
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :رمان ی خالصه

 ...خاندان بزرگ سه

 ...یزند، خاندان راد، خاندان شاه خاندان

دارند  نهیخاندان که بخاطر اتفاقات تلخ گذشته از هم ک سه

 یاحد چیو ه

 .!..تنفر ندارد نیاز ا یخبر

 ...دختر و دو پسر خانزاده کی یزندگ

به هم  ینیسه خانزاده که به طرز عاشقانه و غمگ یدلدادگ

 ...خوردیگره م

 یهیاما سا ردیگیو تنفر شکل م نهیکه از ک یافالطون یعشق

 یتلخش بر رو

 ...گذاردیم ریتاث گناهیکودک ب کی یزندگ

 ...تیکامالً بر اساس واقع یرمان

 تلخ اما پر از عشق...  یتیواقع



  

 نیچن نیو مرا ا بایز نیچن نیبه نام آن که تو را ا"

 "دیآفر دایش

- - - - 

 که یکردم و دنبال رانندها یخدافظ ه هاخنده از بچ با

 .گشتم ومد،یدنبالم م شهیهم

 .بود ابونیاونطرف خ نیماش

 گذشتمیم ابونیکه داشتم از خ یکردم و در حال یپوف

 .بشم، نگاهم بهش افتاد نیسوار ماش تا

 رهینگاهش خ شهیهم

 من بود! 

  

 رو باز کردم و سوار شدم که نیکردم و در ماش یاخم

 .رو راه انداخت نیماشداد و  یمحسن سالم آقا

 .لب جوابش رو دادم و دوباره بهش نگاه کردم ریز



 ه؟یک دونستمینم

 .دمشیدیمدرسهم م یجلو شهیهم

 جز من نگاه یبود چون به کس بیعج رفتارش

 !کردینم

 !کرده بمیتعق نیبودم با ماش دهیهم د یچند بار یحت

 عاشقت شده، چارهیپسر ب گفتنیم یبه شوخ دوستام

 !کردمیمن باور نم یول

 باشه تونهیو عالف م کاریب یانقدر یکدوم پسر آخه

 فته؟یهر روز دنبال من ب که

 .شدم الهایفکر و خ نیا الیخیکردم و ب یکالفها پوف

 !؟یابونیخ یعالفها نیمن و چه به ا آحه

 بامونیباالخره به عمارت بزرگ و ز قه،یچند دق بعد

 . میدیرس

  

 یرو داخل نگه داشت که با مکث کوتاه نیماش راننده



 .شدم ادهیپ نیماش از

 بود و داشت سوار ستادهیا نشیساشا کنار ماش داداش

 .که با عجله به سمتش رفتم و صداش زدم شدیم

 داداش ساشا؟ -

 :زد و گفت یلبخند دنمیسمتم برگشت و با د به

 خانم خانما؟ یچطور -

 :کردم و گفتم یخندها تک

 ؟یمن خوبم تو خوب یسالم، مرس -

 یخوش حالتش زد که نگاهم رو یبه موها یچنگ

 .موند رهیبراقش خ یمشک یموها

 ؟یداشت یممنون، کار -

 که صدام رو یرو تو هم قفل کردم و درحال دستهام

 :گفتم کردم،یم صاف

 سحر از نکهیبعد از ا شهیبگم م خواستمیبله م -

  ؟یباشگاه اسب سوار میاومد بر مدرسه



  

 ابروش رو باال یتا هیو  نشیداد به ماش هیتک

 .انداخت

 نه؟ گهیخونه د ادیباشه، ساعت پنج م -

 .رو تکون دادم و بهش نگاه کردم سرم

 .میریبعدازظهر برگشتم م یخب من وقت لهیخ -

 کردم و با یگفتم و ازش خدافظ یایمرس یخوشحال با

 .داخل عمارت رفتم عجله

 مارت بود، درع یاز کارکنها یکیخانم که  هیمرض

 :زد و گفت یبه روم لبخند یباز کرد و با مهربون رو

 .مادر یسالم دخترم خسته نباش -

 رو میراحت یکه داشتم کفشها یگفتم و درحال یممنون

 :گفتم دم،یپوشیم

 خانم؟ هیمرض میدار یناهار چ -

 .بهم زد یچشمک یمدل بامزها با



 .زمیمرغ عز نیته چ -

 .زد و سرم رو تکون دادم یاز ذوق برق چشمهام

 راهرو عبور کردم و به سمت اتاقم رفتم.  از

  

 فمیک یرو باز کردم و داخل اتاق شدم و با خستگ در

 یگذاشتم و مشغول عوض کردن لباسها یگوشها رو

 …شدم مدرسهم
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 ساعت چهارده ه هاانداختم که عقرب یساعت نگاه به

 .دادنینشون م رو

 رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، رونیاتاقم ب از



 .راه افتادم یسمت سالن غذاخور به

 نشسته بودن و منتظر زیو مامانجون سر م آقاجون

 .بودن من

 بهشون دادم که یسالم ینشستم و با انرژ زیم پشت

 .دادن ییرو با خوشرو جوابم

 خودم شدم که مامانجون یغذا برا دنیکش مشغول

 :گفت

 ؟یداشت کاریبرادرت چبا  -

 .رو باال انداختم و لب زدم ابروهام

 میسحر اومد بر نکهیبهش گفتم بعد از ا ،یچیه -

 سر رفته واال ی. حوصلم کلیاسب سوار باشگاه

 شدم از مدرسه و درس و مشق!  خسته

  

 تکون داد و نیبه طرف یو سر دیمردونه خند آقاجون

 :گفت



 .امون از دست شما جوونا -

 ...نگفتم یزیچ گهیو د میدیمامانجون خند با

 ادهیرو نگه داشت و من و سحر پ نشیماش داداش

 .میشد

 ادهیپارک کرد و پ یمناسب یرو جا نیهم ماش ساشا

 .و به سمتمون اومد شد

 :گوشم گفت ریز طنتیبا ش سحر

 که ستیبه به بنازم به قد و باالش، داداش ن -

 !عشق عشقه

 .بهش رفتم یو چشم غرها دمیخند

 :کنارمون اومد و گفت ساشا

 . میخب بر -

  

 دنیو بعد از پوش میبه سمت اصطبل رفت باهم

 همون کاله و یعنی یمخصوص اسب سوار یلباسها



 کش و...سمت اسب خوشگلم رفتم و با دست

 که مثل پر قو نرم اهشیس یبه موها یدست یخوشحال

 .دمیکش بود،

 برات تنگ شدهسالم خوشگل خانم من اومدم. دلم  -

 ؟یتو چ بود

 :به حرف خودم کردم و با خودم گفتم یخندها تک

 !؟یچ یعنی یدلتنگ دونهیاسب چه م هیآخه  -

 که دمشیکش دونیدهنهش گرفتم و با خودم سمت م از

 .دمیو سحر رو د ساشا

 سحر که با ترس داشت به اسبش نگاه یافهیق دنید با

 !خندهم گرفت کرد،یم

ً یتقر خب  گفت من و داداش ساشا اسبسوار شهیم با

 !سحر در حد ما نه یول میبود یماهر

 چرا دونمینم یدوست داره ول یلیرو خ اسبها

 !کنه؟ یخوب اسب سوار تونهینم



 و گفتم:  دمیشدم و کنارشون رس الیخیب

  

 ؟یمسابقه چطور هیخب خب داداش با  -

 :بغ کرده نگاهم کرد و گفت سحر

 یخوبه و حت تونیآقا شما اسب سوار ستیقبول ن -

 من در حد شما ماهر یول نیدیهم مسابقه م با

 !اه ستمین

 :گفت دیکشیکه لپ سحر رو م یو درحال دیخند ساشا

 .یشیروز ماهر م هینگران نباش توام مثل ما  -

 ...نگفت یزیشد و چ زونیلبهاش آو سحر
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 حرکت هیم با کمک ساشا سوار اسبش شد و من ه با

 .اسبم نشستم یرو



 یلیخ یاسب قهوها هیساشا سوار اسبش که  داداش

 :بود، شد و بهم نگاه کرد و گفت ناز

 ؟یخب آمادها -

 رو با اعتماد به نفس تکون دادم که نگاهم به سرم

 با اسبش شروع به دونیگوشه از م هیافتاد که  سحر

 .کرد حرکت

 بود!  ادیز ینگ یبگ سرعتش

  

 شدم و از افسار اسبم گرفتم و با شمارش الیخیب

 .راه افتادم ساشا

 تو دلم یو حس قشنگ کردیرو باد نوازش م صورتم

 .کردیم ریسراز

 ازم جلوتر زد که با عجله افسار رو تکون دادم ساشا

 :گفتم و

 .برو یه -



 رو خط قهیبار من ازش جلو زدم و بعد از چند دق نیا

 .ستادمیا انیپا

 :کنارم اومد و با نفس نفس گفت هیبعد چند ثان ساشا

 !یکرد شرفتیخوبه خوشم اومد پ -

 به یسحر با نگران غیج یدفعه با صدا کیکه  دمیخند

 .میبرگشت سمتش

 !کردیم هیافتاده و داشت گر نیزم رو

 به سمت سحر عی" گفت و با اسب سرییخدا ای" ساشا

 که من هم نگران پشت سرش رفتم.  رفت

  

 و کنارش نشستم و کمکش کردم دمیپر نییاسبم پا از

 گذاشت، نیزم یکه پاش رو رو نیبلند بشه اما هم که

 :بلند شد و گفت غشیج

 !پام واشی هیسا یآ -

 حرکت هیداد و با  رونیبا حرص نفسش رو ب ساشا



 :رو تو بغلش گرفت و گفت سحر

 با یکنم دختر؟ مجبور کاریاز دست تو من چ -

 بشه من جواب تیزیبابا االن چ یا ؟یبر سرعت

 بدم؟ یچ آقاجونو

 ادیدفعه  کیخواستم باهاشون برم که  ینگران با

 .افتادم اسبها

 اونجا گفتم تا اسبها یاز کارکنها یکیبه  یکالفگ با

 .داخل اصطبل ببره رو

 ضیبا عجله دنبالشون رفتم و بعد از تعو بعد

 ... مارستانیب میسحر رو برد لباسهامون،

  

 یزدم و به سحر که با آثار درد تو هیتک وارید به

 .بود، نگاه کردم انیبچگونهش نما صورت

 !قوز باال قوز یعنیشکسته بود و  پاش

 یلیبود، چون خ دهیخواب شدیم یساعت مین هیهم  االن



 کردن و کم کم قیتزر یداشت بهش مسکن قو درد

 .برد خوابش

 ساشا هم گفت که به آقاجون و مامانجون داداش

 !میکن دیبا کاریچ مینیخونه و بب میتا بر مینگ یزیچ

 ...نگفتم یزیهم چ من
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 نشستم که ساشا بهم نگاه کرد یصندل یرو یکالفگ با

 :گفت و

 ؟یچته دختر، چرا کالفها -

 :گفتم یاعصابخورد با

 یمن یداداش فردا امتحان دارم و اگه نخونم برا -

 !شهیفرزانگانم بد م یشاگرد اول مدرسه که



 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

  

 نطوریانگار چشه ا گمیسنده! منم م یاخجی-

 .کالفهست

 .ادامه داد ینگفتم که با خونسرد یزیچ

 شاگرد یگیم یحرص نخور خوبه خودت دار -

 وی! شاگرد اوالچه بخونن چه نخونن همه چاول

 یخونیبه خصوص تو که از بس درس م بلدن،

 !یرو کالفه کرد همه

 :بلند شدم و گفتم یرو صندل از

 کن من برم یکار هیداداش توروخدا  شهینم -

 یتحفه خانم ک نیا ستی. هنوز معلوم نخونه

 !بشه داریاز خواب نازش ب قراره

 :دیو غر دیموهاش کش یال یدست

 ستین یسرجات کس نیبش ری. بگایکالفهم کرد هیسا -



 !ببرتت خونه تا

 !دنبالم ادیمحسن بگو بخب به آقا  -

 :کرد و گفت زیرو ر چشمهاش

 به یکنیفکر م ادیب میخانم باهوش به محسن بگ -

 و  مارستاننیت تو به هاکه بچ دهیخبر نم آقاجون

  

 ول کن با هم هر وقت شن؟یهم نگران م اونا

 .یکنیم یمرور هیخونه  میرفت

 :دادم و گفتم رونینفسم رو ب یکالفگ با

 .بابا باشه اه یا -

 یانداخت و با ابروها یگذشت که به ساعت نگاه کمی

 :رفته گفت باال

 .مهیعجب! ساعت هفت و ن -

 :نگفتم که گفت یزیچ

 .ایبخر ب یزیچ یپاشو برو چند تا کمپوت هیسا -



 :رو باال انداختم و گفتم مه هاشون

 .باشه پول بهم بده -

 پول در یپولش کم فیو از ک بشیکرد تو ج دست

 .و بهم داد آورد

 یو به اطرافم نگاه رونیرفتم ب مارستانیهم از ب من

 تا برم کنمیم دایپ یزیچ یمغازها نمیتا بب انداختم

 نه؟  ایبخرم  یخوراک

  

 سوپرمارکت هیچشمم خورد به  ابونیخ اونطرف

 .بزرگ

 که ینیماش یرو رد کردم که راننده ابونیخ اطیاحت با

 زد و یبوق دنمیبا د پارک کرده بود، ابونیخ کنار

 :گفت

 سوار شو ایب ؟یریم ییخوشگل خانم کجا تنها -

 !رسونمتیم



 !دیاز رخسارم پر رنگ

 ییبهش کردم و قدمهام رو تند کردم تا جا ینگاه مین

 !دمیدویداشتم م گهید که

 رو راه نشیبود ماش شیریهم که از بس س اون

 ..!.و دنبالم اومد انداخت

 !سنده:باشه بابا توام یاخجی* ��
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 نیماش یصدا گهیکه د دمیچیبنبست پ یکوچه هی تو

 پشتمه! برگشتم عقب و یو حس کردم کس دمینشن رو

 ! ستادیحس کردم قلبم ا دنشید با

  

 .واریبه د دمیعقب رفتم که راه تموم شد و چسب عقب

 !خدا بدبخت شدم یوا



 .ومدیداشت اشکم در م گهید

 :زد و گفت یچشمهاش برق پسره

 ایب ؟ییکردم، چرا تنها دایپ یگریبه به عجب ج -

 .گذرهیموش کوچولو خوش م میو باهم باش شب

 :ترس گفتم با

 .از جونم؟ ولم کن یخوایم یگمشو چ -

 گند دهنش حالم رو بهم زد، یشد که بو کترینزد بهم

 !بود گیج

 .زدم یغیج و دمیچسب واریبه د شتریب

 دشیو به عقب کش دیچسب قهشیاز  یکس پشتدفعه از هی

 :گفت خشمو با

 یدار یآشغال با ناموس مردم چه غلط یکهیمرت -

  ؟یکنیم

  

 چسبوندم و واریگفتم و خودم رو به د ینیترس ه با



 .شدم رهیخ بهشون

 رهیمدرسهم بهم خ یجلو شهیبود که هم یپسر همون

 !شدیم

 گهیکه پسره واقعاً د زدیداشت بهش کتک م یجور

 .و پل شد شل

 :نفس نفس گفتم با

 !ولش کن شیکشت -

 صورت پسره یکه داشت رو یحرفم مشت نیا با

 .تو هوا موند شد،یم روونه

 .بهش زد یخشم ولش کرد و لگد با

 .یعوض کهیبرو گمشو مرت -

 بلند شد و تلو یبا صورت خون یبه سخت پسره

 .از کوچه خارج شد تلوخوران

 نییخودم رو جمع و جور کردم و سرم رو پا عیسر

 .انداختم



  گفتم؟یم یچ دیبا اآلن

  

 توام رمیچرا من هرجا م گفتمیم ای کردمیم تشکر

 شه؟یم داتیپ

 :حرص سرم رو بلند کردم و گفتم با

 ؟یشیتوام اونجا سبز م یریچرا من هرجا م -

 .دیو چشمهاش رو ازم دزد دیبه لبش کش یدست

 ...کاتشچهرهش، حر نگاهش،

 ..!.لرزوندی...دلم رو داشت مدل
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 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 تشکر هی یتیموقع نیچ نیتو هم ،یشرمنده ول -

 !کننیم یو خال خشک



 ...حق با اون بود اما دیشا

 :خودم اومدم و حق به جانب گفتم به

 و مثل شناسمشیکه نم یاز کس کنمیفکر نم -

 یبکنم! اصالً تو ک دیافتاده دنبالم تشکر با هیسا

 ؟یهست

 و گفت:  دیرو به هم مال دستهاش

  

 !مراقبتونم نهیهستم مهم ا یک ستیمهم ن -

 :و گفتم دمیکش یپر حرص نفس

 داداشام دمیم نمتیدور و برم بب گهیبار د هی -

 برسن، من خودم مراقب خودمم الزم حسابتو

 .یشما مراقب من باش نکرده

 بلند ازش دور یبعد از کنارش گذاشتم و با قدمها و

 .شدم

 :گفت یبلند یدفعه با صدا کی



 !رتوهانمیمن ام -

 .نزدم یو مکث کردم، اما حرف ستادمیا

 !رتوهان؟یام

 اومدم و به سمت سوپر رونیاز کوچه ب یحرف بدون

 با عجله ،یچند تا خوراک دنیرفتم و بعد از خر مارکت

 .شدم و به اتاق سحر رفتم مارستانیب داخل

 کرده بود.!..  ریذهنم رو درگ اسمش

  

 در عمارت رو باز کردم و محکم به هم کالفه

 .دمشیکوب

 رو سر کوچهمون نگه شیلعنت نیمحسن ماش آقا

 یقی! نفس عمبردمیم فیاونجا تشر دیبود و با داشته

 .و رو اعصابم مسلط شدم دمیکش

 پسر ان،یرا گذشتم؛یکه داشتم از کوچهمون م یدرحال

 !دمیو عالف محلهمون رو د الت



 یپاش رو هیداده بود و  هیتک واریمعمول به د طبق

 دستش داشت یمعروفش رو تو ریبود و زنج وارید

 !چرخوندیم

 !سته هاحاال خوبه از خانزاد هه،

 چه توقع از گهیباشه د نیبزرگتر خاندان راد ا پسر

 خاندانشون هست؟ یهیبق

 !پسر الت، دخترباز، عالف و هوسباز هی

 قبالً با محمدخان یآقاجونم سر چه حساب دونمینم من

 بود؟ قیرف راد

 !چرا با هم دشمن شدن؟ اصالً 

 . دمییرو با حرص به هم سا دندونهام

  

 .همون بهتر که دشمن شدن -

 یایلوت ینگاهم رو ازش گرفتم که با صدا ضیغ با

 :گفت



 .خانم هیسالم عرض کردم سا -

 به یدادم و با مکث کوتاه رونیرو با حرص ب نفسم

 .و بهش نگاه کردم دمیچرخ سمتش

 نیدیکه به من سالم م میشناسیرو م گهیما همد -

 !به ظاهر محترم؟ جناب

 واریرو از د هشیرو باال انداخت و تک ابروهاش

 :و گفت برداشت

 بودن، باالخره کیخب قبالً پدرامون با هم شر -

 نباشه تو گذشته نون و نمک هم رو یهرچ

 !رییرفتار الماخ دوز د بهیغر ی. بوجورسمیخورد

 :رو تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمهام

 جادینون و نمکتون تو سرتون بخوره. مزاحمت ا -

 و ما رو به ریخان شما رو بخ انیرا نکن

 ! سالمت

  



 رونیبهش، از کوچه ب ینگاه میبرگشتم و بدون ن بعد

 آقا محسن گشتم. هوف، باالخره نیو دنبال ماش رفتم

 !کردم داشیپ

 نشستم و و در رو نیرو باز کردم و داخل ماش در

 :و با حرص گفتم دمیبه هم کوب محکم

 .شد ریمدرسهم د یکاف یبرو آقا محسن به اندازه -

 ...فرزانگان راه افتاد یگفت و سمت مدرسه یچشم

 ینطوری:ارییرفتار الماخ دوز د بهیغر یبوجورس*

 !ستیها رفتار کردن درست ن �� بهیغر مثل

 فصل_اول#

 ساشا_زند#
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 فرمون گذاشتم و منتظرش شدم. بعد از یرو رو دستم

 یصندل یباز شد و با ذوق رو نیدر ماش قهیدق چند



 :و گفت نشست

 ؟یسالم عشق من خوب -

 یچشمها یرهیکه خ یبه روش زدم و درحال یلبخند

 بودم، گفتم:  سبزش

  

 ؟یمن خوبم تو خوب یسالم خانم خوشگلم، مرس -

 چهخبرا؟

 .پررنگتر شد لبخندش

 ساشا؟ میبر میخوای. کجا میچیه تیخوبم، سالمت -

 :رو راه انداختم و گفتم نیماش

 .خوب یجا هی میریم -

 :گفتم طنتینگفت که با ش یزیچ

 یگیدروغ م یدار دیداداش توهانت که نفهم نمیبب -

 یقهی هوی ادین ؟یکتابخونه درس بخون یریم که

 !ره؟یبگ منو



 :و گفت دیناز خند با

 یبه اون ماه رتوهانمیعه ساشا! داداش ام -

 خب بدبختانه یول هیدختر ناز هیعاشق  خودش

 !دهینم تیسر سوزنم بهش اهم دختره

 :ابروم رو باال انداختم گفتم یتا هی

 حاال؟ هی! پس خودش عاشقه. دختره کنطوریکه ا- -

 رو باال انداخت و گفت:  شه هاشون

  

 !گهیبهم نم یزیواال چ دونمینم- -

 نمونیب یصحبت میتا به مقصد برس گهیگفتم و د یآهان

 .و بدل نشد رد

 :مقابل کلبه پارک کردم که با تعجب گفت ،یاز مدت بعد

 !ساشا جان؟ نجاستیخوب ا یجا -

 دم،یکشیکه دنده رو م یکردم و درحال یخندها تک

 :گفتم



 تا عرض نییشما بفرما پا اوردمت،یتا حاال که ن -

 !خدمتتون کنم

 نیو از ماش دیدستهاش رو به هم کوب جانیه با

 .شد ادهیپ عیسر

 چرا یدیدختر رو آفر نیا یکرمت رو شکر، وقت ایخدا

 که از هر حرف و رفتارش دلم یناز بهش داد نهمهیا

 بلرزه؟

 .بس ناز و دلبره از

 شدم.  ادهیزدم و پ یلبخند

  

 جا رو نیافسانه خانم عرضم به حضورتون که ا -

 عاشق دونمیکردم. چون م دایماهه گشتم و پ چند

 !یکلبها

 :و گفت دیذوق خند با

 اخالقاتم؟ نیعاشق هم یدونستیساشا م -



 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 .سن مسانیجان -

 از موهاش رو پشت گوشش زد و با یخجالت تکها با

 ...شد رهیبه کلبه خ شتریب دقت

 !یسن:تو جان من مسانیجان* ��

 فصل_اول#

 _زندهیسا#
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 رو از معلممون گرفتم و یامتحان یاسترس برگه با

 نوشتن شدم.  مشغول

  

 بکنم، اما یمرور هیتونسته بودم  شیکم و ب درسته

 !اثر نبود یهم ب میکم خواب خب

 خونه، تا خود صبح داشتم درس میرفت یاز وقت چون



 .خوندمیم

 امتحان کردمیبود که حس م ریدرگ یذهنم انقدر اما

 !کنمیخراب م رو

 چشمهام رو به هم فشردم و یلحظه با کالفگ چند

 خودم رو حفظ کنم تا بتونم یکردم خونسرد یسع

 .رو درست جواب بدم سوالها

 ساعت، اول از همه بلند شدم و کیبعد از  حدوداً 

 کرد،یرو به معلممون که با افتخار بهم نگاه م ورقه

 از کالس لمیو وسا فیدادم و با برداشتن ک لیتحو

 .رفتم رونیب

 .و مقنعهم رو مرتب کردم ستادمیا نهیآ یروبهرو

 .رفتم رونیو از مدرسه ب دمیکش یقیعم نفس

 !کردمیخودم حس م یرو رو ینیسنگ نگاه

 نیکردم تا ماشکردم و به اطراف نگاه  یحرص پوف با

 کنم.  دایمحسن رو پ آقا



  

 باشه که کاریعالف و ب تونهیبشر چقدر م هی ا،یخدا

 نفر رو بپاد؟ هی همش

 .به سمتش رفتم و سوار شدم عیسر نیماش دنید با

 .داد که سرم رو کوتاه تکون دادم یسالم

 به نهیرو شش دونگ جمع کردم و از آ حواسم

 .شدم رهیخ پشتمون

 داشت رلتش

و  ِ 

ش  ِ 

 نیدرست بود، با ماش حدسم

 .کردیم بمونیتعق

 داشت؟ ییقصد و قرضها هیمزاحم بود و  هی نکنه

 ییبال هیخفتم کنه و  ییتو تنها خواستیاصالً م ای

 اره؟یب سرم



 !کردم و با خودم فکر کردم که نه یمحو اخم

 کمکم روزیداشت که د یتیقصد و ن نیهمچ اگه

 !کردینم

 دلش یهم دست همون پسره و هرکار ومدیم

 کرد و کمکم یاما مردونگ کردیباهام م خواستیم

 ! کرد

  

 تکون دادم و چشمهام نیسرم رو به طرف یکالفگ با

 .بستم رو

 .استراحت کنم یکم خواستیم دلم

 آقا محسن چشمهام رو باز یبا صدا قهیچند دق بعد

 .کردم

 !میدیخانم رس -

 ادهیپ نیرو کوتاه تکون دادم و با مکث از ماش سرم

 .شدم



 .عمارت نگه داشته بود یجلو

 .از اونجا دور شد عیرو که بستم، سر نیماش در

 ان،یرا یدر رو بزنم تا باز کنن اما با صدا خواستم

 .دمییرو با حرص به هم سا دندونهام

 !رو کم داشتم نیهم فقط

 خانم؟ هیسا -

 اعصابم راه یاً روواقع شیلوت یاون صدا با

 . رفتیم

  

 داشت و هر یجذاب یچهره یلیبود که خ نیجالب ا اما

 تا ومدیم یعشوها هیبراش  شناختشیکه نم یدختر

 .بهش بندازه ینگاه هیتحفه  نیا بلکه

 .محل ندم اما دوباره صدام کرد خواستم

ً یحرص به سمتش برگشتم اما دق با  پشت سرم قا

 !بود ستادهیا



 :گفتم یکه با اخم غلظ میدر رخ شد رخ

 !خان انیکن را تیحدتو رعا -

 .قدم عقب رفت هیابروش رو باال انداخت و  یتا هی

 .متعجبم کرد نینزد و ا یحرف

 رو به هم فشردم و نگاهم رو ازش گرفتم و در لبهام

 .رو زدم عمارت

 نگاهم به شدم،یکه داشتم داخل عمات م یلحظها تو

 بود و ستادهیکه سر کوچهمون ا رتوهانیام نیماش

 موند...  رهیخ کرد؛یبهم نگاه م داشت

 فصل_اول#

 ساشا_زند#
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 زدم و به افسانه که داشت با شالش هیتک یپشت به



 .شدم رهیخ کرد،یم یباز

 :دفعه به سمتم برگشت و گفت کی

 ؟یاز خواهر و برادرات بهم بگ کمی شهیساشا، م -

 :ه گفتمزدم و با طعن یپوزخند

 !خواهر و برادر؟ کدوم خواهر و برادر؟ -

 .ابروش رو باال انداخت و زمزمه کرد یتا هی

 ه؟یمنظورت چ -

 .شدم رهیخ رونیو به ب دمیکش یقیعم نفس

 و هیدارم به اسم سا یمن فقط دو تا خواهر خون -

 .سحر

 .حرفم شد یمنتظر ادامه یحرف بدون

 داره که خب گهیزن د هیدر واقع بهتره بگم پدرم  -

 یبچه داره. خواهر و برادر ناتن یاون هم کل از

 .دارم ادیز

 :گفت متعجب



 ت باهاشون چطوره؟ ارتباط  -

  

 :زانوم گذاشتم و گفتم یرو رو دستم

 خودم دوسشون ندارم، اما یخواهرها یبه اندازه -

 .میستیما با هم بد ن خب

 که زد، یدفعه با حرف کیداد و  هیتک یبه پشت متفکر

 .خنده نگاهش کردم با

 زن هیکه به  انینطوریا ه هاکالً خانزاد دونمیم -

 وقت خودت سرم هوو هینکنه  کنن،ینم بسنده

 ؟یاریب

 .به هوا رفت قهقههم

 هیبود که انگار هم حرص داشت هم  یجور لحنش

 !یخاص تیمظلوم

 .شد رهیو بهم خ دیرو برچ لبهاش

 :خندهم رو قورت دادم و گفتم یسخت به



 . من عاشقتمستمیافسانه من مثل پدرم ن نیبب -

 چی! اما خب پدرم هیدونیهم خوب م خودت

 به مادرم نداره و قبالً مادرم رو انقدر یعالقها

 دهنش رو ببنده و زن دومش هم به پیتا ز زده

 عقد کرده!  زور

  

 .تو هم رفت اخمهاش

 شدم،یکه بلند م یو درحال دمیبه دماغم کش یدست

 :گفتم

 .شهیم کیداره هوا تار میبر گهیپاشو د الشیخیب -

 .زنگ خورد میرو تکون داد و بلند شد که گوش سرش

 رونیب بمیابروم رو باال انداختم و از تو ج یتا هی

 .آوردم

 .اتصال رو زدم و رو گوشم گذاشتمش دکمه

 ه؟یالو سا -



 ؟ییسالم داداش کجا -

 :و گتم دمیبه موهام کش یدست

 ؟یدار یکار ام،یدارم م -

 :مکث گفت با

 .منتظرم خدافظ ،یچینه ه -

 !بعد تماس رو قطع کرد و

 رو باال انداختم و به افسانه که منتظر بهم مه هاشون

 شده بود، نگاه کردم و گفتم:  رهیخ

  

 .زمیعز میبر -

 .میاومد رونیبه روم زد و با هم از کلبه ب یلبخند

 .میحرکت کرد نیرو قفل کردم و به سمت ماش درش

 روشنش کردم و راه خونه میکه نشست نیماش داخل

 .گرفتم شیدر پ رو

 افسانه رو به عمارتشون دیکه قبلش با البته



 ...رسوندمیم

 فصل_اول#
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 خانزاده محسوب هیهم دختر خان بود و  افسانه

 .شدیم

 گهیهم د یلیمتاسفانه نه اون و نه من هنوز فام اما

 !میبه هم نگفت رو

 مورد نیاما در ا میشناسیوقته هم رو م یلیخ

 !تا بدونه کنهینم یدست شیکس پ چیچرا ه دونمینم

 :دنده رو عوض کردم و رو به افسانه گفتم یکالفگ با

 .بده گارمویاز داشبورد پاکت س -

 !بهم انداخت و محل نزاشت ینگاه مین

 گفتم:  ینسبلتاً بلند یکردم و با صدا یپوف

  



 نبودم؟مگه من با تو  -

 رو با حرص به هم فشرد و داشبورد رو باز لبهاش

 .رو برداشت گاریو پاکت س کرد

 حرص به سمتم گرفت که با خشم ازش گرفتم و با

 .زدم ششیلبهام گذاشتم و آت نیرو ب شیکی

 حال کمیبکشم اما اآلن  گاریس ادیبدش م دونستمیم

 !حوصله نداشتم و

 ساعت، سر کوچهشون نگه داشتم و سکوت مین بعد

 .کردم

 .شد رهیرو از عقب برداشت و بهم خ فشیک

 .شد ادهیزد و پ یپوزخند زنم،ینم یحرف دید تا

 بهش یزیچ یریگ یشدم تا کس رهیدقت بهش خ با

 !نده

 گارمیاز س یکه داخل عمارتشون شد، کام نیهم

 .پرتش کردم رونیو ب گرفتم



 پدال فشردم و به سمت عمارت حرکت یرو رو پام

 ... کردم

  

 _زندهیسا#

 از یکی یاومدم و به سمت خونه رونیعمارت ب از

 .که اسمش فاطمه بود؛ رفتم هامیکالس هم

 درس خوندن یما بود و برا یتو کوچه خونهشون

 .رفتمیم ششیپ داشتم

 دفعه کیبود و حواسم به اطراف نبود که  نییپا سرم

 مقابلم، یجفت کفش براق مشک قرار گرفتن دو با

 .ستادمیا

 که مقابلم بود، یفرد دنیرو بلند کردم که با د سرم

 .کردم یظیغل اخم

 شیآسا دیخاندان نبا نیمن از دست ا یعنی ا،یخدا

 باشم؟  داشته



  

 چند لحظه وقتتون رو تونمیخانم م هیسا دیببخش -

 رم؟یبگ

 محترم و با یلیمثالً اآلن من باور کنم که خ آهان

 ؟یادب

 :و گفتم دمیکش یپر رحص نفس

 ن؟یامرتون آقا رامت -

 آورد و شاخه رونیمن من دستش رو از پشتش ب با

 !به سمتم گرفت یرز سرخ گل

 !مال شماست نی...انیا -

 ..!.پررنگتر شد اخمم

 فصل_اول#
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 .زدم و لب زدم یشخندین



ً یشما دق -  جناب نیکرد یخودتون چه فکر شیپ قا

 راد؟

 نداره که یریانقدر سخت گ گهیگله د هیمن...فقط  -

 !جان هیسا

 رهیبهش خ یرو به هم فشردم و با مکث کوتاه لبهام

 . شدم

  

 جان آره؟ هیسا که

 شد اما رهیبهم خ یرو ازش گرفتم که با خوشحال گل

 رو چنان تو صورتش پرت کردم که ساقهش، گل

 !رو خراش داد صورتش

 :عقب رفت و گفت قدم هیدرد  با

 ؟یکنیرم م هویآخ، چهخبرته دختر؟ چرا  -

 :اشارهم رو به سمتش گرفتم و گفتم انگشت

 !یمزاحم من نش گهیبشه برات د یدرس عبرت -



 رو صدا زد، نیرامت تیکه با عصبان انیرا یصدا با

 بهش کردم و با خشم از کنارش رد شدم و ینگاه مین

 .رفتم نایفاطمه ا یسمت خونه به

 !کردن یخودشون چه فکر شیپ ستین معلوم

 ساشا که دنیداخل خونهشون بشم، با د نکهیا قبل

 یداخل خونه عیداخل کوچه شد، با ترس سر نشیماش

 .شدم و در رو بستم فاطمه

 از اون طرف هم اون دو تا کله دیدیمن رو م اگه

 ! کشتیرو، من رو م پوک

  

 .کردمیم میهمون بهتر بود که خودم رو قا پس

 فاطمه لبخند پر یرو گاز گرفتم که با صدا لبم

 ...به زدم و داخل خونه شدم یاسترس

 _رادانیرا#

 عقب اومدم تا ساشا یبه موهام زدم و کم یچنگ



 .رو ببره نشیماش

 .شده بود رهیخ نیبه من و رامت یظیاخم غل با

 برگشتم و نیگذشت، رو به رامت نشیکه با ماش نیهم

 :گفتم

 دراز شده نه؟ یادیز کمیدمت  کنمیحس م -

 :اروش رو اال انداخت و گفت یتا هی

 داداش کوچولو؟ هیمنظورت چ -

 .تکون دادم نیزدم و سرم رو به طرف یپوزخند

 !کوچولو گفتیم یدو سال اختالف سن به

 ش زدم و گفتم:  نهیبه س یضربها

  

 یاون گل مزخرف چ ؟یخواستیم یچ هیسا شیپ -

 ؟یبهش داد بود

 :شونهم زد و گفتضربه به  چند

 !دخالت المه داداش ندهیشیا نیوهلریب -



ً یدق اآلن  ارمیرو داشتم که فکش رو ب نیا تیقابل قا

 ..!نییپا

 دخالت المه داداش:تو کار ندهیشیا نیوهلریب*

 !بزرگترها دخالت نکن داداش ��
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 و پشتش چوندمیپ مقدمهیرو گرفتم و ب دستش

 .دمیبا حرص غر ستادم؛یا

 هیخان داداش، خوب گوشات رو باز کن!  نیبب -

 زنمتیچنان م نمتیبب هیدور و بر سا گهید بار

 مال منه پس برو هی! سایمثل سگ صدا بد که

 .گهیدختر د هی دنبال

 به زانوش زدم و با خشم ولش کردم.  یبعد لگد و

  



 به موهام زدم و از کنارش گذشتم و سوار یچنگ

 .شدم و روشنش کردم موتورم

 شده بود و اگه دستش بهم رهیبهم خ تیعصبان با

 !کتکم بزنه ریتا دل س تونستیم د،یرسیم

 .کردیغلط م یلیخ اما

 .دادم و از کوچه خارج شدم گاز

 .موتورم له شد یچرخها ریز گل

 ونیموضوع رو با آقاجون در م نیهرچه زودتر ا دیبا

 .هیسا یخواستگار میکه قبول کنه بر بزارم

 نه کنهیکه نه آقاجون قبول م دونستمیخب م اما

 .بهادرخان

 با نهایگاز دادم و از کنار ماش شتریب یکالفگ با

 .گذشتم سرعت

 .دمیرسیرو هم م رتوهانیحساب اون پسره ام دیبا

 خاندان یندونه اما اون دشمن خون دمیبدونه شا دیشا



 !زنده

 زمزمه کردم.  رلبیزدم و ز یپوزخند

  

 رو ندارن، هیو ارزش سا اقتیکدومشون ل چیه -

 و کنمیمنم که مثل تاج سرم ازش مراقب م فقط

 .عاشقشم

 .که گفتم، حس کردم دلم گرفت یآخر یکلمه با

 عشق؟

 نیکه معشوقم ازش خبر نداره و ب هیچه عشق نیا

 افتاده؟ ریگ یمیتنفر قد هیو  یدوراه

 .شدم ادهیو از موتور پ ستادمیا ابونیخ کنار

 ...گندش رو در آورده گهیکه د ییایدن نیبه ا لعنت
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 .رو باز کردم که فاطمه صدام زد یتجرب کتاب

 :رو بلند کردم که گفت سرم

 تو خونه؟ یزود اومد یدفعها کیچرا  هیسا -

 :کج کردم و گفتم یرو کم لبم

 . دادیم ریگ دیدیساشا اومد تو کوچه منو م -

  

 یابروش رو باال انداخت و با لحن مشکوک یتا هی

 :گفت

 ریما گ یتا حاال ساشا به اومدنت خونه یاز ک -

 داده؟

 :و گفتم دمیکش یکالفها پوف

 !چنیپیدارن به پر و پام م ایلیخ ایفاطمه تازگ -

 :و گفت چوندیاز موهاش رو دور دستش پ یتکها

 ا؟یمثالً ک -



 :رو با حرص بستم و گفتم کتاب

 جلو شهیپسره که هم نیهم دونمیچه م -

 پسر محمدخان و داداشش انیرا مدرسهست،

 !نیرامت

 :گفت یرو درشت کرد و با لحن مشکوک چشمهاش

 به خوردت دادن که یزیچ ینکنه معجون نمیبب -

 !شن؟یدارن عاشقت م همه

 :کردم و موهام رو عقب زدم و گفتم یخندها تک

 باش.  یجد قهیعه فاطمه! خب دو دق -

  

 :زد و گفت ییدندون نما خندلب

 . اون پسره که جلوامیمن جد زمیخب عز -

 ؟یدیجز مدرسه د ییرو مگه جا مدرسهست

 :رو کوتاه تکون دادم و گفتم سرم

 مزاحم نجاتم داد، هیاز دست  شیآره چند روز پ -



 اسمش یکرده! راست بمیتا خونه تعق دمید چندبارم

 .رتوهانهیام هم

 :شد و گفت رهیبهم خ طنتیش با

 آره؟ رتوهانهیاوه اوه، که اسمشون ام -

 .انداختم نییو سرم رو پا دمیخند زیر

 چه؟یپیبه نظرت چرا انقدر به پر و پام م -

 :با جلد کتاب شد و گفت یمشغول باز متفکر

 داداشش نیا یزیچ هی انیواال، حاال را دونمینم -

 .داده ریکه چرا اومده بهت گ بهیعج

 .جلمش رو کامل کردم یبدخلق با

 !گل رز هم بهم تعارف کرد -

 نزد.  یخنده و حرف ریزد ز یحرفم پق نیا با

  

 و کتاب رو باز کردم و به دمیکش یقیعم نفس

 .شدم رهیخ شه هانوشت



 .دمیفهمیازشون نم یزیچ اما

 کردم تمرکزم رو یرو به هم فشردم و سع چشمهام

 ...کنم تا بتونم بخونم حفظ
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 .به موهام زدم یدهنم رو قورت دادم و چنگ آب

 .دمیکش یقیو نفس عم ستادمیدر اتاق آقاجون ا مقابل

 !شدیکنم، اما نم یازش دور خواستمیم یه

 :پر جذبهش گفت یبه در زدم که با صدا یتقها

 !تو ایب -

 .در رو باز کردم و داخل شدم ،یمکث کوتاه با

 که داشت یلبش بود و درحال یرو یرنگ یمشک پیپ



 .دشیکشیم خوند،یم روزنامه

 بهم انداخت که گفتم:  ینگاه مین

  

 ن؟یباهام داشت یکار -

 :رو کوتاه تکون داد و گت سرش

 .تو ایاون در رو ببند ب -

 یشهیرو آروم بستم و به سمتش رفتم که به ش در

 شده بود، اشاره دهیکه تو قفسه مرتب چ هایسکیو

 :و گفت کرد

 .اریاز اونا رو بردار ب یکی -

 شونیکیکردم و به سمت قفسه رفتم و با مکث  یپوف

 .برداشتم رو

 !شهیبود مثل هم زشیم یرو لیوانتا دو

 مبل نشستم و یو کنارش رو دمیبه گردنم کش یدست

 .گذاشتم زیم یرو رو شهیش



 رو شهیگذاشت و ش زیم یرو تا کرد و رو روزنامه

 .و مشغول باز کردن شد برداشت

 من نیبگم تا حرف بزنه و هم یزیچ دینبا دونستمیم

 !کردیم یعصب رو

 . ختیر لیوان نوشیدنیهر دو  تو

  

 یکیبه اون  داشتیرو بر م شونیکیکه  یدرحال

 :کرد و گفت اشاره

 .برش دار -

 :گفت یترینکردم که با لحن جد یکار

 !کنمیحرفم رو دوبار تکرار نم -

 :و گفتم دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !زنمینم یزهرمار نیمن لب به ا -

 !دیحرفم بلند خند نیا با

 یتو سرت زمزمها نکهیبود ا یحس مزخرف چقدر



 تکرار بشه که "ازت متنفرم یه زیانگ نفرت

 !"بهادرخان

 عیما یکه نگاهم رو دیضرب سر کش هیرو  شنوشیدنی

 .موند رهیخ لیوانتو

 !درست به رنگ خون قرمز

 ...یول شدمیوقتها وسوسه م یلیخ

 نبود که بشه ازش دل کند...!  گاریس نیا هه
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 :نگاهم رو ازش گرفتم که گفت یکالفگ با

 سحر چش شده ،یاسب سوار نیاون روز که رفت -

 د؟یلنگیکه م بود

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هیخونسرد  با



 که فتادیکرد داشت م ریپاش به سنگ گ یچیه -

 .گرفتمش

 وانمود کرد که یرو باال انداخت و طور ابروهاش

 !باور کرده انگار

 :کرد و گفت لیوان به یا اشاره

 !خوبه گاریامتحانش کن، مثل س -

 هیلبهام رو به هم فشردم و برش داشتم و  مقدمهیب

 !دمیسر کش ضرب

 !مثل کوفت تلخ بود ،یلعنت اه

 .و به هم فشردم و بلند شدم چشمهام

 .رفت جیسرم گ اما

 و اعصابم رو دیچیپیش تو گوشم مه هاخند یصدا

 . کردیم خراب

  

 .رفتم رونیرو با مکث باز کردم و از اتاق ب چشمهام



 !خوردیاز خانزاده بودن به هم م حالم

 .خوردیواقعاً داشت به هم م گهید

 یکه چشمهام به قفسه دمیکش یقیعم نفس

 شده دهیچ فیکنار عمارت که به رد یهانوشیدنی 

 .موند رهیخ بودن،

 که به سمتشون برم و کردیوسوسهم م یحس هی

 .آخرش بخورم یرو بردارم، تا قطره شونیکی

 .بدنم کشش نداره دونستمیم اما

 .و به سمت قفسه رفتم دمیبه موهام کش یدست

 رو برداشتم و از عمارت با شونیکی یمعطل بدون

 .رفتم رونیب عجله

 !مونده بود رهیروم خ هیسا نینگاه غمگ اما

 افسانه یآوردم و شماره رونیب بمیرو از تو ج میگوش

 .گرفتم رو

 .بوق باالخره جواب داد یاز کل بعد



 بله ساشا؟  -

  

 :گفتم یگرفتها یو با صدا دمیدماغم کش ریز یدست

 ؟ییکجا -

 .رو باز کردم و داخلش نشستم نمیماش در

 !رونمیب -

 :کردم و گفتم یاخم

 یرفت یتو؟ با اجازه ک یکنیم یچه غلط رونیب -

 رون؟یب

 :حرص گفت با

 ،یداداشم ؟یتا حاال آقا باال سر من شد یاز ک -

 ؟یبابام ای یشوهرم

 داد یبلند یبه فرمون زدم و با صدا یمحکم مشت

 .زدم

 یکدوم گور ؟یدار یشوهرتم، همه کارتم حرف -



 !امیم یمونیهمونجا م یهست

 ...ولم کن بابا -

  زم؟یعز -

  

 اومد، حس یکه از پشت گوش یمرد هی یصدا با

 !بست خیرگام  یخون تو کردم

 .خشم داد زدم با

 یبود ها؟ بهت گفتم کدوم گور یک کهیاون مرت -

 افسانه؟ یهست

 نه؟ ای یکنیساشا ولم م -

 بلندم شکه یداد زدم که خودم هم از صدا یجور

 .شدم

 !اریسگ من و باال ن یاون رو -

 .لب زد یلرزون یصدا با

 !تو پارک کنار دانشگاهم -



 ...رو قطع کردم و با عجله استارت زدم تماس
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 باز عیزدم که نگهبان عمارت در رو سر یبلند بوق

 .کرد

 یلیرو راه انداختم و با سرعت خ نیخشم ماش با

 .به سمت دانشگاهش حرکت کردم یادیز

 ! زاشتمیزندش نم دیرسیبهش م دستم

  

 .افتاد نوشیدنی ی شهیو دار، نگاهم به ش ریاون گ تو

 دفعه برش کیرو محکم به هم فشردم و  لبهام

 .و درش رو باز کردم داشتم

 و به خودم لعنت دمیباز سر کش مهین یچشمها با

 .فرستادم



 بهادر یلنگه یکی یمگه قرار بود توام بش ساشا

 خان؟

 ...من اما

 !سوزوندیتلخ بود و گلوم رو م طعمش

 که تو گلوم بود، از رو لبم برش داشتم و یبغض با

 .دمیبه چشمهام کش یدست

 اما بغضم گرفته بود و دلم یچ ایخشم بود  از

 !کنم هیزار زار گر خواستیم

 تیکه از عصبان ییو دادها یخود خور قهیچند دق بعد

 .ستادمیپاک ترمز کردم و ا یجلو زدم،

 . دمیرو محکم به هم کوب نیشدم و در ماش ادهیپ خم با

  

 افتاد که یپارک که شدم، نگاهم به افسانها داخل

 !کردیپسر مشنگ دعوا م هیبا  داشت

 !هیقصد و قرضش چ دمیفهم



 .برداشتم و به سمتشون رفتم یبلند یخشم قدمها با

 که افسانه دمشیپسره رو گرفتم و به عقب کش یقهی

 :زد و گفت غیج

 !ساشا -

 به سمتم برگشت که مشت یبا حواس پرت پسره

 !تو صورتش زدم یمحکم

 ؟یکنیم یدار کاریچ کهیآخ مرت -

 .دمیخشم تو صورتش غر با

 دکور یخوایم ابو؟ی کنمیم کاریمن دارم چ -

 هینه نظرت چ ای ن؟ییپا ارمیخوشگتو ب صورت

 به دل ننت بزارم؟ داغتو

 :پرو برگشت گفت پرو

 خانوم یکارهی! شما چمیشو با هم بر ادهیاوهه پ -

  ؟یباش

  



 .دمیرو محکم تو دستم گرفتم و با حرص غر فکش

 ؟یدار یشوهرشم خوشگله حرف -

 :زد و گفت یپوزخند

 حلقش کو پس؟ یبابا! اگه شوهرش یخر خودت -

 بلند به سمت افسانه یرو ول کردم و با نفسها فکش

 ..برداشتم قدم
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 افسانه رو با خشم تو دستم گرفتم و به راست دست

 :پسره گرفتم و گفتم سمت

 !نیکورت رو باز کن قشنگ نگاه بب یچشمها -

 :با التماس بهم نگاه کرد و گفت افسانه

 !ساسا توروخدا ولش کن -

 :زد و گفت یشخندیرو ول کردم که پسره ن دستش



 و معتاد گیج هیخانم خدا بهتون صبر بده! با  -

 !یکرد ازدواج

 بردم که با ترس ورشیحرفش چنان به سمتش  نیا با

 انداختمش و تا جون داشتم نیرفت اما رو زم عقب

 ! زدمش

  

 بشه کیبهم نزد تونستیکس هم از ترسش نم چیه

 چشمهام رو یکامالً مشخص بود خون جلو چون

 !گرفته

 .داد زد هیبا گر افسانه

 !ساشا مرگ افسانه ولش کن توروخدا بسه -

 .پسره بلند شدم یو از رو دمیکش یپر حرص نفس

 !رو بکشم یکی خواستیداغ کرده بود و دلم م سرم

 !قاتل بشم ومدیخوشم نم اما

 :به پهلوش زدم و گفتم یمحکم لگد



 به بعد مزاحم ناموس مردم نیباشه از ا ادتی -

 !ینش

 به افسانه بندازم، دستش ینگاه مین نکهیبعد بدون ا و

 .ت خودم کشوندمشمحکم گرفتم و پش رو

 دفعه محکم کیکه  شدیم دهیترس پشت سرم کش با

 .ستادیو عقب ا دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 هان؟ یچته هار شد -

 خشم به سمتش برگشتم و گفتم:  با

  

 که هار شدم آره؟ -

 سرخش ینزد که دستم رو محکم رو لبها یحرف

 :و گفتم دمیکش

 یرو اون لبا یبهت گفته بزن یآشغالو ک نیا -

 موندهت ها؟ صاحب

 نییرو محکم به هم فشرد و سرش رو پا لبهاش



 .انداخت

 من یلبا یدونیمن رژ نزدم، خوبه خودت م -

 !قرمزه ینجوریهم

 :و گفتم دمیکش یقیحرص نفس عم با

 یموها نیعه نه بابا؟ باشه اصالً حق باتوئه اما ا -

 وسط؟ افسانه مگه من بهت نیا گنیم یچ تیلعنت

 ییتنها یبدون من وقت ینجوریا یحق ندار نگفتم

 هان؟ رونیب یگمش یبزن پیت

 خشم به عقب برگشت و خواست بره که محکم به با

 که یایلیکه تو بغلم افتاد اما س دمشیخودم کش سمت

 صورتش فرود اومد آرومم نکرد.  یرو

  

 متعجب به ،یپسر یبلند و عصبان یدفعه با صدا کی

 .شدم رهیسر افسانه خ پشت

 دست رو خواهر یبه چه حق یعوض یکهیمرت -



 ؟یکنیبلند م من

 برادر افسانه رتوهانیمن، اون...اون ام یخدا

 !...؟بود
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 و با تته پته دیکش رونیترس خودش رو از بغلم ب با

 :گفت

 ...دا...داداش من -

 :به سمتمون اومد و گفت تیبا عصبان رتوهانیام

 یآقا ک نیخانم خوشم باشه! ا به به افسانه -

 باشن؟

 نییو سرم رو پا دمیکش شمیبه ته ر یدست یکالفگ با

 .دیرو تو دست گرفت و با خشم غر قهمیکه  انداختم

 براش یبه خواهر من دست زد یتو به چه حق -



 هان؟ یکنیم فیتکل نییتا

 نزدم که بدتر از قبل داد زد.  یحرف

  

 !با توام -

 :با ترس به سمتمون اومد و گفت افسانه

 حیداداش توروخدا نکن، ولش کن من بهت توض -

 !دمیم

 به حرفش نکرد و مشت ییاعتنا رتوهانیام اما

 کردم و با درد عقب یبه صورتم زد که اخم یمحکم

 .که افسانه داد زد رفتم

 !من دوسش دارم توروخدا ولش کن ریام -

 نتونستم زدم اما یدرد لبخند ونیحرفش م نیا با

 ...نگاه کنم، چون بهش

 فحش بارم یکل ایبزنتم  خوادیمهم نبود که م برام

 !کنه



 به تیعصبان یکه از رو یایلیبا س دیشا چون

 باشه اما به قول افسانه ما هم یزدم نامرد خواهرش

 حال بدم هم؛ خوردن نیا لیو دل میرو دوست دار گهید

 !بود یزهرمار اون

 :با پوزخند ولم کرد و گفت رتوهانیام

  ؟یعه واقعاً؟ که دوسش دار -

  

 انداخت اما با مکث نییبا خجالت سرش رو پا افسانه

 :گفت

 رو دوست گهید یکینکن، خودت چرا  تمیاذ -

 رو یاونوقت من حق دوست داشتن کس ؟یدار

 ندارم؟

 رو به اون رو نیاز ا رتوهانیحرفش انگار ام نیا با

 !شد

 که عاشقشه یبدونم اون دختر خواستیدلم م یلیخ



 !هیک

 خوش یلیکه بود مطمئناً دختر خ یهرکس چون

 !بود یشانس

 افهیبود، چه از لحاظ ق یخوب یلیمرد خ هی رتوهانیام

 !پول و چه از لحاظ اخالق و رفتار و

 ؟یبگو چرا ساکت شد یزیچ هیحرف بزن،  ساشا

 .!.. ینوبت توئه تا حرف بزن اآلن
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 و دمیکش ومدیبه دماغم که داشت ازش خون م یدست

 گفتم:  یگرفتها یصدا با

  

 و واقعاً شرمندهم، ستیخوب ن کمیمن حالم  -

 !فتهیاون اتفاق ب خواستمینم



 :شد و گفت رهیحرص بهم خ با

 !گند دهنت معلومه یآره از بو -

 :به موهام زدم که افسانه گفت یکردم و چنگ یپوف

 جا صحبت هی مینیبش شهین مداداش بحث نک -

 م؟یکن

 یکه اونجا بود رفت و بدون حرف یمکتین یرو

 .نشست

 به سمتم یایهم به سمتم اومد و دستمال کاغذ افسانه

 !تا خون دماغم رو پاک کنم گرفت

 ریدستمال رو ازش گرفتم ام ریو سر به ز یمونیپش با

 :گفت

 !نیخب منتظرم حرف بزن -

 .نزد یبهم انداخت و حرف ینگاه مین افسانه

 ! شهیکردم من سر صحبت رو باز کنم خوب م فکر

  



 که خون رو پاک یرو صاف کردم و درحال صدام

 :گفتم کردمیم

 که خواهرت شهیم یمن ساشام و حدوداً شش ماه -

 ...و شناسمیم رو

 :و گفت دیوسط حرفم پر متعجب

 ه؟یچ تیلیساشا؟! فام -

 :کردم و با مکث گفتم یپوف

 !زند -

 :بهم نگاه کرد و گفت رتیبا ح افسانه

 ؟یچ -

 سرش رو تو دستهاش گرفت و یبا کالفگ رتوهانیام

 :گفت

 !یافسانه وا یوا -

 :شدم و گفتم رهیتعجب بهشون خ با

 شده؟ یچ -



 .با خشم بلند شد و به سمتم اومد رتوهانیام

 دور خواهر منو خط بکش!  -

  

 دستش رو تیصداش زد که با عصبان رتیبا ح افسانه

 !بردتش رونیو به زور از پارک ب گرفت

 ؟یچ

 !افتاد؟ ی...چه اتفاقاآلن

 .نشستم و زمزمه کردم مکتین یرو متعجب

 کردن؟ ینطوریرو گفتم ا میلیچرا تا فام ؟یچ یعنی -

 که دور خواهرش رو خط بکشم؟ یچ یعنی

 .شدم رهیزدم و به آسمون خ هیتک مکتیبه ن ریمتح

 !پر از عالمت سوال بود ذهنم

 ً  ...؟یچ یعنیرفتار  نیا واقعا
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 .کردمیبودم و داشتم فکر م دهیتختم دراز کش یرو

 !سوالها یلیاما ذهنم پر بود از خ دونم،ینم یچ به

 و سما، چشمهام ایناد دادیداد و ب یدفعه با صدا کی

 بشم!  الیخیکردم ب یبه هم فشردم و سع رو

  

 باز کواریسحر چشمهام اتومات یبا اومدن صدا اما

 .شد

 رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یاز رو یکالفگ با

 و اون زن کننیدارن با هم دعوا م دمیکه د رفتم

 هم داره خوش خوشان بهشون نگاه تهمیعفر یبابا

 !کنهیم



 :گفتم یبلند یو با صدا دمیبه صورتم کش یدست

 قاً؟یچخبره دق نجایا -

 :نزد که گفت یبهم نگاه کرد و حرف مامانجون

 شما زنهینم یخانم حرف نیمامان جون حداقل ا -

 ستین یبچه باز یحرمت داره جا نجای! انیبگ

 انداختن پس کلهشون. به سحر هم صداشونو

 !با شما دونمیمن م نیبزن یحرف

 نزدن و با اخم و یساکت شدن و حرف همهشون

 یشدن اما لبخند مهربون رهیعبوس بهم خ یه هاافیق

 .خانومجون بود یلبها رو

 درهم خواستم از عمارت خارج شم و به یاخمها با

 برم که با ساشا رو در رو شدم!  باغ

  

 :گفتم یظاهر آشفتهش، با نگران دنید با

 ؟یساشا؟ خوب -



 :گفت یخشدار یبهم کرد و با صدا ینگاه مین

 !همه سر و صداست؟ نیچه خبره ا -

 :گفتم یکالفگ با

 نیا ؟یخوب گمی. با تو بودم مستیمهم ن یچیه -

 !هیسر و وضع چه

 :و گفت دیبه صوتش کش یدست

 بخوام سرم درد رمیبگو صدا ندن م ست،ین یزیچ -

 .کنهیم

 نزدم که با مکث از کنارم رد شد و به سمت یحرف

 .رفت اتاقش

 تاب یو به سمت باغ رفتم و رو دمیکش یقیعم نفس

 .نفره نشستم و خودم رو تاب دادم دو

 شلوارم درآوردم و به ساشا بیرو از تو ج میگوش

 .دادم امکیپ

 من هستم داداش بزرگه!  یحرف بزن یخواست -



  

 .رو کنار گذاشتم یزدم و گوش یلبخند بعد

 !عاشق شده کردمیم حس

 .حدس بود و ازش مطمئن نبودم هیفقط  نیخب ا اما

 سرخ رنگ یاز گلها یکیم و رو باال انداخت مه هاشون

 .موهام گذاشتمش یو رو دمیچ رو

 !کار بودم نیا عاشق

 ...شدم رهیخ ه هاایکردم و به گل و گ یخندها تک
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 خودم رو یکردم خونسرد یو سع دمیکش یقیعم نفس

 .کنم حفظ

 .لب زدم یخش دار یبهش کردم و با صدا ینگاه مین



 ش؟یشناسیوقته مچند  -

 نییرو تو هم قفل کرد و سرش رو پا دستهاش

 .انداخت

 !ساشا که گفت، شش ماه -

 زدم و گفتم:  هیمبل تک به

  

 دارم. اما رتیروت غ یافسانه تو خواهر من نیبب -

 کنه و تتیکه اذ ستین یو جور یخرک رتمیغ

 که باهات یدردسرت بشه! من فقط از کار باعث

 با ،یعاشق بش یشدم. تو حق دار یعصبان کرد

 اما سوال من یکه دلت بخواد ازدواج کن یهرکس

 بار ازش هیشش ماه نشده  نی! تو انهیتو ا از

 ه؟یتو چ یلیفام یبپرس

 :شد و گفت رهیخ بهم

 !بود منم کنجکاو نشدم دهیاون ازم تا حاال نپرس -



 .سکوت کردم یبه موهام زدم و کم یچنگ یکالفگ با

 توهان؟ -

 :رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که گفت سرم

 ؟یشناسیتو ساشا رو م -

 :گفتم یرو باال انداختم و با لبخند تلخ مه هاشون

 مثل اآلن با خاندان زند میبچه بود یآره وقت -

 ! البته بهتره جمع نبندم چون منمینداشت یدشمن

 ندارم. از من فکر کنم  یدشمن نیاز ا یخبر چیه

  

 یبچگ یسه سال بزرگ تر باشه، هم باز ای چهار

 .. دو تا هم فکر کنم خواهر داشتمیبود هم

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 !و سحر هیسا -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 !و سحر هیآره، سا -



 !از خواهرهاش تو ذهنم نداشتم یریتصو چیه اما

 هر دوشون دونستمیفقط م ومدینم ادمی چهرهشون

 !خوشگل بودن یلیخ

 .داشتم هیحس بچهگونه هم به سا هی لبتها

 !مراقبش بودم شهیهم

 :اومدم که گفت رونیکردم و از فکر ب یخندها تک

 نیبه هم یعنی! داداش شناسهیاون که ما رو نم -

 ستین یآدم نیدور منو خط بکشه؟ همچ یراحت

 !دونمیم

 :نزدم که با لجاجت گفت یحرف

 بزار باهاش حرف بزنمـ...  -

  

 !نه -

 :گفت یناراحت با

 آخه چرا؟ -



 اونا بفهمه شما با ایاز خاندان ما  یچون که اگه کس -

 !شهیبه خدا قسم که خون به پا م نیداشت یاارتباط  هم

 .انداخت نییو سرش رو پا دیاز بغض لرز چونهش

 !هیسر چ ستیکه معلوم ن یلعنت ینهیک نیلعنت به ا-

 یتونیم شهیم یو احساسات من باز ندهیبا آ داره

 ؟یکن درک

 !داشت تیو متاسفانه واقع کردیم تمیاذ حرفهاش

 بکنم؟ تونستمیم کاریچ

 ..!.جلومون بزار یراه حل هیخودت  ایخدا
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 تمیآفتاب اذ دیشد یاومدم که گرما رونیمدرسه ب از

 . کرد



  

 شدم تا بلکه رهیخ ابونیکردم و به خ یپوف یکالفگ با

 !نمیرو بب رانندمون

 .نبود که نبود اما

 !نیشده بود رفته بود تو زم آب

 حد که نیکنه اما نه در ا رید قهیداشت چند دق سابقه

 !کنه ریربع د کی

 لب به ریرو با حرص به هم فشردم و ز چشمهام

 :گفتم خودم

 !با اتوبوس برم دیفکر کنم خودم با -

 شدم ه هااز کوچ یکیو داخل  دمیکش یپر حرص نفس

 .اتوبوس برم ستگاهیبه سمت ا تا

 با اخم به عقب برگشتم که با ،ینیبوق ماش یصدا با

 !شد ظتریاخمم غل رتوهان،یام دنید

 :گفت عیاز کنارش برم که سر محلیب خواستم



 نیمزاحمتون بشم اما تنها ا خوامینم دیببخش -

 خونه خطرناکه!  دیبر دیظهر بخوا وقت

  

 خودم یم خونسردکرد یرو به هم فشردم و سع لبهام

 .حفظ کنم رو

 برسونمتون؟ شهیم -

 :شونهم جابه جا کردم و گفتم یرو رو فمیک

 !ممنون یلیالزم نکرده، خ -

 !باهاش برو گفتیبهم م یحس هی اما

 :بهش نگاه کردم که گفت یچشم ریز

 !کنمیخواهش م -

 .سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم به

 !دیباریاز نگاهش م تیمظلوم

 نشیدر ماش یبا مکث کوتاه ،یول یچ یبرا دونمینم

 .باز کردم و سوار شدم رو



 بهم یبیعج یلیکه رو لبش نشست حس خ یلبخند

 .داد

 رو راه انداخت.  نیزد و ماش استارت

  

 دهیچیپ نیماش یتو فضا یکالم آرامش بخش یب آهنگ

 عطرش داشت هوس از سرم یو بدتر از همه، بو بود

 .پروندیم

 ننشسته بودم و کینزد یبه مرد نقدریحاال ا تا

 ..!.خب

 .سر صحبت رو باز کرد یگرفتها یصدا با

 هستم اما ییآدم پرو دیفکر کن دیشا دونمیم -

 اسمتون رو بدونم؟ تونمیم

 ...زدم و نگاهم رو ازش گرفتم یپوزخند
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 یمن ریگیپ نقدریبهش بگم تو که ا خواستیم دلم

 ؟یدونیشده اسمم رو نم چطور

 .آروم زمزمه کردم یادیمکث ز با

 !هیسا -

 !پررنگتر شد لبخندش

 !بود بیمرد عج نیحرکات ا کالً 

 گه،ید نیدونیچقدر قشنگ، اسم من هم م -

 !رتوهانیام

 نزدم.  یرو کوتاه تکون دادم و حرف سرم

  

 استرس یبزنم چون حساب یحرف تونستمیواقع نم در

 .جونم افتاده بود به

 .کلمه بسنده کردم نیبه گفتن ا فقط

 !خوشبختم -



 :رو عوض کرد و گفت دنده

 !خانم هیسا شتریمن ب -

 تو عمق یلبم نشست، برق یکه گوشه یمحو لبخند

 .دمید چشمهاش

 :کرد و گفت یخندها تک

 !پرسمایآدرس نم دیببخش گهید -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 از من بهتر آدرس خونمون رو دونم،یبله م -

 !نیبلد

 دیلبش کش یشدت گرفت؛ اما انگشتش رو رو خندهش

 !خندهیداره م نمیمثالً من نب تا

 همه داشتم دقت نیبه تک تک کارهاش ا چرا

 ! کردم؟یم

  

 ش...؟ه هاخند یحت



 گرفته بود، یکه پشت فرمون موقع رانندگ یژست

 ً  !بود یدنید واقعا

 به نکهیبرقرار بود تا ا نمونیطول راه سکوت ب تو

 .میدیرس عمارت

 .و مکث کردم دمیکش یقیعم نفس

 .شدمیم ادهیپ عیسر دیکوچه نگه داشته بود و با تو

 !دیممنونم، لطف کرد -

 که خواستم در نیزمزمه کرد و هم یکنمیم خواهش

 !بشم، صدام زد ادهیباز کنم و پ رو

 خانم؟ هیسا -

 :نگاه کردم و با آرامش گفتم بهش

 بله؟-

 :به سمتم گرفت و گفت یمکث نامها با

 .شما نوشتم ینامهست که برا هی نی...انیا -

 د؟یقبولش کن شهیم شه،یم



 تو دستش نگاه کردم و گفتم:  یبه نامه متعجب

  

 ه؟یچ نیا-

 :زد و گفت یخجول لبخند

 یلیخ دشیو بخون دینامه که اگه قبول کن هی -

 !شمیم ممنون

 یلرزون یدست لرزون ازش گرفتم و با صدا با

 .کردم زمزمه

 !خدافظ -

 به جانیشدم و با استرس و ه ادهیپ نیاز ماش عیسر و

 .عمارت رفتم سمت

 از فتادیقدمهام تند بود که قلبم داشت از کار م انقدر

 !دیکوبیتند تند م بس

 خودم یکردم خونسرد یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 ...حفظ کنم رو
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 .م و زنگ عمارت رو زدمگذاشت نمیرو تو آست نامه

 .و لبم رو گاز گرفتم دمیکش یقیعم نفس

 !کردیم تمیاذ یکس رهیخ نگاه

 کردم که در باز شد.  یپوف

  

 .داخل عمارت شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم عیسر

 .اتاقم رو بستم و قفلش کردم در

 .آوردم رونیب نمیتخت نشستم و نامه رو از آست یرو

 نیاول یلرزون بازش کردم و نگاهم رو ییدستها با

 .موند رهیصفحه خ یباال یجمله

 نیچن نیو مرا ا بایز نیچن نیبه نام آنکه تو را ا"*

 .*دیآفر دایش



 وقته یلیکه خ یتمام وجودم دست شده تا از عشق االن

 !سمیبند بند وجودم بنو یزده تو شهیر

 فرشته ،یول گفتمیبهت م دیبا شهایوقت پ یلیخ دیشا

 !گرفتیهر بار شجاعت اعتراف رو ازم م چشمهات

 هم از حرکت کردن ه هاعقرب یحت یزدیپلک م یوقت

 .بودن عاجز

 از وجب به وجب صورتت بت تونستمیم اگه

 !کردمیتا عبادتشون کنم؛ مطمئن باش م ساختمیم

 به تاج و تخت قلبم یداد هیتک ه هامثل فرشت درست

 تک ملکهش!  یشد

  

 .من یکنم فرشته فتیتوص تونمینم من

 !یارزشیب یه هاکلم نیفراتر از ا یزیچ تو

 کلمات نیتالشم رو کردم تا با کنار هم گذاشتن ا تمام

 وجودم شعله یبگم که هر روز تو یاز عشق بهت



 قشنگتر از درد یدرد یول زنهیو آتشم م کشهیم

 ...جان من ستیتو ن عشق

 !فرشته؟ گمیچرا بهت م یبگ دیشا یراست

 ...یمن جهنمم تو بهشت من یعنیفرشته  گمیم بهت

 ...قلبم یدارم ملکه دوست

 "رتوهانیام

 د؟یکوبیچرا انقدر محکم م قلبم،

 تو یبیحس آرامش عج هی کردمیانقدر حس م چرا

 ده؟یچیپ وجودم

 رو بهم بزنه یحرف هی خوادیقلبم م کردمیحس م چرا

 با عقلم راه انداخته؟ یجنگ بزرگ و

 شدیتکرار م یکه تو مغزم ه یفقط تنها جملها االن

 بود.  نیا

  

 سان، نسانیا ریگؤزونده سن ب نیانیبلکه ده دون"



 "اسانیردونیگوزوم ده سن ب میمن آمما

 !من؟ یبود خدا یچه حس نیا

 بود که تونسته بود دلم رو یو قشنگ بیحس عج چه

 بلرزونه؟

 خودم رو گم کردم؟ ینامه انقدر دست و پا هی با

 رو گاز گرفتم و دوباره و چند باره نامه رو لبهام

 به دلم یقشنگ یلیو لبخند زدم، چون حس خ خوندم

 ...کردیم ریسراز

 سان، آمما نسانیا ریگؤزونده سن ب نیانیبلکه ده دون*

 :اسانیردونیگوزوم ده سن ب میمن

 اما به چشم من همون ،ینفر هی ایتو به چشم دن اگه

 …ییایدن هی ��
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 هام رو باال دادم و مشغول شونه کردن موهام نیآست

 .به در اتاقم خورد یکه تقها شدم

 :به در کردم و گفتم ینگاه مین

 !دییبفرما -

 .باز شد و افسانه داخل اومد در

 :بهش زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 ؟یخانم! چطور مطور یبه آبج -

 تختم یکه رو یزد و درحال نهشیرو به س دستهاش

 :گفت نشست،یم

 !بد -

 زیم یابروم رو باال انداختم و برس رو رو یتا هی

 .گذاشتم

 !باشه تونهیم یچ لشیدل دونستمیم



 !شنومیحرفت رو بزن، م -

 .انداخت نییرو ازم گرفت و سرش رو پا نگاهش

 نم؟یبرم ساشا رو بب تونمیم -

 نه!  -

  

 :گفت یبدخلق با

 چرا؟ -

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 !چرا یدونیخودت خوب م -

 :گفت ی.کالفگبا

 دی! چرا باهیچ انیجر دونهیداداش اون که نم -

 ولش کنم؟ لیدل بدون

 :رو تنم کردم و گفتم کتم

 !ستین لیدل یب -

 یب هیچ انیجر دونهیاون نم یوقت له،یدل یچرا ب -



 !لهیدل

 .شدم رهیکردم و بهش خ یپوف

 تیو منتظر بود تا رضا کردیبهم نگاه م تیمظلوم با

 !بدم

 :گفتم تیو با جد دمیبه موهام کش یدست

 تیاما باهاش با جد نش،یباهاش قرار بزار و بب -

 بزن!  حرف

  

 :بلند شد و گفت یخوشحال با

 !یمرس ریام یمرس یوا -

 گونهم گذاشت و از اتاقم یرو یبا عجله بوسها بعد

 !دیدش دورفت و به سمت اتاقش خو رونیب

 فکر هیتخت نشستم و به سا یکردم و رو یخندها تک

 .کردم

 رییکه نامه رو بهش دادم، تغ یاز روز کردمیم حس



 !کرده

 .کردیو دعوا نم گرفتیمثل قبل جبه نم یعنی

 !من یپوئن مثبت برا هی یعنی نیشده بود و ا نرم

 که نیتخت بلند شدم و بعد از ا یزدم و از رو یلبخند

 از چمیخودم عطر زدم، از اتاقم با برداشت سوئ به

 .رفتم رونیب زیم یرو

 .دمیرفتم مامان و بابا رو د رونیعمارت که ب از

 .کردنیبودن و داشتن با هم صحبت م کنارم

 شدم و از عمارت نمیو سوار ماش دمیکش یقیعم نفس

 شدم.  خارج

  

 حرکت کردم و بعد از چند هیسا یسمت مدرسه به

 .ستادمیگوشه ا هیکه تو راه بودم،  قهیدق

 .اگه بشه امروز باهاش حرف بزنم خواستمیم

 ه؟یکه بهش دادم چ یواکنشش نسبت به نامها نمیبب تا



 بعد که زنگ مدرسه زده شد، دخترا تک به تک یکم

 .اومدن رونیمدرسه ب از

 ازش هیدقت حواسم به در مدرسه بود که تا سا با

 !نتمیبببشم تا  ادهیاومد، پ رونیب

 لبم نشسته بود یکه رو یبا لبخند دمش،یکه د نیهم

 ...زدم هیشدم و بهش تک ادهیپ نیماش از

 فصل_اول#
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 داشبورد گذاشته یکه رو یرنگ یگل رز مشک به

 .شدم رهیخ بودم

 !اگه بگم لبخند زد دروغ نگفتم دنمید با

 .انداختم نییپررنگتر شد و سرم رو پا لبخندم

 آخر از همه دانش آموزان از شهیگفت هم شهیم

 خلوت شهیو هم ومدیم رونیبا دوستش ب مدرسه



 . شدیم

  

 یکرد و با قدمها یهمون از دوستش خداحافظ بخاطر

 .به سمتم اومد آروم

 بود که رانندهشون دنبالش یکنم چند روز فکر

 !ومدینم

 .ستادمیو منتظرش ا دمیکش شمیبه ته ر یدست

 هم دست یکه خودش به سمتم اومد حس خوب نیا

 .داد

 :استاد و با خجالت گت مقابلم

 !سالم آقا توهان -

 !جان دلبر یا

 :رو به هم فشردم و گفتم لبهام

 !خانم هیسالم سا -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی



 !فرشته -

 .انداختم نییکردم و سرم رو پا یخندها تک

 ونه؟خ نیمن رو برسون شهیام م -

 شدم.  رهیسرم رو باال بردم و بهش خ جانیه با

  

 یرنگش، واقعاً با روح و روانم باز یمشک یه هالیت

 !کردیم

 بهش دینور خورش یرنگش که وقت یمشک یموها

 رو چند تشیو جذاب شدیرنگ م ییخرما د،یتابیم

 .کردیم برابر

 یصورت یگوشت یکه با لبها شیصورت استخون فرم

 .دادیبه آدم دست م یحس خوب رنگش

 که ابروهاش دهشیدرشت و کش یدر آخر چشمها و

 .قابشون گرفته بودن ییبایز به

 !چشم یبه رو -



 از یانداخت، تکها نییزد و سرش رو پا یخجول لبخند

 بهم یچشم ریرو پشت گوشش فرستاد و ز موهاش

 .کرد نگاه

 بد دل ینکن که دار یبا دل من باز ینطوریا دختر

 !یبریم

 :رو باز کردم و گفتم نیرو دور زدم و در ماش نیماش

 خانم محترم.  دییبفرما -

  

 لبش به سمتم اومد و آهسته یرو یلبخند دائم با

 .شد سوار

 !تک حرکات و حرفاش پر از ناز بود تک

 !ناز بود یها، کالً تو وجودش کل کردیعمد ناز نم از

 .و در رو بستم دمیلذت لبهام رو تو دهنم کش با

 .سمت در راننده رفتم و سوار شدم و استارت زدم به

 !زدینم یشده بود و حرف رهیگل خ به



 :گفتم شدم،یمدرسه خارج م ابونیکه از خ یدرحال

 ن؟یکنیچرا نگاه م ینجوریا -

 کردم ینگاه از گل گرفت که تک خندها یبینگاه عج با

 :گفتم و

 !ستیجز شما ن ینگران نباش مال کس -

 لبش نشست، به خنده یرو یادفعه کیکه  یلبخند

 !انداختم

 بسته بوش کرد.  یرو برداشت و با چشمها گل

  

 صحنه عکس نیکنارم داشتم تا از ا نیدورب هی گاش

 و آرامش شدمیم رهیو ساعتها بهش خ نداختمیم

 ..!.گرفتمیم

 گل گذاشت یجا یدر آورد و رو فشیکاغذ از تو ک هی

 :گفت و

 .هم ممنون! بابت گل یبخون شمیخوشحال م -



 :بهش نگاه کردم و گفت جانیه با

 نامه در مقابل نامهم؟ -

 چشم بهم نگاه کرد و با لبخند سرش رو یگوشه با

 .داد تکون

 !غش کنم یاآلنه از خوشحال نیهم ا،یخدا یوا

 بهش واکنش خوادیو م رفتهیعشقم رو پذ یعنی یا

 !بده نشون

 !نیورد تیاهم لمهیب یممنون ک -

 .شد رهیخ رونینزد و با لبخند به ب یحرف

 شد ادهیپ یبا مکث کوتاه م،یدیکه رس قهیدق ستیب بعد

 گفت:  و

  

 !آقا یمرس -

 بعد با لبخند که بهم زد دستش رو تکون داد و به و

 !عمارتشون رفت سمت



 محو درسمیشدم تا از د رهیبهش خ نهیچشم از آ با

 !شد

 !تیرایمن به قربان آن نگاه گ یا

 نامه رو باز کردم و مشغول خوندنش جانیبا ه عیسر

 .شدم

 که با کلمات یجادوگر ،یجادوگر هیشک تو  یب"

 !کنهیم سحر

 اگه خودمم بخوام از ذهنم پاک یکه حت ییه هاکلم

 .شنینم

 داره انیرگهام جر یمدام تو نیریحس ش هی

 !شهیقطع نم یلحظها که

 ...ییتو نیریاون حس ش لیدل

 !یقدم به قدم همراهم بود هیمثل سا شهیکه هم ییتو

 بود؛  یامر عاد هیهر روز تو واسم  دنید

  



 .االن فرق داره یول

 نمتیبب شهیدوست دارم هر روز مثل هم االن

 اون حس دنتیفرق؛ چون با هر بار د ایدن هی با

 !شهیوجودم چند برابر م یتو نیریش

 دهیجد یجا هی کنمیکه حس م یاز قلبم نشست ییجا هی

 من تا حاال تپش اونو حس نکردم و با اومدن تو و

 !زنده شده تازه

 ده،یبهار رو م دیکه نو یغنچها نیمثل اول تو

 !یدیو ام ییبایز سراسر

 ...مجنون را داشت یلیدارم همان گونه که ل دوستت

 "هیسا

 و ذوق جانیاز ه کردمیهر خط خوندنش، حس م با

 !ادیباال نم نفسم

 ..؟شکرت کنم. یچجور ا،یخدا

 : ممنون که بهمنیورد تیاهم لمهیب یک یمرس*



 ! یداد تیاهم ��
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 چشمهام رو باز کردم و با اخم به اطرافم گیجی با

 .کردم نگاه

 .دمیدینم یزیبود و چ کیجا تار همه

 !که متعجبم کرده بود ومدیم یتق و توق یصدا

 پتو رو از روم کنار زدم و به یگیجو  یکسل با

 .خواب بودم جیبلند شدم چون گ یسخت

 !هیچ یصدا نمیسمت پنجره اتاقم رفتم تا بب به

 که یدیبارون شد دنیرو که کنار زدم با د پرده



 .شدم رهیزدم و به آسمون خ یلبخند د،یباریم

 و خوردنیبارون بودن که به پنجره اتاقم م یه هاقطر

 .کرده بودن جادیا صدا

 هیگر یو دار یریهمه دلگ نیشده ا یزیچ ا،یخدا

 ؟یکنیم

 .دمیرو به هم فشردم و پرده رو کش لبهام

 گرفت!  یم همیگر د،یباریکه بارون م یوقت شهیهم

  

 کردم بغضم رو قورت بدم و به خودم مسلط یسع

 !باشم

 یسخت تختم رفتم و خواستم دراز بکشم که صدا به

 باعث شدم با تعجب به عقب برگردم که یتق بلند تق

 ینیبود، از ترس ه ستادهیکه تو اتاقم ا یفرد دنید با

 .و عقب رفتم دمیکش

 !بود؟ یک نی...انیا



 یروشن شد و چهره یو برق که زد، اتاقم کم رعد

 !مشخص شد انیرا

 دیبا کاریچ دونستمیو نم زدمیترس نفس نفس م از

 !کردمیم

 به اتاقم اومده بود؟ یچطور اون

 :ترس و تته پته گفتم با

 نجا؟یا یتو.. تو چطور...اومد -

 .زد و به سمتم اومد یدیپل لبخند

 :گفتم یبلند یصدا با

 نشو!  کیبه من نزد -

  

 فرار کنم، من رو تو رونیخواستم بلند شم و به ب تا

 !دهنم گذاشت یحبس کرد و دستش رو رو آغوشش

 ً  راه نفسم رو بسته بود و چشمهان داشت رسما

 !رفتیم یاهیس



 وحشت دست و پا زدم و خواستم خودم رو از با

 آزاد کنم اما نتونستم چون قدرتش دو برابر دستش

 !بود من

 .دیغر یدهایکش یگوشم با صدا ریز

 عروسکم؟ من یگردی! با آقا توهان منطوریکه ا -

 ! اونوقت اون بچهیپولدار ،یجذاب نیا به

 دلتو برده؟ سوسول

 لبهام خارج شد  ونیاز م ینامفهوم یصدا

 ؟یعوض نیا خوادیم یاز جونم چ ا،یخدا

 :که ذهنم رو خونده باشه، گفت انگار

 حق یاحد و ناس چیمال خودم کنمت تا ه خوامیم -

 بشه!  کیباشه بهت نزد نداشته

  

 تند یانزجار سرم رو ازش دور کردم چون بو با

 !کردیحالم رو داشت خراب م دهنش



 !گیجهه بد هم گیجبود که  مشخص

 .به تنم افتاد یبد یکه زد رعشه یحرف با

 ه؟ی...منظورش چمنـ

حرفا  نیتکون دادم اما سمجتر از ا رو با ترس محکم خودم

 !بود

 یدفعه دستش رو محکم گاز گرفتم که با درد آخ کی

 .دهنم برداشت یو دستش رو از رو گفت

 بد گاز یلیدهنم حس کردم، چون خ یخون رو تو طعم

 ..!.بودم رفته

 فصل_اول#
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 بدوام، از رونیو از اتاقم ب امیخواستم به خودم ب تا

 دستش رو دور موهام انداخت و با خشونت به پشت

 !دیخودش کش سمت



 موش کوچولو؟ تو که یزرنگ یلیخ یفکر کرد -

 به ما که یکن یدلبر ریآق ام یبرا یخوب بلد یلیخ

 ؟یندازیجفتک م یشیهار م یرسیم

 !کمک -

 کرد!  جمیکه به صورتم زد، گ یمحکم یلیس

  

 .شدم رهیبه اطراف خ یجیسوت زدن و با گ گوشهام

 !رهیم جیسرم داره گ کردمیم حس

 !کنهیداره م کاریچ دمیفهمینم

 .شده بودم جیگ شیلیبه شدت با س چون

 .دیکولش انداخت و با خشونت غر یرو رو من

 !شهیبد م یلیوگرنه خ هیخفه شو سا -

 رفت؟یداشت م کجا

 دم؟یفهمینم یچیه چرا

 من؟ یشدم خدا ینطوریا چرا



 تونستمیو نم زدیصورتم م یبا شدت رو بارون

 .رو باز کنم چشمهام

 .داد زدم یبلند یدفعه به خودم اومدم و با صدا کی

 !نیکمکم کن -

 !کرد تیکه به صورتم خورد، چشمهام ور اذ ینور

 !تو تنم نشست یافتادم، درد بد نیزم یرو یوقت

 که با دمیرو مقابل خودم د انیگفتم و را یبلند آخ

 شده بود.  رهیبهم خ یزیه

  

 .اشک و بغض داد زدم با

 ؟یخوایاز جونم م یچ یولم کن عوض -

 بشه که با ترس عقب عقب رفتم کیبهم نزد خواست

 .به اطرافم نگاه کردم و

 !عمارتمون بود یانبار نجایا

 !کردمیم یکار هی دیبا ا،یخدا



 !ومدمیمرد آشغال بر نم نیاز پس ا ییتنها وگرنه

 :هق هق گفتم با

 !کشمتیبهم دست نزن، بخدا م -

 سمتم اومد و با خشم به لباسم دست انداخت و به

 !پارش کرد محکم

 .مزدم و چشمهام رو بست غیته دل ج از

 یزیواضح چ تونستمیبرام محو بود و نم زیچ همه

 !درک کنم رو

 !کردیم تمیتنم داشت اذ یرو انیتن را ینیسنگ

 ! یشیکن وگرنه بدبخت م یکار هی ه،یسا

  

 هیپا هی یکه رو یهق هق دستم رو به گلدون بزرگ با

 بد و یلیخ یافتاد و صدا نیزم یرسوندم که رو بود،

 !کرد جادیا یبلند

 یش روه هاصورتم گرفتم تا خورد یرو رو دستم



 !عمل کرده بودم رینپاچه اما د صورتم

 !زد و عقب رفت یبا درد داد انیرا

 !بود دهیکنم پاش رو به شدت بر فکر

 !کنه کاریچ دونستینم تیعصبان از

 دفعه هیخودم جمع شدم و با ترس عقب رفتم که  تو

 .باز شد یانبار در

 جمع شدم و تو دلم شتریداد ساشا تو خودم ب یصدا با

 .رو شکر کردم خدا

 ؟عوضی ی کهیمرت یکنیم یچه غلط یدار -

 و سحر دنیو مامان جون با عجله به سمتم دو سحر

 بغلم کرد... محکم

⇢  
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 . زدمیو هق م دمیلرزیم دیب مثل

  

 بود رو برداشت و نیزم یکه رو یپارچها مامانجون

 :گفت یو با نگران دیتنم کش یرو

 !دخترم، مادر فدات بشه آروم باش سیه -

 آقاجون و ساشا و دمیکه بهشون افتاد، د نگاهم

 !زننیرو کتک م انیبه شدت دارن را اریشهر

 یو گرم کردیم تمیصورتم به شدت داشت اذ سوزش

 !کردمیگونهم حس م یرو رو خون

 .شده بود دهیکنم صورتم بر فکر

 یچ دمینفهم گهیچشمهام رو بستم و د یحالیب با

 ..!.شد

 .شدم رهیچشمهام رو باز کردم و به سقف خ یکسل با

 تو بدنم یکردم و صاف نشستم اما درد بد یاخم

 . دیچیپ



  

 ! چه مرگم شده؟آخ

 شبیافتاد، تمام اتفاقات د نهیکه به خودم تو آ نگاهم

 .افتاد ادمی

 شده بود یچیگونهم که باندپ یترس دستم رو رو با

 .کردم یو اخم گذاشتم

 !بود دهیبد بر یلیکنم خ فکر

 .و تو خودم جمع شدم دمیکش یقیعم نفس

 افتاد؟ شبیبود د یاون چه اتفاق ا،یخدا

 اون غلط رو خواستیچرا اومده بود و م یعوض اون

 کنه؟

 شناخت؟یرو م رتوهانیاز کجا ام اصالً 

 عمارتمون؟ ادیتونسته بود ب یچطور

 که نجاتم دادن، اخم یآخر یلحظه یادآوریبه  با

 .کردم یمحو



 !هم بود اریشهر

ک  اومده بود؟  یِ 

  

 فرزند خاندان نیبود و بزرگتر میبرادر ناتن اریشهر

 !زند

 دو سالش یاز زن اول آقاجون بود و وقت اریشهر

 مادرش مرده بود و آقاجون با مامان جون بود،

 .کرده بود ازدواج

 و خودخواه یرتیفوق العاده غ ،یآدم عصب هی اریشهر

 !بود

 اما میازش خبر نداشت ادیو ز کردیم یاز ما زندگ دور

ک  دهیبه عمارتمون اومده بود که من نفهم شبید یِ 

 بودم؟

 برش عیاومد، سر میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 .و اول به ساعت نگاه کردم داشتم



 !ظهر بود دو

 !من که مدرسه نرفتم اوف،

 .بود رتوهانیاز طرف ام امیپ

 حالت خوبه؟ چرا امروز مدرسه هیسا زم،یسالم عز"

 "! یمنتظرت موندم اما نبود یلیخ ؟ینبود

  

 شدم و چشمهام رو رهیخ میبغض به صفحه گوش با

 .به هم فشردم محکم

 رو انیقطعاً را شد،یبا خبر م شبیاز اتفاق د اگه

 !کشتیم

 حروف رو فشردم و یه هالرزون دکم یدستها با

 .نوشتم براش

 نگران نباش خوبم خواب مونده رتوهان،یسالم ام"

 !"امینشد ب بودم

 تخت یرو فرستادم و دوباره رو امیبعد براش پ و



 .دمیکش دراز

 که به در اتاقم خورد، چشمهام رو یتقها یصدا با

 .و خودم رو به خواب زدم بستم

 .ومدین ییصدا چیآروم باز شد و ه در

 !هیک نمیم تا ببکم باز کرد یلیرو خ چشمهام

 !بودن اریو شهر ساشا

 چشمهام رو بستم و همچنان خودم رو به خواب عیسر

 . زدم

  

 .دمیکشیازشون خجالت م شتریواقع ب در

 از کردن،یکه با هم پچ پچ م یدرحال یمکث کوتاه با

 .رفتن و در رو بستن رونیب اتاقم

 ..شدم رهیو به سقف خ دمیکش یا آسوده نفس
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 اومدم و به خانوادهم که هر رونیاز اتاقم ب آهسته

 .و نشسته بودن، نگاه کردم ستادهیا یبا حالت کدوم

 نیخشمگ یلیخ افهیو ساشا با ق یخنث افهیبا ق اریشهر

 یشده بودن و منتظر بودن تا حرف رهیآقاجون خ به

 !بزنه

 :به من نگاه کرد و گفت تیبا عصبان آقاجون

 رونیکه از اتاقت ب نمیبیخانم! م هیبهبه سا -

 .یآورد فیتشر

 .نزدم یانداختم و حرف نییرو پا سرم

 چیه نکهیبا ا دم؛یکشیاز همهشون خجالت م درواقع

 نداشتم.  یریتقص

  

 ابروش رو باال انداخت و رو به من یتا هی اریشهر

 :گفت



 اون پسر تو اتاقت اومده بود؟ اصالً  یچطور -

 باهات داشت؟ یشب چه کار نصفه

 :نزدم که ساشا گفت یحرف

 داشته خوادیم یچه کار ؟یگیم یدار یداداش چ -

 حاال شه،یمزاحم همه م شهیاون که هم باشه؟

 یخاص لیچطور تو اتاقش اومده هم دل نکهیا

 !شهیعرضگ یاز ب نداره

 :و گفت دیوسط حرفش پر آقاجون

 !نداشته از اتاقش باال رفتن یفکر کنم کار -

 اتاقها بهتر و هیاز بق یلیخ هیاتاق سا باالخره

 .بهش راحتتره یدسترس

 که مامان جون با دمیکش یقیاسترس نفس عم با

 :گفت دلشوره

 وگرنه هر روز میبزن هیبهتره نرده به اتاق سا -

 ! شهیعالف مزاحم دختر دسته گلم م یپسره نیا



  

 بلند شد و وسط هال قدم رو یبا عصابخورد ساشا

 .رفت

 .و جمع رو ترک کرد زد یپوزخند محو اریشهر

 یشده بود و اصالً حرف رهیبهم خ یبا نگران سحر

 .زدینم

 خواستم داخل اتاقم بشم آقاجون صدام زد! دست تا

 . آهسته به سمتشدمیکشیخجالت م یلینبود خ خودم

 .زمزمه کردم یآروم یلیخ یو با صدا برگشتم

 !بله آقاجون؟ -

 :گفت یبگه، ساشا با لحن تند یزیخواست چ تا

 ن،یآقاجون به نظرم بهتره که فعالً راحتش بذار -

 !نداره یریتقص چیه هیسا

 .آقاجون نشست یابروها نیب یظیغل یلیخ اخم

 ایحق نداشت وسط حرف آقاجون بپره و  چکسیه



 .آقاجون رو قطع کنه حرف

 من رو یداشت طرفدار یلیامروز خ یانگار ساشا

 ! کردیم

  

 نزد که با عجله داخل اتاقم شدم و در رو محکم یحرف

 .بستم

 یو رو دمیبه صورتم کش یلرزون دست یدستها با

 .سر خوردم و نشستم نیزم

 :لب با دلشوره به خودم گفتم ریز

 خداتو شکر کن نجاتت دادن وگرنه االن هیسا -

 تو چشم یو جرأت نداشت یشده بود بدبخت

 !ینگاه کن تکتکشون

 کردم به خودم یترس گاز گرفتم و سعرو با اس لبهام

 ...باشم مسلط
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 در بند کردم و خودم رو بلند رهیرو به دستگ دستم

 رو میبه سمت تختم رفتم و روش نشستم. گوش کردم،

 رتوهانیام یو تماسها امهایاز پ یلیبرداشتم با س که

 .شدم مواجه

 گونهم گذاشتم و چشمهام رو یدرد دستم رو رو با

 .بستم هیثان چند

 رو خوندم.  رتوهانیام یامهایبه تک پ تک

  

 !نگرانم بود یلیاز خ شتریب یلیخ

 یول رمیبتونم باهاش تماس بگ خواستیدلم م یلیخ

 امیپ نیهم یمتأسفانه موجود نبود. برا طشیشرا

 .بهش دادم یکوتاه

 لطفاً چند روز ولم کن ستیاآلن من حالم خوب ن ریام"



 ."بدم امیخودم بهت پ تا

 به در اتاقم خورد. با یارسال رو که زدم تقها دکمه

 کردم و با صاف کردن میقا عیرو سر میگوش ترس

 :گفتم کردم،یموهام رو مرتب م کهیدر حال صدام

 بله؟ -

 .داخل اومد اریآهسته باز شد و شهر در

 پر یلیخ یلیدر مقابل ساشا خ اریگفت شهر شهیم خب

 یرو یلیاخالق گندش خ یو پختهتر بود ول جذبهتر

 اریخاطر ساشا رو به شهر نیبود به هم اعصابم

 !دادمیم حیترج

 اتاقم گذاشته یکه گوشه یمبل تکنفرها یمکث رو با

 گرشید یپا یبود، نشست و پاش رو رو شده

 شد!  رهیو با نفوذ بهم خ انداخت

  

 که انگار مقصر اتفاقات کردیبهم نگاه م یجور هی



 !من بودم شبید

 :بهش کردم و گفتم یمنگاهیبگه ن یزیخواست چ تا

 داداش بزرگه؟ یاومد یک -

 :کرد و گفت یتمسخر تک خندها با

 مهمه؟ یلیخ -

 :باال انداختم و گفتم یشونها

 .دمیپرس ینه از سر کنجکاو -

 بهم یرو داخل دهنش فرو برد و با اخم محو لبهاش

 .شد رهیخ

 شده بودم تا بلکه حرفاش رو بزنه رهیبهش خ منتظر

 بودن شهیچون هم رون،یزودتر از تو اتاقم بره ب و

 !دادیم یمنف یکنارم بهم انرژ اریشهر

 یحرف خاص چیتو سکوت گذشت و ه قهیدق چند

 !زده نشد نمونیب

 به یبگم دوباره تقها یزیخواستم لب باز کنم و چ تا



 اتاقم خورد.  در

  

 !ساشا بود که داخل اتاقم شد نباریا

 تو که -انداخت و گفت:  اریبه شهر یمنگاهین متعجب

 لب ریز ؟یکنیچه کار م نجایا رونیب یبود رفته

 :گفتم

 !نشسته نجایحتماً روحش ا -

 .نزد یکرد و حرف یحرفم ساشا تک خندها نیا با

 مبل بلند شد و به سمت پنجره بزرگ یاز رو اریشهر

 کهیشد و درحال یرفت و با دقت مشغول برانداز اتاقم

 :ابروش رو باال انداخته بود گفت یتا هی

 یپنجره ب نیاز ا تونستمیخب منم بودم راحت م -

 !امیباال ب کریو پ در

 زد نهشیزد و دستاش رو به س هیتک واریبه د ساشا

 ...نگاه کرد اریمتفکر به شهر و
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 :انداختم و گفتم نییکه ممکن بود پا ییرو تا جا سرم

 تقوتوق از خواب یمن خواب بودم و با صدا -

 داره دمیکه د هیچ یصدا نمیشدم. رفتم بب داریب

 . برگشتم و خواستم دوباره بخوابم بارهیم بارون

  

 برگشتم، یتقوتوق اومد و وقت یدوباره صدا که

 دونمیمواجه شدم! نم انیزد و با را رعدوبرق

 عمارت یسگها نیتونسته بود از ب یجور یچ

 !داخل اتاق من ادیبشه و ب رد

 .ادامه دادم ینزدن که با مکث کوتاه یحرف

 خوشحالم که یلیاما خ دونمینم ییبا چه رو -

 یطی. واقعاً از شرانیزود نجاتم بد یلیخ نیتونست



 خودتون یمتأسفم ول یلیاتفاق افتاد خ شبید که

 !ندارم یریکه من تقص نیدونیخوب م یلیخ

 .زمزمه کردم یناراحت با

 .زدیکتکم م زدمیو داد م غیج یهرچ -

 .انداختم نییکردم و سرم رو پا سکوت

 !نتونستم حرفم رو ادامه بدم یعنی

 از اتاقم یو با مکث کوتاه دیکش یقینفس عم اریشهر

 .رفت رونیب

 .نزد یبچشم دنبالش کرد و حرف ساشا

 سمتم اومد و کنارم نشست.  به

  

 .شد رهیزانوهاش گذاشت و بهم خ یرو رو دستهاش

 یآروم یشدم با صدا رهیکه بهش خ یرچشمیز

 .کرد زمزمه

 ه؟یسا فتادهین یاتفاق یمطمئن شبید -



 خجالت گوشه لبم رو گاز گرفتم و سرم رو بهعنوان با

 .تکون دادم مطمئنم

 :و گفت دیکش یآسودها نفس

 نیزم یخداروشکر، فکر کنم انداختن گلدون رو -

 بود چون صداش تو کل عمارت یفکر خوب یلیخ

 !بود دهیچیپ

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 و نیخب خداروشکر چون باعث شد که شما کمکم کن-

 .نیبد نجاتم

 .لبش نشوند یرو یلبخند فقط

 .دمیپرس یکنجکاو با

 !اومده بود؟ یک روزید اریشهر -

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یدست

  

 با ی. خب اومده ولیتو خواب بودآخر شب بود  -



 !خبر یکل

 .تعجبم رو چند برابر کرد حرفش

 :تعجب گفتم با

 ؟یچه خبر -

 :رو باال انداخت و گفت ابروهاش

 یکه با ما زندگ شهیم یچندسال یدونیخودت که م -

 زن گرفته و شی. راستش تو نوزده سالگکنهینم

 !پسر داره هیهم  االن

 .داد زدم رتیح با

 !؟یگیم یدار یچ -

 …شد رهیبلند شد و از پنجره اتاقم به باغ خ یکالفگ با
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 و از کنارم بلند شد و به سمت دیکش یقیعم نفس



 :ش رو باال انداخت و گفته هارفت، شون پنجره

 .خودش زن و بچه داره یبه گفته یول دونمینم -

 بودم و داشتم به ساشا نگاه رتزدهیچنان ح هم

 . کردمیم

  

 قابل باور بود، چطور چطور تونسته ریغ یلیخ هکمی

 که تنهاست ازدواج یوقت یتو سن نوزده سالگ بود

 ندونه یرو اداره کنه؟! البته خب هرک یزندگ هیو  کنه

 یرو پا یاز بچگ اریکه شهر دونمیم خوبیلیخ من

 .بود و اصالً به پول آقاجون چشم نداشت خودش

 برادر هی تونستیخب م یول کنهیم یاز ما دور یلیخ

 !باشه یخوب و فوقالعادها یلیخ

 یکه مثالً زن و بچهش رو بهمون معرف نجایا اومده

 !؟یچ ای کنه

 کرد و یتک خندها دمیسوال رو که از ساشا پرس نیا



 :گفت

 ی! حرفگفتمیبه تو م دونستمیاگه م دونم،ینم -

 ایپاشو ب -را صاف کرد و گفت:  رهنشیکه پ نزدم

 مونهیجون باند صورتت رو عوض کنه، م مامان

 کم استراحت هی. بعدش کنهیعفونت م ینجوریا

 .حالت اگه خوب بود برو مدرسه یاز فردا کن

 زنگ زده بود رتونیمد ینرفته بود امروز

 ! ومده؟یشاگرد اول مدرسه ما چرا ن گفتیم

  

 نییزدم و سرم رو پا یحرفش با خجالت لبخند نیا با

 .انداختم

 ریرو از ز میگوش عیرفت که سر رونیم باتاق از

 توهان ریام نمیدرآوردم و چکش کردم که بب بالشت

 !نه ایبهم داده  یامیپ

 .داده بود امیپ آره



 یلیرو خوندم. خ امهاشیپ یهم چند بار با دلتنگ باز

 شدیببرم! کاش م یتونستم به اوج دلتنگش پ راحت

 .چون واقعاً دلم واسش تنگ شده بود نمشیبب بتونم

 سیدر اتاقم رو قفل کردم و به سمت سرو عیسر

 .اتاقم بود رفتم و بهش زنگ زدم یکه تو یبهداشت

 .بوق نخورده جواب داد دوتا

 :که تو حالت صداش مشخص بود گفت ینگران با

 جوابم ریبه د ریچرا د ؟ییدختر تو کجا ه؟یالو سا -

 ؟یدیم رو

 :گفتم یمکث کوتاه با

  ؟یسالم خوب -

  

 !نزد یکرد و حرف سکوت

 .دیگذشت که پرس یکم

 حالت خوبه؟ -



 خب یبودم ول دهیترس یلیخ شبیاز اتفاقات د راستش

 بگم؛ چون یزیچ رتوهانیبه ام خواستمینم

 دونستیو اگه م شدیم یعصبان یلیخ دونستمیم

 ً  !کشتیرو م انیرا واقعا

 عیسر نیکردم به خودم مسلط باشم بهخاطر هم یسع

 :گفتم

 ستیکم حالم خوب ن هیفقط  ست،ین یزینه نه چ -

 !ستین یزیچ وگرنه

 :گفت ینیلحن مهربون و غمگ با

 !شناسمتیخوب م یایبه من دروغ نگو. من خ -

 !ه؟یشده سا یزیچ پرسمیم بازم

 شدم...  رهیو به دستم خ دمیکش یقیعم نفس
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 انداختم و گفتم:  نییرو پا سرم

  

 .من خوبم نگران نباش ریام -

 .دیپرس یمکث کوتاه با

 نه؟ ایمدرسه  یایفردا م نمت؟یبب تونمیم -

 !نه ایبرم مدرسه  خوامیم دونستمینم

 صددرصد صورتم رفتمیبه خاطر صورتم اگه م چون

 بهش دیفهمیو م شدینگران م یلیو خ دیدیم رو

 !گفتم دروغ

 :ناراحت کردم و گفتم یرو کم صدام

 هیاومده که  شیخانوادهم پ یبرا یمشکل دونمینم -

 !ستیاوضاع روبهراه ن کم

 :گفت متعجب

 به خاطر یکه شاگرد اول مدرسه فرزانگان ییتو -

 !مدرسه؟ یایب یخوایمشکل نم هی



 چه دونستیخب اون که نم یبا اون بود، ول حق

 !برام افتاده یاتفاق

 :فتکردم که گ سکوت

 ! کنمیباشه مراقب خودت باش، اصرار نم -

  

 .زدم که ادامه داد یمحو و تلخ لبخند

 .زمیکه دوستت دارم، خدافظ عز یدونیخودت م -

 !بعد تماس رو قطع کرد و

 :نگاه کردم و گفتم یبه گوش متعجب

 !ازم دلخور شد؟ یعنی -

 نهیرو کنار گذاشتم و به خودم تو آ یگوش یکالفگ با

 .کردم ینگاه

 !واقعاً داغون شده بود صورتم

 ...زودتر خوب بشه یلیخ شدیم کاش

 ساشا_زند#



 یشدم و به سمت افسانه که رو ادهیپ نیماش از

 پارک نشسته بود حرکت کردم.  مکتین

  

 رو مرتب راهنمیدستم فشردم و پ یگل رو تو شاخه

 .تا صاف بشه کردم

 سرش رو بلند کرد و د،یکفشهام رو که شن یصدا

 .شد رهیخ بهم

 به یول نمشیبهم گفت که برم و بب شیروز پ چند

 و امروز قرار نمشینتونستم بب یطیشرا هی خاطر

 .میبود گذاشته

 .ستادیا ایکه به چشمهاش افتاد حس کردم دن نگاهم

 نیاز ا اومدیبود که نفسم بند م بایدختر ز نیا انقدر

 !و ظرافت ییبایز همه

 ه که هوش وباش بایز تونهیدختر چقدر م هی مگه

 !پسر رو ببره؟ هی حواس



 :گفت یآروم یو با صدا دیخودش رو کنار کش یکم

 .سالم -

 که گل یزدم و کنارش نشستم و درحال یمحو لبخند

 :گفتم گرفتم،یبه سمتش م رو

 خدمت شما!  دییسالم خانم، بفرما -

  

 .زد و گل رو ازم گرفت یمحو لبخند

 .رو بست و بوش کرد چشمهاش

 که یهرچه زودتر در مورد اتفاق خواستیدلم م یلیخ

 روز افتاد باهام حرف بزنه و سر صحبت رو باز اون

 ...اما فکر کنم هنوز وقتش نبود کنم

 فصل_اول#
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 هم قفل کردم و رو بهش نگاه کردم یرو تو دستهام



 :گفتم و

 سرش ؟یسوال بپرسم راستشو بگ هی شهیافسانه م -

 :آهسته تکون داد و گفت رو

 !باشه بپرس -

 :دادم و گفتم هیتک مکتین به

 با داداشت یدیمنو شن یلیچرا اون روز فام -

  ن؟یرفتار کرد یاونطور

  

 نزد که یانداخت و حرف نییپا یرو با ناراحت سرش

 آوردم و به صورتش که مثل ماه نترییرو پا سرم

 .شدم رهیخ د،یدرخشیم

 :گفت یبغضدار یکه صداش کردم با صدا آهسته

 !عشق من و تو به سرانجام نرسه دیاش -

 !دیکش ریحرفش حس کردم قلبم ت نیا با

 !بود؟ ی...منظورش چمنـ



 .دمیلرزون پرس یلبها با

 عشق من و تو به سرانجام دیکه شا یچ یعنی -

 نرسه؟

 :و گفت دیرو باال کش دماغش

 !میبه هم برس مینتون دیشا نکهیا یعنی -

 ...ختنیرو سرم ر خیآب  گید هیکردم  حس

 نیا آورد؟یبود که از خودش درم یحرفها چ نیا

 یو زندگ ندهینبود که از آ یافسانها همون

  زد؟یحرف م مشترکمون

  

 با اضطراب م؟یبهم برس میتونیکه نم یچ یعنی آخه

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 رو بهم بگو!نگاهش تیواقع کنمیازت خواهش م -

 :گفت یلرزون و پر بغض یازم گرفت و با صدا رو

 !؟یشناسیرو م یخاندان شاه -



 .صورتم نشست یرو یمحو اخم

 ..!.یشاه خاندان

 !میدار یکه سالهاست باهاشون دشمن یخاندان همون

 :لبم رو باال بردم و گفتم یگوشه

 چطور؟ شناسم،یآره م -

 .انداخت نییزد و سرش رو پا یتلخ پوزخند

 بود؟ بیحرفهاش و کارهاش انقدر برام عج چرا

 !شناخت؟یرو م یاون از کجا خاندان شاه اصالً 

 :رو مشت کردم و گفتم دستم

 نمیحرف بزن بب یافسانه جان من درست و حساب-

 !ه؟یحرفها چ نیاز ا منظورت

 . دیفرستاد و پرس رونیرو ب نفسش

  

 !ن؟یدار یباهاشون دشمن -

 :نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم یکالفگ با



 نیاز ا یو منطق لیدل چیه یول میدار یآره دشمن -

 فقط هیسر چ یدشمن فهممیندارم. نم یدشمن

 !با هم دشمنن پدرهامون

 لبش یرو یحرفش حس کردم لبخند محو نیا با

 .نشست

 !بزنه یشدم تا بلکه حرف رهیبهش خ منتظر

 :رو محکم به هم فشرد و گفت انگشتهاش

 !امیتک دختر خاندان شاه من -

 !...گفت؟یچ

 ...بود؟ی...چمنظورش

 !بود...؟ یکه...اون دختر خاندان شاه یچ یعنی
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 !بکنم دیبا کاریچ دونستمینم



 یلیبهم وارد شده بود و بغض خ یبد یلیخ شک

 .گلوم بود یتو یبزرگ

 ً  بگم!  دیبا یچ دونستمینم واقعا

  

 که حس یخراب بود، طور یلیخود افسانه خ حال

 باال گهیاگه بغضش نشکنه واقعاً نفسش د کردمیم

 .ادینم

 :گفتم یلرزون اما پر اضطراب یلبها با

 !شهیواقعاً باورم نم -

 !رو سر داد هیحرفم بغضش شکست و گر نیا با

 که انگار من رو به کل از دست کردیم هیگر یجور

 کاریچ دونستمیوجود نداره. نم ییساشا جیو ه داده

 بگم چون انقدر شکه شده بودم دیبا یچ ایبکنم،  دیبا

 !هیبه چ یچ دمیفهمیاصال نم که

 من عاشق دختر دشمنم شده بودم؟ یعنی



 که باهاشون ینهایک لیدل دونمیکه اصالً نم یدشمن

 !ه؟یسر چ میدار

 !حکمتت رو شکر ا،یخدا

 یول شناختمیو افسانه رو نم رتوهانیپس من ام چرا

 !من رو شناخت؟ دیرو شن میلیتا فام ریام

 تو ذهنم زده شد...  یدفعه جرقها کی

  

 دختر کیپسر و  کیکه با  یافتادم، وقت هامیبچگ ادی

 یخوشحال بودم و هم باز یلیو خ میکردیم یباز

 !میهم بود یبرا یخوب یلیخ

 ...بود و اون دختر افسانه رتوهانیاون پسر ام آره

 زدم و سرم رو به باال هیتک مکتیبه ن یناباور با

 .و چشمهام رو بستم بردم

 !باورم نشده بود شیهم کموب هنوز

 ممکن بود که من نتونم افسانه رو نشناسم؟ چطور



 تا حاال به دمیرو ازش نپرس شیلیهمون اول فام چرا

 میتونیما نم یعنی!م؟یبزرگ بر نخور یلیمشکل خ نیا

 هم و به میریرو بگ یلعنت نهیو ک یدشمن نیا یجلو

 !م؟یبرس گهید

 انقدر زود جا زده بود؟ یعنی

 نگاهم رو ازش گرفتم و به دستهام یکالفگ با

 .دوختم

 بزنم و بتونم احساساتم رو بروز ادیفر خواستیم دلم

 !رو بگم میو دلتنگ میبتونم خشمم، ناراحت بدم،

 مرد بودم.  هیچون من  شدینم یول

  

 از غم چوقتیمرد ه هی کنه،ینم هیگر چوقتیمرد ه هی

 !محکم باشه و دم نزنه دیبا زنه؛یحرف نم یناراحت و

 ...زمزمه کردم یلرزون یشدم با صدا رهیخ بهش
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 سن؟ینین سنیستیاالن ا -

 یرو گاز گرفت و اشکهاش رو از رو لبهاش

 .پاک کرد شه هاگون

 :انداخت و گفت نییپا یرو با ناراحت سرش

 یعشق شما سرانجام گهیم رتوهانی! امدونمینم -

 نیچون ا نیبه هم برس نیتونیو شما نم نداره

 دونهیرو نم لشیدل چکسیمزخرف که ه نهیک

 !نفر بشه هیباعث مرگ  یحت دیشا

 به ینگاهم رو ازش گرفتم و چنگ یعصاب خورد با

 .زدم موهام

 رو بفهمم.  یلعنت نهیک نیا لیدل دیطور شده من با هر

  

 ریمزخرف که سالهاست دامنگ یدشمن نیا بفهمم



 و عشق ندهیو آ یبا زندگ خوادیشده و اآلن هم م همه

 ! از کنارش بلند شدمه؟یکنه چ یاحساسات من باز و

 .قدم زدم یکم و

 یول زدینم یشده بود و حرف رهیسکوت بهم خ تو

 !خوند شدیچشمهاش م یو بغض رو از تو یناراحت

 کرده که چشمهاش به طرز هیبود انقدر گر مشخص

 یپف کرده بود و قرمز شده بود! با کالفگ یافتضاح

 شدم، رهیپام زدم و بهش خ یبه سنگ جلو یضربها

 :گفتم یمکث کوتاه با

 در مورد دیبرسونمت عمارتتون. با میپاشو بر -

 .فکر کنم کمیاتفاق  اسن

 :گفتم عیبگه سر یزیخواست چ تا

 که ستمین یمن کس یدونیخوب م یلیخودت خ -

 !نباش یزیبگذرم پس نگران چ ازت

 .نگفت یزیزد و چ یلبخند تلخ فقط



 نمیبلند شد و با هم به سمت ماش مکتین یرو از

 . میکرد حرکت

  

 استارت زدم و به سمت میکه نشست نیماش تو

 .حرکت کردم عمارتشون

 :بهم نگاه کرد و گفت یرچشمیز

 آهسته ؟یگیسوال ازت بپرسم راستشو م هیاگه  -

 :دیرو تکون دادم که پرس سرم

 !؟یکرده بود گیجاون روز... -

 .نزدم یرو گاز گرفتم و حرف لبم

 .شدیحرف از اون روز م یوقت دمیکشیم خجالت

 به چشمهاش تونستمیو نم افتادمیاون اتفاقات م ادی

 .کنم نگاه

 از خودم یحق دفاع چیبزنم و ه یحرف تونستمینم

 من بودم و خودم هم خوب یچون مقصر اصل نداشتم



 !دونستمیرو م نیا

 :نزدم که ادامه داد یحرف

 چون تو هم کنمینم تیتو زندگ یدخالت چیه -

 تو یدخالت چیو ه یداد یبه من حق آزاد شهیهم

 که یبا مرد تونمیمن نم یول ینکرد میزندگ

  تونهیو نم کشهیم گاریو س خورهیم نوشیدنی

  

 زیکنم! عز یداشته باشه، زندگ یخودش کنترل رو

 ...یدونیم یتو چ من

 یهایکه به خاطر کثافت کار یاز من یدونیم یچ

 !بزنم؟ گاریو س نوشیدنیمجبورم لب به  پدرم

 ...بود سخت

 شده یمعتاد واقع هیاون روز به بعد من واقعاً  از

 !بودم

 دیبا دونستمینگفتم. نم یزیرو عوض کردم و چ دنده



 !کرده بودم ریگ یسخت یلیخ یدوراه یکنم، تو کاریچ

 میکه به عمارتشون برس ینزد و تو طول راه یحرف

 !رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه

 نیاز ماش یبا مکث کوتاه میدیبه عمارت رس یوقت

 .رفت یکوتاه یشد و با خداحافظ ادهیپ

 .آروم زمزمه کرد یلیبره، خ نکهیقبل از ا اما

 دوست دارم.!..  یلیخ -

 فصل_اول#
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 دفتر مورد نظرم رو برداشتم و یلبخند کمرنگ با

 .کردم بازش

 بهم دست یکاغذ که به مشامم خورد حس قشنگ یبو



 .داد

 .دوست داشتم یلیکاغذ رو خ یبو شهیهم

 زیم یو خودکارم رو از رو دمیکش یقیعم نفس

 که دمیو کش دمیدفتر کش یبه جلد چرم یدست برداشتم،

 .دو برابر شد لبخندم

 !خوشگل و جذاب بود یلیخ

 نیکه ب یدفتر هر اتفاق نیا یگرفته بودم تو میتصم

 و شدیچون خاطره م سم؛یبنو فتادیم رتوهانیو ام من

 .موندیم ادگاریبه  بعدها

 شعر نیاول ه،یفکر کردم و بعد از گذشت چند ثان یکم

 .نوشتم ریدر مورد ام رو

 اوست"...  یه هاستارچهرهاش قمر و چشم او "

  

 .کردیرو بهم القا م یدفتر نوشتن حس خوب نیا یتو

 !کنارمه رتوهانیبا نوشتنش ام کردمیم حس



 .دفتر رو بستم و کنار گذاشتم عیسحر سر یصدا با

 .اتاقم رو باز کرد و به سمتم اومد در

 .دیزد و پرس یمهربون لبخند

 ؟یخوب -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .ستمیآره بد ن -

 :صورتم اشاره کرد و گفت به

 ؟یدرد که ندار -

 :تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 .از اون روز بهش نگاه نکردم اد،ینه ز -

 :گفت یو با لحن تند دیرو در هم کش ابروهاش

 زود زود پانسمانش رو عوض دیچرا خب؟ با -

 .عوضش کنم می. پاشو، پاشو بریکن

 مخالفت کنم که دستم رو گرفت و به زور خواستم

 برد.  رونیو از اتاقم ب دیکش



  

 زیپشت م م،یسمت آشپزخونه عمارت که رفت به

 شدم. جعبه رهیو منتظر بهش خ مینشست یناهارخور

 برداشت و به نتیکاب یرو از تو هیاول یکمکها

 .اومد سمت

 نشست و دستش رو به سمت گونهم آورد و کنارم

 .ن رو باز کنهپانسما خواست

 سوزش داشت که به خاطرش اخمهام در هم یکم

 .رفت

 رو نداشتم و نتونسته بودم یزخم چیاولشم طاقت ه از

 .هیتیتو چه وضع نمیبهش نگاهش کنم که بب ییتنها

 !کردیعفونت م دیشا

 ومدیبدم م زایجور چ نیانقدر از زخم و خون و ا یول

 که ینتونسته بودم خودم بهش نگاه کنم! تمام مدت که

 چشمهام رو بسته کردیزخمم رو پانسمان م داشت



 یلیچون هم خ فشردم،یو دستهام رو محکم م بودم

 !کردیدرد م یلیو هم خ سوختیم

 ش رو باال انداخت و گفت: ه هاشون قهیاز چند دق بعد

  

 باشه هر ادتی یخب نسبتاً از قبل بهتر شده ول -

 تا پانسمانت رو دوباره عوض یبهم بگ یایب وزر

 !که عفونت نکنه کنم

 :زدم و گفتم یکوچک لبخند

 !کهیکوچ یآبج یمرس ،یچه زود بزرگ شد -

 نزد و مشغول جمع کردن یکرد و حرف یخندها تک

 ...شد جعبه

 !*داره تینوشت، واقع هیکه سا یشعر*
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 رفت و جعبه رو نتیکنارم بلند شد و به سمت کاب از

 رونیاز آشپزخونه ب کهیگذاشت و در حال داخلش

 :گفت رفتیم

 ؟یباهام ندار یکار -

 :پررنگتر شد و گفتم لبخندم

 ! ینه مرس -

  

 .ش مشخص شده هازد که چال گون ینیریش لبخند

 قهیرفت من هم بعد از چند دق رونیآشپزخونه که ب از

ً یبرم اما دق رونیبلند شم و ب خواستم  خارج ریتو مس قا

 !رودررو شدم اریاز آشپزخونه با شهر شدن

 هول چند قدم عقب رفتم اما با صاف کردن صدام با

 .انداختم نییرو پا سرم

 !یتصادف چه

 :درهم گفت یاخمها با



 !کنه؟یصورتت که درد نم -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !نه -

 رو تکون داد و خواست از کنارم رد بشه که سرش

 .به سمتش برگشتم و صداش زدم عیسر

 داداش؟ -

 .بهم کرد و منتظر موند تا حرفم رو بزنم یمنگاهین

 :استرس دستهام رو تو هم قفل کردم و گفتم با

 ! یساشا بهم گفت که ازدواج کرد -

  

 .شد رهینزد و فقط بهم خ یحرف

 بود که بتونم خاله و عمه بشم، به نیآرزوم ا شهیهم

 :با ذوق گفتم نیهم خاطر

 !من عمه شدم؟ یعنی _

 .زد و داخل آشپزخونه شد یپوزخند



 رو سرم خیآب  گید هیحرکتش اگه بگم  نیا با

 !دروغ نگفتم ختنیر

 !باشه؟ احساسیب تونهیآدم چقدر م هی

 به یفرستادم و با اعصاب خورد رونیرو ب نفسم

 .اتاقم حرکت کردم سمت

 که از اون اتفاق گذشته بود و شدیهفته م کی حدوداً 

 .مدرسه نرفته بودم من

 و فقط از پشت نمیرو هم بب رتوهانیبودم ام نتونسته

 .میمشغول صحبت کردن بود یگوش

 .شدمیدلتنگش م روزیاز د شتریروز ب هر

 ریو درگ ختهیبهم ر یلیبود که خ یچند روز ساشا

 . بود

  

 یداره! ه یبزرگ ذهن یلیخ یریدرگ هیبود  مشخص

 کرد،یصحبت م یتلفن کرد،یرو چک م شیگوش مدام



 !کردیم دعوا

 مثل کردمیحس م یازش بپرسم ول خواستمیم یه

 !به تو چه؟ گهیو بهم م گردهیبرم اریشهر

 اریبهتر از شهر یلیچون ساشا خ کردمیفکر نم یول

 !بود

 زنگ یاتاقم شدم و در رو که بستم با صدا داخل

 که یامیبه سمتش رفتم و مشغول خوندن پ میگوش

 .اومده بود شدم برام

 !"خوامیمعذرت م"

 بود؟ یک گهید نیا

 کلمه گفته شده بود که هیناشناس بود و فقط  شماره

 !خوامیم معذرت

 فرستاده؟ یک یعنی

 :گفتم الیخیرو باال انداختم و ب ابروهام

 حتما اشتباه شده!  -



  

 زمیتخت انداختم و دوباره به سمت م یرو رو میگوش

 .و روش نشستم رفتم

 گهید یرو باز کردم و مشغول نوشته شعرها دفتر

 ...شدم

 فصل_اول #
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 رونیزدم و دودش رو ب گارمیبه س یقیعم پک

 .فرستادم

 شده بودم تو فکر فرو رهیخ گاریبه دود س کهیحال در

 .رفتم

 گذشته یهفته از اون شب مزخرف و لعنت کی حدوداً 



 به اون یادآوریبا  روزیاز د شتریو من هر روز ب بود

 !شدمیم مونتریپش شب

 سن نیا یکه تو یروزگار، لعنت به من نیبه ا لعنت

 بشم که کنترل گیجبخورم و انقدر  نوشیدنی مجبورم

 که یدست خودم نباشه و بخوام به دختر کارام

 !کنم اذیتشدارم  دوسش

 رونیبه موهام زدم و نفسم رم ب یچنگ یکالفگ با

 . فرستادم

  

 ای یلیکه بهش س ییه هاکه به دستم افتاد صحن نگاهم

 !تو ذهنم نقش بست زدمیم کتکش

 :و گفتم دمیکوب میشونیرو محکم به پ مشتش

 احمق؟ یکرد کاریلعنت! چ انیلعنت بهت را -

 یتو وق شه هایزجه زدناش، التماس کردناش، گر ادی

 و فتادمیخودش رو از دستم نجات بده م خواستیم که



 .فرستادمیاز قبل به خودم لعنت م شتریب

 بزنم؟! چطور یلیتونستم به صورت قشنگش س چطور

 قشنگش رو با خشونت یکتکش بزنم و موها تونستم

 بکشم؟

 و وونهیداشتم د روزیاز د شتریافکار هر روز ب نیا با

 .شدمیم وونهترید

 انجام بدم یکار هی شدیکرد، کاش م یکار شدیم کاش

 !بودم گیجو بفهمه که  ارمیاز دلش در ب تا

 کرده گیجکه  دیفکر کنم خودش بهتر از من فهم اما

 .بودم

 کردم و با خودم زمزمه کردم.  میبه گوش یمنگاهین

  

 خوب شد حداقل شمارهش رو داشتم که بتونم -

 از دلش یبدم. هرچند ناشناس ول امیپ بهش

 !ارمیدرب



 تختم بلند شدم و به یاز رو یکردم و با کالفگ یپوف

 .باغ حرکت کردم سمت

 رودررو شدم. اخم نیرفتم با رامت رونیاتاقم که ب از

 از زدمیبهش تنه م کهیکردم و در حال یپررنگ

 .رد شدم کنارش

 :گفت یایبلند و عصبان یصدا با

 چه خبرته؟ یهو -

 نیزم یرو رو گارمیدرهم س ینزدم و با اخمها یحرف

 .و خاموشش کردم انداختم

 که فقط دلم میداشت ادیز یریروزها انقدر درگ نیا

 و آرامش من هم خالصه شده بود خواستیم آرامش

 ...هیسا تو

 که برم و با شدیاالن نم یبود و داشتمش ول کاش

 میبر نکهیحرف بزنم در مورد ا آقاجون

 رده که ک یچون االن به خاطر اون کار ش،یخواستگار



  

 از همه خودش شتریب نیداداش و پدرش و همچن بودم

 که داداشاش ییشدت ازم شکار بودن و از کتکها به

 !زدن کامالً مشخص بود بهم

 .کرد جادیا یلعنت ینهیک نیتو ا یرییتغ هی شدیم کاش

 هی یول م،یدار یو چرا دشمن هیچ لشیدل دونستمینم

 !زدمیحدس م ییزایچ

 خواستیانقدر تو مخم رفته بود که دلم م یدشمن نیا

 .هیچ لشیزودتر بفهمم دل یلیخ

 !خوردمیبست م اگه به راه بن هرچند

 ارمیسر از ماجرا در ب نکهیا یبرا نیخاطره هم به

 به سمت آقاجون که مشغول خوندن روزنامه عیسر

 ...رفتم بود

 فصل_اول#
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 .شدم رهینشستم و بهش خ کنارش

 بهم کرد و دوباره نگاهش رو به روزنامه یمنگاهین

 .دوخت

 رو صاف کردم و گفتم:  صدام

  

 باهاتون کار نیآقاجون اون روزنامه رو کنار بذار -

 .دارم

 ابروش رو باال انداخت و یتا کیکرد و  یسرفها تک

 :گفت

 !کار؟یچ -

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به دستهام دوختم کالفه

 باهاش تونستمینبود، کاش نبود تا م یانقدر جد کاش

 !کنم یکم احساس راحت هی

 :کردم و گفتم سیرو با زبونم خ لبهام



 !سوال بپرسم هیازتون  خوامیم -

 حرف رو زدم، روزنامه رو تا کرد و کنار نیا تا

 .گذاشت

 شد و منتظر رهیزد و بهم خ نهشیرو به س دستهاش

 !تا حرفم رو بپرسم موند

 :ابروم رو خاروندم و گفتم یباال

 ! ه؟یبا خاندان زند چ تونیدشمن لیدل -

  

 !هم رفت یحرفم اخمهاش به شدت تو نیا با

 نشون بده اما از رو یواکنش نجوریا دیشا دونستمیم

 .دمیو دوباره پرس نرفتم

 !نیخب منتظرم جواب بد -

 بهم بندازه، روزنامه رو یمنگاهین نکهیا بدون

 :گفت کرد،یکه مطالعه م یو درحال برداشت

 !برو رد کارت پسر جون -



 :گفتم یکالفگ یکم با

ً پرسمیسوال رو م نیبرام مهمه که ا -  . کاش واقعا

 !نیو جوابمو بد نیحرفم ارزش قائل بش به

 !شد رهیزد و بهم خ یحرفهام پوزخند با

 !که زد، اخمهام رو به شدت توهم برد یحرف

 رو به یدشمن نیا انیکه جر نمیبینم یلیدل چیه -

 !بگم تو

 نزدم که ادامه یرو تو هم قفل کردم و حرف دستهام

 . داد

  

 که اون شب به بار یایمخصوصاً با اون گندکار -

 !یمنو رسماً برد یآبرو یآورد

 .انداختم و سکوت کردم نییرو پا سرم

 !حق با اون بود دیشا

 من خودش خوب یهایمسبب همه بدبخت اما



 !که اون بود دونستیم

 تو سکوت گذشت که سرم رو بلند کردم و قهیدق چند

 :شدم که گفت رهیخ بهش

 باشه اما یمزخرف زیچ هی دیشا مونیدشمن لیدل -

 !اونان مقصر

 موندم تا رهیحرفش کنجکاوتر از قبل بهش خ نیا با

 !حرفش رو بزنه یادامه بلکه

 ششیبه ر یرو دوباره کنار گذاشت و دست روزنامه

 :و ابروهاش رو باال انداخت و گفت دیکش

 !اریبانو زن اولش بود، مادر شهر ماهیخواهرم پر -

 :گفتم رتیح با

 ! ؟یچ -

  

 اون بهادر یتوئه ول یپسر عمه اریآره شهر -

 ..!.خواهر من رو کشت یعوض
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 !شدینم باورم

 من رو یمنه و عمه یپسرعمه اریکه شهر یچ یعنی

 خان کشته؟ بهادر

 !ادیبا عقل جور در نم اصالً 

 .لب زدم شکه

 !یچ یعنی فهممیمن واقعاً نم -

 .شد رهیزد و به روبهروش خ یپوزخند

 بانو، زن بهادر ماهیپر شیو هشت سال پ ستیب -

 خب یرو دوست دارن ول گهیهم د گفتنی. مشد

 خبر داره؟ اون موقع همه با گهید یکیاز دل  یک

 . بعد دومیبا هم نداشت یمشکل چیو ه میبود هم



 با هم یخوب یاومد. زندگ ایبه دن اریشهر سال

 حرف به وسط اومد که  نیا یبو نکهیتا ا داشتن

  

 شد یچ دونمی! نمخوادیرو م گهید یکی بهادر

 بهخاطر خواستن مادر یکار رو کرد ول نیا که

 !بانو رو کشت ماهیخواهر من پر هیدختره سا اون

 .کرد مادریرو ب اریو شهر کشت

 بهخاطر همون خوادشیم یلیعاشقشه خ گفتن

 .کشتش

 !بخشمشینم چوقتیخواهر منو کشت و من ه اون

 کرده، یمن نکشتمش و خودکش گفتیکه م هرچند

 !حرف وجود نداشت نیمزخرفتر از ا اما

 نییبه موهام زدم و سرم رو پا یتعجب چنگ با

 .انداختم

 رادها با یشمند لیدل کردمیفکرش رو هم نم چوقتیه



 !بوده باشه نیا ه هازند

 !من رو کشته یبهادرخان عمه شدینم باورم

 اصالً ازدواج ماهیعمه پر کردمیفکر م شهیهم من

 !شده و مرده ضیچون بهم گفته بودن که مر نکرده

 افتاده، اصالً قابل یاتفاق نطوریا نکهیدرک نبود ا قابل

 نبود!  درک

  

 ؟یعنیباشه  بیعج تونهیچقدر م ایدن نیا

 .خودم رو حفظ کنم یکردم خونسرد یشدم و سع بلند

 !نداشت یکه بود به من ربط یهرچ

 هیکه من از دوست داشتن سا شدینم لیدل زایچ نیا

 !بکشم دست

 :گفتم یخشدار یصدا با

 یک یرو کشته، ک یکه ک ستیبه من مربوط ن نایا -

 !هیخواهر ک یک ه،یمادر ک یگرفته، ک رو



 .شد که ادامه دادم رهیبهم خ یظیاخم غل با

 !خوامیرو م هیآقا جون من دختر بهادرخان سا -

 هیم از ترس ه هازد که شون یحرفم چنان داد نیا با

 !دیباال پر لحظه

 !اآلن مخالفتها شروع شد نیخدا از هم ای

 بهش یرو محکم به هم فشردم و با کالفگ چشمهام

 کردم... نگاه

 فصل_اول#

 

- - - - 

 گفت:  یبلند یصدا با

  

 واست یشهر رو بخوا یهر کدوم از دخترا انیرا -

 یدست رو دخترا یول یخواستگار رمیم

 !کنمینزار که دستتو قلم م بهادرخان



 .بلندتر از خودش داد زدم یبا صدا منم

 به نیزم ادیب نیآسمون به زم ،ینخوا یبخوا -

 !خوامیرو م هیبره من سا آسمون

 متعجب خانم جون به سمتش برگشتم و یکم یصدا با

 .شدم رهیخ بهش

 یعنیمنظورت دختر بهادرخانه؟  هیمادر، سا انیرا -

 ً  همه دختر خوشگل که دارن نیا نیاز ب واقعا

 به اون دختر یداد ریتو گ زننیله له م برات

 !؟یپاپت

 و دمیکش شمیبه ته ر یحرفش با خشم دست نیا با

 .انداختم نییرو پا سرم

 که خانوم جون برام ییدخترا یهمه نیاز ب هیسا

 !بود نیشهر بهتر یهمه دخترا نیاز ب کرد،یم فیرد

 و کلیقد و ه یفقط هفده سالش بود ول درسته

 بود!  یعال یلیخ چهرهش



  

 .بود نیبه کنار، از لحاظ اخالق بهتر نایا یهمه اصالً 

 !بود اریدختر واقعاً به تمام ع هی

 من -حرص به سمتشون برگشتم و با حرص گفتم:  با

 نیکنیم یرو خواستگار هیواسه من سا ای! دونمینم

 !کل خاندان راد بره یآبرو کنمیم یکار هی ای

 بود که هر دوشون شکه بهم زیدآمیانقدر تهد حرفم

 !شدن رهیخ

 یاز گوشه تیبه موهام زدم و با عصبان یچنگ

 .موتورم رو برداشتم و سوارش شدم عمارت

 که دادم به سرعت از یکردم و با گاز روشنش

 .خارج شدم عمارت

 !بودم یداد بزنم انقدر عصبان خواستیم دلم

 در عمارتشون یکه جلو اریساشا و شهر دنید با

 کردن،یبودن و با خشم داشتن بهم نگاه م ستادهیا



 .نشست میشونیپ یرو یظیغل یلیخ اخم

 دختر هیمن چقدر بدبختم که بهخاطر خواستن  یعنی

 آدم رو پس بدم.!.. نهمهیجواب ا دیبا

 فصل_اول#
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 یبا دقت رو یلیرو برداشتم و با عجله و خ کرم

 صورتم بود کامل از یکه رو یزدم تا زخم صورتم

 .بره نیب

 ازش رو یمحو یهاله هیسخت بود و  یلیخ درسته

 بهتر یلیخ یچیباز هم از ه یول شدیم دهید صورتم

 !بود

 :راحت گفتم الیو با خ دمیکش یقیعم نفس



 .بهتر شد کمیخب خداروشکر،  -

 .بازش کردم عیاومد سر میکه به گوش یامکیپ با

 .بود که نوشته بود رتوهانیام

 از کوچهتون منتظرتم؛ زود نترییپا کمیمن  زمیعز"

 !"ذره شده هیکه دلم برات  ایب

 .لبم نشست یرو ینیریش لبخند

 داشتم دنشید یبودمش و برا دهیهفته بود ند کی

 .کردمیم یشمار لحظه

 دلتنگش بودم!  یلیخ

  

 صدا یحالت ب یرو رو یرو تکون دادم و گوش سرم

 .گذاشتم

 از یمظلوم افهیسرم مرتب کردم و با ق یرو رو شالم

 .خارج شدم اتاقم

 متعجب دنمیمبل نشسته بود با د یجون که رو مامان



 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 ؟یریدخترم کجا م -

 .گفتم ریرو تو هم قفل کردم و سر به ز دستهام

 هفتهست که مدرسه نرفتم هیمامان جون باالخره  -

 نیعقب افتادم! اگه اجازه بد یدرسم کل از

 درس کمیبرم کتابخونه تا با فاطمه  خوامیم

 !میکن نیتمر

 :زد و گفت یلبخند

 نمون، رونیب ادیخونه ز ایفقط زود ب زمیباشه عز -

 زدم و ی! لبخندفتهیبرات م ینکرده بازم اتفاق ییخدا

 :گفتم

 چشم فداتشم، نگران نباش مراقبم.  -

  

 رفتم و رونیلب گفتم، از عمارت ب ریکه ز یخدافظ با

 .دمیرو پوش کفشهام



 باغ که عبور کردم، در عمارت رو باز کردم و با از

 گفتم و ینیدر، با ترس ه یو ساشا جلو اریشهر دنید

 .رفتم عقب

 !و شکه شدم دمشونیدفعه د هی

 :و گفت دیخند ساشا

 ؟یدیترس -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 یه هاافیق نیبود با ا ینترسم، هر کس یتوقع دار -

 غولتون چند تا یکلهایو اخمالو و ه عبوس

 !رو رد کرده بود سکته

 یلبخند مچهین اریقهقهه زد و شهرحرفم ساشا  نیا با

 .زد

 .واال خب! با اجازهتون من برم -

 :گفت عیسر ساشا

  ؟یدوماً کجا به سالمت ز،یاوالً کم زبون بر -



  

 که به مامان جون زده بودم رو دوباره تکرار یحرف

 :که سرش رو تکون داد و گفت کردم

 !میفقط شب مهمون دار ایخب، زود ب لهیخ -

 :کردم و گفتم اریبه شهر ینگاه مین یکنجکاو با

 ه؟یمهمون؟ ک -

 :گفت یبا لبخند محو اریشهر

 !خانومم و پسرم -

 :رو گاز گرفتم و با ذوق گفتم لبم

 تا اون پسر امیو م رمیبه به! باشه پس زود م -

 . فعالً نمیکه عشق عمشه رو زود بب یفسقل

 !خدافظ

 خندهشون یبا عجله از کنارشون گذشتم که صدا بعد

 .گوشم خورد به

 منتظر موندم تا یرو رد کردم و کم ابونیخ اطیاحت با



 دنبالم بود رو مالقات کنم و دستشو یوقت کس هی اگه

 !کنم رو

 نبود!  یخب کس اما

  

 نیذوق به سمت ماش یراحت و کل التیخ با

 ...رفتم و داخلش نشستم رتوهانیام

 ...اریاون نگاهت  یمن به فدا یا
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 :به سمتم برگشت و گفت یبا خوشحال دنمید با

 ...زمـیسالم عز -

 !شد رهیرفت و متعجب بهم خ لیصداش تحل اما

 کرد؟ ینجوریا چرا



 موند، لبم رو محکم گاز رهیگونهم خ یکه رو نگاهش

 !انداختم نییممکن بود پا کهییو سرم رو تا جا گرفتم

 !بود؟ دهیبود که فهم زیانقدر ت یعنی

 بودم که نفهمه حاال دهیکرم به صورتم مال نهمهیا من

 !شده؟ شیزیبود که صورتم چ دهینگاه فهم هی با

 :گفت متعجب

 !شده؟ یصورتت چ هیسا -

 شتریب گفتمینم یزیاگه چ ینزدم ول یدلشوره حرف با

 ! کردیم شک

  

 :بهش نگاه کردم و با دلهره گفتم عیسر

 یلیزخم خ هینشده نگران نباش. فقط  یزیچ -

 . با خواهرم دعوام شد و به صورتمهیکیکوچ

 !نیانداخته هم چنگ

 بهش دروغ بگم چون حس خواستیدلم نم اصال



 رو به کل ارتباط اون  ارتباط  هیدروغ گفتن تو  کردمیم

 !موضوع کم فرق داشت نیا یول بره،یم نیب از

 :کرد و گفت یظیغل اخم

 چنگ زدن یجا نیا کنمیمن حس نم تشیواقع -

 .باشه یمعمول

 .نزدم یرو محکم فشردم و حرف دستم

 در مقابلش دروغ تونستمیبود که نم یواقع جور در

 دروغ رو نیچطور ا شمیپ قهیچند دق دونمینم بگم،

 !گفتم

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 یمهم زیچ ؟یبش الیخیب شهیم رتوهانیام -

 میبهتره بر میدیرو ند گهیوقته همد یلی! خستین

 نه؟!  ییجا هی

  

 .نزد یشد و حرف رهیبهم خ تیجد با



 !رو بخونه تیواقع خواستیچشمهام م یاز تو انگار

 بود و بهش گفته بودم که دهیرو د انیچند بار را هی

 .هیمزخرف یلیخ آدم

 ییاون شب چه بال انیهمون را دونستیم اگه

 نهشیس یرسماً سرشو رو اره،یسرم ب خواستیم

 !ذاشتیم

 نییخجالت نگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو پا با

 :بهش نگاه کردم و گفتم یرچشمیاما ز انداختم

 ؟یدیهوم؟ خوشگل ند -

 :حرفم صادقانه گفت نیا با

 بهم یدار هیسا یول دمینه خوشگلتر از تو ند -

 !یگیم دروغ

 فرستادم و به سمت راستم رونینفسم رو ب یکالفگ با

 .شدم رهیخ

 یکنینت بهت که من رو مجبور ملع انیبهت را لعنت



 که عاشقشم دروغ بگم.!..  یبه تنها کس که
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 چونهم گذاشت و صورتم رو به سمت ریرو ز دستش

 .برگردوند خودش

 یکه به صورتم خورد مورمورم شد! گوشه دستش

 .رو گاز گرفتم و چشمهام رو محکم به هم فشردم لبم

 جان من بهت اعتماد دارم اما ازت هیسا زم،یعز -

 !یدارم که بهم راستش رو بگ توقع

 یومدین خودیب یه هاهفته مدام بهخاطر بهان کی

ً  تیحاال واقع دونمینم مدرسه؛  داشت که واقعا

 از وضع نمینداشت! ا تیواقع ایمشکل داره  خانوادهت

 روش افتاده و یبزرگ یلیخراش خ هیکه  صورتت



 کرم یبوده که با کل یبد یلیکه زخم خ معلومه

 که مثالً من نفهمم! االنم که داره طفره شیپوشوند

 افتاده یبدونم چه اتفاق شهیاز جواب دادن، م یریم

 !ستم؟یمن که ازش خبردار ن هیسا

 .نزدم یدهنم رو قورت دادم و حرف آب

 رنگ چشمهاش لبخند دنیشدم و با د رهیخ بهش

 لبم نشست.  یرو ینیریش

  

 بود یرنگ چشمهاش قهوها یالت عادتو ح شهیهم

 رنگ رییچشمهاش تغ دیدیهر وقت منو ر م یول

 !شدیو سبز رنگ م دادیم

 خودم هم یو تو موقع عاد گفتیرو خودش هم م نیا

 موضوع رو درک کنم. چشمهاش نیا تونستمیم

 یدرباره دیشعر جد هی دیبود و فکر کنم با یلهایت

 !نوشتمیقشنگش تو دفترم م یچشمها



 :رو به هم فشردم و گفتم لبم

 یتا منم بهت بگم که چه اتفاق یحرکت کن شهیم -

 افتاده؟

 یچونهم برداشت و رو ریمکث دستش رو از ز با

 .گذاشت فرمون

 سرش رو تکون داد و استارت زد و به سمت آهسته

 .حرکت کرد میرفتیم گهیبا همد شهیکه هم یپارک

 یچه جور دیبا دونستمیتو دلم نبود و نم دل

 کنم! من انیکه اتفاق افتاده رو براش ب یموضوع

 رو بگو که اون هم کرم به صورتم زدم تا بلکه  نفهم

  

 حد زرنگ نیدر ا دونستمینفهمه و من نم رتوهانیام

 !زهیت و

 !حال نگران نیع در

 شدم. هر از رهیخ رونیو به ب دمیکش یکالفه ا نفس



 که دمیدیو م کردمیبهش نگاه م یچشم ریز یگاه

 که دونستمی! مدادیبروز نم یکالفهست ول چطور

 .گفتمینم یزیخب من بهخاطر خودش چ یول ناراحته

 مقابل پارک، پارک کرد و با قهیدق ستیاز گذشت ب بعد

 .میشد ادهیپ نشیاز ماش گهیهمد

 تو سکوت قدم یحرف چیهم دوشادوش بدون ه کنار

 .میزدیم

 یاز حد شده برا شیب یلیسکوت خ نیکردم ا فکر

 :استرس گفتم یلب باز کردم و با کم نیهم

 که تو دمیوقتها بهت نشون م یکه بعض یاون پسر -

 کرد و ی! اخمادته؟یرو  هیعوض یلیو خ کوچهمونه

 :رو تکون داد و گفت سرش

 چطور؟  ادمه،یآره  -

  

 که داشتم یاضطراب نیخودم رو از ا نکهیا یبرا



 :کنم تند تند گفتم خالص

 نصفه شب اومده بود تو اتاقم و شیهفته پ هی -

 زد و یکنه که با کل اذیتمداشت... قصد

 گلدون رو صورتم افتاد و داداشام نجاتم خورد

 !دادن

 !نزد یشد و حرف رهیبه چشمهام خ رتیح با

 .تند تند حرف زده بودم که نفس کم آورده بودم انقدر

 !دمیترسیاز واکنشش م تشیواقع

 یرو به قرمز گذشتیچشمهاش که هر لحظه که م از

 ..!.دمیترسیم یلیخ زد،یم
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 !دمیبد ترس یلیکه نشون داده بود، خ یواکنش از

 رو گاز گرفتم و با استرس صداش زدم که با لبهام



 .ناگهان داد زد یبلند یلیخ یصدا

 !؟یهفته تو به من دروغ گفت کی نیتمام ا یعنی -

 . دیکش ریحرفش قلبم ت نیا با

  

 !شدیسرم اکو م یدروغ همش تو یکلمه

 که عاشقانه یکار اما حاال به مرد نیبودم از ا متنفر

 !مجبور شده بودم که دروغ بگم دمش،یپرستیم

 یانداختم و حرف نییلرزون سرم رو پا ییلبها با

 .نزدم

 .به چشمهاش نگاه کنم شدیروم نم گهیواقع د در

 دوباره کرد،یم دادیکه خشم ازش ب یبلندتر یصدا با

 .زد داد

 ی کهیجواب منو بده! اون مرت ه؟یبا توام سا -

 !داشت؟ کاریاون شب با تو چ عوضی

 .شدم رهیبهش خ یحرفش با نگران نیا با



 !در موردم فکر بد بکنه نیاز ا شتریب خواستمینم

 :گفتم یبا دلواپس عیهمون سر یبرا

 یزیفکر نکن! هرچ ینطوریتوروخدا ا رینه نه ام -

 تو ذهنته پس بزن فقط به من گوش بده، که

 ! کنمیم خواهش

  

 به موهاش زد و از کنارم رد یحرص و خشم چنگ با

 .شد

 تا بلکه بتونه خشمش رو فرو زدیقدم م تیعصبان با

 !ببره

 !بکنم دیبا کاریبگم و چ دیبا یچ دونستمینم اصالً 

 !بودم دهیازش ترس یکه زده بود حساب ییدادها با

 و فشردمیانگشتهام رو محکم به هم م ینگران با

 یچشم ریز یانداخته بودم، هر از گاه نییرو پا سرم

 !هیتیتو چه وضع نمیتا بب کردمینگاه م بهش



 !کردم که گفتم یعجب غلط ییخدا

 قدم به سمتش حرکت هیلبم رو گاز گرفتم و  یگوشه

 .کردم

 .و آروم صداش زدم دمیکش یلرزون نفس

 رم؟یام -

 انداخته بود با مکث بلند کرد و نییرو که پا سرش

 .شد رهیخ بهم

 . دیرنگ نگاهش، دلم لرز دنید با

  

 !بود یسبز رنگ خوشگلش اشک یچشمها

 و یشد و با ناراحت رهیصورتم خ یتک تک اجزا به

 .لب زد یگرفتها یصدا

 ختم؟یریبه سرم م یچه خاک شدیم تیزیچ هیاگه  -

 !به گلوم چنگ زد یحرفش بغض بد نیا با

 یچمنها رفت و روشون نشست و سرش رو تو یرو



 .گرفت دستهاش

 به سمتش نیرو محکم به هم فشردم و غمگ لبهام

 .و کنارش نشستم رفتم

 بگم؟ تونمیم یچ ایخدا

 شکرت کنم؟ دیبا یچجور

 یبه جا ریکه ام یهمه مهربون باش نیممکنه ا چطور

 در موردم بکنه، یبهم شک کنه و فکر اشتباه نکهیا

 !...؟نگرانمه
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 دستش گذاشتم و گفتم:  یبغض دستم رو رو با

  

 بدم. اون شب من خواب حیبزار برات توض ریام -

 ...خبر نداشتمـ یزیاز چ بودم



 :بسته به زور گفت یو با چشمها دیحرفم پر وسط

 از اون شب منحوس یزیچ خوامینم س،یه -

 !یفقط بهم بگو خوب بشنوم؛

 یچشمم رو یاز گوشه یاشک شکست، قطره بغضم

 .دیغلت گونهم

 .زمزمه کردم یلرزون یصدا با

 دورت بگرده؛ من خوبم تو رو جون من هیسا -

 ستین میزینکن با خودت! باور کن چ ینطوریا

 صورتم خراش برداشته بود که اونم مسببش فقط

 !نیبود هم خودم

 رو چنگ راهنشیوار بسته شد و پ کیاتومات چشمهام

 .زدم

 عطر تنش رو استشمام کنم تا بغض کردمیم یسع

  بره.  نیاز ب میلعنت

 !چقدر دلتنگش بودم فهممیم تازه



 .گوشم لب زد ریز یخش دار یصدا با

 مراقب خودت شتریبه بعد ب نیاز ا ریمرگ ام -

 خوامیکه نم فیح هیسا فیعمر من! ح باش

 شر درست کنم و تو دردسر بندازمت وگرنه برات

 حضرت عباس قسم مادرشو به عزاش به

 !نشوندمیم

 !دلم ضعف رفت شیو نگران رتیغ از

 یبرا یکه حرف الک ستین یپسر دونستمیم

 !بزنه ییخودنما

 از دست اون مردک مارستانیب یکه جلو یاون شب از

 .دمینجاتم داد فهم گیج

 .شدم رهیخودم رو از جداش کردم و بهش خ یکم

 .لب زدم ییبایلبخند ز با

 لوه؟ینقدر عاشقم ب میشدیدم -

 چشم راستم یاز موهام رو که رو یکهایلذت ت با



 بود، پشت گوشم فرستاد و گفت:  ختهیر

  

 !یدوسم دار ینه، گفته بود -

 .شد شتریب لبخندم

 مونارتباط از  یلیخ دیشا ریام گم،یپس اآلن م -

 هیمن عادت کرده بودم مثل سا یباشه ول نگذشته

 یدلم بد م یروز نبود هی! یدنبالم باش شهیهم

 مون نداره، منارتباط به کوتاه بودن  ی. ربطگرفت

 .نسبت بهت داشتم یحس هیهمون اولش  از

 قلبش رو یفکر کنم بدجور زدم،یکه م ییحرفها با

 .گرفته بودم یباز به

 یدو ماه بود که به طور جد کینزد ایماه  کی دیشا

 .میبود ارتباط تو  گهیهم د با

 دو سال بود که یاندازه کردمیحس م یول

 !بود ادیز یلیو عشقم بهش خ شناختمشیم



 !شناسهیو زمان نم نیزم عشق

 !نامه هی یحت ایدل برد،  ینگاه هم از کس هیبا  شهیم

 یناخودآگاه تو یو شعر بست.رو بست شیشمی یچشمها 

 ذهنم شکل گرفت. 

 یچند وقت شم،یاز مخمل و از ابر ینگاهت نخ یا"

 .شمیاندیکه هر شب به تو م است

 !به همان منظور دور یعنیبه تو  ،یتو آر به

 به همان باغ بلور، به همان ،یمیهمان سبز صم به

 که سراغش ز یریبه همان وهم، همان تصو ه،یسا

 ! به همان زل زدن ازیریگیخودم م یغزلها

 فهماندن منظور یوهیآن ش یعنیدور به هم  یفاصله

 تو، به تماشا، ییهم. به تبسم، به تکلم، به دل آرا به

 ..!".تو ییبایبه شک ،یخوش به

 !*داره تیگفت، واقع هیکه سا یشعر*

 چقدر بودم گفته لوه؟ینقدر عاشقم ب میشدیدم*



 عاشقتم؟  ��
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 دفتر گذاشتم و یزدم و خودکار رو رو ینیریش لبخند

 .رو بستم چشمهام

 حس آرامش نوشتم،یاز خودش و عشقش م یوقت

 .دیچیپیتو وجودم م یبیعج

 اومده بودم و از ششیکه از پ شدیم یساعت چند

 موقع خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم و گل همون

 بود رو دهیکه برام موقع برگشتن خر اسیصورت رز

 .ختمیریدفتر شعرم م یو ال مردمیپر م پر

 .و دفتر رو بستم دمیکش یقیعم نفس

 !اومدنیبه خونمون م اریشهر یزن و بچه شب



 .دنشونید یداشتم برا جانیه یلیخ

 زن داداش داشته باشم هیدوست داشتم  شهیهم چون

 برادرزاده که بهم با لحن هیاز همه مهمتر،  و

 !بگه عمه بچگونهش

 هم مثل خودش اریتفکرات که پسر شهر نیا با

 .تو جذابه، دلم ضعف رف خوشگل

 قند تو دمیدیرو م شیکی یعاشق بچه بودم و وقت من

 ! شدیآب م دلم

  

 به موهام یمطالعهم بلند شدم و دست زیپشت م از

 .دمیکش

 .دمیپوش تریمجلس زیچ هیرو عوض کردم و  لباسهام

 به موهام زدم و یکیشکل کوچ یپروانها یرهیگ

 .زدم نهیبه خودم تو آ یلبخند

 !بود رتوهانیام یهیهد



 :که به در اتاقم خورد، گفتم یتقها یصدا با

 بله؟ -

 .باز شد و سحر با ذوق وارد اتاقم شدم در

 :لبم نشست که گفت یرو یذوقش لبخند دنید با

 !دارم یچه ذوق یاگه بدون یآبج یوا -

 :کردم و گفتم یخندها تک

 چرا؟ -

 تختم یکه رو یرو باال انداخت و درحال شه هاشون

 :گفت نشست،یم

 یلیخ یول ستین مونیبرادر تن اریکه شهر درسته -

 حس  ییجورا هی یعنی. ادیخوشم م تشیجذاب از

  

 ! البته کهیبرادر نیاز داشتن همچ کنمیم غرور

 زن نکهیا ی. ولدمیساشا رو بهش نم یتار مو هی

 !رو بهم داده دیحس جد هیبچه داره  و



 :زدم و گفتم ییدندون نما لبخند

 !امینطوریخب حق باتوئه، منم هم -

 :اعتماد به نفس سرش رو تکون داد و گفت با

 به من دیبا یزیچ هی یحق با منه؛ راست شهیهم -

 !یبگ

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی متفکر

 ؟یچ -

 :گفت یآروم یزد و با صدا یطونیش لبخند

 یباهاش رفت شیبود چند ساعت پ یاون ک -

 رون؟یب

 ..!.دیحرفش حس کردم رنگم پر نیا با
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 بود؟ دهی...اون از کجا داون



 استرس خواستم انکار کنم که گفت:  با

  

 !ایبمال رهیسرمو ش یاصالً به سرت نزنه که بخوا -

 !یخواهر گرام شنومیم

 !بدبخت شدم که آخه ا،یخدا یوا

 راحت دهیفقط سحر من رو د نکهیبابت ا المیخ حداقل

 !شد

 .دهنش قرص بود و راز نگهدار چون

 که بهم دست داد، زمزمه یکردم و با خجالت کم یپوف

 .کردم

 !که دوسش دارم هیکی -

 :حرفم با ذوق گفت نیا با

 ؟یچ گهیبه به، خب د -

 :کردم و گفت یخندها تک

 ستیو ب رتوهانهیکه آم، اسمش ام یچ گهید -



 !هیهم پسر خوب یلیخ سالشه،

 د شد و به سمتم اومد وتخت بلن یذوق از رو با

 بغلم کرد.  محکم

  

 .هیخدا جونم چقدر خوشحالم برات سا ییوا -

 !رو داشته باشه اقتتیل دوارمیام

 !زدایبزرگتر از سنش حرف م یلیخ

 .و به خودم فشردمش دمیخند

 گه؟ید مونهیخودمون م نیب -

 :گفت زد،یبهم م یکه چشمک یجدا شد و درحال ازم

 .یصد البته! راست -

 :شدم که گفت رهیبهش خ کنجکاو

 داداش ساشامون هم دلو داده رفته نیفکر کنم ا -

 !یحساب

 :ازش گرفتم و گفتم یشگونیحرص و با



 فوضول، تو از کجا آمار همه دستته؟ یا -

 دفعه در اتاقم باز شد و هیکه  دیحرفم بلند خند نیا با

 .تو چارچوب در ظاهر شد ساشا

 :درهم گفت یاخمها با

 خندهتون تا هفت یچه خبرتونه صدا نمیبب ساکت -

  ره؟یکوچه اونطرفتر هم م تا

  

 .شد شتریسحر ب یحرفش خنده نیا با

 لپش یرو یکه بوسها یسمتش رفت و درحال به

 :گفت زاشت،یم

 یدخترا ،ینش یرتیبهتره رو من غ گهیداداش د -

 !هم هستن یگهاید

 !حرف رو زد پا به فرار گذاشت نیا نکهیاز ا بعد

 حرفش لبم رو گاز گرفتم و سرم رو با خنده نیا با

 .انداختم نییپا



 و نفس کم شدمیرسماً کبود م دمیخندینم اگه

 !آوردمیم

 دهنم رو بستم و به زور پیبه خاطر ساشا ز یول

 .کردم تحمل

 :به سمتم برگشت و گفت رتیبا ح ساشا

 گفت؟ یاآلن چ نیا -

 :زدم و گفتم یطونیحرفش لبخند ش نیا با

 !نیکرد هم یطونیش کمیداداش،  یچیه -

 با خنده از کنارش گذشتم و به سمت سالن رفتم.  بعد

  

 رو افشیق یهنگ کرده بود که هر ک یجور چارهیب

 ..!.دیترکیاز خنده م دیدیم

 فصل_اول#
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 میو داشت مینشسته بود یناهارخور زیپشت م همه

 .میخوردیشام م گهیهم د دور

 که کنار رضایو عل یرو بلند کردم و به هست سرم

 .شدم رهینشسته بودن، خ اریشهر

 یزن و بچه رضا؛یو عل یهست کهیاز وقت خب

 .گذشتیم یاومده بودن دو ساعت شمونیپ اریشهر

 با ادب و با یلیزن و خ هی یخالف تصورم هست بر

 .بود یفرهنگ

 میو بخند میبگ یلینبود که باهاش خ یمیصم ادیز یول

 !حرفها نیا و

 طون،یش یلیپسر بچه خ هیکه  ییرضایامان از عل اما

 !بود درست مثل پدرش یو خواستن جذاب

 دل نه صد دل عاشقش هی دمشید کهیهمون وقت از

 .و دلم براش ضعف رفت شدم



 یکیکنه و دل من  یخوب بلد بود دلبر یلیهم خ اون

 ببره!  رو

  

 و نیریش نقدریا تونهیپسربچه چطور م هیکه  آخ

 باشه؟ یخوردن

 رو کوتاه باال انداختم و دوباره مشغول مه هاشون

 .شام شدم خوردن

 همه شامشون رو خوردن، دور هم نکهیاز ا بعد

 که با هم یکوتاه یو بعد از گپ و گفتگو مینشست

 همه به سمت اتاقهاشون رفتن تا م؛یداشت گهید

 .بخوابن

 یصحبت کردم گوش رتوهانیبا ام یکم نکهیاز ا بعد

 هم درس خوندم چون فردا کمیکنار گذاشتم و  رو

 .داشتم امتحان

 چشمهام رو بستم و هیتختم رفتم و بعد چند ثان یرو



 ...دمیخواب

 ساشا_زند #

  

 که مقابلم بود نگاه یشدم و به کافها ادهیپ نمیماش از

 .کردم

 هم نجایافسانه قرار گذاشته بودم و قرار بود که ا با

 .میرو مالقات کن گهید

 رو قفل نیماش نکهیو بعد از ا دمیکش یقیعم نفس

 رو رد کردم و به سمت کافه حرکت ابونیخ کردم،

 .کردم

 دایکافه که شدم چشم چرخوندم تا افسانه رو پ وارد

 .کنم

 نشسته بود؛ لبخند رتوهانیکه کنار ام دنشید با

 .صورتم نشست یرو یمحو

 !و تو دل برو بایز شهیهم مثل



 هر دو بلند شدن دنمیسمتشون که حرکت کردم با د به

 .سالم دادن و

 جوابشون گرفتمیم ریکه دستم رو مقابل ام یدرحال

 .دادم رو

 بهش وارد یکیگرم دستم رو فشرد و فشار کوچ ریام

 . کرد

  

 بهم کرد و یمنگاهین رتوهانیام میکه نشست نیاز ا بعد

 :گفت

 !؟یخوریم یزیتو چ میما سفارشمون رو داد -

 رو کوتاه تکون دادم و گارسون رو که سرم

 .ادیصداش کردم تا ب شدیاز کنارمون رد م داشت

 :گفت ییاومد با خوشرو شمیپ یوقت

 وار؟ زیلینمنه م ز،یسیسالم خوش گلم -

 :زدم و گفتم یمحو لبخند



ً  هیسالم ممنون،  -  .قهوه ترک لطفا

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .خدمتتون ارمیاآلن م نیچشم هم -

 .از کنارم رفت و

 رد و بدل نشد...  نمونیب یحرف ارهیقهوهم رو ب تا

  

 سالموار؟  زیلینمنه م ز،یسیسالم خوش گلم*

 ن؟یدار لیم یچ ن،یخوش اومد ��

 فصل_اول#
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 کردم یگذاشت، تشکر زیمیکه قهوهم رو رو گارسون

 ." رفتکنمیبا گفتن "خواهش م و

 به افسانه یمنگاهیقهوه رو مزهمزه کردم و ن یکم



 .کردم

 به یول کردمیخودم حس م یرو رو رهشیخ نگاه

 کنم! باالخره تیرعا یمجبور بودم کم ریام خاطر

 .داشت رتیخواهرش غ یبود و رو برادر

 که دستهام رو دور یرو صاف کردم و درحال صدام

 :گفتم رتوهانیرو به ام کردمیقهوه حلقه م فنجون

 یرو گرفتم، سع ممیفکر کردم و تصم یلیخب من خ -

 اخم ریدرست و عاقالنه فکر کنم. ام یلیخ کردم

 :صورتش نشست و گفت یرو یمحو

 ه؟یچ متیتصم میو بدون میباشه بگو ما هم بشنو -

 یانداخت و اخم نییحرفم افسانه سرش رو پا نیا با

 خوش حالتش نقش بست.  یابروها نیب

  

 !عاقالنه متنفره یکه از کلمه دونستمیم

 چیه یعاشق واقع هی" گفتمیبهش م شهیهم چون



 !"شهیعقل و منطق سرش نم وقت

 که صدام رو صاف یرو تکون دادم و درحال سرم

 :گفتم کردمیم

 که یدشمن نیاز ا یخبر چیمن ه تشیواقع -

 چیو به منم ه هیچ لشیدل دونمیندارم، نم نمونهیب

 نیب یدشمن نیکه هست ا ینداره! هر چ یربط

 با خودم دو دوتا چهارتا کردم و یلی. خپدرهامونه

 از تونمیباشه من نم یبردم که هر چ یپ نیا به

 تا بتونم به دستش جنگمیدست بکشم و م افسانه

 هی یحت تونمیدوستش دارم و نم یلی. خارمیب

 !به نبودنش فکر کنم لحظه

 با ذوق سرش رو دمیبهش نگاه کردم که د یرچشمیز

 .لبشه یرو یانداخته و لبخند نییپا

 یکه صاف تو چشمها یزدم و درحال یلبخند مچهین

 بودم، گفتم:  رهیخ ریام یقهوها



  

 چیو ه خوامیمرگم م یمن خواهرتو تا پا ریام -

 نهیا ممیما رو از هم جدا کنه، تصم تونهینم کس

 امیزود با خانوادهم صحبت کنم تا ب یلیخ که

 مینیقراره مخالفت بب یلی. درسته خشیخواستگار

 من و هم از طرف یاز طرف خانواده هم

 .ارزهیشما، اما به لذت بعدش م یخانواده

 .شدم رتوهانیکه تموم شد منتظر واکنش ام حرفام

 بود، اما بعد جاش شیشونیپ یرو یاخم محو اوش

 .لبخند مردونه داد هیبه  رو

 !تیرضا یعنی نیا

 :لبش گفت ید روهمون لبخن با

 ما از ینه ول ای ادیم ادتیرو  ه هاگذشت دونمینم -

 ساشا، تو میشناختیرو م گهیهم د یبچگ همون

 باشه قبالً  ی. هرچیمن بود یبچگ قیرف نیبهتر



 سفره بزرگ هیو سر  میو نمک همو خورد نون

 و یخدا صالح بدونه، ما سع ی. هرچمیشد

 نیآفر تی. واقعاً به مردونگمیکنیرو م تالشمون

 . گمیم

  

 .لبهام نشست یرو ینیریحرفش لبخند ش نیا با

 .میبود قیبا هم رف یبا اون بود، ما از بچگ حق

 رو که جلوم گرفته بود مردونه فشردم و به دستش

 .شدم رهیخ افسانه

 یافسانه یعشق من نیو آخر نیشک تو اول یب

 …من یزندگ

 فصل_اول#

 _رادانیرا#
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 پک یشتریب تیرو به هم فشردم و با عصبان چشمهام

 که مثل دلم ذره ذره درحال گارمیبه س یمحکم

 .بود، زدم سوختن

 خفه کنم گاریداشتم خودم رو تا خود صبح با س حق

 نه؟

 .خدا که حق داشتم به

 ا؟یزجر و عذاب آخه خدا چقدر

 که هم یدختر باش هیعاشق  نکهیبدتر از ا درد

  گه؟یآدم د هیباشه هم عاشق  دشمنت

  

 تا چه حد تو تب و تاب عشقش بسوزم و اون گهید

 نه؟ینب

 ازم امیاحمقانه و عالف باز ی...نکنه بخاطر کارانکنه

 !متنفره؟

 خودم رو عوض کنم؟ ستین بهتر



 .زمزمه کردم یخش دار یکردم و با صدا یپوف

 !ترک عادت موجب مرض است -

 .تو سرم بهم تشر زد ییصدا هی اما

 اونوقت ترک ؟یزنینم یمگه دم از عاشقاحمق  -

 !موجب مرض است؟ برات متاسفم عادت

 به موهام زدم و صورتم رو با یچنگ یحال خراب با

 .پوشوندم دستهام

 بودمش و بماند که دهیبا اون پسره دوباره د روزید

 گرفته بودم تا نرم یخودم رو به سخت یجلو یچطور

 !و نزنم لت و پارش کنم جلو

 و دمیبه چشمهام کش یو دست دمیکش یقیعم نفس

 لب زدم.  گیج

 !خستهم گهید -

 رهیبود؛ خ زمیم یکه رو ینوشیدن شهیبه ش نگاهم

 .موند



 .دمیضرب سر کش هیو  برداشتمش

 بخت اهیس یبود، درست مثل طعم گس زندگ تلخ

 ..!.من

 _زندهیسا#

 دو_هفته_بعد#

 و زن و اریو به شهر میبود ستادهیدر ا یجلو همه

 .میکردینگاه م بچهش

 .رفتنیم شمونیبعد از دو هفته از پ داشتن

 نبود!  یزن بد یهست کردمیهم که فکر م اونقدرها

  

 جوب هیآبش تو  یبا کس ادیمغرور بود و ز کمی فقط

 .رفتینم

 .جدا بشم رضایاز عل خواستینم دلم

 شیعاشقش شده بودم و طاقت دور تینها یب چون

 .نداشتم رو



 قول داده بود که آخر هر ماه بهمون سر اریشهر اما

 .بزنن

 دمش،یبوس یرو بغل کردم و کل رضایعل نکهیاز ا بعد

 .هم تو بغل سحر موند یجدا شد و کل ازم

 شدن و حرکت نشونیبعد، سوار ماش قهیده دق حدوداً 

 .کردن

 داخل میو خواست میدر عمارتمون بود یجلو همهمون

 .میمحمدخان متعجب به عقب برگشت یکه با صدا میبش

 !...رو صدا زده بود آقاجون

 فصل_اول#
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 انداختم که همه رفتن جز من و هیبه بق ینگاه مین

 و ساشا و مامان جون و آقاجون.  سحر

  



 :شد و گفت رهیبهش خ یظیغل یبا اخمها آقاجون

 ش؟یفرما -

 و انیرا دنیکرد که با د یتک خنده محمدخان

 .نشست میشونیپ یرو یظیاخم غل ن،یرامت برادرش

 !یعوض یکهیمرت

 رو مشت کردم و محکم فشردم که محمدخان دستم

 :گفت

 !قیراستش باهات حرف داشتم رف -

 !ق؟یرف

 :و گفت دیجون دست سحر رو کش مامان

 .دخترم برو تو -

 :خواست مخالفت کنه که آقاجون گفت سحر

 اریبه زبون ن قینارف یکلمه رو تو نیهه ا ق؟یرف -

 .ندارم یحرف یکی! من با تو مرد

 یخواست برگرده و داخل عمارت بشه که با حرف بعد



 سرجاش خشک شد.  رتیمحمدخان زد با ح که

  

 انیپسرم را یرو برا هیدخترت سا خوامیم -

 !کنم یخواستگار

 بهم وارد شد که حس کردم یحرفش چنان شک نیا با

 !دنیلحظه گوشهام سوت کش چند

 گفت؟ یچ نی...االن ااآلن

 دم؟یشن درست

 ؟یخواستگار

 یبه عقب برگشت و با صدا رتیبا اخم و ح آقاجون

 :گفت یایعصبان یلیخ

ً یاآلن دق -  ؟یگفت یچ قا

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 !یخواستگار -

 یلیحرفش کامل از دهنش خارج نشده بود که س اما



 !صورتش نشست یرو یمحکم

 !من یخدا

 !زده بود یلیبهش س آقاجون

 رو گاز گرفتم و سحر رو پشت سرم بردم.  لبم

  

 بگه یزیجلو اومد و تا خواست چ عیسر انیرا

 :گفت د،یلرزیکه م یبا خشم درحال آقاجون

 جهتیو ب خودیاون دهن لجنت رو ب گهیبار د هی -

 من رو به زبونت یه هاو اسم زن و بچ یکن باز

 یکه مرغها ارمیم به سرت ییچنان بال ،یاریب

 شهر به حالت زار یکه سهله، کل آدمها آسمون

 !رتیغینفهم ب یکهیکنن مرت هیگر زار

 :گفت تیبا عصبان انیرا

 !یکن تیادب رو رعا کمیبهادرخان بهتره  -

 :ساشا با خشم بهش حمله کرد و گفت اما



 !عوضیزر نزن  یکیتو  -

 .دمیکش یغیشدن که ج ریدرگ گهیهم د با

 :به صورتش زد و گفت یجون چنگ مامان

 !عقب ایبهادرخان زشته ب ن،یامام حس ای -

 اهل یکه بلند شده بود همه یادیز یبا سر و صدا اما

 کردن از هم جداشون یتو کوچه و سع ختنیر محل

 . کنن

  

 رو چنگ رهنمیشده بود و پ میبا ترس پشتم قا سحر

 .زدیم

 دیبا کاریچ دونستیبود که نم یعصبان یانقدر ساشا

 !بکنه

 بود سرش و داشت ختهیر انیهم مثل را نیرامت چون

 .کردیدعوا م باهاش

 که اسمش رو انیدفعه برادر کوچکتر را هی



 و دیکش رونیخودش رو ب تیجمع نیاز ب دونستم،ینم

 .و ساشا رفت نیو رامت انیبه سمت را عیسر

 .و محمدخان رو از هم جدا کرده بودن آقاجون

 :رو از ساشا جدا کرد و گفت انیرا عیسر

 ؟یکنیطرف چرا شر به پا م نیا ایداداش ب -

 انداخت و با خشم دست نیزم یرو یتف انیرا

 !رو پس زد و از کوچه خارج شد برادرش

 نگاه پر از خشم و غمش رو نتونستم موقع اما

 از ذهنم پاک کنم...  رفتنش

 فصل_اول#

 ساشا_زند#
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 .و چشمهام رو بستم دمیکش یپر حرص نفس



 !واقعاً کالفه شده بودم گهیسکوت آقاجون د از

 که تو سکوت مطلق گذشت، با صداش چشمهام یکم

 .باز کردم رو

 ور دل من؟ ینشست نجایا یچرا اومد -

 :گفتم یکالفگ با

 بچه گهی. من ددیایآقاجون بهتره به خودتون ب -

 ! مننیکن یرو مخف یازم همه چ نیتا بخوا ستمین

 خوادیدو تا سوال ازتون دارم که دلم م طفق

 .نیرو بد جوابم

 شیشونیپ یرو یزد و اخمش که با بدخلق یپوزخند

 !شد ظتریخوش کرده بود، غل جا

 !یبا جنمتر اریبپرس پسر، انگار تو از شهر -

 .شدم رهیبهش خ هینزدم و فقط چند ثان یحرف

 ازش گذشته بود اما هنوز هم یسن و سال درسته

 اقتدار داشت!  یلیبود و خ مغرور



  

 :گفتم یمحکم یخشدار ول یصدا با

 ه؟یچ یبا خاندان شاه تونیدشمن لیدل -

 بهم نگاه کرد که ابروهام رو باال انداختم و با زیت

 .شدم رهیبهش خ سماجت

 ؟یسوال بعد -

 و حرص تیرو محکم گاز گرفتم تا از عصبان لبهام

 !نزنم داد

 لی! دلنیدیهم جواب م یقبل یول پرسمیم -

 !ه؟یبا خاندان راد چ تونیدشمن

 یقهوها یمبل چرم یو از رو دیکش یپر حرص نفس

 بلند شد یکه مخصوص خودش بود، به آهستگ یرنگ

 به سمت زد،یکه دستهاش رو به کمرش م یدرحال و

 بزرگ اتاق رفت و به باغ بزرگ و سر یپنجره

 .شد رهیخ سبزمون



 :گفت یخسته و ناراحت یصدا با

 گذشته رو شخم نزنم، شماها خوامیمن م یه -

 !دیزارینم

 ابروهام نشست.  نیب یحرفش اخم محو نیا با

  

 گذشته انقدر دردناک بوده؟ یعنی

 :فرستاد و گفت رونیرو آه مانند ب نفسش

 یآماده کن، ول زیهمه چ دنیشن یخودت رو برا -

 با خودت تا آخر ای یشنویم نجایکه ا ییحرفها

 !یگینم یاحد و ناس چیبه ه ای یکنیچال م عمر

 ؟یدیفهم

 :مکث سرم رو کوتاه تکون دادم و گفتم با

 !بله -

 .سمتم برگشت و لب باز کرد به

 ،ی. خاندان شاهدمیاول جواب سوال اولت رو م -



 ما هاتیتو بچگ ینه ول ای ادتهی دونمینم

 یفکر کن دی. شامیرفت و آمد داشت یلیخ باهاشون

 خان بود اما نه؛ یفقط رفاقت من با مصطف لشیدل

 !نبود نیا فقط

 .شدم که ادامه داد رهیبهش خ کنجکاو

 ...تو یخاتون...خواهر منه! عمه ،یزن مصطف -

 به بدنم وارد شد!  یحرفش حس کردم لرز نیا با

  

 ؟ی...چچـ

 :انداخت و گفت نییرو پا سرش

 با هم یول ست،یآره، خواهر من زن مصطف -

 خوب قیدو تا رف یکردن من و مصطف ازدواج

 یانیجر هی. رفته رفته سر میهم شد یبرا

 نمیداشتم، هه من! ا ازیبه پول ن یبدجور

 !دونهینم یکس چیجداست که ه موضوعش



 حرفش یتر کردم و منتظر ادامه رتیرو با ح لبهام

 .شدم

 از ماست، شتریب یلیمال و اموالش خ یمصطف -

 پول خواسته بودم، یهمون چون ازش کم بخاطر

 کرد و یکه نامرد قیمغرور بود و نارف یانقدر

 پس کجا به درد آدم قیرو نگرفت! رف دستم

 و کمکش رهیگیکجا دستش رو م خوره؟یم

 به پولش مغرور شد و دست یاما مصطف کنه؟یم

 رو نگرفت. از اون موقع به بعد رفت و قشیرف

 یکمتر از کم. تا وقت یلیکم شد، خ یلیخ آمدمون

 هاشیباز اشیسحر سه سالش بود بخاطر ع که

 به کل تموم شد!  مونارتباط 

  

 یکه افسانه دخترعمه شدیدرصد باورم نم هی یحت

 !منه



 .!..درصد هی یحت

 فصل_اول #
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 و به سمت مبلش رفت و روش دیکش یقیعم نفس

 .نشست

 خواهر ار،یکه مادر شهر نهیجواب سوال دومت ا -

 !بود محمدخان

 ..!.پشت شک شک

 .زد و ادامه داد یشخندین

 من اونموقع با محمد رفاقت داشتم و سر اسم هم -

 هی دمیخواهرش رو د یوقت م،یخوردیقسم م گهید

 نه صد دل عاشقش شدم. چون پدرش مرده دل

 یلیکردم و اون هم خ شیاز محمد خواستگار بود



 و بعد دو میقبول کرد! با هم ازدواج کرد ساده

 مدت که گذشت، با هیاومد.  ایبه دن اریشهر سال

 بانو رو ماهی. پردیدلم دوباره لرز ،یزن هی دنید

 ! اما هه تو یلیاز خ شتریب یلیداشتم، خ دوستش

  

 خانها کالً هست که دورشون پر از زن رگ

 !باشه

 نیتاسف سرش رو به اطراف تکون داد و غمگ با

 :گفت

 یبخاطر چ دونمی. نمنیاون زن مادرت بود! گالبت -

 که دمیروز که وارد عمارتم شدم د هی یول

 کرده! انقدر قرص خورده بود یخودکش

 ....مرده بودکه

 انداختم و چشمهام نییسرم رو پا رتیو ح یناراحت با

 .به هم فشردم رو



 خواهرش مرده، بهم اتهام زد دیفهم یمحمد وقت -

 زنمو کشتم، نیبخاطر دوست داشتن گالبت که

 گفتم خودش یلیگفتم دروغه، خ یلیرو! خ ماهیپر

 !باور نکرد یکرده ول یخودکش

 شد لیتبد یما از رفاقت به دشمن یارتباط شد که  نیا

 .میاز هم جدا شد شهیهم یبرا و

 دست ششیکه به ر یو درحال دیکش یقیعم نفس

 گفت:  د،یکشیم

  

 دو سالش بود، مادرت هم بخاطر اریشهر یوقت -

 نکهیکنه و هم ا یمادر اریشهر یبرا نکهیا

 داشت باهام ازدواج کرد و حاصل دوستم

 !و سحر هیتو و سا نیشد ازدواجمون

 .لب زدم یخش دار یصدا با

 بود؟ یخان چ یپول خواستنتون از مصطف لیدل -



 !دیحرفم مردمک چشمهاش لرز نیا با

 گاریمبل دوباره بلند شد و س یمکث از رو با

 .لبهاش گذاشت و آتشش زد یرو یایبرگ

 .زمزمه کرد یگرفتها یصدا با

 !هم داشتم گهیزن د هیبانو،  ماهیقبل از پر -

 رتیح یرو از رو ادمیفر ینتونستم جلو گهیبار د نیا

 !رمیبگ

 !؟یگیم یدار یآقاجون چ -

 گرفت و بدون توجه به من گارشیاز س یمحکم پک

 داد... ادامه

 فصل_اول#
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 یبهش نداشتم ول یاسمش نرگس بود، حس خاص -

  ایخوشگل به دن یلیدختر خ هیزنم بود!  باالخره



  

 ! اسمش روبردیدلم رو م شییبایکه ز آورد

 ی. اما اون زمان چون دوران پهلوزادیپر میگذاشت

 و مشکالت درمان و بهداشت به شدت بود

 شد! نه ضیو خراب بود، دخترم مر افتضاح

 ت ودرس مارستانینه ب ،یبود، نه دکتر ییدارو

 اسبهام رو یخرج کردم، حت ی! کلیایحساب

 چقدر سر فروختن اسب خودش ادمهی. فروختم

 یثروت از دست دادم ول یکرد! کل هیزار گر زار

 یبدبخت یزودتر خوب بشه. با کل خواستیم دلم

 کنم، بهش گفتم برو از خارج دایدکتر پ هی تونستم

 میتونستی. نماریبخر و برام ب ازهیکه ن ییدارو هر

 خارج چون گفته بودن عوض شدن مشیببر

 خطرناکه! اون موقع وضع یلیبراش خ مکان

 هیحداقل  یبد بود و امکان نداشت خانوادها یلیخ



 که یاز دست نداده باشه. چه برسه به من بچه

 هم پول یاز مصطف یخرج کردم و حت یکل

 یتهش به بن بست خوردم و با کل یول خواستم

 !تک دخترم رو از دست دادم ،یو آوارگ یندار

 .رو از دست دادم دنمینفس کش لیرو، دل میزندگ

 بود!  بایز تینهایفقط شش سالش بود و ب اون

  

 دق کرد و من زادیمرگ پر یهم از غصه نرگس

 !هامییو تنها موندم

 !بود انینما یآخرش بغض به راحت یه هاجمل تو

 !شدینم باورم

 لمیتو مخ و شدیکدوم از حرفاش باورم نم چیه

 !دیگنجینم

 ا؟یممکن بود خدا چطور

 یرو خاموش کرد و دست گارشیس یشونیحال پر با



 .دیصورتش کش به

 :شلوارش فرو کرد و گفت بیرو تو ج دستهاش

 حس کردم دنشیاومد، با د ایبه دن سایپر یوقت -

 سایپر نیاومده! بخاطر هم ایدوباره به دن زادیپر

 سایدوست دارم. پر هتونیاز بق شتریب یلیخ رو

 درست مثل اون شییبایو ز زادهیپر هیشب یلیخ

 بود که اسمش نیهم یزد عالم و آدمه. برا زبون

 گذاشتم!  سایپر رو

  

 که بهادرخان گفت نهیبگم ا دیکه با یمهم ینکته"

 هیسا

قع  یِ 

 هی دیاسم وا ست! پس فکر نکن سای! پرسایپر

 "!هستیسا یاسم واقع سایپر گهست؛ید نفر

 .ستادمیبلند شدم و ا یناراحت با



 ازتون ممنونم که یبود! ول زیتلخ و غم انگ یلیخ -

 .نیرو بهم گفت تیواقع

 اومدم و رونیاز اتاقش ب عیسر یبعد با حال خراب و

 .سمت اتاقم حرکت کردم به

 رتوهانیافسانه و ام نکهیکدوم برام در حد ا چیه

 !نبود زیانگ رتیمنن ح یعمه یه هابچ

 .و تلخ بود زیفقط و فقط برام غم انگ هیبق

 موضوع باخبر نیاونا رو از ا دیبا یحاال چطور ایخدا

 !کردم؟یم

 فصل_اول#

 _زندهیسا#
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 داشیلبخند داخل پارک شدم و چشم چرخوندم تا پ با

 . کنم



  

 .بود یشگیهم یجا شهیهم مثل

 .برم ششیبه اونجا حرکت کردم تا پ شتریذوق ب با

 یبلند و شاد یرو دور زدم و با صدا مکتین جانیه با

 :گفتم

 ...زدلمـیسالم عز -

 .شدم رهیبهش خ رتیرفت و با ح لیصدام تحل اما

 !بود؟ یک گهیدختر د نی...انیا

 !شدی...باورم نمبا

 :زد و گفت یلبخند

 ...سالمـ -

 !موند مهیصورتش زدم، حرفش ن یکه رو یایلیس با

 لرزون یشد که با صدا رهیبهش خ یبا نگران دختره

 .لب زدم یپر از بغض و

 !ینامرد یلیخ -



 !دید یزیچ شدینم رتینگاهش جز ح تو

 بهشون انداختم و با عجله ینگاه پر از نفرت بعد

 کردم.  دنیبه دو شروع

  

 تا ستمیتا با خواستیو م زدیصدام م یبلند یصدا با

 !بده حیتوض برام

 بده؟ حیبهم توض خواستیرو م یچ اما

 قلبم یزدم و دستم رو رو هیتک واریبه د یناراحت با

 .کردم هیگر یبلند یو با صدا گذاشتم

 !ریبهت ام لعنت

 خوب بهم ثابت یلیبهت که نامرد بودنت رو خ لعنت

 !یکرد

 !خوشگل بود یلیکه کنارش بود خ یدختر

 کرده بود به نیگزیانقدر راحت اون رو جا چطور

 من؟ یجا



 هق یسر خوردم و صدا نیزم یتار رو یچشمها با

 .بلندتر شد هقم

 لعنت.!..  ریبهت ام لعنت

  

 ی_شاهرتوهانیام#

 یو خم شدم، دستهام رو رو ستادمینفس نفس ا با

 .انداختم نییگذاشتم و سرم رو پا زانوهام

 آخه؟ یچ یعنی

 انقدر زود قضاوتم کرد و رفت؟ چرا

 که یدختر نینذاشت اصالً دهن باز کنم و بگم ا چرا

 ه؟یک کنارمه

 دونسته بود که فکر کرد یانقدر من رو عوض یعنی

 کردم؟ انتیخ بهش

 شد و یتاکس هیسوار  عیبهش برسم و سر نتونستم

 !رفت



 کنون رفت و من رو با صورت سرخم تنها هیگر

 .گذاشت

 !ستادیایداشت از حرکت م قلبم

 و با ستادمیصاف ا زدیصداش که داشت صدام م با

 انداختم.  نییسرم رو پا یناراحت

  

 :گفت یخش دار یو با صدا دیرس بهم

 .خدا قلبم یوا شد؟یچ ری...امـیام -

 .افتاده زمزمه کردم یسر با

 !قضاوت کرد و رفت ،یچیه -

 :نزدم و گرفته گفتم یشد که حرف رهیبهم خ یناراحت با

 .میبر ایب -

 رو آهسته تکون داد و تو سکوت پشت سرم سرش

 .اومد

 .و به سمت خونه حرکت کردم میشد نمیماش سوار



 که کنارم یحداقل بهش بگم که دختر زاشتیم کاش

 ..!.افسانه بود، خواهرم بود

 فصل_اول#

 ساشا_زند#
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 .دمشیمال یگردنم گذاشتم و کم یرو رو دستم

ً یدق دیبا دونستمیاسترس نم از  کنم!  کاریچ قا

  

 کلنجار رفتن یدهنم رو قورت دادم و باالخره با کل آب

 .سمت مامان جون حرکت کردم به

 نیزم یرو یمبل نشسته بود و تو سکوت به قال یرو

 .شده بود رهیخ

 و با خودم ستادمیبار هزارم ا یراه دوباره برا وسط

 نباشه که برم باهاش یمناسب تیموقع دیکردم شا فکر



 !بزنم حرف

 ؟یآخرش که چ اما

 .زدمیباهاش حرف م دیکه با باالخره

 که به خودم زدم نفسم رو با استرس یحرف نیا با

 کردم و یفرستادم و چند قدم مونده رو هم ط رونیب

 .نشستم کنارش

 رونیکنارش نشسته، از فکر ب یکس نکهیحس ا با

 .اومد

 .شد رهیرو باال آورد و بهم خ سرش

 لبش نشست یرو یلبخند مهربون شهیمثل هم دنمید با

 :گفت و

 ! زمیعز یساشا -

  

 که با دمیبه روش زدم و گونهش رو بوس یلبخند

 :گفت یمهربون



 ؟یاز مادرت کرد یادیشده  یزیچ -

 :گفتم هیکردم و با گال یخندها تک

 چقدر دوست یدونینکن، تو که م تیعه مامان اذ -

 !دارم

 .و قربون صدقه م رفت دیحرفم خند نیا با

 .دلم ضعف رفت شیهمه مهربون نیا از

 .و سالم داشتمش حیکه صح خداروشکر

 :انداختم که گفت نییرو پا سرم

 ؟یبگ یخواستیم یزیجانم مامان جان چ -

 :و با تته پته گفتم دمیکش یقیعم نفس

 بگم یزیچ هی خواستمیمامان جون، م تشیواقع -

 !که بگم شهیخب روم نم یول

 :کرد و گفت یخندها تک

 یبگ یخوایم یبه ک یحرف دلتو به من نگ -

 دلم؟  جان



  

 .حرفش دلم قرص شد نیا با

 یریبهش کردم و با سر به ز ینگاه میخجالت ن با

 :گفتم

 !نفر خوشم اومده هیراستش منـ...من از  -

 یچجور دونمیکرد که نم یحرفم چنان ذوق نیا با

 !کنم وصفش

 .نزدم یهمه ذوقش کردم و حرف نیبه ا یخندها تک

 :گفت شدیلبش پاک نم یکه از رو یو لبخند جانیه با

 اون دختر خوشبخت هیک ؟یگیم یدار یساشا جد -

 شاه پسر من ازش خوشش اومده؟ که

 !رفته میدل و داد گهیخوش اومدن که نه، رسماً د -

 .دیحرفم با ذوق خند نیا با

 !شهیهمه خوشحال م نیاگه بگم ا دونستمینم

 اگه یزیموندم تا چ رهیبه موهام زدم و بهش خ یچنگ



 .بود ازم بپرسه تا جوابش رو بدم الزم

 . دیپرس عیش تموم شد، سره هاخند نکهیا بعد

  

 اآلن عاشقش نی. از همنمیخب مشخصات بده بب -

 .شدم

 :به روش زدم و گفتم یلبخند

 من و اون طیشرا کمی یدونیخب، مامان جون م -

 !شیشناسیم ییجورا هی کنه،یم فرق

 .نگفت یزیلحظه سکوت کرد و چ هیحرفم  نیا با

 :فکر کرد و گفت یکم

 هست؟ یک شناسمش؟یم -

 .رو تو هم قفل کردم و با دلشوره لب زدم دستهام

 !...عمه خاتون، افسانه -

 فصل_اول#
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 نکنه دمیبهم کرد که ترس یحرفش چنان نگاه نیا با

 !کنه سکته

 :گفتم ینگران با

 ؟یمامان جون خوب -

 لب زد.  رتیح با

  

 ؟یدخت  ر کـ...ک -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !عمه خاتون -

 ...ـیتو...تو از کجا م -

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 !آقاجون بهم گفت -

 !نزد یو حرف دیکش یقیعم نفس

 قتیبخوام بعد از دونستن حق نمیبینم یلیدل چیه -



 خوامیدل بکنم و بگم چون دشمنمه نم ازش

 خوامش،یهم م یلیازدواج کنم. اتفاقاً خ باهاش

 رو گهیهم، هم د یلیو خ هیخانوم و مودب دختر

 دونستمی. اومدم بهتون بگم چون ممیدار دوست

 . من افسانهنیکنیاز آقاجون برخورد م عاقالنهتر

 شیدوست دارم مامان جان! برام خواستگار رو

 ن؟یکنیم

 .انداخت و آهسته از کنارم بلند شد نییرو پا سرش

 رفت!  یمیباد نسمکث از کنارم گذشت و مثل  با

  

 نشون یانداختم و واکنش نییسرم رو پا یناراحت با

 .ندادم

 !رفتار بکنه ینطوریمامان جون ا کردمینم فکر

 تکون نیرو به هم فشردم و سرم رو به طرف لبهام

 .دادم



 یمخالفت هیاولش  ینداره، تو هر خانوادها یاشکال

 !هست

 .شهیم درست

 ..!.خانوم من شهیو افسانه م شهیم درست

 _زندهیسا#

 رو لمیرو پاک کردم و موبا امشیپ یعصاب خورد با

 تختم پرت کردم.  یرو

  

 .رفتم رونیرو برداشتم و از اتاقم ب فمیک

 رانندهمون نیعمارت که خارج شدم سوار ماش از

 .و به سمت مدرسه حرکت کرد شدم

 یحرص انقدر پوست لبم رو کنده بودم که حساب از

 !سوختیم داشت

 .موهام رو تو مقعنهم فرستادم یکردم و با کالفگ یپوف

 کردم هیچند روز انقدر بهش فکر کرده بودم، گر نیا



 وونهیواقعاً داشتم د گهیحرص خورده بودم که د و

 ..!.شدمیم
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 به سمت خونه میاومد رونیفاطمه از مدرسه ب با

 اب رتوهان،یام دنیکه با د میحرکت کن میخواست

 .پام زدم یبه سنگ جلو یلگد محکم تیعصبان

 دوباره جلوم سبز شده؟ ییچه رو با

 نوریاز ا ییخودنما یموتورش بود و برا سوار

 .روندیبا سرعت داشت م ابونیتا اونور خ ابونیخ

 تو دلم افتاد!  ترس

  

 .لب زدم رلبینگاهش کردم و ز ینگران با

 بزنه؟ ینه اصالً به کس ایبشه؟  شیزینکنه چ -



 رو بلند کرد و خواست تک چرخ بزنه موتورش

 دفعه محکم کینگاهش سمت من بود اما  و

 !دختر بچه هیبه  خورد

 .زدم و با عجله و هراسون به سمتشون رفتم یغیج

 افتاده بود، از پاش گرفته بود و نیزم یبچه رو دختر

 .کردیم هیمظلومانه گر داشت

 :کنارش نشستم و گفتم ینگران با

 نکن گلم هیکه نشده؟ گر تیزیچ ؟یخوب زمیعز -

 .یشیم خوب

 نگاه کردم که از رتوهانیبا خشم به ام یجور بعد

 .به سمتم اومد یشد و با نگران ادهیپ موتورش

 :گفت یدلواپس با

 !جلومه دونستمیبه خدا حواسم سمت تو بود نم -

 آدم دورمون جمع شده بود.  یکل

  



 دیکش تیجمع نیخودش رو از ب یبا نگران یخانم هی

 بغلش کرد و هیو سمت دخترک اومد و با گر رونیب

 .قربون صدقهش رفت یکل

 .که مادرشه دمیفهم

 :نگاه کردم و گفتم رتوهانیبه ام ضیغ با

 بر و بر نگاهم یدار ینشست ؟یهست یمعطل چ -

 .مارستانیب مشیزود باش ببر ؟یکنیم

 .رو تند تکون داد و موتورش رو راه انداخت سرش

 و خودم هم پشت توهان میبچه رو سوار کرد دختر

 .گرفتم رهنشیو از پ نشستم

 و پشت سرمون رهیگیم یتاکس هیهم گفت  مادرش

 .ادیم

 .!..ایخدا میشد یگرفتار عجب
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 نشستم و به اتاق دکتر نگاه یصندل یاسترس رو با

 . کردم

  

 و بهتره که ستین شیزیگفته بود دختر بچه چ دکتر

 .رنیپاش رو گچ بگ فقط

 نشد و شیزیراحت بود که چ المیهمون خ بهخاطر

 !ومدین شیبراش پ یاینکرده مشکل جد ییخدا

 قضا هیکردم و گفتم فقط  یاز مادر بچه عذرخواه یکل

 !بال بود و

 !نداشتم بزنم یگهاید حرف

 کنارم نشسته بود و یتمام مدت با شرمندگ رتوهانیام

 .انداخته بود نییرو پا سرش

 بهخاطر من کردمیچون حس م سوختیواسش م دلم

 هیهمچنان اون رو با  یبچه رو ناقص کرده ول زده



 بده حیتوض خواستیبودمش! دلم م دهید گهید دختر

 ازش یزیحال چ نیبا ا خواستمیچرا نم دونمینم یول

 !بشنوم

 بلند شدم و با یصندل یو از رو دمیکش ینفس کالفه

 :گفتم یخش دار یصدا

 .عمارتمون رمیمن م -

 بلند شد و جلوم رو گرفت.  عیسر که

  

 به چشمهاش بودم حس کردم دلم رهیکه خ هیثان چند

 از ییهویبود  رهیبهم خ یچون چشمهاش وقت ختیر

 یقشنگش جنگل یشد! چشمها لیبه سبز تبد یقهوها

 ...بودن شده

 رنگ یکنیبه من نگاه م یتو هنوزم وقت یلعنت

 دختر هیبا  یچطور تونست یول شنیعوض م چشمهات

 ...چشم من یجلو گهید



 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !برو کنار -

 :گفت یبغض دار یبا صدا اما

 !کلمه حرف بزنم هیحداقل بذار  -

 یانداختم و حرف نییشد که سرم رو پا یچ دونمینم

 ..!.نزدم
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 یگرفتها یو با صدا دمیپشت گردنم کش یدست اما

 :گفتم

 حرفتو بزن.  -

  

 مدرسهم رو یمانتو یرو جلو آورد و گوشه دستش

 :و گفت دیکش



 !مارستانیتو محوطه ب میبهتره بر -

 مانتوم کنار بزنم، ینکردم که دستش رو از رو یسع

 یلیخ یول رهیدستم رو بگ خواستیدلم م یحت

 کنار ریخودم رو نگه داشته بودم. سر به ز سرسخت

 مکتین یو رو میرفت مارستانیتو محوطه ب گهید هم

 .میفاصله نشست با

 بهم ینگاه میکه ن یدهنش رو قورت داد و درحال آب

 :گفت کرد

 یجا یفکر کرد یاون روز تو منو قضاوت کرد -

 هر ،یزد یلیدادم، بهم س گهیدختر د هیرو به  تو

 و یو رفت یاز دهنت در اومد بهم گفت یحرف

 یمنم وقت دیشا ستین ی! مشکلیرو نداد جوابم

 یداشتم ول یرفتار نیحالت بودم همچ نیا تو

 اگه قرار بود بهت یبا خودت فکر کرد اصالً 

 دختر رو با خودم سر نیکنم چرا ا انتیخ



 آوردم؟  قرارمون

  

 یرچشمیحرفش لبهام رو محکم گاز گرفتم و ز نیا با

 .نگاه کردم بهش

 !با اون بود حق

 نزدم تا حرفش رو یو حرف دمیکش یقیعم نفس کالفه

 .بده ادامه

 :فرستاد و گفت رونینفسش رو ب ینیحالت غمگ با

 بدم حیدهنم رو باز کنم و برات توض یچون نذاشت -

 !هیاون دختر که کنارم بود ک که

 اون روز خواهرم رو آورده بودم که با تو آشناش من

 .و بشناسه نهیمشتاق بود که تو رو بب یلیچون خ کنم

 !خواهرم افسانه بود اون

 یرو سرم خال خیآب  گید هیحرفهاش حس کردم  با

 !کردن



 اون دختر اون روز که کنارش یعنی...یعنی

 !...خواهرش بود؟بود

 .!.. شهی...نمباورم
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 انداختم و دستهام نییلرزون سرم رو پا یلبها با

 !شدیقفل کردم باورم نم گهیهم د یمحکم تو رو

 !شدیعنوان باورم نم چیبه ه اصالً 

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 یرفتار نیمن هم بودم همچ دیشا ستیمهم ن -

 اون دختر خواهرم افسانه بود. دلش یول داشتم

 که با تو آشنا بشه. باالخره انقدر ازت خواستیم

 !هم عاشقت شدن گهیکردم که د فیتعر



 ً  نکهیا یمرد باشه که به جا تونهیآدم چقدر م هی واقعا

 داد؟یو دلخور باشه حق رو به من م ناراحت

 !هیبهت سا لعنت

 ؟یانقدر زود قضاوتش کن یتونست چطور

 :بود گفتم دهیچیصدام پ یکه تو یبغض با

 !خوامی...من...معذرت مریام -

 چیه دمتیکه با خواهرت د یشد، وقت یچ دونمینم

 بد شد یلیتو ذهنم خطور نکرد حالم خ یفکر

 دی! ببخشنمیکنارت بب گهیدختر د هیکه  تونستمینم

 از من بود.  اشتباه

  

 :دستم گذاشت و گفت ینزد فقط دستش رو رو یحرف

 .بهم نگاه کن -

 .نداشتم بهش نگاه کنم جرات

 !بگم بهتره شدیروم نم یعنی



 :گفت یبا لحن مهربونتر دوباره

 !لطفاً بهم نگاه کن -

 و سرم رو آهسته بلند کردم و دمیکش یلرزون نفس

 .نگاه کردم بهش

 ...سبز خوش رنگش یچشمها به
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 .آرام بخشش لب زد یصدا با

 !دوست دارم یلیخ -

 !حرفش چشمهام پر اشک شد نیا با

 ازت تشکر کنم بهخاطر بودنش؟  یچهجور ایخدا

  

 کردمیحس م گهیبه چشمهاش نگاه کردم که د انقدر

 !شهیداره تار م چشمهام



 :به سمتم گرفت و گفت یایمشک خودکار

 ازت داشته باشم! متعجب یادگاری هی خوادیدلم م -

 :گفتم

 !؟یایادگاریچه  -

 :چشم به خودکارش اشاره کرد و گفت با

 .تا بگم رشیبگ -

 رو که از دستش گرفتم، دست چپش رو به خودکار

 :گرفت و گفت سمتم

 !سیبنو یزیچ هی -

 :گفتم یشتریتعجب ب با

 ! ابروهاششهیبشه باالخره که پاک م یخب که چ -

 :باال انداخت و گفت رو

 !سیتو کارت نباشه بنو -

 در خودکار رو باز کردم و اول اسمم رو به متعجب

 نوشتم.  یسیانگل



  

"P" 

 من ساستیپر هیسا یچون اسم اصل گهید نیدونیم*

 .*نوشتمP  هم

 نوشته بودم کهیینوشتمش جا نکهیزد و بعد ا یلبخند

 .دیبوس رو

 :کرد و گفت یخندها تک

 !ارمیبه سرش م یچ ینیبیبعداً م -

 !بود بیغر بیعج کمیبرام  حرفش

 !بکنه مثالً؟ خواستیم کاریچ

 :به روش زدم و گفتم یمهربون لبخند

 رتوهانم؟یام -

 .که بهم کرد دلم رو لرزوند یعاشقانها نگاه

 !من؟ یجانم فرشته -

 :زدم و گفتم یخجول لبخند



 عاشقتم...  یلیخ -

 فصل_اول#
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 یکردم و با صدا یتک خندها رتوهانیحرف ام با

 نییرو پا یبه عقب برگشتم و زود گوش دهیترس ساشا

 .آوردم

 :در هم گفت یاخمها با

 ؟یزنیحرف م یبا ک یدار -

 :لرزون گفتم ییلبها با

 ...من که زه،ی...چی...چیچ -

 :به سمتم اومد و گفت یعصبان افهیق با

 !تویبده به من گوش -



 :قدم عقب رفتم و گفتم کیترس  با

 !زدمیحرف نم یداداش به خدا با کس -

 :گفت یبلندتر یصدا با

 !و بده به من گفتم تیگوش -

 کردم و یبه گوش یدهنم رو قورت دادم و نگاه آب

 .و نامحسوس تماس رو قطع کردم عیسر

 بلند قلبم یانداختم و با استرس به صدا نییرو پا سرم

 دادم.  گوش

  

 !آبروم رفت کف پام ایخدا

 :رو محکم گاز گرفتم و گفتم لبهام

 ...یکنیکه تو فکر م یدداش اون طور -

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 !هیبده به من سا تویحرف نزن گفتم گوش -

 !دونمینم کردمیم کاریچ دیبا



 رو به سمتش یترسون گوش یاسترس و چشمها با

 .رو از دستم چنگ زد یکه با خشم گوش گرفتم

 رتزدهیبود ح رتوهانیکه ام یگوش یاسم رو دنید با

 !شد رهیخ بهم

 ..!.داد رتیدفعه جاش رو به ح هی تشیعصبان
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 که مردمک یشد و درحال رهیبهم خ رتیح با

 :گفت د،یلرزیم چشمهاش

 ...توهان؟! ریام -

  

 !بهش نگاه کنم شدیخجالت روم نم از

 انقدر متعجب شده بود؟ یچ از

 کنه و دعوام یخشمش رو سرم خال نکهیا عوض



 تعجب یلیمن خ یفقط تعجب کرده بود و برا کرد،یم

 !بود آور

 از دستش افتاد و با میدهنم رو قورت دادم که گوش آب

 .به موهاش زد یو بهت چنگ یکالفگ

 لبهاش یبگه ول یزیسمتم برگشت و خواست چ به

 رفت و رونیاز اتاقم ب عیمحکم به هم فشرد و سر رو

 ..!.بهت تنها گذاشت ایدن هیرو با  من

 یافسانه_شاه#

 .ورق زدم و نق زدم یحوصلگیرو با ب کتابم

 !افسانه توروخدا مثل آدم بخون -

 که باز نیبه هم فشردم و هم هیرو چند ثان چشمهام

 اومد.  میبه گوش یامکیپ کردم

  

 برش داشتم عیهمون سر یساشاست، برا دونستمیم

 .شدم امشیبا ذوق مشغول خوندن پ و



 !"کافه باران یایبا داداشت م گهیساعت د هی"

 رهیخ یابروهام رو باال انداختم و به گوش متعجب

 .شدم

 ؟یچ یعنی

 !اونم با داداشم؟ یو با لحن دستور یسالم چیه بدون

 با خانوادهش صحبت کرده؟ نکنه

 برات یخبر خوب گفتیفکر نکنم چون اونموقع م اما

 !دارم

 که موهام یتختم بلند شدم و درحال یدلشوره از رو با

 از اتاقم زدمیبود، کنار م ختهیم ره هاشون یکه رو رو

 که تو اتاقش بود رتوهانیرفتم و به سمت ام رونیب

 .کردم حرکت

 رو میشونیکه پ یرو به هم فشردم و درحال لبهام

 به در اتاقش زدم و منتظر موندم یتقها خاروندم،یم

 .بده جواب



 گفت:  یخش دار یصدا با

  

 بله؟ -

 .کردم و در اتاق رو باز کردم و داخل شدم یاخم

 دهیتخت دراز کش یزدم و بهش که رو هیدر تک به

 .شدم رهیو چشمهاش رو بسته بود خ بود

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی

 !غرق شده؟ هاتیشتشده؟ ک یچ -

 :گفت گرفته

 !حرفت رو بزن افسانه -

 .شدم رهیرو جلو دادم و مظلوم بهش خ لبهام

 .رو صاف کردم و لب زدم صدام

 گهیساعت د هیداده بود، گفت تا  امیساشا بهم پ -

 !کافه باران نیایب

 زیخ میکه ن یچشمهاش رو باز کرد و درحال متعجب



 .شد رهیبهم خ شد،یم

 من و تو؟ یعنی ن؟یایب -

 :کج کردم و گفتم یرو کم سرم

 اوهوم!  -

  

 .نشست شیشونیپ یرو یمحو اخم

 داره؟ کارمونیچ یدیازش نپرس -

 تکون دادم که با نینزدم و سرم رو به طرف یحرف

 :بلند شد و گفت یکالفگ

 .میفتیخب برو آماده شو راه ب لهیخ -

 .رفتم رونیمکث سرم رو تکون دادم و از اتاقش ب با

 ...سمت اتاق خودم رفتم و مشغول آماده شدن شدم به
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 داره و کارمونیشدت کنجکاو بودم بدونم ساشا چ به

 !افتاده یاتفاق چه

 از م،یو گوش فیو با برداشتن ک دمیبه لبم کش یدست

 .خارج شدم اتاقم

 ریکفشهام شدم و تو باغ منتظر ام دنیپوش مشغول

 .موندم

 که کاپشنش رو تو تنش مرتب یدرحالبعد،  قهیدق چند

 به سمتم اومد و با سر اشاره کرد سوار کردیم

 بشم.  نشیماش

  

 رو راه نیماش نکهیو بعد از ا میسوار شد حرفیب

 ...به سمت کافه حرکت کرد انداخت،

 ی_شاهرتوهانیام#

 کافه پارک کردم و با افسانه ازش یرو جلو نیماش

 .میشد ادهیپ



 به سمت یبه موهام زدم و با عصاب خورد یچنگ

 .میحرکت کرد کافه

 یدفعه صدا هی زدمیحرف م هیکه داشتم با سا یموقع

 !اومد و بعد تماس قطع شد داداشش

 ازش نداشتم و نگرانش یاون موقع تا حاال خبر از

 !بودم

 میایشده؛ گفته بود ب یساشا که معلوم نبود چ اآلنم

 ! نجایا

  

 در کافه رو باز کرد و واردش شد که من هم افسانه

 .بندش داخل کافه شدم پشت

 ساشا و دنیدورتادور کافه انداختم که با د ینگاه

 که کنارش بود، حس کردم قلبم از حرکت یدختر

 !ستادیا

 !کنه؟یم کاریچ نجای...اهیسا



 .لب زد رتیبا ح افسانه

 ر؟یام هستیاون...اون سا -

 و کردیت به من نگاه مدرهم داش یبا اخمها ساشا

 !شکار بود یحساب

 از چهرهش یبود و ناراحت نییسرش پا هیسا اما

 !بود مشخص

 خواهر و گهیو ساشا، با هم د هیسا یعنی...یعنی

 !برادرن؟

 !چطور ممکنه؟ ی...ولیول

 دهنم رو قورت دادم و با افسانه به سمتشون آب

 . میکرد حرکت

  

 :گفت یلرزون یافسانه با صدا م،یدیبهشون رس تا

 !سالم -

 سرش رو بلند کرد و بهمون عیسر هیسالم داد، سا تا



 .شد رهیخ

 !مشخص نبود یزیچ ینگاهش جز ناراحت تو

 !از چه قراره انیجر دونستیخودش م پس

 یعصبان ینگاهش رو من سر خورد، ساشا با صدا تا

 :گفت یخش دار و

 !نینیبش ک،یعل -

 قیجمع ساشا بود و من رف نیحال حاضر بزرگ ا در

 یرو حرفش حرف تونستمینم دونستمش،یم خودم

 !بزنم

 نگاهش کنم روبهروش نشستم و سرم رو نکهیا بدون

 .انداختم نییپا

 :و گفت دیکش یقینفس عم رتیبا ح افسانه

 چه خبره؟ نجایا یبگ شهیساشا م -

 زد و گفت:  یپوزخند ساشا

  



 عشق خان داداشت خواهر زم،یعز یچیه -

 !بندهست

 تونستیکه م ییسرش رو تا جا هیحرفش سا نیا با

 ..!.نزد یانداخت و حرف نییپا

 فصل_اول#
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 کردیم یکه سع ییشد و با صدا رهیخشم بهم خ با

 :کنه تا بلند نشه، گفت کنترلش

 خواهر هیسا یدونستیمن باور کنم تو نم یعنی -

 ؟یشد ارتباط و باهاش تو  منه

 زد به خودم اومدم زیکه به م ینزدم که با مشت یحرف

 .شدم رهیبا شرم بهش خ و

 !رتوهانیباتوام ام -

 !نگران بود یحساب افسانه



 :گفتم یگرفتها یصدا با

 !گرفتمیاول از تو اجازه م دونستمیاگه م -

 زد و گفت:  یپوزخند

  

 .یجمع کن توروخدا! امکان نداره ندونسته باش -

 .کرد یونیپا در م افسانه

 خواهر هیکه سا دونستیواقعاً نم ریساشا جان ام -

 !گفتیحتماً بهت م دونستی! اگه متوئه

 :گفت زیآم هیصاف تو چشمهاش نگاه کرد و کنا ساشا

 میپنهون کرد هیکه خودمون از بق یهمون طور -

 گفتن؟یم نایا یکنیم فکر

 :بهش کرد و گفت ینگاه مین افسانه

 رتوهانیمن و تو رو ام یارتباط  م،یما فرق داشت -

 !یدیرو هم تو فهم هیو سا ریام یارتباط  د،یفهم

 خواستیم ری! اگه امایکنار اومد توام کنار ب ریام



 نگاهت تو گهیبشه و نزاره د یرتیغ تونستیم

 چون خودش عاشق بود ما رو یول فته،یب نگاهم

 !کرد درک

 :سکوت کرد و دوباره گفت یکم

 یسرزنش کردنشون خودتو بزار یبهتره به جا -

  نیا یکه اونا هم عاشقن، ول یو بفهم جاشون

  

 رو داره بهم یهمه چ نمونهیکه ب یایلعنت نهیک

 !زهیریم

 .شد رهیآهسته سرش رو بلند کرد و بهمون خ هیسا

 :به موهاش زد و گفت یچنگ یبا کالفگ ساشا

 یچیه تیاز واقع ن،یدونینم یچیشما ه -

 !نیدونینم

 !داشت دیتاک یلی" خیچیکلمه "ه رو

 :نگاه کرد و گفت هیبه سا افسانه



 بوده که ما ریتو ام نیب یزیچ زمیجان عز هیسا -

 داداش خانتون خبر دارن؟ میندار خبر

 یزیتکون داد و چ نیبا خجالت سرش و به طرف هیسا

 !نگفت

 :با سماجت بهش نگاه کرد و گفت افسانه

 ؟یگیم یپس چ -

 !که ساشا زد، حس کردم روح از تنم جدا شد یحرف با

 ! نییما یعمه یه هاشما دو نفر بچ -

  

 زده رتیهم ح هی" که سا؟یگفت "چ یجور افسانه

 !کردیبه ساشا نگاه م فقط

 که...؟ یچ یعنی...یعنی

 فصل_اول #
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 .به موهام زدم و زمزمه کردم یچنگ رتیح با

 !شهیباورم نم ایخدا -

 :زد و گفت یپوزخند تلخ ساشا

 ماست و پدرهامون به خاطر یبله مادر شما عمه -

 دشمن گهیپرست بودن پدر شما با هم د پول

 !شدن

 :گفت رتیبا ح هیسا

 !؟یگیم ی...داریداداش..تو چ -

 چقدر ستین ادتی ی! بچگهیگذشته رو سا اریب ادتی -

 و به خونشون رفت و میکردیم یو افسانه باز ریام با

 رو گفت! عمه خاتون تیآقاجون بهم واقع م؟یداشت آمد

 تو انیجر هیو افسانهست و به خاطر  ریام مادر

 آقاجون از پدرشون پول خواسته و چون از  گذشته

  



 به یو دشمن ارتباط و  ریپول پرست بوده گفته خ بس

 !اومده وجود

 !اومدیرو سرم فرود م یدرست مثل پتک حرفهاش

 !رو ندارم یبدبخت نیطاقت ا گهید یکیمن  ایخدا

 که خودمون رو ادهیز نهینفرت و ک نیو انقدر ا -

 یکیکدوم به عقد اون  چیه زارنیهم نم میبکش

 !ادیب در

 حس کردم قلبم دنشیافتاد، با د هیکه به سا نگاهم

 .دیلرز

 !افتاد زیم یهم افتاد و رو یرو پلکهاش

 !شده بود هوشیب

 .زد و صداش زد یغیج افسانه

 بلند شدم و خواستم بغلش کنم که عیسر ینگران با

 .بغلش کرد عیبهم انداخت و سر ینگاه چپ ساشا

 !مارستانیب برمشیم -



 از کافه عیبهمون محل بزاره سر نکهیبعد بدون ا و

 شد!  خارج

  

 یو رو کردنیداشتن زل زل بهمون نگاه م مردم

 !بودن عصابم

 .دمیبلند شدم و پشت سرشون دو زیخشم از پشت م با

 .ومدیم یپشت سرم داشت با نگران افسانه

 :بگم که گفت یزیو خواستم چ دمیسمت ساشا دو به

 !یایب یحق ندار ییجا -

 .خشم داد زدم با

 وجود داشته باش و کمیهمه طلبکار نباش!  نیا -

 نیاز ا زاشتمیم دیطور بود نبا نیکن. اگه ا درکم

 !ینیواهرمم بببعد اصالً رنگ خ به

 !حرفم رنگ نگاهش عوض شد نیا با

 ستادهیکنارم ا یو ناراحت یکه با نگران یافسانها به



 .شد رهیخ بود

 !خوند شدینم یزیچ ینگاهش جز دلتنگ تو

 پشت یرو صندل هیسرش رو تکون داد و سا فقط

 .خوابوند نشیماش

 گفت:  شد،یم شیکه سوار ماشن یدرحال

  

 !ستیاآلن وقت بحث ن -

 نگرانم عشقم رو با یبعد گاز داد و مقابل چشمها و

 .!.برداشت و رفت خودش

 فصل_اول#

 _رادانیرا#
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 .خراب صداش زدم یحال با



 به ن؟یلحظه صبر کن هی شهیخانم توروخدا م هیسا -

 .کارتون دارم موال

 :خشم به سمتم برگشت و گفت با

 !بگم دست از سرم بردار؟ هان؟ یبه چه زبون -

 :انداختم و گفتم نییسرم رو پا یناراحت با

 رونیاز قلبم ب گمیم یبه همون زبون که هر چ -

 !یرینم

 :زد و گفت یصدادار پوزخند

 !ولم کن بابا -

 . دمیکاپنش رو کش یگوشه عیبره که سر خواست

  

 حرص به سمتم برگشت و کاپشنش رو محکم از با

 .دیکش دستم

 !ولم کن گفتم -

 .خشم داد زدم با



 !یبارم که شده به حرفام گوش کن لعنت هیواسه  -

 هم یزیچ یباز یمگه جز چرت و پرت گفتن و الش -

 ؟یبلد

 !آره بلدم -

 .دیبه صورتش کش یزد و دست یطعنه دار پوزخند

 ییصورتش خودنما یزخم اون شب رو یهم جا هنوز

 !کردیم

 .شد رهینزد فقط با حرص بهم خ یحرف

 بهتر یلیمن...من دوست دارم خودت خ هیسا -

 عشق هی دیکه با هی! گناه من بدبخت چیدونیم

 یبه حرف خوامیطرفه رو تجربه کنم؟ ازت م کی

 !یخوب فکر کن زنمیم که

 نگاهش رو ازم گرفت که گفتم:  یکالفگ با

  

 شنینم یراض گهیخانوادهم د کنمیم یهر کار -



 تو یهم خانواده انیاگه ب ت؛یخواستگار انیب

 !کردم یفکر هی! من...من زارنینم

 :بگه که گفتم یزیشد و خواست چ رهیبهم خ متعجب

 !میباهم فرار کن ایب -

 شکستن قلبم یصورتم زد، صدا یکه رو یایلیس با

 .دمیشن رو

 :رو محکم به هم فشردم و تو دلم گفتم لبهام

 !داشتم نمیاز ا شتریتوقع ب -

 کارت، حالم ازت بهم فقط خفه شو و برو رد -

 !خورهیم

 :لرزون گفتم ییلبها با

 از اون بچه سوسول خوشت خورهیاز من بهم م -

 اد؟یم

 :به سمتم برگشت و گفت تیعصبان با

 !! برات متاسفمینداره عوض یربط چیبه تو ه -



 که بهم کرد، رفت!  یبعد با نگاه تاسف بار و

  

 .به موهام زدم و با بغض داد زدم یخشم چنگ با

 ...بار داد زدم چند

 !سنگدل شدم هیکه عاشق  یبه من لعنت

 !به خدا منم آدمم د

 ست؟ین تیچرا حال هیبدبخت هم دل دارم، آدمم سا من

 نیزم یصورتم گذاشتم و رو یرو جلو دستهام

 .نشستم

 ای دیدیمن رو م یبود، کس فیکث نیمهم نبود زم برام

 !یگهاید زیچ هر

 .خواستیفقط دلم اون رو م اآلن

 تا باهام مهربون باشه و عشقم رو خواستیرو م اون

 .کنه قبول

 ..نکبت بار یزندگ نیتو ا تف



 ♀ .ریو صبح جمعهتون بخ سالم

 !نرفته؟ ادتونیکه  مصاحبه

 .دیهمهتون باش گهیساعت د هی

   

  

 

 

 فصل_اول#

 _زندهیسا#
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 .بهش نگاه کردم نیبانو نشستم و غمگ شیپ

 !که باهاش راحت بودم فقط اون بود یکس تنها

 شیپ میآشنا شده بودم، باهاش اومد ریتازه با ام یوقت



 .کردم شیرو معرف ریو بهش ام بانو

 لشیتحو یدوست داشت و حساب یلیرو خ ریام

 !دیایبهم م یلیخ گفتیو م گرفتیم

 رو لبش یفقط لبخند تلخ دشیدیهروقت م یول

 .نشستیم

 .دونستمیرو هم نم لشیدل

 رو هم که بهش گفته بودم از هم اون لبخند موضوع

 .زده بود یتلخ

 .بود آقاجون

ر  ِ 

 ماد بانو

 .نقش بست ریذهنم دست ام یلحظه تو هی

 دستش اول اسمم یاون روز رو نکهیرو بعد ا دستش

 کرده بود.  ینوشته بودم خالکوب رو

  



 !فلز داغ هی با

 .زدم و به بانو که صدام زده بود نگه کردم یلبخند

 .قشنگم یهینباش دخترم! خدا بزرگه سا نیغمگ -

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 .نگرانم یدلم گرفته و حساب یلیبانو، خ دونمینم -

 ساشا یتالشها یدرسته خبر ندارم ول ریام از

 افسانه دارم یبرن خواستگار نکهیا یبرا رو

 دیشد یلیخ یمخالفتها نطوری. همنمیبیم

 آقاجون یول زنهینم ی! مامان جون حرفآقاجون

 شونیدشمن لیدل دونمی. نمکنهیمخالفت م یلیخ

 ؟یدونیشما م ه،یچ

 !دونمیمثل ساشاست م رمیام

 دخترم؟ یاز کجا مطمئن -

 !دیحرفش دلم لرز نیا با

 .شدم رهیخ یرو بلند کردم و بهش با نگران سرم



 کرده بودم که حد نداشت!  الیروزا انقدر فکر و خ نیا

  

 متعجب بهش م،یزنگ گوش یکردم که با صدا یپوف

 .کردم نگاه

 !بود رتوهانیام

 .دلشوره برداشتم و جواب دادم با

 ر؟یبله ام -

 نمت؟یامروز بب شهیم ه،یسالم سا -

 !ختیر یلحن صداش دلم هر با

 ؟یعنیافتاده بود  یاتفاق

 رهیرو به هم فشردم و به بانو که متفکر بهم خ لبهام

 .بود نگاه کردم شده

 باشه، ساعت چند؟ -

 دنبالت؟ امیب ای. یشگیهم یپنج، همون جا -

 .امیخودم م -



 :گفت یگرفتها یصدا با

 !باشه منتظرتم -

 بوق آزاد گوشم رو یبعد تماس رو قطع کرد و صدا و

 کرد.  پر

  

 ..!.زدیشور م یلیخ دلم

 فصل_اول#
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 آهسته به یو با قدمها دمشیاسترس از دور د با

 .حرکت کردم سمتش

 !شستنیدلم انگار داشتن رخت م تو

 یناراحت لیدل دونستمیداشتم و واقعاً نم دلشوره

 !باشه تونستیم یچ رتوهانیام



 .خودم رو حفظ کنم یکردم خونسرد یسع

 و با ستادمیا نیهم یبود، برا دهیمن رو ند هنوز

 قیو چند تا نفس عم دمیبه صورتم کش یدست یکالفگ

 .دمیکش

 !آروم باشم تونستمینم کردمیم یهرکار

 .به خودم جرأت دادم و به سمتش رفتم باالخره

 به دستش که ینشسته بود و با ناراحت مکتین یرو

 .کردیکرده بود نگاه م یرو خالکوب اسمم

 :لب گفتم ریمکث کنارش نشستم و ز با

 !ریامسالم  -

 صدام جا خورد!  دنیتو فکر بود که با شن یانقدر

  

 :گفت یگرفتها یبه سمتم برگشت و با صدا عیسر

 ؟یاومد یعه ک -

 :به دستش کردم و گفتم ینگاه مین



 !یدینفهم یاآلن، انقدر تو فکر بود نیهم -

 .و صاف نشست دیبه موهاش کش یدست کالفه

 .رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه قهیدق چند

 :رو تو هم قفل کردم و گفتم دستهام

 ؟یحرفت رو بزن یخواینم -

 .و با غم زمزمه کرد دیکش ششیبه ته ر یدست

 !شروع کنم یچجور دونمینم -

 یو حرف میشد رهیبه هم خ هینگفتم، چند ثان یزیچ

 .مینزد

 !بخونم تونستمیحرفها رو م یلینگاهش خ تو

 خواستیم یحدس بزنم چه حرف تونستمیواقعاً نم اما

 .بزنه

 کرد و گفت:  سیو خ لبهاش

  

 مون با خبرارتباط که داداشت از  یاز وقت هیسا -



 و صد البته سختتر تریجد کمیاوضاع  شده،

 .شده

 .لب زدم ینگران با

 خب؟ -

 .دیرو ازم دزد نگاهش

 سخت تونستم با خانوادهم یمن امروز بعد کل -

 مخالفت کردن و یلیکنم، اما...اما اونا خ صحبت

 !ستنیاونا در حد ما ن گفتن

 .نگفتم یزیشدم و چ رهیبهش خ یحس چیه یب

 دهیخواب یبزرگ یلیبغض خ هیواکنشم  نیپشت ا اما

 !بود

 .نگفتم یزیزدم و چ یتلخ پوزخند

 حاضرم یچقدر دوست دارم حت یدونیخودت م هیسا -

 ...مونـه هاخانواد طیشرا یهم برات بدم ول جونم

 ؟یجا زد دنیبار تالش کردن و نه شن هیبا  -



 کرد!  سکوت

  

 !دیلرزیم نگاهش

 :گفتم یناراحت با

 ساشا یدونیم ر؟یام یبار فقط جا زد هی نیبا هم -

 که زنهیم واریداره خودش رو به در و د یچجور

 خواهرت؟ یخواستگار انیقبول کنن و ب خانوادهم

 ...بار هی نیتو با هم اونوقت

 ..!.ریید سنیال کریسن ف یاوجور ک هیسا -

 !ریید سنیال کریسن ف یاوجور ک هیسا*

  !ستین یکن �� یاونطور که تو فکر م هیسا

 فصل_اول#
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 :حرص گفتم با



 ها؟  ت؟یعاشق یبود ادعا نیا ه؟یپس چجور -

  

 یدستهام رو تو دستهاش گرفت و سع یکالفگ با

 آرومم کنه کرد

 هنوز برام گنیاونا م ست،ین نیفقط ا یول هیسا -

 ...زودهـ ازدواج

 و دمیکش رونیرو محکم از دستهاش ب دستهام

 :گفتم شدمیکه بلند م یدرحال

 تو راه خوادی! بگو دلم نمارین یالک یبهونه -

 به چه نیبکشم. من احمق رو بب یسخت یعاشق

 !دل خوش کردم یآدم

 به موهاش یایانداخت و چنگ عصب نییرو پا سرش

 .زد

 :که زدم، گفتم یپوزخند تلخ با

 نیهمچ کردمیفکر نم ر،یواقعاً برات متاسفم ام -



 !یباش یآدم

 یخوایم یبه بعد چجور نیاز ا نمیبگو بب شناختمت،

 ؟یرو بهم ثابت کن خودت

 هر یبه جا رمیم یجور هی یول ت،یاز زندگ رمیم من

 ! یکن یعاشق دوتامون

  

 نکهیبهم نگاه کرد اما بدون ا عیحرفم سر نیا با

 ییبهش بندازم، برگشتم و با بغض و چشمها ینگاه

 !دمیلبالب اشک بود، دو که

 !صدام بزنه تا نرم اینکرد نگهم داره  یسع

 !نبود نیما ا حق

 بار تونسته بودم عاشق بشم هیکه تو عمرم  یمن حق

 !نبود نیا

 ...زجرآور نبود یزندگ نیمن بدبخت ا حق

 کنم؟ رونشیاز دلم ب یچجور ست،ین انصاف



 کنار یو با حال خراب ستادمیگوشه ا هیهق هق  با

 .رو سر دادم هیسر خوردم و گر وارید

 :گفتمیم دیبود که بود که با نجایا

 یبه من گفت دم،یدیتو رو م یداریخواب و ب ونیم"

 سر ی! گذاشتیعاشق که عشق داره گرفتار نشو

 شهیچگونه م دونمینم یشونهم به من گفت یرو

 نشو عاشق، نباش یزاریب یایدن نیشد تو ا عاشق

 عشق چه  یب یول یدوستم دار ینگو حت عاشق؛

  

 یعشقم را با تو زندگ یکه قصه یکرد؟ من یخواه

 ..!".کردم

 :قلبم گذاشتم و گفتم یرو با درد رو دستم

 ..!.مونمیمن تا آخر عمر عاشقت م یول -
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 رو نوشیدنیسرخ  یشدم و با چشمها ادهیپ نمیماش از

 .دمیبردم و سر کش باال

 !خندهم گرفت ش،یتلخ از

 !زهرمارم که تلختر نبود یزندگ از

 !چقدر بد کرد چارهمیبه من و خواهر ب یزندگ

 رو سر نوشیدنیگلوم بود دوباره  یکه تو یبغض با

 !نیزم دمشیکوب تیدفعه با عصبان هیو  دمیکش

 .ن داد زدمخشم رو به آسمو با

 بشکنن خدا ینطوریا یواقع یقرار نبود عاشقا -

  یواقع یو با عاشقا نکاریچرا ا فهممینم ته؟یحال

  

 ! منشدیخوب م یلیخ دونستمی! اگه میکنیم

 یبگه من شرمندهم ول یول نمشیکه برم بب حقمه

 بهم بگه پدرم داره ریدارم و ام خواستگار

 نیحقه ا نیکه ازدواج کنه؟ ها ا کنهیم مجبورش



 نتونه خانوادهش و ریحقه که ام ه؟یلعنت یزندگ

 خواهرم رو خوشبخت کنه؟ حقه ادیکنه تا ب یراض

 ما چهار نفر اثر یچند نفر رو زندگ یدشمن که

 !اصالً؟ با توام یشنویخدا؟ م بزاره

 زانو نیزم یو رو دمیچند ضربه به سرم کوب محکم

 .زدم

 و زمان رو به هم نیزم خواستیخشم دلم م از

 !بدوزم

 صدام در گهیو د سوختیداد زدم که گلوم م انقدر

 !ومدینم

 :لب گفتم ریز یگرفتها یو صدا هیگر با

 یکیعروس  خوادیعشقم م یمن عاشق بودم، ول -

 ...قرارهیبشه! خواهرم عاشق بود، ول گهید

 بشه!  گهید یکی عروس

  



 هق یو صدا دمیکوب نیزم یرو یرو با ناراحت سرم

 بود که اون اطراف یناراحت کنندها یتنها صدا هقم

 ..!.دیچیپیگوشم م تو

 _زندهیسا#

 دو_هفته_بعد#

 اتاقم نشسته بودم و داشتم دفتر خاطرات یگوشه

 !خوندمیبا افسانه رو م مشترکم

 و میبردیدفتر رو با خودمون م نیا یگاه هردومون

 !مینوشتیسخت م یروزها نیعشقمون و ا از

 یزیتا اون هم چ دمشیدیدو هفته بود نم گهید یول

 !سهیبنو

 یقیکه به در اتاقم خورد، نفس عم یتقها یصدا با

 نکردم.  یو کار دمیکش

  

 !و سحر بودن ساشا



 نیزم یبه سمتم اومد و کنارم رو یبا ناراحت ساشا

 .نشست

 رهیبهمون خ یهم در اتاقم رو بست و با ناراحت سحر

 .شد

 یول آوردیکم کم داشت به گلوم هجوم م بغض

 .اشکهام رو گرفته بودم زشیر یجلو سرسخت

 که رهیخواست دست دراز کنه و دفتر رو ازم بگ ساشا

 .زمزمه کردم یگرفتها یصدا با

 دفتر رو فقط من و افسانه نیدست نزن، ا -

 !میخونیم

 .زد و صاف نشست یتلخ لبخند

 هم بد شکسته بود.!.. یلیکمرش شکسته بود؛ خ یول
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 شدم و گفتم:  رهیلرزون به سحر خ ییلبها با

  

 ؟یدیبهم م یقول هی -

 !بود سیخ چشمهاش

 :گفت تیمظلوم با

 ؟یچ -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 !وقت عاشق نشو چیه -

 هیدهنش گذاشت و با گر یحرفم دستش رو رو نیا با

 !اتاقم خارج شد از

 .با غم لب زد ساشا

 چقدر سخته؟ یدونیم هیسا -

 .نزدم و بهش گوش دادم یحرف

 یتونیعشقته م یفردا عروس یبفهم نکهیهه ا -

 چقدر سخته؟ یبفهم



 .شدم رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 :گفتم یلبخند تلخ با

 میخوایکه ما م یهمون طور شهیسرنوشت هم -

 اگه افتاد من رو ببخش.  ی! هر اتفاقرهینم شیپ

  

 .بعد بلند شدم و با برداشتن دفتر از کنارش گذشتم و

 ..!.دیم غلته هاگون یو اشکهام رو  گذشتم

 _رادانیرا#

 رونیزدم و دودش رو ب گاریبه س یقیعم پک

 .فرستادم

 که یبودم که حال الیروزها انقدر تو فکر و خ نیا

 !دمیفهمیرو نم داشتم

 و شدمیم هیاز قبل دلتنگ سا ترشیب بیروزها عج نیا

 !ستیحالش اصالً خوب ن کردمیم حس

 که شده بود یهرچ یافتاده ول یچه اتفاق دونستمینم



 نبود!  خوب

  

 که صدام زد، متعجب و هول یکس یدفعه با صدا کی

 .عقب برگشتم به

 !شدینم باورم

 !بود هیسا

 که یانداختم و درحال نییرو پا گاریس یدستپاچگ با

 :گفتم کردم،یم یسرفها تک

 !دییبله جانم بفرما -

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین یسرد با

 .باهات صحبت کنم خواستمیسالم! م -

 !دیکه زد دلم لرز یحرف با

 :رو به هم فشردم و گفتم لبهام

 .سالم، بله حتماً در خدمتم -

 :شد و گفت رهیچشمهاش خ تو



 ؟یهنوز هم سر حرفت هست -

 !بهم وارد شد یحرفش شک بزرگ نیا با

 حرفم؟

 ... یعنی

  

 :تعجب گفتم با

 ...شمـیمتوجه...نم -

 :گفت یو با کالفگ دیحرفم پر وسط

 شه؟یم یبعدش چ می! فرار کنمیفرار کن ایب یگفت -

 :دهنم رو قورت دادم و با مکث گتم آب

 ...ـیزنیحرفو م نیشده ا یزیچ -

 :گفتم عیخواست بره که سر یکالفگ با

 نداشتم. خب اگه یمنظور دینه نه صبر کن! ببخش -

 که قبول کنن با هم شنیمجبور م میکن فرار

 !میکن ازدواج



 .شد رهیتو چشمهام خ یسمتم برگشت و بدون حرف به

 .تو بدنم نشست یکه زد، لرز یدفعه با حرف کی

 ...؟میفرار کن یک -
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 :رو به هم فشردم و گفتم لبهام

 ن؟یرو گرفت میتصم نیکه ا شدهیبدونم چ شهیم -

 شد.  رهیرو ازم گرفت و به کفشهاش خ نگاهش

  

 !ستیمهم ن -

 .شدم رهیدهنم رو قورت دادم و بهش خ آب

 !یهروقت تو بخوا -

 یوصف نشدن نیریحس ش هیته دلم  یبودم ول نگران

 !بود دهیچیپ



 کرد،یکه داشت به سمت عمارتشون حرکت م یدرحال

 :گفت

 فکر کن بعد خبرم کن. هرچه زودتر زیهمه چبه  -

 !بهتر

 !بعد داخل عمارتشون شد و رفت و

 .و ابروهام رو باال انداختم دمیبه گردنم کش یدست

 !بیعج چقدر

 تا کردمیم لیتحل هیرو همش با خودم تجز حرفهاش

 .رمیبگ یدرست میتصم بتونم

 میفکر کردن و تصم یکنم دو روز وقت برا فکر

 بود.!..  یگرفتن کاف درست

  

 یافسانه_شاه#

 که داخل نهیروح به خودم تو آ یسرد و ب یچشمها با

 .شدم رهیعقد بود خ سفره



 !بود یباور نکردن هه،

 سر سفره شناختمشیکه نم بهیمرد غر هیکنار  من،

 !عقد

 !بشه ینطوریقرار نبود ا یول

 که به یمرد هیبشه ساشا نه  میبود مرد زندگ قرار

 !قرار بود باهاش ازدواج کنم زور

 زدم تا مخالفت کنم و بگم من شیرو به آب و آت خودم

 هیاما حرف آقاجون فقط  کنم،یزور ازدواج نم به

 !بود کلمه

 !"یمخالفت کن یحق ندار"

 مخالفت کردن از حرف آقاجون چه دونستمیمن م و

 داشته باشه.  تونستیم یعاقبت

  

 کاریچ یلو دیکشیساشا پر م یداشت برا دلم

 بکنم؟ تونستمیم



 .ومدمیدر م گهینفر د هیبه زور به عقد  داشتم

 خودم ناراحت یهم برا د،یترکیداشت از غصه م قلبم

 !هیو سا ریام یهم برا بودم

 بودم و دهیچیرو محکم به دور دسته گل پ دستهام

 .کردمیم یخودخور داشتم

 !خودم رو دار بزنم خواستمیم

 !نداشتم...جرأتش رو اصالً یول

 و دیچیپیسرم مثل ناقوس مرگ م یعاقد تو یصدا

 ً  !نداشتم ومدیکه از دهنش در م یاز کلمات یدرک واقعا

 که از بازوم گرفته شد، از فکر در یزیر شگونیو با

 .اومدم

 !بود دخترخالم

 !که جواب بله رو بدم گفتیم داشت

 بغض یهم فشردم و با صدا یرو محکم رو چشمهام

 لب زدم.  یدار



  

 !بله -

 چارهمیشد که قلب ب نیبلند شد و ا هیکل زدن بق یصدا

 خون ارشی یخلوت خودش تا موقع مرگم از دور تو

 ..!.کرد هیگر
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 رهیخ یپف کرده و خسته، به در عمارت یچشمها با

 گهیمرد د هیبودم که عشقم داشت عروس  شده

 !شدیم

 شده بود و رهیبهم خ یاز دور با ناراحت رتوهانیام

 !کردینم یکار

 .نبود یکیخودش خوشتر از من  حالش



 ...یول

 .کردیافسانهم رو م یقراریداشت ب یلیخ قلبم

 !دلم رو بد لرزونده بود دنشیکه با د یعشق

 . گرفتمیکه با وجودش آروم م یعشق

  

 .لب زمزمه کردم ریدادم و ز رونیرو آه مانند ب نفسم

 زم؟یعز ییکجا بم،یغر ایدن هی -

 زمیتا چشامو تو چشمات بر ایب

 ینکرد ییخدا یدیدل بر نگو

 خواب چشمات با چشمام چه کرده نیبب

 زم؟یعز ییجا رو گشتم کجا همه

 زمیتا رگامو تو خونت بر ایب

 رو کن ریطلوع کن منو ز ایب

 !رفوع کن یجور هیزخمهامو  ایب

 و مبارکه گفتن مردها که بلند شد، هیکل زدن بق یصدا



 !شکتهم بدتر از قبل شکست کمر

 گذاشتم و از ته دل زار نمیفرمون ماش یرو رو سرم

 .زدم

 زار زدم که تو دلش اآلن داشت خون یعشق یبرا

 عشقش رو گهیدلم زار زدم که د یبرا کرد،یم هیگر

 قرار نبود داشته باشه...  کنارش

  

 زل زدم به جاده تا تو ،یکیچراغ برق تو تار ریت مثل

 ..!.یایب

 _زندهیسا#

 یعمارت خارج شدم و درحال یاسترس از در پشت با

 .حرکت کردم ابونیبه سمت خ دم،یدویم که

 دلشوره آب دهنم خشک شده بود و قلبم مثل از

 !زدیداشت پر پر م گنجشک

 !آخرش فکر نکرده بودم، چون مهم نبود به



 !دل شکسته و خستهم بود مهم

 ... بود که ییانتقام گرفتن از کسا مهم

 به سمتش رفتم و با نفس عیسر نش،یماش دنید با

 .در رو باز کردم و سوارش شدم نفس

 :بهش نگاه کردم و گفتم یچشم ریز

 سالم!  -

  

 که دنده رو یزد و درحال یلبخند خستها دنمید با

 :گفت کرد،یم عوض

 !سالم خانم -

 ینزدم و چشمهام رو بستم، سرم رو به صندل یحرف

 .که کردم فکر کردم یدادم و به کار هیتک

 !که ازش متنفر بودم یبا مرد فرار

 اونا هم گهید یول سوخت،یخانوادهم م یبرا دلم

 .کرده بودن خستهم



 .خانواده بودن، دل بچهشون براشون مهم بود اگه

 !من، چه ساشا چه

 عشقش رو یعروس سوخت،یداداشم بدتر م یبرا دلم

 !و شکست دیچشمهاش د یجلو

 ...بار نیهزارم یبرا

 :که گفت دیچشمم چک یاز گوشه یاشک قطره

 خاله دارم که قول هیاهر، اونجا  یروستا میریم -

 !نگه یزیچ یبه کس داده

 نزدم فقط کوتاه گفتم:  یحرف

  

 !یاخجی -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .کشهیچند ساعت طول م میبخواب، تا برس -

 .نگفتم و چشمهام رو محکمتر به هم فشردم یزیچ

 ..!.بعد از خواب یمثل خستگ دلتنگم



 !:باشهیاخجی* ��
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 :زدم و گفتم هیبه در اتاق سا یتقها

 رونیب کمی میپاشو امروز بر ؟یشد داریب ؟یآبج -

 .میبزن گشت

 ! ومدین ییصدا

  

 کردم و در اتاقش رو آهسته باز کردم و با یمحو اخم

 !مواجه شدم شیخال تخت

 ؟یعنی! کجاست وا

 ابروم رو باال انداختم و اتاقش رو کامل گشتم یتا هی

 مطالعهش روبه رو زیم یکاغذ رو کهیت هیفقط با  اما



 .شدم

 .چنگش زدم و مشغول خوندنش شدم عیسر

 !"دیدنبالم نگرد رم،یمن م "

 !دیشدم و رنگ از رخم پر رهیبه کاغذ خ رتیح با

 !خود خدا ای

 .داد زدم یبلند یصدا با

 ساشا؟ ؟ییساشا کجا -

 و در به در دنبال دمیدو رونیبا عجله ب هیاتاق سا از

 .گشتم ساشا

 و نوشیدنیبود و خودش رو با  یداخل انبار یاتاق تو

 !خفه کرده بود گاریس

 داد زدم.  هیسمتش رفتم و با گر به

  

 !ول کن به من نگاه کن نارویداداش توروخدا ا -

 :شد که با بغض گفتم رهیبهم خ گیجی با



 !فرار کرده هیسا -

 هیشد که  رهیزده بهم خ رتیحرفم چنان ح نیا با

 !نکنه سکته کرده باشه دمیترس لحظه

 :گفتم هیدهنم گرفتم و با گر یرو جلو دستهام

 یبا ک م؟یکجا دنبالش بگرد م؟یبکن دیبا کاریچ -

 کرده؟ کجا رفته اصالً؟ فرار

 بلند شد و دونه به دونه نیزم یخشم از رو با

 .کوبوند واریرو به د نوشیدنی یه هاشیش

 واقعاً داشت گهیکه د دیکوب واریرو انقدر به د مشتش

 !ومدیخون م ازش

 یریرو درآوردم و مشغول شماره گ میگوش هیگر با

 !شدم اما خاموش بود شمارهش

 .یوا یوا یوا

 ...؟ یریگیاز ما م یکه دار هیچه امتحان نیا ایخدا
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 .مبل نشسته بودم و تو فکر بودم یرو

 !نبود هیاز سا یخبر چیروز گذشته بود و هنوز ه دو

 گشته بود اما انگار هیدو روز دنبال سا نیتمام ا ساشا

 !نیشده بود رفته بود تو زم آب

 بود که قابل ختهیبهم ر یخانوادهمون جور اوضاع

 !نبود فیتوص

 !فرار کرده، سکته کرد هیسا دیفهم یوقت آقاجون

 به بعد نیاز ا تونهیفلج شد و دکتر گفت نم پاهاش

 .بزنه حرف

 با یباهامون مهربون نبود، ول ادیآقاجون ز هرچند

 !میخبر همهمون داغون شد نیا دنیشن



 ناراحت بود و کار هر روزش شده یلیجون خ مامان

 !هیگر بود

 و هیبودن که افسانه و سا دهیهمهشون فهم گهید

 بودن و هم ارتباط تو  گهیبا هم د رتوهانیو ام ساشا

 رو دوست داشتن.  گهید

  

 اومد و شمونیپ عیسر د،یخبر رو شن یوقت اریشهر

 .رفت هیسا دنبال

 یزن آقاجون تموم یه هایو کنا کهیطرف هم ت نیا از

 !نداشت

 یباهامون هم درد میناتن یخواهر و برادرا یول

 !کردنیم

 .و چشمهام رو محکم به هم فشردم دمیکش یقیعم آه

 بار بهش زنگ نیهزارم یرو برداشتم و برا میگوش

 !خاموش بود شیاما باز هم گوش زدم



 دنیمبل بلند شم که با د یخواستم از رو یکالفگ با

 .ستادمیکه با عجله داخل عمارت شد، ا ساشا

 !کرده دایبگه خواهرم رو پ خواستیم دلم

 .نداشت یانگار خبر خوب یول

 که با خشم میشد رهیدلشوره همه بهش منتظر خ با

 :گفت

 که شک ییکسا یبرا اریدو روزه من و شهر -

 انیرا میدیفهم یول م،یبهشون بپا گذاشت میداشت

ً یدق هم  زده!  بشیغصبح  شیدو روز پ قا

  

 .افتادم نیزم یو رو دیحرفش پاهام لرز نیا با

 به صورتش انداخت و با ناله اشک یجون چنگ مامان

 .ختیر

 !بده شیکرد دلدار یکنارش نشست و سع یهست

 !سخت بود باورش



 .به آقاجون که افتاد، حس کردم قلبم گرفت نگاهم

 .شده بود رهیحرف بهمون خ یحرکت، ب یجون، ب یب

 ییگونهش خودنما یکه رو یرد قطره اشک اما

 ..!.عذاب آور بود یلیخ کرد،یم
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 نگاه رونیاز اتاق نشسته بودم و داشتم به ب یگوشها

 .کردمیم

 .سرد بود یلیو هوا خ دیباریبرف م داشت

 و دهیخم یه هاکه با شون انیرا دنیدفعه با د کی

 شدم.  رهیلبش بود، بهش خ یکه رو یگاریس

  

 .دیکش گاریرفت و روش نشست و س ه هاسمت پل به



 بخاطر انتقام گرفتن از گفتیداشتم که بهم م یحس

 ...ینکنم، ول یبا احساساتش باز گرانید

 اتاق یاز تو ینازک یکردم و بلند شدم، پتو یپوف

 .رفتم رونیو از اتاق ب برداشتم

 بودم و دهیوقت بود اما نخواب ریشب بود و د نصفه

 !بود داریهم ب انیرا

 کفشهام، به دنیرفتم و با پوش رونیخونه ب از

 .رفتم سمتش

 میکفشهام، به سمتم برگشت و ن یصدا دنیشن با

 .بهم کرد ینگاه

 رو دور انداخت و گارشیاما آهسته س عیسر دنمید با

 .نشست صاف

 پتو رو روش انداختم و آروم نم،یبش نکهیاز ا قبل

 .نشستم کنارش

 شدم که رهیرو بغل کردم و به آسمون خ مه هاشون



 .منم انداخت یه هاشون یاز پتو رو رو یکم

 نزدم.  یلبم نشست اما حرف یرو یتلخ لبخند

  

 :گفت یخش دار یصدا با

 ه؟یحست به من چ -

 ..!.سکوت

 .آشفتهش زد یبه موها یو چنگ دیکش یقیعم نفس

 !عقد یبرا اد،یفردا به عاقد گفتم ب هیسا -

 !دیحرفش قلبم لرز نیا با

 ...اما فتهیاتفاق م نیزود ا ای رید دونستمیم

 !رو نداشتم شیآمادگ هنوز

 :دهنش رو قورت داد و گفت آب

 خبر یتو هم اگه خواست دم،یمن به خانوادهم خبر م-

 !بده

 .شد رهیبه چشمهام خ یبعد کم و



 یبودم که با حرف رهیبهش خ یحرف چیحس و ه یب

 .دیزد، مردمک چشمهام لرز که

 خودت زنه،یکه چشمهات با من حرف م یانقدر -

 !یزنیمن حرف نم با

 زد و از کنارم بلند شد و رفت!  یبعد لبخند تلخ و

  

 دلم یهوا یو حساب کردیم ینیتو دلم سنگ قلبم

 !بود یبارون

 یبغض دستهام رو محکم به هم فشردم و سع با

 !شدیواقعاً نم یخودم رو حفظ کنم ول یخونسرد کردم

 یحس چیکه ه امیدر ب یقرار بود به عقد مرد فردا

 !نداشتم بهش

 .خودم کرده بودم چهیگفت اون رو باز شهیم و

 بود که خودم انتخابش کرده بودم و یراه نیا اما

 .جا زد شدینم گهید



 گفتم؟یخانوادهم م به

 تو صورتم؟ نداختنینم تف

 ؟یباعث ننگ خانواده زند شد گفتنینم

 در آوردم و بمیرو از ج میو گوش دمیکش یلرزون نفس

 ... ستادمیشماره سحر ا یکردم و رو روشنش
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 بهش زنگ بزنم و با خواهر کوچولوم خواستیم دلم

 .و دل کنم درد

 !زاشتینم یحس هی اما

 .زدم و بهش زنگ زدم ایبه در دلو

 .زده جواب داد رتیا بوق که خورد، حچند ت بعد

 ؟ی! واقعاً خودته؟یسا -



 :بغض گفتم با

 !آره سحر، خودمم -

 :و گفت دیبغضش ترک یناراحت با

 انیبا را ؟یدو روزه؟ کجا رفت ییتو کجا هیسا -

 طرف نیا یبشه هان؟ نگفت یکه چ یکرد فرار

 نابود ینگفت ت؟یاز دور میکنیدق م همهمون

 م؟یشیم

 دهنم گذاشتم و ینگفتم فقط دستم رو رو یچیه

 کردم.  هیگر صدایب

  

 که عاشقت یبا مرد یکرد کاریچ یدونیم چیه -

 آقاجون ه؟یسا یکرد کارشیچ یدون یم بود،

 تا آخر عمرش تونهیکرده، فلج شده نم سکته

 ؟یچ یعنی یفهمیبزنه م حرف

 !نتونستم خودم رو کنترل کنم گهیحرفش د نیا با



 .هقم بلند شد و از ته دل زار زدم هق

 خواستمیبشه! نم ینطوریا خواستمیمن نم -

 !که دارمن ییای...اونا مسبب همه بدبختسحر

 !خورهینکبت بهم م یایدن نیداره از ا گهید حالم

 !فرو رفتم یدفعه تو آغوش کس کی

 !بود انیرا

 آرومم کنه و یکی خواستیمهم نبود، فقط دلم م برام

 نکبت بار هم تموم یروزها نیآروم باش، ا سیه بگه

 !شنیم

 !زدینم یو حرف کردیرو آروم نوازش م موهام

 .کرد و حرف زد و من شکستم هیگر یسحر کل اما

 روز عقدمه!  نیایگفتم فردا ب بهش

  

 !نکن بسه یفقط داد زد و گفت شوخ اما

 یکیکه عاشق  یدرحال یازدواج کن یخوایم یک با



 ؟یخودتو بدبخت کن یخوایم ؟یگهاید

 !خودم رو گرفته بودم میتصم گهیمن د اما

 !برام مهم نبود گهید

 با گفتن "فردا منتظرتونم" تماس رو قطع کردم و فقط

 .براش فرستادم هیرو با گر آدرس

 یو حرف کردیهمچنان داشت نوازشم م انیرا اما

 !زدینم

 !کنم یخودم رو خال زاشتیممنون بودم که م ازش

 .خسته بودم یلیواقعاً خسته بودم، خ گهید

 .گوشو زمزمه کرد ریز یگرفتها یصدا با

 !کنمیخوشبختت م یعل یبه وال -

 رو محکم به هم فشردم و با خودم فکر کردم چشمهام

 نوشته خواستیم میاز زندگ یدیفردا ورق جد از

 .!.. بشه
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 سحر_زند#

  

  

- - - - 

 بشیج یتو ساشا رو از یگوش عیاسترس سر با

 .شدم رتوهانیام یو مشغول گشتن شماره برداشتم

 !زدم که ساشا شمارش رو داشته باشه یم حدس

 داشیپ نکهیرو محکم به هم فشردم و بعد از ا لبهام

 عیکردم، سر رهیذخ میگوش یو شمارش رو تو کردم

 رونیرو سرجاش برگردوندم و از اتاقش ب شیگوش

 .و به سمت اتاقم رفتم رفتم

 یقیقفلش کردم، با نفس عم یرو بستم و وقت در

 !بهش زنگ زدم عیسر دمیکش

 به عقد هیکه سا زاشتمیم دیهم نبا مردمیاگه م من

 !ومدیدر م انیرا



 !زدیعقد رو به هم م نیا دیبا یکی

 دهنم رو قورت دادم و با استرس منتظر موندم آب

 .بده جواب

 یخش دار یچند تا بوق خورد، با صدا نکهیا بعد

 : گفت

  

 د؟ییبله بفرما -

 :رو گاز گرفتم و گفت لبم

 ؟یشاه یسالم، آقا -

 !دییخودمم بفرما -

 :رو مشت کردم و گفتم دستم

 .تونیی! دخترداهیمن سحرم، خواهر سا -

 :که تو صداش مشهود بود گفت یتعجب با

 وقت صبح نیافتاده ا یاتفاق شناسمتون،یبله م -

 د؟یزد زنگ



 :گفتم رفتم،یدلشوره قدم رو مکه تو اتاق از  یدرحال

 دیزود! با یلیامروز خ نیهم نمتونیبب دیبا -

 .بزارم انیرو باهاتون در جر یموضوع

 :گفت ینگران با

 افتاده سحر خانم؟ هیسا یبرا یاتفاق -

 پارک عمارتمون کینزد دیایفقط لطفاً ساعت نه ب -

 !نمتونیحتماً بب دیبا

 چسبوندمش.  نمیبعد تماس رو قطع کردم و به س و

  

 !حالم افتضاح بود چقدر

 کاریچ دونستمیقرار گرفته بودم که نم یطیشرا تو

 !بکنم دیبا

 گفتم؟یم هیساشا و بق به

 گفتم؟ ریبگم چرا به ام خواستمیاگه م یول

 عقد رو بهم نیخواستم هر طور که شده ا یم چون



 .بزنم

 رفتم و دوباره رونیاز اتاقم ب یعجله و نگران یکم با

 .اتاق ساشا شدم وارد

 .بود رهیبود و به سقف خ دهیتختش دراز کش یرو

 :بهم کرد و گفت ینگاه میکه زدم، ن صداش

 ؟یگیم یچ یبله سحر سر صبح -

 و گفتمذ دمیکش یلرزون نفس

 !بهم زنگ زده بود هیسا شبید تش،یداداش واقع -

 :گفت رتیتخت نشست و با ح یرو عیحرفم سر نیا با

 ...؟ یچ -
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 .استرس داخل پارک شدم و به اطرافم نگاه کردم با



 دونستمیبودم و نم دهیرو تا حاال ند رتوهانیام

 !کنم داشیپ تونمیم یچجور

 انداختم که ینگاه میو به گوش دمیکش یپر حرص نفس

 .بازش کردم عیکه برام اومده بود سر یامکیپ دنید با

 !"تنمه دیکاپشن سف"

 !بود رتوهانیام

 قهیچند دق نیکه هم یحرفش به پسر نیبا ا عیسر

 .از کنارم گذشته بود نگاه کردم شیپ

 صداش یبلند یکم یبه سمتش رفتم و با صدا عیسر

 .زدم

 ؟یشاه یآقا دیببخش -

 .ستادیبه سمتم برگشت و ا عیسر

 .لبم نشست یرو یلبخند تلخ دنشید با

 :عجله به سمتم اومد و گفت با

 سحر خانم؟  یبله خودمم. خوبسالم  -



  

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 وقتتون رو گرفتم سر دیممنون. ببخش یلیخ -

 !یصبح

 :اشاره کرد و گفت مکتین به

 .دییبفرما ه،یچه حرف کنمیخواهش م -

 شد تا حرف رهیو بهم خ مینشست مکتین یهم رو با

 !بزنم

 :شدم و گفتم رهیدلشوره به ساعت خ با

 .شهیم رتریو د ریهر لحظه داره د تشیواقع -

 که یایچشم ریمنتظر موند که با نگاه ز کنجکاو

 :کردم، گفتم بهش

 !چند روزه فرار کرده؟ هیسا نیدونیم -

 !پلک نزد هیحرفم چنان شوکه شد که تا چند ثان نیا با

 :تکون دادم و گفتم نیسرم رو به طرف یناراحت با



 با هیسا ینه ول ای نیشناسیرو م انیرا دونمینم -

 بهم ختهیر یلیفرار کرده! اوضاع خانوادهم خ اون

 ... نکهیتا ا مینداشت یخبر چیازشون ه و

  

 :گفت یلرزون یو به زور با صدا دیحرفم پر وسط

 ......فرارهیسا نیگفتـ...گفت -

 :دادم و گفتم رونیرو آه مانند ب نفسم

 !بله فرار کرده -

 به موهاش زد و به یرفته و با حال خراب چنگ وا

 .شد رهیخ نیزم

 .زمزمه کرد یگرفتها یلیخ یصدا با

 ؟یچ نکهیتا ا -

 :و گفتم دمیرو ازش دزد نگاهم

 از چه قراره و انیبهم زنگ زد و گفت جر شبید -

 !...عقد کنهانیقراره با را امروز



 !شد و الم تا کام حرف نزد رهیبهم خ یبا ناباور فقط

 !دمیراحت شن یلیشکستن قلبش رو خ یصدا

 !نداشت ری...اون خودش کم تقصیول

 حال حس نیبا ا یپر بود ول یاز اون حساب دلم

 !رو بهم بزنه یازدواج لعنت نیا تونهیاون م کردمیم

 گفتم:  ینیحالت غمگ با

  

 بار مخالفت خانوادهتون جا هیاگه شما با  دیشا -

 با همه هیکه سا شدینم ینطوریاآلن ا نیزدینم

 بده که از ته دلش یکنه و بخواد تن به ازدواج لج

 خبر ندارم قیدق یچی! من از هستین یراض اصالً 

 جز یبهم زنگ زده به کس هیسا نکهیاز ا یحت

 شده ینگفتم. در حد مرگ عصبان یزیچ ساشا

 من دلم نیکن یکار هیتوروخدا شما  ری! آقا امبود

 .خواهرم بدبخت بشه خوادینم



 کردم به خودم مسلط یسع رو قورت دادم و بغضم

 .باشم

 رهیو شکست خورده بهم خ نیفقط غمگ زدینم یحرف

 …بود شده
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 .با استرس جواب دادم عیسر میزنگ گوش یصدا با

 الو داداش؟ -

 .دیغر یایعصبان یصدا با

 خونه کارت دارم!  ایزود باش ب -

  

 :رو گاز گرفتم و گفتم لبم

 .امیچشم اآلن م -

 بلند شدم و تماس رو مکتین یبعد با عجله از رو و



 .لب زد یبا ناراحت ریکردم که ام قطع

 اونجاست رو هیکه سا ییآدرس جا شه،یاگه...م -

 !دیبفرست برام

 :گفتم یانداختم و با ناراحت نییرو پا سرم

 !دیکن یکار هیتوروخدا شما  یول فرستم،یم -

 رفتم و از ششیاز پ عیبعد با گفتن "خدافظ" سر و

 .خارج شدم پارک

 یچ نمیعجله به سمت عمارتمون حرکت کردم تا بب با

 !بود یکه ساشا انقدر عصب شده

 .دمیبه عمارت رس قهیده دق بعد

ً یعجله داخل عمارت شدم اما مستق با  با کل خانواده ما

 !شدم رودررو

 یلیرو گرفته بودم خ انیکه بهش جر یاز وقت ساشا

 بود!  یعصب

  



 !اریشهر یفقط نگران بودن، حت هیبق اما

 :گفتم ینگران با

 شده؟ یزیسالم، چ -

 :و بغض گفت یجون با ناراحت مامان

 بهت زنگ زده بود؟ هیسا شبیسحر مادر، د -

 !ختیر یحرفش دلم هر نیا با

 رو بهشون گفته بود؟ یساشا همه چ نکنه

 !گذاشته بود یگرفتار نیچرا من رو تو ا ایخدا یوا

 .بهش نگاه کردم اریشهر یصدا با

 داره؟ تیواقع انیعقدش با را -

 ...گلوم رو چنگ زد یبد بغض

 _زندهیسا#

 شدم.  رهیخ نهیو به خودم تو آ دمیکش یلرزون نفس

  

 لباس عروس و دنیکه از خواب بلند شدم با د صبح



 !که تو اتاق بود؛ جا خوردم یشیآرا لیوسا

 !دهیرو خر زیزودتر رفته و همه چ انیرا نگو

 .لبم نشست یرو یخودم لبخند تلخ دنید با

 !خوشگلتر شده بودم یلیخ متاسفانه

 پف داشت، و رژ قرمز یعروسم ساده بود و کم لباس

 یلیخ کرد؛یم ییلبهام خودنما یکه رو یرنگ

 .کرده بود جذابترم

عروس تو اتاق بود رو روش  لباس که همراه یشنل 

 .دمیپوش

 قراره یخانوادها چیتک و تنها بدون ه شدینم باورم

 !کنم عقد

 ...تو دلم نشست یفکر غم بزرگ نیا یآور ادی با
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 "خوش گفتیکه م انیرا یصدا دنیدفعه با شن هی

 ابروم رو باال انداختم.  یتا هی" متعجب ن،یاومد

  

 اومدن؟ خوش

 ؟یعنیاومده  یک

 در اتاق جانینکنه خانوادهم باشن، با ه نکهیفکر ا با

 .رفتم رونیباز کردم و ب رو

 یلبخند رضایو عل یو هست اریسحر، شهر دنید با

 .لبم نشست یرو

 !دیلبخندم رو لبم ماس ستنین هیبق نکهیا دنیبا د یول

 !بود ومدهین یاونا کس جز

 هی انیشدم که را رهیو بهشون خ دمیکش یلرزون نفس

 .برگشت و نگاهش بهم افتاد لحظه

 !شده بود محوم

 .و محکم بغلم کرد دیبا عجله به سمتم دو سحر



 حوصله گهیدرواقع د یعنیکنم،  هیپگر خواستمینم

 !کردن هم نداشتم هیگر

 دهنم رو قورت دادم و به خودم فشردمش و فقط اب

 :کلمه گفتم هی

 ! نیکه اومد یمرس -

  

 !نگفت فقط سکوت کرد یزیچ

 یکردم و وقت یهم سالم و احوالپرس یهست با

 یکلمه با سرد هیقرار گرفتم، فقط  اریشهر یروبهرو

 :گفت

 مییخواهرم زن پسردا کردمیوقت فکر نم چیه -

 !بشه

 زده سرم رو بلند کردم و بهش رتیحرفش ح نیا با

 !شدم رهیخ

 ؟یچ



 ...؟ییپسردا

 !؟یچ یعنی

 "! از کنارم گذشت؛ دستیگفتن "خوشبخت بش با

 .نشست یگوشها هیرو گرفت و  پسرش

 به سمتم اومد که لبهام رو به هم فشردم انیرا مادر

 .انداختم نییسرم رو پا و

 خوب خودتو به پسرم یلیکه خ نمیبیخب خوبه م -

 ! یکرد قالب

  

 .بهش نگاه کردم یرچشمیز ان،یپر تشر را یصدا با

 !مامان روز عقدم رو خراب نکن -

 زد و یکه اسمش ماه بانو بود، فقط پوزخند مادرش

 .کنارمون گذشت از

 :گفت یریو با سر به ز ستادیمقابلم ا انیرا

 ..!.اولوبسان نیمیک یآ -



 !اولوبسان نیمیک یآ*

 !یمثل ماه شد ��
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 یآروم یبهش نگاه کردم و با صدا یچشم ریز

 .کردم زمزمه

 ممنون!  -

  

 یکه برا یسادها گاهیکنارش گذشتم و به سمت جا از

 .درست کرده بودن رفتم انیو را من

 کارها رو خالهش همراه دخترش انجام داده نیا همه

 !بود

 .مهربون و خونگرم بود یلیخ

 یبه سمتم اومد و کنارم رو انیلحظه بعد را چند



 .نشست یصندل

 !نگاه ها سمت ما بود یهمه

 که مثل طلبکارها انگار که ارث پدرش رو مادرش

 !کردیبودم، داشت بهم نگاه م خورده

 !پوزخند هیبا  پدرش

 !با خشم و نفرت نیرامت برادرش

 !با لبخند نیبرادر کوچکترش رام و

 !یخودم فقط با ناراحت یخانواده یول

 .انداختم ریو سرم رو ز دمیکش یآه

 عاقد دمیتو فکر فرو رفته بودم که اصالً نفهم یانقدر

 اومد!  یک

  

 وارد خونه شد که همه بلند شدن و انیا هلّل گو ای عاقد

 .کردن سالم

 به سمتمون انیرا یو دختر خاله یو هست سحر



 یو پارچه رو باال سرمون گرفتن و هست اومدن

 !قندها باال سرمون شد دنیساب مشغول

 .زده بود خیاسترس دستهام  از

 یتا بلکه بتونم خونسرد دمیکشیم قیتند نفس عم تند

 !تونستمیرو حفظ کنم اما نم خودم

 یدفترش رو باز کرد و مشغول خوندن خطبه عاقد

 .شد عقد

 :گفت یبار اول که ازم بله خواست، هست یبرا

 !نهیعروس رفته گل بچ -

 .دیکش ریحرفش قلبم ت نیا با

 .شدیتو ذهنم تکرار م رتوهانیلحظه اسم ام هر

 .به بعد فراموشش کنم نیاز ا تونستمیم کاش

 .خواستبار دوم ازم بله  یبرا عاقد

 ! ارهیعروس رفته گالب ب -

  



 !دو برابر شد استرسم

 .ستادیگوشم قلبم ا ریآروم سحر ز یلیخ یصدا با

 رو؟ یعقد لعنت نیا یبهم بزن شهیم یآبج -

 !خرابه یلیحالش خ نهییپا رتوهانیام

 .داد زد عیتو دلم سر ییصدا هی

 یرو که اصالً راض یعقد لعنت نی! اهیبگو نه سا -

 .بهم بزن یستین

 :تو سرم بود که گفت یگهایحس د اما

 !شهیدرست نم یچیه گهیهم د یتو اگه بهم بزن -

 رو تمومش یکه شروع کرد یکار نیا پس

 ..!.کن
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 :دهنم رو قورت دادم که عاقد گفت آب



 لمیوک ایآ پرسم،یبار سوم م یعروس خانم برا -

 راد با انیرا یآقا یرا به عقد دائم و رسم شما

 چهارده  تیچهارده سکه تمام بهار به ن هیمهر

  

 و شمعدان نهیو آ دیجلد کالم هللا مج کی معصوم،

 اورم؟یعدد گل رز؛ در ب کی و

 هم فشردم که سحر با التماس یرو با بغض رو لبهام

 :گفت

 !توروخدا یآبج -

 !بله -

 بله گفت و همه صلوات عیهم سر انیبندم را پشت

 !فرستادن

 !قلب عاشقم یبود رو یغیماه بانو مثل ت یزدنها کل

 دهیپسرش کش یزندگ یبرا ینبود چه نقشها معلوم

 !بود



 رو ریشکستن ام یبله دادم و از راه دور هم صدا من

 .دمیشن

 اهیعمر خودم رو تو س کی یبله رو دادم و برا من

 .بزرگ غم انداختم یچاله

 .بله دادم و خانوادهم رو بدبخت کردم من

 پاهام له کردم.!..  ریبله دادم و عشقم رو ز من

  

 _رادانیرا#

 :خونه رو باز کردم و با لبخند گفتم در

 !نیبانو، به خونه خودتون خوش اومد دییبفرما -

 .زد و کفشهاش رو درآورد و داخل شد یمحو لبخند

 لبخند یو هر از گاه کردیدقت به همه جا نگاه م با

 .زدیم

 رو در آوردم و من هم داخل شدم و در رو کفشهام

 .بستم



 ینشستم و گردنم رو کم یمبل راحت یرو یخستگ با

 .کردم که صدا داد کج

 .شدم رهیخ هیزدم و به سا یلبخند

 !اآلن همسرمه شدینم باورم

 .فکر لبخندم پر رنگتر شد نیا با

 :گفتم شدم،یکه بلند م یو درحال دمیکش یقیعم نفس

  ست؟یگرسنت ن -

  

 :و گفت دیپشت گردنش کش یدست

 .چرا هست -

 که به سمت آشپزخونه یکردم و درحال یخندها تک

 :گفتم دادم،یرو باال م راهنمیپ ینهایو آست رفتمیم

 املت هیمنم  یپس تو تا لباسهات رو عوض کن -

 !یعشق کن یبخور کنمیدو نفره درست م یمشت

 زد و با تکون دادن سرش موافقتش رو یمحو لبخند



 ..کرد اعالم

 لفصل_او#

 ذهنم رو در بر گرفته بودن و اجازه یمختلف یحسها

 !دادنیکردن بهم نم فکر

 !مصمم یبودم ول دودل

 و کردنیاز ذهنم عبور م یلمیمثل نوار ف خاطراتم

 از جنس غم به جا ییمغزم، رد پاها یجا یجا

 . زاشتنیم

  

 اهیس یایاز دن زدیکه اسمم رو صدا م انیرا یصدا با

 .اومدم رونیافکارم ب دیسف و

 رنگ شبش چشم دوختم تا حداقل اونها یچشمها به

 .سوالهام رو بدن جواب

 انگار اونها هم روزه سکوت گرفته بودن و قصد یول

 !زدن نداشتن حرف



 پر از یپاهام نشست و با لحن یسمتم اومد و جلو به

 .شمرده شمرده شروع به حرف زدن کرد آرامش

 میتونیما نم ،یگرفت یدرست میجانم تو تصم هیسا -

 !میآخر عمر از همه فرار کن تا

 ازدواج نیتا خانوادهت ا میکار رو بکن نیا دیبا بالخره

 !قبول کنن رو

 انگشتشهاش قفل کرد و نیو ب دستهام

 .داد ادامه

 شهیهم یبرا گهید میکار رو نکن نیاگه امروز ا -

 .شهیم رید

 یقینفس عم دندونهام فشار دادم، نیلبم رو ب پوست

 و گفتم:  دمیکش

  

 !میامروز بر نیهم دیحق باتوئه، با -

 .آماده بشم رمیم من



 . لبش نقش بست یگوشه یکیکوچ لبخند

 :زد و گفت ینرم یدستم بوسه یرو

 !من یبایباشه ز -

 و از جام بلند شدم تا دمیبه روش پاش یجونیب لبخند

 .رفتن به عمارت حاضر بشم یبرا

 کردم و از یمختصر شیلباسهام، آرا دنیاز پوش بعد

 .اومدم رونیب اتاق

 رونیداده بود و به ب هیبه چهارچوب در تک انیرا

 .شده بود رهیخ

 که شک داشتم خودم هم بشنوم اسمش یجور آروم

 از اندازه شیاون ب یانگار گوشها یصدا زدم ول رو

 !بود زیت

 رو به نیسمتم برگشت و دوباره اون تبسم دلنش به

 .قالب کرد صورتش

 امروز قصد نداشت از لبخند زدن دست برداره!  انگار



  

 کوتاه به طرفش رفتم که دستش رو به یقدمها با

 .آورد سمتم

 .مردونش قفل کردم یانگشتها نیمکث دستم رو ب با

 بده نانیبه هم اطم خواستیفشردن دستم انگار م با

 !وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق بد که

 رونیدستم رو ول کنه با هم از خونه ب نکهیا بدون

 .میرفت

 دوباره نیو با راه افتادن ماش میشد نشیماش سوار

 !رج به رج تنم رو گرفتار کرد استرس

 بودم، خبریو من ازش ب وفتهیکه قرار بود ب یاتفاق از

 .هراس داشتم داً یشد

 !نشدم نیفکر بودم که متوجه توقف ماش یتو نقدریا

 "میدیکه گفت"رس نایرا یصدا دنیشن با

 و نانیچشم دوختم که با اطم انیاسترس به را پر



 .بشم ادهیبهم گفت پ آرامش

 . میشد ادهیپ نیرو باز کردم و هر دو از ماش کمربندم

  

 بودم که ازش فرار کرده یخونها یروبهرو حاال

 !بودم

 به سمتم هجوم یسرب یه هاگذشته مثل گلول اتفاقات

 !آوردنیم

 لرزون به سمت در عمارت رفتم و انگشت ییپاها با

 .زنگ در فشار دادم یرو رو خزدهامی

 :گفت فونیاز پشت آ یگرفتها یصدا

 بله؟ -

 :که قصد خفه کردنم رو داشت گفتم یبغض با

 !هیمنم، سا -

 رو نمونیباز شدن در سکوت مرگآور ب کیت یصدا

 ..!.شکست
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 .برگشتم که حاال کنارم بود انیسمت را به

 م قفل کرد و به سمت خونهه هارو دور شون دستهاش

 کرد.  تمیهدا

  

 که از قبل باز میدیبه در خونه رس اط،یگذشتن از ح با

 .بود شده

 که به چشمم خورد یزیپا گذاشتن به خونه تنها چ با

 !درهم و غمبار بود ییه هاافیق

 و لچریو یبغض چشم چرخوندم که آقاجون رو رو با

 !دمیاز قبل د شکستهتر

 .قلبم رو چنگ زد یکس انگار

 یشکست و به طرفش رفتم و دست ها بغضم



 !رو بوسه بارون کردم دهشیچروک

 !بگم یزیچ زاشتینم هیگر

 کرد یبلندم کرد و سع نیکنارم اومد و از زم انیرا

 .کنه آرومم

 شروع به حرف زدن انیکه را میبرگشت هیسمت بق به

 .کرد

 .میو قبولش دار میکرد یکار اشتباه میدونیم ما -

 . دیو ما رو ببخش دیکن یتا شما بزرگ میینجایاآلن ا یول

  

 یشروع زندگ یتو میو دوست دار میازدواج کرد ما

 !نیشما هم همراه ما باش مشترکمون

 همهشون که حاال به ما چشم دوخته بودن؛ نگاه به

 .کردم

 :گرفته گفت ییساشا با صدا فقط

 !دیخوش اومد -



 بغل سحر متوجه شدم که هنوز هم یفرو رفتن تو با

 ..!.کنارم هستن خانوادهم

 دو_ماه_بعد#

 ی_شاهرتوهانیام#

 کردمیم یرو ط ابونیطول و عرض خ یدر موندگ با

 .سوزوندمیم گاریرو پشت س گاریس و

 اصالً خوب نبود و مدام خودم رو سرزنش حالم

  هیعشقم عروس  نکهیو هر روز مغزم از ا کردمیم

  

 شد و پا به حجلهش گذاشته رو مثل پتک یگهاید نفر

 !دیکوبیسرم م به

 کاریچ دیبا دونستمیدرحال انفجار بود و من نم سرم

 !کنم

 هیکه شده با سا یگرفته بودم امروز هر طور میتصم

 .بده گهیفرصت د هیکنم تا بهم  شیبزنم و راض حرف



 من یکه برا شمیم یایلیتا آخر عمرم مجنون ل وگرنه

 !ستین

 !خونهشون رو داشتم آدرس

 گرفته بودم و یپام رو به باز یجلو زهیر سنگ

 .نمیرو بب هیبه دور اطراف بود تا بتونم سا حواسم

 اومدیم ابونیطرف خ نیکه داشت به ا دنشید با

 !قلبم تند شد ضربان

 !خانمتر و پختهتر شده بود چقدر

 دمیگرفتم و به سمتش دو واریرو از د هامیتک

 .و اسمش رو صدا زدم دمینفس نفس بهش رس با

 انگار وجود نداشتم!  یول

  

 ابونیخ یگهیبه طرفم برگرده به سمت د نکهیا بدون

 .رفت

 چیه یدنبالش رفتم و اسمش رو صدا زدم ول دوباره



 !کردیبهم نم یتوجه

 هیکه روبهرومه سا یکس کردمیکه شک م یجور

 .باشه

 :و با عجز گفتم دمیرو به عقب کش فشیک

 لحظه بهم گوش کن هی کنمیازت خواهش م هیسا -

 یزندگ تونمیلحظه! برگرد من بدون تو نم هی فقط

 !پاشمیدارم از هم م کنم،

 !بده تا جبران کنم گهیفرصت د هی بهم

 خشم به سمتم برگشت و شمرده شمرده و با لحن با

 :گفت یعصبان

 محترم من ازدواج کردم و برعکس شما به یآقا -

 به عشقم متعهدم و بهش قول دادم که میزندگ

 !مونمیوفادار م بهش

 دست ،یکن جادیا یمزاحمت میواسه زندگ خوادینم دلم

 سرم بردار.  از



  

 دیکش رونیرو با خشونت از حصار دستم ب فشیک بند

 ..!.ازم دور شد و

 دو پارت و پارت  رو که قراره بزارم، نی.ن: اپ

 .دیجان زحمت نوشتنش رو کش شیستا

 .زمیممنونم عز ازت
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 !فلج شده بودم و قادر به حرکت نبودم انگار

 .کردیگلوم رو پاره م غیمثل ت حرفاش

 من بود؟ یهیسا نی...انیا

 !من انقدر سنگ دل نبود یهیامکان نداره سا نه

 !کردمیم یتنفس کم داشتم و احساس خفهگ یبرا هوا

 گلوم لونه کرده بود و قصد داشت خفهم یتو یبغض



 . کنه

  

 فرود نیزم یگرفتم و مثل آوار رو واریرو به د دستم

 !اومدم

 .گرفت شیراه گونهم رو پ یاشک سمج قطره

 ارمیدست بندازم و قلبم رو از جا در ب خواستیم دلم

 ...کنه یتابیب ستین گهیکه د یکس یکمتر برا تا

 ذهنم یتو شتریخوردن شدن قلبم هر لحظه ب یصدا

 ..!.انداختیم ناقوس

 _زندهیسا#

 دهیتمام ذهنم به تشنج کش رنوهانیام یدوباره دنید با

 .شد

 !دوباره جلوم ظاهر شد؟ ییچه رو با

 برگردم؟ هه

 جا زد؟  دنیبار نه شن هیکه با  یکس شیپ برگردم



  

 چیباز اون ه یلحظه منتظرش بودم ول نیتا آخر من

 .نکرد یکار

 !کنه یتالش هم نکرد تا کار یحت

 .نشم ونهید نمشیبب گهیبار د هیاگه  دمینم قول

 !بزارم دوباره اتفاق امروز تکرار بشه دینبا نه

 .تموم شده رتوهانیمن و ام نیب یچ همه

 م فشار دادم و به سمته هاپنج نیرو ب فمیک بند

 .رفتم ابونیخ

 ستادنیدست بلند کردم که با ا یگرفتن تاکس یبرا

 به طرفش رفتم و آدرس خونه بانو رو یتاکس نیاول

 .دادم بهش

 که قرار بود به ییشدم و تمام حرفها نیماش سوار

 .خودم تکرار کردم یبگم رو از اول برا بانو

 .کردمیلب زمزمه م ریکلمات رو ز نیا ریمس تمام



 ادهیرو به راننده دادم و پ هیکرا ن،یتوقف ماش با

 . شدم

  

 سمت در خونه بانو رفتم و انگشتم رو با مکث به

 .زنگ فشار دادم یرو

 .دیبه گوشم رس فونیبانو پشت آ یبعد صدا یکم

 .همیصداش گفتم که سا دنیشن بعداز

 !باز شد یکیت یبا صدا در

 .گرفتم شیدر رو پ ریداخل خونه رفتم و مس به

 که روبهروم دمیاز ورود به خونه بانو رو د بعد

 .بود نشسته

 به سمتش رفتم و یلب گفتم و با دلتنگ ریز یسالم

 .انگشتهام فشار دادم نیرو ب دستش

 تمام یگونهم رو نوازش کرد که حس خوب یمهربون با

 .رو در بر گرفت قلبم



 :لرزون گفتم ییصدا با

 حرف یبانو اومدم باهات درباره موضوع مهم -

 !بزنم

 .چشمهاش ازم خواست که ادامه حرفم رو بگم با

 و ادامه دادم.  دمیکش یقیعم نفس

  

 !نیحرف بزن رتوهانیکه با ام خوامیم -

 :باال انداخت و گفت ییاسمش ابرو دنیشن با

 رتوهان؟یام -

 :و گفتم دمیمکث نگاهم رو ازش دزد با

 گهید یبهش بگ خوامی! مرتوهانیآره بانو ام -

 هم تموم یبرا رتوهانی. من و امادیمن ن دنبال

 میواسه خودم و زندگ یمشکل خوامیو نم میشد

 !ادیب شیپ

 :و گفت دیکش ییازم گرفت و نفس پر صدا چشم



 !دخترم یخوشبخت بش گم،یباشه بهش م -

 .شد رهیکرد و به چشمهام خ سکوت

 فکر و قلبم رو حس نیاون هم تضاد ب انگار

 ..!.کردیم

 تابان! "  شیستا ی نوشته"

 فصل_اول#
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 اتاقم نشستم و به خودم با لبخند نگاه نهیآ یجلو

 .کردم

 !گذشتیم انیسال از ازدواج من و را دو

 .بودم دهیازش ند یزیچ یکه جز خوب یسال دو



 رییکه بعد ازدواجمون اخالق و رفتارش تغ یانقدر

 ردمکیاوقات حس م یبود که بعض کرده

 !شناسمشینم

 کردنیم فیتعر یو مرد بودنش کل هاشیاز خوب همه

 .نشستیلبم م یلبخند تلخ رو هیمن فقط  و

 .اوردیو نون حالل سر سفرهمون م رفتیم سرکار

 گهیشده بود و د ریو م ٔودب شده بود، سر به ز آقا

 !خوردیازش به چشم نم یوارانها یرفتار لوت چیه

 .رو هم کنار گذاشته بود نوشیدنیو  گاریس یحت

ً یدق یعنی  یآل هر دختر دهیکه ا یمرد هیشده بود  قا

 . بود

  

 من  سالم بود و هنوز درسم میازدواج کرد یوقت

 .نشده بود تموم

 که تو مدرسه فرزانگان شاگرد اول بودم و یمن



 یایروح طیبود، بخاطر ازدواج و شرا یتجرب رشتهم

 .داشتم نتونستم درس بخونم و کنارش گذاشتم که

 .رو از دست دادم میشگیهم یآرزو و

 نیو غمگ فتادمیم رتوهانیام ادیاوقات  یبعض

 !شدمیم

 هنوز هم نتونسته بودم که عشقش رو کردمیم حس

 !کنم رونیدلم ب از

 !خوشبختم انیمن با را گفتمیبعد با خودم م یول

 !بلند شد انیماد  ر را یسال کم کم زمزمه کی بعد

 ن؟یشیبچه دار نم چرا

 ن؟یکنیاقدام نم چرا

 اجاقت کوره؟ نکنه

 .کردیم تمیاذ یکه حساب ثیحرف و حد یکل و

 کم نداشت!  یزیچ مونیواقعاً مادرش نبود ما زندگ اگه

  



 .بودمیم ایزن دن نیخوشبختتر

 با خدا حرف زدم و گفتم یکردم، کل ازینظر و ن یکل

 .رو ندارم یجز تو کس یدونیمن، تو که م یخدا

 سالم بده، اگه دختر هم باشه که چه یبچه هی بهم

 !بهتر

 مردم رو ببند و نزار قلب شکستهم رو نیدهن ا در

 !همه بشکنن نیا

 نظر کردن، خدا به حرف دلم گوش یباالخره بعد کل و

 .بچه داد هیو بهم  کرد

 بار کیماهم بود و تا اآلن فقط   کینزد اآلن

 رفته بودم که از سالم بودن بچه مطمئن یسونوگراف

 .بشم

 بدونم چون حس یزیچ تشیاز جنس خواستینم دلم

 .راحتترم یطور نیا کردمیم

 !چقدر خوشحال شد بماند انیرا



 در واقع همه خوشحال بودن و مثل پروانه دورم یعنی

 . دنیچرخیم

  

 خودش یبود برا یماه بانو که خب، کالً عجوزها جز

 !نهیپسرش رو بب یچشم نداشت خوشبخت و

 .لبم تلخ شد یافسانه، لبخند رو یادآوری با

 کیبعد  یبود، ول یدرسته ازدواجش زور افسانه

 .آورد ایبه دن ایپسر خوشگل به اسم پو هی سال

 "!بود ایاسم پسرش واقعاً پو"

 که براشون یاز اتفاقات گهیو د میبود لیفام باالخره

 .شدمیخبردار م فتادیم

 .شدم رهیو به شکم برآمدهم خ دمیکش یقیعم نفس

 :و گفتم دمیرو روش کش دستم

 وجودت پر خوادیخوشگل مامان، انقدر دلم م -

 زارمیاسمت رو م یباشه! ام، اگه دختر بش برکت



 !نیحس زارمیاسمت رو م یاگه پسر باش فاطمه؛

 .نظر کردم که بهم تو رو بده نیمن به آقا حس چون

 یاز رو یبه خودم اومدم و به سخت انیرا یصدا با

 .رفتم رونیبلند شدم و از اتاقم ب نیزم

 ! ؟ییخانم خونه کجا یآ -

  

 :کردم و به سمتش رفتم و گفتم یخندها تک

 ؟یزنیچرا داد م نجامیخونه ا یآقا یآ -

 و دیرو بوس میشونیسمتم برگشت و با لبخند پ به

 :گفت

 !ماه نشستت یسالم به رو -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 یاآلن شبه و من صبح صورتم رو شستم الک -

 !و پرت نگو چرت

 :خنده کتش رو از تنش در آورد و گفت با



 عشق بابا نمی. ببدییفرمایبله شما درست م -

 !چطوره؟

 مه هاو با باال انداختن شون دمیبه شکمم کش یدست

 :گفتم

 !ستیخوبه باباش بد ن -

 :بعد به سمت آشپزخونه رفتم که با ذوق گفت و

 !دمیخر لهیوس یبراش کل نیبب نجایا ایب هینرو سا -

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمهام

  

 میدونیاز دست تو! بابا ما هنوز نم انیرا یوا -

 که قبالً  یلیپسر بعد تو با اون همه وسا ای دختره

 ؟یگرفت دیجد لهیوس یبازم رفت یبود دهیخر

 :کرد و گفت یخندها تک

 واال! از بس حس پدر شدن ستیدست خودم ن -

 .ستیکه کارام دست خودم ن نهیریش



 :زدم و گفتم یلبخند

 میشام بخور ایخب دستت درد نکنه، اول ب لهیخ -

 . دست و صورتت همکنمیحتماً نگاه م امیم بعد

 .بشور

 سی" گفت و به سمت سروی"چشم اقیاشت با

 ...رفت یبهداشت

 فصل_اول#
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 .شدم رهیکه مقابلم بود خ یدلشوره به دو تا در با

 بهم دست داده بود!  یبد یلیخ حس

  

 یدهنم رو قورت دادم و به سمت در سمت راست آب

 .و آهسته بازش کردم رفتم

 ابروهام رو باال انداختم و ،یجشن عروس دنید با



 !زدم یلبخند

 دلشوره داشتم؟ یبود چرا الک نطوریاگه ا خب

 ً  .تو راه بود یخبر خوش هی حتما

 .نگاه کردم یرو آهسته بستم و به در سمت چپ در

 !تا بازش نکنم کردیمانعم م یحس هی

 لرزون درش رو باز یبه سمتش رفتم و با دست اما

 .کردم

 تو یو لرز دیمجلس ختم؛ رنگ و روم پر دنیبا د اما

 .افتاد تنم

 !من یخدا

 ؟یچ یعنی

 هم مجلس ختم؟ یعروس هم

 کار رو نکن من طاقتش رو ندارم!  نیا ایخدا

  

 گوشم یدستهام رو رو د،یچیکه تو سرم پ ییصدا با



 .و چشمهام رو محکم بستم گذاشتم

 !"! توهیتو سا ،یتو مقصر بود"

 یو با نفس نفس رو دمیکه زدم از خواب پر یغیج با

 .نشستم تخت

 !من یخدا یوا

 کردمیبا خودم تکرار م یو ه کردمیم هیوحشت گر با

 !".نه"

 .شد رهیو بهم خ دیاز خواب پر یبا نگران انیرا

 گوشم ریز یآرامش بخش یبغلم کرد و با صدا عیسر

 .کرد زمزمه

 .خواب بود هیآروم باش فداتشم! فقط  -

 !دادیم یدل من گواه بد اما

 بد.!..  یلیخ

  

 _کلیدانا#



 هیبعد سا اشیمیتنها دوست صم یشانیزد و پ یلبخند

 :و گفت دیبوس را

 ! ممنونم اززدلمیعز یخوشبخت بش دوارمیام -

 .بهم خوش گذشت تیعروس یلیخ تینواز مهمون

 :دستان افسانه را در دستش گرفت و گفت دخترک

 .قربونت برم خداروشکر که خوش گذشته بهت -

 یبمون یواقعاً حرفم رو گوش کن شهیم افسانه

 شور یلیدلم خ ؟یبعد بر ادیشوهرت ب یبزار

 !زنهیم

 دخترک کرد و در یبه چشمان عسل ینگاه افسانه

 :گفت نانیبا اطم دیکشیم یقیکه نفس عم یحال

 تهران ادینگران نباش بهار جان، شوهرم تا ب -

 زننیبهم زنگ م یه نای. مامان اکشهیم طول

 !زیتبر ایزود ب میدلتنگت شد گنیم

 یکه بوسها یرا باال انداخت و درحال شیه هاشان دودل



 گذاشت،یم زشیتک پسر دوست عز یگونه یرو

 : گفت

 به یو سالمت برس حیصح دوارمیباشه پس ام -

 .. خدا به همراهتزادگاهت

 که چمدانش را یزد و درحال شیبه رو ینیریش لبخند

 رو به جمع گذاشت،یم نشیصندوق عقب ماش در

 :گفت

 !ممنونم، خدافظ تونیاز مهمون نواز یلیخ -

 که نشیریکردند و با پسرک ش یبا او خداحافظ یهمگ

 شد و به قصد نشیسه سال داشت، سوار ماش گرید

 ...عزم رفتن کرد زیتبر

 فصل_اول#

 

- - - - 

 از توانستیآسوده م الیداشت و با خ نامهیگواه



 .برود گریبه شهر د یشهر

 ایرا عوض کرد و به بغل دستش که پسرش پو دنده

 .شد رهیبود خ دهیخواب یآرام به

 او را به اشیمیاز دوستان صم یکی شیهفته پ کی

 دعوت کرده بود.  اشیعروس یتهران برا شهر

  

 عوض بشود دست شیآنکه حال و هوا یهم برا آن

 .را گرفته بود و به تهران رفته بود پسرش

 یدو روز تمام به شوهر ب ،یاز گذراندن عروس بعد

 و آنها را برگرداند اما دیایرو زده بود که ب بخارش

 گرم بود که مدام ییزهاینبود سرش با چه چ معلوم

 !آوردیم بهانه

 خود را یکرد خونسرد یو سع دیکش یپر حرص نفس

 .کند حفظ

 سال نیدر سر بعد از چند اشیمیقد ارید   ای ناگهان



 !پر رنگ شد یدور

 .نشست شیبایز یلبها یرو یتلخ لبخند

 را شیکه نتوانست ساشا خوردیحسرت م شهیهم

 را شیه هامرگش عاشقان یباشد و تا لحظه داشته

 .خرج کند شیبرا

 !کرد شدینم یرقم خورده بود و کار نطوریا سرنوشت

 از اشکش را سیخ یو چشمها دیکش یجان سوز آه

 جا خوش کرده بودند، پاک کرد.  یبا لجباز که

  

 بود که چشمان ادیآنقدر ز شیبغض در گلو اما

 !شدیمدام پر از اشک م اشیعسل

 یه هاپر شده بود از اسم ساشا و خاطر ذهنش

 !نشانیریش

 او را گذرانده بود فقط خدا یب یآن سالها چطور

 !و بس دانستیم



 مرگ کرده بود اما با آمدن پسرک یکه آرزو چقدر

 .آن آرزو را نداشت گریلجنزارش د یایبه دن شیبایز

 بود کهکوچک پسرش  یواقع به خاطر نفسها در

 .کردیم یزندگ

 ختیریم شیه هاگون یرو دیمانند مروار شیاشکها

 !شدیکم کم داشت هقهقش بلند م و

 !خسته شده بود دگر

 ...یاز هر لحظها خستهتر

 و با هول دیکش یغیج ،ینیبوق ماش یبا صدا ناگهان

 شیروبهرو نیرا برگرداند تا با ماش نیماش خواست

 از دستش نینکند؛ اما ناگهان کنترل ماش تصادف

 شد!  خارج

  

 سوزناکش غیسرعت به سمت دره پرتاب شد و ج با

 !دیچیدل باد پ در



 یرا در آغوش گرفت و محکم به قفسه ایپو عیسر

 فشرد تا بتواند از پسرکش محافظت کند تا نهشیس

 !دیایبر سرش ن ییبال

 .زدیمدام در سرش داد م ییصدا اما

 !"افسانه یریمیم "

 .هق هق و ترس داد زد با

 !عاشقتم ایساشا تا آخر دن -

 پرت شد و سرش که به نیمحکم به زم نیماش

 تنها یجانش رو یب یخورد، چشمها نیماش یشهیش

 .ماند رهیخ اشیدلخوش

 کی یتلختر از آن بود که بخواهد دلخوش سرنوشت

 !خوشبخت کند شهیهم یرا برا دهیداغ د مادر

 ،یلعنت یله شده و آن دره نیو پسر، در آن ماش مادر

 ..!.دندیآرام خواب شهیهم یآتش سوختند و برا در

 یکه عاشقانه تا لحظه یبود سرنوشت افسانها نیا و



 خاک آرام گرفت.!..  ریو ز دیساشا را پرست مرگش

⇢  

 فصل_اول#
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 پف کرده بود و ادیز هیاز شدت گر چشمهام

 !سوختیم

 سختتر از کشهینفس نم گهیباور کنم افسانه د نکهیا

 !بود که بخوام قبولش کنم یزیچ

 خدا؟ چرا

 کرده بود؟ یمگه چه گناه چرا

 چرا؟ گهیجونش رو د ،یرو ازش گرفت عشقش

 ؟یرحم باش یب یتونیم چقدر

 !شده بود لیبه هقهق تبد مه هایگر

 .کردیو بغض داشت خفهم م شدمینم یباز خال یول



 !اونقدر داد بزنم تا گلوم پاره شه خواستیم دلم

 و دردم گرفته زدیبهم لگد م یطرف ه نیاز ا بچهم

 . بود

  

 .م رو گرفته هابه سمتم اومد و شون انیرا

 !کنه کرد آرومم یسع 

 .شدینم یول

 بود که یزیگلوم بود بزرگتر از چ یکه تو یبغض

 .تموم بشه هیبا گر بخواد

 !ودافسانه ب یروز خاکسپار امروز

 ...خاطرات قشنگم یتنها دوستم، خاکسپار یخاکسپار

 هیکه بخاطر گر ییاومدم و با صدا رونیب انیبغل را از

 :گرفته بود، گفتم ادیز

 !میبر دیبا شهیمراسم شروع م گهید کمی -

 .رنگ عوض کردن چهرهش شدم متوجه



 :آروم باشه و داد نزنه، گفت کردیم یکه سع یلحن با

 کهیاون مرت خوامینم م،یرینم ییامروز جا -

 !نهیبب تیوضع نیتو رو با ا رتوهانیام

 .حرفهاش ابروهام بهم گره خورد دنیشن با

 ! م؟یریامروز نم یچ یعنی

  

 :گفتم یایو با لحن عصبان دمیکوب نهشیتخت س به

 من یول ست،ین یمشکل یایب یخوایتو اگه نم -

 !یریجلوم رو بگ یتونیو نم رمیم

 بلند شدم و نیزم یتموم شدن حرفم از رو بعداز

 .دمیدستم اومد پوش اهیلباس س یهرچ عیسر

 !دادمیمحلش نم زدیچقدر صدام م هر

 رونیرو برداشتم و با خشم و بغض از خونه ب فمیک

 .نکردم یو به صدا زدنهاش توجه رفتم

 شده بودم و راه رفتن برام سخت شده نیسنگ



 !بود

 رو کنارم انیرا نیکه ماش دمیرسیم ابونیبه خ داشتم

 .دمید

 .از چند لحظه شروع به حرف زدن کرد بعد

 سوار شو راه رفتن واست خوب ایجانم ب هیسا -

 !نکن یلجباز انیجون را ست،ین

 نکردم که دوباره یبه حرفهاش توجه باز

 کرد.  تکرارشون

  

 واسم سخت شده بود و به نفس نفس گهیرفتن د راه

 .بودم افتاده

 و بهش نگاه کردم و با مکث ستادمیا یدلخور با

 .شدم نشیماش سوار

 یکه نگاه یدستم گذاشت و درحال یرو رو دستش

 رو راه انداخت و به سمت نیماش انداخت،یم بهم



 ...رفت قبرستون

 " تابان شیستا ینوشته"

 فصل_اول#
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 !و حرفهاشون سوهان روحم شده بود ه هایگر

 گن؟یدارن م یچ

 مرده؟ سانهاف

 کنن؟یمضحکه رو تموم نم نیا چرا

 من زندهست.  یمن نمرده، افسانه یافسانه

  

 کنن؟یقبر م یک یبرا دارن

 !من زندهست یافسانه فهمنینم چرا

 .و مغزم قفل شده بود کردمیمرگ م احساس



 یچشمها یخاطراتش، رو یشده بود رو قفل

 .قشنگش

 نفس یمن نباشه، ول یبودم برا یمن راض بخدا

 .کنه یو زندگ بکشه

 ایقراره تا آخر دن یزنده باشم وقت دیچرا با ا،یخدا آخ

 همه خاک؟ نیا ریز بزارنش

 !دروغه نایبگو همه ا ایبکشم،  ای

 .هیکابوسه لعنت هی همهش

 یکل یجلو شکنهیکه غرورم م ستیبرام مهم ن گهید

 .آدم

 ارزش داره؟ یزیبعد از افسانه داشتن چ مگه

 هی نکهیاونم ا زه،یچ هی خوامیکه م یزیتنها چ االن

 ! نمشیبب گهید بار

  

 بشم و بهش بگم رهیبه چشمهاش خ گهیبار د هی



 .عاشقشم

 .به سمت مخالفم نگاه کردم ه،یگر یبلند شدن صدا با

 !آوردنیافسانه و پسرش رو م یجنازه داشتن

 !لحظه واقعاً مردم هی

 .دیقلبم نزد و گوشهام سوت کش گهید

 !شده بود کهیت کهیت قلبم

 دنینفس کش یهوا برا شدن،یم کترینزد هرچقدر

 .شدیم کمتر

 !داد زدم که زخم شدن گلوم رو حس کردم یجور

 .وسط جهنم بودم انگار

 خودم بود، به سمتم اومد و با یافسانه که عمه مادر

 :گفت یو زار هیگر

 پسرم حاللم کن، ببخشم! بخاطر خون دختر -

 .حاللم کن جوونم

 ! دمیشنیهاش رو نممن حرف یول



  

 من رو یافسانه خوانیکه م دمیدیم زیچ هی فقط

 .کنن خاک

 !بود دهیبه جنون رس مغزم

 سمتشون رفتم و با خشونت کنارشون زدم و داد به

 .زدم

 حق ن،یمن رو تو قبر بزار یافسانه نیحق ندار -

 !نیاون نمرده بفهم هایلعنت نیندار

 با ومدیم کمینزد یشده بودم و هر کس ه هاوونید مثل

 .کردمیدورش م زور

 .کردیواقعاً عصابم رو متشنج م هیبق یه هایگر یصدا

 دورم کنن و یسر تونستن از محل خاک سپار آخر

 !...تموم شدهه

 و یگوشه زانو زدم و با سر و صورت خاک هی

 .شدم رهیپر از اشک به قبرش خ یصورت



 که دلم زدیزجه م یاون طرف بود و داشت جور هیسا

 !اآلن تموم بشه نیهم ایدن خواستیم

 شده بود.  هیفقط زوم سا ریام اما

  

 !شکه شده گفتنیشک بود م تو

 ...اون همه خاک ریز دهیمن االن آروم خواب یافسانه

 بودن دست دهیکش یاهیقبرش که پارچه س یرو

 .گله کردم شیمعرفتیو تو دلم از ب دمیکش

 .کنارش افتاد کیبه قبر کوچ چشمم

 !ایپو قبر

 من و افسانه باشه، یبرا تونستیکه م یبچها

 .کردمیبود که فکر م یزیروزگار نامردتر از چ یول

 .زمزمه کردم یپر بغض یصدا با

 شده، قرار نبود عشق من یحضرت مرگ اشتباه یا -

 !رهیخروارها خاک آروم بگ ریز



 .دیگونهم چک یرو یاشک قطره

 چند ساعت گذشته بود که ای قهیچند دق دونمینم

 کنارم ینشسته بودم که حس کردم کس همونجا

 . نشست

  

 !بود هیسا

 آورد رونیب یرو باز کرد و ازش دفتر فشیبغض ک با

 :به سمتم گرفتش و با غم گفت و

 دفتر مشترک من و افسانه بود، اون موقع نیا -

 تو شیپ دیفکر کنم اآلن با یندادمش ول بهت

 !باشه

 !قطع کرد هیحرفش رو گر ادامه

 !بلند شد و رفت انیحال بد از کنارم به کمک را با

 ..!.حرف نگفته یمن موندم و دلبر خفتهم با کل حاال

 " تابان شیستا ینوشته"



 فصل_اول#

 _ماه_بعدکی#

 _زندهیسا#
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 کردم یرو محکم به هم فشردم و سع لبهام

 .خودم رو حفظ کنم یخونسرد

 رو بزنم و از وسط نصف کنم از یکی خواستیم دلم

 !بودم یعصبان بس

 !فهممیمن نم هیبشر چجور آدم نیا ایخدا

 مبل بلند شدم که در یو از رو دمیکش یکالفها نفس

 .با دست پر وارد خونه شد انیباز شد و را خونه

 تو خونه پا یبار دست خال هیوقت نشد  چیه یعنی

 .بزاره



 یلب ریهمون فقط سالم ز یحوصله نداشتم برا اصالً 

 .دادم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم بهش

 :بهم نگاه کرد و گفت متعجب

 !چه مدلشه نیا ؟یخوب هیسا -

 .بشم الیخیکردم ب ینزدم و سع یحرف

 و گوجه رو اریخ نکهیرو باز کردم و بعد از ا خچالی

 نشستم و یناهار خور زیآوردم، پشت م رونیب

 دن شدم. ساالد درست کر مشغول

  

 .زد هیتک واریاپن گذاشت و به د یرو رو لهایوسا

 :گفت یشد و با اخم محو رهیخ بهم

 !دمیازت سوال پرس -

 .زمزمه کردم یآروم یصدا با

 .نشده یچیه -

 :گفت یبلند یکم یصدا با



 و یتو خودت نطوریشده که ا یچ گمیبهت م -

 !یایعصبان

 شدم رهیو بهش خ دمیکوب زیم یخشم چاقو رو رو با

 :با داد گفتم و

 مادرت دوباره نکهیبشه هان؟ ا یخواستیم یچ -

 عصابم؟ یرو بره

 :و گفت دیکش یکالفها پوف

 شده؟یباز چ -

 :زدم و با طعنه گفتم یپوزخند

 من شهیانگار هم یزنیحرف م یجور هیچه جالب!  -

  مقصرم؟

  

 شده؟یچ گمیبحث رو عوض نکن دارم م هیسا -

 .بغض داد زدم با

 چرا گهیمامان خانومتون زنگ زده م ،یچیه -



 غیرحاللکه تو شکمته  ینکنه بچها ؟ییزاینم

 و بچه از هعشق سابقت باش ازو  باشه

 بس نایها ا ؟یسونوگراف یرینباشه؟ چرا نم پسرم

 باردارم بعد مرگ نهیبیبازم بگم؟ نم ای ستین

 به زنهیباز گند م ستیخوب ن میحال روح افسانه

 !...آخعصابمـ

 یگذاشتم و دستم رو رو زیم یدرد چاقو رو رو با

 به سمتم عیسر یگذاشتم که با ترس و نگران شکمم

 :و گفت اومد

 بکش توروخدا قینفس عم ؟یخوب هیخدا، سا ای -

 .رو کنترل کن خودت

 !شدیمن دردم داشت بدتر م اما

 ..!.ومدیکه نفسم داشت بند م یجور

 :هیسا یپا رد

 فصل_اول#
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 :زدم و گفتم یغیدرد ج با

 !وقتشه انیرا -

 :گفت یو با دستپاچگ دیمحکم تو سرش کوب یدست دو

 بکنم؟ یحضرت عباس چه غلط ای -

 .دیبه سمت اتاقمون دو عیسر

 مه هاشدت درد اشکهام گوله گوله رو گون از

 . زدمیرو چنگ م زیو با درد م ختنیریم

  

 !دست خودم نبود غهامیج

 .دمیفهمینم یزیو اصالً چ رفتیم جیگ سرم

 داره لباسهام رو با هول تنم انیرا کردمیحس م فقط

 .کنهیم

 .دیدو رونیاز خونه ب عیکرد و سر بغلم



 سوار شد و به عیگذاشتم و سر نشیعجله تو ماش با

 .حرکت کرد مارستانیب سمت

 !دمیفهمیاز اطرافم نم یزیچ

 .بود دیشد یلیخ دردم

 .کلمه تو ذهنم بود که با درد به زبون آوردم هی فقط

 !اومد و من مردم؛ مراقبش باش ایاگه، اگه به دن -

 .داد زد یبلند یلیخ یصدا با

 من بدون تو ،یزنده بمون دیتو با یخفه شو لعنت -

 !نفس بکشم تونمینم

 .بلند شد و نفسهام کندتر هقهقم

 رفت و یاهیدفعه چشمهام س هیکه  شدیچ دونمینم

 هم افتاد...  یرو پلکهام

  

 .شدم رهیدرد چشمهام رو باز کردم و به سقف خ با

 کردم و به سیکردم و لبهام رو با زبون خ یاخم



 .نگاه کردم اطرافم

 !بود یدورم خال یبودم ول مارستانیب تو

 که افتاده بود، با یاتفاقات یآور ادیدفعه با به  کی

 .شکمم گذاشتم یدستم رو رو ترس

 !ختیر یدلم هر ش،یخال یس کردن جابا ح اما

 :صدام رو بلند کردم و گفتم ینگران با

 ست؟ین نجایا یکس -

 پرستار با لبخند وارد هیدفعه در اتاق باز شد و  هی

 ...شد

 فصل_اول#
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 :بگم که زودتر از من گفت یزیخواستم چ ینگران با

  ؟یسالم گلم، به هوش اومد -

  



 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 بچهم کجاست؟ سالمه؟ -

 :پر رنگتر شد و گفت لبخندش

 دختر ناز و خوشگل بهت هیبله که سالمه، خدا  -

 !داده

 !دیحرفش دلم لرز نیا با

 :رو لبم نشست و با بغض گفتم ینیریش لبخند

 !نمش؟ی...ببشهیم -

 :زد و گفت یچشمک

 .مامان خوشگلش شیپ ادیاآلن م نیهم -

 بود و با حرفهاش حس یمهربون یلیخ رپرستا

 .گرفتمیم یخوب

 یبعد همه هیرفت، چند ثان رونیاتاق که ب از

 با ذوق و شوق داخل اتاق انیمن و را یخانواده

 .شدن



 لبخند هینگاهم رو از ماه بانو گرفتم و به بق ضیغ با

 . زدم

  

 .کردنیم یو ابراز خوشبخت گفتنیم کیبهم تبر همه

 که بچه تو بغل داخل اتاق شد، انیرا دنیدفعه با د کی

 .اتاق رو فرا گرفت یسکوت

 شدم که با لبخند و نم رهیلبخند و بغض بهشون خ با

 ی به سمتم اومد و اول از همه بوسه اشک

 !گذاشت میشونیپ یرو

 یزیشده بودن و چ رهیبا لبخند بهمون خ همه

 .گفتنینم

 بود، دهیقرار به دخترم که تو بغلش ساکت خواب یب

 .تو بغلم گذاشتش یشدم که با مکث کوتاه رهیخ

 !قشنگ بود یلیکه به دلم منتقل شد، خ ینیریش حس

 :دلم گفتم تو



 !شکرت ایخدا -

 !خوشگل بودن یلیخ چشمهاش

 !اهیو س درشت

 یقهوها یرنگ کوچولوش، موها یصورت یلبها

 .لرزوندینازش همه و همه دلم رو م رنگ

 کرده و میرو دو ن انیخدا من و را کردمیم حس

 !دختر ناز نیشده ا حاصلش

 شدم.  رهیمامان جون بهش خ یصدا با

  

 ناز و یدختر کوچولو نیگل دختر، مادر اسم ا -

 ن؟یبزار نیخوایم یچ

 .شدم رهیخ انیپهنتر شد و به را لبخندم

 دهیو به توافق رس میقبل با هم صحبت کرده بود از

 .میبود

 .و لب زدم دمیکش یقیعم نفس



 ..!.آرامش -

 ..!".فصل اول انیپا"

 !:سندهینو

*        ﷽* 
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 آرامش راد

 .رو جلوم باز کردم و مشغول خوندن شدم کتابم



 و قرار بود ومدیم امهریبعد استاد آر قهیچند دق تا

 .رهیازمون بگ یمهم امتحان

 بود که واقعاً سرسام ادیز یانقدر هیبق یو صدا سر

 .بودم گرفته

 داد بزنم که یبلند یبلند بشم و با صدا خواستیم دلم

 !حرفا بودن نینفهمتر از ا یبشن ول ساکت

 بار اون نیهزارم یگوشهام رو گرفتم و برا کالفه

 رو تو ذهنم مرور رفتیرو که تو مغزم فرو نم سوال

  .کردم

  

 گفت از شهیمحو خوندن شده بودم که م یانقدر

 !به کل غافل شده بودم اطرافم

 رهیدفعه چشمهام رو باز کردم و به اطراف خ کی

 .شدم

 که صاف و مؤدب سرجاشون نشستن و هیبق دنید با



 متعجب دستهام رو کنن،یبا خنده بهم نگاه م دارن

 "گوشهام برداشتم و تا خواستم بگم "چتونه یرو از

 !زدم کرد رتیاستاد ح یصدا

 زشیکه پشت م دنشیبه سمتش برگشتم و با د عیسر

 زوم من شده بود، لبم رو گاز خیبود و م ستادهیا

 :بلند شدم و گفتم یو با دستپاچگ گرفتم

 !سالم استاد -

 و سرش رو کوتاه تکون داد و با دیکش یقیعم نفس

 :گفت هیدرهم رو به بق یاخمها

 لیسرتون قراره وک ریخ د،یخجالت بکش کمی -

 تیذره به درستون اهم هیاون وقت  دیبش مملکت

 انگار با باغ یشیوارد کالس م ی. وقتدیدینم

  د؛یریبگ ادیاز خانم راد  کمی. یشیطرف م وحش

  

 محو درس بود که اصالً متوجه نشد من یانقدر



 !اومدم سرکالس

 :تو دلم زدم و گفتم یشخندین

 همه نیا ستیدرسم خوب نحاال خوبه اونقدرا هم  -

 !کنهیم فیتعر

 یه هانگفت فقط طبق معمول با نگا یزیکس چ چیه

 .قورتم دادن زشونیانگ نفرت

 اما خب، گرفتیکاراشون خندهم م نیوقتا از ا یبعض

 !نبود مهم

 ورقه ها واشی واشیرو صاف کردم که استاد  صدام

 ساعت بهمون کیپخش کرد و حدوداً  هیبق نیب رو

 .نوشتن داد مهلت

 چند تا کردمیم یمشغول نوشتن بودم و سع سخت

 .سمیو بنو ارمیب ادمیکه بلد نبودم رو به  یسوال

 و به ورقهم ستادیایباال سرم م یهر از گاه استاد

 که قصد تقلب ییاوقات هم به کسا یگاه کرد،یم نگاه



 .دادیتذکر م داشتن

 ً  ! کردیهم کتش رو مرتب م بعضا

  

 .کم نداشت یزیچ تیواقعاً از جذاب خب

 زیو ر دهیکش یمتوسط مردونه، چشمها کلیبلند، ه قد

 و در یپرپشت، لب و دماغ معمول یه هاو مژ یمشک

 ییصورتش خودنما یکه رو یمردونها شیته ر آخر

 .کردیم

 که شدیم یچند مدت یقبالً بلند بود ول موهاش

 بهش شتریکرده بود و الحق از قبل ب کوتاهشون

 !ومدیم

 :لب به خودم گفتم ریحرص به خودم تشر زدم و ز با

 !بدبخت افهیبه ق یداد ریآرامش؟ گ یخب که چ -

 ورقه رو با چند تا سوال جواب عیکه گذشت سر کمی

 ...رفتم رونیدادم و از کالس ب لیبه استاد تحو نداده
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 هم نیسرد بود و ماش اریمتاسفانه امروز هوا بس خب

 !بود دایآ دست

 و برده ستیحالش خوب ن یگفته بود که مادرش کم و

 دنبالم ادیب تونستیهمون نم یبرا مارستانیب بودتش

 .خونه رفتمیسرما م نیتو ا دیخودم با و

 رفتم و رونیکردم و از دانشگاه ب یپوف یکالفگ با

 به آوردم،یم رونیب فمیرو از ک میکه گوش یدرحال

 .شدم رهیپر ازدحام خ ابونیخ

 رو یشدم و گوش دایآ یشماره یریشماره گ مشغول



 کجاست و نمیگوشم گذاشتم تا جواب بده که بب یرو

 .مادرش چطوره حال

 آدم با له کردن یاتوبوس که کل ستگاهیانزجار به ا با

 سوار اتوبوس شدن نگاه کردم!  گهید هم

  

 که از اتوبوس سوار شدن متنفرم پس یمن و

 .الشیخیب

 رم؟یبگ یتاکس

 نطوریو اسنپ نشدم ا یانقدر سوار تاکس ا،یخدا اوه

 .مونمیلنگ م موقعها

 .به صورتم خورد که مورمورم شد یسرد سوز

 .از فکر در اومدم دیچیکه تو گوشم پ دایآ یصدا با

 ؟یجانم آبج -

 :زدم و گفتم یلبخند

 دا؟یآ ییکجا ؟یسالم خوب -



 :خش خش اومد و بعد با نفس نفس گفت یصدا یکم

 شهیاآلن مامان سرمش تموم م یچیآره خوبم. ه -

 دنبالت؟ امیب یخونه. امتحانت رو داد گردمیم بر

 .کهیتراف رونیبرسم چون افتضاح ب رید دیشا یول

 یبگم که قطره بارون رو یزیکردم و خواستم چ یپوف

 .ختیر صورتم

 زدم و با آرامش گفتم:  یلبخند

  

 رمیگیم یتاکس هیباشه قربونت برم اشکال نداره.  -

 .خونه رمیم

 :و گفت دیخند طنتیش با

 دی! زودتر برو. ببخشبارهیباورنم که داره م -

 . درضمن ترستم ازکنمیجبران م امینشد ب امروز

 .دختر خوب هی یشیم زهیریو اسنپ م یتاکس

 :زدم و گفتم یلبخند



 ؟یندار یباشه حاال، کار -

 .عشقم مراقب خودت باشنچ  -

 گهید کمیو اگه  گرفتیبارون داشت شدت م متاسفانه

 دهیسرما موش آب کش نیتو ا موندمیآسمون م ریز

 .خوردمیو سرما م شدمیم

 هیخواستم برم تا  ابونیعجله به سمت اون طرف خ با

 !رو تار کرده بود دمیاما بارون د رمیبگ یتاکس

 رو بدم و چشمهام دایزدم و خواستم جواب آ یلبخند

 که با ینیماش دنیاما با د نمیپاک کنم تا بهتر بب رو

 زد و خیدست و پام  رتیاز ح ومد،یبه سمتم م سرعت

 جام خشک شدم!  سر

  

 که با ترس صدام زد، یمرد یدفعه با صدا کی

 برخورد نیعقب برم اما ناگهان محکم با ماش خواستم

 !تو گلوم خفه شد غمیج یو صدا کردم



 نیبا سرعت از کنارم رد شد و محکم به زم نیماش

 .خوردم

 موند که با عجله به سمتم رهیخ یمرد یرو نگاهم

 شده بود، نگاهم رو یکه از سرم جار یخون یول دیدو

 .کرد تار

 بود که یزیو صداکردنهاش، تنها چ دایآ غیج یصدا

 ..!.موند ادمی تو

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 «�� !ستیحالشون اصالً خوب نمتاسفم خانم،  -
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 یسلطان دایآ



 استرس تماس رو قطع کردم و تا خواستم دوباره با با

 .دیتو دستم لرز یگوش رم،یتماس بگ آرامش

 !بود آرامش

 .جواب دادم عیسر ینگران با

 ...الو آرامشـ -

 .مرد که نگران بود، به خودم اومدم هی یصدا با

 با نیماش هیم من استاد خانم رادم، سالم خان -

 بهشون زد و فرار کرد، لطفاً اگه ممکنه سرعت

 !دیایب یعلو مارستانیب به

 !دیحرفهاش پاهام لرز با

 کنم.  یریگذاشتم تا از افتادنم جلوگ واریرو د دستم

  

 بهم نگاه کرد و به سمتم اومد و یبا نگران مامان

 :گفت

 شده؟ یچ ؟یخوب دایآ -



 خودم رو یکردم خونسرد یسع یداشتم ول جهیسرگ

 .کنم حفظ

 !آرامش مهم بود جون

 :گفتم ومد،یکه از ته چاه در م ییصدا با

 !امیاآلن...م نیهم -

 رو قطع کردم و به مامان نگاه کردم که منتظر تماس

 .شده بود رهیخ بهم

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !برم، آرامش تصادف کرده دیمامان با -

 :به صورتش زد و گفت یچنگ

 خدا، چرا پس؟ اآلن حالش چطوره؟ ای -

 :تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 رمیگیم یتاکس هیبرم، برات  دیمامان با دونمینم -

 زود برم!  دیبرو خونه من با تو

  



 دستش یتکون داد و دستم رو تو عیرو سر سرش

 :راه برم، گفت کردیکه کمک م یو درحال گرفت

 .خونه رمیخب تو برو من خودم م لهیخ -

 عیسر دمیکه کش یقیرو تکون دادم و با نفس عم سرم

 هیمامان  یبرا یو وقت میرفت رونیدرمانگاه ب از

 نیسوار ماش عیگرفتم که بره خونه، خودم سر یتاکس

 .راه افتادم مارستانیو به سمت ب شدم

 !فتهیبراش ن یدل دعا دعا کردم اتفاق تو

 !خبر بدم هیبودم چطور به سا مونده

 :لب گفتم ریرو با استرس گاز گرفتم و ز لبم

 شیزیچ ایحالش چطوره بعد. خدا نمیاول برم بب -

 .کنمیازت خواهش م نشه

 نگه هیبه مامان نگفتم که به سا نکهیا یادآوریبه  با

 .به فرمون زدم یتصادف کرده، مشت آرامش

 بهش عیرو برداشتم و سر میزود گوش تیعصبان با



 .زدم زنگ

 چند تا بوق جواب داد.  بعد

  

 بله؟ -

 !یبگ یزیچ یزنگ نزن هیبه سا نیالو مامان، بب -

 حالش چطوره بعد. نگران نکن نمیاول برم بب بزار

 !خدا رو بنده

 :مکث گفت با

 .گمینم یزیباشه برو چ -

 :و گفتم دمیکش یآسودها نفس

 .خدافظ یمرس -

 .ترمز کردم مارستانیب یرو قطع کردم و جلو تماس

 !بود کیبهم نزد مارستانیب خداروشکر

 ادهیپ نیخلوت پارک کردم و از ماش یجا هی عیسر

 ...دمیدو مارستانیو با عجله به سمت ب شدم
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 که رفتم با نفس نفس به پرستار رشیسمت پذ به

 :گفتم

 نجایرو اآلن آوردن ا یخانم جوون هیسالم  -

 ...کردهـ تصادف

 :گفت یعصابیو با ب دیحرفم پر وسط

 اسم؟ -

 :رو تو حدقه چرخوندم و گفتم چشمهام

 .آرامش راد -



 :گفت هینگاه کرد و بعد چند ثان ستمشیس به

 .هستIcu  آوردنش، تو شیپ قهیده دق -

 .دیکش ریحرفش قلبم ت نیا با

 انقدر حالش بده؟  یعنی

  

 :زور گفتم به

 کجاست؟ -

 لرزون به سمت یطبقه باال اشاره کرد که با بدن به

 .رفتم تا برم باال آسانسور

 !جون نداشتن تا حرکت کنم پاهام

 .شدیحرف استاد آرامش تو ذهنم تکرار م همش

 !بهش زد و فرار کرد نیماش هی -

 !نباشه کنمیکه فکر م یزیچ دوارمیمن ام یخدا

 ازش عیسر دیآسانسور رس یرو گاز گرفتم و وقت لبم

 .شدم خارج



 آقا اونجا هی دمیکه حرکت کردم دIcu  سمت به

 .زنهیقدم م یو داره با نگران ستادهیا

 :عجله به سمتش رقتم و گفتم با

 ن؟یشما استاد آرامش دیسالم ببخش -

 :سمتم برگشت و گفت به

 .سالم بله خودمم -

 دهنم رو قوت دادم و گفتم:  آب

  

 سرش اومده؟ ییچه بال دیبگ شهیم -

 :و با دلشوره گفت دیکش یآه

 کالس تموم شد امتحانش رو داد از تشیواقع -

 کردم و لیکالس رو تعط قهیرفت بعد چند دق کالس

 و شهیرد م ابونیداره از خ دمید رونیرفتم ب یوقت

 انگار. رهیبا سرعت داره به سمتش م نیماش هی

 هدف گرفته بود بخوره بهش! بعدش داد زدم کالً 



 بهش عیبره کنار و خواستم خودم رو سر که

 بهش زد و نیشد و ماش ریاما متاسفانه د برسونم

 !کرد فرار

 ...حالش بدهـ یلیگفت خ دکتر

 .اومد رونیباز شد و دکتر ازش بIcu  در

 .زور لب زدم به

 دکتر خواهرم...حالش چطوره؟ یآقا -

 :تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

 !ستیمتاسفم خانم حالشون اصالً خوب ن -

 . ستمیخودم با ینتونستم رو پا گهیحرفش د نیا با

  

 موندم که رهیخIcu  رو زانوهام افتادم و به در محکم

 .افتاده بود شهشیش یآرامش رو عکس

 !نه خدا

 .ادیسرش ن ییبال کنمیم خواهش



 .من آرامشمه یزندگ یتنها دلخوش ایخدا

 ..!.رو با من نکن نکاریا

 :دخواندیبعدخواه یدرپارتها آنچه»

 « ��..!.موقت رفته یکما تو
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 صدام زد تا بلکه یکنارم زانو زد و ه استادش

 .رو بدم جوابش

 !نا نداشتم جوابش رو بدم یول

 من رو به خودم خت،یگونهم ر یکه رو یاشک قطره



 .آورد

 بلند نیزم یکردم از رو یشدم و سع رهیاستادش خ به

 .بشم

 و زدیباال سرمون بود و داشت صدام م دکترش

 .نه ایکه حالم خوبه  دیپرسیم

 وجودم رو یمهین یحالم خوب باشه وقت شدیم چطور

 افتاده بود؟ مارستانیب تخت

 .گذاشتم و بلند شدم نیزم یرو رو دستهام

 :گفتم یگرفتها یصدا با

 ست؟یکه حالش خوب ن یچ یعنیدکتر  -

 چشمهاش برداشت و گفت:  یرو از رو نکشیع

  

 نه؟ ای یدخترم اول بگو خودت خوب -

 :گفتم یکالفگ با

 خوبم آرامش چطوره؟ -



 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 یمحکم یلیخ یبه سرش ضربه تشیواقع -

 و منتظرم میرو انجام داد شاتی. آزماخورده

 از یکینباشه.  یمشکل نمیتا بب ادیب جوابش

 !هم شکسته متاسفانه پاهاش

 چرا هر لحظه داشت تپش قلبم باالتر ایخدا یوا

 رفت؟یم

 :لرزون گفتم ییلبها با

 اآلن بهوشه؟ -

 :تکون داد و گت نیرو به طرف سرش

 دو روز ممکنه یکیموقت رفته،  ینه تو کما -

 !ساعت هی دمی. شاادیبکشه تا بهوش ب طول

 .داره یبستگ ارشیبه سطح هوش ستین مشخص

 بغض گفتم:  با

  



 نمش؟یبب شهیم -

 به چشمهام که نم اشک توش نشسته بود ینگاه مین

 :و گفت کرد

 .برو دخترم -

 یلب زمزمه گفتم و به سمت قسمت ری" زیممنون"

 شیرو بپوشم و پIcu  مخصوص یتا لباسها رفتم

 ...برم آرامش
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 و کنارش با بغض نشستم.  دمیکش یلرزون نفس

  



 دستم گرفتم و بدون یو سردش رو تو جونیب دست

 .شدم رهیبهش خ حرف

 میهم نبود یخون یخواهرها نکهیو آرامش با ا من

 .میهم رو دوست داشت یلیخ یول

 .وجود داره ارتباط  نیساله که ا نیچند

 !میبا هم متفاوت یلیحال خ نیبا ا اما

 !آدم برونگرا هیآدم درونگرا، من  هی اون

 .یسندگیمن عاشق نو ،یعاشق روانشناس اون

 .یشغل وکالت، من شغل حسابدار اون

 .یو اجتماع تیمن عاشق جمع ،ییعاشق تنها اون

 یاوقات اون پر حرف و من کم حرف، و گاه یگاه

 !هم برعکس اوقات

 .میرو دوست دار گهیهمه تفاوت باز هم، همد نیا با

 یداشتم، ول ادیکه حرف زاز اون موقعها بود  اآلن

 .ارمیتا به زبون ب دیچرخینم زبونم



 .شده بودم رهیخوشگلش خ یبسته یبه چشمها فقط

 . دونستمیرو مقصر تصادفش م خودم

  

 !کردیاآلن تصادف نم رفتمیدنبالش م اگه

 .و زمزمه کردم دمیکش یآه

 دی. شاستمیمنم ن یکه، تو نباش یدونیخودت م -

 میکه با هم قهر بود ییمثل تموم وقتها باشم،

 !شمیسابق نم یدایاون آ گهید یول

 کنار یصندل یرو محکم فشردم و از رو دستش

 .بلند شدم تختش

 .و کنار گوشش لب زدم دمیرو بوس چشمهاش

 !یزود خوب شو آبج -

 رونیبIcu  که بهش کردم از ینگاه میبعد با ن و

 .اومدم

 یلباسهام رو عوض کردم، خواستم رو نکهیا بعد



 .دیلرز بمیتو ج میکه گوش نمیراهرو بش یصندل

 میبه استاد آرامش کردم و بعد متفکر گوش ینگاه مین

 دلم ه،یاسم سا دنیدرش آوردم که با د بمیاز ج رو

 .دیلرز

 هشت شبه و خب دمیبه ساعت نگاه کردم که د عیسر

ً یطب  نگرانش بشه.  هیحق داشت که سا عتا

  

 یخونه مجرد شدیم یسال کیکه من و آرامش  البته

 .میکردیم یو با هم زندگ میکرده بود اجاره

 و امشب میزدیبه خانواده سر م یخب هر از گاه اما

 .رفتیم هیسا شیپ دیاون شبا بود که آرامش با از

 خودم یکردم خونسرد یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 .حفظ کنم رو

 :گفتم یخستها یکم یجواب دادم، با صد یوقت

 بله خاله؟ -



 ؟یجان خوب دایسالم آ -

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 ن؟یداشت یجانم کار ن؟یشما خوب یسالم مرس -

 :گفت یبا نگران یمکث کوتاه با

 ! با توئه؟ومدهیهنوز آرامش ن دایممنون خوبم، آ -

 !دهیجواب نم زنمیبهش زنگ م یهرچ

 .انداختم نییکردم و سرم رو پا یحرفش مکث نیا با

 گفتم:  یلرزون یصدا با

  

 ...آرامش،تشیچطور بگم، واقع دونمیخاله نم -

 !کرده تصادف

 .لب زد رتیحرفم با ح نیا با

 ...؟یچ -

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 معتادتو که یبابا دنیمواد کش ؟یکنیرو نگاه م یچ



 « کشه؟یم شیبه آت مونویزندگ داره
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 فلش_بک#

 زند هیسا

 .داخل خونه شدم و در رو پشت سرم بستم یخستگ با

 !از آرامش نبود ییو صدا سر

 .به دلم چنگ زد یدفعه نگران هی

 .داد زدم یبلند یصدا با

 ؟ییآرامش، مامان؟ کجا -



 !دود کل خونه رو گرفته بود یبو

 تک عیدهنم گذاشتم و سرفه کنان سر یرو جلو دستم

 .کنم دایخونه رو گشتم تا آرامش رو پ یجاها تک

 با بغض انیتراس که داشت به را یجلو دنشید با

 .خشم تمام وجودم رو گرفت کرد،یم نگاه

 که بازوش رو یخشم به سمتش رفتم و درحال با

 با حرص گفتم:  دمشیکشیو به عقب م گرفتمیم

  

 معتادتو یبابا دنیمواد کش ؟یکنیرو نگاه م یچ -

 بدو برو کشه؟یم شیبه آت مونویداره زندگ که

 !نمیبب اونور

 به سمت اتاقش عیکرد و سر نمونیب یبغض نگاه با

 .دیدو

 یبه سمتم برگشت و با صدا تیبا عصبان انیرا

 :گفت یکشدار



 !درست صحبت کن با بچه -

 :زدم و با تاسف گفتم یپوزخند

 هیبچه چ یدونیتو درست رفتار کن با بچه! تو م -

 آخه؟

 :گفت یشت و با نشئهگسمتم برگ به

 تو؟ یگیم یچ -

 .کردم که بدتر داد زد یحرص تک خندها با

 ؟یخندیم یبه چ -

 از یدلم آوار شده بود و ک یرو هامیخستگ یهمه

 کنم؟  یبهتر که سرش خال انیرا

  

 .حرص و بغض به سمتش برگشتم و داد زدم با

 مامان و بابام من رو سپردن دست نکهیا یبرا -

 مرد ؟یدستاتو مشت کن یجون دار ! تو اصالً تو

 هیدرآوردن  یبرا دیاونوقت من با ییخونه تو نیا



 کردن شکم دخترم برم صبح تا ریپول و س قرون

 کار کنم؟ رونیب شب

 :و گفت دیبغض به صورت خودش کوب با

 !کنم خب؟ کاریچ یگیم -

 :به در تراس زدم و گفتم یخشم مشت با

 نیخرابتر از ا مونویفقط زندگ ر،ی! برو بمریبم -

 !نکن

 نگاهش رو ازم گرفت که با یبغض و دلشکستگ با

 .به سمت اتاق آرامش راه افتادم هیگر

 !بودم، شکسته بودم خسته

 نکبت بار رو تحمل یزندگ نیا تونستمینم گهید

 .!.. کنم

  

••-••-• 
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 زمان_حال#

 یسلطان دایآ

 بود امهریاستا  د آرامش که اسمش آر یروبهرو

 :و گفتم ستادمیا

 .منزلتون دیببر فیبهتره شما تشر امهریآر یآقا -

 مارستانیب نیو آرامش رو آورد نیموند نکهیا از

 ً  ممنونم!  واقعا

  

 :و گفت دیپشت گردنش کش یدست

 چون رمیبود! من م فهیباالخره وظ هینه چه حرف -



 حتماً از شمیکالس دارم اما ممنون م فردا

 .دیخبرم کن حالشون

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .ممنون ازتون یلیچشم حتماً خ -

 " گفت و با برداشتن پالتوش ویکنمیخواهش م"

 .رفت رونیکه کرد، از سالن ب یایخداحافظ

 .زدم و تو فکر فرو رفتم هیتک واریبه د یخستگ با

 حالش یلیگفتم آرامش تصادف کرده، خ هیبه سا یوقت

 .نجایا رسونهیزود خودش رو م یلیشد و گفت خ بد

 .شدم رهیبه صفحهش خ م،یزنگ گوش یصدا با

 !بود خواهرم

 .گوشم گذاشتم یرو رو یمکث جواب دادم و گوش با

 .الو سالم -

 ؟یخوب دایسالم آ -

 و گفتم:  دمیبه گونهم کش یدست



  

 خوبن؟ ه هابچ ؟یخوبم. تو خوب یمرس -

 مامان گفت آرامش تصادف کرده. حالش م،یآره خوب -

 خوبه؟ چطوره

 !دیکش ریت قلبم

 :رو به هم فشردم و با درد گفتم لبهام

 از پاهاش شکسته، سرش هم یکیندا،  دونمینم -

 خورده. دکتر گفت جواب یمحکم ضربه

 که حالش چطوره. و دهیجواب م ادیب شهایآزما

 چند دمیدو روزه شا یکیموقته  یتو کما نکهیا

 .ادیبهوش ب ساعته

 :گفت یناراحت با

 .نشه یزیچ دوارمیناراحت شدم، ام یلیبابا، خ یا -

 خبر داره؟ مامانش

 :و گفتم دمیکش یآه



 .تو راهه ادیجا خورد، داره م یلیخ دیفهم یآره وقت -

 باشه پس من فعالً برم، از حالش خبر بده. مراقب -

 هم باش.  خودت

  

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 .باشه سالم برسون، خدافظ -

 ." گفت و تماس رو قطع کردیخداحافظ"

 هینگران سا یکه با صدا دمیبه چشمم کش یدست

 .به سمت چپ برگشتم عیسر

 !حالش جا خوردم دنید با

 .آشفته بود یلیخ

 عجله به سمتش رفتم و دستش رو تو دستم گرفتم با

 :گفتم و

 چه وضعشه؟ من که گفتم نیا ؟یخاله خوب -

 خودت یحال انداخت نیچرا به ا ستین شیزیچ



 .رو

 :گفت یبغض و نگران با

 بهم بگو. دکترش قیچش شده دق دا؟یکجاست آ -

 .نمشیبب خوامیم کجاست؟

 و گفتم:  دمشیکش هایکردم و به سمت صندل یپوف

  

 خودتو یلحظه بزار بهت بگم دار هی نیخاله بش -

 .یاریپا در م از

 به صورتش ینشست و دست یصندل یرو یکالفگ با

 .دیکش

 بد بود و کامالً مشخص بود که چقدر یلیخ حالش

 !نگرانه

 .نشستم و از حال آرامش براش گفتم کنارش

 ً  .همچنان نگران بود یآروم شده بود ول نسبتا

 :شد و گفت رهیخ مارستانیب یکهایبغض به سرام با



 که بدون پدر بزرگ شد، براش ییسالها نیتمام ا -

 مادر بودم هم پدر، نزاشتم حسرت نداشتن اون هم

 و معتادش رو تو دلش بکشه، اقتیلیب یبابا

 با تمام دیشا یاز خودم مراقبش بودم حت شتریب

 مارستانهیاآلن که رو تخت ب یول هام،یبداخالق

 .ادیقلبم داره از جاش در م کنمیم حس

 گفت، عصابم یاونطور انیبازهم در مورد را یوقت

 .ختیر بهم

 بدبخت که خودش نخواست معتاد بشه!  اون

  

 افکار رو هم آرامش و هم نیچرا همش ا پونستمینم

 .داشتن هیسا

 :کردم و گفتم یپوف

 .شهیخاله خوب م شهیخوب م -

 .نزد یو حرف دیکش یآه



 دلمIcu  چند تا پرستار و دکتر به دنیدفعه با دو هی

 .ختیر یهر

 :و زود گفتم میبلند شد یبا نگران عیسر هیو سا من

 پرستار چه خبره؟ -

 :بهمون نگاه کرد و گفت شونیکی

 بهتون خبر دیباش نجایضربان قلبش کند شده، ا -

 .دمیم

 !بعد در رو بست و رفت و

 اآلنه کردمیباال رفته بود که حس م یقلبم به حد تپش

 .ادیاز جاش در ب که

 که ضربانش کند شده بود...؟  یچ یعنی

  

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 دنبالته شک هیبه سا هیکه سا یبه اون مرد یلیخ

 «!آرامش دارم
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 و کردمیداشتم سکته م ادیز یاسترس و ناراحت از

 !بهتر از من نبود هیسا تیوضع

 یقدمهام طول و عرض راهرو رو ط با

 از کهیت هیتا  کردمیو به خدا التماس م کردمیم

 ! رهیرو ازم نگ وجودم

  

 به سمتش یبا نگرانICU  اومدن دکتر از رونیب با

 :زد و گفت یکه لبخند آرامش بخش میرفت

 خوشبختانه ضربان قلبش به حالت دیآروم باش -



 .اومده رونیموقت ب یبرگشته و از کما نرمال

 !ستراحت کنها دیفعالً با یاومده ول بهوش

 با هیچشمهامون جمع شده بود. سا یشوق تو اشک

 :رو به دکتر گفت یلرزون یصدا

 شش؟یپ میبر شهیم -

 رو از گردنش بر شیپزشک یکه گوش یحال در

 :گفت داشتیم

 شدنش و انتقالش نهیچرا که نه البته بعد از معا -

 !بخش به

 که از کنارمون رد شد و نفسم رو میتکون داد یسر

 .دادم رونیصدا ب پر

 !از دوشم برداشته شده بود یبار بزرگ انگار

 درد بزرگم از دور هیداشتم و انگار که  ییرها حس

 بود.  شده

  



 به صورت شهیرفتم و از پشت شICU  سمت اتاق به

 ینگاه کردم و نگاهم رو به چشمها دهشیپر رنگ

 .سوق دادم بستهش

 چاله بود و انقدر توش اهیس هیکه مثل  ییچشمها

 یکردیکردن رو فراموش م یکه زندگ یشدیم غرق

 نقطهش نیدنجتر یتو شهیتا هم یخواستیم و

 .یبمون

 م به عقبه هادور شون یکس یحلقه شدن دستها با

 .دمیرو کنارم د هیکه سا برگشتم

 کردیم یو سع دادیهم فشار م یرو رو لبهاش

 .رو مهار کنه بغضش

 که میشده بود رهیآرامش خسکوت به  یدو تو هر

 .رو شکست نمونیسکوت ب هیسا

 میاگه اون نبود تا االن مرده بودم، مثل نور زندگ -

 .روشن کرد رو



 !اسمشه، وجودش پر از آرامش مثل

 رو با لبخند دادم و دستشهاش رو گرم جوابش

 . فشردم

  

 میتونستیرو به بخش برده بودن و حاال م آرامش

 ششیپ میبر

 رو به خونه هیسا یسفارش و ناراحت یاز کل بعد

 .استراحت کنه یتا کم فرستادم

 .دستم رو جا به جا کردم یتو یها یخوراک

 که باالخره به اتاق مورد خوندمیاتاقها رو م شماره

 .دمیرس نظرم

 یرو دمیزدم که د یآروم باز کردم و لبخند درو

 .شده رهینشسته و به پنجره اتاق خ تختش

 اتاق وجود نیا یتو فکر بود که شک کردم تو یجور

 !باشه داشته



 سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم که هول به به

 :برگشت و با تعجب گفت سمتم

 ؟یاومد یتو ک -

 :زدم و گفتم یلبخند

 شما انقدر تو فکر یاالن اومدم ول نیمن هم -

 ! یدیکه منو ند یبود

  

 گذاشتمکنار تختش  کیکوچ خچالی یرو تو هایخوراک

 .نشستم ششیرفتم پ و

 رو با دستهام قاب کردم و رج به رج صورتش

 .رو از نظر گذروندم چهرش

 .بغض لب زدم با

 !مردم و زنده شدم -

 .میرو بغل کرد گهیهمد محکم

 وجودم حل یانقدر فشارش بدم تا تو خواستیم دلم



 !بشه

 مکث یشدم و با کم رهیجدا شدم و بهش خ ازش

 :گفتم

 ؟یدیکه بهت زد رو د یکس یچهرهآرامش تو  -

 :گفت دیدندونهاش فشار داد و با ترد نیرو ب لبهاش

 هیمثل سا یکس کنمیچند وقته حس م ینه، ول -

 شده و رهیبهم خ یکس کنمیهمش فکر م دنبالمه؛

 .نظر داره ریکارهام رو ز تمام

 مثل شبح  هیک فهممینم یجا هست ول همه

  

 !کنمیجا حضورش رو احساس م همه

 .یدونیخوب م خودت

 :انگشتهام قفل کردم و گفتم نیرو ب دستش

 دنبالته شک هیبه سا هیکه سا یبه اون مرد یلیخ -

 .!..آرامش دارم
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 زند  هیسا

  

 شده رهیبه خون نشستهش خ یترس به چشمها با

 .آرامش رو پشتم پنهان کنم کردمیم یو سع بودم

 !زدیم رونیب نهمیداشت از س قلبم

 شدم و با رهیدستش خ یتو یاسترس به چاقو با

 :گفتم ترس



 اون ؟یکنیم کاریچ یآروم باش! دار انی...راایرا -

 ده،یآرامش چقدر ترس نی! ببنیرو بزار زم چاقو

 .نیبزارش زم کنمیخواهش م ازت

 مونیکه به زندگ یانگار کور شده بود و آتش یول

 !دیدیبود رو نم انداخته

 !دیشنیبچهش رو نم یه هاشده بود و زج کر

 گلوم خونه کرده بود و یتو ایبه اندازه دن یبغض

 !کشتتمیم داشت

 آرامش سوهان روحم شده بود و قلبم یه هایگر یصدا

 .کردیم کهیت کهیت زو

 مونیبا حرفهام آرومش کنم تا زندگ کردمیم یسع

 به جهنم نشه!  لیتبد نیاز ا شتریب

  

 سر ییچه بال نیمنو نگاه کن، بب انیرا -

 رو یهمه چ یدار نیبب ؟یلعنت یآورد مونیزندگ



 !توروخدا تمومش کن ؟یکشیآتش م به

 !کر شده بود واقعا

 .لعنتت کنه ماه بانو خدا

 !یکنه که به پسرت هم رحم نکرد لعنتت

 سمتون حمله ور شد که با وحشت آرامش رو به به

 .افتادم نیهل دادم و با اشک رو زم عقب

 شک یب دیدیلحظه اون صحنه رو م کی یکس اگه

 !گرفتیم یافسردگ

 و به دادمیلرزونم به عقب هلش م یدستها با

 .کردمینم یشدن پوستم توجه شکافته

 و هر رمیاون چاقو رو از دستش بگ خواستیم دلم

 !رو بکشم دومون

 به عقب هولش دادم که افتاد و سرش هیخشم و گر با

 !داد هیتک واریبه د رو

 که زخم یشد، جور لیتبد ادیتو گلوم به فر بغض



 حنجرهم رو حس کردم!  شدن

  

 !یعوض یبس کن، تمومش کن خستهم کرد -

 !میبریم نیزره زره از ب یدار

 و معتاد بودن ینشئهگ تونمینم گهیگمشو د میزندگ از

 !بودنت رو تحمل کنم رتیغ یب و

 .کل صورتم رو در بر گرفته بودن اشکهام

 دنیشدم که متوجه لرز رهیحس بهش خ یب

 .شدم شه هاشون

 !مهم نبود چون باعثش خودش بود یول

 تهشیخودش و مادر عفر هامونیتمام بدبخت باعث

 .بود

 سکوت کرده و به دمیطرف آرامش برگشتم که د به

 !شده رهیخ انیرا

 .کردنیم سیدا صورتش رو خص یب اشکهاش



 !دوست داشت یلیرو خ انیرا

 سمتش رفتم و دستش رو گرفتم تا از اون جهنم به

 دورش کنم.!..  یکم

  

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 «  !استخدام حسابدار شرکتتون اومدم یبرا

 !*تابان شیستا ینوشته*
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 چند_روز_بعد#

 رادآرامش 



 و امروز گذرهیکه تصادف کردم م یاز روز یمدت

 . شمیم مرخص

  

 رهیگچ بود خ یتخت نشسته بودم و به پام که تو رو

 .شدم

 هست یک دونستمیکه نم یآدم یهنوز حوال فکرم

 ذهنم دنبالش یه هاکوچه پس کوچ یو من تو گشتیم

 !شدینم بمینص یزیو آخر سر چ گشتمیم

 !بالخره کنمیم داشیپ فهمم،یم یول

 باز شدن در سرم رو بلند کردم و به مامان که با

 .نگاه کردم آوردیاتاق م یرو تو یلچریو داشت

 که صورتش رو یسمتم برگشت و با لبخند بزرگ به

 .بهم داد یبود، سالم پوشونده

 پر یاومد و بوسه شمیرو آروم دادم که پ جوابش

 .گونهم نشوند یرو یعشق



 .مینشستم و از اتاق خارج شد لچریکمکش رو و با

 :شدم و گفتم رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 مامان؟ -

 :" زمزمه کرد که گفتمیجانم"

 ! نمشیبیکجاست؟ نم دایآ -

  

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین

 .منتظرمونه نیماش شیپ مارستانین ب  رویب -

 دادم حیتکون دادم و ترج دنیفهم یرو به نشونه سرم

 .راه رو سکوت کنم ادامه

 نشستم نیماش یتو دایبا کمک آ نیبه ماش دنیرس با

 .بده مارستانیب لیرو تحو لچریمامان رفت تا و و

 مکالمه کوتاه هر دومون ساکت نشسته هیاز  بعد

 بود شیمشغول ور رفتن با گوش دایو آ میبود

 .اومد ادمی یزیچ که



 دایرو پ ییجا ،یگردیدنبال کار م یدار یگفت دایآ -

 ؟یکرد

 .رو صورتش نشست و به سمتم برگشت یلبخند

 :رو تکون داد و گفت سرش

 و باهاشون حرف دمید نترنتیا یکار تو یآگه هی -

 !مصاحبه یو قرار شد امروز برم برا زدم

 براش ذوق کردم و دستهاش رو محکم یدلم کل یتو

 . گرفتم

  

 اون شرکت یکه تو یهست یمطمئنم تو تنها کس -

 !یشیم قبول

 دستهام زد و با هر حرکتش یکوتاه رو یبوسها

 .کردیقلبم جا م یتو شتریرو ب خودش

 سرجاش برگشت و ذهن من دوباره به سمت اون دایآ

 !...شد دهیمرموز کش یبهیغر
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  یسلطان دایآ

  

 به خونهشوم بدون هیاز رسوندن آرامش و سا بعد

 .به سمت "شرکت اخوان" حرکت کردم مکث

 کرده بودم و داشیبود که پ ینهایگز نیبهتر نیا

 رو انتخاب کنن مثل یگهاینکنه کس د نکهیا استرس

 !به جونم افتاده بود خوره

 .دمیکه رس دمیساختمان بزرگ روبهروم فهم دنید با

 کردم که زودتر از یرو تند رانندهگ ریطول مس انقدر



 .دمیرسبه شرکت  ساعت

 .گذشتم شیشهایدر بزرگ ش از

 یکه برا یشرکت صحبت کردم و طبقها یبا منش قبالً 

 .دونستمیرو م رفتمیم مصاحبه

 که مشخص یسوار آسانسور بشم که مرد خواستمیم

 :به سمتم اومد و گفت نجاست،ینگهبان ا بود

 .استفاده کنم ه هااز پل دیخانم آسانسور خرابه و با -

 بهشون کردم و با غر غر شروع کردم ینگاه کالفه

 راه رفتن.  به

  

 !چهار طبقه رو راه برم آحه؟ یمن چجور اآلن

 دادم قدمهام حیکالفه شدم و ترج گهیراه د یوسطها

 .تندتر کنم رو

 که رفتمیرو باال م ه هاداشتم پل یزیتوجه به چ بدون

 .تنه زدم یبه کس محکم



 گفتم و به پشت سرم نگاه نکردم که یبلند دیببخش

 !زدم یبه چه شخص اصالً 

 رونیپله رو هم رد کردم که نفسم رو پر صدا ب نیآخر

 .دادم

 .ادیحالم جا ب یزانوهام گذاشتم تا کم یرو رو دستم

 رفتم یمنش زیو به سمت م دمیکش قیتا نفس عم چند

 گرفت و توریدادم که نگاهش رو از مان یسالم و

 :گفت

 .دییبله بفرما زم،یعز سالم -

 :انگشتهام فشردم و گفتم نیرو ب فمیک بند

 !استخدام حسابدار شرکتتون اومدم یبرا -

 زد و گفت:  یلبخند مچهین

  

 تا بهتون فرم رو بدم، بله نیصبر کن دییبله بفرما -

 ً  .حتما



 روبهروم گذاشت که با عجله برش داشتم یدیسف برگه

 .نشستم تا پرش کنم هایاز صندل یکی یرو و

 تمام موارد البته بجز سابقه کارم که از نکهیاز ا بعد

 رفتم و فرم یکمتر بود رو پر کردم به سمت منش همه

 :بهش دادم که گفت رو

 نیهم دیندار یشده. اگه عجلها یتمام فرمها برس -

 .نندیتا فرم شما رو هم بب دیبمون جا

 .برگشتم و نشستم میقبل یرو تکون دادم و به جا سرم

 گشتمیم میگوش یبود که داشتم تو قهیدق یس حدوداً 

 تند سرم رو بلند کردم و به سمتش یمنش یبا صدا که

 .رفتم

 :زد و گفت یلبخند

 میکه گرفت ییتمام فرمها نیاز ب گم،یم کیتبر -

 . از فردا ساعت نُهدیانتخاب شد گهینفر د کیو  شما

 رو شتونیو دوره آموز دیاریب فیتشر دیتونیم صبح



 . میاز شما رو استخدام کن یکیتا آخر سر  دیبگذرون

  

 پنهانش کنم، کردمیم یکه سع یزدم و با ذوق یلبخند

 .کردم یکردم و ازش خداحافظ یتشکر

 نکهیاومدم و تو دلم از خدا بخاطر ا رونیشرکت ب از

 ...کنم تشکر کردم دایکار رو پ نیکرد تا ا کمکم

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 «!هستم یسلطان دایآ

 !*تابان شیستا ینوشته*
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 گره یگرم چا وانیو دستهام رو دور ل کنمیتر م لب

 .زنمیم

 و با افکار کنمیبلند شده رو دنبال م یبخارها

 .کنمیذهنم جدال م یتو رنگارنگ

 نانیبا آرامش حرف زدم و اون بهم اطم یقبل کل شب

 .فتهینم یکه اتفاق بد داد

 .بستنیو استرس از فکرم رخت نم جانیباز ه یول

 که ساعت هشت رو نشون کنمیساعت نگاه م به

 .دهیم

 نهیکنم به سمت آ دایپ نانیاطم یاز همه چ نکهیا یبرا

 . کنمیو سر تا پام رو برانداز م رمیم

  

 از ظاهرم مطمئنم شدم، به سمت مامان نکهیاز ا بعد

 برام دعا یکردم که با مهربون یو ازش خداحافظ رفتم



 .و با لبخند بدرقم کرد کرد

 نیدانشگاه بره ماش تونستیآرامش فعال نم چون

 .موندیمن م شیپ یمدت یبرا

 شدم و دستهام رو دور فرمون گره نیماش سوار

 .زدم

 و از خدا خواستم تا دادمیم یلب به خودم دلدار ریز

 .کنه کمکم

 رو استارت زدم و به سمت شرکت اخوان نیماش

 بشه میزندگ یبزرگ تو رییتغ هیباعث  دیکه شا ییجا

 .افتادم راه

 .دمیزودتر رس قهینبود و چند دق یکیتراف خوشبختانه

 شدم و به اسم شرکت چشم دوختم و ادهیپ نیماش از

 .لب تکرارش کردم ریز

 "اخوان یواردات قطعات خودرو شرکت صادرات و"

 ً  . هیشرکت بزرگ نیصاحب همچ یآدم پولدار مطمئنا



  

 محکم به یو با قدمها کنمیرو جا به جا م فمیک بند

 .رمیم یدر ورود سمت

 خلوت بود و به جز یلیقسمت از شرکت خ نیا

 .توش نبودن یادیز یآدمها نگهبان،

 دستم رو سمتش دیسمت آسانسور رفتم و با ترد به

 :که نگهبان شرکت با لبخند گفت بردم

 .یازش استفاده کن یتونیدفعه درسته م نیا -

 چهار یطبقه یدکمه شم،یو سوار م دمیتکون م یسر

 اتاقک یکه تو یکالمیب یقیو به موس دمیفشار م رو

 .گوش دادم د؛یچیپیم آسانسور

 شدم و اطرافم رو از نظر ادهیآسانسور پ ستادنیا با

 .گذروندم

 شلوغ بود و همه در حال رفت روزیبرخالف د امروز

 .آمد بودن و



 رفتم که متوجه شدم من رو یمنش زیسمت م به

 .شناخته

 :گفت یلحن گرم و مهربون با

 ! یزود اومدن عادتونه خانوم سلطان نکهیمثل ا -

  

 یراهرو تا همه کار آموزها یتو اتاق انتها دیبر

 .انیهم ب شرکت

 .کنمیمو ازش تشکر  زنمیم یلبخند

 که گفته بود رفتم و از در بزرگ ییسمت جا به

 .رنگ گذشتم یقهوها

 نشسته یبزرگ زیورودم به اتاق فقط چند نفر دور م با

 .بودن

 جا هایاز صندل یکی یو رو کنمی" زمزمه میسالم"

 قهیکه بعد از چند دق رمیگیم

 .شنیپر م هاینصف صندل بایتقر



 یشدم که هر کدوم به بخشها متوجه

 یشرکت تعلق دارن که مربوط به امور مال مختلف

 بخش یتو گهینفر د کیو فقط من و  شهیم شرکت

 تا شهینفرمون موفق م کیکه  میهست یحسابدار

 .نفر باشم کیاون  دیدوم باشه و من با حسابدار

 پسر خوش چهره با هیو  خورهیبه در م یتقها

 که همون طور که شهیوارد اتاق م یرسم یلباسها

 شرکته!  یامور مال ریمد دمیشن

  

 شروع به ییرسا یو با صدا رهیگیقرار م زیم راس

 .کنهیزدن م حرف

 شرکت یامور مال ریاخوان هستم مد یآکا -

 فرستاده یمختلف یکدوم از شماها به بخشها هر

 !شما ینهایالبته بهتر ن،یشیم

 از شرکت شروع به کار یبخش مهم یقراره تو شما



 .داره ییکه الزم به دقت باال دیکن

 تا هیو روز مهم تونهیروز اول دوره آموزش امروز

 یشی. امروز به طور آزمادیرو مهک بزن خودتون

 !دیموفق باش د،یکنیبه کار م شروع

 تفاوت نگاهش رو ازم یو ب کنهیبه همه م ینگاه مین

 .رهیگیم

 از یکیو همراه  کنهیرو تموم م حرفهاش

 رو برامون یشرکت موضوعات مختلف یکارمندها

 ...دنیم حیتوض

 تابان*!  شیستا ینوشته*
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 چند ساعت پر جنب و جوش که تمام تالشم رو بعداز

 و خوب عمل کردم، تونستم نظرشون رو جلب کردم

 .کنم

 که گذرونده بودم به سمت یاز روز خوشحال

 یبزنم و همه چ یرفتم تا برم به آرامش سر آسانسور

 .کنم فیبراش تعر رو

 آسانسور شدم و تا خواستم دکمه رو فشار بدم سوار

 که با عجله به سمت آسانسور یاخوان درحال یآقا که

 گفت:  اومدیم

  

 !دیصبر کن -

 .در آسانسور گرفتم تا بسته بشه یرو جلو دستم

 که بهم کرد یایرچشمیسوار شد و با نگاه ز عیسر



 :گفت

 .ممنونم -

 :کج کردم و گفتم یرو کم سرم

 !کنمیخواهش م -

 یکه بعد از زمان کوتاه میسکوت کرده بود هردومون

 .میدیاول رس یطبقه به

 اومدم و خواستم به سمت در برم رونیآسانسور ب از

 :گفت که

 اسمتون رو بدونم؟ شهیم خوام،یعذر م -

 :ج کردم و گفتمک یو سرم رو کم دمیکش یقیعم نفس

 !هستم یسلطان دایآ -

 از ینگفت که با مکث بدون حرف اضافها یزیچ

 .اومدم رونیب شرکت

 هم کالم بشم!  یبا مرد ومدیخوشم نم چیه

  



 رو روشن کردم و به نیو ماش دمیکش یکالفها پوف

 ...آرامش حرکت کردم یخونه سمت

 آرمان بزرگمهر

 یتو شتریلبم رو خاروندم و خودم رو ب یگوشه

 .ذهنم غرق کردم اهیس باتالق

 .واسه از دست دادن به جز مادرم ندارم یزیچ من

 .ادامه بده یکیبره تا اون  یکی دیبا نهیهم ایدن قانون

 که هیمادر منه و اون دختر کس دهیکه ادامه م یاون و

 !بره یباز نیاز ا دیبا

 هست و یک یدونینم یرو که حت یکه کس هینامرد ته

 !یکرده رو بکش کاریچ

 رو به من نشون داده و برام مهم یته نامرد ایدن یول

 .شهیم یبعدش چ ستین

 . شمیم کیهر جور شده بهش نزد کشمینم عقب

  



 .که دارم هیفرصت نیآخر نیا

 .شدم رهیخ ابونیو به خ دمیکش یقیعم آه

 ایدن یتو مییتنها دارا یدردا یدارو جوابگو گهید

 !ستین

 دوام تونهیسال هم نم کیعمل بشه وگرنه  دیبا

 .ارهیب

 درخت یدادم و به تماشا رونیرو پر صدا ب نفسم

 .شدم رهیقلبم بزرگ شده خ یکه تو ینفرت

 مرده هیو  دهیچیش رو دورش په هاکه شاخ یدرخت

 کردن یبه جز زندگ یازم ساخته که هرکار متحرک

 !کرده

 .با من خوب تا نکرد یزندگ نیا

 شهر بزرگ قد نیا کیبار یه هاکوچه پس کوچ یتو

 .متنفر شدم یو از همه چ دمیکش

 من رو درمان یقلب پر از عشق مادرمم زخمها یحت



 .نکرد

 یزیچ زارمیو نم رمیبار حساب شدهتر جلو م نیا

 به هدفم بشه!  دنیرس مانع

  

 و یپر از احساسن و احساس دشمن آدم زخم کار آدما

 .به قلب آدما زد دیبا فقط

 !باش دختر منتظرم

 که توش تو یایباز شه،یشروع م یباز یزود به

 ..!.آرامش راد یبازندها

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 « ..!.رو بشناسم کهیاون مرت دیبا من

 !*تابان شیستا ینوشته*
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 فلش_بک#

 ✍کل یدانا

 سال از سپردن قلبش به خاک گذشته بود و حاال پنج

 دنج و سالم مانده از یو پسرکش گوشها افسانه

 !بفهمد یآنکه بگذارد کس یب کردند،یم یزندگ ذهنش

 نه نش،یرینه با عشق د یداشت ازدواج کند ول قصد

 !که سرنوشت او را از چنگش درآورد یکس با

 و تن دوزدیو م بردیاست؛ خودش م نیهم سرنوشت

 !کندیم آدم

 یبرد و برا الشیمردهاش را به گورستان خ عروس

 کرد.!..  یبا دلبر خفتهش خداحافظ شهیهم

  



 مجنون را کم کرده بود و یکه رو یعاشق پسرک

 ییایو رو بایز یمیقد یه هاعشقش ماننده افسان قصه

 !شد به وصلت با سحر یراض بود،

 !گم کردهاش یلیل خواهر

 ...بود الیخوش خ اما

 فرجام یب یه هاکه شاهد آن عاشقان یکس شدیم مگر

 حاال به خانه بخت عشق خواهرش برود؟ بود

 نیقصه را با غم بافتهاند که ا نیرج به رج ا انگار

 !دارد شیبا آدمها یسر ناسازگار گونه

 نیا یشده به قلب آدمها یروزگار لج گرفته دست نیا

 !اندازدیچنگ م اهیس یتو هزار

 شهیخورده و تا هم شانیه هابه عاشقان انیپا یمهره

 ... شودیقلبشان خاک م یپستو در

  

 �� سحر زند



 :آشفتهم زدم و گفتم یبه موها یخشم چنگ با

 رحمم بگو یب یمامان جون برو به همون عمه -

 و دختر جوونت و نیزد یموقع که ساز منف اون

 و بعد یکردیم گهیمرد د هیزور عروس  به

 یحق ندار هیدست ک ایافتاد دن ادتیمرد،  نکهیا

 !یکن یپسرت خواستگار یاز من برا یایب

 کرد و نگاهش رو ازم یجون پوف کالفها مامان

 :و گفت گرفت

 !پشت سر مرده حرف نزن -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 برادرم داغون شد کمرش شکست، خواهرم -

 من برم زن عشق نی. اون وقت توقع دارشکست

 .بشم؟! امکان نداره! وسالم خواهرم

 به یدست یخشم از کنارش گذشتم و با ناراحت با

 و زمزمه کردم.  دمیکش صورتم



  

 !...؟هیفیکث یایچه دن نیا ایخدا -

 !*تابان شیستا ی نوشته*
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  یسلطان دایآ

  

 .اومدم رونیب هیو از نشر دمیکش یپوف

 !آخه؟ رنیراحت بگ کمی شدیم یچ

 کتاب چاپ یتا بتون شهیم دیمثل دندونات سف موهات

 !یکن

 کشم؟یمگه من دست م یول



 .کنمیمنه؛ ولشون نم یایهدف منه، رو نیا

 و جون سالم به در دمیکش میزندگ یتو یسخت یکل

 !ایمثل قبل نمیا بردم

 نشسته نیوقته تو ماش یلیآرامش خ نکهیفکر به ا با

 بلند به یشده، با قدمها خسته یحتماً تا اآلن کل و

 .رفتم نیماش سمت

 :رو باز کردم و نشستم که بدون مکث گفت نیماش در

 قبول گهیبار د نیشد قبول کردن؟ لطفاً بگو ا یچ -

 !کردن

 یباال انداختم و نچ ییرو جمع کردم و ابرو لبهام

 : گفتم

  

 باز یول میقبول نکردن، از صبح چند جا رفت نمیا -

 !رنیگیم یبهونها هی

 کردم یبهم نگاه کرد که تک خندها زونیآو یصورت با



 .دمیلپش رو کش و

 به من دینکن تو اآلن با ینجوریرو ا افتیق -

 گهید یجا یمثالً! بعدم هنوز کل یبد یدلدار

 خوامیکه م یزی. اآلنم تنها چمیکه نرفت هست

 .غذاست

 انگشتهام نیبهم زد و دستش رو ب یکیکوچ لبخند

 .کرد قفل

 که همون یرو روشن کردم و به سمت پارک نیماش

 .میبود رفتم تا ناهار بخور یکینزد

 مکتین یغذا به سمت آرامش که رو یظرفها با

 :پاش گذاشتم یبود رفتم و غذاش رو رو نشسته

 .رمیمیم یآخ خدا دارم از گشنگ -

 سمت آرامش برگشتم که به غذاش دست نزده بود به

 !فکر بود یتو دیشد و

 آرامش؟ آرامش؟!  -



  

 تکون یرو نداد که نگران تکونش دادم که سر جوابم

 .و به طرفم برگشت داد

 شده؟ یبله چ -

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 به غذاتم ؟یشده آرامش؟ چرا انقدر تو خودت یچ -

 !یلب نزد که

 .شد و لب زد رهیخ بهم

 تونمینم گهیرو بشناسم! د کهیاون مرت دیمن با -

 دنبالم هیسا هیمثل  دیبا یادامه بدم. تا ک ینجوریا

 !سر اونه مطمئنم ریمن مطمئنم تصادفم ز باشه؟

 ..!.بهم کمک کن دا،یکنم آ داشیپ دیبا

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

  «ازت خسته شدم.!..  گهید خوام،یطالق م ازت

  



 !*تابان شیستا ینوشته*
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 زند هیسا

 اآلنه که کردمیو حس م کردیاز درد گز گز م پاهام

 !از وسط دو نصف بشه کمرم

 .یلعنت یزندگ نیشدم از ا خسته

 ! کنهیروزها که طلسم شده و داره خفهم م نیا از

  

 ایخودم رو کشته بودم  ایآرامش نبود تا اآلن  اگه



 .رو انیرا

 دادم و به سمت خونه رفتم، رونیرو لرزون ب نفسم

 .خونهمون شدم کیکوچ اطیانداختم و وارد ح دیکل

 !جهنم بهتره تا خونه البته

 به انیداد را یانداختم که صدا یرو گوشها کفشهام

 .خورد گوشم

 !ختیر یهر دلم

 دمیترس وارد خونه شدم و به سمت اتاق خواب دو با

 و امیآرامش رو بلند کرد و تا به خودم ب دمید که

 تخت انداخت که سرش به یرو رمیرو بگ جلوش

 !دردش گوشم رو پر کرد یاز رو غیخورد و ج لبهش

 که از تعجب و خشم قرمز ییزدم و با چشمها یغیج

 یرو یمحکم یلیبود به طرفش رفتم و س شده

 .رو گرفتم و داد زدم قهشیو  دمیکوب صورتش

 نبودم حاال یها؟ من کاف یکنیم یدار یچه غلط -



 ؟یکنید منابو یطفل معصومم دار نیا

  ؟یچرا کر شد ؟یکور شد چرا

  

 .کردن سیو اشکمهام صورتم رو خ دیترک بغضم

 .افتادم نیزم یشل شد و مثل آوار رو زانوهام

 .خورد شده بود، جسم و روحم به تاراج رفته بود قلبم

 .بغض ناله کردم با

 .یداغون کن ینجوریرو ا مونیقرار نبود زندگ -

 دم،یچشیرو باهات م یداشتم طعم خوشبخت یلعنت

 یرتیغ ؟یرو داغون کرد مونیزندگ ینطوریا چرا

 ادیز یبود که از نشئهگ نیا گفتنیهمه ازت م که

 ؟یرو زن و بچت بلند کن دست

 .اشاره کردم و داد زدم زدیآرامش که داشت زجه م به

 فکر چیه ته؟یحال ی! پدرشیدخترته عوض نیا -

 خودش شیپ ییالهایداره چه فکر و خ یکنیم



 کنه؟یم

 !گفتینم یچیه

 !شده بود الل

 .شده بود رهیبه چشمهام خ یبا بغض و خستگ فقط

 شدم و گفتم:  رهینفرت به صورت زرد و الغرش خ با

  

 !ازت خسته شدم گهید خوام،یازت طالق م -

 .خوامیرو نم یزندگ نیتو رو نه ا گهید نه

 گورتو گم شهیهم یمن و دخترم برا یزندگ از

 !یایسمتمون نم یو تا عمر دار یکنیم

 .شد که داد زدم رهیبهم خ یجیو گ رتیح با

 !؟یدیفهم -

 .دیبلندم پر یاز صدا شه هاشون

 حرص از جام بلند شدم و به سمت آرامش که هنوز با

 .رفتم و بغلش کردم کردیم هیگر داشت



 .اومدم رونیزدم و از اتاق ب شیشونیبه پ یبوسها

 صبر ی. هر چکردمیکار و م نیا شیوقت پ یلیخ دیبا

 تا درست بشه، تا خودم بهش اد،یتا به خودش ب کردم

 رو کنار بزاره نشد، اشتباه بود؛ ادیکنم تا اعت کمک

 !بود حماقت

 تموم کردنش یاشتباه بود ول یزندگ نیکردن ا شروع

 بکنم.!..  تونستمیکه م یکار نیدرستتر

  

 !*تابان شیستا ینوشته*
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 زمان_حال#

 یسلطان دایآ

 .ارهیرو روشن کردم و منتظر موندم تا باال ب لپتاپم

 صبح تو فکر بودم.  از

  

 حالمیافکار مختلف تو ذهنم وجود داشت که ب یکل

 .بودن کرده

 .بود ختهید گذشته عصابم رو بهم ر  ای

 کردم ذهنم رو یشدم و سعWord  یصفحه وارد

 .سمیوکنم تا پارت بن یخال

 گذشته ینداشت از حال و هوا یانگار مغزم سع اما

 !ادیب رونیب

 .کردم و ناخودآگاه تو گذشته غرق شدم یپوف

 .بود یکه پر از سخت یگذشتها

 پر از تهمت، پر از ،ییپر از تنها ،یقیاز نا رف پر



 ..!.پر از شکست ،یخستگ

 .زدم و زمزمه کردم یحرف پوزخند تلخ نیا با

 من فقط ستم،ین مونیتلخم پش یمن از گشته -

 .مونمیکه بودم پش یآدم احمق بخاطر

 .صدمه زدم یلیسن کم، به خودم خ تو

 نبود که با عشق ازم مراقبت یچون خانوادها دیشا

 . کنه

  

 !دمیدیکم بود و من نم یلیخ یعشق بود، ول دیشا

 ..!.نبودم، ساده بودم، عاشق بودم عاقل

 .شدم و خودم رو نابود کردم، داغون کردم عاشق

 که با همه وجود بهش اعتماد داشتم، بخاطر یقیرف

 .بود نمونیکه ب یرفاقت یمخالف گند زد به هرچ جنس

 .رو اون موقع تجربه کردم شکست

 خوبمون رو شهیکه دورمون هستن هم ییرفقا دمیفهم



 !خوانینم

 شد که بشه تنها یمیصم یکیانقدر با  دینبا دمیفهم

 ...و بعد اتییتنها قیرف

 دور، یجز دوستها گهیبهت صدمه بزنه که د یجور

 !قیرف یکس نگ چیه به

 هیرو فقط  دمیکه کش یدرد یحرفه، ول هیفقط  نایا

 .دهیدرد رو چش نیکه ا فهمهیم یانسان

 تیتهمت بهم زدن، حما دم،یدروغ شن دم،ید انتیخ

 عاشق شدم و خورد شدم، دم،یدوست داشتن ند دم،یند

 شدم و شکستنم...  عاشق

  

 ادتیخدا رو هم از  یبعد سالها که حت یروز هی یول

 طلوع یکیتار یبعد کل تیزندگ دیخورش ،یبرد

 !کنهیم

 تضاد باز هم، هم یکه با کل شهیم تینفر وارد زندگ هی



 .دیرو دوست دار گهید

 !اون آرامش بود و

 .میقهر و دعوا داشت یلیخ م،یداشت یدور یلیخ

 !از دوست داشتنمون کم نشد یوقت ذرها چیه یول

 خودم برام یخون یاز خواهرها گهیبود که د نیا و

 !ارزش داشت شتریب

 .به خودم زخم زدم یکه بخاطر نادون ییروزها چه

 !روحم، به جسمم به

 .شدم رهیغم به دست چپم خ با

 !هم قدرت دادن،یکه هم درد رو نشون م ییزخمها به

 نجایتا اآلن ا زدمیزخمها رو م نیا دیمن با دیشا

 . باشم

  

 نیاآلن ا ختمیریمدت از درون فرو نم هیاگه  دیشا

 !نبودم که عاشقش بودم یدختر



 دستم رو لمس یرو غیت یانگشت اشارهم زخمها با

 .و با بغض زمزمه کردم کردم

 که ییجا د،یکه نبا میبود ستادهیا ییما درست آنجا -

 از دست دادن نمانده بود! دروغ بود یبرا یزیچ

 کرده بودند، ما تنها یزخمها ما را قو که

 یبرا یزی. چمیشده بود تریو عصبان جسورتر

 به امتحانش زیچ کینمانده بود، اما هنوز  باختن

 ..!.کردن بود یو آن زندگ دیارزیم

 ...شدم رهیزدم و به صفحه لپتاپ خ یلبخند

 :دخواندیاهبعدخویآنچهدرپارتها»

 از ظاهر دختر یباطن فرشتهم ول از

  « ♀.!..طانمیش
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 عاشق رمان خوندن بودم اما یاز دوازده سالگ من

 وقت به ذهنم خطور نکرده بود تا بخوام چیه

 !رو شروع کنم یسندگینو

 شروعش کردم، با عشق، یتو چهارده سالگ نکهیا تا

 !هدف و مصمم با

 وارد یهمون اول با اعتماد به نفس بودم و وقت از

 شدم و رمانهام رو به اشتراک یمجاز یفضا

 چیه گرانید یدکنندهیناام یدر مقابل حرفها گذاشتم،

 . اوردمیکم ن وقت

  

 از آدمها هستن که از بس یلیخ دونستمیم چون



 رو ندارن گرانید تیموفق دنیو تنبلن و چشم د کاریب

 !رنیو م گنیچرت و پرت م انیم

 .شهیم ادیپشتش ز یهایموفق باشه حواش یوقت آدم

 .شنیم ادیپشتش ز یحرفها شن،یم ادیز دشمنهاش

 .رمان شدم الیخیسال ب سه

 !متحرک یمرده هیشده بودم  گهید چون

 !ضیمر ده،ید بیدختر نوجوون شکسته، آس هی

 !حس، شکسته یروح، ب یب سرد،

 و گرنیقلب درد و م ،یعصب کیت ف،یضع یچشمها

 !فیدختر ضع هی

 ساخته بودن از یآدمها ازم چه انسان فتهیم ادمی یوقت

 .شمیمتنفر م خودم

 دختر هیچقدر خوشحال بودم که تونسته بودم  یول

 بشم!  یقو

  



 و ادیز یراه انداختم، رمانها تیخانواده پر جمع هی

 کسب یبزرگ یتهاینوشتم، موفق یشهایکل بدون

 !معروف و محبوب شدم کردم،

 مونده بود که هنوز یگهایبزرگ د یچقدر آرزوها و

 .بودم دهینرس بهشون

 بار هم نخواست کی یکه حت یبا مادر نیب نیا در

 که ییهایدخترش رو بدونه کنار اومدم، با سخت درد

 کدومشون رو خبر نداشتن کنار اومدم، با چیه خانواده

 بود انتکاریو خ یآدم عوض هیکه  یپنج سالها عشق

 .من رو شکست و بارها رفت کنار اومدم و

 دو گهیاحساس رو فراموش کرد و من د گهیقلبم د و

 .مغز تو وجودم داشتم تا

 !عاقل شده بود گهیهم د قلبم

 گهید شدم،یناراحت نم یواسه کنار گذاشتن کس گهید

 گهیممنوع بود، د یناراحت گهیممنوع بود، د هیگر



 که ییدایآ ینوع بود برابودن مم هدفیو ب یتنبل

 !شاملویب یدایشد به آ معروف

 دورم.  یمن سرد شدم به همه مردها و

  

 .و چه آشنا بهیغر چه

 حالم گهیازشون زخم خورده بودم که د یانقدر چون

 !خوردیتک به تکشون بهم م از

 رو که چند ساله از خودم ساختم رو دایآ دیجد ورژن

 .دوست دارم یلیخ

 دختر تو چقدر عوض گنیبهم م هیبق یوقت چون

 !کنمیو به خودم افتخار م کنمیعشق م ،یشد

 !طانمیاز ظاهر دختر ش یباطن فرشتهم ول از

 دارم که همه جوره ییچقدر خوشحالم که خدا و

 !هایبا تمام سخت کنارمه،

 کردم یسع دم،یکه کش یقیزدم و با نفس عم یلبخند



 .حال خوبم برگردم به

 روز اول شرکت بود و چقدر خوشحال بودم که فردا

 ..!.شدمیم کیبه هدفهام نزد واشی واشی داشتم

 : دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

  

 قمیرف یول یباهات، متضاد من دمیسف تیوضع هی تو

 «.:(..باهات
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 آرامش راد

 راحت به پام که گچش الیو با خ دمیکش یقیعم نفس



 .شدم رهیماه باز کرده بودم خ هیبعد  رو

 ً  .میبابت سالم بودنمون از خدا شاکر باش دیبا واقعا

 ماه چقدر بخاطر سالم نبودن پام از کارام هی نیا تو

 موندم بماند!  عقب

  

 رهیبود خ یکه سرش تو گوش دایکردم و به آ یپوف

 .شدم

 .که گذشت صداش زدم هیثان چند

 !م؟یبر دایآ -

 کاپشنش بیرو تو ج شیبهم کرد و گوش ینگاه مین

 و با تکون دادن سرش موافقتش رو اعالم گذاشت

 .کرد

 که میرفت نیو به سمت ماش میهم قدم برداشت کنار

 :گفتم عیسر

 وقت هیوقته نروندم  یلیبزار من برونم. خ -



 !رهیم ادمی یرانندگ

 .رو به سمتم گرفت چیو سوئ دیحرفم خند نیا با

 !حرف شده بود امروز کم

 رو نیماش چیابروم رو باال انداختم و سوئ یتا هی

 .میشد نیگرفتم و سوار ماش ازش

 رو راه انداختم و نیزدم و با لبخند ماش استارت

 گفتم:  کردمیم میرو تنظ نهیکه آ یدرحال

  

 !کافه؟ میبر هینظرت چ -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 دلم براش تنگ میوقته نرفت یلیخ ه،ینظر خوب -

 .شده

 که پاتوق یزدم و به سمت کافها ییدندون نما لبخند

 .بود راه افتادم دایمن و آ یشگیهم

 زدم و یضبط لبخند یصدا دنیفکر بودم که با شن تو



 .نگاه کردم دایآ به

 رو صاف کرد و با هم شروع به خوندن صداش

 .میکرد

 خوبن دایو سف اهیس یسر هی -

 موهات یبرف ال مثل

 انویپ یه هایکالو مثل

 اون دو تا چشمات مثل

 دیشال سف هی بیترک مثل

 یفرفر یمشک یموها با

  یمیآلبوم عکس قد هی مثل

  

 یبچگ یپره از عکسا که

 چه قشنکه امیتو رنگ دن با

 آره دهیسف اهیس

 که قشنگه نشهیهم



 شب تارمو من

 ماهمو یشد توام

 میهم کامل کنار

 هر حالمو یفهمیم

 چه قشنگه امیتو رنگ دن با

 آره دهیسف اهیس

 که قشنگه نشهیهم

 شب تارمو من

 ماهمو یشد توام

 میهم کامل کنار

 هر حالمو یفهمیم

 باهات  دمیسف تیوضع هی تو

  

 باهات قمیرف یول یمن متضاد

 ادیفرقمون ز دیو تو سف اهیس من



 میایکامالً به هم م نهیجالب ا اما

 تو یمن با روشن یرگیت

 صبح یروشن رهیبعد شب ت قشنگه

 یبودن یمن برا لیدل تو

 تو لیدل من

 چه قشنگه امیتو رنگ دن با

 آره دهیسف اهیس

 که قشنگه نشهیهم

 شب تارمو من

 ماهمو یشد توام

 میهم کامل کنار

 هر حالمو یفهمیم

 چه قشنگه امیتو رنگ دن با

 آره  دهیسف اهیس

  



 که قشنگه نشهیهم

 شب تارمو من

 ماهمو یشد توام

 میهم کامل کنار

 ...هر حالمو یفهمیم

 ≪می_حامدیسف اهیس≫

 .زدم و دستش رو محکم تو دستم فشردم یلبخند

 !داشتنش قشنگ بود چقدر

 به کافه ز،یتبر یابونهایربع رد کردن خ کی بعد

 .میدیرس

 .میو داخل کافه شد میشد ادهیپ نیهم از ماش با

 هایصندل یو رو میرفت مونیشگیهم یسمت جا به

 .مینشست

 و اسمش شناختیکه دختر بود و ما رو م گارسون

 :به سمتون اومد و گفت عیما سر دنیبود، با د حنانه



 ! ز؟یبه س زیدیوخی هین ز؟یکف زالریسالم ق یوا -

  

 و جواب سالمش رو میبه روش زد یو من لبخند دایآ

 :گفت دایکه آ میداد

 شدیوقت نم میمشکالت بود یسر هی ریواال درگ -

 ؟یتو چطور میخوب ی. مرسمیایب

 :زد و گفت یلبخند

 .حل بشه عتریمشکلتون سر شاهللیمنم خوبم، ا -

 !د؟یخوریم یچ

 :بهم کرد که گفتم ینگاه مین دایآ

 .قهوه -

 :ش رو باال انداخت و گفته هاهم شون دایآ

 .کاکائو کیش لکیمنم م -

 سرش رو تکون داد و رفت تا سفارشهامون حنانه

 .ارهیب رو



 هیخوردن  دیچسبیبود و هوا سرد و چقدر م زییپا

 داغ کنار خواهرت...  قهوه

  

 !ز؟یبه س زیدیوخی هین ز؟یکف زالریسالم ق یوا*

 !شما پس؟ نیچرا نبود د؟یسالم دخترا خوب یوا
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 فلش_بک#

 زند هیسا

 که دور گردن یو به گردنبند قلب دمیکش یقیعم نفس

 شدم.  رهیبود خ آرامش

  

 قلب عکس یگهیقلب عکس من بود و نصف د نصف



 .انیرا

 !نماد عشقمون بود مثالً 

 .زدم و موهاش رو نوازش کردم یتلخ پوزخند

 شدم و چشمهام رو به هم رهیاتاق خ یدر قفل شده به

 .فشردم

 نکنه در رو قفل تمونیوقت اذ هی انیرا نکهیترس ا از

 .بودم کرده

 .و تو فکر فرو رفتم دمیآرامش دراز کش کنار

 معتاد انیاومد، را ایآرامش به دن نکهیسال بعد از ا دو

 .شد

 یخوشبخت دنیچشم د تهشیو عفر یمادر عوض چون

 !رو نداشت پسرش

 خودش پسرش رو معتاد کرد و یبا دستها خودش

 .و تباه کرد اهیرو س شیزندگ

 یکه من خوشبخت بودم و داشتم با آسودگ بخدا



 . گذروندمیم انیرو با آرامش و را میزندگ

  

 .ساشا ازدواج کرد ان،یسال بعد ازدواج من و را پنج

 !دختر فوقالعاده خوب و خانوم هی با

 .از ته دل که نبود یول

 !افسانهش بود ریتا آخر عمر گ دلش

 نبود که ییاون ساشا گهیمرگ افسانه به بعد د از

 .شناختمیم

 .پرواز کرد رتوهانیذهنم به سمت ام ناخودآگاه

 !یبچگ عشق

 .زدم و فکر کردم یتلخ لبخند

 !معتاد شده بود انیبعد ازدواجم با را نکهیا به

 معتاد شده زدیهم نم گاریلب به س یکه حت یریام

 .بود

 .تا برگردم کردیکه التماسم رو نم چقدر



 .خودم رو داشتم یمن زندگ گهید یول

 و رتوهانیشدن تا ام یراض دمیفهم یشکستم وقت اما

 !سحر با هم ازدواج کنن خواهرم

 که شکستم.  بخدا

  

 چیخواهرم گفت من ه یچقدر خوشحال شدم وقت و

 !کنمیبا عشق تو ازدواج نم وقت

 .هم ازدواج کرد رتوهانیگذشت و گذشت و ام باالخره

 ..!.که خب یزن با

 .نبود ریمثل ام اصالً 

 .شکستم یلیخ ادمهی

 ً  !اسم دخترش رو فرشته گذاشت یوقت مخصوصا

 ...فرشته آره

 مون صدامه هاکه موقع نوشتن نام یاسم همون

 !یمن یتو فرشته گفتیو م کردیم



 .ناز و خوشگل بود یلیخ دخترش

 .میدیدیرو م گهیهم د یاز گاه هر

 .بگم بهتره دیدیبهانه من رو م یکل با

 !کردیم یباهاش باز یلیآرامش بود و خ عاشق

 .دوسش داشت یلیهم خ آرامش

 اومد، قبلش راه کربال بسته شده ایآرامش به دن یوقت

 . بود

  

 !اومد راه کربال باز شد ایبه دن یوقت

 .نذر کرده بودم، محمد خان نذرم رو برد کربال چون

 یو انقدر پر برکت بود که کل فقرا میپخت ینذر آش

 .میآش پخش کن میرو تونست زیتبر

 .وجودش پر از برکت بود دخترم

 .ختیبه کل بهم ر مونیمعتاد شد زندگ انیرا یوقت

 رو دوباره برپا مونیکردم تا بتونم زندگ یسع یلیخ



 .اما نشد کنم

 یتا ترک کنه ول ادیبار بردمش کمپ ترک اعت دوازده

 !نخواست خودش

 .دوازده بار فرار کرد و بدتر قلبم رو شکست هر

 که گذشت و آرامش هفت سالش ییسالها نیا همه

 .میرو گذروند یزندگ یبه بدبخت شد،

 شهیکوچکتر آرامش عاشقش بود و هم یعمو نیرام

 یشهرباز بردش،یم رونیب د،یخریعروسک م براش

 .بردشیم

 کرد.  یبراش پدر شتریب انیبگم از را تونمیم

  

 وقت نشد از زبون ماه بانو بشنوم که عروسم چیه

 !کنه صدام

 !دختر دشمن گفتیبهم م شهیهم

 !بوددردناک  هه



 زدیشکالت گول م هیآرامش رو با  یوقت که دزدک هر

 و فروختیم بردیو م گرفتیطالهاش رو ازش م و

 .گرفتیقلبم آتش م دادیم شیمواد کوفت به

 شکالت گول هیدختر با  سپردمیچقدر به آرامش م هر

 که برامون مونده رو به باد یهایتنها سرما نخور،

 !دیفهمینم نده،

 ...هم نداشت، بچه بود یریتقص

 .نداشت یعاشقش بود، باهاش کار انیرا

 !نشئه بود یوقت خوردمیکتکها رو من ازش م تمام

 به گهید یبچهم بدون پدر بزرگ بشه، ول خواستمینم

 .قسم صبرم سر اومده بود خدا

 ازش طالق خواستم، بارها بهش تو گهیکه د یجور

 ازت خوامیکه م گفتمیچند روز گفته بودم و م نیا

 بشم.  جدا

  



 !ومدمیمن کوتاه نم گهیاما د کردیم مخالفت

 ...بخدا قسم که خسته شده بودم گهید

 :دخواندیبعدخواه یدرپارتها آنچه»

 « ✍�� !د؟یا سندهینو شما

••-••-•• 
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²² 

  یسلطان دایآ

  

 روز کی ،یاز پشت سر گذاشتن دوره آموزش بعد

 .رو بهمون بگن جهیتا نت دیکش طول

 !که قبول شد من بودم یاون خب



 تالش کردم و خواستمیکه م یزیبازم واسه چ چون

 نهیآ یبه خودم تو یلبخند دم،یرس جهینت نیبهتر به

 رونیرو برداشتم و به سمت ب میو گوش فیو ک زدم

 .رفتم

 دست آرامش بود و زودتر از من از خونه نیماش

 .بود دانشگاه رفته

 .گرفتمیم یتاکس دیبا نیهم یبرا

 ستادنیو دست بلند کردم که با ا ستادمیا ابونیخ کنار

 به سمتش رفتم و سوار شدم و آدرس ن؛یماش نیاول

 .رو بهش دادم شرکت

 که به طور یروز نیمنه، اول یروز کار نیاول امروز

 دارم و هم جانیو هم ه کنمیشروع به کار م یرسم

 !استرس

 شدم.  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا نیماش ستادنیا با

  



 لبهام شکل یرو یشدم و لبخند رهیدر شرکت خ به

 .گرفت

 سوار عیتند کردم و به سمت در رفتم و سر پا

 .چهارم رو فشار دادم یطبقه یشدم و دکمه آسانسور

 اون همه جنب دنیچهارم و د یپا گذاشتن به طبقه با

 ندچ میاز قبل به وجد اومدم و انرژ شتریجوش، ب و

 .شد برابر

 کارم رو اونجا شروع دیکه با یسمت سالن بزرگ به

 .رفتم کردمیم

 ساعت گذشته بود و من سخت در حال کار کردن چند

 .نقص باشه یکارم کامالً ب کردمیم یو سع بودم

 !بود یو شوقم وصف نشدن ذوق

 دنیبرش داشتم که با د میگوش ییهویزنگ خوردن  با

 که بهش سر زده بودم، ییه هایاز نشر یکی شماره

 .به صورتم قالب شد تعجب



 یکم جانیکه بخاطر ه ییدادم و با صدا جواب

 :گفتم دیلرزیم

  د؟ییبله بفرما -

  

 .محتشم گوشم رو پر کرد یآقا یصدا

 باهاتون تماس امیپ هیسالم خانوم راد، از نشر -

 از یکیچاپ  یبرا شی. شما چند روز پگرفتم

 .دیما اومد یهیبه نشر رمانهاتون

 :جا شدم و با ذوق گفتم جابه

 .دیدیبهم جواب م دیبله اومده بودم. گفت -

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 یخب خواستم بهتون اطالع بدم که رمان شما برا -

 نیعتریتو سر دینداره. فقط با یشدن مشکل چاپ

 کارها یسر کیتا  دیایب هیممکن به نشر زمان

 .دیانجام بد رو



 اونجا یو اگه کس زدیم رونیب نهمیز سداشت ا قلبم

 !ادیصدام در ن گهیکه د دمیکشیم غیانقدر ج نبود

 یکه به تک تک سلولها ادیز یو خوشحال جانیه از

 .رو گم کرده بودمه هارخنه کرده بود کلم تنم

 خودم رو یبود سعس کردم خونسرد یایهر بدبخت به

 کنم.  حفظ

  

 ممنون که اطالع ام،یبله حتماً هر چه زودتر م -

 .دیداد

 :گفت یگرفتها یکم یصدا با

 خدا میپس منتظر شما هست کنم،یخواهش م -

 .نگهدار

 :ذوق و بغض گفتم با

 .خدافظ -

 چسبوندم نهمیرو به س یرو قطع کردم و گوش تماس



 .دمیکش یقینفس عم و

 الیخیشده بود و من ب قتریهر لحظه عم لبخندم

 .بودم یپرداز ایدر حال رو اطرافم

 یبهش هرکار دنیرس یکه برا یروز یپرداز ایرو

 !کردم

 .واقعاً عاشقتم ایخدا

 اخوان به یآقا یکه با صدا کردمیم ریافکارم س یتو

 .اومدم خودم

 رو جمع و جور کردم و رو بهش گفتم:  خودم

  

 د؟یداشت یاخوان با من کار یبله آقا -

 :رو صاف کرد و گفت کتش

 یاتفاق یلینداشتم فقط خ ینه کار خاص -

 !د؟یسندهای. شما نودمیرو شن حرفهاتون

 .رو لبم نشست یحرفش ناخودآگاه لبخند نیا لبا



 :تر کردم و گفتم لب

 بله چطور؟ -

 گوشه لبش مهمون شهیکه هم یکیکوچ یلبخند با

 جذابش بهم کردو یمشک یبا چشمها ینگاه مین بود،

 ..." گفت و از کنارم رد شدیدیموفق باش"

 !*تابان شیستا ینوشته*
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²³ 

 آرامش راد

 دستم چرخوندم و چشمم به استاد یکار رو تو خود



 اما فکر و ذهنم زدیبود که داشت حرف م امهریآر

 با من فاصله داشت و سر یبود که فقط کم یکس شیپ

 .پاش پر از شک بود تا

 تازه وارد باشه یدانشجو هیفقط  هیبه نظر بق دیشا

 .کرده ریحرفها درگ نیاز ا شتریذهن من رو ب یول

ً یتقر یعنیساکت بود  یلیخ  .زدینم یحرف چیه با

 آدم مرده کیبود انگار که به  چیپر از ه نگاهش

 . یشد رهیخ

  

 بار که نگاهش رو چند لحظه به سمتم سوق هر

 مثل ترس و استرس تمام وجودم رو یزیچ داد،یم

 .گرفتیم

 اون حس دونستمیبازم نم یمثل خودم بود ول دیشا

 !هیکه بهش دارم چ یبیعج

 کیو  رفتیم بهیلحظه به سمت اون غر کی فکرم



 .به سمت آرمان بزرگمهر لحظه

 دانشگاه گذاشته. دلم نیکه تازه پا به ا ییدانشجو

 بهم مربوط کنم یجور کیدو نفر رو  نیا خواستیم

 ؟یآخه چه ربط یول

 یبه کس دمیبارم چهرهش رو ند کیکه  یکس چطور

 !ربط بدم دمشیفقط چند ماهه د که

 استاد یدادم که با صدا رونیرو لرزون ب نفسم

 .شدم رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ امهریآر

 بله استاد؟ -

 :شد و گفت رهینفوذ بهم خ با

 امروز نکهیخانوم راد حالتون خوبه؟ مثل ا -

 ! ستیسرجاش ن حواستون

  

 :رو بهم فشار دادم و گفتم لبهام

 !استاد دیببخش -



 تکون داد و دوباره رشته کالمش رو از سر یسر

 .گرفت

 با یوقت یکردم ذهنم رو آزاد کنم ول یبار سع نیا

 فکرم تونستمیشده بود نم رهیکوتاه بهم خ یه هانگا

 .آزاد کنم رو

 یچون از وجودش حس خوب کردمیرو درک نم حالم

 .نداشتم

 بود رو پاک کردم و میشونیپ یرو که یسرد عرق

 یتو یحالت جادیلحظه بهش نگاه کردم که بدون ا کی

 .چشم ازم گرفت صورتش

 آزاد یهوا یاز اونجا فرار کنم و کم خواستمیم فقط

 !کنم تنفس

 هستن یک دونمیکه نم بیعج یپر شده از آدما میزندگ

 کنم.!..  داشونیپ تونمینم و

  



 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 «؟یداریکه دست از سرم برنم یهست یک تو

 !*تابان شیستا ینوشته*
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²⁴ 

  یسلطان دایآ

  

 رو تو دستم جابهجا ینیریش یجعبه یخوشحال با

 سر و صدا یرو تو قفل در انداختم و ب دیو کل کردم

 .خونه شدم داخل

 که آرامش مشغول زدمیروشن بود و حدس م چراغها



 .خوندن بود درس

 :گفتم غیتا در خونه رو باز کردم با ج ادیز جانیه از

 !شودیوارد م سندهتونیخواهر نو -

 دنیشد که با د رهیزد و بهم خ یلبخند دنمید با

 .صورتم شد خکوبیدستم م یتو ینیریش

 نهیکه بب کردیم یکنم داشت تو ذهنش حالج فکر

 !داشته باشه تونهیم یلیتو دستم چه دل ینیریش

 :گفت رتیدفعه با ح هی

 !یگیدروغ م -

 و یمبل گذاشتم و با خوشحال یرو رو ینیریش غیج با

 و محکم بغلش کردم که محکم دمیبه سمتش دو بغض

 زد و گفت:  غیج

  

 !شهیخدا باورم نم ییوا -

 که محکم من رو به خودش فشرد و دمیته دل خند از



 :گفت

 باالخره شد؟ یدیشد؟ د یدید -

 شدیم لیتبد هیداشت به گر گهیبغض بزرگم که د با

 .لب زدم یجدا شدم و با سرسخت ازش

 !آره شد -

 .دفعه سکوت کرد و به چشمهام خره شد هی

 دفعه بغضم هیصورتم گرفتم و  یرو جلو دستم

 .شکست

 !دمیآرزوم رس نیکه به بزرگتر شدیباورم نم هنوزم

 .بغض زمزمه کرد با

 یفقط زمان دوارمیام گفتمیبهت م شهیهم ادتهی -

 و از سر یدیکه به هدفت رس یکن هیگر

 ه؟یخوشحال

 و دوباره بغلش دمیبغض خند ونیحرفش م نیا با

 گونهم گذاشت و گت:  یرو یکه بوسها کردم



  

 گلم به ی. آبجنمیبده بخورم بب توینیریبدو بدو ش -

 .دهیرس آرزوش

 د بندرو با بن یتک استخونهام خوشحال تک

 !زدنیم ادیفر وجودشون

 و خنده مشغول یشوخ یرو باز کردم و با کل ینیریش

 ...میشد خوردنش

 آرامش راد

 و کتابهام از فیو با برداشتن ک دمیکش یقیعم نفس

 بلند شدم و از کالس خارج شدم.  یصندل یرو

  

 ساعتم نکهیرو از کاپشنم در آوردم و بعد از ا میگوش

 بزارمش که بمیچک کردم، خواستم دوباره تو ج رو

 .خوردم یبه کس محکم

 که خورده یگفتم و سرم رو بلند کردم و به کس ینیه



 .نگاه کردم بودم

 !بزرگمهر بود آرمان

 :خشم گفتم با

 ؟ینیبیچشمت رو نم یجلو یمحترم کور یآقا -

 رو از شیکه گوش یخم شد و درحال یخونسرد با

 :گفت داشت،یبر م نیزم یرو

 رونیب تیگوش یبهتر بود سرت رو از تو -

 دختر یزدیحرف م ینطوریبعد ا یآوردیم

 !خانوم

 استاد دنیبارش کنم که با د یزیچ هیخشم خواستم  با

 .دهنم رو بستم و با حرص زمزمه کردم امهر،یآر

 یب یپسره رمیگیکه حالت رو م یکیمن  -

 . فرهنگ

  

 که داشتم کتابهام یزانو نشستم و درحال یرو عیسر



 استاد با حرص بهش یکردم، با صدا یجمع م رو

 .شدم رهیخ

 خانم راد؟ دیخوب -

 :و بلند شدم و گفتم دمیکش یکالفها پوف

 !بله استاد خوبم. با اجازه -

 بلند از یاز کنارش رد شدم و با قدمجها عیبعد سر و

 ...اومدم رونیب دانشگاه
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²⁵  

  

 که تو تنم نشسته یبا لرز د،یباریکه م یبرف دنید با



 و دستهام رو دمیسرم کش یکاله کاپشنم رو رو بود،

 .دمیهم مال به

 بود و گفته بود تا پنج دایدست آ نیباز هم ماش امروز

 .رسهیم گهید قهیدق

 .کردمیم خیداشتم  گهیسرد بود و د هوا

 .جواب دادم عیسر م،یزنگ گوش یصدا با

 ؟ییکجا دایالو آ -

 کهیتراف یلیدانشگاهتم، خ یپشت ابونیآرامش تو خ -

 .نجایا ایب کشهیربع طول م هیاون سمت  امیب تا

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .خب صبر کن اومدم لهیخ -

 یبه سمت کوچه پشت عیرو قطع کردم و سر تماس

 .رفتم دانشگاه

 !خلوت یلیبود و خ کیتار کوچه

 کردم قدمهام رو بلندتر یرو گاز گرفتم و سع لبم



 خونه.  میبرسم و بر دایتا زودتر به آ بردارم

  

 پشت سرم، حس کردم قلبم کینزد ییقدمها دنیشن با

 !ستادیا

 یحرکت کردم اما صدا عتریخودم جمع شدم و سر تو

 .شدیم کیبهم نزد یداشت ه قدمها

 و قصد کنهیداره دنبالم م یکیمشخص بود  کامالً 

 .ارهیسرم ب ییبال داره

 که دنبالمه، هینکنه بازم همون مرد نکهیفکر ا با

 بمیج یضامن دار تو یرو کنار گذاشتم و چاقو ترس

 .لمس کردم و به عقب برگشتم رو

 !حدس زده بودم درست

 یمرد قد بلند و چهارشونه که سر تا پا مشک هی

 !صورتش بود یرو یتیبود و نقاب مشک دهیپوش

 عیخواست سمت حمله کنه که سر ستادمیا دید تا



 یرو درآوردم و روبهروش گرفتم و با صدا چاقوم

 .داد زدم یلرزون

 ؟یداریکه دست از سرم بر نم یهست یتو ک -

 .شد رهیو بهم خ ستادیحرفم ا نیا با

 با نفوذ!  یلیبود و خ یمشک چشمهاش

  

 که تو سرم یداره هر فکر کردمیکه حس م یجور

 !خونهیرو م گذرهیم

 :نزد که دوباره داد زدم و گفتم یحرف

 ها؟ چرا یبا توام؟ چرا قصد جونمو کرد یعوض -

 ازم؟ یخوایم یچ ؟یدنبالم هیبه سا هیسا

 .دیغر یخش دار یصدا با

 ؟یدی! مخوامیجونتو م -

 .ختیر یحرفش حس کردم دلم هر نیا با

 انگشتهام حرکت دادم و محکمتر چاقو رو به



 .دمیچسب

 .دادیرو فرمان م زیچ هیفقط  مغزم

 !فرار

 به پاهام حرکت دادم و با سرعت پا به فرار عیسر

 .گذاشتم

 دایزودتر به آ خواستمیو فقط م دمیدویسرعت م با

 .برسم

 ! ومدیسرم م پشت

  

 !ادیز یلیسرعت خ با

 به عقب نگاه کنم نکهیو بدون ا زدمینفس م نفس

 .دمیدویم فقط

 تو یدیبود، نور ام ابونیکه تو خ دایآ نیماش دنید با

 .روشن شد دلم

 استرس و سرعت خواستم به سمتش بدوام که با با



 ..!.ستادیگلوله، قلبم از حرکت ا یصدا دنیشن

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 «�� د؟یکن ییچهرهش رو شناسا دیتونیم
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²⁶ 

 کرد؟ کیاون گلوله رو اون مرد شل یعنی... یعنی

 !به سمتم جمع شد ابونیمردم خ یهمه حواس

 تمیمن و وضع دنیکه حواسش جمع شده بود، با د دایآ

 که یرو روشن کرد و درحال نیماش عیبا ترس سر که

 تا مردم راه رو باز کنن، بهم زدیسر هم بوق م پشت



 .زدیداد م یشد و ه رهیخ

 !ایزودتر ب -

 و سرعتم دیلرزیمن از ترس دست و پام داشت م اما

 !کند کرده بود رو

 مردم و فرار کردنشون داشت به استرسم غیج یصدا

 !کردیم اضافه

 و دمیدو نیبه سمت ماش عیبود سر یایهر بدبخت با

 :گفت غیبا ج دایپرت کردم که آ نیرو تو ماش خودم

  ه؟یاون ک یلعنت ؟یخوب -

  

 .داد زدم یبلند یصدا با

 !برو یکه دار یفقط با هر زور -

 رهیکه شده بود خ یرو برگردوندم و به ولولها سرم

 !شدم

 موتور شد هیسوار  عیهمون مرد که سر دنیبا د اما



 !شد شتریپشت سرمون اومد، تپش قلبم ب و

 از نیکه داد، ماش یدنده رو عوض کرد و با گاز دایآ

 .پرواز کرد جاش

 یلعنت کیتا از اون تراف دیچیکوچه پ هیداخل  عیسر

 .میبش خالص

 .شد دانیسرعت از کوچه خارج شد و وارد م با

 :به داشبورد زدم و گفتم یخشم و ترس مشت با

 دیبرو سمت اتوبان من با دایچرا انقدر شلوغه؟ آ -

 !زنگ بزنم سیپل به

 نفس نفس گفت:  با

  

 که اسلحه هیک کهیمرت نیمعلومه ا چیآرامش ه -

 داره یبا تو دشمن یخودش داره؟ اصالً ک همراه

 دنبالته؟ یورنیا که

 !کردیداشت عصابم رو متشنج م حرفهاش



 رو از میلرزون گوش ینزدم فقط با دستها یحرف

 .کاپشنم در آوردم و شماره  رو گرفتم بیج

 .نگاه کرد و داد زد نهیبه آ دایآ

 !ادیداره؟ چقدر داره تند م هیچه دست فرمون نیا -

 هیشدم که  رهیترس به عقب برگشتم و بهش خ با

 .داد زد دایآ دفعه

 !ابلفض آرامش سرتو بدزد ای -

 !کرد کیبا اسلحه از پشت بهمون شل یعوض اون

 ..!.پشتمون بخاطر اصابتش با گلوله شکست شهیش
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²⁷ 

 با عیسر سیمامور پل دنیشن یزدم که با صدا یغیج

 :گفتم ترس

 الو صد و ده؟ -

 !دییبله خانم بفرما -

 نفر با اسلحه هی. میدار ازیبه کمکتون نآقا  -

 .و قصد جونمون رو داره دنبالمونه

 .اوج گرفت صداش

 د؟ییشما االن کجا -

 :گفت عیسر دایآ

 .ییکسا دیتو اتوبان شه -

 . فقطمیفرستیرو م مونیتیامن یروهایاآلن ن نیهم -

 با  دیتونیکه م ییتا جا دیخودتون رو حفظ کن آرامش

  

 رو نتونی. مشخصات ماشدیرو برون نیماش سرعت



 .دیبگ

 .مدل و پالک رنگ،

 :استرس گفتم با

 .... پالک همدیسف یایپرش -

 نیکه ماش یدیدفعه با تکون شد هیقطع کرد که  عیسر

 .میزد یغیهر دو ج خورد

 کیرو هدف گرفته بود و بهش شل کیالست یلعنت

 .بود کرده

 پنچر شده هوی کیبود و الست ادیسرعتمون ز چون

 !از کنترل خارج شد نیماش بود،

 چند دور، دور نیو ماش میزد یغیدو از ترس ج هر

 .دیچرخ خودش

 .زدم غیرو به زور نگه داشت که ج نیماش دایآ

 ...دنبالمونهـ ارویبابا  ؟یستیمیوا یچرا دار -

 حرفم قطع شد.  سیپل ریآژ یصدا دنیبا شن که



  

 ینهایاز ماش یکیرو قفل کرد که  نیماش عیسر دایآ

 نیاز ماش عیاومد و سر نمونیبه سمت ماش سیپل

 .شدن ادهیپ

 به سمت اون مرد رفت و عیهم سر نیماش یکی اون

 !کرد بشیتعق

 در رو عیسر سیرو دوباره باز کرد که پل نیماش دایآ

 :کرد و بهمون نگاه کرد و گفت باز

 براتون افتاد؟ یشما حالتون خوبه؟ چه اتفاق -

 :نفس نفس گفتم با

 آقا دنبالمه و چند بار قصد جونمو نیمدته ا هی -

 می. امروز با اسلحه دنبالم کرد و ما هم داشتکرده

 کیشل کیکه به الست میکردیدستش فرار م از

 .کرد

 :رو تکون داد و گفت سرش



 دوارمیدنبالش رفتن ام روهامونیخب ن لهیخ -

 چهرهش رو دیتونیبندازن. م رشیگ بتونن

 د؟یکن ییشناسا

 رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

  

 . صورتش رو بادمیوقت چهرهش رو ند چیه -

 .پوشونهیم نقاب

 .نزد فقط سرش رو تکون داد و در رو بست یحرف

 :و گفت دیبه صورتش کش یبا استرس دست دایآ

 !قاتل افتاده بودم هیدست  شهیباورم نم ایخدا -

 :زود بهم نگاه کرد وگفت بعد

 ؟یتو خوب -

 .شدم رهیسرم رو تکون دادم و به جاده خ فقط

 ...؟فتهیداره برام م یچه اتاق ایخدا

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»



 « ...رسونمتونیمن م دییبفرما
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²⁸ 

 یسلطان دایآ

 .شدم رهیبه آرامش خ یمبل نشستم و با نگران یرو

 پر استرس یلیخ میکه پشت سر گذاشته بود یروز

 !بود

 م؟یکردیم دیبا کاریچ شدیم مونیزیچ هیواقعاً  اگه

 :وگفتم دمیبه لبم کش یدست

 بخواد قصد جون یکیداره  یلیآرامش اصالً چه دل -



 ؟یشک دار یرو داشته باشه؟ به ک تو

 :و مضطرب گفت یپوزخند

 !دونمی! چه مرتوهانیبابام، عموم، ام -

 رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمهام

  

 . به اونکنمیاول و سوم رو حذف م ینهیگز -

 دوم شک ینهیبه گز یول ؟یدار کاریچ بدبختا

 .دارم

 :کرد و با حرص گفت یپوف

 هان؟ یچرا شک دار -

 :گفتم متعجب

 که عاشقانه یدو تا مرد ؟یشد یرمنطقیباز تو غ -

 قاتل جون دخترش انیاآلن ب دنیپرستیم مادرتو

 !وانهید یمخصوصاً بابات که تو دخترش بشن؟

 دستهاش پوشوند نینزد فقط صورتش رو ب یحرف



 .ادامه دادم که

 یفکر کن. کشتن تو چه سود یو جد یلطفاً منطق -

 یلیخ هیقض هیکه هست  یداره؟ هرچ براشون

 دست به ارویماجراهست که  نیپشت ا یایجد

 که شده یتا تو رو به هر نحو زنهیم یهرکار

 !کردن تو روز روشن یراندازیت ی! حتبکشه

 رهیصورتش برداشت و بهم خ یرو از رو دستهاش

 . شد

  

 هم خبر سینگو. خوب شد پل یچیه هیفعالً به سا -

 مراقبمونن تا شهی. گفت دو تا مامور هممیکرد

 مراقب دیاز طرف بزنن. با یرد هی بتونن

 ؟یفهمیآرامش م میباش خودمون

 که به سمت اتاق یمبل بلند شد و درحال یرو از

 :گفت رفت،یم



 نداره، یفرق چیزنده بمونم برام ه ای رمیمن بم -

 !نگران جون توام فقط

 .لبهام نشست یرو یحرفش لبخند محو نیا با

 کم چرت و پرت بگو. توروخدا ریزبونتو گاز بگ -

 .یمردم از گرسنگ میدرست کن بخور یزیچ هی

 به صورتم میکه به سمتم پرت کرد و مستق یسن َکو

 .حرصم رو در آورد خورد،

 .عصابم بود یخندهش واقعاً رو یصدا

 :حرص گفتم با

 ریمدت درگ هی ؟یکرد دایکوفت، باز دست بزن پ -

 رفته بودا اه!  ادتی یبود

  

 شد که دهنم رو شتریحرفم شدت خندهش ب نیا با

 :کج کردم که گفت براش

 .رسهیبه ذهنم نم یچیاملت هجز  -



 :شدم و گفتم رهیحس بهش خ یب

 !یشعوریب یلیخ -

 رو برام در آورد و با خنده رفت تو زبونش

 .آشپزخونه

 رو روشن کردم و بعد از باز کردن میغرغر گوش با

 ...مشغول چک کردن کانالم تو تلگرام شدم نت

 برد حل تیوا یرو پا یحسابدار یاز فرمول ها یکی

 :زد و گفت یو به سمت استاد برگشتم که لبخند کردم

 . یکامالً درسته. خسته نباش نیآفر -

  

 زدم و گفتمک یمحو لبخند

 .ممنون استاد -

 .دخترم ینیبش یتون یم -

 رفتم و روش میکردم و به سمت صندل یرلبیز تشکر

 .نشستم



 مونده بود کالسم تموم بشه و بعد قرار بود برم کم

 امیپ هینشر شیپ میدانشگاه آرامش و با هم بر سمت

 .رهیم شیمراحل چاپ کتابم چطور پ نمیبب تا

 کردم تا کالس یزدم و لحظه شمار یفکر لبخند نیا با

 .تموم بشه زودتر

 لمیوسا جانیساعت کالس تموم شد و من با ه مین بعد

 یم رونیکه از دانشگاه ب یجمع کردم و درحال رو

 به آرامش زنگ عیرو درآوردم و سر میگوش رفتم،

 .بوق زود جواب داد هیکه با  زدم

 ؟یسالم خوب -

 :دوشم جابه جا کردم و گفتم یرو رو فمیک

 کالست تموم شده؟  ؟یسالم خوبم تو خوب -

  

 خش خش اومد و بعد گفتک یصدا یکم

 ؟یایکشه تا ب یخوبم، آره تموم شده چقدر طول م -



 :به ساعتم کردم و گفتم ینگاه مین

 .ربع کی امیو ب رمیتا اسنپ بگ -

 ؟یندار یباشه پس منتظرم. فعالً کار -

 :دانشگاه نشستم و گفتم یها مکتیاز ن یکی یرو

 .فعال خدافظ ینه آبج -

 ..." زمزمه کرد و تماس رو قطع کردیخدافظ"
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 اسنپ گرفتم و منتظر هی عیرو صاف کردم و سر گلوم

 .برسه شدم



 زنگ زدم و بهش هیبه صاحب نشر ادیکه ب یوقت اا

 .اونجا رمیدادم که دارم م خبر

 .نداره و منتظرمه یداد و گفت که مشکل یهم اوک اون

 دونستمیداشتم که نم جانیخوشحال بودم و ه انقدر

 !بکنم دیبا کاریچ

 دانشگاه نگه داشت که با یبعد اسنپ جلو قهیدق دو

 که یبه سمتش رفتم و سوار شدم و با سالم عجله

 .دمیسرم کش یدر رو بستم و کاله کاپشنم رو رو دادم

 و منم که زود بهم شدیبه شدت داشت سرد م هوا

 .کنم تیمجبور بودم رعا خوردیم سرما

 .و زمستون بودم زییحال عاشق پا نیبا ا اما

 :بهم کرد و گفت نهیاز آ ینگاه مین راننده

 رو روشن کنم خانم؟ یبخار -

 تو خودم جمع شدم و گفتم:  یکم

  



 .دیهر طور راحت -

 .رو روشن کرد نیماش یرو تکون داد و بخار سرش

 شکسته بود، شهشیچون پنچر شده بود و ش نیماش

 .بود رگاهیتعم تو

 م،یزنگ گوش یکه با صدا دمیرو باال کش دماغم

 .شدم رهیخ ناشناس یبه شماره متعجب

 باشه؟ تونستیم یک یعنی

 .ابروم رو باال انداختم و جواب دادم یتا هی

 د؟ییبله بفرما -

 میشونیپ یرو یمرد اخم محو یصدا دنیشن با

 .نشست

 قصد مزاحمت نداشتم، شما خوامیسالم عذر م -

 د؟یهست یسلطان خانم

 :کردم و گفتم میبه ساعت مچ ینگاه مین

 خودمم شما؟ -



 :کرد و گفت یخندها تک

 اخوان.  یپس درست تماس گرفتم. من اخوانم. آکا -

  

 :سرجام نشستم و گفتم خیاسمش س دنیشن با

 شرمنده د؟یاخوان خوب یاوه سالم آقا -

 !نشناختمتون

 لب "خاک تو ریز زشیر یخنده یصدا دنیشن با

 ." نثار خودم کردمیسرت

 !بار سالم کرده بودم دو

 :خندونش گفت یصدا با

 مچکرم، دشمنتون شرمنده. قصد مزاحمت نداشتم -

 شیبراتون پ یخواستم بدونم امروز مشکل فقط

 د؟یگرفت یکه مرخص اومده

 :و گفتم دمیپشت گردنم کش یدست

 که نگرفتم فقط دو ساعت یمرخص تشیواقع -



 باهاشون صحبت کنم هی. قراره برم نشرهیمرخص

 .سرکار امیهمون. بعد حتماً م بخاطر

 :گفت مکث یکم با

 دی. باشه اگر هم کارتون طول کشنطوریکه ا -

 ادیامروز کارا ز ستیواجب ن ادیز دیاین دیتونیم

 . کنمیم یدگیخودم رس ستنین

  

 :زدم و گفتم یلبخند

 . باالخره منامیب کنمیرو م میاما سع د،یلطف دار -

 .رو امضا کردم یقرارداد هی

 .که زد، لبخندم پررنگتر شد یحرف با

 .هیبندیکه حسابدار شرکتمون آدم پا خوشحالم -

 د؟یبا من ندار ی. امردیباش موفق

 .کردم و زمزمه کردم یکوتاه مکث

 .ممنون، خدافظ یلیخ -



 :گفت ییرسا یصدا با

 .خدافظ -

 شدم و زمزمه رهیخ رونیرو که قطع کردم به ب تماس

 .کردم

 اون شرکته یامورمال ریمد نکهیچقدر خوبه با ا -

 برخورد یغرور چیبا کارمندش بدون ه اما

 !کنهیم

 عیسر م،یدیبه دانشگاه آرامش رس نکهیا دنید با

 کرد.  یبه راننده زدم که تشکر یرو با گوش هیکرا

  

 ادهیکه کردم، پ ینگه داشت و با تشکر ابونیخ کنار

 رونیو به آرامش تک زنگ زدم که از دانشگاه ب شدم

 .ادیب

 دستم رو بلند کردم که زود به دنشیبعد با د هیثان چند

 :که داد، گفتم یاومد و با سالم سمتم



 یزیچ یایتاکس هیزود  ایب ؟یسالم چطور -

 .زدم خی میبر میریبگ

 و منتظر میستادیا ابونیرو تکون داد که کنار خ سرش

 .فتهیبرامون ب یتاکس هیتا  میموند

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست یکالفگ با

 .آخه هیچه بدبخت نیخدا ا یا -

 !فتادینم یتاکس اصالً 

 .شدینم دایاما اصالً پ زدیداشت اسنپ م یهم ه آرامش

 :حرص گفت با

 ...نـیتف تو ا یا -

 حرفش رو قطع کرد که به ینیبوق ماش یصدا با

 . میشد رهیکه جلومون ترمز کرد با تعجب خ ینیماش

  

 نیساله بود که سوار ماش ستیپسر حدوداً ب هی

 خوش چهره اما خشن یلیشده بود و خب خ دشیپرا



 !بود

 .زمزمه کرد رلبیز رتیبا ح آرامش

 گه؟یم یچ گهید نیا -

 :اخم کرد و گفت عیسر اما

 د؟ییبله بفرما -

 :گفت یهچ حالت بدون

 وقته یلی! خرسونمتونیمن م دییسالم، بفرما -

 انگار هوا هم که فتهینم نیاما ماش نیستادیا نجایا

 .سرده

 از دستش یشگونیخواست مخالفت کنه که و آرامش

 ...گرفتم

 : دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

  

 یآقا دیعجبم چطور شد که شما ما رو رسوند در

 « ..!.بزرگمهر
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 آرامش راد

 :نگاه کردم که گفت دایچپ به آ چپ

 !شهیاگه زحمتتون نم -

 ابروش یتا هیبگم که آرمان  یزیحرص خواستم چ با

 باال انداخت و گفت:  رو

  

 !دینیوقته منتظر ماش یلیباالخره خ ،یچه زحمت -

 .رسونمتونیمن م دییبفرما



 .با چشم اشاره کرد تا سوار بشم دایآ

 حرص نگاهم رو ازش گرفتم و در عقب رو باز با

 سوار شد و در دایو سوار شدم و پشت بندم هم آ کردم

 .بست رو

 :کرد و گفت نهیبهم از تو آ ینگاه مین آرمان

 ن؟یریکجا م -

 :مقنعهش رو مرتب کرد و گفت دایآ

 ن؟یشناسیم ام،یپ هینشر -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 .نیآدرس بد شهیمتاسفانه، اگه م ریخ -

 مشغول دادن آدرس شد و من همچنان ساکت دایآ

 .موندم

 خودم حس یآرمان رو رو گاهیگاه و ب یه هانگا

 یهمونجا سرش رو ال خواستیو دلم م کردمیم

 بزارم!  وتنیگ



  

 ؟یکنینگاه م یه یدیچته مگه آدم ند خب

 یزانهیبه رفتار اون روزش نه به رفتار محبت آم نه

 !امروزش

 !تختهش کمه انگار کالً  هی

 و صبر کردم و صبر کردم تا دمیکش یقیعم نفس

 .میدیرس هیبه نشر باالخره

 !خب نشد ینگم ول یزیخواستم چ یه

 :گفت دایآ کرد،یترمز م هینشر یکه جلو یحال در

 چقدر هیممنون باعث زحمتتون شد، کرا یلیخ -

 شه؟یم

 :زد و گفت یحرفش پوزخند محو نیا با

 !خانم محترم ستمیمن که راننده ن -

 نهیخواست دوباره اصرار کنه تا هز یبا پافشار دایآ

 :رو بگه که ناخودآگاه گفتم هیکرا



 یآقا نیدر عجبم چطور شد که شما ما رو رسوند -

 !بزرگمهر

 با تعجب نگاهم کرد.  دایحرفم آ نیا با

  

 اما خب تا گفتمیمرد مرموز بهش م نیاز ا شهیهم

 !بودتش دهیند کیاز نزد حاال

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین آرمان

 دیعالف بشنداره، نخواستم تو سرما  یخاص لیدل -

 !نیهم

 تراول در هی فمیک یو از تو دمیکش یپر حرص نفس

 کنار راننده یصندل یکه رو یو درحال آوردم

 :گفتم زاشتم،یم

 .جان دایشو آ ادهیبه هرحال ممنون! پ -

 از آرمان کرد و یلب ریمتعجب از کارام، تشکر ز دایآ

 نشیشدم در ماش ادهیپ نکهیشد و من هم بعد از ا ادهیپ



 .دیش از ترس باال پره هاشون دایکه آ دمیبه هم کوب رو

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 اولدون؟ یدل نهیناوار گ -

 :حرص گفتم با

 رهیحرف تو گوشت نم اروی نیبا ا مینر گمیم یه -

 ! خونمیم نیاسیدارم تو گوش خر  انگار

  

 :به پهلوم زد و گفت یا ضربه

 نیا شهیآرامش باورم نم یادب، وا یب یخر خودت -

 مرموزه؟ یلیخ یگیم یکه ه هیبزرگمهر همون

 :بهش رفتم و گفتم یغرها چشم

 .زدم خیبابا  میبر ایرو مخ. ب یبله خودشه، پسره -

 :کرد و گفت یخندهل تک

 !یزنیاز دست تو که چقدر غر م یوا -

 .میرفت هیو با هم به سمت نشر دمیکش یکالفها پوف



 یبه راحت دایآ یو شوق رو از تو چشمها ذوق

 .بخونم تونستمیم

 !هم بود ذوق و شوق داشت یهر ک باالخره

 هیبهش کردم و داخل نشر ینگاه میزدم و ن یلبخند

 ...میشد

 ! ؟یشد خل باز چتهاولدون؟  یدل نهیناوار گ*
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 فلش_بک#

 زند هیسا



 و با استرس لبهام رو میدادگاه نشسته بود تو

 .دمیجویم

 داشت به یبا ترس کنارم نشسته بود و ه آرامش

 .کردیمعتاده، نگاه م زدیداد م افهشیکه از ق انیرا

 بهمون کرد و گفت:  ینگاه مین یقاض

  

 راد، االن شش جلسهست که یخب خانم زند و آقا -

 دیجلسه با نیو ا شهیشما برگزار م دادگاه

 که با رهیبگ میخانم آرامش راد تصم فرزندتون

 !کنه یزندگ خوادیم یک

 تکون دادم و به آرامش نگاه یرو با مکث کوتاه سرم

 :که با ترس گفت کردم

 !تنها بمونم خوامیمامان من نم -

 .به گلوم چنگ زد یحرفش بغض بد نیا با

 آرامش رو ینگهدار طیشرا انیگفته بود که را لمیوک



 .گرفتیم یرا دیبا یقاض یول نداره

 رو به آرامش کرد یکه قاض دمیکش یپر استرس نفس

 :گفت و

 ای یکن یبا پدرت زندگ یدخترم تو دوست دار -

 مادرت؟

 انیمن و را نیب یبود که نگاهش ه دهیترس یانقدر

 .نوسان بود در

 دستم فشردم و آروم صداش زدم و نیرو ب دستش

 : گفتم

  

 !بگو یزیچ هیمامان  ؟یآرامش خوب -

 !زدیم یدیلحظه به لحظه رنگش داشت به سف اما

 رفت و تو بغلم یاهیدفعه چشمهاش رو به س هی

 !شد هوشیب

 :و گفتم دمشیتو بغلم کش یزدم و با نگران یغیج



 آرامش؟ آرامش مامان؟ -

 به سمتمون اومد و آرامش رو عیسر یبا نگران انیرا

 کنار دستم رو باز یآب معدن عیکه سر دیبغلش کش تو

 تا بهوش دمیو چند قطره به صورت آرامش پاش کردم

 !ادیب

 .زدنیم ادیبه تک استخونهام درد و غم رو فر تک

 ..!.رهینم ادمیوقت از  چیه انیرا نگاه

 امهریبرسام آر

 و داخل خونه شدم.  دمیکش یقیعم نفس

  

 !رمیدوش بگ خواستیم دلم

 .گم بود یلیخ وجودم

 یو پالتوم رو رو دمیکش شمیبه ته ر یدست یکالفگ با

 رهیو به خودم خ ستادمیا نهیانداختم و مقابل آ مبل

 .شدم



 !برم نجایاز ا خواستیم دلم

 .توش ندارم یدیام چیکه ه یخراب شدها نیا از

 .موندم یبخاطر عالقم به استاد یول

 .نیو فقط هم فقط

 و کنهیمادرش ولش م شیکه تو بچگ یمرد هی گهید

 داشت؟ شهیم یعشق و حالش چه توقع یپ رهیم

 یایخواهر ناتن هیو  رهیپدرش بره زن بگ نکهیا

 !بچسبه بهت قهیدم به د یکه ه یباش داشته

 یگاه خواستیبود و واقعاً دلم م ریگ یلیخ نیالو

 !خفهش کنم رمیبگ اوقات

 رونیبا حرص نفسم رو ب ریاتفاقات اخ یادآوری با

 شدم.  رهیو سوت و کورم خ یو به خونه خال دادم

  

 !بد بود ییتنها

 !عادت کرده بودم گهیکه د یمن ینه برا یول



 با یول رمیبه سمت اتاقم برم تا دوش بگ خواستم

 دنیبهش کردم که با د ینگاه مین میزنگ گوش یصدا

 کردم و داخل اتاقم جکتیر یحس چیبابا، بدون ه اسم

 .شدم

 پسر هم داره عصابم رو هیکه  فتادیم ادشی هروقت

 !کردیم داغون

 حرکت از تنم در آوردم و وارد حموم هیرو با  لباسم

 .شدم

 یکردنش با خستگ میرو باز کردم و بعد از تنظ دوش

 .دمیکش یقیو نفس عم ستادمیآب ا ریز

 .جا از تنم فرو رخت هی هامیکردم کل خستگ حس

 نفر تو ذهنم نقش هیزدم که اسم  یآرامش بخش لبخند

 .بست

 !دمنکر یشدم و کار خکوبیلحظه م هی

 رو گاز گرفتم و زمزمه کردم.  لبم



  

 دختر هیبرسام، الزم نکرده بخاطر  الیخیب -

 ی! حوصله مشغله ذهنیخودت رو بباز ینطوریا

 !گهیرو ندارم د دیجد

 الیفکر و خ الیخیکردم ب یکردم و سع یسرفها تک

 ...بشم

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 « ��خانم حالتون خوبه؟ دایآ
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 یسلطان دایآ

 نگه داشتم و مامان یرو مقابل رستوران سنت نیماش

 .شدن ادهیبابا و خواهر کوچکترم زهرا ازش پ و

 نیزدم و از ماش یلبخند نهیچک کردن خودم تو آ با

 .شدم ادهیپ

 یو وقت گذشتیم هیرفتنم به نشر یروز از ماجرا دو

 شیتونسته بودم نصف راه چاپ کردن کتابم رو پ حاال

 !کنم کاریچ دونستمینم ادیاز ذوق ز برم،

 !دیروز مهمون من هیگفت شام  د،یبابام فهم یوقت

 یدامادمون که از وقت نیکردم و به ماش یخندها تک

 با خواهرم ازدواج کرد داداش صداش زده بودم، که

 .کردم نگاه

 :سمتشون رفتم و گفتم به

 انگار!  دیآورد فیسالم تشربه  -

  



 ذوق زده نرگس خواهرزادهم یکه با صدا دیخند میآبج

 .شوق به سمتش برگشتم با

 !سالم خاله -

 :عشق گفتم با

 .نمیبغلم بب ایب ؟یگوگول یمن! چطور یسالم زندگ -

 .دیحرکت تو بغلم پر هیو با  دیخند

 گونهش یرو یو به خودم فشردمش و بوسها دمیخد

 .گذاشتم

 !بچه بودم حد نداشت نیکه من عاشق ا یقدران

 که نیاسیو به  ستادمیاز اون تو بغلم گرفتمش و ا بعد

 یشدم و بوسها رهیبغل خواهرم ندا خواب بود، خ تو

 .گذاشتم شیشونیپ یرو

 رو نشیکه داشت ماش یبهم نگاه کرد و درحال داداشم

 :گفت یبا شوخ کرد،یم قفل

 حال و احوال؟ سندهیبه سالم خانم نو -



 :و گفتم دمیخند

 از لطفتون!  یسالم، مرس کیعل -

  

 :کرد و گفت یخندها تک

 نه؟ ای نیدیبه ما هم امضا م -

 :و گفت دیخند میآبج

 .دستم درد گرفت ریبچه رو بگ زیزبون نر -

 که به سمت مامان و بابام یو درحال میدیخند یهمگ

 .میمشغول بگو و بخند شد م،یکردیم حرکت

 :گذاشتم و گفتم زیم یرو رو منو

 ریبا دوغ و ماست موس خورمیم یمن قرمه سبز -

 !گل کلم یترش و

 :و گفتم دمیمتعجب بهم نگاه کردن که خند همه

 !هوس کردم ه؟یخب چ -

 هم سفارشاتشون رو گرفتم و قبل هیکه از بق دنیخند



 که به یبلند شدم و درحال عیبابا بلند بشه سر نکهیا از

 بابا یشونه یرو یبوسها رفتم،یم رشیپذ سمت

 .گذاشتم

 نگفت.  یزیبهم زد و چ یلبخند فقط

  

 عرق کرده بودم یکه کل میشونیبه پ یدست یکالفگ با

 :و گفتم دمیکش

 .عود کرد یلعنت گرنیم نیباز ا -

 کردم به خودم مسلط یو سع دمیکش یقیعم نفس

 .باشم

 دفعه هیرد بشم و بگذرم اما  زیم هیاز کنار  خواستم

 !به سراغم اومد یبیعج جهیسرگ

 رفت و حس سقوط کردن بهم دست یاهیس چشمهام

 .افتادم یکه حس کردم تو آغوش کس داد

 !شدیباز نم چشمهام



 :کردم و با ناله گفتم یاخم

 .آخ سرم -

 .گوشم رو نوازش کرد ینگران مرد یصدا

 خانم حالتون خوبه؟ دایآ -

 !...چقدر آشنا بودصداش

 وار باز شد و کیاش چشمهام اتوماتصد دنیشن با

 موند.  رهیرنگ خ یمشک لهیتو دو تا ت نگاهم

  

 ..!.آن باال رفت که انگار کیدر  یقلبم جور ضربان

 !سخت بود فشیتوص

 .بهتر بود یلیبراش خ فیتوص نیکنم ا فکر

 !توست عیچشمان وس شب

 !یو دوست داشتن عیوس اه،یس

 بهم یبابا تلنگر یدهنم رو قورت دادم که با صدا آب

 !ازش جدا شدم عیو سر خورد



 .یتصادف چه

 !کرد؟یم کاریچ نجایا اون

 :گفت یرو از خجالت گاز گرفتم که بابام با نگران لبم

 هو؟یچت شد  ؟یدخترم خوب -

 :گفتم ینفس لرزون با

 رفت! خوبم جیسرم گ هویبابا  دونمینم -

 ....نباشنگران

 .شدم رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ یآکا یصدا با

 د؟یسالم خوب هست -

 بهش کرد و متعجب گفت:  ینگاه مین بابا

  

 !ز؟یسالم چوخ ممنون، جناب -

 !؟یممنون، جنابعال یلیسالم خ*

 :کردم و گفتم یدست شیپ عیسر

 هستن که یشرکت یرمالیمد شونیام باباجان ا -



 .اخوان یآقا کنم،یکار م توش

 دستش هیکه  یرو باال انداخت و درحالابروهاش  بابا

 رو به گهشیدست د هیو  گذاشتیپشت کمرم م رو

 :گفت کرد،یدراز م یآکا سمت

 .هستم یاخوان ، رسول سلطان یآها خوشبختم آقا -

 لبش یکه گوشه یحال جذاب نیمهربون و در ع لبخند

 .نفسهام رو لرزون کرده بود کرد،یم ییخودنما

 که با بابا دست یشد و درحال رهیبهم خ یچشم ریز

 :گفت داد،یم

 !وار خوشبختم زیتشکر، لطف -

 !خوشبختم دیتشکر، لطف دار*

 نگاهم کرد،یکه داشت با بابا صحبت م یطول مدت تو

 ! دیچرخیکه کنارش بود م یدختر یرو

  

 !بهش نداشت که بگم خواهرش بود یشباهت چیه



 که ینبود پس هرک یکیکردن هم که کار من  قضاوت

 !به خودشون مربوط بود بود

 بابا به خودم یرو به هم فشردم و با صدا لبهام

 .اومدم

 !با اجازه تون،ییبه هرحال ممنون شدم از آشنا -

 .دخترم میبر

 :گفتم عیکه به کمرم وارد کرد سر یفشار با

 !ریممنون از کمکتون، شبتون بخ -

 بهش کردم و با بابا به یایچشم ریبعد نگاه ز و

 ...میرفت م،یکه نشسته بود یزیم سمت
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 :شد و گفت رهیبهم خ بابا

 بنده خدا اگه ؟یشد یاونطور هویچرا  ؟یخوب -

 .یشده بود نیپخش زم نبود

 :کردم و گفتم یخجالت تک سرفها با

 جیانقدر خوشحالم که خل شدم سرم گ دونمینم -

 !رهیم

 نگاهش رو ازم یبخنده، با کالفگ نکهیا یبه جا اما

 :و گفت گرفت

 .فردا حتما برو دکتر -

 :شدم و گفتم یمن هم جد تشیجد از

 بابا نگران نباش. بمون من برم ستین یزیچ -

 ...بدمـ سفارش

 :و گفت دیحرفم پر وسط



 .نیبش رمیخودم م -

 نتونستم مخالفت کنم!  گهیگفت که د یجد یجور

  

 مکث سرم رو تکون دادم و کنار ندا نشستم که با

 .بلند شد و با بابا رفتن تا غذا سفارش بدن داداشم

 خودم رو مشغول کرده بودم اما هر نیاسینرگس و  با

 بهم نگاه یچشم رینگاهم به سمتش که ز لحظه

 ...شدیم دهیکش کرد،یم

 اخوان یآکا

 و ضبط رو روشن کردم و به جاده دمیکش یقیعم نفس

 .شدم رهیخ

 جا هیدوست دارم االن باهات باشم  یلیخ -

 چقدر به جا یبگم دوست دارم بگ بهت

 یهمش نگام کن یواشکیدارم  دوست

 کجا؟ یلباسمو بگ پوشمیم یوقت



 بوم بوم کنه قلبم یروم زوم کن مثالً 

 از من یراه کج کن یلج کن یه مثالً 

 هر شب  یشمعا رو تو روشن کن مثالً 

  

 بارون بشه چتر وا نشه به به مثالً 

 صده ایکار دن یعنیتو  من

 با ما بده یدور یعنیتو  من

 خب بدون تو حالم بده من

 از هم زده میشیکل مگه م در

 صده ایکار دن یعنیتو  من

 با ما بده یدور یعنیتو  من

 خب بدون تو حالم بده من

 از هم زده میشیکل مگه م در

 یبه عاشق دمیخندیهمونم که م من

 یاونم چه عاشق نیشدم بب عاشقت



 نیزم ادیآسمون از اون باال ب اگه

 ...نیدوست دارم دوست دارم هم من

 ≪مثالً_زانکو≫

 :بهش کردم و گفتم ینگاه میصبا ن یصدا با

 بله؟  -

  

 :گفت طنتیش با

 ؟ی! خوبیتو فکر یلیخ -

 :نگفتم که گفت یزیرو صاف کردم و چ صدام

 شب ییپسردا یمرس. میدینگه دار رس نجایهم -

 !بود یخوب

 رو نگه داشتم که ادهیو کنار پ دمیبه موهام کش یدست

 رو از عقب بر فشیکه ک یزد و درحال یلبخند

 :گفت داشت،یم

 !بود یدختر ناز و خوشگل یلیخ ،یعام راست -



 !شد میبا گفتن "خدافظ" ج عیسر بعد

 :حرص گفتم با

 کنم؟ کاریهه هه بانمک! خوشگله که خوشگله چ -

 پدال گاز فشردم و یرو عوض کردم و پام رو رو دنده

 .سمت خونه حرکت کردم به

 و تو فکر فرو دمیکردم و لبم رو جو یسرفها تک

 . رفتم

  

 رفت و کم مونده بود جیدختر سرش گ هی دمید یوقت

 عیوادارم کرد سر یحس هیناخودآگاه  فته،یب نیزم رو

 .فتهیب نیشم و نزارم رو زم بلند

 که تو شرکتمون کار هیهمون دختر دمیهم که د یوقت

 .شد یجور هیته دلم  کنه،یم

 .صداش زدم کیحواسم باشه به اسم کوچ نکهیا بدون

 یحس ای یشدم و اصالً کس رهیزل تو چشمهاش خ زل



 !بهم بگه بابا مرد وا بده نبود

 !هیچ ایبچه باز نیکنار ا بکش

 .دمیکش یقیبه موهام زدم و نفس عم یحرص چنگ با

 فکر من و ینطوریدختر بخواد ا هیبود کالً که  بیعج

 .کنه ریدرگ

 ...ایداره  یقشنگ یچهره یلیچون خ دیشا

 ؟یشناسیمگه خودت رو نم ،یآکا الیخیب هوف

 ره؟ینفر چشمت رو بگ هی ییبایکه ز یهست یکس

 که نه!  معلومه

  

 آدم اشتباه با باطن هی باشیز یچهره نیپشت ا دیشا

 .پنهون شده خراب

 .رو بدون شناخت قضاوت کنم یکس تونمیکه نم من

 و مقابل خونهم ترمز کردم و دمیبه صورتم کش یدست

 .در رو باز کردم موتیر با



 .پارک کردم نگیرو تو پارک نیخونه شدم و ماش داخل

 .شدم ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش میگوش

 !سرد بود بیعج هوا

 مژه چشم راستم یکه رو یحس کردن قطره برف با

 .زدم یلبخند نشست،

 !بود فیتوص رقابلیحس غ نیبرف بودم و ا عاشق

 .دمیکش یقیشدم و نفس عم رهیآسمون خ به

 لب ریز داشتم،یکه به سمت خونه قدم بر م یدرحال

 .کردم زمزمه

 لج یبوم بوم کنه قلبم، مثالً ه یمثالً روم زوم کن -

 از من...  یراه کج کن یکن

  

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 « ..!.یو توام دعوت کهیکوچ یپارت هی
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 آرامش راد

 .دمیکش یقیرو بستم و نفس عم جزوه

 مخم داشت گهیانقدر درس خونده بودم که د امروز

 ! دیکشیم سوت

  

 .داشتم گهیهنوز دو تا کالس د اما

 از کالس خارج شدم فمیو با برداشتن ک دمیرو جو لبم

 .دانشگاه راه افتادم یبه سمت کافه و

 !گرسنه بودم یبدجور

 و شال گردنم رو محکمتر دور دمیرو باال کش دماغم

 .دمیچیپ گردنم



 !رو نداشتم یضیمر یحوصله یلیخداوک

 رفتم و زهایاز م یکیکافه شدم و به سمت  داخل

 .نشستم پشتش

 .به سمتم اومد و سالم کرد عیسر گارسون

 :گذاشتم و گفتم زیم یرو رو فمیک

 .زحمتیب سیخ کیسالم، قهوه با ک -

 "شهیآماده م عیرو تکون داد و با گفتن "سر سرش

 .رفت

 آوردم و مشغول چرخ زدن رونیب بمیرو از ج میگوش

 .شدم نستاگرامیا تو

 . دیطول کش کمی ارنیسفارشم رو ب تا

  

 زیم یرو ینیو گذاشتن س کنارم ینشستن کس با

 یاز دخترا یکی ایسرم رو بلند کردم و به پر متعجب

 .شدم رهیبود خ یشر یلیکه دختر خ دانشگاه



 !رو اون آورده بود سفارشم

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی

 بله؟ -

 :زد و گفت یتفاوتیب لبخند

 ؟یسالم چطور -

 که خودم رو یو درحال دمیرو جلوم کش سفارشم

 :گفتم دادم،یخوردن نشون م مشغول

 ؟یداشت یکار -

 .نزد یحرف هیثان چند

 .شدم رهیبهش خ حسیکه زد ب یبا حرف اما

 !دعوتت کنم ییجا هی خواستمیم -

 !نزدم و منتظر شدم حرفش تموم بشه یحرف

 رهیکاشتش خ یو به ناخنها دیبه مقنعهش کش یدست

 بهم انداخت گفت:  ینگاه یچشم ریکه ز یو درحال شد

  



 !یو توام دعوت کهیکوچ یپارت هی -

 :تو دهنم گذاشتم و گفتم کیک یکم

 !زارمیکه بهم تعلق نداره پا نم ییممنون، به جا -

 :لبش رو گاز گرفت و گفت یگوشه

 که تو اصالً اهل دوست یبگ یخوایم یعنی -

 ...و نوشیدنیو  یو پارت یباز

 :و گفتم دمیحرف زدنش پر وسط

 یبه تو ربط میزندگ یخصوص یزایچ کنمیفکر نم -

 منم رد کردم، پس یباشه! دعوت کرد داشته

 !مونهینم یحرف

 :زد و گفت شخندین

 .گذرهیباالخره با استادا خوش م -

 .ادامه داد شد،یکه از کنارم بلند م یبعد درحال و

 !امهریمخصوصاً با استاد آر -

 :زدم و گفتم یپوزخند



 مبارکت باشه!  -

  

 حرص نگاهش رو ازم گرفت و به سمت اب

 .رفت دوستهاش

 .شدم رهیخ میو به ساعت مچ دمیقهوهم رو چش یکم

 .مونده بود یربع تا شروع کالس بعد کی

 رو برداشتم و به مامان زنگ میو گوش دمیکش یآه

 .زدم

 .رو خاروندم و منتظر موندم تا جواب بده صورتم

 آرامش بخشش تو گوشم یچند تا بوق صدا بعد

 .دیچیپ

 ؟یسالم دخترم خوب -

 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یتو خوب یسالم مامان، مرس -

 ؟یمگه امروز کالس ندار ییمنم خوبم آره، کجا -



 ینامرئ یخطها یچوب زیم یانگشت اشارهم رو با

 .دمیکش

 .شهیبعد شروع م قهیچرا دارم ده دق -

 مکث گفت:  با

  

 هی نجایا نیایب دایپاشو با آ یآهان باشه، راست -

 .درست کنم یسبز قرمه

 :کردم و گفتم یخندها تک

 سرش گرم چاپ یحساب دایدستت درد نکنه، آ -

 !دهیمحل نم گهید کتابشه

 :و گفت دیخند کوتاه

 . باشهرسهیخوبه خوشحالم داره به آرزوش م -

 دو ساعت قبل بهم نیاگه اومد ن،یراحت هرطور

 .دیبزن زنگ

 :رو تکون دادم و گفتم سرم



 ؟یندار یبرم کار گهیباشه حتماً، من د -

 .نه مراقب خودت باش، فعالً خدافظ -

 ." زمزمه کردم و تماس رو قطع کردمیخدافظ"

 که مونده بود رو تو دهنم گذاشتم و یکیتکه ک عیسر

 گذاشتم و با زیم یپول رو رو فم؛یبرداشتن ک با

ً یتقر یصدا  :رو به گارسون گفتم یبلند با

 حساب کردم، ممنون.  -

  

 .رو تکون داد و تشکر کرد سرش

 اومدم و به سمت محوطه رونیعجله از کافه ب با

 .حرکت کردم دانشگاه

 یمکتین یکه رو دمیراه آرمان بزرگمهر رو د وسط

ً یبود و داشت مستق نشسته  .کردیبه من نگاه م ما

 .بود بیبانفوذ و عج یلیخ نگاهش

 اآلنه که خودم رو گم نیهم کردمیکه حس م یجور



 !کنم

 بلند ینگاهم رو ازش گرفتم و با قدمها یتفاوتیب با

 ...سمت کالسم حرکت کردم به

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

  « ��...میمیعشق قد خب،
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 رنگ کنار یمبل سرمها یو رو دمیکش یقیعم نفس

 .شدم رهینشستم و به مامان خ دایآ



 :دستهاش رو تو هم قفل کرد و گفت دایآ

 سوال بپرسم؟ هی شهیخاله م -

 :با مکث سرش رو تکون داد و گفت مامان

 .آره حتماً بپرس -

 !بپرسه خوادیم یچ نمیشدم تا بب رهیبهش خ متفکر

 :صداش رو صاف کرد و گفت دایآ

 !؟یکن فیعشق رو توص شهیم -

 .متعجب شدمحرفش  نیا با

 شدم و منتظر شدم جواب بده.  رهیمامان خ به

  

 !فتهیم رتوهانیام ادی دونستمیم

 .سرخش نشست یلبها یرو یتلخ لبخند

 بود بایچهل سالش بود اما هنوز هم ز کینزد درسته

 !خواستگار داشت یکل و

 :و گفت دیکش یآه



 !خب یول ،یدونیخب؛ عشق...نگو نم -

 .میموند رهیو بهش خ مینگفت یزیکدوممون چ چیه

 چطور بهت بگم دونمی...نممیمیخب, عشق قد -

 !هیناب یلیحس خ هیعشق  یول

 کنه،ی. اومدنش آدم رو ذوقزده مزهییپا هیشب عشق

 اما کنه،یخودش م ری. دل آدم رو درگرهیدلگ اما

 اما بدون اندوه معنا نداره. عشق زهی. دالنگرهیدلگ

 و یدغدغگیب ایرنگارنگ بهار  یمثل گلها تونهینم

 باشه. عشق همون ه هاتابستو  ن بچ یو آب باز   خنده

 پر و باال ختنیاز سرما و ر دنیبارون و لرز حال

 . آدماست

  

 کننیرو دوست دارن چون حس م زییپا عاشقها

 گهیحال اونا رو داره، که انگار د زییپا یتو عتمیطب

 .ستنین تنها



 که از سهیخ مکتیهمون ن هی. شبزهییپا هیشب عشق

 چترتو ،یفتیت مه هاخاطر ادی ،یکنینگاهش م دور

 . عشقیریو م یکشیو راهتو م یریگیم محکمتر

 .زییپا یدرختهاست تو یتک تک برگها اندوه

 .دنیبارونه واسه بار یه هاتک تک قطر اقیاشت

 توأمه، تو و اون لحظه که با اقیاندوه و اشت عشق

 مثل ستیو حواست ن یکشیبه سمتش پر م شوق

 و مثل نیزم یرو یکنیسقوط م یدار بارون

 .یمونیپاهاش م ریز ز،ییزرد پا یبرگها

 .بایز نقدری. همزهییپا هیشب عشق

 ...حزنآلود نقدریهم

 .زد و زمزمه کرد یلبخند تلخ دایآ

 یهمه رمان نوشتم ول نیرمان خوندم، ا نهمهیا -

 نتونسته بودم ییبایز نیوقت عشق رو به ا چیه

 کنم!  انیب



  

 !حرف رو بخونم یکل تونستمیلبخندش م نیا پشت

 خب عشق یعشق رو تجربه کرده بود، ول خودش

 !یبچگ

 .شدم رهیو به دستهام خ دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم دایکردم و رو به آ یواریبه ساعت د ینگاه

 فردا هم از ادیخوابم م یلیمن خ میپاشو کم کم بر -

 .میهفت کالس دار ساعت

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .میباشه پس باشو بر -

 .مبل بلند شدم و مشغول آماده شدن شدم یرو از

 :و گفت دیپوش عیلباسهاش رو سر دایآ

 یلیدستت درد نکنه خ یخاله بابت قرمه سبز -

 رمی. آرامش من میداشته باش یشب خوب د،یچسب

 .ایزود ب ارمیدر ب نگیرو از پارک نیماش



 کرد و از یرو تکون دادم که از مامان خدافظ سرم

 رفت.  رونیب خونه

  

 یرو از رو میکه گوش یرو سرم کردم و درحال شالم

 :گفتم داشتم،یبر م اپن

 مامان؟ یبا من ندار یکار -

 :زد و گفت یلبخند

 .مراقب خودت باش زمینه عز -

 .به روش زدم و تو بغلم گرفتمش یلبخند

 لذت بخش یلیبود، اما خ یکوتاه یلیخ یهیثان چند

 !بود

 .نگفت یزیپشت دست گونهم رو نوازش کرد و چ با

 کفشهام، از خونه دنیکردم و با پوش یخدافظ ازش

 .رفتم رونیب

 استارت زد و به سمت داینشستم و آ نیماش یتو



 .حرکت کرد خونهمون

 شده بودم و فکرم به رهیخ ابونهایبه خ یحرف بدون

 .بود ریدرگ شدت

 نه!  ایبرم  یکه امشب به اون پارت نیا ریدرگ

  

 که سخت دایبه آ یچشم ریو ز دمیکش یکالفها نفس

 .شدم رهیبود خ یرانندگ مشغول

 .زایچ نیمخالف بود با ا دایآ

 !باشه نه یبندیآدم معتقد و پا یلیکه خ نه

 خودش یبه روش خودش عاشق خدا بود و برا اما

 .داشت ییقرمزها خط

 خرابه و ممکنه یآدما یجا یمعتقد بود پارت فقط

 !ادیب یکیسر  ییبال

 !دونمیحق با اون بود، نم دمیشا

 .اومدم رونیاز فکر ب میگوش امکیپ یصدا با



 .شدم رهیخ امکیرو زدم و به پ میگوش رمز

 !بود ایپر

 .نوشته بود رشیرو فرستاده بود و ز یپارت آدرس

 !"یایب گهیبهت م یحس هیم دونم که ته دلت "

 نهیبه خودم تو آ یو با کالفگ دمیبه صورتم کش یدست

 .شدم رهیخ

 . دیچیتو سرم پ ییصدا هیساعت نگاه کردم که  به

  

 !یهنوزم وقت دارم تا بر یعنیهنوز ساعت دهه،  -

 دایرو خاروندم و بدون مقدمه رو به آ میشونیپ کوتاه

 :گفتم

 !دعوتم یامشب پارت -

 :کرد و گفت یبهم نگاه متعجب

 !ها؟ -

 !کارش خندهم گرفت نیا با



 !امیلبم رو گاز گرفتم و وانمود کردم که جد اما

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 !برم خوامیو م ه؟یکه چ یدونی! مگهید یپارت -

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 !یکنیم جایب یلیشما خ -

 :و گفتم دمیکش یپوف

 !رمیم -

 !به درک -

 رهیخ رونیبه ب یرو باال انداختم و با سرتق مه هاشون

 . شدم

  

 که جلو خونه پارک کرد، زودتر ازش قهیچند دق بعد

 ...به سمت خونه رفتم عیشدم وسر ادهیپ

 :دخواندیبعدخواهیآنچهدرپارتها»

 « ..!.هستم، پاشا فالح آرامش بانو پاشا
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 .رو تو در انداختم و داخل خونه شدم دیکل

 کمد لباسهام یجلو عیرفتم و سرسمت اتاقم  به

 لب زمزمه کردم.  ریو ز ستادمیا

  

 بپوشم؟ یچ -

 تیلبخند رضا دهم،یرنگ پوش یلباس مشک دنید با

 .زدم و برش داشتم یبخش

 لباسهام رو درآوردم و مشغول آماده شدن عیسر

 .شدم



 !شدیم یبیعج یلیشب خ دیشا امشب

 ..!.مرموز یلیخ دیشا و

 که از یایدهنم رو قورت دادم و به عمارت نقل آب

 آهنگ به یو صدا شدیم دهیرقص نور د شه هاپنجر

 .باال بود، نگاه کردم شدت

 .رو باال انداختم و زمزمه کردم ابروهام

 !طهیانگار اوضاع بد خ -

 عمارت کیرو نزد نیرو صاف کردم و ماش گلوم

 .شدم ادهیپ نیاز ماش لمیکردم و با برداشتن وسا پارک

 رو زدم.  فونیمکث به سمت عمارت راه افتادم و آ با

  

 .اومد یبم مرد یمنتظر موندم که صدا هیثان چند

 شما؟ -

 :گفتم یمکث کوتاه با

 !دعوتم کرده بودن -



 .باز شد یکیت یحرف در با صدا بدون

 رو باال انداختم و در رو هل دادم و داخل ابروهام

 .شدم عمارت

 از اتاقها رفتم یکیو به سمت  دمیبه موهام کش یدست

 .لباسهام رو عوض کنم تا

 نهیچرمم و از تنم درآوردم و به خودم تو آ یمانتو

 .شدم رهیخ

 یرنگ بلوند گذاشته بودم باال داً یرو که جد موهام

 یمحو شیبسته بودم و آرا یبه حالت دم اسب سرم

 .بودم کرده

 که تو گوشم بود جلوه یشکل یمثلث یه هاگوشوار

 داده بود.  پمیبه ت ییبایز

  

 قهیبود فقط از قسمت  دهیکه کامل پوش میمشک لباس

 .زانوم بود یباز بود و تا رو یکم



 .رو کامل کرده بود پمیت میپاشنه بلند مشک یکفشها

 از از اتاق میمکث کردم و با برداشتن گوش یکم

 .رفتم رونیب

 لباس یرسم یلیخ دمیکه د یکنار چند تا دختر در

 !بودم دهیپوش

 !بود ناجورهاشون  لباس یلیخ خب

 .رفتم و تنها نشستم یکردم و به سمت گوشها یپوف

 متنفر یو شلوغ تیکه از جمع یعجب بودم من در

 !کنمیم کاریچ نجایاآلن ا بودم

 زیم یکه رو یرو به هم فشردم و به مواد لبهام

 .شدم رهیمقابلم بود خ کوچک

 نوشیدنیو  وهیغذا و آبم تون،یز وه،یم پس،یچ انواع

 .شده بود گذاشته

 برداشتم و تو دهنم پسیدونه چ هیدراز کردم و  دست

 به سمت عیکنارم سر یدختر یکه با صدا گذاشتم



 نگاه کردم.  راست

  

 !بود ایپر

 .بنفش رنگش بود یلبها یرو یژکوند لبخند

 به یتو چشم بود و لبهاش رو بدجور یلیخ رژش

 !گذاشته بود شینما

 رو تو دهنم پسیابروم رو باال انداختم و چ یتا هی

 :که گفت دمیجو

 کجا؟ نجایبه آرامش خانم! شما کجا ا -

 :کردم و گفتم یخندها تک

 هی! ستمیشبانه ن یهایمن که مثل تو پالس پارت -

 .بار و گفتم تجربه کنم نیا

 راحت یلیشدهش خ شیآرا یرو از تو چشمها حرص

 !خوند شدیم

 وهیخودم آبم یبرا یرو باال انداختم و کم شونهم



 که یکه زد، نگاهم به سمت کس یکه با حرف ختمیر

 .شد دهیکش گفت

 !شده امشب پیخوشت یلیبرسام جون خ -

 جون!  برسام

  

 !دیرس نجایبه ا امهریاستاد آر از

 که کنارش بود، چشمهام از تعجب دو یدختر دنید با

 ..!.شد برابر
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 رو ایکردم و صاف نشستم و جواب پر یسرفها تک



 .ندادم

 .شدم رهیکه کنارش بود خ یبه دختر یچشم ریز

 !دختر فوق العاده خوشگل و جذاب بود هی

 کم نداشت!  یچیه ییبایز از

  

 داشت و من که دختر بودم دلم یاییاروپا یچهره

 !ضعف رفت چه برسه به استاد براش

 رهیبه چهرهش خ شتریدهنم رو قورت دادم و ب آب

 .شدم

 یدهیدرشت و کش یداشت و چشمها یدیسف پوست

 !یآب

 رو دو برابر کرده شییبایبلوند و بلندش ز یموها

 .بود

 !پارچه تنش بود کهیهم که کال دو ت لباسش

 .بود شخصیلباس  هیشب لباسش



 یازش گرفتم و به سمت راستم نگاه کردم که رد چشم

 .دمیند ایپر از

 :شدم و با خودم گفتم رهیخ تیجمع به

 من که یبرا دمیالبته شا ان، یبیعج یخب آدمها -

 !بنیعج ادیشلوغ بدم م یجاها از

 جور جمعها خوشمون نیهردومون از ا دایو آ من

 مختلف.  لیبا دال یول اومدینم

  

 نیاز ا دایآ یول ومدیخوشم نم یمن از شلوغ مثالً 

 !مکان

 رو هاشونیدانشگاه که بعض یدخترها یهمه

 بودن و دهیپوش یباز یبالاستثنا لباسها شناختمیم

 !دنیلولیبغل پسرا داشتن م تو

 .دمیرو سر کش وهمیزدم و آبم یپوزخند

 !نیهم یعنی دهیند پسر



 اصالً  دمشونید یاز استادها هم بودن که وقت یلیخ

 همون استاد بد عنق نیباورم نشد که ا یذرها

 !دانشگاهه

 در عجبم چطور شده استادها رو هم دعوت اصال

 .کردن

 حفظ ییاستاد و دانشجو ارتباط  گهیکه د ینطوریا

 !شهیهم باز م یروشون به رو شه،ینم

 آرمان دنیرو تو حدقه چرخوندم که با د چشمهام

 .ابروهام رو باال انداختم متعجب

 دن؟یپوش اهیاز دم س نجایهمه ا چرا

 مجلس عزاست؟  مگه

  

 !جذابه افهشیق یلیآرمان هم خ نیا یول

 و خشن پشت یآدم الش هیکالً مشخصه که  اصال

 !دهیخواب چهرهش



 تنش بود که بازوهاش رو که با یایمشک شرتیت

 گذاشته شیپوشونده شده بود به نما یمختلف یتتوها

 .بود

 یهم پاش بود و کفشها یاینخ ینوک مداد شلوار

 سرش بود یکه رو یایمشکcap  و یمشک اسپرت

 .کردیرو کامل م تپش

 هیتو بگو  یهم دختر دورش جمع شده بود ول یکل

 کرد؟یم شونیکیبه  زیر نگاه

 !نیهم یعنیخوشم اومد مرد  نیآفر

 .هیواقعاً چجور آدم دونمیمن که نم البته

 شدم...  الیخیرو باال انداختم و ب مه هاشون

  

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 « رم؟یوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمیم
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 صورتش بود و یرو یتمام مدت اخم امهریآر استاد

 !زده بود به من زل

 من رو به خوادینبود قشنگ مشخص بود م یکس اگه

 !کنه میتقس یمساو مهین دو

  قاً؟یخب چرا دق یول

  

 که داشت به یپسر دنیرو ازش گرفتم که با د نگاهم

 .سرجام خشک شدم رتیاز ح ومد،یم سمتم

 هیرو تجز افهشیق تونستمیجذاب بود که نم انقدر

 !کنم لیتحل

 .رو رد کرده بود تیو حد جذاب مرز



 ش،یرو فرم صورت یلبها ش،یاستخون صورت

 که با یلخت یرنگ جذاب و موها یمشک یچشمها

 !بود ختهیر شیشونیپ یرو ییبایز

 !یچیه گهیکه د کلشیه

 کردم خودم رو جمع و یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 .کنم جور

 اآلن چم نمیبیمختلف م یپسرها یهمه ه نیکه ا من

 ا؟یخدا شده

 که گوشه یو با لبخند جذاب دیبعد بهم رس هیثان چند

 :بود، گفت لبش

 وقتتون رو قهیچند دق تونمی! مبایسالم خانم ز -

 رم؟یبگ

 .!.. صداش

  

 !دست و پام رو گم کرده بودم کردمیم حس



 !بشر جذاب نبر نیا یآبروم رو جلو ایخدا

 :کردم و گفتم یسرفها تک

 !دییسالم بفرما -

 :کرد و گفت زیگاه م هیدستش رو تک هی

 یدیکه با ل دیافتخار رو بهم داد نیچه خوب که ا -

 !مثل شما آشنا بشم یجذاب

 دختر رو رام هیخوب بلد بود مخ بزنه و  یلیخ انگار

 !کنه خودش

 .نشست میشونیپ یناخودآگاه رو یمحو اخم

 بودم؟ دهیوقت تو دانشگاه ند چیرو من چرا ه نیا

 :نگفتم که گفت یزیچ

 اسمتون رو بدونم؟ تونمیم -

 .نزدم یشدم و حرف رهیچشمهاش خ به

 :گفتم یمکث کوتاه با

 !آرامش راد -



 خم کرد و گفت:  یرو کم سرش

  

 !خوشبختم یلیخ -

 .زمزمه کردم کوتاه

 !نیهمچن -

 :و گفت دیبه موهاش کش یدست

 !من هم پاشا هستم، پاشا فالح آرامش بانو -

 با امهریاستاد آر یبگم با صدا یزیخواستم چ تا

 ...میدرشت به سمتش برگشت یچشمها

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 که دورش ییاز دخترا شهیرو م نیآره جذابه ا خب

 و بیغر بیعج یلیخ ی! ولدیشدن فهم جمع

 « !مرموزه
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 رو به پاشا دوخت و گرم با هم سالم و احوال نگاهش

 !کردن یپرس

 :به شونهش زد و گفت یدست برسام

 .نمتیپاشا! توقع نداشتم بب یایم ینگفت -

 :کرد و گفت یخندها تک

 .شد برسام، وقت نشد بهت بگم یاتفاق یلیخ -

 .از پاشا گرفت و بهم نگاه کرد چشم

 !بود بیعج یلیخ نگاهش

 !دیبا پاشا آشنا شد نکهیخب آرامش خانوم مثل ا -

 وقتا بهمون یو بعض کنهیم یزندگ ایتالیا پاشا

 با...  دیبزار زنه،یم سر



  

 که یحرفش رو کامل کنه همون دختر نکهیاز ا قبل

 ناز به سمتمون یبا لبخند و کل بودم دهید کنارش

 !اومد

 !بود بیلبش بود به شدت عج یکه رو یلبخند

 :به سمتم دراز کرد و گفت یدست

 !هستم امهریآر نیدلو -

 رو کوتاه فشردم و با تعجب رو به برسام دستش

 :گفتم

 !آرامش راد، خواهرتون هستن استاد؟ -

 .بهم دست داد یو بد بیبا سکوتش حس عج که

 لبم رو با حرص گاز گرفتم و دستم رو از یگوشه

 .دمیکش رونیب نیدلو دست

 !اونجا بمونم تونستمینم گهید

 رفتم و روش ی" گفتم و به سمت مبلیبا اجازها"



 .نشستم

 یبرا یکه هر کس کردمیبه اطرافم نگاه م کالفه

 مشغول بود.  خودش

  

 !سرم زد که برگردم خونه به

 کنارم یاز جام بلند شم که حس کردم کس خواستمیم

 .نشست

 .دمیرو د ییبایطرفش برگشتم که دختر ز به

 .زد و دستش رو به طرفم گرفت ینیدل نش لبخند

 .برومندم نیالو نم،یمن الو ؟یسالم خوب -

 :دستش رو فشردم و گفتم یمکث کوتاه با

 .سالم ممنون، خوشبختم -

 دستم وارد به یپررنگتر شد و فشار کوتاه لبخندش

 :و گفت کرد

 نیچون تازه به ا یباش دهیمن و تا حاال ند دیشا -



 که تو یهست یآدم نیاومدم. تو جالبتر دانشگاه

 یایکس دوست چیچون با ه یعنی! دمیمدت د نیا

 !یبیعج کمیو کالً  یندار

 یاز موها یحرفش کرد و تکها نیبه ا یخندها تک

 رو پشت گوش فرستاد.  شیمشک یپرکالغ

  

 که یصورتم جا خوش کرد. لبخند یبزرگ رو یلبخند

 !دتشید دایآ فقط

 واسم خسته نیحرف زدن با الو هیبرخالف بق انگار

 .نبود کننده

 .میگرم مشغول صحبت کردن شد باهم

 !گهیآدم د هیشده بودم  انگار

 :به بازوم زد و گفت یضربها

 .سمت چپتو نگاه کن -

 .دمیرو گردوندم که آرمان رو د نگاهم



 .ادامه داد زد؛یتوش موج م اقیکه اشت ییصدا با

 که انقدر برام جذابه! اونم مثل تو یآدم نیاول -

 کم تشیاز جذاب یزیچ یداره ول یبیعج تیشخص

 .کنهینم

 یلبخند مچهیکه ن یسمتش برگشتم و درحال به

 گفتم:  زدم،یم

  

 که ییاز دخترا شهیرو م نیخب آره جذابه ا -

 بیغر بیعج یلیخ یول! دیجمع شدن فهم دورش

 .مرموزه و

 .صداش کرد یبگه که کس یزیچ خواست

 یخدافظ یاز جاش بلند شد و ازم هول هولک نیالو

 :صداش کردم و گفتم عیکه سر کرد

 !من شمارت رو ندارم نیالو -

 :به طرفم اومد و با عجله و خنده گفت دوباره



 !حواسم نبود دیدختر ببخش یوا -

 یرو برام نوشت. لبخند رو گرفت و شمارهش میگوش

 :و گفت زد

 !کردم دایدوست خوب پ هیخوشحالم  -

 کرد و راه یبه روش زدم که دوباره خدافظ یلبخند

 ...و رفت افتاد

 تابان! *  شیستا ینوشته*

  

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 «!م ��ببر خونه منو
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 باهام فاصله یکم نیپاشا و اون دختره دلو برسام،

 .دمیشنیو صداشون رو واضح م داشتن

 که مطمئنم زدیحرف م یگهایپاشا به زبان د یگاه

 !بود ییایتالیا

 .کنهیم یزندگ ایتالیبرسام گفت که ا چون

 هم اصالً دورگهست!  دیشا

  

 یهایکردم با خوراک یرو باال انداختم و سع مه هاشون

 .خودم رو مشغول کنم زیم یرو

 یصدا دنیحوصله سر بر گذشت که با شن قهیدق چند

 .شد زیگوشهام ت دختره

 :صداش گفت یناز تو با

 زود باش. از اول میبرقص میبر ایب زمیبرسام عز -

 .میجا نشست هی یمهمون



 نمیبب تونستمیاون نور کم و دود نم یرو تو صورتش

 گفت که هم باعث تعحبم ی"باشه"ا یبا کالفهگ یول

 !کرد میو هم حرص شد

 ً  !شدم وونهید حتما

 !برقصن خوانیبه من چه که م اصال

 نیرفتن و ب تیکنار هم به سمت جمع نیو دلو برسام

 دهیسخت د دنیلولیهم م یهمه آدم که تو اون

 .شدنیم

 ییقدمها یکه صدا کردمیم یدستم باز یانگشتها با

 شد سرم رو بلند کنم.  باعث

  

 یتو یستالیکر وانیو دو تا لنوشیدنی  شهیبود با ش پاشا

 !دستش

 زد و کنارم یابروهام رو باال انداختم که لبخند متعجب

 .خوش کرد جا



 :رو به سمتم گرفت و گفت وانهایاز ل یکی

 ن؟یدیافتخار م -

 !دل بودم دو

 بودم چه برسه به ومدهیهم ن یمهمون یتا حاال حت آخه

 !خوردن نوشیدنی

 لبم رو گاز گرفتم و خواستم به سمتش دست پوست

 زنگ میکه گوش رمیرو ازش بگ وانیکنم و ل زدرا

 !خورد

 .دمیصفحه د یرو رو دایبرش داشتم که اسم آ عیسر

 .حرص تماس رو قطع کردم و کنارم انداختم پر

 سراغش دیهم داره و با یخواهر هیافتاده  ادشی اآلن

 ! رهیبگ رو

  

 رو ازش گرفتم که وانیطرف پاشا برگشتم و ل به

 پر نوشیدنیرو با  وانمیزد و ل یلبخند جذاب دوباره



 .کرد

 .جذابش زمزمه کرد یلب با صدا ریز

 !شب نیجذاب ا یدیل یبه سالمت -

 بودم که دهیشن شهیبود و هم رهیقرمز ت نوشیدنی رنگ

 !خوبه ابمیوهنوع  نیا

 یقیبوش کردم و در آخر با نفس عم یکم نامحسوس

 شیکه تلخ میدیهردو تا آخرش رو سر کش دمیکش که

 !وجودم رو گرفت کل

 .بود یاون عاد یانگار برا یول

 .صورتم نشست یرو یبزرگ اخم

 :به صورت جمع شدم کرد و گفت یخندها تک

 !واقعاً دفعه اولته نکهیاوه دختر مثل ا -

 جلوم گرفت و با یوهایطور با خنده ظرف م همون

 :بهش اشاره کرد و گفت چشم

 . ادیبخور حالت جا ب کمی -



  

 پرتغال برداشتم و تو دهنم کهیت هیدراز کردم و  دست

 .گذاشتم

 .رو از دهنم برد نوشیدنی یترشش تلخ طعم

 شده بود چون دفعه نیگذشته بود و سرم سنگ یکم

 .شده بودم یطور نیبود ا اولم

 !حس شده بود و حالم سر جاش نبود یب پاهام

 !زنهیچشمهام داره دو دو م کردمیم حس

 مه هاده دستشهاش رو دور شونحالم ب دیکه د پاشا

 :کرد و گفت حلقه

 آرامش حالت بده؟ -

 .لب زدم یجیگ با

 !منو ببر خونهم -

 :شد و با تکون دادن سرش گفت رهیبهم خ یکم

 آدرس خونت رو بده تا زمیخب عز لهیخ -



 .برسونمت

 و.!..  زمیعز

  

 نگفتم چون نا یزیمتنفر بودم اما چ زمیعز یکلمه از

 .دهنم رو باز کنم تا حرف بزنم یحت نداشتم

 از دستهام یکیآدرس رو بهش گفتم که  حواسیب

 .دوشش انداخت و بلندم کرد یرو رو

 چرا یجنبهایبگه احمق تو که انقدر ب ستین یکی آخه

 !؟یخوریم

 که توش بودم برداشت و کمک یرو از اتاق لباسهام

 .تا تنم کنم کرد

 خودم حس یرو رو ینگاه کس ینیمدت سنگ تموم

 .کردمیم

 که من رو به سمت میرفت رونیهم به سمت ب با

 .بود برد یفرار کنمیکه فکر م ینیماش



 متوجه بودم یهم به راحت یو حال خراب یگیجاون  تو

 !کهیش یلیو خ هیخارج نیماش هی که

 درست تونستمیهنوز نم یخوب شده بود ول یکم حالم

 .برم راه

 جلو گذاشت و خودش هم سوار یصندل یرو رو من

 . شد

  

 :زد و گفت استارت

 ؟یدار نیماش ای یاومد یبا تاکس -

 رو به سمتش گرفتم نیماش چیکردم و سوئ یسرفها

 .نگفت یزیازم گرفت و چ که

 و من تمام مدت بهش مینگفت یخاص یزیچ ریمس یتو

 .شده بودم رهیخ

 نگاهم رو تونمیجذاب بود که واقعاً نم یانقدر سشیف

 !رمیبگ ازش



 ترمز کرد و به م،یدیدر خونه رس یبه جلو یوقت

 .برگشت سمتم

دستم رو گرفت و  یشد و با لبخند محو رهیبهم خ یکم

 .زمزمه کرد

!mi piaci - 

 !ادیازت خوشم م*

 ازش تشکر یبا لبخند آروم یگفت ول یچ دمینفهم

 بشم که دستم رو گرفت و به ادهیو خواستم پ کردم

 برگردوند.  عقب

  

 :گفت یبم یرو کنکاش کرد و با صدا صورتم

 .ارنشیبرات ب گمینباش م نتینگران ماش -

 !نمتیبازم بب شمیم خوشحال

 .رو به سمتم گرفت و ادامه داد شیگوش

 !نمتیبیباشه که م یبار آخر خوامینم -



 کنمیم کاریچ دمیفهمیسر جاش نبود و نم حواسم

 !برم خونه و بخوابم خواستمیم فقط

 ادهیکردم و پ یرو بهش دادم و دوباره خدافظ شمارهم

 .شدم

 به سمت خونه پرواز کردم و در رو باز تلوتلوخوران

 .کردم

 من رو دایآ خواستمیاصالً نم یحالم بد بود ول درسته

 !نهیحال بب نیا با

 داخل شدم و خودم رو با همون نیپاورچ نیپاورچ

 .مبل انداختم یرو لباسها

 که به دینکش یهایکه به ثان ومدیخوابم م انقدر

 خواب فرو رفتم...  نیریش یخلصها

  

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 « ؟یخورد نوشیدنی
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⁴¹ 

 یسلطان دایآ

 زدم و با نفس یغیشد، ج ختهیکه روم ر یخیآب  با

 .سر جام نشستم خیو س دمیاز خواب پر نفس

 !زدمیم غیتو شک بودم و داشتم ج هنوز

 شدم.  رهیزده بهش خ رتیآرامش ح یقهقهه با

  

 دلش گذاشته بود و داشت غش غش یرو رو دستش

 !دیخندیم

 .زدم غیخشم لبهام رو به هم فشردم و ج با

 !آرامش کشمتیبه خدا م -

 شده بود بلند شدم و با سیتختم که خ یاز رو عیسر



 .که با خنده از اتاقم فرار کرد دمیسمتش دو عجله

 میعصابم بود و داشت روان یخندهش رو یصدا

 !کردیم

 رو گرفتم و به شیانداختم و از پشت کاله هود دست

 .که به سمتم پرت شد دمشیخودم کش سمت

 مبل افتادم که یخودم رو کنترل کنم و رو نتونستم

 .هم کنارم پرت شد آرامش

 که دستهام رو نیحرص به سمتش برگشتم و هم با

 خندهش به آسمون یپهلوهاش گذاشتم صدا یرو

 .رفت

 خودش کردیم یکه سع یبا خنده درحال دهیبر دهیبر

 :از دستم آزاد کنه گفت رو

 ...نکن! ی...دا جون...من...وایتوروخدا...نکن آ -

  

 یوقت یقلقلک حساس بود و حت یبه شدت رو آرامش



 !گرفتیقلقلکش م یآوردیرو م اسمش

 :و گفتم دمیحرص دستهام رو عقب کش با

 ...ـیحقته! بار آخرت باشه مسخره باز -

 حرفم رو خوردم و شب،ید یادآوریدفعه با به  هی

 .شدم رهیخ بهش

 به حرفم گوش نکرد و سر خود و تنها شبید نکهیا

 و یدل نگرون یو من موندم و کل یرفت پارت پاشد

 و اون لجوجانه ادیسرش ب ییکه نکنه بال یخور خود

 !جواب تلفنم هم نده یبشه و حت الیخیرو ب من

 رو ازش گرفتم و خواستم از کنارش بلند بشم نگاهم

 .مبل پرت شدم یو دوباره رو دیدستم رو کش که

 دستش یو دستم رو از تو دمیکش یکالفها نفس

 .دمیکش رونیب

 !هوی یشدیچ -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ



  هو؟یچم شد  یدونیکه تو نم -

  

 :و گفت دیرو جو لبش

 !رفتن رو تجربه کنم یت داشتم پارتخب دوس -

 :گفتم تیعصبان با

 در و یهمه ب خواد؟یرفتن مگه تجربه م یپارت -

 یچ هیبه ک یک ستیمعلوم ن چیاونجا ه ختنیر کرایپ

 خودشم اگه از طرف دانشگاهت باشه همه هیچ به

 ی! استادهات، دانشجوها فردا پس فردا کلنتتیبیم

 !ارنیبرات در م حرف

 مردم برامون مهمه؟مگه حرف  -

 :به موهام زدم و گفتم یچنگ

 خدا چرا ی...وایوقت نبوده ول چیه ستینه ن -

 از مردمیداشتم م شبینگرانت بودم؟ د یفهمینم

 !ینگران



 :گذاشت و گفت میشونیپ یرو یبوسها عیسر

 ...نشده کهـ یزیباشه حاال چ -

 .نشست میشونیپ یرو یبزرگ اخم

 ! نمیکن بب صبر

  

 :گفتم یلحن مشکوک با

 !ها کن نم،یصبر کن بب -

 :گفت متعجب

 کنم؟ کاریچ -

 :حرص گفتم با

 !رونیها کن، نفستو بده ب -

 رو از تعجب باال انداخت و ها کرد که با ابروهاش

 صورتم رو جمع کردم و گفتم؛ انزجار

ً یدق شبیآرامش تو د -  ؟یکرد یچه غلط قا

 !شده بود رهیبه صورتم خ رتیح با



 !کردیم یخوب داشت نقش باز چقدر

 :رو فشردم و گفتم بازوش

 یتو اون پارت یکرد کاریتو چ شبیباتوام! د -

 ؟یخورد نوشیدنی ؟یکوفت

 :تته پته گفت با

 !...کدومه؟نوشیدن دایآ یگیم یچ -

 و زمان رو به هم بدوزم.!..  نیزم خواستیم دلم

  

 :دخواندیبعدخواه درپارت آنچه»

 « !ادینم ادمی یچیه

••-••-• 

 فصل_دوم#
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⁴² 

 :و گفتم دمییرو به هم سا دندونهام

 یک ؟یاومد یخونه؟ ک یاومد یتو چجور شبید -

 داد؟ نوشیدنی بهت

 رو ازم گرفت و گفت:  نگاهش

  

 !ادینم ادمی یچیه -

 یبلند یرو از دور بازوش رها کردم و با صدا دستم

 :گفتم

 روشن! سرخدا رو صد هزار مرتبه شکر! چشمم  -

 که گوش یکیبه حرف من  ،یریم یکه پارت خود

 هیآرامش  ؟یکنیکوفت م یریم منوشیدنی ،یدینم

 !شهیم یچ نیبب اریفقط اسم من رو ب گهید بار

 بلند به سمت یخشم از کنارش بلند شدم و با قدمها با

 .دمیرفتم و در رو محکم به هم کوب اتاقم



 یچیکرده که ه یچه غلط شبیمعلوم نبود د چیه

 !ادینم ادشی

 و با حرص دمیبه صورتم کش یبغض و خشم دست با

 تو دستم یکوبوندم که درد بد واریرو به د مشتم

 .دیچیپ

 !لعنت بهت یا

 هم چالقه چه برسه به شینجوریراستم هم دست

 مشت هم بکوبم!  واریبخوام به د نکهیا

  

 نشستم و چشمهام رو به نیزم یدستم گرفتم و رو از

 .فشردم هم

 شد؟یمگه م یکردم آروم باشم ول یسع

 فکر مثل خوره فکرم رو سوراخ کرده بود که نیا

 !ستین ادشی یزیسرش آوردن و چ ییبال نکنه

 خورش کرده باشه؟ زیکه دنبالشه چ یاون مرد نکنه



 .رو محکم به هم فشردم و بغضم رو قورت دادم لبم

 آب داره از موهام چکه دمیخودم نگاه کردم که د به

 .دهیو لباسم به تنم چسب کنهیم

 بلند شدم و به نیزم یو از رو دمیکش یکالفها پوف

 که عکس من و آرامش کنار هم بود یوارید ساعت

 .شدم رهیخ

 نه صبح بود و چون امروز پنجشنبه بود وقت ساعت

 ازدهیساعت  دیو با شدیشروع م ریشرکت د یکار

 .بودمیم اونجا

 تو رستوران و شیاتفاق چند شب پ یادآوریبه  با

 .دیاخوان رنگ و روم پر یتو بغل آقا افتادنم

 باز تو چشمهاش نگاه کنم!  یمن چطور یوا

  

 به سمت حموم رفتم و لباسهام عیکردم و سر یپوف

 با انزجار از تنم درآوردم و تو سبد لباس چرک رو



 .ستادمیآب ا ریدوش رو باز کردم و ز ریو ش انداختم

 لباسهام دنیگرفتم و بعد از پوش یقهایپنج دق دوش

 .رو با سشوار خشک کردم موهام

 یکردن بودم تا حاظر بشم که با صدا شیآرا مشغول

 .بهش کردم ینگاه مین م،یگوش زنگ

 !بود مامان

 !وقت صبح؟ نیا

 ابروم رو باال انداختم و با دست تماس رو یتا هی

 ...کردم وصل

 فصل_دوم#
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 :گذاشتم و گفتم کریاسپ یرو



 ؟یالو سالم مامان، خوب -

 دا؟یآ ییکجا ؟یتو خوب یسالم مرس -

 :کردم و گفتم یسرفها تک

 برم شمیخونهم دارم آماده م یچیخوبم، ه یمرس -

 .شرکت

 :مکث گفت با

 عیباهات داشتم فقط سر یحرف هی گمیباشه، م -

 !رینگ جبهه

 !ستادیرژ بزنم که دستم وسط راه ا خواستمیم

 :شدم و گفتم رهیخ نهیخودم تو آ به

 !مامان شنومیم -

 خوبه، طشیشرا یلیخواستگار برات اومده که خ هی -

 خوبه یلیخ شیو هشت سالشه وضع مال ستیب

 ... اسمشـ

  



 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 فهممیبابا من نم ؟یشگیمامان بازم بحث هم یوا -

 من حتماً ازدواج کنم؟ من یانقدر اصرار دار چرا

 خودم یخودم خونه کنم،یم یاز شما جدا زندگ که

 خودم رو دارم، کار و خرج نیدارم؛ ماش رو

 ه؟یچ یهمه اصرار برا نیا گهیرو دارم! د خودم

 موندم رو دستتون؟ مگه

 :حرص گفت با

 مجرد ستیلوس نشو! تا آخر عمرت که قرار ن -

 یدار یرادیو ا بیع هی کننیم ! مردم فکریبمون

 .یسالته هنوز ازدواج نکرد ستیب که

 :پرت کردم و گفتم زیم یرو با حرص رو رژ

 مامان توروخدا حرف مردم و بنداز دور! انقدر با -

 من دوننینکن! مردم که نم یمردم زندگ حرف

 خودم دلم یخواستگار خوب دارم ول یکل



 سالمه مگه ستیازدواج کنم! من هنوز ب خوادینم

 دارم اصالً  رادیو ا بیشدم؟ ع ریسالمه بگم پ چهل

 فکر  خوادیبه درک بزار هرجور دلشون م آره

 بحث ازدواج رو ببوس نی! توروخدا فعالً اکنن

 .کنار من هنوز قصدش رو ندارم بزار

 :که با ناله گفتم دیکش یپر حرص نفس

 فکر یمیبروز باش انقدر قد کمیمامان توروخدا  -

 ! من ازیدیمن رو عذاب م یفقط دار ینطوریا. نکن

 بشم، کتاب چاپ سندهیآرزوم بود نو یسالگ دوازده

 بشم؛ مستقل بشم؛ درس یواسه خودم کس کنم،

 زمیمامان ازدواج همه چ دمی. به همهشون رسبخونم

 که مثل خودم یآدم هی! من تا نتونم کنهیخراب م رو

 و هدفهام احترام بزاره و دیو به عقا باشه

 هی رینفر ز هینکنم امکان نداره با  دایپ نشناسمش

 !برم سقف



 کله شق یبرو به کارت برس! با تو دایخب آ لهیخ -

 .دیرس ییبه جا شهینم

 :کلمه گفتم هیرو به هم فشردم و فقط  لبهام

 !خدافظ -

 .تختم نشستم یبعد تماس رو قطع کردم و رو و

 آراسته شد!  زیبود به سبزه ن گل

  

 !از اآلن نمیو صبح، ا شبید انیاز جر اون

 با خودم کلنجار رفتم تا یو کم دمیبه گردنم کش یدست

 رو که چند ساعته ولم تیحس عصبان نیا بتونم

 .از خودم دور کنم کنهینم

 جذب یمنف یانرژ یکل تیعصبان نیبا ا کردمیم حس

 .کردم خودم

 .چشمهام رو بستم هیو چند ثان دمیکش یقیعم نفس

 از چند لحظه دوباره بلند شدم و بعد از زدن رژ بعد



 لباسهام دنیلبهام، مشغول پوش یرنگم رو یقهوها

 .شدم

 !ومدیاز آرامش نم ییو صدا سر

 .رفتم رونیرو برداشتم و از اتاقم ب میو گوش فیک

 سمت آشپزخونه رفتم و آرامش رو مشغول خوردن به

 .دمید صبحانه

 رفتم و با برداشتن تکه خچالیتوجه به سمت  بدون

 مونده بود، درش رو بستم و تو روزیکه از د یکیک

 گذاشتمش.  دهنم

  

 که مشغول خوردنش بودم و داشتم کفشهام یدرحال

 :گفتم دم،یپوشیم رو

 کو؟ چیسوئ -

 :دفعه هول زده گفت هی

 فردا گمی! اون پسره گفت مدونمی! نمدایآ یوا -



 چرا. خاک تو سرم من احمق ارنشیب برات

 بهش دادم؟ یدست یو دست چیسوئ

 .کردمیدهن باز فقط داشتم بهش نگاه م با

 ا؟یخدا گهیداره م یچ نیا

 !خشمم فوران کرد گهید

 شبیکجاست آرامش؟ مثل آدم بگو د نیماش -

 یدست ک نویماش یدونینم یکه حت یکرد کاریچ

 یکیکه  یکرده بود گیجانقدر  یعنی ؟یسپرد

 آدرس هم یآورده تو رو خونه رسونده؟ حت گهید

 ؟یداد بهش

 به سمت عیبه سرش زد و سر یضربها تیمظلوم با

 !رفت پنجره

 و گفت:  دیکش یدفعه نفس آسودها هی

  

 !نجاستیا ش؛یآخ -



 :و گفتم دمیکوب نیرو محکم به زم پام

 !واقعاً که -

 رفتم و در رو محکم به رونیبا خشم از خونه ب بعد

 .دمیکوب هم

 .مواجه شدم نیاومدم با ماش رونیآپارتمان که ب از

 !بود نیپشت چرخ ماش چیسوئ

 !نشه گذاشته شده بود دهیکه د یجور

 حرص بهش چنگ زدم و برش داشتم و خواستم با

 شهیش یکه رو یکاغذ دنیبشم که با د نیماش سوار

 .ستادمیبود، ا نیماش

 .برش داشتم و خوندمش متعجب

 Addio bella! !آرامش بانو نتیماش نمیا -

 !یخدافظ دوست داشتن*

 پافرم گذاشتمش و بیرو به هم فشردم و تو ج لبهام

 شدم.  نیماش سوار



  

 به سمت شرکت راه یزدم و با عصاب خورد استارت

 ...افتادم
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 فلش_بک#

 زند هیسا

 به یو ه چپوندمیرو با عجله تو ساک م لباسها

 . ارهیو لباسهامون رو برام ب ه هالیوس تمگفیم آرامش

  

 !ختیریو ترس از سر و روم م هول

 و دمیکش ینیه دهیمحکم در؛ ترس یدفعه با صدا هی



 .رو به خودم فشردم آرامش

 !ومدیداشت از جاش در م قلبم

 .داد زد یبلند یبا صدا انیرا

 !رو باز کن تا خوردش نکردم یدر لعنت نیا هیسا -

 :گفت دهیمحکم من رو تو بغلش گرفت و ترس آرامش

 !میبر ایمامان توروخدا ب -

 :و گفتم دمیبه موهاش کش یدست

 .مامان میریباشه...باشه اآلن م -

 کردم به داد و یقورت دادم و سع دهیدهنم رو ترس آب

 !نکنم یتوجه انیرا یدادهایب

 !شدینم اما

 و هر لحظه رفتیقلبم هر لحظه داشت باال م ضربان

 !شدمینگران آرامش م شتریب داشتم

 ! دیلرزیاز زور استرس م دستهام

  



 م بااله هادادش شون یبا صدا دمیساک رو که کش پیز

 .دیپر

 !در وامونده رو باز کن نیا ایب گمیبهت م ید لعنتَ  -

 .بغض داد زدم با

 ! منیروان میندار ینسبت چیه گهیمن و تو د -

 برو و دست از سر من و ستمیزن تو ن گهید

 !بردار آرامش

 .خشم داد زد با

 یریدست دخترم رو بگ ینجوریهم یتو حق ندار -

 !یبر و

 ندادم و با برداشتن ساک خواستم کاپشن محلش

 دفعه با شکستن در قلبم هیرو تنش کنم که  آرامش

 !ختیر یهر

 !رسهیکردم خون به قلبم نم حس

 من رو...مطمئن بودم دیرسیدستش بهم م اگه



 !کشتیم

 چشمهاش رو گرفته بود!  یجلو خون

  

 یترس آرامش رو پشتم نگه داشتم و با صدا با

 .داد زدم یلرزون

 !کنمیم چارهتیب یدست بهم بزن -

 بهم زد که یمحکم یلیخشم به سمتم حمله کرد و س با

 .افتادم نیزم یگفتم و رو یآخ

 .و صدام زد دیکش یغیج دهیترس آرامش

 روبهروم نشست و با حلقه کردن دستهاش انیرا

 !جلوم تار شد ایگلوم، حس کردم دن دور

 !کشتیمن رو م داشت

 دستهاش گذاشتم و یخس خس دستهام رو رو با

 زورش یکردم خودم رو از دستش نجات بدم ول یسع

 !بود ادیز یلیخ



 هفته بود که مواد مصرف نکرده بود هینداشت و  پول

 من رو دیرسیبه دادم نم یاآلن مطمئن بودم اگه کس و

 !کشتیزنده م زنده

 یبه حالت محو شه هایآرامش و گر یغهایج یصدا

 .دیرسیگوشم م به

 . دیگونهم چک یرو یاشک قطره

  

 .دلم زمزمه کردم تو

 !مراقب دخترم باش کنمیازت خواهش م ایخدا -

 از دور گلوم، انیرا یدفعه با شل شدن دستها هی

 .شد مه هایکردم هوا وارد ر حس

 یدر پ یپ یو نفسها دمیتمام وجود هوا رو بلع با

 .دمیکش

 یول کردیم هیگر یو ه دیکشیرو م رهنشیپ آرامش

 !ختیبهم ر یرو بدجور انیکه زد را یحرف



 !ازت متنفرم -

 .دیشد و لبهاش لرز رهیبهش خ رتیبا ح انیرا

 !دمیدیاشک رو تو چشمهاش م جوشش

 .و بغض لب زد رتیح با

 ؟یاز من متنفر -

 .با تنفر تو چشمهاش نگاه کرد و داد زد آرامش

 !آره -

 حرف رو زد که خودم شکه شدم!  نیمحکم ا یانقدر

  

 با برداشتن ساکم عیفرصت استفاده کردم و سر از

 انیکه به را یآرامش رو گرفتم و با نگاه آخر دست

 رارف شهیهم یطلسم شده برا یاز اون خونه کردم،

 .کردم

 ..!.هامهیهنوز تازه شروع بدبخت نیا دونستمینم اما
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 زمان_حال#

 یسلطان دایآ

 نشسته بودم و سخت مشغول کار کردن زیم پشت

 .بودم

 ناهار شده بود و من هنوز فرصت نکرده بودم تا وقت

 و غذا بخورم!  برم

  

 وقت سر خاروندن یبود که حت ادیانقدر کارم ز چون

 .نداشتم

 به بدنم یکش و قوس یو با خستگ دمیکش یقیعم نفس

 .دادم

 به در اتاقم خورد که صاف نشستم و با صاف یتقها



 :صدام گفتم کردن

 د؟ییبفرما -

 :با لبخند گفت یزدیباز شد و خانم  در

 .یسالم خانم حسابدار خسته نباش -

 :به روش زدم و گفتم یخستها لبخند

 ؟یداشت ی. جانم کارنیممنونم همچنسالم  -

 :به ساعت کرد و گفت ینگاه مین

 ؟یغذا بخور یایوقت ناهاره ها، چرا نم -

 :گفتم یکردم و با کالفگ یپوف

 سرم اصالً وقت ندارم ختهیکار ر یکل تشیواقع -

 .ناهار هم بخورم یحت

 کرد و گفت:  یاخم

  

 حرفا رو نیربع که ا کیدختر!  هیحرفا چ نیا -

 نیبخور بعد دوباره بش ای. پاشو زود برهندا



 !یکنیانجام بده. ضعف م کاراتو

 :کردم و گفتم یخندها تک

 پیسورا گل ازیمن ب نیگد زیوار، چشم س زیلطف -

 !رمیی

 امیبعد م کمیمن  نیچشم شما بر ن،یلطف دار*

 !خورمیم

 :بهم زد و گفت یچشمک

 !خب پس منتظرم لهیخ -

 یرفت ول رونیاتاق ب " گفتم که با لبخند ازیچشم"

 !رو نبست در

 .نگاه کردم زمیم یمکث کردم و به رو هیثان چند

 .رفتمیبعد م نوشتمیهم م نیبود ا بهتر

 تار،یگ یصدا دنیمشغول نوشتن شدم که با شن عیسر

 رهیاتاقم خ رونیسرم رو باال آوردم و به ب متعجب

 . شدم



  

 !خبر بود؟ چه

 یصدا دنیابروم رو باال انداختم که با شن یتا هی

 .خشکم زد رتیاز ح ،یآکا

 !که واقعاً عاشقش بودم خوندیرو م یآهنگ داشت

 .گرم و مجذوب کننده بود یلیخ صداش

 واست پر پر کن عشقم خرمیگل م -

 منو امشب بدتر کن عشقم حال

 شمیمن با تو بد نم یول

 شمیراه تو سد نم سر

 شمیکه بلد نم تویدور

 مونمیتو م با

 جون من یلج نکن یگل

 ته فنجون من اسمته

 عمرتو مهمون من یشیم



 مونمیتو م با

 اول اسمته گردن من تا ابد  حرف

  

 صد یباال رهیضربان دلم م نمتیبیرو م تو

 دمتیکه تو رو د یاول دفعه

 ...دفعه رو همه خط هیدل زد  نیا

 رونیبلند شدم و از اتاقم ب زمیاز پشت م ناخودآگاه

 .راه افتادم یو به سمت اتاق غذاخور رفتم

 ..!.ومدیاز اونجا م صدا

 

 فصل_دوم#

 

••-••-•• 

⁴⁶ 

 . دمشیاتاق که شدم، د داخل



  

 مشغول ینشسته بود و با لبخند کمرنگ یصندل یرو

 .شده بودن رهیهم بهش خ هیبود و بق خوندن

 لب من هم باهاش زمزمه ریشدم و ز رهیخ بهش

 .کردم

 شب و جنگل و بارون هیمن و تو  -

 لباسامون رهیبگ شیآت یبو

 ما دوتامون میباش هیاگه پا آخ

 که بشه شهیم یچ

 جون من یلج نکن یگل

 ته فنجون من اسمته

 عمرتو مهمون من یشیم

 مونمیتو م با

 اول اسمته گردن من تا ابد حرف

 صد یباال رهیضربان دلم م نمتیبیرو م تو



 دمتیکه تو رو د یاول دفعه

 ...دفعه رو همه خط هیدل زد  نیا

  ≫حسام دیتا ابد_حم≫

  

 به یزدم که همه براش دست زدن و هر کس یلبخند

 .کرد فیازش تعر ینحو

 ً  !زدنش تاریهم صداش خوب بود و هم گ واقعا

 :زد و گفت یلبخند

 .نیممنون لطف دار -

 یلحظه نگاهش بهم افتاد که با دستپاچگ کی در

 یکه خال یایرو ازش گرفتم و به سمت صندل نگاهم

 .خانم جا گرفتم یاز همکارها یکیرفتم و کنار  بود

 نگاهش رومه و داشتم شر شر کردمیحس م همچنان

 !ختمیریم عرق

 .و به زور غذام رو قورت دادم دمیکش یکالفها نفس



 راحت غذا تونستمینگاهش روم بود که نم انقدر

 .بخورم

 شدم و با رهیبهش خ میرو بلند کردم و مستق سرم

 .لب زدم یگستاخ

  ن؟یدار یکار -

  

 یکه رو یطونیرو به هم فشرد و با لبخند ش لبهاش

 تکون داد و با چشم به نیبود، سرش رو به طرف لبش

 .اشاره کرد غذام

 بهش رفتم و قاشقم رو پر کردم و تو یغرها چشم

 .دیتو گلوم پر که زد، غذا یگذاشتم که با حرف دهنم

 هم سندهیبه افتخار خانم نو هیدوستان نظرتون چ -

 دهن بخونم؟ هی

 درشت بهش نگاه کردم که برادر یچشمها با

 :شرکت بود، گفت رعاملیکه مد بزرگترش



 جان؟ یآکا سندهیکدوم نو سنده؟ینو -

 بهم اشاره کرد و یرو جمع و جور کردم که آکا خودم

 :گفت

 هی. سندهانیداداش! نو گهید یخانوم سلطان -

 !کیدرجه  یسندهینو

 .شدم یجو هی فشیچرا از تعر دونمینم

 با تعجب به سمتم برگشتن و سواالتشون شروع همه

 . شد

  

 با ذوق و شد،یم یسندگیحرف از نو یوقت معموالً 

 بار واقعاً  نیا یول دادمیم حیهمه توض یبرا شوق

 !بودم کالفه

 .دیچرخیو غذام م یآکا ینگاهم رو یه

 اآلن واقعاً گرسنه بودم مخصوصاً که غذا قرمه من

 ..!.هم بود یسبز
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 عیچون سر شمیکه واقعاً دارم کالفه م دیانگار د یآکا

 :گفت یبلند یو با صدا دیدادم رس به

 همهتون گهید الیخیب د،یکن تیدوستان لطفاً رعا -

 اآلن غذا و سندهان،ینو یخانم سلطان دنیفهم

 !دیرو بچسب آهنگ

 !کردمیم یقطعاً تالف آوردمیم رشیگ اگه

 که همه موافقت کردن و با مکث دمیکش یکالفها نفس

 یمهایس یخوردن شدم که دستهاش رو رو مشغول

 حرکت داد و با صاف کردن صداش مشغول تاریگ



 .شد یآهنگ شاد خوندن

 .گرفتم تمیر نیزم یزدم و با پام رو یلبخند

 ..!.دمیفهمیرو نم گاهشیگاه و ب یه هانگا لیدل

 آرامش راد 

  

 .کتاب رو بستم یو با کالفگ دمیکش یقیعم نفس

 !فهممینم یچیه داً یمن جد یلعنت -

 کتابم رو یکیرو به هم فشردم و خواستم اون  لبهام

 یتا هیمتفکر  م،یگوش امکیپ یکنم که با صدا باز

 .رو باال انداختم و برش داشتم ابروم

 .رو که باز کردم با خوندنش، لبم رو گاز گرفتم امکیپ

 ؟یداشت یسالم بانو، شب خوب -

 :فکر فرو رفتم و گفتم تو

 !ه؟یک گهید نیا -

 باال رفته یکه با ابروها دیتو دستم لرز یدفعه گوش هی



 .رو وصل کردم تماس

 د؟ییبله بفرما -

 .شد یجور هیصداش ته دلم  دنیشن با

 خوبه؟سالم خانوم! حالتون  -

 :انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ن؟یسالم ممنون، شما خوب -

  ؟یزنیحرف م یبا چند نفر دار -

  

 :همون گفتم یبرا دمیرو نفهم منظورش

 ه؟یمنظورتون چ -

 !دیخند آروم

 گاه سرم کردم که هیبار پلک زدم و دستم رو تک چند

 :گفت

 باهام حرف یوقت یبندیچرا جمع م نهیمنظورم ا -

 ؟یزنیم



 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی

 .ینجوریهم یچیآهان از اون لحاظ! ه -

 !دیخند بازم

 :که گفت دمیکش یقیعم نفس

 االن؟ یهست یبد شد. اوک یلیحالت خ شبید -

 .خجالت زمزمه کردم با

 !خوبم یمرس -

 ...آورد ه هااز بچ یکیهم صبح  نتیخوبه ماش -

 و دمیبا هول وسط حرفش پر عیسر دایآ یصدا با

 : گفتم

  

 !زنمیمن بعداً باهاتون حرف م -

 تماس رو قطع کردم و خودم رو مشغول عیبعد سر و

 .خوندن نشون دادم درس

 یگذاشتم و با صدا لنتیسا یرو رو یگوش قبلش



 .جوابش رو دادم یبلند

 !بله؟ تو اتاقم -

 بعد در اتاق باز شد که به سمتش برگشتم و هیثان چند

 ...نگاه کردم بهش
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 آرمان بزرگمهر

 یرو رو نکمیرو مرتب کردم و ع رهنمیپ نیآست

 .گذاشتم چشمهام

 یشدم و با قدمها ادهیازش پ ستاد،یکه ا آسانسور

 .به سمت دفترش رفتم محکم

 بگم یزیچ یبه منش نکهیو بدون ا ستادمیدر ا پشت



 منتظر جوابش نکهیبه در اتاقش زدم و قبل ا یتقها

 .و داخل اتاق شدم دمیکش نییرو پا رهیدستگ باشم،

 یرو یاخم دنمیرو متعجب باال آورد و با د سرش

 .نشست صورتش

 .لب زدم یبم یسمتش رفتم و با صدا به

 ؟یدیم یپول منو ک -

 :و با پوزخند گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟یخوایاآلن پول هم م ینه که کارت و انجام داد -

 میکه روش معامله کرده بود یزدم و کاغذ یشخندین

 گفتم:  گرفتم،یکه روبهروش م یو درحال درآوردم

  

 !که نرفته؟ نصف قبل کار، نصف بعد کار ادتی -

 .نزد یشد و حرف رهیخ بهم

 گذاشتم و به زشیم یدستهام رو رو تیعصبان با

 و دمییشدم، دندونهام رو به هم سا لیمتما سمتش



 :گفتم

 آبروتو ،یزیامشب پول رو به حسابم نراگه تا  -

 !محمدخان راد برمینوهت م یجلو

 !دیپریداشت م پلکش

 !هه

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 کنمیم دایپسرت رو پ رمیکشتنش که سهله، م -

 یکه خودت نفهم ندازمشیبه جونت م یجور

 اتفاق افتاد. پس پا رو دم آرمان نیا یچطور

 !نزار

 .زدم و به سمتش برگشتم یشخندین ن،یرامت یصدا با

 حرف گندهتر از یدار ؟یگیم یپسر چ یهو -

  ؟یزنیم دهنت

  

 :زدم و گفتم نهیرو به س دستهام



 .! حرف حقیحرف گندهتر از دهنم نه مشت -

 :به محمدخان کردم و گفتم ینگاه مین

 رو به حسابم اردیلیدو م یفقط تا امشب وقت دار -

 یبه جا دیش باش. شامنتظر عواقب ینزد ،یبزن

 !نوهت اومدم سر وقت تو کشتن

 .خشم داد زد با

 !کشمتیوگرنه م یعوض یپسره رونیگمشو ب -

 گذشتم،یم نیکه از کنار رامت یزدم و درحال یپوزخند

 :گفتم

 !رمردیپ یکن دمیکه تهد یستین یطیاآلن تو شرا -

 شده بود، زدم و رهیکه با اخم بهم خ نیبه رامت یتنها

 .اومدم رونیشرکتش ب از

 رو زدم نیانداختم و قفل ماش نیزم یرو یخشم تف با

 .درش رو باز کردم و داخلش نشستم و

 .رو محکم بستم و با حرص لب زدم در



 آخر!  میبه س زنمیروز م هی -

  

 فرستادم و استارت زدم و رونیرو پر حرص ب نفسم

 .سمت خونه راه افتادم به

 .کنمیم یکار ساز باشه وگرنه بد قاط دمیتهد دوارمیام

 روزا حالش بدتر شده بود و در به در دنبال نیا مامان

 بودم تا بتونم حداقل قرصهاش رو جور کنم تا پول

 .عملش موقع

 !رو نداشتم یکس ایدن نیجز اون تو ا من

 .کردیمتشنج م یلیاز دست دادنش عصابم رو خ فکر

 .کردم یو تک سرفها دمیکش شمیبه ته ر یدست

 آدم زده بودم، هیکه از زور فقر دست به کشتن  یمن

 بدبخت باشم؟ تونستمیم چقدر

 !تو مرام و کار من نبود کشتن

 کارا یلیلقمه نون دست به خ هیدرآوردن  یبرا من



 !قتل نه یول زدم

 قتل نوهش رو داد و گفت اگه شنهادیخان بهم پ محمد

 مادرت رو یتونیو م دمیم یادیبهت پول ز شیبکش

 .!.. یکن عمل
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 رو روشن کردم و نیو ضبط ماش دمیکش یقیعم نفس

 .گوش دادم بهش

 نیچه تنهام غروبه فردام عذابو بردارو بب نیبب -

 چه تنهام نیبب

 به وهللا ییتو المیل الیل الیل ابیدر اویب ایدر ایدر ایدر

 خاک ریتنهام فردام خودم دلم ز درست



 خاک  ریحرفام رزمام صدام رسد از ز اما

  

 ادیغوغا غوغا زدم هر بار فر دلم

 از فردا فردا فردا یخوایکه تو م یاون شمیم

 حرفام لفضام دروغ شرمسار شرمسار هللا هللا هللا اما

 بارها میبخشیکه م تو

 بابا رفقا مادر بابا میزنها مردا رفقا داش نیا اما

 ...حاج آقا هللا هللا هللا میبابا ما که گذشت میبگذر

 ≪صفت دیببخش_حم≫

 بود یایتونسته بودم به هر بدبخت ییراهنما هیپا تا

 .رو بخونم درسم

 درسم واقعاً خوب بود و عاشق درس خوندن چون

 .بودم

 یاز وقت یخودم داشتم ول یبزرگ برا یهدفها یکل

 !باره نابود شد کیبه  یشد همه چ ضیمامان مر که



 !سال از درسم مونده بود که نتونستم بخونم سه

 مامان رو بخرم یبه در دنبال پول بودم تا قرصها در

 .کنار خودم نگهش دارم شتریبتونم دو روز ب و

 دعوا!  یبرا کردیشر بودم و سرم درد م یبچگ از

  

 اواخر مجبور شده بودم دست به خالف نیا گهید یول

 .بزنم

 !دونمیا شدم اصالً نمچطورشد با محمدخان آشن نکهیا

 که مجبور بودم؛ بخاطر جون دونمیرو م نیفقط ا اما

 ...مادرم

 که یو رشوه محمدخان به دانشگاه یپارت یکل با

 تونستم خوند،یآرامش اونجا درس م یعنی نوهش

 .دانشگاه بشم داخل

 رمیکنم و جونش رو بگ دایخوب پ تیموقع هیبتونم  تا

 .بتونم جون مادرم رو نجات بدم و



 .زمزمه کردم یلبخند تلخ با

 ریانینَن  نیغصه س م،یمن َیسوزوم چوخد یَدرد ل -

 ریچال بیریبَد َگت م،یشیگونوم نَن دان یرک، هانس َاو

 !اورک

 شه هااز غص اده،یز یلیدردناکم خ یحرفها*

 دلم، از کدام روزهام برات صحبت کنم، سوزهیم

 ! زنهیو قلبم تند تند م ارمیبد م شهیهم

  

 رو دونیزدم و دنده رو عوض کردم و م یپوزخند

 .زدم دور

 ..!.که خوش تا نکرد یکیبا من  ایدن نیا
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 �� یشاه رتوهانیام

 زدم و به دستم هیتک یو به صندل دمیکش یقیعم نفس

 .شدم رهیخ

 لبم نشست.  یرو یتلخ پوزخند

  

 و چند سال، با وجود زن و دو ستیبعد گذشت ب هه،

 !زدیدل وامونده هنوز هم به عشق اون م نیبچه ا تا

 .هم سخت بود یلیبود خ سخت

 .عشق بد دامنم رو گرفته بود نیا اما

 دستم رو که اول اسمش بود یو خالکوب دمیکش یآه

 .کردم لمس

 رو کرده ه هاگذشت یچرا امروز دلم بد هوا دونمینم

 .بود

 !دل همه رو زد شینیریکه ش یگذشتها



 ...شدنم، مخالفتها، مرگ خواهرم عاشق

 .افسانه تنگ شده بود یبرا بیروزها دلم عج نیا

 داغون یلیازدواج کرد، خ انیبا را هیسا نکهیا بعد

 !شدم

 مدت با هیشدم و  دهیکه به سمت مواد کش یجور

 .بودن دست و پنجه نرم کردم معتاد

 ...کنارش بزارم نشد

 کمتر از قبل شد!  یول

  

 ه،یدادن که خواهر سا ریمدت خانوادهم بهم گ هی بعد

 .رو به عنوان همسرم قبول کنم سحر

 نکهیا یبود و فقط برا یچرا اما خودخواه دونمینم

 قبول نمش،یرفت و آمد داشته باشم و بب هیبا سا بتونم

 !کردم

 .سحر قبول نکرد اما



 !کنمیمن با عشق خواهرم ازدواج نم گفت

 که ازدواج کردم گهیو گذشت تا بعد پنج سال د گذشت

 .متاهل شدم و

 !نبود یکیبا من  زشیچ چیکه ه یدختر هی با

 ..!.نه ظاهرش، نه رفتارش دش،یعقا نه

 !زشیچ چیه

 و خوشگل دارم که جونم و نیریدو تا دختر ش اآلن

 .دمیم براشون

 !شیستا یاسمش فرشتهست و دوم یاول

 .و زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس

 ! میمیآره فرشته، اسم عشق قد-

  

 .چهارده سالش بود کیاآلن نزد فرشته

 .و تو فکر فرو رفتم دمیبه گردنم کش یدست

 ازش جدا شده هیمعتاد شده و سا انیرا دمیفهم یوقت



 قلبم به درد کنهیتحمل م یسخت یبچه داره کل هیبا  و

 .اومد

 حاضر بودم زنم رو طالق بدم یشده بودم، حت وونهید

 !برم سراغش و

 داشتن؟ یم چه گناهه هابچ یول

 ...آرامش

 .دوست داشتم شتریرو از خودش ب دخترش

 .چرا اما واقعاً عاشقش بودم دونمینم

 !دختر خودم بود انگار

 گهیاآلن د یبودمش ول دهید شیوقتها تو بچگ یلیخ

 .شدیسالش م ستیب کینزد

 ...سال ستیب هه

 !و تمام گمیعدده که م هی فقط

 .!.. دهیحرف و درد خواب یپشتش کل یول

  



 که یآهنگهام، آهنگ ستیرو برداشتم و تو ل میگوش

 .کردم یپل دادمیگوش م شهیهم

 بار هزارم بهش یرو بستم و تو سکوت برا چشمهام

 ...دادم گوش

 که هم اسم عشق کیدختر کوچ هیسخته  یلیخ

 ..!.بگه بابا بهت نتهیرید
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 آرامش راد

 دمیسرم انداختم و لبهام رو به هم مال یرو رو شالم

 شدم.  رهیبا لبخند به خودم خ و

  

 !شده بودم خوشگل



 تخت بود، برداشتم و از یکه رو میرو با گوش فمیک

 مین شیطب نکیاز پشت ع دایرفتم که آ رونیب اتاقم

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 ؟یریم ییجا -

 .شدم رهیو بهش خ ستادمیا

 یجد یزیبهش بگم تا چ یزینداشتم فعالً چ قصد

 !بشه

 :زدم و گفتم یلبخند

 .گردمیزود بر م رونیب رمیم یکیاوهوم با  -

 شد و رهیبهم خ یابروش رو باال انداخت و کم یتا هی

 :مکث گفت با

 .خب! مراقب خودت باش لهیخ -

 .بعد با لپتاپش مشغول انجام کارهاش شد و

 هم تو خونه انجام یتو شرکت کم بود؛ کل کارهاش

 .دادیم



 ! اشیسندگیطرف هم درسهاش و نو نیا از

  

 خوب و با یلیخ زیچ هیچون تهش  دیارزیم یول

 !بود یارزش

 گونهش یرو یسمتش رفتم و ناخودآگاه بوسها به

 رونیو با گفتن"خدافظ ماه من" از خونه ب گذاشتم

 .رفتم

 .لبخندش رو حس کردم اما

 !خودم نبود دست

 دوسش داشتم چون بعد از مادرم اون خانوادهم یلیخ

 .بود

 شدم و به نیکفشهام؛ سوار ماش دنیاز پوش بعد

 که آدرسش رو برام فرستاده بود راه یکافها سمت

 .افتادم

 .نسبت بهش داشتم یبیکشش عج یچرا ول دونمینم



 و بیعج تیشخص هیبشنامسش چون  خواستیم دلم

 .داشت یجالب

 بیعج یلی...کالً خنکهیبود و هم ا ییایتالیا نکهیا هم

 برام.  بود

  

 هیتو همون نگاه اولش  یول دونستمیرو نم لشیدل

 .کرده بود میجور

 .زدم یو لبخند دمیبه موهام کش یدست

 بودم که دواریدر انتظارمه اما ام یچ دونستمینم

 ..!.در انتظارم بوده باشه یخوش یروزها
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 رهیبهش خ یکافه پارک کردم و با اخم محو مقابل



 .شدم

 شدم و قفلش ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش میگوش

 . کردم

  

 !که به صورتم خورد، مورمورم شد یسوز سرد با

 که یقیرو محکم به هم فشردم و با نفس عم لبهام

 .به سمت کافه حرکت کردم دم،یکش

 لبخند انویپ کالمیب یکافه که شدم؛ با صدا داخل

 .لبهام نشست یرو یبخش آرامش

 !کردیروحم رو نوازش م انویپ یصدا شهیهم

 ازش چشم شدیبود که نم بایز یکافه به قدر یفضا

 .برداشت

 !بود یکنارت هم اضاف گهینفر د هیوجود  یحت

 ینیگوشه دنج بش هی ییفقط تنها خواستیدلت م چون

 کنه،یکه بخارش صورتت رو نوازش م یبا قهوها و



 .یخودت و افکارت خلوت کن با

 اومدم و با چشم دنبال پاشا رونیافکار درهمم ب از

 .گشتم

 نشسته ک،یتار مهیاز کافه که خلوت بود و ن یگوشها

 !کردیدود م گاریو داشت س بود

 اضافه کرده بود.  تشیبه جذاب ژستش،

  

 ودن وب ختهیر شیشونیپ یلجوجانه رو موهاش

 که تنش بود، اندامش رو کامل یرنگ یقهوها یپالتو

 .گرفته بود قاب

 .لبم نشست یرو یمحو لبخند

 کفشهام یپاشنه یسمتش قدم برداشتم که صدا به

 .بلند شد یچوب یپارکتها یرو

 کفشهام، سرش رو با مکث بلند کرد و بهم یصدا با

 .شد رهیخ



 !حال جذاب نیدر ع یول یجد م،یمستق

 که کنار لبش نشوند، لبخندم رو یکیکوچ لبخند

 .کرد پررنگتر

 آهسته بلند شد ،یچرم مشک یمبل تک نفره یرو از

 خاموش کرد، دست یگاریرو تو جاس گارشیس و

 شلوارش فرو برد و منتظر بهم بیرو داخل ج چپش

 .شد رهیخ

 دستش رو مقابلم دراز کرد و با دم،یبهش رس تا

 :گفت یبم یصدا

 بانو!  نمتیبیدوباره مخوشحالم  -

  

 !موندم هوی

 !پس بزنم؟ ای رمیدستش رو بگ نکهیا

 یدست یابروم رو باال انداختم و با مکث کوتاه یتا هی

 .و لب زدم دمیشالم کش به



 !نیممنون همچن -

 شد و با مکث با چشم به مبل اشاره رهیدستش خ به

 :و گفت کرد

 !نیبش -

 مبل جا گرفتم که مقابلم یرو صاف کردم و رو صدام

 که نگاهش بهم بود، گارسون رو یو درحال نشست

 .زد صدا

 گذاشتم، گارسون هم زیم یرو که رو میو گوش فیک

 :سمتمون اومد و رو به من گفت به

 ! بله آقا؟نیسالم خوش اومد -

 رو از دستش گرفت و روبهروم گذاشت و با چشم منو

 :گفت کرد،یکه بهم اشاره م یدرحال

 دارن!  لیم یخانوم چ نیبپرس بب -

  

 یبرداشتم که گارسون چشم زیم یرو از رو منو



 .گفت

 :به منو کردم و گفتم ینگاه یسرسر

 !آفوگاتو -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی پاشا

 !من یاوه دسر مورد عالقه -

 که منو رو به یرو باال انداختم و درحال ابروهام

 :گفتم دادم،یم گارسون

 چطور؟ -

 یگذاشت و درحال زیم یو مشت کرد و رو دستهاش

 :گفت کرد،یبه چشمهام نگاه م که

 به هایلی! البته خهییایتالیدسر ا هیخب آفوگاتو  -

 .هیدنینوش گنیدسر قبولش ندارن و م عنوان

 !غرق شده یعنی شیمعن

 .موندم تا ادامه بده رهیبهش خ متفکر

 النیو منشأش به شهر م استیتالیآفوگاتو دسر ا -



 . من به شخصه عاشق طعمشم چون گردهیم بر

  

 بیاسپرسو ترک یبا تلخ یبستن ینیریش یوقت

 !بخشهیبهت م زیانگ جانیطعم ه هی شهیم

 :زدم و گفتم یلبخند

 ادیآفوگاتو ز خورم،یقهوه م شتریخب من ب -

 طعمش رو دوست دارم. به ینکردم! ول امتحان

 !هیو تلخ طعم جذاب نیریش بیشما ترک قول

 :و گفت دیبه موهاش کش یدست

 !نطورهیهم -

 ازش خواستیسوال تو ذهنم بود که دلم م یکل

 .بپرسم

 ..!.دهنم بسته شده بود پیچرا ز دونمینم یول
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 دست دست یو باالخره با کل دمیکش یقیعم نفس

 .دمیپرس کردن،

 سوال بپرسم؟ هی شهیم -

 :زد و با لبخند کنج لبش گفت هیمبل تک به

 بگم نه؟ شهیمگه م -

 .زدم یانداختم و لبخند نییرو پا سرم

 !ومدیباهاش خوشم م یهم صحبت از

 ن؟ییام...شما اصالتاً اهل کجا -

 :کرد و گفت سیرو خ لبهاش

 یکنیبا من صحبت م یبهت گفتم وقت نکهیاول ا -



 !ستمین ییجا چیمن اصالتاً ه نکهینبند! دوم ا جمع

 :شدم و گفتم رهیبهش خ متعجب

 ؟یچ یعنی -

 کرد و گفت:  یخندها تک

  

 !ایتالیا رانیا یدورگهام! دورگه هیخب من  -

 !درست حدس زده بودم پس

 .نگفتم که ادامه داد یزیچ

 رانمیاصالتاً نه اهل ا کنمیو بخاطر همونه که فکر م -

 !ایتالیا نه

 !نه؟ گردهیخب اصالت به کشور پدر بر م -

 .دیلختش کش یتو موها یدست دوباره

 به قول تو دیو شا ایتالیو مادرم ا هیرانیمن پدرم ا -

 ً  .باشم رانیاهل ا اصالتا

 .نزدم یزدم و حرف یلبخند



 !سر صحبت رو باز کنه خوادیانگار دلش م خودش

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !کجا زیبرام سواله که شما کجا و تبر -

 بگه یزیاومدن گارسون به سمتمون، خواست چ با

 .منصرف شد یول

 گذاشت و رفت.  زیم یرو رو سفارشم

  

 ساله که اونجا یلیاومدم و خ ایبه دن ایتالیمن ا -

 .دمیم حیرو ترج رانیا یشدم. ول بزرگ

 ً  که کالً پدرم اصالتش ترکه. حاال زیتبر مخصوصا

 ..!.با مادرم آشنا شد و یکه چجور بماند

 :خوردم که گفت میدنیاز نوش یکم

 رو رانیچرا ا نکهیرو دوست دارم و ا زیتبر -

 که هیکالً چه راز دونمیکه نم نهیبرا ا دمیم حیترج

 و هرکس رانیاونور آبه دوست داره بره ا هرکس



 !دوست داره بره خارج رانهیا

 !حرفش خندهام گرفت نیا با

 !محض بود قتیحق

 :و گفتم دمیخند یکم

 ایلیکالً خ یول دونمیه! منم نمحق باتوئ -

 .انینطوریا

 زد و دستش رو دور فنجون قهوهش حلقه یلبخند

 .کرد

 که یحاکم بود که با حرف نمونیسکوت ب هیثان چند

 مکث کردم.  زد،

  

 ؟یبرسام یتو دانشجو -

 ..!.بود یجور هی لحنش
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 شدم و رهیابروم رو باال انداختم و بهش خ یتا هی

 :گفتم

 بله چطور؟ -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 کنهیبودنش وقت م لی! موندم چطور با وکیچیه -

 دانشگاهم باشه.  استاد

  

 :رو باال انداختم و گفتم شونهم

 ! استاد که جز کالس ما کالسشهیم یخب چ -

ً  یگهاید  نداره. اونم در هفته فقط دو روزه و جمعا

 .رهیوقتش رو بگ ستی. قرار نشهیساعت نم سه

 :شد و گفت رهیبهم خ میمستق



 ...جز کالس شما! هم -

 .نگاهم رو ازش گرفتم و با مکث زمزمه کردم متعجب

 د؟یشما با استاد دوست -

 :که تو صداش بود گفت یحرص با

 شما؟ یگیمنو جمع نبند بعد باز م گمیدارم بهت م -

 :شدم و گفتم رهیخ بهش

 .بشم یاوک عیسر یعادت ندارم با کس -

 !نزد یحرف

 :که گفت دمیبه شالم کش یدست

 .دوست دارم پتویت -

 :کردم و گفتم یسرفها تک

 ممنون! -

  

 :و گفت دیاز قهوهش نوش یکم

 ؟یتک فرزند -



 .کردم و فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم سکوت

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 یلی؟خیکه رشته وکالت رو انتخاب کرد شدیچ -

 .داره دردسر

 :شدم و گفتم رهیخ بهش

 !ستیناممکن ن زیچ چیمن ه یبرا -

 .لبش جا خوش کرد یرو یبزرگ لبخند

 :تکون دادن سرش گفت با

 یصد البته، مشخصه که دختر مستقل و مصمم -

 .یهست

 مشغول میدنینزدم و خودم رو با خوردن نوش یحرف

 .کردم

 .متفرقه گذشت یاوقاتمون با سوالها هیبق

 .بشناسمش شتریب تونستم

 شد.  یجور هیکه زد، ته دلم  یبا حرف یول



  

 !نمتیبب شتریدوست دارم ب -

 .شدم رهیزدم و بهش خ هیتک میبه صندل فقط

 .نگفتم و فقط سکوت کردم یزیچ

 ..!.بود یخواستن بیچشمهاش عج رنگ

 یسلطان دایآ

 .داد زدم یو با خستگ دمیتخت دراز کش یرو

 درست کن یزیچ هی ایپاشو  کنمیآرامش خواهش م-

 !یاز خستگ گهیسفارش بده مردم د یزیچ هی ای

 .داد زد یبلند یصدا با

 درست یکه جز ماکارون دایامان از دست تو آ -

 یفقط بلد یبپز یستیبلد ن گهید زیچ چیه کردن

 .یجون من غر بزن به

 حرص گفتم:  با

  



 غذا درست کردن یبچه! من حوصله نمیبرو بب -

 درست زایچ یلیوگرنه حوصلهام بکشه خ ندارم

 نرفته؟ ادتیرو که  می. قرمه سبزکنمیم

 !نگفت یچیه گهید

 اگه یغذا درست کردن رو دوست نداشتم ول من

 و خوشمزه درست یمشت زیچ هی دیکشیم حوصلهام

 .کردمیم

 .اومده بود و خسته بود رونیهم که تازه از ب آرامش

 .میدادیغذا سفارش م هیبهتر بود  پس

 :گفتم یبلند یرو برداشتم و با صدا میگوش

 !دمایسفارش م یمرغ سوخار -

 !خب لهیخ -

 شماره نمیمخاطب ستیو تو ل دمیبه دماغم کش یدست

 ...از فست فودها رو گرفتم و بهش زنگ زدم یکی
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 و یمرغ سوخار کهیاز سفارش دادن دو ت بعد

 تلگرام رو باز کردم و مشغول ،ینیزم بیو س مخلفات

 .م شدمه هاخوانند یامهایکردن کانالم و پ چک

 لبم یرو یلبخند پررنگ خوندم،یکه م یهر خط با

 .نشستیم

 .لب زمزمه کردم ریز

 آخه. اگه تو یقربونت برم خدا چقدر تو خوب -

 .نبودم نجایمن اآلن ا ینبود

 در مورد چاپ شدن رمان امیپ هیکنم بهتر بود  فکر

 !زاشتمیم

 . شدنیخوشحال م یبودم کل مطمئن



  

 شدم و با گذاشتن عکس امیمشغول نوشتن پ عیسر

 رمانم که قرار بود چاپ بشه، تو کانلم ارسالش اون

 .کردم

 !هیسا یپا رد

 آهنگ باز کردم هی یانرژ یقوت گرفت و با کل لبخندم

 .باهاش زمزمه کردم یبا خوشحال و

 ن؟یبهتر از ا یو چ دمیرسیبه آرزوم م داشتم

 .شدیم نیهمه تالش معلوم بود ا نیا ته

 زودتر اون روز برسه که جشن خواستیدلم م چقدر

 امضا میواقع یو به هوادارها رمیکتابم رو بگ فروش

 .بدم

 .فکر کردن بهش بغضم گرفت با

 آرزو کرده بودم و یروز رو کل نیا شهیو هم شهیهم

 یو برا دمیکشیسرش نقشه م یشب قبل خواب کل هر



 .کردمیتصورش م خودم

 !بودم دهیکه بهش رس شکر

 یچقدر غرق تو آرزوهام بودم که با صدا دونمینم

 به خودم اومدم.  زد،یکه داشت داد م آرامش

  

 خسته شدم از بس صدات ایغذا اومد پاشو ب دایآ -

 .زدم

 رفتم رونیاز اتاقم ب عیسر میو با برداشتم گوش دمیخند

 .بهش نگاه کردم و

 مبل نشسته بود و غذا رو هم جلوش گذاشته یرو

 .بود

 رو کنارش پرت کردم که چپ چپ نگاهم کرد و خودم

 :گفت

 باز؟ یشد یوحش -

 که محکم یخنده لپهاش و تو دستم گرفتم و درحال با



 :گفتم دم،یکشیم

 !کهیکوچ یآبج یخودت یوحش -

 صورتش یحرص و به زور دستهام رو از رو با

 غیدستم رو گاز گرفت که ج یوردفعه ج هیکرد و  جدا

 .دمیکش یبلند

 :حرص گفتم با

 ولم کن!  شعوریتو؟ درد گرفت ب ایمنم  یوحش -

  

 ییخنده ابروهاش رو باال انداخت و لبخند دندون نما با

 !ارهیتا حرص من رو بدتر در ب زد

 !گاز گرفتن ینجوریعادتش بود ا کالً 

 .آوردیآدم رو م پدر

 و به دستم که نگاه کردم، با دمیکش یپر حرص نفس

 :گفتم ناله

 خدا از یکامالً مشخصه که قراره کبود بشه! ا -



 کنم؟ کاریتو من چ دست

 تو ینیزم بیس کهیت هیکه داشت  یو درحال دیخند

 :گفت زاشت،یم دهنش

 .واریسرتو بکوب تو د یچیه -

 :گرفتم و گفتم شگونشیحرص و با

 !ساکت شو غذاتو بخور بچه -

 .رو در آورد و با خنده مشغول خوردن شد زبونش

 یبود، با گرسنگ دهیچیکه تو دستم پ یهم با درد من

 خوردن شدم...  مشغول
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 چند_روز_بعد#



 امهریبرسام آر

 .داد زدم تیصداش با عصبان دنیشن با

 !عصابم یرو یریم یدار گهید نیدلو -

 :ش گفتسمتم اومد و با غنچه کردن لبها به

 !گهید کنمیدارم صدات م ه؟یخب چ -

 و گفتم:  دمیکش یپر حرص نفس

  

 چیحوصله ه گهی. دیایهم ن گهیو د یبهتره بر -

 .رو ندارم یکس

 .سمتم اومد و کنارم نشست به

 :و گفت دیبه بازوم کش یدست

 مگه من ؟یرو نداشته باش یحوصله کس دیچرا با -

 ؟ینیمن رو بب خوادیکم دارم که دلت نم یچ

 مبل بلند شدم یرو از دستش رها کردم و از رو بازوم

 .داد زدم یبلند یبا صدا و



 کنه هیمثل  رمیهرجا م نمت؟یبب خوامینم تهیحال -

 .گهیبه من! ولم کن برو رد کارت د یدیچسب

 .مبل بلند شد و به سمتم اومد یحرص از رو با

 :و گفت ستادیا روبهروم

 یفهمیعاشقتم م یول تم،یدرسته خواهر ناتن -

 ؟یلعنت

 .حس بهش زل زدم و لب زدم یب

 ! رونیبرو ب -

  

 قلبش گذاشت و یرو تو دستش گرفت و رو دستم

 :گفت

 دنیتپ لیتنها دل یبفهم یتونینه؟ م یکنیحسش م -

 ؟ییقلب فقط تو نیا

 .دیش باال پره هابلندم شون یصدا با

 !چشمهام دور شو یبهت گفتم از جلو -



 آوردم و با خشم به رونیدستش ب یرو از تو دستم

 .دمیاتاقم رفتم و در رو محکم به هم کوب سمت

 !یکن ینقش باز یکه خوب بلد ییبه تو لعنت

 .به موهام زدم یو چنگ دمیکش یقیعم نفس

 .واقعاً بس بود گهیبود د بس

 بهش انداختم و یکالفه نگاه م،یزنگ گوش یصدا با

 دانشگاه به ریشماره مد دنیقطع کنم که با د خواستم

 .جواب دادم اجبار

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 د؟یی! بفرماتیهدا یبله آقا -

 مزاحم که نشدم؟  امهر،یآر یالو سالم آقا -

  

 :و گفتم دمیپشت گردنم کش یدست

 .! در خدمتمدیینفرما یسالم، شکسته نفس -

 یاز دانشجوها شماره یکی تشی. واقعنیلطف دار -



 گفت کارتون داره، خواستم اول از خواستیرو م شما

 .بهش شماره رو بدم نیبود یبپرسم تا اگه راض شما

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم یتا هی

 خواست؟یکدوم از دانشجوها م -

 :کرد و گفت یسرفها تک

 .فکر کنم آرامش راد -

 .که زد، چشمهام از فرط تعجب گرد شد یحرف با

 !آرامش؟

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 حتماً...حتماً کار ستین یآرامش راد؟ ام...مشکل -

 .دارن یدرس

 :مکث گفت با

 که مزاحمتون خوامیعذر م امهریآر یخب آقا لهیخ -

 خدانگهدار.  شدم

  



 !خدافظ کنم،یخواهش م -

 لبم گذاشتم و یرو رو یرو قطع کردم و گوش تماس

 ...فکر فرو رفتم تو
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 داشته باشه؟ تونستیکارم م یچ یعنی

 رونیشدن در به هم، از فکر ب دهیکوب یصدا با

 .اومدم

 !رفته نیکه دلو دمیفهم

 بهتر که رفت.  چه

  

 ...یبه بعد اگه راهت دادم دختره نیا از



 تخت پرت یرو رو میو گوش دمیکش یکالفها نفس

 .کردم

 .دمیرسیدفترم و به کارهام م رفتمیبود م بهتر

 .و با خودم تکرار کردم ستادمیا نهیلحظه مقابل آ چند

 !روز تو رو خراب کنه دیکس نبا چیه -

 به خودم زدم و یلبم نشست که چشمک یرو یلبخند

 .آماده شدن شدم مشغول

 عطر که به خودم زدم، یرو به هم فشردم و کم لبهام

 .رفتم رونیرو برداشتم و از اتاقم ب فمیو ک یگوش

 از خونه چم،یرو صاف کردم و با برداشتن سوئ صدام

 .رفتم رونیب

 بودRXT  که مدلش لکسوس نمیماش سوار

 .شدم

 !دمشیپسندیم یبود و حساب نیآروزهام هم نیماش

 زدم و استارت زدم و به سمت دفترم راه یلبخند



 . افتادم

  

 کنار داشتن دفتر وکالت نسبتاً بزرگم، تو دانشگاه در

 .دفترم بود یرو شتریتمرکزم ب یول دادم؛یدرس م هم

 .و مقابل دفترم پارک کردم دمیکش یقیعم نفس

 شدم به سمت دفترم حرکت کردم و ادهیکه پ نیماش از

 .شدم داخلش

 یسردرد داشم و باعث شده بود که اخم محو یکم

 .بشه میشونیپ یرو

 :به پام بلند شد و گفت میمنش

 .ریروزتون بخ لیوک یسالم آقا -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .سالم چوخ ممنون -

 .ممنون یلیسالم خ*

 رو فمیزد و نشست که داخل اتاقم شدم و ک یلبخند



 .گذاشتم زیم یرو

 بهش ینگاه میاومد، ن میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 . انداختم

  

 خواستم نخونده نه،یاز طرف دلو امیپ دمیکه د اول

 چشمهام دو برابر امش،یمتن پ دنیکنم اما با د حذفش

 !شد

 یآره؟ اوک خواستیکه آرامش راد شمارت رو م "

 !"زمیعز

 :چشمهام رو بهم فشردم و گفتم یکالفگ با

 ؟یبشر رو چرا سر راه من قرار داد نیا ایخدا -

 :و دکمه تلفن رو زدم و گفتم دمیکش یکالفها نفس

 .ارهیقهوه برام ب هیبگو  دیبه آقا مج یخانم حسن -

 !چشم -

 .زدم و چشمهام رو بستم هیچرمم تک یصندل به



 .شده بود ادیز میروزها مشغله فکر نیا

 به کل میرو از زندگ نیدلو یهر طور شده پا دیبا

 ..!.کردمیم رونیب
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 آرمان بزرگمهر

 چشمهام رو باز یگیجبا  ،یفیضع یه هانال یصدا با

 .شدم رهیو به سقف خ کردم

 خبر بود؟ چه

 از سرجام عیسر یسرجام نشستم و با نگران خیس هوی

 .دمیشدم و به سمت مامان دو بلند

 ادتریش داشت زه هابود که درد داشت و نال مشخص



 .شدیم

 .گلوم رو چنگ زد یصحنه بغض بد نیا دنید با

 :به سمتش رفتم و گفتم عیبغض سر با

  ؟یمامان دورت بگردم! خوب -

  

 :شد و گفت رهیبهم خ یباز مهین یچشمها با

 !خو...بم ما...مان -

 :و گفتم دمیبغض دستش رو بوس با

 کنه؟یدرد و بالت بخوره تو سرم، کجات درد م -

 وضع نیا یتو رو تو رهیقلبت؟ آرمان بم باز

 .نهینب

 :گفت یحالیداد و با ب یجونیرو فشار ب دستم

 ...فقط...قلبم...آخ کمینگو...مادر!  -

 !شدمیم یروان داشتم

 یجلو ینجوریوگرنه مادرم هم کردمیم یکار هی دیبا



 !شدیپر پر م چشمهام

 بلند شدم و عیزدم و سر شیشونیپ یرو یبوسها

 .کامران رو گرفتم یشماره

 !که جواب نداد دمیعجله لباسهام رو پوش با

 .جواب بده یلعنت

 .لبم رو گاز گرفتم یساعت، با عصاب خورد دنید با

 چهار صبح بود و معلوم بود که خوابه!  ساعت

  

 :به آمبوالنس زنگ زدم و رو به مامان گفتم عیسر

 زنمیدورت بگردم آروم باش اآلن زنگ م -

 .ادیب آمبوالنس

 :باال آورد و با خس خس گفت یرو به سخت دستش

 ....رـینه، زنگ نزن! خو...بم ماد...ر آروم بگ -

 :مخالفت کنم که به زور گفت خواستم

 !...قرص...دارم...بده، بخورمهی...گمی...میجد -



 یو با مکث و عصاب خورد دمیکش یپر حرص نفس

 .رو قطع کردم تماس

 به سمت قرصهاش رفتم و سراغ قرصش عیسر

 .زبونش گذاشتم ریو با عجله ز گشتم

 رو بست و دستم رو محکم تو دستش نگه چشمهاش

 .داشت

 رش نشستم وکنا یدهنم رو قورت دادم و با نگران آب

 .شدم رهیخ بهش

 رهیخود صبح چشم رو هم نزاشتم و فقط بهش خ تا

 . شدم

  

 ده دمیشدم د رهیو به ساعت که خ دمیکش یقیعم آه

 .و مامان خوابه صبحه

 .بخوابه یکه بود تونسته بود تا کم یایهر سخت به

 و از کنارش آهسته بلند شدم دمیکش یپر حرص نفس



 .گذاشتم شیشونیپ یرو یبا بوسها و

 .رفتم رونیکفشهام از خونه ب دنیپوش با

 سرشون خراب ینبودم اگه اون شرکت رو رو آرمان

 !کردمینم

 سوار موتورم شدم و با سرعت به سمت باخشم

 ...راه افتادم شرکتش
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 و دلم دمییسایحرص همش دندونهام رو به هم م از

 !رمیبگ ریرو ز یکی خواستیم

 .دمیباالخره به شرکتشون رس یخودخور یکل با

 ادهیموتور رو نگه داشتم و ازش پ راژیو هیبا  عیسر



 به سمت شرکتشون یبلند و عصب یو با قدمها شدم

 .برداشتم قدم

 .شرکت که شدم، با خشم داد زدم داخل

 میخودتو قا یمحمدخان کدوم سوراخ یهو -

 ؟یکرد

 که اونجا بودن به سمتم برگشتن و با ییآدمها همه

 .بهم نگاه کردن تعجب

 پرت کردم که یوسط سالن رو به کنار زیخشم م با

 فرار یبه گوشها عیو سر دنیکش غیتا خانم ج چند

 .کردن

 و خشم از سر و روم دیکوبیبه شدت داشت م قلبم

 !ختیریم

 داد زدم.  یبلندتر یصدا با

  

 بهتون نگفتم پول روزیها؟ د ییتو کجا نیرامت -



 زارم؟یوگرنه زندتون نم نیبد منو

 :گفت شیکیبه سمتم اومدن و  عیتا مرد سر چند

 !رونیمحل کاره! بفرما ب نجایآقا چه خبرته ا -

 :هلش دادم و گفتم یسمت به

 بابا محل کارتون بخوره فرق نمیبکش کنار بب -

 !سرتون

 بلند به سمت اتاق محمدخان رفتم و در رو یقدمها با

 بهم نگاه عیکه بهش زدم باز کردم که سر یلگد با

 .کرد

 !هم تو اتاقش بود نیرامت

 :گفتم رفتمیکه به سمتش م یخشم درحال با

 یعنی کنمیم یدیتهد هی یوقت ستین تیانگار حال -

 رمرد؟یپ یچ

 محمدخان رو گرفتم و یقهی اد،یبه خودش ب نیرامت تا

 .دمیخشم تو صورتش غر با



  رخرفت؟یمن کو ها؟ کو پ اردیلیدو م -

  

 یزیکرد چ یدستم گذاشت و سع یرو رو دستهاش

 و باعث شد دیرو کش قهمیاز پشت  نیاما رامت بگه

 .رو ول کنم محمدخان

 تو صورتش یبرگشتم و مشت نیخشم به سمت رامت با

 .و داد زدم زدم

 پول من رو گمیم یبهت وقت یعوض یکهیمرت -

 تهیحال مردیم شبیبده! مادرم داشت د یعنی بده

 سرتون خراب یشرکت رو رو نیا ؟یچ یعنی

 !ستمیآرمان ن نکنم

 !بودن ستادهیاتاق ا یدادم همه جلو یصدا با

 نیزم یرو رو زیم یرو یه هالیتمام وس تیعصبان با

 .و داد زدم ختمیر

 !کشمتیم ای یدیاآلن پول من رو م نیهم ای -



 :با خشم به سمتم اومد و گفت نیرامت

 نجایا ی. اومدیدوهزار یپسره رونیبگمشو  -

 ...چرت و پرتـ یدار

 یگفت و رو یتو صورتش زدم که آخ یمشت دوباره

 افتاد...  نیزم

  

⁶⁰ 

 سمت محمدخان که از قلبش گرفته بود و داشت با به

 .برگشتم و داد زدم کرد،یبهم نگاه م درد

 ! وگرنه فاتحهاتیزنیاآلن پول و به من م نیهم -

 یتا بفهم یانقدر درد بکش وارمدیبخون! ام رو

 ! یعوض کشهیم یداره چ مادرم

 :گفت یبلند یبا صدا نیکرد که رامت یدرد سرفها با

 گهید کمیبرو گمشو شماره کارتتو برام بفرست  -

 .زنمیم برات



 بردم سمتش و فکش رو تو دستم گرفتم و تو ورشی

 .دمیغر صورتش

 منتظرم باش ینزد ،یکه زد یساعت! زد میفقط ن -

 !وونیباال سرت ح امیاسلحه ب با

 که ییتو صورتش انداختم و تابلو یکردم و تف ولش

 شد نینصب بود، با دست زدم و پخش زم وارید یرو

 کرد.  جادیا یبد یصدا و

  

 نگاه کنم کنارشون زدم و از اون یبه کس نکهیا بدون

 .اومدم رونیب یلعنت شرکت

 شماره کارتم رو براش عیموتورم شدم و سر سوار

 .نوشتم رشیو ز فرستادم

 !"فاتحه خودت رو بخون ینزد"

 .بعد ارسال کردم و

 .دمیکش یو نفس پر حرص دمیکش شمیبه ته ر یدست



 دستم به خون آلوده دیبودم تا بزنه وگرنه با دوارمیام

 ..!.شدیم

 امهریآر نیدلو ��

 میحرص موهام رو پشت گوشم زدم و به ساعت مچ با

 .کردم نگاه

 و دوباره منتظر شدم.  دمیکش میشونیبه پ یدست

  

 من رو راحت الیو خ ومدیم عتریواقعاً سر کاش

 !کردیم

 خوردم و به مییاز چا یو کم دمیکش یقیعم نفس

 .کافه نگاه کردم یفضا

 !دوسش داشتم یلیبرسام بود و خ یکافه نجایا

 خودم خلوت یبرا یو کم نجایا ومدمیاوقات م یلیخ

 .کردمیم

 کنارم یگذاشتم که با نشستن کس زیم یرو رو مییچا



 .خودم اومدم به

 !بود نیالو

 :حرص گفتم با

 !یچه عجب اومد -

 گذاشت و زیم یرو رو فشیکرد و ک یخندها تک

 :گفت

 چقدر یدونینم نیبود. اوه اوه دلو کیبابا تراف -

 .سرده هوا

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

  

 !دونمیخودم م -

 که گارسون به سمتمون دیرو به هم مال دستهاش

 :و گفت اومد

 ن؟یدار لیم یچ ن،یسالم خوش اومد -

 :فکر کرد و گفت یکم نیالو



 !قهوه! داغ داغ باشه ها -

 :کرد و گفت یتک خندها گارسون

 .چشم -

 .ارهیرو براش ب نیبعد رفت تا سفارش الو و

 :کردم و گفتم سیرو خ لبهام

 چون دارم از حرص میبزن حرف کمی نجایا یایگفتم ب-

 !شمیم خفه

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت متعجب

 ؟یایهمه عصبان نیشده ا یچ -

 :و گفتم دمیکش یکالفها نفس

 به اسم آرامش راد یتو دانشگاهتون دختر -

  ؟یشناسیم

  

 :زد و گفت یلبخند

 .عه اون دختره! آره تازه شناختمش چطور -



 :گفتم متفکر

 ش؟یاز کجا شناخت -

 :رو باال انداخت و گفت شه هاشون

 هیاز زبون بق دمش،ید یخب اون شب تو پارت -

 و برام هیبیبودم که دختر عج دهیشن یلیخ

 !جالبه تشیشخص

 :رو کج کردم و گفتم دهنم

 که تصورش رو ستین یزیانگار اصالً هم اون چ -

 !یداد

 یبه سمتمون اومد و قهوه رو روبهرو گارسون

 :گذاشت و گفت نیالو

 .دییبفرما -

 ...ازش تشکر کرد که رفت یبا لبخند کوچک نیالو
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 یکه با دسته یابروش رو باال انداخت و درحال یتا هی

 :گفت رفت،یش ور م قهوه

 !چطور مگه؟ -

 گذاشتم و زیم یرو تو هم قفل کردم و رو دستهام

 :گفتم

 یول اد،یم بیدرسته تو ظاهر به نظر عج -

 !که لنگه نداره هیمار هفت خط هی مشخصه

 :از قهوهش خورد و گفت یکم

 به نظرم آدم دمشیبار د هیچون  دی. شادونمیچه م-

 .اومد یخوب

 :گفتم یآروم یانداختم و با صدا ینگاه میساعت ن به

 عصابمه! از یرو یلیدختره خ نیا ن،یالو نیبب -

 بهش دارم.  یحس بد دمشید یکه تو پارت یوقت



  

 دانشگاه برسام زنگ زده بود ریمد دمیشن امروز

 برسام رو یآرامش شماره گفتیم بهش

 !خوادیم

 :شد و گفت رهیبهم خ یحسیب افهیق با

 صد تا دانشجو ممکنه کار یروز ؟یخب که چ -

 اومده باشه شماره شیبراشون پ یواجب

 ...رو بخوانـ استادشون

 :و با حرص گفتم دمیحرفش پر وسط

 یعنی ؟یگیچرا انقدر چرت و پرت م نیالو یوا -

 خودش رو به خوادیدختره م نیا ستین تیحال تو

 قالب کنه؟ برسام

 :بلندش متعجب بهش نگاه کردم و گفتم یسرفه با

 چته؟ -

 کافه بود اشاره یچشم به سمت راستم که ورود با



 .کرد

 آرامش، چشمهام دنیاون سمت که نگاه کردم با د به

 !تعجب دو برابر شد از

 ! ؟یچ

  

 کنه؟یم کاریبرسام چ یتو کافه نجایا اون

به  یکس وجودحرص لبهام رو به هم فشردم که با حس  با

 .خودم اومدم

 !بود نیالو

 :گفت یآروم یصدا با

 راستش رو یهم دار دیشا یبگم! ول یچ دونمینم -

 کنه؟یم کاریچ نجای. اون ایگیم

 که! اگه تو نخ برسام نبود کافهاش رو از کجا یدید -

 !ینیریخودش نجایاومده ا شناخت؟یم

 .بهش نگاه کرد یرچشمیو ز دیبه لبش کش یدست



 رفتن و زیم هیدختر کنارش بود و با هم به سمت  هی

 که یطور یینشستن که گارسون با خوش رو پشتش

 به سمتشون رفت تا ازشون شناختتشون،یم انگار

 .رهیبگ سفارش

 :زدم و گفتم یضربها نیدست الو یرو

 . حواسم اون شبگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -

 صددرصد ی. شمارتو بهش دادنیبود الو بهت

 تا  یبش یمیباهاش صم دی. بازنهیزنگ م بهت

  

 یتا اگه کار به جاها میریازش آتو بگ میبتون

 کنم! برسام مال منه یچیدمشو ق دیکش کیبار

 بشه چه برسه به کیحق نداره بهش نزد یکس

 !یعمل یدختره نیا

 :خنده گفت با

 ه؟یکجاش عمل نیا یلیخداوک -



 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 خب بابا کم براش نوشابه باز کن. مگه تو لهیخ -

 !پس بهم کمک کن ؟یستین قمیرف

 :شد و گفت رهیزد و با مکث بهم خ هیتک شیصندل به

 !کنمیم شیباشه اوک -

 :زدم و گفتم یبخش تیرضا لبخند

 !خوبه -

 شدم و به آرامش و مییبعد مشغول خوردن چا و

 .شدم رهیکه کنارش بود خ دوستش

 خوبته گل دختر.!..  یروزا هنوز

  

 

 فصل_دوم#
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 یسلطان دایآ

 رو مقابلم باز کردم و با عشق شروع به خوندن کتاب

 .کردم

 :بهش کردم و گفتم ینگاه میآرامش ن یصدا با

 جانم؟  -

  

 در اومد زیخ میرو تو بغلش گرفت و از حالت ن کوسن

 یشدها زیر یکاناپه نشست و با چشمها یرو و

 .دیپرس

 !نمیبده بب حیاز شرکتتون برام توض کمی -

 :کردم و گفتم یتک خندها متعجب

 کار؟یچ یخوایم -

 :حرص گفت با



 !گفتم بگو -

 :زدم و گفتم یلبخند

 مرد هی. شرکت اخوانه مال هیشرکت خوب یچیه -

 . پسرکننیکه دو تا پسراش ادارهاش م هیمسن

 پسر رعامله،یازدواج کرده و مد نیدیآ اولش

 بایو تقر هیامورمال ریمجرده و مد یآکا دومش

 . بعد منم حسابدار اونجام وشهیهم م معاون

 یدگیکارهام رو رس ادیم یاوقات آکا یبعض

 .منه یاصل سیو درکل انگار اون رئ کنهیم

 :گفت یبیلحن عج با

  ؟یچ گهیخب د -

  

 بهش نگاه گهیمشغول خوندن کتاب بودم، د چون

 .کردمینم

 خوبه وضعشون توپه یهمه چ گهید یچیبعد ه -



 همکارها با هم خونگرم و یلی. خهیحقوقم عال منم

 میداشت تو تا یآکا نی. اون روزم همانیمیصم

 داشت نچ ییچه صدا یدونی. نمزدیم تاریگ ناهار

 !نچ

 کتاب رو بستم و بهش دهیترس غشیج یبا صدا هوی

 .شدم رهیخ

 !یکنیم یآکا یچشمم روشن! آکا -

 هویکه  زدمینم یشده بودم و حرف رهیبهش خ متعجب

 :بمب منفجر شد و گفت مثل

 که صداش ه؟یتحفه ک نیا ؟یآکا یآکا یه هیچ -

 تاریواسه کارمندش گ دیچرا با سیآره؟ رئ خوبه

 اون شرکت و یه هاشیاونجا ش امیها؟ م بزنه

 یکنینوش جان م یلیس هی. خودتم نییپا ارمیم

 !خونه میو مستق یسینویاستعفاتو م یبرگه

  ی! مگه تو بیخوریخودم جم نم شیپ ینیشیم



  

 ویخون اون آکا امینکن ب یها؟ کار یو کار کس

 !ها زمیبر

 .لب زدم رتیح با

 !آرامش؟ -

 :رو با خشم به سمتم پرت کرد و گفت کوسن

 .واسه من کنهیم یآکا یآرامش و زهرمار! آکا -

 .دمیخند یبلند یدفعه خندهم گرفت و با صدا هی

 !همه حسود باشه نیا شهیباورم نم ایخدا یوا

 :گفتم دهیبر دهیخنده بر ونیم

 مردم از یاله یریخدا...نم یوا -

 ستین سیکه رئ ی...آکای...واخنده

 !ی...وامعاونه

 داشت بدتر نیو ا ومدیلحظه هم بند نم هی خندهام

 !کردیم شیحرص



 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 اونجا چه خبره؟ نمیکن. بگو بب ای! حزیسکوت پل -

 خنده گفتم:  با

  

 کارمند سادهام که دارم مثل هی ستین یخبر چیه -

 !کنمیدختر خوب کار م هی

 :رو مشت کرد و گفت دستهاش

 ...تو کنمیهم م تارشیاون گ امیم -

 :گفتم یشتریزدم و با خنده ب یغیج

 !کن تیرو رعا یعه عه شئونات اسالم -

 ...و چپ چپ نگاهم کرد دیکش یپر حرص نفس

 

••-••-•• 

⁶³ 



 :و گفت دیکش یپر حرص نفس

 فقط. از جلو چشمام دور شو!  کنمیخفهات م دایآ -

  

 کردم و کتاب رو که کتاب "مثل خون در یخندها تک

 من اثر احمد شاملو" بود، دوباره باز کردم و یرگها

 .ناله کردم یبلند یصدا با

 !مثل شاملو برامون شعر بگه میهم ندار یکیخدا  -

 .کامل حس کردم یلیغرهاش رو خ چشم

 از یکی ارمیحرصش رو در ب شتریب نکهیا یبرا

 .شاملو رو خوندم یشعرها

 به تیو معصوم یمن! تو از پاک نینازن یادیآ -

 اگر ه،یگر انیکه درست در م یمانیم یبچها

 یرو یموش یهیبا انگشتان دستش سا یکس

 بسازد، همچنان که هنوز اشکها بر وارید

 خندهاش به آسمان یاست صدا یجار گونهاش



 و شیآال یتو به همان اندازه ب رود،یم

 !یمعصوم

 .دیکه زد از شدت خنده آب دهنم تو گلوم پر یحرف با

 !بود رگذاریتاث یلیتموم شد؟ خ -

 .قصد جونم رو کرده بود یلعنت

 ً  . مردمیداشتم از شدت خنده م رسما

  

 .که از خندهام کم شد، دوباره خوندم کمی

 یدایمن، آ زیعز یدایباشه بهم بگه آ یکیمثال  -

 یباق دایقلبم، آ یتپشها دایمن، آ یدایمن، آ خوب

 راه قیسرنوشت و رف کیخودم شر یدایآ عمرم،

 ...منـ

 :و با حرص گفت دیحرفم پر وسط

 !گمیبگه من م یو درد! الزم نکرده کس دایآ -

 یحرکت رو هیتو  عیذوق کتاب رو بستم و سر با



 .نشستم کاناپه

 :گفتم تیچونهام گذاشتم و با مظلوم ریرو ز دستهام

 !بگو باشه -

 :گفت یشد و با لبخند محو رهیبهم خ هیثان چند

 !دارمیتنم، تو را دوست م یمرزها یدر فراسو -

 چپش یلقمه هی خواستیشدت ذوق و عشق دلم م از

 !کنم

 !دوست دارم -

 داد زدم.  یبلند یصدا با

  

 !شتریقربونت برم آرامشم، من ب -

 :لبخند گفت با

 صدات یچجور نمی! بگو ببدایمن، آ یماه کوچولو-

 یخدا ایماه کوچولو؟  ایتپش قلبم؟  دایخوبه؟ آ بزنم

 من؟ کوچک



 که یسمتش رفتم و با محبت بغلش کردم و درحال به

 :گفتم فشردمشیخودم م به

 !کشهیهرجور که عشقت م -

 :بهم نگاه کرد و گفت تیمظلوم با

 دورت شمیمن خودم شاملو م ایغصه نخور دایآ -

 !گردمیم

 یچیازش ه گهیانقدر بوسش کنم که د خواستیم دلم

 !نمونه

 و با چندش دیتمام وجودم بوسش کردم که خند با

 :گفت

 . پاشو برو اونور ازیکرد میبسه بابا باشه تف تف -

 بار هینره  ادتی. درضمن رونیب ایعاشقانه ب فاز

 و تو!  دونمیبشنوم از دهنت من م یآکا گهید

  

 :و گفتم دمیخند



 دبه هیبه مامانم بگم برام  دیکه معلومه با نطوریا -

 !درست کنه یکنه ازم ترش آماده

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .هیخوب ینهیبله گز -

 :گفتم یلبخند پررنگ با

 من ازدواج کنم؟ یخوایواقعاً نم یلیخداوک -

 :بهم نگاه کرد و گفت دیتهد با

 !تمام یمونیتا آخر عمرت مجرد م -

 :اختم و گفتمرو باال اند شونهام

 !یازدواج کن یبا کس یپس توام حق ندار هیاوک -

 :بهم نگاه کرد و گفت کمی

 !میمونیبا هم مجرد م ای م،یکنیبا هم ازدواج م ای -

 :به موهام زدم و گفتم یچنگ

 که میکن دایپ قیدو تا رف ایدو تا داداش  دیبا -

 تو رو! بعدش و شیکی رهیمن رو بگ شیکی



 خدا قادره!  گهید

  

 :و گفت دیخند

 .پاشو برو گمشو مسخره -

 :کردم که از کنارم بلند شد و گفت یخندها تک

 .شام ایپاشو ب -

 :رو باال بردم و گفتم دستهام

 !کنمیتوروخدا غز نزن فردا خودم غذا درست م -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 !دوارمیام -

 کاناپه بلند شدم و یزدم و از رو ییدندون نما لبخند

 لیسمت آشپزخونه رفتم و بعد از آماده کردن وسا به

 ...میمشغول خوردن شد شام،

 فصل_دوم#
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 آرامش راد

 باز یگیجچشمهام رو با  یکس یسرفه یصدا با

 .و با اخم به دور و برم نگاه کردم کردم

 .ومدیسرفه م یصدا

 به چشمهام یتختم بلند شدم و دست یاز رو متعجب

 .واضح بشه دمیتا د دمیکش

 اومدم و به رونیاتاقم رو روشن کردم و ازش ب چراغ

 .رفتم دایاتاق آ سمت

 که داشت از شدت دنشیاتاقش رو که باز کردم با د در

 نگران به سمتش رفت،یم یرنگش به کبود سرفه

 :و گفتم رفتم

 ؟یخوب شده؟یچ دایآ -



 رو مقابلم گرفت و از خودش دورم کرد و به دستش

 گفت:  زور

  

 ...برو اونور...فکر کنم..سرما...خوردمـ -

 .بعد سرفه امونش نداد یول

 که واقعاً داشتم نگرانش کردیداشت سرفه م یجور

 .شدمیم

 گذاشتم تا شیشونیپ یتوجه رو یدستم رو ب عیسر

 .رو چک کنم تبش

 !سوختیتو تب م داشت

 :دلشوره گفتم با

 تو؟ یوضع افتاد نیچرا به ا دایآ یوا -

 .دادیسرفه اصالً امونش نم اما

 آب براش وانیل هیبه سمت آشپزخونه رفتم و  عیسر

 و یقرص سرماخوردگ هیکردم و با برداشتن  پر



 .رفتم ششیبا عجله پ ژلوفن،

 آب رو ازم گرفت عیتخت نشستم که سر یرو کنارش

 .به زور چند قلپ ازش خورد و

 .چرک کرده بود یحساب گلوش

 اخم گفتم:  با

  

 و سیخ یبا مو یریگیدوش م یریشب م یوقت -

 حوله هیلباس و با  دنیو بدون پوش سیخ بدن

 ری! بگیبش ینطوریهم ا دیبا ،یخوابیم یریگیم

 .کنم هاتیپاشو دی. بانمیقرصها رو بخور بب نیا

 .رو ازم گرفت و مشغول خوردنش شد قرصها

 قرمز شده بود و از چشمهاش اشک اومده صورتش

 !بود

 .از کنارش بلند شدم و به ساعت نگاه کردم یکالفگ با

 !صبح بود شش



 :تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 !ینشد نیپاشو آماده شو ببرمت دکتر تا بدتر از ا -

 :و گفت دیبه گردنش کش یدست

 .کدوم دکتر؟ اآلن ساعت هفت صبحه -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ! میو درمانگاه که دار مارستانیب -

  

 سمت کمد لباسهاش رفتم و با برداشتن پالتو و به

 و شلوار، کمکش کردم تا لباسهاش رو بپوشه و شال

 .مشغول خشک کردن موهاش شدم عیسر

 .شدیبا سشوار نه چون حالش بدتر م اما

 !کردیدرد م یحساب بدنم

 .کننیاستخونهام دارن از درد ناله م کردمیم حس

 آماده عیدرهم خودم هم سر یکردم و با اخمها یپوف

 :با درد گفت رلبیکه ز شدم



 !کنهیکل بدنم درد م -

 ...و بهش نگاه کردم ستادمیا رتیح با
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 .صورتم نشست یرو یمحو لبخند

 !رفته بود ادمی

 هی مونیکی یوقت م،یبه هم وصل بود دایو آ من

 بفهمه تجربهاش نکهیبدون ا یکیاون  شدیم شیزیچ

 .کردیم

 .میکنار هم بود یچه وقت م،یدور بود یوقت چه

 چه یهرکدوممون حالمون بد بود چه جسم هروقت



 با تمام وجودش مونیکیحس رو اون  نیا ،یروح

 .کردیم حس

 .گذار بود ریخوبمون، حال بدمون؛ همهشون تاث حال

 حالمون رو خوب میکردیم یسع شهیهمون هم یبرا

 .آزرده نشه مونیکیتا اون  میدار نگه

 گوشش ریبغلش کردم و به خودم فشردمش و ز محکم

 .زدم لب

 ! کنهیمنم بدنم درد م -

  

 :کرد و گفت یا درد تک خنده با

 توام یخوری! نچسب به من سرما مشهیمثل هم -

 .اه

 داغش زدم و با برداشتن شیشونیپ یرو یا بوسه

 .میرفت رونیاز خونه ب عیسر چیسوئ

 به صورتم یسرد یلیسوز خ م،یرفت رونیاز خونه ب تا



 .خورد

 !کوچه از تعجب چشمهام دو برابر شد دنید با

 نهایو ماش ه هادرختها، خون ن،یزم یبرف رو یکل

 .بود

 !پوش شده بود دیسف نیزم دوباره

 یبرگشتم و کاله پالتوش رو رو دایبه سمت آ عیسر

 .تنش محکمتر کردم یانداختم و پالتوش رو تو سرش

 .میرو زود روشن کردم و داخلش نشست نیماش

 که بهش ینگاه میرو روشن کردم و با ن یبخار

 هیبا عجله استارت زدم و به سمت  انداختم،

 راه افتادم.  یکینزد مارستانیب

  

 نا نداشت یو حت شدیرفته حالش داشت بدتر م رفته

 !رو باال ببره دستش

 سرفه و عطسه یشده بود و ه دیمثل گچ سف رنگش



 .کردیم

 !همه نبود نیشدتش ا خوردیسرما م هروقت

 ً  ...شه هاسرف مخصوصا

 .به دلم چنگ زد یهمون نگران یبرا

 خوردیسرما م یداشت و وقت یآلرژ یکم دایآ چون

 .نفس استفاده کنه یتنگ یاز اسپر شدیم مجبور

 برطرف شده بود و گهیوقت بود که د یلیخب خ یول

 .کردنیم تمیاذ شهاه سرف

 ساعت به میحرکت کردم و بعد از ن یادیسرعت ز با

 .دمیرس مارستانیب هی

 پارک کردم و مارستانیبه ب کینزد ییرو جا نیماش

 .بشه ادهیپ نیکردم از ماش کمکش

 یصندل هی یکه رو میرفت مارستانیهم به سمت ب با

 . نشست

  



 :رفتم و گفتم رشیسمت پذ به

 خواهرم افتضاح دیببخش د،یسالم خسته نباش -

 .کنهیهم سرفه م یلیخورده تبش باالست خ سرما

 :کرد و گفت دایبه آ ینگاه مین

 چند روزه سرما خورده؟ زم،یسالم عز -

 :رو با تاسف به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم

 دهیخواب سیرفته بود حموم با مو و بدن خ شبید -

 .هوضع افتاد نیبه ا دمیصبح پاشدم د بود

 :رو تکون داد و گفت سرش

 دکتر براش هی دیبعدش بر زنم،یسرم براش م هی -

 .کنه زیو آمپول تجو دارو

 سرم عینسخه داد و گفت سر هیکردم که بهم  یتشکر

 .بخرم رو

 رفتم و بعد از مارستانیسمت داروخونه مقابل ب به

 برگشتم و به مارستانیسرم، دوباره به ب دنیخر



 ...دادم لشیتحو پرستار
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 تخت دراز بکشه و پرستار یکمک کردم تا رو دایآ به

 .ادیب

 خش یشدم که با صدا رهینشستم و بهش خ کنارش

 :که بخاطر سرفه بود، گفت دارش

 کنم؟ کاریشرکت و چ دایآ -

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 ؟یبر یخوایحالت م نینکنه با ا ؟یکن کاریچ -

 :کرد و گفت یسرفها تک

 !دانشگاه هم هست آخه -



 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 ! یبر ییجا یحق ندار یتا کامل خوب نش -

  

 :اعتراض گفت با

 .روز هی! فوقش دنینم یآخه آرامش بهم مرخص -

 .نزدم یندادم و حرف محلش

 .اومد و مشغول وصل کردن سرمش شد پرستار

 یساعت کنارش نشستم و کار کی یهمونجور

 .نکردم

 به ساعت  کم نکهیا دنیساعت نگاه کردم و با د به

 مشغول باز فم؛یاز ک شیبود، با برداشتن گوش مونده

 .رمزش شدم کردن

 :رفتم که گفت نشیسراغ مخاطب به

 ؟یکنیم کاریچ -

 رو تحمل یصداش کامالً مشخص بود داره چه درد از



 .کنهیم

 .زدم لب

 .شرکتتون زنمیزنگ م -

 شماره ینگاهش رو ازم گرفت که رو یکالفگ با

 ضربه زدم.  شرکتشون

  

 .جواب داد ییخانوم با خوش رو هیچند تا بوق  بعد

 د؟ییسالم شرکت اخوان بفرما -

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 هستم کارمند یسالم خانم، من خواهر خانم سلطان -

 .شرکتتون دیجد

 د؟ییجانم بفرما ز،یعز یاوه بله خانوم سلطان -

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 ست،یامروز حالشون خوب ن داجانیآ تشیواقع -

 .میمارستانیدارن اآلن هم ب یدیشد یسرماخوردگ



 به طور کامل یکه حالشون ک ستین مشخص

 یبشه. زنگ زدم تا اگه ممکنه دو سه روز خوب

 .نیبد یمرخص بهش

 :مکث گفت یکم با

 دیصادر کنم، با یمرخص ینجوریهم تونمیمن نم -

 .اخوان اجازه بدن یآقا

 !خوردمیگوشه حرص م نیکه داشتم ا یمن و

 اخوان و...  یآقا یا

  

 !بابا یا

 :کردم و گفتم دایبه آ ینگاه میحرص ن با

 !بله منتظرم -

 با خودشون در کنمیاخوان وصلتون م یبه اتاق آقا -

 !دیبزار انیم

 تو گوشم یبم مرد یبوق صدا هینزدم که بعد  یحرف



 .دیچیپ

 شرکت یامور مال ریاخوان هستم، مد یآکا -

 !دییبفرما اخوان،

 :و گفتم دمیبه لبم کش یدست

 هستم، خواستم اطالع یسالم، خواهر خانم سلطان -

 شرکت حضور توننینم مهیحالشون وخ بدم

 باشن، پس ممکنه اگر بهشون چند روز داشته

 !نیبد یمرخص

 :و گفت دیخند یحالیبا ب دایآ

 حرص نخور نفس بکش!  -

  

 رو تو گلوش خفه غشیگرفتم که ج شگونشیو محکم

 ...کرد
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 .نگرانش، ابروهام رو باال انداختم یصدا با

 بدونم چرا شهیم خوامیسالم خانم، عذر م -

 براشون افتاده؟ یبده؟ اتفاق حالشون

 :گفتم رک

 د؟یشینگران کارمندهاتون م نقدریهم شهیهم -

 بهم رفت که گفت:  یچشم غرها دایآ

  

 و موظفم که بدونم کارمندم چرا سمیرئ هیمن  -

 .کنه دایسرکارش حضور پ خوادینم

 :و گفتم دمیکش یپر حرص نفس

 !دارن یدیشد یسرماخوردگ -



 :اومد که گفتم یخش خش یصدا

 نه؟ ای نیدیم یمرخص شدیچ -

 که حالشون کامل خوب شد یبله حتماً، تا زمان -

 !ارنین فیشرکت تشر توننیم

 :رو کج کردم و گفتم دهنم

 !خدانگهدار -

 رو شدیولو م ادیز یحالش رو داشت از قهقه دایآ اگه

 !نیزم

 و دیخندیم یفقط چشمهاش رو بسته بود و گاه یول

 .درست باهاش صحبت کنم گفتیهم با تشر م یگاه

 رو کنارش گذاشتم و شیکنارش بلند شدم و گوش از

 :گفتم

 بخرم.  لهیچند تا وس رمیم -

  

 اومدم و راه رونیرو تکون داد که از اتاق ب سرش



 .گرفتم شیرو پ مارستانیب یخروج

 ..!.ذاشتیم ریمنم تاث یخرابش داشت رو حال

 یسلطان دایآ

 .شدم رهیو به سقف خ دمیکش یقیعم نفس

 میسرمم تموم شد، با آرامش برگشت نکهیاز ا بعد

 رفت عیبهم سر یدگیو آرامش بعد از رس خونه

 .نباشم یتا اطالع بده ممکنه چند روز دانشگاهم

 کردمیهم تو خونه تنها بودم و داشتم استراحت م اآلن

 .دکتر میتا بر ادیمنتظر بودم ب و

 یدستم رو از رو یحال یبا ب م،یزنگ گوش یصدا با

 نگاه کردم.  میم و به گوشبرداشت میشونیپ

  

 ناشناس یدرهم برش داشتم و به شماره یاخمها با

 .کردم نگاه

 .ابروم رو باال انداختم و جواب دادم یتا هی



 د؟ییبله بفرما -

 .تو هم رفت شتریاخمهام ب یگرم مرد یصدا با

 قصد مزاحمت ندارم، خانم خوامیسالم عذر م -

 د؟یهست یسلطان

 :گفتم یمکث کوتاه با

 بله امرتون؟ -

 :و گفت دیکش یراحت نفس

 !خانم دایهستم آ یخب درست تماس گرفتم، آکا -

 ؟یآکا

 خانم؟ دایآ

 :گفتم یرفتها لیتحل یو با صدا دمیبه لبم کش یدست

 !نشناختمتون خوامیسالم، معذرت م -

 حالتون بده. خدا بد دمی! شنهیچه حرف نیسالم، ا -

 ! نده

  



 :گفتم یگرفتها یدهنم رو قورت دادم و با صدا آب

 شدم و متوجه شدم داریبله متأسفانه صبح ب -

 !...دارم یدیشد یسرماخوردگ
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 .زمزمه کرد یبم یصدا با

 از دستم بر یگرفتهتون مشخصه! کمک یاز صدا -

 اد؟یم

 شدم و گفتم:  رهیسقف اتاق خ به

  

 ! ممنون که چندتونیدوستممنونم از حس انسان  -

 ...دیداد یمرخص روز



 .گرفت و نتونستم حرفم رو ادامه بدم سرفهام

 !ومدیگذشت اما سرفهام بند نم هیثان چند

 یبلند یگلوم گذاشتم و با صدا یدرد دستم رو رو با

 .کردم سرفه

 دیرسیبه گوشم م یاز پشت گوش ینگران آکا یصدا

 .جوابش رو بدم تونستمینم اما

 بود دراز یعسل یکه رو یآب وانیرو به سمت ل دستم

 رومیبخورم بلکه سرفهام قطع بشه اما ن یتا کم کردم

 برخود کرد و با وانیاز دست دادم و دستم به ل رو

 نیزم یشکست و من هم رو نیزم یرو افتادنش

 .افتادم

 !نفس بکشم تونستمینم

 دمیرو داخل دهنم حس کردم و نفهم یایعیما یگرما

 رفت یاهیچشمهام س اد،یکه بخاطر سرفه ز شدیچ

 ... و



  

 آرامش راد

 رو تو در دیکل ،یو با خستگ دمیکش یقیعم نفس

 .و داخل واحدمون شدم انداختم

 گذاشتم و با یناهارخور زیم یرو رو دایآ یقرصها

 که داشتم کاپشنم رو از تنم در یدر حال یبلند یصدا

 :گفتم آوردمیم

 .من اومدم دایآ -

 !ومدین ییصدا

 .خواب بود دیشا

 و دمیزده بود، کش خیکه از سرما  میشونیبه پ یدست

 .سمت اتاقش رفتم به

 رو صاف کردم و آهسته در اتاقش رو باز کردم صدام

 بست!  خیرگهام  یخون تو دم،یکه د یبا صحنها اما

  



 .لرزون صداش زدم ییلبها با

 ؟یآبجـ...ـ ؟یخو...ب دا؟یآ -

 دهیود و رنگش مثل گچ سفاز دهنش اومده ب خون

 !بود شده

 !دفعه انگار حس جنون بهم دست داد هی

 صداش زدم و با ترس به سمتش یبلند یصدا با

 .و تکونش دادم دمیدو

 .توروخدا چشمهاتو باز کن! جواب بده بهم دایآ -

 !دادیتکونش دادم اما جواب نم محکم

 آوردم و رونیب بمیرو از ج میگوش عیسر ینگران با

 .به اورژانس زنگ زدم عیسر

 ..!.دیلرزیترس و دلشوره دستهام م از

 فصل_دوم#
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 :گفتم عیسر

 !هوشهیخواهرم ب دیایالو، آقا توروخدا زود ب -

 به صورتش زدم یلیچند تا س عیگفتن آدرس، سر بعد

 !یچیبه ه یچیبلکه جواب بده اما واقعاً ه تا

 نبضش گذاشتم تا نبضش رو یدستم رو رو ینگران با

 .کنم چک

 !زدیم

 گفتم و منتظر موندم رلبی" زیشکرت ایبغض "خدا با

 .ادیاورژانس ب تا

 هیاسترس حالت تهوع گرفته بودم و داشتم گر از

 !کردمیم

  ختم؟یریتو سرم م دیبا یچه خاک شدیم شیزیچ اگه

  



 برانکارد گذاشتنش و یرو عیاومدن اورژانس، سر با

 .بردنش

 اومدم و خواستم رونیهم با عجله از آپارتمان ب من

 دنیبا د یبشم تا با آمبوالنس برم، ول نیماش سوار

 ومد،یبه سمت آپارتمان م یکه با نگران یجوون مرد

 .ستادمیحرکت ا از

 به ینگاه میبشم اما ن نیخواستم سوار ماش الیخیب

 .و صدام زد دیبه سمتم دو عیکرد و سر آمبوالنس

 :گفتم متعجب

 بله آقا؟ -

 :نفس نفس گفت با

 د؟یشناسیم یشما خانم سلطان خوام،یخانم عذر م -

 !آشنا بود صداش

 .دمیتعجب پرس با

 خواهرشم، شما؟ -



 زد و گفت:  شیشونیبه پ یمحکم یضربه

  

 خدا، آمبوالنس چرا اومده؟ من اخوانم. داشتم ای -

 سرفهاشون گرفت هوی کردمیصحبت م باهاشون

 .صداشون زدم جواب ندادنشدت! هرچقدر  به

 ً  نگران شدم مجبور شدم از پروندهشون واقعا

 نمیتا بب امیکنم و خودم ب دایخونهشون رو پ آدرس

 .باشه فتادهیبراشون ن یاتفاق

 :گفتم ینگران با

 .برم دیمن با یبگم ول یچ دونمینم -

 شدم و با دلشوره اشکهام رو که نمیسوار ماش عیسر

 صورتم خشک شده بودن پاک کردم و پشت سر یرو

 .حرکت کردم آمبوالنس

 !خشکش زده بود ابونیوسط خ یهمونجور

 سوار دمیکه بهش نگاه کردم، د نهیاز آ ناخودآگاه



 !مدل باالش شد و با سرعت پشت سرم اومد نیماش

 خودم یبرا تونستمیداغون بود که نم یانقدر حالم

 حال ریگیکنم که چرا انقدر پ لیو تحل هیتجز

 ...؟داستیآ
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 ولو یصندل یو خسته رو دمیبه صورتم کش یدست

 .نگاه کردم دایآ یو به مامان و بابا شدم

 زنگ زدن و جواب ندادم که آخر به شیبه گوش انقدر

 زنگ زدن و مجبور شدم بگم اوضاع از چه خودم

 .قراره



 .ده بود بایشده بود و ساعت تقر شب

 زدم و تو فکر هیتک یو به صندل دمیکش یقیعم نفس

 .رفتم فرو

 نشده بود و دکتر گفت شیزیچ دایکه آ خداروشکر

 نفس سراغش اومده و  یتنگ ادیز یسرفه بخاطر

  

 بوده که گلوش زخم شده و قیش عمه هاسرف انقدر

 .ارهیشده خون باال ب باعث

 یاتفاق نیهمچ یکه سابقه دیسوال پرس یکل ازمون

 ینه که مامانش گفت تو بچگ ایتا حاال داشته  رو

 یهشت سال تهران بزرگ شده بود و اونجا زندگ چون

 یلیمدت خ هیتهران  یهوا یبخاطر آلودگ کردن،یم

 و مجبور شده بود کردیبد بود و همش سرفه م حالش

 .نفس استفاده کنه یتنگ یاسپر از

 نشده ینطوریوقته ا یلیخ میگیهم گفت چون م دکتر



 .بده شیچند تا آزما دیبا

 !وجود داشته باشه یمشکل دیشا

 .هم نگران بودم یلیبودم خ نگران

 سرم رو بلند کردم و به صوت دا؛یآ یبابا یصدا با

 .شدم رهیو جا افتادهاش خ پخته

 یرحم یکه نشون از ب دشیدست سف کی یموها به

 !دادیم ایدن

 زد؟یاز چهرهش داد م یانقدر مهربون چرا

 به سمتم گرفت و گفت:  چیساندو هی یلبخند خستها با

  

 هساد بسانیریدوالند یدانیصبحدن آ م،یزیگه ق -

 .ورقونسانی بسن؛یمی

 یچیه یبود دایدخترم، از صبح مراقب آ ایب*

 .یخستها ؛ینخورد

 :گفتم یزدم و با خستگ یلبخند



 .عمو یمرس -

 رو بهم داد و به سمت خاله چینزد فقط ساندو یحرف

 .رفت هیرق

 نگاه چیبه ساندو اشتهایزدم و ب هیتک یصندل به

 .کردم

 چند مارستانیب میدیرس نکهیاخوان هم بعد ا یآکا

 باشه یاگه مشکل گفتیم یموند و ه نجایا ساعت

 ً  !خبرم کن حتما

 !دادم بهش تا بره ریزور گ به

 م ناخودآگاه به گذشته پرکه ذهن دمیکش یکالفها نفس

 .دیکش

 و دوباره من رو برد به گذشته...  دیکش پر

  

 ..!.دور و تلخ یگذشتها به
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 مامانم از بابام طالق گرفت، من فقط هفت سالم یوقت

 .بود

 بر هاشیمهر یبهش گفته بود من رو به جا مامان

 رو بده و من رو هاشیکه بتونه مهر یتا وقت دارهیم

 !بده لیتحو انیرا به

 مامانم رو داد و نه یهیاما نه ترک کرد، نه مهر هه

 !نهیکرد من رو بب یسع

 . دمیکش یقیلبم نشست و آه عم یرو یپوزخند

  

 اون روز بهش گفتم ازش متنفرم، نکهیبعد از ا ادمهی

 نایآقاجون ا شیو پ میمامان از اون خونه فرار کرد با

 .میکن یتا زندگ میرفت



 !دیجد یزندگ هیاسمش رو گذاشت  شدیم دیشا

 م؟یکن میتونستیم کاریبا خاطرات تلخ گذشته چ یول

 طعنه و م،یپامون رو به عمارت آقاجون گذاشت تا

 !همه بلند شد یهیکنا

 !مامان یتا نامادر ریساشا بگ ییدا از

 .که ازش متنفر بودم یزن

 داً یازدواج کرده بود و جد شدیم یسحر چند سال خاله

 رو رتوهانیبهم گفته بود که سحر انگار ام مامان

 !داشته دوست

 گهیمرد د هیبخاطر مامانم سکوت کرده و با  یول

 !کرده ازدواج

 !مسخره بود هه

 با خودمون به عمارت میکه داشت کیکوچ لهیوس یکم

 . میبرد آقاجون

  



 مدت که بدون خونه هیگرفته بود  میتصم مامان

 میکار کنه و بتون یتا کم میخونه آقاجون بمون م،یبود

 .میخونه اجاره کن هی خودمون

 !هاشهیکه تازه شروع بدبخت دونستینم اما

 ..!.هامونیبدبخت

 یاز نامادر یلیخ م،یکه اونجا بود یاون مدت تمام

 .میدیحرف شن مامان

 !بود که حد نداشت یمار خوش خط و خال هی

 !گفتنینم یچیچرا مامان جون و آقاجون ه دونمینم

 ...دونمینم

 کار روقتیسرکار و تا د رفتیهر روز م مامان

 .من و خودش رو فراهم کنه ندهیتا بتونه آ کردیم

 ..!.سحر مراقبم بود اما خب خاله

 ...بابام شیپ رفتمیم یبودم و هر از گاه بچه

 !بابا هه



 !ادینم ادمیچهرهاش رو  یکه اآلن حت یپدر

 ...! دیکشیم دکیکه فقط اسمش رو  یپدر

  

 رو تباه شیکه مادرش معتادش کرد و زندگ یپدر

 .کرد

 ..!.نبود یهمه متالش نیا میاگه بود زندگ اآلن

••-••-•• 
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 .و دم نزدم دمیکش یپدریکه حسرت ب ییروزها چه

 دست تو دست دمیدیرو م ییه هاکه بچ ییروزها چه

 خنده و خوش  یشهر رو با کل یابونهایخ پدرشون



  

 لبخند تلخ بهشون هیو من فقط با  گشتنیم یگذرون

 .کردمیم نگاه

 هیکه حرف از مردم و در و همسا ییروزها چه

 .میدینشن

 .بده، همه گفتن مادر من بده انینگفت را یکی

 داشته که بابام طالقش یمشکل هیگفتن مادرم  همه

 !داده

 !شهیخوب م ستین یزیبودن که چ معتاد

 من دوازده بار چارهیمادر ب نینگفت آخه ا یکی اما

 !اما هر بار فرار کرد ادیرو برد ترک اعت انیرا

 داشت مادرم یاز نشئهگ انینگفت هزار بار را یکی

 !زدیکتک م کشت،یم رو

 نیچشمهام ماش یجلو ابونیروز تو خ هینگفت  یکی

 ترمز کرد و ازم جداش انیمن و را یپا یجلو سیپل



 یکس چیکه ه یابونیو بردنش و من موندم تو خ کردن

 !نبود صاحبم

 که از پدر و مادر یموندم و مادربزرگ و پدربزرگ من

 ! دنیکشیم دکیفقط اسمش رو  بودن

  

 من که یپسرهاشون رو بدبخت کردن، بابا یهمه

 !بدتر گهید

 مراقبم شهیدوسش داشتم، هم یلیکه خ کمیکوچ عمو

 .بود

 .دیمدت حالمون رو نپرس هیاون هم بعد  گهید اما

 !دوسش داشتم شهیمن هم یول

 ...از بابام شتریب یحت دیشا

 !کرد یاز بابام برام پدر شتری...هه اون بچون

 .چونهام گذاشتم و چشمهام رو بستم ریرو ز دستم

 گفت هامییمامان برگشت به دا یبار نامادر هی یحت



 کار یو به جا کنهیم یخواهرتون داره نقش باز که

 نامردو  یخوش گذرون یپ رونیب رهیم کردن

 ..!.هاشیباز

 سر مامانم و ختنیر هامییچشمهام دا یکه جلو یمن و

 !زدن کتکش

 ...بد شکستم شکستم

 با شکستن کمر مادرش نشکنه؟  تونهیم یکس چه

  

 !ساشا باور داشتم ییبه دا من

 .کنهیفرق م گهامید یهاییاون با دا کردمیم فکر

 .کرد تیاونم نامرد شد و مادرم رو اذ اما

 بعد مرگ افسانه، گفتیم شهیچند که مامان هم هر

 !اون آدم سابق نشد گهید ییدا

 بدتر از قبل خودش رو تو یکرد آره، ول ازدواج

 .غرق کرد گاریو س نوشیدنی



 !هه

 گاریس ایمواد بود  ایچشمم  یجلو یکه از بچگ یمن

 ام؟یقرار بود بار ب ی، چجورنوشیدنی ای

 از یکیبابا رفته بودم،  شیبار که پ هی ادمهی یحت

 !تعارف کرد گاریبهم س دوستهاش

 ه؟یچ گاریس دونستمیبودم چه م بچه

 با دوستش دعوا کرد و تیکه بابا با عصبان ادمهی اما

 .دیرو از دستم کش گاریس

 بهش نداشتم!  یحس چیه گهیمن د یول

  

 حال ممکنش نیتو بدتر انیرا گفتیم شهیهم دایآ اما

 !مراقبم بود هم

 ...زدمیپوزخند تلخ م هیمن در جوابش فقط  و
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 طالق، بابام رو به مامانم داد زد که من فقط تو موقع

 !بچه رو نینه ا خوامیم رو

 ..!.من هفت ساله بازم شکستم و

 یخواست؟حتیمن رو نم یبود که کس یمن چ گناه

 پدرم؟

 .کس من رو نخواست جز مادرم چیه

 جونش قسم خورده بود مراقبم یکه تا پا یمادر

 .باشه

 یاومد سراغمون و با مامانم دعوا انیروز ماد  ر را هی

 !کرد یبد

 نبود یاز دهنش در اومد بار مامانم کرد و کس یچ هر

 !بگه تا خفه بشه بهش



 همه نیغرور مادرم رو ا گهیتا د سادمیوا جلوش

 هیمشت زد که تا  نهامیبه س ینکنه، اما جور خورد

 !دیکش ریقلبم ت هفته

 !اطراف من همهاشون از سنگ بودن یآدمها آره

 ! دمیشن هیجمله رو از بق نیا چقدر

  

 "پدرت مرده؟"

 .کردمیکه فقط سکوت م یمن و

 بهم گفتن پدر باال هایلیپدر، خ یبهم گفتن ب هایلیخ

 .شمیم نامرد ستین سرم

 .ختمیو فقط تو خودم ر دمیحرفها شن یلیخ

 تو مدرسه م،یکه عمارت آقاجون بود یاون مدت تو

 .خوندم درس

 داشتم یبودم و با اون همه فشار زندگ یاول سال

 .خوندمیم درس



 !مزخرف بود یلیدرسم خ اما

 از شش ماه تو اون عمارت شترینشد تا ب گهید اما

 !میاریدوام ب منحوس

 خونه اجاره کرد و هیکار کردن،  یبعد از کل مادرم

 .میاومد رونیب یرو گرفت و از خونه لعنت دستم

 .میشروع کرد دتریجد یزندگ هیو  میاومد

 !یمادر دختر یزندگ هی

 نداشتن!  یحرفها بازم تموم اما

  

 و شدمیبزرگتر م روزیاز د شتریروز ب هر

 !شکنندهتر

 گهید یول رفتم،یبابام م شیپ میدوازده سالگ تا

 !نمشیگرفتم تا آخر عمرم نب میتصم

 .من مرد یو اون برا دمشیند گهید

 یمدت زنگ زد به مامانم و با کل هیباالخره بعد  هه



 و برگره مونهیو ناله گفت که بدون اون زنده نم هیگر

 .رو شروع کنن یدیجد یدوباره زندگ تا

 !نه، انگار تونست زنده بمونه یول

 .ازش ندارم یخبر چیه گهیمن د البته

 !مرده ایزندهست  دونمینم یحت

 یکمبود چیتا من ه کردیصبح تا شب کار م مامانم

 !باشم نداشته

 !بماند میدیکش ییچقدر تنها ،یسخت چقدر

 .میخوشبخت باش میهنوز هم که هنوزه ما نتونست اما

 خواستیکه همشه دلم م یمن باالخره اون حرف یول

 ! دمیمامانم شن رو بدونم از زبون جوابش

  

 ...گفت بهم

 که بابام انقدر عاشقش بوده که باالخره اون هم گفت

 .شده عاشقش



 پدر و مادرت ینیکه بب نیقشنگتر از ا یحس چه

 همن؟ عاشق

 !بود گهیامضاهاشون او  ل اس  م همد یحت

 .مامانم، چه بابام چه

 و یخوشبخت نیا دنیکس چشم د چی...هه انگار هیول

 !رو نداشت عشق

 .سالم بود که آقاجون فوت کرد  حدوداً 

 شد، چون آقاجون مامان رو از تیاذ یلیخ مامان

 .دوست داشت شتریش به هابچ یهمه

 !هم اومده بود انیختم آقاجون، ماد  ر را موقع

 !کردیم هیداشت گر هه،

 نیمامانم و من افتاده بود که توروخدا بزار یپا به

 .برگرده انیرا

 نابود شده!  پسرم

  



 گهیبار د هیبار، فقط  هیالتماس من رو کرد تا  چقدر

 .نمیرو بب انیرا

 ...شده و سکوت کرده بودم رهیمن فقط بهش خ یول
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 .شدم رهیخ دایرو به هم فشردم و به در اتاق آ لبهام

 بلند شدم و به یصندل یزدم و از رو یتلخ لبخند

 .پرستار رفتم و صداش زدم سمت

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین

 بله؟ -

 گفتم:  یخستگ با

  

 نمش؟یچند لحظه برم بب شهیم -



 .نزد یرو تکون داد و حرف سرش

 دایفرستادم و به سمت اتاق آ رونیرو آه مانند ب نفسم

 .کردم حرکت

 .رو که باز کردم، داخل شدم و پشت سرم بستمش در

 !بود یقیخواب عم تو

 .نشستم یلصند یسمتش رفتم و کنارش رو به

 .ش افتاده بوده هاگون یبلندش رو یه هامژ یهیسا

 .واقعاً بلند و جذاب بود شه هامژ

 شه هاقصد داشتم تک به تک مژ یچند بار هی ادمهی

 !بشمارم رو

 زدم و بهش هیتک یکردم و به صندل یتلخ یخنده تک

 .شدم رهیخ

 .باز هم ذهنم به گذشته پرواز کرد اما

 رو یدختر هیتو مدرسه  خوندم،یکالس سوم م یوقت

 درس خون، مثبت و یدختربچه هیکه به چشمم  دمید



 ! ومدیم نمکیب

  

 !که حد نداشت ومدیچرا اما انقدر ازش بدم م دونمینم

 مجبور بودم هر روز گهیهم بود و د میکالس هم

 !کنم تحملش

 قیدق شتریصورتش ب یزدم و به اجزا یمحو لبخند

 .شدم

 .اون خودش بود آره

 !دایآ

 !یلیدل چیکه ازش متنفر بودم بدون ه ییدایآ

 .حس رو اون هم به من داشت نیا

ً یدق  .میمثل هم بود قا

 یبرا یچنان خط و نشون فتاد،یکه به هم م نگاهمون

 !نیو بب ایکه ب میدیکشیم هم

 !ارث بابام رو خورده بود انگار



 تو مدرسه یگه گاه گهیکالس سوم به بعد د از

 .دمشیدیم

 .میبود یهم کالس گهیفقط کالس سوم با همد اما

 به کالس هفتم.  دیو گذشت تا رس گذشت

  

 هی میکالس هفتم رو شروع کردم انگار زندگ یوقت

 !گرفت یگهاید یو بو رنگ

 .اومد شیپ میتو زندگ یتحول بزرگ کالً 

 ...آشنا شدم که یدختر هی با

 !صدمه زد یلیخ بهم

 !کمبود محبت داشتم یعنیبودم،  دهیمحبت ند من

 تا شب مامانم سرکار بود و روز و شبهام رو صبح

 .گذرونده بودم ییتنها با

 !من بود قیرف ییکالً تنها انگار

 باشه تا به من محبت کنه؟ خواستیم یک



 .شد کیبود که بهم نزد یکس اسما

 .بهش پناه برده بودم هامییکه...از تنها یقیشد رف و

 !هیم که فکر کردم کخودم بزرگش کرد یبرا یجور

 .نمونده بود یکس ایجز اون تو دن انگار

 یاون بود و اون همه یمحبتهام برا یهمه من

 ! هیبق یبرا محبتهاش

  

 به عنوان خواهر نداشتم قبولش یحت گهیکه د یجور

 !داشتم

 ...گذشت، گذشت گذشت،
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 تا کالس گذشتیم دیکه با یبه تابستون میدیرس تا

 !میرو شروع کن هشتم

 .داشتم استرس



 وقت ولم کنه و بره و من هینکنه  نکهیا استرس

 ؟ییو دوباره تنها بمونم

 !نبود جایانگار استرسم ب اما

 ً  .ازم دور شد واقعا

 .سه ماه تابستون من باز هم تنها بودم اون

 و غیپناه بردم به ت ،یبودم و از شدت حال خراب تنها

 !یخودزن

 .کردم آروم باشم یرو به هم فشردم و سع چشمهام

 !سه ماه رو من فقط غرق تو خون بودم اون

 حس هیاون نباشه من مردم، اما جز  کردمیم فکر

 نبود!  یزیچ مزخرف

  

 سه ماه گذشت و مهر شروع شد، تا وارد یوقت

 .کنم دایاسما رو پ عیخواست سر یشدم دلم م مدرسه

 ...خب اما



 !نبود

 ...منشده بود از  دور

 !اون آدم سابق نبود گهید

 یبود که تا پا به کالس گذاشتم، با چهره نجایا جالب

 .روبه رو شدم ییآشنا

 !که ازش متنفر بودم یدختر

 !میشده بود یبعد چهار سال هم کالس دوباره

 .بودم ختهیبه هم ر یلیاسما خ یاز دور من

 سرد بود، انقدر راحت کنارم گذاشه بود که من انقدر

 ً  !شده بودم وونهید واقعا

 شده بود تنها هیو خون و گر غیرپ و ت یآهنگها

 !من آرامش

 .گشتمیکه سالها دنبالش م یآرامش

 دوستهام!  یحتهایپر از زخم و نص یدستها

  



 بود که گوش کنه؟ یک اما

 بشه بتونه حال من رو خوب دایپ یکی خواستیم دلم

 یکار حتیانداختن و نص کهیکس جز ت چیاما ه کنه،

 !نبود بلد

 !که من رو درک کنه خواستمیرو م یکی

 دایخودم غرق بودم، آ یروز که تو حال و هوا هی

 !نشست کنارم

 ...ادینم ادمی

 !امون جرقه خوردارتباط که چطور  ادینم ادمی اصالً 

 !بود که من رو درک کرد یاون همون آدم یول

 رو تا حاال تجربه نکرده یکس یاصالً درد دور دیشا

 !کنهیاما بهم گفت حسم رو حس م ود،ب

 دختر شاد و خندون بود که حس هینگاه اول،  تو

 اصالً مگه غم و شیتو زندگ نیبابا ا یکردیم

 داشته؟ یغصها



 ...نه اما

 بود!  الشونیخیداشت و ب دیشا

  

 کرد حال من رو خوب کنه اون یکه سع یکس تنها

 .بود

 از خودم کردمیم یسع دادم،یبهش محل نم لیاوا

 شتریکنم اما برعکس بود و هر لحظه داشتم ب دورش

 !شدمیوصل م بهش

 نگفته بودم، سفره دلم یکس چیبه ه میکه از زندگ یمن

 .باز کردم دایآ یبرا رو

 که فکر ییتلخم، از اسما یخودم گفتم، از زندگ از

 !خواهرمه کردمیم

 خواهرانه یارتباط از  یچیاون موقع واقعاً ه اما

 ...و حسم اشتباه بود دونستمینم

••-••-••  
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 بابا دمیکه گذشت، به خودم اومدم و د یمدت زمان هی

 !گهیهمد یقهایرف نیبهتر میشد دایو آ من

 شده کیبه هم نزد یکل میکه از هم متنفر بود ییما

 .میبود

 .رومون بود شیپ گهید یاتفاق و سخت یکل اما

 !دست بکشم یاز خودزن تونستمینم من

 !شده بودم معتادش

 .کردمیم یواقعاً درد داشتم و خودم رو زخم من

 کار احمقانه نیهم سمت ا دایرفته، ناخودآگاه آ رفته

 .شد دهیکش



 شدتش دمیکه گذشت د یبرام مهم نبود، اما هرچ لیاوا

 !شهیم شتریب داره

 نگران شدم.  گهید

  

 ً  .رهیرو بگ دایآ یجلو تونستینم یکس واقعا

 ً  .عوض شده بود واقعا

 ..!.جنس مذکر هیپسر،  هی بخاطر

 .کرد فیحال اون موقعامون رو توص شهینم

 خراب بود و افسرده شده مونیواقعاً حال روح ما

 .میبود

 غ،یهر روز و شبمون شده بود، آهنگ رپ، ت کار

 !هیگر خون،

 تنها میکردیم یکم نبود، اما سع نمونیو بحث ب دعوا

 .میباش گهیهمد مرهم

 !دایبه شدت افت کرد، مخصوصاً آ درسمون



 واقعاً تو درسهاش زرنگ بود اما اون موقع دایآ

 .داشت یلیافت تحص یلیخ

 .خوندیاصالً درس نم یعنی

 بده یمن و اسما رو با اهم آشت کردیم یسع لیاوا

 کرد از یسع م،یکرد دایحس پ گهیبعد که به هم د یول

 دورش کنه.  من

  

 بشه و کیکرد بهم نزد یت که گذشت اون سعمد هی

 .بدتر از قبل روش حساس شد دایبود که آ نیا

 !شدیم وونهید دایآ ومدیم اسمش

 از حد و شیب تیهم اضافه کنم که عصبان نیا

 زبون زد همه شده بود که یجور دایآ یحوصلگیب

 !نگم

 .شده بود یو عصب حوصلهیب یلیخ

 ...جنگ و دعوا یطرف خانواده هم کل از



 که تموم شد، دوباره موقع تابستون یلیتحص سال

 !و سه ماه عذاب من دیرس

 .رهیهم مثل اسما م دایآ کردمیم فکر

 !نه نرفت اما

 !به ضررمون باشه دیشا تیمیهمه صم نیکردم ا فکر

 که زدنیهمه غر م میشدیم کیتا به هم نزد چون

 ...و نیچقدر با هم گهید بسه

 سه ماه گذشت، من عوض شدم و خواستم از خودم تا

 کنم.  دورش

  

 !شدم حسیشدم، مغرور شدم، ب سرد

 ً  .در کار نبود یکردن ینقش باز چیشدم و ه واقعا

 ..!.دست خودم نبود چون

 روز اول مدرسه یرو برا دایوقت ذوق و شوق آ چیه

 .رهینم ادمی



 با ذوق وارد کالس شد و سراغم گشت که تعجب چنان

 .کردم

 ً  .جا خوردم واقعا

 گهیبعد سه ماه د هیاون هم مثل بق کردمیفکر م چون

 !مونهینم ادشی یآرامش چیه

 .کردمیانگار اشتباه م اما

 ذوقش محلم،یکه نسبت بهش ب دیتا من رو د یول

 !دیخواب

 که کردم یلحظه از کار هیتو پرش خورد که  یجور

 .شدم مونیپش

 هردومون خوب بود!  یبرا یول

  

 هیتا بلکه  ومدیسراغم م یه دایهفته گذشت و آ دو

 کردمیرفتار م یمن جور یبگم از رفتارم، ول یزیچ

 .ومدیجلو نم گهید که



 .از اون سرد باشم شترینشد تا ب یول

 !دل داشتم من

 .تونستم دلش رو نرم کنم ،ینامه دل هی با

 !بود یازم عصب یلیخ

 ...دوباره درست شد یباهام قهر کرد، ول یحت

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

  «.میا �� گهیهم د یجفت روح ما

  

••-••-•• 
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 نبود که اآلن ییموقع حسمون به هم اونقدرا اون

 !هست

 .میواقعاً عاشق هم بود ما

 .حس خواهرانه بود هیفراتر از  یزیچ هیحسمون  اما

 هنوز نتونسته بود با عشق و احساسش دایآ چون

 درس یسال هم نتونست درست حساب هی اد،یب کنار

 .بخونه

 گذاشته ریروح و روانش تاث یرو یلیپسر خ اون

 !بود

 مون روه هارشت میدرس بخونه و نشد تا بتون نتونست

 . میانتخاب کن یکی

  

 !رو برامون داشت ییحکم جدا نیا و

 !یرشته حسابدار دایخوندم، آ یرشته انسان من

 .ناراحت بودم یلیخ م،یکنار هم نبود گهید نکهیا از



 .غم، دوباره درد دوباره

 !میسال با هم قهر بود کی کینزد یحت نیهم بخاطر

 !ببرمش ادیکرده بودم از  یو من سع یقهر طوالن هی

 .دوست داشتم یلیرو خ دای....واقعاً آمن

 .خواهر بود هیبرام  اون

 !یخواهر ابد هی

 !گهیهم د یخواهرها میو شد میبرگشت دوباره

 ...اما

 !میما بزرگ شده بود گهیتفاوت که د نیا با

 ...میبزرگ شده بود یلیخ

 ...پخته عاقل،

 م،یدوست داشتن هم داشت یکه برا یحس و شور اون

 نبود.  گهید

  

 رو گهیبار بچگانه هم د نیمعتقد بودم که ا یول



 !میخواینم

 .میخوایرو م گهیبار عاقالنه همد نیا

 خونه اجاره هیتا  میکن یخانواده رو راض میتونست

 .میکن یسال با هم زندگ یسالها یو برا میکن

 نیماش م،یکار کرد م،یدرس خوند م،یداد کنکور

 .میکرد یبا هم زندگ م،یدیخر

 و آرامش چند دایاون آ یوقتها دلم برا یلیمن خ اما

 !شهیتنگ م شیپ سال

 جز دوست داشتن هم یاینگران چیموقع ه اون

 !مینداشت

 .شد ادتریز هامونینگران م،یبزرگ تر شد یهرچ اما

 .میباش الیخیب میکرد یسع

 .از قبل شد ادتریز نمونیو جر و بحث ب دعوا

 .میما واقعاً به هم گره خورده بود اما

 حس هی دایحس من و آ دمیکه کردم، فهم یقاتیتحق با



 ! ستین ساده

  

 .میگهایهم د یما جفت روح دمیفهم

 تو یکه تو زندگ شهیگفته م یبه کس یروح جفت

 .میبا اون ارتباط دار قیعم یلیخ یسطح

 چه کنار هم م،یباخبر باش گهیاز حال هم د میتونیم ما

 .میچه کنار هم نباش م،یباش

 و فهمهیم عیسر یکیبد باشه، اون  مونیکی حال

 !کنهیم حسش

 .شهیو اون هم حالش بد م زارهیم ریحالش تاث یرو

 حس وجود داره که اون نیخوب باشه هم ا حالمون

 .فهمهیم یکی

 !داره ریتاث شتریحال بد ب اما

 !یچه جسم یروح چه

 حالمون رو خوب میکنیم یسع شهیهمون هم یبرا



 !درد نکشه یکیتا اون  میدار نگه

 رو ییکارها هی میبفهم نکهیاوقات بدون ا یگاه یحت

 !میزمان انجام داد هم

 مشترک و...  یمشترک، کارها یغذا

  

 .لب لب زدم ریز

 که یدوست دارم. هر حس یلیاز خ شتریب یلیخ -

 !نهیریش یلیمنو توئه، خ نیب

 و دمیتخت همراه دراز کش یزدم و رو یلبخند

 .رو بستم چشمهام

 ..!.ماه من بود اون

••-••-•• 
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 و نفس نفس زنان دستم دمیاز خواب پر وحشتزده

 نهامیس یقلبم که محکم خودش رو به قفسه یرو رو

 .دمیکش یگذاشتم و نفس لرزون د،یکوبیم

 !یلعنت یکابوسها نیهم ا باز

 نیاز شر ا شهیهم یبار برا کی شدیم کاش

 .شدمیآور خالص م عذاب یکابوسها

 که یرعبآور ریتصاو یه بستم،یرو که م چشمهام

 !بستنیبودم، پشت پلکهام نقش م دهیخواب د تو

 .دیاز کنار ابروم چک یعرق قطره

 فکر نکنم یزیکردم به چ یرو مشت کردم و سع دستم

 .تونستمینم اما

 تلخم یرو نداشتم تا با گذشته شییواقعاً توانا انگار



 !امیب کنار

 و کم مونده بود ستادمیا ییهوا پل یکه رو دمید خواب

 .رمیقرار بگ اذیت و ازادمورد  یمرد عوض هیدست  به

 شونهیذهنم پر یاوقات وقت یلیکه خ یخواب نیا

 داره.  تیواقع نم،یبیم

  

 اذیتممامانم قصد داشت  ی که پسرخاله یوقت ای

 ذهنم رو بستم و پیمامانم ز یو من بخاطر آبرو کنه

 !کس نزدم چیبه ه یحرف چیه

 آوردم و تونستم از دستش فرار کنم و خودم شانس

 .نکنم چارهیعمر ب هی رو

 بعدش یمن افسردگ یمن بکارت مهم نبود؛ برا یبرا

 .بود مهم

 چیباشم که ه ییمردها  وسیله خواستمینم من

 هینبردن و با جنس زن درست مثل  تیاز انسان ییبو



 .کننیرفتار م آشغال

 !محو کرد نیزم یآدمها رو از رو نیا شدیم کاش

 بود؟ یتنفر من از مردها چ لیدل

 حس یجنس مخالف چیبعد بابام نشد تا به ه نکهیا

 داشته باشم؟ یو درست خوب

 رو نابود کرد و نذاشت میبابام با کارهاش زندگ نکهیا

 منم مثل مامان بتونم عاشق بشم؟ تا

 باره نابود شد؟  کی میزندگ چرا

  

 یبشم وقت یگهایمرد د هیعاشق  تونستمیم چطور

 که پدرم بود من رو نخواسته بود؟ میمرد زندگ نیاول

 یقیرو محکم به هم فشردم و نفس عم چشمهام

 .دمیکش

 شهیبودم و دوست داشتم هم یفرار تیاز جمع چرا

 باشم؟ تنها



 ارتباط یدو نفر، با کس یکیبه جز  تونستمینم چرا

 کنم؟ برقرار

 ؟یکه داشتم چ یایروان اختالل

 وضع افتاده بودم؟ نیمن به ا چرا

 قدرنیقهر کرده بودم، ا دایکه با آ یسال کیاون  چرا

ً  ایدن از  زده شده بودم و احساساتم مرده بود که واقعا

 خودم رو بکشم اما باز هم بهخاطر مادرم خواستمیم

 .رو از نو شروع کردم یو زندگ موندم

 !که بودم ینتونستم بشم اون آرامش گهیمن د یول

 دایاز آ یسال دور کیعوض شدنم همون  لیدل دیشا

 . بود

  

 باور کنم که تونمینم کنم،یکه به گذشته فکر م هنوزم

 !پسر کنار گذاشته بود هیمن رو بهخاطر  دایآ

 !اون آدم قبل نشد گهیآرامش د نیزد که ا یحرف



 تخت یاز رو یو با کالفگ دمیبه صورتم کش یدست

 .شدم رهیخ دایشدم و به آ بلند

 عرق کرده بود و نفسهاش کشدار شیشونیپ یکم

 .بود شده

 گذاشتم و شیشونیپ یسمتش رفتم و دستم رو رو به

 .رو چک کردم تبش

 ..!.بود یمعمول

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 « ...؟کردیم کاریچ نجایا اون

••-••-••  
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 و دمیکش ینیه دهیباز شدن در، ترس یبا صدا کدفعهی

 یپرستار، نفس آسودها دنیعقب برگشتم که با د به

 .دمیکش

 :خجالتزده گفت پرستار

 .گورخودام یلزیب میردیستمیا ن،یبعشل -

 .بترسونمتون خواستمینم د،یببخش*

 :گذشتم و گفتم دایدهنم رو قورت دادم و از کنار آ آب

 د؟یداشت ی! کارکنمیخواهش م -

 دایکه به سمت آ یرو تکون داد و درحال سرش

 :گفت اومد،یم

 آره اومدم سرم و عالئمش رو چک کنم.  -

  

 گرفتم دایلب زمزمه کردم و چشم از آ ری" زیهوماو"

 .ستادمیکنار پنجره ا و



 .قشنگ شده بود یلیو آسمون خ دیباریبرف م داشت

 .شده بود شیصبح بود و هوا گرگ و م کینزد

 مارستانیب یلحظه به سرم زد تا برم تو محوطه کی

 .برف قدم بزنم و تنها باشم ریز و

 !مبتال بشم دایمن هم به حال آ خواستمینم اما

 برگشتم که پرستار دایو به سمت آ دمیکش یقیعم نفس

 :شد و گفت رهیخ بهم

 . فقط دکتر گفتهیعاد زشیهمه چ زمیعز -

ً  شهاشیآزما  اومده و بهتون بگم که فردا حتما

 !داره یباهاتون کار واجب ششیپ نیبر

 ابروم رو باال انداختم و کوتاه سرم رو تکون یتا هی

 .رفت رونیاز اتاق ب یزد و با خستگ یکه لبخند دادم

 نمیرفتم تا بب رونیرو خاروندم و از اتاق ب دستم

 .کجان دایآ یو بابا مامان

 خوابشون برده بود!  یصندل یرو



  

 .زدم و به ساعت نگاه کردم یلبخند مچهین

 .دادنیساعت پنج صبح رو نشون م ه هاعقرب

 دکتر امیکرده بود و پ خوابمیبودم ب دهیکه د یکابوس

 .به جونم انداخته بود دلشوره

 دایبهم بگه که به پدر و مادر آ خواستیم یچ یعنی

 بود؟ نگفته

 تخت یشدم و رو دایکردم و دوباره داخل اتاق آ یپوف

 یامکیپ دنیرو روشن کردم که با د میو گوش نشستم

 ابروم رو باال انداختم و یتا هیبرام اومده بود،  که

 .بازش کردم کنجکاو

 لحظه حس کیاز طرف پاشاست،  امیپ دمید یوقت

 .نفسم بند اومد کردم

 داده بود؟ امیاون هم ساعت سه صبح به من پ پاشا،

 باهام داشت؟ یکار واجب نکنه



 .فرستاده بود امکیپ هینه، فقط  اما

 رو خوندم.  امشیشدم و پ الیفکر و خ الیخیب

  

 .دمیرو د مارستانیآرامش بانو، موقع رفتنت به ب"

 که حال دوستت خوب باشه. خودت حالت دوارمیام

 "خوبه؟

 !خشک شده بود جانیاز زور ه دهنم

 داشت؟ تیمرد برام جذاب نیا نقدریا چرا

 .به حرکت در اومدن بوردیک یرو انگشتهام

 .خواهرمه! خوبم ست،یدوستم ن ؟یدیسالم، کجا د"

 "؟یداد امیافتاده که ساعت سه صبح پ یاتفاق

 !بستمیجمع نم گهید

 بار خوندن، هیرو بعد از  امیزدم و پ یکوچک لبخند

 .ارسال کردم براش

 شنیتیمد یکردم کم یباز کردم و سع یکالمیب آهنگ



 .کنم و بلکه بتونم دوباره بخوابم یتا ذهنم رو خال کنم

 کنمیفکر نم یکالس داشتم ول امهریبا استاد آر فردا

 برم...  بتونستم

  

••-••-•• 
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 دانشگاه ریاستاد رو از مد یروز که شماره اون

 .بودم، چند ساعت بعدش برام فرستاد خواسته

 دوباره مثل قبل تونستمینم ریاخ یاتفاقها بهخاطر

 شیپ ینطوریاوضاع ا دیبخونم و واقعاً نبا درس



 .رفتیم

 نمیگرفتم تا به استاد بگم بب میهمون تصم یبرا

 نه؟ ایدرس بده  یتا بهم خصوص موافقه

 فعالً در حال حاضر از اونموقع به بعد وقت نکرده اما

 تا بهش زنگ بزنم و باهاش صحبت کنم.  بودم

  

 یکه مشکل گفتمیو م زدمیبهش زنگ م دیبا فردا

 .تو کالس حاضر بشم تونمیو نم دارم

 کردم، شنیتیمد یکم نکهیو بعد از ا دمیکش یازهایخم

 .کردم بخوابم یسع

 عضالتم رو منقبض کرده بود و چون ذهنم شنیتیمد

 .خوابم گرفته بود یبود، بدجور یاز هر فکر یخال

 بالشت گذاشتم، چشمهام گرم شدن و یسرم رو رو تا

 ...فرو رفتم یقیبه خواب عم عیسر

 آرمان بزرگمهر



 رونیو از اتاق مامان ب دمیپشت گردنم کش یدست

 یبرا یکیگرفتم برم از سوپرمارکت ک میو تصم اومدم

 بخرم.  خودم

  

 خارج شدم و داخل محوطهاش شدم و مارستانیب از

 بود، قدم یکیسمت سوپرمارکت که تو همون نزد به

 بیرو از ج گارمیپاکت س نیو در همون ح برداشتم

 یرو گار،ینخ س هیدر آوردم و با خارج کردن  کاپشنم

 .گذاشتم و با فندک روشنش کردم لبم

 !در کنه یرو کم میخستگ تونستیم گاریس دیشا

 سوپرمارکت شدم و چند قدم جلو رفتم که صاحب داخل

 بهم داد که سرم رو یسالم ییبا خوش رو مغازه

 .تکون دادم آهسته

 تو هم یخوابیو ب یبه شدت بهخاطر خستگ اخمهام

 .رو نداشتم یزیچ ای یکس یو جداً حوصله بود



 رونیگرفتم و دودش رو ب گارمیاز س یقیعم پک

 .فرستادم

 تیسکوئیو ب کیکه انواع ک یبه قفسها یمنگاهین

 .شده بود، انداختم دهیچ داخلش

 کامالً  زدیکه داشت با تلفن حرف م یدختر یصدا

 .اعصابم بود یرو

 بهش بگه تا ساکت بشه!  یکی شدیم کاش

  

 خشمم رو یتا بتونم جلو کردمینم نیتضم چون

 .و بهش نپرم رمیبگ

 در تهایسکوئیو ب کیتک به تک ک یرو نگاهم

 .بود و از اونطرف گوشم به دختره بود گردش

 برداشتن یکه زد، دستم که برا یبا حرف کدفعهی

 .ستادیجلو برده بودم از حرکت ا یکیک

 !امهر؟یآر استاد



 یتا هیلبم ثابت نگه داشتم،  یرو رو گاریس متعجب

 به سمت چپ یرو باال انداختم و سرم رو کم ابروم

 .شدم رهیو به دختره خ چرخوندم

 .حدس زدم، خودش بود درست

 !راد آرامش

 ...؟ کردیم کاریچ نجایاون ا اما

  

 :دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

 بتونم خالصت یزود نیبه هم کردمینم فکر

 «❌!کنم
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 رو برداشتم و به سمت صاحب مغازه رفتم کیک عیسر

 در آوردم و بمیاز ج یاسکناس ده هزار تومن هی و

 گذاشتم و با عجله از سوپرمارکت خارج زشیم یرو

 .شدم

 ستادمیسوپرمارکت ا کیدرخت نزد هیکنار  یگوشها

 .شدم رهیبا دقت به سوپرمارکت خ و

 گذاشتم و تو فکر فرو رفتم.  بمیج یرو تو کیک

  

 راحت یلیخ تونستمیمناسب بود، م تشیموقع اگه

 نیپول رو از رامت یو باق ارمیدخلش رو ب نجایهم

 .رمیبگ

 انگشت یرو ال گاریرو به هم فشردم و س لبهام

 یباز، پک مهین یو وسطم گرفتم و با چشمها اشاره

 .زدم بهش



 دشونیروز که به شرکت محمدخان رفتم و تهد همون

 اردیلیپولم رو بدن، به حسابم دو م عیتا سر کردم

 کردن ستیکردن و من هم با راست و ر زیوار

 گرون مامان رو یاز قرصها یتونستم کم اوضاع،

 کنم تا زمان عمل شیبستر مارستانیو تو ب بخرم

 .برسه قلبش

 یدو هفته جنازه یال کی یگفتم ط نیهم به رامت من

 پولم رو آماده یهیو تو هم بق ابونهیکف خ آرامش

 !کن

 اما بهخاطر شدم،یاوقات از خودم متنفر م یبعض

 مجبور بودم.  مادرم

  

 اومد، رونیآرامش که از سوپرمارکت ب دنید با

 انداختم و با نوک کفشم نیزم یرو عیرو سر گاریس

 .کردم لهش



 پشت درخت شتریکردم و خودم رو ب یسرفها تک

 .کردم پنهون

 !اومدیم شیخوب پ تیموقع هی کاش

 خرت و پرت بود و داشت به لونینا هیدستش  تو

 .رفتیم مارستانیب سمت

 سرم یو کاله کاپشنم رو رو دمیبه موهام کش یدست

 تا دمیدهنم کش یو شال گردنم رو کامل رو دمیکش

 .نشه دهید افهامیق

 اومدم و با عجله دنبالش راه رونیپشت درخت ب از

 .افتادم

 .زدیداشت با برسام حرف م همچنان

 !داره؟ کاریعجب بودم با اون چ در

 یخلوت یلیخ یز اتاقها رفت که راهروا یکیسمت  به

 .داشت

 ! شدینم نجایا



  

 .در کار نباشه ینیباشه که دورب ییجا هی دیبا

 بمیحرص لبم رو گاز گرفتم و دستم رو داخل ج با

 .چاقو رو لمس کردم ی و دسته کردم

 !شدیدختر تموم م نیامروز کار ا دیبا

 .چموش بود و سرکش بیعج

 ینیدورب چیه یاتاق چیکه دقت کرده بودم تو ه ییجا تا

 !نبود

 .ستین ریکار امکانپذ نیا چوقتیدرواقع ه خب

 خواستم عیاتاق رو باز کرد و وارد اتاق شد که سر در

 .بشم اما صبر کردم داخل

 !داخل باشه یبود کس ممکن

 :متعجبش که گفت یبا صدا اما

 کجاست پس؟ دایوا آ -

 وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم که زود



 لونیزد و نا یغیج دنمیبه عقب برگشت و با د دهیترس

 افتاد.  نیزم یدستش رو یتو

  

 دهنش گذاشتم یسمتش حمله کردم و دستم رو رو به

 .نرسه یصداش به گوش کس تا

 !ترس رو خوند شدیراحت م یلیچشمهاش خ از

 تا بلکه بتونه از دستم خالص بشه اما زدیو پا م دست

 !نه

 !از دست آرمان خالص شد شدینم یراحت نیهم به

 لب یبم یدر آوردم و با صدا بمیج یرو از تو چاقو

 .زدم

 نیبه هم کردمیبه به، آرامش خانم! فکر نم -

 !بتونم خالصت کنم یزود

 اما با خشم دیکوب نهامیس یرو یمحکم یمشتها

 .دمیغر



 !ته جهنم. فاتحهات رو بخون یوقتشه بر گهید -

 رو باال آوردم و خواستم تو شکمش فرو کنم که چاقو

 .دمیزده عقب کش رتیح ،یبلند مرد یصدا با

 ؟یکنیم یچه غلط یدار -

 شانس!  نیتف تو ا یا

  

 بلند غشیهول دادم که ج نیزم یآرامش رو رو عیسر

 ...تخت خورد یو سرش به گوشه شد
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 که یکنم، با تمام توان یبه مرد توجه نکهیا بدون



 .دمیدو رونیاز اتاق ب داشتم

 .داد زد یبلند یصدا با

 !کشتیداشت دخترم رو م دشیریبگ -

 به خودشون عیسر مارستانیتا مرد و نگهبان ب چند

 . دنیو پشت سرم دو اومدن

  

 !بود ادیز یلیمن سرعتم خ اما

 رو در آوردم و با زدن قفلش، نمیماش چیسوئ عیسر

 یکه داشتم پام رو رو یشدم و با تمام سرعت سوار

 مارستانیگاز گذاشتم و با خشم و نفس نفس از ب پدال

 .شدم دور

 تا دمیچیپ ه هاتو کوچه پس کوچ تونستمیکه م ییجا تا

 .نکنن دامیپ

 !شانس نیبه ا لعنت

 !اومده بود، اآلن مرده بود رید قهیاون مرد دو دق اگه



 !سرش خورد به تخت یول

 ...نکنه

 و ترمز دمیچیخونه پ یجلو یفکر، با کالفگ نیا با

 .کردم

 !که اون ضربه به مرز کشتن برسونتش دوارمیام

 بود؟ یاون مرد ک اما

 کشت؟ی...دخترم رو داشت مگفت

 ! ؟یچ

  

 کنار دخترشه؟ انی...مگه پدر آرامش، رامگه

 یلبم گذاشتم و به صندل یتم رو رودس رتزده،یح

 .زدم هیکه روش نشسته بودم؛ تک نیماش

 ...باشه که نطوریا اگه

 داد یبلند یفرمون زدم و با صدا یرو یخشم مشت با

 .زدم



 ..!.لعنت بهت آرامش -

 آرامش راد

 خون دنیگذاشتم و با د میشونیپ یدرد دستم رو رو با

 .گفتم و لبم رو گاز گرفتم یشده از سرم، آخ یجار

 دورمه!  یبفهمم ک تونستمیتار شده بود و نم چشمهام

  

 نگران یلیکه خ دمیشنیچند نفر رو م یصدا اما

 !بودن

 ییجا هیبلند شدم و رو  نیزم یکردم از رو حس

 .کردم سقوط

 !کنم تخت بود فکر

 و شدیسرم تکرار م یاون مرد همش تو یحرفها

 .انداختیو به لرزه م بدنم

 !"ته جهنم. فاتحهات رو بخون یوقتشه بر گهید"

 ذهنم نقش یدهنم رو قورت دادم که چشمهاش تو آب



 .بست

 !واقعاً برام آشنا بودن چشمهاش

 زدم و چشمهام یفیخف غیج م،یشونیحس سوزش پ با

 ...رو واضح کنم دمیمحکم به هم فشردم تا بتونم د رو

 : دخواندیآنچهدرپارتبعدخواه»

  

 « بشه ییو ازتون بازجو دیایب

••-••-•• 

 فصل_دوم#

 

••-••-•• 

⁸³ 

 کنارم نشسته بود و داشت سرم رو پانسمان یپرستار

 .بود ستادهیباال سرم ا دایمامان آ هیو خاله رق کردیم



 و عمو رسول، سیپل دنینگاهم به در افتاد، با د تا

 .لبم رو گاز گرفتم یگوشه

 و دار؟  ریگ نیبود سرم اومد تو ا ییچه بال نیا یلعنت

  

 که خاله بهم نگاه کرد و با دمیکش یکالفها پوف

 :گفت ینگران

 آرامش؟ یخوب -

 خوبم تکون دادم که یمکث و درد سرم رو به معن با

 :گفت پرستار

 از دیبا یول کنمیدرسته سرت رو پانسمان م -

 نکرده ممکنه ییعکس گرفته بشه. خدا سرت

 ؟یتکونش بد یتونیباشه! م شکسته

 :سرم رو به چپ و راست تکون دادم که گفت یکم

 .خب باشه پس -

 :بهم نگاه کرد و گفت سیپل مأمور



 چند تا سوأل ازتون خوامیخانم حالتون خوبه؟ م -

 .بپرسم

 پانسمان از کنارم بلند شد لیبا برداشتن وسا پرستار

 :گفت و

 .کار من تموم شد -

  کرد که گفتم: یازش تشکر خاله

  

 !خوبم بله -

 .رو تکون داد و کامل داخل اتاق شد سرش

 :شد و گفت رهیخ بهم

 یچه اتفاق دیبد حیو کامل توض قیدق دیتونیم -

 افتاد؟ براتون

 به عمو و خاله یمنگاهیکردم و ن سیرو خ لبهام

 :و گفتم کردم

 م؟یصحبت کن ییتنها شهیم -



 به که به خاله کرد، یکرد و با نگاه یمکث عمو

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .خانم میآره عمو، بر -

 کرد و با نگاه میسرش تنظ یچادرش رو رو خاله

 .رفتن رونیکه بهم کرد، از اتاق ب ینگران

 :بهم نگاه کرد و گفت مأمور

 !دییبفرما شنومیخب م -

 گفتم:  یمکث کوتاه با

  

 یلیمرد خ هیهست  یمدت هیکه  نهیکل ماجرا ا -

 شناسمشیو قصد جونم رو کرده! نم دنبالمه

 !برام آشناست یلیخ ینقاب داره ول شهیهم چون

 بار تصادف هیاوقات قصد جونم رو کرده.  یلیخ

 با اسلحه ابونیبار تو خ هیکردم،  یوحشتناک

 امروز. به نیبار هم هم هیکرد و  دمیتهد



 دو روز گفتن که یکیاطالع دادم و  همکاراتون

 یمراقبتونن تا اگه مورد مشکوک سیتا پل چند

 دو روز بود و یکیواقعاً فقط  یاقدام کنن ول دنید

 .نشد یخبر چیه گهید بعدش

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت متعجب

 د؟یدار یخصومت شخص ی! با کسنطوریکه ا -

 :تکون دادم که گفت نیسرم رو به طرف یمعطل بدون

 !دینام پدر و شماره تماسشون رو لطف کن -

 .انداختم و زمزمه کردم نییحرفش سرم رو پا نیا با

 !من پدر ندارم -

 .دیبد حیتوض -

 و گفتم:  دمیکش یکالفها نفس

  

 چیاز ده ساله جدا شدن و ه شتریاز مادرم ب -

 .ازشون ندارم یخبر



 :و گفت دیکش ششیبه ته ر یدست

 ...خب پس مادر -

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 خوامینذاشتم چون نم ونیم من خانوادهام رو در -

 که ستمیدو ساله ن یبشن! خودم هم بچه نگران

 .دیبزار ونیموضوع رو با خانوادهام در م نیا

 دیباش رشیگیاگه ممکنه خودتون شخصاً پ پس

 رفتن هم رونیکه اآلن ب یبه آقا و خانم یول

 !دینگ یزیچ

 :تو پروندهاش نوشت و گفت یزیکرد و چ یاخم

 حالتون حتماً باهاتون تماس یبعد از بهبود -

 ییو ازتون بازجو دیایب یتا به کالنتر میریگیم

 .دیی. شمارهاتون رو بفرمابشه

 تشکر کردم و شمارهام رو دم،یکه کش یقینفس عم با

 گفتم...  بهش
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 یرفت که با فکر رونیاز اتاق ب ،یاز خداحافظ بعد

 اومدم و از اتاق خارج نییتخت پا یاز رو مشغول

 .شدم

 .بره جیچون ممکن بود سرم گ کردمیم اطیاحت اما

 .بهش خورده بود یبد یضربه

 در بودن، به سمتشون یخاله و عمو که جلو دنید با

 :و با التماس گفتم رفتم

 حادثه بود که هی! نینگ یچیتوروخدا به مامانم ه -



 شد.  رفع

  

 بهش یشتریتماس بخواست مخالفت کنه که با ال خاله

 :زدم و گفتم زل

 نگرانش یالک خوامی! نمکنمیخاله خواهش م -

 .کنم

 به عمو کرد و با مکث سرش رو تکون داد یمنگاهین

 :گفتم یبا قدردان که

 کجا بردنش؟ ست؟ین نجایچرا ا دایواقعاً ممنونم! آ -

 :باال اشاره کرد و گفت یبه طبقه عمو

 .محل اتاقش خوب نبود گفتم عوضش کنن یچیه -

 یادآوریتکون دادم که با  دمیرو به عنوان فهم سرم

 :گفتم عیسر ،یموضوع

 .گردمیبعد بر م کمیمن  دیببخش -

 رفتم و با رشینگفتن که با عجله به سمت پذ یزیچ



 :گفتم ،یشبیهمون پرستار د دنید

 دکتر هستن؟ یخانم پرستار، آقا -

 نگاه کرد و گفت:  بهم

  

 باال اتاق پنجم از یهستن. برو طبقه زمیآره عز -

 !راست سمت

 خاله و عمو درسیتو د نکهیکردم و بدون ا یتشکر

 دوم رو یطبقه یسوار آسانسور شدم و دکمه باشم،

 .زدم

 رهیخ نهیزدم و به خودم تو آ هیآسانسور تک وارید به

 .شدم

 !ناک بودروزهامون بد و وحشت نیاوضاع ا چقدر

 !دمیترسیکه قرار بود دکتر بهم بگه م ییحرفها از

 لب زمزمه ریو ز دمیکش یقینفس عم شهیمثل هم اما

 .کردم



 !مثبت فکر کن آرامش -

 .درش باز شد و ازش خارج شدم ستاد،یکه ا آسانسور

 داینگاه کردن و گشتن اتاقها، اتاق دکتر رو پ با

 .کردم

 " دکتر، داخلدیی"بفرما یبه در زدم که با صدا یتقها

 لب زمزمه ری" زی"سالم یدکتر شدم و با نگران اتاق

 . کردم

  

 :بهم انداخت و گفت یمنگاهین نکشیع یباال از

 !نیسالم دخترم، بش -

 چرم که دور تا دور اتاق یبه مبلها یمکث نگاه با

 به نشیکترینزد یپر کرده بودن، انداختم و رو رو

 .دکتر نشستم زیم

 :کردم و با دلشوره گفتم سیرو خ لبهام

 !نیباهام حرف دار امیب نیدکتر گفت -



 :رو تکون داد و گفت سرش

 خودت رو حفظ یخونسرد دوارمیدرسته، فقط ام -

 !یکن

 !دادیگواه بد م دلم

 نشون ندادم که یدهنم رو قورت دادم و واکنش آب

 .دیچشمهاش برداشت و پرس یرو از رو نکشیع

 د؟یهست شیشما خواهر خون -

 :مکث گفتم با

 خودش بهش یاز خواهرها یول ستمین -

 ! کترمینزد

  

 :رو تکون داد و گفت سرش

 و میکه انجام داد ییشهایخب، طبق آزما لهیخ -

 هیبه  ش،یبچگ یماریشما در مورد ب یه هاگفت

 که هنوز ازش به طور کامل مطمئن میدیرس جهینت



 !میستین

 !دیشنیم یتپش قلبم رو به راحت یکنم دکتر صدا فکر

 :رو باال انداخت و گفت ابروهاش

 نشون دادن که...خواهرتون ممکنه به شهایآزما -

 !مبتال شده باشن هیر سرطان

 !کردم روح از تنم خارج شد حس

شکزده  .لب زدم یبه سخت ُِ

 !...دکـ...دکتر؟هیمنـ...منظورتون...چ -

 :تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

 خوب ادیز مارستانیب نیآروم باش دخترم! ا -

 .میستیو من بهت گفتم هنوز کامل مطمئن ن ستین

 یکه تو یخوب یلیخ یمارستانهایبه ب نیتونیم

  یبردار شیو دوباره آزما نیهستن بر زیتبر

  

 که به احتمال  دمی. اما من احتمال منیکن



 .خواهرتون سرطان دارن درصد

 !دمیفهمیاز حرفهاش نم یچیه

 ...؟گفتیداشت م یچ نیا
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 .شهیاآلن قلبم از جا کنده م نیهم کردمیم حس

 ! رمیبم خواستیم دلم

  

 فتاد؟یاتفاق م نیا دیچرا با چرا،

 !ومدیبزنم اما انگار صدام در نم یتا حرف دیلرز لبهام

 :نگران بهم نگاه کرد و گفت دکتر



 ؟یدخترم خوب -

 مبل گذاشتم و یه هالب یدستهام رو رو یسخت به

 .رو بلند کردم خودم

 یچیمن ه یول زدیدکتر داشت صدام م انگار

 !دمیشنینم

 !که خواهرم سرطان داره کردمیفکر م نیفقط به ا من

 ..!.سرطان

 .دیچرخیبد داشت دور سرم م یلیخ ایدن

 !باور کنم تونستمینم

 .کردیم یحتماً داشت شوخ دکتر

 ......کهوگرنه

 .به گلوم حجوم آورد و نتونستم مهارش کنم بغض

 بمونم.  یو نتونستم قو دیلرز پاهام

  

 افتادم و با شک به نیزم یآدم بدبخت رو هی مثل



 .شدم رهیخ روبهروم

 م غلته هاگون یدونهدونه از چشمهام رو اشکهام

 خواب هیاتفاق  نیکه ا فهموندنیو بهم م خوردنیم

 !ستین

 !ستین یشوخ هی

 !گهستیو درد د یبدبخت هی بازم

 !بود یشوخ هیفقط  گفتیو بهم م ومدیدکتر م کاش

 .ومدیبال سر خواهرم نم نیا کاش

 ...کاش

 دم؟یاآلن جون م کردمیحس م چرا

 !بغلم کن ایخدا

 .کن بگو دروغه بغلم

 !محضه یبچگانه یشوخ هی

 کس چیه یدونیمن طاقتش رو ندارم؛ م یدونیم خدا

 رو نداره.  طاقتش



  

 کرد؛یهمه سال تازه کتاب چاپ م نیداشت بعد ا دایآ

 .دیرسیداشت به آرزوهاش م تازه

 اد؟یبال سرش ب نیاآلن ا دیبا چرا

 بود انصافت؟ نیا ایخدا

 گفتن؟یکه همه ازش م یبود انصاف نیا

 هق هقم بلند شد و چند یچطور شد که صدا دمینفهم

 !که از کنارم گذشتن با ترحم بهم نگاه کردن ینفر

 سرم زدم و قلبم رو یرو یمحکم یه هادرد ضرب با

 .فشردم

 !تا نفس بکشم دادیامونم نم هیگر

 !خوامیرو نم یزندگ نیا من

 خدا؟ یفهمیم خوام،ینم یلعنت

 کنارم، چشمهام رو محکم به هم یحس نشستن کس با

 .فشردم



 .دیچیدکتر تو گوشم پ یصدا

 نیاز ا تریقو یلیتو خ کردمیمن فکر م -

 . اگه قراره کردمیاما انگار اشتباه م! ییحرفها

  

 خودش چه فتنیوضع ب نیبه ا انشیاطراف یهمه

 هر روز پر پر شدنش یدوست دار شه؟یم یحال

 برعکس بهش ای ینیچشمهات بب یجلو رو

 بشه؟ روزیو هر روز بهتر از د یبد هیروح

 روم نداشتن؟ یاثر چیحرفهاش ه چرا

 حس مرگ بهم دست داده بود...؟ چرا
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 زمزمه کرد.  یآروم یصدا با

  

 .باهات صحبت کنم ایب یبهتر یهروقت حس کرد -

 .بعد از کنارم بلند شد و رفت و

 تار بلند یگذاشتم و با چشمها نیزم یرو رو دستم

 .شدم

 کنم تا زمان به عقب یکار هی تونستمیم کاش

 !برگرده

 .دمیرسیو داشتم به مرز جنون م گرفتیآروم نم دلم

 .رفتم ه هاسست به سمت پل یقدمها با

 .کشوندیم دایمن رو به سمت اتاق آ یحس هی

 که داشت به دمیرفتم عمو رو د نییکه پا ه هاپل از

 .رفتیآسانسور م سمت

 !ومدیصدام اصالً در نم یصداش کنم ول خواستم



 !شدیم شتریهر لحظه داشت ب هامیگر

 .آسانسور شد و رفت سوار

 دایرفتم تا اتاق آ رشیبار پلک زدم و به سمت پذ چند

 .ششیبپرسم و برم پ رو

 . کردیفقط خودش آرومم م اآلن

  

 سوار دم،یاتاقش رو پرس رشیاز پذ نکهیاز ا بعد

 .شدم و راه افتادم آسانسور

 !تا قدم از قدم بردارم کردینم یاری گهید پاهام

 بغضم رو قورت رقمیب م،ستادیاتاقش ا یجلو یوقت

 .کردم آروم باشم یو سع دادم

 .و داخل شدم دمیکش نییدر رو پا یرهیدستگ

 تخت نشسته بود و داشت آهنگ یکه رو دنشید با

 .ثابت موندم داد،یم گوش

 .کرده بود، حالم بدتر شد یکه پل یآهنگ دنیشن با



 .شد رهیرو بلند کرد و بهم خ سرش

 بگه که دستم رو یزیخواست چ یبا نگران دنمید با

 .سکوت باال بردم یمعن بعه

 .به آهنگ گوش بدم و باز هم زار بزنم خواستیم دلم

 !خراب بود یلیحالم خ یلعنت من

 ینشد چجور دامیکه پ یپشت کوه انداخت یجور هی-

 پاره شد یکه ه یبافت رمویزنج

 باف  ریعمو زنج فیباف ح ریعمو زنج یا

  

 یخوایم یچ یبرام با صدا ارهیب یچیه ادینم گهید بابا

 کنم برات هیگر

 باف ریعمو زنج فیباف ح ریعمو زنج یا

 ادیم ادتیتو اون روزا گذاشتم تو  مویمن جوون بله

 واریاون د خیتو اون کوچه گذاشتم ب امویکودک بله

 گاریس کشمیروزا دائم م نیعمو من ا بله



 ادیم ادتیتو اون روزا گذاشتم تو  مویمن جوون بله

 واریاون د خیتو اون کوچه گذاشتم ب امویکودک بله

 گاریس کشمیروزا دائم م نیعمو من ا بله

 نداشتم واسه یچیشدن ه میچشم گذاشتم همه قا تا

 شدن عاشق

 یکه ک ستیمهم ن گهیآورد د یسرم چ ایعمو دن یدید

 آورد یچ یچ

 مگه بر گهیفلک توپمو پاره کرده اون روزا د چرخ

 رقم خورد گهیبرام جور د ایدن گردهیم

 هفت سنگ همه تو سرم خورد  یسنگا

  

 ادیم ادتیتو اون روزا گذاشتم تو  مویمن جوون بله

 واریاون د خیتو اون کوچه گذاشتم ب امویکودک بله

 گاریس کشمیروزا دائم م نیعمو من ا بله

 ادیم ادتیتو اون روزا گذاشتم تو  مویمن جوون بله



 واریاون د خیتو اون کوچه گذاشتم ب امویکودک بله

 ...گاریس کشمیروزا دائم م نیعمو من ا بله

 ≪حی_آرش و مسربافیعمو زنج≫

 و محکم بغلش کردم و بغضم دمیبه سمتش دو عیسر

 ...رها کردم رو
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 :که تو گلوش بود، گفت یبغلم کرد و با بغض رتیح با

 یشده؟ مگه من مردم دار یچ یآرامش، آبج -

 چرا زخمه؟ تیشونیپ ؟یکنیم هیگر ینجوریا



 رو تو دستم مشت کردم و چشمهام رو محکم لباسش

 .هم فشردم به

 کردم؟یم کاریچ دیبا ایخدا

 ...؟کردمیم دیبا کاریچ

  یسلطان دایآ

  

 یآب سرد رو گید هیدکتر، حس کردم  یحرفها با

 .کردن یخال سرم

 !سخت بود یلیحرفهاش برام خ هضم

 .شدینم باورم

 رفته بودم و گهیعالم د هیبا حرفهاش تو  انگار

 !هیدرک کنم که منظورش چ تونستمینم

 جوشش اشک تو چشمهام سرم رو به سمت با

 .مامان و بابا چرخوندم آرامش،

 چشمهاشون سرخ شده بود و هیاز شدت گر همهاشون



 .بود نییپا سرشون

 شیاشک یکه تو چشمها یآرامش با غم بزرگ یول

 .شده بود رهیبود بهم خ نشسته

 .لب زدم شکه

 !دکتر هیمنظورتون چ فهممیمن...نم -

 آرامش یدهنم رو قورت دادم که دکتر با صدا آب

 گفت:  یبخش

  

 ی. حق داریشکه شد یلیاآلن خ دونمیدخترم م -

 ی! من به خانوادهات گفتم تا بهت بگن ولدرسته

 گرفتم خودم بهت میحالشون بد شد. تصم یلیخ

 که ازت گرفته شده ما ییشهای. دخترم با آزمابگم

 . با توجه بهییمبتال هیتو به سرطان ر میدیفهم

 نومینوع سرطانت از نوع کارس شهاتیآزما

 یلیکه خب افراد خ هستیکوچک ر یسلولها



 دلت رو یتو خوامی. نمشنیبهش مبتال م یکم

 ...یکنم ول یخال

 :کرد و گفت هیبه بق ینگاه مین

 یسرطانها یهیسختتر از بق یلینوع خ نیا -

 یعنی. نوع سرطان تو از نوع چهارمه هستیر

 مختلف بدن مثل یمرحله، سرطان تو قسمتها نیا در

 .شهیمغز پخش شده و متاستاز داده م ای استخوان

 یمغزت تومور ایممکنه که تو استخوانهات  پس

 !داشته باشه وجود

 .دیکشیم ریتک به تک حرفهاش قلبم داشت ت با

 ! ه؟یر سرطان

  

 !باور کنم تونستمی...من نممن

 یبزن، کل هاتیبکش، از خوش یسال سخت ستیب

 درد و رنج و حسرت رو تحمل کن یبشنو، کل حرف



 در یسخت نیبه ا یماریب هیبرام  ادیآخرش خدا ب که

 ره؟یبگ نظر

 .دمیچشیرو م یمن تازه داشتم طعم خوشبخت یلعنت

 یمحل یکردم به بغضم ب یانداختم و سع نییرو پا سرم

 .کنم

 .به بابا و مامانم نگاه کنم تونستمینم

 !...واقعاً کمرش شکسته بودبابام

 !شد یبگم چه حال تونستمی....نممامانم

 ...آرامش یول

 .کردمیراحت حس م یلیکه داشت خ یحس هر

 !دیلرزیداشت م دستهام

 !رفتن رونیکه همه از اتاق ب شدیچ دمینفهم

 همهاشون بد بود...  حال
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 .امیمن نتونسته بودم با خودم کنار ب یول

 بود؟ یمگه کنار اومدن آخه

 مگه راحت بود؟ یسرطان دار یبفهم نکهیا

 ...یول امیگذاشتن تا بلکه با خودم کنار ب تنهام

 سرم رو، رو به آسمون بلند کردم یاشک یچشمها با

 .زمزمه کردم یدیبا بغض شد و

 بود؟ نیانصافت ا -

 کردم.  مکث

  

 !حرف بزنم زاشتینم بغض

 :رو محکم به هم فشردم و با گله گفتم لبهام



 !نبود نیما رسممون ا یدمت گرم، ول -

 که صدام زد، با بغض سرم رو به یکس یصدا با

 .ه کردمراست برگردوندم و بهش نگا سمت

 !بود، خواهرم ندا

 وقت مثل آرامش نبود، چیام باهاش هارتباط  درسته

 .میبود کیبه ههم نزد یول

 !خواهرم بود باالخره

 .بودمش دهیحال و وضع ند نیوقت تو ا چیه

 .بغضم رو نگه دارم تونستمینم

 .نکنم هیتا گر رمیخودم رو بگ یجلو تونستمینم

 .شده بود رهیلرزون بهم خ ییلبها با

 .بفهمم که تازه بهش خبر داده بودن تونستمیم

 :کردم و به زور گفتم یتلخ یخنده تک

 !یکن هیبودم گر دهیوقت ند چیه -

 به سمتم اومد و محکم بغلم کرد.  عیحرفم سر نیا با



  

 .رو گاز گرفتم و چشمهام رو به هم فشردم لبم

 .خودم فشردمش و بغضم رو شکستم به

 بود و من داشتم دق ختهیغم عالم تو دلم ر نیبزرگتر

 .کردمیم

 واریکه به د دمیتارم، آرامش رو د یپشت چشمها از

 .شده بود رهیزده بود و با اشک بهمون خ هیتک

 .و هق هقم بلند شد دیلرز چونهام

 ..!.طاقتش رو نداشتم من

 آرامش راد 

  

 .شدم رهیبا مکث بهش خ م،یگوش یصدا با

 .نمیبب تونستمیبه زور متار بود و  چشمهام

 .جواب دادم یحالیرو به هم فشردم و با ب لبهام

 بله؟ -



 .گرفته و خشدار بود یلیخ صدام

 صداش، آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو دنیشن با

 .انداختم نییپا

 آرامش؟ یخوب -

 .کرد لهیحرف بازم بغض تو گلوم پ نیا با

 .زور لب زدم به

 !نه -

 هم فشردم و سرم ینگرانش چشمهام رو رو یصدا با

 .دادم هیتک واریبه د رو

 ؟یوضع افتاد نیافتاده؟ چرا به ا یچرا؟ اتفاق -

 .حرف بزنم تونستمینم

 .کردیداشت خفهام م بغض

 دادم.  امیقسمت تماس در اومدم و بهش پ از

  

 خودت که مارستانمیحرف بزنم! ب تونمینم -



 .نجایا ایب ؛یدونیم

 لب یرو ارسال کردم، با مکث کوتاه امیکه پ براش

 .زد

 .امیاآلن م نیهم -

 .تماس رو قطع کرد عیبعد سر و

 با نوک خت،یریکه از چشمم داشت م یاشک قطره

 .گرفتم ناخنم

 .شدم رهیخ دایو به در اتاق آ دمیکش یلرزون نفس

 رو یکس خواستیساعت بود که تنها بود و نم دو

 .نهیبب

 یبود و هر کس به نحو نجایخانوادهاش ا یهمه

 .بد بود حالش

 مارستانیداشت در به در دنبال دکتر و ب دامادشون

 .میرو شروع کن دایدرمان آ میتا بتون گشتیم یخوب

 ... کردیم ینیدلم سنگ یتو بیعج یزیچ هی



  

••-••-•• 
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 که به یامکیچقدر زمان گذشت که با پ دونمینم

 .اومد، به خودم اومدم میگوش

 ."مارستانیمحوطه ب ایب"

 میبلند شدم و با ن یصندل یاز رو یمکث کوتاه با

 .رفتم نییپا ه هاانداختم، از پل هیکه به بق ینگاه

 . دمشیگذاشتم، د رونیپام رو از ساختمون ب تا

  

 به سمتم عیسمتش رفتم و صداش زدم که سر به



 .برگشت

 .شد یجور هیحس کردم دلم  دنشید با

 !جذابتر از قبل شده بود یلیخ

 .نزد یشد و حرف رهیچشمهام خ به

 .زمزمه کرد یبم یانداختم با صدا نییرو که پا سرم

 شده؟ یچ تیشونیتو؟ پ یوضع افتاد نیچرا به ا -

 بغضم دیپرسیسوال رو ازم م نیا یکیتا  چرا

 گرفت؟یم

 :گفت یبلند یکم یو صدا ینگران با

 آرامش باتوام؟ -

 :و به سخت گفتم دمیکش یقیعم فسن

 .گمیبهت م مینیبش میبر ایب -

 .مینشست مکتین یقدم برداشت و رو کنارم

 .بزنم یبود تا حرف منتظر

 رو تو هم قفل کردم و با بغض گفتم:  دستهام



  

 ستیدوستمه، دوستم ن یکه گفت یاون دختر -

 با ی! ما از بچگمینه خواهر خون ی. ولخواهرمه

 و دو میو همه جا کنار هم بود شهی. هممیهم

 سرما روزی. از دمیکنیم یکه با هم زندگ هیسال

 . تا آوردمشکردیبود و سرفه م خورده

 .شهیبهش سرم زدن و گفتن خوب م مارستانیب

 تا داروهاش رونیخونه و رفتم ب برگردوندمش

 که دنشیبرگشتم خونه با د یوقت یول رمیبگ رو

 بود خودم رو هوشیدهنش خون اومده بود و ب از

 آمبوالنس خبر کردم و دوباره عی. سرباختم

 گرفتن و با گفتن شی. ازش آزمامارستانیب میاومد

 هم بود، دکتر یعالئمش که تو بچگ یبرخ

 ...شد و امروز بهمون گفت که مشکوک

 دهنم رو قورت دادم و چشمهام رو محکم به هم آب



 .فشردم

 :دستم گذاشت و گفت یدستش رو رو ینگران با

 خودت رو حفظ کن بهم یگفت؟ خونسرد یچ -

 . بگو

  

 لب یدیتکون دادم و با بغض شد نیرو به طرف سرم

 .زدم

 !داره هیگفت سرطان ر -

 هیگر یصورتم گذاشتم و با ناراحت یرو رو دستهام

 .کردم

 .شدیجوره خوب نم چیخراب بود که ه یبه قدر حالم

 ..!.زدینم یکرده بود و حرف سکوت

••-••-•• 

 ل_دومفص#
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⁹⁰  

  

 یو با صدا دیکش یقینفس عم یمکث کوتاه با

 :گفت یرگهدار

 .کنهیحال بدت رو خوب م نیا یاآلن چ دونمینم -

 و شهیدرست م زیبهت بگم همه چ تونمیم یول

 !خواهرت سالمتر از قبل کنارته دوباره

 صورتم برداشتم که دستمال یرو از رو دستهام

 .مقابلم گرفت یایکاغذ

 رو ازش یبهش انداختم و دستمال کاغذ ینگاه مین

 .گرفتم

 بودن باهاش ختهیم ره هاگون یرو که رو اشکهام

 :گفتم یلرزون یکردم و با صدا پاک

 درست بشه؟ خوادیم یچه جور -



 !دیبهش نگاه کردم که مردمک چشمهاش لرز بعد

 یدرمان هی ی! هر دردستین رممکنیغ زیچ چیه -

 . مگه نه؟داره

 با خودم و خدام تنها باشم!  یالزم بود کم دیشا

  

 .گفتیراست م پاشا

 دایبود. اون کنارمونه به آ دایباال سر من و آ خدا

 .کنهیم کمک

 :رو کوتاه تکون دادم و گفتم سرم

 .با خودم خلوت کنم کمی دیمن با یحق باتوئه ول -

 :و گفت دیداخل موهاش کش یدست

 بشم؟ کیشر تییتنها نیتو ا تونمیم -

 اما با یسرم رو تکون دادم که خنث یجونیلبخند ب با

 .لبش بود، از کنارم بلند شد یکه رو یلبخند

 یشلوارش فرو کرد و با صدا بیرو تو ج دستهاش



 :گفت یدورگها

 .میپس بلند شو تا بر -

 یدادم و دستهام رو رو رونیب یرو با ناراحت نفسم

 که بهشون دادم، بلند یگذاشتم و با فشار زانوهام

 .شدم

 کردم و با مکث، همراه پاشا مارستانیبه ب ینگاه مین

 قدم شدم.  هم

  

 نشیو به سمت ماش میخارج شد مارستانیهم از ب با

 .میرفت

 لب ریز یکنار راننده رو برام باز کرد که تشکر در

 .نشستم نشیتو ماش یو با خستگ کردم

 .شدم رهیخ رونیزدم و از پنجره به ب هیتک یصندل به

 رو دور زد و خودش هم سوار شد و کنارم جا نیماش

 .گرفت



 .نشست شهیش یکه بخار رو دمیکش یقیعم آه

 تو هدفیرو راه انداخت و ب نیزد و ماش استارت

 .دور زد ابونهایخ

 باز کرده بود و تو سکوت داشت یمیمال آهنگ

 .کردیم یرانندگ

 .راحت فکر کنم تونستمیممنون بودم چون م ازش

 .شهی! مطمئنم که حالش خوب مشهیم خوب

 .ادیبر ب یماریب نیاز پس ا تونهیو م هیقو دایآ

 :تو سرم گفت ییصدا هی

 ! مهیبدخ یلیسرطانش خ -

  

 رو محکم به هم فشردم و اون صدا رو پس چشمهام

 ..زدم

 فصل_دوم#
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 .شهیهست که هست! با درمان دوباره خوب م میبدخ

 تو سرش هست درست؛ اما دکتر گفت بهتره به تومور

 رنیازش بگ شیتا دوباره آزما میبر یبهتر مارستانیب

 . میدرمانش کن یبرا دیبا کاریچ میبفهم قیدق و

  

 که هرکدوم ییدادم و به آدمها هیتک شهیرو به ش سرم

 .نگاه کردم زدن،یداشتن قدم م یحالت تو

 .داشتم یمعمول یزندگ هیمنم  شدیم کاش

 و درد و الیهمه فکر و خ نیشده بودم از ا خسته

 !عذاب

 :تو سرم داد زد ییصدا هی دوباره

 نرفته؟ ادتیآرامش خودت رو نباز! خدا رو که  -

 از هر شتریب کنهیم تیاذ یلیکه خ ییه هابند اون



 کنار یدوستشون داره! پس بس کن و قو یزیچ

 .بمون خواهرت

 .دلم زمزمه کردم تو

 !خودت خدا دیام پس به -

 .پاشا، حواسم بهش جمع شد یصدا با

 حالت بهتره؟ -

 :کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم سیرو خ لبهام

 !بهترم -

 کم کرد و گفت:  یرو کم کیموز یصدا

  

 .بهت بگم خواستمیم یزیچ هی -

 .رخش زل زدم و لب زدم مین به

 ؟یچ -

 :بهم کرد وگفت ینگاه مین

 رو یکاربلد یلیخ یلیدکتر خ هی ایتالیتو ا -



 داشته یرو که هر سرطان یکه هر آدم شناسمیم

 .کرده درمان

 :و گفتم دمیبه سمتش چرخ یکم کنجکاو

 خب؟ -

 یچپش رو تو موهاش فرو کرد که نگاهم رو دست

 .ثابت موند موهاش

 تو موهاش دست یکنم عادتش بود که ه فکر

 !دیکشیم

 :زدم که گفت یلبخند مچهین

 نداشته باشن یاگه خانوادهاش مشکل گمیم -

 . شناسمیرو نم یکه من کس نجایاونجا. ا مشیببر

  

 ! من به اون دکترنینکنم شما هم بشناس فکر

 .کامل دارم و از کارش مطمئنم اعتماد

 .کرم لیتحل هیفکر فرو رفتم و تو ذهنم تجز تو



 ...درمان یبرا ایتالیا

 :و گفتم دمیدستم به گونهام کش متفکر

 انیحتماً باهاشون درم شنهادت،یممنون از پ -

 .دمیو بهت خبر م زارمیم

 :رو کوتاه تکون داد و گفت سرش

 م؟یمنتظرم! برگرد -

 مثل اوهوم از گلوم خارج شد که فرمون رو ییصدا

 .رو دور زد دانیو م چرخوند

 شد؟یخوب م دایآ کردنیاگه قبول م یعنی

 سخت آماده یروزها یخودت رو برا دیبا آرامش

 .یکن

 سخت.!..  یلیخ

  

••-••-••  
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 یسلطان دایآ

 .کردمیتخت نشسته بودم و به آرامش نگاه م یرو

 .هم اومده بود و از ماجرا خبر داشت هیسا

 باهام در خوادیرو م یحرف هیگفته بود که  آرامش

 مهمه.  یلیبزاره و خ انیم

  

 مبل نشسته بودن و منتظر یاتاق رو یتو خانوادهام

 .آرامش بودن حرف

 ینگاه میصداش رو صاف کرد و بهم ن آرامش

 :و گفت انداخت

 رو یکس رانیبود تو ا نیحرفم ا تشیخب واقع -

 شهیباشه و نم یخوب یلیکه دکتر خ میشناسینم



 هم یجور نیاعتماد کرد. هم یکار هرکس به

 دیکه دست رو دست گذاشت. باالخره با شهینم

 بهم گفت ینفر هی. ام میرو شروع کن دایآ درمان

 رو سالهاست که یدکتر هی ایتالیتو کشور ا که

 .داره نانیبه کارش اطم ادیز یلیو خ شناسهیم

 داشته درمان یکه هر نوع سرطان یهر آدم گهیم

 که میمجبور ییجورا هی. درکل خواستم بگم کرده

 !ستین یکس رانیچون ا میکار رو انجام بد نیا

 .لب زد یانداخت و با ناراحت نیسرش رو پا بابام

 دکتر مناسب و هیدر به در دنبال  میدار روزیاز د -

 هم ما ای. ستین یاما واقعاً کس میگردیم خوب

 اآلن نی. اگه به من بود هممیکن دایپ میتونینم

 ... یول میرفتیو م میکردیم جمع

  

 .دیکش یکرد و آه یمکث



 انداختم و لبهام رو محکم به هم نییرو پا سرم

 .فشردم

 !...پولیشگیهم مشکل

 سر باز نجایبغضم هم گرفتمیخودم رو نم یجلو اگه

 .کردیم

 .بود ایتالیکمتر از ا ه هانیحداقل هز رانیا تو

 !نبود رانیتو ا یکس یول

 .ادامه داد یبا مکث کوتاه بابا

 پول ندارم تا بتونم از پس خرج و یمن اونقدر -

 !امیبر ب مخارجش

 :گفت یدواریبا لحن ام عیسر هیسا خاله

 . خدا بزرگه. هرکدومموندیآقا رسول نگران نباش -

 میکه اگه جمع کن میدار یپس انداز هی باالخره

 هم که خودش چند ماهه دای. آشهیم یادیز پول

 از شرکتشون هم تونهی. مکنهیماشاهلل کار م داره



 . میبرداره. من و آرامش هم هست وام

  

 !سرم رو بلند کنم تونستمینم

 .ارمیبه زبون ب یزیچ تونستمینم یحت

 رمیمورد ترحم قرار بگ نکهیاز ا ومدیبدم م شهیهم

ً یبار دق نیا یول  قرار گرفته یتیموقع نیتو همچ قا

 .بودم

 !تا من رو ببلعه کردیدهن باز م نیزم شدیم کاش

 .لب زدم یلرزون یصدا با

 !دیکدومتون تحت فشار باش چیه خوامیمن نم -

 جوره چیه مهیبدخ یلیسرطان من خ دیبش المیخیب

 ...شمـینم خوب

 سرم داد زد و با یبلند یحرفم آرامش با صدا نیا با

 :گفت بغض

 یحرفا نیبس کن ا ؟یادامه ند گهید شهیم -



 سنگ هم که ریشده از ز یرو! هرجور مزخرف

 تا ایتالیا میبریتو رو م میکنیپول جور م شده

 ؟یدی. فهمیبش خوب

 خودم رو یکردم خونسرد یرو گاز گرفتم و سع لبم

 کنم...  حفظ
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 :رو به بابا گفت یبا لحن آرامش بخش دامادمون

 تا ریخانمه بابا! از دوست و آشنا بگ هیحق با سا -

 . خدا بزرگهمیپول جور کن میتونیم خودمون

 تا دخترت میکه دست رو دست بزار میتونینم

 !الل پر پر بشه زبونم

 .تا بغضم رو مهار کنم دمیکش یلرزون نفس



 تالش کنم تا خوب بشم اما دیبا گفتیبهم م یحس هی

 مشکل بزرگت گفتیبهم م یحس هیطرف هم  هی از

 !یانجام بد یکار چیه یتونیو تو نم پوله

 حرف زدن شده بودن اما من تو فکر و مشغول

 خودم غرق بودم.  االتیخ

  

 .شده بودم دینا ام یلیاز خ شتریب یلیخ

 کینزد میآخر زندگ یدارم به روزها کردمیم حس

 .شمیم

 و پتو رو دمیتخت دراز کش یرو یتوجه به کس بدون

 .دمیسرم کش یرو

 انمیچشم باز نکنم تا اطراف گهیبخوابم و د شدیم کاش

 !همه عذاب ندم نیا رو

 که تو گلوم جا خوش یرو محکم با بغض چشمهام

 ...کردم بخوابم یبودم به هم فشردم و سع کرده



 چند روز بعد" "

  

 شده بود شستم و به خودم یدرد دهنم رو که خون با

 .شدم رهیخ نهیآ تو

 .سرفه کردم تا خون باال آوردم نقدریا دوباره

 !همه بد نبود نیا چوقتیو روزم ه حال

 نبود که بعد از اون ییدایبود آ نهیکه تو آ یاون انگار

 .سخت ساخته بودم یروزها

 گود افتاده رشونینداشتن و ز یرمق گهید چشمهام

 .بود

 ..!.موهام

 زشیر یلیروزها خ نیکه عاشقشون بودم ا ییموها

 .داشتن

 ه هابا مرد یادیبود و شباهت ز واریمثل گچ د رنگم

 .داشتم



 دهنم رو خشک رهنمیپ نیو با آست دمیکش یقیعم نفس

 یآکا دنیرفتم که با د رونیو آهسته از اتاق ب کردم

 .سرجام خشک شدم مارستان،یب یصندل یرو

 بلند شد و بهم یصندل یاز رو رتیبا ح دیمن رو د تا

 شد.  رهیخ

  

 کرد؟یم کاریچ نجایا

 و سرم رو دمیخودم اومدم و نگاهم رو ازش دزد به

 .انداختم نییپا

 !دیدیوضع م نیمن رو تو ا دینبا

 :گفت یگرفتها یصدا با

 !سالم -

 !کردمیم دیبا کاریچ دونستمینم

 .دهنم رو قورت دادم و جوابش رو دادم آب

 :مکث گفت با



 .رو تخت، راحت باش نیبش ایب -

 آهسته به یبهش نگاه کردم و با قدمها یرچشمیز

 .تخت رفتم و روش نشستم سمت

 نشست و بهم یصندل یرو د،یکه کش یقینفس عم با

 شد...  رهیخ

  

••-••-••  
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 اومده بود؟ نجایا چرا

 بهش گفته بود؟ یک اصالً 

 .دمیپرس یخشدار یصدا با



 د؟یکنیم کاریچ نجایا -

 :رو تو هم قفل کرد و گفت دستهاش

 ازت نبود و یچند روز بود که خبر تشیواقع -

 ً  نگرانت شدم. گفتم به پدرت زنگ بزنم واقعا

 ...که گفتن یزیبشم که با چ ایرو جو حالت

 کرد و با اندوه ادامه داد.  یمکث

  

 !شکه شدم یلیخ -

 :زدم و گفتم یتلخ پوزخند

 همه براتون مهمن که نیهمه کارمندهاتون ا -

 د؟یکنیم یدلسوز ینجوریا

 :شد و با صداقت گفت رهیچشمهام خ تو

 !نه -

 !تو دلم تکون خورد یزیکردم چ حس

 ریروح و روانم تاث یرو یلیخ یماریب نیکنم ا فکر



 شده بودم و اصالً  یاعصب یلیبود چون خ گذاشته

 .خودم نبود دست

 :گفتم یو لحن تند یحوصلگیب با

 که نجا؟یا یچرا اومد ؟ینیحال خرابمو بب یاومد -

 بشه؟ یچ

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت یدستپاچگ با

 ...من فقط ؟یزنیکه م هیچه حرف نینه ا -

 :باالتر رفت و با خشم گفتم صدام

  ؟یتو فقط چ -

  

 :گفت عیبهم نگاه کرد و سر رتیح با

 !ادیاز دماغت...داره خون م -

 دماغم یرو عیبه خودم اومدم و دستم رو سر کدفعهی

 .گذاشتم

 !ومدیداشت خون م گفت،یم راست



 کنار زیم یرو از رو یدستمال کاغذ یجعبه عیسر

 .برداشت و به سمتم اومد تختم

 :رو روبهروم گرفت و گفت جعبه

 .بردار -

 یورق دستمال جدا کردم و رو هیدست لرزون  با

 .گذاشتم دماغم

 :گرد کرد و دوباره نشست و گفت عقب

 به یو کس ضهیکه مر یهرکس ستیقرار ن -

 طرز نیکردنش بره! ا ریتحق یبرا رهیم ادتشیع

 !دهیمثل شما بع یسندهایاز خانم نو فکر

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 ! یقدر مرموز حرف نزن نیکاش ا -

  

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 زنم؟یگفته من مرموز حرف م یک -



 ...شدم رهیرو بلند کردم و به چشمهاش خ سرم
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 !رنگ بود یچشمهاش عسل امروز

 بود!  اهیآخه اون شب تو رستوران چشمهاش س اما

  

 رنگ چشمهاش خورهینور بهشون م یکنم وقت فکر

 .شهیم روشنتر

 .دمیتکون دادم و پرس نیرو به طرف سرم

 ؟یاومد نجایچرا ا -

 به جلو یزانوهاش گذاشت و کم یرو رو دستهاش



 :شد و گفت لیمتما

 !اومدم بهت کمک کنم -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !ستمیمن محتاج به کمک ن -

 :داد و گفت رونیرو پر صدا ب نفسش

 فرق داره! پدرت بهم گفت که یلیکمک با ترحم خ -

 و اگه ممکنه از شرکت وام نیدار ازیپول ن یکم

 !. من هم گفتم چشمنیبردار

 یو دستمال کاغذ دمیکش میشونیبه پ یدست یکالفگ با

 شده بود، تو سطل آشغال کنار تخت یکه خون رو

 .انداختم

 مکث صاف نشست و گفت:  با

  

 !ینگاه کن زیبه همه چ یمثبتتر دیبا د کمیکاش  -

 بشه. تو با درمان خوب تیزیچ ستین قرار



 .یشیم

 !انگار برام مسخره بودن حرفهاش

 یگوشه ینزدم که لبخند یهم سکوت کردم و حرف باز

 :نشست و گفت لبش

 خبر خوب بهت بدم؟ هی تونمیم -

 سرم رو کج کردم و بهش نگاه کردم که از کنجکاو

 برداشت و به سمتم اومد و یمتوسط یجعبه زیم ریز

 .داد بهم

 !بود؟ هیهد

 ونیکه پاپ یرنگ اهیس یبه جعبه ینگاه متعجب

 :روش زده شده بود کردم و گفتم یقرمز

 ه؟یچ نیا -

 کاپشنش فرو کرد و با باال بیرو تو ج دستهاش

 کرد و یش با سر به جعبه اشارهاه هاشون انداختن

 :گفت



 ! ینیبهتره خودت بب -

  

 جعبه رو باز کردم و درش رو یرو ونیپاپ متعجب

 .کردم باز

 بند رتیکه داخش بود، زبونم از ح یزیچ دنیبا د اما

 !اومد

 !کتاب من بود؟ نی...انیا

 ه؟یسا یپا رد

 :از داخل جعبه برش داشتم و رو بهش گفتم رتیح با

 اما...چطور ممکنه؟ -

 :زد و گفت یلبخند

 بگم خانوم کیخدمتتون تبر دیبا نکهیخب اول ا -

 سرزنده و شهیهم دوارمیام نکهی! دوم اسندهینو

 نکهی! سوم ایباش روزیو موفقتر از د سالم

 یچاپ داد یکه کتابت رو برا یانتشارات صاحب



 هیمنه و بهش سر زدم و گفت داره  یپسرخاله

 که مال دمیچاپ کنه و با پرس و جو فهم یکتاب

 امروز قراره به فروش برسه و نیو هم شماست

 !منم دهیکه کتابت رو خر ینفر نیاول

 ! شدینم باورم

  

 ً  !شدیباورم نم واقعا

 کتاب که االن تو دستمه رمان منه که چاپ نیا یعنی

 شده؟

 ...؟دمیبه آرزوم رس یعنی
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 رو ورق زدم و با اشک شوق گفتم:  صفحاتش

  

 !شهیمن...باورم نم یخدا یوا -

 از یمیکتاب رو بغل کردم که انگار ن یجور هی

 !وجودمه

 !که بچهام از سفر دور برگشته باشه انگار

 و ختنیریم مه هاگون یرو دیمثل مروار اشکهام

 بود که وصف دهیچیتو وجودم پ یحس شوق چنان

 !بود ینشدن

 !شکرت ا،یخدا

 .یمهربون نقدریکه ا شکرت

 شد و زمزمه رهیا لبخند بهم خو ب دیکش یقیعم نفس

 .کرد

 و هم با فروش کتابت یدیهم به آرزوت رس -



 .درمانت یبرا یاریبه دست ب یپول خوب یتونیم

 ازت کنم؟ یخواهش هی شهیم پس

 لبم بود، یکه رو یقیتار و لبخند عم یچشمها با

 .شدم رهیخ بهش

 که یاتفاق افتاد. هم پول نیخدا دوست داره که ا -

 که قراره  یهم وام اد،یفروش کتاب به دستت م از

  

 که پدرت جور کرده یبهت بده، هم پول شرکت

 رو کنار یمنف یحرفه! پس انرژ یلیخ خودش

 بجنگ! چون تو یماریب نیو سرسخت با ا بزار

 !یتجربه کن دیکه با ییاز آروزها یپر هنوز

 .دادنیرو بهم انتقال م بژیحس عج حرفهاش

 :نشست و گفت یصندل یرو

 مادر ،یازدواج کن ،یبرس گهاتید یبه آرزوها -

 !یبش



 یبیکه کرد، با لحن عج یکرد و با تک خندها یمکث

 :گفت

 !گفتمیقبل از ازدواج م دیرو با یعاشق بش -

 .شده بودم رهیبه چشمهاش خ یحرف چیه بدون

 !عشق؟

 یبیکه با نگاه عج یرو صاف کرد و درحال صداش

 :گفت ییرسا یشده بود، با صدا رهیخ بهم

 حدوث و تجدد یعشق خاطرها -

ر  ِ 

 به انتظا ست

 چرا که آنان اکنون هر دو خفتهاند!  نشسته،

  

 .یدر آنسو یو زن یبستر مرد یسو   نیا در

 .بر بام یبر درگاه و تُندبار یتُندباد

 .خفته یو زن یمرد



 .خسته یدر انتظا  ر تکرار و حدوث عشق و

 :گفت شیبلند شد و با برداشتن گوش یصندل یرو از

 به دوارمیرو برات دارم. ام نهایبهتر یآرزو -

 ی. روزایرو بسنج تیو واقع یفکر کن حرفهام

 از پسش بر یتونیتو م یتو راهه ول یسخت

 .خوشحالت کنم یتونسته باشم کم دوارمی. امیایب

 به دیمن حساب کن. شا یرو یخواست یکمک هر

 ایهمکار  هیبه عنوان  ای سیرئ هی عنوان

 !دوست هی...اصالً 

 رونیزد و با گفتن خدافظ، از اتاق ب یکیکوچ یلبخند

 !و در رو بست رفت

 .کتابم نشست یدر برداشته شد و رو یاز رو نگاهم

 ! خوندیهم شاملو م اون

  

 لبم نشست و با عشق صفحات کتابم رو یرو یلبخند



 یرگهام که جار یرو تو یزدم و حس زندگ ورق

 ...بود حس کردم شده
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 امهریبرسام آر

 به یو لپتاپم رو بستم و با خستگ دمیکش یقیعم نفس

 دادم.  هیتک مبل

  

 ً  .خسته شده بودم و سردرد داشتم گهید واقعا

 غر حوصلهیکردم و ب یاخم م،یزنگ گوش یصدا با

 :زدم



 ؟یهست یک گهیتو د -

 گشتم که میمبل دنبال گوش یبسته، با دست رو چشم

 .کردم داشیپ

 چشمهام رو باز کنم، با نکهیداشتم و بدون ا برش

 .جواب دادم یگرفتها یصدا

 بله؟ -

 که بهم زنگ زده بود، یفرد یصدا یمکث کوتاه با

 .اومد

 !سالم استاد -

 سرجام صاف عیچشمهام باز شد و سر کواریاتومات

 .نشستم

 ناشناس یرو از گوشم فاصله دادم و به شماره یگوش

 .کردم نگاه

 آشنا بود!  یلیخ صداش

  



 آرامشه؟ نکنه

 گوشم یرو رو یکردم و دوباره گوش یسرفها تک

 :و گفتم گذاشتم

 !نشناختمتون خوامیسالم عذر م -

 .منتظر جوابش شدم یبا کنجکاو بعد

 :گفت یآروم یصدا با

 .آرامش رادم استاد -

 !ش قلبم باال رفتکردم تپ حس

 :رو به هم فشردم و گفتم چشمهام

 د؟یآهان خانم راد. خوب هست -

 هیمزاحمتون شدم اما  خوامیممنونم. معذرت م -

 !ازتون داشتم یدرخواست

 چشمهام برداشتم که ادامه یرو از رو نکمیع متفکر

 :داد

 اومده و شیبرام پ یمشکل هیمن  تشیواقع -



 .دانشگاه امیب یچند مدت تونمینم

 : دمیپرس متعجب

  

 افتاده؟ ینکرده اتفاق ییچرا؟ خدا -

 !نداره یخوش ادیصداش مشخص بود که حال ز از

 میریدرمانش م یو ما برا ضهیخواهرم مر -

 شش ماه دیسال طول بکشه، شا کی دی! شاآلمان

 مدت زمان چقدره. اما خواستم به نیا دونمینم و

 . اما بعد ازدیبگم که به دانشگاه هم اطالع بد شما

 و گردمیحالش خوب بشه حتماً دوباره بر م نکهیا

 .دمیرو ادامه م لمیتحص

 :و گفتم دمیکش یآه یمکث کوتاه با

 زود حالشون خوب یلیخواهرتون خ دوارمیام -

 ی. اگه مشکلکنمیم یدگی. چشم حتماً رسبشه

 ! نیاومد به خودم زنگ بزن شیپ
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 :گفت یقدردان با

 جبران یروز هیبتونم  دوارمیممنونم! ام یلیخ -

 .امهریآر یآقا کنم

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 با من یانجام بدم! کار تونمیکه م هیتنها کار -

 د؟یندار

 !ممنونم، خدافظ -



 :زمزمه کردم یخشدار یصدا با

 !خدافظ -

 به خودم یپرت کردم و با ناراحت زیم یرو رو یگوش

 .شدم رهیخ نهیآ تو

 سال!  کی

  

 !شمیدلتنگت م یلیمن خ اما

 آرمان بزرگمهر

 شکستهاش که یتخت مامان نشستم و به چهره کنار

 .شدم رهیخ خوندیقرآن م داشت

 تو همون حالت بود که قرآن رو بست و قهیدق چند

 .دیبوس

 :گفت یشد و با لبخند خستها رهیخ بهم

 پسرم؟ یخوب -

 :و سرم رو تکون دادم که گفت دمیکش یقیعم نفس



 یچارهایدختر ب هیداشتن  مارستانیاون روز تو ب -

 نتونست یکشتن! اما طرف در رفت کس یم رو

 . رتشیبگ

  

 .بهش نگاه کردم رتزدهیحرفش ح نیا با

 بود؟ دهیاز کجا شن اون

 :تته پته گفتم با

 مامان؟ یدونیتو...تو از کجا م -

 :رو باال انداخت و گفت شونهاش

 . دورهدمیمنم شن گفتنیپرستارا داشتن م یهمه -

 .شده یبد یزمونه

 شدم و دستم رهیزدم و پوکر بهش خ هیتک یصندل به

 .لبم گذاشتم و تو فکر فرو رفتم یرو رو

 اومدم و به رونیاز فکر ب م،یزنگ گوش یصدا با

 .شدم رهیخ یگوش یصفحه



 !بود نیرامت

 یحرکت از رو هیدادم و با  رونیرو پر حرص ب نفسم

 .رفتم و جواب دادم رونیبلند شدم و از اتاق ب مبل

 بله؟ -

 .دادش اخمهام به شدت تو هم رفت یصدا با

 هان؟  یاحمق چرا کارش رو تموم نکرد یپسره -

  

 .دمیغر یآروم یو با صدا ستادمیا واریخشم کنار د با

 داشت که یلیدل هی! یسر من داد نزن روان -

 !کارش رو تموم کنم نتونستم

 :کرد و گفت یحرص تک خندها با

 اونوقت؟ یلی! چه دللیهه دل -

 :و کالفه گفتم دمیبه گردنم کش یدست

 !شد دایخان داداشت سر و کلهاش پ -

 .و سکوت کرد ومدیازش ن ییصدا



 :هیسا یپا رد

 فصل_دوم #

  

 

••-••-•• 

⁹⁹ 

 :زدم و گفتم یپوزخند

 هوی انیرا یچ یعنی ؟یمنو مسخره کرد نمیبب -

 ...دیبا

 :گفت رتیو با ح دیحرفم پر وسط

 پسر؟ یگیم یدار ی...چیاومد؟ چ انیرا -

 :زدم و گفتم واریبه د یآروم مشت

 که یخودت کرد یاگه منو مسخره نیرامت نیبب -

 دونمیبود و نم نجایا انیرو بخون. را فاتحهات



 از چه قراره! پس ولم کن و برو رد کارت.  هیقض

  

 وارید یرو از رو هامیبعد تماس رو قطع کردم و تک و

 .دمید رشیکه آرامش رو کنار پذ برداشتم

 مارستانیب یرو ازش گرفتم و به سمت محوطه نگاهم

 .کردم حرکت

 .کردم یصداش مکث دنیکنارش که گذشتم، با شن از

 صحبت کردم فقط بله خانوم پرستار با دکترشون -

 .دیبهم بد یمرخص یبرگه هی دیبا

 :سرش رو تکون داد و گفت پرستار

 د؟ی. قراره کجا درمانش رو شروع کنزمیباشه عز -

 .که پف کرده بود، آروم لب زد ییچشمها با

 !آلمان -

 از کنارش عیندونستم و سر زیموندن رو جا گهید

 .گذشتم



 !آلمان؟

 رو از تو گارمیو پاکت س دمیکش مه هایرو داخل ر هوا

 کاپشنم درآوردم.  بیج

  

 لبهام ونیاز پاکت جدا کردم و م گارینخ س کی

 .و با فندکم روشنش کردم گذاشتم

 دادم و به هیبهش زدم و به درخت تک یقیعم پک

 .شدم رهیخ کیتار آسمون

 !شدمیم مونیپش کردمیکه م یاز کار داشتم

 یسلطان دایآ

 نشستم و به یصندل یرو به هم فشردم و رو دستهام

 .شدم رهیخ رونیب

 .و تو الک خودم بودم کردمیصحبت نم یکس با

 . میتا به آلمان بر میشد مایاآلن سوار هواپ نیهم

  



 نگفته بود تا یزیچ یفعالً از جود پاشا به کس آرامش

 !موقعش بگه به

 و مشغول بستن کمربندم شدم که دمیکش یقیعم نفس

 .کنارم نشست آرامش

 میبهش کردم که کتاب و گوش ینگاه مین یچشم ریز

 .پاهام گذاشت یرو رو

 .لبم نشست یرو یکتابم دوباره لبخند دنید با

 ینزد فقط لبخند خستها یلب گفتم که حرف ریز یممنون

 .زد بهم
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 استراحت کنم که با یچشمهام رو ببندم و کم خواستم

 اومد، کالفه چشمهام رو میکه به گوش یامکیپ یصدا

 .کردم باز

 رمز رو زدم؛ با نکهیرو برداشتم و بعد از ا میگوش

 بود، ابروهام متعجب یکه از طرف آکا یامکیپ دنید

 !رفتن باال

 و کنمیآلمان. برات دعا م یریم یدار دمیسالم، شن"

 یخوب بشه و دوباره برگرد عیکه حالت سر دوارمیام

 "! حالت خوبه؟شمونیپ

 .کردم پیزدم و براش تا هیتک یصندل به

 "ن؟یسالم، ممنونم خوبم. شما خوب"

 یشد حس خوب یآرامش پل یکه از گوش یآروم آهنگ

 .بهم القا کرد رو

 چشام یتو نهیشیغم م یپر ایدن نیاز ا یوقت -



 اگه دلت نخواد یحت یشیم یعاشق عاشق

 دل کندن  نیبه آن دل بردن نه به ا نه

  

 عشق یبه جانم کرد جان

 زود یرفتیبود کاش نم یدلم راض کاش

 عشق یدارم کرد غصه

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ممنوع است یدلدادگ

 زود رودیم یاگر بود چه کم بود رفتن عشق

 پر خاطرم ماندهام با خودم چشم تو باورم بود من

 شد وقت رفتن یمن گفت نیجانو ا نیا گفتم

 فاصلم خسته از دل شکستن نیبا دلم غرق ا یشد بد

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر



 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ...ممنوع است یدلدادگ

  ≫ممنوع_رضا بهرام یعاشق≫

  

 سرم یکردم و با درد دستم رو رو یسرفها تک

 .گذاشتم

 خوب جا خوش یلیکه تو سرم بود انگار خ یتومور

 !بود کرده

 هیکه کنارم بود تک یسرم رو به پنجرها یناراحت با

 .شدم رهیخ رونیو به ب دادم

 پرواز رو شروع میخوایمهماندار که گفت م یصدا با

 .زدم یلبخند محو م،یکن

 احساس تونستمیتو دل آسمون و م رفتمیم حداقل

 .به خدا داشته باشم یکترینزد



 .بلند شد نیزم یاز رو مایبعد، هواپ قهیدق چند

 اومد نگاهم رو از میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 .شدم رهیخ یآسمون گرفتم و به گوش یرو

 ممکنه ی! راستدای. منم خوبم آیخداروشکر که خوب"

 ".سر بزنم بهت

 :لب گفتم ریابروم رو باال انداختم و ز یتا هی

  ؟یچ یعنی ؟ی! بهم سر بزندا؟یآ -

  

 .آنتن نداشتم گهیکنم اما د پیتا یامیبراش پ خواستم

 هم گذاشتم که دست یکردم و چشمهام رو رو یپوف

 :دستم نشست و گفت یرو آرامش

 !شهیدرست م زیهمه چ -

 .ش وارد کردمبه دست ینگفتم فقط فشار یزیچ

••-••-•• 
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 استراحت کنم که با یچشمهام رو ببندم و کم خواستم

 اومد، کالفه چشمهام رو میکه به گوش یامکیپ یصدا

 .کردم باز

 رمز رو زدم؛ با نکهیرو برداشتم و بعد از ا میگوش

 بود، ابروهام متعجب یکه از طرف آکا یامکیپ دنید

 !رفتن باال

 و کنمیآلمان. برات دعا م یریم یدار دمیسالم، شن"

 یخوب بشه و دوباره برگرد عیکه حالت سر دوارمیام

 "! حالت خوبه؟شمونیپ

 .کردم پیزدم و براش تا هیتک یصندل به



 "ن؟یسالم، ممنونم خوبم. شما خوب"

 یشد حس خوب یآرامش پل یکه از گوش یآروم آهنگ

 .بهم القا کرد رو

 چشام یتو نهیشیغم م یپر ایدن نیاز ا یوقت -

 اگه دلت نخواد یحت یشیم یعاشق عاشق

 دل کندن نیبه آن دل بردن نه به ا نه

 عشق  یبه جانم کرد جان

  

 زود یرفتیبود کاش نم یدلم راض کاش

 عشق یدارم کرد غصه

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ممنوع است یدلدادگ

 زود رودیم یاگر بود چه کم بود رفتن عشق



 پر خاطرم ماندهام با خودم چشم تو باورم بود من

 شد وقت رفتن یمن گفت نیجانو ا نیا گفتم

 فاصلم خسته از دل شکستن نیبا دلم غرق ا یشد بد

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ...ممنوع است یدلدادگ

 ≪ممنوع_رضا بهرام یعاشق≫

 سرم یکردم و با درد دستم رو رو یسرفها تک

 . گذاشتم

  

 خوب جا خوش یلیکه تو سرم بود انگار خ یتومور

 !بود کرده

 هیکه کنارم بود تک یسرم رو به پنجرها یناراحت با

 .شدم رهیخ رونیو به ب دادم



 پرواز رو شروع میخوایمهماندار که گفت م یصدا با

 .زدم یلبخند محو م،یکن

 احساس تونستمیتو دل آسمون و م رفتمیم حداقل

 .به خدا داشته باشم یکترینزد

 .بلند شد نیزم یاز رو مایبعد، هواپ قهیدق چند

 اومد نگاهم رو از میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 .شدم رهیخ یآسمون گرفتم و به گوش یرو

 ممکنه ی! راستدای. منم خوبم آیخداروشکر که خوب"

 ".سر بزنم بهت

 :لب گفتم ریابروم رو باال انداختم و ز یتا هی

 ؟یچ یعنی ؟ی! بهم سر بزندا؟یآ -

 آنتن نداشتم.  گهیکنم اما د پیتا یامیبراش پ خواستم

  

 هم گذاشتم که دست یکردم و چشمهام رو رو یپوف

 :دستم نشست و گفت یرو آرامش



 !شهیدرست م زیهمه چ -

 .به دستش وارد کردم ینگفتم فقط فشار یزیچ

 :هیسا یپا رد
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 استراحت کنم که با یچشمهام رو ببندم و کم خواستم

 اومد، کالفه چشمهام رو میکه به گوش یامکیپ یصدا

 .کردم باز

 رمز رو زدم؛ با نکهیرو برداشتم و بعد از ا میگوش

 بود، ابروهام متعجب یکه از طرف آکا یامکیپ دنید

 !رفتن باال

 و کنمیآلمان. برات دعا م یریم یدار دمیسالم، شن"



 یخوب بشه و دوباره برگرد عیکه حالت سر دوارمیام

 "! حالت خوبه؟شمونیپ

 .کردم پیزدم و براش تا هیتک یصندل به

 "ن؟یممنونم خوبم. شما خوبسالم، "

 یشد حس خوب یآرامش پل یکه از گوش یآروم آهنگ

 .بهم القا کرد رو

 چشام یتو نهیشیغم م یپر ایدن نیاز ا یوقت -

 اگه دلت نخواد  یحت یشیم یعاشق عاشق

  

 دل کندن نیبه آن دل بردن نه به ا نه

 عشق یبه جانم کرد جان

 زود یرفتیبود کاش نم یدلم راض کاش

 عشق یدارم کرد غصه

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع



 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ممنوع است یدلدادگ

 زود رودیم یاگر بود چه کم بود رفتن عشق

 پر خاطرم ماندهام با خودم چشم تو باورم بود من

 شد وقت رفتن یمن گفت نیجانو ا نیا گفتم

 فاصلم خسته از دل شکستن نیبا دلم غرق ا یشد بد

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ...ممنوع است یدلدادگ

  ≫ممنوع_رضا بهرام یعاشق≫

  

 سرم یکردم و با درد دستم رو رو یسرفها تک

 .گذاشتم

 خوب جا خوش یلیکه تو سرم بود انگار خ یتومور



 !بود کرده

 هیکه کنارم بود تک یسرم رو به پنجرها یناراحت با

 .شدم رهیخ رونیو به ب دادم

 پرواز رو شروع میخوایمهماندار که گفت م یصدا با

 .زدم یلبخند محو م،یکن

 احساس تونستمیتو دل آسمون و م رفتمیم حداقل

 .به خدا داشته باشم یکترینزد

 .بلند شد نیزم یاز رو مایبعد، هواپ قهیدق چند

 اومد نگاهم رو از میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 .شدم رهیخ یآسمون گرفتم و به گوش یرو

 ممکنه ی! راستدای. منم خوبم آیخداروشکر که خوب"

 ".سر بزنم بهت

 :لب گفتم ریابروم رو باال انداختم و ز یتا هی

  ؟یچ یعنی ؟ی! بهم سر بزندا؟یآ -

  



 .آنتن نداشتم گهیکنم اما د پیتا یامیبراش پ خواستم

 هم گذاشتم که دست یکردم و چشمهام رو رو یپوف

 :دستم نشست و گفت یرو آرامش

 !شهیدرست م زیهمه چ -

 .به دستش وارد کردم ینگفتم فقط فشار یزیچ

••-••-•• 

 فصل_دوم#

 

••-••-•• 

¹⁰⁰  

  

 استراحت کنم که با یچشمهام رو ببندم و کم خواستم

 اومد، کالفه چشمهام رو میکه به گوش یامکیپ یصدا

 .کردم باز



 رمز رو زدم؛ با نکهیرو برداشتم و بعد از ا میگوش

 بود، ابروهام متعجب یکه از طرف آکا یامکیپ دنید

 !رفتن باال

 و کنمیآلمان. برات دعا م یریم یدار دمیسالم، شن"

 یخوب بشه و دوباره برگرد عیکه حالت سر دوارمیام

 "حالت خوبه؟! شمونیپ

 .کردم پیزدم و براش تا هیتک یصندل به

 "ن؟یسالم، ممنونم خوبم. شما خوب"

 یشد حس خوب یآرامش پل یکه از گوش یآروم آهنگ

 .بهم القا کرد رو

 چشام یتو نهیشیغم م یپر ایدن نیاز ا یوقت -

 اگه دلت نخواد یحت یشیم یعاشق عاشق

 دل کندن نیبه آن دل بردن نه به ا نه

 عشق  یه جانم کردب جان

  



 زود یرفتیبود کاش نم یدلم راض کاش

 عشق یدارم کرد غصه

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ممنوع است یدلدادگ

 زود رودیم یاگر بود چه کم بود رفتن عشق

 پر خاطرم ماندهام با خودم چشم تو باورم بود من

 شد وقت رفتن یمن گفت نیجانو ا نیا گفتم

 فاصلم خسته از دل شکستن نیبا دلم غرق ا یشد بد

 یوانگیممنوع د یممنوع زندگ یبعد تو عاشق دگر

 است ممنوع

 بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دگر

 ...ممنوع است یدلدادگ

 ≪ممنوع_رضا بهرام یعاشق≫



 سرم یکردم و با درد دستم رو رو یسرفها تک

 . گذاشتم

  

 خوب جا خوش یلیکه تو سرم بود انگار خ یتومور

 !بود کرده

 هیکه کنارم بود تک یسرم رو به پنجرها یناراحت با

 .شدم رهیخ رونیو به ب دادم

 پرواز رو شروع میخوایمهماندار که گفت م یصدا با

 .زدم یلبخند محو م،یکن

 احساس تونستمیتو دل آسمون و م رفتمیم حداقل

 .به خدا داشته باشم یکترینزد

 .بلند شد نیزم یاز رو مایبعد، هواپ قهیدق چند

 اومد نگاهم رو از میکه به گوش یامکیپ یصدا با

 .شدم رهیخ یآسمون گرفتم و به گوش یرو

 ممکنه ی! راستدای. منم خوبم آیخداروشکر که خوب"



 ".سر بزنم بهت

 :لب گفتم ریابروم رو باال انداختم و ز یتا هی

 ؟یچ یعنی ؟ی! بهم سر بزندا؟یآ -

 آنتن نداشتم.  گهیکنم اما د پیتا یامیبراش پ خواستم

  

 هم گذاشتم که دست یکردم و چشمهام رو رو یپوف

 :دستم نشست و گفت یرو آرامش

 !شهیدرست م زیهمه چ -

 .به دستش وارد کردم ینگفتم فقط فشار یزیچ

••-••-•• 

 فصل_دوم#

 

••-••-•• 

¹⁰¹ 



 آرامشراد

 دو_هفته_بعد #

  

 .و کنار مامان نشستم دمیکش یقیعم نفس

 :بهش کردم و لب زدم ینگاه مین

 حرف یزیچ هیباهات در مورد  خواستمیمامان م -

 !بزنم

 و با دیابروش رو باال انداخت و به سمتم چرخ یتا هی

 :گفت یکنجکاو لحن

 .بگو زمیعز شنومیباشه، م -

 .انداختم نییرو صاف کردم و سرم رو پا صدام

 کردم سیکردن حرفهام لبهام رو خ نیسبک سنگ با

 :گفتم و

 با هم در هیمدت کوتاه هیخب پاشا...من و پاشا  -

 !میارتباط



 گرد شده از فرط یشد و با چشمها رهیبهم خ متعجب

 .بهم نگاه کرد تعجب

 !همه تعجب کنه نیداشتم ا توقع

 گفت:  رتیبار پلک زد و با ح چند

  

 آرامش؟ یکنیم یشوخ -

 تکون نیرو به هم فشردم و سرم رو به طرف دستهام

 .دادم

 بهیعج کمی دونمی. مکنمینم ینه مامان شوخ -

 !هیخوب یلیپسر خ کنمی...خب حس میول

 .لبش نقش بست یگوشه یمحو یلیخ لبخند

 :دیپرسدستهام گذاشت و  یرو رو دستش

 !ن؟یچند وقته با هم -

 :گفتم یریسر به ز با

 !ادینم ادمی قیکوتاهه. دق یلیخ -



 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 هی! پاشا پسر خوبیکن درست انتخاب کن یسع -

 !به حرف دلت گوش کن. مثل من نباش ی. ولآره

 زد و با فشردن دستهام از کنارم یبعد لبخند تلخ و

 .شد و به سمت اتاق رفت بلند

 !خوردیگوشم زنگ م یتو یه حرفش

 مثل من نباش"! "

  

 دادم و هیو سرم رو به مبل تک دمیکش یپوف یکالفگ با

 .رو بستم چشمهام

 .باشه نمونیب یراز خواستمیگفتم چون نم بهش

 بود پاشا با تو چه دهیجاش هم که نپرس نیهم تا

 یلیخودش خ کنهیکمک م دایداره که داره به آ ینسبت

 !بود

 :انداختم و زمزمه کردم ینگاه میساعت ن به



 !ستین یخبر چیدو هفته گذشت و هنوز ه -

 دایو درمان آ میاومده بود ایتالیهفته بود که به ا دو

 .میشروع کرده بود رو

 نگران یلیمن رو خ نینشده بود و ا جادیا یرییتغ

 .کردیم

 رو امیبرش داشتم و متن پ م؛یگوش امکیپ یصدا با

 .از طرف پاشا بود خوندم که

"!Te me manques" 

 :ابروم رو باال انداختم و لب زدم یتا هی متعجب

  ؟یچ یعنی نیاآلن ا -

  

 شیمعن دنیتو گوگل ترجمهاش کردم و با د عیطر

 .لبم نشست یرو یقیعم لبخند

 !"یتو از من گم شد"

 :برام اومد که خوندمش یامکیپ دوباره



 همون دلم برات تنگ ،یخوند شویکه معن هیآره اون"

 میگیم نیا یما به جا ییایتالیاما به زبون ا شدهست

 ."بانو ری! شبت بخیاز من گم شد تو

 رو به قلبم چسبوندم و از یکردم و گوش یخندها تک

 .شدم رهیخ رونیبزرگ هتل به ب یه هاپنجر

 ..!.یاز من گم شد تو

••-••-•• 
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 یسلطان دایآ

 کردم و زیتم یسرفه دور دهنم رو با دستمال کاغذ با



 .زدم هیسرم رو به تخت تک حالیب

 به هم مارستانیالکل ب یبو نیداشت از ا گهید حالم

 !خوردیم

 ترک خوردهام رو به هم فشردم و به دور و یلبها

 .شدم رهیخ برم

 .رو خاروندم و نگاهم به کتابم افتاد میشونیپ

 رونیب یوصلگیب نیا بخونمش تا بلکه از خواستم

 .اما منصرف شدم امیب

 !ده بار خونده بودمش کیاومده بودم نزد یوقت از

 .بودمیم دیبه فکر چند تا کتاب جد دیبا

 امیپ میرو تو حدقه سرم چرخوندم که به گوش چشمهام

 . اومد

  

 رو باز میبرش داشتم و قفل گوش یعسل یرو از

 .کردم



 !کردم دایپ یبیحس عج ،یاسم آکا دنید با

 .رو باز کردم و مشغول خوندن شدم امیتعجب پ با

 گرفته است یمرا و تورا و اجداد ما را به باز نیزم"

 آغاز لیف یاکنون به انتظار آنکه اسرا  شلخته

 زی! اما من آنگاه نستیزدن ن شخندیبه از ن چیه شود

 ن  ایحالجان، چرا که م یبه گونه یحت دیجنب بنخواهم

 !"دارم میتماناخوش  یسرنا را بس ُسازها

 .گلوم رو گرفت یبد بغض

 !شاملو بود یاز شعرها کهیت هی...نیا

 تا دمیکش یقیرو به هم فشردم و نفس عم چشمهام

 .بغضم رو مهار کنم بتونم

 یشده بودم که حت یلعنت یماریب نیا ریدرگ نقدریا

 !رو فراموش کرده بودم خودم

 حال و یرو یماریب نیدست من نبود چون ا اما

 . زاشتیم ریتاث یلیخ میعصب ستمیو س احوالم



  

 کیتا بهم نزد کردیم یهمه داشت سع نیا یآکا چرا

 بشه؟

 تونستمیسخت م یلیبعد از اون اتفاقات گذشته خ من

 و قلب بدبختم رو به ادین یاعتماد کنم که کس یکس به

 !رهینگ یباز

 ؟یچ ختیرو بهم ر یبهش فرصت دادم و همه چ اگه

 !میضیوضع مر نیهم با ا اون

 به در اتاقم یفرستادم که تقها رونیرو با شدت ب نفسم

 .خورد

 گفتم که در باز شد و آرامش داخل یآروم دییبفرما

 .اومد

 زد و به سمتم اومد و کنارم نشست...  یلبخند دنمید با

  

••-••- 
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 :دستش گرفت و گفت یرو تو دستم

 ؟یخوب -

 :سرم رو تکون دادم که گفت یمکث کوتاه با

 یقراره برا یدرمان یمیش گهید یبعد چهار جلسه -

 .عملت کنن تومورت

 :نگفتم که گفت یزیچ

 ؟یستیخوشحال ن -

 :گفت یدلخور ینشون ندادم که با کم یهم واکنش باز

 ؟یزنیخب چرا حرف نم -



 شدم و گفتم:  رهیخ بهش

  

 یگردیخوب گوش کن! بر م گمیم یزیچ هی -

 و سراغ من هم تیسراغ زندگ یریم رانیا

 !یاینم

 با تعجب تک کدفعهیشد و  رهیبهم خ رتیح با

 :کرد و گفت یخندها

 حرف؟ نیا یچ یعنی...عنـی ه؟یمنظورت چ -

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 تویبخاطر من از زندگ ستیالزم ن نکهیا یعنی -

 درست رو رانیا یگردی! بر میبزن کارت

 .گردمی. منم هر وقت خوب شدم بر میخونیم

 :مبل کنار تخت بلند شد و گفت یخشم از رو با

 همه مدت نیا ؟یزنیحرف مسخره م یچرا دار -

 جا شروع هیکردم تا بتونم درمانت رو  کمکت



 چرا ران؟یبرگردم ا یگیبعد تو به من م میکن

 ؟یخودخواه نقدریا

 پیتا یآکا یبرا یامیکه پ ینشستم و درحال صاف

 گفتم:  کردم،یم

  

 مورد نی. در استمیمورد خودخواه ن نیدر ا -

 که گذاشتم تو و مامانت از کار و خودخواهم

 .! رو حرف من حرف نزن آرامشدیفتیب تونیزندگ

 .و اصالً هم نگران من نباش رانیا برگرد

 :بگه که گفتم یزیچ خواست

 دیبا گهید ی! ولیچون خواهرم ،ینگرانم دونمیم -

 از ترم دانشگاهت عقب ی. کلیبرس تیزندگ به

 ده سال طول بکشه تا من خوب دی! شایموند

 و نجایا یبمون دینشدم. تو با دیاصالً شا بشم،

 !دمیمن اجازه نم رینخ ؟یو بساز یبسوز



 .ارسال کردم یآکا یرو دوباره خوندم و برا امیپ

 !"یزدیهمه مرموز حرف نم نیکاش ا"

 بهم نگاه کنه، با خشم از اتاقم نکهیبدون ا آرامش

 !دیدستم لرز یتو یرفت که گوش رونیب

 :و جواب دادم دمیکش یقیعم نفس

 بله؟ -

 :گفت یخش دار یصدا با

 سالم!  -

  

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 ؟یداشت یسالم، کار -

 !شدیرفته رفته داشت گرفتهتر م صداش

 ؟یخوب -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !فکر نکنمخوب؟  -



 !ستمیمنم خوب ن -

 .موند رهیخ رونیاز پنجره به ب نگاهم

 :کردم زمزمه

 چرا؟ -

 !که زد، حس کردم نفسم بند اومد یحرف با

 !چون دلم برات تنگ شده -

 بزنم اما یحرف هیرو باز و بسته کردم تا  دهنم

 .!.. نتونستم
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 :و ادامه دادحرفش ر یمکث کوتاه با

 بهت امیراحت ب تونمیو نم ییبرام سخته تو اونجا -

 !زنمیبزنم. من...بهت گفته بودم بهت سر م سر

 :گفتم یآروم یلیخ یبا صدا ناخودآگاه

 ؟یآکا یگیم یدار یچ -

 :درکش کنم، گفت تونستمیکه نم یحس با

 !نمتیبیم یفقط...به زود یچیمن...ه دای..!. آیآکا-

 بعد تماس رو قطع کرد!  و

  

 به بوق اشغال شده گوش دادم و با خودم متعجب

 :گفتم

 همه نیچرا ا کنه؟یمرموز رفتار م نقدریچرا ا -

 درکش کنم؟ تونمیچرا نم ب؟یعج

 یدستم رو رو یرو کنار گذاشتم و با نفس تنگ یگوش

 .گذاشتم و چشمهام روبستم سرم



 !فتادیاتفاق نم ییهوی یهمه چ نقدریا کاش

 .که به آرامش زدم از ته دلم بود ییحرفها

 !عالفم باشه یکس خواستیدلم نم من

 تا برن و فقط بابا گفتمیبه خانوادمم م دیشا یحت

 !بهتر بود موندیم کنارم

 !قراره حالم خوب بشه یمعلوم نبود من ک چون

 !زدمیحرف م تینبودم فقط داشتم از واقع دیام نا

 تمیاذ یداشت حساب دوباره شروع شده بود و سردردم

 !کردیم

 . دمیخوابیم یبود کم بهتر

  

 یو چشمهام رو بستم و سع دمیتخت دراز کش یرو

 ..!.فکر نکنم و چند ساعت بخوابم یزیبه چ کردم

 اخوان یآکا

 .رو برداشتم و باند رو روشن کردم کنترل



 موهام فرو کردم و یو بغض دستم رو ال تیاعصبان با

 .انداختم نییرو پا سرم

 بغض گلوم رو د،یچیآهنگ که تو گوشم پ یصدا

 .گرفت

 ...توام دلت تنگ شد نه؟یچه بارون قشنگ -

 ...هنوز باورم نشدهیهنوز باورم نشده رفت من

  ایخوابیب نیا لیهر شب برام دل یشد

  

 امیدلتنگ مونهیجات م یگفتم بر بهت

 تو رو یبره اون همه حرفا ادمی یچجور

 منو یشناسیکه نم ییتو ادتمیهنوز به  من

 بدون بارونش منم یباش یهر آسمون ریز

 ارومش نکرد یشکیرو جز تو ه وونهیدل د نیا

 منو با نگات یکشیقلبه چشات م بدتره

 ...ادیبه  یاریکه نم ییتو ادتمیهنوز به  من



 ≪انیقادر ی_علیباش یرهرآسمونیز≫

••-••-•• 

 فصل_دوم#

 

••-••-••  

  

¹⁰⁵ 

 شکست و با خشم از جام بلند شدم و گلدون بغضم

 .پرت کردم نیزم یرو رو زیم یرو

 ...بشم که یعاشق کس دیبا چرا

 .و اشکهام رو پاک کردم ستادمینفس زنان ا نفس

 !نرم تونمیبرم نه م تونمیم نه

 ششهیدلم پ یزیاز هر چ شتریبرم ب خوادیم دلم

 ...یول



 براش یو داداش هم مشکل یرفته مسافرت کار بابا

 .اومده شیپ

 کردم؟یم دیبا کاریچ

 !شدیکه نم کردمیم لیهم شرکت رو تعط اگه

 زانوم ینشستم و دستم رو رو نیزم یرو یناراحت با

 .گذاشتم

  کردم؟یم کاریچ دیبا

  

 به اسم طرف نگاه نکهیبدون ا م،یزنگ گوش یصدا با

 .جواب دادم کنم

 بله؟ -

 .صدام چشمهام رو محکم به هم فشردم دنیشن با

 کرده هیشدت گرفته بود و مشخص بود که گر به

 .بودم

 :بود که با تعجب گفت داداش



 ؟یآکا یسالم! خوب کیعل -

 :و با صاف کردن صدام گفتم دمیبه چشمهام کش یدست

 ؟یداشت یسالم، خوبم آره. کار -

 :گفت یمکث کوتاه با

 ؟ییکجا -

 :گفتم یحوصلگیب با

 ...شرکتو ندارمـ یآلن حوصلها -

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 ؟ییگفتم کجا -

 گفتم:  حوصلهیب

  

 !خونهام یچیه -

 :خش خش اومد و بعد گفت یصدا یکم

 باهات حرف دارم. چند مدته امیخب بمون م لهیخ -

 !شده یچ یبد حیتوض دیبا یختیبه هم ر یلیخ



 :کردم و کالفه گفتم یپوف

 !باشه فعالً  -

 بعد تماس رو قطع کردم که چشمم به بک گراند و

 .افتاد میگوش

 .لبم نشست یرو یمحو لبخند

 یواشکیتو شرکت بود ازش  یروز وقت هیبود که  دایآ

 .انداخته بودم عکس

 که یدلم رو باختم به دختر یچطور دونمینم هنوزم

ً یدق  !خود منه قا

 ختیبد به هم ر یلیسرطان گرفت من رو خ نکهیا یول

 .امیهنوز هم نتونستم باهاش کنار ب و

 خودم دارم یول زنمیکننده م دواریام یحرفها بهش

 ! کنمیدق م یدینا ام از

  

 تا باهاش حرف بزنم و بهش بگم که ادیداداش ب دیبا



 .برم دیبا

 !شمیواقعاً دارم دق مرگ م شیاز دور گهید

 به هویهمه برام مهم شد و  نیچرا ا فهممینم هنوزم

 !بوم دمیاومدم و د خودم

 ...شدم عاشقش
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 .به روش زدم و محکم بغلش کردم یلبخند

 میتصم یبود که دلخوره و ناراحت، ول مشخص

 .رو گرفته بود درست



 :گوشش زمزمه کردم ریز

 برام از هر تتی. موفقیکنیم یکار درستو دار -

 و گردمیمهمتره. منم...اگه خوب بشم بر م یزیچ

 ..آم البته فکر کنم شمامیکنیم یبا هم زندگ دوباره

 !یاز من جدا بش قراره

 .نگفت یزیبه بازوم زد و چ یمشت

 :زمزمه کرد یناراحت با

 منم بعد یگردیزود و بر م یلیخ یشیتو خوب م -

 . هرچند جز زور گفتنگردمیمدت دوباره بر م هی

 .ینکرد یکار بازم

 جلو هیکردم و ازش جدا شدم که سا یتلخ یخندها تک

 :و گفت اومد

 یزودتر حالت بهتر بشه و دوباره برگرد دوارمیام -

 . تیزندگ سر

  



 بهش گفتم که بغلم کرد و بعد از چند لحظه یممنون

 .رفت عقب

 نجایبرم، ا رونیب مارستانیاز ب تونستمیمن نم چون

 .اومده بودن یخدافظ یبرا

 چون من به شدت به آرامش رانیبود برگردن ا قرار

 .کردمیم اصرار

 کردن و همراه با پاشا، از اتاق یهمه خداحافظ از

 .رفتن رونیب

 ...بود ینگاه آخر آرامش پر از غم و ناراحت یول

 اخوانیآکا

 .دمیپشت گردنم کش یو دست دمیکش یقیعم نفس

 نجایا دایکه آ یمارستانیاز آرامش خانم آدرس ب قبالً 

 آدرس رو بلد بودم.  گهیرو گرفته بودم و د بود

  

 داشتم یبیبودم و حال غر مارستانیب یهم جلو اآلن



 !هنوز زوده ایبرم داخل  که

ً یبودم مستق دهیکه رس یاز وقت چون  اومده بودم ما

 .مارستانیب

 انداختم و داخل ینگاه میکه دستم بود ن ییکادو به

 .شدم مارستانیب محوطه

 از پرستار یسیرفتم و با زبان انگل رشیپذ سمت به

 که بهم گفت و با دمیو شماره اتاقش رو پرس دایآ اسم

 .به سمت اتاقش راه افتادم مکث

 مقابل اتاقش یکنارش نبود چون کس یکنم کس فکر

 .نبود

 ابروم رو باال انداختم و با استرس لبهام رو یتا هی

 به در زدم و منتظر جوابش یهم فشردم و تقها به

 .شدم

 یبودم وقت دواریو ام امینگفته بودم که قراره ب بهش

 !خوشحال بشه نتمیبب



 یزود نیبه ا یتا از احساساتم بهش بگم ول اومدم

 ... نه

  

 !بعد شدمیاز احساسش مطمئن م دیبا

 :گفت یفیضع یصدا با

.Welcome - 

 تاقرو مشت کردم و در رو باز کردم و وارد ا دستم

 که با بلند کردن سرش بهم نگاه کرد اما چنان شدم

 !بود یدنیاون موقع د افشیکرد که ق تعجب

 زدم و به سمتش حرکت کردم که با یپر استرس لبخند

 :پته گفت تته

 ..؟یکنیم کاری...چنجایتو...تو ا -

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 .منم خوبم یسالم خانوم! مرس -

 بزنه اما یرو چند بار باز و بسته کرد تا حرف دهنش



 که یایو کتاب و شاخه گل رز مشک دمیخند کوتاه

 :بود، به سمتش گرفتم و گفتم دستم

 !سندهینو نیبه خوش قلب تر میتقد -

 رهینگاهش رو ازم گرفت و به کتاب و گل خ متعجب

 . شد

  

 ً  نیکه من ا دونهیاز کجا م گفتیبا خودش م حتما

 ام؟یشاملو رو نخوندم و عاشق رز مشک کتاب

 لرزون کتاب و گل یزدم که با دستها یپر رنگ لبخند

 :ازم گرفت و گفت رو

 !بگم دیبا یچ دونمیواقعاً از بس تو شکم نم -

 :کنارش اشاره کردم و گفتم به

 نم؟یبش تونمیم -

 .مثبت تکون داد یرو به معن سرش

 :گفتم نشستم،یکه کنارش م یحال در



 جواب نمانده یب یزندگ ادیزمان فر چیکجا ه چیه -

 . از دور بهدهمیدور گوش م ی! به صداهااست

 .دهندیمن گوش م یصدا

 زد و همراه من با لبخند شروع به یمحو لبخند

 :کرد خوندن

 قلب خوب ستیجواب ن یمن ب ادیمن زندهام، فر -

 !من است ادیجواب فر تو

 به روش زدم که گفت:  یمهربون لبخند

  

 !و اآلن در خدمتم شتیپ امیگفته بودم م -

 .نزد یانداخت و حرف نییرو با خجالت پا سرش

 !آوردیقلبم رو به درد م دهاشیرنگ پر صورت

 کم پشت شده یلیخوش رنگش...خ ییطال یموها

 !بود

 :کردم حال بدم رو بروز ندم فقط زمزمه کردم یسع



 حالت بهتره؟ -

 یکه گل رو بو م یو درحال دیبه جلد کتاب کش یدست

 :گفت کرد،

 !خوب شدم یلیخ نایا دنیاگه بد هم بود با د -

 :گفتم طنتیش با

 نا؟یا دنیفقط با د یعنیآهان  -

 :گفت یگونها دینازک کرد و با لحن تاک یچشم پشت

 !نایبله فقط هم -

 یزیشدم و چ رهیزدم و بهش خ ییدندون نما لبخند

 . نگفتم

  

 خوش رنگش تنگ یچشمها دنید یدلم برا چقدر

 ...بود شده

 #_رادآرامش

 چشمهام برداشتم و به دانشگاه یرو از رو نکمیع



 .کردم نگاه

 و با مکث وارد دانشگاه شدم و به دمیکش یقیعم نفس

 .کالسم قدم برداشتم سمت

 و متعجب بهم نگاه گشتنیبه سمتم بر م همه

 .کردنیپچ پچ م شونیلب با بغل دست ریو ز کردنیم

 !کردمیمنم اگه بودم تعجب م خب

 بودم ومدهیبود که ن میماه و ن کیبه  کینزد چون

 .دانشگاه

 ینگاه میکالس رو باز کردم و وارد شدم که همه ن در

 از دخترا که ته کالس نشسته بود، یکیانداختن و  بهم

 :گفت

  ؟یاوه سالم آرامش، خوب -

  

 جوابش رو بدم ما نگاهم روش قفل تفاوتیب خواستم

 .شد



 ...نی...انمیکن بب صبر

 :زدم و به سمتش رفتم و گفتم یمحو لبخند

 تو؟ ی! خوبنیسالم الو -

 :به روم زد و به کنارش اشاره کرد و گفت یلبخند

 ؟یستیوقته ن یلیآره خوبم. دختر چرا خ ن،یبش -

 :گفتم یقینشستم و با نفس عم یصندل یرو کنارش

 اومده بود شیبرام پ یچند تا مشکل جد هیخب... -

 .دانشگاه امیب نتونستم

 :تفکر سرش رو تکون داد و گفت با

 !حل شده باشن دوارمیعه، ام -

 مین هیزدم و به جلو برگشتم و به بق یتلخ لبخند

 آرمان قفل ینگاهم رو شهیانداختم که مثل هم ینگاه

 . شد

  

 که رمیرو مشت کردم و خواستم رو ازش بگ دستم



 لبش سرش رو به یند گوشهلبخ هیشد و با  رهیخ بهم

 .خم کرد یکم نییپا

 !دادیداشت سالم م مثالً 

 نشون ندادم که در کالس باز شد و همه به یواکنش

 .میاستاد بلند شد احترام

 :رفت و گفت زیکالفه به سمت م یلیخ افهیبا ق استاد

 .ه هابچ دینیسالم ممنون، بش -

 :گفت یطونیاز پسرا با لحن ش یکی

 !دوباره برگشته ه هااز بچ یکیاستاد  -

 :و بلند کرد و به پسره نگاه کرد و گفت سرش

 ؟یک -

 پسره که اسمش فرهاد بود به من اشاره کرد و همون

 :گفت

 !خانوم راد -

 . دیرد نگاه فرهاد رو گرفت و به من رس برسام



  

 بگه یزیشد و با تعجب خواست چ رهیبهم خ رتیح با

 !نتونست اما

 :به خودش اومد و گفت کدفعهی

 .خوامیعذر م -

 که صحبت یدر آورد و در حال بشیرو از ج شیگوش

 .رفت رونیاز کالس ب کرد،یم

 زدم و هیتک میابروم رو باال انداختم و به صندل یتا هی

 :گفتم نیبه الو رو

 که نبودم رو بهم یمدت نیا یه هاجزو شهیم نیالو -

 ؟یبد

 :رو تکون داد و گفت سرش

 میجا قرار بزار هیروز  هی یخوایره البته! مآره آ -

 .ارمیموقع برات ب اون

 میباشه تکون دادم که گوش یرو با مکث به معن سرم



 .دیکاپشنم لرز بیج تو

 یک نمیدرش آوردم و بهش نگاه کردم تا بب بمیج از

 زدم.  یاسم پاشا لبخند محو دنیداده که با د امیپ

  

 "دنبالت؟ امیب شهیکالست تموم م یک"

 :کردم و تو دلم با خودم گفتم یمحو اخم

 زه؟یریم امشیخشن بودن از لحن پ نقدریچرا ا -

 :کردم پیبراش تا لیم یب

 !دو ساعت بعد -

 گاشتم و با اخم به تخته زل بمیرو تو ج میبعد گوش و

 .زدم

 :در باز شد و برسام داخل شد و گفت دوباره

 خانوم راد یبود. راست یتلفن مهم هی خوامیعذر م -

 .گمیرو خوش آمد م برگشتتون

 .جوابش رو بدم یکردم با لحن گرم یسع



 !دیممنونم استاد لطف دار یلیخ -

 یرو یبیعج یرو تکون داد و با رفتار کم سرش

 :نشست و گفت شیصندل

 درس از کجا مونده؟ ه هاخب بچ -

 انگار داره نگاهش رو گفتیبهم م یحس هیمدت  تمام

 ! دزدهیم ازم

  

 کنم رونیرو از سرم ب دایفکر پاشا و آ کردمیم یسع

 .چند ساعتم که شده به درس خوب گوش بدم یبرا و

 !عقب بودم یاآلنشم کل نیهم

 فکر نکنم و حواسم رو به یزیبه چ گهیکردم د یسع

 ...جمع کنم درس

*** 

 #_بزرگمهرآرمان

 .شدم رهیمامان نشستم و بهش خ کنار



 یباز هم هنوز کل ینسبت به قبل بهتر بود ول حالش

 کامل خوب شدن.  یداشت برا کار

  

 و از کنارش بلند شدم و از دمیرو بوس دستش

 .خارج شدم مارستانیب

 روشن یگاریو س دمیسرم کش یکاپشنم رو رو کاله

 .و تو فکر فرو رفتم کردم

 داشتم با خودم کلنجار یوقت بود که حساب یلیخ

 !نه ایدرسته  کنمیکه دارم م یکه کار رفتمیم

 !نه ایحالله  شهیکه داره خرج مادرم م یپول نیا

 .دمیرسینم ییجا چی...به هیول

 اون آدم گهیدوباره آرامش برگشته اما د دمید یوقت

 .بهم دست داد یحس هی ست،ین سابق

 یریگناهه و تقص یدختر واقعاً ب نیا نکهیا حس

 !نداره



 تا بتونم مادر خودم رو زنده نگه کشتمشیم دیبا چرا

 دارم؟

 .شدم رهیبه موهام زدم و به اطراف خ یچنگ

 گارمیاز س یقیکردم و پک عم بمیرو تو ج دستم

 . گرفتم

  

 .رو کرده بودم میخود واقع یهوا یبدجور دلم

 .بود لهیپ لهیشیکه ساده و ب یآرمان همون

 کرد،ینم یدزد د،یرسیمورچه هم نم هیبه  آزارش

 !زدینم یدست به کشتن کس کرد،ینم خالف

 خونده بودم یتو گوش شیکه چند روز پ یجملها ادی

 :افتادم

 راه واسه کشتن نیکردن بهتر یتوجهیروزا ب نیا -

 !آدماست

 .شدم رهیخ گاریزدم و به دود س یشخندین



 ماه هیگرفته بود و اصالً انگار نه انگار  یبدجور هوا

 !بشه دیقرار بود ع گهید

 .نبود دایشهر پ نیاصالً تو وجود ا دیع یو هوا حال

 !بود نطوریمن ا یبرا دیشا حداقل

 انداختم و نیزم یرو رو گاریکردم و س یسرفها تک

 .نوک کفشم لهش کردم با

 کاپشنم فرو کردم و تو فکر بیدو دستم رو تو ج هر

 رفتم.  فرو

  

 یمسئلها هی ریدرگ یکه ذهنم حساب شدیم یهفتها چند

 .بود

 ...و انیبرم سراغ را نکهیا

 .سراغش و با پدر و برادرش طرفش کنم برم

 نه، اصالً  ایهنوز مطمئن نبوم که ترک کرده  البته

 !نه ایبود  زنده



 !هیکار درست نیا گفتیبهم م یحس هی یول

 از انیهم را کشم،یکار کنار م نیمن از ا نکهیا هم

 و محمد خان نیهم رامت کنه،یمراقبت م خانوادهاش

 .نشونهیسرجاشون م رو

 حداقل خوب یخبر نداشتم ول شونیاز زندگ ادیز

 با آرامش و یپدر و پسر بدجور نیا دونستمیم

 !لجن مادرش

 یدست به کشتن نوه یباهاشون دشمنن که حت یجور

 .زدن خودشون

 که سرمو رو یلب در حال ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 :زمزمه کردم کردم،یآسمون بلند م به

 وقته فراموشت کرده بودم!  یلی...ختیو در نها -

  

 :گفتم یرو به هم فشردم و با مکث کوتاه لبهام

 و تنهاتر کسیب ینزاشت یکنارم موند شهیهم یول -



 !یاآلن بشم! دمت گرم مشت از

 به راه یرو از آسمون گرفتم و با لبخند تلخ نگاهم

 .ادامه دادم خونه

 درسته حرکت دونستمیکه م یاز فردا دنبال کار دیبا

 ...کردمیم

*** 

 #_رادآرامش

 نیاز دانشگاه خارج شدم و سراغ ماش یخستگ با

 گشتم.  پاشا

  

 دختر و پسر چهار یچند قدم دورتر بود و کل خب

 زل زده بودن و منتظر بودن نشیبه ماش یچشم

 !بشه نشیقراره سوار ماش یک نینیبب

 رو تو حدقه سرم چرخوندم و به سمت چشمهام

 دهنشون باز رتیرکت کردم همه از حح نشیماش



 .موند

 پسر بشم؟ هی نیمن باشم برم سوار ماش باالخره

 !کنهیآدما رو عوض م زمونه

 محل بدم سوار یبه کس نکهیزدم و بدون ا یپوزخند

 نکهیکردم که بدون ا یلب سالم ریشدم و ز نشیماش

 پدال گاز گذاشت و با یرو بده پاش رو رو جوابم

 .دانشگاه رفت یداد و از جلو راژیو سرعت

 یدرهم بهش نگاه کردم و با صدا یبا اخمها متعجب

 :گفتم یبلند

 ؟یکنیم ینطوریچته چرا ا -

 :اخم دندونهاش رو به هم فشرد و گفت با

 !بسه آرامش -

 خشم گفتم:  با

  

 .بشم ادهیپ خوامینگه دار اصالً م -



 کرد که با یرانندگ یشتریحرفم با سرعت ب نیا با

 :گفتم یبلند یصدا

 ...گفتم نگه دار -

 گفتم و ینیه رتیکه تو دهنم زد با ح یایلیبا س اما

 .صورتم گذاشتم و بهش نگاه کردم یرو رو دستم

 !بسه گهیخفه شو د گمید بهت م -

 ...شدینم باورم

 !شدیباورم نم اصالً 

 در رو باز کدفعهیبگم اما  یزیتته پته خواستم چ با

 :و داد زدم کردم

 !یگه دار عوضن -

 :خشم گفت با

 ..بتمرگ سرجات، نکن عه آرامش -

 با سرعت نگه داشت.  کدفعهیاما  نییبپرم پا خواستم

  



 نشیاز ماش عیفکر کنم سر یزیاصالً به چ نکهیا بدون

 رفتم تا یتاکس هیبلند به سمت  یشدم و با قدمها ادهیپ

 .سمت خونه برم به

 و کم مونده بود اشکم کردیذوق ذوق م یحساب دهنم

 .ادیب در

 دست روم بلند کرد؟ ینه به چه حق ؟یچه حق به

 یتاکس هیکه تو بدنم نشسه بود، به سمت  یلرز با

 :دیو داخلش نشستم که پرس رفتم

 د؟یریخانوم کجا م -

 چیآدرس رو بهش گفتم و بدون ه یلرزون یصدا با

 .شدم رهیخ ابونیبه خ یحرف

 خودم رو نگه دارم و یسر نتونستم جلو آخر

 .دنیم باره هاگون یرو اشکهام

 !مونده بود دق کنم کم

 و با خشم رو بهش دایمونده بود زنگ بزنم به آ کم



 بزنم:  داد

  

 چیبا ه تونمیبهت گفتم من نم یدید دا؟یآ یدید -

 رتمن؟یغیب یهمه مثل بابا یدیکنم؟ د یزندگ یپسر

 ؟یبود دواریام یالک یدید

 .کردم هیگر یدهنم گذاشتم و با ناراحت یرو رو دستم

 یجلو زدیکه بابام مامان رو کتک م ییه هاصحن همه

 !شدمیم ینقش بسته بود و داشتم روان چشمهام

 در آوردم فمیاز ک یپول ستاد،یا نیخونه که ماش یجلو

 چند بود به راننده متشیاصالً ق نمیبب نکهیبدون ا و

 .شدم ادهیپ نیو با سرعت از ماش دادم

 بود یرو با هر زور دیسمت خونه رفتم و کل به

 .تو قفل در کردم و داخل شدم باالخره

 فمیباال رفتم و داخل خونه شدم و با بغض ک ه هاپل از

 پرت کردم و وسط خونه زانو زدم و با نیزم یرو رو



 .کردم هیگر یبلند یصدا

 زیخودم رو بکشم و از دست همه چ خواستیم دلم

 !بشم خالص

 رو نداشتم...  یزیچ چیه یواقعاً نا گهید

  

 امهرینآریدلو

 :گفتم نیو رو به الو دمینوش نوامیاز کاپوچ یکم

 !که برگشته دمیشن -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی

 ؟یدیاآلن شن -

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 ؟یدونستیمگه تو م -

 از یکهایکه ت یرو باال انداخت و درحال شه هاشون

 :گفت زاشت،یرو تو دهنش م شیشکالت کیک

 .دمشیتو دانشگاه د روزیآره پر -



 :دمیغر تیاخم و اعصبان با

 یزیو به من چ شیدی! دکشمتیبخدا م نیالو -

 ؟ینگفت

 :بهم نگاه کرد و گفت متعجب

 که آرامش یدونیمن فکر کردم م ه؟یخب چ -

 . برگشته

  

 :و گفتم دمیاز خشم کش یقیعم نفس

 !از دست تو یوا -

 داد و بهم هیتک یبه صندل دهینگفت و لب برچ یزیچ

 .موند رهیبرسام خ یکرد که نگاهم رو نگاه

 .رفت تیریدر داخل کافه شد و به سمت اتاق مد از

 :گفتم نیبلند شدم و رو به الو یصندل یاز رو عیسر

 .گردمیبمون بر م -

 رو تکون داد که به سمتش حرکت کردم و سرش



 من هم داخل عیکه خواست داخل اتاقش بشه سر نیهم

 :که متعجب برگشت و بهم نگاه کرد و گفت شدم

 ن؟یدلو یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 یبا صدا دادمیم هیکه بهش تک یرو بستم و درحال در

 :گفتم یآروم

 .نمتیاومدم بب -

 که داشت یو درحال دیبه صورتش کش یدست کالفه

 گفت:  داد،یرو نشون م رونیب

  

 محل کارمه نجایا رونیبرو ب نجایحاال از ا نیهم -

 ...ـیبرام مشکل درست کن خوامینم

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 ؟یزنیپسم م یچرا دار -

 :خشم فکم رو تو دستش گرفت و گفت با

 !میشه که من و تو خواهر برادر تیاحمق حال -



 :رو به هم فشردم و گفتم لبهام

 !یاما ناتن -

 ریهم فشرد و دستش رو از زرو به  چشمهاش

 :برداشت و گفت چونهام

 !یکنیم میروان یبخدا دار -

 :گفتم عیبگه سر یزینزدم که تا خواست چ یحرف

 ؟یگیرو نم تیچرا واقع -

 :ادامه دادم شخندیچپ بهم نگاه کرد که با ن چپ

 !رهیگ یک شیدلت پ دونمیمن که م -

 کرد!  دنیشروع به خند یبلند یصدا با

  

 از شدت خنده از چشمهاش داشت گهیکه د یجور

 !ومدیم اشک

 :شد و گفت یجد دن،یخند هیاز چند ثان بعد

 !رونیجکت تموم شد؟ حاال ب -



 :زدم و گفتم نهاشیبه س یمشت

 که ارمیسرش م ییبال هی ای ،یکشیازش دست م ای -

 !استاد یآرامش خانومت به کجا واصل شد آقا ینفهم

 رفتم و در رو محکم به رونیبعد با خشم از اتاقش ب و

 .دمیکوب هم

 به نکهیبدون ا فمیرفتم و با برداشتن ک زیسمت م به

 یبلند از اون کافه لعنت یمحل بزارم، با قدمها نیالو

 بلندم شدم و با یشاس نیرفتم و سوار ماش رونیب

 .به سمت خونه گاز دادم سرعت

 دستش بر  چیه نیکه مشخص بود الو نطوریا

 .که بخواد برام انجام بده ومدینم

 بودم...  گهید ینقشه هیبه فکر  دیبا پس

  

*** 

 آرامشراد



 .به در اتاق زدم و منتظر جوابش شدم یتقها

 د؟ییبفرما -

 بلند دنمیو داخل شدم که با د دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 :و گفت شد

 ...سالم خانوم راد -

 موند، حرفش رهیصورتم خ ینگاهش رو یوقت اما

 !موند هنصف

 الیخیکردم ب یرو مقابل صورتم گرفتم و سع دستم

 .بدم جلوه

  رم؟یوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمیسالم استاد، م -

  

 یرو صاف کرد و به زور نگاهش رو از رو صداش

 :صورتم برداشت و گفت یکبود رد

 .دینیبش دییبله بفرما -

 از یکیزمزمه کردم و با بستن در به سمت  یممنون



 یرفتم و روش نشستم که اون هم رو هایصندل

 :نشست و گفت شیصندل

 .در خدمتم دییخب بفرما -

 .شد رهیبعد بهم خ و

 که برام کردمیحس م ییزایچ هیعمق نگاهش  تو

 !بود ناشناخته

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 نشد که درسم رو بخونم، یچند مدت هیمن  تشیواقع -

 ازتون خواهش کنم اگه ممکنه به صورت خواستمیم

 !دیبهم آموزش بد یخصوص

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یتا هی متعجب

  ؟یخصوص -

  

 درسته تکون دادم که تو فکر فرو یرو به معن سرم

 .رفت



 :جوابش شدم که گفت منتظر

 دفتر و یطرف، کارا هیدانشگاه از  یخب کارا -

 ...طرف هیاز  کافهام

 :و گفتم دمیپرحرفش  وسط

 د؟یمگه شما کافه هم دار -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 !الیبله کافه رو -

 .دمیدهنم رو کش پیشدم و ز رهیبهش خ متعجب

 !بود دایپاتوق من و آ اونجا

 :رو کوتاه تکون دادم که گفت سرم

 یزوج کع مشکل ی. روزهاستین یخب، مشکل لهیخ -

 د؟یندار

 :گفتم یفکر کردم و با لبخند قدردان یکم

 ندارم. ممنون از لطفتون. فقط یمشکل چینه استاد ه -

  شه؟یهر جلسه چقدر م نهیهز



  

 :برداشت و گفت زیم یرو از رو خودکارش

 !یچیه -

 که داشت خودش رو شیبه گوش ینگاه مین متعجب

 :از بس زنگ خورده بود انداختم و گفتم کشتیم

 چرا؟ -

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 .کمک ناقابله هیچرا نداره!  -

 :کردم و گفتم یاخم

 .. من مخالفمشهینم ینطوریاستاد ا -

 .نگفت یزیشد و چ رهیخ بهم

 !خونسرد

 :انداختم و گفتم شیبه گوش ینگاه مین دوباره

 !خورهیداره زنگ م تونیگوش دیببخش -

 نگاهش رو ازم برداره، دستش رو دراز نکهیا بدون



 .و تماس رو قطع کرد کرد

 :بگم گفت یزیخواستم چ تا

 وضع افتاده؟  نیراستش رو بگو، صورتت چرا به ا -

  

 .انداختم نییرو به هم فشردم و سرم رو پا لبهام

 !گفتمینم یزیبود چ بهتر

 :که زد بدنم مور مور شد یحرف با

 !ت با پاشا باشارتباطاندارم، فقط مراقب  یحرف -

 زوج رأس ساعت هجده یمراقب باش...روزها یلیخ

 .فرستمی. آدرس رو برات منمتونیبیخونهام م تو

 :شدم و با تعجب زمزمه کردم رهیبهش خ متفکر

 !چشم استاد -

 یمبل بلند شدم و با قدمها یاز رو یبعد با سست و

 .اومدم رونیاز اتاقش ب کوتاه،

 باشمم با پاشا ارتباطامراقب  یلیخ نکهیاز ا منظورش



 بود؟ یچ

 هایاز صندل یکی یبه سمت کالسم رفتم و رو متفکر

 .نشستم

 باز یصورتم رو با کرم پودر پوشونده بودم ول یکل

 مشخص بود، آخر سر مجبور شده بود ماسک ردش

 بهم مشکوک نشه.  یتا کس بزنم

  

 که تو اتاق برسام مجبور شدم ماسک رو در البته

 .تا حرف بزنم ارمیب

 !که اونم لو رفتم ومدیاب مبه حس یادبیب

 کردم خودم رو با یفرستادم و سع رونیرو ب نفسم

 ...مشغول کنم درس

*** 

 یداسلطانیآ

 .شدم رهیبهش خ یچشم ریزدم و ز یلبخند



 لبش بود و داشت به روبهرو یرو یکم رنگ لبخند

 .کردیم نگاه

 !نشستینگاهش به دلم م چقر

 و نمیبش ینجوریدوست داشتم ساعتها هم چقدر

 .نگاه کنم بهش

 میبر مارستانیروز از ب هیکرده بود تا  میزور راض با

 .میخوش بگذرون یو حساب رونیب

 ! میشعر بخون م،یگردش، غذا بخور میبر

  

 .حرفاش لبخندم جون گرفت یآور ادی با

 نگاه رونیبه ب شهیرو ازش گرفتم و از ش نگاهم

 .کردم

 .شدمیم دهیپنجره خودم د تو

 از قبل بودم، حس حالتریب یلیخودم که خ دنید با

 !به دلم چنگ زد یزیچ کردم



 فکر نکنم و به یزیکردم به چ یکردم و سع یپوف

 .بشم رهیخ مردم

 یکار رو دوست داشتم چون بهم حس خوب نیا شهیهم

 .دادیم

 دهیرو ند ییجا چیه ا،یتالیا میکه اومده بود یوقت از

 .بودم یبستر مارستانیچون همش تو ب بودم

 !نمیرو بب زایبرج پ خواستیم یلیخ دلم

 .میرفتیهمونجا م میفکر کنم داشت و

 !کردیمن رو همش متعجب م یآکا

 ریخبر داشت و من متح اتمیاز تمام عالق چون

 ! موندمیم

  

 .میو هر دو عقب نشسته بود میبود یتاکس سوار

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین

 ؟یخوب -



 :آره تکون دادم که گفت یرو به معن سرم

 ؟یکتاب رو خوند -

 که فکر یرو به باال بردم و در حال یرو کم لبم

 :گفتم کردم،یم

 خوندمش. در واقع بهتره بگم کم شیآره کم و ب -

 .تموم بشه مونده

 :زد و گفت یلبخند

 هم برات بخونم؟ یشعر ترک هی هینظرت چ -

 انداختم که به راننده با نییو سرم رو پا دمیخند کوتاه

 .رو نگه داره نیگفت که ماش یسیانگل زبان

 گل از گلم زایبرج پ دنیبه اطراف نگاه کردم با د یوقت

 ! شکفت

  

 آرزوم بود شهیمکان بودم و هم نیعاشق ا یبچگ از

 کرده لیتبد تیاون رو به واقع یو اآلن آکا شینمیبب تا



 !بود

 هم پشت یشدم که آکا ادهیپ نیاز ماش یخوشحال با

 .رو بست نیشد و در ماش ادهیپ سرم

 سنده؟یخب، چطوره خانوم نو -

 :رو به هم فشردو گفتم لبهام

 دوسش دارم و یاز بچگ شهیرو هم نجایخب ا -

 .نمشیبب کیاز نزد یروز هیبود  آرزوم

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 اما ازت یخبر دار اتمیاز کجا از تمام عالق دونمینم -

 !یتمام کارات ممنونم آکا بابت

 .کنج لبش نشست یمهربون لبخند

 از موهام رو که یکهایرو به سمت آورد و ت دستش

 :بود کنار زد و گفت ختهیچشمم ر یرو

 نکردم!  یکار -

  



 خوش رنگش شده بودم و انگار قدرت یچشمها مسخ

 !کردن ازم گرفته شده بود حرکت

 :و گت دیو نگاهش رو ازم دزد دیرو عقب کش دستش

 !کترینزد میبر ایب -

 باشه تکون دادم و شونه به شونه یرو به معن سرم

 .میقدم زد هم

 که دستهاش رو تو یرو صاف کرد و در حال صداش

 :گفت زاشت،یکاپشنش م بیج

 زلهیدر، سوزون دوزون گ زلهیسوزون گ قیعاش -

 !در زلهیالله اوزون گ خاندا،یسن چمنه چ در،

 که خوند فکر کردم و بعد بهش یشعر یبه معن یکم

 .شدم رهیخ

 :اشاره کرد و گفت یمکتین به

 !امیب نیبرو بش -

 رفتم و مکتیرو کوتاه تکون دادم و به سمت ن سرم



 نشستم.  روش

  

 هیکه نکنه  دمیترسیم یخشک شده بود و حساب گلوم

 و روزم خراب ارمیبازم سرفه کنم و خون باال ب وقت

 !بشه

 .شدم رهیکردم و به برج خ یپوف

 رو در آوردم و با لبخند ازش عکس گرفتم و میگوش

 :آرامش فرستادم و نوشتم یبرا

 .دلم برات تنگ شده -

 .و تو فکر فرو رفتم دمیکش یقیعم نفس

 !دمیپرسیازش م دیبا

 اومدم و به رونیبا نشستنش کنارم از فکر ب کدفعهی

 .که پر بود نگاه کردم دستش

 رو ازش گرفتم و یکیزدم و ظرف ذرت مکز یلبخند

 :گفتم



 .هوس کرده بودم یلی! خیمرس -

 :و گفت دیخند

 هوا الیخیرو ب یبا خودم گفتم بستن کنم،یخواهش م -

 ! چسبهیداغه م نیسرده هم یلیخ

  

 رو به عنوان درسته تکون دادم و باهاش سرم

 .کردم موافقت

 بهم یندیقاشق که از ذرت خوردم، حس خوشا چند

 .داد دست

 مخلوط شده بود و سس شنیتند فلفل با آو طعم

 !کردنیم یدلبر یحساب مویو آبل ونزیما

 عاشقش یاآلن حساب یدوسش نداشتم ول ادیز قبالً 

 .شدم

 :بهش کردم و صداش زدم ینگاه مین

 ؟یآکا -



 که داشتم تو دهنم یکه داد قاشق ذرت یجواب با

 :وسط راه متوقف شد زاشتمیم

 جانم؟ -

 به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم که رتیح با

 .بهم نگاه کنه مشغول خوردن شد نکهیا بدون

  ؟یگفت یکه چ اریبه روم ن یاآلن خواست مثالً 

  

 رو به هم فشردم و قاشق رو تو دهنم گذاشتم و لبهام

 :گفتم

 ازت خوامیکرده که م ریذهنم رو درگ یسوال هی -

 !بپرسم

 :گفتم مقدمهیتکون داد که ب یچ یرو به معن سرش

 ؟یهوامو دار نقدریچرا ا -

 !اون بود که تعجب کرده بود حاال

 !نگفت یچیه یلحظه منتظر جوابش شدم ول هر



 :گفتم یدلخور با

 !دمیازت سوال پرس -

 :جواب داد تند

 !داینداره آ یخاص لیدل -

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 ،یخونیعاشقانه م یشعرها گاهیچرا داره. گاه و ب -

 ،یبریمنو به گردش م ،یخریکتاب م ،یخریم گل

 که فقط منو نجایا یاومد یپا شد ایاز اون سر دن یحت

  ؟یچ یعنی نای! خب اینیبب

  

 :گفت یکالفگ با

 یستین یطی! تو اآلن تو شرادایتوروخدا آروم باش آ -

 ...کهـ

 :گفتم یبلند یکم یو با صدا دمیحرفش پر وسط

 ...هـیکارات چ لیدل یبگ دیبا -



 :داد زد تیعصبان با

 آروم باش! دماغت داره گمید تمومش کن بهت مَ  -

 !ادیم خون

 .بگم اما نتونستم یزیرو باز و بسته کردم تا چ دهنم

 شده بودم؟ ی...عصببازم

 دهنم رو قورت دادم و بهش نگاه کردم که آب

 دستمال بشیرو محکم به هم فشرد و از ج چشمهاش

 .در آورد یکاغذ

 داشت یکرد خون رو پاک کنه اما دستش حساب یسع

 .دیلرزیم

 بلند شد و چند قدم ازم دور یصندل یخشم از رو با

 . شد

  

 !دیباریاز کارهاش م تیو اعصبان یکالفگ

 در آوردم و دماغم رو فمیاز ک یدستمال یناراحت با



 .کردم زیتم

 خشمم رو کنترل کنم؟ تونستمینم چرا

 .کردم و آب دهنم رو قورت دادم یسرفها تک

 در آوردم و چند قورت ازش سر فمیآب رو از ک عیسر

 .تا گلوم خشک نشه و سرفه نکنم دمیکش

 .شدم رهیزدم و بهش خ نهیس ریرو ز دستهام

 یو سع زدیبود که داشت قدم م قهیبه ده دق کینزد

 .خودش رو آروم کنه کردیم

 یاخمهاکه به سمتم اومد و با  دمیکش یقیعم نفس

 :گفت درهم

 .شهیهوا داره سردتر م م،یبهتره برگرد -

 بلند شدم و مکتین یبگم، از رو یزیچ نکهیا بدون

 ازش قدم برداشتم.  جلوتر

  

 ابونیو کنار خ شدیرد و بدل نم نمونیب یحرف چیه



 مارستانیبشه و به ب دایپ یتاکس هیتا  میبود ستادهیا

 .میبرگرد

 !اون کنارم بمونه کردمیفکر نم البته

 اومد و بعد از سوار شدن به سمت یتاکس هی باالخره

 .میحرکت کرد مارستانیب

 تماس چیو ه نمیکامل ازش دور بش کردمیم یسع

 .باهاش نداشته باشم یایکیزیف

 .که کرد، نفسم بند اومد یبا کار اما

 که نوازشش یدستم گذاشت و در حال یرو رو دستش

 :لب زد یگرفتها یبا صدا کرد،یم

 !خوامیمعذرت م -

 غم و غصه هست به یحرفش حس کردم هرچ نیا با

 .تلنبار شد دلم

 یرو ادهینداشت، من بودم که ز یریتقص چیه اون

 .کردم



 یشدم که واکنش رهیدهنم رو قورت دادم و بهش خ آب

 نداد.  نشون

  

 ازش گرفتم و سرم رو یرو با مکث کوتاه نگاهم

 .شونهاش گذاشتم یرو آروم

 .لبم نشست یرو یکارم لبخند نیا با

 !شده بود ریبه دلم سراز یحس خوب چه

 عطر تلخ مردونهاش داشت هوش از سرم یبو

 .بردیم

 سرم یسرش رو رو ینیپررنگتر شد که سنگ لبخندم

 .کردم حس

 :زمزمه کرد یآروم یصدا با

 !بخواب میتا برس -

 که یقیعم یهم گذاشتم و با نفسها یرو رو چشمهام

 .به خواب رفتم عیسر دم،یکش



 ...خواب عمرم بود نیبگم بهتر تونستمیجرأت م به

 آرمانبزرگمهر 

  

 یلبم رو رو یرو گاریو س دمیپشت گردنم کش یدست

 کاغذ کهیت هی یکه رو یانداختم و به آدرس نیزم

 .شده بود نگاه کردم نوشته

 که ییجا نیبه شدت سرد بود مخصوصاً تو همچ هوا

 .بودم اومده

 !من هم اوضاعش بدتر بود یاز محل زندگ نجایا

 دادم و دماغم رو باال رونینفسم رو ب یکالفگ با

 .که بهم گفته بودن گشتم یو با چشم دنبال پالک دمیکش

 !گشتمیبه ده روز بود که در به در دنبالش م کینزد

 لبم یرو یلبخند محو عیپالک پنجاه سر دنید با

 .نشست

 یبلند به سمت خونه رفتم و با مکث کوتاه یقدمها با



 .بار محکن در زدم چند

 نبود که بخوام باهاش صاحبخونه رو یو زنگ فونیآ

 !کنم خبر

 نشد.  یخبر یگذشت ول یکم

  

 بلند یاز قبل در زدم که با صدا دتریکردم و شد یاخم

 دستم که به قصد در زدن باال برده بودم رو هوا یمرد

 !موند

- َ
 

 !نیردیندیس ینیبابا قاپ میگلد َ؟یمدیهن ک

 !یها بله؟ اومدم بابا در و شکست*

 .و منتظر شدم تا در رو باز کنه ستادمیعقب ا متفکر

 !شد انیباز شد و قامتش تو در نما یبد یبا صدا در

 .تعجب کردم دنشید با

 !بود نبود مارستانیکه تو ب یکه اون مرد نیا

 :گفتبگم که با خشم  یزیخواستم چ یکالفگ با



 .ستیارث بابات که ن ؟یزنیدر م یپسر ه هیچ -

 .شدم قیدقت به چهرهاش دق با

 یشده بود و چند تار مو دیسف کدستیکامالً  موهاش

 .شدیم دهیموهاش د یالبهال یمشک

 رنگش افتاده بود اهیس یدور چشمها یزیر ینهایچ

 .دادیچهرهاش رو شکسته نشون م و

 : دمیازش پرس یو با لحن سوال دمیکش یقیعم نفس

  

 راد؟ انیرا -

 :کرد و گفت یاخم

 ش؟یفرما -

 :لبم نشست و گفتم یرو یتمندیرضا لبخند

 تو؟ امیب تونمیم -

 :قدم جلو اومد و گفت هی تیاعصبان با

 !گمشو ایزرتو بزن  ای -



 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 !با ادبتر از توئه یلیدخترت خ -

 !شد رهیبهم خ رتیحرف از دهنم در اومد، با ح نیا تا

 بزنه اما یچند بار باز و بسته شد تا حرف دهنش

 !نتونست

 آروم بشه و نرمتر برخورد کنه اما کردمیم فکر

 آورد و ورشیتصوراتم با خشم به سمتم  برعکس

 کاپشنم رو محکم تو مشتش گرفت و با یقهی

 :دیشده غر دیکل یدندونها

 ها؟  ؟یشناسیاز کجا متو دختر منو  -

  

 :کردم و گفتم قهامیبه  یمنگاهین

 !ول کن تا بگم -

 .زد و ولم کرد و داخل خونهاش شد یخشم داد با

 بلند داخل یبه اطراف کردم و با قدمها یمنگاهین



 .شدم و در رو بستم خونهاش

 یشدم و با فکرها رهیکه داشت خ یکیکوچ اطیح به

 بود کفشهام رو در آوردم دهیچیکه تو سرم پ یمختلف

 .شدم ییرایوارد پذ و

 شونینشسته بود و به شدت حالش پر نیزم یرو

 !بود

 یول ارمیدر ب شیسر از زندگ خواستیدلم م یلیخ

 .خواسته بر آورده بشه نیمطمئن نبودم که ا ادیز

 یکاپشنم فرو کردم با صدا بیج یرو تو دستهام

 :گفتم یآروم

 یبعد تو هرچ پرسمیاول ازت چند تا سوال م -

 !بپرس یخواست

 شد.  رهیرو بلند کرد و بهم خ سرش

  

 .رو خوندم زیچشمهاش دو تا چ از



 !خشم غم،

 :کردم و گفتم سیرو خ لبهام

 . ترکیغرق تو مواد بود یمدت طوالن هی دمیشن -

 نه؟ ای یکرد

 :داد زد اعصابیب

 نیمیک سانیباخ َمنه اوغالن اول  دنه هارا اوشاغ -

طرف  نیمیا له! َهر ک خیسورا َمنه بلبل َزبان بسنیگل َننیَِ

طرف  یک پلریرمیدیسنه َق َشه تان َیمن َریا لَب بسنیگل َننیَِ

 .رامیندیس یویچیق شسانی! اضافه سوز دانمیَدل من

 جواب مهیسوزلَر میمن رهی یکس اوت َیویسس پس

 !ر

و  ِ 

 یاز طرف ک ییمنو پسر اول بگو بچه کجا نیبب*

 یکن! از طرف هرکس یمن بلبل زبون یبعد برا یاومد

 نکردن که من یانگار منو بهت خوب معرف یاومد



 . پسشکونمیپاتو م ی! حرف اضافه بزنوونهامید

 !من جواب بده یبه حرفا نیزم نیببر بش صداتو

 حرص گفتم:  با

  

 بردار. دختر و هاتیقلدر باز نیاحمق دست از ا -

 !تو خطرن بفهم زنت

 !کرد دنیشروع به خند یبلند یحرفم با صدا نیا با

 دهیبر دهیرو به چپ و راست تکون داد و بر سرش

 :گفت

 زنم؟ کدوم زن پسر؟ -

 !اعصابم یرو رفتیداشت م گهید

 :زمزمه کرد ینیغمگ یبگم با صدا یزیخواستم چ تا

 !که ساده شکستمش یهمون زن -

 .وارد بشم یکردم از راه دوست یسع

 :گفتم تیجد مقابلش نشستم و با نیزم یرو پس



 برادر و پدر یول شناسمتینم ادیمن ز انیرا نیبب -

 !شناسمیخوب م یلیخطتتو خ هفت

 :شد و گفت رهیحرفم با اخم بهم خ نیا با

 مسن؟یدنَه گوروم َسن کَ  -

 ؟یهست یتو ک نمیبگو بب*

 رو تو دهنم فرو بردم و با مکث گفتم:  لبهام

  

 من یول یشناسیمن آرمانم آرمان بزرگمهر. کنو نم -

 !شناسمیخوب م یلیخ دخترتو

 :گفتم عیسر رهیخواست جبهه بگ تا

 .نا ته حرفامو گوش کن یپرستیم یجون هر ک -

 .شد رهیحرفم ساکت نشست و متفکر بهم خ نیا با

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 چشم باز کردم تو فقر و ی. از وقتنمییمن بچه پا -

 هیدو سالم بود بابام با  یبزرگ شدم. وقت یچارگیب



 تصادف کرد و مرد. من موندم و مامان نیماش

 یقلب یشد. ناراحت ضیمدت مر هی! البته بعد ضمیمر

 من مجبور شدم که از مینداشت یپول چی. چون هداره

 کنم و از خود صبح تا ییمردم پادو یبرم و برا میبچگ

 شب کار کنم. مامانم چون ناخوش احوال شد آخر

 من کار کردم تا بتونم نیهم یکار کنه برا تونستینم

 هم خرج دوا درمون ارمیخرج خودمونو در ب هم

 .مامانم

 زمزمه کردم:  یناراحت با

  

 .بشم لیبزرگ شدم وک یدوست داشتم وقت شهیهم -

 کار نیبه ا یادیز یلیخ یچرا اما عالقه دونمینم

 بود تونستم درس یایبه هر بدبخت یی. تا راهنماداشتم

 .رو ادامه بدم رستانینتونستم دب گهید یول مبخون

 از راه درست ارمیکه در م ینون کردمیم یسع یلیخ



 !باال یلیهمه جا شده بود مدرک تحص گهید یول بشه

 رو با تاسف به چپ و راست تکون دادم و ادامه سرم

 :دادم

 رو افتادم تو کار ریچند سال اخ نیا نیبخاطر هم -

 وقت دستم به خون چیه ی! همه مدل خالف ولخالف

 روز با پدر هیکه  شدیچ دونمیآلوده نشده. نم یکس

 .آشنا شدم یجنابعال

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 من هنوزم زندهست؟ یمگه بابا -

 :زدم و گفتم یشخندین

 هیکه لنگه نداره! خداروشکر تو شب هیریکفتار پ هی -

 .یستیو داداش مفت خورت ن اون

 گفتم:  عیشد که سر رهیبهم خ فقط

  

 !گمایرک م نقدریشرمنده که ا -



 :بهم فشرد و گفت یرو با کالفگ چشمهاش

 .حرفتو بزن بچه -

 .داد شنهادیپ هیبا بابات آشنا شدم و بهم  -

 :بهش انداختم و ادامه دادم ینگاه کوتاه ینفس تنگ با

 اگه نوهاش رو بکشم خرج دوا درمون و عمل -

 !دهیکامل م مادرمو

 :دیپرس دیکرد و با ترد زیرو ر چشمهاش

 نوهاش؟ اون وقت کدوم نوهاش؟ -

 :زمزمه کردم نییدهنم رو قورت دادم و با سر پا آب

 !دخترت آرامش -

 که زد چشمهام رو محکم به هم فشردم و یداد با

 :نشون ندادم یواکنش

 یبابا شنهادیپ یهان؟ رفت ؟یکرد یتو چه غلط -

 تو ده؟یپولتو م یو فکر کرد یمنو قبول کرد یعوض

 !یسادها چقدر



 داد زد:  یبلندتر ینگفتم که با صدا یزیچ

  

 ؟یبه دختر من که نداشت یکار -

 پاش بود یکه جلو ینزدم که قندون یحرف دوباره

 :گفتم عیپرت کرد که سر یو با خشم گوشها برداشت

 !انیبزار بنالم را -

 خودش رو کردیم یو سع دیکشیم یبلند ینفسها

 .کنه آروم

 :شدم و گفتم رهیخ بهش

 نیا یشیم یرتیدختر و زنت غ یرو نقدریتو که ا -

 خوامیبدونم. م خوامینه بگو م ؟یمدت کجا بود همه

 بابا و داداشت بخوان دخترتو دیکه چرا با بدونم

 بکشن؟

 .و سکوت کرد دیکش دشیسف یبه موها یچنگ

 :زدم و گفتم نیبه زم یضربها



 باال سرم مجبور شدم. من اون پولو یبه همون خدا -

 خواستمیفقط م خواستمیخودم نم یقرونش هم برا هی

 کنارم باشه تا شتریزنده بمونه و چند سال ب مادرم

 !و تنها نشم کسیب نیاز ا شتریب

 تا ضربه به سرم زدم و گفتم:  چند

  

 رسماً زده بود به سرم ؟یفهمیمغزم قفل کرده بود م -

 که خاک تو سرت آرمان کردینمبه ذهنم خطور  اصال

 پول حرومه! همه خالفات به کنار آدم کشتن نیا

 دمیدخترتو د یتو چشمها تی. به قرآن معصومگناهه

 بازم بکشمش چرا خواستمیخودم اومدم. اگه م به

 بودم سراغ تو؟ اومده

 :گفت یلرزون و گرفتها یصدا با

 چشم باز کردم عاشقش یعاشقش بودم! از وقت -

 دمیفهم یبودم. وقت وونهاشیسر حد مرگ د . تابودم



 باخته، کور و کر شدم و دست به گهید یکیبه  دلشو

 زدم تا مال خودم کنمش. پسره خانوادهاش یکار هر

 ومدنیاون دشمن بودن و ن یخانواده با

 .من میو با پسره لج افتاد و اومد تو ت شیخواستگتر

 ینه بابا. البته نمیو با هم عقد کن میفرار کن ایب گفتم

 میگفتم بر ینداشتن! ه یکم با خانوادهاش دشمن من

 و عقد میگفتن نه. آخرش فرار کرد یه شیخواستگار

 بودن و من مونیهمه پش میبرگشت ی. وقتمیکرد

 مال من شده بود. خوش  گهی! چون عشقم دخوشحال

  

 یلیمامان بابام خ تیآزار و اذ یکنار هم ول میبود

 .کردیم تشیاذ

 :گفت یایو با مکث طوالن دیبه صورتش کش یدست

 دو جفت بال در آوردم شمیدارم بابا م دمیفهم یوقت -

 پسره رو از گهی. ددمیمثل پروانه دور سرش چرخ و



 ایبچهامون به دن یبرده بود و باهام خوب بود. وقت ادی

 !دیدل المذهبم بد لرز نیا اومد،

 .آرامش می. اسمشو گذاشتدیدختر ناز و سف هی

 شونیخوشبخت یبرا یقسم هرکار ییهمون باال به

 !نزاشتن ای. اما لعنتکردمیم

 :شد و گفت رهیبهم خ سیخ یچشمها با

 خاطرخواه داشت آرمان! همون داداشم نقدریا -

 یافتنیدسته گل دست ن هی. خواستتشیهم م نیرامت

 میکس چشم نداشت که تو زندگ چیه ی. ولبود

 .بمونم خوشبخت

 :که تو صداش بود ادامه داد یبغض با

 انداخت؟ ادیمادر خودم منو تو دام اعت شهیباورت م -

  شه؟یم باورت

  

 !شدم رهیبهش خ رتیح با



 !شدینم باورم

 .گلومو گرفت یبغض بد ناخودآگاه

 :گفت دیلرز یش مه هاحال که شون در

 به پام هیبودم. سا یمواد کوقت نیا ریچند سال درگ -

 ! هزار بار منو بردهامیو نامرد هامیبا همه بد موند

 بودم. هر یلعنت نیتو دام ا یلیخ یاما من لعنت کمپ

 .زنم بلند کردم یفرار کردم و هزار بار دست رو بار

 تحمل داشته باشه؟ تونستی! چقدر مگهیبود د زن

 زمزمه هیو با گر نییسرش رو اندخت پا یمونیپش با

 :کرد

 گفت طالقم بده. تازه بهم گفته بود گهیرفت! د گهید -

 آخرش با گفتن ازت متنفرم رفت و یدارم ول دوست

 پشت سرشم نگاه نکرد. دختر قشنگم بدون پدر گهید

 !شد بزرگ

 یساخت و زندگ والیه هیخوشگلم از باباش  آرامش



 .کرد

 گفتم:  یو با مکث کوتاه دمیکش یآه

  

 !متاسفم -

 :و گفت دیبه چشمهاش کش یدست

 ازشون دور شدم که نقدریکه ا شهیباورم نم -

 کم هیخودم بخوان قصد جونشو بکنن! سا خانواده

 .اضافه شد ستشونیآرامش هم به ل نبود،

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 گهید کردمیم بیمن چون همش آرامش و تعق انیرا -

 ً  هیخبر دارم. با  شیو پوک زندگ کیاز ج نسبتا

 و به شدت با کننیم یدوسته که با هم زندگ یدختر

 شد و چند ضیفکر کنم دختره مر ی. ولانیمیصم هم

 بازم یزد. ول بشونیآرامش و خانومت غ یمدت

 .آرامش برگشته



 به گردنم یرو با مکث تکون داد که دست سرش

 :و گفتم دمیکش

 بود از پدرت گرفتم و ینصف پولمو با هر زور -

 که بازم ادهیانقدر خرجش ز یمامانم کردم. لعنت خرج

 کردن و جدا از اون تمیمدت اذ نیتو ا یلیآوردم. خ کم

 هرطور  خوامیعوض شده و م هینسبت به قض دمید

  

 اومدم سراغ نیهم یبشونمشون سرجاشون. برا شده

 .تو

 :گفت دیکه کش یقیشد و با نفس عم رهیخ بهم

 باهاتم پسر. من از اون دو نفر و مخصوصاً مامانم -

 .شهیبد م یلی! براشون خگذرمینم

 .نفرت رو حس کرد شدیحرفهاش م ته

 .شدمیهم بودم ازشون متنفر م من

 :زدم و گفتم یلبخند



 !میکار دار یلیپس پاشو که خ -

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 نقدریدارم ا امرزتویخدا ب یخجالت بکش سن بابا -

 !حرف نزن یمیصم

 :و گفتم دمیخند یبلند یصدا با

 !گهیسالته د یچهل و خوردهابرو بابا توام. فوقش  -

 :زانوش گذاشت و گفت یو دستش رو رو دیخند

 !شده دیسف یموها چجور نیا یدونیتو چه م یه -

 سراغ کارمون.  میشو بر بلند

  

 :دیهم بلند شدم که درجا پرس من

 ه؟ی. آرامش رشتهاش چنمیعه صبر کن بب -

 :زدم و گفتم ییدندون نما لبخند

 !وکالت -

 .زد و تو فکر فرو رفت یلبخند



 . چوندمشیند گهیبه بعد د شیاز دوازده سالگ -

 !نهینخواست منو بب خودش

 :مکث چند تا ضربه به شونهاش زدم و گفتم با

 .گذشته. مهم اآلنه ه هاگذشت -

 نیرو تکون داد و با هم بعد از پوش سرش

 .میرفت رونیاز خونهاش ب کفشهامون،

 ..!.میشدیدست به کار م واشی واشی دیبا

 آرامشراد

 که ییگذاشتم و با احساس سرما بمیرو تو ج دستهام

 .بود تو خودم جمع شدم دهیچیوجودم پ تو

 سرد بود.  یلیبود و هوا خ دهیشدت برف بار به

  

 از زانوهام نترییپا یبود که تا کم ادیز ینقدریا برف

 !دیرسیم

 تو زمستون دایبا آ شهیافتادم که هم ییزمانها ادی



 و میکردیم یبرف باز یکل دیباریکه برف م ییوقتها

 !میکردیدرست م کریغول پ یآدم برف هی

 .دمیکش یزدم و آه یتلخ لبخند

 خرج برداشته بود و آورده بودمش یکل نیماش امروز

 .مامان شیبرم پ خواستمیو اآلن هم م رگاهیتعم

 ریز یپر ازدحام کردم و با کالفگ ابونیبه خ یمنگاهین

 :غر زدم لب

 فیشلوغ بگذره که کث ابونیخ نیاز ا خوادیم یک -

 نشه؟

 یقسمت زمستون متنفر بودم که وقت نیاز ا شهیهم

 و شدیم فیپر از گل و آب کث ابونهایخ دیباریم برف

 یهمهاش رو شدنیاز روشون رد م نهایماش یوقت

 .شدیپخش م آدما

 بگذرم که با ابونیو خواستم از خ دمیکش یکالفها نفس

  عیسر دادیگاز م یکه حساب یموتور هی یصدا دنیشن



  

 سمت چپم نگاه کردم که متوجه شدم داره با سرعت به

 !ادیسمت من م به

 یبطر دنیموند که با د رهیدست طرف خ یرو نگاهم

 زده خواستم رتیکه تو دستش بود، ح یایکیپالست

 من رو از عقب یکیکه  رمیصورتم بگ یرو رو دستم

 .وندو برم گرد دیسمت خودش کش به

 .شد ختهیپشتم ر یزیزدم و حس کردم چ یغیج

 :که با عجله گفت یمرد یصدا با

 !بجنب اریکاپشنت رو در ب -

 از عیکنم که خودش کاپشنم رو سر ینتونستم کار اما

 ابونیاز خ یدر آورد و من رو به سمت گوشها تنم

 .دیکش

 رهیخ شدیتنش بود و داشت سوراخ م یکاپشنم که تو به

 بزنم یدهنم رو باز و بسته کردم تا حرف دهیو ترس شدم



 .نتونستم اما

 :گفت عیصورت مرد که نگاه کردم سر به

  ؟یخوب -

  

 بود و دیدست سف کیبود که موهاش  انسالیمرد م هی

 .صورتش بود یرو یماسک

 دورشون یزیر ینهایبود و چ اهیچشمهاش س اما

 .بود افتاده

 :گفتم دهیدهنم رو قورت دادم و ترس آب

 دیبا کاریچ دمیممـ...ممنونم آقا. من هول شدم نفهم -

 .بکنم

 !نگران بود یلیخ

 :گفت ینگران با

 دیروت اس خواستیداره که م یباهات دشمن یدختر ک -

 زه؟یبر



 .بدنم مور مور شد دیاسم اس دنیشن با

 خیسرما قراره  نیو تو ا ستیکاپشن تنم ن دمیفهم تازه

 !بزنم

 یبه لرزه افتاد که تو خودم جمع شدم اما با کار بدنم

 .شدم رهیکرد، متعجب بهش خ که

 رو از تنش در آورد و به سمتم گرفت و گفت:  کاپشنش

  

 !یزنیم خیسرما  نیبپوش دخترم. تو ا -

 :گفت عیاعتراض کنم که سر خواستم

 !رمیم عیسر کهیبپوش خونهام نزد -

 :گفتم یقدردان با

 .دیهم لطف کردممنونم، ب یلیخ -

 .صورتش حس کردم یرو از پشت ماسک رو لبخندش

 رو ازش گرفتم و تنم کردم که ناگهان نگاهم کاپشن

 .موند رهیمچ دستش خ یرو



 مچ دستش بود به شدت تو فکر یکه رو ییتتو دنید با

 .رفتم فرو

 !دستشه دستپاچه شد ینگاهم رو دید تا

 :هول گفت با

 !برم دخترم. مراقب خودت باش دیمن با -

 بزنم با سرعت ازم دور یبزاره حرف نکهیبعد بدون ا و

 !شد

 :لب گفتم ریو ز رتیح با

 چش شد؟  هوی -

  

 دستش یرو یشدت تو فکر فرو رفتم و به خالکوب به

 .کردم فکر

 چرا؟ دیاس

 تا آخر عمر عذابم بده؟ نکاریبا ا خواستیم یک

 اگه اون مرد نبود ممکن بود اآلن صورتم نکهیفکر ا با



 .شده باشه تپش قلب گرفتم داغون

 :لب گفتم ریخودم جمع شدم و ز تو

 .یکه اون مرد رو رسوند یشکرت. مرس ایخدا -

 :زدم و گفتم یپوزخند یمکث کوتاه با

 !پدر هیفرشته نجاتم شد. هه مثل  -

 گرفتم و داخلش یتاکس هی عیکه سر یاخم درحال با

 بشیاون مرد و رفتار عج یحواسم به خالکوب م،نشست

 .شد پرت

 ً  ییچه بال دنیاون همه آدم که د نیبود که ب بیعج واقعا

 کاپشنش هم بهم ینجاتم داد و حت ومدیسرم م داشت

 . داد

  

 که داشت آروم یدادم و به برف هیرو به پنجره تک سرم

 ...شدم رهیخ دیباریم آروم

*** 



 کلیدانا

 لبش که رژ یاسترس انگشت شصتش را گوشه با

 و در فکر دیکش کردیم ییخودنما شیرو یرنگ سرخ

 .رفت فرو

 رفته بود؟ شینقشهاش خوب پ یعنی

 خوش یمبل چوب یداد و رو رونینفسش را ب کالفه

 خانهاش نشست و منتظر تماس شد.  رنگ

  

ً یتلفن همراهش زنگ خورد که سر قهیچند دق بعد  از عا

 .برداشت و تماس را جواب داد زیم یرو

 محمد؟ شدیالو؟ چ -

 شیمرد پشت خط، چشمها یدهیترس یصدا دنیشن با

 .کرد و منتظر شد تا پاسخش را بدهد زیر را

 هوی رفتیم شیداشت خوب پ یهمه چ تشیخانم واقع -

 کاپشنش یرو دیشد و برش گردوند و اس داشینفر پ هی



 !شد دهیپاش

 :مبل برخواست و داد زد یخشم از رو با

 یایبر ب یسادگ نیکار به ا هیاز  ینتونست یعنی ؟یچ -

 احمق؟

 ...خانم به خدا نیدلو -

 :و گفت دیحرفش پر انیم

 .کهیمرت رسمیخفه شو! حسابتو به وقتش م -

 یرا به شدت رو لشیبعد تماس را قطع کرد و موبا و

 پرت کرد.  زیم

  

 یبرا دانستینمو  دیلرزیخشم تمام تنش داشت م از

 .انجام دهد دیشدنش چه کار با آرام

 یزد و نفس نفس زنان دست تیاعصبان یاز رو یداد

 .دیصورتش کش به

 ..!.خاطر شده بود شانیپر یحساب



*** 

  یداسلطانیآ

  

 :استرس گفتم با

 ینطوریبابا ا یمراقب خودت باش. ا شتریخب ب لهیخ -

 .تو شیپ مونهیهمهاش م فکرم

 :گفت یلرزون یصدا با

 یرو یاون خالکوب دایبگم! راستش آ یچ دونمینم -

 کنمیکرده. حس م ریذهنمو درگ یاون مرد حساب دست

 !دمشید یلیخ

 دیکه به ذهنم رس یزیبا چ کدفعهیفکر فرو رفتم و  تو

 .زبونم بند اومد رتیح از

 ......نکنه اون مردنکنه

 :گفتم عیسر

 ؟یدیآرامش صورت طرفو ند -



 :متفکر گفت یمکث کوتاه با

 اندامش نسبتاً درشت بود و ینه ماسک زده بود. ول -

 شده بود جز چند تار دیبلند بود. موهاش کامل سف قدش

 زیچشمهاش ر نکهینمونده بود. و ا یزیچ اهیس یمو

 دور چشم هاش یزیر ینهایرنگ و چ یو مشک بود

 . دمیبود. کامل چهرهاش رو ند افتاده

  

 :گفتم دیرو گاز گرفتم و با ترد لبم

 ادتی یزیچ دیفکر کن شا شتریب یباشه. به خالکوب -

 !اومد

 باهام؟ یندار یکار زننیدارن صدا م منو

 :گفت زد،یکه تو صداش داد م یایخستگ با

 .. مراقب خودت باش فعالً میزنینه برو بعداً حرف م -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 !. فعالً نطوریتوام هم -



 .تماس رو قطع کردم به شدت تو فکر فرو رفتم یقتو

 !منم آشنا بود یبرا یخالکوب اون

 مچ پدرش یرو یبار آرامش از خالکوب هی ادمهی چون

 چون برام جالب بود تو ذهنم شهیگفت و هم انیرا

 .کردمیم مرورش

 مچش یرو یسیرو به انگل هیاول اسم خاله سا حرف

 .کرده بود یخالکوب

 هم که اآلن آرامش ازش حرف زد از شدت یوقت و

 واقعاً هنگ کردم.  تعجب

  

 همه نیآرامش باشه از کجا بعد ا یآخه اگه اون بابا اما

 شده؟ دایپ سال

 ماسک رو صورتش بود و کاپشنش رو دیچرا با اصالً 

 شد؟یهمه نگرانش م نیداد و ا یآرامش م به

 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیبه چونهام کش یدست



 با تونستمیکاش م ی! ولدیدیکاش چهرهاش رو م -

 .بگم که اون پدرشه تیجد

 تخت آهسته بلند شدم و یو از رو دمیکش یقیعم نفس

 و ستادمیکه سراغم اومد، چند لحظه ا یجهایسرگ با

 .رو به هم فشردم چشمهام

 مکث چشمهام رو باز کردم و به سمت آشپزخونه راه با

 .افتادم

 .ختمیخودم ر یآب برا وانیل هیو  دمیکش یقیعم نفس

 مرخص شده بودم و مارستانیکه از ب شدیم یروز چند

 !میکردیم یخونه زندگ هیتو  یآکا با

 و هنوز برنگشته رانیخانواده رو برده بود ا هیبق بابا

 با یباهام بمونه ول یشد که آکا یو به زور راض بود

 شرط و شروط!  یکل

  

 نکرده یو واقعاً کار کردیم تیرعا یلیخ یکه آکا البته



 .بشم تیکه اذ بود

 از قرصهام رو تو دهنم گذاشتم و آب رو سر یکی

 .دمیکش

 اومدم و به رونیدادم و از آشپزخونه ب رونیرو ب نفسم

 .زدم یخونه نگاه کردم و لبخند یفضا

 خارج یه هاتو خون یمدت هی خواستیدلم م شهیهم

 .کنم یزندگ

 !داشت یتازگ برام

 یبه سمت اتاقم برگردم که تو راه برگشت با آکا خواستم

 .به رو شدم رو

 .شدم رهیچشمهام گرد شد و به بدنش خ دنشید با

 زد و دستهاش رو به کمرش زد یشخندین طنتیش با

 .بگه بهم نگاه کرد یزیچ نکهیبدون ا و

 یطونیرو محکم به هم فشردم که با لحن ش چشمهام

 :گفت



 دختر؟  یشدیچ -

  

 یبهش محل بدم از کنارش گذشتم که با حرف نکهیا بدون

 :زد، به سمتش برگشتم که

 !ایسوالمو جواب نداد -

 :زدم و به سمتش رفتم و گفتم ییدندون نما لبخند

 .حرف نزن نمیبرو بب -

 که یکتفش گذاشتم و به سمت در یبعد دستم رو رو و

 :بود هلش دادم و گفتم اونجا

 من یجلو ادیم اینجوریفکر کرده  فتهیخودش نمیبرو بب -

 !شمیم ییقراره هوا مثالً 

 :گفت زونیآو افهیق با

 .رمیخب بابا باشه م لهیخ -

 .بستم عیهلش دادم که رفت و در رو سر دوباره

 دادم و با روپوشم رو خودم رونیحبس شدهام رو ب نفس



 .باد زدم و به سقف نگاه کردم رو

 ..!پکاش کشیس ایخدا

 نهامیقفسه س یو دستم رو رو دمیکش یآه یزار با

 و گفتم:  گذاشتم

  

 !دایخاک تو سرت آ -

 .نازک کردم و به سمت اتاقم رفتم یچشم پشت

 !من یجلو سهیمیوا ادیماینجوری پرو  پرو

 .لب بهش فحش دادم ریتختم نشستم و ز یحرص رو با

 آرامشراد

 :دقت سرم رو تکون دادم وگفتم با

 .متوجه شدم -

 :رو بست و گفت کیماژ درب

 .مسئله رو حل کن نیخب اآلن ا لهیخ -

 کردم تا یسع یفکر فرو رفتم و با حواس جمع تو



 برسام شیکه پ شدیم یرو حل کنم. چند جلسها مسئله

 .دادیبرام انجام م یخصوص سیو تدر ومدمیم

ً یدق اخالقش  بود که تو دانشگاه یزیبرعکس چ قا

 .خونگرم و مهربونتر بود یلی. خدادیم بروز

 نداشتم چون یکه از پاشا خبر شدیهم م یوقت چند

 که یبعد از اون اتفاق لعنت نمشیبب خواستمینم خودم

 جا خود کرد!  کیرو  تمیو شخص غرور

  

 اون اتفاق چشمهام رو محکم به هم یآور ادیبه  با

 ییهوی می. ناگهان با تصمدمیکش یقیو نفس عم فشردم

 :رو بلند کردم و رو بهش گفتم سرم

 سوال بپرسم؟ هی شهیم -

 :گفت تیجد با

 ...دادم حیسوال رو دو بار توض نیآرامش خانوم ا -

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط



 !ستینه نه در مورد درس ن -

 لب یرفتها لیتحل یانداختم و با صدا نییرو پا سرم

 :زدم

 !فالحه یدر مورد آقا -

 :گفت هینزد اما بعد از چند ثان یکرد و حرف سکوت

 . خب بگویقراره ازش سوال بپرس زدمیحدس م -

 !شنومیم

 انگشت اشاره و شصتم فشردم و نیرو ب خودکار

 :گفتم

  د؟یبهم بگ نیدونیازش م یزیهر چ شهیم -

  

 بعد بهش نگاه کردم و منتظر موندم. دستهاش رو و

 :هم قفل کرد و گفت تو

 یلیخ رادیا هی یول هیخوب خب پاشا...ام پاشا پسر -

 !داره یبزرگ



 :دمیفکر کردم و پرس یکم متعجب

 ؟یرادیچه ا -

 :شد و لب زد رهیچشمهام خ به

 !داره یروان یماریمتاسفانه ب -

 !بگم یزیشدم و نتونستم چ رهیبهش خ رتیح با

 کاغذ گذاشتم و تو فکر فرو یخودکار رو رو متعجب

 یروان یماریکه ب یآدم هیمن تمام مدت با  یعنی. رفتم

 بودم؟ ارتباط تو  داشته

 :دهنم رو قورت دادم که گفت آب

 و از کنهیاوقات به شدت عود م یگاه شیماریو ب -

 حدس زدم که دمیصورتتونو د یرو یکه کبود یوقت

 .کار پاشا باشه ممکنه

 شدم و لب زدم:  رهیخ بهش

  

 چرا اقدام به درمان نکرده؟ -



 تو یشگیکه هم هیمارینوع ب هی! شهیچون درمان نم -

 یلیو خب خ دهیاوقات بروز م یو گاه ستین وجودش

 !کرده خودشو درمان کنه اما نشد یسع

 رو تو هم قفل کردم و بهش فکر کردم. چرا دستهام

 یماریکه ب یبا کس دیچرا با فتاد؟یاتفاق م نیا دیبا

 رو اهمیس یتا گذشته شدمیم ارتباط داره وارد  یروان

 اره؟یب ادمی به

 :و کالفه زمزمه کردم دمیبه صورتم کش یدست

 اآلن اصالً حضور ذهن یول خوامیاستاد معذرت م -

 !ندارم

 فمیزنگ خورد. از تو ک میبگه گوش یزیخواست چ تا

 کردم یناشناس، اخم یشماره دنیداشتم که با د برش

 :جواب دادم و

 بله؟ -

 :متفکر بهش گوش دادم یدختر یصدا دنیشن با



 ؟یشناخت ؟یآرامش جون خوبسالم  -

 سالم ممنونم. نه متاسفانه شما؟  -

  

 :گفت یمکث کوتاه با

 !نمیمن الو -

 زدم یافتادم. لبخند محو ادشی عیاسمش سر دنیشن با

 :گفتم و

 ؟یآها، شناختم. تو خوب -

 . راستش آرامش زنگ زدم باهات درزمیعز یمرس -

 حرف بزنم. متاسفانه تو یموضوع مهم هی مورد

 رو بهت بگم انیو جر نمتیکه بخوام بب ستمین زیتبر

 .گمیم یاز پشت گوش پس

 تمیداشت اذ یشده بود و نگاهش کم رهیبهم خ برسام

 !کردیم

 :دمیانداختم و پرس نییرو پا سرم



 .افتاده؟ نگران شدم یچه اتفاق -

 :گفت یمضطرب یصدا با

 ...نمیوقته دوست دلو یلیمن خ -

 رو نیالو یبود، برسام صدا ادیز میگوش یصدا چون

 کرد و لب زد:  یاخم نیهم ی! برادیشن

  

 کر؟یاسپ یرو نیبزار شهیم -

 کریاسپ یکه زد تماس رو رو یاز حرف متعجب

 :حرفش رو زد نیکه الو گذاشتم

 استاد یخوایکه تو م کردیو متاسفانه چون فکر م -

 به شدت روت حساس بود یو از راه بدر کن امهریآر

 !دوستش داره یلیخ چون

 :گفتم عیکه زد از خجالت سرخ شدم! سر ییحرفها با

 شده؟ یچ یواضح بگ شهیم نیالو -

 تا هر طور شده تو دیکشیمدام داشت نقشه م نیدلو -



 ببره که استادم یبندازه و آبروتو به نحو ریگ رو

 !بشه التیخیب

 یدستش رو رو یبه برسام که با کالفگ یچشم ریز

 :گاه کردمگذاشته بود ن صورتش

 استاد روت نظر داره. خالصه به گفتیچه بدونم م -

 گرفت یمیتصم هی شیچند روز پ یبسته خورد ول در

 !وحشتناک بود یلیخ که

 تو شیکه چند روز پ یاتفاق ادیلحظه  کی رتیح با

 گفتم:  یلرزون یافتاد، افتادم. با صدا ابونیخ

  

 ؟یمیچه تصم -

 :گفت یناراحت با

 به خودم گهید یبود پشتش بودم ول قمیچون رف -

 کور کرده و نویدلو یآرامش. عشق چشما اومدم

 رو یکیکرد که  یزیساخته! برنامه ر والیه هی ازش



 !زنیبر دیکنه تا روت اس ریاج

 ! نگاهستادیکه زد حس کردم قلبم از حرکت ا یحرف با

 ایدن کردمیزده برسام مدام روم بود و حس م رتیح

 !چرخهیدور سرم م داره

 من کردیبود که فکر م نیسر دلو ریاون اتفاق ز یعنی

 بر عکس؟ ایدوست دارم  برسامو

 :گفتم یلرزون یصدا با

 !رمیگیمن...من باهات تماس م -

 قیبعد تماس رو قطع کردم و چند تا نفس عم و

 .دمیکش

 بهش نگاه دهیکه زد، ترس یداد یدفعه با صدا کی

 :کردم

 گفت؟!  یاآلن چ نیا -

  

 دهنم رو قورت دادم که با خشم از کنارم بلند شد و آب



 .شد یریرو برداشت و مشغول شماره گ شیگوش

 چون به شدت شوکه کنهیداره م کاریچ دونستمینم

 .بودم شده

 ...با شما چه نسبت نیبدونم دلو شهی...مشهیم -

 :دیو با خشم غر دیحرفم پر وسط

 !مهیخواهر ناتن -

 حرفش بدتر از قبل شوکه شدم! نگاهم رو ازش نیا با

 :که گفت دمیدزد

 خونهام وگرنه یایم یشیاالن پا م نیهم نیالو؟ دلو -

 نی! حرف نزن گفتم همارمیسرت م ییچه بال دونمینم

 می. تا نشهیبرات بد م یلیوگرنه خ نجایا یایم اآلن

 !یینجایا گهید ساعت

 به موهاش یبعد تماس رو قطع کرد و با خشم چنگ و

 :گفت یآروم یو با صدا زد

 !خوامیمعذرت م -



 رفت.  رونیب ییرایاز سالن پذ عیبعد سر و

  

 قلبم گذاشتم و چشمهام رو به هم یرو رو دستم

 بکنه؟ خواستیم کاریچ نجا؟یا ادی. چرا گفت بفشردم

 !همه خبر بد بس بود نیامروز ا یبرا

 غولاز جام بلند شدم و مش دمیکه کش یقینفس عم با

 با اون خواستمیشدم تا برم. نم لمیکردن وسا جمع

 ختهیچشم تو چشم بشم! زهرش رو باالخره ر دختره

 چون به راه بن بست خورده بود مشخص یول بود

 !دستم شکاره ایکه حساب  بود

 رو برداشتم و به فمیرو به هم فشردم و ک لبهام

 .در رفتم سمت

 هیرو باز کردم و خواستم از خونه خارج بشم که  در

 از عقب در رو بست! آب دهنم رو قورت دادم دست

 :گفت یبم یبا صدا که



 ؟یریم یکجا دار -

 ! بهدیکوبیم نهامیداشت خودش رو به س یحساب قلبم

 :افتاده گفتم نییپا یبرگشتم و با سر سمتش

 با اون خانوم چشم تو چشم بشم!  خوادیدلم نم -

  

 زارمیبار حسابشو بد م نیچون ا یبمون دیاتفاقاً با -

 !دستش کف

 .شدم رهیحرفش سرم رو بلند کردم و بهش خ نیا با

 درست تیوضع کمیبود و  ستادهیا میقدم کی درست

 .نبود

 قرمزه بود و مشخص تیاز فرط اعصبان چشمهاش

 !نهیکه چقدر خشمگ بود

 کیاما  زدیشده بود و حرف نم رهیچشمهاش خ تو

 :زمزمه کرد یگرفتها یبا صدا دفعه

 کردم؟یم دیبا کاریواقعاً چ شدیم تیزیچ هیاگه  -



 !حرف حجوم خون رو به صورتم حس کردم نیا با

 یلرزون یگل انداخته بود مطمئن بودم. با صدا لپام

 :کردم زمزمه

 عقب؟ نیبر کمی...شهیم -

 :بار پلک زد و آهسته عقب رفت و گفت چند

 .نیبمون -

 اف اف اومد.  یکه خواست بره کنار صدا نیبعد هم و

  

 و در رو باز کرد که عقب رفتم و دیکش یقیعم نفس

 رفا و نیمنظورش از ا دونستمی. نمستادمیا صاف

 یخواهرش چه رفتار یبود و قرار بود جلو یچ کارا

 .کردیکالفهام م نیبده و ا نشون

 و دمیبود کش ختهیصورتم ر یبه موهام که رو یدست

 .کردم که در باز شد و اومد تو مرتبش

 !دیهمون من رو ند یبودم برا ستادهیپشت در ا من



 :گفت یمتجب یصدا با

 زم؟یشده عز یسالم چ -

 برسام تو خودم جمع شدم و دست هام ادیفر یصدا با

 :به هم فشردم رو

 یکرد یها؟ چه غلط نیدلو یکرد یتو چه غلط -

 بگو؟

 :گفت یلرزون یصدا با

 تو؟ یگیم یدار یچ -

 دیمن بودم که دستور دادم اس گم؟یدارم م یکه چ -

 آرامش؟  یرو زنیبر

  

 !آرامش؟

 همون با یهنوز متوجه حضورم نشده بود برا نیدلو

 :صورتش نشست گفت یکه رو یاخم

 چرا؟ چون اون دختره یدونیکردم م یخوب کار -



 !افتاده به پات و چشماتو کور کرده یاز ندار یپاپت

 .صورتش زد، لبم رو گاز گرفتم یکه رو یایلیس با

 یو سخت جلو گرفتیداشت ک وجودم رو م خشم

 بارش ادیاز دهنم در م یرو گرفته بودم تا هر چ خودم

 :داد زد یبلند ی! با صدانکنم

 الف یباشه از تو یحرف دهنتو بفهم! اون هر چ -

 که تو به گرد پاش شترهیشعور و خانوم بودنش ب بچه

 .یرسینم هم

 :شد وگفت رهیبعد بهم خ و

 .نجایا ایآرامش ب -

 تا بگم و بخوام از ومدیلبم م یرو یحرف چیه چرا

 دفاع کنم؟ خودم

  دادم؟یبه حرفاش گوش م یمقاومت چیبدون ه چرا

  

 که دستش یدر حال رتیبا ح نیسمتش رفتم که دلو به



 .شد رهیصورتش بود بهم خ یرو

 :لبش نشست و گفت یرو یکم پوزخند کم

 خونهات هم یبه به چشمم روشن آقا برسام! حت -

 اد؟یم

 :دمیشده غر دیکل یپشت دندونها از

 ! بهتره خودتوستمین ضیتو مر ضیمن مثل ذهن مر -

 و یستین شیکه تو جز خواهر ناتن یو بدون یکن جمع

 که یعشق نیو ا یدخالت دار شیتو زندگ یندار حق

 !همهاش گناه و دروغه یزنیدم م ازش

 :برسام به خودم اومدم یصدا با

 .اجازه بده زمیآرامش عز -

 :نگاه کرد وگفت نیبعد به دلو و

 یو چ ینیبیم یچ نیخوب چشم و گوشتو باز کن بب -

 یلیو خ می! منو آرامش عاشق همنیدلو یشنویم

 !میکنیهم با هم ازدواج م زود



 بزنم یشدم و تا خواستم حرف رهیبهش خ رتیح با

 ادامه داد:  عیسر

  

 ییبال یاگه بخوا شمیبه بعد اصال آروم نم نیاز ا و -

 محو و نابودت نیزم یاز رو ی! جوریاریزنم ب سر

 .یاز کجا خورد یکه نفهم کنمیم

 ذهن و زبونم قفل کرده و کردمیحرفهاش حس م با

 !بگم یزینبودم چ قادر

 و حلقه شدن دست برسام دور نیبهت زده دلو افهیق

 .به تنم انداخت یلرز دستم،

 رونیچشمام گمشو ب یحاال از جلو ؟یدیشن ؟یدید-

 .کنمیدفعه با بابا حسابمو صاف م نیا وگرنه

 :پلک زد و با خشم داد زد رتیبار با ح چند

 !یازت متنفرم عوض -

 :دیبعد رو بهم غر و



 !ینامرد یلیخ -

 رفت و در رو محکم رونیاز خونهاش ب عیبعد سر و

 رو زیکه همه چ یمن موندم و برسام دیهم کوب به

 بگه گفته بود!  یزیبه من چ نکهیا بدون

  

 نکهیو بدون ا دمیکش رونیخشم دستمو از دستش ب با

 رفتم رونیبهش بندازم از خونهاش ب یمنگاهین یحت

 :گفت که

 ؟یریم یآرامش صبر کن. کجا دار -

 در گرفت یدستشو جلو عیآسانسور شدم که سر سوار

 .بسته نشه تا

 :خشم داد زدم با

 و یدیبر ویصبر کن ها؟ از خودت همه چ ویچ یچ -

 تو سرت یچ یبه من بگ یحت نکهیبدن ا یدوخت

 ؟یچه کشک ی! چه عشقگذرهیم



 :گفت یکالفگ با

 با جونت گهیکار و کردم که د نیمن به خاطر تو ا -

 !نکنه یباز

 به دستش یمحکم یضربه فمیزدم و با ک یپوزخند

 .که عقب بره و بعد آسانسور بسته شد زدم

 می! چرا زندگکردیم وونهامیزدناش داشت د صدا

 دیچرا با کرد؟یحرکت م یداشت رو دور تباه داً یجد

  فته؟یمن و برسام ب نیاتفاق ب نیا

  

 رونیبود، از خونهاش ب دهیچیکه تو گلوم پ یبغض با

 یصندل یرو رو فمیشدم و ک میو سوار ماش رفتم

 پرت کردم و با خشم استارت زدم و به سمت میکنار

 .راه افتادم خونه

 که چرا اون کار احمقانه رو کردمیهم درک نم هنوز

 نکنه؟ یبا جونم باز گهید نکهیداد! به خاطر ا انجام



 .زدم و دنده رو با حرص عوض کردم یپوزخند

 به چراغ قرمزا محل بزارم فقط یحت نکهیا بدون

 همه نیشده بودم از ا. خسته رفتمیو م رفتمیم

 !کشمکش

 ادهیمقابل خونه ترمز کردم و پ قهیدق ستیاز ب بعد

 .شدم

 رو تو در انداختم و داخل آپارتمان شدم و به دیکل

 .واحدمون رفتم سمت

 .رو باز کردم و کفشهام رو در آوردم و داخل شدم در

 یاپن پرت کردم و مقنعهام رو از رو یرو رو فمیک

 .در آوردم سرم

 . دمیشن ییرو هم در آوردم که صدا مپالتو

  

 پاشا دنیرو با ترس به عقب برگردوندم که با د سرم

 .و عقب رفتم دمیکش یغیج دهیمبل، ترس یهم رو اون



 :زد و گفت یپوزخند

 .انگار نی! از برسام جون دل کندلیبه به خانوم وک -

 :گفتم یلرزون یقلبم گذاشتم و با صدا یرو رو دستم

 ؟یکنیم کاری...چنجایتو...ا -

 یمبل بلند شد و به سمتم اومد. حرفها یرو از

 :دیچیتو گوشم پ برسام

 !"داره یروان یماریب"

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 تو خونهام؟ یاومد یچطور ؟یخوایم ی! چایجلو ن -

 اعصابم یرو یلبش بود حساب یکه رو یپوزخند

 .بود

 هوم؟ با برسام خوش گذشت؟ خوامیم یچ نجایکه ا -

 :کردم و گفتم یاخم

 گهیمن د رونیحرف مفت نزن! برو از خونه من ب -

 ندارم.  یکار چیتو ه با



  

 !نطوریکه ا -

 .شد و لبهاش رو به هم فشرد رهیخ بهم

 که زد، یاما با داد رنیبره ب خوادیکردم اآلن م فکر

 :دیاز ترس باال پر مه هاشون

 اش،یتو خونه اون ع یریم یکنیم جایب یلیتو خ -

 ؟یکنیم یدلبر یایم ! براش عشوهنامرد

 :دیشدت ترس زبونم قفل کرده بود! با خشم غر از

 !آرامش زارمیزندهات نم -

 که دیبعد به سمتم اومد و محکم موهام رو کش و

 :زدم و گفتم یغیج

 .آخ ؟یکنیم یدار کاریولم کن چ -

 یخون رو تو یکه رو صورتم زد، گرم یایلیس با

 !حس کردم دهنم

 غلط یلی! تو خکشمتیم ؟یفهم یم کشمتیم -



 !یدیدم تکون م گهید یکی یبرا یبا من یوقت یکنیم

 آرامش.  کشمتیم من

  

 و التماسهام رو غیج یو صدا زدیو م گفتیم

 !دیشنینم

 از خودم دفاع تونستمیده برابر من بود و نم زورش

 !کنم

 و چارهیبا تن و بدن ب دیزد، زد! فقط زد و نفهم زد،

 یکرد! زد و قضاوتم کرد و کل کاریشکستهام چ قلب

 !بارم کرد حرف

 !و استخونهام شکستن هیکل بدنم خون کردمیم حس

 .بود یروان ضیمر هیواق ًع  اون

 .زد رونیشدت سرفه کردم که خون از دهنم ب به

 ......منمن

 رو حس یزیچ گهیهم افتاد و د یدرد چشمهام رو با



 ..!.نکردم

***  

  

 سه_روز_بعد#

 آرمانبزرگمهر

 .انداختم انیبه را یمنگاهیو ن دمیبه موهام کش یدست

 و نیو منتظر رامت میمکان متروکه بود هی تو

 .میبود محمدخان

 خودش رو بهشون نشون بده و به خواستیم انیرا

 !خودش حسابشون رو بزاره کف دستشون قول

 هیم و فکر کنم هم کم از دستشون شکار نبود خودم

 .قرار بود رخ بده یحساب یدعوا

 که از دور مشخص شد، رو به نیرامت نیماش دنید با

 :گفتم انیرا

 !اومدن -



 یرو یفرو برد و اخم بهاشیرو تو ج دستهاش

 .نشوند شیشونیپ

 که دو یاتفاق یادآوریانداختم و با به  نییرو پا سرم

 برام افتاد و خونه خراب شدم، بغض به شیپ روز

 .چنگ زد گلوم

 عمرم رفت!  شهی...شمادرم

  

 !و تنهام گذاشت و رفت ستادیا قلبش

 شهیشدم، داغونتر از هم شهیتر از هم کسیو ب رفت

 !شدم

 ...دو نفر بودن که نیسر ا ریز زیچ همه

 که تو گلوم چنبره زده بود، نفس یخشم و بغض با

ً یدق نیرامت نیکه ماش دمیکش یقیعم  پامون یجلو قا

 .کرد ترمز

 نگاه کردم. ماسک انیو به را دمیبه گردنم کش یدست



 !ارهیصورتش بود و هنوز قصد نداشت درش ب یرو

 شدن و به ادهیپ نیو محمدخان از ماش نیرامت

 :گفت نیاومدن که رامت سمتمون

 ؟یبا خودت آورد هیک نیبچه ا -

 صورتش یماسکش رو از رو انیزدم که را یشخندین

 :و گفت برداشت

 !انیمنم را -

 بود یدنیو محمدخان د نیرامت یزده رتیح افتیق

 خبر انیکدوم از را چیوقت بود که ه یلیخ چون

 بود! با خنده گفت:  ستادهیو حاال مقابلشون ا نداشتن

  

 تعجب یلیخ دنمی! از دیبه به برادر و پدر گرام -

 .انگار نیکرد

 :لب زد رتیح با محمدخان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو...تو ا -



 :زد و گفت یپوزخند انیرا

 !اومدم حسابمو باهاتون صاف کنم یچیه -

 :گفت یزیبا لحن تمسخرآم نیرامت

 دنبال ارثت؟ یاومد -

 :کرد و گفت یاخم انی! راومدیآدم بدم م نیاز ا چقدر

 دستام گردنتو نیدنبال ارثم! اومدم ب ومدمینه ن -

 یچه عواقب انیکردن با را یباز نیکنم تا بدون خورد

 !داره

 :گفت تیبا جد محمدخان

 ؟یگیم یدار یپسر. چ نمیحرف نزن بب -

 :با خشم داد زد انیرا

 داغون مویزندگ نیبس نبود زد گم؟یدارم م یکه چ -

 نامردا؟  نیاآلن هم دست به کشتن دخترم زد نیکرد

  

 :کرد دنیشروع به خند یبلند یبا صدا نیرامت



 !کنهیم یایداره چه بلبل زبون نیبب یمعتاد مفنگ هی -

 زدن! به سمتش شیرو آت انیحرفش انگار را نیا با

 .شد ریکرد و باهاش درگ حمله

 ! از اولش چشمت دنبالیعوض کهیخفه شو مرت -

 یکیزن من شد با ننهات دست به  یدیبود تا د زنم

 رو مال خودت هیکه بلکه سا نیتا منو معتاد کن یکرد

 نیکرد ریکدوم جواب نداد حاال آرمان رو اج چی! هیکن

 !زارمیدونهامو بکشه؟ زندهاتون نم هی یکیدختر  که

 چند نیزد که رامت نیصورت رامت یرو یبعد مشت و

 دوباره به سمتش رفت و انیعقب رفت. را قدم

 .زدنش شد مشغول

 یدفعه دستش رو رو کیفقط  زدینم یحرف محمدخان

 .مادرم افتادم ادیگذاشت که دوباره  قلبش

 :خشم داد زدم با

 مامانم یوقت دمیکش یچه زجر یتا بفهم یریبم یاله -



 !دیپر کش میچشمام از زندگ یجلو

 گفت:  یشد و با نفس تنگ رهیبهم خ رتیح با

  

 ؟یگیم یدار ی...چیچ -

 مامان لحظه یجنون بهم دست داده بود! حرفها حس

 :دیچیتو گوشم پ آخر

 چیکن! عاشق شو ازدواج کن و ه یمادر فقط زندگ"

 !"نبر ادتیخدا رو از  وقت

 رو تو مشتم گرفتم قهاشیو  دمیخشم به سمتش دو با

 :تو صورتش داد زدم و

 ! مامانم مرد ووونیمامانم مرد ح گم؟یدارم م یکه چ-

 ریتقص زیهمه چ ؟یچ یعنی یفهمیشدم. م کسیب

 !هیلعنت توئه

 :داد زد نیدم که رامتبه صورتش ز یمحکم مشت

 .کهیآقاجون حالت خوبه؟ ولش کن مرت -



 چشمهام رو گرفته بود! صورتش یمن خون جلو اما

 گفتیبهم م یحس هیو  زدیم یرو به کبود داشت

 !رو تموم کنم کارش

 بود واریزدم و به عقب که پشتش د یخشم داد با

 برخورد کرد و با واریدادم که سرش محکم به د هلش

 افتاد.  نیزم یبسته رو یچشمها

  

 .تو تنم نشست و به خودم اومدم یدفعه لرز کی

 کردم؟ نکنه...نکنه مرده باشه؟ کاری...من چمن

 :که داد زد انیرا یصدا با

 ؟یکرد کاریآرمان چ -

 .عقب رفتم عقب

 اومد و با رونیب انیدست را ریبه زور از ز نیرامت

 .دیبه سمت ما دو عجله

 محمدخان رو که ازش خون اومده بود تو دستش سر



 :داد زد یدهایلرزون و ترس یو با صدا گرفت

 .آقاجون؟ جواب بده! آقاجون باتوام -

 دفعه با کیضربان گردنش گذاشت و  یرو رو دستش

 :کرد و داد زد هیگر یبلند یصدا

 .آقاجون بلند شو! جواب بده توروخدا حرف بزن -

 :و گفت دیتم رو کشاز پشت دس انیدفعه را کی

 !یپسر کار دستمون داد میسوار شو بر -

 پشت سرش راه رتیبه موهام زدم و با ح یچنگ

 . افتادم

  

 !کشتمش! من محمدخان رو کشتم من

 همون محکم ینداشتن تا راه برم برا یجون پاهام

 شد که یکالً خاک اهمیس یافتادم. لباسها نیزم یرو

 دستش رو به سمتم گرفت و یلرزون یبا صدا انیرا

 :کرد بلندم کنه و گفت یسع



 !پاشو میبر دیپاشو آرمان پسر با -

 و میبود بلندم کرد و سوار موتورم شد یهر زور به

 .موتور رو راه انداخت خودش

 .تو گوشم موند نیرامت یه هایگر یصدا

 ..!.شدم بدبخت

***  

  

 یداسلطانیآ

 .شدم رهیرو آهسته باز کردم و به سقف خ چشمهام

 وصل کردن ینیبه چشمهام وزنه سنگ کردمیم حس

 !سخت بود یلیباز نگه داشتنشون خ چون

 .شدم رهیکردم و با درد به اطراف خ یسرفها تک

 !همه درد دارم نیچرا ا دونستمیکسل بودم و نم یکم

 .کردمیم یلحاظ هم احساس راحت هیاز  اما

 دکتر و پرستار که داخل اتاق دنیباز شدن در و د با



 .کردم یاخم محو شدن

 کردنم شد نهیبه روم زد و مشغول معا یلبخند دکتر

 :زمزمه کردم یبه سخت که

 ادمی یچیو ه کنمیم ینیاحساس سنگ یلیدکتر من خ -

 .ادینم

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 نگران نباش اثرات مسکناته. تومورت رو عمل -

ً  شیپ یخداروشکر به خوب ادته؟ی میکرد  رفت واقعا

 شکر داره.  یجا

  

 :بار پلک زدم که حرفش رو ادامه داد چند

 و بعد بهت رمیگیم شیاستراحت کن فردا ازت آزما -

 !نه ایکه سرطانت رفع شده  گمیم

 سرم رو تکون دادم که با پرستار یلبخند خستها با

 اصالتاً  یبود ول ایتالیرفتن. دکتر درسته تو ا رونیب



 .با محبت بود و واقعاً کاربلد یلیبود و خ یرانیا

 قیحس آرامش رو به بند بند وجودم تزر حرفهاش

 !رفته بود شیعملم خوب پ نکهیبودن. ا کرده

 ...یول امین رونیعمل زنده ب نیبود از ا ممکن

 :شدم و با بغض زمزمه کردم رهیسقف خ به

 !یو کمکم کرد یتو بازم تنهام نزاشت -

 هیداشتنت خوب بود، چقدر خوب بود که هر ثان درچق

 که واقعاً مهربون کردیبهم ثابت م شتریب گذشتیم که

 .ستیحکمت ن یکارش ب چیبزرگه و ه و

 :رو بستم و لب زدم چشمهام

 من!  یعاشقتم خدا -

  

 کم چشمهام گرم شد و به خواب رفتم اما حس کم

 !قفل شده یکس یدستها نیدستم ب کردمیم

*** 



 امهریبرسامآر

 زدم و بغضم رو فرو دادم. پنج هیتک واریرو به د سرم

 از آرامش نبود و فکر یخبر چیبود که ه روز

 اون نیدلو یاون روز جلو نکهیبه خاطر ا کردمیم

 . اما متوجهکنهیرو زدم خودش رو ازم پنهون م حرفا

 ! ازادیدانشگاه هم نم یو حت ستین نطوریکه ا شدم

 نداشت. ذهنم یپرس و جو کردم خبر یهم وقت نیالو

 باهاش تماس گرفتم فقط یپاشا پرواز کرد و وقت سمت

 کلمه گفت که خونهست حالش بده و بعد تماس رو  هی

  

 ییجا گهیرو خاموش کرد و د شیکرد و گوش قطع

 !کنم داشیپ نتونستم

 شده از دانشگاه تونستم آدرس خونهاش یهر زور به

 م به زور در خونهاش روتونست یکنم و وقت دایپ رو

 نیزم یرو شیو خون هوشیجسم ب دنیکنم، با د باز



 !ستادیاز حرکت ا قلبم

 نهاشیدکتر معا یو وقت مارستانیآوردمش ب عیسر

 گفت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پنج روزه کرد

 زنده مونده نکهیو ا مهیو به شدت حالش وخ هوشهیب

 یو وقت میبود مارستانیب روزینعمته! از د هی خودش

 خودش رو رسوند و عیمادرش تماس گرفتم سر با

 بهش نگم! به یچیه تونستمیازم تشکر کرد. نم یکل

 داشته یروان یماریبهش گفتم که پاشا ب نیهم خاطر

 باعث شده که به آرامش حمله کنه و تا سر حد نیا و

 .بزنتش مرگ

 هیبد شکست! فقط  یلیخ دیحرفا رو شن نیا یوقت

 :گفت کلمه

 مثل خودم شانس نداره!  چارهامیدختر ب -

  

 که صورتش رو پوشونده بود یایبعد با ناراحت و



 .جم نخورد ششینشست و از پ کنارش

 دونستمیهم قرار بود مرخص بشه و هنوز نم فردا

 !باهاش رو در رو بشم دیبا چطور

 مادرش سرم رو بلد کردم و بهش یدفعه با صدا کی

 :کردم نگاه

 !نهیشما رو بب خوادیرامش مآقا برسام آ -

 حرفش آب دهنم رو قورت دادم و با تکون دادن نیا با

 بلند شدم یصندل یکه گفتم از رو یو با اجازه ا سرم

 به سمت اتاقش رفتم. چند تقه به در زدم و و

 .و وارد شدم دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 به اومدنم نشون یرو به پنجره بود و واکنش صورتش

 رو مشت کردم و کنارش نشستم و . دستهامنداد

 :گفتم

 سالم جانم؟ -

 :و لب زد دیکش یآه



 سالم، کجاست؟ -

 و گفتم:  دمیبه گردنم کش یکردم و دست یاخم

  

 شیبهم داد و گفت ببخش امیپ هی. فقط ایتالیبرگشته ا -

 .کدوم از کاراش دست خودش نبود چیه

 :لب زمزمه کردم ریز بعد

 .یعوض کهیمرت -

 :گفت یخشدار یصدا با

 یشیکه نگرانم م هیچ لشیدل ؟یدیم تیچرا بهم اهم -

 ...و یکنیکمک م بهم

 !آرامش بهم نگاه کن -

 رهیبار پلک زد و صورتش رو برگردوند و بهم خ چند

 .شد

 ؟یبه پاشا داشت یحس -

 :رو به هم فشرد و با مکث گفت چشمهاش



 در حد دوست داشتن هم نبود! فکر یحت کنمیحس م -

 جنتلمنانهاش شده یفقط مجذوب رفتارا و کارا کنم

 !شییبایو ز بودم

 و لب زدم:  دمیکش یآه

  

 که اون روز زدم از ته یبگم هر حرف تونمیفقط م -

 !بود دلم

 :گفتم یایزدم و با مکث طوالن یبعد لبخند و

 !آرامشم یواقعاً شد -

 یرو رو نشیانداختم اما نگاه سنگ نییرو پا سرم

 .کردمیحس م خودم

 :بست خیرگام  یکه زد، خون تو یحرف با

 !بهم فرصت بده -

 شدم و رهیسرم رو بلند کردم و به چشمهاش خ عیسر

 !لبم نقش بست یرو یکم لبخند پررنگ کم



 :بود، زمزمه کردم دهیچیکه تو وجودم پ یحس شوق با

 !من نوکرتم هستم -

 .زد و نگاهش رو ازم گرفت یمحو لبخند

 .شدم رهیزدم و با لذت بهش خ هیتک میصندل به

 مدت عاشقش بودم از همون اول که نیتمام ا من

 باالخره یاما جرأت گفتنش رو نداشتم ول دمشید

 نبودم!  یچی. چون من بدون اون هگفتم

  

*** 

 آرمانبزرگمهر

 رو تو جا گارمیشدم و س رهیبهش خ انیرا یصدا با

 :خاموش کردم یگاریس

 مرد! تو چت شده؟ گهیآرمان بسه د -

 :بغض داد زدم با

 رو کنارم ندارم. زدم یچم شده؟ مادرم مرده! کس -



 اندازنمیسرم م زنیریم گهیکشتم و چند روز د باباتو

 ؟یهمه خونسرد نیشده و ا یچ یگیبعد تو م زندان

 رو به هم فشرد و گفت:  چشمهاش

  

 یانجام بد یتونستیکه م یکار نیبه خدا که بهتر -

 داشتن اسم پدر اقتیبود! اون ل رخرفتیاون پ کشتن

 هی ینداشت. خدا مادرتو رحمت کنه، هر آدم رو

 ...آرمان. در مورد زندان هم رهیم ایدن نیاز ا یروز

 زنگ در خونهامون یبگه صدا یزیخواست چ تا

 :گفت انینشست که را میشونیپ یرو ی! اخماومد

 .امیجا بمون االن م نیهم -

 از کنارم بلند شد و به سمت در عینگفتم که سر یزیچ

 .رفت تا بازش کنه اطیح

 به خونه ما یگرفتم چون معموالً کس یبد استرس

 !ادینم



 :نفر اومد که گفت هی یدر باز شد صدا تا

 . سرگرد محمدزادهمیاومد یسالم از اداره آگاه -

 نجان؟یآرمان بزرگمهر ا ی. آقاهستم

 :با تته پته گفت انیرا

 ! کنمیاآلن صداشون مام بله من  -

  

 از جام بلند شدم عیکرد که سر دییحرفش رو تا سیپل

 در رو بست و با عجله به سمتم اومد و انیرا که

 :گفت

 .آرمان! زود از پشت بوم برو بجنب یفرار کن دیبا -

 رو بهم داد و به میگوش عیبگم که سر یزیچ خواستم

 .نردبان هولم داد سمت

 از نردبان باال رفتم و عیدهنم رو قورت دادم و سر آب

 .دمیسرعت دو با

 :چند نفر اومد که داد زدن یصدا



 !دشیریسرباز فرار کرد بگ -

 گفتم و یافتادم که آخ نیزم یخورد و رو چیپ پام

 بلند عی! دوباره سریرو به هم فشردم. لعنت چشمهام

 م وو از لوله گاز گرفتم و خودم رو ازشُ سر داد شدم

 کوچه پا به فرار گذاشتم اما پام به شدت درد تو

 !کردیم

 حس ییهوا کیشل یرو گاز گرفتم که با صدا لبم

 کوچه هی. با نفس نفس خواستم داخل ستادیقلبم ا کردم

 نفر محکم گرفتتم.  هیبدوام که  گهید

  

 ادیز یلیکردم از دستش فرار کنم اما زورش خ یسع

 .یبدبخت یعنی نیبود و ا سی! پلبود

 شده رهیبهم خ یکه با ناراحت دمیرو از دور د انیرا

 .بود

 چسبوندتم و به دستهام دستبند واریسرباز به د هی



 .دیکوبیم نهامی! قلبم به شدت خودش رو به سزد

 نیکه من رو تو ماش دیبه سمتم دو عیسر انیرا

 .گذاشتن

 :بهش نگاه کردم که گفت یدینا ام با

 !آرمان فقط منتظر باش کنمیرو درست م زیهمه چ -

 .صداش رو بشنوم گهیکنارش برد و نتونستم د سیپل

 .حرکت کرد نیانداختم که ماش نییرو با بغض پا سرم

 به یالش هی یبود! اون عوض نیدر صد کار رامت صد

 بود.  اریع تمام

  

*** 

 یداسلطانیآ

 :صاف نشستم و گفتم یکمک آکا به

 .نگران نباش. آخ کمرم خشک شده یخوبم آکا -

 پشتم رو مرتب کرد و پتو رو کامل روم یبالشتها



 وهیو کنارم نشست و قرصهام رو همراه با آبم دیکش

 .داد تا بخورم بهم

 :قرصهام رو خوردم و گفتم تمام

 .ممنون -

 :به روم زد و گفت یلبخند

 دو روز اصالً پرواز نیبابات زنگ زده بود. گفت ا -

 .ادیتونست بو ن نبود

 زدم و گفتم:  یلبخند

  

 .سرش یفدا -

 :شد و گفت رهینگفت و بهم خ یزیچ

 . من مطمئنم کهادیم شاتیامروز جواب آزما -

 !تموم شده سرطانت

 :م گفتمه هاباال انداختن شون با

 !بگم یچ -



 :انداختم و گغتم نییبعد سرم رو پا و

 ممنونم که تمام یلیتشکر بهت بدهکارم. خ هیمن  -

 یو کمکم کرد یکنارم بود یمنت چیمدت بدون ه نیا

 .خودمو نبازم که

 :زد و گفت یلبخند

 !بود فهامیوظ -

 نگفتم که یزیو چ دمیبه موهام کش ی! دستفهاش؟یوظ

 :داد ادامه

 بر رمیگیم طیآخر هفته بل نیهم یاگه خوب بش -

 . رانیا میگردیم

  

 شدم و سرم رو تکون رهیبهش خ یلبخند پررنگ با

 :که گفت دادم

 .روقتهیبخواب، د -

 :و گفتم دمیکش دراز



 !سیرئ ریشبت بخ -

 :کرد و از کنارم بلند شد و با مکث گفت یخندها تک

 !شاملویب یدایآ ریشبت بخ -

 رفت و در رونیبعد با خاموش کردن چراغ اتاق، ب و

 .بست رو

 !دمیشنینم یوقت بود لقبم رو از زبون کس یلیخ

 .و چشمهام رو بستم دمیکش یقیعم لبخند

 !زیشکرت بابت همه چ ایخدا

 انرادیرا

 سرباز آرمان رو داخل هیاتاق مالقات باز شد و  در

 .آورد

 شدم و گفتم:  رهیبهش خ ینگاه نگران با

  

 ؟یپسر خوب -

 .شد رهیبهم خ یحس چینشست و بدون ه یصندل پشت



 ؟یکنیفکر م یخوب؟ خودت چ -

 گذاشتم و با زیم یراستم رو مشت کردم و رو دست

 :گفتم یو دودل مکث

 !کنم آرمان یکار هی خوامیم -

 :شد که حرفم رو ادامه دادم رهیبهم خ منتظر

 !برم سراغ آرامش و باهاش حرف بزنم خوامیم -

 :ابروهاش رو باال داد و گفت متعجب

 ؟یحرف؟ چه حرف -

 یبهش بگم. باالخره خودت گفت خوامیدر مورد تو م -

 !کنه یبتونه کار دیحقوقه شا رشتهاش

 هنوز که مدرک یمن گفتم رشتهاش حقوقه ول -

 !نگرفته سانسشویل

 :گفتم زدمیکه قدم م یبلند شدم و در حال کالفه

 تونستم یدوندگ ی. با کلششیرفتم پ شیچند روز پ -

 پسر تو  هیبود! انگار با  مارستانیکجاست. ب بفهمم



  

 گلمو بوده و دست بزن داشته زده دختر دسته ارتباط 

 .کرده ناکار

 :و زمزمه کردم دمیحرص کش یاز رو یقیعم نفس

 به خاطر توام ینرفت. ول شیاصالً خوب پ دارمونید -

 .بتونم باهاش حرف بزنم دیشده با که

 داداش الدنگ تو ان؟یمثالً را یکن کاریچ یخوایم -

 .بده تیبخواد رضا ستیآدم بشو ن که

 ونیدر م لیوک هی یباشه باالخره اگه پا یهر چ -

 .حکمتو از قصاص به حبس عوض کنه تونهیم باشه

 فرق داره مگه نه؟ یلیخ

 و دیبه موهاش کش یرو خاروند و دست شیشونیپ

 :گفت

 کار ممکنو نیکه بهتر دونمیم نویا یول دونمینم -

 !کشتم تونامرد یکه زدم بابا کردم



 شدم. حرق حق جواب رهینزدم و بهش خ یحرف

 !نداشت

 :کردم که سرباز گفت یسرفها تک

 وقت مالقات تمومه!  -

  

 یلب خدافظ ریبلند شد و فقط ز یبدون حرف آرمان

 .کرد زمزمه

 :زدم که به سمتم برگشت صداش

 !متاسفم زیبابت همه چ -

 با سرباز یانداخت و بدون حرف نییرو پا سرش

 از اتاق خارج یرفتن که من هم بعد از مدت رونیب

 .شدم

 کاریچ نمیبا آرامش حرف بزنم بب دیبشه با یچ هر

 رو تیدر حق آرمان انجام بده اما اگه واقع تونهیم

 نشون یحدس بزنم ممکنه چه واکنش تونمینم بفهمه



 .بده

 رفتم و رونیو از زندان ب دمیبه صورتم کش یدست

 .کردم یموتورم شدم و به سمت خونهام رانندگ سوار

 !دادیقد نم ییمغزم واقعاً به جا گهید

***  

  

 یداسلطانیآ

 نشستم. دلم نمیاومدم و تو ماش رونیب شگاهیآزما از

 !تنگ شده بود زیهمه چ یبرا

 بارم بود نیلبم جا خوش کرد. اول یرو یلبخند مچهین

 چکاپ که مطمئن بشم سرطانم یاومده بودم برا که

 ومدمیبار م هیهر شش ماه  دیرفته. با نیاز ب کامل

 نکرده دوباره سرطانم ییچکاپ تا اگه خدا یبرا

 .درمان اقدام کرد یبرا عیبشه سر برگرده

 یزدم و به سمت خونه راه افتادم. بعد از مدت استارت



 فروش پارک کردم و از ینیریش هی یجلو یرانندگ

 .بخرم ینیریش یشدم تا کم ادهیپ نیماش

 کرده دایپ یبیحس عج هیبود و  ریبه شدت درگ ذهنم

 دلم به شدت گرفته و تنگه اما کردمی. فکر مبودم

 باشه!  یممکنه چ لشیدل دونستمینم

  

 که بعد از برگشتنمون از فرانسه شدیم یچند روز هی

 .بودم چون هنوز سرکار نرفته بودم دهیرو ند یآکا

 خوب عتریحواسم به آرامش بود تا حالش سر مدام

 حاال بماند که آقا برسام خان چقدر دورادور بشه

 !به آرامش خانوم بود حواسش

 که من و یخامها ینیریش لویک هی دنیاز خر بعد

 شدم و نمیدوباره سوار ماش م،یعاشقش بود آرامش

 .رو روشن کردم نیماش

 به اسم طرف نگاه نکهیبدون ا میزنگ گوش یصدا با



 :جواب دادم کنم

 بله؟ -

 سرکارتون دیسالم خانوم محترم. لطفاً فردا برگرد -

 !در انتظارتونه یبزرگ یلیمجازات خ وگرنه

 .دمیکه زد بلند خند ییو حرفا یآکا یصدا با

 ؟یو جد یهمه رسم نیحاال چرا ا ؟یگیم یجد -

 چند وقته ییبنده خدا هی یگی! نمرایچون که ز -

  شه؟یدلش تنگت م دتمیند

  

 حرفش حس کردم تو دلم قند آب شد! لبم رو نیا با

 :و گفتم دمیلب کش ریز آهسته

 ه؟یاون بنده خدا ک -

 !ینزن خودتو جاده خاک نیدونیخودتون بهتر م -

 :رو چرخوندم و با خنده گفتم فرمون

 !یستیمنظورت خودت ن دمیخب منم که نفهم لهیخ -



 حالت خوبه؟ یبر تو. حاال بدون شوخ نیآفر -

 خوب داشت با روح و روانم یلیبمش خ یصدا نیا

 !کردیم یباز

 ؟یآره خوبم تو خوب -

 !همهاش کالفهام ستمینه! خوب ن تشیواقع -

 افتاده؟ یوا چرا؟ خدا بد نده اتفاق -

 !خونم کم شده یدایآ -

 شدت از بس که تعجب کرده بود رو ترمز زدم و با

 .شدم رهیخ ابونیزده به خ رتیح

 که ته یبشر چش شده بود؟ نگران در حال نیا

 خنده تو صداش بود گفت:  یه هایما

  

 هو؟یچت شد  ؟یخوب دایآ -

 .خونت حاللته! کم مونده بود تصادف کنم یآکا -

 ...حد نیدر ا یعنینگو دختر  یوا -



 :و با حرص داد زدم دمیحرفش پر وسط

 !شعوریب نمینب ختتویر گهیبرو د -

 که ینیتماس رو با حرص قطع کردم و رو به ماش بعد

 :بود داد زدم پشتم

 .گهید رمیدارم م هیها چ -

 !داده نامهیبه تو گواه یموندم ک -

 حرفش حس کردم سرم داغ کرد! با خشم از نیا با

 :شدم و داد زدم ادهیپ نیماش

 که؟یمرت یبلغور کرد یچ -

 :تمام تو چشمهام زل زد و گفت ییپررو با

 !گنیبار م هیاخبار و  -

 به سقف یکه مشت یبه سمتش رفتم و در حال یعصب

 :گفتم دمیکوبیم نشیماش

 ! کنمیم کارتیچ نیبب رونیب ایب یجرأت دار -

  



 !چه خبرته سقف داغون شد یهو -

 !قفله دمیرو باز کم که د نشیدر ماش خواستم

 :زدم و گفتم یپوزخند

 پس زبونتو یزن مبارزه کن هیبا  یجرأت ندار یوقت -

 !نکن پسر خوب یتو تنبونت زبون دراز بزار

 به نکهیزدم و بدون ا نشیبه چرخ ماش یبعد لگد و

 شدم و با اعصاب نمیمحل بدم سوار ماش غرغراش

 .سمت خونه راه افتادم یخورد

 کالس دفاع رفتمیکه قبال م شدیم یچند مدت هی من

 .خوب بلد بودم از خودم دفاع کنم یلیو خ یشخص

 قند تو دلم آب کرده بود اما یدرسته کل یآکا حرف

 !دیپر کهیمرت نیا یحرفاش با دعوا یهمه

 یجلو قهیرو با حرص کج کردم و بعد چند دق دهنم

 ادهیپ ینیریش یپارک کردم و با برداشتن قوط خونه

 .شدم



 رو به تمیکردم اعصبان یرو صاف کردم و سع صدام

 باز کردم و با لحن دیآرامش نکشم. در رو با کل رخ

 گفتم:  یخندون

  

 ؟ی! چطور دارالیسالم ع -

 خندهاش در رو با پام بستم و وارد یصدا با

 اپن گذاشتم و محکم یرو رو یشدم و قوط آشپزخونه

 :کردم و گفتم بغلش

 ؟یآبج یدردونه یچطور -

 :زد و گفت ییدندون نما لبخند

 !یکه دست و دلباز شد نمیبیخوبم. م -

 به تو زد. من که همش دیحرف و با نیبرو بابا ا -

 .کنمیم یولخرج

 رو باز کرد و دو تا ینزد و قوط یو حرف دیخند

 ختنیر ییبشقاب گذاشت و مشغول چا یتو ییریش



 تو اتاقم رفتم و مشغول نی. من هم در همون حشد

 یکم مونده بود و کل دیکردن لباسام شدم. به ع عوض

 عتریسر خواستیرو داشتم و دلم م دیو شوق ع شور

 .دیخر میآرامش بر با

 آرامش متعجب از اتاقم یبلند و پر از خنده یصدا با

  کردمیرو صاف م راهنمیکه پ یاومدم و در حال رونیب

  

 هیتو دستش بود و داشت  مینگاه کردم. گوش بهش

 .خوندیرو م یمتن

 کیمن، تو  یشاملویب یقو یدایمن، آ یدایآ دا،یآ -

 ،یگل داد ،یو کاشتمت. رشد کرد یپژمرده شد بار

 که دوباره تو. خوشحالم یستادیو سر پا ا یشد سبز

 !از قبل، خوشحالتر از قبل تریدارم. قو رو

 :خنده بهم نگاه کرد و گفت با

 مختو بزنه؟ خوادیم یباهاش قهر کرد -



 ازش گرفتم مویبراش کج کرم و به زور گوش دهنمو

 :گفتم و

 !تو برو به آق برسامتون برس خانوم عاشق -

 .شد رهیحرفم ساکت نشست و بهم خ نیا با

 !ستمیمطمئن ن یچیهنوز از ه -

 که زدم در یانداختم و با لبخند میبه گوش ینگاه مین

 :رو بهش گفتم رفتمیکه داشتم به سمت مبل م یحال

 . مینیبب لمیف مینیبش اریرو ب ییو چا ینیریپاشو ش -

  

 سکوت گفتهام رو انجام داد و کنارم نشست من هم تو

 پخش کردم و مشغول ونیزیرو تو تلو رانیج سلایر

 .تو فکر بود یاما آرامش حساب میو خوردن شد دنید

*** 

 آرامشراد

 رو صاف کردم و از کالس خارج شدم. به مقنعهام



 نشستم یمکتین یدانشگاه رفتم و رو یمحوطه سمت

 که داشت با نیالو دنیشروع بشه. با د میکالس بعد تا

 .صاف نشستم ومدیبه سمتم م خنده

 گفت:  ینشست و با خوشحال کنارم

  

 چقدر یدونیدختر سالم حالت خوبه؟ نم یوا -

 .نمتیبیم خوشحالم

 .یلطف دار ؟یتو خوب یسالم مرس -

 دانشگاه فکر کردم یومدیچه خبرا؟ چند مدت بود نم -

 .یکه بهت کردم دلخور شد یاز اون تماس بعد

 اومد شیبرام پ یمشکالت هی. هیچه حرف نینه ا -

 .امیب نتونستم

 نزد و با تکون دادن سرش به چند تا دختر که یحرف

 .شد رهیبودن خ روبهرومون

 :سمتش برگشتم و با مکث گفتم به



 .ازت ممنونم نیالو -

 :دیشد و متعجب پرس رهیخ بهم

 ؟یبه خاطر چ -

 یول یقیرف نیبا دلو نکهی. با ازیبه خاطر همه چ -

 یلی. کمک خیرو گفت تیو بهم واقع یمنو داشت یهوا

 .یدر حقم کرد یبزرگ

 لبش نشست و گفت:  یرو ینیریش لبخند

  

 .بهت کرده باشم ینکردم فقط خواستم کمک یکار -

 بود. در کل ونیدر م یمسئله مرگ و زندگ باالخره

 .که حالت خوبه خوشحالم

 شدم. دختر رهیبهش خ یرو فشردم و با قدردان دستش

 بود کالً از رفتار و حرفهاش یخوب و با محبت یلیخ

 .بود مشخص

 .شنیم دایپ ییآدمها نیهنوز همچ خداروشکر



 و به سمت میبا هم بلند شد میکه زد یگپ یاز کم بعد

 .میرفت شدیکه داشت شروع م کالسمون

 یداسلطانیآ

 یشدم و داخل شرکت شدم. بعد از کل ادهیپ نیماش از

 روز اومدنم به شرکت بود. با فکر نیامروز اول بتیغ

 رو تجربه کردم. لبم رو از یحس هیته دلم  یآکا دنید

 گاز گرفتم و تا خواستم در رو باز کنم یخوشحال یرو

 نگاه هیبه بق رتیسرم با ح یرو یبرف شاد ختنیر با

 ! کردم

  

 ستادهیو برادرش سر پا ا یهمکارا همراه آکا همه

 بود؟ با یچ انی! جرزدنیو داشتن برام دست م بودن

 :گفت یکردم که برادر آکا یسالم یخجل لبخند

 یلیخ یهمگ دنتونی. از دیسالم خانوم سلطان -

 یماریاز پس ب نیکه تونست می. خوشحالمیخوشحال



 و اآلن سالم و دیو باهاش بجنگ نیایبر ب سختتون

 .دیهست نجایا سرحال

 یرو یبود! لبخند پررنگ یکار آکا نیکه ا دونستمیم

 با یازشون تشکر کردم. آکا ینشست. با قدردان لبم

 رو یشده بود. حس دلتنگ رهیبهم خ ییبایز یلیخ نگاه

 که یاینیری! شدیفهم شدیراحت م یلیچشمهاش خ از

 نگاهم رو کردیهمه پخش م نیداشت ب ونیاز آقا یکی

 اونم از نوع ینیریش یخودش کرد. وا یرهیخ

 یآکا ی! آب دهنم رو قورت دادم که با صدایخامها

 مقابلم ینیریش یقوط هیگرفتم.  ینیریرو از ش نگاهم

 بود! متعجب نگاهش کردم و خواستم دستم رو گرفته

 :لب آهسته گفت ریبردارم که ز یکیکردم تا  دراز

 کنار یقوط هیبرات  ادیخوشت م یلیخ دونمیچون م-

 ! گذاشتم

  



 رو ینیریکردم و ش یکه زد تک خندها یحرف با

 :و گفتم برداشتم

 یسالم! چه جنجال یدرد نکنه آق! راستدست شما  -

 .یپا کرد به

 خانوم که دایآ هی میچه کن گهیسالم خانوم. د کیعل -

 !میندار شتریب

 :نگاهش کردم و گفتم یقدردان با

 !ممنونم از تموم زحماتت یلیخ -

 :بهم زد و گفت یچشمک

 هیبخاطر به سرانجام رسوندن  نیبب یچاکرتم. راست -

 جشن هیشب  میسخت که توش موفق شد یلیخ پروژه

 .ایکه دلت خواست ب ی. با هر کسمیبرگزار کن قراره

 .کنمیم امکیهشت شب منتظرتم ادرسم برات پ ساعت

 هم خوبه یلی! خشهیهم دیچه قدر خوب موفق باش -

 .امیحتماً اگه تونستم م باشه



ً  نمونیب یحرف خاص گهید  رد و بدل نشد فقط گاها

 !کنهیداره نگاهمون م یحساببرادرش  کردمیم حس

 بعد همه  یشدم. کم ینیریلذت مشغول خوردن ش با

  

 شدن و سر کارشون رفتن. من هم به سمت متفرقه

 رفتم و با لبخند به همه جا نگاه کردم و پشت اتاقم

 زمیم یکه رو یگل رز قرمز دنینشستم اما با د زیم

 شد. گل رو برداشتم و زیبه دلم سرا ینیریحس ش بود

 آدم هی! آخه دادیبهشت م یتمام وجود بو کردم. بو با

 با محبت باشه؟ به خودم که تونهیقدر م چه

 و باهاش گذشتیدروغ بگم هر روز که م تونستمینم

 دارم هر لحظه کردمیحس م گذروندمیوقت م شتریب

 !شمیم عاشقش

 رو گاز گرفتم و با اخم چشمهام رو بستم. عشق؟ لبم

 و دمیکش ینفس کالفها. ومدهیعشق ن یکیمن  به



 کارم شدم. شب اگه با آرامش به جشن مشغول

 خودش هم عوض یهیخوب بود چون روح رفتمیم

 !شدیم

***  

  

 :آرامش رو محکم فشردم و گفتم دست

 یاتفاق هی کنمیاسترس دارم. حس م بیآرامش عج -

 !فتهیب قراره

 دادیکه در رو هل م یچپ نگاهم کرد و در حال چپ

 :گفت

 نیقراره بشه مگه؟ از بس از ا یچرت نگو چحرف  -

 همهش اتفاق بد میدور خودمون جمع کرد ایمنف یانرژ

 .ایب میبر ای. بفتهیم

 که جشن رو یحق با اون بود. با هم داخل سالن دیشا

 جشن هی یآکا ی. به گفتهمیگرفته بودن رفت اونجا



 مشغول انجام یکه هر کس هیبق دنیبود. با د یرسم

 میبا آرامش جلو رفت یبود ابروهام باال رفت. کم یکار

 آرامش ؛یآکا دنیکه با د میستادیا یگوشها و

 لب زمزمه کردم.  ریز یبهم زد که کوفت یسقلمها

  

 حالتون خوبه؟ مشتاق یآقا آکا کمیبه به سالم عل -

 !دارید

 !پدر سوخته زهیریم یزبون چه

 :گفت یبا لبخند جذاب یاکا

 یلیممنون به لطف شما. خ یلیخ سالم آرامش خانوم-

 .نمتونیبیکه م خوشحالم

 .کردم که هر دو بهم نگاه کردن یسرفها تک

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 و آهسته دیبهش رفتم که کوتاه خند یا غره چشم

 کرد چشمهام دو یپشت کمرم گذاشت! با کار دستشو



 آرامش هم که ماشاهللا داشت با شد؟یشد! اآلن چ برابر

 از جشن گذشته بود ی! کمدادیقورتمون م چشمهاش

 که یو عوض شدن آهنگ یبلند آکا یبا صدا که

 خواستیم یبودم متعجب نگاهش کردم. چ عاشقش

 .شدم رهاشیزده خ رتیکه ح ستادیروبهروم ا بگه؟

 داشت دلم رو یلبش بود حساب یکه رو یلبخند

  شدی! آهنگ "گل من" که داشت پخش ملرزوندیم

  

 شیتشو شتریست داده بود رو بکه بهم د یحس

 !کردیم

 شد و رهیو با لبخند بهنم خ دیکش یقینفس عم یآکا

 :گفت

 .دیبهم گوش بد یچند لحظه همگ هی شمیممنون م -

 ندارم چون یکار چیمن با گذشتت ه زمیعز یدایآ

 بسازم. دم پدر و مادرت گرم که ندتویآ خوامیم



 با خودم! گلبرگ گهیبه بعدش د نیکردن از ا بزرگت

 خوامیپابهپات هم م کنمیم یپابهپات دارم بچگ من

 نه عاقالنه خوامتیشم. من نه عاشقانه م ریپ باهات

 !خوامتینه عاجزانه، من عادالنه م خوامتیم

 یعنیعدل  ادیبا عدالت. عدالت از عدل م یعنی عادالنه

 !نجاستیسر جاش باشه. جات ا دیبا یچ همه

 بعد به قلبش اشاره کرد! تپش قلبم به شدت باال و

 !بکنم دیبا کاریچ دونستمیبود و نم رفته

 شد و دو تا دستش رو مشت کرد و کتریبهم نزد یکم

 :پوچ مقابلم گرفت و گفت ایحالت گل  با

 پوچ؟  ایگلبرگ، گل  -

  

 کشیبه خودم حرکت دادم و نزد ینزدم و کم یحرف

 نگاه کردم که دوبارهو بدون حرف به دستهاش  شدم

 :گفت



 پوچ؟ اینترس! گل شد بمون پوچ شد نرو! گل  -

 دست چپش گذاشتم که با لبخند یلرزونم رو رو دست

 که ینیتک نگ یحلقه دنیرو باز کرد که با د دستش

 .ختیر یدستش بود دلم هر یتو

 :زانو زد و گفت مقابلم

 !مبارکت باشه -

 دستش برداشتم و یو حلقه رو از تو دمیبغض خند با

 برامون یکردم که نگاهم کرد. همه با خوشحال دستم

 شه هاشون یزدن که ناخودآگاه دستم رو رو دست

 که بلند شد و با تمام وجود بغلش کردم. به گذاشتم

 م حلقه کردشانفشردمش که دستهاش رو دور  خودم

 :گفت و

 !خودم عاشقتم یدایقلب من آ یتپشها -

ابراز عالقش مقابل  یشد حت ییهوی زیچ شدهمهیباورم نم

 آدم!  یکل



  

 کرده بود و تپش قلبم به خیاز زور استرس  دستهام

انگشت  یکه تو رو باال بود.  نگاهش کردم. دستم شدت

 :ام انداخته بودم باال آورد و گفت حلقه

 یلی. خادیم فیظر ی حلقه فتیظر یبه دستها -

 .شد قشنگ

 ؟یآکا -

 ؟یجان دل آکا -

 :لرزون گفتم یچونهابغض و  با

 !من...منم...دوست دارم -

 لب با آهنگ رینگاهم کرد و فقط ز یحرف چیه بدون

 :کرد زمزمه

 بهم دلم برات رفت از همون روز شدم یگل داد هی -

 یچه جور حواسیآدم مغرور ب نیپرت نگاه ا حواس

 تماس داره تو عشق تو گر هی یریگیم شهیم هول



 دیمنم تو با رهیگیگل م یسر نیکه ا یتنم اون رهیگیم

 واسه خود من گل من گل من گل من منم آخه  یبمون

  

 قلب بزرگت بده یواسه خودتم خودتم خودتم تو فقط

 !به من جاتو

 بهش نگاه عیآرامش که کنار گوشم اومد سر یصدا با

 :کردم

 !مرغا یقاط یکه رفت نمیبیخانوم م یبه به آبج -

 کنهیهمه داره خونسرد رفتار م نیا شدینم باورم

 یاریرو ب یاسم آکا گفتیکه م یآرامش همون

 :با خجالت کردم که گفت ی! تک خندهاکشمتیم

 دا؟یخوشم اومد از حرف هاش. آ ولیا یول -

 .دمیچشمهاش د یکردم که برق اشک رو تو نگاهش

 بار از ته دل و تا نیبهم قول بده که ا یجدا از شوخ -

 !یشعمر خوشبخت ب آخر



 دستم گرفتم و با بغض زمزمه یرو تو دستهاش

 :کردم

 !دمیقول م -

 بگم جز شکر تونستمیم یبعد محکم بغلش کردم. چ و

 دلمو گرم  میزندگ یخدا؟ چه قدر حضورت تو کردنت

  

 همه آدم مهربون و نیکه ا ی. چه قدر مهربونکنهیم

 !...شکرتیجا داد میتو زندگ یداشتن دوست

 آرامشراد

 دو_هفته_بعد#

 زدم. واقعاً خوشگل شده نهیبه خودم داخل آ یلبخد

 به ساعت انداختم و با عجله شالم ینگاه می! نبودم

 رفتم تا شگریموهام انداختم و به سمت آرا یرو رو

 رو پرداخت کنم. تا پول رو پرداخت کردم و از پول

 عیزنگ خورد. سر میاومدم که گوش رونیب شگاهیآرا



 :نشستم و جواب دادم نمیماش داخل

 خود خدا االن غرغرکردناش شروع ایالو جانم؟  -

 .شهیم

 تو؟ عروس که یهست یالو و زهرمار! کدوم گور -

 ...خر یباشم زودتر از تو آماده شدم بعد تو من

 :گفتم دمیخندیکه م یو در حال دمیحرفش پر وسط

 فقط نیشسیتی نهیداد نیویعر نیابلفض هللا سن ای -

 پییداشا د نایباش نیریبعد نچه مدت ب زیق. سنینیید

 المه!  مانیپش نیلسیآال ب یسن پیگل

  

 .یزنیابلفض خدا به داد شوهرت برسه فقط غر م ای*

 سرش به سنگ خورده اومده یکیبعد چند مدت  دختر

 !*نکن مونشیپش رهیرو بگ تو

 رو نیم به هوا رفت و ماشه هاقهق غشیج یصدا با

 :انداختم و گفتم راه



 گهید یآکا یزن یجوش م زمیحرص نخور عز -

 دستش کند بود کهیکنم زن کاری! بابا چدوستتینم

 از توام دایخوشگل شدم آ یلیعوضش خ یول

 اونجام. اوا گهیربع د کی! اآلن در اومدم خوشگلتر

 یبرم خونه هنوز آماده بشم شما ک دیبا نمیبب سایوا

 ه؟یآتل نیریم

 . زودمیبر میپاش میخوایم گهید کمیاگه  نیاجازه بد -

 !قبل رفتن ما آرامش بخدا خونت حاللته ایب باش

 و ضبط دمیبعد با حرص تماس رو قطع کرد که خند و

 به سمت خونه خودمون یروشن کردم و با دلخوش رو

 لباسهام رو بردارم و به سمت عتریافتادم تا سر راه

 ابراز عالقه دایبه آ یبرم. بعد اون شب که آکا باغ

 یاومد خواستگار یآکا عیدو هفته گذشته و سر کرد

 نکردن و  یمخالفت دایآ یجالب بود که اصالً خانواده و

  



 رفت. دو هفته همه شیپ یو خوش یبه خوب زیچ همه

 مراسم خواستیدلش م دایچون آ دیطول کش زیچ

 گفتیم شهیهم ادمهیتو فصل بهار باشه چون  عقدش

 فصل منه چون من تو اون موقع متولد شدم و بهار

 گذشته دیهفته از ع کیلذت بخشه.  یلیبرام خ فضاش

 روز عقدشون بود و من هم از تیو امروز در نها بود

 اصالً  شگریمتاسفانه آرا یبودم ول شگاهیآرا صبح

 عیحرص خوردم که چرا سر یتند نبود و کل دستش

 که چمیبپ رو راه ننداخت. خواستم داخل کوچه کارم

 ترمز یرو عیجلوم در اومد که سر ینیماش هی کدفعهی

 و با ترس به طرف مقابل نگاه کردم اما چون نور زدم

 افتاده بود چهرهاش مشخص نشیماش یرو آفتاب

 شدم و به سمت ادهیپ نی. با خشم از ماشنبود

 :رفتم و گفتم نشیماش

 ریمحترم حواست کجاست کم مونده بود ز یآقا -



 ...نمویماش یریبگ

 یزیبود حس کردم چ نیکه داخل ماش یفرد دنید با

 بود! دندونهام رو به هم انی. راختیدلم فرو ر یتو

 نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت  ضیو با غ فشردم

  

 که خواستم حرکت کنم و برم نیرفتم و هم نمیماش

 صداش بود یکه تو یبه سمتم اومد و با التماس عیسر

 :گفت

 بمون قهیدو دق کنمیبابا ازت خواهش م آرامش جان -

 .دارم کارت

 و التماس کردن؟ از محاالته البد دارم خواب انیرا هه

 :دادم و گفتم رونی! نفسم رو به شدت بنمیبیم

 !ندارم یحرف چیبرو کنار من با تو ه -

 ایداره  ازیهست که به کمکت ن یکی یبفهم یتونیم -

 نه؟



 :گفتم یبلند یرو به هم فشردم و با صدا چشمهام

 ولم کن دست از سرم بردار حالم ازت به هم -

 نمیچقدر بگم هان؟ ا گهید نمتیبب خوامینم خورهیم

 دته؟یجد بهونه

 بهش محل بدم از کنارش با سرعت نکهیبعد بدون ا و

 نیماش نی. اگه دست خودم بود با همگذشتم

 تا از دستش خالص بشم. بغض گلوم رو کشتمشیم

 جا  نیهم گرفتمیخودم رو نم یبود و اگه جلو گرفته

  

 یو جلو دمیکش یقی. نفس عمشدیم ریسراز اشکم

 شدم و ادهی. پدمیکش یقیترمز کردم و نفس عم خونه

 لباسهام رو عوض کردم و عیخونه رفتم و سر داخل

 به یسبز مخملم رو تنم کردم و لبخند یمجلس لباس

 پاشنه بلندم رو یمشک یزدم. کفشها نهیآ یتو خودم

 ازمیمورد ن یه هالیبا برداشتن وس عیکردم و سر پام



 .دوباره زنگ خورد میرفتم که گوش رونیخونه ب از

 :زدم و جواب دادم یبار برسام بود! لبخند نیا

 الو سالم خانوم! حال شما؟ -

 ؟یسالم آقا برسام ممنونم شما خوب -

 باز گفت شما! مگه من چند نفرم؟ -

 :و گفتم دمیخند

 .خوبه حاال جوش نخور -

 الیخیحرص نخورد؟ حاال ب شهیاز دست تو مگه م -

 باغ؟ یرفت ییحرفا کجا نیا

 ؟یایم ی. تو کرمینه االن دارم م -

 . میبا هم بر نمیتو ماش نیفرما بش فیهر وقت تشر -

  

 سرم رو بلند کردم و به اطراف عیحرفش سر نیا با

 که روبهروم پارک کرده نشیماش دنیکردم. با د نگاه

 یوونهایلبهام نشست. د یرو یقیلبخند عم بود



 شدم و به ادهیپ نیاز ماش عیکردم و سر نثارش

 به روم زد و به یرفتم و سوار شدم. لبخند سمتش

 .شد رهیبهم خ یبرگشت و با نگاه مهربون سمتم

 همه خوشگل شد تو دورت بگردم؟ نیچرا ا -

 .انداختم نییزدم و سرم رو پا یخجالت لبخند با

 خودت دود یاسپند برا هیخونه حتماً  یبرگشت یوقت -

 .زننینکرده چشمت م یی. خداکن

 ن؟یفتیراه ب نیخوایچشم نم -

 !چطور شدم نیبب گهینگاه به منم کن د هیبابا  یا -

 دیراه راه سف راهنیو با دقت نگاهش کردم. پ دمیخند

 پی. تیبود با شلوار جذب مشک دهیپوش یایمشک

 .شده بود پیزده بود و واقعاً خوشت یجذاب

 !شدیبهتر نم نیاز ا -

 . میچاکرتم حاال شد! خب بزن بر -

  



 نگاهم رو ازش گرفتم یرو تکون دادم و به سخت سرم

 .رو راه انداخت و به سمت باغ راه افتاد نیماش که

 رفتم باهات قهرم و گهیداده بود که من د امیبهم پ دایآ

 بودم زودتر به باغ برسم چون دواریحرفا! ام نیا

 .کارها رو به عهده من سپرده بود شتریب

ً ی. تقرمیدیبه باغ رس قهیاز چند دق بعد  گفت شهیم با

 آدم به چشم یبودم و تک و توک دهیاز همه رس زودتر

 و من داخل میبا برسام داخل رفت عی. سرخوردیم

 .زنانه شدم و برسام به سمت سالن مردانه رفت سالن

 کردم اما یدگیکه مهمونا برسن به کارا رس یوقت تا

 واقعاً  یعنیبود.  انیرا ریفکرم به شدت درگ ونیم اون

 جداً کارم داره؟ کالفه نگاهم رو ای ارهیبهانه م داره

 صورتم یرو یسالن چرخوندم و ناخودآگاه لبخند دور

 شده بود. بعد از چند کیو ش ییای. واقعاً رونشست

 ی. روومدنیداشتن م گهیکه گذشت همونا د مدت



 نشسته بودم که اعالم کردن عروس یگوشها یصندل

 بلند شدم و به یبا خوشحال عی. سرانیدوماد دارن م و

 .منتظر موندم تا داخل بشن جانیدر رفتم و با ه سمت

 مخصوص ورود عروس و دوماد رو باز کردن آهنگ

 زده نگاهشون  رتیح دنشونیداخل اومدن که با د و

  

 گوم نشست و دستم رو یتو ی. بغض بزرگکردم

 نکنم. واقعاً تو اون لباس هیدهنم گرفتم تا گر یجلو

 ی! کنار آکادیدرخشیم ه هادرست مثل ملک دیسف

 بهش داده بود. نتونستم یقشنگ تیجذاب ستادنشیا

 به سمتشون رفتم و عیرو نگه دارم و سر خودم

 :تو آغوش گرفتمش که با بغض گفت محکم

 .یآرامش چقدر خوشگل شد یوا -

 وقت فکرش هم چیخوشحالم. ه یلیبرات خ دایا -

 . دورت بگردمنمتیلباس بب نیبخوام تو ا کردمینم



 .ی! خوشبخت بشیخوشگل شد یلیبزرگه خ یآبج

 کردم و یلبخند و بغض ازم دور شد که رو به آکا با

 :گفتم

 خواهر منو خوشبخت دیبا یفقط آکا دیخوشبخت بش -

 !کنمیم یبد قاط یلی. بخدا دلش بلرزه خیکن

 ینگاه عاشقانها دایکه به آ یو در حال دیخند

 :گفت نداختیم

 ! کتریگردن من از مو بار -

  

 کنار رفتم و به سمت عیبردار سر لمیاعتراض ف با

 که ستادمیعروس دوماد رفتن. کنار مامان ا گاهیجا

 :گفت

 !نمتیتو لباس عروس بب یاله -

 نگفتم که ادامه دادک یزیبه روش زدم و چ یلبخند

 وقت مثل من نشه و با عشق چیه تیزندگ دوارمیام -



 .یکن یزندگ

 آهنگ به یو دستش رو فشردم. صدا دمیکش یآه

 رو عوض هامیبود و واقعاً داشت روح ادیز شدت

 یکه حتما برم وسط و کل کردیو وادارم م کردیم

 !بشه هیتخل میتا انرژ برقصم

 رفتم یو اکا دایلبخند بلند شدم و دوباره به سمت آ با

 به عکاس گفتم تا چند تا عکس خوشگل ازمون و

 یخوشگل شده بود و واقعاً هرچ یلی. دختر خرهیبگ

 .کردم فیکنم کم تعر فیتعر ازش

 یداسلطانیآ

 .نگاهش کردم یآکا یصدا با

 گار عاقد اومده. ان -

  

 استرس انگشتهام رو به هم فشردم که نگاهش با

 :زد و گفت ینیریبهم افتاد. لبخند ش یلحظها یبرا



 ؟ینگران یچ یبرا هویشد  یدورت بگردم چ -

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !فقط استرس دارم دونمینم ستمینگران که نه ن -

 :دستش  و گفت یو دستم رو گرفت تو دیخند

 و ینباش تا من هستم. امروز به خوب یچینگران ه -

 نیبه هم میشیو ما مال هم م شهیتموم م یخوش

 !یسادگ

 .لبخند سرم رو تکون دادم و دستش رو فشردم با

 کردمیخودم احساس م یرو رو هایلیخ یرهیخ نگاه

 یرو جز آکا یکس چیجمع چشمم ه نیخب تو ا اما

 .نداشتم یبود و مشکل دهی. لباسم کامال پوشدیدینم

 بزرگترم و یعاقد همراه بابا و عمو قهیاز چند دق بعد

 .وارد سالن خانومها شدن یو برادر آکا پدر

 بیحس عج هیزده ود و واقعاً  خیاسترس کل بدنم  از

 که شدیم یبهم دست داده بود. چون چند سال یبیغر



 کرده بودم به عاقد  دایعالقه پ ییایشدت به عقدآر به

  

 ییایتا عقد آر ارهیرو همراه خودش ب یکه کس میسپرد

 عقد کردمی. چون هرطور که حساب ممیداشته باش هم

 یصندل یبود! از رو یبهتر از عقد عرب یلیخ ییایآر

 و میستادیهم ا یو روبهرو میبلند شد یآکا همراه

 . تپش قلبم به شدت باال بود ومیهم رو گرفت یدستها

 ً  که یفرد ی. با صداردمکیخودم رو درک نم واقعا

 د؟یکرد و گفت: آمادها نگاهمون

 تکون دییتا ی. سرمون رو به معنمیخودمون اومد به

 :که گفت میداد

 . بهدیخب، آقا داماد لطفاً بعد از من تکرار کن لهیخ -

 .زدانی ینام نام

 .زدانی یبه نام نام -

 یعشق و دوست امبریبه نام پ یبه نام پرودگار هست -



 آرامش جسم و جانم تو را من یهیما یهمسرم ا یا

 با تو ستنیز یهمه خوبان برا نیا انیاز م دمیبرگز

 و یدر دار یو ناشاد یهمه گواهان در شاد نیا انیم

 رایدر هر لحظه و هرجا پذ یو ناکام یدر کام یندار

  ا؟یآ یشویم

  

 رای. پذدیعروس خانوم لطفاً بعد از من تکرار کن -

 .همسرم یا شومیم

 .همسرم یا شومیم رایپذ -

 از دمیآرامش جسم و جانم تو را من برگز یهیما یا -

 همه نیا انیبا تو م ستنیز یهمه خوبان برا نیا انیم

 سخن با تو با تمام عشق و نیبر لب آرم ا گواهان

 .وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هرجا احساسم

 ...باشه به افتخارشون مبارکتون

 رو در یبا بغض محکم آکا هیدست زدن بق یصدا با



 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش آغوش

 .دوست دارم یلیخ -

 .کرد نگاهم پر اشک یبا چشمها 

 برات مونیروز از زندگ هینزارم  دمیقول م -

 !باشه آزاردهنده

 !برات باشم یهمسر خوب شهیهم دمیمنم قول م -

 یصندل یرو قهیرو فشرد و بعد از چند دق دستهام

 و خواهرهام ندا و زهرا همراه آرامش به  مینشست

  

 رو باال سرمون ینییتز یاومدن و پارچه سمتمون

 نهیآ ی. از تودیو آرامش باال سرمون قند ساب گرفتن

 نیشده. ا رهیکه چطور با بغض بهم خ دمشیدیم

 کردم یاشکش دم مشکش بود! تک خندها داً یجد دختر

 :مرو بهش لب زد نهیاز تو آ و

 !کهیکوچ ینکن آبج هیگر -



 .رو به هم فشرد و سرش رو تکون داد چشمهاش

 هیدستم گرفتم و مشغول خوندن چند تا آ یرو تو قرآن

 :دلم زمزمه کردم یو تو شدم

 چیهمراهم باش و دستمو ه شهیخودت هم ایخدا -

 به بعد از پس نیبده که از ا یول نکن. بهم قدرت وقت

 کنم و بتونم یو سالم زندگ امیدونفره بر ب یزندگ

 باشم. عاشقتم و شکرت بابت یآکا یمحبتها قدردان

 دی. به امیکرد میکه وارد زندگ یآدم مهربون نیهمچ

 !تو

 :دیعاقد که پرس یصدا با

 شما لمیوک ایآ پرسمیبار سوم م یعروس خانوم برا -

 معلومه یهیاخوان با مهر یآکا یبه عقد دائم آقا را

  اورم؟یب در

  

 :گفت یندا با شوخ خواهرم



 !خوادیم یرلفظیعروس ز -

 چند نفر بلند شد. حدوداً سه بار مادر یخنده یصدا

 بودم که چقدر زن دهیبودم و فهم دهیرو د یآکا

 !هیو خونگرم مهربون

 :سمتمون اومد و با لبخند گفت به

 و بایخداروصد هزار مرتبه شکر که عروس ز -

 ایپسرم و خانوادمون شده. ب بیمثل تو نص یخانوم

 .مبارکت باشه زمیعز

 و ازش تشکر کردم و دمیدستش رو بوس یقدردان با

 که به سمتم گرفته بود ازش گرفتم و یکیکوچ یجعبه

 به مامان و بابام که با لبخند دمیکه کش یقینفس عم با

 شدم و با بغض رهیخ کردنیاشک شوق نگاهم م و

 :کردم زمزمه

 هللا با توکل به خدا و اجازه پدر و مادرم یبه نام نام -

 !بله



 که دیچیگوشم پ یو دست زدن تو دنیکل کش یصدا

 دستم نشست و زمزمه کرد:  یرو یگرم آکا دست

  

 !خانومم یمبارکم باش -

 !میرو شروع کن یعال یزندگ هیکه  میبر -

 که بابا به سمتم اومد و با لبخند بغلم کرد که میشد بلند

 :بغض به خودم فشردمش و گفتم با

 سالها نیکه تموم ا یدوست دارم بابا مرس یلیخ -

 شهیو هم یبزرگم کرد منتیو ب یدیکش زحمتمو

 .یبود تگرمیحما

 :گذاشت و گفت میشونیپ یرو یا بوسه

 .بابا! تاج سرم افتخار من یدختر قو یخوشبخت بش -

 خودم رو گرفته بودم تا یجلو یحرفهاش به سخت با

 دیبه سرم کش یکه دست دمینکنم! دستش رو بوس هیگر

 :دست داد و گفت یبه آکا و



 که دخترم حالش کنارت خوبه و خوشبخت دونمیم -

 تونیفرمون جلو برو تا زندگ نی. پس با همشهیم

 .سپرمیبشه. دخترمو اول به خدا بعد به تو م بهشت

 دستش گذاشت که با بغض یدستم رو گرفت و تو بعد

 یجلو تونستمیانداختم. چرا نم نییرو پا سرم

 از خانواده  ییهمه جدا نیچرا ا رم؟یرو بگ احساساتم

  

 نیو ع کردمینم یدو سال بود کنارشون زندگ که

 مامان، مادر و پدر بینبود سخت بود؟ به ترت الممیخ

ً یبه سمتمون اومدن و دق یآکا  یمثل مامان و بابا قا

 .گفتن کیبا محبت باهامون رفتار کردن و تبر خودم

 به یش لبخنده هااومدن خواهرم و همسرش و بچ با

 زدم و با تمام وجود خواهرم رو تو آغوش روشون

 جوب هیبچهتر بودم آبم با خواهرم تو  ی. وقتدمیکش

 چوقتیو ه میکردیبا هم دعوا م شهیو هم رفتینم



 راحت نبودم به خاطر همون بود که با آرامش باهاش

 در که بزرگتر شدماما هر چق امیمیهمه صم نیا

ً یدق گهیبهتر از قبل شد و د یلیباهاش خ امارتباط   قا

 . اونمیبود یمیدو تا خواهر و دوست با هم صم مثل

ً یحالش دق هم  !مثل من بود قا

 تو بودم حالم یجا یمنم وقت هیچ یدونیم دایآ -

 یوقت یهم سخته ول یلیبود سخته آره خ ینطوریهم

 نه اونطور هم ینیبیم یکنیبعدش فکر م ینیریش به

 میروز عروس ادمهیسخت نبود!  یکردیفکر م که

 نکن شگون هیگر گفتنیهمه بهت م یکرد هیگر یلیخ

 گذرهیتو دلت م یچ دونستمیمن خوب م یول نداره

  کنمیم هیبا چهارده سال سنت. منم امروز گر یحت

  

 سخته چون یلیو دل کندن ازت خ یتو خواهر من چون

 .آدم کامل و بالغه هیو شوهرت  یعروس شد نمیبیم



 و یو هست یتو افتخار خانواده ما بود چون

 .یاله یآرزومه. خوشخت بش تیخوشبخت

 زمزمه یپر بغض یلبخند نگاهش کردم و با صدا با

 :کردم

 !دوست دارم یلیخ -

 به روم زد و اشکهاش رو پاک کرد. نرگس یلبخند

 دامادمون که یو وقت دمیبوس یرو کل نیاسی و

ً یبرام دق وجودش  مثل برادر بود به سمتمون اومد قا

 :گفت

 .عروس اولوبسان یگورورم ک یبه به باج -

 !یکه عروس شد نمیبیم یبه به آبج *

 که خودش سه یدر حال کردیصدا م یمنو آبج شهیهم

 کدومشونو خواهر صدا چیخواهر داشت و ه تا

 :کردم و گفتم ی. تکخندهاکردینم

 !گهید رفتمیم دیباالخره منم با گهید -



 گفت:  یزد و رو به آکا یلبخند

  

 کردم دایباجناق پ هیخداروشکر بعد چند سال  گهید -

 منم کهیخواهر کوچ نیا دیخوشبخت بش دوامیام

 .دست تو خوشبختش کن سپرمیم

 خوش و بش کرد و بعد با هر دومون یبا آکا یکم

 امش و خالهبار نوبت آر نیداد و کنار رفت و ا دست

 :به سمتم اومد و با لبخند گفت هیبود. خاله سا هیسا

 تیزندگ دوارمیام یخوشگل شد یلیخ زدلمیعز -

 که دوسش یبا عشق جلو بره و کنار کس شهیهم

 ...یدار

 :کرد و با بغض ادامه داد یمکث

 !یکن یزندگ -

 یکم دونستمیمکث و بغض رو م نیا لیکه دل یمن

 یشدم. بغلش کردم و ازش تشکر کردم. وقت ناراحت



 که آرامش محکم بغلم کرده و دمیخودم اومدم د به

 دستهام رو ی! با ناراحتکنهیم هیبه شدت گر داره

 :حلقه کردم و گفتم دورش

 رهیگیدلم م ینکن آبج ینطوریآرامش توروخدا ا -

 از ازدواج کردنا!  شمیم مونیپش

  

 :گفت یبه شوخ یبا لحن معترض یحرفم آکا نیا با

ً یاآلن دق -  من مقصرم؟ قا

 گوش آرامش زمزمه رینگفتم و ز یزیو چ دمیخند

 :کردم

 یشما هم با آقا برسام ازدواج کن یاآلن وقت یعنی -

 کنم؟ هیزار زار گر ینطوریقراره ا من

 و دمیبه بازوم زد که دوباره خند یمشت یشوخ به

 :گفت

 تو برام از دایآ یول گنیم یموقعها چ نیا دونمینم -



 یتو خود من بود یخواهر باالتر و با ارزشتر بود هی

 بهت گفتم من جز تو و شهیهم یتفاوت ول یکل با

 هیرو ندارم چون واقعاً تو برام حکم  یکس مادرم

 !تهی. عاشقتم و آرزوم خوشبختیرو دار فرشته

 :گذاشتم و گفتم شیشونیپ یرو یا بوسه

- َ
 

 میگو َزل باج میسن َمن! َ میامادیمن  هشواخت َسنَن دُ 

 .دونمی یکی! عاشقتم سان

 نشدم! تو خواهر قشنگ ریوقت از تو س چیمن ه *

 . دونمی یکی. عاشقتم یمن

  

 !شهیم میداره حسود گهید -

 و از آرامش جدا شدم. آرامش دمیخند یآکا یصدا با

 و بعد از پاک کردن اشکهاش دیکش یقیعم نفس

 :به سمتم گرفت و گفت ییکادو

 خودمون یبرا خواستمیم شیوقت پ یلیخ نویا -



 .رشیبگ نداختمیپشت گوش م یاما ه بخرم

 هیکه  یگردنبند دنیذوق کادو رو باز کردم و با د با

 بود یمشک مهاشین هیو  دیسف مهاشین هیبود و  قلب

 :گفتم

ً یقشنگه! دق یلیخ نیآرامش ا یوا -  وصف حال قا

 !منو توا ه نیب حس

 :زد و گفت یلبخند

 !تو یبرا یمن مشک یبرا دشیسف -

 گهید یکادو هیو تشکر کردم که دوباره  دمشیبوس

 :داد و گفت بهم

 !شما دو تا یبرا نمیا -

 من بود یبرا یبود که آکا یبا اسم منو آکا یگردنبند

 چون  میازش تشکر کرد ی! هر دو کلیآکا یبرا دایآ و

  

 خاص و قشنگ بودن برعکس یلیکادوهاش خ واقعا



 پول و سکه! بعد ایدادن  هیطال هد ایکه فقط  همه

 گهیدست هم کردن و عسل دهن هم گذاشتن د انگشتر

 .دیرس یمن و آکا دنیکم کم رفتن و وقت رقص آقاها

 ستیحلقه از اکس بند باز شد و هر دو وسط پ آهنگ

 .میکرد دنیشروع به رقص یو با دلخوش میرفت رقص

 و بباره برف برف برف میدوست دارم منو تو باش -

 ادینگم نکن که مردم دلم ضعف رفت تا دل م ینجوریا

 ادیحلقه اومده رو دست چپت م هی نمیبیکه م یروز

 تا کتیلبت قلب کوچ یکه فقط اسم خودم رو یروز

 ... زنهیتند تند م نهیبیم منو

 و رقص کیبرش ک دونمیبزن و برقص و نم یکل با

 که ممونیبا آرامش با آهنگ قد دنیو رقص چاقو

 " بود مراسم بعد چند ساعت تمومیمیقد قی"رف آهنگ

 داشتم ی. به شدت خسته شده بودم اما باز هم انرژشد

 لمیعکس و ف یباالخره امروز روز من بود! کل چون



 بهمون خوش یازمون ثبت کرد و کل لمبرداریف قشنگ

 با  ی. آخر شب بعد مراسم بعد جدا شدن از آکاگذشت

  

 کاناپه یرو یو با خستگ میخونه خودمون رفت آرامش

 :گفتم یبلند یشدم و با صدا ولو

 ؟ییآرامش کجا یایننه مردم از خستگ یوا -

 :حرص باال سرم اومد و گفت با

 !یآدم شد میمن خر و باش فکر کردم شوهرت داد -

 شتویتن لشتو جمع کن لباستو عوض کن آرا پاشو

 بکپ که بدبختانه قراره از فردا شاهد ریکن بگ پاک

 !میباش ایبعض یباز نامزد

 کردم و به سمت دنیشروع به خند یبلند یصدا با

 به اسم "جدال دمیکتاب جد ییرفتم. فردا رونما اتاقم

 و عشق" بود و به شدت استرس و ذوق غرور

 . کتاب اولم که بخاطر سرطانم درست و درمونداشتم



 جدال کم نزاشته یبشه اما براگرفته  نایجشن و ا نشد

 لباسهام رو در آوردم و حموم رفتم تا عی. سربودم

 ی. بعد از حموم وقتدنیخواب یو برم برا رمیبگ دوش

 رفتم میبه سمت گوش دمیاومدم و لباسامو پوش رونیب

 که اسمش رو یاز طرف آکا یامکیپ دنیبا د و

 لبم یرو یکرده بودم لبخند ویمن" س یشاملو"

 . نشست

  

 بود که شعر را گم یخوب من روزگار دراز یدایآ"

 که شعر دوباره کنمیروزها احساس م نیبودم. ا کرده

 دیآیکه چون م یمانی. به بهار مزندیمن جوانه م در

 با تو بودن ی. معنزندیشکوفه م دهیخشک درخت

 است چقدر درکنار تو دنیمن به سلطنت رس یبرا

 خسته بودم و به من نگاه کن که چه تنها و مغرورم

 چه شاد تپدیبه برکت قلب تو که کنار قلب من م حاال



 یتو معجزه یآکا یدایمن، آ یدای! آرومندمین و

 !"یمن

 :تخت نشستم و گفتم یغنچه شده رو ییلبا با

 سمیبنو یچ نمیخدا ننه قربونت برم من! بزار بب یا -

 ...ام برات

 ابلفض ایشروع شد!  اتونیگفتم نامزد باز یدیها د -

 چشم یاستور یبشقاب غذا بخورن و ه هیتو  قراره

 خود خدا خودت بهم صبر ایبزاره!  مییازت دور آقا بد

 !بده وبیا

 نیم باال رفت! اه هاقهق یتخت ولو شدم و صدا یرو

 !بود وونهید دختر

  یآرامشسلطان

  

 شدم. به ادهیخونه پارک کردم و پ یرو جلو نیماش

 رو نداشتم. امروز یزیخسته بودم و حوصله چ شدت



 بود و بعد از مراسم من دایکتاب آ ییرونما جشن

 . بهرونیرفت ب یبا آکا دایبرگشتم خونه و آ ییتنها

 دنیدر آپارتمان رفتم تا در رو باز کنم که با د سمت

 نجایا نیمقابل در خونه متعجب نگاهش کردم. ا انیرا

 از کجا آدرس خونه رو بلده؟ با حرص کرد؟یم کاریچ

 :گفتم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 یایعصب یبرداشت و با صدا واریرو از د هاشیتک

 :گفت

 آرامش اومدم دو کلوم حرف حساب باهات بزنم پس -

 وگرنه مجبورم برم یکنیبرو و برگرد گوش م یب

 !مادرت سراغ

 ...سراغ مامان من یبر یتو حق ندار -

 چرا حق دارم خوبشم دارم چون اون هنوز عشق -

  ؟یدیفهم یمنه و توام دخترم یدگزن



  

 خوردم و متعجب نگاهش کهی ادشیفر یصدا با

 .کردم

 یکلمه من بدبختم حرف بزنم خستم کرد هید بزار َ  -

 !اتیغد باز نیبا ا گهید

 از جونم هان؟ حرفتو بزن برو یخوایم یچ -

 !نمتیبب خوامینم

 . لطفاً به حرفهیطوالن یلی. حرفام خشهینم نجایا -

 ساعت بهم زمان بده تا حرف کیگوش بده فقط  بابات

 .بزنم

 دادم و کالفه به اطراف نگاه رونیرو به شدت ب نفسم

 یبلند یحرکت کردم که با صدا نمی. به سمت ماشکردم

 :گفت معترض

 ؟یریم یکجا دار -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ



 .نیبش ایب ؟یحرف بزن یخوایمگه نم -

 به عیشد سر انیصورتش نما یکه تو یایخوشحال با

 . از بس خوشحالمیشد نیاومد و سوار ماش سمتم

 رو راه  نیبود دست و پاش رو گم کرده بود! ماش شده

  

 بود نترییکه دو کوچه پا یو به سمت پاک انداختم

 . بعدگفتینم یزیکردم. سکوت کرده بود و چ حرکت

 شدم. اون هم پشت ادهیپارک کردم و پ قهیچند دق از

 و روش میرفت یمکتیشد و با هم به سمت ن ادهیپ سرم

 . هوا به شدت گرفته بود و مشخص بود قرارهمینشست

 بودن و هر رونیحال مردم ب نیبباره اما با ا بارون

 بچه یخودشون بودن. کل یتو حال و هوا کدوم

 که اونجا بود بودن و یلیبا وسا یمشغول باز کوچک

 ادرشونم ای. پدر زدنیقهقهه م یخوشحال از

 یرو از تو یبرق خوشحال شدیبود و م کنارشون



 زدم یپوزخند ه هاصحن نیا دنی. با ددید چشمهاشون

 :زمزمه کردم و

 هی یکه تو بچگ ادیب ادمیبار  هیآرزوم بود  شهیهم -

 بهم خوش یرفته باشم و کل رونیبا مامان بابام ب بار

 !ومدین ادمیوقت  چیه یباشه ول گذشته

 جاها با یلیخ میبرد رونیتو رو ب یلیخ هیمن و سا -

 اون یبهمون خوش گذشت. ول یو کل میرفت هم

 سنت کم بود و تو حافظت نمونده وگرنه ما موقعها

 . میداشت یخوب یلیخ یروزا

  

 !توش یبعداً گند زد یول میآره داشت -

 ؟یهمه ازم متنفر نیچرا ا -

 .! بعد بروانیحرفتو بزن را -

 !ان؟یرا -

 :و کالفه گفتم دمیبه مانتوم کش یدست



 !شنومیم -

 :کرد فیشروع به تعر یگرفتها یصدا با

 هیبه سا هیسا شیکه چند مدت پ یاون فرد دیشا -

 !باشه ادتیبود رو  دنبالت

 :و گفتم دمیحرفش پر انیم رتیح با

 ؟ینکنه اون آدم تو بود -

 گفتم منم؟ ینه؟  ک ایحرف بزنم  یزاریم -

 !ستین دیمثل تو بع یاز آدم -

 ال اله هللا! آرامش بزار حرف بزنم. نه اون من -

 بود! آرمان بزرگمهر که گهینفر د هی نبودم

 .اون آدم آرمان بود ؟یشناسیم

 نگاهش کردم و گفتم:  شوکه

  

 چرا؟ اصال تو...از کجا ی...ولیآر...آرمان؟ ول ؟یچ -

 ؟یدونیم



 که وضع هیپسر هیقراره بهت بگم. آرمان  ویهمه چ -

 رو یمادر کس هیو جز  ستیاصالً خوب ن شیمال

 و با مادرش دهیاز دست م ی. پدرشو تو بچگنداشت

 یقلب یماریمدت مادرش ب هیبعد  یول شهیم بزرگ

 چون پول نداشته یول شدهیعمل م دیو با رهیگیم

 نییپا یه هاکنه. چون تو محل کاریچ دیبا جدونستهینم

 بزرگ شده دستش تو کار خالف بوده و کال با شهر

 ...با یروز هیسر و کار داشته.  خالف

 :ادامه داد یداد و عصب رونیرو به شدت ب نفسش

 ...شهیروز با محمدخان آشنا م هی -

ً یمحمد خان اح -  شه؟یپدرتون نم انا

 .ستین گهیبود! د -

 ؟یچ یعنی -

 دیکشیم دکیاسم پدر و  شهیاون هم نکهیا یعنی -

 که مرده!  شهیم یبرام پدر نبود. چند مدت یول



  

 یخب خداروشکر حداقل حرف خوشحال کنندها -

 !یزد

 نبود! چت شده تو شداریهمه ن نیزبون تو ا نیا -

 آرامش؟

 تو جواب پس بدم اومدم یبه سواال ومدمیمن ن -

 !نمتیبرم و نب شهیهم یبشنوم و برا حرفاتو

 :به موهاش زد و حرفش رو ادامه داد یچنگ کالفه

 که عمل پول مادرشو بهش دهیم شنهادیبه آرمان پ -

 بوده که نیشرط! اون شرط هم ا هیبه  یول دهیم

 !...تو رو...بکشهآرمان

 یروم خال خیآب  گید کیکه زد حس کردم  یحرف با

 تو وجودم نشست! با تته پته زمزمه یو لرز شد

 :کردم

 ...یعنی...یعنی ه؟یمن...منظورت...چ -



 :گفتم رتیبلند شدم و با ح مکتین یرو از

 که قصد جون منو داشت یمدت کس نیتمام ا یعنی -

 تو بود؟ نامرد یبابا

 آروم باش هنوز حرفام تموم نشده!  -

  

 چند بار من یدونیحرفات تموم نشده؟ م ویچ یچ -

 جونم تو خطر افتاد و نامردبه خاطر اون  بدبخت

 پس ؟یهمه خونسرد نیچرا ا رم؟یبم مونده بود کم

 ؟یرفته لعنت یکدوم گور تیپدر یرو اون

 اما...رد گفتینم یزیانداخته بود و چ نییرو پا سرش

 به صورتم ی! دستدمیدیگونهاش م یرو رو اشک

 .نشستم مکتین یرو یو عصب دمیکش

 وقت چیآرمان درسته تو کار خالف بوده اما ه -

 چه برسه بخواد قاتل دهیمورچه هم نرس هیبه  آزارش

 و کنهیبشه! به خاطر جون مادرش مجبوراً قبول م تو



 نصف پول رو قبل انجام کار بده اما اون گهیم بهش

 یباز ی. آرمان رو با پارتکردهیدست دست م یه

 کنه تا کار و دایپ تیموقع هیتو دانشگاه تو تا  ارهیم

 بار نیچند کنهیم یکنه. به گفته آرمان سع یعمل

 که فتادهیم یاتفاق هی شهیاما هم رهیبگ جونتو

 از شیانجامش بده. مادرش و چند مدت پ تونستهینم

 سر جنگ و نیبا محمدخان و رامت شهیداد و هم دست

 اگه اونا پول گفتیداشته به خاطر پول. م دعوا

 مادرم اآلن زنده بود. قبل فوت مادرش به  دادنیم

  

 طور . هرشهیو از کشتن تو منصرف م ادیم خودش

 چند بار به یوقت گفتیچون م کنهیم دامیپ ادیم شده

 رو یو همه چ کنهیم دامیپ ادیدو نفر گفته که م اون

 کرد دامیپ یبودن. وقت دهیمثل سگ ترس گهیم بهم

 سراغشون میحرفا رو بهم گفت و هر دو رفت نیا همه



 مادرش فوت دمیشن یکار به دعوا ختم شد و...وقت اما

 بود و به اصرارش دوباره میحالش به شدت وخ کرده

 و ناراحت بود کار یو از بس عصب میرفت سراغشون

 به دیو تهش...محمد خان و کوب دیکش یکتک کار به

 !ازش گذشته بود درجا تموم کرد یو چون سن وارید

 آرمان پدرتو کشته؟ یعنی...یعنی -

 اتفاق افتاد ییهوی ینبود آرامش! همه چ یعمد -

 دستشو عیسر دیبا دمی. فقط فهمشدیچ میدینفهم اصال

 . چند روز تومیو از اون خراب شده فرار کن رمیبگ

 پدرسگ رفت آرمان و نیمن بود بعد اون رامت خونه

 دادم اما موقع شیفرار یداد و اومدن جلو خونه ول لو

 گرفتنش و بدتر گند خورد تو جرمش!  فرار

  

 لمیکدوم از حرفهاش تو مخ چی! هشدینم باورم

 بود حرفهاش؟ چرا بیعج نقدری! چرا ادیگنجینم



 ...سراغ من اومده بود؟اصال

 بشه؟ یکه چ یحرفا رو...به من بگ نی... ایاومد -

 صداش بود یکه تو یسمتم برگشت و با بغض به

 :کرد زمزمه

 یچون...چون آرمان وقت شتیآرامش من اومدم پ -

ً یو به خودم آورد و دقکرد اون بود که من دامیپ  مثل قا

 نداشتم باهام رفتار کرد و انقدر از تو و مادرت پسر

 سالها نیکه تمام ا یاز هر لحظها شتریکه ب گفت

 اتفاقا افتاد نیا یدور بودم دلتنگتون شدم. وقت ازتون

 آرمان یوقت یول گذشتیبد داشت م یلیخ یچ همه

 شدم یبد عصب یلیگفت مگه قصد جونتو داشته خ بهم

 نهیقطعاً اآلن جاش س گرفتمیخودمو نم یاگه جلو و

ً  یبود ول قبرستون  با رفتاراش بهم نشون داد واقعا

 مونی. اون پشستیتو دلش ن یچیه هیساده و پاک بچه

 کسو نداره و به جرم قتل عمد چیاآلن ه یبود ول شده



 کرده تو زندانه و یصحنه ساز یلعنت نیاون رامت که

 چوبه دار!  یپا رهیم میدست نجنبون اگه

  

 :روح زمزمه کردم یب ییچشمها با

 از من؟ یخوایم یچ -

 نگاهش پر از یکرد و نگاهم کرد. تو مکث

 اوردهیوقت به زبون ن چیه دیبود که شا ییحرفها

 !بود

 تو کارت یلیو خ یحقوق یبهم گفت دانشجو -

 ! من...من واقعاً نگرانشم. ازت خواهشیخبرها

 رونشیاز زندان ب میتا بتون یکه...کمکش کن کنمیم

 !میاریب

 .زدم و با مکث از کنارش بلند شدم یپوزخند

 هیپا لیوک هیحقوق نه  یدانشجو یگیم یخودت دار -

 تونستم هم به یاگه م ی. درضمن حتیدادگستر کی



 . همونکردمیکه قصد جونمو داشت کمک نم یکس

 .چوبه دار یکه بره باال بهتر

 از کنارش گذشتم عیمحلش بدم سر نکهیا بعد بدون و

 از پشت دستم رو کدفعهیرفتم اما  نمیبه سمت ماش و

 که باعث شد با خشم به سمتش برگردم.  دیکش

  

 نکن. من بهش قول ینطوریآرامش بابا توروخدا ا -

 نیرومو زم کنمیبابا. التماست م رونیب ارمشیم دادم

 .ننداز

 :خشم و بغض داد زدم با

 کفتارت و یچرا؟ چون اگه بابا یدونیمتنفرم مازت  -

 زدیالدنگت که هم خون منن به سرشون نم داداش

 ارویکنن تا منو بکشه و بعد اون  ریرو اج یکی

 فتهیب یو اون عوض رهیبشه و بابات بم مونیپش

 هم یبچها هی یلعنت یکه تو فتادینم ادتیاصال  زندان



 ایمن چ یجدونیم چی! هینابود کرد شویکه زندگ یدار

 من و مامان بدبختم تمام یدونیم چیهان؟ ه دمیکش

 مامان یدونیم م؟یکرد یزندگ یسالها چجور نیا

 تا دیچقدر خفت کش دیجون کند چقدر حرف شن چقدر

 کنم و بزرگ یرفاه زندگ یآرامش باشم و تو یتو من

 ومدیم ادتی رتیغیب یتو فتادیاتفاقا نم نیاگه ا بشم؟

 ؟یهم دار یدختر هی

 ایلیخ یرهیو نگاه خ شدیرفته رفته داشت بلند م صدام

 . کردمیخودم حس م یرو رو

  

 چیه گهی. من دیستی! تو پدر من نانیازت متنفرم را -

 نجات یبرا گهید لیوک هیندارم برو و دنبال  یپدر

 که قرار بود قاتل دخترت بشه بهیجون اون غر دادن

 !باش

 و سوار دمیکش رونیبعد دستم رو از دستش ب و



 .شدم نیماش

 .هقهق کرد یبلند یزانو زد و با صدا نیزم یرو

 رو دور زدم دانیرو راه انداختم و م نیماش نیخشمگ

 به سمت خونه حرکت کردم. اشکهام لجوجانه و

 کارش رسماً ثابت کرد نی. با اختنیریم مه هاگون یرو

 ! چقدر اشتباه کردمستین مونیپش یچیهم از ه هنوز

 کنه و به حرفهاش یمونیره اظهار پشکردم قرا فکر

 خونه پارک کردم و یرو جلو نیکردم. ماش گوش

 .داخل شدم عیسر

 !خودم رو آروم کنم تونستمیو نم ومدیبند نم اشکهام

 هیتخت نشستم و تا تونستم گر یاتاقم شدم و رو وارد

 کردم. من چقدر بدبخت بودم هی. از ته دل گرکردم

 چقدر...؟  ایخدا

  

*** 



 انرادیرا

 شکسته شدهاش ینشستم و به چهره یصندل یرو

 :رو برداشتم و گفتم یکردم. گوش نگاه

 !سالم پسر -

 سالم چرا چشمات قرمزه؟ -

 ؟ی! چخبر خوبستیمهم ن الیخیب -

 قراره تو زندان باشه؟ ی! خبر خاصدونمیخوب؟ نم -

 .نه آرمان نه -

  ؟یبا آرامش حرف زد شدیباشه بابا نزن. چ -

  

 .تاره حرف زدمهوف  -

 گفت؟ یچ شدیخب چ -

 تند و بد رفتار یلیبگم آرمان. خ دیبا یچ دونمینم -

 .کرد

 :نگاهم کرد و گفت یلبخند تلخ با



 که یکس ادیهم باشه نم یباالخره حق داره. هر ک -

 نداره خودتو یجونشو داشت نجات بده. اشکال قصد

 یچه باال گهینکن. باالخره تهش مرگه د ناراحت

 .بدون چوبه دار یار چد چوبه

 ارمتیم نجایبس کن آرمان! من هر طور شده از ا -

 .آرامش کمکیب ایبا کمک آرامش  ای. حاال رونیب

 ینگاه میتلخ ن یرو کنار گذاشت و با پوزخند یگوش

 !انداخت و رفت بهم

 

 

  ��آرامشراد

  

 پرت کردم و کالفه به ساعت زیم یرو رو کتاب

 که به شدت شدیم ینگاه کردم. چند روز یوارید

 درس کرده بودم. کم مونده بود به ریرو درگ خودم



 شیخودم رو به نما نیبهتر کردمیم یترم و سع انیپا

 یشغل درست حساب هیکم کم سراغ  دی. بابزارم

 از اتاق کردیکه داشت صدام م دایآ ی. با صداگشتمیم

 به دست یمبل نشسته بود و گوش یرفتم. رو رونیب

 شده ی. کنارش نشستم و گفتم: چزدیصدام م داشت

 دا؟یآ

 :گفت یکامالً جد یسمتم برگشت و با حالت چهره به

 !؟یبابات صحبت کرد با

 که زد متعجب نگاهش کردم. اون از کجا خبر یحرف با

 داشت؟

 بهت گفته؟ یک ؟یدونیتو از کجا م -

 که تو باهاش حرف نهیگفته مهم ا یک ستیمهم ن -

 .یزد

 مگه جرم کردم؟ یزدم که چحرف زدم که حرف  -

 کامالً  یکه داشت یبا رفتار یول یجرم نکرد رینخ -



 .یاون بدبختو شکوند غرور

 تو؟ نکنه اومده باهات حرف زده؟  یگیم یدار یچ -

  

 !آرامش دمتونیخودم د -

 .نگاهش کردم یرو به هم فشردم و عصب چشمهام

 چرا بعد سه روز یدیاگه د ؟یدیتو از کجا ما رو د -

 ؟یحرفو باز کرد سر

 .چخبر شده نمیچون رفتم با بابات حرف زدم تا بب -

 :بلند شدم و گفتم نیخشمگ

ً یدق یتو به چه حق -  ؟یبا اون حرف زد یرفت قا

 و از دونمشیکه مثل پدر خودم م یبه همون حق -

 بهت گفتم یکرد فیبرام تعر تویاولش که زندگ همون

 یبرا والیه هیازش  ینجوریو تو ا گناههیب اون

 نیرو! چرا ا ایبچه باز نی! بس کن ایساخت خودت

 ؟یزنیبدون عقل و منطق حرف م همه



 گه؟یم ویمنطقت چ نمیبگو بب ییهه تو که عاقل ما -

 و با یبه حرفش گوش کن دیبا گهیمنطق من م -

 به آرمان بدبخت کمک کهیدرجه  لیوک هیکه  برسام

 .دیکن

 .برو بابا -

 :داد زد یبلند یبعد به سمت اتاقم رفتم که با صدا و

 یآرامش به جان خودم به حرف بابات گوش ند -

 ! پس بهتره به حرفم زنمیبا مامانت حرف م رمیم

  

 سراغ عیو سر یو با برسام صبحت کن یبد گوش

 هر گهیآخر. بسه د میبه س زنمیوگرنه م دیبر آرمان

 . بخاطریو فقط لج کرد یگفتم و گوش نداد چقدر

 پدرش باال هیاحمق. طرف آرزوشه سا گمیم خودت

 برو ؟یکنیم یهمه ناشکر نیباشه و بعد تو ا سرش

 یکیگذشته رو مثل پازل بزار جلوت و  یاتفاقها همه



 داستان و نیا یمقصر اصل نیحلشون کن بب یکی

 چارتویب یهمه غرور اون بابا نیبعد ا هیک سرنوشت

 .کن خورد

 بلند شد و به سمت اتاقش رفت و در رو تیعصبان با

 .دیبه هم کوب محکم

 نییحرفهاش رسماً دهنم رو بست! سرم رو پا با

 وقت چیو بغضم رو فرو دادم. چرا ه انداختم

 حرفهاش مدام ام؟یموضوع کنار ب نیبا ا تونستمینم

 . قطرهکردیو حالم رو بد م شدیسرم تکرار م یتو

 رو پاک کردم و با دیگونهام چک یکه رو یاشک

 آماده عیبه سمت اتاقم رفتم تا سر یناگهان میتصم

 رونیو از خونه ب دمیدم دستم اومد پوش ی. هر چبشم

 شدم و به سمت خونه مامان نیو سوار ماش رفتم

 . زدمیهر طور شده باهاش حرف م دیکردم. با حرکت

  



 !بفهمم تونستمیرو نم لشیو دل ومدیبند نم اشکهام

 شدم و زنگ زدم تا ادهیو پ دمیرس قهیاز چند دق بعد

 رو باز کنه. تا در باز شد باال رفتم و به سمت در

 یآپارتمانش رفتم. مقابل در منتظر بود و لبخند واحد

 نگران نگاهم دیداغونم رو د یافهیلب داشت. تا ق به

 شده مامان؟ یو گفت: آرامش چ کرد

 دیگفتم: بارو باز کردم و با در آوردن کفشهام  در

 .حرف بزنم باهات

 مبل ینگاهم کرد که داخل خونه شدم و رو متعجب

 که ی. در رو بست و به سمتم اومد و در حالنشستم

 شده؟ ی: چدیپرس گرفتیرو تو دستش م دستم

 !از...بابا بگو -

 متوجه نگاه گهینم یزیچ دمینگاهش کردم و د یوقت

 !شدیم دهیچشمهاش د یشدم. حلقه اشک تو متعجبش

 !گفت: بابات؟ یلرزون یصدا با



 آره از اون. بگو چرا؟ چرا ترکمون کرد و رفت؟ -

 معتاد شد چرا؟ چرا

 !رو بهت قبال گفتم زیمن که...همه چ -

 بوده و همه گناهیدوباره بگو! بگو و قانعم کن که ب -

 بوده. بگو چرا  شیگردن پدر و مادر عوض رایتقص

  

 یلعنت گهیگو دب رن؟یگیطرف اونو م هیهمه بق نیا

 !بگو

 ؟یکنیرفتار م ینطوریا یشده آرامش چرا دار یچ -

 ادیهمه سال دوباره  نیبهت گفته که بعد ا یچ یک

 ؟یافتاد بابات

 .گفت زایچ یلیخودش! خودش اومد بهم خ -

 !؟یزده زمزمه کرد: چ رتیحرفم ح دنیشن با

 خسته شدم از گهیخسته شدم. د گهیبغض گفتم: د با

 یزیچ هی. چرا هر کس یفیو بالتکل یهمه بدبخت نیا



 فهمه؟یمنو نم ی. چرا کسگهیم

 گفته آرامش؟ یبهت چ انیرا -

 .کردم فیکه بهم گفته بود رو براش تعر ییزایچ همه

 درک تونستمیرو نم یزیچشمهاش چ یتو رتیح جز

 نیا نیکه محمدخان و عموم رامت شدی! باورش نمکنم

 محمدخان که نکهیرو کرده باشن. مخصوصاً ا کارا

 !مرده باشه شدیپدربزرگم محسوب م مثالً 

 آرامشراد

 فکر بودم که با یانداخته بودم و تو نییرو پا سرم

 انیبا را یپر بغض مامان نگاهش کردم: وقت یصدا

 بهش نداشتم چون هنوز دلم  یحس چیکردم ه ازدواج

  

 رونیاز فکرش ب تونستمیبود و نم رتوهانیام شیپ

 بعد از انیاما رفته رفته به خودم اومدم. را امیب

 و یمرد واقع هیبا من واقعاً عوض شد و شد  ازدواج



 همه سر مودب بودن گهیکه د یدوست. جور خانواده

 هیاما  شدیچ دونمی! نمخوردنیآقا بودنش قسم م و

 مجذوبم کرده و عاشقش دمیبه خودم اومدم و د روز

 !شدم

 برد و ادیعشق اولو از  شهیمگه م یراحت نیبه هم -

 شد؟ گهینفر د هی عاشق

 یناش یاوقات از رو یما آدما گاه ینه آرامش ول -

 و اون فرد رو میشیو کم بودن سنمون عاشق م بودن

 که قراره میکنیتصور م یناج هیخودمون  یبرا

 به خودمون یکم یوقت یعوض کنه ول مونویزندگ

 نینه ا مینیبیم میشیو با عقل و منطق عاشق م میایم

 عاشق یبهتر از تو بچگ یلیعاشق شدن خ مدل

 که آدما کور ستین نیعشق فقط ا کنمی! فکر مشدنه

 کننیو غروروشونو هزار بار خورد م شنیکر م و

 اوقات عشق با عقل و منطقش قشنگه و یگاه



 ! دارتریپا

  

 برسام ریچرا هر لحظه تصو دونمیحرفهاش نم با

 !شدیذهنم پررنگ م یتو داشت

 چکار کنم؟ یگیاآلن م -

 .آرامش یبهتره به آرمان کمک کن -

 !وکالتم یدانشجو هیمن فقط  یول -

 کی هیپا لیوک هیمگه اون  کارست؟یبرسام پس چ -

 ست؟ین یدادگستر

 ...یهست ول -

 حرف رو نیبار ا نیآخرم یآرامش برا ؟یچ یول -

 و یدست از لج باز کنمی. خواهش مزنمیم بهت

 !بودن بردار مغرور

 .سکوت نگاهش کردم یو تو دمیکش یقیعم نفس

 انیرو به را شیدلتنگ شدیچشمهاش م یاز تو دیشا



 فقط اسمش رو یوقت بانهستیچقدر غر ان؟ی...راخوند

 . اون چه بخوام چه نخوام پدر منه و هرزنمیم صدا

 دینباشه بزرگم کرده و از گوشت و خون منه. شا یچ

 یبهتره کم کم دست از لج باز دایقول مامان و آ به

 ! بردارم

  

*** 

 یداسلطانیآ

 تخت بلند شدم و با یزنگ در کالفه از رو یصدا با

 .بلند به سمت در رفتم تا بازش کنم یقدمها

 رونیبود ب یکه آرامشه چون چند ساعت دونستمیم

 هیک نمیبب نکهیبود و هنوز برنگشته بود. بدون ا رفته

 به سمت یایرو باز کردم و دوباره با رفتار عصب در

 آب رو پر وانیآب بخورم. ل یرفتم تا کم آشپزخونه

 یرو بزارم تو وانیو برگشتم تا ل دمیو سر کش کردم



 هیداده بود و  هیکه به اپن تک یآکا دنیکه با د نکیس

 وانیدستش بود از ترس ل یتو یگل رز مشک شاخه

 شد! با صداش به خودم کهیدستم افتاد و هزار ت از

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا یگفتم: آکا دهیو ترس اومدم

 یه هاکیکه به ت یبه سمتم اومد و در حال نگران

 گفت: حواست کردینگاه م وانیشده ل شکسته

 نره شهی. مراقب باش شدهیدختر؟ انگار جن د کجاست

 .نمیپات صبر کن بب تو

 ریاپن گذاشت و ناگهان دستش رو ز یرو رو گل

 چرا  دونمیبلندم کرد. نم نیزم یانداخت و از رو پاهام

  

 .بگم یزیچ تونستمیمسخ کاراش شده بودم و نم اما

 بود؟ کم کم یکه در رو زد آرامش نبود آکا یاون

 یو نگاهم کرد. سرم رو کم لبم نشست یرو یلبخند

 آرامشه و چون باهاش کردمیکردم و گفتم: فکر م کج



 یرفتار کردم. خوش اومد یبودم اونطور عصب قهر

 !آقا

 دیکه کش یقیرو به هم فشرد و با نفس عم چشمهاش

 !لقمه چپش کن هی نجایهم گهیم طونهی: شگفت

 طونهیرو تو دهنم فرو بردم و با خنده گفتم: ش لبهام

 .رو جمع کنم ه هاشیش نی! بزارم زمکنهیم غلط

 .کنهیغلط م طونهی! پس شنطوریا  که ا -

 هویاما  دمیخند طنتیچپ چپ نگاهم کرد که با ش بعد

 و مشت دمیکش یغیرو به شدت گاز گرفت که ج لپم

 مهیق یبه بازوش زدم و با درد گفتم: آخ اله یمحکم

 یهست یبود؟ توام وحش یچه کار نیا یآکا یبش مهیق

 ی! فکر کردم شوهر کنم از دست گاز گرفتناانگار

 بدترش!  یکیاما نگو افتادم دست  شمیراحت م آرامش

  

 یبم یو با صدا دیحرفم غش غش خند نیا با



 کرده خانوم منو گاز خودیب یلیکرد: آرامش خ زمزمه

 .گرفته

 یچپ نگاهش کردم و با حالت قهر دستم رو رو چپ

 کرده گفتم: اصالً من باهات قهرم گذاشتم و بغ صورتم

 !ستمی. خانوم توام ننمیکن بب ولم

 یلیصورتش نشست گفت: شما هم خ یکه رو یاخم با

 ایقهر کن ی! حق نداریستیخانوم من ن یکنیم خودیب

 .برات داره یعواقب بد وگرنه

 .دهنم رو قورت دادم و به صورتش نگاه کردم آب

 صورتش یکرده بود که همه اجزا شیخدا نقاش انگار

 شدیاز بس جذاب م کردیاخم م یبود. وقت قیدق انقدر

 دهن باز کنه و منو نیهمونجا زم خواستیدلم م که

 ! صورتش،دیلرزیم یچون دست و دلم حساب ببلعه

 موهاش، ابروهاش، لبهاش..!. نفس چشمهاش،

 چشمهام و لبهام نیکه نگاهش ب دمیکش یلرزون



  نکهیاپن گذاشته بود بدون ا ی. گل رو که رودیچرخ

  

 برداشت و به سمتم گرفت و لب رهیرو ازم بگ نگاهش

 !از جانم زتریعز یدایبه آ میتقد: زد

 از دستش گرفتم و یزدم و با قدردان یلبخند مچهین

ً  دادیم یبیعج یبو یکردم. رز مشک بوش  و واقعا

 متوجه شتریب گذشتیبخش بود. هر لحظه که م لذت

 ! دستش رو بهشدمیمن بود م هیکه شب قشیعال

 صورتم آورد و با آرامش گونهام رو نوازش سمت

 که ی، موهام، چشمهام، لبهام...به حرف. گونهامکرد

 کرده تیبا عشق نگاهش کردم: انگار خدا نقاش زد

 .لباس سرخت تییطال یموها تیآب ی! چشمهادایآ

 ً  !خدا رو شکر کرد بابت داشتنت دیهر لحظه با واقعا

 که ی! تنها کارلرزوندیم یدلم رو حساب حرفهاش

 صورتم یبود که دستش که رو نیبکنم ا تونستمیم



 شد و نییگلوش باال پا بکیبردارم ...س بود

 مقابلت خودمو نگه دارم؟  تونمیکرد: چرا نم زمزمه

  

 طنتیزبونم اومد با ش یکه ناخودآگاه رو یحرف با

 خودشو نگه دیخانومش نبا یکرد: آدم که جلو نگاهم

 !داره

 کنه؟ کارشیچ دیآها نگه نداره پس با -

 واال  یچیه -

*** 

 راد آرامش

 کافه شدم و با چشم دنبال برسام گشتم. اومده وارد

 باهاش صحبت خواستمیخودش چون م یکافه بودم

  ینشسته بود لبخند محو یکه گوشها دنشی. با دکنم

 داشت یمهربون و جذاب ی صورتم نشست. چهره یرو

 . به سمتش رفتم و کنارش نشستمنشستیبه دل م که



 ؟یخوب زمیبهم نگاه کرد و با لبخند گفت: سالم عز که

 تو حالت خوبه؟ یسالم مرس -

 یراست ؟یکنیم کاری. چه خبر چگذرهیآره خوبم م -

 ؟یخوریم یچ

 .مشکالتم یسر هی ریدرگ یچیقهوه ترک. ه هی -

 نگاهم کرد و گارسون رو صدا زد و متعجب

 نگاهم کردو قهیرو داد و بعد چمد دق سفارشها

 شده آرامش؟ یزی: چدیپرس

 .یدونیمن نم یاز زندگ یزیبرسام تو چ تشیواقع -

 دیکه شا هیزیاز اون چ بتریعج یلیخ میزندگ من

 !یکرده باش فکرشو

 یزد و گفت: مگه چ هیتک یکرد و به صندل یاخم

 اگه ؟یزنیحرف م ینطوریکه ا تیتو زندگ هست

 ... یداشت یبا کس یاارتباط گذشتهاس که  درمورد

  



 ارتباط تو  یکس چینه نه برسام نه! من تا حاال با ه -

 اشتباه محض بود! حرفهام در هیپاشا هم  نبودم

 .پدر و مادرمه مورد

 منتظر شد تا حرفم رو بزنم. استرس داشتم از متفکر

 حرفهام اما خودم رو آروم کردم تا بگم. اگه با زدن

 که واقعاً دوستم شدیبرام ثابت م ومدیکنار م طمیشرا

 مشخص بود حرفهاش کردیو اگر هم قبول نم داره

 رو براش میو تمام زندگ دمیکش یقی! نفس عمکشکه

 سکوت به یتو یحرف چیکردم و اون بدون ه بازگو

 .کردیگوش م حرفهام

 آرامشراد

 .نگاهم کرد یاز تموم شدن حرفهام بدون حرف بعد

 معلوم نبود تا بتونم بفهمم چه یزینگاهش چ یتو

 یو گفتم: تموم زندگ دمیکش یقیداره! نفس عم یحس

 طالقم پدر باال یگذشته برسام. من بچه یطور نیا من



 ...ندارم و سرم

 هیو گفت: صبر کن آرامش بزار  دیحرفم پر وسط

 یلیبگم. من به حرفات گوش دادم و متوجه خ یزیچ

 بهت بگم که من از همون اولش  دیشدم اما با زایچ

  

 شمیم ارتباط وارد  یبا کس یمهم نبود که اگه روز برام

 !برام مهم باشه گذشتهش

 .فرق داره هیمن با بق یاما گذشته -

 طالقم آرامش ینداره. من خودمم بچه یفرق چیه -

 من و تو هیآدم شب یکل ایدن یتو ؟یفکر کرد یچ

 داد اما رییگذشته رو تغ شهیکه نم نهیا تی. واقعهست

 .ازش گرفت یبزرگ یدرسا شهیم

 یاآلن حت یعنینگاهش کردم و زمزمه کردم:  رهیخ

 که کنمیکه دارم ازت درخواست م ستیمهم ن برات

 منو خواستیکه قبال م یتا جون کس یکمک کن بهم



 م؟یرو نجات بد بکشه

 دستش یگذاشته بودم تو زیم یرو که رو دستهام

 که ازت یچون اوالً کس ستیو گفت: نه مهم ن گرفت

 کرده پدرته و دوماً همه آدما ممکنالخطان درخواست

 .آرامش

 !الخطا زیجا یبهتره بگ فکر کنم -

 انسانها حق نکهیا یعنیبودن  زالخطای. جانینه بب -

 کارشون اما  نیا ستیخطا کنن و مهم ن دارن

  

 اوقات از یانسان گاه نکهیا یعنیبودن  ممکنالخطا

 منظورمو؟ پس یفهمی. مکنهیخطا م ینادون یرو

 اما میثابت کن شویگناهیو ب میبه آرمان کمک کن دیبا

 نم؟یباباتو بب شهیم یزیاز هر چ قبل

 هیاز قهوهام خوردم و گفتم: اول از همه  یکم

 برام تیتوام...از زندگ شهیازت دارم. م یدرخواست



 .دونمینم یگهاید زیچ نیمن واقعاً جز تو و دلو ؟یبگ

 . آرامش من ویحقته که بدون هیدرخواست کردن چ -

 ر وبچه بودم پد ی. من وقتمیهم هیشب ییجورا هی تو

 انتیاز هم طالق گرفتن چون بابام به مامانم خ مادرم

 ی. اون موقع من ده سالم بود. هر روز شاهد کلکرد

 بابامو دوسش یلیو جر و بحث بودم. مامانم خ دعوا

 نتونست تحمل کنه گهیعاشقش بود اما د یعنی داشت

 ییمنو گذاشت و رفت کانادا. هنوزم مجرده و تنها و

 زن آورد تو هیروز بابام  هی ی. وقتکنهیم یزندگ

 که بابام هیکه اون زن همون کس دمیفهم خونهمون

 وقت بوده که یلیمامانمو طالق داد. نگو خ بخاطرش

 بوده چون دخترش حدوداً دو ارتباط باهاش تو  بابام

 سخته که  یلی. خنهیبود و اون دختر االن دلو سالش

  

 اقلباال سرت باشه اونم از نوع بدجنسش حد ینامادر



 انی. بعد از اون جریمورد شانس آورد نیاز ا تو

 هجده سالم ینتونستم تو اون خونه بمونم و وقت گهید

 از شانس بدم یخونه گرفتم و زدم به چاک ول هی شد

 .ستنیمهم ن ادیماجراها ز هیعاشقم شد. حاال بق نیدلو

 یادی. وجه اشتراک زنهیمن هم یآرامش زندگ نیهم

 .میدار

 رو تکون دادم و با لبخند گفتم: ممنونم که بهم سرم

 ینیبابامو بب یخوایم یگفت نکهی. خب در مورد ایگفت

 ..بگم که دیبا

 .نیفقط شمارشو بده بهم هم -

 !ندارم-

 وقته یلیمن خ ه؟ینگاهم کرد که گفتم: خب چ متعجب

 .شده داشیبودمش تازه چند روزه پ دهیند

 نداره. باشه آرامش من باهاتم یخب اشکال لهیخ -

 ثابت شویگناهیو ب میکه آرمانو نجات بد کنمیم کمکت



 . میکن

  

 زدم و گفتم: ازت ممنونم برسام لطف یپر محبت لبخند

 .یکنیدر حقم م یبزرگ یلیخ

 .نیهم خوامیم تویمن فقط خوشحال -

 مرد نیچونهام زدم و نگاهش کردم. ا ریرو ز دستم

 یوجودم به باز یرو تو یبیعج یحسها داشت

 ..!.گرفتیم

*** 

 (ماه بعد کی)

 که نگاهم کرد و با مکث ستادمیلبخند مقابل آرمان ا با

 چطور ازت تشکر کنم دونمینم تشی: واقعگفت

 .نیبهم کمک کرد یلی. تو و برسام و پدرت خآرامش

 دوارمی! اممویزندگ دمیشا ونتونمیگفت جونمو مد شهیم

 . زور جبران کنم هی بتونم



  

 بگم کمک کردن جبران کردن تونمیخب...م -

 باهات مالقات شتریکه ب یماه هی نی. تو اخوادینم

 ...و یهست یآدم خوب و درست یلیخ دمیفهم داشتم

 آرامش من درست مثل خواهر نداشتهام دوست -

 .دارم

 :کردم و گفتم یکه زد متعجب تک خندها یحرف با

 !حرفو بزنم نیمنم برعکس هم خواستمیم

 گه؟ید یکنیم یگرد شده گفت: شوخ یچشمها با

 یتوام. نه جد یایو گفتم: نه بابا چه شوخ دمیخند

 .یزیبرادر عز هیآرمان تو واقعاً برام مثل  گمیم

 صورتش شکل گرفت دلم رو گرم یکه رو یلبخند

 سرم رو به سمتشون انیبرسام و را ی. با صداکرد

 لیوک . برسام با لبخند گفت: خب خانومبرگردوندم

 هیقبل از گرفتن مدرکتون شما  گمیم کیتبر بهتون



 .نیرو حل کرد پرونده

 کمتر نیاز ا یاستاد که شما باش گهیو گفتم: د دمیخند

 . رهینم انتظار

  

 رد و بدل کرد و انیمن و را نیب یزد و نگاه یلبخند

 .کارت دارم میما بر ایبه آرمان گفت: آرمان ب رو

 دلم گرفتم: دارم یرو به هم فشردم و تو چشمهام

 .یبرسام باز منو تنها گذاشت برات

 انیهم موافقت کرد و هر دو رفتن. را آرمان

 گذاشته بود و داشت بهاشیج یرو تو دستهاش

 . سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم و باکردیم نگاهم

 !میشد حسابیگفتم: خب ب مکث

 ؟یسر چ -

 . همیدو نشون زد ریت هیگفت با  شهیم یچیه -

 هم یکه نقش پسرتو برات داشت نجات داد آرمانو



 .یگرفت تویپدر ارث

 همه اون ارث به تو رمیگفت: من بم یشوخ با

 !بچه رسهیم

 .حرفش خندهام گرفت نیچرا اما با ا دونمینم

 ...با هم میزدم و گفتم: هنوز کار دار یشخندین

 حرفم رو ادامه دادم: بابا!  یبا مکث کوتاه و

  

 که زدم با بهت نگاهم کرد. ناگهان حجوم یحرف با

 بغض رو به گلوم جرمقشیب یچشمها یتو اشک

 .انداختم و گفتم: خدافظ نییکرد. سرم رو پا مهمون

 رفتم و دادگاه رو ترک نییپا ه هااز پل عیبعد سر و

 برسام رفتم. با آرمان منتظرم نیو به سمت ماش کردم

 یو اول من رو راه میشد نی. با هم سوار ماشبودن

 طول راه تو فکر فرو رفته بودم و یکرد. تو خونه

 .آرمان و برسام نبود نیب یه هاحواسم به مکالم اصالً 



 اتفاقها افتاد. با یلیماه که گذشت خ کی نیا یتو

 و میآرمان رو ثابت کن یگناهیب میبرسام تونست کمک

 و دادگاه براش حکم میرو، رو کن نیرامت یکارها تمام

 پسر محمد خانه نیسال حبس داد. چون بابام اول پنج

 به بابا راثشیتو زندانه نصف ارث و م نیرامت و

 و ی! امروز هم جلسه آخر دادگاه بود و به خوبدیرس

 برسام ازم شیتموم شد. دو هفته پ یخوش

 کرد و قرار بود امشب با خانوادهاش به یخواستگار

 هم به شدت یو آکا دایخونهامون. آ انیب یرسم طور

 شونیعروس یکارها ریشلوغ بود چون درگ سرشون

 . حسمرنیبگ یماه بعد عروس کیو قرار بود  بودن

 و تازه  شدیم قتریبه روز به برسام عم روز

  

 .شدمیبفهمم که من واقعاً داشتم عاشقش م تونستمیم

 حس هیم که به پاشا داشت یبفهمم حس تونستمیم تازه



 اسمش رو دوست شدینم یزودگذر بود که حت یلیخ

 یلیشب خ یگذاشت چه برسه به عشق! برا داشتن

 بابا رو هم خواستیداشتم و ته قلبم دلم م استرس

 ! نبودن پدرت توکردیمانعم م یحس هیکنم اما  دعوت

 آرمان ی! با صداهیبیغر یلیحس خ تیخواستگار

 کردم: آرامش حواست کجاست دو ساعته جلو نگاهش

 !مایدرخونتون

 دیبه خونه نگاه کردم و با مکث گفتم: ام ببخش متعجب

 با نیندار یکار ی. مرسدمیفکر بودم اصالً نفهم تو

 من؟

 چرا -گفت:  عیبگه آرمان سر یزیبرسام خواست چ تا

 منم تونمیم شمیدارم. حاال که داداشت محسوب م کار

 باشم؟ تیتو خواستگار امشب

 منو نیب یبیغر بیحرفش برسام نگاه عج نیا با

 یرد و بدل کرد که باعث خندهام شد. تک خندها آرمان



 .شما هم اریب فیو گفتم: بله جناب برادر تشر کردم

 فعالً خدافظ.  میبرسام شب منتظرتون آقا

  

 شدم و به سمت ادهیپ نیبه روم زد که از ماش یلبخند

 .در رو باز کنه دایفتادم و زنگ رو زدم تا آراه ا خونه

 باز شد که داخل خونه شدم و به سمت واحدمون در

 . تا در رو باز کردم و .ارد خونه شدم با برفرفتم

 نگاه دایسرم زده شد متعجب به آ یکه باال یایشاد

 که نمیبیم ؟ی: سالم عروس خانوم چطورکردم

 بابا ای! بیکنیم داینجات پ یدگیاز ترش یدار باالخره

 !قر بده ایبرقص ب ایب

 یبس تعجب کرده بودم که فقط داشتم به کارها از

 زده بود؟! به یزی. چکردمینگاه م بشیغر بیعج

 رو به صورتم زد و یاومد و با خنده برف شاد سمتم

 درست کرد و گفت: قربونت برم بابانوئل جونم شیر



 .برقص ایب

 که باز کرد مجبورم یو با آهنگ دیدستم رو کش بعد

 ایبرقصم  دونستمیبرقصم. از شدت خنده نم کرد

 تونست از فکر درم یمسخره باز یبا کل ی! ولبخندم

 و خنده رو مهمون لبام کنه. خواهر داشتن هم ارهیب

 !گهیکارا رو داره د نیا

***  

  

 .رو سرم کردم و با لبخند به خودم نگاه کردم شالم

 ذهنم هم یتو یحت وقت چیکه اآلن بودم ه ییجا

 بخوام ازدواج کنم اون هم نکهینکرده بود. ا خطور

 ! فکردمیمادرم که با چشم د یاتفاقات زندگ بعد

 وجود نداره که واقعا ایدن یتو یمرد چیه کردمیم

 باشه اما انگار سخت تو اشتباه بودم. بابام من عاشق

 مردها زده کرده بود که فکر یاز همه یجور رو



 یمرد خوب چیمردها مثل همن و ه یهمه کردمیم

 نگاه نهیبهش از تو آ دایآ ینداره. با صدا وجود

 جون من نیبب ن؟یشیفرما نم فیعروس تشر -: کردم

 رو هایهایترک نیرسم ا زیبرسام نمک بر یتو چا ایب

 .میکن اجرا

 ذره هیخنده به سمتش رفتم و گفتم: درسته که  با

 نقشهت جواب بده دوارمیام یول ستیتو کلهت ن عقل

 !نیرو تف کنه تو صورت دلو هاییهمه چا و

 شدیخنده و حاال مگه م ریزد ز یحرفم پق نیا با

 مامان که صدامون یرو جمع کنم؟ با صدا خندهاش

 . با خنده نگاهمون کرد و میبه سمتش رفت عیسر کرد

  

 یی. آرامش چادیبسه کم آتش بسوزن گهی: خب دگفت

 گه؟ید یکرد دم

 انیمادر من دم کردم نگران نباش. انگار دارن مبله  -



 !یاز من استرس دار شتریتو. تو که ب یخواستگار

 ییزد و گفت: دختر دسته گلمو دارم تنها یتلخ لبخند

 . استرس نداشته باشم؟کنمیخونه بخت م یراه

به صدا در اومد.  به سمت  فونیحرف رو زد، آ نیا تا

رو گرفته بود. گفتم البد  نیدورب یجلو یکسرفتم اما فونیآ

 نیریش

 با خنده در رو باز کردم و نیهم یبرا هیآکا یهایکار

 رفت تا رژش رو پر عیهم سر دای. آمیستادیا منتظر

 نیواال. به ا هیزیهم خوب چ ای! حادیکنه و ب رنگ

 و در خونه رو باز کردم اما با رو در رو دمیخند حرفم

 .نگاهش کردم ریبا بابا متح شدنم

 با تعجب زمزمه کرد؟یم کاری...چنجای...اون ااون

 ...نجای: تو اکردم

 من دعوتش کردم!  -

  

 مامان با بهت به سمتش برگشتم و نگاهش یصدا با



 دمیکه کش یقی. چند بار پلک زدم و با نفس عمکردم

 .تو ایب یکردم: باشه خوش اومد زمزمه

 وارد خونه شدم و به سمت اتاق عیبعد خودم سر و

 !تعجب کرده بودم دنشیادم. از دافت راه

*** 

 کلیدانا

 نگاه کرد. چند انیسرش را بلند کرد و به را هیسا

 .!..بود؟ همسر سابقش را دهیبود که او را ند سال

 .تو ایو گفت: سالم ب دیکش یقیعم نفس

 که با انیبعد در را کامل باز کرد تا داخل شود. را و

 دلش تلنبار شده بود، به یغم رو یکل هیسا دنید

 بغضش را گرفته بود اما باز هم نقش یجلو یسخت

 وارد خانه شد و  شیکرد و با در آوردن کفشها یباز

  

 ی. باالخره هر چیکه دعوتم کرد ی: سالم. مرسگفت



 !دخترمونه یخواستگار نباشه

 .شد رهیخ هیمبل نشست و باز هم به سا یبعد رو و

 و یس گریشده بود! درست بود که د بایز یلیخ

 جذابش یهیسالش بود اما باز هم همان سا یخوردها

 هیدل نه صد دل عاشقش شده بود. سا کیکه  بود

 مبل نشست و گفت: گفتم باالخره یزد و رو یلبخند

 زود بزرگ شد نه؟ یلیکه پدرش باشه. خ واجبه

 !بهتره یبگ میشد ریزود پ یلیخ -

 پر اشک شد. تک شیچشمهازد  انیکه را یحرف با

 انداخت و نییبا بغض کرد و سرش را پا یخندها

 وقت بود ازت خبر نداشتم. کجا یلیکرد: خ زمزمه

 ؟یبود

 .امیبدبخت ریدرگ -

 بازم مواد؟ -

 یمواد کوفت نینبودم هم رشیکه درگ یزیتنها چ -



 سقف باال سرتون هی نی. خوبه که شما تونستبود

 نداشتم  یدرست حساب. من که سواد نیباش داشته

  

 آدم معتاد و هیکار کنم. البته به  ییبرم جا بخوام

 . باز تو حداقل دانشگاهتمدهیکار نم یکس سابقهدار

 ؟یمن چ یخوند یداروساز یرفت

 به ی. وقتکردیفقط با غم نگاهش م زدینم یحرف هیسا

 را در رتوهانیام گریکه چطور د کردیفکر م گذشته

 یلیخ انیشد! را انیدلش خاک کرد و عاشق را کنج

 کم تشیو شکننده شده بود اما باز هم از جذاب ریپ

 .بود نشده

 تشکر بهت بدهکارم. ممنون که از همه هی تشیواقع -

 و رفاه بزرگ شیتا دخترمون تو آسا یزد زتیچ

 .به بعد براتون جبران کنم نیبتونم از ا دوارمی. امبشه

 ات؟یبا ماد ؟یچطور -



 شهیمثل قبل نم یزیچ گهینه درسته که د -

 دورادور کنمیم یسع یحرمتا شکسته ول یلی...خچون

 .بهتون باشه حواسم

 زد جگرش را آتش زد. نگاهش هیکه سا یتلخ لبخند

 لبخند دیباز افتاد و آرامش را د مهیبه اتاق در ن که

 پدر و مادرش گوش یزد. داشت به حرفها یتلخ

 از  عیصدا در آمدن در آرامش سر! ناگهان با به دادیم

  

 و یبار آکا نیرفت و در را باز کرد. ا رونیب اتاق

 بعد هم برسام با خانوادهاش زنگ یبودند. کم آرمان

 ...را زدند در

 آرامشراد

 هم داشت دایشدم و آ ختنیر ییاسترس مشغول چا با

 دایبه آ ی. لبخندگرفتیم لمیهر لحظه از کارهام ف از

 رو یزیرو نر ییگوشم گفت: اگه چا ریکه ز زدم



 !زارمیزندهت نم نیدلو

 دلم یول خوادیدلم م یلیو گفتم: خ دمیخند یپق

 !کنم یباز میبا زندگ خوادینم

 ها کرد و گفت: گمشو از یسکتها هیرو شب افهاشیق

 !چشام جلو

 یقیرو به هم فشردم تا بلند نخندم. با نفس عم لبهام

 به یرو به همه تعارف کردم و وقت ییچا دمیکش که

 رو برداشت و ییچا یبا لبخند جذاب دمیرس برسام

 .: دست شما درد نکنه خانومگفت

 دست به ینگفتم. آرمان و آکا یزیزدم و چ یلبخند

  تیبرسام رو اذ یکرده بودن و داشتن حساب یکی

  

 .ارهینبود که کم ب یماشاال برسام هم آدم یول کردنیم

 و به میکنار هم نشست دای! با آگهیبود د لیوک باالخره

 طرف هر نیگفت: بب دایکه دوباره آ مینگاه کرد هیبق



 نداره فقط خواهرشوهر نباشه بیباشه ع خوادیم یچ

 !ارهیدمار از روزگارت در م که

 !شهیاتفاقا خواهرشوهرم محسوب م -

 خدا به دادت برسه ادی. چقد ازش بدم میکبریاه اه ا -

 .آرامش

 . شش دونگخندوندتمیداشت م یحرفهاش حساب با

 حواسمون به برسام بود یو آرمان و آکا دایو آ من

 نشون یرو خورد قراره چه واکنش شییچا یوقت که

 خورد یکه کم نی. استکان رو برداشت و همبده

 رو به شدت به هم فشرد و به ماها که چشمهاش

 :نگاه کرد و لب زد میشدیاز شدت خنده لبو م میداشت

 !کشمتیم آرامش

 . پدردمیخند ریتا دل س دایانداختم و با آ نییرو پا سرم

 زدینم یبود و حرف خاص یجد یلیمرد خ هی برسام

 شهیبود و م یزن زبون باز هیبرسام  یمادرناتن اما



 هم که از  نیمجلس رو اون گرم کرده بود. دلو گفت

  

 با چشم برام خط و نشون یاومده بود داشت ه یوقت

 . بابا و مامان هم با لبخند داشتن مهموندیکشیم

 :بابا که رو به من گفت ی. با صداکردنیم ینواز

 .نیبا آقا برسام حرفاتونو بزن نیبابا بلند ش دخترم

 دستم رو فشرد که با مکث بلند دایخودم اومدم. آ به

 .و کوتاه گفتم: چشم شدم

 بعد به برسام نگاه کردم که بلند شد و پشت سرم و

 از بس ومدیدر نم نیخون دلو یزدیکارد م .اومد

 تخت یو رو میبود! با هم داخل اتاقم شد یعصبان

 یلیانداخت و گفت: خ نیی. سرش رو پامینشست

 .آرامش یشد خوشگل

 .یمرس -

 .نگام کن -



 :رو با مکث باال بردم و نگاهش کردم که گفت سرم

 مثل تو یدختر هیهمسرم  خواستیدلم م شهیهم

 شد. فقط بمیمغرور، جذاب که نص. جسور، باشه

 و قراره یمیخوشحالم که تو زندگ یلیبگم خ خوامیم

 خوشگل  یکی یوقت گنیرو با تو بسازم. م میزندگ

  

 . فکر کنمپیارالدیوقت  یآهلل گوول گنیبهش م باشه

 !سر ذوق بوده یلیتو رو خلق کرده خ یهم وقت خدا

 دیبا که نجاستیکه زد تپش قلبم باال رفت. ا یحرف با

 یآورد میزندگ یکه تو یشکرت بابت مرد ایخدا بگم

 .یداد انیم پاه هابه همه دلشور و

 ...ام برسام... من -

 نگاهم کرد که با خجالت ادامه دادم: چوخ منتظر

 !یلویب ورمیسو

 :که زدم متعجب نگاهم کرد و با تته پته گفت یحرف با



 ...االن تو ؟ی...چچ

 کدفعهیآره تکون دادم که با ذوق  یرو به معن سرم

 و دستهام رو دورش حلقه کردم و دمیکرد! خند بغلم

 رمیمی. دختر من عاشقتم مشهیباورم نم ی: واگفت

 !خدا شکر یوا ؟یفهمیم برات

***  

  

 دستم کرد همه برامون دست زدن یکه تو یحلقها با

 نگاه پر از اشک مامان و بابا دلم یگفتن. ول کیتبر و

 گوشم زد تلنگر ریکه برسام ز یلرزوند. حرف رو

 میبهم وارد کرد: درسته هردومون بچه طالق یبزرگ

 درد نیکه بچهمون هم به ا میبزار ستیقرار ن یول

 میمون دچار بشه هابشه و ما به درد خانواد دچار

 .آرامشم

 نگفتم. حق با اون یزیلبخند نگاهش کردم و چ با



 !بود

*** 

 (ماه بعد کی)

  یداسلطانیآ

  

 ذوق و شوق به آرامش نگاه کردم که همراه با من با

 خوشگل شده یلیهر دومون خ یزد. لعنت یفیخف غیج

 . بدو بدو به سمتش رفتم و محکم بغلش کردممیبود

 یمنو آروم باش. وا یبا خنده گفت: عروس کشت که

 .یخوشگل شد یلیخ دایآ

 لبخند. با دیرو گرفتم که با خنده چند بار چرخ دستش

 .عروس یشد ی: توام عالگفتم

 :گفت عیسر میگوش یزد که با صدا ییدندوننما لبخند

 !ابلفض اومدن آرامش ای

 :کرد وگفتم نهیآ یبه خودش تو یمنگاهیاسترس ن با



 .یوا یوا خوبم؟

 بده من یتو به من دلدار ستیو گفتم: قبول ن دمیخند

 .خودشو کشت یآکا میبر ایب میخوب میتو. خوب به

 زده بود گرفتم و خیرو که از شدت استرس  دستش

 که هر دنشونی. با دمیرفت رونیب شگاهیاز آرا عیسر

 بود از شدت ذوق ستادهیخودش ا نیماش یجلو کدوم

 آرامش رو محکم فشار دادم که گفت: باشه بابا دست

 منو.  یهمه کشت نینکن ا ذوق

  

 خودم نبود خب! به سمتمون اومدن و دسته دست

 نگاهم کرد و با یرو به سمتمون گرفتن. آکا گلهامون

 نیس لهیگ نیویگفت: گوزلر یقیعم یلیخ لبخند

 !میآل نیقاداس

 !مردمک چشمات به جونم یدرد و بال *

 دیبغلش کردم که خند کدفعهیبغض نگاهش کردم و  با



 .دوست دارم یلیگفت: ماه من خ و

 .یاز تو دوست دارم آکا شتریب یلیخ یلیخ یلیمن خ -

 .خوشحالم که دارمت مرد من یلیخ

بشم. آرامش و برسام هم سوار  نیماشکمکم کرد تا سوار

 نشونیماش

 طول راه ی. تومیو با هم به سمت تاالر راه افتاد شدن

 م،یعکس انداخت م،یدیرقص م،یبا هم آهنگ خوند یکل

 روز نیگفت بهتر شهی. ممیدیو خند میگرفت لمیف

 خودم هم از ته ته قلبم یبود چون هم برا ونمیزندگ

 آرامش خوشحال بودم چون باالخره تونسته یبرا

 که به شدت یروز مرد هیبهش ثابت کنم که  بودم

 تیو اومد و حرفم به واقع ادیم شیزندگ یتو عاشقشه

 شد. آرامش و برسام عقد کرده بودن و امروز  لیتبد

  

 هردومون بود چون از همون اول با یعروس جشن



 .میریگیروز م هیرو  مونیکه عروس میگفتیم آرامش

 و رقص گذشت. به شدت یشب به خوش گذرون کل

 خوش یکل میو داشت یو پر انرژ میبود خوشحال

 رو داشتم با بند بند یقشنگ یلی. حس خمیگذروندیم

 .کردمیتجربه م وجودم

*** 

 آرامشراد

 رفتم تا دستهام رو که یبهداشت سیسمت سرو به

 خشخش برگها یشده بود بشورم اما با صدا فیکث

 که یکس دنیبه سمت راستم نگاه کردم. با د متعجب

 یاومد حس کردم دلم هر رونیپشت درختها ب از

 . با تته پته زمزمه کردم: پا...پاشا؟! ختیر

  

 نگاهم کرد. سر و یسمتم اومد و با لبخند تلخ به

 .نبود! به شدت داغون بودم یکردن فیتعر وضعش



 :و گفت ستادیچند قدم عقب رفتم که سرجاش ا دهیترس

 .ندارم تیآرامش کار نترس

 ؟یچرا...چرا برگشت -

 روهم؟ یختیر قمیمبارکه عروس خانوم! با رف -

 .برق از بدنم رد شد انیکه زد حس کردم جر یحرف با

 .نداره برو رد کارت یربط چیخشم گفتم: به تو ه با

 عیبعد برگشتم و خواستم به سمت جمع برم اما سر و

 .: صبر کن باهات حرف دارمگفت

 :رو به هم فشردم اما برنگشتم که گفت چشمهام

 . برگشتم تا دوباره شانسمواوردیدلم طاقت ن تشیواقع

 کس عیکار از کار گذشته و سر دمیکنم اما د امتحان

 . فکر کنم برسام بهتیکرد نمیگزیرو جا یگهاید

 ستیمهم ن نای. اگفتی. راستم مضمیکه من مر گفت

 اگه خوامیخواستم ازت عذر بخوام. معذرت م فقط

 یآرامش ول یخوشبخت بش دوارمیشکستم. ام قلبتو



 واقعاً دوست داشتم!  یلعنت من

  

 و بغض به گلوم چنگ زد. ببخشم؟ هه دیلرز لبهام

 ً  فکر کرده بود؟ برگشتم و تا یخودش چ شیپ واقعا

 .مواجه شدم شیخال یبگم با جا یزیچ خواستم

 به اطراف نگاه کردم اما نبود. نکنه...توهم متعجب

 یکه بود فقط برا یهر چ الیخیهوف آرامش ب زدم؟

 ...از ذهنت دورش کن شهیهم

*** 

 اخوانیآکا

ً یگوش برسام لب زدم: اح ریز  که یکنیفکر نم انا

 برگشته نه آرامش؟ داینه آ قهستیدق ستیب

 البد ستنیبچه که ن ؟یچرا انقدر نگران یآکا الیخیب -

 .گرم عکس انداختنه سرشون

 نگفتم. آخر مراسم یزیرو به هم فشردم و چ چشمهام



 و آرامش که رفته  دایتا آ میو هر چقدر منتظر بود بود

  

 . مامانمشدینم داشونیپ انیب یبهداشت سیسرو بودن

 و بابا عجله سمتم اومدن  هیبا خاله سا دایمامان آ و

 گفتن: دخترا کجان پس؟ ینگران

 سیسرو رنیرو باال انداختم و گفتم: گفتن م مه هاشون

 !شده برنگشتن قهیدق ستیاما ب یبهداشت

 گفت: بزار یرو در آورد و با نگران شیگوش برسام

 .زنگ بهشون بزنم هی

 نگران بشه! کالفه به دیافاده بود با ادشیتازه  انگار

 نگاه ومدنیکه داشتن به سمتمون م مونه هاخانواد

 افتاده. برسام با یبودن که اتفاق دهی. انگار فهمکردم

 ینه ارامش. آکا دهیجواب م دایگفت: نه آ یکالفگ

 .زنهیدلم شور م بجنب

 مهمونا رو سرگرم نیبه مامانم برگشتم و گفتم: بب رو



 !نینگ یبه کس یزیسراغشون. چ میبر نیکن

 هیبا برسام از کنار بق عیبگه سر یزیخواست چ تا

 . از شدتمیرفت یبهداشت سیو به سمت سرو میگذشت

 یاتفاق کردمی. فکر مدیلرزیدستهام داشت م استرس

 رو زدم و هر چقدر سیافتاده. در سرو براشون

 به  یزیجواب نداد. تا خواستم چ یکردم کس صداشون

  

 جواب دادم اما عیزنگ خورد. سر میبگم گوش برسام

 متعجب به برسام که نگران یبم مرد یصدا دنیشن با

 دمیشدم: آقا داماد گل. شن رهیخ کردینگاهم م داشت

 نداره یکار نیبب ن؟یگردیدنبال عروساتون م نیدار

 تومن پول نقد برام اردیلیم ستیاالن ب نیهم دیبا فقط

 یسایآقا پل یتا آزادشون کنم! البته که پا نیاریب

 ماه یرو گهیکه د نیوسط نکش زحمتکشو

 !نینیب ینم عروساتونو



 زر یدار یچ ؟یهست یتو ک کهیخشم داد زدم: مرت با

 ستیاالن ب نیخودت؟ من از کجا هم یبرا یکنیم زر

 و آرامشو؟ دایآ یکجا برد ارم؟یبرات ب اردیلیم

 خندهاش ینگاهم کرد. با صدا رتیبا ح برسام

 به من گهیدندونهام رو به فشردم: د نیخشمگ

 موضوع. تا ساعت دوازده شب نیا ستین مربوط

 !خان یآکا فرستمی. آدرسو برات منیدار وقت

 یهر ک یلعنت نی. ادیچیگوشم پ یبوق تو یبعد صدا و

 به برسام ری! متحشناختیبود همهامون رو م که

 ! دتشونیدزد یکیکردم و گفتم:  نگاه

  

 ابلفض ایو گفت:  دیبه صورتش کش یدست رتیح با

 همه پول از نیا یآکا میکن کاریچ ارد؟یلیم ستیب

 ...کجا

 زود از شرکت بردارم دی. بادونمیبرسام نم دونمینم -



 ؟یکنیتو جور م هاشویفوقش ده تومن بق گهید یول

 .الکردار نیارینقد ب گفت

 فکر فرو رفت و گفت: بجنب هر طور یخشم تو با

 . بههیک یعوض نیا میو بفهم میآزادشون کن دیبا شده

 م؟یخبر بد سیپل

 سرشون ییوگرنه بال نیخبر ند سینه گفت به پل نه -

 .ارمیم

 به کتفم زد و گفت: بجنب برو سراغ پول منم یضربها

 .دمیخبر م هیحلش کنم. به بق رمیم

 قبول کردم و به معاون شرکتمون زنگ زدم و عیسر

 از حساب شرکت برداره و اردیلیده م عیگفتم سر بهش

 کرد امکیکه اون طرف برام پ یبرام به آدرس نقد

 کاریچ دیبا دونستمی. از شدت خشم و استرس نمارهیب

 دهیرو گفت همه ترس انیجر هیبه بق ی! برسام وقتکنم

 از هوش رفت! همه  هیخاله سا یو از نگران بودن



  

 .کار درست نبود نیاما ا میخبر بد سیبه پل گفتنیم

 و آرامش رو ازش دایو بعد آ دادمیرو بهش م پول

 دیتو د ادیخودمون هم ز میکردیم ی. سعمیگرفتیم

 دنیبه سرشون نزنه. با د الیتا فکر و خ مینباش مردم

 به سمتش رفتم که دیدویکه داشت به سمتم م برسام

 .میبجنب پول جمع کردم بدو بر ی: آکاگفت

 و گفتم: داداش حواس مردمو دمیبه داداشم چرخ رو

 عروس کشون میما رسم ندار نیهم بگ ای نیکن پرت

 جا رفتن ماه عسل نیو عروس و دومادا از هم میبر

 .به هم بباف که همه جمع شن برن یزیچ هی دونمیچم

 .دمیبهتون خبر م رمیم من

 یزیچ نیمراقب باش یخب آکا لهیگفت: خ ینگران با

 .نیزنگ بزن سیحتماً به پل شد

 نمیبا برسام سوا ماش عیرو تکون دادم و سر سرم



 .که فرستاده بود راه افتادم یو به سمت آدرس میشد

 سر یی! اگه واقعاً بالمیدومون به شدت نگران بود هر

 لحظه هی تونستمینم یحت کردمیدق م ومدیم دایآ

 باشه؟ تونستیم یکار ک یعنیرو تصور کنم.  نبودنش

 فکر کنم کار  یبرسام نگاهش کردم: آکا یصدا با

  

 از آرامش یلیخدا اون خ یچون اون...وا نهیدلو

 .داره فرتن

 .سرعت دادم نیرو به هم فشردم و به ماش دندونهام

 متروکه یجا هی. میدیبه آدرس رس قهیدق ستیاز ب بعد

 به سمتش رفتم که عیمعاون شرکت سر دنی! با دبود

 شده؟ یگفت: آقا سالم چ ینگران با

 گذاشته بود از دستش گرفتم و سهیک یرو که تو پول

 .ممنون برو و برگرد خونهت یچی: هگفتم

 برسام به سمتش یکرد و رفت! با صدا دییتا متعجب



 رو شیکی. دو تا چوب بزرگ برداشته بود. برگشتم

 :جواب داد عیگرفتم و به طرف زنگ زدم که سر ازش

 پولت اریزود باش دخترا رو ب میینجایما ا الو

 !آمادهست

 !داخل نیاریب فیشما خودتون تشر گهینه د -

 .رونیگمشو ب ایب کهیاعصاب من راه نرو مرت رو -

 گوله هیجوجه خوشگل پا رو دم من نزارا  نیبب -

 ساز ندهی. دانشجوان آکنمیمغزشون م حروم

 توروخدا!  فنیح مملکتمونن

  

 تماس رو عیواقعاً چرت و پرت بود. سر حرفهاش

 . بامیکردم و با برسام داخل ساختمون رفت قطع

 .ازشون نبود یاما خبر میهمه جا رو گشت استرس

 عیسر ومدیاتاق م هیکه از  ییصدا دنیبا شن کدفعهی

 برسام اشاره کردم که جلوتر از من راه افتاد. در به



 دنیاما با د میرو باز کرد و با عجله داخل شد اتاق

 چوبها از دستمون رتزدهیروبهرومون ح یصحنه

 ...داشتن نای...انای! اافتاد

 ....دا؟یآ-

 رو به سمتم برگردوند و با خنده گفت: سالم سرش

 که بخاطر من ده گمیم کی! واقعاً بهت تبرعشقم

 !به داش آرمانمون یبد یاریب یجور کرد اردیلیم

 کنمیمن دهنتو صاف م یعنیگفت:  رتیبا ح برسام

 !آرمان

 و آرامش از خنده دایکه آ دیبا خشم به سمتش دو بعد

 یبودم. رو ومدهین رونیکردن! هنوز از شوک ب غش

 و کردنینگاه م لمینشسته بودن و داشتن به ف کاناپه

 ! آرمان هم وسطشونخوردنیو پفک م پسیچ

 بود! آرمان با خنده گفت: آخ برسام نکن بابا  نشسته

  



 نیدوتفنگدارا که ا نیبه ا نیبد ریکنم گ کاریچ من

 اردیلیم ستیکه ب ولیا والیا ی! ولختنیرو ر نقشه

 !به من. عروساتون خدمت خودتون نیبد نیآورد

 که با یو در حال دمیخشم من هم به سمتش دو با

 چقدر یدونیگفتم: زر نزن احمق م زدمشیم حرص

 !آبرومون رفت ختیبه هم ر یعروس م؟یشد نگران

 و آرامش هر سه به سمتشون دایآ یخنده یصدا با

 !انداختنیدستمون م یو ه زدنی! قهقهه ممیبرگشت

 !مثالً  می. زن گرفتشفا بده ایخدا

 رفتم و در دایو به سمت آ دمیبه صورتم کش یدست

 گفتم: بگو غلط گرفتمیم شگونشیکه محکم و یحال

 .ی! احمق جون به لم کردکردم

 توروخدا ول کن یآکا یآ یدرد و خنده گفت: آ با

 .شد کبود

 زندهت یغلطا کن نیاز ا گهیبار د هیحرص گفتم:  با



 . وونهید نیکرد! همه رو نگران زارماینم

  

من برم  تینگران و رتیو گفت: قربون غ دیخند دوباره

 ستیحرص نخور ب ادیکه! حاال ز

 .پاشو میموند واسه خودتون. پاشو برقص اردتونیلیم

 باز کرد و برسام و آرامش هم یبا خنده آهنگ آرمان

 شیزیکرد که با هم برقصن. خداروشکر که چ زور

 دستم گرفتم و دستم رو یبود. دستش رو تو نشده

 یرو رو گهاشیش حلقه کردم که دست دشان دور

 .میشد دنیگذاشت و با هم مشغول رقص بازوم

 تونستمی: اگه مدیبخشیرو بهم م یحس قشنگ آهنگ

 رز دمیدیو م ذاشتمتیجلو چشام م دمیچیرو م تو

 کاشتمیمن تو رو م شیپ یشیخشک م یمن ول دیسف

 ...برگ بشه ازت کم هی ذاشتمیقلبم نم وسط

 (سال بعد )



 _راددایآ

 یلیگونهاش گذاشتم و گفتم: خ یرو یعشق بوسها با

 دوست یکه فکرشو کن یزیاز چ شتریب یلیخ یلیخ

 خواهر قشنگم!  دارم

 به روم زد و با محبت نگاهم کرد. دستم رو یلبخند

 دوست شهیدستش گرفت و زمزمه کرد: هم یتو

 .تو داشته باشمتتو رو با  نیروز ا هی داشتم

 دست یکه زخما نهیو گفتم: آره نکته مثبتش ا دمیخند

 !دنیعذابم نم گهیتتو پوشونده شد و د نیبا ا من

 : تومیشونهام گذاشت و زمزمه کرد یرو رو سرش

 باهات قمیرف یول یباهات متضاد من دمیسف تیوضع هی

 کامالً  نهیاما جالب ا ادیفرقمون ز دیتو سف اهمیس من

 تو قشنگه بعد شب یمن با روشن یرگیت میایهم م به

 لیمن دل یبودن یمن برا لیصبح تو دل یروشن رهیت

 ...تو



 رخ تو ماه را تاب کجاست شیلبخند گفتم: در پ با

 ز دیدر خواب کجاست خورش دیتو را به د عشاق

 !کز آتش تو بسوختم آب کجاست دیگویم نیچن رتیغ

 یول کمیتار اهمیکرد که گفتم: من ماهم س نگاهم

 که دهیو خورش یدار ییروشنا یدیسف یدی...خورشتو

 !بخشهیم یماه با نورش زندگ به

 بزرگه!  یتا آخر عمر کنارتم آبج -

  

 دور تر ینگفتم. به خانوادهام که کم یزیو چ دمیخند

 هانیو آ دانیشدم. آ رهیمن نشسته بودن خ از

 و طونیشر و ش یمن بودن. دو تا بچه یه هابچ

 کردمی. باور نمدادمیکه جونم رو براشون م یخواستن

 هانیچشمهام بود. آ یجلو تیمادر شدم اما واقع که

 سال با هم کیو  یآکا هیشب دانیمن بود و آ هیشب

 من ورق خورد و رنگ یزندگ یداشتن. با آکا فاصله



 .درک کردم شتریرو ب یگرفت و حس خوشبخت یدیجد

 داشت با طنتیکه با ش دیماهک چرخ یرو نگاهم

 دختر نی. امان از دست اکردیم یباز هانیو آ دانیآ

 .بلد نبود یسوزوندن کار شیو آت ختنیجز کرم ر که

 همسن بود. در دانیآرامش و برسام بود و با آ دختر

 ماه با هم فاصله داشتن! چقدر خانواده کی واقع

 داشت. مخصوصاً که یداشتن حس خوب یلیتکم

 و چند میشمال بود یو. تیباشن که عاشقشون ییکسا

 به آرمان و رهی. نگاهم خمیمسافرت اومده بود یروز

 دو نفر با نیلبم نشوند. ا یرو یشد و لبخند نیالو

 تونستن باهم ازدواج کنن. هنوزم یلجباز یکل

 بود اما خب اون دو نفر هم به هم یباورنکردن

 . هنوز بچه نداشتن چون تازه ازدواج کرده دنیرس

  

 نیاینگاهش کردم: خانومم ب یآکا ی. با صدابودن



 .آهنگ بخونم خوامیم نجایا

 و میو به سمتشون رفت میبا آرامش بلند شد عیسر

 و دنیبه سمتم دو هانیو آ دانیکه آ مینشست کنارشون

 :بغلم نشستن. به خودم فشردمشون و گفتم یتو

 .آرامش من یه هایمن. آخ ما یبگردم عشقا دورتون

 نگفتن. آرامش کنار برسام یزیو چ دنیدو خند هر

 یلیبغلش گرفت. زوج خ یو ماهک رو تو نشست

 رو کوک کرد و با لبخند تارشیگ یبودن! آکا یقشنگ

 تونستمیکرد: اگه م دیبه خوندن آهنگ رز سف شروع

 رز دمیدیو م ذاشتمتیجلو چشام م دمیچیرو م تو

 کاشتمیمن تو رو م شیپ یشیخشک م یمن ول دیسف

 ...برگ بشه ازت کم هی ذاشتمیقلبم نم وسط

***  

  

 کلیدانا



 سرش را به سمتش برگداند و نگاهش انیرا یصدا با

 مگه نه؟ میگذروند یخوب ی: روزاکرد

 !میریرو فاکتور بگ زایچ یآره البته اگه بعض -

 نگفت. بعد از گذشت یزیو چ دیکش یقیعم نفس

 یزن دست و دلش حساب نیسال باز هم کنار ا نیچند

 .دیلرزیم

 .دیخوشحالم که باالخره آرامش منو بخش یلیحخ -

 هیسا یدونینسبت به گذشته دارم. م یخوب یلیخ حس

 .من دو تا درس داشت یهم خوبه هم بد. برا عشق

 تا آخر عمرم با یدرسته از دستت دادم ول نکهیا یکی

 !دلم زندهم یتو عشقت

 ... یرو به قبل برگردوند ول زیهمه چ شدیکاش م -

  

 ...اما شهیراحت م یلیخ ها هشیم -

 !میستیسابق ن یاون آدما گهیاما ما د -



 .کرد دییزد و حرفش را تا یتلخ لبخند

 !انیرا شدیتموم نم ینطوریا مونیکاش زندگ یول -

 .هیدوست داشتم سا یلیمن فقط خ -

 بود بو کرد و دهیخر شیبرا انیکه را یایرز مشک گل

 :کرد زمزمه

 داستانم و کلمات آغازش! من در نیا انیمن نقطه پا -

 به ییداستان بافته شدم. از من ردپاها نیبه رج ا رج

 ..!.هیسا ی...رد پادیماند که به نور رس جا

 ..!.انیپا

 

 

 

 

 

 



 


