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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
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 5 دیفهم چرا

 دیفهم چرا

 یباسمه تعال
 

ساعت دو نصفه شب بود ولی من هنوز داشتم به انوش فکر میکردم به عشقی 
که داشببتم مرتک د میکنم…که نسبب ت بهد داشببتم  به…به گ*ن*ا*هی 

ساله که من شوهری که االن کنارم خوابیده بود  شتم یک  سی بهد ندا ولی ح
حسببی  به این مردی که کنارم خوابیده ندارم فقی یه مودود افبببافی بوده تو 

 …زندگیم،یه مانع،یه اسم تو شناسنامه
شدم درست روز ازدوادم شنا  ساله باهاش آ سری که گفت …انوشی که یک  پ

 …نمحتی اگه شوهر داشته باشی باز من عاشقتم دوِست دارم منتظرت میمو
گوشیمو برداشتم وروی اسم نوشین مکث کردم اسم انوش رو نوشین سیو کرده 
بودم که کیارش متوده نشببه...نوشببین دوسببتم بودبماطر همین کارم راحت تر 

 بود
 …بهد اس ام اس دادم:فردا میموام ب ینمت

گوشببی دسببتم بود ومنتظر بودم که دواب بده که کیارش  لتی زد و خمیازه 
 باز کرد:با کی حرف میزنی آنی؟کشیدو یه چشمشو 

 _با نوشین.
 +این نوشین خواب وخوراکو ازت گرفته ها.

 _گیر نده کیا.
 +گیر نمیدم آنیسا بجای بازی با اون ماسماسک بگیر بمواب.
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گوشی واز دستم گرفت وگذاشت تو دی د دستمو گرفت ومنو کشید تو بغلد 
 گونمو ب*و*سید وگفت:بمواب آنی.

ندون گرف به د که بهد ل مو  ید  یه روز میفهم گه  مامو بسببتم ا تمو چشبب
 خ*ی*ا*ن*ت کردم چیکار میکرد؟

 منو میکشت؟
 بد میشد؟

 یا بازم انقدر خوب و مهربون میموند.
 چشمامو بستم و سعی کردم بموابم وبه چیزی فکر نکنم.

                   ************* 
دم رکار دستمو دراز کربود که از خواب بیدار شدم کیارش رفته بود س ۱۱ساعت 

 تا اس ام اس داشتم.۳و از رو پاتمتی گوشیمو برداشتم
 تاشم از انوش بود.۳هر 

 …+باشه فردا بیا ب ینمت
 …منتظرتم 2+ساعت 

 +یادت نره بیای عشقم.
بود باید برای خودم ناهار  ۱2با انرژی زیاد بلند شدمو ص حونه خوردم ساعت 

ساعت  ست کنم کیارش که  سه  ۷ ۸در ست میر شت من در آوردی در یه خور
 ونیم بود و دیرم شده بود...۱کردم و خوردم سریع آماده شدم ساعت 
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از خونه زدم بیرون و تاکسی گرفتم آدرس پارک و دادم همیشه وقتی میمواستیم 
مان انوش ن ود میرفتیم  ما که  تایی  یا وق پارک  مدیم این  یا میو همو ب ینیم 

 خونشون.
ساب کردم  شینو ح ست تکون دادم کرایه ما شدم از دور انوش و دیدم د و پیاده 

 ودوییدم سمتد بغلد کردم:دلم برات تنگ شده بود انوش.
 انوش محکم تر بغلم کرد:منم دلم برات تنگ شده.

 از بغلد اومدم بیرون:بیا بریم بشینیم کلی حرف دارم...
 +منم میموام یچیزی بهت بگم.

 :مامانم میمواد بره مسافرت...نشستیم رو نیمکت وانوش یه سرفه کردو گفت
 _عه کجا میره؟

 +میمواد بره مشهد...امشب میره.
 _هوممم.

 +میشه فردا از صب بیای پیشم؟
 میاد. ۱_نه فردا دمعس کیارش ساعت 

شم میری موزه یا  +خواهد میکنم آنی با بپیچوند بگو میموای بری خریدبعد
 پارک.

ودم میام تونسببتم بپیچونمد فردا خپوفی کردمو گفتم:بزار ب ینم چی میشببه اگه 
 پیشت.

 



wWw.Roman4u.iR  8 

 

ساعت  شد باید به کیارش میگفتم تا  ست برم پی باهم قدم  ۴خیلی دلم میموا
زدیم وبستنی وپفک خوردیم سوار پراید انوش شدیم وفع مالی انوش معمولی 

 بود.
 _حواست باشه سر کوچه نگه دار یهو کسی ن ینتمون.

 +چشم.
 _چشمت بی بال.

به روندند ادامه داد سرکوچه ماشینو نگه داشت خم شدم انوش چشمکی زدو 
 اگه تونستم بیام خ رت میکنم.…ل شو سریع ب*و*سیدمو گفتم:فعال

 +فعال عشق من.
 

تا وقتی برسم به در خونه اصال تو حال وهوای دیگه ای بودم یاد عشقم گفتنای 
 …انوش میفتادم

 …ینفر از پشت سر صدام زد:آنیسا
 …امکان نداره برگشتم سمتد وای نه

 وای کیمیا اینجا چیکار میکرد اگه منو انوشو دیده باشه چی؟
 کیمیا خواهرشوهرم بود...
 با تته پته گفتم:س..سالم.

 کیمیا:چرا زبونت گرفته؟دن که ندیدی منم.
 _خوبی کیمیادون بفرما بریم باال.

 کیمیا:درو باز کن.
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 یه خواهر شوهره بده. وا انگار به نوکرش دستور میده این دختر نمونه کامل
 _شوهرت چیکار میکنه؟

سال سن داشت تازه چن ماه بود ازدواج کرده بود میگفت نمیموام بچه دار  ۳۰
شاال  سی د ۳۵شم ای شت اینم درو باز کردمو باهم سالگی چه اعتماد به نف ا

سافرت داخل  سرو چندروزی رفته م شدیم همونجوری که راه میرفتیم گفت:خ
 ون بمونم خونه تنها ن اشم.کاری اومدم پیشت

 _خوب کردی اومدی ماام حوصلمون سرنمیره.
عینهو اختاپوس تو …حاال خدا میدونه این حرفو از ته دل نزدم چیه این آینه دق

 باب اسفنجی میمونه فقی خودشو دوست داره.
 در خونه رو باز کردمو گفتم:بشین برات شربت بیارم.

ودم میریزم توام یه دوش بگیر تروتمیز کیمیا نگاهی به خونه انداخت وگفت:خ
 میاد کیارش.۶کن ساعت 
 _زود میاد؟

 …شن ستا ۵کیمیا:زنگ زدم که زود بیاد امروز شب 
 …شن ست ۵_آره شب 

 کیمیا:خوش بگذره بهتون.
االن دو هزاریم افتاد چی میگه زنیکه منفی ازهرچیزی فقی نکته منفیشببو ددا 

قه ای  با حرص داد زدم:من عال نه  ندارم کیمی دون  ۵به شبببب میک شببن ه 
 همینجوری ترتمیزم دل ری ام میکنم.

 کیمیا مانتوشو درآوردوگفت:به فکر بچه باشین من دوس دارم زودتر عمه شم.
 _بهتره ق لد مامان بشی چون من و کیا فعال بچه نمیموایم.
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 کیمیا:برو حموم بعدا راد د حرف میزنیم.
 
 

شو بدم رفتم تو اتا سابی بدون اینکه دواب ست پریدم تو حموم ح ق وحوله به د
 خودمو برق انداختم

ونیم بود نشستم رو صندلی میز توالت نگاهی به موهای کوتاهم ۵ساعت هنوز 
تاه بود  های من کو یارش مو مه دخترای اطراف خودمو ک کردم برعکس ه
تاوسببیای گردنم بود وتازه موهامو چتری زده بودم خیلی بهم میومد تصببمیم 

شیدمو گرفتم بقیه  شوار ک س شه موهامو  ست بردار  حرف کیمیا گوش کنم تا د
آراید کردم یه تاپ قهوه ای سوخته وشلوار مشکی تنگ پوشیدمو رفتم از اتاق 

تومدتی که حموم بودم اینهمه کار …بیرون واو خون برق میزد و بوی  ذا میومد
 انجام داد کیمیا؟

 …_دستت درد نکنه کیمی خونه تمیز شده
شو نداری  کیمیا:خواهد صد تمیز کردن میکنم کاری نکردم که دیدم خودت ق
 …من تمیز کردم

 
 همیشه باید با نید وکنایه بگه حرفاشو.

 _دستت درد نکنه ولی من هرهفته خونمو تمیز میکنم رافی به زحمتت ن ودم.
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یه دسبببت از ل اسببباتو  فت:من میرم دوش بگیرم  گام کردو گ چپ ن چپ 
 ل اس نیاوردم.…برمیدارم

 
 م انقد پررو شاید من دوست ندارم ل اسامو تنت کنی.آدم

 
 کیمیا:حاال اونجوری نگا نکن فردا میرم خونه ل اس میارم برمیگردم.

 
 نه توروخدا ل اس نیار ل اسای من هستن...

وده دیقه بود که در خونه باز ۶بعد اینکه کیمیا رفت حموم میزو چیدم سبباعت 
 شدوکیارش اومد.

 _سالم خسته ن اشی.
 ارش:خوشگل کردی خ ریه؟کی

 شن س خوشگل کن. ۵_چه خ ری آخه این خواهر منفیت میگه شب 
 شن ه رو خیلی دوس دارم. ۵کیارش:به به به من ش ای 

 برو ل اساتو عوض کن بیا.…_دوس نداشته باش
ونیم ۹رادب چیزای ممتلف بحث کردیمو ساعت ۹کیمیا ام  اومد وتا ساعت 

کامل زرشک پلو کیمیارو میموردیم که یهو سر میز نشسته بودیمو در سکوت 
 یچیزی یادم افتاد باید فردا میرفتم پید انوش.

 …_راستی
 کیارش:دانم؟

 _فردا میموام با دوستام برم گردش.
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 کیارش:فردا دمعس نگه دار شن ه برو.
 _آخه قول دادم بهشون.

داام رکیارش:هزار بار بهت گفتم ق ل اینکه قول چیزیو بدی از من ادازه بگیر ف
 حق نداری باهاشون دایی بری.

 _من میرم چون بهشون قول دادم.
بلند شببدم و رفتم تو اتاق اولین باری بود کع ممالفت میکرد خواهرشببو دیده 

 شیر شده
آرایشببمو پاک کردم و اومدم رو تمت دراز بکشببم که در اتاق باز شببدو کیارش 

 …اومد اهمیت ندادمو لحافو کشیدم روم
 کنارم خوابیدو گفت:معذرت میموام باشه هردا دوس داری برو.ش اومد کیار

 _کیا حوصلتو ندارم.
 +حتی حوصله منو؟

 _اوهوم.
 …+ولی من

شقتم ست دارم عا ستم میموام …_میدونم میموای بگی ولی من دو کیارش خ
 بموابم.

 …کیارش سر شونه هامو ب*و*سید وگفت:تو خسته نیستی قهر کردی
 منو برگرُدند سمت خودش

 فت:چرا ارایشتوپاک کردی خانومی؟گ
 ازدستت ناراحت شدم دوست نداشتم دلوی ابجیت-
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 اینجور باهام صح ت کنی.
 +ب مشیدخانومی معذرت می خوام عزیزم.

سببریع لب هاش رو روی لب هام گذاشببت نمیماسببتم همراهید کنم ولی یه 
 فکر تو سرم درقه زد اینکه میتونم واسه فردا رافید کنم

 ردم.منم همراهید ک
                     ********* 

همیشه بعداز این اتفاق  عذاب وددان میگیرم من این مرد رو دوست ندارم من 
 انوُش دوست دارم نمیموان با کیارش رابیه ای داشته باشم...

 …ولی چاره ای ن ود
شو مگه نمیمای ۷ساعت سا؛خانومم؛عزیزم بیدار صدام زد:انی بودکه کیارش 

 گردش؟بری با دوستات 
 باحرفد اروم چرخیدم نگاهد کردم 

 میتونم برم؟-
 +اره خانومم میتونی بری.

 
به اد ارگونشببو رو ب*و*سببیدم دسببت وصببورتم شببسببتم موهام شببونه زدم 

 وباکلیپس دمع کردم روی صندلی میزتوالتم نشستم آراید کردم
 یه مانتو کرمی تنم کردم باشلواردین قهوه ای و شال همرنگ شلوارم

یه پیام واسببه انوش نوشببتم: سببالم عشببقم امروزمیام گوشببیم بر داشببتم و
پیشبببت.بعدازیک دقیقه دواب داد: سببالم عزیزم می ینمت.کیمیاهنوزخواب 
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سببریع کتونی های کرم رنگمو پوشببیدم واز خونه زدم بیرون یه تاکسببی …بودم
 …گرفتم وادرس خونه انوش رو دادم

 شون رو زدم وقتی رسیدم کرایه روحساب کردم وزنگ ایفون تصویری
 انوش:به به عشقم بفرما.

 بهد ل مندزدم و رفتم داخل.
 انوش اومد پیشوازم.

هاش  ید منم بغلد کردم و روی ل  هام رو ب*و*سبب لب  محکم بغلم کرد 
 ب*و*سه زدم.

 +انیساخانومم بریم داخل؟
 اهوم بریم.-

 انوش دست انداخت دور کمرم وهمراه هم رفتیم داخل خونه
 من ص حانه نموردم توچی عشقم خوردی؟ روی م ل نشستم گفتم:

 +نه خانومی نموردم.
 پس من میرم ص حانه اماده کنم نفسم.-

 +مرسی گلم.
 رفتم اشپزخونه وص حانه اماده کردم انوش صدا زدم: انوش عزیزم بیاص مونه.

 +اومدم خانومی.
 ص حانه خوردیم قرارشد ناهار پیتزاسفارش بدیم.

 کردیم توسروکله هم زدیموخندیدمتاناهار باانوش ماهواره نگاه 
 شدپیتزا سفارش بده.۱انوش ساعت-



 15 دیفهم چرا

 +چشم خانومی.
 انوش تلفن برداشت و سفارش پیتزاداد

                       ******* 
 ناهارخوردیم به انوش گفتم میرم اتاقد که یه چرتی بزنم.

هنوزچشببمام گرم نشببده بود که تمت باالوپایین شببد چرخیدم انوش کنارم 
 خوابیده.

 +بیداری؟
 اهووم تازه چشمام گرم شده بودکه اومدی.-

 محکم من رو توا وشد گرفت وکنارم دراز کشید.
که میکردیم همو  کاری  ها یک سبببال تن مادداشببتم چون تواین  بهد اعت

 میب*و*سیدیم ودرا وش هم بودیم
 +آنیسا میشه ی ارهم ا وشی رو امتحان کنیم باهم؟

 و پشیمون نشی.قول میدم که اتفاقی نیفته 
 ولی…باحرفد یه لحظه داخوردم منم دوست داشتم با عشقم هم آ وش بشم

 …نمیشد اشت اه بود ممکن بود به فرر دفتمون باشه
 …_نه نمیشه

 انوش اخمی کرد وگفت:بهم اعتماد نداری آنیسا؟
 _این موفوع ربیی به اعتماد نداره.

سه تنوع میم سرگرمی چون از +خب آره باید حدس میزدم که منو فقی وا وای و
 شوهرت خسته شدی.

 _انوش این چه حرفیه که میزنی؟
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 تو که نمیموای منو از دست بدی آنیسا؟…+حرف حق
 تو چشماش نگاه کردم و مصمم گفتم:نه معلومه که نمیموام.

 +پس بهم ثابت کن که برات ارزش دارم.
 …_آخه انوش

 +پس دوسم نداری نه؟
حکم بغلد کردمو و الله گوشببشببو میمواسببت بلند شببه بره که ازپشببت م

 …ب*و*سیدم:نمیموام از دستت بدم انوش
 انوش گردنشو کج کردو گفت:بماطرم هرکاری میکنی؟

 _آره.
 …+حتی

 حرفشو قیع کردمو گفتم:آره.
 …برگشت سمتمو ل امو ب*و*سید دستد رفت سمت تیشرتم و

                   *********** 
 کیارش میفهمید چی؟ از کاری که کردم پشیمون شدم اگه

 آبروی من وآبروی خودش میرفت...
م چقدر دوسد داشت…به انوش نگاه کردم که چشمامو بسته بودو خوابیده بود

بود بغض کرده بودم حالم  ۶نمیمواسببتم ونمیتونسببتم از دسببتد بدم سبباعت 
خیلی بدبود بلند شببدم وسببریع آماده شببدم از خونه زدم بیرون گریه میکردم و 

 …نفرین میکردم اگه کیارش میفهمید بدبمت میشدمخودمو 
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ساعت  سی گرفتم ورفتم خونه  سایلنت بود نگاه  ۷تاک شیمم رو  شده بود گو
 نکردم ب ینم کسی زنگ زده یا نه.

 …درو که بازکردم کیمیا وکیارش اومدن نزدیک
 کیارش با نگرانی پرسید:آنیسا گریه کردی؟حالت خوبه؟

شدم…برای دل خودم…بازم گریه کردن ای بر…برای گ*ن*ا*هی که مرتک د 
 …بی فکریم

 کیمیا:آنیسا چیزی شده؟کسی بهت چیزی گفته؟
 ماه بود که به دیدنشون نرفته بودم.۱دلم برا مامان بابا تنگ شده بود 

 …با هق هق گفتم:دلم برا مامانم تنگ شده
سا میدونی چن  صفه دونم کردی آنی کیارش:برا همین اینجوری گریه میکنی؟ن

 بهت زنگ زدم؟ بار
که بگه  به کیارش نگاه کردو گفت:زنت دیوونس اینهمه نگرانمون کرد  کیمیا 

 دلم برا مامانم تنگ شده؟
 کیارش چپ چپ نگاش کرد:هیس کیمیا نمی ینی حالد بده؟

 کیمیا چیزی نگفتو رفت تو اتاق ودرو بست.
شور آماد صورتتو ب ست و ستمو گرفت:د ستم برم اتاق که کیارش د  همنم میموا

 شو میریم خونه مامانت اینا.
 _صب بریم االن حالم خوب نیستد.

 +باشه استراحت کن.
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زیر دوش آب فقی به این فکر میکردم اگه انوش …رفتم تو اتاق و حوله برداشتم
بزنه زیر همه چی چیکار کنم؟یا اگه تهدید کنه که کیارش میگه؟یا ازش بچه 

 …دار شم
اومدم ول اس پوشببیدم رو تمت ولو از حموم در …حتی فکرشببم آزارم میداد

 …شدم
نمیدونم چن دیقه یا چن …چشببمامو بسببتم وسببعی کردم بموابم ولی نشببد

 …ساعت گذشته بود که ینفر درو زد
 _بله؟

 کیمیا:آنیسا دان بیا شام شیکم خالی نمواب.
 _میل ندارم.

 کیمیا:لوس نشو بیا شام بمور.
 _هوف باشه.

 رش منو که دید ل مند زد:بهترشدی؟بلند شدم و رفتم بیرون از اتاق کیا
 …_بهترم

 نشستم رو صندلی وبشقابمو دادم به کیارش.
 _برام برنج بکد.

کیارش که میدونست چقدر برنج میمورم برام کشید وبا ذوق گفت:ب ین کیمیا 
 …قورمه س زی درست کرده

 _دستد درد نکنه.
 …یکم گذشت ولی میل نداشتم بمورم
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 شین؟کیمیا:نمیمواین بچه دار 
 _فعال نه.

کیارش:منم این چند روز به فکرش افتادم هم حال تو بهتر میشبببه هم من بابا 
 میشم.

نه  ۹عصبب ی گفتم:من  که میگم  گه دارم  چه رو تو شببیکمم ن ماه قراره ب
 اصال تا عمر دارم نمیموام بابایه بچم باشی.…نمیموام

 کیمیا:آنیسا این چه طرز حرف زدنه؟
 دخالت نکن. _به تو ربیی نداره کیمیا

پت پره که تو ثل این یارش:م بات …ک با مان  ما یدن  ند نه  نه بهو نا نمیتو مه ای ه
شه سال …با صیر منه بعد یه  چته؟چی کم میزارم برات؟باید محدودت کنم؟تق

 …ازت بچه نمواستم
 …دیگه حوصله زندگی با تورو ندارم خسته شدم…_آره توپم پره خیلیم پره

کوبیدم کیارش پشببت سببرم اومد و داد  بلند شببدم ورفتم تو اتاق ودرو محکم
 زد:دفعه اول وآخرت باشه این در کوفتیو اینجوری می ندی.

 دوس دارم.…دلم میمواد-
کیارش هلم داد که افتادم رو زمین نشست کنارم وگفت:خیلی پررو شدی آنیسا 

 اینه دواب اینهمه مهربونی وخوبیم؟
 چه میموام آنیسا.دوابشو ندادم وخواستم بلند شم که دستمو گرفت:من ب

 _به درک به من چه ربیی داره؟
+تو زنمی انتظار نداری که با یه زن ولگرد خیابونی باشببم وبچه تو شببکم اون 

 باشه.
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 _من بچه نمیموام کیا نمیموام نمیموام نمیموام.
 کیمیا چند تاتقه به در زد:حالتون خوبه؟

 کیارش:خودمون حلد میکنیم کیمیا داخل نیا.
 ن حلد میکنیم من بچه نمیموام._چی چیو خودمو

 باید بموای آنیسا من میموام بابا شم.…محرممی…کیارش:زنمی
 بعد زدن این حرف دستمو گرفت وبلندم کرد.

+رو حرف من حرف نزن آنیسبببا یه سبببال پای خوبو بدت نشببسببتم هرچی 
چه  یام من ب تاه نم بازتم ولی تو این مورد کو گفتی،گفتم چشببم،نوکترم سببر

 میموام.
 ن حرفد من و انداخت رو تمت.بعد ای

 …_دست به من نزن کیارش،ما تازه دیروز
 +من بچه میموام آنیسا.

 _دیروزو که یادت نرفته؟
+نه مگه خالف شرع کردیم زنو شوهریم دوس داریم بچه دار شیم دیروزم یادم 

 نرفته ولی اگه تو یادت رفته تکرارش کنیم.
 گریه کنم؟_خواهد میکنم کیا خیلی خستم دوس نداری که 

 این حرفو که زدم نرم شد با مهربونی نگام کردو گفت:نه.
 _پس بیا بگیریم بموابیم صب میموایم بریم خونه مامان اینا.

 میدونی چیه من دلم بچه میمواد.…+ولی دیشب
 …_شاید بچه دار شدیم دیش م



 21 دیفهم چرا

 دن ه منفیشم درنظر بگیر.…نزاشت حرفمو ادامه بدم:شاید نشدیم
 …بگیر بمواب کیا…شاید شد _انرژی منفی نده

 .+نمیموام بموابم میرم فاکتورارو دم ودور کنم
 _فاکتورای چی؟

تا فروشنده هس هیچ کدوم ۳+بوتیکو دیگه،صب تا شب دون میکنم خیر سرم 
ید  دد کت شببلوارای  ید برم  با فاکتورارو دم ودور نمیکنن،فردا عصببرم 

 وشلواردین سفارش بدم از ترکیه بیارن.
 میموابم._باشه پس من 

 پیشونیمو ب*و*سیدو گفت:شب خوش.
 چشمامو روهم فشار دادم واولین 

یارش عصبب ی  نه ک خدا نک گه داره  خدا اون روزو دور ن ید  قیره اشببکم چک
 کیارش مهربون ودلرحم بود ولی خیلی بدعص ی میشد.…شه

 …اگه میفهمید حتما منو میکشت
                         ********* 

ساعت  ص ونه خوردیمو راه افتادیم بریم خونه مامان اینا کیمیا ام  ونیم۱۰صب 
همراهمون اومد وقتی رسببیدیم بعد سببالم واحوال پرسببی وسببی مامان بابا 

 نشستم.
 _عاطی دون خوبی؟

اسم مامانم عاطفه بود ومن بعضی وقتا عاطی دون صداش میکردم اسم بابامم 
 …دالل بود

 مامان:چه عجب سرزدی به ما.
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 ود مامان._سرم شلوغ ب
 مامان:نیم ساعتم وقت نداشتی؟

کیارش نزاشبببت دواب بدم وگفت:دیروز داشبببت گریه میکرد میگفت دلد 
 براتون خیلی تنگ شده.

 بابا:واقعا؟
 کیمیا:بله ازگردش که برگشت دیدیم چشاش گریونه میگفت دلتنگتونه.

 مامان:الهی دورت بگردم دخترم خب دیشب میومدی پیشم.
 _باالخره اومدم.

شتم 2 ست کردم دا شتیم خونه برای ناهار لوبیا پلو در ستیم وبرگ ش ساعتی ن
سبباالد شببیرازی درسببت میکردم که گوشببیم زنگ خورد نگاهی به صببفحد 
تای کثیف  باهمون دسبب مایی میکرد که اسببمونوشببینوروش خودن نداختم  ا
ریجمکت کردمو گوشیو گذاشتم رو سایلنت وساالدو که درست کردم رفتم تو 

 …بار زنگ زده بود ۴اتاق انوش 
 شمارشو گرفتمو منتظر موندم  دواب بده.

 آنیسا چرا زنگ میزدم دواب نمیدادی؟…انوش:الو
 _دستم بند بود.

 انوش:آهان زنگ زدم حالتو بپرسم.
 _خوبم تو خوبی عزیزم؟

 انوش:به خوبیت.
 …خندیدم ودوابشو ندادم چی میتونستم بگم
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 انوش:فردا چیکاره ای؟
 _نمیدونم چیور؟

 گفتم بریم بیرون باهم.+می
 _نمیشه ما دیروز همو دیدیم.

 انوش با لحن شییونی گفت:دیروز خوش گذشت؟
 _نمیموام اصال یادش ام بیفتم.

 +ینی چی؟نکنه از منم زده شدی؟
 …_این چه حرفیه؟منظورم اینه عذاب وددان دارم

 صدای داد کیارش اومد:آنیسا بیا ناهار.
 افظ._انوش من باید برم دوست دارم خد

 …+منم دوست دارم
سته  ش شیو قیع کردم واز اتاق رفتم بیرون بعد خوردن ناهار کیارش وکیمیا ن گو

 …نشستن رو م ل دو نفره و منم رو م ل تک نفره لم دادم
 کیمیا:میگم آنیسا؟

 _دانم؟
 …سیسمونی بچه و…کیمیا:دوستم مغازه زده

 .میمواست ادامه بده که نزاشتم:نه دوست ندارم بیام ب ینم
 کیمیا:خیلی خوبن خودمم میموام ب ینم گفتم شاید توام بیای وخوشت بیاد.

 تایی میریم فردا.۳کیارش:راس میگه 
 _نمیدونم حوصلشو ندارم.

 کیمیا:خوبه واال حوصلشو نگه داشته برا دوستاش.
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بعد مشببکوک نگام کردو گفت:اینا کدوم دوسببتاتن که از شببوهرت وادب ترن 
 میری؟روز دمعه باهاشون گردش 

 _به تو ربیی نداره.
تات ارزش دارن  قدر این دوسبب یا میگردی تو؟ان با ک یا:خیلیم ربی داره. کیم

 بماطرشون با شوهرت دعوا میکنی؟البد ازاین آشغاالی هردایی هستن.
 …داد زدم:خفه شو کیمیا بس کن حوصله زر زراتو ندارم هردایی تو

 م.مات وم هوت نگاهد کردبا سیلی که کیارش زد نتونستم حرفمو کامل بزنم 
کیارش:دفعه اول و آخرت باشه دایی که من هستم صداتو باال می ری وهرچی 

 از دهنت درمیاد به ناموسم میگی.
با بغض گفتم:مگه من ناموست نیستم کیا؟میشینی نگا میکنی خواهرت حرف 

 بارم میکنه ولی تا یچیز بهد میگم میتوپی بهم.
 ت میگی حرفات حق نیستن.کیارش:خوب میکنم چون چرت و پر

  
شلوارمو عوض کردم و  سریع  صورتمو پوشونده بودن دوییدم تو اتاق و  شکام  ا
سرعت  شتم با  سر کردم وگوشیو وکیف پولمو بردا شال  ساده تنم کردم  یه مانتو 

 میرفتم به طرف در کیارش اومد دستمو گرفت:کجا؟؟؟
 _ق رستون.

ث خونه خالته که هروقت با لحن عصبب ی گفت:عه فک کردی خونه شببوهرم م
 خواستی بزنی بیرون؟

 _آره همین فکرو کردم.
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 :پاتو از این در بیرون بزاری منم و تو.کیار
 بی توده به حرفد کفشامو از تو دا کفشی برداشتم وپوشیدم.

 کیارش:آنیسا خواهد میکنم اعصاب منو خورد نکن عزیزم.
 _نه نه نه میموام برم نمیموام پیشت بمونم.

 کجا میموای بری پید دوستات؟کیمیا:
 _آره میرم خونه دوستم.

 کیارش:کیمیا توام بس کن هی هیچی نمیگم کشد میدی.
 کیمیا:خوب میکنم حقشه دخترٔه زبون دراز.

اومد دواب کیمیا رو بدم که کیارش داد زد:بس کنین یه کلمه ام حرف بزنین 
ح قت همو می ینین ب نه میرم دیوونم کردین هرو ث میکنین هی من از این خو

 …دعوا دعوا
 آنیسا توام میری تو اتاق باهات حرف دارم.

انقدر عصبب ی بود که میگفتم نه شببر میشببد کفشببامو در آوردمو رفتم تو اتاق 
 کیارشم اومد ودرو پشت سرش بست.

 تکیه داد به در وگفت:گوشیتو بده.رمزشم بزن.
 _چببببببببببی؟

 م.+میگم گوشیتو بده رمزشم بزن میموام چکد کن
 _نمیزنم گوشی یه حریم خصوصی.

صی نداریم صو شی من رمز داره که تو رمز میزاری …+منو تو حریم خ مگه گو
 برا گوشیت؟

 _گوشیت رمز نداره که نداره مگه من به گوشی تو دست میزنم؟
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 با عص انیت داد زد:میموام تماسا وپیاماتو چک کنم بزن رمز این لعنتی رو.
سای انوش وپاک نکرده بودم یه عکس تو دلم فاتحمو خوندم اس ام  نفره ام  2ا

 …داشتیم با هم
 کیارش گوشیو از دستم کشید وگفت:رمز؟

 _نمیگم بده من ب ینم گوشیو.
 کیارش:باشه نگو میدم بیرون بازش میکنن.

 میمواست گوشی رو بزاره تو دی د که سریع از دستد قاپیدم.
 …کیارش:بده من اون ماس ماسکو

 میشکونمد. نزدیک بیای…_نمیدم
کیارش عصبب ی اومد سببمتم که گوشببیو پرت کردم سببمت دیوارو گوشببی افتاد 

 زمین وهرتیکد ییرف پمد شد.
 کیارش اومد سمتم انقدر محکم زد دم گوشم که گوشم سوت میکشید.

 +مگه چی داشتی توش که شکوندید؟هان؟
 بریده بریده گفتم:هیچی.

خودش:برا هیچی خوردش یقه مانتومو تو دسببتد گرفت ومنو کشببید سببمت 
 کردی؟آره؟

 _گفتم که هیچی توش ندارشتم.
 +دروغ میگی آنیسا.

 یقه مانتورو ول کردو به فشاری به قفسه سینم آورد که چند قدم رفتم عقب.
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ماطر کی اینجوری میکنی؟بگو نوشببین چی تو  +دروغ میگی آنیسبببا چرا؟ب
سم رو ه بگو دوبگو همه اینا د…گوشت میمونه؟بگو داره با کی آشنات میکنه

 بببببببگو بگو.…داری آنیسا
اشک میریمتم دوابی نداشتم بهد بدم ازاین روز وشک کردناش میترسیدم از 

 کیارش میترسیدم خیلیم میترسیدم.
 +بگو دوسم داری آنیسا یه ساله بهم نگفتی عاشقتم.

 …_کیارش حالت خوب نیس بعدا
 حرفمو قیع کرد:من حالم خوبه تو بگو دوسم داری.

 ثل دیوونه ها شده بود حالت نگاش عوض شده بود.م
 آروم تر زمزمه کرد:نمیگی؟

 _کیا خواهد میکنم حالت خوب نیس.
سی  شک کرده بود که منو باک شین  شت چرت و پرت میگفت فک کنم به نو دا

 آشنا کرده پوزخندی زدم به این فکر اشت اهد.
 کیارش نزدیکم اومد وگفت:دواب بده آنیسا.

 _نه.
نزدیک تر فاصببلمونو پر کردو بازوهامو تو دسببتد گرفت محکم تکونم اومد 

 بگو عاشق منی آنیسا.…میداد:بگو
 _ولم کن کیارش دیوونه شدی.
 +آره دیوونه شدم.دیوونم کردی.

 …با تمام توانم هلد دادمو گفتم:بس کن
 کیمیا حیرون و ویرون درو باز کرد:چتونه؟چرا رنگت پریده آنیسا؟
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 بپرس. _از داداش دیوونت
کیمیا به گوشببی شببکسببته رو زمین نگاه کرد:صببدای دادتون میومد نفهمیدم 

 …دعواتون سرچیه
 کیارش:تو راس میگفتی کیمیا نوشین خوب آنیسا رو پر میکنه.

_کیمیا چیزی گفته؟میگم اینا حرفا و کارای کیا نیس نگو توی فتنه اینارو یادش 
 چیکاره ما داری؟ میدی خجالت نمیکشی؟تو زندگی خودتو دم ودور کن

 کیمیا:حق داشتم هرکیم باشه شک میکنه داداِش سادٔه منه که بهت گیر نمیده.
شوهرای عتیقه  سر زندگیمون بردار از اول زندگیمون عین این مادر  ست از  _د
گیر دادی به ما.گمشببو برو خونت دیگه شببوهرت نیس مادرشببوهرت که هس 

 خونه اون لنگر بنداز.
 ریمت و گفت:خیلی نمک نشناسی. کیمیا الکی اشک تمساح

 _برو بابا.
شو میرسونمت خونه  ست وباز کردو گفت:کیمیا برو آماده  شو ب شما کیارش چ

 مادرشوهرت.
 …کیمیا:داداش

 دیقه دیگه آماده باش میرم پایین توام بیا. ۱۰کیارش:تا 
شالمو درآوردم  سی زدم و مانتو و شد ل مند بددن شد دلم خنک  خیلیم خوب 

 …و تمتوپرت کردم ر
کیمیاازاتاق بیرون رفت.منم که خوب میمئن شببدم کیارش وکیمیارفتن سببیم 

 کارتم برداشتم وقایم کردم
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یک ساعتی از رفتنشون میگذشت که کیارش به تلفن خونه زنگ زدوگفت:سالم 
 انیسا.

 سالم.-
 +من امشب نمیتونم بیام.

 چرا؟-
شب می سافرت ام شم رفتن م شوهرا ست خواهر شوهرکیمیا نی رم خونه +مادر

 کیمیا.
شین بیاد  شکال نداره میگم نو شده برات ا شمندزدم وگفتم:هه همچین مهم  نی

 پیشم.
 +نه انیسا نمیمام این دختره...

 حرفشوقیع کردم و گفتم:این دختره چی هااا؟من میگم بیاد شب خوش.
 منتظردوابد نشدم و تلفن قیع کردم.

تو  برم پیشببد اخه میترسببیدمبا تلفن خونه زنگ زدم به انوش که بیاد دن الم و 
 خونه تنهاباشم کیارشم که خواهرش واسد مهم تره

 یه مانتوشلوارپوشیدم شال هم انداختم رو سرم
 کفشامم پوشیدم ومنتظر انوش موندم

 یه پنج دقیقه که گذشت ماشین انوشو دیدم
 سالم انوش.-

 +سالم آنیسام.
 خوبی عزیزم؟-

 +مرسی توخوبی؟



wWw.Roman4u.iR  30 

 

 ای نه.-
 +بمیرم چرا؟

 خدانکنه عشقم.بااین خواهرشوهره بیشورم بحثم شد.-
 +سره چی؟

 سربیرون رفتن من فکرمیکنن من بانوشین میرم بیرون و با یکی آشنام کرده.-
 +خب.

هیچی دیگه کیارش گوشببیمو خواسببت شببکوندمد االنم رفته خواهرشببو -
 برسونه خوند.

 +خوبه.
 اهوم.-

 سافرت نیومده بودن.ورفتیم سمت خونه انوش چون هنوز خانوادش از م
 رسیدیم خونه مانتووشالم در اوردم و روتمت خوابیدم

 انوش هم پنج دقیقه بعد اومد
 +خب خانومی نگفتی.

 چیو؟-
 +اینکه اونروز بهت خوش گذشت یانه؟

 باز نمیماستم ناراحتد کنم ل مندزدم وگفتم:اره عشقم.
 …+خب میشه هووم چیور بگم

 خب بگو عزیزم.-
 …باشیم+بازم امشب باهم 
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 …اخه انوش-
 +اخه نداره ق ول کن دیگه.

خودمم دوسببت داشببتم باز هم باهاش باشببم سببکوت کردم ول مو به دندون 
 گرفتم.

 +نکن اون دوری.
 لب هاش رو ل هام گذاشت ومنم باهاش همراهی کردم.

 گردنم والله گوشم ب*و*سید وبدنم روب*و*س بارون کرد
 …بودیمدفتمونم از حالت عادی خارج شده 

شم وگرنه بدبمت  ستم ق ل از اومدن کیارش خونه با شدم میما ص ح زودبیدار
 …ونیم بود وکه انوشو بیدار کردم گفتم منو برسونه۶میشدم ساعت 

وقتی رسببیدم خونه صبب حانه رومیزچیدم ورفتم بموابم که در خونه باز شببد 
 کیارش بود بعد اون در اتاقو باز کرد متعجب گفت:پس دوستت کجاش؟

 …نیومد_
 کیارش هومی گفت و حرفی نزد ص ونه خوردو رفت سرکار.

 خوابیدم وبعدش بیدار شدم حموم کردم.۱۱منم تا ساعت 
ست  سه خودم الزانیادر شدم تاوا ست به کار  ه*و*س الزانیا کرده بودم پس د

 کنم.
 ناهارخوردم میماستم با تلفن خونه زنگ بزنم به انوش که زنگ خونه رو زدن. 

سببت عجب رویی داره باز اومده  اوف دلم نمیماسببت دروباز کنم دیدم کیمیا
 ولی گفتم زنگ میزنه به کیا پس دروبازکردم اومد باال بدون سالم رفتم اتاقم.

 اوف.…گوشیمم که دا ون شده بود. چجوری حال انوشو میپرسیدم
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 بایدیه گوشی بگیرم وممفی کنم واسه زنگ زدن به انوش.
د بمور؛بمواب؛بروتفریح بیچاره داداشببم چه دیدم دربازشببدکیمیاگفت: هم

 میکشه از دستت واسد بچه هم نمیاری.
شده بودگفتم:تودهنتوب ند  شب ادم ن شو بگیرم انگاردی شدم بایدحال واقعاکفری 
شوهربدبمتت  شه اون  ستتم بزار رو کاله خودت توچرا بچه نداری چی میک د

 بااین زبوِن درازت؟
زنه نیشببمند زد  درو محکم کوبیدو انگاربهد برخورد حرفی نداشبببت که ب

 رفت.
 اوف حالشو گرفتم زنیکه چنِدش.

                        ********** 
نداشببتم  هاش حرفی  با با من صببح ت نمیکرد منم  که  یا مد کیم یارش او ک
شپزخونه تا چیزی  سرد کردم رفتم ا سی  شم قهربودم باهاش یه احوالپر باکیار

 واسه شام بپزم
 پمتن قورمه س زی بودم میزچیدم وصداشون زدممشغول ۹تاساعت

 بدون حرف  ذاخوردیم
ساعت شکونم تا ستم  تممه بردم تاپای فیلم ب ش شام ظرفارو بیداربودم ۱2بعد

 بعدشم رفتم بمابم
 کیارش اومدگفت:قهری آنیسا،خانومم؟

 اهوم.-
 +چرا؟
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 هه یادت رفته؟-
 …+بگوعزیزم

 کیاگیر نده میمام بموابم.-
 تو؟+چرااینجورشدی 

 تقصیرابجیته حاالهم هیچی نگو میمام بمابم.-
 +گوشیتو چیکارکردی؟

 …یادت رفت شکست-
 +سیمکارتت؟

 انداختم بیرون.-
 ش و کیمیابازم دروغ گفتم زندگیم شده بود پره دروغ و نفرت از کیار

 کیارش داد زد وگفت:چرا؟
 داد زدم گفتم:چون دلم میماست چون شک داری پس بدردم نمیمورد.

 فه مشتی زد به دیوار و از خونه رفت بیرون.کال
 …منم بیمیال گرفتم خوابیدم چون اصال زنده و مردش برام فرقی نداشت

 …چشمامو بستم و سعی کردم بموابم
                     ************ 

 …امیدوارم یه روز دیگه زنده نمونی…کیارش:آنیسا تو خ*ی*ا*ن*ت کاری
 …کیا…_کیا
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م دسببتمو گذاشببتم رو گلوم تند تند نفس میکشببیدم کاب*و*س از خواب پرید
 خواب دیدم کیارش همه چیو فهمیده.…بدی دیدم

به کنارم نگاه کردم که با دای خالید ابروهام پرید باال به سبباعتی که به دیوار 
دقیقه بود از رو تمت بلند شدمو در اتاق و  ۳:۱۰آویزون بود نگاه کردم ساعت 

 …باز کردم
 غلی رو باز کردم که دیدم کیمیا خوابیده.در اتاق ب

رفتم تو پذیرایی چرا و روشببن کردم ولی کیا ن ود تلفن بی سببیمو برداشببتم و 
دوباره شببمارشببو گرفتم که صببداش توی …شببمارشببو گرفتم ولی دواب نداد

 گوشی پیچید:بله؟
 _سالم کیا کجایی؟چرا نیومدی خونه؟

 +سالم خونه دوستمم.
بدون مزا یه شبببب  که بهد چه بهتر  به این بدون فکر کردن  یدم و  حم میمواب

 خ*ی*ا*ن*ت کردم.
 _باشه خدافظ.

 +ناراحت شدی؟
ناراحت شم؟اونم برای این مسئله پید پا …تو دلم به این ساده بودند خندیدم

 افتاده و کوچیک؟
 _برا چی باید ناراحت شم؟میموام بموابم.

 +تا نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم نمواب.
 اونجا ص م ازهمونجا برو بوتیک._نه بمون 
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 نظرت چیه از این به بعد کال خونه نیام؟…با صدای عص ی گفت:باشه
 خدافظ.…_تصمیم با خودته این مشکل من نیست

گوشیو قیع کردم و رفتم تو آشپزخونه گشنم شده بود در یمچالو باز کردم و یه 
 و مشببغوللیوان برای خودم شببیر ریمتم بیسببکوییت و از کابینت درآوردم 

شیدم  ستم رفتم اتاق و رو تمت دراز ک ش شدم بعد اینکه خوردم لیوانو  خوردن 
 …که در اتاق باز شدو

 کیارش عص ی اومد داخل و گفت:که تصمیم با خودمه ومشکل تو نیست؟
 آب دهنمو قورت دادم وریلکس بهد نگاه کردم.

ر تاچرا چن ماهه باهام اینجوری رف…دیوونم کردی…+عصبب یم میکنی آنیسببا
بد دوسببتم  گه ال یا می تار کنی؟کیم عث شبببده اینجوری رف با میکنی؟چی 

شاید ذهنت …نداری شی یا نه میگه  ص رکنم ب ینم درست می شاور میگه باید  م
 …درگیر یکی دیگس

 
 این چرتو پرتا چی بود تحویل من میداد؟رفته پیِد مشاور؟

 _چی میگی کیارش؟
باشببی و فکرت پید  نه من  یدونی تو خو گه داری بهم +توهیچ م کِس دی

 خ*ی*ا*ن*ت میکنی؟
ستم شمامو ب چی میگفتم؟میگفتم فکر کِس دیگه ایو تو این خونه نمیکنم …چ

 …ولی تنمو می یرم پیَد کِس دیگه
بده آنیسبببا من دوسبببت دارم نده …+دواب منو  باقی مو ها  ماطر تو تن ب

 کیمیارو رنجوندم.…خانوادم
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 _کیارش خواهد میکنم االن نه.
نه،بس کن،چرند نگو+پس کی حرف بزن قت میگم میگی االن  ن م…یم؟هرو

باشببم حت  هات را با هات حرف بزنم؟کی میتونم  با همد …کی میتونیم 
 احساس میکنم ازم فرار میکنی.

 از رو تمت بلند شدم و رو به روش واستادم:آره فرار میکنم.
اومدم از کنارش رد شببم و برم بیرون از اتاق که دسببتشببو گذاشببت رو در و 

 فرار میکنی؟گفت:چرا 
 …_خوشم میاد

+آره دیگه تقصببیر منه باید مثل شببوهرای دیگه باهات رفتار کنم هرچی گفتی 
ستی،با من  بزنم دهنتو پِر خون کنم باید همین کارو میکردم که تو روی من واین

 …یکی به دو نکنی
_من باهات یکی به دو میکنم؟من با تو چیکارکردم؟برو هر لیی دلت میمواد 

 …برو مست کن،برو پید زنای…دوستات بگرد خوش باش برو با…بکن
شتی این حرفارو نمیزدی سم دا شت حرفمو کامل کنمو گفت:اگه دو گه ا…نزا

دوسببم داشببتی یه دیقه که دیر میکردم زنگ میزدی میپرسببیدی کجام نگران 
 میشدی.

 تو منو همینجوری ق ول کردی.…_من همینجوری ام کیا
نزدیک گوشببم کرد وگفت:تو همینجوری منو چسبب وند به در اتاق و ل اشببو 

 …ن ودی
 تو چشماش زل زدم و گفتم:چرا بودم.



 37 دیفهم چرا

 …کیارش ولی به ل ام نگاه کردو گفت:ن ودی
با لحن خاصببی گفت:اون ل اس خواب  باال و  نداخت  بعدش ابروهاشببو ا

 خوشگالرو چرا نمیپوشی برام؟
 _دوسشون ندارم.

:دوس پیرهن سفیدش کیارش دستامو گرفت تو دستشو،دستمو برد سمت دکمه
 …دارم تو دکمه هامو برام باز کنی

 
نمیتونسبتم بهد دسبت بزنم احسباس میکردم میمیرمو زنده میشبم ولی ن اید 

 بزارم به تغییر رفتارم شک کنه.
 +بازشون کن آنیسا.

 لب زدم:باشه.
 …دکمه اولو که باز کردم سرمو برگردوندم سمت چپ و دکمه دومو باز کردم

 من نگاه کن.+آنیسا تو چشای 
 

شببکنجٔه ددید بود؟کم بماطر مهربونیاش شببکنجه نمیشببدم که این یه موردم 
 افافد کرد.

 
 +آنیسا باتوام به من نگاه کن.

ل مند رفایت بمشی زد دکمه …تو چشماش نگاه کردمو دکمه سومو باز کردم
 چهارم و پنجم که باز کردم سریع ازش فاصله گرفتم:بهتره بموابیم.
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یدو گفت:ولی من خوابم نمیاد دوسببت دارم تیشببرتمو تنم کیا شببییون خند
 …کنی

 …_کیا کرمت گرفته؟مثل آدم تنت کن بیا بگیربمواب
 +چشم عص ی نشبببببو.

ل اسبباشببو عوض کرد و اومد کنارم دراز کشببید منو کشببید تو بغلد:تو دات 
 همین دا خوبه بگیربمواب.

 
که  یاد میزدم  نداشببتم ان درون فر غل و دوسبببت  یاش و من این ب ازاین خوب

 شیینتاش متنفرم شاید اگه عاشقد بودم همه چی عوض میشد.
 +راستی آنیسا؟

 _هوم؟
 +ویولونتو گرفتم از مادرت تو ماشینه.

 _مرسی.
شتم به زمان نودونیم هروقت دلم میگرفت ویلون میزدم  ستم و برگ شمامو ب چ

ست دا شک آدمو درمیاره ولی من دو سازش ا سوزه  م شتبابا میگفت خیلی با 
شتم به دوران نودونیم اون خونه نقلی  شتم برگ سازی بود که بهد عالقه دا تنها 

سال وارد ۱۰تنها دختر مامان وبابام دختری که بعد …که من تنها دخترش بودم
 زندگیشون شد واونا عاشقد بودن.

تو اون خونه …سببال به دنیااومدم ۱۰پدر مادرم بچه دار نمیشببدن و من بعد از 
شتم ولی االن تو این خونه  کاری دز کوچی و نقلی ک شادی کردن ندا اری دز 
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شتم هرکی این خ*ی*ا*ن*ت و میفهمید  فکر کردن و عذاب وددان گرفتن ندا
میگفت من خ*ی*ا*ن*ت کارم ولی یه لحظه ام نتونسببتن دای من باشببن من 

 …انقدر عاشق انوش بودم که براش هرکاری میکردم
 …دمد توی تاالرذهنم پرکشید سمت اواین روزی که دی

سته قِد کیارش دذاب و قدبلند ن ود ولی من اونو  شکی در شلوار م با اون کت 
صور کردم وقتی اومد وگفت …توی رویاهام با اون ازدواج کردم…دای داماد ت

شمارشو داد که بهد زنگ بزنم و  ستم نوشین خوشد اومده دا خوردم  از دو
 گف خودم تنها برم میمواد باهامهماهنگ کنم نوشینو ب ینه ولی وقتی زنگ زدم 

حرف بزنه وقتی رفتم پیشببد گفت دروغ گفته از نوشببین خوشببد اومده گف 
شوهر دارم گف میدونه شمد منو گرفته وقتی گفتم  ستم ق و…چ ل اولد نموا

شدم شقانه زد منم نرم  شقاون قیافه …نکردم ولی انقدر زنگ زد و حرفای عا عا
 خ بعضی وقتا ددی.خونسرد و اخالقاش بودم بعضی وقتا شو

صاحاب  سی گرفتیم  صرار بابا ومامان اول عقدکردیم بعد عرو منو کیارش به ا
تاالر یه پسر دوون بود که انوشم دوست اون بود اگه اون تاالرو رزرو نمیکردیم 

 من هیچوقت با انوش آشنا نمیشدم.
شیدم بیرون خوابیده بود وگزنع ی ارم به شیدمو خودمو از بغل کیارش ک  آهی ک

 این گیر میداد که چرا تو بغلم نموابیدی.
                  ************ 

شته گوشه اتاق ل مندی  ۱2ساعت  شدم دیدم کیا ویلونمو گذا از خواب بیدار 
ید امروز میرفتم  با یده بودم  ند قت بود نوشببین و  پذیرایی خیلی و زدمو رفتم 
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 دید پشت چشم نازک دیدند کیمیا رو دیدم که داشت هویج رنده میکرد تا منو
 کرد منم اهمیتد ندادم و برا خودم چایی ریمتم.

 _چی میموای درست کنی؟
 +برای داداشم ساالد الویه درست میکنم میموام برم بوتیک براش ناهار ب رم.

 من برای ناهار میرم خونه نوشین.…_خوبه
وتیک ببعد خوردن چاییم آماده شببدمو و رو به کیمیا گفتم:به کیا بگو وقتی از 

 برگشت بیاد دن الم خونه نوشینو که میشناسه؟
 +باشه میگم.

آژانس گرفتم و رفتم خونه نوشین اینا دعا دعا میکردم خونه باشن زنگ خونه رو 
 که زدم صدای نوشین پیچید توی آیفون:کیه؟

 _منم آنیسا.
 +خوش اومدی بیا باال.

ط قه باال خالی بود  ط قه بود و 2درو باز کردو از پله ها رفتم باال خونشببون 
شوباباش پایین زندگی میکردن ابجی بزرگد ازدواج  شد ومامان شین ودادا نو

 سالد بود. ۱۹کرده بود ورفته بود داداشم 
 نوشین:به به خانوِم بی وفا یه ماهه خ ر نمیگیری.

 _عه نوشین نیس خودت خیلی خ ر میگیری.مامان وبابات خونن؟
 رمیگردن.نوشین:نه رفتن خونه ناهید فردا ب

 _ناهید چیوره خوبه؟
 خودت خوبی؟کیارش خوبه؟…+بدنیست
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 _خوبیم.
 +بیا داخل منم داشتم ل اس میدوختم میموام ط قه باال رو مغازم بکنم.

نوشین خیان بود و خیلی ل اسای قشنگی میدوخت ل اس عروسی منم نوشین 
 دوخته بود.

 _چه خوب.
 +اوهوم.

بروی مشببکی و موهای پرپشببت نوشببین خیلی قیافه دذابی داشببت چشببم وا
شت. شکی که هایالیتای فندقی دا سال بزرگ تر بود 2سالد بود و از من 2۵م

 یه ازدواج کرده بود و بماطر اعتیاد شوهرش ازش ددا شده بود.
نوشببین:وای آنیسببا یه پسببره اومده بود خواسببتگاری وقتی فهمید طالق گرفتم 

 دمشونو گذاشتن رو کولشونو رفتن.
 _چرا؟

 …البد مشکل از منه +میگفتن
 _ لی میکردن.

+وای دارم دیوونه میشببم منم دوس دارم شببوهر کنم و یه زندگی عادی داشببته 
باشببم ولی با این وفببع که میان میگن مشببکل از منه دوس دارم تا آخر عمر 

 ازدوام نکنم و بپوسم.
 _ایشاال یه شوهر خوب گیرت میاد.

 دهنت بشنوه آنیسا.نوشین مترو انداخت دور گردنشو گفت:خدا از 
ل مندی زدم نوشببین خیلی دختر خوبی بود حیف اون همه درو ی که الکی 

 گفتم وهربار میمواستم برم بیرون میگفتم نوشینم هست.
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+آنیسببا برو از یمچال میوه بردار بمور شببرمنده دسببتم بنده باید  روب ل اس 
 مشتری رو تموم کنم.

 _باشه
تا بشقاب برداشتم گیالسا  2دم تو ظرف و در یمچال و باز کردم ومیوه هارو چی

 بهم چشمک میزدن.
 یه گیالس تو دهنم گذاشتم.
 نوشین:به منم بده تک خور.

 _باشه.
 یه گیالس گذاشتم دهند و رو م ل نشستم.

 انوشو یادته؟…_میگم چیزه
 +آره.

میمواسببتم به نوشببین همه چیزو بگم تا خالص شببم،سبب ک شببم،تا بهم بگه 
 …چیکار کنم
 اد د چیه؟_نظرت ر

 +هیچی خوشم نمیاد ازش خیلی موزماره.
 _عه نوشین.

 +چیه تو خوشت اومده؟
 _یچیز بگم دعوام نمیکنی؟

 +نه.
 _من باهاش حرف میزنم.
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 مترو قیچی از دست نوشین افتاد و بلند داد زد:چببببببببببی؟
 _با انوش حرف میزنم.

 نوشین مظیرب گفت:شوخی میکنی نه؟
 _نه.

  لیی میکنی؟تو شوهر داری تو کیارشو داری.تو چه …+وای آنیسا
 _ولی من انوشو دوست دارم.

نوشببین عصبب ی اومد سببمتم وزد تمت سببینم:میدونی کیارش بفهمه چی 
یده بی آبرو میشبببی شبببالق  قت م میشبببه؟نمیتونی مهریتو بگیری طال

 ابروت مید مامان بابات میره.…میموری
 ق ل اینکه بفهمه._از کیارش طالق میگیرم با انوش ازدواج میکنم 

 …یه کودن…نوشین چند فربه به مغزدم زد:تو یه احمقی
 _چیکار کنم نوشین؟

 +هیچی باید بمیری تو باید از عذاب وددان بمیری.
شت  سکوت گذ شد چند دقیقه ای تو  شمام دمع  شک تو چ با این حرفد ا

انوش یه …نوشین دستشو گذاشت رو دستمو گفت:با زندگیت بازی نکن آنیسا
مجرده که پابند هیچی نیست انتظار داری بعد طالقت باهات ازدواج کنه پسره 

و نزنه رو سرت که دست خورده یکی دیگه ای؟میتونه راحت بزنه زیر همه چی 
 و بدبمتت کنه.

 عص ی گفتم:انوش همچین آدمی نیست.
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+تو زندگی به چشماتم ن اید اعتماد کنی یه پسر مجرد که هیچی ازش نمیدونی 
چی ازش میدونی فقی اینو میدونی که با خانوادش زندگی …دارد که دای خود

 میکنه؟اینو میدونی؟
 _دوسم داره.

 +ازکجا معلوم گولت نمیزنه؟
 _هیچوقت این کارو نمیکنه.

+توروخدا آنیسببا با زندگیت بازی نکن این چیزا شببوخی بردار نیسببت ازت 
 خواهد میکنم.

 _اینارو نگفتم که سرزنشم کنی.
وچه چه کنم بگم آره چه کار خوبی میکنی که باهاش در ارت اطی +بشینم به به 

 آره؟اینو میموای؟
 …_نه

ساده ن اش میگه یه روزباهاش حال میکنم ولد …فکر انوش فقی تن توعه…+
 میکنم زن شوهرداره درعت نمیکنه به کسی بگه.

 _انوش اینجوری نیستد نوشین باور کن.
دل اون خ ر نداریم آنیسببا خودتو به خاک +اینو منو تو تعیین نمیکنیم منو تو از 

 سیاه َنِنشون.
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ونیم یه ریز نصیحتم کرد وگفت یاهاش قیع ارت ان کنم ولی انگار  ۷تا ساعت 
کر شده بودم و نمیشنیدم گوشی نوشین و گرفتم به کیارش زنگ زدم بیاد دن الم 

 کیمیا بهد نگفته بود انگار.
ه پرشببیاِ  نقره ای همیشببه میگفت دم در منتظر کیارش بودم ماشببینشببو دیدم ی

ماشین ماشیِن چرا ماشین گرون بمرم شاید تصادف کردم دا ون شد تک بوقی 
 زد که سوار ماشین شدم.

 _سالم.
 +سالم عشقم خوبی؟

 _مرسی خوبم.
 +نظرت چیه بریم خرید هوم؟

 _خستم کیا.
 +بهونه نیار میریم خرید.

 _باشببببببببببه.
 

پارک  جای خلوت  گاه میکردیم ماشببینو ی هارو ن غازه  یاده رفتیم م کردیم و پ
 کیارش دستمو کشید ورفتیم تو مغازه ل اس زنونه.

رو ۳۸اون پیرهن مشببکی توی ویترین سببایز …کیارش:سببالم خسببته ن اشببید
 دارین؟

 بله داریم.…زن ل مندی زد:خوش اومدین
 +بی زحمت بیاریند.

 کیارش پیرهن و داد دستم:بپوشد.
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 …رفتم و رفتم سمت پروبا اکراه از دستد گ
سرمو  شیدم به خودم نگاه کردم ل اس خیلی تنگ و کوتاه و باز بود سو که پو ل ا

 از الی در بردم بیرون:کیا.
 کیارش:دانم؟

 _این که خیلی نادوره کجا بپوشمد اینو؟
 کیارش خیلی خونسرد گفت:هیجا نمیپوشید.

 _اگه نمیموام بپوشم مریضم پرو میکنم؟
 خودم میپوشید. کیارش:تو خونه برا

 بعدم الی درو باز کرد ونگام کرد:خیلیم بهت میاد.
درو بستم خداروشکر زیپ ل اس از بغل بود میمواستم ل اسو در بیارم کیارش 

 ازپشت در گفت:درو باز کن اینارم بپوش ب ینم.
 درو که باز کردم یه تاپ قرمز و یه دامن سفید کوتاه داد دستم.

سته یهم  شیدم در میومدن ولی به چه دردی میموردن؟من که تو خونه اونارم پو
 همچین چیزی نمیپوشم.

 کیارش پولشونو حساب کرد و گفت:شام خوردی؟
 _نه.

 +این نزدیکیا فالفل فروشی هست نظرت چیه بریم؟
 _خوبه.
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بعد خوردن فالل که خیلیم بهمون چسبب ید سببوار ماشببین شببدیمو رفتیم خونه 
 کفشای کیمیارو ندیدم.

 ت؟_کیمیا نیس
 +خسرو برگشته.

 _اهان.
باهم وارد اتاق شببدیم انوش پاکتای خریدو ولو کرد رو زمین وخم شببد ازتوی 

 یکید پیرهن مشکیو در آورد.
 +بپوشد آنیسا.

 روزه خیلی تیریپ عاشقونه برداشتی. 2_توروخدا کیا گیر نده بازم 
 +آنیسا حرفمو ی ار تکرار میکنم میگم بپوشد.

 نمیپوشمد._منم گفتم گیر نده 
سرم کند و انداخت رو تمت چون مانتوم دکمه  شالمو از  سمتمو  کیارش اومد 
نداشببت و فقی یه کمر داشببت خیلی راحت درش آورد و اونم انداخت کناِر 
شالم دستد و گذاشت رو دکمه شلوارم و بازش کرد میمواست زیپشو باز کنه 

 که گفتم:خیلی خب خودم عوفد میکنم کیا.
 +باشه.
ت و ازم فاصببله گرفت و رو تمت نشببسببت مج ورم دلوی این چشببم اینو گف

چرون ل اس عوض کنم؟درسته شوهرمه ولی دیگه خیلی فایس دلوش ل اس 
 عوض کنم حاال نیست تا حاال تنمو ندیده.

تیشرتمو در آوردم و شلوارمم در آوردم پیرهنو تنم کردم میمواستم زیپشو ب ندم 
ش بسببتد از تو دی د یه دع ه که کیارش دسببتشببو گذاشببت رو زیپو خود
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کوچولو درآورد و بازش کرد یه زنجیر خوشببکل و مدالد یه قلب بود خیلی 
ست دارم تا آخر عمرت  شم گفت:دو ست وکنار گو ظریف و ناز بود زنجیرو ب
 نگهد داری و هربار دیدید یاد منو عشقم بیفتی یادت بیفته که چقد عاشقتم.

 گفت:نمیموای تشکر کنی؟چیزی نگفتم و بغض کردم کیارش خندون 
 _مرسی بابِت این همه خوبی.

 +تشکر شامِل ب*و*س نمیشه؟
 _نه.

 +ولی من ب*و*س میموام.
 برگشتم و تند گونشو ب*و*سیدم.

 محکم گفت:گونه نه.
 …_کیببببببببببا

 +دانم.
 _اذیت نکن.

 +ب*و*سم کن.
شماش به آدم آرامد میداد  شرنگد چ شمای خو شماش نگاه کردم تو چ تو چ

گ چشببماش خیلی عجیب بود کیا خیلی خواسببتنی بود ولی نمیتونسببتم رن
 باهاش خوب باشم.

شم  ست شت رو گردنم و اون یکی د شو گذا ست شت رو ل ام و د شو آروم گذا ل ا
 …گذاشت پشت کمرم و حرکت داد

 دستمو گذاشتم رو صورتد و کشیدمد عقب.



 49 دیفهم چرا

 اخم کرد وگفت:اعصابمو بهم نریز آنیسا.
 منو خورد میکنی._این تویی که اعصاب 

ناز  ها  لدی برا  ری ه  به خوب ب فت:شببوهرتم خو ندی زد وگ یارش پوزخ ک
 وکرشمه بیای.

 _من برا  ری ه ها ناز نمیکنم.
 +برا منم ناز نمیکنی.

 _چرا باید ناز کنم؟
 +چون شوهرتم.

یایی ام نه زندگیمون مثل داسببتانا و  _برو بابازیادی دوگیری نه من اون زن رو
 رمانتیکه.فیلما 

َشد  شی شه ای رو محکم کوبیده به دیوار  شی شد و گوی  ص ی بلند  کیارش ع
ستم  شمامو ب شتم و چ شم گذا ستامو رو گو شد و ریمت رو زمین د هزار تیکه 

 صدای دادش خیلی بلند بود داد میزد وعص ی وسایالرو بهم میریمت.
 +آنیسا دوس ندارم دست روت بلند کنم.

 م و نگاش کردم.دستامو از رو گوشم برداشت
کیارش دستمو گرفت ومحکم کشید سمت خودش پیرهنشو پرت کرد یه گوشه 

 منو خوابوند رو تمت ل اش رو گردنم حرکت میکرد.
 _ولم کن کیارش.

 +ولت نمیکنم.
نمیدونم چیشببد بی اختیار از دهنم پرید:ولم کن لعنتی تو نمیدونی که چقدر 

 ازت متنفرم.
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لرزید نگاهد و تو چشببمام دوخت کیارش خشببک شببد مردمک چشببماش 
 وگفت:آنیسا.

 _دوست ندارم.
از روم بلند شببد و پیرهنشببو تند کرد و از اتاق رفت بیرون من موندمو یه اتاق 
با نفرت ل اس و  ته وفکِر درگیر نمیمواسببتم این حرفارو بهد بزنم  بهم ریم

 …ازتنم در آوردم و پرتد کردم زمین رو تمت دراز کشیدم وچشمامو بستم
                        ************* 

شه خورده هارو  شی شت  شمامو باز کردم کیارش بود دا صدای داروبرقی چ با 
دمع میکرد چشببمای بازمو که دید روشببو برگردوند و داروبرقی رو خاموش 

 کرد و از اتاق بیرون رفت.
ن وبلند شدمو به اتاق مرتب خیره شدم دوش گرفتم و ل اس پوشیدم از اتاق بیر

 رفتم که صدای حرف زدن کیارش تودهمو دلب کرد.
 …+آقای دکتر دیروز بهم گفت ازم متنفره

نا دوس  باشببم ز یک  مانت باشببم ر هاش مهربون  با یدونم گفتین  یدونم م +م
 ولی همه چی بدتر شد.…دارن

نمیموام بیشببتر ازاین  رورم خورد شببه این همه بهد خوبی کردم آخر گفت 
 دندوناشو تو دهند خورد میکردم.دوسم نداره باید میزدم 

 
چشببم …+میدونم کتکد میزدم همه چی بدتر میشببد ولی دلم خنک میشببد

 امروز عصر میام میب خدافظ.
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 از در اتاق فاصله گرفتم پس میرفت پیِد مشاور؟
 چه  لیا البد اینم پیشنهاد خواهر یکی یه دونشه.

دن م و مشغول خوررو صندلی آشپزخونه نشستم و برای خودم آب پرتقال ریمت
 شدم کیارش اومد تو آشپزخونه.
 +ق ال ادب سالم کردن داشتی.

 
 دوابشو ندادم حوصله دنگ و دعوا نداشتم.

 
 +زبونتو موش خورده؟

 _تو فکر کن آره.
 +هوم باشه.

 _پول بزار میموام برم خرید.
 +خودم میمرم.

 _نمیدونی چیا میموام پول بزار میمرم.
 برات.+کارت به کارت میکنم 

 
خرید رفتن بهونه بود میمواسببتم یه گوشببی بمرم تا با انوش حرف بزنم دلم 
شدم و به کیارش گفتم  شده بود بعد خوردن آب پرتقال آماده  براش خیلی تنگ 
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شی  شو بده نمیمواد کارت به کارت کنه اول رفتم مغازه موبایل فرو کارت خود
 که نزدیک خونه بود.

 واستم._سالم آقا یه موبایل ساده میم
صله گفتم:یچیز  شروع کرد تعریف کردن از بهترین موبایالش که بی حو مرده 

 …میموام که فقی بتونم زنگ بزنم دوربین و اندرویدواین چیزا مهم نیست
 

آخر سببر یه گوشببی نوکیا سبباده خریدم همینم  نیمت بود بعد اون سبب زی و 
نه شببدم و گوشببت ومیوه ومرغ خریدم که کیا شببک نکنه با دسببت پر وارد خو

 وسایلو گذاشتم دلوی آشپزخونه.
 _ کیارش گوشتا رو خورد کن،مر و خودم تمیز میکنم.

 کیارش تلوزیونو خاموش کردو گفت:باشه.
                 *************** 

ست ندارم میگذره با انوش حرف زدم و  شو دو یه ماهی از اعتراف به اینکه کیار
اورم نمیرفت و اهمیتم نمیداد انگار چن باری رفتم دیدند کیارش دیگه مشببب

سوسیس بندری درست کرده بود  شام  شب برای  شتم تو اون خونه ام ودود ندا
کیا نشسته بودیم تو بالکن  که هم هوامون عوض شه هم  ذا بموریم بشقاب و 
که دلوم گرفتم بوی تند فلفل که به بینیم خورد حالت تهوع بدی بهم دست داد 

ت دسببشببویی درو باز کردم و دسببتمو گرفتم به لب بلند شببدم و دوییدم سببم
شستم  سرد  صورتمو با آب  شویی هیچی نمورده بودم ولی الکی عق میزدم  رو



 53 دیفهم چرا

شدی  سموم  فربه زد:م صورتم به زردی میزد کیارش به در  رنگم پریده بود و 
 آنیسا؟چی خوردی؟

 
 درو باز کردم و گفتم:هیچی نموردم.

 
شد ناهیدم ی ار حالت تهوع گرفت و فک همین که گفتم درقه ای تو ذهنم زده 

 …کردیم مسموم شده ولی بعدا فهمیدیم بارداره نکنه منم
 نه این امکان نداره.

 کیارش دستشو دلو صورتم تکون داد:بریم دکتر؟
 …_نه خوبم

 +از رنگت معلومه حافر شو بریم دکتر.
 _نمیمواد.

 +پایین منتظرم.
 

 چاره ای نداشتم اگه نمیرفتم بدتر میشد.
 …ل اس ساده ای پوشیدم و رفتم پایین تو ماشین منتظرم بود

شدم راه افتاد بدون هیچ حرفی دلوی یه کلینیک پارک کرد داخل که  سوار که 
شدیم یه مرد  ساب کرد وداخل میب  رفتیم خیلی خلوت بود پول ویزیت و ح

سبباله باشببه وخیلیم اخمو بود گفت:بشببینید مشببکلتون  ۵۵که بهد میمورد 
 چیه؟
 لم بده آقای دکتر بوی  ذا که بینیم خورد حالت تهوع گرفتم._حا
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 خودمم یچیزایی حدس میزدم ولی میمواستم میمئن شم.

 دکتر نگاه ددی کردو گفت:عادت ماهانه شدین؟
 خیلی رک و بی پرده گفتم:این ماه نه.

دکتر:به احتمال زیاد باردار هسببتین من احتمال دیگه ای نمیتونم در نظر بگیرم 
شریف ولی  صب میتونین ت ست  شگاه همین نزدیکیا ه یه آزماید بدین آزمای

 ب رین.
 

احسبباس میکردم میب دور سببرم میچرخه کیارش دسببتمو گرفت و از میب 
رفتیم بیرون فکر کردم االن شبببک میکنه ولی با خوشببحالی دسببتمو فشببرد 

 وگفت:باالخره بابا شدم شاید این بچه یمای بینمونو آب کنه.
 

 مگینی زدم اگه یه درصبببد امکان میدادم این بچه مال انوش ولی من ل مند 
 …باشه بدبمت میشدم ولی شک داشتم خیلیم شک داشتم

 کیارش:وای آنیسا خیلی خوشحالم به آرزوم رسیدم.
 

 سکوتمو که دید مشکوک نگام کرد و گفت:تو خوشحال نیستی؟
 خیلی خوشحالم.…_چرا

مدند این  ِم تو دلت پر بکشه +خیلی خوبه یه عضو ددیِدکوچولو شاید با او
 بره.
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 _شاید با اومدند خیلی چیزا عوض بشه.
 …کیا ل مندی زد:شاید

 
 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم.

 پسر شد اسمشو بزاریم عیا.…+اگه دختر شد اسمشو بزاریم عسل
 

 …_به اسمایی که با ع شرو میشن عالقه داریا
 امان وبابامن بایدم عالقه داشته باشم.کیارش با ناراحتی گفت:اسم م

 
 …وای چرا بی فکر حرف زدم االن ناراحت میشه

 _معذرت میموام.
 کیارش:عی ی نداره.

 _عسل وعیا اسمای قشنگی ان.
 +آره قشنگن.

 ۶ماشببین و دلو خونه پارک کرد و ریمورت وزد به نمای بیرونی سببباختمون 
سوم بود  شدم خونه ما ط قه  ضول ط قمون خیره  شتیم ف سایه های خوبی دا هم

 ن ودن.
شدیم یه خونه  شت خیلی به  ۳متری که  ۱۶۰با هم وارد خونه  تا اتاق خواب دا

 …دلم میشست این خونه
کیارش گونمو ب*و*سببید و گفت:برو اسببتراحت کن صبببب زود باید بریم 

 آزمایشگاه.
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صال کینه ای ن ود چه زود حرفای ماه ق لو فراموش کرده بو ثل د دلد ماین آدم ا

 آیینه بود،صاِف صاف،هیچ بدی تو این بشر نمیدیدی.
 _میرم بموابم شب بمیر.

 +ش ت بمیر مامان خوشگله.
 

 …بعد عوض کردن ل اسام سریع دراز کشیدم و خوابیدم
                         ************* 

باردارم اول  ماید و گرفت و وقتی میئن شبببدیم من  یارش دواب آز امروز ک
ی خوشببحال شببدم بعدش فکرای منفی اومدم تو ذهنم که نکنه بچٔه انوش خیل

 باشه کیارش کیمیاوخسرو و مامان وبابامو دعوت کرده بود.
 سرمیز شام نشسته بودیم هی حالت تهوع بهم میداد.

 مامان:خب کیارش دان خ رتو بگو.
 :آنیسا بارداره.کیارش

 بابا:ددی؟
 _اوهوم.

 میشم.مامان:وای دارم مامان بزرگ 
 کیمیا اومد گونمو ب*و*سید:سرعقل اومدیا آنیسا دون.

 اولین باربود انقدر مهربون شده بود.
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همه ت ریک گفتنو مامان از منم بیشببتر ذوق داشببت میگفت اولین َنومه بایدم 
 ذوق داشته باشم.

کیارش میگفت دنسیتد که معلوم شه اون اتاق خالی رو پر ازوسایل میکنه و 
 .سنگ تموم میزاره

باید فردا با انوش حرف میزدم باید این شببک تو دلمو میگفتم وگرنه میمردم از 
 …بیقراری

اون گوشببی سبباده خیلی به دردم خورد با یه معذرت خواهی رفتم تو اتاق و به 
منتظرتم  ۴ساعِت …انوش اس ام اس دادم:فردا باید ب ینمت بیا پارک همیشگی

 کار مهمی دارم باهات.
ستادم سام قایم کردم و رفتم پید مامان  بعد اینکه فر شو زیر ل ا شی رو تو ک گو

 …نشستم
ونیم بود که مامان و بابا وکیمیا وخسببرو رفتن خسببته و  ۱2سبباعت نزدیکای 

کوفته رفتم تو اتاق و به کیارشببی که درازکشببیده بود گفتم:فردا میموام نوشببینو 
 دعوت کنم.

 +خوبه حوصلتم سرنمیره.
 _اوهوم.

 صب باید زودتر برم بوتیک.+من خستم میموابم 
 _باشه من میرم دوش بگیرم ش ت شیک.

                       ************ 
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اومده  ۴تو گرمای شببهریور ماه زیر آفتاب منتظر انوش بودم زود تر از سبباعت 
شم یه پاکت بود اومد نزدیکو تند گونمو  ست بودم پارک انوش و از دور دیدم تو د

 ب*و*سید:سالم عشقم.
 میاد خونم. ۵_سالم انوش بشین باید سریع برم نوشین ساعت 

 انوش از پاکت یه آب پرتقال درآورد داد دستم ونشست:بگو میشنوم.
 

 …من…_انوش
 +توچی؟
 _باردارم.

 انوش اولد خشک شد ولی بعدش اخم کرد:بچه کیارشه؟
شم اگه بچه تو …نمیدونم…_نمیدونم شه وگرنه بدبمت می دعا کن بچه اون با

 ه چی؟باش
 انوش متعجب گفت:بچٔه من؟

 _آره بچه،بچٔه تو باشه چی؟
 خندید وگفت:هیچی بابامیشم مامانشم آنیسا خانوِم خوشگله.

 _من ددیم انوش.
 +منم ددیم ولی فک نکنم بچه من باشه.

  مگین گفتم:بعضی وقتا حس میکنم سرکارم میزاری و یه روز ولم میکنی.
ستمو محکم گرفت و گفت:هیچوق سا بزار بچه به انوش د ت این فکرو نکن آنی

بچه من بود قول میدم قول مردونه میدم پا …دنیا بیاد آزماید دی ان ای میده
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همه چی وایسببم و نامردی نکنم میدونی چقد دوسببت دارم برامم مهم نیسببت 
 شوهر داشته باشی.

 _قول بده انوش.
ن که تار نکل مند گرمی زد:قول میدم تو صبب ر کن تا به دنیا اومدن یجوری رف

کیارش شک کنه من پای همه چی هستم کتکشم میمورم سرزنشاشم میشونم 
 ولی حافر نیستم تورو ترک کنم.
 _مرسی انوش،مرسی که هستی.

+من باید تشکر کنم بودنت خیلی بهم روحیه میده آنیسا همه دنیا باهام بدشن 
 میدونم ینفر هست که عاشقمه.

 _تا آخر عمر عاشقت میمونم انوش.
 نم عشقم+م

باز کردم و نی و گذاشببتم تو ودهنم وگفتم:باید برم  بلند شبببدمو آب پرتقال و
 نوشین میرسه زشته خونه ن اشم.

 +ص ر کن میرسونمت.
 _خودم میرم با تاکسی.

 +الزم نکرده با تاکسی بری زن حامله تنها برنمیگرده خونه.
 _افکارت تو حلقم انوش.

سکوت کردیم وتا  شدیم  شین که  شدیم وقتی سوار ما ساکت  سیدن  وقت ر
ساعت سمت خونه  شدمو خدافظی کردم و رفتم  سیدم پیاده  دقیقه بود ۴:۴۵ر

 نوشین باید میرسید یه ربع بعد چایی دم کردم و میوه هاو شیرینیو چیدم.
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سالم ۵ساعت  شین در زد درو باز کردم اومد باال بغلد کردم وگفتم: بود که نو
 خوش اومدی بفرما داخل.

 م خوبی؟وای هوا چقدر گرمه دگرم پمته شد.+سالم عزیز
 _بشین برات شربت بیارم.

 نوشین شالشو در آوردو رو م ل ولو شد:دستت درد نکنه.
شتم رو میز ولیوان خودمم  شربت آب آل ابو درست کردم و لیوان نوشین و گذا

 دستم گرفتم.
 _یه سورپرایز دارم برات نوشین.

 +چی؟
 _من حاملم.

 گفت:وای چه خوب؟راس میگی؟ نوشین سرخوش خندیدو
 _آره.

 +عالیببببببه آنیسا داری مامان میشی فکِر اون پسرٔه التم از سرت بیرون میره.
 

شم ولی داش  سِر الت بابای بچه با شاید اون پ ستم دهن باز کنم و بگم  خوا
 ل مند زدم.

شیرین  ضمین میکنم زندگی با کیارش برات  +تو انوشو فراموش کن قول میدم ت
 شه خیلی مرد خوبو متشمصیه.تر می

 سال. ۷ ۸_همیشه دوست داشتم شوهرم یکی دو سال از خودم بزرگتر باشه نه 
 +خب عاقل تره میدونه چی خوبه چی بد.
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 _هوم.
شه دامن  شگل خاله میدوزم فکر کن دختر با شگل برای خو سای خو +کلی ل ا

 میدوزم براش.
 دوز.بیاد بعدا براش ل اس ب_خب حاال توام نشسته نقشه میچینه بزار به دنیا 

 +براش همه چی میدوزم دوراب،دامن،پیرهن،شرتشم خودم میدوزم.
 یه قلپ از شربتم خوردمو گفتم:دیوونه ای بمدا.

 ماه تموم شه. 2ماهشه دارم بال بال میزنم تا زودتر این  ۷+بچه ناهیدم 
 _عشق بچه داریا.

 +من عاشق این فرشته های کوچیک و دوست داشتنی ام.
 _چه حرفا.

+میگما خیلی بی ذوقی دای تو بودم ازهمون روز اول میفتادم به دون خیابونا 
 براش کمد وتمت و فرش پسند میکردم.

 _دنسیتد معلوم بشه منم همین کارو میکنم.
+ایکاش دختر باشه چشماشم ش یه تو بشه یه چیزی بین س زو طوسیه چشات 

 خیلی خرشانسی که چشات این رنگیه.
 من قیافم خیلی معمولیه فقی چشام خوشگله._میدونی 

 …+نه خره خیلیم خوشگلی
 _تو که دذاب ترو خوشگل تری.
 +اون که بله مامانمم میگه دذابم.

 _بسه بابا چقدم تحویل میگیری خودتو.



wWw.Roman4u.iR  62 

 

+ولی این شوهرتم فقی چشاش خوشگلد کرده ایکاش یه داداشم داشت من 
ک ندوشوتن به…تورش میکردم  درد نمیمورن. همه فامیالشونم آ

_آره واال همشببون مث ت ازاین خرخونان یکید که میمواد دکترا بگیره فقی یه 
 فرق وسید کمه.

 +بیمیاِل اینا بابا خودمونو عشقه.
شد  ساعتی گفتیم و خندیدیم که در خونه باز  شیرینی آوردم  چن  شدم و  بلند 

 وکیارش گفت:حجاب مجاب که دارین؟
 حجاب داریم نترس. نوشین خندیدوگفت:بفرما داداش

 کیارش با ل مند سالم کردو گفت:من میرم حموم راحت باشین.
 نوشین:منم داشتم میرفتم خب آنیسا دون خدافظ گلم.

شم رفت دوش بگیره منم ظرفا  شینم رفت کیار سی و خدافظی نو بعد روب*و*
 رو دمع کردمو شستم وته چینو گرم کردم که بموریم.

منم  ذا رو کشببییدم تو ظرف و میزو  کیارش داشببت موهاشببو خشببک میکرد
 چیدم ومنتظر کیارش موندم اومد نشست.

 _عافیت باشه.
 +سالمت باشی.
 _بمور سرد نشه.

 +چببببببشم.راستی فردا میام دن الت بریم گوشی و سیم کارت برات بمرم.
 خیلی خوشحال شدم وخندون گفتم:ساعت چند میای؟

 لپمو کشید وگفت:هرچند که تو بگی.
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 منتظرتم دیر نکنیا. ۵عت _پس سا
 +چشم شامتو بمور بچمون گشند نشه.

 _باشببببببه.
شستیم و کلی عکس بچه وکمد  شام ودمع کردن ظرفا با کیارش ن بعد خوردن 

 ام قصد خوابیدن کردیم و رفتیم اتاق. ۱۱وتمت بچه نگاه کردیم ساعت 
شم  یه ومانتو ابی فیروزه۴ساعت  صمیم گرفتم اماده ب پوشیدم  ای ونیم بودکه ت

ساعت  شیدم  شای ابی فیروزه ای ام رو پو شکی کف شال م شده بود  ۵شلوارو
 رفتم دم در و منتظر کیا موندم.

 ماشین کیارو دیدم رفتم سوارشدم 
 +سالم خانومی.

 سالم.-
 رفتیم موبایل فروشی که دوست کیارش بود.

 +سیا بهترین موبایلو میمواما.
 دوستد خندید وگفت:بهترینو میدم.

 یاد گرون ن اشه ها._ز
 سیا:نگران پولد ن اشین هرچند باشه من نصفشو میگیرم.

بعد دیدن کلی گوشببی سببامسببونگ خریدیم با یه سببیم کارت به اسببم کیارش 
 …وبعدش برگشتیم خونه

                            ********** 
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با عادی وتکراری میگذشت رفتارمن باکیابهترشده رفتار کیا ام با من  ثل مروزه
سابق شده بود.االن بچه ام سه ماهشه حس مادری داشتم هم خوشحال بودم 

 هم ناراحت.
ناراحت ازاینکه بچه از انوش باشبببه وکیارش بفهمه وخوشببحال ازاینکه دارم 
مادرمیشببم ولی دلم میمادپدربچه ام  انوش باشببه من همه حسببای خوب و 

 رویاهامو تو خیالم با انوش ساخته بودم.
 

 الت تهوع ام کم شده. ولی بازم ه*و*س ترشیجات میکردم از ویار و ح
نه خ*ی*ا*ن*ت  یا کارم ازهمون اول اشببت اه بوده  که  این روزاخیلی فکراینم 
خودش یه گ*ن*ا*ه بزرگ بود اونم خ*ی*ا*ن*ت به کیارش به مردی مهربون 
یده داره  که  فهم حاالهم  نه داره وهیچی واسببم کم نمیزاره  بدون کی که دلی 

ش سه وخیلی هوام رو داره به زورهمه چی به خوردم میده بابامی شتربهم میر ه بی
 میگه باید 

سر میزنه کمک میکنه واقعامهربون  شه کیمیا بهم  شکل وناز  با بچه ام تپل وخ
اگه میدونسببتم با اومدن بچه همه خوب …شببده بود دیگه حرفاش با کنایه ن ود

 میشن ومهربون از اول همین کارو میکردم.
یون نشببسببته بودم داشببتم سببیب میموردم که زنگ زدن کیمیا بود پای تلوز

 دروبراش باز کردم.
 سالم خوش اومدی.-

 +سالم مرسی عزیِزعمه چیوره؟



 65 دیفهم چرا

 بهد ل مندزدم گفتم:اونم خوبه.
 +بیابشین روپا واینستا.

 همراه کیمیا رفتم نشستم گفتم:برم برات چیزی بیارم بموری.
 +نمیمواد خودم میرم.

 .اینجوربدمیشه-
 +وای عزیزم دا  ری ی نیومدم که خونده داداشمه.

بهد ل مند زدم مانتوو شببالد در اورد و رفت سببریمچال واسببه خودش میوه 
 وشیرینی اورد و تو یه بشقاب ددا برا منم شیرینی آورد

 نشستیم باهم خوردیم.
 +منم توفکربچه ام اگه خدابمواد.

 بسالمتی پس منم میشم زن دایی.-
 +اهوم.

 برم دکتربیاباهم بریم توروهم معاینه کنه. _میموام
 باشه عزیزم.-

پیشم بود خسرو اومد دن الد رفت منم ه*و*س آش کرده بودم ۷کیمیاتاساعت
 دست به کار شدم وآش پمتم.

ماه شببکممو  عادت این چن  با هم آش خوردیم و ط ق  مد  که او یارش  ک
 ب*و*سید و گفت خستس میره بموابه

شکی خرید شی که یوا شتمو با انوش حرف زدم کلی قربون منم گو ه بودمو بردا
 صدقم رفتو گفت برم استراحت کنم.

                         *********** 
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 ماه اس،قراره باکیا بریم سونوگرافی.۶االن فسقلی مامان
یه مانتو حاملگی ابی پوشیدم با شلوار وشال مشکی میمواستم کفشامو بردارم 

 که کیا گفت:
 خم نشومیام کمکت +وایساخانومی
 _نمیمواد کیا.
 +گفتم وایسا.

 _باشه.
بعد اینکه کیا کفشببامو داد سببوارماشببین شببدیم بعداز نیم سبباعت دلوی یه 
قه  یت و حسببباب کرد  ده دقی یارش پول ویز خل ک یک وایسببباد رفتیم دا کلین
منتظرنشستیم اسممو که صدازدن کیفمو دادم به کیا ورفتیم داخل صدای تپد 

بهم آرامد داد کیارش از خوشببحالی رو پا بند ن ود بچمون قلب بچم خیلی 
 دختر بود یه دختِر سالم.

 رفتیم ازکلینیک بیرون کیارش گفت:خب بریم رستوران ناهار بموریم موافقی؟
 اهووم بریم.-

 رفتیم یه رستوران شیک که تمت داشت و فضاش سنتی بود.
 دیگرسفارش داد و به زور به خوردم میداد.

 وکیدم بسه بمدا.وای کیا پ-
 +بمورخانومی هم خودت دون بگیری هم اون دخترمون.

 اوف سیرشدم کیا.-
 +باش خانومی.
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با صبببدایی که از تمت بغل اومدم سببرمو  با کیا که  داشببتیم حرف میزدیم 
نه امکان …برگردوندم نه امکان نداشببت انوش بود فببربان قل م رفت رو هزار

 …سینداشت مگه میشه اینهمه بدبمتی و بدشان
انوش نشسته بود و با اخم به من زل زده بود گفتم االناس که بیاد و همه چی لو 
به کیارش گفتم:بریم  پایین و  تابلو نگا میکنم سببرمو انداختم  بره دیدم خیلی 

 خونه؟
 +خسته شدی؟

 _یکم.
 +پس بشین برم حساب کنم بیام  بریم.

 _باشه.
ا این وایستاد:اینجوری ب وقتی کیارش بلند شد انوش با سرعت اومد کنار تمت

آسببمونم میرفت  ۷پسببره بداخالقی ودوسببد نداری؟صببدای خنده هاتون تا 
 آنیسا.

 …_توفیح میدم
 حرفمو قیع کردو گفت:االن عص یم بعدا.

با سببرعت دور شببد و رفت وقتی کیارش اومد دسببتمو گرفت و کمک کردبلند 
 شم نیم ساعت بعدم رسیدیم خونه.

                          *********** 
سه دخترمن بچه ناهیدهم به دنیا  شده بود دوختن ل اس وا شین  این روزا کار نو

 اومده بود پسر بود اسمشم گذاشته بودم مانی.
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کیمیا یک روز در میون پیشم بود هربارم یه عروسک میمرید میگفت دختربچه 
 ها عاشق عروسکن.

سره کوچ سر یکم براش خریده بودن مامان وبابام هم ل اس میمریدن  یه تاب و
 ذوق واشتیاقشون بیشترازمن که مادربچم بود.

کیا کمدوتمت خواب صببورتی خریده بود دیوارای اتاق صببورتی کمرنگ کرده 
 بود وروشون گالی ریز سفیدچس ونده بود.

 روزایی که کیمیا نمیومد مامان میومد بهم خیلی میرسیدن
ست منم چون نمیدونم  شحال نی شادوخو سی که  این بچه ازکیه وعاق ت تنهاک

من وبچه چی میشبببه اگه کیامادرای خ*ی*ا*ن*تو بفهمه چی میشبببه خودم 
 …میدونم کار اشت اهی کردم ولی همیشه به حرف دلم گوش میدادم

 همه چی آروم پید میرفت چند باری به دیدن انوش رفتم.
ماهگیم بود تواین یک ماه خیلی استرس داشتم خیلی فکرمیکردم ۹روزای اخر 

مامانم متوده شبببده بودن وهی میپرسببیدن اتفاقی و کالفه بودم حتی کیمیاو 
افتاده؟کیارش چیزی بهت گفته با کیمیا نشببسببته بودیم و فیلم نگاه میکردیم 
کیارش هنوز نیومده بود یک لحظه درد بدی تو تموم بدنم پیچید دیغ کشیدم و 

نگ ن زبی اختیار اشبببک ریمتم کیمیا دسببتمو گرفت و گفت طاقت بیار اال
 …میزنم ماشین بفرستن چشام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم

                               ******** 
 )کیارش(

 تو بوتیک بودم و داشتم با مشتریا چک و چونه میزدم که 
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 کیمیابهم زنگ زدوگفت انیسا ازهوش رفته 
ک زدم ز بوتیازترس هول شبده بودم به دوسبتم ع اس گفتم میرم بیمارسبتان و ا

 بیرون.
باسببرعت زیاد میروندم تا زودتربرسببم میترسببیدم اتفاقی واسببه عشببقم وثمره 

 زندگیمون بیفته.
ضاه کردم به  سریع برگه عمل ام شه  ستان دکتر گفت بایدعمل ب سیدم بیمار ر

 مامان وبابای انیسا زنگ زدم که بیان.
 کیمیاهم همراه خسرو رفت وسایل انیسا رو بیارن.

سته بودیم دکتر اومد نمیدونم چق ش صندلیا ن سترس رو  شت هممون با ا در گذ
 بیرون و گفت:ت ریک میگم هر دو سالمن.

 از خوشحالی خندیدم و گفتم:خدایا شکرت.
 یکم که گذشت یه پرستار با بچه اومد بیرون و آنیسا ام بردن به یه اتاق.
 نین؟کآنیسا هنوز بی هوش بود پرستار بچه داخل شد وگفت:میمواین بغلد 

 _آره.
بچه رو بغل کردم خیلی کوچیک و سبب ک بود چشببماش بسببته بود بوی خیلی 
سا نگاه کردم پلکاش  شت به آنی شحال بودم که حد ندا خوبی میداد انقدر خو

 تکون خورد و چشماش و بازکرد با صدای گرفته گفت:بچم.
 _باالخره بهوش اومدی؟دخترمون سالِم سالِم میموای بغلد کنی؟

 +اوهوم.
ه رو دادم بغل آنیسببا با لذت نگاش میکردومیب*و*سببیدش که گریه کرد بچ

 آنیسا بهد شیر میداد.
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 _من میرم بیرون کاری داشتی صدام بزن.
روز مرخص شببدم،خونه هر روز ۳روز تو بیمارسببتان بسببتری بودم و بعد  3

 مهمون میومد اسم دخترمونو عسل گذاشتیم.
نستم شاد باشم و دل خوش کنم همه خوشحال وشاد بودن ولی من اصال نمیتو

ش اهتی به کیارش،کیمیا یا  سمره وقتی میدیدم دخترم هیچ  شیای م به این خو
 حتی پدر مادرم نداشت دا ون تر میشدم فقی چشماش ش یه من بود.

شم  ستم کارامو انجام بدم ولی بازم مامان پی شده بود و میتون حالم خیلی بهتر 
 بود تا کمکم کنه.

گرفتیم مثل اینکه کیارش نظر کرده بود بچه سببالم به دنیا  یه مهمونی کوچیکم
 بیاد به همه آشناها و دوستاش شام میده.

امروز کیمیا و خسببرو برای شببام اومده بودن ال ته شببام حافببری بود دور هم 
 نشسته بودیم که کیمیا با خنده گفت:دقت کردی بچه به هیچ کدوممون نرفته.

 بستم. یه لحظه روح از تنم ددا شد و یخ
 کیارش با خنده گفت:به ماماند رفته خب.

سل گریه میکرد سته …ع شو نوازش میکرد به خوا شت کیارش بغلد کردو آروم پ
سم ماماند رو بچد  ست داره ا سل میگفت دو شتیم ع شو گذا سم کیارش ا

 باشه.
 _فکر کنم گشنشه کیارش.

 کیارش پیشونیمو ب*و*سیدوگفت:تازه شیر خورده که.
 _کم خورد.
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غل کردم ورفتم اتاق گوشیو برداشتم وبه انوش گفتم پس فردا بریم برای عسلو ب
 آزماید دی ان ای.

شتمد تو تمتد ورفتم میزو چیدم ک ابای آماده رو چیدم  سل که خوابید گذا ع
 تو ظرف.

 خسرو:میگم اگه منو کیمیا ام بچمون دختربشه عالی میشه یه هم ازی ام داره.
 کیمیا:خیلی خوب میشه.

 عسلم تنها نمیمونه._آره 
 خسرو به شوخی گفت:پسرم باشه در آینده ازدواج میکنن.

 کیمیا زد به بازوش و گفت:عه خسرو.
 شب خوبی بود بعد رفتن کیمیا و خسرو سریع خوابیدم.

                              ********** 
 امروز قراره باانوش بریم برای آزماید دی ان ای عسل.

بود و هوا خوب بود ولی با این حال برای عسببل ل اس آسببتین آخرای فروردین 
شم تند کردم انوش اس ام اس داد که دم  شرت کوچولو سویی شوندم و  بلند پو
در منتظره سریع رفتم پایین و سوار ماشین شدم انوش تا عسلو دید بغلد کردو 

 لپشو ب*و*سید.
 انوش:چقدر خواستنیه و با نمکه.

 _اوهوم.
یشببگاه از انوش خون گرفتن وقتی از عسببل خون میگرفتن وقتی رسببیدیم آزما

حدودا  ماید  یه کرد و دلمو ک اب کرد بهمون گفتن دواب از  2۰ ۱۹کلی گر
 روز دیگه میاد.
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 انوش:آنیسا.
 _دانم.

 +اگه واقعا بچٔه من باشه چی؟
 _دفتمون بدبمت میشیم.
 +نمیموام بهد فکر کنم.

 _منم.
 انوش:بریم پارک؟
 د برم خونه._االن نه انوش بای

 +باشه.
تا وقتی برسیم خونه دفتمون ساکت بودیم دلو در خونه نگه داشت پیاده شدم 

 و کلید و از کیفم درآوردم انوش صدام زد:آنیسا.
 _دانم؟

اومد نزدیک ومنو بغل کرد،در واقع منو عسل و بغل کرد گونمو ب*و*سید بعد 
 ا.اون پیشونی عسلو ب*و*سید و گفت:مراقب خودت باش آنیس

 _توام.
 +خدافظ عشقم.

 _خدافظ.
 سوار ماشین شد و بعد زدن یه تک بوق رفتد.

                            ******** 
 )کیمیا(
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سل خریده بودم رو توی کا ذ کادو پیچیدم و  صورتی پفی رو که برای ع دامن 

 توی کیفم گذاشتم تاکسی گرفتمو رفتم سمت خونه داداشم.
سیای کوچه بودم که آن شتیپی ام و سر دوون خو شد و پ سا از یه پراید پیاده  ی

پیاده شد با تعجب نگاشون میکردم میگفتم شاید تاکسی باشه ولی پسر دوون 
بن کشیدم  ب ب ب ب ب رفت طرف آنیسا و بغلد کرد دستمو رو دهنم گذاشتم و هی
شد قل م نمیزد دیگه امکان  شین  سوار ما سید و  سلم ب*و* شونی ع سر پی پ

 …ا*ن*ت کنهنداشت آنیسا خ*ی*
 ل مو به دندون گرفتم شاید دوستد باشه.

باید از این به بعد آنیسببا رو تعقیب کنم اگه ی ار دیگه با این پسببر باشببه میمئن 
 میشم که یه سر و سری دارن.

شتر به  سم بی شتم خونه باید ازاین به بعد حوا شتم و برگ ص ی راه رفته رو برگ ع
 نه باید دلیل محکمی داشته باشم.آنیسا باشه اگه به کیارش بگم باور نمیک

                          *********** 
 )آنیسا(

 
 فردا دواب آزماید دی ان ای میومد،امشب عسل بددوری بیتابی میکرد.

 کیارش:چشه؟همد گریه میکنه.
 _نمیدونم.

 +بده من.
 عسل و بغل کرد،تو بغلد گم شده بود.
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 چیشده نق نق میکنی؟با لحن بچگونه ای دم گوشد گفت:بابایی 
 ۳کیارش طول و عرض خونه رو قدم میزد و برای عسل الالیی میموند ساعت 

 نفصه شب بود ولی عسل هنوز نموابیده بود.
 +آروم شد آنیسا.

 _من خستم میموام بموابم.
 +برو بمواب  من بیدارم دات.

 _راستی چیشده ابجیت هر روز کله سحر میاد اینجا؟
 +نمیدونم.

 دادم ورفتم تو اتاق رو تمت دراز کشیدم وخوابیدم.سری تکون 
ونیم بود سریع آماده شدم و ل اسای عسلم پوشوندم انوش گفت میاد ۹ساعت 

 دم در با آخرین سرعت رفتم پایین و سوار ماشیند شدم.
 _سالم.

 +سالم خانومی،عسل خوابه؟
 _نه.

 +صداش در نمیاد.
 ._وای توروخدا انوش زودتر برو مردم از استرس

 +باشه.
 

تا وقتی برسببیم هردو سبباکت بودیم پیاده شببدیم و رفتیم تو آزمایشببگاه وقتی 
 …کا ذو گرفتم تو دستم خشکم زد
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این بچه بچٔه انوش بود،انوش کا ذو گرفت و نگاهد کرد اونم مثل من خشک 
 شد کا ذو از دستد کشیدم و گذاشتم تو کیفم.
صدای بلند گریه کردم انوش  سا گریه ندوییدم بیرون و با  ستمو گرفت:آنی کن د

 خواهد میکنم.
 _انوش.

 +داِن انوش.
 _بدبمت شدیم.

 انوش اخم کردو گفت:آنیسا پای این گندی که زدم وایمیستم.
 اگه بفهمن چی؟…_اگه

 +من پشتت هستم بزار بفهمن.
 توروخدا قول بده هستی کنارم.…با هق هق گفتم:انوش

 +هستم آنیسا،قوِل مردونه.
شینو باز  سا نمیموام امروز به هیچی فکر کنیم امروزو فقی در ما شین آنی کرد:ب

 خوش میگذرونیم.
 _نمیشه.
 +میشه.

                              *********** 
 )کیمیا(

امروز ص ح که آنیسا رو تعقیب میکردم با همون پسره بود رفتن آزمایشگاه چند 
و ک ریمت و پسره دستاشدقیقه منتظر موندم که آنیسا گریون اومد بیرون و اش

 …گرفت گوشیو در آوردم و چند تا عکس ازشون گرفتم
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وقتی میمئن شببدم که رفتن رفتم داخل آزمایشببگاه رفتم و از دختردوونی که 
 نشسته بود پشت میز پرسیدم:ب مشید خانوم؟

 +دانم؟
 _این زن و پسردوون که اومدن برای چی اومدن؟

 نده من نمیتونم بگم.دختره عینکشو گذاشت رو چشمشو گفت:شرم
 _من خواهرشوهرشم،میمواستم بدونم چرا اینجا بودن.

شریف  شون برای آزماید دی ان ای ت شوهر دختره ل مندی زدوگفت:اهان،با 
 آورده بودم.
 شوهرش؟

 …شوهر آنیسا کیارش بود
یارش  به ک مه چیو  ید ه با خارج شبببدم  گاه  مایشبب با دو از آز ممنونی گفتم و 

 …میگفتم
 به راننده دادم وقتی رسیدیم یا عجله وارد بوتیک شدم.آدرس بوتیک و 

 …کیارش که منو دید با تعجب گفت:سالم ابجی
 _باید باهات حرف بزنم کیارش ولی اینجا نمیشه.

 +ولی کار دارم کیمیا.
 _کارم خیلی مهمه کیارش.

 +باشه بریم خونه.
سببوار ماشببین کیارش شببدیم وقتی رسببیدیم خونه عصبب ی نشببسببتم رو م ل و 

 گفتم:میدونی امروز آنیسا کجا رفته؟
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 +نه چیزی نگفت بهم.
 با یه پسر برای آزماید دی ان ای عسلم برده.…_رفته آزمایشگاه

 +چی؟
 _آزماید دی ان ای.

 +این چرت و پرتا چین میگی کیمیا؟
 _حقیقتن.

 +بازم میموای زندگیمونو بهم بریزی؟
 

 گوشیمو از کیفم درآوردم و عکسارو نشوند دادم.
 _چیه اینا که الکی نیستن.

  
 کیارش ماتد برده بود به یه نقیه خیره شده بود.

 آروم بهد گفتم:چند روز پیشم از ماشیند پیاده شو دلوی در خونه.
 +کیمیا میمئنی؟

 _آره به خاک مادر قسم دروغ نمیگم.
ستند  شک صدای  شید گلدون افتاد و  شدو رومیزی رو ک ص ی بلند  کیارش ع

 خونه رو پر کرد.
 …_کیارش

 خ*ی*ا*ن*ت کرده به من؟…یعنی آنیسا…+یعنی
                                  ******** 

 )کیارش(
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اصببالحرفای کیمیا رو باور نداشببتم بعد دیدن عکسببا وقسببم خوردند باورم 

 …شد
 خ*ی*ا*ن*ت کرده به من؟…یعنی آنیسا…+یعنی

 کیمیا چشماش پر اشک شد:آره.
 گرفتمگوشی و برداشتم وشمارشو 

 صدای نازک و ظریفد پیچید توی گوشم:دانم کیارش؟
 _کجایی آنیسا؟پید کدوم کثافتی رفتی؟

 +با عسل و نوشین بیرونم.
 عص ی  ریدم:از کی تا حاال نوشین شده پسر؟

 من.…با تته پته گفت:کیا
 _گم میشی میای خونه تا نیم ساعت دیگه خونه ن اشی منمو تو.

 
 رو به کیمیا گفتم:بیرون.

 …+داداش
 _گفتم بیرون کیمیا.

 کیمیا:نمیرم االن حالت بده.
 _من حالم خیلی خوبه برو بیرون.
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کیمیا که رفت روم ل دراز کشببیدم ،نمیدونم چقدر گذشببت ولی در باز شببد و 
سل ورو م ل  شکی نگاهد کردم ع سا اومد داخل خودمو زدم به خواب یوا آنی

شم پرت کرد رو زمین و شت و کیف صدای  تک نفره ای گذا سمت اتاق با  رفت 
ستمو تو  شو باز کردم د شو چنگ زدم و زیپ شید میومد کیف وی ره ای که از گو
شمارش  ساده  شی دکمه ای  شی خورد یه گو ستم به گو کیفد گردوندم که د

 سیو شده بود. Aآشنا ن ود ولی 
 گوشیو برداشتم و حرفی نزدم.

 +الو آنیسا؟
 …صدای یه پسر بود

 قم.صدامو میشنوی؟عش…+الو
سا در اتاقو با  سمت دیوار آنی شیو محکم پرت کردم  شنیدم گو این کلمه رو که 
یه  گام کرد هرچی تو کیفد بود ریمتم رو زمین  جب ن با تع بازکردو  شبببدت 

 …کا ذ بود که برداشتم دواب آزماید بود،آزمایِد دی ان ای
 آنیسا دویید سمتم وگفت:این کا ذو بده.

تنها چیزی که فهمیدم این بود این بچه،بچٔه چشمام میون سیرا در گردش بودن 
 من نیست آنیسا کا ذو از دستم کشید.

دیگه حرکاتم دست خودم ن ود موهاشو گرفتم تو دستم و داد زدم:تو چه  لیی 
 کردی آنیسا؟

 …+کیا
 ی ار دیگه اسم منو رو زبون کثیفت بیاری زبونتو قیع میکنم.…_خفه شو

 …+کیا
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یار چه ثمرٔه  _گفتم اسببممو رو زبونت ن فک کردم این ب قت  مه و آنیسبببا،اینه
 این بچه حروم زادس.…فک میکردم تو خدای دوممی…عشقمونه

 
این حرفا رو که زدم عص ی تر شدم آنیسا رو هل دادم سمت ستون به ستون که 

 …خورد چشماشو بست و آخ گفت
 حتی صدای گریٔه عسلم نتونست متوقفم کنه.

س سا زدم د صورت آنی سیلی سیلی محکمی به  صورتد یه  شت رو  شو گذا ت
بودن آدمی مثل تو،تودامعه …دیگه بهد زدمو گفتم:لیاقت زنده موندنم نداری

 مایٔه ننگه.
 

 …کمربندمو باز کردم و فربه اول و به کمرش زدم
 +کیارش.

 فربه دومم زدم وگفتم:دیگه اسممو رو زبونت نیار.
 

گریه بچه رو ممم انقدر زدمد که خودم دای آنیسا دردم گرفت صدای …زدم
بود کمربندمو پرت کردم یه گوشببه و گفتم:صببدای اون حرومزاده رو قیع کن 

 وگرنه خفد میکنم.
سایلتو دمع میکنی از این خونه گورتو گم  سمتد:و شتم  چند قدم رفتم و برگ

یه ام …میکنی چه ام می ری طالق میگیریم اونم توافقی خ ری از مهر اون ب
 نیست.
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 …سرم رو زانو هام بودتو اتاق نشسته بودم و 
 

 **خندید
 دلم لرزید

 چشام ترسید
 دوسد دارم چرافهمید؟
 دوسد دارم چرافهمید؟
 دوسد دارم چرافهمید؟

 رفت از یادش منو برد
 چه راحت منو کشت**

 
سببال عاشببق آنیسببا بودم عاشببقی 2…ولی بد میشببکسببتم…من مرد بودم

 …کردم،بهترین شدم براش
 چرا این کارو کرد 

 شتمهنوز دوسد دا
 قل م برای اون میتپید

 چشمامو بستم 
سی خنده  ص ی و بلند و صور اینکه با یکی دیگه بوده تنمو لرزوند خندیدم ع ت

 …گریه کردم
 مگه من چی کم داشتم؟

 …شاید از من بهتر و سرتر بود
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 …چیور متوده نشدم
 …چیور شک نکردم

یر میداد بهد شاز اتاق بیرون رفتم و زل زدم به آنیسایی که عسل تو بغلد بودو 
 بازم این دِل عاشقم بیقراری کرد.…و گریه میکرد بازم دلم براش سوخت

 
 **چرا تو رفتی و 

 یه لگد زدی به بمت من؟
 حاال هی کنارش بشین و

 بازم بمند به من
 همه که زدن رفتن

 توام فربه به من بزن
 این خوِد تو بودی

 که تیر و زدی به قلِب من
 زخم زبون میزدی

 ات چقدر به منبا طعنه ه
 دیگه تو بس کن برو

 که سر اومده ص ر من**
 

 آنیسا سرشو انداخت پایین و هق هقد بلندتر شد.
 امشب میرم.…با هق هق گفت:میرم
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ش ا از خونه  شب میموای کجا بری؟تو ن اید  صدایی فریاد زدومیری؟ ته دلم یه 

 …ودور باشی
 

 دوابشو ندادم و سکوت کردم.
                                 ********* 

 )آنیسا(
 

 …همه چی خراب شده بود
 …میترسیدم از این روز

ولی سببوزش قل م از این درد …از کتکایی که خورده بودم تنم ذوق ذوق میکرد
 لعنتی بدتر بود.

 …بهم گفت گورمو گم کنم
 باید میرفتم.

 دیگه روی اینکه تو چشماش زل بزنم و نداشتم.
 همه ل اسامو دمع کردم ل اسای عسلم دمع کردم.

سبباک هارو گذاشببتم دلوِی در کیارش با چشببمای سببرخد زل زد به من 
 وگفت:زنگ بزن اون بی ناموس بیاد اینجا.

 سکوت که کردم گوشیشو گرفت دلوم:زنگ بزن بیاد.
گوشیو و گرفتم و شماره انوش و که تو ذهنم حک شده بودرو گرفتم بعد چند تا 

 برداشت.بوق 
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 +بله؟
 آنیسام.…_الو انوش

 خیتت چرا خاموشه؟…+چیشده آنیسا خوبی؟چند ساعت پید زنگ زدم
 خواهد میکنم.…_بیا خونه من

 کیارش داد زد:بگو زود برسونه تن لششو.
 انوش آب دهنشو قورت داد:زود میام آنیسا.

گوشیو از دستم کشید وموهامو کشید دستمو رو دستد گذشتم که گفت:دست 
میدونستی از خ*ی*ا*ن*ت بدم میاد.اینکه …تو میدونستی…تو به من نزننجس

 …تو خونه من باشی و فکرت دای دیگه خ*ی*ا*ن*ت چه برسه به اینکه
شت که  ساعت گذ شد روش نیم  سمت م لو ولو  شو ادامه ندادو و رفت  حرف
زنگو زدن کیارش درو باز کرد و منتظرش موند انوش با اسببترس به من نگا کرد 

 زد:به چه حقی زدید؟ وداد
کیارش یقشببو گرفت وگفت:به همون حقی که تو به یه زن شببوهر دار چشببم 

 داشتی.
 انوش:ما همدیگرو دوس داریم.

کیارش مشببتی به صببورتد زد و رو به من گفت:بماطر این بچه زندگیمونو 
 خراب کردی؟این بچست توام عقلتو دادی به این نگفتی شوهر دارم.

ستفاده صت ا صورت کیارش زد:دفعه اول و آخرت  انوش از فر شتی تو  کردو م
 باشه رو آنیسا دست بلند میکنی و صداتو باال می ری براش.
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 بمدا دفتتونم…هنوز زن منه…کیارش هلد داد وگفت:هی آنیسببا آنیسببا نکن
 بدبمت میشین فک کردین انقدر راحته گ*ن*ا*ه کردن؟

 
میدادن که گوشببامو  تا کیارش انقدر فحشببای رکیکی 2یه مشببت انوش میزد 

 گرفته بودمو گریه میکردم.
نمیدونم چقدر گذشببت که انوش خونین اومد سببمتم وگفت:چمدوناتو میزارم 

 تو ماشین.
کیارش سببرشببو گرفته بود وروی زمین نشببسببته بود وقتی انوش چمدونمو برد 

 کیارش بهم گفت:اگه پدر مادرت بفهمن  و ا میشه.
 _تهدید میکنی؟

 …یه هرزه…فت:ازخونم گمشو بیرون تو یه زن خرابیدوابمو نداد عوفد گ
 _آره من خرابم چون تنها گ*ن*ا*هم اینه که عاشق شدم با اینکه شوهر داشتم.

 عسلو محکم بغل کردمو از خونه زدم بیرون انوش چمدونارو گذاشته بود.
 _خوبی انوش؟

 +خوبم
 …_زخمات

 +مهم نیستن،سوار شو بریم.
شدم،انگار همه  شین  سناک سوار ما اینا یه خواب بود،یه کاب*و*س خیلی تر

شی ودود نداره و از اولد  شدم ب ینم کیار شتم بموابم و وقتی بیدار  ست دا دو
 فقی انوش بوده و عشِق بینمون.

 _کجا میریم؟
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+خونه دوسببتم خالیه چند وقتی رفته مسببافرت میریم اونجا تا به مامانم بگم 
 میموام زن بگیرم.

 
 شدم هم خوشحال.با این حرفد هم شوکه 

سایالرو داخل بردیم خونه کوچیکی بود  شت و انوش دلوی یه آپارتمان نگه دا
 ولی دنج بود.

بالشت کوچیک عسل و گذاشتم زیر سرش و روش پتو کشیدم چون تمت ن ود 
 رو زمین خوابوندمد.

 انوش:میرم دوش بگیرم آنیسا.
لی شت که اومد وسری تکون دادم که انوش رفت توی یکی از اتاقا یه ربعی گذ

فقی حوله سببفید رنگی دور کمرش بسببته بود نزدیکم اومد وگفت:نمیموای 
 ل اساتو عوض کنی؟

 _چرااالن میرم عوض میکنم.
 +میتونی بری تو اتاق.

 _باشه عزیزم.
 یه ل اس از داخل ساک برداشتم رفتم تواتاق ل اسموعوض کردم

 …خیلی میترسیدم نمیدونستم اخرش چی بشه
 توپذیرایی  انوش رو م ل نشسته بود.رفتم 

 گفت:عشقم شام خوردی؟
 _تو این شرایی چیزی از گلوم پایین نمیره.
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 +اینجوری که نمیشه بایدبموری
 االن میرم یچیزحاظری درست میکنم.

 _انوش من چیزی نمیموام نمیمواد درست کنی.
 +هرچی میگم بگوچشم.

 _اوف چشم.
 زد:خانومی بیا شام حافره رفت تو آشپزخونه بعد نیم ساعت صدام

 رفتم آشپزه خونه سوسیس باتمم مرغ درست کرده بود.
 میل نداشتم بمورم با قاشق سوسیس تمم مرغ داخل بشقاب بهم میزدم.

 انوش گفت:چرانمیموری؟بمور.
 _میل ندارم.

 +بمورگلم تادون بگیری اصال وایساخودم واست لقمه میگیرم خانومی.
 دهنم نمیزاشت خودم بمورم.واسم لقمه میگرفت میزاشت 

 شد هفتا لقمه که خوردم دستد پس زدم:انوش نمیموام دیگه بسه.
 +باشه چشم حاال چرا اینقدر دپرسی.

 _دپرس ن اشم؟نمیدونم اخر این زندگی چی میشه.
 +هیچی توطالق میگیری منم میام بامامانم خاستگاریت.

 ؟_فکرکردی خانواده ات ق ول میکنن؟اصال خانواده من چی
 +تو صه نمور من رافیشون میکنم حاالهم ناراحت ن اش

 بیابریم بموابیم.
 دستم رو گرفت رفتم داخل پذیرایی گفتم:من پید عسل میموابم.

 +منم پید تومیموابم.
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 یه دست رخت خواب اورد پهن کرد
 درازکشیدم خوابم نمی رد تو ودودم ترس بود

 بدنم درد میکرد
دنم ب*و*سببیدگفت: به هیچی فکرنکن انوش منواز پشببت درا وش کشببید گر

 بمواب خانومی.
 سعی میکنم شب بمیر.-

 اگه دوست انوش بیاد کجابرم نه دایی دارم نه پولی.
 ازبس فکرکردم که خوابم برد.

 کیارش:
 

 وقتی اون پسره اشغال آنیسا رو برد کالفه روی م ل افتادم خسته بودم از زندگی.
 ت کردم؟کم دوسببتد داشببتم مگه من چی کم گذاشببتم براش کم مهرومح

 وعاشقد بودم؟
 اصالچراوقتی میگفتم بگو دوستم داری نمیگفت.

 هه اخرشم گفت متنفره ازم.
 آنیسا چرا خ*ی*ا*ن*ت کردی خیلی ناراحتم از دستد

 …اعصابم خورده از دست آنیسا وای خدا کالفه ام کالفه
                                 ****** 

 رفت 
 برداز یادش منو 
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 چه راحت منو کشت 
 تو دلد یکی رو به دای من اورد

 نه اون منو یادش نیس 
 با چشمای خیس میموابیدم یادش نیس

 
 منو نگا با دو چشم ک ود 

 اشکات نمك رو زخممه هنوز
 رفیقام میگن چشم زده حسود

 میگن شادتر از تو تو دمعمون ن ود
 زورم کم ن وده زمین خوردم 

 بزارم بری گلم؟ عمرا
 توام نه از این دنیا من کتك خوردم

 پر دردم پر از ظلم بودن 
 تنها تویی تو تموم عمرم که ارزش داری

 ب ین
 ب ین چقدر دوریم از هم 
 باختیم سر سهل انگاری

 گفتی انتماب کن یا من یا پایپت
 یا عشقتو بموا یا پیجو الیکت

 ولی همه اینا بهونه بود رفت 
 ود کرد؟اون این همه خاطره رو سر چی د
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 خندید 

 دلم لرزید
 چشام ترسید

 دوسد دارم چرا فهمید؟
 دوسد دارم چرا فهمید؟
 دوسد دارم چرا فهمید؟

 رفت 
 از یادش منو برد

 چه راحت منو کشت
 

 هیچ حسی نموند
 هیس هیچی نگو 

 بعد من کی میگیره چشماتو؟
 واسه کی دلت میلرزه؟

 اونی که دذاب بود یه روز االن شدش بی مزه؟
 من کی میگیره چشماتو ها؟بعد 

 از کی نمیشی خسته؟
 بریدم یه دور که بندم نمیاد 

 یه زندونیم که هم بندم نمیمواد
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 سر سرم بزن  رورمو له کن
 من دیگه حتي دردم نمیاد
 خندم نمیاد به دورو وریام

 یه گوشه نشستم چرا مرگم نمیاد
 ولی همه اینا بهونه بود رفتم 

 ؟کل زندگیمو برا کی دود کردم
 

 رفت 
 از یادش من رفتم

 چقدر گیجو خستم
 چقدر گیجو خستم

 
 خندید

 دلم لرزید
 چشام ترسید 

 دوسد دارم چرا فهمید؟
 دوسد دارم چرا فهمید؟

 دوسد دارم چرا فهمید
 کیمیا:
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ین  ترا بد نم  کرده او به داداشبببم خ*ی*ا*ن*ت  تر  یدم اون دخ م ه ف تی  ق و
 خ*ی*ا*ن*ت دا ون شدم.
 داشتم حافربودم زندگیموواسه داداشم بدم.اخه مگه من چندتا داداش 

 تصمیم گرفتم برم پید مادر آنیسادیگه بیشترازاین حق داداشم ن ود زدر بکشه.
گ*ن*ا*ه برادر من چی بود؟مگه چی کم گذاشته بود واسه این دختر که بهد 

 خ*ی*ا*ن*ت کرده؟
 سریع یه مانتوشلوار پوشیدم شالمم سرم کردم

 دربست گرفتم ادرس خونه پدر آنیسارو دادم. رفتم لب خیابون یه تاکسی
 وقتی رسیدم کرایه حساب کردم زنگ زدم.

 +کیه؟
 _کیمیاام دروباز کنید.

 +بفرمایین خوش اومدی.
 مادرش دروباز کرد.

 احوال پرسی سردی کردم
 تعجب کردن که چرا اینقدر سرد و عص ی هستم.

 +بشین برات شربتی؛چیزی بیارم.
 درباره موفوعی صح ت کنم._ممنون بشینید میموام 

 +خیرباشه
 بانیشمندگفتم:خیرنیست. 

 پدرومادرش ترسیده بودن پدرش گفت:چی شده واسه کسی اتفاقی افتاده؟
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 _اره واسه برادرم.
 باگفتن کلمه برادرم اشک مهمون چشمام شد.

 مادرش گفت:خدابد نده چیشده؟ چرا انیسا چیزی بهمون نگفته؟
ست آنیسبا خ*ی*ا*ن*ت کرده اون - بچه از داداش من نیسبت واسبه ینفردیگ

 دختر شما توخونه داداش من بوده ولی فکرش وخیالد پید پسره دیگه ای.
 +نه دروغ میگی.

 هه دروِغ چی؟عسل از کیارش نیست یه بچه حرومزاده است.-
 +االن انیسا کجاست؟

 پید پسره.میموایم توافقی طالقشون بگیریم بدون مهریه.-
 منتظر حرفی نشدم 

 نوز تو ُبهت وُشک بودنه
 سریع از خونه زدم بیرون

 نیم ساعت نگذشته بود که کیارش زنگ زدبا دادوبیدادگفت:کیمیا توکجایی؟
 +بیرونم،چرا داد میزنی؟

 _رفتی به پدر و مادر آنیسا گفتی؟
+اوال اسببم اون زن رو به زبونت نیار دوماحیقیتوگفتم تا بدونن دخترشببون چه 

 دست گلی به آب داده.
 وای کیمیا مادر آنیسا سکته کرده بردند بیمارستان_

 چرایهوبهشون گفتی؟چرا نگفتی منم بیام باهات.
 +کیارش بس کن تو دیگه ن اید کاری بهشون داشته باشی فهمیدی؟

 سریع گوشیو قیع کردم رفتم خونه خیالمم راحت شد گه رفتم گفتم.
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 مثل دخترش ن اشه؟ اصال به درک که مادرش سکته کرد از کجا معلوم این زنم
 )آنیسا(

 
 بود.۸از خواب بیدارشده بودم  ساعت

دیدم عسل تو خواب بی تابی میکنه دستمو گذاشتم رو پیشونید از تب داشت 
 میسوخت اشک مهمون چشمام شد.

 سریع ل اس پوشیدم انوشو صدا زدم:انوش بیدارشو
 عسل تب داره توروخدا انووش بیدارشودیگه.

 ؟+چیشده چراگریه میکنی
 _عسل تب داره،بدند دا ه باید ب رمید دکتر.

 سریع ازداش بلند شد ل اس پوشیدرفتیم بیمارستان
 دکتروقتی عسل معاینه کرد گفت: باید یکی دو روز بیمارستان تحت نظرباشه.

ستام گرفتم و  سرم پومحکم میون د شد افتادم رو زمین  شل  باحرف دکتر بدنم 
 زده زدم

 میشه؟ای خدا مگه بدترازاینم 
 بدبیاری پشت بد بیاری
 انوش نتوست ارومم کنه

 به زور پرستاربهم امپول ارام بمد تزریق کرد
 یکم حالم بهترشده بود

 گوشیم برداشتم تا باپدرم تماس بگیرم ازش کمک بموام
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 چهارومین بوق دواب داد: بفرماین
 تعجب کردم باناله گفتم:

 بابامنم آنیسادخترت.
 ندارم. +من دختری به اسم آنیسا

 زده زدم گریه کردم گفتم: چرا بابا مگه چکارکردم؟
 +میگی چکارکردی خجالت بکد ...

 رفته رفته صداش بلندترمیشد
که بهد  ته بود واسبببت  گذاشبب ..اون شببوهرت چی کم داشبببت چی کم 

 خ*ی*ا*ن*ت کردی؟
 مادربیچارت سکته کرده.

 چشم نداره تورو ب ینه
 دیگه ام زنگ نزن.

 ن قیع کرد ُشکه شده بودم همد به یه نقیه خیره بودمنزاشت صح ت کنم تلف
 هرچی انوش باهام صح ت میکرددوابد نمیدادم

 پول بیمارستانو انوش دور کرده بود عسل حالد بهتر شده بود
 ولی من دا ون شده بودم

 یکم ترس داشتم ازاینکه انوش رهام کنه بره
 عسل مرخص شده بود

 سوارماشین انوش شدیم
 اد شب ها کجابایدبرم؟گفتم:دوستت بی

 + صه نمور خودم فکرایی دارم نگران ن اش.
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 منکه تنهات نمیزارم.
هام میزاری با …_نمیگم تن یه؟قراره اینجوری  عاق تمون چ بدونم آخر  میموام 

 عذاب وددان بگذرونیم روزامونو؟
 انوش دستمو گرفت:خواهد میکنم به این چیزا فکر نکن.

 
شو ندادم انوش سایل برای خونه خرید وگفت برای  سکوت کردم و دواب یکم و

 …ناهار ک اب تابه ای درست میکنه
عسل و روی پاهام خوابونده بودم و پاهامو تکون میدادم تا بموابه وقتی خوابد 

 برد سرمو تکیه دادم به دیوار پشتم و چشمامو بستم.
 +بیا ناهار آنیسا.

شتم روی زمین و شتم و گذا سل و آروم از روی پاهام بردا شوندم به  ع شو پو رو
 نفره  خیره شدم که انوش بشقاب و لیوان گذاشته بود روش. ۴میز ناهار خوری 

شتم یکی دو لقمه  صال میل ندا شید ا صندلی انوش برام ک اب ک ستم رو  ش ن
 خوردم.

 +بمور آنیسا.
 _میل ندارم انوش.

 +ال ر شدیا.
زیر چشببمم  حرفی نزدم و به لیوان نوشببابه رو به روم زل زدم انوش انگشببتشببو

 ب ین چجوری ک ودت کرده.…کشید و گفت:دستد بشکنه الهی
 _مهم نیست.
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 انوش خم شد و چشممو ب*و*سید:برای من مهمه.
 

 **چه خوبه 
 میون این همه آدم

 حداقل یکی هست 
 که تو هر شراییی
 آرومت میکنه**

 
 _مرسی که هستی.

تت ندارم از دس +من باید تشکر کنم اولین بارع که تو زندگیم عاشق شدم دوس
 بدم.

 _منم دوست ندارم از دستت بدم.
 بلند شدم و گفتم:دستت درد نکنه خوشمزه بود.

از آشپزخونه بیرون رفتم و گوشی و درآوردم و هندزفری رو گذاشتم تو گوشم و 
 یه آهنگ پلی کردم:
 من هنوز یه ل مندتو

 به دنیا نمیدم
 طعم تلخ عشقوبا اینکه 

 از تو چشیدم
 من هنوز همون 

 دیوونمو آدم نمیشم
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 هنوز دایی پشت سرت
 بد تورو نمیگم

 
دسببتی به چشببمام کشببیدم و یاد کیارش افتادم و صببداش تو مغزم اکو شببد یه 

 …صحنه اومد دلوی چشمم
 **من میدوییدم و کیارش دن الم بود.

 +وایسا آنیسا.
 از پشبببت بغلم کرد و منو برگردوند سببمت خودش به چشببمام خیره شببد و

 گفت:میدونستی چشمات پدر آدمو در میاره؟
 _نه.

 +دوس ندارم بهم خ*ی*ا*ن*ت کنی آنیسا**
 دستی رو شونم نشست با ترس چشمامو باز کردم انوش بود.

 +خوبی؟
 _خوبم.

 +قیافت یچیز دیگه نشون میده.
 _میموام بموابم.

 +بمواب من چن دا کار دارم میرم و زود برمیگردم.
 _باشه.

 دراز کشیدم و چشمامو بستم. بعد رفتن انوش
 چن ساعتی خوابیدم هوا تاریک شده بودولی انوش نیومده بود.
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عسبببل بازم بی تابی میکرد دسببتمو رو پیشببونید گذاشببتم داشبببت تو تب 
 …میسوخت

سل وبغل کردم  شیدم و ع صدای گریه هاش بددوری ناراحتم میکرد ل اس پو
گذاشببتم تو د ۵۰همد  مانتوم از خونه تومن پول همراهم بود همون و  یب 

بیرون زدم و پیاده تا یجایی پیاده رفتم،بعدش تاکسی گرفتم و آدرس بیمارستانو 
دادم وقتی رسیدم تا میب دکتر دوییدم وقتی تو میب رفتم دکتر با خوش رویی 

 گفت:مشکلی پید اومده؟
شده ستری بود دخترم ولی حالد بازم بد ستان ب تب …_دکتر چن روز تو بیمار

 میکنه.گریه …داره
 

 دکتر به تمتی که گوشه اتاق بود اشاره کرد وگفت:بزاریند اونجا معایند کنم.
شت که دکتر  ستم ده دقیقه ای گذ ش صندلی ن شتم و رو  سل و رو تمت گذا ع

 اومد نشست پشت میزش.
 _چیشده دکتر؟

ما تشمیص من اینه که بچه ش…با ناراحتی گفت:نمیدونم چجوری بهتون بگم
 هستن.م ال به مننژیت 

 با تعجب گفتم:مننژیت؟
 +بله.

 _ینی چی؟
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هاشببون و بی خوابی و  یه  باال و گر تب  کان، ماری تو کود +عالئم این بی
حتی ممکنه تغذیشببونم بهم بریزه،یکی دیگه از عالئم برآمدگی در …بیقراریه

 قسمت نرم باالی سرشه بماطر همین شک کردم به م تال بودند.
شد…همه چیو گفت خیرای این بیماریو سنگین آزمای  گفت و…هزینه های 

نمیتونسببتم تنهایی این هزینه های سببنگینو …گفت و من فقی اشببک ریمتم
 بپردازم.

ساعت مچیم نگاه کردم  سل و بغل کردم و از بیمارستان بیرون به  شکر ع با یه ت
شده بود ولی خیابونا شلوغ بودن تاکسی گرفتم و برگشتم خونه در و ۱۱ساعت 

 ا عص انیت اومد سمتم:کجا بودی؟که باز کردم انوش ب
 _بیمارستان.

 +بیمارستان؟؟؟برای چی؟
 _عسل مریضه.

 +تازه مرخصد کردن که.
 _عسل مننژیت داره.

 عسلو محکم بغل کردموگفتم:طاقت ندارم ب ینم بچم مریضه.
 انوش دستشو گذاشت رو گونم وگفت:بدنت دا ه،برو دوش بگیر.

 عسل و از بغلم بیرون کشید و گفت:برو.
باشبببه ای گفتم و ل اس برداشببتم و رفتم حموم دوش گرفتم و خودمو تمیز 

ل اس پوشیدم و میمواستم برم پید انوش بشینم و یه امشب و فقی تو …شستم
 …سکوت کنارش باشم
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صبببدای انوش میومد،دیدمد عسبببل بغلد بود و باهاش حرف میزد:بابایی 
ست داره ها ش…خیلی دو شی و بزرگ می شاال زودتر خوب می ی اونوقت هر ای

 روز می رمت پارک.
با دیدن من حرفشببو ادامه نداد وگفت:تا یه دیقه پید گریه میکرد ت شببم باال 

 االن یکم بهتر شده.…بود
 …سرمو تکون دادمو چیزی نگفتم

انوش تا صببب کنار من و عسببل نشببسببت و انقدر دم گوشببم حرفای خوب و 
 …شیرین زد که خوابم برد

یدار شبببدم ع تابی میکرد بهد شببیر دادم صبب ح که از خواب ب بازم بی سبببل 
 طرف کیمیا:برام یه اس ام اس اومد از …خوابوندمد

**اگه دای داداشببم بودم میکشببتمت و دسببدتم مینداختم دلوی سببگا تا 
 هفته بعد یکشببن ه…بمورنت چون تو لیاقت یه ق ر خشببک و خالی ام نداری

 تون حرف بزنه**با اون پسره بیاید خونه داداشم وکیلد میمواد باها۶ساعت 
 

 فک کنم هفته بعد بدترین روز عمرم میشد…آب دهنمو قورت دادم
 بیمیال این فکرا شدم من انوش و داشتم اونم تو هر شراییی پشتم بود.

 
شدم و  شده بود بلند  شن بود ولی بازم گرمم  ستون بود و هوا گرم کولرم رو تاب

 ل اسامو با تاپ سفید و و شلوارک بنفشی عوض کردم.



wWw.Roman4u.iR  102 

 

عسل از خواب بیدار شده بود و بازم گریه میکرد فک کنم گشند شده بود ولی 
گذاشببتم رو پاهام و تکوند دادم نیم سبباعتی گریه کرد ولی …شببیرم نمیمورد
 بعدش خوابید.

شتم  سلم گذا ستم وع ش صدای باز کردن در اومد یا خیال اینکه انوِش بیمیال ن
 روی تشکد.

ست سری که چمدون به د شکم زد با نگاه هیزش  ولی با دیدن پ شد خ داخل 
 سر تا پامو دید زدو گفت:آنیسا خانوم؟درسته؟

 _بله خودمم.
 +مصیفی ام دوسِت انوش.

 _خوش متم آقا مصیفی.
 +مصی صدام کن.

 
مانتومو تنم کرد و  تاق و  عذرت خواهد رفتم تو ا یه م با  ندادم و  دوابشببو 

صببیفی دسببتشببو شببلوارمم عوض کردم میمواسببتم از اتاق بیام بیرون که م
 گذاشت رو چهار چوب دروگفت:این اتاق منه.

 _خب؟
 ولی خوبه تا باشه ازاین تصرف کردنا.…+خوب تصرفد کردیا

 _میشه دستتونو بردارین؟
 …+داریم حرف میزنیم

 پوفی کردمو دست به سینه نگاش کردم.
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 خیلی خوشگلی.…+حیف بودی برای شوهر کردن
دم و برگشببتم سببمتد و گفتم:دوس چقدر وقیح بود از زیر دسببتد بیرون اوم

 ندارم باهام اینجوری حرف بزنین.
 چشمکی زد و گفت:اشکالی نداره منم برم توی اتاق.

 نه بلندی گفتم و رفتم تو آشپرخونه.
 نیم ساعتی گذشت باید ناهار درست میکردم بس بود بیکاری و تن لی.

 مرغ و گذاشتم بپزه و سیب زمینی پوست میکندم که سرخ کنم.
 یفی اومد تو آشپزخونه.مص

هاش  مو بود و  هوه ای  ق ماش  کردم چشببب فد  یا ق یپ و  ت به  هی  گا ن
ابروهاشببم مشببکی و پر بود دذاب بود ولی خیلی نگاهد هیز بود …مشببکی

 شلوار اسلد پوشیده بود با رکابی مشکی.
 زل زد به چشمام و گفت:چه پوست صافی داری.

 هوفی کردم و مشغول خورد کردن سیب زمینیا شدم.
 مصیفی:دوابمو نمیدی؟

 صدای گریه عسل که بلند شد مصیفی گفت:به کارت برس من میرم پیشد.
صیفی  شونو ورفتم توپذیرایی م س د ریمتم سیب زمینیا رو که خورد کردم تو 

 عسل و بغل کرده بودودور خونه میچرخید.
 _ممنون بدش من.

ت پشببمصببیفی نزدیکم اومد و عسببل و داد بغلم وقتی دسببتشببو میکشببید،با 
 دستد بدنمو لمس کرد،اخمی کردم و بدنمو عقب کشیدم.

 +راستی انوش زنگ زد گفت رفته دن ال پول برای آزمایشای عسل.
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 _باشه.
 +گفتد نمیمواد تو بری.

 چیزی نگفتم از لحن حرف زدنشم خوشم نمیومد.
 انوش که اومد مانتوی تنمو که دید پرسید:چرا خودتو پوشوندی؟

 این پسره خوشم نمیاد.آروم دم گوشد گفتم:از
اونم چیزی نگفت و بعد خوردن ناهار انوش عسببل و بغل کرد وگفت می رتد 

 آزمایشگاه.
نارم نشببسبببت و  مد ک باد میزدم مصببیفی او فه خودمو  هوا گرم بود و کال

 گفت:ماساژ بلدی؟
 _به شما ربیی داره؟

بده سببردرد دارم یکم  با ل*خ*ت که نمیشببم بگم کمرمو ماسببباژ  با +نترس 
 نیمو شقیقه هامو ماساژ بده.پیشو

 _خودتم میتونی اینکارو بکنی.
 +تو اینجور مواقع دستای دخترا معجزه میکنه.

 _ولی دستای من معجزه که نمیکنه هیچ بدترشم میکنه.
سببرشببو رو رونم گذاشببت و پاهاشببو دراز کرد رو م ل:لوس نشببو دیگه آنی 

 بددوری سردرد دارم.
ارم به انوش چیزی بگم و میونتونو بهم _پاشببو خودتو نچسبب ون به من دوس ند

 بزنم.
 +کاری نمیکنیم که یکمم کارش خیره باعث میشی سردردم خوب شه.
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دستمو مشت کردمو خواستم بلند شم که سریع برگشت و دستشو گذاشت رو 
 رونم:نمیزارم بری.

 _بکد کنار دست کثیفتو.
 +هردای این خونه بری بشینی میام  کنارت.

 
سیرید ت سر  ساژ نمیدم ولی این پ ستم رو م ل وگفتم:ما ش ر از این حرفا بود ن

 برات مسکن میارم بمور بمواب.
 +قرصی نیستم.

 _این دیگه مشکل خودته.
ه همون گوشی ک…بلند شدم و رو م ل تک نفره ای نشستم گوشیم زنگ خورد
 کیارش برام خریده بود شماره ناشناس بود ولی دواب دادم.

 _بله؟
سالم من وکیل آقای ستم + صالحی ه تماس گرفتم بهتون قرار هفته …کیارش 
 بعد رو یادآوری کنم.

 _بله آقای محترم بهم گفتن.
+آقای صالحی نمیمواد به دلسه دوم کشیده بشه بهتره همه چی همون دلسٔه 

 اول تموم شه.
قول میدم همه …پوزخندی زدمو گفتم:منم دوس ندارم به دلسه دوم کشیده شه

 تموم شه.چی همون دلسه اول 
 +ممنون شرمنده وقتتونو گرفتم خدا نگهدار.
 گوشیو قیع کردم و سرم و بین دستام گرفتم.
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 مصیفی:کارت اشت اه بوده.
 _ب ین کی داره این حرفو میزنه.

مه زدرم  با انوش ازدواج کنی این ه ددا شببی و +بهتر بود همون اول ازش 
 نمیکشیدی.

 تم هم انوش._عاشقم بود طالق نمیداد اینو هم من میدونس
 +خوشم میاد از دسارتت.

باز بهد رو دادم خودمونی شببد چشببمکی زد و بلند شببد و گفت:میرم بموابم 
 کاری داشتی بیدارم کن.

 
 ایشاال بموابی و دیگه بلند نشی.

 وقتی دید دوابشو نمیدم رفت توی اتاق.
چند سبباعتی گذشببت و انوش برگشببت خسببتگی از چهرش می ارید عسببل و 

 تشکی که روی زمین پهن بود وممصوص عسل بود.گذاشت روی 
زید اگه عسل چی…با خستگی روفرش دراز کشیدو گفت:خیلی خستم آنیسا

 …بشه من دیوونه میشم
 _دکترچی گفت؟

شتم شو دا سلم زودتر …+پول این آزمای شه و ع شاال پول دور می خدا بزرگه ای
 خوب میشه.

 _پاشو ل اساتو عوض کن دستو پاتو بشور بیا بمواب.
 +باشه؛مصیفی کجاست؟
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 _چن ساعت پید خوابید.
انوش چیزی نگفت و رفت توی اتاق وقتی برگشببت ل اسبباشببو عوض کرده بود 

 براش دا پهن کردمو گفتم:بیا بمواب.
ل مند خسببته ای زد و دراز کشببید دسببتمو رو شببوند گذاشببتمو ماسبباژش 

 دستمو کشید وگفت:بیا اینجا ب ینم کوچولو.…دادم
 ل میاد کوچولو باشم؟_به این قد و هیک
 قدته پید من دوده ای. ۱۶۵+آخه کوچولو تو 

 _عه انوش.
 قدمه پید من دوده ای. ۱۸۶+مگه دروغ میگم؟

 ل امو  نچه کردمو وگفتم:عببببببه انوش.
سرم رو بازوش بود به پهلو خوابید و  شید و منو خوابوند کنار خودش  ستمو ک د

 اون یکی دستشم دورم حلقه کرد:آنیسا؟
 _دانم؟

 +بهم قول میدی؟
 _چه قولی؟

+همیشه باشی؟حتی اگه برات مثل کیارش خوب و مهربون ن ودم حتی اگه پول 
 …نداشتم

دستمو رو ل د گذاشتم و گفتم:همیشه پیشتم من بماطر تو قید خانوادمو زدم 
 انوش.

سید و با م گفت:من پولم از پارو باال نمی ره سر من یه پ…انوش گونمو ب*و*
 …فقی خودمم و قیافمو و قل م…ممعمولی ا
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 _من تورو بماطر پول نمیموام انوش خودتم اینو خوب میدونی.
 …خم شد و ل مو ب*و*سید وگفت:خیلی خستم بهتره بموابیم

شتم روی  سرمو گذا ستادم داخل ریه هام و ستم و بوی تند و فر شمامو و ب چ
 …یه خواب راحت…سیند وچشمامو بستم خوابیدم

 
 باشن**کاش اینا خواب 

 همه چی با من عالی
 
 

 خودت از خواب 
 بیدارم کنی 

 بگی کارم داری
 
 

 کاش خودم از خواب
 بپرم و ب ینم

 دستات تو دستمه و
 هنوزم کنارم خوابی
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 کاش اینا خواب باشن
 همه چی با من عالی**

 
 

 …بود ۵با صدای گریه عسل چشمامو باز کردم ونگاهی به ساعت کردم 
گذاشتم داغ بود داشت تو تب میسوخت بغلد کردم و کالفه دستمو رو سرش 

 شروع کردم قدم زدن.
 _دختر خوشگلم چرا بیقراری میکنی؟

 
 انوش کالفه چشم باز کرد وگفت:تب داره؟

 _آره.
ت دکتر یه دارو داد گف…بلند شببد و زد به پیشببونید و گفت:به کل یادم رفت

 بهد بدی.
ولی بازم آروم نشببد رو پاهام انوش با دارو برگشببت و به عسببل دارو رو دادم 

 خوابوندمشو براش الالیی خوندم یه ساعت طول کشید تا خوابد ب ره.
 +آنیسا؟
 _دانم؟

شمال با خالت اینا اگه  +چند روزی مج ورم برم خونمون مامانم گیر داده بریم 
 نرم برای خودم بده.

 
 با ناراحتی گفتم:مج وری بری؟
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 دوست ندارم برم.خودمم …مامان گیر داده بهم…+مج ورم
 _اگه مهمه برو چند روز نیستی؟

مصببیفی ام صبب ا میره وشبب ا برمیگرده که اونم …تو همینجا بمون…روز ۵ ۴+
 رافی میکنم بره خونه رفیقد.

 _باشه دلم برات تنگ میشه.
ستی برم بهم بگو میپیچونم مامانو  فی نی سا اگه را ص ح برم آنی +منم؛مج ورم 

 پیشت میمونم.
فقی هفته بعد یکشببن ه باید بریم پید کیارش …کنن یه وقت_نه برو شببک می

 طالق.گفته بریم بعد اونم وقت دادگاه داریم و 
 +شن ه برمیگردم.

 _باشه.
با انوش نشببسببته بودیم رو م ل میگفت تا یه سبباعت دیگه میمواد بره و من بغ 

 …کرده بودم
وام با مدیشب رفتار مصیفی رو فراموش کرده بودم چجوری بهد میگفتم نمی

 مصیفی تنها باشم؟
 …ازش میترسیدم حس خوبی بهد نداشتم

 …نمیدونستم درگیر این موفوع باشم
ستم باور کنم برام مثل  سل که بید از حد ناراحتم کرده بود نمیتون ضی ع یا مری

 …یه خواب بود
 انوش دستمو گرفت وگفت:چته؟
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 نمیتونم باهاش تنها باشم انوش.…_حس خوبی به این پسره ندارم
 ساله که میشناسم پسر خوبیه. ۱۰+من مصی رو 

 _ولی رفتاراش اینو نشون نمیده.
 انوش چشماشو تنگ کردو گفت:رفتار بدی ازش دیدی؟

 نگاهد،لحن حرف زدند.…ولی یجوریه…_نه
 +حساس شدیا مصی پسر خوبیه چیزی الزم داشتی بهد بگو.

 
شت،زود اعتماد میکرد،برای اطرا صیت دال ی دا شم  فیاند دلانوش خیلی 

میسببوزوند،دروغ نمیگفت،رو بازی میکرد هیچوقت سببعی نداشببت کسببیو 
 بپیچونه.

 سرمو تکون دادم تا بیشتر به این موفوع های تکراری فکر نکنم.
 

عسل و محکم تو بغلم گرفتم و سرش رو ب*و*سیدم اگه عسل خوب نمیشد 
 چی؟

 قیعا منم میمردم.
 بیاری بود.این بچه تنها امیدم توی این گرفتاری و بد 

 شاید همه این اتفاق هایی که افتاد حقم بود.
 آره بیشتر از این حقم بود 

 من خیلی کیارش و اذیت کردم 
 خیلی رنجوندمد 

 باید تقاص پس بدم باید تاوان این خ*ی*ا*ن*ت و پس بدم
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 انوش باچشمای شییوند نگام کرد  وگفت:به چی فکر میکنی؟

 _هیچی.
 فت:هببببببوم.من کم کم باید برم آنیسا.ابروهاشو باال انداخت و گ

شه اگه پول  ستم:الزمت می شو تو دی د کردوچند تا تراول در آورد وداد د ست د
 کم آوردی از مصی بگیر برگشتنی بهد میدم.

 
 …میمواستم لب باز کنم و بگم انقدر راحت اعتماد نکن انوش

 انقدر ساده و بی شیله پیله ن اش 
 هر کسیو داداش صدا نزن.

 ولی نتوستم بگم.
انوش:آنیسام اینجوری که نگام میکنی رفتنو سمت میکنی برام برای همیشه که 

 نمیرم همد چند روزه.
 عشق آخر یه کاری دستمون میده._من یه روز نمی ینمت دلتنگت میشم،این 

+از این حرفا نزن آنیسببا،نمیموام احسبباس کنم منم یه روز مثل کیارش ترک 
 میکنی.

 انوش منو اینجوری شناختی؟ _خیلی نامردی
 انوش با دلموری گفت:نه ولی به منم حق بده.

که  کار احمقم  یه خ*ی*ا*ن*ت  فای دلتو بزن انوش توام بگو من  _آره حر
 شوهرمو ول کردم با یه پسردوون معاشقه کردم.
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سا حق تو کیارش  سالته،منم اون  2۳ 22تو …ساله ن ود ۳۰+توام دوونی آنی
 ستم که تو ذهنت تصورش کردی منم خیلی کارا بلدم.دوون بی عرفه ای نی

سالته انوش برو مثل بقیه پسرا عشق و حال کن پاسوز من و این  2۵_تو همد 
 بچه و عشقمون نشو.

 
قیافه انوش برزخی شد و اخم وحشتناکی کرد و اومد دلو و صورتمو با دستاش 

ا رو میکشببم تقاب کرد:ی ار دیگه حرف ازرفتن بزنی خودمو خودتو اون بچه 
سرت بیرون کن  سرت بردارم و بزارم بری و از  ست از  شیم.فکر اینکه د راحت 
شه  سنگم با سرت بزنه بموای ترکم کنی از زیر  سا،اگه یه روز فکر رفتن به  آنی

 پیدات میکنم.
 

 تا حاال انوش و انقدر عص ی ندیده بودم با دمله بعدید خشک شدم.
بهت اعتماد کنم از آب خورنتم انوش خیلی خشببن گفت:من کیارش نیسببتم 

 باید خ ر داشته باشم.
 

 چشمام پر از اشک شد وبا بغض گفتم:بهم اعتماد نداری؟
+نه ندارم.از کجا معلوم بعد چند وقت منو ول نکنی و بری؟از کجا معلوم من 

 نمونمو یه بچه و یه قلب شکسته؟
 

 _انوش من بمیرمم ام ولت نمیکنم.
 +نمیموام چیز دیگه ای بگم 
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 خم شد گونمو ب*و*سید و ادامه داد:من میرم خدافظ.
 _مراقب خودت باش خدافظ.

انوش عسل و بغل کرد و ده بار یا شایدم بیشتر ب*و*سد کرد:دلم براش تنگ 
 میشه،مواظب کوچولوعه بابا باش.

 _چشم.
 +چشمتم بی بال خدافظ.

 
 وقتی انوش رفت خیلی ناراحت شدم

ش سینم و م سه  شتم رو قف ستمو گذا ت آرومی زدم از لحظه ای که انوش اون د
 حرفا رو زد قفسه سینم سنگینی میکرد انگار دارن خفم میکنن.

شتم  ستد گذا ستمو که رو د سمتد د سرمو برگردوندم  سل  صدای گریٔه ع با 
 داِغ داغ بود لرزیدم از رنج کشیدن دخترکوچولوم

 منم دای اون درد کشیدم
                               ********* 

 روزی که خونه مصیفی تنها بودم،سر و کلٔه خودش پیدا نشده بود 2تو این 
اصال چشم روی هم نزاشته بودم تا میومدم چشمامو ب ندم عسل گریه  2تو این 
 میکرد

 عجیب بود خودمم خوابم نمیومد
 یی و دوری انوشروز تنها ۳بود نیم ساعت دیگه میشد  ۱۱:۳۰ساعت  

 یعنی انقدر خوش بود که بهم زنگم نزده و دواب زنگامم نمیده؟
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با صببدای زنِگ درچشببم از سبباعت گرفتم همین صببدای نه چندان بلند زنگ 
باعث شببد عسببل دوباره گریه کن بغلد کردم و به سببمت در رفتم درو که باز 

 کردم مصیفی رو با دست پر دیدم.
  وگفت:چرا انقدر پریشونی؟مصیفی یه تای ابروشو پرید باال

 _سالم.
 از دلوی در کنار رفتم و سر عسلم چس وندم به سینم

 خیلی بیقراری میکرد.
 مصی:میموای بریم بیرون؟

 _حوصله ندادم.
 +حوصلت میاد سرداش میریم شهربازی خوبه؟

 _باز سر و کلت پیدا شد؟چرا دست از سرم برنمیداری.
 

 میرم تو اتاق مزاحمم نشو. با این حرفم اخم بدی کرد و گفت:پس
ساعت  سل و که خوابوندم  ستم برم  ۱2:2۰ع شدم میموا شده بود کالفه بلند 

 اتاق و ل اس بردارم
 دستم و رو دستیگره گذاشتم و درو  باز کردم با صحنه روبه رو قیافم مچاله شد 
 مصیفی با باال تنه برهنه رو تمت یک نفره دراز کشیده بود و توی دود  رق بود 
بدتر از همه شیشٔه مشروبی بود که مصیفی گذاشت بود رو ل د و میمواست 

 بموره ولی با دیدن من ل مند چندشی زدوپاییند آورد.
 +به به آنیسا خانببببببببببوم.
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تاق برم بیرون که تلو تلو خوران اومد نزدیکم و دسببتمو محکم  خواسببتم از ا
 گرفت:کجا؟

 _ولم کن.
مایی زد ندون ن ند د نگ کرد بود  مصببیفی ل م تاق مغزم ه هل داد تو ا و منو 

 پشت سرش در اتاق و قفل کرد.
 _باز کن این درو داد میزنما.

 +داد بزن صدات بیرون خونه نمیره میمئن باش.
 

 مثل اینکه همچینم مست ن ود حرف زدند که اینو نشون نمیداد
 

 و.این دراز ترس دست و پام میلرزید چند تا مشت به در زدم و نالیدم:باز کن 
 مصیفی دستم و گرفت خودش نشست و منم با زور نشوند رو پاهاش.

سیند:ب ینم بودِن باهات انقدر ارزش  شید روی  شارم رو گرفت و ک شت ا انگ
 داره که بماطرت با انوش دعوا کنم؟

 
 از رو پاش بلند شدم و با دیغ گفتم:رادب من چی فکر کردی؟

سر دوون تر از  شوهرش،بهد خ*ی*ا*ن*ت کرد حتما +یه زن که بماطر یه پ
 به پولدار تر از اون دوونم پا میده نه؟

سببیلی محکمی بهد زدم که منو چسبب وند به دیوار و دسببتاشببو گذاشببت رو 
 …گردنم
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با دسببتاش گردنمو نوازش میکرد هولد میدادم اما فایده ای نداشبببت تکون 
 نمیمورد.
 _ولم کن.

 
شد با  سم قیع  ست نف ش سیند کوبیدم کل د که روی روی ل م ن شت به  ه م

شو رو  ست شید و د شو محکم گاز گرفتم که کنار ک ستد گرفت ل ا ستامو با د د
 ل د گذاشت:چه وحشی.

 
 _خواهد میکنم درو باز کن.

 
 وقتی دیدم اهمیت نمیده نشستم و گریه کردم  با صدای بلند گریه میکردم 

 +گریه نکن آنی.
 

 ه نکن.ولی هق هقم بلندتر شد که داد زد:لعنتی گری
 

 نگاش کردمو وگفتم:خواهد میکنم درو باز کن میموام بموابم.
 نگاهد دوباره رنگ ه*و*س گرفت و گفت:پید من بمواب.

 نزدیک تر اومد وگفت:تو بغِل من.
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یه قدم دلو میومد یه قدم عقب میرفتم کمرم از پشببت چسبب ید به میز کوچیک 
ستمو رو میز سی نزدیکم اومد د صیفی با ل مند بددن ستم ب م شیدم که د ه ک

گلدون خورد از پشببت تو دسببتم گرفتمد صببورتد که نزدیک شببد گلدون و 
ستمو تو  شنیدم د شو با زمین  صدای برخورد سرش کوبوندم وقتی  محکم به 
دی د کردم و کلیدو برداشتم مانتومو تنم کردم و شالمم سرم کردم گوشیمو تو 

ا بیرون حتی درم ن ستم.تدیب مانتوم گذاشتم و عسل و بغل کردم از خونه زدم 
 میدون یه نفس دوییدم اگه مصیفی میمرد چی؟فربه رو به سرش زده بودم

 
 با خودم درگیر بودم

 اگه چیزید میشد مقصر من بودم
تاریک و  عسببلم تو بغلم داشبببت گریه میکرد خودمم گریه میکردم همه دا 

 ود ام مهم نترسببناک بود راه رفته رو دوباره یه نفس دوییدم گریه های عسببلم بر
 دون یه نفردر میون بود اگه اون میمرد زندگی من دهنم میشد.

که دیدم نفس عمیقی  باِز خونه رو  باشبببه در  باز  خدا میکردم در خونه  خدا 
 کشیدم و درو بستم و دفتم داخل 

 پامو تو اتاق که گذاشتم حالم بد شدو چشمامو بستم.
مین گذاشببتم و رفتم مصببیفی بی دون روی زمین افتاده بود عسببل و روی ز

 سمت مصیفی دستم رو،روی ن ضد گذاشتم ن ضد میزد.
برای اطمینان سرم و روی قل د گذاشتم فربان قل شو که شنیدم نفس عمیقی 

 کشیدم.
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 باید چیکار میکردم؟

 میزاشتم میرفتم حاال که میئن شده بودم نفس میکشه.
 اگه حالد بد میشدچی؟

 
یه دسببمال کوچیک با احتیان سببرش و تو یه تشببت کوچیک آب سببرد آوردم و 

روی بالشببت و خون زخمشببو پاک کردم کل آشببپزخونه رو زیر و رو کردم و 
 باندپیدا کردمو سرشو بستم 

شت ولی  ساعت گذ شم دوختم یه  صیفی چ سل و بغل کردم و منتظر به م ع
 چشماشو باز نکرد میمواستم چشمامو ب ندم که صدای نالٔه فعیفد اومد.

 تم:خوبی؟رفتم سمتد و گف
یک دقیقه بی حرف نگاه کرد و حرفی نزد چشببماشببو بسببت و گفت:سببرم درد 

 میکنه.
 تار که نمی ینی دایی رو؟…_چشماتو باز کن مصیفی

 
شت اه فکر کردم فکر میکردم توام یکی  شو باز کردو بهم زل زد:دربارت ا شما چ

 مثل سایه هستی.
 ؟_االن وقت این حرفو نیست حالت خوبه حالت تهوع نداری

 +حالم خوبه آنیسا.
 نفسی از سر آسودگی کشیدم و عقب عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم.

 +میموام بموابم درد دارم.
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 _برات مسکن میارم.
 

سکن رو با یه لیوان آب بردم براش لیوان و  شتم،م سکن میزا شه تو کیفم م همی
 داد دستم و گفت:سردمه.

 _برات پتو میارم.
مت  نه بود پتو رو از روی ت باال تند بره یدم،هنوزم  برداشببتم وروش کشبب

 میمواستم بهد بگم تیشرت تند کنی ولی میترسیدم بگه تو تنم کن.
چشماشو که بست و نفساش منظم شد با خستگی به طرف عسل رفتم بغلد 
کردم و روی همون بالشببت کوچولو سببر گذاشببتم از خسببتگی زیاد پلک هام 

 سنگین شد و زود خوابم برد.
 کامو باز کردمالی پل

ولی عسببل بغلم ن ود عین دن زده ها بلند شببدم و رفتم از اتاق بیرون انوش و 
دیدم که عسببل و بغل کرده و مصببیفی ام رو به روش نشببسببته نفس عمیقی 

 کشیدم وگفتم:خوش اومدی.
 اخمی کرد و گفت:سِر مصی چیشده؟

 _سرش؟
 دیشب بین شما دو تا چی گذشته؟هان؟…عص ی داد زد:آره سرش

 
 

 با صدای دادش عسل گریه کرد
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 انوش پوفی کرد و نشوندش رو م ل 
 اومد نزدیکم و مچ دستمو گرفت و کنار گوشم  رید:ل ای مصیفی چرا ک وده؟

 
 احساس میکردن قل م نمیپته

 صحنه های دیشب دلو چشمم رژه رفتن
 بی هوش شدند… خون سرش…گلدون…مصیفِی مست…در قفل شده

مت گردنم  که سبب تای انوش  یده دسبب یده بر مد محکم فشبببارش داد،بر او
 گفتم:توفیح میدم انوش.

 
ولی فشار دستد بیشتر شد مصیفی از پشت گرفتد و گفت:بیا اینور خفد 

 کردی.
 

 فشار دستاش که کمتر شد سرفه کردم و دستمو گذاشتم رو گلوم:توفیح میدم.
 انوش:توفیح بده منتظرم.

 
 ود میمواستم برم تواتاق ولی_دیشب دوستت اومد اینجا چند ساعت تو اتاق ب

 مصیفی مست کرده بود در اتاق و قفل کرد.
 

 به چشماش نگاه کردم که چشماش تنگ شدو گفت:خب.
 

 …اشکام سر باز کردن با هق هق گفتم:میمواست به من
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دملم رو کامل نکردم و عوفببد گفتم:با گلدون زدم تو سببرش از خونه زدم 

 چی.بیرون ولی با خودم گفتم اگه بمیره 
 

حرفم تموم نشببده بود که انوش یقٔه مصببیفی رو گرفت و مشببت محکمی به 
صیفی فکر میکردم مردی که زن و بچمو پید تو  صورتد زد:خیلی کثافتی م

 گذاشتم.
 

 مصیفی پوزخندی زد وگفت:زن و بچت؟
 منظورت عشقتو بچٔه حرومزادتن؟

 
تاده م افبا این حرفد انوش عص ی تر شدو محکم تر زدش دفتشون به دون ه

 بودن
سر گیجه  شتر بترسم  شد بی ص ی انوش باعث  سل و فریادای ع صدای گریه ع
عجی ی گرفته بودم میمواسببتم یه قدم به سببمتشببون بردارم و بگم بس کنین که 

 …چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی ندیدم
شمم  ستم رو دلوی چ شمامو اذیت کرد د شمامو باز کردم که نور چ یکی از چ

 پرستار.…انوش اومد:پرستارگرفتم که صدای 
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صدای با و بسته شدن در که اومد چشمامو کامل باز کردم با دیدن سرمی که به 
 دستم وصل بود فهمیدم بیمارستانم.

 انوش با پرستاری اومد داخل پرستار با ل مند بهم خیره شد وگفت:خوبی؟
 _خوبم.

فقی افت فشببارت باعث شببده …با ل مند بهم گفت:مشببکل مهمی نداری
سرمم  شو دادیم و یه  شی دختر کوچولوتم خیلی بیتابی میکرد داروها بیهوش ب

 زدیم براش.
 

 ماهه سرم میزنن مگه؟ 2سرم؟برای بچه 
چشمم به صورت انوش افتاد،چسب زخمی به پیشونید زده بود و گوشه ل د 

 پاره شده بود و زیر چشمد ک ود.
:خوبی دعواش با مصببیفی دلوی چشببمم دون گرفت آهی کشببیدم وگفتم

 انوش؟
 

 +خوبم خانومم،نگرانم کردی.
 پرستار با ل مند نگامون کردوگفت:چیزی الزم داشتین خ رم کنین.

 بعد این دمله رفت بیرون و درم بست.
 

 _اون پسره چیشد؟
ستمه نه داداش نه هیچ چیز دیگه بهد گفتم  منظورمو خوب فهمید:دیگه نه دو

 ی ار دیگه دلوم آفتابی شه براش بد میشه.
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 _عسل؟
 +حالد بد بود تب داشت ولی االن خوابیده.

 
به انگشببتام خیره شببدم و بادسببتم روی تمت فببربه های آرومی میزدم انوش 

 دستمو گرفت وگفت:ازم دلموری؟
 _نه.

 +پس چرا نگام نمیکنی؟
 تو چشماش زل زدم و چیزی نگفتم دستشو روی صورتم کشید وگفت:قهری؟

 دستت دلمور شدم؟ _انوش من کی باهات قهر کردم؟کی از
 +هیچوقت.

 _پس این سواالی چرتو نپرس اعصاب منو از اینی که هست خورد تر نکن.
 انوش:اعصابت چرا خورده؟

 انوش خیلی ناراحتم خیلی خستم دلم میمواد بمیرم.…_اتفاقایی که افتاده
انوش پیشونیشو چس وند به پیشونیم و گفت:از این حرفا نزن آنیسام تو عمرمنی 

 یزیت بشه منم میمیرم؟نمیگی چ
 
 

 پیشونیمو ب*و*سید و گفت:استراحت کن فک نکنم امشب مرخصت کنن.
 چشمام و بستم وگفتم:مرخص شدم چی؟کجا میریم؟
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طالق که گرفتی با مامانم حرف میزنم باهم +چند روزی میریم مسبببافرخونه 
 زندگی میکنیم.

 
 بزن.چشمامو بستم وگفتم:میموام استراحت کنم یه سربه عسل 

 +تو بمواب من بهد سرمیزنم.
 

 …چشم هامو بستم طولی نکشید که خوابم برد
                                  ************ 

سپرده بود به دخترخالد وگفته بود چن  سل و  سید،انوش ع باالخره این روز ر
 ساعتی مراق د باشه 

رو م زنگ و که زدیم دامروز قرار بود بریم خونٔه کیارش تا با وکیلد حرف بزنی
سکوت کن خودم  ستمو گرفت و گفت:کیارش هرچی گفت  باز کردن انوش د

 دوابشو میدم.
 _باشه.

 
 کیمیا در خونه رو باز کرد و باپوزخند گفت:بفرمایین.

 
 وقتی وارد خونه شدیم فقی کیارش و دیدم

 هیچ کس دیگه ن ود 
 بودی؟کیارش پوزخند زنان گفت:خوش گذشت این ش ا که پیشد 

 انوش مثل خودش پوزخند زدو گفت:گیریم که خوش گذشته فضولشی؟
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 کیارش اومد سمت انوش و یقد رو گرفت با حرفی که زد ته دلم خالی شد.

 همٔه کاراش به من ربی داره چون شوهرشم.…کیارش:آره فضولشم
 

نه درظاهرم  ماِل م لب و روحد  نه،ق یاس؟آنیسبببا عشببق م عه اینجور انوش:
 ود.دسمد مال تو ب

 
کیارش عص ی حمله کرد سمتد و گرفتد به مشت و لگد انوشم بهد مشت 

 میزد 
تو این هاگیر واگیر کیمیا اومد سببمتم و سببیلی بهم زد با چشببمای گرد شببده 

ایشببباال یه روزی …نگاهد کردم که گفت:این و زدم بماطر خ*ی*ا*ن*تت
 ترکت کنه تا بفهمی داداشم چی کشیده.

 
 تمت سیند زدم:بفهم چیکار میکنی.با پشت دستم فربه ای به 

کیمیا:مثال نفهمم چی میشببه هان؟تو یه دختر بی چشببم و رویی که حتی پدر 
شو پس میدی  ص شد تقا شم دیدنتو ندارن مادرت بماطر تو مریض  مادرتم چ

 آنیسا این کارات خیلی برات گرون تموم میشه.
 

رچی مه مدت هموهاشو تو مشتم گرفتم وگفتم:خیلی زر زر میکنی کیمیا این ه
 نید و کنایه زدی دم نزدم ولی بفهم چی میگی باشه؟
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 کیمیا لگد محکی مچ پام زد که از درد چشمامو بستم ولی موهاشو ول نکردم.

 کیمیا:بکد کناردستای نجستو.
 

 با ناخنم صورتشو چنگ انداختم و گفتم:دفتک نپرون.
سمت خودش مو شید  شد و منو محکم ک ست کیارش دور مچم حلقه  های د

کیمیا رو ول کردم و متعجب به انوشببی زل زدم که دسببتد روی سببرش بود و 
 تکیه داده بود به ستون

کیارش موهامو از پشت کشیدوگفت:دفعه اول و آخری باشه که دست نجستو 
 به خواهرم میزنی.

 دستمو رو دستد گذاشتم و گفتم:بکد کنار دستاتو تا انوش پدرتو در نیاورده.
 لمستت با یه فربه ناک اوت شد که.کیارش:انوش؟عاشق د

 انوش با صدای فعیفی گفت:دست به آنیسا بزنی برات بد میشه.
 

_قرار بود وکیلت بیاد چی شببد؟دروغ گفتی انقد دلت برام تنگ شببده که این 
 بهونٔه مسمره رو برای دیدنم آوردی.

 
 …با پشت دست محکم کوبید به دهنم و گفت:خفه شو زنیکهٔ 

 
 چی؟خجالت نکد بزن حرفتو._زنیکٔه 
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عص ی مشتی به صورتم زد که نفسم بند اومد،این فربه برای منی که فعیف 
یده  یده بر گذاشببتم روی چشببمم بر یادی سببنگین بود،دسببتم و  بودم ز

 حق داری بزن هنوز ک ودیای ق لی خوب نشدن.…گفتم:بزن
 

یدن با دموهامو ول کرد و ازم فاصببله گرفت با صببدای گرفته ای گفتم:بزن تا 
 ک ودیا یادم بیفته چه  لیی کردم.

 کیارش:بسه دهنتو ب ند
 این از اشکا از درد بود…اشک میریمتم

 حرفایی که می شنیدم از زهر برام تلخ تر بود 
احسبباس میکردم زیر پلکم باد کرده و االن میترکه کیارش به کیمیا گفت:زنگ 

 بزن ب ین این مرتیکه کی میاد.
 ساعته میرسه. کیمیا:علیزاد گفت نیم

 
 دست انوشو گرفتم وگفتم:خوبی؟

 دستشو کشید زیرچشمم وگفت:تو خوبی؟دردت گرفت؟
 _من خوبم انوش بلند شو.

 دستشو گرفتم و کمکد کردم بلند شه.
 _بریم انوش توام حالت خوب نیست.

همون لحظه زنگو زدن وبعد یکی دو دقیقه علیزاد)وکیل کیارش(اومد داخل و 
 سالم کرد.
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 علیزاد:شرمنده بابت تاخیرم.
 

شه  شیده ب سه دوم ک ست نداره دادگاه به دل سته بودیم و علیزاد میگفت دو ش ن
چٔه  چه ب فک کنن ب مه  فت بزار ه مه چی توافقی پید بره بهتره میگ فت ه میگ

 کیارشه ولی اخمای انوش عکس این موفوع رو نشون میداد.
                                   ********** 

 یک هفته گذشته امروز وقت دادگاه داشتیم.
 

کیارش کسببی که شببوهرم بود …انوش کنارم نشببسببته بود و دسببتمو گرفته بود
 مهربون ترین آدم توی زندگیم

 …اشت من خ*ی*ا*ن*ت کرده بودمبود میمواست طالقم بده حق د 
ه از کتکایی که خورد…به چشمای انوش نگاه کردم چشمایی که ک ود شده بود

 …وفع صورت من از اون خراب تر بود…بود
کیارش نشببسببت روی صببندلی وگفت:دیگه نمیموام اسببمتم بیارم تو یه زن 

اون بچه حروم زاده ام برمیداری وازاینجا میری طالقت میدم تا راحت …خرابی
شببم تو مایه ننگی تو باعث شببدی مادرت سببکته کنه تو یه بی فکری یه دروغ 

 …گو
 …یارش وانوش بلند شد رفت سمت ک

 انوش بلندشد رفت سمت کیارش 
گفت:دهنت و ب ند بفهم داری چه زری میزنی. مایه ننگ تویی که انیسبببا رو 

 کتک زدی.
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 کیارش اومد حرفی بزنه که اسمامون صدازدن
 

 بلندشدیم رفتیم داخل
 قافی:اقای صالحی و خانوم قلی زاده درست.ه

 کیارش:بله اقای قافی.
 قافی:دلیل دداشدنتون؟

 ا:باهم نمیسازیم.انیس
 قافی:نمیمواین فکرکنید؟

 کیارش:نه اقای قافی  ازق ل
 صح تامون کردیم به توافق رسیدیم.

 
 قافی از باالی عینک هاش  بهمون نگاه کردگفت:فرزندی دارین؟

 انیسا:بله حضانت بچه رو بهم بدین بجای مهریه ام.
 قافی:بیایین امضاه کنید.

 ضاکردکیارش سریع بلندشدخودکارگرفت ام
منم ارام بلندشببدم و خودکارگرفتم نگاه کردم به کیارش اخم کرد و سببریع رفت 

 بیرون،منم دفتروامضا کردم
 رفتم بیرون

 انوش تامنودیدسریع اومدطرفم
 دستام گرفت گفت:چیشد؟
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 انیسا:دداشدیم.
انوش:اوف راحت شببدیم حاالمیریم مسببافرخونه بعدشببم من به مامانم میگم 

 نمورتامنوداری.تو صه 
 ل مندزدم زیرلب تشکرکردم.

 همراه انوش رفتیم دن ال عسل
 محکم بغلد کردم و گریه کردم.

 …دلم گرفت چه زود کیارش از من گذشت
 رفتیم مسافرخونه  

تابی  غل کردوبهد شببیردادم بی  یدم عسبببل محکم ب مت دراز کشبب روی ت
 میکردآروم نمیگرفت

یی خوندم بعدازیک سببباعت بی ازروتمت بلندشبببدم بغلد کردم براش الال
 قراری کردن عسل  خوابید

انوش :انیسبببا خانومی بمواب خسببته ای به چیزی هم فکرنکن  من مثل کو 
 پشتتم

 ل مندزدم گفتم:مرسی اقایی  تاتو رو دارم  صه نمیمورم
 انوش ازپشت بغلم کرد گردنم ب*و*سید گفت:شب خوش خانومی

 انیسا:شب خوش اقایی
                                                   **** 

 یک روز تمام انوش نیومد سرا م گوشیشم دواب نمیداد نگران شده بودم 
 داخل اتاقم عسل بغلم بود و میچوخوندمد و ارومد میکردم

 که در بازشد
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انیسببا:کجابودی؟چراگوشببیت دواب نمیدی؟نگفتی نگران میشببم؟ نگفتی 
 زی در اوردی انوش؟اتفاقی برامون بیفته؟چرابی فکر با

باره موفببوع  بام بودم داشببتم در با مان  ما خانومی حرص نمور پید  انوش:
 خودمون صح ت میکردم

 نمیتونستم دواب بدم ب مد منوعشقم
 اومد دلو صورت عسل وگونه منو ب*و*سید

 گفت:این یکم پول ؛خورد و خوراکی هست الزمت میشه خانومی
 انیسا:کجامیموای بری مگه؟

یدبرم با مت فقی  انوش: جا می ر یام وازاین کار دارم سببوپرایز دار م یه خورده 
 ص رداشته باش

 انیسا:باشه فقی زود بیامنوب ر من نمیتونم بدون تو تنها اینجاباشم
انوش گونه ان رو ب*و*سببیدگفت: چشببم خانومی حتمامیام مواظب خودت 

 باش خداحافظ
  مگین نگاهد کردم گفتم:خداحافظ

 بود نمیدونستم چرا دلم شور میزد تودلم آشوب
 

 دوسه روزی میگذشت که انوش
 رفته بود کاراش انجام بده و بیاد دن الم

حوصببله ام سببررفته بود عسببل هم بی تابی میکرد ل اس تنم کردم گوشببیم ویه 
 خورده پول گذاشتم دی م
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 عسل بغل کردم از مسافرخونه زدم بیرون
توی پارک روی چمن ها نشببسببتم وبه تنه درخت تکیه دادم بعد نیم سبباعت 
برگشببتم مسببافر خونه همه وسببایالمو دمع کردم صبباحب مسببافرخونه پول 

 میمواست شماره انوش رو بهد دادم و گفتم بهد زنگ بزنه 
 امشب باید ازاینجا میرفتم

 …ولی دایی رو نداشتم
 اگه میرفتم ق ولم میکرد؟

 
ساعت سافر خونه زدم بیرون  ۸کردم  نگاهی به  ونیم بود با همون چمدونا از م

سیدیم  سلم دادم وقتی ر شین داروهای ع شین رو دادم توی ما و آدرس خونه نو
 پیاده شدم و زنگ درو زدم.

 نوشین:کیه؟
 _منم نوشین.

 یکم مکث کرد و عص ی گفت:بیا باال.
 از پله ها باال رفتم که چهره عص یشو دیدم.

 _سالم.
با چه رویی اومدی اینجا …سببالم وکوفت.سببالم و مرض…و زهرمار +سببالم

آنیسبببا؟میدونی اون شببوهرت اومد اینجا و هرچی از دهند در میومد بهم 
 گفت؟

 _کیارش؟
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عذرت  کارم م ید هیچ  فهم یم  برد وقت جا آبرومو  ین مد ا یارش او +آره ک
 خیلی بی چشم و رویی آنیسا چجوری روت شد بیای اینجا؟…خواست

خودم …عسببل مریضببه…ق هق گفتم:نوشببین بمدا دارم میمیرمبا اشببک و ه
 آالخون واالخونم.

 +عسل مریضه؟
عسل هر روز بدتر میشه حالد نوشین …_آره مریضه.انوش چند روزه نیستد
 تو دیگه بهم پشت نکن.…توروخدا تو توی این حال ترکم نکن

 
ابا به مامان بط قه باال یکم نگام کرد انگار نرم شبببده بود چون آروم گفت:برو 

 میگم اومدی میام پیشت.
 _بهشون نگو اومدم.

 …نمیدونن بماطرِ …+نترس فکر میکنن طالقت توافقه
 

شو ادامه نداد و رفت توی خونه منم رفتم ط قه باال که حاال کارگاه خیاطی  حرف
شت  سینی چایی برگ سل و محکم تر بغل کردم نوشین با یه  شده بود ع نوشین 

 ص یم چرا بهم نگفتی آنیسا؟وگفت:خیلی از دستت ع
 _میگفتم چی میشد؟

 کمکت میکردم.…+خ ردار میشدم
 _هیچکس نمیتونه منو از این باطالق بیرون بکشه.
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چرا انقدر بی فکری؟عقلتو دادی دسببت یه پسببر که از  +گندیه که خودت زدی
 قیافد معلومه هدفد چیه.

 _انوش پسرخوبیه.
سرخوبیه پس کجا رفته؟چرا  ست؟فقی بلده کری  2۴+اگه پ شت نی ساعته پی

 بمونه؟فقی بلده زندگی اینو اونو خراب کنه و آبرو ب ره.
 

 واقعا انوش کجا بود؟
تو این شرایی که بیشتر از همه به اون نیاز داشتم ترکم کرده بود نوشینم پا به پای 

 من گریه کرد گفت منو می مشه 
 بهد گفتم از عشقم به انوش

 ازپشیمونیم
 لاز مریضی عس

 از دردای خودم
 …از بی پولیم

 
 نوشینم به حرفام گوش میکردومیگفت بگو تا س ک شی

 دم دمای ص ح بود که خوابم برد.
                                 ******** 

با خواب وحشببتناکی که دیدم از دا پریدم به دور و برم نگاه کردم عسببل کنارم 
شتم ولی ل مند روی ل م  شونید گذا ستمو روی پی خواب بود ل مندی زدم و د
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سید شتم …ما سیند گذا سه  ستمو روی قف سردتر بود د تند از یه قالِب یمم 
 ولی قل د نمیزد 

شتم و  ستمو دلوی دهنم گذا شده د شمای گرد  از ته دل زار زدم حق من با چ
 …این بدبمتی ن ود

 …چرا باید اینجوری تقاص پس میدادم
 خدا چرا بچمو ازم گرفتی.

 این بچه تنها امیِد من بود
به خودم اومدم ودیغ بنفشببی کشببیدم ل اسببامو تنم کردم و عسببل و بغل کردم 

 نوشین و مادرش با ترس اومدن کنارم.
 …ه شدچیشدهوقتی نوشین عسل و بغل کرد خودش متود

 پابه پای من اشک ریمتن
 گوشیم برداشتم وبه انوش زنگ زدم

 سه تابوق خوردکه دواب داد
 انیسا:انوش خودت برسون خونه نوشین  عسل...عسل مرده

 هق هق زدم 
 انوش:دروغ میگی انیسا دخترمن زنده هست

شنیددز گریه کردن گفت:ادرس  اس ام اس کن االن میام  وقتی دوابی از من ن
 باش انیسا زود

 تلفن قیع کردم اشک میریمتم و ادرس میفرستادم به انوش
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وقتی انوش اومد عسل رو  روی دست های من دید اشک مهمون چشمام شد 
سل بابا  شار دادگفت:دخترکم عزیزم ع سینه خودش ف سل بغل کرد وبه  اومد ع

 بیدارشو تو ن اید بمیری نازکم عسلکم 
 اشک از چشمام ریمت

                                                   **** 
 امروز قراره عسل به خاک بسپاریم

 نوشین زیربغل هام  رو گرفته بود
 نمیتونستم راه برم نا نداشتم قدم بردارم

 براش یه ق رکوچولوکنده بودن
 عسل توی تابوت روی دست های انوش و دوستد بود

 عسل روبه خاک سپردیم زده زدم 
رو روی ق رعسببل انداختم:عسببلکم ؛دختر نازم؛ دخترمامانی   ناله کردم خودم

چرا تنهام گذاشببتی  تو تنهاامیدزندگیم بودی ایتقدرگریه کردم که دونی واسببم 
 نمونده بود

 انوش:انی بلندشو خودت زدر نده
 ولی من فقی اروم اشک میریمتم

 انوش به همراه نوشین زیربغلم رو گرفتن بردن
 م خونه بابای انوش زندگی کنیمقرارشدحالم که بهترشدبری

 سه روزی از مرگ عسل میگذشت  
 امروز تصمیم گرفتم برم پید خانواده ام شایدق ولم کردن

 مانتوشلوار و شال مشکی ام رو پوشیدم
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 انیسا:نوشین من میرم  پید مادرم شایدق ول کردن برم پیششون
 نوشین:باشه مواظب خودت باش

راه افتادم دلم میمواسبببت پیاده روی کنم یکم ازخونه زدم بیرون قدم زنون  به 
 حال وهوام عوض شه

 وقتی رسیدم زنگ در رو زدم
 بابا:کیه؟

 انیسا:منم بابامیشه در   رو بازکنی  باهاتون کار دارم
همیمجورکه ازپشببت ایفون با بابا صببح ت میکردم اشببک میریمتم ولی بابام 

 دوابم رو نداد
 روباز کردنمیمواستم قدم بردارم برم که در 

 چرخیدم  اشک روی صورتم به حرکت در اومد 
 انیسا؛میشه بیام داخل صح ت کنم دلو در و همسایه بده

 بابا:تومگه خوب و بد رو تشمیص میدی
 انیسا:خواهد میکنم التماس میکنم

 هق هقم که بلندشد باباگفت:بیا تو زود حرفت رو بزن و برو
شببدم روی تمت زیردرخت  حق داشببت اینجورباهام صببح ت کنه واردحیان

نشستم مامان عصازنون اومد خیلی پیروشکسته شده بود بلندشدم سالم  کردم 
 ولی دوابم  رو نداد

اشک ریمتم وقتی مادرم رو اینجور دیدم هق هق کردم وقتی دیدم چیور باهام 
 رفتار میکنن
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 اشک ادازه نمیداد حرف بزنم
 ی چرت و پرت تو گوش بدیممامان:زود بگو و برو ما بیکار نیستیم به حرفا

 بااین حرف مامان زارزدم:
 عسل مرده من هیچکسو دز شما ندارم

 بابا:اون پسره که هست؟
 انیسا:اره هست ولی میشه بیایم پید شما زندگی کنیم

 بابا:نه نمیشه
 انیسا:دخترم دیگرگوشم مرده اینجور باهام رفتارنکنین داغ دیده ام

 اده بودمامان:بهترکه مرد اون بچه حرومز
اشک ریمتم اونا من ق ول نداشتن دستم روی دهنم گذاشتم و ناله کردم در  رو 
باز کردم ازاون خونه زدم بیرون اروم قدم میزدم و اشببک میریمتن خیلیا با ُبهت 

 نگام میکردن اما من توده ای نمیکردم
 رسیدم خونه نوشین زنگ  در  رو زدم  نوشین در رو برام باز کرد

 و با گریه به نوشین گفتمهمه دریان ر
 نوشین سکوت کرده بود ولی اروم اشک میریمت

 انوش وقتی موفوع فهمیدعص ی شد 
 گفت میریم خونه پدرش مزاحم نوشین هم نمیشیم
 هرچی نوشین اسرارکرد پیشد بمونم انوش نزاشت

 همراه انوش رفتیم خونه پید مادرش
 به خوبی ازمون استق ال کرد

 ن عروس خانومی که انوش میگفت شماییمادرانوش:به به پس ای
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 ل مندزدم گفتم:انوش لیف داره
 مادرانوش:بیابشین عزیزم رو پا واینسا خسته میشی 

 انوش توهم ساک هارو ب ر بزار اتاق
 رویه م ل نشستم  مادرانوش به اشپزخونه رفت

 انوش اومد و کنارم نشست گفت: می ینی مادرم چقدرمهربونه؟
 خوب و مهربونیهانیسا:اره خیلی زن 

مادر انوش سینی به دسا از اشپزخونه اومد سینی که داخلد سه تا لیوان شربت 
سم بردار بمور تعارف نکن اینجا خونه ای  شت وگفت:عرو بود رو روی میزگذا

 خودته
 ل مندزدم وگفتم:مرسی مادردان

 وقتی به مادر انوش گفتم مادردان
 خوشحال شد چشمام پراز ذوق وخوشحالی بود

 درانوش:هرچه زودتر بایدبریم محضر اینجورواسه خودتونم خوبهما
 انوش:موافقم .

مادرانوش بودم خیلی زن خوبی بود  همراه انوش رفتیم  ندروزی بود پید  چ
 محضر صیغه دایم شدیم

 مادرانوش هیچی برام کم نزاشت همه چیز واسم خرید خیلی دوستم داشت
 خوب زندگیم خوبانوش منومی رد بیرون تفریح و گردش روزای 

 شاد وخندون بدون  م و صه تازه داشتم طعم خوش متی رو میچشیدم
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شادو خندون  سه ماه بود باهم زندگی میکردیم خوش وخرم در کنارهم  حدود 
 پشی هم

شه منو در  شتیم  انوش همی شتیم  طاقت دوری همو ندا ست دا خیلی همو دو
 او وش میگرفت میب*و*سید

 موهام رو توازش میکرد
 ن صدقه ام میرفت.قربو

ازطرف دیگه هم مادرانوش قربون صببدقه ام میرفت و میگفت نوه میمواد منم 
خحالت میکشببیدم و سببرمو مینداختم پایین مادرانوشببم هی قربون صببدقه ام 

 میرفت
 واقعازندگی ام عالی شده بود

 هیچی کم نداشتم  م و ضه هام رو فراموش کرده بودم
 بودم درکنارانوش خوش مت ترین زن دنیا

 واحساس  رور میکردم
ها حسبببودیشبببون میشبببد وحرص میموردن  که میرفتیم خیلی  بیرون 

 بعضیاباتحسین نگاهمون میکردن
 همیشه دست انوش در دستم یا دور کمرم بود

ازص ح  ازخواب بیدارشدم دلشوره دارم.انگاردارن تودلم رخت میشورن.انوش 
فنوبرداشببت ومشببغول دیگه االناس که برسببه.تلفن خونه زنگ خورد.مادرتل

 حرف زدن شد.
 زنگ خونه به صدادراومد.دروبازکردم انوش بود.بال مندگونموب*و*سید.

 انیسا:خسته ن اشی عزیزم



wWw.Roman4u.iR  142 

 

 انوش:سالمت باشی خانمم
یر ضبببب  م خم  یم.ا نه شبببد خو که وارد ن ی م ه یم.و ید ند خ هردو و

 مادرودیدیم.ل مندرول هامون ماسید.
 انوش:چیشده مامان چراعص ی هستی

بببی...یه زن بی چشم ورواوردی خونه من میگی  مادر:چراااا....یعنی نمیفهمی
بدبمت  چی شبببده؟؟؟چرانگفتی ق الشببوهرکرده وبچه داشببته.داری خودتو

 میکنی که بااین زن هرزه ازدواج کنی؟؟
 اگ این زن زندگی بودکه ازشوهرش طالق نمیگرفت.

قت این مادرانوش چشببمشببوبسببتوهرچی ازدهند اومد بمن گفت.منم طا
شده.اخه این  سمتیهام تموم  شتم.وزدم زیرگریه.باخودم فکرمیکردم  حرفاروندا

 لعنتی کی بودکه زنگ زدوزندگیموخراب کرد.
 انوش:مادرمن اروم باش.چراداری بزرگد میکنی؟؟

 منوانیساهمودوست داریم عاشق همیم.
 مادر:چیزی نشببده.ابروم رفته.من همیشببه ارزوداشببتم بهترین زن دنیاروبراتک

 پسرم بگیرم..
 ویهوبلندشدوگفت:برین ازخونه من بیروووون.

منم رفتم اتاق ول اسببموپوشببیدم.وسبباکمودمع کردم وبه انوش گفتم :منوازاین 
 خونه ب ر.

 انوش:اروم باش عزیزم.من همه چیزودرست میکنم.
 انیسا:هروقت درست کردی منوبیاراین خونه
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 چیزدرست شدبیاددن الم.همراه انوش رفتیم خونه نوشین.قرارشدهروقت همه 
 سه چهارروزی میشدکه خ ری ازانوش نداشتم گوشید روهم دواب نمیداد.

خاک  قدم زنون رفتم سببر نه. یدمورفتم بیرون ازخو ته بودل اس پوشبب دلم گرف
 عسل.خودموانداختم روخاکوزارزدم.اشک ریمتموبادخترم دردودل کردم.

شه شایدانوش با شناس بودگفتم  شماره نا شیم زنگ خورد شماره دیگهگو ای  .با
 زنگ میزنه.دکمه اتصالوزدم.
 گفتم:سالم انوش تویی؟؟؟

 پسردوان:سالم نه مصی هستم. 
 انیسا:مصی؟؟؟

 مصی:اره مصی دوست انوش
 انیسا: انیسا:کارداشتی؟

 مصی:میدونی عشقت کجاس؟
 انیسا:چندروزی کارداشته رفته کاراش انجام بده
 ای دختر خنده بلندی سردادوگفت:چه زوباورچقدتوساده

 انوش بایه دخترفرارکرده رفته خارج
ندگی منوخرااب کنی.انوش بمن  فه شببووووو....تومیموای ز دادزدموگفتم:خ

 خ*ی*ا*ن*ت نمیکنه.منودوس داره.
گوشببیوقیع کردم.بایدمیرفتم دن ال انوش.خونه ماماند.بایدمیمین میشببدم 

نان رفتم خونه  یه ک نه.گر قدزنگ انوش بمن خ*ی*ا*ن*ت نمیک مادرانوش.چ
سی دواب.نداد.بیحال  سیجواب نمیداد.فریادزدم دروبازکنید.ولی بازم ک زدم ک
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شببدم وافتادم زمین یه لحظه سببرم گیج رفت تصببویراین چندسببال به ذهنم 
 رسید.اینکه من به کیارش

 خ*ی*ا*ن*ت کرده بودم.وانوشم بمن.
ی فت چلنگ لنگان خودم روبه خونه نوشببین رسببوندم.وقتی منودیدترسببید.گ

 شده.
گفتم بریم خونه تاتوفببیح بدم.یکم که حالم خوب شبببد.همه مادراروبهد 

 گفتم.
 یک ماه بودازانوش خ ری ن ود.نمیمواستم مزاحم نوشین بشم

ش ابراخواب  شز.و شب می شتم.تا سل بودم یاپارک انقدمیگ سرخاک ع روزایا
 میرفتم پید نوشین.

صح ت کردم ازم خواس تا صیفی   برم خوند.ولی منچندباری هم تلفنی بام
 بماطرمادرای اون شب وت*ج*ا*و*ز.دریت نکردم برم خوند

 بیشترتلفنی صح ت میکردیم.
نگ  که گوشببیم ز قدم میزدم. یابون  عادت همیشببگی داشببتم توخ ط ق 

 خورد.ومصیفی بود
 دواب دادم:سالم

 مصی:سالم کجایی انیسا؟
 انیسا:توخیابون

 مصی:کاروادب دارم نیشه ب ینمت؟
 بیاهمون پارک همیشگیانیسا:باشه 
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 تلفنوبدون خداحافظی قیع کردم.حوصله هیچ چیزرونداشتم.
 تاکسی گرفتم وادرس پارک رودادم.رسیدم کرایه روحساب کردم وپیاده شدم.

باانوش خاطره داشببتم.یه اه ازته دل  یه نیمکت که زیریه درخت بودو رفتم رو
 کشیبببببدم.

 .مصیفی رودیدم دست تکون داداومدوکنارم نشست
 مصی:سالم انیساخانم یهو ی ت میزنه کجایی ستاره سهیل شدی.

 انیسا.حرفتوبزن حوصله ندارم
 مصی:اوه اوه.چه عص ی

 بیااین پاکتوبگیربراتوست.
 انیسا:ازطرفه انوشه؟؟؟

 نیشمندزدوگفت؛هه انوش.بازکن متوده میشی.
شمام  شد.چ ساروبادقت دیدم.باورم نمی پاکتوبازکردم چندتاعکس بودهمه عک

 اشک شدپر
صیفی بگو  شتم زار زدم  گفتم:م ستم رود دهنم گذا شوپیداکرد  د شک راه ا

 درو ه بگو این عکس ها الکیه فتوشاپه
 بگودیگه لعنتی این واقعیت نداره

مصبی:شبرمنده ولی واقعیت داره دوسبتم با چشبم های خودش دیده و عکس 
 گرفته و برام پست کرده

 اون نیمکت پر از خاطره با انوشبلندشدورفت من موندم و اون همه عکس و 
باورنمیکردم انوش همراه یه دختر خارج کشببور داره خوش میگذرونه ومن رو 

 فراموش کرده چرا...چرا با دلم بازی کرد چراوعده وعید الکی داد 
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چراتنهام گذاشببت نوشببین راسببت میگفت  من بماطرانوش همه رو از دسببت 
 یگه کسی رو نداشتممیدم وهمینیورشد من همه رواز دست  دادم د

 اینقدراشک ریمتم که چشمام درد گرفته بود شب شده بود
 از روی نمیکت بلندشدم نا نداشتم راه برم به زور قدم بر میداشتم

اروم رفتم گوشبه پارک روی چمن ها دراز کشبیدم  دیگه هیچی وهیچکس برام 
 مهم ن ود دلم یه مرگ میمواست بی صدا دلم میمواستم بمیرم و ن اشم

شه   شمام باز ن شم و چ ص ح نفس نک شه  همد زیرلب دعاکردم خدا دونم می
من دیگه این دنیارو نمیموام دیگه به اخر خی رسببیدم دارم تقاص پس  میدم 

 این تقاص ها از آه و نفرین پدرومادرم و کیارش هست
 دست به دامن کی بشم خدا من کسی رو ندارم

 گذاشتن پشت وپناهم تویی همه بهم پشت کردن و تنهام
 اینقدرگریه کردم که خوابم برد

 نور افتاب چشمام اذیت میکرد
 ازدام بلند شدم ص ح شده بود

 پارت شلوغ بود همه داشتن
 ورزش میکرد دلم گرفت

 من االن نمیاس اینجا باشم
 میاس پید خانواده ام باشم

 بایدی اردیگه برم پید خانواده ام
 شایدق ولم کردن و دلشون واسم سوخت
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 زنگ خورد نوشین بودگوشیم 
 دواب دادم سالم نوشین

 نوشین:سالم انیساتوکجای؟
 انیسا:همین دور رو برا

 نوشین:انیسا من شرمنده ام
 انیسا:واسه چی چیشده؟

 نوشین:خانواده ام فهمیدن 
 منوب مد نمیزارن تورو تو

 خونم راه بدم 
 انیسا:چی؟کی گفته؟نوشین من چکارکنم اواره میشم

 بمدا کاری از دستم برنمیادنوشین:منوب مد 
 تلفن قیع کردم اروم وبی صدا اشک ریمتم دلم واسه خودم سوخت

 رفتم پید عسلم اون حرفام بهتر میفهمید
 دیگه ناامید شده بودم زمینم زده بود انوش...انوشی که عاشقد بودم

 بماطرش باکیارش دعوا کردم
 زندگیم پای انوش گذاشتم

 اماچه فایده اون االن خوشه
 ادوخندونه اون بدترین خ*ی*ا*ن*ت کردش

 من عاشق انوش بودم و
 کیارش عاشق من

 من کیارش پس زدم و  انوش منو واین بدترین اتفاق بود
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 شکسته شدم بددور یه مرده متحرک بودم روح تو بدنم ن ود
 مج وربودم برم سرکار هرکاری که شده باید خودم دمع ودور میکردم

 زاین بشهن ایدمیزاشتم زندگیم بدترا
کیارش:ازوقتی انیسببارو طالق دادم  خونه روهم عوض کردم وسببایل انیسببارو 

 دور انداختم نمیمواستم
 یه ثانیه بهد فکرکنم من عاشق انیسا بودم ولی انیسا عاشق اون

 پسرواین دا ونم میکرد
 تنهازندگی میکردم کیمیابهم سر میزد

 کارم شده بود بوتیک رفتن 
 سا لب به سیگارمیزنمسیگاری ن ودم که سر انی

 مشروب نمیموردم که حاال هر روز باید بمورم
 تشنه ام که میشه فقی مشروب میمورم

 همراه  ذامشروب میمورم
 که اون انیسای نامرد و بی چشم و رو  رو فراموش کنم

 کیمیا تواون مادراهای طالق
 حامله بود و دیگه نزدیک های این بود که بچه شو به دنیا بیاره

 ماه میگذره۸مادرای کزابی ازاون 
 همه دوستام میگن شاد ترازتو ت دمع ما ن ودحاالچیورت شده چرا نمیمندی

 من و راه کرد رفت ..
 نکنه االن بااون خوش ت تراز با منه
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 نکنه میگه و میمنده و فکرمن نیست
 اره دیگه انیساعاشق اون پسره اشغال بود

 توخونه من بود و به اون فکر میکرد
 خودش ادازه داد عاشق زن شوهر دار بشهچیور به 

 چیور انیسا ر از من گرفت
 نکنه االن باز مادر شده

 نکنه توا وش انوش شاده
 وای خدا من هنوزم دیوونه اون دخترم هنوزم دوستد دارم

 ولی نمیتونم ب مشمد چون بدترین کار باهام کرد
 اماده شدم برم بوتیک........

 کیارش؛
 

 ه بودیه دختر خوشکل وناز یاد عسل افتادمبچه کیمیابه دنیااومد
 وأه کشیدم

 اسمد گذاشته بود نفس
 خیلی نازبود 

 دیگه کیمیابهم سرنمیزد اخه با داشتن این بچه سمتد بود
 هی به من میگفت بیا اونجا ولی نمیرفتم حال و حوصله نداشتم

 دلم میمواست تنهاباشم
 خونه خیلی کثیف و نامرتب بود

 شیشه مشروب و .....پرازته سیگار و 
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 بایدمیگفتم کسی بیاد خونه رو مرتب کنه
 یه شرکت نظافت چی هم تازگیا اومده بود کنارخونه ام  و کارم راحت بود

 ل اس تنم کردم و رفتم شرکت
واردشببدم بازم اون زن رو توی شببرکت دیدم همیشببه بیرون شببرکت میدیدمد 

 ولی االن داخل این شرکت
سالم کردم و گفت شی  ستم خونه ام رو مرتب به من شیدیه نفرمیموا سته ن ا م: خ

 کنه  ذاهم بپزه و......
 منشی:چشم االن براتون میفرستم فقی منزلتون کجاست؟
 کیارش:من اپارتمان گل رز ط قه ششم واحدهیجده هستم

 منشی:شماتشریف ب رین من نظافت چی رومیفرستم
 تشکرکردم وازشرکت اومدم بیرون

یادداشببت نوشببتم که چه کارایی کنه در باز گذاشببتم و رفتم واردخونه شببدم یه 
 بوتیک
 انیسا:

 چندروزی میشدتو خیابونا بودم
 و دربه در دن ال کار

 خیلی تغییرکرده بودم
 پیروشکسته شده بودم

 وهنوزباورم نمیشدانوش تنهام گذاشته دخترم مرده
 پدرومادرم ق ولم ندارن
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 دوستم نوشین من پس زده
 شتم بددور تقاص پس میدادم برام سمت بود دا

 بایدبرم و همه چیز روبهشون بگم
 شایدحاللم کردن 

 شایدق ولم کردن و دلشون برام
 سوخت

باورم نمیشد زندگیم اینجور دا ون و خراب شد تازه داشتم طعم خوش متی با 
 انوش میچشیدم

 اون دخترازکجاپیداشدو انوش منو برد
 ه چیزوبه مادرانوش گفتاون کدوم ادم پستی بود که زنگ زد و هم

 کاش دخترم زنده بود
 پولی دیگه واسم نمونده بود

 روزنامه گرفتم وگوشه پارک نشستم یکی به یکی نیازمندی های کار خوندم
تا یه آگهی زده بودن یه نظافت چی میموان دای خواب هم داشبببت.برامنکه 

ظافت دای خواب نداشتم خوب بود. منم کاری از دستم بر نمیومد دزهمین ن
 کردن و نوکری مردم

 ازسردام بلندشدم وقدم زنون رفتم طرف اون شرکت نظافت چی
 حدودیک ساعت توراه بودم

 وقتی رسیدم واردشرکت شدم
 به منشی نگاه کردم وگفتم:سالم

 برای آگهی توروزنامه اومدم
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 منشی:سالم خوش اومدین
 لیفااین فرم پرکنید

 فرم از دستد گرفت شروع کردم پر کردن
 انیسا:بفرماخانوم

 منشی:اگه کارت شناسایی ویا شناسنامه دارین بهم بدین
 شناسنامه ام رو از دی م بیرون اوردم و دادم بهد وگقتم:من استمدامم

 سرش باالاورد و بهم نگاه کردو گفت: بله
 خوشحال شدم چون ش هاهم اونجابودم.

 ساکمم خونه نوشین بودفوقد براحموم میرفتم خونه نوشین
                                                 **** 

 نزدیک یک هفته بود مشغول کاربودم
 ازص ح تاشب توخونه های مردم کار میکردم 

 بعضی ها  بهم انعام خوبی میدادن
 ولی چه فایده نه کسی داشتم نه خوش بودم

 مزندگی روزگارم مثل شب سیاه بود  یه روزنه نور هم پیدان ود تواون ظلمات 
 حسرت میموردم االن من باید روی م ل لم داده باشم و به بقیه دستوربدم

 نه بقیه به من واین نابودم میکرد
 فکرم سمت انوش رفت 
 اون االن شاده و خندون
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حتی براش مهم ن ودم اون سببرمن کال گذاشببت  اومد زندگیم خراب کنه و بره 
 هیچوقت نمی مشمد

 گیم خراب کردی الهی زندگیت خراب بشههمیشه نفرینت میکنم انوش زند
 امروز شرکت  ادرس یه خونه ای رودادتابرم تمیزکنم.

 وقتی:وارد خونه شدم هوش از سرم رفت خیلی کثیف و نامرتب بود
 یه کا ذروی میز دیدم

 لیست کارای بودکه بایدانجام میدادم
 سریع دست به کارشدم

  ذادرست کردم.داروکردم.ظرف شستم.گردگیری کردم.ل اس شستم و 
 دیگه نا نداشتم انگاراین خونه سال هاست که نامرتب وخاکی هست

 بایدامشب یواشکی برم پید نوشین هم ل اسام عوض کنم هم دوش بگیرم
 شام به گفته اقا قرمه س زی درست کردم

 ساعت نزدیکای هفت بود که 
ه شببکسببی کلیدانداخت وواردشببدمنم توی اشببپزخونه بودم.وااااای اینکه کیار

چقدعوض شبببده یعنی اینجاخونه کیارشبببه خونشببوعوض کرده؟؟؟؟ازتوی 
فت  نه ر که منون ی ماطراین یاره.منم ب باالوپولموب تابره  پزیرایی گف صبب رکنم 

 باالبیمیال پول شدم وازخونه فرارکردم. رفتم سمت خونه نوشین
 زنگ رو زدم نوشین شمصاخودش در رو برام بازکردوگفت:سالم یواش بیاتو

 دادم و اروم وبی صدا رفتم کارگاه خیاطی نوشین سرم تکون
 ل اس برداشتم ورفتم حموم

 یه دوش حسابی گرفتم وخودمو تمیز کردم
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ازحموم اومدم بیرون موهام خشببک کردم و رخت خوابی واسببه خودم گوشببه 
 کارگاه پهن کردم و دراز کشیدم

 نوشین بایه سینی  ذااومد داخل
 نوشین:بیایچیزی بمور بمواب

 نفهمیدن واسه من اوردیانیسا:
 نوشین:نه باباومامانم خواب بودن

 انیسا:دستت دردنکنه
  ذاموکه خوردم سر دام دراز کشیدم 

 انیسا:مرسی شب خوش
نوشببین که رفت یه درد بدی تو بدمم حس کردم تابحال اینقدر کار نکرده بودم 

 دستام چروک داشت
 قیافه ام رنگ و رو نداشت
 پاهام  و دستام دردمیکرد

 بایدبموابم تاص ح زودبیدارشم وبرم سرکار
 باهزارمکافات خوابم برد

یدارشبببدم ورفتم  یدارشببن.ب خانوادش ب که نوشببین و صبب ح زودق ل ازاین
سببرکارم.وط ق معمول مثل همیشبببه کارکردم.االن چندماهی میشبببه که دارم 
که  دای خواب هم  یدم. کارمیکنم.حقوقمودمع کردم براخودم ل اس خر

چندباری محل کارکیارش رفتم وازدورنگاش کردم.چقدفرق  دارم.ناگفته نماند
 کرده.
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 تواین مدت فهمیدم که کیمیاهم یه دخترداره.
 یروزسرکاربودم وداشتم کارمیکردم

کسببی بقیرازنوشببین شببماره موبایلم رونداش.که یدفه دیدم گوشببیم داره زنگ 
 میموره

 نوشین:الوسالم انیسا
 زدی انیسا:سالم خوبی نوشین چی شده بمن زنگ

 نوشین:چیزانیسا میگم چکارمیکنی
 انیسا:چیزی شده نوشین چراهول کردی چرااینیوری صح ت میکنی؟

بات  با نت و ما ما یا.میگم  قت هول نکن هت.ولی یو نوشببین:هیچی میگم ب
 باماشینشون میرفتن شمال خونه خالت

 انیسا:خوب
 نوشین:توی راه تصادف کردن وحالشون بده

 بیمارستان روفهمیدم وخودم رورسوندم.نمیدونم چم شد.فقی بزورادرس 
 واااای خدای من

مادرم خیلی  پدرو حال  کارم نمیرم. گه سببر تانم دی مارسبب ندروزه توبی چ
سته  شب بودوخ شده.هرچقددعامیکنم وبه دکتراالتماس میکنم فایده نداره. بد
شم.گفتم  ستارهابیدار صدای دکتروپر شدکه خوابم برده بودبا ساعتی می بودم ی

 چی شده
 لیت میگم خانم  م اخرتون باشه.پرستار:تس

 انیسا:یعنی چی.چی شده این حرفاچیه میزنید.
 پرستار:خانم چون مادرتون ی ارسکته کرده بودن طاقت نیاوردن وتموم کردن.
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دنیاروی سببررررررم خراب شببد.مادرم باراول بماطرمن سببکته کرده بود.یعنی 
 تقصیرکارمن بوووودم.

 یتونه بیمارسببتان بمونه ایشببون فلج شببدنپرسببتار:خانم پدرتونم بید ازاین نم
 وکاری ازدست مابرنمیاد.

 دنیاروسرم آوارشد  م  صه ام چندین برابرشد
 

خداروشکرباوفع مالی خوب پدرم تونستم مراسم ابرومندانه ای بگیرم.تواین 
 چندوقته حالم خیلی بدبود.چندباری هم منو بردن دکتر وبهم سرم وصل کردن

 
 توخونه پدریم ازپدرم که فلج شده  نگهداری میکنم. چهل مادرتموم شده.منم

سببرکارهم نمیرم.چون دیگه ثروت پدرم دسببت منه ومن خرج خودم وخودش 
 میکنم

ازیه دایی هم که شببانس اوردم اینه که پدرومادرم بکسببی نگفته بودن من به 
 کیارش خ*ی*ا*ن*ت کردم وطالق گرفتم.گفته بودن تفاهم نداریم.

بامن خوب بود.وهرچندوقت زنگ بماطرهمین هم رفتار پدرومادرم  خانواده 
 میزدن وبه من وپدرم سرمیزدن

روزهاهمینجورتکراری میگذشببت ومنم کارم شببده بودشبب انه روزازپدرم نگه 
 داری کردن

تااینکه یه فکری به سببرم زد براپدرم یه پرسببتاربگیرم.رفتم وتوروزنامه اگهی 
 .ص حا میومدتاشب.زدم.چندنفری اومدن.ومن ینفرشون روق ول کردم
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منم بعضببی وقتاکه پدرومادرنوشببین ن ودن میرفتم بهد سببرمیزدم.بعضببی 
 وقتهاهم میرفتم سرخاک عسل.

شتم خالم بود.گفت که  شی روبردا یروزکه خونه بودم تلفن زنگ خورد ومن گو
 م موادبیادخونه ما.اوناشمال زندگی میکردن.

نه روتمیزکردم.رفتم بیرون وسبببای یان خو ناب تااو که الزم داشببتم منم  لی رو
 خریدم.واومدم خونه  ذادرست کردم

بببببببباالخبببببببره زنبببببببگ خبببببببونبببببببه ببببببببه 
صدادراومد.واومدن.خالم.پسرش.دخترودامادش.شوهرخالم هم که چندساله 

 پید فوت شده بود.
 بایه دع ه شیرینی وگل.

 همگی نشسته بودیم وصح ت میکردیم.تااینکه:
 خالم:خوب انیسادون قصدازدواج نداری

 شدمیهو ُشکه  
 انیسا:خاااااله.یدفه ای میگید ادم ُشکه میشه.این چه حرفیه

 خاله:انیسادون ُشکه شدن نداره باالخره که بایدازدواج کنی.
 میموام توعروسم باشی.

پسببرخالم ق الی ارازدواج کرده بودوبماطراینکه بازند تفاهم نداشببت طالق 
 گرفته بودن.

 ایدفکراموبکنم.انیسا:خاله .نمیدونم چی بگم.پدرمم هست.من ب
 خاله:باشه خاله دان عجله ای نیست.فرداکه مارفتیم توفکراتوبکن.

 ص ح خاله اینارفتن.منم ازص ح دارم خونه روتمیزمیکنم.
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 االن تموم شده واومدم پید پدر.سوپشودادم تاپرستارش بده بهد.
 خسته شده بودم رفتم اتاقم تااستراحت کنم.

 مام نمیومد.بااینکه خسته بودم ولی خواب به چش
 به پیشنهادخاله فکرمیکردم.
 اینکه ق ووول کنم یاااااانه...

قدکه فکرمیکنم.نمیتونم ق ول کنم.فکرانوش  گذره هرچ مادرامی ندروزازاون  چ
توسرمه.من بایدهرطورکه شده انتقامم روازانوش واون دختره بگیرم.هرطووووور 

 که شده.
که نمیتونم  ندگی گفتم  باشببرم نگ زدومن  له ز عروسببد بشببم.دروغ خا

 چرا.انگاریکم ناراحت شد.ولی خوب چکارکنم.نمیتونستم ق ول کنم.
 

 امروزرفتم خونه مادرانوش تاب ینم برگشته یانه.زنگ درزدم کسی دواب نداد.
مادرانوش  نه  ماشببین دلودرخو یه  یدم  که د یاده برمیگشببتم  داشببتم پ

 ایستاد.خودموپشت دیوارقایم کردم تامنون ینن
ست دختره روگرفته همینکه پیاده  شد.انوش د شکم داری  شون ا شدن ودیدم

 بودوباخنده میرفتن سمت درخونه.
 اعصابم خوردشد.خودمورسوندم بهشون.

 انیسا:به به اقااااانوش.خووووش میگذره عشق ددیدچیوره.حال میکنی
 دختره:انوش عزیزم این خانم کی هستن

 انیسا:منومعرفی نمیکنی
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 .بروگمشوووانوش:برومزاحم زندگیم نشوووو
 انیسا:برم گم شم.باباتودیگه کی هستی

خانم محترم ایشببون یه زمان عالقه شببدیدی بمن داشببتن.حتی ازش بچه هم 
شون روکه زدن  شده که بادخترابگرده.دل شون این  شد.انگارکار شتم که فوت  دا

 ولشون کنه
 انوش:گفتم گمشوبرووووو

نت  ی فر ن میشبببه  ه گذرم  ی م ن قت ازت  چو ی ه لی  یرم و م نیسبببا: ا
 میکنم.توزندگیموووخراب کردی زندگیت خراب میکنم

 انوش:تواگ زن زندگی بودی که باشوهرت زندگی میکردی
 انیسا:توباحرفای عاشقونت من کور و کر کردی لعنتی

 اشکام سرازیرشدوازاونجارفتم.
 واقعاچرامن زندگیموالکی خراب کردم

 چراگول حرفای انوش خوردم
 که حاالاینجور حرفایی بهم بزنه

 زود ازم بگذرهو
 منکه بماطرش ازهمه چیزم حتی شوهر شرعی و قانونیم گذشتم

 کالفه وسرگردون بودم باید انتقام میگرفتم 
 من هنوز زند بودم که رفته زن دیگه ای گرفته

 بایدشکایت کنم تادلم خنک بشه
 تابفهمه بادم شیر ن اید بازی کنه

 توقع این حرفارو ازش نداشتم
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 و دل باخته خودش کرد وبعد رهام کرداون...اون منو عاشق 
 بجورپشتم خاکی کرد 

 ولی من اون انیسای ساده نیستم من انتقام میگیرم زهرم بهد میپاشم 
 انوش ن اید خوش باشه ومن ناخوش

 اون زندگی کنه راحت ولی من...
 دیگه واقعاازخدامرگم میمواستم

 دیگه موند من تواین دنیا چه 
 فایده ای داشت
ردم تا برم شببکایت کنم از انوش تادلم خنک بشببه تابفهمه دنیا عزمم دذب ک

 دست کیه
 چرخ وفلک زندگی میچرخه

 بچرخه هم دوست میچرخه فقی ص ر میمواد
 من واسه اینکه حال این انووش اشغال بگیرم ص رمیکنم

 سریع تاکسی گرفتم و رفتم کالنتری
 وارد کالنتری شدم وبه سربازگفتم:

 دارم باید کجااقامن ازینفرشکایت 
 برم و چکارکنم؟؟

 سرباز:برین اتاق شماره سه
 انیسا:ممنونم اقا

 سریه رفتم سمت اتاق در زدم و 
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 وارد شدم
 انیسا:سالم 

 +سالم من اقای طاهری هستم درخدمتم
 انیسا:میمواستم ازیه نفرشکایت کنم طاهری:این فرم پر کنید

 ومتن شکایت بگین تابنویسم
 فرم گرفتم پر کردم

 وکارای که بایدانجام میدادم انجام دادم
 قرارشد انوش که گرفتن بهم خ ر بدن

 ازکالنتری بیرون اومدم 
 ل مندی به نشانه موفقیت زدم

 خوشحال وشاداب بودم دیگه کارت تمومه انووش خان
 شماره نوشین گرفتم تابرم پیشد

 اخه مادر و پدرش میمواستن برن مشهد
 نوشین:سالم خوبی انیسا

 :سالم ممنون توخوبی؟انیسا
 مامان وبابات رفتن؟

 نوشین:خوبم.اره رفتن
 انیسا:پس من میام پیشت

 خ رای خوبی هم دارم
 نوشین:خیرباشه.منتظرم .

 انیسا:خیرهست.فعال
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 نوشین:خداکنه.فعال
 یه دع ه شیرینی گرفتم و رفتم خونه نوشین زنگ زدم و در رو واسم باز کرد

 باصدای بلندسالم کردم
 خ رته خیلی خوشحااالیا نوشین:چه

 بگوچه خ ره مردم ازفضولی
 انیسا:باش خانوم فضول بیا شیرینی بمورتا تعریف کنم

 نوشین:وایساچای تازه دم کردم بیارم
 چای اورد وهمراه شیرینی خوردیم

 منم همه دریان واسد گفتم
 نوشین:ایول نه بابا اینکاره شدی
 ولی انیسا هواست باشه انووش 

 ستبد مارمولکی ه
 انیسا:من بدترازاونم  با دم شیربازی کردن تاوان خوبی  نداره

 وبهد چشمک زدم
 باهم شام درست کردیم و خوردیم

 تادیروقت بیداربودیم وصح ت کردیم
                                                     **** 

 
 چندروزی از روز شکایت میگذشت

 منم منتظربودم تا زنگ بزنن و بگن
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 نوش گرفتنا
 داشتم تلوزیون نگاه میکردم

 که گوشیم زنگ خورد دواب دادم:
 سالم بفرماین؟؟؟

 +ازکالنتری تماس میگیرم 
 متهم رو دستگیر کردیم لیفا تشریف بیارین کالنتری

 انیسا:ددی؟حتماخودم میرسونم سریع بلند شدم اباس پوشیدم و
 اژانس گرفتم و رفتم کالنتری

 خیلی خوشحال بودم
 ازخوشحالی رو پا بند ن ودم

 باخودم گفتم:هه انووش بد بازی تموم کردی هنوز انیسارو نشناختی
 ویه پوز خند زدم

 وقتی رسیدم کالنتری 
 سریع رفتم اون اتاقی که شکایت کرده بودم

 تقه دری زدم و وارد شدم
 انیسا:سالم

 طاهری:سالم بفرماییدبشینید االن متهم میاریم
 روی صندلی نشستم

 نتظرانوشوم
 انوش همراه یه سرباز وارد اتاق شد

 متوده حضورمن شدوگفت:تو
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 انیسا:اره من .چیه؟فکرکردی میزارم راحت زندگی کنی
 انووش:لعنت به توکه ....

 اقای طاهری نذاشت انووش ادامه بده وگفت:لیفاساکت اقا
 وبادست اشاره کردتا انووش بشینه

وز مشببکلتون حل نشببه انووش نشببسببت واقای طاهری گفت:خب اگه امر
 بایدبرین دادگاه

 انووش:چه مشکلی اقای محترم این خانووم دروغ میگه
 داره تهمت میزنه

 انیسا:هه ابن حرفارو نزنی چی بگی دیگه
 تومنوداشتی من زن شرعی وقانونیت بودم

 انوقت تورفتی زن گرفتی منو ول کردی ورفتی پی خوشی خودت
 هرمردی میتونه چندتازن بگیرهانووش:خوب گرفته باشم.حق قانونیمه.

عث شبببدی من ازشببوهرم طالق  با انیسبببا:توبمن خ*ی*ا*ن*ت کردی.
 بگیرم.وبعدیمدت تنهام گزاشتی

 تومنوعاشق خودت کردی
 باحرفات وعشقت منو کور  و کر کردی

 تواوج خوش متی پشتم خااالی کردی
 بااشک این حرفام رو میزدم

 انووش؛انیساداری بد تمومد میکنی میفهمی
 مهریه ات رومیموای باش میدم
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 فقی دست از سر زندگیم بردار یاش
 دمت بزار رو کولت وبرو باااشه

انیسببا:نچ ؛نه؛باید اون دختره ولت کنه وبره تا طعم بدبمتی رو بچشببی بفهمی 
 تنهاموندن وخ*ی*ا*ن*ت یعنی چی.

 بفهمی ن ایدکسی رو که عاشق خودت کردی رو پس بزنی و بری
 خیلی بحثاکردیم.وبرای هم خی ونشون کشیدیم اون روز توکالنتری

 شرن بندی کردیم ولی به دای نرسیدیم
 اونروزمادرانوش اومدوسندگزاشت وانوش ازادشد.

اقای طاهری گفت بایدبریم دادگاه.دادگاه هم برای یک ماه دیگه بهمون وقت 
 دادتافکرامونابکنیم

 توی اون یک ماه خودم روسرگرم کردم
 ید نوشین میرفتمسرخاک عسل میرفتم پ

 ولی خوش مت ن ودم حق داشتم باز طعم عشق بچشم
 خودم ازکاری که با کیارش کردم پشیمون بودم

 زندگیم بدخراب کردم
 هم کیارش از دست دادم هم انوش

 هم دخترم رو هم مادرم رو
 واین دا ونم میکرد

 ولی با انتقام گرفتن ازانوش چیزی درست نمیشدولی خوب دلم خنک میشد
 درست بودکه عسل برنمیگشت انوش و مادرم و کیارش بر نمیگشتن

 ولی ازهیچی بهتربود
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                                                     **** 
صح ت میکردیم و باهم کنار میومدیم.بایدمیرفتیم دادگاه  امروز باز بایدمیرفتم 

 تاتکلیفمون مشمص بشه
                                                      **** 

 ص ح ازخواب بیدارشدم ص حانه خوردم
 وص حانه پدرم رو دادم پرستاربهد بده

 وخودمم مشغول  ذا درست کردن شدم
 خیلی وقتابا پدرم درد ودل میکردم 

 تنهاهمدم من این روزا پدرم بود
شتم چای میموردم  که زنگ در و سته بودم و دا ش صندلی ن شپزخونه روی   تو ا

 زدن
 بلندشدم رفتم دم در تا در رو باز کنم

 دربازکردم و اون دختره رو دیدم...
 وقتی دختره رو دیدم اخم کردم و با توپ وتشرگفتم:چیه؟چی میموای؟

 دختره:اومدم باهات صح ت کنم؟
 انیسا:من صح تی باکسی ندارم

 راهتو بکد و برو
 ر شداومدم در رو ب ندم که پاش گذاشت الی در ومانع بستن د

 اخم کردم وگفتم:پاتو بردار
 دختره:توروخدابزار باهام حرف بزنیم باشه؟
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 خیلی مظلوم حرف زد.
 دلم سوخت واسد در رو باز کردم

 وگفتم:بیاداخل
 دختره:مرررسی

 رفتیم داخل خونه بهد تعارف کردم بشینه
 خودمم رفتم اشپزخونه تاچای  بریزم وب رم

 توسینی دوتافنجان چای ویه
 وشکالت گذاشتم و بردمقندون قند

 داخل پذیرایی
 بهد تعارف کردم:بفرما

 چای برداشت وگفت:مررسی
 خودمم نشستم و فنجان چای رو به دست گرفتم 

 دختره یه زره از چاید رو خورد وگفت:اسم من آتنا هست
 انیسا:من چکاراسمت دارم حرفتو بزن وبرو

 خیلی بهد برخورد چشماش پراز اشک شد
 ورن ودم حاال خیلی بداخالق شدم دل همه رو میشکوندممنکه هیچوقت اینج

 اتنا:میمواستم درباره موفوع دادگاه و
 رابیه بین تو وانووش صح ت کنم

 انیسا:خب بگوگوش میدم
 اتنا:واقعیتد میموام از گذشته تو

 و انووش سر در بیارم
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 که چرااالن باهم نیستین
 چراکارتون به شکایت کشیده

 نمیگهچراانوش چیزی بهم 
 انیسا:هه؛من شوهرداشتم شب عروسیم باانوش اشناشدم

 حرفای عاشقوند؛کارایی که واسم میکرد؛باعث شد کور و کر بشم
 وپشت کنم به شوهرم

 بعداز مدت ها به خواسته انووش باهم؛
 هم آ وش شدیم ؛هم آ وشی من و انوش ثمره یه بچه شد

 کیارش شوهرم؛فکرمیکرد بچه از اونه
 م که مال کیارشهخودمم شک داشت

 ازماید دادیم مشمص شداون بچه از من و انوش هست
 اسمد عسل گذاشتیم

 نمیدونم کیارش ازکجافهمید زندگیم
 خراب شد کیارش طالقم داد

 عسل مرد؛من خیلی ازمرگ عسل ُشکه شدم مردم و زنده شدم
 انووش بهم دوون دوباره داد

 باانوش رفتیم پید مادرش
 باانوش بودعقدکردیم اوج خوش متیم 

 که ینفرهمه چیزوبه مادرانوش گفت
 زندگیم خاکسترشد انووش گفت همه چیزو درست میکنه ولی...
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 ولی عکس های شمابه دستم رسید
 وقتی عکساتون میدیدم مردم

 مرده متحرک شده بودم
 من بماطرانووش شوهرم رها کردم وبهد پشت کردم

 ولی انووش دوری من زمین زد و خورد کرد که....
 اشک مهلت نداد ادامه حرفم رو بزنم  دق کرده بودم

 من انووش میپرستیدم عاشقانه میمواستمد
 اتناازروی م ل بلندشد و اومد کنارم نشست من رو در ا وش کشید

 چقدردلم هوایه گریه داشت..
 اشک ریمتم وخودم رو خالی کردم

 اتنا:بمدانمیدونستم انوش اینکار  رو
 زند نمیشدمباهات کرده وگرنه هیچوقت 

 حاالهم میترسم انووش اون کاری رو که با تو کرد بامنم بکنه
 من رو تنهابزاره وبره

 سرش انداخت پایین و ادامه داد:
 من....من عاشق انوشم دوستد دارم
 نمیدونم چکارکنم بمونم باهاش یانه

 هنوزتو زنشی و اونم باید
 تکلیف مارو روشن کنه

 انوش وقتی تورو داشت باید ازت
 دازه میگرفت تامنو بگیرها
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 توکه رافی ن اشی و شکایت هم که کردی ازش
 پس حق باتوهست حتی

 دادگاه هم حق رو به تومیده
 بایدتکلیف هردوی ما روشن بشه

 اگه توانوش رو هنوز بموایی
 من پا پس میکشم و تو

 زندگیت بکن
 بلندشدوگفت:من میرم خداحافظ
 بهد نگاه کردم وگفتم:خداحافظ

 بنظرمیومد وقت رفتن صداش بغض داشتدخترخوبی 
 میشدازچشماش خوند عاشق انووش هست  ودوستد داره

 ولی من چی  ? 
 من انوش دوست دارم یانه?

 هنوزمیموامد یانه ?
 چندروزی بود کالفه بودم

 تکلیفم باخودم مشمص ن ود
 دلم میمواست برم پید  نوشین

 شمارش گرفتم سومین بوق
 روکه خورد دواب داد

 نوشین:سالم انیساخووبی؟
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 انیسا:سالم خوبم توخوبی؟
 نوشین:خوبم کارم داشتی؟
 انیسا:اره؛میایی بریم بیرون

 یه چیزی بموریم یکمم باهم
 حرف بزنیم دلم گرفته

 نوشین:باشه اماده باش تا نیم ساعت دیگه میام دن الت
 انیسا:باشه منتظرم فعال

 نوشین:فعال
 تو وشلوار ابی طرح لی پوشیدم تلفن قیع کردم رفتم اتاق یه مان

 موهام شونه زدم وبستم
 روی میزتوالتم نشستم ویه آراید مالیم کردم

 شال س زرنگم رو سرم انداختم
 کیفم وگوشیم رو برداشتم

 ورفتم دم در
 کفد های کتونی س زرنگم رو
 ازداکفشی برداشتم و پوشیدم

 رفتم داخل حیان و روی تمت نشستم و منتظرنوشین شدم
 زپنج دقیقه ماشیند دلوی در خونه بوق زدبعدا

 در رو باز کردم و سوار ماشیند شدم
 آل الویی داشت2۰۶یه ماشین 

 انیسا:سالم نوشین
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 نوشین:سالم انیسا 
 خب حاالکجابریم؟

 انیسا:اوووووم؛بریم دایه همیشگی
 نوشین:بزن  بریم

 پاش رو روی گاز گذاشت و با سرعت حرکت کردیم 
 اهنگ پلی کن گوش کنیمانیسا:نوشین یه 

 نوشین:بااااشه
 اهنگی روپلی کرد

 محسن چاووشی )کجای( 
 باشنیدن این اهنگ توفکررفتم

 )رفیقم کجای ؟دقیقا کجای ؟کجای تو بی من ؟توبی من کجایی؟
 یه دنیا ری م کجای عزیزم؟

 بیاتاچشماموتوچشمات بریزم؛
 نگودل بریدی خدای نکرده؛

شتم کجای عزیزم بیا تا   شمام چه کرده همه دارو گ شمات با چ ب ین خواب چ
 رگام توخونت بریزیم(

 واقعا ری م؛عزیزم کجاست؟
 نکنه ازمن دل بریده و دیگه منو نمیمواد

 من هنوزم تکلیفم نامشمصه
 نمیدونم ق ل دادگاه همه چیزتموم کنم یا بزارم واسه دادگاه
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 ا اتناکاری کنم خودم مال انوش بشم ی
 سرم تکون دادم به اطراف تا

 فعالفکرنکنم وعجوالنه تصمیم نگیرم
 نوشین:هوووی خره تو چته؟

به  گذره میموام امروز  هت خوش ب مه ب عال یه  که  کاری کنم  میموام امروز 
 هسچی فکرنکنی

 یه چشمک زدو بیشترگاز داد
 خوش حال نوشین به هیچ چیزفکر نمیکنه ولی من نمیتونم

 بودیمیک ساعت توراه 
 نوشین ماشین نگه داشت پیاده شدم

 یه نفس عمیق کشیدم وخندیدم
 نوشین:به به این یعنی هوای 

 خوب 
 انیسا:اهووووم؛چقدردلم واسه اینجا تنگ شده بود

 نوشین:بریم یه دلی از عذا در بیاریم
 خندیدم و گفتم:بزن بریم

 یه دای کامالس ز پراز درخت و گل و س زه
 بودن کهدرخت ها دوری کنارهم 

 سایه خوبی داشتن
 زیرشون یاتمت بود یا سنگ فرش

 دوی هایه  اب از بین درخت ها رد میشدن
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 بوی عیرگل ها ادم رو دیوونه میکرد
 بهشت بود واقعا هرکسی اونجا میومد

 عاشق محیی میشد
 خیلی زی ابود

 بانوشین رفتیم زیریه درخت نشستیم
 دوی اب ازکنارمون رد میشد

 اب روان و زالل
 وشین چرخیدسمتم وگفت: انیسان

 اینجامزه میده یه قلیون بکشیم   
 قهوه کیک هم سفارش بدیم 

 موافقی؟
 انگشت اشارم رو گذاشتم روی 

 گونه ام وخودم به حالت متفکرگرفتم 
 هووووم....بزارفکرکنم ب ینم به کالسم میموره یانه
 یهونوشین زد توسرم وگفت: واسه من کالس نزار 

 دوانی اومد تاسفارش رو بگیره همون لحظه پسر
 پسردوان:سالم خوش اومدین

 چی میل دارین؟
 نوشین:یه قلیون نعناوقهوه وکیک
 پسردوان سری تکون داد ورفت
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 منم چشمام ریزکردم وگفتم:نوشین
 میگما

 نوشین:هوووم بنال
 انیسا:بی ادب؛پسره بددورنگات میکرد

 فکرکنم خ رایی باشه
 لیفا خفه نوشین اخم کردوگفت:انیسا شما

 منم یهوزدم زیرخنده 
 نوشین که دقد گرفته بود بلندشد تا بره

 سریع خنده ام رو خوردم وگفتم:
 هوووی نوشین  لی کردم

 بیایه امروز خوش باشیم
 نوشین چرخیدسمت من 

 داشت ریزریزمیمندید منم گفتم:ای مرض ای حناق مسمره
 فتم:نشستیم روی تمت دستام روگزاشتم روی نرده های تمت وگ

 یادش بمیر
 نوشین باتعجب گفت:یاد چی بمیر

 انیسا:باکیارش اومدم اینجا
 ی ارم با انوش

 نوشین:حاالکدوم خاطره شده واست که داری حسرت میموری
 اخم کردم وچیزی نگفتم

 چون تکلیف دلم مشمص ن ود
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 پسردوان اومد یه دستد قلیون
 یه دستد سینی قهوه وکیک

 الزم ندارین؟گذاشت روی تمت وگفت:چیزی 
 نوشین:نه مرسی
 انیسا:نه ممنونم

 پسودوان رفت نوشین قلیون به دود اورد 
 دودقلیون در حد دود کاروخونه ها بود

 قهوه  کیک روهم خوردیم
 یه عالمه حرف زدیم و خندیدیم

 اینقدربلندمیمندیدم که صدامون تا ناکجااباد میرفت
                                                    **** 

 کیارش:
 امروز رفیقام اومدن دن الم  

 من اسرارمیکردم که نمیام وحال وحوصله ندارم ولی نشدکه نشد
 منوبه زور بردن انداختن توماشین

 هنوزفکراونروز بودم که وقتی اومدم
خونه تاپول اون خانوم بدم که یهو  یب شد هنوزبرام دای سوال هست که کی 

 بود وچرافرارکرد ازمن
 توراه پسرار*ق*صیدن ومسمره بازی در اوردن منم باکارهای اونا خندیدم

 تصمیم گرفتم امروز فدحال نزنم به رفیقام
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 یک ساعتی بود تو راه بودم
 وقتی رسیدیم رفتیم روسنگ فرش ها یه فرش پهن کردیم

 یچه هاهمه چیزاورده بودن
 ذ ال قلیون رواز رستوران داخل باغ گرفتن

 تاخودشون چای وقهوه درست کنن اب دوش هم گرفتن
سا  بچه هاداشبتن قلیون میکشبیدن ومنم سبیگارم رو روشبن کردم تابه فکر انی

 دودش کنم
 قهوه هم واسه خودم ریمتم تا بمورم

 این همه وقت هرچی سیگار دود کردم واسه اخرانیسابود
 همینجورکه سیگارمیکشیدم صدای خنده دونفر رفت رو ممم

 تم:چهاخم کردم وزیرزبون گف
 ادمایی پیدامیشه حیاندارن میمندن که صداشون به گوش نامحرمابرسه

 خب دختره.....الله اک رلعنت خدابه شییون
 خب یواش تربمند

 مجید:کیارش بیمیال داداش حرص مردم نموربیا خوش باش
 سمت نگیردنیارو دنیا دو روزه

 ل مندزدم وسرم تکون دادم
 انیسا:قلیون کشیدم وکیک وقهومونم

 خوردیم
 بانوشین ازروی تمت بلندشدیم تا بریم پول رو حساب کنیم وقدم بزنیم

 رفتیم داخل رستوران
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 نوشین به اقای که پشت میز نشسته بودگفت:ب مشیدحساب ماچندشد؟
 اقا:چی داشتین؟

 نوشین:قلیون ودوتا قهوه وکیک؟
 اقا:قابل شمارونداره
 میشه سی هزارتومان

 نوشین:مرسی ممنون بفرماین
 ل داد وتشکرکردیم اومدیم بیرونپو

 انیسا:نوشین؟
 نوشین:دان

 انیسا:بریم کنار دوی آب بشینیم؟
 خودم مظلوم گرفتم که یوقت نمواد فدحال بزنه

 نوشین:باش بریم
 رفتیم کناردوی آب نشستیم

 عکس گرفتیم
 دستم رو توی اب کردم  

 یه فکری به ذهنم رسید
 ل مندخ یثانه ای زدم 

 ویهو ریمتم روی نوشیندستم پر اب کردم 
 نوشین هم نامردی نکرد دستاش پر اب کرد وریمت روم

 یه دل سیر اب بازی کردیم
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 وخندیدیم ودیغ زدیم
 همه نگاهمون میکردن ماهم کم نیوردیم 

 خیلی خوش گذشت ل اسامون خیس خیس شده بود
 رفتیم روی یه تمته سنگ نشستیم

 که افتاب بموره بهمون تاخشک بشیم
 خیلی خوش گذشت بهم به توچی خوش گذشت انیسا:وای

 نگاهد کردم نگام کرد وچشمک زد
 وگفت:اره خیلی خوش گذشت

دیگه خسببته شببده بودیم به نوشببین گفتم که بریم باباهم خونه تنهابود نوشببینم 
 ق ول کرد که بریم.

شین پارک کرده  شین نو شین دیگه نزدیک ما شیم که یه ما شین ب سوارما رفتیم 
نددقیقه ای منتظرموندیم وازمردم میپرسببیدیم اگه میدونن بودونمیشببدبریم چ

 ماشین کیه که بیادماشینشوبرداره.
تااینکه چندتاپسبراومدن سبمت ماشبین وفهمیدم ماشبین مال اونابود.نوشبینم 
بااوناکل کل میکرد که چرااینجوری پارک کردید.منم داشببتم به کل کلشببون 

ین اینجاچکارمیکرد.یعنی میمندیدم تااینکه یهوکیارش رودیدم.خشببکم زد.ا
 اینادوستای ددیدکیارش بودن.اونم منودیدانگارُشکه شده بود.

دیگه نتونسببتم اونجابمونم سببوارماشببین نوشببین شببدم.نوشببینم دیدحالم بده 
 اومدسوارشدورفتیم.

توی ماشین همد به کیارش واخالقاوکارای ددیدش فکرمیکردم که کلی فرق 
 ه بودتردیع داد سکوت کنه.کرده. نوشینم حال دا ون منوکه دید
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رسببیدیم خونه وازنوشببین خدافظی کردم وپیاده شببدم.پرسببتاربابامنتظرمونده 
 بودتامن بیام وبره.

 یه سربه بابازدم تاب ینم حالد چیوره.
 رفتم بموابم همد توفکرکیارش وانوش بودم.

 اینکه انوش ادم پس فیرتیه ومنوگول زد.
وازهیچی برام کم نمیزاشت.بمودم  اینکه کیارش منوباتمام ودوددوست داشت

 لعنت فرستادم
 وازییرف هم به اتنافکرمیکردم اینکه شایدباانوش خوش مت بشه

 ص ح ازخواب بیدارشدم وحافرشدم.
 یه اژانس گرفتم ورفتم دادگاه کراموانجام دادم.

 زنگ زدم به نوشین وتصمیمموبهد گفتم اونم گفت کارخوبی کردی.
 م.باحرفای نوشین انرژی گرفت

تابهشببون  ماند گفتم  ما به  نان ودن. مادری انوش ولی انوش وات نه  رقتم خو
شده  شد.ظهر شتم خونه.دیگه هرچی بین منوانوش بودتمووووم  خ ربده. وبرگ
بازکردم اتنابود.گفت که انوش روش نشبببده  بودکه زنگ خونه روزدن.رفتم درو

 بیاد برای تشکر.که رفایت داده بودم تشکرکردورفت.
ندروزگذشبته ومن ازخونه بیرون نرفتم.دلم به گذشبتم تنگ شبده ازاون موقع چ

 بود خونه برام دلگیرشده بود.
رفتم بیرون نمیدونم چی شبببدیهودیدم دلوی بوتیک کیارش ایسببتادم ودارم 
کیارشودیدمیزنم.واقعادلم براش تنگ شده بود.کیمیااومدبادخترش رفتن داخل 
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کیارش و رفت.سبباعت رونگاه  بوتیک برای کیارش  ذااورده بود.  ذارو دادبه
 کردم یک ساعتی بوداونجابودم.گرسنم شده بود.رفتم فالفلی 

 فالفل سفارش دادم خوردمواومدم خونه 
 بایدفکرگرفتن یه ماشین باشم

 تابتونم بابا روهم ب رم بیرون
 باباهنوزازدستم ناراحت بود و
 منون مشیده بود باید از دلد

 بچگی هام لوسم کنه وقربون صدقه ام بره...دربیارم تاباهام خوب بشه مثل 
 کیارش.

 
 کیارش:الوسالم خوبی؟

 کیمیا:خوبم داداشی توچیووووری خوبی؟کاراخوب پید میره؟
 کیارش :اره کیمیادان همه چی خوبه کارداری زنگ زدی.مشتری دارم

 کیمیا:مزاحمت نمیشم داداش گلم.خواستم بگم شب بیای خونه ما
 ه دیگه میامکیارش:کیمیابزاریه وقت

 کیمیا:اه داداش بیادیگه دون من.بیا
 کیارش:اووووم ب ینم چی میشه حاال.

 منتظرن اش.
 کیمیا:منتظرتم پس بیاخدافظ
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شتری  ای کیمیای بددنس فوری قیع کرد که من نگم نمیام.خندم گرفت.کارم
روراه انداختم. تاشب موندم بوتیک.ساعت نه شده بود تصمیم گرفتم برم خونه 

 برم خونه کیمیا حافرشم
رسببیدم خونه فوری رفتم حموم یه دوش گرفتم وحافببرشبببدم.از ادکلنی که 

 تازگیاخریده بودم زدم وازخونه اومدم بیرون
 زنگ در رو زدم زدم 

 کیارش:چراکسی دروبازنمیکنه؟
 دوباره زدم که کیمیابازکرد.

که برای خواهرزاده ام مداسببتق الم.توی راه عروسببکی  یااو  رفتم توخونه کیم
 خریده بودم رودادم بهد.

 کیمیا:ممنون داداشی
 بفرمابشین

 باخسرواحوال پرسی کردم
 کیمیا پذیرایی کرد 

 و منو خسرو باهم مشغول صح ت کردن درمورد کارواینجورچیزا شدیم .
 

 کیمیاهم تواشپزخونه مشغول  بود.
 کارش که تموم شد اومد وبه دمع ما پیوست

 
 نگیرم توکه خ ری ازمن نمیگیریکیمیا:خوب داداشی تا ازت خ ری 
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 کیارش :کیمیادان انقدکاردارم که نگووقت سرخاروندن ندارم. توب مد
 کیمیاهم بحالت قهرشدوسرشوبرگردوند.

 کیارش:عجب.ازدست تو کیمیا
 کیمیا:یعنی توبرامنکه خواهرتم وقت نداری یه زنگ بزنی؟؟؟

 خسرو:کیمیادان بسه اینقدسربه سرکیارش نزار
ه ای سببردادوگفت: شببوخی کردم داداش گلم.ولی هروقت.وقت کیمیاهم خند

 کردی یه زنگ به من بینوابزن.
یاحرف  مت کیم که فسبببنجون بود خوردیم . دروغ چرادسبببتپ شبببام رو

 نداره.واقعا ذاش خوشمزه بود.ممصوصا فسنجوووون.
 

 کیمیا:داداش دونم
 کیارش:بازچی میموای بگی.زبون میزیزی

 ی بریزم تاهم بموریم وهم صح ت کنیمکیمیا:میگم بروبشین من یه چا
 کیارش:بروی چشم

 کیمیارفت اشپزخونه وبایه سینی چای برگشت
 کیمیا:خوب اینم چای داغ زعفرونی براشوهرخودم وداداش گلم

خسببرو:چه عجب کیمیاخانم ماروآدم حسبباب کردی ازوقتی داداش دونتون 
 رودیدی دیگه به من محل نمیدی

 شماسرورمایی. کیمیا:خسرودان این حرفا چیه
 خسرو:امان ازدست تو.
 وهمگی باهم خندیدیم.
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 کیمیا :

 یواشکی دوری که نفهمن گفتم:
 چندوقتی میشدکیارش اینجوری نمندیده بود.

 
 کیارش :خوب کیمیا میمواستی چیزی بگی.بگوخستم میموام برم خونه.

 کیمیا:کجا کجا.یعنی چی میموام برم خونه امشب بایداینجابموابی
 کیارش:نه دیگه خونه خودم راحت ترم

 کیمیا:گفتم نه پس میمونی
 خسرو:اره دیگه حاالیه امش و بد بگذرون

 کیارش:ازدست شمادوتا باش.حاالحرفتوبگو
 کیمیا:باشه میگم فقی یدقیقه برم اتاق نفس خوابیده بهد سربزنم بیام.

 کیمیارفت تابه نفس سربزنه  وقتی اومدشروع کردحرف زدن
 

 ب نفس هم  خوابیده باخیال راحت صح ت کنیمکیمیا:خو
 کیارش:خوب بگودیگه یساعت منتظرخانومم.که صح ت کنه

 کیمیا:میگم دیگه.ص رنداریا؟اومدنی همسایه روبرویی ماروندیدی؟
 کیارش:نه.مگه کسی اومده اخه خالی بودکه

 کیمیا:اره یه هفته ای میشه اومدن
 کیارش:خوب منظور
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که سببه تابچه داره دوتادختریه پسببرکه همشببون ازدواج کیمیا:یه زن ومرده پیرن 
سالشه بیچاره دوسال پید شوهرش تصادف کرده 2۵کردن.دخترکوچیکد که

وفوت شبده.االن دوسباله باپدرومادرش زندگی میکنه.گفتم اگ رافبی باشبی 
 ب ینید وبریم خواستگاری

رم اکیارش:واقعاکه کیمیا یسبباعته منومعیل کردی که این حرفوبزنی.من چندب
 گفتم که من زن نمیمواااااام

کیمیا:توروخداکیارش بماطرمن.بماطرپدرومادرمون که روحشون داره عذاب 
 میکشه.اول فکرکن دختره روب ین بعددوابتوبگو باشه

 کیارش:چون اسم پدرومادرمون روقسم دادی  باش.حاالروش فکرمیکنم.
فر ص حانه حا شدم.کیمیابرام  ص ح که بیدار خوردم کرد.شب اونجاخوابیدم و

وخواسببتم برم بوتیک دروکه بازکردم.درروبرویی هم بازشببد.ویه دخترازخونه 
که  که بفهمم این همون دخترس  مد یاهم برام چشببم وابرواو مدبیرون.کیم او

 میگفت.
خدافظی  یا ید.ازکیم به انیسبببانمیرسبب بدن ودخوب بودولی  گاش کردم. منم ن

 کردموگفتم که بعدانظرمومیگم.وراهی بوتیک شدم
 کیارش:

 
فای  یک همد دارم فکرمیکنم.فکرم پید حر مدم توی بوت که او ازصبب ح 

 کیمیاست.قیافه اون دختره وقیافه انیسا.دودل موندم چکارکنم
 اینکه االن انیساخوش مته ومن اینجوری.

 راستی چرااونروزی که بادوستد نوشین اومدبوداون رستوران خارج شهر؟
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 .؟.یعنی انوس کجاست؟ نکنه زندگیشون خراب شده
 نه فکرم اشت اس.حتمادایی بوده که انیسابانوشین اومده بیرون.

 
 گوشیم زنگ خوردبرداشتم.

 کیمیا:سالم داداشی خوبی چی شدفکرکردی؟
 کیارش:اول سالم.بعدشم چقدعجولی تودختر.گفتم که میموام فکراموبکنم.

 کیمیا:اه داداش زودفکراتوبکن دیگه
 کیارش: باشه چشم

 گریه میکنه من برم خدافظ کیمیا:داداش نفس داره
 کیارش:باشه خدافظ مراق د باش

 انیسا
 زنگ زدم نوشین تابیادباهم بریم تا منم یه ماشین بمرم.

 واردنمایشگاه ماشین شدیم
 

 نوشین:انیسااین چیوره خوبه؟
 انیسا:این نه نوشین رنگد خوب نیس.دیغ نمیموام باشه.سفیدیانقره ای باشه

اتیاداری صببح ت میکنیا.کجارنگد بده به این نوشببین:اه نوشببین عین این ده
 خوبی

 انیسا:گفتم که نه من خوشم نمیاد.
 اصالاین نقره ایه چیوره؟
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 نوشین:نمیدونم خودت بدون
 انیسا:حاالقهرنکن دیگه.خوب خوشم نمیاد

 نوشین:قهرنیستم خوبه برداریم
 انیسا:باشه.

 یه پژونقره ای خریدم.
                                                     **** 

 یک هفته بعد:
 انیسا:نوشین توروخدادون من توام بیابریم.تنهایی حال نمیده

 نوشین:انیسانمیشه یه عالمه کاردارم
 انیسا:نوشین بیادیگه.

 نوشین :باشه فرداص ح میرید دیگه؟؟حافرشم
 انیسا:اره فدات شم حافرشومیام دن الت

 شمال تاحالوهوای منوباباعوض شه.ص ح منوباباونوشین حافرشدیم بریم 
 توی راه چقدنوشین سربسرم گزاشت.

 
باالخره رسیدیم.برااینکه هم خودم ونوشین راحت باشیم خونه خاله نرفتیم ویه 
شتم  ش اباهم میرفتیم کناردریا.باباروهم روی ویلچرمیزا سوییت اداره کردیم.

 ومی ردمد.
 روزاهم خوش گذرونی میکردیم.

 وبرای شام دعوت کردبریم اونجا.منم ق ول کردمامروزخاله زنگ زد
 ساعت های شد بود اماده شدیم
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 باباروهم اماده کردم و رفتیم خونه خاله
 انیسا:خوب خاله دان چیورین خوبین خوشین.؟؟

 خاله:هی عزیزم چی بگم روزاهمینجوری میگذرن دیگه
 انگارخاله بماطرنه نگفتن به خواستگاریشون ازم ناراحت بود.

انیسببادان ازدسببتت ناراحت شببدم چرانیومدی خونه ما.براخودت خونه خاله:
 گرفتی.

شاالله دفعه  ستم اومدیم اینجوری راحت تربودیم.ای سا:خاله دان چون بادو انی
 بعدمیام.

 خاله:ایشاالله
 انیسا:فرداص ح بایدبریم.نوشینم کلی کارداره بماطرمن اومده

 
 خونه.شاموکه خوردیم ازخاله خدافظی کردیم واومدیم 

 
 فرداص ح:

 
 انیسا:نوشین همه وسایالروبرداشتی دانمونن؟

 نوشین:اره انیسابرداشتم حاالخودت باز یه نگاه کن
شوپید باباتاتنهانمونه من یه نگاه کنم به  شین  سوارما شه پس توبرو سا:با انی

 خونه وبرگردم
 خیلی خوش گذشت این چندروز
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 وباباهم حال وهوایی عوض کرد
 اینجور براش بهتره

 کیارش
 

 بعدازکلی کلنجاررفتن باخودم باالخره تصمیمموگرفتم
 

 کیمیازنگ زدوخیلی اسرارکرد
من بماطرکیمیاق ول کردم که یه دلسبببه برای اشببنایی بریم خونشببون تابازم 

 فکراموبکنم
 

 روزخاستگاری:
 

 دسته گل وشیرینی خریدم ورفتم سمت خونه کیمیا
 کیمیازنگ زد و گفت :
 پس چرادیرکردی؟کیمیا:داداش کجایی 

 کیارش:ترافیک بودعزیزم
 کیمیا:باشه حاالزودبیابریم

 کیارش:باشه
 وتلفن روقیع کردم

 یه ربع بعدرسیدم خونه کیمیا وباهم
 رفتیم خونه همسایشون
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 کیمیازنگ خونشون رو زد.

 ودختره خودش درروبرامون بازکرد.
 منم دسته گل وشیرینی رودادم بهد وواردخونه شدیم

 ش هم سالم واحوال پرسی کردم..باپدرومادر
 

 خسرووکیمیاهمد صح ت میکردن.کیمیاهم همد ازمن تعریف میکرد.
باهم صببح ت  گارید. که رفتم خواسببت منم توفکرخودم وانیسبببابودم این

 کردیم.عقدمون و عروسیمون.
 

 کیمیا:داداش کجایی به چی داری فکرمیکنی؟
 کیارش:هیچی هیچی مهم نیس.

 تابهم صح ت کنیدکیمیا؛خوب شمابریداتاق 
 کیارش:باشه.

 کیمیا:بهارخانم شمااول بروتاداداش منم پشت سرتون بیاد
 بهار:باش عزیزم

 
 منم دن ال بهاررفتم یه اتاق ساده داشتن

 کل خونه زندگیشون و 
 وسایالشون ساده بود.خوشم اومدازشون خانواده خوبی بودن
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 وارداتاق شدیم من روی تمت نشستم وبهار روی صندلی
 

 ار:خوب میشه شمااول صح ت کنید؟!به
 

یه  مادرم فوت شبببدن وهمین  پدرو که  یارش: خوب ازخودم میگم این ک
 خواهرودارم.خونه ماشین هم دارم.یه بوتیک دارم.

 ق الهم ی ارازدواج کردم وبماطرتفاهمی که نداشتیم  ازهم ددا شدیم..همین
 

ستم یچیزی بهتون بگ شوبمواین میموا ست میدوارم م.ابهار:خوب اقاکیارش.را
 که بین خودمون بمونه

 
 کیارش:باشه حتمابفرمایید

بهار:من بماطراسببرارهای پدرومادر ق ول کردم که بیاید.من شببوهراولموخیلی 
صمیم گرفتم  سی فکرکنم.ت شتم ودارم.بعداون دیگه حتی نمیتونم به ک دوس دا

شمامنوق  شما هم میموام که به پدرومادرم بگیدکه  ل وکه دیگه ازدواج نکنم.از
 نکردید

 کیارش:اخه....
به این  قل  حدا ید.من فکراموکردم  نداره.خواهد میکنم لیف کن خه  هار:ا ب

 زودیانمیموام ازدواج کنم.دوس دارم فعالپید پدرومادرم باشم.
 

 کیارش:چی بگم واال.هردورخودتون میدونید.
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 بهار؛بریم پس بیرون منتظرمونن
 

 شده.رفتیم بیرون کیمیاهمد چشم وابرومیومدکه چی 
 

شد  منم به پدرومادربهارگفتم که مابایدفکرامون روبکنیم.باالخره مجلس تموم 
 واومدیم خونه کیمیا

 
 وقتی قضیه روبه کیمیاگفتم.خشکد زده بودباورنمیکرد.

 باالخره کیمیاهم ق ول کردکه این ازدواج به نفع هیچ کدوممون نیس
 

 ازدواجباخودم گفتم بهترکه نشد خودمم رافی ن ودم به این 
 هنوزدلم یه دای گیره

 کیارش
 

 چندروزی فکرخودم مشغول کردم
 مشغول یه موفوع مشغول یه کار

 که انجام بدم یانه
 دو دل بودم میترسیدم

 واسد بدبشه و زندگید خراب بشه
 ومن نتونم خودم رو ب مشم
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 هیچ دلم نمیمواست این موفوع رو با بقیه در میون بزارم
 نچون میدونستم ممالفت میکن

 پس خودم باید دست به کاربشم
 تامیمئن بشم ازاین دودلی

 از این که واسه خودم تصمیم بگیرم
 ل مندزدم ویه بشکون توهوا زدم

 ودست به کارشدم
 کیارش: خب...خب...حاال ازکجا شروع کنم

 اووووم؛فهمیدم
لیسببتی از کارای که باید میکردم رو نوشببتم تابعداز انجام دادن یه تیک دلوش 

 بزنم
 

 اولین دای که بایدمیرفتم رونوشتم
 تصمیم گرفتم بعدازساعت کاریم برم

 اینجورباخیال راحترمیرفتم خونه
 وشام میموردم

 ساعت حدود های ُنه بود در بوتیک رو بستم وسوارماشین شدم
 پام رو روی گاز گذاشتم وباسرعت دت رفتم سمت اون خونه

 دلوی خونه ترمز زدم
 بزنم یانهتردید داشتم برم زنگ رو 

 دو دلی بد دردی بود
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 کالفه دست توی موهاکشیدم
 ونفسمو با صدا دادم بیرون

 دستگیره در ماشین گرفتم و در
 رو باز کردم ازماشین پیاده شدم

 اروم قدم برداشتم ودستم رو روی زنگ گذاشتم
 یکم فکرکردم چشمام رو بستم و زنگ رو فشار دادم

 همنتظرموندم تا اون در رو روم باز کن
 دربازشد یه دخترپشت در نمایان شد

 باخودم گفتم شاید خواهرشه
 سریع سالم کردم:

 کیارش:سالم
 +سالم بفرماید؟

 کیارش:من فکرکنم اشت اه اومدم
 +شمابگیدشایدکاری از دستم بر اومد

 ازاونیرف صدای کسی اومد
 که باعث شداون دختر روش رو برگردونه سمت خونه

 
 خانومی کی پشت دره؟-

 چراتعارف نمیکنی؟
 +میگن اشت اه اومدن
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 کیارش:ب مشیدمن میرم
 دختره سرش رو برگردونن طرف من وگفت:هردور مایلین

 همینکه اومدم برگردم و سوار ماشین بشم اون پسرگفت:
 آقاباکسی کار داشتین؟-

 نمیدونستم برگردم طرفد یانه
 هزاران سوال توذهنم اومد

 اونم بدون دواب و گنگ بود واسم
 بازصدا:

 باشمام اقا؟باکی کاردارین؟-
 کاری ازدست من و خانومم بر میاد

 تا واستون انجام بدیم
 تعارف نکنید؛اصال بفرمایید داخل

 باتردیدچرخیدم
 چشمای انوش پراز تعجب بود

 با لکنت زبان گفت:
 انوش:ک....یا....کیا....کیارش

 کیارش:اره من کیارشم
 انوش:اینجا چکارمیکنی؟

 باتعجب نگاهشو به  اون دخترهم
 لب های ما دوخته بود

 کیارش:با انیساکارداشتم
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 انووش سرش رو انداخت پایین و
 گفت:بیاداخل تاباهم صح ت کنیم

 کیارش:ممنون بگین انیسابیاد.
 باهاش صح تی دارم

 مزاحم هم نمیشم
 انووش:حاالبیاداخل یا چای بمور

 نمک گیر نمیشی
 بفرمابیا داخل

 داخل خونهقدم برداشتم ورفتم 
 روی م ل نشستم

 انووش:اتنا چای ؛چیزی بیار
 واسه مهمانمون

 اتنا:چشم
 کیارش:ممنونم زحمت نکشید

 انووش:چه زحمتی منزل خودتونه
 کیارش:انیساخونه نیست؟

 توچشمای انووش  م بود  صه و ناراحتی بود
 یچیزخاص بود که اگه نمیگفت نمیفهمیدم این چشم ها چی رو

 میمواد بهم بگه
 بازانوش سرش رو انداخت پایین
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 باناراحتی گفتم:چیزی شده
 چراتااسم انیسارو میارم سرت رو

 میندازی پایین
 داری نگرانم میکنی

 انووش:قول میدی عص ی نشی و دعوا راه نندازی
 کیارش:تاچی باشه

 سعی میکنم حاال بگو دارم دق میکنم
 انووش:روز عروسیتون اومدم باغ

 انیساامازاقوام خیلی خیلی دور 
 ولی چون رفت وامدی نداشتیم

 هیچوقت همونمیشناختیم حتی خانواده هامون
 من ازبچگی انیسارو دوست داشتم

 حتی بزرگتر هم که شدم دوست داشتم نس ت بهد بیشتر میشد
 وقتی فهمیدم انیساداره عروس میشه

 خودم رو سریع رسوندم
 شب وقتی تو اون ل اس سفید دیدم اشک ریمتم

 تودستای تو بوددستاش 
 واین دا ونم میکرد

 دلم میمواست فقی وفقی انیسا واسه من باشه
 دستد تودستای من باشه و

 خانوم خونم باشه
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 مال هیچکس ن اشه این یه خودخوایی یاشایدم یه حسادت بود
 ازاون شب وقتی دیدم انیسا عروس شده ودیگه مال من نیست

 تصمیم گرفتم زندگید خراب کنم
 

 گاه کرد  چشماش پراز اشک بود وگفت: انوش بهم ن
 کیارش منوب مد؛اون لحظه فقی به انتقام فکرمیکردم

 انتقام از تو ازاینکه زودتراز من انیسا رو بدست اوردی
 انیسا تک هست همتا نداره نمونه نداره

 سرم روتکون دادم وباخشم گفتم:
 خب بقیشوبگو .بگو بدونم .بگوبفهمم

 انوش ادامه داد:
 ید انیسا ن ودی رفتم کنارش بهد ت ریک گفتموقتی توپ

 اینقدرباهاش حرف زدم 
 ازهمه چیزبهد گفتم

 حرفای عاشقونه
 اونم از ازدواج باتورافی ن ود و

 وقتی من گفتم که طالقت میگیرم
 وباهم ازدواج میکنیم و پای همه چیزش میشینم

 ق ول کرد منم خوشحال ازاینکه قدم اولی رو برداشتم
 با دواب مث ت انیسا به خواسته من و روبه روشدم
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 مدت دوسال باهم بودیم همیشه پید هم بودیم

 اون من روبیشتراز تو دوست داشت
 عاشقم بود و من رو میپرستید

 ولی نمیدونست که ایناهمد یه نقشه است
 حاالنوبت قدم دوم بود تا با زدن یه حرف انیساق ول کنه و تن به خواسته من بده

 رد بهم نمیدهمیدونستم دواب 
 چون اینقدرعشق من کور و کرش کرده بود که دلد نیاد بهم بگه نه

 یه روز اومد پیشم تاعصرپیشم بود
 توبغلم خوابیده بود بهد

 درخواست هم ا وشی دادم
 اولد دودل بود نمیمواست

 ق ول کنه
 میترسیدازاینکه توبفهمی؛وخ*ی*ا*ن*ت کنه بهت

 شقشیچون میگفت هیچی واسد کم نمیزاری وعا
 ولی عشق یک طرفه بین تو و انیسا بود

 باحرفای که زدم ق ول کرد
 چندباری شد ازاون روز به بعد

 هم ا وش شدیم
 تااینکه فهمیدم انیساحامله است

 واین خوشحال ترم کرد
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 چون من فقی یه دلیل واسه درکنار انیسابودن داشتم 
 وقتی بچه انیسابه دنیا اومد

 م ازماید بدیمتصمیم گرفتیم چندروز بعدبری
 منم همد دلداری های الکی و قول های الکی میدادم 

 واون دلد به همین چیزا خوش بود
 منم گذاشتم تاخوش باشه

 وقتس فهمیدم بچه واسه منه
 خوشحالیم چندین برابرشد

 میمواستم کاری کنم که بفهمی
 انیسابهت خ*ی*ا*ن*ت کرده و اون بچه تو نیست وبچه منه

 چرااین نقشه اخرم نگرفتولی نمیدونم 
 

 کیارش:
 

 دیگه ص رم تموم شده بود 
 چیوربا پرویی تمام داشت این حرفا رو میزد

 دادزدم:خفه شو اشغال
 بلندشدم و یقه انووش رو گرفتم

 کیارش:چیورمیتونی این حرفارو بزنی اشغال تو چیور دلت اومدم
 انیسارو به بازی بگیری
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 خون از گوشه ل د اومد ویه سیلی محکم زدم توگوش انووش که
 یهوزن انووش دیغ کشیدوگفت:
 ولد کن تورو خدا اون پشیمونه

 
 اشک میریمت ولی من دلم به حال هیچ چیز نمی سوخت

 یقشومحکم ترگرفتم وچس وندمد
 به دیوار 

 دندون هام از عص انیست داشت خرد
 میشد رگ گردنم زده بود بیرون
 حق نداشت  باانیسا اینکارکنه

محکمترگرفتم که انووش دسببتد هاش رو گذاشببت رو دسببتام که بتونه یقشببو 
 نفس بکشه ولی من

 خون دلوچشمام گرفته بود
 مثل شیر زخمی  ریدم و گفتم:
 انووش به دان انیسا میکشمت

 زندت نمیزارم فهمیدی
 به روز سیاه میشونمت 

 زندگیم خراب کردی زندگیت به اتید میکشم
یل خراب کردن انووش:وقتی داشببتم واسببد صببح ت م یکردم ومیگفتم دل

 زندگید چیه عص ی ن ود
 انگارخودشوبه زور نگه داشته بود تا
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 سعی کنه عص ی نشه
 ولی نتونست 

 حق داشت من بد کاری با زندگید کردم
 حق داشت منوبزنه

یقمو گرفته بود وبا تمام زور فشببار میداد داشببتم خفه میشببدم نفس کشببیدن 
 سمت بود واسم

 دستد رو از یقه ام ددا کنم بی فائده بود هرچی سعی میکردم
 انووش:توروخدا یقه منو ول کن

 من اشت اه کردم پشیمونم  
 هرکاربگی میکنم 

شده بود رگ گردند بیرون  سرخ  شم  شدت خ کیارش هیچی نمیگفت فقی از 
 زده بود

 تابحال اینقدرنترسیده بودم 
 : یقمو ول کرد و انگشت اشارشو تحدید وار اورد باال و گفت

 انووش بالیی به سرت میارم که مرغ های اسمون به حالت زار بزنن 
 االن انیساکجاست؟

 چکارش کردی؟
 صداش رو برد باال وگفت:

 چه بالیی سرش اوردی 
 مردکه   حرومزاده  واسه چی یه زن دیگه سرش اوردی و اذیتد میکنی؟؟
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 انوش:کیارش داری تند میری
 خودش بپرس ما ددا شدیم انیسا پید من نیست برو پیداش کن از

 دلیل ددایی رو هم از اون بپرس
 باخشم وچشمای تحدیدوار

 بهد نگاه کرد و سریع از خونه زدم بیرون
 بی دلیل تو خیابون ها پرسه میزدم

 دن ال نیمه گمشده خودم بودم
 اشک میریمتم ولی چه فایده

 کسی نیست که اشک هام رو پاک کنه
 ازانووش اونقدرتنفرداشتم که 

 باید راهی واسه نابودید پیداکنم
 چون زندگیم رو نابود کرده بود
 عشقم ونفسم رو ازم گرفته بود

 من نابودشده بودم تادلیل نفس کشیدنم رو پیدانکنم اروم نمیگیرم
هروقت که میدیدمد فربان قل م تندتر میشد و دلم نمیمواست از نگاه کردن 

 بهد دست بکشم
 کاش دوباره بشه خانوم خونم

 میمینم انیسا پشیمون هست من
 من خیلی بهتراز خودش اون رو میشناسم 

 باید بیشترتالش کنم بایدپیداش کنم
 بایدبهد ثابت کنم هنوز میموامد و عاشقونه دوستد دارم
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 اگه طالقد دادم بماطرعص انیت وخشمم وحرفایی که کیمیا زد بود
 وگرنه دلم رافی به این طالق ن ود

پید انیسا است چقدر دلم بی تاب دیدن انیسا وعسل پس عسل کجابود نکنه 
 هست

 کاش دوباره برگردن
 بایدبرم پید حامد تاباز ادرسی یا نشونه ای واسم گیربیاره

 ادرس خونه انووش رو اون پیدا کرد واسم
 خداکنه بازبتونه واسم کاری کنه

 ادرس یا نشونه ای از انیسا واسم پیدا کنه
 دبایدفردا حتمابرم یه سر پیش

 انیسا:
 چندروزی  میگذشت که از شمال اومده بودیم

 واسه خودم تصمیم های گرفته بودم
 بایدبا پدرم در میون بزارم

 اینجورواسه من و پدرم بهتره
 دلم واسه عسل  و مادرم تنگ شده بود

 میمواستم برم سرخاکشون
 تصمیم گرفتم به پدربگم شاید بمواد بیاد باهام سرخاک مادر و عسل

 م ل بلندشدم و رفتم طرف اتاق پدرماز رو 
 در زدم و وارد شدم
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 انیسا:سالم بابایی
 پدر:سالم دخترم

 انیسا:میموام برم سرخاک عسل و مادر شماباهام میایین؟
 پدر:اره دخترم میام

 انیسا:پس به پرستارمیگم شمارو حافر کنه منم میرم حافربشم
 پدرل مندزد از اتاق رفتم بیرون

 رو اماده کنه به پرستارگفتم پدر
 وخودمم رفتم اتاقم تا اماده بشم

 یه مانتوصورمی باشلوارهم رنگد
 پوشیدم

 شال مشکی سرم انداختم
 کیف وگوشی ام رو برداشتم و رفتم 

 توپذیرایی
 پدر روی ولیچر بود

 انیسا:خانوم راد لیفاشماهم بامن بیایین
 خانوم راد:چشم

 پدر رو گذاشتیم داخل ماشین و
 حرکت کردیم

 
 خاک مادرم بودیم با گالبی که تو راه خریده بودم ق ر رو شستمسر

 و اروم و بی صدا اشک ریمتم و
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 طلب بمشد کردم
 به ق رمادرم ب*و*سه زدم

 روکردم به پدر وگفتم:پدر من میرم سرخاک عسل
 پدربا م چشماش بهم نگاه کرد و گفت:منم میام دخترم

 خوشحال شدم پدرم من رو بمشیده بود
 سیرباپدر درد و دل کنم باید یه دل

 اون واسم حرف بزنه و بگه سر چی منوبمشیده
 همراه پدرسرخاک عسل رفتیم 

 با گالب ق رکوچولو عسل رو شستم
 ب پدر نگاه کردم داشت اشک میریمت

 سکوت کردم و ارام اشک ریمتم
 چقدر دلم بی تاب است با اینکه 

 سرخاکشون اومدم ولی باز
 مدلم بی تاب است  باز دلتنگ

 ولی نمیدانم دلتنگ کی
 کیارش:

 
 سریع  سوار ماشین شدم وتا دای

 که میتونستم گاز میدادم
 اون از بهترین دوستای من بود
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 وکالت خونده بود و تازه پیداش،کرده بودم
 همه دریانات این چندماه رو براش،گفتم و

 قرارشدبهم کمک کنه
 

 دلوی شرکت ترمز زدم و وارد
 ساختمون شدم

 ردم وگفتم:روبه منشی ک
 کیارش:بااقای نجفی کاردارم

 منشی:بفرمایین داخل
 در زدم و وارد اتاق شدم

 به هم دست دادیم و احوال پرسی کردیم
 کیارش:حامدمیتونی ادرسی از انیسا

 واسم پیدا کنی؟
 حامد:مگه پید انوش ن ود

 باتاسف سرتکون دادم وگفتم :نه
 حامدمشتی به میز زد وگفت:

 نگفت کجاست؟
 کیارش:نه 

سر قولمم  شرد و گفت:کیارش من بهت قول دادم  شو بهم ف باحرص دندون ها
 هستم 

 زنت رو واست پیدا میکنم
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 ل مندکمرنگی زدم از روی صندلی بلندشدم
 بهد دست دادم و از شرکت اومدم بیرون و رفتم بوتیک

 انیسا:
 

 داخل سینی دوتاشربت گذاشتم و رفتم اتاق پدر
 ستم روی م ل کنارتمتد نش

 داخل شربت نی گذاشتم و دادم دستد
 پدرم فقی ازناحیه پا فلج بود
 دستاش کم وبید کارمیکرد

 ولی زودخسته میشد
 ل مندزدم وگفتم:بابانظرتون چیه

 خونه رو بفروشیم وبریم یه شهردیگه
 اینجوربهتره

 پدر با تعلل نگام کردوگفت:این
 خونه پرازخاطره هست

 مادرت رو میدهکجابریم این خونه هنوز بوی 
  مگین نگاهد کردم وگفتم:
 اینجورخودتون اذیت میشید

 باهم میریم یه شهردیگه  اینجا که کسی رو نداریم
 پدرم نفسی پرصداکشید وگفت:
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 حاالتومقدمات رفتن رو اماده کن
 خدابزرگه 

 ل مندزدم و خوشحال ازاینکه پدر ق ول کرد
 رو باشمبایدهرچه زودترفکر فروش خونه و کارهای دیگه 

 کیارش:
 

 داخل بوتیک بودم داشتم چندتا
 دنس نشون مشتری میدادم

 که انووش رو دیدم
 اخم کردم ونگاهمو ازش گرفتم

 واردمغازه شد
 ن من چیزی گفتم نه اون

 مشتری ها که رفتن گفت:
 انوش:سالم

 زیرچشمی نگاهد کردم ولی
 چیزی نگفتم

 انوش:حق داری ناراحت باشی من بد کاری کردم 
 چرا دن ال انیسا میگردی ولی

 باخشم زل زدم توچشماش
 خیلی ترسید و یهو دا خورد

 کیارش:به تو ربیی نداره
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 کی گفته بیادد مغازه من
 انوش:اومدم بگم الکی دن ال انیسا نگرد

 اون دوستت نداره
 کیارش:دلت کتک میمواد که

 زبون میریزی
 فکرنکن ازت گذشتم نمیر

 سمبه موقعه اش حساب تو رو هم میر
 حاالگمشوبیرون پسره پرو

 انوش نید خنده ای زد و رفت بیرون
 انیسا:

 
 ص ح زودازخواب بیدارشدم.

 بایدمیرفتم بنگاه تابسپارم خونه روبفروشن.
 ل اس هاموپوشیدم ورفتم پید پدر.

 انیسا:سالم بابادون خوبی؟
 پدر:خوبم عزیزم توخوبی دخترکم

 انیسا:خوبم بابادون .میمینی برافروش خونه
 پدر:اره دخترم.هردورکه توراحت باشی منم راحتم.

 انیسا:مرسی بابای پس منم میرم بیرون
 پدر:باشه دخترم مراقب خودت باش خدانگهدارت
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کفشاموپوشیدم ورفتم سوارماشین شدم.به چندتابنگاهی سپردم وادرس خونه 
 رودادم.

 بایدبرم پید نوشین.
 گوشیم برداشتم و شمارشو گرفتم

 
 انیسا:الونوشین سالم .کجایی بایدب ینمت

یاطی  برم ط ق معمول خونم دارم خ جارودارم  نوشبببین:سبببالم دختر.ک
 میکنم.چیزی شده هوولی؟؟

 انیسا؛نه؛حاال میام ب ینمت
شین دروبرام  شون رو زدم نو سیدم.زنگ خون یه ربع بودکه توراه بودم وباالخره ر

 بازکرد.
 پیدایینوشین:بیاتوانیسا.چیوری چندوقته کم 

 انیسا:من هستم تومنونمی ینی
شه  ست کنم.فقی ال الوبا شربت خنک در شین تابرات یه  شین:خب حاال؛ب نو

 یاپرتغال؟
 انیسا:پرتغال لیفا

 نوشین رفت تاشربت بیاره.
 

 نوشین:اینم یه شربت خنک براانیساخانم.
 انیسا:مرسی عزیزم

 نوشین:خواهد گلم؛خوب چم ر.انگارکه کارداری اومدی اینجا
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 انیسا:بی انصافی نکن دیگه.منکه همیشه بهت سرمیزنم
 نوشین:شوخی کردم بابا.

 بمورتاگرم نشده
 انیسا:راستد نوشین اومدم تاباهات مشورت کنم

 نوشین؛راد ه چی اونوقت
جابریم.این شببهربرام  پدرازاین که منو یه توفکراینم  ندوقت انیسبببا:راسببتد چ

 خاطرهای بدداره.
موای بری منوتنهابزاری؟نه توروخدا.این نوشببین؛انیسببا؟؟؟؟یعنی چی؟؟؟می

 حرفونزن.
 انیسا:میدونم سمته.برامنم سمته عزیزم.ولی نمیتونم دیگه

 میمواستم ازت بپرسم اینکه کدوم شهربریم بهتره؟
 نوشین:انیسامن فکرم کارنمیکن.یه دفعه ای پرسیدی.

 نمیدونم چی بگم
 م.انیسا؛بیاباهم یفکری بکنیم.واقعادیگه نمیدونم چکارکن

شهد.حداقل  سالی دوبارمیایم م شهدخوبه؟اخه ماهم  شین:میگم بنظرت م نو
 میتونم بیام ب ینمت چیوره ؟

انیسببا:واقعاعالی.مرررسببی .خیلی خوبه.اینجوری هم میتونیم هموب ینیم.هم 
 اینکه هروقت دل خودم وباباگرفت میتونیم بریم حرم.

 پریدم و لپد رو ماچ کردم
 وگفت:اییید لووس نشونوشین دست کشید رو گونه اش 
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 بنظرم بایدیه سفربری مشهددن ال خونه
 ب ینی و پسندکنی.وقتی خریدی بیایی پدرتوب ری. 

 انیسا:اره بایدهمین کاروبکنم.
 فعالبرم خونه پید بابا.تابهد بگم.نظراونم بپرسم.

 نوشین:مینشستی حاالتازه اومدی
 انیسا:نه برم گلم.خدافظ

 نوشین:خدافظ
 کیارش:

 
سل کجاس.یعنی تنهایی فکرم یه  شه.ع ساکجامیتونه با شغوله انی مدتی خیلی م

 چکارمیکنه.خرج خودشودخترشوازکجامیاره.
 مادرشم که فوت شده ازپدرشم که خ رندارم.

 فکرنکنم خونه باباش بره
 بااین اتفاقاتی  که افتاده 

 نکنه رفته باشه شمال پید فامیالش.
 بایدزنگ بزنم خ ری بگیرم

 پسرخالشوداشتم فقی.شماره 
 سریع شمارشوگرفتم.ولی خاموش بود.

 بازچندبارگرفتم
 نمیدونم چکارکنم.شایدکیمیاازش خ رداره وبه من نمیگه. 

 سریع گوشیموبرداشتم و
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 زنگ زدم کیمیا.
 کیارش:الوسالم خواهری خوبی؟

 کیمیا:خوبم کیارش توخوبی؟
 واکردی؟کیارش :چندوقته کم زنگ میزنی چیزی شده.نکنه باخسرودع

کیمیا:نه بابا.نفس نزدیکای یه هفتس سببرماخورده حال نداره درگیرشببم.همد 
 میریم دکتر

 کیارش؛کیمیایه سوال میپرسم.فقی اروم دوابموبده باشه.
 ازانیساخ رداری؟

کیمیا:یعنی چببببببببببببببببببببببببی؟بازم یاداون دختره نفهم خ*ی*ا*ن*ت 
سرت اورد.توخونه  شی.این همه بال ی توبودولی فکرش داکارافتادی.توادم نمی

 دیگه و بهت خ*ی*ا*ن*ت کرد.
 حاالبازم داری سراغ انیسا رو میگیری

 کیارش:کیمیافقی یه سوال پرسیدم.این دواب من ن ود
کیمیا؛همینکه گفتم.اگ ی اردیگه اسببمشببوپید من بیاری دیگه باهات حرف 

 نمیزنم فهمیدی؟؟؟ نفس داره گریه میکنه.خدافظ
 انگه دارکیارش:باشه مراق د باش خد

 
جابرم دن الد.توی این شببهرم  کارکنم ک گه چ یدونم دی نداش.نم اینم خ ری 

 کسیونداره خانوادش شمالن.
 بایدازحامدبپرسم شایدم برم شمال دن الد.
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هام صببح ت  با یدم رفتم و ماطالق گرفتیم.شبببا یدونن  که م نا ولی خوب او
 نکردن.سردرگمم.

 نم.حال وحوصله  ندارم.مغازه روتعییل کردم.بایدبرم خونه یکم استراحت ک
شده  شدم ورفتم خونه.کلیدروانداختم  و دروبازکردم.خونه کثیف  شین  سوارما

 بایدبازم بگم خدمتکاری بیادوخونه روتمیزکنه.
 یه لیوان اب خورم ورفتم روکاناپه درازکشیدم

 ساعت نه شب بود از رو کاناپه بلند شدم
 حوله ام رو برداشتم و رفتم دوش بگیرم

 اومدم سریع ل اس پوشیدم ازحمام که
 و با ادکالن یه  دوش اساسی گرفتم

 گوشی رو برداشتم و شماره حامد گرفتم
 کیارش:سالم دادا خوبی

 حامد:سالم دادا فدات توخوبی
 کیارش:فدات کجای دادا 

 حامد:توخیابونا پرسه میزنم
 کیارش:پس یه سر بیا خونمون دن الم

 حامد:باشه فعال
 گوشی قیع کردم  

 فعفم میزد رفتم سر یمچال یه سیب برداشتم و بهد گاز زدمداشت 
 مشغول خوردن سیب بودم که

 حامد یه تک زنگ به گوشیم زد
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 سریع کفشام پوشیدم و رفتم پایین
 ماشیند دلو اپارتمان بود

 در رو باز کردم و سوار شدم
 باحامدرفتیم رستوران سنتی

 قهوه ویکی همراه قلیون سفارش دادیم
 قهوه وکیکم شدممشغول خوردن 

 توفکربودم که باحرف حامد از
 فکربیرون اومدم

 حامد:داداش توفکرن اش
 من قول دادم نشونی ازش پیدا کنم رو چشمام پیدامیکنم

 دست گذاشت رو شونه ام
 ونفسی صدا دارکشیدوگفت

 ن ینم  صه بموریا داداش خدا بزرگه
 بهد نگاه کردم ول مند زدم

 وقتی ل مند منو دید ل مند زد
 مگه میشه زندگی کرد ونفس کشید

 بدون انیسا
 شده ام مرده متحرک  نفس کشیدن

 برام سمت شده
 کاش نفسم پیشم بود
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 شام که خوردیم حامد منو رسوند
 خونه باهمون ل اسا رو کاناپه ولو شدم

 سیگارروشن کردم و به یاد انیسا دود میکردم
 یک یکی سیگارها پشت هم باآتید

 هم روشن میشدن
 ری پرازسیگار و خونه پرداسیگا
 از دود 

 چهره انیسا دلو چشمام ظاهر میشد
 ومن زمزمه میکردم

 انیسا به دادم برس
 تو درمون دردمی 

 بیامن دیگه نا ندارم
 واشک میریمتم کارم همین بود

 سیگار؛مشروب؛گریه؛ناله؛
 باخودم گفتم :انیسا دون  بی تو

 نفس کشیدن ت اه کردن عمر
 منه 

 تموکم کم خواب رف
 انیسا:

 رفتم خونه ل اسام عوض کردم یه ناهار اماده کردم و رفتم اتاق پدرم
 ل مندزدم وگفتم:سالم بابای
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 پدر:سالم دخترم چکارکردی
 انیسا:چندتابنگاهی سپردم

 بابا بنظرت بریم مشهد
 پدر:مشهد؟؟؟
 انیسا:اره؛چیور

 پدر:هیچی اره بریم منم دلم گرفت میرم حرم
 روزی برم مشهد  انیسا:پس من باید چند 

 پدر:واسه چی دخترم
 انیسا:خونه ب ینم و پسندکنم

 پدر:اها باشه دخترم برو
 دست پدر رو گرفتم و ب*و*سیدم

 پدرهم پیشانی منو ب*و*سید
 انیسا:بابایی

 پدر:دانم
 انیسا:چرایهوتغییرکردین و اینقدر باهام خوب شدین

 پدر:سر فرصت بهت میگم دخترم
 ناهار شما رو بیارم انیسا:باشه بابای من برم

 ازاتاق اومدم بیرون واسه بابام سوپ کشیدم و دادم پرستار برد
  ذای خودمم برداشتم و رفتم

 تواتاق تا با پدر  ذابمورم
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 انیسا:
 وسایل مورد نظرم دمع کردم و 

 گذاشتم داخل ماشین
 به پرستارسپردم چندروزی پید پدر بمونه

 ازپدرخداحافظی کردم
 از نوشین خداحافظی کردمهمینیور تلفنی هم 

 وعازم مشهدشدم زیرلب دعا میموندم
 تا صحیح وسالم برسم

                                                  
                                                      **** 

 رسیدم مشهد
 اولین کاری که کردم رفتم حرم

دعاکردم واسه همه  واسه پدرم؛نوشین؛اتنا که کنار انوش خوش مت باشه؛ویه   
 دل سیر درد ودل کردم

 ناخواسته واسه کیارش هم دعا کردم
 فکرم سوق خورد سمت کیارش

 دلم بی تاب شد وپراز دلشوره
 وقتی ازحرم اومدم بیرون

 رفتم یه سویت اداره کردم
 ابنگاهی دن ال خونهتصمیم گرفتم چرت بزنم و بعدش برم چندت

 دلم میمواست یه خونه نزدیک حرم بگیرم
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 وهمیشه برم پید امام رفا و باهاش درد و دل کنم
 ازخواب بیدارشدم ل اس پوشیدم

 واز سویت زدم بیرون
 چندتابنگاهی رفتم قیمت خونه ها بد ن ود

 تصمیم گرفتم فرداهم باز برم
 

 رفتم بازار تا سو اتی بمرم
 ت خریدم.واسه نوشین یه ساع

 واسه پدرم یه دانماز وپیراهن.
 واسه خودم یه دانمازوچندتا تکه ل اس خریدم

 تصمیم گرفتم شام بمورم و برم حرم
 پس رفتم خونه وسایلمو تو سویت گذاشتم 

 واسه خودم تمم مرغ وسوسیس درست کردم و خوردم
 دانمازم رو برداشتم گذاشتم توکیفم

 پیراهن باباروهم همینیور
 ابا رو ت رک کنم شایدپیراهن ب

 فردی شد وشفاپیداکرد
 سویت نزدیک حرم بود

 قدم زنون رفتم حرم
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اول زیارت کردم بعدش روی حیان دانمازم رو پهن کردم ومشببغول راز ونیاز 
 شدم

 خودمم نمیدونستم از خدا وامام رفا
 چی میموام

 ای کاش که دل به انوش نداده بودم
 ای کاش خ*ی*ا*ن*ت نمیکردم

 افسوس که پشیمونی دیگه فایده ندارهولی 
 سجده کردم وزار زدم

 چقدر دلتنگم
 دلتنگ مادرم دلتنگ عسل دلتنگ کیارش

 مردی که منو بادنیادنیاعوض نمیکرد
 ولی من عوفد کردم وفروختمد

 االن کجاست چکارمیکنه
 ازدواج کرده یانه

 بچه کیمیا چقدربزرگ شده؟؟
 یعنی به حرف اومده تابهم بگه

 و من قربون صدقد برمزن عمو 
 کاش عسل بود تابهم میگفت مامان

 ومن قندتودلم اب میشد
 تواین دنیاهمه تنهام گذاشتن

 سرنوشت من چی میشه
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 چه پایانی داره 
 یه دل سیر درد ودل کردم واشک ریمتم

 زل زدم به حرم وناله کردم
 دلم کیارش رومیمواست ولی عقلم میگفت نه

 پس میزنه میگفت نه دوست نداره و تو رو
 دیگه بهت اعتماد نداره ونمیتونه ق ولت کنه 

 حرفای که عقلم میگفت شدت اشکم رو چندین برابرمیکرد
 باصدای طنین انداز اذان از خواب بیدارشدم

 وفوگرفتم ونمازم رو خوندم
 برگشتم سویت ص حانه خوردم ورفتم بنگاهی

 اخریه خونه انتماب کردم که نصف پول رو دادم
 وقرارشدبقیه پول رو وقتی که سند زد به اسمم بدم

 خونه شیک ونقلی بود نزدیک حرم بود
 یه حیان کرچولو پراز گل داشت

 
 اومدم سویت وسایلم رو دمع کردم و

 عازم تهران شدم
 

 وقتی گوشه داده نگه داشتم تایکم
 خستگی درکنم
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 دهبنگاهی زنگ زد وگفت که یه مشتری باپول عالی واسه خونه پیداش
 منم خوشحال شدم

 واینکه به همین زودی میرم مشهد
 اونجاهم پرستاربگیرم واسه بابا
 ویه مغازه واسه خودم راه بندازم

 که حوصله ام سرنره
 وقتی رسیدم تهران

 رفتم پید نوشین سو اتی رو بهد دادم
 اونم گفت واسه اث اب کشی میاد کمکم

 چه خوبه حداقل نوشین رو دارم که کمکم کنه
 

 وقتی رسیدم خونه سو اتی بابا رو بهد دادم
 واسه پرستارهم پارچه خریده بودم

 که بهد دادم
 روز بعد مشتری همراه مرد بنگاهی اومدن خونه رو دیدن وپسند کردن

 رفتیم محضرسندزدم به نامد و پول رو گرفتم
 کارگر گرفتم و همراه نوشین وسایل دمع کردم و بار کامیون کردم

 عرض چندروز انجام شدهمه کارها در 
شکر  صح ت کنم و ازش ت شین  شک مهلت نمیداد تا با نو موقع خداحافظی ا

 کنم
 بهترین دوست ورفیقم و همراهم بود



wWw.Roman4u.iR  224 

 

 خداکنه یه شوهرخوب گیرش بیاد
 وقتی خداحافظی کردیم

 سوارماشین شدم وهمراه پدر
 رفتیم سمت مشهد

 پدردلد بی تاب بود چشماش
 نستمعجیب بود و من دلیلشو نمیدو

 چندباری اومدم بپرسم ولی نتونستم
 پیراهنی که واسد خریده بودم تند کرده بود وچه زی اشده بود

 پدرم وتنها مرد زندگیم وپشتی انم
 پدر:انیسا؟

 انیسا:دونم بابا
 پدر:میدونی چرارفتارم باهات تغییر کرده

 انیسا:نه خیلی مشتاقم بدونم چرا
 من خواست که هر دو تو رو ب مشیدمپدر:وقتی مادرت فوت کرد ق ل فوتد از 

 وباهات خوب بشیم چون تو دیگه کسی رو دز ما نداشتی
 دخترت که مرده بود خانواده شوهرتم

 که ق ولت نداشتن
 تنها دارایی تو ما بودیم

 وقتی مادرت مرد تورومقصر دونستم
 چون دکترگفته بود ق ال سکته کرده
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 وسراین تصادف نمیتونه زنده بمونه
 اومدی ازم نگهداری کردی واسم پرستارگرفتیول تو 

 
 پدراشک میریمت وصح ت میکرد

 منم حالم دست کم از پدر ن ود
 

 ولی من هنوز رفتارم باهات خوب ن ود تا اینکه مادرت یه خوابم
 اومد وازم خواست منم روی مادرت

 رو زمین ننداختم
 چون خیلی مادرت رو دوست داشتم

 و هنوزم دوستد دارم
 م ؛مارو می مشی؟حاالدختر

 انیسا:چرامن ب مشم
 شمابایدمنوب مشیدپدر که ابروتون رفت

 ودخترخوبی براتون ن ودم
 پدرل مندزد منم دستان پدر رو گرفتم و ب*و*سیدم

 وبه راه ادامه دادم
 خداکنه همیشه سایه پدرم باالسرم باشه
 تواین بی کسی دز اون کسی رو ندارم

 چندروزی میشد مشهدبودیم
 پرستار گرفتم واسه پدر
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 خونه رو مرتب  چیدم
 تصمیم گرفتم استراحت کنم وبعد

 با پدرصح ت کنم
 پدرهرعصرمیرفت حرم

 یکم ازنظرروحی بهترشده بود
 ولی چشماش اون چشمای ق لی ن ود واین حالم رو بد میکرد

 هرروز با نوشین درتماس بودم
 و در مورد مغازه زدن هم باهاش مشورت کردم

 اب وهوای مشهدخوب بود 
 مردمد هم باصفاوخونگرم

 همسایه های خوبی داریم
 و هوای من و پدرم رو خیلی دارن

 خداروشکرمیکنم
 کیارش:

 
 حامدنتونسته بود نشونی پیدا کنه

 دیگه ناامید شده بودم
 توفکربودم که یهویه چیزی درقه زد تو ذهنم

 از رو م ل بلندشدم وتوهوا یه 
 بشکون زدم
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 اس پوشیدم و سوار ماشین شدمسریع ل 
 باسرعت باورنکردنی ماشین رو

 میروندم
 دلوی خونه ترمز زدم سریه پیاده شدم وزنگ خونه رو زدم

 ازطرف خواستم بیاد پشت در
 وقتی منودید ازتعجب دهند باز مونده بود سرش رو تکون دادو

 گفت:شما اینجا چکارمیکنید
 کیارش:اومدم دن ال انیسا

 اری میدونی کجاست چکارمیکنهکجاست ازش خ رد
 

 سرش انداخت پایین  وگفت:
 نمیتونم بگم شرمنده

 کیارش: اخه چرانمیتونی
 بمدادربه در روز ها دن الشم

 نوشین:چکارش داری؟
 کیارش:کارش دارم باید ب ینمد

 نوشین:پید انووش
 اخم کردم وباصدای بلندگفتم:

 دروغ نگوپید اون نیست
 کجاستاونادداشدن بگو انیسای من 
 نوشین سرش بلندکردوگفت:
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 انیسای تو
 کیارش:اره انیسای من

 نوشین:بگوچکارانیسا داری
 کیارش:ای بابا نوشین خانوم

 کارش دارم التماس میکنم بگین بهم بمدا باید هرچه زودتر پیداش کنم
 نوشین: به یه شرن میگم

 
 کیارش:هرشرطی باشه ق ول میکنم

 رونوشین:بهد نگی من ادرس رو دادم بهتونبه دون انیساق ول میکنم شرن 
 کیارش:چشم....چشم...بمدا

 نمیگم شما دادین قول میدم
 

 نوشین:االن مینویسم میارم
 منتظرباشین

 کیارش:ممنون حتما
 

 ادرس رو برام اورد
 خوشحال وسرزنده راهی خونه شدم

 وسایل موردنظرم رو دمع کردم 
 وراهی مشهدشدم
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 باسرعت باورنکردنی میروندم
 دیگه طاقت دوری انیسا رو

 نداشتم
 

 انیسا:
 
 پدر حالد اصال خوب ن ود 

 بردمد دکتر گفت بایی ازماید بده تامشمص بشه بیماری پدرچیه
 قرارشد هفته بعد برم تا

 دواب ازماید رو بگیرم  پوست صورت پدرم داشت تغییر میکرد
 زخم میشد ودیگه خوب نمیشد

 وحتی بدترمیشد دیگه داشت نگرانم 
 میکرد باز بردمد دکتر وقتی

 بیماری پدر رو فهمیدم نفسم برید
 روح از تنم رفت

 تکیه گاهم یه بیماری سمت داشت
 وباید ازق ل بیشترمراق د بود

 دیگه چقدر سمتی بکشم
 مگه چقدرنا داشتم واسه سمتی کشیدن

 روزای سمتی داشتم مج ور بودم
 واسه درمان پدر کار کنم تا
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 مپول بیشتری داشته باش
 مج ورشدم تو  یه  فروشگاه

 ل اس کارکنم حقوقد بدن ود
 میتونستم حقوق پرستار وخرج درمان

 پدر رو بدم
 بایدهرکارمیتونستم واسه درمان
 پدر انجام بدم من تو این شهر

  ریب کسی رو ندارم
 

 صاحب بوتیک یه مری سی وپنج ساله بود که مجرد بود
 قیافه خوبی داشت وبهد میومد

 بنظرنمیومد ادم درستی باشهولی 
 منم باهاش زیاد گرم نمیگرفتم و

 کاری بهد نداشتم
 روزها عادی میگذشت

پدر بجای اینکه بهتربشه دا ون تر میشد و منم همراه پدر دا ون میشدم و صه 
 میموردم

 
 صاحب کارم چند باری میمواست بهم نزدیک بشه ولی بهد ادازه ندادم

 هوقتی فهمید پدرم بیماری دار
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 سعید رو واسه نزدیک کردن بهم
 بیشترکرد ولی بی فایده بود

 انووش:
 

 با اتنا  تصمیم گرفتم بریم مشهد
 مادرمم گذاشته بودم خانه سالمندان

 حوصلشو نداشتم رابیه ام با اتنا
 خوب بود و زن مورد عالقه من 
 واون زنی که من میمواستم بود

 ولی هربار میگفت بریم مادر رو از
 ندان بیاریم ولی به خردم نرفتخانه سالم

 تونسته بودم یه طال فروشی  باز کنم
 

 ازتهران حرکت کردیم به سمت
 مشهد

 میمواستم برم پید رفیقم تو
 مشهد یه فروشگاه ل اس داشت

 ازبهترین رفیقامه
 

 میمواستم یه کارایی کنیم 
 حتی نزاشتم اتنا بدونه و بفهمه چون
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 میرهممالفت میکنه و رو اعصابم راه 
 منم حوصله نصیحت های اتنا رو ندارم

 کیارش:
 

 رسیدم مشهد اول رفتم حرم
 تاسالمی عرض کنم به اقا امام رفا

 و ازش کمک بموام
 بعدشم برم مسافرخونه

 زیارت که کردم 
 رفتم به اون ادرس که نوشین داده بود

 کسی در رو باز نکرد
 ازهمسایه ها پرسیدم گفتن ادرس

 رکار ودرسته و انیسامیره س
 پرستار در رو باز نمیکنه

 ادرس محل کارش رو نداشتن
 تصمیم گرفتم برم مسافرخونه

 وشب برگردم باز 
 خوشحال بودم که ادرس رو درست

 بهم داده 
 رفتم مسافرخونه از شدت خستگی
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 خوابم برد
 ساعت های نه شب بود بیدار

 شدم گرسنه ام شده بود
 واسه خودم نیمرو درست کردم

 مسافرخونه زدم و خوردم واز
 بیرون

 ورفتم سمت خونه انیسا 
 پشت درخت قایم شدم

 تاب ینم میادخونه یا نه ورفته داخل و
 من دیر رسیدم

 نیم ساعتی پشت درخت بودم
 که دیدم ینفراز دور داره میاد

 یکم خودم رو کشیدم پشت درخت
 وچشمام رو تواون ظلمات تیز

 کردم
 دست کرد تو کیفد و یچیزی بیرون اورد

 رفت سمت در  همون در خونه
 انیسا یکم خودمو کج کردم

 تابهترصورت اون دختر رو ب ینم
 وقتی انیسا رو دیدم

 دست و پای خودم روگم کردم 
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 و هول شدم 
 نمیدونستم برم یانه

 اصالبرم چی بگم یا نه بزارم واسه فردا
 یانه االن برم 

 گیج وتوفکربودم که باصدای
 در از گیجی بیرون اومدم

 دم انیسا نیس نفسی پر صدا کشیدمودی
 ورفتم توماشین

 انووش:
 

 رسیدم مشهد زیارت کردیم
 ورفتیم خونه رفیقم بهداد
 ازکارایی که کرده بود بهم

 گفته بود 
 اینکه چه کارایی کرده وموفق 

 ن وده اعصابم خورد شد
 که چرااینقدر کله شق هست

 اصال اینجا چکار میکنه
 هه فکرکرده بیمیالد میشم

 اصال انتقام بهترین راه
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 اتنا:

 تازگیا انوش و بهداد مشکوک میزدن
 چندباری خواستم برم فروشگاه

 که نزاشتن
 خیلی بهشون شک کرده بودم

 باید یفکری میکردم ویجوری 
 میفهمیدم که دارن چکار میکنن

 انووش خیلی عوض شده بود
 یه ادم عوفی شده بود که هیچ

 به دل نمینشست و هرچی 
 توگوشد نمیکردمیگفتم 

 وداد و هوار راه می انداخت
 منم مج ور بودم سکوت کنم و

 بهد گیرندم
 زندگی خوبی داشتم ولی

 انوش داشت خرابد میکرد
 دلم شور میزد که یه اتفاقایی

 میفته وهیچ خوب نیست ولی درعت نمیکردم به انووش چیزی بگم
 انیسا:
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 حس میکردم کسی تعقی م میکنه
 و امنیت ندارم وقتی

 مرد باالسرم ن اشه همین اتفاقات و
 شایدبدترش سرم بیاد

 پدرم که حال درستی نداشت و
 باید یکی باالسرش باشه

 من فقی خدارو داشتم وقتی نوشین
 فهمید پدرم چه بیماری داره

 سعی کرد خودشو برسونه
 پیشم وبهم کمک کنه پدر و مادر

 نوشین باهام بهترشده بودن
 من دلسوزی نداشتم همراه و

 یار و یاوری نداشتم
 هروقت به این موفوع فکر میکردم

 اشک میریمتم
 سراین فکرکردن ها واشک 

 ریمتن ها سردرد شدید میشدم
 وباهزارمکافات خواب میرفتم تا یکم

 بهتربشم وای فایده نداشت 
 و تا چند روز این سردرد همراهم بود
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 خیلی سمته یه زن بمواد مرد 
 خودش باشه تویه شهر  ریب 

 ر از گرگ پ
 روزگاری پراز نامردی که خیلیا

 به زن مردم چشم دارن
 گرگ هستم و ل اس بره تن کردن

 و دایه عزیزتر از مادر میشن
 عجب زمونه ای شده که نمیشه

 به کسی اعتماد کرد و تنهایی هم
 درددداگونه ای واسه خودشه

 کیارش:
 

 تصمیم گرفتم چند روزی با خودم
 و.بعد برم سراغ انیسا فکرکنم وتصمیم درست بگیرم

 نمیمواستم عجوالنه تصمیم بگیرم
 میمواستم حرفام و فکرام رو  روی هم تلن ارکنم تا بتونم تصمیم

 قیحی بگیرم
 درسته بدون انیسا زندگی سمته 

 ولی اگه ق ول نکنه و منو پس بزنه
 بایدچکارکنم باید چی بگم تا ق ول کنه

 از طرفی دیگه میمواستم
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 بگیرم شایداز نوشین کمک 
 کمکم کرد تا بهد برسم و دوباره

 پیشم باشه
 باید بگم تا از زیر زبون انیسا بکشه

 که بهم عالقه داره یانه 
 شاید دوستم نداره و کسی دیگه رو

 دوست داره و میمواد
 دریان به حامد گفتم و ادرس. 

 خونه نوشین رو دادم
 مک بگیرمتا شمارشو واسم بگیره تا باهاش در.تماس باشم وازش ک

 حامدخیلی اعصابد خورد بود.که
 چرابی خ ررفتم مشهد وبهد چیزی نگفتم و گفت خودشو

 هرچه سریع ترمیرسونه تا بهم کمک کنه
 خداروشکر حامد پیشمه تا بهم کمک

 کنه وهمراهمه و بهم دلگرمی میده
 انیسا:

 
 یه روز که داخل فروشگاه بودم

 ازخونه بهم زنگ زدن
 پاهام خشک شد دیگه خون توبدنم دریانباشنیدن حرف پرستار 
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 نداشت نفس کشیدن سمت شده
 بود به رو به رو خیره شده بودم

 وتکون نمیموردم
 ازحرف پرستارُشکه شده بودم
 خیلی سمت بود خیلی خیلی

 حتی باور وهضم این حرف
 دیگه واقعا تنهای تنها و بی کس شده بودم تو شهر  ریب

 و چیزی نفهمیدمچشمام سیاهی رفت و افتادم زمین 
 

 از زبون راوی:
 

 انیسا از هوش رفته بود واقعا درک
 کردن انیسا سمت بود

 بهداد ویه خانوم دیگه انیسا رو بردن
 بیمارستان

 بهد سرم وصل کردن 
 بازگوشی انیسا زنگ خورد و این ار

 همکار انیسا دواب داد
 پرستار:سالم انیساخانوم چیشد

 یه لحظه
 یم هستممریم:من همکار انیسا مر
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 چی به انیسا گفتین که بی هوش شده
 پرستار:چببببی انیسا خانوم بی هوش شده

 االن کجاهستن
 مریم:بیمارستان چراهول شدی

 اتفاقی افتاده
 پرستار:پدرشون فوت کرده

 مریم:چبببی؟
 وای نه خیلی بد شد اگه انیسا به هوش بیاد وگریه نکنه افسرده میشه

 پرستار:وای نمیدونم چکارکنم
 اینجادنازه افتاده رو دستم چکارکنم

 مریم:دوستی  اشنایی از انیسا رو 
 میشناسی

 پرستار:یه شماره از دوستد رو گوشی خونه هست
 زنگ بزنم بهد؟

 مریم:اره...اره زنگ بزن
 ماهم سعی میکنیم انیسابهترشد

 بیاییم و کمک کنیم
 انیسادو روز بیمارستان بود

 بهداد کارای تشیع دنازه رو 
 م داده بود نوشین بهانجا
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 همراه پدر و مادرش به مشهد اومده
 بودن

 و به اقوام انیسا خ رداده بودن تا
 برای مراسم بیان مشهد

 نمیدونم چرا  درمان سرطان پوست
 فایده نداشت و پدر انیسا ُمرد

مراسببم به خوبی و ابرومندانه بر گذارشببد واما انیسببا دختر قصببه ما همچنان 
 بود اشک نمیریمت و توُشک

 و باورنمیکرد تنها وبی کس شده
 وتواین شهرپرازگرگ های گرسنه کسی رو نداره

 سرپناه و مرد نداره یار و یاور نداره
 انوش وبهداد در تکاپوی نقشه هایی هستند براکی و واسه چی رو.نمیدونم

 امیدوارم برای انیسا ن اشه
 کیارش در حال فکر و کنار اومدن

 باهرمادرا است و
 اماده میکنه واسه روبه رو شدن با هر حرفی و عملیخودشو 

 
 کسی نمیدونه چی میمواد پید بیاد

 وچه روز وروزگاری داره انیسا
 وازاین به بعد واسه هریک از این

 ادم ها چه اتفاقی میفته
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 روزهای تکراری میگزد تا اینکه...
 انیسا بماطر مریضی پدرش مج ور به فروش ماشیند شد

 رو تعییل کرد ودیگه سرکار رفتن 
 توخونه نشسته وفکرمیکنه اشک نمیریزه

 نوشین بماطرخیاطی ومشتری هاش مج ورشد برگرده تهران و.
 نوشین هرچی اسرارمیکرد که

 انیسا همراهد بیاد تهران ق ول نکرد
 

 انیسا:
 

 هنوز باورم نمیشه پدرم فوت کرده
 و من بی کس شدم بهداد همد تماس میگیره و رواعصابمه

 اتفاقی می افتاد تا گریه میکردمکاش 
 تاباورم میشد کسی رو ندارم

 هنوز خستگی ازتنم نرفته
 نتونستم طعم خوشی وخوش متی رو درست وحسابی بکشم

 تنهاکاراین روزهام خیره شدن
 به یه گوشه بودکیارش:

 
 رفتم درخونه انیسا تصمیمم رو
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 گرفته بود وباخودم کنار اومده بودم
 روی باهروخودم رو برای روبه 

 اتفاقی اماده کرده بودم
 درخونه که رسیدم از دیدن پارچه سیاه

 واسم پدر انیسا خشک شدم
 دیگه پاهام دون نداشت انیسا

 تنهاوبی کس شده
 نه....نه....اون هنوزمنو داره

 ولی االن موقعیت خوبی نیست 
 که برم باهاش صح ت کنم 

 حالد خوب نیست وحرفای من
 ناراحتد میکنه

 اش درد ودل کنم وبرم باه
 برم باهاش همدردی کنم

 یانه نمیدونم 
 بزار از نوشین بپرسم

 بانوشین تماس گرفتم و دریان رو
 بهد گفتم واون موقعیت رو

 خوب ندونست گفت بزارم تو خودش
 باشه وباخودش کناربیاد

 منم راهی مسافرخونه شدم 
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 حامدهم همین روزاپیداش میشد
 و بهتر راهنماییم میکنه

 انوش
 

 ازخونه زدم بیرون وسایلی رو
 که الزم داشتم وبرداشتم وگذاشتم 

 توماشین 
 ورفتم سمت خونه بهداد از

 فوت پدر انیسا چندهفته ای  میگذشت
 دلوخونه بهداد ترمز زدم و 

 بهد تک زنگ زدم تا بیاد
 بیرون منتظرنشستم تا بیاد

 یه خورده وسیله دستد بود
 دع ه رو زدم وسایل گذاشت داخلد

 وسوارشدم ورفتیم سمت سوژه
 موردنظر

 دلوخونه ترمز زدیم و  وسایلی که
 الزم داشتیم برداشتیم و از

 دیوارخونه باالرفتیم
 واردخونه شدیم سوژه موردنظر
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 روی کاناپه نشسته بود وپشتد 
 به ما بود اصال متوده حضورما نشد

 حتی تکون نمورد
 دستمالی که اماده کرده بودم

 اوردم و بردمرو ازدی م بیرون 
 سمت دهند و باسرعت دلو

 دهند گذاشتم از هوش که
 رفت دست و دهند رو بستیم
 وانداختیمد تو ماشین و رفتیم

 توبیابون  برهوت
 انداختمد تویه خرابه وپاهاشم بستم

 خودم وبهداد هم ماشین رو دای
 پرت گذاشتیم و 

 بهتربودخودمون هم رفتیم تو یکی از اون اتاق خرابه ها که از بقیه 
 و وسایل گذاشتیم یه گوشه
 اتنا رو فرستادم رفت تهران

 وگفتم کارم تموم بشه بر میگردم
 رفتم که بهد سر بزنم

 به هوش اومده بود و داشت
 دست وپا میزد

 خنده ای وحشیانه سر دادم و
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 توهوا واسه خودم دست  زدم
 باخنده از سر شادی من بهداد اومد داخل و وقتی دیدش

 سمتد ویه لگد زد خندید و رفت
 به کمرش خودشو توهم دمع کرد

 باز باهم خندیدم و هربار بهداد
 تکرار میکرد ومیمندیدم 

 از ذا و اب خ ری ن ود فقی
 کتک میمورد و ما میمندیدم

 با بهداد یه تصمیم شییانی گرفتیم
 وسرشاد بودیم ازاین تصمیم
 با بهداد دست به کار شدیم
 وارد اتاق شدیم تا ما رو دید

 خودشو توهم دمع کرد.خندیدم
 ودکمه های ل اسم باز کردم

 بهداد هم وقتی دید
 دست به کار شدم خندید و
 ل اس های تند رو در اورد

 هردوباهم رفتیم سمتد.
 خودشومیکشید تا دستمون بهد نموره

 بهد حمله کردیم
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 و اون کار شییانی رو باهاش کردیم
 و باهاش هم ا وش شدیم

 ولذت بردیم
 نمیتونست دیغ بزنه صورتد ازاینکه

 قرمز شده بود
 انداختیمد یه گوشه با ل اس های

 پاره دیگه دوون نداشت
 ولی من و بهداد خوشحال و سرزنده

 میمندیدم
 وحتی تواین عمل خ یثانه ازش فیلم و عکس گرفتیم

 تانگاه کنیم وبمندیدم و به
 بقیه نشون بدیم تا همه بشناسند

 کیارش
 

 سا هرچی رفتم دم در خونه انی
 در زدم کسی در باز نکرد

 از دیوار باال رفتم و وارد خونه شدم
 کسی ن ود

 با خودم فکر کردم شاید رفته بیرون
 از خونه اومدم بیرون سوار ماشین 

 شدم همراه حامد کل مشهد
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 رو زیر و رو کردیم ولی خ ری 
 ازش ن ود

 بیمارستان وسردخونه وهر دای 
 که به ذهنمون میرسید  رفتیم
 ولی انگار انیسا اب شده بود

 دیگه داشتم روانی میشدم
 وقرارشد کالنتری مشهد بهمون

 خ ربده
 حامد دید حال روحیم خوب نیست

 سوارماشینم کرد و حرکت کردیم
 حرفی نمیزدم و حتی نپرسیدم

 کجامیریم
 توبیابون برهوت داشتیم میرفتیم

 که یچیزی مثل ماشین به چشمم
 اومد

 وگفتم وایسازدم رو پای حامد 
 ازماشین پیاده شدم

 هرچی حامد صدام زد دواب ندادم
 اونم پشت سرم اومد

 نزدیک ماشین که شدم ماشین رو
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 شناختم همون ماشینی که دلوخونه
 انووش بود

 وی ارهم باهاش اومده بود بوتیک
 باخودم گفتم این اینجا چکار

 میکنه تو بیابون
 برگشتم پشت سرم حامد رو دیدم

 به پلیس خ ربده کیارش:حامد
 اینجایچیزای مشکوکه و من نگرانم

 حامد:باشه داداش تو خونسردی
 خودتوحفظ کن

 گوشی برداشت وزنگ زد پلیس
 حامد:داداش وایسا برم از تو ماشین

 یه چیز واسه دفاع بیارم
 سرم تکون دادم حامد رفت

 وبعداز ده دقیقه برگشت
 نگاه کردم به دستد وگفتم:

 چیزاهم تو ماشیندیه وکیل ازاین 
 داره

 خندیدوگفت:من وکیل خیلی دن الم
 هستندماهم دشمن داریم داداش

 حاال چوب و چاقو که چیزی نیست
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 کیارش:چاقوبده به من
 حامد:نه دست من باشه بهتره

 کیارش:بحث نکن چاقو بده به من
 تو شغلت ایجاب میکنه کسی نکشی

 سرتکون داد وچاقو رو داد دستم
 یم و اروم ارومباهم سرتکون داد

 رفتیم سمت اون خرابه که
 فاصله زیادی با ماشین داشت

 کیارش
 

 رفتم دم در خونه انیسا هرچی 
 در زدم کسی در باز نکرد

 از دیوار باال رفتم و وارد خونه شدم
 کسی ن ود

 با خودم فکر کردم شاید رفته بیرون
 از خونه اومدم بیرون سوار ماشین 

 شدم همراه حامد کل مشهد
 زیر و رو کردیم ولی خ ری  رو

 ازش ن ود
 بیمارستان وسردخونه وهر دای 
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 که به ذهنمون میرسید  رفتیم
 ولی انگار انیسا اب شده بود

 دیگه داشتم روانی میشدم
 وقرارشد کالنتری مشهد بهمون

 خ ربده
 حامد دید حال روحیم خوب نیست

 سوارماشینم کرد و حرکت کردیم
 حرفی نمیزدم و حتی نپرسیدم

 کجامیریم
 توبیابون برهوت داشتیم میرفتیم

 که یچیزی مثل ماشین به چشمم
 اومد

 زدم رو پای حامد وگفتم وایسا
 ازماشین پیاده شدم

 هرچی حامد صدام زد دواب ندادم
 اونم پشت سرم اومد

 نزدیک ماشین که شدم ماشین رو
 شناختم همون ماشینی که دلوخونه

 انووش بود
 بوتیکوی ارهم باهاش اومده بود 

 باخودم گفتم این اینجا چکار
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 میکنه تو بیابون
 برگشتم پشت سرم حامد رو دیدم

 کیارش:حامد به پلیس خ ربده
 اینجایچیزای مشکوکه و من نگرانم

 حامد:باشه داداش تو خونسردی
 خودتوحفظ کن

 گوشی برداشت وزنگ زد پلیس
 حامد:داداش وایسا برم از تو ماشین

 یه چیز واسه دفاع بیارم
 سرم تکون دادم حامد رفت

 وبعداز ده دقیقه برگشت
 نگاه کردم به دستد وگفتم:

 یه وکیل ازاین چیزاهم تو ماشیند
 داره

 خندیدوگفت:من وکیل خیلی دن الم
 هستندماهم دشمن داریم داداش

 حاال چوب و چاقو که چیزی نیست
 کیارش:چاقوبده به من

 حامد:نه دست من باشه بهتره
 بده به من کیارش:بحث نکن چاقو



 253 دیفهم چرا

 تو شغلت ایجاب میکنه کسی نکشی
 سرتکون داد وچاقو رو داد دستم
 باهم سرتکون دادیم و اروم اروم

 رفتیم سمت اون خرابه که
 فاصله زیادی با ماشین داشت

 نزدیک های خرابه شدیم
 صدای خنده های وحشیانه میومد

 ترسیدم 
 بازگوشام تیزکردم ینفرگفت:
 ساسیبه به کیف کردم حال کردم ا

 وخندید
ست که  صدای  انووش پس فیرت و نامرد ه شدم  شنیدم میمئن  صدای که 

 گفت:
 اره رفیق هنوز بااون بدن ظریف

 کارداریم
 وباهم قهقه زدن

 اخم کردم و مشت زدم به دیوار خرابه حامداومد و دلو من وایساد
 دیدم باتعجب و ترس داره نگام 

 میکنه سرم رو به معنی چیور شده
 تکون دادم

 که اب دهند رو با هزار زحمت 
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 قورت داد وگفت:
 حامد:چراقرمز کردی نگاه رگ گردن

 االناست که بترکه
 اینیور نکن کیارش خونسردی
 خودتو حفظ کن وص ور باش

 پلیس ها االناست که برسن
 عص ی شدم یقه حامد گرفتم

 وگفتم:کی میان دیگه هان؟
 اون اشغال ها مشمص نیست

 ابهناموس کیو اوردن تو خر
 اخه....اخه..ب مگه خودشون ناموس

 ندارن
 یقه حامد رها کردم و گفتم: ب مشید
 عص ی که میشم کسی رو نمیشناسم

 من میرم داخل تو همین بیرون
 باش اگه سر وصدای و چیزی شد.بیا داخل

 وی اردیگه به پلیس زنگ بزن
 حامد:نه داداش من نمیزارم تنها

 بری داخل
 هکیارش:داداش من هیچیم نمیش
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 خیالت راحت بهم اعتماد کن
 من نمیتونم بزارم اونا با ناموس

 مردم کاری کنن
 درسته کاری کردن یا هرچیزی

 ولی ازاالن من... من کیارش
 نمیزارم

 حامد سری تکون داد و دستد رو
 زد رو شونه ام وگفت:بهت اعتماد

 دارم موفق باشی
 ل مندزدم ودست حامد که رو شونه ام

 گرفتم و محکمبود رو در دستم 
 فشاردادم حامد هم دستم رامحکمتر

 فشارداد ول مند زد
 چاقو رو تو دستم دابه دا کردم
 و پاورچین پاورچین وارد خرابه

 شدم
 ازگوشه دیوار داخل نگاه کردم
 درست حدس زدم انووش ویه

 نفردیگه توخرابه بودن
 وگوشه خرابه پراز وسایل 

 عجیب و ریب بود
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 دید زدنصدای که اومد باعث شد 
 اطراف رو رها کنم و به صدا گوش بدم

 طرف ناشناس:بریم بیاریمد
 تا بهد ُشک بدیم

 انوش:دستگاه اماده کن و بزن برق
 یهو توسرم درقه زده شد.

 اینا میموان دختره رو ُشک الکترونیکی
 بدن عجب ادمای پست فیرتی

 چکار این دختر بیچاره دارن
 مگه انووش ادم نشده بود

 ز کثافت بازی در میارهچرا داره با
 خودم عقب کشیدم تا ب ینم

 چکار میکنن واون دختر کیه
 تااوردن دختره و اماده کردن دستگاه

 دور خرابه رو دید زدم
 دای واسه رفتن ب اون دای که اون دختر رو قایم میکنن ن ود

 کالفه دست تو موهام کشیدم و
 رفتم سمت اون دیوار که پشتت

 پنهان شده بودم
 رو اوردن دست وپاهاش ودختره 
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 دهند بسته بود
 و روی زمین میکشوندند
 ل اساش پاره و پر خون بود

 سرش ل*خ*ت بود
 گذاشتند رو صندلی و به صندلی

 بستند
 اصال مشمص ن ود کی بود

 پشتد به من بود
 وقتی بهد ُشک میدادن

 من میمردم دل دیدن اینجور
 صحنه ها رو نداشتم

 متحرک بوددختره نا نداشت انگار مرده 
 یه دستی گذاشته شد

 روشونه ام هزار متر پریدم باال
 ودستم رو گذاشتم روی دهنم

 که یوقت صدای ازم در نیاد
 برگشتم وقتی پلیس رو دیدم

 دستم رو از روی دهنم برداشتم
 و گذاشتم رو قل م ونفسی صدا دار

 کشیدم وگفتم:سالم وااای دناب سرهنگ
 منو ترسوندید
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 مردکه نمیترسهدناب سرهنگ:سالم 
 کیارش:تواین موقعیت شایدبترسه
 دناب سرهنگ:خب چی دیدین؟

 کسی رو میشناسین ازاین افراد؟
 کیارش:بله ینفربه اسم انووش

 بایه نفردیگه ویه دختر
 دتاب سرهنگ باتعجب گفت:دختر!!؟؟

 کیارش:بله االن دارن ُشک بهد میدن
 باشینیهو بی سمد رو دلو دهند گرفت وگفت:همگی اماده 

 میموایم وارد بشیم
 کیارش:من میموام باهاتون بیام داخل

 دناب سرهنگ سرش تکون داد 
 پشت سرشون اروم وارد خرابه شدیم

 ازوقتی اون دختر دیدم دلم
 مثل سیر وسرکه میجوشه و استرس 

 دارم
 یواشکی با خودم میگم

 خداکنه انیسای من ن اشه
 که اگه خدایی نکرده باشه

 های خودم انووش رو با دست
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 میکشم
 مردکه عوفی وبی ناموس

 
 

 دناب سرهنگ:شمامحاصره اید دستاتون باال وبموابید رو زمین
 

 ازخنده زیاد متوده مورد مابه خرابه نشده بودن
 

 انوش چرخید وباترس نگاه کرد
 من رو که دید اخم کرد

 یکی از نیروها رفت کنارش و زد
 پشت پاش و افتاد زمین

 وگفتم:فکر نمیکردمرفتم دلوش 
 همچین ادمی باشی

 پوزخندزد وگفت:برو ب ین کیه اون
 دختره

 سریع رفتم سمت دختره
 سرش پایین بود دستم بردم دلو

 وسرش باال اوردم
 وقتی انیسا رو تواون حالت دیدم

 دوری اسم انیسا رو فریاد زدم که حس کردم حنجره ام پاره شده
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 دستام رو صورتم گذاشتم واشک
 ریمتم

 ار زدم وهق هق کردمز
 شونه هام ملرزید این اشغال چه

 بالیی سرش انیسای من اورده
 دستان کسی رو روی بازو هام حس کردم که زمزمه وار بهم دلداری میداد

 ازاین دلداری های الکی عص ی شدم و یورش بردم سمت انوش
 یقه انوش گرفتم ومحکترترین 

 سیلی دنیا رو بهد زدم
 ومی رو بزنمدستم بردم باالکه د

 دستی مانع شد برگشتم وحامد رو دیدم
 سرش داد زدم:دست ول کن

 این اشغال بایدبمیره ن اید زنده باشه
که  پاری  قانون نمیسبب به  کار  یارش توچرا  ندترازمن داد زد:بس کن ک مدبل حا

 پدرش در بیارن و
 به روز سیاه بشینه

 دستم محکم کشیدم ازتو دست حامد
 رو کردم سمت انوش

 وتحدیدوارگفتم:فقی دعاکن...
 فقی دعا کن حالد خوب بشه
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 وگرنه میکشمت زنده ات نمیزارم
 بالی به سرت میارم که مرغ های

 اسمون به حالت زار بزنن
 دوری عص ی وبا تحکم گفتم که

 انووش ترسید وعقب رفت
 پوزخندزدم بماطراین 

 کار یه تف انداختم توصورتد
 ام والنس اومد انیسا رو بردحامدمن رو کشید وبرد سمت ماشین 

 انوش ودوستد هم رفتن
 زندان تا انیسا به هوش بیاد

 و تکلیفشون روشن بشه
 ولی دراصل کارشون خالف بوده و زندان وشالق دارن 

 
 از زبون راوی:

 یک ماه تمام انیسا بیمارستان هست
 ودر بی هوشی به سر می ره

 ظریب هوشید هم پایین هست
 دکترها قیع امید کردن

 
 کیارش از شدت  م و صه دون نداره وچند باری بهد سرم وصل کردم

 انوش وبهداد در زندان به سر می رن
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 وقرارع از طرف قانون شالق بمورن
 اتناازموفوع باخ رشده واومده مشهد تا از  انیسا رفایت بگیره

 نوشین کار وزندگی اش رو رها 
 کرده و بیمارستان پید انیسا هست

 
 متحرک خون تو رگ هاش دریان نداره  همیشه یه گوشهکیارش مرده 

 میشینه وخیره میشه به در اتاق انیسا
 یه روز که کیارش توی حیان

 بیمارستان قدم میزد
 واز سرص ح دلشوره خاصی داشت

 باهیچ کس صح ت نمیکنه
 حامدبهد سرمیزنه وکلی باهاش صح ت میکنه

 کیمیا فهمیده و اومده مشهد
 هوهمد حرفای میزنه ک

کیارش  رو پشببیمون کنه  ولی کیارش نه باهاش حرف میزنه ونه به حرفاش 
 گوش میده

 
 بنظرشما انیسا به هوش میاد؟

 اگه به هوش بیاد چکار میکنه با
 کیارش وبهداد وانوش؟
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 ایا برمیگیره پید کیارش یانه؟

 
 ایا بهدادوانوش رو می مشه یانه؟

 
 کیمیا چه میکند بااین موفوع؟

 
این موفببوع وکاری که انوش کرده کنارمیاد وباهاش زندگی میکنه یانه ایا اتنا با

 طالق میگیره؟
 

 در پارت های بعد اتفاقاتی 
 پید بینی نشده

 پراز هیجان واسترس
 

 پرازنگرانی و.... 
 همون دور که گفتم کیارش از سر

 ص ح استرس ودلشوره داره
 کالفه است قدم میزند

 هرازگاهی نفسی پرصدا میکشد.
 یادستد را مشت میکند به دیوار 

 یاتنه درخت میزند
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 یابه دیوارتکیه میدهد دست در موهاید میکشد اشفته است 
 حالد راهیچ کس نمیداند ودرک نمیکند

 ارام وقدم زنان وارد بیمارستان
 میشود بیمارستان اشفته است هرکس

 به طرفی میدود و چیزی در دست
 دارد

 کیارش نگارنمیشود وبغض میکند
 اسرعت سمت اتاق انیسا میرهب

 می ینه همه دارن واریاخارج میشن
 نگران میشه همه راکنارمیزند

 و وارد میشود
 باصحنه ای رو به رو میشود که

 قل د برای ثانیه ای میایستد انیسا نفسد رفت همراه نفس نکشیدن انیسا
 کیارش هم نفس نمیکشید

 انگارمعجزه رخ داد
 معجزه ای برای حال بی تاب

 ارشکی
 که باز نفس انیسا برگشت وزنده شد

 معجزه شد فریب هوشی انیسا معمولی
 شد
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 کیارش:

 
 خوشحال شدم انیسا زنده شد

 اوردند بمد 
 حامدخوشحال شده بود ورفت شیرینی بگیره

 اما کیمیا خشمگین بود چرا کیمیا با
 انیسادشمنی داره

 اتنا دل تودلد ن ود اومده بود
 واسه رفایت گرفتن

 میمینم که انیسا ولی من
 نمی مشه

 پشت درازشیشه به انیسا نگاه میکردم
 منتظربودم تا انیسا به هوش بیاد

 
 به هوش بیاد تابرم بهد بگم

 دوستد دارم وبازم میموامد
 چندساعتی پشت در نگاه دوختم به

 انیسا
 ازپشت شیشه دیدم انگشت انیسا تکون خورد اول شک کردم

 باز دقیق نگاه کردم که دوباره
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 دستد تکون خورد
 خوشحال و دوان دوان رفتم

 به پرستارگفتم که انگشتد رو
 تکون داده

 دکتروپرستار سریع به اتاق رفتن
 تاانیسا روچک کنن

 منم به همراه اونا وارد اتاق شدم
 وگوشه ای ایستادم

 وقتی پرستار و دکتر بیرون رفتن
 قدم برداشتم وسمت تمت انیسا

 رفتم روی صندلی نشستم
 و ارام دست انیسارو در دستانم 

 گرفتم ونوازش کردم
 اروم اشک از چشمانم ریمت

 خیلی ال ر وبی روح شده بود خانوومم
 خداکنه برگرده پیشم وباز باهام بمونه

 خسته بودم خواب درستی
 نداشتم ارام سرم رو روی دست

 انیسا گذاشتم چشمام رو
 بستم وزود خوابم برد
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 انیسا
 

 کردم چشمام رو اروم باز
 نور اتاق به چشمام خورد سریع

 چشمام بستم
 سرم کج کردم و

 اروم اروم چشمام  باز کردم 
 پلکام بهم زدم تا چشمام عادت کنه

 به روشنایی
 به اطرافم نگاه کردم چیزی رو

 یادم نمیومدم اومدم تکون بمورم
 که هس کردم کسی یا چیزی

 رو دستمه
 چرخیدم باتعجب به اون فرد نگاه

 کردم
 یکم خودم تکون دادم که دیدم

 سرش رو برداشت وبا ل مند بهم نگاه کردوگفت:به هوش اومدی انیسا
 بازباتعجب وچشم های گرد

 نگاهد کردم که خندید وگفت:
 چیشده انیسا چرااینجورنگاه میکنی؟

 لب بازکردم وگفت:من کیم؟
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 اینجاکجاست؟من اینجاچکارمیکنم؟
 توکی هستی؟

 وانی که تول مندش ماسید وبا م فرا
 لحند داشت گفت:خوبی انیسا؟

 منویادت نیست؟نکنه....نکنه فراموشی
 گرفتی

 وکالفه دست توسرش کشید
 سرم تکون دادم وگفتم چیزی یادم

 نیست
 باالتماس گفتم:بهم کمک کن یادم

 بیاد خواهد میکنم
 واشک ریمتم

 دستاش اورد دلوصورتم واشک هام پاک کردوگفت:باشه خانومی توگریه نکن
 همون لحظه درباز شد دکتربه همراه
 پرستار وچندنفرناشناس دیگه اومدن

 داخل
 دکترمن معاینه کرد وخیلی سفارش منو به اون مرد کرد

 وقتی پرستار و دکتر رفتن
 نگاه انداختم به افراد ناشناس

 یاگریه میکردن یا چشماشون خیس وقرمز بود
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 روکردم به اون مرد وگفتم:اینا
 هستند؟کین؟چراتواتاق من 

 کیارش؛
 
 

 دستد روگرفتم وگفتم اسم من کیارش هست
 اشاره کردبه یه خانوم وگفت:اون دوستت نوشین هست

 بازاشاره کردبه یه مردوگفت:ایشون دوست من حامد
 اون خانوم هم اتناهست

 انیسا سرش تکون دادوگفت:
 بهشون بگو برن بیرون میموام

 واسم بگی اینجا چه خ ره
 کیارش:چشم

 ردم طرفشون وگفتم:روم رو ک
 بچه ها برین بیرون انیسا حالد خوب نیست لیفا

 سرشون رو تکون دادن ورفتن بیرون
 روم کردم طرف انیسا وگفتم:خب

 حاالچی واست بگم
 انیسا:هرچی که باعث میشه گذشته ام رو یادم بیاد 

 ل مند زدم دستانم رو بهم مالیدم 
 وشروع کردم به گفتن همه چیز
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 ت وسکوت کرده بوداروم اشک میریم
 صح ت هام که تموم شد تنهاش
 گذاشتم تاباخودش خلوت کمه

 ازاتاق بیرون رفتم
 حامدبه همراه نوشین واتنا اومدن کنارم باچشمانی پراز سوال به من

 خیره شدن 
 لب زدم وگفتم:همه چیزبهد گفتم

 نوشین وسی حرفم پریدوگفت:
 گریه چی...گریه هم کرد؟

 ق الگریه نمیکردباتعجب پرسیدم:مگه 
 نوشین باناراحتی گفت:وقتی پدرش فوت کرد ُشکه شد و 

 گریه نکرد و یه گوشه مینشست و به یه نقیه خیره میشد
 کیارش:خوش متانه گریه کرد اگه گریه نمیکرد دق میکرد واین خوب ن ود

 امیدوارم همه چیز یادش بیاد
 اتنا با لحنی پراز صه گفت:رفایت میده؟

 م:به هیچ ودع نمیزارم رفایت بدهاخم کردم وگفت
 زد زیرگریه وگفت اون اشت اه کرده

 نفهم بوده  لی کرده
 گفتم:یک اردیگه هم اشت اه کرد و انیسا بمشیدش ولی این ار من نمیزارم

 شوهربیشرف تو داشت انیسای منو میکشت میفهمی حاالهم برو
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 برو تاوقتی که انیساخودش تصمیم
 نومبگیره تودادگاه می ینمت خا

 دیگه اینجان ینمت که 
 حرفم رو  خوردم وازکنارش رد شدم

 واز بیمارستان زدم
 همراه حامد رفتم مسافرخونه

 یه دوش گرفتم ویکم به خودم
 رسیدم

 یه دع ه شیرینی وگل گرفتم
 رفتم بیمارستان

 تقه ای به در زدم و  وارد اتاق
 انیسا شدم دراز کشیده بود

 با ورود من سرش چرخوند طرفم و
 ل مند زد گل رو روی میزکنارش

 گذاشتم ودع ه شیرینی رو باز کردم
 و یدونه شیرینی بردم سمت دهن

 انیسا
 باتعجب نگام کرد ل مند زدم وگفتم:

 بمور.نمک گیرنمیشی
 انیسا:بده خودم میمورم

 ابروهام انداختم باالوگفتم:نچ
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 خودم
 ل مندزد ودهند باز کرد شیرینی

 تودهند گذاشتم
 شدمشغول خوردن 

 انیسا:
 

 باتنهاکسی که خوب بودم کیارش بود
 خیلی هوام رو داره وبهم میرسه

 امروز قراره مرخص بشم
 واسم توساک ل اس اورد از اتاق

 رفت بیرون ل اس هام پوشیدم
 وهمراه کیارش از بیمارستان

 زدیم بیرون
 سوارماشین شدیم ورفتیم

 است:دلویه خونه ترمز زد سرم چرخوندم طرفد وگفتم:اینجاکج
 کیارش:خونه خودت

 باترس گفتم:من تنهااینجا نمیمونم
 کیارش:عزیزم من تهران بوتیک دادم دست دوستم باید برم بهد

 سر بزنم دوستت نوشین پیشته
 میرم وزود برمیگردم ازخونه بیرون نیا
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 بادلموری گفتم:میترسم اخه تو 
 تنهاترین کسی هستی که بهت اعتماد دارم میترسم بری و نیایی

 اخم کردوگفت:زود برمیگردم باشه میمین باش
 سرم تکون دادم وکیارش ل مند زد

 ازماشین پیاده شدم ورفتم داخل خونه
 وکیارش هم رفت تهران تا به
 کارهاش رو سر و سامون بده
 تواین دوروز که کیارش ن ود 

 همد بهم زنگ میزد
وتحدیدم چندباری هم خانومی اومد که خودش رو ابجی کیارش معرفی کرد 

کرد که دسببت از سببر کیارش بردارم خودمم نمیدونسببتم معنی حرفاشببو منکه 
 کاری به کیارش ندارم

با کیارش هم گفتم که گفت بیمیال بشببم وکسببی نمیتونه کاری کنه و همیشببه 
 پیشمت
 کیارش:

 
 کارام انجام دادم تصمیم گرفتم برگردم مشهد پید انیسا

 دش بیاد بایدکنارش باشم تا زود گذشته اش رویا
 اما انیسا شایدتواین مدت باخیلی ها

 خوابیده شایدوقتی انووش ورفیقد
 انیسارو بردن اون خرابه بهد دست زدن
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 نمیدونم چکارکنم چه تصمیمی بگیرم
 باید گذشته اش رو یادش بیاد  تا بتونم درست تصمیم بگیرم

 حرکت کردم سمت مشهد
 بگیرم تا توکارای دادگاه وشکایت کمکد کنم وبعدتصمیم

 
رسببیدم مشببهد اول  رفتم خونه انیسببا دلوخونه ترمز زدم ماشببین پارک کردم و 

 کیسه های نایلون رو برداشتم  زنگ رو زدم منتظرشدم تا در رو باز کنه
 چنددقیقه گذشت اما درباز نشد نگران شدم باز زنگ رو زدم اما خ ری از

 انیسا نشد کیسه هارو روی زمین گذاشتم و بهد زنگ زدم
 ومین بوق دواب داد:س

 انیسا:سالم خوبی؟
 کیارش:سالم مرسی توخوبی؟ کجای دو بازکن پشت در هستم

 انیسا:ای وای تو بودی زنگ میزدی وایسا اومدم
 وتلفن قیع کرد

 در به روم باز شد وچهره شاداب انیسا رو دیدم با ل مندازم استق ال کرد
 وکیسه هارو ازم گرفت

 خونه بشمواول ادازه داد من وارد 
 روی م ل نشستم

 انیسا:چی میل داری بیارم بموری؟
 کیارش:هرچی بیاری میمورم
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 ل مندزد و وارد اشپزخونه شد
 ده دقیقه بعد با یه سینی برگشت

 سینی رو میز گذاشت داخل سینی
 شربت وشیرینی وشکالت بود

 شربت برداشتم وخوردم
 لیوان به دست گرفتم وگفتم:

 چرا دربازنمیکردی؟
انیسببا:اول ترس ازاون حادثه باعث شببد در بازنکنم چندباری هم که ابجیتون 

 اومد داد و هوار راه انداخت
 مج ورشدم در بازکنم 

 یه قلپ از شربتم خوردم وگفتم:
 اها پس اینیور

 حاال چی میگفت ابجیم؟
 انیسا:میگفت پام از تو زندگیت بکشم بیرون میگفت ق ال زن وشوهر بودیم

 ا*ن*ت کردم وازاین حرفاومن بهت خ*ی*
 باتعجب گفتم:توچیزی یادت نیومد با زدن این حرفا

 انیساگیج بهم نگاه کردوگفت:نه
 توکمکم کن یادم بیاد شب ها
 کاب*و*س های بدی می ینم

 که ش اهت به حرفای ابجیت داره
 کیارش:خب تعریف کن به زبون
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 بیار شاید یادت اومدم
 لیوان شربتد رو برداشت و یکم خورد 

 منم منتظرنشسته بودم تا لب باز کنه
وبگه که چه خوابایی دیده انیسا:خواب دیدم یه دای تاریک هستم دارم ادمایی 

 اطرافم هستن
 که یهوشگل حیوان مشن

 صداهای عجیب و ریب میشنوم
مثل صدا زدن اسمم ؛ صدای گریه یه نوزاد؛ کسای که نفرین میکنن وناسزا بهم 

 ومیگه چرا...چراباهام اینکار کردیمیگن؛کسی که صدام میزنه 
 ینفرکه شکل گرگ هست بهم حمله میکنه واز خواب میپرم

 ساعت ها اشک میریزم ولی چیزی یادم نمیاد
 میشه تعریف کنی شاید یادم بیاد

 باتاسف سر تکون دادم وگفتم:
 اخه چی بگم 

 انیسا:هرچی که بهم کمک میکنه
 عکس؛خاطره؛حرفی ؛دای وهر

 چیزی
 نم کیارش التماس میکنمخواهد میک

 سرم انداختم پایین وتکون دادم
 یواش به انیسا نگاه کردم که منتظر بود صح ت کنم ودل تو دلد ن ود
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 تابفهمه چه گذشته ای داشته
سببرم بلند کردم به روبه روم خیره شببدم وگفتم:من وتو نزدیک سببه سببال پید 

 ازدواج کردیم
 یه ازدواج وعشق ودوست داشتن

 یمواستمت؛ دوستت داشتم؛عاشقت بودم؛اما تونهیک طرفه من م
 انیسا وسی حرف پریدوگفت:چرا؟

 کیارش:نمیدونم این رو هیچوقت ازت نپرسیدم
هیچی برات کم نذاشبتم همیشبه کاری میکردم که توروعاشبق خودم کنم ولی 

 نشد
 تودلت دای دیگه گیربودکسی دیگه رو دوست داشتی

 باتعجب پرسید:کی؟؟؟
 کیارش:انوش

 ب ومن من کنان گفت: انووش؛اسمد واسه اشنا هستباتعج
 کیارش:تواین دوسال زندگی

 هیچوقت نمواستی بچه داربشیم
 ولی از انوش بچه دار شدی

 میدونی کی فهمیدم بهم خ*ی*ا*ن*ت کردی؟
 انیسابالحن  مگینی گفت:نه

 کیارش:کیمیا تو و انوش رو باهم دیده بود
 دلو  ازمایشگاه اما من باورم نشد

 اومدی خونه کیفت رو گشتم وقتی
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 دیدم بچه ازمن نیست واز کسی دیگه هست اون لحظه مردم
 وخواستم تون اشی دیگه پیشم

 ازخونه بیرونت کردم
 

 مادرا رو کامل بهد گفتم تادای که میدونستم وبقیه بهم گفته بودن
 انیسا فقی اشک ریمت

 ه وبلندشدم وگفتم:من میرم ص ح میام که بریم واسه کارای دادگا
 اینجورچیزا

 سرش بلندکرداشک هاشو پاک کرد وگفت:میموندی؟
 کیارش:نه ممنون میرم

 یه پاکت دادم دستد گفت:این
 چیه؟

 کیارش:نگاه کن بهت کمک میکنه گذشته اتو بیاد بیاری 
 کمک خواستی رو من حساب کن
 سرش رو تکون دادوگفت:ممنونم

سببمت یه مسببافرخونه  ازخونه اومدم بیرون وسببوار ماشببین شببدم وراه افتادم
واردمسببافرخونه شببدم یه اتاق گرفتم وارد اتاق شببدم خودم انداختم رو تمت 

 واینقدر فکرکردم تا خوابم برد
 انیسا
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 وقتی کیارش رفت سر دام نشستم وپاکت رو باز کردم
 پراز عکس بود یکی یکی عکس ها

 رو نگاه کردم با دیدن هر عکس
 سرم گیج میرفت وعرق میکردم

 میلرزید وچیزای دلو چشمام میومد چشمام بستم و دستام رودستام 
 دو طرف سرم گذاشتم وداد زدم ودیغ کشیدم

 خودم رو لوله کردم ازچیزی میترسیدم عرق کرده بودم
 چشمام بستم تابموابم اما خوابم نمی رد

حالم بهترشده بود از روی م ل بلندشدم و ارام به سمت اشپزخانه رفتم یه لیوان 
 و پرش کردم از اب خنک برداشتم

 ویک سره خوردم یکم اب به صورتم زدم و اروم از اشپزخونه اومدم بیرون
 وخودم رو روی م ل انداختم

باخودم فکرکردم اگه چیزی یادم نیاد شبباید دادگاه حق رو به من نده و بگه این 
شته رو  سعی کنم همه چیز وحتی کارای که باهام کرده تو گذ ست باید  دیوونه ا

 م بیادیاد
 باز عکس ها رو به دست گرفتم و یکی یکی نگاه کردم تا خود ص ح

به عکس ها خیره شببدم وبا دیدن هرعکس چیزی در ذهنم درقه میزد واشببک 
 میریمتم

 کم کم انگار داشت چیزی یادم میومد
 چراوقتی فهمیدم فراموشی دارم هیچ عکس والعملی انجام ندادم چرا

 نج ص ح خوابم برداینقدر فکر کردم که  ساعتای پ
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سرم مرتب  شالم رو روی  شتناک و مکرر زنگ از خواب پریدم  صدای وح با 
 کردم چشمام رو ماساژ دادم و

 وارد حیان شدم صدا زدم 
 انیسا:کیه؟

 صدای اشناگفت:منم کیارش باز
 چی شده در رو باز نمیکنی

 خجالت کشیدم که در رو باز کنم
 باز صداش شنیدم:

 کیارش:خوابت برد؟
 سریع گفتم:نه...نه

 االن میام
 سریع دستی به روم کشیدم و رفتم

 سمت در و در رو باز کردم
کیارش بااخم داشببت بهم نگاه میکرد سببرم انداختم پایین و از دلوی در کنار 

 رفتم تا بیاد داخل
 وارد حیان که شد در رو بستم

 سرم پایین بود دستی اومد زیر 
 نتونستم تو چشماش نگاه کنمچانه ام و سرم رو بلند کرد 

 کیارش:چرابهم نگاه نمیکنی؟
 انیسا:نمیتونم
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 شونه ای باالانداخت و وارد خونه شد منم پشت سرش واردخونه شدم
 روی م ل نشست وگفت: اماده شو

 میریم واسه کارها
 انیسا:چیزی نمیموری بیارم

 کیارش:نه
 چرارو میز دمع نکردی اتفاقی افتاده

 م وگفتم:نهشونه ای باالانداخت
 مشغول دیدن عکس ها شدم

 وخوابم برد
 میرم اماده بشم

 کیارش سری تکون دادو من
سیدم چرا در یکی از اتاق  سی نپر شدم ل اس هام عوض کردم چراازک وارد اتاق 

 ها قفله باید 
وقتی برگشتم در رو هر دور شده باز کنم وب ینم چی داخلشه شاید کمکی بهم 

 ادم اومدکرد و زودتر همه چیز رو ی
 ازاتاق بیرون اومدم وگفتم: من

 اماده ام میتونیم بریم
 کیارش سری تکون داد و دلوتر

 از من به راه افتادسوارماشین شدیم و راه افتادیم سمت کالنتری
 وارد کالنتری شدیم رفتیم اتاق

 ریئد واز انوش و دوستد
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 شکایت کردم
 بریم دادگاه ازق ل تو زندان بودن منتظرمن بودن تا شکایت کنم تا

 تا تکلیفشون مشمص بشه
 تاریخ وساعت روز دادگاه بهمون گفتن از کالنتری که بیرون اومدم

 دیدم زنی گریون دستم رو گرفت وگفت:انیسا انوش رو ب مد
 توروخدا ب مد اون اشت اه کرده

 بماطرمن بماطربچه تو شکمم انوش رو ب مد نزار بچه ام بی پدر بزرگ بشه
شک  شمای پرا شما رو باچ شوهر  شیدمن نمیتونم  بهد نگاه کردم وگفتم:ب م

 ب مشم
 رو کردم به کیارش که بال مند داشت بهم نگاه میکرد

 سرم چرخوندم وبه اون زن نگاه کردم وگفتم:بنظرم شما اتنا باشی
 درسته؟

 سرش رو تکون داد
 ادامه دادم:من یک ار شوهرت رو بمشیدم دیگه نمیتونم ازش بگذرم

 پید من نیاد وخواهشا دیگه 
 التماس نکنید

 وسریع از کنارش رد شدم
 و سوار ماشین شدم

 رو کردم به کیارش وگفتم:میشه
 بریم یجای تا حال و هوام عوض بشه و باهات صح ت کنم
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 کیارش سرتکون داد وماشین روشن کرد
 تو راه کسی حرف نزد منم به اتنا و

 بچه تو شکمد فکر میکردم
 بودم وسرم به شیشه تکه داده 

بیرون رو نگاه میکردم دلم برای بچه و مادربچه سببوخت اما دلم برای انوش 
 نسوخت اون حقشه که بمیره ادم پست فیرت وکثیف

 ماشین وایساد سرم رو از شیشه
 ددا کردم و به کیارش نگاه کردم
 ل مندزدوگفت:رسیدیم پیاده شو

 سری تکون دادم و پیاده شدم
 دیه دای پراز سمره و ابشار بو

 درخت وس زه هم داشت
همرا کیارش به راه افتادم به دای رسببیدم پر از اب به باال نگاه کردم ابشببار از 

 اون باال میریمت پایین وبرق میزد  گفتم:میشه همینجابشینیم
 کیارش:اره حتما

 نشستیم و دستم رو توی اب کردم
 اب خیلی خنک بود وخنکی اب 

 ومن لذت بردمبه قل م و تک تک اعضای بدنم وارد شد 
 نفسی صدا دار کشیدم ودستم رو توی اب تکون میدادم یا

 پراز اب میکردم دستم رو و باز اب ها رو
 میریمتم
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 کیارش:خب چی میمواستی بهم بگی سراسیمه نشستم تا بشنوم حرفاتو
 بهد نگاه کردم وگفتم:اره

 حرفای که گذشته رو بیادم اورده 
 اون عکس ها خیلی بهم کمک کرد

 م یچیز هایی رو به خاطر بیارمتونست
 اینکه دختری داشتم به اسم عسل

 خ*ی*ا*ن*تی که کردم بهت
 ولی هنوز نا مفهمون واسم

 باز زمان میموام تا یادم بیاد
 فقی یچیزی

 سکوت کردم وقتی کیارش با
 سکوت من موادعه شد گفت:

 کیارش:فقی چی؟؟
 چیزی شده؟ 

 باترس گفتم:میترسم بگم
 ی و بریمیترسم بگم و بزار

 میدونی کیارش من دوستت دارم
 وبه اشت اه خودم پی بردم

 سمتی های زیادی کشیدم و
 تاوان پس دادم
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 کیارش با حالت خاصی گفت:بگو ب ینم چی میموای بگی
سکوت گرفته  فه  شک نریمتم و رو سا:وقتی پدرم فوت کرد حتی یه قیره ا انی

 بودم وبه یه نقیه خیره شده بودم
 بهم هیچی ندادن بمورم بهم ُشک وارد کردنوقتی منو دزدیدن 

 کتکم زدم وحتی...به زور بهم
 ت*ج*ا*و*زکردن نتونستم مانع بشم

 خواستم بگم بهت تا فکر نکنی خودم تن به این خواسته دادم
 به ارواح خاک پدرومادرم تن به هیچ خواسته ای ندادم و وقتی انوش

 رفت حتی دیگه کاربه کسی نداشتم
 و دست ع رت شد واسم 

 من پشیمون شدم وهنوزم دوستت دارم
 وقتی انوش رفت قدر تو رو دونستم وفهمیدم بدکاری کردم ولقد زدم

 به بمت و زندگی خودم
 تصمیم باخودته میتونی 

 بمونی و کمکم کنی هم گذشته رو بیشتر یادم بیاد هم واسه شکایت تنها ن اشم
 ه تصمیم با خودتهیامیتونی بری و تنهاباشم مثل همیش

 بلندشدم و راه افتادم  حتی منتظر
 هیچ حرفی نشدم 

 قدم زدم حالم که بهترشد
 یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه

 در رو باز کردم و خودم انداختم رو م ل
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 یه لحظه چشمم خورد به در قفل شده
 بلندشدم ورفتم سمت در

 ده نداشتدستگیره در رو گرفتم و تکون دادم  باز نشد لگد زدم فای
 رفتم عقب فاصله زیادی با در داشتم

 دویدم سمت در پام رو محکم کوبیدم به در و باز شد
 وارد اتاق شدم پر از عکس بود 

 و وسایلی که چیده شده بود و پراز خاک بود
 یه قاب عکس برداشتم دستم رو روی قاب کشیدم تا خاکد پاک بشه

 عکس من در کنار کیارش بود
 ود باعکس دیگه ای هم ب

 پدر ومادرم با عسل با کیمیا و.....
 نشستم رو تمت و بادقت نگاه کردم

 اتاق بابام چقدر خاک گرفته بود
 چرا پس چرا درش قفل بود

 یادمه در رو قفل نمیکردم هیچ وقت
 شاید کار نوشین یا کس دیگه ای باشه

 
 

 چندروزی گذشته خ ری از کیارش نشد منم بی خیال شدم
 وال وم و تمرکز و فکربادیدن عکس ها 



 287 دیفهم چرا

 همه چیز یادم اومد
 شب و روز گریه کردم واسه حماقتم واسه تنهایم وبی کسیم واسه اوارگیم

 اونم توشهر  ریب
 ولی چه فایده پشیمونی سود نداشت

 ودیگه کار از کار گذشته بود
 

 ص ح روز دادگاه ل اس پوشیدم
 زنگ زدم اژاند 

 توی حیان منتظرشدم تا بیاد
 ق وزنگ در از دا بلند شدم و ازخونه زدم بیرونباصدای بو

 سوار شدم و ادرس رو دادم
 کیارش:

 
 باورم نمیشه که باز دست به تن انیسا زدن  اخه من چکارکنم

 اصال میتونم با همچین زنی زندگی.کنم وباز تشکیل خانواده بدم
 ازکجا معلوم خ*ی*ا*ن*ت نکنه باز بهد

 اعتمادکنم و اونم سو استفاده کنه
 کالفه و سرگردون بودم حتی 

 بهد سرنزدم وامروز که دادگاه داشت نرفتم
 تکلیفم با خودم مشمص نیست 

 نمیدونم چکارکنم سرگردونم 
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 من عاشقد بودم
 نمیدونم حاالهم عاشقد هستم یانه

 بایدامتحاند کنم باید بفهمم من ن اشم وتنهاش بزارم چکار میکنه
 بازم به کسی رو میزنه یا

 پس زندگید برمیاد و روی پای خودش وای میسه نه خودش از
 انیسا:

 
 اژانس دلوی دادگاه نگه داشت کرایه حساب کردم و پیاده شدم

 بادلشوره وارد دادگاه شدم
 تنهابودم وکسی همرام ن ود و

 این موفوع نگرانم میکرد
 توی راه رو منتظربودم تا اسم و شماره پرونده رو صدابزنه تا وارد بشیم

 ز دور دیدم که به سمتم میومداتنا رو ا
 چرخیدم وپشت بهد کردم 

 صداش توگوشم پیچید
 اتنا:انیسا دان هرکسی دوست داری انوش ب مد  ارواح خاک

 باشنیدن  تنها همین دو کلمه چرخیدم و سیلی محکمی بهد زدم و
صدام بود گفتم:  شاره ام رو تحدید وار تکون دادم و با تحکمی که تو  شت ا انگ

 نمی مشم ونمیگذرم از کارش یک ارگفتم
 باز تکرار کردی و قسم خوردی اونم ارواح خاک عزیزانم ب ین اتنا
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دیگه ن ینم دور و بر من میچرخی و زر زر میکنی دیگه اون انیسبببا نیسببتم که 
 دلسوز ودل رحم باشم

 صدای اومد که اسم متهم ها وشاکی  روصدازد وفراخواند به پید قافی
 وارد شدم با اخم رو ازش گرفتم و

ستد بود همراه بهدادو  ستم طرف دیگر من وکیل انوش و دو ش صندلی ن روی 
 انووش و اتنا

 در زده شد سرباز در رو باز کرد
 کیارش و دوستد رو دیدم ل مند کمرنگی زدم

 سرباز:اقای قافی شاهدین خانوم هستن
 قافی:میتونن وارد بشن

 اومدم و چندفاصله صندلی با من نشستن
 قافی شروع کرد به صح ت و  براساس ماده اورد تارسیدبه 

 قافی:شاهدین خانوم چیزای رو
 که دیدن رو بیان کنید

 اول کیارش ایستاد وشروع کرد به صح ت کردن
 انوش وبهداد سرشون رو انداختن پایین  واتنا اشک میریمت

 مادرایی رو که دیده بود تعریف کرد ونشست 
 وع کرد حرف زدنوکیل انوش بلند شد و شر 

 وکیل:اقای قافی  من ازشما تقافی عفو و بمشد دارم
 میدونم خانوم هم شکایتشون پس میگیرن

 سریع بلندشدم وگفتم:نه اقای قافی من شکایتم رو پس نمیگیرم
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 این اقایون بادون من بازی کردن
 قافی:خب شماتعریف کنید

 رو بازگو کردم مادرای خرابه رو تادای یادم بود و کیارش بهم گفته بود
 حامدهم شهادت داد

 اتنا هرچند دقیقه التماس میکرد و
 وکیلشون تقافای عفو میکرد
 چون کاری ازش بر نمیومد و

 حتی دناب سرهنگ هم دیده بود و شهادت داده بود
 به دای حساس رسید

 دای سرنوشت ساز ومشمص شدن همه چیز
 قافی میمواست حکم رو بده

 نستم مندل تو دلم ن ود ولی  میدو
 برنده این پرونده میشم

 دلم میمواست هرچه زودتو بدونم
 حکمشون چیه

 قافی:اقای صالحی و اقای به ودی حکم اعدام
 

 اتنا شروع کرد به زده زدن و التماس کردن
 بهدادوانوش کالفه بودن وبا وکیل بحث میکردن

 قافی:سکوت لیفا سکوت
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 خسته ن اشیدتاریخ ادرای حکم رو بهتون میگم پایان دلسه 
 کیارش بهم نگاه کرد یه نگاه خاص

 حتی معنی نگاهشو نفهمیدم
 همراه حامد رفتن بیرون

 منم به راه افتادم توفکربودم
خه ارزش  به مرگ شبببد.ا که اخرش منجر  کاری کرد  که چرا انوش همچین 

 داشت بااین کار چیزی بهد نرسید حتی باعث مرگد شد
 ازدلوشون رد شدم که دستم

 کشیده شد 
 اتنابا چشمای پراز اشک نگاهم کرد وگفت:تورو خدا التماس میکنم 

 کلفتیت میکنم پات میب*و*سم 
 توروبه خدای که میپرستی ب مشد بماطر بچه توشکمم ب مشد

 اومد که پام بب*و*سه سریع پام کشیدم و 
 از کنارش رد شد

دن رحتی پشبببت سببرم نگاه نکردم دیگه برام مهم ن ود بدترین کار رو باهام ک
 نمی مشم

 یک اربمشیدم کافیه کاش اون بار
 هم نمی مشیدم تا این اتفاق نیفته

 تصمیم گرفتم تا ادرای حکم مشهد باشم و بعدش برم تهران
 اونجاکاری راه بندازم وخودم سرگرم کنم همه دار وندار من فقی خونه بود

 گوشیم زنگ خورد بدون اینکه به صفحه نگاه کنم دکمه اتصال زدم 
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 ا:سالم بفرماییدانیس
 سالم انیسا منم نوشین خوبی

 باذوق گفتم:سالم بی معرفت خوبم توچیوری
 نوشین:خوبم عزیزم

 چه خ را چکارکردی باانوش و دوستد
 انیسا:امروز دادگاه بود حکمشون دادن

 نوشین:ددی چی حکم دادن
 نفسی صدا دارکشیدم و گفتم:اعدام

 نوشین: دروغ میگی
 انیسا:نه بمداددی گفتم

عدام  بایی وت*ج*ا*و*ز ا یدونی حکم ادم ر که م نوشببین:حقشببونه خودت 
 هست

 بزاربمیرن اینجور ادمای کثیفی
 حاالبیمیال خودت خوبی کی میایی دلم برات لک زده بی معرفت

 انیسا:حکم رو که ادراکنم خونه رو میفروشم ومیام تهران
 فقی نوشین اگه تونستی یه کار درست ودرمون واسم پیداکن

 :باشه عزیزم حتمانوشین
 انیسا:مزاحمت ن اشم برو به کارات برس

 نوشین:مراحمی  عزیزم فعالخداحافظ
 انیسا:سالم برسون خداحافظ گلم
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نا  حال ات عدام و  به روز ا قدم زدم و  نا  یابو یل تو خ تلفن قیع کردم و بی دل
 فکرکردم

 چندروزی از  روز دادگاه گذشت
 دلوی تلوزیون مشغول دیدن

 گوشیم زنگ خوردفیلم بودم که 
 دواب دادم

 انیسا:سالم بفرمایید
 +سالم خانوم فردا رأس ساعت

 ص ح حکم ادرامیشه ۷
 انیسا:ممنون که خ ردادین خدانگهدار

 +خداحافظ شما
 استرس داشتم چیور میتونم مرگ دو نفر رو ب ینم 

 اما اوناچیور تونستن منو عذاب بدن
 کالتوفکربودم چندباری اتنا زنگ زد

 کرد اما دواب من فقی نه بودوالتماس 
 خونه رو واسه فروش گذاشته بودم

 وسایلی که الزم نداشتم رو داخل کارتون گذاشتم تا
 حدودی وسایلم رو دمع کرده بودم

 از کیارش خ ری ن ود دیگه
 میمین شدم که منونمیمواد و دوستم نداره حق داره من زن خوبی براش ن ودم

 برداشتم باصدای راننده سرم از روی شیشه 
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 راننده:خانوم رسیدیم
 کرایه حساب کردم و پیاده شدم

 رفتم دلو وبه سربازگفتم:من خانوم صادقی هستم
 سرباز:بفرمایید داخل

 دربزرگ اهنی رو باز کرد محوطه
 تاریکی بود وارد شدم

 راهرو رو ادامه دادم رسیدم به یه
 در اهنی کوچک سرباز در باز کرد

 وارد شدم 
 ایستاده بودنتعدادی زن ومرد 

 با ورود من هجوم اوردن طرفم
 رفتم عقب وگفتم:چیه؟چیزی شده؟

 یه زن میان سال باچشمانی
اشببک الودگفت:خانوم صببادقی التماس میکنم پسببرم بهداد ب مشببی اون گول 

 خورده اشت اه کرده التماس میکنم توروبمدا
 حرفی نزدم یکی یکی التماس میکردن امامن فقی سکوت کرده بودم

 اهنی باصدای وحشتناک باز شددر 
 انوش وبهداد همراه دو سرباز وارد شدن

 دناب سرهنگ هم وارد شد
 انوش وبهداد در دایگاه گذاشتن
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 همه گریه میکردن و زده میزدن
 انوش باالتماس همراه نفرت  نگام میکرد همینیور بهداد

 امامن باخشم نگاهد میکردم
 هاشوناخم کرده بودم و زل زده بودم تو چشم 

 دناب سرهنگ متن حکم رو خوند
 اول بهداد صندلی رواز زیرپاش

 کشیدن تکون میمورد
 وخانوادش زده زدن 

 چشمام بستم  نمیتونستم رو پا وایسم
 عقب رفتم و تکیه دادم به دیوار

 کسی دم گوشم گفت:حالت خوبه؟
چشببمام بازکردم بادیدند تعجب کردم  چرا اومده بود اینجا؟کی اومد که من 

 دیدمد؟چراحالم رو پرسید؟ن
 سرم تکون دادم

 صداپیچید:ادرای حکم نفردوم
 اول به چشمای انوش بعدش اتنا نگاه کردم 

خدا  ماس میکنم تورو  فت:الت مانتوام رو گرفت وگ پایین  مد  به سببمتم او نا  ات
 توروبه دان عزیزانت ب مشد

  لی کرده دلت بماطربچه ام رحم بیاد
 چیوربی پدر بزرگ بشه

 ن دادم وچشمام بستمسرم تکو
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 خودش انداخت رو پاهام کسی اومد بلندش کرد و برد
 به انوش نگاه کردم یهوصندلی رو

 از زیرپاش کشیدن 
 دیگه وا رفتم حال نداشتم سریع از اون محیی اومدم بیرون

 توی خیابون وایسادم نفس کشیدم وصدا دار نفسم رو بیرون دادم
 یدونه شکالت برداشتم و خوردمداشت حالم بهم میمورد از داخل کیفم 

 فشارم افتاده بود 
 اون صحنه ها دلوچشمام رژه رفتن

 وباعث شداروم اشک بریزم
 قدم زدم تاحالم بهتربشه بعدش ماشین بگیرم وبرم خونه

پشببت سببرم نگاه کردم دیدم وایسبباده و داره نگاهم میکنه کالفه دسببت کشببید 
 توموهاش دستد دراز کرد

 و انداخت پاییناما باز کالفه دستد ر
 منم چرخیدم و به راهم ادامه دادم

 خیلی قدم زدم تاحالم بهتر شد 
 و اروم شدم به اژانس زنگ زدم

 وادرس رو دادم 
 خودمم به راه ادامه دادم

 دقیقه بعد اژانس اومد۱۵
 گفت:کجامیریدخانوم
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 گفتم:نمیدونم لیفا فقی برید
 گفت:چشم

 سرم به شیشه تکیه دادم 
 تواون حال دید یهوچراوقتی منو 

 چهره اش نگران شد
 وباز اخم کرد یا وقتی وسی

خیابون وایسباده بودکالفه وسبرگردون بود چی میمواسبت بگه که از گفتن اون 
 حرف پشیمون شد

 کیارش:
 

 بهم زنگ زدن که برم دو دل بودم نمیدونستم برم یانه
 رفتن من چه فایده داشت

 اما یادم افتادنمیتونستم اون صحنه های دلمراش ب ینم 
 که اون نمیتونخ تنهابره وحالد بد میشه وکسی همراهد نیست

 میدونستم بادیدن صحنه ها فشارش میفته و ازحال میره
 دقیقه نود تصمیم گرفتم برم

شکی زده  سرتا پا م شت که دلوخونه بود تیپ  به حامدزنگ زدم پنج دقیقه نگذ
 بودم تایکم بتونیم همدردی کنیم

 ون رسونیدم و وارد شدیمباسرعت نور خودم
 انیسا یه گوشه وایساده بود و به انوش وبهداد خیره بود

 من وحامد دم در ایستاده بودیم
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 وقتی صندلی رواز زیر پای بهداد کشیدن رنگ از رخسار انیسا رفت 
 دیدم داره عقب عقب قدم بر میداره
 دستد به دیوار زد وچشماش بست

 سریع رفتم طرفد
 خوبه؟ دم گوشد گفتم:حالت
 بادیدن من تعجب کرد

 سرتکون داد
 حکم دوم ادراشد انیسا بادیدن

 اون صحنه سریع محوطه رو ترک کرد
 پشت سرش رفتم

 وسی خیابون ایستاده بود
 دست کرد توکیفد یچیزی برداشت وخورد

 نگران شدم نکنه مریضی خاصی داره یا...نمیدونم دلم شور زد
 دیدم راه افتاد

 ادمرفتم وسی خیابون ایست
 میمواستم حرفی بهد بزنم

 حالد بپرسم 
 بگم میموام چکارکنم کالفه دستم کشیدم توموهام

 دیدم وایساده و داره بهم نگاه میکنه
 دستم دراز کردم تا صداش بزنم تا بهد بگم
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 اما نتونستم دستم انداختم پایین
 سرگردون و حیرون بودم تکلیفم 

 نامشمص بود
 چرخیدو به راهد ادامه داد

 دصدام زد و رفتم طرفدحام
 رفتم سمت حامد

 حامد:چیشد نگفتی بهد؟
 کیارش:نه نتونستم 

 حامدکالفه گفت:اخه چرا؟
 باناراحتی سری تکون دادم وگفتم: نمیدونم حامد

 حامددستد گذاشت رو شونه ام و گفت:بیابشین بریم  صه نمور
 درست میشه

 نفسی صدادارکشیدم و به سمت ماشین رفتم
 فردا برگردم تهرانتصمیم گرفتم 

 کیمیا سرمادرای انیسا قهرکرده بود
 بایدمیرفتم واسه اشتی

 وخودم مشغول به کار میکردم
 تابه موقع حرفای دلم به انیسا بزنم
 حامدماشین روشن کرد و راه افتاد

 باهم رفتیم مسافرخونه
 یه دوش گرفتم واز بیرون ناهار سفارش دادم
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 زدیمباحامدناهارمون که خوردیم یه چرت 
 ساعت های شد عصر تصمیم گرفتیم بریم خرید

من یچیزی واسببه خواهرزاده ام و.ابجیم وخسببروبگیرم که از دلشببون در بیارم 
 تاباهام اشتی کنن

 وبتونم ممشون واسه تصمیمی که گرفتم بزنم
 یه شلوارمشکی پوشیدم به همراه پیراهن سفید موهام شونه زدم وبا

 اتکالن یه دوش اساسی گرفتم
 د:اوه چه خ رته کیارش میموای بری عروسی مگهحام

 خندیدم وگفتم:نه؛مگه بده میموام
 خوش بو باشم

 حامد:ن مدا؛ولی میدزدنت ازمن گفتن
 باهم زدیم زیرخنده

 کفد های مشکی ام رو پوشیدم واز مسافرخونه زدیم بیرون
 باحامدرفتیم چندتا پاساژ  

 اعروسک نازوبزرگ خریدمویه سرم رفتیم بازار واسه خواهرزاده گلم چندت
 واسه ابجیم گردن ند ظریف خریدم

 که به شکل گل وقلب بود
 واسه خسرو هم ساعت اسپورت شیک خریدم

 حامدهم یه خورده وسیله خرید
 حامدرو صدا زدم
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 کیارش:حامد؟
 حامدسرش چرخوندطرفم وگفت:

 حامد:دانم داداش
 به حالت متفکرگفتم:بریم یه رستوران

 مهمون من چیوره؟
 حامد:اووووم؛باشه بزن بریم

 سوارماشین شدیم وسایل گذاشتیم دع ه عقب
 حامد:خب کجابریم بنظرت؟

 کیارش:بریم یه سیج دیگر بزنیم به بدن
 حامدخندیدوگفت:ایول داداش

 پایه همین کاراتم 
 باهم رفتیم تویه باغ خیلی قشنگ بود پراز درخت و کل ه چوبی وتمت

 رگوسی اون باغ یه ابشارمصنوعی بز
 بود با فواره های دالب
  ذامون سفارش دادیم

 یه دل سیرخوردیم ودلی از عذا در اوردیم
 ساعت نزدیک ده بود به پیشنهاد

 حامد یه قلیون سفارش دادیم به همراه چای
 وای قلیونی بودا دود میداد چه دودی

 مثل دود کارخونه
 خواستم امروز رو به همراه گذشته
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 دود کنم بره هوا
 میرم تهران یه زندگی نوازفرداکه 

 وتازه رو شروع کنم
 ساعت یازده بود که رفتیم مسافرخونه

 وراحت خوابیدیم که فردا حرکت کنیم به سوی تهران
 
 

 انیسا:
 

 بی دلیل توخیابونا بودم سرم تکیه داده به شیشه ماشین
 نمیدونم چم شده بود سرم رواز

 حساب کردمشیشه دداکردم به تاکسی ادرس رو دادم وپولد رو 
 دلوی خونه پیداشدم کلید از داخل

 کیفم برداشتم ودر باز کردم
 وارخونه شدم ل اسام عوض کردم
 یه چیزحافری خوردم و خوابیدم

صمیم گرفتم به اتفاقی که امروز  شدم یه دوش گرفتم ت ساعت پنج بود که بیدار
 ص ح افتادفکرنکنم

 یه مانتوپوشیدم وشالم سرم کردم
 ون یه خورده رفتم مغازه سرخیاب
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 خرت وپرت گرفتم وبرگشتم خونه
 ه*و*س الزانیاکرده بودم دست به

 کارشدم و واسه خودم الزانیا درست کردم
 ق ل شام خوردنم یکم خرت وپرت خوردم ساعت ده شب شامم خودم

شحالی کردم  سه خودم خو شدم وا شغول خوردن میوه و خوراکی  شم م وبعد
 دیگه  م دنیا خوردن الکی بود

 وش باشم و صه نمورم که هیچ فایده ای نداشتبایدخ
 ساعت دوازده شب تن خسته ام رو مهمون رخت خواب کردم وخوابیدم

 کیارش:
 

 ص ح ساعت نه حرکت کردیم سمت تهران
 اخرای شب بود رسیدیم

 ازحامد تشکرکردم و رفتم داخل 
 خونه ام سریع به تمت خواب پناه بردم وخوابیدم

 یکص ح ساعتای هفت رفتم بوت
 نزدیک های ظهرزنگ زدم به کیمیا
 چندباری زنگ زدم که دواب نداد

 ناامید شدم داشتم با ل اسا ور میرفتم
 که دیدم کیمیا زنگ زد سریع دواب دادم

 کیارش:سالم ابجی چرادواب نمیدی؟نگران شدم بمدا
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فت:پید دخترم بودم الزم نکرده نگران من  کاری گ بالحن دلمور و طل  یا کیم
 تونگران انیسا خانوم باشباشی 

باش اگه  باش بفکر دل برادرت  کیارش:کیمیا توروخدا بس کن یکم بفکرمن 
 من برات مهمم بماطرمن با موفوع کناربیا

 شب میام خونتون
یارش دواب من منفی هسبببت و  یه ولی ک فت چ تاب ینم حر یا  باش ب یا: کیم

 ممالفم باانیسا این رو بدون
 کیارش:باشه...باشه عص ی نشو

 من شب میام فعال بای
 کیمیا:منتظرم خداحافظ

 
 تلفن قیع کردم هیچ دوره نمیشد این کیمیا رو رافی کرد خیلی 

 یه دنده وکله شق هست
 داشتم باخودم حرف میزدم که باز

 گوشیم زنگ خورد این بار حامد بود
 کیارش:به به داداش خودم خوبی؟

 صح ت کنمحامدبالحنی ناراحت وپر م گفت: داداش باید باهات 
 بانگرانی گفتم :  چیشده داداش؟

 اتفاقی افتاده؟کسی طورید شده؟
 حامد:نه....نه... فقی میموام کمکم کنی
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 میتونی داداش؟
 کیارش:اره..اره حتما کی ب ینمت؟

 حامد:عصرمیام بوتیک
 کیارش:قدمت روی چشم بیا منتظرم

 حامد:فدات مزاحم نمیشم فعال
 الکیارش:قربانت مراحمی می ینمت فع

 تلفن قیع کردم نمیدونم این
 حامد چه مرگد شده بود اینکه اینیور ن ود وهیچوقت اینجور ندیده بودمد

 خدابمیرکنه
 انیسا:

 
 ص ح ساعت های نه بود بیدار شدم

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد
 دواب دادم:

 انیسا:سالم بفرمایید؟
 +سالم از بنگاهی زنگ میزنم 
 اقای قاسمی منتظرشماهستن

 اوه یادم رفته بود که باید برم بنگاه واسه فروش خونه سریع گفتماوه 
 انیسا:تاده دقیقه دیگه اونجام

 هول هولکی ل اس پوشیدم و یدونه سیب گرفتم دستم ودندون زدم
 تافعف نکنم سریع خودم رسوندم به



wWw.Roman4u.iR  306 

 

 بنگاهی واردشدم وبعداز سالم و علیک
 سیدیم سندبه نامیه خورده سرقیمت بحث کردیم تا اینکه به توافق ر

 اقای قاسمی زدم و چک رو گرفتم
 مهلت گرفتم تاظهرخونه رو خالی کنم

 رفتم بانک چک پول کردم ویه ماشین گرفتم وسایلم ریمتم 
 داخل ماشین وحرکت کردم سمت تهران

 گوشیم برداشتم وبه نوشین زنگ زدم
 نوشین:سالم خانوم خوبی عجب یادما کردی؟

 شماخندیدم وگفتم:سالم عجب از
 دارم میام تهران ب ین میتونی یه خونه نقلی تا امشب پیداکنی واسم

نوشببین:مثل همیشببه زحمت واسببم تراشببیدی ؛چشببم پیدامیکنم درحد عالی 
 باقیمت کم؛راستی تو یه شرکت هم واست کارپیداکردم منشی میمواد

 زنگ میزنم میگم که فرداص ح میری واسه صح ت
شه مزا شین همی شرمنده ام نو سا: شم واقعا ممنونم امیدوارم بتونم انی حمت می

 د ران کنم/اره اگه زحمتی نیست زنگ بزن بگو فردا ص ح میرسم خدمتشون
 نوشین؛خوبه...خوبه..ازاین حرفا

 نزن من وتو رفیقم دوستیم باید به هم کمک کنیم گلم
انیسببا:فدات عزیزم تشببکر.مزاحم نمیشببم برو به کارات برس بااینکه همیشببه 

 مزاحمم
 نوشین:این حرفاچیه خانوم شما مراحمی عزیزم میرم ناهاربمورم
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 بعدشم سفارشات شمارو انجام بدم گلم فعال
 انیسا:واقعاممنونتم مواظب خوت باش فعال

نزدیک های ص ح بود که رسیده بودم تهران خودم رفتم خونه نوشین خوابیدم و 
 راننده توماشیند خوابید

سایلم به کمک ص ح زود اول رفتم قراردادخونه ب ستم یه خونه نقلی کوچولو و
 نوشین ریمتم داخلد

 بعدشم رفتم شرکت صح ت کنم واسه کار
 وارد شرکت شدم یه شرکت بزرگ وشیک شرکت مهندسی معماری بود

 خیلی بزرگ بود و خیلی ها اونجا کار میکردن
 وفتم دفترریئس و باهاش صح ت کردم ساعت کاریم وحقوقم خوب بود

 منشی ها اینقدر بزرگ بود ومعروف که چندتا منشی داشت قرارشدبشم دز
 ازفرداساعت هفت باید میرفتم سرکار

 نزدیک ظهربود رسیدم خونه سفارش دادم پیتزا بیارن واسم
 مشغول چیدن وسایلم شدم 

ناهارم که اوردن خوردم وباز مشغول شدم عصرساعت پنج زنگ خونه زده شد 
 ه اومد کمک داد و کارام تاشب تموم شددر باز کردم نوشین بود خداخیرش بد

 نوشین:وای خدا خسته شدم
چقدر وسببیله داری خداروشببکر خونه رو از ق ل تمیزکردن وگرنه حاالحاالها 

 تموم نمیشد
 خودم انداحتم رو م ل وگفتم:اوف
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مردم بمدا خداروشببکر اومدی به دادم رسببیدی  بنظرت وسببایلم بریزم بیرون 
 یه خونه کامل بایدهمه چیز داشته باشه خب دیوونه الزمم میشن دیگه

 نوشین:بابا بیمیال؛خونه مجردی از این قر وفر ها نداره
 حاالهم پاشو یه چای درست کن تامنم بگم از بیرون چیزی بیارن بموریم 

 تلفن برداشت و زنگ زد  ذا بیارن
 منم بلندشدم ورفتم اشپزخونه چای درست کنم

 راهتوسینی دوتا استکان گذاشتم به هم
 قندو شکالت چای که درست شد تو استکان ها ریمتم و بردم

 مشغول خوردن شدیم که در همون عین  ذا رو هم اوردن
چای توفنجونم خوردم وگفتم:نوشببین  ذا خوردیم بریم یکم  یه قلوپ از 

 خریدکنیم هیچی توخونه ندارم
 ازفرداهم میرم سرکار فکرنکنم وقت کنم

 وگفت:باشهنوشین سری تکون داد 
  ذاکوبیده سفارش داده بود

ساعت ده ونیم بود که ل اس پوشیدیم وبا  خوردیم ویکم دیگه خستگی گرفتیم 
 ماشین نوشین رفتیم خرید

 هرچی که الزم داشتم خریدم
 ازخوراکی گرفته تا ل اس 

 وقتی اومدم خونه همه چیز سرداش گذاشتم نوشین هم رفت خونه
 م و پناه بردم به تمت خوابکارم که تموم شد یه دوش گرفت
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 ص ح زود بیدارشدم دست وصورتم شستم یه اراید،مالیم هم کردم
 یه مانتو وشلوار سورمه ای رنگ تنم کردم ومقنعه مشکی ام رو سرم کردم

 رفتم سمت اشپزخونه واسه خودم
 ازیمچال نون و کره ومربا برداشتم وشروع کردم لقمه گرفتن وخوردن

وگوشیم برداشتم و کفشانی مشکی با پاشنه های ده ص حانموکه خوردم کیف 
 سانتی ام رو پوشیدم و ازخونه زدم بیرون تاکسی گرفتم و رفتم شرکت

وارد شرکت که شدم به همکارام سالم کردم و پشت میز نشستم ومشغول کارم 
 شدم

یه پسببر  ما ریئس شببرکت  یل 2۸؛2۷و ا به خیلی خوش اسببت له بود  سبببا
 بود با پوستی سفید وموهای مشکیوخوشتیپ؛وناناز تودل برو 

خوش اخالق بنظرمیومد و اینکه مجرد بود همیشه کت وشلوار میپوشید خیلی 
 بهد میومد وخوشتیپ ترمیشد و تودل برو تر

 وای خاک توسرم چیا دارم میگم
 خب روز اول کاری خوب بود
 ناهار رو همه دور هم خوردیم

 وتاساعت چهارشرکت بودم
 رفتم خونه یه دوش گرفتم و یه چرتی زدم 

ست کردم و خودم تا موقع  سه خودم حاظری  ذا در شدم وا ازخواب که بیدار
 خواب سرگرم کردم وبعدشم 

 خوابیدم روزها همینیور میگذشت
 نگاه ریئس یاهمون اقا اریادلشاد
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 نس ت بهم تغییرکرده بود وخیلی خوای منو داشت خیلیا حسودیشون میشد
 کیارش:

 
 حامدساعت شد بود اومد بوتیک باهم دست دادیم ومشغول صح ت شدیم

 حرفاش گنگ بود واسم
 اصالباورم نمیشد حامد عاشق بشه اونم عاشق کی ای خدای من

من ممالفت نکردم وبهد قول دادم کمکد کنم دیوونه خرشببده بود واشببک 
 میریمت اخه اینقدر عاشق شده که بماطر طرف اشک میریزه

 حرفای حامد همد توگوش وذهنم بود ساعت نه بوتیک بستم ورفتم 
خونه کیمیا دلو در خونشببون ترمز زدم و زنگ خونه رو زدم در باز شببد و وارد 
شم خواهرزاده گلم  سی کردم بعد ست دادم و رو ب*و* سرو د شدم باخ خونه 

 بغل کردم ویه عالمه ب*و*سیدمد
 کیمیا:خوش اومدی داداش

 کیارش:مرسی ابجی
 یمیا روهم ب*و*سیدم و سو اتی ها رو دادم دستدک

صح ت کنه ولی اینقدرباهاش بازی کردم وخندیدم که  ست  شق دایی نمیتون ع
 خسته شد و خوابید

 کیمیابرام چای اورد ومشغول خوردن شدم
 خسرو:عجب یادی از ما کردی 

 کیارش:کم سعادتیم اقا خسرو
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 خسرو:ازاین حرفا نزن
 چرا زحمت کشیدیبابت سو اتی هاهم ممنون 

 کیارش:قابلی نداشت داداش وظیفه بود
 کیمیا:داداش

 کیارش:دان داداش
 کیمیاباحالت  م گفت:چی میمواستی درباره انیسا بگی

 فقی نگو میموای برشگردونی که من ممالف صددرصدم
خسببرو:کیمیا خانوم عزیزم بزار کیارش تصببمیم خودش بگیره حتما فکراش 

 کرده
 ش خوب نیست خانومین اید نه اورد توکار

 کیمیابه حالت قهرگفت:خسرو
 خسروخندید وگفت:دان خسرو

 منم سریع گفتم:بسه..بسه.. بیایین راد ع موفوع بگم شما کمکم کنید باشه
فقی راه های واسببه امتحان یا زیرنظر گرفتند دارم شببایدعوض شببده و اون 

 چیزی ک ما فکرمیکنم ن اشه
 نیمکیمیا:خب چه راه هایی داری بگو ب ی

 خسرو:اره بگو حتما کمکت میکنم
 کیمیا:روکمک من حساب نکنیا

 کیارش:باش ابجی شما نظربده کمک نمیمواد
با کی میره و چکار  یدا کنیم ب ینیم کجامیره  اول اینکه ادرس خونه ددیدش پ

 میکنه اگه واقعا اون زنی که ما
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 ونهخ فکرمیکنم باشه باید رفت وامدی داشته باشه چه ت خونه چه تو خارج
 خسرو:خب ازکجا پیدا کنیم؟

 کیارش:باید از دوستد نوشین بپرسیم وبهد بگیم چیزی به انیسا نگه
 فقی این مورد دست ابجی کیمیا رو میب*و*سه

 کیمیابااخم گفت:گفتم رو کمک من حساب نکنید
به حالت التماس گفتم:ابجی خودم نوکریت میکنم دان من بماطر داداشببی 

 همین ی ار 
 ی صدا دارکسیدوگفت: اووف باشه فقی همین ی ارکیمیا نفس

 حاالادرس این دختره نوشین بهم بده
 پریدم ولپ کیمیا رو ب*و*سیدم وگفت: ای داداش فداتشه د ران میکنم 

 کیمیا هولم داد وگفت:اوف کیارش بس کن دیگه لوس نشو که کمکت نمیکنم
 وگفتم:نوکرتم بمداسریع نشستم سردام و دستم گذاشتم رو سینه ام 

 وخندیدم
 خسروگفت:ادرس که پیدا کردیم بقیه کارا رو هم میکنیم 

 خانوم شام اماده نیست
 کیمیا:چرااماده هست میز میچینم صداتون میزنم

 کیارش:وایسا بیام کمکت بدم
 کیمیا:هی خرم نکنیا که میکشمت

 کیمیا:بالنس ت ابجی
 خونه وبا خیال راحت خوابیدمشام که خوردیم ادرس خونه نوشین دادم ورفتم 
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 کیمیا:
 

ساعت ده بود ل اسای دخترم پوشیدم خودمم ل اس پوشیدم ورفتم سمت خونه 
 نوشین

 دلوی خونه که رسیدم زنگ رو زدم
 نوشین:کیه؟

 کیمیا:منم ابجی کیارش
 نوشین:بفرمایید باال

 در باز کرد وارشدم و رفتم سمت کارگاه خیاطید در زدم و در به روم باز شد
 نوشین ل مندزد و گفت:سالم خوش اومدین بفرمایین داخل

 ل مندزدم وگفتم:سالم مرسی
 ب مشیدمزاحم شدم

 نوشین:این چه حرفیا شما مراحمید
 بفرما بشینین تعارف نکنید

 نشستم و نوشین رفت سمت 
 اشپزخونه صدازدم وگفتم:نوشین

 بیابشین من چیزی میل ندارم اومدم باهات چندکلمه حرف بزنم
 شین:باشه گلم میام االننو

بایه سببینی اومد پیشببم سببینی رو میز گذاشببت وگفت:بمورعزیزم تعارف نکن 
 نمک گیرهم نمیشی.

 ل مندزدم وگفتم:دستت دردنکنه گلم تعارف نمیکنم چشم میمورم 



wWw.Roman4u.iR  314 

 

 اومد چندتاسوال در مورد دوستت انیسا بپرسم
 نوشین به حالت تعجب گفت:چیزی شده؟

ازم خواست بیام بپرسم فقی دان مادرت به انیسا نگی  کیمیا:نه..نه این کیارش
 که کیارش شاکی میشه

 نوشین:نه خیالت راحت نمیگم
 حاالچی میموای دربارش بدونی

که خوند  مان گفتم:این ندم و همز یب برداشببتم وپوسبببت ک نه سبب یه دو
 کجاست؟باکی میره ومیاد؟ازاین دور اطالعات

سی معما شرکت مهند شین:چی بگم بمدا.تویه  سی دز من نو سرکاره باک ری 
 رفت وامد نداره حاال ادرس رو کا ذمینویسم بهت میدم

 کیمیا:ممنونم. با مرد چی با مرد رفت وامد وچیزی نداره؟
 نوشین:نه..نه نداره اگه داشته باشه به من میگه خیالت راحت

 کیمیا:مرسی عزیزم
 سی م خوردم ویکم دیگه با نوشین صح ت کردم و رفتم سمت خونه

 س واطالعات موردنظربه کیارش دادم وقرارشد بیا تا باز صح ت کنیمادر
 نمیدونم چرااینقدر گیر داده به انیسا

 حتی نوشین هم تعجب کرده بود حاال نمیدونم چرانپرسید چیزی انیسا:
 

چند روز دیگه تولدم بود تصببمیم گرفتم مهمونی بگیرم و بچه های شببرکت و  
 نوشین رو دعوت کنم
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 بلندشدم و رفتم سمت اتاق اریااز پشت میز 
 در زدم صدای زی ای اریا به گوشم رسید:بفرماییدداخل

 واردشدم وسالم کردم و رو صندلی نزدیک به میزش،نشستم وگفتم:
ب مشببیداقای دلشببباد من چندشبب ه دیگه تولدمه باادازتون هم مرخصببی 

 میمواستم هم اینکه باز با ادازتون شما و همکار ها رو دعوت کنم
 ال مندزی ایی زدوگفت:به به پس یه مهمونی در پید داریماری

 مشکلی نیست هم مرخصی میدم هم میتونید همکارهاتون دعوت کنید
 ل مندزدم وتشکرکردم واز دفترش اومدم بیرون

نمیدونم چرا کمتربهم سببمت میگرفت و همیشببه بهم ل مند میزد با ل مندش 
 قند تو دلم اب میشد

 دم خرید هام کردم و نوشین و همکارهام دعوت کردمدو روز مونده بود به تول
 کیک بزرگ وشیکی سفارش دادم

 ازص ح روز تولدم هی توخونه چرخیدم و تمیزکاری کردم
 شام الزانیا درست کردم

 بشقاب ومیوه وشیرینی و هرچیزی که الزم بود رو روی میز کنار اپن چیدم
 با لیوان و پارچ های پراز شربت خنک

بود و اینکه یک سبباعت دیگه مهمان هام میومدن محکم زدم تو همه چیزاماده 
 سرخودم وگفتم:ای واااای من

 هنوز اماده نشدم
 سریع یه دوش گرفتم حوله رو دور خودم پیچوندم  روی چهارپایه

 نشستم وخودم رو اراید کردم
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 موهام شونه زدم ول*خ*تشون کردم
 وریمتم دورم

 ل اسم بلند بود باالی ل اسم ساده بودیه ل اس دیگری ناز از کمدم برداشتم  
شت از کمرم هم گل بود تا پایین  سم دا ستین های تور با گل های به رنگ ل ا ا

 که پر میشد خیلی شیک شده بودم
کفشای ده سانتیم پوشیدم و یه نگاه تو ایینه کردم یه بشکون تو هوا زدم وگفتم:به 

 به چه دیگری شدم و خندیدم همون لحظه زنگ زده شد
 ازاتاقم اومدم بیرون ایفون برداشتم وگفتم:کیه؟

 نوشین:منم خره باز کن
 انیسا:وای بی ادب بیا داخل

 دکمه رو زدم ومنتظرشدم تا بیاد داخل
نوشین یه دیغ زد که منم پشت بندش دیغ زدم ودستم رو روی سینه ام گذاشتم 

 ونفس نفس زنان گفتم:هوووووی چه مرگته نوشین؟چی دیدی؟
 نوشین:وااای خره چقدر دیگر شدی؛اووووم بمورمت

 انیسا:خاااک تو سرت کنم گمشو دیوونه
 باهم خندیدم وگفتم:مزه نریز دیگه برو اماده شو

 نوشین:االن میرم ب ین از تو دیگرترمیشم هزارتا خاطرخواه پیدا میکنم
 به حالت خنده گفتم:برو گمشو بابا

 دن شدم تا ب ینم چیزی کم ن اشهخندیدورفت سمت اتاقم منم مشغول چک کر
 صدای کفد نوشین اومد سرم برگردوندم وبهد نگاه کردم
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 دهنم باز موند
 نوشین:هووووی خوردی منو اون دهنت ب ند االن تموم میشم

 هوووی خررره
 رفتم سمتد دیدم نه تو بحر نیست زدم تو سرش وگفتم:انیسا

شب باید شدیا ام سردرگمی گفت: ناناز  سابه حالت  شه که انی سم بهت با  هوا
 ندزدنت نمیتونم دواب پدرومادرت بدم 

شین خندیدوگفت:بس کن توروخدا توازمن بهترشدی همون لحظه زنگ رو  نو
 زدن

 انیسا:وااای اومدن 
 نوشین من خوبم

 نوشین:چقدر هولی انگار اومدن خاستگاریت اره خوبی 
 منم میرم در بازکنم

  هول شده بودم وگفتم:باشه...باشه.. برو
واقعانوشببین زی اشببده بود بااون اراید مالیم و موهای فرکرده و ل اس دوکلته 
زی اش که به رنگ فیروزه ای بود ب*ا*س*نگ کاری زی ا روی سینه اش عااالی 

 شده بود
 نوشین که در رو باز کرد

 همه همکارام به همراه اریا اومدن داخل خونه
 باهمه سالم علیک کردم

 تو اتاقم ل اس عوض کننوبه دختراگفتم میتونن 
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 نوشین اهنگ گذاشت 
 انیسا:ازخودتون پذیرایی کنید قابل شما رو نداره تعارف نکنید

 ول مند زدم
 خیلی مشغول خوردن وخیلیا مشغول ر*ق*صیدن شدن

اریا تیپ اسببپرت زده بود واقعا زی ا شبببده بود خیلی بهم نگاه میکرد ول مند 
 رول د بود 

 گفت:ای انیسایکی از دخترا در گوشم 
 سرم چرخوندم طرفد وگفتم:هوووم

 +ب ین اقای دلشاد چیور نگاهت میکنه
 پوزخندزد و ابرو پروند

 منم پوزخندزدم وگفتم:خب نگاه کن
 سگ از دیدن قصاب سیر میشه 

 یه تا ابروم دادم باال و ادامه دادم: نه نمیشه   پس بزار نگاه کنه  شاد بچه بچمون
ز خداشببون اریا اینجوربهشببون نگاه کنه انوقت تو دختره باتعجب گفت:همه ا

 اینجور میگی دیوانه ای
 انیسا:هه؛ تو اینجور فکرکن

 واز کنارش بلند شدم و رفتم سمت اشپزخونه
ساعت نه بود شام خوردیم خیلی از دست پمتم تعریف کردم به خصوص اریا 

 نهککه خیلیا با حصرت نگاه میکردن که ی ار اریا ازشون اینجور تعریف 
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یا بودن وخودشببون بهد  مه دخترت دور  ار یدن ه حتی موقع ر*ق*صبب
 میچس وندن ولی اریا بهشون محل نمیداد

 بعد شام یکم دیگه گفتیم وخندیدم
 که اریا گفت: انیسا خانوم

 نمیمای کیک بیاری بموریم و
 کادو هات بگیری

 ل مندزدم وگفتم:چشم االن میارم کیک رو
 باادازهازسردام بلندشدم واروم گفتم:

 سمت اشپزخونه رفتم پشت سرم نوشین هم اومد 
 نوشین:خره برو بشین من کیک میارم

 انیسا:اخه تنها نمیتونی
 نوشین:خب بگو یکی بیاد کمکم خودتم برو بشین لیفا

 انیسا:باشه خانوم
 رفتم سمت سالن وگفتم: ب مشید یکی دونفر میره کمک نوشین بده

 واسمد  زل بود گفت:من میرمیه دخترکه به نوشین دور شده بود 
 پشت سرش بهروز که عاشق  زل بود بلند شد وگفت:منم میرم

 ل مندزدم وتشکر کردم
 سردام نشستم ومنتظرشدم کیک بیارن

 وقتی کیک اوردن همه دست زدن و شعر تولدت م ارک رو خوندن
 شمع هارو فوت کردم

 کیک رو بریدم ومشغول خوردن شدیم
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  زل:به به کیکت خیلی خوشمزه است 
 ل مندزدم وگفت:نوش دونت عزیزم

 کیک خوردیم و یکی یکی کادو ها رو بهم دادن
 اسرارکردن که بازشون کنم

 اول از نوشین باز کردم
ر بود  یه ل اس به رنگ صببورتی کمرنگ با سببنگ دوزی زی ا وخیلی ل اسببم سببُ

ح دار تاباالسببینه ام بود و طرواقعا عالی بود ل اسببم ل اس صببورتی بلند دن اله 
 ظریف داشت

ب*و*سیدمد وگفتم:وای نوشین مثل همیشه سنگ تموم گذاشتی واقعا کارت 
 عالیه

 بهروز گفت:نوشین خانوم ل اس خودتون دوختین
 نوشین ل مند زد وباذوق گفت: اره قشنگ شده

 بهروز:معرکه شده کارتون عالیه
شین خانوم بز ستم به افتمار نو شون خوبه وخوش بچه ها یه د نید که اینقدرکار

 سلیقه هستن
 همه دست زدن ونوشین تشکر کرد

 بعدش کادو اریا رو باز کردم
سید قلب بزرگ و همینیور کوچیک  شکل قلب که و سرویس نقره بود به  یه 

 میشد
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بادست ند وگوشواره تشکر کردم ل مند زد و اروم گفت:قابل شما رو نداشت گل 
 من

 یزی نگفتمسرم انداختم پایین و چ
 کادوهمه رو باز کردم وازشون تشکر کردم

 یه عده رفتن ویه عده موندن که کمکم بدن 
شم که  ستیم بعد ش ستام خونه رو مرتب کردم وظرف هارو هم  به همکاری دو

 رفتن یه دوش گرفتم 
 رفتم رو تمت خوابم اینقدر خسته بودم که سریع خوابم برد

 کیارش:
 

 دم یکی از دوستام فرستادم تا بره شرکتوقتی ادرس رو گرفتم خوشحال ش
 ساعت کارید پرسیدو یکمی 

 پرس ودو کرد چندباری تعقی د کردخداروشکر خیای ازش سر نزد
تایک شببب که دوسببتم زنگ زد و گفت توخونشببون بنظرمیاد مهمونی باشببه یه 

 عده خانوم واقا عص ی شدم اخه چرا
 تو خونه انیسا باید ازاینجور مهمونی ها

 نوشین زنگ زدم چندباری که دواب نداد پیام دادم وگفتم: باشه به
 توخونه انیسا چه خ ره

 یک ساعتی گذشت که دواب داد:
 تولد انیساهست همکاراشو دعوت کرده
 ب مشیدایادش رفت از شما ادازه بگیره
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 خیلی ازلحن پیامد دلمورشدم
 واینکه یادم رفته تولد انیساهست

 رم وبگم دوستم ب ره در خونشونبایدص ح بهترین هدیه رو واسد بم
 اینجورکه دوستم محمدمیگفت

ریئس شببرکت یجورایی باانیسببا خوبه هواشببو داره وهمیشببه بهد ل مند میزنه 
 هی خدا این حرفا رو همکارای انیسا زده بودن

سا فقی وفقی مال منه وحق نداره حتی  شون بدم انی باید هردورشده به این اقا ن
 صح ت کردنبهد نگاه کنه چه برسه به 

 خیلی عص ی بودم دا ون سر در نمیوردم ازاین حرفا وحرکات
 اصالانیسا نکنه بااین یارو خوبه وبهد چراغ س ز نشون داده

 بمدااگه اینجورباشه دو تاشون میکشم
 اینقدر عص ی بودم که روی کاناپه درازکشیدن وفکرکردم تا خوابم برد

 واسد خریدم  ص ح زود اول رفتم پاساژ ویه هدیه توپ وعالی
 انیسا همیشه گل رز با رنگهای متفاوت دوست داشت

یه دست گل بزرگ وشیک هم خریدم و دادم دست محمد تا ب ره در خونه انیسا 
 خودمم رفتم بوتیک

شد  شت تلف می سه اقا حامد بجوری دا ستگاری وا قراربود ق ل محرم بریم خا
 بایدحتمامیرفت خاستگاری

از ق ل دیده بود وبه خانوادشببم نشببون داده بود  تحقیق کرده بود دختره رو هم
 وپسندکرده بودن
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 حامدم داشت قاطی مر امیشد
 یعنی میشدمنم باز با انیسا زیریک سقف زندگی روشروع کنیم 

 هر دومون ازاین زندگی وسمتی هاش درس گرفتیم وپمته شدیم
 
 

 انیسا:
 

ل اس هام عصببربودکه ازشببرکت اومدم خونه همینکه واردخونه شببدم وداشببتم 
 عوض میکردم زنگ زده شد

ازایفون نگاه کردیم یه پسببر دوون بود با یه دسببت گل که دسببتد بود و یکمی 
 ازش دیده میشد

 ل اسم بازپوشیدم وحضوری در باز کردم
 انیسا:بفرمایید

 +سالم خانوم اینا واسه شماست
 انیسا:سالم

 ازطرف کیه؟
 +نمیشناسم ینفرگفت اینا رو به این نشونی بیارم

 ازش تحویل گرفتم وگفتم:کرایه؟
 +حساب شده خانوم خدانگهدار

 انیسا:ممنون خداحافظ
 به گل ودع ه تو دستم نگاه کردم وبا تعجب گفتم:نمیدونم بمدا 
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 کارکیه خدامیدونه
تا پژمرده نشبببه و بعدن  واومدم داخل گل خیلی زی ا بود گذاشببتمد تو اب 

 خشکد کنم
 دع ه قرمز رنگ باز کردم

 رگ هاش خشک بودپراز گل ب
 گل برگ هاش خشک کنارزدم و  زیر گل برگ های چیزی میدرخشید

 برداشتمد و با دهن باز بهد
 خیره شدم

 لب دهنم قورت دادم وگفتم:اوه
 خدای من این دیگه چیه
 چقدرنازه چه میدرخشه

یه سببینه ریز بزرگ باگوشببواره ودسببت ند و انگشببتر با نگین ابی فیروزه ای با رگه 
 اخلد خیلی زی ا بودهای سفیدد

 دع ه بوی عیری رو میداد که من عاشقد بودم
وسبببایل دمع کردم وگذاشببتم تو اتاقم همه هدیه های دیشبببب رو تو کمدم 

 گذاشتم ولی این رو روی میز
 ارایشی ام گذاشتم

 حتی اتاقمم بوی عیرگرفته بود
شم دردنکنه بنظرم بهترین ست ست و د سلیقه منو میدون  کارهرکی که بود خوب 

 هدیه ای بود که گرفته بودم
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 کیارش:
 

ص ح زود تصمیم گرفتم برم بوتیک وبعدش شرکت تا به این اقادلشاد بفهمونم 
 انیسا بی کس نیست

 
ساعت  سرگرم کردم تا اینکه یک  شغول کردم وباهرچیزی خودم  اینقدرخودم م

 مونده بود به تعییلی شرکت در بوتیک بستم ورفتم
 دلوشرکت ایستادم ومنتظرشدم

 یکی یکی میومدن بیرون تااینکه دیدم انیساهم اومد بیرون از شرکت
 خودم بیشترقایم کردم تا انیسا یوقت متوده من نشه

 همونجورکه محمدگفته بودتونستم دلشاد رو بشناسم سوارماشین شد ورفت
 منم پشتد ماشین روشن کردم وراه افتادم  و تعقی د کردم 

شین پارک ک ستاد ما صندلی دلویه مغازه ای شدم و شیند  سوارما ردم ویواش 
 عقب خوابیدم باچندتا نایلون اومد وگذاشتشون دلو و سوارشدم

خوب که حرکت کرد بلندشببدم ونشببسببتم اصببالمتوده نشببد اروم گفتم:اقای 
 دلشاد

گاه کرد اب دهند قورت داد  یدم یهوترمز زد وسببریع برگشبببت ومنو ن که د
 وگفت:شما؟

 شماتوماشین من چکارمیکنید؟
 دارید؟چکار
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شه پات رو از گیلیمت درازترکنی مثل  ست به خودت با پوزخندزدم وگفت:هوا
 عجل همیشه همراتم ودن الت

 دلشاد:من چکارکردم مگه؟
 باترس حرف میزد داشت سکته میکرد اخه مرد اینقدرترسو هههههه

 کیارش:ن ینم دور انیسا بچرخی و یا خودت رو بهد نزدیک کنی
 رفتارمیکنیمثل بقیه باهاش 

کوچیکترین حرکت  یرعادی کنی با من طرفی هواسبببت باشبببه من همیشبببه 
 دن التم وهمراتم

 وسریع از ماشین پیاده شدم
 وقدم زنون رفتم سمت ماشینم

سمت خونه  چندروز دیگه ماه محرم بود باید میرفتم  شدم ورفتم  شین  سوارما
 حسینیه محل هرسال اونجا کمک میدم

 تمرسیدم خونه یه دوش گرف
 پیراهن مشکی پوشیدم وباشلوارکتون مشکی و راهی حسینیه شدم

شغول تمیزکردن و کمک دادن  سی کردم و م شدم باهمه احوال پر سینیه  واردح
 ب بقیه شدم

حسببینیه بزرگی بود خدابیامرزه پدرم رو یکی از خیرین بود و همیشبببه کمک 
 میکرد

صح ت کنم  شتر راهنمامنم خیلی دلم میماد کمک کنم باید با حاج اقا ییم وبی
 کنه تابدونم بایدچکارکنم
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 تاساعت یازده شب مشغول بودم

 تصمیم گرفتم برگردم خونه بموابم که ص ح برم بوتیک
 راستی فرداشب حامد میمواست بره خاستگاری من دل تودلم ن ود

 کاش میشد دوباره من برم خاستگاری انیسا
 م میفتمهروقت اسم خاستگاری میاد وسی یاد اون روزای قدی

رسیدم خونه تشنه ام بود رفتم سر یمچال یه لیوان اب خنک واسه خودم ریمتم 
 وخوردم و رفتم خوابیدم

 امشب حامدمیمواست بره خاستگاری
 همراه خانوادش من خیلی خوشحال بودم و ارزو میکردم که دواب نه نشنوه

 ردمکنترل تلوزیون دستم بود و داشتم هی کانال ها رو باال و پایین میک
 که گوشیم زنگ خورد

 اسم حامد روگوشیم خودنمایی میکرد
 دکمه اتصال زدم

 کیارش:الو؛دانم داداش
 حامدتندوسریع گفت:زود اماده شو

 نزدیک خونتونم وقیع کرد
 به گوشیم نگاه کردم وگفتم:دیوانه است این

 شمارش گرفتم وگفتم:چته حامد؟
 چرا هولی؟یعنی چی اماده بشم؟

 وهم باید بیاییحامد:بابام گفته ت
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 زود اماده شو بای
 ای بابا اخه من کجابرم؟من چکاره ام؟

 اوووف بلندشدم ویه پیراهن یاسی رنگ پوشیدم با شلوار مشکی کتون
 موهام شونه زدم و یه عیر حسابی به ل اسم وخودم زدم

تک زنگ حامدباعث شببد سببریع گوشببیم تودی م کنم وکفد هام رو بپوشببم 
 وبزنم بیرون

 داخل ماشین دیدم وارد ماشین شدم وسالم کردمحامدرو 
 وحامدراه افتاد

 دلوخونه ترمز زد همه پیاده شدم حامد
 دسته گل رو به دست گرفت وخواهر حامد دع ه شیرینی رو

باز کردن وتعارف کردن  پدر ومادر دختر حضببوری در را  زنگ در زده شبببد 
 واردخونه شدیم ونشستیم روی م ل ها

 فت وگو هاچنددقیقه ای گذشت وگ
 شروع شد نوشین چای اورد

 وبه دمع ما پوست
 ص حت ها تا حدودی زده شد و 

 حامدونوشین رفتن واسه صح ت کردن
 من توفکربودم یادم افتاد روزی که خودم رفتم خاستگاری انیسا

 انیسا پیراهن یاسی رنگ تند کرده بود با روسری سفید و
 چادر سفیدباگل های صورتی
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 بودزی ا ودرخشان شده 
نفسببی صببدادارکشببیدم که توده همه نسبب ت بهم دلب شببد سببرم بلند کردم 

 ول مندزدم وگفتم:چیزی نیست ب مشید
 ل مندزدن انگارحالم رو فهمیدن وچیزی نگفتن

 قول وقرارها گذاشته شد وقرار 
 براین شد که عقدکنن وبعداز 

 ایام محروصفردشن بگیرن
 من واسد خیلی خوشحال بودم

 
 انیسا:

 
 ح نوشین بهم زنگ زد امروزص 

 وگفت که حامد دوست کیارش رفته
 خاستگارید وقراره عقدکنن

 خیلی ناراحت شدم وازش گله کردم
 اونم گفت:نمیمواسته تاچیزی درست نشده خ رم بده 

سم عقدش تلفنم  سه مرا شون وا منم خیلی ازش دلمور بودم وگفتم نمیایم خون
 قیع کردم وخاموشد کردم

 گریه کردم واز دستد پید خداگله کردم اینقدردلمور بودم که
 خودش میدونست تنهادوست منه مثل خواهرنداشتمه  چقدر دوستد دارم

 کارشرکت که تموم شد اومدم خونه
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 اریادیگه شده بود مثل همون روزهای اول انگارمن رو نمیدید
شک کرده بودن ودلیل ایت تغییراتد رو  اینجورمن راحت تر بودم ولی بچه ها 

 تننمیدونس
 من هم دلیلد رو نمیدونستم

 رفتم حمام یه دوش حسابی گرفتم
 یه پیراهن یاسی تا زیر رون پام پوشیدم بایه شلوارمشکی تنگ

 موهام خشک کردم شونه زدم
موهای دلوام رو کج ریمتم تو صببورنم وبقیه رو زی ابافتم وبهشببون گل زدم 

 وانداختم ییرفم
 بودم رو زدم یه اراید مالیم کردم واون عیری که عاشقد

 اون سرویسی که فردناشناس واسم اورده بود پوشیدم
سرم کردم و دور  شده بود رو  سی رنگ زی ا سفیدرنگم که باگل های یا سری  رو

 سرم گره زدم
 مانتو سفیدبلندم رو تنم کردم

 کیف وگوشیم رو برداشتم
 کفد های عروسکی پاشنه دارم که به رنگ یاسی بود پوشیدم

 گ زده بودمازق ل به اژانس زن
 وقتی زنگ ایفون زده شد دیدم

 اژانس اومده ازخونه رفتم بیرون
 سوارشدم به راننده گفتم بره یه پاساژ
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 دلویه پاساژنگه داشت پیاده شدم ورفتم داخل پاساژ وارد یک 
 طالفروشی شدم ویه انگشترفریف و.زی ا خریدم

 برگشتم وسوارماشین شدم
 ادرس خونه نوشین دادم 

لد بشکنم درسته دلم رو شکست ولی اینجور میتونم روش رو کم دلم نیومد د
 کنم وبهد بفهمونم دوست ورفیق اینجورن ایدباشن

 دلوخونه وایساد کرایه حساب کردم
 در باز بود وارشدم

صدای دست ودیغ میومد به همراه اهنگ دلوی در واحد پراز کفد بود زنگ 
 واحدزدم

باز شد و وارد شدم نوشین هنوز نیومده کفد هام در اورد ویه گوشه گذاشتم در 
 بود با کسانی که میشناختم سالم وعلیک کردم

 واردیه اتاق شدم ول اسم رو عوض کردم
سی  شدم که و سانی  شغول دیدن ک ستم وم ش سالن و روی م ل ن شتم به  برگ
میر*ق*صیدن یه لحظه چشمم به کسی خورد اول شک کردم ولی با دقت نگاه 

شدم که  فعف رفت خیلی ناز کردم و میمین  شه اول دلم براش  کیارش خود
وخواسببتنی شببده بود ولی باز به خودم نهیب زدم وگفتم:زشببته بس کن انیسببا 
می ینی که تورو نمیماد وکاری بهت نداره چشببم ازش برداشببتم وباز مشببغول 

 دیدن دختراشدم
همینجورکه داشببتم دخترها رودید میزدم صبببدای کل ودسبببت اومد سببریع 

 اه بقیه رفتم دم در تا نوشین رو همراهی کنمبلندشدم وهمر
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صیغه  شت که عاقد اومد و ساعتی گذ ستن هنوزمحرم ن ودن نیم  ش روی م ل ن
رو درای کرد و محرم شدن حامد چادر رو از صورت نوشین برداشت چشمان 

 نوشین برق میزد برق شادی واشک شوق
 حامدهم دست کمی ازنوشین نداشت

 ل اسنوشین زی ا شده بود با اون 
دن اله دار زرشببکی باطرح گل های بردسببته وزی ا رنگد واقعا زی اشببده بود 

 اراید مالیم وبه روز وموهای عالی که بانظم درست شده بود
 بهم ل مندزدند حلقه دست هم کردند

 عسل باانگشت در دهان هم گذاشتن دلم آب شد
 ه*و*س کردم؛ه*و*س این اتفاقات

 افتادن دوباره این دریان زندگی
 حامد پیشانی نوشین رو ب*و*سید

 همه دست زدن وخوشحال بودند
 کادوهارو یکی یکی داشتن تقدیم نوشین وحامد میکردن

 نوبت دوست عروس وداماد بود
 تصمیم گرفتم اخرین نفر برم 

هدیه ام رو تقدیم کنم هنوز منو ندیده بود کیارش رفت باحامد دسبببت داد و 
 ه کرد و یه دع ه دست حامد دادروی حامد رو ب*و*سید وچیزی رو زمزم

 منم ارام قدم برداشتم که با کیارش روبه روشدم و او تازه متوده من شد
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سرم رو انداختم پایین و رفتم  شک برق زد  شمانم از ا به چشماند زل زدم و چ
 سمت نوشین

 نوشین که من رودید یه هیییین بلندی گفت ومحکم بغلم کرد
 لی میمین بودم میایی؛نوشین:ای خره تو گفتی نمیایی؛ و

به حالت  مگینی گفت:انیسا منو ب مد بمدامیماستم زودترخ رت کنم ولی 
 نشد

 اما...اما توبهترین دوست ورفیق و ابجی منی واقعا دوستت دارم
 ازبغلد اومدم بیرون گونه اش رو ب*و*سیدم وگفتم:ورادی بسه گلم

 یادت باشه هیچوقت منو فراموش نکنی
 کن ابجی خشکلههمیشه رومن حساب 

ل مندزدیم ودسببتد رو گرفتم محکم وگفتم:الهی خوشبب مت بشببی امیدوارم 
 پای هم پیربشین وهزارسال عمر کنید
 ل مندنوشین همراه اشک امیمته شد

 بشکونی از بازوش  گرفتم وگفتم:
 هووی نوشین گریه چرا؟تو

 االن باید بمندی پس بمند ابجی یدونه خودم 
 ودع ه رو بهد دادمبازگونه اش رو ب*و*سیدم 

 نوشین:وای انیسا چرازحمت کشیدی با کارات خجالتم نده
 انیسا:تعارف بسه دیگه توخیلی کارا واسم کردی

 ل مندزدم و رو کردم به حامد که داشت با لذت به نوشین نگاه میکرد و
 حرفامون رو گوش میداد
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 ل مندزدم حامد خودش دمع کردوگفت:
 حامد:خوش اومدین انیسا خانوم

 سرم تکون دادم وگفتم:مرسی
 خوش مت بشین فقی هواست به

 ابجی یدونه من باش اگه فقی اگه یه تار موازش کم بشه موهات نخ نخ
 از سرت ددا میکنم

 انگاربیچاره حرفم ددی گرفته بود
 با من ومن گفت:

 حامد:چ...ش...چشم  ب...خ.....بمدا
 م...و....ا.....ظ.....مواظ شم

 من شوخی کردم شماددی نگیرخندیدم وگفتم:وااای 
 حامددستد رو روی قل د گذاشت وگفت :اوف ترسیدم

 خندیدم وازشون دداشدم
 واسه خودم میوه برداشتم ومشغول خوردن شدم

 بعداز پذیرایس وشام
 عکاس حامدونوشین برداتاق تا عکس بگیرن مهمون ها کم کم داشتن میرفتن

 نر*ق*صیدممنم یکم ر*ق*صیدم ولی چون  ریب بودم زیاد 
 بعدتز رفتن مهمان ها من بودم وکیارش وخانواده حامد و پدر ومادر نوشین

 رفتم اتاق ل اس هام پوشیدم و
 اومدم بیرون از نوشین وحامد خداحافظی کردم
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 تصمیم داشتم تا اژانس سرکوچه یکم قدم بزنم
 کفد هام پوشیدم واز خونه اومدم

 بیرون ومشغول قدم زدن شدم
 ازپشت دلوم رو یکم روشن کرده بودنور ماشین 

 به پشت سرم که رسید بوق زد
 اما من توده نکردم وبه راهم ادامه دادم باز صدای بوق به گوشم خورد

 برگشتم که بهد فحد بدم
 دیدم کیارش از ماشین پیاده شد

 اخم کردم وسرم رو برگردوندم
 تابه راهم ادامه بدم که حرفد مانع شد

 هات حرف دارمکیارش:انیسا وایسا با
 نچرخیدم وگفتم:بفرماگوش میدم

 کیارش:اینجا ؛اخه داش درست نیست این موقع شب توخیابون
 بیا سوارشو تاحرف بزنیم

 محکم گفتم:نه
 کیارش کمی ناراحت وعص ی گفت: اخه چرا بیا سوارشو

 دان عزیزت کاری بهت ندارم بهم اعتمادکن
 اروم گفتم:عزیزمن تویی
 ساعت چرخیدم وگفتم:فقی نیم

 سرش به اطراف تکون داد
 ازاون ل مندهای زی اش زد و
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 گفت:چشم
 رفتم وسوار ماشین شدم

 کیارش هم سوارشد وماشین رو به
 حرکت در اورد

 انگار نمیماست صح ت کنه
 منم گفتم:نمیمای چیزی بگی

 کیارش:عجله نداشته باش میگم
 انیسا:منم گفتم فقی نیم ساعت

 حرف بزنم اینجور هولم نکن کیارش:انیسادان؛بزار ص رکن تا
 سرم تکون دادم وگفتم:باشه

 کیارش:
 

 وقتی تومراسم عقدحامد دیدمد
 خوشحال شدم تصمیم گرفتم باهاش

 صح ت کنم دیدم داره خداحافظی
 میکنه منم خداحافظی کردم واز خونه زدم بیرون

 چندباربوق زدم دیدم توده نمیکنه باز بوق زدم که چرخیدفحد بده 
 شدم اخم کردصداش زدم سریع پیاده

 کیارش:انیسا وایساباهات حرف دارم
 رافید کردم تا باهام بیاد،
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 سوارماشین شدیم و من بی دهت تو خیابون ها میگشتم
 نمیدونستم ازکجاشروع کنم؟

 چی بگم تاباورکنه ومسمره نگیره
 حرفامو واقعاسمت بود حرف زدن باهاش وگفتن حرف های دلم

 انیسانفسی صدادارکشیدم وگفتم:
 من میماستم بگم..اخه چیوربهت بگم

 کالفه دستم مشت کردم وزدم به فرمون وگفتم:اووووف
 شیشه ماشین کشیدم پایین واقعا

 د انگار هوایی واسه استشمام ن ودنفس کشیدن سمت بو
ستانم  صورتم رودرمیان د شیدم و ستم رو توموهام ک سرگردون بودم د عادزو

 گرفتم
 ستت دارمکیارش:انیسا..من...من..دو

 اووووف
 نگاه به انیسا نکردم اما زیرچشمی زیرنظرش

 داشتم چرخیدسمتم اماچیزی نگفت
 منم چیزی نگفتم وراه رو کج کردم ورفتم سمت خونه انیسا 

 انیسا:
شحال بودم  شدم هم خو شتم خفه می سم بند اومد دا ستم داره نف وقتی گفت دو

 هم دلمور
 نگاه کردم ولی بهم نگاه نکرد زیرلب گفتم منم دوستت دارم چرخیدم وبهد

 راه رو کج کرد ورفت سمت خونه ام
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 نمیدونم ادرس خونه ام رو از کجا بلد بود
 منم چیزی نگفت و ازشیشه به بیرون نگاه کردم

 دلوخونه نگه داشت پیداشدم بدون خداحافظی واردخونه شدم
از  وُشکه بودم نفس کشیدن واسم سمت بود شالم از سرم برداشتم ومانتوام ر

 تنم در اوردم سریع وارد حمام شدم
 زیردوش اب سرد نشستم وفکر کردم محاله؛محاله کیارش باز منو بماد

 حتما واسم نقشه ها داره
اینقدرزیر دوش اب سببرد موندم که کالفه شببدم حوله ام رو دورم پیچوندم و 

 خودم رو روی تمت رها کردم
 ازشدت خستگی خوابم برد

 
دم و اومدم دسمم رو تکون بدم نتونستم و اه از نهادم ص ح وقتی چشمام باز کر

 اومدم گلوم درد میکرد
 گوشی ام رو از روی عسلی  برداشتم و مرخصی گرفتم

 خودم رو به زور دابه دا کردم رفتم سر کمد ل اسیم ول اسم رو تنم کردم
 دلوایینه ایستادم وحشت کردم

 چشمام قرمزشده بود و باد کرده بود
 تم و داشتم از حال میرفتمرنگ و رو نداش

 یه پیام به نوشین دادم وگفتم حالم دا ونه ونمیتونم کاری کنم
 بیامنوب ر دکتر
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 یک دقیقه گذشت وگفت نیست و رفته با حامد بیرون از شهر
 کالفه خودم زیرپتو قایم کردم و سعی کردم بمابم

 کیارش:
 

 داشتم حافرمیشدم برم بوتیک
 انیسادیشب تاص ح توفکربودم فکر 
 که چی میشه وچی بهم میگه 

 کالفه حافرشدم واز در خونه زدم بیرون گوشیم زنگ خورد حامد بود
 دواب دادم

 کیارش:سالم حامدخوبی؟
 حامد:سالم فدات توخوبی؟

شد  داداش انیسبا حالد خوش نیسبت ماهم خارج شبهریم نمیتونیم بریم پی
 نگرانشهشرمنده برو ب ین حالد چیوره بهم حتماخ ربده نوشین 

 یه لحظه بدنم سرد شد انیسا چد شده بود خدای من هول شدم وگفتم
 کیارش:چد شده چه اتفاقی افتاده واسد؟

 حامد:هول نشو داداش؛چیزی نشده؛بروپیشد وخ ربده
 کیارش:باشه...باشه

سرعت  سریع ترین  شن کردم و گاز دادم با  شین رو سریع ما تلفن قیع کردم 
 رفتم سمت خونه انیسا

 ه نگهداشتم هرچی زنگ زدمدلوخون
 دواب نداد از در باالرفتم و وارد حیان شدم
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 در ورودی به خونه باز بود دستگیره رو به پایین فشار دادم و وارد شدم
 صداش زدم اما کسی دواب نداد

 همه دارو گشتم سریع وارد اتاق ها شدم در  اتاق اخری رو سریع باز
 کردم  دیدم انیسا روی تمت افتاده

 زدم صداش
 کیارش:انیسا؛انیسا خوبی؛انیسا

 چرادواب نمیدی؟
باز صدای از انیسا نشنیدم سریع کنار تمتد نشستم و سرم رو روی  سینه اش 

 گذاشتم قل د میزد
 دستم رو روی پشونید گذاشتم اتید بود بدند داغ داغ بود

 پتو رو از روش کنار زدم
 تند رو دید میزدم یه ل اس پوشیده بود که ادم رو دیوونه میکرد داشتم

 که یهوبه خودم تلنگر زدم
 سریع از کمدش ل اس برداشتم و تند کردم

 انیسا:ای؛ای سرم؛ای گلوم
 سرم بلند کردم داشت ناله میکرد

 سریع بغلد کردم و بردمد بیمارستان
 وارد بیمارستان شدم داد زدم

 کیارش:بیایین کمک تب داره
 داره تو تب میسوزه توروخدا
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سارو ازم گرفتن و روی  همه هول کرده سمتم و انی سریع پرستارها اومدن  بودن 
 تمت گذاشتن

 کالفه دست توی موهام کشیدم و همراهشون رفتم
 دکتررفت باالسرش

 پرستار:اقا لیفا بیرون
 وادارم کرد برم بیرون

 کیارش:نمیشه تواتاق پیشد باشم
 خیلی نگرانشم

 پرستار:نببببه اقا نمیشه
 وی صندلی نشستم سرم رو میون دستام گرفتماز اتاق اومدم بیروم ر
 وزیر لب دعا میکردم

 
 دکتر از اتاق خارج شد سریع بلند شدم وگفتم:اقای دکتر؛حالد چیوره؟

 خوب میشه؟چد شده؟
 دکتربا خونسردی کامل گفت: نس ت شما باخانوم چیه؟

 سریع گفتم:خانوممه
 ل مندزد وگفت:پس چیور نمیدونی چشون شده؟

 وگفتم:دیشب ن ودم  خونه ص ح اومدم دیدم حالد خرابه و تب دارههول شدم 
 حاالچیشده مگه؛اتفاقی افتاده؟

 دکترل مندزد وخونسرد وریلکس گفت:
 به موقع رسیدین کنارشون وگرنه از شدت تب زیاد تشنج میکردن
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 حالشون رو به به ود هست یه 
 سرماخوردگی هست فقی شدت ت شون بید از اندازه زیادبوده 

 نگران ن اشید حالشون خوبه
 امروز عصرمیتونید ب رینشون

 سرم تکون داد وگفتم:مرسی دکتر
 فقی بهوش بیاد میتونم ب ینمد

 دکتر دستد رو روی شونه ام گذاشت وگفت:چراکه نه؟حتما
ست گل زی ا خریدم گل رز به رنگ  ستان زدم بیرون یه د شکر کردم واز بیمار ت

 ابی باچیزهای مفید برای انیسا 
 وارد بیمارستان شدم به پرستار گفتم و اومدم داخل اتاق انیسا

 گل رو توی گلدون گذاشتم
 وابمیوه و کمپوت ها رو داخل یمچال

 روی صندلی کنار تمت نشستم و دست انیسا رو توی دستم گرفتم
 ت د پایین اومده بود

 اروم دست انیسا رو نوازش کردم و
 ب*و*سه های ریز به دستد زدم

 نگاه کردمبه صورتد 
 چقدراین دختر تغییرکرده بود

سد خریده بودم  سنتی رو که وا سرویس طالی  شده بود هنوز اون  صوم تر مع
 باهاش بود
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 اروم دست تو موهاش کشیدم
کیارش:انیسببا الهی فداتشببم زود خوب شببو من میمیرم بدون تو    من طاقت 

موهای ندارم ب ینم حالت دا ونه وخراب  همینجور داشببتم صببح ت میکرد و 
 انیسارو نوازش میکردم

 که صدای انیسابه گوشم خورد
 انیسا:اااای؛سرم؛من کجام

 چقدربدنم درد میکنه
اینقدر اروم ویواش گفت که نگران شببدم سببریه بلندشببدم وگفتم:انیسببا حالت 

 خوبه؟
 بهم نگاه کرد چشماش هم  م داشت هم خنده وشاد بود

 سرش تکون داد و چیزی نگفت
 ن وبه پرستار گفتم :بهوش اومده  میشه بهد سر بزنیدازاتاق اومدم بیرو

 پرستارسرش تکون داد ورفت سمت اتاق انیسا منم بیرون اتاق  منتظر موندم
 پرستار از اتاق اومد بیرون وگفت:

 پرستار:میتونید ب ریند فقی سُرمد تموم شد
 ل مندزدم و وارد اتاق شدم

 انیسا چرخیدوبهم نگاه کردل مند زدم
 باز کردم کمپوت اوردم بیرون درش باز کردمدر یمچال 

 اب کمپوت تو لیوان ریمتم وبقیه رو داخل بشقاب گذاشتم تکیه تکیه کردم
 اول ابمیوه رو برداشتم یه نی گذاشتم داخلد و بردم سمت دهن انیسا

 کیارش:بمور خانوم تاحالت بهتر بشه
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شت دلوی شدت بغض برق میزد انگار دا شمامد از  ریمتن  بهم نگاه کرد چ
 اشک هاش رو میگرفت

 کیارش:انیسا گریه نکنیا باشه گلم
 بمور تا بریم خونه

 دست خودم ن ود همد دلم میماست قربون صدقد برم
 لیوان رو باز بردم سمت دهند

 دهند باز کردم ونی رو گذاشتم دهند یکم که خورد دیگه دست کشید
از دیگری میذاشببتم لیوان رو روی میز گذاشببتم و تکیه های میوه رو یکی پس 

 دهند
 انیسا باناله گفت:کیارش بسه دیگه نمیتونم بمورم

 ل مندزدم وگفتم:چشم خانوومی
 خجالت کشید و سرش رو انداخت پایین

 دیگه اخرای ُسرم بود پرستار صدا زدم سوزن رو از دست انیسا کشید واز
 اتاق رفت بیرون

 کمکد کردم روی تمت نشست
 ش رو داخل شالد کردمل اسد مرتب کردم موهای ناز

 چشمد به گل خوردوگفت
 انیسا:تواین گل رو خریدی؟

 کیارش:اهووم
 ل مندزد وازم تشکر کرد



 345 دیفهم چرا

 کمکد کردم از روی تمت بلند شه
 گل رو برداشت منم کمپوت های افافی برداشتم واز اتاق خارج شدیم

 پول بیمارستان حساب کردم و اومدیم بیرون در رو براش باز کردم وکمک کردم
 بشینه

 خودمم نشستم وماشین رو به حرکت در اوردم
 انیسا:کی بهت خ رداد من حالم خوب نیست

 سرم چرخوندم وبهد نگاه کردم
 کیارش:حامد

 انیسا:ممنون که کمکم کردی
 کیارش:وظیفه بود

دل زدم به دریا و نزاشببتم حاالکه به حرف اومده سبباکت بشببینه باید از زیر 
 زبوند بکشم

 خونت؟کیارش:ب رمت 
 انیساشونه ای باال انداخت وگفت:نه

 باتعجب بهد نگاه کردم وگفتم:پس کجابریم؟
 انیسا:نمیدونم حالم دا ون میشه توخونه باشم

 سرم تکون دادم وگفتم:چشم می رمت یجای خب
 کیارش:حاال چرا اینجور تب کرده بودی؟

 انیسا:رفتم زیردوش اب سرد
 کوت کنه یا بماد بپیچونه منووای انیسا چقدر رک میگفت بدون اینکه س

 بالحنی پراز هرس وتعجب گفتم:
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 اخه زیر اب سرد چکار رفتی دختر
 پوزخندزدوگفت:حرفای تو باعث شد برم زیر اب سرد

گه من چی گفتم  خه م گه ای کردی ا یا فکر دی بد بود  فام  قدرحر یارش:این ک
 انیسا؟

ستم داری وا شیدوگفت:هیچی فقی گفتی دو صداردارک سی  سا نف ن باورش یانی
سمته واسم کسی که طالقم داده باز منو میماد وبهم میگه دوستم داره دیشب 
وقتی این حرفو زدی بدنم دیگه دونی نداشببت حتی  نفس کشببیدن سببمت 

 وطاقت فرسا بود
 فکرمیکردم این دوست داشتنت از روی هرچیزمیتونه باشه دز عشق

کر ی گفتم:متاسببفم فدلمورشببدم که انیسببا دربارم فکر منفی میکرد با ناراحت
نمیکرد در بارم فکر بد کنی. اخه انیسببا من اگه میماسببتم اینقدر الشببی باشبم 
شق  سای دیگه میگفتم که نیازم برطرف کنن بدون اینکه حرف از ع میرفتم به ک

 ودوست داشتن بزنم اخه
انیسا عشق ودوست داشتن مقدسه نمیشه بماطره*و*س این مقدسه رو کثیف 

 کرد
 ستنم دوست داشتنم عشقم از روی ه*و*س نیست انیسامن میمامت خوا

 من حاظرم تورو بپرستم
 مگه خرم واسه برطرف کردن نیازم مقدسه عشق رو به ه*و*س لکه دار کنم

 من مثل خیلیا نیستم انیسا بفهم...
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بفهم که عشببق مقدسببه ون اید بماطر ه*و*س لکه داربشببه منکه اینجور ادمی 
 نیستم بمام باحرفای عاشقونه

 خامت کنم
 اخه چرااینجورفکرمیکنی

 اینقدر دا ون بود اعصابم که باسرعت نور رانندگی میکرد
 وقتی رسیدیم پشت بام تهران

 به انیسا گفتم:انیسا پیداشو رسیدیم
 پیاده شدم رفتم و به

ماشین تکیه دادم نفسی صدا دار کشیدم ودستم رو توی موهام کشیدم گوشیم 
 اهنگ گذاشتماز دی م بیرون اوردم ویه 

 عشقم همدمم پارٔه تنم باور کن منو عاشقت منم 
 عشقم همدمم پارٔه تنم دز تو از کسی دم نمی زنم 

 میموام با تو باشم تو دل تو داشم
 
 میموام با تو  رق خیال و رویا شم 
 
 میموام تو کنارم باشی و بمونی عشقمو تو چشمام ب ینی و بمونی 
 

 با تببو زندگیم خیلی بهتره
 ی تو قل مو  صه می ره...ب
 با تو ؛تو دلم دلموشی دارم هر چی که بشه کم نمیارم 
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 میموام با تو باشم تو قلب تو دا شم

 
 میموام با تو  رق خیال و رویا شم 

 سیگاراز دی م بیرون اوردم و روشن کردم اصال هواسم به انیسا ن ود
 یکی یکی سیگارها رو پشت هم دود کردم و رفت هوا

 بعدی رو با دا ی سیگار رو ل م روشن کردم سیگار 
 انیسا  سیگار رو از دستم کشید و انداخت بیرون چرخید و بهد خیره شدم

 داشت اشک میریمت
 شونه هاش گرفتم وگفتم:چته؟

 انیساچراگریه میکنی؟توچته؟من باید دا ون باشم
 انیسا هق هق کردوگفت:نکد

 کم بیاریلعنتی سیگار نکد میمای مریض بشی میمای نفس 
 چراهمچین میکنی باسیگار کشیدن نصف عمرت تموم میشه

 خنده بلندی سر داد وقدم برداشتم
 دستم روتو هوا تکون دادمو گفتم:

 انیساخانوم نفس من تویی؛
 نصف عمرمن به فنا رفت وقتی رفتی وفهمیدم چقدر عاشقانه میماستمت

 عمرمن تموم شد وقتی انوش و دوستد بهت دست زدن میفهمی
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ودت حسبباب کن چقدر از عمرم رفت چقدر با سببیگار کشببیدن ومشببروب  خ
 خوردن تونستم یکم از فکرت بیام بیرون

ست  شق و دو سا از ع صدای بلند گفتم:اخه تو چی میفهمی انی چرخیدم وبا 
 داشتن  چه میدونی هااان

 اونی که اشت اه کرد تو بودی نه من
 تنها اشت اه من از دست دادن تو بود وبس 

 ترکید و گریه کردم هق هق زدمبغضم 
هه همیشه پدرم میگفت گریه نکن مرد ن اید گریه کنه اخه پدر من مگه مرد دل 

 نداره 
 زانو زدم روی زمین و زار زدم

 همراه من انیسا نشست رو به روم و اونم گریه کرد
 انیسا:

 
شق من بود حرفاش  ستم درک کنم حال کیارش رو یعنی اینقدر عا صال نمیتون ا

 حظه  تو ذهنم مرور میشد هرل
شک ریمتم وقت اعتراف  شک ریمت ومنم ا کنارش روی زمین زانو زدم  اون ا

 بود وقت این بود که حرفای تو دلم رو بزنم بهد
 همینجور که گریه میکردم گفتم:

که از  تت دارم منم پشببیمونم از این خه لعنتی منم دوسبب یارش من...من...ا ک
ت وقتی اون بالهارو سرم اورد وقتی دخترم دستت دادم وقتی انوش تنهام گذاش

 مرد وقتی پدر ومادرم فوت کردن و تنهای تنهاشدم
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 هیچکس رو نداشتم 
 اواره شدم اون موقع بود که قدرت رو دونستم و از کرده خودم پشیمون شدم 

 داد زدم:اره کیارش من..انیسا عاشقتم.دوستت دارم.میمامت
میترسیدم چون میترسیدم نموای و دست رد هیچوقت نتونستم بهت بگم چون 

 به سینه ام بزنی
 تو خیلی خوبی کیارش  خیلی خیلی؛

من قدرت رو ندونسببتم تو بهترین مرد این سببر زمینی تنهاکسببی که میتونم رو 
 اسمت قسم بمورم 

 هق هق کردم و ادامه دادم:
 توپاکی ؛توعشق واقعی رو خوب میدونی ودرک میکنی

اسبم مرد درسبت یدک میکشبی همونجورکه عشبق رو  مثل خیلیادیگه نیسبتی
 مقدس میدونی وهیچوقت با ه*و*س خودت لکه دارش نکردی

 خودم انداختم تو بغل کیارش و زار زدم
انیسا:کیارش ب مد منو.کیارش تنهام نزار من میترسم از مردم شهر میترسم از 

 ن ود تو کنارم میترسم تورو خدا تنهام نزار تورو خدا منو ب مد
 هوکیارش بغلم کرد محکم به خودش فشارم داد وگفتی

شیدنم تو تنهام نزار تو ب مد منو که  شق من تنها دلیل نفس ک سا ع کیارش:انی
 تنهات گذاشتم

 هردو توا وش هم اشک ریمتیم
 کیارش بلند شد دستم رو گرفت و منو بلند کرد با در ا وش گرفت منو
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 کردممحکم فشارم داد  بوی تند رو مهمون ریه هام 
 کیارش منو از خودش ددا کرد 

 بازوهام گرفت و پیشانی ام رو ب*و*سید
 خجالت کشیدم .خجالت کشیدم از این همه مهر ومح ت وعشق کیارش

 خجالت کشیدم که چقدر این مرد بهم لیف داره 
 دستد رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو اورز باال
م بی تاب میشد انگار دارن ل منداز ازهمون ل مندهای که عاشقشون بودم و دل

 تو دلم رخت میشورن یا کیلوکیلو قند اب میکنند
 سوی چشمام دادم طرف دیگه ای که توچشمای کیارش نگاه نکنم

 کیارش:اااای دختر لوووس دیگه
 چرا خجالت میکشی؟

 چرا توچشمام نگاه نمیکنی؟
 انیسا:خجالت میکشم واشک از گوشه چشمم ریمت

 کرد و چشمانم رو ب*و*سه زدبا انگشتت اشکم رو پاک 
 کیارش بالحن بامزه ای گفت:دیوونه

چراخجالت میکشببی؛چرا اشببک میریزی؛حیف اون چشببمای نازت نیسببت 
نت برم؛دردات بموره توسببرمن؛  خانووومی؟الهی دورت بگردم؛الهی قربو

 فداتشم 
 باز با حرفاش تو دلم دنگ به پا کرد باز کاری کرد خجالت بکشم
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ندون گرفت جالتم ل م رو د کارات خ با  فات  با حر خدا  یارش تورو م وگفتم:ک
نده؛کم خجالتم دادی کم مهرومح ت کردی نکن کیارش اینجور بادلم بازی 

 نکن باحرفات اتید به دلم نزن
 کیارش:دیوونه من بادلت بازی نکردم

 اخه عاشقتم واین حرفا رو به تو نزنم به کی بزنم فدای چشمات بشم
 اشک ریمتم وگفتم:خدانکنه 

 ومحکم خودم انداختم تو بغلد اونم باز استق ال کردو محکم بغلم کرد
 ساعت حدود دوازده شب شده بود

شونه تکیه  سرم رو تکیه داده بودم به  سته بودیم  ش سنگ ن من و کیارش روی یه 
 گاهم اون واسم حرف میزد و من لذت می ردم

 شگر اون شب من بوددستانم در دستان کیارش بود و نواز
 به ماه خیره شدم و اروم زمزمه کردم

 انیسا:کیارش تو ماه منی تو اسمون دلم
 کیارش انگار خوشد اومده بود از حرفم گفت:انی دووون بازم بگو

 دلم واسه این حرفا تنگ شده نفسوو
 ل مندزدم سرم رو از روی شونه اش برداشتم ل انم روخیس کردم و 

 یارش زدمب*و*سه ای به گونه ک
باز سببرم رو گذاشببتم روی شببونه عشببقم وشببروع کردم به گفتن حرفای ناب 

 عاشقانه
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شیدن ت اه کردن  شیدن من میدونی بی تو نفس ک سا:کیارش؟تودلیل نفس ک انی
 عمره؛

 میشه خداخودش کاری کنه که باهم بمیریم میدونی چیه ؟
 میترسم من بمیرم وتوخدای نکرده دق کنی من دیگه طاقت ندارم

 تودق کنی طاقت ندارم  م وناراحتیت ب ینم
با دلم کردی که بدون تو میمیرم الهی انی دورت بگرده؛ الهی  امشبببب کاری 

 پید مرگت بشم؛
 الهی دردات بموره تو دونم؛

 الهی انی فدات....
 دست کیارش مانع شد ادامه حرفم بزنم زیر گوشم زمزمه وارگفت؛

 ودیگه فدای نفسات بشمکیارش:هییییییس ساکت شو دختر اینجورنگ
 دستد رو با دستانم گرفتم و
 انگشتاند رو ب*و*سه زدم

 داشت خوابم می رد دم گوش کیارش گفتم:
 انیسا:عشقولی من خوابم میاد

سرم زد  سه ای به  شارم داد ب*و* ستد دورکمر انداخت و محکم ف محکم د
 وگفت؛

 کیارش:بلندشوبریم
و به صندلی تکیه دادم وچشمام ازسردام بلند شدم و سوار ماشیم شدم سرم ر

 رو روی هم گذاشتم
 دلم میماست خواب برم و کیارش
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 منو ب ره خونه خودش
 دلم میماست هرچه زودتر خانووم خوند بشم

 چشمام گرم شد و خوابم برد
 

 متوده شدم دای نرم وگرمی افتادم یکم چشمام باز کردم
 کیارش داشت ل اساش عوض میکرد

 اروم صداش زدم
 انیسا:کیارش؟

 کیارش:دون دلم خانومی؟
 لوس شدم وگفتم:گرسنمه

 کیارش ل مند زد وگفت:الهی دورت بگردم چی واست درست کنم؟
 خودم رو متفکرگرفتم وگفتم:اوووووم؛

 نمیدونم؛هرچی عشقته
 ل مندزدم اومد سمتم گونه ام رو ب*و*سید و از اتاق رفت بیرون

 داشتم بااین ل اس ها اذیت میشدم
 مد گوشه اتاق بود رفتم سمتدیه ک

 کلیدچرخوندم و در کمدباز کردم
 ازتعجب  دهنم باز مونده بود

 تمتم ل اسای من توکمد بود با همون عیرخاص
 کیارش تمام ل اس هام نگه داشته بود
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 یه ل اس خواب سفید برداشتم وتنم کردم تور داشت و یکم ل*خ*ت بود
 موهام شونه زدم وریمتم اطرافم

 ه خودم نگاه کردم یکم صورتم بی روح بودتوایینه ب
 داخل کمد گشتم یه کیف ارایشی

 بزرگ پیداکردم برش داشتم و 
 گذاشتمد روی میز ارایشی

 از اتاق اومدم بیرون رفتم دستشویی دست وصورتم شستم و برگشتم اتاق
 شروع کردم به اراید کردن

چشببم نازکی  کرم زدم؛توچشببمانم مدادکشببیدم ریمل زدم به مژه های پرم خی
سفید و طالیی زدم رژگونه دیگیری به همراه رژ دیگیری  سایه  شیدم ویکم  ک

 زدم عالی شده بودم
 میماستم امشب کنارهم خوش باشیم

 از اتاق زدم بیرون
بوی  ذا توخونه پیچیده بود و داشت دیوونه ام میکرد با صدای بلند کیارش رو 

 صدا زدم
 انیسا:اقااایی کجااای تو؟

 اشپزخونه خانوومی کیارش:بیا
 رفتم سمت اشپزخونه پشتد به من بود

 داشت واسم سوپ درست میکرد
 از پشت بغلد کردم 

 خندیدو گفت:وااای دیگرمی تو
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 دم گوشد گفتم:برات قهوه درست کنم اقایی؟
 کیارش:نه توحالت خوب نیس زیاد رو پا واینسا

 به حالت قهرگفتم:از وقتی بغلم کردی حالم خوبه 
 واهد ادامه دادم:به حالت خ

 بزار درست کنم دون انی
 کیارش به حالت عص ی گفت:

 انی قسم نمور.باشه درست کن ولی.بار اخرت باشه قسم میموریا
 سرم تکون دادم وگفتم:چشم

 وگونه اش رو ب*و*سیدم
 و از ا وشد بیرون اومدم

 تازه متوده تیپ وقیافه ام شده بود
 با دهن باز داشت براندازم میکرد

 ه سینه اش وگفتم:زدم ب
 انیسا:هوووووی کیارش خوردی منو دمع کن چشماتو

 خندیدواومد سمتم بغلم کرد و ب*و*سه ای بروی ل م زد وگفت:
 خواستنی بودی خواستنی تر شدی

 عشقولی من دیگرشدی 
 امشب بمورمت تموم میشی وااای

 نه کم میمورمت
 ازخجالت سرم انداختم پایین
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 برو قهوه واسه اقات درست کن بدو دیگروباز خندیدوگفت:خجالت نکد 
ست  شغول در شپزخونه وم سمت دیگه ا سرم پایین بود تکون دادم و رفتم یه 

 کردن قهوه شدم
 قهوه که درست شد گذاشتم روی میز

 کیارش رو صدازدم
 انیسا:عشقم بیا قهوه بمور

 اومد ونشست روبه روم هم قهوه میمور و هم بهم نگاه میکرد و میمندید
 ماده شد باهم خوردیمسوپ ا

 ظرفارو به کمک هم شستیم و رفتیم
 سمت اتاق خواب امشب یه شب رویایی بود

 از سرشب که بام تهران بودیم این حس بهم منتقل شده بود
 روی تمت دراز کشیدم

 کیارش تیشرتد رو در اورد 
 باال تند ل*خ*ت بود اما شلوارک پاش بود

 روی تمت دراز کشید
 ذاشت و از پشت بغلم کرددستد رو زیر سرم گ

 کنارگوشم رو ب*و*سه میزد نفس گرمد داشت دیوونه ام میکرد
 موهام رو نوازش کرد و

 زیرگوشم خمار زمزمه کرد؛
 کیارش:انی ادازه میدی؟

 سرم رو تکون دادم منو چرخوند سمت خودش و شروع کرد ب*و*سه زدن 
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 نفس گرمد به تنم میمورد
 عالی بود وبه هر دومون خوش گذشتاونشب بهترین شب بود واقعا 

 
 

 ص ح از خواب بیدارشدم یه دوش گرفتم وص حانه اماده کردم
 رفتم سمت اتاق تا کیارش صدا بزنم

 که دیدم صدای اب از حمام میاد
 رفتم پشت درحمام وگفتم

 انیسا:اقای زود بیا ص حانه اماده است
 کیارش:چشم خانوم

 
 ب*و*سیدم وبعدش باهم ص حانه خوردیمکیارش از حمام اومد اول همو 
 لقمه میگرفت و میزاشت دهنم

 اما ادازه نمیداد واسد لقمه بگیرم
 ص حانه رو کامل خوردیم 

 رو کردم بهد وگفتم:
 کیارش؟کی محرم میشیم؟من اینجور یکم سمتمه

 وسرم انداختم پایین سرم رو ب*و*سید وگفت:شما امروز برو خونه خودت
 نیم خانومیمیام باهم صح ت میک

 هرچه زودتر محرم میشیم قول میدم
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 باید خونتوبفروشی و وسایل الزمتو بیاری خونه وبقیشم بفروشی
 بیایی خونه خودم بموری وبموابی و مامان بچه هام بشی

 ل مندزدم 
کیارش:فدای خنده هات؛من برم اماده شم برم بوتیک؛شماهم بامن میایی بریم 

 خونت؟
 ه رو تمیزکنم بعدش خودم میرمانیسا:نه توبرو تامن خون

 کیارش:با اژانس بریا
 انیسا:چشم

 مشغول دمع کردن میز شدم
 کیارش اومد اشپزخونه خداحافظی 

 کردیم ورفت بوتیک
 منم یکم دست به سر وگوش خونه کشیدم و با اژانس رفتیم خونه 

 کیارش سفارش داد واسد 
 قرمه س زی درست کنم رسیدم خونه ل اس هام عوض کردم

 یه دستی به سر وگوش خونه کشیدم ناهارحافری خوردم 
 خوابم میومد روی کاناپه دراز کشیدم و خوابیدم

 ساعتای پنج عصر بود بیدار شدم
 دست وصورتم شستم و مشغول 

  ذا درست کردن شدم 
 میوه ها رو شستم وتوی ظرف گذاشتم شیرینی از تو دع ه برداشتم

 و داخل ظرف ممصوصد چیدم
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 کردم تو ظرفشربت درست 
 شکالت وادیل ریمتم 

 ساعت هشت شب شده بود حوله ام رو برداشتم و رفتم حمام یه دوش
 حسابی گرفتم وخودم رو تمیز شستم

 ازحمام اومدم بیرون 
 یه تاب دامن یاسی پوشیدم

 موهام خشک کردم و فر دادم
یل  مدم بیرون میوه وشببیرینی وشببکالت واد تاق او اراید مالیم کردم و از ا

 اشتم روی میزگذ
 ساعت ُنه شده بود روی م ل نشستم و منتظر کیارش شدم

 تلوزیون روشن کردم و بی دهت کانال ها رو عوض میکردم 
زنگ ایفون به صدا در اومد خوشحال از سردام بلند شدم از داخل ایفون چهره 

 کیارش دیدم در باز کردم
 وب*و*سیدمد اومد داخل بغلم کرد وب*و*سه بارونم کرد منم بغلد کردم

 باهم صح ت کردیم و مشغول خوردن ادیل ومیوه وشیرینی شدیم
 بعدازخوردن تنقالت

 بلندشدم رفتم اشپزخونه میز شام چیدم
ست وترشی  شتم نوشابه وما سی میز گذا شن کردم و گلدون گل رو و شمع رو

 رو میز چیدم و دیس برنج و خورشت وسی میز گذاشتم
 کیارش صدا زدم
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 شام حافره اقایی انیسا:کیارش بیا
 کیارش:اومدم خانومم

 مشغول خوردن شام شدیم
 شام که خوردیم  میز رو باهم دمع کردیم و ظرف ها رو شستیم

 یکم دیگه نشستیم وتلوزیون نگاه کردیم
 هردوباهم بلندشدیم و رفتیم رو تمت

 دراز کشیدیم کیارش بغلم کرد و
 پیشانی ام رو ب*و*سید

 انیسا:کیارش؟
 کیارش:دوونم

 چکار کردی واسه عقد وخونه
 چندروز دیگه محرم شروع میشه؟
 کیارش:خانومی فردامیریم محضر

 ص ح بریم خرید
 خونه رو گذاشتم واسه فروش

 انیسا:مرسی فدات.خریدواسه چی بریم دیگه؟
 کیارش:حلقه بمرم واسه خانومم

 ل اس سفیدوچادر بمرم واست
 همه چی واست بمرم

 انیسا:وای مرسی اقایی
 *و*سه زدم روگونه اشو یه ب
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 کیارش خندید
 انیسا:یچیزبپرسم؟

 کیارش:بپرس عشقم
 انیسا:اون دست گل و دع ه دواهرات داخلد بود تو واسم فرستادی؟

 اخه توفقی سلیقه من میدونی
 میدونی چه عیری میزنیم؛

 میدونی ازچه گلی خوشم میاد؛
 کالسلیقه منو توفقی میدونی

 زرنگیاکیارش خندیدوگفت:ای شییون خیلی 
 اره من فرستادم یکم دیگه باهم حرف زدیم و خوابیدم

 قرارشد کیارش نره بوتیک و بریم خرید
 ص ح زود از خواب بیدار شدم

 میزص حانه چیدم وکیارش از خواب بیدار کردم
 ص حانه خوردیم و اماده شدیم بریم خرید

 کل پاساژها رو گشتیم
 همه چیز خریدم و ناهار هم رفتیم رستوران

 عصرهم رفتیم خونه یکم استراحت کردیم وشب هم رفتیم بیرون
 تفریح وگشتن

 ساعت دوازه رفتیم خونه 
 خوابیدیم وص ح هم رفتم حمام 
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 اماده شدیم و رفتیم محضر
 واردمحضرشدیم خیلیا اومده بودن

 واسه ازدواج
 روی صندلی نشستیم استرس داشتم

 مند زدکیارش دستانم رو گرفت چرخید وبهد نگاه کردم ل 
 چشماند پراز اعتماد بود چشماند رو بهم فشارداد
 فهمیدم که بهد اعتمادکنم و  استرس نداشته باشم 

منم چشمانم رو بهم فشار دادم  ودستاند رو محکم گرفتم همین طور تو فکر 
 بودم که 

 کیارش صدام زد  
شدم ورفتیم داخل اتاق سردام بلند  شد  از شو نوبت ما    کیارش:خانومی بلند 

 عقد  
 یک دختر پسر دوان تازه عقد کرده بودن

از روی صندلی بلند شدن وما نشستیم عاقد خواست صیغه را بمونه که گفتم  
 :چند لحظه ص ر کنید 

 کیارش رنگد پرید وگفت:چی شد خانومی؟
 گفتم:نگران ن اش آقای؛

 گفتم من مثل نوشین دوست بدی ن اشم دعوتد کردم
 االن پیداشون میشه   

رش با خوشببحالی گفت:وای خوب کردی خانومی من اصببال یادم ن ود به کیا
 حامد بگم.
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 حامد:به به م ارک باشه اقا کیارش

یهو سببرم گردوندم که دیدم حامد و  نوشببین با یه دسببت گل بزرگ وارد شببدن  
 وعاقد صیغه را داری کرد ...

 تودلم  و ا به پا بود خوشحال بودم ازینکه باز خانوم خونه کیارش میشم؛ 
 قران دست من وکیارش بود زیر لب چند ایه خوندم و دعا کردم

 عاقد برای بار سوم گفت:وکیلم؟
شدم ل مند  سد رو ح س کرده بود از نگاهی که بهد کردم متوده  کیارش نف

 زدم وگفتم:باادازه بزرگترها بله
 
ز خوشببحالی پرید تو بغلم هی ب*و*سببم میکرد که کیارش گفت:  نوشببین ا 

 یکم برا ما بزار ؟
 نوشین به خودش امد خودش کشید کنار و ل مندزد 

 کیارش حلقه دستم کرد ومنم حلقه اون
از محضر آمدیم بیرون که کیمیا را دیدم باورم نمیشد باخودم گفتم االن که من  

 حسابی کتک بزنه 
ه هم نگاه میکردیم که کیمیا یه قدم امد دلو داشتم از ترس همین طور داشتیم ب

سببکته میکردم دسببت کیارش محکم فشببار دادم کیارش:سببالم ابجی گل من 
 خوبی؟

 کیمیا:حاال بدون من میری محضر حاال ما شدیم بد خانوم شدن خوب؛ 
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ید فکر نمیکردم از   که میگی نیسبببت ؛ب مشبب نه ابجی این طوری  یارش: ک

 مسافرت برگشتی 
 کیمیا یه خنده کوچولو کرد و اومد من رو بغل کرد

فکر نمیکردم این قدر تغییر کرده باشه یک نفس راحت کشیدم واون بغل کردم  
 همگی خوشحال وخنده رو بودیم ازاین اتفاقات خوب.

 خواستیم سوار ماشین بشیم که دیدم حامد وکیارش دارن با هم یه چیزی میگن  
گفت: خونت فروش رفته باید با هم بریم وسببایلی خالصببه راه افتادیم کیارش 

 که الزمت برداریم بقیه رو بفروشی
 منم گفتم:چشم آقای هر چی شما بگی . 

 یک دفعه کیمیا گفت: ان شاالله همیشه بگی چشم خانومی
به بیرون کردم دیدم   گاه  یه ن یدیم  گذاشبببت رو ترمز وگفت: رسبب پا  کیارش 

 آرایشگاه هست .
ت:برات وقت گرفتم خانومی تا شببما اماده بشببی من با کیارش ل مندزد وگف

 کیمیا تا دایی بریم  و برگردیم
 
 از حرف کیمیا ناراحت شده بودم یه باشه کوچولو گفتم وپیاده شدم 

 کیارش ل مندزد من داخل ارایشگاه شدم وکیارش رفت.
 

 کیارش:
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میدونی ب ین خواهر دون من از اول انیسا را دوست داشتم و دارم خودت خوب 
 که انیسا هم تغییر کرده خواهد میکنم دیگه اذیتد نکن

 باشه ابجی؟
 

کیمیا خیلی عادی وخونسرد گفت:باشه داداش گلم ب مشید همین طور یهو از 
 دهنم پرید دیگه هیچ وقت از گذشته نه من حرف میزنم نه شما خوبه؟

 صورت کیمیا  رو ب*و*سیدم وگفتم: ممنونم خواهر گلم  
 

الم که داره همه چیز به خوبی تمام میشه کیمیا باهام خوب شده خیلی خوشح
شحالیم  س ت خو شحالم به منا ست اوردم خیلی خوب خو سا را دوباره بد انی
شین  شن کوچولو راه بندازم وبا حامد نو صمیم گرفتم یک د سا ت سوپرایز انی و

 هماهنگ کرده بودیم دیگه تصمیم گرفتم یه زندگی از نوع شروع کنم 
گار زیر پام له کردم و راه افتادم طرف آرایشگاه سر راهم کیمیا رسوندم پاکت سی

 خونه اماده شد 
 دلو آرایشگاه ترمز زدم

 زنگ رو زدم و خواستم که انیسا بیاد بیرون در باز شد
 بود فقی نگاش میکردم یهو انیسا گفت: خوردی منو کیارش؛ماه شده

ستد دادم راه افتادیم طرف ما سی رنگ ل مندزدم و گل د شین خیلی ل اس یا
 بهد میومد
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 انیسا:
 

همین طور داشببتم به کیارش نگاه میکردم کت وشببلوار سببرمه ای خیلی بهد 
 میومد

 ماشین ترمز گرفت  
 کیارش بهم نگاه کردوگفت:خوب خانمم عشقولی من رسیدیم 

 حامد نوشین هی بوق میزدن ودست
خیلی شببلوغ بود همه  از ماشببین پیاده شببدم رفتیم سببمت باغ وارد باغ شببدیم 

شیدم با این همه بدی که  شد از خودم خجالت ک ست ودیغ میزدن باورم نمی د
 به کیارش  کردم

سنگ تموم گذاشته بود اون شب خیلی خوش گذشت از بس ر*ق*صیده بودم 
پاهام درد میکرد  من  وکیارش از حامدونوشببین و کیمیاوخسببروخداحافظی 

 کردیم
 خونه کیارشسوارماشین شدیم و رفتیم سمت 

 واردخونه شدیم که از خستگی هر دو ولو شدیم روی تمت 
 کیارش شروع کرد به صح ت کردن سوال میپرسید وهی قربون صدقه ام میرفت

وقتی صح تمون تموم شد با ادازه ای گفت  و  شروع کرد به ب*و*س  کمکم  
 داشت نفسم میگرفت تا امدم حرف بزنم 

شت رو ل م یک  سه طوالنی کرد بعد گفت: اخید ل اش رو محکم گذا ب*و*
اخید خستگیم در رفت عشقولی ص ح که از خواب بیدار شدیم دیدم ساعت 
صدای دوش حمام  ست  شدم دیدم کیارش نی سون ازدام بلند  ست هرا یازده ه
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میومد تا خواسببت بیاد بیرون صبب حانه آماده کردم صبب حانه خوردیم وکیارش 
 رفت یک سری به پوتیک بزنه

 
 د/سه ماه بع

 
 

شترکمون میگذرخیلی زندگی خوب وراحتی دارم یهو  سه ماه از زندگی م االن 
دلم هوای نوشببین کرد بهد یه زنگ زدم کلی حال واحوال کردیم به نوشببین 
گفتم نمیدونم چرا حالم خوش نیسببت سببرم گیج میره حالت تهوه دارم گفت 

 شاید خ رای باشه مواظب خودت باش یه آزماید بده
تصمیم گرفتم فردا یه آزماید بدم عصر بود کیارش امد خونه  گوشی قیع کردم

صرانه  شق من یه ع سم ع شد پوتیک وای صلم ن شده حو گفت دلم برات تنگ 
آماده کن با هم بموریم همین که رفتم طرف آشببپزخانه سببرم گیج رفت افتادم 

 کیارش خودش مثل موشک بهم رسید.خانمم چی شدی ؟
 جه دارم آقایی منم گفتم:نمیدونم چند روز سر گی

کیارش اخماش دمع شببدو گفت :االن باید بهم بگی بلندم کردو گفت ل اس 
سرم  ستان ازم آزماید گرفتن و شدم رفتیم بیمار ستان آما ده  بپوش بریم بیمار

 بهم وصل کردن
 

 پرستار آمد داخل اتاق کیارش بلند شد گفت :خانومم چشه چرا فعف داره؟
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تار خنده ای کرد وگفت :میمو  قا بیشببتر مواظب پرسبب یاره آ یا ب اد کوچولو دن
 خانمت باش

کیارش. از خوشببحالی فقی چاره نداشببتم پرسببتار بغل کنه زود شببماره کیمیا 
گرفت بهد گفت به حامد گفت حامد گفت: که نوشین باردار هردو خوشحال 

 بودیم انیسا بردم سونوگرافی گفت: دوقلو باردار خیلی ذوق کردم
زنی خودم در بست وبهد گفتم: دست به هیچ چیز نمیانیسا رو اوردم خونه   

 نوکرتم یه پرستار میگیرم تا کمکت کنه 
 انیسا ل مند زدوگفت:چشم آقایی

 ماه بعد/7
 
 

سم خودمون بزاریم برای بچه صمیم گرفتیم اول ا ا آ نی هدوقلوهابه دنیا امدن ت
 وکیا 

 خیلی دوست داشتنی بودن
 د واسمد رو اوا گذاشته بودن نوشین هم یه دختربه دنیا اورده بو

 یه دخترنازو توپل با چشمای درشت
 وپوست سفید بینی کوچولوو لب های نازک وزی ا و موهاش مشکی

 
 

 چندسال بعد/
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شین که امد کلی  سر  رفته بود نو صله ام  شین تماس گرفتم بیاد خونه حو با نو

شدم هر ردرد دل کردم ازوقتی بچه شگاه خیلی تنها  وز زنگ میزنن ها میرن دان
اما باز دلم تنگ میشببه براشببون کیاتهران درس میمونه انی هم شببیراز نوشببین 

 گفت: دختر من که از کنارم تکون نمیموره
 خوب میکنه واالتنهاهم نیست نوشین 
 
که   نه  تا کیارش میاد روبرو آی یه دوش بگیرم  نوشببین رفت وتصببمیم گرفتم 

وایسادم دیدم یک تار مو سفید شده وصورتم چروکیده دیگه پیر شدم وکیارش 
شده بود باید زودتر کیا وانی را عروس کنم که ارزو بدل از  موهاش دو گندمی 

 دنیا نرم تو خیال خودم بودم که زنگ خونه به صدا درامد
 
 فتم سمت آیفون در باز کردم کیارش بود وارد خونه شد سالم کردم.ر

 کیارش:سالم خانمم چرا پریشون به نظر میای؟
 انیسا: هیچی دونم رفتم دلو اینه یاد گذشته ها افتادم

 که چیور دوقلو ها بزرگ شدن ومن وتو مو هامون سفید شده و
شم  سم پی شیم عرو شته با شه کمک احوالم وقت اینکه یک عروس داماد دا با

باشببه  به قول قدیما دخترکه عروس شببد واسببه مردم هسببت دیگه میره طرف 
 شوهرش

 حداقل  نوه هامون ب ینیم و ارزو به دل ازاین دنیا نریم.
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کیارش خندید وگفت: ای بابا انیسببا چه فکرای میکنی ماشببا الله من وتو االن 

نقشببه  چکار بیا بشببین کلیمیتونیم یه کوه تنها دابه دا کنیم پرسببتار میموایم 
 دارم برات

 انیسا:برای من؟!
 کیارش: آره

تصمیم گرفتم خودم باز نشت کنم امروز پوتیک دادم اداره دوستم واز امروز تو 
 خونه ور دلتم خانومی

 ها پیشببمونل مندزدم وگفتم:خوب کردی خوشببحال شببدم فقی کاشببکی بچه
 بودن

 
 گه خسته شدمکیارش:فکر اونجا را کردم از هوای تهران دی

تصببمیم گرفتم خونه بفروشببیم بریم شببیراز زندگی کنیم پید انی کیا هم براش 
 انتقالی میگیریم میارمد ور دلت خانمم خوب شد؟

 
 خوشحال شدم چقدرکیارش به فکرمه

 ل مندزدم وگفتم:اگه بشه که عالی میشه 
شتم که  شی زنگ خورد رفتم بردا صح ت میکردیم گو شتیم  همین طور که دا

 بود انی
به؟ ما  انی:سببالم مامان گلم خوبی چه خ ر؟ چکار میکنید ؟بابا کیارش خو

 نیستیم خوش میگذره؟
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سالم  سی تازه کن  شا الله دختر چقدر حرف میزنی ادازه بده گلم نف سا:ما انی
دختر مامان ما خوبیم شببما چیوری؟ راسببتی همین االن با بابات یه فکرای 

 کردیم
گار دارم که من اصببال قصببد ازدواج ندارم انی؛چه فکری ؟مامان نگو خواسببت

 میموام درس بمونم.
 انیسا:روت رو برم واال دختر خواستگار کجا بود تو هنو دهنت بو شیر میده

 انی:مامان.......
 پس چی شده؟

 انیسا:تصمیم گرفتیم بیایم شیراز زندگی کنیم آخه هوای تهران خیلی الوده شده 
 انی :راست میگی مامان واقعا کی؟.چه روزی.چجوری.؟کیا چکار میکنید ؟ 

 انیسا :وای بترکی دختر تو که نزاشتی من حرفم تموم بشه فکر اونم کردیم.
 همینیورصح ت کردم با انی

 ماشاالله دخترم اززبون کم نمیاره شییون هم هست
 الهی مادرقربوند بره

 
 کیارش/

 
شید تا کارا شیراز کارای . یک ماه طول ک م دمع ودور کردم وراه افتادیم طرف 

دانشببگاه کیا کردم با خودم بردمد انی گفت یه دوسببت داره برامون خونه پیدا 
 میکنه
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شیراز خونه بدی ن ود انی خیلی  سیدیم  دیگه تقری ا افتاب  روب کرده بود که ر
 خوشحال بود که حاال پید خانوادش هست

 هواز خوابگاه دانشگاه هم راحت شد
 کارگر وسایل پیاده کردن همه را داخل خونه ددید دادادیم

 کیارش:انی عزیزم دوستت حتما دعوت کن خونه تا ازش تشکر کنیم.
شده  صدام زد گفت: چیزی  سرمو انداختم پایین موندم چی بگم که بابا  انی :

 دختر بابا؟
 آنی:نه...نه.. بابا راستد دوستم خجالتی نمیاد

 ات میام دانشگاه واسه تشکرکیارش: پس من فردا باه
 انی/

 
 فردا ص ح زودتر بابام از خواب بلند شدم تا همرام نیاد 

سببریع یه لقمه برای خودم گرفتم وراه افتادم همین که در حیان باز کردم دیدم 
بابا داره شیشه ماشین تمیز میکنه به ناچار سوار ماشین شدم وراه افتادیم به در 

سامیار  سیدیم  شگاه که ر ست دان سامیارد شدم  دم در منتظر من بود پیاده که 
 تکون داد منم از خجالت داشتم اب میشودم

 کیارش:این پسر کیه انی ؟
 آنی:از مقعیت استفاده کردم گفتم همون که همون که..که..

 کیارش:همون که چی ؟انی حرفت بزن دخترم
 انی: همون که برامون خونه پیدا کرده اسمد سامیارهست پسر خوبیه

 ارش:پس که این طور کی
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ستاش میلرزید  شت د سره انی همرام امد دا سمت پ شدم رفتم  شین پیاده  از ما
فی  سالم خوبید؟ از خونه را سرش انداخت پایین وگفت:  سالم اونم  گفتم: 

 بودید.
 کیارش:پس شما دل دختر مارا بردی؟ از بابت خونه هم ممنونم

 حاال برید که کالستون دیر نشه 
نه صببح ت میکنیم  خانم شبببب خو مت دخترم وگفتم: انی  به سبب روکردم 

 خداحافظی کردم ورفتم سوار ماشین شدم همین طور داشتن نگام میکردن 
آمدم خونه که دیدم انیسببا خیلی خوشببحال وداره هی دوره کیا میگرده وقربون 

 صدقه اش میره گفتم :چیه؟ چی شده ؟ 
 دختر نوشینانیسا:پسرم عاشق شده اونم عاشق کی 

 کیارش:خنده بلند کردم وگفتم :پس دوتا عروسی افتادیم.
 انیسا باتعجب گفت:چرا دوتا اقا؟

 ل مندزدم وگفتم:اخه دخترتونم عاشق شده
 

 انیسا/
 

 تصمیم گرفتیم نوشین دعوت کنیم باهاش صح ت کنیم 
 

 سامیاربا خانوادش صح ت کرد که تو یه شب مراسم کوچولو برگزار کنیم.
 زبه خوبی وخوشی پید رفتهمه چی



 375 دیفهم چرا

 هم نوشین وحامد پسرم ق ول کردن هم دخترشون
 وهم خانواده سامیار انی رو پسندیدن هم ما اونا رو

 
 کیارش/

 
ام شده بود رفتم رو تمت دراز کشیدم که انیسا هم امد کنارم دراز کشید خسته

 ها مون آدما ی  موفقی شدنگفت: خوشحالم که بچه
 ر کیارش: منم همین طو 

 وانیسا را محکم گرفتم توبغلم وخوابیدیم
 چندسال بعد کیا صاحب دوتا پسر شد با سه سال تفاوت سنی

سنی ش یه باباش با تفاوت  سر  ش یه خودش و یه پ سال ۳و انی یه دونه دختر 
 ونیم

 اسم پسرکیا:کامران؛کامیار
 اسم دختر انی:انیکا وپسرش: سامی

 
 هم ادامه زندگی باعشق وخوش متی در کناره

 
 پببببایببببان

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز زهرابا تشکر از  


