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 گیتا: 

 

نفس عمیقی کشیدم... کیسه های خرید و از دست  

 طاها گرفتم و روی اپن آشپزخونه قرار دادم: 

 _ هوا چطور بود؟ 

طاها : مث خر باد میومد. پدرم در اومد تا اینارو  

 رسوندم خونه. آخرشم که بارون گرفت.

 

 

 

 با ذوق شیر آب 

و بستم و سمتش چرخیدم: راست میگی؟ یعنی برم   

 ببینم؟ 

 

 



طاها : باش برو ولی سیاوش بیاد ببینه بهم میریزه 

 ها.

 بازم خودت میدونی. 

 

 

 

 

قیافم توی هم رفت و حالم گرفته شد. یکم که  

 گذشت میوه  

های شسته شده رو توی ظرف چیدم و روی میز 

 باال قرار دادم.نهار خوری بزرگ سالن  

داشتم دوباره سمت آشپزخونه برمیگشتم که صدای  

 سلنا دوباره کل خونه رو برداشت... 

 

 

 

 سلنا: عطیه؟؟ عطیه خانوم؟؟؟



 عطیه: جانم خانوم جان؟ 

سلنا: به اون دختره ی نکبت بگو چی شد پس قهوه  

 ی من؟ بوی گند این لباسا کل اتاق و برداشته.  

احاال چه گوهی داره فهمم این از صبح تمن نمی

 میخوره. 

 

 

 

 

عطیه خانوم که چهره ی گرفته و خستم و دید بلند،  

 طوری

 که سلنا بشنوه جواب داد:  

 خانوم، میگم آرزو بیاد باال االن.

 

 

 



با صدای دادش که سر عطیه زد با حرص پله  

 هارو باال رفتم 

خواست تا حرفی  و به صدای عطیه که با عجز می

 :نزنم هم گوش ندادم

 سلنا: آرزو  

بیاد چه غلطی کنه؟ من گفتم اون دختره ی جنازه 

 رو صدا بزن.

 

 

 

 

بدون اطالع و ناگهانی در اتاقش و باز کردم و  

 وارد شدم.

_ چیه؟ چرا هی زر بیخودی میزنی؟ چه مرگته که  

 هی صدا میزنی؟ خستم کردی بفهم. 

 

 



 

با حرص و تعجب از جاش بلند شد و نزدیکم 

 اومد...  

توی صورتم داد کشید: چیههه؟ دم دراوردی 

 بدبخت بیچاره؟ من چه مرگمه اره؟

 

 

 

 دستشو که باال برد  

و توی صورتم خوابوند... بی صبرانه دستمو بلند  

 کردم و زیر گوشش کوبیدم. 

 

 

 

با حرص و نفس نفس نگاهم میکرد که در اتاق با 

 باز شدضرب 



و طاها و آرزو به همراه عطیه خانوم وارد اتاق   

 شدن.

 

 

 طاها قدمی جلو گذاشت: 

پرید بهم؟ مگه بچه  طاها : چتونه شما دوتا؟ هی می

 اید؟

 

 

 

 سلنا: چراااا 

 منو با این گرگورِی گدا یکی میکنی؟؟ 

 

 

 

 اما منتظر جواب طاها 



 نشد و روبه من ادامه داد:  

 بزار... صبر

کن سیاوش برسه، ی اشی برات میپزم ی وجب   

 روغن روش.

 

 

 

دستمو به نشونه ی برو بابا تکون دادم و همونطور  

که همشونو کنار میزدم و از اتاق بیرون میرفتم  

 جواب دادم: 

 _ گمشو هر گوهی میخوای بخور ......... 
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 با بغض وارد اتاق شدم و محکم در و بستم. 

همونکه به در تکیه دادم اروم سرخوردم و پشت  

 در نشستم. 

 

 

 

بعد از مدتها، بعد از روز ها و ماه ها این اولین  

 باری بود که 

من توی اون خونه بزرگ با کسی به جز طاها   

 صحبت کرده بودم.

 

 

 



رسیدن طاها این سکوت به حدی  اوایل و قبل از 

 رسیده

 بود که همه نگران حال و احوالم بودن.  

 

 

 

 نگران رنگ پریدم... 

 سکوت دلگیرم... حال خرابم. 

 

 

 

 اروم چشم هامو بستم و لب هامو خوردم... اشک 

مثل رود داغ و پاکی روی صورتم روون شد...   

 دلم تنگ بود... دلم دلش تنگ شده بود. 

 ماه پاشو  ۴هنوز هم بعد از این  دلم برای کسی که

 توی ایران نزاشته بود بدجوری تنگ شده بود.  



 

 

 

گوشه ی ژاکتم و توی مشتم گرفتم و فشارش  

 دادم... 

 تا شاید کمی بغضم و کم کنه. 

 یاد آخرین  

باری که از پشت گوشی سرش داد کشیدم: همه  

چییییز ی دروغ بود مهرااااد. من ازت متنفرم. 

 دست از 

ردار من ازززررت حالم بهم میخوره... بفهم  سرم ب

 مهراد بفهم. 

 

 

 

یاد همون روز افتادم که صدای هق هق های  

 مردنشو در 



حالی که سعی داشت بهم ثابت کنه که فهمیده   

 دروغ

 شد.میگم، توی گوشی پخش می 

 

 

 

همون روزای اولی که شایان با غم و بغض ازم  

 خواست دست می

 از دروغ بردارم و برگردم... 

 

 

 

هنوز پشت در نشسته بودم و طبق معمول اشک  

 میریختم 

 که چند تقه به در خورد: 

 طاها: گیتا؟ در و باز کن دوباره حرف بزنیم.

 



 

 

جوابی ندادم و فقط دستمو محکم جلوی دهنم گرفتم  

 تا صدای هق هقم و نشنوه ک ادامه داد:

منکه میدونم حالت  خواهش میکنم. در و باز کن 

 بده ابجی. در و باز کن عزیزم.

 

 

 

 

با گریه از جا بلند شدم و در اتاق و اروم باز کردم 

 که طاها جلوتر اومد و مقابلم وایساد. 

 با بهت لب زد: 

طاها: چخبرته دیوونه؟ این چه وضعشه انگار 

 روی صورتت شلنگ آب گرفتن.

 

 



 

 خنده ی کوتاهی 

کرد و ادامه داد: من شنیدم خدا مریضارو زود  

 شفا میده... ولی کاش تو رو نده.

 ما که ی خل و چل بیشتر نداریم.

 

 

 

اش خندم گرفت که منو با  از حرفا و دیوونه بازی 

 دست کنار زد و وارد اتاق شد.

 منم با تعجب 

بهش که در کمد هارو باز و بسته میکرد و   

 گشت خیره بودم.می

 

 

ای ضعیف و تعجب داری پرسیدم: هی  با صد

 چیکار میکنی؟



 وسایلم و نریز بهم دیگه. 

 

 

 

وقتی دیدم گوش نمیده نوچی کردم و سمتش رفتم و  

 غر زدم: 

 _ اه نکن طاها همه رو بهم ریختی خب. 

 

 

 

نگاه شیطونشو به نگاهم داد و لب زد: ی لباس 

 گرم و درست حسابی پیدا کن. اگر عرضه داری 

 یرون. دزدکی بزن ب 

 میخواییم یکم حال کنیم. 

 

 



 

با تعجب نگاهش کردم که بیرون اتاق رفت و با  

 دقیقه ها.   ۵صدای ارومی هشدار داد: گیتا فقط 

بیشتر توی کوچه منتظر بمونم شک میکنن  

 ......... 
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 با شک و تردید بافت خفاشی و تقریبا کوتاهی  

رو از توی کمد خارج کردم. شلوار لی جذب و  

 سفید رنگی رو 

 پام کردم و موهای بافته شدم و باز کردم. 

 

 

 

 

وقتی از اتاق خارج شدم کسی رو توی سالن ندیدم.  

 با عجله و احتیاط سمت در حیاط رفتم و از خونه 

تور توی کوچه  خارج شدم که دیدم طاها با مو 

وایساده و میخنده. برام جالب بود... از وقتی که  

 وارد دبی شده

بودم بیرون از خونه رو ندیده بودم و نمیدونستم   

 چه شکلیه. 

با تعجب و هیجان به کل کوچه که درخت های  

 زیبا و 



بزرگی داشتن نگاه میکردم که طاها از توی فکر  

 بیرون بردتم. 

 

 

 

 

 ریم تا کسی نیومده.طاها : هی گیتا؟ بدو ب

 

لبخندی زدم و بدو بدو سمت خودش و موتورش  

 رفتم، 

 ژاکتم و محکم به خودم چسبوندم و پشتش نشستم. 

 

 

 

 

توی خیابون تقریبا خلوت با سرعت زیادی میرفت 

 و حرف میزد...



منم مثل ترسوها محکم کمرشو گرفته بودم و  

 هروقت  

بستم و جیغ  سرعتش خیلی زیاد میشد چشم هامو می

 میزدم.

مدام باد سرد و قوی البه الی موهای بازم میخورد 

و اونارو توی صورتم پخش میکرد، منم که 

 جرعت

 جدا کردن دستمو پس زدن موهام و نداشتم.  

 

 

 

هیجانی من  صدای خنده های طاها و جیغ های  

 مدام توی سرمون اکو میشد که جلوی ی  

بستنی فروشی وایساد... اما من همچنان چشم هام  

 بسته بود که دستشو روی دستهام گذاشت. 

 

 



 

 طاها: زشته خرس گنده. چشاتو باز کن رسیدیم. 

با تردید الی چشم هام و باز کردم که بستنی  

 فروشی بزرگ و شیکی دیدم.

 

 دستهامو باز کردم و پیاده شدم.بی توجه به طاها 

داشتم سمت ویترین بستنی ها میرفتم که طاها با  

 قهقهه 

و خنده داد زد: هی کجا میری؟ مگه من پول دارم   

 که رفتی بستنی انتخاب کنی؟ 

 

 

مثل ماست وا رفتم. پسره ی خر، پس من و آورده 

 اینجا که چی بشه؟ 

کنان سمتم  همین سوالو طلبکارانه پرسیدم که خنده 

 اومد 



و منو سمت یکی از میزهای دو نفره ی بیرون   

 مغازه کشوند. 

 

 

 

طاها : تو هنوز هم بچه ای گیتا. شوخی کردم بی  

 جنبه. 

 با خنده پشت میزها نشسته بودم و به خیابون نگاه 

میکردم که طاها با تو بستنی قیفی شکالتی و  

 بزرگ روبه روم نشست. 

 

 

 _ این چیه؟  

 طاها : بستنی 

 _ خب همین؟

 طاها: چیز دیگه ای میخواستی؟



_ خجالت نمیکشی اومدی جای به این شیکی دوتا  

 قیفی خریدی؟ 

 

 

 

خنده ای که سعی داشت کنترلش کنه مثل بمب  

 منفجر شد، باعث شد منم خندم بگیره:

 کامران: منکه گفتم پول ندارم.

 

 

سری تکون دادم... آخه مگه از طاها و سیاوش  

 داشت؟ با این حال خنده ای پولدار تر وجود

 به مهربونیش کردم و شروع کردم به خوردن. 

 

 

 



تنها کسی که کنارم بود همین طاها بود... مثل ی  

 کرد و مدام سعی میکرد برادر واقعی محبت می

منو از حال خرابم بیرون بکشه. حتی شده با اذیت  

 کردنم.

 

 

 طاها : گیتا؟ 

 

بستنیم زدم و  بدون اینکه نگاهش کنم لیسی به 

 جواب دادم جانم؟ 

طاها : تو با اینکه مدت کمیه کنارتم اما خیلی  

 دوست دارم. من حاضرم بخاطر تو جلوی عالم 

و آدم وایسم. تو چی؟ چقدر منو دوست داری؟   

 اصال... 

 اصال من و بیشتر دوست داری یا سینا؟ 

 

 



 

خنده ی ریزی کردم و به حسادتش جواب دادم:  

میگیری! من اول سینارو   چقدر خودتو تحویل

 دوست 

دارم، بعد شایان. در مورد تو هنوز تصمیمی   

 نگرفتم.

 

 

 

سری تکون داد و با دلخوری از پشت میز بلند شد:  

 تموم کردی بیا بریم. 

 

 

 

 با عجله از پشت میز بلند شدم و دنبالش راه افتادم: 

 هی طاها ؟ .......... 
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 _هی طاها؟ 

 من االن به جز تو کسی رو دارم اخه؟

 شوخی کردم بی جنبه. 

 

 

 



با اینکه وسط خیابون بودیم و هرکسی که رد میشد  

 تونستمی

قضاوتی کنه ولی طاها با خنده سمتم چرخید،  

 دستاشو باز کرد و بلند داد زد:

 پس ثابت کن. 

 

 

ش رفتم و خودمو توی بغلش  با خنده بدو بدو سمت

 انداختم. 

 اما بجای اینکه اروم شم داغ دلم تازه شد.

دلم بازم هوایی شد، برای مهراد، برای سینا و  

 حتی شایان... 

دلم باز برای خانواده ی از دست رفتم تنگ شد که  

میون لبخندم قطره های اشکم روی سینه ی طاها  

 شروع به ریختن کرد. 

 

 



 

اشک میریختم تا اینکه   اروم اروم توی بغلش

بغضم بدجور شکست و صدای هق هق و گریم بلند 

 شد.

طاها با تعجب منو از خودش فاصله داد و با بهت  

 بهم خیره شد. 

 طاها : گ...گیتا؟ خوبی؟ چت شد؟

 

 

 

با اینکه سعی داشت صورت خیسم و ببینه اما من  

 محکم بهش چسبیده بودم گریه میکردم...

برگردم با بغض و لرزون لب زدم: بدون اینکه  

 طااااها؟ میزاری؟ میزاری ببینمش؟ ترو...تروخدا. 

بخدا قول میدم زیاد طولش ندم. فقط چند دقیقه.   

 خواهش میکنم طاها. 

 



 

 

طاها: گیتا! خودت هم خوب میدونی این کار چه  

 تاوان 

بزرگی داره. اروم باش قربونت برم. اروم باش  

 میشه. همه ی این سختی ها تموم 

 

 

 

 این جمله ها یعنی: نه. نمیتونم. نمیخوام.  

منم با شنیدنشون از طاها هردفعه میشکستم و  

 خورد میشدم.... 

 

 

 

دیگه حرفی نزدم و تو سکوت روی موتور نشستم.  

 این دفعه تا خونه نه من حرفی زدم نه طاها. 



هردو توی سکوت بودیم که وقتی وارد کوچه شدیم 

 وش هم از راه رسید... با ورودمون ماشین سیا 

 

 

 

با دیدنش سطل سطل آب جوش توی وجودم ریخته  

 شد و بدنم از استرس شروع به لرزیدم کرد.

طاها: گیتا؟ اروم باشیا. چیزی نیست من درستش  

 میکنم.

 

 

 

اما من از دیدن ماشینش که مقابلمون وایساده بود  

 داشتم به مرز سکته میرفتم تا اینکه ........ 
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 وسط کوچه روی ترمز و از ماشین پیاده شد... 

 بی ارده چشمه ی اشکم راه افتاد و ناخواسته اشک 

از چشهام جاری شد که سیاوش نزدیکشون شد و   

 طاها از روی موتور پایین رفت.

 

 

 

 رو به من داد زد: تو اینجا چه غلطی میکنی؟ 



 تم میلرزیدم که طاها جلو رفت: فقط داش

 طاها: اروم باش سیا. 

کاری نکردیم که. حالش بد بود گفتم ی هوایی   

 بخوره همین. 

 

 

 

فریاد زد: ببند دهنتو. تو گوه خوردی بدون اطالع  

 من اینو بیرون بردی. 

 طاها خواست حرفی بزنه که همونجوری که سمتم 

میومد فریاد زد: درستتون میکنم. فقط تا فردا   

 صبر کنید. 

 

 

 

دستش که بین موهام رفت و از اون باال روی  

زمین پرتم کرد از ته وجودم جیغ کشیدم و گریه  



کردم که طاها هراسون و عصبی سمت سیاوش  

 رفت.

 

 

 

وقتی مشت های بزرگ و قدرتمند سیاوش توی  

 صورت طاها 

 تا توی خونه کشوند.  نشست، منو با همون موها

 

 

 

 

من زجه میزدم و گریه میکردم و طاها هم  

 دنبالمون میدوید تا 

اینکه مرضیه خانوم هول زده در حیاط و باز کرد  

 و  

 سلنا با عجله از پله ها پایین اومد. 



 

 

 

 

از شدت گریه صدام در نمیومد که دوباره موهامو  

 به جلو 

 . هول داد و کشید: برید گمشید کنار همتون 

 

 

 

 

با هق هق دستمو روی دستش گذاشته بودم تا از  

 فشار سرم کم کنم که سلنا بدو بدو جلو اومد. 

سلنا: خوب شد اومدی سیاوش. ببین؟ ببین با 

 صورتم چیکار کرده؟ 

 خانوم دستش لق شده. 

 



 

 

 

با شنیدن این حرفا از سلنا هق هقم اوج گرفت و  

 دوختم نگاه خیسمو به رگ های برجسته ی گردنش 

 که طاها با نفس نفس وارد خونه شد و سعی کرد 

تا دست سیاوش و از سرم جدا کنه اما با لگد  

 محکمش روی زمین 

 پرت شد و صدای ناله ی دردناکش پخش شد.  

 

 

 

سیاوش: طاهااااا. به خاک مامان یبار دیگه جلو  

 بیایی 

 زنده زنده چالش میکنم. 

 

 



 

 

ق میکردم که بی وقفه گریه و با صدای بلند هق ه

کشون کشون منو از پله ها باال برد و در اتاق 

 خودشو باز کرد.

با لگد منو توی حموم کشوند و زیر دوش آب پرت  

 کرد.

 با درد هق هق میکردم: 

سی...سیاوش بخدا من...من جایی   _ سیاوش...

 نرفتم.ب... 

 بخدا او...اول سلنا... ا...اون منو زد... م..من 

 

 

 

نشده بود که آب یخ و روی سرم باز جملم کامل 

 کرد و بی توجه به گریه ها و حرف هام 



و برای اولین بار کمربند  چرمی و کلفتشو از   

 توی کشو خارج کرد ........ 
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به پایه های تخت خیره بودم که قطره ی خونی از  

 جلوی  

چشم هام رد شد و روی سرامیک های زیر سرم  

 چکید.



 

 

 

 

درد، درد توی بند بند وجودم بود و همین درد  

 داشت منو  

 به آرامش میرسوند.  

 درد ساق پام که صدای خورد شدن استخون 

 هاشو بین دست و پای سیاوش خوب شنیده بودم...  

 

 

 

 

خواسته صدای ناله های بیجونم کل اتاق و پر  نا

 کرده بود اما 

من حتی جون تکون خوردن هم توی بدنم نمونده  

 بود. 



هنوز گوشه ی اتاق افتاده بودم که دوباره در اتاق 

تاریک، با ضرب باز شد و طاها و سیاوش وارد  

 شدن.

 

 

 

با ترس و بغض بهشون خیره شدم که طاها با 

 عجله و 

بدون حرف دستی زیر زانو هام انداخت و توی   

 آغوشش بلندم کرد.

 از شدت درد اشک هام بی صبرانه میریخت و  

آرزو که پشت سرشون وارد اتاق شده بود تند تند  

 ساک

بزرگی رو از توی کمد خارج کرد و هرچقدر   

 لباس الزم بود توی ساک 

قرار داد و دنبال سیاوش و طاها از اتاق بیرون   

 رفت.



 

 

 

 

با سردرد، سر خونیم و توی سینه ی طاها پنهان  

 کرده بودم که دم گوشم با نفس نفس زمزمه کرد: 

طاها: نباید بخوابی ها؟ گیتا با توام بیدار شو.  

 سرت

 شکسته. نخواب عزیزم نخواب. 

 

 

 

 

اما من بی توجه به خواسته ی طاها باالخره از 

 زور 

دیگه   درد چشم های دردناکم و روی هم گذاشتم و

 چیزی نفهمیدم ... 



 

 ••••••••••• 

 

حاال... حاال هرچقدر بیشتر از زندگی جدیدم 

 میگذشت، بیشتر به اشتباهم پی میبردم.

 

 

 

به اینکه با دروغ مهرادو، کسی که عاشقش بودم و  

 از 

خودم دور کردم. خودمو برای همیشه تنها و بی  

 کس 

 کردم

وقتی با تمام وجود قلب مهراد و شکستم و پسش   

 زدم. 

 

 



 

زندگی، مثل یک میدون جنگ شده بود، میدونی که  

 توش بدو  

بدو و تالش میکردم تا به مهراد برسم ولی...ولی  

 هردفعه ی مانع جدید سر راهم سبز میشد. 

 و منم تهدید شده بودم...  

 به اینکه سمت مهراد رفتن باعث مرگشه.

 

 

 

اد؟ نه اصال چیز کوچیکی نبود. حتی  مرگ مهر

 تهدید

و فکر به اینکه روزی مهراد نباشه... منو نابود   

 میکرد.

شاید همین هترین نقطه ضعف برای سیاوش بود  

 که من و همیشه  

 با استفاده ازش ساکت کرد و ی گوشه نشوند. 



 

 

 

اما دیگه نمیخواستم به تنهایی و بی کسی تن بدم.  

 سلول 

 خواست و دلتنگ بود. راد و میبه سلول تنم مه 

 

 

 

 دیگه نمیخواستم توی حسرت دیدنش بسوزم. 

 حاال این وسط مهم نبود چه اتفاقی میوفته.  

منکه نمیزاشتم بالیی سر مهراد بیاد اما خودم...  

 خودم 

 اصال مهم نبود ......... 
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 پلک های سنگین  

شدمو از روی هم فاصله دادم که نور تند اتاق توی  

 چشمم خورد.

 

 

 

سرم حسابی سنگین بود و لبام به همدیگه چسبیده  

بودن تا اینکه ی خانوم قدبلندی با روپوش پزشکی  

 کنارم وایساد و به انگلیسی لب زد:



بیدار شدی عزیزم؟ حاال که تونستی از   •

 خواب بیدار 

 ا از سوال هامون جواب بده. بشی به چند ت

 

 

 

بدون اینکه سرمو تکون بدم نگاهش میکردم که 

 یکم عقب تر رفت و دوتا پلیس مرد نزدیکم شدن.

با ترس و بغض نگاهشون میکردم که از پشت سر  

 سیاوش 

با چهره ی عصبی و کالفه خیره خیره نگاهم  

 میکرد:

خب خانوم جوان. سر و پای شکسته، بدن به   •

 شدت

کبود و چهره ی پریشون. تعریفی برای این اتفاق   

 ناگوار دارید؟

 



 

 

 

به سختی همونطور که با ترس به سیاوش خیره  

 بودم

آب دهنم و قورت دادم و جوابی ندادم که پلیسه   

 یکم نزدیکم شد...

 انقدر از دست مرد ها، همین دل سنگ مقابلم  

عذاب دیده بودم که دیگه از هر مردی هراس  

 داشتم. 

 

 

 

 

دیگه همه چیزم تکمیل شده بود و ظرفیت ادامه  

 دادن



و نداشتم که بغضم ترکید و با وحشت شروع به   

 گریه کردن کردم.

 

 

 

 گوشه ی تخت میلرزیدم و اشک میریختم تا اینکه 

دکتره با چهره ی درهم و گرفته از پلیسا خواهش   

 کرد تا یکم تنهام بزارن.

 

 

 

 

از قبل وارد   اما با خروجشون سیاوش عصبی تر

 شد:

 چی بهشون گفتی هاااان؟؟؟ 

چه زری زدی که زنه جلوی در برای من سر  

 تکون میده؟؟



 بنال دیگه بناااال. 

 

 

 

 با بغض و گریه سعی کردم سرمو تکون بدم.چقدر 

جای سینا خالی بود. جای برادرم... پشتوانه و   

 دیوار محکمم. 

 

 

 

 

خواست که چیزایی رو که  سیاوش مدام ازم می

 برای

پلیسه تعریف کردم و براش بگم که در اتاق باز  

 شد و  

 پرستار جوونی وارد اتاق شد.

 



 

 

 

با آرامش برگه های توی دستشو روی میز تخت  

 میزاشت 

زیر نگاه های تیز و  نوشت، اونم و چیزی می 

 عصبی سیاوش. 

 

 

 

 سیاوش: اینا چیه؟ چیکار میکنی؟

 اینا دستور •

های مراقبتی هستن. خانمتون تا دو روز دیگه باید   

 اینجا بمونن. 

 

 

 



 

به سرعت نگاهم و به چشم های به رنگ خون  

 سیاوش 

دادم که فریاد زد: گوه خورد هرکی این تز و   

 داده. 

 من برای فردا کله صبح بلیط هواپیما دارم.  

 

 

 

دختره چند قدمی عقب رفت که سیاوش جلوتر 

 رفت: 

 با چقدر تا یک ربع دیگه مرخصه؟

 با بغض به دختره

خیره بودم. چرا جلوش واینمیساد؟ چرا با داد و   

 بی داد از اتاق خارج نمیشد؟ 

 ول نکن. قب

 نزار منو ببره. قبول نکن ای خدا. 



 

 

 

 

 مهراد؟ اون هنوز 

توی دبی بود پس من... من کجا میرفتم بدون   

 مهراد...

 

 

 

اما درست برخالف انتظارم دختره نگاهی به  

 اطراف کرد و اروم لب زد:  

یک ربع خیلی زوده... بابتش باید زیاد خرج کنی  

 و... 

 

 

 



بازوشو گرفت و با  جملش تموم نشده سیاوش 

 خودش بیرون برد.

 هنوز با درد هق هق میکردم که دو تا دختر جوون  

با ی سری لباس کهنه و داغون وارد اتاق شدن 

 ........ 

 

 

 

 

 |•⁂ 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝 ⁂  •| 

 

 دوم_درد_تنهایی  #فصل

 ۸#پارت_

 

 

 



توی سکوت و بدون هیچ حرفی لباس های  

 بیمارستان  

ویض کردن و پشت  و با لباسای توی دستشون تع 

 سرش

 سیاوش و داخل صدا کردن. 

 

 

 

 

سرمو توی سینه پنهون کرده بودم و مثل ابر بهار  

 اشک 

 میریختم و به پای باندپیچی شدم نگاه میکردم.  

 مثل اینکه برعکس تصورم فقط ی آسیب سطحی 

 دیده بود و  

 نشکسته بود که فقط دورش باندپیچی کرده بودن.  

 

 



 

 

لرزونمو جلوی چشم هام گرفته بودم و  دستای 

 گریه میکردم

 که صدای پرستاره بلند شد:  

حالشون خیلی خوب نیست. اصال نباید زیاد  •

 روی

پا باشن.غذاهای سنگین نخورن و سرشون زیاد   

 پایین نباشه.  

 این نکات و رعایت کنید اما به 

محض اینکه حالشون بد شد باید به دکتر مراجعه  

 کنن.

 

 

 

 از سیاوش نشنیدم که ادامه داد: با این حالصدایی 

 من اجازه ی پرواز و براشون فرستادم. 



 

 

 

 

 با شنیدن این حرفش داغ دلم تازه شد و این سری

 گریه از سر ناچاری و دلتنگی امونم و بریده بود.  

 حاال... حاال مهراد

 از کجا رفتن من و با خبر میشد؟  

 فهمید که من کجای این دنیای درندشتم؟ از کجا می 

 

 

 

 

وقتی زنه از اتاق بیرون رفت سیاوش با  

 خونسردی سمتم اومد  



و دور بازوی دردناک و کبودم دست انداخت که  

 صدای نالم بلند شد: 

 سیاوش: چته؟ 

 

 

 

 با دست آزادم دستی به گونه ی خیس و لرزونم  

 کشیدم که فشار 

 دستشو دور بازوم اروم تر کرد: 

 سیاوش: پاشو دیگه. باید بریم من عجله دارم... 

 

 

 

 

به سختی از روی تخت پایین اومد اما از راه رفتن  

 میترسیدم. 



انقدر پاهام بی جون و بی حس شده بود که   

 میترسیدم 

ردارم و روی زمین اوار  کوچیک ترین قدمی ب 

 بشم. 

 

 

 

 

 ولی سیاوش بی توجه بازومو ول کرد و تا نزدیک  

 های در رفت که در

 اتاق اروم باز شد و طاها با عجله وارد اتاق شد:  

 طاها: چی شد ؟ بجنبید دیگه.

 

 

 

سیاوش با عجله و حرص طاهارو کنار زد و از  

 اتاق خارج شد 



که طاها با دیدن حال و روز زارم چهرش گرفته  

 شد و سمتم اومد. 

 طاها: الهی بمیرم برات. بیا بریم عزیزدلم بیا. 

 

 

 

با بغض توی آغوشش جا گرفتم و با کمکش از  

 زیر

 نگاه های ترحم دار  

 مردم توی بیمارستان رد شدم.

انقدر حالم خراب بود که حتی نمیخواستم بدونم   

 میخوان کجا برن. 

 حتی دیگه برام مهم نبود که چه بالیی سرم میاد، 

 

 

 



تنها این مهم بود که مهراد هنوز توی دبی بود و   

 من داشتم  

 از اونجا  میرفتم... شاید این رفتن مهر تاییدی به  

 جدایی بینمون بود  

و این... این درست منو از ریشه نابود میکرد 

 ......... 
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با سردرد بد و عجیبی به کمک طاها از ماشین  

 پیاده

شدم و بی توجه به قر قر های سلنا و سیاوش به   

 همراه 

 طاها وارد فرودگاه شدیم.

 

 

 

 

بی اراده نگاهم سمت در ورودی کشیده میشد و  

 اشک... اشک 

 مثل همیشه روی گونم روون بود.  

نمیدونستم هوای سالن به اون بزرگی سرد بود یا  

 تن من یخ زده بود؟ 

 هرچی بود سرما داشت کمکم تمام وجودم   



و پر میکرد...سختی و غصه کمکم داشت کل قلبم  

 برد.و از بین می

 

 

 

 طاها: بسه گیتا. چرا انقدر گریه میکنی؟ بسه دیگه

ز داریم ها رنگتم که پریده حالت بد میشه پروا 

 دختر.

 

 

 

 دستی به چشم هام کشیدم و به صندلی تکیه دادم.  

من دلم گرفته بود. خسته بود، شکه بود از این همه  

 اتفاق بد... روحم شکه بود از این زندگی 

 نا ارومی که برام ساخته  

شده بود... از این همه تفاوت، نامردی. از این همه  

 ظلم.



 

 

 

 

 گاهی با خودم فکر 

میکردم... مگه آدم چند بار قرار بود متولد بشه؟  

 مگه ی آدم چند بار فرصت زندگی

 داشت؟ مگه چیزی 

به جز یکبار بود؟ مگه زندگی کوتاه نبود؟ مگه  

 عمر

 

 

 

 

 

آدم چقدر زیاد بود؟ چقدر زیاد که همه چیز دست   

 به دست  



؟؟ هم دادن و یبار زندگی و عمر منو نابود کردن

 مگه

قرار بود چقدر زندگی کنم که نصفشو اینجوری با   

 عذاب

 داشتم میگذروندم؟   

 من از این همه اتفاق های بدی که تو زندگیم  

 افتاد مگه 

 قرار بود چه درسی بگیرم؟ آخرش که چی؟  

 

 

 

 

 اروم و بغض کرده سمت طاها که بلیط های توی

 دستشو نگاه  

 کرد چرخیدم و با بغض لب زدم: می

 _طاها؟ تشنمه. یکم آب میدی؟



 

 

 

 

بالفاصله بطری آبی از کنارش جلوم گرفت و  

 جواب داد: 

 بیا بخور. زیاد نخوری ها باید کم بخوری.  

 

 

 

 

کردم و هی  همینجور که با در بطری بازی می

 تکونش 

میدادم نگاه پر استرسم به طاها بود که سرشو   

 تکیه داد بود  

 به صندلی انتظار فرودگاه و چشم هاشو بسته بود. 

 



 

 

 

توی دلم آشوب به پا شده بود... باید بهش میگفتم.  

 باید ازش این کمک و میخواستم... ولی 

 اگر  بهش میگفتم قطعا  

  میگفت نه؟ اصال باید بهش میگفتم یا نه؟ اگر بهش 

 میگفتم  

 اونم به سیاوش میگفت؟ یا کمکم میکرد؟ ........
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با استرس و احتیاط توی جام جابه جا شدم و اروم  

 صداش زدم: 

 _ میگم طاها؟

 

 

 

همونجوری سری به نشونه ی بله تکون داد که تا  

 اومدم

 ادامه بدم سلنا و سیاوش نزدیکمون اومدن.  

هول زده آب معدنی و روی صندلی ول کردم و 

 ساکت شدم که: 

 

 



 

 سیاوش: طاها خوابه؟ 

 _ ن... نه. 

 طاها: کی باید بریم؟ 

 

 

همونطور که چند تا پوشه ی زرد و به دست طاها  

 میداد جواب داد: 

 سیاوش: 

که   دیر شده لعنتی. اگه کارای پاسپورت گیتا نبود 

 همون 

 هفته ی پیش رفته بودیم.  

 طاها: حاال اینارو ول کن. پرواز کیه؟ 

 

 

 



توی سکوت به زمین خیره بودم که دوباره دستی  

 دور

بازوم انداخت و بی صدا بلندم کرد. ترسیده به   

 صورتش نگاه میکردم که روبه طاها جواب داد: 

 سیاوش: دو ساعت و نیم 

 دیگه. تو و سلنا اینجا بمونید ما برمیگردیم. 

 

 

 

 

هنوز طاها جوابی نداده بود که تا خواستم  

 اعتراضی کنم و پیش 

 طاها بمونم به در 

 خروجی فرودگاه رسیده بودیم...  

 _صبر کن

 سیاوش! چیکار میکنی؟ کجا داریم میریم؟ 

 



 

 

 

عصبی دستمو با تمام توان فشار داد و زمزمه 

 کرد: 

 حتی یک لحظه هم واینسا.  

با ترس و دلشوره و درد دنبالش رفتم و سوار  

 ماشین شدیم. 

انقدر عصبی و کالفه بود که حتی میترسیدم دوباره  

 حرفی بزنم یا سوالی بپرسم، با این حال  

 با بغض زمزمه کردم:

م؟ کجا... کجا  _ آخه... آخه مگه پرواز نداشتی

 داریم میریم؟

 

 

 



هرچند صدام بیش از اندازه اروم و گرفته بود اما  

 با این 

حال صدای فریاد سیاوش کل ماشین و پر و بغض   

 من و باز کرد... 

 صدای هق هقم با صدای فریاد های سیاوش  

قاطی میشد و باد... باد طوفانی و غمگین از بین  

 پنجره ماشین 

 توی اون سرعت زیاد داخل میزد. 

 

 

 

 

سیاوش: ببند دهنتو کثافت. ببینم؟ آخرین باری که  

 با مهراد 

 زر زدی کی بوده؟؟؟؟ کی بوده هاااان؟؟؟

 

 



 

با همون گریه و هق هق جواب دادم: چن...چند ماه  

 پیش. 

 با تمام توان و محکم روی فرمون ماشین کوبید که 

 و از دست داد.ماشین توی اون سرعت باال تعادلش 

 با هق هق جیغ  

زدم: سیاوووووش!تروخدا... تروخدا اروم برو  

 ارووووم.

 

 

 

 ولی اصال به صدای  

من گوش نمیداد و فقط با نعره دعوا میکرد و فریاد 

 میزد

 تا اینکه توی اون خیابون خلوت که تمام مغازه ها   

بسته و خیابون خالی از ماشین بود جلوی ی کافه  

 یک نگه داشت.خیلی قشنگ و ش 



 

 

 

 صدای گریه و 

هق هق اروم و سوزناکم کل فضای ماشین و پر   

 کرده بود.

لعنتی این خود شکنجه و عذاب بود... خود ظلم و  

 نامردی.

 

 

 

 سیاوش: سرتو 

بلند کن گیتا. گرررررریه نکن فقط سرتو بلند کن   

 و اونجارو ببین. 

با ترس و ناله سرمو بلند کردم و به شیشه ی کافه  

 خیره شدم... ولی... ولی چی میدیدم؟؟؟



نه. نه امکان نداشت... امکان نداشت که اون اینجا  

 باشه

 

 

 

 

ای خداااا. نه... این یکی دیگه خارج از تحمل من  

 بود... 

 ن یکی دیگه تمام زندگی من بود. ای 

 

 

 

فقط با ناباوری به کافه و اون میز دو نفره خیره 

 بودم که سیاوش اروم لب زد: 

 من... من 

فقط منتظر ی خطا از طرف توعم. با رفتارت...  

 با مطیع بودن 



 .و خفه بودنت نزار آسیب ببینه 

 

 

 

 

 اشک های داغ و دردناک 

تهای لرزونم  بی صدا توی بهت و تعجب روی دس 

 چکه میکرد ......... 
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خواست  نه میتونستم جیغ و داد کنم... نه دلم می

 التماسش کنم. 

ولی سارا؟ سارا بعد از مهراد مهم ترین آدم زندگی  

 من بود. 

 نمیتونستم بشینم و توی خطر بودنشو نگاه کنم. 

 

 

انقدر هم بی جون و ناتوان شده بودم که نمیتونستم  

 با بی  

رحمی که کنارم نشسته بجنگم... با این حال انقدر 

 شکه شده

بودم که ناخواسته دستم سمت دستگیره ی در  

 رفت.

 



 

 

 محکم با تمام توان  

دستگیره رو میکشدیم و جیغ میزدم ولی... ولی در 

 باز نمیشد. 

ن جیغ های درد  صدای خنده های عصبیش ما بی

 ناک و 

شد اما در ماشین... در ماشین  لرزونم پخش می 

 باز نمیشد. 

 

 

 

آنقدر دستیگره در و باز و بسته کردم و در باز  

 نشد که با عجز  

و گریه سرمو به شیشه ی ماشین کوبیدم و با بی  

 جونی و کف دست 

 روی شیشه میکوبیدم...  



 

 

 

میکنی؟؟ چرا داری  سارا... آخه سارا اینجا چیکار 

 گول میخوری؟ 

 چرا داری اشتباه منو تکرار میکنی؟

 سینااا؟ سینا  

مراقب من نبودی... مراقب من نبودی ولی چرا  

 االن کنار سارا نیستی؟؟؟ 

 

 

 چرا هیچکس 

نبود این حال خرابم و ببینه؟ چرا دست از سر من   

 برنمیداشتن؟

 

 

 بدون اینکه برگردم با جیغ و گریه نالیدم:  



 ول...ش کن سیا...سیاوش... _ 

 آخه..  آخه  

لعنتی چه بدی بهت کردم که داری اینجوری عذابم  

 میدی؟؟ 

آخه مگه چیکارت کردم که اینجوری ذره ذره  

 جونمو میگیری؟؟؟ 

 

 

 

تروخدااااا... التماست میکنم کاریش نداشته باهاش  

 سیاوش.  

 سارا خی...خیلی 

بزار بره   ساده اس تروخدااا... تروخدا بزار بره... 

 لعنتییییییییی. 

 

 

 



صدای هق هق و بغضمو توی دستم خفه کردم که  

 سیاوش میون  

 خنده های عصبی فریاد زد: خوب ببیننننش. داریم 

برمیگردیم تهرااااااان. نمیخواستم اینجوری شه اما   

 مهراد هفته پیش برگشته ایران گیتا... 

 وای از روزی

که بفهمم سمتش رفتی... وای از روزی که بفهمم   

 گریه کردی. 

وای از روزی که دست به خودکشی و این دری  

 وری ها بزنی. 

 

 

 

خودتو که نه... ولی تک تک این ادمای توی  

 یش میزنم....  زندگیتو آت

 خوووب گوشاتو باز کن... آتیش میزنممممم. 

 



 

 

با هق هق و ترس دوباره سمت دستگیره حجوم  

 بردم 

 که مشت سنگینش توی صورتم پیاده شد.

 شکه شده به  

خونی که از بینی و دهنم روون شده بود روی  

 دستم  

خیره بودم و صدای برخورد سر شکستم با شیشه  

 ی ماشین توی

میخورد که سیاوش ماشین و روشن  گوشم زنگ  

 کرد.

 

 

 

 بی توجه به درد



و خون با هول و استرس، ترس، حالی خراب به   

 کافه خیره شدم.

 

 

 

سارا چقدر خوشگل شده بود. بلیز بافت نیمتنه ی  

 آبی

 با موهای باز قشنگش.  

چقدر ذوق کادوهای چیده شده روی میز کافه رو  

 داشت.

مقابلش لبخند میزد... پسری  چقدر قشنگ به پسر 

 که از طرف

سیاوش رفته بود تا بالفاصله بعد از ی اشتباه من   

 سارارو

آزار بده و سارا... خواهر نازم روحشم خبر   

 نداشت.... 

 



 

 

با تمام وجود چرخیده بودم و همونطور که هی از  

 کافه

شدیم به سارا نگاه میکردم و بلند بلند  دور می 

 گریه میکردم....

خاطر سارا قید مهراد و میزدم... یا بخاطر   به

 مهراد قید 

سارارو؟ یا اصال بخاطر سارا و مهراد باید قید دل  

 خودمو، خودمو میزدم؟؟؟

 

 

 

تا رسیدن به فرودگاه کل جلوی مانتوی کهنه ی  

 مشکی تنم خونی  

شده بود و صورتم... صورتم احتماال پر از کبودی  

 و



اینکه پیاده شیم   اشک شده بود که سیاوش قبل از 

 سمتم چرخید... 

 

 

 

 سیاوش: بیا گیتا.  

 این ماسک و عینک و بزن آبرومو نبری ........ 
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 تارا: ای بابا سینا اون لیوان هارو بده به من. 

تنظیم  سارا: عه گیتا؟ گیتا با توام... بیا این دوربینو 

 کن بیااااا. 

 با خنده دوربین و از دست سارا کشیدم... 

 مامان:

تارا جان اون لیوان های که  شستی رو بیار چایی  

 بریزم.

 

 

 

باد خنکی میومد... توی پارک هرکس گوشه ای  

 نشسته 

بود کنار خانوادش... صدای خنده ی بچه ها توی   

 پیچید. پارک می



 ل ی گوشه ازبابا آرش و بابای تارا هم طبق معمو

زیر انداز نشسته بودن و صحبت میکردن... منم   

 طبق معمول با سارا درگیر بودم.

 

 

 

 بابا: گیتا عجله کن بابا االن عکسو میندازه. 

 _ اومدم... اومدم. 

بدو بدو رفتم و توی بغل بابا کنار سارا وایسادم و  

 ی عکس قشنگ دسته جمعی گرفته شد... 

 و تارا توی گوشم   صدای خنده و ذوق منو و سارا

 پیچید که با نفس نفس از خواب پریدم. می

 

 

 

توی ی لحظه دنیا روی سرم اوار شد...  همش ی  

 خواب بود، ی رویا. 



 ی رویا، چون  

دیگه نه مامان اینجا بود نه بابا. نه من کنار سارا و  

 سینا بودم

نه اونا کنار من... نه من از تارا خبری داشتم نه   

 اون از من. 

 

 

 

هیچی مثل قبل نبود چون... چون اون روزا همش  

 برای  

 من ی رویا شده بود رویای تلخ و شیرین. 

 

 

 طاها: حالت خوبه گیتا؟ 

همونجور که با بغض به صندلی روبه روم خیره  

 بودم اروم 



شدت غم و  سرمو تکون دادم ولی... ولی تنم از  

 ناراحتی و دلتنگی و اجبار میلرزید... 

 روحم حالش 

 خراب بود... کم آورده بود.دیگه کشش نداشت.  

 

 

 

شاید دیگه بس بود... بس بود اما نه اینکه بجنگم و  

 مقاوت کنم... شاید دیگه جنگیدن بس بود. 

دیگه باید ساکت و اروم میشدم، دیگه دست و پا 

 زدن 

. تقدیر تلخی بود برای زندگی کردن بس بود 

 ولی... 

 برای ی تن و روح خسته تنها راه بود. 

 

 

 



 صورت خیسم و 

از طاها قائم کرده و به شیشه هواپیما چسبونده  

 بودم.

 

 

سالم بود همیشه رمان    ۱۵،۱۶یادمه... یادمه وقتی 

و داستان های غمگین خیلی دوست داشتم... ولی  

هیچ وقت، هیچ وقت داستان هایی که توی  

 خالصش زده بود پایان تلخ و نمیخوندم... 

از داستان هایی که پایان خوش نداشتن متنفر بودم  

 ولی... ولی چرا پایان زندگی خودم خوش نشد؟ 

 

 

 

چرا آخرش انقدر بد و تلخ و دردناک تموم شد؟  

نویسنده ی داستان زندگیم کجا بود که فریاد بزنم  

 سرش؟ با فریاد و ناله بهش 



 بگم:

 عاشقم... منکه هنوز به عشقم نرسیدم.منکه هنوز 

منکه هنوز خانوادم و پیدا نکردم... این چه پایانی  

 بود لعنتیییی؟؟ ........... 
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 طاها: گیتا؟ گیتا 



با توام؟ حالت خوبه؟؟ داری میلرزی دیوونه. گیتا  

 ببینمت؟؟؟

 

 

صداش نگران و بلند بود که حواس همه  انقدر 

 بهمون 

جمع شد...انقدر که سیاوش و چند تا مهماندار   

 دختر و 

 پسر دورمون جمع شدن.  

 

 

سیاوش: چشه طاها؟ داره آبرومون میره، جمعش  

 کن این  

 بی کس و کار بی آبرورو. 

 

 

 



بی حس فقط گوشه ی صندلی جمع شده بودم و  

 میلرزیدم...  

این تن یخ، این رنگ پریده   شاید این لرزش ها،

 همون 

بغض و غم هایی بودن که توی دلم انبار شده  

 بود... 

 

 

 

میون صدا زدن های طاها اروم سرمو تکون دادم  

 و خودمو جابه جا کردم:

_ و...ولم کن طاها... خوبم، بخدا خوبم فقط ولم  

 کن.

 

 

 



با بی جونی سرمو روی شونه های ظریف و  

 لرزون خودم اوار 

و اروم لب زدم: ولم کن من...من خوابم  کردم  

 میاد. ولم کن طاها. 

 

 

 

طاها با تاسف سری تکون داد و از جا بلند شد. بعد  

 از یکم صحبت

کردن با اون چندتا مهماندار کت اسپرت و مشکی   

 خوشبوشو  

 روی شونه هام انداخت. 

 محکم با دست های بیجون گوشه ی کت طاهارو 

فشردم و قطره اشک سمجی روی گونه ی کبودم   

 چکید.

 

 •••••••• 



 

بی تفاوت و بی حس به چمدون ها خیره شده  

 بودم...  

 سیاوش: خب سلنا طاها تورو میرسونه خونه. منم 

 گیتارو میرسونم و برمیگردم. 

 

 

 

هری توی دلم خالی شد... من و کجا میرسوند؟؟  

 باشم؟ ی...یعنی باز قرار بود با سیاوش تنها 

 

همینطور با دلشوره نگاهش میکردم که با اخم  

 غلیظ و جدیتی 

 سمتم اومد: یاال بلند شو، وقت ندارم... 

 

 

 



توی سکوت بلند شدم اما درست جلوی چشم های  

 ناباورم 

 از فرودگاه خارج شد و به چمدونم دست نزد. 

ناخودآگاه نگاه خیسم سمت طاها رفت که کنار سلنا  

 وایساده بود. 

 

 

 

دیدن نگاه نگرانم با لبخند اروم و آرامش بخشی   با

 سمتم اومد و اول بوسه ای روی سرم گذاشت: 

طاها: برو قربونت برم. قول میدم فردا بیام پیشت  

 و سرت 

بزنم... داروهاتو بخور، مراقب خودت باش تا من   

 بیام.

 

 

 



 با بغض نالیدم: ک...کجا برم طاها؟

 

 

دست منو سمت در  طاها لبخندی زد و اروم با کف 

 هول داد: 

 بدو دیگه عصبیش نکن ابجی. 

 

 

 

 

اروم و لرزون باشه ای گفتم و سمت سیاوش و  

 ماشینی که نمیدونم از کجا سبز شده بود رفتم... 

 خدا این یکی رو بخیر کنه .......... 
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بی صدا اشک هام اروم اروم و دونه دونه پشت  

 سر هم  

 چکید... روی چادر کهنه و رنگ و رو رفته ام می

 

 

 



سهیل: خب؟ حرف بزن دیگه. اگر اون ماشینی که  

 تو ازش  

پیاده شدی فک و فامیلت بود پس چرا کار  

 میکنی؟؟ توی این منجالب و لجن چرا غرقی؟

 

 

 

میکنم...  با بغض نالیدم: آقای رحیمی خواهش  

 برادرم بود، 

خواهش میکنم این حرفارو نزنید داره آبروم توی  

 کارخونه میره. 

 

 

بی توجه به حرفام بلند قهقهه زد و پشت میز 

 نشست. 



باشه، اون آقا و این دم و دستگاه برادرت و مال  

برادرت بوده. اما از امروز به بعد  اخراجی خانوم  

 راد... 

 

 

 

و پر صدا شکست و  با شنیدن حرفش بغضم کامل 

 خواستم  

 چند قدم جلو برم که صدای فریادش با صدای 

 باز شدن در یکی شد...  

 

 

 

 رحیمی: چخبره بابا جان؟؟؟ 

با گریه به پدر سهیل خیره شدم که سهیل پیش  

 دستی کرد:



سهیل: هیچی بابا جان! این دختره ی مثال پاک و  

 نجیب 

 و امروز در خونش دیدم...  

 

 

 

حاج احمد ابرویی باال انداخت و در اتاق و بست و  

 یکم جلو تر اومد:  

 خب؟

سهیل: این خانوم که به قول شما فلک زده ای بیش  

 نیست امروز 

از ی ماشین خارجی لوکس و گرون قیمت با ی  

 یارو پیاده شد. 

 

 

 



دوباره هق هقم اوج گرفت... ای طاها، طاها چقدر 

 فتم با من نیا؟؟  گ

 

 

 حاج احمد: خب به تو چه مربوطه سهیل ؟ 

 سهیل: آخه بابا جان  

 ماه پیش هم ی پسره دیگه برده بودش.... 

 

 

 

حرفش تموم نشده روبه پدرش زار زدم: حاج 

 آقا...حاج آقا 

به خدا امروز صبح دوست برادرم من و رسوند  

 خونه، ماه...ماه پیش هم... 

 

 

 



یاوش کی من بود؟ نامزد؟ طاهارو پیچوندم... س

 عشق؟ میگفتم نامزدمه چقدر خنده دار میشد. 

شوهری که زنش ی خونه ی جدا و خرابه داره؟ 

 شوهری  

که زنش از گشنگی کار میکنه؟ اسم سیاوش و چی  

 میزاشتم و براشون میگفتم؟؟؟؟

 

 

 

توی سکوت اشک میریختم... کل فضای اتاق و  

 سکوت پر 

کرده بود و من نگاه سنگین حاج اقارو روی   

 خودم 

حس میکردم و میفهمیدم که هیچ یک از حرفام و  

 باور نکرده.

 

 



 

توی همون فاصله ی کوتاه سهیل تند تند چیزی  

 روی ی برگه کاغذ نوشت و سمتم گرفت: 

 سهیل: برو بیرون دختره ی بی آبرو ما کارگر ... 

 

 

 

 جملش و کامل نکرده بود که:

 احمد: بسه سهیل، بیا بیرون گیتا جان. حاج 

 

 

 

با هق هق گوشه ی چادرم و توی مشتم فشردم و  

 بی توجه  

به سهیل از اتاق بیرون زدم... حاال باید چیکار  

 میکردم؟؟ .....
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مدیریت  با بی جونی و خستگی به دیوار کنار اتاق 

 تکیه

زدم و اشک های درشت و از چشم های خیسم   

 کنار زدم.

 



ماه پیش، وقتی تازه از دبی به ایران   ۳یادمه 

 برگشتیم با هزار 

تا مصیبت طاها سیاوش و راضی کرد تا یجایی  

 کار پیدا کنم... 

 

 

داد طاها چون نه خودش پولی میداد نه اجازه می

 کاری 

رسید و  ر میانجام بده... هرزمان هم که س

 فهمید طاها کمکیمی

گفت... اما ی جای  کرده به خودش چیزی نمی 

 سالم توی بدن من باقی نمیزاشت.

 

 

بغض کرده توی افکار خسته و شلوغ خودم غرق  

 بودم که  



حاج احمد از ته سالن صدام زد: خانوم راد؟ چند  

 لحظه تشریف بیارید.

 

 

نگاه چادرمو یکم جمع کردم و سر به زیر از زیر 

 چند نفری که توی  

 سالن بودن گذشتم تا به حاج آقا رسیدم...

 حاج احمد:  

 گیتا جان؟ پسرم چی میگه دخترم؟ اتفاقی افتاده؟

 

کالفه و با عجز سرمو تکون دادم... ملتمسانه لب  

 زدم: 

 ب...بخدا طاها جای برادرمه حاج آقا...  

 دوباره و طبق معمول ساکت شدم که این دفعه آقای

 

 

 



 رحیمی پیش دستی کرد:  

 حاج احمد:  

ببین دخترم، نمیخوام توی مسائل شخصیت خدایی  

 ناکرده فضولی

 یا دخالت کنم اما... پس اون یکی آقا که پسرم  

 ازش حرف میزد کی بود؟؟ 

 اینو میپرسم 

چون خودم هم چند دفعه ای اون پسر جوان و دیدم   

 بابا جان.

 

ته ی  فقط به موهای سفید شده و چهره ی شکس

 احمد آقا خیره شدم. 

سیاوش کی بود که من بخاطرش ابرو داری  

 میکردم؟؟ مگه کسی 

جز ی بیمار روانی بود که هرروز منو با خراب  

 کردن زندگی

 مهراد و سارا تهدید میکرد؟ 



 

 

 مگه کسی جز ی  

سنگدل بی رحم بود که ی دختر بی گناه و با پول  

 خرید و اسیرش کرد؟؟

 

 یدم و سرمو پایین انداختم... چادرمو نزدیک تر کش

نمیدونم چرا هنوز هم با تکرار این جمله تنم   

 میلرزید و دلم آتیش میگرفت:

 _ نگران نباشید

 حاج آقا. فردا شب عقد میکنیم. 

 

 

 

با تمام شدن جملم چشم های احمد آقا مثل دوتا  

نلبکی درشت و رنگ تعجب گرفت. ولی تا  

 خواست حرفی



بزنه و چیزی بگه با ب ببخشید کوتاه از کنارش  

 رد شدم و به صدا زدن هاش توجهی نکردم...

آخه باید زودتر خودمو به فضای باز میرسوندم و  

 گریه میکردم.

باید هرچه سریعتر این راه لعنتی گلومو باز 

 میکردم...

کاغذ مچاله شده ی اون آقای مثال مدیر و رئیس  

 دو  رو همونطور که به حالت 

قدم برمیداشتم گوشه ای از محوطه ی کارخونه  

 پرت کردم و دویدم. 

 

 

 

 

ولی نه... این بغض خیلی سنگین بود که مجبورم  

 کرد با نگه 



داشتن میله های صندلی توی محوطه کارخونه  

 خودمو نگه دارم.

 به شدت 

 نفس نفس میزدم گریه میکردم... 

 آخه مهراد؟ فردا دارم عروس میشم. 

 

 

چادر کرم و بلند با ی مانتوی کهنه و قدیمی.  ی 

قراره باالخره خونه ی خودمو بسازم... ی خرابه  

ی کلنگی.مهراد من فردا شب عروسی میشم که  

 آرایشش قطره

 های درخشنده اشکه. 

 آرایشش سرخی بینیش و چشم های پف کردشه. 

 

عروسی که فردا شب ماشین عروسش بی برو  

 برگرد میشه ماشین

 غم زده ی برادر شوهرش... ساکت و  



 مهراد قراره 

عروسی بشم که از فردای روز عروسی کوچه ها   

 و خیابون هارو دنبال کار بگرده. 

 

 

مهراد ببین! گیتا هنوز هم زنده است. هنوز هم  

 برای راحتی 

تو و سارا داره تحمل میکنه پس... پس شاد و   

 سالم باش.  

همیشه... همیشه مراقب قلبی که قلبم عاشقش شد  

 باش مراقب باش تا حدی که ارزش نابود شدن 

تمام آرزوهام که مهم ترینش رسیدن به تو بود و   

 داشته باشه ......... 
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با یاداوری مهراد دوباره هق هقم اوج گرفت و  

 روی صندلی نشستم. 

ارنجامو روی زانوهام قرار دادم و صورتم و بغل  

 کردم...

 

 

 

توی اون لحظه و ساعت ها تنها نیازم معجزه  

 بود... 



معجزه ی اینکه برگردم به همون روزی که   

 جلوی در شرکت مهراد وایسادم بودم.

 

لی خراب خواستم سمتش  که با حاهمون روزی 

 . همون شبی که برم و پشیمون شدم..

با کوله باری از درد و غم خودمو توی پارک به   

 دست سرنوشت سپردم... 

خواست میرفتم به اون لحظه و به خودم دلم می

 هشدار میدادم: 

گیتااا؟؟ مواظب خودت هستی؟ از دل مهراد خبر 

 داری؟ نرو گیتا... خراب نکن زندگی تلختو. 

 خراب نکن این ته مونده ی امیدتو.... 

گیتا مواظب خودت بااااش. تو طاقت دلتنگی رو  

 نداری هااا 

 

 



شونه های ظریف و بی جونم از شدت گریه  

 میلرزید که دست 

زنونه و ظریفی به آرومی روی شونه هام قرار   

 گرفت.

 گیتا جان؟  •

 

با عجله دستامو از روی صورتم بلند کردم و اشک  

هامو پس زدم و به صورت خانوم رحیمی خیره 

 شدم...  

دختری هم سن و سال های خودم که نامزد رئیس  

کارخونه بود... یادم نمیرفت که این دختر چه  

 کمک های بزرگی در حقم کرد.

 

مائد: خوبی گیتا جان؟ چیزی شده؟؟ چرا سرکارت 

 نیستی عزیزم. 

نفس عمیقی کشیدم... چادرم و جمع کردم و بلند 

شدم، با تمام وجود و یهویی مائده رو تو آغوش  

 کشیدم. 



_ ببخ...ببخشید مائده جان. خیلی زحمتت دادم و  

 اذیتت کردم حال...حاللم کن عزیزدلم.

 

 اما هول زده کنارم زد:

تو خوبی گیتا؟ این چیزا چیه میگی قشنگم؟ اتفاقی  

 یزی گفته؟ افتاده؟؟ کسی چ

 

 

هنوز بهش جوابی ندادم بودم که هی جلوی چشم  

 هام سیاهی میرفت تا حدی که دیگه صدا های 

بم و همهمه ی کارکنارو دورم نشنیدم و پخش   

 زمین شدم... 

بی حس و بی جون با چشم های نیمه باز خیره به  

 سنگ فرش های توی محوطه بودم که کفش های

ر شد و لحظه  رئیس کارخونه جلوی چشم هام ظاه 

 ی بعد تو هوا معلق شدم... 

 



 

ماشینی که توش بودم ماشین کسی جز سهیل  

 نبود... بی جون مثل جنازه توی آغوش مائده افتاده

بودم و چشم هام بسته بود و صدای جر و بحثشون   

خیلی نا واضح به گوشم میخورد... تا اینکه به  

 بیمارستان رسیدیم. 

 

 

با چادر خاکی و چشم های بسته روی تخت دراز  

 بودم.

 چی شد؟ چرا کارم باز به بیمارستان کشید؟؟ چقدر

ضعیف شدمااا دیگه توان هیچی رو ندارم... حتی   

 فکر و خیال.

با دلسوزی سوزن سرم و وارد رگ دستم کرد و 

 سرم و تنظیم کرد. 

 

 مائده دکتر اطفال



بود و مثل نامزدش سهیل، توی داروسازی   

 کارخونه شریک بود... 

حاال هم منو توی اتاق خودش و روی تخت پشتی  

 خوابونده بود. 

 

 

 ائده؟ چرا اینجوری شد؟ سهیل: چشه م

مائده:دکتر علیزاده میگه خیلی ضعف داره... 

بیشتر هم بخاطر  استرس و نگرانی و ایناس. من  

 نمیدونم 

پس این طفلی چی میخوره چیکار میکنه که انقدر  

 ضعیفه. 

راستی سهیل؟ امروز تو کارخونه چیزی شده بود؟  

 حال گیتا اصال خوب نبود... 

 

 



ی هم فشار دادم و بغضمو  با خجالت چشم هامو رو 

 قورت دادم... من نمیخواستم اینا از زندگی 

 من با خبر بشن... نمیخواستم آبروم بره. 

 

 

چند دقیقه ای گذشته بود و هنوز سهیل هیچ جوابی  

به مائده نداده بود که اروم چشم هام و باز کردم و  

 سعی کردم روی تخت بشینم: 

زم نباید بلند  مائده: عه گیتا بیدار شدی؟ بخواب عزی

 بشی. 

 

اروم سری تکون دادم و روی تخت نشستم... به  

قدری سرگیجه و حالت تهوع داشتم که حس  

 میکردم دارم از روی تخت میوفتم. 

نگاهم سمت سهیل رفت... سرشو گرفته بود و با 

پاهاش روی زمین ضرب میزد... سکوت تلخی  

 توی اتاق بود تا اینکه چند تقه به در اتاق خورد... 

 



 سهیل: پرستاری چیزیه؟

همونطور که سمتم در میرفت جواب داد: نه بابا  

 یکی

از بیمارامه. بچش مریض بود نخواستم بهش بگم   

 نیاد... 

 

 

بی توجه بهشون خواستم با بی حالی دوباره روی  

 تخت بیوفتم که یهو ......... 
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دنیا برام توی لحظه وایساده بود... غم روی دلم  

 نشست و 

خاطرات مثل خنجر توی قلبم فرو رفت... صدای   

 خنده هامون توی گوشم و آغوش گرمش وقتی  

 ناراحت بودم توی فضام پیچید.

شوخی های بی مزه و با مزه هاش... تفریح های  

 کودکانه،

... دلم برای خاطرات با دختر روبه  خنده، گریه 

 روم پر میکشید. 

 

 

 شاید از سارا عزیز تر 

وجود نداشت اما... تارا برای من یکی درست   

 مثل سارا بود، خواهر، رفیق، همدم...



 فقط نمیدونم  

چرا تارا هم نامرد شد... نمیدونم چی شد که تارا  

 هم

 ... تو روزای سخت و عذاب آور کنارم نبود 

بچه ی کوچولوی نازی که توی آغوشش بود   دختر

هواسم و جمع خودش کرد... و لبخند تلخی روی  

 لب هام نشوند. 

 

 پس خوشبخت شد رفیق قدیمی ما...

 

 

تارا که با بهت بچه ی ناز و خوشگل و روی  

زمین گذاشت بی معطلی و صبر سمتم پر کشید...  

 منم بدون  

فکر به وجود مائده و سهیل به سختی از روی  

تخت پایین رفتم که تارا خودشو توی بغلم رها  

 کرد...



هنوز گریم در حد اشک های جیگر سوز بود که  

 صدای هق هق 

 ت.های تارا کل اتاق و برداش  

 

 

 

تارا: گ...گیتاااا؟؟ کجا بودی کثااااافت؟؟؟ منکه  

 مردم برات آخه...  

 

نمیدونستم گله کنم؟؟؟ یا گریه... نمیدونستم بخندم و  

 یا داد بزنم؟

 منکه بودم... منکه همیشه توی منجالبم غرق بودم. 

 _ د...دلم برات تنگ ش...شده بود نامررررد. 

 

 

 شد تو کمرم: با کلمه ای که گفتم دستش چنگ 

 تارا: ن....نهههه. 



نه گیتا... ترو روح پدر و مادرت اینجوری   

 نگوووو. نگو گیتااا 

 

 

دوباره جلوی چشم هام سیاه میشد و حالم سنگین...  

دوباره توی آغوش تارا ولو شدم و داشتم از حال 

 میرفتم که: 

 تارا: گیتاااااا؟؟؟  

؟  گیتا باتوام... گیتا چی شدییی؟؟ خانوم رحیمی؟؟

 گیتااااا 

 

 •••••••• 

به سختی پلک های سنگین شدم و از هم فاصله  

 دادم...

صبح شده بود و من روی تخت بیمارستان با یک  

عالمه سرم و دستگاه اکسیژن خوابیده بودم...  

 امشب عروسیم بود. 



 امشب  

عروسی عروسی بود که تا لب مرگ رفته و  

 برگشته بود. 

 

 

 هنوز کامل حواسم  

جمع نشده بود که صدای گریه های ریز تارا رو  

 از کنارم شنیدم... 

ای خدا... دلم نمیخواست از کنارم تکون بخوره  

 اما... اما نمیخواستم 

انقدری هم کنارم باشه تا که خدایی نکرده سیاوش   

 یجوری سر و کلش پیدا بشه. 

 

 

وقتی چشم های نیمه بازم و دید بغض دار و  

 ون لب زد:لرز



تارا: آ...الهی بمیرم بر...براااات. چی شدی قشنگ  

من؟؟؟ چرا ی پاره استخون شدی گیتا؟؟ تو که  

 همیشه قوی بودی لعنتیییی... تو که همیشه 

 مثل کوه پشتم بووودی.  

 حاال.... حاال چرا همش میخوابی؟؟؟  

 

 

پاشو گیتا... پاشو که جون تو بدنش نمونده... پاشو  

 که داره جون

میده توی غم نبودت... گیتا مهراد داره میمیره تو   

 دلتنگی ماهم مردیم گیتااااااااا... خواهر  

 خوشگللللم ما مردیم توی نبودنت...

 

 

با دلشوره و بغض به حرفای نامفهومش گوش  

 میکردم که در 



اتاق با ضرب باز شد و مهراد..... بعد از چندین   

دمش...  و چند ماه... باز هم توی بیمارستان دی

 مطمئنن روز  

آخر زندگی من بود؟ سیاوش که نمیزاشت زنده 

 بمونم؟؟ میزاشت؟؟؟ 
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 گیتا: 



 

همینجور گریه میکردم که با صدای ارومی رو به  

 تارا گفت: 

 چند لحظه... 

حرفش تموم نشده تارا با بغض بلند شد... نگاهی  

 صورت بارونیم کرد و از اتاق خارج شد. به 

 

 

به محض خروجش مهراد بدون صبر سمتم پر 

 کشید و منو توی

 آغوش گرمش بلند کرد. 

کنارم روی تخت نشست و منو محکم توی آغوش  

 گرفت.

با بغض مشخصی بین گریه های بلند من لب زد:  

ل...لعنتی. داری ذره ذره منو میکشی که. داری  

 ا. اذیت. اذیتم میکنی گیتاا



_ ب...برو... برو مهرااااد. بسه... بسه دیگه  

 گذشت هرچی بینمون بود و نبود. 

برو بزار زندگیمو کنم... برو بزار منم فراموشت  

 کنم برو پی زندگیت . 

 

دستهای مهراد شل شد... باور نکن، تروخدا 

حرفامو باور نکن المصب. باور نکن این چرت و  

 پرتارو... باور  

ا سر حد مرگ عاشقتم... ولی  نکن چون من ت

 برخالف میلم دستهاش شل شد.

 مهراد: برم پی زندگیم؟ لعنتی تو زندگیمی. 

 من نمیتونم  

دور از تو باشم... نمیتونم دیگه تنها توی این شهر  

 ولت کنم. نمیتونم 

دیگه هر دفعه بیام و توی این حال و روز توی   

 بیمارستان پیدات کنم. 

 



 

سری تکون دادم. تند تند اشک هامو پس زدم و از  

 آغوشش بیرون رفتم. 

حسابی به چشم های قرمز شده ی قشنگش خیره  

 شدم. حلقه های اشک توی چشم هاش معلوم بود.. 

 

ببخشید مهراد... ببخشید که اینجوری میزارم و  

 میرم. میزارم و میرم  

چون میخوام همیشه سالم باشی... میزارم و میرم  

 چون دلم میخواد سارا همیشه بخنده. 

 گذرماز خودم می

ولی تو هم برو تا این از خودگذشتگی جوابی هم   

 داشته باشه. 

 

یک ساعتی گذشته بود و دست های بی جون و  

م  هنوز محکم توی دستهای مردونه و  ظریف

 قدرتمند مهراد بود... 



هنوز هم بهش خیره بودم ولی... ولی هنوز دلتنگیم  

 برطرف نشده بود. 

مهراد: گ...گیتا؟ تو... تو منو بخشیدی؟ بخشیدی  

 یا قسمت بدم تا ببخشی؟ 

 

 با بغض خندیدم... مگه میشد نبخشمش؟ 

 مگه میشد برای دیدنش 

میخواستم کسی رو که   نمیرم؟ اصال چجوری  

 وار عاشقشم و نبخشم؟دیوانه 

 با اینهمه با خنده لب زدم:

_ تو...توهم خیلی پرویی ها. انتظار نداشته باش  

چشم هام و روی تمام گذشته ای که برام ساختی  

 ببندم. 

 تو روزای خیلی عذاب آوری برام ساختی مهراد. 

 

وقتی به خودم اومدم قطره های اشک توی سکوت  

 شم های خیس و قرمزش روی دستم میچکید. از چ



بغض منم با دیدنش باز شد و اشک هام سرازیر  

 شد که مهراد جلو اومد... 

بوسه ی ارومی روی گونم گذاشت که هق هقم اوج  

 گرفت:

 _ ببخشید... بخدا برات جبران میکنم.

 

وسط اون همه حال و حوای شلوغ و دلگیر وقتی  

 دیدم قصد 

مهراد موندنه کنارمه سری تکون دادم و بی توجه   

 به اشک هاش زمزمه کردم:

_ مهراد؟ مائده رو صدا میکنی؟ باید برم  

 دستشویی؟ 

 

مهراد با گیجی نگاهم کرد و اشک هاشو پاک کرد 

 ........ 
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 مهراد: تارا؟ تارا جان؟؟

 

بچه بغل وارد اتاق شدکه لبخند روی لب هام  تارا

 نشست... 

چه حس شیرینی بود دیدن بچه ی تنها رفیقت،  

 خواهرت. 

 مهراد: این مائده خانوم کجاست؟ گیتا کارش داره.



 

 

تارا سری تکون داد... دختر کوچولو رو زمین  

 گذاشت و از اتاق بیرون 

رفت که دختره بدو بدو سمت مهراد رفت و  

 چسبید بهش. 

 گیتا: ا....اسمش چیه؟؟؟ 

 

مهراد توی بغلش بلندش کرد: اسم این خانوم  

 کوچولو آرامه. 

 

 

 

لبخندی زدم و روی تخت صاف نشستم و تکه 

 دادم... 

 _ میدی بغلم؟ 



مهراد اروم آرام و توی بغلم گذاشت... اونم خیلی  

 زود سرشو  

روی سینه ام گذاشت و جایی نزدیکی قلب بی  

 رفت. قرارم به خواب 

 

 

به نیم رخ کوچیک و قشنگم خیره بودم و ال به الی  

 موهاش دست  

 میکشیدم که دوباره بغض توی گلوم نشست. 

 مهراد: گیتا؟ میگم شایان داره میاد ببینتت. 

 توی دلم خالی

شد و بهش خیره شدم... من دیگه تایمی نداشتم.تا   

 خواستم حرفی بزنم... 

 

 ند وارد شد... چند تقه به در خورد و مائده با لبخ

 مائده: بهتری عزیزم؟ جانم کاری داشتی؟ 



آرام و بغل مهراد دادم: میشه کمکم کنی باید برم  

 بیرون از اتاق... سرویس. 

مائده اهایی گفت و به سختی کمکم کرد از تخت  

 پایین رفتم. 

مدام سعی میکردم بغض توی گلوم نگه دارم و  

 مواظبش باشم تا منفجر نشه...

 

 

 مهراد؟_ 

 مهراد: جانم؟

_ فقط بخاطر توعه. ازم دلگیر نشو... من خیلی  

 بدبختم، مجبورم. ازم دلگیر نشو فقط باشه؟. 

 با گیجی سری تکون داد: 

 مهراد: چی میگی عزیزدلم ؟

 

 اروم سری تکون دادم: میام بقیش و بهت میگم.

 



آخرین نگاهم و با غم به چهره ی خستش انداختم و  

 تارا نزدیک اومد:بیرون رفتم که 

 تارا: اجی؟ کجا میری؟ 

 بی هوا جلو رفتم و محکم توی آغوش گرفتمش... 

تارا بوی گذشته میداد... همه ی روز هایی که  

دیگه تکرار نمیشن... همه ی شیطنت های  

 دخترونه ای که توی وجودم کشته شد... 

_ خیلی...خیلی دلم برات تنگ شده بود  

 عوضییییی. 

و. من بیشتر دلم تنگ شده  تارا: خ...خفه شووو 

 بود... 

 

 

خنده ی ارومی کردم و بازم با ی نگاه پر از غم با 

 مائده همراه شدم.

 _ میتونی بری؟ یکم کارم طول میکشه... 

 مائده: خودت میتونی برگردی عزیزم؟



 اروم سری تکون دادم که از سرویس بیرون رفت. 

 

 

چند ثانیه ای اونجا موندم و وقتی مطمئن شدم که  

 ائده به م

 طبقه باال برگشته بیرون زدم ........ 
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بغض و اشکمو با پشت دست و هول هولی پس  

 زدم و تند تند 

 با درد و ضعف پله هارو پایین تر رفتم.  

 توی دلم  

هم آشوب رسیدن شایان بپا بود... اگر برسه همه  

 خراب میشه. چیز 

 

 

به بخش زنان و زایمان که رسیدیم با اولین کار  

 وارد سالن اتاق 

های خصوصی شدم... بی هوا در یکیشو باز   

 کردم و داخل رفتم.

دختر جوونی که روی تخت خوابیده بود به همراه 

 خانوم 

مسنی که احتماال مادرش بود با بهت به من خیره  

 شدن.



 چیزی شده عزیزم؟ •

ونه ی لرزون تند تند سرمو به  بغض کرده با چ

 نشونه ی آره به خانومه تکون دادم:

 _ می...میشه ی...ی چادر به من بدین؟؟؟

 

دختره سعی کرد توی تخت نیمخیز بشه که مادرش  

 مانع شد و روبه من کرد: 

حالت به نظر بد میاد دخترم... کجا میخوای   •

 بری؟

_ نگاهی از الی در به بیرون انداختم و با عجز  

 یدم:نال

 _ ترو...تروخدا حاج خانوم... من...من باید برم.

خانومه با غم به چهره ی اشفتم نگاهی انداخت و  

تندی ی چادر مشکی و ی جفت کفش اسپرت دستم  

 داد:

 مواظب باش.  •

 _ ت...تروخدا به کسی چیزی نگید. 



 تند تند چادرو تنم کردم و  

با گریه از خانومه تشکری کردم و رو به دختره   

 با لبخند غمگینی لب زدم:

 مبارکت باشه. 

 

 

 اونم بغض کرده لبخندی

زد که چادر و توی صورتم کشیدم و با عجله از   

 اتاق خارج شدم. 

هر قدمی که برمیداشتم بیشتر ضعف میکردم و راه 

 رفتن سخت تر میشد با این حال از بیمارستان 

با هزار بدبختی بیرون زدم و با شایان روبه رو   

 نشدم. 

 

 

تا جایی که جا داشت و تنم توان داشت دویدم و از  

 بیمارستان دور شدم... 



حدودا نیم ساعتی راه رفته بودم که با کوفتگی و  

 ضعف روی زمین توی پارک نشستم. 

 با لبخند و  

اشک به بچه ها خیره شدم... تنم درد میکرد... 

 د. کوفته و بیجون. خسته بو

 

همینطور به بدو بدو ها و خنده های بچه ها خیره 

 بودم

که ی پسر بچه ی یکی دوساله جلوم توی پیاده رو  

 زمین خورد... 

 

 

با عجله و به سختی خودم و سمتش کشیدم و توی  

 بغلم بلندش کردم. دستی روی سرش کشیدم و 

 سعی کردم آرومش کنم...  

ه مادرشو از دور  نگاهی به اطراف انداختم ک

 دیدم... بدو بدو سمتمون اومد.



 بب....بخشید خانوم.  •

پسر کوچولو رو بغل مادرش دادم و باز هم  

 لبخندی زدم:

 _ مواظبش باشید.

خانومه هم تشکری کرد که تازه یادم افتاد... با 

 عجله سوال کردم:

 _ ببخشید؟ شما مبایل دارید؟ باید تماس بگیرم. 

 

 از توی جیب مانتوش بیرون لبخندی زد و مبایلشو  

آورد و صفحه ی شماره گیری رو باز کرد و   

 دستم داد:

 بیا عزیزم. •

با دستای لرزون مبایل و توی دستم گرفتم و شروع  

 به شماره گیری کردم... 

 

 



بعد از دو سه بوق صدای عصبی و کالفه ی طاها  

 توی گوشی پیچید: 

 _ ااا...الو طاها؟ 

بودی هااان؟ میدونی چقدر  طاها: تویی گیتا؟ کجا 

 به اون 

مبایل بی صاحابت زنگ زدم اخه؟ باید من    

 نصف جون کنی یعنی؟

 

از صدای داد و بی دادش چشم هامو بستم و تند  

 جواب دادم: 

 _ بیا دنبالم... دارم میمیرم سریع بیا تروخدا... 

 

 

وقتی آدرس پارک و بهش دادم بی توجه به  

خانومه تشکری   حرفاش مبایل و قطع کردم... از

 کردم و



منتظر طاها روی یکی از نیمکت های پارک   

 نشستم و توی فکر فرو 

رفتم و مثل همیشه قطره های داغ اشک روی   

 گونم جا خشک کردن ...... 
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با نوک انگشت اشک هامو از توی صورتم پس  

 میزدم که صدای 



 بلند طاها باعث شد هول شده از جا بلند بشم: 

 طاها: هی گیتا؟ پاشو بریم. 

 _ س...سالم. 

 طاها: بیا. 

 

 

 

بدون اینکه نگاهم کنه سمت ماشین راه افتاد، منم  

 دنبالش.

هنوز به ماشین نرسیده بودیم که دوباره حالم بهم  

ریخت و ضعف کردم... صدای نالم که بلند شد و  

 وایسادم  

طاها سمتم چرخید... با خشونت دستم و گرفت و  

 دنبال خودش راه انداخت. 

 

 



طاها برادر مهربون و دلسوزی بود اما... اما  

عصبانی که میشد دیگه هیچ نرمی و لطافت توی  

 کاراش

ود و همین منو از عصبانیت برادر ناتنیم  نب 

 میترسوند. 

توی سکوت توی ماشین نشستیم که با ی حرکت  

 طاها ماشین توی خیابون پرواز کرد...

 

 

چند دقیقه ای گذشته بود... سرمو پایین انداختم و با  

 صدایی که از ته چاه میومد لب زدم:

 _ طاها؟

 صدای فریادش منو ی متر باال پرت کرد...

ا: طاها و زهرمااااااار. کدوم گوری بودی  طاه

 توووو؟؟؟ میدونی 

فهمید  چجوری دنبالت گشتم؟؟؟ میدونی سیاوش می 

 دیشب تاحاال نیستی چه خونی به پا میکرد؟؟؟



 

 

 

 بغض کرده به در چسبیدم:

 _ حح...حالم بد بود خخخ...خب. ببخ...ببخشید. 

محکم روی فرمون کوبید: نباید ی زنگ  

 ایل بی بزنیییی؟؟؟ مب

 صاحابتو  

نباید جواب بدی؟؟ بگو دیگه. بگو نهههه. بگو من   

 باید آخر تو رو دق بدم. 

 

 

 ای خدا همه چیز تموم شد... 

لحظات رویایی و فانتزی کنار مهراد و خانوادم   

 بازم

 تموم شد... ساعت های طالیی 



باز هم تموم شد و من توی کابوس زندگیم غرق   

 شدم...

 

 

 

_ ط...طاها؟ من سرکار بودم... او...اونجا حالم بد  

 شد. مبایلم که دستم نبود. 

 عصبی سری

 تکون داد و نیش خند زد:  

طاها: بسه گیتا... فعال ساکت باش تا برسیم خونه  

 .......... 
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هق هق های ریزم فضای ساکت ماشین و پر کرده 

 بود... 

یعنی تا االن فهمیدن که من رفتم؟ االن مهراد 

کجاست؟ داره چیکار میکنه؟؟ یعنی االن چه حالی  

 داره؟؟؟ 

 

توی افکار دلگیرم غرق بودم که طاها خیلی بد و  

 کج و کوله ماشین 

لنگی من  بنز مشکیشو جلوی در خونه ی آهنی و ک  

 پارک کرد.

با دستهای لرزون در ماشین و باز کردم و به در  

آهنی لجنی رنگ و زنگ زده که پر بود از تراکت  

 تبلیغات خیره شدم.



طاها هم از ماشین پیاده شد، کلید و توی در  

 انداخت و 

وارد خونه شدیم که صاحبخونم که ی خانوم خیلی   

 پیر و بداخالقی بود از خونه بیرون اومد... 

 

قبل از طاها با اون حال آشفته وارد خونه شدم که  

 صدای اعظم خانوم بلند شد: 

 اعظم: چه عجب...  

تشریف اوردی خاااانوم. چش شوهرت روشن.  

 بفهمه دیشب تاحاال خونه نیومدی چه حالی میشه؟ 

همیشه از این زخم زبون ها میزد... منم با بغض  

بزرگی سمت طاها که پشت سرم با اخم وایساده 

بود چرخیدم... تا نگاهی بهش انداختم بغضم مثل  

بمب منفجر شد.... با عجله دستم و جلوی دهنم  

گرفتم و پله های کج و کوله ی آهنی زنگ زده رو  

 شد:   تا در خونه ی خودم دویدم که صدای طاها بلند

 طاها: هی گیتا؟ صبر کن. 

 



با ضرب در خونه ی شیش متریمو باز کردم و 

داخل رفتم... گوشه ی اتاق ک چیک که مثال خونه  

 بود نشستم،  

چادرمو جمع کرده محکم بغل کردم... سرمو بهش  

 فشردم 

 و با تمام توان گریه کردم.... 

 

 

دلم گرفته بود، بد گرفته بود از کاری که با مهراد، 

 ا، شایان...تار

 همه و همه امروز کرده بودم. 

صدای جر و بحث های طاها و اعظم خانوم مثل  

 پتک توی سرم میخورد. 

 

طاها: اعظم خانوم. نبینم دیگه در مورد خواهرم  

 اینطوری



صحبت کنین. هر کس ابرو و شرفی داره دیگه از  

 . این مزخرفات نشنوم

 اعظم: واال... 

 طاها: همین که گفتم. 

 

 

لحظه بعد صدای در و بعدش صدای طاها که  چند 

 وارد

 خونه شده بود بلند شد:  

طاها: خب حاال. چرا آبغوره گرفتی عزیزمن؟ 

 چیزی نگفت که بدبخت. 

با صورت خیس، چشم های قرمز ورم کرده و 

 چونه ی لرزون بهش خیره شدم.

 

 

بی توجه بهم سوئیچ و عینک آفتابیشو کنار کمد  

 گذاشت و 



کت چرم و اسپرتش و در اورد... روی زمین   

 کنار وسایالش گذاشت و سمتم اومد. 

درست روبه روم نشست و با دستمال اشک هامو  

 پاک کرد...

تو سکوت هق هق میکردم که نگاهش به لباسام  

 افتاد:

 طاها: اینا چیه تنت؟ 

 _ لباس بیمارستان. 

 

توی ی لحظه نزدیک تر اومد... منو توی آغوش  

 اروم لب زد:کشید و  

_ بمیرم برات... خبر ندادی که بیام و کنارت 

 باشم.

هول زده لب زدم: ن...نه با رئیس کارخونه  

 رفتم... اگر تو میومدی کلی حرف در میاوردن.

 

 طاها: مگه چی شد؟ مریض شدی؟ 



 _ ن...نه فقط ضعف داشتم. 

یکم به چشم های خیص و قرمزم خیره شد و ادامه  

 داد:

زدلم؟ فردا نمیخواد سرکار بری.  االن بهتری عزی 

 منم امشب پیشت میمونم. 

با این حرفش دوباره بغضم باز شد و با گریه  

 نالیدم:

_ د...دیگه کدوم کاررر؟؟؟ بخاطر تو و داداشت  

 منو اخراج 

کردن... جلوی اون همه آدم هرچی دوست داشتن   

 کردن و اخراجم کردن. 

 

 

 ت. طاها کالفه سری تکون داد  و عقب  تر نشس

. اصال دیگه الزم نیست کار کنی.  طاها: به درک

 منکه نمردم.



پوزخندی زدم... به سختی از جا بلند شدم و چادرم 

و از روی سرم برداشتم که با حرف طاها خشکم  

 زد:

طاها: حاال برو قشنگ صورتتو بشور... سیاوش  

 داره میاد نباید بفهمه بیمارستان بودی ....... 
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 توی دلم ریخت... 



اومدن سیاوش اینجا اونم امروز یعنی بدبخت شدن   

 علنی من. 

سیاوش امروز میومد تا منو سیاه بخت کنه و به  

 ِگل بشونه. 

 با استرس سمت طاها چرخیدم:

 _ نن...نه! بگو نیاد.

 

 پرسید:  طاها شکه شده نگاهم گرد و موشکافانه

 طاها: چرا؟

 _ اا..آخه بیاد که چی بشه؟ 

 

با این سوالم تک خنده ای کرد و سرشو به دیوار  

 تکیه داد:

طاها: مجبوری گیتا! طفره نرو وقتی دیگه راهی  

 وجود نداره. 

به این فکر کن که سارا توی دل خطره... دست از 

 پا خطا کردن یعنی نابودیش. 



 

با همین دو سه تا جمله حسااابی تسلیم شدم و بغض  

 کرده  

 سرمو پایین انداختم... 

طاها: برو قشنگم برو ی آبی به دست و صورتت  

 بزن.

 

بی حرف در خونه رو باز کردم و سمت روشویی  

شکسته و گند گرفته ی راهروی بالکن مانند جلوی  

 در رفتم.

شیر آب سرد و باز کردم و چند مشت آب به  

 صورت زرد  

 و رنک پریدم پاچیدم و داخل برگشتم... 

 

 دو دل بودم که بپرسم یا نه اما باالخره حوله ی

توی دستم و روی کمد کوچیک گذاشتم... نزدیک   

 طاها رفتم:



 _ مم...میگم امشب؟ ی...یعنی ااا...امشب؟ 

ظر گذروند و  چند ثانیه ای با غم کل صورتم و از ن

 اروم لب زد:

 طاها: نگران نباش. برمیگردی خونه. 

 

 لبخند غمگینی زدم... 

 توی خونه هیچ چیز برای پذیرایی از طاها نداشتم،

حتی ی استکان چایی. چه برسه به میوه و این   

 جور چیزا. 

 

دم دمای غروب بود و دل آشوبه و استرس من  

 لحظه به 

یل طاها بلند لحظه بیشتر میشد که صدای زنگ مبا 

 شد.

 با عجله وسایلش و از گوشه ی اتاق برداشت و : 

 طاها: رود بیا. بیرون منتظرم.



با ترس و اضطراب باشه ای گفتم که در و باز 

 کرد و بیرون رفت. 

 

چادر مشکی که خانومه بهم داده بود و به همراه ی  

مانتو فوق العاده کهنه و سیاه که سلنا خیلی وقت  

بود تا لخت نمونم و بابغض تنم  پیش با منت داده 

 کرد.

جلوی آینه روسری مشکی رو هم روی سرم  

 ...مرتب کردم و به صورتم خیره شدم

 چه عروسی. 

 

رنگ زرد... زیز چشم ها سیاه. لب های خشک  

 شده ... 

 چشم های ورم کرده و خیس.

 . از همه بدتر رخت سیاه..

 

 نکردم... بیشتز از این به اوضاع فالکت بارم فکر 



و با عجله در خونه رو بستم و پله هارو پایین   

 رفتم...

استرس دیدن سیاوش مثل خوره همه ی وجودم و  

 گرفته بود ....... 
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 اعظم: هی دختر جون کجا؟ 



جلوی در خشک شدم. بدون اینکه سمتش بچرخم  

 دلخور لب زدم:

 نگران نباشید اعظم خانوم. پیش شوهرمم. _ 

حتی خودم با گذاشتن این اسم روی سیاوش حالم  

 بهم میخورد چه برسه دیگران.

 

دیگه منتظر نیش و کنایه های صاحبخونه نموندم و  

 از خونه خارج شدم... 

دو ماشین خارجی شیک و باکالس که چند وقت ی  

 دفعه اینجوری جلوی در این خونه ی داغون پارک 

میشد منو انگشت نمای تمام در و همسایه کرده  

 بود. 

 

 

چادرمو جلوتر کشیدم و سمت ماشین سیاوش راه 

 اما... افتادم



اما درست جلوی چشم های ناباورم ماشین و  

 روشن کرد و جلو تر رفت و این یعنی: 

 سمت من نیا!! 

با بغض در ماشین شایان و باز کردم و نشستم که  

 اونم 

 توی سکوت ماشین و روشن کرد... 

 

 

توی تمام طول راه به زندگیم فکر کردم... به 

راهی که رفتم و سرنوشتی که چه خواسته، چه  

 ناخواسته،  

چه درست و چه غلط... برام رغم خورده بود فکر 

 کردم...

به اون روزایی که ی دختر مرفع و پولدار بودم...  

ر و ذکرم  همون روزای طالیی زندگیم که تنها فک

 ی 

کتابخونه ی شیک و با کالس برای چند ساعت   

 درس خوندن بود. 



به روزایی فکر کردم که پدرم مثل ی کوه...  

شجاع و استوار پشتم بود... همون وقتا که با  

 کوچیک ترین 

چیز به آغوش مادرم پناه مییردم و مثل بچه ها   

 خودمو با گریه آروم میکردم...

 

شیطنت با سینا و  اون شب به روزهای شیرین 

... به تارا بهترین دوستم و دختر  سارا فکر کردم 

 نازش.

هنوزم خواستگاری عجیب حامد توی ذهنم مرور  

 میشد... 

 راستی! 

به اینم فکر کردم... به اینکه منم میتونستم ی دختر  

 خوشبخت باشم... 

میتونستم االن ی مادر، ی دکتر، ی همسر باشم.  

خوب و ارومی داشته    من میتونستم االن ی زندگی

 باشم... 



میتونستم، اگر آدم کثیفی مثل علیرضا سر راهم  

 گرفت.قرار نمی

 

 

همون نامرد سنگدلی که ی دختر شکست خورده 

 ی داغونو 

 توی خیابون ول کرد و رفت. 

همون کسی که به خاطر چار تا ملک و امالک  

چشمشو روی اون همه عشق و عالقه ی دختر  

 بسته بود. 

 

 

 ر مهراد... و در آخ

نمیدونم چه طور شد که میون اون همه نفرت بهش  

 دل بسته شدم. 

نمیدونم چی شد که از دل نفرت... عشق و عالقه  

 بیرون  



زد اما هرچی که بود، من عشق واقعی رو با حسی  

 که نسبت به مهراد داشتم تجربه میکردم.

 

 

خنده ای روی لب های خشکم نشست... اون به من  

 زندگیشم... منم در جواب گفتم: گفت که تمام 

نمیتونم کارایی که باهام کردی و ببخشم... منم در  

 جواب از دستش فرار کردم.

 

 

 حالم بهم ریخته بود و سرم گیج میرفت... 

 با درد 

 دستم و روی سرم گذاشتم  و اروم زمزمه کردم:

 _ طاها؟ تروخدا چند لحظه صبر کن.

 

 



داد: چرا  طاها تک نگاهی بهم انداخت و جواب 

 چیزی شده؟ 

 سعی کردم جیغ بکشم: 

 نگگگگگگه دار طاهااااا.

به محض ایستادن ماشین در و باز کردم و روی  

 زمین افتادم...

 با تمام توان عق میزدم و حالم بهم میخورد...  

 

 

طاها ترسیده کنارم زانو زده بود و مدام تکونم  

 میداد که

 سیاوش هم متوجه ایست ما شد. 

 و کنار زد و سمت ما اومد اونم ماشینش 

 عصبی سری تکون داد: 

سیاوش: این مومیایی رو که ببریم پیش حاجی  

 سکته میکنه. 



با بغض و درد سرمو باال گرفتم و از بین تاری  

 دید چهره ی کالفشو دیدم. 

 

 این ادم اصال دل داشت؟ احساس چی ؟........ 
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نیش خندی زدم که طاها دور بازومو گرفت و  

 سعی کرد کمک کنه تا بلند بشم:

 طاها: بهتری؟ چی شد یهو؟؟ 

بی اهمیت سری تکون دادم: خیلی بی اهمیته. حال  

 من اصال مهم نیست. 

. سعی کن مثل آدم  سیاوش: معلومه که مهم نیست

 نبری امشب. رفتار کنی تا آبرومو 

 

 

با ناراحتی به رفتنش خیره بودم که صدای طاها  

 بلند شد: 

 طاها: بشین گیتا. داره دیر میشه. 

با ضعف توی ماشین نشستم و سرمو به پشتی  

 صندلی تکیه دادم.

آره زندگی خیلی سخت شده بود... دلتنگی بدترین  

 عذاب بود... خواستن و نرسیدن از اونم بدتر.



سیدن، انتظار، بغض... همه  بی کسی، دلتنگی، نر

 ی 

اینا دردای عذاب آوری بودن که من با پوست و   

 گوشت لمسشون میکردم.

 

 

بعد از چند دقیقه برعکس تصورم ماشین ها جلوی  

 ی ویالی  

 شیک و بزرگ خارج از شهر وایسادن. 

 با تعجب رو به طاها کردم:

 _ مگه قرار نبود بریم محضر؟ 

 عقدتون میکنه.  طاها: نه.اقایی که اینجا هست

 دوباره تمام امیدم پرکشید. 

چه خوش خیال بودم که توی چند ثانیه به اینکه  

 شاید

سیاوش پشیمون شده و میخواد دست از سرم   

 برداره فکر کردم. 



 

 

لبخند تلخی زدم که هردو و بعد من از ماشین پیاده 

 شدیم. 

سیاوش قدم هاشو باهامون تنظیم کرد و کنارم  

 رسید:

سیاوش: جز بله ای که باید بگی... کلمه ای ازت 

 بشنوم

 نمیزارم امشبت صبح بشه.  

بی تفاوت نگاهی بهش انداختم و رومو برگردوندم.  

 عادی بود تهدیدای بچگانش برای من. 

 •••••• 

 

به کتاب بزرگی که روی میز چوبی وسط اون باغ  

یا حیاط بود خیره شدم... ذهنم پرکشید به روزی  

 بابا و مامان و برامون آوردن...   که خبر فوت



اون روز تا قبل از شنیدن اون خبر چقدر قوی  

 بودم... 

چقدر محکم و شاد بودم... اون روز آخرین   

لبخندها و خنده های از ته دلم و کردم...اون روز  

 آخرین روزی بود 

که من رنگ خوشی رو به خودم دیدم... آخرین   

 روز.

غض توی گلوم  وقتی آقاهه مهریمو اعالم کرد ب

 نشست و چشم هام از شدت اشک تار شد... 

 

 

 یک شاخه گل روز سیاه.  •

 سیاه... نشونه های خوبی از این گل نشنیده بودم...  

 جز غم، جز بدبختی، جز ناراحتی. 

از ترس اینکه سیاوش متوجه بغض و اشکم نشه  

 سرمو 



باال گرفتم و تند تند پلک زدم اما مثل اینکه بدتر  

 شد.

 

 

 انوم مشکلی پیش اومده؟عروس خ •

تندی سرمو پایین گرفتم و با اولین کار به چشم  

 های

 وحشی و عصبیه ی سیاوش خیره شدم. 

 سیاوش: نه. بفرمایید حاج آقا.

 

جمله ها پشت سر هم خونده میشد و من فقط به  

 مهراد فکر میکردم...یعنی ی روز بازم میدیدمش؟ 

 باشم؟ رسید روزی که بتونم پیشش یعنی می

اصال مهراد دیگه اون روز به من نگاه هم میکرد؟ 

 روزی 

رسید که بفهمه تمام این کارها برای سالمتی  می 

 اون و سارا انجام دادم؟



 

 

با مروز اینها قطره اشک داغی از چشم هام چکه  

 کرد و روی  

 دست های یخ زده و لرزونم چکید...

 بله؟ •

که با   _ لرزون سرمو بلند کردم... نگاهی به طاها

 ی حالت خاصی به میز خیره شده بود انداختم...  

 چشم هامو با درد روی هم گذاشتم و جواب دادم: 

 _ بله. 
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 هیچ صدایی نمیومد. 

نه دست، نه صوت و جیغ. هیچ صدایی از هیچ   

 کس در نمیومد. 

وقتی که سیاوش هم بله رو گفت حاج آقاهه ادامه  

 داد:

 مبارکتون باشه بیایید این جارو امضا کنید.  •

 

اول سیاوش و بعد من بلند شدیم... دستهام به شدت  

 میلرزید

و توی پاهام خالی میشد که با بی حوصلگی   

 انداخت: خودکار و توی دفتر 

 سیاوش: عجله کن. 



بغض کرده جلوتر رفتم و با بی جونی خودکار و  

 توی دستم 

گرفتم که قطره اشک سمجی درست کنار دستم   

 . روی برگه چکید..

 

هول زده دستی به چشم هام کشیدم و امضای بخت  

 سیاهم و زدم. 

یکم که به دفتر خیره شدم... وقتی آقاهه و طاها از  

 هم

و تبریک میگفتن بغضم   دیگه تشکر میکردن 

 منفجر شد.

با عجله دستم و جلوی دهنم اومد و بدو بدو راهی  

 که از ورودی تا اونجا اومده بودیم و برگشتم. 

 

در آهنی سیاه و بزرگ ویال رو باز کردم و بیرون  

 دویدم...  

با صدای بلند از ته وجودم جیغ میزدم و گریه  

 میکردم تا به ماشین  



شین تکیه زدم و روی زمین  طاها رسیدم... به ما

 نشستم. 

نه. این، اون چیزی نبود که من میخواستم... این  

 زندگی اون زندگی  

 رویایی و ساده ای که همیشه توی ذهنم بود، نبود. 

 

 

با بغض و لج، چونه ای لرزون سرمو باال گرفتم و  

 با تمام 

توان جیغ زدم: خداااااااا؟؟؟ چیکار کردددم؟ چه  

 کردم که اینطوری باید جواب  بدی در حق دیگران

پس بدم؟ این زندگی تاوان کدوم یکی از گناهامه   

 که تموم نمیشه؟ 

 کدووووم؟؟

 

دوباره دستمو روی دهنم گذاشتم و شروع به گریه  

 کردم که طاها



 بدو بدو و با عجله از در بیرون زد و سمتم اومد:  

 طاها: هی گیتا؟ چیکار کردی؟ چرا اومدی بیرون؟ 

 زدم: سمتتتتم نیااااا. برو دور شووو. جیغ 

 

همینطور که طاها با تعجب به حال زارم خیره بود 

سیاوش عصبی از ویال خارج شد. با قدم های بلند  

 و پر 

حرص سمتم اومد... اما تا خواستم جیغی بزنم   

 دستش باال رفت و محکم توی صورتم کوبید. 

با نفس نفس به زمین خیره شدم که طاها به سرعت  

 خودشو به ما رسوند و دست سیاوش و گرفت:

 طاها: چیکار میکنی دیوونه؟ بیا برو. 

 

 

با حرص و عصبانیت دستشو از بین دست طاها  

   بیرون کشید و غرید:

 برو خونه طاها. سلنا تنهاس.



 طاها: اما منکه... 

 سیاوش: همین که گفتم. خووونه. 

 

 

با صدای دادش سرمو بلند کردم و با چشم هایی که  

 التماس 

 بارید به طاها خیره شدم... نه. نرو... ازشون می 

 من و با این وحشی روانی تنها نزار. 

 اما برخالف 

کرد... با این  خواستم سیاوش دستمو کشید و بلندم  

کارش چند قدم عقب رفتم که طاها در ماشین و باز  

 کرد

 و اروم لب زد:  

 طاها: مواظب خودت باش عزیزم.

 

 



بی صدا اشک میریختم که ماشین روشن شد و  

 طاها هی دور و دور تر میشد.

چند ثانیه بعد سیاوش مچ دستمو باال گرفت و با  

 تمام توان پیچوند. 

کشیدم که دوباره مشتش توی  جیغی از درد 

 صورتم نشست... 

این بار خیسی خونی که از بینیم میومد و حس  

 کردم.

 

 

عصبی در ماشین و باز کرد و منو داخل پرت  

 کرد، خودشم نشست 

 و ماشین و به پرواز در اورد .........  
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بود که با همون هق هق کنار  چند دقیقه نگذشته

 گوشش جیغ زدم: 

_ ک...کجا میری عوضیییی؟؟؟ من می...میخوااام  

 برم خونم. 

مگه؟ مگه سگ دونی تو از من جدا نکردی که  

 کنارم نباشی؟ پس چرا دست از سرم برنمیداری؟ 

 

خونسرد و بی اهمیت شیشه ی نصفه ی خودشو که  

ر کرد، پایین بود باال کشید و سرعت ماشین و بیشت

 بدون اینکه نگام کنه جواب داد:



سیاوش: حاال فرق داره. پرو شدی... باز دم 

 دراوردی.

 

 

سعی کردم بلند تر جیغ بزنم: چیکارت کردم 

هاااان؟ جواب کدوم یکی از ظلم هاتو دادم؟ اون  

 همه هرجا  

 رسیدم آبرومو بردی... جواب کدومشونو دادم؟ 

 تک نگاهی 

 بهم انداخت و با خنده گفت:  

سیاوش: مثال اگر میخواستی جواب بدی چیکار  

 میکردی؟ 

ببینم تو هی یادت میره از کجا کشیدمت بیرون؟  

 یادت میره چه پولی برای بیرون بردنت دادم؟

 

 



بغضم بزرگ تر شد و از شدت حرص دستهام  

 میلرزید. کارش همین بود. 

 توی همه  

کبت بارم و توی  ی شرایط این وضع و اوضاع ن

 سرم بکوبه. 

 کالفه و با عجز نالیدم: 

 _ و...ولم کن دیگه. دیگه بسه سیاااوش. 

 

 

سیاوش: مگه نکفتم اونجا کاری نکنی؟ حرفی  

 نزنی؟

برا چی دویدی بیرون؟ اینا بع کنار... گیتا خانوم!  

 خیلی 

دیر از بیمارستان زدی بیرون. چه گوهی   

 میخوردی اون جا؟ 

 

 



عت اشکم خشک شد و سمتش  بهت زده و به سر

 چرخیدم. بیمارستان؟

 م...مگه 

سیاوش چیزی از امروز میدونست؟ یا... یا نکنه  

 طاها چیزی بهش گفته؟

 

وقتی نگاه متعجبم و دید خنده ی کوتاهی کرد و  

 ادامه داد:

سیاوش: اگر قرار بود ولت کنم به حال خودت که  

 به یک ساعت نکشیده در میرفتی.

 ببین! ولی االن و  

 این آرامش قبل از طوفانه گیتا جون. 

 

 

قرارمون ندیدن مهراد! نداشتن کوچیک ترین  

 ارتباط با خانوادت بود. 



کار عاقالنه ای کردی که از بیمارستان زدی  

 بیرونا. اما دیر این کارو انجام دادی.

 چند ساعت از رسیدن مهراد گذشته بود... 

 

 و تو هم درست کاری

رو انجام داده بودی که من برات ممنوعش کرده   

 بودم.

 

 

ُشکه شده فقط به نیمرخ خونسردش خیره بودم که  

 ادامه داد:

حاال؟ ی برنامه ای ریختم که از کرده و نکردت 

 پشیمون بشی. 

تنها بدی این برنامه اینه که پدرم امشب از اصفهان  

 به تهران میاد و یکم این برنامه جلوتر میوفته. 

 

 اهی بهم انداخت و خندید. نگ



متاسفام که شب عروسیت انقدر تلخ قراره شروع 

 بشه. 

 

 مم...من فقط...  با ترس سری تکون دادم:

 سیاوش: 

هیس! االن که هیچی نگو. بزار برسیم... بزار   

 برنامم شروع بشه. 

اون وقت هرچقدر خواستی التماس کنی و توضیح  

 بدی آزادی. االن

 زیزم.فعال فقط دهنتو ببند ع 

 

نگاهم به نقطه ی نامعلومی کشیده شد. این تمام این  

 چیزارو از کجا فهمید؟ ی...یعنی برام بپا گذاشته؟ 

هووف. ای خدا این روانی بیمار دیگه از کجای 

 شانس بدم بیرون زد؟

 اینو کجای دلم بزارم؟ 

 



میگفت باباش داره میاد. اونکه قرار بو  بیاد دبی؟  

 حاال چرا...؟؟؟

 

سوال های بیخودی ذهنم شدم و به فکر فرو  بیخیال 

 رفتم؟

 دوباره میخواد چیکار کنه؟ 

نکنه...نکنه بخواد سارارو اذیت کنه؟ یا ی بالیی  

 سر مهراد بیاره؟

 نکنه کار احمقانه ای انجام بده؟؟ 

 

از شدت ترس و دلهوره بدون گریه نفس نفس  

 میزدم که

ساعت و نیم از شهر خارج شدیم   ۲دوباره بعد  

 ....... 
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 سیاوش: پیاده شو. 

بین چشم هاے پف کرده و خستم فاصله دادم و از  

 پنجره به بیرون خیره شدم. 

 

یجا توے کوه و بیابون پارڪ کرده بود و  

 میخواست که پیاده شم.

ترس و خستگے به بیرون خیره بودم که صداے  با 

 آرومش بازم بلند شد.



سیاوش: حتما باید بزنم لهت کنم تا حرف حالیت  

 شه؟ میگم پیاده شو. 

 

دستے به چشم هام کشیدم و اروم در ماشین و باز  

 کردم.

با زحمت پاهام و بیرون گذاشتم که کالفه گوشه ے  

 چادرم و 

 گرفت و بیرون کشیدتم. 

 

 کرده پشت سرش راه افتادم:بغض 

_ م...من خیلے خ...خستم سیاوش. کجا  

 م...میری؟ 

 سیاوش: حرف نزن بیا بشین.

 _اما... 

 سیاوش: گیتا بشیییین. 

 



بغضم از صداے دادش که تو فضا پیچید ترکید. با  

 گریه

 کنارش لبه ے کوه نشستم.  

سیاوش: چے شد که مهراد و دیدی؟ هشدار داده 

 باشی، نداده بودم.بودم ازش دور 

 

 چشم هام سیاهے و سرم گیج میرفت:

 _ من حا...حالم بده.  

 

تعادلم و از دست دادم. به پایین که خم شدم از ته  

 دل جیغ کشیدم و دست سیاوش و محکم چسبیدم: 

 _ حاااااالم بدهههه سیاوووش!

با خونسردے شونه هاے لرزونمو گرفت و باالتر  

 کشیدتم. 

 

 سیاوش: تکیه بده.

 حا...حالم...  _



 سیاوش: تکیه بده گفتم. 

 با گریه چشم هامو بستم و به شونه اش تکیه زدم. 

 

 سیاوش: حاال بگو. 

_ هی...هیچی. من حا...حالم که بد شد... با 

 رئیس... با رئیس کارخونه رفتم بی...بیمارستان.

 اونجا مهراد بود. 

 

صداے خنده اش توے گوشم پیچید و بغضم بزرگ  

 تر شد. 

من خرم گیتا؟ از دروغ خوشم نمیاد دختر   سیاوش:

 خوب. 

 _ ب...بخدا را...راست میگم.

 

نگاه تیزشو حس میکردم. حس میکردم که سرمو  

 پایین تر  

 انداختم و لرزون لب زدم:



_ تارا منو تو بیمارستان دید. اون مهراد و خبر  

 کرده بود.

 

 نفس عمیقے کشید و جواب داد:

بیمارستان میزدے  سیاوش: باید خیلے زودتر از 

 بیرون. اما دیر کردے مگه ن؟

با گریه که سعے میکردم لرزشش و نشون ندم لب  

 زدم: 

 _ خب... خب دلم... 

 

 سیاوش: گوه خورد دلت که تنگ شده بود. 

 با استرس حرفمو خوردم. 

تو سکوت به رو به رو خیره بودیم که بریده بریده  

 پرسیدم: 

 ی؟ _ اا...از سارا؟ از سارا خ...خبر دار

صداے نیش خندشو که شنیدم چشم هاے خیسم و  

 بستم که: 



 سیاوش: حال اون بستگے به رفتار تو داره.

 میدونی؟  

تو امروز ے خطا داشتے مگه نه؟ پس فکر کنم 

 سارا االن ناراحته. 

 

دستهاے لرزونم مشت شد، توے دلم آتیش به پا شد  

 که با لحن بدے ادامه داد:

 فکر کنم دعوا داشته امشب. 

 نچ... چرا مواظب خواهرت نبودی؟ نچ 

 حاال فهمیدم... 

آزار و اذیتے که براے امشب آماده کرده بود 

 روحے بود، نه جسمی. 

امشب قرار نبود عصبے و وحشے باشه... اون تو  

 خونسردی

 تمام داشت منو خورد میکرد. 

 



_ تو... تو که سلنا رو دوست داری. تو که تمام  

 زندگیت اونه. 

اذیت میکنی؟ چرا کاراے من برات  چرا؟ چرا منو 

 مهمه و محدودیت 

 برام میزاری؟ چرا آزارم میدی؟ 

 تو...تو راحتم نمیزاری. 

 

 خندید: 

سیاوش: واضحه. اما اگر خیلے مشتاقے تا بدونے  

 خوب گوش کن ......... 
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 بگیرم که صداش بلند شد: سعے کردم ازش فاصله 

سیاوش: درسته که خودم انتخابت کردم ولی... تو  

 کسے هستے  

که به اجبار وارد زندگیم شدی. کسے هستے که  

 مانع رسیدن من به سلنا شد. 

درسته خودم اوردمت اما... خوب فکر کن! تو با  

 ورودت تو  

 زندگے من... اونو خرابش کردی.

 

 باشم.  حق بده که دل خوشے ازت نداشته  

 من دارم با وجود 

تو توے زندگیم آزار میبینم! حق بده از آزار   

 دادنت خوشحال بشم. 

 



 چشم هام واروم روے هم گذاشتم. هوا سرد بود 

به قدرے سرد که پلڪ هاے خستم و هے سنگین  

 و سنگین تر میکرد.

اشڪ هام که بے دلیل و با دلیل روے صورتم  

 چکید توجهشو جلب کرد: می

 سیاوش: میدونی؟ 

توے این چند وقته که میبینمت و میشناسمت تاحاال  

 خندتو ندیدم. 

تا حاال روزے نبوده که تورو بدون این اشڪ و  

 گریه هاے مسخره ببینم. 

 تو خسته نمیشے از این همه تلخ بودن؟ 

 

 بے توجه سرے تکون دادم: 

 _ کی؟ گے قراره این اجبار و آزار ها تموم بشه؟ 

 

از توے جیب کتش بیرون  سیاوش سیگارے 

 آورد... روشنش کرد و اروم لب زد:



 بچه رو به دنیا میاری. 

ے چند ماه اول میمونے تا پدرم به چیزے شڪ  

 نکنه.

بعدش با ے بهونه و بونه گیرے میریم پے زندگے  

 خودمون. 

 

 

 لبخند تلخے گوشه ے لبم نشست:

 _ م...مگه من مادر اون بچه نمیشم؟ 

 ب داد:دود سیگار بیرون و جوا

 سیاوش: میشی. 

_ پس... پس چطورے میخواے که ولش کنم و  

 برم؟

 چرا؟؟ چرا فکر میکنے من ے سنگم نه ادم؟ 

 به سرعت و عصبے بلند شد 

سیاوش: از االن شروع نکن گیتا ها؟ چیه ها؟؟ باز  

 به روت خندیدم؟ 



 باز مثل آدم باهات حرف زدم هار شدی؟ 

 بعدشم... ول میکنے میری! 

کنی... فراموش نکن عزیزترین خوب هم ول می

 فرد زندگیت تو چنگال منه.

 

 با گریه از روے زمین بلند شدم 

 _ تو ے نامردی... میفهمیییی؟؟ ے نامرد کثیفییی! 

 

دستے تکون داد و برو بابایے گفت و سمت ماشین  

 رفت.

وقتے ماشین و روشن کرد برخالف میلم سوار  

 دادم. شدم و سرمو به شیشه ے ماشین تکیه 

 تا خود خونه  

بخاطر زندگیم که به باد رفته بود اشڪ ریختم و  

 گریه کردم.

 

 •••••••••• 



 با سر درد عجیبے چشم هامو باز کردم.

 مثل اینکه سیاوش  

زودتر بیدار شده بود و رفته بود که ازش صدایے  

 نمیومد. 

 

  ۱۰بغض کرده تو جام نشستم و به ساعت که 

 شدم.صبح و نشون میداد خیره 

از شدت سر درد لیوان آبے باے قرص مسکن 

 خوردم.

هنوز لیوان آب دستم بود که ضعف شدیدے بهم  

 دست داد...

لیوان با صداے  بدے جلوے پاهام روے زمین  

افتاد و شکست که مساوے شد با ترکیدن بغض و  

 نشستنم کنار 

 خورده شیشه هاے لیوان...  

 



ند شد  با صداے بلند گریه میکردم که صداے در بل

 ......... 
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دستمو به زمین تکیه زدم و بلند شدم... از کنار 

خرده شیشه ها که رد شدم صداے اعظم خانوم بلند  

 شد:

 اعظم: آبغوره؟ باز کن ببینم. 



 

از این اسم زشتے که مدت ها بود منو باهاش صدا  

 بودم. میزد متنفر  

با این حال دستے به صورت خیسم و نفس   

 عمیقے کشیدم و الے در و باز کردم. 

 سالم! اعظم: علیک

 _ ب...ببخشید سالم. کارے داشتید؟ 

 

 

یکم به رنگ و روے پریدم با اخم نگاه کرد و 

 پرسید: حالت خوبه؟ 

 _ ممنونم. 

اعظم: به هرحال این داداشته کیته؟ جلو دره. بیا  

 . برو باز کن براش

 

با فهمیدن اینکه طاها االن جلوے در خونه اس  

 رنگم پرید!



تشکر سرسرے از اعظم خانوم کردم و خواستم در  

و ببندم که طاها توے راهروے بالکنے جلوے در  

 ظاهر شد.

 

 طاها: خوبے گیتا؟ برو تو کارت دارم عزیزم. 

 اعظم خانوم پله 

هارو پایین میرفت که بے توجه به طاها در و   

 ش کردم. بیشتر پی

برگشتم و به اوضاع بهم ریخته ے اون مثال خونه  

 خیره شدم... 

 

ابروم میرفت اگر طاها همینطورے وارد خونه  

 میشد! 

 

برگشتم و در خونه رو محکم بستم که صداے طاها  

 بلند شد: 



عه گیتا؟ کجا رفتی؟ بیا در و باز کن کارت  •

 دارم. گیتا؟؟

 

مدام صدا میزد که بدو بدو تشڪ هارو از وسط  

 خونه جمع  

کردم و پشت اپن پرت کردم. لیوان شکسته شده 

رو تند تند توے خاڪ انداز ریختم و توے حموم  

 کوچولو کنار در  

 ورودے خالے کردم.

 

هول شده چند تا نفس عمیق کشیدم و دوباره در و 

 باز کردم.

از کرد و این دفعه طاها بدون صبر در و کامل ب

 وارد خونه شد. 

 طاها: چیکار میکنے دیوونه؟ یڪ ساعته وایسادم.

 

 _ ب...ببخشید اینجا بهم ریخته بود. 



سمت سینڪ ظرفشویے رفت، لیوان آبے پر کرد 

 و سر کشید: 

طاها: باشه. ے چیز مرتب و گرم بپوش بریم  

 بیرون. 

بے حوصله کنار در نشستم و با گوشه ے شالم  

 بازے کردم: 

 کجا میخواے بریم؟_ 

 

 

طاها: ے دورے میزنیم. ناهار میخوریم بعد برت 

 میگردونم خونه. 

 ••••••••• 

 

 مهراد:

 

دستے به صورتم کشیدم و به جاے خالے گیتا  

 توے تخت خیره شدم. 



 تارا: چے شد؟ کجا رفت؟ 

نگاهے به تارا که سرشو از در آورده بود تو  

 انداختم و جواب دادم:

 _ االن میاد. 

 

 

 اهایے گفت و از اتاق خارج شد.

فقط خدا میدونست که چقدر توے اون مدت نگران  

 و دلتنگ گیتا بودم. 

آخه یجورے رفته بود که هیچ رد و نشونے ازش  

 نمونده بود. 

ے جورے عمر و زندگے منو با خودش برده بود  

 که انگار هیچ وقت قرار نبود برگرده. 

 

ن و نگاه کنار پنجره ے اتاق وایساده بودم و بیرو

 میکردم که مبایلم زنگ خورد:



دقیقه دیگه میرسم   ۱۰شایان: علو مهراد؟ من 

 داداش.

 اینجا ترافیڪ شده.

همینطور که هواسم به شایان بود چشمم توے  

 خلوتے حیاط بیمارستان به 

ے زن چادرے افتاد که بدو بدو از بیمارستان   

 خارج شد.

 

 

انوم هنوز چشمم به دختره بود که صداے مائده خ

 لبخند روے لبم نشوند. 

 اومدن. 

بیخیال پرده رو کشیدم باشه اے به شایان گفتم و  

 تماس قطع کرده.

با عجله پتوے گیتارو براش روے تخت مرتب  

 کردم و در اتاق و باز کردم.

 



 ولی... ولے مائده آشفته و تنها جلوے در بود. 

 کم  کم اخم هام توے هم رفت و پرسیدم: 

 م؟ گیتا کو؟ _چے شده مائده خانو

مائده : راستش... راستش گیتا؟ گیتا نیست  

 .......... 
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ناباور خندیدم. خندیدم و میدونستم که این ے  

 شوخیه. میدونستم

مائده داره دروغ میگه اما ته دلم مطمئن بودم این   

 شوخے و دروغ... مثل همیشه واقعیت داره.

یهویے خنده رو لبم خشڪ شد، جلوتر رفتم و اخم  

 کردم:

 _ ی...یعنے چی؟ یعنے چے که نیست؟ کجاست؟ 

 

 

 با استرس سرے تکون داد: 

مائده: من هرجاے بیمارستان دنبالش گشتم نبود.  

 همکارام 

سے رو ندیدن که از بیمارستان بیرون زده هم ک

 باشه. 

 

با این حرفش ذهنم پر کشید سمت اون شب  

 بارونے تو ے شرکت. 



اون شب حس عجیبے منو سمت دخترے کشید که  

 توے  

خیابون میدوید. اما وقتے بهش رسیده بودم که اون  

 از شرکت دور شده بود. 

 

و حاال... حاال بین این حیاط خلوت و هواے سرد  

 ز هم دختریبا

 رو دیدم که جلوے چشم هام ازم دور شد. 

هیچ کس جز گیتا نمیتونست همیشه به ے روش از  

 من

دورے کنه! راه اول و آخرش فرار بود، مثل ے   

 ماهے لیز میخورد و توے شهر گم میشد. 

 

عصبے مائده رو کنار زدم و تند تند پله هاے  

 بیمارستان و پایین رفتم. 

رفتم که همون موقع    با عجله سمت در خروجے

 شایان



 در شیشه اے رو باز کرد و با لبخند نزدیکم شد.  

 

 

 شایان: چرا پایینے برادر من؟ این همه منتظرش 

 بودے که االن اینجا باشی؟ 

 کدوم طبقه اس؟ 

انقدر محکم شونه ے شایان و به عقب هول دادم و  

از بیمارستان خارج شدم که دسته گل توے دستش  

 افتاد.زمین 

اما شایان دیگه صبر نکرد و با نگرانے دنبالم راه  

 افتاد.

 

شایان: چے شده مهراد؟ گیتا خوبه؟ تو کجا دارے 

 میرے اخه؟ 

همونطور که سمت ماشین پارڪ شده بیرون  

 محوطه ے بیمارستان میرم فریاد زدم: 

 _ رررررفت.  



 طبق معمول گذاااااشت و رفت.

 

ز کردم و با حرص و عصبانیت در ماشین و با

 نشستم. 

تا خواستم پامو روے گاز فشار بدم در شاگرد باز  

 شد و شایان با بهت کنارم نشست.

 بدون هیچ 

 حرفے ماشین و به پرواز در اوردم. 

 

 

شایان هنوز توے سکوت بود که با تمام عصبانیت  

 روے 

 فرمون کوبیدم و نعره زدم:

ترسید هاااااا؟ کے جرعت داشت نگاه _ از کے می

 هش کنه تا زمانے که کنار من بود؟؟؟؟  چپ ب

 



تونست دست بهش  دیگه با عجز نالیدم: اخه کے می

 بزنه تا وقتے که کنارم بود؟ 

 شایان:

 اروم باش مهراد. جایے نرفته که پیداش میکنی.  

 

به سرعت سمتش چرخیدم: آخرین بارے که  

گذاشت رفت پیداش کردم؟؟؟ آخرین بار کار و بع  

 کجا کشوند؟ به دبی. 

 به سیاوش. به ے مشت غریبه ے کثافت.

فریاد زدم: دلم به حالش نمیسوزه شایاااان. من دلم  

 به حال ے دختر نفهم نمیسوزه. 

 آخه... آخه  

ترسے که فرار میکنی؟ چے میدونه که  از چے می

من نمیدونم؟ چے باعث میشه که بترسه و من  

 نمیدونم؟ 

 

 



شیشه رو  ماشین و با سرعت کنار خیابون کشیدم.  

تا ته پایین دادم و به خیابون دلگیر و سرد خیره  

 شدم.

اروم لب زدم: اشکال نداره! وقتے هنوز انقدر بهم  

اعتماد نداره که نترسه و کنارم بمونه... چرا  

 دنبالش کنم؟ 

چرا مزاحم زندگیش باشم؟ شاید واقعا کنار سیاوش  

 خوشبخت تره. 

 

بلند   با این حرفم شایان با بهت و حرص و صدایے

 جواب داد: 

چے میگے روانی؟ خوشبخت تره دیگه چه صیغه  

 ای؟ اگه خوشبخت بود و توے آرامش بود توے  

 بیمارستان پیداش نمیشد. 

بعدشم... تو چجور عاشقے هستے که پا پس  

 میکشی؟

 میخواے ولش کنے بره؟ تو انقدر پستی؟ 

 



با َشڪ نگاهے به شایان که سرخ شده بود انداختم  

 اد زدم:و بلند تر فری

 منو نمیخواد میفهمی؟؟؟ ازم فرار میکنه میفهمی؟

 

شایان: من میفهمم آره. این تویے که نمیفهمی.  

تویے که نمیفهمے دوست داره. تویے که نمیدونے  

 باید برے 

دنبال اینکه چرا ازت فرار میکنه. این تویے که  

 طبق معمول

 داره پا پس میکشه.  

 

 

 دیگه ساکت شدم و جوابے ندادم.

 مو به خیابون رو

 کردم و چند نفس عمیق کشیدم... 

شاید حق با شایان باشه. شاید دارم زود تصمیم 

 میگیرم.



اما...اما فقط و فقط نگران این بودم که سیاوش کار 

 احمقانه اے نکرده باشه... نگران این بودم که  

گیتا ے وقت اتفاقے براش نیافتاده باشه و گیر  

 سیاوش نشده باشه 

این بودم که شناسنامه ے سیاوش اسمے  نگران 

 توش نرفته باشه .......... 
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 گیتا: 



 

بے حوصله استکان چایے که طاها لب نزده بود و  

 توے ظرفشویے خالے کردم و سمتش چرخیدم. 

 طاها: بریم ابجی؟ 

 دستامو با حوله خشڪ کردم.

روسرے مشکے بور شده رو روے سرم انداختم و  

 چادرمو سرم کردم.

 _ بریم. 

 

طاها یکم دست دست کرد و بعد از خونه بیرون  

 زد که پشت سرش راه افتادم.

 توے راه بودیم...  

از پنجره ے بخار گرفته به بیرون خیره بودم که  

 طاها اروم لب زد: 

 طاها: دیشب ے راست رفتید خونه؟ 

 



جوابے ندادم. نمیخواستم از  سکوت کردم و 

حرفایے که بین من و سیاوش دیشب زده شد بویے  

 ببره اما باز پرسید: 

 طاها: گیتا؟ با تو ام 

 _ ر...رفتیم خونه. 

 

دوباره بینمون سکوت افتاد که جلوے ے پاساژ 

 شیڪ و بزرگ نگه داشت. 

 طاها: پیاده شو 

باشه اے گفتم و از ماشین پایین رفتم... کنار هم  

 وارد پاساژ شدیم. 

_ براے چے اومدیم اینجا؟ مگه نگفتے فقط ے  

 دور میزنیم. 

 

دستاشو توے جیب شلوار لے مشکیش فرو کرد و  

 لبخند زد: 



طاها: تو فکر کن قراره چند روز کنارم باشی.  

قراره کلے بهمون خوش بگذره پس باید وسایل  

 خوش  

 گذرونے رو هم جور کنیم دیگه.

 

 امه داد:گیج نگاهش کردم که اد

بابام و عموم با زن و بچه هاش امشب میرسن  

 تهران.

 تو هم به عنوان زن سیاوش باید بیایے خونه. 

 

 

 اه از نهادم بلند شد. 

تحمل کردن سیاوش و سلنا اونم توے ے خونه و  

 ساعتے خود عذاب الهے بود.  ۲۴

 مخصوصا 

 که مدام باید تظاهر با عادے بودن میکردم.

 



 و توے فکر فرو رفتم:  سرمو پایین انداختم

 _ اگر نیام چے میشه طاها؟

ابرویے باال انداخت. جلوے مغازه اے با کلے  

 شومیز هاے پاییزه و قشنگ وایساد و جواب داد: 

طاها: به نظرت سیاوش میزاره همچین چیزے  

 پیش بیاد؟ 

 

به کت دخترونه ے سفید کرمے با نگین هاے  

 براق و قشنگ  

 خیره شدم و جواب دادم: 

 مگه غیر از اینه که من ے بدبخت گرفتارم؟_ 

طاها بیخیال دستے دور شونه ام گذاشت و همون  

 کت کرمے رنگ و با انگشت نشونم داد:

 طاها: تو هم نظرته؟ 

 از مدل عجیب غریب حرف زدنش لبخندے زدم: 

_ نظرمه اما... نمیخوام بخری. من توان گوش  

 داداشتو ندارم.دادن به غر غر و داد و بے داداے 



 

 باشه اے گفت، منو کنار زد و وارد مغازه شد. 

 ناچار پشت سرش وارد شدم.

 

کت و از تنم در اوردم... مانتوے خودم و پوشیدم  

 و خواستم چادرم و روے سرم بندازن که طاها 

 چند تقه به در اتاق پرو زد:

 طاها: گیتا؟ ے دقیقه در و باز کن.

الے در و باز کردم که سه چهار دست شومیز 

 کوتاه و  

 بلند و چپوند توے دستم و در و بست. 

 

این محبت هاش هر دقیقه، توے هر حالے لبخند و  

 آورد. روے لبام می

دونه دونه شومیز هارو که دقیقا اندازم بودن و  

روے دستم انداختم. گوشه ے چادرمو با دست نگه  

 داشتم و بیرون رفتم: 



 خوب بود عزیزم؟ طاها:

 دوباره لبخند زدم: خیلے قشنگن.

 طاها: خداروشکر. 

 

 

بعد از حساب کردن لباسا از مغازه بیرون زدیم. 

 که بدون صبر پرسیدم : .......
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 _ طاها؟ دیگه بریم بسه. خیلے خرج کردی. 

 با حالت تاسفی 

نگام کرد و جواب داد: حرف نزن بابا. بیا بریم   

 طبقه باال. 

سرے تکون دادم و دنبالش پله هاے برقے رو باال  

 رفتیم.

 

مغازه هاے کیف و کفش! میتونستم به یاد بیارم که  

 چقدر با سارا و تارا این طبقه رو متر میکردیم... 

 ماهے نبود که بدون خرید از اینجا سپرے بشه. 

و کفش سارا و تارا شبیه هم میشد  همیشه هم کیف 

 و

 به جون هم میوفتادن. 

 

 



با یاداورے خاطرات دلم گرفت و توے گلوم بغض  

 کمرنگے 

نشست که طاها دستمو گرفت و سمت مغازه اے  

 کشید. 

طاها: بیا! بیا این ست هارو ببین. اگر دوست  

 نداشتے بگو تکے بگیریم. 

 

 •••••• 

 با خستگے روے صندلے نشستم. 

 چے میخوری؟ طاها: 

 _ ے استکان چای. 

 خندید: چه کم خرجی. 

 

سرمو به نشونه ے آره تکون دادم و ابرویے باال 

 انداختم که ی

 عالمه بستنے و کیڪ سفارش داد. 



با آرامش سرمو روے میز گذاشتم و چشم هامو  

 بستم که: 

 طاها: گیتا؟ تو مهراد و دیدی؟

 

محکم چشم هامو روے هم فشردم و بغض کردم  

 ولے بدون اینکه بلند بشم جواب دادم:

 _ دیدمش. 

 چند ثانیه بعد گفت: 

 باشه بلند شو دارن میارن. بعدا صحبت میکنیم. 

 

 

یکم که از بستنے روبه روم خوردم با سردرد 

 شدیدے روبه طاها کردم: 

 _ میگم؟ بریم دیگه طاها. حالم خیلے خوب نیست. 

به سرعت باشه اے گفت... پول کافه رو حساب  

د و چند دقیقه بعد ما با ے عالمه خرید توے  کر

 ماشین بودیم.



 

 

 طاها: میریم خونه ے سیاوش.

کالفه سرے تکون دادم و بغض کرده باشه اے 

 گفتم... 

 

بدجور یاد مهراد افتاده بودم و دلم بیش از حد تنگ  

 شده بود ........ 
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تو حال و هواے خودم بودم... تو فکر مهراد که  

 صد در صد تا االن حال و

 روزش ریخته بود بهم.  

 به این فکر میکردم که هنوز دنبالم میگرده یا نه؟

 

به اینکه چقدر از دلتنگے و بے خبرے کالفه و  

 داغون بودم... توی

حال خراب خودم غرق بودم که طاها جلوے   

 اپارتمان نقلے اما

 زیبا نگه داشت.  شیڪ و 

 خورد  به سیاوش و اون همه دبدبه و کبکبش نمی

 همچین خونه ے جمع و جورے داشته باشه. 

 

 



 با تعجب رو کردم سمتش: 

 _ رسیدیم؟ 

 سمتم چرخید و نگاهش و توے صورتم چرخوند. 

طاها: کلے لباساے خوشگل و رنگے خریدیم.  

 اینارو عوض کنے میریم. 

 

 اه کردم. برگشتم و با تعجب به خونه نگ

 _ خب چرا اینجا؟ اینجا مال کیه؟

 طاها: چیزی

نیس خونه دوستمه. پیاده شو گیتا عجله کن   

 عزیزم.

با تردید از ماشین پیاده شدم و کنارش وارد  

 اپارتمان شدیم. 

 

 

جلوے واحد منتظر باز شدن در بودیم که پسر  

 تقریبا جوونے  



در و باز کرد، طاها پالستیڪ  هاے لباس و تو  

 ت و شروع به احوال پرسے کرد.گذاش

پسره بعد از اینکه حواسش بهم جمع شد نزدیڪ  

 اومد و لبخندے زد. 

 طاها جون خبریه؟  •

طاها تڪ خنده اے کرد... پالستیڪ هارو سمت  

اتاق هاے اونور سالن برد و جوابے نداد که پسره 

 دستشو  

 براے دست دادن جلو آورد. 

 

 

 هیراد هستم. خوشبختم.  •

به دستش که جلوم دراز بود خیره بودم. فقط  

 نگاهش میکردم 

 که طاها بهمون رسید. 

 دستشو توے دست هیراد گذاشت و کشید... 



ے گمشو برو ے آبے چیزے بیار گلومون  طاها: ه

 خشڪ شد. 

 

هیراد کوتاه خندید و همونطور که سمت اشپزخونه  

 میرفت

 پرسید: ولے جواب ندادی! معرفے کن لیدے رو.  

 

 طاها: خواهرمه! 

صداے شلیڪ هاے خنده ے هیراد بلند شد که  

 طاها بے تفاوت منو سمت یکے از اتاقا راهنمایی 

 د:کرد و دم گوشم زمزمه کر 

طاها: هرچے زودتر کارت تموم بشه زودتر  

 میزنیم بیرون. 

 

 

باشه اے گفتم و خواستم در اتاق و ببندم که  

 لبخندے زد: 



 طاها: یادت نره دستے به صورتت بزنی. 

 

 بے حرف در اتاق و بستم و به کیسه ها خیره شدم. 

رفتن به خونه ے سیاوش یعنے مهر تایید زدن به  

 جدایے از مهراد. 

مجبور شدن به فراموش کردن کسے که تمام  یعنے 

 زندگے من بود ......... 
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با اینهمه به در بسته ے اتاق تکیه زدم و حرفاے 

 سیاوش و براے خودم مرور کردم...

 اینکه میگفت 

اگر سمت مهراد برم سارارو اذیت میکنه و مهراد   

 و براے همیشه ازم میگیره.

 

من قبال تصمیمو گرفته بودم. قبال از خودم، 

 احساس و  

عالقم براے سالم نگه داشتن عزیزانم گذشته  

بودم.... من همون موقع که به سیاوش جواب بله  

 دادم 

 و از مهراد دور شدم... از احساسم گذشته بودم. 

 

اال خیلے براے فکر کردن دیر شده بود....  ح

 خیلی. 



 

 

سرمو باال گرفتم و نفس عمیقے کشیدم و قطره 

 هاے اشکی

 که ناخواسته روے صورتم چکیده بود و پس زدم.  

 سمت کیسه ے لباس ها رفتم.

 

 

بارونے زرشکے کاله دارے و به همراه ساپرت  

 مشکے بیرون کشیدم. 

و روے شال سیاه با خال خال هاے زرشکے ر

 سرم انداختم و جلوے آینه رفتم.

 از کیف  

لوازم آرایشے که به خواسه ے طاها مغازه دار  

 برامون آماده کرده بود رژ قرمز کمرنگے 

 رو برداشتم و  

 خیلے کم روے لبام کشیدم. 



 

کمے به چشم هاے بغض دار و چهره ے همیشه  

 گرفته و غمگینم 

 بیرون زدم.خیره شدم و با بقیه ے پالستیڪ ها 

 _ طاها؟ حاضرم بریم؟

 

 طاها و هیراد هردو بلند شدن!

 طاها: ماه شدی. بریم. 

هیراد با خنده رو به هردومون کرد: ایشاال که  

 خیره. خوش اومدین. 

 

 

 طاها: خفه شو بابا. 

 

هنوز جوابے نداده بود که بیرون زدیم و در و  

 بستیم. 

 ••••••• 



 

 به امارت بزرگ روبه روم خیره شدم.

اد اولین روزے افتادم که شایان توے خیابون  ی

 دنبالم اومده بود. 

یاد زمانے که از دستش فرار کردم و  زمانے 

 چشم هامو باز کردم که تو خونه ے مهراد بودم. 

 

لبخند غمگینے روے لبهام نشست، خاطرات تلخ و  

 عذاب آور گذشته  

حاال براے من شیرین شده بود... درگیرے هاے  

مه  همه حاال مثل ے آرزو شده  روزانه و ... ه

 بود. 

 

 طاها: بیا تو. 

از کنارش رد شدم و وارد سالن بزرگ و خالے از  

 وسایل شدم. 



سالن بزرگ سفید و نقره اے با پرده هاے مخمل  

طوسی، میز هاے سلطنتے پایه داِر بزرگ مقابل 

 در براے چند ثانیه نظرمو جلب کرد.

 

سالن و   وقتے طاها از کنارم گذشت و چند پله ے

 باال رفت دنبالش راه افتادم.

 سالن بزرگے که اون طرف قرار داشت با مبلمان 

سلطنتے سفید شیڪ و بزرگ، پرده هاے تور  

مانند و مجسمه هاے خیلے قشنگے تزئین شده 

 بود. 

 

طاها که بالفاصله پله هاے پیچ درپیچ و باال رفت  

 و صداے بسته  

جوونے از  شدن در اتاقش اومد، اما خانوم تقریبا 

 اشپزخونه ے خونه سمتم اومد.

 خوش اومدین.  •

 بیایید باال اتاقتونو نشونتون بدم.



 

 لبخند مصنوعے زدم و پشت سرش راه افتادم.

از پله ها گذشتیم و به طبقه ی دوم رسیدیم که  

 اونجا هم

مبلمان راحتے و تلوزیون بزرگ منهنے قرار  

 داشت.

بعد از اون از راهروے باریکے رد شدیم و به  

سالن کوچیکے که دور تا دورش اتاق بود وارد 

 شدیم... بعد از  

اتاقای ته سالن ے اتاق تکے بود که خانومه درش   

 و باز کرد.

 

 بفرمایید.  •

تشکرے کردم و وارد شدم. هنوز از اتاق بیرون  

 ته بود که سمتش چرخیدم و اروم پرسیدم: نرف

 _ مهموناے سیاوش کے میرسن؟

 من خبرے ندارم خانوم.  •



 

ابرویے باال انداختم و اهایے گفتم... دوباره 

 خواست بچرخه و بیرون بره ڪ باز صداش زدم:

 _ عم... ببخشید؟ 

 میتونید نازے صدام کنید.  •

 

لبخند زدم و اروم پرسیدم: نازے خانوم اتاق طاها  

 دومه؟ک

 

نازے دستم و گرفت و یکم از اتاق بیرون برد، با 

 دست اتاقے توے همون سالن کوچیڪ نشونم داد: 

 نازی: اتاق آقا طاهاست.  

با تشکرے که کردم نازے پله هارو گرفت و پایین  

رفت که منم در اتاق و بستم و سمت اتاق طاها راه 

 افتادم.

 

 با چند تقه وارد شدم ...... 
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 ۳۶#پارت_

 دوم_درد_تنهایے  #فصل

 

 

 

 مهراد:

 

خسته روے تخت گیتا نشستم و از پنجره به حیاط  

 خیره شدم.



اون االن رفته بود و من بالتکلیف مونده بودم...  

رفته بود چون توے خطر بود؟ رفته بود چون  

طبق چیزے که خودش گفت هنوز منو نبخشیده 

 بود؟

 رفته بود... 

 را؟؟؟ ولے چ

 

 

باید قبل از هرتصمیمے از ماجرا باخبر میشدم...  

 از سیاوش و گیتا! 

با ذهنے خسته و کالفه روے تخت دراز شدم که  

 در اتاق بدون تقه باز شد و حدیثه وارد شد: 

 حدیثه: مامان میگه شام حاضره. 

 بیاین پایین. 

 

اخم هامو توے هم کشیدم و دوال شدم: تو چرا در  

 نمیزنی؟ 



کرده ببخشیدے گفت و بیرون زد که از روے  هول 

 تخت بلند شدم. 

دستے به موهاے بهم ریختم کشیدم و از اتاق  

 خارج شدم.

 

 

با کمڪ محمد و همکاراش تونسته بودیم بهروز و  

میالد و آفرین و زندان بندازیم و از شرشون  

 خالص بشیم... 

پس خطرے که گیتا رو تحدید میکرد ربطے به 

 ضے نداشت.اون خانواده ے عو

 

پارساے نامرد هم که به تازگے اموالشو فروخته  

 بود و از تهران رفته بود.

 

 



پس موضوع همون سیاوش بود. سیاوش کسے بود  

 که 

 دوباره باید دنبالش میوفتادم.

 مثل کارے که با پارسا کردم... 

اون ضربه زده بود به مهم ترین آدم زندگے من...  

 زندگیش. منم ضربه زدم به ابروش، به 

 

دونست باعث و بانے تمام گیتا بیچاره هنوز نمی

 بدبختے هاش کیه! 

 .. هنوز فکرو ذهنشم سمت پارسا نمیرفت.

 

کسے که برادر، پدر و مادر و دار و ندارش و  

 ازش گرفته بود، دنیا و روزگار نبود! 

 این پارسا بود 

که ذره ذره زندگے گیتا رو نابود کرد نه دست   

 روزگار.

 



 

ه فهمیدم نوا براے جور کردن ے آدم روزے ک

 سراغ پارسا رفته  

بوده و پارسا هم گیتارو بهش معرفے میکنه بهم  

 ریختم وبه  

 جاے گیتا نابود شدم.  

 دونست نبود! اما این تنها چیزے که گیتا نمی

 روزے که پارسا

جواب منفے ازش میشنوه به هردرے میزنه تا به   

 دستش بیاره.اماا... اما موفق نمیشه! 

 

 

از اونجایے که پارسا بهترین رفیق سینا بوده ازش  

 کمڪ میگیره  

و با استفاده از سینا تمام برنامه هاے پدر مادر گیتا  

 رو در میاره.



توے این فاصله گیتارو با استفاده از نوا و بهروز  

میکنه! اسیر من میکنه و اونو جاے ے   اسیر من

 کالهبردار و دزد جا میزنه. 

 

با استفاده از ے تصادف ساختگی، و به کمڪ  

 بهروز پدر مادر

 گیتارو به غتل میرسونه و سراغ سینا میره. 

بهش میگه که این تنها فرصته تا بتونه خودشو به  

 گیتا ثابت کنه... 

و ول کنه  پس از سینا میخواد تا هرطور شده گیتا ر

 و فقط براے چند ماه از ایران بره. تا پارسا راحت

بتونه خودشو به گیتا که حاال گرفتار شده بوده  

 ثابت کنه و مثال توے مشکالتش کمکش کنه. 

 

اما وقتے سینا ندونسته گیتارو توے ایران  تڪ و  

تنها به امید پارسا که فکر میکرد آدم خوبیه و  

 میتونه 



ول میکنه و میره... این   خواهرشو خوشبخت کنه، 

 پارسا بوده که عقب میکشه! 

 دور ترین نقطه میشینه و به گیتا خیره میشه. 

به دختر پولدار و با خانواده اے که ازش ے فقیر  

 بے کس میسازه.

 

 

سر چی؟ سر اینکه پارسا کسے نبوده که گیتا  

 میخواستش! 

 سر اینکه ......! 

 °°°°°°°° 

 

 نمیخوری؟ الهه: مهراد جان؟ چرا شامتو 

 بے هواس به عمه الهه خیره شدم.

وقتے به خودم اومدم کالفه سرے تکون دادم...  

 بشقاب  

 غذارو کمے عقب کشیدم:



 _ ممنون خیلے خوشمزه بود.

 

خواستم از پشت میز بلند بشم که دوباره صداے 

 عمه بلند شد: 

 اما چیزے نخوردی! 

 _ زیاد گرسنه نبودم. 

 

وقتے سکوت عمه رو دیدم از پشت میز بلند شدم  

 و قدم زنان 

 به حیاط رسیدم.

دور باغ قدم میزدم و به گیتا فکر میکردم که مبایل 

 توے دستم زنگ خورد!

 _ الو اشکان؟

اشکان: سالم آقا. چیزے که خواسته بودین  پیدا  

 کردیم.

 



کمی مکث کردم و هول شده و بدو بدو سمت در 

 واب دادم: سریع  خونه برگشتم و ج

 برام بفرست اشکان. عجله کن.

 

 منتظر جوابش نموندم و تماس و قطع کردم. 

 با عجله از جلوے  

چشم هاے متعجب عمه و شایان گذشتم و از پله ها  

 باال رفتم که صداے شایان بلند شد: 

 شایان: چے شده مهراد؟ با تواما؟؟؟؟
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عصبے دور اتاق راه میرفتم به صورتم دست  

 میکشیدم که باز شدن  

 در اتاق با وصل شدن تماس یکے شد.

بے توجه به شایان که با تعجب بهم خیره بود با 

 تمام توان نعره زدم:

_ کثااااافت عوضی؟؟؟؟ با گیتا چیکار کردے 

 اشغال عوضیییی؟؟ 

 

ز پشت گوشے رو  صداے خنده هاے سیاوش ا 

 سرم راه میرفت و  

 .منو به مرز جنون میکشوند

 سیاوش: براے چے این سوال هارو میپرسی؟ 



دوباره در جواب صداے خندونش فریاد زدم: 

پرسسسسیدم چه بالیے سرش اورددددیییی؟؟ 

 چیکارش کردے که ازم فرار کررررد؟ 

 

 

چند ثانیه اے سکوت بینمون افتاد که بعد صداے  

 و شنیدم:   خشڪ و جدیش

_ خیلے دوست دارے بدونی؟ خیلے خب.  بیا به  

 آدرسے که تا چند روز دیگه برات میفرستم. 

 همه چیز و مفهمی! 

 

هنوز جوابے نداده بودم که صداے بوق آزاد توے  

 گوشم پیچید. 

با حرص و عصبانیت نعره اے زدم و گوشے  

 مبایل و بی 

هدف پرت کردم که شایان صد و هشتاد درجه   

 توے هوا گرفتتش.   چرخید و



با بهت بهش خیره شدم که با من من شروع کرد  

 حرف زدن:

شایان: چیه خو؟ خداتومن پول مبایله. اگر خیلے  

 ناراحتے ے چیز دیگه رو بزن بشکون. 

 

 

خنثے بهش زل زده بودم که خیلے اروم مبایل و  

 روے میز آرایشی 

گذاشت و زیر نگاهم روے مبل راحتے تو ے   

 اتاق نشست. 

 شایان: سیاوش بود؟ 

 

نفس عمیقے کشیدم، دستے به سرم کشیدم و  

 کنارش روے مبل رها شدم. 

 _ میدونے از چے میترسم؟ 

 شایان: چی؟



_اینکه تمام این کارا و دویدن ها بے فایده باشه و  

 گیتا از دسم رفته باشه. 

 

شایان: دیر شده باشه، دیر شده باشه فراموشش  

 میکنی؟

ناباورم توے اتاق  صداے تڪ خنده ے عصبے و 

 پیچید، فراموشش میکردم؟ 

گیتا کسے بود که من تو اوج نفرت هم عاشقش  

 بودم.

 

کسے بود که من توے اوج خشم و نفرت ته دلم  

 نگرانش میشدم... 

دوسش داشتم... گیتا تنها دخترے بود که عاشقانه   

 دوسش داشتم و حاال؟ حاال فراموشش میکردم؟

 

 °°°°°°°° 

 



 گیتا: 

 

اتاق طاها بودم و توے سکوت بهش   هنوز توے

 خیره بودم. 

حاال که فهمیده بودم داره برمیگرده دبے متوجه  

شدم چرا امروز انقدر برام وقت گذاشت و  

 خوشحالم کرد.

 

 طاها: نه گیتا! باور کن کارے از من ساخته نیس. 

بابا تو که دیگه سیاوش و میشناسی... چطور هنوز  

 فکر میکنے من میتونم کارے کنم؟

 

 

با چهره ے گرفته نگاه ازش گرفتم و به پایه هاے  

 میز کامپیوتر  

 چشم دوختم و توے فکر فرو رفتم.



با چه اعتماد به نفسے هنوز به برگشت پیش مهراد  

 امید داشتم؟ 

مگه چقدر خودخواه بودم که دوباره میخواستم وارد 

زندگیش بشم... اونم منے که حاال ازدواج کرده 

 بودم.

 

فکر میکردم طاها میتونه کمکے به سارا کنه تا  

منم با آرامش بیشترے سمت مهراد برگردم اما... 

 اما طاها 

 برادر سیاوش بود... 

 نباید ازش همچین انتظارے داشته باشم..نباید 

 

بغض کرده دستامو جلوے صورتم مشت کردم و  

 بدون اینکه نگاهش کنم لب زدم: 

دے دیگه اذیتش باشه! فقط نزار سیاوش و هر نامر

 کنن.

 من مراقب خودم هستم. تو مراقب خودت باش. 



 

دلم گرفته بود بدو بدو از اتاق طاها خارج شدم و  

 سمت حیاط خونشون دویدم.

 اینکه فهمیده بودم  

طاها داره میره دبے و قراره سارارو ببینه...  

قراره مراقبش باشه تا سیاوش این نقطه ضعف من   

 و

 و منو نابود کرده بود.  از دست نده دلم و تنگ

 

بیشتر از هروقت دیگه اے احساس تنهایے  

 میکردم.

 

 

 در بزرگ خونه رو باز کردم و وارد حیاط شدم. 

 با تمام توان و 

صداے بلند گریه میکردم و سعے داشتم دلتنگیم و   

 خالے کنم که ریموت در زده شد و پشت سرش 



چراغ دو تا ماشین مدل باالے خارجے پشت سر   

 ے چشمم زد. هم تو

 

 

با عجله خواستم بلند شم و سمت خونه برگردم که 

 ماشین هنوز وارد  

پارکینگ نشده در عقبش باز شد دختر کم سن و  

 سالے با هیجان سمتم دوید ......... 
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هنوز بهم نرسیده بود که تند تند با پشت دست  

صورت خیسم و پاڪ کردم و دستے به چشم هام 

 کشیدم: 

 سالاااام.  •

ساله که با  ۱۹،۲۰نگاهم و چرخوند و به دختره 

 ذوق کنارم وایساده بود خیره شدم.

 _ س...سالم عزیزم. 

 

 بے هوا توے بغلم پرید و محکم در آغوش کشیدتم. 

 منم با تعجب دستهام و دورش حلقه کردم که: 

 یتا جون. خیلے خوشحالم میبینمت گ •

باورم نمیشد سیاوش عرضه ے زن گرفتن داشته  

 باشه. 

 

 



تڪ خنده اے کردم و از بغلش بیرون اومد، داشت  

کرد که ماشین ها توے  خودشو معرفے می

 پارکینگ گذاشته 

شدن و سیاوش به همراه خانوم و آقاے مسنے   

 سمتمون اومد. 

 من پونه ام. دختر عموے سیاوش •

 دیدمت. خیلے خوشحالم که از نزدیڪ 

 

به چهره ے خندونش لبخند کمرنگے زدم و جواب  

 دادم:

 منم همینطور عزی.... 

سیاوش: سالم. پونه چرا اینجا وایسادے برو تو  

 دیگه.

هنوز جوابے نداده بود که با دیدن همون خانوم و  

 آقا زودتر سالم دادم و جلو رفتم:

 * سالم دخترم. 

 سالم عزیزم.  -



 

زیاد مادر سیاوش بود  با خانومے که احتمال 

 روبوسے کردم و عقب رفتم که

 پونه با چندش 

نگاهش و از سیاوش و بعد دست منو گرفت و   

 سمت در سالن کشوند که صداے سیاوش بلند شد: 

 سیاوش: هے گیتا صبر کن کارت دارم. 

 

سر جام وایسادم که پونه هم صبرکرد ولے پدر 

 مادر سیاوش وارد خونه شدن.

 دیگه. سیاوش: خب؟ گمشو 

پونه: نمیخوام. عجب پرویے ها میخوام یکم پیشش  

 باشم.

 

 

وقتے سیاوش با حرص سمتمون دوید پونه با خنده  

 و عجله وارد



 خونه شد و در و بست که سیاوش کنارم رسید...  

 باهم پرسیدیم: 

 _ چرا به طاها گفتے بره؟

 سیاوش: چرا گریه کردی؟ 

 

 اخمے کرد و یڪ قدم جلو اومد:

 به توچه؟

حرص جواب دادم: اون وقت گریه کردن من به   با

 تو ربطے داره؟

 

 

نگاهے از الے در به داخل خونه انداخت و  

دستشو به عالمت سکوت جلوے صورتش تکون  

 داد:

 سیاوش: خیلے خب انقدر زر زر نکن. 

 با تعجب بهش خیره بودم که ادامه داد:

 سیاوش: 



نیازے نیست تظاهر به خوب بودن و عاشق بودن  

 همه چیز منو سلنا خبر دارن  کنی. مامان اینا از

 

 

پشت چشمے نازڪ کردم و زیر لب به درکے 

 گفتم که با نیش خند ادامه داد:

 فقط نمیدونن 

از کجا زن گرفتم. سعے کن براے آبروے خودتم   

 که شده از چیزے بو نبرن. 

 

 

بے اهمیت به کنایه اے که زد بغض کرده تکرار 

 کردم:

هات سالم باشن! میگم چرا   فکر میکردم گوش

 دارے طاها رو میفرستے پیش سارا؟

 مگه سارا چے شده؟ کجاست؟

 



 تڪ نگاه بدے بهم انداخت و با سختے جواب داد: 

خواست بیاد ایران و سارا هم قرار بود  سینا می

 بیاد! 

شدیم. به طاها گفتم ے  نباید انقدر نزدیڪ می

ارو  جورے باهاش ارتباط برقرار کنه و فعال سار

 توے دبے نکه داره. 

 

 

لبخند روے لبم نشست. سینا که سارارو ول  

 نمیکرد تنها توے دبی. 

صد در صد با همدیگه برمیگشتن ایران، اما با  

 چیزے که 

 سیاوش گفت اه از نهادم بلند شد 

سیاوش: اونجورے نخند! سینا امروز صبح رسیده  

 تهران.

 



طاها هم تا دم صبح دبیه. دیگه در این مورد 

 حبت نمیکنی. ص

 نگران خواهرت هم نباش طاها مراقبه. 

 

صداے بسته شدن در و که شنیدم بغض سنگین  

 توے گلوم

و قورت دادم و بے توجه به حال خرابم در خونه   

 رو باز کردم و وارد شدم. 

داشتم دوباره سمت اتاق طاها پا تند میکردم که 

 مادر سیاوش جلوم پیچید. 

 

خوشگلی. خبر نداشتم  مرجان: به به چه دختر 

 پسرم انقدر خوش سلیقست. 

به زور لبخندے زدم و تشکرے کردم که ادامه داد: 

 .......... 
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 مرجان: خیلے خوشحالم که میبینمت دخترم. 

 ایشاهلل که خوشبخت بشین عزیزدلم.

 

اینکه چیزے بگه لبخند کمرنگے زدم و قبل از 

 گفتم: 

 _ عم... طاها باالست. میرم بهش بگم شما اومدید. 

اون هم لبخندے زد و باشه اے گفت که با عجله پله  

 هارو باال رفتم و نفس حبس شدمو آزاد کردم. 



 

 

بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم که توے ے  

لحظه تمام ے غم هاے عالم روے دلم نشست...  

 طاها جلوے کشو  

کمد دیواریش نشسته بود و لباس هاشو توے   هاے

 چمدون قرار میداد. 

 بغض کرده کنارش روے تخت نشستم: 

_ مگه؟ مگه کے میخواے برے که دارے چمدون  

 میبندی؟ 

 

لبخندے زد و کشو رو بست، یکم عقب تر و روبه  

 روے من روے زمین نشست:

 طاها: بابام اینا رسیدن؟ 

تکون دادم و دیگه با بغض سرے به نشونه ے آره 

سرمو بلند نکردم... آخه قطره هاے اشڪ بے  

 چکید. اجازه روے گونم می



 

طاها: عه گیتا؟ بابا تو که باید خوشحال باشی! من  

میرم اونجا پیش سارا کلے مراقبشم ونمیزارم اذیت  

 بشه. 

 پس چرا ناراحتے عزیز من؟

 

 

بے هوا کنارم نشست و محکم بغلم کرد... متقابال  

ردم سرم و توے سینه اش گذاتم و با گریه  بغلش ک

 و

 نفس نفس جواب دادم:  

_ برے خیلے دلم برات تنگ میشه...خیلے تنها 

 میشم طاها خیلی. 

 

با خنده محکم تر بغلم کرد: خب حاال! تخم دو  

 زرده که نمیزاشتم. 

 _ خی...خیلے بیشوری. 



 

 

میون گریه دوتایے زیر خنده زدیم که منو از  

 خودش فاصله داد:

طاها: حاال اشکاتو پاڪ کن. برو پایین تا من میام  

 برام ے یکم غذا گرم کن.

 

با اخم بهش زل زدم و روے صورتم دست کشیدم: 

 مگه کلفتتم 

 که برات غذا گرم کنم؟  

 تو مگه خودت دست و پا نداری؟

 

 

صداے خنده اش توے گوشم پیچید: گمشو بابا  

 نخواستم. حداقل این  

 یدادی. دم آخرے به حرفم گوش م 

 



 دوباره دلم گرفت... اروم و دلخور لب زدم:

_ مطمئنم تو میدونے چرا سینا بدون سارا برگشت  

 ایران! مگه نه؟ 

 لبخند آرامش بخشے زد و جواب داد:

سینا براے کارش توے ایران مجبور شد چند ماه  

 بیاد اینجا.

سارا هم اونجا درس و دانشگاه داشت پس موند  

 دوستاے برادرتپیش یکے از 

 

 سیاوش گفت من برم که مراقبش باشم. 

 

 

توے دلم جواب دادم: مراقبش باشے که چیزیش  

 نشه؟ یا فرار نکنه؟ 

 

 

 _ میشه ازش همش بهم خبر بدی؟ 



 میشه زود برگردی؟ 

اروم سرشو به نشونه ے آره تکون داد که دوباره 

 بغض توے گلوم نشست 

اینجا  _ اما تو برے من اینجا میمیرم طاها! من 

 .خیلے تنهام

 

 

طاها بوسه اے روے سرم گذاشت و همونطور که  

 از اتاق خارج میشد ادامه داد:

 پایین. پاشو خرس گنده ......... پاشو بریم

 

 

 

 

 |•⁂ 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝 ⁂  •| 

 

 ۴۰#پارت_



 دوم_درد_تنهایے  #فصل

 

 

 

دستے به صورت و چشم هاے قرمزم کشیدم و  

 لباس هامو توے تنم

 مرتب کردم و دنبالش راه افتادم. 

 

 

وقتے از پله ها پایین رفتیم پونه با نفس نفس  

 نزدیکم رسید:

 پونه: د...دنبالت میگشتم. 

لبخندے زدمو خواستم جواب بدم که طاها با خنده  

 رو به من کرد: 

طاها: میبینے تروخدا چقدر بیشوره؟ ے سالم بلد  

 نیست دختر گنده . 



اصال تو تنهایے بدون عمو و زن عمو چرا   

 پاشدے اومدے تهران؟ 

 

 پونه پشت چشمے نازڪ کرد: 

 مگه درخت سالم کردن داره؟؟

 طاها جلو اومد و با حرص خندید: پونه میزنم... 

 

 با خنده دستمو کشید و سمت باال کشوندم... 

 پونه: خیلے خب

 خیلے خب سلللالم آقاے طاها. 

 

 

یم. دلخور از بین پله ها به طاها  از پله ها باال رفت

 خیره شدم، 

خواست این ساعت هایے که اینجا بود فقط  دلم می

کنارش باشم ولے اون سمت پذیرایے و پدرش 



حرکت کرد و با چشم، باز هم منو به آرامش  

 رسوند.... 

 پونه: زن عمو تو اتاقی؟ گیتارو اوردم.

 

 صداے مرجان خانوم یا مادر سیاوش بلند شد: 

 ن: بیاین داخل دخترا. مرجا

 پونه با ذوق در و باز کرد و وارد شدیم. 

 

 

روے مبل هاے طالیے و راحتے توے اتاق  

 نشستیم که مرجان  

خانوم بلند شد و سمت میز آرایشے که روش ے  

 چمدون کوچولو بود رفت. 

مرجان: ببخشید دیر شد عزیزم. از سیاوش شنیدم  

 دو،سه ماهه عقد کردین. 

 

 شد. دو سه ماه؟چشم هام گرد 



ساعت از مراسم عقد   ۲۴اینا نمیدونستن که کال 

 نگذشته. 

 

مرجان: انقدر سر پدر سیاوش شلوغ بود که  

 نرسیدیم به مراسم برسیم. 

 

 

با این حرفش بغض توے گلوم نشست و دیدم و تار 

 کرد.

پدر و مادر منم به عقدم نرسیدن. اونا هم قرار بود  

 دیگه نرسیدن.  کنارم باشن و نبودن... هیچ وقت

 

تند تند دستے به چشم هام کشیدم و لبخندے زدم که  

 متوجه بغض توے چشم هام نشد. 

 

 



مرجان: بیا عزیزم این ست طالرو براے تو  

 گرفتم... خوشبخت بشین دختر گلم.

با همون لبخند جعبه رو از دست مرجان خانوم  

گرفتم و به ست گردنبند و گوشواره ے ظریفے که  

 ه شدم... داخلش بود خیر

 

من میتونستم کنار مهراد برگردم؟ من خودخواه  

 بودم که میخواستم برگردم و زندگیشو بهم بریزم؟ 

اصال....اصال پُلے براے برگشت مونده بود؟ یا  

 همرو روے سر هردومون اوار کردم؟

 

 

 _ خ...خیلے قشنگه ممنونم. 

بعد از یکم صحبت کردن و آشنایے بیشتر باے  

 اتاق بیرون زدم. عذر خواهے کوتاه از

وارد اتاق خودم شدم. گوشه ے اتاق روے زمین  

 نشستم و زار زدم.



 دلم گرفته بود. 

 براے مهراد! سارا سینا. تارا،حامد پدر و مادرم.

 

براے خانواده اے که از دست داده بودم... براے  

 اشتباه هاے بزرگے که انجام داده بودم.

مهراد فرار همون موقعے که ندونسته از دست 

 کردم.

 همون روزایے که حتے نموندم تا حرفاشو بشنوم.

 

 

همون روزے که توے چشم هاش نگاه کردم و 

 بهش گفتم نمیبخشمت. 

دلم براے تمام روزاے بد و خوب گذشته گرفته  

 بودکه: 

 طاها: گیتا؟ نمیاے پایین؟ دارم میرما.

 



با عجله و هول زده بلند شدم و سمت در که طاها  

 ..ساده بود رفتم .....بینش وای 

 

 

 

 |•⁂ 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝 ⁂  •| 

 

 ۴۱#پارت_

 دوم_درد_تنهایے  #فصل

 

 

 

 _ چیی؟؟ االن میری؟ به این زودی؟

 بے هوا نزدیکم شد و بغلم کرد.

دستے به موهاے بلندم کشید و اروم لب زد:  

 هرچے زودتر برم، 



 زودتر کنار خواهرت میرسم.

 

خیلی...خیلے مواظبش  بغض کردمو جواب دادم: 

 باش طاها.

اون مهم ترین فرد زندگے منه، نزار چیزے بهش  

 سخت بگذره.

طاها: خیالت راحت قشنگم. زودے برمیگردم 

 کنارت.

 

مواظب خودت، چشماے خوشگلت، قلب مهربونت  

 باش.

 

 

محکم تر از قبل بغلش کردم و به بغض درد آور 

 گلوم اجازه ے باز شدن دادم.

ل برام مهم نبود که طاها برادر از همون روز او

 سیاوشه. 



برام اهمیتے نداشت که نمیتونست کمکے کنه تا از  

دست سیاوش نجات پیدا کنم و برام مهم نبود که  

 اون ے غریبه بود نه برادرم.

 

من طاها رو به اندازه ے سینا و شایان دوست  

 داشتم و حاال که  

داشت میرفت... قسمتے از وجودم و با خودش  

 د.برمی

 

 

 از هم فاصله گرفتیم.  

 طاها: نمیایے پایین؟ 

اگر میرفتم دلم بیشتر از چیزے که بود میگرفت.  

 سرمو به نشونه ے نه تکون دادم که با خنده چند 

 قدم عقب رفت و اروم پچ زد:  

 نزارے اتاقمو انبارے کننا. 

 این سیاوش خیلے نامرده هرکارے ازش برمیاد.



 لبخند غمگینے زدم: میکشمش.

 

 طاها: آفرین آفرین. 

 بین در وایساد و نگاهم کرد: 

 طاها: مواظب خودت باش عزیزدلم.

 _ تو...توهم همینطور. 

 

 

وقتے در اتاق بسته شد اروم اروم گریه میکردم...  

بدو بدو سمت پنجره ے کوچیڪ اتاق رفتم و  

 گوشه ے  

پرده رو کنار زدم که چند دقیقه بعد همگے با  

 چمدون و وسایل طاها جلوے در خونه رسیدن، 

 

طاها دونه دونه شونو بغل کرد و از خونه بیرون  

 زد.

 



 

اے تمام  از حاال دلم براش تنگ شده بود. بر

مواقعے که بے اندازه ناراحت و گرفته بودم و  

 اون با مسخره بازی 

 نمیزاشت دلگیر بمونم...  

یا تموم مواقعے که سر من با سیاوش دعواش  

 میشد و از خونه بیرون میرفت.

 

سمت در اتاق رفتم قفلش کردم و روے تخت  

 نشستم. 

 

 

وقتے حسابے تا نزدیڪ هاے صبح خودمو تخلیه  

 کردم از

 ستگے به خواب رفتم ........خ 
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هنوز یڪ ساعتے از بخواب رفتنم نگذشته بود که  

 کلیدے توے قفل

در چرخید و در باز شد که سیاوش دست به جیب   

 وارد اتاق شد. 

 

با چشم هاے باد کرده و دیدے تار روے تخت  

 نیمخیز شدم. 

 سیاوش: چرا اینجورے کردی؟



 _ چ...چے میگی؟

 

نگاهے به بیرون انداخت و در اتاق و بست،  

 جلوتر اومد و پایین  

 پام روے تخت نشست و طلبکار بهم خیره شد.

سیاوش: اولین شبے بود که بابام اینا رسیدن اینجا.  

 اون وقت 

تو شام پایین نیومدے که هیچ، نیومدے دو دقیقه   

 کنارشون بشینی. 

 

 بے تفاوت پشت چشمے نازڪ کردم:

 _ من حوصله ے این کارارو ندارم. 

 

 

پتو رو روے سرم انداختم و دوباره سرمو روے   

بالش گذاشتم که محکم پتو رو از روے سرم   

 کشید: 



وضعت جورے نیست که بخواے با من لج کنے و  

 با فرمون خودت برے جلو. 

 بندازی. بهتره سر عقل باشے و مغزتو به کار 

 

با حرص توے جام نشستم و تا خواستم جوابے بدم 

 مبایلش شروع به زنگ خوردن کرد...

 هنوز با اخم بهش خیره بودم که:

 سیاوش:  

جانم طاها؟ چقدر دیر زنگ زدی. از سرشب  

 منتظر تماستم رسیدی؟

 

با شنیدن اسم طاها اخم هام باز شد و یکم جلوتر  

 پیچید:  رفتم که صداے داد سیاوش توے اتاق

سیاوش: چیییی؟؟ طاها مطمئنی؟ امکاااان نداره. 

 اصالااااا امکااااان نداره. 

هنوزم با استرس نگاهش میکردم که منتظر جواب  

 طاها



 نشد و با عصبانیت مبالشو قطع کرد. 

 

 

از جاش بلند شد و عصبے مچ دستمو کشید و منم  

 بلند  

سیاوش  کرد که بالفاصله در اتاق باز شد و پدر 

توے چهارچوب در وایساد، ترسیده بهشون نگاه 

 میکردم که دوباره فریاد زد: 

 سیاوش: بپوش گیتا. سرررریع 

 

 نگاهم سمت پدرش کشیده شد که جلو میومد. 

نوید: چے شده سیاوش؟ این چه وضعیه دم  

 صبحی؟

 داد و بے داد راه انداختے که چی؟

سیاوش بے توجه و با خشونت من و سمت کمد 

 د و دوباره فریاد: میگم بپوش. حل دا

 



 

که پونه و مرجان خانوم هم جلوے در اتاق  

 رسیدن.

 

مدام جلوے اشڪ هام و میگرفتم و تند تند  

 بارونے مشکی 

رنگو تنم میکردم که صداے پدرش دوباره بلند   

 شد:

 نوید: میگم دارے چه غلطے میکنے سیااااوش؟ 

 

 

 چند قدم جلو رفت و مقابل پدرش وایساد: 

 عوضے رو میبینی؟ این 

نونیه که تو گذاشتے تو دامن من. اگر زندگیم  این 

بهم ریخته، اگر دو روزه از سلنا خبرے ندارم 

 مقصرش تویی. 

 پس الزم نکرده براے کسے دل بسوزونی. 



 

با خجالت و گریه بیرون اتاق و کنار پونه رفتم که  

 مرجان خانوم وارد اتاق شد: 

 اوش. مرجان: با پدرت درست صحبت کن سی

 

 

سیاوش برو بابایے گفت و از اتاق بیرون رفت که  

 محکم دستمو  

 گرفت و از پله ها سرازیر شد.

با هق هق دنبالش راه افتادم و وارد حیاط شدیم که  

 با گریه پرسیدم: 

_ چته روانی؟ چرا اینجورے میکنی؟ کجا میخوایم  

 بریم.

 

 

 در ماشین و باز کرد و داخل هلم داد: 



منو لو میدی؟ هه مثل بچه ها  دهن  سیاوش: حاال 

 لقے میکنی؟ 

 نشونت میدم ............. 
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 مهراد:

 با لبخند به سارا خیره شدم.



 

 _ غذاتو نخوردے ها سارا!

 سارا: م...مرسے میل نداشتم.

 

م  یکم به جلو خم شدم دستامو قفل هم روے زانوها

 گذاشتم: 

 _ نگران نباش سارا جان. گیتا زود برمیگرده.

 

یهویے بغض ترکید و دستشو روے صورتش  

 گذاشت: 

سینا کجاست؟ گیتا چه بالیے سرش اومده؟؟؟ چرا  

 گفتے هرچے سریع تر بیام ایران؟ 

 مگه چے شده؟ چه اتفاقے برااااشون افتاده؟

 

 

 نفس عمیقے کشیدم و به مبل تکیه زدم.



وقتے که اشکان بهم گفت سیاوش داره از سارا چه 

 استفاده  

اے میکنه و اونو توے معرض خطر قرار داده 

 خیلے بهم ریختم... 

بالفاصله همه چیز و به سینا توضیح دادم و ازش  

خواستم چند روزے سارارو تنها بزاره و به ایران  

 بیاد.

 

توے این مدت هم سارارو از محیط بیرون و مبایل  

ز دیگه دور نگه داره تا کسے نتونه از  و هرچی

 موقعیتش  

 با خبر بشه و باهاش در ارتباط باشه. 

 آخر هم با هزار سختے و گرفتارے جورے برنامه

چیدیم کع سیاوش و دار و دستش از موقعیت سارا   

 خبرے نداشته باشن و اونو به ایران آوردیم. 

 

 



 اون موقع که ماجراے سارا و سیاوش و فهمیدم،

میکردم با برگشتن سینا و سارا مشکالت گیتا  فکر  

حل میشع و دیگه نگرانے نداره که به خاطرش 

 ازم فرار کنه.

 ولے نمیدونستم که .... 

 

 

 _ اروم بهش سارا. سینا جایے نرفته همینجاست. 

 اونم تا فردا و پس فردا میاد اینجا و میبینتت. 

 با گریه به چشم هام خیره شد:

 ؟ سارا: گیتا؟ گیتا خوبه

 

 سرم و پایین انداختم و سکوت کردم.

 گیتا؟

از گیتا توے وجودم پر از خشم و دلتنگے و  

 دوست داشتن پر شده بود... 



از دخترے که هر دفعه با حماقت هاش زندگے 

 منو خودشو به لجن میکشید. 

 

 

با ترس هاش. با بے اعتمادے و نگرانے هاش  

 .......... 
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سارا: مهراد؟ میخوام ببینم گیتارو. تو میدونے  

 کجاست؟

 

کالفه از جا بلند شدم، شونه هاے سارارو گرفتم و  

 اونو هم بلند کردم:

 _ میبینیش عزیزم. 

فعال برو استراحت کن از وقتے که اومدے ے   

 لحظه استراحت نداشتی. 

 

، با چشم هاے  بین راه وایساد و سمتم چرخید

خیسے که منو بیش از حد یاد گیتا مینداخت دوباره 

 لب زد:

مهم نیست! من خی...خیلے دلم براش تنگ شده.  

 فقط میخوام بینمش. 

 

 °°°°° 

 توے سکوت به محیط بیرون از پنجره خیره بودم. 



به کارگرا و کارمندایے که توے حیاط، از  

 کارخونه خارج میشدن.

 

سارا چیکار کنی؟ من با سینا  شایان: میخواے با 

 حرف زدم تازه رسیده شیراز.

 بهش گفتم فعال  

برنگرده تهران ولی... ولے تو میخواے چیکار 

 کنی؟

 

 با خستگے چشم هام و روے هم گذاشتم: 

_ نمیدونم شایان فعال هیچے نمیدونم. فعال همینکه  

 خیالم از جا  

 و مکان سارا راحته خودش کافیه.

 

 

م اومد و پرده رو بست، دستے  شایان اروم کنار

 روے شونه ام 



 گذاشت و منو سمت خودش برگردوند: 

 از گیتا چی؟ خیالت از اونم راحته؟ 

 اگر سیاوش لج 

کنه و بخواد بالیے سر گیتا بیاره چه خاکے باید   

 تو سرمون بریزیم؟ 

 

تو اصال به عاقبت کارے که کردے فکر کردے  

 مهراد؟

این سیاوش براے نگه  اصال فکر کردے که بعد از 

 داشتن گیتا ممکنه چه کارایے انجام بده؟

 به این چیزا فکر کردے یا ....

 

 

 کالفه حرفشو قطع کردم و سمت در اتاق رفتم:

من حالم خرابه شایان. تو هم هے با این چرت و  

 پرت ها بدترش کن. 

 



بستم و سمت سالن  همینجور که در اتاق و می

 میرفتم صداشو شنیدم: 

 چرت و پرت نیست برادر من! واقعیته.  شایان:

 

 

بے توجه بهش وارد محوطه خالے کارخونه شدم 

 و سمت ماشین رفتم. 

حاال که ساعت کارے تموم شده بود منم زودتر از  

 اینجا بیرون  

 میزدم و به دیدن نوا میرفتم. 

 

 

اوایل که خودشو معرفے کرد و افتاد زندان حس  

میکردم تقریبا انتقام کارے که با گیتا کرده رو  

 ازش 

 گرفتم تا زمانے که.... 



تا زمانے که فهمیدم اونجا براش مثل جهنمه و  

 چقدر پشیمونه. 

 

 

خیلے وقت هم بود که ازم خواسته بود گیتارو به  

ے تلخے  دیدنش ببرم تا اون بابت تمام اون اتفاق ها

 که براے گیتا 

دونست که  رقم زد عذر خواهے کنه اما... اما نمی 

 گیتا توے چه مشکل و گرفتارے غرق شده بود.

 

 

منتظر نوا روے صندلے جلوے اون شیشه ے  

 مربعے نشسته بودم

 که از دور وارد سالن شد..... 

 •••••• 

 

 گیتا:  



 

 با گریه و صداے اروم پچ زدم:

 _ سیاوش  

شده اخه؟ چرا اینجورے میکنے  اروم باش! چے 

 چرا اومدیم اینجا؟  

 

 دوباره کنار گوشم نعره زد ........... 
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سیاوش: تو چیکار کردیییے گیتا؟ مگه من بهت  

 نگفته بودم

دور مهراد و خط بکش؟ مگه نگفتم فراموش کن   

 اون عوضے رووو؟؟ گفته بودم یا نه ؟ 

 

 

وقتے دیدم اون به محیطے که توش بودیم اهمیتے  

 نمیده، منم بے اهمیت با تمام توان دستمو باال بردم 

 و توے گوشش کوبیدم 

که پاے سکوت بدجورے بینمون کشیده شد و با  

 م:صداے پر حرص و بغض دار لب زد

 

 

_ وقتے در مورد مهراد حرف میزنی، مراقب  

 کلمات و صفت 



هایے که براے خودته باش و ازشون استفاده  

 نکن.

 

 

ناباور خندید و به چشم هاے عصبے و خیسم خیره  

 شد:

عه؟ ے مهرادے نشون تو، ے گیتایے نشون  

 مهراد بدم که تا عمر دارید یادتون نره.

 

 

نو دنبال کاله بارونیمو توے دستش گرفت و م

 خودش کشید:

سیاوش: به روت نیاوردم پرو شدی؟ شماره ے 

 منو بردے به اون لجن دادے که چے هاااان؟ 

 بهش گفتی 

من سارارو براے نگه داشتن تو گرفتم که   

 چییییی؟؟؟



 

 

ازش خواستے که به سارا کمڪ کنه که چیییے  

 گیتا؟؟ 

فکر کردے اینجورے ولت میکنم بری؟ فکر 

 اینجورے راحت فرار میکنی؟کردے 

 نه بدبخت!   

فقط آزادے و آرامشے که تا ے ساعت پیش  

 داشتے و از خودت گرفتی. 

 

 ناباور ساکت شدم. 

 شماره ے سیاوش؟ سارا؟ 

 

 

مگه طاها نرفته بود پیش سارا؟ مگه مهراد شماره 

 ے سیاوش و پیدا کرده بود؟ 

 ی...یعنی 



مهراد براے سارا کارے کرده؟ مگه اون...مگه  

 میدونست چے بین ما گذشته ؟؟؟ ......... 
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تمام دوستا و رفیقاے سیاوش توے اون باغ بزرگ  

 کنار آتیشے  

 که روشن کرده بودن سرگرم



حرف و خنده و شوخے و کوفت و زهرمار بودن   

 که سیاوش در اتاق کوچولو و آهنے ته باغ 

 و باز کرد و منو داخل حل داد: 

 سلنا مواظبش باش! جایے بره از چشم تو میبینما. 

 

 

 سرمو باال گرفتم و به سلنا خیره شدم. ای...اینکه  

گفته بود دو روزه از سلنا خبرے نداره، پس، پس 

 چجوری.... 

وقتے از توے شڪ دیدن سلنا خارج شدم که  

 سیاوش بیرون رفته بود و در آهنے بسته بود. 

 

 

بدو بدو خواستم سمت در برم که سلنا زود تر از  

 من به در رسید  

 و تند تند قفل بزرگ در و بست.

 



با بهت و بغض سر جام خشکم زد و بلند جیغ زدم: 

 بااااز کنننننن! 

 رو بااااز کن. باز کن کثافت در این تویله  

 

 

با نیش خند سرے باال انداخت و جواب داد: دیگه 

 قفله! 

ببینم؟ چیکار کردے که همین شب اولے از خونه  

 پرتت کردن بیرون؟ 

 ها؟ چیکار کردے هفت خط خانوم؟؟

هه واقعا نمیفهمم پدر سیاوش چطورے این گر  

 گورے هارو الیق تر از من میبینه! 

 

 

 بے توجه به  



و حسودے هاش سمت در   حرفاے چرت و پرت

دویدم، محکم کنارش زدم و با تمام توان شروع  

 کردم روے کوبیدن 

 انقدر جیغ کشیدم

و روے در زدم که همه ے اون دختر پسرایے که   

 توے باغ بودن جلوے در جمع شدن. 

 

 

 * سلنا؟ در و باز کن چے شده؟ 

این در و باز کن ببینیم چرا جیغ میکشے گریه   -

 میکنی؟

 سلنا اونجایی؟؟ * 

 

 با گریه دوباره روے در کوبیدم و جیغ زدم:

 _ ای...اینجااااست.  

کمکم کننننید. میخوام بیام بیرون این در و باز  

 کننننید! 



 

 

سلنا پر حرص بازومو عقب کشید و دم گوشم اروم  

 زمزمه کرد:

 خفه باش دیوونه. ابرومونو بردی.

 

 

ور  خواست حرفے بزنه که صداے سیاوش از اون 

 در بلند شد.  

 

 سیاوش: بیایین اینجا بچه ها! چیزے نشده بیاین. 

 آخه...  •

سیاوش:  بیا اینجا مهران ول کن اونارو! بیایید  

 بریم دیگه دیر وقته بیایید. 

 

 



دوباره با شنیدن صداش شروع کردم به جیغ زدن 

 و کوبیدن

در ولی... ولے دیگه هیچ صدایے از هیچ جا   

 نیومد  

 گریه هاے من ........... بجز جیغ ها و 
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 مهراد: 

 

 آشفته تر از همیشه به نظر میومد. 

نوا: یعنے چے که نمیتونے بیاریش؟ من دارم دق 

 میکنم مهراد! 

چجورے نمیتونے بیاریش؟ نکنه....نکنه اون  

 نمیخواد  

 بیاد و تو دارے به من دروغ میگی!

 

 

کالفه سرمو به نشونه ے نه تکون دادم و جواب  

 دادم:

_ چرا نمیفهمے گیتارو نمیبینم. گیتا فعال کنار من  

 نیست که بخوام بهش چیزے بگم.

 

یکم بهش خیره شدم و دوباره ادامه دادم: به رو  

 ایے که در ظلم ه



حق گیتا کردے چشم بستم و دنبال کاراتم تا اگر   

 شد زود تر آزاد بشی. 

 فقط دعا کن گیتا راضے باشه و بخشیده باشدت. 

 

 °°°° 

 سرگردون سمت خونه میرفتم.

 انقدر که شایان 

زیر گوشم حرف زده بود بیش از حد نگران گیتا   

 .. ولی از کجا و با چه  و وضعیتش شده بودم ولی.

 ی باید ازش با خبر میشدم؟روش

 

 

با تردید دوباره شماره ی سیاوش و گرفتم که بعد  

 از چند تا بوق جواب داد: 

 سیاوش: بنظرت زیاد مزاحم نمیشی؟ 

 چیکار داری هی فرت و فرت زنگ میزنی؟ 

 



 سعی کردم اروم باشم: 

 _ میخوام ببینمت. کجا باید بیام؟

 سیاوش: خبر میدم. 

قبل تماس و قطع کنه که  خواست دوباره مثل سری 

 فریاد زدم: 

_ الاااااازم نکرده خبری بدییییی! همین االن آدرس  

 بده.

 

 

 صدای نیش خندش توی گوشم پیچید و ادامه داد: 

 خیلی خب! بیا ببینم به چی میرسی. 

 _ اونش دیگه به تو مربوط نیست 

 

منتظر جوابش نموندم، تماس و قطع کردم و داخل  

 . کوچه پیچیدم .........

 

 



 

 |•⁂ 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝 ⁂  •| 

 

 ۴۷#پارت_

 دوم_درد_تنهایے  #فصل

 

 

 

بردم که  ریموت حیاط و زدم و ماشین و داخل می

 سارا که گوشه  

ے باغ اون طرف حیاط نشسته بود توجهمو جلب  

 کرد.

بعد از خاموش کردن ماشین سمتش راه افتادم و  

 جلوش وایسادم. 

 

 



پاهاش روی زمین  اونم بے وقفه گریه میکرد و با 

 ضرب 

 میزد اما نگاهم نمیکرد.  

 _ چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ 

 

روشو بیشتر ازم برگردوند و سعی کرد با دستاش 

 سیل 

 اشک و از روی دهن و گرنه هاش کنار بزنه:  

 چی...چیکار

 داری؟ میخوام...میخوام برم. 

 ن....نمیزاره؟من میخوام برم اون شایانه کیه؟ اون 

 

 

کالفه و پوکر به صدای گریونش گوش میدادم و  

اروم اما عصبی و خسته کنارش روی صندلی های  

 چوبی نشستم: 



_ ببین سارا ! آخرین باری هم که خواهرت  

خواست از این خونه بره و رفت... هنوز  

 برنگشته! 

آخرین باری که یکی مثل تو، خواهر تو از اینجا  

 ون حال و روز افتاده.رفت، برنگشته و به ا

 

 

از آخرین بار هایی که خواهرت درست مثل تو  

 سر ناسازگاری 

 برداشت، لج کرد، بی اعتمادی کرد و رفت، 

 هممون به خاک سیاه نشستیم!

 پس تو 

مخالف خواهرت اروم و حرف گوش کن باش!   

 نزار ی درد دیگه به دردای هممون اضافه بشه. 

 

 .تو برعکس گیتا، دختر عاقلی باش

 



 

با همون گریه و صدای رومخی که بیش از حد به  

 گیتا شباهت داشت دوباره نالید:

سارا: پس...پس وقتی که ما نبودیم... وقتی نبودیم  

 اذیتش می...میکردی؟

چیکارش کردی که از دستت فرار کرد؟ چیکار  

 کردی که

 من االن نمیدونم خواهرم کجاست؟ 

 

 

گفت! شاید اگر بهروز، آفرین و میالد  راست می

دشمنا و تشنه به خونای من نبودن االن هزاران  

 هزار بار 

گیتارو پیدا کرده بودم و همه چیز به خوبی و  

 خوشی تموم میشد! 

 اما گیتا بخاطر کی توی همچین مصیبتی افتاد؟ من.  

 



 

 _ هیچی نپوشیدی. بلند شو برو تو مریض میشی! 

قول میدم...زودتر از چیزی که فکر  منم... منم 

 کنی گیتا و سینا کنارتن. 

 

 

 

با هزار تا حرف و چرت چرت پرت سارارو 

 داخل فرستادم و

داشتم با شایان در مورد حال و روز و روحیش   

 حرف میزدم که مبایلم زنگ خورد.

 

 با دیدنش شماره ی سیاوش هول زده جواب دادم:

 میفرستم بیا.  سیاوش: به باغی که برات لوکیشنشو

 همین همشب! ............ 
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شایان و که دنبالم از پله ها سرازیر بود و کنار  

 زدم غریدم:  

 تو بیاے که چے بشه؟  

 خودم حلش میکنم، با گیتا برمیگردم.

شایان: مهراد مطمئنی؟ حداقل بزار میثم باهات  

 بیاد. 

 



 سرجام وایسادم  و کالفه نگاهش کردم که سرشو 

 پایین انداخت و اروم زمزمه کرد: 

 شایان: باش پس!  

 مراقب خودتون باش.

 

 

بے حرف از خونه بیرون زدم و سوار موتورم  

 شدم.

با تمام توانم سعے کردم ے ربعه به آدرسے که  

 تاده بود برسم. سیاوش فرس

 زنگ در مشکی

باغ خلوت و بزرگشو چند بار پشت سر هم و   

 عصبے فشار دادم که اروم در باز شد.

 

 

بے صدا و اروم وارد باغ شدم و در و پشت سرم 

 بستم که ے پسره از اون طرف باغ به سمتم اومد:



 مهران: سالم بفرمایید! سیاوش اون طرفه. 

 

 سیاوش رسیدم!  بے حرف دنبالش راه افتادم و به

بارید ولے  بدون شڪ نفرن از نگاه هردومون می

 زیاد طولش  

 ندادم ے راست سر اصل مطلب رفتم. گیتا! 

 

 

 _ گیتا کجاست؟ میخوام ببرمش.

 

 پر صدا خندید و جلوتر اومد: 

 ببرے که چے بشه؟ گیتا چه ربطے به تو داره؟

 

 

 

 با حرص جلو رفتم و یقشو باال کشیدم



 

 ربطی. مهم _ هر 

اینه که هیچ نسبتے با تو نداره. کجا بردیش؟  

 چیکارش کردی؟

 

 

بازم خندید و دستاشو توے جیب شلوارش فرو  

 کرد:

عه؟ جدیدا زن و شوهر بودن نسبت به حساب  

 نمیاد؟ 

 ناباور سرے تکون دادم و زمزمه کردم:

 _ چ...چی؟ چی... میگی؟ .......... 
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 سیاوش: یعنے تکرار کنم؟ 

 

دست به سینه چرخے دورم زد و اروم کنار گوشم  

 لب زد:

 زن منو با خودت ببرے که چے بشه؟ 

 تو با زن مردم چیکار دارے عوضی؟

 

 

 با شنیدن این جمله ها انگار که سطل سطل آب یخ 

روے سرم خالے میشد و دنیا جلوے چشم هاے   

 بهت زده ام سیاه میشد، 



 زن؟ زِن سیاوش؟

  

یاد تمام روزایے افتادم که گیتا میگفت دوسم داره  

 و میخواد کنارم باشه. 

گفت کمکش کنم تا بیاد و  همه ے وقتایے که می

 کنار خودم باشه. 

یا همه ے اون لحظه ها که مثل من بهم میگفت که  

 م داره.چقدر دوس

 

 

گیتا منو دوست داشت. ما براے رسیدن به همدیگه 

کم عذاب نکشیدیم، کم دنبال هم کل دنیارو زیر و  

 رو نکردیم.

 کم زندگے خودمونو به آتیش نکشیدیم که حاال اسم  

 گیتا رو کنار اسم سیاوش ببینم.

 

 



من همه ے اون روزاے تلخ و سنگین و تحمل  

 نکرده بودم که

ترین آدم زندگیم، زن یکے دیگه حاال عشقم، مهم  

 باشه. 

 

 

بے نهایت عصبے چرخیدم و با تمام توان دستشو  

 از روے 

شونم پس زدم و محکم روے قفسه ے سینش  

 کوبیدم: 

دروغ میگی! همه ے این چرت و پرتارو به هم  

میبافے که منو بیخیال گیتا کنی؟ کور خوندے  

 اشغال عوضی.

 

 

دوباره سمتش  محکم روے زمین پرتش کردم و 

 رفتم. فریاد زدم: 



چیکارش کردیییی؟ کجاست گیتا هاااان؟ چه بالیے  

 سرش اوردیییی؟ 

 

سیاوش بر خالف من خونسرد و با آرامش از  

 روے زمین بلند شد

و دوباره اون لبخندے که قابلیت ذره ذره کشتن  

وجود منو داشت روے لبهاش نشوند و زمزمه  

 کرد:

 اینارو ببین! اینم گوش کن. 

 

 

خیره ے شناسنامه هاے توے دستش شدم و دنیا  

 روے سرم اوار شد، 

قلبم آتیش گرفت و بغض... بغض توے گلوے ے   

 مرد مغرور نشسته بود. 

این حال عجیب، لحظه لحظه بدتر و افتضاح تر  

 میشد تا اینکه  



صداے لرزون و بغض دار گیتا از توے مبایل  

 سیاوش توے فضا پیچید: 

 

 

 گه گیتا: بهش بگو که ب

ولم کنه! نمیخوام ببینمش ولے اون دست از سرم  

 برنمیداره.

هرچقدر ازش دورے میکنم، فرار میکنم اون  

 فهمه و بیشتر نزدیکم میشه. نمی

بهش بگو اززززش متنفررررم. بگو دست از سر  

 من و زندگیم برداره و بزاره ے نفس راحت بکشم. 

 سلنا، اینارو به مهراد بگو... شاید گذاشت و رفت.

 

 شاید منم رنگ خوشے رو دیدم ........... 
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 گیتا: 

 

با صداے بلند کنار در سرد آهنے نشسته بودم و  

 زار میزدم... براے تمام  

داد و من نبودم تا اتفاق هایے که داشت رخ می

 ببینیم 

چے داره به سر بخت سیاهم میاد و هواسم به سلنا   

 و پچ پچ هایی 



که با مبایل با سیاوش میکرد نبود و نمیخواستم   

چیزے از حرفاشون بفهمم اما... اما اے کاش  

 میفهمیدم!

 کاش میفهمیدم و لب باز نمیکردم. 

 

 

تمام سرم سنگین بود و بدنم تب کرده، کوفته و  

 خسته بود. 

وان غصه خوردن و نداشت که  شاید جسمم دیگه ت

 اونجوری

دوباره از پا افتاده بود، هنوز توے بغض و گریه   

 غرق 

بودم که سلنا اروم کنارم نشست و با دستش شونمو  

 تکون تکون داد: 

 

 بسه دیگه! حالت خوب نیست انقدر گریه نکن. 

 



 

 

لبهامو روے هم فشار دادم و بغض درد آور   

 گلومو قورت دادم. 

 وم زمزمه کردم:بے صدا و ار

 د...در و باز کن سلنا... 

 

 

سلنا چند ثانیه اے توے سکوت سپرے کرد و بعد  

خیلے اروم کامل روے زمین کنارم نشست و لب  

 زد:

منکه نمیتونم بزارم بری. ولے میتونم به عشقت  

 برسونم که اینجایی. 

 میتونم بهش بگم به کمکش نیاز داری.

 

 



بهش نزدیڪ  ناباور توے جام تکونے خوردم و 

 شدم:

را...راست میگی؟ ت...تو این کارو براے من  

 انجام میدی؟ 

 آره سل...نا؟

 

لبخند ارومے زد و به سرعت مبایلشو از توے  

 جیب مانتوش خارج کرد:

 بیا. هرچے میخواے بهم بگو من بهش میرسونم. 

فقط حواست باشه سیاوش از چیزے بو نبرن که  

 خیلے برام بد میشه. 

 

 

ن فکر به مبایل توے دستش باشه  بغض کرده بدو

 اے گفتم و شروع 

 کردم به حرف زدن که   

 اے کاش... اے کاش هیچ وقت چیزے نمیگفتم: 



 

 ازش بپرس کجایی؟  

 سارا پیش توعه؟ هنوزم دنبالمے مهراد؟ 

 بگو تروخدا بیا اینجا... بیا منو ببر.

غلط کردم اگر هر دفعه ازت دور شدم و بهت  

 اعتماد نکردم.

که بخدا غلط کردم اگر ترسیدم. فقط   بگو بهش

 بیا... خیلے خستم مهراد. 

 

 

سیاوش منو اذیت میکنه... بیا بهش بگو ولم کنه!  

 نمیخوام ببینمش ولے اون دست از سرم برنمیداره.

هرچقدر ازش دورے میکنم، فرار میکنم اون  

 فهمه و بیشتر نزدیکم میشه. نمی

 بهش بگو به سیاوش بگه : 

 اززززش  



متنفرررم. بگو دست از سر من و زندگیم برداره   

 و بزاره ے نفس راحت بکشم.

 

 

 بغض کردم و با هق هق ادامه دادم:

 سلنا اینارو 

به مهراد بگو. شاید یکارے کرد تا سیاوش   

 گذاشت و رفت. 

 شاید منم رنگ خوشے رو دیدم.

 

 

جملم تموم شده و نشده سلنا با عجله از جا بلند شد  

 باز کرد.  و در آهنے رو

 تند تند بلند 

شدم و در و گرفتم که با دست محکم توے قفسه   

 ے سینم کوبید و عقب پرتم کرد 

 و زیر لب لب زد:  



 گمشو دختره ے احمق! گمشو تا برگردم.

 

 

سرگردون و ناباور روے زمین نشسته بودم و فکر  

 میکردم.

صدامو ظبط کرده بود! ظبط کرده بود و اے  

 وای... اے  

اونارو به سیاوش، به جای مهراد   واے اگر 

 میرسوند! ........... 
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با دلشوره و نگرانے گوشه ے اون انبارے  اتاق  

 مانند  نشسته بودم  

که کردم فکر میکردم و خودمو براے   و به کاری 

 کارے که کرم لعنت میفرستادم.

 آخه...آخه چجورے تونستم به سلنا اعتماد کنم؟ 

 

 

کسے که دشمنے و در حق من تموم کرده بود و  

 من بهش اعتماد 

کردم و حاال نمیدونستم میخواد چه استفاده اے از   

 اون صداے ظبط شده کنه. 

 

 

نمیدونستم چقدر گذشته... اما حسابے هوا تاریڪ  

 شده بود و 



 تاق میشد دید و اینو از بین پنجره ے کوچیڪ ته ا  

 فهمید که در انبارے باز و سلنا وارد شد.  

 

با عجله بلند شدم و سمتش رفتم و با تمام توان جیغ  

 زدم: 

کجا رفتے عوضیییییی؟؟؟ براے چے صدامو ظبط  

 کررردی؟

 نااااامممرررد من بهت اعتماد کرده بوووودم. 

 میفهمی؟ بهت اعتماد کرده بودم.

 

 

م بارونے خیسشو  سلنا ے توجه به جیغ جیغ ها 

 درآورد و شال 

 گردنشو از دور گردنش باز کرد:

 گمشو بیرون. مهراد منتظرته.

 

 



ناباور نگاش میکردم که پشتم وایساد و با دست به  

 جلو هولم داد: 

برو دیگه. برو ببین میتونے از اینجا بیرون بزنے  

 یا نه. 

 ببین با خودش میبردت؟ 

 

من... من بے  بارون هر لحظه شدید تر میشد اما 

 توجه به 

اون بارون و هواے سرد با همون نیم تنه اے که   

 زیر بارونیم تنم کرده بودم 

در انبار و کنار هل دادم و شروع به دویدن  

 کردم...

 

بدو بدو از بین چند تا درخت هاے بزرگ وسط  

 باغ رد شدم

 و با گریه و جیغ فریاد زدم: 

 مهراااااااد؟؟ اینجاییییی؟ 



 مهراد؟؟؟کجایے 

 

 نفس نفس زنان نزدیڪ در باغ رسیدم که مهراد 

 توے دیدم قرار گرفت.

با دیدنش بغض درد آور گلوم ترکید و سمتش  

دویدم و از پشت سر محکم بغلش کردم و شروع  

 کردم به بلند بلند گریه کردن که... 

 

 

 دستشو دور بازوم انداخت و کنارم زد.

روش  با تعجب و گریه دورش چرخیدم و روبه 

 وایسادم... 

خواستم دوباره نزدیکش بشم که دستشو روے مچ  

 دستم

 گذاشت و سعے کرد به عقب هولم بده.  

 

 



 با گریه و عجز جیغ کشیدم: چیکاااااار میکنی؟؟؟  

 چرااا چرا اینجورے میکنی؟؟؟

 

چند قطره اشڪ به زور و سماجت از گوشه ے  

 چشمش 

شروع به چکیدن کرد اما... اما نگاهش هنوز از   

 روے صورتم برداشته نشده بود. 

 

 

 مهراد: اومدم... اومدن فقط بهت تبریڪ بگم.

 مبارکت باشه! 

 خوشبخت بشین.  

 

اینا جمله هایے بود که با حرص و عصبانیت از  

 دهنش خارج میشد

 و تعجب من  لحظه لحظه بیشتر میکرد. 

 ناباور لب زدم: 



گے مهراد؟ تبریک؟ من دارم اینجا  چے می

 جوووون میدم لعنتییییییی. 

 

 

بے توجه به جیغ هاے گوش خراشم بدون اینکه  

نگاهش از روے صورت خیسم برداره اروم و با  

 کرده و عصبے زمزمه کرد:حسرت... بغض 

من دیگه میرم گیتا! نگران نباش مزاحم رندگیت  

 نمیشم. 

هیچ کارے الزم نیست ازم فرار کنی، من دیگه 

 باتو ندارم. 

شناسیم. هیج نسبتے با هم نداریم.  ما دیگه همو نمی

حاال دیگه حتے نمیخوام بهم بگے چرا عذابم  

 دادی.

حاال دیگه حتے نمیخوام بدونم چرا الکے میگفتے  

 دوسم دارے و دنبالم بودی. 

 

 



 حاال دیگه فقط میخوام راحتت بزارم.

 

جیغ    با گریه محکم روے شونش کوبیدم و عاجز

زدم: چے شنییییدی؟؟ چرا دوباره دارے میزارے 

 و میری؟ 

 من دوست دارم ناااااامرد.

 من همیشه 

 منتظرت بوددددم. 

دارے باهاااام چیکار میکنیییی؟؟ اینا چیه میگے  

 مهراااااد؟؟؟ 

 

 

 من عاشقتم نامرد. 

 

عقب هولم داد و جلو رفت.. بدون اینکه برگردم 

میزدم که ادامه  روے زانو خم شده بودم و زار 

 داد:



اما من به زنے که شوهر داره، به دخترے که ازم 

 فرار

میکنه و زندگیش بدون من بهتره هیچ حسے   

 ندارم.

 

مواظب خواهرت هستم. تا هر موقعے که بخواد  

 بمونه من 

کنارشم. اینو بدون و خیالت از بابتش راحت باشه   

 که

 دیگه حتے اسمتم یادم نمیاد.  

 

 

چرخیدم و با گریه و اروم لب  به عجله سمتش 

 زدم: 

نرو. من دارم میمیرم... چرا؟ چرا حرفشون و  

 باور کردی؟؟ 

 چرا دارے تنهام میزاری؟ 



 

 

 چند قدم جلوتر رفت و عصبی زمزمه کرد: 

حتے اگر صداے خودت دروغ باشه، تو دیگه  

 ازدواج کردی. 

 هه. 

حتے انقدر بهم اعتماد نداشتے که حقیقتو بگے و  

 خوای. ازم کمڪ ب

 

 

در بزرگ باغ و باز کرد و همونطور که بیرون  

 میزد ادامه داد:

 خوشبخت بشی. دیگه پیگرت نیستم. 

تنم از سرما میلرزید و بخاطر اون بارون شدید  

همون چند تیکه لباس توے تنم هم خیس خیس شده 

بود اما دنبالش از باغ بیرون زدم و سعے کردم با  

 گریه داد بزنم: 



 

مهرااااد... پشیمون میشیییی. تروخدا نرووو  

 بخدااا... 

 بخدا یکارے میکنم پشیمون بشی..  

 اخه...آخه من... 

 من عاشقتم ناااامرد. 

 

 

اما جلوے چشم هاے بهت زدم سوار ماشینش شد  

 و ازم دور شد. 

رفت و من سنگینے تمام دنیارو توے پا و سرم  

  حس کردم و همه رو با جیغ از ته دلے که توے

کوچه ے خلوت کشیدم خالے کردم و روے زمین  

 نشستم... 

 

 



با تمام توان جیغ میزدم و گریه میکردم که سلنا و  

 سیاوش 

بدو بدو سمتم میومدن و صداهاشونو میشنیدم   

 ........... 
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با نزدیڪ شدنشون سریع از روے زمین بلند شدم  

 و روبه روے  

 در وایسادم که سیاوش و سلنا بهم رسیدن: 

 بیا تو دیوونه.  



 ، یاال بیا تو. یخ میبندے االن

 

 

بے حرکت وایساده بودم و همونجور که به زمین  

 خیره بودم  

خیلے اروم اشڪ میریختم که عصبے دست  

 سلنارو گرفت و به جلو هول داد:

 برو بیارش دیگه. 

منچه، گندیه که خودت زدے سلنا: ولم کن بابا. به  

 حاال هم برو جمعش کن. 

 

 

سیاوش که بیخیال گیر دادن به سلنا شد سمتم پا تند  

 کرد و تا خواست بهم دست بزنه با چشم های

خیسم خیره ے چشم هاے مشکیش شدم، دستمو   

 باال بردم و با تمام توان توے صورتش کوبیدم.

 



 

صداے هین سلنا بلند شد اما سیاوش دیگه  

 رتشو سمتم صو

نچرخوند و نگاهم نکرد که به همون ارومے   

 سرمو سمت شونم کج 

کردم و بدون اینکه موهاے بارون خورده ے  

 خیسم و 

 از توے صورتم جمع کنم زمزمه کردم:  

 

 _ خیلی... خیلے نامردی! 

مگه؟ مگه تو منو دوست داشتی؟ مگه ازدواج ما  

 واقعے بود؟ 

و خراب  چے بین ما بود که اینجورے زندگیم 

 کردے و مهرادو ازم گرفتی؟

 

_ چی...چے بین ما بود که باعث شد اینجورے  

 مهراد و ازم دور کنی؟ 



 منکه میزاشتم 

و از زندگے تو و سلنا میرفتم، چطورے دلت   

 اومد همچین کارے کنی؟ 

 

 

 من...من فقط میخوام

بدونم... میخوام بدونم چطورے تونستین اینجورے  

 دلمو بشکنید؟

 

 

ضم آشکار ترکیده بود و صدام از شدت دیگه بغ

 گریه و بغض 

میلرزید که سیاوش بے صدا بازوے یخ زدم و   

 توے دستش گرفت:

خیلے خب! بسه دیگه. بیا با سلنا برو مریض  

 میشی. 

 



 

محکم دستمو از توے دستش کشیدم و همونطور  

 که از

 کنارش رد میشدم لب زدم: 

زودے از  نمیبخشمتون. نمیبخشم و بدونین که به 

 این کاری

 که باهام کردین پشیمون میشید.  

 

 پشیمونتون میکنم سیاوش! 

 

 

بے توجه به دوتاشون سمت اتاقڪ ته باغ پا تند  

 کردم و اجازه 

 دادم اشڪ هاے داغ و درشت روے گونم بشینن. 

 

من امشب ے آدم و از دست داده بودم. ے آدمے 

 که برام مهم  



بود، همه چیزم ترین شخص زندگیم بود، عشقم 

 بود. 

من کسے رو از دست داده بودم که عاشقش  

بودم... کسے که توے چشم هام نگاه کرد و گفت 

 دیگه پیگیرم نیست. 

 

 اره، بهم گفت دیگه هیچ حسے نسبت به من نداره. 

 

 

من ے همچین آدمے رو از دست داده بودم کسے  

 که

 تمام زندگیم شده بود...  

ن چے میشه؟  ے آدم وقتے زندگیشو ازش بگیر

 میمیره.

پس نفس کشیدن براے منے که زندگیم و از دست  

 داده بودم جایز نبود ..........
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بدو بدو وارد اتاق شدم که توانایے پاهامو از دست  

دادم و گوشه ے اتاق اوار شدم و صداے گریه و  

 هق هق غمگینم 

اتاقو پر کرده بود که سلنا و سیاوش هم در اتاق و   

 باز کردن و وارد شدن... 

 

 



نگاهشون نمیکردم ولے صداهاے بم و دورشون و  

 میتونستم بشنوم: 

من دیگه دارم میرم.این حالش خوب نیست سعے  

 کل نکنی.کن زیاد کل

 

الزم هم نیست در و ببندی. اگر خواست جایے بره  

 اذیتش نکن. 

 

بابا. کے میاے دنبالش؟ واے سیاوش  سلنا: خب  

 من اینجا خسته 

 شدم میخوام برگردم خونه بابات اینا کے میرن؟  

 

 

سیاوش همونطور که کاپشن چرم مشکیشو تنش  

 میکرد جواب داد: 

مواظبش باش چیزیش نشه کارے دستمون نده فردا 

 شب میام. 



تو هم یکم طاقت بیار دیگه عزیزم. بخدا دست  

 منکه نیست. 

 

 

بدنم هر لحظه باالتر میرفت و نفس کشیدن  دماے 

برام سخت تر میشد و دیگه صداهاے بمشون  و  

 نمیشنیدم 

تا اینکه چشم هام روے افتاد و دیگه چیزے   

 نفهمیدم. 

 •••••• 

 

 سلنا: گیتا؟ گیتا حالت خوبه؟ چے شده خب؟ 

 بلند شو گیتا من  

 االن چه خاکے توے سرم بریزم آخه. 

 

 گیتا بیداری؟؟؟

 



 

 صداے داد و بے داد هاے سلنا  

باعث شد بین پلڪ ها داغ و خستمو فاصله بدم   

 که 

سلنا هول شده خودشو نزدیڪ ترم کرد و شروع  

 کرد به حرف زدن:

 

 

 خوبی؟ چت شده هان؟ چرا انقدر تب کردے اخه؟ 

اے سیاوش، خدالعنتت کنه منو به چه روزے  

 انداختے باید بشینم نگران ے پاپتے باشم اخه؟ 

 

ا بدن درد و ناله سعے کردم توے جام نیمخیز  ب

 بشم که هول 

 شده برم گردوند و لب زد:  

 بخواب بابا! حالت خوب نیست خب بفهم. 

 



 

خواستم چیزے بگم که سرفه هاے خشڪ و گلو  

 دردے که به جونم  

 افتاده بود مانع شد و بغض توے گلوم نشست. 

سلنا: فڪ کنم سرماخوردی. تب شدیدے کردے  

 احت کنی. باید استر

حرف گوش نمیدے که سیاوش هزار بار بهت گفت  

 توے بارون نمون.  

 

 

 بغض کرده سعی

کردم به سختے زمزمه کنم: می...میخوام برم   

 بیرون! باید ب...برم من .......... 
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 اومده._ ر...راستش... راستش من ازت خوشم 

 خب یعنے اگر

خوشم نمیومد که سمتت نمیومدم. هوم؟ نظر تو   

 چیه؟ 

 

 

مردونه خندید و استکان قهوه رو کنار کیک  

 شکالتیش روے میز گذاشت: 

مهراد: نظر که چه عرض کنم... منم دارم دلمو  

 میبازم.

 



لبخند شیطونے روے لبهام نشست، دوال شدم و از  

 زیر میز چوبی 

وردم و عطرے که نوا داده بود  کافه کیفم و باال ا 

 تا به  

عنوان کادو به مهراد بدم و از توے کیفم خارج 

 کردم.

 

 

 _ تولدت مبارڪ جناب معین.

 مهراد ابرویے  

 باال انداخت و از کنار پنجره ے کافه که پوشیده از 

خاڪ و گل هاے رز بود، چند برگ رز کند و  

 جلوم گرفت: 

 مهراد: مرسے بانوے من. 

 

 



روبه روے همون کافه وایساده بودم و  ساعت ها 

 به میزے که هی 

 پر و خالے میشد خیره خیره نگاه میکردم.  

 روزهاے زیادے مهراد منو 

 اونجا دعوت میکرد و با هم قرار میزاشتیم.  

 

 روزایے که به 

درخواست نوا میفرتم تا مخ مهراد و بزنم و بیشتر   

 وابستش کنم. 

 

 

ات الکے و  انقدر جلوے کافه وایسادم و خاطر

 مصنوعے گذشته و 

مرور کردم تا شب شد و کافه رو تعطیل کردن و   

 من باالخره از خاطره هام

 دست کشیدم   



و راه افتادم که نم بارون هم شروع به باریدن  

 کرد...

 

 

کالفه دستمو به جیب کاپشن مشکے دخترونم که  

 ازش صداے ویبره ی

لنا  مبایلے که وقتے خواستم از باغ بیرون بزنم س 

 دستم داده بود 

بلند شد گرفتم و اونو از توے جیبم خارج کردم و   

 با 

 تماااام توان وسط خیابون پرتش

 کردم و به راهم ادامه دادم.  

 

فقط نیاز به چند ساعت آرامش داشتم، نیاز داشتم  

 به چند  

ساعت یا چند روز سکوت و تنهایی، بدون سیاوش  

 یا هرکس دیگه ای. 



 

 

حسابے دماے بدنم باال رفته بود بود تب کرده بودم  

 که صورت بے جونمو  

 و مابین دستاے 

یخ زدم پنهان کردم و با بے حالے سرعت راه 

 رفتنمو بیشتر کردم که صدای 

تیزالستیڪ هاے ماشین با زمین خوردنم یکے   

 شد.

 

 

ماشینه خیلے سعے کرده بود سرعتشو کم کنه که  

 فقط در حد

بهم زده بود... با این حال هول شده  زمین افتادن 

 از ماشین پیاده شد: 

خوبے خواهرم؟ حواست نبود دارم رد میشم.  •

 کمڪ میخوای؟ 



 

 

با لرز دستمو روے زمین گرفتم و بدون اینکه  

 کفش هاے در اومده  

از پامو دوباره پام کنم و بے توجه به مرده با 

 لباساے خیسم شروع کردم به دویدن.

شلوارم خیس شده بود و به پاهاے برهنم  پاچه هاے 

 چسبیده بود 

و این سرمارو بیشتر وارد بدنم میکرد اما توجهے   

 نمیکردم.

 

 

فقط بے وقفه دویدم و خودمو به شرکت مهراد 

 رسوندم و بالخره

بعد از کلے انتظار و تحمل اجازه دادم بغضم باز  

 بشه و زیر گریه بزنه. 

 



 

گاهے انداختم و  به چراغ هاے خاموش ساختمون ن

 به

 در شیشه اے چسبیدم.  

دور از دید آیفون دستمو به دستگیره ے سرد در 

 گرفتم و  

شانسے یکے از زنگ هارو زدم که بعد از چند  

 دقیقه صداے مهراد توے گوشم پیچید: 

 شایان اومدی؟ بیا باال. 

 

 

کاپشنمو به خودم چسبوندم و کالهشو که به جاے  

 شال کل مسیر 

روے سرم انداخته بودم و پایین کشیدم و وارد   

 شرکت خالے از آدم و تاریڪ شدم. 

 به سختے و با ته  



مونده ے انرژیم به جاے آسانسور پله هارو باال  

 رفتم و به اتاق مدیریت رسیدم.

 

 

بدون در زدن دستگیره ے در اتاقشو کشیدم و  

 وارد شدم ......... 
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بینیمو باال کشیدم و با دیدم اتاق خالے نفس درد  

 آور اما گرممو بیرون دادم...

 

 

در و همونطورے نیمه باز ول کردم و بے توجه  

 به گل و خاکے که  

به جا گذاشته بودم سمت میزش  پشت سرم از خودم

 راه افتادم و

اولین چیزے که توجهمو جلب کرد همون عکس  

 دیمے بود! ق

 

 

 اولین شبے که نوا  

گفت باهاش توے شهربازے قرار بزارم و 

 ببینمش... 



این عکس و همون شب با صورت گریم شده و  

بچگونه از همدیگه گرفته بودیم... و من، من چقدر 

 احساس 

گناه میکردم از اینکه داشتم بدون هیچ عالقه اے   

 کردم. با دل مهراد بازے می

 

 

عکس دو نفره رو توے دستام بلند کردم و با  

 صداے بلند زیر گریه زدم... 

شاید اون روزا همه چے ے دروغ بود اما حاال...  

 حاال دلم پر

میکشید به روز هاے شیرین و از دست رفته ے   

 گذشته برگردم. 

 

 

پرمیکشید براے اون شبے که مثل امشب تا   دلم

 جلوے شرکتش 



اومدم و داخل نرفتم! همون شبے که با حماقتم   

 روزهاے تلخے رو براے هردومون رقتم

 زدم. 

 

چکید  قطره هاے اشکم روے عکس توے دستم می

 که در

اتاق با صداے بلند به دیوار کوبیده شد و سرم به   

 سرعت سمت در چرخید. 

استکان چاے و روے عسلے   مهراد با تعجب

 نزدیکش گذاشت

و به سرعت از بهت خارج شد، دستاشو با جذبه   

 توی

 شلوار لے مشکیش فرو کرد و چند قدم جلو اومد:  

 

 

مهراد: اینجا چیکار میکنی؟ کے گفت بلند شے  

 بیایے اینجا؟ 



از شدت بغض صورتم جمع شد، سرمو پایین   

 کشیدم. انداختم و با آستین کاپشنم روے لبم دست

 

_ م...مگه نمیخواستے نجاتم بدی؟ مگه... مگه  

 نمیخواستے کمکم کنی؟ 

 

 جیغ زدم: مگه دنبالم نمیگشتییییی؟ 

 

 

ابرویے باال انداخت و حق به جانب لب زد: چرا!  

 اما تا وقتے  

که مزاحم زندگیت نبودم. ببینم، منکه رفتم. چرا 

 دوباره

باشی، چرا پس  اومدے اینجا؟ منکه رفتم تا راحت 

 به زندگیت نرسیدی؟ 

 

 



با حرص و گریه جلو رفتم و محکم روے شونش  

 کوبیدم که عصبے چند قدم عقب رفت:

چے شنیدے هااااان؟ شنیدے کا دوست ندارم؟  

شنیدے مزاحم منی؟ چے شنیدے مهرااااد؟ چے  

 بهت گفت؟ 

 

 

پوزخندے زد که دستمو باال بردم تا دوباره روے 

 شونش بکوبم که 

عصبے تر از قبل مچ دستمو گرفت و دستمو   

 توے هوا 

نگه داشت اما بے توجه بهش پر حرص جیغ   

 زدم: 

 

 مهم نیست چے شنیدیییی. مهم اینکه من عاشقتتتتم. 

مهم این نیست که حسے بهم دارے یا نه، من  

 دوست دارم.



 میفههههمی؟ میتونے درکم کنیییے ناممممرد؟

 

 

ت خیسم دوال  دستمو یهویے ول کرد و توے صور

 شد:

 منم عاشقتم... بودم، هستم... 

 

 

نگران منتظر ادامه ے حرفش بودم... منتظر  

 شنیدن ) میمونم ( بودم  

 که لبخند غمگینے زد و ادامه داد:

تو با نگفتن واقعیت به من و اعتماد نکردن به من 

 زندگیمونو به باد دادی... 

تو دیگه شوهر داری، صاحب داری. بهتره  

 ون  هرچے بینم

بوده رو فراموش کنے و به زندگے که خودت  

 براے خودت انتخاب کردے برسی. 



 

 

ناباور عقب رفتم و با تمام توان جیغ زدم: خفهههه  

شوووو! هیچے نگو مهررراد. مگه... مگه همه  

 ے عاشقا 

 اینجورے تسلیم میییشن؟ 

اصالاا...اصال مگه تو میدونے که من مجبور شدم  

 یا

انتخاب کرررردم؟ تو... تو چه میدونے چے به   

 من گذشته؟؟؟ چه میددددونی؟ 

 

 

 مهراد: گریه نکن!  

دت خواستے که ندونم. این تو بودے که به من  خو

 اعتماد نکردی، نه من! 

 دیر وقته بهتره برے خونت. 

 



 بے صدا فقط عصبے  

و گریون نگاش میکردم و میلرزیدم که سمت میز  

 رفت و شماره گرفت:

 شایان؟ کجا موندے پس؟ آره. آره سریع تر بیا. 

 بیا زودتر گیتارو ببر  

 خونش، آره گیتا! عجله کن. 

 

 

هنوز تلفن و قطع نکرده بود که با گریه سمت در  

 رفتم و جیغ زدم:

اینجاااا... امشب، این تو بودے که منو ول  

 کردی...

تمان این بدبختے هایے که سرم اومد تقصیر تو  

 بود! این تو بودی

که با ے توهم و اشتباه کل زندگے منو به باد  

 دادے و تلفش کردی! 

 



 

تو بودے   باعث همه ے درداے امروز من

 مهرااااد. تو باعث

 سیاوش و میالد همه ے اون عوضے ها بودی.  

 

 

 حاال هم... حاالهم  

پسم زدی... حاال براے من بے تفاوت شدی؟ به  

 دررررک! 

 بیشتر جیغ زدم و عقب تر رفتم: 

حاالاااا... حاال بشین و ببین که چجورے از دستم  

 میدی! 

 

 

 بشین و بالیے که 

سرم میاد و ببین و به خودت افتخار کن که   

 اینجورے از دستم دادی. 



به غرورت ببال که تونستے من از هراشتباهے که  

 تابه امروز کردم پشیمون کنے .......... 
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 مهراد: 

 



عصبے سمت در پاتند کردم، دستمو توے کالهش  

 تم انداخ

 و با ے حرکت داخل کشیدمش... 

 

 کنار گوشم جیغ کشید: 

 ولللللللم کن! میخوام برم ولم کن مههرااااد. 

 

نفسمو سخت بیرون دادم، در اتاق و بستم و سمتش  

 چرخیدم... 

موهاے خیسشو از روے صورت عصبے و پر  

 حرصش کنار زدم و اروم زمزمه کردم:

 الزم نکرده  

حرفام گوش بده، شاید مقصر  االن بری! بشین و به 

 واقعے رو پیدا کردی. 

 بعد برو، برو و دیگه هیچ وقت برنگرد. 

 

 



اشڪ توے چشم هاے رنگے قرمزش جمع شد و  

 با ے حرکت ازم فاصله گرفت...

 

 

به حرفم گوش کرد و اروم روے صندلے روبه  

 روم نشست... 

مدام سعے میکردم لبخند غمگینم پنهون کنم از  

 خواست اینکه اونم نمی 

بره خوشحال بودم... هم خوشحال بودم، هم   

 ناراحت... 

 

آخه االن دیگه براے موندن خیلے دیر شده بود.  

 براے توضیح  

خواستن، براے صبر کردن، اعتماد کردن.... االن  

 دیگه خیلے دیر بود.

حاال که کار از کار گذشته بود  دیگه براے نشستن  

 خیلے دیر بود. 



 

 

رخیدم، دستمو به عسلے  کنارش نشستم و سمتش چ

 روبه روی

 مبل چرمیم گرفتم و توے صورتش خم شدم:  

 وقتے به شیطنت  

هاے دخترونه ات فکر میکردی، به خانوادت هم  

 فکر میکردی؟

 

 

 سرشو سمتم نچرخوند اما اروم زمزمه کرد: 

 منظورت چیه؟ کدوم شیطنت؟

_ همکارے با نوا. همینکه به خیال ے تفریح و  

 دخترونه شیطنت 

رفتے دنبال دوست پسر دوستت، بدون اینکه   

 بدونے چی 

 در انتظارته و چه برنامه هایے برات ریختن.  



 

بغض کرد و دلم آتیش گرفت، پر زد براے در 

 آغوش کشیدنش: 

گیتا: من...من نمیدونستم تو انقدر عقده اے که  

 ندونسته و با ی

عصبانیت و نادونی، کل زندگے و دار و ندار منو   

 ه باد بدی. ب

 

 

 منکه...منکه خانواده و 

داراییمو از دست داده بودم، تو امنیت و آرامش و   

 هم ازم گرفتی.

 

سرمو پایین انداختم و تلخ خندیدم. با اینکه دوسم  

 داره و دوسش 

دارم اما... اما هنوز نتونسته گذشته ے غمگین و   

 تلخمون و فراموش کنه. 



هایے که سر  منم بودم فراموش نمیکردم... اون بال 

 مهم ترین  

و دوست داشتنے ترین آدم زندگیم اوردم فراموش  

 شدنے نبود. 

 

 

تیر خالص رو هم که با بهروز و خانوادش به  

 دختر روبه روم زدم. 

گیتا کسے بود که این دفعه ناخواسته وارد بازے  

 منو  

 بهروز شد و همه چیزشو باخت.

 

ت  شاید االن هم حق اون بود که گله کنه و ناراح

 باشه، نه حق من. 

 

 دستمو اروم نزدیڪ  



دست لرزون و قرمز شده از سرماش کردم و سفت  

 گرفتم.

ریخت که لب  بے حرف، توے سکوت اشڪ می

 زدم: 

نه گیتا! تو مراقب خانوادت نبودی. مراقب پدر و  

 مادرت، خواهر و برادرت. 

 

 

 تو غرق بودے تو 

خیاالت دخترونه، غرق بودے تو فکر و خیال  

 علیرضا و برنامه هاے نوا....

 این تو بودے  

که از ے نفرت تازه جوونه زده غافل شدے و همه 

 چیزتو باختی. 

 

 



من فقط آخر کار رسیدم، وقتے که همه چیز تموم  

 شده بود... وقتی 

که تو زندگیتو خودت نابود کردی، با لجبازی، با   

 ندونم کاری. 

 

سوالے به چشم هام خیره شد که تصمیم گرفتم همه  

 ے حقیقتو بهش بگم. 

حاال که گیتارو از دست داده بودم، باید همه چیزو  

 بهش

میگفتم تا از من توے ذهنش ے مخرب نامرد  

 نسازه.

 

 

باید تمام ماجرا و پارسا و مقصر اصلے ماجرا رو 

 فهمید و بعد می

 رفت. داشت و میقسمتے از وجود منو برمی

 



شاید پایان قصمون خیلے تلخ میشد اما... اما گیتا  

 این راه اشتباهو 

رفته بود و خیلے قبل تر، سیاوش و با ترس   

 انتخاب کرده بود .......... 
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ریز به ریز ماجراے زندگیمون و براش گفتم... از  

 زمانے که نوا رو  



دید تا خود لحظه اے که روبه روم نشسته بود و  

 براش

تعریف کردم. تمام اتفاقات زندگے خودم و خودش   

 و گفتم و  

حاال اون هم مثل من کااااامل از تمام ماجرا با خبر  

 بود. 

 

 

 توے سکوت به پایه 

یره بود و حرفے نمیزد که  هاے میز وسط اتاق خ 

 دوباره صدام در اومد:

دیدی؟ تنها مقصر این داستان من نبودم گیتا! حتے  

 تو هم نبودی. 

تمام این ماجراها مثل زنجیر به هم وصل بود و  

 من و تو ناخواسته مقابل همدیگه قرار گرفتیم.

هردومون قربانے کینه و نفرت شدیم. نه من، نه  

 شتیم.تو... ما هیچ تقصیرے ندا



 

 

یهویے مثل بنب اون چهره ے اروم و خونسرد  

 بغضش ترکید و سرشو 

 بین دستهاش پنهون کرد و از ته دل زار زد.  

دو دل و مردد بودم اما خودمو بیشتر سمتش  

 کشیدم... کشیدم 

و با ے حرکت سرشو روے سینم گذاشتم و توے   

 آغوشم گرفتمش. 

 

 

سعے میکردم به حس و حال عجیبے که از 

 ے گیتا توے  دلتنگ

دلم نشسته بود توجهے نکنم و فقط سعے کنم  

 آرومش کنم ولی... 

ولے فقط خدا میدونست که چقدر دلتنگ دیدنش  

 بودم، دلتنگ در آغوش کشیدن و اروم کردنش... 



 

 

 حتے دلتنگ غز زدن 

ها و لجبازے هایے که خیلے وقت بود ازش ندیده 

 بودم... 

بودم که دیگه مت با تمام وجود دلتنگ دخترے 

 سهم من نبود. 

 

_ گیتا! بسه اروم باش... اینجورے فقط خودتو  

 داغون میکنے عزیزم. 

دیگه همه چے تموم شده، اینجورے گریه کردن   

 که فایده اے نداره... گیتا؟ 

 

 

با گریه و خستگے صدایے که بلند تر از صداے  

 من بود لب زد: 



مردم نمیخوااااام. من... من نابود شدم... من دیگه 

 مهرررراد! دیگه هیچے از من باقے نمونده. دیگه 

 هیچے وجود نداره که بخوام براش بجنگم.  

 

 

 دیگه توے این دنیا هییییچے ندارم.

 

 ازم فاصله گرفت و با گریه جیغ زد: 

من چیکار کرررردم؟ من با خانوادم، با خودم، با  

 تو... من چیکار کردم مهراد؟

نقدر ضعیف بودم  چرا؟ چراااا من؟ چرا منے که ا

 و هستم؟  

چجورے پارسا تونست خانوادمو اینجورے ازم  

 بگیره؟؟؟ 

 

 



چجورے تونست منو وارد بازے کنه که زندگیم  

 نابود بشه؟؟ ....... 
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 گیتا: 

حالم خراب تر شده بود... طورے که انگار همه  

 خورده بود و به عقب برگشته بود... چیزفلش بڪ 

سال پیش مامان و   ۴جورے که انگار نه انگار 

 بابارو از دست دادم.



 

 

 همه چیز هنوز هم تازه بود، علیرضا، پارسا...

 همه چیز تازه و غم 

 زده بود جورے که منو ذره ذره نابود میکرد.

 نه تنها داغشون 

تر   توے این مدت کم شده بود، حاال هر لحظه تازه 

 و دردناڪ تر هم میشد. 

 

چرا؟ چرا پارسا اینجورے من و خانوادم و نابود 

 کرد؟

مگه...مگه هرکے به هرچیزے که بخواد نرسه،  

 باید این کارو کنه؟ 

مگه انتقام گرفتن چقدر ارزش داشت که خانوادم و  

 از

 هم پاشید و پدر و مادرم و برادرم و ازم گرفت؟  

 



 

هیاهو و   چے شد که زندگے آرومم به این

 سرگردونے تبدیل شد؟

چے شد که کارم به ے غریبه که سیاوش باشه  

 کشید؟ 

مگه گناهم چے بود که فقط کس دیگه اے رو به  

 جاے پارسا میخواستم؟ 

 

 

یعنے تقاص نه گفتن، از دست دادن خانواده، 

 زندگے و آرامش بود؟

 

ناباور سرمو تکون دادم و با عجز روے صورت 

 کشیدم. خیسم دست 

قلبم درد میکرد و خسته بود، از این حجم نگرانی،   

 غصه و ناراحتے ها... 



روح و جسمم پر بود از اشڪ و ناراحتے و  

 آرامش... از روحم پرکشیده بود. 

 

 

مهراد دوباره دستشو روے دست یخ زده ام گذاشت  

 که توے سکوت

با چشم هاے خیس سمتش چرخیدم و به چشم   

خیره   وستش داشتمهاے کسے که بے نهایت د

 شدم.

 سرشو پایین انداخت و شرمنده لب زد: 

 

مهراد: گیتا، گذشته اے که بین منو تو بوده رو 

 فراموش کن.  

 اون روزاے تلخ فقط ے سوتفاهم بوده. 

 من اون روزا  

 از دور و برم بے خبر بودم، درست مثل تو. 

 



 

بیا روزاے تلخے که داشتیم و فراموش کن و منو  

 ببخش.... 

 

 

غضم بزرگ تر شد و اروم دستمو از زیر دستش  ب

 بیرون کشیدم و دستشو گرفتم:

 مهراد... من خیلی 

وقته فراموش کردم، همون شبے که از خونت   

 بیرون زدم 

فراموش کردم و بخشیدمت. ولی... ولے تو  

 فراموش نکن که 

چقدر دوست دارم، مثل دیشب، مثل چند دقیقه   

کشیدی،  پیش که روے همه چیز داشتے خط می

 نکش.

 

 



 ببین من نابود شدم، تو داغون ترم نکن.

 

 

هق هقم اوج گرفت که توے چشم هاش حلقه هاے  

 اشڪ نشست و ادامه دادم: 

نمیخوام...نمیخوام تا زمانے که سیاوش توے  

 زندگیمه مزاحمت  

 بشم و با حضورم عذابت بدم.

ولی، ولے تو منتظرم بمون... من به خاطر تو گیر  

 سیاوش 

 افتادم، منتظرم بمون تا برگردم مهراد... 

 

 صداش لرزید و سرشو پایین انداخت: 

 مهراد: من... من  

خیلے تالش کردم که بیام و کمکت کنم... بیام و  

 نجاتت بدم ولی... 

 ولے ... 



 

وسط حرفش پریدم: میدونم... میدونم زندگے من  

 خیلے غمگینه  

 اما مثل... مثل داستانا نیست. 

زندگے من کسے مثل تو رو داشت،  دختر داستان 

 برادری 

 مثل سینارو داشت.  

دختر داستان من همه کس و داشت ولی... ولے  

اون همه کس هیچ وقت تو روزاے دردناکش 

 سرنرسیدن. 

 

 

 صدام از شدت گریه شروع به لرزیدن کرد:

برخالف داستاناے دیگه، دختر زندگے من... توے  

 لحظه های

دردناڪ کسے نیومد دستشو بگیره و کمکش   

 کنه... 



 

 میون گریه لبخند زدم: 

 روزاے سخت  

 و بد من گذشت و 

اتفاق های تلخ رخ داد اما برعکس داستانا کسے   

 نیومد نجاتم بده و قهرمان قصه بشه... 

 

همینجورے گریه میکردم و صداے هق هقم اتاق  

 کارے مهراد و 

پر میکرد که بے هوا سمتم اومد و براے بار سوم   

 محکم بغلم کرد .......... 
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 غرق آرامش و غم، سرگردون بودم... 

ے بار با تمام وجود بهش ابراز عالقه میکردم و 

 ے بار با ناراحتی 

 الیه میکردم. از چیزایے که برام کم گذاشته بود گ  

 

 

با بے قرارے ازش فاصله گرفتم و وارد راهروے  

 شرکت شدم

 مهراد: کجا گیتا؟ صبر کن شایان میرسه. 

 بغض کرده سرے تکون دادم و عقب تر رفتم:  

 دیگه میرم.



میرم فقط... فقط بگو که اون چیزایے که دیشب  

 دیدے و  

 شنیدے رو باور نکردی.... 

 ونه ایمان داری. بگو هنوزم به عالقه اے که بینم 

 

 

توے ے لحظه چشم هاش خیص شد و لبخند تلخے  

 کنج

 لبش نشست ولی.... ولے صدایے ازش نشنیدم. 

نشنیدم که بگه: آره ایمان دارم... نشنیدم که بگه: تا  

 آخر پاے تو میمونم. 

 

 

هیچے جز سکوت بینمون رد و بدل نشد که ناباور  

 خندیدم و سمت 

 در خروجے رفتم، بلند داد زدم:  

 باشه. 



باشه ولی.... ولے یکارے میکنم که دوباره باورم   

 کنی.

 

 سمتش چرخیدم و دوباره خندیدم:

دیگه الزم نیست بعد سیاوش کنارم برگردی...  

 چون...چون دیگه  

وقتے که متوجه اشتباهت بشی، مثل سرے قبل 

 منی

وجود نداره که بخواے پیداش کنے و کنارش  

 باشی. تو دوباره دارے اشتباه میکنے مهراد.

 

سرے قبل با تهمت و بے اعتمادے نابودم کردے و  

 حاال... حاال هم با نامردے و بے رحمی. 

 تو نه تنها از اشتباهاے  

گذشتت در مورد من درس نگرفتی، دارے بدترشو 

 تکرار میکنی. 

 



 

اینارو میگفتم و توے دلم با خودم جنگم میشد، منم  

 ازه ے مهرادبه اند

اشتباه کرده بودم و بین خودم و خودش فاصله   

 انداخته  

بودم و حاال شاید نباید به اون شدت عصبے و  

 طلبکار میبودم. 

 

 

بے توجه بهش اشڪ هامو پاڪ کردم و هنوز 

 کامل از ساختمون  

خارج نشده بودم که صداے بغض دار و عصبیش  

 بلند شد: 

اشے تا  م...مواظب خودت باش، سعے کن اروم ب

 کارے دست منو خودت ندی.

 



بغض درد آور و بزرگے راه گلومو تنگ میکرد و  

 نفسمو  

 میگرفت که ادامه داد:

مواظب خودت باش گیتا، میدونے که چیزے بشه  

 میمیرم. 

 

 

سمتش چرخیدم پوزخندے زدم و از ساختمون  

 خارج شدم.

اجازه دادم براے بار هزارم اشڪ هام شروع به  

 سرعتمو زیاد کردم.چکیدن کنن و  

 بدو بدو سمت  

میدون میرفتم که مازراتے نقره اے رنگے جلوے  

پام ترمز کرد و بالفاصله بعدش شایان از ماشین  

 پیاده شد.  

 

 



به خیالم آخرین بارے که دیده بودمش همون  

 آخرین بارے بود که از 

 خونه ے مهراد بیرون زده بودم.

 با دیدنش خاطرات گذشته یادم میومد. 

 مانے کهز

فهمیدم اونم حسش نسبت بهم عوض شده و اونم   

مثل من خودشو برادر من میبینه و منو خواهر  

 کوچیڪ تر 

خودش، حس عمیق ترے نسبت بهش پیدا کردم و   

 دیگه تفاوتے بین سینا و شایان وجود نداشت. 

 

 

بے مقدمه و دوباره گریم اوج گرفت و چند قدم  

 جلو رفتم که ......... 
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که صداے نگران شایان بلند شد، سمتم پا تند کرد 

 و بازومو گرفت: 

 توے ماشین. بشایان: بارون میاد. عجله کن بریم

 

 

 خودمم حال خرابم و  

هس میکردم هر لحظه باالتر رفتن دماے بدنم، 

 حالم و خراب تر 



میکرد اما به هرحال چند قدم جلورفته رو با  

 حسرت به عقب برگشتم و با گریه لب زدم:

 ن...نه! میخوام...میخوام برم شایان.

 

 

کالفه دستے بین موهاے بارون خرده و خیسش  

 کشید و 

عصبے توے چشم هام که به زمین دوخته   

 بودمشون خیره شد: 

 گیتا! بشین توے ماشین. 

 

که دوباره به ماشین   بغض کرده نگاهش کردم

 اشاره کرد.

این دفعه بے صدا سمت مازراتیش رفتم و در  

 سمت شاگرد و اروم باز کردم.

 

 



توے صندلے نرم و فضاے گرم ماشین غرق حال 

 خرابم میشدم  

 که شایان هم توے ماشین نشست.

چهرش از حالت کالفگے چند لحظه پیش خارج 

 نشده بود. با لبخند زمزمه کرد:

 

 ! تو نمیگیاے نامرد

سال   ۳آدم دلش براے ابجیش تنگ میشه؟ شاید  

 باشه که ندیدمت بے وفا. 

 

 

 دستاے سرد و لرزونمو  

روے پاهام فشار میدادم و از ترکیدن بغض بزرگ  

 گلوم جلوگیرے میکردم که  

 شایان: خوبے گیتا؟ 

اروم خندید و ادامه داد: اوضاع روبه راهه؟ همه  

 چے اوکیه؟ 



 

 

بهش خیره شدم، مثل خودش  سرمو کج کردم و 

 جواب دادم: 

 نه! اصال خوب نیستم شایان.

 نه! هیچے روبه راه نیست.  

اوکے نیست شایان. نه اوکے نیست من هنوزم...  

 هنوزم غرق درد و مشکلم. 

 

 

 غمگین لبخند زد و سمتم خم شد:

پس... پس حاال که اوضاع انقدر داغونه، پایه اے  

 دور از چشم همه....  

 دادن به هیچ مزاحمی، دوتایی...  بدون اطالع

 خواهر برداری، بریم شیطنت؟

 

 بهت زده نگاهش میکردم که ادامه داد:



 دلت براے خاطره

هات تنگ نشده؟ دلت نمیخواد روزهاے خوش   

 گذشتتو توے ذهنت ببینے و مرور کنی؟

 

 

لبام که از شدت بغض میلرزید و زیر دندون کشیدم  

 و سرمو آروم  

 به نشونه ے آره تکون دادم که دوباره ادامه داد:

پس بشین... بزار برسیم به جایے که فقط من باشم،  

 تو باشے و خاطره هاے گذشتت. 

 

 

شایان مدام از روزاے تلخے میگفت که مهراد  

 گشت و روزایے  دنبالم می

بیخبرے از من تلخ گذشت، اما من که توے 

 هرلحظه تبم بیشتر 



شست. و از  میشد و عرق سرد روے صورتم می 

 گرما میسوختم. 

 

 

 اون بارون شدید،   توی 

 بعد از حدودا یڪ ساعت وارد کوچه شدیم، 

 کوچه اے که.... کوچه اے که ..........
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کوچه اے که یادآور یڪ عمر خاطره ے خوب و  

 بد براے من بود... 

خونه ے ویالیے بزرگ و مجللے که بچگے منو  

 ساخته بود و  

خودش منو توے این دنیاے بے رحم رها کرده 

 بود. 

 

 

حاال بعد از مدت ها دوباره مقابل خونه اے  بودم 

 که از روزے 

که ازش بیرون زده بودم، دیگه رنگ آرامش و  

 ایش و ندیده بودم. آس

 خونه ے اروم و بے هیاهوے پنج نفره....

 

خونه اے نفس کشیدن توے اون، برام تبدیل به  

 آرزو و رویا شده بود. 



 

 

بارون هنوز هم قطع نشده بود و هنوزم با عجله و  

 شدت روی

زمین رها میشد که ناباور و بغض کرده سمت   

 شایان که با 

کرد لبخند خاصے خم شده بود و به خونه نگاه می 

 خیره شدم:

 

 خیلے قشنگه! مگه نه گیتا؟

 

 

سعے کردم بغضمو قورت بدم: ا...آره. 

 خیلی...خیلے قشنگه! 

شایان: حاال که همچین خونه ے بزرگے دارید 

 نمیخوای



اتاقتو نشونم بدے و از   نشونم بدیش؟ نمیخواے 

 خاطرات شیرینت برام تعریف کنی؟ 

 

 

این دفعه منم به خونه خیره شدم و بیشتر از قبل  

 بغض کردم:

چ...چرا. خیلے میخوام ن...نشونت بدم ولی...  

 ولے دیگه اون اتاق، اون خونه.... 

 هیچکدوم مال ما نیست! 

 

با این حرفم شایان نگاهش سمتم کشیده شد و  

 نگ تر... لبخندش پرر

شایان: شاید صاحب جدید این خونه بخواد بزاره تو  

 اتاقتو نشونم بدی! 

 شاید بزارن ما چند ساعت اینجا آرامش پیدا کنیم. 

 

 



شاید صاحب این خونه خیلے مهربون باشه. شاید  

 اونم دلش 

بخواد خاطره هاتو بشنوه و پا به پات بخنده و   

 گریه کنه. 

 

 

شڪ با سماجت  سرم پایین افتاد و قطره هاے ا

 شروع به چکیدن روی

گونه هام که از شدت گریه و سرما میسوختن   

 کردن.

 شایان: پس پیاده شو که ازش اجازه بگیریم...  

 

 

پاهاے برهنم و روے زمین خیس میزاشتم و پست  

 سر شایان، پشت 

در خونه وایسادم که کلید و توے در آهنے و   

 بزرگ خونه 



 انداخت و با کلید در و باز کرد. 

 

 

ناباور پشت سرش وارد حیاط میشدم و با صداے 

 بلند زار میزدم

که در خونمون باز شد و.... باز شد و سینا با ے   

 چتر مشکے وارد حیاط باغ مانندمون شد.  

 

 

سرجام  با دیدنش چشمه ے اشکم خشڪ شد و 

 میخکوب شدم... 

توے پاهام مدام خالے میشد و از دیدنش شکه  

 بودم.... اونکه....  

اونکه این خونه رو فروخته بود، فروخته بود یا  

 اینکه..... 

 

 



بدون حرف فقط به نزدیڪ شدنش خیره بودم که  

 با گریه نزدیکم شد،

چتر و به دست شایان داد و با تمام وجود در  

 آغوشم کشید. 

بے حرکت و خشڪ شده توے بغل برادرم بودم و  

 برون هیچ عکس و العملی 

 اشڪ هام روے شونش چکه میکرد.

 

 

دارے قوربونت برم؟ دارے میلرزے سینا: چرا تب

 گیتا! چے شده قشنگ من؟

 

 

 منو که هنوزم توے بهت بودم از خودش فاصله داد

 روبه شایان کرد: 

چشه شایان؟ این چه سر و وضعیه؟ چرا انقدر 

 حالش بده؟



 

 

شایان دستے بین موهاش کشید و اروم زمزمه  

 کرد:

نمیدونم، مثل اینکه سرماخورده بوده... ببرش باال 

 منم یکم دیگه میام.

 

 به کمڪ سینا وارد خونه شدم...

 

 

بعد از چند سال دوباره برگشتن به خونه اے که  

 دار و ندارت،

عزیزانت اونجا بودن اوج خوشبختے بود   

 ولی...ولے نه ت اون  

 موقعیتے که من داشتم... 

دیگه براے برگشتن با وجود سیاوش و اسمے که  

 به عنوان 



 شوهر روے من داشت دیر بود.  

 

 

با عجله من و روے کاناپه جلوے تلویزیون  

 خاموش نشوند و 

اس هاے خیسم  تند تند چند تا پتو روے خودم و لب 

 انداخت. 

 

 با غم ............ 
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 کنارم نشست و سرمو توے سینش گرفت. 

 سینا: االن حالت

 بهتر میشه فدات شم. االن خوب میشی.  

بے هوا ازش فاصله گرفتم دستامو دورش حلقه  

 تمام توان زار زدم.کردم و بعد از بغل کردنش با 

 

 

 بدون هیچ حرفی

عطر برادرم و نفس میکشیدم و گریه میکردم....   

 اونم توے سکوت بین موهاے بارون 

 خورده و خیسم دست 

 میکشید  

و سعے میکرد با حرف زدن آرومم کنه که با  

 همون گریه لب زدم:



 

_ ب...بزار گریه کنم. بزار دل شکستم و اروم کنم  

 سینا. 

 ها بودم... خیلے تنها من خیلے تن

هیچ کس هم نشست که براش گریه کنم و اون فقط  

 گوش بده...  

 هیچ کس نبود تا از دردام براش بگم.

 

 

خیلے تنهایے کشیدم میدونی؟ میدونے وقتے دست  

 سارارو گرفتے  

و من و توے این شهر درندشت ول کردے و  

 رفتی، شکستم؟

  هیچ میدونستے من دختر ضعیفے بودم که با هر

 ے روز از نبودنت خورد شد؟

 

 



 صداے هق هقم توے فضاے خونه پیچید

 

 سرمو آروم روے شونه هاش گذاشتم و زار زدم: 

هیچ کس... هیچ کس نبود که سرمو روے شونه  

 اش بزارم و بهش تکیه کنم. 

 

 

 خندیدم و ادامه دادم... با غم

_ فکر کن دخترے باشے که برادر داشته باشی،  

 یکے مثل مهراد

 و شایان و حامد و داشته باشی. 

فکر کن ے دخترے باشے که دور و برت پر از  

 آدمه آشناست ولی... 

 

 

 ولے تو از درد بے 



کسے و تنهایی، اشڪ ے لحظه هم از چشم هات  

 دور نشه. 

 

 

وقتے سینا منو از خودش فاصله داد و با دستاش  

 صورتم و 

قاب کرد تازه متوجه چشم هاے خیسش شدم و دلم   

 پرکشید 

 براے روزاے خوبے که توے این خونه داشتیم.  

 

 

سینا: دیگه... دیگه نمیزارم اتفاقے بیوفته گیتا.  

 دیگه هیچ وقت 

 تنهات نمیزارم قشنگم. 

تو دیگه براے همیشه منو مثل ے کوه پشت سرت  

 دارے قوربونت برم. 

 



 

دست سیل اشڪ و از توے  تلخ خندیدم و با پشت 

 صورتم کنار زدم.

 _ اما دیگه دیره سینا. حاال همه چے تموم شده... 

 اینجایے که من االن هستم آخر قصمه...  

 

 

 سینا بغض کرده سرشو تکون داد که ادامه دادم:

سیاوش نمیزاره من برگردم کنارتون. نمیزاره 

 رنگ خوشے روببینم پس... 

میرم جایے که  پس من خودمو راحت میکنم و 

 آرامش بهم برسه. 

 

 

میرم ے جایے که از شر سیاوش دور باشم و  

 مهراد هم راحت بشه،

 از این همه بدو بدو کردن و گشتن .......... 
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هنوز نتونسته بودم چشم هام و روے هم بزارم و  

 فکر اینکه باید به  

سیاوش برگردم و دوباره باهاش روبه رو    خونه ے

 بشم مثل خوره ذره ذره از وجودم کم میکرد.

 

 



روے تختم توے اتاق بلند شدم و نشستم و از پنجره 

 ے اتاق به 

 حیاط تاریڪ روبه روشن نگاهے انداختم.  

اروم سمت کمدم رفتم و درشو باز کردم که مثل  

 گذشته  

یدن  ے سرے لباس ازش بیرون ریخت و من با د

لباسا بغض توے گلوم نشست.... اما بے توجه  

 شلوار گلے و کثیفمو  

با یکے از شلوار هاے لے مشکے و هودے بنفش  

 رنگے عوض کردم...

 

 

با اینکه بغضم هر لحظه بزرگ تر و بزرگ تر  

 میشد ولے چرخیدم و 

بعد از مدت ها، براے آخرین بار به اتاقم خیره   

 شدم.

با خودم مطمئن بودم که این آخرین بارے بود که  

 اینجارو میدیدم. 



 

چون بعد از بیرون زدن از اون خونه یا میتونستم  

 از سیاوش 

جدا بشم و به زندگیم برسم... یا هم اینکه به تموم   

 این سختے ها پایان میدادم.

 

 

خوابم بیرون زدم... جلوے در  بے صدا از اتاق

 اتاق مامان و بابا وایسادم 

و از الے در به اتاق خیره شدم که دیدم سینا هم   

 روی

 تخت مامان اینا دراز کشیده. 

اروم الے در اتاق و باز کردم و وارد شدم که  

هنوزم بعد این همه وقت بوے پدر و مادرم توے  

 فضا اتاق پیچیده بود. 

 

 



تاییمون   ۴تخته اے که از با دیدن عکس بزرگ 

 روے دیوار کنار میز 

آرایشے مامان زده شده بودم دیگه مقاومت نکردم  

 و

 اجازه دادم چشم هام خالے شن.   

 

کنار سر سینا خم شدم، اروم و با احتیاط روے  

 سرش بوسه زدم و تا  

به خودش نیومده سریع فاصله گرفتم و با عجله از  

 اتاق بیرون زدم. 

 

 

ط خاڪ گرفته و پر از برگ خشڪ  وقتے به حیا

 شدمون رسیدن 

بدون مرور خاطرات و حتے نگاه کردن به اون  

محیط دلگیر و نفس گیر از خونه بیرون زدم  

 ولی.... 



ولے مرور خاطره نیازے به دیدن حیاط و خونه  

 نداشت. 

 

 

من حتے با یاداورے خنده هاے مامان و بابا، با 

 جیغ جیغ هاے سارا و غر  

هم بغضم ترکید و توے خیابون زار   غر هاے سینا

 زدم. 

 

توے اون تاریکے تقریبا تا ظهِر همون روز طول 

 کشید تا پیاده خودمو  

 به خونه ے سیاوش و پدرش برسونم. 

دوباره تبم باالرفته و سرما توے تنم نشسته بود که  

 زنگ  

عمارتشونو فشار دادم که بعد از چند ثانیه در باز 

 .... شد

 



 

خسته وارد حیاط شدم و در و بستم  بے جون و 

 ......... 
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با قدم هاے آهسته حیاط بزرگ و دور زدم و به  

 در ساختمون رسیدم

که خانوم مسنے که توے عمارت کار میکرد در   

 و باز کرد.



 عه گیتا خانوم؟ بفرمایید داخل بفرمایید...  •

 

 

مو به چهارچوب در گرفتم و با وارد شدنم پونه  دست

 که از پله ها 

سرازیر بود اول خشکش زد و بعد بدو بدو سمتم   

 دوید.  

 پونه: گیتا؟ کجا بودے دختر؟ سیاوش که حرفے 

 نمیزنه ولے از دیشب در به در دنبالته.

 

 

پوزخندے کنج لبم نشست که سعے کردم کنترلش  

 کنم:

 _ ا...االن خونس؟ 

 جواب داد شکه 

 پونه: نه! 

 



سرے تکون دادم و دوباره پرسیدم: عموت چی؟  

 کار واجبے دارما پونه. 

 اروم به 

طبقه ے باال اشاره کرد و لب زد: باالس. توے   

 اتاق کار سیاوشه  

 

 

 با دستاے سرد یخ زدم روے 

از پله ها باال برم که  صورتم کشیدم و خواستم

 دستمو توے هوا گرفت: 

 رنگت پریده ها.خوبے گیتا جونم؟ 

 لبخندے زدم و  

بدون جواب سمت اتاق کار سیاوش که پدرش 

 اونجا بود حرکت کردم. 

 

 



با چند تقه ے کوچیڪ صداے بم آقا نوید توے  

 گوشم پیچید: 

 در و بار کن!

اروم دستگیره ے در و کشیدم و وارد شدم اما  

 برخالف تصورم

بدون اینکه کوچیڪ ترین نگاهے بهم بندازه و   

 ز روے کتاب توے دستش بلند کنه لب زد: سرشو ا

 جایے بودی؟ 

 

توے سکوت سرمو پایین انداختم و بند هاے کاله  

 هودیمو 

 به بازے گرفته بودم که صداش بلند شد: 

 جایے بودی. ولے بے خبر! 

 

کتابشو بست و عینڪ جذابش و روے میز  

 گذاشت: 

 بشین دخترم. بنظر میاد حرفے براے گفتن داری. 



 

 

 هاے لرزونبا قدم 

دور ترین مبل چرمے رو انتخاب کردم و بعد از   

 ساعت

ها نشستم که پاهام از زور خستگے و بیجونے   

 شروع به لرزیدن کرد. 

سرمو پایین انداختم تا هرجاے قصه بغضم گرفت 

مثل همیشه راحت آزادش کنم... آخه من دیگه برام  

 مهم نبود 

کے اشڪ هامو میبینه، کے نمیبینه... آخه من   

 خیلے وقت بود شکسته بودم!

 

 

_ ے دختر شاد و ساده بود که زندگے اروم،مرفع  

 و خوبی

 داشت. خانواده داشت، دوست و رفیق و درس  



 و دانشگاه و ملڪ و امالڪ داشت.  

 

 اول کار بدون مقدمه اشڪ هام چکه کردن...

 

 اشت. ابرو داشت! آرامش و آزادے د

 تمام روزای

دختر  به سادگے و ارومے سپرے میشد، و   

خیلے به پزشکے نزدیڪ بود تا اینکه... تا اینکه  

 رفیق برادرش خاطرخواه این دختر بیچاره شد. 

اما دختر قصه زندگے خیلے اروم و راحتے  

 داشت و نمیخواست  

حاال حاال ها خودشو درگیر خونه و زندگے کنه  

شت با عقاید این دختر ولی... ولے عقاید سرنو

 خیلے فرق داشت! 

 

اونقدر که با هردفعه جواب رد دادن به اون پسر،  

 بذر نفرت و  



کینه رو ناخواسته توے دلش کاشت و زندگے  

 هردوشونو نابود کرد.  

ے مدت گذشته بود و دیگه خبرے از رفت و آمد  

 هاے پسره 

نبود تا اینکه...تا اینکه دختر قصه توے محیط  

دانشگاه با ے دخترے به اسم نوا آشنا  بیرون از 

 شد... 

 

 

نوا مثل تارا، دوست صمیمے دختره، براش عزیز 

 و با ارزش 

بود و حسابے بهش وابسته شده بود... اونقدر که  

مثل چشم هاش به نوا اعتماد پیدا کرده بود و  

 دوستش داشت. 

 

اما یکے از همون روزاے اروم و عادے نوا ے  

 قصمون داد پیشنهاد به دختر 

 



با گریه صورتم و با دستام پوشوندم و ادامه دادم  

 ............ 
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اونم اینکه از دختره خواست تا بره و دوست  

 پسرشو امتحان کنه. 

 



با دست هاے سردم صورت خیسم و پاڪ کردم و  

 ادامه دادم:

ه اصال پسر خوبے هست؟  امتحان کنه و ببین

 پسرے هست 

 که نوا بتونه بهش تکیه کنه یا نه؟ 

 اما...اما از شانس بد دختره، نقشه ے نوا نگرفت 

 و پسره ناخواسته دلباخته ے دختره شد.

 

 

 لبخند تلخے زدم و ادامه دادم:

وقتے دختره دید پسر بیچاره گرفتارش شده مدام 

 زیر گوش

 نوا زمزمه میکرد که دیگه ادامه ندن و هردوشون  

دست از سر پسره بردارن اما نوا قبول نکرد و از   

دختره خواست حاال که دوست پسرش انقدر نامرد 

 بوده بره 

 و اموال  



پسره رو با گول زدنش براے نوا از دستش  

 دربیاره و به گل بشونتش. 

 

 

 نگاهم سمت پدر  

زوم شده بود کشیده  سیاوش که با دقت روے حرفام 

 شد... 

 سرمو سمت شونه هام خم کردم و با گریه لب زدم:

دختره چه میدونست؟ چه  میدونست که براش چه  

 نقشه اے کشیدن؟

چه میدونست زندگیش داره نابود میشه؟؟؟  

 مگه...مگه میدونست که..... 

 

 

با دلے پر تمام داستان دختره رو براش تعریف  

 کردم تا به قسمت 

 ان رسیدم و اون با شنیدن اسم پسرش آخر داست 



سیاوش سرخ شده بود و از قسمت دوبے به بعد   

 میشد عصبانیت و از توے چشم هاش خوند. 

 

 

 سعے کردم از هق هقم کم کنم:

حاال... حاال میخوام برم. من از تمام روزاے 

 سخت زندگیم 

 گذر کردم و رد شدم تا به عشق و خانوادم برسم.  

اما...اما شما مثل ے بالیے آسمونے جدید روے  

 سرم اوار شدید 

و با ے خواسته ے غیر منطقیتون زندگیم و   

 دوباره به آتیش کشیدن. 

 

 

اما دیگه همه چے اتفاق افتاده و آبے که ریخته  

 شده، ریخته شده. 



میخوام،نه کسے براے دوست  منم دیگه نه خانواه 

 داشتن. 

 فقط ازتون میخوام ولم کنید برم. 

 

 با عجز و گریه و  

صدایے نامفهوم نالیدم: به خدایے که میپرستید ذره 

 ذره نابود میشم، هرروز و هرشب.

 

 

صداے نفس سخت وعصبے آقا نوید توے اتاق  

 پیچید: 

 اما سیاوش... 

 وسط حرفش پریدم و تکمیل کردم:

با اون خوشبخت تره... به خدا خوشبخت    با سلنا...

 تره.

 

 



 بعد از چند 

 دقیقه سکوت لب زد:  

آزمایش میدی، اگر بچه اے در کار نبود میتونے  

 بری. 

 

مثل برق گرفته چشمه ے اشکم خشڪ شد و  

 سرمو باالگرفتم... 

نمیدونم چرا نگرانے توے دلم ریخته شد که  

 پرسیدم: 

 اگر...اگر باشه.... 

 

 

میارے بعد میرے دنبال زندگیت  نوید: به دنیا

 ............ 
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دو هفته شده بود که دوباره برگشته بودم خونه ے  

 سیاوش،  

با این تفاوت که همون هفته ے اول سیاوش دست  

 سلنارو  

 هم گرفت و برد عقدش کرد. 

چون دیگه مخالفتے از جانب آقا نوید نبود و  

رفت کاراے طالق ماهم تند تند پیش می

 ولی...ولے  



هرچے به آخرش نزدیڪ تر میشدیم استرس و  

 نگرانے من بیشتر میشد. 

 

 

حاال بماند که چه جنگ و دعوا و کتڪ کارے سر  

 اینکه به پدرش 

 توضیح دادم چه اتفاقے افتاده، داشتیم.  

 از طرفے هم

سینا و مهراد بے خبر بودم و این خودش...   از 

 تونست بزرگترین عذاب باشه. خودش می

 

 

نگران و عصبے کنار پنجره روے تخت نشسته  

 بودم، چشم هام  

بسته و پتو رو روے خودم کشیده بودم که در بدون  

 هیچ صدایے باز شد. 

 سیاوش: هنوز حاضر نشدی؟ بلند شو بریم. 



 امروز دیگه 

وشن میشه! هردو به خواستمون  تکلیف همه چیز ر

 میرسیم. 

 

 

 عصبے و شکه  

شده پتو رو کنار زدم، اروم از روے تخت بلند  

 شدم و اخم کردم، با نیش خند روبه روش وایسادم: 

 به خواستمون میرسیم؟ هردومون؟؟؟ 

 

 سرمو تکون دادم  

 و هیستریڪ خندیدم: 

 بنظرتو من دارم به خواستم میرسم؟  

یا فکر میکنے از بالیے که داره سرم میاد خیلے  

 خوشحالم؟

با خودت چے فکر کردے که همچین حرفے 

 زدی؟



 

 

فقط و فقط توے سکوت چند ثانیه اے توے چشم  

 هام خیره 

شد و وقتے داشت از اتاق بیرون میزد اروم لب  

 زد:

 باش! منتظریم سیاوش: تا ے ربع دیگه پایین 

 

 

 چند ثانیه ای کالفه 

به اتاق نگاه کردم و بعد سمت کمدی که انگار   

 مال من بود راه افتادم،

اما اخرهم از تمام لباس های مارک و خوشگل  

توی کمد گذشتم و همون هودی و شلواری که از  

 خونه آورده 

 بودم بی حوصله تنم کردم و سریع از اتاق خارج  

 ورودی رفتم.   شدم و سمت حیاط و در



 

نه تنها کارم ی ربع طول نکشیده بود، بلکه بعد از 

 چند دقیقه کوتاه توی

 حیاط بودم و همین باعث شده بود تا سیاوش  

 با تعجب و خیره خیره به ظاهر اشفتم نگاه کنه. 

 

 بی توجه بهش در  

عقب ماشین و باز کردم و نشستم که در کمال  

 تعجب 

 دن. پدرش و سلنا هم توی ماشین بو 

 

 

توی سکوت مطلق،بعد از نیم ساعت جلوی  

 آزمایشگاه رسیدیم 

که ضربان قلبم اوج گرفت و حالم دگرگون شد...  

 اما،



اما مثل قبل استرس نداشتم... طوری که انگار  

 همه چیز از نظر  

 بی تفاوت و بی اهمیت بود. 

 

 

وقتی سیاوش از ماشین پیاده شد، اهمیتی ندادم و  

 پیاده نشدم، 

تنها سرم و به شیشه ی ماشین تکیه دادم و سعی  

 کردم

دور از خودشیرینی های سلنا برای بابای سیاوش،  

 برای

 چند دقیقه هم که شده چشم هام و ببندم ............  
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 با صداے باز 

شدن در ماشین هول شده پریدم و چشم هامو باز  

 کردم و با صدایے گرفته پرسیدم: 

 چے شد؟  

 

 سیاوش کالفه سرے  

تکون داد و و برگه ے آزمایش و جلوے آیینه  

 ماشین پرت کرد

که سلنا متعجب و عصبے به جلو خم شد و برگه   

 رو

 از روے داشبورد کشید:  

 سلنا: چرا صدات در نمیاد سیا؟ 



 

 

 انقدر حالم بهم ریخته بود 

که چیزے از توے برگه ے سلنا نمیدیدم ولے    

 لحن اروم 

سیاوش باعث شد نفس عمیقے بکشم و سرجام   

 برگردم.

 سیاوش: نه! بچه اے در کار نیست خداروشکر. 

 

 

 پدرش زیر لب زمزمه کرد: خب پس! خداروشکر.

 

 سلنا با ے حرکت 

عقب برگشت و خودشو با خنده پرت کرد روے  

 صندلے و تکیه زد: 

 عالیه.

 



اما من فقط خیالم راحت شده بود... شایدم نشده  

 بود. 

درکے از موقعیتم نداشتم و خودمم نمیدونستم دقیقا  

 هدفم چیه؟ نمیدونستم میخوام پیش 

 مهراد برگردم.... یا برم سراغ سینا و سارا.  

 نستم انقدر خستم نمیدو

که از همه سیرم، یا به پشتیبانیشون نیاز دارم و   

 نمیتونم ازشون دور بمونم. 

 

 

 هنوز که هنوز بود  

هیچے نمیدونستم و بے حس ترین روزهاے  

 عمرمو سپرے میکردم 

که به مقصد آخر رسیدیم. محضرے بود که پدر   

 سیاوش 

کارارو کرده بود تا بدون دردسر و مشکل  

 خاصے سریع تر این ماجرارو جمع و جور کنیم. 



 

 

 سیاوش و پدرش

زودتر از ما با برگه وارد شدم و بعد با سلنا از   

 ماشین پیاده شدیم. 

بے توجه به اون دختره ے خودخواه جلو جلو  

 وارد محضر

شدم که دیدم سیاوش امضا خودشو کرده و عقب   

 منتظر من وایساده. 

 

 

 منم بدون حرف با  

دستهاے یخ زده خودکار و توے دستم گرفتم و  

بدون خوندن چیزے ے امضا زدم و سمت در 

خروجے چرخیدم که پدر سیاوش نزدیکم شد و  

 آستین هودیمو گرفت: 



تا قبل از اینکه بدونم خانواده اے در کار دارے  

 میخواستم بعد  

از به دنیا اومدن بچتون و طالق تو، برات ے  

 خونه اے بخرم و جور 

 کنم   

که تو هم به زندگیت برسے و اما...اما حاال  

 همچین کارے نمیکنم. 

 

 

فهمیدم که سیاوش چیزے براے مهریه تعیین  

 نکرده، پس یکم پول

توے این کارت ریختم میتونے به جاے مهریت   

 قبول کنی. 

که توے دستش بود نگاهے انداختم و   به کارتے

 ناخواسته پوزخندے کنج لبم جا خشڪ کرد:

 الزم نیست!  



همینکه از دست پسرتون نجات پیدا کردم و از این  

 همه بدبختے راها شدم کافیه، هرچند... بدبختی 

 هاے من تازه داره شروع میشه.  

 

 

 دیگه منتظر حرف 

ر  اضافه اے نموندم و از پله هاے محضر سرازی 

شدم که صداے سیاوش توے راه پله پیچید.. اما  

 بازم بی

توجه به خیابون رسیدم که مثل پدرش دستم و   

 گرفت و نگهم داشت. 

 نفس نفس زد:

 هوف. کجا با این عجله اخه؟ 

 

چپ چپ نگاهش کردم و محکم وپر حرص دستمو  

 از توے  

 دستش بیرون کشیدم: 



شما من معذرت میخوام. نمیدونستم این چیزا به 

 مربوط میشه. 

 

چند ثانیه کوتاه به زمین خیره شد و بعد بدون اینکه  

 نگاهش

 و باال بیاره زمزمه کرد: 

خ...خواستم ازت تشکر کنم... تشکر کنم که باعث 

 شدی

 خانوادم با سلنا موافقت کنن.  

 

 

 با همون پوزخند نگاهش میکردم که ادامه داد:

 ردم.ع...عذر میخوام اگر اینهمه در حقت ظلم ک

 ببخشید اگر روزاے تلخ جدیدے براے ساختم. 

 

 

 دو قدم بینمون پر کروم و با بغض نالیدم: 



 تو...تو اصال میدونی 

با من چه کردی؟ دو سال تموووووم! دو سال پیش   

 میتونستم 

با برادر و خواهرم از دوبے به تهران برگردم و   

 زندگے کنم، با ارامش، با راحتی. 

 ولے تو....تو  

دی؟ تو همه ے زندگے منو از من  چیکار کر

 گرفتی، درست مثل پارسا.

 

 

اروم و تلخ خندیدم و ادامه دادم: حاال با ببخشید  

 گفتن  

و اشتباه کردم گفتن چیزے به عقب نمیگرده و  

درست نمیشه چون...چون این زندگے منه که از  

 دستم رفته نه تو! ...............
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 سرشو بلند کرد و اروم لب زد:

آخه...آخه من هیچ وقت فکر نمیکردم که خانوادم  

 سلنارو 

قبول کنن ولے تو... تو ے کارے کردے که قبول  

 کردن. من فکر نمیکردم که....

 

 

 وسط حرفش پریدم و لبخند زدم: 



 میدونی؟ همه ے  

رت و پرتشون منو  اطرافیانم با توهم و فکراے چ

 بدبخت کردن. تو هم روش. 

 سرمو پایین

 انداختم و بغض کرده ادامه دادم: 

دیگه اشکال نداره، مهم نیست هرچے به سرم  

 اومد.... 

 براے شما دوتا هم... 

 

به سختے جملم و ادامه دادمش: هم... آرزوے  

 خوشبختے میکنم. 

 

 

 سیاوش چند لحظه 

بود که دیگه  اے با لبخند غمگینے بهم خیره شده  

موندن و جایز ندونستم، پشتم و بهش کردم و  

 شروع 



 به راه رفتن کردم که بعد از  

چند دقیقه دیگه از سیاوش و خانوادش خیلے دور  

 شده بودم.

 

 

با اینکه احساس سبکے و راحتے داشتم و دلم  

 خواست به اندازه  می

ے تمام این روزا و ساال استراحت کنم ولی...  

 ولے مدام 

یچیزے منو سمت مهراد میکشوند تا برسم بهش و   

 خبر و بدم بهش. 

اینکه باالخره تمام شد هرچے روزا و ساعتاے  

 دلگیر بود تموم شد اما... 

 اما ای 

توے اون ساعت و ثانیه از جلوے  کاش اون روز  

 شدم.   شرکتش رد نمی

 



 

با قدم هاے اروم و لرزون از کنار پیاده رو رد 

 میشدم و تقریبا دو 

ساعتے بود که بدون وقفه سمت شرکت مهراد   

 میرفتم 

رسیدم ولے تشنگے امانمو بریده  و دیگه داشتم می

 بود و دیگه نمیتونستم راه برم. 

 

 

 دستے توے جیب 

 بنفشم کردم و تنها داراییم که پنج تومنی  هودے 

کهنه بود و توے دستم گرفتم، سرم و بلند کردم و   

توے خیابون دنبال ے سوپرمارکت یا ے مغازه  

 اے چیزے میگشتم

که چشمم فقط به ے کافه ے شیڪ و خوشگل   

 خورده بود. 

 



با دیدنش یادم افتاد... همون کافه ے جلوے شرکت  

 مهراد که 

 گاها اونجا دعوتم میکرد ............  اون موقع ها
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 خسته تر از همیشه 

در شیشه اے کافه رو هل دادم و بے توجه به   

 اطرافم وارد شدم. 



ے راست جلوے سندوق کافه رفتم و اب معدنے  

 رو گرفتم... 

 

 

 وقتے دختره رفت

تا آب و از یخچال ته سالن بیاره، چشم هام توے   

 سالن چرخید که..... 

 باورم نمیشه! 

 چیزے که به چشم دیدم باور کردنے نیست! 

 

 مگه میشه؟  

 چجورے تونست که.... 

 

 

 تونست همه چیزمگه میشد منو یادش بره؟ مگه می

 و فراموش کرده باشه؟  



 گذشت؟ مگه میشد انقدر ساده از کنار همه چیز 

 

 ذهنم هیچ سوال  

اضافه اے نمیپرسید و فقط و فقط شکه به تصویر  

 روبه روش خیره بود. 

 

 

 دلم شکسته بود، 

تن و ذهنم خسته بود... غم و ناراحتے بعد از این  

 همه مدت

 خستم کرده بود... بریده بودم. 

از خودم از آدم مقابلم... از همه ے آدم هاے عزیز  

 بودم.زندگیم زده شده 

 

 دلم میخواست برم 

خواست بدونم  جلو و باهاش حرف بزنم، دلم می 

 چرا 



 همچین کارے میکنه و کرده؟

 دلم میخواست بدونم چطورے دلش اومده؟

 چجورے  

 تونسته واقعا منو زیر پا بزاره؟ 

 

 

 اصال مگه ممکن بود؟ نه... ممکن نبود. 

 

 خانوم؟ خانوم بفرمایید.  •

 خااانوم؟ 

 

 ویبا صداے زنه از ت

بهت و شڪ در اومد و با سردرگمے پول و   

 روے میز

گذاشتم و با تمام سرعت نداشتم از اونجا بیرون   

 زدم. 



 

 

 

 انقدر قلبم آتیش  

گرفته بود که حتے نمیخواستم منو ببینه و بیاد 

 توضیح بده. 

 حتے نمیخواستم دیگه برگردم...

 و باز هم 

کرده اشتباه، اشتباه و اشتباه بود که زندگیمو سیاه  

 بود 

 

 از کافه بیرون زدم ولی... ولے جایے نرفتم. 

 مگه میتونستم برم؟

اخه این همه مدت براے کے دویده بودم؟ براے  

 رسیدن به کی؟ 

من کے رو بخشیده بودم؟ چرا فکر میکردم با  

 گذشتش فرق کرده و میتونم دوسش داشته باشم؟ 



 چرا فکر کردم اونم عاشقم شده؟؟ 

 

 

 جلوے کافه از اون  

طرف خیابون نگاهشون میکردم و اشڪ میریختم  

 تا اینکه اونا هم از کافه بیرون زدن و درست طبق 

تصورم سوار ے ماشین از جلوے چشم هاے   

 منتظر و خیسم رد شدن.

 

تا خونمون از ته دل زار زدم و گریه کردم... اما  

 مثل همیشه نبود. 

لبم حسابے  این بار دردناڪ تر بود، این بار ق

 آتیش کشیده شده بود... 

این بار تیر آخر هم زده بودن و من درست مثل ے  

 جنازه داشتم از بین میرفتم. 

 

 تعجبے هم نداشت 



اگر توے مدت چند روز کارم به دکتر و تباهے   

 نکشه. 

 

 •••••••• 

 

 _ بده سینا! خواهش میکنم بده.

 

 نگران بهم خیره بود. 

قوربونت برم؟ کجا  سینا: آخه کجا میخواے برے 

رفته بودے گیتا؟ چرا هے همه رو جون به لب  

 میکنی؟

چرا ے جا بند نمیشے خواهر من؟ چرا انقدر بے  

 قرارے گیتا؟ نمیخواے بگے چے شده؟

 

 

بغض کرده و با تمام توانم روے میز تحریرم 

 کوبیدم: 



بالیے سر ماشینت نمیارم سینااااااا. بخدا، بخدا اگر  

 ندی

راحت  ے بالیے سر خودم میارم تا دیگه همتون 

 باشید.  

 

 

ناباور خواست چند قدم جلو بیاد که بغضم ترکید،  

 پامو روی

 زمین کوبیدم و جیغ زدم: سوئیچ، سوئیچ سیناااااا.  

 

سینا شکه شده سوئیچ و روے تخت گذاشت که با  

 عجله از روی

تخت چنگش زدم و با کنار زدن سینا از پله ها  

 ر شدمسرازی

 که سینا هم پشت سرم راه افتاد. 

 

 



 تقریبا داشتم پله هارو 

رسیدم که در  تموم میکردم و به سالن پذیرایے می 

 اتاقی

که براے سارا بود باز شد و اون از اتاق با چهره   

 ی 

 خواب الو و آشفته بیرون زد. 

 

 چند ثانیه اے شکه 

 کرد که یهو سمتم دوید و با تمامشده بهم نگاه می 

 توانش 

در آغوشم کشید و صداے گریه هاے مظلومش   

 توے خونه پیچید ............. 
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 سعے کردم بغضمو قورت بدم...

کم که نبود... چند سال بود که از دیدن همه ے  

 زندگیم محروم شده بودم... 

دورے از کسے که  مگه کم بود این همه وقت 

 حاضر بودی

 براے ے لبخندش کل زندگیتو بدے بره.  

 

 

آسون نبود براے خوشحالیش جنگیدن، اصال  

راحت نبود تحمل کردن روزایے که میدونستم  

 توے خطره... 



آره خیلے سخت گذشت تمام روزایے که باید  

 خودمو توے  

داشتم تا صدمه اے به عزیزترینم  عذاب نگه می

 نرسه. 

 

قوے و با اراده اے نبودم. دخترے نبودم  من دختر 

 که بجنگه 

و کم نیاره... یا دخترے که مثل ے مرد جلوے   

 تمام مشکالتش وایسه  

 و کمر شونو بشکنه... 

من دخترے بودم که خودم با اتفاق افتادن هریڪ  

 از 

 مشکالت زندگیم خورد شدم و کمر خودم شکست. 

 

 

 دختر ضعیفے بودم  



هام بیشتر خمیده و   که توے هر لحظه از سختے 

 ضعیف شدم. 

 سارا هم درست مثل من بود... شاید هم بدتر.

 سارا هم حاال  

 ساله بود اما متفاوت.  ۲۲ے دختر 

 

 

اونم دخترے بود که همیشه به طرفدارے ا پشتوانه  

 بودن سینا و 

 بابا نیاز داشت و چقدر خوشحال بودم که حداقل  

 اون، مثل من طعم تنهایے رو نچشید.  

 

ساله اے بود که   ۱۷سارا هنوزم مثل همون دختر 

 آخرین بار دیدم.

 همونقدر مظلوم و شکننده. 

 

 



 محکم تر از قبل منو 

به خودش فشرد و گریه کرد  که اروم روے   

 سرش دست

 کشیدم و راه بغضمو باز کردم. 

 با لبخند سعے کردم هواسشو پرت کنم: 

 _ چرا بزرگ نمیشے تو پس؟ میخواے تا همیشه 

 همینجورے خاله ریزه بمونی؟ 

 

 

نچ نچ. یعنے من نبودم این سینا چے به تو میداده  

 که کوچولو موندی؟ 

 

 

د تر شد و با همون گریه جواب  صداے گریش بلن

 داد:

 دلم....دلم برات تنگ شده گیتاااا.

 من تورو میخوام، من ابجیمو میخوام گیتا. 



من این خونه رو با تو، با سینا و مامان بابا  

 میخوام. 

 

 

من روزاے گذشته رو میخوام گیتا... من خواهرمو  

 میخوام ............ 
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از خودم فاصلش دادم اشڪ هامو پس زدم و  

 صورتشو قاب کردم: 

 منکه اینجام... دارم میبینمت خوشگلم. 

 

 با گریه سرشو تکون تکون داد و لب زد:

نه! تو دیگه گیتا نیستی. تو ابجے شاد و لجباز من  

 نیستی. 

سرشو کج کرد و زار زد: آخه خیلے الغر شدی.  

 ...آخه  آ

صورتت زرد شده، دور چشات کبوده و خودشون  

 قرمزن.

 

 آخه از چشمات معلومه که همش دارن میبارن.

 

 

 دوباره دستاشو دور گردنم انداخت و زیر گریه زد: 



 گیتا من خواهر شاد خودمو میخوام. 

 

 

دوباره کنار کشیدمش و با لبخند دردناکے ادامه  

 دادم:

 اال همینجا بمون اشتباه میکنے قشنگم... حاال، ح

تا وقتے برگردم و دوباره مثل قبل پیش هم باشیم،  

 منتظرم بمون تا بیام و دوباره کنار هم بخندیم. 

 

 •••••••• 

 

 

شیشه هاے ماشین و تا ته پایین دادم و سرعت  

 ماشین و بیشتر کردم

 که باد به عجله توی 

صورتم میکوبید و قطره هاے اشکے پاڪ   

 میکرد.



 

 با هزار تا بدبختے  

سینارو راضے کردم تا ماشینشو بده، بزاره برم و 

 دنبالم نیاد. 

از اون طرف با گریه زارے هاے سارا و هزار تا 

 سختے از  

خونه بیرون زده بودم و حاال حسابے داشتم تخلیه  

 میشدم. 

 

 

ے جاده رها انگار هر ے جیغ از ته دلے که تو

 میکردم ے روز 

سخت از زندگیم و میزاشتم و به مسیر ادامه  

 میدادم.

تورے حس آزادے و سبکے داشتم که انگار 

 گذشته ے تلخمو  

 جا میزاشتم و میرفتم، میرفتم تا از نو شروع کنم. 



 

 

 با مهراد یا بدون اون؟

نمیدونستم چیزے که دیده بودم واقعیت داشت یا 

 نه؟

حرفایے که اون شب بهم زده بود و    نمیدونستم باید

 جدے میگرفتم یا نه ولی... 

ولے صداے خنده هاشون توے کافه مدام توے  

 سرم اکو میشد. 

 

اونکه از نوا متنفر بود، چطورے روبه روش  

 نشسته بود و میخندید؟ 

 چطورے دلش اومد همچین کارے کنه؟

 چطور 

 تونسته بود منو انقدر راحت کنار بزاره؟ 

 

 



البه الے گریه هام چشم هاے خیس و تارم یه  

 ساعت ماشین خورد، 

و نیم صبح خیلے دیر بود ولی... من دیگه   ۳ 

 ترسی

 از تنهایے و شب نداشتم.  

 

 ساعتے میشد  ۴

که راه افتاده بودم و توے این مدت حتے یکبار   

 هم به زنگ های

پے در پے مبایلے که سینا بهم داده بود تا ازم با   

خبر باشه جواب نداده بودم و ماشین و نگه نداشته  

 بودم.

 

 

بهش گفته بودم تا چند روز دنبالم نیاد و بزاره تنها  

 باشم.

 



توے کوچه اے که ویالمون اونجا قرار داشت  

 شدم...  

با اینکه از ماجرا خبر داشتم ولی...بازم دلم از  

 سینا گرفته بود 

که بهم گفته بود همه اینارو فروخته و من   

 چقدر...چقدر آوارگے کشیدم.

 

 

ریموت در و زدم و وارد پارکینگ ویالے حیاط  

 دار و بزرگ شدم .......... 
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باد سرد مابین شاخه هاے خشڪ شده و بدون  

 برگ درختاے توی

پیچید و همین یکم از رطوبت هوا کم  حیاط می 

 میکرد.

 

این ویال، این حیاط... تمامش برام خاطره بود و  

 چقدر تلخ بود، مرور خاطرات شیرین گذشته... 

 من طورے درگیر گذشتم و روزاے رفته شده بودم  

 که انگار تمامم اونجا جا مونده بود...

 

 

کلید و توے در انداختم و در و باز کردم ولی...  

 ولے هیچ  



وسیله اے توے خونه نبود و ویال خالے خالے  

 بود. 

شکه وارد ویال شدم، پله هارو باال رفتم و دونه  

لی... ولے بازم دونه در هاے اتاقارو باز کردم و

 هیچ وسیله اے پیدا نکردم.

 

 

یادمه آخرین بارے که بابا مارو اینجا آورد اینجا  

 پر از وسیله ے  

 خونه بود و این یعنی... این وضعیت کار سینا بود. 

 پس چرا چیزے نگفت؟ 

قطعا باید بهم خبر میداد که اینجا خالیه ولے  

 حرفے نزد.

 

 

خه من گوشام  شاید هم زده و من نشنیدم، اخه...آ

 فقط 



 خواست اجازه دادن و بشنوه نه چیز دیگه!می 

 

یکه خورده کنار شومینه ے خاموش روے زمین  

 نشستم و شومیز  

نازڪ چهارخونمو دور خودم پیچیدم ولی...  

 هرچقدر  

 میگذشت سرد تر و سرد تر میشد 

 

 

 هنوز هوا روشن 

نشده بود که با عجله از روے زمین بلند شدم و   

 سراغ اشپزخونه رفتم. 

اصال تحمل سرمارو اونم توے این وضعیت نداشتم  

 و

 باید هرطور که میشد شومینه رو روشن میکردم.  

 

 



تند تند در کابینت هاے چوبے رو باز بسته کردم و  

 توشون  

گشتم ولے هیچے براے روشن کردنش پیدا  

 نکردم. 

 

 چند دقیقه توے  کالفه 

آشپزخونه قدم زدم... تا اینکه با عجله روے زمین  

 نشستم و زیر کابینت هارو نگاهے انداختم. 

با دیدن اون بسته کبریت دستمو زیر کابینت بردم 

 و چنگش زدم.

 

 

بدو بدو از اشپزخونه بیرون زدم و سمت شومینه  

 رفتم...

 

 



چند بارے تالش کردم تا روشنش کنم اما یهو  

 پرید   شعلش

و من نتونستم دستمو زودتر عقب بکشم و همه  

 دستمو سوزوند و خودش هم خاموش شد...  

با عجز به کف دستهام که سوخته بود و متورم شده  

بود نگاه میکردم ولے انقدر سوزششون زیاد شه  

 که

اشڪ توے چشم هام نشست و با عجله سمت   

 سرویس رفتم. 

 

 

با گریه شیر آب سرد و باز کردم و دستامو  

 زیرشون گرفتم 

که سوزش شدیدش باعث شد جیغ کل ویالرو   

 برداره.

 

 



تنم داشت از سرما و سوزش دستهام که حاال خون  

 کفشون 

جمع شده بود میلرزید و چشم هام خیس خیس شده   

 بود... 

چرا هیج جایے نبود که بهش پناه ببرم و  چرا؟ 

 آرومم کنه؟ 

چرا هیچ جایے وجود نداشت که قبل آتیش گرفتم و  

خنڪ کنه؟؟؟ پس چرا تموم نمیشد این همه  

 سختی؟ 

 

 

خسته از همه... از هر چیز و هر کس، از  

 سرویس بیرون 

زدم، با آرنج اشک هامو پاک کردم و با هزار تا   

 بدبختی  

 ومینه چنگ زدم.کبریت و از کنار ش

 سوختن... 



 

 من خیلی  

وقت بود سوخته بودم... خورد شده بودم و از بین  

 رفته بودم، پس حاال چرا باید مقاومت میکردم؟

حاال که دیگه مهرادی هم نیست که بخوام نگرانش  

 باشم.

 

 

 هق هقم اوج گرفت... 

 

حاال که اون حالش با وجود نبود من خوبه، چرا  

 تمومش نکنم؟ 

 

 تهام خون دس

تا روی استینم اومده بود و دردش داشت وجودمو   

 پر میکرد با این حال وارد حیاط شدم،

 دبه ی بنزین و با گریه و سختی از ماشین خارج  



 کردم و روی زمین ریختم.  

 

 

 با درد روی زمین،

روی بنزین ها نشستم و دستهای سوختم و با لج   

روی برگ ها و تیکه های خشک شده ی چوب  

 ویهای ر

 زمین فشار دادم و از ته دل جیغ کشیدم...  

 

 _ ماماااااااااااااان ...... 
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 ۷۲#پارت_

 دوم_درد_تنهایے  #فصل

 

 

 

 صداے گریه هام کل ویالرو برداشته بود. 

 اشتباه میکردم!

من هنوزم از تنهایے متنفر بودم... هنوزم تحمل  

 تنها بودن و نداشتم. 

 

 نه تحمل تنهایی، نه شجاعت سوختن. 

 

 

 هیچ کدوم و نداشتم. 

 



انقدر گریه کردم و با تمام وجود غصه خوردم که  

 کمکم نفس کشیدن برام 

سخت میشد، چشم هام سیاهے میرفت و اطراف   

 برام تار و تار تر میشد. 

   انقدر این

وضع ادامه پیدا کرد که چشم هام اروم و راحت  

 روے هم

افتادن اما هنوز هوشیار بودم و مدام سعی میکردم  

 چشم هامو باز کنم ..... 

 

 •••••• 

 

 

 مهراد:

 

 وقتے نوارو به خونش



رسوندم سردرگم خیابون هارو باال و پایین   

 میکردم!

بازم دلم گرفته بود... تنگ شده بود و مقصر کی 

 بود؟

منکه با لج و غرور پسش زدم؟ یا گیتا که بدون  

 فکر تنهام گذاشت و اجازه داد سیاوش هرکاری

 که میخواد انجام بده؟ 

 

 

 با صدای زنگ  

مبایلم از فکر بیرون رفتم، به سختی مبایل و از  

 توی جیب کتم از روی صندلی عقب چنگ زدم:

 بله شایان؟ 

 شایان: قرار داد و امضا کردی؟

 حساب من پول واریز کردنا!به 

 

 اروم چشم هامو باز و بسته کردم:



آره امضا کردم، خداروشکر بخیرگذشت و توافق  

 کردن.

 پول سهامشون بود که واریز شد.

 

 

شایان اهایی گفت و ادامه داد: پس چرا به حساب  

 مشترک شرکت نریختن؟ 

 _ نمیدونم! 

 خودم اینطوری خواستم.  

 

 ••••••• 

 

 عمه! بیرون صبحانه خوردم._ زیاده 

 

 عمه الهه بی توجه 

به من دوتا تخم مرغ دیگه به قابلمه ی پر از آب   

 اضافه



 کرد و زیر لب غر زد: 

 دو تا پاره استخون شده، اون وقت میگه زیاده.

 

 

 کالفه سرمو روی میز گذاشتم و چشم هامو بستم... 

شاید تظاهر به بی تفاوتی میکردم ولی... ولی  

هر ثانیه  هرجایی که میرفتم با خودم  هرلحظه، 

 گیتارو 

 میدیدم و این بیشتر از هرچیزی آزارم میداد.  

 

 

بدون اینکه سرمو کامل بلند کنم به صندلی میز  

 ناهارخوری

روبه روم نگاهی انداختم... یاد روزای ناآرامی   

 افتادم

 که باهم داشتیم.  

 بخشیدتم... مگه نه؟ 



 

 

 نشستم: دستی به صورتم کشیدم و صاف 

 سارا کی رفت؟

الهه: چند ساعت پیش برادرش اومد دنبالش. مثل  

 اینکه  

رفتن خونشون، مگه نگفته بودی برادرشان  

 شیرازه؟

 

 سری تکون دادم: اهوم. به من اینطوری گفته بود 

 به چشم های پر سوال عمه الهه نگاهی انداختم و 

ادامه دادم: دلیلش رو هم نمیدونم، شاید   

 یتا االن بفهمه اینجاست. خواسته گ نمی

 

 

عمه نون و سبزی رو روی میز گذاشت و شونه  

 ای باال انداخت:  



 به هرحال رفتن سر خونه زندگی خودشون. 

یهویی بدجوری راه تنفسم تنگ شد و اشک تا پشت  

 پلکم

 دوید و من با چند نفس عمیق پسش زدم.  

 

 

 الهه: خوبی پسرم؟ چرا رنگت پریده؟

 با لبخند بلند  

 شدم و لیوان آبی پر کردم:

خوبم دورت بگردم.  فقط یکم سرم درد میکنه 

 میرم بخوابم. 

 الهه: ولی غذات.... 

 _ برمیگردم ........... 
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 ۷۳#پارت_

 دوم_درد_تنهایی  #فصل

 

 

 

با همون سردرد شدید چشم هامو بستم و به خواب  

 رفتم...

 

نوارو از زندان بیرون کشیدم و راهیش  حاال که 

کردم تا بره و برگرده پیش مادربزرگش احساس 

 بهتری داشتم... 

احساس بهتری داشتم چون دیگه وقتی گیتا 

 گشت برمی

 کسی نبود که باوجودش، آزارش بده. 

 



 

 با صدای زنگ مبایل

به سختی بین پلک هامو باز کردم و گیج خواب   

 روی تخت نشستم. 

 همونطوری نشسته داشتم دوباره به خواب میرفتم 

 که بازم صدای زنگ مبایل منو به خودم اورد. 

 

با عجله مبایل و از روی عسلی برداشتم و بدون  

 اینکه ببینم کیه جواب دادم:

 الو مهراد؟ 

 

 

سه تا سرفه با شنیدن صدای سینا هول شده دو،

 کردم و جواب دادم: 

 سالم! بله چیزی شده؟

 سینا: 



مهراد گیتا که پیش تو نیست؟ من نگرانشم اگر   

 نیست باید بری. 

 

نگران و عصبی از روی تخت بلند شدم و وسط  

 اتاق وایسادم:

چرا؟ مگه کجاست؟ کجا باید برم؟ درست توضیح  

 بده سینا. 

اومد خونه،  سینا: نمیدونم، خیلی بهم ریخته و کالفه  

 ماشینو گرفت و گفت که میره سمت ویال. 

 

خواسته که دنبالش نرم ولی... ولی خیلی آشفته بود  

 نگرانشم. 

اما االن سارا حالش خوب نیست و نمیتونم تنهاش 

 بزارم...

 برو ببین اتفاقی نیوفتاده باشه. 

 

 •••• 



نیم ساعت بعد سمت ویالشون حرکت کردم که دو 

 ساعته رسیدم. 

 

کم روشن میشد که با عجله کلید و توی در  هوا کم

 بزرگ و آهنی ویال چرخوندم و در و باز کردم.

 

 

با دیدن ماشین مشکی رنگی توی حیاط بلند داد  

 زدم: 

 گیتااااااااااا 

 

 که صدای ناله ی ریزی  

از پشت ماشین حواسم و جمع کرد و بالفاصله بدو  

 بدو  

سمتش رفتم و با دیدنش روی زمین نشستم. چشم  

 هاش 

 خورد کهنیمه باز بود و تکونی نمی



وقتی توی بغلم بلندش کردم بوی تند بنزین به  

 مشامم خورد،

 لعنتی زیر لب گفتم و از روی زمین جداش کردم  

 

 

ی گلوم نشسته  وقتی حالشو دیدم بدجوری بغض تو

 بود 

اما زمان وقت تلف کردن نبود و باید زودتر به   

 بیمارستان میرسوندمش .........
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 ۷۴#پارت_

 دوم_درد_تنهایی  #فصل

 



 

 

همونطور که روی دستهام بلندش کرده بودم و  

 سمت ماشین میرفتم، پشت سر هم صداش میزدم:

 گیتا؟

 دی عزیزم؟ بیداری ؟ چی شده گیتا؟ چیکار کر

 گیتااا؟؟ 

 

 

دوسه تایی به سختی سرفه زد و بی حال دستشو  

 روی سینم گذاشت: 

 چ..چر..ا پ...پیش ن..وا بو...دی؟ 

 چ...چرا ن...نا...مرد...ی کر...دی؟

 

عصبی و کالفه نفسمو بیرون دادم و روی صندلی  

 عقب گذاشتمش. 

 



 

 بدون حرف 

با عجله سوار شدم و ماشین و به پرواز درآوردم  

ولی با دیدن نگاه بی جون و منتظرش از آیینه ی  

 عقب زمزمه کردم:

همیشه همین بودی... خودت، زود قضاوت کردی، 

 خودت

 تصمیم گرفتی و انجام دادی! 

 

 

 هیچ وقت نپرسیدی

، هیچ وقت نزاشتی اول من توضیح بدم بعد تو  

 کارتو انجام بدی. 

 

طره ی اشک روی گونم چکید و سرعت ماشین  ق

 بیشتر شد: 



تو خیلی وقته با این اشتباه ها همه چیز و خراب  

 کردی...  

زندگی خودت و منو نابود کردی با قضاوت ها و  

 تصمیم های الکی و عجوالنت.

 

 

 صدای هق هق ضعیفش توی ماشین پیچید:  

 م...مهر...اد؟

 ..کنی؟ ا...اگر ب...بمی...رم، چی...چیکار می.

 

 لعنتی زیر لب دوباره گفتم و میدون و دور زدم:

 منو دوست داری؟ 

 پس بخاطرم جایی نمیری.  

گیتا بفهم، تو اولین و آخرین کسی هستی که من  

 براش

با جون و دل جنگیدم و میجنگم اینو بفهم، تو   

 حق...حق نداری همچین حرفایی بزنی



 

 

تا خود بیمارستان صدای هق هق گیتا و اشک های  

 بی صدای  

پیچید که به چراغ قرمز من توی فضای ماشین می

 سر ی چهار راه درست جلوی بیمارستان رسیدیم. 

 

م  اول خواستم با سرعت ردش کنم و گیتارو برسون

 ولی ماشین 

های زیادی که جلومون بودن مانع شده بود و   

 همین  

چند دقیقه تاخیر باعث شد تا صدای گریه های گیتا  

 قطع بشه ............ 
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 ۷۵#پارت_

 دوم_درد_تنهایی  #فصل

 

 

 

 •••••••• 

 

جلوی چشم های سرخ و خیسم گیتارو به بخش  

 ویژه بردن...

ش حرف های دکترشو برام یادآوری  چشم های بست

 کرد

و همین باعث شد دوباره شونه هام بلرزه و بغض   

 امونم ببره.

 

باال رفتن فشار خون باعث شد تا توی مدت   •

 چند دقیقه 



اکسیژن مغز به صفر برسه و این ممکنه یکی از   

 نشانه های ایست قلبی هم باشه ...

 

 باید برای بیمارتون دعا کنید.

 

 

توی این دو روزی که بیمارستان بودم تنها کاری   

 که میکردم

گریه و التماس بود... من گیتارو میخواستم،   

 میخواستم کنارم باشه.. 

 بره.نمیشد که به این راحتی بزاره و 

 

 

نمیشد همه چیز انقدر ساده و راحت از دست  

 بره... نمیشد. 

 

 با رسیدن شایان و  



 سینا و سارا 

انگار که همون ته مونده ی جون توی وجودم ته   

کشید و کامال نابود شدم و صدای گریه های  

 سارا...

ذره ذره نابودم میکرد ولی اون انقدر به این کار  

 ادامه داد تا

حالش حسابی بد شد و مجبور شدن با آرامش   

 بخش بخوابوننش. 

 

 

از چیزیایی که از شایان و سینا شنیده بودم فهمیدم  

 که از سیاوش جدا شده... 

 جدا شده

و وقتی به سمت شرکت میومده منو نوا رو با هم  

 دیده و وای گیتا... تو با تصمیمای عجوالنت 

 با زندگیمون چیکار کردی؟ 

 



 ر خط حاال که آخ

رسیده بودیم و میتونستیم با آرامش کنار هم باشیم،  

 چیکار کرده بود؟

 

 

وقتی سینا با دکترش حرف زده بود گفته بودن 

 بخاطر حال 

 وخیمش نمیتونن به تهران انتقالش بدن، پس منم تا 

بیدار شدنش شمال و بیمارستان موندگار شدم 

ولی... ولی هیچی سخت تر از این نبود که بجز 

 نگاه کردنش 

هیچ کار دیگه ای از دستم ساخته نبود، هیج کاری   

 ............. 

 

 

 

 |•⁂ 𝕟𝕠𝕧𝕖𝕝 ⁂  •| 



 

 ۷۶#پارت_

  ۷۵#پارت_

 

 

 

 گیتا:  

 

از ته دل خندیدم و سمت ساحل دویدم و از مهراد  

 دور شدم:

 بیا دیگه چرا وایسادی؟ 

 مهراد: ص...صبر کن بابا! نفسم گرفت دختر. 

 

 آب زدم و خندیدم:  نوک کفشم و توی 

 پیر شدی خب. 

 



 

 نگاهم به نگاه گرمش قفل شد...

 _ امروز نیومدی نامرد. منتظرت بودم.

 

لبخند آرامش بخشش کنج لبش نشست و دراغوشم  

 کشید: 

تارارو برات آورده بودم، دیدی چ دختر نازی  

 داره؟ 

 حامد کلی گریه میکرد برات امروز.

  

 

شن و ماسه ها همونطور ک با نوک کتونیم روی 

 ضرب میزدم بغض کردم:

 خواست کنارتون باشم. دیدم! خیلی...خیلی دلم می

مهراد بوسه ی ارومی بین موهام زد و دسته گل  

 رز قرمز و



ها گذاشت و من مهو گالی  جلوی پام روی شن 

 خوشبوی روبه روم شدم.

 

 

ماه گذشته بود دیگه دلواپس بودم...   ۶حاال که 

 خواست دیگه دلم می

بیدار بشم و کنارشون برگردم... حاال دیگه به   

اندازه تمام سال های که اذیت شدم و توی عذاب  

 بودم، 

به ارامش رسیده بودم ولی... ولی معلوم نبود آخر  

 داستان چی میشه؟ 

 

من برمیگشتم و زندگی جدیدمو کنار مهراد و  

 خانوادم میساختم؟ 

 یا میرفتم و روحمو به آرامش میرسوندم؟ 

 

 



 صدای اروم  به 

امواج دریا و گنجشک های کوچولو توی آسمون  

 گوش میدادم.... 

 

قبل از بیدار شدن، یا رفتن نیاز به ی چیز  

 داشتم.... 

 

من نیاز داشتم به پاک کردن قلبمم، از هر نوع کینه  

 و ناراحتی... 

 

 

 

باید دور میشدم از هرتاریکی و دلخوری... باید  

 میریختم دور هرچی 

 کینه و ناراحتی بود، باید میبخشیدم و میگذشتم...  

از تمام بدی ها، ظلم های ریز و درشتی که در   

 حقم شد. 



 

 قبل از هرکسی پارساا توی ذهنم مرور شد... 

 بزرگترین مخرب 

زندگی من بود اما، اما حاال پشیمون از کارایی که   

کرد کرده بود ی جای دیگه کنار زنش زندگی می

و چقدر سخت بود.... چقدر سخت بود بخشیدن  

 آدمی 

که زندگیتو، روزای طالیی جوونیتو خراب کرده 

 بود. 

 

 نگاهی به ساحل انداختم و لبخند زدم... بخشیدمش، 

زندگی هردومون   بخشیدم پسر جوون و عاشقی که 

 بهم ریخته بود. 

 

دومین آدمی که ذهنم بهش رجوع کرد نوا بود...  

 بازم حاال که



فهمیده بودم اونم پشیمونه و پیش مادربزرگش  

 برگشته بدون کوچیک ترین فکری به گذشته 

و اتفاقای تلخش ازش گذشتم... دلم و از نفرتش   

 پاک کردم و رهاش کردم ولی سینا... 

 

 

ن ماجراها سینا تنها کسی بود که باعث  توی تمام ای

 شد خورد بشم.

من سینارو با تمام وجود میخواستم و دوسش  

 دارم... خب...خب برادرم بود.

ولی، ولی اون دلم شکسته بود و به امید پارسا منی  

 رو که همیشه پشتم گرم به بودنش بود رها کرد. 

 

 

سینارو با تمام وجود بخشیده بودم ولی... ولی یادم  

 نمیرفت شبا 

 و روزایی که بی پناه توی خیابون بودم.  



 

صدف سفید رنگ قشنگی رو از روی ماسه ها جدا  

 کردم و نشون 

 مهراد دادم ک یاد علیرضا افتادم. 

 

 

نبود، نه کینه، نه ناراحتی...  هیچی ازش توی دلم

 آدم

بی ارزشی بود و من حتی نمیخواستم بهش فکر  

 کنم

 اما... آفرین، میالد و بهروز. 

ازشون گذشته بودم و امیدوار بودم خودشون ی  

 روز تقاص کارایی 

ک در حقم انجام دادن ببینن شاید پشیمون شدن از  

 ظلم هایی ک کردن ......... 
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 ۷۷#پارت_

 ی  دوم_درد_تنهای#فصل

 

 

 

 بعد از میالد و بهروز 

دونه دونه از سیاوش و خانوادش گذشتم و   

 فراموششون کردم.

 

 

 حاال احساس بهتری داشتم... حس سبکی و آزادی. 

وجود خانوادم توی اتاقی که بستری بودم دلگرمی 

 عمیقی بهم میداد. 



 

 

 خنده های تارا و 

سارا، صدای بچه گونه ی دخترش و صحبتای   

 شایان و سینا. مهراد، حامد، 

 

 

همه کسایی که دوسشون داشتم کنارم بودن ولی...  

 ولی چه 

حیف ک خودم کنارشون نبودم... چه حیف که   

 باالخره

غصه و ناراحتی کارخودشو کرده بود و از پا   

 درم آورده بود.

 

 

چقدر دلگیر بود که زمانی کنارم اومده بودن که  

 دیگه نبودم... 



چ غمگین که روزایی که تنهایی سوختم نبودن و  

 حاال... 

 حاال نمیتونستم از کنارشون بودن لذت ببرم. 

 

 

نگاهم قفل رز های قرمز بود که مهراد دوباره 

 صدام زد: 

 گیتا؟ برمیگردی؟ 

 بیدار میشی؟  

 

 بغض کرد و ادامه داد: 

من شش ماهه منتظرتم... روز و شب کنارم و  

 دلتنگتم. 

 دامشو باهم بسازیم؟ کنارم بمیگردی؟بیدار میشی ا

 

 

 لبخندی زدم و سرمو روی سینش گذاشتم. 



 _ نمیدونم! 

 

 سرمو باال گرفتم و نگاهش کردم: 

 منتظرم میمونی؟ 

 

 

 قطره ی اشکش چکید 

 حتی شده تا آخر عمرم میمونم... فقط بگرد باشه؟ 

 

 به غروب آفتاب خیره شدم و جواب دادم: 

 میدونی مهراد؟ 

 وقتی برگشتم داستانمون و بنویسم. میخوام  

 فکرشو بکن.... 

 داستان زندگیمون باید جالب باشه، مگه نه؟

 

 



 دستاشو دورم محکم کرد:

آره هرچیزی که متعلق به تو باشه جالب و دوست  

 داشتنیه. 

 

 اروم خندیدم که ادامه داد:

 اسمشو چی میزاری؟  

 

 

ی دونه از رز هارو جلوی بینیم گرفتم و عمیق بو  

 یدم.... کش

تنهایی سخت بود. بی کس دردناک تر بود پس  

 پلک هامو بستم و زمزمه کردم:

 درد تنهایی.... 

 

 

زیر خنده زدیم و صدای خنده هامون توی گوشم  

 پیچید، و به من قول برگشتن میداد... می



 

 قول روزهای خوب

روبه رو، روزایی که گذشته ی تلخ و سختمو   

 جبران میکرد اما... 

 الن زمان استراحت بود... اما شاید ا

 

 

تاکی؟ معلوم نبود اما باالخره برمیگشتم کنار 

 عزیزانم و زندگی 

 شیرینی رو تجربه میکردم... 

 من این قولو به قلبم داده بودم ....... 
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 گاهے ناامیدے تمام وجودت را پر مے کند. 

گاهے لحظه اے لبخند از روے لبهایت دور  

 شود و اما گاهے به شدت دور میشوی، می

 از تمام روز هاے تلخ زندگیت،

از تمام ظلم ها و بدے هاے ریز ودرشت دور 

 میشوے و میجنگی. 

گاهے حتے با یڪ لبخند به تمام مشکالت، آن ها  

 را از سر راهت برمیداری! 

گاهے با تسلیم نشدن قهرمان قصه ے شیرین  

 زندگیت میشوی. 


