: خیلی بهت تبریک می
دونستم بهترین نمره ها مال خودته. وایی! واقعاً من می

 .خوشحال شدم

لبخند پر از محبتی بهم زد و با لحن آرومی گفت: خیلی 
 .ممنونم! امیدوارم رتبه تو بهتر هم بشه



 .ای زدمیگهدر جواب لبخند د

 .باباش با محبت بغلش کرد و بهش تبریک گفت

وقتی از بغل شوهر عمه جدا شد، بابا به سمتش رفت آروم 
 .بغلش کرد و تبریک گفت

 .پشت بندش مهال به زور و دافنه با لبخند تبریک گفتند

بارید؛ حاال عمه مونده بود که از چشم هاش خوشحالی می
 شه آشتی کنه؟ولی مگه می

 .پیش دستی کرد و دست هاش رو از هم باز کردبرنا 

 .مامان جان! خیلی ممنونم بخاطر تبریکت -

عمه مشتی به بازوش زد و با حرص گفت: حاال تبریک 
 .گم؛ ولی حق نداری پررو بشی گفته باشممی

 .برنا آروم خندید و گفت: چشم حاال بغلم کن

 .عمه صورتش رو جمع کرد و با لبخند بغلش کرد

 .ار های برنا یکم گیجم کرده بوداین رفت

اون که همیشه ساکت بود و اصالً اهل شوخی نبود؛ ولی 
 .امروز شاد بود

 .ضربه آرومی به سرم زد



 .خوب بخاطر اینکه امروز خیلی خوشحال شده

 .حاال نوبت رتبه درخشان دافنه بود

 .شماش خوب باشه، من ضایع میاگه رتبه

رو به برنا گفتم: پسر عمه!  نگاه بدجنسی به دافنه انداختم و
 رتبه خواهرم چنده؟

  .کلمه خواهرم رو با غیض گفتم

چنان با این حرفم عصبی شد که مطمئن بودم اگه تنها 
 .بودیم، حتماً االن مرده بودم

 .با نفرت بهش خیره بودم

تاپش رفت و باهاش مشغول برنا بی حرف به سمت لپ
 .شد

 وقتش نرسیده من یکم حرصش بدم؟

بخند بدجنسی گفتم: خواهر من همیشه تالش کرده؛ پس با ل
 !ام مال خودشهبهترین رتبه

 .بابا آروم گفت: امیدوارم خوب باشه

وقت نگاهش برزخی شده بود. حق هم داره؛ من هیچ
 .جوری رفتار نکردماین

 تا کی اون من و عذاب بده و من ساکت بشینم؟



  تاقت گفت: چرا انقدر طولش میدی؟مهال بی

نا سرش رو بلند کرد و نگاه بی خیالش رو به مهال بر
 .دوخت

 .شه بگمخودتون نگاه کنید؛ من روم نمی -

 .ای این رو گفت و از جاش بلند شدبا لحن مسخره

تفاوت دست هاش تاپ رو به سمت بقیه چرخوند و بیلپ
 .رو داخل جیبش گذاشت

 بابا ابرویی باال انداخت و با اخم گفت: مگه چنده؟

 .تاپ اشاره کردبا دست به لپ برنا

 .تاپ نشستبابا رفت و رو به روی لپ

 .اخمش عمیق تر شد

من هرگز بدی کسی رو نخواستم؛ اما وقتی یکی بیش از 
 .کنه دیگه خوبی هیچ اثری ندارهحد باهات بد تا می

 .شماز این به بعد من هم باهاش بد می

 ام چنده؟دافنه ترسیده گفت: رتبه

اه کردن بهش گفت: سه هزار و شیصت و بابا بدون نگ
 .تونی به دانشگاه خوبی بریهشتاد. با این رتبه نمی



 .آب دهنش رو قورت داد و سعی کرد محکم باشه

رتبه برای من ارزشی نداره. مهم آموزشه که اون هم  -
 .همه جا هست

ام گفتم: حرفت کامالً پوزخندی زدم و با لحن مسخره
 !درسته

 .مشت کرد و جلو اومددست هاش رو محکم 

 !معلومه که درسته -

 .اش گفتاین حرف رو با دندون های کلید شده

رو به روم ایستاد و در یک حرکت پاشنه کفشش رو، 
 .داخل انگشت شصت پام فرو کرد

صورتم رو در هم کشیدم. فشار محکمی بهش وارد کرد 
و اون نوک تیز رو از روی گوشت انگشتم پایین برد که 

 .گوشتش پاره بشه باعث شد

 .ام، فریاد بلندی کشیدماز اندازه بخاطر درد بیش

 .همه نگاه ها به سمتم چرخید

 .برنا نگران به سمتم اومد

اشک هام جاری شد. خون با قدرت از انگشتم فواره 
 .زدمی



دافنه پوزخندی به حالم زد و با لحن نگران و در عین حال 
ً ساخته نفهمیدم. آخه من گیش گفت: وای ببخشید! واقعا

 چطور تونستم پات رو نبینم؟

 ...خدای من

دستش رو جلوی دهنش قرار داد و همین جوری مشغول 
 .فیلم بازی کردن شد تا کسی بهش شک نکنه

اون لحظه حواسم به اون نبود و فقط به درد غیر قابل 
 .کردمتحمل پام فکر می

 .زمان زیر پام زانو زدندبابا و برنا هم

 .ام رو از پام خارج کرددمپاییبرنا آروم 

 .لبه دمپایی که به زخمم خورد، نفسم رو برید

 برنا با لحن نگرانش گفت: خیلی درد داره؟

 .چشم هام رو روی هم فشار دادم

 !خیلی -

 !بابا متفکر گفت: گوشتش پاره شده و زخمش عمیقه

 .برنا هدایتم کرد روی مبل بشینم

 .ی اولیه رو بیارهعمه از سیما خواست تا جعبه کمک ها



 .سیما زود جعبه رو آورد

 .بابا خواست خودش پانسمانش کنه که برنا پیش دستی کرد

 .دایی بزار من انجامش بدم -

 .بابا آروم سرش رو تکون داد و حرفی نزد

 .برنا کنار پام زانو زد و جعبه رو کنار خودش گذاشت

 !آروم باش -

 .بیارمام رو بند با لحن محکمش سعی کردم گریه

 .کمی روی پنبه بتادین ریخت و اون رو روی زخمم کشید

شد داد که باعث میبا دقت و حوصله این کار رو انجام می
بجای درد، حس خوبی به قلبم بریزه. با برخورد انگشت 

 .دادهاش به پوست پام، شدت ضربان قلبم رو افزایش می

پانسمان رو دور پام پیچید. وقتی کارش تموم شد سرش 
 .رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

اراده بخاطر نگرانیش روی صورتم با دیدن لبخندی که بی
 نقش بسته بود، متعجب گفت: چی خنده داره؟

 .ام رو جمع کردم و سرم رو کمی عقب کشیدمسریع خنده

ای بود هیچی! باور کن نخندیدم. اینی که دیدی فقط گریه -
 .که به شکل لبخند ظاهر شده بود



 تم؟چی گف

 !خدای من

 .کردگیج بهم نگاه می

 بابا آروم گفت: کسی تا حاال همچین چیزی رو شنیده؟

 .عمه لبخندی زد و کنارم نشست

 دخترم دوست داشت بخنده. این ربطی به شما داره؟ -

 .برنا از روی زمین بلند شد و آروم گفت: نه! ربطی نداره

 .عمه آروم موهام رو به نوازش گرفت

 بهتر شدی؟ -

 .روم سرم رو به معنی آره تکون دادمآ

رفت و نگاه نگاهم پی دافنه رفت. صورتش به قرمزی می
 .داشتآتیشیش رو، از روی من بر نمی

بزار حرص بخوره؛ اذیت بشه و از شدت عصبانیت 
 .منفجر بشه

مهال رو به دافنه کرد و با لحنی که سعی داشت آروم 
 ی؟شه همراهم بیاینشونش بده گفت: دخترم می



دافنه نگاهش رو به مهال داد و بدون حرف جلو تر ازش 
 .راه افتاد

 .مهال هم پشت سرش قدم برداشت

 .ها، نفسم رو آسوده بیرون فرستادمبا بیرون رفتن اون

 .بابا رو به شوهر عمه کرد

 .حسام ما دیگه بریم -

 رید؟عمه کنجکاو گفت: کجا می

گفت: این شوهر عمه ابرویی باال انداخت و رو به عمه 
 وقت روز معموالً ما کجا میریم؟

 !عمه صورتش رو کمی عقب کشید و گفت: شرکت

 .بابا نفس عمیقی کشید

 .حاال که فهمیدی، بهتره که ما بریم -

شوهر عمه لبخندی زد و بعد از خداحافظی، همراه بابا از 
 .خونه خارج شد

**** 

نگاهی به ساعت دیواری که تیک تاکش باعث آرامشم 
 .انداختم شدمی



خواست؛ داد. دلم خواب مییازده و نیم شب رو نشون می
داد. تمام لحظه ها رو به اتفاقات اما مغزم این رو بهش نمی

 .کردمامروز فکر می

به نگرانی های برنا، به محبتش، به نفرت دافنه، به 
 ...عصبانیت مهال، به محبت بابا و

 .با صدای در اتاق، رشته افکارم پاره شد

 وقت شب کی با من کار داره؟ این

 .حتماً دافنه تصمیم گرفته االن حرصش رو سرم خالی کنه

پوفی کردم و بلند شدم. بخاطر پانسمان، راه رفتنم یکم 
مشکل بود. کلید رو توی در چرخوندم و در اتاق رو باز 

 .کردم

 .با دیدن برنا تو چارچوب در، ابروهام متعجب باال رفت

مخفی کردم. فقط یه تاپ و سریع خودم رو پشت در 
 .کشیدمشلوارک پوشیده بودم و واقعاً از برنا خجالت می

خواستم یه ببخشید که مزاحمت شدم. راستش... می -
 .چیزی رو نشونت بدم

 گیج گفتم: این وقت شب؟



کشیدم؛ آروم سرش رو تکون داد. از لباس هام خجالت می
م رو عوض صبر کن تا لباس برای همین تند گفتم: یه لحظه

 .کنم

 .لبخند آرومی روی صورتش نشست

 .جا منتظرتمباشه من این -

 .آروم سرم رو تکون دادم و در رو بستم

 خواد نشونم بده؟یعنی چی رو می

 .لبخند عمیقی زدم و به سمت کمدم رفتم

سریع یه شلوار راحتی آبی با یه پیراهن سفید پوشیدم و یه 
 .شال آبی هم، روی سرم انداختم

 .رفتلبخند یه لحظه هم از روی صورتم کنار نمی

آروم در اتاقم رو باز کردم. به دیوار تکیه داده بود و 
نگاهش به کف پاهاش بود. با شنیدن صدای در، سرش رو 

 بلند کرد و با لحن آرومش گفت: گوشیت همراهته؟

 ...خوای بیارنه تو اتاقمه، می -

 .حرفم رو با صدای آرومش قطع کرد

 .الزم نکرده. گفتم که گوشیت همراهت نباشهنه  -

 خوای من و بدزدی؟هوا گفتم: میگیج و بی



 .ای زدبه این حرفم لبخند کنترل نشده

خواد گوشی داشته باشی. منم همراهم نه دیوونه! دلم نمی -
 .نیست

خوای لب هام رو جمع کردم و کنجکاو گفتم: چی رو می
 نشونم بدی؟

بست. شال رو از روی موهام  جلو اومد و در اتاقم رو
 .برداشت که اخمی کردم

 کار داری؟به شالم چی -

کرد گفت: طور که شال رو توی دستش صاف میهمون
اوالً که من هزار بار موهات رو دیدم و نیازی به خجالت 

 ً  ...نیست، دوما

پشت سرم رفت و شال رو روی چشم هام گذاشت و باهاش 
 .چشم هام رو بست

 .رو پشت سرم حس کردمصدای آرومش 

 .برات یه سورپرایز دارم -

 .دوباره ضربان قلبم تند شد



دستم رو داخل دستش گرفت و با صدای آرومی گفت: سر 
خوام کسی بیدار بشه؛ فقط همراهم بیا و و صدا نکن. نمی

 .سٔوال نپرس

 .سرم رو تکون دادم. گیج بودم و ضربان قلبم تند شده بود

ه؟ یعنی امکان داره بهم ابراز چه سورپرایزی برام دار
 عالقه کنه؟

 !پوزخندی به حرفم زدم. به همین خیال باش

 .جوری ابراز عالقه رخ میدهآخه تو فیلم ها همیشه این

 .افکار مزخرفم رو پس زدم و با برنا هم قدم شدم

خواد من و کجا دیدم و متوجه نبودم میهیچ چیزی رو نمی
 .امون بودهببره؛ ولی هر جایی بود توی خون

پله های زیادی رو طی کرده بودیم و من کل راه رو به 
خواست بگم راه رفتنم سخته؛ سختی رفته بودم. دلم نمی

 .ترسیدم برنا از کارش پشیمون بشهچون می

جایی ایستادیم. صدای چرخوندن کلید داخل در به گوشم 
خورد. دوباره دستم رو دنبال خودش کشید. با برخورد باد 

 .به صورتم، احساس کردم تو یه محیط باز هستمخنکی 

 .دستش که پشت سرم قرار گرفت رو حس کردم



  .ام رو باز کردآروم گره روسری

 .حاال تاریکی از روی چشم هام کنار رفته بود

 .با دیدن صحنه رو به روم، ذوق زده چند قدم به جلو رفتم

دیوار باالی پشت بوم رفته بودیم. اطراف پشت بوم رو با 
گرفته بودند و فقط یک قسمت چند متری رو شیشه زده 
بودند که ازش کل نمای شهر پیدا بود. برنا جلوی اون 

انداز پهن کرده بود. چند تا بالش و دو تا پتو شیشه یه زیر
با یه ظرف بزرگ پر از شیرینی و تنقالت و دو تا لیوان 

جا گذاشته در دار که محتویاتش مشخص نبود رو، اون
  .بود

نگاهم رو به برنا که پشت سرم ایستاده بود و با لبخند 
 .کرد دادمکوچکی نگاهم می

 !واقعاً سورپرایز قشنگی بود. ممنونم -

 گی هامون رو یادت میاد؟با همون لبخند ثابتش گفت: بچه

جا گی که همیشه با هم شب ها اینبا یادآوری بچه
 .خوابیدیم، لبخندم پررنگ تر شدمی

 !شه یادم بره؟ چقدر خوب بودمیمگه  -

وقت دیگه کردم هیچو ادامه دادم: فکر می آهی کشیدم
 .شهتکرار نمی



 .چند قدم جلو تر اومد

 .بریم بشینیم -

دوباره لبخندی زدم. با هم به طرف زیرانداز رفتیم و 
 .نشستیم

 .دو تا لیوان رو برداشت و یکی رو به من داد

  .تشکری کردم و لیوان رو گرفتم

شد. از اون لیوان هایی بود که محتویات داخلش سرد نمی
درش رو باز کردم که با دیدن شیر کاکائو ذوقم چند برابر 

 .شد

 !امدونست من عاشق شیر کاکائواون می

 .لبخند عمیقی زدم و کمی ازش رو مزه کردم

 .کردبرنا ساکت نشسته بود و به نمای شهر نگاه می

 .شهر دادم نگاهم رو ازش گرفتم و به

بزرگی و عظمتش که با چراغ های رنگارنگ پر شده 
 .دادبود، حس خیلی خوبی رو بهم می

هر دو ساکت بودیم و هر از گاهی یکم از شیر کاکائو رو 
کردیم و دوباره به نمای جذاب رو به رو چشم مزه می

 .دوختیممی



 کنه؟پات درد می -

یم رخ جذابش با سوالی که پرسید، سرم رو چرخوندم و به ن
 .خیره شدم

 !نه خیلی خوبه -

 .سرش رو آروم تکون داد

 .شهبهت قول میدم این آخرین زخمت می -

 .ابروهام از حرفش باال رفت

شم. شیم. باز هم تو آینده زخمی میهمه زخمی می -
 .شه که از افتادن و زخمی شدن جلوگیری کردنمی

گفت: هر نگاهش رو از رو به رو گرفت و با لحن عجیبی 
 !زخمی با بقیه فرق داره. زخم های تو هم خیلی متفاوته

لبش رو با زبون خیس کرد و دوباره نگاهش رو به رو به 
 .رو داد

 .از داخل ظرف شیرینی برداشتم و مشغول خوردنش شدم

 .حرف هاش یکمی عجیب بود

 !البته برنا همیشه عجیبه

 .تو سکوت به شهر خیره بودیم



 به نمای شهر خیره بشیم؟ یعنی ما اومدیم فقط

 .من چه انتظاراتی داشتم

 .اگه بحث عشق رو جلو بکشم؛ شاید یه حرفی بزنه

با حرکت آرومی سرم رو به سمتش خم کردم و با لحن 
 شه یه سوال بپرسم؟آرومتری گفتم: می

 !بدون نگاه کردن بهم گفت: بپرس

آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و با تردید پرسیدم: تا 
 عاشق شدی؟ حاال

که جوابش مثبت باشه وحشت ترسیدم. از ایناز جوابش می
 .داشتم

آروم نگاهش رو بهم داد. المپ کم نوری با فاصله از ما 
 .دادروشن بود و نور کمی رو به صورتش می

 پرسی؟چرا می -

 خدای من! چرا سوالم رو با سوال جواب میده؟

 االن باید چی بهش بگم؟

 ن و دوست داری یا نه؟خوام بفهمم مبگم می

 چی بگم؟



لرزید گفتم: اگه سرم رو پایین انداختم و با صدایی که می
 .دوست نداری جواب نده

 !دوباره نگاهش رو به رو به رو داد. با قاطعیت گفت: نه

دونستم باید از جوابش خوشحال سرم رو بلند کردم. نمی
 باشم یا ناراحت؟

 .که، عاشق کسی نیستخوشحال از این

 .که، عاشق من هم نیستاراحت از اینن

از فکرم بغض کردم. یعنی عشق من نسبت بهش یه 
 ست؟طرفه

 یعنی اون حسی به من نداره؟ من چرا عاشقش شدم؟

 .شههر کسی عاشق اون می

 .با شنیدن صدای آرومش، کل بدنم گوش شد

عشق چیزی نیست که راحت بگی گرفتارش شدم. دوست  -
اومدن... این ها همه و همه مایل ها داشتن، هوس، خوش 

 .با عشق فاصله داره

 .لبخند کم جونی زدم. حرف هاش قشنگ بود

 کنی؟تو عشق رو چجوری معنی می -



هوا به ذهنم اومده بود رو پرسیدم و منتظر سوالی که بی
 .جواب موندم

 .آروم تو جاش جا به جا شد و نفس عمیقی کشید

مشکی رنگش خیره شدم. نگاهش رو بهم داد. به چشم های 
 .ای جذاب بودی دیگهبیشتر از هر لحظه

فهمی عشق! از نظر من... عشق چیزیه که وقتی می -
طرفت دردی داره، از جونتم برای تسکین دردش مایه 
بزاری. عشق یعنی بدون حد و مرز، یکی رو دوست 
داشته باشی. عشق واقعی رو باید تو عمل ببینی. اگه دیدی 

کنه، هر چیزی که جونش ازت مراقبت می کسی با دل و
داره، بفهم اون شه رو از سر راهت بر میباعث دردت می

شن؛ یه عاشق واقعیه! عشق های واقعی خیلی کم پیدا می
سعی کن به گفته ها باور نکنی. زبون چیزیه که خیلی 

تونه دروغ بگه؛ اما حرکات و رفتار و از همه راحت می
 .واقعی رو لو میدند مهم تر چشم ها، یه عشق

شد. به چشم هاش دقیق تر شدم. حرف هاش تو ذهنم اکو می
 !عاشق واقعی

 تونم یه عاشق واقعی باشم؟من می

 امکان داره اون هم عاشق باشه؟



 !عشقی تو کالم نه؛ بلکه تو عمل

با حالت خاصی ابرویی باال انداخت و نگاه جذابش رو از 
 .نگاهم گرفت

گیرند. از زبون دی سر راهت قرار میتو آینده افراد زیا -
شنوی. خیلی ها حاضر خیلی ها کلمه دوست دارم رو می

شن برات جون بدن و یه عاشق واقعی باشند؛ اما تو می
یادت باشه که همیشه به حرف قلبت گوش ندی. گاهی 

  .تونه کل زندگیت رو به باد بدهاحساسی تصمیم گرفتن می

شده بود زمزمه کردم: یعنی  اراده بغض داربا لحنی که بی
 میگی از خوشی هام بگذرم؟

دادم تا پیچیدم و فشار میانگشت های دستم رو بین هم می
 .یکم از استرس و فشار وارد بر قلبم کم بشه

که حالتش رو تغییر بده و بهم نگاه کنه گفت: بدون این
دونی دلت داره اشتباه همیشه نه؛ ولی تو مواقعی که می

د از خوشی هات بگذری تا آینده رو تباهش کنه بایمی
 .نکنی

 کنه؟یعنی دل من داره اشتباه می

 یعنی عاشق فرد اشتباهی شدم؟



رفت و فقط تعدادی چراغ شهر داشت رو به خاموشی می
 .باقی مونده بود

 .دادم ساعت یک شب باشهاحتمال می

نفس عمیقی کشیدم و هوای خنک اطرافم رو به ریه هام 
 .کشیدم

سرد تر شده بود. دست هام رو به صورت ضربدری هوا 
 .روی بازو هام گذاشتم و مالش دادم تا گرم بشم

 سردته؟ -

 .با شنیدن صدای آرومش گرم شدم

 .لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم

 .یکی از پتو ها رو برداشت و دورم پیچید

با این کارش دو برابر گرم شدم. انگار دمای بدنم بیش از 
 .باال رفتحد معمول 

سرم رو بلند کردم و به ستاره های ریز و درشت خیره 
 .شدم

 .جا بخوابیمشد اینکاش می -

 .مثل من نگاهش رو به باال داد

 .خوابیماگه دوست داری همین جا می -



 .سرم رو پایین آوردم و بهش نگاه کردم

 .شهآخه نمی -

 بدون پایین آوردن سرش گفت: چرا نشه؟

 .دت جمع کردملب هام رو طبق عا

 ...آخه اگه من و تو کنار هم بخوابیم -

  .حرفم رو خوردم

 .سرش رو پایین آورد و به صورتم دقیق شد

شه؟ شه؟ اگه من و تو کنار هم بخوابیم چی میمی چی -
 .کننداعضای خانواده فکر های غلط می

 خواستی این رو بگی؟می

ً چرا همچین فکری  کرده سرم رو پایین انداختم. واقعا
 بودم؟

 .کشیدمازش خجالت می

 .وقتی سکوتم رو دید پوزخندی زد

ای فرا تر کنند که بین من و تو رابطهوقتی فکر غلط می -
 .از یه پسر عمه و دختر دایی باشه



دوباره بغض لعنتی به گلوم چنگ انداخت. بین ما هیچ 
 !چیزی نبود. هیچی

 .با تکون دادن سرم حرفش رو تأیید کردم

کاکائوام خیلی کم مونده بود. کلش رو به منظور از شیر 
 .قورت دادن بغضم خورده بودم

 .همین قدر باقی مونده هم به همین منظور خوردم

 .دوباره صدای آرومش توی گوشم پیچید

 .بهتره بخوابی. فردا روز عالی در پیش داریم -

با لحن کنجکاوم گفتم: فردا چه فرقی با روز های دیگه 
 داره؟

کشید و پتو رو روی خودش طور که دراز میهمون 
 .فهمیانداخت آروم و زیر لبی گفت: فردا میمی

 .حرفی نزدم و کنارش دراز کشیدم

 .کنممطمئنم امشب بهترین خواب عمرم رو تجربه می

 .پتو رو روی خودم کشیدم و نگاهم رو به ستاره ها دادم

بستن برنا انگار خیلی خسته بود. احساس کردم به معض 
 .چشم هاش، به خواب رفت



به پهلو چرخیدم و به صورت جذابش از نیم رخ خیره 
 .شدم

عاشق چشم های مشکی رنگ و ابرو های مرتبش بودم. 
 !از لب هاش که نگم

 .وای خدایا! من کنار برنا عمراً خوابم بگیره

 .شمولم کنند تا صبح بهش خیره می

و روی  به سختی چشم هام رو از چهره بی نقصش گرفتم
  .هم گذاشتم

**** 

 

 .با شنیدن اسمم از دنیای خواب بیرون اومدم

 .ی برنا برخورد کردمچشم هام رو که باز کردم با چهره

 .اتفاقات دیشب به ذهنم هجوم آورد

 .لبخندی زدم و از حالت درازکش بیرون اومدم

مالوندم تا خوابم بپره، آروم طور که چشم هام رو میهمون
 .ح بخیر گفتمو زیر لبی صب

 صبح تو هم بخیر! خوب خوابیدی؟ -



 .ای زدملبخند دیگه

 .بهترین خوابیدن عمرم بود -

 .آروم خندید و بلند شد

 ای؟برای شروع یه زندگی جدید آماده -

گیج و منگ در حالی که سرم رو باال گرفته بودم تا ببینمش 
 ...گفتم: زندگی جدید؟ منظو

سمتم خم شد و دستم رو نذاشت حرفم رو ادامه بدم. به 
 .گرفت و از جا بلندم کرد

ضربان قلبم تند شد. نکنه منظورش اینه باهاش ازدواج 
 کنم؟

منتظر به لب هاش چشم دوختم. انگار قسط نداشت اون 
 .لب ها رو از هم فاصله بده

 .شیچند ساعت دیگه متوجه می -

با لبخند کنج لبش این رو گفت و با سر اشاره کرد همراهش 
 .مبر

 .لرزش دستم و ضربان قلبم دست خودم نبود

چرخید لبخند از فکر ها و خیال بافی هایی که تو سرم می
 .به لبم اومده بود



از طبقه سوم پایین رفتیم. با رسیدنمون به طبقه دوم، چهره 
 .عصبی بابا و شوهر عمه متوقفمون کرد

 .زدندمتوجه ما نبودن و با هم حرف می

اون دو تا شب غیبشون زده. این اصال بابا زیر لب غرید: 
 .نشونه خوبی نیست

 .شوهر عمه سرش رو بین دست هاش قاب کرد

کنم باشه، مطمئن باش اگه اون چیزی که بهش فکر می -
 .بخشمشهرگز نمی

 کنی؟مگه به چی فکر می -

با شنیدن صدای عصبی و جدی برنا نگاه هر دو به سمت 
 .ما کشیده شد

 .ترسیدم اتفاق افتادازش میهمون چیزی که دیشب 

برنا کاری کرد من از حرفم خجالت بکشم و حاال هم باید 
 .خودش جمعش کنه

 .اخم هر دو با دیدن ما تبدیل به تعجب شد

 شما دو تا کجا بودید؟ -

بابا در حالیکه چین عمیقی بین ابروهاش نشونده بود این 
 .رو گفت



 .برنا خیلی ریلکس چند قدم جلو تر رفت

 !بوم پشت -

 کردید؟کار میجا چیشوهر عمه مشکوک گفت: و اون

برنا دوباره چند قدم جلو رفت و خودش رو کنار اون دوتا 
 .رسوند

دیشب منظره جذابی بود. منم تصمیم گرفتم به دنیز بگم  -
جا بشینیم. بعدش هم تصمیم گرفتیم زیر ستاره تا با هم اون
 .ها بخوابیم

د و با سری که یکم کجش دست هاش رو به داخل جیبش بر
 !گی هامونکرده بود ادامه داد: درست مثل بچه

نگاه بابا شرمنده شده بود. انگار از فکر هایی که کرده 
 .بودند خجالت کشیدند

 .کاشکی فکر هاشون واقعی بود

شوهر عمه با لحنی پر از شرمندگی گفت: نرگس خانوم 
کدوم یچاتاق هر دوتون رو چک کرده بود و وقتی فهمید ه

 ...تو اتاق نیستید، نگران شد و به ما خبر

برنا کالفه دستش رو جلو برد و حرف باباش رو قطع 
 .کرد



 .باشه! حاال فهمیدید جای نگرانی نبوده -

نگاهش رو به بابا داد و جدی گفت: دایی امروز بهتره به 
 .شرکت نرید. کار واجبی باهاتون دارم

 .بابا ابرویی باال انداخت

 باشه... کارت چی هست؟ -

برنا نفس عمیقی کشید و آروم گفت: من میرم لباسم رو 
 .کنم. شما تو اتاق کارتون منتظرم باشیدعوض می

 .بابا سرش رو باال پایین کرد و حرفی نزد

برنا به سمت من برگشت و طوری که فقط خودم بشنوم 
گفت: خودت رو آماده کن، قراره حقایق مخفی زیادی رو 

 .دونم که طاقت شنیدنشون رو داریمیبفهمی. 

که بزاره حرفش رو تحلیل کنم از کنارم رد شد قبل از این
 .و وارد اتاقش شد

چه حقایق مخفی؟ دیشب در مورد یه روز عالی حرف 
زد. یکم پیش در مورد زندگی جدید و حاال بر مال شدن می

 ...حقایق مخفی

 گذره؟چی تو سرش می

 



 

 «بُرنا»

دستم گرفتم و با قدم های محکم به سمت  تاپم رو تولپ
 .اتاق کار دایی راه افتادم

 .چند ضربه به در اتاقش وارد کردم

 .با شنیدن بفرماییدش، با جدیت وارد شدم

دایی دست هاش رو تو هم قفل کرده بود و با چین عمیقی 
 .داد، بهم خیره بودبین ابروهاش که نشان از تفکرش می

 .وی میز گذاشتم و بازش کردمتاپ رو رخیلی ریلکس لپ

فلشی که این مدت مشغول آماده کردنش بودم رو از جیب 
 .تاپ وصلش کردمکتم بیرون آوردم و به لپ

صدا و بدون پرسیدن سوال به حرکاتم دایی تمام مدت بی
 .کردنگاه می

تاپ رو به سمت دایی وارد فایل مورد نظرم شدم و لپ
 .چرخوندم

 .یزش رفتم و روش نشستمبه سمت مبل چرم کنار م

 .صدای متعجبش سکوت رو شکست

 کار کنم؟من باید چی -



ام گفتم: قبل از باز صدام رو صاف کردم و با لحن جدی
کردن این فیلم ها و صدا ها، خواستم بگم که تمامش واقعیه 
و هیچ دست کاری نشده. این ها رو همه یکی از افراد 

قات حضور داشته. مورد اعتمادم گرفته و تو تک تک اتفا
تونم ای شک کردید، میاگه بعد از دیدن این ویدیوها ذره

 .به اون فرد بگم تا همه چیز رو براتون کامل توضیح بده

چین بین ابروهاش عمیق تر شد. کراوات قرمز رنگش رو 
 شل کرد و مشکوک پرسید: این ها چیه؟

 .تاپ اشاره کردم و عقب کشیدمبا دست به لپ

دونم تکیه دادم و نگاهم رو از دایی گرفتم. میبه پشتی مبل 
شه؛ اما بهتر از اینه که باقی بعد از فهمیدن ماجرا نابود می

 .زندگیش رو هم با دروغ پیش ببره

فیلم ها رو تک تک باز کرد. صدا ها رو پخش کرد و 
 .عکس ها رو نگاه کرد

شه؛ اما دونستم با تک تک صحنه ها قلبش خورد میمی
 .تونستم گول خوردنش رو ببینمدیگه نمی

 !زنیکه... امکان نداره -

 .ی عصبیش از فکر خارجم کردنعره

 .ام بشکنهسعی کردم آروم و محکم باشم تا مبادا دایی



از جام بلند شدم و یکم به سمتش خم شدم دست روی 
 .بازوش گذاشتم

بهتره به خودتون مسلط باشید. االن وقته بهم ریختن  -
 .باید انتقام بگیریدنیست، االن 

چنان تند از جاش بلند شد که باعث شد صندلیش به زمین 
 .بخوره

اش از شدت عصبانیت دست هاش مشت شده بود و چهره
 .قرمز شده بود

 .چند قدم عقب رفتم. انگار بهتر بود من حرفی نزنم

 .با قدم های بلندی از اتاق بیرون رفت

گذاشتم و  خیلی ریلکس دست هام رو داخل جیب شلوارم
 .شهپوزخندی زدم. داره امپراتوریش نابود می

های لذت بخش رو از نزدیک ببینم بهتره برم و این صحنه
 .و کنار دنیز باشم

ی دایی که مهال رو مخاطب از اتاق بیرون رفتم. نعره
 .قرار داده بود، تو کل خونه پخش شده بود

نبالم دنیز از پله ها باال اومد. با دیدن من انگار که د
 .گشت ترسیده به سمتم اومدمی



 برنا چی به بابام گفتی؟ چرا عصبیه؟ -

 .خیالی روی لب هام جا خوش کردلبخند بی

مهال از اتاقش بیرون اومد. نگاهی به ما انداخت و بعد 
 .سراسیمه از پله ها پایین رفت

دستم رو پشت کمر دنیز گذاشتم و چند ضربه آروم به 
 .کمرش زدم

 .جاستن، جواب سوالت اونبریم پایی -

 .با هم از پله ها پایین رفتیم

 .شدفریاد های دایی یه لحظه هم قطع نمی

 .مامان و بابا و مهال دور بابا جمع شده بودند

ای که مدت ها پس دافنه چرا نیست؟ اگه نباشه این لحظه
کشیدم، دیگه لذتی نداشت. االن باید بود انتظارش رو می

 .هاش جاری بشهباشه و از ترس اشک 

 .کم اشک های دنیز رو نریخته

دایی رو به روی مهال ایستاد. دستش باال رفت و با قدرت 
 .سمت چپ صورتش نشست

اش یکه خورد. ناباور دستش رو مهال از این کار یهویی
 .اش گرفتبه گونه



 .دنیز ترسیده بازوم رو چسپید

کار مامان عصبی رو به دایی گفت: حواست هست چی
 کردی؟

دایی بدون توجه به مامان، بازوی مهال رو گرفت و اون 
 .رو به سمت خودش کشید

 .کرددنیز با استرس دستش رو دور بازوم محکم تر می

 زنیکه تو چطور انقدر پست بودی؟ -

مهال با فریادی که دایی سرش زد، از بهت سیلی خارج 
شد و گیج بازوش رو از حصار دست های دایی بیرون 

 .آورد

 ...دلیلآرمین تو حالت خوبه؟ چطور تونستی بی -

 دلیل؟ چرا خودت رو به اون راه زدی؟بی -

 .نتونستم خودم رو کنترل کنم و عصبی رو بهش توپیدم

 .مهال با نفرت نگاهش رو بهم دوخت

 ...چی بهش گفتی که باعث شده دست -

با کشیده شدنش توسط دایی و خوردن سیلی دوم، حرفش 
 .قطع شد



این دفعه جلو رفت و با لحن ناباوری زمزمه کرد:  دنیز
 کنی؟کار میبابا چی

 .جلو رفتم و آروم بازوش رو گرفتم

سرم رو خم کردم و با لحن آرومتری زیر گوشش نجوا 
گونه گفتم: بهتره دخالت نکنی. از عذاب کشیدن این شیطان 

 .لذت ببر

دنیز با بهت به سمتم برگشت و چشم های متعجبش رو به 
 .خیالم دوختشم های بیچ

 شی... شیطان؟ -

دستم رو آروم دور بازوش حلقه کردم و اون رو به سمت 
  .خودم کشیدم

نگاهم رو به دایی دادم. دنیز داشت با این سوال کردن 
 .کردهاش این صحنه کمیاب رو ازم دریغ می

مهال هنوز متوجه قضیه نشده بود؛ شاید هم خودش رو به 
 .گیجی زده بود

ای یدن دافنه که از در سالن وارد شد، پوزخند مسخرهبا د
 .روی لب هام نشست

مثل همیشه تیپ افتضاحش رو حفظ کرده بود و 
 .اش رو روی گردنش انداخته بودروسری



با دیدن اوضاع بهم ریخته مهال با تعجب چند قدم به جلو 
 .برداشت

 چی شده؟ -

مادگی زیر گوش دنیز خم شدم و آروم لب زدم: امیدوارم آ
 .شنیدن حقایق رو داشته باشی

که سیل سواالتش به سمتم کج بشه، ازش فاصله قبل از این
 .گرفتم و به سمت مهال رفتم

رو به دایی با صدای آرومم گفتم: اجازه هست من برای 
 بقیه شفاف سازی کنم؟

 .دایی حرفی نزد و فقط عصبی نگاهش رو به مهال داد

 .قدم به مهال نزدیک شدمسرم رو یکم باال آوردم و چند 

 .نگاهم رو به مامانم دادم

از دایی بخاطر کارش عصبی شدی! اگه واقعیت رو  -
 شی؟بفهمی، باز هم عصبی می

 مامان گیج گفت: چه واقعیتی؟

 .نگاهم رو به سمت مهال چرخوندم

 من بگم یا خودت میگی؟ -

 .فهممبا نفرت حاضر تو چشم هاش گفت: من نمی



 .داری زدمپوزخند صدا 

 .کنماالن حالیت می -

ای گفتم: دایی جان نگاهم رو به دایی دادم و با لحن مسخره
 از کجا شروع کنم؟

دایی جلو اومد. انگار فهمید برای نابودیشون باید مثل من 
 .آروم و خونسرد باشه

 چطوره از نابودی دخترم شروع کنیم؟ -

 .لحن خونسردش لرزه به تن مهال انداخت

ی به دنیز انداختم که انگار کم کم مسئله رو فهمیده نگاه تیز
 .بود

  !رو به دایی گفتم: خیلی عالیه

 .این دفعه با نگاه به خون نشسته به سمتش چرخیدم

 هرگز این دختر رو دخترت دونستی؟ -

کردم، رو بهش در حالی که با انگشت به دنیز اشاره می
 .غریدم

 .با شنیدن صدای بلندم، یکه خورد

ام ادامه که بخواد حرفی بزنه با همون لحن قبلیز اینقبل ا
دادم: نیازی نبود به چشم دخترت نگاهش کنی، حداقل هر 



کردی اون رو تو چشم ما خار کنی. حداقل لحظه تالش نمی
 .دادیبرای خار کردنش اون عکس ها رو تحویل ما نمی

 .دیدمترس رو تک تک اجزای صورتش می

 !بترس! آره همینه

 .با نگاهی وحشت زده چند قدم به مهال نزدیک شد دافنه

 تو... تو متوجهی که... چی داری میگی؟ -

 .به تته پته افتاده بود

 .پوزخندی زدم و آروم سرم رو به پایین متمایل کردم

 !امکامالً متوجه -

 .دایی جلو اومد و رو به مهال ایستاد

  من بهت اعتماد کردم. چی برات کم گذاشتم؟ -

ازت خواستم برای دخترم مادری کنی؛ همون  من فقط
 .جوری که من برای دخترت پدری کردم

 تو چرا نتونستی؟

 .صداش پر از خشم و تنفر بود



با تن صدایی که باال رفتنش دست خودش نبود ادامه داد: 
تو وقتی شیش سال پیش بهم پیشنهاد ازدواج دادی، گفتی 

 .کنیبرای دخترم مادری می

 .اال رفتابروهام متعجب ب

 مهال بهش پیشنهاد ازدواج داده بود؟

خوایی، فقط بزارم کنارم زندگی گفتی ازم عشق نمی -
بینم تو کنارم زندگی کنی، برای تو کافیه. حاال دارم می

کردی؛ ولی زندگی اطرافیانم رو و از همه مهمتر، کسی 
 ...که جونم به جونش وصله

ی بود داد نگاهش رو به دنیزی که گلوله های اشکش جار
و بدون گرفتن نگاهش ادامه داد: تو زندگی دنیزم رو براش 

 .سخت کردی

مهال به خودش اومد. شک بزرگی بهش وارد شده بود. 
  !باید بگم این شک به همه وارد شده بود. هنوز خیلی زوده

 کنند؟کار میاگه از قضیه اصلی مطلع بشن، اون موقع چی

 .صدای پر از بغضش داخل فضا پیچید

 ...آرمین.. آرمین بخدا این -

 .با دادی که دایی سرش زد، نفسش رفت



 .حرف نزن! دیگه بسه! امروز دیگه همه چیز تموم شد -

 .من شیش سال رو با یه قاتل زندگی کردم -

با این حرف دایی که با خشم رو به مهال گفت، همه برای 
 .چندمین بار به شک رفتند

 بابا آروم زمزمه کرد: قاتل؟

 .رو چند باری تکون دادم سرم

ای و بله قاتل! اما نه یه قاتل عادی؛ بلکه یه قاتل زنجیره -
 .مریض

ی دافنه همین حرفم کافی بود تا ترس و وحشت تو چهره
و مهال و تعجب و بهت تو چهره های بابا و مامان و دنیز 

 .نمایان بشه

 .اش رو با مهال پر کرددایی بیشتر جلو رفت و فاصله

ی پر قدرتش رو باال آورد و از پشت موهای مهال دست ها
 .رو داخل دستش گرفت

 .مهال اخمی کرد

دافنه با جیغ گفت: شما دارید بدون مدرک به مامانم تهمت 
 .زنیدمی



قبل از اینکه دایی حرفی بزنه خشمگین رو بهش غریدم: 
 .زنممن هرگز بدون مدرک حرفی نمی

صورت ترسیده مهال دایی دنباله حرفم رو در حالی که به 
 .خیره بود گرفت

 .و من تمام مدارک الزم رو دیدم -

 .این حرف رو با غم عجیبی ته صداش گفت

 .کردمغمی که فقط من اون لحظه دلیلش رو درک می

دیدم. کاش اون صدا ها رو و ای کاش هرگز نمی -
شدم که کسی رو که شنیدم. کاش هرگز متوجه نمینمی

 .عشقم رو ازم گرفتدونستم، همسرم می

جمله آخرش تیری بود که به قلب افراد حاضر نفوذ کرد. 
 .تیری که تمام قلبشون رو خورد کرد

ای برای از بهت خارج کردن افراد با فریاد بعدیش، وسیله
 .جمع شد

نفسم به  دونستیتوی لعنتی نازنینم رو گرفتی. تو می -
. تو من نفسش بنده. تو آرمین رو شونزده سال پیش کشتی

 ...و کشتی

 .با جیغ پر از درد دنیز، نگران نگاهم رو بهش دادم



 .روی زمین افتاد و دستش رو به سرش گرفت

 .هیچ کس حواسش به دنیز نبود

تند به سمتش رفتم و اون رو بین بازوم هام اسیر کردم. 
 .ام گذاشتم و اجازه دادم آروم بگیرهسرش رو روی سینه

ال بفهمی مادرت به مرگ عادی که بعد از این همه ساین
تونه بزرگترین شک زندگیت رو بهت وارد نمرده، می

 .کنه

ترسیدم که دنیز با شنیدن این تموم مدت از این می
 .موضوع، نابودتر بشه

 .دوباره نگاهم به سمت مهال کشیده شد

کردند از دایی غرق خون بود و بابا و مامان سعی می
 .جلوگیری کنند

 .زدای کز کرده بود و حرفی نمیوشهدافنه ترسیده گ

دنیز خودش رو تو بغلم مثل بچه گربه جمع کرده بود و 
 .ام مخفی کرده بودسرش رو بین سینه

 .شدفریاد های زجر آور دایی قطع نمی

که به من ام رو گرفتی. فقط برای اینتو عشق چند ساله -
  .مادر کردی برسی دخترم رو بی



خون بود و زیر چشمش کبود شده  بینی و دهن مهال پر از
 .بود

دایی هرگز آدمی نبود که روی زن دست بلند کنه؛ ولی تو 
 .کردماین شرایط درکش می

با شنیدن صدای ضعیف دنیز، نگاهم رو از دعوا و گوشم 
 .رو از فریادها گرفتم

 ...مامانم... اون مامانم رو -

شد، اجازه حرف ام خفه میهق هق هایی که داخل سینه
 .زدن رو ازش گرفته بود

 .با دیدن این حالش، خشمم نسبت به اون دو تا شدید تر شد

 .آروم بوسه کوتاهی روی موهای خرمایی و لختش نشوندم

کردم تمام آرامشم رو بهش منتقل با صدایی که سعی می
کنم لب زدم: هیش! آروم باش! تو دختر قوی هستی؛ پس 

 .از خودت ضعف نشون نده

 .تر اوج گرفتهق هق هاش بیش

 .با جیغ نبستاً بلند مامانم، نگاهم به سمتشون کشیده شد

کنی اگه بزنیش نازنین زنده بس کن آرمین! فکر می -
 .شه؟ این کار در شأن تو نیستمی



دایی مثل دیوونه ها چنگی به موهاش زد و عصبی فریاد 
 .کشید

 .من از این زن متنفرم -

که مامانم این جوری  انگار بحثشون خیلی باال گرفته بود
 .کالفه شد

 .االن فقط آروم شدن دنیز مهمه

بابا چند قدم از مامان فاصله گرفت و با لحن محتاطی 
 .گفت: بهتره که به پلیس زنگ بزنیم

 .مامان تند گفت: بهتره پای پلیس رو وسط نکشیم

دایی لگدی حواله مجسمه تزیینی گوشه سالن کرد و فریاد 
 ل نازنین من بوده؟زد: فکر کردی فقط قات

اش تند تند سرش رو به طرفین تکون داد و با انگشت اشاره
 .جون اشاره کردبه مهالی بی

این پست فطرت بیست و سه نفر رو به قتل رسونده.  -
اولین قتلش نازنین من و آخرین قتلش، کسی بوده که عکس 

 .های دنیز رو ساخته بود. نیما بهنود

ام خارج کرد و به باباش هدنیز ناباور سرش رو از سین
 .خیره شد



 !چی؟! وای نه! خدای من با صدای ضعیفی لب زد:

دستش رو به لب هاش گرفت و هق هق هاش بیشتر اوج 
 .گرفت

 .مامان صورتش رو بین دست هاش مخفی کرده بود

 .کرد و نه اون دختر عوضیشنه مهال حرکتی می

 .هر دو ساکت بودند

 .و فضای خونه پیچیدباز صدای پر از خشم دایی ت

کردم؛ اما اش میداشتم و هر روز شکنجهباید نگهش می -
 .بهتره که به قانون بسپرمش

مهال با این حرف، کل توانش رو جمع کرد و خودش رو 
 .به دایی رسوند

هق و التماس گفت: لطفاً پاهای دایی رو گرفت و با هق
رمین کنم این کار رو با من نکن! آآرمین... التماست می

 .کنمازت خواهش می

دایی عصبی پاهاش رو از دستش بیرون آورد و خشمگین 
 !رو به بابا غرید: به پلیس زنگ بزن

 .بابا حرفی نزد و گوشیش رو از جیبش خارج کرد



ات رو مهال با جیغ و درد گفت: نه آرمین... کلفتی خونه
ً می  ...کنم. لطفا

 .لطفاً آخر رو با فریاد گفت

 .سوزندبراش دل نمیکس دیگه هیچ

 .بند به دست از خونه بیرون بردندمهال رو با گریه و دست

 .دافنه هم به دلیل همکاری باهاش بردند

دونستم دافنه قتلی مرتکب نشده؛ ولی اون خیلی بیشتر می
 .الیق زندانی شدن بود

همه جا ساکت بود. دایی بعد از آخرین حرفش سالن رو 
 .ترک و به طبقه باال رفت

 .دایی رفته باشهدادم به اتاق زناحتمال می

کس اجازه نداشت از اتاقی که سال ها درش قفل بود و هیچ
 .صد متریش رد بشه

دنیز هم فقط چند بار که اون هم با گریه و التماس اجازه 
 .گرفت بره

اش قطع نشده بود و بابا مشغول مامان از اون موقع گریه
 .دلداری دادنش بود



اش رو داخل شکمش جمع کرده بود و چونهدنیز پاهاش 
رو روی زانو هاش گذاشته بود و به نقطه نامعلوم رو به 

 .روش خیره بود

اش داد. رد اشک از کنار شقیقهآروم خودش رو تاب می
 .خشک شده بود

 .دستی به پشت گردنم کشیدم و آروم به سمتش رفتم

 .کنارش نشستم و دست هام رو دورش حلقه کردم

 .بلند کرد و بهم نگاه کردسرش رو 

آروم و نجواگونه کنار گوشش زمزمه کردم: دیگه نباید 
شه ازت غصه بخوری. هر چیزی که باعث آزارت می

 .دور شده

طور که بهم خیره بود با بغض و صدای خشداری همون
 گفتی زندگی جدید؟گفت: به این می

 .آروم سرم رو به پایین متمایل کردم

 .اال بردم و روی موهاش گذاشتمدستم رو با تردید ب

 .آروم موهاش رو به نوازش گرفتم

 ازش راضی نیستی؟ -

  .بغضش رو با لحن پر از دردی شکست



 .مامانم... اگه مهال نبود مامانم زنده بود -

 .بیشتر به خودم فشارش دادم تا بلکه آروم بگیره

 .نگاه مامانم بهش افتاد

 .اشک هاش رو پاک کرد و از جاش بلند شد

 .اش نشست و موهاش رو به نوازش گرفتطرف دیگه

 .دست هام رو از اطرافش باز کردم تا مامانم بغلش کنه

مامان آروم دنیز رو به سمت خودش کشوند و پیشونیش 
 .رو بوسید

دختر قشنگم! عزیز دل عمه... با خودت این کار رو  -
 .نکن. اون ها به سزای کارشون رسیدند

رو پاک کرد و دوباره با انگشت هاش اشک هاش 
 .پیشونیش رو بوسید

دنیز خیلی حساس بود و من به این حساس بودنش لقب 
دادم. اون همه سختی و آزار باعث شده از لوس رو نمی

 .دنیز یه دختر حساس بسازه

 .صدای آرومش داخل فضای پذیرایی پیچید

ام رو... آرزوی دیدن مامانم رو داشتم. ی زندگیمن همه -
گفتم. تو خیالم... برای عروسک هام ازش... می همیشه...



شه. کردم یه روز... از خواب بیدار میهمیشه تصور می
 ...همیشه

 .داد درست حرف بزنههق هق هاش اجازه نمی

 .گرفتدلم داشت برای این حالش آتیش می

با پشت دستش اشک هاش رو پاک کرد و با نفس نفس 
 گفت: دارم شورش رو در میارم درسته؟

لحنش مظلوم و تو دل برو بود. جوری که نتونستم خودم 
 .رو کنترل کنم و دوباره دست هام رو دورش حلقه کردم

انگار از کار هام تعجب کرده بود. ما هرگز همدیگه رو 
گی هامون رو سانسور گرفتیم؛ البته اگه بچهبغل نمی

 .بگیریم

آروم زیر گوشش گفتم: نه... شورش رو در نیاوردی. 
 .رو خالی کن. بزار خالی بشی خودت

 .لبش رو گاز گرفت و آروم سعی کرد از بغلم جدا بشه

 .دست هام رو از اطرافش باز کردم

 .سرش رو پایین انداخت و انگشت هاش رو به بازی گرفت

خواد کنارش باشم؛ اما بابا حالش خوب نیست. دلم می -
 .شهکنم با وجود من حالش بد تر میحس می



کرد گفت: نه طور که موهاش رو نوازش میمامان همون
این طور نیست. آرمین اگه ببینه تو از اون قوی تر بودی 

 .گیرهو برای آروم کردنش پیش قدم شدی، روحیه می

 .سرش رو بلند کرد و بغضش رو قورت داد

 .آروم از جاش بلند شد

 .پس برم به بابام روحیه بدم -

کمی نوازشش  همون طور که دست مامانم رو گرفته بود
 .کرد و با لبخند تلخی نگاهش رو ازش گرفت و به من داد

 .لبخند زوری روی لب هاش اومد

 .نگران من نباش. حالم خوبه -

 شه کرد؟آهی کشیدم. حالش خوب نبود؛ ولی خوب چه می

سرم رو آروم تکون دادم و نگاهم رو که تمام مدت روش 
 .زوم شده بود رو، ازش گرفتم

 .زیر لب گفت و به سمت پله ها راه افتادای با اجازه

 

 «دنیز»

 .لرزید و توانی توی بدنم نمونده بودپاهام می



رفت. نگاه های آخر دافنه از جلوی چشم هام کنار نمی
ای که نگاهش پر از تهدید بود، این برعکس هر وقت دیگه

گفت: من این رو دفعه پر از خواهش بود. حسی ته دلم می
 !مهال خواستم؛ امانمی

 .اون مهالی عوضی مادر من رو ازم گرفت

ای، کنار مامانم اگه نبود منم مثل هر دختر عادیه دیگه
 .شدمبزرگ می

 .پله ها رو با همون پاهای لرزونم طی کردم

 .نگاهم از سالن گذشت

 ...آخرین اتاق سالن

 !خدایا

 !درش باز بود. امکان نداره

 .اتاق مامانم، امروز درش باز شده بود

 .راهم رو به سمتش کج کردم

 .کوبیدام میی سینهقلبم با باالترین ریتم به قفسه

 .فقط سه بار تو کل عمرم به این اتاق رفته بودم

ام، اولین یه بار که پنج سالم بود. یه بار تو هفت سالگی
ام به اتاقش رفتم و آخرین باری هم که رفتم، روز مدرسه



خواد ازدواج کنه. با میده سالم بود. روزی که فهمیدم با
شیش سال بود از صد متریش هم رد نشده بودم. بابا هرگز 

گفت: داد به اتاقش برم. دلیلش هم این بود که میاجازه نمی
 .اگه زیاد بری، بوی نازنینم از لباس هاش میره

با نزدیک شدنم به در اتاق، صدای بابا که پر از بغض و 
 .خش بود به گوشم رسید

.. بانوی من! امروز وقتی فهمیدم کسی که باهاش نازنینم. -
زیر یه سقف بودم، تو رو از من گرفته بود، دنیا روی 

گفتی مهال فرا تر از یه دوست سرم آوار شد. همیشه بهم می
کنه و من متوجه نبودم. حتی دخترم شیش سال بهم نگاه می

پیش روز ازدواجم، سر خاکت بهم گفت مهال زن زندگی 
 ...با اون سن کمش فهمید اما من نیست. دنیز

با شنیدن صدای پر از دردش، کنترلی روی اشک هام 
 .نداشتم. چقدر پر از درد داشت حرف میزد

نگاهم که بخاطر اشک تار شده بود، به اتاق افتاد. ترکیب 
 .سفید و یاسی بود

 .یاسی! رنگ مورد عالقه مامانم بود

فید رنگ، تخت بزرگی وسط اتاق بود که با پرده های س
 .اطرافش تزیین شده بود



سه تا کمد یاسی رنگ به طور زیبایی کنار هم چیده شده 
بودند. آینه و میز آرایشی بزرگی هم رو به روی تخت 

 .خواب قرار داشت

سمت راست تخت تلویزیون بزرگی بود که رو به روش 
رو با کاناپه یاسی رنگ و میز عسلی کنارش پر کرده 

امون بود. اندازه کل اتاق های خونهبودند. بزرگیش به 
هنوز هم بعد از گذر شونزده سال، اتاق هیچ تغییری نکرده 

 .بود

نگاهم به بابا افتاد که روی زمین کنار تخت نشسته بود. 
زد. متوجه من لباسی داخل دستش بود و باهاش حرف می

 .نشده بود

 .دوباره گوش به حرف هاش سپردم

که شیش سال از ج کردم با اینکه با مهال ازدوابا این -
ازدواجم گذشت؛ اما هنوزم که هنوِز دلم با شنیدن اسمت 

ات کل دنیام رو لرزه. حاضرم برای یه بار دیدن دوبارهمی
 .بدم

 .قدم های لرزونم رو آروم برداشتم و از اتاق دور شدم

خواستم پیشش برم و با این کار غرورش رو بشکنم. نمی
 .ممن اشک بابام رو دید



از پله ها پایین رفتم. این بار حالم شدید تر بد شده بود. 
  .ریختبابام داشت به یاد بوی مامانم، اشک می

برنا پایین پله ها ایستاده بود و نگاه نگرانش رو بهم دوخته 
 .بود

 .حرف های دیشبش توی سرم چرخید

کنه، هر اگه دیدی کسی با دل و جونش ازت مراقبت می"
شه رو از سر راهت بر دردت میچیزی که باعث 

 "!داره، بفهم اون یه عاشق واقعیهمی

 .حرفی که یکم پیش بهم گفت

دیگه نباید غصه بخوری. هر چیزی که باعث آزارت  "
 ".شه ازت دور شدهمی

 !عاشق واقعی

 .ام دور کرد تا من آزار نبینماون مهال رو از زندگی

 !اون عاشقمه؟

 دنیز؟ -

 .ونش، به خودم اومدمبا شنیدن اسمم از زب

 من کی از پله ها پایین رفتم و توی چشم هاش غرق شدم؟



خوایی ببرمت پیش دوست با صدای آرومتری گفت: می
 تنهایی هات؟

 گیج و سوالی پرسیدم: دوست تنهایی هام؟

 .لبخند آرومی زد

 شی درسته؟دریا! تو اونجا همیشه آروم می -

 .آروم سرم رو تکون دادم

هش نگفتم که عاشق دریام، پس چطور وقت بمن هیچ
 فهمیده؟

 .ی آروم زددستش رو پشت کمرم گذاشت و چند ضربه

 .همراهش از خونه بیرون رفتم

 .به عمه نگفتم -

 .آروم گفت: من بهش گفتم

تونستم از کار هاش دونم چرا نمینفس عمیقی کشیدم. نمی
 .خوشحال بشم

روی  امروز که بعد از مدت ها، بغلم کرد و سرم رو
 .اش گذاشت، دنیا برام از حرکت ایستادسینه

کرد، یقین داشتم اون لحظه ای بغلم میاگه تو شرایط دیگه
 .شدمخوشبخترین دختر جهان می



 .با حرکت ماشین به خودم اومدم

 .باز متوجه نشدم کی سوار شدیم

* 

 

ً تندی می شد شالم خوب روی وزید و باعث میباد نسبتا
چند نفری بودند و زیاد شلوغ نبود.  موهام رو نپوشونه.

 .شدجا شب ها شلوغ میمعموالً این

نگاهی به برنا انداختم. چقدر خوب بود که کنارم بود. چقد 
 .حس خوبی داشتم

 .با لحن مهربونم گفتم: ممنونم که کنارمی

 .لبخند کم جونی روی صورتش نشست

 .لبه دریا نشستیم و خیره به امواجش غرق سکوت شدیم

ام رو طبق عادت از روی موهام برداشتم و کش ریروس
 .موهام رو باز کردم تا باد همراه خودش ببره

 !این چه کاریه؟ -

 .با شنیدن صدای عصبی برنا، نگاه گیجم رو بهش دادم

 چی چه کاریه؟ -



که روی پاهام گذاشته بودم رو برداشت و با اخم  روسری
 .روی موهام گذاشت

 کنی؟ون وقت تو موهاتو آزاد میجا پر از آدمه، ااین -

اراده لبخندی زدم و روسری رو روی موهام مرتب بی
 .کردم

 !آروم و زیر لبی گفتم: ببخشید

 نفس عمیقی کشید و این دفعه آروم گفت: االن خوبی؟

همین سوالش کافی بود تا امواجی از سواالت داخل مغزم 
 .جمع بشه

تو از کجا  نگاهم رو بهش دادم و دوباره با بغض گفتم:
 ...فهمیدی که مهال

 .دستش رو جلو آورد و آروم گفت: بهت میگم

 .نگاهش رو ازم گرفت و به موج های دریا خیره شد

جوری عجیبه؛ دونستم رفتارشون باهات یهمن همیشه می -
اما همه چیز دقیقاً روزی برام روشن شد که اون عکس 

 .ها رو به ما نشون دادند

روز مدرسه بودی. دافنه با اشک های تمساح روی تو اون
طور که خودت اش بهمون نشونشون داد. همونگونه



دونی همه داغون شدند. برای همه این قضیه غیر قابل می
 ...هضم بود؛ اما

ام جای حرفش که رسید، نگاهش رو به نگاه خیرهبه این
 .داد و ادامه داد

 .کنیار رو نمیکدونستم تو هرگز اینمن می -

از اون روز به بعد یه نفر رو فرستادم تا مهال رو تعقیب 
کنه و درست روز اول تعقیبش بود که فهمیدم اون سادیسم 

 .شدید داره

داد. اون کشت و شکنجه میاون افراد رو برای لذتش می
 .تونست برام مدرک جمع کردفرد تا می

  .آورد با یادآوری صاحب گالری اشک به چشم هام هجوم

 ...با بغض گفتم: صاحب گالری

 .تند حرفم رو قطع کرد

نیما بهنود! همون فردی که برای عمل مادرش این کار  -
 .رو کرد. کسی که فقط یه قربانی بود

 .هق تبدیل شداشک هام به هق

 .من رفتارم باهاش... خیلی بد بود -

 .آروم دست هام رو بین دست های گرمش گرفت



 ...تو حق داشتی -

 .هق ادامه دادم: حق نداشتم برنا... نداشتمبا هق

که اسمی از مهال پیشت نیاورد، باز گناه بود. با ایناون بی
 .هم کشته شد

 .ادامه حرفم رو با صدای آرومی گرفت

 ...اون هم به بدترین شکل ممکن -

 .چینی به ابروهام دادم

 دست های برنا رو فشار کوچیکی دادم تا شاید یکم از دردم
 .کم بشه

برنا یکی از دست هاش رو بلند کرد و اشک هام رو پاک 
 .کرد

سرش رو بهم نزدیک کرد و با لحن آرامش بخشش گفت: 
 دیگه این اشک ها رو نریز باشه؟

 .لبخند تلخی زدم

چطور بگم باشه؟ همیشه یه دلیل برای گریه و اشک  -
 .ریختن وجود داره

درد و مشکله؛ با اخم گفت: درسته! زندگی همیشه پر از 
 .نریزیاما سعی کن هرجایی اشک هات رو



 ...جاای به اطراف کرد و ادامه داد: مثالً ایناشاره

 .سرم رو از خجالت پایین انداختم

حق داشت. من خیلی ضعیف بودم و اصالً دوست نداشتم 
 .جوری باشماین

خوام دنیزی که قبل از مهال وجود داشت رو ببینم. من می -
 .خندوندشیطون که همیشه همه رو می همون دنیز

لبخند تلخی زدم و با صدای خیلی آرومی گفتم: اون فقط 
 .ده سالش بود

 .فشار کوچیک به دست هام داد

 .ولی دنیز بود -

 .انگشتش رو روی قلبم گذاشت

 .جا موندهدونم که هنوز هم اینو من می -

**** 

 

 «یک ماه بعد»

**** 



کردم و با شکاکی یه تای نگاهم رو روی برنا متوقف 
 .ابروم رو باال انداختم

آروم لب هاش رو جمع کرد و دو تا باکس توی دستش رو 
 .باال آورد

 .دیروز کل شهر رو ترکوندم تا اینا رو خریدم -

این بار با کنجکاوی جلو رفتم و باکس ها رو از دستش 
 .قاپیدم

همین که باکس اول رو باز کردم با دیدن یه دست لباس، 
 .دهنم از ذوق باز شد

تند لباس ها رو از باکس خارج کردم و مشغول وارسی 
 .کردنشون شدم

یه تیشرت سفید رنگ زیپ دار پسرونه که از آستین هاش 
خورد، با یه شلوار طرح گدایی سه تا خط مشکی می

 .مشکی، جدا همراه همدیگه بودند

شکل همون تیشرت، با این تفاوت که بلندتر بود و یه 
یی طرح مانتو داشت، همراه شلوار مشکی جذب، جورا

 .داخل باکس دومی بود

 با همون ذوقم گفتم: اینا برای منه؟

 .کنارم نشست و تیشرت پسرونه رو به سمت خودش کشید



 .پوشی برای تو باشهاگه این و می -

 .لبخندم پررنگ تر شد و دست هام رو بهم کوبیدم

 .اممن که عاشق تیپ پسرونه -

 .رو به سمتم گرفت کج کرد و تیشرت دخترونه گردنش رو

 .این یکی بیشتر بهت میاد -

 .با لحن پر از شوقی ادامه داد: بدو آماده شو قراره بگردیم

 .از لحنش ذوقی که کرده بودم چند برابر شد

 .از جام بلند شدم بازوش رو کشیدم

 کجا قراره بریم؟ -

روی کرد ی آرومی که این مدت همیشه سعی میخنده
 .صورتش حفظش کنه رو، به صورتش نشوند

 .ام بگههر جا دختر دایی -

 .ی دختر دایی، کل ذوقم پر کشیداز گفتن کلمه

دید، اعصابم که من و فقط به چشم دختر دایی میاز این
 .شدخورد می

 .گیم رو زیاد نشون ندمسعی کردم کالفه

 .خوب تو برو آماده شو که منم آماده بشمخیلی -



ای، لباس های خودش رو برداشت بدون گفتن حرف اضافه
 .و از اتاقم بیرون رفت

ای، با رفتنش حرصی بالش رو چنگ زدم و با جیغ خفه
 .به طرف دیوار پرت کردم

 .پسره احمق! کِل زندگیمه، بعد به من میگه دختر دایی -

 .ادا شو در آوردم

 .ام بگههر جا دختر دایی -

طور که داشتم لباس ها رو ونپوف کشداری کردم و هم
 .کردمپوشیدم زیر لب غرغر میمی

 .طور باز گذاشتمموهام رو همون

 (:روسری برام نیاورده، منم که متنفر از روسری

 .یه جفت کفش مشکی اسپرت هم پوشیدم

 .وقتی کامالً از خودم راضی شدم، از اتاق بیرون رفتم

 .امپشت در اتاقش داد زدم: من آماده

کرد، از اتاقش ور که داشت موهاش رو مرتب میطهمون
 .بیرون اومد و لبخندی زد



رو به روم ایستاد و کاله مشکی رنگ داخل دستش رو، 
آروم روی موهام گذاشت و زیر گوشم نجوا گونه گفت: 

 جوری بیایی، درسته؟خواستی اینمطمئنم که نمی

 اخمی کردم و با حرص گفتم: حاال اجباریه؟

کرد و گفت: خداروشکر کن که خودم مثل من اخمی 
 .همراهتم؛ وگرنه مجبور بودی روسری سرت کنی

 .کرد دنبالش برم با ابروش اشاره

که کاله رو روی سرم مرتب دوباره پوفی کردم و در حالی
 .کردم، همراهش از پله ها پایین رفتممی

 .گفت که چی رو کجا بزارندعمه داشت به کارگر ها می

ه عمه خانوم تصمیم گرفته بود تغییر چند روزی بود ک
 .کرددکوراسیون بده و این ما رو خیلی کالفه می

 .البته از طرفی بهترین تصمیم رو گرفته بود

چرا باید دکوراسیونی که یه فرد مرده چیده بود رو، توی 
 خونه متحمل بشیم؟

ام اومد که با یادآوری مهال، سوزی از کف پام تا پیشونی
 .کنمباعث شد لرزی ب



با تکون خوردن دستی جلوی صورتم، به خودم اومدم و 
 .کم کم صدا های اطرافم رسا شد

 دخترم کجایی؟ -

 .عمه شکاک این رو ازم پرسید

لبخند آرومی زدم و با لحن آروم تری گفتم: ببخشید! چیزی 
 گفتید؟

 .لبخند گرمی زد و نگاهی به سر تا پام انداخت

بهتون میاد که با هم ست گفتم چقدر ماه شدید! خیلی  -
 .بشید

 .با برنا نگاهی بهم انداختیم و لبخندی به عمه زدیم

 .ممنونم عمه جونم -

 .برنا با عجله گفت: برای نهار و شام منتظر ما نباشید

 .با ذوق دست هام رو بهم کوبیدم

 .یعنی شب هم نیستیم -

 .نوچی گفت و همراهش ابرویی باال انداخت

انگشت کشید و همون انگشت رو ی چشمش عمه به گوشه
 .ی چشم برنا کشیدی چشم من و بعدش گوشهاول گوشه



 .داداین کار رو برای محافظت از چشم زدن انجام می

 .بهتون خوش بگذره -

 .با برنا از عمه خداحافظی کردیم و از خونه بیرون رفتیم

**** 

 

نگاه دقیقی بهش انداختم و تو یه حرکت خیلی سریع، 
 .ام رو روی صورتش خالی کردمبستنی مقداری از

 .ام خیره شده بودمبا افسوس به بستنی هدر رفته

حرکت موند و بعد وقتی کارم رو تحلیل کرد، برنا اول بی
 .با چشم های باز نگاهش رو بهم داد

سعی کردم مظلوم بنظر برسم تا از مرگ احتمالی که در 
 .انتظارم بود، جلوگیری کنم

کشید و اون مقدار بستنی رو از روی دستی به صورتش 
طور که سعی داشت دستش صورتش پاک کرد و همون

 کار کردی؟رو تمیز کنه با لحن عصبی گفت: تو االن چی

دندون هام رو بهش نشون دادم و با خونسردی مشغول 
 .ام شدمخوردن بستنی



طور که به سمت سرش رو چند باری تکون داد و همین
 .رفت، حرصی گفت: دارم براتشیر آب کنار دکه می

 .شست، خیره بودمبا ذوق بهش که داشت صورتش رو می

 .خوشگذرونی بدون شیطنت، امکان نداره

صورتش رو با آستینش پاک کرد و با حرص بهم نزدیک 
 .شد

 .کم کم از نگاه پر از حرصش ترسیدم و چند قدم عقب رفتم

که ام رو بین انگشت هام شکستم و قبل اینچوب بستنی
 .بخواد به طرفم بیاد، پا به فرار گذاشتم

 .کشمتصبر کن! دنیز می -

شدم و با ذوق با خنده از بین درخت های پارک رد می
 .خندیدممی

سرم رو به عقب چرخوندم. با دیدنش که با تمام توان به 
 .ام چند برابر شددوید، خندهسمتم می

براش زبون درازی کردم که دندون هاش رو روی هم 
 .فشار داد

با برخورد به فردی، تموم موهام روی صورتم نشست و 
 .باعث شد همراه اون فرد روی زمین بیوفتم



تونستم چیزی رو از اتفاق پیش اومده شکه بودم و نمی
 .تحلیل کنم

 

 

ام پیچید باعث شد سریع تشخیص عطر تلخی که داخل بینی
 .بدم ماِل یه مرده

رو از روی صورتم  دستش روی موهام نشست و اون ها
 .کنار زد

 .ی جذابش افتادنگاهم به چهره

 .شک نداشتم از خجالت شبیه لبو شده بودم

 .داداش عذابم مینگاه خیره

ام، از با پیچیدن درد بدی داخل بازوم و بلند شدن یهویی
 .شک افتادنم خارج شدم

بخاطر درد بازوم آخی گفتم و به سمت مسببش برگشتم. با 
 .که حاال واقعاً عصبی بود، ترسیدم دیدن برنایی

اون پسر جوون و البته جذاب، از جاش بلند شد و 
 .طور که با بهت بهم خیره بود دستی به موهاش کشیدهمون



 نکنه دختر ندیده؟

ام رو بین انگشت های برنا دوباره همون بازوی درد دیده
پر قدرتش فشار داد و رو به اون پسِر، عصبی غرید: اون 

 .ت رو درویش کن تا نبستمشونچشم ها

پسِر ابرویی باال انداخت و بدون برداشتن نگاهش با 
 .خونسردی گفت: اگه تونستی ببند

 .جان؟ چقدر هم پررو بود

شناسه. از همین االن تفریحمون رو به این برنا رو نمی
 .دیدمدعوا می

ی اون پسِر رو برنا بازوی من و ول کرد و عصبی یقه
 .گرفت

 خوای ببندمشون؟پس که می مرتیکه -

بخاطر قرار گیری برنا رو به روش، نگاهش از من گرفته 
 .شد

اون خیلی خونسرد بود و برنا برعکس داشت از شدت 
 .شدعصبانیت منفجر می

 .با نشستن اولین مشت روی صورتش، جیغم به هوا رفت



ی برنا رو گرفت و مشت پر این دفعه اون پسر هم یقه
 .صورت برنا کردی قدرتی حواله

 .به گریه افتادم و بینشون قرار گرفتم

-  ً  !برنا... لطفا

برنا با دست من و به عقب هدایت کرد تا از برخورد 
 .ضربه بهم جلوگیری کنه

دوباره مشت ها و لگد هاشون رو به هم حواله کردند. 
بدون توجه به من داشتند تا سر حد مرگ همدیگه رو 

 .زدندمی

اومدند، کشیده تا پسر که به سمتمون می نگاهم به سمت چند
شد. دلم خوش بود که اومدند جداشون کنند؛ ولی وقتی به 

 .برنا حمله کردند، نفسم رفت

 !پنج نفر به یه نفر

 .جیغ هام اوج گرفت

 .کمک! لطفاً بس کنید. کمک کنید -

سه نفر از پشت برنا رو گرفته بودند و دو نفر که یکیشون 
 .مشغول کتک زدنش بودند شامل همون پسر بود،

  .قلبم درد گرفت



 .بس... کنید. کشتینش -

 .کشتاون داشت عشق من و می

مردم زیادی سعی داشتند جداشون کنند؛ اما اون پنج نفر 
 .قسط عقب کشیدن نداشتند

 .تمام توانم رو جمع کردم و خودم رو سپر برنا کردم

 .ام جیغ آخر رو زدمبا گلوی زخمی

 !کنم. کافیهازت خواهش می -

همین حرفم کافی بود تا مشتی که سعی داشت به صورت 
 .برنا بزنه، توی هوا معلق بشه

جون و با صدای ضعیفی گفت: ال... تماسش... برنا بی
 .ن... نکن

 .کردام شده بود و هیچ حرکتی نمیاون پسر باز هم خیره

برنا به سختی سرش رو بلند کرد و با ناتوانی گفت: اون 
 .های کثی... فت رو از روش بردار چشم...

سریع نگاهم رو از اون پسر نفرت انگیز گرفتم و به سمت 
 .برنا چرخیدم

کل صورتش خونی بود و به زور اون سه نفر، روی 
 .پاهاش ایستاده بود



با عصبانیت به سمت اون پسر برگشت و سیلی محکمی 
 .به صورتش زدم

بینی چه پشت بندش فریاد زدم: چطور جرعت کردی؟ می
 بالیی سرش آوردی؟

سر رو به اون سه نفر فریاد زدم: ولش کنید. الت های بی
  ...و پا

همین که ولش کردند، سریع زیر بغلش رو گرفتم و نگاه 
 .پر از نفرتم رو به اون پسر دادم

 .دستش روی جایی که بهش سیلی زده بودم، نشسته بود

بود. وقتی نگاهم رو روی خودش دید آروم گفت: حقش 
اون داشت روی کسی که ازش خوشم میاد، غیرت خرج 

 .کردمی

 .دهنم از این حرفش باز شد

 .این مرتیکه دیگه زیادی پررو بود

برنا وزنش رو از روی من برداشت و با دهن پر از خون 
 !کشمتبه سختی گفت: می

چند تا مرد اون چهار نفر رو دور کردند. حاال فقط اون 
ن هم یه پسر سعی داشت دورش کنه، پسِر مونده بود که او

 .کردولی مقاومت می



برنا دستی به زخم های ناجور صورتش کشید و صورتش 
 .رو جمع کرد

 ً  !آروم رو به برنا گفتم: بیا بریم. لطفا

دندون هاش رو روی هم فشار داد و غرید: هنوز نگاه 
 .کنهمی

 .نگاهم به سمت اون پسر چرخید

با صدای بلندی رو به  اونی که سعی داشت دورش کنه،
 .هر دو تاشون گفت: داداشای گلم، بس کنید

 .رو به من کرد و با مالیمت گفت: خواهرم تو ببرش

 .صورتم رو جمع کردم

 .کنهکنم؛ ولی همراهی نمیمن سعی می -

دونستم، حاال آروم شده اون پسر که حتی اسمش هم نمی
 .زدبود و حرفی نمی

 .اومدمی لبش پاره شده بود و ازش خون

 .زیر چشمش هم گود افتاده بود

همین! برنا صورتش داغون شده بود. خب حق هم داره، 
 .باالخره پنج نفر بودند



که برنا دوباره فوران کنه، هلش دادم تا ازشون قبل این
 .دور بشیم

 .صدای اون پسر بلند شد

 صبر کن ببینم. کجا داری میری؟ -

 .ادمسرم رو نچرخوندم و به راهم ادامه د

 .بلندتر گفت: من راحت پیدات نکردم

 .برنا عصبی خواست برگرده که تند مانعش شدم

 .چند نفر هم مانع اون پسر شده بودند

 .خواد آدم بشهشه. نمیآدم نمی -

 .دوباره هلش دادم

 .ولش کن. لطفاً بیا بریم -

اومد کشید و همراهم دستی به لبش که داشت ازش خون می
 .راه افتاد

 .جایی که ماشین رو پارک کرده بود رفتیم به سمت

 .با دیدن حالش بغض بدی گلوم رو گرفته بود

 .به سمت همون شیر آبی که صورتش رو شسته بود رفتیم

 .روی پاش نشست و شیر رو باز کرد



کردم، همش تقصیر من بود. اگه اون کار احمقانه رو نمی
 .شدجوری نمیاالن این

با هر قطره آبی که بهش چند مشت آب به صورتش زد. 
 .گفتکرد ولی آخ نمیخورد، اخمی میمی

سریع به سمت ماشین رفتم و از داخل داشبورد، بسته 
 .دستمال کاغذی رو بیرون آوردم

 .چند تا دستمال رو بیرون آوردم و به سمت برنا رفتم

ی پا بلند شدم و صورتش رو با مالیمت خشک روی پنجه
 .کردم

کردم: همش تقصیر مدام تکرار می طور هم با بغضهمون
 .من بود

گی گفت: معلومه که تقصیر تو بود. آدم به برنا با کالفه
 .ندازهاکنه؛ ولی خودش رو روش نمییکی برخورد هم می

دستم رو با حرص روی زخمش فشار دادم که از درد لبش 
 .رو گزید

 این که روش افتادم تقصیر منه؟ -

 .پشت سرم چرخیدمرو ازش گرفتم و با حرص به 

 .من تعادلم رو از دست دادم -



بدون تغییر حالت گفت: گیریم که تعادلت رو از دست 
 شدی؟دادی. چرا از روش بلند نمی

ً دلیل این همه غیرت، یه حس  بهش نگاه کردم. واقعا
 ...برادری بود یا

  .پوزخندی زدم

 .شهباشه. هر چقدر راجبش بحث کنیم، بدتر می -

 .ریم بیمارستاناالن بهتره ب

 با اخم گفت: بیمارستان چرا؟

ش گره اکه نگاهم روی کبودی پیشونیآروم در حالی
خورده بود گفتم: زخم هات عمیقه. خدایی نکرده عفونت 

 .کنهمی

 .خوادبا همون اخم ثابتش گفت: نمی

 .لب هام رو روی هم فشار دادم

 .کنم. بخاطر من بیا بریمبرنا... ازت خواهش می -

 .یکم خیره نگاهم کرد که سعی کردم با التماس نگاهش کنم

 .آخرش نفس عمیقی کشید و به سمت ماشینش رفت

 .باشه بریم -



 .لبخندی زدم و تند سوار شدم

*** 

 

 .نگاهم روی ساعت مچی برنا قفل شده بود

ساعت چهار بعدازظهر بود و ما نهار هم نخورده بودیم. 
 .شدامروز چه رویا هایی داشتم و چی 

طور که نگاهش روی جاده زوم بود آروم گفت: همون
 حرف هام رو یادت نرفته که؟

 !یادمه -

قرار بود بگیم خصومت حل شده تا دیگه عمه اینا پیگیری 
 .نکنند

 !سرم رو به شیشه تکیه دادم و با بغض گفتم: ببخشید

 .نگاه گذرایی بهم انداخت و لبخند کجی زد

 چرا؟ -

ون این بالیی که سرت اومد تقصیر با همون بغضم گفتم: چ
 .من بود



ام. این دفعه با لحن مهربونی گفت: انگار یادت رفته من کی
ی همیشه حاضر در باید خدمت عرض کنم من پسر عمه

 .امی جناب عالیصحنه

  .اراده روی لب هام نشستلبخندی بی

زد و یا مثل امروز کتک اون همیشه بخاطر من کتک می
 .خوردمی

و به دندون گرفتم و با لبخند گفتم: یادم نرفته؛ ولی لبم ر
 .جوری کتک نخوردیخوب هیچ وقت این

با اخم و لحن دلخور گفت: فقط خوردم؟ یعنی نزدم؟ یعنی 
 میگی من ضعیفم؟

که بهش بگن ضعیف، نگاه چپکی بهش انداختم. از این
 .متنفر بود. همون موقع به خونه رسیدیم

 .تظر به سمتم برگشتماشین رو متوقف کرد و من

 .سرم رو عقب کشیدم

کی گفته تو ضعیفی؟ حق داری! فیلم هندی که نیست پنج  -
 .نفر و بزنی

 .کج خندید و چیزی نگفت



با هم از ماشین پیاده شدیم. سوییچ هارو به راننده متعجب 
 .داد تا ماشین رو پارک کنه

حالی گفت: لطفاً اگه موج سواالت به سمتم کج شد، با بی
 .خودت جواب بده. من حوصله ندارم

 .آروم سرم رو تکون دادم

زنگ خونه رو فشار دادم که بعد از چند لحظه، خاله 
 .نرگس در رو باز کرد

 .لبخندش با دیدن برنا به جیغ تبدیل شد

اش زد و ترسیده گفت: وایی پسرم این چه چنگی به گونه
 !وضعشه؟ خدای من

 .تو جواب بدهبرنا نگاهی به من انداخت که یعنی 

رو به خاله نرگس آروم گفتم: خاله جونم... یه دعوای ریز 
 .کردیم

ام رو بهم ی ریز، انگشت شصت و اشارهبا گفتن کلمه
 .نزدیک کردم و لبخندی هم زدم

خاله دوباره نگران گفت: ریز؟ خاک به سرم. پسرم داغون 
 .شده

 .با سر و صدای خاله، عمه هراسون به سمتمون اومد



 .که زد باعث شد هر دو صورتمون رو جمع کنیمجیغی 

ای  دستی که عمه بهمون برسه، برنا با حالت بامزهقبل این
 .به پشت گردنش کشید و به سمتم خم شد

 .جان من یه جوری دست به سرش کن من دارم میرم -

 .خواست از کنارم رد بشه که سریع بازوش رو گرفتم

 .من از پس عمه بر نمیام -

 .اش نگیرهدندون گرفت تا خنده لبش رو به

اش زد و آروم تر گفت: عمه هم مثل خاله چنگی به گونه
 شکلیه؟ شده؟ این چه وضعشه؟ صورتت چرا اینچی

 .فاز شوخی گرفتم و بازوی برنا رو گرفتم

وزنم رو روی برنا انداختم و رو به عمه با لبخند گفتم: 
باال سرش چیزی نیست عمه جونم، یکم درگیر شدیم که این 

 .اومد

 عمه با چشم های باز گفت: درگیر شدید؟ شما دو تا؟

 .سرم رو باال پایین کردم

 .آره دیگه. فقط یکم زدمش -

این بار برنا با بهت به سمتم برگشت و تقریباً داد زد: چ... 
 ی؟



 .خندیدماش میریز ریز به قیافه

عمه عصبی گفت: برید این لباس های خونی رو عوض 
 .گردیدکنید و بر

 .برگردید رو جوری گفت که ترسیدم

 .خواستم حرفی بزنم که برنا از پشت هلم داد تا برم

 .ای بهش رفتم و جلوتر ازش راه افتادمچشم غره

 .پله ها رو طی کردیم و کنار اتاق برنا ایستادیم

وارد اتاقش شد و خواست در و ببنده که سریع در رو هل 
 .دادم و وارد اتاقش شدم

 .ابرویی باال رفته بهم خیره بودمبا 

 اخمی کردم و تند گفتم: خب چیه؟

 .ی قدی اتاقش رفتنگاهش رو ازم گرفت و به سمت آینه

 .که نگاهش به خودش افتاد، چشم هاش رو بستهمین

 ببین چه بالیی سر صورت جذابت اومده؟ -

 .با لحن شادی این و گفتم

 .با اخم چشم هاش رو باز کرد

 .جذابمهنوزم  -



طوره؛ ولی بجاش با لحن پر از شیطنتی خواستم بگم همین
 .گفتم: اعتماد بنفست تو علقم

 .لبخندی زد

 .فکر نکنم جا بشه -

 .دست هام رو تو هم قفل کرد

 .کنمنه غصه نخور، من جاش می -

به در اتاق اشاره کرد و گفت: اگه اجازه بدی لباس عوض 
 .کنم. خودت هم برو عوضشون کن

ام گفتم: این ست میقی کشیدم و با لب های جمع شدهنفس ع
 .شدن برامون شوم بود

که بزارم حرفی برنه، از اتاقش بیرون رفتم و وارد قبل این
 .اتاق خودم شدم

 

* 

 

شه عمه با لحن نگران و در عین حال محکمی گفت: می
 واضع بگید امروز چه اتفاقی افتاد؟

 .ی کردمبرنا خواست حرف بزنه که سریع پیش دست



زدیم، راستش امروز که من و برنا داشتیم با هم حرف می -
 .یه پسره از قسط به برنا تنه زد

با اخم گفت: بخاطر یه تنه « شوهر عمه»عمو حسام
 چنین دعوا کردید؟این

 .بدون فکر دهن باز کردم

 .نه... آخه اون پسر یه حرف بد زد -

 این دفعه بابا اخم کرد و گفت: چه حرفی؟

 چی بگم؟ حاال

 نگاهم رو به برنا دادم و آروم گفتم: چه حرفی؟

ای کرد و رو به بابا گفت: فحش داد. منم اولش دندون قرچه
نخواستم درگیر بشم؛ اما بدجور روی مخم رفت. بعدش 

 .بینیدهم چهار نفر ریختن سرم که حاصل شد اینی که می

 .با جمله آخرش به زخم های صورتش اشاره کرد

 .اش رفتمطر حرکتش، قربون صدقهتو دلم بخا

  .چقدر هم مظلوم بود

ای نیست ی ما خانوادهبابا با همون اخمش گفت: خانواده
بگن پسرشون قلدر  که مردم پشت سرش حرف بزنن و

 .بود



هوا گفت: اما با وجود مهال، دیگه عمه تند و بی
 ....امون از این حرف ها گذشتخانواده

 .حرفی زد که سریع ساکت شدیهو انگاری متوجه شد چه 

کس جرعت حرف همه جمع تو سکوت فرو رفت. هیچ
 .زدن نداشت

 .صدای پر از بغض عمه، سکوت سنگین رو شکست

کرد دختری به مهربونی مهال، یه قاتل کی فکرش رو می -
 رحم بشه؟روانی و بی

 .بابا عصبی گفت: بحث ما این نیست

و با بغض  عمه بدون توجه بهش نگاهی به من انداخت
 ...ثابتش ادامه داد: من و نازنین و مهال

 .یه اکیپ سه نفره و خیلی صمیمی بودیم

 .با این حرفش، دهنم از تعجب باز شد

 چطور ممکنه؟ عمه چی داره میگه؟

ی عصبی بابا و نگاه های متعجب من بدون توجه به چهره
و برنا ادامه داد: مهال تو دانشگاهمون لقب مهربون رو 

بود. اون دختر مهربون و خوش برخوردی بود. گرفته 
 ...خیلی مهربون



اومد، با با نازنین خیلی صمیمی بودند. تا دعوایی پیش می
 .کردیمدل و جون از همدیگه دفاع می

 .که... آرمین به دانشگاه ما اومدهمه چیز خوب بود تا این

گی گفت: االن جای حرفش که رسید، عمو با کالفهبه این
 .ن این حرف ها نیستوقت گفت

عمه نگاه گذرایی بهش انداخت و دوباره موضوعش رو 
 .ادامه داد

دونستند مهال همون روز اول، دلش رو بهش باخت. نمی -
گفت. وقتی داداش منه. مهال هر روز میومد و ازش می

فهمید داداشمه، کلی خواهش کرد براش یه کاری بکنم؛ 
ه. نازنین از این منم که از خدام بود مهال عروسمون بش
دونست مهال چقدر عالقه بیشتر از من خبر داشت. اون می

 .شیفته آرمین شده

آهی کشید و ادامه داد: یه روز مهال با گریه پیشم اومد. 
وقتی ازش پرسیدم چی شده، با دردناک ترین جواب عمرم 
رو به رو شدم. اون بهم گفت نازنین رو با آرمین دیده. 

نینه. گفت دوستی که برام فراتر از گفت آرمین عاشق ناز
خواهر بود، با عشقم بهم خیانت کرد. اون رفت. رفت تا 
دیگه نباشه و درد نکشه. با یه مرد پیر ازدواج کرد. دیگه 
ازش خبر نداشتم. نازنین گفت تقصیر خودش نبوده؛ اما 



آرمین مهال رو دوست نداشته. گفت نتونسته جلوی قلبش 
 .سر خم کنه

پاک کرد. همه ساکت محو گفته های عمه  اشک هاش رو
بودیم. بابا و عمو، انگار به گذشته سفر کرده بودند. عمه 

کرد. فقط من و برنا بودیم هم که تو عمق گذشته سیر می
که شکه از گفته های عمه، به لب هاش خیره بودیم تا 

 .اش رو بشنویمادامه

 .صدای پر از بغضش تو فضا پیچید

آرمین با نازنین ازدواج کرد و بهم رسیدند. مدت ها بعد،  -
من از مهال هیچ خبری نداشتم. روزی که با حسام ازدواج 

ام حضور کردم، کلی دنبالش گشتم تا بتونه تو عروسی
داشته باشه؛ اما نتونستم پیداش کنم. مدت ها گذشت و وقتی 
برنا به دنیا اومد، فهمیدم مهال هم بچه دار شده. گفتند 

اش، بخاطر بیماری از به دنیا اومدن بچه شوهرش قبل
مرده بود. خالصه که بعد از حدود یه سال، نازنین هم 
حامله شد. همه چیز خیلی خوب بود. حال نازنین هم کامال 

 ...طبیعی بود. اما روز تولد دنیز

 .با فریاد بابا، حرفش قطع شد

-  ً  !ترانه بس کن. بس کن لطفا



ه بابا خیره بود. عمو حسام عمه ساکت شده بود و با گریه ب
 .هم غمگین بود

 .تو دادگاه به مهال حکم سنگینی داده شد

ای که پنج بار اعدام شد و دوباره برگشت. ششمین دفعه
 .اعدامش کردند، ُمرد

 .برای دافنه هم ده سال حکم بریدند

 !اما خیلی برام عجیبه

 قدر خوب بوده باشه؟چطور امکان داره مهال این

 شن؟های خوب هم بد مییعنی آدم 

 پس دافنه چرا بد بود؟

 یعنی بخاطر برنا بد شد؟

 !کنه و من و ضعیفعشق واقعاً چیز بدیه! بقیه رو بد می

برنا آروم از جاش بلند شد و رو به جمع گفت: اگه ایرادی 
 !امخوام به اتاقم برم. خستهنداره، من می

 .یرمکسی حرفی نزد. منم بلند شدم و آروم گفتم: منم م

 .همه تو سکوت بودند. جو سنگین شده بود

 .همراه برنا از پذیرایی بیرون رفتیم



دایی نازنین حق میدم. برنا با لحن آرومی گفت: من به زن
شه به اجبار کسی رو مجبور عشق که زوری نیست. نمی

 .به عاشقی کرد

 .آهی کشیدم و سکوت رو ترجیح دادم

که پر از درد سکوتی که پر از حرف بود. حرف هایی 
 .بود. درد هایی که حاصل این سرگذشت تلخ بود

 .کنار در اتاق هامون ایستادیم

ای گفت: به هر حال من فقط چند روز برنا با لحن گرفته
خوام با رفتنم باز هم این درد ها تو دیگه هستم؛ اما نمی

 .این خونه وجود داشته باشه

شکنه و همین حرفش کافی بود تا بغض حاضر تو گلوم، ب
 .اشک هام جاری بشه

 .چشم هاش رو با اخم بست و بهم نزدیک شد

با دستش اشک هام رو پاک کرد و با محبت گفت: من 
 نگفتم تا گریه کنی. مگه قول ندادی گریه نکنی؟

 .نگاه خیسم رو به صورت مهربونش دادم

 .کنهببخشید؛ اما فکرش هم ناراحتم می -



کردی تا آخر عمرت میلبخند آرومی زد و گفت: مگه فکر 
 مونی؟پیش من می

 .ای اضافه کردبه همون لبخندش، لحن بامزه

 .شه که تا آخر عمرت ور دل من بشینیبابا نمی -

 .شیکنی، صاحب خانواده میتو ازدواج می

 .کنیبا همون بغضم گفتم: آره... تو هم ازدواج می

چند قدم ازش دور شدم و لبخندی به اجبار روی لبم 
 .دمنشون

مونیم. باالخره که باید گی هامون نمیهمیشه که مثل بچه -
 .نقش ها عوض بشه

شد. سد چشم هام لبخندم هر لحظه داشت بزرگ تر می
اومد؛ اما لب هام هنوز شکسته بود و اشکم بند نمی

خندید. نه از روی خوشی، از روی دردی که داشت از می
این دردم  خواستم متوجهخورد. نمیدرون وجودم رو می

 .خواستمخواستم بفهمه چقدر حالم بده. نمیبشه. نمی

بزار همین جوری پیش بریم. بزار من عاشق باشم و اون 
 .نباشه. بزار ازش دور باشم تا خورد نشم



دونم برنا بد نیست؛ اما من االن تو وضعیت مهال گیر می
افتادم. بزار نفهمه تا منم مثل مهال نشم. بزار همین دنیزی 

 .هستم بمونم که

نگاهم روش زوم بود و این بار با بغض پوست لبم رو 
 .کندممی

 .صدای آرومش به گوش رسید

ی ما همینی که هست شه. رابطهنقش ها عوض نمی -
مونه. حتی اگه هر دو تامون هم ازدواج کنیم. حتی اگه می

تو دورترین نقطه از هم زندگی کنیم، باز هم من همیشه 
هیچ وقت اجازه نمیدم کسی اذیتت کنه. حامی تو هستم و 

 .این و بهت قول میدم

لبخند تلخی روی لبم نشست. تلخ بود. به اندازه حالی که 
 .داشتم تلخ بود

* 

 

گوشم رو به تیک تاک ساعت سپرده بودم و افکارم با هر 
ای شد. قلبم بیشتر از هر وقت دیگهتیک تاکش، پراکنده می

 .کردتابی میبی

 ...تیک تاک... تیک تاکتیک تاک... 



 .شدگذشت و دیگه هیچ چیز مثل این لحظه نمیوقت می

 ...فقط چند ساعت دیگه

 .کردچند ساعت دیگه، سرنوشت تغییر می

 .شدچند ساعت دیگه، نقش ها عوض می

چرخه؟ با کنه؟ چرخ گردون چجوری میفکرش و می کی
 شه؟ روی کدوم گزینه؟چه سرعتی؟ چجوری متوقف می

دفعه، با گذر همین چند ساعت، بازی جدید سرنوشت این 
 با من چیه؟

 این دفعه قراره چه چاشنی به این همه تلخی اضافه کنه؟

 .ای از بین نمیرهی تلخی، با هیچ مزههر چند مزه

لبخندم تلخ شده بود و نگاهم روی در اتاقم قفل بود. هر 
لحظه منتظر بودم، ظاهری که برای آخرین بار قراره 

 .ببینمش رو، ببینم

انگار عقربه ها بین هم مسابقه داشتند. هر سه تالش 
 .کردند از اون یکی جلو بزنندمی

با شنیدن صدای تق تق در، شدت ضربان قلبم کند شد. 
 .شاید هم دیگه نزد



ای که در اتاقم با دست این آخرین بار بود. آخرین دفعه
 .شداون زده می

 .گرفتهیکلش بین چهار چوب در قرار 

زخم های صورتش هنوز هم بود. هه! تنها یادگاری که از 
 .برد؛ همین زخم های صورتش بودمن همراه خودش می

 .بود صورتش سرشار از غصه

 .آروم در رو پشت سرش بست و به سمتم اومد

 .با لحن خش داری گفت: دیگه دارم میرم

 .از جام بلند شدم و بغضم رو قورت دادم

رفت. بزار بره حس من هم از بین میرفت، شاید اگه می
 .و دور باشه

 .بزار دیگه نباشه. من که از پس خودم بر میام

 تا کی باید به یکی تکیه کنم؟

 .دیگه وقتشه خودم به خودم تکیه کنم

 .وقتشه بغض و ضعف رو کنار بزارم

 .لبخند آرومی مهمون لب هام کردم

 .میری؟ برو خدا به همراهت -



دستم رو گرفت. کف دستم رو جلوی نفس عمیقی کشید و 
 .خودش گرفت و یه پاکت سفید رو روی کف دستم گذاشت

 .نگاه متعجبم رو از دستم گرفتم و بهش دوختم

نوشتم که هیچ وقت نتونستم  جا حرف هایی رومن این -
بهت بگم. این و زمانی بخون که مطمئن شدی از کشور 

ام عمل ستهبیرون رفتم. وقتی هم خوندی، سعی کن به خوا
 .کنی

پاکت نامه رو روی میز عسلی گذاشتم و سرم رو تکون 
 .دادم

 یعنی چی رو داخلش نوشته؟

 .صدای خش دارش بلند شد

خوام به فرودگاه جا ازت خداحافظی کنم. نمیاومدم این -
شه؛ برای همین جوری خداحافظی سخت میبیایی. اون

 .بهتره همین جا خداحافظی کنیم

 فقط از من براش سخته؟ یعنی خداحافظی

خواستم برم. برای من خیلی سخت تر البته خودم هم نمی
 .بود

 !کنی؟ بغل آخربا لبخند تلخی گفت: بغلم می



 !داری گفتم: بغل آخرام کشیدم و با لحن خشدستی به بینی

به سمتش رفتم و بغلش کردم. دستش هاش رو دورم حلقه 
 .کرد و آروم به خودش فشارم داد

 !تونستم تنگ کردم. آخرین بغلدست هام رو تا میحلقه 

 .نفس عمیقی کشیدم و ازش فاصله گرفتم

دست هام رو گرفت و با آروم ترین لحن ممکن گفت: 
مواظب خودت باش. هیچ وقت ضعف نکن. سعی کن تو 

 .هر شرایطی محکم باشی. به هر کسی اطمینان نکن

 .سرم رو چند باری باال پایین کردم

 .سپارمتظب خودت باش. به خدا میتو هم موا -

  .همین! ازم رو برگردوند و رفت

 .رفت و تنهام گذاشت. رفت تا دیگه نباشه

 .کلمه ها هم گاهی پر از دردن

 .ی "خداحافظ" کلی بهت درد میدههمین کلمه

با یادآوری نامه، نگاهم رو از در بسته گرفتم و به نامه 
 .بخونشخیره شدم. گفت بزار از کشور برم، بعد 

**** 



 

رفت، وقت گذشته بود. بیشتر از اون چیزی که انتظار می
  .وقت گذشته بود

اتاقم تو تاریکی فرو رفته بود. نور خیلی کمی از پنجره 
شد. َجّوش خیلی دل گیر بود. وقتش رسیده وارد اتاق می

بود اون نامه رو بخونم. دیگه باید به کنجکاوی که بهم 
 .دادمغالب شده بود، جوابی می

 .با دست های لرزونم بازش کردم

تونه رو در رو بزنه. خیلی حرف ها هست که آدم نمی"
 .جا هم یکی از همون حرف ها رو نوشتماین

دونم چنان گفتنش برام سخته که حتی توی نوشتن هم نمی
 .گماز کجا باید شروع کنم؛ اما می

دنیز، من دوست دارم. نه یه دوست داشتن عادی، من 
ت بودم. تو همیشه دختری بودی که با تک تک رفتار عاشق

بردی. متأسفم! ببخشید که ناخواسته چنین هات، ازم دل می
خواستم؛ اما دلم رو بهت حسی بهت پیدا کردم. من نمی

 .باختم

دونم اآلن با خودت میگی، اون از نزدیکی من می
طور نیست. من کل این چند سال سٔواستفاده کرده؛ اما این



مخفی کردم تا ازم نفرت به دل نگیری.  احساسم رورو، 
اش کردم تا این دوستی نزدیکمون، از هم نپاشه. مخفی

مونه و باالخره بیرون میاد. حاال ولی ماه که پشت ابر نمی
که از احساسم با خبر شدی، خواستم بدونی که رفتنم 

ام رو دفنش کنم. . رفتم تا عشق ناخواستهبخاطر تو بود
خوام تا وقت بهم زنگ نزنی. میخوام هیچازت می

تونی ازم دور باشی و تو دفنش، بهم کمک کنی. من می
تصمیم گرفتم دیگه به ایران برنگردم؛ اما اگه هر کدوم از 
ً تو  اعضای خانواده خواست برای دیدنم بیاد، لطفا
همراهش نیا. امیدوارم ازم نفرت به دل نگیری و بدونی 

 ".خوامواستم و میمن همیشه منفعتت رو خ

 *دوستدار تو برنا*

شدم و به نوشته ها لرزید. داشتم خفه میدستم هام می
 .اطمینان نداشتم

 ...دوباره از اول خوندمش. دوباره و دوباره

 .نه! انگار نوشته ها حقیقت داشت

اراده روی لبم نشست. یعنی عشق من یه طرفه لبخندی بی
 نبود؟

 احمق بود؟ چطور ممکنه؟ یعنی برنا انقد



 یعنی اون نتونست بفهمه من دوستش دارم؟

 .لبخندم پر کشید و اشک هام جون گرفت

 .دادمبا ناباوری سرم رو به طرفین تکون می

 !اون... خدایا! چطور ممکنه؟

 .به سختی از جام بلند شدم و پنجره رو باز کردم

 .سرم رو از پنجره بیرون بردم و چند نفس عمیق کشیدم

 شم؟کنه ازش متنفر میداره؟ چرا فکر میچطور امکان 

 چرا فکر کرده من دوستش ندارم؟

 چرا من متوجه نشدم عاشقمه؟ خدایا یعنی چی؟

 این چه سرنوشتیه؟ چرا این جوری نوشته شده؟

رحم؟ چرا باید موقع رفتنش این رو قدر بیچرا این
شد به حرفش گوش ندم و زودتر بخونمش؟ فهمیدم؟ نمیمی

 شه پروازش کنسل بشه؟یخدایا چی م

 .شدمداشتم از این همه فکر و خیال، دیوونه می

 .دادمخدایا! داشتم زیر بار این همه فشار، جون می

 .کنار پنجره ُسر خوردم و نشستم



ی پاهام رو توی شکمم جمع کردم. هق هق هام تنها وسیله
 .شکست سکوت اتاق بودند

 .حرف هاش تو سرم چرخید

هیچ وقت ضعف نکن. سعی کن  مواظب خودت باش."-
 ".تو هر شرایطی محکم باشی

  محکم باشم؟ اما چجوری؟

 .چنگی به صورتم زدم

 .از شدت هق هق هام، به نفس نفس افتاده بودم

 .بین گریه هام، لبخند تلخی زدم

 .آره... باید محکم باشم

 .ضعف نکنم

 !هه

 .از خودم دنیزی بسازم که به برنا تکیه نکنه

د. کافی بود یه بار به خودش جرعت اون نامردی کر
 .اوفتادیمداد، تا هیچ کدوم گیر این شرایط نمیمی

* 

 



 *****هفت سال بعد*

 *واشنگتن_آمریکا*

 «برنا»

* 

کردم با جواب های کوتاه، به انبوه جمعیت جواب سعی می
 .بدم تا بلکه زودتر راه رو باز کنن

بفهمونه کرد دورشون کنه و آرشام جلوتر از من سعی می
 .برای رفتن عجله داریم

 کالفه بودم و اون ها قسط کنار رفتند نداشتند

 آغای بوران لطفاً بیشتر از کار جدیدتون بگید؟ -

 لطفاً بگید پیشنهاد کاری جدیدتون رو پذیرفتید؟ -

 تونید به کشورتون برگردید؟آغای بوران می -

 ای برای کارتون ندارید؟ایده -

 .زدمفقط کنارشون می

 !برید کنار! وقت نداریم. لطفاً راه و باز کنید -

 .خواست دور بشنگی ازشون میآرشام با کالفه

 .کردراننده هم بهش کمک می



 .باالخره موفق شدند و کنارشون زدند

 .پا تند کردم و با عجله از بینشون گذشتم

راننده در ماشین رو باز کرد. همراه آرشام نشستیم. ماشین 
 .حرکت کرد

 !دادم. برگشتن به ایرانعصبی شقیقه هام رو فشار می

 .این یه تصمیم احمقانه بود

 آرشام با لحن آرومی گفت: حالت خوبه؟

 .سرم رو به دستم تکیه دادم و جوابی ندادم

ی مشترک من و آرشام، راننده پس از مدتی کنار خونه
 .ماشین رو متوقف کرد

 .از کردتند از ماشین پیاده شد و در رو برامون ب

با اعصاب خوردی پیاده شدم و با قدم های تند به سمت 
 .داخل رفتم

 .آرشام پشت سرم اومد و زنگ رو فشار داد

خانم جاسمین در رو باز کرد و با مهربونی خوش اومد 
 .گفت

طور که به سمت به تکون دادن سرم اکتفا کردم و همون
 .کردمرفتم، دکمه های پیراهنم رو باز میاتاقم می



حس خفگی بهم دست داده بود. از وقتی بهم چنین پیشنهادی 
داده شده بود، کل رسانه ها مشغول کسب اطالعات بودند 

کردند. وارد اتاقم شدم و کت ی شهر پیدام میو هر نقطه
و پیراهنم رو از تنم بیرون آوردم. چنگی به موهام زدم و 

شم، روی تختم نشستم. من اگه هیچ پیشنهاد کاری نداشته با
 .عمراً برگردم

جا، چنین راحت نبود که حاال بخوام دل کندنم از اون
 .دوباره این درد رو به خودم تحمیل کنم

 .چند تقه به در اتاقم خورد

پشت بندش آرشام وارد شد و بدون تعارف روی مبل های 
 .رویی نشستروبه

داد مثل من اخم غلیظی بین ابروهاش بود و این نشون می
 .کالفه شده

 حالی گفتم: چته؟ابرویی باال انداختم و با بی

انگار منتظر حرفی از طرف من بود که تند و عصبی 
 گفت: خودت چته؟

اجازه جواب رو بهم نداد و با همون لحنش ادامه داد: عین 
 .کنیبچه کوچولو ها اخم می

 .دست هاش رو از هم باز کرد



ن. خوام برگردم. خوب داداش من پیشنهاد رو رد کنمی -
 همین! دیگه چه مرگته؟

ای کردم و اخم بین ابروهام رو غلیظ تر از دندون قرچه
 .قبل کردم

 .ندارم آرشام حوصله -

 .سرش رو به سمت باال گرفت و نفس عمیقی کشید

ای گفت: شما کی نگاهش رو بهم داد و با لحن مسخره
 حوصله دارید آغای بوران؟

 !شوام غریدم: خفه زیر دندون های چفت شده

این دفعه با لحن آروم و در عین حال مهربونی گفت: 
 کنی؟کار میچی

 .چنگی به موهای پریشونم زدم

 .ردش کن -

تند گفت: نه نه... لطفاً برنا، خوب فکر کن. از روزی که 
جا از ایران رفتیم، هفت سال گذشته. دلیل اومدن تو به این
ه. هم مشخص بود. فکر نکنم دیگه حست باقی مونده باش

شه که همچین پیشنهادی رو رد کرد. همکاری تو هم نمی
گیره. تو نقش اصلی رو جا و هم ایران صورت میاین



گرفتی و اگه ردش کنی، به هردو مون کلی ضرر 
 .رسونیمی

 .کنحاال خوبه خودش همین االن گفت ردش

کردم، حرف هاش درست بود. رو چه اگه عاقالنه فکر می
 کردم؟شورم رو ممنوع میحسابی باید رفتن به ک

لبم رو به دندون گرفتم و با لحن مضطربی گفتم: آرمیس 
 کار کنم؟رو چی

 .لبخند مهربونی زد

میگم باید بین این دو کشور مدام سفر کنی. میایی و  -
 .بینیشمی

تونم ببینمش و ازش دور خوب این هم درست. من می
 .شمنمی

برگردم. شغلم  خواممعلومه که بخاطر دنیز نیست که نمی
تونه ی چیز هاییه که دارم. اما شغلم نمیمهمتر از همه

 .برام مهمتر از آرمیس باشه

 !با دو دلی گفتم: قبوله

**** 

 



 «دنیز»

* 

روپوشم رو از تنم بیرون آوردم و به رخت آویز، آویزون 
 .کردم

ام رو مرتب ی کوچیک ایستادم و روسریرو به روی آینه
 .م زدم و کیفم رو برداشتمکردم. لبخندی به خود

 .امروز هم تموم شد

 .از اتاق بیرون رفتم و درش رو با کلید قفل کردم

 .رو به مرجان با لحن مالیمی گفتم: من دارم میرم عزیزم

 .لبخندی زد و آدامس داخل دهنش رو چرخی داد

 .خسته نباشی گلم. به سالمت -

 .لبخندی به صورت مهربونش زدم و از مطب بیرون رفتم

همین که بیرون اومدم، با دیدن تابلو هایی روی دیوار 
 .ام، ابروهام باال پریدمطب رو به رویی

 " شروین شمس متخصص مغز و اعصاب"

 یعنی دکتر قبلی رفته بود؟



حاال چه این دکتر چه دکتر قبلی، به حال من چه فرقی 
 کنه؟می

پوزخندی زدم و سوار آسانسوری که بین دو مطب بود 
 .شدم

از مدتی که صدای مالیمی رسیدنم رو اعالم کرد، از  پس
 .آسانسور بیرون رفتم

ریموت ماشین رو از دور زدم و وقتی رسیدم، سوار شدم 
 .و راه خونه رو در پیش گرفتم

 .با سرعت نسبتاً باالیی که داشتم، زود رسیدم

از ماشین پیاده شدم و کلید رو تحویل بادیگارد های دم در 
 .رو پارک کننددادم تا ماشین 

طول حیاط رو طی کردم و کنار در ورودی، زنگ رو 
 .فشار دادم

 .خاله نرگس در رو برام باز کرد

 .اش رو بوسیدمبا لبخند سالم کردم و خم شدم گونه

با لحن مهربونی گفت: خوش اومدی دختر قشنگم. خسته 
 .نباشی



شدم تو هوا بوسی براش طور که داشتم ازش دور میهمون
 .فرستادم

 .خیلی ممنونم خاله قشنگم -

 خبری از عمه نبود. یعنی کجاست؟

خواستم وارد اتاقم بشم؛ اما با دیدن در باز اتاق کار بابا، 
 .اخمی بین ابروهام جا خوش کرد

ی در اتاق رو ول کردم و از چند پله کوتاه باال دستگیره
 .رفتم تا به اتاق کارش برسم

با دیدن بابا که عینکش رو در نیمه باز رو باز کردم. 
 .گذاشته بود و سرگرم چندین برگه بود، اخمم غلیظ تر شد

 کنی؟کار میبابا داری چی -

 .سرش رو بلند کرد و با دیدنم لبخند گرمی زد

اومدی دخترم؟ خوش اومدی. دارم پرونده های شرکت  -
 .کنمرو مرتب می

 .با همون اخم جلو رفتم و کنارش ایستادم

ر محبتش رو گرفتم و با لبخند مهربونی گفتم: دست های پ
گی برای عزیز دلم، مگه نگفتم یه مدت کار نکن. خسته

 .قلب مهربونت بده



عینکش رو از روی چشم هاش برداشت و کنار دستش، 
 .روی میز گذاشت

 کنه؟کار ها رو میخوب کی این -

کردم گفتم: عمو که پرونده ها رو جمع و جور میدر حالی
ست، من هستم. دیگه چرا همش به این فکر حسام ه

 کنی؟می

که اجازه بدم حرفی بزنه، دستش رو گرفتم و بدون این
 .بلندش کردم

 .پاشو بابا جونم. بریم اتاقت که باید کلی استراحت کنی -

 .لبخند گرمی زد و با قدم های آرومش دنبالم اومد

 .کردشدم، همش کار میخیالش میاگه بی

اتاقش بردم، خودم هم وارد اتاقم شدم تا  وقتی اون و به
 .لباس هام و عوض کنم و یه سر ایمیل هام رو چک کنم

 .ای بستمیه لباس راحتی پوشیدم و موهام رو گوجه

 .روی تختم دراز کشیدم و لپ تاپم رو برداشتم

 .قفلش رو زدم و وارد ایمیل هام شدم

 .اون هایی که نیاز بود رو جواب دادم و گذاشتمش

 .ام رو برداشتم و نتش رو روشن کردمشیگو



 .از همکار هام و دوست هام کلی پیام داشتم

 .تند تند جواب همه رو دادم که به پیام های نامعلوم رسیدم

 .لبخند عمیقی روی صورتم نشست

 "!سالم دکتر"

 "امروز مطبم رو عوض کردم. خواستم خبر بدم"

بود. قبالً توی شد به ایران برگشته نامعلوم چندین سال می
 .کانادا بود و حاال به ایران برگشته بود

دادیم و هیچ هنوز هم که هنوِز، این بازی رو ادامه می
تونم کدوم از هویت هم خبر نداشتیم؛ اما در عین حال می

با قاطعیت بگم اگه یه روز ازش خبر نگیرم، دیوونه 
 .شممی

 .عزیزِ درسته مجازیه و تا بحال ندیدمش؛ اما برام خیلی 

شه همین جوری مجازی باهاش ارتباط هشت سالی می
خواییم از هویت هم خبر دار دارم. انگار هیچ کدوم نمی

 .بشیم

 .نامعلوم دکترا قبول شده بود و دکتر بود

خواستیم از شغلمون به هم چیزی بگیم؛ اما یه روز نمی
خواستم برای "آرام" بفرستم، اشتباهی پیامم رو که می



لوم فرستادم. اون هم به اجبار گفت که مثل خودم برای نامع
 .دکترِ 

 .از افکارم خارج شدم و جوابش رو دادم

جا بهتره یا مطب سالم! بهت تبریک میگم. حاال اون"
 "خودت؟

جایی که آنالین نبود، از صفحه چت بیرون اومدم از اون
 .ام رو روی میز عسلی گذاشتمو گوشی

رم گذاشتم و به سقف دست هام رو قالب کردم و زیر س
 .سفید باالی سرم خیره شدم

داد. خواستگار هام خیلی زیاد شده بودند و این آزارام می
عمه و بابا اصرار داشتند ازدواج کنم و تشکیل خانواده 

 .بدم؛ اما من از وضعیت فعلی راضی بودم

 .تونم شرایط متأهلی رو قبول کنمواقعاً نمی

به یکی توضیح بدم. هر وقت تونم مدام کار هام رو من نمی
 ...خواستم بیرون برم، بهش خبر بدم و

 .هر کسی آزادی رو به اسارت ترجیح میده

 .گی از جام بلند شدمبا کالفه



وقت تموم اگه بخوام فکر و خیاالتم رو ادامه بدم، هیچ
 .شننمی

طور که داشتم پله ها رو طی از اتاق بیرون رفتم. همون
ه اُفتاد که تند تند داشت به خدمتکار کردم، نگاهم به عممی

 .کار کنندگفت چیها می

فقط این چند تا تابلو رو  عتیقه ها رو دست کاری نکنید، -
 .جا برداریداز این

 .جا برق بزنهخوام موقع ورود، اینمی -

هر چی غذا هست آماده کنید. خیلی وقته لب به غذاهای  -
 .ایرانی نزده

 نکنه دوباره قراره خواستگار بیاد؟ابرویی باال انداختم. 

 کی خیلی وقته غذا های ایرانی نخورده؟

 جا چه خبره؟با لحن آرومی گفتم: عمه این

 .با دیدن من لبخند گرمی زد و به سمتم اومد

 .مژده گونی بده -

 گیج گفتم: چی شده؟

دست هاش رو بهم زد و با لحن پر از شوقی گفت: برنا 
 .گردهداره برمی



حرفش کافی بود تا تعادلم رو از دست بدم و پاهام همین 
 .سست بشه

 .کردم سرم گیج میرهاحساس می

 .به دیوار پشت سرم تکیه دادم و دستم رو به سرم گرفتم

 !چرخید. برناحرف عمه داخل سرم می

 عمه نگران گفت: حالت خوبه؟ چت شد؟

 .به سختی آب دهنم رو قورت دادم

 .کشورش برگردهمن چم شده؟ خوب حق داره به 

 جوری شدم؟من چرا این

 .لبخند اجباری به لب زدم

 .خوبم! خوشحال شدم -

دستی به کمرم کشید و با لبخند گفت: یه ساعت دیگه 
 .رسه. االن تو راههمی

فقط سرم رو تکون دادم. حس خفگی بهم دست داده بود. 
وارد حیاط شدم و به پشت عمارت حرکت کردم. روی 

 .درخت های سیب و گیالس بود نشستمآالچیقی که کنار 

 اون چرا باید بعد از این همه مدت برگرده؟



 !هفت سال گذشته و این برگشتش واقعاً عجیبه

دست هام رو محکم مشت کردم و چشم هام رو روی هم 
 .فشار دادم

کردم از راه نفسم بسته شده بود؛ برای همین سعی می
 .طریق دهنم هم نفس بکشم

پشت سرم تکیه دادم. چشم هام رو باز  به نرده های چوبی
دادم تا نکردم. با دست چپم، مچ دست راستم رو ماساژ می

 .بلکه آروم بشم

* 

ام چشم هام رو باز کردم که با دیدن آبی آسمون، گیج تکیه
 .رو از پشت سرم گرفتم

 کنم؟کار میجا چیمن این

 .با یادآوری حرف های عمه، چینی بین ابرو هام نشست

 !برنا

 .ام انداختمنگاهی به ساعت مچی طالیی

 ساعت پنج بعدازظهر بود. یعنی رسیده؟

قدر بهش اهمیت میدم؟ اون دیگه برام ارزشی من چرا این
ای که قبالً بود نداره. دیگه من اون دنیز شونزده ساله



فهمم چجوری باید نیستم. اآلن دیگه یه آدم بالغ شدم. می
  .کار کنمرفتار کنم و چی

دستی به روسری کرم رنگم کشیدم و روی سرم مرتبش 
 .کردم

نفس عمیقی کشیدم و با قدم های محکم، به سمت خونه 
 .رفتم

 .کنار در ورودی، صدایی به گوشم رسید

 بقیه کجان؟ -

دستم رو به پرده های تزیینی گوشه سالن گرفتم و چنگش 
 .زدم

 صدای اون بود. سوال اون بود. ضربان قلبم تند شد. با
ام به قلبم چنگ زدم. چطور ممکنه بعد از این دست دیگه

 همه سال، باز هم بتپه؟

 مگه یه حس زود گذر جوونی نبود؟

 حالت خوبه دخترم؟ -

صدای نگران خاله نرگس، نگاه خیسم رو بهش داد. 
اراده به سمتش رفتم و خودم رو تو بغل پر مهرش بی

 .انداختم



 .دخورصدای صحبتش با عمه، به گوشم می

 .خاله دست هاش رو محکم دورم حلقه کرده بود

 کنی؟دخترم چرا گریه می -

شم. جاست، دارم دوباره ضعیف میکه اینبا احساس این
 کنه؟اون چرا من و ضعیف می

سرم رو از سینه خاله بیرون آوردم و چشم هام رو بستم. 
 .نفسم رو پر صدا بیرون دادم

م؛ برای همین آروم رو شدن باهاش رو نداشتآمادگی روبه
رو به خاله گفتم: اگه سراغم رو گرفتند، بگو تو اتاقش 

 .دونه برنا برگشتهخوابیده. بگو نمی

خاله با همون نگاه نگرانش، بهم خیره بود و سرش رو به 
 .معنی باشه تکون داد

 .با قدم های محکم، از پله ها باال رفتم

 .خوام ببینمش. چندین سال از نبودش گذشتهنمی

تازه، اون دیگه برنای سابق نیست. اون اآلن "بوران" 
 .شده

* 

 



 تونم به داخل بیام؟می -

 .صدای سیما از پشت در، افکارم رو بهم زد

 .با صدای رسایی گفتم: بیا

 .کنهدر رو باز کرد و گفت: عمه خانم صداتون می

چشم هام رو روی هم فشار دادم. انگار وقتش رسیده 
 .رو بشمباهاش روبه

ای از اتاق ه تکون سرم اکتفا کردم. بدون حرف دیگهب
 .بیرون رفت و در رو بست

حالی بلند شدم و به سمت سردرد بدی گرفته بودم. با بی
ای کمدم رفتم. یه تونیک سبز رنگ با یه شلوار پارچه

اش رو ای بستم و یه تیکهمشکی پوشیدم. موهام رو گوجه
رژ کالباسی رنگم روی صورتم انداختم. یه ریمل زدم و 

رو روی لبم کشیدم. لب هام رو روی هم مالیدم تا رژم 
ام زدم و روسری مشکی رنگم پخش بشه. لبخندی به چهره

 .رو سرم کردم

 .گی هامگی هام برگشته. درسته! فقط رفیق بچهرفیق بچه

 !لبخندم عمیق تر شد. واقعاً برنا برگشته

عمیقی کشیدم و  از اتاقم بیرون رفتم. کنار در سالن، نفس
 .به داخل رفتم



با دیدنش که بخاطرم بلند شده بود، اشک به چشم هام هجوم 
آورد. عکسش هاش رو زیاد دیده بودم؛ اما حاال که از 

فهمم چقدر تغییر کرده. حاال که از بینمش مینزدیک می
 .فهمم چقدر دلم براش تنگ شدهبینمش مینزدیک می

اش هم مردونه تر شده رههیکلش ورزیده تر شده بود و چه
 .بود

 !دنیز -

اسمم که از زبونش شنیده شد، شدت تپش قلبم رو افزایش 
 .داد

 تپه؟این قلب چرا باز هم براش می

با قدم های آروم به سمتش رفتم. دست هاش رو باز کرد 
 .تا بغلم کنه

 ام بغلش کنم؟درسته تو این سن

 .فیهمعلومه که نباید بغلش کنم. باهاش دست بدم کا

مقابل نگاه متعجبش، دستم رو دراز کردم تا باهام دست 
 .بده

 .دست هاش رو پایین انداخت و لبخندش رو خورد

 .به سردی باهام دست داد



طور که دستم تو دستش بود گفتم: خوش اومدی. از همون
 .برگشتت خوشحال شدم

 .به همون سردی تشکر کرد. ابراز دلتنگی نکرد

  .کردماش انگار بدجور ضایعه

توجه بهش، مبلی که به بابام نزدیک بود نشستم. برنا بی
 .ام خیره بودهنوز هم سرپا بود و به جای خالی

 شینی؟عمو آروم گفت: پسرم چرا نمی

 .انگار به خودش اومد که دوباره سر جای اولش نشست

 برخوردم درست نبود؟ ولی چرا باید بغلش کنم؟

 .ما که به هم محرم نیستیم

 ً ام؛ ولی خیلی وقت پیش ها، این دلتنگ آغوشش شده واقعا
 .دلتنگی رو کشتم

 ...خیلی وقت

 ازدواج نکردی؟ -

با شنیدن صداش و پرسیدن سوالش از من، نگاه سردرگمم 
 .رو بهش دادم



ازدواج! نکنه خودش ازدواج کرده؟ یعنی امکان داره؟ 
ً خودش ازدواج کرده که همچین سوالی رو ازم  حتما

 .پرسهمی

 .فهمیدیماگه ازدواج کرده باشه، ما می

 .گفتشاید من نه؛ ولی به عمه و عمو که می

انگار سکوتم طوالنی شد که دوباره پرسید: اتفاقی افتاده؟ 
 ناراحتت کردم؟

کنه ناراحتم کرده؟ نکنه پیش خودش میگه، چرا فکر می
 !از ازدواج شکست خورده؟

 تند تند گفتم: نه نه، چرا ناراحت بشم؟

 .ستش نه، هنوز ازدواج نکردمرا

اخم عمیقی که بعد از دست دادنمون، بین ابروهاش نشسته 
 .بود، حاال با شنیدن این حرفم از هم باز شد

 خوشحال شد؟

کردم تا االن دیگه ازدواج با لبخند آرومی گفت: فکر می
 .کردی

 .عمه بین بحثمون مداخله کرد



ار فامیل و کلی خواستگار داره. از خانواده های نامد -
 .شهر های اطراف، به خواستگاریش میان

از دوست و آشنا هرکی پسر داره، تا حاال یه بار به 
 .خواستگاریش اومده؛ اما خانم رضایت نمیده

با اخم مصنوعی گفتم: دست درد نکنه عمه، خوب من و 
 .کنیاز سرت باز می

عمه لبخند مهربونی زد و با لحن همیشه آرومش گفت: 
 .نگو دخترم. این قانون بشریِت که ازدواج کنهجوری این

 .این بار بابا هم به جمعمون اضافه شد

 .کنهدخترم هر وقت دوست داشته باشه ازدواج می -

 .لبخند گرمی به روی بابا زدم

واقعاً گاهی وقت ها خودمم خیلی این سوال رو از خودم 
 .پرسممی

چرا با وجود این همه خواستگار های خوبی که دارم، 
 کنم؟ازدواج نمی

 آهی کشیدم که برنا به آرومی گفت: چند سالته؟

 شناسه؟کنه انگار اصالً من و نمیچرا طوری رفتار می



جا ی خاطرات اینالبته که اون وقتی به آمریکا رفت، همه
رو همراه آدم هاش دفن کرد. من هم که دیگه براش عددی 

 .نبودم

بود گفتم: بیست و سه با لبخند اجباری که روی لبم نشسته 
 .شهسال، پنج ماه دیگه بیست و چهار سالم می

 .سرش رو تکون داد و حرفی نزد

ی زد. باالخره همهکس از بوران شدنش حرفی نمیهیچ
رفتند و در این باره سوال پرسیده خانواده به دیدنش می

بودند. این فقط من بودم که وقتی تو اولین فیلمش حضور 
 .دمپیدا کرد، شکه ش

 .رفتمکه بخاطر حرفی که زده بود، هرگز به دیدنش نمیمن

ای ای که هفت سال پیش بهم داد، یکهبا یادآوری نامه
خوردم. چند سال اول، کارم شده بود خوندن اون نامه. 

خوندمش؛ اما حاال سال ها بود که توی یه روز، ده بار می
 کردم بهش فکربهش فکر هم نکرده بودم. یعنی سعی می

 .نکنم

 چطور یادم رفته بود که اون بخاطر من رفته؟

 یعنی تونسته احساسش رو بکشه؟



سردردم با وجود این فکر های در هم بر هم، شدیدتر 
 .شدمی

 

 

 

 .آب رو داشتمحال یه رودخانه بی

شم. یا بهتره کردم دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیاحساس می
من ازش و  شیم. من و برنا... دوریبگم مثل قبل نمی

 .رفتار سرد اون باهام

 گفتی بالغ شدن؟دنیز بس کن! به این می

 .عقل تریاالن از نوجوونی هاتم بی

خودرگیری هام دوباره شروع شد. بعد چند روز گریه 
 .شهکردن هامم براش شروع می

پوف کشداری کردم که باعث شد بقیه صحبتشون رو قطع 
 .کنند و نگاهشون رو بهم بدند

 .یادم رفته بود تنها نیستمانگار 

 .حالی گفتم: ببخشید! یکم سردرد دارمبا بی



 .عمه با مهربونی گفت: شام که خوردیم برو بخواب

خیال شام خوردن من بشید؟ واقعاً شه بیبا التماس گفتم: می
 .امروز خسته بودم

بابا آروم گفت: برو عزیزم. تا حسام از شرکت برگرده، 
 .بخواب شه. تو برویکم دیر می

تشکری کردم و با تموم سرعتی که داشتم، سعی کردم از 
 .جا دور بشماون

ام از خواب بیدار شدم. ساعت دوازده صبح با آالرام گوشی
 .دادرو نشون می

 !اوه که چقدر خوابیدم

 .چشم هام رو یکم مالوندم تا خوابم بپره

بعد از شستن دست و صورتم، یه پیراهن مشکی پوشیدم 
که مانتوم رو در میارم، روپوش سفیدم رو  تا بعداً 

 .جوری تنم کنمهمین

یه شلوار جین مشکی هم پوشیدم. جلو باز آبی رنگم رو 
 .هم تنم کردم

یه ضد آفتاب زدم و خط چشم باریکی هم پشت پلک هام 
 .کشیدم. ریمل و رژ رنگ لبم رو هم زدم



رژم رو داخل کیف دستی کوچیکم گذاشتم تا اگه الزم بود 
 .ترمیمش کنم. عطر هم فراموش نکردم

 .ام رو هم سرم کردمروسری آبی

 .وقتی از تیپم مطمئن شدم، از اتاقم بیرون رفتم

 .نگاهی به ساعت مچی سفیدم انداختم

داد. وقت نهار خوردن دوازده و بیست دقیقه رو نشون می
 .بودمداشتم. باید ساعت یک مطب می

عمو و بابا بودند.  به سمت سالن غذاخوری رفتم. عمه و
 شه کل دیروز رو خواب دیده باشم؟برنا نبود. چی می

 .ای رو بخورمسالمی کردم و سریع نشستم تا چند لقمه

 بابا رو به عمه گفت: برنا کجاست؟

 .پس خواب نبود. برنا واقعاً برگشته بود

 .اش رو قورت داد و گفت: رفته برای قراردادعمه لقمه

 .نگاهش رو به عمه دادعمو یکم عقب کشید و 

 چه قرار دادی؟ -

معرفتم، کنید پسر بیعمه با لبخند آرومی گفت: فکر می
 برای دیدن ما اومده؟



 .لبخندش بیشتر تلخ خند بود

 .پوزخند صدا داری زدم. من که چنین فکری نداشتم

 عمو با اخم گفت: پس برای چی برگشته؟

 .بگیرهکرد تا جواب بابا هم منتظر به عمه نگاه می

جا بهش پیشنهاد بازی تو یه فیلم رو دادند. آخه از این -
یعنی برخی صحنه هاش آمریکا و برخی هم ایران، فیلم 

 .شه. داستان فیلمشون اینهبرداری می

 .بابا بدون حرف سرش رو تکون داد

که فکر ای گفت: اینعمو پوزخندی زد و با لحن مسخره
رو ببینه، فکر مزخرفی  کنیم بعد از هفت سال، اومده تا ما

 .بود

 عمه با لحن غمگینی گفت: چه انتظاری داری؟

 .تونست که برگردهجا بود. نمیپسرم شغلش اون

تونست بار عصبی گفت: ولی فوق فوقش که میعمو این
 .یه هفته رو از کارش دست بکشه

 .شدسرم داشت دوباره دردش شروع می

 .زداین حرف ها روح و روانم رو بهم می



برای خودم یه لقمه گرفتم و بدون توجه به بحث سه تاشون 
 .گفتم: من دارم میرم. دیرم شده. خداحافظ

 .ام رو دادندهر سه جواب خداحافظی

که راننده ماشینم رو آورد، سوار شدم پا تند کردم و بعد این
 .و راه افتادم

بعد از دقیقه ها رانندگی، به ساختمونی که مطبم داخلش 
 .رسیدمبود 

 .ماشینم رو پارک کردم و در هاش رو قفل کردم

اش جا بیمارستانی بود که هر طبقهوارد ساختمون شدم. این
دو واحد داشت و تو هر واحد یه دکتر بود. فرقش با 
بیمارستان عادی این بود که هر نوع دکتری توش پیدا 

 .شد. حتی متخصص های عمل زیباییمی

 .بقه پنجم رو فشار دادمسوار آسانسور شدم و دکمه ط

 .وقتی رسیدم از آسانسور بیرون اومدم

چند نفری داشتند وسیله های زیادی رو به مطب 
 .بردندام میروییروبه

دکتر قبلی متخصص زنان بود و اون وسیله هایی که دکتر 
 .خواست رو نداشتهجدید می



 .توجه به همه، وارد مطب خودم شدمبی

دادم و رو به مرجان گفتم:  یه مریض داشتم. بهش سالم
 .ی دیگه بفرستشپنج دقیقه

وارد اتاق مخصوصم شدم و وقتی مانتو ام رو با روپوش 
ام ی مشکی رنگ رو با روسریسفیدم عوض کردم، مقنعه

جایگزین کردم. روی صندلی نشستم و منتظر مریض 
 .شدم

* 

 

ام تموم شده بود؛ برای همین همه چیز رو ساعت کاری
 .کردم تا به خونه برگردم جمع و جور

که از سر و وضعم کیف دستی سفیدم رو برداشتم و بعد این
 .مطمئن شدم، از اتاق بیرون رفتم و وارد سالن شدم

ام بود خداحافظی کردم و مثل همیشه از مرجان که منشی
 .از مطبم بیرون اومدم

 .ام بیرون اومدآغایی از مطب رو به رویی

 .سمت آسانسور رفتمبدون نیم نگاهی بهش به 

 .همزمان با من، کنار آسانسور ایستاد



ایستادم که تو اون اتاقک کوچیک، با یه مرد میاز این
 .متنفر بودم

 با لحن آروم و بمی گفت: خانم دکتر دادفر؟

 .متعجب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم

 دونه؟اسم من و از کجا می

 .دبا دیدن نگاهم لبخند کجی روی لبش اوم

 .شروین شمس هستم -

همزمان با گفتن این حرف، دستش رو جلوم گرفت تا 
 .باهاش دست بدم

نگاهم رو که روی دستش قفل شده بود، باال آوردم و همراه 
  .با اخم بهش تحویل دادم

که اسمم روی در مطبم هک شده، اخمم با یادآوری این
 .غلیظ تر شد

 .بردبا خونسردی تمام دستش رو به داخل جیبش 

 .شروین شمس" دکتر جدید بود"

 .خواستم وارد آسانسور بشم که حرفش مانع شد

 .شیمیه جورایی همکار هم محسوب می -



ای بگم: وایی! چقدر جالب! خواست با لحن مسخرهدلم می
 .دونستمخودم نمی

 .اما بجاش فقط اخمم رو غلیظ تر کردم

 .تنفرمکه خودم حرف بزنم و بقیه سکوت کنند، ماز این -

 .ای، این و گفتبا لحن تقریباً عصبی

 .پررو جلوی این سر خم کرده

با اخم آشکاری رو بهش توپیدم: بنده شاید نخوام با هرکسی 
 .هم صحبت بشم

 .پوزخند عمیقی روی لبش نشست

 .با چشم های نیمه باز مشکی رنگش، بهم خیره بود

حبت دنیز خانم، از این به بعد قراره همیشه با من هم ص -
 .بشی. چه بخوایی... و چه نخوایی

 این مرتیکه چی داره میگه؟

جوری حرف چطور به خودش جرعت میده با من این
 بزنه؟

ام رو جلوش گرفتم و با حالت تهدید واری انگشت اشاره
 ...رو بهش گفتم: مواظب حرف هات باش



حرفم رو قطع کرد و با لبخند حرص درآری گفت: حرف 
 .اشتباهی نزدم

ام رو توی پاهام جمع ای کردم و تموم انرژیدندون قرچه
 .کردم و به سمت پله ها رفتم

کل راه رو با پله برم بهتر از اینه با این روانی داخل 
 .آسانسور بشم

 .روانی! واقعاً هم انگار یه تخته کم داشت

 .چه بخوایی چه نخوایی باید باهام حرف بزنی

 ب شده؟دیوونه است. این چجوری دکتر اعصا

 سوادی بهش مدرک داده؟کدوم بی

خوردم، پله ها هم تند همین جوری که داشتم حرص می
 .کردمتند طی می

ام که بخاطر مردم همه دیوونه شدند. حتی خودم هم دیوونه
 .اون دیوونه، از آسانسور گذشتم

 .ام زدمی محکمی به پیشونیبا کف دستم ضربه

 .راه برگشتی هم ندارم حاال که این راه و در پیش گرفتم و

* 

 



ریخت، پوفی با دیدن عمه که باز داشت خونه رو بهم می
 .کردم و بلند سالم کردم

 .با خستگی رو بهم گفت: خوش اومدی عزیزم

جا چه خبره؟ کشیدم گفتم: باز اینکه خمیازه میدر حالی
 قراره کی بیاد؟

 .با لبخند آرومی گفت: امشب مهمونی داریم

 نداختم و گیج گفتم: به چه مناسبتی؟ابرویی باال ا

کرد و تند تند به بقیه در حالی که گلدون ها رو مرتب می
گفت فالن کار رو بکنن گفت: به مناسبت برگشت می

 .پسرم. اگه لباس نداری برو بخر

 .حالی گفتم: نه دارم. خسته نباشیبا بی

 .این و گفتم و سریع به سمت اتاقم رفتم

هم براش مهمونی بگیرن. باالخره  پسرشون برگشته! باید
 .پسرشون کم کسی نیست

 ...بورانه بوران

اون بخاطر معروفیت خیلی سریعی که تو سال های اول 
بین مردم پیدا کرد، به این اسم لقب گرفت. برنا بوران! 

 .اسم جذابی هم هست



 .در اتاقم رو باز کردم و وارد شدم

قتا برای من خیلی وقت بود مهمونی بزرگی نداشتیم و حقی
 .شدبد نمی

ام رو لبخندی روی لبم نشست و بعد اینکه مانتو و روسری
 .از تنم بیرون آورده، به سراغ کمدم رفتم و بازش کردم

خودم رو بین لباس هام ُگم کرده بودم و مشغول انتخاب 
گرفتم تا ببینم بودم. تند تند جلوی آینه همه رو به خودم می

ن یه دکلته سبز و یه دست لباس کدوم بیشتر بهم میاد. بی
زرشکی رنگ که پیراهن بدون آستینش، به شلوار چسپیده 

. خورد گیر کرده بودمبود و وسطش یه کمربند طالیی می
ولی انگاری اون دست زرشکی جذاب تر بود. چون یه 
کت بلند به همون رنگ داشت که بخش آستینش رو آزاد 

. این ست با یه شدگذاشته بودند که دست ها ازش رد می
گردنبد طالیی و کفش به همون رنگ، زیادی جذاب 

 .شدمی

لبخند رضایت بخشی زدم و روی تختم گذاشتمش تا به 
 .موقعش بپوشم

کار خاصی برای انجام دادن نداشتم. نگاه سرسری به 
ام انداختم و به پیامک نامعلوم که جوابم رو داده گوشی

 .بود، جواب دادم



مطب قبلی دلباز تره. مکانش هم جای جا نسبت به این"
 ".خوبیه

 "با لبخند براش تایپ کردم "کجا هست مکانش؟

 .پشت بندش استیکر خنده فرستادم

خوایی پیدام کنی و بازی رو بهم تند فرستاد"کلک! می
 "بزنی؟

 ".با همون لبخندم تایپ کردم"نه بابا نگو... فقط شوخی بود

 "دونمفرستاد"می

ام، تختم انداختم و بعد از برداشتن حولهام رو روی گوشی
 .وارد حموم اتاقم شدم

**** 

که لباسم رو پوشیدم، موهام رو پشت سرم جمع بعد این
کردم و جلوی آینه نشستم و مشغول آرایش کردن صورتم 

 .شدم

اول از همه، یکم کرم سفیده کننده به پوستم زدم و بعدش 
ستم بهتر بشه. روی همون کرم، کرم پودر زدم تا حالت پو

رنگ پوست خودم جوگندمی بود و بهتر بود یکم سفید 
 .شدمی



ایی پشت چشمم ی همرنگ لباسم رو، به روش حرفهسایه
ای پشت زدم و بعدش هم روش اکلیل زدم. خط چشم گربه

پلکم کشیدم و با ریمل آرایش چشمم رو تکمیل کردم. رژ 
ستمال قرمز رنگم رو برداشتم و روی لبم بالیدم. با د

کاغذی آروم روی لبم ضربه های کوتاه زدم تا رژم مات 
بشه. لب هام رو غنچه کردم و گونه هام رو به داخل بردم. 

ای رنگی رو، با استفاده از برس مخصوص رژگونه قهوه
ام کشیدم. موهام رو به شکل گل جمع آروم روی گونه

کردم و یه تیکه رو کج و رها روی صورتم انداختم. 
 .الیی رنگم رو هم روی موهام گذاشتمروسری ط

ام لبخندی زدم و وقتی کارم تموم شد، با رضایت به چهره
 .از جام بلند شدم

کفش های پاشنه بلند طالیی رنگم رو پوشیدم و کیف دستی 
 .ام هم برداشتم. از اتاقم بیرون رفتمطالیی

که به پشت سرم چرخیدم، در اتاق رو بستم. به محض این
های سر آستینش مشغول بود، رو به رو با دکمه با برنا که

 .شدم. به تیپش نگاه کردم

کت و شلوار مشکی خوش دوختی تنش کرده بود و زیرش 
هم یه پیراهن سفید رنگ پوشیده بود. کراوات مشکی رنگ 

ً جذابش می کرد. یه ساعت مشکی هم بسته بود که واقعا



اش چرم رو با کفش های چرم مشکی ست کرده بود. موه
ام ای باال داده بود. انگار نگاه خیرههم به صورت ماهرانه

رو روی خودش حس کرد که سرش رو کالفه بلند کرد. 
با دیدن من لبخندی روی لبش نشست و چند قدم بهم نزدیک 
شد. نگاهی به سر تا پام انداخت. با ابرویی باال رفته، چند 

ی بینمون رو پر کرد. عطر تلخش باعث قدم فاصله
ی کتم رو گرفت و بهم نزدیک شد. لبهذابیت بیشترش میج

کرد. ضربان قلبم از این نزدیکی، روی هزار بود. من 
ای جای برنا بود، االن کنم؟ هر کس دیگهچرا حرکتی نمی

 .با چهره و لحن عصبی من برخورد کرده بود

 .لعنتی! بازم ضعیف شدم

ی گنگاه از چشم هاش گرفتم و سعی کردم دنیز همیشه
 .باشم. دنیزی که این هفت سال بود

عصبی دستش رو پس زدم و پشت بندش با صدای کنترل 
 کنی؟ای گفتم: داری چه غلطی مینشده

ام، ابروهاش باال رفت. دست هاش رو با دیدن لحن عصبی
 .به نشونه تسلیم باال آورد

 .فقط حس کردم لباست زیادی بازِ  -

 .پوزخند عصبی زدم



 .ندارم اما من چنین حسی -

دستش رو جلوم گرفت و با لحن آرومی گفت: به هر حال، 
 شه این دکمه رو برام ببندی؟می

 .نگاه قفل شده روی دستش رو، به چشم هاش دادم

 ازم خواهش کرد؟

 .چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم

طور دست های لرزونم رو به سمت آستینش بردم و همین
 .دکمه رو بستمکردم، که چشم هام رو باز می

 .یکم دستش رو چرخوند و با رضایت توی جیبش گذاشت

 !ممنونم -

کردم بعد بوران پوزخند صدا داری زدم و گفتم: فکر می
قدری مغرور شده باشی که به فکر تشکر شدنت، اون

 .نباشی

نفس عمیقی کشید و گازی از لبش گرفت. این رفتار هاش 
 .دادنشون از عصبی بودنش می

 ام؟کنی انگار من غریبهرا طوری رفتار میدنیز چ -

 با صدای لرزونی گفتم: نیستی؟

 صورتش رو جلو آورد و با تأکید گفت: هستم؟



 !این دفعه عصبی گفتم: هستی

بدون عقب بردن صورتش، مثل من پوزخندی زد و 
 .زمزمه وار گفت: من غریبه ترین آشنای توأم

 .ازم فاصله گرفت و صاف ایستاد

کامالً درست بود. اون غریبه ترین آشنای منه. آره! حرفش 
طوری که تو این چند سال، دور ترین نزدیک به همون

 .قلبم بود

سر و صدا و همهمه که از وقتی که از اتاقم بیرون اومده 
شد، نشون از اومدن مهمون ها بودم، بلند و بلند تر می

 .دادمی

باید دوباره لبخند آرومی روی لبش نشوند و گفت: دیگه 
 .بریم پایین. مهمون ها منتظرمونن

 .نگاه پر از عصبانیتم رو بهش دادم

 .بیشتر منتظر جنابعالی اند -

 .طورهتفاوتی گفت: همینبا بی

 !فهمیدم دلیل این عصبانیتی که نسبت بهش داشتم چیهنمی



که هیچ وقت این چند سال رفتنش؛ یا حسودی کردن به این
نشد. البته به غیر از برای من مهمونی خاصی گرفته 

 .گرفتن مدرک دکترام

بدون حرف حرکت کردم که اون هم کنارم رسید و قدم 
 .هاش رو باهام هماهنگ کرد

های ی راه پلهبیشتر مهمون ها تو سالنی بودند که به وسیله
جا خیلی بزرگ بود و رسیدیم. اونسمت راست بهش می

سالن فقط مخصوص جشن های این چنینی بود. کمتر کسی 
ی نگاهشون روی ما زوم پایین بود که اون ها هم، همه
که مرکز توجه کردند. از اینبود و زیر گوش هم پچ پچ می

باشم، بیزار بودم؛ ولی تا زمانی که پیش "بوران" هستم 
 .مرکز توجه جمعم

وقتی پله ها رو طی کردیم، تعداد دخترایی که از ذوق 
یک شدند و دورش کردند، بهش نزددیدنش داشتند غش می

قدر تعدادشون زیاد شد. اول کردند. نفهمیدم یهو چطور این
 .که فقط پنج شیش نفر بودند

اش همه عین چی، از سر و کولش آویزون بودند. چهره
دیدم تا بتونم حالش رو تشخیص بدم. البته که حالش رو نمی

 .ای باشهتونه چیز دیگهبه جز خوشحالی، نمی



آمد توجه باشم و به اطرافیانم خوشکردم بهش بیسعی می
 .بگم

 اصالً به من چه؟

باالخره که تو آمریکا خیلی بدتر از این ها براش پیش 
 ...هااومده. از نظر اون بخوام بگم، خیلی بهتر از این

 .راهم رو کج کردم و از پله های سمت راستم باال رفتم

نفس عمیقی کشیدم و لبخندی روی لبم آوردم. گاهی وقت 
 .تونه واقعاً خوشحالت کنهها تظاهر به خوشحالی، می

وارد سالن شدم که با انبوه مهمون ها برخورد کردم. اصالً 
 چرا خوشحال نیستم؟

 .معلومه که خوشحالم

تو نگاه اول، چشمم به آرشام افتاد. اون خیلی از پسر 
ی خودم با معرفت تر بود. هر وقت به ایران بر عمه
گی اومد. آرشام دوست بچههم میگشت، به دیدن من می

ام هم سر های من و برنا بود. اون برام از داداش نداشته
 .. واقعاً از ته دلم دوستش داشتم و دلم تنگش بودتر بود

 .این بار از ته دلم بخاطر دیدنش لبخند زدم



دید و داشت با انبوهی از مردمی که دورش اون من و نمی
خره اون هم دستیار بوران زد. باالکرده بودند، حرف می

  .بود

 .آروم قدم برداشتم و به سمتش رفتم

با دو تا دستم، کیف دستی طالیی رنگم رو گرفتم و یکم 
 .به سمت راست کج شدم تا بهتر ببینمش

 دید؟آغای حسامی، افتخار هم صحبتی می -

با شنیدن صدام سرش رو تند باال آورد. با دیدنم لبخند 
 .که با لبخند جواب گرفت گرمی روی صورتش نشست

 .از جمع معذرت خواهی کرد و به سمتم اومد

 .به به! دنیز خانم! دختر چقدر دلتنگت بودم -

 .شدبا لبخند ثابتم گفتم: نگو که دل من از این تنگ تر نمی

با ذوق ادامه دادم: حالت چطوره پسر؟ هنوز مجردی؟ 
 خوایی از این پیرتر بشی؟می

ی آخرم، اخم با شنیدن جملهاولش لبخند داشت ولی 
ای گفت: بزار برسم... ترسناکی بهم کرد و با حرص بامزه

 .و بکوب تو سرم بعدش این



آورد با لب های جلو اومدم که حرصش رو بیشتر در می
 .گفتم: بدبخت! یه زن نتونستی بگیری

 .ای رفتی بامزهلبش رو جمع کرد و بهم چشم غره

وهرت داری میایی؟ دیگ نکه خودت از خونه دهمین ش -
 !گه روت سیاهبه دیگ می

 .ام باال رفتاراده قهقهبا حرفش بی

دست به سینه شد و یکم از محتویات شربت داخل لیوانش 
 .رو نوشید

 .وایی! من این همه خواستگار دارم

 .آرشام هم که هزار برابر من خواستار داره

 حاال با این وضعیت نشستیم داریم همدیگه رو مسخره
 .کنیممی

 .گرفتبا این فکر فقط خنده هام اوج می

 ...بریده بریده گفتم: خیلی... خوبی... خیلی

 .ام اوج گرفتدوباره قهقهه

انگار فهمید من دست بردار نیستم که با لحن آرومش، بحث 
 .رو عوض کرد تا بلکه خفه شم

 کار کردی؟این چند سال چی -



 .سعی کردم دیگه نخندم

ای گفتم: دکتر قلب خودش با لحن محترمانهاین بار مثل 
 .شدم

چشم هاش رو ریز کرد که به زور خودم رو کنترل کردم 
 .شدنخندم. با این حرکتش شبیه دختر ها می

 ...دونستم. یه چیز جدیدانگار خودم نمی -

 .صورتم رو جمع کردم و با گوشه چشم بهش نگاه کردم

 !دکتر قلب -

و با چشم های خوش رنگ  آهی کشید. یکم بهم دقیق شد
 .آبیش، براندازم کرد

 دنیز تو چرا عوض نمیشی؟ -

با حالت زاری گفتم: عوض؟ نگو که هنوز همون دختر 
 .لوسم

 .ی اون به هوا رفتاین بار شلیک خنده

 .اش گفت: خدایی... تو... لنگه نداریبریده بریده بین خنده

 .دونستمبا غرور مختص به خودم گفتم: می

 .اش رو خوردای افتاد و یه دفعه خندهه نقطهنگاهش ب



خودش رو جمع کرد و این دفعه با لحن جدیش گفت: نه 
ات بود. اون لوس که گفتی منظورم از عوض شدن، قیافه

هم، من ندیدم لوس باشی و اگه هم بودی خیلی هم خوب 
 .بوده

 !لبخند گرمی زدم: ممنونم از تعریف زیبات

 خوب... دیگه چه خبر؟ ایش گفت:با همون لحن جدی

 چی باعث شد دست از مسخره بازی برداره؟

با ابرویی باال رفته، متعجب رد نگاهش رو که به پشت 
 .خورد گرفتمسرم می

داد و سالم طور که بین راهی با بقیه دست میبرنا همون
 .اومدکرد، به سمت ما میمی

 ترسه؟یعنی از برنا می

تونه اُبهت داشته اون می خواد نشون بده مثلیا شایدم می
 .باشه

 .ام به هوا رفتبا این فکر دوباره منفجر شدم و شلیک خنده

 آرشام با حرص گفت: باز چی شد؟

 .بیخیال قضیه شدم و با گاز گرفتن لبم بحث رو تموم کردم

 !برنا کنارمون رسید و با لحن عجیبی گفت: جمعتون جمعه



 .خوردعجیبش این بود که به غمگین می

 .آرشام با لبخند دندون نمایی گفت: گلمون کم بود که اومد

پوزخندی زدم و رو به آرشام گفتم: راستش من کمبودی 
 .کردمحس نمی

 .برنا با لبخند کجی نگاهش رو بهم داد

 .ابرویی طبق عادت باال انداخت

 جدی؟ یعنی میگی که برم؟ -

: اراده بین ابروهام نشسته بود گفتمبا اخمی که خیلی بی
 .شهبهتر می

 .گردمی مصلحتی کرد و آروم گفت: برمیآرشام سرفه

با رفتن آرشام برنا لبخند اجباریش رو کنار زد و عصبی 
 .خوام باهات حرف بزنمگفت: می

 .تفاوتی گفتم: مگه زبونت رو گرفتم؟ حرف بزنبا بی

اش بازوم رو عصبی چنگ زد و زیر دندون های کلید شده
 .باهات حرف بزنم خوام تنها: میگفت

 .روی کلمه "تنها" تأکید کرد



نگاهم که قفل بازوم بود رو بهش دادم و مثل خودش 
عصبی گفتم: مواظب حرکاتت باش آغای بوران، االن هم 

 .دستم رو ول کن

 .توجه من و دنبال خودش کشیدبی

 عصبی تر از قبل گفتم: این آبرو ریزی چیه؟

 ؟ هوی؟تو حق نداری دستم رو بکشی؟ با توأم

 .نگاه برزخیش رو بهم داد و بازوم رو ول کرد

 .به جاش دستم رو نرم گرفت و از بین مهمون ها ردم کرد

چون نگاه ببشترشون رومون زوم بود، حرفی نزدم تا بعداً 
 .حرف در نیارن

حرف من و از پله ها پایین وقتی از سالن بیرون رفتیم بی
 .برد

یستادم و با لحنی که به سالن پایین که رسیدم از حرکت ا
قدر عصبانیت درش موج میزد، لب زدم: تو چته؟ قبالً این

 .وحشی نبودی

پوزخند تلخی زد و با لحن غمگینی گفت: ولی تو همیشه 
 .قدر خنگ بودیاین

 .دوباره دستم رو کشید و از عمارت بیرون برد



 منظورش از خنگ چی بود؟

 صبر کن ببینم! به من گفت خنگ؟

 به چه جرعتی؟

دستم رو از بین دستش کشیدم و عصبی غریدم: تو به چه 
 کنی؟حقی به من توهین می

 .توجه بهم به پشت عمارت راه افتاداین بار بی

 .توپیدمرفتم، بهش میطور که دنبالش میعصبی همون

کنی؟ فکر کردی چون سوپراستار تو چطور جرعت می -
آقا!  تونی به هر کسی که دیدی توهین کنی؟ نهشدی، می

 ...تا ازم معذرت خواهی نکنی

ای که زد، حرفم قطع شد و متعجب به رگ های با نعره
 .پیشونیش که از عصبانیت بیرون زده بود خیره شدم

کنار آالچیقی که پاتوق من شده بود رسیده بودیم و با خیال 
 .رسیدزدیم. صدامون به کسی  نمیراحت نعره می

 .بشین و وحشی بازی هم در نیار -

 .اراده بغض کردمچنان لحنش تند و جدی بود که بی

 .به آرومی روی آالچیق نشستم و نگاهم رو بهش دادم



دست هاش رو از زیر کتش به کمر زد که باعث شد 
 .های پایینی کتش با دستش باال بیادلبه

 !تو چقدر عوض شدی -

پوزخند عصبی زدم. نه به حرف آرشام و نه به حرف 
 ...این

 .پوزخندم گفتم: هفت سال کم نیست آغای بورانبا همون 

 .دوباره مثل آتشفشان فوران کرد

اش غرید: اوالً، اون پوزخند های با دندون های کلید شده
قدر تحویلم نده. دوماً هم به من آغای رو اعصابت رو این

 ...بوران نگو

 .ی آخرش رو فریاد زدکلمه

داد. م تذکر مییادش بخیر قبالً هم بخاطر خیلی کار هام به
که هر جایی اشک هام رو که بد دهنی نکنم یا اینمثالً این

آزاد نکنم. حاال هم داشت به پوزخند هام که عادتم شده بود 
 .دادگیر می

 .با یادآوری گذشته ها، چشم هام پر از شد

 .از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم



. من با لحن آرومی گفتم: تو درست میگی. من عوض شدم
دونم باید با کی چجوری حرف زد. بزرگ شدم و االن می

خوایی بفهمی بعد هفت شی. چرا نمیولی تو بزرگ نمی
 سال، هیچ سنمی بین ما نمونده؟

با لحن آرومم آروم شد و با لبخند تلخ کنج لبش گفت: من 
 !و تو نسبتی با هم نداریم؟ باشه

ین دل دستش روی قلبش نشست و همزمان فریاد زد: پس ا
 چی؟

اش بود و به قلبش فشار نگاهم قفل دستی بود که روی سینه
 .آوردمی

 !نکنه هنوزم دوستم داشته باشه

یعنی عشق من و دفن نکرده؟ عشقی که تو اون نامه نحس 
 .زدازش دم می

 چطور ممکنه؟

خواست محکم خودم دلم سرشار از شادی شده بود. دلم می
 .رو بین آغوشش پنهون کنم

های سیاه رنگش خیره شدم. با دیدن برقی که داخل  به چشم
 .چشم هاش بود، به خودم اومدم

 .اراده لب هام به خنده وا شده بودانگار که بی



با چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد و تا بخوام وضعیت 
 .رو تحلیل کنم، بین بازو هاش اسیر شدم

 شکه تر از اون چیزی بودم که بتونم اتفاقات رو تحلیل
 .کنم

طور که حلقه ام خم کرد و همونسرش رو روی شونه
کرد، بین موهام چند نفس عمیق دست هاش رو تنگ می

 .کشید

 .من هنوز شکه بودم و دست هام اطرافم افتاده بود

سرش رو به گوشم نزدیک کرد و با لحن خشداری گفت: 
ی عشقم نشدی. عشقی که از تو خنگ بودی که متوجه

ات دیدم، بهت پیدا بار تو رو توی گهوارهوقتی برای اولین 
آوردم. اون کردم. درسته بچه بودم و از عشق سر در نمی

موقع حتی حرف زدن هم خوب بلد نبودم؛ اما قلبم عاشقت 
 .بود. انگار که تو تناسخ یافته زندگی قبلی من بوده باشی

ی یکم من و از خودش فاصله داد و نگاهی به چهره
 .ل خوشحالم انداختمتعجب و در عین حا

 .دوباره تند من و به بغلش فشرد

 .صداش به گوشم خورد

 .بگو دنیزم... بگو که حس تو هم به من همینه -



انگار این دفعه وضعیت رو درک کردم و همه چیز رو 
 .تحلیل کردم

 اون من و احمق فرض کرده؟

 .هلش دادم و از بغلش خارج شدم

 کنه متوجه چیزی نیستم؟فکر می

 شم؟چرا ضعیف میمن 

 دونم چجوری باید رفتار کنم؟من چرا نمی

با نگاه پر از سوالی بهم خیره بود و منتظر حرفی از جانبم 
 .بود

با لحن عصبی و پر از بغضی گفتم: تو فکر کردی من 
اتم؟ بعد هفت سال برگشتی داری میگی دوسم بازیچه
 داری؟

ش رو با این حرفم چنگی به موهای حالت دارش زد و مدل
 .بهم زد

 .دونم که با عقل جور در نمیادحق داری. می -

 .خودم هم برام غیر قابل باورِ 



که فکر کردی پوزخندی زدم و با لحن پر از نفرتم گفتم: این
ی هفت سال پیشم، من هنوزم همون دختر شونزده ساله
 .باید بگم که بی عقلیت رو نشون میده

فت سال پیش چجوری با ابرو هایی باال پریده گفت: مگه ه
 بودی؟

 .با این سوالش تازه فهمیدم چه گندی زدم

سریع نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم از کنارش رد بشم 
 .که بازوم رو چنگ زد

 با لحن عصبیش گفت: هفت سال پیش چجوری بودی؟

 .ای گفتم: ولم... کنبا صدای تحلیل رفته

تو یک حرکت من و به سمت خودش کشید و صورتش 
 .تونست نزدیک صورتم نگه داشتا میرو ت

اش غرید: تفاوت هفت سال پیشت زیر دندون های کلید شده
 با االن چیه؟

 .نگاهم رو ازش دزدیدم تا نتونه افکارم رو بخونه

با صدای ضعیفی که سعی داشتم محکم نشونش بدم؛ اما 
که... که من االن شدم لب زدم: منظورم اینموفق نمی

 ...بزرگ تر شدم و



 .با خشم حرفم رو قطع کرد

 فرقت با هفت سال پیش چیه؟ -

تند باال گرفتم و مثل خودش عصبی  گفتم: دارم سرم رو
 .بهت میگم

فشار انگشت هاش رو دور بازوم بیشتر کرد که باعث شد 
 .آخی بگم

ام، با همون لحنش گفت: ی جمع شدهتوجه به چهرهبی
 .دروغ تحویلم نده که احمق نیستم

به تندی از بین انگشت هاش بیرون آوردم و  بازوم رو
گرفتم گفتم: فکر طور که چند قدم ازش فاصله میهمون

ً که خودت و باهوش می کنی خنگ فقط من بودم. احیانا
 کنی؟تصور نمی

آخه یه آدم باهوش باید متوجه بشه که یکی عاشقشه و 
 .شه براش جون بدهحاضر می

ادم: درست نمیگم آغای سرم رو جلو بردم و با خشم ادامه د
 بوران؟

 .سرم رو عقب بردم و بهش خیره شدم

من حسم رو به زبون آوردم. باالخره بعد از این همه سال، 
 .حسم رو به زبون آوردم



 .انگار مثل چند دقیقه پیش من، شکه شده بود

 .باید خیلی بیشتر از من شکه شده باشه

اون باالخره که من هفت سال پیش حسش رو فهمیدم اما 
 .فهمهاالن می

 گفتی؟ با صدای ضعیفی گفت: چی... تو اآلن... چی

 .چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم

 .چیزی که نباید رو گفتم -

 .لبخند بزرگی روی لب هاش نشست

با دو قدم بزرگ خودش رو بهم رسوند و تا بخوام برم، 
 .دوباره بین بازو هاش اسیر شدم

 .زدی حرف میدفعه با لحن پر از ذوقاین

وقت نگفتی؟ چطور امکان داره؟ چرا هیچ شه!باورم نمی -
 .اومدکدوم از این ها پیش نمیچرا نگفتی تا هیچ

جوری دست هام رو دورش حلقه کردم. مسخره بود که این
شدم. مسخره بود که هیچ اختیاری از رفتار هام رامش می

 .نداشتم

بودن رو همه چیز مسخره بود؛ اما من این مسخره 
 .نهایت دوست داشتمبی



*** 

 

که دنیای یکی بشی که یکی دنیات بشه عجیبه؛ اما ایناین"
 .خیلی قشنگه

وار تفاوتی بین این دو تا نیست. وقتی هر دو طرف دیوونه
 ".عاشقن، باید هر دو طرفم دنیای همدیگه بشن

جای جمله که رسیدم خودکار رو روی دفترچه به این
 .کوچیکم گذاشتم

 .ام شده بود. فکر کنم بیشتر از ده بار خوندشعمق نوشته

 که نگاهم کنه، خودکار رو برداشت و ادامه جملهبدون این
 ...رو نوشت

شناسه. باید ها هیچ جایی تو ی باید رو نمیعشق کلمه"
گیره یکی رو دنیاش عشق ندارن. این دِل که تصمیم می

 ".کنه

 .ی من خط زدنوشته ی "باید" رو تواین و نوشت و کلمه

ابرویی باال انداختم و با لحن دلخوری گفتم: یعنی میگی 
شه به اجبار کسی رو عاشق کرد و این حرفت به این نمی

کنم که باید منطوِر که تو عاشق نیستی و من مجبورت می
 .عاشقم باشی



 .با دلخوری نگاهم رو ازش گرفتم و به انگشت هام دادم

لحن گرمی گفت: دیوونه شدی  لبخند صداداری زد و با
ام رو درست گفتی؛ اما منظورش رو دختر؟ معنی جمله

غلط برداشت کردی. منظور من این بود که این قلب تو 
 .رو دنیاش کرده و اجباری توی کار نیست

نگاهم رو باال آوردم. دستش روی قلبش بود و نگاه 
 .خندونش روی من بود

بود و این یک هفته  امون گذشتهیک هفته از ابراز عالقه
بهترین روز های عمرم بود. هفت روزی که سرشار از 

 .عشق بود

لبم رو به دندون گرفتم و خودم و تو بغلش انداختم. چون 
از هم دور نشسته بودیم صندلی زیرم رو به سمت خودش 
کشید تا بهش نزدیک بشم. دست هاش رو نرم دورم حلقه 

 .ی آرومی به موهام زدکرد و بوسه

 .گیرهبیخیال این نوشته ها نشیم دعوامون می -

با همون لبخندش گفت: من و تو کی دعوا کردیم که االن 
 دومی بشه؟

 .اش پنهون کردمام رو بین سینهخنده

 شه؟با لحن مالیمی گفتم: فیلم برداریت کی شروع می



یه ساعت دیگه باید تو استودیو باشم. امروز اولین  -
 .کنیمی فیلم رو اجرا میصحنه

اش بیرون آوردم و با چشم های بازم گفتم: سرم رو از سینه
 وایی مگه ساعت چنده؟

 !خیالی گفت: دو ظهربا بی

 تند از جام بلند شدم و با استرس گفتم: چرا نگفتی؟

 .ابرویی طبق عادت باال انداخت

 مگه قرار بود جایی بری؟ -

ه ای کردم و با حرص گفتم: آغای باهوش بنددندون قرچه
 .بودم. امروز کلی مریض دارماالن باید توی مطبم می

ام تند به سمتش رفتم. از مرجان دو تماس با یادآوری گوشی
 .پاسخ داشتمبی

 .ام زدچنگی به گونه

ای نالیدم: امروز یه پسر دوازده ساله رو از با لحن گرفته
وقتی فهمیده من دکتر  آلمان میارن. باباش دوست بابامه و

ته پسرش یه مریضی نادر قلبی داره. هیچ دکتری قلبم گف
 .درمانی براش نداره. میاره که منم نگاهی بهش بندازم

  .تند به سمت کمدم رفتم



با لبخند گفت: چه خوب! اگه از خارج از کشور برای 
 !معالجه بیان، خیلی عالیه

طور که جلو باز یه بلوز و شلوار آبی رنگ تنم بود. همون
  .یدم گفتم: دعا کن بتونم براش کاری بکنمپوشسفیدم رو می

تند تند موهام رو شونه زدم و روسری سفیدی سرم کردم. 
کفش های اسپرت سفیدم هم پوشیدم و به سرعت باد کیفم 

ام نگاه رو برداشتم. برنا هنوز با تعجب به این همه عجله
 .کردمی

اش رو بوسیدم. فرصت با لبخند به سمتش رفتم و تند گونه
تحلیل رو بهش ندادم و کنار در اتاق تند تند گفتم: موفق 

 .باشی

سریع از اتاق بیرون رفتم و پله ها رو تند تند طی کردم. 
ام ی زیادم خودم رو به لندکروز مشکیبا همون عجله

 .رسوندم و با آخرین سرعت راه افتادم

* 

ی محو برگه های دم دستم بود. اون پسر دوازده ساله
سایر مریض هام بیماری قلبی داشت. دکتر  آلمانی، مثل
 جا مریضیش رو تاکی کاردیهای اون

(Tachycardia) تشخیص داده بودند. 



 .تپهکه قلب خیلی تند مییعنی زمانی

نگاهم رو از برگه ها گرفتم و به نیک، پسر بور رو به 
 .روم دادم

سعی کردم لبخند گرمم رو حفظ کنم. آلمانی بلد نبودم و از 
اش عالی بود. برای خوبم اون کوچولو انگلیسیشانس 

همین به انگلیسی گفتم: تو حالت نشسته، احساس خستگی 
 داری؟

 رمان بوک
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چشم های آبی رنگش رو بهم دوخت و بدون جواب دادن 
 لم گفت: اون چیه سرت کردی؟به سوا

ام کشید و با لحن مهربونم گفتم: با لبخند دستی به مقنعه
دخترای ایرانی از این برای پوشوندن موهاشون استفاده 

 .کنندمی

زد گفت: با چشم های بازش که کنجکاوی درش موج می
 پوشونید؟چرا موهاتون رو می

گفت:  که جواب بدم، باباش به آرومیاین دفعه قبل این
پسرم بهتر نیست قبل از پرسیدن سوال های خودت، به 

 خانم دکتر جواب بدی؟



ی برفیش کشید و با لحن آرومی رو بهم دستی به چونه
 .گفت: ببخشید، بفرمایید سوالتون رو ادامه بدید

 .دلم برای این همه مٔودب بودنش آب شد

بپرس عزیزم سوال کردن ایرادی نداره. فقط اول من  -
 .پرسم بعد تو بپرسمی

 .با لبخند موافقتش رو اعالم کرد

شی یا فقط خوب عزیزم، تو حالت نشسته هم خسته می -
 شی؟جوری میموقع بازی کردن این

کنم. که بازی نمیاش گفت: ولی منبا لب های برچیده
 .دکترا قدغن کردن

اش انگار چشم هام رو روی هم فشار دادم. با دیدن چهره
اش بهم منتقل شد. مگه این بچه چه گناهی داره کل درد ه

 جوری درگیر بیماری شده و نباید بازی هم بکنه؟که این

مامانش که مثل نیک زن بوری بود و روسری رو به طرز 
نابلدی سرش کرده بود به آروم گفت: راستش خانم دکتر 

اش به ی سینهکشه و قفسهگاهی اوقات تند تند نفس می
؛ اما تو برخی شرایط هم دقیقاً مثل االن، گیرهشدت درد می

 .شهقلبش نرمال می



با دقت به حرف های مادرش گوش سپرده بودم. این چیز 
هایی که مامانش گفت نشون از بیماری  تاکی کاردی 

ده. درسته که بیماریش آریتیمیه ولی ریتمی قلبش به نمی
  .شهتاکی کاردی مربوط نمی

ی بگیرم تا همه چیز برام آرآباید ازش نوار قلب و ام
 .مشخص بشه

* 

دادم. من دکتر تازه کاری با خستگی شقیقه هام رو فشار می
ی دکتر ها اینه که یه سال زودتر هستم و تفاوتم با بقیه

دکتر شدم؛ چون یازدهم و دوازدهم رو ترکیبی خوندم و 
دانشگاه هم تازه تموم کردم. مهمتر از همه تا حاال با 

یک برخورد نکردم که بخوام درمان قطعی بیماری نظیر ن
  .براش داشته باشم. امان از این رفیق های بابام

اآلن بخوام بگم هیچ راحلی ندارم، شغلم زیر سوال میره. 
باالخره که باید از یه جای وارد شد. حتماً یه راحلی داره. 

 .به قول قدیمی ها، خدا که دردی رو بده درمانش هم میده

یی در اتاقم، متعجب نگاهم رو به در دادم. با باز شدن یهو
با دیدن اون دکتر تازه وارد که تو چارچوب در ایستاده 

گفت بود، با اخم از جام بلند شدم. مرجان عصبی داشت می
  .تا نوبت نگیره، اجازه ورود نداره



با شرمندگی به من نگاه کرد و آروم گفت: ببخشید ولی 
 .گوش نمیده

 .رو بهش گفتم: اشکالی نداره عزیزمسرم رو تکون دادم و 

 رو به شروین گفتم: بفرمایید؟ کاری داشتید؟

مرجان به آرومی دور شد. با رفتن مرجان وارد اتاق شد 
و خیلی ریلکس در و بست. با همون خونسردیش کتش رو 
از تنش خارج کرد و به پشتی مبل انداخت و روی مبل 

 .ای جا گرفتهای چرم قهوه

 و رفتم و دستم رو روی مبل رو بهبا عصبانیت جل
 .اش تکیه بدنم کردمرویی

آغای شمس، این همه راحتی مقابل یه غریبه چیز غیر  -
 .عادی نیست

لیوانی که حاوی تیله های رنگی بود و برای تزیین روی 
میز گذاشته بودم رو برداشت و انگشت هاش رو دور کمر 

: اما از باریک لیوان حلقه کرد. با خونسردی تمام گفت
 .نظر من ایرادی نداره

نگاه پر از خشمم رو از لیوان تزیینی گرفتم و عصبی رو 
بهش غریدم: ولی از نظر من داره. اون روز به حرف 
های بی سر و تهتون اهمیتی ندادم. چندی پیش به ورود 



اتون هم گیر ندادم؛ ولی باید بگم اجازه مقدمهیهویی و بی
فرمایید کارتون رو بگید وگرنه نمیدم وقتم رو هدر بدید. ب

 .الکی وقتم رو نگیرید

لب هاش به خنده باز شد و لیوان رو روی میز کوچیک 
 .جلوش گذاشت

، صدای کسی بهتون گفته بود که عالوه بر جذابیت چهره -
 نابی هم دارید؟

ای خوردم. مقابل این همه از حرف دور از انتظارش یکه
 بافه؟داره بهم می گی من، این االن چیخشم و کالفه

با همون خشم ثابتم در حالی که نگاهم به پرده های توری 
بود گفتم: تعریف از یه دختر غریبه، به دکتر متشخصی 

مطبم  مثل شما نمیاد. االن هم خیلی محترمانه از اتاق و
 .بیرون برید تا به اجبار بیرونتون نکردم

ر بودم ی آخرم نگاهم رو بهش دادم و منتظبا گفتن جمله
 .ترک کنهحرف اتاقم رو بی

 .آروم بلند شد و با قدم های آرومتری به سمتم قدم برداشت

 .زنیخوشم میاد رک حرفت و می -

 .پوزخندی زدم و تند و عصبی گفتم: لطفاً برید



داد. برای چند ثانیه نگاهش روم زوم بود و این آزارم می
 .ی جذابش انداختمنگاهی به چهره

مشکی بود و بینی باریکی داشت. پیشونی چشم و ابرو 
تر کرده بود. اش رو مردونهتخت و فک استخونیش، چهره

 .اجازه ندادم نگاهم زیاد روش بمونه و تند گرفتمش

 .ی لبش گفت: راحت باش. نگاه کنبا اون لبخند کج گوشه

  .با گفتن این حرف بیشتر روی صورتم زوم کرد

 خدا این و چجوری ساخته؟

 تونه انقد پررو باشه؟چطور می

 .ای گفتم: چیزی ندارید که بخوام نگاهش کنمبا لحن زننده

ام رو از روی میز چند قدم عقب رفت و گوشی پزشکی
برداشت. لبخند کجی روی لبش اومد و دستی به ته ریشش 

 .کشید

 .نظرت برام مهم نیست -

 !پوزخندی زدم و در جواب عصبی گفتم: چه بهتر

زد، شدت عصبانیتم زه به وسایلم دست میکه بدون اجااین
 .کردرو بیشتر می



اون خیلی خونسرد بود و همین خونسردیش داغونم 
کردم. یه آدم کرد. اصالً دلیل رفتار هاش رو درک نمیمی

عجیب و غریب که خودش هم از کار هاش سر در نمیاره. 
اش هست. عمیق ای زیر نیم کاسهکردم یه کاسهحس می
ام که بین بودم و نگاهم روی گوشی پزشکیتو فکر 

شد، زوم بود. صداش باعث شد سرم انگشت هاش لمس می
 .رو باال بگیرم

ناراحت نباش، به همین زودی ها موهات جایگزین این  -
 .شهشٔی بین انگشت هام می

 .چینی بین ابروهام نشست و دست هام مشت شد

ون. دیگه جا برو بیربرای هزارمین بار میگم، از این -
 .زنیداری با حرف هات اعصابم رو بهم می

 .لبخند آرومی روی لبش نشست

من از دختر هایی که زود زود اعصابشون بهم میریزه،  -
 .اندنهایت خوشم میاد. چون زیادی به خودم شبیهبی

توجه باشم تا ای کردم و سعی کردم بهش بیدندون قرچه
 .بلکه بره



نیک رو که روی میزم پخش های آزمایش خم شدم و برگه
بودند، جمع و جور کردم. من االن کلی کار دارم و اون 

 .گیرهاش، فقط وقتم رو میسر و تهداره با حرف های بی

 .ی ضعیفی داریحافظه -

 .خیال برگه ها شدم و صاف ایستادمبا شنیدن صداش بی

 با اخم گفتم: منظور؟

 سر گوشیای کرد و باالخره حاضر شد دست از تک خنده
 .ام بردارهپزشکی

 .خم شد و با دقت اون و سر جاش گذاشت

خاک های فرضی کف دستش رو تکوند. آروم دست هاش 
 .رو به داخل جیب شلوار کتون مشکی رنگش برد

 شناسی؟که، عجیب نیست که من و نمیمنظورم این -

 .ابروهام ناخوداگاه باال پرید

انداختم، تیپش رو از نظر با نگاه دقیقی که به سر تا پاش 
ی اولش رو نبسته بود گذروندم. پیراهن سفید که دو دکمه

و عضله هاش رو ازش به نمایش گذاشته بود، جذابیتش 
کرد. من چرا باید این مرد ناشناس رو رو بیشتر می

 بشناسم؟



ای سوالم رو که به زبون آوردم، طبق عادتش تک خنده
 .کرد

وی پیشونیم گذاشت. لب به سمتم خم شد و دستش رو ر
هاش رو با دقت از هم فاصله داد و گفت: من شاید برای 

 .هاست که برای من آشنا شدیتو ناشناس باشم؛ اما تو سال

چند قدم به عقب برداشتم تا انگشتش از روی پیشونیم کنار 
 .بره

با این کارم انگشتی که پیشونیم رو لمس کرده بود باال 
 .ش نشوندی آرومی روآوردم و بوسه

اراده لب هام از هم باز کارش چنان برام عجیب بود که بی
 .شد و چشم هام گرد شد

رنگش رو که موقع لبخند گرمی زد و کت چرم مشکی 
داشت و با دستش روی ورود به پشتی مبل انداخته بود بر

 .داشتی چپش نگهشونه

اش کشید و با لحن مرموزی اش رو به چونهانگشت اشاره
 .وب فکر کن. شاید یادت اومدگفت: خ

چند قدمی به سمت در برداشت؛ ولی وسط راه از حرکت 
ایستاد و با همون ژست قبلش، به سمتم چرخید و گفت: به 

 .شههمین زودی ها غوغا می



اش و درک کنم، اتاق رو ترک که عمق جملهقبل از این
کرد. وقتی به خودم اومدم، فقط من بودم و یه اتاق خالی 

 ...ذهن آشفته و سرشار از سوالو یه 

**** 

 

که با اون چشم های به کشید و در حالیدستم رو محکم می
اش بهم خیره بود، مچم رو بین انگشت هاش خون نشسته

 .دادفشار می

اومد و بدنم مثل بید اشک هام یه لحظه هم بند نمی
 .لرزیدمی

یه لحظه همه چیز تغییر کرد و حاال من خودم رو لبه 
 .پرتگاه پیدا کردم

 .شدصدای برنا داخل گوش هام اکو می

 دنیزم... دنیز... دنیز... عزیزم -

 .لغزیدام میقطرات اشکم روی گونه

شد غوغا شده" این جمله با صدای بلندی اطرافم شنیده می"
شد صدای برنا ضعیف تر بشه. این صدا تنم و باعث می

 .آوردرو بیشتر به لرزه در می



 .. بیدار شودنیز.. -

با نفس نفس چشم هام رو باز کردم. با دیدن برنا که نگران 
داد، نفسی از باالی سرم ایستاده بود و تند تند تکونم می

 دیدم؟سر آسودگی کشیدم. داشتم خواب می

برنا آروم من و به سمت آغوشش کشوند و با لحن پر از 
محبتی زیر گوشم نجوا کرد: آروم باش عزیزم. داشتی 

 .دیدیب میخوا

اراده بغضم ترکید. شروین چرا باید به اون شکل به بی
 خوابم بیاد؟

 غوغا شده" این جمله یعنی چی؟ چه غوغایی؟"

 قدر از دنیا بیزار بودم؟من چرا لبه اون پرتگاه، این

ی دست هام رو دور بدن برنا تنگ تر کردم. این حلقه
 .آغوش تنها آرامشی بود که داشتم

 .کردموهام رو نوازش میبرنا تند تند 

 .هیش... چیزی نشده. هرچی دیدی رو فراموش کن -

 .ی دیروزی که شروین بهم گفت افتادمیه لحظه یاد جمله

 "شهبه همین زودی ها غوغا می"



سرم رو از آغوش برنا خارج کردم و دستی به موهای 
 .ام کشیدمژولیده

 این خواب چه دلیلی داشت؟

های زیادی که دیشب موقع امکان داره بخاطر فکر 
 خوابیدن، بهم هجوم آورده بود باشه؟

 .سرم رو تند تند به معنی مثبت تکون دادم

 .تونه دلیل خاصی داشته باشهطوره، نمیهمین -

 .خواب ها که واقعی نیستند

 برنا متعجب گفت: حالت خوبه؟

 .انگار تازه متوجه حضورش شدم

 .خوبم، ممنونم لبخند آرومی زدم و با لحن گرمی گفتم:

 .دستم هام رو باال آورد و نرم بوسید

 .برو صورتت رو بشور. رنگت پریده -

 .دستی به صورتم کشیدم و آروم بلند شدم

برنا نگاهی به ساعت مچیش کرد و با لحن آرومی گفت: 
 عزیزم من چند ساعت دیگه پرواز دارم؟

 .چشم هام از شدت تعجب باز و باز تر شده بود



 خوایی بری؟ا میپرواز؟ کج -

لبخند آرومی زد و گفت: راستش یه سری کار تو آمریکا 
 .دارم. باید برگردم

 بغض بهم هجوم آورد. برگرده آمریکا؟ دوباره دوری؟

ست با صدای ضعیفی گفتم: اما تو که همش دو هفته
 .برگشتی

وقتی صدای ضعیف و بغض آلودم رو شنید، با همون 
کنارم ایستاد. دست هاش لبخند آرومش، تخت و دور زد و 

 .روی بازو هام نشست و فشار کوچیکی بهش داد

 .گردمعزیز دلم، کال چهار روز میرم و برمی -

ٱفتاد رو سرم رو پایین انداختم تا قطره اشکی که داشت می
 .نبینه

 شه نری؟نمی -

 .تُن صدام چنان پایین بود که خودم هم به زور شنیدم

دش حس آغوشش بود که صدای آه گرمش رو شنیدم و بع
 .روزم رو ساخت

ام نشوند و به ای روی موهای ژولیدهطبق عادتش بوسه
 .نوازش گرفت



شه. ولی بیشتر از چهار روز نه خانومم، متأسفانه نمی -
 .مونمنمی

سرم رو باال آوردم و آروم گفتم: باشه، هرجور که خودت 
و راحتی. فقط طی این چهار روز باید تند تند زنگ بزنی 

 .که بیشتر از چهار روز هم طول نکشهاین

 .سرش رو به سمت باال گرفت و آروم خندید

 .ی جذابش برای بار دوم روزم رو ساختخنده

دستش رو روی کمرم فشار کوچیکی داد و سرش رو پایین 
 .آورد

چشم هاش رو یه بار آروم باز و بسته کرد و با لحن گرمش 
شی. ظهر با زنگ گفت: صبح با صدای زنگ من بیدار می

ری و شب بعد از حرف زدن با من، به من به مطب می
 .خواب میری

 

 

 .لب هام به خنده باز شد و حال دلم خوب



انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت: هان... بعد از 
گیم. خودت رو برای برگشتم، همه چیز رو به همه می

 .ازدواج آماده کن

کشیدم و دست هام که تمام ای این دفعه با ذوق جیغ خفه
ی پهنش بود رو دور گردنش حلقه کردم. مدت روی سینه

 .اش رو بوسیدمروی نوک پا بلند شدم و آروم گونه

 .خیلی دوست دارم -

 .ام رو کشیدلبخند عمیقی روی لبش نشست و بینی

 .من بیشتر دوست دارم کوچولو -

**** 

 

ش مونده پروازش ساعت پنج بود و فقط دو ساعت به رفتن
ی نوبت ها رو بود. امروز بخاطرش به مطب نرفتم و همه

 .لغو کردم

 .چند تقه به در اتاقش زدم؛ ولی جوابی نداد

 .آروم در و باز کردم. با دیدن اتاق خالی ابروهام باال رفت

 .بعد از نهار گفت به اتاقش میره



با شنیدن صدای آب از سمت حموم، فهمیدم داره دوش 
 .گیرهمی

 .لبخند در و بستم و روی تختش نشستمبا 

که، تا وقتی از حموم میاد بیرون یه سر به با فکر این
 .ام رو باز کردمزنم، قفل گوشیام میگوشی

طبق معمول وارد تلگرام شدم و سریع به سمت صفحه 
 .چت نامعلوم رفتم

 ...کاره هابهش پیام دادم که تند سین شد. این نامعلومم بی

 .سریع جواب میده تا پیام میدم

 "به به رفیق چطوری" -

 "با لبخند تایپ کردم "بدک نیستم. چه خبر؟

خوایی بگم زن گرفتم/شوهر خوب باش. چیه می" -
 "کردم؟

ام بلند شد. گازی از لبم گرفتم، تا با دیدن این جمله قهقه
 .برنا متوجه حضورم نشه

 ..با لبخند خبیث کنج لبم نوشتم

 "شههوم... بدک نمی" -

 .با این حرفم استیکر خنده فرستاد



راستش دیروز با آناهیتا عروسی کردم. امروز هم با " -
 "اصغر بقال سر کوچه

 .ام به راه افتادتا این و خوندم دوباره قهقه

 .این بشر زیادی نمکدون بود

 "پرفکت رفیق" -

 .این و نوشتم و دوباره به حرف هاش خندیدم

کالمی که بلند شد، کنجکاو بیبا شنیدن آهنگ مالیم و 
نگاهم رو دور اتاق چرخوندم. با دیدن گوشی برنا روی 

 .میز عسلی کنار مبل، از جام بلند شدم و به سمتش رفتم

خم شدم که برش دارم؛ اما با دیدن اسم مخاطب خشک 
شدم. خم . اون لحضه آرزو کردم کاش هرگز خم نمیشدم
دیدم. چشم نمی شدم تا مرگ خوشی هام رو به چشمنمی

کرد. رفت و سرم روی بدنم سنگینی میهام سیاهی می
ی چشم هام، اسم تلخ نوشته بخاطر هجوم اشک به صفحه
 «my world» .دیدمشده روی گوشی رو تار می

 "دنیای من"

کنار میز عسلی سر خوردم. سد چشم هام به شکل بدی 
شد. حس شکسته بود و آبش از پشت پلک هام سرازیر می



وردن شدن تکه های شکسته قلبم، بهم درد بدی رو خ
 .کردمتحمل می

 تونه بجز من دنیاش باشه؟یعنی کی می

 دنیای اون؟

 مگه نگفت من دنیای اونم؟

 چطور تونست بهم دروغ بگه؟

کنه؟ اون بهم میگه دوستم داره اون داره بهم خیانت می
 .دونهولی یکی دیگه رو دنیاش می

افتاده بود و این حال بدم رو بدتر کد آمریکا روی گوشی 
خواست من و ترک کرد. پس بخاطر اون شخص میمی

کنه. اون شخصی که تو آمریکا به یادشه و بهش زنگ 
 .زنهمی

ام بردم. همون جایی که بغض دستم رو به سمت عنجره
 .کردمهام رو درش قفل می

حسم، ماساژش دادم تا بلکه راه نفسم رو با انگشت های بی
 .از کنهب

کالم گوشی قطع شد. انگار تموم خوشی صدای آهنگ بی
 .های من هم همراهش قطع شد



 .چرخیدفقط یه کلمه توی سرم می

 "دنیای من"

 اون چطور تونست من و بازیچه کنه؟

 چطور تونست دوباره من و مبتالی عشقش کنه؟

من فراموشش کرده بود. من پاکش کرده بودم. چطور 
 رحم باشه؟قدر بیتونه اینمی

منظور من این بود که این قلب تو رو دنیاش کرده و "
 ".اجباری توی کار نیست

 ...شد. این جملهصداش توی سرم اکو می

ای که گذشت، ی عاشقانههمش دروغ بود؟ این یه هفته
 همش دروغ بود؟

 اون کسی که دنیاشه کیه؟

حتماً با خودش گفته تا وقتی ساخت فیلم تموم میشه و من 
ام سر ید ایران بمونم، دنیز و سرگرمی کنم که حوصلهبا

نره. باالخره که اون عوض شده، احتماالً عوضی هم شده. 
 ...اون برنای چند سال پیش من نبود. برنای خودم

 .درون اون مرد، هیچ اثری از برنای مهربون خودم نبود



حس کردم صدای قدم هاش به گوشم خورد و این نشون 
 .گرفتنش تموم شدهداد دوش می

تند تند اشک هام رو پاک کردم و گوشی رو سر جاش 
 .گذاشتم

 ...باختم. نبایدنباید خودم رو می

 .دیدممن پشتم به حموم بود و خروجش رو نمی

موهام رو پشت گوشم زدم و برای آخرین بار دستی به 
چشم های سرخم کشیدم تا بلکه آثار گریه از روش کنار 

 .بره

 جا بودی؟تو ایندنیزم...  -

یه لحظه کل وجودم رو نفرت احاطه کرد. اون میم مالکیتی 
 .زدکه به اسمم چسپوند، حالم رو بهم می

 .زنهحتماً با "دنیاش" خیلی شیرین تر از این ها حرف می

 گردی؟با لحن کنجکاوی گفت: دنیز خوبی؟ چرا برنمی

 .نفس عمیقی کشیدم و به سمتش چرخیدم

ی پایینش بسته بود و از موهاش آب حوله رو دور نیم تنه
کرد. اگه عشقش واقعی بود، اگه حال دلم خوب چکه می



نشوندم و موهاش رو خشک بود... االن اون و یه جا می
 .کردممی

لبخند گرمی روی لبش بود؛ اما من سرد بودم. سرد تر از 
 .برف زمستونی

ندش محو شد و با ام جا خورد. لبخانگار از دیدن چهره
ها نگرانی به سمتم اومد. اون بازیگر بود؛ پس بهتر از این

 .تونست نقشش رو بازی کنهمی

 دنیزم تو حالت خوبه؟ -

 .خواستم خم بشم و گوشی رو توی سرش بکوبم

خواستم بگم اونی که به جای من دنیای خودت کردی کیه؟ 
 ...اما

 .شههمه چیز مشخص می

 .شهمشخص میبا یکم صبر، همه چیز 

چشم هام رو یه دور باز و بسته کردم و لبخندی به اجبار 
 .روی لبم نشوندم

 .ستخوبم خوبم. فقط چون میری حالم گرفته -

 .تا این و گفتم، لبخند مهربونی روی لبش اومد



توجه به سر و روی خیسش، من و به سمت بغلش بی
کشوند. همین کارش باعث شد دوباره اشک هام راه 

 .ن رو از سر بگیرنخودشو

 .گردم خانوممنکن دیگه. من زود برمی -

 .جونم رو دورش حلقه کردمدست های بی

 چرا باید نفر بعدی این آغوش، یکی دیگه باشه؟

 شه این آغوش فقط مال خودم باشه؟چرا نمی

 چیزم رو با بقیه سهیم بشم؟ من چرا همیشه باید همه

 بدم؟این آغوش و چرا باید به یکی دیگه 

انگار نتونستم خودم رو کنترل کنم که اشک هام به هق 
 .هق تبدیل شد

اش فاصله داد و با چشم هایی که غم و برنا من و از سینه
ی پر از اشکم خیره شد. چنان بازیگر توشون دیدم به چهره

کرد. ماهری بود که غم هم توی چشم هاش جاسازی می
 .حرف که دیگه چیزی نیست

صتش اشک هام و پاک کرد. آبی که از با انگشت های ش
 .کرد لباسم رو یکم خیس کرده بودموهاش چکه می



با لحن گرمی گفت: اصال من جایی نمیرم. باشه گلم؟ پیشت 
 .مونممی

یه لحظه نگاهم رو رنگ تعجب گرفت. یعنی بخاطر من 
ی مهمی پشت کار هاش گذره؟ پس حتماً نقشهاز دنیاش می

 .مخفیه

صورتم کنار زدم و با لحن محکمی  دستش رو از روی
 .گفتم: نه نه، درست نیست بخاطر من از کار هات بگذری

کرد طور که موهام رو نوازش میلبخند عمیقی زد و همون
 گفت: این چه حرفیه؟ مگه کار هام از تو مهمترن؟

دوست داشتم براش دست بزنم و بگم: واو! واقعاً بازیت 
 .العاده بودفوق

خوام مانع دونم مهمتر نیستن؛ ولی نمیمی به سردی گفتم:
باشم. چهل دقیقه دیگه پرواز داری. آماده شو که بهتره راه 

 .بیوفتی

 .ام رو بوسیدخم شد و گونه

 با لحن شیطونی گفت: من کجا باید لباس عوض کنم؟

تند بهش پشت کردم و حرفی نزدم. یعنی نای حرف زدن 
 .نداشتم



شد این بوسه ها از روی می ام کشیدم. چیدستی به گونه
 بود؟عشق می

آهی کشیدم. عشق... تو این دنیا فقط من احمقم... فقط 
 ...من

بعد از حدوداً دو دقیقه لباس پوشیدنش تموم شد. یه کت و 
شلوار توسی رنگ با پیراهن سفید پوشیده بود. مثل همیشه 

 .تیپش رسمی بود

 .موهاش هم با سشوار خشک کرد و به باال مدل داد

عطرش که از برند شنل بلوی بود رو به پیراهنش زد و 
اش رو مرتب وقتی کارش تموم شد صاف ایستاد و یقه

کرد. جدا از معروفیتش، اون داشت برای شخص محبوبی 
قدر به خودش که تو آمریکا چشم به انتظارش بود، این

 .رسیدمی

 .با لبخند به سمتم برگشت

 چطور شدم؟ -

م: از اون شخص محبوبت بپرس. خواست بهش بگدلم می
 .باالخره که این تیپت بخاطر من نیست

باز هم به سردی یخ گفتم: عالی... تو که همیشه عالی 
 .هستی



ای به پیشونیم زد و دوباره بین بازو هاش اسیر شدم. بوسه
 کنه؟اون چرا بغلم می

 اگه تنش بوی من و بگیره چی؟

 جواب فرد محبوبش رو چی میده؟

 هم به فرودگاه میایی؟تو همرا -

 .صداش دقیقا کنار گوشم حس شد

سرم رو باال گرفتم و چند بار به معنی منفی، به طرفین 
 .تکون دادم

 .لبخند کجی زد و باشه ای گفت

 .وزیدهوا خوب بود و باد مالیمی می

کردم از وقتی از دریا برگشتم، حالم بهتر شده. حس می
دریا رفتنم، بهم گفته بود جدیداً که بابام فهمیده بود عاشق 

هوا دلش هوای دریا که وقتی مامان من و حامله بوده، بی
کرده. به همین دلیل هم اسم من و دنیز گذاشته. دنیز رو می

  !یعنی دریا... و این چقدر قشنگه

 .کردمخیابون ها رو بی هدف طی می

 یعنی االن پیش اونه؟

 تونه باشه؟یعنی کی می



 .د با پوست برنزه و جذابیهحتماً یه دختر بلون

 .نقص که بتونه دل عشقم رو ببرهیه دختر آمریکایی بی

قطره اشک سمجی که از گوشه چشمم لغزید رو با سر 
انگشت گرفتم. هفت سال انتظار کشیدم. درست هفت سال 
رو به فکر اون سپری کردم. االن این درسته که خیانت 

 ببینم؟

فقط عاشق یه نفر  من تو این بیست و چهار سال عمرم،
کار و تونه با من اینبودم. فقط برنا... پس اون چطور می

 بکنه؟

ی افکارم پاره شد و سرم با ایستادن ماشینی کنارم، رشته
 .رو به سمت راستم چرخوندم

  .یه ماشین شاسی بلند مشکی رنگ بود

ام رو از روی چشم هام کنار زدم و به موهام عینک آفتابی
هاش دودی بود، تشخیص شخص پشت زدم. چون شیشه 

فرمون سخت بود. ابرویی باال انداختم که همون موقع 
 .شیشه سمت راننده، آروم به پایین رفت

ای که به ماهری به باال داده بود اول با مدل موی مردونه
تیله مشکی و وحشی جلب  برخورد کردم. پایین تر دو

توجه کرد. کم کم شیشه تا آخر پایین رفت و من تونستم با 



چهره شروین برخورد کنم. اخم هام به هم گره خورد و تو 
 .این حواشی، حالم رو بدتر کرد

م بود که همیشه تو اوقاتی که شروین شبیه یه نشونه شو
 .شددرگیر یا عصبی بودم پیداش می

ی ماشین گذاشت پنجره لبخندی زد و دستش رو روی لبه
 .و یکم به سمت بیرون خم شد

 سالم مادمازل، حالت چطوره؟ -

ای اخم هام رو جا به جا کنم گفتم: تو من که ذرهبدون این
 کنی؟و تعقیب می

اش ژست خاصی عینک آفتابیلبخندش عمیق تر شد. با 
رو به چشم هاش زد. دست راستش روی فرمون و دست 

ی پنجره بود. نگاهش رو ازم گرفت چپش هم که روی لبه
 .و به رو به رو داد

 .سوار شو تا جواب بدم -

پوزخندی زدم و خیره به نیم رخش جواب دادم: خودم به 
 .ی تو یکی رو ندارماندازه کافی درگیری دارم. حوصله

دوباره نگاهش رو بهم داد و با لحن مرموزی گفت: سوار 
 .کنمشو! حالت و بهتر می



چشم هام و تو کاسه چرخوندم و بدون رودربایستی گفتم: 
 .شهاتفاقاً با وجود تو یکی حالم بدتر می

 .راهم رو گرفتم و از کنارش رد شدم

 .ماشین رو به آرومی به حرکت انداخت و باهام هم قدم شد

 .عصبانیت رو بهش گفتم: دنبالم نیابا 

کامالً بیخیال به پشتی صندلی تکیه داده بود و دست هاش 
 .روی فرمون بود

 !سوار شو -

ای کردم و عصبی تر گفتم: دارم میگم دست دندون قرچه
ام از سرم بردار. تو کی هستی که مثل پتک تو زندگی

 افتادی؟

ی گفت: عینکش رو کنار زد و این دفعه مثل خودم عصب
 .دارم میگم سوار شو تا به زور سوارت نکردم

یه لحظه از تن باالی صداش جا خوردم که خیلی سریع با 
 .لحن مالیمی گفت: اعصابم رو بهم نزن

مشت محکمی به شیشه عقب ماشین زدم و به سمتش خم 
 .شدم



بینم سوار ماشین یه دارم میگم حالم بده و هیچ دلیلی نمی -
رو فقط دو بار دیدم و فکر نکنم طی  غریبه بشم. من شما

 .این دو بار اتفاقات خوبی هم بینمون افتاده باشه

سرش رو از پنجره بیرون آورد و صورتش رو مماس 
 .صورتم کرد

 .دنیز، خانم دنیز، مادمازل، بفرمایید سوار شید -

طور که گردنم رو به چپ سرم رو عقب کشید و همون
ی نامعلومی رو شکار متمایل کرده بودم و نگاهم نقطه

 .کرده بود، پوفی کردم

ی باال شهری بود و معموالً ای که توش بودیم یه محلهمحله
 .خلوت بود

ام رو فشار دادم و شمرده شمرده رو ی عینک آفتابیدسته
 بهش گفتم: تو غرور نداری؟

این حرف و که زدم خیلی ریلکس از ماشین پیاده شد و 
عث شد از نزدیکی زیادمون، رو به روم ایستاد. همین با

 .چند قدم به عقب بردارم

اش داده با پوزخند کنج لبش که چاشنی جذابی به چهره
ی این ها تالفی بود، مثل خودم شمرده شمرده گفت: همه

 .شهمی



اراده استرس گرفتم و دسته عینکم رو بیشتر از حرفش بی
 .گرفتمفشار دادم. کال ازش حس خوبی نمی

ی ماشینش تکیه داد. پاهاش رو ضربدری تنهبه آرومی به 
 .ام کردکرد و دست به سینه نگاهش رو زوم چهره

 دردت چیه؟ -

هوا گفتم: ای فکر، بیبدون توجه به عاقبت و حتی ذره
 !خیانت

 ...یه لحظه رنگ نگاهش تغییر کرد. یه تغییر کامالً هویدا

 .خیلی سریع خودش رو جمع کرد

ی جذابی! پوزخند گفت: چه واژه ابرویی باال انداخت و با
 ...خیانت

 .مثل همیشه با حرفش من و به شوک فرو برد

 از نظرش خیانت جذابه؟

سٔوالم رو که به زبون آوردم، فقط پوزخندش رو عمیق تر 
 .کردم

راستش خود خیانت جذاب نیست؛ ولی انتقام بعدش  -
 .زیادی لذت بخشه



کارم دونم چرا اما حرف هاش بالی بدی سر افنمی
 !آورد. یه نوع ترس؟ نه نهمی

 .وقت از کسی نترسیدممن دنیز دادفر، هیچ

کردن؛ ولی اون دو تنها دو نفر ترس رو تو دلم بیدار می
نفر سال ها پیش به فراموشی سپرده شدند. پس این حس 

 بد و شوم چی بود که نسبت به این مرد نا آشنا داشتم؟

شدم که با لحن  انگار متوجه شد زیادی تو افکارم غرق
 .آرومی، از دنیای خیال خارجم کرد

 اینجایی؟ -

آب دهنم رو قورت دادم و دو دستی کیف دستی کوچیکم 
 .رو چسپیدم

بله! آ... چیزه، من تو خونه یه سری کار دارم. لطفاً  -
 .بیخیال من بشید که باید برم

ی اش رو از بدنهلبخند گرمی روی لبش نشست. تکیه
 .روم بهم نزدیک شدماشین گرفت و آ

 .شدکجا عروسک؟ تازه بحثمون داشت داغ می -

اراده چند قدم عقب رفتم و با لحن محکمی گفتم: ولی از بی
 .نظر من این طور نیست



چشم هاش رو روی هم گذاشت و چند نفس عمیق کشید. 
کرد خودش رو کنترل کنه. اما چرا خودش انگار سعی می
 کرد؟رو کنترل می

 .ن هاش روی هم، از چشم هام دور نموندساییدن دندو

وقت با کسی رودربایستی رفتارش برای منی که هیچ
 .، زیادی عحیب بودنداشتم و همیشه رک بودم

 .دوباره لبخند به لب هاش اومد

چیز رو از خودش  انگار با نفس عمیقی که کشید، همه
 .دور کرد و ریلکس شد

  .باشه، حداقل بزارید برسونمتمون -

از مکث کوتاهی ادامه داد: اگه این دفعه هم درخواستم  بعد
 .شمرو رد کنید، باید بگم ازتون ناراحت می

ایش باال رفت. چطور یهو سوم ابروهام از تغیر لحن یهویی
 ؟شخص شدم

 .ام کشیدم و لب هام رو روی هم فشار دادمدستی به چونه

ی روراستش من از قسط ماشین نیاوردم که بتونم پیاده -
 .کنم

 !لبخند کمرنگی زد و آروم گفت: اوه



به سمت ماشینش رفت و بدون حرف سوار شد. روشنش 
 .کرد و دور زد

 .ست؟ این چشه؟ با خودش هم مشکل دارهدیوونه

 .که از خدام بود دست از سرم بردارهحاال به من چه! من

شد گرفتم و نگاه از ماشینش که داشت آروم ازم دور می
 .دادمراهم رو ادامه 

 .هنوز چند قدم نرفته بودم که صدام زد و باعث شد بایستم

 !صبر کن مادمازل -

 .با چندین قدم بلند خودش رو بهم رسوند

 .چشم هام رو یه دور باز و بسته کردم و نفس عمیقی کشیدم

 .اگه دست از لجبازی برندارم، این دست بردار نیست

آروم گفت: به آرومی دست هاش رو به داخل جیبش برد و 
 .قرار نبود بری

اطالع سوار ماشینت پوزخندی زدم و گفتم: ولی شما بی
 .شدی

 .گردنش رو یکم به راست متمایل کرد

خواستم ماشین و پارک کنم. حاال هم بفرمایید. دوست می -
 .روی کنیداشتی پیاده



کردم طور که با قدم هایی آروم شروع به حرکت میهمون
 .روی کنمیی پیادهخواستم تنهاگفتم: می

 .اشکالی نداره. منم جزء خودت بدون -

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم و سعی کردم حرفی نزنم. 
امون رو یاد بگیره و هر روز خواستم راه خونهواقعاً نمی

ی "آرام" مزاحم بشه؛ برای همین مسیرم رو به سمت خونه
 .کج کردم

 .د شدی آرام بودیم که صداش بلننزدیکی های خونه

 .ی شما که از این طرف نیستخونه -

 ی ما از این سمت نیست؟دونه خونهچی؟ اون از کجا می

 .وسط راه ایستادم و نگاه پر از سوالم رو بهش دادم

 ی ما رو بلدی؟تو مگه خونه -

ی بینمون رو پر لبخند عمیقی زد. با چند قدم کوتاه، فاصله
 .کرد و به سمتم اومد

 .ات رو، بلکه کل زندگیت رو بلدمخونهمن نه تنها  -

یکم به عقب رفت و با دست به مسیر مقابلمون اشاره کرد 
 .ی دوستتهجا هم مسیر خونهو ادامه داد: این

 دونه؟شدم. واقعاً از کجا میاز این شکه تر نمی



 اون کیه؟

 .ام زد و دهن نیمه بام رو بستدستش رو زیر چونه

دادم و عصبی گفتم: از کی دندون هام رو روی هم فشار 
 کنی؟من و تعقیب می

 .با زبون لبش رو خیس کرد و دوباره مسیر رو گرفت

 .ام به دنبالش راه افتادمبا قدم های عصبی

 !با توأم -

 .رفتبدون توجه بهم، خیلی ریلکس راه می

ی آرام که رسیدیم، به سمتم برگشت و گفت: به دم در خونه
 .خوب دیگه رسیدیم

م چشم هاش رو شکار کردم. هیچ چیزی ازش با نگاه
 .شدخونده نمی

 این شروین یه چیزی داره؛ ولی چی؟

 .ی نسبتاً بزرگ آرام دادنگاه ازم گرفت و به خونه

 .حال شدمخانم دکتر، از همراهی باهات خوش -

با نگاه آخرش لبخند عجیبی رو تحویلم داد و راه اومده رو 
 .برگشت



 .ام زنگ خوردکه گوشی به راه رفتنش خیره بودم

 .ام رو از کیفم خارج کردمنگاه ازش گرفتم و گوشی

ی قرمز رو لغزاندم و به سمت زنگ آرام بود. دکمه
 .اشون رفتم و فشارش دادمخونه

آرام خواهر آرشام و اولین دوست صمیمی من به حساب 
 .میاد

کسی که واقعاً دوستش دارم. اون دقیقاً مثل اسمش، آدم رو 
 .کنهمیآروم 

از وقتی برنا برگشته بود، اصال بهش سر نزده بودم و 
اون هم ازم خبر نگرفته بود. چند باری زنگ زده بود ولی 

 .شد همدیگه رو ندیده بودیمای میدو هفته

 .در که باز شد هلش دادم و به داخل رفتم

در اتاق آرام رو باز کردم و روی مبل های صورتی 
 .رنگش جا گرفتم

 .ست. میره که صداش بزنهبهم گفت تو گلخونه باغبونشون

 .نگاهم پی دکور صورتی رنگ اتاقش رفت

شه. بار ها بهش گفتم یه وقت بزرگ نمیاین دختر هیچ
 .گردهبینه برمیخواستگار برات بیاد، تا اتاقتو می



کل اتاقش رو با خرس تدی پر کرده بود. تو کل عکس 
رون بود. حتی یدونه هایی که به دیوار زده بود، زبونش بی

 .ژست خانومانه هم نداشت

 .خندیدم، وارد اتاق شدطور که داشتم به اتاقش میهمین

 .مثل همیشه با انرژی به سمتم اومد

 به به! رفیق شفیق... چی شده نکبت، راه گم کردی؟ -

 .با لبخند از جام بلند شدم و دست هام و براش باز کردم

داد چنان به خودش فشارم میبا کلی ادا و اطوار بغلم کرد. 
 .که آخرش مجبور شدم به عقب هلش بدم

 .خفه شدم -

ام پرت کرد و بهم زل خودش رو روی مبل رو به رویی
 .زد

زد، داشت حرف معموالً اون وقت هایی که بهم زل می
 .کرداش رو جمع میهای نگفته

 .خدا بهم رحم کنه

و آرام  رفت اتفاق افتادیهو همون چیزی که انتظار می
 .منفجر شد



بگو ببینم برنا جونت نیست یاد من افتادی؟ اصالً نگفتی  -
ام رسیدم؟ برم به رفیقم بگم که به عشق چندین و چند ساله

شه اولین نفر تو باید خاک تو سر من که تا چیزی می
 .خبردار بشی

چیه؟ خوبه بگم گمشو بیرون؟ برنا جونت برگشته حاال 
به کسی که یه بار خیانت کنه،  کنیاومدی سمتم. فکر می

 راه برگشت دوباره میدم؟

 .من و باش که چقدر تو برام مهمی

کل حرف هاش رو تند تند و پشت سر هم، بدون گرفتن 
 .ای نفس گفتذره

اگه تو یه شرایط دیگه بودم، االن با این طرز حرف زدنش 
 .پخش زمین بودم؛ ولی واقعاً حال خنده نداشتم

لم شد که از جاش بلند شد و کنارم ی حاانگار متوجه
 .نشست

 چته؟ چرا ساکتی؟ حرفی برای گفتن نداری نه؟ -

سرم رو پایین انداختم و با لحن پر از شرمندگی گفتم: 
 .دونم نامرد بودمببخشید آرام، واقعاً ببخشید. می

 .سرم رو بلند کردم تا ببینمش



دست هاش رو قفل زانوش کرد و پاش رو به سمت خودش 
 .دکشی

یکی از ابروهاش رو باال انداخت و به حالت قهر نگاه ازم 
 .گرفت

حالی سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و نالیدم: آرام... با بی
 .حال منت کشی ندارم

 این دفعه با لحن آرومی گفت: چته؟

 .مردمک چشم هام رو به سمتش چرخوندم

 .کنهبرنا بهم دروغ گفت. اون بهم خیانت می -

 .نگاهش رنک غم گرفتبا حرفم 

ایش گفت: چرا دستم رو گرفت و این بار با لحن جدی
 زنی؟همچین حرفی می

 .ی اشکم بریزهچشم هام رو بستم و اجازه دادم قطره

دیروز قبل رفتنش، به اتاقش رفتم. اون تو حموم بود.  -
گفتم منتظرش بشم که دوش گرفتنش تموم بشه. گوشیش 

ه بهش زنگ زده بود دونی مخاطبی کزنگ خورد. می
 رو، چی سیو کرده بود؟

 .صدای نگرانش به گوشم خورد



 چی؟ -

لبخند تلخی زدم و ادامه دادم: دنیای من، چرا باید یکی 
 .دنیاش باشه؟ اون گفت قلبش من و دنیای خودش کرده

سرم رو بلند کردم و با بغض ادامه دادم: آرام این حقه 
 .منه؟ منی که از وقتی یادمه عاشقشم

دونست فقط یه بغل حالم جور مواقع میرام حرفی نزد. اینآ
کنه. نرم بغلم کرد و موهام رو به نوازش رو خوب می

 .گرفت

 .کردندام رو خیس میقطرات اشکم دونه دونه گونه

یکی تو آمریکا منتظرش بود. بهم گفت کار داره؛ ولی  -
جاست. فیلم برداری هاش هم  االن کل کار هاش همین

 .ست. اون بهم دروغ میگه آرام... دروغ میگهجااین

 .ام بلندتر نشهلبم رو گاز گرفتم تا صدای گریه

 با صدای بغض آلودی دم گوشم گفت: ازش پرسیدی؟

 .اش فشار دادمسرم رو بیشتر به سینه

 .نه... چیزی نگفتم -

من و از خودش فاصله داد و با لحن دلخوری گفت: چطور 
 نپرسیدی؟ چرا؟



کردم روی هم فشار دادم. وقتی به این فکر می لب هام رو
 .سوختکه ممکنه االن پیش یکی دیگه باشه، قلبم می

که ازش آرام تکونم داد و عصبی گفت: چطور بدون این
چیزی بپرسی و یا چیزی بدونی، میگی که بهت خیانت 

 کنه؟می

 .سرم رو پایین انداختم

بگه دوستم  دونی؟ از جوابش ترسیدم. این کهترسیدم. می -
 .کنهنداره، داغونم می

 .آرام با دیدن حالم، چشم هاش اشکی شد

 .دوباره به بغلش فشارم داد

کنی. اصالً شاید یکی خودی داری قضاوتش میخیلی بی -
 .از دوست هاش باشه

 .سرم رو بلند کردم و نگاه چپکی بهش انداختم

کنه؟ من اسم آخه کی دوستش رو به دنیای من سیو می -
 .رو لوس نوشتم تو

 .تا این حرف و زدم جیغی زد و به عقب هلم داد

کنم. دختره عنتر... االن من و باش دارم کی و آروم می -
  جهت اشکت دم مشکته؟خود و بیمن لوسم یا تویی که بی



 .کوسن و برداشت و با حرص به سمتم پرت کرد

  .میون گریه هام لبخند آرومی به لبم اومد

وشش زد و خیره به لبخندم گفت: یه موهاش رو پشت گ
دانش آموزی دارم یه روز قبل از ورودم به کالس، داشت 

کرد. منم ایستادم و به حرف برای بچه ها سخن رانی می
 .گفتشه چی میهاش گوش دادم. باورت نمی

ی مبل تکیه داد و با دستش با موهاش مشغول شد به دسته
ت برای هیچ پسری وقگفت هیچو با لبخند ادامه داد: می

زنند. گفت همه خیانت کارن. گولتون میگریه نکنید. می
گفت حتی اگه دلتون هم شکست، حق ندارید براش گریه می
 .کنید

ی کالس سوم این حرف ها رو زده که یه بچهتصور این
 .شدباشه، باعث خندیدنم می

با لبخندی که به لبم اومد گفتم: حاال چرا این و برای من 
 کنی؟می تعریف

 .لب هاش رو از حرص بهم فشار داد

ی نه ساله از تو خوام بهت بفهمونم که یه دختر بچهمی -
 .شهبیشتر سرش می



آهی کشیدم و دوباره با بغض گفتم: آره... شاید از نظر تو 
اون از من بیشتر سرش بشه؛ ولی تو که تو شرایط من 

ی نبودی. برنا برای من فقط یه پسر نیست، اون همه
 .زندگی منه

پوفی کرد و حرصی تر گفت: این هفت سالی که رفته بود، 
 .گفتی فراموشش کردیمی

دستی به چشم هام کشیدم. توضیح حالم برای آرام زیادی 
 .سخت بود

با یادآوری شروین، اشک هام بند اومد و دوباره تو بهت 
 .فرو رفتم

 اون چطور درمورد من اون همه اطالعات داشت؟

 رو چجوری بلد بود؟ی ما خونه

 دلیل این همه راحتیش با من دقیقاً چیه؟

با تکون خوردن دستی جلوی صورتم، رشته افکارم پاره 
 .شد

حالی نگاه به آرامی که داشت آب انگورش رو هورت با بی
 .کشید دادممی



یکی از پاهاش رو زیر خودش گذاشته بود و با نی، آب 
د و روی کشیخورد. مدام هورت میانگورش رو می

 .رفتاعصابم می

 کجا بودی؟ -

خیال رفتار های اعصاب خوردکنش شدم و فکرم رو بی
 .به شروین دادم

 .نگاه متفکرم رو به میز جلوم دادم

یادته یه بار گفتم بخاطر دکتری که مطب رو به رومه،  -
 مجبور شدم کل راه رو از پله استفاده کنم؟

 ، خوب؟نگاهش مشتاق شد و کنجکاو گفت: آره آره

نفس عمیقی کشیدم و با لحن پر از حرصی گفتم: اون یه 
شه اگه بگم تا دم در آدم خیلی خیلی عجیبیه. باورت نمی

 .ی شما باهام اومدخونه

 کنجکاو تر از قبل گفت: چی؟ چرا؟ چرا عجیبه؟

 .نگاه از میز گرفتم و به آرام دادم

 کنه انگاردونی؟ اون یه جوری با آدم برخورد میمی -
شناستد. خیلی باهام راحته. عجیب تر از صد ساله می

ی ما رو بلده. نه که امروز گفت خونهی این ها اینهمه
 .امون بلکه کل زندگی من و بلدهتنها خونه



آرام طوری که انگار داشتم براش یه داستان هیجان انگیز 
 .اش بهم خیره بودکردم، با چشم های قلبمهتعریف می

به سمتم پرت کرده بود رو برداشتم و کوسنی که خودش 
 .به سرش کوبیدم

 جیغی کشید و حرصی گفت: چته؟

 .توجه نگاه ازش گرفتم و آهی کشیدمبی

 .ام، نگاهم به سمتش سوق داده شدبا زنگ خوردن گوشی

 .کرداش خودنمایی میبرش داشتم. اسم برنا رو صفحه

 .پوزخندی روی لبم نشست. چه جالب یاد من افتاد

 م کنجکاو گفت: کیه؟آرا

گوشی رو یه دور به سمتش چرخوندم و دوباره به طرف 
 .خودم برگردوندم

ی سبز رو زدم و گوشی رو به گوشم حالی دکمهبا بی
 .چسپوندم

 سالم خانومی. حالت چطوره؟ -

پلک هام رو روی هم گذاشتم و گفتم: سالم. خوبم، تو 
 خوبی؟

 منم خوبم. چه خبر؟ کجایی؟ -



 .ام کشیدم و ماساژش دادمشقیقهدستی به 

 ی آرام. خودت کجایی؟خونه -

 .دونستم دروغ میگه، باز ازش پرسیدمکه میبا این

 .ی خودم. دلم برات تنگ شدهخونه -

دوباره پوزخندی زدم. با وجود عشقش، چطور دلش تنگ 
 شه؟من می

 .حالی گفتم: باشهبا بی

 .اده بخندمارصدای خندیدنش از پشت گوشی، باعث شد بی

 تو دلت تنگ نشده؟ -

 .سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و حرفی نزدم

 .معلومه که دلم تنگ شده بود

 دنیز؟ -

 !بله -

 .با صدای آرومی گفت: فکر کردم رفتی

 نه هستم. کی برمیگردی؟ -

 .شاید فردا راه بیوفتم -

 گیری؟قرار بود چهار روز بمونی، چی شد فردا برمی -



دوباره فیلم برداری دارم. باید امشب حرکت آخه فردا  -
 .کنم

 .چه بد! نشد بیشتر پیش دنیاش بمونه آخی!

 .باشه... زود برگرد -

وقتی برای اولین بار برگشتم، حواسم نبود سوغاتی  -
 .بخرم؛ ولی این دفعه حتماً میارم

 کاری نداری؟ -

ام جا خورده باشه، با صدای آرومی ذوقیانگار که از بی
 .نه، خداحافظ گفت:

 .خداحافظ -

 .گوشی رو قطع کردم و داخل کیفم گذاشتم

 .از جام بلند شدم. آرام هم همراهم بلند شد

 چی شد؟ -

ام طور که داشتم روسریآب دهنم رو قورت دادم و همون
گرده چون فیلم کردم گفتم: هیچی. فردا برمیرو مرتب می
 .برداری داره

 .هام رو گرفت چند قدم به سمتم برداشت و بازو

 چرا ناراحتی؟ -



لبخند تلخی زدم و با صدای ضعیفی گفتم: چون نتونست 
 .زیاد پیش دنیاش بمونه

آرام نگاه پر از حرصی بهم انداخت و گفت: دنیز.. تو 
کنی. با آرامش همه چیز و داری قضیه رو بزرگش می

 .ازش بپرس ببین چی میگه

 .سرم رو تکون دادم

 .باشه، فعالً خداحافظ -

 .آرام حرفی نزد و فقط غمگین بهم خیره شد

از اتاقش بیرون رفتم و بعد از خداحافظی از. مامانش، 
 .خونه هم ترک کردم

کردم که دستم از داشتم مسافت حیاط شون رو طی می
 .پشت کشیده شد

کرد، ابرو هام و تو با دیدن آرشام که با لبخند بهم نگاه می
 .هم کشیدم

 .فکر کردم شروین بود دونم چرا یه لحظهنمی

سالم خانم دکتر! دستت درد نکنه که به دیدن آرام میایی؛  -
 .کنیولی من و کشک هم حساب نمی



کردم ام بازی میلبخندی زدم و در حالی که با کیف دستی
که کشک هم نیستی شکی نیست. تازه آرام گفتم: در این

 کنه ولی تو چی؟واقعاً آرومم می

که ابروهاش نشسته بود، بجای ایناخم مصنوعی که بین 
 .اش کرده بودترسناکش کنه بامزه

آره جون خودت. پس چرا فقط رگه های اعصاب من و  -
 خراش میده؟

 .ام باال نرهلبم رو به داخل دهنم بردم تا صدای خنده

سرم رو خم کردم و با دقت سر تا پاش رو از نظر 
 .گذروندم. مثل همیشه جذاب بود

 .ن آبی با یه پیراهن جذب سفید پوشیده بودیه شلوار جی

با لحن آرومی گفتم: خواهر و برادر ها همیشه همینن. 
 بیخیال چه خبر؟

 .دستی به موهاش کشید و گفت: خبر خاصی نیست

جا با دست به تاب دو نفره اشاره کرد و گفت: بریم اون
 بشینیم؟

م رو خاروندم و با لبخند آرومی گفتم: نه... عجله ابرو
 .دارم



 .ای گفتباشه

یکم جلو رفتم و چشم هام رو به چشم های آبی رنگش 
دوختم و با لحن مرموزی گفتم: راستی، تو چرا همراه برنا 

 نرفتی؟ مگه رفتنش مربوط به کار هاتون نبود؟

یه لحظه رنگ نگاهش عوض شد. دستی به پشت گردنش 
 .کشید و چشم هاش رو دزدید

یاز زندگی برنا خبر داشت و دونستم آرشام از سیر تا پمی
 .ترسونداین رنگ باختن هاش واقعا من و می

 .کار خاصی نبود -

ام رو دادم و چونهدر حالی که سرم رو تکون می
 .خاروندم گفتم: ولی برنا که گفت خیلی مهمهمی

آبی دهنش رو قورت داد و لبخند زوری زد. قشنگ معلوم 
 .کنهبود یه چیزی رو مخفی می

نگاهش رو ازم گرفت و گفت: خوب مهم که بود... دوباره 
 .فقط نیازی به رفتن من نداشت

 .ابرویی باال انداختم و آهانی گفتم

دادم. بهتر بود این تحت فشار قرار می داشتم آرشام رو
 .کردمسوال ها رو از برنا می



 .لبخندی زدم و گفتم: خب دیگه من برم. خداحافظ

 .سرش رو بلند کرد

 !موندیمی -

شدم گفتم: نه ممنون. طور که ازش دور میهمون
 .خداحافظ

**** 

 

دو پله کوتاه حیاط رو طی کردم. بوی خنکی که بخاطر 
ام پیچید، حس خوبی خیس شدن گل ها و خاک ها تو بینی

رو بهم القا کرد. باغبونمون داشت با شلنگ باغ رو آبیاری 
خونه  کرد. با لبخند خسته نباشیدی بهش گفتم و واردمی
 .شدم

چشم هام رو بستم و همراه با نفس عمیقی باز کردم. 
دونستم برنا برگشته. دیگه وقتش بود با حقیقت رو به می

رو بشم. شاید هم حق با آرام بود. شاید من زیادی این مدت 
به خودم سخت گرفتم. سالم کوتاهی به عمه که از تو 

 .و داد پذیرایی چشمم بهش افتاده بود دادم که گرم جوابم

 .پله ها رو طی کردم و به سمت اتاقم رفتم



دستم که تو راه رسیدن به دستیگره بود، با شنیدن آهنگ 
 .مالیمی خشک شد

گوش هام رو تیز کردم. آهنگ از اتاق پیانو به گوش 
 .رسیدمی

روی تخت  ام رودر و تندی باز کردم و کیف و گوشی
 یراهن صورتیام از تنم خارج کردم و یه پگذاشتم. مانتو

رسید رو جایگزین تاپم که آستین هاش تا نصف دستم می
  .کردم

 .رنگم خوب بودشلوار آبی کم

به همون تندی از اتاق بیرون رفتم که دوباره گوشم اون 
 .آهنگ مالیم رو شنید

رو بزنه.  "Black Swan" تونست آهنگفقط برنا می
 .فقط اون نواختن این آهنگ رو بلد بود

 .گی هامون، اشک هام جوشیدری خاطرات بچهبا یادآو

همیشه سعی داشت یادم بده. چنان هم سخت نبود؛ اما 
 .گرفتمدونم چرا من یاد نمینمی

روی باریک که روی رو طی کردم و از راه چهار تا پله
 .دیواِر هاش پر از تابلو های هنری بود گذشتم



به چهار چوب در تکیه دادم و گوش به آهنگ زیباش 
 .پردمس

پشتش به من بود و به آرومی خودش رو با امواج صدا به 
 .دادطرفین تکون می

حرکت انگشت هاش خیلی ماهرانه بود. محو اون فضا 
 .شده بودم

 .وقتی آهنگ تموم شد یکم عقب کشید

 !خیلی قشنگ بود -

 .با شنیدن صدام سرش رو به سمتم چرخوند

 .لبخندی زد و از جاش بلند شد

 .تونستم بفهمم چقدر دلم براش تنگ شدهمیاالن 

ام رو از چارچوب در گرفتم و به سمتش رفتم. وقتی تکیه
بغلم کرد، همه چیز رو فراموش کردم. کل این سه روز 

 .پر از فکر های دردناک رو فراموش کردم

 .ای به موهام زد و بیشتر بغلم کردبوسه

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .یشتربا بغض لب زدم: من ب

 .ام داد و با دستش موهام رو کنار زداز بغلش فاصله



 حالت خوبه؟ -

 .کردبغض داشت روی گلوم سنگینی می

 با صدای ضعیفی گفتم: برنا تو من و دوست داری درسته؟

نوازش ام رو چینی به ابروهاش داد و در حالی که گونه
پرسی؟ معلومه که دوست کرد گفت: این چه سوالیه میمی

 .دارم

کردم نفس بغض بیشتر گلوم رو گرفت؛ جوری که حس می
 .کشیدنم سخت شده

 .دستم رو گرفت و به سمت مبل های چرم مشکی برد

 .کنار هم روی مبل جا گرفتیم

خوام راجب یه سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم: می
 .چیزی باهات حرف بزنم

 .ام زد و سرم رو باال گرفتدست زیر چونه

ونی روی لب هاش بود. تو چشم هاش عشق لبخند کم ج
 .زدموج می

 .خواستم باهات حرف بزنممن هم می -

 .قطره اشکی که از چشمم چکید رو، تند گرفتم

 .تو اول بگو -



سرش رو به طرفین تکون داد و مصمم گفت: نه اول تو 
 .بگو. صحبت های من طوالنی و مهمه

 خواد بگه دوست نداشتم؟نکنه می

 گرده و دیگه هم نمیاد؟گه به آمریکا برمینکنه بخواد ب

 .فکر های منفی رو از خودم دور کردم

 .نفس عمیقی کشیدم و کف دستم رو جلوش گرفتم

 ایت رو میدی؟گوشی -

 .ابرویی باال انداخت. نگاهش پر از شک و تردید شده بود

گوشی رو از جیب کتش بیرون آورد و بعد از زدن 
خوب بود که سوالی ازم رمزش، به سمتم گرفت. چقدر 

 .کردنمی

 یحرف وارد مخاطبینش شدم. کلمهگوشی رو گرفتم و بی
"my world" رو سرچ کردم. 

ی گوشی رو به سمتش اش زدم و صفحهروی شماره
چرخوندم. در ثانی رنگ نگاهش عوض شد. انگار دست 

 .پاچه شد

 ...دنیز... این... تو -

 .دستم رو به معنی سکوت جلوش گرفتم



کنم. ببین ی این مخاطب فکر میسه روِز دارم درباره -
خوام بهم برنا... من بهت وقت توضیح میدم. ازت می

 .دروغ نگی

ی صحبتم، حرفش رو قطع خواست حرفی بزنه که با ادامه
 .کردم

ت بوده، مشکلی نیست؛ ولی اگه دوست دختر سابقه -
 .عشقته و هنوز هم دلت کنارشه، بهم بگو

 ...ادامه دادم: بگو که من کنار بکشم و بربا بغض 

 .با نشستن انگشتش روی لبم، حرفم قطع شد

 .سرش رو به طرفین تکون داد

با صدای خشداری گفت: تو پیش خودت چی فکر کردی 
 که من بجز تو، دل به یکی دیگه میدم؟دنیز؟ این

 .دستش رو از روی لبم کنار زد و چنگی به موهاش زد

داد و چشم هاش رو با نفس عمیقی  نگاه سرخش رو بهم
 .که کشید، باز و بسته کرد

  .خواستم راجب همین قضیه باهات حرف بزنممن هم می -

اشک های سمجم رو پس زدم. قلبم بخاطر استرس زیادی 
 .که داشتم، به تپش افتاده بود



آب دهنش رو قورت داد و دوباره نفس عمیقی کشید. انگار 
 .فشار زیادی روش بود

م رو روی دستش گذاشتم و چشم هام رو برای بخشیدن دست
 .اطمینان بهش، باز و بسته کردم

 .شل کرد اش رودستش رو به سمت کراواتش برد و گره

 .جوری بفهمیخواستم ایننمی -

دستم رو از روی دستش برداشتم. حرف بعدیش، تیری شد 
 .که روی قلبم فرود اومد و بریدگی عمیقی روش نشوند

! اون مخاطب دنیای مِن، اون عشقمه. اون کسِی درسته -
 .که نفسم به نفسش بنده

نفسم بند اومد و چشم هام سیاهی رفت. ضربان قلبم کند 
کردم نزدیکترین لحظه به شده بود؛ جوری که حس می

مرگم. مثل ماهی بودم که از دریا بیرون انداخته شد. لب 
کردم؛ ه میای آب، باز و بستهام رو برای پیدا کردن قطره

 ...ای تنفساما دریغ از ذره

حرف بعدیش باعث شد دوباره داخل آب بیوفتم. دوباره 
 .جون بگیرم و زندگی کنم. نفس بکشم و عاشق باشم

 .کنیاما نه اونجوری که تو فکرش رو می -



اراده تن صدام شدت گرفت. باال رفت و من کنترلی بی
 .روش نداشتم

 چطوری؟پس چطوری؟ ها؟ خودت بگو؟  -

 .دست هاش رو که روی بازوم نشست پس زدم

درسته دوباره به دریا برگشته بودم؛ اما هنوز حس خفگی 
داشتم. یه احساس پوچی درونم بود که فقط نیاز داشتم برنا 

 .برطرفش کنه

 ...به سختی و با صدای ضعیفی گفت: اون... چیزِ 

نفس عمیقی کشید و این دفعه با لحن محکمی گفت: دنیز 
 .یه پسر دارم من

خشک شدم. گوش هام از کار افتاد. سلول های مغزم دنبال 
 .گشتاش مییه معنی برای جمله

 .یه معنی که بتونه قابل باور باشه

لب هام رو چند باری باز و بسته کردم تا بلکه بتونم حرفی 
 .اش طلسمم کردبزنم؛ اما انگار جمله

 ".دنیز من یه پسر دارم"

کرد تا بتونه ازش یه تو خودش پخش میمغزم مدام این و 
 .معنی دیگه در بیاره



 ...اون یه پسر داره؟ این یعنی اون

 اون ازدواج کرده؟

خواستم از چشم نگاه سرشار از سوالم رو بهش دوختم. می
 .هام سوال هام رو بخونه و انگار خوند

خواست سرش رو به سمت مخالفم کج کرد. انگار نمی
 .غمش رو ببینم

گذشت. تازه سال و چند ماهی از بودنم تو آمریکا مییه  -
دادم. تازه داشتم با اون کشور غریب خودم رو وفق می

اومدم. یه دختری داشتم با دور بودن از تو و بقیه کنار می
به دانشگاهمون اومد. اون اوایل خیلی مظلوم بود. زیادی 

جا فقط با من احساس راحتی کس بود. اونتنها و بی
د. هنوز معروف نشده بودم که بگم بخاطر معروفیتم کرمی

 .بود که بهم نزدیک شد

یه شب به تولد یکی از بچه ها دعوت شدیم. من و آرشام 
 ...جارفتیم. اون

 .حرفش رو با صدای ضعیفی قطع کردم

 جا بود که عاشقش شدی؟اون -

از این حرفم شکه شد. با چشم های باز نگاهش رو بهم 
 .داد



 .طور نیستاین نه... نه -

 تقریباً جیغ زدم: پس چطوریه؟

لب هاش رو از هم فاصله داد و با زبونش دندون هاش رو 
 .لمس کرد

چشم هاش و بست و با لحن خشداری گفت: من مست 
خوامم کردم. هنوزم چیزی از اون شب به یاد ندارم و نمی

ست. اون یادم باشه. سلنا بعد از دو ماه اومد و گفت حامله
م. بهش کار کندونستم چیشکه شده بودم و واقع نمیموقع 

تهمت زدم و گفتم از کجا بفهمم ماِل منه. اون گفت وقتی 
بگیری.  (DNA) آیانتونی ازش تست دیبه دنیا اومد می

فهمیدم. بهش گفتم باید بچه عصبی بودم و چیزی رو نمی
 .تونه این کار و بکنهرو بندازی؛ ولی اون گفت نمی

طور که لبش رو با زبونش خیس کرد و همون مکث کرد.
 .نگاهش به کف پاهاش بود ادامه داد

اوایل از اون بچه نفرت داشتم. تا دو ماهگی بعد از به  -
دنیا اومدنش، ندیدمش؛ اما بعداً به اصرار آرشام به دیدنش 

 .رفتم

 .نگاهش رو از کف پاهاش گرفت و به من داد



منتظر بهش زل زده یه برق خاصی تو چشم هاش بود. 
 .ی حرف هاش رو بگهبودم تا ادامه

 .لبخند کمرنگی روی لب هاش بود

جدید رو تجربه کردم.  وقتی دیدمش، انگار یه زندگی -
دنیز! اون لحظه قشنگ ترین حس دنیا رو تجربه کردم. 
اون پسر بچه با اولین نگاه، دنیای من شد. هنوزم تنها دلیل 

 .نِ رفتنم به آمریکا، بودن او

از دیدن حس و حال هایی که بهش دست داده بود، اشک 
ام نبود. این دفعه یه هام فرود اومد. این دفعه از ناراحتی

 .حس عجیب داشتم

 !گی هام بابا شده بودبرنا... اون یه پسر داره. همبازی بچه

 .عشق من... از یه زن دیگه بچه داشت

 این فکر اون حس عجیب رو ازم دور کرد و حس های
 .منفی دوباره بهم هجوم آورد

 .ولی تو از یه زن دیگه بچه داری -

قدری پر از بغض و خش بود که نفهمیدم حرفم صدام اون
 .رو چجوری گفتم

 .یکم بهم نزدیک تر شد و دست هام رو گرفت



 .نگاه خیسم رو به سختی باال آوردم و بهش دوختم

 .دنیز باور کن اون زن اصالً برای من مهم نیست -

ام گذاشت و نوازشش کی از دست هاش رو روی گونهی
 .کرد

ی من چه فکر هایی دونم که تو این سه روز دربارهنمی -
طور خوامم بدونم؛ اما باید بدونی که همونکردی و نمی

که قبالً هم بهت گفتم، من فقط و فقط تو رو دوست دارم. 
ای، نه سلنایی که بهم یه پسر داد و نه هیچ دختر دیگه

 .تونه جای تو رو تو قلبم بگیرهمین

دوباره با هر دو تا دستش دست هام رو گرفت و فشار 
 .کوچیکی بهشون داد و ادامه داد

دونی چقدر دختر اطرافم خودت که بهتر از من می -
وقت کاری نکردم که یکیشون وارد هست؛ اما من هیچ

 .ذهنم بشه؛ چه برسه به قلبم

یشتر فشار داد و باعث شد ی آخرش دست هام رو ببا جمله
ی حرف هاش از اعماق قلبش بیرون اطمینان بگیرم همه

 .میاد

از شنیدن حرف هاش که برام بهترین موسیقی دنیا بود، 
 .اشک های شوقم جاری بود



 .اش نکردمتو این مدت چه فکر هایی که درباره

 تونم احمق باشم؟من چقدر می

 چطور تونستم بهش شک کنم؟

حرف دست هام رو دور غلش انداختم و بیخودم رو تو ب
 .کمرش حلقه کردم

کشیدم و نفسم جون بوی عطرش رو به ریه هام می
 .گرفتمی

دوست نداشتم اون عقربه ها بچرخن و زمان رو ازم 
 ...بدزدند. زمان فقط یه قاتل بود. قاتل خوشی هام

که تکونی به خودم بدم با لحن کنجکاوی پرسیدم: بدون این
 پسر کوچولو عکس داری؟از اون 

 .دادصدای سرشار از ذوقش، خوشحالی رو بهم می

 .البته که ازش عکس دارم -

اش فاصله دادم و نگاه کنجکاوم سرم رو به آرومی از سینه
 .رو بهش دوختم

یکم با گوشیش مشغول شد. یکی از دست هاش رو دور 
 .گردنم حلقه کرد و من و به سمت خودش کشید

 .گوشی رو نگه داشته بوداش با دست دیگه



 .گالری رو باز کرد و وارد یه پوشه از عکس ها شد

 .روی یکی از عکس ها کلیک کرد

با دیدن پسر کوچولویی که با ژست خاصی ایستاده بود و 
 .کرد، دلم رفتدوربین رو نگاه می

خواست از داخل گوشی قدری ناز بود که دلم میواقعاً اون
همیشه عاشق بچه ها بودم؛ اما درش بیارم و بچلونمش. 

این پسر کوچولو زیادی شیرین بود. با دیدن صورتش 
تونستی حدس بزنی اون بچه مال برناست. اون چشم می

 .کردای مشکی رنگش همه چیز رو آشکار میهای تیله

ی جذاب گوشی بگیرم، با که نگاهم رو از صفحهبدون این
 یه؟ذوق وصف ناپذیری گفتم: اسم این فرشته چ

 !آرمیس -

 .باریداز صداش خوشحالی می

 !آرمیس... چه اسم قشنگی

با همون شوق به سمت برنا برگشتم و با چشم هایی که 
 .زد نگاه به چشم هاش دادمبرق می

 .برنا اون... اون خیلی شیرینِ  -

 .دوباره به گوشی خیره شدم



گوشی رو از برنا گرفتم و عکس ها رو دونه دونه نگاه 
 .اختیار یه حس خیلی خوبی به اون کوچولو داشتمکردم. بی

 دوستش داری؟ -

 .صداش دقیقاً کنار گوشم حس شد

چشم هایی که اشک شوق داخلش حلقه بسته بود و بهش 
 .پدر شده باشی دوختم و با لبخند گفتم: باورم نمیشه تو

 .نگاهم و ازش گرفتم که اشکم چکید

 .هش دادمنفسی بیرون دادم و دوباره با ذوق نگاه ب

کردیم. قایم گی هامون رو یادته؟ برف بازی میبچه -
 .کردیمموشک بازی می

با برگشتن ذهنم به اون روز ها، یه حس دلتنگی عمیقی به 
ی دلتنگی ها اش همهسراغم اومد؛ اما با لمس کردن سینه

 .از بین رفت

 .دست هام رو دور بدنش حلقه کردم

اش، سلول شادی صدای آروم و در عین حال سرشار از
 .ام رو به کار انداختهای شنوایی

مگه میشه یادم بره؟ اون روز ها بهترین لحظات عمرم  -
 .بود



ام رو بین انگشت اشاره و انگشت وسطش گرفت و بینی
 .به آرومی کشید که جیغ آرومی زدم

 .ای سر دادبا شنیدن جیغم قهقه

 هنوزم روی بینیت حساسی؟ تو -

با عصبانیت ساختگی گفتم: معلومه که بهش اخم کردم و 
 کشی؟حساسم. اصالً تو به چه حقی بینی من و می

ابرویی باال انداخت و همزمان باهاش دست هاش رو به 
 .ی تسلیم باال بردنشونه

 .غلط کردم -

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم و نگاه چپکی بهش انداختم 
 .ی شیرینش بلند شدکه دوباره قهقهه

حرص خوردن شدم و با ذوق گفتم: راستی! خیال بی
 آرمیس فارسی هم بلده؟

 .اش رو قطع کرد و سرش رو یکم چپ کردخنده

 .نه راستش اون فقط انگلیسی رو بلده -

 .اخم عمیقی بین ابروهام نشست

 ولی چرا؟ چرا بهش یاد ندادی؟ -



ایش گفت: دنیز من هیچ وقت اون آهی کشید و با لحن جدی
تونستم با پسرم وقت بگذرونم. همیشه دور طوری که باید ن

ی سلنا سوار ماشینم شده و از چشم مردم دیدمش. از خونه
ی خودم هیچ از ماشین بیرون نرفته. وقت هایی تا خونه

تونم باهاش ایم بیشتر از چند ساعتی نمیهم که تو خونه
 .باشم

اخمم غلیظ تر شود و این دفعه با صدای آرومی گفتم: اما 
وقت نگفتی یه پسر داری؟ چرا صال تو چرا هیچچرا؟ ا

 دونه که بوران یه پسر چهار ساله داره؟کسی نمی

لبخند تلخی که روی لبش نشست رو با گاز گرفتن لبش 
 .خورد

اگه مردم بفهمن که باید کلی شایعه پشت سرم ساخته بشه  -
شه؟ ی نامشروع داره. اون وقت چی میکه بوران یه بچه
 ه؟فکر کردی راحت

گفت، اون که یه آدم عادی چشم هام رو بستم. درست می
 .نبود. گفتن این مسئله هم آن چنان راحت نیست

 .ی حرفم رو، رو به برنا گفتمادامه

اما به هر حال اون بچه حق داره که با پدرش وقت  -
 .بگذرونه. اون حق داره شناخته بشه



طور که عمیق تو سرش رو به آرومی تکون داد و همون
فکر بود گفت: درست میگی. راستش مدت هاست تصمیم 

 .گرفتم آرمیسم رو به مردم معرفی کنم

 .ولی تو اولش باید به خانواده خودمون همه چیز رو بگی -

 .نگاهش رو بهم نداد هیچ، بیشتر ازم دزدید

 .همین کارش باعث شد شکم به یقین تبدیل بشه

 دونند مگه نه؟می -

 .ادجوری سرش رو تکون دهمون

 .لبخند عصبی سر دادم

 .دونستمپس فقط من نمی -

اش رو بهم دوخت. سرش رو بلند کرد و نگاه خسته
است؛ ولی من کلی باهاش حرف دونستم خیلی خسته می

 .داشتم

کنم درکم حق داری عصبی باشی؛ اما ازت خواهش می -
 .کن

 .سکوتم بهش فهموند این بحث رو ببنده

ام گفت: سوغاتی که برات آوردهای زد و آروم لبخند خسته
 خوایی بگیری؟رو نمی



 .اراده ذوق زده شدمبی

 وایی سوغاتی آوردی؟ کجاست؟ -

با لبخند عمیقی از جاش بلند شد و دستش رو به سمتم دراز 
 .کرد

 .لبخند گرمی به روش زدم و دستم رو داخل دستش گذاشتم

 .دیماز اتاق پیانو بیرون رفتیم و به سمت اتاقش راه افتا

که در اتاقش رو باز کرد، دهن من هم همراهش باز همین
 .شد

با دیدن اون همه کادو های رنگارنگ، ذوق زده دستش 
 .رو ول کردم و به سمت کادو ها رفتم

 .در و آروم بست و بهش تکیه داد

ی کادو پیچ شده که از همه بزرگ تر بود رو اولین جعبه
ی آرایش کامل، به گرفتم و بازش کردم. با دیدن یه جعبه

 .معنی واقعی ذوق زده شدم

دونه من چقدر به آرایش عالقه آخه این بشر چجوری می
 دارم؟

 پسندی؟می -



با شنیدن صداش به سمش چرخیدم و با ذوق گفتم: خیلی... 
 .خیلی خوشگله! ممنونم ازت

لبخند محوی زد و با صدای گرمی گفت: خریدم که فقط 
ات خیلی ی سادهکنی. چهره ذوق کنی نه که ازش استفاده

 .جذاب ترِ 

 .کج کردم و کل عشقم رو داخل چشم هام ریختم گردنم رو

 .نگاه ازش گرفتم و دوباره به کادو ها دادم

دومین کادو رو باز کردم. داخلش یه دسته گل قرمز رنگ 
 .بود

 .گل ها رو از هم بازش کن -

برگ نگاه گذاریی بهش انداختم و به حرفش عمل کردم. گل
های رز قرمز رو دونه دونه از هم فاصله دادم. داخل هر 
کدوم یه جفت گوشواره، انگشتر، گردبند های ظریف بود. 

 .خالصه که از هر نوع چیز کوچیک یکی داخلشون بود

اون دسته گل رو کناری گذاشتم و کادوی بعدی رو باز 
اش رو با کردم. با دیدن یه پیراهن کالباسی رنگ که یقه

ای ظریفی پوشونده بودند و کمرش هم یه کمربند سنگ ه
 .خورد، ذوقم چند برابر شدمشکی می



کردم، طور که کادو های سوم و چهارم رو باز میهمون
 .کردمبا لبخند ازش تشکر می

* 

 

با صدا زدن های مکرر برنا، پلک هام رو به سختی از 
 .هم فاصله دادم

 .کردبا لبخند شیرینی بهم نگاه می

 .دیم خوشگلمرسی -

از صندلی  ام رومتقابالً لبخند گرمی تحویلش داد و تکیه
 .گرفتم

نگاهی به اطراف انداختم. تعداد افراد کمی تو هواپیما 
 .مونده بودند

 .دستی به کتم کشیدم و از جام بلند شدم

ذوق کرده بودم و برای بیرون رفتن از هواپیما، لحظه 
 .کردمشماری می

 .اومدیماز هواپیما بیرون 

پاهام رو که برای اولین بار روی خاک آمریکا گذاشتم، 
 .ذوقم چند برابر شد



نگاهی به برنا انداختم. یه عینک آفتابی خیلی بزرگی رو 
تونست داخل به چشم هاش زده بود و سرش رو تا می

 .اش فرو کرده بودیقه

ای سر دادم. اخمش از پشت اون عینک های با دیدنش قهقه
 .بل تشخیص بودبزرگ هم قا

 خوب چیه؟ -

لبخندم رو با گاز ریزی که از لبم گرفتم خوردم و در 
 .کردم جدی باشم گفتم: هی... هیچیکه سعی میحالی

ماشینی جلوی پامون ایستاد و مردی ازش پیاده شد. به 
اومد گفت و چمدون هامون رو داخل انگلیسی بهمون خوش

 .ماشین جا داد

از کرد. اول من و بعد هم برنا تندی در عقب رو برامون ب
 .سوار شدیم

 .گذروندمبا کنجکاوی خیابون ها رو از نظر می

کردم یه روزی برای دیدن یه کشور غریب فکر نمی
 .قدر هیجان داشته باشماین

 .جا خوشت اومدهانگار از این -

ی جذاب بیرون گرفتم با شنیدن صدای برنا، نگاه از منظره
 .و به برنا دادم



 !جا واقعاً قشنگِ وق گفتم: آره! اینبا ذ

ی نرمی روش دستم رو داخل دستش قفل کرد و بوسه
 .نشوند و به بیرون خیره شد

وقتی از عشقمون پیش عمه و عمو و بابام حرف زدیم، 
قدری خوشحال بودند که همون روز اصرار هر سه اون

 .به عقدمون داشتند

ه برنا با کردم اگه کسی از عشقم نسبت بهمیشه فکر می
جوری نشد. خبر بشه، بهم میگند اون شبیه برادرته؛ اما این

تازه کلی هم از عشقمون استقبال شد و این واقعا دور از 
 .انتظارمون بود

تونم شد به این آسونی نامزد کردیم. هنوز نمیباورم نمی
گی های باور کنم این مردی که کنارم نشسته، عشق بچه

 .من، نامزدم شده بود

هفته از برگشت برنا از آمریکا به ایران گذشته بود  یک
که دوباره برای دادن این خبر به آرمیس، راهی آمریکا 
شدیم. مهمترین دلیلمون هم معرفی آرمیس بود. استرسم 

 .برای دیدن اون کوچولو از نزدیک خیلی زیاد بود

 .ترسیدم از من خوشش نیادمی

 .رو پس زدمام با شنیدن صدای برنا، فکر های منفی



 !دنیزم؟ تو فکری -

نفس عمیقی کشیدم و دستش رو که تو دستم قفل شده بود 
 .رو فشار کوچیکی دادم

کردم که آرمیس با دیدنم چه آره، داشتم به این فکر می -
 .العملی نشون میدهعکس

دوباره دستم رو بوسید و با لبخند گرم و اطمینان بخشی 
ً از دیدنت خوشحال  شه. زیادی بهش میگفت: اون حتما

 .فکر نکن

 .با توقف ماشین تازه فهمیدم چقدر راه اومده بودیم

راننده تند از ماشین پیاده شد و در رو برامون باز کرد. 
ی سه طبقه رو به از ماشین که پیاده شدم، نگاه به خونه

 .روم دادم

 .از بیرون که نمای به شدت جذابی داشت

دت جذابش، ازش یه دیوار های سفید رنگش و نمای به ش
دونه داخلش چقدر ی رویایی ساخته بود. خدا میخونه

 .تونه جذاب باشهمی

ای، زیاد سرسبز نبود؛ ی دیگهحیاطش برعکس هر خونه
 .بلکه با وسایل های امروزی دکور شده بود



مهمترین بخش خونه استخرش بود که خیلی از دیدنش ذوق 
داد کلی ن میکردم. پنجره های زیادی داشت و این نشو

اتاق داره. هر کدوم از اتاق هاش هم بالکن مخصوص 
 .خودش رو داشت

برنا دستی پشت کمرم زد و به سمت در ورودی هدایتم 
 .کرد

زنگ در رو فشار داد که پس از مدتی، خانم تقریباً 
 .میانسالی در و برامون باز کرد

از روی چشم هاش کنار زد و با لبخند  برنا عینکش رو
 .اون خانم، به انگلیسی گفت: سالم جاسمین خانم رو به

اون زن خوش چهره که برنا جاسمین خطابش کرده بود، 
لبخند گرمی زد و با خوشرویی گفت: سالم آقا خیلی خوش 

 .اومدین

نگاه به من داد و به همون گرمی خوش اومد گفت. من هم 
 .متقابالً لبخند زدم و گرم تشکر کردم

 .ند به لب هام اومدوارد خونه که شدم لبخ

با نگاه گذرایی اطراف رو از نظر گذروندم که صدای 
 .برنا بلند شد

 .فعالً بریم استراحت کنیم؛ بعداً کل خونه رو دید بزن -



 .دستم رو به داخل جیب کت کرم رنگم بردم

 .اتفاقاً خیلی خوابم میاد -

ای بهم انداخت و به راه روی رو به رویی برنا نگاه خسته
 .اشاره دادامون 

  .همراهش به سمت همون راه رو رفتم

اون جا چهار تا در داشت. اون دری که ته راه رو بود رو 
 .باز کرد و چشم های خمارش رو به سمتم چرخوند

 .خانم ها مقدم ترن -

 .لب هام رو روی هم فشار دادم و ابرویی باال انداختم

 این اتاق مال توئه، اتاق من کجاست؟ -

کرد و با لحن حرصی گفت: آخه مگه اتاق پوف کشداری 
 من و تو داره؟

 .لبخند بدجنسی زدم و لب هام رو به سمت جلو کشیدم

 .تا زمانی که ازدواج نکردیم، بله اتاق من و تو داره -

کرد رو روی چشم هاش رو که برای خوابیدن التماس می
 .اش مانع شدهم فشار داد و تا خواست حرفی بزنه، خمیازه

 .شدام گرفته بود. وقتی خسته بود خیلی جذاب میخنده



یکی از چشم هاش رو به زور باز کرد و با صدای 
جا خشداری گفت: دنیز اذیت نکن. این دفعه رو بیا این

 .بعدش برو تو هر اتاقی که دلت خواست بمون

خودم رو روش انداختم و تن خسته و خواستار خوابش رو 
 .به داخل اتاق هل دادم

ای کشید که باعث شد منم همراهش خمیاره باره خمیازهدو
 .بکشم

چشم هاش سرخ شده بود و انگار واقعاً خسته بود. من که 
 .تو هواپیما همش خواب بودم؛ اما انگار اون خوابش نبرده

 .بدون توجه به لباس هاش روی تخت دراز کشید

 .اصالً به اتاقی که داخلش بودم نگاه نکرده بودم

ی رنگ بزرگ، با رو تختی زرشکی رنگ یه تخت مشک
وسط اتاق بود. باالی تخت یه عکس بزرگ از برنا بود 
که یه پیراهن مشکی چسپ تنش بود و به مواهاش دست 

 .کشیده بود

ی اتاق رو دید بزنم که نگاه از عکس گرفتم و خواستم بقیه
 .صدای خشدار برنا مانع شد

 .بیا دیگه -



ای به لباس هام خودش توجه لبخند به لبم اومد و منم مثل
 .نکردم و کنارش دراز کشیدم

سرم رو روی بازوش گذاشت و دست هاش رو دورم حلقه 
 .کرد

 .چشم هام خود به خود گرم شد و به خواب رفتم

* 

به بدنم کش و قوسی دادم و از روی تخت بلند شد. نگاهم 
 .رو اطراف اتاق چرخوندم

قرار داشت،  ی اتاقصدای شر شر آب از دری که گوشه
 .گیرهداد برنا داره دوش میاومد و نشون میمی

ی مقابل تخت دادم. یه نگاه از اون در گرفتم و به آینه
ی خیلی بزرگ بود که یه میز پر از عطر و ژل مو آینه

 .و... زیرش بود

ای بود که فکر کنم به یه بالکن ختم سمت چپم یه در شیشه
 .شدمی

ت چمدون های کنار در رفتم. از جام بلند شدم و به سم
چمدون خودم رو باز کردم و یه پیراهن جیگری با خطوط 
مشکی رو همراه شلوار جین مشکی بیرون آوردم. درسته 

شد از قوانین کشور به یه کشور آزاد اومده بودم؛ اما نمی



خودم دور بشم. یه کاله مشکی رنگ هم از داخل چمدونم 
متنفر بودم؛ ولی  سریبیرون کشیدم. قبالً همیشه از رو

 .خوب االن بهم ثابت شده که چقدر ارزش داره

با بیرون اومدن برنا، لبخندی به لبم اومد و از جام بلند 
 .شدم

ی کوچیک، آب موهاش رو طور که داشت با حولههمون
گرفت به سمتم اومد و با لبخند گفت: انگار زیادی می

 .طولش دادم

وشیش مانع شد. خواستم چیزی بگم که صدای زنگ گ
سریع به سمتش رفت. با دیدن اسم مخاطب لبخند پررنگی 

 .زد و زیر لب گفت: آرمیِس 

گوشی رو دم گوشش گذاشت و با لحن پر از محبتی که 
داشت، به انگلیسی گفت: سالم عشق من و به تعجب وا می

 بابا، حالت خوبه عزیزم؟

و  جا، بیشتر یه آدم خشک بودبرنا قبل از اومدن به این
جا اصالً اهل شوخی و خنده نبود. انگار خوب شد که به این

 .اومد

 .اش شدم و به سمت حموم رفتمبیخیال مکالمه



از حرف هاش فقط این و متوجه شدم که داشت بهش 
 .گفت رسیدیم و تا یه ساعت دیگه پیشتیممی

وارد حموم شدم و لباس هایی که دستم بود رو به رخت 
لباس های خودم رو در آوردم. شیر آویز آویزون کردم و 

 .و باز کردم تا وان پر بشه

شامپو رو تو وان خالی کردم. بعد از اینکه پر شد داخلش 
دراز کشیدم. دوباره استرس بهم هجوم آورده بود. چرا 

 کردم از من خوشش نمیاد؟حس می

 زد کیه؟اصالً اون ِسِلنایی که برنا ازش حرف می

 .باشهامیدوارم که آدم خوبی 

دوش گرفتنم که تموم شد، لباس هام و پوشیدم و بیرون 
 .اومدم

برنا با لپ تاپش مشغول بود. با دیدن من سرش رو بلند 
 .کرد و طبق معمول لبخند آرومی زد

کردم، طور که داشتم با حوله موهام و خشک میهمون
 .آروم گفتم: تو جدیداً خوش خنده شدی

خم متفکری گفت: نگاهش رو از لپ تاپ گرفت و با ا
 نبودم؟

 .حوله رو روی زمین گذاشتم و سشوار رو روشن کردم



خندیدم اخم نچی کردم و گفتم: قبل از رفتنت، کنارت می
 .کردیمی

 .با این حرفم آروم خندید

که داری راستش اون موقع ذهنم همش درگیر تو بود. این -
تونم کاری بکنم. االن که دارمت شی و من نمیاذیت می

 .گه چه مرگمه نخندمدی

سرم رو تکون دادم و از ته دلم گفتم: امیدوارم همیشه 
 .بخندی

موهام و که خشک کردم، برس کشیدم و به آرومی کالهم 
 .رو روی موهام گذاشتم

ام بیرون کشیدم و به لب هام برق لبی از داخل کیف دستی
 .زدم. ریمل هم به مژه هام زدم

 .برنا لپ تاپش رو بست و بلند شد

 بریم؟ -

ام رو بستم و در حالی که کفش های اسپرت کیف دستی
 .امپوشیدم گفتم: بریم. من آمادهام رو میمشکی

* 

 



 .ای که مقابلش ایستاده بودیم رو فشار دادبرنا زنگ خونه

یه دختر جوون با لباس خدمتکاری در و باز کرد و خوش 
 .اومد گفت

ارد خونه طور که وبرنا سری براش تکون داد و همون
 .شد گفت: آرمیسم رو صدا کنمی

 ...دختِر با سر پایین گفت: ولی خانم گفتن

 .با لحن عصبی برنا، حرفش رو خورد

 .گم آرمیس رو صدا کنمی -

 .سری برای حرفش تکون داد و تند از پله ها باال رفت

 .ی بزرگی بود و به شیکی دکور شده بودخونه

جا قدمی برداره، همون کهبرنا دستم رو گرفت و بدون این
 .ایستاد. فهمیدم دوست نداره به داخل بره

برای دیدن اون سلنا کنجکاو بودم و مدام چشم هام اطراف 
 .خونه در گردش بود تا ببینمش

ای با ذوق از پله ها پایین اومد. برنا همون موقع پسر بچه
 .رفت گفت: مواظب باشبا نگرانی در حالی که جلو می

ها رو طی کردم، خودش رو تو بغل برنا  آرمیس که پله
 .انداخت



 

 «برنا»

* 

آرمیس روی پام نشسته بود و داشت برام شیرین زبونی 
 .کردمی

بوسیدمش. کردم و تند تند میمنم موهاش رو نوازش می
 .شدهیچ جوره از دلتنگی هام کم نمی

دنیز با یه سینی شربت و شیرینی پیشمون برگشت. هنوز 
آرمیس رو هضم نکرده بودم. به دنیز گفت ی رفتار اولیه

 .دزدیتو بابای من و می

 .گفت تو رو دوست ندارم

تونه این حرف ها رو بزنه. آرمیس با این سن کمش، نمی
 .مطمئنم سلنا پرش کرده

ترسید و حاال همون اولم دنیز از رویارویی با آرمیس می
 .جوری شد، همه چیز خراب شدکه این

 .ی جلوی صورتم، سرم رو بلند کردمبا تکون خوردن دست

 .کنمبرنا کجایی؟ از کیه دارم صدات می -



چشم هام رو یه دور باز و بسته کردم و گفتم: ببخشید 
 .عزیزم

لیوان شربتی که به سمتم گرفته بود رو ازش گرفتم و چند 
 .قلوپ رو خوردم

ی شیرین دنیز نگاه کردم از پشت شیشه لیوان، به چهره
داد. لیوان رو روی سینی رمیس اشاره میکه داشت به آ

 .گذاشتم. چینی به ابروهام دادم و به آرمیس نگاه کردم

 .دست به سینه بود و با اخم به جلوش خیره بود

 .رفتبرای این اخم کردن هاش، دلم ضعف می

رم لباسم رو دنیز آروم از جاش بلند شد و گفت: من می
 .عوض کنم

 .زارهانگار فهمید بهتِر تنهامون ب

چشم هام رو باز و بسته کردم و با لحن گرمی گفتم: زود 
 .برگرد

با رفتن دنیز، پام رو تکون دادم که باعث شد آرمیس تکون 
 .بخوره

 .اخمش غلیظ تر شد و حرفی نزد

 .شی. گفته باشماونجوری اخم کنی خورده می -



لب هاش رو جلو آورد و به مسیری که دنیز ازش رفته 
 .بود چشم دوخت

 .ازش خوشم نمیاد -

یه لحظه یاد بچگی دنیز افتادم. روز ازدواج دایی بود که 
 .جوری رفتار کرداین

 اما دنیز من که مهال نیست. هست؟

متقابالً اخم کردم و با لودگی گفتم: ولی من ازش خوشم 
 .میاد

من نباید اشتباهاتی که دایی کرد رو تکرار کنم. اون دنیز 
باعث شد نفرت دنیز هر لحظه رو تحت فشار قرار داد و 

ورزید، بیشتر بشه. شاید اگه دنیز اونجوری نفرت نمی
 .شدقدر باهاش بد نمیمهال هم اون

 .ی لبم نشستای گوشهپوزخند مسخره

ست و من به مهال خودش بد بود؛ ولی دنیز من یه فرشته
 .دمآرمیس این و نشون می

گیر کردم تاریخ دوباره تکرار شده و من درحس می
سرنوشت دایی شدم. با این تفاوت که کسی که قرار من 

 .شهباهاش ازدواج کنم، بهترین آدم عمرم حساب می



نگاهش رو از اون مسیر گرفت و بهم داد. اخمش جمع 
 .کردی آویزون نگاهم میشده بود و حاال با لب و لوچه

توجهی کنم تا بیشتر اخم کنه. این لوس سعی کردم بهش بی
 .یلی جذاب و خواستنی بودشدن هاش خ

 تو اون و بیشتر از من دوست داری؟ -

 .ی چشم بهش نگاه کردماز گوشه

 !به خودم تشر زدم. بس کن مرد

 دلت میاد این فرشته رو اذیت کنی؟

اش رو کشیدم لبخندم جون گرفت. لپ های نرم و صورتی
 .ایش قفل کردمو نگاهم رو داخل چشم های تیله

 .ای هستی که من تو تمام عمرم دیدمچهتو دیوونه ترین ب -

با این حرفم نگاه پر از حرصش رو ازم گرفت و به سمت 
 .دیگه داد

ای زدم. اش، قهقهبا دیدن حرکات و رفتار های دلبرونه
 .دوباره لپش رو کشیدم و ماچ آبداری ازش گرفتم

زیر گوشش خم شدم و با محبتی که از ته قلبم سرچشمه 
تک نفس های من، به وجود تو بنِد،  گرفته بود گفتم: تک

 دونستی؟این و می



لب هاش جمع شد و با لحن آرومی گفت: پس اون زن 
 چی؟

شد که یه لحظه کنترلم رو از دست دادم و دونم چینمی
 .جوش آوردم

سرم رو عقب کشیدم و عصبی گفتم: اون زن اسم داره. 
 .ی بعد محترم باشییادت باشه دفعه

پام پایین پرید. در حالی که لجوجانه  تو یه حرکت از روی
کوبید، تقریباً جیغ زد: زود من و پای چپش رو زمین می

 .پیش مامانم برگردون

کردم. دستی به صورتم بهت زده به این رفتارش نگاه می
خواستم اشتباه دایی کشیدم و به خودم لعنت فرستادم. می

 .رو مرتکب نشم، انگار بدترش هم کردم

های تند به سمت آرمیس رفت. فکر کنم زودتر دنیز با قدم 
 .شدبرگشته بود فقط وارد نمی

وقت زیر پاش زانو زد و با لحن مظلومی گفت: من هیچ
 تو رو اذیت کردم؟

آرمیس ازش روبرگردوند و با اخم گفت: تو من و نه؛ ولی 
 .مامانم و اذیت کردی



دنیز سرش رو به سمتم چرخوند و نگاه متعجبش رو بهم 
 .پوزخند عصبی زدم داد.

 .عصبی و زیر لبی گفتم: سلنا... کار خودت و کردی

 .دنیز نگاهش رو ازم گرفت و دوباره به آرمیس داد

 .وقت مامانت رو ندیدمولی من هیچ -

آرمیس دندون های ریز و سفیدش رو بهم فشار داد و گفت: 
شد. اون بخاطر تو سرم وقت از من عصبی نمیبابا هیچ
 .داد کشید

دنیز لبش رو به دندون گرفت. اشک داخل چشم های 
 .شد قلبم مچاله بشهجذابش حلقه بسته بود و باعث می

های از جاش بلند شد و دست های ظریفش رو روی شونه 
 .کوچولوی آرمیس گذاشت

اش رو به حالت اخم مصنوعی بهم کرد و انگشت اشاره
 .تهدید، رو به من گرفت

دیگه ببینم صدات رو روی این  ببین آغای بوران، یه بار -
 .کنمخوشگله باال بردی، بدجوری باهات برخورد می

اش، لب هام به خنده کش از دیدن حرکات و لحن بامزه
اومد. دست هام رو نشونه تسلیم باال بردم و با همون لبخند 

 .ثابتم گفتم: ببخشید بخشید. من تسلیم



گلیسی که آرمیس حرف هامون رو بفهمه، به انبرای این
 .زدیمحرف می

نگاه دزدکی به آرمیس انداختم که داشت خنده هاش رو با 
 .خوردفشار دادن لب هاش روی هم می

 .دنیز رد نگاهم رو دنبال کرد

ای گفت: چه به باباش ابرویی باال انداخت و با لحن بامزه
 .رفته

 .نگاهش رو به من داد و با لبخند ادامه داد

 .خوردیبخندت رو میجوری لتو هم قبالً این -

ام رو خوردم که صدای اعتراض به تقلید از آرمیس، خنده
 .دنیز بلند شد

احساس گیر من چه گناهی کردم که بین دو تا شلغم بی -
 افتادم؟

کردم نخندم، نگاه به آرمیس که تمام تالشم رو میدر حالی
سرخ شده دادم و گفتم: تا زمانی که ایشون نخنده، صدایی 

 .نمیاد از من در

دنیز با این حرفم دست به کمر زد و سرش رو باال پایین 
 .کرد



بشکنی تو هوا زد و با لبخند زبونش رو به دندون هاش 
 .زد

کار کنم. من باید این دو تا مجسمه رو فهمیدم چی -
 .بخندونم

 .ی چشم نگاهم کرد که بوس ریزی براش فرستادمبا گوشه

کرد و هیچ ش میآرمیس به شدت تو کنترل خنده اش تال
 .زدحرفی نمی

دنیز جلوی آرمیس نشست و دو تا از دست هاش رو به 
شکل شاخ باالی سرش گذاشت و زبونش رو بیرون آورد. 

ای به چشم هاش رو چپ کرد. سرش رو با حالت بامزه
 .کشیدزد و عقب میی آرمیس میسینه

تونست خودش رو کنترل کنه که انگار بیشتر از این نمی
ی شیرینش داخل گوشم پیچید. دنیز همراه قهقه صدای

اش به هوا رفت. لبخند باهاش روی زمین نشست و قهقهه
 عمیقی از دیدنشون روی لبم نشسته بود. یه حس خیلی

 .خوبی داشتم

 تونن برات عزیز باشند؟آخه دو نفر چقدر می

کرد، هاش رو سپری می دنیز که داشت مراحل آخر خنده
 .قفل شدنگاهش روی من 



خیره صورت گرد و خوشفرمش شده بودم. چشم هایی که 
به سیاهی شب بود و اون مژه های بلندش قاپشون گرفته 

 .کرداش رو هزار برابر میبود، جذابیت چهره

با صدای آرمیس از دریای چشم هاش بیرون اومدم و نگاه 
 .به آرمیس دادم

 !تو خیلی جذابی -

 .که این حرف و زد کردخیره خیره به دنیز نگاه می

دنیز لبخند شیرینی زد و بازو های کوچولوش رو گرفت 
 .و آرمیس و به سمت خودش کشوند

از لپش بوسی گرفت و زیر گوشش به آرومی حرفی زد 
که نشنیدم؛ اما باعث شد لبخند لب های آرمیس عمیق تر 

 .بشه

آرمیس هم زیر گوشش حرفی زد و دوباره هر دو تا 
اش رو به من که کنجکاو اه بامزهخندیدند. آرمیس نگ

کرد داد و دوباره در گوش دنیز حرفی زد. نگاهشون می
قدر این کار و تکرار کرد که آخر کنجکاوی بهم غلبه اون
 .کرد

 زنید؟چرا آروم حرف می -



دنیز آرمیس رو پشت خودش مخفی کرد و لب هاش رو 
 .جلو آورد

 .که حرف هامون فقط بین من و آرمیِس چون -

 !طوربرویی باال انداختم و گفتم: پس که اینا

آرمیس از پشت دنیز بیرون اومد و با لودگی گفت: بله 
 .همین طور

سرم رو به پایین متمایل کردم و روی مبل پشت سرم 
 .نشستم

 .دنیز از جاش بلند شد و نگاه ریزی بهم انداخت

رو به آرمیس با لحن مرموزی گفت: کاراگاه، به نظرت 
 هش اعتماد کنیم؟تونیم بمی

اش برد و ای دستش رو زیر چونهآرمیس با حالت بامزه
 .یکم به فکر فرو رفت

 .لبش رو با زبون خیس کرد و همزمان به من نگاه کرد

 .شاید کمکی کنه -

 .دست هام و به کمر زدم و لب هام رو روی هم فشار دادم

 .کنماوه! البته که کمک می -



اش، چند قدم بهم نزدیک هدنیز با همون چشم های ریز شد
شد و روی صورتم زوم کرد. دستش رو جوری که انگار 

 .چیزی دستشه، روی سر و صورتم به گردش در آورد

 خیره به دستش گفتم: این چیه؟

با اخم عمیقی که بخاطر تفکر روی صورتش نشسته بود، 
 .خیلی خواستنی تر شده بود

 !ذربین -

 .گرفتی آرومی کردم که ازم فاصله خنده

 آرمیس کنجکاو گفت: چطور بود کارآگاه؟

دنیز طوری که انگار داشت دستکش های خیالیش رو از 
 .آورد گفت: قابل اعتماِد کارآگاهدستش در می

ام رو بخورم و مثل دوتاشون جدی باز سعی کردم خنده
 .باشم

 !جا چه خبره؟ کارآگاه های جوانمیشه بگید این -

با اخم متفکری گفت: من و  دنیز کنار آرمیس ایستاد و
کارآگاه آرمیس تصمیم گرفتیم برای سه تامون کیک 

ای با طعم شکالت بپزیم. داشتیم شما رو بررسی خامه
کردیم تا ببینیم پتانسیل وارد شدن به گروه سرشار از می

 .افتخار ما رو دارید، یا خیر



 .خنده از البالی لب هام فرار کرد و در رفت

خوب، حاال لحن کنجکاوی گفتم: خیلی سریع خوردمش و با
 قبول شدم؟

آرمیس این دفعه جدی بودن و کنار گذاشت و با ذوق گفت: 
 ...آره

 .با همون ذوق به سمتم اومد و روی پام نشست

با شیرین زبونی گفت: بابایی اون خیلی مهربوِن، من اشتباه 
 .کردممی

تو نگاه سرشار از عشقی به دنیز انداختم و تو دلم برای 
 .اش رفتم که لبخند گرمی زددل برو بودنش، قربون صدقه

نگاه به آرمیس دادم و با لحن آرومی گفتم: وقتی اشتباهی 
 کار کنی؟زنه، برای جبران باید چیازت سر می

دست هاش رو تو هم قفل کرد و سرش رو پایین انداخت. 
 !با شرمندگی گفت: ببخشید

د و تو یه حرکت از دنیز طاقت نیاورد و تند به سمتش اوم
  .روی پام بلندش کرد

تند تند چند تا بوس ازش گرفتم و به خودش فشارش داد 
 .که آرمیس ناز خندید



کردم که یهو دنیز با چند با عشق به هر دو شون نگاه می
 .قدم به عقب رفت و آرمیس به بغل روی زمین افتاد

 .نگران به سمتش رفتم و آرمیس رو از روش کنار زدم

 وبی دنیزم؟خ -

آرمیس با بغض کنارش نشست و با دست های کوچولوش 
دست دنیز رو گرفت. دنیز چشم هاش رو روی هم گذاشته 

 .زدبود و حرفی نمی

دست زیر کمرش زدم و تو یه حرکت بلندش کردم. 
 .کنمکار میدونستم دارم چیقدری هل بودم که نمیاون

جا جوری اونآرمیس از جاش تکون نخورد و همون
 .نشست. انگار براش خیلی نگران بود

تند و با قدم های بلند به سمت اتاقی که براش آماده کرده 
 .بودند رفتم

آخه تو با این بدن خودکارت چجوری آرمیس رو بغل  -
 .کردی؟ خودت وزن یه کالهم نداری

ی کردم که صدای خندهداشتم با حرص بهش شکایت می
 .بلندش وسط راه متوقفم کرد

هاش رو روی گردنم قفل کرد و با شیطنت گفت: دست 
 .ولی تو برای همین کاله بدجوری نگرانی



ای کردم و با حرص گفتم: تو من و بازی دندون قرچه
 دادی؟

 .ام زدی آرومی به بینیبا دست ضربه

 .قدر خوب بازی کنمکردم اینیعنی معلوم نشد؟ فکر نمی -

دختر مظلوم و چشم های نیمه بازم رو بهش دوخته بودم. 
کنه. اون ساکت هفت سال پیش، االن شیطنت هم می

 .دونه من چقدر عاشق شیطنتمنمی

 خوایی شهر بازی بزنیم؟اوم می -

سرش رو بیشتر بهم نزدیک کرد و زیر گوشم خم شد. 
نفس داغش رو پشت گوشم فوت کرد و با صدای کشداری 

 .گفت: بزنیم

به لب هاش شده  اراده خیرهحالم رو عوض کرده بود. بی
بودم. سرش رو تا حد ممکن نزدیکم آورد. انگار خودش 

 .اومدهم بدش نمی

چشم هام رو روی هم گذاشتم و خواستم شروع کنم که یهو 
 .ی بلندی ازم دور شداز بغلم پایین پرید و با قهقه

 .جوری روی هوا مونده بوددست هام همون

فتم: با عصبانیت مشتشون کردم و با صدای بلندی گ
  ...دنیز



 .دندون هام و روی هم فشار دادم و به سمت پذیرایی رفتم

 .دنیز... بد کاری کردی -

وارد پذیرایی که شدم، با آرمیس کوسن به دست و دنیزی 
 .که پشت اون پناه گرفته بود، برخورد کردم

جا با اش گفت: بیایی اینآرمیس با صدا و لحن بچگونه
 .شیکوسن من رو به رو می

 .یز لبخند دندون نمایی زد و ابروهاش رو باال انداختدن

 .دست به کمر زدم و سرم رو کج کردم

 با صدای بلندی گفتم: پس پسرم و بردی تو تیم خودت آره؟

زبونش رو بیرون کشید و سریع کوسنی که دست آرمیس 
 .بود رو باال آورد

دونه مظلومم طرف من و من نبردمش، خودش می -
 .گیرهمی

م رو به داخل جیب شلوارم بردم و لبم رو به دست ها
 .دندون گرفتم

 مظلوم؟ -

 نگاه به آرمیس گارد گرفته دادم و تکرار کردم: مظلوم؟

 .همزمان سرشون و تکون دادند و گفتند: بله، مظلوم



با چند قدم بلند خودم رو به جفتشون رسوندم و کمر دنیز 
 .و گرفتم و از زمین بلندش کردم

 .کشهداره من و میآرمیس کمک،  -

آرمیس با جیغ و خنده به سمتم اومد و مشت های 
 .کوچولوش رو به سمتم روانه کرد

با اون یکی دستم هم آرمیس رو بلند کردم. دنیز هولم داد 
 .که من به پشت و دوتاشون روم افتادند

ی هر سه تامون بود که گوش دیوار ها رو کر صدای خنده
 .کردمی

* 

 

 «دنیز»

**** 

 .نگاهم رو از آرمیسی که غرق خواب بود گرفتم

  .اش نشوندی ریزی روی پیشونیبرنا خم شد و بوسه

 .از جام بلند شدم و با دست اشاره کردم بریم بیرون

 .برنا هم بلند شد و پشت سرم از اتاق بیرون اومد



کرد در اتاق رو بدون سر و صدا طور که سعی میهمون
 ت میاد؟ببنِد، رو به من گفت: خواب

سرم رو به طرفین تکون دادم و با لبخند گفتم: نیم شب 
 .شده؛ ولی نه من خوابم نمیاد

 .دستش رو جلوم گرفت که دستم رو داخل دستش گذاشتم

 .جا یه پشت بومی داره که نگوبا لحن گرمی گفت: این

 .با ذوق گفتم: واقعاً؟ برنا لطفاً اون جا بخوابیم

کردیم که گفت: ولی شب  راه روی نسبتاً باریک رو طی
 .ها سرده

خودم رو به بازوش آویزون کردم و دست از قدم زدن 
 .برداشتم

 .شهدیگه رو که بغل کنیم گرم میولی هم -

 .اش نگاهم کردبا چشم های ریز شده

مشتی به همون بازویی که گرفته بودمش زدم و گفتم: چرا 
 کنی؟جوری نگام میاون

 .چشم هاش رو باز و بسته کردلبخند جذابی زد و یه دور 

 .باشه، بدو بریم مالفه و بالشت بیاریم -



با همون ذوقم به سمت راه رویی که اتاق ها داخلش بود 
 .رفتم

 .وارد اتاق برنا شدم که خودش هم پشت سرم وارد شد

کشوی زیر تخت رو بیرون کشید و دو تا پتو و دو تشک 
 .و چهارتا بالش برداشت

ای گفت: این همه رو حن بامزهکشو رو بست و با ل
 چجوری بیاریم؟

تعدادشون زیاد بود. یکم فکر کردم و آخرش با لبخند گفتم: 
جا پهنشون تو دو تا تشک و یه بالش رو بردار و برو اون

 .کن. پتو ها سبک ترن من میارم

دو تا تشک رو روی یه دستش گذاشت و چهارتا بالش هم 
 .اش گذاشتروی دست دیگه

یقی زدم و گفتم: خیلی خوب حاال فکر نکن تریلی لبخند عم
 .رو دستاته

لبش رو با زبون خیس کرد و با لبخند کنج لبش گفت: من 
 .همچین فکری نکردم

از اتاق که بیرون رفت، دو تا پتوی باقی مونده رو 
برداشتم. همین که خواستم از در اتاق بیرون برم، با شنیدن 

 .ام متوقف شدمصدای زنگ گوشی



 زنه؟موقع کی زنگ می این

اش نگاه کردم. از ایران بود؛ اما تو ایران االن به شماره
 .ساعت هفت و نیم صبحه

 .ی سبز رنگ رو زدمسری تکون دادم و دکمه

 الو بفرمایید؟ -

صدای مردی از پشت گوشی، باعث شد اخم هام رو داخل 
 .هم قفل کنم

 سالم پرنسس. حالت خوبه؟ -

 .دادم نفسم رو پر صدا بیرون

 ی من و از کجا آوردی؟شماره تو -

اش از پشت گوشی، روی اعصابم خدشه صدای خنده
 .انداخت

ی تو که چیزی رو گیر میارم؛ شماره من هر چی بخوام -
 .نیست

که بخوام چیزی بگم، با لحن عصبی ادامه داد: قبل این
 .شنیدم با بوراِن سوپر استار نامزد کردی

م و نگاهم رو به سقف دادم. لبم رو به دندون گرفت
 عصبانیتش چه نقشی داشت؟



 .بله درست شنیدی. با برنا بوران نامزد کردم -

پیچه و دونستم خبر ها خیلی زود تو فضای مجازی میمی
 .که فهمیده جای تعجب ندارهاین

 .ای سکوت بودچند لحظه

با لحن مسخره و حرصی گفتم: آغای شروین شمس، بنده 
 .اتون باید برمگذروندم. با اجازهم وقت میداشتم با نامزد

 .ای کردم که صداش بلند شددندون قرچه

خوش باش. این مدت رو خوب باش. وقتی برگشتی  -
 .قراره کلی با هم بازی کنیم

 .که حرفی بزنم، صدای بوق ممتد متوقفم کردقبل این

 .ی خاموش گوشی خیره بودمهنگ کرده به صفحه

کنه، تی مریض هاش رو معالجه میاین چشه؟ فکر کنم وق
گی هاشون رو برای خودش اعصابی و دیوونهی بیهمه

 .داره. روانی شدهبر می

 .دستی به لبم کشیدم و پوزخند عصبی زدم

 !این حسی به من داره؟

 .کنه انگار عاشقمهآخه یه جوری رفتار می

 .چشم هام رو حرصی روی هم فشار دادم



 .قدر زود ایجاد نمیشهاینحس که  چشه واقعاً؟

 .ام پیامک اومد. از طرف برنا بودهمون لحظه به گوشی

 "دنیز نیومدی؟"

گوشی رو داخل جیبم گذاشتم و با اعصاب خوردی اتاق 
 .رو ترک کردم

* 

 

دست هامون داخل هم قفل شده بود و چشم هامون به ستاره 
 .ها دوخته شده بود

آسمون رو زدند و هر کدوم هر از گاهی چشمک می
کردند. ذهنم رو از همه چیز خالی کرده بودم و جذابتر می

ای که همراه برنا درخشان ترین . آیندهافکارم قفل آینده بود
 .ی ممکن بودآینده

 .نگاه از ستاره ها گرفتم و به نیم رخ برنا دادم

کردم، از آخرین باری که این صحنه ها رو تجربه می
 .خیلی وقت گذشته

دم تموم خوشحالی و ذوقم رو که بخاطر بودن کرسعی می
 .باهاش بود رو، قاطی لحن و نگاهم کنم



که مردی رو کنارم من االن خوشبخترین دختر دنیام. این -
دارم که کلی دختر آرزو دارن یه بار از نزدیک ببیننش. 
مهمتر از این، من کسی رو به دست آوردم که از وقتی 

 .ه کرده بودشناختم تو دلم خونعشق رو نمی

 .دستم که قفل دستش بود رو باال آورد و گرم بوسید

 کنی من از تو خوشبخت تر باشم؟فکر نمی -

 .تو باید به من حسودی کنی

 .لبخند پررنگی روی لب هام نشست

نگاهم رو ازش گرفتم و با صدای بلندی گفتم: من خیلی 
 .دوست دارم

 .ی آرومی زدبا این کارم قهقه

آسمون بلند کرد و با تمام توانش فریاد سرش رو به سمت 
 .کشید

 .خدایا منم عاشق این دخترم -

 .با صدای بلندتری ادامه داد: اون و از من نگیر

 .شدفقط لبخند بود که روی صورتمون دیده می

 .کاش این لبخند ها همیشگی باشه

 .نگاه از آسمون گرفت و به سمت من برگشت



د و کف هر دو دستش ام چسپوناش رو به پیشونیپیشونی
 .رو به کف دست های من چسپوند

جوری دوست با صدای آرومی گفتم: همیشه من و این
 داری؟

 .چشم هاش رو داخل چشم هام قفل کرد

ی خواب شم و قیافهمن هر روز که از خواب بیدار می -
. هر شمبینم، بیشتر از روز قبل عاشقت میآلود تو رو می

زنی، من یه بار دیگه بهت دل میبار که با ذوق حرف 
میدم و هر شب وقتی خواب میاد، بیشتر توی قلبم که نه، 

 .شیی من حل میتو همه

ی قدری شیرین بود که قلبم با هیجان به قفسهلحنش اون
ام بیرون بیاد و خواست از سینهکوبید. انگار میام میسینه

برنا  خواست داخل قلبی برنا بشه. انگار میوارد سینه
 .حل بشه

 .فقط تونستم به آرومی زمزمه کنم: خیلی دوست دارم

 .ام رو که بوسید و کنارم دراز کشیدپیشونی

اش گذاشتم؛ طوری که صدای تپش سرم رو روی سینه
 .های قلبش، الالیی خوابم بشه

 .کنمی دنیا آرمیس رو معرفی میفردا پیش همه -



 .دیگه مهم نیست حرف های پشت سرم چیه

ازدواجمون هم باید همه بدونند. باید همه بفهمند که من 
 .کنمدارم با بهترین دختر دنیا ازدواج می

* 

 

 «شروین»

* 

تونند خوش باشند. چنگی به موهام زدم. بزار فعالً تا می
عروسک کوچولوی من تا وقتی که من دست به کار نشدم، 

  .تونه پیش اون مردک بمونه و عاشقش باشهمی

از روی میز برداشتم و با پوزخند به سمت  چاقوم رو
 .ی مقابلم رفتمعکس دو نفره

نوک تیز چاقو رو، دقیقا ما بین دو تاشون گذاشتم. با خشم 
چاقو رو تا پایین کشیدم که باعث شد عکس از وسط دو 

 .نیم بشه

 .عکس بوران رو مقابلم گرفتم

 .چاقوی داخل دستم رو با فندک جایگزین کردم



رو کشیدم و آتیشش رو به سمت عکسش اهرام فندک 
ی باقی هدایت کردم. با لذت به سوختنش چشم دوختم. تیکه

 .ی خودم بود رو باال آوردمی عکس که مال ملکهمونده

 .دست اون مردک روی کمرش مونده بود

آتیش فندک رو به سمت کمرش بردم. وقتی کامل دستش 
مهم از کمر عروسکم جدا شد، آتیش رو خاموش کردم. 

نبود که کمرش مقداری سوخته بود، باالخره که باید رد 
انگشت های یه مرد دیگه از بدنش پاک بشه. به موقعش 

 .این کار رو روی خودش هم انجام میدم

 .تونستم چشم از لبخند شیرینش بگیرمنمی

مگه میشه بزارم این لبخند، این چشم ها، این همه جذابیت، 
 نصیب یکی دیگه بشه؟

ای کردم. کیه صدای زنگ موبایلم، دندون قرچه با شنیدن
 ام بگیرم؟ی ملکهکه باعث شده من چشم از چهره

اش نگاه گوشی رو از روی میز چنگ زدم و به شماره
 .کردم

 .ی سبز رو فشار دادمناخودآگاه لبخند عمیقی زدم و دکمه

صدای عصبیش مثل دارکوب مغزم رو سوراخ کرد و 
 .ام رو دریدخنده



رسانه های کوفتی رو دیدی؟ خبر ازدواجشون همه  این -
 کنی؟جا پیچیده. تو چرا کاری نمی

جوری از روی صندلی بلند شدم که با حرکت تندی به 
 .زمین افتاد

زار از این که یکی صداش رو روم باال ببره به شدت بی
 .بودم

 .نفس هام از شدت عصبانیت تند شده بود

خودم همه چیز رو دیدم. صدات رو برای من باال نبر.  -
 .دونم چی شده و چه خبرهمی

نفس عمیقی کشیدم و این دفعه به آرومی ادامه دادم: اما 
ی کنم. به موقعش همهمن مثل تو لجوجانه برخورد نمی

 .شهاین صبر کردن ها جبران می

 .دوباره عصبی فریاد کشید

 شه. کی قراره جبران بشه؟همش میگی جبران می -

ه به دیوار کوبیدم، باعث شد کل دستم زخم مشت عصبی ک
 .بشه

ای غریدم: برو رو به مخاطبم عصبی تر از هر وقت دیگه
خدات رو شکر کن که االن بجای صورتت، دستم روی 



جوری زر دیوار نشست. یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه این
 .کنمزر کنی، مرگت رو تضمین می

ه سمت دیوار پرت این رو گفتم و تلفنم رو با عصبانیت ب
 .کردم که چهل تیکه شد

خون دستم سرامیک های سفید رو قرمز کرده بود. دیدن 
 .دادخون بهم یه لذت غیر قابل وصف می

از سرخی خونم چشم گرفتم و کشوی میز رو باز کردم. 
جعبه کمک های اولیه رو ازش بیرون آوردم. جعبه رو 

 .باز کردم و یه باند ازش خارج کردم

 .چند دور دور دستم پیچیدم و محکم بستمش باند رو

به سمت پله های قرمز رنگ رفتم و دو تا یکی ازشون 
 .باال رفتم

راه روی باریک رو طی کردم و با صدای بلندی کامیار 
 .رو صدا زدم

 .به دقیقه نکشید که جلوم حاضر شد

دست هاش رو جلوی خودش قالب کرد و به حالت احترام 
 .سرش رو پایین کشید

 گه جرعت هم داره سرش رو باال بگیره؟م



 بله آقا؟ -

دست هام رو به داخل جیبم بردم و با لحن سردی گفتم: 
 آوردیش؟

طور که سرش رو چند باری باال و پایین کرد و همون
 نگاهش به زمین بود گفت: بله آقا، الزمش دارید؟

لبخندی روی لبم نشست. گرفتن نقطه ضعفش، کارم رو 
 .نهکخیلی راحتر می

که ابرویی باال انداختم و نگاه از کامیار گرفتم و در حالی
شدم گفتم: بیشتر از چشم هات مراقبش از کنارش رد می

 .گیرمشباش. بعداً ازت می

 .تو آخرین لحظه صدای چشم گفتنش رو شنیدم

 .از خونه بیرون رفتم و وارد حیاط شدم

 روی آالچیق چوبی که به شکل زیبایی دکور شده بود و
 .دقیقاً رو به روی استخر بود نشستم

 .حاال وقتشه صدای شیرینش رو بشنوم

 .ام اخم غلیظی بین ابرو هام نشستبا یادآوری گوشی

 .دوباره کامیار رو صدا زدم



اومد، بدون پایین انداختن طور که با دو به سمتم میهمون
 سرش گفت: کارم داشتید آقا؟

 کردی؟ با همون اخم ثابتم گفتم: به من نگاه

تا این و گفتم چنان سرش رو پایین انداخت که صدای قرچ 
 .گردنش به گوش رسید

خوام با استرس و لحنی آلوده به ترس گفت: معذرت می
 ...آقا غلط کردم. حواسم

 .عصبی حرف های رو اعصابش رو قطع کردم

ام رو از اتاق خفه شو. برو سریع تیکه های گوشی -
داخل یه گوشی جدید بزار و  شکنجه بردار. سیمکارتم رو

که ببخشمت، کارت نباید بیشتر از سه دقیقه بیا. برای این
 .طول بکشه

 .با حرف آخرم سرش رو ترسیده باال آورد

ام انداختم و تند گفتم: زمانت نگاه گذرایی به ساعت مچی
 .از همین حاال شروع شد

 .حرفم و تموم نکرده بودم که به سمت خونه دوید

 .ترسش زدم و پا روی پا انداختم پوزخندی به



قدری شکنجه دادم که االن نوچه هایی مثل کامیار رو اون
 .از یه فوتم هم بترسند

امروز بدجوری دلم هوس شکنجه دادن کرده بود و کی 
 بهتر از کامیار؟

ام نگاه کردم. فقط چهل ثانیه مونده بود. به ساعت مچی
 .براش شمردم

 .ت... سه، دو، یکسی و نه، سی و هشت، سی و هف

همون موقع با نفس نفس از در ورودی خارج شد و در 
انداخت، گوشی حالی که سرش رو تا حد ممکن پایین می

 .رو به سمتم گرفت

گوشی رو ازش گرفتم و با لحن سردی گفتم: دوازده ثانیه 
کنم تو اتاق شکنجه تأخیر داشتی. تا من کارم رو تموم می

 .آماده باش

دیدم؛ اما هیچ رو داخل چشم هاش می حلقه های اشک
 .حرفی از بین لب هاش نشنیدم

شد زنده نگهش شناخت باعث میکه من و خوب میاین
 .دارم

 .با سر پایین ازم دور شد و وارد خونه شد



که نگاه از رفتنش گرفتم و گوشی رو توی دستم گرفتم. این
گوشی رو روشن نکرده بود و خاموش بهم داده بود، 

 .کرداش رو خیلی سخت تر میشکنجه

 .گوشی رو روشن کردم و وارد مخاطبین شدم

ام" کلیک کردم و گوشی رو به گوشم روی اسم "ملکه
 .اش به گوشم رسیدچسپوندم. بعد از چند بوق صدای کالفه

 داری؟دیگه از پشت تلفن هم دست از سرم برنمی -

که هنوز کاری نکردم که پوزخندی به حرفش زدم. من
 .وام دست از سرش بردارمبخ

 .شه از تو دست کشیدنمی -

 خوایی؟جونم می پوفی کرد و عصبی گفت: چی از

 .از جام بلند شدم و با قدم های آروم به سمت استخر رفتم

 تونم ببینمت؟کی می -

 .وقتتند گفت: هیچ

ای که بیشتر به پوزخند شبیه بود روی لبم لبخند مسخره
 .نشست

 هنوز برنگشتی؟ -

 !نه -



 .ام کشیدم و خاروندمشدستی به چونه

 .خواموقتی برگردی بهت میگم چی از جونت می -

 .با لبخند عمیقی ادامه دادم: تا اون موقع من و یادت نره

اجازه ندادم بیشتر حرف بزنه و گوشی رو روش قطع 
 .کردم

به استخر پشت کردم و گوشی داخل دستم رو داخل آب 
 .انداختم. ضد آب بود

شه بازی که قراره با کامیار بکنم ن کارم باعث میای
 .تر بشهجذاب

**** 

 

ام رو با دستمال سفید روی گردنم عرق های روی پیشونی
 .پاک کردم

دستمال رو به سمت صورت کبود کامیار پرت کردم و 
 .ام کشیدمدستی به گردن درد دیده

ی نامعلومی رو شکار یکم ماساژش دادم و نگاهم که نقطه
حال تر از همیشه، ده بود، به سمت کامیار چرخوندم. بیکر

اش خون جاری بود و لرزید. از شقیقهبه طرز بدی می



زیر چشم هاش بخاطر مشت های پی درپی من کبود شده 
اش رسیده بود. لبش پاره شده بود و خونش تا روی سینه

بود. کل بدنش بخاطر ضربات شالقم غرق خون بود. 
اطر ُکنکاش زخم هاش عمیق تر لبخندم هر لحظه بخ

 .شدمی

 .ام کشیدم و مرتبش کردمدستی به یقه

ام رو همراه انگشترم دستم کردم و کت ساعت مچی
 .ای رنگم رو پوشیدمقهوه

با صدای دورگه و خالی از هر حسی رو بهش گفتم: بلند 
 .شو! هنوز تموم نشده

ز اش رو ترسیده از هم بابا این حرفم چشم های درد دیده
 .اش رو بهم دوختکرد و نگاه درمونده

کرد و انگار این رفتار هاش سادیسمم رو بیشتر بیدار می
 .خودش این و یادش رفته بود

دستم که به سمت شالق کناری رفت، با شتاب از روی 
 .صندلی چوبی بلند شد

 !آ... آقا؟ -

بدون برداشتن شالقم، دستم رو عقب کشید و داخل جیب 
 .شلوارم گذاشتم



نگاه گذرای چشم هام رو، یه بار دیگه از زخم هاش رد 
 .کردم و با دست اشاره کردم دنبالم بیاد

پله های قرمز رنگ رو طی کردم و کنار در ایستادم تا 
 .در و قفل کنه

بعد از قفلش، به سمت حیاط راه افتادم. مسافت خونه رو 
 .که طی کردم، به سمت استخر رفتم

در اشاره دادم و اون هم بدون  به یکی از نگهبان های دم
 .حرفی، صندلی مخصوصم رو برام آورد

 .مچ دستم رو تکونی دادم و روی صندلی چرم جا گرفتم

کامیار با دست هایی که جلوی خودش قالب کرده بود و 
سری که تا حد ممکن پایین بود، مقابلم ایستاده بود و هیچ 

 .شدحرفی از بین لب هاش خارج نمی

نج لبم نشسته بود. انگار منتظر بود تا بازی پوزخند کجی ک
رو شروع کنم و از این انتظار خسته شده بود. هر چی که 

 .کردداد، من و به طرز عجیبی آروم میبقیه رو آزار می

که کلی سر پا نگهش داشتم، لب باز باالخره بعد از این
کردم و با لحن جدی و خشکی گفتم: گوشی که برام آوردی 

 .. سه دقیقه وقت داری  اون و برام بیاریداخل استخرِ 

 .بدون حرفی اطاعت کرد و به داخل آب پرید



 .نگاهم به ثانیه های ساعت دوخته شده بود

دقیقاً چهار ثانیه مونده بود که گوشی به دست سر از آب 
 .بیرون آورد

 .لبخندی از سر رضایت زدم

ی استخر گذاشت تا خودش رو دست هاش رو روی لبه
 کشه که تند گفتم: من گفتم بیایی بیرون؟باال ب

 .این حرف رو که زدم دوباره به وحشت افتاد

ام رو بهش دندون هام رو روی هم سابیدم و نگاه عصبی
کرد، ام کار میکه زیر دست من بود و بدون اجازهدادم. این

 .کردام میبه شدت عصبی

 .دقیقاً شبیه دنیزی که به آمریکا رفته بود

 ...ای بود؛ اماآمریکا و آوردنش کار سادهرفتنم به 

 .من از کار های ساده خوشم نمیاد

 .ام دور کرده بوددوباره افکار دنیز من و از زندگی واقعی

 .نگاهم رو به کامیاری که سرش پایین بود دادم

از روی صندلی بلند شدم و کنارش روی پاهام نشستم. 
باال دستم رو به سمت سرش بردم و با خشم سرش رو 

 .گرفتم



خون های روی بدنش تقریباً پاک شده بود و من هیچ این 
 .و دوست نداشتم

انگشت شصتم رو به سمت زخمی که روی پیشونیش ایجاد 
 .کرده بودم بردم

اولش دستم رو به حالت نوازش روش چرخوندم. تو یه 
حرکت سریع، انگشتم رو روی زخمش فشار دادم که آخش 

ناخنم رو به داخل زخمش فرو رحمانه . بیبه هوا رفت
ام ازش بردم که باعث شد مایع قرمز رنگ مورد عالقه

 .خارج بشه

ام رو بیرون لبخندی از سر رضایت زدم و ناخن خونی
کرد آوردم. اشک از چشم هاش سرازیر شده بود و فکر می

 .آخرشه؛ اما هنوز هم مونده بود

پاک که خون دستم رو با آب استخر شستم و بعد از این
 .شد، موهای خیسش رو چنگ زدم

 .فرصت تحلیل رو بهش ندادم و سرش رو داخل آب کردم

کرد، حس من زد و تقال میطور که دست و پا میهمون
 .شدهم همراهش ارضا می



که کامالً حسم تخلیه شد، دستم رو برداشتم و بعد از این
اجازه دادم دوباره نفس بکشه. من اون و الزم داشتم. البته 

 .که من مثل بابام آدم کش نبودم

که گوشی که تمام مدت داخل دستش گرفته بود و در حالی
زد، باز هم جرعت ول برای زندگی سخت دست و پا می

کردنش رو نداشت، از دستش گرفتم و بعد از مرتب کردن 
سر و وضعم، از خونه بیرون رفتم. االن وقتش بود همون 

مین لبخندی به لبم گی بشم؛ برای هدکتر آوروم همیشه
 .آوردم و سوار ماشینم شدم

 

 «دنیز»

* 

طور که داشتم لباس های داخل کمد رو به چمدونم همون
کردم. کردم، به اتفاقات این دو هفته هم فکر میمنتقل می

به روز های خوبی که داشتیم و جاهای دیدنی که با هم 
که چقدر با آرمیس صمیمی رفتیم. از همه مهمتر به این

که یکی زد. اینشده بودم که اون من و مامان دنیز صدا می
 .تو رو مامانش بدونه، واقعاً حس قشنگیه



که فرقی نداره که اون نسبت خونی باهات نداره، مهم این
 .اون و دوست داشته باشی

 .لبخند محوی صورتم رو گرفته بود

کردم، به برنا که با موهاش طور که پیرهنم رو تا میهمون
 .داد نگاه کردمل بود و داشت بهشون مدل میمشغو

ً برنا خیلی عوض شده بود وقت فکرش رو . هیچواقعا
ی خشکی که تو دوران نوجوانی ازش کردم پسر عمهنمی

خاطره داشتم، االن این همه مهربون باشه. البته که برنا 
 ...وقت با من نامهربون نبوده؛ اما با بقیههیچ

ران شدنش، مغرور تر و جدی کردم بعد از بوتصور می
تر و خشک تر بشه؛ ولی خداروشکر که برعکس 

 .تصوراتم شد

 .به سختی نگاه از آینه گرفت به من داد

 .ام غافلگیر شد و لبخندی زدبا دیدن نگاه خیره

 .گفتمکنی؟ به جاسمین خانم میچرا تو جمعشون می -

 .آخرین تکه لباس رو تو چمدون گذاشتم و زیپش رو بستم

 با خونسردی گفتم: من یا جاسمین خانم، چه فرقی داره؟

 .لبش رو با زبون خیس کرد و به سمتم اومد



 .دست هام رو تو دستش گرفت و آروم بوسید

 .خواد تو اذیت بشیکه من دلم نمیفرقش این -

هوا بغلش کردم. یه دستم رو از دستش بیرون کشیدم و بی
کنارشی لذت گفت، از تک تک لحظاتی که حسی بهم می

تونی حسش کن و منم همین کار و گفت تا میببر. می
 .کردممی

 .آروم از بغلش جدا شدم

 پروازمون ساعت چنده؟ -

موهای جلوی صورتم رو با دست کنار زد و به آرومی 
ریم و آرمیس ست. آماده که شدی میگفت: دو ساعت دیگه

 دیم و از اونجا هم به فرودگاهرو به مادرش تحویل می
 .ریممی

اخمی کردم و با لحن غمناک و در عین حال دلخوری 
دیم؟ یعنی گفتم: یعنی چی که آرمیس رو به مادرش می

میگی پسرت توی عروسیت حضور نداشته باشه؟ برنا تو 
 فهمی چی میگی؟هیچ می

 .وقت کشور پدریش رو ندیدهآرمیس هیچ

عاً چند قدم عقب رفتم و با همون اخم غلیظم ادامه داد: واق
 .برات متاسفم



برنا که انگار از رفتارم شوکه بود، بهم نزدیک شد و با 
 .دست هاش سعی کرد آرومم کنه

کنی جوری که فکر میچرا ناراحت شدی؟ اصالً اون -
 ...نیست. من از خدامه که آرمیسم همیشه کنارم باشه؛ ولی

 .سرم رو باال گرفتم و به چشم هاش نگاه عمیقی دادم

دونه که تو یه دارته؟ حاال که کل دنیا میپس چی جلو  -
 ترسی؟پسر داری. نکنه باز از رسانه ها می

 .دفعه اون بهم اخم کرداین

 .دستی به پشت گردنش کشید و تا صورتش امتدادش داد

با لحن عصبی گفت: من هرگز از کسی نترسیدم. من به 
 .دنیا نیومدم که به حرف بقیه گوش بدم

چقدر من در قبال پسرم حق و حقوق که که هر درد من این
 .دارم، سلنا هم داره

صد و لبخند عصبی زدم. انگار یادش رفته آرمیس سی
شصت روز سال پیش مادرشه و فقط پنج روزش رو 

 تونه با برنا باشه.می

 .دست بردم و موهام رو به سمت باال هدایت کردم



خودت میگی هر چقدر سلنا در قبال پسرت حق داره،  -
تونی پسرت رو همراهت به ایران داری. پس تو می تو هم

 .بیاری. چون اون پسر تو هم هست

 .لبش رو به دندون گرفت و روی تخت نشست

نفسش رو پر صدا بیرون داد و آروم گفت: دنیز سلنا خیلی 
تنهاست. اون فقط آرمیس رو داره که بتونه از تنهایی درش 

ماهی از سلنا  بیاره. اگه ما آرمیس رو ببریم، حدوداً یک
 .کنیم. وجدانم این اجازه رو بهم نمیدهدورش می

 تونه خوش قلب باشه؟خدایا این آدم چقدر می

 .میگه سلنا تنهاست

به سمتش رفتم و کنارش نشستم. دست هاش رو گرفتم و 
 .به سمتش خم شدم

 .اش نشوندمای به گونهبوسه

 خوام. من یکم زیاِد روی کردم. تو خیلیمعذرت می -
 .خوبی

ام گذاشت و موهام دستش رو به حالت نوازش روی گونه
 .رو پشت گوشم هدایت کرد

 .خواد. کاری نکردیمعذرت خواهی نمی -



سرم رو پایین انداختم که باعث شد موهام رو دست هامون 
 .بیوفته

خواستم بگم نظر آرمیس رو بپرسیم که با صدای در 
 .متوقف شدم

 .ه کردمسرم رو بلند کرد و به در نگا

با گفتن بیا توئه برنا، در باز شد و قامت کوچولوی آرمیس 
 .پشت در نمایان شد

با اخم به سمتمون اومد و دست هامون رو با دست های 
 .کوچولوش گرفت

برنا خودش رو خم کرد تا بتونه صورت اخمالوی آرمیس 
 .رو بهتر ببینه

 با لحن آروم و دلسوزی گفت: بگو ببینم این اخم ها چیه؟

سرش رو یکم بلند کرد و با لحن بغض آلودی گفت: من 
. پیش تو همیشه بیشتر خوش خوام پیش تو باشمهنوز می

 .گذرهمی

سرش رو به سمت من چرخوند و ادامه داد: این دفعه که 
با یه مامان جدید هم اومدی، بیشتر خوش گذشت. تو دوباره 

 .زاریگردی و من و تنها میبه ایران برمی



ناراحتی دندون های مرواریدیش رو روی هم فشار  برنا با
 .داد. دست زیر بغلش برد و بلندش کرد

اندام الغر و کوچولوش رو روی پاش گذاشت و سرش 
 .رو به گوشش نزدیک کرد

با لحن آرومی دم گوشش گفت: آخه شاهزاده کوچولوی 
 .ست کنارمیمن، تو دو هفته

ثابتش  لب هاش رو روی هم فشار داد و با همون بغض
 گفت: تو دو هفته از من خسته شدی؟

ی چشمم دستی به صورتم کشیدم و اشکی که از گوشه
 .لغزید رو پاک کردم. واقعاً خیلی مظلوم بود

برنا نفس عمیقی کشید و آرمیس رو بیشتر به خودش فشار 
 .داد

شه از تو خسته کنی. مگه میآرمیسم، داری عصبیم می -
شه. کشیدن تو خالصه می شد؟ کل زندگی من تو یه نفس

جا پیش جوری حرف بزنی. تازه تو اینخوام ایندیگه نمی
 .مامانتی

که با لجبازی آرمیس از روی پاش پایین پرید و در حالی
کوبید، پشت سر هم تکرار پای راستش رو به زمین می

 .کرد: تو من و دوست نداری. دوستم نداریمی



 .برنا کالفه دستی به پشت گردنش کشید

حرکت بشینم. از جام بلند شدم و به دیگه درست نبود بی
 .سمت آرمیس عصبی رفتم

کردم از که سعی میباز های نحیفش رو گرفتم و در حالی
تکون خوردنش جلوگیری کنم، با لحن آرومی گفتم: کافیه 

 .آرمیس! به من نگاه کن

اشک هایی که از چشم هاش ریخت رو با دست پاک کردم 
 . گرفتمو سرش رو باال

با لحن محکمی طوری که برنا هم بشنوه گفتم: آماده شو. 
 .کنیم میریم که از مادرت خداحافظی

به سمت برنا برگشتم. خواست چیزی بگه که محکم تر 
 .خوام مخالفتی ببینمگفتم: برنا لطفاً! نمی

آرمیس خودش رو تو بغلم انداخت و دست هاش رو دورم 
 .رش رو نوازش کردمپیچید. لبخند کمرنگی زدم و س

با بغض گفت: بابا دوستم نداره. اون از من خسته شده. 
 .وقتی کوچولو تر بودم بیشتر دوستم داشت

دونستم چی بهش بگم. اون لبم رو به دندون گرفتم. نمی
تونه درک کنه برنا چقدر تو فشاِر. اون ست و نمیبچه
 .تونه بفهمه چقدر برای برنا دوست داشتنیهنمی



رنا رو کنارم حس کردم. پیشم زانو زده بود. حضور ب
دست هاش رو به سمتم گرفت و اشاره کرد آرمیس رو 

 .بهش بدم

دست هام رو باز کردم. آرمیس محکم تر بغلم کرد و ازم 
 .ای فاصله نگرفتذره

 .شد از حرکاتش فهمیدبرنا کالفه بود و این و می

 .دستی به صورتش کشید و از جاش بلند شد

پوشید گفت: باید طور که میرداشت و همونکتش رو ب
 .شهبریم. داره دیر می

آرمیس به بغل بلند شدم. آرمیس آروم سرش رو روی 
 .زدام گذاشته بود و حرفی نمیشونه

 .برنا به سمت چمدون ها رفت و دو تا رو تو دستش گرفت

پشت سرش از اتاق بیرون رفتم. راه روی باریک رو طی 
 .رفتهای بلند به سمت در خروجی می کردیم. برنا با قدم

شنوه، رو به آرمیس که وقتی فهمیدم حرف هامون رو نمی
جوری باشی. خوایی که اینحاال آروم شده بود گفتم: نمی

 خوایی از مامانی خداحافظی کنی؟تو با این حالت می

 .سرش رو به طرفین تکون داد



لبخند آرومی زدم و در حالی که اون و روی زمین 
خوایی به کشور زاشتم گفتم: تو اولین بارته که میمی

پدریت بیایی، پس نباید ازش دلخور باشی.  همیشه اولین 
دفعه ها خیلی عزیزن. سعی نکن با دلخوری اون لحظه 

 .ها رو نابود کنی

 .دستی به چشم هاش کشید و لبخندی زد

هنوز از لبخندش چیزی نگذشته بود که دوباره با ناراحتی 
 .ولی بابایی ازم دلخور شدگفت: 

لبخند گرمی زدم و موهایی که ترکیب رنگش به طالیی و 
 .خورد رو از روی چشم هاش کنار زدمای میقهوه

شه. اون خیلی دوست وقت از تو دلخور نمیاون هیچ -
 .داره

و جذابش رو قلمبه کرد و با لحن سوالی  چشم های مشکی
 گفت: خودش بهت گفت؟

م گرفت. سرم رو به معنی تایید حرفش ااز حرکتش خنده
 .تکون دادم

 .با دست اشاره کرد خم بشم

ام ی ریزش روی گونهآروم به سمتش خم شدم که با بوسه
 .رو به رو شدم



تو خیلی خوبی. خیلی خوبه که قراِر مامان جدیدم تو  -
 .باشی

اش رو بوسیدم و به آرومی کنار گوشش زمزمه پیشونی
 .راِر مامان تو باشمکردم: منم خوشحالم ق

 .امولی من خوشحال نیستم که فراموش شده -

 .با شنیدن صدای برنا سر جفتمون به سمتش چرخید

 .لبخند عمیقی روی لبش بود

آرمیس با دیدنش به سمتش رفت. برنا خم شد و زیر بغلش 
 .رو گرفت و بلندش کرد

آرمیس سرش رو پایین انداخت و با لحن آرومی گفت: 
 .گفت تو دوستم داری مامان دنیز

 .برنا اخم مصنوعی بهش کرد

جات، باهات کلی حرف دارم؛ راجب این طرز فکر بی -
 .شهکنیم خیلی دیر می ولی تا بریم و با سلنا هم خداحافظی

 .برنا که این و گفت آرمیس با ذوق هورای کشداری گفت

سه نفری از خونه بیرون رفتیم و بعد از خداحافظی از 
 .ی نگهبان ها، سوار ماشین شدیمم و بقیهجاسمین خان

 .کل مسیر با حرف های شیرین آرمیس گذشت



گفت بابایی به حرف تو گوش میده. اگه تو نبودی می
 .بردوقت من و به ایران نمیهیچ

البته برنا غلط کرده بخواد فکر کنه آرمیس تو عروسیمون 
 .نباشه

م. خیلی ی سلنا، منتظر اومدن خودش بودیتوی حیاط خونه
 .دیرمون شده بود. امیدوارم سلنا آدم خوبی از آب در بیاد

اومد، از جام بلند با دیدن زنی که داشت به سمت ما می
شدم. یه زن چشم و ابرو مشکی بود. بیشتر صورتش عمل 

 .بود که اون هم طبیعیه

ای بود. از همون فاصله به خوبی چهرهزن خوش
 .براندازش کردم

ای روی من زوم کرد. چند ثانیه کنارمون که رسید،
نگاهش یه جوری برام عجیب بود. یه حسی عمق نگاهش 

 .اراده دست پاچه بشمشد بیداشت که باعث می

 .دستش رو به سمتم گرفت تا باهاش دست بدم

 سالم من سلنام. فکر کنم تو هم دنیز باشی، درسته؟ -

 .دستم رو تو دستش گذاشتم و سعی کردم لبخند بزنم

 .بله درسته. از آشناییتون خوشبختم -



 !با لبخند گفت: همچنین

با برنا هم گرم احوال پرسی کرد؛ اما نکته عجیبش سردی 
 .برنا بود

آرمیس ساکت کنار برنا ایستاده بود و برخالف وقت هایی 
 .دید، اصالً به طرف سلنا نرفتکه برنا رو می

 سلنا هم خیلی عادی بهش سالم کرد و اصالً قسط بغل
 .کردنش رو نکرد

دو هفته ازش دور بود. یعنی اصالً دلش تنگ نشده بود. 
توی همین فکر ها بودم که برنا قضیه بردن آرمیس رو به 

 .سلنا گفت

 .سلنا به من نگاهی انداخت که بهش لبخندی زدم

 .نگاهش رو از من گرفت و به آرمیس منتظر داد

 تو دوست داری بری؟ -

 .یین کردآرمیس فقط سرش رو باال پا

 .تونید ببریدشسلنا لبخند به لب گفت: می

رو به برنا با همون لبخندش ادامه داد: اون حق داره تو 
 .عروسی باباش شرکت کنه

 نگاهش رو به من داد و ادامه داد: درست نمیگم؟



 .چشم هام رو باز و بسته کردم

 .طورِ بله همین -

فت: برنا نگاهی به ساعت مچیش انداخت و رو به سلنا گ
 .ما خیلی دیرمون شده. پس دیگه بریم

 .سلنا سری تکون داد

 .کنار آرمیس روی پاهاش نشست و بغلش کرد

داد. ای نشون نمیآرمیس تمام مدت اخم داشت و هیچ عالقه
 .واقعاً عجیب بود

 .قدر سردِ اشون اینچطور رابطه

 .سلنا بلند شد و با لبخند ثابتش نگاه بهم داد

 .سپارم. مواظبش باشپسرم رو بهت می -

اراده ذوق کردم. اون پسرش رو به من از این حرفش بی
 .سپرد. اون واقعاً بد نیستمی

با دست آرمیس رو به سمت خودم کشیدم و با لبخند عمیق 
 .کنج لبم گفتم: خیالت راحت! از خودم بیشتر مواظبشم

تشکر کرد. بعد از خداحافظی ازش، به سمت فرودگاه راه 
 .افتادیم

* 



 

 .کردآرمیس هیجان زده به اطرافش نگاه می

 .برنا شیشه رو براش پایین کشیده بود تا همه جا رو ببینه

یهو سرش رو از پنجره بیرون کشید و با چشم های قلمبه 
 .و متعجبش، خانم چادری رو نشون داد

 وایی بابایی! اون چیه؟ -

 .تا این و گفت همزمان با برنا منفجر شدیم

طور که ماشین از اون و گرفت و هموننگاه متعجبش ر
. دوباره چرخوندشد، سرش رو همراهش میخانم دور می

یکی دیگه از کنارمون رد شد که این دفعه آرمیس با فریاد 
 جا لولو داره؟گفت: به جای خندیدن بگید این

که اون خانم ها رو لولو تصور کرده، دوباره با فکر این
 .ام بلند شدقهقه

اش گفت: لولو چیه؟ بهش میگن ه مایه های خندهبرنا با ت
 .چادر، یه جور پوششه

سرش رو از صندلی عقب به جلو کشید و با همون چشم 
 .اش، به برنا نگاه کردهای قلمبه



اش گفت: یعنی دستی به خودش کشید و با لب های خمیده
 منم باید بپوشم؟

 .برنا انگشت شصتش رو روی لبش گذاشت تا نخنده

 .جا قانونش همینهاینآره،  -

 .آرمیس از تعجب خودش رو روی صندلی انداخت

اش رو بهم گفت: مامان دنیز؟ من اگه با لحن بامزه
 .شمبپوشمش توش گم می

بیشتر از این نتونستم خودم رو کنترل کنم و دوباره قهقه 
 .زدم

 .وقتی کامل از خندیدن خسته شدم، به سمتش چرخیدم

کنه. اوالً این پوشش فقط برای مینه عزیزم، برنا اذیتت  -
 .خانم هاست. دوماً اجبار نیست

آرمیس با این حرفم دست هاش رو باز کرد و نفس 
 .ای کشیدآسوده

 .با این حرکتش دوباره خندیدم

خواست از راه داد زدن با صدای بلندی که انگار می
هیجانش رو تخلیه کنه، رو به برنا گفت: بابایی خیلی بدی. 

 کنی؟تم میچرا اذی



ی اون دو تا غافل نگاهم به سمتی کشیده شد و از مکالمه
 .شدم

 .شروین بود که به ماشینش تکیه داده بود

 .شدیم برام دست تکون دادطور که از کنارش رد میهمون

اخم کردم و به جلو خیره شدم. فقط یکم پایین تر از 
دونسته من االن امون ایستاده بود. یعنی میخونه
 گردم؟برمی

دونسته؟ اگر هم بدونه، چرا باید بیاد سر راهی از کجا می
 .شیمدونه ازش رد میکه می

 .با توقف ماشین از افکارم بیرون اومدم

 .به خونه رسیده بودیم

ً اتفاقی بیخیال فکر به شروین شدم. بودنش اون جا حتما
 .بوده

 .نگهبان در و برام باز کرد

برای بابا تنگ شده بود. برای لبخندی زدم و پیاده شدم. دلم 
 ...عمه و شوهر عمه

 .کسی خبر نداشت ما آرمیس رو آوردیم

 .البته که همه آرمیس رو دیده بودند



برنا با یه دستش، دست آرمیس رو گرفت و با دست 
 .اش دست من و گرفتدیگه

 .نگهبان ها چمدون ها رو به داخل بردند

لی خوشحال کرد و خیآرمیس ذوق زده خونه رو نگاه می
 .بود

 .هر سه تاشون دم در منتظر اومدن ما بودند

دست برنا رو ول کردم و با ذوق به سمت بابام دویدم. 
 .محکم بغلش کردم

 .خیلی دلم براتون تنگ شده بود -

دستش رو نوازش وار به موهام کشید و با محبت گفت: 
 .دل منم برای دخترم تنگ شده بود

 .گاه کردماز بغلش بیرون اومدم و بهش ن

شد. هنوز همون آرمین دختر وقت پیر نمیبابای من هیچ
 .کش سابق بود

اش گفت: باز وقتی لبخندم رو دید با ابرو های باال رفته
 چه فکری کردی؟

اش رو بوسیدم و با لبخند گفتم: داشتم به این فکر گونه
 .کردم که هنوزم همون آرمین دختر کش قبلیمی



د و با صدای بلندی گفت: ترانه بیا ای زبا این حرفم قهقهه
 .این هندونه ها رو بگیر

 .اش زدم و خندیدممشت آرومی به سینه

 .نگاهش قفل آرمیس که تو بغل عمه بود شد

 .بوسیدشکرد و عمه هم میآرمیس با ذوق به ما نگاه می

ای گفت: آرمیس نگاهی به برنا انداخت و با لحن بامزه
 .استبچهبینی همسرت چقدر بابایی می

 .با این حرف آرمیس همه خندیدند

 .بابا به سمت عمه رفت و آرمیس رو ازش گرفت

 .اومد گفت بغلش کرد و بهش خوش

 .به سمت عمه رفتم و بغلش کردم

 .مثل همیشه پر محبت باهام برخورد کرد

بعد از عمه، با عمو حسام هم احوال پرسی کردیم و ابراز 
 .دلتنگی کردیم

رفتیم. آرمیس همراه برنا به اتاق برنا رفت به داخل خونه 
 .و منم وارد اتاق خودم شدم

بی معطلی به سمت حموم رفتم. تا یه دوش نگیرم، 
 .ام در نمیرهخستگی



که دوش گرفتم، از حموم بیرون اومدم و یه بعد از این
شلوار گشاد صورتی با یه پیراهن سفید پوشیدم. موهام رو 

 .ای باالی سرم بستمگوجه

 .ام رو برداشتمروی تختم دراز کشیدم و گوشی

 .که نتش رو روشن کردم، با کلی پیام رو به رو شدمهمین

وارد اینستا شدم. از نامعلوم پیام داشتم. خیلی وقت بود 
 .باهاش حرف نزده بودم

صفحه چت رو باز کردم و بعد از خوندن پیام هاش، 
قعاً کردم. واجوابش رو دادم. مدتی بود بهش فکر می

شناسمش، این همه چطور شد که من با کسی که هیچ نمی
 مدت دوست شدم؟

 .عجیبه که بهش اعتماد کردم

 .از کجا بدونم اون یه قاتل روانی نیست

سریع فکرم رو پس زدم. اون خیلی مهربونه. خوش قلب 
 .و صد البته باهوِش 

دونم هم دونم؛ ولی همین که میدرسته جنسیتش رو نمی
 .خودش کلی ارزش داره شهری هستیم،

دونم نامعلوم فرد بدی نیست؛ اما باالخره باید به این من می
 .پایان، پایان بدیم و مشخص کنیم کی هستیمبازی بی



 .من واقعاً کنجکاوم بفهمم کیه

قدری توی فکر هام غوطه ور بودم که متوجه نشدم اون
 .کی خواب در برم گرفت

 

 «شروین»

**** 

، یک هفته گذشته. تو این یک هفته از وقتی برگشته بود
 .هر جا که رفته بودم

به نحوی همه جا تعقیبش کردم و کار هاش از چشمم دور 
 .نمونده

دیگه زیادی صبر کردم. به حدی صبرم زیاد بود که هنوز 
 .شه من بوده باشمباورم نمی

شروینی که هرچی بخواد باید براش فراهم بشه، حاال 
 .کرده هشت سال برای داشتنش صبر

ام نبود، همون هشت سال پیش کنار اگه اون بابای عوضی
 .ام بودمتنها خواسته

 .دستی به پشت گردنم کشیدم



باالخره که همه چیز تموم شد و انتظار ها به پایان رسید. 
شه. امروز یه از امروز به بعد همه چیز باب میل من می

 .خورهشروع تازه رقم می

رگ مادرش و روزی که روز تولد پرنسسم، سالگرد م
توش یه قاتل روانی متولد شد. امروز براش یه روز جدید 

خوره. روز تولد خیلی مهمه و باید بیاد موندنی رقم می
 .باشه

ی صبح، اون یه سال دیگه تو همین روز، همین لحظه
 .بینه منماولین کسی رو که می

از تخت خوابم بیرون اومدم و بعد از شستن دست و 
 .سمت کمدم رفتم صورتم، به

یه شلوار جین آبی با یه پیراهن سفید پوشیدم. روی پیراهنم 
یه جلیقه به رنگ آبی تنم کردم و با بستن دستمال گردن 
سفید رنگم که با کفش های کتونی سفیدم ست بود، تیپم رو 

 .کامل کردم

 .مقداری از عطرم رو روی مچ دست و گردنم ریختم

باهاش حالت دادم. همه  ژل مو رو برداشتم و موهام رو
ی جلویی رو، با رو به سمت باال هدایت کردم و چند تیکه

  .ام گذاشتمدقت روی پیشونی



از آینه فاصله گرفتم و دست هام رو داخل جیب شلوارم 
 .گذاشتم

 .لبخندی به خودم زدم. جذاب تر از همیشه شده بودم

د اش، وارام رو برداشتم و بعد از پیدا کردن شمارهگوشی
 .پیامک شدم

صبح بخیر مادمازل، امروز یه روز جدید برات رقم "
خوره. خواستم اولین نفری باشم که تولدت رو تبریک می

 "میگم. خوشحالم به این دنیا اومدی. تولدت مبارک

دونستم هنوز از خواب این و نوشتم و براش فرستادم. می
 .بیدار نشده؛ هنوز ساعت هفت صبح بود

 .شدز عمرم میامروز بهترین رو

 .با لبخندی از سر رضایت، اتاق رو ترک کردم

 

 «دنیز»

* 

از داخل کمد یه پولیور سبز لجنی با شلوار اسلش طالیی 
 .رنگ رو بیرون کشیدم و پوشیدم

 .موهام رو دم اسبی محکم باالی سرم بستم



ی جلویی رو بیرون کشیدم و رها روی صورتم دو تکه
 .آرایشم رو تکمیل کردانداختم. برق لب و یه ریمل، 

دونم بگم امروز دوازدهم خرداد ماه بود. روزی که نمی
 .خوبه یا بد

باالخره امروز سالگرد مرگ مادرمه. البته که بیست و 
چهار سال از مرگش گذشته؛ اما بگیم هزار سال، مگه 

 شه؟فراموش می

درسته ندیدمش، درسته نبوده، درسته حتی برای یه لحظه 
ی قوی باهاش دارم. هرسال اّما یه رابطه هم حسش نکردم؛

زدم. بعد از شدم و بهش سر میمن صبح زود آماده می
زدیم. قطره اشکم اتمام جشن هم، همه با هم بهش سر می
 .رو گرفتم. دیگه گریه کردن معنی نمیده

شم. من بعد از ازدواج با برنا، خوشبخترین دختر دنیا می
 .دم: این و مطمئنملبخندی زدم و با خودم تکرار کر

 .ام رو از روی میز عسلی برداشتم و قفلش رو زدمگوشی

 .از شروین پیامک داشتم. پوفی کردم و بازش کردم

صبح بخیر مادمازل، امروز یه روز جدید برات رقم "
خوره. خواستم اولین نفری باشم که تولدت رو تبریک می

 "میگم. خوشحالم به این دنیا اومدی. تولدت مبارک



 .ردمک چشم هام تا حد ممکن باز شده بودم

 !هی! هی! صبر کن ببینم

 !شروین از کجا فهمیِد امروز تولد منه؟

 !این امکان نداره

خیال جواب دادن بهش شدم. شروین یه چیزی داره؛ اما بی
 چی؟

اون کسی رو داره که بهش همه چیز رو بگه؛ ولی چرا 
 ی من بدونه؟خواد دربارهمی

 .کردمدوباره پوفی 

 .صدای در اتاقم بلند شد. بفرماییدی گفتم

 .با باز شدن در برنا رو دیدم

با لبخند عمیقی بهم نزدیک شد و با صدای پرانرژی گفت: 
 .صبح بخیر خانمم

از انرژیش انرژی گرفتم. با ذوق به صبح بخیرش جواب 
 .دادم

 این همه انرژی از کجا میاد؟ -

 .بهم نزدیک تر شد و کمرم رو گرفت



 به نظرت با وجود تو نباید انرژی داشته باشم؟ -

 .اش گذاشتملبخندی زدم و سرم رو روی سینه

کردند انگار تولدم رو یادشون هر سال طوری وانمود می
کردند. البته که هفت رفته. شبش هم من و حیرت زده می

ساِل بدون برنا گذشته؛ اما دوباره قراِر همراه اون جشن 
 .بگیرم

 .نروامروز مطب  -

لبخندم رو خوردم. آخه اگه مطب نرم، چجوری من و از 
 کنید؟خونه بیرون می

 .سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم

شه نرم. االن بعد از صبحونه، یه سر مریض دارم. نمی -
گردم. بعد نهار زنم و بعدش برای نهار برمیبه مامانم می

 .هم به مطب میرم

 .با دست موهام رو کنار زد

 .طوِر، مشکلی نیستوب اگه اینخ -

با یادآوری کارت های دعوت که قرار بود با هم طرحش 
کار رو انتخاب کنیم، ذوق زده گفتم: برنا کارت ها رو چی

 کردی؟



که به سمت مبل های اش کشید و در حالیدستی به چونه
 .رفت گفت: من یه فکر بهتر دارماتاقم می

 فکری؟ روی مبل که نشست، کنجکاو گفتم: چه

 .با دست به کنار خودش اشاره کرد

 .به سمتش رفتم و نشستم

 .لبش رو با زبون تر کرد

ها بگه، مراسممون آزاِد. ی رسانهبه آرشام گفتم به همه -
تونه بیاد. به کسی کارت دعوت نمیدیم، هر کی خواست می

 .اصالً کل دنیا بیاد

 .دهنم از شدت تعجب، باز شده بود

 .هم قلمبه تر شده بودچشم هام از دهنم 

 .ی آرومی کرد و با دستش دهنم رو بستبرنا خنده

ای از سر حیرت کردم و با ذوق گفتم: جدی میگی؟ خنده
 کل دنیا؟ هر کی طرفدارته؟

 .با لبخند سرش رو به معنی تایید تکون داد

 .از جام بلند شدم و دست هام رو از هم باز کردم

 شه؟دونی چقدر مراسممون بزرگ میمی -



با لبخند ثابتش بلند شد و مثل من گفت: آره! کلی بزرگ 
 .خوام یه جشنی بگیریم که همه حیرت کنندشه. میمی

ذاشت گی دندون هام رو به نمایش میبا لبخندی که همه
تونه تو عروسیت گفتم: هر کی آرزوی دیدنت رو داره، می

 .اشونببینتت. واقعاً خوش به حال همه

و با لحن گرمی گفت: پس بیشتر خوش  لبش رو گاز گرفت
 .به حال تو شده

با صدایی که از ذوق باال رفته بود گفتم: عاشقتم... معلومه 
 .. من خیلی عاشقتمکه خوش به حالمه

خم شد و پاهام رو گرفت و بلندم کرد. با خنده دور خودش 
 .خندیدمچرخوندم و من با ذوق میمی

 .رفتدیگه کم کم سرم گیج می

 .رو گرفتم و با خنده گفتم: بسه، سرم گیج رفتسرش 

 .به سمت تخت رفت و جفتمون رو روی تخت انداخت

خندیدم. کاش آرمیس هم کنارمون هنوز هم بلند بلند می
 .بود

 ما بین خنده هام گفتم: آرمیس کجاست؟

 .غلطی زد و روی شکم دراز کشید



 .هنوز بیدار نشده -

واری طرح تاج سری تکون دادم و نگاهی به ساعت دی
 .انداختم

 .زدمساعت ده صبح بود. باید به مامان سر می

کرد از جام بلند شدم و رو به برنایی که خیره بهم نگاه می
زد گفتم: من باید برم. دیگه داِر دیر و هیچ حرفی نمی

 .شهمی

 که تغییری توی حالتش ایجاد کنه گفت: کجا؟بدون این

 .گیج شده

اش زدم و برای برداشتن روسری، ی آرومی به بینیضربه
 .به سمت کمدم رفتم

 .پیش مامانم -

 .آهانی گفت. روسری رو سرم کردم

  .برنا هم بلند شد و روی تخت نشست

 .خواستم همراهت بیام؛ ولی باور کن خیلی کار دارممی -

رو  دونستم باید خونهلبخند عمیقی روی لبم نشست. می
 .آماده کنند



کار هات برس. منم شاید برای نهار برم نه عزیزم تو به  -
 .پیش آرام

 .چشم هاش برقی زد. از خداشونه من و بیرون کنند

 .اش رو بوسیدمخم شدم و گونه

خواستم بلند بشم که دستم رو گرفت. لب هام که گرم شد، 
 .همراهش کل بدنم گرم شد

ی آرومش، بهترین حس شادی ازش جدا شدم که زمزمه
 .ردرو به قلبم منتقل ک

 .دوست دارم -

 .چشم هام رو بستم و از ته دلم گفتم: منم عاشقتم

با لبخند از اتاق بیرون رفتم. نفسم رو پر صدا بیرون دادم 
 .و دوباره لبخندی زدم

 .ضربان قلبم خیلی باال رفته بود

ام رو از کیفم خارج کردم پله ها رو که طی کردم، گوشی
 .ی آرام زدمو روی شماره

 .بوق، گوشی رو جواب داد بعد از دوتا

وارد حیاط شدم و با لحن پر انرژی گفتم: سالم عشقم، 
 خوبی؟ چه خبرا؟



با لحن متعجبی گفت: ببینم خودتی؟ وایی نه انگار خودتی؛ 
 !ولی آخه ذوق کجا و تو کجا؟

 .پوفی کردم و بعد از زدن ریموت ماشین، سوار شدم

 .حالمخوشلطفاً خفه شو که خیلی  -

 وقت چرا؟یخیالی گفت: اونبا لحن ب

ی ماشین رو یکم پایین استارت زدم و راه افتادم. شیشه
 .کشیدم تا باد به موهام بخوره

دونم یادت نیست امروز چه روزیه؛ ولی برای من می -
 .روز خوبیه

 .با همون لحنش گفت: یادم نبود؛ اما آرشام بهم گفت

د خورم با تو دوست شدم. حاال چرا انقافسوس می -
 حالی؟بی

 .رو از خودم فاصله بدم جیغی زد که باعث شد گوشی

 .چه جالب! باآلخره پرسیدی چته -

 .پوفی کردم که ادامه داد: دیشب با مامانم دعوام شد

شوکه از این حرفش، با لحن نگرانی گفتم: چرا؟ به خاطر 
 چی؟



دونستم تو این جور مواقع فقط جیغ دوباره جیغی کشید. می
 .اماش کمه بچهکنه. یه تختهمیزدن آرومش 

خواد من و از سرش وا کنه. میگه ازدواج هیچی می -
 .کنی. من تازه امسال دانشگاهم رو تموم کردمنمی

 .برای لحن مظلومش دلم آب شد

با لبخند گفتم: حاال گفتم چی شده. تو هم زیاد با مامانت 
 .وقت نبودهدرگیر نشو. من دارم میرم پیش مامانی که هیچ

انگار غم ته صدام رو حس کرد که این دفعه با لحن 
 خوایی بیام؟دلسوزی گفت: می

آهی کشیدم و گفتم: نه نیازی نیست. فقط برای نهار مزاحم 
 .خوان خونه رو درست کنند. آخه میشممی

 .با ذوق گفت: مزاحمی کثافت

 .با خنده گفتم: مراحمم! اگه کاری نداری خداحافظ

 .ش، گوشی رو قطع کردمبا شنیدن خداحافظی

کنار یه گل فروشی نگه داشتم و بعد از خرید یه دسته گل 
جا هم یه بطری گالب و . از اونوارد مغازه کناری شدم

 .یه جعبه شکالت گرفتم و دوباره راه افتادم



بعد از اینکه با گالب تموم سنگ قبرش رو شستم، دسته 
 .گل رو روی خاکش گذاشتم

 .ک شده روی سنگ زدملبخند تلخی به اسم ح

وقت ندیده، هه! فکر نکنم کسی بتونه فردی رو که هیچ
قدر دوست داشته باشه؛ مگر اینکه اون فرد مادرت این

 .باشه

  .شه گریه کرد و برای نداشتنش زجه زدهر دفعه که نمی

سرم رو روی خاکش خم کردم و با لحن آرومی گفتم: 
دنت. لبخند تلخی امروز تولدمه. بیست و چهارمین سال نبو

 .زدم

زدم و مثل هر بار، همین جوری داشتم باهاش حرف می
 .کردمدرد و دل می

ام ام، سرم رو بلند کردم و گوشیبا شنیدن صدای گوشی
 .ام بیرون آوردمرو از داخل کیف دستی

 .دیدن مخاطب روش، اخم هام رو به سمت هم کشید

 .گوشی رو جواب دادم و به گوشم نزدیک کردم

 خوایی؟الو! باز چی می -



که به سکوتش اعتراض کنم، مدتی صدایی نیومد، قبل این
 .صدای بمش داخل گوشم پیچید

 سالم پرنسس، حالت چطوره؟ -

 .چشم هام رو روی هم فشار دادم

 .که صدای تو رو بشنوم، عالی بودمقبل این -

 .ی آرومی سر دادمثل هر بار بجای عصبی شدن، خنده

 .زودی عالی تر هم میشیبه همین  -

لحن صداش به طرز عجیبی تغییر کرد و این دفعه با لحن 
خشک و جدی که هیچ وقت ازش نشنیده بودم گفت: االن 

 .خوامکنم. تأخیر نمییه آدرس برات پیامک می

 .باز مثل هر بار گوشی رو روم قطع کرد

ای کردم و بدون توجه به پیامکی که بعد از دندون قرچه
ی شکالت رو برداشتم ام اومد، جعبهتماسش به گوشیقطع 

 .تا به عنوان خیرات بین افراد حاضر پخش کنم

 .کردمهر سال این کار و می

البته که االن تو خونه مجلس نظری به راه بود و شکالت 
 .گرفتهای من برای خودم یه بخش رو می



بعد از تموم شدن کارم، به سمت مامانم برگشتم و ازش 
 .فظی کردمخداحا

 .از بهشت زهرا بیرون رفتم و سوار ماشینم شدم

ی آرام برم؛ برای همین راهم رو به قرار بود به خونه
 .همون سمت کج کردم

 .ام بلند شدوسط های راه بودم که دوباره صدای گوشی

چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم و ماشین رو به 
 .قسمت خالی هدایت کردم

 .ت گوشم بردمجواب دادم و به سم

 !تأخیر داشتی -

 .لحنش سرد و خشک بود؛ همون لحن ناشناخته

 .با پوزخندی جوابش رو دادم

 .قرار نیست بیام -

 .حرف بعدی که زد، باعث شد کل بدنم یخ کنه

 

 

 «برنا»



* 

نگاه آخر رو به باغ انداختم. همه چیز به قدری زیبا و 
 .شهخیره کننده بود که بتونه در شأن ازدواج ما با

محیط خیلی بزرگی بود. درخت های کوچیک رو با گل 
ای تزئین کرده بودند و تقریباً کنار ها و گوی های شیشه

 .هر میز، یکی رو گذاشته بودند

 .کل باغ رو با بوته دور زده بودند

بخش ورودی یه فرش قرمز داشت و تا بخش مخصوص 
 .عروس و داماد امتداد داشت

ن مکان باغ بود. دو صندلی بخش عروس و داماد زیباتری
سفید رنگ که دسته هاش با نگین های ریز کار شده بود، 
باالی یه سکو که دو تا پله داشت گذاشته شده بودند. جلوی 

ای بود که مقابلش یه سبد اون دوتا صندلی، یه میز شیشه
بود و اون سمت میز هم، یه صندلی برای عاقد بود. کل 

کنی، اصالً تهش پیدا نبود. خواستی نگاه باغ رو اگه می
لبخند رضایت بخشی زدم و رو به طراح و تموم همکار 

 .هاش، تشکر گرمی کردم

بعد از خداحافظی، عینک داخل دستم رو به چشم هام زدم 
 .و طبق روال همیشگی سعی کردم صورتم رو بپوشونم



 .از باغ خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم

و به صدای موسیقی طور در حال رانندگی بودم همون
 .بخش شده، گوش سپرده بودم

با عبور از روی یه دست انداز که انگار ندیده بودمش و 
ام باعث شد باال پایین بشم، درد بدی داخل نواحی معده

 .پیچید

وقت مشابهش رو تجربه نکرده درد عجیبی بود و هیچ
 .. با گذر یه مدت خیلی کم، دردش بر طرف شدبودم

 .ام کشیدم و سری تکون دادممعدهدستی به 

به خونه که رسیدم پیاده شدم و سوئیچ های ماشین رو 
 .تحویل راننده دادم

 .کتم رو مرتب کردم و وارد حیاط شدم

با پیچیدن بویی که از خیسی برگ ها و گلبرگ های گل 
رز ایجاد شده بود، چند نفس عمیق کشیدم و به باغبون ها 

 .خسته نباشید گفتم

دادم دنیز االن آرایشگاه باشه. باالخره باید می احتمال
 .ی دیگهکرد و هزار کار زنونهپوستش رو پاک سازی می

دوید، سریع روی با دیدن آرمیس که با لبخند به سمتم می
 .پاهام نشستم و همراه با بغل کردنش، بلند شدم



محکم بوسیدمش که با لحن شیرینش، شروع به صحبت 
 .کرد

 .ابایی امروز کلمات جدیدی رو یاد گرفتمخوش اومدی. ب -

به پیشنهاد دنیز، آرمیس رو به کالس آموزش زبان فارسی 
 .فرستادیم تا بتونه زبون پدریش رو یاد بگیرهمی

طور ابروهام رو به منظور کنجکاوی باال انداختم و همون
رفتم گفتم: جدی میگی؟ که به سمت آالچیق پشت خونه می

 رفتی؟بگو ببینم چیا یاد گ

روی آالچیق نشستم و آرمیس رو مثل همیشه روی پام 
 .گذاشتم

ای گفت: آماده باش دست هاش رو بهم کوبید با لحن بامزه
 .که قراِر کلی متعجبت کنم

 .سرم رو با لبخند به سمت پایین کج کردم

اندازه شیرینی، کلمات فارسی رو ی غلیظ؛ اما بیبا لهجه
 .به زبونش آورد

یل احوال پرسی و کلماتی مثل مامان، بابا، جمالتی از قب
 .مامان بزرگ و خالصه کلمات ساده رو یاد گرفته بود

کرد، نشین میچیزی که به شدت حرف زدنش رو دل
 .اش بودلهجه



طور که نگاه تحسین برانگیزی بهش انداختم و همون
کردم زمزمه کردم: خیلی ایش رو نوازش میموهای قهوه

 .نظیری، تو واقعا شایسته یه هدیه بیباهوشی. آفرین بهت

اش رو دست هاش رو بلند کرد و با لبخندی که چال گونه
 .گذاشت گفت: به بابام رفتمبه نمایش می

این و که گفت محکم بوسیدمش. خیلی خوب بلد بود دلبری 
 .کنه

 .طور با آرمیس سرگرم بودم که دنیز وارد خونه شدهمون

 .واقعاً بهش میومدموهاش رو طالیی زده بود که 

کار و صورتش هم که اصالح کرده بود. البته همیشه این
 .کرد. تنها بخش جدید رنگ موهاش بودمی

ای که نشسته بودم به دنیز دید چون زاویهاون من و نمی
 .دید نداشت

ی پوکر و غمناکش رو شد، چهرهنزدیک تر که می
تونستم تشخیص بدم. مدتی بود غمش رو حس کرده می

 .دونستمبودم؛ اما دلیلش رو نمی

 .با تکون خوردنم توسط آرمیس، نگاهم رو بهش دادم

لبخندی زد و با لحن شیطونی گفت: بابایی مامان دنیزم و 
 .تموم کردی



 .ی آرومی لپش رو کشیدمبا خنده

فهمیدم دنیز چشه. فردا عروسیمون بود. طبیعتاً یه باید می
 .جوری رفتار کنهعروس نباید این

 .آرمیس رو از روی پام پایین بردم و بلند شدم

عزیزم تو برو پیش مامان بزرگت. من یه کاری با مامان  -
 .دنیزت دارم

 .آرمیس با گفتن چشمی ازم فاصله گرفت

پشت سرش راه افتادم و وارد خونه شدم. کنار در اتاقش، 
 .با دست موهام رو مرتب کردم و نفس عمیقی کشیدم

 .ش زدمچند تقه به در اتاق

 شه یه لحظه صبر کنی؟کیه؟ می -

 .لرزیدصداش پر از استرس بود و می

 .به آرومی گفتم: منم، راحت باش

 .با همون لحنش، یکم تن صداش رو باال برد

 .کنمدارم لباس عوض می -

 .حرفی نزدم و منتظر موندم خودش در و باز کنه



ره بعد از گذر چند دقیقه که برام چندین سال گذشت، باالخ
 .در و باز کرد

کرد خودش رو خوب رسید؛ اما سعی میآشفته به نظر می
 .نشون بده

 .من این دختر و از حفظ بودم

 .لبخندی زینت لب هاش کرد و راه و برام باز کرد

 .وارد شدم و نگاه عمیقی بهش انداختم

 .کردم راز چشم هاش رو بخونمداشتم سعی می

یکم هم خشم توی چشم هاش ترس، استرس، اضطراب و 
 .شددیده می

سریع چشم هاش رو بست و با لحن لرزونی گفت: چرا 
 کنی؟جوری بهم نگاه میاین

 .جلوتر رفتم و با دست هام، صورتش رو قاب کردم

 .چشم هاش رو آروم باز کرد

 با لحن نگرانی گفتم: مشکلی پیش اومده؟

آب دهنش رو پر صدا قورت داد و دوباره اون لبخند 
 .به لب زدمصنوعی رو 



با دستش دست هام رو گرفت و این بار به آرومی گفت: 
 نه! چرا مشکلی پیش بیاد؟

 .لبم رو تر کردم و عمیق تر بهش نگاه کردم

 .ایش چسپوندمام رو به پیشونیبیشتر خم شدم و پیشونی

 .این کارم باعث شد چشم هاش پر بشه

با صدای خش داری زمزمه کردم: اگه یه درصد از 
 ...با من تردید داریازدواج 

با حلقه شدن دست هاش دورم و گذاشتن سرش روی 
 .ام، حرفم نصفه موندسینه

 .هق هقش بود که دلم رو خون کرد

 !شه تردید داشت؟ای! مگه میبرنا... تو دیوونه -

ای کشیدم و دست هام که هنوز هم خشک شده نفس آسوده
ر به بود رو باال آوردم و روی موهاش نشوندم. محکم ت

 .خودم فشارش دادم

 کنی؟پس چرا گریه می -

یهو ازم جدا شد و اشک هاش رو تند با آستین لباسش پاک 
 .کرد

 .دوباره همون لبخند اجباری رو به لب زد



 .از خوشحالیه -

چشم هام رو یه دور باز و بسته کردم و بدون حرف سری 
 .تکون دادم

 .از روز تولدش مشکوک شده بود

 .استرس های قبل از عروسیهالبته احتماالً 

**** 

 

ی ماشینم تکیه داده بودم و منتظر بودم آرایشگر به تنه
 .آمادگیش رو اعالم کنه

اراده استرس گرفته بودم. تعداد زیادی خبرنگار و بی
بردار اطراف بودند و این لحظه زیبا رو ضبط فیلم
کردند. چندی پیش حسم رو برای خبرنگار ها گفته می

 .بودم

خره بعد از کلی انتظار، آرایشگرش بیرون اومد و ازم باال
 .خواست به داخل برم

نفسم رو بیرون دادم و دستم رو برای هزارمین بار روی 
 .موهام کشیدم تا مرتب باشند

 .لبخندی زدم و وارد شدم



 .دنیز با سری پایین، پشت در ایستاده بود

ی داخل اون لباس عروس بلند و توری، یه فرشته بود. رو
لباسش پر از نگین های ریز و مروارید های براق و سفید 
بود. لباسش رو از ایتالیا سفارش داده بودیم. صورتش رو 

 .تونستم ببینمچون سرش پایین بود، نمی

با قدم های آروم به سمتش رفتم و دست های ظریفش رو 
 .گرفتم

آروم سرش رو باال گرفت. با دستم تور روی صورتش 
 .اش رو ببینمتونستم چهرهرو کنار زدم و 

ی آرومی به از همیشه زیباتر شده بود. خم شدم و بوسه
طور سرم رو به سمت گوشش بردم لب هاش زدم و همون

 !و با لحن مالیمی گفتم: خیلی زیبا شدی

شد گفت: با صدای لرزونی که به زور ازش شنیده می
 !ممنون

گفتم: ابرویی باال انداختم و با لحن آمیخته به لبخند 
 خوایی راجب من نظر بدی؟نمی

کرد ایش که از برق اشک، زیباتر جلوه میچشم های تیله
 .و به چشم هام دوخت

 .گذاشتماین اشک رو پای خوشحالیش می



تیپ شدی نیازی به گفتن که تو چقدر جذاب و خوشاین -
 .نداره

 .اش رو نرم بوسیدملبخندی زدم و گونه

ردوندم و نفس عمیقی تور رو آروم روی صورتش برگ
کشیدم. دستم رو سمتش گرفتم که دستش رو دور بازوم 

 .پیچید. با لبخند از سالن آرایشگاه بیرون رفتیم

 .به سمت ماشینم رفتم و در و براش باز کردم

 .کمکش کردم تا لباسش رو داخل ماشین بزاره

وقتی نشست در و بستم و بعد از دور زدن ماشین، خودم 
 .هم سوار شدم

مین که استارت زدم، دستم رو سمت پخش بردم و ه
 .روشنش کردم

 .دنیز خیلی آروم بود نگاهش به زمین بود

قدر امروز بهترین روز زندگیمون بود؛ اون نباید این
 .ساکت و آروم باشه

 کنیم؟مگه ما چند بار ازدواج می



طور که یه چشمم به جاده صدای پخش و کم کردم و همون
قدر ساکتی؟ اتفاقی نی گفتم: دنیز چرا اینبود، با لحن نگرا

 افتاده؟

سرش رو بلند کرد و با لبخند آرومی گفت: نه... معلومه 
 .که نه. ترجیح دادم سکوت کنم و از کنار تو بدن لذت ببرم

 .لبخند عمیقی زدم و دستش رو گرفتم

 .یکم نوازشش کردم و به لبم نزدیک کردم

 .بوسه های ریزی روش نشوندم

 .روز به بعد همیشه کنار منیاز ام -

 .چشم هاش رو روی هم گذاشت و لبخندی زد

دوباره صدای پخش رو زیاد کردم. با صدای بلندی همراه 
 .کردمخونی میاش همخواننده

 .کم کم دنیز هم بهم ملحق شده بود

 .به باغ که رسیدم، ماشین رو متوقف کردم

ر و برای اول خودم پیاده شدم و بعد از دور زدن ماشین، د
 .دنیز باز کردم

دم درو کلی جمعیت پر کرده بود و صدا ها و همهمه از 
 .صدای آهنگ در حال پخش هم بیشتر بود



 .با سوت و جیغ هاشون وارد شدیم

کردند باهامون عکس همه با گوشی هاشون تالش می
کردند. قرار نبود بگیرند و ورودمون رو سخت می

صدای آرشام از بلند گو طرفدار ها مجلس رو بهم بزنند. 
 .ها، توجه ها رو به سمتش کشید

مهمانان عزیز! زمان ورود عروس و دوماد رسیده. لطفاً  -
تونید راه رو آزاد کنید، به موقعش هر حرفی داشتید رو می

 .بزنید

با این حرف آرشام همه راه رو باز کردند و من چقدر 
 .مدیون آرشام بودم

ایگاه عروس و دوماد دست تو دست دنیزم، به سمت ج
 .رفتیم

 .عاقد روی میز منتظر ما بود

خواستم عقدمون هم به صورت نمایشی پیش کل دنیا می
 .اتفاق بیوفته؛ وگرنه که عقد بودیم

دو پله کوتاه رو طی کردیم. به دنیز کمک کردم تا با وجود 
 .لباس بلندش، بتونه راحت بشینه

 .بعد از نشستنمون، عاقد خوش اومد گفت



میس با لبخند به سمتم دوید و خودش رو روی پام آر
 .انداخت

 .بابایی! خیلی خوشتیپ شدی -

داخل اون کت و شلوار مشکی رنگش با پاپیون قرمز که 
دقیقاً ست کت و شلوار من بود، خیلی ناز و جذاب شده 

 .بود

موهاش رو به سمت باال مدل داده بود و این خیلی بهش 
 .میومد

شده. امشب توجه ها رو از من  پسرم که خوشتیپ تر -
 .گیریمی

 .ی نازی کرد و دم گوشم خم شدخنده

با لحن آرومی گفت: بابایی هر جا میرم اسیر این طرفدار 
  .شمها می

دستی به لپش کشید و یکم ماساژش داد و ادامه داد: همش 
 .فهممکشن. حرف هاشون هم نمیلپم و می

پایین اومد و به  با این حرفش آروم خندیدم. از روی پام
 .سمت دنیز سر به زیر رفت

ی عروس ها روز عروسی ام با دیدنش پر کشید. همهخنده
 قدر ساکتن؟این



که آرمیس آروم توِر روی صورتش رو کنار زد و در حالی
سرش رو خم کرده بود تا بهتر ببیندش با ذوق گفت: وایی! 

 .خیلی خوب شدی

انداخت و  تور و با دست های کوچولوش روی صورتش
 .گفت: بهتره این تور تا آخر مجلس روی صورتت باشه

لبخند کم جونی که دنیز زد رو دیدم. آروم موهای آرمیس 
 .رو نوازش کرد و حرفی نزد

 .مامان آرمیس رو بغل کرد و برد

ی عقد بعد از رفتن آرمیس، عاقد شروع به خوندن خطبه
 .کرد

 .کردمبا لذت این صحنه رو نگاه می

ی دنیز یه ماشین فراری و یه بوگاتی همراه با مهریه
چهارتا ویال بود که دو تاش توی آمریکا بود و دو هزارتا 

ی تمام بهار آزادی بود. البته که این چیز ها عددی سکه
 .نیست

با گفتن عروس خانم، آیای وکیلم، کل مجلس تو سکوت 
 .فرو رفت

 .پیچیدصدای مامان بود که بعد از حرف عاقد، توی فضا 

 .عروس رفته گل بچینه -



دومین بار که عاقد تکرار کرد، آرام گفت: عروس رفته 
 .گالب بیاره

 .برای سومین بار که گفت، همه منتظر جواب دنیز موندیم

هر لحظه منتظر بله گفتنش بودم؛ اما هیچ صدایی ازش 
 .نیومد

 .با استرس زیر گوشش گفتم: دنیز زود باش

 .سمتش شنیده شدفقط سکوت بود که از 

 .اراده استرس گرفته بودمبی

عاقد با لحن محکمی، برای چهارمین بار تکرار کرد: 
 پرسم، آیا وکیلم؟برای بار آخر می

 !نه-

ی نگاه ها به ی مردی، همهبا صدای محکم و فریاد گونه
 .سمتش کشیده شد

از شدت عصبانیت از جام بلند شدم و نگاه به مرد به نظر 
 .م دادمآشنای مقابل

 .ی لرزون دنیز رو شنیدمزمزمه

 !شروین -

 .نگاه گذرایی به دنیز پریشون انداختم و به مرد مقابلم دادم



 .پوزخندی کنج لبش بود

چند قدم بلند برداشت و خودش رو از میون جمعیت 
 .کنجکاو، به سمت ما کشید

دنیز از جاش بلند شد و دستم رو گرفت. از این کارش 
  .یده شدنگاهم به سمتش کش

 .خیره به مردی بود که شروین خطابش کرده بود

نگاه اون فرد که احتماالً اسمش شروین بود، روی دست 
دنیز که بین انگشت هام قفل شده بود متوقف شد. همین 
نگاه ساده باعث شد دست دنیز شل بشه؛ اما چون من 

 .دستش رو گرفته بودم، هنوز هم داخل دستم بود

هامون گرفتم و به فردی که مراسم ام رو از دست توجه
 .رو متوقف کرد دادم

 .عصبی دندون هام رو روی هم ساییدم

جوری متوقف تو کی هستی و به چه حقی مراسم رو این -
 کردی؟

ای برداشت و مقابلم پوزخندش عمیق تر شد. قدم دیگه
 .ایستاد

 .ی کتم رو مرتب کرد که از خشم عقب کشیدمبا دستش لبه



لبخند پررنگی زد و خیره به چشم هام گفت:  با این کارم
ای که با بودم. لحظه خیلی وقته منتظر این لحظه

 .شمسوپراستار معروف سینما رو به رو می

 .اش رو تغییر داد و پهلوم ایستادیهو زاویه

 .که بزاره حرفی بزنم، یه عکس سلفی گرفتقبل از این

کار چیای کردم و با خشم غریدم: داری دندون قرچه
 تونستی بعد از اتمام عقد این عکس و بگیری؟کنی؟ نمیمی

نچی کرد و حرفی زد که زیاد بهش اهمیت ندادم. نگاهم 
کار پشت سرم دادم. دیگه داشتم رو به بادیگارد های بی

کردم. نگاهم رو که از شدت خشم و عصبانیت فوران می
از که دست هاش رو دیدند به سمت اون مرد رفتند و همین

پشت قفل کردند، چهار نفر که از لباس هاشون معلوم بود 
 .بادیگاردن، بادیگارد های من و گرفتند و عقب بردند

شروین که از حرکت سریع بادیگارد های من و اسیر 
شدنش برای چند دقیقه، لباسش بهم ریخت، خیلی ریلکس 

 .مرتبش کرد و دست هاش رو به جیب شلوارش برد

و با لبخند کجی گفت: این عکس سرش رو یکم کج کرد 
رو گرفتم تا بورانی که دست تو دسِت عشقشه رو، تا ابد 

 .ام زندانی کنمتوی گوشی



نفس عصبی کشیدم و نگاهم رو به اطراف چرخوندم. هیچ 
 .ام نبودندکدوم از افراد خانواده

 ...نه آرمیس، نه مامان، نه بابا، و نه حتی دایی

چرخ دادم. توی بهت داشتم گیج شده نگاهم رو توی مجلس 
ی آرشام و خودش کردم. حتی خانوادهاطرافم رو نگاه می

هم نبودند. به غیر از مهمون هایی که به صورت آزاد به 
 .شدجشنمون اومده بودند، هیچ فرد آشنایی دیده نمی

 .کنیدنبالشون نگرد، چون پیداشون نمی-

 .با شنیدن صدای شروین، نگاهم رو بهش دادم

عمیقی به دنیز انداخت که باعث شد خشمم چندین نگاه 
 .برابر بشه

ی دنیز بود، با لحن آرومی گفت: جوری که خیرههمون
 این نگاه رو یادت میاد؟

بعد گفتن حرفش، نگاهش رو به من داد و تأکید کرد 
 .مخاطبش منم

 .لبم رو با زبون تر کردم

ستی و جا چه خبره؟ چه اتفاقی داره میوفته؟ تو کی هاین -
 خوایی؟از من چی می



ی بلندی سر داد که جری تر شدم و عصبی غریدم: قهقهه
 ام کجاست؟با توأم؟ خانواده

اش رو قطع کرد و به من پشت این حرف رو که زدم، خنده
کرد. نگاه به مردمی که گوشی به دست مشغول فیلم گرفتن 

اتون از بودند داد و با صدای بلندی گفت: مطمئنم همه
 ...ش خوشتون میاد. امروز قراِر کسی کهنمای

دستش رو به سمتم گرفت و خیره بهم ادامه داد: همیشه 
کردیم، تماشاگر بشه و ما کرد و ما نگاهش میبازی می
 .بازی کنیم

دفعه با لحن چشم هاش رو یه دور باز و بسته کرد و این
 ...مرموزی ادامه داد: من و دنیز

 .ن زیر پام خالی شدسرم سوتی کشید و حس کردم زمی

 .اسم دنیز رو که شنیدم، چشم هام سیاهی رفت

چند بار پلک زدم تا به خودم مسلط بشم. من بیشتر از هر 
 .کسی روی دنیز حساس بودم

که بخوام حرکتی کنم و حرف آخرش رو برای قبل از این
خودم تحلیل کنم، دنیز دستش رو از دستم کشید و تا به 

پیدا شد. دست تو دست اون مرد  خودم بیام، کنار شروین
 ...ی به نظر آشناغریبه



 .قفل کردم و حس کردم دیگه نفسی برای کشیدن نیست

گرفتند. حتی بهم خوردن جشن دیگه مهم نبود همه فیلم می
هم مهم نبود؛ تنها چیزی که باعث شد بسوزم، دیدن دنیز 

 .پیش اون مرد بود

 .کشتصدای نحسش بود که دوباره و دوباره من و 

آره بوران خان، بشین. قراِر لذت تماشاگری رو درک  -
 .خود توأمکنی. من مدت هاست تماشاگر سلایر های بی

دنیز تور روی صورتش رو کنار زد و نگاهش رو بهم 
 .دوخت

 .ی درد هام رو داخلش ریختمگازی از لبم گرفتم و همه

 .آب دهنم رو قورت دادم و چند قدم به جلو برداشتم

 کنی؟کار میخوام بدونم تو داری چیدنیز! فقط می -

 .شروین دستش رو بلند کرد و کمر دنیز رو گرفت

 .دیگه تحملم ته کشیده بود و عصبی بودم

 .ی شروین رو بین دست هام اسیر کردمجلو رفتم و یقه

ی که حرکتی کنه، با یه دستم مشت محکمی حوالهقبل این
 .شدصورتش کردم که سرش به عقب پرت 

 .تا خواستم جلوتر برم، توسط دو نفر اسیر شدم



 .تقال کردنم فایده نداشت

حاال من اسیر دو نفر بودم و دنیز توی آغوش اون مرد، 
رو به روی من ایستاده بود. دستش روی لبش بود و با 

 .کردنگاه سردی بهم نگاه می

 .آوردماز این بازی تلخ سر در نمی

کرده بود و برای سئوال های زیادی مغزم رو پر 
 .کدومش جوابی نداشتمهیچ

قلبم شکسته بود و انگار که دیگه هیچ توانی برای تپیدن 
 .نداشت

 تپند؟مگه شکسته ها هم می

 .فکر نکنم

دنیز این دفعه چند قدم جلو اومد. نگاهی به شروین انداخت 
 .و صورتش رو از دیدم پنهون کرد

 .دستی به صورتش کشید و نگاهش رو بهم داد

 ...برنا من متاسفم؛ اما -

 .ساکت شد و سکوتش بیشتر داغونم کرد

 .از شدت درد دندون هام رو روی هم فشار دادم



با صدایی بلند و پر از درد غریدم: چی و متأسفی؟ ها... 
 ن؟ اما چی؟ چرا ساکت شدی؟

چشم هاش رو یه دور باز و بسته کرد. سرش رو پایین 
ن عاشق شروینم. من انداخت و با صدای لرزونی گفت: م

 .تو رو دوست... ندارم

 .سرش رو بلند کرد و تکرار کرد: دوست ندارم

همه چیز اطرافم سیاه شد و گوش هام از کار افتاد. لب 
 .شنیدمخورد؛ اما من چیزی نمیهاش تکون می

شد، حرفی بود که به تنها چیزی که داخل ذهنم تکرار می
داشتن اون "ن"  ای که بدونصورت منفی بیان شد. جمله

کرد و حاال دنیام رو نیست ام رو زیبا میاضافی، زندگی
 .و نابود کرده بود

تونستم روی پاهام فقط بخاطر اون دو بادیگارد بود که می
 .بایستم

چند نفس عمیق کشیدم و با باز و بسته کردن چشم هام، 
ام رو جمع کردم. من برنایی که انرژی از دست رفته

ی محکمی شون داد نبودم؛ اما ضربهامشب خودش رو ن
 .خورده بودم



با تکون خفیفی که به دست هام وارد کردم، اون دو تا 
 .بادیگارد رو از خودم دور کردم

دستی به سرم کشیدم تا بیشتر به خودم مسلط باشم. نگاه 
ی افراد بدون از محیط حال بهم زن اطرافم گرفتم. همه

 .استثناء مشغول گرفتن فیلم بودند

 .ام قفل اون دو تا بودحاال نگاه درمونده

فکر کردی عشق و دوست داشتن، بازیه؟ فکر کردی  -
کنی. اگه راحته؟ هوم؟ راحت حرف هات رو عوض می

 دوستم نداشتی، چرا زود تر نگفتی؟

چرا وقتی بعد از هفت سال دوری برگشتم و از عشقم 
 گفتم، نگفتی تو عاشق نیستی؟

طوفان درونم رو به نمایش  خواستمآروم بودم و نمی
 .بزارم. آروم بودم و منتظر گرفتن جواب بودم

هر کاری کنم حق دارم. من تو این هفت سال به شروین  -
دل دادم. وقتی که تو مشغول مشهور شدن بودی و عشق 

کردی؛ شروین کنارم بود. وقتی من و فراموش و حال می
پشتم رو کرده بودی و با سلنا بودی؛ این شروین بود که 

 .گرفت

  .با دستم صورتم رو پوشوندم



لب هام رو با زبون خیس کردم و با حرص به پشت گردنم 
 .دست کشیدم

 من مشغول عشق و حال بودم؟ -

لبخند عصبی زدم. حرف هاش برام غمگین ترین جوک 
 .دنیا بود

با دستم به خودم اشاره کردم و با همون لبخند ادامه دادم: 
 م؟ من با سلنا بودم؟من فراموشت کرده بود

که سرم به عصبی دوباره به موهام چنگ زدم و در حالی
ی نامعلومی رو شکار سمت چپ کج شده بود و نگاهم نقطه

 .زدمکرده بود، پوزخند های عصبی و پی در پی می

 .آره! تو بودی. تو ترکم کردی و رفتی -

 .لرزیدصداش خش داشت و می

هاش بیاره؛ برای همین  ای برای کاردونست چه بهونهنمی
 .کردم جوابش رو ندمسعی می

شروین که تا اون لحظه ساکت بود و با پوزخند اعصاب 
گر ماجرا بود، با لحن آرومی گفت: ببین خورد کنی نظارهِ 

 !بوران

بهم پشت کرد و دست هاش رو باز کرد و به جمعیت اشاره 
 .کرد



چشم  این مردم کنجکاو اطرافت رو خوب ببین. فردا از -
ی ترک شده حساب این مردم، تو یه بوران شکست خورده
 .اییمیشی. دیگه تو یه آدم تنها و ترد شده

لبخند تلخی زدم و پشت بندش نفس عمیقم رو پر صدا 
 .بیرون دادم

کردم. دنیزی که تا دیروز دیگه باید یکم عاقالنه رفتار می
 خندید، حاالی من، کل روز میبا دیدن یه لبخند ساده

تونه بیاد بگه عاشق یکی دیگه بوده. من بازیگرم نه نمی
تونه من و وقت نمیدنیزی که پاک و معصومه. اون هیچ

 .بازی بده

ام رو از شروینی که داشت بلند بلند رو به مردم توجه
کرد گرفتم زد و اوضاع پیش اومده رو بدتر میحرف می

 .و به سمت دنیز ساکت رفتم

چشم های خیسش،  خودش یه این ساکت بودنش، این 
 .مدرک بود که حرف هاش از ته دل نیست

رو به روش ایستادم و بازو هاش رو محکم گرفتم که 
 .باعث شد هول شده سرش رو باال بگیره



جوری با لحن خش داری گفتم: دنیز چی باعث شد این
عوض بشی؟ چی مجبورت کرد این جوری حرف بزنی؟ 

 هان؟

عقب رفتم. شروین که متوجه بازو هاش رو ول کردم و 
نزدیکی من به دنیز شد، نگاه از جمعیت گرفت و به ما 

 .داد

چشم هام رو یه دور باز و بسته کردم و با دست به شروین 
اشاره کردم و خطاب به دنیز گفتم: چی بهت گفته؟ از کی 

 کنه؟شناسی؟ با چی تهدیدت میاین و می

شد و با لبخند  دنیز خواست حرفی بزنه که شروین پیش قدم
که چی حرص درآرش گفت: بزار من جواب میدم. این

بهش گفتم در جوابش باید بگم نشونش دادم چقد عاشقشم. 
که از کی مثل تو فقط زبونی نگفتم. در جواب این

گرده به خیلی وقت پیش. وقتی شناسمش، باید بگم برمیمی
رفت، دنیز فقط شانزده سالش بود و تنهایی به دریا می

دیدمش و بهش دل دادم. تو هم از همون زمان شناختم. 
 .روزی که تو پارک درگیر شدیم

های اولش از بین رفت و من ی آخرش، خشم جملهبا جمله
 .زدو به فکر وادارم کرد. پس برای همین برام آشنا می



اون همون کسی بود که قبل از رفتنم به آمریکا، باهاش 
رگیر شده بودم؛ چون درگیر شدم. من سر دنیز باهاش د

 .نگاهش رو ناپاک دیدم و حاال دنیز اینجا کنارش ایستاده

صدای نحسش افکارم رو بهم ریخت و اجازه نداد روی 
 .دیوارش، بیشتر از این آجر فکر بچینم

 ...و برای جواب سوال آخرت باید بگم -

بینه من دنیز رو تهدید کردم که اگه با من نباشه، من و نمی
 .که دیگه من و نبینه وحشت کرده بودینو اون از ا

با لبخند نگاهی به دنیز انداخت که دنیز هم لبخندی زد و 
 .با تکون سر حرفش رو تأیید کرد

چند قدم برداشت و به سمت شروین اومد و بازوش رو 
 .گرفت

با لبخندی که به روم زد، تیکه های قلبم رو خورد کرد و 
لبخندش شیرین  دیگه چیزی ازش باقی نگذاشت. همیشه

ترین دیدینی دنیا بود؛ اما االن لبخندش بخاطر اشک های 
 .من بوذ

جوری حرف کردم اینای برنا... فکر نمیتو خیلی ساده -
هام رو جدی بگیری. من تو دنیا فقط عاشق یه نفر شدم و 
اون هم شروین بوده. این مدتی هم که باهات به سر بردم 



حمق فرض نکنی. تو من بخاطر این بود که دیگه من و ا
قدری ترسو بودی که و با یه نامه ول کردی. تو اون

جرعت گفتن حرف دلت رو نداشتی و موقع رفتن بهم یه 
نامه دادی. حاال بعد هفت سال اومدی و بهم گفتی عاشقتم 

ام که بپرم بغلت و بگم و فکر کردی من این قدر ساده
 !خوش اومدی؟

داد که باعث شد چشم هام ای سر بعد گفتن این حرفش قهقه
رو ببندم و اشک داخل چشمم رو آزاد کنم. این زن لیاقت 

 این اشک رو داشت؟

 .سرم رو به طرفین تکون دادم

 .نداشت... حرفش بهم فهموند لیاقتش رو نداشت

من واقعاً فرد احمقی بودم که فکر کردم اجباری تو کاِر. 
 !واقعاً احمق بودم

این، اون محیط رو تحمل کنم؛ تونستم بیشتر از دیگه نمی
 .زدمبرای همین باید حرف های آخرم رو بهش می

اول دستی به صورتم کشید و بعد با دستم موهایی که با 
کلی عشق و عالقه مدلش رو انتخاب کرده بودم بهم زدم. 
دیگه وقتی کل زندگیم بهم خورد، مدل مو به چه دردم 

 خورد؟می



تم. این لباس مال من نبود. نگاهی به سر تا پای دنیز انداخ
  .آرایشش هم متعلق به من نبود

بغضی که گلوم رو گرفته بود با هزار بدبختی قورت دادم 
 .و با لبخند تلخی دهن وا کردم

باشه... تو به خیال خودت با این کار انتقام رفتن من و  -
گرفتی؛ اما انگار بوران و نشناختی. من بیدی نیستم که با 

 .رزماین باد ها بل

این حرف رو که زدم، چشم هام رو محکم روی هم فشار 
دادم. اتفاقا من دقیقا بیدی بودم که با یه فوت دنیز هم 

 .لرزیدمی

بندم قرمز و متورم شده چشم هام رو باز کردم. شرط می
 .بودند

نگاهی به نزدیکی اون دوتا انداختم و این دفعه پوزخندی 
 .زدم

در قبال کارت حرفی برای  خوام بگم؛ درواقعچیزی نمی -
 .مونه... فقط یه چیزی رو خوب یادت باشهگفتن نمی

آهی کشیدم و با لحن خشداری ادامه دادم: هر جا که 
 ...شکستی



با دست به اطراف اشاره کردم و ادامه دادم: هر کی 
 .شکستت، یادت باشه که یکی رو بد شکستی

گذشتم این و گفتم و با آخرین سرعت از کنارشون گذشتم. 
جا خاک کردم. خوشی و لبخند های از ته و قلبم رو همون

دلم رو هم اونجا خاک کردم. دیگه من یه آدم پوچ و خالی 
 .بودم

 :جمعیت امون نمیداد و با پرسیدن سواالتی از قبیل

 زارید؟یعنی شکستن دلتون رو بی جواب می -

 واقعاً همین جوری میرید؟ -

 گیرید؟زد، نادیده میمردی که مراسمتون رو بهم  -

ً جواب بدید. یعنی مایی که شما رو  - آغای بوران لطفا
 .الگوی خودمون کردیم هم باید در قبال خیانت سکوت کنیم

دندون هام رو همراه پلک هام روی هم فشار دادم و سمت 
 .میکروفن های اطرافم برگشتم

کنم چون خیلی ها ارزش حرف زدنم رو سکوت می -
 .ندارند

گفتم و با تمام سرعت جمعیت رو رد کردم. با حرفم  این و
 .سکوت سنگینی رو بین جمع نشوندم



ماشینم رو که کلی تزئینات روش داشت رو پیدا کردم و 
 .به سمتش رفتم

با خشم لگدی به الستیکش زدم و خم شدم. تک تک گل 
های روش رو با خشم کندم و ربان ها رو پاره کردم. حاال 

سابق بود؛ اما قلب من همون قلب  ماشینم همون ماشین
 .شدسابق نبود. دیگه هم نمی

سوار شدم و با آخرین سرعت شروع به روندن کردم. پام 
روی گاز رفته بود و با کف ماشین تماس پیدا کرده بود. 

دیدم؛ اما فقط سرعت اطرافم رو بخاطر سرعت زیادم نمی
 .کردبود که آرومم می

شد و دیدم رو شم هام رد میاتفاقات دونه دونه از جلوی چ
 .کردتار می

لبخند هاش، دلبری هاش... امشب چرا یهو عوض شد؟ 
 قدر عوضی شد؟چطور این

 مگه اون شروین چی داشت که اون و بهم ترجیح داد؟

یعنی خوشتیپ تر بود؟ یا شاید پولدار تر و مشهور تر 
 !بود؟

ی محکم به فرمون ماشین زدم و با کف دست چند ضربه
 .ادی از ته دل کشیدمفری



خدا... مگه چی براش کم گذاشتم؟! مگه بهش عشق  -
ندادم؟ مگه هر چی خواست براش نخریدم؟ پیش شروین 

 آورد که پیش من نداشت؟ هان... چی؟چی به دست می

  .زدمعاجزانه با خدا حرف می

 

 

 

کنی؟ تو من و بوران چرا با من قهر کردی؟ چرا ولم می -
خودت... خودت هم بیا و من و به هفت سال پیش کردی... 

 .برم گردون

جوری روی هوا م نبودم و همینااصالً حواسم به رانندگی
 .روندممی

خورد. هیچ وقت فکر ام بهم میحالم داشت از زندگی
 ...قدر داغونم کنه. هیچ وقتکردم یکی بتونه ایننمی

ومد، هول ابا دیدن ماشینی که داشت با سرعت به سمتم می
 .شده فرمون رو چرخوندم

با این کارم ماشین شروع به چرخیدن اطراف خودش کرد 
  .و چون سرعتم باال بود، کنترلش سخت بود



با تموم مهارتم سعی داشتم ماشین رو کنترل کنم و از 
 .ی کنار جاده جلوگیری کنمسقوطم به دره

بوران آبرویی، اضافه بشه که اجازه نمیدم به این همه بی
 .بخاطر عشقش خودکشی کرد

 .ی دره ماشین متوقف شدباالخره بعد از کلی تالش، لبه

با توقفش نفس عمیقم رو پر صدا بیرون دادم و همراهش 
اشک هایی که زندانی شده بودند، راه خودشون رو باز 

 .کردند

کنه؛ اما امشب و بزارید نامرد میگن مرد که گریه نمی
 .بشم

**** 

 

 

 «دنیز»

* 

رفت و دیگه مال من گاهم قفل رفتنش بود. داشت مین
  .شدرفت و داستان عشق ما بسته مینبود. اون می



پس ورقه هایی که تو گذشته نوشته شده بودند چی؟ پس 
 رویا هام چی؟

 تموم شد؟

چشم هام رو روی هم فشار دادم و اشک هام رو آزاد 
 .کردم

ل یه خیابون، که سالمه، دیدن اتفاقیش داخولی فهمیدِن این
ی اینستاگرام، این ها شنیدن خبر های جدیدش از صفحه

 .برام کافیه

 .بریم -

ی افکارم رو بهم زد و حال صدای محکم شروین رشته
 .بدم رو بدتر کرد

 .چشم هام رو باز کردم و نگاه به مهالی جدید زندگیم دادم

 مشکی رنگش رو زده بود و منتظر بود  ِعینک آفتابی
 برم. آخه تو شب عینک آفتابی به چه کارش میاد؟دنبالش 

جا نمونده بود و این سرم رو باال گرفتم. هیچ کس اون
 .شد یکم بهتر بشمباعث می

ام رو دزدیده بود و یه جورایی از محیط دورشون خانواده
 .کرده بود. اصالً روی رو یا رویی با بابام رو نداشتم



های دلش رو بشنوم که حرف ترسیدم. از ایناز دیدنش می
دونستم االن ازم نفرت بزرگی به وحشت داشتم؛ چون می

 .دل گرفته

آه پر سوزی کشیدم و پشت سر کابوس جدید روز هام راه 
افتادم. به سمت مقصدی که سال هاست برام تعیین شده 

ای که با دونستم تهش یه دره عمیقه. درهبود و خوب می
 .بینماز عزیزانم رو نمیافتادن به داخلش، دیگه هیچ کدوم 

آره... این سرنوشت من بود و بجز پذیرفتنش، هیچ راه 
 .ای جلوی روم نداشتمدیگه

متوجه نشدم کی سوار ماشینش شده بودم و چطوری به 
 .ی نحسش رسیده بودمخونه

فقط وقتی به خودم اومدم، کنار مبلی که تو پذیرایی بود 
 .ده بودمنشسته بودم و پاهام رو تو شکمم جمع کر

 !عجب عروسی داشتم. هه

بره و هر دختری تو رویای عروس شدنش به سر می
کنه. من حتی بیشتر از همیشه براش کلی خیال بافی می

بقیه امشب رو خیال بافی کرده بودم. کنار برنایی که 
 .بینهعاشقمه و فقط من و می



با نشستن یهویی شروین مقابلم، جا خوردم و هینی کشیدم 
 .رو آروم کج کردکه سرش 

 چی شدی پرنسس کوچولو؟ ترسیدی؟ -

اشک هام از نزدیکیش شدت گرفت. کسی نیست که من و 
 .مونماز دستش نجات بده و من تا ابد اسیرش می

کرد همون طور که با سر کج شده و پوزخندی که سعی می
شبیه لبخند نشونش بده بهم خیره بود، آروم با دستش 

 .بازی گرفت ام رو بهموهای رنگ شده

سرم رو یکم عقب کشیدم تا از برخورد دستش به موهام 
 .خواستمجلوگیری کنم. من اون و نمی

 .سرش رو جلوتر آوردم و لبش رو به گوشم چسپوند

انگار هنوز متوجه نشدی که از بعضی کارهات خوشم  -
 .نمیاد

که به چشم های پر از نفرتم خیره عقب رفت و در حالی
 .بود لبخندی زد

از جاش بلند شد و با لحن آرومی گفت: برو حموم و این 
آرایش ها رو پاک کن. دوست ندارم چیزی که اون کثافت 

 .انتخاب کرده رو به تن کنی



با شنیدن لفظ "کثافت" مثل یه آتشفشان فوران کردم و 
 .عصبی از جام بلند شد

که با نگاه سرکشم، چشم های سیاهش رو قفل در حالی
ی غریدم: حرف دهنت رو بفهم. کثافت کرده بودم، عصب

تویی که به احساس دیگران اهمیتی نمیدی و انتظار داری 
بقیه بخاطر خوشبختی خودت، از همه چیشون بگذرن. 

ست که تو حتی لیاقت به زبون آوردن برنای من یه فرشته
 .اسمش هم نداری

شد از چشم های قرمز و عصبیش کرده بودم. این و می
 .شونیش فهمیدی پیرگ برجسته

موهام که از پشت اسیر دست های قدرتمندش شد، باعث 
 .شد لبم رو از دردش به زبون بگیرم؛ ولی دم نزنم

صورتش رو تا حد ممکن به صورتم نزدیک کرد و نفس 
 .های گرم و عصبیش رو به صورتم پخش کرد

تونی کنی؟ میکار میاگه حرف دهنم رو نفهمم، چی -
جرعت کردی صدات رو برام  کاری بکنی؟ هان؟ چطور

باال ببری؟ انگار دلیل بودن تو این خونه رو به کل 
 .فراموش کردی



با این حرفش، چشم هام رو بستم و عاجزانه تنها کاری که 
 .تونستم بکنم رو انجام دادممی

تونستم ای هم میگریه! مگه غیر از گریه کردن، کار دیگه
 بکنم؟

خشمگین و در عین حال موهام رو ول کرد و با لحن 
 .محکمی گفت: روی تخت لباس هست

 .این حرف رو زد و با قدم های بلندی از کنارم گذشت

*** 

 

 .با هزار بدبختی لباسم رو از تنم خارج کردم

با چشم های خیسم به طرح های جذاب روش خیره بودم 
که ذهنم به روز خریدش برگشته بود، اشک و در حالی

 .شدام ریخته میههام آزادانه روی گون

 .چقدر که برای خریدش ذوق کرده بودم

ی حموم پرت کردم و به وان آماده چشم لباس رو گوشه
 .دوختم

 .اش کرده بودآماده

 .ی حموم نگاه کردمپوزخندی زدم و به آینه



ی آرایشم بهم ریخته بود. ریمل و خط چشمم، همراه همه
 .ساخته بودقطرات اشکم پایین ریخته بود و شکل بدی 

 .رژم رو کال از استرس خورده بودم

 .این عروسی نبود که براش برنامه چیده بودم

بیخیال وان شدم و بدون تنظیم دوش، بازش کردم و زیرش 
 .نشستم

 .سرد بود، سرد تر از وجودم که نبود

با دستم خودم رو بغل کردم و بغضی که کل شب سعی در 
 .خفه کردنش داشتم رو آزاد کردم

 .شدهق هام بود که تو فضای حموم اکو میهق 

از شدت دردی که وجودم رو گرفته بود جیغی کشیدم و 
 .بلند اسم برنا رو صدا زدم

  ...برنا -

 .هق هق هام اوج گرفت و دردم عمیق تر شد

 .من عشقم رو جلوی اون همه آدم خورد کردم

 .من اون چشمای زیباش رو غمناک کردم



ش، معروفیتش، آبروش... من غرورش، اعتبارش، ابهت
هر چی که داشت و نداشت رو نیست و نابود کردم؛ اما 

 چرا؟ به چه قیمتی؟

 ...به اَزاری خیلی کار ها

 .دوباره از درد فریاد کشیدم

 .من دوست دارم برنا... عاشقتم -

مشت محکمی به قلبم کوبیدم. دردش برام غیر قابل تحمل 
 .شده بود

شدم، به روز متحمل می طور که سرمای درونم روهمون
 .نحس تولدم برگشتم

 «فلش بلک»

**** 

 .ام بلند شدوسط های راه بودم که دوباره صدای گوشی

چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم و ماشین رو به 
 .قسمت خالی هدایت کردم

 .جواب دادم و به سمت گوشم بردم

 !تأخیر داشتی -

 .لحنش سرد و خشک بود؛ همون لحن ناشناخته



 .با پوزخندی جوابش رو دادم

 .قرار نیست بیام -

 .حرف بعدی که زد، باعث شد کل بدنم یخ کنه

 گیره؟حتی اگه بهت بگم نیومدنت، جون عشقت و می -

فرمون رو محکم بین مشتم فشردم و با استرس لب زدم: 
 منظورت از این حرفت چیه؟

 .کنمآدرس رو پیامک می -

 .بود صداش دوباره سرد و خالی از حس

 .اراده تند شده بودنفس هام بی

 .با پیچیدن بوق ممتد داخل گوشم، استرسم بیشتر شد

 .ام بلند شدبه ثانیه نکشید که صدای پیامک گوشی

ی گوشی بود، دوباره طور که نگاهم قفل صفحههمون
 .ماشین رو به حرکت در آوردم

فهموند خبر های خوبی لرزید و این و بهم میکل بدنم می
 .راه نیست تو

ی لوکس باالخره به مقصد رسیدم و ماشین رو دم در خونه
 .مقابلم پارک کردم



از ماشین پیاده شدم و نگاه گذرایی به نمای خونه انداختم. 
ای، مجلل و دلربا بود؛ اما همین ی دیگهمثل هر خونه

 .کردزیباییش بود که حس بدی رو بهم تزریق می

ه جا کردم و وارد خونه ام جا ببند کیفم رو روی شونه
 .شدم

کردم، پشت طور که داشتم پله های کوتاه رو طی میهمون
کشیدم تا از نگرانی هام کم سر هم نفس های عمیق می

 .بشه

شروین از همون اولش فرد ترسناک و مرموزی بود. فکر 
که اون همه گیر دادن هاش الکی نبوده؛ من و به مرز این

 .کردسراسر وحشت می کشید و کل ذهنم روجنون می

با خوش اومد گویی یکی از خدمتکار ها، از افکارم بیرون 
 .اومدم و در مقابلش لبخندی زدم

کنه، ام میکه تا اتاق کار شروین راهنماییبا گفتن این
 .همراهش رفتم

 .پیش یه در مشکی رنگ تنهام گذاشت

 .نفس عمیقی کشیدم و چند تقه به در وارد کردم

خشک و خالی که گفت، عصبی در و باز  با گفتن "بیا"
 .کردم



روی صندلی پشت میز کارش نشسته بود و منتظر به من 
 .کردنگاه می

بدون سالم، عصبی جلو رفتم و غریدم: منظورت از 
 فرستادن اون متن پیامک چی بود؟

 .با دیدن عصبانیتم لبخندی زد و از روی صندلیش بلند شد

رو از باال تا پایین کنکاش  امبا همون لبخند ریلکسش، قیافه
کرد و گفت: عصبانیت! اون هم تو روز تولدت... اصاًل 

 .چیز خوبی نیست

چند قدم جلو رفتم و با خشم غریدم: ببین شروین خان! اگه 
خیلی به فکر روز تولد منی... سریع برو سر اصل مطلب 

 .خواییتا بفهمم از جونم چی می

ی میز داد. دست لبهاش رو به چند قدم عقب رفت و تکیه
هاش رو داخل جیبش جا داد و با لحن خشکی گفت: من 

خوام. خوام، من خود جونت و میاز جونت چیزی نمی
 ...بهتِر بگم تموم وجودت

سرش رو به سمتم خم کرد و نزدیکی صورتم پچ زد: خود 
 !خودت

آب دهنم رو قورت دادم و درحالی که اخم های پیشونیم 
 .دم، سرم رو عقب کشیدمدارو بهم پیوند می



 این یعنی چی؟ -

 .اش رو خاروندسرش رو کج کرد و با دست چونه

 ...خوب... امروز دیگه قراِر برم سر اصل مطلب -

 .خواییهمون چیزی که می

قبل اینکه بزاِر حرفی بزنم، ادامه داد: فعالً رو اون صندلی 
 .بشین و هیچ لجبازی نکن. سوال هم ممنوعه

کردم و با اخم سمت صندلی که رو به  ایدندون قرچه
 .روی خودش و وسط اتاق قرار داشت رفتم و روش نشستم

 .پا روی پا انداختم و نگاه منتظرم رو بهش دوختم

با یه حرکت روی میز پشت سرش نشست و دست هاش 
 .رو تکیه بدنش، روی میز گذاشت

 .خوام بهت بگم چرا دنبالتماولش می -

 .گوش میدم -

 .خندی زد و سرش رو آروم تکون داددوباره لب

دریا... جایی بود که باعث شد برای اولین بار یه حس  -
جدید رو توش تجربه کنم. حسی که تا اون موقع فکر 

 .کردم فقط یه چیز الکی و مزخرفهمی

 .نگاهش رو به کفش های براقش داد



اومدی. گاهی اونجا ساعت تو بیشتر اوقات به دریا می -
که تکون بخوری یا با کسی حرف نشستی. بدون اینمیها 

رقصید و دیدنت رو زیباتر بزنی. موهات همراه باد می
 .کردمی

 .مکث کرد و سرش رو بلند کرد

 !یعنی حدسم درست بود؟

 اون از من خوشش اومده؟

 .اون لحظه بود که حس کردم من عاشق شدم -

دم شوکه از حرفش، پاهام رو که روی هم انداخته بو
 .درست کردم و صاف نشستم

 .لبخند روی صورتش رو دوباره پررنگ کرد

نزاکتی مثل شعور و بیمگه فرد بی چرا تعجب کردی؟ -
 !تونه عاشق بشه؟ هوم؟من نمی

دونم چرا... اما حس کردم لحنش خیلی مظلوم بود. نمی
حس کردم ازم انتظار داره بهش بگم حق نداری به خودت 

 .ساکت شدم چیزی بگی؛ اما فقط

یه روز تو رو توی پارک، همراه یه پسر دیگه دیدم.  -
خندیدی و خوش بودی. عصبی وقتی داشتی بلند بلند می

خواستم بیام و بهت بگم چقدر دوست دارم؛ شدم؛ چون می



اما اون پسری که همراهت بود... اون بهم حمله کرد و 
 .نشون داد همراهته

قرمزش ادامه  دست هاش رو مشت کرد و با چشم های
داد: اون بوران لعنتی... تو رو از من دور کرد. من شب 

گشتم؛ اما نبودی و و روز دنبالت بودم. کل شهر رو می
 .وقتی هم که پیدات کردم اون اتفاق افتاد

 .شدلرزیدم. باورم نمیاز شدت تعجب می

تونستم باور کنم این همون پسر هفت سال پیش باشه. نمی
کندم. از طرفی بخاطر پوست لبم رو می مدام و با استرس

 .دادن لفظ لعنتی که به برنا داده بود، خیلی عصبی بودم

پوزخند عصبی زدم و گفتم: مگه فقط اون روز و داشتی؟ 
من بعد از اون روز هم به دریا اومدم. اگه راست میگی، 

 چرا وقتی برنا رفت و تنها بودم نیومدی؟

 .ای زدلبخند خسته

از اون دعوا... بعد از اون دعوا دیدمت.  یه روز بعد -
 .باز هم کنار دریا بودی

 .چشم هاش رو بست و دست هاش رو مشت کرد



ی تلخی رو یادش اومده باشه، ساکت شده انگار که خاطره
بود. فقط اخم های پیشونیش بود که هر لحظه عمیق تر 

 .شدمی

 .چشم هاش رو باز کرد؛ اما این دفعه عادی نبود

 .کردقرمز چشم هاش ترسناکش می رگه های

 ...االن دیگه اینجایی. پیش من -

 .پوزخند زدم و از شدت خشم، از جام بلند شدم

 اون من و مسخره گرفته؟

 کنم؟دونه یه هفته دیگه ازدواج میمگه نمی

فکر کنم کل کشور خبر داره، دیگه این چرا خودش و به 
 نفهمی زده؟

 تو دیوونه شدی؟ -

 .کشیدم و عصبی خندیدم دستی به صورتم

هر چند که دیوونه بودی. منظورت چیه که االن پیش  -
 منی؟

 .لبش رو با زبون خیس کرد و نفس عمیقی کشید



تونه خوامت و هیچ کس هم نمیدنیز... من تو رو می -
جلوم و بگیره. برام هم مهم نیست اآلن نامزد کردی یا چند 

 ...روز دیگه جشنته

و تو باید هر جوری شده مال من هیچی برام مهم نیست 
 .بشی

 .تونستم عصبی بخندممقابل پرروییش فقط می

 تونه نفهم باشه؟واقعاً گیج بودم. یه آدم چقدر می

 .تو سالمت عقلی نداری -

 .سرش رو عصبی به باال انداخت

 .ندارم... سالمت عقلی ندارم -

طور که عصبی پوزخندی زدم و کیفم رو برداشتم. همون
 .رفتم، صدای آرومش متوقفم کردبه سمت در میداشتم 

خوایی بری برو... ولی سر راهت یه دست لباس اگه می -
 .شهمشکی هم بگیر. فردا الزمت می

که برگردم سر کیف دستیم رو بین مشتم فشردم و بدون این
 .جام ایستادم



ی بوران، یه نوع با همون لحن آرومش دامه داد: تو معده
ریز کار گذاشتم. بمبی که در عین بمب خیلی خیلی 

 ...کوچیکی، قویترین بمب توی دنیاست و باید بگم

 .با نفس حبس شده به سمتش برگشتم

 .به سمت میزش رفت و یه چیزی ازش بیرون آورد

با قدم های محکمش راهش رو به سمت منی که هر آن 
 .ممکن بود بیهوش بشم کج کرد و مقابلم ایستاد

به یه شئ گرد سفید وصل بود رو  ی قرمز رنگی کهدکمه
 .جلوم گرفت

 .ی انفجارش دست منهدکمه -

حال دست بردم که اون دکمه رو بگیرم که سریع دستش بی
 .رو عقب کشید و با خنده نوچ نوچی کرد

 .خوایی؟ به این راحتی ها هم نیستاوه... این و می -

 .رحمش زل زدمبه چشم های مشکی و بی

 ین و بزنی؟ درسته؟خوایی اتو که نمی -

اون دکمه رو با احتیاط بین دستش گرفته بود. چیز هایی 
 .راجب اون بمب های ریز شنیده بودم



شن و برای انفجارشون از طریق خوردنی وارد بدن می
شه. به محض انفجار هم کل هم فقط یه دکمه ساخته می

 .پاشهبدن قربانی از هم می

که تو حرف رو گوش زنمش؛ اما تا وقتی درسته... نمی -
 .کنی

**** 

صدای تق تق در و پشت بندش صدای شروین، من و از 
 .اون روز تلخ بیرون کشید و به زمان حال بر گردوند

 دنیز... حالت خوبه؟ -

 .چشم هام رو روی هم فشار دادم و جوابش رو ندادم

قدری گریه کرده بودم که دیگه توان تکون خوردن هم اون
 .نداشتم

م به در کوبید و عصبی گفت: این در و باز دوباره محک
 .شکونمشکن. با توأم... باز نکنی می

چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم و با صدای لرزونی 
 .گفتم: خوبم... االن میام

 .شکونهدونستم اگه این و نگم حتماً در و میمی

 .اون روانی بود



دوش  از جام بلند شدم و موهام رو شستم. تند تند و سریع
 .گرفتم و به سمت کمد داخل حموم رفتم

خواستم بیرون برم و با اون عوضی برخورد کنم؛ اما نمی
 .جا بشینمشد که تا صبح هم ایننمی

اون گفت رو تخت لباس هست، اگه خودش تو اتاق باشه 
 چی؟

 .چند تقه به در حموم زدم تا ببینم جواب میده یا نه

و از الی در بیرون  وقتی صدایی نیومد، با اعتیاد سرم
بردم و اطراف رو نگاه گذرایی انداختم. نبود. از حموم 

 .بیرون رفتم

 .به لباس های رو تخت نگاهی انداختم

ای با یه پیراهن سفید که شکل یه یه شلوار یاسی پارچه
 .کاله مشکی روش قرار داشت

 .آهی کشیدم و تند تند پوشیدمشون

ی تم. اصالً حوصلهجوری دورم باز گذاشموهام رو همین
 .حالی روی تخت نشستمخشک کردنشون رو نداشتم. با بی

 شه؟ االن بابام تو چه حالیه؟حاال چی می

 اصالً شروین ولشون کرده؟



سرم رو تو دستم گرفتم و دوباره اشک هام جاری شد. 
 .انگار به سرم یه وزنه هزار کیلویی وصل کرده بودند

 .مع شدمروی تخت دراز کشیدم و تو خودم ج

 .برنای من... من و ببخش -

کردم یه چیزی جلوی نفس کشیدنم رو گرفته. هیچ حس می
 .قدر احساس حقارت نکرده بودموقت تو عمرم این

هیچ چیزی از خودم همراهم نبود. گوشیم هم دست آرام 
 .بود

 .کاش حداقل آرام پیشم بود

چشم هام رو روی هم فشار دادم تا خوابم بگیره و برای 
 .رحم دور بشممدت هم که شده، از این دنیای بی یه

**** 

با حس نوازش های آرومی روی موهام، غلتی زدم و 
 .بیشتر توی خودم جمع شدم

طور که سرم رو به بالش فشار لبخندی زدم و همون
 .خوام بخوابمدادم زمزمه کردم: برنا... میمی

 نوازش ها ایستاد. برنا؟



چیز رو برای خودش تحلیل انگار مغزم تازه داشت همه 
 .کردمی

اتفاقات دیشب به ذهنم هجوم آورد و دوباره اشک هام رو 
 .جاری کرد

 ...شروین

مثل فنر از جام پریدم و به شروینی که کنارم روی تخت 
 .نشسته بود زل زدم

 .زدکامالً خونسرد بود و هیچ حرفی نمی

بالش رو برداشتم و روی پام گذاشتم و عصبی گفتم: تو 
 کنی؟کار میجا چیینا

با خونسردی ذاتیش از جاش بلند شد و کشوی میز کناریش 
کرد گفت: طور که داخلش رو نگاه میرو باز کرد و همون

 .جا اتاق منهاین

نگاهی به اطراف انداختم. اتاق ترکیبی از سفید و مشکی 
ی آخر اتاق و رو به روی بود. سرویس بهداشتی گوشه

بزرگ دقیقا رو به روی در ورودی ی تخت بود. یه آینه
که سمت راست تخت بود، قرار داشت و اطرافش رو با 

 .کمد های مشکی پر کرده بود

 .شدروی دیوار های اتاق هم عکس خودش دیده می



 .شدیکردی متوجه میاگه قبالً نگاه می -

 .نگاه از اطرافم گرفتم و بهش دادم

 .باشمخواستم تو اتاق تو چرا نگفتی؟ من نمی -

بست، با طور که داشت بند ساعت مچیش رو میهمون
پوزخند گفت: انگار یادت رفته امروز قراِر بری و از برنا 

 ...طالق بگیری و بعدش هم

 .زیر لب با خشم و بغض غریدم: با تو ازدواج کنم

 .پوزخندش تبدیل به لبخند عمیقی شد

گه آفرین... داری کم کم راه میایی. بعد اون هم که دی -
 .اتاق من و تو نداره

با خشم از جام بلند شدم و عصبی گفتم: ولی تو هم سعی 
کن یادت نره که من حتی اگه باهات ازدواج هم بکنم، 

 .تونم برات مثل یه همسر واقعی باشموقت نمیهیچ

 .لبش رو کج کرد

 .یادم نمیره -

 .نگاه پر از نفرتم رو ازش گرفتم و از جام بلند شدم

 کجا؟ -



هام رو محکم روی هم فشار دادم و عصبی گفتم: با چشم 
 .ات، میرم صورتم و بشورماجازه

 .به سمت آینه رفت و ادکلنش رو برداشت

اجازه داری؛ ولی زود باش که باید آماده شی. بوران  -
 .منتظرته

ام، اشک هام بیرون ریخت. از ال به الی پلک های بسته
خوشبختی کنم و تونستم جلوی برنا ادعای من چجوری می
 ازش جدا بشم؟

که به شروین توجه کنم، چشم هام رو باز کردم و بدون این
 .به سمت سرویس رفتم

 .به سمت روشویی رفتم و آب رو باز کردم

چند مشت آب روی صورتم ریختم که بیشتر اشک هام رو 
 .پاک کنم

ی کوچیک کناری، صورتم رو پاک کردم و تو با حوله
 .انداختم آینه به خودم نگاهی

 .دنیز... ببین به کجا رسیدی -

پوزخندی به حالم زدم. من بعد از نجات از دست مهال و 
دافنه، یه دختر آزاد شدم. یه دختر خوشبخت و مستقل؛ 

 ...ولی االن چی



 .گشتیآخ برنا... کاش هیچ وقت بر نمی

من زندگی کردن و بدون تو رو یاد گرفته بودم؛ چرا 
 مبتال کردی؟دوباره من و به خودت 

 آخه چرا؟

 .کنیبا خیره شدن به خودت، فقط وقت و تلف می -

 .صدای شروین به حال بدم اضافه کرد

 .این از همون اولش هم آدم نحسی بود

توجه به شروینی که تو به سمت در رفتم و دوباره بی
چارچوب در ایستاده بود، از سرویس بیرون رفتم که پشت 

 .سرم اومد

برات لباس گذاشتم. من میرم پایین تا تو تو کمد کلی  -
 .آماده بشی

 .به سمت در خروجی رفت

 .دستش رو دستگیره ایستاد و به سمتم برگشت

خوایی بوران جونت شک کنه که به خودت بیا. نمی -
 .شهدونی که چی میناراحتی. اگه شک کنه می

دندون هام رو روی هم فشار دادم و فقط با نفرت بهش زل 
 .زدم



 .بینهکنه؛ ولی غمم رو نمیای عاشقی میادع

 این دیگه چه عاشقیه؟

 .شکستجوری نمیاگه عاشق بود، عشقش رو این

 ...این کجا و برنا کجا

 .وقت نزاشت پیشش ناراحت باشمبرنایی که هیچ

با بیرون رفتنش از اتاق، از ریزش دوباره اشک هام 
 .جلوگیری کردم و به سمت کمد رفتم

چشم هام گرد شد و پوزخندی کنج لبم با باز کردنش 
 .نشست

بدون توجه به انبوه لباس های رنگارنگی که تو کمد چیده 
بود، همین جوری یه مانتو بیرون کشیدم و از قسمت 

 .پایینش هم یه شلوار جین مشکی بیرون کشیدم

مانتو زرشکی رنگ بود. هر دو رو پوشیدم و یه شال 
 .م کردممشکی هم از کشو ها پیدا کردم و سر

کلی وسایل چیده بود؛ اما هیچی برام اهمیت نداشت. یه 
جفت کفش هم بیرون کمد بود که حدس زدم برای من 

 .گذاشته



کفش بندی مشکی بود. اون ها هم پوشیدم و بدون توجه به 
 .صورتم، از اتاق بیرون رفتم

ی بزرگی داشت و تعجب برانگیز بود که تنها زندگی خونه
 .کنهمی

. به قدری ازش بیزارم که حتی نخوام به به درک..
 .اش توجه کنمخونه

پایین پله های مارپیچ ایستاده بود. پسر جوونی هم مقابلش 
گفت. اون پسِر هم بود و داشت با اخم یه چیزایی بهش می
 .دادبا سر پایین تند تند سرش رو تکون می

نگاهش رو چرخوند و با دیدن من، حرفش رو قطع کرد 
 .دست به پسِر اشاره کرد که برهو آخر با 

 .با دیدنم لبخند کجی زد

 .رسیدیقبالً به خودت می -

اصالً دوست نداشتم جوابش رو بدم. این با اون همه رنجی 
 !که بهم داده، انتظار داره به خودم هم برسم؟

مقابل این همه عوضی بودنش، تنها کاری که از دستم بر 
اشم. به کل زندگیم توجه باومد این بود که بهش بیمی
 .توجه باشم و همه چی رو خوب جلوه بدمبی

 .جلوتر ازش راه افتادم تا فکر نکنه منتظر دستور اونم



 .خودش هم پشت سرم اومد

 .سوار ماشینش که شدم، کل وجودم رو غم گرفت

 .ریختمکل راه رو به پشت شیشه خیره بودم و اشک می

کنم؟ ببینمش  پرسیدم: چجوری رفتارکل راه از خودم می
 کار کنم؟چی

 .با رسیدن به محضر، بغضم رو به سختی قورت دادم

 !دستی به صورتم کشیدم. قوی باش دنیز

بعد از عملی که باعث خارج شدن اون بمب میشه، همه 
کنی. کنار برنا... بعدش همه چیز و چیز و درست می

 .شهبرای بابات توضیح میدی. همه چیز مثل قبل می

 .ها لبخند کم جونی روی لبم نشستبا این فکر 

 خوایی تا آخر وقتتون، اینجا بشینی؟می -

 .نگاه پر از نفرتم رو بهش دادم
 رمان بوک
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 .وقت یادت نره که ازت متنفرمهیچ -

 .دوباره خندید و حال من و از خودش بهم زدلبخند زد. 

 .تو هم یادت نره عاشقتم -



 .حتی لیاقت نداری عشق و به زبون بیاری -

 .حرفم و که زدم، از ماشین پیاده شدم و نفس عمیقی کشیدم

 یعنی برنا اومده بود؟

از یه طرف آرزوم دیدنش بود، از طرف دیگه ترس 
 ...العملشداشتم. ترس از عکس

  .نوز توی ماشین نشسته بودشروین ه

 .بدون توجه بهش به سمت ساختمون مقابلم رفتم

وسط راه بودم که حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشه. 
 .کردتابی میکوبید و بیام میبا هیجان خودش و به سینه

 قدر عجله داشت؟برنا زودتر اومده بود. یعنی این

 .دونمود... نمیبا دیدنم پوزخندی زد؛ شاید هم تلخند ب

کردم قدم هاش رو تند کرد و مقابلم ایستاد. احساس می
 .تونم روی پاهام بایستمنمی

لبخند آروم و در عین حال غمگینی زد و گفت: من امضاش 
تونی بعد از اینکه امضاش کردی، وسایلت کردم. تو هم می

 .رو از آرام بگیری

 .ات هم هرچی که بود میدممهریه



حرف هاش، با بغضی که سعی داشتم کنترل  بدون توجه به
 ...بشه لب زدم: بابام

 .سریع بین حرفم پرید

خواد یه لحظه هم ی ما دلش نمیست. مثل همهخونه -
 .ببینتت

که فهمیدم االن با حرفش بغضم شدید تر شد؛ اما همین
 .کردست، آرومم میخونه

 .من خودم و برای این روز ها هم آماده کرده بودم

 .رار گرفتن شروین کنارم، ازش فاصله گرفتمبا ق

بینم عجله شروین با لبخند رو به برنا کرد و گفت: به! می
 .داشتی

برنا دست هاش رو داخل جیب شلوارش برد و گفت: 
 ...آره

نگاهش رو به من داد و ادامه داد: آدم های فاسد رو هر 
 .چقدر زودتر از زندگیت بندازی بیرون بهتر

ی برنا گذاشت و چند روی شونهشروین دستش رو 
 .ی آروم بهش زدضربه



بیخیال گفتن دیالوگ های فیلمت شو پسر... فعالً سعی  -
 .کن زیاد بیرون نیایی، برای خودت بهترِ 

اش رو تکون داد تا دست شروین کنار برنا عصبی شونه
 .بره

 .تو هم سعی کن زیاد حرف نزنی، برای دندونات بهتره -

شد که از کنارمون رد میدر حالی مچش رو چرخ داد و
 .شنادامه داد: خورد نمی

شروین عصبی خواست بهش حمله کنه که ناخودآگاه 
 .بازوش رو گرفتم و مانع رفتنش شدم

 .بس کن -

 .برگشت سمتم و به دستم که روی بازوش بود خیره شد

سریع دستم رو برداشتم و بی توجه بهش به سمت اتاقی 
 .ون رفترفتم که برنا ازش بیر

**** 

 

دونم دقیقا چند ساعت پایین تخت نشسته بودم و به نمی
 .عکس های داخل گوشیم خیره بودم



که با دستای لرزونم، با سوزش قلبم و چشم های بعد از این
 .گریونم اون برگه رو امضاء کردم، آرام وسایلم رو آورد

کنه من همچنین کاری کنم؛ اما با اون گفت باور نمی
که شروین یادم داده بود پسش زدم و گفتم من با رحمی بی

 .شروین خوشبخت ترم

لبخند تلخم همراه با اشکی که از چشمم چکید پررنگ تر 
 .شد

ی روی عکسی که ذهنم موقع نگاه کردنش به یه گوشه
 .دیگه پرت شده بود، بیشتر زوم کردم

برنا پشت سرم نشسته بود. با یه دستش بغلم کرده بود و با 
دیگه گوشی رو گرفته بود. لبخند هامون کنار دست 

همدیگه، از هر لبخندی که تا حاال دیده بودم شیرین تر 
 .بود

کرد؛ اما آزادش بغضم داشت گلوم رو زخمی می
کردم. باید یاد بگیره تو گلوم دفن بشه. اون بغض دیگه نمی
 .وقت حق نداره طعم آزادی رو بچشههیچ

 .مطب نرفته بودم شد اصالیه ماه و دو هفته می

کردم. جوری شغلم رو ول میکلی مریض داشتم و نباید این
 .کنهمشکالت رو زمان حل می



هر چند فکر نکنم این دفعه زمان برای من دارویی داشته 
 .باشه

ی گوشیم با ورود یهویی شروین به اتاق، ناخودآگاه صفحه
دونم چرا رو خاموش کردم. ازش ترسی نداشتم؛ اما نمی

 .کار و کردماین

نگاهی از سر تا پا بهم انداخت و تو یه حرکت غیر 
منتظره، کنارم روی زمین نشست که باعث شد به تخت 

 .بچسپم

که تونستم سرم خواست به موهام دست بکشه که تا جایی
 .رو عقب کشید

 کنی؟کار میداری چی -

 .نگاهش رو ازم گرفت و عصبی چنگی به موهاش زد

کشید، دوباره نگاهش رتش دست میهمون طور که به صو
رو به سمت من چرخوند. دوباره خودش رو کنترل کرد. 

 .کردهمیشه این کار و می

انگار که فقط چون طرفش من بودم، خودش رو کنترل 
 آورد؟کرد چه بالیی سرم میکرد؛ اما اگه کنترل نمیمی

 .جوری باشیخوام ایندنیز... من نمی -

 .دمسرم رو با تمسخر کج کر



خوایی یه آهنگ دلخواه بزار برقصم. هوم؟ نظرت می -
 چیه؟

دوباره چنگی به موهاش زد و دندون هاش رو روی هم 
 .فشار داد

این دفعه عصبی به سمتم برگشت و بازوم رو بین دستش 
 .گرفت

 .... بفهمتو حق نداری برای اون ناراحت باشی -

رو  شد، فشار دستشبا هر کلمه که از زبونش خارج می
 .کرددور بازوم بیشتر می

هام های اشک توی چشمقدری آزارش زیاد بود که حلقهاون
 .نقش بست

با دیدن چشم هام دستم رو ول کرد و هول کرده گفت: 
 .خواستم بهت صدمه بزنمنمی

از جاش بلند شد و بهم پشت کرد. دیگه صورتش رو 
 .دیدمنمی

هم نیم ساعت ام عاقد تا یه ساعت دیگه میاد. خانواده -
 .رسن. تو هم آماده شودیگه می

به سمت کمدم رفت و مشغول گشتن شد؛ اما من بهش 
 .دادماهمیت نمی



یه لباس بلند سفید رنگ جلوم گرفت و گفت: بپوش، آرایش 
 .هم داشته باش. رنگ و رو نداری

 .از جام بلند شدم و با دست پسش زدم

دونی این میعمرا بخوام این و بپوشم. خودت هم خوب  -
 .ازدواج برای من اجبارِ 

 .اما برای من نیست -

موهام رو به عقب هل دادم و از کنارش رد شدم. فقط 
 .خواستم ببینمشنمی

خواستم از اتاق بیرون برم که بازوم رو گرفت و به سمت 
 .خودش کشید

 .ولم کن -

اش با خشم به چشم هام زل زد و با دندون های کلید شده
 .ات و زود زود از دست میدیحافظهغرید: 

 .با این حرفش اشک هام جاری شد

اون نقطه ضعف من و پیدا کرده بود و هر جوری هم که 
 .کردخواست ازم استفاده میمی

بازوم رو از دستش کشیدم و به سمت لباس سفید رنگ 
  .روی تخت رفتم



 .برو بیرون -

 .با باز و بسته شدن در متوجه رفتنش شدم

م رو پاک کردم و لباس های تو تنم رو با اون اشک ها
لباس سفیدی که روی آستین هاش پولک های توسی 

 .چسپیده بود و کمر سفید رنگی هم داشت عوض کردم

به سمت کمد رفتم و با برس موهام رو که داشت بلند تر 
 .شد رو شونه زدماز حد مجاز می

 .کردمباید کوتاهشون می

ون. حتی فکر کش موهام با کش روی میز محکم بستمش
 .هم بود؛ وگرنه من کشی همراهم نداشتم

رژ قرمزی که روی میز گذاشته بود رو برداشتم و بهش 
 .خیره شدم

ی درد هامون رو مخفی ما دخترا با همین قرمزی، همه
 .کنیممی

درش رو باز کردم و با حرص روی لب هام کشیدم. 
 .کستکشیدم که شجوری با درد و حرص به لب هام می

 .ای پرت کردمبغضم رو قورت دادم و رژ و به گوشه



به خودم نگاه کردم. همین خوبه، دیگه من دختر 
 .امخوشبختی

 .لبخند تلخی زدم و در کمد و باز کردم

روی پاهام نشستم و تو بخش پایینی که پر از کفش های 
رنگارنگ بود، یه کفش پاشنه بلند سفید بیرون کشیدم. 

اینجا زندگی کرده؛ وگرنه این همه  انگار قبل من یکی
 جا باشه؟وسیله چرا باید این

ام بود، بلند شدم و بعد از پوشیدن کفش ها که کامالً اندازه
 .یه شال سفید هم از داخل کشو ها بیرون کشیدم

 ...مثل یه عروس خوشبخت

 .نگاه آخر و به خودم انداختم و از اتاق بیرون رفتم

 .اومدیسر و صدا از طبقه پایین م

پله های مارپیچ و طی کردم و به سمت پذیرایی که با یه 
 .شد رفتمراه رو به سمت چپ خونه وصل می

  .سه نفر بودند که با دیدنم بلند شدند

یه خانم و آغا که معلوم بود پدر و مادرشن و یه دختر 
 .جوون



طور خانم شیک پوش نگاهی به سر تا پام انداخت و همون
ات خوبه؛ رو به شروین گفت: سلیقهکرد که رصدم می

 ...اما

نگاهش رو ازم گرفت و رو به شروین ادامه داد: بهتر بود 
 ...که

 .شروین عصبی بین حرفش پرید

 .بس کن! تو انتخاب های من اما و اگر نیست -

اومد. نگاهش پاک از نگاه مرد میانسال کناریش خوشم نمی
 .نبود

ادتشه. از همون با لبخند رو به شروین گفت: مادرت ع
 .شدجوونیش به خوشگل تر از خودش حسودیش می

 .با این حرفش سرم رو پایین انداختم

دختر جوون که تا اون موقع حرفی نزده بود به سمتم اومد 
و بازو هام رو گرفت که باعث شد دوباره سرم رو بلند 

 .کنم. لبخند مهربونی روی لبش داشت

 .من شمیمم. خواهر شروین -

شناختم. شمیم هم همون رو همیشه تو نگاه اول میآدم ها 
 .اولش شناختم. مهربون بود و دلسوز



شد. به چشم هاش یه غمی هم تو چشمای رنگیش دیده می
دقیق شدم. رنگ خاصی داشتند؛ جوری که قابل تشخیص 

 .نبودن

 .ام تو آغوشش، شوکه شدمبا گم شدن یهویی

ریه... باباش که انگار این مشکلی نداره. مامانش که یه جو
 ...عجیب تر از مامانش و شروین

 .ام رو بلند کردم و بغلش کردمدست های افتاده

 .ازم جدا شد و با لبخند گفت: از آشناییت خوشبختم

 .لبخند اجباری زدم و سعی کردم یکم به نگاهم محبت بدم

 .من بیشتر عزیزم -

 .هه! چه جالب... فکر کردم الله -

 .سخر این جمله رو به زبون آوردمامانش بود که با تم

ای رو به مادرش شروین عصبی تر از هر وقت دیگه
 .که صداتون کردم پشیمونم نکنیدغرید: از این

مامانش که انگار از لحن شروین بهش برخورده بود با 
 بغض گفت: مگه دروغ میگم؟

نگاه چپکی بهم انداخت و ادامه داد: حتی یه سالم خشک 
 .هم نکرد



ً شمیم با   ...لحن آرومی گفت: مامان لطفا

 .با نگاه بدی که از سمت مادرش اومد، حرفش نصفه موند

 .آهی از این همه درد کشیدم

 ...قدر مهربونیممنونم روزگار! چه خوب که این

خواست این اشون بیزار بودم که فقط دلم میجوری از همه
 .عاقد زود بیاد و عقدمون کنه

 !یعنی تا این حد

 .بیست دقیقه انتظار و حرص خوردن، باالخره اومدبعد از 

به اجبار کنار شروین نشستم و منتظر موندم تا عاقد خطبه 
 .رو بخونه

شد و خاطره هایی که با برنا داشتم توی ذهنم تکرار می
 .کردبغضم رو شدیدتر می

که مردی رو من االن خوشبخترین دختر دنیام. این -"
و دارن یه بار از نزدیک کنارم دارم که کلی دختر آرز

ببیننش. مهمتر از این، من کسی رو به دست آوردم که از 
 .شناختم تو دلم بودهوقتی عشق رو نمی

 کنی من از تو خوشبخت تر باشم؟فکر نمی -

 .تو باید به من حسودی کنی



 .من خیلی دوست دارم -

 ".دنیا منم عاشق این دخترم. اون و از من نگیر -

ی خواب شم و قیافهاز خواب بیدار می من هر روز که -"
. هر شمبینم، بیشتر از روز قبل عاشقت میآلود تو رو می

زنی، من یه بار دیگه بهت دل بار که با ذوق حرف می
آلود تو رو میبینم، ی خوابمیدم و هر شب وقتی قیافه

 ".شیی من حل میبیشتر توی قلبم که نه، تو همه

صورتم، تکونی خوردم و  با تکون خوردن دستی جلوی
 .نگاهم رو به شروین عصبی دادم

دستی به گونه هام کشید و زیر لب زمزمه کرد: گریه این 
 وسط چه نقشی داره؟ حواست کجاست؟

تازه متوجه خیسی چشم هام و دست شروین که روی گونه 
 .هام بود شدم

سرم رو عقب کشیدم و دستی به صورتم کشیدم که صدای 
 .چیدعاقد تو گوشم پی

 عروس خانم آیا بنده وکیلم؟ -

بله رو اون شب نتونستم به برنا بدم و حاال باید به اجبار 
 به شروین این و بگم؟



نگاهم رو بین مردمک های عصبِی شروین که پر از تهدید 
 .بود دادم و با التماس نگاهش کردم

طوری که فقط خودش بشنوه گفتم: شروین لطفاً... این 
 .رسه. من همه چیزم متعلق به برناستزندگی به جایی نمی

 .با اسیر شدن دستم بین دستش، هینی کشیدم

داد. از درد داشت با تموم قدرتش انگشت هام و فشار می
چشم هام رو بستم که با صدای بلندی گفت: زود باش 

 .ای هم دارهعشقم. آغای عاقد کار های دیگه

 .زیر لب با درد زمزمه کردم: دردم میاد. ولم کن

فشار دستش رو کمتر کرد و نگاهش رو به عاقد منتظر 
 .داد و لبخندی زد

کنم. نفسم رو پر صدا بیرون دادم و با بغض گفتم: قبول می
 .کنممن ازدواج با شروین شمس رو قبول می

عاقد که مرد میانسالی بود، سند ازدواج رو جلومون 
 .گذاشت و خودکاری کنارش گذاشت

 .کرد شروین برش داشت و امضاش

ی ی طالقم رو امضا کردم و عصر برگهصبح برگه
 .ازدواج جدیدم. رکورد شکستم



بعد از رفتن عاقد بود که متوجه اوج بدبختیم شدم. یعنی 
 من االن محرم شروینم؟

شروین با لبخند رضایت بخشی به سمتم اومد و کنارم 
 .ایستاد

 ...خوب خانوم شمس -

 .عصبی بین حرفش پریدم

 .فامیلیت و نچسپون. من هنوز هم دادفرمبه من  -

سرم رو بهش نزدیک کردم و مقابل چشم های کنجکاو 
 مادرش، زیر گوشش پچ زدم: قرارمون و که یادت نرفته؟

 .سرش رو عقب کشید و با خونسردی گفت: قراری نداشتیم

با این حرفش دست هام و مشت کردم. از شدت خشم دلم 
قدر لی کنم. اون اینخواست گریه کنم و خودم و خامی

 .تونست زیرش بزنهپست بود که راحت می

 .تونی زیرش بزنیشروین نمی -

دستش رو داخل جیب شلوارش برد و خونسردتر از قبل 
 .گفت: فعال که تونستم

اش، با مشت های کم تا این و گفت بدون توجه به خونواده
 ی پهنش افتادم. با تموم توانم بهش مشتجونم به جون سینه



میزدم تا بلکه یکم آروم شم. اون هم خیلی ریلکس ایستاده 
 .خوردبود و کوچکترین تکونی نمی

ام، با لب های نیمه با کشیده شدن بازوم و ِسر شدن گونه
 .بازم سرم رو باال گرفتم

جوری با پسر من رفتار تو چطور جرعت کردی این -
 کنی؟

دردش چشم ام کشیده شد و از دستم ناخودآگاه به سمت گونه
 .هام پر شد

شروین بازوم رو گرفت و من و به پشت سرش هدایت 
 .کرد

عصبی رو به مادرش گفت: تو دخالت نکن. دفعه آخرت 
 .کنیباشه همچین کاری می

مامانش کیف سفید رنگی که دستش بود رو عصبی به 
طور که با خشم به من نگاه ای پرت کرد و همونگوشه

بچه بازیگر و آوردی اینجا و کرد گفت: تو نامزد اون می
خوری و بعدش از من عصبی داری ازش کتک هم می

 .میشی

 تو چه بالیی سرت اومده؟



شروین بدون توجه به حرف های مادرش، رو به شمیم 
کرد و گفت: تو دیگه الزم نیست به خونه برگردی. به 

سپارم لباس هات و بیارن. تو باید کنار دنیز نگهبان ها می
 .بمونی

سمت من برگشت و نگاه عمیقی به چشم هام انداخت که به 
خودم رشته نگاهش رو پاره کردم و نگاهم رو به پاهام 

 .دادم

تو هم برو تو اتاقت و استراحت کن. شمیم پدر و مادرش  -
 .کنه و میاد پیشتو بدرقه می

 .گردممنم یه سری کار دارم. شب برمی

و مادرش ی مزخرفی با پدر شروین وقتی همچین رابطه
 داره، چه دلیلی داشت صداشون کنه؟

شد. ازش بابای شروین کال ساکت بود و بیشتر خیره می
دونستم این نفرت اومد و خوب میبه طرز عجیبی بدم می

الکی نیست؛ چون تو دیدار اولم با شروین هم همچین حسی 
 .داشتم

بدون کوچکترین خداحافظی ازشون، راهم رو به سمت پله 
 .و بعد از گذر ازشون، وارد اتاق شروین شدم ها کج کردم



هام، روی تخت نشستم و با بعد از عوض کردن لباس
 .گوشیم مشغول شدم

فکر اون سیلی و خورد شدن غرورم، به لحظه هم از ذهنم 
 .شدپاک نمی

مدت ها بود با نامعلوم صحبتی نداشتم، برای همین بهش 
ام درد و چند سالهپیام دادم تا شاید یکم با دوست چندین و 

 .دل کنم و سبک بشم

**** 

 

 

 «آرشام»

**** 

حالی دستش رو دراز کرد و با چشم های خمارش به با بی
 .دنیل اشاره کرد

 ...بریز -

دستم رو روی دستش گذاشتم و عصبی گفتم: بس کن برنا، 
 .کنیدیگه داری خیلی زیاده روی می

 .خوادرو به دنیل کردم و گفتم: برو نمی



خواست بره که برنا بازوش رو گرفت و عصبی و  دنیل
 .به سختی گفت: میگم... بریز

چشم هام و یه دور باز و بسته کردم. بطری رو از دنیل 
 .گرفتم و بهش اشاره کردم بره

طور که یکم از محتویات بطری رو داخل لیوانش همون
شق اثر ریختم، با لحن آرومی که بتونه روی برنای کلهمی

شه. فقط از م: با خوردن این، هیچی عوض نمیبزاره گفت
 .سازهتو یه آدم الکلی عالف و همیشه خمار می

محتویات لیوانش رو سر کشید و با لبخند تلخی بهم نگاه 
 .کرد

 .کنار اون... حتماً خیلی خوشبخته -

اش هم سرش رو پایین انداخت که باعث شد موهای ژولیده
 .پایین بیوفته

از لبخند، بغض و حسرت بود زمزمه با لحنی که ترکیبی 
 .کرد: اگه خوشحال باشه، منم خوشحالم

 .سرش رو بلند کرد و دوباره بهم نگاه کرد

 .قطره اشکی از چشمش سر خورده بود

 .خوامولی... بد وجودش و می -



کشه ی دردی که میدستی به موهام کشیدم. اگه به اندازه
ونم چجوری درو نکشم، مطمئنم کمتر نیست. واقعا نمی
جوری داغون آرومش کنم؛ چون اولین باِر که این

 .بینمش. من برنا رو همیشه محکم و مغرور دیدممی

 .اگه بهش بگم یه دختر ارزشش و نداره، زر اضافه زدم

 .بگم باید آروم باشی، باز زر اضافه زدم

 .دوباره خودش بود که با خماری سکوت و شکست

 .یه کاری کن... خوب شم -

 .کرد، دیگه من که یخ بودمسنگم آب می لحنش

دستم رو روی بازوش گذاشتم و مثل خودش آروم لب زدم: 
 شی؟کار کنم؟ چجوری خوب میبگو چی

چشم هاش و بست و لیوان خالیش رو جلوم گذاشت تا 
 .براش پر کنم

 .آهی کشیدم و پرش کردم

طور که با یه حرکت محتویاتش رو سر کشید و همون
 .کاشی های زیر پاش بود گفت: بیارشنگاهش به 

 گیج گفتم: چیو؟

 .سرش رو بلند کرد و با چشم های قرمزش بهم زل زد



دنیز و... بیارش. قول میدم هر جوری بخواد... باشم.  -
 .فقط برگرده

صندلیم رو بیشتر بهش نزدیک کردم و با لحن آروم و 
ل تونی این و قبودونم نمیدونم سخته، میمحکمی گفتم: می

کنی؛ اما دیگه دنیزی نیست. تو هیچی براش کم نزاشتی، 
تو همیشه کنارش بودی... رفتنش تقصیر تو نیست، اون 
لیاقتت و نداشت. لیاقت بعضی وقت ها همه چیز و تعیین 

 .شن که لیاقتش و دارندکنه. آدم ها قسمت کسی میمی

از جاش بلند شد و با دست صندلی چوبی کناریش رو به 
ی های ویترین پرت کرد که باعث شد همهسمت شیشه 

شیشه ها خورد بشن و صدای بدی ایجاد کنند. با داد بلندی 
 .ی کارکنان رو به سمت ما کشوندکه کشید، همه

  .امشب اینجا رو فقط برای دوتامون رزرو کرده بودیم

ی لباسم رو بین دستش گرفت به سمت من برگشت و یقه
 ی نیست؟ هان؟و عصبی غرید: یعنی چی که دنیز

از بلندی صداش صورتم رو جمع کردم؛ اما باز بلندتر 
 .فریاد زد

 یعنی چی نیست؟ به چه حقی این حرف و زدی؟ -



ازم جدا شد و با لحن آرومی گفت: فقط اون بود که لیاقت 
 ...عشقم رو داشت. اون لیاقت اون عوضی پست و نداره

ش و ابه سمتش رفتم و مثل چند دقیقه پیش خودش، یقه
 .گرفتم

 .اومدباید به خودش می

با فریادی که سرش زدم، نگاهش رو از کف زمین گرفت 
 .و به چشم هام داد

 !فهمی؟ به خودت بیاتو چرا نمی -

 .با مشتی که تو صورتم خورد، سرم به سمت چپ کج شد

 .صدات و... رو من باال نبر -

اش کردم که مثل برگشتم و با تموم قدرت یه مشت حواله
 .ن صورتش کج شدم

کارکنای کالب خواستن جلو بیان که رو بهشون گفتم: 
 ...خسارت پرداخت میشه. فعال تنهامون

با مشت بعدی که تو دهنم خورد، حرفم نصفه موند. به 
ور شدم. با قدرت مشت و لگد هامون و به سمتش حمله

زدیم سه تا از هم کردیم. یه مشت میسمت هم حواله می
 .خوردیممی



نفس شدیم و حس کردیم به اندازه کافی تو جایی که بیتا 
خون خودمون ُگم شدیم، همدیگه رو کتک زدیم و وقتی 
خسته شدیم، یه گوشه پشت به هم نشستیم. طوری که 

 .هردمون به هم تکیه داده بودیم

 با لحن آرومی زمزمه کردم: خوبی؟

جون گفت: نیستم. دیگه سرش رو به سرم تکیه داد و بی
 .شموقت هم نمیهیچ 

با یه دست گرفتمش و از جام بلند شدم. لعنتی بد همدیگه 
 .رو داغون کرده بودیم

 .دادبه زور از جا کندمش. به خودش تکونی هم نمی

دونم صورتم چه بالیی تونستم حرفی بزنم. نمیدیگه نمی
 .کردسرش اومده بود؛ ولی بد درد می

کشوندمش و از تا کنار در خروجی به هر سختی بود 
 .جا راننده رو صدا کردم بیاد کمک کنهاون

ی با راننده سوار ماشینش کردیم و به سمت خونه
 .مشترکمون راه افتادیم

 ...صبح بعد از طالق، یه سِر برگشتیم آمریکا

هر چند هنوز ساخت فیلم اوالشه و به خاطر قراردادی هم 
 .که داریم، مجبوریم باز به ایران برگردیم



س هم که با اون سن کمش اتفاقات رو فهمیده بود و آرمی
 ...حالش بد بود. االن هم برگشته پیش مادرش

نگاهی به برنا انداختم. خواب بود. خیلی خورده بود. باید 
 .آمادگی یه مریضی رو از سمتش داشته باشم

 

 «یک هفته بعد»

 «دنیز»

**** 

 با مژگان هماهنگ کرده بودم که امروز میام و هر جوری
 .تونم صبر کنمرفتم. دیگه از این بیشتر نمیهم بود باید می

شلوار جین مشکی و روپوش سفیدم رو پوشیده بودم و یه 
 .مقنعه مشکی هم سرم کرده بود

که گوشیم و توش گذاشتم، از کیفم رو برداشتم و بعد این
 .اتاق بیرون رفتم

پله های مارپیچی رو طی کردم و به سمت در رفتم که 
 .ز بادیگارد ها جلوم رو گرفتیکی ا

 .تونید از خونه خارج بشیدشما نمی -



اخم غلیظی تحویلش دادم و عصبی گفتم: برو کنار ببینم. 
 که از خونه برم بیرون باید از تو اجازه بگیرم؟برای این

با شرمندگی سرش رو پایین انداخت و گفت: دستور 
 .آغاست

 .پام و از حرص روی زمین کوبیدم

 .ن بخوره تو سرتونآغاتو -

خواستم برگردم که شروین و دیدم که داشت به سمتم 
 .اومدمی

 کجا خانم دکتر؟ -

نگاه پر از نفرتم رو بهش انداختم و عصبی گفتم: اینا به 
من اجازه خروج نمیدن. این دیگه یعنی چی؟ من با مژگان 

دونی از کی نرفتم؟ هماهنگ کردم باید برم مطب. هیچ می
 ...ر وقت بیمار هام و عقب اندادونی چقدمی

 .با دستش دهنم و گرفت و مانع ادامه دادن حرفم شد

 .عصبی سرم و عقب کشیدم

 چند بار باید بهت بگم به من دست نزن؟ -

کف دو دستش رو باال آورد و به آرومی به سمت پایین 
 .مایل کرد



 خوایی بری مطب؟آروم باش... آروم. می -

نزدم که خودش ادامه داد: باشه فقط بهش زل زدم و حرفی 
 .برو، فقط کامیار همراهت میاد

 اون دیگه کیه؟ -

اش مشغول خاروندن دستی به جیبش زد و با دست دیگه
 .اش شدچونه

جا تموم شد، سریع که کارت اونآدم منه... بعد از این -
 .همراه کامیار میایی خونه

ن بدون گفتن حرفی از کنارش رد شدم و از خونه بیرو
 .رفتم

پسر جوونی که چند باری هم دیده بودمش پشت سرم راه 
 .افتاد و در یه ماشین و برام باز کرد

 .امون بودماشین خودم هنوز تو خونه

 .میلی سوار شدم و راه افتادبا بی

دستی به صورتم کشیدم و چند نفس عمیق کشیدم. تو کل 
 .قدر عصبی و ناراحت نبودمام اینزندگی

حرف هایی که دیروز نامعلوم بهم زده بود، از طرفی هم 
 .کل ذهنم و درگیر خودش کرده بود



گفت که باید این بازی رو تمومش کنیم و همدیگه رو 
ببینیم. ازم خواست هویت هامون و برای هم فاش کنیم. 

شه و ما مون داره نُه ساله می گفت، آشناییراست هم می
 .دونیم طرف مقابلمون کیههنوز هم نمی

 .اید فردا باهاش قرار بزارم و ببینمشب

 ...هر چه باد آباد

با رسیدنم به مطب، از ماشین پیاده شدم و به سمت 
 .ساختمون رفتم

**** 

 

با خستگی دراز کشیدم. وقتی کلی وقت بیمار هات و عقب 
 .شه دیگهبکشی همین می

با دست مشغول ماساژ دادن سرم شدم و دوباره ذهنم پی 
ها امیدی که این روز ها بین تموم ناامیدی نامعلوم رفت. تن

 .هام داشتم

ام رو از روی توجه به سردردم، دست بردم و گوشیبی
 .عسلی کنارم برداشتم و قفلش رو زدم

 .وارد صفحه چت نامعلوم شدم و بهش پیام دادم



من به حرف هات خیلی فکر کردم و تصمیم گرفتم " -
دیدیم. دیگه رو میها همببینمت. باید خیلی زودتر از این

 ".فردا یه جا قرار بزار ببینمت

 .سریع سین زد و مشغول نوشتن شد

 .بعد از چند ثانیه پیامکش اومد

 !خوشحالم همچین تصمیمی گرفتی رفیق" -

 ".فردا تو کافه )؟( ساعت دوازده برای نهار منتظرتم

 .حالی تایپ کردمبا بی

 "تویی؟چجوری بفهمم بین اون همه آدم کدومشون " -

 .بعد چند ثانیه فرستاد

 "خوایی جنسیتم و بدونی؟می" -

دادیم لبخند کم جونی زدم. ما تموم این سال ها اجازه نمی
 .خوام بدونمپرسه میجنسیتمون لو بره و حاال خودش می

خواد فردا که دیدمت با لبخند تایپ کردم: "نه... دلم می
 "متوجه بشم

پوشم و قبل از تو میرم می فرستاد: "من فردا یه لباس قرمز
که مطمئن هم بشیم، با ورود هر فرد جدیدی و برای این

 "گیرم. خوبه؟به کافه گوشیم رو باال می



 ." ای براش فرستادمدوباره لبخندی زدم و "خوبه

 .ذوق دیدنش رو داشتم

ازش خداحافظی کردم و چشم هام و رو هم گذاشتم تا موقع 
ب بشه؛ اما ذوق دیدنش شام یکم بخوابم و سردردم خو

 .داداجازه خوابیدن و بهم نمی

اون تو این حال و روزی که هیچ دلیلی برای لبخندم نیست، 
 .باعث لبخندم شده

طور که این نُه سال برام امیدوارم فرد خوبی باشه و همون
 .دوست خوبی بود، تو ادامه هم دوست خوبی بمونه

**** 

ی دم که با نگاه خیرهغلطی زدم و چشم هام و از هم باز کر
 .شروین رو به رو شدم

سریع نگاهم و ازش گرفت و از حالت دراز کش خارج 
ام کشیدم و نگاهی به ساعت شدم. دستی به موهای ژولیده

دیواری مشکی روی دیوار انداختم. ساعت شیش عصر و 
 .دادنشون می

 .حتماً خیلی خسته شدی -

بی ندادم. چشم با صدای شروین، نگاهم و بهش دادم و جوا
زد و موهاش آشفته بود. از سر و هاش به قرمزی می



جوری ندیده بارید. تا حاال اینروش هم خستگی می
خواد باشه برای من مهم بودمش؛ البته هر جوری که می

 .نیست

ای زد و کنارم دراز کشید که با حرص از لبخند خسته
 .روی تخت پایین اومدم

ته و خشداری گفت: فقط به آرومی خندید و با لحن خس
 .خوام بالیی سرت بیارم. نمیخسته بودم

غلطی زد و بالشی که من روش خوابیده بودم و به سمت 
 .خودش کشوند و به آغوشش فشارش داد

 !البته فعالً  -

دندون هام رو از شدت عصبانیت روی هم فشار دادم و با 
 .قدم های بلند به سمت در رفتم

اتاق، به سمت اتاقی که شمیم  به محض بیرون اومدنم از
 .موند رفتمتوش می

. حداقل تو این خونه بزرگ، وجود اون هم برام خوب بود
موندم. تو کل عمرش تنها کار با یه غول روانی تنها نمی

درستی که انجام داده بود، همین نگه داشتن شمیم تو خونه 
 .بود



 هر چند شمیم خیلی سر به زیر و آروم بود و کمتر پیش
اومد به اومد از اتاقش بیرون بیاد و وقتی هم بیرون میمی

 .زدزور حرف می

وقتی به اتاقش رفتم، طبق معمول یه گوشه نشسته بود و 
 .یه کتاب هم دستش بود

 .با دیدنم لبخندی زد و از جاش بلند شد

ببخشید مزاحمت شدم. اومدم بگم میایی بریم شام  -
 بخوریم؟

 .دست هام و گرفت با لبخند به سمتم اومد و

خواستم یکم دیگه مراحمی عزیزم. البته که میام. می -
 .بخونم و خودم بیام

همراهش از اتاق بیرون رفتیم و به سمت آشپزخونه راه 
 .افتادیم

* 

 

شال بلند سفیدم رو روی سرم مرتب کردم و نگاه آخری 
به تیپم انداختم. مانتو عروسکی صورتی با شلوار و شال 

 .ش پاشنه بلند صورتیسفید و کف



دونم اگه دونم تو این شرایط نباید رنگ شاد بپوشم. میمی
شه که نامزد جوری ببینه همه جا پخش میکسی من و این

 .سابق بوران تو نبودش خیلی خوشحالِ 

جوری خیلی بهتِر. حداقل تونم بفهمم؛ اما همینهمه رو می
 .بخاطر برنا

 .بخونه رفته بودشروین خونه نبود و شمیم هم به کتا

االن تنها مشکلم اون بادیگارد های مزاحم دم در بود که 
 .هیچ جوره اجازه خروج و به آدم نمیدن

ی به این بزرگی آهی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. خونه
 .باید یه دِر پشتی داشته باشه

ای که اینجا بودم، به غیر از  هنوز بعد از یه هفته
اتاقی که خودم توش میمونم،  آشپزخونه و اتاق شمیم و

 .ای نرفتمجای دیگه

شروین شب ها غیبش میزنه و صبح ها هم برای برداشتن 
 .وسایلش وارد اتاق میشه

 .وارد آشپزخونه شدم و نگاه گذاریی به اطراف انداختم

ای ترین بخش آشپزخونه قرار با دیدن دری که گوشه
 .داشت، ابرو هام باال پرید

 ر و ندیده بودم؟چرا تا حاال این د



سری تکون دادم و از طریق همون جا، سریع از خونه 
 .بردتبیرون رفتم. در پشتی کال به یه خیابون جدا می

برای تاکسی در حال حرکت دست تکون دادم و بعد از 
ایستادنش سوار شدم. بعد از چند دقیقه، به کافه مد نظرم 

 .رسیدم و کرایه رو پرداخت کردم

 .یدم و مرتبش کردم و وارد کافه شدمدستی به شالم کش

 .ی افراد کافه چرخوندمچشمم رو با دقت بین همه

کال دو تا خانم تنها با یه اکیپ چهار نفِر دختر و یه پسر 
دیدم داخل اش و نمیهم که پشت به من نشسته بود و چهره

 .کافه بودند

ای ترین بخش نگاهم رو بیشتر روی خانم تنهایی که گوشه
سته بود زوم کردم. یه مانتو بلند قرمز پوشیده بود. کافه نش

 .پوشهنامعلوم دیشب گفت لباس قرمز می

باز نگاهم رو به پسری که پشت به من نشسته بود دادم. 
 .اونم پیراهنش قرمز بود

گارسون کنارم اومد و پرسید که چی الزم دارم و چرا 
 خوام و رویشینم. منم بهش گفتم که چیزی نمیجایی نمی

 .نزدیک ترین صندلی نشستم

 .گوشیم رو از کیفم بیرون آوردم و به نامعلوم پیام دادم



 "ام، تو کجایی؟من االن توی کافه" -

 .ی کوتاه اومدپیامکش بعد از چند ثانیه

 "بینیسرت و بلند کنی من و می" -

اراده از هیجان دست هام شروع به وقتی این و خوندم بی
 .خیلی حس عجیب و جالبی دارهلرزش کرد. تصور کنید! 

با کمترین سرعت ممکن نگاه از صفحه گوشیم گرفتم و 
 .سرم رو باال آوردم

با دیدن دو تا تیله خوشرنگ عسلی، سریع از جام بلند 
 .شدم

نگاهی به سر تا پای هم دیگه انداختیم و همزمان و با لحن 
 کنجکاوی گفتیم: تو نامعلومی؟

 .بعد حرفمون آروم خندیدیم

ون صندلی که روش نشسته بودم رو برام کنار کشید تا هم
دوباره بشینم. خودش هم رو به روم نشست و دوباره بهم 

 .خیره شد

حس جالبی دارم. بعد از این همه سال تونستم شخص  -
 .مخفی که پشت دنیای مجازی قایم شده بود رو ببینم



چشم های خوش رنگش رو جمع کرد و همراهش چینی 
 .به بینیش داد

 ...شدم دنیز خامن قایم نمی -

 .با تعجب بین حرفش پریدم

 دونی؟تو اسم من و از کجا می -

 .با حرفم خندید با دست به اطراف اشاره کرد

جا تو رو بشناسن. تو نامزد سابق بوران فکر کنم همه این -
 نیستی مگه؟

با شنیدن اسم برنام و یادآوری خاطراتش، اشک به چشم 
 .شناسهدیگه هر کسی من و ببینه میهام هجوم آورد. 

پسر مقابلم انگار که متوجه تغییر حالتم شده باشه، با لحن 
 .پر انرژی گفت: خب خب خانم نامعلوم، من سورنم

ی چشمم رو گرفتم و لبخندی بهش با دست اشک گوشه
 .زدم

به صندلیش تکیه داد و دوباره با لبخند گفت: امم، بیست و 
ناسم. فکر کنم تو گفتگو هامم بهت هشت سالمه و یه روانش

 .گفته بودم دکترم

 .دکتر با روانشناس یه دنیا تفاوتشه -



 .دستی به موهاش کشید و خندید

دونی همه دکتریم دیگه، خالصه که تا جایی هم که می -
مدتیه از کانادا برگشتم. و در آخر بگم که یه ازدواج 

 .ناموفق هم تو کانادا داشتم

ز قفل کرد و گفت: من بیوگرافی دست هاش و روی می
 .کاملی دادم. نوبت توئه

 .لبخند تلخی بهش زدم و یکم تو جام جابه جا شدم

زندگی من چیزی نیست که قابل گفتن باشه. یعنی  -
اونجوری که تو، کل زندگیت رو تو سه خط خالصه 

اش هم کنم سه تا دفتر تموم کردی، من بخوام خالصه
 .کنممی

ساعتش انداخت و گفت: حرف هات و با نگاه گذرایی به 
خوام همه واحد زمانی که دارم خریدارم. من امروز می

 ...ام و بدونم. دقت کن! همه چیزچیز رفیق چند ساله

 .چشم هام و ریز کردم و با حالت شکاکی بهش نگاه کردم

 از کجا مطمئن بشم تو همون نامعلومی؟ -

چشم های لوچش، بهم انداخت و با  نگاه عاقل اندر سفیه
 .گوشیش رو جلوم گرفت



ی پیام هامون هم هنوز که هنوِز رو پیوی من بود و همه
 .داشت. حتی اولین پیامی که فرستاده بودیم

با دست گوشیش رو پس زدم و حرفی نزدم که خودش 
کنن شب نامزدیت، تو به دونی؟! یه عده فکر میگفت: می

 یه اجبار تن دادی؟

گشاد شد. چطور تونسته بودن  با این حرفش چشم هام
 تشخیص بدن؟

 .شموایی اگه این حرف به گوش برنا برسه بدبخت می

ام نگاه اش به دستپاچگیسورن با چشم های ریز شده
کرد. سریع خودم و جمع و جور کردم و لبخند می

 .ای زدممسخره

 .مردم همه جور حرفی میزنن -

 .تکون دادداد، سرش و با لب هایی که بهم فشارشون می

اش و از پشتی صندلی گرفت و خودش و به سمتم تکیه
کشید. نگاه عسلی خوشرنگش و داخل چشم هام قفل کرد 
و با لحن آرومی گفت: من غم بزرگی رو تو چشم هات 

 .ی قدیمی به همراه دارهبینم. غمی که احتماالً ریشهمی

لبش رو با زبون خیس کرد و با لحن اطمینان بخشی ادامه 
بینم. مثل : من روانشناسم و روزانه کلی آدم مثل تو میداد



تو غمگین و ناامید؛ اما اونا قرار نیست همیشه مثل تو 
باقی بمونن و تو هم قرار نیست اینجوری باشی. اگه بهم 

تونه اعتماد کنی، به سورن نه، به نامعلوم اعتماد کنی، می
 .غم تو چشم هات و پاک کنه

اما حرف های قشنگ همیشه حرف هاش و دوست داشتم؛ 
 .سیرت قشنگی ندارن

 .ای به خودم کردمدستی به صورتم کشیدم و اشاره

خوایی پُز به نظرت من االن ناراحتم؟ اگه هم می -
 .روانشناس بودن تو بدی، باید بگم منم دکتر قلبم

 .ای آرومی کرد و سری برام تکون دادبا این حرفم خنده

 .بامزه هم هستی -

خورد و نگاهی به گارسون انداخت و رو به  اش وخنده
 من گفت: برای نهار چی سفارش بدیم؟

 .بدون فکر گفتم: پیتزا

 .حرفی نزد و با دست گارسون و صدا زد

خودش هم پیتزا سفارش داد و بعد رفتن گارسون دوباره 
 !خوایی بگی؟نمی رو بهم گفت: هنوز



یق لب هام و به جلو دادم و به چشم های خوشرنگش دق
دونم چرا اما رنگ چشم هاش بدجوری جذبم شدم. نمی
 .کرده بود

شناسم؛ سورن و یه شه میمن فقط نامعلوم و نُه سال می -
 .ساعت بیشتر نیست شناختم

مردمک هاش و چرخوند و با کالفگی دستش رو زیر 
 .اش گذاشتچونه

 !لجباز -

ابرویی باال انداختم و متعجب گفتم: این لجبازی نیست، 
 .احتیادِ 

 .خواست چیزی بگه که با اومدن گارسون ساکت شد

 .پیتزامون و همراه با نوشابه آورده بود

ی کوچیکی از پیتزام و برداشتم و گارسون که رفت، تیکه
 .تو دهنم گذاشتم

 دنیز خانم چندتا چندتا؟ -

با شنیدن صدای شروین، به یک باره کل بدنم ِسر شد و 
 .رسه، ثابت موندمبدنم نمیجوری که انگار خونی به 



دونستم چه چیزایی جلوتر اومد و با لبخندی که فقط من می
ی سورن گذاشت و فشار پشتشه، دستش و روی شونه

 .آرومی بهش داد

 .سرش و آروم چرخوند و بهم نگاه کرد

تر؛ اما نه برای نگاهش ترسناک بود و لبخندش ترسناک
زی برای از دست ام و دیگه چیمن! نه برای منی که زخمی

 .دادن ندارم

 .سورن از جاش بلند شد و دست شروین و پس زد

از جام بلند شدم و رو بهش عصبی گفتم: تو چرا باید همه 
 جا باشی؟

برام مهم نبود که با رفتارم سورن و متوجه همه چیز 
و بهش بگم.  کنم؛ چون تصمیم گرفته بودم همه چیزممی

خواستم به ام بگم رو میچیز هایی که حتی نتونستم به آر
 .سورن بگم

شروین به سمتم برگشت و با لحن تهدید آمیزی گفت: تو 
 !برو تو ماشین

نگاه گذرایی به بادیگارد های پشت سرم انداختم و دوباره 
 .رو بهش عصبی گفتم: فکر کنم کسی که باید بره تویی



اش و از سورن گرفت و به سمت من نگاه به خون نشسته
و بین دستش محکم اسیر کرد و صورتش و  اومد. بازوم

به صورتم نزدیک کرد. جوری که فقط خودم بشنوم گفت: 
دادی هم خیانت پس به برنایی که جونت و براش می

 !کنیمی

. آتیش گرفتم. با حرفش چشم هام و محکم روی هم گذاشتم
 .سوختم و خاکستر شدم

 چشم هام و باز کردم و بازوم و از دستش کشیدم. بدون
ای غریدم: چی توجه به اطرافم، با عصبانیت کنترل نشده

 ...االن بلغور کردی؟ فکر کردی منم شبیه

 .و بگم ی حرفمبا گرفتن دهنم توسط یکی، نتونستم ادامه

ی کامیار بود که از پشت دهنم و گرفته بود و مانع ادامه
حرف هام شده بود. زیر گوشم به آرومی گفت: خانم شما 

 جایید؟دونید کنمی

اشک هام از شدت عصبانیت و درد، روی دست های 
 .شدکامیار ریخته می

سرم و که بلند کردم با سورن و شروینی که به جون هم 
افتاده بودن برخوردم. کل آدم های شروین تو کافه ریخته 

 .بردنبودن و داشتن آدمای حاضر و می



ه جا چه خبر شداز دیدن این صحنه ها ماتم برده بود. این
 بود؟

ی درد کامیار و با قدرت پس زدم. انگار که بخوام همه
 .هام و سر اون خالی کنم

به سرعت به سمت شروین و سورنی که داشتن همدیگه 
 .کردند رفتمرو داغون می

 کنید؟کار میهی! هی! شما دارید چی -

 .بازوی شروین و کشیدم؛ اما تکون کوچیکی هم نخورد

خیسم رو به کامیار غریدم: تو چرا با ناتوانی و چشم های 
 .کنی؟ این رئیس عوضی تو ببرشکاری نمی

فقط سرش و پایین انداخت. از شدت استرسی که اون لحظه 
به جونم افتاده بود، با صدای بلندی غریدم: ِد لعنتی حداقل 

 .سورن و بگیرش

با این حرفم به سمتشون رفت و بازو های سورن کم جون 
شدم. سورن دت شرمندگی آب میو گرفت. داشتم از ش

 .بدبخت که از چیزی خبر نداشت

شروین هم که انگار از مشت زدن های پی در پی که به 
صورت سورن زده بود خسته شده بود؛ به ستون پشت 

 .سرش تکیه داد



با نگرانی به سمت سورن رفتم و با شالم روی زخم 
 .اش و تمیز کردمگونه

 ...نمی من متاسفم، واقعا متاسفم! من -

دستش و که به معنای سکوت بلند کرد، باعث شد ساکت 
بشم و فقط با بغض بهش نگاه کنم. کافه خالیه خالی بود و 

 .جا بودیمفقط ما اون

 ی قلبته؟این کیه؟ البد صاحب نصف دیگه -

با شنیدن صدای شروین، اشک هام و پاک کردم و به 
لحن که حرفی بزنم، سورن با سمتش چرخیدم. قبل این

ام که قراره غمی که تو چشم های آرومی گفت: من کسی
 .کنه رو نابود کنماین دختر حکمرانی می

ی لبش کشید و جلوتر اومد و کنار من و دستی به گوشه
 .روبه شروین ایستاد

 !و این نابودی، یعنی نابودِی تو -

اش به شروین اشاره کرد و به سمت من با انگشت اشاره
 .برگشت

از چه قراِر. االن بیا پیتزامون  ی فهمیدم قضیهتا حدود -
 .و بخوریم که بعداً مفصل تعریف کنی

 .از رفتار های سورن خشکم زده بود



 !اونم دیوونه بود؟ وایی خدای من

 .میگه بیا پیتزامون و بخوریم

سرم و بین دست هام گرفتم که یهو نگاهم به جیب شروین 
و دستش گرفته  ی قرمز رنگافتاد. خیلی نامحسوس دکمه

 .کردبود و با انگشت شصتش نوازشش می

 .یه لحظه انگار قلبم از تپیدن ایستاد

من به قیمت جون برنا باهاش ازدواج کردم. قرار بود بعد 
 .از ازدواج لعنتیمون، اون عمل و انجام بده

سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که با حرکت آروم 
 .سرش اشاره کرد برم

خورد، تند تند رسی که مثل خوره جونم و میاز شدت است
 .سرم و تکون دادم و با قدم های تندی از کافه بیرون رفتم

سوار ماشین شروین که کلی بادیگارد دورش جمع بودند 
 .شدم و اشک هام و آزاد کردم

 

 «شروین»

**** 



همین که دنیز از کافه بیرون رفت، به سمت پسر مقابلم 
 .مبرگشتم و پوزخندی بهش زد

تونه با پسرای دیگه تونه برای برنا جون بده. میدنیز می
 .تونه عشق من و ببینهبیرون بره؛ اما نمی

دست هام و مشت کردم. هر دوتامون بهم خیره بودیم. من 
بازم داشتم حسی که چند سال پیش به سر کرده بودم و 

کردم و اون... انگار داشت با خودش تحلیل مرور می
 .اتفاقی افتادکرد که چه می

با همون پوزخند ثابتم گفتم: از چند وقت پیش دنیز و 
 شناختی؟

 .ی حرف و گرفت: نُه سال پیشخیلی تند ادامه

 !ابرویی باال انداختم. چه غلطا

من ده سال میشه کل زندگی دنیز و زیر نظر دارم و 
 .وقت این و توش ندیدمهیچ

لبش که داشت چند قدم جلو اومد و مقابلم ایستاد. دستی به 
 .اومد کشید و خونش و پاک کردازش خون می

بردم. چشم هام مثل همیشه از دیدن اون قرمزی لذت می
 .و بستم و لبخند لذت بخشی زدم

 !سادیسم -



 .کردچشم هام و باز کردم. با پوزخند نگاهم می

 .چشم هاش و ریز تر کرد و بهم دقیق شد

ن رنج و ناراحتی افراد مبتال به سادیسم معموال از دید -
کنند. این افراد از رفتار دیگران حس رضایت پیدا می

برند. افراد سادیسمی مدام حاالتی سادیسمی خود لذت می
دهند و مثل خشونت و پرخاشگری را از خود بروز می

افراد مبتال به سادیسم همچنین از نظر احساسی نیز از 
فراد دهند و به عنوان مثال این اخود خشونت نشان می

ای از خشونت شدید به نمایش عشق و محبتشان را با گونه
 .گذارندمی

سرم رو به سمت مخالفش کج کردم و به حرف هاش 
 .خندیدم

 !سادیسم

ام ایستاد و ادامه داد: درک جلوتر اومد و سینه به سینه
 .رفتار هات سخت نیست؛ چون تو یه مریضی

ی کت یقهدیگه خونم به جوش اومد و تو یه حرکت سریع، 
قرمز رنگش و بین دست هام مشت کرد و توی صورتش 
غریدم: تو چطور به خودت جرعت گفتن این حرف ها رو 

 ام؟دونی من کیدادی؟ تو اصالً می



اش نگاه سرکشش و از چشم هام به دست هام که روی یقه
بود داد و با یه حرکت خیلی سریع، دست هام و از روی 

 .اش پس زدیقه

ی که بین ابروهاش نشونده بود بهم خیره شد و با اخم عمیق
اش غرید: تو یه آدم ضعیفی که به با دندون های کلید شده

 .کمک یه دکتر برای ترمیم نیاز داره

از جیبش کارتی بیرون آورد و روی میز پرت کرد و 
 .کنمادامه داد: بیا مطبم. کمکت می

ت دوباره به لبش دست کشید و ادامه داد: در ضمن انگشت
 .هم نباید به دنیز بخوره

ی میز با بیرون رفتنش از شدت خشم مشت محکمی حواله
 .کردم و پشت بندش لگد محکمی هم بهش زدم

 ... !لعنتی! لعنتی! لعنتی -

با عصبانیت از کافه بیرون زدم و خطاب به کامیاری که 
دوید گفتم: اون مرتیکه با سر پایین دنبال قدم های بلندم می

 .کنید و میاریدشرو پیدا می

گاه و پیش بدون توجه بهش سوار ماشینم شدم و راه مخفی
 .گرفتم



طور که با یه دست فرمون و نگه داشته بودم، با همون
 .گشتماش میام داخل گوشی دنبال شمارهدست دیگه

اش و گرفتم و روی بلندگو وقتی پیداش کردم شماره
 .گذاشتم

مبارکت اسمم و لمس چه عجب! باالخره انگشت های  -
 ...کرد و

ای بین چرت و پرت گفتن هاش پریدم با خشم کنترل نشده
و غریدم: خفه شو! بازی داره به مراحل جدیدی کشیده 

 .میشه و بازیکن جدیدی هم وارد بازی شده

جا چه با لحن کنجکاوی گفت: واضع حرف بزن ببینم اون
 .خبره

وز دنیز و با کردم گفتم: امرطور که دنده عوض میهمون
یه پسِر ناآشنا تو کافه گرفتم. اسم پسِر سورن بود. 

 شناسی؟می

 نه! خب بعدش چی شد؟ -

 .تو جاده خاکی پیچیدم و سرعتم و کم کردم

ی ریز تهدیدش کردم و همه چیز هیچی، با اون کوچولو -
 .و جمع کردم



یهو صداش تغییر کرد و مثل چند لحظه پیش من عصبی 
هم به من هم به اون دنیز قول دادی که گفت: شروین! تو 

دونی . میعمل و انجام بدی؛ پس حق نداری زیرش بزنی
کنی. یکی نفرت که اگه زیرش بزنی از دو نظر ضرر می

دنیز که ازت بیشتر میشه و یکی من که زیر همه چیز 
 .میزنم

ی آخرش زدم و از شدت خشم فرمون پوزخندی به جمله
ً زیر چی حمق میو بین مشتم فشردم. اون ا خواد دقیقا

 بزنه؟

جوری ادامه بدم گفت. اگه اینولی راجب دنیز راست می 
 .گیرهفقط نفرتش ازم شدت می

 .آرنجم و روی شیشه گذاشتم و مشتم و کنار لبم قرار دادم

تونه اگه جون برنا از خطر دور بشه، دنیز دوباره می -
 .گردمرمیی اولم بپیشش برگرده و این یعنی من به خونه

ی بلندی سر داد که روی اعصابم خدشه با این حرفم خنده
 .انداخت

 .گاه رسیدم و ماشینم و متوقف کردمبه مخفی

از ماشین پیاده شدم و گوشی رو از روی آیفون کنار زدم 
 .و به گوشم چسپوندم



کردم باهوش تر اش گفت: فکر میبا لحن آغشته به خنده
 .باشی

 ام غریدم: بنال ببینم فکرت چیه؟هبا دندون های کلید شد

تر برای صداش جدی شد و گفت: باید یه دلیل قوی
 .داشتن دنیز داشته باشینگه

رسید و طی کردم و راه زیرزمینی که با پله به پایین می
ِِ بنال دیگه  .با خشم و ناآرومی رو به گوشی غریدم: ِد

ه با لحن آروم و جدی گفت: دنیز باید ازت حامله بشه. اگ
 .تونه ازت دور بشهمادر بشه هیچ جوره نمی

 .با حرفش از حرکت ایستادم و لبخند کجی زدم

نه خوشم اومد باهوشی؛ ولی دنیز حاضر نیست بهم نگاه  -
 .کنه

این دفعه با لحن ترسناکی مثل خودم گفت: پس فقط یه راه 
 !مونه و اون هم، تجاوزِ باقی می

**** 

 

 «دنیز»

**** 



ر شده بود و بغض بدی گلوم و فشار چشم هام از اشک پ
 .داد. اولین دیدارم با سورن، بالیی نموند سرم نیادمی

که از چیزی خبر داشته باشه با اون روانی بیچاره بدون این
 .در افتاد

داد. دادم جواب نمیهر چند به گوشیش پیامک می
 .وقت نداشتماش و که هیچشماره

 .شدمداشتم از نگرانی نصفه جون می

 !نکنه شروین بالیی سرش بیاره؟

قراری بلند شدم و با دست دهنم و گرفتم. با قدم های با بی
 .قرارم شروع به پیمودن مسافت اتاق کردمبی

قراری به خدا پناه برده بودم که محافظ سورن زیر لب با بی
 .باشه

 .در اتاق باز شد و شروین به داخل اومد

 .رو نبینهسریع اشک هام و پاک کردم تا ضعفم 

جلو رفتم با صدای آرومی گفتم: مطمئنم که کاری به 
 سورن نداشتی. درسته؟



لبخند کجی زد و انگشت شصتش رو کنار لبش قرار داد 
و بدون توجه به سوالم، به سمت کمد رفت و داخلش 

 .مشغول گشتن شد

جلوتر رفتم و عصبی تر گفتم: ازت یه سوال پرسیدم. 
 سورن حالش خوبه؟

لوار زنونه قرمز رنگ از داخل کمد بیرون یه کت و ش
 .کشید و روی تخت گذاشت

 .سرش و بلند کرد و با لبخند بهم نگاه کرد

 .شیبا این خیلی خوشگل می -

جلوتر رفتم و با تشر فریاد زدم: با توأم! دارم میگم سورن 
 چرا جواب هیچی رو نمیده؟ بالیی سرش آوردی؟

و مشت محکمی به  با صدای بلندم آرامشش و از دست داد
 .ی تخت زد که دست من به جاش درد گرفتمیله

گیرم. بال هم هنوز سرش راجب اون بعداً تصمیم می -
 .نیومده؛ ولی میاد نگران نباش

خواست بتونم بکشمش و خودم زدم و دلم مینفس نفس می
 .و خالص کنم

به کت و شلوار روی تخت اشاره کرد و گفت: امشب دختر 
 .جا. خودت و آماده کنمامزدش میاد اینام با نخاله



 .با درد جیغ زدم

کدوم از حرف نه! تا زمانی که سورن و نبینم به هیچ -
 .هات گوش نمیدم

ی قرمز ابرویی باال انداخت و متعجب گفت: حتی اگه دکمه
 و بزنم؟

 قدر عوضی بود؟دوباره با حرفش سکوت کردم. چرا این

ه بار از اون حرف نزن. ای گفتم: یبا لحن آروم و خسته
 !لعنتی یه بار

ام رو به سمت باال جلوتر رفتم و با دست موهای شقیقه
 .هدایت کردم

خوام اون هم سورن هیچ ارتباطی با من نداره. من نمی -
 .وارد بازی کثیف تو بشه

لب پایینش رو به داخل برد و چشم هاش و یه دور باز و 
 .بسته کرد

 کرد؟ هان؟کار میکافه چی پس با تو سر یه میز، تو -

نگاهم رو ازش گرفتم و از اول آشناییم با نامعلوم رو براش 
 .تعریف کردم تا قراری که برای دیدن هم گذاشتیم



آخر سر پوزخندی زد و گفت: انتظار داری داستانت و 
 ...باور کنم؟ مگه میشه نُه سال با یکی باش

 .عصبی بین حرفش پریدم

کنی یا نه. من فقط که باور می ببین! برام مهم نیست -
عاشق برنا بودم و هیچ وقت هم بهش خیانت نکردم. هنوز 

 .کنمهم هستم و خیانت هم نمی

 با حرفم رنگ نگاهش عوض شد. غم بود؟

 .دونم؛ اما یه چیز ناشناخته تو چشم هاش دیدمنمی

 !حس سرشکستگی و خورد شدن

 .گنگ بود، چشم هاش خیلی گنگ بود

رو از چشم هاش گرفتم و با لحن آرومی گفتم: سریع نگاهم 
 .دونم سورن و گرفتی و االن پیش آدماتهلطفاً! می

دوباره سرم رو بلند کردم و ادامه دادم: اگه ادعات میشه 
 .عاشقمی، کاری بهش نداشته باش

با این حرفم لبخند کجی زد و گوشیش و از جیبش بیرون 
 .آورد

ی عشق داخل چشم هام اگه چشم هات و باز کنی، متوجه -
شی. تو فقط سعی کردی چشم هات و رو همه ببندی و می



رو تصاویری که گذشته تو ذهنت کاشته تمرکز کنی. یه 
ات بار اون دو تیله جادویی رو باز کن و با حال و آینده

 .برخورد کن

ی من تو نیستی به حرفش پوزخند زدم و خواستم بگم آینده
که رو به گوشیش زد ساکت  بلکه برناست؛ اما با حرفی

 .شدم

 .ولش کنید. بزارید بره -

 !لحنش خیلی سرد بود. اون با همه سرد بود بجز من

 .اراده لبخند آرومی زدم. پس باالخره آزادش کردبی

 .گوشیش و روی تخت پرت کرد و به لباس ها اشاره کرد

حاال تو هم بپوش و امشب نقش یه همسر عاشق و برام  -
 .بازی کن

 .گفت و از اتاق بیرون رفت این

**** 

 

با قیافه پوکرم به کف سرامیک ها زل زده بودم و منتظر 
 .اومدن مهمون شروین بودم



دونم مشکل شمیم چی بود که از وقتی فهمید قراِر دختر نمی
 .مونهی دوستش میاش بیاد، گفت که امشب و خونهخاله

یز و کرد که نزنم همه چشروین هم که مدام یادآوری می
 .خراب کنم

 .دیگه از دستش خسته شده بودم

 .با شنیدن صدای در، شروین بلند شد تا به استقبالشون بره

بعد از چند لحظه همراه یه دختر و پسر خوش پوش وارد 
 .پذیرایی شد

ای تحویل دختر چشم به اجبار بلند شدم و لبخند کج و کوله
 .مشکی مقابلم دادم و باهاش دست دادم

 .عزیزم خوش اومدیدسالم  -

لبخند عجیبی زد و سر تا پام و برانداز کرد و گفت: خیلی 
 .ممنون عروس خانم

شروین کنارم ایستاد و کمرم و گرفت و به سمت خودش 
کشید. غیر از زدن لبخند های مسخره و دروغینم، هیچ 

 .راهی نداشتم

 .ی منعشقم این عسِل دختر خاله -



ادامه داد: و ایشون هم دستش و سمت مرد کناریش برد و 
 .ی عسلبابِک، نامزد و شوهر آینده

 .با بابک هم دست دادم و خوش اومد گفتم

بعد از مراحل آشناییمون که فقط با خنده های زوریم 
 .گذشت، نشستیم و شروین مجبورم کرد چسپیده بهش بشینم

جوری که کامل توی بغلش بودم و اون هر از گاهی موهام 
 .تونستم از کارش اعتراض کنمحتی نمیبوسید و من و می

 .خوردحالم از خودم بهم می

همش دنبال بهونه بودم که این عسل اون دوتا چشم های 
وزغیش و از روی ما برداره تا بتونم یه جوری به این 

 .خوام تو بغلت باشمحالی کنم نمی

قدر فکر و ذهنم درگیر بود که حتی صداشون هم اون
که بخوام تو بحث های به این نشنوم؛ دیگه چه برسه

 .مزخرف تر از خودشون شرکت کنم

با صدای شروین که همراه تکون دادنم بلند شد به خودم 
 .اومدم

 عشقم کجایی؟ -

خواست تا جایی که میشه از خودم دورش کنم و دلم می
سرش داد بزنم: من عشق تو نیستم لعنتی؛ اما فقط سرم و 



گفت: عزیزم میگم خیلی تکون دادم و حرفی نزدم که عسل 
 ...جوری عروسی گرفتید. نه جشنی، نه مهمونیبد شد این

لب هام و به معنی یه لبخند عصبی کش دادم و گفتم: پس 
 کار کنیم عزیزم؟ کل دنیا رو دعوت کنیم؟خواستی چیمی

 .اراده چشم هام پر شدبا این حرفم بی

 .برنا کل دنیا رو برای عروسیمون دعوت کرد

مزخرفی سر داد و گفت: دنیا رو که فقط بوران ی خنده
تونه دعوت کنه؛ اما فامیل و اطرافیان و شروین جان می
 .تونست دعوت کنهمی

 .بابک هم خندید و گفت: دقیقاً شروین خان

االن نفهمیدم این دوتا به من توهین کردن یا به شروین؛ 
 .اما هر چی که بود از هیچ کدوم خوشم نیومد

 .دونست که حاضر نبود تحملشون کنهمی شمیم یه چیزی

شروین باالخره دستش و از دور کمرم باز کرد و هر دو 
دستش رو روی زانو هاش گذاشت و گفت: عشق به جشن 
های مجلل و بزرگ نیست؛ به قلب بزرگ و مجلل 

 .گردهبرمی

بابک و عسل براش واو کشیدن و دوباره چرت و پرتشون 
 .از سر گرفت



چجوری گذشت؛ اما هر چی که بود  دونماصالً نمی
 .باالخره گذشت و اینا رفتن

از در فاصله گرفتم که برم داخل، اما شروین دستم رو 
 .کشید و به سمت خودش برگردوند

 .از رفتار های امشبت خوشم نیومد -

 .بازوم و از دستش کشیدم و عصبی خندیدم

ای گفتم: کف دست هام و بهم چسپوندم و با لحن مسخره
متاسفم شروین خان، این دفعه بیشتر روی  جدی؟ اوه

 .کنمرفتارم دقت می

 .سریع تغییر حالت دادم و با جدیت گفتم: زیاد فاز برندار

رفتم طور که پله ها رو باال میبهش پشت کردم و همون
 .ادامه دادم: فردا باید خودت همه چیز و به برنا بگی

خواستم در و که با اعصاب خوردی وارد اتاق شدم. همین
 .بهم بکوبم، چیزی مانع بسته شدنش شد

ای به سمت در چرخیدم که با دیدن شروین پشت در، یکه
 کنی؟کار میجا چیخوردم و عصبی گفتم: تو این

 .با قدم های آروم به داخل اومد و در و پشت سرش بست



نگاه عجیبی به سر تا پام انداخت و با لبخند کجی کنج لبش 
 .اتاق منهجا گفت: این

 .کیفم و روی تخت پرت کردم و با خشم گفتم: پس بهتر

خواستم از کنارش رد بشم و از اتاق بیرون برم که بازوم 
 .و اسیر دست هاش کرد و من و به سمت خودش کشید

نگاه خمارش و از چشم هام به سمت لب هام هل داد و 
 .لبخندش پررنگ تر شد

 .آوردماز کارش سر در نمی

کردم؛ اما عین کردن بازوم از دستش تقال میبرای خارج 
 .خیالش هم نبود

 .ٱومد که با حرفش کل بدنم ِسر شددیگه داشت اشکم درمی

نکنه فکر کردی همیشه قراِر از من دور باشی و منم  -
 ساکت بشینم؟

با یه حرکت بازوم و کشید که باعث شد کامل داخل 
 .آغوشش بیوفتم

افزایش دادم و با بغض با این حرکتش شدت تقال هام و 
کنی؟ تو بهم قول داده بودی. قرار کار میگفتم: داری چی

 ...نبود



 .با قدرت روی تخت پرت شدم و حرفم قطع شد

که بخواد کاری بکنه سریع بلند شدم؛ اما تند قبل از این
روی تخت افتاد و بازو هام و به عقب هل داد که دوباره 

 .روی تخت افتادم

 .و با فریاد به تنها پناهم پناه بردم جیغ بلندی کشیدم

 . ...شمیم -

خیالش و به اشک هام دوخت و با لبخند ثابتش نگاه بی
 جا نیست؟گفت: یادت رفته بود که اون این

ام شدت گرفت و دوباره تقال که رفته، گریهبا یادآوری این
خوردم و خودم و تاب هام و افزایش دادم. تند تند ول می

 .ها بودقدرت شروین خیلی بیشتر از این دادم؛ امامی

 .سرش و به داخل موهام فرو برد و نفس من و برید

شد. لبخند هاش و تصاویر برنا از جلوی چشم هام رد می
 ...اخم هاش

 !ایمن مال برنا بودم؛ نه کس دیگه

پناهم قطع شد با حرکت بعدیش، جیغ و داد و فریاد های بی
 .و تو نطفم خفه شد

**** 



پاهام و تو شکمم جمع کرده بودم و به یه نقطه نامعلوم 
 .لرزید و حس سرما داشتمخیره بودم. کل بدنم می

رفت؛ چون سرمایی که دیگه با هیچ گرمایی از بین نمی
دیگه منجمد شده بودم. دیگه خون توی رگ هام یخ که نه، 

 .کامالً از بین رفته بود

ه بودم. هنوز دادم. هنوز شوک زدآروم خودم و تاب می
 ...گیج بودم. اون با من

با یادآوریشون جیغ بلندی از درد کشیدم و جا شمعی که 
ای برای تزیین روی میز آرایشی بود و برداشتم و به گوشه

 .پرت کردم

بغضی که از شدت بهت شکسته نشده بود، همراه هق هق 
 .های بلند و دردآورم آزاد شد

کردم؛ اما حتی گریه میکشیدم و با تموم توانم جیغ می
 .شدای از زخم هام ترمیم نمیذره

 !حتی یه ذره

 .در اتاقم با شتاب باز شد و شمیم با قیافه آشفته وارد شد

نگاهش و تو کل اتاق چرخوند و آخرش روی منی که 
ای ترین بخش اتاق، پایین تخت و نزدیک میز آرایش گوشه

 .نشسته بودم توقف کرد



 ؟با نگرانی گفت: خوبی

اراده خودم و تو تند به سمتم اومد و کنارم زانو زد. بی
 .بغلش انداختم

خواست کرد و زیر لب ازم میبا دست موهام و نوازش می
 آروم باشم؛ اما چجوری؟

 .دستی به صورتم کشیدم و از بغلش بیرون اومدم

نگاهی به اطراف انداخت و با لحن آرومی گفت: چه اتفاقی 
 ؟ تو چرا تو این وضعیتی؟افتاده؟ داداشم کجاست

 .لبم و گاز گرفتم تا دوباره هق هقم به هوا نره

 تو... فیلم شب عروسی من... با برنا رو دیدی؟ -

ام و با لحن ضعیف و خشدار بیان کردم که قدری جملهاون
 .تو فهمیدن شمیم شک داشتم

دست هام و با دست های گرمش گرفت و به آرومی فشار 
 .داد

 پرسی؟آره، چرا می -

دونستم شمیم شبیه شروین اش گذاشتم. میسرم و روی سینه
 .نیست. اون خوبه، مهربون و با درکِ 



با بغض لب زدم: فکر کردی برنای خودم و بخاطر داداش 
 تو ترک کردم؟

یهو شوکه سرم و از خودش فاصله داد و به صورت خیس 
از اشکم نگاه کرد و سرش و با شکاکی و بهت چپ کرد 

ه دادم: داداش روانی تو من و به جون عشقم تهدیدم که ادام
 ...کرد. من مجبور شدم باهاش ازدواج کنم و حاال

 .سرم و زیر انداختم و مالفه سفید دورم و چنگ زدم

 .اون به من تجاوز کرد -

 .با حرفم هین بلندی کشید و با ناباروری بلند شد

توجه حالم به قدری بد بود که نتونم به رفتار های شمیم 
 .نشون بدم

خواست اتفاقات ی تخت تکیه دادم. دلم میسرم و به لبه
 .دیشب از ذهنم پاک بشه

 .شمیم دوباره کنارم نشست و دست هام و گرم گرفت

 .دونم چی بگممن، نمی -

 .دستی به چشم هام کشیدم و لبخند تلخی زدم

 .هیچی، چیزی نگو. قرار هم نیست چیزی بگی -



خودم بسته بودم بلند شدم و راه حموم ای که دور با مالفه
 .رو پیش گرفتم

کردم. من کثیف بودم؛ خیلی باید بدن نجسم و پاک می
 ...کثیف

 .وارد حموم شدم و مالفه رو زیر پاهام انداختم

دوش و باز کردم و زیرش ایستادم. دمای آب برام اهمیت 
کرد و اگه گرم بود، نداشت. اگه سرد بود منجمدم می

 ...کالبد نجسم رو سوزوندمی

لیف و به صابون آغشته کردم و با تموم توان روی بدنم 
 .کشیدم

کشیدم. دردش برام همه جای بدنم و با قدرت لیف می
اهمیت نداشت. من روحم زخمی بود؛ پس چرا جسمم 

 زخمی نباشه؟

 .شدمکشیدم تمیز نمیشدم؛ هر چقدر محکم تر میتمیز نمی

 .شدمدادم؛ اما خالی نمیمیزدم و به شروین فحش جیغ می

 .ای پرت کردم و جیغ بلندی کشیدمآخر سر لیف و به گوشه

*** 

 .شمیم قاشق و به لبم نزدیک کرد؛ اما لب باز نکردم



با لحن آرومی لب زد: دنیز لطفاً! یکم بخور. خیلی ضعیف 
 .شدی

خواست فقط سرم و کج کردم و چیزی نگفتم. دلم نمی
 .ُمردموری میجهیچی بخورم. شاید این

همه چیز و به شمیم گفتم. ماتش برده بود. براش عجیب 
 .ای که برادرش برام ساخته بودبود زندگی

 .همون لحظه در اتاق باز شد و شروین وارد اتاق شد

 .با دیدنش فقط نفرت بود که به سمتم هجوم آورد

که فرصت تحلیل و بهش بدم، از جام بلند شدم و قبل از این
 .دنش حمله بردمبه سمت گر

 .محکم با دستم گردنش و اسیر کردم و با قدرت فشار دادم

شمیم از ترس جیغ کوتاهی کشید و سمتم اومد تا کنارم 
 .بکشه

شروین اولش از کارم شوکه شد؛ اما بعدش به نگاه سیاهش 
 .تونم بالیی سرش بیارمکرد نمیخیالی داد. فکر میبی

جایی که تونستم راه فشار دست هام و بیشتر کردم و تا 
 .نفسش و بستم



شد به تالشش برای با چشم هایی که هی پر و خالی می
 .نفس کشیدن خیره بود

از تو عوضی تر تو کل عمرم ندیدم. ازت شکایت  -
گردم. کنم و پیش عشق خودم برمیکنم. من ترکت میمی

 .تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد

قدری ناتوانی یفی، تو اونبا فریاد ادامه دادم: تو یه آدم ضع
که برای به دست آوردن من دست به هر کثافت کاری 

 .زدی

وقت با صدای بلندتری ادامه دادم: تو ناتوانی! هیچ
کنه کثافت. تو بخشمت. آه من هیچ وقت ولت نمینمی
 خوایی با این کار هات عاشقت بشم؟می

جیغ بلندی کشیدم و دندون هام روی هم فشار دادم و توی 
 !صورتش غریدم: عشق من فقط برناست... بفهم

کشه؛ شمیم که دید برادرش داره نفس های آخرش و می
کنه، محکم کمرم و گرفت و به اما کوچکترین دفاعی نمی

 .سمت خودش کشید

 .دیگه آروم شده بودم؛ برای همین خودم گلوش و ول کردم

 من آدم ُکش نبودم. مگه من شیش ساِل زندگیم و با یه قاتل
 سر نکردم؟ پس چرا چیزی ازش یاد نگرفتم؟



مو نابود چرا یاد نگرفتم بتونم پست فطرت های زندگی
 کنم؟

 چرا؟

من که روی زمین نشستم، شمیم پا تند کرد و از اتاق 
 بیرون رفت. خواست تنها باشیم که چی؟

داد سمت طور که گردنش و ماساژ میشروین هم همون
 .سرویس بهداشتی رفت

 .ه دست هام خیره شدماراده ببی

من نتونستم بکشمش. من دختری نیستم که دشمنش و 
 .کشتمشبکشه؛ اما کاشکی بودم. کاش جرعت داشتم و می

کرد؛ اما تا ابد آروم حداقل یه سال عذاب وجدان اذیتم می
 .شدممی

ی تو دستش برگشت و با لحن آرومی گفت: اومده با حوله
فهمیده. امشب عمل بودم بهت بگم بورانت همه چیز و 

 .کنهمی

با این حرفش ضربان قلبم جون گرفت. نگاه براقم و باال 
 .زدماراده لبخند میآوردم و بهش دوختم. بی

چشم هاش و یه دور باز و بسته کرد و کنارم روی پاهاش 
 .نشست



حرفی نزدم که خودش خیره به چشم هام لب زد: داره 
 .کنهازدواج می

 تموم حال خوبم پر کشید. ازدواج؟ یه لحظه قلبم ایستاد و

 منظورش چی بود؟

ترسیدم که بپرسم و جوابش اون چیزی نباشه که می
 .خواممی

اومد و حس خفگی شدیدی بهم غالب شده نفسم باال نمی
  .بود

خودش ادامه داد: کسی که داری بخاطرش بال بال 
 .کنهزنی، داره ازدواج میمی

 .پودر کرد با حرفش تیر آخر و زد و قلبم رو

 !برنای من؟

کنی لبخند عصبی زدم و با صدای بلندی غریدم: فکر می
 !کنم؟ مگه احمقمچرندیاتت و باور می

گوشیش و جلوم انداخت و با غم ناآشنای چشم هاش 
 .همچنان بهم خیره موند

 .یه سر به رسانه ها بزن -



با دست های لرزونم گوشیش و برداشتم و مشغول خوندن 
 .برنا برای طرفدار هاش گذاشته بود پستی شدم که

هیچ چیز ابدی نیست. دقیقاً مثل عشقی که به اشتباه وارد "
شه؛ اما همین عشق و با یه عشق جدید میشه پر قلبت می

 "کرد. به زندگیم خوش اومدی دلبرم

 .گوشی از دستم لغزید و اشک هام جاری شد

 دلبرش کیه؟ عشق من و با چه عشقی پر کرده؟

طور که از اتاق خارج جاش بلند شد و همون شروین از
 .شد لب زد: سلناستمی

 «برنا»

 .چنگی به موهام زدم و روی تخت نشستم

گفت بدون اون نگاهم خیره به عکسش بود و قلبم هنوز می
 .شه؛ اما این وسط عقل هم هستنمی

 .کنهعقلی که داره من و از این دلشکستگی دور می

 ازش یه پسر هم دارم؟ چه کسی بهتر از سلنایی که

مگه اون شب عروسیمون، شبی که با کلی ذوق ساخته 
 بودم رو همراه یه غریبه خراب نکرد؟



اون دنیا و زندگی من و با خاک یکسان کرد؛ اما نشونش 
 .میدم من به اون وصل نبود

 .لبخند تلخی زدم و قاب عکسش رو نوازش کردم

ام بگم قلبم خوخوام بگم وصلت نیستم. میدونی؟ میمی -
خوام بگم اون شب با اون کارت گیِر چشم هات نیست. می

 ُمردی و تموم شدی؛ اما مگه میشه؟

 .سرم رو کج کردم و به لبخند زیباش تلخ خندیدم

 از این لبخند ها برای اون هم میزنی؟ -

 .ی تخت زدمبا این فکر مشت محکمی به لبه

م و زیر با ورود دکتر به اتاق، قاب دنیز و برعکس کرد
 .بالشتم گذاشتم

 .افکارم رو مرتب کردم و به دکتر سالم دادم

ی داخل دستش نگاه گذرایی انداخت و رو به من به برگه
 .گفت: بوران خان شما باید خیلی به خوراکتون دقت کنید

این بمب خیلی خیلی حساسه. معلومه کسی که جا سازیش 
شما رو  کرده با استفاده از امکانات خود بمب، دردی که

اتون قرار داده. جا بیایید رو، داخل معدهوادار کرد به این
 .یعنی اون خودش خواسته متوجه این بمب بشید



ام ام کشیدم و با اخم غلیظی که بین پیشونیدستی به معده
نشسته بود رو به دکتر گفتم: مگه میشه یه همچین بمبی 

 قدر کوچیک باشه کهوجود داشته باشه؟ چیزی که اون
ی یه آدم جا بشه؟ مطمئنید که نتایج عکس داخل معده

 برداری هاتون این شده؟

دکتر سرش رو بلند کرد و با لحن محکم و جدی گفت: 
ام راستش بوران خان، همچین موردی رو هرگز تو زندگی

ندیدم. انگار یه نوع کامالً خاص و کمیاِب. دشمنتون هدف 
 .بزرگی پشت کارش داشته

ع بدم تا یه ساعت دیگه برای عملتون اومدم بهتون اطال
آماده باشید. عمل سختی رو در پیش داریم و باید سریع تر 

 .اقدام کنیم

 .سری تکون دادم و دکتر از اتاق بیرون رفت

 یعنی کی دست به همچین کاری زده؟

دشمن؟! تو کار من دشمن نباشه تعجب برانگیِز؛ اما چرا 
 تا حاال خودش و نشون نداده؟

 .جا بودهاین بمب خیلی وقِت جاش این شاید هم

**** 

 



 «دنیز»

چرخید و مدام از حالم شمیم مثل پروانه دورم می
 .پرسید. نای حرف زدن تو تنم نمونده بودمی

ی خوشی های داخلش رو به زندگیم داشت آروم آروم همه
 .کردبیرون پرت می

 .دیگه نمونده بود. داخلش هیچ خوشی نمونده بود

کنارم روی تخت نشست و با چشم هایی که برق شمیم یهو 
میزد و لبخند کم جونی که روی لبش بود گفت: دنیز من 

 .یه فکری دارم

سرم رو به معنی "چی" تکون دادم که گفت: به برنا زنگ 
بزن. بهش بگو این کار و نکنه. حاال که خطری تهدیدش 

 .کنهنمی

 .پوزخندی زدم و سرم رو روی پاهام گذاشتم

 .شناسیر داداشت و نمیانگا -

شناسم! اما اگه خودت دست به کار قراری گفت: میبا بی
 .نشی دیگه هیچ وقت کاری از دستت بر نمیاد

 !لطفاً دنیز

 .نگاهم رو باال آوردم و عمیق به چشم هاش دادم



 کنه؟یعنی برنا االن من و قبول می -

 .ی آرومی به زانوم زدشمیم با حرفم ضربه

شدی. اون داره برای انتقام این کار و انجام دیوونه که ن -
 میده. مگه فراموش کردن یه عشق راحته؟

تونه راحت گفت. اون اگه واقعاً عاشقم باشه نمیدرست می
 .ازم بگذره

 .با این فکر دوباره بغضم راه خودش و باز کرد

 .ام و از تخت گرفتم و درست نشستمتکیه

میرم. تو یه کاری شمیم یه کاری کن. من بدون برنا می -
 .کن

 .دست هام و گرفت و فشار آرومی داد

 .باشه عزیزم باشه. شماره برنا رو بهم بده -

سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: نه! نه! به برنا زنگ 
 .نزن. آرشام، اون بهترِ 

 .با حرفم به وضوح تونستم تغییر حالتش رو بفهمم

تو تک تک نگاهش و ازم دزید و با استرس مشخصی که 
حرکاتش پیدا بود گفت: منظورت آرشام بهدادیه؟ دستیاِر 

 برنا؟



 شناسیش؟اشک هام و پاک کردم و با شکاکی گفتم: می

دستی به گوشش کشید و آروم گفت: خوب آره، یه بار تو 
 .ی من و دارهکتاب خونه دیدمش. شماره

 .شمیم مشکوک میزد؛ اما االن وقت این حرف ها نبود

روی میز کنارم برداشتم و سیمکارت دوم گوشیم و از 
ام و نداشت گوشی رو فعال کردم. حتی برنا هم این شماره

 .و برای مواقع خاص خریده بودم

 .ی آرشام و گرفتم و گوشی رو به شمیم دادمشماره

 .شناسهبا لحن آرومی گفت: صدام و می

خورد تند گفتم: عوض کن طور که گوشی بوق میهمون
 ...باید بگی چطور باهاش آشنا یکم. بعدش هم

 .آرشام که جواب داد ساکت شدم

 .سالم بفرمایید -

 .شمیم گازی از لبش گرفت و با استرس بهم خیره شد

بهش اشاره کردم یه چیزی بگه که دوباره آرشام گفت: کی 
 پشت خطه؟

شمیم صداش و صاف کرد و بینیش و گرفت و با صدای 
 .تو دماغی شروع به صحبت کرد



م! من باهاتون تماس گرفتم تا به بوران خان بفهمونید سال -
 .پاشهبا ازدواجش زندگی خیلی ها رو از هم می

نگاهی به من انداخت. حتی یه مقدمه چینی هم نداشت. با 
 .سر اشاره کردم ادامه بده

تونید این کار و انجام رو به گوشی ادامه داد: فقط شما می
 .بدید

الی گفت: چی داری میگی؟ شما حآرشام با لحن کالفه و بی
 کی هستید و از طرف کی تماس گرفتید؟

با استرس به من نگاهی انداخت. با دست اشاره کردم از 
 .من اسمی نبره

آب دهنش و قورت داد و با همون استرش گفت: ببینید! 
که من کی هستم اهمیتی نداره. شما فقط به حرفم االن این

 .از این ازدواج منع کنیدعمل کنید و سعی کنید دوستتون و 

یهو آرشام با لحن عصبی گفت: کسی که ترک کرد دوست 
 .من نبود

شمیم نگاه غمگینش رو به عمق چشم های گریونم دوخت 
و با لحن خشکی گفت: همیشه ترک کردن به معنای جدایی 

تونه سبب جلوگیری از جدایی نیست. گاهی ترک کردن می
 .ی خودتوناش بر عهدههم بشه. من هشدارم رو دادم. بقیه



آرشام خواست ادامه بده که شمیم گوشی رو قطع کرد و 
 .بینیش و که برای تغییر صدا گرفته بود ول کرد

سریع گوشی رو گرفتم و سیمکارتش و بیرون آوردم و 
 .شکستم

 ...شمیم و محکم بغل کردم. ناراحت بود و داغون

 .کنموقت فراموش نمیخیلی ممنونم. این کمکت و هیچ -

 .با لبخند مهربونی ازم جدا شد و گفت: این حرف و نزن

ی چشمش رو دور از چشمم پاک کرد و اشک گوشه
 .دوباره لبخند زد

با نگرانی لب باز کردم که راجب آرشام ازش سوال کنم؛ 
اما با ورود ناگهانی فردی از سمت پنجره، همراه شمیم 

 .اختیاری کشیدیمجیغ بی

به سری بود و اصال قابل شخص سیاه پوش و ماسک 
 .تشخیص نبود

 .شمیم محکم بغلم کرد و از ترس بهم چسپید

که دزِد، دوباره تنم و به لرز در آورد که خودش فکر این
اش کاله با یه دست اشاره کرد آروم باشیم و با دست دیگه

 .رو از روی صورتش کنار زد



ی سورن، نفس عمیقی کشیدم و با تعجب از با دیدن چهره
 .ام بلند شدمج

شمیم با ترس دستم رو گرفت که رو بهش عصبی گفتم: 
 !این ترس داره؟ بیشتر شبیه مارمولکه

ی لبش چسپوند و سورن انگشت شصتش رو به گوشه
 .کردیگفت: خوبه خودت داشتی سکته می

قراری گفتم: تو ترسم از حرص اداش و در آوردم و با بی
کنی و این چه میجا چه غلطی و ول کن. بگو ببینم این

 طرز وروِد؟

ای پرت کرد کاله مشکلی که سرش کرده بود و به گوشه
و رو بهم گفت: در جواب سوال اولت باید بگم حس 

 .کردم یکم مهربون تر باشی؛ اما خوبهمی

خندید و ادامه داد: و سوال دومت، با پذیرایی که اون روز 
 .د بشمشوهر محترمتون ازم داشت، نتونستم شاهانه تر وار

شمیم که انگار تازه از هپروت بیرون اومده بود، با تعجب 
 شناسیش؟ دزد نیست؟رو بهم گفت: تو می

که روی مبل سورن نگاه چپکی بهش انداخت و در حالی
 خوره؟ی من به دزد مینشست گفت: به نظرت قیافهمی



ای گفتم: سورن لطفاً دستی به موهام کشیدم و با لحن خسته
دونه این شروین کِی پیداش بشه. به . خدا میبلند شو برو

 .ی دعوا ندارماندازه کافی درگیری دارم. برو که حوصله

لبش و با زبون خیس کرد و با لحن جدی گفت: من اومدم 
 .از درگیری هات سر در بیارم و درگیر شم

اجازه حرف و بهم نداد و رو به شمیم با پررویی گفت: 
یی بیار تا ما دوستانه حرف شما برو یه چیزی برای پذیرا

 .بزنیم

ام اراده خندهشمیم با دهن باز نگاهش و به من داد. بی
 .گرفت و با سر اشاره کردم بره

چشم های قلمبه و نگاه گیجش و ازمون گرفت و از اتاق 
 .بیرون رفت

با بیرون رفتنش، سورن یکم نزدیکتر اومد و انگشت 
ی که گوشهیاش و کنار سرش چرخ داد و در حالاشاره

 لبش رو به پایین کج کرده بود گفت: مشکلی داره؟

  .ام رو خوردم و کنارش نشستمخنده

نگاهش و سمتم چرخوند و با لحن غمگینی گفت: مجنون 
 کنه مگه نه؟داره ازدواج می

 .با یادآوریش بغض کردم



 .زارهآره؛ ولی لیلی نمی -

 آرنجش رو روی پشتی مبل گذاشت و سرش و روی دستش
 .گذاشت

 کنه؟لیلی برام این سرگذشت عاشقونه رو تعریف می -

ی چشمم رو پاک کردم و با لحن آرومی گفتم: اشک گوشه
 .بهتِر بگی سرگذشت تلخ

شروع کردم و از روز ازدواج مهال با پدرم و تا همین جا 
براش گفتم. تو این فاصله شمیم برامون چایی و شیرینی 

 .آورد و تنهامون گذاشت

تموم مدت سکوت کرده بود و برام سر تکون سورن 
 .دادمی

 .لبخند تلخی بهم زد و سکوتش رو شکست

آره، انگار واقعا سرگذشت تلخی بوده. االن این بوران  -
 کجاست؟

ام افتاده بود و اشکی که از یادآوری خاطرات روی گونه
پاک کردم و گفتم: باید تو بیمارستان خصوصیش باشه. 

 .عمل سختی داره

ای رنگش کشید. جاش بلند شد و دستی به کت قهوه از
 .تیپش از اون تیپای کمیابی بود که طرفدار زیادی داشت



از اون مردای چهارشونه و هیکلی و خشک نبود. یه اندام 
اش هم در عین معمولی نسبتاً الغر و رو فرم داشت. چهره

بودن بامزه و قشنگ بود. جذبه نداشت و برعکس خیلی 
 .خوشگل بود

ام به لباس هاش خواست حرفی بزنه که با نگاه خیره
 متعجب گفت: مشکلی داره؟

خوره لبخند کم جونی زدم و آروم گفتم: نه! فقط بهت نمی
. عجیبه با این قیافه میری و مشاوره میدی روانشناس باشی

 .شیو تازه موفق هم می

های  ی چشم بهم نگاه کرد و با حالت خاصی لبهاز گوشه
بهم نزدیک کرد و گفت: چرا نخوره؟ مگه مشاور کتش و 

 باید چجوری باشه؟

که جونم و خوردم و با لحن آرومی گفتم: البته اینلبخند بی
اش بگیره و از افسردگی رها شه هم طرف با دیدنت خنده

 .تاثیر نیستبی

که دوباره سر جاش ای بهم رفت و در حالیچشم غره
کردم از ای. حس میهنشست گفت: نه خوشم میاد بامزمی

 .این دخترایی که اشکشون دمه مشکه



ای از دوباره لبخند آرومی زدم و گفتم: راستش تو دوره
جوریه. با هر حرفی اشکم به ام هستم که دقیقاً همینزندگی

راهه؛ اما تو امروز یکم هم که شده من و خندوندی. ممنون 
 !رفیق

کجاشو دیدی.  ابرویی باال انداخت و با لبخند گفت: حاال
قراره با این قیافه چنان مشاوره بدم که به کل از افسردگی 

 .رها شی

نگاهم رو به آسمون دادم و با لحن آرومی گفتم: خدا کنه 
 .از زندگی رها نشم

با حرفم خندید و یه تیکه شیرینی برداشت و تو دهنش 
 .گذاشت

خوام. جویدش گفت: آدرس بوران و میهمون طور که می
 .صاً باهاش حرف بزنمباید شخ

متعجب نگاهم رو بهش داد و تقریباً داد زدم: چی؟ دیوونه 
 شدی؟

ای گفت: بهم انداخت و با لحن مسخره نگاه عاقل اندر سفیه
خواستی مرغ شم؟ خوب معلومه که دیوونه په نه په، می

 .جا نبودمشدم. آخه اگه نبودم که این

 .ل کردبا دست سرم و گرفتم. یکم خندیدم شوخیش گ



این دفعه با لحن جدی گفت: تو چرا با شروین ازدواج 
کردی؟ بخاطر جون برنا. خوب االن که جونش از خطر 

 دوِر، دیگه لجبازیت سر چیه؟

 .خواستم چیزی بگم که تند با حرفش مانعم شد

ای بزنی، هر چی دیدی از اگه به جز آدرس حرف دیگه -
 .چشم خودت دیدی. آدرس؟ زود باش

 .باد کردم و با حرص بادش و خالی کردم لپ هام و

 .فهمیانگار نمی -

فهمم، ای گفت: میلبخند گشادی زد و با لحن بامزه
  .خوام بفهممنمی

 .نگاه دقیقی بهش انداختم. بین گفتن و نگفتنش مونده بودم

خواست برنا بفهمه بهش خیانت نکردم. از یه طرف دلم می
اما از طرف دیگه  آرزوم بود دوباره آغوشش و حس کنم؛

 .ترسیدمترسیدم. از عکس العمل شروین میمی

چشم هام رو بستم که سورن با همون لحن پرانرژیش گفت: 
 .گیریازود باش دیگه. داری وقت با ارزشم و می

چشم هام و باز کردم و آدرس و گفتم و بعدش اضافه کردم: 
ً بهش بگو عاقالنه تصمیم بگیره. برنا یکم لجوجه،  لطفا

 .ای کاری کنهزار عجلهن



از جاش بلند شد و با لبخند گرمی که روی لبش بود گفت: 
 .نگران نباش. من کارم و بلدم

 .بلند شدم و با مهربونی نگاش کردم

ای. کاش همون نه سال پیش از نزدیک دیده تو یه فرشته -
 .بودمت

 .دستی به موهاش کشید و سمت پنجره رفت

اش گذاشت انگشتش و کنار شقیقهنگاهی بهم انداخت و دو 
 .و به معنای خداحافظی تکون داد و از پنجره پایین رفت

نگاه از جای خالیش گرفتم و با نگرانی روی مبل جا 
 .گرفتم

 

 «سورن»

**** 

ً بزرگ مقابلم که فقط  رو به روی ساختمون نسبتا
 .مخصوص افراد خاص بود، دست به جیب ایستاده بودم

گی بود که با وجود یه آدم از خود حیِف عشق به اون بزر
 .دونه عشق چجوریه، نابود بشهراضی که نمی



دنیز دختری بود که عجیب به دلم نشسته بود. آخه مگه 
 میشه سورن بدون هیچ دلیلی، به کسی کمک کنه؟

ام رو پس زدم و قدم برداشتم تا وارد بشم سر و تهافکار بی
 .م رو گرفتندکه دو تا مرد کچل عینکی و غول پیکر جلو

زبونی به لبم کشیدم و با لبخند عصبی گفتم: راه و باز 
 .کنید. با بوران کار دارم

یکیشون لبخند تمسخر آمیزی بهم زد و با پوزخند به 
 کناریش گفت: با بوران کار داره. عجیب نیست؟

رو به من با لحن خشن و جدی گفت: روزی هزار تا با 
 .بدیم شه راهبوران کار دارن. دلیل نمی

کالفه به موهام چنگ زدم و عصبی گفتم: با من شد هزار 
 .و یک تا، برو کنار

 .با کف دست هلم داد که باعث شد چند متر به عقب برم

با این کار همراهش لبخند مزخرفی سر داد. چشم هام و 
از شدت خشم روی هم فشار دادم که همون موقع یه 

 .جمعیت از در ورودی خارج شدند

وران وسطشون، خشمم یادم رفت و لبخند گرمی با دیدن ب
 .زدم و به سمتش رفتم



عینک زده بود و با قیافه محکمش ایستاده بود. اولین بار 
دیدمش. یه جورایی از طرفدار هاش بود از نزدیک می

 .بودم و از دیدنش خوشحال بودم

 .جلوش ایستادم که با دیدنم عینکش رو برداشت

 .بادیگارد هاش دورمون کردند

از میون جمعیت بادیگارد ها به سختی کنار رفتم و با لحن 
 .خوام باهاتون صحبت کنممحکمی گفتم: می

ای گفت: آرشام که کنارش ایستاده بود با لحن محترمانه
 .برنا عمل داشته و االن باید استراحت کنه. لطفاً برید کنار

 .با حرفش همه دورش کردند و برنا رو سوار ماشین کردند

 .ند تالش کردم بهش برسم، نشد که نشد و راه افتادنهر چ

 .مشتی به زانوم زدم

 .آوردمهی به خشکی شانس! کاش حداقل اسم دنیز و می -

 نکنه ازدواج کنه؟

چنگی به موهام زدم. نه دیگه، کی با این وضعیت ازدواج 
 کنه؟می

 

 «یک هفته بعد»



 «دنیز»

**** 

 .کشیدمنگاهم رو از طبیعت بیرون گرفتم و آهی 

دونم برنا هفت روز از رفتن سورن گذشته و هنوز نمی
 !فهمیده یا نه

 ...هفت روز پر از انتظار و حس های بد

کنم، قدر همش بغض میامروز از صبح حالم بد بود. این
 .رو سالمتیم هم تأثیر گذاشته

کس باز مطبم و به حال خودش ول کردم و رفتم. هیچ
 !مسئولیتر بینیست بهش رسیدگی کنه. یه دکت

 ...یه عاشق شکست خورده، یه احمق بی دست و پا

 ام؟اصن من چی

نفسم رو پر صدا بیرون دادم و خواستم یکم از اتاق بیرون 
 .برم که همون موقع شروین وارد اتاق شد

اراده اوقی حالم با عطر تندی که زده بود بهم خورد و بی
 .زدم

 .سمتم اومددستم رو جلوی دهنم گرفتم که با نگرانی 



با نزدیکیش حالم بدتر شد و با دست کنارش زدم و تند به 
ام سمت سروین دویدم و داخل روشویی، هر چی تو معده

 .بود رو باال آوردم

کرد کشیدم و دست و صورتم و دستی به دلم که اذیت می
 .شستم

شروین با نگرانی پشت سرم ایستاده بود و راجب حالم 
 .پرسیدمی

فتم و عصبی رو بهش غریدم: اون عطر ام رو گربینی
کوفتی رو از خودت دور کن و پنجره رو باز کن. کل اتاق 

ی انتخاب یه عطر و بوی عطرت برداشته. حتی عرضه
 .هم نداری

 .دوباره آبی به صورتم زدم

 .شروین رفته بود و من هنوز داخل سرویس بودم

وقتی حس کردم حالم جا اومد، دستی به چشم هام کشیدم 
به خودم تو آینه خیره شدم. اصال رنگ و رو نداشتم.  و

همون لحظه دوباره شروین کنارم ایستاد و با لبخند عجیبی 
 .گفت: لباسم و عوض کردم و هوای اتاق هم عادیه

 .چرخیدم و با دست کنارش زدم و وارد اتاق شدم



شروین به دیوار تکیه داد و دست به سینه به منی که داشتم 
 .گشتم خیره شدموبایلم میتو کشو دنبال 

موبایلم و که روی تخت بود، پیدا کردم و برش داشتم تا 
 .به اتاق شمیم برم

شروین با عجله سمت در اتاق رفت و کامل در و گرفت 
 .که عصبی ابرویی باال انداختم

 .باید بریم دکتر. حالت بده -

ام و چرخی دادم و عصبی تر از قبل چشم های گود افتاده
 !وردونم. برو اونحال خودم رو خودم میگفتم: 

خواستم کنارش بزنم که بازوم رو اسیر کرد و سمت 
جا، خودش کشید و با لحن محکمی گفت: یا دکتر میاد این

 .جایا تو میری اون

 .حوصله به سمت کمد رفتمبازوم و از دستش کشیدم بی

نکه از شروین ترسیده باشم، نه! واقعا حالم خوب نبود و 
 .دونستمو خودم خوب می این

 .سر سری لباس پوشیدم و کنارش ایستادم

 .لبخند کم جونی بهم زد و جلوتر ازم راه افتاد



داخل ماشین که نشستم، دوباره هجوم بوی خود ماشین و 
 .عطری که داخلش بود، باعث شد عوق بزنم

شروین دست پاچه شده بود. تند تند هر چهار تا شیشه رو 
 .دست آزادش بطری آبی دستم دادپایین کشید و با 

 .که نگاهش کنم، یکم از آب رو خوردمبدون این

 .یکم که تو راه گذشت، صدای آروم شروین تو گوشم پیچید

کردم بعد از جایی. تصور میبرام عجیبه که هنوز این -
عمل برنا، از هر راهی برای فرار استفاده کنی؛ اما حتی 

 .یه بار هم تالش نکردی

از فضای بیرون گرفتم و به انگشت های در  نگاهم رو
 .ام دادمحال بازی

 .دونستم بابا قبولم ندارهنرفتم چون می

 .نرفتم چون منتظر سورن بودم

سرم رو بلند کردم و با پوزخند گفتم: فکر نکنی عین این 
داستان ها بعد از یه مدت عاشق غول شدم و برای همین 

ام رو برای خانوادهنرفتم. نخیر! من فقط آمادگی توضیح 
 .ندارم

اش گفتم: ای عجیبی سر داد و با لحن آغشته به خندهقهقهه
 من غولم؟



جوابی ندادم که این دفعه با لحن سردی گفت: تو آمادگیش 
 .تونی جایی بریهم داشته باشی دیگه نمی

 .ام تکیه دادماهمیتی به حرفش ندادم و رو به پشتی صندلی

 .وبتمون رسیدهپرستاری اومد و گفت که ن

 فهمم چه نیازی به آزمایش خون بود؟اصالً من نمی

وارد اتاق دکتر شدم و روی صندلی نشستم. شروین هم 
دونم این وسط داشت. نمیکنارم بود و چشم ازم بر نمی

 .خندیدنش چی بود

دکتر که یه زن جوون یود با یه آمپول سمتم برگشت و 
 .لبخند مهربونی زد

 .دستش، ترسیده آب دهنم و قورت دادمبا دیدن آمپول تو 

 .ی ترسم بشه؛ اما شدخواست شروین متوجهدلم نمی

 .آستین لباسم و باال دادم و چشم هام و بستم

که نوک تیز اون آمپول وارد پوستم بشه، شروین قبل از این
 .با لحن آغشته به لبخندش رو به دکتر گفت: مواظبش باشید

دکتر لبخند پررنگی زد و با چشم هام و باز کردم که خانم 
که آروم نوک اون پنبه بیشتر دستم و خیس کرد و در حالی



کرد، خطاب به شروین گفت: تیزش و به پوستم نزدیک می
 .نگران نباشید. حواسم هست بالیی سر خانومتون نیاد

 .از لفظی که بهم داد، چینی بین ابروهام نشست

لبم رو به نوک تیزش روی پوستم نشست و من از ترسش 
 .دندون گرفتم

 .همون موقع صدای شروین بلند شد

خانم دکتر، خانوم من یکم بد اخالقه؛ یه دارو هم بدید  -
 .یکم بخنده

از شدت عصبانیت کال حواسم از دستم پرت شد. دلم 
جا جواب خواست سرش داد بزنم؛ اما خوب نمیشه اینمی

 .این نادون و داد

کرد ه خون دستم و نگاه میکدکتر بهمون خندید و در حالی
گفت: شوهر به این خوشتیپی دارید. بدخلقیتون اصال 

 .درست نیست

اولش که با دیدن خون دستم که تموم شده بود، چشم هام 
از تعجب باز شد؛ اما تعجبم با جمله دکتر جاش و به 

 .پوزخند داد

نگاهی به شروین که لبخند کجی روی لبش بود و مغرور 
 .داختم و پوزخندم و پررنگ کردمکرد اننگاهم می



 .کاش همه چیز ظاهر بود -

 .ی حرفم بشهجوری گفتم که فقط شروین متوجه

 .آستین لباسم رو پایین دادم و بلند شدم

شروین رو به دکتر با لحن جدی گفت: جوابش کی آماده 
 میشه؟

 !چهل دقیقه دیگه -

 .ازش تشکر کردیم و از اتاقش بیرون رفتیم

ً خلوت زدیکی یه کافه و یه گوشههمین که به ن ی نسبتا
رسیدیم، بدون مکث نگاه به شروین دادم و عصبی رو 

 .بهش شروع کردم

که من همسرتم؟ چرا تو پیش خودت چی فکر کردی؟ این -
کنی به زر زر کردن؟ رسی شروع میپیش هر کی می

کنی من دیگه ازت خسته شدم. چرا همش فراموش می
 ...بود که بخاطر جون برنای خودم

یهو با دستش جلوی دهنم رو گرفت و سرش و جلو آورد 
 .سمتم و با چشم های قرمزش به چشم هام خیره شد

ام و من کنی که االن کجاییتو هم همش فراموش می -
 .امکی



دستش و از روی دهنم کنار زدم و عصبی نگاهم و به 
 .پشت سرم دادم که با دیدن آرشام خشکم زد

 .کردوایستاده بود و بهمون نگاه می تو چند متری ما

 .شروین زیر گوشم گفت: جرعت داری برو

پوزخندی بهش زدم و با قدم های تند ازش فاصله گرفتم 
 .که دنبالم اومد

حتی دلم برای این پسر هم تنگ شده بود؛ دیگه دلتنگی 
 .برنا رو کجای دلم بزارم. چند ماهه ندیدمش

 .دمکنارش ایستادم و لبخند غمگینی ز

 سالم حالت خوبه؟ -

 ...نگاهی به شروین انداخت و بعدش به من

ای داد. چرا نگاهم نگاهش و چرخوند و به سمت دیگه
 نکرد؟

 .خوبم ممنون. امیدوارم تو هم خوشبخت شده باشی -

 .شروین سمتم اومد و کمرم و گرفت و سمت خودش کشید

 !رو به آرشام گفت: امیدوارم نه، مطمئن باش. آخ آخ

 .امیدت و برای رفیقت نگه دار



 .اش کشیدآرشام نگاهش و بهمون داد و دستی به چونه

نگاهم سمت دست آرشام کشیده شد. داشت یه عالمت 
 .ی معنیش نبودمداد که متوجهعحیبی رو نشون می

 .کردیه جوری انگار داشت یه چیزی رو تایید می

و  زدننگاه گیجم و بهش دادم. داشتن با شروین حرف می
اشون یه خنجر بود. تموم حواسم پیش فهمیدن اون هر کلمه

 .عالمت بود. مطمئنم سعی داشت یه چیزی رو بهم بفهمونه

شروین نگاهش و به ساعتش داد و رو به من با لبخند گفت: 
عشقم جواب آزمایشت باید تا االن حاضر باشه. اجازه 

 .ندادن یه چیزی هم بخوریم

شام گفت: برو رفیقت و آماده سرش و بلند کرد و رو به آر
 .کن؛ چون قراِر یه شوک خیلی بزرگ بهش وارد بشه

نگاه گیجی بهش انداختم. منظورش از شوک بزرگ چی 
 بود؟

خواستم از آرشام خداحافظی کنم که بازوم و گرفت و دنبال 
 .خودش کشید

سرم و چرخوندم و به آرشا نگاه کردم که شروین زیر 
  .گوشم غرید: بهش نگاه نکن

 .از آرشام دور شدیم و دیگه تو دیدم نبود



سمت بیمارستان راه افتادیم. به بیمارستان که رسیدیم وارد 
 .اتاق دکتر شدیم

 .با دیدنمون لبخند گرمی زد و بلند شد

جواب آزمایش داخل دستش و با لبخند نگاه کرد و سمتم 
 .اومد

 .شیدتبریک میگم عزیزم، شما دارید مادر می -

 وی دهنم و گرفتم و با ناباوری لب زدم: چی؟با دست جل

 .شدی آزمایش رو به دستم داد. باورم نمیدکتر برگه

برگه رو گرفتم و با دقت خوندم. انگار کلمات هم دروغ 
 .گفتن بلندن

برگه از دستم افتاد و چشم هام سیاهی رفت و دیگه چیزی 
 .نفهمیدم

 

 «آرشام»

**** 

 .شدتم. باورم نمیگرفداشتم عصبی انگشتم و گاز می

 .شکم به یقین تبدیل شده بود



 .پس دنیز به خاطر جون برنا به یه اجبار تن داد

دونستم! اولش هم باورم نشد دنیزی که هفت سال انتظار می
 .کشیده؛ بره و با یکی دیگه ازدواج کنه

 .نگاهم به در افتاد که دوباره همون پسر پشت در بود

دونم یه طرفدار عادی نیست؛ میسه چهار روِز داره میاد. 
خواد با برنا چون بار ها از دور برنا رو دیده. اون می

وقت موقع اومدنش حرف بزنه و از شانس بدش برنا هیچ
 .جا نیست و امروز هم برای مصاحبه رفتهاین

 .سمتش رفتم و باهاش سالم کردم

 .گی به موهاش دست کشیدجلو اومد و با کالفه

 ؟امروز هم نیست -

 .سرم و به طرفین تکون دادم

 .تونی به من بگینیست؛ اما می -

تونی به من بگی؛ ولی هر هر چند بار ها گفته بودم می
 .کردبار ردش می

 .سرش و تکون داد و لبش از درون گاز گرفت

 .آره میگم. امروز دیگه میگم -



راه و براش باز کردم. کنارش نشستم و پرسیدم چیزی 
 .تر همه چیز و بگهاید سریعخوره که گفت بمی

 .نگاه پر از سوالم و بهش دوختم که گفت: راجِب دنیزِ 

 .اون به خواست خودش ازدواج نکرده

چنگی به موهام زدم و با کالفگی گفتم: پس چند روِز 
 خواستی این و بگی؟می

از جاش بلند شد و با اخم غلیظی که بین ابروهاش نشسته 
دونستید؟ گفت: یعنی شما می بود و یه نگاه ناباور رو بهم

 دونستید و کاری نکردید؟می

شد. تند تند گفتم: نه خب راستش داشت براش سوءتفاهم می
 ...منم ام

با سر و صدا هایی که به پا شد حرفم قطع شد. یکی از 
که نفس نفس میزد بچه ها با عجله سمتم اومد و در حالی

 .گفت: آقا دعوا شده. زود بیایید

ند شدم و رو به اون پسِر تند گفتم: االن بر با عجله بل
 .گردم و با قدم های بلندم ازش دور شدممی

 

 «دنیز»



**** 

پاهام و تو شکمم جمع کرده بودم و تو سکوت مطلق به یه 
وقت آغوش ی نامعلوم خیره بودم. دنیزی که هیچنقطه

که خودش مادرش و حس نکرده؛ حاال قراِر بدون این
 !ه بشه. یه بچهبخواد مادر یه بچ

 .دست هام از هم باز کرد و بهشون نگاه کردم

 .کنهی کوچولو و ناز! یکی که مامان صدام مییه بچه

کنه! اشک هام پایین ریخت و دست من و مامان صدا می
 .هام مشت شد؛ اما اون شروین و بابا صدا میزنه

ای رو به این زندگی تونم بچهنه نه! این امکان نداره! نمی
ام تونم قبول کنم بابای بچهسر و ته بیارم. من نمیبی 

 .تونم پیشش بمونمشروین باشه. من نمی

 .چنگی به موهای پریشونم زدم

 .خدایا یه بار هم که شده طرف من باش

ی اتاقم خورد. نگاه بهش دادم که پشت ای به پنجرهتقه
اش سورن آویزون و دیدم. به سختی خودش و نگه شیشه

 .داشته بود

با تعجب بلند شدم و پنجره رو باز کردم و به داخل اتاق 
 .کشیدمش



 قدر دیر اومدی؟با لحن پر از بغضی لب زدم: چرا این

با لحن عصبی گفت: چون عشقت ارزشی برات قائل 
 .نیست

لبم و از گیجی کج کردم و با لحن آرومی گفتم: چی؟ 
 منظورت چیه؟ عشقم؟ ارزش؟

اخت و جلوتر ازم رفت و نگاه لبریز از ترحمی بهم اند
 .روی مبل جا گرفت

پاش و روی پاش انداخت و با خشم گفت: آره! ارزش. 
 .همون چیزی که اگه نباشه؛ عشقی هم نیست

لبم و به دندون گرفتم و چشم هام و با کالفگی روی هم 
 .فشار دادم

 زنی یا نه؟واضح حرف می -

رانی نگاه گذرایی به اطرافش انداخت و خیره بهم گفت: بو
ام زدم؛ همون که یه هفته بخاطر گفتن بهش از زندگی

دونسته. رفتم پیش اون پسِر دوستش؛ همون اولش هم می
خوام راجب دنیز و اجباری که چشم آبیه، بهش گفتم می

توش گیر کرده بگم. برگشت گفت: پس چند روِز برای 
 همین میایی؟

 !خیلی ریلکس گفت بخاطر همین میایی؟



م و با ابرو های باال رفته لب زدم: جان؟ لبخند عصبی زد
فهمی چی میگی؟ برنای من همچین آدمی نیست. خودت می

 .محاله بدونه و ولم کنه

از جاش بلند شد و رو به روم ایستاد و خواست زبون باز 
کنه؛ اما با فریادی که از درد سرش کشیدم حرفش و 

 .خورد

ست اون فهمی. تو هم همدبرو بیرون! گمشو! هیچی نمی -
دونم که اون تو رو فرستاده. اون گفته شروین کثافتی. می

 .این و بگی تا من از برنا متنفر بشم

 .به هق هق افتادم و روی زمین نشستم

که سورن نیمه نشسته کنارم روی پاهاش نشست و در حالی
کرد به آرومی گفت: من همدست با مچ دستش بازی می

 .رو میگم که فهمیدمهیچ کس نیستم. من همون چیز هایی 

 .راجب بیرون رفتنم هم باید بگم میرم؛ اما نه تنهایی

 .جونم و از جا کندبازوم و گرفت و تن بی

 .برمتو هم می -

 .بازوم و از دستش کشیدم و عصبی نگاهش کردم

 .تا حرفی بهت نزدم برو -



دست هاش و از هم باز کرد و مثل خودم عصبی گفت: 
 .که تو یه احمقیفهمیدم باید زودتر می

اش و سمتم گرفت و با لحن بلند تری ادامه انگشت اشاره
داد: آره! احمقی که کل زندگیش و نابود کرده. تو هیچی 

 ...سرت نمیشه

با جیغ بین حرفش پریدم و با لحنی که آلوده به گریه بود 
فهمی؟ هان؟ تو از داشتن سرش فریاد زدم: تو چی می
ی نابودیم استفاده کرد چی نامادری که از هر راهی برا

مادری رو؟ تو چجوری دونی درد بیفهمی؟ تو چه میمی
مادری که فقط از سمت یه خوایی درک کنی دختر بیمی

 نفر محبت داشت، چی کشیده؟

سوخت؛ اما هنوز لبریز از شدت گریه و فریاد هام گلوم می
 .بودم

فقط کرد ادامه دادم: من رو به سورنی که با غم نگاهم می
محبت برنا رو داشتم. تموم دنیای من اون بود. هنوزم 
هست. هنوزم تموم زندگِی من برناست. چون اون یادم داد 
چجوری دوست داشته باشم. اون بهم حس دوست داشته 
شدن و فهموند. وقتی کسی پشتم و نگرفت اون گرفت. 
االن چی میگی؟ میگی اون برای من ارزشی قائل نیست؟ 

 برنای من؟



ی به صورتم کشیدم و اشک ها رو پاک کردم. نفس دست
 .نفس میزدم و خسته بودم

همون لحظه در با شتاب باز شد و شمیم سراسیمه وارد 
 .اتاق شد

نگاهش و بین من و سورن چرخوند و با نگرانی گفت: 
دونید صداتون تا کجا میره؟ من داشتم جا چه خبره؟ میاین

 .گرفتم صداتون و شنیدمدوش می

کنی؟ کار میجا چیه سورن عصبی ادامه داد: تو اینرو ب
 ...االن داداشم بیاد ب

سورن با قدم ها بلند سمتش رفت و به بیرون اتاق هلش 
 .که در و ببنده گفت: تو دخالت نکنداد و قبل این

حرفش و زد و در و بست. تو شرایطی نبودم که به 
 .رفتارش اهمیت بدم

 .تخت تکیه دادم حالی نشستم و سرم و بهبا بی

بینی دستی به شکمم کشیدم و با بغض و به آرومی گفتم: می
 خوایی بیایی؟جا؟ چرا میچه دنیای بدیه این

سورن کنارم نشست و با چشم های از حدقه در اومده و 
 .نگاه نگرانش بهم زل زد

 .دوباره بغضم ترکید و بهش نگاه کردم



باقی نموند. من ببین! امروز فهمیدم. من دیگه هیچی ازم  -
 .دیگه تموم شدم

دونم چجوری شد؛ اما وقتی به خودم اومدم داخل نمی
 .آغوش سورن بودم

از شدت تعجب به نفس نفس افتاده بودم. کف دستم و تخت 
 .اش گذاشتم و به آرومی هلش دادمسینه

 .کنار رفت و نگاهش و ازم دزدید و دستی به موهاش کشید

 .و روی زانو هاش گذاشتبه تخت تکیه داد و دست هاش 

 .زدیم و انگار هم حرفی نمونده بودهیچ کدوم حرفی نمی

 

 «برنا»

**** 

 .با خستگی روی مبل ولو شدم و فکرم و آزاد کردم

 .آرشام با دو تا قهوه سمتم اومد و کنارم نشست

 .قهوه رو گرفتم و تشکر کردم

 .خوام یه قضیه مهم رو بهت بگممی -



ردم و با خستگی گفتم: االن نه! خیلی ام و خویکم از قهوه
 .امخسته

ً باید االن بگم. چون خیلی از وقت  با جدیت گفت: دقیقا
 .گفتنش گذشته

ام انداختم و با اخم بین ابرو هام نگاهی به ساعت مچی
ست؟ گفتم: لباس های سلنا رو فرستادین؟ سالن چی آماده

ست؛ پس االن دونی عروسی دو روز دیگهخودت که می
 ...وقت

بین حرفم پرید و عصبی گفت: این چیزا رو ولش کن. مهم 
 دونی من امروز چی فهمیدم؟. مینیست

 .چنگی به موهام زدم و مدلش و بهم ریختم

 با کالفگی لب زدم: چی؟

 .اش و خورد و قهوه رو کنار کشیدیکم از قهوه

 .میگم؛ اما باید قول بدی آروم باشی -

 .کردداشت خسته ترم میعصبی و خسته بودم و آرشام 

 .آرومم! حاال بگو -

عملی که داشتی رو یادته؟ از اون روز من به شروین  -
مشکوک بودم و فرستادم تعقیبش کنند. هیچی دستگیرم نشد 



تا امروز. امروز بهم گفتن دنیز و برده بیمارستان. نگران 
دونی شدم و خودم راه افتادم. وقتی دورشون خلوت شد؛ می

 روین چی گفت؟دنیز به ش

ضربان قلبم باال و باالتر رفته بود و منتظر ادامه آرشام 
 .بودم

قراری گفتم: کرد و حرفی نمیزد که با بیبا لبخند نگاهم می
 .چی گفت؟ زور بزن دیگه

 .از جاش بلند شد و کنارم نشست

گفت من هیچ وقت همسر تو اون داشت به شروین می -
 .ازدواج کردم نبودم. من بخاطر جون برنا باهات

 .از شدت شوک از جام بلند شدم

 .آرشام هم بلند شد و بازو هام و گرفت

 بینی عشقت چقد بزرگ بوده؟بینی رفیق؟! میمی -

با دهن بازم به آرشام خیره بودم و قدرت تکون خوردن 
تونستم باور کنم دنیز بخاطر من همچین کاری . نمینداشتم

 .کرده باشه

 ...زدم: تو مطمئنی؟ اگه درستبا صدای خش داری لب 



آرشام جلوی دهنم و گرفت و با اطمینان کامل گفت: آره! 
حتی یکی هم فرستاده بود تا بهت همه چیز و بگه. گفته 

 ...بودم یه پسره میاد

به حرف های آرشام توجه نکردم. اون شروین عوضی 
کار کرده؟ من چطور نتونستم بفهمم؟ چنگی به موهام چی
 .زدم

چرخیدم و همه چیز برام قراری دور خودم میا بیداشتم ب
 .غیر قابل باور بود

یهو از حرکت ایستادم. یاد روز های قبل از عروسی 
 .افتادم

 !ذوقدنیز ساکت و بی

ام زدم و با لحن بغض داری لب زدم: من مشتی به پیشونی
 احمق چطور نفهمیدم؟

آرشام دست هام گرفت و با لحن آرومی گفت: االن وقت 
سرزنش کردن خودت نیست. مهم نیست که چی شده، مهم 

 .اینه که االن قراِر درستش کنیم

 .دست هام و مشت کردم

 .آره! قراره درستش کنم؛ اونم به روش خودم



با قدم های تند سمت اتاقم راه افتادم و از داخل کشو 
ام و پیدا کردم. اشکی از گوشه چشمم چکید که با اسلحه

 .دست پاکش کردم

قلبم فشار اومده بود. اسلحه رو پشت کمرم جا دادم و به 
 .دوباره سمت طبقه پایین رفتم

 رو به آرشام گفتم: خونه رو بلدی؟

رفتم که آرشام هم دنبالم اومد و داشتم از خونه بیرون می
 .با نگرانی گفت: کار اشتباهی نکن

 .سوار ماشین شدم و روشنش کردم که آرشام هم سوار شد

 .آدرس و بگو -

ی اون کثافت راه افتادم و طبق گفته های آرشام، به خونه
 .رسیدم

ام و بیرون آوردم ماشینم و پارک کردم و پیاده شدم. اسلحه
 .و یه تیر هوایی شلیک کردم

 .نگهبان های دم در همه اسلحه به دست جلوی در ایستادند

 .رو به یکیشون گفتم: به رئیس عوضیتون بگید بیاد



دونستم آرشام اسلحه گرفته شده بود. میکلی اسلحه سمتم 
نداره و فقط من بودم؛ برای همین رو بهش گفتم: تو برو 

 .تو ماشین

پوزخندی زد و اسلحه تو دستش و چرخی داد و رو به 
نگهبان ها گرفت و دم گوشم گفت: اشتباه کردی رفیق! 

 .عمرا تنهات بزارم

 .لبخند کم جونی زدم و نگاهم و به رو به رو دادم

همون موقع یه ماشین کنارم توقف کرد و شروین با اسلحه 
 .ازش پیاده شد

با دیدنش چشم هام خون شد. بدون توجه به اون همه 
ام و سمتش گرفتم. نگهبان که جلوی در بودن؛ سر اسلحه

 .کشماگه قرار باشه کسی رو بکشم؛ اون و بخاطر دنیز می

 با خشم رو بهش غریدم: تو چقدر پستی عوضی؟

اش و سمتم گرفت و با لبخند لی ریلکس سر اسلحهخی
محوی رو بهم گفت: به به! خیلی وقت بود ندیده بودمت. 

 .دلم برات تنگ شده بود

نگاهی به اطرافم انداختم و رو بهش گفتم: یه جای خلوت 
 .جاکشم؛ اما نه اینو تعیین کن. من امروز تو رو می



خواست با میاش روی اعصابم رفت. دلم خندید و با خنده
اش کنم. طبق معمول یه سریا داشتن با دست هام خفه
. از اول هم باید گرفتن. باالخره محله بودگوشی فیلم می
 .اشکه بیام دم خونهکردم؛ نه اینیه جا تعیین می

ام و پایین آوردم. با این کارم بدون هیچ ترسی اسلحه
حداقل اشون و بندازن. شروین به بقیه اشاره کرد اسلحه
 .خیانت نکرد؛ اینش و دوست داشتم

نگاه پر از خشمی بهش انداختم و آدرس یه کارخونه قدیمی 
 .رفت بهش دادمرو که مدت ها بود کسی نمی

 .من تنها میرم. اگه جرعت داری تنها بیا -

 .پوزخندی بهم زد و سوار ماشینش شد

خواستم سوار بشم که آرشام گفت: بزار منم بیام. این قابل 
 ...عتمادا

شدم گفتم: که سوار میکف دستم و جلوش گرفتم و در حالی
  .تو یه راهی پیدا کن برو تو خونه و دنیزم و بیار

نگاهم و باال آوردم و با لحن آرومی ادامه دادم: دلم براش 
 .خیلی تنگ شده

لبخند کم جونی بهم زد و سرش و تکون داد. در و بستم و 
 .وز همون جا بودماشین و روشن کردم. شروین هن



 .پوزخندی بهش زدم و پام و روی گاز فشار دادم

 

 «دنیز»

* 

. دیگه جون نداشتم سر این کامیار به هق هق افتاده بودم
نفهم جیغ بزنم. االن برنا دم در، بخاطر من اومده و من 

 .تونم برم پیشش و بغلش کنمتونستم برم. نمینمی

گفت عشقم من میشه اعتماد کرد. به سورن هم دیگه نمی
 .خواد؛ اما اون اومدو نمی

دستی به شکمم کشیدم و زیر لب زمزمه کردم: فقط خیلی 
 !دیر

 .اشک هام و پاک کردم که گوشی کامیار زنگ خورد

 .نگاه دقیقی به من انداخت و گوشیش و جواب داد

 !بله رئیس -

 !جاست. چشماین -

 .گوشیش و قطع کرد و سمتم اومد

 .ا بریمجباید از این -



تند از جام بلند شدم و عصبی رو بهش غریدم: کجا؟ من 
 جایی نمیام؟

شد که بهش همون موقع شمیم داشت وارد پذیرایی می
اشاره کردم برگرده. این شمیم با این همه سر و صدا، چرا 

 االن پایین میاد؟

کامیار بازوم و گرفت که جیغ بلندی سرش زدم و با دست 
 .اشاره کردم ازم دور شه

 .گمشو! حق نداری به من دست بزنی -

کامیار ولم کرد و عقب رفت و با لحن مالیمی گفت: خانم 
 .لطفاً بیایید

شمیم که پشت سر کامیار بود، شونه هاش و به معنی چه 
 .خبره؟ باال انداخت

 .با چشمم به گلدون مقابلش اشاره کردم

نگاه گیجی بهم انداخت که همون موقع صدای شلیک تو 
 .پیچید و کامیار روی زمین افتادخونه 

 .کرداومد و ناله میاز پاش خون می

 .با تعجب سرم و بلند کردم که با آرشام برخورد کردم

 .با دیدنش لبخندی زدم که اشاره کرد سمتش بیام



قراری گفتم: برنا کجاست؟ با دو به سمتش رفتم و با بی
 .لطفاً من و ببر

جا ببرم؛ ولی باید از اینتونم تو رو پیش برنا االن نمی -
 .فراریت بدم

قراری بازوش و کشیدم که دیدم هنوز سر جاش با بی
 .ایستاده

نگاهم و سمتش چرخوندم که دیدم داره خیره خیره به شمیم 
 .کنه و چشم های شمیم با دیدنش پر از اشک شدهنگاه می

 .شناسهیادم رفته بود از شمیم بپرسم چطور آرشام و می

قراری رو به آرشام گفتم: باید بریم. االن نگهبان ها بیبا 
 .جاریزن اینمی

 .گردمرو به شمیم گفت: برمی

کردم که کرد نگاه میمتعجب به شمیم که داشت گریه می
 .آرشام جلوتر ازم راه افتاد

قرار بودم که چیزی برام مهم قدری بیبرای دیدن برنا اون
 .نباشه

شتی بیرون رفتیم. دو تا نگهبان دم به همراه آرشام از در پ
 .در بود که آرشام باهاشون درگیر شد و بیهوششون کرد



 .سوار ماشین آرشام شدیم و راه افتادیم

کردم طور که داشتم با استرس همه جا رو نگاه میهمون
 .لب زدم: برنا کجاست؟ من و ببر پیشش

آرشام نگاه گذرایی به گوشیش انداخت و گفت: االن جایی 
 .یست که بشه بری پیششن

ضربان قلبم شدت گرفت. با استرس لب زدم: مگه 
 کجاست؟

 .آروم باش. پیشه شروینه -

 !تقریباً داد زدم: چی؟

نفس عمیقی کشیدم و با لحن محکمی گفتم: همین االن برو 
 .جااون

 .شهآرشام با فریاد گفت: نمی

فرمون و از دستش گرفتم و چرخی دادم که ماشین شروع 
 .کون خوردن کردبه ت

گفت: مگه دیوونه شدی؟ چه آرشام داشت با فریاد می
 خبرته؟

 .یهو فرمون و ول کردم و روی صندلی درست نشستم



آرشام ماشین و کنترل کرد و با صدای بلندی گفت: میریم؛ 
 .ولی خودت باید جواب برنا رو بدی

طور بدون توجه بهش سرم و به صندلی تکیه دادم و همون
 .زدم؛ چند قطره اشک ریختمگاز میکه لبم و 

دیگه حرفی بین من و آرشام زده نشد و اونی که داشت تو 
 .مرد من بودمخودش می

 .با توقف ماشین تند سرم و بلند کردم و اطراف نگاه کردم

یه جای خلوت بود که یه کارخونه قدیمی و خراب شده 
 .داشت

م از نگاهم و اطراف چرخوندم که با دیدنشون، ضربان قلب
 .تپش ایستاد

ی اسلحه هایی بودم که به ازم دور بودن و فقط متوجه
 .سمت همدیگه گرفته بودند

همراه آرشام تند از ماشین پیاده شدیم و با دو به سمتشون 
 .رفتیم

 .صدای شمارش معکوسشون به گوشم خورد

 ...چهار، سه، دو -

 .با تموم توانم جیغم و آزاد کردم



 ...نه -

هر دو به سمتم برگشتن. دوباره تند تند به  با شنیدن صدام
های  سمتشون دویدم. با نزدیک شدنم به سمتشون؛ چهره

 .ام و جلب کردزخمیشون توجه

انگار اولش همدیگه رو تا حد توان کتک زدن و بعدش 
 .رو به اسلحه آوردن

با افتادن نگاهم به برنا، قلبم دوباره جون گرفت. در 
ت شروین بود؛ با نگاه غمگینش اش سمکه سر اسلحهحالی

 .به من خیره بود

ی برنا ی عصبی شروین، نگاهم از نگاه شب شدهبا نعره
 .گرفته شد

 .تو چجوری اومدی؟ دنیز برگرد -

 .نگاهم و بهش دادم و با هق هق گفتم: نه! دیگه نمیرم

 .از شدت خشم محکم اسلحه رو گرفته بود

زم! همراه آرشام برنا نگاهش و به شروین داد و گفت: دنی
 .برگرد

که این عوضی بلندتر گفت: آرشام ببرش. منم بعد از این
 .کشتم میام رو



آرشام نزدیک تر شد و با صدای بلندی گفت: نه برنا! تو 
 ...آدم کش نیست

 .شمبرنا بین حرفش فریاد زد: میشم. امروز می

شدت گریه هام بیشتر و بیشتر شد که برنا با صدای خش 
 .د زد: نه دنیز! گریه نکندارش فریا

 ...برو عشقم

شروین بین حرفش عصبی غرید: اون عشق تو نیست! 
 ...عوضی

لرزیدم که به برنا نزدیک تر شد. از شدت استرس می
تونه مال تو شروین ادامه داد: دنیز دیگه اگه بخواد هم نمی

 .ستی من و حاملهبشه. اون بچه

 .کمرانی کرداین و که گفت برای مدتی سکوت بهمون ح

نگاه خیس از اشکم و به برنا دوختم که با چشم های خیسش 
 !اش لب زد: راسته؟و لحن گرفته

 .فقط تونستم سرم و تکون بدم و تاییدش کنم

 تونستم بهش بگم؟مثالً چی می

به چشم دیدم که عشقم چجوری شکسته شد. دیدم که 
 .چجوری نابود شد



با سرعت دم پام بین همین حرف ها بودیم که یه ماشین 
که ترمز کرد و یکی من و به داخل ماشین کشید و قبل این

 .به خودم بیام حرکت کرد

تنها چیزی که آخرین لحظه تو گوشم بود؛ صدای یه شلیک 
 .بلند بود

 !هنوز هم تو شوک بودم. شلیک

هینی کشیدم و سرم و سمت فردی که داشت با سرعت به 
 .چرخوندمکرد شدت باالیی رانندگی می

با دیدن سورن جیغی کشیدم و عصبی گفتم: تو؟! تو دیوونه 
 .دونستم طرف شروینیشدی؟ می

ی ماشین کوبیدم و با فریاد ادامه دادم: من مشتی به شیشه
 ...دار این ماشین و احمق فکر کردم نامعلومی. وایی! نگه

که داشت با ماهری گوشیش و روی پام انداخت و در حالی
خواست رد کسی رو گم چرخوند و انگار میمیفرمون و 

 ...کنه گفت: بگیر! به عشقت زنگ بزن و

دنده عوض کرد و عصبی ادامه داد: دیگه هم به سورن 
 .وقت طرف کسی نبودهتهمت نزن. چون سورن هیچ

کشید و من به طرز عجیبی از از بین ماشین ها الیی می
 .رانندگیش ترس نداشتم



 .گتری بودشاید چون ترس های بزر

 .با فریادی که سرم زد به خودم اومدم

زنگ بزن دیگه! بگو یه جوری شروین و گم کنه و به  -
 .ای که آرشام گفته بود بیادخونه

 .گوشیش و چنگ زدم و شماره برنا رو گرفتم

 .در حال مکالمه بود

گرفتم رو به اش و میکه داشتم دوباره شمارهدر حالی
 شلیک چی بود؟سورن گفتم: پس اون صدای 

سرعتش و کم کرد و از آینه به پشت سرش نگاه کرد و 
 .گفت: گمشون کردیم

اش هنوز هم در حال مکالمه بود. با نگرانی باز هم شماره
 .و گرفتم و رو به سورن گفتم: یه سوال پرسیدم

که . برای ایننگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: من بودم
ار و کردم. شلیک هوایی ی بقیه رو ازت بگیرم اون کتوجه

 .بود

خواستم جوابی بدم که با پیچیدن صدای نگران برنا داخل 
 .گوشم، نفسم رفت

 !الو -



 نگاهم و از سورن گرفتم و با بغض لب زدم: برنا؟

 لحنش عوض شد و با ناباوری گفت: دنیز؟ خودتی؟

 .تند تند سرم و تکون دادم

 !آره! خوبی؟ -

 من خوبم. خودت چطوری؟ -

اشکم و پاک کردم و به آرومی لب زدم: خوبم. حرف قطره 
 ...زدیمی

. بهم گفت که تو بین حرفم پرید و گفت: آره! آرشام بود
ی ویالیی اونی. منم دارم میام؛ فقط شروین راه خونه

 .دنبالمه. باید یه جوری گمش کنم. االن باید قطع کنم

ب زدم گفتم: مواظکه لبم و گاز میآهی کشیدم و در حالی
 .خودت باش و یادت باشه منتظرتم. سالم بیا

 !چشم -

 .این و گفت و قطع کرد

 .دستی به موهام کشیدم و نفس راحتی کشیدم

گوشی سورن و دستش دادم و با لبخند گفتم: ممنونم سورن! 
 .ببخشید که بهت شک کردم



گفتم. گوشی رو داخل جیبش جا داد و گفت: داشتم می
ام نبوده. اولین باِر طرف یکیوقت طرف کسی سورن هیچ

 ...و اون یه نفر

 .سمتم برگشت و با لبخند کم جونی لب زد: تویی

نفس عمیقی کشیدم و با آسودگی چشم هام و بستم و سرم 
 .و به صندلی تکیه دادم

 .ولی چه دختری هستیا. دو تا رو دیوونه کردی -

 .چشم هام و باز کردم و از گوشه چشم بهش نگاه کردم

ن آرومی لب زدم: اونا خودشون دیوونه بودن که با لح
 .عاشق من شدن

 .خندید و لبش و گاز گرفت

 .اعتماد بنفس نداری. یه سر بیا مطبم -

ای زدم و گفتم: نه! بحث اعتماد بنفس نیست؛ لبخند خسته
 !ولی همین شروین. کی بهش توجه کردم آخه؟

 آرنجش به شیشه ماشین تکیه داد و گفت: آدما هر چقدر
 .شنکمتر توجه ببینن؛ دل بسته تر می

 .ای ادامه داد: تازه! داره منم ازت خوشم میادبا لحن بامزه



با این حرفش سرم و تند سمتش چرخوندم و تقریباً داد زدم: 
 !چی

که لبش و گاز میزد گفت: واال! ای سر داد و در حالیقهقهه
 .چه غوغایی بشه سه تا عاشق داشته باشی

 .ه بازوش کوبیدم و جیغ آرومی زدممشتی از حرص ب

 !خفه شو! عه -

دوباره خندید. با توقف ماشین سرم و تند بلند کردم و رو 
 !جاست؟بهش گفتم: این

 .جا باشهکمربندش و باز کرد و گفت: آره! باید این

از ماشین پیاده شدم و نگاهی به اطراف انداختم. من تا 
الیی بود که اطرافش ی ویجا نیومده بودم. یه خونهحاال این

 .ی دیگه بود و تقریباً مکان خلوتی بودفقط دو تا خونه

 .نگاهم به ماشین آرشام افتاد. قبل از ما رسیده بود

همراه سورن سمت خونه راه افتادیم که گوشی سورن 
 .زنگ خورد

 .زیر لب گفت: برناست

 ضربان قلبم شدت گرفت. یعنی چی شده؟

 !الو -



 رسی؟باشه! کی می -

 .اوکی ما رسیدیم -

 .گوشیش و قطع کرد و سیمکارتش و بیرون آورد

 گفتم: چی گفت؟ با نگرانی

 .ای پرت کردسیمکارت و شکوند و به گوشه

گفت سیمکارتم و بشکونم که ردمون و نگیرن. داره  -
 میاد. تو گوشیت همراهته؟

 .ی شروینهسرم و تکون دادم: نه! خونه

 .برامون باز کرد به داخل رفتیمکه آرشام در و بعد از این

آرشام نگاهی به جفتمون انداخت و رو به سورن گفت: 
 .نگفتی چجوری با دنیز آشنا شدی

سورن روی مبلی که نزدیک خودش بود نشست و گفت: 
 .تو هم نگفتی چطور فهمیدی

با حرف سورن سمت آرشام چرخیدم و متعجب گفتم: ببینم 
 دونستی؟تو می

 .زد و نگاهی به سورن انداختآرشام لبخند عصبی 

 دونستم؟بهش گفتی من می -



سورن پاش و روی پاش انداخت و با نگاه دقیقی که به 
 دونستی؟آرشام داشت گفت: مگه نمی

آرشام چشم هاش و روی همش فشار و رو به من گفت: 
کنی من از این قضیه خبر داشته باشم، دنیز تو فکر می

 شم؟ساکت می

ه داد: من بهش شک داشتم. وقتی حرفی نزدم که ادام
 داشتی باهاش حرف میزدی متوجه شدم. مگه من دشمنتم؟

نگاه چپکی بهش انداختم و با حرص گفتم: گمشو! من کی 
 .همچین حرفی زدم؟ بیخیال اون قضیه شو

با لبخند رو بهش ادامه دادم: بگو ببینم قضیه شمیم چیه؟ 
 شناسید؟چطوری همدیگه رو می

 .ه که در به صدا در اومدخواست حرفی بزن

بعد از چند دقیقه صدای سالم برنا، شدت تپش های قلبم و 
 .باال برد

سریع سمتش چرخیدم و با دیدنش چند قطره اشک از 
 .چشمم افتاد

ای گفت: صبر کنید! بغل هم نپریدا. آرشام با لحن بامزه
 .خوام این لحظه حساس و فیلم برداری کنممی



امون و م. چند قدم برداشت و فاصلهبین گریه هام لبخند زد
 .از بین برد

 .دست هام و دور کمرش حلقه کردم و بغضم شکست

محکم دست هام و دورش حلقه کرده بود و سرم و به 
 .دادماش فشار میسینه

با لحن بغض آلودم لب زدم: محکم بغلم کن باشه؟ جوری 
محکم که کالبد من آب بشه و به داخل کالبد تو برم. جوری 

 .محکم که دیگه هیچ وقت ازت جدا نشم

 .ی دست هاش و دورم تنگ و تنگ تر کردحلقه

با لحن خشداری گفت: دیگه اجازه نمیدم کسی ازم 
 .بگیرتت

بوش و به ریه هام کشیدم و از دلتنگی هایی که کشیده 
 .بودم؛ بیشتر هق زدم

 .زیر گوشم نجوا کرد: شیش! گریه نکن. دیگه تموم شد

گرفت و صورتم و با دست هاش قاب کرد و ازم فاصله 
 .ام چسپوندپیشونیش و به پیشونی

گذرم. هر کی که باعث وقت از اون عوضی نمی هیچ -
 .کنماشک چشم هات بشه رو نابود می



 .صدای آرشام بلند شد

 .زشته بابا! مراعات ما رو بکنید -

 .ی کوتاهش، دلتنگی ها رو تموم کردبرنا خندید و با بوسه

 .ازم فاصله گرفت و آرشام و مردونه بغل کرد

 .ممنون رفیق! اگه نبودی، االن دنیز پیشم نبود -

 .آرشام دستی به موهاش کشید و چشمکی بهش زد

 .کنی رفیق جونم. نگران نباشجبران می -

برنا دوباره سمتم برگشت و کمرم و گرفت و من و به 
 .آغوشش برد

گفتم: انگار آرشام اش خیره بود طور که به چهرههمون
 .جونمون هم عاشق شده

 !برنا انگشت شصتش و به لبش کشید و گفت: شمیم؟

 .دونستمدونستی؟ پس فقط من نمیبا اخم غلیظم گفتم: می

ی آرومی به بینیم زد و گفت: منم با سر انگشتش ضربه
 .تازه فهمیدم. باید یه جوری بهم دیگه برسونیمشون

که یه چیزی میاره گفتن این ی آرشام غمگین شد و باچهره
 .بخوریم، ازمون دور شد



 .با اهم اهم کردن سورن، سمتش چرخیدم

 .اصالً به کل حضورش و فراموش کرده بودم

رو به برنا کردم و گفتم: اگه آرشام باعث شد تو به من 
 .جا سورن هم باعث شد من به تو برسمبرسی، این

 .سورن از جاش بلند شد و سمتمون اومد

 .کردبا نگاه قدر دانش به سورن نگاه می برنا

 .دستش و جلو برد و با سورن گرم دست دادن

 .خیلی از شما هم ممنونم -

 .سورن به تکون دادن سرش اکتفا کرد

 .من دیگه برم -

اش گذاشت و گفت: اگه میشه برنا دستش و روی شونه
خواد بخاطر ما بمونید. اون روانی همه جا کمینه. دلم نمی

 .سرتون بیاد بالیی

اش بود انداخت و بعد نگاهی به دست برنا که رو شونه
مونم. ی برنا داد: باشه مینگاهش و باال آورد و به چهره

که فرصت موندن پیش نه برای ترسم از شروین، برای این
 .بوران زیاد پیش نمیاد

 .برنا خندید و سری تکون داد



 .شیددیگه جزء دوستای من حساب می -

 .ابرویی باال انداخت و روی مبل قبلیش جا گرفتسورن 

برنا هم دستم و گرفت و سمت مبل رو به رویی سورن 
 .برد

 .اش گذاشتمکنار همدیگه نشستیم و من سرم و روی سینه

خوایی بگی چجوری با شروین برنا به آرومی گفت: نمی
 آشنا شدی و این اتفاقات چجوری افتاد؟

 .و موهام و پشت گوشم زدم اش جدا کردمسرم و از سینه

همون موقع آرشام با چندتا ماگ قهوه سمتمون برگشت و 
 .قهوه ها رو روی میز وسطی گذاشت

 .هر سه تامون ازش تشکر کردیم

 .برنا خم شد و دو تا ماگ برداشت و یکی رو به من داد

انگشت هام و دور ماگ حلقه کردم و لب زدم: اون از 
اخت. همون موقع هایی که شنخیلی وقت پیش ها من و می

گفت هنوز دافنه و مهال تو زندگیمون بودن. خودش می
 .کنار دریا من و دیده و عاشقم شده

برنا عصبی چشم هاش و رو هم گذاشت و گفت: پس چرا 
 اش پیدا شده؟همون موقع نیومد؟ چرا االن سر و کله



 .نگاهم و از برنا گرفتم و به انگشت هام دادم

حاال ازش نپرسیدم. در واقع هیچ وقت دونم. تا نمی -
 .درست و حسابی باهاش حرف نزدم

نفسش و پر صدا بیرون فرستاد و گفت: خوب! چجوری 
 به جون من تهدیدت کرد؟

خواست مرور بشن؛ اما . دلم نمیلبم و به دندون گرفتم
 .خواستباالخره برنا هم جواب می

و براش  از اولین روزی که تو مطبم دیدمش، تا همین االن
 .گفتم و اشک ریختم

برنا با دستش صورتم و قاب گرفت و با انگشت شصتش 
 .اشک هام و پاک کرد

مگه من بهت نگفتم حق نداری گریه کنی؟ این چشم ها  -
 چرا خیسن؟

 .لبخند تلخی زدم و به چشم هاش خیره شدم

چه روزایی رو سر کردم که نبودی اشک هام و پاک  -
 .کنی

فشار داد و زیر گوشم نجوا کرد: دیگه  اشسرم و به سینه
 .کنماون روزا تموم شد. اگه سرمم بره از خودم جدات نمی



 .دست هام و محکم دورش حلقه کردم و چشم هام و بستم

صدا بودم و حرفی جوری بیدونم چقدر هموننمی
زدیم که برنا گفت: حاال تحریف کنید ببینم این سورن نمی

 .خان کیه

که سرش با گوشیش گرم بود دادم و نگاه به سورنی 
 .لبخندی زدم

سرم و بلند کرد و گفتم: راستش این و باید از خودش 
 .پرسید. چون اون من و پیدا کرد

آرشام که نزدیکیش نشسته بود چندتا بشکن جلوی 
صورتش زد که سورن سرش و از گوشیش جدا کرد و 

 .نگاه سوالیش و به آرشام داد

ه کرد و گفت: دارن راجب تو آرشام با سر به ما اشار
 .حرف میزنن

که به ما بده، روی میز مقابلمون زوم نگاهش و بدون این
 .شنوممی کرد و گفت:

ابرویی از رفتارش باال انداختم که برنا گفت: میگم 
 چجوری با هم آشنا شدید؟

 .سورن سرش و بلند کرد و به برنا نگاه کرد

 .همدیگه هستیممن و دنیز دوستای خیلی قدیمی  -



برنا یه تای ابروش و باال انداخت و رو به من گفت: تا 
 .دونم؛ تنها دوستت آرام بودجایی که من می

با شنیدن اسم آرام اخمی کردم و نگاه طلبکارم و به آرشام 
 .دادم

واقعا که برای آرام متاسفم. چطور تونست حتی یه زنگ  -
 .هم به من نزنه. واقعاً براش متأسفم

 .کرداش نگاهم میم با چشم های قلمبهآرشا

 جان! زنگ نزده؟ -

 .دندون هام و روی هم فشار دادم

 .نخیر نزده -

ای باال انداخت و گفت: البد چون داره تفاوتی شونهبا بی
 .شه و درگیر کاراشهعروس می

 .یهو با حرفش جیغی کشیدم و از جام بلند شدم

  شه؟ یعنی چی؟چی؟ عروس می -

یی که آرشام زیاد قابل اعتماد نبود رو به برنا از اون جا
 ادامه دادم: این راست میگه؟

برنا با خنده سرش و به معنای تایید تکون داد که دوباره 
 .از حرص جیغی زدم



 شه. آخه چطور بدون من داره عروس میشه؟باورم نمی -

اش لب زد: بیا برنا دستم و کشید و با صدای آلوده به خنده
 .که آرام عروس بشه عروست کنممیدم قبل اینبشین. قول 

 .مشتی به بازوش زدم که خندید

سر جام نشستم و رو به آرشام گفتم: حاال پسِر کی هست؟ 
لبخندی زدم و ادامه دادم: چشم هاش چه رنگیه؟! من قرار 

  .بود آرام و به یدونه چشم آبی بدم

م دونستمن آرام و بهترین و نزدیکترین دوست به خودم می
کنه. اصاًل و اون بدون اینکه به من بگه داره ازدواج می
 .دادحال من به درک! حداقل خبر ازدواجش و می

آرشام خندید و گفت: برو بابا دورمون پر شده از چشم 
آبی. وقتی پسِر برای خواستگاری اومد؛ اول به چشم هاش 

 .نگاه کردم و وقتی دیدم مشکیه بدون شناخت قبول کردم

چه خبره؟ مامان و بابام و خودم و خواهرم.  واال خوب
همه چشم آبی؛ یدونه چشم مشکی هم باشه. داماد چشم 

 .ستمشکی که مثل این برنای خودمون با جذبه

 خندیدم و به آرومی لب زدم: پسر خوبیه؟

برنا بجای آرشام با لحن جدی گفت: آره! آهنگ ساِز و 
 .خیلی هم پسر خوبیه



نداخت و گفت: آره بابا! چهار تا آرشام بازو هاش و جلو ا
زن آورده؛ هر چهارتاشم خودش کشته. انقدر بچه خوب و 

 .بینمشکنم میگلیه که نگو. حال می

با حرفش برنا و سورن زیر خنده زدن. از حرص کوسن 
 .دم دستم و پرت کردم سمتش که تو هوا گرفتش

ام گرفت؛ اما هنوز خنده هام اشون خودم هم خندهاز خنده
 .ته دل نبود از

 .دستی به شکمم کشیدم و چشم هام و بستم

خوایی نگهش برنا با لحن آرومی کنار گوشم لب زد: می
 داری؟

 .سرم و بلند کردم و لبخند زوری روی لب هام نشوندم

دونم. اگه به دنیا بیارمش؛ در حقش ظلم بزرگی نمی -
 .شه بندازمشکنم. از یه طرف هم دلم راضی نمیمی

که . برای ایناشک هام شروع به جوشیدن کردبا حرفم 
برنا اشک هام و نبینه سرم و تا حد امکان پایین انداخته 

 .بودم

 .ام گذاشت و سرم و باال گرفتبرنا انگشتش و زیر چونه

عزیز دلم؛ اگه بخوایی نگهش داری من هیچ مشکلی  -
. تازه! منم یه پسر از یه زن دیگه دارم. پس باهاش ندارم



وقت  ش چیه که تو هم یه بچه داشته باشی؟ من هیچایراد
کنم و یادت باشه هر خوایی مجبورت نمیبه کاری که نمی

 .تصمیمی بگیری کنارتم

لبم و به دندون گرفتم و با بغض گفتم: آخه تو چقدر خوبی؟ 
 تونی فهمیده باشی؟ هوم؟چقدر می

 .ام و بوسید و دستی به شکمم کشیدپیشونی

وقت فکر نکن من  کنم. پس هیچمی من براش پدری -
 خوامش. باشه؟نمی

 .سرم و تند تند باال پایین کردم و با تموم وجودم بغلش کردم

 !ی من بود. همیشهبرنا همیشه فرشته

که بحث ازش جدا شدم پ اشک هام و پاک کردم. برای این
و عوض کنه رو به سورن که به طرز عجیبی ساکت بود 

 .یش اومد نشد بگیگفت: خوب! بحث آرام پ

سورن لبش و خیس کرد و به آرومی گفت: تو کانادا بودم 
خوندم. به خاطر یه سری مشکالت پیش پا و درس می

افتاده دلم پر بود. نوجوونی بود دیگه! اون موقع تو درسم 
خونده بودم؛ اگه نتونستی دردت هات و به کسی بگی به 

کنارم نداشتم  ای رویه غریبه بگو. منم که اون لحظه غریبه
. دنیز هم فکر کنم اون موقع به فضای مجازی رو آوردم



جایی که از پروفایلش هم معلوم تو یه گروه بود. از اون
دونستم نبود که دختِر یا پسر؛ بهش پیام دادم. خودم هم نمی

جوری شد که ما دوست خواد کی باشه. اینطرفم دقیقا می
 .شدیم

د و نگاه متعجبش و از برنا دست هاش و تو هم قفل کر
 .سورن گرفت و به من داد

 .که این همه سال مجازی دوست بودید خیلی عجیبهاین -

نفس عمیقی کشیدم و با لبخند سرم و تکون دادم و رو به 
 .سورن گفتم: خوشحالم که اون موقع به من پیام دادی

 .سورن لبخند کم رنگی زد و دوباره با گوشیش مشغول شد

 

 «شروین»

** 

 .تونست آرومم کنهدیگه این قرمز خوشرنگ هم نمی

 .کرددیگه هیچی آرومم نمی

لگدی به میز مقابلم زدم و رو به افرادی که برای شکنجه 
 !گرفتن نعره زدم: گمشید بیرونشدن پول می



کامیار هم تو اتاق عمل بود. احمق از پس اون الغر مردنی 
 .هم بر نیومد. یه مشت ترسو دورم جمع کردم

ام زنگ خورد. با دیدن اسمش بیشتر اعصابم بهم وشیگ
خواد زنه که دلم میریخت. همیشه تو مواقعی زنگ می

 یکی رو بکشم و کی بهتر از اون؟

جواب دادم که صدای جیغ جیغوش بیشتر روی اعصابم 
 .رفت

از پس هیچی بر نمیایی. فقط حرف میزنی و بلد نیستی  -
 .کنهکار میبرنا چی. االن اون عوضی پیش عمل کنی

دندون هام و روی هم فشار داد و غریدم: خفه شو! مواظب 
گذرم. با زبون نجست باش. این دفعه از اون کثافت نمی

خواست من و بکشه؛ کشمش. اون میدست های خودم می
 .اما مثل یه موش ترسو تو سوراخش قایم شده

کنی. پروازم االن هی! مواظب باش چی بلغور می -
. دارم میرم کیفم و پس بگیرم. دیگه خودم و از نشست

سپارم. هیچ کنم و هیچی هم به تو نمیکس قایم نمیهیچ
 .غلطی ازت بر نمیاد

ام و از خودم دور کردم و با تموم قدرت به سمت گوشی
  !دیوار پرتش کردم. احمق



 .دادممن از اولش هم نباید این عفریته رو نجات می

 .ز اتاق شکنجه بیرون رفتمچنگی به موهام زدم و ا

تونن از دستم فرار باید دوباره جستجو رو شروع کنم. نمی
 .کنن

 .با فریادم همه رو دور خودم جمع کردم

رو به همشون با خشم و لحن جدی غریدم: هر سوراخی 
یه  شناسید و بگردید. کل شهر و زیر و رو کنید.که می

تونم برید  گروهم برید شهر های اطراف و بگردید. چندتا
جا رو خوب بگردید و مواظب باشید. نیرو فرودگاه و اون

کم آوردید به خودم بگید و حتی اگه الزم شد هر کی 
 .شناسید و بیارید. من باید اونا رو پیدا کنممی

یکیشون با ترس و لرز جلو اومد و گفت: ولی آغا ما خیلی 
 ...وقته می

اتون د جنازهبین حرفش غریدم: خفه شو! اگه پیداش نکنی
 .شهتحویل خانواده هاتون داده می

رو به بقیه بلندتر غریدم: اون عوضی بوراِن. اون لعنتی 
. حاال شناسن؛ پس برای من داستان نبافیدرو همه خوب می

 !هم گمشید

 .ام بیرون رفتندتا این و گفتم همه از انبار مخفی



و جا با سر پایینش سمتم اومد یکی از نگهبان های این
 .گفت: آغا ایشون رسیدن و االن تو خونه منتظر شما هستن

 .با دست بهش اشاره کردم بره

 کار کنه؟تونه چیحوصله اون و نداشتم. مثالً می

 .جیغ بزنه؟ بیشتر که از دستش ساخته نیست

ام هم میره. انگار تازه به خودش جرعت میده و به خونه
 .من باید از اون بترسم

ر کردم و از انباری بیرون اومدم و ی دیوالگدی حواله
 .بدون معطلی سوار ماشینم شدم

 

 «دنیز»

***** 

ی بلندی کشیدم و چشم هام و باز کردم. به بدنم کش خمیازه
و قوسی دادم که با دیدن یه سینی صبحونه روی تختم، 

 .لبخند پررنگی زدم

همون لحظه برنا با یه لیوان آب پرتقال به داخل اومد و 
 .در و بست

 !صبح بخیر -



ام زد و ای به گونهنشست، بوسهطور که کنارم میهمون
 .صبح بخیر گفت

کرد که گفت: پاشو برو با لبخند عمیقم به صبحونه نگاه می
 .صورتت و بشور. امروز قراِر خودم بهت صبحونه بدم

با خوشحالی لبخندی زدم و از جام بلند شدم. تند تند دست 
 .سمت برنا برگشتمو صورتم و شستم و دوباره 

با لبخند عمیقم کنارش روی تخت نشستم و با لحن آرومی 
 .گفتم: من منتظر غذا خوردنم

لبخند آرومی زد و سینی رو روی پاش گذاشت و مشغول 
 .لقمه گرفتن برام شد

 .کردم خوب نخوابیدهچشم هاش خسته بود و حس می

 جویدم گفتم: دیشب نخوابیدی؟طور که لقمه رو میهمون

که روی نون مربا ب هاش و بهم فشار داد و در حالیل
مالید با حرص گفت: آرشام که بلد نیست بخوابه. ساعت می

سه نصف شب با لگدش بیدار شدم. بلند شدم رفتم تو 
 .پذیرایی بخوابم؛ اما رو مبل خواب راحتی نداشتم

ای زدم که با عصبانیت ساختگی گفت: با حرفاش قهقهه
 ...هم بگیمن انتظار داشتم ب



صداش و نازک کرد و ادامه داد: عشقم خوب میومدی 
 .جااین

یه لحظه از لحنی که سعی کرد شبیه دخترا بشه، دهنم باز 
 .موند که لبخند نخودی زد و ابرویی باال انداخت

 چیه؟ -

خودم و جمع و جور کردم و لبم و از داخل گاز گرفتم تا 
 .ام نگیرهخنده

 .آرشام بد روت اثر گذاشته نشینی با اینانگار هم -

با خنده سرش و به طرفین تکون داد و لیوان آب پرتقال و 
 .به دستم داد

نه! تأثیر آرشام نیست؛ فقط برای دیدن لبخند های شیرین  -
 .توئه که به این مسخره بازی ها رو آوردم

با بغض خندیدم و با گذاشتن لیوان داخل دستم، محکم بغلش 
که باشی من غرور خودمی. همینکردم و لب زدم: تو م

 .خندممی

بدون اینکه ازش جدا بشم سرم و باال آوردم و ادامه دادم: 
 .دیگه نیازی نیست لوس بشی

ی آرومی به بینیش به تقلید از خودش، با سر انگشتم ضربه
 .زدم و با لبخند لب زدم: اون لحنم بهت نیومد



ش سرش و کج کرد و خندید. خواست چیزی بگه که گوشی
 .زنگ خورد. از جیب کتش بیرونش آورد

 .کرداش اسم "سلنا" خودنمایی میروی صفحه

 .نگاه متعجبم و بهش دادم که تماس و روی اسپیکر گذاشت

 .راجب ازدواجش چیزی نپرسیده بودم

 .صدای سلنا که داشت به انگلیسی حرف میزد بلند شد

 سالم عزیزم خوبی؟ -

 عزیزم صداش زد؟نگاه متعجبم و بهش دادم. چرا 

برنا دم گوشم به آرومی لب زد: وقت نکردم بهش بگم؛ 
 .اما نگران نباش االن همه چیز و میگم

 .حرفی نزدم که دوباره سلنا شروع به حرف زدن کرد

 برنا نیستی؟ الو؟ -

 .برنا نفس عمیقی کشید و گفت: سالم سلنا. اتفاقی افتاده

 .برات یه سوپرایز دارم -

 !چشم هاش کشید و با کالفگی گفت: بگوبرنا دست به 

 .صدای پر عشوه سلنا دوباره از پشت گوشی بلند شد

 .من االن ایرانم -



 .با حرفش همزمان بهم نگاه کردیم

برنا عصبی رو بهش گفت: یعنی چی؟ چطور اومدی؟ 
 چرت خبر ندادی؟

سلنا که انگار از برخورد برنا ناراحت شده بود با لحن 
 .خوام سوپرایز باشهکه میآرومی گفت: گفتم 

برنا دندون هاش و روی هم فشار داد و گفت: باشه! االن 
کنم. یه تاکسی بگیر و آدرس ام و برات اس میآدرس خونه

رسونتت. االن هم گوشی رو به آرمیس بده و بهش بده. می
 .خوام باهاش حرف بزنممی

سلنا با لحن آرومی لب زد: آرمیس پیشم نیست. اون و 
 .لیزابت گذاشتمپیش ا

برنا با حرفش عصبی از جاش بلند شد و رو به گوشیش 
جا آرمیسم و ول کردی داری میگی غرید: چی؟ تو اون

پیش الیزابِت؟ اصالً اون دختر غیر یه پرستار ساده کی 
 تونه باشه که تو پسر من و پیشش تنها گذاشتی؟می

. دلم از جام بلند شدم و دستم و روی بازوش گذاشتم
 .جوری باهاش حرف بزنهخواست اینینم

سلنا با لحن عصبی جواب داد: سر من داد نزن. آرمیس 
 .پسر منم هست و منم نگرانش هستم



دونستم . خوب میای بودبرنا عصبی تر از هر وقت دیگه
 .رو آرمیس خیلی حساسه

فرستم چند نفس عمیق کشید و گفت: من االن یکی رو می
اجب تو هم بعداً باهات حرف آرمیس و همراهش بیاره. ر

 .زنم. فعالً بهم زنگ نزنمی

دونم خواست قطع کنه که سلنا تند گفت: صبر کن! من می
که رو شوهر دنیز اسلحه کشیدی. اینا رو تو اینترنت دیدم. 

 .دونم االن پیش دنیزیمی

خواست جای با بغض سرم و پایین انداختم. اصالً دلم نمی
 .سلنا باشم

جا تری ادامه داد: لطفاً بزار بیام پیشت که اونبا لحن آروم 
خواد از نزدیک براتون باهم حرف بزنیم. فقط دلم می

 .آرزوی خوشبختی کنم

برنا دوباره خواست عصبی جواب بده که دست روی لب 
هاش گذاشتم و به آرومی زیر گوشش نجوا کردم: آدرس 
و براش بفرست. سلنا که غریبه نیست. اون مادر همسرت 

کسیه که بهش قول ازدواج دادی. پس باید از دلش در  و
 .بیاری؛ نه که عصبی بشی



انگار که با حرف هام آروم شده باشه رو به گوشیش گفت: 
 .فرستماالن آدرس و برات می

 .با حرفش گوشیش و قطع کرد و روی تخت انداخت

نفسم و پر صدا بیرون دادم و رو به برنا گفتم: من میرم 
کنم سورن خیلی احساس غریبگی میپیش پسرا. حس 

 .کنهمی

 برنا سینی که برام آورده بود و برداشت و گفت: باشه گلم.
 ...راستی بابت لباس هات

 .نگاهی بهشون انداختم. همین یه دست لباس و داشتم

ام بهش چشم دوختم که گفت: فعالً سر کن تا با نگاه سوالی
. دیگه بعد طالقت و از شروین بگیرم و بتونم عقدت کنم

 .تونه جلومون و بگیرهاز اون هیچ کس نمی

آهی کشیدم و گفتم: مهم نیست؛ ولی طالقم از شروین تقریباً 
 .غیر ممکنه

برنا نگاه پر از خشمش و بست و لب زد: تا وقتی که پیش 
 .همدیگه باشیم هیچی غیر ممکن نیست

از کنارم رد شد و از اتاق بیرون رفت. دوباره آهی کشیدم 
پشت سرش بیرون اومدم. همون موقع سورن هم از اتاق و 

 .بغلی بیرون اومد



با لبخند رو بهش صبح بخیر گفتم که جوابم و داد و سمت 
آشپزخونه راه افتاد. خونه کال سه تا اتاق داشت که یکیش 
و به سورن داده بودیم و یکیش هم به من. اون یکی هم 

جا زیاد اینشراکتی مال آرشام و برنا بود. قرار نبود 
بمونیم. فقط تا زمانی که یه راه برای رفتن پیدا کنیم؛ همراه 

 .برنا به آمریکا میریم

جا جایی که همه تو آشپزخونه بودن، منم وارد اوناز اون
شدم. آرشام سرش تو یخچال بود و داشت غر میزد: هنوز 

تونه فهمم خریدن یه سری چیز میز چقدر می. نمینرسیده
 .طول بکشه

 متعجب گفتم: کی هنوز نرسیده؟

تفاوتی گرفت و با بیسورن که داشت برای خودش لقمه می
ی کناریمون و فرستاده برامون خوراکی گفت: همسایه

 .بگیره

آرشام با حرص پنیر و روی میز گذاشت و رو به برنا که 
کرد گفت: آغای سوپراستار داشت ساکت بهمون نگاه می
آخه من چرا باید قایم بشم؟  ما رو به چه روزی انداخته.

 کنیم؟چرا فرار می

برنا که خودش هم عصبی بود، رو بهش با خشم غرید: 
کنم؛ اول صبحِ رو اعصابم نرو. من از کسی فرار نمی



فقط فعال قانون هم سمت شرویِن. چون باالخره زن اون 
 ...و

 .بین حرفش پریدم و با کالفگی گفتم: این بحث و تموم کنید

 .یه چیزی بخور خودتم بیا

 .سرش و تکون داد

 .نه من خوردم -

اش و جوییده بود لب زد: دل نازک هم آرشام که تازه لقمه
 که شده. اعصابت چشه مگه؟

جا ول کرده. رو به آرشام گفتم: سلنا اومده و آرمیس و اون
 .برای همون اعصابش خورده

جا برنا لبش و به دندون گرفت و گفت: باید از اون
 .بیارمش

 .سورن از جاش بلند شد و رو به برنا گفت: من میارمش

برنا ابرویی باال انداخت و متعجب رو به سورن گفت: تو؟ 
 تونی تا آمریکا بری؟می

سورن سرش و تکون داد و به آرومی لب زد: خودم نه؛ 
 .فرستماما یکی و می

 .برنا لبخندی زد و گفت: عالیه. ممنون



کارت الزم : یه سیمسورن گوشیش و دستش گرفت و گفت
 .دارم. آخه سیمکارتم و شکوندم

 .متعجب سمت برنا برگشتم

 سلنا چجوری باهات تماس گرفت؟ -

گوشیش و سمت سورن گرفت و گفت: این و فقط آرمیس 
 .و سلنا دارن

آهانی گفتم و به سورن که داشت با گوشی برنا شماره 
 .گرفت چشم دوختممی

 اعتمادته؟ برنا به آرومی رو بهش گفت: قابل

 .لبخندی بهش زدم. چقدر نگران پسرش بود

طور که گوشی رو به سورن سری تکون داد و همون
 .چسپوند لب زد: آره! پسر خالمهگوشش می

برنا دیگه حرفی نزد. سورن با پشت خطیش حرف زد و 
 .گوشی رو به برنا برگردوند

برنا نگاهی به من انداخت و با لحن آرومش پچ زد: به 
 زنگ بزنیم؟آرمیس 

 .تا این گفت چشم هام برقی زد

 .این پرسیدن نداره. اگه بدونی چقدر دلم براش تنگ شده -



یهو خم شد و کمرم و گرفت و از زمین بلندم کرد. قبل 
ی آرمیس و که حرفی بزنم روی اُپنم گذاشت و شمارهاین

 .گرفت

 .کردمبا لبخند آرومی بهش نگاه می

 ؟اگه دوباره ازش جدا بشم چی

 اگه این خوشی ها همیشگی نباشه چی؟

با شنیدن صدای آرمیس که به انگلیسی حرف میزد، 
 .ام و به آرمیس دادمخیال فکر های تلخم شدم و توجهبی

 سالم بابایی! خوبی؟ -

برنا با لحن گرم و پر از محبتی رو بهش گفت: سالم نفس 
 بابا! اول بگو ببینم پسر من خوبه یا نه؟

معلوم بود اخم داره، با صدای تو دماغی  آرمیس که انگار
گفت: نه! مامان من و با خودش نبرد. گفت اومده پیش تو. 
کلی هم بهش زنگ زدم؛ اما سرم داد کشید و گفت بهش 

جا خیلی تنهام. لطفاً من و ببر زنگ نزنم. بابایی من این
جا بمونم. تازه خاله پیش خودت. من دوست ندارم این

ام و ازم گرفته دجنسه. هواپیمای کنترلیالیزابت هم خیلی ب
کنم. االن هم تنها توی و بهم نمیده میگه سر و صدا می

 .ام هم سر رفتهاتاقمم و حوصله



ی حرف هاش و زد که من تو اون قدری یک نفس همه
. هیچ کدوم از حرف هاش با اون لحن کارش مونده بودم

  .دادمظلومش، بوی خوبی نمی

شد از تک تک رفتار هاش ین و میبرنا عصبی بود و ا
فهمید؛ اما باز هم با محبت و لحن آرومی جواب آرمیس و 

 .داد

دونستی یکی قراِر بیاد دنبالت که تو ی من! میشاهزاده -
رو بیاره پیش من؟ اون االن تو راِه که پسر کوچولوی من 

زاره پیش کسی و بیاِر پیش باباش. بابایی هم دیگه نمی
 بمونی. باشه؟

آرمیس با ذوق جیغی کشید و با صدای بلند و پر از شوقی 
 .گی بابا؟ لطفاً بهش بگو زودی بیادگفت: جدی می

ای زد و گفت: چشم! میگم زود بیاد و برنا لبخند خسته
ی من و بیاره. راستی! یه خبر عالی هم برات شاهزاده

 .دارم

 !آرمیس با لحن کنجکاوی گفت: چی شده؟

دونی د و رو به گوشیش گفت: میبرنا بهم نزدیک تر ش
 االن کی پیشمه؟

 .جا نیستمای گفت: من که اونآرمیس با لحن بامزه



 .جاستبرنا آروم خندید و گفت: مامان دنیزت این

 .منتظر جواب از سمت آرمیس بودم؛ اما حرفی نزد

 جایی؟برنا با اخم کمرنگی لب زد: آرمیس؟ اون

 .وز هم هستمصدای ضعیفی ازش بلند شد که یعنی هن

 .برنا نگاهش و به من داد و ابرویی باال انداخت

ای گفت: بابا آرمیس با لحن عصبی و در عین حال بامزه
اون چرا برگشته؟ مگه اون ولت نکرد؟ من اونم دوست 

 .ندارم

 .اراده بغض کردم و گوشی رو از برنا گرفتمبا حرفش بی

 الو! آرمیس؟ -

بابام و ناراحت کردی. شب یهو با صدای بلندی گفت: تو 
عروسیت خیلی خوشگل شده بودی. مگه قرار نبود با من 

ای که من و بابام برات آماده کرده و بابام بیایی تو خونه
بودیم؟ تو با اون آقا خشنه رفتی و قلب بابام و شکستی. 

کشید. حتی خورد و سیگار میدونی اون همش الکل میمی
 .بخاطر تو سر منم داد کشید

ا حرف هایی که از سمت آرمیسی که فقط شیش سال ب
 .شنیدم، بغضم ترکیدداشت می



برنا گوشی رو با اخم ازم گرفت و خداحافظی سرسری 
 .از آرمیس کرد

گوشی رو کنارم روی اپن گذاشت و با یه دستش دست 
 .هاش گرم گرفت

 .با دست آزادش اشک هام پاک کرد و سرش و کج کرد

هاش بود و با نگاهش داشت بهم ای روی لب لبخند خسته
 .گفت: خجالت بکشمی

 .نگاهم و ازش گرفتم و لبم و با دندون گرفتم

 .جوری من و نگاه نکناون -

ام و به لبخندش پررنگ تر شد و با انگشت شصتش گونه
 .نوازش گرفت و سرم و سمت خودش کشید

 .فکر کنم هنوز همون دنیز کوچولوی چند سال پیشی -

 .ع کردم و حرفی نزدملب هام و جم

 .شدماراده لوس میدونستم چرا پیش برنا بیخودم هم نمی

 .نگاهم و باال آوردم. اون دوتا تو آشپزخونه نبودن

اراده با صدای زنگ در متعجب نگاهی به برنا انداختم. بی
 تونست باشه؟استرس گرفته بودم. یعنی کی می

 .نا رسیدهبرنا دستم و فشار آرومی داد و گفت: البد سل



 .سری تکون دادم و حرفی نزدم؛ اما هنوز استرس داشتم

انگار که پسرا در و باز کردن. با شنیدن صدای سالم و 
 .علیک دختری، متعجب از اپن پایین اومدم

برنا دستم و گرفت و با هم سمت در رفتیم. یه دختر جوون 
کرد که بوران پشت در بود و داشت از آرشام سوال می

 .جاستاین

یهو سرش و باال آورد و با دیدن ما، با ذوق به داخل اومد. 
 .کردبا چشم های متعجب و قلمبه برنا رو نگاه می

برنا با لبخندی که سعی داشت مخفیش کنه رو به دختِر 
 گفت: بفرمایید؟ کاری با من داشتید؟

تونست روی پاهاش دختِر که انگار از هیجان زیادی نمی
دیوار داد و با گرفتن صورتش توسط اش و به بایسته، تکیه

 .دست هاش، جیغ یهویی کشید

 !یهو با ذوق و جیغ لب زد: وایی خدایا! باورم نمیشه

 !خودتی؟

چرخوندم. دختِر یکم گیج نگاهم و بین برنا و اون دختِر می
تونم بهت به برنا نزدیک شد و با همون ذوقش لب زد: می

 .بینمکنم خواب میدست بزنم. حس می



ای که نگهش برنا سرش و سمت من کج کرد. از خنده
 .داشته بود سرخ شده بود

 .رو به دختره سری تکون داد و دستش و جلوش گرفت

دختِر با چشم هایی که پر از اشک بود انگشتی به دست 
 .برنا زد و یهو پس افتاد

 .با نگرانی کنارش نشستم و بازو هاش و گرفتم

 خوبی؟! اتفاقی افتاده؟ -

 .و بلند کرد و نگاه پر از اشکش و به من داد سرش

 تو دنیزی؟ -

سرم و تکون دادم که انگار سرش گیج رفت و دستی به 
 .سرش کشید

 .خندیدمتعجب به برنا نگاه کردم که به آرومی می

 .کنارمون زانو زد و گفت: فکر کنم طرفدارمه

 .شدتازه داشت برام روشن می

ه دستی به چشم هاش کردم کبا حرص به دختِر نگاه می
کشید و این دفعه با لحن آرومی گفت: بابام گفت تو رو 

دونی زاره. میدیده. باور نکردم فکر کردم سر به سرم می



ام ی دیوار های اتاقم پر از عکس های توئه. کل گوشیهمه
 !از فیلم های تو پره. من عاشقتم

 .یهو پرید بغل برنا و شروع به گریه کرد

کردم. یهو رگ غیرتم باد صحنه نگاه می با دهن باز به
 .کرد و دست دختِر رو به سمت خودم کشیدم

 .با عصبانیت رو بهش گفتم: مراعات کن عزیزم

 .دستی به لبش کشید و با شرمندگی لب زد: اوه! ببخشید

خندید و از حسادت من لذت برنا که فقط ریز ریز می
 .بردمی

اس رو به برنا گفت: یهو دختِر گوشیش و در آورد و با التم
 .تو رو خدا بزار یه عکس ازت بگیرم

 .ی لباسش کشیداش و جمع کرد و دستی به یقیهبرنا خنده

ً زودتر انجام بدید و سعی کنید این  - بفرمایید! فقط لطفا
 .عکس و تا یه مدت پخش نکنید

کنه مشغول کار میدونست چیدختِر که انگار از ذوق نمی
 .دعکس گرفتن با برنا ش



ی سورن رو به متأسف سرم و باال گرفتم که با نگاه خیره
رو شدم. تا نگاهم و دید سریع نگاهش و به یه سمت دیگه 

 .چرخوند. به نگاهش اهمیتی ندادم

بعد از مدتی که این دختِر مثل کنه به برنا چسپیده بود و 
کلی هم ازش فیلم و عکس گرفته بود و همش هم تکرار 

یاد میشه. وایی! چشم فامیالمون در کرد: فالو هام زمی
 .میاد

باالخره با اومدن باباش که همون مردی بود که آرشام 
 .جا رفتبهش گفته بود برامون خوراکی بخره، از این

تا خواستم نفس راحتی بکشم یهو در خونه به صدا در 
 .اومد

 .دوباره سر تا سر وجودم و استرس گرفت

 .انگشت هام قفل کردمپیش برنا رفتم و دستش و بین 

 .نگاه اطمینان بخشی بهم انداخت

 .کنمسورن چنگی به موهاش زد و گفت: من باز می

ور اون کردم تا شخص  در و که باز کرد، یکم خودم و این
 .پشت در و ببینم؛ اما با دیدنش همون جا خشکم زد

برنا بازوم و گرفت و من و پشت سرش کشید. نفسم از 
 .اومداسترس در نمی



 چجوری پیدامون کرد؟

جوشید و حس بدی کل وجودم و گرفته اشک هام تند تند می
 .بود

صداش که بلند شد، قلبم از تپش ایستاد و تونستم به واقعیت 
 .این کابوس پی ببرم

ی عزیزش فرار به به! خانم خوشگلم. همراه پسر عمه -
 .کرده بود

رو  طور که با اخم بهش خیره بود، به آرومیبرنا همون
به من لب زد: تو فعال جلو نیا. هر چی هم بهت گفتم گوش 

 .بده

 .خواست جلو بره که دستش و گرفتم

اش شروین چند قدم جلو اومد که آرشام دستی روی سینه
 .گذاشت

 .با این کار آرشام یهو کلی آدم داخل خونه ریخت

اومد. کامالً گیج بودم و اون لحظه تنها از همه جا یکی می
 .به ذهنم رسید، بغل کردن برنا بودکاری که 

 .تونستم هیچی رو ببینمهمه چیز قاطی شده بود و نمی



یکی دستم و کشید که جیغی کشیدم و بیشتر به برنا چسپیدم. 
چند نفر اطرافمون بودند و سعی داشتند من و از برنا جدا 

 .کنند

که با اون چند نفر درگیر بود رو برنا با فریاد و در حالی
 .کمرم و محکم بگیر و ازم جدا نشو ت: فقطبهم گف

 .همین کار و کردم و محکم از پشت بغلش کرده بودم

همون لحظه سورن هم به این سمت اومد و با گلدونی که 
 .هوش کرددستش بود، چند تا رو بی

اون قدری تعدادشون زیاد بود که اصالً متوجه چیزی نبودم 
 .و فقط برنا رو چسپیده بودم

خورد و این قلب من و بستم. برنا ضربه می چشم هام و
 .شدحال میکرد. نفس نفس میزد و داشت بیزخمی می

هق هق هام اوج گرفته بود. با فریادی که از سمت سورن 
اراده کمر برنا رو ول کردم و سمت سورن شنیدم، بی

چرخیدم. روی شکمش خم شده بود. خواستم سمتش برم 
 .م دور نشوکه برنا داد زد: نه دنیز! از

بین برنا و سورن مونده بودم که با قرار گرفتن دستی روی 
زدم و صدا و خفه جیغ میدهنم، شروع به تقال کردم. بی

 .کرد که بهم نزدیک بشهبرنا تمام تالشش و می



شروین یه لشکر آورده بود. سورن هم هنوز داشت مبارزه 
کرد. دردش از چین بین ابرو هاش مشخص بود. از می
 .شام خبری نداشتم؛ چون بهم دید نداشتآر

شدم و بدنم توانی نداشت. چشم هام کم کم داشتم سست می
چرخید. آخرین شد و انگار همه چیز دور سرم میتار می

چیزی که دیدم، برنایی بود که توسط چندین نفر گرفته شده 
 .کرد به من برسهبود و با اون زخم و ناتوانیش، تقال می

 

**** 

 «شب قبل»

 «شروین»

 

نگاهم و از اون موهای زردش گرفتم و با کالفگی شقیقه 
 .هام و فشار دادم

 .کشید و کامالً ریلکس بودداشت ناخن هاش و سوهان می

از جام بلند شدم و شروع به متر کردن اطرافم کردم. من 
که خیال یه جا بشینم؛ در حالیقدر بیتونستم ایننمی
 .ستیکی دیگهدونم عشق من االن پیش می



با شنیدن صدای آرومش دست از دور خودم چرخیدن 
 .برداشتم

 قراری رو داره؟واقعاً اون دختر ارزش این بی -

 !ای کردم و عصبی گفتم: بیشتر از هر کسیدندون قرچه

 .سوهانش و کناری گذاشت و نگاهش و بهم داد

شه. من قراری هات چیزی حل نمیپس بشین. با این بی -
 .کار کنمچی دونممی

کار ای گفتم: مثالً چیدست به کمر شدم و با لحن مسخره
کنی؟ هان؟ اصالً چه کاری ازت بر میاد؟ وقتی من یه می

روز کامل و با اون همه افراد دنبالش گشتم و نتونستم 
 کنی؟کار میپیداش کنم؛ تو چی

 .لبخند پررنگی زد و چشم هاش و یه دور باز و بسته کرد

 .دارم که تو نداریمن چیزی  -

 دست هام و از هم باز کردم و عصبی گفتم: مثالً چی؟

ای از موهاش و دور انگشتش حلقه کرد و لب زد: تره
تو نشون همه میدی؛ اما من چی؟  سیاست! تو روی واقعی
 .من با سیاست پیش میرم



که گوشیش و تو هوا تکون از جاش بلند شد و در حالی
ای رو از برنا دارم که اد: شمارهداد با لبخند ادامه دمی
 .کس نداره و فقط مال من و پسرمههیچ

 .این و که گفت یهو گوشیش زنگ خورد

با دیدن اسم مخاطبش پوزخند عصبی زد و رو به من 
 .ستگفت: بیا! پسرش هم چقدر حالل زاده

ی رو اعصابی سر داد و گوشی رو روی اسپیکر قهقهه
 .گذاشت

 خوایی؟چی می -

 .ای از اون ور خط بلند شدمظلوم و بچگونهصدای 

 .جا خیلی تاریک و ترسناکِ الو مامان! لطفاً بیا. این -

چشم هاش و تو کاسه چرخوند و عصبی رو بهش گفت: 
خب که چی؟ انتظار داری به خاطر تو از ایران پاشم بیام 

 .جااون

 .ی پشت خط به گریه افتادبچه

در و روم قفل کرده.  با هق هق گفت: مامان لطفاً! خاله
 .هیچی هم بهم نمیده باهاش بازی کنم. من خیلی تنهام



موهاش و دور انگشتش پیچید و حرصی تر از قبل گفت: 
 .ت. کار خوبی کردهایول به خاله

 .این و گفت و گوشی رو روش قطع کرد

رحمیش تو عجب بودم. چطور یه مادر از این همه بی
 باشه؟تونه همچنین رفتاری داشته می

این چطور ممکنه؟ با نفرت نگاهم و ازش گرفتم و چنگی 
 .به موهام زدم

 .دوباره گوشیش زنگ خورد که قطعش کرد

 .اومدحتی قلب من هم از دیدن این رفتارش به درد می

 .شمی دنیزم به دنیا بیاد؛ براش بهترین پدر دنیا میاگه بچه

***** 

 

هام و به زور با سردرد عجیبی از خواب بیدار شدم. چشم 
 .از هم باز کردم که با دیدن اطرافم متعجب سر جام نشستم

اش تو یه اتاق کامالً ناآشنا بودم. یه پنجره داشت که پرده
کشیده شده بود و هیچ نوری توی اتاق نبود و این فضا رو 

 .کرددلگیر می

 .با یادآوری اتفاقات اشک هام سرازیر شد



 !این یعنی شروین من و دزدیده؟

ستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم. بدون معطلی د
 .سمت در رفتم و دستیگره رو به پایین کشیدم

شد. چند لگد محکم بهش زدم و فریاد زدم: این در باز نمی
 جا نیست؟و باز کنید. هی! کسی این

جونم که داشتن تند تند روی در فرود مشت های بی
 .تونستم بهش بکوبمحال شدن و دیگه ناومدن، کم کم بیمی

نگاهم سمت پنجره کشیده شد. اشک هام و تند پاک کردم 
 .اش و کنار زدمو به سمت پنجره رفتم و پرده

دقیقاً رو به روی من یه دریای خروشان بود. من چرا 
 شناسم؟جا رو نمیاین

 با دست موهام و به سمت باال بردم. یعنی من کجام؟

 .کردم من و آروم نمیتو حالی بودم که حتی دیدن دریا ه

 .شمشم که نمیاالن حتی اگه من و بغلم هم بکنه، آروم نمی

رفت و دلگیر تر هوای بیرون هم داشت رو به تاریکی می
از همیشه بود. پنجره رو باز کردم و سرم و ازش بیرون 

 .شدبردم. هیچ کس دیده نمی



چشم های پر از اشکم و بستم و گوش به صدای موج های 
 .پردمدریا س

صدا بود و فقط خش خش صدای آب همه جا آروم و بی
 .شد که اون هم چون دور بود، ضعیف بودشنیده می

چشم هام و آروم باز کردم. غروب خورشید اون هم کنار 
 .دریا! خیلی جذاب و دیدنی بود

ام گرفت. انگار این خورشید هم به حال قصهاما من دلم می
 .جوری حالم بد شده بودکرد که با دیدنش این گریه می

 .با باز شدن در اتاق تند سمت در چرخیدم

 .کردشروین بود که با نگاه پر از غمش بهم نگاه می

این غم و کمتر تو چشم هاش دیده بودم؛ اما برام نا آشنا 
 .نبود

زدم. اون هم به در تکیه کردم و حرفی نمیفقط نگاهش می
 .داده بود و بدون حرف بهم خیره بود

 .باالخره خودش بود که سکوت و شکست

از در فاصله گرفت و با لبخند تلخی که به لب هاش نشونده 
 !دونمدونم دوستش داری. میبود گفت: می

  .اما منم دوست دارم. خیلی بیشتر از جونم دوست دارم



 .کردمحس تر از همیشه نگاهش میبی

یه  دونم از نظرت منزبونی به لبش کشید و ادامه داد: می
آدم خود خواهم. آره! من خودخواهم؛ اما آدمی که واقعاً 

 .شهعاشق باشه خودخواه می

من از اون شاهزاده هاش نیستم که بگم تا حاال هر چی 
 .خواستم و داشتم؛ پس باید تو هم مال من بشی

حس کردم چشم هاش از اشک برق زد. سریع نگاهش و 
شید و دزدید و به طور نامحسوسی به چشم هاش دست ک

 .دوباره نگاهش و بهم داد

ام که تا حاال هر چی خواستم و ازم گرفتن. تو من کسی -
به من میگی یه آدم سادیسمی و مریض. آره! قبول که من 

 مریضم؛ اما تا حاال با خودت فکر کردی چرا مریضم؟

با ناتوانی همون جا نشستم و پاهام و تو شکمم جمع کردم 
 .ه کردمو دست هام و دور پاهام حلق

سری تکون داد و ادامه داد: پسری که زیر دست یه پدر 
تونه از اینی که هست خالفکار و روانی بزرگ شده؛ می

 .بهتر باشه؟ من میگم پدر، تو بشنو دشمن

ام و روی زانو هام گذاشتم و باز هم سکوت کردم. چونه
 فهمیدم. یعنی پدرش باهاش بد بوده؟منظورش و نمی



ی چشمش کشید و با یه حرکت مثل من انگشتی به گوشه
ای که بهم داشت ادامه روی زمین نشست و با نگاه خیره

 .داد

اون سالی که عاشقت شدم؛ بیست سالم بود. تازه کنکور  -
داده بودم و هنوز دانشگاهم شروع نشده بود. اون عوضی 
یکی رو با چاقو زده بود و به پلیس ها گفته بود کار 

ن پسر روانی و مریضه و هر کی شروینه. گفته بود او
کنه. گفته بود زندانیش کنید سر راهش باشه رو زخمی می

 .تا دیگه خطری برای کسی نداشته باشه

اشک هایی که کل مدت سعی داشتم پایین نریزن، باالخره 
 .با سرعت به پایین افتادن. قلبم مچاله شده بود

 !چطور ممکن بود؟

مه داد: اون سال قرار دستی به صورتش کشید و با خشم ادا
گناهی به بود بیام پیشت و حرف دلم و بهت بگم؛ اما با بی

داد و با اون ام بوی خون میزندان افتادم. کل بچگی
 .ام هم خونی کردنامردی که در حقم کرد، جوونی

دونی چرا مریضم؟ چون اون کثافت هم همین مریضی می
رش خالی که درمان بشه روی پسرو داشت؛ اما بجای این

 .کردمی



شد عصبی شده بود و این و از گاز گرفتن مداوم لبش می
 .فهمید

کنی عوضی بودم؛ االن اگه اون قدری که تو فکر می -
کشتم. من تو کل عمرم فقط تو رو از خدا اون برنا رو می

خواستم. هر چند که اون خدا هیچی به من نداده؛ پس از 
 .عجب نکردمکه تو هم عاشق یکی دیگه بودی تاین

نفس عمیقی کشید و با لحن محکمی گفت: بگذریم. سه سال 
دونی کل اون سه سال و چجوری زندانی شدم؛ اما می

 دووم آوردم؟

 .انگشتش و سمتم گرفت و ادامه داد: فقط با فکر تو

 .لبخند تلخی زد و دست هاش و از هم باز کرد

جسمت جا پیش منی؛ اما فقط جام. تو هم اینحاال هم این -
 .پیشمه

با دست اشک هام و پاک کردم که از جاش بلند شد و دقیقاً 
 .کنارم نشست

 .اراده عقب رفتم که به دیوار چسپیدمبی

با کارم زبونی به دندونش کشید و چشم هاش و یه دور باز 
 .و بسته کرد

 .اشک هام دوباره پایین ریخت و چشم هام خیس شد



 !با لحن آرومی گفت: گریه نکن

هام بیشتر شدت گرفت. برای اولین بار دلم براش اشک 
 .سوخته بود

 .یهو با صدای بلندی داد زد: میگم گریه نکن

چنان بلند نعره زد که از جا پریدم و اشک هام خود به 
 .خود قطع شد

تند دستی به صورتش کشید و با لحن آرومی گفت: 
 .خواستم سرت داد بزنمنمی

چسپیدم که باعث شد بیشتر حرفی نزدم و بیشتر به دیوار 
 .بهم نزدیک بشه

ً کنار صورتم گذاشت و با لحن پر از  صورتش و دقیقا
 !خواهشی لب زد: ترکم نکن. لطفاً 

از درد حرفش به خودم لرزیدم. از خواهشش! از 
 !مظلومیتش

 .اش، قلبم آتیش گرفتمهمتر از همه از نگاه درد دیده

دم. هنوز صدا هق زچشم هام و روی هم گذاشتم و بی
 .شدنزدیکم بود و نفسش با نفس هام ادغام می

 پس عشقی که به برنا داشتم چی؟



 چجوری دفنش کنم؟

 من چجوری بدون برنا زنده بمونم؟

دونم به چی که حالتش و تغییر بده لب زد: میبدون این
امون هم فکر کردی؟ به کنی. به برنا! ولی به بچهفکر می

 کنه؟رشد میاون کوچولویی که تو وجودت 

چشم هام و از هم باز کردم و به چشم های سیاهش خیره 
 .شدم

مونم؛ اما ازم انتظار نداشته با بغض لب زدم: پیشت می
باش عشق برنا رو دفن کنم. اون عشق فقط با خودم دفن 

 .شهمی

**** 

 

 «یک سال بعد»

**** 

 

 .ای کشیدمبا ذوق شمیم و بغل کردم و جیغ خفه

ه من ذوق نداشت. باالخره من عامل این شمیم خودش انداز
 .ذوق و خوشحالی بودم؛ پس باید هم ذوق داشته باشم



 ازش جدا شدم که با استرس گفت: مطمئنی خوب شدم؟

نگاه چپکی بهش انداخت و با حرص گفتم: یه ساعته نشستم 
 ...گیوقت تو داری میکنم؛ اوندارم آرایشت می

امبی ها باال آوردم دهنم و کج کردم و دست هام و عین ز
 و ادامه دادم: مطمئنی خوب شدم؟

با کارم زیر خنده زد که همراهش صدای گریه پانیذ هم 
 .بلند شد

با شنیدن صداش سریع نیشش و بست و با مظلومیت گفت: 
 !ببخشید

ای کردم و با حرص گفتم: برو خدات و شکر دندون قرچه
 .کن امشب برات شب مهمیه

 .داد که با لبخند سمت پانیذ رفتم آب دهنش و ترسیده قورت

ی ایی جانم! دختر قشنگم. پاشو که باالخره داریم این عمه -
 .دیمات و شوهر میترشیده

 .شمیم با حرص جیغ زد: ترشیده دخترته

ش با لبخند پانیذ و از جاش بیرون آوردم و یکم تو بغلم نگه
تخت که آروم شد روی اش قطع بشه. بعد اینداشتم تا گریه

 .خودمون گذاشتمش و سمت کشوی لباس هاش رفتم



یه دست لباس صورتی رنگ براش جدا کردم و تنش 
کردم. شمیم هنوز هم جلوی آیینه بود و با خودش ور 

 .رفتمی

پانیذ و تو بغلم گذاشتم و با لبخند مهربونی رو بهش گفتم: 
 بخدا خیلی ناز شدی؛ دیگه چرا استرس داری؟

کش دوباره بغلم کرد و با ذوق گفت: با چشم های پر از اش
 .تو بهترین رفیق دنیایی. ممنونم

 .از خودم جداش کردم و چشم هام و براش چپ کردم

 .دونم. نیازی نیست بهم بگیمی -

 .لپ پانیذ و بوسید و دوباره با استرس نگاهم کرد

رفتم که سمت در میسری براش تکون دادم و در حالی
رسن و کسی هم نیست اونا می گفتم: بدو بیا دیگه. االن

خوش اومد بگه. انتظار که نداری شروین با اون اخمش 
 ...بره بگه

صدام و نازک کردم و ادامه دادم: وایی داماد خوشگلم، 
 .چقدر خوشتیپ شدی

که داشت خودش و شمیم دوباره زیر خنده زد و در حالی
زد بریده بریده گفت: تصور... داداش تو اون حال باد می

 .و کشت من



 .همراهش خندیدم و با هم از اتاق بیرون اومدیم

هام پر کشید. حتماً اون باهاش و نمیاد دیگه! یهو تموم خنده
 !یعنی چرا باید بیاد

نفس عمیقی کشیدم و دوباره به لب هام لبخند نشوندم. بزار 
 بیاد. مگه چیه؟

اومدیم، شمیم به آرومی طور که از پله ها پایین میهمون
 .شهوشم گفت: خدا کنه برنا نیاد که دوباره شر میزیر گ

لبخند عمیقی بهش زدم و مثل خودش آروم گفتم: نگران 
شه. الکی که نیست من چند ماِه نباش. بیاد هم چیزی نمی

کنم تو رو به اون ات کار میدارم رو اون داداش کله شقه
 .خل و چل بده

فت: شمیم آب دهنش و قورت داد و دوباره با استرس گ
 .امیدوارم این دفعه مشکلی پیش نیاد

 .نگران نباش -

وارد پذیرایی شدیم. شروین با پاش روی زمین ضرب 
ی نامعلوم و شکار گرفته بود و نگاه پر از خشمش یه نقطه

 .کرده بود

که آرومش کنم سمتش رفتم و پانیذ و تو بغلش برای این
 .گذاشتم



 .خوام پیش تو باشمای گفتم: بابایی من میگونهبا لحن بچه

اش ای روی گونهشروین لبخند آرومی به پانیذ زد و بوسه
 .نشوند

سرش و بلند کرد و اول یه نگاه به شمیم کرد و بعدش 
 .نگاهش و روی من زوم کرد

 .به ثانیه نکشید که اخمش غلیظ تر از قبل شد

 .رژت و پاک کن -

 دستی به لبم کشیدم و متعجب گفتم: چی؟! مگه چشه؟

هاش و روی هم گذاشت و عصبی گفت: میگم پاکش  چشم
 .کن

شمیم سریع یه دستمال آورد و خواست برام پاکش کنه که 
سریع خودم و عقب کشیدم و عصبی رو به شروین گفتم: 
رژ من مشکلی نداره. اگه قرار باشه کسی بهش خیره بشه، 

 .چشم هاش مشکل دارن

 .بود فکش منقبض شده بود و به زور خودش و نگه داشته

اعصاب و مریض پیش کلی دکتر رفته؛ اما هنوز اون بی
 .سابقه

 .خواست چیزی بگه که زنگ خونه اجازه نداد



شمیم با استرس نگاهی به شروین انداخت که شروین اشاره 
 .کرد بره و در و باز کنه

شمیم سری تکون داد که رو به شروین گفتم: تو هم پاشو 
 .دیگه. لطفاً امشب و خراب نکن

که جاش بلند شد و پانیذ و تو بغلم گذاشت و در حالی از
کرد لب زد: خدا شاهِد که فقط بخاطر اش و مرتب مییقه

 .کنمتو تحمل می

 .لبخند کم جونی زدم و با هم سمت در رفتیم

اومد میگم،  پانیذ و به پرستارش دادم که فعالً تا خوش
دونستم ش داره. چون تازه بیدار شده بود، مینگه

 .خوابهمین

شمیم در و باز کرد. اول از همه پدر و مادر آرشام وارد 
 .خونه شدند. با احترام بهشون خوش اومد گفتیم

بعد از اونا، آرام و شوهرش بودند که با کلی بغل و بوس 
اجازه دادم بره بشینه. آخر سر هم آرشام با یه دسته گل و 

 .یه جعبه شکالت وارد شد و همه رو به شمیم داد

 .میم بهش خوش اومد گفت و تشکر کردش

همه وارد پذیرایی شده بودند و فقط من شروین مونده 
 .بودیم. شمیم هم رفته بود تا طبق رسم چایی بیاره



 .خواستم در و ببندم که دستی مانع بستنش شد

 .با دیدنش قبلم تند تند شروع به تپش کرد

 .اومدنباید می

که دست هاش تو با ریلکسی تموم وارد شد و در حالی
 .جیبش بود سالم کرد

 .ترسیده نگاهم و به شروین دادم

بارید. با استرس سمتش رفتم و از چشم هاش خون می
خواستم دوباره مراسم بازوش و گرفتم. اصالً نمی

 .خواستگاری شمیم خراب بشه

جا اش غرید: این اینشروین زیر دندون های کلید شده
 شه؟ام مید خونهکنه؟ به چه حقی وارکار میچی

با بغض رو بهش گفتم: باشه! چیزی نیست. فقط بخاطر 
 .شمیم

 گید؟خوش اومد نمی -

طور که بازوی شروین و چند نفس عمیق کشیدم و همون
 .گرفته بودم رو بهش گفتم: خوش اومدید. بفرمایید

 .نگاهش قفل دست های من بود



م ای کرد و عصبی گفت: بفرمایید. دشروین دندون قرچه
 .در بده

 .پوزخندی زد و جلوتر به داخل رفت

 .رو به شروین گفتم: تو رو خدا امشب و خراب نکن

 .با خشم گفت: باشه! صد بار گفتی دیگه

زبونی به لبم کشیدم و به آرومی گفتم: تو برو پیششون. 
 .منم میرم کمک شمیم و زود میام

 .سری تکون داد و به داخل رفت

 .چرخوندم نگاهم و به سمت جای خالیش

این دفعه دیگه بخاطر جون اون نبود. این دفعه خواست  
 .خودم بود که کنار شروین باشم

یه سال گذشت و همه چیز عوض شد؛ اما تنها چیزی که 
 .هنوز سر جاشه، عشق من نسبت به برناست

آره! من هنوز هم عاشق اون چشم های سیاهشم. هنوز هم 
نوز چشم هاش دنیامه؛ کوبه. هقلبم برای دیدنش تند تند می

 ...اما



هی! این دنیا نامرِد. این دنیا از همون اولش برنا رو تو 
سرنوشت من جا نداد. از همون اول هم باید این و 

 .فایده بوداش هم بیفهمیدم. این همه جنگیدم، همهمی

 .عشقی که تو تقدیرت نیست، نیست دیگه

 ر بدیم؟تونیم نوشته های کتاب سرنوشت و تغییمگه ما می

 .با اومدن شمیم از افکارم پرت شدم

اومد. بیچاره! قرار بود کمکش سینی به دست سمتم می
 .کنم

خدمتکار هم یه سینی شیرینی دستش بود. ازش گرفتم و 
اید. برید استراحت رو بهش گفتم: شما هم از صبح خسته

کنید و کار های آشپزخونه رو برای فردا بزارید. امشب 
 .خودمون انجام میدیمهم دیگه همش و 

 .کلی ازم تشکر کرد و رفت

شمیم خواست به داخل بره که زیر گوشش گفتم: برنا هم 
 .اومده

 .یهو نگاهش پر از ترس و اضطراب شد

 !وایی نه -

 .شهبا لحن آرومی گفتم: عه! نترس. چیزی نمی



 با بغض گفت: تو خوبی؟

 .لبخند پررنگی زدم

 !امعالی -

دیم و به همه چای و شیرینی تعارف خندید و با هم وارد ش
 .کردیم

اراده دست هام شروع به لرزیدن به برنا که رسیدم بی
 .کرد

هیچ حرفی نزد و یدونه برداشت. حتی سرش هم باال 
 .نگرفت

تند از کنارش گذشتم و کنار شروین جای گرفتم. به پرستار 
پانیذ پیامک دادم که دخترم و بیاره. فقط با حضور اون 

 .گرفتمیکم آروم میبود که 

جمع سرگرم صحبت های متفرقه بود. البته خانواده آرشام 
 .زدند و ما تقریباً سکوت بودیمفقط حرف می

 .پرستار پانیذ و که برام آورد ازش تشکر کردم

ش و دخترم و تو بغلم نشوندم و عروسک خرسی کوچولو
 .دستش دادم

 .پدر آرشام باالخره سر صحبت و باز کرد



ی سوِم که برای این امر خیر دفعهدونید خودتون هم می -
شیم. پسر من سال هاست که عاشق خواهر مزاحم می

اشه. بار ها این حرف ها شماست و خواهرتون هم دلبسته
بینم دیگه تکرار نکنم و برم سر تکرار شده؛ پس بهتر می

اصل مطلب. من خواهر شما رو برای پسرم خواستگاری 
 .کنممی

نگاه عصبیش و باال آورد. دستم و با استرس روی  شروین
 .دستش گذاشتم و چشم هام با اطمینان باز و بسته کردم

شروین نگاهش و به شمیم که داشت با التماس نگاهش 
کرد داد و بعد رو به پدر آرشام گفت: به نظرم زیاد می

 ...طولش ندیم؛ چون من این وصلت و

امون حبس ی همههیهو مکث کرد و باعث شد نفس تو سین
 .بشه. شمیم که کنارم ایستاده بود با استرس دستم و گرفت

 .شروین ادامه داد: پذیرفتم

گفتند این و که گفت لبخند به لب همه اومد. بهم تبریک می
 .و من از این خوشحالی غرق لذت بودم

 .پدر و مادر شمیم نبودند؛ چون شروین اجازه نداد باشند

 .لم بود بلند شدم و شمیم و بغل کردمطور که پانیذ بغهمون



کل نگاهش پیش آرشام بود. نگاه به آرشام که کنار برنا 
ی برنا روی من و نشسته بود انداختم. با دیدن نگاه خیره

 .پانیذ؛ کال آرشام و فراموش کردم

از بغل شمیم بیرون اومدم و بدون نگاه کردن به برنا 
 .نشستم

و شیرینی بیار دهنشون رو به شمیم گفتم: عروس خانم بر
 .و شیرین کن

 .با همون لبخند محوش سر تکون داد و بیرون رفت

**** 

کردم. بابام اوایل غرق افکارم بودم و به اتفاقات فکر می
ازم خیلی عصبی بود. به طوری که گفته بود دیگه دختری 
به اسم دنیز ندارم؛ اما وقتی متوجه دلیل ازدواجم شده بود 

م. وقتی همراه شروین به خونه برگشتم خودش اومد دنبال
خواستن من و با دیدنشون کل خوشی ها به قلبم تابید. می

به خونه ببرن و از شروین شکایت کنند؛ اما خودم اجازه 
 .جامندادم و قسم خوردم که با خواست خودم این

ش برنا هم آرمیس و از سلنا گرفته بود و پیش خودش نگه
ی بابام تا عمه رو رفته خونهداشت. االن هم آرمیس می

جا ببینه. به منم زنگ زد که پانیذ و ببرم تا ببینه. فقط اون



ی تونستم برم خونهدیدیم؛ چون نه من میهمدیگه رو می
 .جاتونست بیاد اینبرنا دیدنش و نه اون می

اش بود و همراهش هم داشت زبون امسال سال اول مدرسه
 .شیرین و بامزه بودگرفت. همیشه فارسی رو یاد می

سورن! اون هم که همیشه مثل یه کوه هست. یه کوه محکم 
 .که بدون هیچ ترسی از ریزشش بتونم بهش تکیه کنم

 ...و حاال ازدواج شمیم با آرشام

اونا خیلی وقت پیش همدیگه رو دوست داشتند. از اون 
زمان که آرشام هنوز با برنا به آمریکا نرفته بود. وقتی 

ا رفت، شمیم ازش خیلی ناراحت شد و ازش همراه برن
 .تونه فراموش کنهجدا شد؛ اما خوب دل! این دل نمی

گفت رفته آمریکا عشق بخشد و میشمیم اوایل آرشام و نمی
 .و حالش و کرده و حاال برگشته

اون روز که این حرفا رو زد بهش گفتم: درسته که ترکت 
ی برنا تا اون زد نه؟ ولکرده؛ اما هر ماه که بهت سر می

هفت سال یه بار هم پشت سرش و نگاه نکرد و من چون 
تونی ببخشی و عاشق بودم بخشیدم. بهش گفتم تو هم می

 .بخشید

 .دیگه بماند که چقدر برای راضی کردن شروین جون کندم



 .نفسم و با لبخند بیرون فرستادم و سمت پانیذ رفتم

از خوابش اش کرده بودم و فقط منتظر بودم یکم آماده
 .بگذره

 .بغلش کردم و از خونه بیرون رفتم و سوار ماشینم شدم

مطب هم که دو ماه پیش راه انداختم. وقتی پانیذ دو ماهش 
 .شد، براش پرستار گرفتم تا بتونم به مطبم هم برسم

همه چیز دقیقاً سر جای خودش بود. همه چیز به غیر از 
 ...یکی

 .لبخند تلخی زدم و افکارم و پس زدم

ی بابام اینا که رسیدم ماشین و پارک کردم و پیاده به خونه
شدم. وارد خونه که شدم اول با عمه که داشت از پله ها 

 .اومد برخوردمپایین می

 .با ذوق سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

 ی خوشگلم چطوره؟سالم! عمه -

ام و بوسید و با محبت گفت: من خوب خوبم. بگو پیشونی
 وری؟ببینم تو چط

 .لبخند گرمی بهش زدم

 ام. این آرمیس شیطون کجاست؟منم عالی -



طور که سمت پذیرایی عمه پانیذ و ازم گرفت و همون
  .رفت گفت: تو اتاق قدیمی توئهمی

 .با لبخند سری تکون دادم و بلند صداش زدم

 .بعد از مدتی با ذوق از پله ها پایین اومد و بغلم پرید

 .و لپ های نرمش و بوسیدماز زمین بلندش کردم 

 عشق من چطوره؟ -

 لپم و بوسید و با لبخند گفت: خیلی خوبم. پانیذ و آوردی؟

طور که بغلم بود سمت پذیرایی سرم و تکون دادم و همون
 .رفتم

 .همون جا آرمیس و پایین گذاشتم که با دو سمت پانیذ رفت

زد. کرد و حرف میداشت تو بغل عمه با پانیذ بازی می
نیذ هم هر از گاهی براش لبخند میزد. هنوز زیاد پا

 .خندید و کوچولو بودنمی

ابروهام و باال انداختم که عمه گفت: عه! پس که یاد 
 .گیری؟ برای دنیز دو جمله بگو تا ببینیمنمی

ای بهم انداخت و با لپ های ی چشمش نگاه بامزهاز گوشه
 .ام نکناش لب زد: لهجه دارم. مسخرهباد شده



ای زدم و با ذوق گفتم: قول با حالتی که گرفته بود قهقه
 .میدم. حرف بزن

ای شروع به نفس عمیقی کشید و با لهجه شیرین و بامزه
 .صحبت کرد

 .من، مامان دنیز دوست دارم -

قدری بامزه گفت که سمتش دویدم و بوس محکمی از اون
 .لپش گرفتم که دادش در اومد

 .من که عاشقتم -

 .مشغول صحبت با پانیذ شده بوددوباره 

اراده به سمت حیاط نگاه پر از لبخندم و ازشون گرفتم و بی
کشیده شدم. اشکی که از دلتنگی ها و مرور خاطرات 

ام روی صورتم نشسته بود و پاک کردم و سمت بچگی
 .حیاط پشتی رفتم

همون جایی که اون شب تو مهمونی برگشتش، بهم ابراز 
 .داد و فریاد و عصبانیت عالقه کرد. با اون

اش هم عجیب و متفاوت بود. لبخندی بین حتی ابراز عالقه
 .اشک هام روی لبم نشست

 کنی؟تو هم داری به اون روزا فکر می -



 .با شنیدن صداش دقیقاً پشت سرم، خشکم زد

جا تند دستی به چشم های خیسم کشیدم. اون نباید این
 .شداال و پایین میام تند تند بی سینه. قفسهبودمی

نگاهم و سمتش چرخوندم. سرش و کج کرده بود و با نگاه 
 .کردای نگاهم میغم زده

 کنی؟کار میتو که هنوز عاشق منی؛ پیش شروین چی -

سعی کردم محکم باشم. من االن دیگه یه مادر بودم. حتی 
 .فکر به یه مرد دیگه هم اشتباه بود

کی گفته هنوز عاشقتم؟ با لحن محکمی گفتم: خواب دیدی؟ 
 .ی کوچیکم هستممن االن عاشق خانواده

 .ای چرخ دادپوزخندی زد و نگاهش و سمت دیگه

خندید. سمت من برگشت و با داشت آروم و عصبی می
ای گفت: تو فقط عاشق پانیذی. بهت گفته بودم لحن مسخره

 .کنم؛ اما تو یه ترسو بودیبراش پدری می

که داشتم از ار دادم و در حالیدندون هام و روی هم فش
 .گذشتم گفتم: بهتِر فراموش کنیکنارش می

که از کنارش رد شم بازوم و گرفت و سمت خودش قبل این
 .کشید



نظرت چیه یه بارم ما نقش منفی بشیم؟ اون کثافت تو  -
رو به زور ازم گرفت و حاال منم تو رو به زور ازش 

عنی به من و من گیرم. تو باید به خودت برگردی؛ یمی
 .وجود توأم

 .کردمبه زور از ریزش اشک هام جلوگیری می

 .بازوم و از دستش کشیدم و بغضم و قورت دادم

دار. من دیگه مزخرف گفتن هات و برای خودت نگه -
 .شمهیچ وقت از شروین جدا نمی

. با لحن آرومی لب زد: اما تو هنوز یهو نگاهش مظلوم شد
 .هم عاشق منی

 .به زور بغض دردناکم و قورت دادم دوباره

عشق دیگه برای من اهمیتی نداره. من نه عاشق توأم و  -
نه عاشق شروین. من االن فقط و فقط عاشق پانیذم و فقط 

 .گیرمبا حضور اون آروم می

نگاهم و ازش دزدیدم و به درخت های سرسبز چشم 
 .دوختم

وقت!  وقت نخواست ما مال هم باشیم. هیچ سرنوشت هیچ -
رسونه. بهتره پس جنگ با سرنوشت ما رو به جایی نمی

 .تسلیمش بشیم



 !نه -

 .اش قلبم لرزیدبا لحن محکم و فریاد گونه

زنی سرنوشت نیست؛ این اینی که تو راجبش حرف می -
 .چیزیه که شروین به زور به خوردت داده

دیدمش؛ فقط صدای غمگین و خش پشتم بهش بود و نمی
 .رسیدمیدارش به گوشم 

 .و من هم قراِر درستش کنم -

شه! دیگه اشک هام و پاک کردم و رو بهش گفتم: نمی
  .خیلی دیر شده

 .نگاهم و باال آوردم و به چشم هاش دوختم

بزار این بار آخرین حرف هامون راجب عشق  -
کنم. از ته مون باشه. برات آرزوی خوشبختی میقدیمی

 .خوام خوشبخت بشیدلم می

 .های تند از کنارش گذشتم و اشک هام و آزاد کردم با قدم

**** 

 

 «شروین»

**** 



حوصلگی از پشت میز بلند شدم و از اتاق بیرون با بی
 .رفتم

رو به خانم منشی کالفه گفتم: نوبت های مونده رو لغو کن 
 .و برای فردا بزارشون

چشمی گفت. از مطبم بیرون رفتم. خواستم سمت اتاق دنیز 
جلوم و گرفت و بدون حرف یه کاغذ کوچیک  برم که یکی

 .تو دستم گذاشت و تند تند از پله ها پایین رفت

متعجب نگاهی به یادداشت انداختم. توش نوشته بود" دیگه 
وقتشه دور بازی دست من بیوفته. کنار پرتگاه آخر شهر 

 "منتظرتم. یه بار به خودت جرعت بده و تنها بیا. برنا

کردم و با پوزخندی روی زمین  کاغذ و تو مشتم مچاله
 .انداختم

 خواد؟این دیگه چی می

که کتم و ی پایین آسانسور و زدم و در حالیی طبقهدکمه
 .کردم وارد آسانسور شدممرتب می

 .خوادبزار ببینیم چی می

 .از ساختمون خارج شدم و سوار ماشینم شدم

ل ام و برداشتم و داخنگاهی به داشبورد انداختم. اسلحه
 .شلوارم جا دادم و کتم و روش انداختم



 .ماشین و روشن کردم و راه افتادم

 .بهش زنگ زدم و گوشی رو روی اسپیکر گذاشتم

بدون مقدمه لب زدم: امروز وقتشه. خودش ازم خواست 
 .برم. دیگه وقتشه راز های پشت پرده بازی کنند

 .که بهش مهلت بدم گوشی رو قطع کردمبدون این

 .رانندگی، به اون محل رسیدم بعد از مدتی

ی رو به روش خیره به ماشینش تکیه داده بود و به دره
 .بود

 .ماشینم و کنار ماشینش پارک کردم و پیاده شدم

با دیدنم عینکش و از روی چشم هاش برداشت و پوزخندی 
 .بهم زد

 .دیر کردی -

مچم و چرخی دادم و با خونسردی مثل خودش به ماشینم 
 .تکیه دادم

 .هیچ وقت برای رسیدن دیر نیست -

زبونی به لبش کشید و با لبخند گفت: درسته! منم به این 
نتیجه رسیدم که هیچ وقت دیر نیست و امروز قراِر حقی 

 .که ازم گرفتی رو پس بگیرم



اش کامل به سمتش برگشتم و ابرویی باال انداختم که اسلحه
 .و با یه حرکت روی سرم گذاشت

**** 

 «دنیز»

 .ی آسانسور و زدمخستگی بیرون رفتم و دکمهبا 

با دیدن یه کاغذ مچاله شده زیر پام، متعجب خم شدم و 
جا کسی چیزی رو روی زمین برش داشتم. این

 .انداختنمی

 .اش قلبم از جا کنده شد. برای شروین بودبا دیدن نوشته

 کار کنه؟خواد چیوایی خدا! برنا می

 .ی سورن و گرفتمو تند شماره با عجله سوار آسانسور شدم

 .تونست کمکم کنهتنها کسی بود که االن می

 .یه بوق نخورده جواب داد

 !جانم؟ -

رو بهش گفتم: سورن بهت احتیاج دارم. برنا  با نگرانی
برای شروین یه نامه فرستاده که کنار پرتگاه آخر شهر 

خواد شروین و ببینه. گفته دیگه وقتشه دور بازی دست می
 .دونم! لطفاً یه کاری کنبیوفته. نمی من



رفتم تند تند حرف همون طور که با دو سمت ماشینم می
 .زدممی

سورن با لحن آرومی گفت: باشه باشه نگران نباش. چیزی 
 .نشده. دارم راه میوفتم. تو نگران نباش

 .ای گفتم و ماشین و روشن کردمبا بغض باشه

د برسم. اگه بالیی روندم. بایبا آخرین سرعت داشتم می
 سر هم بیارن چی؟

 .وایی! خدایا رحم کن

اراده اشک هام جاری بود و دلم بدجوری شور میزد. بی
 .تونستم جلوی ریزششون بگیرمنمی

 .به اون جا که رسیدم، قلبم از جا کنده شد

 .باز اسلحه! خداروشکر هنوز هر دو سر پا بودن

 .دویدمبا عجله از ماشین پیاده شدم و سمتشون 

کنی؟ این کار میجا چیبرنا با دیدنم عصبی گفت: تو این
 .زارم جلوم و بگیریدفعه دیگه نمی

 .تونست من و ببینهشروین چون پشتش به من بود نمی

 .کردمبا چشم های پر از اشکم بهشون نگاه می



کنی؟ لطفاً ست. چرا داری بازش میاین قضیه تموم شده -
 .بس کنید

ی شروین بود لب طور که خیرهزد و همونبرنا پوزخندی 
کار زد: این زخم های منه که هنوز هم باِز. با اونا چی

 کنی؟می

شروین با لحن آرومی گفت: دنیز تو برگرد. امروز فقط 
گرده. نگران نباش؛ اون جا بر مییکی از ما زنده از این

 .یه نفر منم

قرار  برنا با لبخند عصبی که روی لب هاش بود گفت: اگه
 .باشه نگران کسی باشه؛ اون منم

 .اش هم به اسلحه گرفتشروین دست دیگه

 .این که میگی مال گذشته ها بود -

 .از شدت فشار جیغی کشیدم و با فریاد لب زدم: بس کنید

ی ماشین از پشت شروین بیرون اومدم و سمت دیگه
 .هاشون و نزدیک دره ایستادم

االن دیگه هیچ حسی من عاشق هیچ کدومتون نیستم.  -
 .ندارم

 .بلندتر فریاد زدم: عشق من فقط پانیذِ 



تن صدام و پایین آوردم و با بغض ادامه دادم: عشق دیگه 
 .تو وجود من ُمردِ 

برنا با لحن خشداری گفت: نه عشقم. امروز دیگه همه 
شی. ما به کنم. امروز دیگه تو مال من میچیز و تموم می

 .گردیمهم بر می

ز شدت خشم فریادی زد: حرف دهنت و بفهم. شروین ا
 .دنیز زن منه

برنا الی دندون هاش غرید: تو اون و به زور مال خودت 
 .کردی. اون مال من بود

. مگه من روی زمین نشستم و با عجز نالیدم: بس کنید
 .کاالم؟ من مال کسی نیستم

کرد با لحن آرومی طور که به شروین نگاه میبرنا همون
 ...ه! اصالً بگیم من مال توگفت:  ن

خیال شروین یه قدم دیگه جلو رفت و با پوزخند لب زد: بی
دونی چرا هنوز ماشه رو نکشیدم؟ چون باید قبل این، می

 .از مرگت یکی دیگه هم تو رو ببینه

سرم و متعجب باال گرفتم. به ماشینی که تازه رسیده بود 
 .اشاره داشت

 .ش مشخص نبودشیشه هاش دودی بود و کسی داخل



با پیاده شدن سلنا از داخل ماشین، از شدت تعجب بلند 
 .شدم

 !سلنا؟

نگاه پر از تعجبم و به شروین دادم که داشت با لبخند به 
 .کردسلنا نگاه می

 .سر تا پا سیاه پوشیده بود و یه عینک دودی هم زده بود

 .داشتقدم هاش و خیلی آروم بر می

هاش برداشت و با لبخند عینک دودیش و از روی چشم 
نگاهش و بین ما چرخوند و روی من متوقفش کرد و 

 .بینم که بدون من شروع کردخطاب به شروین گفت: می

 .از تعجب نزدیک بود پس بیوفتم

 زد؟قدر روان فارسی حرف میچطور این

تونه اون فارسی بلد نبود. اگر هم یاد گرفته باشه، نمی
 .جوری روان حرف بزنهاین

 .نگاه گیجم و به برنا دادم. اون هم مثل من متعجب بود

ای سر داد که برنا رو بهش عصبی سلنا با دیدنمون قهقهه
 .گفت: چطور ممکنه؟! تو بلد نبودی



ای گفت: دستی به موهاش کشید و با لحن پر از عشوه
دونی چیه برنا؟! همه قبل از بازی حداقل یه دور تمرین می
دونی. راستش منم راز و بهتر می کنند. خودت که اینمی

هام و این چند سال پشت پرده فرستادم تا موقع بازیشون 
 .ای باشنرسه، حرفهکه می

با لحن آرومی ادامه داد: اما متأسفانه راز هام تنبل بودن 
 .و تمرین نکردن و شکست خوردن

 .آوردمگیج بودم و از حرف هاش سر در نمی

 .سمتمون اومد همون موقع بود که سورن با دو

سلنا با دیدنش لبخندی زد و رو به من گفت: آدم شجاعیه. 
 .الستیک های ماشینش و با تیر زدم، باز اومد

قدری اومدن سلنا گیجم کرده بود که نتونم به سورن اون
 .اهمیت بدم

ریلکس به ماشین شروین تکیه داد که برنا عصبی گفت: 
 تو کی هستی؟

 .سلنا دوباره قهقه زد

 .شناسی؟ مادر پسرتم دیگهو نمیمن  -

ای که دستش بود خالی برنا کل خشمش و روی اسلحه
 .کرد و شروین فقط بهش پوزخند میزدمی



 گفت: خوبی؟ سورن کنار من ایستاد و با نگرانی

 .سرم و به طرفین تکون دادم و کل حواسم و به سلنا دادم

یه  ای و منکنن تو یه فرشتهرو به من گفت: همه فکر می
 ات بودم؛ اما چرا بد شدم؟ی قصهشیطان. آره! من آدم بده

اش و خورد و عصبی فریاد زد: چرا بد شدم؟ یهو خنده
ترسیدم کی بغلم مگه من خواستم بد باشم؟ وقتی می

کرد؟ مگه اون غیر از فریاد زدن سرم کاری هم کرد؟ می
اون بهم اجازه ترس نداد. اون من و وحشی بزرگ کرد و 

 .بدون خطا من آدم بدی شدمحاال 

تونستم از حرف هاش سر در بیارم. کی در حقش بد نمی
 کرده بود؟

 .کس حرفی نمیزدهیچ

دونی برای من چی رو به برنا کرد و ادامه داد: تو! تو می
دونی چه درد بودی؟ تو بیشتر از جونم عزیز بودی. می

 بزرگیه کسی که عاشقشی خوردت کنه؟

کارت واضح حرف بزن. من چی برنا عصبی فریاد زد:
 کردم؟

یهو اشک هاش پایین اومد و با لبخند تلخی که روی لبش 
 !امبود گفت: نتونستید من و بشناسید نه؟! دافنه



دیگه نتونستم روی پاهام بایستم و خواستم بیوفتم که سورن 
 .بازو هام و محکم گرفت

 دافنه! اون که زندان بود؟

انداخت و به سلنا خیره  اش وبرنا از شدت تعجب اسلحه
 .شد

لبخند عصبی زد و گفت: دافنه زندان و تو هیچ شباهت 
 .ظاهری باهاش نداری

دندون هاش و روی هم فشار داد و اشک هاش و تند تند 
 .پاک کرد

 .اش اشاره کرد و گفت: عمل تغییر چهرهبه چهره

نگاهش و ازمون گرفت و با لحن آرومی ادامه داد: از 
من و به اون چهار دیواری انداختید، واقعاً بد گناه وقتی بی

شدم. اولش بد نبودم. اولش فقط تظاهر به بدی داشتم. 
داد. دونی چرا؟ چون مهالی عوضی من و شکنجه میمی

گفت باید نگاه کنم. برای فریاد کشت و میپیش من آدم می
گفت حق ندارم چشم هام و شد و میهاشون دلم خون می

  .ببندم

 .عصبی زد و ادامه داد: اون هیچ وقت مادرم نبودپوزخند 



جونی سرش و بلند کرد و به شروین خیره شد و لبخند کم
 .زد

شروین هم بد نبود. اون به من کمک کرد تا نجات پیدا  -
کنم. اون من و به آمریکا پیش برنا فرستاد. من بهش کمک 
کردم آدرس دنیز و پیدا کنه و اون کمکم کرد تا آمریکا 

 .برم

 .نگاهش و سمت برنا چرخوند

من با هویت سلنا سمتت اومدم و تقریباً به هدفم رسیدم.  -
ازت یه بچه دارم؛ اما تو باز هم عشق این کثافت و از 

 .دلت پاک نکردی

 .ی آخرش به من اشاره کردبا جمله

دونی چقدر به پات فریادی از بغض و درد کشید: می
 موندم؟

 .گه توان هیچی رو ندارمآهی کشید و با بغض گفت: دی

چند قدم بلند برداشت و از کنارمون گذشت و در کمال 
 .تعجب سمت پرتگاه رفت

 .خواستم سمتش برم که سورن کمرم گرفت

رو بهش گفتم: باشه باشه! هر چی شد گذشت.  با نگرانی
 کنی؟تموم شد. االن داری چی کار می



 .پوزخندی بهم زد

ن رفتاری که مهال باهام ترسه؛ چون هموآرمیس ازم می -
. بلد نیستم مهربون باشم؛ اما تو داشت و باهاش داشتم

 .مهربونی. مواظبش باش

 .تا خواستم چیزی بگم کار از کار گذشته بود

 .خودش و از پرتگاه پرت کرده بود

جیغی کشیدم و خواستم سمتش بدوم که دوباره سورن کمرم 
بشه تا به اون  و محکم گرفت و باعث شد پاهام تو هوا بلند

 .سمت نرم

 .کردمزدم و هق هق میاز شدت شوک جیغ می

 .هنوز هیچ چیزی برام قابل درک نبود

. از زندان به کمک شروین فرار کرد. سلنا همون دافنه بود
شروین کمکش کرد تا به من برسه و دافنه هم کمکش کرد 

 ...تا به برنا برسه. تالش کرد و نرسید و االن

 !چرا؟خودش و کشت. 

کرد شدت گریه هام بیشتر شد و تنها کسی که آرومم می
 .سورن بود



شروین یه شلیک هوایی کرد و با یه حرکت سمت برنا 
 .رفت

 !یهو محکم بهش حمله کرد و فریاد زد: حاال نوبت توئه

 .هینی کشیدم و با التماس به سورن نگاه کردم

 .برنا به خودش اومد و مشغول دفاع شد

شروین انداختن برنا از اون پرتگاه بود؛ چون انگار قسط 
 .کردهمش به اون سمت هدایتش می

زدم و کوبید و از ترس جیغ میضربان قلبم تند تند می
رحمانه همدیگه رو کردم تمومش کنند؛ اما بیالتماس می

 .زندکتک می

اش ی پرتگاه کشید و خودش سمت دیگهشروین برنا رو لبه
 .ایستاد

 .وچیک شروین؛ دیگه برنایی نبودبا یه تکون ک

برنا نگاه سرخش و بهم داد و با فریاد گفت: همیشه دوست 
 .داشتم

 .جیغی زدم که سورن سمتشون دوید

همه چیز تو یه لحظه اتفاق افتاد. شروین برنا رو هل داد 
 .ی شروین و کشیدو برنا هم یقه



 .با جیغ محکمی که کشیدم همه چیز تموم شد

**** 

 «ددو سال بع»

 !عشق

 .ی درد آوری بود که زندگی همه رو نابود کردواژه

 .خوامشگفته بودم نمی

 خوامش؛ پس چرا سمتم اومد؟گفته بودم اگه عشق اینه نمی

 .رحم، قاتل همه چیز بودی بیاین واژه

 .خواستمشقاتل دلبری که از وجودم بیشتر می

 .ام و قاتل احساسمقاتل پدر بچه

 .کنموح و مرده، به اجبار زندگی میرحاال من یه آدم بی

 .ام دارمبه اجبار امانتی هایی که از دو تا مرد زندگی

 !پانیذ و آرمیس

 .با چشم های سیاهی که قرمزاند

 ...آخرین تصویر عشقم

 .اون نگاه جذاب و پر از عشقش

 .جا کشوندعشقی که نابودم کرد و من و به این



این سرنوشت نداشتمش و دیگه هرگز نخواهم داشت و 
 .منه

 .من به این سرنوشت تن دادم و به این نقطه رسیدم

سرنوشت! شاید قاتل اصلی اون باشه و عشق تنها یه 
بازیچه باشه. مثل مهالیی که قاتل بود و دافنه تنها یه 

 .بازیچه بود

 .مثل پدری که مریض بود و شروین فقط یه قربانی بود

و آرامش و به  کردموج های دریا به پاهام برخورد می
 .کردوجودم  تزریق می

 .اش تکیه دادم و چشم هام و بستمسرم و به شونه

 .موهام و با دست به بازی گرفته بود و کامالً ساکت بود

 کرد؟کی فکرش و می

 کرد به هیچ کدوم نرسم؟کی فکر می

 ...اشی لبخندم و نه نابود کنندهنه سازنده

 .ی و پاکش خیره شدمسرم و بلند کردم و به چشم های عسل

گیره. هیچ هیچ وقت جای اون نگاه تاریک و برام نمی
 .شه؛ اما این یه حقیقت تلخهوقت اون عشق فراموش نمی

 .رسندوقت بهم نمیعاشق های واقعی هیچ



 ...لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، دنیز و برنا

 ...شاید هم شروین و دنیز

ی هر دومون زهدرسته من عاشقش نبودم؛ اما اون اندا
 .دوستم داشت

ام و بوسید و با لحن گرمی گفت: فدای اون سورن پیشونی
 .جا یه عاشقمسکوت تلخت بشم. حرف بزن برام. منم این

ی چشم هاش بودم لب زدم: به عشق طور که خیرههمون
 .کشتتفکر نکن. می

دستم و گرفت و به آرومی گفت: پاشو گلم. وقت تزریق 
 .دارو هات رسیده

 .پوزخندی بهش زدم و بلند شدم

 .عشقمی عاشق بیحاال من از چشم بقیه، یه دیوونه
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