


�� رز مـشــــــکـــیـ چـشـمانتــ ��

 ۱پــارتــ  

تیداااااااااااااا 
دختره ی خیره سر مگه با تو نیستم ؟

چرا جواب نمیدی ؟ 
چرا نهار آماده نیست  ؟؟؟؟؟

زیر لب زمزمه کردم : 

الهی کارد بخوره تو شکمت . 

با داد بعدی بابا سریع و با قدم های محکم از اتاق رفتم
بیرون 

پوزخندی، کامال غیر ارادی رو لبام جا خوش کرد : 

هه ، بابا ...
کسی که از پدری فقط کتک زدنشو یاد گرفته ، کسی که مرد

نبود ، فقط نر بود ... 

لب تر کردم : 



مدرسم طول کشید . 

یهو عین وحشی ها افتاد به جونم 
ده سال بود به این کاراش عادت کرده بودم ، من از کتک

نمیترسیدم .
چیزی واسه از دست دادن نداشتم 

غرورم اجازه نمیداد حتی ناله کنم . 

 سالمه و همون لحظه ای که به دنیا۱۷من اسمم تیداست . 
اومدم مادرمو از دست دادم ...

بابام منو مقصر مرگ مادرم میدونه و بعد از هفت سالگی
مجبورم کرد عین یه کلفت کار کنم ، کوچک ترین چیزی که

باب میلش نباشه ، منو کتک میزنه 
یادم نیست آخرین باری که رو تنم جای کبودی نبوده ، کی

بود ..
چند سال پیش ؟؟؟؟ 

با صدای نکره اش از فکرام میام بیرون : 

پاشو تن لشتو جمع کن برو بکپ ، حق خوردن نهار نداری .

 ترنج : نویسنده
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هوووووو ، باالخره این امتحان آخری هم تموم
شدددددددددددد

میریم که داشته باشیم تابستونوووووو

با شنیدن این حرف زهرا ، لبخند حزن انگیزی رو لبم شکل
گرفت 

چقد هم که من تو خونه آرامش دارم 
بی خیال همه غما 

درسته وضع مالیمون خیلی خوب نیست و بابام تو کارخونه
کارگری میکنه ، ولی من بازم باید قوی بمونم

قوی بمونم و انتقام تموم زجر هایی که کشیدم ر و بگیرم 
من انتقاممو خودم میگیرم منتظر کارما نمیمونم . 

من منتظر زمینی نمیمونم که گرد نیست و هیچ ظالمی به
سزای اعمالش نمیرسه . 

قسم میخورم روزی برسه که انقد قدرت داشته باشم تا
بتونم تاوان این نامهربونی های دنیا رو بگیرم 

خودمو چسبوندم به دیوار و سر و ته شدم ، هروقت
میخواستم اشکامو پس بزنم همین کارو میکردم . 

اینجور دیگه اشکام روون نمیشدن .
با صدای در ، هول شدم و تعادلمو از دست دادم وقتی صدای



آخم بلند شد ، بابا رو باال سرم دیدم دستمو گرفت و بلندم
کرد : 

- پاشو برو خونه رو جمع کن مهمون داریم 

مهمون ؟ کی هس ؟ 

- خواستگار واسه تو 

ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

- امروز آقای رحمانی ( سر کارگر ) 
ازم پرسید یه دختر خوب میشناسم که خوشگل باشه و
بدرد پسر رئیس کارخونه بخوره یا نه ، منم سریع گفتم

دختر خودم . 

جمالتش مثل شالق به صورتم کوبیده میشدن ، یه آدم چقد
میتونست بیرحم باشه ؟

خدایا ، کجایی ؟ 
 ساله که صدامو نمیشنوی ؟ ۱۷چرا 

لعنت به همه ی اون آخوند هایی که 
همش دم از مهربونی و بخشندگی تو میزنن . 
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درسته از بابام متنفر بودم ولی درکل از
همهههههههههههههههههه مردا بدم میومد ، از ازدواج

میترسیدم ..
از اینکه به سرنوشت مادرم دچار شم میترسیدم ...

التماس کردن پیش بابا قطع به یقین جواب نمیداد چون
میخواست زجرم بده و من با ناله هام اونو به خواستش

میرسوندم ...
فقط یه راه میمونه 

من باید اون پسر جقله رو سر جاش بنشونم . باید
پشیمونش کنم . 

رفتم تو اتاقمو یه دست سارافون و جوراب شلواری سیاه
پوشیدم 

به لب هام کرم پودر زدم و کامال شبیه مرده ی متحرک شده
بودم .

رفتم تو آشپزخونه و یه چایی فوق العاده کمرنگ درست
کردم که به نظر خودم بیشتر شبیه ادرار شتر بود تا چایی...

با صدای داد بلند بابا به خودم اومدم : 

تیداااااااااااااااااا 



این چه وضع لباس پوشیدنه ؟؟؟؟ 
میخوای آبروی منو ببری ؟ 

خیلی خونسرد ، لبخند ژکوندی زدم : 

من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم و تو قطعا نمیخوای با
کتک زدنم منو مجبور به کاری کنی باباجون ..

صدای دندون هاشو که با حرص بهم میسایید واسم لذت
بخش بود . 

االن دیگع دور ، دور من بود .

ترنج :نویسنده
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با شنیدن صدای زنگ ، به بابا که هول شده رفت به طرف در
نگاه کردم . 

نفسمو با شدت بیرون دادم و سعی کردم خودمو خونسرد
نشون بدم 

فقط و فقط خودم میدونستم تو دلم چه غوغایی برپاست و
این آرامش ، آرامش قبل از طوفانه . 

یه بار دیگه رفتم جلوی آینه . 
پوست به شدت سفیدی داشتم 

چشمام مشکی ، گربه ای شکل بود 
ولی رنگ اناری  لب های کوچولو و غنچه ای مانندم که حاال

با کرم پودر سفیدش کرده بودم ، بیشتر از همه تو چشم
بود . 

موهای لخت و صافم تا پایین زانو هام میومد . 
از نظر خودم چهره ی جذابی داشتم 

ولی دوستام میگفتن خییییییلی خوشگلم 
چهرم کامال به مامانم رفته بود 

اینو از تنها عکسی که ازش داشتم فهمیدم . مثل یه کپی
برابر اصل بودم . 

- تیدا جان ، دخترم چای رو بیار . 



پوزخندی به اینهمه مهربونی دروغینش زدم و از آشپزخونه
اومدم بیرون . 

یه پیرمرد و پسر اومده بودن 
آخی ، اینم مادر نداره ... 

اول بردم جلو پیرمرده ، اوففففف
چه جذبه ای . 

وای خدا بابام حق داره عین سگ ازش میترسه . 
بعدش چشمام کشیده شد سمت پسره 

چشماش قهوه ای تیره ، موهاش قهوه ای نسبتا روشن بود و
بینی یونانی داشت . 

ایشششششش پسره ی نکبت ، چقد جذابه . 
وقتی چای ها رو تعارف کردم خواستم برگردم تو آشپزخونه

که صدای پیرمرده بلند شد : 

به نظرم بچه ها برن تو اتاق صحبت کنن . 

بابا : اجازه ماهم دست شماست 

هه ، ای بابای منم فقط واس من سگه
واسه بقیه چه موش میشع . 

با اکراه از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و درو باز کرد 
پسره یه جوری نگام میکرد انگار ارث باباشو خوردم . 



تا نشست سر جاش گفت : 

ببین اسم من بهراده

- خو چیکارت کنم ؟ 

اوال با من درست صحبت کن 
دوما یه پیشنهاد واست دارم که بتونی از این دخمه خالص

شی 

- خب ، میشنوم . 

ببین ، پدرم میخواد منو به زور زن بده و واسه همینم دختر
یه کارگر رو واسم انتخاب کرده 

اینطور هم که من راجع بهت تحقیق کردم ، فهمیدم از بابات
به شدت متنفری ، پس ما میتونیم یه معامله بکنیم . 

ما خیلی سوری ، یه عقد فرمالیته میکنیم و بعد از چند ماه
هم از هم جدا میشیم و من بعدش یک میلیارد میدم بهت تا

بتونی آزادانه بری واسه خودت زندگی کنی .

برق خوشی تو چشمام درخشید ، یعنی میشه از اینجا
خالص شم ، اون با اینهمه پول ؟؟؟ 



باشه ، قبوله . 

- آفرین دختر خوب 

من اسمم تیداست

- اوکی ، تیدا
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با هم از اتاق رفتیم بیرون و در برابر چشمام های منتظر پدر
هامون گفتیم که به تفاهم رسیدیم . 

قلبم بیقراری میکرد در برابر آینده ای نامعلوم . از طرفی
نمیتونستم اینجا بپوسم و اون مردتیکه رو تحمل کنم و از

طرفی هم این ازدواج بی سر و ته 
در واقع بین بد و بدتر ، بد رو انتخاب کردم . 

رو تختم دراز کشیدم و به نقطه از نا معلوم رو سقف خیره
شدم ، مادری نبود که بخواد آرومم کنه ، فقط عکسش بود . 
فقط پدری داشتم که خوشحال بود منو انداخته به یه آدم

پولدار و خودش به یه نون و نوایی رسیده . 

ـ�����������������������������

امروز صبح بهراد اومد دنبالم واسه دادن آزمایش . 
به شدت مغروره و مطمئنم به مشکل بر میخوریم . 

خیلی زود عصبانی میشه و البته اینو از رانندش شنیدم . 



- رسیدیم  پیاده شو 

از لحن دستوریش اصال خوشم نیومد 
رفتیم داخل ، بهراد آستین هاشو داد باال . 

منم همین طور . 
دیدم داره با تعجب نگام میکنه : 

چقد سفیدی ، من فک کردم به صورتت پنکیک میزنی که
اینجوریه

- آره ، پوستم زیادی سفیده . 

آها 

زنه اومد ازم خون بگیره : 

دخترم احتماال کم خونی داری درستع؟

- آره متاسفانه



خب ببین ممکنه بعد از اینکه ازت خون بگیرم ، حالت بد
بشه این طبیعیه . 

- اوکی مشکلی نیس .
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بعد از اینکه ازمون خون گرفت از جام بلند شدم که سرم
گیج رفت و بازوی بهراد رو چنگ زدم : 

 - چت شد تیدا 

هی .. هیچی خوبم ..

اومدم قدم بعدی رو بردارم که نزدیک بود چادرم گیر کنه تو
پام 

صدای عصبی بهراد بلند شد : 

اگه اون قنداق رو  دور خودت نبندی میتونی عین آدم راه
بری 

- چادرم ، خط قرمزمه .

پوزخندی زد : 
احیانا از دوره ی قاجار تشریف نیاوردی ؟ 



آخه میدونی تو این قرن دیگه کسی از این چیزا استفاده
نمیکنه 

زنا دیگه یاد گرفتن حقشونو بگیرن   

- هر آدم عاقلی این رو میدونه که تنها استفاده ی بی حجابی
رو  آقایون میبرن نه خانوم ها 

اصال بگو ببینم تو چجور ایرانی هستی که از چیزی که عرب
ها بهت تحمیل کردن استفاده میکنی ؟ 

- حجاب مختص اعراب نبوده 
تو همه ی ادیان حتی یهود هم حجاب وجود داشته 

اصن تو که این همه از ایران و تاریخمون میگی ، هیچ 
میدونی 

تا همین چند سال قبل از اسالم زن ها حق نداشتن از خونه
بیرون بیان ؟ 

بعد از ازدواج حتی حق دیدن پدر و برادر خودشون رو هم
نداشتن . 

این چه جور ارزش و احترامیه ؟ 

کمی نگاهم کرد و مشخص بود چیزی واسه گفتن نداره 
ماشین رو روشن کرد ولی این مسیری که میرفت ، مسیر

خونه نبود .
با تعجب گفتم : 



چرا نمیری خونه 

- چون دلم نمیخواد 

این چه طرز صحبت کردنه ؟ 

- هه ، تو هم آدم شدی واس من ؟ 
یادت نره من .. تو رو .. خریدممم

تو مال منی ، پس هر غلطی هم بخوام میتونم بکنم . 

چته تو ، چرا رم میکنی ؟ 

کلمه ی بعدی  با سوختن نصف صورتم ، تو دهنم ماسید 
با بهت و نا باوری نگاش میکردم

 ترنج :نویسنده
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ماشینو زد کنار و  سرشو گذاشت رو فرمون ، از نفس های
تندی که میکشید مشخص بود خیلی عصبانیه 

حس کردم مایع گرمی از بینیم خارج شد . با چکیدن قطره
های خون ، روی مانتوم خیلی سریع از ماشین پیاده شدم و

دستمال گرفتم جلو دماغم 

- خوبی تیدا ؟ 

بی توجه بهش دویدم سمت تاکسی که وایساده بود و بی
اعتنا به صدا زدن های بهراد داشتم سوار میشدم که دستم با

ضرب کشیده شد 
صدای راننده بیچاره بلند شد : 

آقا ، چیکار میکنی 

- متاسفم آقا من خودم زنمو میبرم 

و بعد ، بدون اینکه بخواد نظر منم بشنوه دستمو میکشید و
هلم داد تو ماشین . 



خون دماغم طبق معمول بند نمیومد 
اشک تو چشمام جمع شد ولی 

من کسی نبودم که بخوام بزارم همچین مسئله ای از پا درم
بیاره 

- ببین تیدا ... 

حرفشو قطع کردم :

منو برسون خونمون 

پوف کالفه ای کشید و حرکت کرد . 
خدایا چرا هرچی مرد گاو و زبون نفهمه میندازی به من ؟ 

چرا تو این دنیا مردا هر کاری دلشون میخواد میکنن ؟ 
ما زن ها مگه چاره ای هم جز سکوت داریم ؟ 

داد و هوار کنیم میشیم سلیطه خانوم 
غر غر کنیم ، میشیم غر غرو خانوم
حرف نزنیم میشم قهر قهرو خانم 
حرف بزنیم میشم پر حرف خانوم 

بریم با یکی درد دل کنیم میشیم فصول خانم 
این چه وضعشه ، توی کشوری که دم از اسالم میزنن ولی

همه قوانینش مرد ساالرانه ست . 
تو کشوری زندگی می کنیم که زن ها نمیتونن از سمت های

مهم برخوردار باشن ...
اولین کسی که حضرت محمد رو  یاری کرد ( حضرت

خدیجه ) زن بود یا مرد ؟ 
اولین کسی که بدون داشتن مردی تو زندگیش باردار شد

پیامبر خدا رو به دنیا آورد ( حضرت مریم ) زن بود یا مرد ؟



این مرد ها بودن که همیشه جایگاه ما ها رو تخریب کردن ..
و بدتر از همه زن هایی که خودشون رو ضعیفه نام میبرن و

یاد نگرفتن 
که باید حقشون رو بگیرن .
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بدون خداحافظی با بهراد وارد خونه شدم  بابا امروز خونه
مونده بود و این خیلی عجیب بود . 

تا منو دید اومد سمتم : 

سال...
هه ، دماغت چی شده ؟ 

- بهراد زد تو گوشم 

واااای خاک تو سرت چه غلطی کردی ؟ 

ظرفیتم واسه امروز تکمیل بود . 
واسه همین داد زدم : 

به تو چه ربطی داره چه بالیی سرم میاد . نترس ، تا وقتی
واسشون دم تکون بدی اخراجت نمیکنن   

تو .. خیلی ..



با فرود اومدن کمربندش تو پهلوم 
نتونستم حرف دیگه بزنم و افتادم رو زمین . چقدر دردناک

بود این غربت 
هر دختری به پدرش پناه میاره تو همچین موقعیتی و من از

شدت تفرت پدرم ، به ازدواجی تن دادم که از االن هم
میدونستم تهش تباهیه . 

از شدت ضربه هایی که به بدنم وارد شده بود نه تنها
نمیتونستم چشمامو باز کنم ، بلکه صداهای مبهمی هم که از

بهراد میشنیدم هم کمرنگ تر میشدن و لحظه آخر حس
کردم تو آغوش گرمی فرو رفتم و بعد هم ..

سیاهی مطلق ... 

ـ���������������������� پنج ساعت بعد :
 

چشمامو با درد بدی که تو پهلوم پیچید باز کردم  . 
چشم هام تار میدید . 

پلک زدم که این بار با دیدن دو جفت چشم باالی سرم  جیغ
بنفشی کشیدم 

که صدای بهراد بلند شد : 

آروم باش تیدا ، منم  نترس 

گوشه ی لبم زخم شده بود و به سختی میتونستم حرف
بزنم : 

- من اینجا چیکار میکنم ؟ 



وقتی از ماشین پیاده شدی ، کیفتو جا گذاشته بودی .. 
منم بعد از نیم ساعت فهمیدم و وقتی برگشتم و اومدم دم

خونتون ، تو رو با اون حال کف زمین دیدم   
آوردمت اینجا استراحت کنی .  

- منو ببر خونه خودمون 

پوف کالفه ای کشید : 

ببرمت تو اون خراب شده که اون مرتیکه دوباره این بال رو
سرت بیاره ؟ 

- نترس ، من عادت کردم هر خری بیاد و یه زخم بزاره رو 
تنم و بره 

تا وقتی زن منی ، تا وقتی مال منی کسی حق آسیب زدن
بهت رو نداره 

کسی جرئت نمیکنه به اموال من آسیب بزنه .
االنم باید استراحت کنی ، چون قراره فردا عقدمون رو

رسمی کنیم . 

حوصله بحث نداشتم ولی تنها خواستمو بهش گفتم : 



میتونم ازت یه خواهشی بکنم ؟ 

- چی میخوای 

دلم نمیخواد پدرم تو عقدم حضور داشته باشه ، نه تو عقدم
و نه تو باقی مراحل زندگیم 

- باشه ، هرجور تو بخوای .

 ترنج :نویسنده
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دیروز با تموم نحس بودنش تموم شد 
و حاال من ، جلوی آیینه آرایشگاه 

عروسی بودم که نه داماد عاشقی چشم به راهم بود ، نه
پدری دل نگرون که نگران آیندم باشه و نه مادری دل آشوب

که یه چشمش اشک و یه چشمش خون باشه .
و این دختر زیبای جلوی آیینه بی پناه ترین بی پناه و شوم

بخت ترین عروس دنیا بود . 
دل خودمم از سردی چشمام کباب شد . 

با صدای آرایشگر رومو برگردوندم : 

خیلی زیبایی دخترم ، اصال نیازی به آرایش نداشتی ، منتهی
مجبور شدیم تو کار خدا دست ببریم . 

داماد شب زندت نمیزاره 

لبخندی به اجبار زدم . 
راست میگن جز خدا ، کسی خبر از دل دیگری نداره 

رفتم بیرون از آرایشگاه
از حق نگذریم بهراد هم خیلی جذاب بود . توی اون کت و
شلوار چسبون سورمه ای و پیراهن سفید و کراوات قرمز .

میتونست دل هر دختری رو ببره .  بجز من ، منی که ...
بهراد خیلی سرد نگاهم کرد و گفت : 



سوار شو 

همین . من عروسی نبودم که پا به حجله ی عشق گذاشته
باشم 

سوار ماشین شدم که راه افتاد . 
یه لحظه از تو آیینه نگام کرد : 

چرا شنلتو بر نمیداری ؟ 

- شیشه ها دودیه ، ولی از جلو دید دارع ، یکی میبینه . 

پوزخند رو  لبش از چشمام پنهان نموند . 
در خانه اگر کس است 
 یک حرف بس است  

کسی که نخواد چیزی رو با دلیل و مدرک قبول کنه و با
جهالت ردش کنه ، ارزش این همه توضیح دادن رو  نداره . 

تا رسیدن به تاالر چشمامو بستم و خیره به آینده ی نا
معلومی شدم که انتظارم رو  میکشید . 

من که کسی رو نداشتم و به درخواست خودم ، پدرم هم
حق ورود به مراسمم رو نداشت . 

ولی پدر بهراد عروسی مفصلی گرفته بود و تا هفت
پشتشونو دعوت کرده بود . 

وقتی رسیدیم ، دیدم بابا جلوی تاالر وایساده . 
چنان به سمت بهراد برگشتم که حس کردم مهره های گردنم

شکست . 
قبل از اینکه چیزی بپرسم گفت : 



ببین میدونم چی میخوای بگی 
کلی التماس کرد ، روم نشد بگم نه 

بهر حال اون پدرته تیدا 

-  اون پدرم نیس بهراد 
اون یه فروشندس و من هم یه عروسکی عم که به قیمت
یک میلیارد به تو فروخته شدم ، چه دلیلی داره فروشندم

بیاد تو عروسیم ؟
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بر خالف تصورم بهراد سکوت کرد و از ماشین پیاده شد 
منم درو باز کردم و از ماشین رفتم بیرون  . با غرور قدم بر

میداشتم 
تنها کسی که میدونست قراره چه بالیی سرم بیاد ، فقط و

فقط خودم بودم  . بابا اومد جلو و بازوم رو تو دستش
گرفت که محکم پسش زدم و توی حرکت کامال غریضی

بازوی بهراد و گرفتم که با تعجب نگام کرد ولی چیزی
نگفت . 

بیتوجه به صدا زدن های بابا قدم برمیداشتم . 
دختر های فامیل بهراد همچین نگام میکردن انگار ارث

باباشونو خورده بودم . به والی علی اگه اینا میدونستن من
قراره با چه سگی زندگی کنم در میرفتن . 

یه دختره اومد سمتم که بهراد معرفیش کرد : 

عسل ، دختر داییم . 

دختره پشت چشمی نازک کرد و گفت :

ایشششششش بهراد ، فک میکردم خوش سلیقه تر باشی . 
ولی تیدا جون آفرین ، معلومه خ.ب مخ زنی هستی 

به خدا تیدا نبودم اگه بزارم اینم بزنه تو سرم : 



ِا وا عسل جون این که نگرانی نداره 
بهراد رفیق زیاد داره ، ایشاال که بتونی یکیشو زمین بزنی 
بین خودمون بمونه ولی دسته گلمو یواش پرت میکنم که

بتونی بگیریش بلکه بختت باز شه 

دختره باز خواست چیزی بگه که بهراد دستمو کشید و زیر
گوشم گفت : 

فکر نمیکردم زبونت با این حد دراز باشه 

جوابشو ندادم و بعد از شیش ساعت احوال پرسی نشستیم
سر سفره عقد 

چقدر دلم میخواست مادرم اینجا باشه ، شاید اگه زنده بود
من اینهمه شکنجه نمیشدم 

قطره اشکی از چشمم چکید که از چشم بهراد دور نموند : 

چته ؟

- هیچی 

خیلی نامحسوس دستمو تو دستش پیچوند که دلم ضعف
رفت : 



میگم چه مرگته ؟

- هیچی دلم میخواست مادرم زنده بود و االن کنارم بود . 

صدا عاقد بلند شد : 

عروس خانوم برای بار سوم میپرسم 
آیا بنده وکیلم شما را به عقد جناب بهراد سلطانی در

بیاورم ؟ 

به چشمای منتظر بابا نگاه کردم 
هه ، فکر کرده حاال ازش اجازه میگیرم : 

بله
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حدودا ساعت نزدیک به سه صبح بود که رسیدیم خونه و
من که نای راه رفتن نداشتم با حال زاری پرسیدم : 

کدوم اتاق منه ؟ 

- طبقه باال رو به روی اتاق من . 

واییییییییییی 
خدایا بسه دیگه . 

بهراد بی اهمیت بهم رفت باال و منم به هر بدبختی بود
خودمو رسوندم به اتاقم . اتاق مستر بود و توش حموم
داشت . رفتم تو  حموم و شیش ساعت گیر موهام بودم 

تار موهام به شدت نازک بود و وقتی کارم تموم شد و گیره
ها رو از تو سرم در آوردم ، چشمام به حدی از شدت اشک

قرمز شده بود که دیگه تار میدیدم . 
دمرو افتادم رو تخت و بعدش نفهمیدم چی شد .

ـ���������������� صبح روز بعد 



چشمامو باز کردم ، از امروز زندگی من وارد بخش جدیدی
شده بود 

بهراد قول داده بود که هیچ  کاری به کارم نداشته باشه و
حتی اتاق هامون هم جدا بود . 

از جام بلند شدم ، دیشب که اصن فرصت نشد اتاقو ببینم . 
تخت ، دراور ، کمد لباسی ، کتابخونه و آینه ام سفید ، با

عاج های سلطنتی و طالیی بود 
کاغذ دیواری گل های سفید با نوار های پررنگ طالیی . 

اتاق خیییییییییلی خوششششگلی بود . رفتم سر کمد و یه
لباس آبی فیروزه ای آستین بلند و یقه دیپلمات پوشیدم و

شلوار پاچه گشاد مشکیم رو هم بر داشتم . 
نمیتونستم روسری بپوشم چون بهراد شرعا و قانونا همسر

من بود . 
موهام که تا زانو هام میرسید رو شونه کردم و از اتاق رفتم

بیرون . 
بهراد سر میز صبحانه نشسته بود ولی چیزی نمیخورد . 
رفتم و رو به روش نشستم و سالم کردم ، نه تنها جوابمو

نداد بلکه شروع کرد به اولتیماتوم دادن : 

ببین تیدا عمارت من یه سری قوانین داره 
یک : هردو باید سر میز تو یه تایم مشخص باشیم و غذامون

رو با هم بخوریم و با هم از سر میز بلند میشیم 
دو : حق نداری قبل از من به اتاق خوابت بری 

سه : من از اینکه کسی تو خونم باشه بدم میاد بنابراین غذا
درست کردن و باقی کار های خونه با خودته 

چهار : بدون اجازه من از خونه بیرون نمیری .



- اوکی قوانینت رو فراموش نمیکنم 

حاال چرا اول صبحی رفتی مو مصنوعی گذاشتی ؟ نکنه
کچلی ؟ 

- ها ؟ موهای خودمه بابا 

صدای خندش بلند شد : 

شخی بامزه ای بود 

- ای بابا ، بیا خودت نگاه کن . 

یه لقمه گرفتم و گذاشتم تو دهنم که بهراد از جاش بلند شد
و اومد باالسرم . چند نخ از موهامو تو دستش گرفت و یهو

کشید 
از شدت درد لقمه پرید تو گلوم 

به سرفه افتادم و ضربه هایی که بهراد به کمرم میزد بی
فایده بود 

دراز کشم کرد و چند قطره آب ریخت تو حلقم : 

وای باورم نمیشه موهای خودته 

- منم باورم نمیشد بخوای اینجوری موهامو از ریشه بکنی
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باقی صبحونه تو سکوت خورده شد 
وقتی داشتم میز رو  جمع میکردم بهراد گفت : 

تو چه رشته ای درس میخونی ؟ 

- علوم انسانی . 

خب پس مدرسه تو باید جا به جا کنیم واسه سال دیگه . 

- اوکی . برا من فرقی نداره 

راستی ،فردا  امشب مهمون داریم 
قبال هم بهت گفتم ، هیچکس ؛ 

تکرار میکنم هیچکس نباید بفهمه ما رابطه ای با هم نداریم . 
در غیر این صورت زنده نمیمونی 

ـ����������������������� یک روز بعد .



صبح ساعت شیش از خواب بلند شدم و کلللللللل خونه رو
سابیدم 

یه جوری همه جا رو خاک گرفته بود که انگار قرن هاست
کسی اونجا زندگی نکرده . 

ساعت حدودا یازده  گرد گیری تموم شد و رفتم سراغ پختن
غذا 

مرغ رو گذاشتم تو مواد و خورشت سبزی ، فسنجون و
خورشت بادمجان هم درست کردم . 

رفتم تا روی مبل دراز بکشم که تلفن خونه زنگ خورد
زیر لب زمزمه کردم : 

ای خدا این دیگه کدوم خریه 

با دیدن شماره بهراد خندم گرفت : 

الو سالم 

- سالم تیدا 
ببین به نظرت غذا چی سفارش بدم ؟ 

من غذا درست کردم 

- چی درست کردی ؟ 

مرغ و خورشت سبزی و بادمجان و فسنجون .

- خودت درست کردی ؟ 



آره . 

- اوکی . کاری نداری . 

نه خداحافظ 

با خستگی روی مبل دراز کشیدم و چشم هام گرم شدن .

از زبان بهراد : 

رفتم و پروندشو از مدرسش گرفتم . 
این دختر واسم خیلی عجیب بود 

از اینکه همش جلوم لباس های آستین بلند و یقه کیپ
میپوشید عصبی میشدم . درسته هیچ عالقه ای بهش

ندارم ، ولی عجیب دلم میخواست اذیتش کنم . 
پاکیش واسم جذاب بود . 

وقتی نماز میخوند ، با اون چادر سفید واقعا زیبا بود . 
سوییچمو برداشتم و از کارخونه رفتم بیرون . 

امروز با خودم عهد کرده بودم اگه بازم جلوم از این لباسا
بپوشه و خودشو بقچه پیچ کنه یه درسی بهش بدم که

هیچوقت فراموش نکنه . 
تو همین فکرا بودم  که خودمو جلو در خونه دیدم . 

درو باز کردم ، دیدم یه جسم مچاله رو  مبل افتاده . 
رفتم باالسرش ، موهای بلندش رو از صورتش زدم کنار . 



خوابش خیلی سبک بود که از جا پرید و گیج گفت : 

کی اومدی ؟ 

- اوال سالم ، دوما تازه رسیدم . 

ببخشید سالم . 

با یادآوری اینکه بازم جلوم از این لباسا پوشیده غریدم : 

تیدا این کارات چه معنی میده ؟ 
چرا اینجوری لباس میپوشی ؟ 

- چه جوری لباس میپوشم ؟ 

همین لباسای مسخره ، مثال میخوای من بدنتو نبینم ؟ 
برو عوضش کن 

- طرز لباس پوشیدن من اینه عوضش هم نمیکنم . 

عوضش نمیکنی ؟ 

- نه 



پس من برات عوضش میکنم . 

تا به خودش بیاد معنی جمله ام رو بفهمه دستمو بند لباسش
کردم 

سریع دستشو رو دستام گذاشت و تقال کرد . از مادر زاییده
نشده کسی بخواد رو  حرفم حرف بیاره . 

تو یه حرکت لباسو از تنش در آوردم 
با بهت خیره ام شده بود. 

اون محو کارم بود 
ولی من محو تنش . با دستاش سعی کرد خودشو بپوشونه و

اشک از چشماش سرازیر شد . 
تو یه حرکت دستشو برد باال و سیلی محکمی بهم زد : 

تو یه آشغال عوضی ای . 

با یه دستم ، دو تا دستشو باال سرش حبس کردم و دست
دیگه مو رو سینه هاش حرکت دادم . 

اشکاش هر لحظه تند تر میشد 
دلم سوخت واسش ولی حقش بود 

- اگه التماسم کنی و لب هامو ببوسی ولت میکنم و لباست
رو بهت پس میدم . 

قبوله ، هرچی تو بگی قبوله 
اول لباسمو بده . 



- نه دیگه ، اول جلوم زانو میزنی بعدش هم لبامو میبوسی . 

منتظر نگاهش کردم که پاشو زد وسط پام و از زیر دستم
فرار کرد و لباسشو برداشت . 

تو بهت کارش بودم 

- من هیچوقت التماستو نمیکنم 

تو نینجتسو کار کردی 
پس مبارزه دوست داری 

- اوکی قبوله . 

چنان با اعتماد به نفس حرف میزد که خندم گرفت . 
دستشو با ضرب آورد سمت سینم 

که جا خالی دادم و دستشو کشیدم 
که پخش شد رو زمین . 

کور خونده بود ، منی که از ده سالگی کنگ فو کار کردم و
دوازده سال از عمرم رو تو این حرفه بودم ، نمیزاشتم یه

جوجه از پا درم بیاره . 
وقتی دیدم حرکتی نمیکنه ، از ترس اینکه زیاده روی کرده

باشم رفتم باال سرش که ناغافل مشتی حواله صورتم کرد   .
از غفلتم استفاده کرد و دوید سمت اتاقش . 

از اینهمه هول شدنش خندم گرفت .
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 از زبان تیدا 

حس کسی رو داشتم که به روحش تجاوز شده . 
اون حق نداشت اینجوری اذیتم کنه 

صدای آیفون اومد و رفتم لباس بپوشم .  یه تاپ چسبون
مشکی ، یه کت خوشرنگ شیری ، شلوار دمپا گشاد مشکی و

شال سفید پوشیدم 
و یه خط چشم باریک کشیدم 

لبای خودم انقدر خوشرنگ بود که نیازی به رژلب نداشته
باشه . 

چادررنگی مو برداشتم و سر کردم 
در اتاق رو باز کردم و رفتم بیرون . 

یه زن و شوهر بودن . 
با خانومه به گرمی دست دادم و با مرده هم سالم و

احوالپرسی کردم   
بهراد معرفی کرد : 

متین و مارال ، بهترین دوستای من

- خوشبختم . 



مارال : بهراد میدونستیم خوش سلیقه ای بابا نه در این حد
دیگه 

شاه ماهی گرفتی داداش 

من : لطف داری مارال جون . 

بی توجه به پوزخند رو  مخ بهراد رفتم تو آشپزخونه تا
بشقاب و اینا بیارم .

رفتم پیش دستی ها رو گذاشتم و چای ریختم بهراد رو صدا
زدم : 

- بهراد ؟ آقا بهراد 

جانم . 

- میای این چای ها رو ببری ؟

خودمم رفتم و نشستم رو مبل روبه روی متین و مارال . 
مارال پرسید : 

عزیزم چند سالته ؟ 

- ۱۷ 



آها ، پس هشت سال اختالف سنی دارید . 

- اوهوم . 

وای تو خیلی نازی ، میشه یه عکس ازت بگیرم ؟ 

- اختیار داری عزیزم

ـ����������������

چند روزی از وقتی که مهمون داشتیم می گذشت و من
درگیر کار های خودم بودم . عالقه و استعداد زیادی تو

نقاشی داشتم .  طرح صورت مامانم رو روی بوم نقاشی زده
بودم و هر روز که وقت بیشتری داشتم طرح رو کامل

میکردم . 
چند باری وقتی بهراد خونه نبود لباس آستین کوتاه پوشیدم

ولی با دیدن اون زخم ... 
چشم هام رو با درد بستم . 

انگار قرار نبود این دنیا روی خوشش رو بهم نشون بده . 
اون از بهراد که بعد از اون کارش رفتارم رو باهاش اونقدری

سرد کردم که خودمم باورم شده واسش یه خدمتکار
موقتم . 

من ، تیدا سرمد 
تنهاترین تنها 

و زخمی ترین زخمی بودم ... 
تو این دنیای تاریک و سیاهم فقط قرآن خوندن بود که 



آرومم میکرد . 

از زبان بهراد : 

از وقتی اون روز اذیتش کردم ، دیگه حتی محل سگم نمیده
خدایا من چم شده ؟ 

من ، بهرا سلطانی .
کسی که اسمش میاد همه خودشونو خیس میکنن . خدایا

این دختر چه بالیی سرم آورده . 
چرا ...

از کی ؟��� 
از کی تا حاال دختری به خودش اجازه میده بهم بی محلی

کنه 
از در دفتر اومدم بیرون 

امروز  حتی قدم هامم اون صالبت همیشگی رو نداشت ...

نویسنده: ترنج 
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کالفه مسیر خونه رو طی کردم . 
این بار کلید ننداختم ، عجیب دلم میخواست خودش درو به
روم باز کنه . آیفون رو زدم و دستمو گذاشتم رو دوربینش ،

صدای نازک و ملیحش تو گوشم پیچید : 

بفرمایید ؟ 

- منم تیدا ، باز کن درو . 

در با صدای تیک باز شد . 
به استقبالم اومد ، ته دلم گرم شد . 

رفتم تو اتاق و لباس هامو عوض کردم 
وارد آشپزخونه شدم و غافلگیرانه از پشت بغلش کردم که از

ترس به خودش لرزید . 
دستشو رو دستام گذاشتم که ازم جدا شه ، عمدا سرمو بردم

جلو و کنار لبش ، لب زدم : 

ناهار کی آمادس ؟ 



از برخورد نفس های داغم به گردنش 
لرزشش رو حس کردم 

پیشی کوچولو ، معلوم بود خیلی رو گردنش حساسه . 
سرشو عین الک پشت تو خودش جمع کرد و گفت : 

االن میارم ، برو بشین . 

قبل از اینکه عقب بکشم ، بوسه ای کنار لبش نشوندم که
خودم هم از تعجب چشمام گرد شد . 

به روی خودم نیاوردم و به ظاهر بیخیال از آشپزخونه
بیرون اومدم . 

داشت ظرف غذا رو میاورد که دستش خورد به گلدون
مادرم 

ناباور نگاهش کردم
خودش میدونست چقدر روی اون گلدون حساسم 

بهش گفته بودم اگه آسیبی بهش بزنه 
بالیی سرش میارم که ...

دستام میلرزید 
خواست شروع کنه به جمع کردن تکه هاش ، که غریدم : 

دست نحستو بهش نزننننننننننن

- ببخشید ، من واقعا متاسفم . 

جوابشو ندادم  و رفتم تو اتاقم . 



نگاهمو به سقف دوختم . 
چقدر خودمو کنترل کردم که دست روش بلند نکنم . آیا

ارزش اون گلدون 
از تیدا بیشتر بود ؟ 

از زبان تیدا : 

آیا ارزش اون گلدون از من بیشتر بود ؟ 
درکش میکردم . اون گلدون تنها یادگار مادرش بود 

به تکه هاش نگاه کردم ، فقط پنج تکه شده بود . 
تکه ها رو برداشتم ، یه چیزایی یاد گرفته بودم . اینکه

چطور باید بند بزنی و ظریف کار کنی تا معلوم نشه اون
ظرف شکسته بوده قبال . 

ـ������������� پنج ساعت بعد : 

تو این چند ساعت بهراد از اتاقش بیرون نیومده بود و دست
من بود که ازش خون میچکید 

موفق شدم گلدون رو با هر بدبختی بود درست کنم ولی در
عوض دستم به شدت زخمی شده بود و هیچ جوره بند

نمیومد خونش . 
با یه پارچه سفید دستمو بستم ولی فایده ای نداشت و اون

پارچه هم به سرعت خونی شد . 
بیماری کم خونیم باعث میشد سرم گیج بره و لحظات آخر ،

تنها کاری که از دستم برمیومد فریاد زدن اسم بهراد بود . 



از زبان بهراد : 

همچنان دراز کشیده بودم که صدای جیغ تیدا بلند شد که با
هول از جام پریدم و پله ها رو دو تا یکی طی کردم . 

نه ... این امکان نداشت ..
تیدای من ...

تو اون لباس آبی 
روی سرامیک های براق سفید 

غرق خون سرخی شده بود که دل منو میلرزوند . 
خودمو رسوندم بهش و دست انداختم زیر زانوش . 

نه نه ... تیدا .. اتفاقی براش نمیوفته 
یعنی من نمیزارم بیوفته . 

چشم هاش لحظه ای باز شد 
خنده ی بی جونی کرد : 

نترس ، من سگ جون تر از این حرفام . دیدی که 
از همه کتک خوردم  ولی هنوز زنده ام

من همون خون آشامی ام که به این راحتی ها جون به
عزرائیل نمیده

 ترنج :نویسنده
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اینو گفت و چشماشو بست . 
حالم داشت از خودم بهم میخورد ، سوییچ رو  برداشتم و

دویدم سمت ماشین   
پامو تا ته رو گاز فشار دادم و بعد از ده  دقیقه خودمو جلو

بیمارستان دیدم .  
تیدای بی جون رو به بغل کشیده و فریاد میزدم . 

با برانکارد بردنش و من ، همونجا کنار دیوار نشستم رو
زمین . 

خدایا تیدا طوریش نشه ... 

از زبان تیدا : 

چشم هام رو باز کردم و پرستار رو دیدم که داره سرم رو
وصل میکنه 

با لبخند نگام کرد : 

بهوش اومدی عزیزم ؟ حالت خوبه ؟

- خوبم ، ولی سرم درد می کنه .



این طبیعیه . وایسا برم شوهرتو صدا بزنم ، پاشنه در
بیمارستان رو از جاش در آورده . 

ابرو هام باال رفت . 
بهراد و این غلطا ؟ محاله ...

تیدا ؟ 

صدای بهراد بود . جواب دادم : 

بله . 

- خوبی ؟

آره اوکیم . 

- دختر تو که منو سکته دادی 

نترس ، هیچکس با نبودن من اتفاقی واسش نمیوفته . 

- تو چرا انقدر نسبت به همه بدبینی 

چون زندگی اینجوری باهام تا کرده . 
چون هرچیزی تا االن برام رقم خورده 

فقط نابودم کرده 



من هیچوقت خودم راهمو انتخاب نکردم . 

بهراد چیزی نمیگفت و فقط نگاهم میکرد . 
دیدین بعضیا خیلی میخندن 
هرچی شد میزنن زیر خنده 

بعد یهو میرن تو فکر 
اونایی که قشنگ میخندن 

یعنی از تو داغونن . 
زندگی یه جوری برام رقم زده بود 
 ساله ، روحی پنجاه۱۷که من ، دختری در کالبد یه جوون 

ساله داشته باشم
زندگی من همین قدر تلخ بود 

مثل کاپوچینو ... 

ـ�������������� �� دو روز بعد 

دو روز از اون ماجرا گذشت و حاال ، من رو تخت دراز
کشیدم

اخالق بهراد کمی عوض شده بود و من معنی کار هاشو
نمی فهمیدم

کارهاش زد و نقیض بود . 
میترسیدم . 

میترسیدم از حسی که جدیدا بهش پیدا کرده بودم 
من به اندازه کافی زخم خورده بودم

طاقت یه درد دیگه رو نداشتم 
گوشیمو برداشتم و آهنگ مورد عالقمو پلی کردم : 



از اونجایی شروع شد که من اونو دیدم 

از اونجایی شروع شد که من اونو چیدم 

چشمام اونو دید دادم بهش گل میخک

از اونجایی شروع شد که من این حالو دیدم .

از اونجایی شروع شد که من فهمیدم اگه یه چیز از دنیا
بخوام اون تویی 

از اونجایی شروع شد که من فهمیدم اگه بخوام جایی هم
برم با توئیم

داشتم جلو آینه دابسمش میگرفتم که در بی هوا باز شد و
بهراد اومد تو 

با دیدن ادا و اطوار های من نتونست خودشو نگه داره و زد
زیر خنده 

از زبان بهراد :

از زور خنده نفسم باال نمیومد 
شیرین بودن تیدا ...

حسی که قلقلک میداد منو
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نفهمیدم کی خودمو بهش رسوندم 
و انداختمش رو تخت 

قبل از اینکه بتونه حرکتی بکنه پامو الی پاش قفل کردم و
با دستام دستاشو نگه داشتم . 

ترس رو  میشد از مردمک لرزون چشم هاش خوند 
االن دیگه وقتش بود . 

بس بود هرچی دوری کرده بودم ازش 
لب هامو گذاشتم رو لباش 

خشن و تند میبوسیدم 
حتی خودم هم حس می کردم که دارم لباشو از جا میکنم . 

تقال هاش بی فایده بود . زوری در مقابلم نداشت . 
باالخره دل از لب هاش کندم و سرمو فرو  کردم تو گودی

گردنش 
نبضش رو بوسیدم . 

از قفسه سینش که باال و پایین میشد 
میفهمیدم که ترسیده .

ولی از چی ؟ 
از کی ؟ 

از منی که شوهرش بودم ؟ 
سرمو باال آوردم 
با بهت پرسید : 

چرا اینکارو کردی ؟ 



خونسرد جواب دادم : 

- چون دلم میخواد و قرار هم نیست به تو جواب پس بدم 
در ضمن از امشب کنار هم میخوابیم

نگاهش رنگ خشم گرفت : 

قرار ما این نبود 
من هیچوقت همچین کاری نمیکنم

دستمو نوازش وار روی پاش کشیدم : 

تو که نمیخوای من کاری باهات بکنم ؟ 

لرزش صداش به وضوح مشخص بود :

- منو تهدید میکنی ؟ 

نه عزیزم . فقط دارم بهت یادآوری میکنم که میتونم به
دلیل عدم تمکین

ازت شکایت کنم . 

- اوکی . شب کنارت میخوابم ولی حق نداری بهم دست
بزنی 



اومممم از اونکارا باهات نمیکنم 
ولی یکم شیطونی که اشکالی نداره 

خانم کوچولو . 

- از روم بلند شو بهراد دارم له میشم . 

با شیطنت کل وزنمو انداختم رو تنش 
حس کردم نفسش رفت . 

با تعجب پرسیدم : 

تو چند کیلویی . 

انگار زیر آوار باشه به سختی جواب داد :

- سی و هشت کیلو 

خب معلوم بود این تن ظریف طاقت هیکل منو نداره . 
دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم 

خم شدم  گاز خیلی محکمی از بازوش گرفتم و از روش بلند
شد . 

از زبان تیدا : 



با دردی که به جون بازوم انداخت جیغی زدم و دستمو
گذاشتم رو  جای دندونش  . 

به اندازه ی چهار انگشت کبود شده بود  .
با عصبانیت گفتم : 

بهرااااااااد 

- جونم خانومم 

خانومم ؟ میدونست با این کلمه ها چه بالیی سر قلب بی
جنبم میاره ؟ 

وقتی دید حرکتی نمیکنم اومد سمتم : 

تیدا جان چرا جواب نمیدی ؟ 

- بهراد 

جونم 

- بهراد با من بازی نکن 

یعنی چی منظورت چیه ؟ 

- ببین بهراد قرار نبود بین ما وابستگی پیش بیاد 



تو عالقه ای به من نداشتی و عهد کردی بعد از چند ماه از
هم جدا شیم

 سالگی مهر طالق بخوره۱۷و من هم در قبال اینکه تو سن 
تو شناسنامم 

قراره یک میلیارد پول دریافت کنم 
همین ... بهراد بزار زندگیمون همینطوری درست پیش بره 
بزار این چند ماه بگذره اونوقت هرکی میره سمت زندگی

خودش . 

تو زن منی . سهم منی . حق منی 
و تا وقتی من نخوام نمیتونی کاری بکنی . حتی ممکنه من

ازت بچه بخوام و اونوقته که تو نمیتونی نه بگی . 

ناباور نگاهش کردم : 

چی داری میگی بهراد . 
تو قول دادی ، تو به من قول دادی .

اشک هام دیگه دست خودم نبود 
من التماس میکردم 

ولی بهراد خیلی خونسرد نگاهم کرد 
و انگشت اشارشو با مالیمت کشید زیر چشمم و اشکمو پاک

کرد 
گریم شدت گرفت 

با لحنی عصبی و دستوری گفت : 



گریه نکن تیدا .

اشک هام انگار که سماجت رو  از خودم به ارث برده باشن با
شدت بیشتری پایین می اومدن . 

 ترنج :نویسنده
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خواست در آغوش بگیرتم که با لجبازی پسش زدم : 

ولم کن بهراد 
چرا االن که داره همه چی درست پیش میره میخوای همه

چیزو خراب کنی 

- عادت ندارم چیزی که مال من هست رو به کس دیگه ای
بدم . 

تو از االن تا آخر عمرت ، تا لحظه ای که آخرین نفس رو
میکشی هم تو بغل من جون میدی دختر جون   

قرار ما این نبود تو حق نداری بزنی زیر قرارمون . 

از زبان بهراد : 

عصبی بودم ، از اینکه منو نمی خواست . 
یهو خیلی غیر منتظره داد زد : 

برو بیرون عوضی . 



تا این لحظه خیلی خودمو کنترل کرده بودم . ولی وقتی
اینجوری عصبیم میکرد . 

برگشتم سمتش و سیلی زدم به صورتش . 
بخاطر شدت ضرب از تخت افتاد پایین . 

با مو بلندش کردم و چونشو تو دستام فشردم : 

هرچیزی رو که دلم بخواد بدست میارم حتی شده با زور . 

- حتی شده خودکشی کنم ، نمیزارم دستت بهم برسه   

با این جمله اش وحشی تر شدم 
انداختمش رو زمین و لگد محکمی تو پهلوش زدم . 

چشم هاشو بسته بود 
نه داد میزد و نه حتی ناله ای میکرد 

کمربندم رو برداشتم . 
تیدا هیچ واکنشی نشون نمیداد 

فقط صورتشو گرفته بود تا آسیبی بهش نرسه . 
از نگاهش نفرت میبارید و این منو عصبی میکرد . 

خودم خسته شدم و کمربند رو گوشه ای پرت کردم . 
نگاهی به بدن ظریف تیدا ، که حاال بیهوش شده بود

انداختم . 
من ... 

من چیکار کردم ...
نمیخواستم اینجوری بشه 

من فقط میخواستم به پوست لطیفش بوسه بزنم ، خودش
رو اعصابم خط میکشید . 



همه میدونستن من اگه عصبی بشم 
بابام هم از تو گور در بیاد نمیتونه آرومم کنه . 

دست انداختم زیر زانوش و بلندش کردم . 
خوابوندمش رو تخت و به متین و مارال زنگ زدم

رو مبل نشسته بودم و سرمو بین دستام فشار میدادم 
طولی نکشید صدای آیفون بلند شد 

رفتم درو باز کردم .
تا اومدم سالم کنم مشت متین بی هوا تو صورتم فرود

اومد . 
تیدا واسم مهم بود و واسه همین تموم داد و بیداد های

مارال و متین رو به جون خریدم .
خوب میدونستم متین چقدر رو بیمار هاش حساسه 

وقتی مارال رفت باالسر تیدا : 

- بهراد چطور دلت اومد دست رو این بدن ظریف بلند کنی ؟

مارال اشک می ریخت ولی من خونسرد گفتم : 

اگه نمیتونین کمک کنین برین بیرون
تیدا زنمه هر کاری هم که دلم بخواد باهاش میکنم . 

متین : ِد آخه عوضی آدم رو ناموس خودش دست بلند
میکنه

دیگه حوصله شنیدن حرف هاشون رو نداشتم و رفتم تو
سالن پذیرایی . 

یک ساعت بعد بچه ها اومدن بیرون 



متین با نگاهی تاسف بار گفت : 

پانسمانش کردم ، اگه میخوای شب بمونیم مارال باال سرش
باشه 

مارال : من نمیتونم این دختر بیچاره رو پیش این وحشی
بزارم 

- مارال با من درست صحبت کن 

دیگه چیزی نگفتن و با خداحافظی سردی رفتن بیرون . 
رفتم تو اتاق مشترکمون و نگاهی به جسم بی جون تیدا

انداختم 
با دیدن پانسمان های رو تنش به خودم لعنت فرستادم ،

چطور دلم اومد رو این تن ظریف و خوش تراشش دست
بلند کنم ؟ 

رفتم کنارش دراز کشیدم و تنشو به آغوش کشیدم . 
سرمو تو موهاش فرو کردم 

انگار به دنبال آرامشی باشم که در وجود این فرشته ی
کوچولو هست .

بدنش داغ بود ، خیلی داغ 
دستمو گذاشتم رو پیشونیش 

انگار آتیش گرفته بود ، وای خدا یعنی تب کرده بود ؟ 
َشکَم وقتی به یقین تبدیل شد که شروع کرد به هذیون

گفتن . 
سریع رفتم تو حموم اتاق و یه تشت رو پر کردم از آب سرد .

پاهاشو گذاشتم تو آب یخ . 



میلرزید ولی توان پس زدنم رو  هم نداشت . 
زنگ زدم متین ، بدون سالم گفتم : 

متین ، تیدا تب کرده 

- باز چه بالیی سرش آوردی

متیییییین . بگو چه غلطی کنم ؟ 

- خیلی شدیده تبش ؟ 

نه خیلی 

- خب پس پاشویش کن 
دستمال خیس بزار رو پیشونیش 

شب باال سرش بیدار باش چون ممکنه اتفاقی بیوفته 
اگه هم سرم تقویتی  داری بهش وصل کن چون خیلی

ضعیف شده . 

اوکی مرسی خداحافظ . 

رفتم و دستمو رو پیشونیش کشیدم 
هذیون  میگفت : 



میدونی چیه بهراد ؟ 
میخوام یه رازی بهت بگم . 

من دختری ام که حتی برای لحظه ای تو زندگیش آرامش
نداشته 

ولی تو ...
تو قدرت داری بهراد 

میتونی هرکاری دلت بخواد بکنی 
من خیلی بیچاره ام پس خوشحال باش ، خوشحال باش که

هر بالیی بخوای میتونی سرم بیاری 
ولی ما کوچیکا خدامون بزرگه . .

هرچی که آدما عذابم دادن ، خدا صدامو میشنوه . 
من یه روز انتقاممو میگیرم 

از تو ، از بابام ، از دنیای تاریکم 
از روزگاری که بهم روی خوش نشون نداد . 

یه جوری قوی میشم که هیچ مردی نتونه نابودم کنه

 .ترنج: نویسنده 
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از زبان تیدا : 

صبح که چشمامو باز کردم سنگینی چیزی رو روی شکمم
حس کردم . 

دیدم بهراد سرشو گذاشته رو شکمم و خوابش برده 
فکر کنم کل شبو باال سرم بوده 

خب به درک .. 
این نوش دارو بعد مرگ سهرابه 

تکون خفیفی خوردم که بهراد با هول از جاش پرید :

- حالت خوبه ؟ 

اگه از روم بلند شی بهترم میشم . 

بی هوا بغلم کرد ..
انقد محکم که حس کردم استخوان هام دارن خرد میشن . 

الله ی گوشمو زبون زد : 

خیلی ترسیدم تیدا   
ترسیدم اتفاقی برات بیفته 



- واقعا ؟ اگه مهم بودم برات  عین سگ نمیزدی منو جناب
بهراد سلطانی 

سرمو تو سینه ی پهن و مردونش فرو برد . 
بوسه ای رو سرم کاشت : 

اشتباه کردم تیدا 
ببین ، من ..

بهراد سلطانی ...
تاحاال پیش احد و ناسی سر خم نکردم حتی جلو بابام 

ولی االن 
از تو 

پیشی کوچولوی خودم
ازت عذرخواهی میکنم ...

ببخشید .

چیزی بهش نگفتم .
ولی این آدم ، میتونست کسی رو دوست داشته باشه ؟ 

ای تکبر و غرور 
مانع هرچیزی میشد . 

ولی من که دیگه چیزی واسه از دستت دادن ندارم . 

میدانی جانم

من دیگر به ته خط رسیده ام 

بگذار هرچه میخواهند ، بگویند 



هرچه میخواهد اتفاق بیفتد 

هیچ باکی نیست 

آب که از سر گذشت ، چه یک وجب 
چه صد وجب .

صدای بهراد توجهمو جلب کرد : 

تیدا ، بلند شو بریم بیرون 

- حوصله ندارم . 

رفت و در کمدمو باز کرد 
یه مانتو زرد و شلوار سفید دم پا

گشاد انداخت رو تخت : 

اگه خودت به زبون خوش نپوشی خودم تنت میکنم 

- خیلی ... 

اوه اوه ... بی ادبی نداشتیما 

- برو بیرون بپوشم لباسا رو



با بی حوصلگی لباس هامو پوشیدم 
و بعد از برداشتن چادرم از اتاق رفتم بیرون . بهراد هم

آماده شده بود و کنار ماشین منتظر بود . 
بی حرف سوار شدم 

اونم چیزی نمی گفت ، انگار تو این سکوت حرفایی بینمون
زده میشد که نمیشد به زبون آوردشون 

از سکوت اون ندامت میبارید و از نگاه من دلخوری . 
اما مگه دلخوری من واسه کسی ارزش داشت ؟ 

همیشه تو رویاهام یه دختر قدرتمند بودم . دختری که هیچ
مردی نمیتونست عذابش بده . 

تو دنیای رویاهام ملکه ی بازی من بودم ، فقط من ... 
به خودم قول دادم حتی اگه یه روز به عمرم باقی مونده

باشه ، قدرتمند بشم . تو این دنیا فقط پول مهمه 
و تو بازی قدرت ، کسی زنده میمونه که قدرت بیشتری

داره . 
آدم های ضعیف هیچ آینده و حق انتخابی ندارن

تنها سرنوشتشون اینه که به دست قوی تر ها سالخی بشن .

- رسیدیم تیدا 

االن منو آوردی ارگ کریم خان زند ؟ 

- چیز عجیبیه ؟ پیاده شو دیگه 

پیاده شدم 
ریه هام انگار به این هوا احتیاج داشتن . یه کم باهم قدم 



زدیم 
بهراد رفت تو کافه ی نزدیک ارگ

منم پشت سرش وارد شدم 
جو آرومی بود و آهنگ پخش میشد : 

یه دل میگه برم برم

 یه دلم میگه نرم نرم 

طاقت نداره دلم دلم

بی تو چه کنم

پیش عشق ای زیبا زیبا

 خیلی کوچیکه دنیا دنیا 

با یاد توام هرجا هرجا  

 ترکت نکنم 

سلطان قلبم تو هستی تو هستی

 دروازه های دلم را شکستی 

پیمان یاری به قلبم تو بستی

با من پیوستی



با آهنگ زمزمه میکردم .  غرق لذت و آرامشی وصف ناپذیر
بودم که دست های داغی رو دستام نشست 

بهراد بود ..
منتظر نگاهش کردم تا حرفشو بزنه

ترنج :نویسنده
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ببین تیدا ، چیزی که مال من هست رو به کس دیگه ای
نمیدم 

اینو قبال هم بهت گفته بودم . 
االن هم آوردمت اینجا تا بگم ، دیگه قرار نیست طالقت

بدم . 

ناباور چشم به دهانش دوخته بودم 
اونموقع فکر میکردم از روی عصبانیت این حرفا رو زده ولی

االن 
وای خدای من . 

چشمام داشت سیاهی می رفت .
صداها واسم گنگ شده بود . 

از جام بلند شدم ، بی اعتنا به لحن نگران بهراد . ..
نفهمیدم کی زیر پام خالی شد ...

چشم هام رو که باز کردم خودمو تو اتاق مشرکمون دیدم 
بهراد اومد باال سرم : 

- بهوش اومدی ؟ 

جوابشو ندادم و از جام بلند شدم 



من باید از این خراب شده در میرفتم 
صدا زدن های بهراد بی فایده بود 

لباس هامو بر داشتم و رفتم تو حموم 
همیشه یه دوش آب داغ باعث میشد فکرم باز تر بشه . 

خب بهراد که ساعت دو بعد از ظهر خونس . 
پس یعنی فرصت کافی واسه فرار دارم . 

ولی فرار به کجا ؟ 
 سال توش زجر کشیدم ؟ ۱۷به خونه ای پناه ببرم که 

خونه ای که هیچوقت با آغوش باز پذیرای من نبود ؟ 
خونه ای که جز به جزئش یادآور کتک هایی هس که از بابام

خوردم ؟ 
نه ، من تو اون خونه جایی نداشتم .

ناخودآگاه خندم گرفت 
صدای خنده ی بلندم دیوار های حموم رو میلرزوند . 

من کسی بودم که هیچ پناهی نداشت
و تنها پناهش کسی بود که ازش متنفر بود . 

اینجا دیگه جای موندن نبود .
از حموم اومدم بیرون

خدا خودش کمکم میکرد ، فقط امشب رو باید به سالمت
طی کنم 

فردا بعد از اینکه بهراد رفت ، منم از این زندان فرار میکنم .
داشتم موهام رو خشک میکردم 

که از پشت ، تو آغوش گرمی فرو رفتم . سرشو فرو کرد تو
موهام 

شونه رو از دستم گرفت ، با مالیمت موهامو صاف میکرد . 
با یادآوری اینکه هیچوقت کسی نبود که اینجوری با محبت

موهامو شونه بزنه ، منو در اغوش بگیره ...
من هیچکدوم از فانتزی های یک دختر رو تو زندگی پوچ و

بیهودم نداشتم . 



- داری به این فکر میکنی که فرار کنی از دستم و همزمان
نمیدونی کجا بری ؟ 

ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
ذهنمو میخوند ؟ 

وقتی دید دارم با دهان باز نگاهش میکنم ، خم شد و روی
استخوان ترقوه ام رو بوسید : 

واقعا فکر میکنی من نمیتونم این فکر های بچه گونه تو
حدس بزنم ؟ 

- بهراد تو داری منو مجبور میکنی و من اینو نمیخوام 

منم وقتی دیدم امروز انقد حالت بد شد ، تصمیم  گرفتم
بهت فرصت بدم 

تو یه سال فرصت داری عاشق من بشی و اگه این اتفاق
نیفتاد که مطمئنم میوفته ، تو بجای یک میلیارد ، کل مهریتو

 تا سکه هس میگیری و برای همیشه از زندگی من۳۱۳که 
محو میشی . 

یکم فکر کردم . 
اگه چند ماه پیشش بودم یک میلیارد

ولی اگه یکسال دندون رو جیگر میذاشتم میتونستم سه
میلیارد و خورده ای بگیرم . 

با خوشحالی جواب دادم : 



اوکی قبوله 

از زبان بهراد :

شیطنت رو  میشد از چشماش خوند 
خوابوندمش رو تخت و کمی از لباسشو  دادم باال 

با دیدن شاهکاری که رو پهلوش انجام دادم ، سرمو انداختم
پایین 

کبودی بزرگ و دلخراشی که قلب هرکسی رو به درد میاورد .
ناخودآگاه خم شدم و روی کبودی رو بوسیدم . 

نه یک بار ، ده بار ، صد بار 
نمیدونم حسابش از دستم در رفت . 

برام عجیب بود ، اینکه تیدا اعتراض نمیکرد . 
سرمو باال آوردم و با صورت غرق در خوابش مواجه شدم . 

خم شدم رو صورتش و ریز ، ریز همه جاشو بوسیدم . 

ـ����������� چهار روز بعد : 

گل سرخ لباش ... 
مژه های سیاه و بلندی که وقتی خواب بود سایه مینداخت

رو پوست سفید و صافش . 
وقتی بیدار بود و با اون چشم های درشت مشکیش بهم زل

میزد ...
من عاشق رز مشکی بودم 



وقتی به چشم های تیدا خیره میشدم 
انگار طرح رز مشکی رو تو چشماش نقش زده بودن . 

اخالق و چهره ی زیبای بدون آرایش و رنگ آمیزی تیدا ،
هرکسی رو خیره میکرد . تیدا نیازی به گریم و آرایش

نداشت . حجب و حیایی که این دختر تو وجود خودش
داشت ...

شاید من واقعا لیاقتش رو نداشتم . 
هرچقدر هم که سعی میکردم اعتقاداتش رو زیر سئوال ببرم

نمیشد 
برای هرچیزی دلیلی داشت 

و این وسط من بودم که انگار تو این مدت کم طرز فکرم
داشت  عوض میشد  

منی که متنفر بودم از هر نوع پوشش اضافی ، حاال اگه تیدا
جلوی چادرش باز میشد بهش تذکر میدادم 

ته ، ته مردای ایرانی هرچقدر هم که ادای روشنفکر ها رو در
بیاریم 

یک مرد سنتی با کاله و سبیل شاهپوری نشسته بود که برای
معشوقه اش انحصار طلب ترین مرد دنیا میشد

نویسنده : ترنج 
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با عشقی که این روزها انگار تازه داشتم بهش ایمان میاوردم
وارد خونه شدم . چقدر حسرت این رو داشتم که اونم به

اندازه ی من عاشق باشه ...
تاحاال باهاش رابطه ای نداشتم میخواستم که اونم منو

بخواد ..
آره میدونم ، بالهای زیادی سرش آوردم و حتی تا دم مرگ

بردمش ..
ولی مگه عشق همین خودخواهی نبود ؟ 

همین که منطقی ترین بی منطق دنیا میشدی ...
اینکه دلت میخواست معشوقت فقط و فقط متعلق به تو

باشع 
یا مال تو باشه ، یا هیچکس ...

خونه ساکت بود 
سرکی تو اتاق کشیدم ..

دیدم پای سجاده نشسته 
وقتی سالم داد و نمازش تموم شد 

قبل از اینکه از جاش بلند شه از پشت بغلش کردم ..
هین بلند و ترسیده ای گفت که باعث خندم شد 

- مگه مرض داری اینجوری میای ، آدم سکته میکنه

مجبورش کردم برگرده و به چشمام نگاه کنه : 



ادم اینجوری از شوهرش استقبال میکنه ؟ 

بهش مهلت جواب دادن ندادم و خم شدم لب هاش رو کوتاه
بوسیدم : 

چی میزنی به لبات انقد خوشمزست؟ 

با خجالت سرشو انداخت پایین و
بی حیایی نثارم کرد . 

از زبان تیدا : 

با این کلمات محبت آمیز 
حرکاتش ، رفتار هاش 

مگه میشد این مرد رو دوست نداشت ؟ 

دلم در عاشقی ، آواره شدآواره تر بادا 

تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تربادا 

من دوستش داشتم اما ، آیا اون واقعا عاشق بود ؟ 
اصن مردا هم عاشق میشدن ؟ 

یه رفیق داشتم همیشه میگفت : 
تو شرایط سخت همه مجنون 

پای کوه کندن وسط باشه ، فرهادی نمیبینی 



نمیخواستم خودمو بد بین کنم به عشقی که تازه تو دلم
جوونه زده بود 

ولی ... 
خدایا ، خودت کمکم کن ...

رفتم تو آشپزخونه و زیر غذا رو روشن کردم .
نگاه خیره شو رو خودم حس میکردم 

رفتم تو سالن ، مثال داشت فیلم ترکی میدید . 
به خودم جرئت دادم و رفتم تو آغوشش ، خیلی بامزه

گفت : 

- آی خانوم داری شیطونی میکنی 
یه لقمه چپت میکنمااااا

وا ، من کی شیطونی کردم ؟ 

خونسرد ، به صفحه تلویزیون خیره شدم . صدای نفس های
کشدارش به گوشم میخورد 

تا خواست بهم نزدیک تر بشه ، با شیطنت از جام پریدم که
افتاد دنبالم 

دور مبل میدویدیم که طره ای موهامو تو دست گرفت و
جیغم بلند شد . 

آی آی ول کن. موهامو لعنتی .

- اوممممم دلم نمیخواد 



واقعا داشت اشکم در میومد که ولم کرد . 
ای خدا من میگم این بیشعوره ، شما میگین

جذابههههههههههههه
خدا لعنتش کنههههههه 

بوی سوختنی بلند شد که داد زدم : 

واییییییییییی غذام ، همش تقصیر توئه بهراااااااااااد . 

دویدم تو آشپزخونه و دیدم بعلههه
قابلمم کامال سیاه شده 

نشستم رو صندلی و سرمو میون دستام گرفتم 
بهراد با خنده گفت : 

ای بابا ، حاال از بیرون غذا میگیریم کوچولو 

- وای کلی زحمت کشیدم 

فدای سرت ، سوخت دیگه ولش کن 

- داری زنگ میزنی غذا بیارن ، بگو واسه من پیتزا پپرونی
بیارن . 

پررووووو



پنج مین بعد اومد و گفت که غذا رو سفارش داده 
حس میکردم یه چیزی میخواد بهم بگه ولی نمیگه 

اونقدر منتظر نگاهش کردم که 
شروع کرد : 

امروز ، بابات اومده بود دفترم 
گفت ... 

گفت که دلش می خواد ببینتت 
منم بهش گفتم با وجود بالهایی که سرت آورده نمیزارم

ببینتت 
ولی خیلی التماسم کرد ، افتاد به پام و منم گفتم باید با تو

حرف بزنم . 

- بهراد من ازش متنفرم 
من ... از .. اون ... شغال پیر ... 

متنفرمممممممممممممممممممم
یه روزی خودم میکشمش 

خودم ، با دستای خودممممممم
بهراد من با عقده هام بزرگ شد 

با درد هام بزرگ شدم . 
وقتی همه ی بچه ها ناز میکردن واسه باباشون و ازش

عروسک باربی میخواستن ، من داشتم تو سن هفت سالگی
کلفتی میکردم 

بقیه دخترا سیندرال بودن 
ولی من ، خود کُِزت بودم 

من دختر کبریت فروش داستان ها بودم . 
هربار تیکه های قلبمو به یاد مادرم آتیش میزدم تا گرم بشم 

گرم بشم از محبتی که هیچوقت تو عمرم ندیدم 



من له شدم 
من دختر افسرده ای شدم که بی هدف میخندیدم . 

بسه یا بازم بگم تا میزان نفرتمو بفهمی ؟ 
اگه واقعا دوستم داری دیگه راجع به اون سگ صفت باهام

حرف نزن 

رفتم تو اتاق و دمر روی تخت دراز کشیدم . 
با ، باال و پایین شدن تخت فهمیدم بهراد اومده کنارم . 

لباسمو زد باال ، کمرمو نوازش کرد 
زمزمه وار ، نجوا کرد : 

هرچیزی که حالتو بد کنه ، منو داغون میکنه .
مطمئن باش دیگع نمیزارم بهت نزدیک بشه . 

قول میدم بهت خورشید من 

معنی اسمم دختر خورشید بود 
نجوا های بهراد باعث شد خوابم ببره 

و دور شم از گذشته ی نکبت بارم
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از زبان بهراد : 

 ام تیر بود و فردا هم تولد تیدا بود . منم کارهای۱۸امروز 
جشن تولدشو رو  انجام دادم

سر راه رفتم طالفروشی تا ببینم سرویسی که خواستم رو
آماده کردن واسم یا نه 

با توجه به نقاشی هایی که میکشید و حرف هایی که میزد
متوجه شدم عاشق جغده

به طالفروشی که یکی از دوستام بود سپرده بودم واسش
یه چیز توپ طراحی کنه 

الحق که برازندش بود 
جغد خیلی ظریف که تو سینش  یاقوت سرخ کار گذاشته

شده بود . 
دوستام رو دعوت کرده بودم 
متین ، آوا و چند نفر دیگه . 

تصمیم گرفتم جشن تو کافه ی آرمین 
( دوستم ) باشه

خیلی ذوق داشتم واسه خوشحال کردن این پیشی کوچولو
 ساله رفتار میکردم . ۱۴درست مثل این نوجوون های 

انگار قلب سنگی ای که سال ها بی حس مونده بود ، داشت
جون میگرفت . 

کلید انداختم و وارد خونه شدم 
تیدا به استقبالم اومد . 

کتمو و از تنم در آورد ، رفتم تو اتاق تا لباس هامو عوض 



کنم . 
حس میکردم میخواد یه سئوالی بپرسه ، ولی چرا مطرحش

نمیکرد ؟
رفتم روی مبل جلوی تلویزیون نشستم ، داشتم کانال ها رو

بی حوصله باال و پایین میکردم که تیدا تو آغوشم جا
گرفت . 

ضربه ای تو پیشونیش زدم : 

از وقتی اومدم میخوای یه چیزی بهم بگی ، ولی نمیگی . 

- اوممممم ، قول میدی ناراحت نشی ؟

قول میدم ، بگو 

- مامانت فوت کرده ؟ 

ناخودآگاه عضالت صورتم منقبض شد ، خون به صورتم
دوید : 

نه نمرده ...
بزار یه قصه واست بگم

یکی بود ، یکی نبود 
همه بودن غیر از خدای مهربون ..

یه خونواده سه نفری ، که هیچوقت روی آرامش رو ندیدن 
مامانم اسمش عسل بود ، درست مثل چشماش . 

مهربونی رو تو وجودش میدیدم 



بابام همیشه مامانمو کتک میزد ...
ولی عاشقش بود ، آره عاشقش بود مطمئنم 

میومد پیش من عین بچه های چهارساله اشک میریخت و
میگفت : 

مامانت همه مردا رو بیشتر از من دوست داره 

از بابام بدم میومد ، چرا همیشه مامانو میزد ... 
مامانم یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون 

بابا چطور میتونست رو  همچین فرشته ای دست بلند
کنه ؟؟؟؟ 

من فکر میکردم اون زن ، فرشته ست 
اما انگار یادم رفته بود که درون هر فرشته ای ، شیطانی

وجود داره 
شیطان همون کسی بود که پسر بچه ی ده سالشو ول کرد 
شیطان کسی بود که اموال بابامو باال کشید و با شریکش

فلنگو بست 
خیلی لطف کرد که همین خونه رو واسمون گذاشت 

بابا پیر شد تا دوباره خودشو باال کشید ...
من اونروز فهمیدم یه زن چقدر میتونه خطرناک باشع تیدا 

- ولی فکر نمیکنی رفتار های بابات هم تو تصمیم مادرت بی
تاثیر نبوده ؟

اون حق نداشت بره ... 

- من حق رو به مادرت نمیدم چون حتی یک بار هم 



ندیدمش 
ولی باور کن این که  هر روزت با کتک و تحقیر بگذره یه

جور مرگ خاموشه 

اون زن ، خیانت کرد 

- آره خب ، ولی هیچ بحثی یک طرفه نیست . 
هردو طرف مقصرن حاال یکی کمتر ، یکی بیشتر 

شاید حق با تو باشه . 
ولی من امپراطوریم رو بر اساس درد کسایی که بهم ظلم

کردن بنا کردم .
استخوان هاشون رو میشکنم و پودر میکنم ، یه پله میسازم

و در هر صورت از نردبون ترقی باال میرم . 
تو دنیای من ، بخشش جایی نداره 

من از دو چیز متنفرم تیدا 
خیانت و دروغ 

هر کدوم رو از هرکسی ببینم ، مطمئن باش تقاصشو میده 
من کسی رو نمیکشم

کاری میکنم آرزوی مرگ کنه ... 

نفس ، نفس میزدم و به چشم های معصوم تیدا که موجی از
ترس و وحشت رو به همراه داشت خیره شدم 

رو صورتش خم شدم و چشماشو بوسیدم . 
سرشو به سینم چسبوندم . 

دستمو گذاشتم رو قفسه ی سینش 



لذت میبردم از اینکه اینطور میتپه 
بی قرار ، رام شده ...

ترنج:  نویسنده
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دست انداختم زیر زانوش و بلندش کردم ، به طور غریضی ،
واسه اینکه نیوفته دستاشو دور گردنم حلقه کرد 

بردمش تو اتاق خواب و منتظر شدم تا خوابش ببره
همیشه عادت داشتم وقتی که میخوابه ببوسمش 

وقتی آروم و بی حرکت ، پلک هاش روی هم بود و تسلیم
بود در مقابلم 

صورتش رو غرق بوسه های ریز میکردم 
عاشق این بود که گردنشو ببوسم 

این دختر بخاطر صداقت و معصومیتش ، زیبایی خیره
کنندش و ایمانش برام ستودنی بود 

مثل میوه ممنوعه ای میموند که با احتیاط لمسش میکردم .
از اتاق اومدم بیرون ، چرا هیچ  کدوم از کار های شرکت

درست پیش نمیرفت ؟ 
راستش ما کارخونه ی فرش داشتیم و یک شرکت مد و

مدلینگ 
کارای شرکت بهم گره خورده بود و من واقعا نمیدونستم

باید چیکار کنم 

از زبان تیدا : 

صبح با غم عظیمی که رو دلم بود چشم هامو باز کردم
امروز ، روز تولدم بود 

روز مرگ مادرم ... 



از اتاق رفتم بیرون در کمال تعجب بهراد خونه بود .
چرا مونده بود ؟ 

سئوالم رو به زبون آوردم که در جوابم لبخند عاقل اندر
سفیهی زد :

کسی روز جمعه سرکار میره آیا ؟ 

به روی خودم نیاوردم و رفتم تو آشپزخونه که دیدم میز
صبحونه رو چیده 

صداش از پشت سر اومد : 

مورد پسند واقع شد بانو ؟ 

- هعی بدک نیست . 

خدایا زن نگرفتم که ، شوهر کردم 

- یادم رفت بت بگم ، زن بودنم بهت میادااااااا 

تا ظهر به شوخی و خنده گذشت

- تیدا پاشو بریم بیرون 

وای نه ، میخوام برم بخوابم



- تو که میدونی من هرچیزی رو فقط یه بار تکرار میکنم
عزیزم

زورگوووووووووووو

- شنیدماااا

خدایا چقد زورگوئه این بشر 
رفتم سر کمدم 

یه شلوار دم پا گشاد مشکی 
با مانتو کوتاه قرمز 

یه روسری با رگه های قرمز هم سر کردم و رفتم تو حیاط و
سوار ماشین شدم . 

بهراد هم تیپ زده بود ...
سوتی زدم : 

اوووووووو کی میره این همه راهووو

تک خنده جذابی کردی : 

- شما که زیبا تری بانو 

یه بیست مین بعد جلوی کافه نگه داشت و ازم خواست
پیاده شم

چه کافه ی نازی ..



دستمو محکم تو دستاش گرفت 
رفتیم داخل ... 

برق ها خاموش بود 
هنوز موقعیت رو درک نکرده بودم 

که چراغا روشن شد و صدای دست و سوت و جیغ متین و
آوا و چند نفر دیگه که من نمیشناختمشون و فقط تو

عروسی دیده بودمشون بلند شد 

از زبان بهراد : 

ذوق زده شدنش کامال مشخص بود   
بی هوا پرید بغلم  : 

- وایییی بهراد ...
ممنونم ازت 

این اولین جشن تولدمه 

ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اولین جشن تولد ؟ 

- آره اولیش بود 
 ام تیر ، روز تولدم منو میبیرد سر قبر مامانم۱۹بابام همیشه 

میگفت من قاتل مادرمم 
همیشه روزای تولدم اشک ریختم 

اشک هاش داشت بدون مجوز از چشمش پایین میومد 



بوسه ای رو سرش زدم و واسم مهم نبود بیست نفر
چشمشون به ما دوخته ست .
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از زبان تیدا : 

هر طور بود اشک هامو نگه داشتم 
رفتم واسه جشن تولد ، کادویی که واسم تدارک دیده بود   ...

این که واسش مهم بودم 
حسی که بهم میگفت میشه به این مرد تکیه کرد ...  

تو ماشین ، تو راه برگشت بهراد ازم پرسید : 

تو چرا انقد جغد دوست داری 

- چون وجه مشترک داریم باهم 

وجه مشترک ؟ 

- آره 
همه میگن جغد نحسه 

میگن کل شبو ناله میکنه 
از بی کسی ناله میکنه ، از درد ناله میکنه ..

عین من . 
همه بهم میگفتن نحسم 

منم کل شبو بخاطر درد کتک هایی که میخورد ناله میکردم 
من خود جغدم 

تو حق نداری اینجوری راجع به خودت صحبت کنی تیدا 
تو مهمی ... 



تو عشق منی .. 

- ترحم رو اصال دوست ندارم 

تو عشق رو ترحم میبینی ؟ 

از زبان بهراد : 

جلوی در خونه وایسادم 
تا پیاده شد ، دست انداختم زیر پاش و بغلش کردم . 

ترسیده بود ، نفس نفس میزد 
با لحن تخسی که این روزها پیدا کرده بودم گفتم : 

ما امشب با هم کار داریم 

- چی ... چ .. چه .. کاری 
ب .. بهراد .. نکن توروخدا ... 

یکم ناراحت شدم ، یعنی منو نمیخواست . همونجور که تو
بغلم بود از پله ها رفتم باال و انداختمش رو تخت . 

دلگیر بودم از رفتارش اینو خودش هم فهمید .
لباس هامو عوض کردم و بی حرف پشت به تیدا خوابیدم 
تو فکر بودم که دست های گرم و ظریفی دورم حلقه شد : 

- ببخشید ، نمی خواستم ناراحت کنم ... 
من امادگیشو ندارم  بهراد ...



جوابشو ندادم ..
دلم نمیخواست دعوامون بشه ، اونم شب تولدش . 

ترجیح دادم سکوت کنم   
وقتی دیدم از اونم صدایی در نمیاد 

با تعجب برگشتم سمتش که با دیدن چشم های خوشگلش
که خیس اشک بود ، خشکم زد . من که چیزی بهش نگفتم . 

حرفمو به زبون آوردم که با هق هق جواب داد : 

من .. من .. نمی .. نمی خواستم ناراحتت کنم .. 

طاقت دیدن اشک هاشو نداشتم 
تن نحیفشو به آغوش کشیدم 

دستمو رو کمرش ، نوازش وار به حرکت در آوردم که لرزید :

نبینم تو بغلم بلرزی خورشیدم 

- بخشیدی ؟ 

جوابشو ندادم ، به جاش خودمو انداختم روش و مشغول
بوسیدن لب هاش شدم . 

مشخص بود که خیلی اذیت میشه بخاطر وزنم ، خب معلوم
این بدن باربی تحمل هیکل منو نداشت 

ولی جیک نمیزد . 
انقد بوسیدمش که خودمم خسته شدم . 

انگشت شصتمو رو لب های قرمز و متورمش کشیدم . 
رو لباش  لب زدم : 



دوست دارم پیشی کوچولو . 

چشماشو بسته بود 
لذت میبردم از اذیت کردنش 

نفس داغمو تو گودی گردنش خالی کردم . 
شکنجه مو تموم کردم و از روش بلند شدم . 

در اغوش گرفتمش محکم ، مالکانه 
پرنده کوچولوم در آغوش من تسلیم بود . سرش رو بلند کرد

و با اون چشم هایی که جاذبه سیاه چاله رو داشت ، بهم
خیره شد 

این همون نگاهی نبود که در گذر دوران ، مرد ها رو دچار
غرور میکرد ؟ 

همان نگاهی که به تو احساس مردانگی میداد 
چقدر جنگ ، خونریزی ، اکتشاف ، شعر ، شکار 

در طول تاریخ به خاطر دیدن همین نگاه ستایشگر در
چشمان زنان رخ داده بود ؟

نویسنده : ترنج 
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از زبان تیدا : 

یک ماهی از روز تولدم میگذشت   
عشقی که به بهراد داشتم وصف ناپذیر شده بود 

آره ، من عاشق شده بودم 

عاشق شدم و محرم این کار ندارم

فریاد که غـم دارم و غـم خوار ندارم

حسی که بهش داشتم یه دوست داشتن ساده نبود 
خود عشق بود ، عشقی عمیق 

چند روز دیگه والدت حضرت علی ( روز مرد ) بود . 
خیلی دلم میخواست واسش یه هدیه بگیرم . 

زنگ زدم به آوا ، کسی که تو بدترین شرایط با متین
کنارمون بود . 

بعد از سه بوق جواب داد : 

سالاام بر بانو تیدا 

- سالم ، چطوری 

قربونت ، تو چطوری ؟ 

- خوبم خداروشکر ، یه زحمتی داشتم واست . 



جونم بگو 

- ببین چند روز دیگه روز مرده 
میخوام واسه بهراد جشن بگیرم 

میای امروز بریم خرید ؟ 

اوهوووووو کی میره این همه راهوووو

- من تا تهش میرم . 

اوه اوه خانوم عاشق پیشه ، اوکی من یه ساعت دیگه
اونجام  

- مرررررررررسی ، فقط به بهراد چیزی نگی ها ، میخوام
سوپرایز بشه .

چشششششششم . 

خیلی خوشحال بودم از اینکه قرار بود عشقمو شاد کنم .
رفتم و از تو اتاق ، کارتی رو که بهراد بهم داده بود و هر ماه

یه مبلغی رو بهش واریز میکرد بر داشتم . 
وای ، گوشیم فقط ده درصد شارژ داشت ، ولش کن بابا ... 
بعد از پوشیدن لباس ها و چادرم ، یه تک زدم به آوا که پی

ام داد دم دره 
یه بار دیگه همه چیز رو چک کردم و رفتم بیرون . 



............ پنج ساعت بعد : 

حتما االن فکر میکنید که من همه چیز رو خریدم . 
خب آره تقریبا همه چیز رو خریدم 

ولی االن ساعت هفت عصره و تا از این ترافیک خالص
بشیم ، قطعا دو ساعت طول میکشه 

گوشیم خاموش شده بود از بی شارژی . 
نگران بودم و لب میگزیدم 

خدا کنه بهراد خونه نیومده باشه . 

از زبان بهراد : 

با قدم های عصبی ، تو خونه راه می رفتم . 
پاهامو با ضرب به زمین میزدم

تیدا نه تنها کارت بانکی که بهش داده بودم رو برده ، بلکه
گوشیش رو هم جواب نمیداد 
بخدا تیدا ، پاتو بزاری تو خونه

یه جوری میزنمت که دیگه هوس نکنی از این غلطا بکنی.  
صدای کلید انداختن اومد 

با دو رفتم سمت در ورودی ، تا خواست سالم کنه کشیدمش
تو خونه 

پاش پیچ خورد و افتاد رو زمین . 
کمربندمو در آوردم . .

همونطور که تند ، تند لباس هاش تو تنش پاره میکردم ،
شروع کردم به زدنش 

از شدت فشار عصبی ، جنون بهم دست داده بود . 



- بهراد بذار بهت توضیح بدم 

انگار صداشو نمیشنیدم . 
هیچی نمیشنیدم . 

از موهاش گرفتم و کشون کشون تا اتاق خواب بردمش 
پرتش کردم رو تخت 

دست و پاهاشو بستم به تاج تخت 
هرچی سعی میکرد از دستم فرار کنه بی فایده بود . 

اون حق نداشت اینقدر دیر کنه 
رفتم و از تو کمدی که فقط خودم کلیدشو داشتم ، شالق

مخصوصمو در آوردم . 
با خونسردی نگاهش کردم : 

اوممممم بدنت زیادی سفیده
به نظرت اگه چند تا خط قرمز روش بندازیم زیبا تر

نمیشه ؟ 
نمیتونست جیغ بزنه چون دهنشو با پارچه بسته بودم و

فقط اصوات نامعلومی ازش خارج میشد 
دستمو باال آوردم و .... 

از زبان تیدا : 

با هر ضربه انگار تنمو تو آتیش میسوزوندن . 
اشک هام دیگه نمیومدن 

فقط هر چند ثانیه یک بار ، نفسم میگرفت . 
باالخره اون شالق رو کنار گذاشت : 



اوممممممممم ، میدونستی من تا به حال طعم زنمو
نچشیدم ؟؟ 

تا بخوام معنی جملشو بفهمم ... 
تمام طول رابطه من زجر کشیدم و اون لذت برد از دردی که

بهم تحمیل میکنه 
چشم هام سیاهی رفت . ..
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از زبان بهراد : 

بی هدف رفتم تو سالن ، نگاهم به کیسه ای کشیده شد که
دست تیدا بود .

وسایلش رو ریختم بیرون 
با دیدن آذین ها 

و ساعتی که واسم گرفته بود خشکم زد .
خدایا ...

نمیخوام منو ببخشه
فقط طوریش نشه . .. 

از زبان تیدا : 

متاسفانه چشم هامو باز کردم 
متاسفانه هنوز زنده بودم ...
من هنوز نفس میکشیدم ...

در اتاق باز شد 
با دیدن بهراد و سینی صبحانه ای که دستش بود ، حالت

تهوع گرفتم 
تموم صحنه های دیشب تداعی میشد واسم .

دویدم تو حموم 
چون چیزی نخورده بودم فقط اسید معدم رو باال آوردم . 

رفتم بیرون 
بهراد با نگرانی پرسید : 



حالت خوبه ؟ 

میخواستم حرف بزنم ، ولی نمیتونستم . 
سه بار سئوالشو تکرار کرد و وقتی جوابی ازم نشنید یه قدم

اومد به سمتم که دستمو گذاشتم رو گوش هامو شروع
کردم به جیغ زدن 

دیوانه وار خودمو زمین زدم 
بهراد اومد میخواست بگیرتم ولی من دست و پا میزدم . 

از اتاق که رفت بیرون جیغ هام قطع شد . 
نفس هام کشدار شده بود 

انگار تو اون عمارت مجلل ، من در پی ذره ای اکسیژن بودم   

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟ 

من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود

ای فلک گر من باشم یا نباشم کار گردون لنگ نیست

گر بمانم یا بمیرم کسی دلتنگ نیست

ای شعر مورد عالقه ام بود چون وصف حالم بود 
اگه انسانی تو زندگیم داشتم که بتونم بهش وصیت کنم ،

قطعا میگفتم این شعر رو ، روی سنگ قبرم بنویسه . 
حالم بهم میخورد از خودم 

از کی انقدر ضعیف شدم ؟؟؟؟ 
بهراد ، همه چیزمو ازم گرفتی 

همه چیزتو میگیرم . 
از اتاق رفتم بیرون ...

دوباره با دیدنش لرز کردم ...



نمیخواستم ضعف نشون بدم ، پس اهمیتی ندادم 

- تیدا ... خوبی ؟ ببین من ..

دستمو به نشونه ی سکوت باال آوردم 
رفتم تو آشپزخونه ، یه لیوان آب یخ خوردم .

پشت سرم اومد ، تا خواست چیزی بگه ، پیش دستی کردم :

بهراد االن دیدنت حالمو بد میکنه 
لطفا هیچی نگو 

پشت بهش وایساده بودم ، ولی خوب میتونستم دست های
مشت شده اش رو تصور کنم 

کالفه گفت : 

من دارم میرم کارخونه ، چیزی الزم داشتی زنگ بزن . 

جوابشو ندادم . 
تا از در رفت بیرون رفتم تو اتاق 

کوله پشتیمو بر داشتم . 
اول از همه رفتم و دوربین های مداربسته خونه رو خاموش

کردم 
کارت بانکی ، به همراه طالهایی که کادو عروسی بود رو

برداشتم 
چند دست لباس راحتی هم گذاشتم تو کوله و چادرم رو

پوشیدم 
پامو که از اون قفس لعنتی گذاشتم بیرون ، ناخودآگاه

دویدم . 



بی هدف ، تو خیابون ها میدویدم 
یه ساعتی میشد داشتم الکی پرسه میزدم 

نشستم گوشه جدول کنار خیابون 
یه بی ام دبلیو مشکی جلو پام ترمز زد . 

دو نفر ازش پیاده شدن ، ناخودآگاه ترسیده ، از جا پریدم . 
تا بخوام چیزی بفهمم ، گرفتن و انداختنم تو ماشین . 

خواستم پیاده شم که دیدم یه مرد کنارم نشسته .

با لبخند گفت : 

سالم 

- بر فرض که علیک 

رو به رانندش گفت : 

راه بیوفت 

- چی چی رو راه بیوفت 
هوی با تواما داری کجا میبری منو 

میریم پیش جادوی سیاه 

- جادوی سیاه کیه؟



هیسسسسسسسس 
بزار برسیم به عمارت بانو ، بعد صحبت می کنیم . نترس

بهت آسیب نمیزنم 

خواستم حرفی بزنم که با دیدن نگاهش تقریبا خفه شدم .

نویسنده : ترنج 
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با ضرب و زور از ماشین پیادم کردن
اوففففففففففف چه قصری 

تو نظر اول زیبا بود 
ولی اون همه بادیگارد مسلح 

مگه ملکه انگلیس رو اینجا نگه میداشتن . 
دونفر اومدن و کشون کشون بردنم داخل 
انداختنم تو یکی از اتاقا و رفتن بیرون . 

سه ساعت بعد ..........

در اتاق باز شد ، قبل اینکه بخوان با زور ببرنم ، خودم
باهاشون همراه شدم

در اتاقی رو ، روبه روم باز کردن 
زنی ، با روبنده سیاه و چشم های آبی

روی تخت نشسته بود 
عین پادشاها 

بخدا اگه اغراق کرده باشم . 
بدون سالم گفتم : 

چی میخواین ازم ؟ 

- من ؟ در اصل این تویی که به من و کمک هام نیازمندی 

اصال تو کی هستی ؟ 



- من ؟ اومممممممممم
بزار یه بیوگرافی بهت بدم 

اسمم اسپاکو 
لقبم ، جادوی سیاه 

بزرگترین باند مافیای ایران رو دارم 
زنی ، که هیچکس نتونسته پشتشو به خاک بماله 

متنفرم از زنای مظلوم و بدبخت
میخوام روت سرمایه گذاری کنم

چرا میخوای کمکم کنی ؟ 

- این کمک یه قرضه 
پسش میدی ، به وقتش 

و اینکه چرا دارم بهت کمک میکنم به خودم مربوطه ، من
دست رو جنس بنجل نمیزارم

خیلی زورم گرفته بود از این طور حرف زدنش ، ولی انگار
به سمتش کشیده میشدم . کالفه گفتم : 

من باید چه کاری انجام بدم ؟ 
چرا درست توضیح نمیدی ؟ 

- تو از این به بعد واسه من کار میکنی . مطمئنا دلت
نمیخواد تو کوچه خیابون ها ، بدون سرپناه زندگی کنی 

تو ، توی این قصر عمرتو میگذرونی و اگه بتونی اعتمادمو
جلب کنی ، دست راستم میشی . 

در عوض منم بهت کمک میکنم انتقامتو بگیری . 



من ضمانت میخوام 

- ضمانتش ، منم . 

قبول . 

 سال بعد . ۸..............  

هشت سال از روز های بی کسی من میگذره . 
منم تموم خاطرات نحس اون روز ها رو جا گذاشتم .

 روحمو جا گذاشتم 
آدمی شدم که دیگه حتی خودمم خودمو نمیشناسم 

اون دختر ضعیف و عاشق مرد 
و به جاش وکیل بزرگترین باند مافیای ایران به دنیا اومد . 

تو تموم این هشت سال درجا زدم
خیلی جاها اشک ریختم 

از دردی که تو قلبم بود ناله کردم 
ولی دیگه تموم شد 

تصویر گذشته ، مثل یه فیلم جلو چشمم میگذره 
تنها کسی که پناهم بود ، تو اوج بی پناهی 

اسپاکو ... 
زنی که مادر بود واسم 

زنی که قلب پاکش رو ، پشت اون نقاب سیاه و بیرحم پناه
کرده بود 

دوسال درس خوندم تا بتونم تو بهترین دانشگاه کشور ، 



وکالت قبول شم .  شیش سال ، جون کندم تا بتونم 
بهترین نتایج رو به اسپاکو نشون بدم

همه عاشق قدرت هستند
ولی فقط عده ی کمی از افراد بهش میرسند . 

من با درد رشد کردم و تاوانش رو از این دنیا و آدماش
میگیرم 

درد دوستته ، شریکته 
وقتی بدجور زخمی شدی ، بهت اطالع میده ..

میدونی بهترین چیز راجع به درد چیه؟ 
بهت میگه که هنوز نمردی
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اوففففففففففف اینم از این پرونده 
امسال ، چند تا از بزرگترین پرونده های مالی اسپاکو رو حل

کردم .
 به جز من کسی تا به امروز ، جرئت نکرده جادوی سیاه رو

اسپاکو صدا بزنه .
یادم میاد یه بار ازش پرسیدم : 

- چرا همه بهت میگن جادوی سیاه ؟ 

چیزی به اسم بلک تایگر یا پلنگ سیاه 
شنیدی ؟ 

- آره ، یه چیزایی 

لقب پلنگ سیاه ، جادوی سیاهه 
توی تاریکی شب پنهان میشه 

به منم میگن جادوی سیاه ، چون تو این  جنگل وحشی یاد
گرفتم پلنگ باشم . 

بچه که بودم تو مدرسه ، تئاتر داشتیم .
معلمه از بچه ها پرسید کیا میخوان نقش گوسفند رو بازی

کنن ؟ 
خیلی ها دستاشون رو بردن باال



بعد پرسید ، حاال کیا میخوان نقش گرگ رو بازی کنن ؟ 
این وسط من پرسیدم : 

خانوم نقش دیگع ای نداریم ؟ 

گفت : نه 

اینجا بود که فهمیدم تو زندگی یا گرگی یا گوسفند 
یا پلنگی یا آهو 

یا میخوری یا خورده میشی .
من یاد گرفتم بخورم ، برای زنده موندن ، برای گرگ شدن . 

چشممو دوختم به پرونده روبه روم 
جناب  بهراد سلطانی ، میخوام امپراطوریتو نابود کنم 

کلتمو برداشتم ، به عکس روبه روم خیره شدم . 
قلب بهرادو نشون گرفتم 

نه یکبار ، دو بار ، سه بار   ...
نمیدونم 

فقط میدونم به قدری بود که تیر هام تموم شد . 
دیگه قرار نیست عکستو بزنم ، از این بعد خودتو ، روحتو ،

زندگیتو نشونه میرم . 

از زبان بهراد : 

هشت سال میگذره 
هشت سال از نبودنت میگذره 

نگاهی به عکس تیدا انداختم و صورتشو بوسه بارون کردم 
یعنی کجایی تیدا ؟؟؟؟



کل شیرازو گشتم 
کل ایرانو گشتم ....

نبودی ...
من یه حماقتی کردم 

من خریت کردم 
چرا رفتی ؟

یعنی االن حالت خوبه 
یعنی کنار یکی دیگه ای ؟ 

نه ، نه امکان نداره 
سرمو بین دستام گرفتم 

کارخونه مثل خر تو گل گیر کرده 
شرکت مد و فشن داره متالشی میشه .

نفرینم کردی تیدا ؟ 
نفرینم کردی دختر خورشید؟ 

آره ، حتما کردی ...
تو دلت پاکه ..

خدا صداتو میشنوه ..
هنوزم اون بیت شعری رو که برام میخوندی و میگفتی

دوستش داری تو ذهنم اکو میشه : 

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟ 
من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود

ای فلک گر من باشم یا نباشم کار گردون لنگ نیست
گر بمانم یا بمیرم کسی دلتنگ نیست .

 
خوابیدم رو تخت و لباسشو به آغوش کشیدم . 

از زبان تیدا : 

دوباره به گذشته برگشتم 
به عشقی که شروع نشده ، به پایان خودش رسید   



گناه من چی بود ؟ 
من تاوان چی رو پس دادم ؟ 

دیروز رفتم و از دور بابام رو دیدم 
هه ... 

مثل اینکه خوب کاسب شده 
کسی که تا قبلش تو سگ دونی زندگی میکرد ، حاال آپارتمان

داشت ، ماشین الکچری سوار میشد ...
انگار همه یادشون رفته بود تیدایی هم وجود داشته قبال 

یادتون میارم ..
همه چیزو یادتون میارم ...

آهنگ مورد عالقمو پلی کردم 

عشق یعنی دلت بگیره اما نخواد که پیشت بشینه
وقتی حتی تو تنهاییشام نمیخواد تو رو ببینه ♬♫♪

یعنی بفهمی دیره داره از زندگیت میره …
یعنی بعد یک سال جای دستاش مچشو بگیر ♬♫♪
عشق یعنی نگاه تلخش اسمت توی صدای سردش

یعنی وقتی که من بیدارم تا خواب خواب تا بغل گرمش …
یعنی دیگه هیچکس نباشه بخواد آرومت کنه ♬♫♪

یعنی حتی خود خدا هم بخواد نابودت کنه …
دوست داشتم و نداشتی حسی ، به عشقت برس ♬♫♪

یه روزی بهم میرسیم یه روزی بهم میرسیم …
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با غرور قدم برمیداشتم 
صدای قدم های محکمم ، سر ها رو به طرفم برگردوند 

تو این مدت همه توی دادگاه میشناختنم . 
وارد دادگاه شدم ...

نشستم روی صندلی 
بعد از ده دقیقه ور رفتن با گوشیم 

صدای پاهاش رو شنیدم 
فقط بهراد میتونست با وارد شدنش ، بوی ادکلن کولواتر رو

پخش کنه 
یادمه بهش گفتم که عاشق عطر تلخ و خنکم . 

هه ...
چه زود گذشت . 

گذاشتم تا خوب بهم نزدیک شه 
توی حرکت ناگهانی سرمو به طرفش برگردوندم 

خشک شدن ، نه .. 
من سکتشو به چشمام دیدم ..

با صدایی مملو از غرور و طنازی گفتم : 

وقت دادگاه محترم رو نگیرید 
بشینید لطفًا ... 

از زبان بهراد : 

با درماندگی و عصبانیت از دادگاه زدم بیرون 



اون دختر تیدا بود 
کسی که همه ی این مدت داشت کارخونه و شرکتمو نابود

میکرد تیدا بود . 
دختری که اومده بود انتقام بگیره

انتقام آینده ای رو بگیره که من سوزوندمش 
ولی خودش صبر نکرد 

صبر نکرد تا جبران کنم براش . 
وقتی یادم میاد بعد از دادگاه با تمسخر بهم گفت : 

راستی ، مهریمم حاللت
دیگه نیازی به اون چندرغاز ندارم

تا چند وقت دیگه صاحب اون همه اموال منم 
فقط من .... 

مشتی تو فرمون کوبوندم 
یه راست رفتم سمت باشگاه رامین

االن فقط رینگ بوکس و مبارزه میتونست آرومم کنه 

از زبان تیدا : 

با خوشحالی همه چیز رو برای اسپاکو تعریف کردم . 
البته کلی غبطه خورد از اینکه اونجا نبود و قیافه ی اون

لحظه بهراد رو ندید 
منم بهش قول دادم تا آخرین لحظه عمرم ، از این صحنه ها

زیاد نشونش بدم .
زخمی که نتونه تو رو از پا در بیاره 

قوی ترت میکنه 
این زندگی شوم و تاریک نتونست منو له کنه ، فقط قوی ترم

کرد . 
یه دور دیگه پرونده ها رو مرور کردم 

تو این چند سال به کمک اسپاکو 



یکی از بهترین مدل های ایران رو که نفوذی خودمون بود
وارد شرکت بهراد  کردیم . 

با چلنج هایی که واسه بهراد به وجود آوردیم ، اون مجبور
میشد سهام شرکت رو بفروشه و ما به اسم هانا ( مدل

شرکت ) اون سهام ها رو خریدیم . 
در حال حاضر صاحب پنجاه درصد از سهام اون شرکت

هستیم . 
اوال کار خیلی سخت بود 

بهراد به طرز خیلی سختگیرانه به هانا اعتماد کرد ...
حس خیلی خوبی داشتم 

حس قدرت 
اینکه ضعیف نباشی ...

واسه منی که همه ی عمر زدن تو سرم ، این حس خیلی با
ارزش بود 

در کنار این حس خوب 
انگار دلم گرفته بود ...

اما از چی ؟ 
حاال که همه چیز داشت خوب پیش میرفت این دل گیری ها

واسه چی بود ؟ 

گون از نسیم پرسید 
دل من گرفته زینجا 

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان ؟
همه آرزویم اما ..

چه کنم که بسته پایم 
به کجا چنین شتابان ؟ 

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم 
سفر بخیر ، اما ! تو دوستی خدارا 

چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی 



به شکوفه ها ، به باران برسان سالم مارا 

بار دیگه عکسشو نگاه کردم 
شاید یه زمانی 

عاشق بودم ؛ این درست 
ولی غرور زخم خوردم چی میشد .

بیخیال افکارم شدم و تمرکزمو گذاشتم رو برنامه های فردا 
قرار بود برم شرکت بهراد ، میخواستم ببینم حالشو وقتی از
نزدیک ببینه من ، دختری که هشت سال پیش زیر چک و لگد

لهش کرد رو ببینه . 
من اون شب تا صبح باال آوردم

رو آینده ای که بهش کثافت زده شده بود باال آوردم 
من روحمو باال میاوردم .

میخواستم ببینه ، ببینه چجوری دارم 
له میکنم امپراتوریشو .
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یه دست کت و شلوار سیاه به همراه چادرم پوشیدم 
درسته خیلی عوض شدم ولی اعتقاداتم هنوز پابرجاست . 

با سرعت توی خیابون های شیراز 
ویراژ میدادم ... 

امروز روز من بود 
صدای ظبطو تا آخر باال بردم : 

نذار توی دلت سردی بشینه،گل من ♬!
نذار اشکاتو هرکی ببینه،گل من ♬!

نذار اینا واست نقش بازی کنن،گل من ♬!
نذار دنیاتو نقاشی کنن،کل شهر ♬!

کنارم نشستن بیستا مرتب ♬!
بسوزن بشن نیست تا کنم سر ♬!

یه امشب رو بازم به یادت ♬!
هر بازی یه بازنده داره ♬!

شاید نیوفته گذرت به گذر من ♬!
آره دوریم ولی درست مثله دو سر خط ♬!

رسیدم با اینکه کسی نبود منتظرم ♬!
عاقبت هنر من باعث مردن من ♬!

رپ بهترین رفیقامو بهم داد ♬!
چه فایده گرفت خانواده مو ♬!

قرص زدنا تو اکیپا مخ اشغال ♬!
چه فایده گرفت حال آدمو ♬!

نیست حرف خشکیدن یه برگ ♬!



ماشین رو دقیقا کنار بنز بهراد پارک کردم و وارد شرکتش
شدم . 

یه راست رفتم سمت اتاقش و رو به منشیش گفتم : 

سالم ، سرمد هستم با جناب سلطانی کار دارم . 

- بله ، بله . ایشون منتظرتون هستن بفرمایید . 

مچکرم . 

بدون در زدن وارد اتاق شدم و با لبخند ژکوندی نگاش
کردم : 

سالم جناب سلطانی . حال شما ؟ 
انقد اونروز تو دادگاه عصبی رفتید وقت نشد باهم معاشرت

کنیم .

دستاشو مشت کرد 
هه ...

درست مثل اون موقع ها 

از زبان بهراد : 

اینطور حرف زدنش رو مخم بود 
از جام بلند شدم و به سمتش رفتم 

دستشو  جلوم باال آورد : 



بشینید ، شما که دوست ندارید ازتون شکایت کنم اونم به
جرم ایجاد مزاحمت . 

- تیدا ...

حرفمو قطع کرد : 

پرونده ها رو آوردم . امروز باید تکلیف همه چیز رو روشن
کنیم . 

ببینید شرکت شما ، تو ضرر بدی هست و قطعا نمیتونید با
اوضاع افتضاح کارخونتون پنجاه درصد سهام ما رو بخرید 

به همین دلیل ، ما اینکارو میکنیم و حاضریم سهامتون رو
خریداری کنیم . 

- تو میخوای منو فلج کنی 
خودت خوب میدونی ، درآمد اصلی ما از همین شرکته . 

اینا به من ربطی نداره 

- مهلت میخوام واسه فکر کردن 

ِد نشد دیگه . 
پیشنهاد من وقتی پامو از این در بزارم بیرون ، اعتباری

نداره . 

- من این شرکتو بهت نمیدم تیدا . 



اوکی پس منتظرم باش ، به زودی 

داشت از اتاق میرفت بیرون که بازوشو کشیدم و افتاد رو
مبل : 

حواستو جمع کن دختر جون 
میدونی که میتونم زیر دستام لهت کنم 

یهو زد زیر خنده ، صدای قهقهه اش 
تو اتاق پیچید :

منو از چی میترسونی ؟ 
بهراد میدونی خطرناک ترین آدما کیان ؟ 

اونایی که هیچی واسه از دست دادن ندارن . 
منم خیلی وقته همه چیمو باختم 

پس شیر رو از جنگل نترسون   

داشت از اتاق بیرون میرفت که سرشو برگردوند سمتم : 

خداحافظ همسر سابق عزیز   
مراقب خودت باش عشقم .
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ذهنم کشیده  شد سمت روز هایی که با من و مال من بود 
راست میگن تا چیزی رو از دست ندی ، قدرشو نمیدونی 

روز ها کنارم بود و اون طور که باید ندیدمش . 
حاال تیدا برگشته ، بعد از هشت سال

اینبار برای انتقام .. 

از زبان تیدا : 

بهترین انتقام در اوج بودنه ، انقدر خودتو بکش باال که برای
همه آرزو بشی و برای اون کسی که ترکت کرده ، حسرت . 

دلم میخواد اونقدر خودمو باال بکشم ، که یادم بره تموم
سال هایی که سوختم . 

آره ... 
من سوختم .. 
دلم سوخت .. 

خونه و ماشین که بسوزه ، میشه درستش کرد . میشه یه نو
خرید 

صورت و دست و پا که بسوزه ، میشه عملش کرد . 
ولی دل که بسوزه نمیشه هیچ کاریش کرد . 

فقط میشه خنکش کرد ..
ولی دلم انقد سوخته که حاال ، حاال ها خنک نمیشه . 

از زبان اسپاکو : 



تیدا ، دختری که هیچکس نمیتونست به راحتی ازش بگذره  
اون مرد چطور تونسته بود این همه سال آزارش بده ؟ 

پدرش ... 
نه ، امکان نداره پدری ، برای دخترش پدری نکنه 

مگه نمیگن دخترا بابایی ان ؟ 
آه عمیقی کشیدم ، به یاد گذشته ی خودم . 
مرد ها ... کسایی که زن ها رو ابزار میبینن .

همیشه و  همه جا جنگیدم 
یه جوری قدرت گرفتم که تا امروز هیچ مردی نتونسته

زمین بزنتم 
مرد ها فقط یک نسل رو اداره میکنن در حالی که زن ها تا

سه نسل رو اداره میکنن 
حتی خدا هم موقع آفرینش زن ، شگفت زده شد 

ولی ای کاش خودشون هم این رو میفهمیدن 
میفهمیدن جاشون توی آشپزخونه نیست . 

کاش متوجه میشدن که اگه بخوان میتونن دنیا رو به زانو
در بیارن 

اما امان از این تفکر های مزخرف که به مرد ها هر حقی
میده و زن ها رو ضعیفه نام میبره . 

اینا افکاریه که از مادربزرگامون به ارث رسید بهمون . 
البته اونا هم گناهی ندارن 

وقتی خودشون یاد گرفتن که بگن مرد سایه ی خداست 
پس دیگه چه انتظاری ازشون میره ؟ 

گیتارم رو برداشتم و شروع به نواختن و خوندن کردم : 

زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دلتنگی

باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی

زن که باشی ،همیشه تو فکر شال سر خورده از سرت هستی



یا پدرت تا همیشه مالکته،یا از اموال شوهرت هستی

سر هر پیچ کهنه ی تاریخ،دستی مردونه،پرپرت میکرد
یه نفر روسریت و برمیداشت،یکی چادر سیاه سرت میکرد

تو ولی از نفس نمیافتی، دل به روزای خوب میبندی
زندگیت و  به گوله میبندن، روسریت و به چوب میبندی

زن که باشی ، تو سرزمین من، حق تو   با کسی برابر نیست
دلخوش وعده بهشت نباش،هیچ چیز زیر پای مادر نیست

شک  نکن خیلی بیشتر از اونکه ،روت حسابی نکرد میارزی
بار این زندگی رو دوش توئه،اما نصف یه مرد میارزی

سر هر پیچ کهنه تاریخ ،دستی مردونه،پرپرت میکرد
یه نفر روسرت و برمیداشت،یکی چادر سیاه سرت میکرد

تو ولی از نفس نمیافتی، دل به روزای خوب میبندی،زندگیتو
به گوله میبندن،روسریت و به چوب میبندی

از وقتی به قدرت رسیدم ، تا جایی که زورم رسید همیشه
جلوی قاچاق دختر ها رو گرفتم  
ولی وقتی تیدا نظرمو جلب کرد 

برام جالب بود 
اون دختری نبود که احمقانه تصمیم بگیره 

ازش خوشم اومد و میتونم بگم اونو دختر خودم میدونم 
هیچکس جز خودم نمیدونه چقدر مادرانه بهش وابستم 

چه شبایی که تا صبح سرش رو زانوم بود و اشک ریخت . 
چه روزایی که کنار هم خندیدیم 

پاکی این دختر منو مثل آهن ربا به سمت خودش میکشوند
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بدون در زدن دوید تو اتاقم 
الحق که مثل بچه ها بود 

بچه ای که بچگی نکرده بود .. 
یه نفس شروع کرد به حرف زدن : 

وای اسپاکو امروز بهرادو دیدم 
وای نمیدونی چه حالی شد وقتی اونجوری باهاش حرف

زدم .
وای خدا قشنگ فکش افتاد 

- تیدا یه نفس بگیر دختر 

ِا ، داشتم حرف میزدمااااااااا

- تو کی حرف نمیزنی آخه 

اسپاکووووووو

از زبان بهراد : 

هیچوقت به ظاهر مردا نگاه نکنید 
مردا وقتی دلبسته یه نفر بشن 



اگه اون شخص حالش خوب نباشه
و یا کنارشون نباشه ، بدون معشوق و دلدارشون هیچی

نیستن 
این ظاهر محکم فقط نمادینه 

وقتی قلبشون گرفتار بشه 
اون ظاهر سخت و سنگی فرو میریزه 

من عاشق شده ، ولی دیر فهمیدم 
وقتی فهمیدم که خورشید زندگیم رفته بود و دیگه پشت

سرش رو هم نگاه نکرد ... 
خدایا یعنی انقدر ازم متنفره ، که داره ذره ذره نابودم

میکنه . 
تیدا فکر میکنه االن داره ازم انتقام میگیره . 

ولی اینکارو هشت سال پیش کرد 
وقتی هشت سال پیش ، وجودش رو ازم گرفت این

بزرگترین انتقام بود   
تا وقتی تیدا ، تو آغوش امن اسپاکو هست هیچ راه نفوذی

بهش نیست 
مگه اینکه ... 

از زبان تیدا : 

طبق معمول از در زدم بیرون و داشتم میرفتم سمت
پارکینگ تا ماشینمو بیارم

یکی از پشت سر یه دستمال گرفت جلوی دهنم و تا به
خودم بیام بیهوش شدم . 

دو روز بعد : 

به سختی پلک هامو باز کردم
بدنم یه جوری درد میکرد انگار چند نفر کتکم زده بودن . 



خواستم دستمو تکون بدم ، ولی نمیشد . 
تازه متوجه وضعیتم شدم ...

دست و پاهامو با زنجیر بسته بودن 
شروع کردم به داد زدن که در باز شد و قامت بهراد تو

چارچوب نقش بست 
چشمام گشاد تر از این نمیشد 

با آرامش اومد و نشست کنارم 
موهای رو صورتم رو کنار زد و خم شد پیشونیمو بوسید : 

 - باالخره بیداری شدی عشقم ؟ 

بهراد داری چه غلطی میکنی ؟؟؟
چرا منو دزدیدی؟؟؟؟

خودتم خوب میدونی ، اسپاکو منو پیدا میکنه و ..

- هیشششششش 
آرومتر عزیزم ، یه وقت رودل نکنی 

ما در حال حاضر ایران نیستیم که اسپاکو جونت بیاد و
نجاتت بده .

مخم سوت کشید پس کجاییم ؟ 

- پورتلند هستیم عزیزم . 

پورتلند ، آمریکا ؟ 

- درسته 



منو ول کن ، مگه من سگم که اینجوری زنجیرم کردی 

- عشقم این کارا همش واسه امنیت خودته ، االنم بهتره
استراحت کنی 

خفه شووووووموووووو
خفه شو بهرااااااد .

بی توجه به جیغ و داد های من ، از اتاق رفت بیرون .
دوباره خوابم برد .

دلم میخواست دوباره بخوابم و وقتی بیدار بشم ، ببینم همه
ی اینا یه کابوس بوده 

اینکه دوباره تو چنگال بهراد ، در انتظار آینده ای تاریک و
نامعلوم باشم ، یه خواب باشه 

ولی نبود ...
این اتفاق واقعی تر از هر واقعیتی بود ... 

از باغ می برند چراغانیت کنند 
تا کاج جشن های زمستانیت کنند

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف به این رها شدن ازچاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مبر به شب جشن می روی
شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند

یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست



از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست
گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند

ترنج :نویسنده
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از زبان بهراد : 

مهم نیست تیدا دیگه منو نمیخواد 
مهم نیست تا این حد ازم زده شده

مهم نیست ... 
هیچکدومش برام مهم نیست ..

همین که پیشمه کافیه 
همین که کنارم نفس میکشه بسه 

دوباره عاشقش میکنم ..
مگه یه بار اینکارو نکردم ؟؟؟ 

سینی غذاشو تو دستم جا به جا کردم و وارد اتاق شدم . 
با خشم نگاهم میکرد 

ولی مهم چشم های من بود که لبریز عشق بود . 
کنارش نشستم و قاشق غذا رو به دهنش نزدیک کردم . 

سرشو کشید کنار : 

- من غذا نمیخوام 
اونم غذایی که از دست تو باشه 

اصن میخوام بمیرم . 

انگشت شصتمو کشیدم رو لب های اناریش : 

میدونی که من اول و آخر این غذا رو به خوردت میدم 
ولی انتخاب باتوئه که با قاشق بهت بدم یا با دهنم 



- تو حق نداری منو تهدید کنی 

تهدیدت نمیکنم عزیزم 
دارم بهت حق انتخاب میدم خوشگلم

دوباره قاشقو به سمت لباش بردم 
چونشو تو دستم گرفتم 

دیگه هیچ تقالیی نمیکرد ..
حتی چشم هاشو هم بسته بود 

قطره های اشک از چشمش پایین میومد 
تحمل دیدن اشک هاشو نداشتم 

با مالیمت اشکاشو پاک کردم و بوسیدمش .
درست مثل اون موقع ها

از زبان تیدا : 

بهراد صورتمو میبوسید : 

من عاشقتم تیدا
انقد عاشقتم که تو رو به هیچکس نمیدم 

تو خورشید منی 
تو رو حتی به خدا هم نمیدم 

پس سعی کن عادت کنی 
حتی اگه تا آخر عمرت اینجوری قفل زنجیرت کنم ، دیگه

نمیزارم بری 

- مردا عاشق نمیشن بهراد 



فقط دلبسته میشن 
مرد ها فقط وابسته میشن 

ولی زن ها ... 
زن ها اونقدری عاشق میشن که تا پای مرگ هم میرن .

من دیوانه وار عاشقت بودم 
ولی تو منو دوست داشتی 

میدونی چیه ؟ 
زنا تا آخرین لحظه واسه زندگیشون میجنگن ولی وقتی یه

چیزی واسشون تموم شده ، دیگه تمومه 
تو هرچقدر هم که سعی کنی 

فقط میتونی جسممو زندونی کنی
حرمت هایی که تو بینمون شکستی ...

اون شبم دقیقا همینطوری ، منو بستی به تخت . یادته ؟؟؟؟ 
من یکسال افسردگی گرفتم ....

تو دیوونه خونه بستری شدم حتی ..
تو منو له کردی 

جسممو ، روحمو ، آینده ای که بهش امیدوار بودمو 

برات جبران میکنم 
اونقدری که همه ی اینروزا رو یادت بره ...

- نمیتونی 
نمیتونی چون قلبی نمونده 

چیزی که اینجا میتپه ، یه تیکه چربی بی خاصیته . 

دستشو گذاشت رو قلبم : 



من به این یه تیکه چربی روح میدم 
میدونی که میتونم 

بعدهم پیشونیمو با بوسش داغ کرد و رفت بیرون . 

از یاد تو دل جدا نخواهد شد 
وز بند تو جان رها نخواهد شد 

هرگز نگسلم از تو پیوند 
تا جامه ی جان قبا نخواهد شد

مطمئنا اسپاکو تا االن کل ایرانو گشته
کاش میشد بهش خبر بدم 

ولی چه جوری دقیقا ؟ 
وقتی حتی توانایی تکون دادن دست و پام رو ندارم ...

من و این همه خوشبختی محاله ، محاله .
مانیتوری که روبه روم بود روشن 

شد . 
هه ..

میدونستم اتاق دوربین و شنود دارع 
واسه همین داد زدم : 

ممنونم جناب بهراد
مرسی که به فکرمی 

لحنم پر از حرص و تمسخر بود
بیخیال شدم و هواسمو دادم به فیلمی که داشت پخش

میشد
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از زبان بهراد : 

ساعت از یازده شب گذشته بود 
رفتم تو اتاق 

تیدا ، بی هدف به تخت زل زده بود
چراغ اتاق رو خاموش کردم و رفتم کنارش دراز کشیدم ...

نه حرفی ، نه اعتراضی ...
االن نزدیک به دو هفته بود که پیشم بود . االن دیگه نه تنها

حرفی نمیزد بلکه بدنش هم یخ شده بود 
مثل یه تیکه سنگ  

این چیزا واسم مهم نبود 
مثل شب های قبل 

شروع کردم به نوازش کردن بدنش
سرمو گذاشتم رو سینش به خواب رفتم . 

از زبان تیدا : 

بعد از سه روز که بهراد منو دزدیده بود ، یکی از خدمتکار ها
اومد پیشم و بهم گفت که نفوذی اسپاکوئه 

میدونستم هرطور که شده اسپاکو منو پیدا میکنه 
بهم گفته بود تو این مدت همه چیز عادی باشه و طبیعی

برخورد کنم
تو کل این دوهفته هیچی نگفتم 

ولی امشب دیگه تموم عذاب ها تموم میشد . 



خودمو آماده کرده بودم واسه هر خطری . 
بهراد دوباره اومد داخل و این بار صبحونمو آورد : 

خانومم ، بیدار شدی باالخره . 

جواب ندادم . قلب بی جنبم خودشو به در و دیوار میکوبید 
من تا چند ساعت دیگه از دست این مغرور دوست داشتنی

فرار میکردم . 
فقط برای آخرین بار ...

تو مظلوم ترین ظالمی بهراد 
جدیدا دیگه دست و پامو نمیبست 

از جام بلند شدم و رفتم سمتش
گونشو نوازش کردم 

لب هاشو بوسیدم ، فقط یک بار ...
جری شد و کشیدم تو بغلش ...

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم 

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود 
مگرش هم سر زلف تو زنجیر کنم 

با نگرانی ، برای بار هزارم به عقربه های ساعت ، که عهد
کرده بودن منو دق بدن نگاه کردم  

بغضمو به بدبختی پایین دادم 
از ضعفم متنفر بودم 

از زندگی که همه چیزش باید پول باشه متنفر بودم 
از این دنیای لعنتی که مظلوم رو بدبخت تر میکنه و گرگ رو



درنده تر ، متنفر بودم 
از زمینی که گرد نبود و هیچ ظالمی به سزای اعمالش

نمیرسه متنفر بودم
من از خودم متنفر بودم ...

مامان ، ای کاش بودی پیشم .
بلند زدم زیر آواز 

کاشکی میشد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم
چقدر مث بچگی هام الالیی هاتو دوست دارم

سادگی ها تو دوست دارم ، خستگی ها تو دوست دارم
چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم

کاشکی رو تاقچه ی دلت آینه و شمعدون میشدم
تو دشت ابری چشات یه قطره بارون میشدم

کاشکی میشد یه دشت گل برات الالیی بخونم
یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم

بخواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم
پیشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم

دنیا اگه خوب … اگه بد ، با تو برام دیدنیه
باغ گالی اطلسی ، با تو برام چیدنیه

مـــــــــــــــادر …
کاشکی میشد بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم

الالیی ها تو دوست دارم ، بغض صداتو دوست دارم
مـــــــــــــــادر …

الالیی …
الالیی …

با سوز میخوندم و اشک میریختم 
با این آهنگ ، عجیب آروم میشدم 

احساس میکردم اون بغضی که بیخ گلوم ، سنگینی میکرد 



تموم شده 
داشتم با خودم کلنجار می رفتم که یهو صدای تیر اندازی

بلند شد 
همون خدمتکاره پرید تو اتاق : 

بدو ، باید از اینجا بری 
االن وقتشه تیدا ، بدوووووووو

رفتم سمتش و کلت رو ازش گرفتم 
با دست زدم رو شونش : 

دمت گرم ، یه روز جبران میکنم 

- اینکه سالم بتونی از این جهنم دره فرار کنی ، بزرگترین
هدیه ای هس که میتونی به من بدی . 

دویدم تو راهرو ، هر آن ممکن بود ، کسی منو ببینه پس با
احتیاط و آروم قدم بر میداشتم 

صدای بهراد رو میشنیدم : 

اگه تیدا گم بشه ، همه تون رو میکشم . 

دستمو جلو دهنم گرفتم تا صدای نفس های ترسیده ام
بیرون نره 

وقتی مطمئن شدم رفته ، از پشت دیوار بیرون اومدم 
راهرو ، محل پر ترددی بود 



ریسکش باال بود ، ولی تنها راه نجاتم بود .
نفس گرفتم و دویدم تو راهرو 

صدای یکی از بادیگارد ها بلند شد : 

آقا ، آقا دختره اینجاس .

ترسیده ، سرعتمو بیشتر کردم 
کلت رو تو دستم جا به جا کردم تا اگه الزم شد تیراندازی

کنم . 
فقط یه قدم مونده بود که سوزشی رو تو ناحیه کتف چپم

احساس کردم 
اهمیت ندادم و دویدم بیرون 

دستم کشیده شد 
از آرم روی لباسش که عکس پلنگ سیاه بود ، متوجه شدم از

افراد اسپاکوئه پس بی صدا دنبالش راه افتادم .

 ترنج:هنویسند
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دقیقا یک ماه از اون حوادث میگذره 
تیری که تو دستم خورد رو عمل کردم 

روز ها با یادش ، شبا با خاطرش 
زندگیم دوباره برگشت به حالت اول

من بعد از هشت سال تالش 
دوباره تبدیل شدم به همون تیدای ضعیف قبل 

میدونی عشق شبیه چیه ؟ 
مثل گریه تو بارون میمونه ....!!!

حتی خودتم زیر بارون نمی فهمی که 
واقعا داری اشک میریزی یا نه

اما وقتی به چشمای قرمز و پف کرده ات تو آینه نگاه میکنی
میفهمی که اون اشکات بودن که گونتو خیس میکردن ، نه

بارون ! ..
عشق درست مثل همین قطره های بارونه ، تو نمیفهمی

عاشقی یا نه ،
نمی فهمی ژرف مقابلت رو میخوای یا نه و فقط داری تظاهر

میکنی که همه چیز عادیه و هیچ اتفاقی نیفتاده
ولی وقتی به خودت میای که میبینی

سخت مبتال به مرضی به نام عشق شدی ...

از زبان اسپاکو : 

از پشت پنجره ، نگاش کردم ...
چقدر تلخ بود که نمیتونستم بهش بگم واقعا کیم ...

چقد درد داشت این حسرت .



۱۹تیدا هم داشت تو آتیش عشق میسوخت ، درست مثل 
سال پیش من ...

فلش بک به گذشته : 

وای شاهو بیا داخل دیگه 

- اسپاکو چقد کم طاقت شدی ...

من کم طاقتم ؟ اصال قهرم باهات 

اومد سمتم و به زور تو بغل گرفتم و شروع کرد به قلقلک
دادنم 

با چشمایی که از شدت خنده اشکی شده بودن نگاش کردم :

وای ... آشتی ، آشتی .
کشتیم شاهو ، ولم کن.

- تو زندگی منی اسپاکو اگه یه زمانی بچه دار بشیم ...

دلم میخواد اگه بچه دار شدم ، دختر باشه

- یه دختر چشم ابی عین تو 
به خوشگلی تو .

دوباره بغضم گرفت .



یعنی میشد ؟ میشد یه روزی هم من بچه دار بشم ؟ 
شاهو بغضمو دید ، خم شد و زیر گلومو بوسید 

یه افسانه قدیمی هست که میگه :
هر وقت عزیزتون بغض کرد زیر گلوش رو ببوسید، اگه

نبوسیدی غمباد میگیره."تو علم پزشکی متوجه شدن غمباد
تو دنیای واقعی همون بیماری تیروئیده".

 
انگار همین بوسه کافی بود تا سد اشک هام بشکنه و خودمو

بندازم تو اغوش همسرم . 
آغوشی که همیشه برام باز بود ، تو آتیش انتقام سوخت ..

 سال هنوز جیگرمو میسوزونه ۱۹آتیشی که بعد از 
شعله های این انتقام کشیده شد به زندگی خواهرم و بچه ی
بی گناهش که بدون دیدن مادرش استخوان ترکوند و بزرگ

شد . 
حاال اون بچه ... 

برگشت به زمان حال : 

اسپاکووووووو
یک ساعته دارم صدات میزنم 

- تو فکر بودم . 

با شیطنت پرسید : 

تو فکر چی ؟ یا بهتره بگم تو فکر کی؟



به چشم هاش خیره شدم این
شیطنت و دلربایی رو از مادرش به ارث برده بود .  

به سخنی لبخند به چهره ی فضولش زدم و بغضم رو خوردم
وقتی شاملو  گفته:

«اشکها را پشت لبخندی مخفی می کنیم که خیلی درد
می کند، و هیچکس نمی فهمد ما را درِد همین نفهمیدن

می کشد؛نه زخمها.»

دوست داشتم باشم و بهش میگفتم؛منم همیشه آرزو
میکردم یه نفرو شبیه به خودم برای خودم داشتم، همونقدر
رفیق، همونقدر همراه، همونقدر صبور، که میتونستم باهاش

خیلی راحت درد و دل کنم.
اما ، آیا وقتی تیدا واقعیت رو میفهمید باز هم همین رفتار

عاشقانه رو باهام داشت ؟ 
آسیب روحی که میخورد قابل جبران بود ؟ 

دوباره نگاش کردم ، داشت دابسمش میگرفت :

عشق فقط سه حرفه، تو پر حرفی !!!
عشق باید بصرفه، تو خود منفی ♫●
عشق گرما میخواد، تو گوله برفی ●♪

عشق واسه هم ساله تو بوده تفریح !!!
دروغگوی افعی ♫●

عشق واسه تو توو پول بود که رفتی ♫●
وگرنه اون یارو سوسول بود یه وقتی ♫●

عشق اصًا دروغه، تو خوده راستی ♫
واقعی اینقده بدی چون خودت خواستی ♫●

فک میکردم مثه من چت و خلو خاصی ♫
فک نمیکردم واسه اون بنز تپله وایسی ●♪

عشق یه امتحانه، که تو توش ردی !!!



که تو توش ردی ●♪
ما چقد ساده بودیم که به تو گوش کردیم !!

از جام بلند شدم و رفتم بغلش کردم و بوسه ای رو گونش
زدم 

بی توجه به چشمای متعجبش از جا بلند شدم و رفتم تو
اتاق خودم 

کم کم وقتش بود ...
باید همه چیز روشن میشد 

ولی آتیش این زخم کهنه ، گریبان همه رو میگرفت 
چشم هامو بستم این دنیا خیلی وقت بود که با من سر جنگ

داشت   
تو این سالها همه کاری کردم تا خودمو پشت این ماسک

بیروح و سرد پنهان کنم 
ولی انگار دوباره دارم برمیگردم به همون زمان ها ... 
اسپاکوی ضعیفی که عشقش رو ازش گرفته بودن ... 

گناه ما چی بود ؟ 
عاشق بودن ؟ 

عاشق همیشه داستان زجر آوری دارد
من عاشق او میشوم و او عاشق عشقش
ای دل غم دیده من ، تا سحر بیدار باش

عمرم گرفت گیسوی کافرش 
همچو راه آهنی که در انتظار مسافری بی بازگشت است  
ساعدمو رو چشمام گذاشتم و در جنگ با غول بیخوابی ،

پیروز شدم 
و با بستن پلک هام به این افکار نا آروم پایان دادم  

اینکه بغض چنگ بزنه به گلوت 
اینکه قلبت مچاله شه و مجبور باشی 

ادای آدم های قوی رو در بیاری نابودت میکنه . ..



تو افکارم فقط یه اسم بود که تو مغزم رژه میرفت 
اسم و رسمی که خیلی وقت بود از درون نابودش کردم و

االن فقط یه پوسته ازش مونده : 

اردالن سلطانی ...

کسی که خیلی وقت بود مثل زالو افتاده بود رو زندگیمون و
داشت خونمون رو میمکید   

الحق که پسرت هم به خودت رفته ... 
پسر کو ندارد نشان از پدر !؟ 

تو بیگانه خوانش نخوانش پسر

نویسنده : ترنج 
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برای آخرین بار به تصمیمم فکر کردم 
یک بار برای همیشه ، این آتیش باید خاموش میشد ...

منو ببخش تیدا ، ولی تمام این کارها بخاطر توئه ...

از زبان بهراد : 

گوشیم زنگ خورد 
نگاهی با شماره ی ناشناس انداختم 

و با تردید جواب دادم : 

الو ؟ 

- سالم بر آقازاده ی محترم 

شما ؟ 

- اوممممم بلک تایگر ، کسی که خیلی وقته دنبالشی ...

کلماتشو تو ذهنم هالجی کردم 
جادوی سیاه ؟ بلک تایگر ؟ اسپاکو!!!

آره ، اسپاکو ...
زنی که تیدامو ازم گرفته بود . 

صدام پر از خشم شد : 



خیلی وقته منتظرتم 

- میدونم عزیزم 
خودت که اطالع داری ، من خواهان زیاد دارم 

از بین دندان های کلیک شده غریدم : 

کارتو بگوووو

- اوففف میتونستی مهربون تر باشی ..
خیلی خب میرم سر اصل مطلب 

میخواستم ازت بپرسم واسه دیدن پدرت ، خودت میای یا
من بیام دنبالت ؟؟؟؟  

صداش اکو میشد تو گوشم 
بابام ؟ بابامو گرفته؟؟؟؟

- میدونم خیلی متعجب شدی ، البته کار من هنوز به گروگان
گیری تو نمیرسه ها 

خفه شو ، فقط بگو کجا بیام 

- اردالن اصال بچه ی خوبی تربیت نکرده ، ولی از اونجایی 



که آدم بسیار دل رحمی هستم از این خطا چشم پوشی
میکنم . 

گفتم ، بگو کجا بیام ؟؟؟؟؟؟؟

- الزم نیست تو زحمت بکشی 
من خودم آدمامو میفرستم سراغت 

االن فقط بیا خونه ی پدری تیدا 
بقیه کار ها با خودمه . 

در ضمن میدونم خودت انقد عاقل هستی که کسی رو خبر
نکنی 

آخه در جریانی که ، من همه جا چشم و گوش دارم 

منتظر بقیه ی چرت و پرت هاش نشدم و گوشی رو روش
قطع کردم .

با عجله سوییچ رو برداشتم و رفتم تو پارکینگ   
 دقیقه بعد رسیدم جلو اون خونه ی منحوس ... ۴۰

دوتا مرد که یقین داشتم آدمای اسپاکو ان اومدن جلو : 

دنبالمون بیا 

بی حرف سوار ماشینشون شدم 
 

از زبان اسپاکو : 

امروز همه رو دور خودم جمع کرده بودم : 

من ، تیدا ، بهراد ، اردالن  و پدر تیدا : 
هاکان . 



 سال قبل از هم جدا۳۳امروز مثل تیکه های پازلی که 
شدن ، دوباره یکجا جمع شدیم . 

زندگی ما خیلی وقت بود بهم گره خورده بود . 
در مقابل نگاه لرزون تیدا 

ذهن پر سئوال بهراد 
چشمان خشمگین اردالن و جسم بی ارزش هاکان ، قدم

میزدم  . ..
باالخره لب باز کردم و روبه تیدا و بهراد گفتم  : 

امروز ، میخوام واستون یه قصه بگم
 سال پیش واسه هممون۳۳داستانی که پدر های عزیزتون ، 

رقم زدن 

تیدا : اسپاکو اینجا چه خبره ؟

میخوام بهت بگم ، میخوام دلیل مرگ شدن مادرت و زجر
کشیدن تموم این سال هاتو بگم . 

بهراد : ِد بنال دیگه . 

نفسی کشیدم و شروع کردم : 

یکی بود ، یکی نبود . .. 
تو این دنیای بزرگ  پشت کوه های بلند ، روستاهای زیادی

بود . 
هر روستا خانی داشت و از قضا ، خان یکی از این روستا
ها ، دوتا دختر دوقلو  داشت ولی بر خالف خیلی ها این

دوقل اصال مثل هم نبودن . 



یکی چشم آبی و موهای طالیی به نام اسپاکو 
یکی چشم و ابرو مشکی به نام مارال 

این دوتا خواهر جونشون به هم بسته بود ...
بین خودمون بمونه ها ، ولی پدرشون عالقه ، خاصی به

دختراش نداشت 
آخه میدونید ؟ اون عاشق پسر بود . 

دل دخترا به مادرشون خوش بود 
مادری که عاشق بچه هاش بود . 

روز ها میگذشت و اسپاکو و مارال 
تو ناز و نعمت بزرگ میشدن . 

ولی همچنان در انتظار محبت پدر بودن  . .. 
به اینجای حرفم که رسیدم ، رفتم روبه روی اردالن : 

یادته اردالن ؟
یادته پسر عموی عزیزم ؟

 ترنج :نویسنده
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هیچی نمیگفت ، فقط تو چشمام زل زده بود . 
بیخیالش شدم و ادامه دادم : 

این دوتا خواهر ، دوتا پسر خاله داشتن 
اسم یکی شاهو و اسم اونیکی آرتام 

اون ها هم دوقلو بودن ، هردو زیبا و شبیه به هم . 
تو گذر زمان  اسپاکو ، دختری سوارکار با روحیه مبارزه

طلبی عاشق شاهو شد . 
مارال اما ، از همون اول 

وقتی بچه بود هم دل در گرو آرتام داشت . 
حرف ازدواج شون شد 

ولی میدونید پدرشون ، جناب آبتین سلطانی اجازه نداد
هیچ ، بلکه سیلی زد به صورت دختراش 

به چه جرمی ؟ عاشق شدن ؟ 
میدونی این عذاب ها واسه چی بود ؟

عقد دختر عمو ، پسر عمو رو تو آسمون ها بستن . 
ضرب المثلی که زندگی همه ی ما رو زیر و رو کرد . 

دختر هایی که تو رویاهاشون زندگی میکردن با مرد مورد
عالقشون ، داشتن مجبور میشدن به ازدواج با پسر عمو

هاشون : 
هاکان و اردالن 

اسپاکو غذا نمیخورد 
مارال شب رو تا صبح بیدار بود 

این کارا چه فایده ای داشت ؟ 
مارال نمیتونست غم خواهرش رو ببینه  قرار شد شب

عروسی مارال و 



هاکان ، اسپاکو و عشقش یعنی شاهو 
فرار کنن و برن جایی به غیر از اون روستای منحوس . آرتام

هم باهاشون رفت ... 
آرتام رفت به امید اینکه بتونه مارال رو به دست بیاره 
اون پسر رفت تا بتونه عشقی رو که ناجوانمردانه ازش

گرفتن رو پس بگیره ، با قدرت ...
اون نمیدونست مارال دووم نمیاره . 

آره ، دنیای رنگی مارال و آرتام یه شبه خاکستر شد 

که میگوید ، که میگوید 
جهانی اینچنین زیباست 

جهانی اینچنین رسوا 
کجا شایسته رویاست 

به تکرار غم نیما 
کجای این شب تیره 

بیاویزم ، بیاویزم 
قبای ژنده ی خود را ؟ 

سرمو برگردوندم و به تیدا خیره شدم 
مظلوم ترین آدم این ماجرا بود و تاوان همه رو پس داده

بود . 
اما نه ...

نمیزارم تیدا هم به سرنوشت مارال دچار شه 
مارال سوخت 

تو غم عشق از کف رفته سوخت ..
خواهرم از بی مهری پدر و اجبار هاکان سوخت ... 

آرتام خودکشی کرد 
مقصر این ماجرا ها کی بود ؟ 



مردان غیور سرزمینم ؟ 
درود بر شرفتان  ...

درود بر شما که جوانی را به کام خودکشی و مرگ فرستادید
  

درود بر شما ...

نویسنده : ترنج
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جگرم میسوخت ولی ادامه دادم : 

اون شب ما از روستا فرار کردیم 
مارال بخاطر ما موند ، قرار بود چند وقت دیگه برگردیم و

نجاتش بدیم 
اما نشد ، نشد که بشه .  

آرتام بی قراری میکرد 
مارال افسرده شده بود ...

من شاهو به شیراز پناه آوردیم 
شاهو یه خونه تو شیراز داشت که هیچکس ازش خبر

نداشت  
درسته پدرم ، عموم و اردالن در به در دنبالمون بودن تا یه

ردی ازمون پیدا کنن ولی زندگیمون با عشق سپری میشد   . 

فلش بک به گذشته : 

شاهو مطمئنم یه چیزی شده و تو به من نمیگی . 

لبخند مهربونی زد : 

چی رو میخوای بدونی خانومم ؟ 

- دلیل ناراحتیت دلیل گرفته بودنت
نکنه ...

نفس عمیقی کشید : 



شاید بهتر باشه االن بهت بگم 
ببین ، ما تو این چند سال همه جوره خودمونو از چشم همه

پنهون کردیم 
ولی ...

- ولی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اردالن پیدامون کرده . 

با بهت چشم به دهانش دوخته بودم 
سرم داشت گیج میرفت . 

شاهو متوجه حالم شد و سریع ادامه داد : 

نمیزارم هیچ بالیی سرت بیاد 
همین امشب باید از اینجا بریم 

باید بریم یه ویال تو خارج از شهر 
مال دوستمه ، جاش امنه . 

اشک هایی که سدشون شکسته شده بود دست خودم نبود . 
جرم ما چی بود ؟ 

جرممون چی بود که بخاطرش تموم این سال ها تو جنگ و
گریز بودیم .

ما از ملت عشق بودیم 
گناهمون همین بود

ما زبان را ننگریم و قال را 
ما درون را بنگریم و حال را 



موسیا آدابدانان دیگرند 
سوخته جان و روانان  دیگرند 

ملت عشق از همه دین ها جداست 
عاشقی را ملت و مذهب خداست

فقط چند دست لباس و طالهامو برداشتم . 
منتظر شاهو بودم تا آماده بشع 

ولی هیچکس نمیدونست اون شب قراره ...

زمان حال : 

بغضی گلومو چنگ میزد که توانایی حرف زدن رو ازم گرفته
بود . 

از زبان بهراد : 

به تیدا خیره شدم که به خودش میلرزید . 
اشک هاش صورت مثل ماهش رو  خیس کرده بود . 

چی میفهمیدم ؟ 
پدر تیدا پسر عموی باباس ؟ 

عصبی بودم ، چرا من هیچی از گذشته نمیدونستم . 
یعنی من و تیدا بازیچشون بودیم ؟ 

 اسم ها به ذهنم هجوم میاوردن 
مارال ، آرتام ، شاهو ، آبتین ، هاکان 

هجوم این افکار باعث سردرد شدیدم شده بود . 
صدای عصبانی تیدا بلند شد : 

اگه بابای من ، پسر عموی این آقاست
پس چرا فامیلی هامون فرق داره باهم ؟ 



اسپاکو : 

گفتم که ، این قصه سر دراز دارد 
به وقتش همه چیز رو واستون تعریف میکنم . 

این رو گفت و ما رو با دست و پای بسته تو اون اتاق رها
کرد 

اشک های تیدا حسابی رو مخم بود 
یهو شروع کرد به حرف زدن رو به هاکان : 

تو مامانم رو دق دادی
همونجوری که سال ها منو عذاب دادی ، همه ی زندگیم رو

ازم گرفتی 
زمانی که نیاز داشتم با یکی حرف بزنم ، زمانی که دلم

عروسک و اسباب بازی میخواست ...
روز های تولدم رو یادته ؟ 

همه ی بچه ها روز تولدشون کادو و کیک داشتن ولی من
چی ؟ 

من همیشه با قبر مامانم مواجه شدم 
بجای قهقهه زار میزدم . 

بجای فوت کردن شمع های رو کیک
شمع های رو قبر رو روشن کردم 

بزرگ هم که شدم ، منو دادی به یه آدم یه ال قبا که هر بالیی
دلش خواست سرم بیاره 

آدم با سگش هم اینجوری نمیکنه
انقد پشتم نبودی ، بهراد هر بالیی خواست سرم آورد 

راهی دیوونه خونم کرد 
من عقده هام رو تو رینگ بکس خالی کردم . 



من درد هامو با شلیک کردن به عکستون التیام دادم . 
مطمئنم شب اول قبر ندارم ، همه ی درد هامو تو همین دنیا

خدا بهم داده
هرچی امتحان سخت بود ازم گرفته

نویسنده : ترنج 
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از زبان اسپاکو : 

شاهو ، داری میبینی ؟ 
آره مطمئنم که میبینی 

بعد از این همه سال دارم جیگرمو خنک میکنم 
دارم انتقامتو میگیرم از کسایی که کشتنت . 

دوباره وارد اتاق شدم 
اردالن داد زد : 

اسپاکو بسه دیگه 
بعد این همه سال خسته نشدی ؟

خسته نشدی این همه پای شاهو وایسادی ؟ 
تهش چی بهت رسید ؟ 

جز درد و عذاب و یه زندگی یواشکی چی داشت
واست ؟������

دستمو با تمام قدرت کوبوندم تو صورتش و جمالتم رو مثل
شالق به صورتش زدم : 

اون مرد بود ، بر عکس تو 
اون عاشق بود ، برعکس تو 

شاهو همه چیز من بود 
چشمش به دنبال ناموس یکی دیگه نبود . 

تو هیچوقت نتونستی حتی شبیه شاهو باشی ..



آخه میدونی ، این رفتارا ریشه در ذات آدم داره 
البته ذات پسرت هم به خودت رفته 

 سال پیش خودت ۳۳درست مثل 
با این تفاوت که تو منو نابود کردی

و اون تیدا رو ...

منتظر جوابش نشدم و رو به تیدا گفتم : 

میخوای بدونی چرا همه ی عمرتو تو فقر گذروندی ؟
میخوای بدونی چرا فامیلیت با بهراد فرق میکنه ؟ 

به مردمک لرزون چشم هاش خیره شدم .  این مظلومیت ،
فقط متعلق به مارال بود .  

ادامه دادم : 

پدرت پسر عموی ناتنی ما بود 
یعنی بچه ی شوهر قبلی زن عمو بود 

واسه همین فامیلیش سرمده 
میدونی نکته جالب ماجرا چیه؟ 

اینکه پدرم ، پسر یکی دیگه رو به دختر های خودش ترجیح
داد 

چرا ؟ چون هاکان پسر بود و ما دختر 
هاکان سهم ال ارث باباشو گرفت و به بهونه خوشبختی

مارال به شهر اومدن . 
طولی نکشید که کل ثروتش رو تو راه عیاشی به باد داد 

مارال نمیتونست برگرده ...
پدر ، زمانی که مثل غنچه ی نوشکفته بود اونو نخواست .

چرا ؟ به کدامین گناه ؟ به جرم دختر بودن ؟ 
لعنت به تفکری که سال هاست داره عذابمون میده 

یکی خواهرش رو سر برید و رفت پاسگاه ، با افتخار گفت
من کشتمش



کشتمش ، که آبرومو بخرم 
کشتمش چون پشت سرش حرف میزدن . 

اعدامش کردن ؟ نه ...
چرا ؟ مگه اون دختر انسان نبود ؟ 

نه نبود ... 
ما زن ها موجودات شگفت انگیزی هستیم . 

این همه سال دووم میاریم و دم نمیزنیم . 

خنده دار بود . زندگیمون انقد مسخره بود که فقط دلم
میخواست ساعت ها بهش بخندم . 

خواهرم سوخت و ساخت 
به امید درست شدن این زندگی که هاکان به گند و گوه

کشیدش 

هاکان : تقصیر من ن..

حرفشو قطع کردم : 
خفه شو و بزار حرفمو بزنم 

 دیگه چیزی نگفت و من دوباره گفتم 
برای خواهرزادم از زجر های مادرش گفتم : 

توی اون اوضاع و احوال تو به دنیا اومدی . یه دختر درست
مثل مارال 

به زیبایی و خوش ذاتی مارال ... 
 مادرت سر زا نرفت 

هاکان ... 

داد های هاکان نزاشت حرفمو تموم کنم ...
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هاکان : 
تقصیر خودش بود 

خودش ...
بهش گفته بودم وقتی مست میکنم نیاد نزدیکم 

خود احمقش ...

صدای فریاد عصبی تیدا توجه همه رو به خودش جمع کرد :

بسههههههههههههههههههه
بسه دیگههههه

فقط بهم بگید مادرم چطوری مرد 

مرگ یک بار و شیون یک بار 
گفتم بهش ، رک و راست : 

پدرت ، تو اوج مستی و عیاشی 
زن پا به ماهش رو کشت 

وقتی من و شاهو رسیدیم و رسوندیمش بیمارستان ، فقط
تونستن تو رو نجات بدن 

مادرت ...

قبل از اینکه جمله ام تموم بشه ، تیدا بی جون رو زمین
افتاد  ، میلرزید ؛

تشنج ... 



داد میزدم و خدمتکار ها و پزشک مخصوصم به اتاق هجوم
آوردن ... 

یک روز بعد ، از زبان تیدا : 

چشم هام رو باز کردم ، اسپاکو کنارم بیهوش شده بود 
خستگی از سر و روش میبارید 

تکون خفیفی خوردم که سریع از جا پرید و با نگرانی گفت : 

حالت خوبه ؟؟؟ 

- خوبم ، خا ... خاله 

ناباور نگاهم کرد : 

یه بار دیگه بگو
تورو خدا یه بار دیگه بگو 

میدونی تو این سال ها چقد حسرت این کلمه به دلم موند ؟
میدونی وقتی پدرت تو رو دزدید و رفت و دیگه نتونستم

ببینمت چه حالی شدم ؟ 

- بغلم کن خاله ، دلم یه پناه میخواد 

بی حرف به آغوش کشیدم 
هردو اشک میریختیم ، آغوشش مادرانه بود . راست میگن

که خاله ، مادر دوم آدمه . تو کل این هشت سال ، هیچوقت
احساس نکردم یه غریبس واسم . 

میون هق هق هام کلمه ها از دهنم بیرون می پرید : 



خاله ... خاله چرا بابام هیچوقت منو نخواست ؟ 
چرا انقد ازش بدم میاد ؟ 

چرا ...

با دستاش کمرم رو نوازش میکرد 
خوب میدونست با این کار حالمو بهتر میکنه : 

آروم باش تیدا ، آروم باش یادگار مارالم . 
پدرت بهت شک داره 

همونطور که به عشق مارال شک داشت . 

- شک داره ؟ به چی؟ 

به اینکه تو واقعا دختر خودش باشی 

- پس ..

هیسسسس بعدا راجع بهش حرف میزنیم . 

- از مامانم برام بگو . 

آه عمیقی از بین لب هاش خارج شد :

میدونی به نظرم شخصیت آدم ها ، مثل اسم هاشون میشه 
مارال ، زیبا و طناز بود 

درست مثل اسمش .



وقتی سوار اسبش ، آذرخش میشد ..
آخ آخ ...

یه محل دنبالش بودن ، محل نمیداد . 
چهرش ، درست مثل تو بود 

مثل سیبی که از وسط نصف شده  

- اسپاکو ، معنی اسم تو چیه ؟ 

شجاع و جنگجو ، واقعا هم همینجوری بودم . وقتی چهارده
سالم بود ، شاهو رو مجبور کردم بهم تیراندازی یاد بده

بعد از اون ، هرجا میرفتم تفنگم هم باهام بود . 
آرتام ، عاشق مارال بودو این رو به وضوح ابراز میکرد 

یه عشق افسانه ای ...

 ترنج :نویسنده
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از زبان بهراد : 

با عصبانیت به هاکان زل زده بودم ، باعث حال خراب تیدای
من بود 

خودش زبون باز کرد ، انگاری داشت با خودش حرف میزد :

 سال ، هنوزم دست از۳۳لعنت به این خاطرات که بعد از 
سرم بر نمی دارن . 

لعنت به مارال که غم و معصومیت چشم هاش شب ها
خواب و خوراک رو ازم گرفته بود . 

من نمیخواستم بمیره ، فقط ... فقط 
لعنت ...

من تو اوج مستی ، حتی یادم نمیومد چیکار کردم و
چجوری کشتمش .

اون حق نداشت بمیره ...
لعنتی ، من میخواستمش ...

چیزی بهش نگفتم ، عادت نداشتم کتک خورده ها رو بزنم . 
اون حتی لیاقت مبارزه هم نداشت . 

یعنی تیدا االن چه حالی داره ؟ 
چرا اینجوری شده بود زندگیم ؟

چرا گند کشیده شده بود به کل تصوراتم از بابام و
زندگیش . 
مارال ...

زنی که عجیب تقدیر و چهرش به دخترش سرایت کرده 



بود .
تیدا هم گیر آدم بدردنخوری که از قضا من باشم ، افتاده

بود . 
تاریخ تکرار میشد ...

تیدا و اسپاکو ، دوباره وارد اتاق شدن 
دست در دست هم . 

اسپاکو : من دیگه با شما ها کاری ندارم
به نگهبانا میگم بیان دست و پاتونو باز کنن 

تیدا ، با نگاهی سرد چشم ازمون گرفت ولی قبل از اینکه
ناباورانه 

هاکان صداش کرد : 

تیدا ، بشین میخوام باهات حرف بزنم

- من حرفی باهات ندارم . 

شاید زنده نموندم ، بزار آخرین حرفامو بهت بزنم . 

- من هیچوقت مرگتو نخواستم 
مرگ ، واسه آدمی مثل تو خیلی کمه

بعد هم بدون توجه به فریاد های هاکان رفت و پشت سرش
رو هم نگاه نکرد ، ندید چطور در سکوت نگاهش کردم . همه

ی ما مقصر این بودیم 
که اون تیدای بی آزار 

االن تبدیل بشه به یه ببر وحشی . 
آدم ها تا چیزی رو از دست ندن قدرش رو نمیدونن . 

درست مثل من ...



چقدر دور شده بود و من چقدر در حسرت نیم نگاهی از
سمتش  بودم .  

عذاب هایی که همه ی ما میکشیدیم به چه دلیل بود ؟ 
اجبار ؟ 

آره ، اجبار .. 
عشق که زوری نمیشه

اگه زوری باشه که دیگه اسمش عشق نیست . 
قلب ، مثل مغز نیست 

منطق نداره 
همه عشاق جهان ، عقل ندارند .

نویسنده : ترنج 
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از زبان اسپاکو : 

نوازش کردن موهاش ...
بوسیدن گونه هاش ...

حتی اگه بمیرمم نمیزارم اتفاقی برات بیوفته تیدا 
یادگار مارال ...

سال ها طول کشید تا اون طور که باید قدرت گرفتم و
تونستم خواهرزادمو از چنگ بهراد و هاکان و اردالن در

بیارم . 
وقتی بهم میگفت خاله ...

تیدا برام مثل بچه ای بود که هیچوقت نداشتم 
هنوز هم وصیت آرتام یادمه 

مگه میشد یادم بره ؟ 
آرتام جونش رو به خاطر عشقش داد ولی تو آخرین

لحظات ، ازم قول گرفت مراقب مارال و فنچ کوچولوی تو
شکمش باشم . 

خدا میدونه که چقد به عنوان برادرم دوسش داشتم . 
پدر هامون ما رو نکشتن ...

این رسوم بی اساس بودن که روحمون رو نابود کردن . 
قلبمون رو شکستن . 

زندگی بدون عشق فایده ای هم داره ؟
وقتی عاشق میشی میفهمی قبلش زندگی نکردی ، فقط

اکسیژن حروم کردی . 
آره ، عشق درد داره 

عذاب داره 
بغض داره ..



ولی کنار همه ی اینا یه حس و حال خوب داره که میارزه به
همش . 

از زبان تیدا : 

نگاه های خیره ی بهراد رو روی خودم میدیدم . 
شاید اگه یه پل خراب بینمون وجود نداشت ، میشد این

زندگی نابود شده رو ، دوباره از نو ساخت . 
اما نمیشد ...

شیشه ی عشق ما شکسته 
هرچقدر هم ظریف تیکه هاشو بهم بچسبونیم ، باز هم مثل

روز اول نمیشه . 
گردنبندم رو تو دست گرفتم 

همون جغدی که واسه گرفته بود ...
دلم تنگ شد واسه زندگی ای که تلخی هاش ، هزار برابر

شیرینی هاش بود ...
شاید بهتر بود با بهراد حرف میزدم

باید تموم میشد این موش و گربه بازی ...

از زبان بهراد : 

دوتا از نگهبان هتی اسپاکو وارد اتاق شدن و زیر بغلمو 
گرفتن و بردنم بیرون . 

در یه اتاق رو باز کردن و انداختنم اون تو .
چشم هام به نور عادت نداشت و درست نمیدیدم . 

بعد از چند ثانیه ، تیدا رو روبه روم دیدم . 
سریع از جام بلند شدم که برم سمتش ولی دستشو باال آورد

و سرد گفت : 



بشین سرجات . میخوام باهات حرف بزنم . 

دلگیر از رفتارش ، آروم نشستم 
نگاهش رو به زمین دوخت : 

ببین ، من تو این هشت سال خیلی فکر کردم .
به زندگی ای فکر کردم که تو خرابش کردی 

من هم مقصر بودم . 
همیشه مظلوم ، گناهکار تر از ظالمه

میدونی چرا ؟ 
چون سکوت مظلوم باعث میشه ظالم هر بالیی دلش بخواد

سرش بیاره . 
من مظلوم بودم و بیشتر از تو مقصر .

- تیدا بسه دیگه ...
این کثافتی رو که داری هم میزنی 

بیشتر گندش باال میاد 
آره من مقصرم 

من احمق مقصرم 
مقصرم که به عشقم ، زندگیم ، دنیام 

اعتماد نکردم . 
ولی بخدا قاتل رو هم یه بار اعدام میکنن 

ولی من تو کل این هشت سال ، هفته ای هفت روز اعدام
شدم . 

به جرم کشتن قلبم . 
به جرم کشتن روحت 

به گناه خورد کردن عشقمون ...



این حرفا فایده ای نداره ، نوش دارو بعد مرگ سهرابه . 
درست نمیشه ، دیگه درست نمیشه .

- تیدااااااااا

خودمم از صدای فریادم جا خوردم 
نگاهی به چشم های ترسیدش انداختم و بی طاقت در

آغوش گرفتمش . 
بدن نحیفش میلرزید 

کمرش رو نوازش کردم ، رگ خوابش دستم بود : 

نبینم تو بغلم بلرزی پیشی کوچولو . 

در با صدای مهیبی باز شد و قامت اسپاکو تو چهارچوب
نقش بست 

با جدیت گفت :

جفتتون بشینید کارتون دارم . 

تیدا خواست ازم جدا بشه ولی محکم گرفتمش و نشوندمش
کنار خودم 

بر خالف همیشه ، تقالیی نکرد  

اسپاکو : میخوام یه فرصت به جفتتون بدم  ..
شما دوتا با حماقتتون باعث شدین زندگیتون از هم بپاشه 

همدیگه رو دوست دارینا ...



ولی نفهمیدید چطور باید مدیریتش کنید . 
من عذاب کشیدن خواهرزادمو به چشم دیدم تو این هشت

سال 
مسبب تمام این درد ها تو بودی بهراد

ولی خب درمانگر هم هستی . 
یک بار دیگه شروع کنید 

هردوتون آسیب دیدید تو راه عشق ، پس محتاط عمل
میکنید 

من حرفامو بهتون زدم تصمیم با خودتونه   

بعد هم مقابل چشم متعجب تیدا 
و نگاه هیجان زده ی من ، بی صدا از اتاق خارج شد . 

تیدا : به...

با گذاشتن لب هام رو لب هاش حرفش رو قطع کردم ...

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید 
ناخوانده نقش مقصود ، از کارگاه هستی 

دوش آن صنم چه خوش گفت ، در مجلس مغانم 
با کافران چه کارت ، گر بت نمیپرستی .

نویسنده : ترنج 
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یک ماه بعد : 

تیدا ، عزیزم . 
اون بهراد بیچاره دم در منتظرته پاشو برو دیگه . 

- خاله ، میگما . میخوای فردا برم ؟ 

تیدا رو اعصاب من راه نرو 

- خب میگم .. یعنی ... شما تنها نباشی !!!!! ؟؟

منو خر نکن دختر  . 
برو ، از هیچی هم نترس 

- من نمیترسم فقط ... 
اه هیچی اصن خداحافظ رفتم . 

خدا به همراهت 

با قدم هایی نا مطمئن رفتم سمت در خروجی عمارت 
یعنی این بار میشه که بشه ؟ 

میشه تو این شروع جدایی نباشه ؟ 
من عاشق کسی بودم که پدرش 

شوهر خاله مو کشته بود ...
ولی تقصیر بهراد این وسط چی بود ؟



اون که گناهی نداشت 
و آدم بی گناه هم نباید تقاص پس بده . 
چه گذشته ی تلخی داشتیم همه ی ما 

این که آرتام خودش رو کشت در راه عاشق مادرم . 
درست مثل شیرین و فرهاد  

با این تفاوت که مادرم به خواست خودش زن کس دیگه ای
نشده بود . 

قصه ی شاهو و اسپاکو .  ..
شاهو جونش رو داد تا اسپاکو زنده بمونه . 

خودش رو انداخت جلوی تیر اردالن ... 
تو این داستان غریب فقط اسپاکو موند و عذاب عشقی که

همراهش بود 
مردن مادرم ...

خودکشی آرتام ...
قتل شاهو ...

قاتل واقعی کی بود ؟ 
قاتل واقعی کسی بود که یه  دخترشو به چنگال مرگ

فرستاد و دیگری رو به دروازه ی فرار راه داد . 
قاتل واقعی کسی بود که دو تا جوان رو بدبخت کرد ...

چرا ؟ 
نژاد پرستی ...

نژاد پرستی فقط مال آمریکا و اروپا نیست ...
آدم حتی میتونه تو یه روستا به اون وسعت کم و حقیر نژاد

پرست باشه و فقط به خاطر خودخواهی خودش ، سه نفر
رو بکشه . 

 سال از بهترین۱۷بماند که این تصمیمش باعث شد من هم 
سال های عمرمو شکنجه شدم . 

تا وقتی مردان سرزمینم ، زنان را حقیر میشمارند و دختران
این خاک خود را کمتر از مردان میدانند 

این قتل و قربانی ، ظالم و مظلوم وجود دارد . 



تا وقتی این جاهلیت و نابرابری جنسی در وطنمان وجود
دارد ، دختر های زیادی قربانی میشوند . 

قربانی خونبس ، ازدواج اجباری و ...

به سمت بهراد رفتم و در آغوش همیشه بازش گم شدم . 
سرنوشت این عشق از نو نوشته شد ...

ترنج :نویسنده


