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 سرا قصه ي نویسنده پاییز بانوي|رفتن وقت رمان

 

 :رمان ي خالصه    

 گناه بی و دختـــــــــــري،تنها    

 حتــی کــه رسونــــــــه، مــی هـــــــــایی جـــــــــا بــه اونــو سرنوشــــــــــــت بــازي کــه    
 و کــــــــــنــــــــه  مــی  طــرد  اونــو  عشـــــــــقش کنــــــــه  نمــی  هــــــــــم  فکــرش

  نیـــــست این فقط داستان امـــــا گرده، می بر اون دوســـــال بعد

 

 او نام به    

 .بود شده ظالمانه چشمانش کردم، نگاهش    

 هــیچ بــراي رابطــه ایــن دادن ادامــه کــه گفــتم نکــن، خــونی روضــه انقــدر الهــه بســه—    
 .کنی نگاه منطقی قضیه این به کن سعی نیست، صالح به کدوممون

ــاره یــک بــه آتشــین عشــق آن چطــور وگنــگ، بــودم گــیج      منجمــد ســردي ایــن بــه ب
 .بود شده مبدل کننده

 .فهمیدم نمی که بخدا.فهمیدم نمی    

 سـال  پـنج  شـه  مـی  مگـه .نیسـت  عادالنـه  اصـال  حـرف  ایـن !منطـق؟  کـدوم  صالح، کدوم+    
 !تونی؟ می کنم،تو حساب پوچ و هیچ رو
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 .کنم فراموش رو لحظات اون تونم می مگه    

 !شدي؟ ظالم اینقدر توکی بهراد    

 .کند می نگاه من به و کشد می اي کالفه پوف    

 ایــن کــردن قبــول بــه مجبــور و مجــاب مــرا نگــاهش ســرديِ بــا خواهــد مــی کــه انگــار    
 .کند ظلم

 

 !!اجبار به حتی کنم قبول که خواهم نمی من اما    

 .ندارد را سنگینش حرف این تحمل عاشقم قلب    

 .بدهم جان موقع همان داستم دوست    

 .شوم می خیره دوخته زمین بر را نگاهش که او به و چرخم می خود دورِ کالفه    

 !ندارد؟ را نگاهم تحمل یعنی    

 .کرد می خطور ذهنم به سوال بود،این قبل ساعاتی اگر    

 میامد منطقی غیر نهایت بی سوالی نظرم به حال اما    

 .ساخت نمی جاري لب بر را حرف این نداشت،هرگز مرا ناراحتی تحمل اگر او    

 .کردي قبول خودت!نگفتم؟ ساده دوستی یه فقط گفتم من—    

 .کن قبولش میرم، دارم هم حاال    
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 .بودم نگرفته جدي را حرفش این گاه هیچ    

 .بودم آورده ایمان اش گفته صحت به حاال نیست،اما بیش شوخی کردم می فکر    

 !بودم؟ نگرفته جدي را کالمش موقع آن چرا    

 همـش  اینهـا  نـه  امـا  دارم نگـاه  خـود  نـزد  ابـد  تـا  را او تـوانم  مـی  پنداشـتم  مـی  شایدهم    
 .بود سراب

 .گرفت گرمش دست در بود افتاده دورم حس بی که را سردم دست    

 ..بده گوش ببین سردي انقدر چرا تو—    

 .دهد ادامه سخنانش به نگذاشتم    

ــت     ــردم دس ــتش از را س ــیدم بیــرون دس ــد و کش ــانی همانن ــه کس ــازه ک  خــوابی از ت
 نگریستم خیره چشمانش در بودند شده بیدار گران

ــت+     ــی راس ــی میگ ــا گفت ــنِ ام ــر م ــر خ ــی فک ــردم م ــی دروغ داري ک ــه.میگ ــا ه  واقع
 .خودم براي بلکه تو براي بهراد،نه متاسفم

ردي  یـه  هـم  تـو  نیسـتی،  خـدا  تـو  دونسـتم  نمـی .کـردم  بـت  یـه  ذهـنم  تـو  رو تو     مثـل  مـ 
 .برم دورو مردايِ تمامِ

 .ببینمت خوام نمی وقت هیچ دیگه برو، هم حاال    
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 ضــمن در. کــن درك کــنم مــی خــواهش بشــیم، جــدا هــم از دلخــوري بــا نمیخــوام—    
ــودم گفتــه هــم اول از مــن ــراي تــورو ب  تصــدیق موقــع اون خــودتم خــوام، نمــی ازدواج ب

 !گوشم توي بزن بیا گم می غلط نیست؟اگه طور این!کردي

 .زدم تلخی لبخند    

 .همیشه ي واسه برو نیستم دلخور باشه+    

 مـی  پـایین  دهـانم  آب دادن قـورت  بـا  رو بغضـم  زور بـه  و بـودم  دسـتم  نـاخن  بـه  خیره    
 .فرستادم

 .کنم جلوه ضعیف مقابلش در نداشتم دوست    

 .خواهمش نمی هم من برود، خواست، نمی مرا باشد    

 .کشیدم عمیقی نفسِ    

 !نیستی؟ دلخور باشم مطمئن—    

 .نبودم دادن جواب به قادر واقع در ندادم، را جوابش    

ــات     ــم را کلم ــرده گ ــودم، ک ــار ب ــه انگ ــنم ازل از ک ــالی ذه ــه از خ ــه هرچ ــه و کلم  جمل
 .است بوده

 .کردم خارج دستش از را دستم تند که گرفت دست در را دستم دیگر بارِ    

 .باشند نباید هم ها گرفتن دست این پس نباشد چیزي بود قرار وقتی    
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 .کنند فروکش نیازهایش من با خواسته می فقط که پنداشتم می داشتم تازه    

 .بدانم خواستم نمی را رفتنش دلیلِ    

 !رفت می همیشه براي داشت که بود مهم او نبود، مهم برایم دلیل دیگر    

ــیدن بعــداز     ــتم کش ــاه دس ــوري نگ ــه دلخ ــب چشــمان ب ــداخت اشــکم از لبال  نفــس و ان
 .کشید عمیقی

 !?کنی نمی نگام چرا پس نیستی دلخور اگه—    

 نگریستم وي به و آورده باال را سرم بود که کندنی جان هر به    

 

 .بسالمت!شد؟ راحت وجدانت االن خب+    

ــاهش     ــی نگ ــت ب ــین نهای ــرده و غمگ ــود، افس ــی واقعــا ب ــتم نم  را نگــاهش راز توانس
 !کنم درك

 !بود؟ چه افسرده نگاه این پس کند ترك رغبت و میل با مرا خواست می اگر    

 !رفت؟ می چرا پس بود ناراحت رفتن از اگرهم    

 .کنم فریاد سرش بر را ها این داشتم دوست    

 کرد نمی ام یاري جوارحم و اعضا رفتن ي کلمه گفتنِ از بعد اما    
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 از ي مــرده از کــم مـن  و بــود افتــاده کـار  از ام المســه حــسِ. کـنم  کــاري توانســتم نمـی     
 .نداشتم آمده بیرون قبر

 بـر  وجـودم  انـدوه  و غـم  بـردن  بیـرون  بـراي  اي کلمـه  دیگـر  دیـد  را مصـمم  نگـاه  وقتی    
 .نساخت جاري لب

ــه آن در     ــکر وي از لحظ ــودم متش ــون ب ــر چ ــی اگ ــی حرف ــا زد م ــه قطع ــون ب ــی جن  م
 .کشاند

    انداخت ام زده غم چشمانِ به مرددي نگاه. 

 )میاورد جلو را دستش( برم، باید دیگه خب ام—    

 .کنم نمی اعتنایی    

 مــی را دســتش کُنــد کــنم نمــی وي بــا دادن دســت بــراي حرکتــی هــیچ بینــد مــی وقتــی    
 .اندازد

 !خدافظ+    

 .کن حاللم خدافظ،—    

 !!فعال البته نریزم، اشک تا بود این بر سعیم تمامِ!رفت؟ نمی چرا    

ــا هــم او نــزدم، حرفــی     ــد ن ــه شــنیدن از شــده امی ــا مــن از اي جمل  و غــم کــه نگــاهی ب
 !همیشه؟ برايِ کرد، ترك مرا و کرد،برگشت می بیداد آن در اندوه
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 شد، گم پارك در نگاهم تیررس از وقتی    

 ماننــد کــنم، مهارشــان بــودم توانســته ســختی بــا موقــع آن تــا کــه سرکشــم هــاي اشــک    
ــدانی ــه زن ــاي ســال ک ــوس چشــمانم قصــرِ در ه ــده مبح ــد مان ــال و بودن ــی ح ــراي مهلت  ب

 داد جوالن

 

 .جستند بیرون به ام خسته چشمان حصار از بودند یافته ن    

 

 .رفت باد به ام ساله پنج عشقِ سادگی همین به شد، تمام    

ــد     ــنش از بع ــارايِ رفت ــتادن ی ــتم، ایس ــاي نداش ــته پاه ــوان ام خس ــود ت ــت از را خ  دس
 ..افتادم پارك نیمکت رويِ بر و دادند

 تـر  دردنـاك  و تـر  وخـیم  دنیـا  هـايِ  زخـم  تمـام  از شـد  مـی  حـس  قلـبم  در کـه  سوزشی    
 .نمود می

 و گریــه بــه شــروع باشــند کــرده جدایشــان شــان والــدین از بالجبــار کــه طفالنــی ماننــد    
 .کردم تابی بی

 

 روز و حــال بـه  انـدك  تاسـفی  بـا  همـراه  متعجــب نگـاه  کـرد  مـی  عبـور  مقـابلم  از هرکـه     
 .انداخت می نزارم
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 بودم اعتنا بی گذشت می که هرچه به بودم، توجه بی من اما    

 

 .کردم می گریه زار زار    

 !ام؟ آورده کجا از را اشک همه این بودم مانده خودمم    

 ...میامد پدید انگیز غم زاري شوره کردند می جمع را همه اگر    

 ...شد می خارج سینه از داشت گویی قلبم    

 .گذاشتم قلبم روي بر را لرزانم دست مظلومانه هقِ هق همان با    

 بپرد بیرون ام سینه داخل از قرارم بی قلبِ لحظه هر ترسیدم می    

 

 !است شده متورم گردنم رگ دانستم می    

 .دریافتم کردم می حس گردنم ناحیهء از که دردي از را این    

ــودن بیخــود خــود از و خودخــوري ســاعت یــک از بعــد     ــازه ب ــانِ ي متوجــه ت  تلــف زم
 .شدم عمرم ي شده

 .بود شده تاریک حد از بیش هوا چون هم آن    

 را بودنــد چســبیده بهــم محکــم و بودنــد کــرده پــف زیــاد ي گریــه از کــه را چشــمانم    
 .شدم خیره همراهم تلفنِ نمایشگر به و گشودم توانستم می که زحمتی هر با
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 .کشیدم بلندي هین بود، کرده نمایان رخ من بر تلفن که زمانی از شوکه    

 .کشت می مرا پدرم    

 .دادم می پس جواب خانواده به باید هم هنوز سن این با    

 بهــراد، توســط شــدنم طــرد بــا انگــار امــا نداشــتم مشــکلی موضــوع ایــن بــا هــم خــودم    
 .بگویم بیراه و بد زمان و زمین به داشتم دوست

 صــدر در و تــر مهــم همــه واز خــدارا را دنیــا داشــتم دوســت نبــود، خــودم دســت واقعــا    
 .کنم مالمت را خودم جدول

 و فــاحش اشــتباه همچــین مــن چــرا بــود، داشــته حــذر بــر شــدن عاشــق بــر مــرا کــه او    
 !بودم؟ شده مرتکب را بزرگی

 بــه را اشــک همــه ایــن کــه بــودم شــده متنفــر خــودم از بــود، آمــده بنــد اشــکم دیگــر    
 ... نشده قائل برایم ارزشی هیچ که ریختم مردي خاطر

 .داشتیم باهم که نابی لحظات آن براي ارزشی هیچ    

 برخواستم نیمکت رويِ از و گذاشتم جانم بی زانوان بر دست    

 .رساندم می ام کده ماتم به را خود بود،باید نگرفته پیشی این از بیشتر زمان تا    

 خــانواده اعضــاي بــینِ در بســتگی هــم و وحــدت هــیچ بــود، کــده مــاتم مــان خانــه آري    
 . خورد نمی چشم به ام
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 .بودم فراري خانه از خدا ي همیشه    

 سـنگ  بگـویم  تـوانم  مـی  جـرات  بـه  و خشـکی  نهایـت  بـی  آدمِ پـدرم !چـرا؟  پرسـید  می    
 .بود دلی

 .داشتیم باالیی روبه متوسط وضع مالی نظر از    

ــالی مــن مشــکل     ــود، م ــرا نب ــد در زی ــات بن ــودم، مادی ــرایم نب ــه گرمــی ب ــانه و خان  کاش
 .بودم محروم آن از هم آن که بود مهم

 

ــن     ــدرم، از ای ــادرم پ ــم، م ــردگی ه ــت افس ــه و داش ــاق در همیش ــواب ات ــود، خ ــیچ ب  ه
 .نشد)خواهرم و من(ما، ي متوجه وقت

 .نشدم متوجه را اش افسردگی دلیل وقت هیچ    

 .شدم آشنا بهراد با که وقتی تا بودم شده بزرگ وضع این با من    

 

 .رفتم پارك خروجی طرف به زنان قدم    

 .گشودم ریموت با را رنگم مشکی بک هاچ پراید درب    

 

 .انداختم آن درون را خود آهسته و    

 .بود گرفته نهایت بی دلم    



11 
 

 درآوردم، حرکت به را ماشین و زدم استارت    

 .کردم روشن را ماشین ضبط و بردم دست    

 دانسـتم  مـی  امـا  کـنم  فرامـوش  را غـم  ایـن  انـدکی  دادن گـوش  آهنـگ  بـا  خواسـتم  می    
 نیست شدنی فراموش رفته برباد عشق و غم این

ــا واقعــا آهنــگ مضــمون     ــه و مــن بیشــتر و داشــت همخــونی ام شکســته دل و حــال ب  ب
 انداخت گریه

 

 خونه می داره که غمگین آهنگ یه سکوت شبو دوباره    

 دونه نمی اون گلوته تو بغض یادشی به هنوزم    

 خونه می داره که غمگین آهنگ یه سکوت شبو دوباره    

 دونه نمی اون گلوته تو بغض یادشی به هنوزم    

 تابی بی همه این پره اشک از چشمات که اونه واسه نمیدونه    

 خوابی بی عمره یه خیس و بسته نیمه چشمایه با رو شبا    

 بري می همینو با که عکسایی دلخوري ازش میخوري بغضتو میدونم    

 اینطوري خودتو میکنی قانع ازش شدم خسته میگی هی خودت با    

 کنی می هواشو یهو هوا بی کنی حس عطرشو تنهایی تو وقتی    
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 کنی نگاه دونه دونه عکساشو غمگین آهنگ این با خواد می دلت    

 برگرد هی میگی لب زیر تب و گریه بازم شب سکوت میشکنه    

 یه دلتو میزدین حرف باهم قدیم مثل بودو کاش    

    ♫♫♫♫♫♫ 

 میبري همینو با که عکسایی دلخوري ازش میخوري بغضتو میدونم    

 اینطوري خودتو میکنی قانع ازش شدم خسته میگی هی خودت با    

 کنی می هواشو یهو هوا بی کنی حس عطرشو تنهایی تو وقتی    

 کنی نگاه دونه دونه عکساشو غمگین آهنگ این با میخواد دلت    

 میخونه داره که غمگین آهنگ یه سکوت شبو دوباره    

 نمیدونه اون گلوته تو بغض یادشی به هنوزم    

 .آوردم ایمان بیشتر شانسیم بد به من و شد عوض ترك    

 .دلم حالِ کردن تر خراب براي غمگین هاي آهنگ همش سرهم پشت    

    : 

 میسوزوندم هامو لحظه نمیمونه حرفش سر میدونستم میدونستم    

 

 خوابه قرص ماهش قرص عذابه با عاشق شب میدونستم میدونستم    
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 فرد از ترسم    

 

 اي    

 

 امشب بیدارم عشق بی    

 

 امشب بیمارم عشقه بی دنیاي من درد    

 

 شهر این و من شهر این و من    

 

 کندن دل این از تابم بی و غمگین جهان یه    

 

 تنها و تک تنها و تک میشن تنهاتر دلگیرن که وقتی آدما    

 امشب بیدارم عشق بی ي    

 

 امشب بیمارم عشقه بی دنیاي من درد    
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 شهر این و من شهر این و من    

 

 کندن دل این از تابم بی و غمگین جهان یه    

 

 تنها و تک تنها و تک میشن تنهاتر دلگیرن که وقتی آدما    

 

 .آمد خوشم آهنگ از نهایت بی    

 .کردم پلی دوباره و    

 .بودم مان خانه رنگ اي قهوه دربِ مقابلِ آهنگ اتمام از بعد    

 از درشــتم و رنــگ اي قهــوه چشــمان کــردم، برانــداز را صــورتم و دادم پــایین را آینــه    
 .بود شده ریز و کرده پف زیاد گریه

 .بود شده خون رنگ به چشمانم سفیدي    

 .بود شده داغان ام چهره کل در و بود، شده قرمز دماغم نوك    

 

 مـی  بایـد  نداشـتم،  ترسـی  هـیچ  ولـی  میـاورد،  در روزگـارم  از دمـار  پـدرم  چهـره  ایـن  با    
 ...نداشتم احساسی هیچ گفتم
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 .کردم نمی احساسی هیچ امروز از بعد دیگر    

 

 .شدم پیاده و نموده باز را ماشین دربِ    

 ....انداختم کلید و رفتم خانه سمت به ریموت با ماشین کردن قفل از بعد    

 .کشیدم عمیقی نفسِ شوم خانه وارد که این از قبل    

 .نداشتم را پدر با کردن بحث توان دیگر نبود، ترس از اعمالم این    

 هــاش نگرانـی  کــن سـعی  بابــات بـرم  قربونــت:انـداخت  طنــین گوشـم  در بهــراد صـدايِ     
 !کنی درك و

 ...دادي می دلداري مرا هم باز و بودي کاش    

 .حیف...کردي پوچ را آرزوهایم تمام که حیف    

ــم      بــا را بــودم نشــده ش متوجــه کــه اشــکی قطــره و گفــتم لــب زیــر ایــی اهللا بس
 ...زدودم سرانگشتم

 ....شد می زیادم ي گریه ي متوجه حتما پدر هم کارها این تمام با البته    

 !داشتم؟ توقعی چه واقعا    

 ...بود ها حرف این از تر تیز پدر    
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ــی     ــر حت ــه اگ ــم گری ــی ه ــردم نم ــدر آن او ک ــق ق ــود دقی ــه ب ــه ک ــاراحتی ي متوج  ام ن
 .... بشود

 

 

 ... باشم داشته ترس خواستم نمی دیگر ولی    

 ....بار یک هم شیون بار یک مرگ    

 !کردم؟ می ایستادگی مستبدم پدر جلوي اگر شد می چه    

 ...نداشت دوست مارا حتی داشتم اطمینان که کسی    

 !کردم می قضاوت اورا احساس رحمانه بی زیادي من هم شاید    

ــی     ــم، نم ــا دان ــن ام ــئن را ای ــتم مطم ــه هس ــی ک ــواهم م ــه خ ــل ي اله ــود درون را قب  خ
 ....بکشم

ــد مــن در دیگــر شــخص بایــدیک آري      هــا ســادگی ایــن بــه کــه کســی شــد، مــی متول
 ....نشود ناکسی و هرکس بازیچه

 ....سوخت خود براي دلم که کشیدم آهی    

 اضــافه توقــع دیگـري  کــس هـیچ  از نبایــد و خـود،  یــاور و همـدم  تنهــا بـودم  خــودم مـن     
 ....باشم داشته اي
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 همــان کــه اســت دقیقــه چنــد کــه شــدم متوجــه ام ذهنــی درگیــري شــدن تمــام از بعــد    
 .ام ایستاده خانه درب جلوي طور

 و نمــوده بــاز را درب بــود کــرده عــرق دســتانم در کــه کلیــدي بــا حــس بــی و کرخــت    
 ...شدم وارد

 

 بــر دســت در ســیگاري بــا را او کــه پــرداختم، پــدر جســتجوي بــه ملتهــبم چشــمان بــا    
 ...یافتم خانه ورودي درب روي روبه ي کاناپه روي

 هـاي  تکـه  بـود،  شـده  بـازاري  آشـفته  خانـه  افتـاد،  خانـه  فضـاي  بـه  نگاهم که بود جا آن    
 ....بود افتاده هال درون راحتی هاي مبل ي گوشه مادر ظروف و ظرف ي شکسته

 و نــاراحتی از ایــن و بــود کشــیده پدرســیگار کــه آنقــدر نبــود کشــیدن نفــس بــراي هـوا     
 ...داد می خبر حدش از بیش عصبانیت

ــدو     ــه چشــمش وردم ب ــن ب ــاد م ــان در و افت ــورت اول ي ثانیــه هم  غیــر و خشــن ص
 بلنــدي هـاي  قـدم  بـا  و برخواسـت  مبـل  روي از سـرعت  بـه  و شـد  سـرخ  پـذیرش  انعطـاف 

 ...رساند من به را خود

ــل     ــه آن از قب ــوانم ک ــات بت ــه را اتفاق ــل و تجزی ــت کــنم تحلی ــمت در ســنگینش دس  س
 ســیلی جهــت مخــالف صــورتم کــه بــود محکــم اش ضــربه وآنقــدر نشســت صــورتم چــپ

 او

 ...دهد عذاب طور این مرا نداشت حق او ام گرفته آتش کردم حس...چرخید    
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ــره:_     ــم ي دخت ــفید چش ــا س ــدوم االن ت ــوري ک ــودي گ ــان؟ ب ــی! ه ــدوم پ ــت ک  کثافی
 ....که بودي رفته کاریت

 دیوانــه ماننــد و کــرده قطــع را حــرفش برســاند اتمــام بــه را اش جملــه کــه آن از قبــل    
ــا ــاد ه ــت:زدم فری ــرم از دس ــردار س ــه آره ب ــودم رفت ــی ب ــواتی پ ــه ال ــدوم ه ــت ک  کثاف

 مادر چشم از دور تو که کارایی همون!کاري؟

 دي می انجام من ي بیچاره    

 .خوردم حرفم رساندن پایان از بعد هم دوم سیلی    

ــی_     ــراي کنــدن جــون ســگ مثــل از غیــر مــن رو و چشــم ب ــامین ب  کــاري چــه شــما ت
 !هان؟؟ داري خبر ازش فقط تو که کردم

 مـی  کنـی  مـی  فکـر  تـو  کـه  جـا  آن از بیشـتر  مـن  بگـویم  داشـتم  دوست. زدم پوزخندي    
 کـرده  عـوض  را چیزهـایی  چـه  کنـون  تـا  مـن  هـاي  داشـت؟؟حرف  اي فایـده  چـه  اما دانم،

  شود پدر خوي و خلق شدن عوض باعث بخواهد حال که بود

 

 هســتید، هــم بعــد بــه ایــن از و کردیــد همراهــی منــو کــه تشــکر گلــم، دوســتان ســالم    
 رو فونتــو داشــتم مــن قبــل کوچیــک هــاي پســت بابــت خــوام مــی معــذرت بگــم خواســتم

 شرمنده درآورده، بازي اینکه مثل که کردم می امتحان

 ...شناختم خوب رو تو مثل صفتی گربه خوبه!شدي؟ الل شد چی ها_    
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 دوســت نداشــت اهمیــت اي ذره بــرایم واقــع در نشــنیدم، را ســخنانش اصــال کــه انگــار    
 ...دهم آزار را خود وي هاي حرف به دادن بها با نداشتم

 بودنـد  انداختـه  آتـش  روي بـر  اورا انگـار  کـه  پـدر  بـه  انـدکی  کـه  ایـن  بدون و تعجب با    
 تــا انــداختم نظــري) خــواهرم(النــاز اتــاق در بــه گرفــت، مــی آتــش عصــبانیت از داشــت و

 حدســم کــه...خیــر یــا اســت کشــانده اتــاقش پشــت بــه را او مــا هــاي بــازي دیوانــه ببیــنم
ــد، آب از درســت ــا او درآم ــاراحتی ب ــود ایســتاده اتــاقش درب جلــوي تــرس و ن ــرا و ب  م

 ....نگریست می

ــوط     ــره خط ــایش ي چه ــم زیب ــده دره ــودن ش ــمان و ب ــلی چش ــش عس ــی از رنگ  نگران
 ....زدند می برق اش همیشگی

 

 کــه مــن بــرعکس کنــد، دخالــت پــدر و مـن  هــاي بحــث در نداشــت جــرات وقــت هـیچ     
ــین کــه مــواقعی در همیشــه ــی ایجــاد تنشــی دو آن ب ــا شــد م ــانجی ب ــه هــایم گــري می  ب

 ...دادم می خاتمه آن دعواي

 و بـود  پـایین  سـنش  هـم  نکنـد  دخالـت  مـا  هـاي  بحـث  در کـه  دادم مـی  حـق  او بـه  البته    
 ...بود چشیده خوبی به را پدر دست ضرب هم
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 و صــد اخالقــش بــودم کـودك  کــه هــا قـدیم  آن اســت یــادم نــزد، مـرا  وقــت هــیچ پـدر     
 پــدر آن جــاي بــه را جدیــد آدمــی کــه پنداشــتی مــی داشــت، فــرق حــال بــا درجــه هشــتاد
 ....اند گذاشته قدیم شوخ و مهربان

 مــی هــدر اش افراطــی هــاي گــذرانی خــوش پــی را وقــتش خــدا ي همیشــه کــه آدمــی    
 ــ..بود نخواهد متوجه کس هیچ کرد می فکر زرنگی با و داد

 کـرده  قلمـداد  خـود  بـه  حرمتـی  بـی  یـک  را آن پـدرم  کـه  بـروم  النـاز  طـرف  به خواستم    
 ..کرد قدرتمندش دست اسیر را دستم مچ و

 نمــک  بــده منــو جــواب  و ري؟؟وایســا مــی داري و پــایین  انــداختی ســرتو کجــا:_    
 ! نشناس

 

 .انداختم وي به تفاوتی بی نگاه    

 و ام کـرده  خـالی  را خـود  زدم کـه  حرفـی  همـان  بـا  کـه  انگـار  فهمیـدم  نمـی  را خود حال    
 .بودم شده آرام شدت به

ــه خواســتم مــی فقــط حــال     ــروم هــایم تنهــایی ي دخمــه ب ــراي و ب ــه دســت از ب  ام رفت
 .بریزم اشک

 ...برم بذار بابا هیچی_    
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 دوم و کردنــت دیــر واســه اول بــدي پــس جــواب بایــد اول نخیــر ســادگی همــین بــه_    
 حـرف  مـن  بـا  لحـن  ایـن  بـا  کـه  هسـتی  کـی  کـردي  فکـر !کـردي؟  که حرمتی بی واسه هم
 ؟....دي می اجازه خودت به چطور اصال!زنی؟ می

 ....شدند کر هایم گوش کردم حس که گفت بلند قدري به را آخر ي جمله    

ــتاي     ــرزانم دس ــم روي را ل ــتم گوش ــا و گذاش ــدایی ب ــه ص ــش ک ــتانم از لرزش ــم دس  ه
 ...نالیدم بود بیشتر

 ...کردم اشتباه بابا کن ولم_    

 

 ...داد تکانم محکم و گرفت را هایم شانه    

 ...شد کنده جا از قلبم کردم حس    

 ...کرد می عصبی و ناراحت شدت به مرا بودم بیزار ها تنش این از    

 بالیـی  نیسـت،  خبـري  شـدن  خـالص  از نزنـی  حـرف  تـا  نیسـت  هـم  سـادگیا  ایـن  به نه_    
 ...کنن گریه هاي هاي حالت به آسمون مرغاي که بیارم سرت به

 زمزمـه  شـنیدم  مـی  هـم  مـن  کـه  حـالی  در لـب  زیـر  بزنـد  حـرف  خـود  بـا  کـه  انگار بعد    
 ....بیوفتی کردن غلط به که بیارم سرت به بالیی سر خیره:کرد

 

 ....شناختم نمی را او واقعا    
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 ...شناختمش نمی دیگر    

 بلکــه نیــافتم رهــایی تنهـا  نــه امــا برهــانم او چنگـال  از را خــود خواســتم و کشــیدم آهـی     
 ....گرفتم قرار وي عتاب مورد هم باز

ــدر     ــرص بــا کــه درحــالی پ ــمان بــه ســرخ چشــمانی و ح ــب چش  مــی اشــکم از لبال
ــت ــم هــاي دنــدان الي از نگریس ــد اش شــده چفــت به  یــادت خواســتی خــودت:غری

 ....باشه

 ....کردم نمی درك را شدنش آشفته چنین این دلیل واقعا    

 ....داد خواهم لو ام بیچاره مادر را کارهایش کرد می فکر نکند    

 هــیچ بــده ادامــه خیــال آســودگی بــا را قبلــت کارهــاي راحــت، خیالــت بگــویم خواســتم    
 .... شد نخواهد خبر با کارها آن از من جز کس

 

 

 کـه  کسـی  باشـد،  داشـته  او بـراي  اهمیتـی  دیگـران  شـدن  خبـردار  نبایـد  هـم  واقعـا  ولـی     
 اگــر البتــه ریخــت خواهــد خجــالتش دیگــر دهــد انجــام را هــا کــار ایــن تمــام وقاحــت بــا

 ...باشد مانده باقی همچنان وجودش در هم حیا پدر

 هــم احترامـی  بـی  درمــود و بـود  شـد  بــد حـالش  خب؟بیمارسـتان  بــودم دوسـتم  پـیش _    
 ....گفتم چی نفهمیدم بده، حالم عصبیم خوام می معذرت من
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 .بکشم شیرین آزادي این از راحتی نفس توانستم و شدند رها هایم شانه    

 انداخت،، ام خسته چشمان به مشکوکی نگاه او    

 قابـل  را سـخنان  چـون  کـردم  شـکر  خـدارو  بـودم  کـرده  کـه  هـایی  گریـه  بابـت  بـار  این    
 ـ...داد می جلوه تر قبول

 

 دوستت؟ کدوم:پرسید شک با    

 !بردارد؟ سرم از دست خواست نمی چرا کشیدم آهی درون در    

 !شد؟ می عایدش چه بازجوییها این از    

 ...شما شناسی نمی ست هانیه اسمش_    

 کــه شناســی مــی مــرا دوســتان از یــک کــدام تــو کــردم، تکمیــل را خــود حــرف دل در    
 ....بشناسی را یکی این

 نمــی وقــوع بـه  وقــت هــیچ کـه  آرزوهــایم از قطــاري ماننـد  هــم حــرف ایـن  گفــتن ولـی     
 ...بود پیوست

 

 را بحــث ایــن ي ادامــه کــه انگــار امــا کــرد مــی نمایــان رخ نگــاهش در همچنــان تردیــد    
ــاید کــه ــن نظــر از ش ــراي م ــرین او ب ــود خطرآف ــال را ب ــه و نکــرد دنب ــان ســر ب  دادن تک

 ... کرد اکتفا بروي توانی می نشانه به کوچکی
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 .کردم پرواز الناز طرف به سرعت به موهبت این از راضی هم من    

 و کـنم  مشـاهده  چشـمانش  در قبـل  حـس  جـاي  بـه  را شـادمانی  دفعـه  ایـن  توانسـتم  می    
 ...بود تر شیرین چی همه از داشتم را او فقط دنیا در که من براي این

 بــه اضــطراب بــا و بســت را اتــاقش درب ســرعت بــه او و شــدیم اتــاقش داخــل هــم بــا    
 ...داد تکیه آن

 تــرس از بــود نزدیــک تــو جــاي بــه مــن!زدي؟ کــه بــود حرفــی چــه ایــن الــی واي—    
 ...بمیرم

 خبــر هـم  مــا کـاراش  از فهمیـد  مــی بایـد  کـه  بــاالخره کـن،  ولـش :زدم جــانی بـی  لبخنـد     
 ...طرفه پا و دست بی و ساده تا چند با نکنه فکر که داریم

 ...شد دقیق چشمانم به    

ــم و     ــرد اخ ــه:ک ــی گری ــا کردي؟یعن ــالِ واقع ــتت ح ــتی دوس ــو خرابه؟راس ــه ت ــال ک  اص
 ...نداشتی هانیه نام به دوستی

 

 همکــار شــدیم آشــنا مدرســه تــوي هــم بــا تــازه طــوره، ایــن واقعــا اره:گفــتم ناراحــت    
 ....گرفته انتقالی تازه جدیدمه
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 الهــی اخــی:کــنم حــس وضــوح بــه چشــمانش داخــل از را نــاراحتی حــس توانســتم مــی    
 چرا؟

 .بودم نگفته دروغ جا یک همه این حال به تا شدم عصبی    

 .چرا نیست مهم دیگه بده حالش_    

 

 مظلـوم  و گرفـت  فاصـله  ازم قـدمی  شـده  شـوکه  پریـدم  وي بـه  بـاره  یـک  بـه  کـه  این از    
 ... شد ام خیره

 

ــدم لــب بــر حرفــی اش دلجــویی بــراي      هــیچ و شــد خــرابم حــال متوجــه هــم او و نران
 ....نگفت

 

 :بعد دوسال    

 چیـزي  همچـین  اصـال  انگـار  کـه  بـود  افتـاده  اتفـاق  ایـن  سـریع  آنقـدر  مانـدم  واج و هـاج     
 ....است نیامده پیش

 !خوبه؟ حالتون خانم_    

 .شدم خیره جوان مرد به گنگی با    
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 کمــی کــه دمــاغی و مردانــه و گــرد صــورتی رنــگ، ســبز چشــمانی بــا ســاله30 مــردي    
 ....شدي می آن ي متوجه دقت با اما داشت انحراف

 ...آمد بدم کردنش نگاه حالت و هایش چشم از    

 خوبی؟ گم می!گنگی؟ چرا تواما با_    

 ...کند صحبت من با راحت انقدر داد می اجازه خود به چطور کردم اخم    

 !داره؟ ربطی شما به_    

 

 .انداخت باال را فرمش خوش ابروهاي    

 !دونستی؟ می داري رو خیلی_    

 ...شد پرت تیپش به حواسم وي به دادن جواب جاي به    

 ...از حتی بود خوشتیپ    

 ذهــن اي ثانیــه بــراي نبایــد حتــی دیگــر کــردم فرامــوش اورا مــن دادم تکــان را ســرم    
 ....اي ثانیه حتی کند اشغال خود به مرا

 

 ...نیست خوش حالت واقعا که این مثل_    
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 کنــار ســردانه خــون چرتــی حــرف هــر بــا شــد نمــی دلیــل امــا بــود شــده بهتــر اعصــابم    
 .ـ.بیایم

 ...نیست مربوط تو به ام دیگه بار یه گفتم نباشه یا باشه خوش حالم:_    

 ...پررو مرتیکه:گفتم را حرفم ي ادامه لب زیر    

 و انـداخت  مـن  بـه  تنـدي  نگـاه  حـرفم  اتمـام  از بعـد  چـون  بـود  تیـز  خیلـی  هایش گوش    
 .... کرد قدرتمندش هاي پنجه اسیر را دستم مچ اي ثانیه در

 

ــدر را ســرش و         ــو آنق ــه آورد جل ــس ک ــاي نف ــورتم روي را گــرمش ه ــه ص ــوبی ب  خ
 ...کردم می حس

 !؟.نه کنه کوتاهش یکی الزمه درازه خیلی زبونت_        

ــردم تقــال         ــا ک ــچ ت ــا کــنم آزاد را دســتم م  فشــار کــردم مــی تقــال بیشــتر هرچــی ام
 ...شد می وبیشتر بیشتر دستش

 !افتاده؟ اتفاقی خانم_        

ــت         ــگ از دس ــمانمان از جن ــتم چش ــه و برداش ــرد ب ــه میانســالی م ــه آن در ک  ي کوچ
 .شدم خیره بود شده پیدایش تنها بودند زده را کیفم که خلوت

ــاز دهــان خواســتم          صــداي بــا و کــرد دســتی پــیش جــوان مــرد کــه بگــویم و کــنم ب
 ...لطفا نکن دخالت خانممه اقا نیست هیچی:گفت بمش
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 ....گذشت ما کنار از تفاوت بی و داد تکان سري افسوس با میانسال مرد        

 

 ...!مرتیکه کن ولم_        

 شد، تر نزدیک اندکی        

 ....منم کنه می کوتاه که کسی اون و:_        

ــر در را خــود         ــدم خط ــدازم راه هــوار و داد خواســتم و دی ــت کــه بین ــزرگش دس  را ب
 ...بست را نفسم راه و گذاشت دهانم روي

 

 ...کردم بیشتر را هایم تقال و شد گشاد درجه آخرین تا چشمانم        

ــرا         ــان م ــان کش ــه کش ــی ب ــرد، طرف ــازه و ب ــا آن ت ــود ج ــه ب ــین ک ــدل ماش ــاالیی م  ب
 .... دیدم پارك اي خانه دیوار کنار را رنگی مشکی

 

 نگرد، می سالخش به که بود کسی نگاه مانند مردجوان و ماشین به نگاهم        

 شـده  پـرت  ماشـین  درون بیـایم  خـود  بـه  تـا  مـن  و افتـاد  اتفـاق  سـرعت  بـه  چیز همه        
 ...شد نمی گشوده رویم به ماشین درب و بودم

 و شــنیدم  مــی وضــوح بــه را قلــبم ضــربان صــداي کــه بــودم ترســیده قــدر آن        
 .بمیرم ترس از بود نزدیک
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 گذاشــتن کـامران  دم رو پــا فهمـی  مــی حـاال  کوچولـو،  خــانم درافتـادي  کســی بـد  بـا _        
 ...داره عواقبی چه

ــن چــرا کــه کــنم درك توانســتم نمــی         ــین ای ــه مــن از شــدید چن ــه کین ــه دل ب  گرفت
 ...ست

 ...بود آمده بند زبانم دیگر طرفی از        

 مــی جـونم  از چــی: نالیـدم  بـودن  شــده خشـک  تـرس  از کــه هـایی  لـب  بــا سـختی  بـه         
 ....کنم می خواهش برم بذار گفتم چی من مگه!خواي؟

 مــی نشــان را خــود افتخــار بــا تــرس عــوض در و بــود باختــه رنــگ شــجاعتن حســابی        
 ...داد

 دیگــه ولــی!هــان؟ کنــی نمــی زبــونی بلبــل دیگــه!کشــید؟ تــه شد؟شــجاعتت چــی_        
 ....جوجه شده دیر خواهی معذرت براي

 

 ...بدي پس تقاص باید        

 مـی  خـواهش  کـردم  غلـط :نالیـدم  سـوخت  مـی  گریـه  از کـه  چشـمانی  و لـرزان  تنی با        
 ....بردار سرم از دست کنم

ــین از ســرعت بــه هــم او و شــدم خیــره بیــرون بــه ماشــین رنــگ دودي شیشــه از          ب
 ....کشاند می ماشین دنبال به را مردم بار حسرت نگاه و کشید می الیی ها ماشین
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 بــار و انــداخت ترســم از ي پریــده رنــگ چهــره بــه نگــاهی نــیم چشــم ي گوشــه از        
 ....داد جلو به را حواسش دیگر

ــی         ــتم م ــري توانس ــاي درگی ــی ه ــه را او ذهن ــوبی ب ــره از خ ــم ي چه ــه دره  اش رفت
 ـ...شوم متوجه

 خیابـان  بـه  مـن  نگـاه  و شـد  متوقـف  ماشـین  ناگهـان  کـه  بـودم  هـا  دار گیرو همین در        
 ...شد کشیده بود شده متوقف درآن که شلوغی

 جـز  عملـی  هـر  دادن انجـام  و بـودم  کـرده  گـم  را خـود  راببیـنم  مـردم  کـه  آن از قبل        
 بخــواهم کمــک و زده فریــاد خواســتم حــال ولــی بــود شــده ســلب مــن از کــردن التمــاس

 ... شد خفه نطفه در بزرگش دست توسط صدایم دیگر بار اما

 

ــت         ــاره انگش ــی روي را اش اش ــیس:گذاشــت ام بین ــه ه ــه شــی مــی خف ــودم وگرن  خ
 ...کنم می خفت

 بــود  خــواهم  ســاکت کــه  آن ي نشــانه  بــه را ســرم  و دادم قــورت  را دهــانم آب        
 .دادم تکان

 ترســو مــوارد ایــن در شــدت بــه کــه چــون کــنم تهــی قالــب تــرس از بــود نزدیــک        
 ...بودم

 کــه کـنم  مـی  کـاري  وگرنـه  چیـزه  یــه فقـط  خالصـی  راه:گفـت  و برداشـت  را دسـتش         
 !که؟ متوجهی کنن گریه زار زار حالت به آسمون مرغاي
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 ...مردم می بمیر داد می دستور اگر که بودم ترسیده قدر آن لحضه درآن        

 شه.اش..ب:گفتم شد می حس خوبی به آن لرزش که صدایی و پته تته با        

 افکــاري چــه داشــت ســر در شــومی افکــار کــه خــدا بــه ترســیدم چشــمانش بــرق از        
 !بود؟ عالم خدا

 شی می دوست باهام:_        

 شــده بســته خنــده از چشــمانم بعــد اي ثانیــه بعــد و شــد گــرد تعجــب از چشــمانم        
 ...بود

ــان         ــه طــور هم ــی وار دیوان ــدم م ــا کــه خندی ــت ب ــه دســتی پش ــان روي ک ــریفم لب  ظ
 ...شدم خیره آتشینش چشمان به شده شوکه خورد

 بکاهم آن درد از که گذاشتم دردناکم دهان روي را دستم و کردم اي ناله        

 !یانه؟ شی می دوست:گفت گونه فریاد صدایی با        

 روحــی تعــادل کــه او بــا کــرد مــی فکــري چــه مــن درمــورد شــد درهــم هــایم اخــم        
 ...بودم شده سیر جانم از مگر شوم دوست نداشت

ــا کــه اش وحشــی رنــگ ســبز چشــمان در نفــرت بــا          را عجیــب بــرق آن ســماجت ب
 نه:گفتم قاطع و شدم خیره بود کرده حفظ خود در

 شـــکلی بـــه عصـــبانیت از اش بینـــی هـــاي پـــره باشـــند زده آتـــش اورا کـــه انگـــار        
 ....ترساند می مرگ حد تا مرا و شد می بسته و باز ترسناك
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 ...نداشت وا سکوت به مرا دهنی تو با قبل مانند که بود آن تر عجیب اما        

 و دســت تــرس از حقیقتــا و خــورد بــود شــده متــورم کــه گــردنش رگ بــه چشــمم        
 ...کردم گم را خود پاي

ــمانش         ــار را چش ــرد خم ــه در ک ــدك اي ثانی ــل ان ــیاه اتومبی ــش س ــه رنگ ــرعت ب  س
 ...شکافت می را فضا

 نتــرس بیــاره ســرت بالیــی بتونــه کــه الهــه هرتــه شــهر مگــه:دادم دلــداري خــود بــه        
 ...باش داشته شجاعت ذره یه دختر

 ....ك هستی کی کردي فکر مرتیکه دار نگه هوي:_        

ــت         ــق نگذاش ــدم نط ــه را بلن ــم ادام ــار ده ــر ب ــت دیگ ــنگینش دس ــورتم روي س  ص
 ....کرد خفه مرا و امد فرود

 چــون...بــده ادامــه وراجیــات بــه نــه؟پس کــنم ســاکتت جــوري ایــن داري دوســت:_        
 ....میاد خوشم روش این از داره کم کم منم

 ...افتادم گریه به انگیزي رقت شکل به و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر        

 ....پرید می بیرون سینه از داشت قلبم        

 از کـه  کـاري  بـه  مـرا  توانسـت  نمـی  او شـوم  او ي خواسـته  تسـلیم  خواسـت  نمـی  ولی        
 ....کند وادار بودم متنفر آن
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 هــیچ خواســتم نمـی  بــرانم لـب  بــر حتـی  را اســمش نـدارم  دوســت کـه  او از بعــد مـن         
 بودم شده بیزار مذکري جنس هر از واقع در دهم راه ام زندگی در را احدي

 

 

 و اخــم همــان بــا خــوردو نــزارم حــال بــه چشــمش دیگــر بــار...زدم مــی نفــس نفــس        
 !نه؟ یا شی می دوست آخر بار:گفت اش جذبه پر ي چهره

ــیدم         ــه ترس ــدا ب ــه خ ــیدم ک ــی ترس ــتم نم ــا خواس ــی ام ــت عیب ــور نداش ــودم مجب  ب
 به توانست می کجا از زدم می زیرش بعد کنم قبول ظاهرا را حرفش

 ...نداشت که غیب علم!ببرد؟ پی سخنانم صحت        

 باشه:گفتم وار زمزمه و انداختم پایین را سرم        

 ...پریدم هوا به متر یک دادش با که        

 !نشنیدم؟ تر بلند:_        

 مـی  دوسـت  باشـه :گفـتم  تـر  بلنـد  صـداي  بـا  امـا  دیگـر  بـار  افتـاده  فـرو  سـر  همـان  با        
 ...شم

 ...کرد منزجرم وي از بخشش رضایت صداي        

 ...اومدي عقل سر خوبه:_        
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 ســکوت و گـرفتم  را زبــانم جلـوي  ســختی بـه  امــا کـنم  نثــارش بیراهـی  بــدو خواسـتم         
 خطـر  در را خـود  نیشـدارم  زبـان  بـا  خالصـی  از قبـل  تـا  کـه  شـدم  متـذکر  خودم به و کردم

 ...نیندازم

 حــبس ام ســینه در را نفــس کــه زیــادي ســرعتی همــان بــا و کــرد روشــن را ماشــین        
 ...کرد حرکت نمود می

 ...بگیرم را آن جلوي کردم سعی خوردو لرزانم دستان به نگاهم        

 ...بود گذشته خیر به که شکر خدارا        

 ...کرد نوازش را گوشم راشت خود به رضایت رنگ همچنان که صدایش        

 !کجاست؟ خونتون:_        

 ...کردم نمی وجه هیچ به را جایش این فکر. ماندم واج و هاج طور همان        

 ..کنم بازگو او براي را مان ي خانه آدرس توانستم می چطور من نه        

 ســرا وجــودم سرتاســر بــه ناخوشــایندي و بــد حــس و شــد خشــک تــرس از دهــانم        
 ...شد زیر

 ...رم می خودم کن پیاده جا همین منو چیزه:گفتم لکنت با        

 طــرف بــه تردیــد بــا پــس بــود نتیجــه بــی شــدم وي جانــب از جــوابی منتظــر هرچــی        
 ...کرد شوکه حسابی مرا وي عمیق اخم و برگشتم وي
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ــه در         ــوتی ي کوچ ــه خل ــی ک ــک حت ــده ی ــر آن در ام پرن ــی پ ــد زد نم ــز و پیچی  ترم
 ...کرد

 طـــرف بـــه را دســـتم پشـــت از و چســـباندم ماشـــین رد بـــه را خـــودم و ترســـیدم        
 ...کنم باز را آن تا بردم در دستگیره

 ...چرخید سمتم به کامال آهسته و تعلل با        

 بده گوشیتو:گفت ترسناك و عجیب کامال خونسردي با باره یک به        

 ...دم نمی نه:کردم سرپیچی دستورش از و شد گرد چشمانم        

 !نه؟ دي نمی که کرد نجوا قبلی حالت همان با        

ــري         ــه فک ــنم ب ــید ذه ــالی در و رس ــه ح ــاره ک ــرزي دوب ــر ل ــدامم ب ــاده ان ــود افت  ب
 ...بود کیفم تو گوشیم زدن کیفمو که دیدي:گفتم

 همیشـه  و گذاشـتم  نمـی  کـیفم  در را خـود  همـراه  تلفـن  ابـدا  مـن  نبـود  چنـین  این اما        
 ...بود ام مانتو جیب در آن جاي

ــخند         ــم طــرفم بــه و زد زشــتی نیش ــه صــدم در و شــد خ ــایلم ثانی ــبم از را موب  جی
 ...کشید بیرون

 ...بود شده دروغم ي متوجه چطور ماندم واج و هاج        
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 زرنـگ  مـن  عزیـزم  نـه ! گـاگول؟  یـه ! طرفـی؟  کـی  بـا  کـردي  فکـر  هـه :گفـت  کینه با        
ــر ــن ت ــام ای ــه جــایی اون... حرف ــو ک ــو و زدن کیفت ــو من ــتیم ت ــث داش ــی بح ــردیم م  ک

 ...بود مشخص کامال گوشیت برجستگی

 ..من نه تویی ست ساده که کس اون:گفت را حرفش ي ادامه مکثی از بعد        

 ...نشدم آن ي متوجه بود آهسته چون که کرد خود با اي زمزمه و        

 قفلــی چــون و بــرد ام گوشــی در را ســرش کــرد ضــایع مــرا حســابی کــه آن از بعــد        
 ...کرد تلفن در جستجو به شروع راحتی به بودم نذاشته آن بر

 

 نیشــخندي و کــرد دور ازم را تلفــن امــا بکشــم بیــرون دســتش از را تلفــن خواســتم        
 ...جوجه سرجات بشین آروم آ آ:زد

 ...بود تلفنم داخل خصوصی هاي شماره و ها عکس بابت ام نگرانی تمام        

 ...کوبید می تند شده متولد تازه کودك همانند قلبم        

 همراهــی تلفــن ام زده بیــرون حدقــه از هــاي چشــم پــیش و مــن تعجــب کمــال در        
ــق درصــد صــد احتمــال بــه کــه را ــه متعل ــود خــودش ب  ماشــین داشــبورد روي از را ب

 ...شد تلفن دو هر سرگرم و برداشت

 نشـانه  کـه  بـارش  مسـرت  ي چهـره  امـا  کنـد  مـی  کـار  چـه  گوشـی  دو بـا  فهمیدم نمی        
 ...کرد نمی القا من به خوبی ي
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 بــه را تلفــنم بــود قــرن ده هماننــد مــن بــراي کــه طــوالنی ي دقیقــه ده تقریبــا از بعــد        
 ...بگیرش: گفت و گرفت سمتم

 ام زنــدگی کــابوس دقیقــه چنــد طــی کــه اویــی از تــا بــردم جلــو را دســتم تردیــد بــا        
ــه نــوازش را اش اشــاره انگشــت دادنــش حــین کــه بگیــرم را تلفــنم بــود شــده  روي گون
 ...شد خیره چشمانم در مرموزانه و کشید دستم

 ...نخورد بهم کثیفش دست این از بیش تا کشیدم را دستم سرعت به        

 عزیـز  نـه ! بمـالی؟  شـیره  منـو  سـر  تـونی  مـی  کوچولـوت  عقـل  ایـن  بـا  کـردي  فکر:_        
 االن مخاطبینــت کــل و خانوادگیــت و حجــاب بــی عکســاي تمــام افتــادي در کســی بــد بــا

 خوشـم  کـه  کنـی  کـاري  بزنـی  دور منـو  بخـواي ) کـرد  اشـاره  خـودش  گوشـی  بـه (اینه توي
 ذهــن اون بــه مــن از سـرپیچی  جــرات و بشــی سـیر  زنــدگی از کــه بـزنم  بهــت داغــی نیـاد 

 !گم؟ می چی که گرفتی نزنه بچگانت

 بــه کــه زد ام شــقیقه بــه تلنگــري اش اشــاره انگشــت بــا نیــز حــرفش اتمــام از بعــد        
 ...کشیدم عقب سرعت

ــش ســبز چشــمان کــه درحــالی         ــر چشــمانم روي از را رنگ  در دســت داشــت نمــی ب
 ...گرفت طرفم به و کشید بیرون دستمالی و کرد اش سوخته اي قهوه کت جیب

 ...کن پاك تو بینی خون بگیرش+        
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 روي خــون دیــدن بــا و کشــیدم دمــاغم زیــر دســتی تعجــب بــا حــرفش ایــن از بعــد        
 دمــاغم از کــه هــایی خــون بــه شــروع و گــرفتم دســتش از را دســتمال ســرعت بــه دســتم

 ...کردم بود آمده

 ...انداخت روز و حال این به مرا که بکشند دستش که الهی        

 بـاال  را سـرم  همـان  خـاطر  بـه  نیـاورد  در حرکـت  بـه  را ماشـین  کـردم  صـبر  چقدر هر        
ــا و آوردم ــب ب ــه تعج ــه وي ب ــامال ک ــته ک ــود برگش ــره و ب ــر و خی ــرتا از متفک ــایم س  را پ
 ...کردم نگاه کرد می آنالیز

 !نگریست؟ می چنین این مرا چرا بودم باخته را خودم کامال        

 !!نیستی بدم همچین نه:_        

ــا داشــتم دوســت         ــاخن ب ــدم هــاي ن ــه از را چشــمانش بلن ــاورم در حدق ــه حیــف بی  ک
 مـی  هـم  بـد  بـاختم  مـی  کـه  بـودم  مـن  ایـن  اي اضـافه  کـار  هر با و بود او پیش برنده برگه

 ...باختم

 زار زار بــود تــر تلــخ هــم تلــخ اي قهــوه از کــه سرنوشــتی ایــن بــراي داشــتم دوســت        
 ...کرد نمی دوا من از را دردي هم گریه این ولی. بگریم ابد تا ئ

 !سالته؟ چند چیه اسمت:_        

 مفتشی مگه چه تو به: که پرید دهانم از        
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 کـرد  حملـه  مـن  بـه  ثانیـه  صـدم  در کـه  بـود  نشـده  خـارج  دهـانم  از حـرف  ایـن  کامل        
ــا و ــتان ب ــزرگش دس ــرم ب ــت در را س ــت دس ــانی و گرف ــدش پیش ــه را بلن ــانی ب  ام پیش

 ...چسباند

 ...شود می متالشی مغزم دیگر ي دقیقه چند که کردم می ك حس        

ــمانم         ــرس از را چش ــتم ت ــه از و بس ــردم آرزو دل ت ــه ک ــن ک ــات ای ــط اتفاق ــک فق  ی
 ....باشد شب نیمه بد کابوس

 

 ..کن باز و چشمات:_        

 ...خواستم نمی ببینمش خواستم نمی من اما        

 بازشـون  تـوام  بـا :داد دسـتور  تـر  خشـن  و کـرد  تـر  زیـاد  سـرم  روي را دسـتش  فشار        
 ...کن

ــا         ــد بـ ــمانم تردیـ ــودم را چشـ ــره و گشـ ــل آن ي خیـ ــی جنگـ ــه وحشـ ــوي در کـ  گـ
 ...شدم بود چشمانش

 چنــد و چیـه  اسـمت  بــدي جـواب  درسـت  دارم دوســت و پرسـم  مـی  دیگــه بـار  یـه :_        
 !سالته؟

 ...کن ولم گم می باشه:_        

 ....بگو جوري همین:زد پوزخند        
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 ســرم بــر خواهــد مــی کــه بالیــی هــر توانســت مــی نبــود کســی او جــز ترســیدم مــی        
 دادم مـی  انجـام  چـرا  و چـون  بـدون  را گفـت  مـی  هرچـه  کـه  بـود  بهتـر  همـان  پـس  بیاورد

 ...انداختم نمی مخمصه در این از بیش را خودم و

ــا         ــین ب ــر هم ــاز فک ــم ب ــمان ه ــوه چش ــم اي قه ــتم را رنگ ــد و بس ــدون و تن ــث ب  مک
 سالمه25 ام الهه:گفتم

 ...نداشت را کردنم رها قصد ها حاال حاال که این مثل        

 خونی؟ می درس یا کنی می کار:_        

ــد         ــان مانن ــی بازجوی ــی قص ــود شــده القلب ــه ب ــی ک ــه توجــه ب ــتهم ب ــاهش م ــی بیگن  م
 ...بگیرد اعتراف وي از خواهد

ــا         ــدایی ب ــرزان ص ــن از ل ــت ای ــده آزار موقعی ــه اي دهن ــر درش ک ــرده گی ــودم ک  ب
 ...کنم می کار:نالیدم

 !کاري؟ چه و:_        

 تنهــا نـه  امــا برهـانم  قدرتمنــدش هـاي  پنجـه  بــین از را نـوایم  بــی سـر  تــا کـردم  تقـال         
 ...شد تر نزدیک و کرده تر زیاد را دستانش فشار بلکه نکرد رهایم

 دختـراي  مثـل  پـس  بشـم  تـر  نزدیـک  تـو  بـه  مـن  شـه  مـی  باعـث  اضـافی  تقالي هر:_        
 ...بگیر آروم بغلم تو خوب
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 از جســـتن بیــرون  پــی  در تابانـــه بــی  کــه  هــایی  اشـــک جلــوي  نتوانســتم  دیگــر         
 ...کن ولم کنم می خواهش:نالیدم کنان هق هق و بگیرم را بودند چشمانم

 ...کنم ولت تا بده جواب درست پس:گفت نبود آن در حسی که لحنی با        

 گردانــدم بــود نهفتــه آن پــی در عمیــق خشــونتی کــه صــورتش در ســرگردانم نگــاه        
 ...کنم می تدریس انتفاعی غیر ي مدرسه توي زبانم معلم:گفتم و

ــل         ــا دادم توضــیح کام ــس در ت  دیگــر ســوالی دادن جــواب بــه مجبــور مــرا آن پ
 ...نکند

 ...نشست اش صندلی روي بر قبل ومانند کرد رها مرا        

ــس         ــوده نف ــیدم اي آس ــکوت از و کش ــم س ــتفاده آورش وه ــرده اس ــا و ک ــد ب  تردی
 !برم؟ تونم می:گفتم

ــه را ماشــینش حــالی در         ــدون آورد مــی در حرکــت ب ــه کــردن نگــاه ب : گفــت مــن ب
 ... سرجات بشین تو رسونمت می خودم

 

 !داشت؟ کردن اعتراض و مخالفت جرات لحظه آن در کسی چه و        

 :کل داناي        

 خشــونت ایــن بـا  خواســت نمـی  انــداخت دســتش بغـل  کوچــک گنجشـک  بــه نگـاهی         
 ..اما کند رفتار وي با باور قابل غیر
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 ...کند دور ذهنش از را افکار این تا داد تکان را سرش        

 اهمیـت  کـم  چشـمش  پـیش  مسـئله  ایـن  تـا  داشـت  وجـود  تـري  مهـم  هـاي  چیز فعال        
 ...کند جلوه ارزش بی و

ــاره          نگــاهش و بــود کــرده جمــع را خــودش ترســیده کــه داد او بــه را حواســش دوب
 .بود رویش روبه مات

 .ببرد بین از را بینشان آور خفقان فضاي این تا بزند حرفی خواست        

 کـدوم  از:گفـت  باشـد  مالیـم  تـا  بـود  ایـن  بـر  اش سـعی  تمـام  کـه  لحنـی  بـا  دفعـه  این        
 !خانم؟ الی برم باید سمت

 ها؟:شد چشمانش بند الهه گیج چشمان        

 برم؟ طرف کدوم از گم می بله نه هان:خندید بار اولین براي        

 بـه  کـامران  ي بـاره  یـک  تغییـر  ایـن  کـه  رسـاند  مـی  را پیـام  ایـن  الهـه  باور نا چشمان        
 ...است متعجب شدت

 مـی  عجیـب  بـاره  یـک  تغییـر  و نرمـی  ایـن  خشـونت  همـه  آن از بعـد  داشـت  هم حق        
 ...نمود

 ...ترسناك حال عین در و عجیب        

ــی         ــن ول ــدر آن الهــه ذه ــر ق ــن گی ــات ای ــدگی ســریع اتفاق ــود اش زن ــه ب  آن جــز ک
 نداشت هم تعجبی و کرد نمی فکر چیزي به دیگر اول تعجب همان



43 
 

 را سـرش  مظلومانـه  حـالتی  بـا  بعـد  و کـرد  آدرس گفـتن  بـه  شـروع  خـوردگی  سـر  با        
 .شد خیره بیرون به و داد تکیه ماشین ي شیشه به

 

 

 بــرد دســتگیره بــه دســت بودالهــه کــرده پــارك هــا آن ي خانــه جلــوي بعــد دقــایقی        
 کـار  ایـن  از خوانـد  مـی  را نـامش  کـه  کـامران  صـداي  کـه  کنـد  بـاز  ماشین درب خواست و

 ..داشت باز را وي

 تـا  مانـد  منتظـر  و بازگشـت  کـرد  مـی  نگـاهش  جـذابی  اخـم  بـا  کـه  کـامران  طـرف  به        
 ...بزند را حرفش

 مــی ام شــماره کــه ایــن دوم و ري مــی و پــایین انــداختی ســرتو چــرا کــه ایــن اول:_        
 ...بیوفته شمارت تا بزن تک یه گم

 ...وجب صد چه وجب یک چه بود گذشته سرش از آب دیگر        

ــدون         ــد مخالفــت ب ــردن ســیو از بع ــامران ي شــماره ک ــه ک ــگ او ب ــا زد زن ــماره ت  ش
 ...بیوفتد اش

ــت         ــاز خواس ــین آن از ب ــس ماش ــاده نح ــود پی ــه ش ــا ک ــنیدن ب ــاره ش ــداي ي دوب  ص
 .داد فشار هم روي محکم را هایش پلک کامران منفور

 تمــوم حرفــام هنــوز کنــی فـرار  ازم خــواي مــی ســریع همـش  وایســا دقیقــه یــه بابـا :_        
 ...بود نشده
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 !چیه؟:گفت و برگشت طرفش به حرص با        

 ...کرد خندیدن به شروع بند و قید بدون هم باز کامران        

 .بود شگفتی باعث بودن خلق خوش و خندان این قبل خشن شخصیت از        

 ذاشـتی  نمـی  دمـم  رو پـا  اگـه  کـن  بـاور  نـداریم  کـه  جنـگ  هـم  بـا  خـانم  باش آروم:_        
 دمـم  رو پـا  کسـی  اگـه  دارم کـه  بدیـه  اخـالق  دیگـه  کـنم  چیکـار  ولـی  نداشتم باهات کاري
 ...نره یادش داره عمر تا که چینم می باالشو چنان بذاره

 ....آزادي بشم خسته ازت بشی نگران خواد نمی هم تو        

 نکنــی تحلیـل  جــور ایـن  مغـزت  تــو بهتـره  بگـم  خواســتم مـی  هـم  اي دیگــه چیـز  یـه         
 چیکـار  اونـا  بـا  تونـه  مـی  مگـه  دیگـه  داره ازم روسـري  بـدون  ي سـاده  عکـس  یـه  خب که

 تــایم یــه طــی مــن و کــرده پیشــرفت خیلــی علــم کــه باشــه حواســت ایــنم بایــد ولــی کنــه
 حتـی  کـه  کـنم  درسـت  بـرات  حالتـایی  بـا  عکسـایی  یـه  عکسـا  همـین  بـا  تـونم  می کوتاهی

 .نیوفتی من زدن دور فکر به خواستم! منظورمو؟ که گرفتی ندیدي خوابتم تو

 ..داره بستگی خودت به باقیش دیگه دادم دستت و گوشی من        

 بــراي کــافی شــجاعت اصــل در بــود نپرورانــده ســرش در را افکــار ایــن اصــال الهــه        
 ...نداشت را او همانند مردي زدن دور

 ...داد می خبر عمیقش ترس و ناراحتی از اش پریده رنگ ي چهره        

 !!!گفتم؟ چی که فهمیدي:_        
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ــش         ــا هم ــداي ب ــد ص ــدري و بلن ــه قل ــد اش مردان ــت قص ــرف داش ــایش ح ــه را ه  ب
 وقـت  هـیچ  کـه  ترسـو  دختـري  بـود  آورده گیـر  هـم  اي طعمـه  خـوب  چه و بنشاند کرسی

 ...کند دفاع خود حق از بود نتوانسته

 فهمیدم بله:کرد نجوا پایین آوایی با        

 ...بود شیرین ن کامرا براي عحیب حرف این و        

 ي یقــه بــه کــه حــالی در و برگشــت ســمتش بــه قبــل دفعــات خــالف بــر دفعــه ایــن        
 برم تونم می:گفت بود شده خیره کامرا

 نه:_        

 .درد بی ي مرفه مرد این داد می حرص عجیب و        

 !بله؟:گفت زار حالتی با        

 ..برد او کوچک ي چانه زیر دست و پاشید رویش به شیرینی لبخند کامران و        

 را کشــیدن عقــب قصــد ســرعت بــه زیــرا باشــند کــرده وصــل وي بــه بــرق کــه انگــار        
 ...کرد اسیر را اش چانه تیز کامران قبل ساعت چند این مثل اما داشت

 !!بدونی؟ من از خواي نمی:گفت آرام آواي همان با        

 ...زیاده چیزا این براي وقت شده دیرم کافی ي اندازه به کنم می خواهش:_        
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 :الهه        

 .بودم کرده خود سرزنش به شروع و داشتم هراس وحشتناکی طرز به        

 االن تــا دزدیدنــد مـی  داخلــش متعلقـات  ي همــه و کیـف  ماننــد هـم  را تلفــن کاشـکی         
 ..بودم داده لم خانه در آسوده خیالی با

 حـرف  یـک  خـاطر  بـه  فقـط  کـه  بیمـار  فـردي  مشـغول  ذکـرم  و فکـر  تمـام  کـه  این نه        
 .باشد عاجزم بعدش حرکات درك از واقعا که خود دام در چنین این مرا

ــول         ــاط ط ــه حی ــه را خان ــرعت ب ــدون و س ــن ب ــه ای ــه ک ــنگینی ب ــاه س ــوجهی وي نگ  ت
 ..شدم خانه وارد و پیمودم باشم داشته

 بــه  نکردنــی  بــاور  استرســی  بــا شــدن  وارد از بعــد  و نمــوده  بــاز را ورودي درب        
 .کشیدم اي آسوده نفس و بسته را چشمانم و داده تکیه درب

 !الهه؟ شده چیزي:_        

 روبــه شــخص بــه بــاز دهــانی بــا و گشــوده را چشــمانم ســرعت بــه صــدا شــنیدن بــا        
 .شدم خیره روم

 !بیدارم؟ االن من یعنی! دیدم؟ می رو کی من خداي        

ــک         ــام پل ــم و ه ــم روي محک ــار ه ــد و دادم فش ــراي بع ــان ب ــن اطمین ــه ای  در را او ک
 .گشودم را هایم چشم دوباره بینم نمی خواب

 ..داشت حقیقت چیز همه که این مثل نه        
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ــداي         ــدانش ص ــار خن ــر ب ــوش دیگ ــایم گ ــوازش را ه ــر واي:داد ن ــی دخت ــدر یعن  انق
 !میاري؟ در خودت از رو اداها این که باوره قابل غیر برات اتفاق این

ــن         ــا ای ــاق تنه ــایند اتف ــدگی خوش ــام در ام زن ــن تم ــال ای ــاي س ــخ ه ــذاب و تل  اور ع
 ...بود

 بچگــی همبــازي و دوســت بهتــرین ســمت بــه کــنم کنتــرل را خــودم نتوانســتم دیگــر        
 .بودیم کشیده آغوش در سخت را همدیگر بعد اي ثانیه و کردم پرواز هایم

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی:کرد زمزمه گوشم در        

 تــا ســال کــه بــود همــین خــاطر بــه:گفــتم مالیــم و بوســیدم را اش برجســته ي گونــه        
 نه؟ نگرفتی من از خبري هم سال

ــم از         ــله ه ــرفتیم فاص ــد و گ ــانی مانن ــه کس ــزاران ک ــت ه ــه سالس ــدیگر از ک  دور یک
 .شدیم خیره هم به اند بوده

 ببیــنم بگــو کــردن گالیــه بــه بکــن شــروع بعــد برســی بــذار عزیــز ي خالــه دختــر:_        
 وراجی؟ بچگیات مثل هم هنوز

ــا بــودم وراج مــن خوشــگل ي خالــه دختــر:دادم جــواب خــودش مثــل          مــخ کــه تــو ی
 !خوردي؟ می حرفات با رو همه

 راســتی:پرســیدم کنجکــاوي بــا و افتــادم ســوده خالــه یــاد کــه بــود جــا آن تــازه بعــد        
 !آنا؟ کو خاله
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ــا خواســتی مــی! افتــاد؟ یــادت تــازه:_          النــاز و خالــه و مامــان.نپرســی صــبحم فــردا ت
 تـو  نذاریـد  تنهـا  وراجـه  الـی  اون بـا  منـو  خـدا  رو تـو  گفـتم  هـی  نبـردن  منم دور دور رفتن

 ...خدا رو تو بینی می نرفت که نرفت گوششون

 

ــم         ــره چش ــه اي غ ــوخی ب ــتم ش ــالی در و رف ــه ح ــه را وي ک ــمت ب ــل س ــه مب  ي گوش
 آرزوي بمـونی،  تنهـا  اونـم  جـا  یـه  تـو  مـن  بـا  کـه  باشـه  خـداتم  از: گفـتم  کشـاندم  می سالن
 .نبودن شانس خوش تو مثل که خیلی اون اما هاست خیلی

 .رفتیم می سمتش به که مبل روي بر نشستمان با شد توام حرف اتمام        

 بـودن  دیوونـه  ازل از یـا  گـی  مـی  تـو  کـه  کسـایی  اون:گفـت  شـده  مچالـه  اي چهـره  با        
 آدم وگرنــه داشــتن آرزویــی همچــین کــه کــردي خورشــون چیــز خــودت کــه ایــن یــا و

 .بکنه آرزوهایی همچین که داره اضافه وقت و جون مگه عاقل

 نکنــه اصــال آخــی:گفــت کــرد مــی نــوازش شــوخی بــه را کمــرم کــه حــالی در بعــد و        
 !زدي؟ توهم که خودتی و نیست گفتم که موردایی این از کدوم هیچ

 ســر بــه خیــال و وهــم تــو کــه کســی اون:گفــتم و دادم هــولش عقــب بــه شــوخی بــه        
 من نه تویی بره می

 بحــث  آن در دفعــه  یــک و شــده  جــدي  و کــرد خطــور  ذهــنم  بــه فکــري  بعــد        
 بیرون؟ برن الناز و خاله با که کرد قبول راحت خیلی مامانم چیزي یه راستی:گفتم
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ــو از خواســتم مــی مــنم:گفــت متفکرانــه و شــده جــدي هــم او حــرف ایــن از بعــد          ت
 یـادم  چیـز  همـه  دیـدم  کـه  رو تـو ! بـود؟  شـده  پریـده  رنـگ  و الغـر  انقدر خاله چرا بپرسم

 .رفت

 کردم نمی فکر تو جز چیزي به که بودم دلتنگ انقدر خودت مثل منم:_        

 لبخنــدي بــا تلویزیــون ســیاه ي صــفحه بــه خیــره کــردم تــازه نفســی کــه آن از بعــد        
 مجـالس  بـه  رفـتن  از کـه  یادتـه  داشـتی  آشـنایی  مامـان  حالتـاي  بـا  بـودي  کـه  تـو :گفتم تلخ

 !بود؟ ساکت هم همیشه و کرد می امتناع

 .شد اش ادامه منتظر و کرد تصدیق را هایم حرف سرش دادن تکان با        

 بــه حالتــا ایــن دیگــه شــما رفــتن از بعــد:گفــتم و نگذاشــته منتظــرش زیــاد هــم مــن        
 و گوشــه یـه  شســت مـی  کـرد  نمــی صـحبت  هـم  مــا بـا  حتـی  رســید؛دیگه اوجـش  ي نقطـه 
 .شد می روش روبه مات

 .کردن پیدا نمود درش شدیدي شکل به حالت اون        

ــی         ــالی در و کشــید هی ــه ح ــت ک ــر را ظــریفش دس ــانش روي ب ــته ده  بــود گذاش
 کـه  انگـار  زدیـم  مـی  زنـگ  وقـت  هـر  نشـدیم؟  متوجـه  مـا  چـرا  پـس  من؛ خداي واي:گفت

 .بود نیوفتاده هم اتفاقی هیچ و بودین خوشحال و شاد همتون

ــالی در و زنـــان پوزخنـــد         ــره اش مشـــکی درشـــت چشـــمان در کـــه حـ ــودم خیـ  بـ
 .همش بود، ظاهر حفظ همش! کاري؟ کجاي آنا هه:گفتم
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 !؟ روانپزشکی روانشناسی، پیش نبردینش چرا خب:_        

 نشــدم مــادر حریــف مــنم و بــود شــده مــا ي همــه بیخیــال کــه پــدر بگــویم خواســتم        
ــا ــه ،ام ــاي ب ــا آن ج ــوس ب ــتم افس ــی:گف ــت م ــه گف ــن مگ ــی م ــه ام روان ــرم ک ــین ب  همچ

 .جاهایی

 شــم نمــی حــریفش دیــدم وقتــی ولــی بــودم پیگیــر خیلــی اوالش مــنم نشــد راضــی        
 .کشیدم کنار و شدم خسته

 

 .کرد سکوت و داد تکان سري ناراحتی با        

 گــی گلــه پــراز بــودم حــرف از پــر از قــبال بــود شــده تمــام هایمــان حــرف کــه انگــار        
ــا کــنم وي از کــه ــر خــال از حــال ام ــودم شــده پ ــه و ب ــه شــدت ب ــه ب ــن شــدن دار ادام  ای

 .داشتم کشش سکوت

 بـا  رو ایـن  از بـرد  بـین  از را بینمـان  ي گرفتـه  غـم  جـو  کـرد  سـعی  دقیقـه  پنـد  از بعد        
 !اودم کی با بدوتی اگه:گفت شادي

 کــردم مــی فکــر بیشــتر چــه هــر امــا کشــبد پــر گفــت مــی وي کــه کســی بــه ذهــنم        
 .رسیدم می قبولی قابل ي نتیجه به کمتر

ــن از         ــا رو ای ــاوي ب ــه کنجک ــورت ب ــش ص ــر بشاش ــده خی ــا و ش ــی ب ــان لحن  زده هیج
 !؟ کی:پرسیدم
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 کشــید مــی زنــوانش روي بــر را هــایش دســت کــه حــالی در و انــداخت بــاال ابرویــی        
 بــه ایــران تــوي جــا همــین قــراره و کــردم نــامزد یکــی بــا نامزدم،اونجــا:گفــت غــرور بــا

 .کنیم ازدواج زودي

 و داشــت خاصــی بــرق زیبــایش چشــمان گفــت مــی ســخن نــامزدش از کــه مــوقعی        
 .داد می خبر وي به اش عالقه از این

 و کیــه خوشـبخت  پسـر  اون خـب :گفـتم  بـودم  گرفتــه انـرژي  وي شـاد  لحـن  کـه  مـن         
 .بمونه دور ازت تونسته چجور! کجاست؟ االن

 .گرفت خود به اي بامزه ي قیافه و کرد جمع را هایش هاي لب        

 بــا و خــودش کــارش شــدن تمــوم محــض بــه دارن تشــریف ترکیــه فعــال آقــامون:_        
 .رسونه می من به جت

 ي واســه دربیــار اداهــا از بعــد کنــین ازدواج بــزار حــاال!! آقــامون غلطــا چــه اهــوع:_        
 .من

 .دید نتواند کس هرآن شود کور تا میارم در ها ادا تو قول به این از من:_        

ــا         ــده مخــالفش جهــت در را صــورتم ســاختگی جــدیتی ب  دیگــه باشــه:وگفــتم چرخان
 !آره؟ کنم می حسادت تو خوشبختی به من یعنی من جواب اینه

ــداس         ــاراحتش ص ــم ن ــوازش را گوش ــه:داد ن ــدا ب ــوري خ ــتم منظ ــی نداش ــونم ال  ج
 .ببخش خدا تورو
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ــه         ــوي زحمــت ب ــده جل ــرون دســتش از را دســتم کــه حــالی در و گــرفتم را ام خن  بی
 .کنی جمعش خواد نمی هم حاال انداختی رو تیکت خوب کن ولم:گفتم کشیدم می

 .نخندم تا بودم گرفته را خود جلوي اجبار به        

 .ببینمت برگرد تورو آجی کردم غلط:گفت آشکار بغضی با        

 .گرداند بر خود طرف به را صورتم دستش با و گفت        

ــا گیــرم مــی را خــود جلــوي ایــن از صــورتم دانســتم مــی         ــو ســرخی بــه نخنــدم ت  لب
 ي متوجـه  سـرعت  بـه  آنـا  کـه  بـود  آشـکار  صـورتم  در خیلـی  حالـت  ایـن  که این مثل شده

ــرده:گفــت و داد هــل را صــورتم عصــبانیت بــا و شــد آن  بــاش منــو ببــرن شــورتو م
 .بیاد در اشکم شکستم خانمو دل که این براي بود نزدیک

 

 .بوسیدم را اش برجسته ي گونه زور با و رفتم جلو دوباره        

 .کن نگاهم برگرد دیگه بود بود شوخی یه آنا نبودي رنج زود انقدر که تو:_        

 مـی  البتـه  بزنـد،  حـرف  مـن  بـا  دوبـاره  تـا  شـد  راضـی  بـاالخره  کشـی  منت کلی از بعد        
 .کند می شوخی هم موقع آن دانستم

 کــال کــه ایــن و داد تــو ي تلــه بــه دم چجــوري بــدبخت اون ببیــنم بگــو نــاقال خــب:_        
 .باشه گفتن قابل که چیزي هر کال دیگه،اسمش،سنش،قیافش بگو ازش
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ــازویم بــه اي ســقلمه          داریــم دوســت همــو چقــدر دونــی نمــی الــی واي:گفــت و زد ب
 ،اون عـالی  مـن  باشـیم  هـم  عاشـق  داریـم  حـق  هـم  واقعـا  خـب  مجنـونیم،  و لیلـی  یجورایی

 .عالی

 .انداختم بارید می شیطنت که چشمانش به اي سفیهه اندر عاقل نگاه        

 جنابعـــالی از رو اینـــا مــن  هـــم بعــدش ! کنـــی تعریــف  خـــودت کــه  ایـــن مگــه :_        
 !نپرسیدما

ــه         ــه موذیان ــره مــن ب ــی خــودت:گفــت و شــد خی ــز گفت ــل هرچی ــف قاب ــو و تعری  بگ
 .خب گم می دارم منم دیگه

ــاهی مکــث از بعــد         ــه از سالشــه32:داد ادامــه کوت ــی کــه گــم نمــی چیزاشــم بقی  وقت
 .ببینی خودت اومد

ــی دادم تکــان ســري         ــد خــودش اگــر دانســتم م ــی نخواه ــد حرف  هــم هرکــاري بزن
 .خوره می بهم سنتون پس خوبه:گرفت نخواهی را هایت سوال جواب بکنی

 .داشت سال 25 و بود خودم همسن هم آنا        

 صــورتم دســتو بــه آبــی یــه بــرم نذاشــتی اصــال:گفــتم شــدم مــی بلنــد کــه درحــالی        
 .نکردم هم پذیرایی ازت تر مهم همه از کنار به بزنما،این

ــت         ــمی پش ــازك چش ــرد ن ــن در:ک ــه ای ــو ک ــان ت ــت مهم ــر داری ــفرکه زی ــکی ص  ش
 .نیست
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 .رفتم خواب اتاق به و ندادم را جوابش        

 آبــی پیراهنــی و مشــکی رنــگ بــه خــانگی شــلواري بــا هــایم لبــاس تعــویض از بعــد        
 کــرده روشــن را تلویزیــون حــال کــه آنــا مقابــل از و زدم صــورتم و دســت بــه آبــی رنــگ؛

 . کنم پذیرایی وي از تا رفتم آشپزخانه به و گذشتم دید می اي برنامه و بود

 

ــغول         ــن مش ــردنش روش ــودم ک ــنم کــه ب ــه ذه ــمت ب ــابوس س ــدگی ک ــیده ام زن  کش
 .دارد روانی مشکل مرد این که بگویم توانستم می اطمینا شد،با

 .کرد نمی چنین این عاقلی مرد هیچ        

 همــان از یکــی کــردم نمــی تصــور واقعــا امــا بــودم شــنیده زیــاد هــا داســتان ایــن از        
 .کند خود اسیر مرا ها دیوانه

 از امــا،حیف بگــذارم میــان در پلــیس بــا را موضــوع ایــن کــه داد مــی هشــدار مــنطقم        
 .داشت می وا سکوت به مرا که کشنده ترس این

 .بگویم بود همدمم و دوست بهترین که آنا به مهم،را این تواستم نمی حتی        

ــه         ــال ب ــودم ح ــی خ ــیدم آه ــعی و کش ــردم س ــرد آن ک ــنم از را م ــنم دور ذه ــا ک  ت
 هــا آن رفــتن از بعــد خواســتم نمــی ببــرم، را اســتفاده تمــام نــاب لحظــات ایــن از بتــوانم

 .باشم داشته را کنم استفاده آن از احسنت نحو به توانستم می اي گذشته حسرت
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 دیگــر اي میــوه شــیرین، لیمــو و پرتقــال جــز رفــتم؛ یخچــال ســمت بــه فکــر ایــن بــا        
 .شد نمی پیدا مادر یخچال در

 . بودم خریده خودم هم این        

 .کردند نمی را مواقع این فکر که بودند بیخیال آنقدر مادر و پدر        

 !چه؟ پدر اما بود، توجیح قابل اندکی مادر حال        

 .گذارند می زن آن با وقتش ي همه او        

 مـی  فرامـوش  مـارا  کـه  بـود  او بـا  انقـدر  بـود،  کـرده  پـر  قلـبش  در مـارا  جـاي  که زنی        
 .کرد

 . رفتم هال به چاي کردن دم از بعد و گذاشتم دستی پیش در را میوه        

ــا         ــو آن ــه مح ــه اي برنام ــون از ک ــش تلویزی ــی پخ ــده م ــود شد؛ش ــه و ب ــن ي متوج  م
 .نداشت

ــاي         ــل درج ــتم قب ــوه و نشس ــرف را می ــوه ظ ــویش را می ــر جل ــز روي ب ــه می  اي شیش
 .گذاشتم

 کنــار کــه مــن بــه نگــاهی نــیم و شــد ام متوجــه اي شیشــه میــز بــا ظــرف برخــورد بــا        
 .زد مهربانی لبخند و انداخت بودم نشسته دستش

 !نیاوردي؟ خودت براي چرا دلم، عزیز مرسی:_        
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 .بود اخالقم هاي بدي از یکی هم این و نبودم میوه خوردن اهل واقعا        

 .گلم بخور تو ندارم ؛میل جونت نوش کنم می خواهش: _        

 !؟ الی شه می مگه وا:گفت متعجب اي چهره با و برگشت سمتم به کامل        

 !شیطون؟ میاد تنبلیت نکنه:گفت دوباره مکثی از بعد        

 نمــی کــه کــوه! عزیــزم؟ خوبــه حالــت!! بیــاد؟ تنبلــیم بایــد چــرا:گفــتم زده متعجــب        
 .کندنه پوست میوه یه که بکنم خوام

ــد         ــه:خندی ــودي بچ ــی ب ــل خیل ــودي تنب ــورو ب ــا ت ــع اون ب ــا موق ــاس دارم ه ــی قی  م
 مـی  خسـته  سـرم؛  آخـر  دادي نمـی  گـوش  تـو  امـا  کـرد  مـی  پـاره  گلوشـو  خاله کنم،بیچاره

 .داد می انجام و کار اون خودش و شد

 .بود شده تنگ روزها آن براي حسابی زدم؛دلم تلخی پوزخند        

 .بودیم خانواده یک واقعا که روزها آن        

 !! کرده فرق چی همه االن آنا، شد تموم دوران اون:_        

 .کند سکوت داد ترجیح و شد خرابم حال ي متوجه        

 .بودم متشکر سکوتش بابت وي از چقدر        

 .کردم پرواز سمتش به و شدم خیره خاله به شوق و ذوق با        

 .بوسید را سرم و گرفت آغوش در مرا مهربان اي چهره با        
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 .بود شده تنگ براتون دلم خیلی واي جون خاله سالم:_        

 .بود شده تنگ برات دلم منم خانم، خوشگل ماهت روي به سالم:_        

ــادر بــه نگــاهم مــن و گــرفتیم فاصــله هــم از         ــود شــده بهتــر حــالش انــدکی کــه م  ب
ــاد ــس.افت ــودن از کــردم ح ــه ب ــه خال ــدت ب ــود درســت.اســت شــده خوشــحال ش ــاد ب  زی

 .بود خوبی ي نشانه لبش روي کمرنگ لبخند همان اما داد نمی نشان را احساسش

ــه         ــادر ب ــم م ــالم ه ــه دادم س ــا ک ــی ب ــایین آوای ــوابم پ ــاز و داد را ج ــم الن ــه ه ــه ک  ب
 .کرد بغلم و آمد سمتم به سرعت

 مــی آغــوش در مــرا مــن چــه و آمــد مــی بیــرون از خــودش چــه بــود ایــن اخالقــش        
 .بود هایش قانون از یکی این و کشید،

 .خوشحالم خیلی آجی واي:کرد نجوا آرام گوشم زیر        

 خوشـحال  بـودم  خوشـحال  مـن  کـه  دلیـل  همـان  بـه  هـم  او شـدم  منظـورش  ي متوجه        
 .بود

 .آمدم بیرون آغوشش از آرامی به وبه کردم نوازش آهسته را کمرش        

 بهـــم شــوق  و ذوق بــا  و بـــودیم ایســتاده  خانــه  ورودي درب نزدیـــک نفــره  پــنج         
 .بودیم شده خیره

ــن درآخــر         ــودم مــن ای ــه کــه ب ــتم و آمــدم خــودم ب ــه واي:گف ــن زشــته جــان خال  ای
 .بشینیم بریم بفرمایید ایستادید سرپا جوري
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 .عزیزم حتما:گفت لبخند با        

 .کشاند مبل سمت به و گرفته را مادر دست و گفت        

 .بربیاید مادر پس از خاله همین دوختم،مگر چشم رفتنشان به لبخند با        

 کـه  آنـا  بـه  گنـگ  و کشـیدم  دسـت  هـا  خیـال  ایـن  از خـورد  کمـرم  بـه  که اي ضربه با        
 .شدم کردخیره می نگاه من به باز نیش

 اخــالق ایــن از دســت هنــوز تــو:گفــتم حرصــی و شــدم افتــاده اتفــاق ي متوجــه تــازه        
 ! نه؟ نداشتی بر گندت

 

 

 مــرض موجــب عــادت تــرك گفــتن قــدیم از دونــی مــی نــه:گفــت حالــت همــان بــا        
 .است

 !هپروتا؛خبریه؟ تو رفتی من مادر دیدن با خوب که این بعد        

ــتم اي غــره چشــم         ــدون بعــد و رف ــزي کــه آن ب ــه بگــویم چی ــاز ســمت ب ــه الن ــا ک  ب
 دم رو چـایی  مـن  آجـی : گفـتم  و برگشـتم  کـرد  مـی  گـوش  آنـا  و مـن  بحـث  بـه  خوشحالی

 .کن روشن و زیرش شده،برو سرد بودم کرده خاموش و زیرش چون ولی کردم

 .رفت آشپزخانه سمت به و گفت چشمی        



59 
 

 مــی خــوب خــوب جاهــاي بــه داشــتیم تــازه!!ســیاه؟ نخــود دنبــال فرســتادیش چــرا:_        
 .باشه اونم خواستم می رسیدیم؛

 .بودم خوشحال نهایت بی هایش حرف بودنش، از        

 خــدا کــه ایــن مثــل امــا شــدم، مــی دچــار مــادر مــرض بــه داشــتم هــم مــن او از قبــل        
 .بود فرستاده انتهایش بی آسمان از را نجاتمان هاي فرشته

 .است نکرده فراموش را ما هنوز که کردم شکر را خدا دلم در        

 .رفتم آشپزخانه به هم من و شد ملحق خاله و مادر به هم آنا        

 ســـمت بـــه و ریخـــتم مــادر  هـــاي اســـتکان در بـــود شــده  داغ حـــال کـــه را چــاي         
 .رفتم جمعشان

 

 برآمــدم جســتوجویش بـراي  همــراهم تلفـن  زنــگ بـا  کــه بـودم  بیــداري و خـواب  در        
 .نکند بیدار بود گذرانده من پیش را شب را آنا آن صداي تا

 .کردم قطع را آن زنگ سرعت به و یافته سرم باالي را آن شکر خدارا که        

 شــدن جــا جابــه درحــال صــدا ایــن بــا و بــود خوابیــده تخــت روي کــه آنــا بــه چشــمم        
 .خورد بود

 .بود نشده بیدار        

 .کنم اخم شد باعث و افتاد گیرنده تماس به نگاهم        



60 
 

 >کامران<نبود روزهایم این کابوس جز کسی بود گرفته تماس که کسی        

 .انداختم نگاه گوشی ساعت به        

 .بود صبح هفت ساعت        

 .بود شده دیرم چون شدم خیز نیم ترس با        

 .بودیم خوابیده صبح نزدیک که بودیم زده حرف آنا با دیشب قدر آن        

 نفــس و کشــیده دراز راحــت خیــالی بــا اســت تعطیلــی روز آمــد یــادم کــه آن از بعــد        
 .کشیدم راحتی

 او بــه لعنتــی لــب زیــر و کشــیده هــم در را هــایم اخــم کــامران یــاد بــا دوبــاره ولــی        
 .بود کرده آشفته مرا چنین این که فرستادم

 اســی ام اس نــه زد زنــگ نــه دیگــر دوخــتم چشــم گوشــی ي صــفحه بــه دیگــر بــار        
 .داد

 دنیـاي  بـه  دیگـر  بـار  دقیقـه  چنـد  از بعـد  کـه  داشـتم  خـواب  کمبـود  قـدر  آن هـم  من        
 .رفتم فرو خبري بی

ــا         ــاي داد تکــان ب ــداومی ه ــوده را چشــمهایم م ــه گــیج و گش ــاي ب ــدان آن ــم خن  چش
 .دوختم

 .لعنت معرکه مگس خر بر:_        
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 .دارینا مهمون مثال ببینم ،پاشو الی شدي پرو چه:_        

ــی         ــه چین ــانی ب ــالی در و دادم ام پیش ــه ح ــتم ک ــه را پش ــی وي ب ــردم م ــا ک ــدایی ب  ص
 بـرق  خـوب  دختـر  آفـرین . بخـوابم  مـن  عزیزم،بـذار  ایـد  خونـه  صـاحب  شـما :گفتم گرفته

 .کن خاموش هم

ــا نیامــد وي جانــب از صــدایی ثانیــه چنــد تــا          بــه محکــم ســنگینش دســت کــه ایــن ت
 .بپرم جا از ترس از شد باعث و کرد اصابت گردنم

 ي نقطـــه روي بـــر را دســـتم کـــه حـــالی در گـــاهی صـــبح ي آشـــفته وضـــع آن بـــا        
 بــا خندیـد،  مـی  ذوق بـا  شـاهکار  ایـن  از بعــد کـه  او بـه  رو بـودم  گذاشـته  گـردنم  دردنـاك 
 !!!داري؟ مرض تو مگه آخه د: گفتم عصبانیت

 . داري هم سنگینی دست چه گردنم آخ:کردم اي ناله        

 .باشد زور پر قدر این آمد نمی ظریف ي جثه آن به        

ــه کــه مــن         ــین بــودم تــر پــر تــو و تــر چــاغ او از معــروف قــول ب  دســتی ضــرب چن
 .نداشتم

ــا         ــان او ام ــا همچن ــی تخســی ب ــد م ــا کــاري و خندی ــی ب ــه گردن ــود کــرده چــالغ ک  ب
 .نداشت

 .کرد جلب را توجهم بیرون از صدایی        

 .آشنا بسیار اي مردانه صداي        
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 .رسیدم می نتیجه به کمتر کردم می فکر بیشتر هرچه اما        

 !!!بود؟ کی صداي این:پرسیدم کنجکاوي با و برگشتم آنا طرف به        

 !گرفتی؟ آلزایمر زودي این به آخه نداري ام سنی:کرد نچی نچی        

 ، نکــن اذیــت:گفــتم بــود گذاشــته تــاثیر مغــزم روي بــر شــدت بــه صــدا آن درحــالی        
 !!!کیه؟ گم می

 .شد جدي        

 گیــره مــی حــالتو حســابی کــردي فراموشــش بفهمــه ســت،اگه بنــده گــرام داداش:_        
 !که؟ شناسیش می

ــا         ــم ب ــایی چش ــه ه ــاوري از ک ــن ناب ــرف ای ــک ح ــود نزدی ــه از ب ــرون حدق ــرد بی  بپ
 !جاست؟ این االن!! رضا؟ احمد:گفتم

 !!داره؟ تعجب انقدر:زد نیشخند        

 آشــتی) ام خالــه شــوهر(عمــو بــا!! اومــده؟ کــی! نبــود؟ شــما بــا دیشــب چــرا پــس:_        
 !!!کرد؟

 خونــه دیشــب کــه ایــن اول بــدم، جــواب تــا بپــرس ،یکــی یکــی خــواهر دل عزیــز:_        
 همــین کــه ایــن نبــود،دوم مــا بــا همــین خــاطر بــه داشــت کــار باهــاش و بــود دوســتش ي

 بـاهم  هـم  هنـوز  اگـه  نظـرت؛  بـه  کـردن  آشـتی  بلـه  هـم  آخـر  در و اومـد  پیش ساعت نیم
 !!!شد؟ می پیداش جا این االن اون داشتن مشکل



63 
 

 .گفتم آهانی        

 .بود آنا خود منو رابطه همانند او منو ي رابطه        

 مـــی احتـــرام وي بـــه و. داشـــتم دوســـت بـــرادرم ماننـــد را رضـــا احمـــد واقـــع در        
 .گذاشتم

ــا او قهــر جریــان          دوســت را دختــري عاشــقانه هــا ســال او کــه بــود ایــن هــم عمــو ب
 .بودند دوست هم با و داشت

 هنگــامی ولــی شــد خوشــحال او ابتــدا گذاشــت میــان در عمــو بــا کــه را جریــان ایــن        
 کـرده  جـواب  را هـا  آن حرمتـی  بـی  بـا  دختـر  آن ي خـانواده  و رفتنـد  خواسـتگاري  بـه  که

 .انداختند بیرون خانه از را اش خانواده و رضا احمد تقریبا و

ــو         ــم عم ــن ه ــی ای ــی ب ــر را احترام ــد س ــاي احم ــوا رض ــالی بین ــرد خ ــه و ک  ي رابط
 .شد آب شکر بینشان

 .انداخت پا از را رضا احمد تقریبا دختر آن عروسی خبر هم بعد سال چند        

 .ماجراها ي بقیه و آورد تاب را اتفاقات این مقاومش ي روحیه با وي اما        

 .کردم او جمع کامال را حواسم به آمدم در هپروت از آنا هاي زدن صدا با        

 !!دیدنت مشتاق حسابی رضا احمد که برس وضعت سرو به بدو عزیزم:_        

ــالی در         ــه ح ــک روي از ک ــد تش ــی بلن ــدم م ــا ش ــی ب ــاال ابروان ــه ب ــتم رفت ــو:گف  از ت
 .حالق ؛جلل باخبري هم رضا احمد احساس
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 !!!ها خواهرشم: _        

 .رفتم اتاقم بهداشتی سرویس به و آوردم در برایش ادایی        

ــتن از بعــد         ــت شس ــرون صــورتم و دس ــتم بی ــالی و رف ــه درح ــوي ک ــز جل ــت می  توال
 .کردم بلندم موهاي زدن شانه به شروع بودم ایستاده

 موهــایم مخصوصـا .کردنــد مـی  مشــکل را کـردن  شــانه و بودنـد  شــده درهـم  حسـابی         
 .بود هم پر

 ،امــا بــزنم لبخنــد کــردم ســعی و کــردم جمــع ســرم بــاالي محکــم کــش بــا را هــا آن        
 .نبودم هم موفق چندان

 مـدت  تـا  بـودم  هـم  موفـق  تقریبـا  کـنم،و  پـاك  ذهـنم  از را مـزاحم  افکـار  کردم سعی        
 .کنم خارج ام مخیله از را ها آن کمی

 گرفتنــد قــرار دیــدم در مــادر و خالــه و آنــا و النــاز اتــاق،فقط از رفــتم بیــرون از بعــد        
 .نبود پدر و عمو و رضا احمد از خبري و

ــد نشســته مبــل روي کــه سمتشــان بــه         ــا رفــتم بودنــد وگــو گفــت درحــال و بودن  وب
 .است شده بهتر چقدر مادر که گذشت ذهنم از خوشحالی

 .گرفتم نیز جواب متقابال که کردم جمع به باالیی بلند سالم        

 .بوسیدم نرم را اش گونه و نشسته خاله پهلوي لب به لبخند        
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ــه         ــادر و خال ــحبت م ــان ص ــر از را هایش ــد س ــن و گرفتن ــم م ــرده رو ه ــه ک ــا ب  و آن
 !کو؟ داداشت پس:گفتم

 !!!داري؟ تحفه اون به چیکار:_        

 !!کردن؟ غیبت به کردي شروع و پریده ور دیدي دور منو چشم باز تو:_        

 بــود گذاشــته پــا خانــه داخــل بــه ورودي درب از کــه رضــا احمــد طــرف بــه جفتمــان        
 هـــایم بچگـــی همبـــازي دیگـــر بـــه را خـــودم و شـــدم بلنـــد زده ذوق مـــن و برگشـــتیم

 احمـد  خـدا  واي:گفـتم  کشـیدم  مـی  آغـوش  در گـرم  را رضـا  احمـد  کـه  درحـالی  و رساندم
 .شدم خوشحال دیدنت از چقدر دونی نمی

 ترســیم اش پیشــانی روي بــر شــوخی بــه کــه اخمــی بــا و کــرده جــدا خــودش از مــرا        
ــود کــرده ــا ب ــو اســم نگفــتم مگــه دفعــه هــزار:گفــت دلنشــینش صــداي ب  بگــو کامــل من
 .احمد نه رضاست احمد من اسم! !!هان؟

 .خودتو نکن لوس:گفتم و زده بازویش به آهسته اي ضربه شوخی به        

 بــودم زده مــن کــه جــایی روي بــر را راســتش دســت و کــرد گــرد را هــایش چشــم        
ــت ــا و گذاش ــدایی ب ــه ص ــدا ک ــد از عم ــول ح ــم معم ــر ب ــت و ت ــرش کلف ــرده ت ــود ک  ب

 !!!!ضعیفه؟؟ کردي چیکار:گفت

 مـن  نشـدي  متوجـه  یعنـی  نبـود،  پـایین  هوشـیاریت  سـطح  کـه  انقـدر :گفـتم  پرویـی  با        
 نچ نچ!! کردم؟ چیکار
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 .کنی صحبت درست کن سعی بزرگترتما من جدیدا، شدي رو پر چقدر:—        

 شــدم مـی  دور ازش حــالی در و شـدم  دلخــور مـثال  امـا  کنــد مـی  شــوخی دانسـتم  مـی         
 .کنم نمی صحبت باهات دیگه اصال:گفتم

ــد         ــم او و زد لبخن ــه ه ــار ب ــن کن ــل روي م ــه مب ــره س ــته اي نف ــت نشس  و بودم،نشس
 .شد اضافه مان نفره سه جمع به آنا هم بعد کمی

 .مبل روي یمان نفره سه جمع در البته        

 حـال  بـود  مـا  بـه  حواسشـان  و شـده  مـا  ي متوجـه  کـه  اول همـان  از بعـد  کـه  هـم  بقیه        
 .بودند مشغول

 ،بــی کــال ایــن جــونم الــی کــن ولــش:بوســید مــرا و انــداخت گــردنم دور دســت آنــا        
 .رفتنشه صدقه قربون جاي به هم احساسه،االن

 !رمانتیک؟ و احساس با شم می بکنم و خانم خواري پاچه یعنی بابا نه:—        

 !رسوند؟ می رو خواري پاچه معنی کجاش من حرف واه واه:—        

 رفتــار تــر احسـاس  بــا ذره یــه بـودیم،  دور هــم از سـال  چنــد مــثال سـرت  خیــر گفـتم         
 مهندس؟ بدین ضیح تو شه ؟می داره خواري پاچه به ربطی چه. کن

 .کنین می بحث الکی چقدر دیگه بسه اهه:دادم پایان بیهودشان بحث به        

 !!!عروس مادر از کلمه یه اینم بیا:گفت خنده با رضا احمد        
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 .ــــــمد� �احــــــــــــــــــ:رفتم اي غره چشم و برگشتم طرفش به        

ــی خــوب         ــتم م ــبت دانس ــه نس ــن ب ــه ای ــمش ک ــده را اس  حســاس بســیار بگــویی بری
 مـی  ضـعف  نقطـه  ایـن  روي دسـت  کـنم  تالفـی  خواسـتم  مـی  وقت،کـه  هـر  هـم  من و است

 .شد می او خوردن حرص باعث و داد می جواب هم عجیب و شتم گذا

 حرفـی  کـرد  بـاز  دهـان  تـا  و کـرد  اخـم  شد؛بالفاصـله  کـردم  مـی  فکـر  کـه  طور همان        
 کـه  حـالی  در و کـرده  دسـتی  پـیش  آنـا  کنـد  بـازگو  را بـود  گفتـه  مـن  بـه  بار ها میلیون که

 نگفــتم مگـه  ،دفعــه هـزار :گفـت  مــن بـه  رو باشـد  داشــته او هماننـد  لحنـی  کــرد مـی  سـعی 
 .جون احمد،دختر نه احمدرضاست من اسم!! هان؟؟ بگو کامل منو اسم

 مـی  پلـک  هـم  مـدام  و کـرد  مـی  جـاري  زبـان  بـر  را هـا  حـرف  این دار خنده حالتی با        
 .داد می تکان هوا در را دستهایش و زد

 ایــن و ندهـد  بــروز کـرد  مـی  ســعی امـا  بـود  گرفتــه اش خنـده  هـم  رضــا احمـد  خـود         
ــث ــده باع ــود ش ــت ب ــفید پوس ــورتش س ــه ص ــزي ب ــد قرم ــره و بزن ــه ي چه  را اش مردان
 .کند پیش از تر جالب

 .کردنش برانداز به کردم شروع و بود شده او جمع حواسم تازه        

 چشــمانی پنداشــتی مــی کــه بــود تیــره آنقــدر کــه رنــگ اي قهــوه درشــت چشــمهاي        
 .دارد رنگ شبق

ــا         ــت موهــایی ب ــه دار حال ــگ ب ــه را آن خــدا ي همیشــه کــه چشــمانش رن  صــورت ب
 .کرد می درست باال به رو و کج
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 .گردش صورت با متناسب و مردانه دماغی و        

 او چقــدر مــن و بــود ســاخته مردانــه و دلنشــین صــورتی وي از اینهــا ي همــه کــل در        
 .داشتم دوست را

 .شدم تیپش زدن دید مشغول و رفتم تر پایین        

 .کتان مشکی شلوار با داشت تن به ساده و رنگ اي سرمه پیراهنی        

ــود، همــین همیشــه  ایــن ماننــد ندیــدم وقــت هــیچ و زد مــی شــیک و ســاده هــاي تیــپ ب
 .بپوشد لباس امروزي هاي جوان

 بــودم دیــده اورا کــه بــاري آخــرین امــروز منهــاي البتــه بــود، ســنگین،رنگین همیشــه        
 .ساله25 هم وي و بودم ساله20 من که موقع آن. بود پیش سال پنج

 دختــر آن عاشــق کــه بــود موقــع همــان و داشــتیم، ســنی اخــتالف ســال پــنج او منــو        
 .بود شده رو زیبا

 و بـود  شـده  تـر  پختـه  کـردم،  مـی  قیـاس  هـا  موقـع  آن بـا  کـه  را رضـا  احمد ي چهره        
 .تر جذاب طور همین

 .است شده عوض که بود مشخص کامال        

 کــرده تغییــر هــم مــن. اســت کــردن تغییــر حــال در مــدام هــا انســان اســت معلــوم        
 .بودم

 .بودیم کرده تغییر مان ي همه اصال        
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 .آمدم خودم به رضا احمد صداي با هم بعد و کشیدم آهی        

 .باش مسلط خودت به ذره ،یه بابا منو خوردي:—        

 !باشی نگران شما خواد، نمی هستم:—        

ــو. کی؟من؟عمــرا!!نگــران؟؟:—          مــی نگــرانش مــن کــه زمینــی روي آدم آخــرین ت
 .شم

 .رفت سرم نکنین کل کل دیگه خدا تورو:کرد دخالت آنا        

 آنـا  إ:گفـت  داد مـی  گـوش  مـا  بـه  سـکوت  در فقـط  و بـود  سـاکت  حـال  بـه  تا که الناز        
 .میام سرحال دارم تازه. کنن کل کل بذار

 روح یـه  کـه  انگـار  اومـدین  شـما  امـا  بـود،  کـور  و سـوت  چقـدر  اینجـا  دونی نمی بخدا        
 .کرده پیدا جریان شده نفرین ي خونه این آدماي و خونه توي تازه

 .سوخت برایش دلم        

 .بودند شده نفرین هایش آدم و خانه گفت،این می راست        

ــا هــم بچــه ایــن دانســتم مــی خــوب و داشــتیم مشــکلی یــه کــداممان هــر          مــی مــا ب
 .سوخت

 .کشید هم در چهره نیز آنا و کرد اخمی رضا احمد        
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 خونــت چــی النــاز،یعنی نــزن حرفــو ایــن دیگــه:گفــت اش مردانــه و رســا صــداي بــا        
 .نشنوم دیگه!شده؟ نفرین ي

ــاز         ــاب وي از الن ــی حس ــرد، م ــئن ب ــود مطم ــر ب ــرف ب ــود ح ــتوار خ ــت اس ــر و اس  اگ
 را حــرفش و کـرد  مـی  پافشـاري  عقیـده  ایـن  بــر بـود  مقـابلش )احمدرضـا (او از غیـر  کسـی 

 .نشاند می کرسی به جوري یک

 .نگرفت را بحث این ي دنباله دیگر و داد تکان سر نارضایتی با تنها حال اما        

 

 .بودند ور غوطه خود افکار در همه و بود شده سنگین خیلی بیمان جو        

 را خـودم  هـم  هرچـه  امـا  نکـنم  را کـامران  فکـر  تـا  کـردم  مـی  را سـعیم  تمـام  هم من        
 هــیچ و بــود فایــده بــی امــا کــردم مــی ســرگرم را خــود ســخنانم بــا و زدم مــی راه إن بــه

 .نداشت توفیري

 مــن چــرا پــس بــود، شــده مــن بیخیــال هــم او کــه حــال کــنم، فکــر نداشــتم دوســت        
 .دادم می بها افکارم در او به باید

 .کنم راضی را خودم چیزا این با کردم می سعی آري        

 .نبود هم ارزشی بی ي مسئله اما        
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 مشــکلی تنهــا کــردم مــی گمــان و بــودم، شــانس بــد ازل از مــن کــرد، مــی درد قلــبم        
 قــرار کــه انگــار امــا اســت، پــیش دوســال تلــخ اتفــاق همــان کــرد خواهــد گریــان مــرا کــه

 .شود تمام ها چیز این و ببینم خوش روز من نبود

 مشــکالت بــراي دیگــر شــروعی دوبــاره و بــود افتــاده آن میــان کوتــاه اي وقفــه فقــط        
 .جدید

 وجــه هــیچ بــه مــن زدن زمــین از روزگــار کــه انگــار امــا، بــودم شــده خســته کــه مــن        
 .بود نشده خسته

 ام هــا زودي ایــن بــه و بــود کــرده شــروع مــن بــا لــذت بــا را خــود بــازي تــازه آري        
 .نداشت را شوم بازي این بردن پایان قصد

 بــه مــن بــا را ات ناجوانمردانــه بــازي کــن، تمــامش بــزنم، فریــاد خواســت مــی دلــم        
 .بگمار خود براي جدید اي بازیچه و ببر پایان

 .جنگیدن براي توانی نه و بود مانده برایم زدن فریاد توان نه اما        

 .بودم نرسیده اي نتیجه هیچ به و بودم جنگیده چون        

 مـن  مـال  کـه  حقـی  بـراي  زدم، مـی  در آن و در ایـن  بـه  الکـی  را خـود  بایـد  چـرا  پس        
 .رسیدم نمی آن به اما بود

ــار ایــن دانســتم مــی کــه وقتــی پــس         ــدخود چــرا اســت بیهــوده ک  مــی اذیــت را بای
 .کردم
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ــی         ــن، دانســتم م ــودن ســاکن ای ــم ب ــوب ه ــی و نیســت خ ــه کس ــدگی ب ــی مــن زن  م
 بودنـد  ایسـتاده  گـود  بیـرون  هـا  آن امـا  نشـوم،  تسـلیم  کـه  کـرد  مـی  توصـیه  من به نگرید

ــا مــن کــه مشــکالتی ملمــوس و نزدیــک از و  را کــردم مــی نــرم پنجــه و دســت هــا آن ب
 .محکوم مرا و کنند قضاوت توانستند نمی پس کردند، نمی احساس

 

ــا         ــا صــداي ب ــه آن ــار از مــان هم ــیدیم دســت خــود خصوصــی افک ــه و کش  او دهــان ب
 .دوختیم چشم

ــه؟چرا واي:—         ــه چتون ــدر دفعــه ی ــرس انق ــال. شــدین دپ ــم بیخی ــا، غ ــه دنی ــرم ب  نظ
 نظرتون؟ بیرون بریم پاشیم

ــا خــانم آبجــی ایــن بــاالخره:—          حســابی باهــات زد، حســابی و درســت حــرف یــه م
 .موافقم

 کــه بـود،  عجایـب  از ایــن نگفـت  چیـزي  امـا  رفــت رضـا  احمـد  بــه اي غـره  چشـم  آنـا         
 .نکنند بحث باهم دو این

 کـرد،  مـی  شـروع  را بحثـی  هـا  آن از یکـی  وقـت  هـر  کـه  بـود  صـورت  این به همیشه        
ــا آن از یکــی ــا ه ــد حتم ــین را یکــی آن بای ــه و زد مــی زم ــول ب ــوزش معــروف ق ــه را پ  ب
 .مالید می خاك

 .بود برانگیز تعجب امري برایم آنا طرف از کشیدن عقب این جهت آن از        



73 
 

ــد، گذاشــته کنــار را اخــالق ایــن شــاید         ــاالخره بودن ــده دور هــم از چندســال مــا ب  مان
 .بودیم

ــداده نظــري هــیچ کــه کســی تنهــا و کــرد اعــالم را مــوافقتش شــادي بــا هــم النــاز          ن
 .بودم من بود،

 را دســتم النــاد کــه آمــدم خــودم بــه کــه زمــانی بــودم، غــرق افکــارم در هنــوز چــون        
 دوختــه چشــم مــن بــه مــن جــواب بــه منتظــر را همــه ســپس آمــدم، خــودم بــه و کشــید
 شده؟ چیه؟چی:گفتم دستپاچگی با و دیدم بودند

 :گفت و خندید رضا احمد        

. هــا نیســتی بــاغ تــو کــال.بابــا گــرم مرد؟دمــت یــا بــود زن لیلــی پرســی مــی تــازه:—        
 نه؟ یا موافقی بیرون بریم گیم می

ــور ازش         ــدم، دلخ ــه ش ــه او البت ــل ک ــغولی دل دلی ــاي مش ــرا ه ــی م ــت نم ــا دانس  ت
 را خــود بــود آن بــر ســعیم تمــام کــه دیــد مــی مــرا ظــاهري ي پوســته او کنــد، مراعــات
ــوري ــان ج ــم نش ــا ده ــی ت ــه کس ــر درون ب ــم پ ــی تالطم ــرد پ ــس. نب ــی پ ــتم نم  توانس

 .کنم محکومش

 .کردم اعالم رو موافقتم هم من و دوختم چشم الناز شاد صورت به        

 .بگیرم عزیزترینم،را شادي جلوي که بودم که من        

 .بود خواهم خوشحال هم من باشد خوشحال الناز وقتی        
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 .شیم آماده دیگه پاشید خب:گفت آنا        

 دولــت هفــت از کــه مــن برســید، فرتــون قــرو بــه ســاعت ســه بایــد خانمــا شــما:—        
 .هستم که ام آماده و آزادم

 کنهـ می ذوقیم چه حاال خب:گفتم و برگشتم طرفش به        

 بـریم  و شـیم  حاضـر  بـریم  هـم  مـا . باشـه  خـوش  بـذار  کـن  ولـش  مـوافقم،  باهـات :آنا        
 .ددر

 سـاکت  آنـا  حـرف  بـا  بدهـد  مـرا  جـواب  تـا  بـود  کـرده  بـاز  را دهـانش  کـه  رضا احمد        
 .شد وارد من به دیگر شوکی هم باز و نگفت چیزي و شد

 .نبودند سابق مثل دیگر و بودن شده عوض واقعا اینکه مثل        

 ایــن کــه مــن البتــه.بــودیم شــده قبــل از تــر پختــه مــان همــه دیگــر بــود هــم خــوب        
 .خودم مورد در نداشتم رو حس

ــا بــودم، هــا گذشــته تجربگــی بــی و خــامی همــان بــه کــردم مــی حــس          همــه ایــن ب
 کلمــه واقعــی معنــی بــه ایــن و کــردم نمــی مشــاهده خــود در تغییــري هــیچ هــم تجربــه
 .بود افتضاح

 .برهانیدم تهم، سرو بی افکار از را خودم و دادم تکان سري        

 .شویم حاضر تا رفتیم اتاق به نفره سه        
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 آمــدن خیــال کــه بودنــد گفتــه تصــمیم، ایــن از شــدن مطلــع از بعــد کــه خالــه و مــادر        
 بـه  بـود  قـرار  مجـردي  النـاز  قـول  بـه  هـم  مـا  مانـد،  خواهـد  خانـه  همان در و ندارند را ما با

 .برویم بیرون

 

 .کاویدم را آن درون و رفتم هایم لباس کمد سمت به        

 بلنــد قـد  کـه  ایـن  بــا کـرد،  جلـب  خـود  بـه  را نظــرم کوتـاهی  و سـاده  مشـکی  مـانتوي         
 فقـط  و نداشـتم  آن بـه  اي عالقـه  مـن  امـا  آمـد،  مـی  مـن  بـه  بلنـد  هـاي  مـانتو  بیشتر و بودم
 .پوشیدم می کوتاه هاي مانتو

 .سازگار من روحیه با و نباشد بلند خیلی اینکه حد در فقط نه، هم کوتاه زیاد        

 باریـک  را کمـرم  پوشـیدنش  بـا  کـه  داشـت  خـودش  رنـگ  همـان  بـه  کمربنـدي  مانتو        
 .آن دیگر مزیت یک هم این و داد می نشان تر

 بــه شــروع آنــا حضــور بــه توجــه بــی و برداشــتم هــم تفگــی لولــه مشــکی لــی شــلوار        
 .کردم شلوار پوشیدن

 .بردم کمد درون شال یافتن براي را سرم دوباره و پوشیدم، ام مانتو        

 .سیاهم بخت مانند، بود شده من جزء هم پوشیدن مشکی مشکی، هم باز        

 .بختم به لباس،چه پوشیدن چه آمد، می من به سیاه کال        
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 هــاي ي دکمــه بســتن مشــغول کــه آنــایی حــواس کــه زدم خنــدي زهــر ناخودآگــاه        
 .شد جمع من به بود مانتواش

 !خوبه؟ حالت:گفت بود رفته باال تعجب از که ابروانی با        

 .کنم دخیل مشکالتم در را کسی خواستم نمی هم من و تیزبود خیلی آنا        

 .بشود خبر با مشکالتم از نداشتم دوست        

 !گرفت خندم افتادم یچیزي یاد بابا هیچی:گفتم بیخیالی با همین خاطر به        

 .نرسید ذهنم به تري هوشمندانه دروغ        

ــه         ــین همیش ــودم هم ــتن از ب ــتن دروغ گف ــاجز گف ــودم ع ــه و ب ــنم ن ــه و لح  دروغ ن
 .نبود قبول قابل هایم

 اي شـانه  فقـط  و نشـود،  مسـئله  پیگیـر  داد ترجیـه  امـا  اسـت،  نکـرده  بـاور  بـود  معلوم        
 .شد مشغول کارش بقیه به و انداخت باال

 ثابــت ســرم روي ســنجاقی بــا را موهــایم جلــوي اینکــه از بعــد و رفــتم آینــه جلــوي        
ــردم، ــدون ک ــت اینکــه ب ــه دس ــورتم ب ــزنم ص ــی و ب ــال بکــنم آرایش ــر را ش ــرم روي ب  س
 ...انداختم

 بجنـــب:گفـــتم و برگشـــتم بـــود شـــالی کـــردن پیـــدا درگیـــر کـــه آنـــا طـــرف بـــه        
 !دي؟ می طولش چقدر!دیگه
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 االن بــذار هــانی، بــاش اروم:گفــت برگردانــد مــن طــرف بــه را ســرش اینکــه بــدون        
 .میام

 !!کشته منو خونسردیت این:—        

 .کردم پیداش آها:—        

 .بمیري خواد نمی حاال:گفت را حرفش ي ادامه و انداخت من به نگاهی نیم        

 

ــایی         ــه بروبابـ ــردم اش حوالـ ــتم و کـ ــرده خواسـ ــاق از و برگـ ــارج اتـ ــم خـ ــه بشـ  کـ
ــت ــا،:گف ــا وایس ــا. وایس ــن!؟ کج ــه ای ــت چ ــه؟ و ریخ ــو!قیافی ــدي، ارواح عینه ــرا ش ــه چ  ی
 نکشیدي؟؟ صورتت به دستی

 !آبجی کنم می حال بیشتر این با:گفتم التی لحن و شوخی با و شدم نزدیکش        

 سـبز  علـف  پـامون  زیـر  بابـا  اي:بلندشـد  رضـا  احمـد  صـداي  کـه  بزنـه  حـرف  خواست        
 دقیقا؟؟ میـکنید چیکار شد؛دارید

ــا         ــا او مثــل هــم آن ــو دیگــه اومــدیم حــاال، خــب:گفــت فریادوماننــد صــدایی ب ــرو ت  ب
 .بیایم هم ما تا حیاط

 کــامال صــدایش هــم آن از بعــد و رســید مــی گــوش بــه رضــا احمــد غــر غــر صــداي        
 .است رفته حیاط به داد می نشان این و شد قطع
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 تقریبــا اتــاق گوشــه کــه ام نفــره یــک تخــت روي زور بــه مــرا و کشــید را دســتم آنــا        
 .نشاند داشت قرار بزرگم

ــا         ــتم تعجــب ب ــرا:گف ــی چ ــازي وحش ــاري در ب ــر؟ می ــن ضــمن در و! دخت  حرکــت ای
 !!داد؟ می معنی چه دقیقا

 از کــه میزیوچــوبی روي بــر کـه  رنگــش مشــکی ورنــی کیـف  ســمت بــه کــه حـالی  در        
 آن و رفــت بــود گذاشــته کــردم مــی اســتفاده یادگــاري هــاي عکــس گذاشــتن بــراي آن
 دیگــه دقیقــه چنــد و دادش مــی معنــی چــه دقیقــا:گفــت هــم حــال همــان در برداشــت، را

 .وجودت کل و خودتی  وحشی حرفت، اول قسمت مورد در و. فهمی می

ــه تونســتی نمــی دوم، قســمت مــورد در:—         ــدي تــر قشــنگ جــواب ی  مــورد در و ، ب
 غلطــی چــه دقیقــا خــواي مــی بگــو بفهمــم خــودم اینکــه از قبــل و بکــن جــون اول، قســمت

 ..بکنی

 چشـــمان جلـــوي و کشـــید بیـــرون ورنـــی کیـــف از کرمـــی و ایســـتاد مـــن جلـــوي        
ــدکی مــن متعجــب ــوك روي را آن از ان ــالی انگشــتش ن ــت و کــرد خ ــه خــوام مــی: گف  ی

 .بشی تر تحمل قابل کنم کاري

 .است پودر کرم که شدم متوجه مالید، پوستم به را کرم وقتی        

 .کوبید دستم پشت به دست با محکم که بگیرم را اینکار جلوي خواستم        

 .کشیدم عقب و دستم و گفتم آخی        
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 .بکنم و کارم من تا باش آروم و اینجا بشین آدم ي بچه مثل:—        

 .ببینم باید رو کنم،کی آرایش نخوام من:—        

 چشــمی خــط کــرد، پــرت تخــت روي بــر را کــرم کــه آن از بعــد و شــد تمــام کــارش        
ــط در کــه حــالی در و آورد در کیــف از ــاز را چشــم خ ــان کــرد مــی ب ــو: گفــت همزم . من

 .کنم تمرکز کارم رو بذار باش ساکت االنم

 .افتادم خنده به و کنم کنترل را خودم نتوانستم        

ــده شــدت چــون         ــه ســرم بــود معمــول حــد از بیشــتر ذره یــک ام خن ــو ب  پرتــاب جل
 .کردم حس هایم شقیقه تا را چشم خط خیسی و شد

 در کــه هــم آنــایی بــه شــده گشــاد هــاي چشــم بــا و آمــد بنــد ام خنــده لحظــه یــک        
 .شدم خیره نداشت من از کمی دست مبهوتی

 افتادیم خنده به دویمان هر اي ثانیه از بعد        

 ببـین  دختـر،  تـو  نگیـري  درد:گفـت  و کـرد  ام حوالـه  اي گردنـی  پـس  شـوخی  بـه  آنـا         
 !!کردي؟؟ چیکار

 

ــه تقصــیر:—          کــه کــنم تمرکــز کــارم رو خــوام مــی گــی مــی همچــین دیگــه، خودت
 ...کنه خنثی بمب خواد می انگار،
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ــدنم مکثــی از بعــد         ــده میــان و گــرفتم ســر از را خندی  خیــرت خــدا:گفــتم هــایم خن
 .بودم نخندیده اصال وقته چند این عزیزم بده

ــده عجیــب چــال و چــش ایــن بــا کــه دلقــک، بخنــد خــودت بــه هــر هــر:—          دار خن
 .شدي

 آن پــس  در منظــور هــیچ  و اســت شــوخی روي از هــا  حــرف ایــن  دانســتم مــی        
 .دادم تکان را سرم زدن حرف بدون و دادم کش را لبخندم همان بخاطر نیست،

ــد         ــان غرولن ــو کن ــد جل ــد و آم ــه آن از بع ــیر ک ــاکن ش ــه را پ ــه ب ــی اي پنب  زد، رنگ
 .کرد بود آمده بار به که افتضاحی این کردن پاك به شروع و شد نزدیکم

ــدارم حوصــله و حــال کــه حیــف:گفــت کنــان خنــده          و گــرفتم مــی عکــس وگرنــه ن
 .خندیدیم می آي. کردم می پر اینستا توي

 وجــدان عــذاب بــا شـد  باعــث بیشــتر و نیامـد  خــوش مــذاقم بــه اصـال  حــرف ایــن امـا         
 .بروم فرو فکر به

 .لرزاند را تنم کامران تیز و تند هاي تهدید آن یاد        

 .انداخت می ها عکس یاد به مرا عجیب حرف این        

 .مردم می ترسو منِ وگرنه رسید، می دادم به خودش باید خدا        

 .بودم قوي او مانند هم من کاش        
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 کـردنم  اذیـت  یـاراي  کسـی  وقـت  آن بـودم،  مـرد  هـم  مـن  کـاش  که کردم می آرزو        
 .دهد عذاب مرا توانست نمی و نداشت را

 آزار بودنــد، شکســته مــرا مــن، کوچــک دنیــاي در کــه بودنــد هــا مــرد ایــن همیشــه        
 .بودند انداخته دورم به آشغال تکه یک مانند آخر در و بودند داده

 نــرم دلــش کــردم مــی فکــر همیشــه کــه بهــراد آن از او بــود، متاســف خــودم بــراي        
 .ماند خواهد من با ابد تا و شد خواهد

 !آمد؟ عشقمان سر بر چه!!شد؟ چه اما        

 !!عشق؟؟ کدام کنم، می اشتباه آه        

 خیــال و خیــالی خــوش بــا کــه بــودم مــن و بــود مــن طــرف از فقــط عشــق ایــن البتــه        
 ..شد خواهد عاشقم هم او که کردم می گمان ام دخترانه خام هاي

 .برد جنون مرز تا مرا طرفه یک عشق این        

 مــن از ســراغی هــم وقــت هــیچ و انــداخت کنــاري بــه مــرا آن از بعــد کــه او از ایــن        
 .نگرفت چاره بی عاشق

 را مریضــش روح کــه آن از بعــد دانســتم مــی کــه ام زنــدگی کــابوس ایــن هــم حــال        
 ..کرد خواهد تکرار را بهراد کار همان هم او کردم راضی

 ..شود تمام انقضایم تاریخ بود کافی فقط آري        

 .رفت می ابد براي و کرد می خالص را خود هم او        
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 .بود نخواهد مین در احساسی دیگر ولی        

 .کرد نخواهم مردي هیچ خرج را احساسی هیچ دیگر من مطمئنم،        

 

 مــرا تعجــب بــا کــه وي بــه و کشــیدم دســت افکــارم از آنــا هــاي گفــتن الهه،الهــه بــا        
 هان؟؟:گفتم نگریست می خیره

ــه هــان:—         ــی ن ــد.ادب ب ــی بای ــه بگ ــم. بل ــه بعدش ــاعته س ــی صــدات دارم س ــنم، م  ک
 چته؟. فکریا تو حسابی

 لبخنـد  بـا  نشـود  درونـم  آتـش  ي متوجـه  کـه  ایـن  بـراي  و کـردم  نگـاهش  بیخیـالی  با        
ــیم ــدي ن ــه بن ــر ک ــورتم ب ــودم نشــانده ص ــتم ب ــی:گف ــا، هیچ ــن باب ــی م ــونم نم ــرم ت ــو ب  ت

 ...کردیما گیري فکر؟عجب

ــوض:—         ــتن عـ ــتت گفـ ــه درد دسـ ــوالم جـــواب در نکنـ ــن سـ ــرف ایـ  مـــی و حـ
 .خداییش صفره که هم دادنت جواب طرز و اخالق!!زنی؟؟

 کــم کــه باشـی  گفتــه حرفـی  یــه خـواي  مــی کــل در. دادنـت  جــواب ایـن  بــا ام تـو :—        
 !اومدي که وقتی از نگفتی هیچی گفتن پرت و چرت جز وگرنه. نیاري

ــو:—         ــرف پاش ــافه ح ــزن اض ــه ن ــداي االن ک ــاز اون ص ــاره الن ــد و بیچ ــا احم  در رض
 ســاعتم ســه و کــنم مــی آرایشــت دارم ســاعته ســه. هــا بیچــاره دارن، هــم حــق واال میــاد،
 .کنم می صدات دارم هپروتی تو که هست
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 .ببینم بود آورده در صورتم سر بر که بالیی آینه در تا شدم می بلند حالی در        

 .کردي اصرار خودت کن؟ آرایشم بشین گفتم من مگه!!چه من به:گفتم        

 .هی برم تو رو:—        

 .شدم خیره آینه در خودم به و زدم آمیزي تمسخر نیشخند        

 !!بودم؟؟ من این        

 .بود کرده تغییر چشمگیري طور به زیبا و ملیح آرایش آن با ام چهره واقعا        

 .بودم کرده تعجب جدید، ي چهره این دیدن از که خودم        

 اي پریــده رنــگ و روح بــی ي چهــره اوقــات اغلــب کــردم، نمــی آرایــش زیــاد چــون        
 .بود داده زینت صورتم به کم آرایش وهمین داشتم

ــاز هــم خــودم دل         ــارنجی ي خــورده رژ هــاي لــب لبخنــدي.شــد ب  هــم از را رنگــم ن
 .شدم عوض چقدر آنا نکنه درد دستت:گفتم شعف همان با و گشود

 خـــودتم خـــودت، حتـــی، کـــه کـــردم مـــی کـــاري وگرنـــه نبـــود جـــاش حیــف :—        
ــا ســرتا چــی یعنــی. هــا پوشــی نمــی هــم هــا رنــگ همچــین دیگــه ضــمن در. نشناســی  پ
 .خریم می برات رنگی مانتو و لباس جور سه دو و ریم می هم با ایشااهللا!مشکی؟؟

ــی         ــتم م ــن دانس ــا ای ــرف و کاره ــا ح ــا از ه ــر کج ــمه س ــی چش ــرد م ــرین او. گی  بهت
 .رساند می اثبات به خوبی به را این داشت و. بود برایم خواهر و دوست
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ــرا         ــیش از بیشــتر م ــدیون پ ــی خــودش م ــاخت م ــدر مــن و س ــی دوســت را او چق  م
 .داشتم

 .شدم خیره دلنشینش صورت به و برداشتم خودم از چشم        

 !بگم؟؟ چی االن من:—        

 .بودم عاجز کارهایش از سپاس براي حرف گونه هر گفتن از هم راستی به        

 .کنم جبران توانستم نمی وکاري یا و حرف هیچ با را او کار        

 هـا  پلـه  آن اگـه  مـن  حتـی  و بـود  تـر  بـاال  مـن  از امـور  ایـن  در پلـه  هـا  صـد  همیشه او        
 . بود شرمندگی باعث این و.رسیدم نمی او به کردم می طی هم یکی تا دو را

 

 .شه می جبران کنی بوسم بگی، چیزي خواد نمی:—        

 .بوسیدمش و رفتم جلو        

 .تو هستی، کنی گوش حرف ي بچه چه:گفت و خندید        

 .دیگه دیگه،:—        

ــزنم حرفــی خواســتم         ــا از را دویمــان هــر رضــا احمــد داد کــه ب ــد ج  شــد، چــی:پران
 !!دیگه زودباشید
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ــا         ــم آن ــد ه ــا از تن ــد ج ــد و پری ــتن از بع ــان برداش ــف هم ــی کی ــت، روي از ورن  تخ
 .کشاند خود دنبال به و گرفت هم مرا دست

 !کنه می شهیدمون االن که بریم بدو:—        

 کــیفم  آنــا وایســا:گفــتم  شــدیم مــی متوقــف کــه  حــالی در و کشــیدم را دســتم        
 .بریم دارم برش برم بذار گذاشتم، جا!چی؟

 غــر ي حوصــله چیکــار، خــواي مــی کیــف بیخیــالش:گفــت و کــرد حرکــت هــم بــاز        
 .ندارم و احمد غراي

 !خورد؟ می دردم چه به کیف آن واقعا گفتم، اي باشه        

 آن بــه کــردن فکــر از بعــد کــه داشــتم الزم را آن همــراهم تلفــن خــاطر بــه بیشــتر        
 .شدم ببخیالش!گرفت؟ خواهد من از سراغی کسی چه که،

 ها؟؟ چیز این به نیازي چه را تنها آدم        

ــال در         ــه ه ــیدیم ک ــادر از رس ــه و م ــدا ، خال ــافظی خ ــردیم ح ــه و ک ــمت ب  درب س
 .کردیم تند پا خروجی

 بــود مانــده ثابــت کفــش بنـد  روي بــر دســتم کــه حـالی  در و آمــد خــاطرم بــه چیـزي         
 !!بریم؟؟ چجوري خوایم می ما کیفمه، تو چی؟؟سوئیچم ماشین!آنا:گفتم

 !!دیگه ریم می رضا احمد ماشین با نبوغ، و هوش آخر:گفت بیخیالی با        

 !داره؟ ماشین مگه وا:—        
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ــه:—         ــو فقــط ن ــم، مــی ســوالتم داري، ماشــین ت ــا دون ــه م ــد ی ــاهی چن ــه هســت م  ک
 .مخلفات بقیه و خریدیم،ـماشین خونه ایران اومدیم

 ؟.مخلفات باقیِ گی می که إ غذا مگه:—        

 مــی بیچــارمون االن کــه بــدو بگیــري، غلــط مــن جمــالت از خــواد نمــی حــاال خـب :—        
 .کنه

 رضـا  احمـد  دانسـتم  مـی  و بـودیم  کـرده  تلـف  وقـت  زیـادي  زمـان  گفـت،  مـی  راست        
 است حوصله بی بسیار موارد این در

 .بود داده نشان حوصله و صبر خودش از معمول حد از بیشتر هم حاال و        

 .رفتیم حیاط درب سمت به و پوشیدیم کفش        

 .گرفت قرار دیدمان در رضا احمد خروج بدو        

 مشــکی کفــش نــوك بــا حوصــله بــی و بــود داده تکیــه رنگــش آلبــالویی ماشــین بــه        
 .کرد می بازي بود پایش جلوي که کوچک سنگی با رنگش

ــاعته دو االن:گفــت عصــبانیت انــدکی بــا دیــد کــه را مــا          مــی چیکــار داشــتید س
 کردید؟

 و بوســید مــی را او اســتخوانی گونــه کــه حــالی در و رفــت طــرفش بــه طنــازي بــا آنــا        
 . ببخش و کن و خوبی شما حاال:گفت
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 خــب،:گفــت بــود بســته نقــش لــبش روي بــر اي نیمــه و نصــفه لبخنــد کــه حــالی در        
 !نبودا سوالم جواب این ولی

 جـواب  سـوالت  بـه  تـا  نبـود  ایـن  قصـدم  مـنم :گفـت  نشسـت  مـی  جلـو  که حالی در آنا        
 بدم

 

 بشینم؟ جلو خواستم می من شاید سفید چشم آناي: —        

 .بخواي نکنم فکر نه:—        

 .شدیم ماشین سوار و خندیدیم حرفش با        

ــته         ــه و خس ــا کوفت ــان ب ــاس هم ــاي لب ــرون ه ــر بی ــت روي ب ــادم تخ ــی و افت  از نفس
 .کشیدم راحتی

 بـاز  بودنـد،  رسـانده  خانـه  بـه  را النـاز  و مـن  کـه  آن از بعـد  و داشـتند  کـار  احمد و آنا        
 .بودند رفته

 خــود ي خانــه کجــا هــیچ چــون بــودم خوشــحال بــودم خانــه در کــه ایــن از کــه مــن        
 .شود نمی آدم

 .کرد جلب خودش به را توجهم تلفنم بلند صداي که بودم افکار همین در        

 .رفتم بود، افتاده اتاق ي گوشه که کیفم طرف به و شدم بلند تعجب با        
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 مــی کجــی دهــن مــن بــه تمســخر بــا آن روي کــه کــامران اســم بــه و داشــتم بــرش        
 .کردم نگاه کرد

 دردسـر  بـه  کـار  ایـن  بـا  کـه  ترسـیدم  امـا،  نـدهم  جـواب  تـا  بـود  ایـن  بـر  قصـدم  ابتدا        
 .شود گریبانم به دست جدي مشکل خواستم نمی و بیوفتم

ــس         ــس پ ــی نف ــیده عمیق ــد و کش ــد از بع ــه چن ــث، لحظ ــه مک ــبز ي نقط ــس را س  لم
 .گذاشتم گوشم روي بر را تلفن و کردم

 بــود نزدیــک رســید گوشــم بــه خــط طــرف آن از کــه فریــادي بــا امــا نــزدم، حرفــی        
 .شوم کر

ــره:—         ــر.... ي دخت ــا کــردي فک ــواب ب ــدادن ج ــی ن ــونی م ــت از ت ــن دس ــی م  خالص
 کنی؟ پیدا

 !فکري؟ کوته انقدر!!آره؟؟        

 کنن گریه واست هاي هاي آسمون مرغاي که بیارم سرتو به بالیی من        

 .بودند افتاده لرزه به دستانم        

 .بودنش ظالم از و اش مردانه و بم صداي در اقتدار از خشمش، از        

 .گزیدم را لبم بود قبل از تر بلند که فریادي با که بگویم چیزي خواستم        

 .زود. در دم میاي حاال همین نکنم درست دردسر واست خواي می:—        
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 بود؟؟ در دم یعنی او شدم، هول        

 .دارد بر بیچاره منِ سر از دست نداشت قصد آسمانی بالي این من خداي        

 ..... شه..نمیــــــ.. آخه.. مـن:گفتم پته تته، با        

 یـا  شـه  مـی  دونـم  نمـی  مـن :پریـد  حـرفم  میـان  هـم  بـاز  و بـدم  ادامه را حرفم نذاشت        
 و کوچـه  تـوي  سـرتو  فـردا  نتـونی  داري دوسـت  دانـی،  خـود  ولـی  نیسـت،  هم مهم نمیشه،

 . نیا کنی، بلند محل

 

ــا موقــع درآن وحشــتم و تــرس کــردن، توصــیف         ــود، دشــوار واقع ــده از چــون ب  عه
 .آمدم نمی بر آن ي

 ترس شد، می هجی کلمه یه گوشم در        

 .کوبید می سینم ي قفسه به را خود محکم قلبم        

 غــده یــک ماننــد بغضــی و بــود شــده معمــول حــد از بیشــتر دهــانم، در بــزاق ترشــح        
 .آزرد می را گلویم سرطانی

 .کنم قطع را تلفن و بگویم گونه نجوا اي باشه توانستم فقط        

 .زدم بیرون اتاق از دستپاچگی با و چرخیدم خودم دور دور، یک        

 یشـان  چهـره  خطـوط  هـم  ، هـال  در حاضـر  افـراد  بـه  کـردن  نگـاه  بـدون  توانستم می        
 .کنم تصور را
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 و حــال ســر خالــه آمــدن، از بعــد عجیــب کــه مــادر، کــردن صــدا بــه هــم را گوشــم و        
 .ببندم را بود شده چیز همه پیگیر

 .رفت نخواهد فراتر و بود خواهد زدن صدا حد همین در فقط دانستم می        

 از زیــادي توقــع هــم واقعــا باشــد، بــار ایــن کــه بــود مــا مشــکالت فکــر بــه کــی مــادر        
 و داشــت ارزش کلــی بــود شــده قبــل از تــر تحمــل قابــل کمــی، کــه همــین. نداشــتم وي

 .باشم قانع همین به دادم می ترجیه

ــه         ــه ســرگردان و رســیدم بیــرون ب ــره کوچــه ب ــدم کــه شــدم، خی  تــوي کــامران، دی
 .است دوخته چشم من به حاال و خانه در به غضب با و نشسته لوکسش ماشین

 از کــردن مخالفــت جــرات کســی چــه حــال آن در و بــروم، پیشــش کــه کــرد اشــاره        
 !!داشت؟؟ را او اوامر

 .رفتم ماشین سمت به سمج بغض همان با و سالنه سالنه،        

ــین درب         ــاز را ماش ــوار و ب ــدم س ــم از. ش ــه ترس ــره ب ــز اش چه ــان ج ــه هم  اول ثانی
 .بنگرم توانستم نمی

 .بود تر وحشتناك و تر هیوال هم هیوال از من براي واقعا        

 .کرد نمی خارج برزخ این، از مرا و زد نمی حرف        

 مــی مــرا بیشــتر هــم همــین و کــردم مــی احســاس کــامال را نگــاهش ســنگینی، ولــی        
 .ترساند
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ــام داشــتم دوســت         ــن تم ــا ای ــواب یــک ه ــا باشــد، خ ــا ام ــتر واقع ــه کــه آن از بیش  ب
 .مانست می واقعیت، به باشد داشته شبیه خواب

 کرد؟ نمی خالص مرا و گفت نمی سخن چرا لعنتی،        

ــد         ــد از بع ــه چن ــه دقیق ــراي ک ــن، ب ــد م ــد مانن ــرن چن ــت، ق ــا گذش ــن ب ــاکی لح  ش
 کنی؟خـودت  گـوش  تـا  باشـه  سـرت  بـاال  زور بایـد  حتمـا !هـان؟  نـدادي  جـواب  چرا:پرسید

 باشی؟؟ کن گوش حرف تونی نمی خودکار

 !!یاال کن نگاه چشمام تو:گفت سخنش وسط ربط بی کامال بعد و کرد مکث        

 بشـم،  خـالص  بـرزخ  ایـن  از مـن  تـا  ببـر  پایـان  بـه  را سـخنانت  بگـویم  داشتم، دوست        
 .توانستم نمی نه بزنم، حرف توانستم نمی اما

 .نداشتم را وي با کردن مقابله یاراي        

 کــرده بلنــد و ســرم و کــنم گــوش حــرفش بــه چــرا و چــون بــدون دادم ترجیــه پـس         
 . کنم نگاهش و

 

ــن         ــه ای ــامال دفع ــرعکس ک ــه ب ــل دفع ــا قب ــش ب ــام آرام ــت تم ــدر:گف ــگل چق  خوش
 !!!شدي

 .ام نگفته دروغ زد بیرون حدقه از چشمانم بگویم        

 .موقعیت این با ربط بی کامال و منتظره غیر جمله این آرام، لحن این        
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 .شد می شوکه من، همانند االن بود من جاي هم کس هر        

 توانســـتم مـــی مگـــر امـــا داشـــتم، شـــرایط آن در زدن قهقهـــه بـــه شـــدیدي میـــل        
 !شوم؟؟ مرتکب را خطایی همچین

ــود شــده ترســم باعــث هــم طرفــی از          کــه بــود شخصــیتی چنــد هــاي آدم هماننــد.ب
 .گذاشت می نمایش به خودش از را جدیدي شخصیت مرتب

ــه مانــدم، او جانــب از دیگــري ســخن منتظــر و داده قــورت را دهــانم آب          مــی ترجی
 !من تا بگوید سخن او بیشتر دادم،

 اش قبلـــی لحــن  دو از متغییــر  کــامال  لحــن  بــا  و نگذاشــت  منتظــرم  هــم  چنــدان         
 و صــبر خــودم از زیــاد کــه بــدون ایــنم و کــنم، قبــول تــونم نمــی رفتــارو ایــن مــن:گفــت

ــون حوصــله ــذار پــس دم، نمــی نش ــوب ن ــر خطــاط چ  ســرازیر باعــث آخــر در و بشــه، پ
ــدن ــمم ش ــه خش ــرف ب ــودت ط ــی خ ــن. بش ــذکر ای ــه ت ــد و جدی ــا وارم امی ــدیش واقع  ج

. کـنم  بـازگو  کسـی  بـراي  بـار  چنـد  و چنـدین  حـرف  یـه  کـه  ایـن  از متنفـرم  چـون  بگیـري، 
 .باشه حواست حسابی که گفتم اینو

 و ســاخت مـی  جــاري لـب  بــر تفـاوتی  بـی  کــامال و خونسـرد  لحــن بـا  را هــا ایـن  تمـام         
 بــرایم ایــن و شــوم متوجــه را هــایش حــرف نبــودن یــا، بــودن جــدي توانســتم، نمــی مــن

 .بود فاجعه

 .بکشم را خودم داشتم دوست کردم، می فکر که سخنانش عمق به        
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ــوانم کــه داشــتم قــدرتی کــاش داشــتم دوســت و بــودم شــده متنفــر ضــعم از          وي بت
 .حیف اما. بنشانم خود جاي سر را

ــن         ــودم زن م ــعیف و ب ــدان.ض ــایم دن ــاییدم روي را ه ــعی و س ــردم س ــردي ک  خونس
 .کنم حفظ را خودم

ــت دیگــر         ــراي نداشــتم دوس ــوانم نمــی کــه چیــزي ب ــه ت ــی آن ب ــدا دسترس  کــنم پی
 و بــردارد مــن ســر از دســت کــه ، کــنم التمــاس وي از و بــزنم آتــش و آب بــه را خــودم

 .کند انتخاب را دیگري کس

 ســبز چشــمان در و برگشــتم طــرفش بــه زودگــذر و ظــاهري خونســردي همــان بــا        
 .شدم خیره مکارش و

 .خواند می را افکارم تمام چشمانم، به کردن نگاه با کردم حس        

ــود نزدیــک         ــام ب ــم تم ــی تالش ــر مبن ــرد ب ــدنم خونس ــه مان ــدر ب ــرود ه ــه ب ــیر ک  مس
 .شدم خیره رنگش یاسی پیراهن یقه به و کرده عوض را نگاهم

 !!برم؟؟ تونم می حاال خب:_        

 .گرفت را ام چونه و آورد جلو را اش لعنتی دست دوباره        

 باشد؟؟؟ داشته سر بر شومی افکار نکند. لرزید حرکت این از تنم تمام        

 .ندارم کاریت نترس: گفت و شد من لرزش متوجه        

 !!بخواند؟؟ چشمانم درون از را هایم حرف توانستم می چگونه        
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ــرم         ــب را س ــیدم عق ــم او و کش ــر ه ــالف ب ــارم خ ــر انتظ ــا دیگ ــی پ ــد پ ــاف و نش  ص
 زنــم، مــی زنــگ دوبــاره و پــایین بــرو:گفــت منتظــر غیــر خشــمی بــا و نشســت ســرجایش

 .ندي جواب اگه حالت به واي

ــدانبانم اینکــه از خوشــحال          را شــیرین آزادي حکــم مــن بــه مــوقتی اگــر هرچنــد زن
 .شدم پیاده ماشین از سرعت به و نموده باز را ماشین، درب است داده

ــار         ــه انگ ــیدم مــی ک ــمیمش از ترس ــرف تص ــار و شــود منص ــر ب ــرا دیگ ــال در م  چنگ
 .خواستم نمی وجه هیچ به را این من، و کند اسیر خود

 .دادم تکیه آن بسته درب به و انداختم حیاط درون را خودم        

 .بکشم راحتی نفس توانستم می تازه        

 .افتاد بود شده خیره من به کنجکاو و عجیب حالتی با که مادر به چشمانم اما        

 بازگشــتن طــور ایــن حــال و زدن بیــرون خانــه از طــوري ایــن.دادم مــی حــق بهــش        
 .نمود می انگیز بر تعجب و منتظره غیر بسیار

 !!!شده؟؟ چی: پرسید تردید با        

 تنهــا و بــودم افتــاده گیــر اي مخمصــه بــد در!! کــنم جــور اي بهانــه چــه دانســتم نمــی        
ــلوغ را آن راه ــردن ش ــول بــه و ک ــت، معــروف ق ــا پــیش دس ــادن پــس گرفتن،ت  نیوفت

 داشـتم  دوسـت  هـان؟؟  چـه  تـو  بـه : گفـتم  و بـرد  بـاال  را صـدایم  مـیلم  خـالف  بـر  و دانستم
 .واال ه=خوبع بدم؟؟ پس جواب شما به باید سنمم ین با. بیرون برم
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 غـم  و ناراحـت  کـه  وي بـه  کـه  حـالی  در و رفـتم  مـی  او دطـرف  بـه  زدنـم  حرف حین        
 .شدم خانه داخل و زدم اي تنه داد می گوش هایم حرف به سکوت در تنها زده

 از بســیار هــم حــال و شــدن متوجــه بلنــد صــداي ایــن بــا النــاز، و خالــه دانســتم مــی        
ــن ــاد ای ــر فری ــول غی ــب معق ــتن متعج ــا. هس ــا ام ــاره واقع ــري ي چ ــتم دیگ ــی و نداش  نم

 .کنم پیدا اي کننده قانع جواب ها آن پاسخ و پرسش از رهایی براي توانستم

 

 غیــر و سـریع  خیلـی  چیـز  همـه . باشـم  نشســته کـامران  مقابـل  شـد،اکنون  نمـی  بـاورم         
 هـم  مـن .آمـدنم  بیـرون  بـراي  دسـتورش  و مـن  بـه  زدنـش  زنـگ .بـود  رفتـه  پـیش  منتظره

 .بودم کرده قبولش اعتراضی هیچ بدون بار این که

 دیگــر چقــدر و کشــاند خواهــد کجــا تــا مــرا روزگــار ایــن ببیــنم خواســتم مــی آري        
 .دهد ادامه من دادن بازي به خواهد می

 چلوکبــاب پــرس دو بخواهــد نظــري مــن از کــه ایــن بــدون و کــرد صــدا را گارســون        
ــا ــزنم داد داشــتم دوســت.داد ســفارش مخلفــاتش تمــام ب ــا بیــزارم، غــذا ایــن از مــن ب  ام

 .شدم خیره میز روي به ناراحت و سرخورده و کردم سکوت

 .آور عذاب نگاه سنگینی همان هم باز        

 .من کابوس بکن من از و نگاهت: کردم زمزمه وجودم در        

 آرزو بــه فقــط داشــتم؟؟پس بگــویم بلنــد را جملــه همــین کــه ایــن جــرات مگــر امــا        
 .کردم اکتفا درونی خواسته این کردن
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 .کردم نگاهش استفهام با و کرده بلند و سرم جانبش از اسمم زدن صدا با        

 .باش من با فعال مشکالت بیخیال که، هپروتی تو: خندید        

 شخصــیتی کــه زورگــو مــرد ایــن.شــود نمــی بود؟؟بــاورم بلــد خندیــدن هــم او مگــر        
 دهــانم از قلــبم بــود نزدیــک تــرس از حــرکتش هــر از و داشــت بینــی پــیش غیــر کامــل

 !!بیاندازد؟؟ خنده به هم مرا داشت سعی و خندید می حال بجهد بیرون به

 و تــر آســان کــامال کــردنش بــاور بــود گرفتــه شــکل دیگــري جــور آشــناییمان اگــر        
 .شد می تر راحت

ــا         ــا ام ــاح، پیشــینه آن ب ــر افتض ــر ه ــار تغیی ــب از رفت ــرا او جان ــرگ حــد در م ــی م  م
 .ترساند

 زیبـا  هـایش  خنـده . خندیـد  هـم  بـاز  شـود  نمـی  عـوض  کـردنم  نگـاه  طـرز  دیـد  وقتی        
 .بودند

 باشد کردن تفریح حال در که انگار.درخشید می حسابی رنگش سبز چشمان        

 فراغـت  اوقـات  مـن  بـا  فقـط  و باشـد  سـرگرم  مـن  بـا  تـا  نبـودم،  او دست ي ملعبه من        
 .کند پر را هایش بیکاري و

 او کــه انگــار بــدوزم،اما دهشــتناکش ســبز چشــمان بــه را چشــمانم نداشــتم دوســت        
 .نداشت شدن بیخیال قصد
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 انـداخت  مـی  جـوش  و جنـب  بـه  هـم  را کـوه  کـه  صـالبت  پـر  صـداي  تـن  همـان  با باز        
 همــش تــو ولــی بیــرون اومــدیم نمیــاد خوشــم.کــن نگــاه بــه و بــاال بیــار ســرتو:کــرد امــر

 .ست شده خراب میز این توي سرت

 .شدم اش خیره مظلومانه و آوردم باال را سرم        

 چـه  کـه  فهمیـد  مـی  اسـت؟؟کاش  شـده  متحمـل  مـن  بـه  را ظلمـی  چـه  دانست نمی او        
 .کشم می زجري

 ملــتمس بــا همــان خــاطر بــه کــنم، امتحــان را شانســم بــد شــانس دیگــر بــار خواسـتم         
 کـنم  مـی  خـواهش :گفـتم  نگـاه  تـرین  مظلومانـه  و داشـتم  سـراغ  خـودم  از کـه  لحنـی  ترین

 کـه  هسـت  مطمئنـا  دختـر  همـه  ایـن  بـري؟؟  مـی  نفعـی  چـه  اجبـاري  دوستی این از مگه تو
ــا کــه ایــن بخــاطر حاضرباشــن  مــن ولــی.بــزنن آتــیش و آب بــه و خودشــون باشــن تــو ب

 .بردار سرم از دست کنم می خواهش نیستم اهلش

 بــرایش کــه انگــار و نشــنیده را هــایم حــرف از کــدام هــیچ اصــال انگــار کــه حــالتی بــا        
 بـردي  سـر  را ام حوصـله  هایـت  حـرف  بـا  گویـا  کـه  گرفـت  خـود  بـه  حـالتی  نـدارد  اهمیتی

ــا و ــی ب ــد کســل لحن ــردي ســر و حوصــلم: گفــت مانن ــا! ب ــو کــه نیومــدیم م ــا چرت  رو پرت
 نمــی مــن دم روي پــا اگــه.کــنم مــی تکــرار هــم بــاز و گفــتم قبــل بــار. بــدیم هــم تحویــل
ــتی ــواب و ذاش ــوبیم ، ج ــور اون رو خ ــی ج ــن االن دادي نم ــا ای ــوم ج ــی جل ــتی نم  و نشس

 ایــن شــدم ابــروت و چشــم عاشــق نکن،چــون هــم فکــر.کنــی نگــاه مــن بــه دق آینــه عـین 
ــنهاد ــه دادم، و پیش ــن ن ــور ای ــت ط ــط. نیس ــن فق ــه ای ــر ک ــتباهی ه ــر اش ــد ه ــی چن  خیل
 .داره تاوان من پیش کوچیک
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 .بهش شدي اجبار اما باشی کسی با بیزاري که این از. توست تاوان اینم        

ــو         ــم ت ــاد ه ــرص زی ــور ح ــن و نخ ــول ای ــت و ق ــه دم مــی به ــن ک ــیچ م ــار ه ــر ک  غی
 ایــن بــدون و باشــه تنهاییــام همــدم، کــه خــوام مــی و یکــی فقــط.خــوام نمــی ازت معقــولی

 مـی  صـبورم  سـنگ  و ده مـی  گـوش  حرفـام  بـه  کنـه،  قضـاوتی  بخـواد  یـا  کنـه  متهم منو که
 .شه

 آه را نفســش کــه ایــن از بعــد و فشــرد هــم روي بــر را پلکهــایش نــاراحتی حالــت بــا        
 بــاهم کــه اوقــاتی بــذار.نکــن اذیــتم انقــدر دیگــه هــم تــو باشــه؟:دادگفــت بیــرون ماننــد

 . بگذره تنشی هیچ بدون هستیم

 

ــالم         ــدکی، خی ــت ان ــد راح ــی ش ــه ول ــن ن ــه ای ــه ک ــع ب ــویم قط ــه بگ ــر ک ــی دیگ  ترس
 ایــن از بیشــتر کــه ایــن بــراي و بــود کــرده درك را هــایم تــرس کــه همــین ولــی.نیســت
 داشــت ارزش بــرایم کلـی  بــود زده دلجـویی  بــراي حرفـی  حــداقل نـدهم  عــذاب را خـودم 

 .کرد می خوشحالم و

 هــم و صــحبتش لحــن در هــم خــاص یکغــم بــا را هــایش حــرف هــم دیگــر طــرف از        
 .سوخت حالش به دلم که بود کرده بیان چشمانش نی نی در

 بود؟؟ یاور و یار بی و تنها من همانند هم او یعنی        
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 گـداي  یـک  از حتـی  بـودم  نتوانسـته  وقـت  هـیچ  مـن  و بـود  کشـیده  زجـر  هـم  او پس        
 ایــن نــه.بگیــرم نشــنیده را هــایش نالــه و شــوم رد تفــات بــی هــم، گــر حیلــه حتــی شــاید
 .نبود پذیر امکان برایم بودن سرد

ــزده مــن بــه اي صــدمه کــه فعــال         ــا بــود ن  متنفــر او از و بگیــرم جبهــه برابــرش در ت
 .باشم

 نشــده مرتکــب بخششــی قابــل غیــر کــار هــیچ اجبــاري دوســتی همــان جــز بــه البتــه        
 بود

 بـی  هـم،  مـن  باشـد  نداشـته  کـاري  او اگـر  کـه  کـردم  راحـت  را خیـالش  چشـمهایم  با        
ــیچ ــذابی ه ــم ع ــراي ه ــم و او، ب ــودم ه ــن خ ــه ای ــاي ثانی ــا ه ــم ب ــان ه ــواهم را بودنم  خ

 .گذرانید

 .شدم خوشحال من و شد قدردان چشمانش        

ــداقل         ــی ح ــی وقت ــتم نم ــت توانس ــر را موقعی ــم تغیی ــراي را، آن ده ــودم ب ــدتر خ  ب
 .نکنم

ــانش         ــاز را ده ــت و کــرد ب ــر ســخنی خواس ــد دیگ ــه بگوی ــذایمان ک  او و آوردن را غ
 .شد سکوت به مجبور

 طعمــی خـوش  غـذاي  الحـق  و نـزدیم  حرفـی  کــداممان هـیچ  غـذایمان  شـدن  تمـام  تـا         
 .بودم نزده پس را غذا او با لج سر از شد خوب که شدم متذکر خودم به و. بود
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 بــه و گرفــت خــود بــه شــیکی خیلــی ژســت و کــرد پــاك دســتمال بــا را دهــانش دور        
 .شد خیره من

 .کردم تشکر غذا خاطر به او از و نشاندم لب بر زوري لبخند        

 .بود خوشمزه خیلی ممنون:_        

 درســتش مــن مگــه:گفــت جــذابی لبخنــد بــا بزنــد هــم بــر را ژســتش کــه آن بــدون        
 کنی؟؟ می تشکر من از بودنش لذیذ بخاطر که کردم

 حرفــی هــیچ جــوابش در اصــل در. نگفــتم چیــزي و گذاشــتم میــز روي بــر را دســتم        
 .نداشتم گفتن براي

 و مردانــه دســت در دســتم کــه برخیــزم هــم مــن تــا شــده بلنــد او اول بــودم منتظــر        
 .شد قفل گرمش

 .شدم خیره شیطانش چشمان به و کردم بلند و سرم شوکه        

 ایــن کــه ایــن مثــل:گفــت و نذاشــت کــه بکشــم بیــرون دســتش از را دســتم خواســتم        
 نه؟؟ داري نگه باال بیشتر نگاهتو ذره یه کنم مجبورت باید جوري

ــب         ــایم ل ــم را ه ــر محک ــم روي ب ــار ه ــار.دادم فش ــه انگ ــار ن ــدقایقی انگ ــیش همین  پ
 .بود کرده بازگو را اي کننده وار امید جمالت

 .شد افکارم متوجه نگاهم طرز از خودش که انگار        
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 بکنــد مــن بــه دیگــري نگــاه کــه آن بــدون و کشــید پــس را دســتش همــین بخــاطر        
 .ایستاد میزمان بغل و شد بلند جایش از سرعت به

 .است شده دلخور شدم متوجه و کرد نمی نگاهم        

 .نداشت اهمیت برایم پشیزي اما        

 !!نشود؟؟ دلخور و ناراحت من از تا بگیرد را دستم بگذارم        

 ناراحــت و دلخــور مــن، از ابــد تــا موضــوعی همچـین  خــاطر بــه کــه بهتــر همــان پـس         
 .بماند

 .شوم بلند هم من تا بود منتظر        

 حسـاب  بـراي  هـم  شـانه  بـه  شـانه  و هـم  بـا  و شـده  بلنـد  مکـث  انـدکی  از بعد هم من        
 .افتادیم راه به ناهار پول کردن

ــا بــودم، شــده قــدم پــیش ناهــار پــول کــردن حســاب بــراي         ــا وقتــی ام  فــوق نگــاه ب
ــرانم لــب بــر خواســتم مــی کــه کلمــاتی بــاقی شــدم رو بــه رو کــامران خشــن العــاده  را ب
 .بودم انداخته زیر به سر صدا بی و داده قورت

 

 یــا بزنــد حرفــی کــه آن بــدون هــم او بــودیم نشســته ماشــینش درون کــه هــم حــال        
 .بود مانده خیره رویش روبه به کند، حرکتی
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ــارش حســرت و طــوالنی رویاهــاي در کــه انگــار         ــاده گیــر ب ــود، افت ــوان و ب  نجــات ت
 .نداشت یافتن

ــم         ــا دل ــدکی تنه ــرایش ان ــوخته ب ــود، س ــتم ب ــودم گف ــه ب ــی مــن ک ــت ب ــرحم نهای  دل
 .نشود تمام ضررم به دلرحمی این که کردم دعا هم موقع همان و هستم

 شــده آلــود گریــه حــال کــه چشــمانش ســبز جنگــل بــا و برگشــت طــرفم بــه ناگهــان        
 .کرد نگاهم داد می نشان قبل از تر براق را ها آن و بود

 .بودم عاجز آن درك از من که زدند، می فریاد را حرفی چشمانش        

 .کنی درکم تو کاش:گفت تنها لرزید می که صدایی با        

 آورد در حرکــت بــه را ماشــین انــدازد بــی مــن بــه دیگــري نگــاه اینکــه بــدون گفــت        
 .شد خیره جلو به و

 ســد بــود نزدیــک و کــرده بغــض حــرف ایــن گفــتن خــاطر بــه یعنــی. مانــدم مــات        
 کند؟ گریه و بشکند درشتش چشمان

 مــی نظــر بــه ذهــن از دور و بعیــد واقعــا ضــعف احســاس ایــن او خشــن شخصــیت از        
 .رسید

 چــرا کــه شــد معمــا بــرایم امــا نــدهم، کــش را بحــث ایــن دادم، مــی ترجیــه هــم مــن        
 .فهمیدم بعدها را این و کنم درکش
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 !!!ها قشنگه صورتیه اون:آنا        

 .شدم خیره آنا انتخابی مانتویی به        

ــا بلنــد مــانتویی         ــا مــچ نزدیــک ت  العــاده فــوق صــورتی.ســبک نهایــت بــی رنگــی و پ
 .جیغ

 !!بپوشم؟ اینو من آنا،:گفتم و برگشتم سمتش به بهت با        

 هــم خیلــی:گفــت نیوفتــد خنــده بــه تــا بــود کــرده جمــع را هــایش لــب کــه درحــالی        
 و نقـل  قیمـت  دانـد  چـه  خـر :دیگـه  کنـه  مـی  صـدق  تـو  بـراي  مثـل  ایـن .سـلیقه  بـی  قشنگه،

 !!نبات

ــدر عاقــل نگــاه         ــه اي ســفیهه ان ــداختم شــیطانش چشــمان ب  را دســتش حــالی در و ان
 .رفتیم بعد مغازه سمت به کشیدم می

 اون نـه  و اومـد،  خوشـم  و بلنـدیش  نـه  نپـیچ،  مـن  بـراي  هـا  لقمـه  ایـن  از خواهش:—        
 .جیغش صورتی رنگ

 .شد خیره جدید مغازه هاي مانتو به و گفت و ایشی        

 .بودم ام سلیقه مورد مانتوي دنبال دقت با هم من        

 .کرد جلب را نظرم بود، تیره آبی رنگ به و زانو روي تا آن قد که مانتو یک        

 .گرفت را چشمم اول لحظه همان و بود زیبایی و ساده مانتوي        
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ــی         ــتم م ــر دانس ــا از اگ ــر آن ــواهم نظ ــا بخ ــه بن ــخره ب ــازي مس ــد ب ــت خواه  و گذاش
 .شد خواهم پشیمان حتما حرفهایش با و گرفت خواهد استهزا به را انتخابم

 او بــه اي توجــه و دادم هلــش مغــازه داخــل بــه خــواهی نظــر بــدون همــان خــاطر بــه        
 نشــان بــود اي دفعــه یــک حرکــت ایــن علــت دنبــال و نگریســت مــی مــرا واج و هــاج کــه

 .ندادم

ــه         ــانتوي فروشــنده ب ــابی م ــد کــه ســایزي و داده نشــان را ام انتخ ــرایم بای ــانتو ب  را م
 .کردم گوشزد آورد، می

 دونستی؟؟ می هستی، وحشی خیلی:گفت سینه به دست آنا        

 .گرفتم فروشنده از را مانتو و گذاشتم جواب بی را سوالش        

ــیفم         ــه را ک ــرف ب ــا ط ــرفتم آن ــم او و گ ــد ه ــم، از بع ــره چش ــتم از را آن اي، غ  دس
 .قاپید

 زیبــا را انــدامم و بــود نشســته تــنم بــه کــامال پوشــیدم، را مــانتو و رفــتم پــرو اتــاق بــه        
 .ساخت می گر جلوه تر

 

 

 .الی ببینم کن باز:آنا صداي که هم بعد و خورد در به اي تقه        
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 صـــورتم هـــم بعـــد و مـــانتو بـــه اي خریدارانـــه نگـــاه هـــم او و کـــردم بـــاز و درب        
 .انداخت

 .میاد بهت خیلی جان اي:—        

 آنا؟؟ گی می راست:—        

 .شدم خیره مانتو به آینه درون و گفتم        

 .نداشت وقت دادن طول و وسواس به نیاز هم زیاد ساده، مانتو این        

 .کنم انتخاب هم سري سر توانستم، نمی من اما        

 .دار برش قشنگه، خیلی:—        

 .بست را درب و رفت بیرون او و گفتم اي باشه        

 .رفتم بیرون به و پوشیدم را ام مانتو        

 یکــی خــب:گفــت آنــا و رفتــیم بیــرون فروشــنده از تشــکر و کــردن حســاب از بعــد        
 .شه می تکمیل بخریم، هم دیگه

 !!خوام نمی دیگه یکی، همین بسه:—        

ــه،:—         ــه خوب ــادي!خوب ــروز. زدي حــرف دیگــه زی ــوش بایــد بگــم مــن هرچــی ام  گ
 افتاد؟؟ نداریم هم چیزا این و نو و نه بدي،

 .بابا باشه هه هه:—        
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 .کردن خرید این براي بود خورده را مخم روز چند این        

 .بود کرده، خود تسلیم همیشه مثل مرا هم آخر در و        

 .داد می نظري مانتو هر مورد در آنا و رفتیم، دیگري ي مغازه جلوي        

 .بود شده کشیده کامران سمت به فکرم من اما        

ــه یــک         ــاري دوســتی ایــن از هفت ــود، گذشــته اجب ــایر کــامال، شخصــیتی او و ب ــا متغ  ب
 .بود داده نشان خود از اول روز آن

 .زد می حرف، خودش از بیشتر و گفت می زور کمتر دیگر        

 مـی  تعریـف  مـن  بـراي  و کـرد  مـی  کـه  کـاري  هـر  کـل  در و اش، کـاري  هـاي  مشغله        
 .کرد

 و گفــت بــه را ســاعاتی و بــودیم رفتــه هــم شــاپ کــافی بــه هــم بــا رســتوران آن جــز        
 .بودیم پرداخته گو

 .بودم راضی من و نبود خبري ها لجبازي و لج آن از دیگر        

 .بود کرده وفا عهدش به و نداده نشان ناهنجاري هیچ خودش از که او        

 .بودم خواسته را همین خدا از هم من        

 دســتان در عروســی همچــون مــرا و نباشــم دســتش ي ملعبــه کــه ایــن از بهتــر چــه        
 .بود نگردانده خود،
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 .کشید بیرون افکارم مرا،از همراهم تلفن زنگ صداي        

 .نبود گشتن به نیازي و بود دستم تلفن        

ــا کنجکــاو چشــمهاي         ــا کــه انگــار کاویــد، مــی را گوشــی آن ــه، کــردن نگــاه ب  خــود ب
 .است گرفته تماس کسی چه که فهمد می گوشی

ــه دل در         ــولی ب ــی فض ــد ب ــدازه و ح ــدم اش ان ــه و خندی ــم ب ــی اس ــه شخص ــاس ک  تم
 .شدم خیره بود گرفته

ــامران اســم         ــه ک ــمک مــن ب ــی چش ــر از بعــد و ترســیدم نمــی دیگــر. زد م ــگ ه  زن
 .کردم نمی گم را پایم و دست زدنش،

 دنبـالم  کـه  بـود  آن از تـر  زیـرك  هـم  او شـدم،  دور آنـا  از و برداشـتم  جلـو  بـه  قدمی        
 .داد نشان ها مانتو زدن، دید مشغول را خود و ، ماند جا همان و بیاید

 .الو:—        

 .عزیزم سالم الو،:—        

 .سالم:گفتم مکثی از بعد        

 .شد متوجه خوب هم او. بگویم چه دانستم نمی واقعا        

 .نگیریا خبري ما از کنی؟؟ می کارا خانم؟چی الی خوبی،:—        

 .گرفت بر در را وجودم شرمندگی حس        
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 .بودم نشده قدم پیش او به زدن زنگ براي وقت هیچ من گفت، می راست        

ــالی در         ــدایم حـ ــر صـ ــاط آن دیگـ ــی نشـ ــت را قبلـ ــتم نداشـ ــون:گفـ ــوبم، ممنـ  خـ
 .گرفتارم و داریم مهمون که گفتم بهت ام، خوبی؟شرمنده

 االن؟؟ کجایی که این دیگه.بودین گفته بانو، بله بله،:—        

 .است نداده جوابی او و ام پرسیده را حالش که نیاوردم، رویم به        

 

ــالم         ــتاي س ــم، دوس ــالتون گل ــدوارم ح ــا خوبه؟؟امی ــن ت ــاي ای ــان ج ــذت رم ــرده ل  ب
 .]نکنین محروم نظراتتون از منو کنم می خواهش و. باشین

 .آخرینش و امروز پست سومین از این        

ــا         ــا، شــدن شــروع بــه توجــه ب ــا گــذاري پســت رونــد امتحان ــام شــدن تمــوم ت  امتحان
 .رسه می پست دو اي هفته به و کنه می تغییر

 دیگــه و. کنــه مــی پیــدا ادامــه رونــد همــون دوبــاره شدنشــون، تمــوم از بعــد انشــااهللا        
 .عزیزان خوام می عذر کردم، حرفی پر خیلی

 هستین که مرسی اینکه هم آخر کالم و        

 .بیرونم:—        

ــه         ــین ب ــواب هم ــر ج ــد، و مختص ــت مفی ــردم قناع ــم او و ک ــر ه ــاتش، دیگ  را جزئی
 .نکرد پیگیري بیشتر و.نپرسید
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 اي؟ کاره چه فردا آم:—        

 .نپرسیدم چیزي دیگر و چیست سوال این دلیل دانستم می        

 .نامحدود تعداد همان البته بود، قرارهایمان براي اي مقدمه حرف این        

 نـه  کـنم،  مـی  خـواهش :بسـت  را دهـنم  زد، کـه  حرفـی  بـا  کـه  بگـویم  چیزي خواستن        
 .الی کنم می دق دارم نگو،

 .روش هم این بود، سوخته دلم که من        

 او بـراي  دلـم  وقـت  هـیچ  شـاید  افتـاد،  خواهـد  اتفـاقی  چـه  دانسـتم  مـی  اگر که این با        
 .....سوخت نمی

 

 کــردم گیــر رودروایســی در هــم مــن.بــدهم دســت وي بــه تــا آورد، جلــو را دســتش        
 .دادم دست او با و بردم جلو را دستم تردید با و

 .زد جذابی لبخند و فشرد گرمی به را دستم        

 چیزا؟ این و نه؟مهمونیه شی، می خسته عزیزم؟خیلی خبرا چه:—        

 .نگذاشتم پاسخ بی را لبخندش        

 تــو االن کــه کســایی بــراي اي؟حاضــرم خســته چــه بابــا خبر؟نــه چــه تــو سـالمتی، :—        
 .نیست چیزي که کوچولو چیزاي این ، بدم جونمم ان خونه
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 ...و کاري هاي مشغله باشی، شده خسته باید بیشتر که تو تازه        

 داري؟ دوست و خالت خیلی:زد عجیبی برق چشمانش        

ـــگفته         ــودم برایش ــان، ب ــت مهمانم ــی.کیس ــاي ول ــن معن ــمان ای ــه را چش ــا ک ــی ب  برق
 .فهمیدم نمی را کردند می خودنمایی عجیب

 .خیلی بله،:—        

 ایـن  تـا  کـنم،  اعتـراض  شـد  نمـی  رویـم  هـوا  سـردي  آن در مـن  و بـودیم  آمده پارك        
 .برگردیم زودتر هرچه و. است بوده فایده بی چه رفتن بیرون

 .گرفت را دستم یکی آن و کرد رها را دستم        

 .کردیم می حرکت جلو به رو و بودیم ایستاده هم شانه به شانه حال        

 .نکردم بزرگش دستان از دستم کردن، آزاد براي تالشی چرا دانم نمی        

 از مــن بــراي ایــن و کــرد مــی تزریــق مـن  بــه نبــود، تنهــا و حمایــت حــس جــور یـک         
 .بود ارزشی با حس شده رانده جا همه

 .بود ساخته روان چشمانم از آب و بود شده سرد خیلی هوا        

 .خندید آرام و انداخت ام کرده یخ صورت به نگاهی نیم کامران        

 .گذاشت جیبش در و برد باال را بود، دستش در که را دستم        
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 گــردش ایــن زودتــر هرچــه تــا کــردن آرزو و کــردم درك وجــود تمــام بــا را گرمــا        
 .کند پیدا پایان بیهوده

 نجـوا  لحنـی  بـا  ناگهـانی،  کـامال  کـامران  کـه،  بـودم  گریبـان  بـه  دسـت  افکـار  همـین  با        
 داري، ایـی  خـانواده  کـه  میشـه،  حسـودیم  بهـت  خیلـی  دونـی  مـی :گفـت  غـم  از پـر  و گونـه 

 .شن می دلتنگت شی، می دلتنگشون تو که عزیزایی یه

 فشــارت آغوشــش تــو گــرم اســتقبالت، میــاد یکــی خونــه، بــري کــه االن دونــی مــی        
 .کنه می نگرانی اظهار اومدنت دیر از ده می

 و زنـه،  مـی  بـرق  چشـمات  زنـی،  مـی  حـرف  هـاش  بچـه  و خالـت  از وقتـی  کـه  ایـن  یا        
 .کنی می پیدا خوبی احساس هم بهشون کردن فکر از حتی دونم می

ــه االن!!چــی؟؟ مــن ولــی         ــه ی  هــیچ مــن و کشــه مــی و انتظــارم تاریــک، و ســرد خون
 .ندارم و بذارم، روش رو خونه اسم میاد عارم حتی که جا اون به رفتن براي میلی

ــه         ــده ه ــه؟ داره خن ــو ن ــه ت ــه ی ــدي غریب ــا ش ــی تنه ــن، دلخوش ــو م ــن ت  روزاي ای
 .کنم می شماري لحظه باهات زدن حرف و دیدن براي.سرد

 چنــد همــون بــا حتــی ره، مــی بیــرون دلــم از غــم کــال زنــم، مــی حــرف باهــات وقتــی        
 .حرف دقیقه

 بــه بیشــتر یکــی از یکــی، گــن، مــی بهــم مشکالتشــون از دارن دیگــه همــه روزا ایــن        
 اگـه  حتـی  خوشـحالم  امـا  مـن  و مشـکالتش  گفـتن  بـا  ده، مـی  انـدوه  و غـم  مقابلش شخص

 .باشه کوتاه عمرش خوشحالی این



112 
 

 .کرد مخالفم طرف به و روش شد تمام که حرفش        

 .کرد می بیداد صدایش در بغض        

ــدي، مــی دور از اگــر را مــرد ایــن خــدایا         ــدوهی و غــم هــیچ، پنداشــتی مــی دی  در ان
 .است زمین آدم ترین خوشبخت شاید و ندارد دل

 داشـت،  مـی  بـر  هـایش  راز از پـرده  آهسـته  آهسـته،  و کـرد  مـی  دل در کـه  حـال  اما        
 .نداشت وجود دنیا در تر بدبخت او از گویی انگیز، غم لحن آن با و

 

 بگویم؟ چه دانستم نمی اصل در.بگویم چیزي نتوانستم        

ــود؟ پریشــان و حــال افســرده قــدر ایــن یعنــی         ــم، نمــی!ب  صــحت توانســتم نمــی دان
 !بخوانم چشمانش از را هایش گفته

 .نبود من جانب از حرفی منتظر انگار که هم او        

 .بود شده خیره رویش به رو به بگوید دیگر سخنی که آن بدون چون        

 داشــتم را گریســتنش امکــان آن هــر کــه ســیاه ابرهــاي. کاویــد را آســمان چشــمم        
 .بپرم جا از شد باعث و کردن غرشی

 .زد لبخند حرکت این به و برگشت سمتم به کامران        

 !ترسی؟ می:کامران        
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 از:گفـــتم و زده، راه آن بـــه را خــودم  امـــا بـــودم فهمیــده  را منظـــورش کـــه آن بــا         
 !چی؟

 .است شده واضح پیچاندن این متوجه خوب که بود آن گویاي نگاهش        

 .نداشت را شدن پی پا زیاد حال و حس انگار هم او اما        

 !!! برق و رعد: گفت ساده جهت آن از        

 .کنم آشکار برایش را یم ها ضعف تمام زود، خیلی تا بود مانده همینم        

 .همین. شدم شوکه فقط نه: کردم انکار همین بخاطر        

 چیــز همــه گویــاي نگــاهش.شــدم خیــره هــایم کفــش بــه و انداختــه پــایین را ســرم        
 .نداشت سازد جاري لب بر را ها آن این به نیازي و بود

 .شود کنده جا از قلبم شد باعث و کرد وارد و دستم به فشاردیگر        

 بشـکافد  را ام سـینه  قفسـه  اینکـه  امکـان  آن هـر  کـه  بـود  بـاال  حـدي  بـه  قلـبم  ضربان        
 .داشت وجود بزند بیرون آن از و

 .بودیم غرق خودمان افکار در کدام هر و زدیم قدم سکوت در کمی        

 بخوریم؟ آش بریم:کامران        

 .شدم خیره شیطانش چشمان به متعجب        
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ــرفش         ــامال،غیر ح ــره ک ــود منتظ ــک. ب ــه ی ــد دفع ــا از بع ــکوتی تقریب ــد، س ــن ممت  ای
 .بود عجیب واقعا حرف

 هوم؟ داشت، تعجب انقدر چی:کرد مالیمی خنده        

ــه         ــودم بـ ــدم خـ ــالی در و آمـ ــه حـ ــتم کـ ــتش از را دسـ ــرون دسـ ــی بیـ ــیدم مـ  کشـ
 .هیچی،هیچی:گفتم

! کـردي  یـخ  کـه  معلومـه  ت شـده  قرمـز  دمـاغ  نـوك  از نـه؟  یـا  آي مـی  خب: کامران        
 داري؟ قبول حرفمو. آره می جا و حالت حسابی داغ، رشته آش یه مطمئنم

 تــک، بــه آش خــوردن ســرد هــواي ایــن در شــک بــی. بــودم موافــق وي بــا عجیــب        
 .بخشید می گرما ام کرده یخ هاي سلول تک

 .افتادیم راه به آش خوردن براي هم با و کردم اعالم را موافقتم        

      

 .بودیم نشسته انتظار به فرودگاه در آنا نامزد آمدن منتظر        

 بــراي جــا آن بــه خــانوادگی حــال و بــودیم شــده دار خبــر وي پــرواز از قــبلش شــب        
 .بودیم آمده مجهول مرد این استقبال

 از را زیــادش عشــق توانســتی مــی و گنجیــد نمــی خــود پوســت در خوشــحالی از آنــا        
 .بخوانی خوشرنگش چشمان درون

 .بودم خوشحال او خوشحالی از هم من        
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 هــاي لــب بــه را خنــده کــه رضــا احمــد هــاي گذاشــتن ســر بــه ســر دســت، از امــان و        
 .بود آورده یمان همه

 .شد پر پر جا این ت لیلی ؟؟!کجایی؟ مجنون اي آه:رضا احمد        

ــا         ــه او بــه م ــت بــا ک ــی ژس ــن خاص ــه را هــا ای ــی زبــان ب ــاه آورد م ــردیم نگ  و ک
 .خندیدیم

 جــاري لــب بــر کوچــک لبخنــدي حتــی آنکــه بــدون جــدي و برگشــت مــا ســمت بــه        
ــازد ــت س ــه آه:گف ــز چ ــما چی ــن را ش ــین ای ــدان چن ــرده خن ــت؟؟لیلی ک ــا اس ــون ی  مجن

 آواره؟؟؟

 .گرفتیم را هایمان دل خنده از دوباره        

 کــرد مــی زمزمــه چیــزي مــادر گــوش در لبخنــد بــا کــه را او و بابــا ســمت برگشــتم        
 .دیدم

ــان         ــم مام ــدي ه ــب لبخن ــایش ل ــن را ه ــدي آذی ــرده بن ــود ک ــا و ب ــان ب ــد هم  لبخن
 .داد می سرتکان بابا سخنان جواب در شیرین

 اش جــوانی ســالهاي بــه پــدر کــه انگــار بـود،  عجیــب.بــود شــده بــاز حیــرت از دهـانم         
 .است گشته باز

 .کند پیدا ادامه و نباشد موقتی ها این کاش.کشیدم آهی        

 .اومد هم مجنون اوناها:آنا        
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 .برگشتیم کرد. می اشاره آنا که سمتی به کنجکاو همه        

 .دیدم را بودم شنیده وي از تعریف همه آن که مجنونی و برگشتم هم من        

 .دیدم نمی را شخص ان و شدم می کور کاش اي که        

ــت دیــوار بــه و دادم قــورت شــده شــوکه را دهــانم آب          تــا زدم تکیــه ســرم پش
 .نکنن رسوا مرا ام شده سست پاهاي

 بـا  مـرا  پـیش  دوسـال  کـه  بـود  کسـی  همـان  مجنـون  آن کـه  ، کـنم  بـاور  توانسـتم  می        
 .رفت و انداخت دور خاري و خفت آن

 .بود کابوس یک آري.دیدم می خواب حتما نه        

 .باشد من بهراد توانست نمی آنا نامزد        

 چطوره؟ نظرت به. ببینش الهه،:گفت زیاد هیجانی با و برگشت سمتم به آنا        

 .ببلعد مرا و شود باز زمین موقع همان، داشتم دوست        

 .رفت می سیاهی چشمانم و بود، کرده عرق دستانم        

 بـر  اشـکهایم  کـه  کـردم،  مـی  را سـعیم  تمـام  کـه  درحـالی  و کـرده  تـر  را لبم زبانم، با        
ــه روي ــایم، گون ــود روان ه ــتم، فقــط نش ــه ســري توانس ــد نشــانه ب ــرف تایی ــا ح  تکــان آن
 .دهم
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 شـــده خیـــره مـــن بـــه موشـــکافی بـــا کـــه را رصـــا احمـــد و برگردانـــدم را ســـرم        
 .بود،دیدم

 .شد می باخبر راز این از او که بود مانده همان،        

 نگــاه خیــره مــرا مشــکوك و شــده ریــز چشــمانی بــا کــه او روي بــه زوري لبخنــدي        
 .پاشیدم کرد، می

 بــه تفــاوت، بــی را ســرش و انــداخت بــاال را ابــرویش باشــد، شــده تــر بــد کــه انگــار        
 .چرخاند من مخالف سمت

 

 .شد م خیره و خورده جا من دیدن با هم او و رسید رویمان به رو بهراد، حاال        

ــا         ــار، کــه آن ــاغ در اصــال انگ ــود، ب ــره نگاهــاي متوجــه نب ــراد، خی ــده مــن روي به  نش
 .بود

 را کسـی  او جـز  انگـار  و بـود  دوختـه  چشـم  بهـراد  بـه  فـراوان  عشـق  و لبخنـد  بـا  فقط        
 .دید نمی

 

 !مهندس شد عرض سالم:احمدرضا        

 نمـی  بـر  ، مـن  چشـمان  سـر  از دسـت  و بـود  خـورده  جـا  مـن  دیـدن  با واقعا که بهراد        
 .خوام می عذر واقعا سالم،:گفت و برگشت رضا احمد سمت به گیج داشت
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 .بود سنگین واقعا رضا احمد نگاه        

 .تیز بود؛خیلی تیز،        

 .اومدي خوش پسرم سالم:خاله        

 .بوسید رو وي پیشانی مادرانه و کشید آغوش در را بهراد حرف، این با        

 

ــا،         ــم آن ــد ه ــن از بع ــراد، ای ــوش از به ــه آغ ــد؛خود در خال ــوش در را آم ــراد آغ  به
 .بوسید نرم را او مردانه گونه و انداخت

 .کشید پر پاهایم، از حس، و ریخت فرو ام سینه در جایی        

 .نبینم تا گرداندم چشم        

ــنم         ــایی عاشــقانه نبی ــه را، ه ــب ک ــم عجی ــه را دل ــی درد ب ــبینانه، مــن و. آورد م  خوش
 .است شده تمام چیز، همه دوساله دوري این با کردم، می تصور

 

ــا         ــوش از آن ــراد آغ ــرون به ــد بی ــراد و آم ــه رو به ــع ب ــالمی جم ــروع و داد س ــه ش  ب
 .کرد مادر و پدر با بش، و خوش

ــد دیگــر         ــره نگــاه آن از بع ــر اول، خی ــه دیگ ــن ب ــاهی م ــداخت نگ ــی و نین ــم حرف  ه
 .نزد

 .دادي می سالم جمع به دیگه روز دو خواستی می:احمدرضا        
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 درحــالی و برگشــت طــرفش بــه نداشــت رضــا احمــد از خوشــی دل کــه انگــار بهــراد        
ــره خشــم از کــه ــاز اش، بینــی هــاي پ ــه ســنگینی نگــاه شــد؛ مــی بســته و ب  رضــا احمــد ب

 .انداخت

ــا         ــد احمدرض ــا پوزخن ــه و زد، داري معن ــتهاي ب ــره مش ــرده گ ــراد ک ــیم به ــاهی ن  نگ
 .انداخت

 

 .خونه بریم بهتره دیگه خب:گفت آرامی صداي با مامان        

 وقـت  چنـد  ایـن  خانم؛واقعـا  دیگـه  نـه :گفـت  خالـه  شـوهر  کـه،  بیـوفتم  راه به خواستم        
 .نیست جایز شما خونه تو موندنمون بیشتر و دادیم زحمت زیادي بهتون

 کــرده پیشدسـتی  پـدر  کـه  بدهـد  او محترمانـه  حـرف،  ایـن  بـه  جـوابی  خواسـت  مـادر         
 بــود داده ام خالــه شــوهر بــه مــن کــه لقبــی عمــو ، شــانه روي بــر را ش دســت درحــالی و

 ایــن هســتید، فعــال! بــرین؟ شــما بــذارم مــن شــه مــی مگــه جــان، رســول:گفــت و گذاشــت
 .گذرونن می خوش هم دور هم جوونها

 نمــی کــه چیــزي تنهــا کــنم، منصــرفش حــرف ایــن از تــا بــزنم حرفــی خواســتم مــی        
 بهـراد  خصـوص  بـه  و جمـع  افـراد  بـا  گـذرونی  خـوش  بابـا  قـول  بـه  و دیدن بیشتر خواستم

  بود
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 را نطقـش  پـدر  بیـاورد،  زبـان  بـر  را ،خـودش  مخالفـت  کـرد  بـاز  دهـن  تـا  رسـول  عمو        
 .کن قبول دیگه، نه:گفت سریع و کرد کور

 تــونم نمـی  ولــی شـیم  مــی زحمـت  باعــث دونـم  مــی کـه  ایــن بـا  بابــا، اي:رسـول  عمـو         
 .جان سهیل بنداز، زمین روتو

 .کنیا گوش حرف خوب رسول آقا آفرین:گفت زنان لبخند بابا        

 .نداریم بیشتر که گل سهیل آقا یه:رسول عمو        

 .جان رسول داري لطف:بابا        

 بوســتان یــه کــنم، عــرض چــه کــه علــف پــامون زیــر ولــی ببخشــیدا اهــم،:احمدرضــا        
 خونه؟ بریم بذارید کنار و تعارفات شه می شد، سبز

 .خندید بهراد، منو جز به جمع        

 

 .نداشتم چیزي هیچ به بلکه خنده، به نه، میلی اصال        

 رضـا  احمـد  و بهـراد  و داشـت  مـی  بـر  قـدم  مـن  کنـار  مـا،  حتـرام ا بـه  آنـا  افتادیم، راه        
 .هم با هم

 .الناز و خاله و مامان بابا، و رسول اقا        

 بـه  دسـت  و شـده  ریـز  چشـمهاي  بـا  آنـا  کـه  بـود،  افتضـاح  انـدازه  چـه  قیافم دانم نمی        
 !!افتاده؟ اتفاقی چیه:گفت سینه
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 .کردم می فکر او به نباید دیگر من کردم، فکر خودم با        

 .ام کرده فراموش را او کل به کرد می فکر اصل در        

 هــاي طــپش تــا بــود، تلنگــري منتظــر روحــم و قلــب فقــط و نبــود اینطــور انگــار، امــا        
 .بگیرد سر از را اش عاشقانه

ــه         ــود، عشــق دیگــر هــم شــاید البت ــن نب  گوشــت، ي تیکــه ایــن شــدید، نوســانات ای
 .بود خوردگی جا از رنگ، سرخ

ــا         ــم، واقع ــر ه ــی فک ــردم نم ــن روزي ک ــین ای ــن در و چن ــت ای ــات را او موقعی  مالق
 .کنم

 

 نیــز، خــواهر از کــه آنــا قلــب وقــت هــیچ مــن دانســتم، مــی خــوب را چیــز یــک ولــی        
 .شکستم نمی را بود تر نزدیک و عزیز،تر من براي

ــم آن         ــاطر بــه ه ــوب کــه مــردي، خ ــودش و بــود تازیــده خ  بــی نــامردي و را خ
 .بود داده نشان من به را انتهایش

 .نبود درمیان عاشقی، هیچ نه        

 .بودم کشته خود قلب در را او من        

 !باشه؟ افتاده اتفاقی باید مگه نه،:گفتم محکم        
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 .کرد سکوت و داد تکان سر دار معنی        

ــش،         ــر هم ــراد، فک ــام به ــنم تم ــغال را ذه ــرد، مــی اش ــن و ک ــه م ــدت ب ــه را آن ش  ب
 .دادم می هول عقب

 

 .رسیدیم خانه به        

 خبــر حــالتم، از کـه  بــودن پــدر و مـادر  فقــط کـنم،  مــی فکــر و بـودم،  فکــر در همـش         
 .نشدن دار

 شـبیه  زمزمـه  بـه  بیشـتر  صـدایش  درحـالی  و یافـت  خلـوتی  در مـرا  رضـا  احمـد  چـون         
 !خوبه؟ حالت تو:گفت بود

 هــم رضــا احمــد حتــی، کــه اســت رفتــه بــاال قــدر آن قلــبم ضــربان کــردم، مــی حــس        
 .شنود می را آن

 .است شده همیشه از تر مهتابی صورتم رنگ دانستم می        

 !باشه؟ بد حالم باید:گفتم رضا ریزبین،احمد چشمهاي، زیر        

 !!شدي جوري یه:احمدرضا        

 .نیوفتم پس قولی به تا گرفتم را پیش دست        

 !!شدم؟ چطوري که کنی، باز اینو برام، تو شه می+        
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 "!!خبرید؟ با من حال از همه از بیشتر ها شما که انگار دونم، نمی خودم، واال        

 

 خیلــی کــه گــم مــی دارم فقــط!!شــی؟؟ مــی گیــر جــو چــرا حــاال خــب اوو:احمدرضــا        
 .خودت الك تو رفتی

 هـا،  خوشـه  دلـت  هـم  تـو ! شـدم؟  گیـر  جـو  کجـا  مـن؟؟ :دادم نشـان  متعجب را خودم        
 !!خودمم؟؟ الك تو کجا

ــاور مــرا حرفهــاي از کــدام هــیچ زد مــی داد کــه اي چهــره و رفتــه بــاال ابرویــی بــا          ب
 !!!بگی تو هرچی باشه،:گفت شد می دور من از که حالی در است نکرده

 

 .بود بدتر برایم فحش صدتا از حرفش این        

 .افتادم راه اتاقم طرف به ساییدم هم روي ناراحت و عصبی را هایم دندان        

 .کشید بیرون افکارم از مرا ام گوشی پیامک صداي        

 .بودم رسیده اتاقم داخل به        

 .او با بود، سرگرم که آنا        

 .بودند برده یاد از مرا که انگار و بودند سرگرم خودشان کار به همه کال        

 .دادم تکان خودم براي تاسف با را سرم        
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 .بستم را اتاق درب و        

 .گشودم را پیامک و نشستم تخت روي        

 کسـی  تنهـا  کـه  گذشـت،  فکـرم  از بـود  بسـته  نقـش  گوشـی  روي کـه  اسـمی  دیـدن  با        
 .است همین،کامران است نکرده فراموش، مرا که

 

 بود زده        

 »خوبی؟ عزیزم سالم«        

 :دادم جواب        

 »!خوبی؟ تو ممنون سالم«        

 

 »!شده تنگ برات دلم!پیشم؟ بیاي تونی می راستی اوم. نیستم بد اي«        

 .کردم چهارتا دودوتا        

 نفسـهاي،  حـال،  کـه  را خانـه  ایـن  آور خفقـان  فضـاي  توانسـتم  نمـی  دیگـر  هـم  خودم        
 .کنم تحمل را بود پیچیده آن در نیز بهراد

 نوشتم پس        

 »!کجا؟ و چند ساعت ،خب.بیام تونم می آره«        
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 »!گلم؟ خوبه الله پارك عصر،6 ساعت امروز عالیه،عزیزم،«        

 .توانستم می بود، خوب خب،        

 عجیــب رنــگ ســبز کشــیده هــاي چشــم آن بــراي دلــم کــردم، مــی حــس ضــمن در        
 .است شده تنگ

 .بود گذشته دیدارمان، آخرین از ماه یک        

ــه         ــن البت ــاي زدن حــرف ای ــی ه ــک و باگوش ــا و دادن، پیام ــرف ی ــرام در زدن ح  تلگ
 .بود کرده پیدا ادامه

 :نوشتم بود، بسته نقش لبم روي ناخودآگاه،بر که لبخندمحوي با        

 ».بینمت می پس، خوبه آره«        

 »!باش،فعال خودت مواظب عزیزم، باشه«        

 »فعال همینطور هم تو«        

 

ــی،         ــن گوش ــاري را تلف ــتم کن ــاهم و گذاش ــاعت نگ ــی س ــکل مربع ــاب ش ــکی، ،ق  مش
 .خورد گره دیوار روي

 .بود ظهر2 ساعت        
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ــر         ــردم، فک ــب ک ــی خ ــتم م ــدکی توانس ــتراحت ان ــنم اس ــا ک ــل در ت ــامران، مقاب  ک
 .شوم حاضر سرحال

 تخــت روي کــنم، توجــه چیــزي یــا کســی، بــه کــه آن بــدون و کشــیدم عمیقــی نفــس        
 .بستم را چشمهایم و کشیدم دراز

 خــوابم و زدم مــی غلــت تخــت روي فقــط ومــن بــود، گذشــته مــدت چــه دانــم، نمــی        
 .برد نمی

 . نداشت را رود خواب به و شود خاموش که این توان ام، آشفته ذهن        

 

 رفت؟ خواب به بازار آشفته این در شد می مگر واقعا        

 .اندازم می تلفنم ساعت به نگاه و شوم می بلند        

 .بود مانده وقت الله پارك در کامران با قرارم تا دوساعت        

 .کنم می شدن آماده به شروع و شوم می پا تخت روي از حواس بی        

ــه جلــوي صــندلی روي پوشــیده لبــاس         ــا و نشــینم مــی اتــاقم آیین  شــروع وســواس ب
 .باشم زیبا کامران نظر در خواهم می. کنم می خودم کردن آرایش به

ــا داده نشــان بــدترین اول را خــودش کــه کســی         ــا بودام  هــاي الیــه زمــان گذشــت ب
ــرین ــاطنش زی ــرایم ب ــان ب ــود شــده نمای ــث و ب ــده باع ــود ش ــه نفــرت از ب ــزي ام اولی  چی

 .نماند باقی
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 .است کرده هدیه رنگم،زیبایی بی لبهاي به رنگم زرشکی رژلب        

ــاي         ــازه موه ــاه ت ــده کوت ــگ ش ــده رن ــانی روي را ام ش ــه ام پیش ــورت ب ــج ص ــی ک  م
 .زنم می لبخند آیینه در خودم وبه ریزم

 درآورده شــرابی رنــگ بــه را موهــایم و بــودیم رفتــه وي خــود بــا و آنــا پیشــنهاد بــه        
 .بودم شده زیبا که هم الحق و بودم

 و رنـک  مـا  بیـروح  زنـدگی  بـه  اش خـانواده  و آنـا  حضـور  وقـت  چنـد  ایـن  در واقع به        
 .بود آورده بیرون همیشگی کرختی آن از را همه و بود داده دیگري روي

 .روم می بیرون به و دارم می بر دراور روي از را ماشینم سوئیچ        

 .شود می تعجبم باعث و نیست هال در کس هیچ        

 کـامران  بـه  بایـد  کـه  فکـر  ایـن  بـا  نـدارمو  هسـتند  کجـا  کـه  این کنجکاوي براي وقتی        
 ...شوم می خارج خانه از و اندازم می باال اي شانه برسم

        

 و دوزم مــی چشــم اســت شــده خیــره مــن بــه مهربــان لبخنــدي بــا کــه کــامران بــه        
 .کنم می سالم

 خوبی؟!عزیزم ماهت روي به سالم:کامران        

 خوبی؟ تو خوبم، جان کامران ممنونم سالم،:زنم می لبخند        
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 و شـود  مـی  زده شـگفت  اسـت  بـار  اولـین  بـراي  کـه  اسـمش  بـه  چسـبیده  جان این از        
 .رساند می من به را این ناباورش هاي چشم

ــه انگــار         ــع ک ــن توق ــت مــن از را حــرف ای ــی.نداش ــه ول ــودش روي ب ــاورد خ ــا و نی  ب
ــان ــد هم ــه لبخن ــی از را ان ک ــه وقت ــدیگر ک ــده را هم ــودیم دی ــر ب ــورتش روي ب ــه ص  نگ
 !!!بود بد و دید رو تو شه می مگه:گفت بود داشته

 .راند می کناري به را ام پیشانی روي موهاي و آورد می جلو دست        

 یکــی زشــته!کنــی؟ مــی چیکــار کــامران: گــویم مــی و کشــم مــی عقــب ســر تــرس بـا         
 !!بینه می

 !ارواح؟ بینه؟ می کی خلوته که اینجا! خوشگله جانم،نترس اي: خندید        

 مـی  ام خنـده  غـرق  او و افـتم  مـی  خنـده  بـه  کـه  زنـد  مـی  بـامزه  را حرف این قدر آن        
 .شود

 .بخشیده گرما سردم و روح بی زندگی به و زندگیه از پر هات خنده:کامران        

 زبــان بــر اي مقدمــه هــیچ بــدون را ناگهــانی حــرف ایــن کــه کــامران بــه تعجــب بــا        
 .کنم می نگاه است آورده

 همیشــه از تــر تنهــا خــواهرم مــرگ بــا مــن! نــه؟ بــودم گفتــه بهــت:دهــد مــی ادامــه        
ــارم چنــد حتــی و شــدم  آخــر دقیقــه همــش خــب امــا. رفــتم پــیش خودکشــی، مــرز تــا ب

 .شدم می پشیمون
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ــا و بگیرم،بازنــده دنیــا از رو حقــم کــه ایــن از قبــل بایــد گفتم،چــرا مــی خــودم بــه          ب
 .برم دنیا از فالکت

 .تونستم نمی نبود، شدنی کار این نه        

ــل،         ــه مث ــانی، همیش ــروع ناگه ــه ش ــرده دردودل ب ــن و ک ــراي م ــین ب ــار اول ــت ب  دس
 .گذارم می اش مردانه دست روي و کنم می دراز

ــا         ــس هــیچ و اســت کــردنش، آرام انــدکی هــدفم، تنه  لمــس ایــن از دیگــري ح
 .ندارم بزرگ و مردانه دستهاي

 بکشــم، کنــار را دســتم خــواهم مــی تــا و کنــد، مــی برانــدازم عجیبــی نگــاه بــا        
 .گیرد می اش مردانه دست دو میان را کوچکم دست بار این و کند می جلوگیري

 .است شده سرخ خجالت از صورتم تمام کنم، می حس        

ــودم، شــده قــدم پــیش دســتش گــرفتن در بــود، درســت         ــا ب ــا ام  منظــوري واقع
 .بود کردنش آرام قصدم، وفقط و نداشتمو

ــت         ــتم، دوس ــر نداش ــدي فک ــع ب ــم راج ــد به ــرا و بکن ــیش م ــودش پ ــد در خ  آن ح
 .بیاورد پایین ندارد، اهمیت برایشان چیز هیچ که باري و بند بی دخترهاي

ــمهاي         ــبز چش ــش، س ــه رنگ ــراي ک ــین ب ــراي اول ــا ب ــرز ت ــکته م ــرده س ــود ب  االن و ب
 .دوزد می چشمانم به را نداشتم آن از وحشتی هیچ دیگر

 . چیست غریب و عجیب هاي نگاه این از هدفش دانم، نمی        
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 .بود شده من شدن باعث،معذب فقط که        

ــت روي         ــارك نیمک ــت از پ ــاد، خجال ــز زی ــی ک ــنم، م ــدر او و ک ــز آنق ــت تی ــه هس  ک
 .بشود حالتم این متوجه،

 یــه م خونــه بــراي خــوام فروشــگاه؟می بــریم عزیــزم،:گویــد مــی زیبــایی لبخنــد بــا        
. نـدارم  و رفـتن  خریـد  تنهـا  حوصـله  اصـال  دونـی،  مـی  خـوب  هـم  خـودت  و بخـرم  چیزایی

 .کنه می م حوصله بی

 ایـن  سـرعت  بـه  و شـود،  مـی  م معـذب  حالـت  متوجـه  کـه  داشـت،  ارزش کلـی  برایم        
 .دهد می من به را پیشنهاد

 بلنــد کــه حــالی در او و دهــم مــی تکــان حــرفش تاییــد نشــانه بــه را ســرم لبخنــد بــا        
ــرا دســت اســت شــده، ــرد مــی دســت در هــم م ــارك نیمکــت، روي از و گی  مــی بلنــدم پ

 .کند

 ماشــینتو تــا جــا همــین میــایم، خریــد، از بعــد:گویــد مــی آرامــبخش صــداي همــان بــا        
 .داري بر

 .شوم می منظورش متوجه        

 .گردیم باز بعداینجا و برویم خرید به او ماشین با که است این قصدش        

 .بریم باشه،+        

 .داریم می بر قدم ماشینش طرف به و کشد، می نرم را دستم        
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 .میاورد در حرکت به سرعت با را ماشین او و شویم می ماشین، سوار        

 .بگم بهت چیزي یه خوام می:کامران        

ــه منتظــر         ــه و جــذاب نیمــرخ ب ــره اش مردان ــا و شــوم، مــی خی ــه ســکوتم ب  مــی او ب
 .بزند را ش حرف که فهمانم،

 :گوید می و اندازد می کنجکاوم چهره به نگاهی نیم هم او        

 واقعــا مــن از خشــونت، همــه اون بخــوام، معــذرت ازت اوایــل اون بــراي خــوام، مــی        
 .بود بعید

 آســیب حیــوون یــه حتــی یــا کوچولــو موجــود یــه بــه نداشــتم دوســت حتــی کــه منــی        
 .شدم می تو آزار باعث داشتم حاال برسونم،

 قـول  بـه  بودمـو  دیگـران  حـامی  خـودم  کـه  منـی  ولـی  باشـه،  مسـخره  بـرات  شاید هه،        
 .قصه بده آدم بودم شده حاال میاوردم، در بازي قهرمان معروف

 .کنم سواستفاده عکسا، اون از خواستم، نمی وقت هیچ من        

 .بود خالی تو تهدید یه شبیه، بیشتر        

 .کنم نمی باهاشون کاري وقت هیچ بودم مطمئن قلبم ته که        

 وابسـته  بهـت  مـدت،  ایـن  تـو  کـه  ایـن  بـا  بگـم،  بهـت  کـه  زنـم،  مـی  رو حرفا این حاال        
 تــو تــونم نمــی ولــی دارم، دوســتت و کــردم عــادت بهــت شــدم، عاشــقت گــم نمــی شــدم،

 .دارم نگه خودم پیش مسخره اجبار این با رو
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 عقــده از پــر کــه مــردي مــن، بــا تــونی مــی کــن حســاب، خــودت بــا کــه، اینــه حـرفم         
ــت ــاال و اس ــو ح ــدم رو ت ــودش هم ــی خ ــري م ــونی بینه،حاض ــن و بم ــتی ای ــه و دوس  ادام

 ...بدي

 .نداشتم او از رو ها حرف این توقع واقعا، ماند، می باز دهانم        

 بـر  سـر  عجیـب  حسـی  قلـبم،  مهـاي  تـه  آن و سـوخت  مـی  بـرایش  دلـم  جـورایی  یک        
 .بود آورده

 افسـرده  مـرا  کـه  انگـار  و شـد  مـی  بیشـتر  ندیـدنش  و او بـا  نـزدن  حـرف  بـا  که حسی        
 .ساخت می

 .بودم کرده عادت او به هم من که راستی به        

 .داشتم را او حس به شبیه حسی، هم من        

 .شد می آرام قلبم و زدم می را دلم هاي حرف تمام او پیش        

 ادامــه دوســتی ایــن بــه خواســتم، مــی آري. دانســتم مــی را خــودم جــواب هــم اول از        
 .دهم

 بـه  فقـط  داشـتم  دوسـت  مـن  امـا  شـود،  خـتم  هـیچ  بـه  و باشـد  نتیجـه  بـی  کامال، شاید        
 .نیندازم هم کوچکی نگاه نیم حتی آینده، به نه و گذشته به نه و کنم، فکر حال

 میومــد، بـدم  شــدت بـه  ازت اوایــل،:کـردم  زدن حــرف بـه  شــروع مطمئنـی  صــداي بـا         
 بـد،  امـا .بـدره  منـو  تـا  بـود  اومـده  و نداشـت  فرقـی  هـا  قصـه  تـو  گـرگ  اون بـا  کـه  مـرد  یه
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 نیسـتی  بـدي  نشـون  کنـی  مـی  سـعی  کـه  احساسـی،  بـی  و بـد  آدم اون تـو  فهمیدم، کم کم،
 .کنه می مخفی رو اونا سماجت با که داري وجودت، تو مثبت هاي جنبه کلی و

ــم نمــی          بهــت و بشــه سواســتفاده خوبیهــات از ترســی، مــی شــاید چیــه، دلیلــت دون
 .بشه زده نارو

 مـی  آزار کـه  اونـی  فقـط  بگـذرونی،  روزاتـو  و کنـی  نگـاه  بخـواي  دیـد  ایـن  بـا  اگـر  اما        
 .بود خواهی تو بینه،

 دریـده  گـرگ  همـه  ایـن  میـون  تـا  باشـم  بـد  بایـد  مـنم  و بـدن  همـه  کـه،  فکـر  ایـن  با        
 .نشم

 از گفتــی خــودت از وقتــی ولــی داشــتی، و افکــار ایــن خــودت بــا کــنم، فکــر هــم تــو        
ــی ــه زجرای ــیدي، ک ــته اون کش ــاهري پوس ــک و ظ ــته خش ــد برداش ــود و ش ــت، خ  واقعی

 .داد نشون خودشو

ــه         ــتم، دیگ ــر ازت نتونس ــم متنف ــاید. باش ــون ش ــو چ ــم ت ــل ه ــن مث ــر م ــیده زج  کش
 .بودي دیده سختی زندگی تو بودي،

 .داره خودشو کمیت کدوم هر و نیست یکی ما، هاي سختی درسته حاال        

 . سختیه سختی، اما        

 کننــده کســل زنــدگی ایــن هــاي ثانیــه دارم دوســت کــردم، عــادت تــو بــه مــنم حــاال        
 .نکنم فکر هیچی به و بگذرونم تو با رو
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ــود شــده ســخت اش، چهــره خطــوط         ــخص و ب ــود مش ــا و حســابی ب ــه عمیق  حــرف ب
 .دهد می گوش هایم

 

ــام از بعــد         ــرفم شــدن، تم ــدي ح ــر لبخن ــان روي ب ــوه لب ــش قل ــیند مــی ای ــی و نش  م
 دیگـه  کـه  ایـن  کـردي،  خوشـحالم  چقـدر  حـرف  ایـن  بـا  دونـی،  نمـی  خـانمی،  فـدات :گوید

 .داره ارزش کلی نباشی، من با مسخره اجبار، یه با

 .کردي راحتم که ممنون،        

 رویــش بــه رو بــه بــاره دو و کشــد مــی عمیقــی نفــس، هــایش، حــرف اتمــام از بعــد        
 .برد می باالتر را ماشین سرعت و شد، می خیره

 

 شــوخی بــا مــرا حســابی کــامران، و بــودیم کــردن خریــد درحــال شــب،9 ســاعت تــا        
 .خنداند اش بامزه هاي

 .بودم کرده فراموش را زمان که بودم خوش وي با قدر آن        

 .بود رفته یادم از بهراد مهتر همه از و        

 .کنم چکار باید کنیم، مالقات باهم تنها اگر، دانستم واقعانمی        

 .باشم داشته رفتاري چه او با باید ام خاله دختر شوهر، عنوان به        
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 داشـته  بـر  را ماشـینم  مـن  تـا  رفتـیم  مـی  پـارك  طـرف  بـه  و بـودیم  نشسته ماشین در        
 .برویم خود هاي خانه سمت به کدام هر و

 .خورد می گره کامران نگاه، در نگاهم، ایستد می حرکت، از که ماشین        

 دوسـت  حتـی،  کـه  جـوري  گذشـت،  خـوش  مـن  بـه  واقعـا  امـروز  عزیزم خب:کامران        
 .باشیم باهم بیشتر شه نمی که حیف خب ولی.بشم جدا ازت ندارم

 .کنم می اسکورتت ماشین با منم برو        

 مــی خــودم بیــاي مــا خونــه دم تــا تــو خــوام نمــی واي:گــویم مــی بشــاش، صــورت بــا        
 .خونه برو دیگه، شدي خسته. رم

 خـودت  بـذارم  سـاعت  ایـن  مونـده،  همیـنم :گویـد  مـی  آلـود  اخـم  و جـدي  صـورتی  با        
ــري، ــین دیگــه ب ــزي همچ ــوي رو چی ــن جل ــا؛االن نمــی م ــرد گی ــودم خونس ــی ب ــه ول  دفع
 .دم نمی قول دیگه

 مــی بــر در را وجــودم تمــام شــیرین، حســی و شــوم مــی لــذت غــرق حــرف، ایــن بــا        
 .گیرد

 .باشد نگرانت که باشی، مهم یکی، براي که است بخش لذت خیلی        

 .شود می عجیب نگاهش هم باز و شود می ام خوشحالی متوجه لبخندم از        

ــره هــم چشــمان در         ــین فاصــله کــه کــنم، مــی حــس و شــویم مــی خی  ، صــورتمان ب
 .شود می کمتر ثانیه به ثانیه
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ــه بعــد اي لحظــه و داده قــورت را دهــانم آب بیوفتــد، اســت ممکــن کــه اتفــاقی از          ب
 .کشم می عقب و آیم می خودم

 .برو خب:گوید می تر دلخور و دوزد می من به دلخور را نگاهش        

ــت         ــتم، دوس ــاراحتش نداش ــنم، ن ــا ک ــع ام ــالوه واق ــر ع ــاداتم، ب ــادگی اعتق ــین آم  چن
 .نداشتم را چیزي

 شـدت  بـه  جـورایی  یـک  واقعـا،  کـار  ایـن  و بـودیم  شـده  خـوب  دیگـر  هـم  بـا  تـازه  ما        
 .بود معنی بی و مسخره

ــیانه         ــعی ناش ــی س ــنم، م ــت ک ــت را م حرک ــالی ماس ــنم، م ــی و ک ــویم م ــبخش إ:گ  ب
 خب کامران،

 .کنم می سکوت و مانم می عاجز حرف بقیه دادن ادامه از        

 را دســتم روي اشــاره، انگشــت بــا و گیــرد مــی دســت در را دســتم مهربانانــه، او امــا        
 .کند می نوازش

 باشــه، بخشــش بــه الزم کــه کــردي کــاري ببخشــمت؟مگه بایــد چــی بــراي:کــامران        
 نمــی دلخــور و ناراحــت ســادگیا ایــن بــه مــن کــه کــن، ذهنــت ملکــه ایــنم کوچولــو، خــانم

 .کوچولو جوجه حرفام این از تر کلفت پوست. شم

 !!!کوچولو؟ جوجه+        

 !!کنم؟؟ صدات چی خواي می پس نه. دیگه کوچولویی من به نسبت:کامران        
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 اشــکالی ایــن نبنــد، مــن ریــش بــه دیگــه چیــزاي فقــط، م راضــی جوجــه، بــه همــون+        
 .نداره

 خیــره حرکــت ایــن بــه شــوکه کــه مــن بــه و کشــد مــی ام گونــه بــه دســت خنــده بــا        
 .بینمش نمی من چرا نامرئیه؟؟ ریشات: گوید می ام شده

 مــی فشــار اش ســینه روي بــر دســت بــا و شــم مــی حــرکتش حکمــت متوجــه تــازه        
 .کامی نکنه چیکارت بگم، خدا:گویم می خنده با دهم می ش هول عقب به و آورم

 .روم می ریسه خنده از من و دهد می قلقکم        

 .من بشم گفتنت کامی قربون:کامران        

 مــن، بشــم، هــات خنــده قربــون:دهــد مــی ادامــه و زنــد مــی لبخنــدي هــام، خنــده بــه        
 .برام بخند همیشه!جان

 مـی  داغ ام گونـه  بیـایم  خـود  بـه  تـا  مـن  و.شـویم  مـی  آرام دو، هـر  دقیقـه  چند از بعد        
 .شود

 مــی بیــرون ماشــین از و کــنم مــی خــداحافظی تنــد تنــد، حرکــت، ایــن از دســتپاچه،        
 .ببندم هایش خنده روي بر را گوشم کنم، می سعی و آیم

 .میاورمش در حرکت به و شوم می م ماشین سوار چطور فهمم نمی        

 فکــرم تمــام راننــدگی، طــول در مــن و کنــد مــی همراهــی مــرا خانــه دم تــا کــامران و        
 .است ام گونه روي بر کامران نرم، بوسه به
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 در رضــا احمــد ماشــین چــون هــم مــن، و کنــد مــی خــداحافظی مــن از بــوقی تــک بــا        
 .کنم پارك کوچه در را م ماشین شوم، می مجبور است شده پارك حیاط

 .کنم می باز را خانه در کلید، با و کنم می قفل را ماشین        

 .ارزید می شدن شاکی این ولی شد، خواهد شاکی بازهم پدر دانم می        

 سـبکبال  و بـود  شـده  فرامـوش  تقریبـا  بـودن  کـامران  پـیش  بـا  هـایم،  غـم  تمـام  چون        
 .بودم شده

 مــی مــرا جــا از صــدایی گــذارم، مــی حیــاط کــف، هــاي ســرامیک روي بــر را پــایم تــا        
 .پراند

 !بودي؟ کجا:_        

 و گــردم مــی بــر اســت زده را حــرف ایــن کــه بهــراد، طــرف بــه گشــاد چشــمهایی بــا        
 .فرستم می لعنت ش رویی پر همه این به دل در

 ربطـی  شـما  بـه :گـویم  مـی  اسـت  غریـب  هـم  خـودم  بـراي  کـه  لحنی با و کنم می اخم        
 !احمدي؟ آقاي داره،

 .دارد نفرت بیاورم زبان بر را ش فامیلی که، این از چقدر دانم می        

 .شوم می متوجه ش اخم پر صورت و کرده گره هاي از،مشت را این و        

 مــی لطیفــی لحــن بــا بعــد و جاســت پــابر ثانیــه چنــد فقــط او، هــاي حالــت ایــن ولــی،        
 !!عروسکم شه می مربوط من به تو چیز همه:گوید
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 .کنم می اخم هم بعد و ماند می باز وقاحتش، همه این از دهانم،        

 !اینجایی؟ دونه می آنا+        

 !بدونه؟ باید مگه:بهراد        

 .بدونه باید زنت، باالخره:گویم می آمیز کنایه        

 !داشتی؟ آرزوهایی چه که یادته        

 !!نیست زنم اون:غرد می خشم از پر        

ــت         ــا دارم دوس ــت ب ــم دس ــر محک ــورت ب ــوبم، ش ص ــف بک ــه حی ــی ک ــتم، نم  خواس
 .شود فاش او، منو بین گذشته رابطه

 .ام بوده فطرتی پست آدم چه عاشق من. شوم می امید، نا خودم از،        

 !دونستی؟ می فطرتی پست خیلی+        

ــد         ــی لبخن ــی وقیح ــد م ــه،:زن ــزم ن ــی عزی ــتم، نم ــی دونس ــب ول ــه االن خ ــی، ک  گفت
 .هستم فطرتی پست چه که فهمیدم

ــک عصــبانیت، از         ــود نزدی ــوران ب ــنم، ف ــا ک ــه ام ــختی ب ــوي س ــودم جل ــو را خ  گرفتم
 اســیر را م دســت کــه کــنم عبــور کنــارش از خواســتم بــدهم، را ش جــواب کــه آن بــدون

 !!نشده تموم م حرف خانمی کجا:کرد
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 مــی کشــمو مــی بیــرون دســتش، از ســرعت بــه را م دســت هــا، گرفتــه بــرق ماننــد        
 !!!آشغال نزن من به کثیفتو دست:غرم

 نظــر بــودي، م عاشــق کــه هــا موقــع اون!!شــد؟ کثیــف مــن دســت حــاال چیــه،:بهــراد        
 !هوم؟ گرفتی، می دستمو خودت و داشتیو دیگه

 و بــودم شــده پســتی آدم همچــین، عاشــق کــه فرســتم مــی لعنــت را خــود هــم بــاز و        
ــنم، مــی شــکر رو خــدا دل در ــر کــه ک ــه زودت ــان، رابط ــام یم ــه و شــد تم ــامی ســر ب  انج

 .نرسید

 نمــی  دیگــه!بهــراد؟  شــدي تبــدیل  هســتی، کــه  آشــغالی ایــن  بــه وقتــه  چنــد+        
 .شناسمت

ــا بیشــتر م ســخن ایــن روي         ــود، خــودم ب ــا ب ــه کــی واقع ــن ب  هســت کــه آشــغالی ای
 .بود شده تبدیل

 .دیدم نمی که بودم کور من و بود آدم همین اول، از هم شاید        

 .شوند می کور عاشق هاي آدم گفتند، می راست پس،        

 .نبودم مستثنی قاعده این از هم من        

 .پراندمان جا از رضا احمد صداي که بدهد، را جوابم خواست        

 !!صدا سرو بی چه!رسیدي؟ کی!!!بخیر رسیدن به به،:احمدرضا        
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 کـه،  اي قیافـه  بـا  کـه  رضـا  احمـد  سـمت  بـه  و دهـم  مـی  قـورت  ترس با را دهانم آب        
ــی حــدس توانســتی نمــی ــه در بزن ــت چ ــه هســت، حال ــا ب ــره م ــده خی ــود ش ــاهرا، و. ب  ظ

 .بود من طرف از جواب، منتظر

 مـــی اســـت محســـوس کـــامال آن در لـــرزش کـــه، صـــدایی بـــا و شـــوم مـــی هـــول        
 ســالمو کــردیم شــروع اوم، و دیــدم و بهــراد آقــا کــه إ رســیدم، االن همــین ســالم،:گــویم
 .پرسی احوال

 !داخل بیاید دیگه شد، تموم پرسیتون احوال، خوبه،:احمدرضا        

 از خــواهم مــی تــا و کــنم مــی پاتنــد احمدرضــا ســمت بــه خواســته خــدا از هــم مــن        
 هـم  بـا  بعـدا  بایـد  تـو،  منـو :بـرد  مـی  سـکته  مـرز  تـا  منـو  آرامـش  صداي کنم، عبور کنارش

 .الهه بزنیم حرف

 .زند می بیرون دهانم از قلبم کردم، می حس        

 .بود شده، بهراد، منو بین هاي حرف متوجه، حتما خدا        

        ++++ 

 .ام انداخته پایین را سرم و ام نشسته رضا احمد جلوي،        

ــه شــوم روز آن از روز دو         ــراد، ک ــا به ــن ب ــرف م ــم بعــد و گــذرد مــی زده ح ــه ه  ک
 .زدنمان حرف براي رستوران به رضا احمد دوستانه چندان، نه دعوت

 .مطلب اصل سر رم می پس نیستم رفتن حاشیه اهل،:احمدرضا        
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ــو حرفــاي         ــتم شــنیدم، و نــامرد اون و ت ــن از رو آنــا اول خواس  منصــرف ازدواج ای
 .شه می نابود که هست عاشق اونقدر دونم می ولی کنم،

 چــی بهــراد و بین،تــو دونــم نمــی مــن بــزنم، حــرف خــودت بــا گــرفتم تصــمیم پــس        
 هسـتیم،  خونتـون  تـو  مـا  کـه  وقتـی  تـا  خـوام  مـی  ازت فقـط  داشـتید  اي رابطه چه و گذشته
 .کنی اجتناب باهاش برخوردي هر، از و نشی همکالم باهاش

 مــی مـن  مـورد  در هــایی فکـر  چـه  کـه  بــود، معلـوم  نگـاهش  طــرز از خـورد،  بـر  بهـم         
 .کند

 !بود؟ شناخته اینطور مرا یعنی، هه        

ــه دختــري         ــدگی خواهــد، مــی کــه کــن، خــراب خان ــر را اش زن ــه روي ب  هــاي ویران
 .نهد بنا دیگر کس زندگی،

 .باشد اش زندگی آدم ترین مهم و بهترین هم فرد آن، و        

 صــداي بــا کنمــو مــی نگــاه رود مــی طفــره مــن بــه کــردن نگــاه از کــه او بــه دلخــور        
 !!رضا احمد کن نگاهم،:گویم می آرامی

 !!بزن حرفتو:احمدرضا        

 کنی؟ نگاه چشمام تو نیستی حاضر حتی که میاد، بدت من از انقدر یعنی+        

 لـرزانم،  صـداي  کـه  دانـم  مـی  و آوردم زبـان  بـر  را هـا  حـرف  ایـن  سـنگین،  بغضـی  با        
 .است خرابم حال گواه
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 .شود می م خیره جدي و کند می بلند را سرش حرفم اتمام از بعد        

 !!رضا احمد نیست کنی می فکر بهم راجع که چیزي اون+        

 .الهه کنم، نمی تو مورد در فکري هیچ من:احمدرضا        

 .شنوم می وضوح به را قلبم شکستن صداي        

 .باشد داشته را افکار این من مورد در خواهم، نمی        

 هــیچ مــن بشــود، متوجــه تــا بگــویم او بــه صــادقانه را چیــز همــه گیــرم، مــی تصــمیم        
 .ندارم بدي قصد

 . نکند دریغ من از رحمی بی با را مهربانش نگاه دوباره تا        

 

ــا ســیر از را مــاجرا همــه         ــاز، ت ــدون و پی  مــی تعریــف بــرایش کاســتی، و کــم هــیچ ب
 .دهد می گوش هایم حرف به دقت با و سکوت در هم، او کنمو

 شــده تــر نــرم کمــی نگــاهش، کــه کــنم مــی حــس هــام حــرف شــدن، تمــام از بعــد        
 .است

. بگیـره  سـر  ازدواج ایـن  ذاشـتم  نمـی  بـود  اگـه،  مـن  بـه :گویـد  مـی  آرامـی  صداي با و        
 .غلط کار کدوم و درسته کار کدوم دونم نمی کامال،گیجم، هم االن

 قــدیم ایــام یــاد و کــرده هندســتون یــاد فــیلش تــازه بهــراد آقــا معلــوم، قــرار از ولــی        
 .افتاده
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 تـرك  رو تـو  خـودش  وقتـی  تـو،  گفتـه  بـه  کـه  گـذره  مـی  چـی  مغـزش  تـو  دونم نمی        
 .چرته کامال حرفا این عمال دوستیتون، زمینه پیش و کرده

 االن کـه  رفتـارایی،  ایـن  مـنم  بـراي  میـوفتم،  کـه  هـا  موقـع  اون یـاد .بـدترم  مـن  بخدا+        
 .ست مسخره ده می نشون خودش از

 از نــدارم دوســت.بگیــره آروم چیــز همــه کــه شــه مــی باعــث، دوري فقــط:احمدرضــا        
 از دارم اطمینــان بشــه، متوجــه رو مســئله ایــن آناراگــه بفهمــه، چیــزي کســی موضــوع ایــن
 .ره می بین

 تــا خــواي مــی اصــال کــنم، چیکــار دیگــه دونــم نمــی مــن خــدایا، واي:گــم مــی نگــران        
 همینــت:گفــت دوستام؟عصــبی از یکــی پــیش بــرم مــن هســتید مــا خونــه شــما کــه وقتــی
 .نزن هم ش حرف اصال. غریبه یه پیش بري و کنی ول خودتونو خونه مونده

 مــی خونتــون از و کــنم مــی ریســت و راســت زودتــر هرچــه رو هــا کــار خــودم مــن        
 .ریم

 بگــم چــی دونــم نمــی احمدرضــا، ام شــرمنده واقعــا:انــداختم پــایین ســرمو متاســف        
 .اصال

ــنم کــن، بلنــد ســرتو:گفــت مهربــان صــدایی بــا         ــو کــن نگــاهش.ببی  انگــار خــدا رو ت
 .عجوالنم قضاوت خاطر به بدهکارم، بهت خواهی عذر یه خودمم من!! توإ تقصیر

 .دهد می را جوابم لبخندي با هم او و زنم می لبخند خجول        
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 .افتد می میز روي نخوره دست غذاهاي به نگاهم،        

 .بود شده سرد غذا حال و بودیم کرده صحبت فقط غذا دادن سفارش از بعد        

        **** 

 بــا روشــکر خــدا امــا شــود صــحبت هــم مــن بــا کــرد ســعی بهــراد هــم، بــار چنــدین        
 .نیفتاد اتفاق این من، هاي فرار و احمدرضا کمک،

 بــه و دادنــد انجــام را خــود کارهــاي ســرعت بــه گفــت مــی احمدرضــا کــه، همــانطور        
 .کردند مکان نقل خودشان جدید خانه

 اگــر،روي کــه اي گونــه بــه بــود شــده نزدیــک بهــم خیلــی نیــز، کــامران منــو رابطــه        
 .ام کرده گم را چیزي کردم می حس شنیدم نمی را صدایش

 .گذاشت نمی تر فرا را پایش و کرد نمی سواستفاده من، اعتماد از هم او        

 بــود، دیگــر دومــاه کــه اش عروســی خریــد بــه خــانوادش، و آنــا بــا بــود قــرار امــروز        
 .برویم

 .افتاد خواهد بدي اتفاق کردم می حس و داشتم عجیبی دلشوره        

 .کردم می بزرگ رو چیز همه الکی هم شاید دونم نمی        

 از و کــردم بـاز  اتــاقو درب اتـاق،  کــل بـه  اجمــالی نگـاه  بــا و شـدم  بلنــد تخـت  روي از        
 .اومدم بیرون اتاق
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 ســرکار از هــم وقتــی و بــودم شــده گیــر گوشــه دوبــاره خالــه خــانواده رفــتن از بعــد        
 .گذروندم می اتاقم تو وقتمو گشتم، می بر

ــوجهم آشــپزخونه، از صــدایی         ــب را ت ــرد جل ــه مــن و ک ــرف ب ــپزخانه، ط ــو آش  راهم
 .کردم کج

    

 )کنه می مالقات رو الهه سال دو از بعد بار اولین براي که وقتی(بهراد زبان از        

 .بشیند زمین روي تا بودم منتظر و بودم نشسته هواپیما تو        

 

 .کردم م مچی ساعت بند را نگاهم        

 !!دیدمش می شاید و گشتم، می بر ایران به دوسال از بعد        

 .کردم می جدا او از را خودم پیشرفت یک، خاطر به نباید، هم اول از        

 .بزنم تفاوتی بی به را خودم تا بود آور عذاب برایم خیلی،        

 بــرایم کــه کســی کــه کــنم تظــاهر تــر مهــم همــه از و کــنم دور عشــقم از را خــودم        
 .ندارم دوست را است عزیزترین

 مــرا کــه مشــکالتی هــم بعــد و آوردم، مــی خــاطر بــه را تلــخ جــدایی آن، هــم هنــوز        
 کـرده  مهـاجرت  ترکیـه  بـه  دار آب و نـان  شـغلی  بـراي  کـه  ایـن  از و انـداخت  پـا  از تقریبا
 .بودم شده پشیمان شدت به بودم،
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 .غرق ها گذشته در و شوم می خیره جلو صندلی به        

 :پیش سال دو به بک فلش        

 .هستم شرکت کارهاي گیر در تاپ، لپ با و ام نشسته خواب اتاق تو        

 ســپرده شــرکت بــه زیــادي هــاي طراحــی و شــده شــلوغ ســرم حســابی روزهــا ایــن        
 .بدهیم تحویل را آن وقت اسرع در باید هم ما و شه، می

 مـی  جـدا  تـاپ  لـپ  از را م دردنـاك  گـردن  وقفـه،  بـی  کـردن  کـار  سـاعت  سه از بعد        
 .افتد می دیوار روي ساعت به نگاهم، کنمو

 مهلــت ســاعتی چهــار کــار تحویــل بــراي مــن و دهــد مــی نشــان را ظهــر از بعــد پــنج        
 .دارم

 بـا  و گـردانم  مـی  بـر  کنسـول  میـز  سـمت  بـه  را سـرم  همـراهم  تلفـن  زنـگ  صـداي  با        
 .دارم می بر را تلفن و روم می میز سمت به بلند هاي قدم

 .نشیند می لبم روي بر لبخندي الهه، اسم دیدن با        

ــا شــد مــی مگــر بــودم عاشــقش         ــداي شــنیدن و وي بــا زدن حــرف ب  و زنانــه ص
 .نیایم شوق به زیبایش

 

 جانم؟:دهم می فشار را سبز دکمه لبخندي با        
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 ي،ڗانــر همــه ایــن از هــم مــن و شــود مــی انــداز طنــین گوشــم در زیبــایش صــداي        
 .شوم می سرحال

 !خوبی؟ آقایی سالم،:الهه        

 !چطوري؟ تو خوبم من خانمی، ماهت روي به سالم+        

 !باشم؟ بد و بشنومم دوستمو بهترین صداي شه می مگه:الهه        

ــا         ــن ب ــرف ای ــره ح ــی درهــم ام چه ــودم و شــود م ــی لعنــت را خ ــه کــنم م ــل ک  اوای
 رابطــه و بــود خــواهیم ســاده دوســتی فقــط او منــو کــه کــردم گوشــزد او بــه مــان، دوســتی

 .رفت نخواهد فراتر نیز مان

ــه داشــتم دوســت         ــقم ب ــنم، اعتــراف عش ــا ک ــن کــه حیــف ام ــی غــرور ای ــد لعنت  مانن
 .کرد می جلوگیري کار این از و بود بسته را پایم دستو نامرئی زنجیري

ــا         ــی، ب ــی مکث ــویم م ــه:گ ــه بل ــه دیگ ــی مگ ــه م ــو ش ــته من ــی داش ــت و باش ــد حال  ب
 .درصد یه کن فکر!!باشه؟

 .زنم می لبخند و شنوم می را شیرینش هاي خنده صداي        

 .دهم می گوش صدایش به دارم می بر قدم م اتاق پنجره طرف به حالی در        

ــه         ــاد،:اله ــه اعتم ــت ب ــا از نفس ــو پهن ــق ت ــه. م حل ــودش چ ــل م خ ــی تحوی ــره م  گی
 .خان خودشیفته
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 نباشــه کســی وقتــی:گــویم مــی و دوزم مــی تهــران گرفتــه دود آســمان بــه، را نگــاهم        
 !!دیگه بیاري در بازي خودشیفته ناچاري خب کنه تعریف ازت

 !!هستما خوبی ممدوح!!کنم؟؟ تعریف ازت من خواي می آخی جان، اي:الهه        

 خوندي؟ دبیرستانتو درسی، کتاب زنی، می حرف ادبی چه ممدوح، اوهوع،+        

ــداي         ــده ص ــد ش آرام خن ــی بلن ــود م ــه اي:ش ــین ی ــزي، همچ ــاال چی ــال ح ــن بیخی  ای
 حوصلمم دارمو خالی وقت من بگم بهت خواستم می ،حرفا

 !بام؟ بریم هستی پایه رفته سر بدجور        

 .بیندازم زمین را او حرف وقت، هیچ ندارم دوست. شوم می ناراحت        

 تــوانم نمــی بــدهمو، تحویــل دیگــر چهارســاعت تــا رو هــا طــرح ایــن حتمــا بایــد امــا        
 .بیندازم گوش پشت

 شــلوغه ســرم حســابی امــروز ام شــرمنده عزیــزم:دادم جــواب اي گرفتــه صــداي بــا        
 !گلم؟ اوکی ببرمت، خواست دلت که هرجا فردا دم، می مردونه قول ولی

 جــان بهـراد  نــداره، عیـب :گویـد  مــی سـت  قرنـی  ماننــد مـن  بـراي  کــه مکثـی،  از بعـد         
 .دور دور ببریم باید فردا پس باشه.شرمنده دشمنت!باشی؟ شرمنده چرا

 .اندازم می را پرده و روم، می کنار پنجره جلوي از و زنم می لبخند        

 .عزیزدلم فدات+        
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 .شود می سکوت همزمان        

 .ایم آورده کم حرف هردویمان انگار        

ــر در         ــم، آخ ــود ه ــکوت وي خ ــی را س ــکند م ــی و ش ــد م ــراد:گوی ــان به ــبخش ج  ب
 تــا کــنم درســت کیــک یــه خــودم واســه بـرم  مــنم بــرس، کــارت بــه بــرو. شــدم مزاحمـت 

 .شه گرم سرم بشمو مشغول

 شـــکالتی کیـــک اون از جـــان اي. دونـــی مــی  خـــوب هـــم خـــودت مراحمـــی تــو +        
 کـه  بـودي  داده قـول  و نکـردي،  درسـت  بـرام  بیشـتر  بـار  یـه  هـا  نـره  یـادت !ها؟ خوشمزه

 .کردیا فراموش کل به که انگار ولی پزي، می برام دیگه بار یه

 !!نمیره یادم من باشه یادت اما        

 .شم نمی شما قوي حافظه منکر من بلــــه،:الهه        

 .پزم می. هست یادم نباش نگران        

 .گل دختر آفرین+        

 .فردا تا خداحافظ فعال پس قربانت:الهه        

 فعال. عزیزم باش خودت مواظب+        

 

 م تلفــن ، کــرده حرکــت کنســولی میــز ســمت بــه دوبــاره کنمــو مــی قطــع را گوشــی        
 .گذارم می میز روي بر را
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 .شوم می ها نقشه طراحی مشغول سخت دوباره و نشینم می تاپ لپ پشت        

      

 خشــک بــدنم تمــام کــنم مــی بلنــد ســر وقتــی و گــذرد مــی کنــدي بــه ســاعت چهــار        
 .است شده

 .دهم می مالش را م گردن دست، کف با و دهم می م گردن به تکانی        

 طــرف از و ســخت و فشــرده کارهــاي ایــن.ام کــرده جــا بــه جــا را کــوهی کــه انگــار        
 نداشــتم اي عالقـه  دیگــر و بـود  کــرده م دلسـرد  ش قبــول قابـل  چنــدان نـه  حقــوق دیگـر، 

 .رفتم نمی سرکار به اولیه شوق و شور با و

 .بودم سازش به مجبور دیگر، بود زندگی خب ولی        

 دســت بــا و کــنم زیــاد را انــدازم پــس تــا کــردم مــی را م تــالش تمــام هــم طرفــی از        
 .بروم عزیزترینم خواستگاري به پر

ــا نقشــه         ــل را ه ــی فلــش داخ ــزم م ــد و ری ــردن، خــاموش از بع ــپ ک ــاپ ل  روي از ت
 .شوم می بلند صندلی

 کوچــک خانـه  هـال  بـه  و دارم مـی  بـر  دســت یـک  بـا  صـندلی  پشـت  از هـم  را م کـت         
 .روم می ام مجردي و

 .کنم می زندگی تنها و شده جدا ام خانواده از که است سال سه        
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ــه         ــه روي روب ــزرگ آیین ــدي و ب ــه ق ــال در ک ــود ه ــی دارد وج ــاهی و روم م ــه نگ  ب
 .اندازم می خودم

 .کنم می تن به را م کت و کرده مرتب را م رنگ لیمویی پیراهن        

 .زنم می باال ها آن و کرده فرو موهایم داخل وار شونه را م دست یک        

 .کنند می خوش جا ام پیشانی روي بر لجوجانه طره چند اما        

 حالــت بــی مــانیتور بــه طــوالنی کــردن نگــاه و زیــاد خســتگی از کــه هــایم چشــم بــه        
 .بزنم لبخند کنم می سعی دوزمو می چشم است شده

 .نیستم موفق هم چندان زیادم خستگی به توجه با اما        

 .دارم می بر قدم هال درب طرف به کنمو می آیینه از دل        

 .اندازم می ماشین درون را خودم کنمو می باز را ماشین درب        

ــت اي         ــه لعن ــار ب ــت یاش ــمیمی دوس ــه ام ص ــیس ک ــرکت رئ ــز ش ــت نی ــو و هس  من
 .اند گرفته وي از را صبح انگار.بدهم تحویل را ها کار شب موقع کرده،این مجبور

 .شود می کنده جا از ماشین و زنم می استارت آیینه، کردن تنظیم از بعد        

 .شوم می خیره هاست نقشه کردن زیرو حال در دقت با که یاشار به        
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 بــدون کــه بــود کــرده لطــف هــم واقعـا  و اســت، مــن دوســت بچگــی از تقریبــا یاشـار         
ــود، رســیده ارث او بــه پــدرش از کــه ش شــرکت در مــرا کــاري ســابقه هــیچ  اســتخدام ب
 .بودم او مدیون داشتم عمر تا.بود کرده

 .بود تر جربزه با و تر مرد ساالنش و همسن به نسبت که بود ساله28 پسري        

 منتظــر همــه واقعــا.بــود داده نجــات ورشکســتگی از درایــت و ذکــاوت بــا را شــرکت        
ــان ــد شــرکت پای ــا بودن ــا ام ــه کــاري آن ب ــرده یاشــار ک ــود ک ــده زده شــگفت همــه ب  ش
 .بودند

 مـی  مـارك  و شـیک  هـاي  لبـاس  همیشـه  بود،کـه  چهارشـانه  و بلنـد  قـد  پسـري  یاشار        
 .کرد می مدهوش را همه قیمتش گران و خوشبو عطر بوي و پوشید

ــه تیشــرتی رنگــو مشــکی اســپرت انداختم،شــلوار او بــه دیگــر نگــاهی          آبــی رنــگ ب
 .داشت تن به آسمانی

ــگ قهــوه موهــاي         ــدل را ش رن ــه م ــاه اي خام ــود کــرده کوت ــن و ب ــدل ای ــابی م  حس
 .بود کرده تر جذاب را اش مردانه و کشیده صورت

 .کرد می وارسی را ها نقشه دقت با و بود خونسرد اوقات اکثر مثل اش چهره        

 .دوخت چشم بودم گرفته نظرش زیر که من به و آورد باال را سرش        

 خوشــحالم گرفــت، ازش ایــرادي کــوچکترین شــه نمــی عــالی، همیشــه مثــل:یاشــار        
 .هستی شرکت هاي مهندس از یکی که
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 .کنم می سپر سینه غرور پر و شوم می خوشحال تعریف این از        

 .تعریفت از مرسی+        

ــدي نیمچــه         ــد مــی لبخن ــال دیگــه خــب،:زن  حــالم داره دیگــه واقعــا.بشــیم کــار بیخی
 .خوره می بهم

 .گذارم می اش شانه روي دست        

 چطــور کــار ت معشــوقه گــم مــی کــه مــن!  زنــی؟؟ مــی حرفــو ایــن کــه تــویی ایــن+        
 !!بشی؟؟ ش بیخیال خواي می

 . باشه کار م معشوقه که باشم سلیقه بی باید: کند می ام حواله گردنی پس        

 .کشن می زده اي ضربه جاي دست        

 .جدیدا ها ره می هرز خیلی دستت+        

ــه         ــده ب ــا اي خن ــد مــی اکتف ــداي.کن ــادرش ص ــه ســکوت در را م ــده وجــود ب ــی آم  م
 .بشینید من پیش بیاید! پسرا؟ کجایید:شنویم

 .ست تنها هم مامان. بریم پاشو،رفیق:دهد می سرتکان یاشار        

 .شوم می بلند یاشار با همراه صنذلی روي از و گویم می اي باشه        

 طرحــی بــا و رنــگ اي ســرمه هــاي دیــواري کاغــذ.بــود لــوکس و بــزرگ یاشــار اتــاق        
 .داشت قرار اتاق باالي درست که اي نفره دو بزرگ ؛تخت شیک
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 ســن ایــن در و ســت ســاله پنجــاه زنــی کــه یاشــار مــادر و شــویم مــی خــارج اتــاق از        
 .بینیم می تلویزیون روي روبه مبل روي بر را بود شده ساله هفتاد پیرزنی مانند

 مـی  فکـر  اوقـات  بعضـی  و بـود  آمـده  در روز ایـن  بـه  پـدرش  مـرگ  از بعـد  وي مادر        
 .ندارد تفاوتی هیچ ها مرده با کردم

 قابــل حــد زیــاداز اش پریــده رنــگ روح بــی صــورت و ســفیدش دســت یــک موهـاي         
 .بود دلسوزي و ترحم

 

 .نشستیم مادرش کنار دونفره، مبل یک روي یاشار با همراه        

 موفــق چنــدان امــا بزنــد، لبخنــد کــرد ســعی و انــداخت مــن بــه نگــاهی یاشــار مــادر        
 .گرفت شکل ش لب روي پوزخند یک، بیشتر و نبود

 !جوان؟ پسر خبر چه:مادریاشار        

 .ندارم خبري این جز.شهسواري خانم، سالمتی+        

 .جان پسر باشی سالمت همیشه انشااهللا:شهسواري خانم        

 .کردم سکوت و زدم لبخندي        

 .بود شب نیمه1 انداختم ساعت به نگاه        

 خــود خانــه بــه تــر ســریع داشــتم دوســت و نبــودم بنــد پاهــایم يرو دیگــر کــه مــن        
 .بخوابم سیر دل یک و ببرم پناه
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 .نداشتند خواب پسر و مادر این انگار، اما        

ــادر،         ــار م ــه یاش ــب ک ــوگواري در هرش ــر س ــت از همس ــه دس ــک اش رفت  مــی اش
 .کرد می سرگرم شرکت کار به را خود هم یاشار و ریخت

 دارم کــه خونــه بــرم دیگــه مــن جــان یاشــار دیگــه خــب:گفــتم و یاشــار بــه کــردم رو        
 .افتم می پا از

ــاال، بمــون:گفــت شهســواري خــانم بدهــد را جــوابم کــه ایــن از قبــل          خــواد نمــی ح
 .بري

 نمـی  خـوابم  خانـه،  از غیـر  جـایی  هـم  خـودم  و بمـونم  کـه  نگفـت  رغبـت  میـل  با اصال        
 .برد

 هـم  زیـادي  کـه  مخصوصـا  ره، نمـی  خـوابم  خـودم  خونـه  جـز  جـاي  امـا  خانم ممنون+        
 .ام خسته

 .کم زمان و فشرده کار همه این واقعا داري حق:یاشار        

 .اینجا کشوندمت شب موقع این ام شرمنده و داداش برو        

ــرفش دل در         ــدیق را ح ــردم تص ــا ک ــی واقع ــت نم ــن توانس ــار ای ــبح را ک ــن از ص  م
 !بخواهد؟

 .رفیق شرمنده دشمنت+        

 .خواست بر جا از من با همزمان هم یاشار. شدم بلند جا از گفتمو        
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 .نبود دنیا این در که انگار مادرش اما        

 بــه فقــط حـال  و بــود مــن بـا  صــحبت حــال در پـیش  دقیقــه چتــد کـه  انگــار، نــه انگـار         
 .زد نمی هم وپلک بود شده خیره تلویزیون

 بعــد و نشســت ام شــانه روي بــر یاشــار دســت کــه کــنم، خــداحافظی وي از خواســتم        
 .نگویم چیزي که زد لب هم

 کیــف برداشــتن، و کــتم پوشــیدن از بعــد و دادم تکــان و ســرم فهمیــدن، نشــانه بــه        
 .کردیم حرکت خروجی درب طرف به ام دستی

 .ایستادم رسیدیم که حیاط به        

 !تو برو دیگه خب+        

 !میام باهات در دم تا:یاشار        

 .رم می خودم من باش داشته مادرتو هواي تو برو جان یاشار کاریه چه+        

 ...آخه:یاشار        

 دیگه برو نداریم آخه+        

 تکــان دســت خــداحافظی نشــانه بــه کــه ایــن از بعــد و دادم هــولش خانــه طــرف بــه        
 .شدم خارج خانه از دادم

 .بخوابم سیر دل یک و برسم خانه به سریع، داشتم دوست        
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 وســط همانجــا شــد، مــی اگــر کــه بــودم کشــیده خــوابی کــم قــدر آن روز چنــد ایــن        
 .شدم می هوش بی و افتادم می دراز به دراز خیابان

 .شدم سوار و کردم باز ریموت با را اتومبیلم درب        

 .انداختم نگاهی خودم به آینه از کنم روشن را ماشین اینکه، از قبل        

 .بود شده خون رنگ به چشمانم سفیدي و بود شده کدر صورتم        

ــر         ــم نگــاهی اگ ــی خــودم بــه ه ــدیدي ســوزش از انــداختم نم  گریبــانگیر کــه ش
 . است شده وضعی چه چشمانم شدم می متوجه بود شده چشمانم

 

ــالش را چشــمانم         ــا دادم م ــوزش از ت ــه بشــود کــم آن س ــدکی ک ــوثر هــم ان ــع م  واق
 .شد

ــه         ــیم را آیین ــردم تنظ ــین و ک ــه را ماش ــت ب ــت آوردم، در حرک ــتم دوس ــریع داش  س
 آرامشم، منبع به تر

 .برسم ام خانه یعنی        

ــد         ــع از بع ــاعت رب ــدگی س ــیدمو رانن ــالی در رس ــینم درب ح ــاز را ماش ــی ب ــردم م  ک
 .کشیدم اي آسوده نفس

 .بود رانندگی همین کرد می ام عصبی و خسته که چیزي تنها        

 .ام کرده جا به جا را کوهی که انگار        
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 .کردم قفل را ورودي درب شدمو خانه وارد ماشین درب بستن از بعد        

 .بود الزم موارد این، بیشتر امنیت براي        

 .کنم رعایت را اصول این که بود عقل شرط خب اما نبودم ترسویی آدم        

 کردم نگاهی را خانه دور تا دور        

 .شدم اذیت بابتش هم، چقدر بودمو خریده قرض کلی با را خانه این        

 .کردن زندگی تنها این ارزید، می خوردي اعصاب همه آن به حال اما        

 خمـی  و پـیچ  بـدون  و سـاده  هـال  بـود،  بزرگـی  چنـدان  نـه  و کوچـک  چنـدان  نـه  خانه        
 .داشت

 کابیــت و پارکــت کــف بــا نقلــی آشــپزخانه یــک شــکل،و مســتطیلی ســاده هــال یــک        
 .اف دي ام هاي

 .داضشت وجود اتاق گوشه در کمد دو و بود شکل مربعی که هم خواب اتاق        

 همــین بـه  قبـل  از البتـه  کـه  بـود  اي سـورمه  و سـفید  هـاي  رنـگ  بـه  خـواب  اتـاق  تـم،         
 .نبردم آن در دستی هیچ من و بود شکل

 .کردم پرت ورودي درب دم مبل روي طور همان و کندم تنم از را کتم        

 .نباشم خانه مرتبی فکر به که بودم خسته قدر آن        

 .کردم تعویض رنگی مشکی خانگی شلوار با را شلوارم و شدم اتاقم وارد        
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ــم تیشــرتی         ــو داخــل از ه ــاس کش ــایم لب ــد و برداشــتم ه ــاموش و پوشــیدنش بع  خ
 .کشیدم دراز تخت روي اتاق، المپ کردن

 دادم، مــی فشــار هــم روي محکــم را هــایم چشــم و زدم مــی غلــت هــم هرچقــدر امــا        
 .برد نمی خوابم

 هــم حــال و بــرد نمــی خــوابم بــودم خســته خیلــی وقتــی ام همیشــگی مشــکل لعنتــی        
 از

 .بود گذشته هم شب نیمه دو        

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر مختلف مسائل به انقدر        

 کــه آن بــدون حــرص بــا و دادم تکــان عصــبی ســرمو تلفــنم گوشــی زنــگ صــداي بــا        
 .خوابیدم هم باز کردمو قطع را تلفن بکنم توجهی مخاطب به

 .بود حرفا این از تر سمج تلفن پشت شخص اما        

 . کرد ام کالفه و زد زنگ دوباره تلفن شدن قطع از بعد بالفاصله چون        

 

 الو؟+        

 هستی؟ گوري کدوم کنه،بهراد خدالعنتت:یاشار        

ــا         ــنیدن ب ــداي ش ــار ص ــا از یاش ــدم ج ــالی و پری ــه درح ــودم دور ک ــی خ ــدم م  چرخی
 .موندم خواب پسر ام خونه:دادم جواب



161 
 

 بودم، آن اصلی اعضاي از یکی هم من مثال که داشتیم مهمی جلسه امروز        

ــا         ــري ام ــري درگی ــب فک ــواس دیش ــرایم ح ــود نگذاشــته ب ــه اصــال و ب ــرم ب ــم فک  ه
 .کنم تنظیم را ساعتم نکرد خطور

ــارباخنده         ــت یاش ــی:گف ــانس یعن ــا ش ــا آوردی ــونم این ــاخیر خودش ــتن، ت ــالع داش  اط
 .کنیم کنسل و امروز و نمیان که دادن

 بگی؟ اول از مردي می:توپیدم حرص با        

ــار         ــه:یاش ــن ذره ی ــون ای ــرات تک ــود الزم ب ــه ب ــن از ک ــالی ای ــاي در بیخی ــانس.بی  ش
 .کردم می اخراجت وگرنه آوردي

 کنــد مــی اخــراج بگویــد اگــر یاشــار و نیســت شــوخی یــک ایــن دونســتم مــی مــن و        
 .کند می را اینکار واقعا

 .کنه لعنتت خدا+        

 .کردم قطع را تلفن وي به توجه بی من و خندید        

 بعــد، روز بــه جلســه کــه کــردم شــکر را خــدا و بکشــم راحتــی نفــس توانســتم تــازه        
 .بود افتاده

 .نبود کارمندي و رییس ي رابطه مانند اصال او و من ي رابطه        

 گذاشــت نمــی بــاقی جــزا بــدون را خطــایی هــر و بــود جــدي کــار در اســت درســت        
 .بود همه از بهتر من با رفتارش کل در اما
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 و کیــف برداشــتن از بعــد و کــردم تــن بــه دوختــی خــوش و مشــکی شــلواري و کــت        
 .شدم خارج اتاق از نیازم مورد وسایل باقی

 دیرتــر تــا دادم مــی انجــام کنــدي بــه را هــایم کــار همــه یاشــار صــبح کــار تالفــی، بــه        
 .برسم

 .نبود مهم هم چندان اما کنم می اش عصبانی دانستم می        

 .شد می تمام خودش ضرر به فقط، کردنم اخراج و داشت احتیاج من به        

        ++++++ 

 نیـز  حـال  و کـنم  عمـل  را ببـرم  بیـرون  بـه  را الهـه  کـه  ایـن  بـر  مبنـی  قـولم  بودبه قرار        
 .بودم وي ي خانه سمت به کردن رانندگی حال در

ــد         ــک از بع ــاعت ی ــدگی س ــت رانن ــا طاق ــوي فرس ــه درب جل ــان خان ــیدم یش  و رس
 زنــگ و برداشــتم داشــبورد روي از را تلفــنم کــردم مــی خــاموش را ماشــین کــه درحــالی

 .بیاید تا زدم

 جان بهراد سالم:نشست گوشم در زیبایش صداي بوق دو از بعد        

 .بیرون بپر خونتونم دم من گلم، سالم+        

 :خندید        

 !نپرم؟ شه نمی حاال        
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 !کنی؟ می مسخره منو شیطون اي+        

 شده اشتباهی کنم فکر!کنم؟ مسخره خان بهراد دارم جرات من؟مگه:الهه        

 بیا زودي نریز زبون+        

 .چشم روي به:الهه        

 .بال بی چشمات+        

 روي بــه رو ام دقیقــه چنــد از بعــد کــردو قطــع را گوشــی بزنــد حرفــی اینکــه بــدون        
 .بود شده ظاهر ماشینم

 .برد را من دل و کرد می خودنمایی صورتش روي بر زیبایی لبخند        

 کــامال رنگــش آبــی مــانتوي و بــود پوشــیده یخـی  رنــگ بــه تفنگــی لولــه جــین شـلوار         
 .داد می قرار دید مرض در را موزونش اندام و بود نشسته تنش به

 .بود کرده برابر هزار را اش زیبایی که بود کرده الیتی آرایش        

ــا قلــبم         ــود افتــاده طــپش بــه دیــدنش ب ــود ایــن امکــان آن هــر و ب  ام ســینه از کــه ب
 .بجهد بیرون

 شد سوار دلنشین لبخند همان با و گشود را ماشین درب        

 سالم دوباره:الهه        

 خبریه؟ نکنه شدي خوشگل چه ماهت روي به سالم+        
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 .باشه خواد می خبري چه وا:انداخت باال را ابروهایش        

 .نخور حرص عزیزم، هیچی+        

 .بیوفت راه نزن حرف انقدر:کوباند ام شانه روي کوچکش دست با        

 .چشم روي به+        

ــه را ماشــین         ــه را حواســم تمــام و درآوردم حرکــت ب ــا دادم جلــو ب  اوقــات گــاهی ام
 .انداختم می عزیزم به نگاهی نیم هم

 .بدیم گوش بذار آهنگ یه:آمدم خودم به صدایش شنیدن با        

 لطفا کن وروشنش ضبط خودت+        

 .کرد روشن را ضبط و گفت اي باشه        

 درحـال  آهنـگ  بـه  و نـزنیم  حـرف  کـداممان  هـیچ  دیگـر  شـد  باعـث  خواننـده  صداي        
 .بدیم گوش پخش

 ببینمت نیمخوام رفتن وقت        

 میارم کم ببینمت مییدونم        

 کنی نگام فقط لحظه یک اگه        

 میذارم جا سرم پشت دلمو        

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه        
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 میشه خسته ازم روز یه تو دل        

 کنی صدا فقط و اسمم اگه        

 میشه بسته من واسه رفتن راه        

 کنی گریه نباید رفتن وقت        

 نمیشه تنگ برات دلم اینجوري        

 باشم که دنیا جاي هر میدونم        

 نمیشه کمرنگ تو قعش دلم تو        

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه        

 میشه خسته ازم روز یه تو دل        

 کنی صدا فقط و اسمم اگه        

 میشه بسته من واسه رفتن راه        

 ببینمت نیمخوام رفتن وقت        

 میارم کم ببینمت مییدونم        

 کنی نگام فقط لحظه یک اگه        

 میذارم جا سرم پشت دلمو        
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 نگیر دل به نگام خونسرده اگه        

 میشه خسته ازم روز یه تو دل        

 کنی صدا فقط و اسمم اگه        

 میشه بسته من واسه رفتن راه        

 کنی گریه نباید رفتن وقت        

 نمیشه تنگ برات دلم اینجوري        

 باشم که دنیا جاي هر میدونم        

 نمیشه کمرنگ تو عشق دلم تو        

 نگیر دل به نگام خونسرده اگه        

 میشه خسته ازم روز یه تو دل        

 کنی صدا فقط و اسمم اگه        

 میشه بسته من واسه رفتن راه        

  عسکري حمید صداي با رفت وقت آهنگ        

 

 کرد خاموش را ضبط و برد دست الهه دفعه یک        

 نیومد خوشم اه:الهه        
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 !!که خوند می خوب:برگشتم طرفش به متعجب        

ــد قشــنگ صــداي منکــر:الهــه         ــی شــم، نمــی عســکري حمی ــتن از ول  اصــال آهنــگ م
 .نیومد خوشم

 .عزیزم راحتی هرجور اوکی+        

 بریم؟ داري دوست کجا راستی: پرسیدم من و زد لبخندي        

 ایــن انقـدر  هــم بـا  شـکر  خــدارو کنـه،  نمـی  فرقــی: انـداخت  بـاال  اي شــانه تفـاوت  بـی         
 !ندارم سراغ جدیدي و بکر جاي دیگه که رفتیم ور اون ور

 مــن؟ خونــه بــریم اوم:گفــتم و زده دریــا بــه دل امــا داشــتم تردیــد حــرفم گفــتن در        
 بپزي؟ برام ها خوشمزه کیک اون از

ــان         ــور هم ــه ج ــدس ک ــی ح ــن از زدم م ــرفم ای ــوکه ح ــده ش ــا و ش ــم ب ــاي چش  ه
 ت؟ خونه:کرد تکرار بود کرده بزرگشان اندازه از بیش حال که درشتش

 زده شــگفت چنــین ایــن کــه نداشــت اعتمــاد مــن بــه قــدر آن یعنــی شــدم، ناراحــت        
 .خواند شد می را اعتمادي بی چشمانش از و بود شده

 اعتمـاد  هنـوز  مـن  بـه  تـو  گفـتم،  چیـزي  یـه  بیخیـال :گفـتم  گرفتـه  صـدایی  بـا  ناراحـت         
 .نیست مهم نداري

 !!ماشینو کنار بزن:گفت        

 چی؟؟:پرسیدم تعجب با        
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 .همین کنار بزن و ماشین دقیقه یه گم می فقط بابا نیست هیچی: الهه        

 .کردم هدایت کناري به را ماشین حرفی هیچ بدون و دادم تکان سر        

 .کن نگاه من به: گفت و برگشت طرفم به کامل        

 .کردم نگاه او به و برگشتم سمتش به دلخور        

 در. همـین  شـدم  شـوکه  حـرف  ایـن  از فقـط  خـان،  بهـراد  دارم اعتمـاد  بهـت  مـن :الهه        
 .ام شنیده اشتباه کردم فکر نمیام؟؟ گفتم مگه من ضمن

 آي؟ می یعنی+        

 نمــی تـو  دارم اطمینـان  چـون  دارم، اعتمـاد  بهـت  چشـمام  دوتـا  انـدازه  چـون  بلـه :الهـه         
 ..برسونی بهم آسیبی تونی

 دوسـتش  کـه  کسـی  از حـرف  ایـن  شـنیدن  بهتـر  چـه  شـدم  لـذت  غـرق  حـرف  این از        
 ..داري

    

 حال زمان        

 :بهراد        

 .کشیدم دست گذشته از دار مهمان هاي زدن صدا با        

 آقا؟ آقا:دار مهمان        
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 افتاده؟ اتفاقی چه بله:پرسیدم گیج        

ــاز کــه صــدایی بــا بــود ســاله 35 زنــی کــه دار مهمــان          بــود کــرده آن چاشــنی هــم ن
 بشید؟ خارج هواپیما از ندارید ؛قصد بوده خوب سفر این خیلی که این مثل:گفت

 بــدهم جــوابی کــه ان بــدون و گفــتم لعنتــی پرتــی حــواس ایــن خــاطر بــه لــب زیــر        
 .شدم بلند جا از کمربند کردن باز از بعد

 

 .کرد نمی رها مرا عسل شیرینی به حال عین در لعنتی خاطرات آن یاد        

 .کنم توصیف خودم براي توانستم می که بود اي کلمه افسوس،تنها        

 از لیـاقتی  بـی  بـا  خـود  کـه  عزیـزي  یـاد  مـرا  و بـود  الهـه  شـبیه  آنـا  خداروشکر حداقل        
 .انداخت می بودم داده دست

 .کردم می دق اش دوري از و نیاورده دوام بودم مطمئن وگرنه        

ــراف آري         ــه کــنم مــی اعت ــا شــباهتش خــاطر ب ــا الهــه ب ــامزد وي ب  هــم او و.کــردم ن
 .کند ازدواج من با بزرگ مشکل آن با که بود عاشق آنقدر

 .نه یا کوبد می سرم بر را همان درآینده نبودم مطمئن البته        

ــد         ــرفتن از بع ــدان گ ــایم چم ــت از ه ــدم رد گی ــه و ش ــمتی ب ــه س ــا ک ــه آن ــود گفت  ب
 .کردم حرکت

 .کردم هایم ریه وارد را لطیف هواي و بودم انداخته پایین را سرم        
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 و احمقانـه  اشـتباه  یـک  خـاطر  بـه  کـه  خوشـی  بـوي  رسـید،  مـی  مشـامم  بـه  وطنم بوي        
 .بودم شده دور ازش معقول زمان آن در

 .گرفت قرار نگاهم رس تیر در آنا کردم بلند که را سرم        

ــر را دروغیــنم لبخنــد مــدت ایــن تمــام مثــل کــردم ســعی          و بنشــانم صــورتم روي ب
 از قلــبم بــود نزدیــک دیــدم را آنــا بــرادر احمدرضــا کنــار شــخص و رســیدم، او بــه وقتــی

 .بایستد حرکت

 مــی آدم بــه آدم امــا رســد نمــی کــوه بــه کــوه کــه اصــل ایــن بــودم، مانــده زده بهــت        
 .گنجید نمی ام مخیله در واقعا زودي این به الهه دیدن اما داشتم قبول را رسد

 هــر کــه زنــد مــی تنــد آنقــدر دانســتم مــی و بایســتد، حرکــت از بــود نزدیــک قلــبم        
 .شنود می را آن صداي بود، اطرافم کس

 .نفهمیدم چیزي کدامشان هیچ هاي حرف از        

 .بودیم الهه خانه در که آمدم خودم به وقتی فقط        

 تشــابه همــه آن پــس باشــد، مــن ســابق عشــق خالــه دختــر آنــا کــه کــردم نمــی بــاور        
 !بود؟ فامیلی نسبت این خاطر به چهره حتی و رفتار،اخالق در

 .کردم نمی باور نه        

ــه         ــر رویاهــایم در همیشــه کــه اي خان ــاور ایــن ب ــودم ب ــه آن در روزي کــه ب ــه خان  ب
 .بودیم خواهیم خوشحال و شاد دیگر یک با ابد تا و روم می الهه خواستگاري
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 .رفتم می خانه آن به شکل، بدین حال        

 حـال  کردنـد،  نمـی  فـرو  سـرم  در را کنـد  نمـی  گریـه  کـه  مـرد  کـه،  را جملـه  این اگر        
 .گریستم می بدم حال به هاي هاي

 !!!کند نمی گریه که مرد حیف،        

 .بود شده تغییرم متوجه کامال آنا که جوري بودم شده کنده سر مرغ مثل        

 .شد می متوجه سرعت به را چیز همه و بود باهوشی دختر        

 .آمد سمتم به آنا و رفتیم بودند کرده آماده برایمان که اتاقی به        

 !خوبه؟ حالت:گرفت دست در را دستم و        

 .شدم زده بهت و خورده جا حرف این از        

 !!بود؟ برانگیز شک العملم عکس خیلی یعنی        

 باشم؟؟ بد باید:گفتم کردمو اخم        

 !نیستی سرحال انگار فقط عشقم نه:کرد نوازش را دستم        

ــتم         ــتش از را دسـ ــرون دسـ ــیدم بیـ ــد االن:کشـ ــه بایـ ــرت بـ ــی نظـ ــرحال خیلـ  سـ
 کننده؟ خسته سفر این از بعد!!باشم؟؟

 کمــــرم روي بــــر رو ســــرش کــــردو حلقــــه کمــــرم دور را دســــتش پشــــت از        
 .دیگه بود ساده سوال یه فقط جونم بهراد شی می عصبی چرا:گذاشت
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 کرد؟؟ نمی رها خودم حال به مرا چرا لعنتی اه        

 .آینده و حال به ام گذشته به چیز همه به.کنم فکر باشمو تنها داشتم نیاز        

 .نبودم مطمئن اش برگذاري براي دیگر من اما بود، نزدیک یمان عروسی        

ــاز را پیــراهنم هــاي دکمــه کــه درحــالی و کــرده جــدا خــودم از را آنــا          کــردم مــی ب
 .کنم استراحت خوام می ام خسته خیلی جان آنا:گفتم

 یــه تــو عزیــزم باشــه:گفــت دلخــور لحــن همــان بــا. شــد هــم دلخــور امــا شــد متوجــه        
 !!الی پیش برم منم بیاي سرحال تا بخواب ذره

 .شد کنده جا از دلم        

ــن از بعــد کــردم نمــی فکــر واقعــا         ــوز دوري ســال2 ای ــن هــم هن ــبم در عشــق ای  قل
 .باشد مانده پایدار

 .است شده تمام چیز همه دوري این با حتما گفتم،        

 .بودم عاشق هم هنوز من و بود نرسیده پایان به چیز هیچ انگار اما        

 .افتادم تخت روي بر هایم لباس تعویض از بعد هم من رفت، که آنا        

 .بودم شده تهی کس همه از.بود شده خالی چیز همه از مغزم        

 مـــی در پـــا از داشـــت و بـــود برگرفتـــه در را وجـــودم تمـــام افســـوس و حســـرت        
 .آوردم
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 .برد خوابم که کردم فکر چیز هیچ درحال و چیز همه به قدر آن        

 

 .شدم بیدار خواب از آمد می که صداهایی با        

ــد         ــالش از بع ــمهاي م ــبم چش ــایم در ملته ــیم ج ــز ن ــدم خی ــا و ش ــی ب ــه گیج  و دور ب
 .شدم خیره اطرافم

 .بود شده خاموش ذهنم که انگار        

 .شدم بلند جایم از کامل و کردم بند زد، می نبض که ام شقیقه به را دستم        

 .کنم پیدا را کسی تا کردم می جو و جست نگاهم با و رفتم بیرون به        

 

 .بود گوشی در سرش و بود نشسته هال گوشه سلطنتی مدل مبل روي آنا        

ــازي مشــغول دانســتم مــی         ــه هــیچ مــن و اســت کــردن ب  نمــی شــک عشــقش و او ب
 .بود من عاشق هم آنا بودم، الهه عاشق من که قدر همان چون. کردم

 

 الهـه  مـادر  و مـادرش  و آنـا  جـز  و نبـود  امـا  ببیـنم  را الهـه  شـاید  کـردن  نگـاه  هـم  باز        
 .نبود خانه در کسی

 .رفتم آنا سمت به بلند هاي قدم با        

 .شد ام خیره و آورد باال را سرش کسی شدن نزدیک حس با        
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 .بخوانم را دلش حرف نگاهش از توانستم می من و بود دلخور همچنان اما        

 

 آنــا بگیـرم  ام زنـدگی  بــراي قطعـی  تصـمیم  کــه ایـن  از قبـل  فعــال خواسـت  نمـی  دلـم         
 .کنم ناراحت را

 .دادم لم نفره دو مبل روي دستش بغل و رفتم        

 

 .کردم نزدیک خودم به را او و کردم حلقه گردنش دور را دستم        

 !چطوره؟ من خانم+:        

 !!خوب:کرد نازك چشمی پشت        

 بــراي شــدم ناراحــت کمــی شــاید مــن و اســت ناراحــت و دلخــور حســابی یعنــی ایــن        
 .وي کردن دلخور

 !ازم؟ دلخوري:بوسیدم را اش گونه و جلوبردم را سرم        

 !کنی؟ می فکر چی خودت:—        

ــت         ــوبردم دس ــاي و جل ــره ابروه ــو گ ــاز کردش ــردم ب ــانم،:ک ــن خ ــوره م ــول دلخ  قب
 ببخشه؟ تونه می اما دارم

ــد         ــه چن ــدون اي دقیق ــرف ب ــره ح ــد ام خی ــد و ش ــم بع ــد ه ــه:زد لبخن ــی مگ ــه م  تون
 نبخشه عشقشو
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 .بخشید می ساده و بود ن        

 .بود زیادي افتضاح شکست آن با من براي واقعا        

ــه دل بــار اولــین بــراي         ــا ب ــا ازدواج از شــی نمــی پشــیمون:گفــتم و زدم دری  مــردي ب
 !داشته؟ رو ازدواج تجربه بار یک قبال که

 سـرازیر  قلـبم  بـه  زیبـایی  آرامـش  نـوع  یـک  و بـود  بهتـر  هـم  قبـل  از لبخنـدش  حس        
 .کرد می

 همسرشـو  کـه  مـردي  بـا  ازدواج از شـم  نمـی  پشـیمون  وقـت  هـیچ  مـن  عزیـز  نه،:—        
 .داده دست از

 .کشته را همسرش کردم، تکرار دل در        

 .کشت را خودش که کردم خیانت طفلک آن به الهه فکر با قدر آن        

 .اشتباه پشت اشتباه که هم بعد        

ــراردادي ازدواج کــه اول          اشــتباهی هــم آخــر در و ســال و ســن کــم دختــر آن بــه ق
 .تر بزرگ

 جــذابیت مــن بــراي الهــه بــا بســیارش شــباهت خــاطر بــه فقــط کــه دختــري انتخــاب        
 که بد چه حال و داشت

 دیگــه هــم بــه را مــا دیگــر بــار سرنوشــت بــد چــه و داشــتند فــامیلی نســبت هــم بــا        
 .! بود رسانده
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 هـــایم لـــب روي بـــر اجبـــاري لبخنـــدي توانســـتم فقـــط مـــن و بوســـید را ام گونــه         
 .بنشانم

 !بهراد دارم دوستت خیلی:—        

 !بگویم؟ وي به را جمله همین هم من نتوانستم چرا        

 .کلمه این گفتن به چرخید نمی زبانم دیگر الهه دیدن از بعد        

 .کرد می تا طور این من با سرنوشت چرا        

 جــرات) همســراولم(کتــایون مثــل هــم مــن کــاش. کــنم تحمــل توانســتم نمــی دیگــر        
 .داشتم کردن خودکشی

 هـا  حـاال  حـاال  نداشـتم  دوسـت  و بـودم  زده چنـگ  وفـا  بـی  زنـدگی  ایـن  بـه  حیف ولی        
 .بمیرم

 .سوخت خواهم جهنم در گناه،حتما همه این با دانستم می چون شاید البته        

 .نکنم طلب را مرگ داشتم حق پس        

 .بود ضرر به هم جهت یک از ولی        

ــر         ــاه روز ه ــدي گن ــر جدی ــه ب ــارم کول ــافه ب ــی اض ــد م ــر در و ش ــه إخ ــدترین ب  ب
 .شدم می گرفتار سرانجام
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 شدمـ رانده بیرون به رویاهایم از و کردم حس پایم روي بر را آنا دست        

 چرا؟!اومدي که وقتی از فکري تو:گفت و گذاشن ام شانه روي بر را سرش        

ــا آخــر دانســتم مــی         ــا خــواهم رســوا را خــودم کارهــایم ایــن ب  دســت واقعــا کرد،ام
 .کنم خودداري نرفتنم فکر به از توانستم نمی و نبود خودم

ــا         ــوب ام ــی خ ــتم م ــل دانس ــت دلی ــه و چیس ــد چ ــی ب ــتم نم ــب توانس ــه ل ــراف ب  اعت
 بگشایمـ

 خریــد.عروســیمونم فکــر بــه هیچــی:راحــت خیلــی و همیشــه گفتم،مثــل دروغ پــس        
 .دیگه چیزاي کلی و خونه

 موندهـ برامون هم کمی وقت که دونی می درضمن        

ــربه نمایشــی         ــه آرام اي ض ــه ب ــت واي:زد اش گون ــی، مــی راس ــنم گ ــو از م ــتر ت  بیش
 !!شه گی درست انشااهللا بیخیالی به زدم خودم خب ولی دارم استرس

ــکوت میانمــان کمــی         ــا و شــد س ــتم ت ــی خواس ــزنم حرف ــادر ب ــا م ــادر و آن ــه م  از اله
 .آمدند بیرون آشپزخانه

 .سالم:وگفتم شدم بلند احترامشان به        

 کردي؟ استراحت خوب پسرم سالم:الهه مادر        

 .شدم خیره اش افسرده و حال بی هاي چشم به        
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 .گفت می او که بودند همانی درست وي خانواده        

 .بیمار اندکی ذهن با پدري و افسرده مادرش        

 .خانم ممنون+        

 پسرمـ بشین:مادرآنا        

 .نشستم و دادم تکان سري زنان لبخند        

ــا آن         ــم ه ــت ه ــل روي درس ــه مب ــا روي روب ــتند م ــروع و نشس ــه ش ــرف ب  زدن ح
 .کردند

 از کــه دیــدم رو الهــه خــواهر النــاز و برگشــتم صــدا طــرف بــه آمــد کــه صــدایی بــا        
 .رفت اتاقش سمت به و آمد بیرون آشپزخانه

ــم اورا         ــف از ه ــاي تعری ــه ه ــی اله ــناختم م ــا.ش ــی تنه ــن در اش دلخوش ــه ای  ي خان
 .بود خواهر دانه یک همین شده نفرین

 .داشتند دوست را همدیگر هم عجیب و        

 کجان؟ بقیه:برگشتم آنا طرف به        

 بــرایم چنــدان دیگــران چــون کــنم پیــدا اطمینــان الهــه بــودن از خواســتم مــی بیشــتر        
 .نبودند مهم
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 خونــه هــم الــی خونــه، ســراغ رفــتن هــم بابــا سرکار،احمدرضــاو رفتــه کــه عمــو:آنــا        
 بیرونـ رفته کنم فکر نیست

ــا         ــنیدن ب ــرین ش ــمت آخ ــه قس ــودم و شــدم عصــبی اش جمل ــر هــم خ  نمــی دیگ
 .کنم درك را خودم حال توانستم

 .نداشت من با صنمی هیچ وي که حالی در شدم می عصبانی باید چه براي        

 .دانستم می خوب و بودم باخته را او پیش وقت خیلی من        

 رفتــنش بیـرون  از کـه  بـود  سـخت  خیلـی  بـرایم  مهـم  ایـن  بـا  آمـدن  کنـار  انگـار  ولـی         
 .بشم عصبی باشد رفته هم کسی با بود ممکن ولو

ــم در هــایم اخــم دانســتم مــی         ــه ه ــره خطــوط و رفت ــبانیتم ام چه ــاد را عص  مــی فری
  زند

 

 )الهه(        

 .رفتم آشپزخانه به        

 .بود زمینی سیب کردن سرخ مشغول گاز پشت که بود مادر        

 .بود شده تنگ بود حال از بهتر خیلی مادر که دور هاي سال آن براي دلم        

 ضــریفش کمــر دور را دســتانم و رفــتم جلــو بود،ناخودآگــاه شــده تنــگ هــم خیلــی        
 .کردم حلقه
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 .گرفت آغوشم در مهر پر هم وي و برگشت طرف به        

 .است گرفته ام گریه کردم می حس        

 .نداشتم خوبی احساس اصال اما چرا دانم نمی        

 .بودم شوم اتفاقی منتظر هرآن اصال،        

 .زد حلقه هایم چشم در اشک        

 .عجیب دلشوره آن از که این یا بود ام دلتنگی از دانم نمی        

 در بزنــد حرفــی کــه آن بــدون دوبــاره و زد کــوچکی لبخنــد و شــد جــدا ازمــن مــادر        
 .شد کار مشغول سکوت

 .برداشتم را آن و رفتم اتاق به همراهم گوشی زنگ صداي شنیدن با        

ــاره کــنم مــی فکــر کــه کــس همــان روزهــایم ایــن همــدم کــامران اســم          همــان دوب
 .بود دارم هم او به داشتم بهراد به که احساسی

 !بودم؟ شده عاشقش یعنی خدایا        

 ترسیدم؟ می وي از مرگ حد تا که کس همان        

 .جانم:دادم جواب لبخند با        

 !الهه تونم نمی دیگه:پیچید گوشم در اش گرفته صداي        

 کوبید؟ می محکم قدر آن چرا قلبم        
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 !!شدم جون نصف عزیزم شده چی:پرسیدم نگران        

 االن همین ببینمت خوام می—        

 !بیام؟ کجا باشه+        

 .درم دم من بیا—        

 بود؟؟ یمان خانه درب پشت که بود خراب وضع اینقدر یعنی        

 .رسد می حقیقت به آخر دلشوره این گفتم        

 .کردم قطع را تلفن و گفتم اي باشه        

 پوشــیدم رنــگ مشــکی راحتــی شــلوار همــان روي بــر دســتی دم مــانتوي یــک ســریع        
 .انداختم سرم روي وار شلخته هم را شالم و

ــه داشــتم         ــرف ب ــاق درب ط ــی ات ــتم م ــتم کــه رف ــه انگش ــه ب ــر تخــت پای ــرد گی  و ک
 .خوردم زمین به محکم

 .پایم انگشت مالش به کردم شروع و کردم اي ناله        

 .شدم هال وارد لنگان لنگ طور همان و شدم بلند و کوبیدم ام پیشانی به        

 .دیدم وضع بدترین در را کامران و شدم خارج خانه از چطور نفهمیدم        

ــاده گــود رنگــش ســبز درشــت هــاي چشــم زیــر         ــود افت  روحــی وضــع نگــاهش و ب
 .کردند می فریاد را داغانش
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 بــاز هــم اش بــاالیی هــاي دکمــه از تــا ســه دو کــه بــود پوشــیده رنگــی ســبز پیــراهن        
 .بود شلخته هم مرتبش همیشه موهاي و بود

 .شدم سوار و رفتم بود شده پارك کوچه سمت آن که ش ماشین سمت به        

 سالم+        

 !!بگویم دیگري چیز چه دانستم نمی سالم جز واقعا        

 .بود ریخته بهم حسابی و بود متمایل پایین طرف به سرش        

 خیـره  اش نشسـته  خـون  بـه  هـاي  چشـم  بـا  و برگشـت  طـرفم  بـه  صـدام  شـنیدن  بعد        
 .شد ام

 !نداشت؟ را قبل محبت چشمهایش دیگر چرا        

 .دادم قورت را دهانم آب        

 !!کنم خفت خوام می—        

 بــه بــود شــده گشــاد تــرس هــم کمــی و تعجــب از کــه هــاي چشــم بــا و خــورم جــا        
 .شدم خیره نفرتش پر چشمان

 .کشید محکم را اش شده بلند کمی موهاي و کرد نگاه رو به به دوباره        

ــم         ــه محک ــان ب ــد فرم ــاد و کوبی ــید فری ــی چــرا:کش ــونم نم ــن ت ــازي ای ــرف ب  و مزخ
 !!چرا؟؟؟ کنم تموم
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 از مقصــودش فهمیــدم نمــی چــون هــم طرفــی از و کوبیــد مــی ســینه در محکــم قلــبم        
 .بودم شده سردرگم بیشتر چیست ها چیز این گفتن

 .بود شده دیدارمان اولین مثل دوباره        

 . عصبانیت همان گسیختگی، افسار همان        

 .ترسیدم شوم روز همان مانند همان من و        

 

 مــن کنیــد بــاور نویســید نمــی بــرام نظــري هــیچ چــرا خوبیــد؟ گلــم دوســتاي ســالم        
ــاج نقــداتون بــه خیلــی ــازه روتــون بــه همیشــه پــروفمم و دارم احتی  شــم مــی خوشــحال ب

 .بذارید میون در باهام و نظراتون

 هستید که مرسی دارم دوستتون        

 

 .دارم دوستت تونم نمی:گفت بلندي نیمه صداي با دوباره5       

 .شد می پیش از بیشتر ترسم و تعجب هرلحظه        

ــم نمــی         ــه دان ــه را دســتم و شــد چ ــردم، درب دســتگیره طــرف ب ــا ب ــا ام  خواســتم ت
 .شد کامران قدرتمند پنجه اسیر راستم دست مچ کنم باز را درب

 .بودیم هم سینه به سینه حاال و کشید خودش طرف به مرا        

 .ترسیدم مرگ حد در و شد حبس سینه در نفسم        
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 رفتارهــاي ایــن دلیــل تــا چرخیــد نمــی اصــال چــون بــود آمــده بنــد زبــانم کــه انگــار        
 .بپرسم را ترسناك

 کــنم تعریـف  بـرات  خـوام  مــی:گفـت  ماننـد  زمزمـه  و بــرد گوشـم  نزدیـک  را سـرش         
 .تونم نمی دیگه.کنم راحت خودم و

 .کرد می دگرگون را حالم خورد می گردنم به که گرمش هاي نفس        

 بگوید؟ من به خواست می چه او شدم، دقیق اش جمله به        

 و بـود  داشـته  نگـه  خـودش  نزدیـک  مـرا  لجاجـت  بـا  او امـا  بکشـم  عقـب  کـردم  سعی        
 .کرد نمی رهایم

ــه         ــاس را اش گون ــه مم ــرار ام گون ــتش و داد ق ــوازش را دس ــه ن ــر گون ــرم روي ب  کم
 .کرد وپایین باال

 مــن کــار ش دزدیدهمــه رو کیفــت کــه ســوار موتــو اون کوچــه، اون تــو روز اون:—        
 .بود

 نزدیــک و شــد گشــاد ممکــن حــد آخــرین تــا حــرف ایــن شــنیدن از بعــد چشــمایم        
 .بزند بیرون حدقه از بود

 .داشت نگه مرا تر محکم او و کشیدم عقب باز را خودم        

ــکر         ــه خداروش ــاي شیش ــین ه ــود دودي ماش ــی و ب ــن کس ــاحات ای ــه را افتض  متوج
 .شد نمی
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 جلـو  نقشـه  بـا  اولـش  همـون  از مـن  بگـم  بـزار  بگیـر  آروم:گفـت  و گرفـت  تـر  محکم        
 .اومدم

 تـو  عاشـق  ام لعنتـی  دل امـا  بـدم  ادامـه  رو لعنتـی  بـازي  ایـن  آخـرش  تـا  خواسـتم  می        
 .شد

 .شدي خواهرم خود و زندگی قاتل که لعنتی توي عاشق        

 .چسباند خودش به مرا و داد فشار را کمرم محکم        

 شـده  وارد مـن  بـه  دفعـه  یـک  کـه  فشـاري  ایـن  از هـم  و هـایش  حـرف  از هـم  نفسم        
 .بودگرفت

 خـواهرم  قاتـل  تـونی  چطـورمی  شناسـی  نمـی  منـو  حتـی  کـه  تـو !نـه؟  کردي تعجب—        
 !!باشی

 .کنه می سنگینی ام سینه روي که دردي این چیز،از همه از بگم بذار        

 !"شناسی؟ می رو نامی بهراد تو کنم، مطرح سوال این با بذار        

 .مردن تا بودم مانده کم من و شد می وارد روحم به هم سر پشت ها ضربه        

ــه عشــق آن اســم ماننــد زمزمــه توانســتم فقــط         ــز نفــرت آدم و دیرین ــروز انگی  را ام
 .کنم تکرار لب زیر

 سـرم  بـه  کـه  سـرش  خشـونت  بـا  نکـرد  دریافـت  مـن  طـرف  از جـوابی  وقتـی  کامران        
 .داد تکان محکم مرا و برد عقب را بود چسبانده



186 
 

        —:نه؟ یا شناسی می!بگو؟ یاال د! 

 .بدهم تکان پایین و باال به را سرم جوابم بودن مثبت نشانه به توانستم فقط        

ــه،اون:—         ــامرد خوب ــا ن  خــواهر امــا قراردادمســخره ســر کــرد ازدواج مــن خــواهر ب
 .شد نامرد اون عاشق من ندیده محبت و چاره بی

 !!بودي تو هم خیالش تو حتی که کسی عاشق        

 !!بود رفته دست از دالیلی به بنا که قدیمی عشق        

 شناسم؟ می کجا از رو تو من بدونی خواي می        

ــام نــامی الهــه از خودکشــیش تونامــه خــواهرم          وعشقشــو شــوهرش کــه بــود بــرده ن
 .گرفته ازش

 .بود کرده خالی کاغذ یه روي بود مونده دلش توي که دردایی همه        

 .بوده تو از اسمی هم اش عاشقانه هاي رابطه تو حتی بود نوشته        

 .بود دیده رو تو عکس        

ــوي عکســت چــون         ــامرد اون گوشــی ت ــود ن ــامردي ، ب  مــن خــود رفیــق روزي کــه ن
 بــا روز هــر اون. کــردم حمــاقتی چــه و کــردم زنــدگیمون وارد اونــو خــر مــنِ اصــال اومــد
 .کرد می ارضا مریضشو روح عکسات دیدن
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 عکــس و نامــه کــه درحــالی بــودم کــرده پیــدا تخــت وروي جــونم بــی خــواهر مــن و        
 .بود جونش بی دستاي توي تو

 .شدم خوشحال شدم متوجه رو موضوع این خودم که این از من و        

 .بگیرم خواهرمو انتقام تونستم می که        

 .دونستم می اسمتو هم و داشتم عکستو هم که تویی از        

 نــابود و ســوزه مــی هــم بهــراد بشــی نــابود تــو اگــه دونســتم مــی انتقــام بــراي اومـدم         
 .شه می

 .شدم پشیمون خودم راه وسط اما        

 مــی نــابود هـم  مــن تـو  نــابودي بــا دونسـتم  مــی حـاال  کــه بــودي شـده  مهــم قـدر  اون        
 .شم

 .کشید بلندي و عمیق نفس        

 .گرفت هم من نفس        

 !!بگویم؟ چه دانستم نمی        

 که این بود،یا آمده جلو نقشه با که این از باشم متنفر او از        

 نقشـه  و زحمـت  همـه  ایـن  بـرایش  کـه  کـاري  از بـود  شـده  پشـیمان  حـال  و بود آمده        
 .بود کشیده
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 .شد خیره ام خسته چشمان در اش سوزنی هاي چشم با        

 !بگو چیزي یه:گفت آرومی به        

 گفتم؟ می چه        

 گفتی؟ می چی من جاي بودي تو!بهت؟ بگم چی+        

 در و بگـم  چیـزي  یـه  خـوام  مـی  فقـط  مـن :داد فشـار  هـم  روي محکـم  را هـایش  پلک        
 .خودته با تصمیم آخر

 .شدم آوردم،عاشقت کم راه وسط اما اومدم جلو نقشه با آره        

 .بدم ادامه رو مسخره بازي این نتونستم دیگه        

 .بودم چیده برنامه کلی براش که انتقاممی از تر مهم خیلی برام تو        

 و عمــرم تمــام خــوام مــی هــم آخــر در و ببخشــی منــو و کنــی ســعی خــوام مــی ازت        
 .بگذرونم تو با

        

 هــیچ تــونم نمــی دونــم، نمـی  هیچــی مــن االن:نالیــدم و کـردم  بنــد ســرم بــه را دسـتم         
 .بگیرم تصمیمی

ــد         ــام از بع ــرفم اتم ــتم ح ــین از خواس ــرون ماش ــرم بی ــه ب ــاره ک ــت دوب ــن و نذاش  م
 .بستم ناراحتی و عصبانیت با را هایم چشم
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 )بهراد(قبل هفته چند        

 بــدل و رد الهـه  منــو بـین  کــه هـایی  حـرف  آن از بعــد بـود  شــده مشـکوك  احمدرضـا         
 .بود شده

 .بود شده فاش شاید که رازي براي نبودم ناراحت هم چندان چرا من اما        

 پشـت  انـداخت  مـن  بـه  سـنگینی  نگـاه  کـه  ایـن  از بعـد  و گفـت  الهـه  گوش در حرفی        
 .شد خانه وارد الهه سر

 .شدم خانه وارد و انداختم باال اي شانه تفاوت بی هم من        

 .بود الهه بودن بیرون از شاکی من مانند از هم سرشب از که الهه پدر        

 حرفــی کــه آن بــدون عصــبی و انــداخت الهــه بــه بــدي خیلــی نگــاه دیــد را او وقتــی        
 پ.شد اتاقشان داخل بزند

 .بودند شده امده وجود به عادي غیر جو متوجه همه        

 .کرد نجوا گوشش در چیزي و رفت الهه سمت به آنا        

 .انداخت باال اي شانه تفاوت بی و داد تکان سري هم الهه        

 هــا آن مخصــوص کــه اتــاقی بــه اش همیشــگی عــادت بــه سرشــب کــه هــم انــا پــدر        
 .بود خوابیده و رفته بود
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 اصــال حیــاط در رفتــار کــه گذشــت ذهــنم از و شــدم دقیــق الهــه صــورت در دوبــاره        
 .نبود توجیه قابل

 .کردم می خواست باز را او که بودم کرده فکري چه خود پیش واقعا        

 مهمــی فـرد  کــه نخواسـتم  خـودم  بــود فرصـتی  کــه هـم  نبـودم،قبال  او کــس هـیچ  مـن         
 .کنم اي گله توانستم نمی پس.باشم اش زندگی در

 .نیست تدبیر را کرده خود        

 .بود کرده ام عاصی گذشته خاطرات هجوم و شد می منفجر داشت مغزم        

 .کردم می مرور را خاطراتم دوباره بودم می خلوتی در داشتم دوست        

 وارد بینــدازم اطــرافم بــه نگــاهی کــه آن بــدون و کــردم خــواهی عــذر جمــع از پــس        
 .شدم اتاق

 .بودم گرفته آتش درون از من اما بود سرد        

 .کشیدم دراز تخت روي و آوردم در را لباسم        

 شدن ذهنم وارد قوا تمام با خاطرات        

 ))رمان صفحه اولین به ومربوط پیش دوسال به بک فلش((        

ــودم نشســته ماشــین در         ــه و ب  مــی وش بــود حــالم خــور در واقعــا کــه آهنگــی آن ب
 .دادم
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 .بود بیزار آن از شدت به الهه که آهنگی        

 .بود رسیده فرا رفتن وقتن واقعا رفتن می باید        

 ایـن  در چیـزي  هـر  از بـیش  همیشـه  را پـول  دانـم  مـی  و بـودم  طلـب  جـاه  همیشه من        
 .داشتم دوست دنیا

 ترکیـه  در شـرکتش  بـه  بـاالتر  پسـت  بـا  را نفـر  چنـد  داشـت  قصـد  یاشـار  که هم حال        
 .بگذرم آن از تفاوت بی توانستم نمی بفرستد

 .کنم فراموشش توانستم می باید یعنی شد می فراموش الهه        

 .ساختم می نو از را ام زندگی        

 و زیـر  را پـارك  جـاي  همـه  الهـه  یـافتن  بـراي  هـایم  چشـم  بـا  و شـدم  پیاده ماشین از        
 .کردم رو

 معلــوم وضــوح بــه خوشــحالی اش چهــره میمیــک از و بــود نشســته همیشــگی جــاي        
 .بود

 حــق هــم مــن نبــود مــن تقصــیر شــد،اما مــی زائــل خوشــی ایــن بایــد کــه افســوس        
 .کنم پا و دست خودم براي عالی زندگی داشتم

 .نبود پذیر امکان الهه کنار در بودن با فعال مهم این و        

 جــا آن ابــد تــا هــم شــاید نداشــتم، اطالعــی سرنوشــت از ولــی گشــتم، مــی بــر شــاید        
 .دانم نمی. ماندم می
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 .دادم نشان سخت را خودم و دارم دوستش نفهمد که بود این بر سعیم تمام        

 .دانستم می خوب بود مانده جا او پیش همیشه براي قلبم ولی        

 نمــی را خــودم وقــت هــیچ دانســتم مــی مــن مانــد،و خــاطرم در اش اشــکی چشــمهاي        
 .بخشم

ــا ســرعت بــه ولــی          رســیدم مــی آرزوهــایم همــه بــه آن بــا کــه کردن،کــاري فکــر ب
 .شد زائل ام ناراحتی تمام

        ********* 

 .بیاي خواد نمی عزیزم:گفتم مادر به رو و بردم پایین ها پله از را چمدانم        

 تـونم  مـی  مگـه  بـده  مـرگم  خـدا :گزیـد  لـب  و کوبانـد  اش گونـه  بـه  آهسته اي ضربه        
 !نیام؟

 جمــع اش مادرانــه مهــر پـر  و زیبــا چشــمهاي در اشــک کـه  دیــدم و کــرد بغــض بعـد         
 .شد

 .بودم شده متنفر خودم از و بود شکسته را آدم چندین قلب من        

 فروختـه  پـول  بـه  را خـودم  شـاید  مـن  و بـود  شـده  بسـته  جـانم  بـه  پـول  که حیف ولی        
 .بودم

 .فروختم را انسانیتم و عشق آري        
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 بــا حــال و بــود شــده انجــام یاشــار هــاي پیگیــري مــدد بــه ترکیــه در هــایم کــار تمــام        
 .کنیم مهاجرت ترکیه به بود قرار همکارهایم از دیگر یکی

 .کنم خوشحالی توانستم نمی هم زیاد اما من        

 گریـه  وقـت  هـیچ  نبایـد  مردهـا  ولـی  فشـرد،  را گلـویم  سـمج  بغضـی  هـا  فکـر  ایـن  با        
 .کنند

 .بوسیدم را مادر گونه و کردم سپر سینه دوباره حرف این با        

 .کرد ام راهی و آمد درب دم تا من با        

 .کرد خواهد چه من با سرنوشت ببینم تا رفتم می        

      

 )بعد چندماه(        

 .بود رفته پیش خوب یاشار ظهور نو شرکت این در که چیز همه        

 .رفتم می باال را ترقی هاي پله سرعت به من و        

 .بگذارم هایم پول روي پول که داشتم دوست طور همین و        

 .بود خالی ام زندگی در چیز یک ولی        

 .بودم گذاشته جا را قلبم از تکه یک انگار من و احساس و عشق        
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 تقــه کــه دادم مــی سروســامان را ام افتــاده عقــب کارهــاي و بــود تــاب لــپ در ســرم        
 .خورد اتاقم درب به اي

 بفرمایید؟+        

 .بود بودیم شده منتقل ترکیه به هم با که همکاري همان یوسفی        

 .مودت آقاي سالم:یوسفی        

 .دادم دست وي با و شدم بلند ام صندلی از        

 .بشینید بفرمایید. سالم+        

 .کنیم برقرار بودیم نتوانسته هم با دوستی رابطه هیچ کاري رابطه جز        

 .بود محترمانه برخوردهایم بیشتر و        

 خب؟:گفتم و کردم نگاه وي به منتظر        

 خــودم االن و کــنم ازدواج خــوام مــی مــن بگــم خواســتم مــی راســتش:کــرد بــاز لــب        
 !بیاین عروسی این به که کنم دعوتتون اومدم شخصا

 .انداختم باال ابرویی        

ــه خجالــت بــا چقــدر را حــرف ایــن          مــی مــن از عــادي غیــر کــاري انگــار و بــود گفت
 .خواست
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ــن شخصــیتی کــل در         ــا زدن حــرف موقــع و داشــت چنــین ای  خجالــت از هــا خــانم ب
 .شد می سرخ

 .بود غریب و عجیب موجود یک واقعا جامعه این در فردي همچین و        

 .کند ازدواج تا بود شده کار به دست زود چه کردم، تعجب هم طرفی از        

 .بود نگذشته آمدنمان از بیشتر چندماه        

 .نبود مربوط من به چیزها این خب ولی        

 در عـــزا از دلــی  و کـــنم شــرکت  عروســـی جشــن  ایـــن در داشــتم  دوســـت فقــط         
 .بیاورم

 .نداشتم تفریحی هیچ و بودم کرده کار فقط ماه چند این        

 رهـا  مـرا  الهـه  یـاد  چـون  کـنم  برقـرار  رابطـه  هـم  کسـی  بـا  توانسـتم  نمـی  واقعـا  البته        
 .کرد نمی

ــس یــک         ــاهر او از عک ــرده ظ ــود ک ــر و ب ــت ه ــگ دل وق ــی تن ــدم م ــا ش ــرت ب  حس
 .کردم می نگاهش

 .بود ام زندگی خوب اتفاق تنها الهه        

ــه         ــی نقط ــه عطف ــرا ک ــوچی از م ــات پ ــود داده نج ــرا و ب ــردي از م ــرده ف  دل و افس
 .بود کرده تبدیل بشاش و شاد آدم یک به مرده
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 کــنم تشــکر ازتــون خــوام مــی. باشــه خــوب حــالتون امیــدوارم گلــم دوســتاي ســالم        
 .نذاشتید تنها منو و بودین همراهم جا این تا که

 مــی وِ  مــن رمــان اولــین چــون ببخشــید و مــن و اشــکال از پــر رمــان ایــن دونــم مــی        
 شــه مـی  جبــران بعـدي  کارهـاي  در نــاپختگی ایـن  انشــااهللا کـه  داره زیـاد  کــار جـاي  دونـم 

 در مـن  کـه  بگـم  رو اي نکتـه  خواسـتم  فقـط . شـم  نمـی  سـیاه  رو عزیـزان  شـما  پـیش  من و
 .برسیم حال زمان به تا شم می رد سریع ها گذشته از دالیلی به بنا رمان

 .بشه تر ملموس افراد رفتار و بشه باز رمان هاي گره خوام می بیشتر        

 

 کـــارت دادن از بعـــد هـــم او و دادم را عروســـی بـــه رفـــتن بـــراي مثبـــت جـــواب        
 .بود زیبا خیلی و شکیل هم خیلی که یشان عروسی

 .دادم بدنم به قوسی و کش خستگی، با و دادم سروسامان را کارهایم        

 .کرد می درد سرم        

 .بود مانده بیشترشان نصف هنوز که کارهایی از و زیاد خستگی از        

 .شد نمی قانع داشت چه آن هر به وقت هیچ که اي روحیه ویا        

 .شدم می حریص بیشتر کردم می جمع پول بیشتر هرچقدر واقعا        

 

 .انداختم خودم به آیینه در را آخرم نگاه و بستم را کرواتم        
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 همکــار بقیــه بــا چشــمی هــم و چشــم بــراي هــم مــا و بــود یوســفی عروســی امــروز        
 تـرین  شـیک  هـم  و کـادو  بهتـرین  هـم  بایـد  بـودیم  شـده  آشـنا  هـا  آن بـا  جدیـدا  که هایی

 .پوشیدم می را هایم لباس ترین گران و

 باشـم  داشـته  بایـد  هـم  مـن  داشـت  هرچـه  هـرکس  کـه  اخـالق  ایـن  از زیاد هم خودم        
 .شوم بهتري آدم و کنم عوض را خود توانستم نمی خب اما آمد نمی خوشم

 .بودم راضی بودم که همینی به هم جورایی یک        

ــا یــک         ــم روزه ــی ه ــردن از حت ــتن و م ــر رف ــی متنف ــدم م ــون ش ــت چ ــتم دوس  داش
 .کنم زندگی همیشه تا و باشم نامیرا

 .مردم می روز یک هم من و نبود پذیر امکان چیزي همچین که حیف        

 را بـــود آن در عروســـی کـــادوي بـــراي پـــول کـــه زیبـــا پاکـــت برداشـــتن از بعـــد        
 .شدم خارج اتاقم درب از کردم مرتب را موهایم که آن بعداز و برداشتم

 .زدم بیرون خانه از و برداشتم اپن روي از را ماشینم سوئیچ        

 .رسیدم عروسی برگزاري محل به رانندگی ساعت نیم از بعد        

ــه         ــز هم ــین در چی ــادگی ع ــی س ــیک خیل ــود ش ــداد و ب ــادي تع ــم زی ــن در ه  جش
 .بودند نکرده شرکت عروسی

 .ندارد دنیا این در را کس هیچ یوسفی دانستم می چون البته        
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ــدرش         ــودکی در را پ ــت از ک ــود داده دس ــادرش و ب ــم م ــد ه ــال چن ــیش س ــوت پ  ف
 .بود کرده

 .نداشت را کسی آشنا و دوست چند همین جز و بود فرزند تک هم خودش        

 هـم  مـن  و نداشـتند  حضـور  جشـن  آن در بیشـتر  نفـر  پنجـاه  جمـع  سـر  کـنم  می فکر        
 .شناختم می اورا خود فقط که

 .رفتم بود شده آراسته سادگی و زیبایی به که عروسش او سمت به        

 .بود شده آرایش ساده دخترك        

 .است تر کوچک سال ده بود شهاب کوچکش اسم که یوسفی از آمد می و        

 .شد جلب من به جفتشان توجه و کردم سالم        

 .کردم تعجب داد سالم پارسی زبان با دختر وقتی        

 ازدواج اسـت  اي ترکیـه  کـه  دختـري  یـک  بـا  شـهاب  کـه  کـردم  مـی  گمـان  مـن  آخر        
 .کند می

 .بود آمده در آب از اشتباه هایم حدس همه معلوم قرار از خب اما        

 ســمت بــه شــد مــی زده هــا جشــن جــور ایــن در کــه معمــول هــاي صــحبت از بعــد        
 .نشستم بود موجود خالی جاي تنها و داشت قرار باغ مکان ترین گوشه که میزي

 .بود اي کننده کسل مهمانی        
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 مـن  بـا  کسـی  چـون  شـاید  و کردنـد  مـی  گـو  و گفـت  بـاهم  همـه  بیشـتر  و آرام خیلی        
 .بود اي کننده کسل جشن شود صحبت هم که نبود

 .شد نزدیکم شهاب که بودم فکر در        

 .شدم بلند احترامش به        

 .بود آمده سراغم به زودتر خودش شد خوب        

 .بروم جا آن از اشان عروسی کادو دادن از بعد خواستم می چون        

 ؟ مودت آقاي راحتید:شهاب        

 .دادم را جوابش احترام با و زدم پوزخند حرفش به        

ــد         ــن بع ــا ای ــا آن و پ ــردن پ ــت ک ــتی:گف ــد راس ــما بیای ــه رو ش ــی ب ــناهاي از یک  آش
 هــاي ســتون از یکــی چــون.باشــید دیــده و ایشــون کــنم فکــر البتــه.کــنم معرفــی خــانمم

 .هستن خودمون شرکت اصلی

 .بود ها آن به کردن نگاه و نشستن یکجا از بهتر حداقل زدم لبخندي        

 .رفتم او با        

 .کردم نگاه داد نشانم که جایی به        

ــاله30 پســري         ــا س ــی کــه ســبز هــایی چشــم ب ــتیپ هــم خیل ــود خوش ــا ب ــري ب  دخت
 .داشت اي بچگانه ي چهره که ساله19
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 .دادم دست پسر به و.کردم سالم ها آن به        

 .کرد معرفی کتایون را دختر و کامران را پسر شهاب        

ــامران         ــردي ک ــود اي ســاده و مشــرب خــوش م ــایون و ب ــان خیلــی هــم کت ــه مهرب  ب
 .رسید می نظر

ــه         ــا بیشــتر هرچ ــرف او ب ــه زدم مــی ح ــانوادگی اصــالت متوج ــدم مــی اشــان خ  و ش
 .بودنشان ثروتمند همچنین

 .ها آن با بیشتر ارتباط در شدم می تر حریص من و        

ــت         ــتم دوس ــتر داش ــاهم بیش ــرت ب ــته معاش ــیم داش ــار و باش ــه انگ ــامران ک ــم ک  ه
 .آمد نمی بدش چندان

 بیشـتر  را دیگـر  هـم  شـد  ایـن  بـر  قـرار  بودنـد  غریـب  شـهر  ایـن  در هـم  ها آن چون        
 .کنیم مالقات

 بـــاز رویــی  بــا  کـــه هــم  مــن  و آن از بیــرون  محیطـــی در چــه  و شــرکت  در چــه         
 پذیرفتمـ

 !گذشت؟ می مردي چنین این از عاقلی آدم کدام        

 هــم خـودت  تـوانی  مـی  افـرادي  چنـین  بـا  گشـتن  بـا  بـودم  آموختـه  تـر  قبـل  خیلـی  از        
 .کنم چنین خواستم می هم من و بکشی باال
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ــدل ردو از بعــد          و کــردیم خــداحافظی هــم از گــرم یکــدیگر هــاي شــماره کــردن ب
 .کردم ترك را جشن شهاب به عروسی هدیه دادن و دوباره تبریک بعد هم من

 .بود کامران با من آشنایی بود افتاده که خوبی اتفاق تنها        

   

ــد         ــب آن از بع ــه روز ش ــا روز ب ــامران ب ــمیمی ک ــر ص ــی ت ــدم م ــت و ش ــد و رف  آم
 .بود شده زیاد هایمان

 .کردم می حس را اي خال ام زندگی در من حال این با اما        

 خــودم بـه  و کـردم  مـی  دور ذهـنم  از را آن سـماجت  بـا  امـا  دانسـتم  مـی  هـم  دلـیلش         
 .کند درگیر را ذهنم دادم نمی اجازه

 .بود مهمتر همه از ام فردي زندگی آسایش و کار برایم فعال        

 خــودت فقـط  تــو چـون  نکــن عاشـقی  ادعــاي زد مـی  فریــاد وجـودم  تــه از کسـی  گـاه         
 .کرد خواهی قربانی را همه خودت منافع براي و داري دوست را

 .هستم پستی آدم چنین این که کنم قبول خواستم نمی من اما        

 شـده  صـمیمی  حسـابی  مـن  بـا  هـا  آمـد  و رفـت  ایـن  در کـامران  خـواهر  کتـایون  اما و        
 .ببینم رنگش میشی چشماي در را عالقه توانستم می و بود

 بهانـه  کـه  ایـن  بـدون  هـم  مـن  و بـود  کـرده  دعـوت  یشـان  خانـه  به مرا کامران امروز        
 .بودم پذیرفته بیاورم اي
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 اخــم هـم  گــاهی و دادم مـی  گــوش کـامران  هــاي حـرف  بــه دقـت  بــا و کنجکـاوي  بـا         
 .شد می درهم هایم

 !!خواست؟ می چه من از او        

 .کنم هضم را هایش حرف توانستم نمی واقعا        

 .بودم شنیده که بود حرفی ترین دار خنده        

 !کنم؟ ازدواج خواهرش با که خواست می من از او        

 .بود سال جوك ترین مسخره واقعا        

 مــی فــدا را ام زنـدگی  و خــودم بایـد  هــم مـن  بــود شـده  مــن عاشـق  خــواهرش چـون         
 !کردم؟

 .بیاورد تاب را خواهرش هاي تابی بی تواند نمی دیگر که گفت        

 ایــن در هــم خــواهرش خواهــد نمــی او و اســت نــابودي روبــه خــواهرش کــه گفــت        
 .بشود همیشه از تنهاتر و بدهد دست از بزرگ دنیاي

 .است اش کرده عزیز که دارد را خواهر دانه یک همین تنها او که گفت        

 بودم؟ شده وسوسه چرا من و داد پیشنهاد من به هم پول حتی        

 .بکنم بودن عاشق به تظاهر و کنم زندگی خواهرش با سال یک گفت        
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 .شدم کتایون عاشق هم خودم شاید        

 .شوم جدا او از توانم می نشد چنین اگر ولی        

 .کنم نمی ترك را خواهرش وقت هیچ من کرد می فکر شاید        

 مرتکــب را اشــتباهی چنــین ایــن داشــتیم خبــر آینــده از جفتمــان اگــر شــاید وگرنــه        
 .شدیم نمی

     

 .حال زمان        

ــه کــردن فکــر         ــته ب ــرد نمــی دوا مــن از را دردي گذش ــی در بیشــتر مــن و ک  منجالب
 .شدم می غرق بودم کرده مهیا خودم براي خودم که

 .شد نمی درست چیز هیچ خوردن افسوس با اصل در        

 .شد می زنده بود من عاشق دل ته از که کتایونی نه        

 .شد می سابق مانند من زندگی نه و        

 .بودم رسیده آرزوهایم به من کردم، می که فکر        

 بهایی؟؟ چه به اما بودم شده ثروتمند        

 دیگر؟ نفر یک زندگی کردن خراب و آدم یک کشتن بهاي به        

 .کنم جبران ها آن و بکشم دست اشتباهاتم از نداشتم قصد انگار من        
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 .نداشت نظم افکار اصال        

 هــیچ چــرا کــه کــردم مــی فکــر هــم اي لحظــه و اندیشــیدم مــی کتیــون بــه اي لحظــه        
 .بود نیاورده میان به)الهه( خاله دختر این از حرفی آنا وقت

 .دارد اي خاله بود نگفته من به وقت هیچ چرا        

 کنم؟ ازدواج خواستم می آنا با دوباره من چرا اصال        

ــر         ــه مگ ــن ن ــه ای ــدگی ک ــایون زن ــابود را کت ــرده ن ــودم ک ــال و ب ــتم ح ــودم داش  خ
 .کرد می بازي نقش کتایون جاي آنا که تفارت این با کردم می تکرار را گذشته

 .بود ندیده را آرامش رنگ وقت هیچ که اي ساله نوزده دخترك همان        

 .نبود خوشبخت اما داشت چیز همه داشت پول        

 .کرد نابود را او خوشی دل همین که بودم من اش خوشی دل تنها و        

 .کشیدم دل ته از آهی        

 .بودم کرده اشتباهات خیلی من و چیز همه از بودم پشیمان        

 بخشید؟ می مرا خدا آیا و        

 .کنم بخشش طلب خدا از توانم می اشتباهاتم نکردن تکرار تنها دانستم می        

 .شد اتاق وارد آنا که بردم می سر به پوچ افکار همین در        

 .کرد مشغول کوتاه چند هر را ذهنم و کرد رها عذاب این از مرا حداقل        
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 .بودم شده خیره هم به سکوت در        

 .ریخت فرو قلبم در چیزي دیدم را آنا معصوم چشمان که لحظه آن در من و        

 .کنم نابود هم را دیگري کس توانستم نمی من نه        

 .شود دچار کتایون سرنوشت به که نبود آنا حق        

 .بار خفت مردن آن و زندگی آن نبود هم کتایون حق        

 .نکنم تکرار را اشتباهتم دیگر که گرفتم تصمیم من و        

 را ام ســعی تمــام کــه دادم قــول خــودم بــه امـا  اســت مــرگ گــرگ توبــه دانســتم مـی         
 .بسازم جدید فردي خودم از و کنم فراموش را الهه تا بکنم

 !!توانستم می اگر البته        

 )الهه(        

 .نداشتم تعادل و بود افتضاح حالم شدم پیاده که ماشین از        

 .جلوگیري افتادنم از و کردم کنترل را خودم اما خوردم سکندري چندبار        

 .چیست تصمیمم دانستم می لحظه همان از        

 .کردم نمی فکر کامران با زندگی به من        

ــا کـــرده اعتـــراف او کـــه بـــود درســـت         ــا بود،امـ ــوازي خـــط دو مـ ــه بـــودیم مـ  کـ
 .نبود رسیدن سرنوشتمان



206 
 

 .نبود رسیدن من سرنوشت در اصال        

 .ماندم می تنها همیشه باید من        

 .عشق بدون اي زندگی        

 .بودم خبر بی آن از من که بود حکمتی ها این ي همه در هم شاید        

 .شد برگزار خوشی و خوبی با آنا و بهراد عروسی و گذشت و گذشت روزها        

 .بودم خوشحال او خوشحالی از هم من.بود خوشحال او و        

 .نهادند بنا جا آن در را شان زندگی و رفتند شیراز به آنا و بهراد دالیلی بنابه        

 .دارد دست هم احمدرضا تصمیم این در دانستم می        

 .نفهمیدم را تصمیم این دلیل وقت هیچ حال این با        

 .شد ناراحت شنید را تصمیمم که این از بعد کامران اما و        

ــی         ــت ول ــه گف ــه ک ــمیمم ب ــرام تص ــی احت ــذارد م ــن از و گ ــذر م ــواهی ع ــرده خ  و ک
 .ببخشم را او که خواست

ــه گفــت         ــان آخــرین در ک ــه مالقاتم ــراف ک ــرده مــی اعت ــت ک ــادي حال ــته ع  و نداش
 .بود شرمنده هم خودش

 .توانم نمی حاال اما ببخشم را او کرد خواهم سعی گفتم صادقانه        

 .نشدم عاشق دیگر من و گرفتند می پیشی هم از روزها        
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 .بودم کرده قبول را سرنوشتم        

 .بود من زندگی هم این        

 .تنهایی فقط و.عشقی هیچ بدون        

 .نبودند تاثیر بی هم اتفاقات آن        

 .داشتم هراس شدن عاشق از دیگر من        

 .رسید می فرا مقابلم طرف رفتن زمان ها عشق تمام در کردم می فکر چون        

 دارد؟ خبر آینده از کسی چه اما و        

 .امد می من گمشده نیمه هم روزي شاید        

 .دیگر سال چند نه و. حاال نه ولی        
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