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 طانیش یملود

 یباسمه تعال
 

  بـراے آمـــده ام بـــرخـــاسـتــه جـــهــنـم های شعله از من
 را ودخ پـــاکــیـــ کـــنــم ثـــابــث مـیــخــواہم انـــتـــقـام گــرفـــتـن

 بـرپــیــشــانـــیـــمـــ کـهـــ نــنـگـــی بـگـویـــم ام آمـــدهـ ـمـن
  بـسـتــهـــ
 بـــود پـاکـ عــشــقــیـــ خـاطـــر بــهـ فـقــطـــ شـــدهـــ

 شـد خـــواهــد چـــه شــود مـن قـــلــب صــاحـب او اگـر.......  امــا
 ـــےپــایــان یــا تـوصـــیـف قــابـــلــ غـــیـر شـــکـــســتـــے دوبــارهـ

 خـوش
 بکنی؟ دیر میخوای دوباره دانشگاه اول روز بیادیگه دختر کجای ویدا
 خوب ترافیکه میرسونم خودمو االن مانیا دیگه منو کشتی: ویدا

 نیومده؟ که استاد کنم چیکار 
 خدافظ بیا زودی فقط گفته شانست هنوز نه: مانیا
 خدافظ باشه: ویدا

 برسم دیر دانشگاه اول روز اگه میگه چی دیگه لعنتے ترافیک این اه
 به سرعت به تاکسی و شدیم خالص ترافیک شر از بدمیشه خیلی که 
  کرد حرکت دانشگاه سمت 

 فڪرشو هیچوقت من خداے واے شدم پیداه کردمو کرایشوحساب
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  کردم نگاه ساعت به شد ولی بزارم جا این پابه بتونم نمیکردم 
 ات اما کردم پیدا کالسو تا گشتم کلی افتادم راه سرعت به بود دیرشده

 کرد پرت کالس از منو بود جون مرد یه که استاد کردم باز رو کالس در 
 نشستم رفتم وچل خل مرتیکه اه نداد رام کردم التماس هرچی بیرون

 داشتم همینجوری و بود دانشگاه حیاط تو که های صندلی از رویکی 
  میخوردم حسرت 

  نشست کنارم اومد جون پسر یه که
  خانوم شده چیزی

 اول روز بودم کرده دیر چون بیرون انداختم کالس از استاد اره
  بود دانشگاهمم 

 نیما من اسم راستی بیا زودتر کن جبران بد دفعه خوب بد چه
  هستم پزشکی ی رشته منم احسانیه 

 دست کرد دراز سمتم دستشوبه هستم منش آریا ویدا منم خوشبختم
  خوشتیپ وخیلی بود خوبی پسر دادم 

 شده تموم من کالسای چون بخوریم قهوه یه بریم باهم میخوای: نیما
  ندارم کاری 

  بریم موافقم
 شدیم داخلش باهم بود دانشگاه کنار شیک خیلی شاپ کافی یه

  گرفت هارو قهوه سفارش و اومد گارسون 
 ؟ پزشکی اومدی شد چی خوب: نیما
 مثل برسم اینجا به تا کردم تالش خیلی بودم عاشقش بچگی از: ویدا
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 میمونه آرزو یه 
 ازآشنایت میشه شروع االن بعدی کالس برم باید دیگه خوب: ویدا

  بیرون زدم شاپ کافی از خداحافظی بدون و شدم واقعاخوشبخت 
 رو یکی دستای یهو کالس تو نده رام استاد کنم دیر دوباره میترسیدم

  دیدم باز نیش با مانیارو که برگشتم وحشت با نشست شونم 
  ترسیدم دختر بمیری
  بدم پیشنهاد بهت میخوام پسرم کردی فک ترسیدی ازچی
 منفی خیلی منحرف ی دختره نبود این منظورم کوفت زد قهقه وبلند

  ســپـهــریـ مـانـیـا هـسـتـــیــ 
 جونم ویدا مثبتی خیلی تو نه

 دیگه اشیب تو تا بیرون کرد شوتت ازکالس استاد شد خوبت حاال بهترم ازتوکه
  بیای زود
 چه من به بود ترافیک اخه

 حداقل هست اینجا خوشگل پسر اینقدر ویدا واییییی حال هر به
  بگیره رو بدقیافه توی و نازیو ناز من میاد یکیشون 

 ازتو ادب بی
 ترم خوشگل 

 عجیجم تسلیم باشه باشه
  زدنه حرف طرز چه این کوفت: ویدا
  برم جای یه میخوام من بمیر برو اصال اخالق بد چه: مانیا
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 کجا؟
 بندازین متلک پسرا به راه تو بخرم خراکی برم بوفه

 خنده از مردم برو بیا خدانکشتت
 باهاش اول کالس از من بانمکیه دختر خیلی خدایش رفت مانیا

  کرد صدا رو اسمم یکی که بودم خودم خیال تو صمیمیمه دوست دوستم 
 خدافظی باهاش بودم کرده فراموش وای بود نیما کردم نگاه برگشتم

  رفت آبروم کنم 
  نمیشه برگزار امروز کالستون آریامنش خانوم: نیما

 چرا؟؟؟
 برین بهتره خوب بیان اول روز ها استاد میشه پیدا کم نیومده استاد

  دارین وسیله خونتون 
  میرم تاکسی با نه

  میرسونمتون من خوب
  میرم اون با هست دوستمم تازه میشه زحمت نه
  بیارن تشریف هم ایشون بگین خوب_

ـ: مانیا ـ ـ ــوی ـدا هـ ـ ـ وی ـ ـ ـد مـن ـای ــرمـ ب ـ ب ـ ـای ـ ـونـمـ جـ ـت ـی ـ ـــمـ  ن
 ای بــیــامـــ هـمــراهـتـ

  ندیدمتون سالم وای 
  نداره اشکال سالم: نیما
  بگذره خوش خدافظ سالمت به برو باشه:  ویدا
  خدافظ: مانیا
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 هست ماشینم میرسونمتون من بیاین رفت دوستتونم خوب: نیما
 نکنید تعارف دیگه 

  کرد حرکت ماشین شدم پورشش سوار رفتم همراهش و کردم قبول
 گذاشت رو پاشایی مرتضی از آهنگ یه 

  وویــدا ویـــدا ویدا: ندا
 کنی؟ صدا آروم نمیتونی میزنی داد چرا شد کر گوشم:  ویدا

 !ندادی جواب خودت کردم صدات آروم_
 چنده؟ ساعت

 داری؟ کاری مگه چطور 23_
 ندا؟ بودی کجا موقع این تا

 کجا بگه باید که اونیکم نکن دخالت تو بعد بودم جای یه عزیزم_ 
کار بودی  نارو تو عزیزم پس ترم بزرگ تو از من چون منم میکنی چی  من هب ای

 نده تذکر
  خونه بیا زود ولی باشه

 میترسی؟_ 
 خودت که روهم همسایه پسرای نیست که هم کسی تنهام آخه خوب

  میکنن مست هرشب میشناسی 
  خونه میام زود من ترسوی خواهر باشه

  باشم تنها ندارم دوست فبط نیستم ترسو من
 ؟ داری دعوا چرا حاال نزن تسلیمم من باشه_ 
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 !؟ نیس گشنت
  گشنته چی تو خوردم شام من عزیزم نه -

 درو اتاقشو تو رفت و خورد زنگ گوشیش که بدم جوابشو اومدم
  نفهمیدم هیچی منم میکرد صحبت آروم بست 

 دیر ترشده مشکوک خیلی تازگیا اما بود مشکوک رفتارش همیشه
  شده برابر دو زبونشم اتاق تو میره میزنه زنگ گوشیش هروقت میاد 

 بازم اما بودم خوابیده ظهر اینکه با میومد خوابم هم بود گشنم هم
 که نکشید ثانیه به و انداختم تخت رو خودمو و اتاق تو رفتم خستم 
 شد بسته چشام 

 شده صبح کردم باز آروم هامو چشم الی میخورد چشمام به که بانوری
 دست دستشوی رفتم بلند بودم 6 کردم نگاه ساعت به بود 
 نداشتم اشتها اصال منم بود خوابیده کاناپه روی ندا وصورتموشستم 

 ام مغنه با مشکیمو کوتاه مانتوی و کردم مختصر آرایش ویه رفتم
  دانشگاه سمت به و براداشتم رو ماشین سویچ و پوشیدم 

 ماشین از رسیدم دانشگاه به وزود بود خلوت ها خیابون افتادم راه
  افتادم راه کالس سمت وبه شدم پیاده 

  نشستم کنارش رفتم دیدم رو مانیا شدم کالس وارد
 ؟ خوبی عزیزم سالم: مانیا

 ؟ توچطوری خوبم اره
 بود بد میشه مگه اینجان خوشگل پسر همه این عالی که من

 عار بی کنن بیحیات توسر خاک
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 خوشگال همشون که ایناهم کنم ازدواج باید بالخره خوشگلن خوب وا_ 
 گرفته کودومشونو چشت حاال

 .........اد با تر خوشگل پولدارتر که هرکدوم نمیدونم_ 
 داری دراز زبون فقط اخه داری کدومشو خودت تو بسته باشه باشه
 ..........نیست خوشگل هستم که پولدارنیستم دارم چیزهم همه

 مانیاجونم
  جانم_

 پسرا االن بکش خجالت میکنن نگامون دارن همه کن نگاه شو خفه
  میداد نخ داشت میگن خودشون پیش 

  بیوفتم نشه پاره وقت یه که میدم طناب دارم من کردن غلط اونا_
 مانیا ای مسخره خیلی هههههه
 چشم کردم بلند که سرمو بازشد درکالس که میکردیم صحبت داشتیم

  اونروزیست پسر همون که استاد نه وای استاد به افتاد 
 پرو گرفته هم شترے کینه حتما االن گندیه شانس چه دیگه این

  کاری اول همین از شد خوب رفت من به ای غره چشم و بست رو درکالس 
 بد بسکی بودم نشسته سینه به دست کالس آخر تا اول از دادم سوتی

  نداره روانی تعادل کنم فک کنه خفم میخواست انگار میکرد نگام 
 جمع وسایلمو بودم دپرس حاال تا صبح از که منم شدن تموم کالسا

  خیلی که کردم تجدید دوباره ورژمو درآوردم کیفم تو از آینمو و کردم 
 داشتیم شدیم خارج دانشگاه از مانیا با میومد درشتم لبهای به رنگش
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 چندتا دیدم که کردم بلند سرمو دیدم جلوم سایه یه که میرفتیم 
  هستن پسرجون 

 گرفت دستمو و واستاد جلوم اومد باز که کردیم عوض مسیرمونو
 نمیدن؟ آشنایی افتخار خشگله خانوم_

  کثافت کن ول دستمو
 ..........حرص عزیزم اخی_

  برگشتم شنیدم که باصدای که
  میکنی غلطی چه داری عوضی هویییی_

 حواله مشت چندتا و پسره به رسوند خودشو بلند های باگام بود نیما
  شدن بیخیال دیگه اونا که شد درگیر بقیشونم و کرد صورتش ی 

  رفتن سرعت وبه
 خوبه؟ حالتون آریامنش خانوم: نیما_

  کمکتون از ممنون واقعا خوبم بله
  میرسونمتون بیاین

 ............مزاحم نه
 مانیاهم و من هست همراهمون که دوستتونم میرسونمتون که گفتم

  شدیم ماشین سوار و نزدیم حرفی دیگه 
 ودب رانندگی مشغول نیما و میخندیدیم و میگفتیم داشتیم که مانیا و من

 هم مالیم آهنگ یه موندیم نیما و من فقط حاال و شد پیاده مانیا
  وگفت شونم روی زد که میبرد خوابم داشت خسته که منم بود گذاشته 

  زیبای خیلی میدونستی
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  روزد حرف این یهو چرا اما بشم مرگ ذوق زد که باحرفی بود نزدیک
  شماست لطف نظر این

 فرزندید؟ تک_
  نداست اسمش دارم ترم بزرگ خواهر یه نه
  زیبایه اسم_

 چی؟ شما
 دیونه؟ و خل یدونه یکی میگن که شندید فرزندم تک من

  بامزه چه خخخخخخ
 یادهپ ماشین از رسیدن محض به منم نشد بدل و رد بینمون حرفی خونه تا دیگه
  کردم خداحافظی وباهاش شدم
 نیست خونه چرا پس نداشت کالس که امروزم نبود ندا توخونه رفتم

  دمدرآور پشتیم ازتوکوله گوشیمو همین برای متنفربودم تنهای از همیشه 
  کجایی مانیا الو داد جواب مانیا به زدم وزنگ

 هاااان؟؟؟ کو سالمت ادب بی_
 ؟ کجایی عزیزم سالم باشه

 شده؟ چی بودی؟حاال همراهم هم خودت خوبه دیگه توخونمون هیچی
 نیست خونه معمول تطبق هم ندا سررفته حوصلم

 مهمونی امشب دنبالت میام دیگه ساعت یک من شو حاضر پس خوب
 خرید؟ بیاباهام توهم داریم 

 با بهتره شم حاضر زودتر دیدم که چی؟ مهمونی بپرسم خواستم
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 شدم حاضر و پوشیدم هامو لباس رفتم و کردم مانیاخداحافظی 
  ریختم بیرون قرمزم شال از طرفه یه موهامو 

 غلیظ آرایش یه با پوشیدم وشلوارلی بود زانوهام باالی تا که مانتو یه
 که برداشتم کیفمو و زدم هم رو بوم خوش تلخ عطر بودم شده عالی 
  شد زده آیفون صدای 

 در دم بیرون زدم خونه از و برداشتم رو ماشین سویچ بود مانیا
 شد ماشین سوار بود واستاده 

 حال به وای دیگه شدم عاشقت دخترم منکه شدی جیگر چه اوه اوه_
  ببینن قیافه و ریهت این با تورو که بدبخت پسرای 

 هست چی مهمونی راستی دیگه خودمو کردم خوشگل همین واسه
 خانوادگی؟ 

 خودمه مهمونی دعوتی توهم پارتیه نه_
 براچی؟ حاال میکنی؟ کارا ازاین توهم مگه زهرمار

 بشه عوض وهوامون حال اینکه برا نمیخواد دلیل دیگه پارتیه عزیزم_
  دیگه میای خوب 

  باشم بااون میخوام خونه میاد زود گفته ندا امشب نمیام نه
 بیاد؟ هم ندا بگو خوب_
 وقتشو همیشه باشیم باهم شب یه حداقل میخوام نمیخوام نه
  تنهامیمونم من میگذرونه بادوستاش 

 بیکارم خودت مثل که منم بگذرون رو وقتت من با توهم خوب_
 هستم؟ که صمیمیتم دوست 
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 نخوردیدم شام باهم که وقته خیلی میدونی خواهرمه اون آخه نه
 تیاد بزاره تنهام بره اینکه از میترسم ازتنهایی نرفتیم هم بیرون حتی 
 خراب اینکه با زندگیمون بود بابا وقتی کرد چیکارمون پدرم که میاد 
  کنیم خوش چیزی یه به دلمونو میشد بازم بوداما 

 توجه بی سالش به سال های زدن زنگ و بابا رفتن و مامان بامرگ اما
  ریخت بهم چی همه دیگه یاش 

 زدواجا تو جداشین ازهم باید روز یه بدونی باید تو هرحال به ویدا ببین خوب_
 ......اون میکنی

 زندگیم به که کارم پدرخیانت مثل بشه یکی آخرش که اصال نمیخوام
 یعنی نمیتونم نه بمیرم کنم دق که دستم رو باچندتابچه بزنه گند 
 این از میسوزه قلبم میارم خاطر به مادرمو وقتی بتونم که نمیخوام 
  میسوزه دلم اش غصه تنهایش همه 

 ترجیح همین برای بکنم خراب روزشو نخواستم بود شده ساکت مانیا
 ازکنار بزرگ پاساژ یه به رسیدیم دارم نگه خودم برا هامو غصه دادم 
 بود زیبای و جذاب واقعا های لباس میشدیم رد لباس های ویترین 
 بود اومده خوشم خیلی لباس یه از مغازه تویه رفتیم 

 یه وروک زیبای دامن بایه بود زانو باالی تا که تور مشکی لباس یه
 رمحش خیلی درکال بود کرده زیباش خیلی که بود لباس پشت پاپیون 
  کرد انتخاب لباس دست چند مانیاهم و کردم پروش بود 

 واقعا خوردیم و دادیم سفارش جوجه و رستوران یه تو رفتیم باهم
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 ساعت به خوردم اشتها با رو غذا آخر تا همین برای بود گشنم خیلی 
 از و شدیم بلند بود شده دیرمون بودم شب 9 ساعت کردم نگاه 
  بیرون رفتیم رستوران 

 صدای کردم دروباز خونه رفتم خودمم خونشون به رورسوندم مانیا
 دیدم که پذیرایی تو رفتم خونه رسیده ندا حتما پس میومد تلوزیون 
  نشستم کنارش رفتم منم میبینه ماهواره داره و کاناپه روی نشسته 

  سالم
 بودی؟ کجا عزیزم سالم_
 نشون دان به و درآوردم رو لباس خریدم قشنگ لباس یه خرید بودیم مانیارفته با

  دادم
  میشی شکلی چه ببینم بپوش ها محشره سلیقت خوشگله چه وای_

  خریدم تو برای اینو
 خیلی بخرم لباس یه داشتم قصد خودم عزیزم مرسی وای جدی_
 هست همه فکر به همیشه دیگه خودمی خوب آجی قشنگه 

 .......... دیدیم فیلم کردیم درست غذا باهم بود خوبی شب درکل
 کرده روفراموش خوشبختی خوب طعم واقعا گذشت خوش خیلی 
 رفتیم همین برای بودیم خسته جفتمون و بود شب 2 ساعت بودم 
 ........ بخوابیم 

 بود 8:30 افتاد ساعت به چشم شدم بیدار خواب از زنگ صدای با
 وای یرونب بود رفته نبود دســتم کنار ندا بیرون بزنه حدقه از چشــام بود نزدیک 

  شده دیرم نه
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 هم حولکی حول آرایش یه پوشیدمو لباسامو سرعت وبه شدم بلند
 رسیدم میکردم رانندگی سرعت آخرین با بیرون زدم وازخونه کردمو 
  ماشینم به زد پشت از ماشین یه که کنم پاک رو ماشین خواستم دانشگاه 

 ماشین شیشه به که های ضربه باصدای توشیشه رفتم سر با که
ــود خورده  ــرمو میش ــتم فرمون از س ــت دیدم که برداش  به میزنه داره که نیماس

  میشد بسته وچشام میدادم دست از هی هوشیاریمو ماشین
 در به خورد پام کردم دروباز تا که بشم پیاده ماشین از خواستم

 ..............نمیاد یادم چیزی دیگه و زمین رو افتادم و ماشین 
 باال رو ندا نیماو که کردم باز چشامو میرسید گوشم به که صداهای با
 عزیزم:گفت دید بازمو چشای تا بود گرفته دستامو ندا دیدم سرم 
 نمیکنه؟ درد که جایت خوبه حالت شم فدات اومدی بهوش 

 کجاست؟ نجا.......ای خوبم...من
 !بیمارستان رسوند تورو احسانی آقای که نبود خوب حالت بیمارستانه_
 باالی به بودم بیهوش ساعت 15 من یعنی بود 23 کردم نگاه ساعت به
 که ممنون: میزنه لبخند بهم داره نیما دیدم که کردم نگاه سرم 
  بیمارستان رسوندیم 

 حالتون االن که نکردم کاری بود وظیفم آریامنش خانم میکنم خواهش
 خوبه؟ 

 میکنه درد سرم یکم فقط خوبم اره
  میشین خوب زود طبیعیه حالت این گفت دکترتون نیست چیزی خوب_
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 :شد نمایان بود مسنی مرد که دکتر ی چهره دراومد شدن باز صدای
 سردرد یا تهو حالت خوبه حالت االن اومدی بهوش دخترم خوب 
 داری؟ 

 یکم اره
 خوب:گفت و کرد چک سرممو میشه خوب زود نداره اشکال خوب_
 میناناط محض نیوفته اتفاقی یوقت که باشی اینجا باید االن مرخصی فردا 

 نگرانم:بود پیشم فقط ندا حاال رفت هم نیما و کرد تشکر نیما از ندا
 بودی؟ شده 

 اگه تو دیونه نشم نگرانت خواهرمی خوبه حرفیه چه این دیونه
  نزن حرفا این از هم دیگه میمیرم من که بیوفته برات اتفاقی 

 اما بود اینجا هم پیش چندساعت تا بود نگرانت هم مانیا راستی
 خیلی ادم احسانی آقای هستم اینجا خودم گفتم بره فرستادمش 
 بود نگرانت خیلی هستن اینجا حاال تا صبح از هستن خوبی 

 زنگ ندا گوشی آشناشدم باهاش اونجا دانشگاه   تو خوبیه آدم اره
 ننمایا هاش لب روی گشادی لبخند و کرد نگاه گوشی ی صفحه به ندا خورد 

 شد
 حتی نخوردی تکون جات از برمیگردم زودی میرم االن من عزیزم_
 بهش خیلی رفت بیرون اتاق از سریع و بزنم حرف من تا نکرد صبر 
 مشکوک بود شده عجیب مدته یه واقعا رفتاراش بودم کرده شک 
 میکرد رفتار 

 ها ساعت....... دوساعت ساعت یک میمردم فوضولی از داشتم
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 اومید نا اومدنش از دیگه که منم نیوم ندا ولی میگذشت همینطوری 
ــده  ــرم تا رو پتو بودم ش ــیدم روس ــعی و کش ــد اما بخوابم کردم س  هرکاری نش

 نشد میکردم
 نگاه بیرون به و زدم کنار پتورو اتاق شیشه به چیزی خوردن باصدای

 تخت از داشتم دوست بارونو بچگی از میومد بارون داشت کردم 
 که کردم بیرون پنجره از تنمو باال و کردم باز رو پنجره و پایین اومدم 
  میخورد صورتم توی بارون 

    اما بود سرد هوا بود شده خیس صورتم تموم بود خوبی واقعا حس
 شعر خوندن به کردم وشروع نمیکردم حس رو سرما من 

  خیابون چترو نم نم بارون
 بارون زیر کرده هواتو دلم بازم
  بیای کاشکی نمیشه کمتر من تنگی دل

   همیشه پیشم بمونی
 چشمای پیچید تو عطر خونه تو بس از

 نمیدید تو جز من عاشق
  هام دلواپسی شد باورت تا

  نمیخواد چیزی چشمام تو بجز دیدم
  خیابون چترو نم نم بارون

  بارون زیر کرده هواتو دلم بازم
  نمیشه کمتر من تنگی دل
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  همیشه پیشم بمونی بیای کاشکی
  های چشم پیچید تو عطر خونه تو بس از

 نمیدید هیچی تو جز من عاشق
  دیدم هام دلواپسی شد تاباورت

  نمیخواد چیزی چشمام تو بجز
 اونی از تر خسته من ولی بود گرفته شدت بارون کردم نگاه آسمون به
 سخی لباسم تموم کنم نگاه بارون به و بایستم صبح تا بخوام که بودم 
 کامال دیگه االن پتو زیر خزیدم و کشیدم دراز تخت روی رفتم بود 
  میکردم احساس  رو سرما 

 اگه چون خواب به زدم خودمو من اما بود ندا دراومد شدن باز صدای
 کردم سعی همین برای بود ساخته کارم میدید وضع سرو این با منو 
  نخورم تکونی هیچ 

 یه ندا با بودم شده مرخص بیمارستان از نبرد خوابم اصال شب اون
 و داشت نگه جلومون ماشین یه که خونه بریم که گرفتیم تاکسی 
 آریامنش؟ خانوم گفت بلند باصدای اینکه تا نکردیم توجهی اول زد بوق 

 اومد قب دنده میکنه چیکار اینجا این بود نیما کردیم نگاش برگشتیم
 بود کنارموت االن دیگه که 

  میرسونمتون شید سوار_
 خیلی دیشب از من شد سوار زودی نبود تعارف اهل کال که هم ندا

 که کنین روشن رو ماشین بخاری میشه گفتم همین برای بود سردم 
 پاییز تازه االن دداشتن حقم کردم نگاع بهم درشت چشای با جفتشون 
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 دیش من ولی بود 
 !سردمه؟ خوب: بود سردم بودم واستاده بارون تو ب
 وای کردن روشن رو بخاری و برگشتن حرفی هیچ بدون هم نیما و ندا

 با و گذاشتم ماشین شیشه روی سرمو شد بهتر حالم بود گرم چقدر 
  کردم خوندن به شروع آهنگ 

  شبم تو که تو تماشایی نازو ی ستاره یه
      دل  این ی بهونه تو زیبایی همه این

  رویایی شب این بشه سر نذار تنهایی
  میدونی  چشماته تو دریا آبی که تو

 بگم من بزار خواته هوا خسته دل
  تو منم دست که تو ساده عاشقتم
 بارونم نم نم زیر من تو با دستاته

  تو غیر دیگه دیونم میبینی کنی مب*غ*ل
  میخونم  اینجوری اینکه واسه نمیدونم چیزی

  چیزی دیگه دلم تو آسونه آسونه عاشقی تو با
  میدونه حرفامو که همونی تو نمیمونه

 ......مجنونه عاشق ام لیلی بگو
 آدم ی خونه هیجا میگن راست خونه رسیدیم آهنگ شدن تموم با
 رفتم منم اومد همراهمون ندا و من های تعارف با هم نیما نمیشه 
  نشستم ندا کنار رفتم و کردم دم چایی 



 21 طانیش یملود

 !قشنگه واقعا خونتون:نیما_
  میبینه قشنگ چشاتون دارین لطف شما: ندا_

 نیستن؟ مادرتون پدرو:نیما
 هستن آلمان مقیم پدرمون و کردن فوت پیش خا سال مادرمون: ندا_
  رفت هم پدرمون کرد فوت مادرمون وقتی از 

  متاستفم واقعا_
  ممنون_

 میکنین؟ زندگی مادرتون پدرو با شما:من
  میکنم زندگی تنها دارم جدا ی خونه من نه

 چرا؟ خوب
 همین برای کنم ازدواج من داشتن اسرار هم اونا و شدم بزرگ دیگه

  میکنم زندگی تنها دوساله من و شدیم اختالف دچار 
سرار جونین خیلی هنوز که شما  صحیح زیاد شما سن توی کردن ازدواج بر ا

 نیست؟
 بود همین هم خانوادم و من مشکل خوب

 دیرم برم باید دیگه من خوب: گفت و انداخت ساعتش به نگاه یه نیما
 نگاه اما رفت خداحافظی وبعد ممنونم خیلی هم پذیرایتون از شده 
  بود خشم و لذت یه از پر نگاهاش انگار بود مشکوک خیلی نیما به ندا های 

 داشتم بدی حس من ولی میکنه نگاه اینطوری همیشه ندا که هرچند
  بود مانیا کردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیم 

 !چطوری؟ سالم
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 میای؟ داریم مهمونی یه امشب ما خوبم سالم_
  نمیام نه داشتی مهمونی دیشب توکه

 گفته کرده دعوتتون مامانم هستن هم بابام و مامان عزیزم نترس_
  بیاین حتما 

  میایم باهم شب اومد اگه یانه میاد ببینم بزنم حرف ندا با بزار باشه
  خداحافظ منتظرتم پس باش_

 خدافظ
 مارو مانیا مادر ندا: ندا پیش خونه آشپز تو رفتم و کردم قطع گوشیو

 میای؟ کرده دعوت مهمونی به 
  میام ندارم ای برنامه شب برا اره_

 ؟ شم حاضر برم پس
 نزده؟ زنگ بابا ؟ راستی میام االن منم شو آماده برو اره_ 
 !که؟ میشناسیش نه
 ؟ نیست ازش خبری ماه 6 اال نمیکشید طول اینقدر حال تابه ولی اره_

 ؟ شدی نگرانش
 شو آماده برو بیخیال بزنم حرف باهاش موضوعی راجب خواستم نه_

 و برفی شلوار یه با رنگ کرمی لباس دست یه بشم آماده تا رفتم منم
 اما ملیح آرایش یه و کردم انتخاب رنگش هم شال و کرمی کفش 
 زدم روهم بوم خوش عطر و کردم جذاب خیلی 

 بود زده آبی ست بود ایستاده پذیرای تو ندا بیرون اومدم اتاق از
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 زد بهم لبخند دید که و من بود شده محشر واقعا 
  بریم بیا خوب:ندا

 و گفتیم ندا با کلی راه تو کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار
 خونشون چون خونشون تو رفتیم مانیا ی خونه رسیدیم خندیدیم 
 برگزار که های مهونی تو همین برای داشتن نگہبان و بود بزرگ 
 بود باز خونشون در همیشه میکردن 

 بریم دادن اجازه میشناختن مارو چون نگهباناهم داخل رفتیم
 به که داشت دار پیچ های پله و بود بزرگ بود قصر مثل خونشون 
  داشت ره باال اتاق های طبقه 

 کردو پرسی احوال و سالم و کنارمون اومد دید مارو تا مانیا مادر
 های بچه هم سر پشت همینطوری نشستیم ها کاناپه رو رفتیم ماهم 
 های بچه برای مهمونی این فقط کنم فک میشدن خونه وارد دانشگاه 
 بود دانشگاه 

 مادرو خوبه باز وای خاموشد برقا و پیچید خونه توی آهنگ صدای
  میشه چی نباشن اینطوریه مهمونی اینجان باباشم 

 پشت به برگشتم نشست شونم روی دستی که بودم فکرا همین تو
 رفتیم برد منو خودش همراه و گرفت دستمو بود مانیا کردم نگاه سرم 
  ردنمیک عوض لباساشونو داشتن همه بود اونجا هم ندا مانیا اتاق باال ی طبقه 

 بکن؟ عوض توهم ویدا_
 چیه؟ برای مهمونی این

 ندا خنده زیر زد و وحاله عشق برای همش منکه های مهمونی هیچی
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 ندا همراه و همینطور منم بیرون رفت اتاق از و کرد عوض لباسشو 
  پایین ی طبقه رفتیم 

 که ندیدم مانیارو کردم نگاه اطراف به هرچی میرقصیدن داشتن همه
 چیزی بود تاریک خیلی اما کرد صدا منو یکی تاریکی اون توی 
  نبود مشخص 

 نگاه بهش باترس و شدبرگشتم حلقه کمرم دور کسی دست دیدم که
 !آریامنش؟ خانوم منم:نیما کردم 

  بودم ترسیده واقعا شد راحت خیالم
 میدین؟ افتخار:نیما
 به و گرفت و دستم نیما کردم قبول تنهام جمع این توی دیدم که منم

 و گذاشت اش شونه وروی گرفت دستمو رفتیم رقص پیست سمت 
 کردیم رقصیدن به شروع آهنگ ریتم با همراه و گذاشت کمر دور دستشو 

 کردی؟ فکر ازدواج به تاحاال:گفت که میرقصیدیم داشتیم
 چون نه بخوای رو راستش خوب:بود ای کننده غافلگیر سئوال واقعا

  ندارم اعتقادی داشتن دوست و عشق به زیاد 
 چیه؟ جوابتون بشه پیدا خوب آدم یه اگه

 دواجاز برای خیلی وهنوز میترســم بشــه خیانت بهم اینکه از چون منفی جوابم
  هودز

 بکنم؟ ازت درخواستی یه میتونم
 ازترس و زدم جیغ و نیما پای به کرد گیر پام بفرماید بگم خواستم تا
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  بستم چشمامو شدن پرت 
ست بهم دردی حس هیچ اما ست صدای این برخالف نداد د  میومد جیغ و د

 دورمون همه بودو شده روشن برقا کردم باز چشامو الی آروم
 تا اما بود افتادنم خاطر به یعنی میزدن دست داشتن و بودن جمع 
  آوردم باال سرمو 

 کمرمه دور دستش و گرفته قرار بدنم روی نیما بدن نصف که دیدم
 پام جلوی و جداشد ازم نیما که پایین انداختم سرمو ڪشیدم خجالت 
  کردم نگاش شده گرد چشای با زانوزد 

 بشنون همه که طوری بلند باصدای و دراورد توجیبش از جعبه یه که
 کردم نگاه بهش زده شوک میکنین ازدواج بامن آریامنش خانوم: گفت 
 من ی گفته به مانیا خانوم دادم ترتیب من رو امروز مهمونی گفت که 
  کرد برگزار رو مهمونی این 

 با که میکنین ازدواج من با بکنم ازدواج تقاضای شما از بتونم من تا
 ته اون از دخترم چندتا و زدن ودست کردن شروع همه کلمه این گفتن 
  بگوبله گفتن 

 و رضات عالمت سکوت گفت که کردم نگاش بود شوک تو اماواقعا
 که زیبا و بزرگ ی حلقه یه کرد دستم تو رو حلقه و گرفت رو دستم 
  بود قشنگ خیلی بود بنفش الماس یه وسطش 

 منو میتونه واقعا یعنے پایین انداختم وسرمو کشیدم خجالت
 این از تر مهربون نڪنم فکر نه نمیکنه خیانت بهم کنه خوشبخت 
 زیبا لبخندی با که ندا به افتاد چشمم جمع توی خیلی حرفاست 
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 میکرد نگاهمون 
 بعد_دوماه

  دیرشده دیگه بیا باش زود کجاے ویدا_
 ازدواج قرار ما و میگذره شب اون از دوماه میام االن نیما باشه

 آدم واقعا میکنم پیدا عالقه نیما به دیروز از بیشتر هرروز گذاشتیم 
 من نیما و ایران بیاد دیگه ی دوهفته شده قرار پدرم مهربونیه و خوب 
  کنه خواستگاری پدرم از و 

 قراشده امروز دارم نیما کنار خوبی احساس خیلی خوشحال واقعا
  شدم ماشینش سوار شدمو حاضر زودی خرید بریم عروسیمون برای 

 بریم اومدم
 !خانومم؟ هاااا خیلیه نخورمت امروز شده خوشگل چه عشقم اوه او_

  کمه وقت بیوفت راه ادب بی
  بگه خانومم هرچی_

 یه هک گشتم مزون توی کلی داشت نگه عروس لباس مزون یه جلوی نیما رفتیم
 پف رازپ بودوپایینش تنگ خیلی باالش کردم پیدا قشــنگ خیلی عروس لباس
ــده تزیین زیبایی های نگین با باالتنش زیبا های ــر یخیل تاج یه و بود ش  محش

 داشت هم
 دیقه پنچ بیاد هم نیما که شدم منتظر و خریدمش اومد خوشم ازش

 سمتم میاد داره دستش توی بزرگ پاکت یه با نیما دیدم که کردم صب 
 ؟ ببینم بده لباستونشون خانوم_
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 نمیشه
 چرررا؟_

سی شب میخوام میزنی داد چرا ستو تو بشی سوپرایز عرو شون لبا  آقامون هبد ن
 ؟
 ؟ بشی سوپرایز عروسی شب توهم میخوام نمیدم من_

 خان؟ حسود میدونستی  نیما حسودی خیلی
 سینما بردمت دیگه اگه باشه حسود شدم من حاال_
 حال به تا که هستی کسی بهترین خوبی هم خیلی کردم غلط نه نه
 کشید لپمو خندیدو بلند نیما که دیدم 

 وحشی؟ گرفت دردم دیونه ایییی
 شدیا؟ ادب بی خانوم_

  مشکلیه حاال نمیدادم نشون خودمو بودم نشدم
 ازدواج؟ از بعد حال به وای اینی االن اگه فقط نه_

 ای باشه گشتوم لباس دنبال بسکی شدم خسته خونه بریم بیا مرض
  افتادیم راه خونه سمت به و گفت 

 توخونه اومد سرم پشت هم نیما نبود خونه ندا کردم روباز درخونه
 میخندید داشت چشاش کردم نگاش 

 هیز؟ مرتیکه
 بامنی؟_
  باعمم پس نه
  عشقم باش راحت خوب کارا این به وچه من آخه گفتم_
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  پررررروی خیلییییییییی
  عزیزم لطفته نظر_

 افتادم راه خونه آشپز سمت به و بیارم قهوه واست بشین برو
 شد حلقه کمرم دور یکی دستای که شدم قهوه کردن درست ومشغول 
  ستنش لبام روی چیزی کردم احساس که سرمو پشت کنم نگاه که برگشتم 

ـــامو ما ی*ا*ب*ل کردم باز چش بام روی نی ما بودو ل ـــت نی  ع*ل*باو داش
 و*م*ا*ب*ل
 
ــیدم خجالت هم د*ی*س*و*ب*ی*م  ــم هم کش  کردن حرکت با اومد خوش

 لبش
 کردم همراهیش منم لذت حس داد دست بهم خوبی احساس لبام روی 
 زد ک*م محکم لبامو و شد وحشی که 

 و اومد در شدن باز صدای که بودیم ای دیگه دنیای توی گرفت وگاز
 ندا دیدم که گرفتم فاصله ازش و دادم هل نیمارو حول ازشدت منم 
  خنده زیر زد دید منو تا و آشپزخونه تو اومد 

 ؟؟؟؟ میخندی چی به
 به یکم اتاقش توی رفت و برسین کارتون به شما میرم من هیچی به_
 ببینم باید نمیشه اینطوری نه گرفت خندش نیماهم که کردم نگاه نیما 
  میکنن مسخرم که چمه 

 کشیدم بنفشی جیغ خودم بادیدن که درآوردم کیفم تو از آینمو و رفتم
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 آبروم وای خورده لبمو یکی که بود معلوم بودو شده پخش رژلبم 
  طرفم میاد داره نیما دیدم که زدم گندی چه رفت 

  کنم ارچیک تو گند با من االن بردی ازم آبروی چه ببین واستا همونجا بیشعور
 کردی؟ همراهیم و شدی زده ذوق بوسیدمت وقتی چرا پس جدی_

  حیا بی گمشو چشام جلو برواز
 !!میزنی؟؟ راچ حاال خانوم باشه_

 نزدم من
  تسلیم من باشه_

  من کن گوشش حرف همسر همینه آفرین
 خورد بهم حالم میدن وقلوه دل چقدر دیگه بسه: ندا_
 که گفت بامزه واقعا خنده زیر زدیم تامون سه هر ندا حرف گفتن با
 زد چشمک بهش هم وندا زد لبخند ندا به و برگشت نیما 

 میکنن عجیبی کارای یه شده عجیب خیلی مدته یه دوتا این رفتار
 ندیدمش هاست سال اما متنفرم ازش اینکه با بیاد قراره بابام اینکه مهم بیخیال 

 یعنی دارم دوســش و پدرمه اما نبود پدرخوبی هرچند شـــده تنگ براش دلم
 میشناسه ببینه اصالمنو شده عوض چقدر

  بودن پاسخ بدون که بود توذهنم سئوال عالمت کلی
 میکنی؟ کجاسیر  ویدا

 !! هیچی
  رفت نیما خودت جون

 نفهمیدم؟ کی؟چطوری؟کجا؟چرا
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  رفت اونم بودی توهپروت تو هیچی
 ؟ نیستی خوشحال بیاد دیگه دوهفته قراره بابا

 دیرتر یا میاد زودتر میگه دروغ نکن اعتنا پدر حرفای به:ندا_
 رومیزنی؟ حرف این چی واسه

  نیست بیشتر باز حقه آدم یه چون_
  باشیم انصاف بی درموردش نمیتونیم پدرمونه هرحال به ولی

 نابود چون نبند کار خیانت یه به دل هیچوقت میشه خوبم میشه_
 سر بالیی چه هوس نمیدی تو چون میگم بزرگترت خواهر عنوان به اینو میشی 

 میاره آدما
 .........................ولی

 کن درک پس ندیدی تو که دیدم چیزای اطرافم من کنیم تمومش بهتره
 ! برسی حرفم به زود خیلی کنم فک 

 ازحد بیش بود جدی و عجیب خیلی لحنش بود عجیب حرفاش
 سردی همه این دلیل اما سردی همه این از ترسیدم بود سرد لحنش 
 بود چی 

 نیس خبری ازمانیا نیومده بیرون اتاقش از وندا گذشته ساعت 5
 صدای که بودم فکرا همین تو میمرم دارم رفته  سر شدت به حوصلم 
 روباز پیام بود نیما کردم نگاه صفحش به شد بلند گوشیم اس ام اس 
  کردم 

 ! خوب جای یه ببرمت شام برای امشب شو حاضر عشقم:نیما
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 میشم حاضر االن باشه زدم براش سری منم
 مانتوی یه بودم عالی شدم حاضر پوشیدمو لباسامو سری رفتم

 ماشین که یهو که در دم ورفتم بود نگین پراز که بودم پوشیده مشکی 
 که زدم بلندی جیغ شدن له ترس از که شد رد زیادی باسرعت ازکنارم 
 میاد خنده صدای دیدم 

 و ایستادم کنارش رفتم عصبانی ی چهره با منم بود نیما
  بکوشیم بود نزدیک وحشی درد،مرض،پسری:گفتم 

  نزدم که بهت_
 ردبشه اینطوری کنارت از یکی خوبه میکردما سکته داشتم

  بریم سوارشو نخور حرص من پرنسس حاال باشه_
 نیما؟ میریم داریم کوجا شدم سوار

 ؟ بده رویایی و خوب جای یه میریم داریم_
شام خوبه خیلیم نه سیر و بود شده گرم چ  که شد چی نمیدونم طوالنی هم م

 برد خوابم
 چشامو میده تکونم و میکنه صدام بلند داره کسی کردم احساس

 پاشید لبخند بروم بود نیما بازکردم 
  رسیدیم شو بلند خانومم_

 کجاست؟ اینجا ؟ دیگه بود کجا اینجا کردم نگاه اطرافو
  شمال_

  مال......ش
 منه ویالی اینجا اره_
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 منو و گرفت دستمو نیما زیبا و بزرگ ویالی یه شدم پیاده ماشین از
 یه وشیک بزرگ ویالی یه شدیم ویال بردداخل و کشوند خودش دنبال 
 برای بود باغی حیاط گفت نمیشه که بود حیاطش وسط بزرگ استخر 
 ناز خیلی دکوراسیون بودبا زیبا خیلی شدیم خونه داخل خودش 

 اومد؟ خوشت_
 ؟ نزدی حرف درموردش حاال تا قشنگه واقعا اره
  نپرسیدی توتاحاال چون_

  قشنگه خیلی خونت خوبیه خیلی جای خودمونیما ولی
  نیست تنها من ی خونه نکن اشتباه_

 کیه؟ ی خونه پس
  تو و من ی خونه_

 باورم میداد آدم به خوبی حس بود بخش آرامش حرفاش واقعا
 ااااالیهعا وای منه ی خونه اینجا یعنی اینجا بیایم عسل ماه برای قراره که نمیشد 

 بیار درش
 چیو؟ کردم نگاش درشت باچشای

  شالتو_
  نمیخوام

  دربیار االنم میاری درش همش توکه چرا_
 ............موقعه اون تنهایم تو و من االن اخه خوب
 روسرم از شالمو عقب رفتم قدم یه که جلو اومد و نداد بهم اجازه
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 خوشبو همیشه موهات ویدا وای کرد فرو موهامو توی سرشو و پایین کشید 
 و*ش*ا*ب*ل و آورد پایین آروم سرشو بود خواستن پراز چشاش کردم نگاش

 به کرد شروع یهو ولی میبوسید و*م*ا*ب*ل اروم اول گذاشت م*ا*ب*ل رو 
 بدنم که میزد محکمی های ک*م گرفتن ز*ا*وگ ن*د*ز ک*د،م*ر*و*خ 

  میشد سست
 کردم تالش و اومدم خودم به کرد کارو این تا کشید بدنم روی دستشو

 خوب حالش االن تنهایم اون من نمیشه نه نه کنم دورش خودم از 
 دید پریدمو رنگ صورت تا کردم جداش خودم از زور به نیست 
 نبود خودم دست عزیزم ببخشید:گفت 

 باشه؟میبخشی؟ میخوام معذرت
  اره
 عالی واقعا بود خوبی شب کارداریم کلی که بریم بیا عشقم ممنون_
 وقتی رفت وخودش رسوند منو نیما خونه سمت به افتادیم راه صبح 
  میاد مرد یه صدای دیدم شدم خونه وارد 

 نمیکنی رحم هیچکس به رفتی خودم به که الحق_
  اینای باعث تو خوبه نزن حرف تو لطفا+
شم نبودی که تو نبودم ها سال من نداره ارتباطی من به_  قلیدت رفتارمن از تا پی

  خباثتت از کردی تقلید هوست از تو کنی
 یریغیت هیچ اما بود پدرم وای دیدم پدرمو ی چهره که جلو رفتم

 و دید منو بابا نداشته ای غصه و حسرت هیچ معلومه ههه بود نکرده 
  سمت اومد 
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 توویدای؟_
ندم مه این تو که پدری گرفت خ ـــال ه ـــت س  فقط من ولی سعک درخواس

  گفت سریع اون اما وجودشومیخواستم
 بگو امشب  دارم تری مهم کارای میمونم ایران توی دروز فقط من_
  عروسیت وفردا خواستگاریت بیاد 

 حرفش به بودم مجبور اما نکردیم کاری ماهنوز چی یعنی جاخوردم
 منم داشت احتیاج پدر ی اجازه به ازدواج برای قاونو چون کنم گوش 
 گفت و شـد خوشـحال هم نیما گفتم رو ماجرا زدم زنگ نیما به و رفتم سـریع 

  میاد شب
 وخانوادش مانیا زدم زنگ منم میرفت پیش زود داشت همچی  واقعا

 لباس یه بشم حاضر رفتم منم پذیرفتن میل باکمال واوناهم بیان هم 
 وشال بیرون ریختم طرفه یه موهامم و پوشیدم دامنش با ای فیروزه 
  زدم چشمم پشت به هم رو صورتیم وسایه کردم سرم رو آبیم 

 رفتم اومد زنگ صدای بودم شده خوب واقعا...... وریمل قرمزم رژ
 کردم گرمی استقبال ازشون بودن خانوادش و مانیا واکردم درو 
 این تموم گفتم رو ماجرا منم که پرسیدن ازنیما نشستم وکنارشون 
  اتاقاشون از لحظه یه حتی ندا پدرو مدت 

 برای نمیدونم بود ودلهره ترس داشتم بدی احساس نیومدن بیرون
 میکردیم صحبت همینطوری داشتیم داشتم استرس خیلی ولی چی 
  درن دم رسیدن گفت که ورداشتم بود نیما خورد زنگ گوشیم که 
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 اومد که زدم رو بابا اتاق در رفتم و کردم خواهی عذر ازجمع منم
 تا داخل اومدن نیما ی خانواده که کرد باز درو رفت بابا بیرون 
 چشام گرفت نیما دست از رو گل سریع ندا بگیرم رو گل خواستم 
  نگفتم چیزی اما شد تا شیش 

 ازدواج و خونه و مهریه ی مسئله وقتی و بودن نشسته ها خانواده
 دخترو بهتره خوب گفت بود بلوندی و زیبا زن که نیما مادر شد حل 
  کردم ذوق خیلی منم عروسیشونو روز فردا بزنن حرفاشونو هم پسر 

 نه عروس گفتن گفت درگوشم ندا شم بلند خواستم تا شد بلند نیما
 چی ندا کرد یخ بدنم تموم شد اتاق  راهی نیما همرا و عروس خواهر 
  نگفت چیزی نیما چرا اتاق تو رفت ندا چرا منم که عروس گفت 

شتم  ندا راچ رادمنش آقای گفت مانیا مادر که کردم نگاه خانوادش و مانیا به برگ
یدا که عروس رفت  هگفت کی گفت زدو مانیا مادر به پوذخندی پدر خانومه و

  ندا عروس
 نیما ندا ندا نزد قلبم نزد دیگه ایستاد تپش از قلبم حرف این بازدن

 مراسم امشب بود نامزدم دوماه کرد ازدواج درخواست ازم همه جلوی 
 ......چرا پس بود من 

ستگاری ویدا از نیما مهمونی توی شب اون اما: مادرمانیا  همه جلوی کرد خوا
  ما ی

  ویدا نه بوده ندا میکنین اشتباه حتما: پدر
 بریم شو بلند خانوم:مانیاگفت پدر که میکردن جروبحث همینطوری

 حرف ارزش بسوزونه شگدی دختر هوس به خودشو دختر که پدری 



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 رفتن از قبل مادرمانیا رفتن هم مادرش مانیا که شد وبلند نداره زدن 
ــم  ــیحت یه میمونی مانیا مثل تو ویدا:گفت درگوش ــتیب نیما به که دلی نص  س

سش برای تورو اون کن رورها سته هو  ای چیه پدرت حرفای نمیدونم من میخوا
ــت چیز همه یهوی چرا  ه*ز*ر*ه دختره یه خواهرت نکن اذیت خودتو اما برگش

  رفت خونه از و نیست بیشتر
 !شده؟؟ چی بگید منم به:مادرنیما

 احساس خوب ببخشید شما بود زده توهم خانوم این انگار هیچی:بابا
  کشید طول زیاد زدنشون حرف نمیکنید 

 تنم تمام بودم ای دیگه دنیای تو من اما بودن زدن حرف مشغول اونا
 چیز همه من اما رفت باد بر هام آرزو ی همه بود کرده یخ مرده مثل 
 نمیشه هاشو بوسه حرفاشو نمیتونم نمیشه نه کنم؟ فراموش باید رو 
  شد اینطوری چرا 

 بودیم مونده ما فقط رفتن پدرومادرنیما دیدم اومدم خودم به وقتی
 آخ که کشیدم دستشو تمام جدیت با که میشد رد کنارم از داشت ندا 
 هتب اتاق؟چرا تو رفتین نیما تو چرا ؟ میگفتن چی اینا:  گفت بلندی 
 ؟مگه عروسیته روز فردا دادن؟چرا حلقه بهت عروسم؟چرا گفتن 
 نبود من مال اینا تموم 

 برای کامال وفردا کردم تصرفش ومن بود من سهم نیما نبود تو مال نه_
 شده وبدل رد بینتون که چیزای و ها حرف تموم بهتره توهم میشه من 
 مال نیما فهمیدی داشتم عالقه نیما به من اول از کنی فراموش رو 
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 و بیرون کشید دستم از دستشو و بیرون بکش زندگیمون از پاتو منه 
  گذاشت تنها افکارم با رو من و رفت 

 چه قراره امشب میدونستی تو تو:توش رفتم بابا اتاق سمت به رفتم
 ؟ارررررررررررررررررررره؟تموم کردی رو اینکارا تو بیوفته اتفاقی 
 بود همراه وداد گریه با حرفام 

 پر هاش نگاه نفهمیدی ندیدی رو خواهرت های نگاه که بود این تو اشــتباه:بابا
  کنن ازدواج باهم دوتا اون قراره فردا و بود تو لوحی ساده مشکل حسادته از

ـــه برای ومنم  تاعمق حرفاش برگردم که ندارم هم کاری میرم ایران از همیش
 بی میتونه چقدر باشـــه فطرت پســـت میتونه چقدر پدر یه وجودموســوزوند

 ایباصــد اتاقم تو رفتم حرفی هیچ بدون کرد نابود و من چطور باشــه انصــاف
شت ای فایده دیگه اما میکرد آب روهم سنگ دل هقم هق کردم گریه بلند  ندا
 ...چیز همه بود شده تموم چیز همه
 میکرد درد چشام شدم بیدار وقتی بودم کرده گریه رو شب تموم

 بودم شده افتاد خودم به چشمم که بشورم وصورتمو دست رفتم 
 چشام بود زرد زرد صورتم و بود کرده پف چشام پای زنا پیر مثل 
  نبود مهم برام اما بود خون ی کوسه 

 برم ازدواجشون مراسم به نمیخواستم بودم شده بیدار همه از زودتر
 چطوری بمونه یادم که میرم میرم انتقام گرفتن برای میرم میرم اما 
 همه اون با هنوز اما کردم شیک خیلی خودمو شدم حاضر کردن خردم 
  زرد ورنگم بود پوف چشام پای آرایش 

 این روتوی پام دیگه امروز از آرایشگاه برم باید بیرون رفتم خونه از
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 آرایشگاه رفتم میرم همیشه برای میدم قول گذاشت نخواهم خونه 
 آرایش همون بودم گرفته وقت عروس آرایش برای که آرایشگاهی 
  بدن انجام روم گفتم رو عروس 

 عروسم من آخه بپوشم عروس لباس باید فقط کردم نگاه خودم به
 رفتم بیرون زدم آرایشگاه از گرفت گلومو بغض شد سرازیر اشکام 
 بود اشک از پر چشاش کرد مب*غ*ل سریع دید منو تا مادرش مانیا ی خونه 
  بود دوست بامادرم مانیا مادر اخه 

 واقعا عزیزم: کرد جدا خودش از منو داشتیم خوبی رابطی ما
  شده بدترهم نشده که عوض پدرت متاستفم 

 بیاین نبود قرار مگه اینجایین هنوز چرا خوب نیست مهم برام
 ! بشین حاضر برین خوب عروسی 

 پراز که مراسم اون تو پامو من ولی نیس خوب حالت میدونم دخترم_
  نمیزارم است کینه 

 گفتم هق باهق و زدم زانو پاش جلوی میکنم التماس من خاطر به
  بیاین میخوام ام خواسته آخرین عنوان به بیایین میکنم خواهش 

 کنارم اومد مانیا داد تکون باشه معنای به سری کردو بلدم زمین روی از
 ؟ خوبی 

  وقت هیچ بزنم حرف دیگه نمیخوام فقط اره
 اصال مادرش و مانیا بریم که بود وقتش دیگه کنم فک بود 3 ساعت

 پوشیده مشکی لباسی و بودن ساده خیلی بودن نکرده آرایشی هیچ 
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  بودن 
 شد گذاشته شونم روی مانیا پدر دستای که شدیم رفتن ی آماده

  کردم نگاه بهش برگشتم 
 سخته میدونم میکنی مازندگی با بعد به امروز از دخترم:مانیا پدر

  بودی دخترم جای همیشه توهم خوب ولی 
 بود قرار اینجا هه رسیدیم شدیم تاالر راهی همه و زدم بهش لبخندی

 .....االن اما باشه من ازدواج مراسم 
 ویژه های مهمان مخصوص که جلو های صندلی وروی تاالر توی رفتیم

 توی ندا دیدم که برگشتیم بقیه جیغ و دست باصدای نشستیم بود 
  میان دارن و گرفتن همو دست داماد لباس توی هم نیما و عروس لباس 

 بهم هیچکدومشون نبود مهم برام دیگه اما بود شده قشنگ خیلی ندا
 و رقص پیست به رفتن ونیما ندا و شد شاموخ برقا نمیکردن نگاه 
 میکردم نگاشون انتقام حس با فقط من اما رقصیدن به کردن شروع 
 فقط و شد تموم زیبای و شکوه کلی با مراسم گذشت ها ساعت 
  موندن نیما و مانیا و من های خانواده 

 ضربه و کنین زندگی خوشبخت همیشه و بشین خوشبخت وارم امید
 که شدم خارج تاالر از سرعت به و نخورین رو خیانت سنگین ی 
 اومدم سرم پشت مانیاهم ی خانواده 

 دردش بودم عاشقش که مردی کردن فراموش شم بیخیال باید یعنی
 خواهرم چرا چرا ندا وابستم بهش من بود خواهرم که زنیه از کمتر 
 اشکام کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه میمونم همیشه گفتی توکه 
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  کرد پیدا خودشو راه 
 لجوج و شیطون دختر اون شکست شکستم من اومد نمی بند ام گریه

 هیچوقت نمیشم عاشق دیگه من نمیتپه ویدا ی سینه تو قلبی دیگه 
 کنم زندگی تنها باید بعد به این از اینکه به کردن فک میکرد درد سرم 
 بود ناک درد واقعا 

 داشتم دوست من بزنه حرف نباید میدونست مانیا مادر که بود خوب
 متنفرم عالم تمام از االن اما انتقام و کینه نه باشه عشق از پر زندگیم 
 همتون جلوی که مردی بگم بگم چی برم دانشگاه برم نمیتونم دیگه 
 ...........کرد ازدواج خواهرم با و کرد خیانت بهم کرد خواستگاری ازم 

 تنهای به دیگه باید اومد سرم بال همین و بودم متنفر خیانت از من
 بعد به این از آریامنش ویدا من بایستم خودم پای رو باید کنم عادت 
  خودم و خودمم ندارم گاهی تکیه 

 دراز تخت رو و اتاقش تو رفتم سریع مانیا ی خونه به رسید محض به
 بد چیز همه نمیشد میشد مگه اما نکنم فکر دیگه میخواستم کشیدم 
 کنم کاری نمیتونستم دیگه من شدهدبودو خراب چیز همه بود 
 صفحش به اومد گوشیم اس ام اس صدای که بخوابم میخواستم 
  بود نیما کردم نگاه 

 میکنم خواهش ببخش منو متاستفم ویدا:بود نوشته کردم باز پیامو
 ........ نمیدونستم اصال بخدا برگرد 

 های تیکه به که دیوار تو کوبوندم محکم موبایلمو و نخوندم بقیشو
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 .......دوب چرا اما االن برگردم خائن کثافت شد تبدیل درشت و ریز 
 زیاد درد سر وجود وبا بستم چشامو  بکنم مسخره فکرای نمیخواستم

 عمیق خواب برد خوابم آشفتم حالت و 
 حتما نبود اتاق تو مانیا کردم باز چشامو سرم توی بدی درد احساس با
 یعنی بود 2 کردم نگاه ساعت به نیومده همین برای دیده خرابمو حال 
 اتاق از و شستم صورتمو و دست شدمو بلند خوابیدم اینقدر من 
  و دید منو( مانیا مادر)  خانوم مریم که رفتم بیرون 

 لبخند کردم سعی بخوریم نهار بیا دخترم گفت بهم رویی خوش با
 الشدنب بدم حرکتی بدنم به نمیتونستم انگار نتونستم نشد ولی بزنم 
 چل و خل ی دختره:  کرد مب*غ*ل و سمتمو اومد دید منو تا مانیا رفتم 
 شدی؟ بیدار 

 !که میبینی اره
 خاطر به برای هنوز اما کنم فراموش چیو همه دارن سعی میدونستم

 و نداشتم اشتها خیلی زوده خیلی دادن فراموش دست به و سپردن 
 به و بود کرده ورم گریه شدت از هم چشام بخورم نتونستم چیزی 
  بودم داشته نگهشون باز زور 

 که رفتم وقتی شاید نمیرم دیگه نرفتم من اما داشتیم دانشگاه امروز
 ..... فرامو همه 

 میرم همیشه برای میرم شهر این از دیگه جای میرم میگیرم انتقالی نه
 درسمو میتونم حداقل اینطوری کنه پیدام نتونه هیچکس که جای 
 میکنن فراموشم هم همه و بخونم 
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 باز تابشو لب اتاقش تو بردم و گرفت دستمو بده حالم دید که مانیا
 که میکردم نگاه دقت به داشتم منم ببینیم تا گذاشت فیلم یه کرد 
 یاد اومد بند نفسم لحظه یه برای عاشقانش جاهای به رسید فیلم 
  افتادم نیما ی بوسه 

 خواهرم آغوش هم باشیم هم برای بود وقرار بود نامزدم که مردی
 شدن همبستر سخته خیلی تحملش دشواره من برای درکش و شده 
 تحمل دیگه بشه جاری اشکام گذاشتم و بستم چشامو باخواهرم نیما 
 کرد مب*غ*ل دید اشکیمو چشای وقتی مانیا نداشتم 

 احساسات و خاطرات کردن فراموش سخته کردن فراموش میدونم_
 کن فراموش میگم ببخش نمیگم همینه دنیا چون کن فراموش اما 
 خواب تو نمیاد نیما برنمیگرد گذشته هات گریه با نده عذاب خودتو 
  واقعیتی توی شی بیدار که نیستی 

  ه....خت...س ا....ام..... نم....دووو...می
 شو قوی کنی کاری نمیتونی باگریه عزیزم نیس دردت دوای گریه_
 ادامه زندگیت به اما رو هیچکس نبخش کارا بهترین این بگیر انتقام 
 غم از پر درونت اگه حتی بخورن شکست تا کن شادی به تظاهر بده 
  باشه 

 بدبختم؟ اینقدر من چرا
 خودش برای تورو شادی خواست که بدبخته اونی نیستی بدبخت تو_
 تو میکرد فکر که کسی دزدید ازت رو سرنوشتت اونکه کنه تصاحب 
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 نکن گریه دیگه میکنی تحقیر خودتو داری االن هیچی اون بدون 
 بخند شده زورم به حتی بخند 

 بعد ماه سه
 میرم روانشناس پیش نشدم خوب اما شده بهتر حالم گذشته ماه سه

 شی خوب کامال تا میکشه طول زیاده خیلی درمانت مدت میگن 
 نیما پیش روز چند نداره فرقی برام ولی هاد   افسردگی میگن بهش 
 میخواد و پشیمونه و نداره خبری من از که گفت مانیا به زد زنگ 
  مشخصه خوب ولی افتاده بینشون اتفاقی چه نمیدونم برگرده 

 یه با نمیتونه شده بزرگ ها غربی مثل و آزاده خیلی که دختری یه ندا
 هر که میخواد آزادی اون کنه ازدواج ایرانی حداقل یا غیرتی مرد 
 ماه سه منم چیه مشکلشون ببینم شدم کنجکاو خیلی اما بکنه کاری 
  نرفتم دانشگاه 

 این هستم کجا من نفهمه کسی اینکه برای وحداقل میره نیما چون
 ی مرده یه مثل میکنم احساس رفته سر حوصلم خیلی کاره بهترین 
 واقعا شرایط بکنه نمیتونه کاری و میکشه نفس فقط که متحرکم 
 شد باز در که بودم فکرا توهمین قبله از بهتر خداروشکر ولی سخته 
  مانیاست 

 !حالی؟ درچه من عشق سالم_
  خوبم

 دارم؟ واست سوپرایز یه_
 ؟ چیه
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  نمیزنم حرف باهات دیگه عمرا آخر تا وال کنی قبول بده قول بگم اگه_
 ..........اما
 ویــدا میکنم خواهش_

  میکنم قبول باشه
 چیه جریان بگم بهت تا بیرون بریم حاضرشو زودی پس خوب_

  شدم حاضر نداره ای فایده باهاش مخالفت دیدم که منم
 کنار از داشت نگه فروشگاه یه جلوی ماشینو بیرون رفتیم خونه واز

 گفت طرفمو برگشت باهیجان مانیا که میشدیم رد لباس های ویترین 
  محشره واقعا کن نگاه لباسو اون ویدا_
 رد و رنگ ای نقره های نگین از پربود جلوش که که ای فیروزه لباس یه

 استین بود باز یکم خوب اما بود قشنگ واقعا داشت هم طالیی های 
 ی یقه دور و بود باز قلب شکل به باالش و بود ربع یک از تر کم هاش 
 بود شده تزیین بود لباس مال که گردنبد یه با لباس 

 به لباس کردن پرو از بعد و مغازه داخل بردم و گرفت دستمو مانیا
  افتاد راه آرایشگاه سمت 

 براچیه کارا این بگی میشه
  امـــشــب میفهمی خودت نمیشه نه_

 وزیبا غلیظ آرایش یه بیرون اومدیم آرایشگاه از دوساعت از بعد
 :گفت که خونه رسیدیم 
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 همونیم یه دوستام از یکی شمال رفتن دوهفته برای نیستن مادرم پدرو امشب_
  داده ترتیب

 ..............نم من
  مجبوری پس دادی قول بهم_

 نظرشو نمیشد و بود سرسخت خیلی مانیا من های مخالفت برخالف
 آقای یه رسیدیم که مقصد به افتادیم راه ماهم و بود شب کرد عوض 
 پارک رو ماشین تا گرفت مانیا از رو سویچ و کرد باز رو خونه در پیری 
  بود زیاد خیلی آهنگ صدای کنه 

  برگشتیم زد صدا رو مانیا اسم که دختری باصدای که
  آرمیتا سالم: مانیا_

  کن عوض لباستو باال اتاق برو اومدی دیر سالم: آرمیتا
 لباس اما کنیم عوض لباسامونو که رفتیم و گرفت منو دست مانیاهم

 نرگس اسمش که دختری نداره اشکالی ولی تنگ و بود باز خیلی من 
 باهم همه پایین ی طبقه رفتم منم برد باخودش مانیارو و اومد بود 
  میبوسیدن همو داشتن پسرا دخترا و میرقصیدن 

 ...............که بود پایین سرم
 یه کردم بلند سرمو کردم برخورد سفت جسم بایه که بود پایین سرم

 زده طرفه یه موهاشو و بود سفید خیلی پوستش و بلند قد بود پسر 
 یکم بودم ندیده این خوشگلی به تاحاال بود قشنگ و جذاب واقعا بود 
 که بخوام معذرت ازش خواستم همینطور اونم و زدم زل چشاش تو 
  بخوای معذرت میکنه حکم ادب: گفت 
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 دارین چش که شما پایینه سرش کسی اگه که میکنه حکم هم چشا
  نیست جایز اینجا معذرت پس باشین مواظب 

  کوچولو خانوم درازه خیلی زبونت انگار نه_
 ..............دراز زبونم
 میکنم صدات دارم دوساعته هستی گوری کدوم وریــا وریـا
 یه من به و برگشت بره اینکه از قبل وریاست اسمش فهمیدم که پسره

  رفت و زد پوزخند 
 هک گشتم مانیا دنبال جمع توی شخصیت بی بیشعور کثافت ی پسره

  کردم پیداش بالخره 
 خودتو تو میام زودی داره کارم نرگس برم باید االن من ویدا: مانیا

 جیغ دست صدای نداد بهم زدن حرف اجازه اصال رفت و کن سرگرم 
 جمعیت از انبوهی طرف به منو که کرد جلب خودش به توجهمو 
  کشوند 

 جمع وسط از پسر یه که و بودن شده جمع گرد بزرگ میز یه دور همه
 حاضره؟ کی میخوایم داوطلب پسر ویه دختر یه فقط خوب: گفت 

 به منو و شد کشیده دستم که میدادم گوش باتعجب داشتم منم
 روی روبه منو وریاست دیدم که کردم بلند سرمو برد میز سمت 

  نشوند خودش  
 که میدونید میکنیم شروع حاال خوب شد عالی گفت پسره دوباره که

 و بگه رو شرط باید مقابل طرف ایستاد هرکی سمت به بطری سر 
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 که هرکاری برنده صورت این درغیر بشه انجام باید حتما شرط 
 میکردم نگاه بهشون شده گرد باچشای هم من بکنه میتونه خواست 

 
  گفت وریا که شم بلند خواستم 

 ؟! ببازی میترسی کوچولو ترسید جوجو آخی
  نشستم و درآمد کفرم

  میکنم بازی نمیترسم نه
 شد نمایان لبش روی پوزخندی

 رو بود مشروب توش که بطری و اومد بیرون جمعیت وسط از پسره
 چرخوند شدت به رو بطری شروع کلمه با همزمان و گذاشت میز روی 
 وجیغ دست باصدای که بودم بسته چشامو گرفت فاصله میز از و 
  کردم باز چشامو 

 یعنی این و بود من سمت به بطری سر نه من خدای میدیدم چی
 گفت میزد موج توش لذت که باصدای پ شد بلند وریا که بدبختی 
 !!! میکنی ازدواج بامن تو:  اینه من شرط 

 اجباری نه نمیکنم کارو این من نه ازدواج ن....م.... گفت چی نه وای
 توی و بستی توشرط: گفت که خوند فکرمو انگار اما نیست درش 
  نداره وجود نمیتونم اسم به ای کلمه بندی شرط 

 بود زندگیم پایان شرط این و کنم عمل شرط به بودم مجبور حاال ومن
 میش کشیده نابودی مرز به دیگه االن بود شده خراب که زندگی 

 باز درماشینشو و کرد خارج خونه از منو و گرفت دستمو کنارمو اومد
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 شد دور خونه از سرعت به و ماشین توی داد هل منو کردو 
 عوضی؟ میکنی غلطی چه داری دیونه

 راضی خوش زبون به هم اگر کنی عمل ومجبوری بستی شرط تو_
 میبرمت زور به نیست مهم برام نشی 

 میری؟ گوری کدوم داری
 حتی نمیکنم ازدواج باتو من.... بامن؟اما تو بود؟ازدواج چی شرط_
  میکنی زندگی همیشه برای بامن و میای همینطوری تو نمیشیم هم صیغه 

 کنم باز ماشینو در خواستم کنم تحمل نمیتونستم داد دست از تعادلمو
 صورتم به دستش بابرخورد که در به میزدم لگد با زد قفلشو که 
 لبم به دستمو کردم حس دهنم تو رو خون شور ی مزه شدم ساکت 
 :گفتم گریه با دراومد اشکم میومد ازش خون داشت کشیدم 

 میخوای؟ جونم از چی برم میخوام کن ولم عوضی
 طرف از که زد داد طوری شو خفه پس کنی عمل شرط به مجبوری_
 ایستاد توقف از ماشین بشم خفه گرفتم تصمیم کردم خفیفی لرز 
 خونه طرف به و گرفت منم دست شدو پایده بودیم ویالی یه جلوی 
  زیادبود خیلی دستش فشار رفت 

 پام که داد هلم عالی دکوراسین با شیک ی خونه یه شدیم خونه وار
 که کشیدم ای خفه جیغ درد شدت از زمین افتادم و کاناپه به کرد گیر 
 تو تو بدونی باید اینو کوچولو خوب نشست زمین وروی کنارم اومد 
  میکنی زندگی من ی خونه 
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 هم درها میکشم برق از هارو تلفن میمونی اینجا هم عمر آخر تا و
 هستن مواظبت که دارم هم خدمه و نگهبان اینجا من و قفله همیشه 
 بدی تن من های خواسته تمام به موظفی بعد به این از نکنی فرار که 
 سر تا بفهمم اگه کنی برقرار ارتباط خدمه حتی باهیچس نداری حق 
 رو اتاق یه در و رفت باال ها پله از و گرفت دستمو و میزنمت مرگ حد 
 باید عمر آخر تا من یعنی رفت و اتاق تو انداخت و من و کرد باز 
 !باشم؟ زندانی 

 لعنتی پذیرفتم رو مسخره بندی شرط اون چرا من خوابه همش اینا نه
 میدم قول بشم آزاد اینجا از بزار کردم غلط خدایا دیوانست پسره 
شته به دیگه  سم زندگیم به نکنم فکر انتقام و گذ شنوین چرا خدایااااااااااا بر  می

 صدامو
 میشه مگه میگه دروغ داره نه داره نگه اینجا منو اگه بگه راست اگه

 نگاه اتاق به است مسخره واقعا کنه ازدواج باهام بندی شرط یه سر 
 ی آیینه و بود خالی توش که ویترین از پ بود شیشه سرتاسر کردم 
 بود اونجا که قدی 
 میکنه آرایش خودشو نکنه داشت،وا قرار آرایشی لوازم جلوش و
 باهاش بمونمو کنارش من اگه اما بود رفته سر حوصلم گرفتم خندم 
ــاید کنم ازدواج  ــه مگه بود خودی بی فکر واقعا نه نه........ ش  ندیده آدم میش

 نشناخته،
 دیگه وحشی ی پسره بود هالک مثل دایناسور یه با اونم کنه ازدواج

 صدای کردم باز درو الی بود،آروم اومده در شکمم قاروغور صدای 



wWw.Roman4u.iR  50 

 

  خداروشکر رفتم پایین ها پله از کجان پس داره خدمه که گفت اومد نمی 
 خونه آشپز سمت رفتم اتاقاست از یکی تو حتما نبود پذیرایی توی

 من خوب ولی کرد فک چیزا این به بشه که نبود موقعیتی که درسته 
 کردم باز یخچالو در نبود تر ســخت که نیما ی ضــربه از بود آدمی همچین 

  واییییی
 بیارم درش خواستم بود اونجا مرغ ضرف یه غذا و خوراکی از بود پر

 و وریاست دیدم که برگشتم شد،باوحشت حلقه کمرم دور دستی که 
  میکنه برسی صورتمو اجزای تمام لباشه روی که ی بالبخند داره 

 !بدم بهت خوب چیز یه میگفتی بود؟خوب گشنت کوچولو خانوم_
 من خوب گفت که بودیم زده زل هم چشای توی نگرفتم منظورشو

 و مرده مادرت کرده ولت پدرت که میدونم شنیدم تو ی درباره 
 گر،ا چون بمونی اینجا نفعته به پس تنهایی و تک تو و کرده ولت خواهرتم 

 من اینکه مهم نیست بندی شرط مهم بری اینجا از نمیتونی نخوای هم
 خوب:گفت بره اینکه از قبل و برداشت کمرم دور از دستشو نمیزارم 
 مردم ازادت من اگه ختی که میکنم کاری بکنی فرار بخوای اگه 
  باش رفتارت مواظب پس دارم نگهت که بیوفتی پام به خودت 

 !منی ی برده تو ارباب،چون بگی بهم میتونی میدم دستور من اینجا
 خیاالتی چه تو ی برده من..من چی

 ؟!کنم قانونیش میخوای کوچولو_
  بکن قانونیش خندیدم هه
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 تنت انگار اما دارم نگهت اینجا خواستم فقط من خواستی خودت_
 عقب به هم قدم یه حتی من اما سمتم به اومد ریزه خانوم میخواره 
 درآورد گوشیشو کاناپه روی نشوندم و گرفت دستمو که نداشتم بر 
 !میگه چی،داره نمیفهمیدم میزد حرف بایکی داشت 

 نیم نشست کاناپه روی کنارم  کرد قطع رو گوشی شد تموم که کارش
 ازش نگم دروغ نشد بدل و رد بینمون حرفی اما گذشت ساعت 
 دیقه چند زد بهم پوزخندی خونه زنگ باصدای که خیلی میترسیدم 

 
  نشست کنارم اومد دستش توی برگه یه با بعد 

  کن امضاش_
 !چی؟

  میکنم وادارت وگرنه کن امضاش میگم کری مگه_
 هست چی نمیدونم اصال نمیکنم امضا من

 باید عمرم آخر تا من به بدهیت خاطر به تو که شده نوشته برگه توی_
 !کنی کار برام 

 !نمیشناسم؟ تورو اصال من چیه بدهی! چیییی؟
 رینبهت این گفت وکیلم بندی شرط بنویسم نمیشد که برگه توی خوب_
 !کن امضاش خوب راه   

 !نمیکنی غلطی هیچ توهم نمیکنم
 منو عصبانیت ی مزه داری دوست انگار اما دادم اخطار بهت من_
 من که بفهمی کاری اول همین از دارم دوست نمیاد بدم منم بچشی 
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 !میاد بر دستم از کارای چه و خشنم چقدر 
 نیست معلوم دیونست پسره بود ترسیدن موقعه واقعا االن دیگه

 بود قرمز چشاش رگ بود شده ترسناک واقعا بکنه غلطی چه میخواد 
  یشدم بیشتر قلبم تپش میومد سمتم به که قدمی باهر متورم گردنش رگ و 

 کمرم روی زد قدرتش باتمام و کرد بازش کمربندش سمت رفت دستش
 کشیدمو بنفشی جیغ رونداشتم،ازدرد چیزی همچین انتظار که منم 
 رو کمربند دوباره که میریخت همینطوری اشکام زمین روی نشستم 
  قبل تر،از محکم بازوم،ایندفعه روی زد کردو بلند 

 که میشدم هوش بی درد شدت از بودداشتم تحمل قابل غیر دردش
 .......تا یکی،دوتا،سه زد پهلوم به محکمی لگد گذاشت کنار کمربندو 

 و کشید زدن کتک از دست یهو بود شده دیونه میزد همینطوری
 دوست اگه باشم ناک خطر میتونم چقدر من نظرت از حاال خوب:گفت 
باره نداری  تک دو عه این و بخوری ک مام دف  صــورت روی ها زخم این ت

 قشنگت،
 جز ای چاره میپیچیدم خودم به درد از داشتم کن امضا رو برگه باشه

 دوباره خواست دید که سکوتمو میکشت و من وگرنه نبود امضا 
  امیکنمم...ض....ام:زدم داد که بزنه بهم لگدی 

 رو برگه میزنم من رو آخر و اول حرف که فهمیدی انگار خوبه آفرین_
 کتک اینکه ترس از منم داد دستم خودکار بایه و برداشت میز روی از 
 دستم از رو برگه امضاشد برگه وقتی مردم امضا بهدسرعت نخورم 
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  زد زنگ  وکیلش به  قاپیدو 
 ستر که کنم گریه بلند داشتم دوست کنم باز چشامو نمیتونستم اصال

 باال طبقه سمت به هاش حرف اتمام از بعد نمیداد بهم کارو این اجازه 
 ای زندم من ببینه برنگشت حتی نامرد بود اونجا اتاق کنم فک که رفت 
 بی تنهایم، پنهایم، بی حال به سوخت خودم حال به دلم مرده 
 دست وحاال نمیشد پر وقت هیچ دیگه تنهایی این کسیم،اما 
 !میبرد فرو تاریکی اعماق به رو من سرنوشت 

 اســــت،ســــتــایشـــت مــن تــاریــکــی ی بــرنــده فــرو هــایــت چشــــم
 .مکن فراموشم روان و آرام میکنم،گادریایی،بارنی،گاه

 تا بود وریا بازکردم چشامو میکنه صدام داره کسی اینکه حس با
 باالنمیکردم سرمو چشماش ازترس زمین رو نشستم ترس از دیدمش 
 دستشو زدو بهم پوزخندی حرکتم این با وحشیه خیلی بود معلوم 
 عقب، خواستم کشید گونم روی گرانه نوازش 

 گذاشتم روش دستمو سوخت صورتم چپ سمت کردم حس که بکشم
صورتم زد قدرتش تمام با  شک تو شام ا  نهمیتو چقدر آدم یه آخه زد حلقه توچ

 !عجیبیه؟ درخواست آرامش لحظه یه خدایا،فقط باشه،واییــے بدبخت
 سیاه درش رسیدکه اتاق یه به باالرفت طبقه سمت به دستموگرفتو

 درد شدت به پام موچ روزمین کرد پرت منو کردو روباز درش بود 
 به حرفم این گفتن با وحشے ی پسره کشیدم بلندی آه بود گرفته 
 کشید دراز روم و کرد پرتم تخت روی و آورد یورش سمتم 

 کنم کاری!چی؟ یعنی وحشیگری بدم نشون بهت داری دوست:وریا_
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 !بیرون؟ نکنم پرتت خونم از کنی بیوفتی،التماسم پام دست به که 
 من با چرا نمیشناسم هم تورو حتئ من..من کردم چیکارت من مگه

 !اینجا؟ آوردی و من چرا اصال میکنی رفتار اینطوری 
 !بستیم شرط چون_

 !واقعا؟ هه:گفتم عصبی لحن با میزد بهم حالمو داشت حرفاش دیگه
 وت ولی بودم توجمع هم دیگه دخترای خیلی کنم باور که خرم من کردی فک 

 ............تو...اصال بستی شرط بامن چرا
صبی خیلی شدم خفه زد که دادی با شن و ع شاش بود شده خ سه یه چ  ی کا

 بود، خون
 من که بگیری یاد بهتره نیاوردم سرت بالی تا ه*ز*ر*ه ی دختره ببین_
 بار آخرین برای پس بکنم باهات خواستم هرکاری میتونم و اربابتم 
  فهمیدے نداری سئوالی گونه هیچ حق میگم 

 بلند روم از! فهمیدم اره:گفتم نزنه کتکم دیشب مثل اینکه ترس از
 بشم بلند کرد کمکم شدو 

 این از رفتن بیرون حق فقط هستم خودم وقتی تو   اتاق   اینجا خوب_
 که میکنم قفل رو اتاقت نمیزنی،در حرف داری،باهیچکس رو اتاق 
 !میگی،گرفتی؟ خودم به خواستی نزنه،هرچی سرت به مسخره فکر 

 !فهمیدم بله
 زندانی اتاقت تو بعد به امروز از و برمیگردن خدمه امروز خوبه_
 کنم فک کرد قفل درو و بیرون رفت اتاق از حرف این زدن بعد هستی 
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 بود دیونه واقعا چون بود شیزوفرنی دچار 
 زندگی بودم آزادم منکه باشه بد نکم فک اینجا کردن زندگی یکم خوب

 کنم فک اومد زن چندتا صدای نداره حالم به فرقی پس نمیکردم 
 درحال همینطوری ساعت نداره کسیو گفت چون بودن خدمتکاراش 
 همین تو بشم خارج اتاق از میتونستم میبرد،نه خوابم بود،نه گذر 
 !شد باز قاتا در که بودم فکرا 

 !نشست و کنارم اومد بود، وریا
 !دیهج حد چه تا حرفام و خشونتم که بفهمی باید نیست خبری شام از امشب_

 بود نداده بهم هم ناهار حتی بود گشنم من کنم خفش داشتم دوست
 ......انگار نه انگار اون ولی میکردم ضعف گشنگی شدت از داشتم 

 که انداختم روم پتو و کشیدم دراز روتخت بهش توجه بدون منم
 مکنار وریا کردم نگاه پشتم به وحشت با شد حلقه دورم دستی کردم حس 

 بودخواستم کرده حلقه کمرم دور دستشو بودو کشیده دراز کنارم وریا
 
 بود حرفا این از بیشتر زورش اما بگیرم فاصله ازش 

 !میکنی؟اه چیکار داری کن ولم
گار_ تک هوای دلت ان تک اگه کرده ک  تقال عاشــق چون کن تقال میخوای ک

 میکنه؟ ترم ی*ر*ش*ح کردنم
 بند زبونم وحشت از حرفاش،حرکاتش،رفتارش بود ترسناک خیلی

 یه و ردفش خودش به بیشتر منو که بکشم کردن تقال از دست دادم اومدترجیح 
  روم انداخت پاشم
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 بودم دختر هنوز من چی میکرد کاری اگه آخه میترسیدم خیلی
 پاک اگه حتی که ی جامعه توی اونم بیوفته برام اتفاقی نمیخواستم 
ــتم،ک گاهے تکیه حتی که منی میزدن بودن خراب تهمت بهت بودی هم   هنداش

  کنم گرم بهش پشتمو بتونم
 صدای که سرازیرشدن  اشکام کنم گوش حرفش تمام به مجبورم پس

 سالم:داد جواب و کرد نگاه صفحش به بلندشد وریا گوشی زنگ 
ــیو.میام االن.......خوب.....عزیزم  ــای به کرد قطع وگوش ــکیم  چش  خیره اش

  میرسم حسابتو برگشتم وقتی:شد
 حال به نمیتونم ندارم هم کردن گریه حق حتی یعنی کثافت ی پسره

 سوراخ از کیه ببینم شدم کنجکاو اومد دختر یه صدای بزنم زار خودم 
 چشای با بود طالیی موهاش که دختر یه کردم نگاه بیرون به در 
 داشت زیبایی ظاهر درکل برنزه وپوست کوچیک لبای و عسلی 
 نشــون ش*با*ل روی کوتاه ای ه*س*و*ب و وریا کمر دور انداخت دســتشــو 

 کیه؟ این..... پس نداره زن گفت چی یعنی
 به داشتم منم میومد واضح کامال صداشون یب*غ*ل اتاق تو رفتن

 میکردم گوش حرفاشون 
 نگار!بدی کامل سرویس بهم باید امروز:وریا_
  برات میدم جونمم عشقم حتما:نگار_

 و شد قطع ای لحظه برای صداشون! بود؟ ه*ش*ح*ا*ف دختره این یعنی
 به تبدیل و بلندشد کم کم که میرسید گوش به آرومی های ناله صدای 
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 شدنمی ها صدا این با که بخوابم میخواستم میخورد بهم داشت حالم شد جیغ 
 ........... امایهو دادم فشار سرمو رو گذاشتم بالشتو

 دستی که نخوردم تکون همین برای وریاست کردم فک شد باز اتاق در
 رو به رو فردی ی چهره با که کنم نگاش برگشتم نشست شونم روی 
  داشت زیبایی ی چهره بودشم ندیده حاال تا که شدم 

 بدی؟ سرویس االن نباید مگه تو_
 چی؟؟؟

 نگرفتی؟ پول مگه میزنی داد چرا
 دهنتو حرف نیستم خرابا دخترا اون از من

  تدوخ چشم بهم خشم با و تو اومد وریا که میکردیم بحث جر داشتیم بفهم 
 !نیستم خراب من بگو نکبت ی پسره این به
 به بکن عادت پس اینا مثل میشی دیگه روز چند تا توهم نداره فرقی_
 !میکنی؟ حال هم میدی حال هم باشه بد نکنم فک کلمه این 

  همه این طاقت هم من و میکرد روی داشت،زیاد دیگه
  بهم فاسد مرد یه نمیدم نداشتم،اجازه رو اهانت و پروی

  با و وریا سمت برگشتم عصبی نداره کارو حق،این بزنه ناروا تهمت
 رو بقیه خراب آدمای چیه مشکلت میدونی هه:گفتم جدی کامال لحن

  برشون دورو رو خوب آدمای ندارن تحمل و میبینن چشم یه به هم 
  شدم ساکت خوردم که دهنی تو با...داری حقم خوب البته ببینن

  نمیخوام که دارن نگهت جای زور به اینکه بود سخت تحملش
  حتی که کسی پیش شدن خورد بدتر همه واز
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 بیشتر نباید نه اما گریه زیر بزنم داشتم دوست نمیشناختمش
  میخوام رو گذشته میخوام زندگیمو من کنم تحقیر خودمو این از

  یه توی برد و گرفت دستمو وریا.....بود سرنوشتی چه این خدایا
  سنگینی جسم به کرد گیر پام که داد هلم بود تاریک خیلی که اتاق

  کشیدم خفیفی جیغ که تخت گوشیه به خورد وسرم
  از که صدای با بود شده وحشی و عصبی وریا اما اومد دردم خیلی

 درآوردی؟ زبون ه*ز*ر*ه بدبخت ی دختره:گفت اومد می در چاه ته
 !بیوفتی پام به که میکنم کاری

  شدم جمع خودم تو درد از که زد بازوم به محکم و درآورد کمربندشو
  بدنم تمام به سرهم پشت هاش ضربه همینطور زدم جیغ

  والتماس ریختن اشک اومد می بر دستم از که کاری تنها میخورد
  صدای با نمیشنید منو حرفای اصال اون بود،اما کردن
  وریا وریا:رسید گوشم به پسره همون صدای من های جیغ

  کن باز و در لعنتے وریا کن ولش کشتیش میکنی غلطی چه داری
 .... توام با

  ضربه شدت پسره اون های داد با حتی و نمیفهمید اون اما
 و  افتادم زمین روی خورد سرم به که ای ضربه با میکرد بیشتر رو

  بود پسر همون مضطرب صدای شنیدم که چیزی تنها
 کن باز و در:میگفت که
  میدیدم تار رو جا همه کردم باز چشمامو شدیدی درد سر احساس با
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  داشت که بود وریا ببینم واضح نسبتا میتونستم که چیزی تنها
 من به پشتش چون ببینم رو مرد نمیتونستم میکرد صحبت مردی با
 :گفت مرده به رو و زد پوزخندی دید رو من باز چشای تا وریا بود 

  حرفاست این از تر جون سگ این بودم نگفته بهت مگه آروین
  افته نمی براش اتفاقی هیچ بخوره کتک هم صبح تا اگه حتی

  اومد سمتم به آروینه اسمش بودم فهمیده تازه که مردی
  چسبیدم بیشتر رو ملحفه و شدم جمع خودم تو ترس از منم

 نداری؟ خوبه؟سرگیجه حالت:آروین
 ....مم....م
 طرف بر ضعفت تا کنی استراحت باید فقط بگی چیزی نیست احتیاجی آروم_

  بشه
  حرفی نمیتونستم بود اومده بند زبونم و بودم گرفته لکنت ترس از

  شد خارج اتاق از و گرفت رو وریا دست آروین بزنم
  کشیده سختی اونقدر دوروز این تو بکشم راحتی نفس تونستم منم

  کشیدن نفس برای نای دیگه حتی که بودم
 رفتم روف خواب به بستم چشمامو آروم نیست اینجا وریا اینکه فکر با نداشتم
  با کنم باز چشامو شد باعث میشد شنیده که های صدای
  آروین صدای! چیه؟ موضوع ببینم شدم کنجکاو خودم اسم شنیدن

  میزد حرف وریا با داشت بود
 اشتد سعی که آروین بیدا و داد های صدا!  داشت شباهت دعوا به بیشتر البته
  کرد روشن دلم تو رو امید نور کنه آزاد رو من
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 این و داشــت خواهم حامی حتما بمونم اینجا اگه اما نشــم آزاد شــاید درســته
  نیستم تنها من یعنی

  بود در شدن کوبیده صدای رسید گوش به که صدای وآخرین
مان یا صـــدا این همراه همز تاق در ور  برزخیش ی چهره از ومن کرد باز رو ا

 افتاد تنم  به رعشه
شای چ قرمز صورتش و بود شده متورم گردنش رگای س خون به آبیش چ ش  تهن

 بود
  شد نزدیکم

  کنیم شروع کارمونو بهتره کوچولو خانوم خوب_
  جیغ ازترس کشید دراز روم و شد نزدیک بهم حرف این بازدن
  شدم ساکت خوردم  که دهنی تو با که زدم ای خفه

 !چیه؟ نظرت بدی حال بهم باید خودت پروندی که رو دختره اون_
  ترسیدم هام دخترونه دادن دست از ترس از ترسیدم

  اشب نداشته کاری میکنم،باهام التماس میکنم خواهش التماس به کردم شروع
 !نکن ز*و*ا*ج*ت به فقط میکنم گوش حرفات به

 میکردم بیان گریه با جمالتمو از هرکدوم بود شده جمع چشام تو اشک
  آورد سرشوجلو آروم بود پوزخند یه فقط کرد که کاری تنها اون اما
  بکشم عقب سرمو خواستم کرد نزدیک م*ب*ل به و*ش*ب*ل

  روی داغی جسم اینکه حس با کارشد این از مانع که
  کردم باز چشمامو لبمه
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 با داشــت و بود گذاشــته ســردم ی*ا*ب*ل روی رو داغش ی*ا*ب*ل وریا
 میخورد ع*ل*و
  زیرش داشتم اما کنم تقال خواستم بود گرفته شدت میزدگریم ک*م و

  بود سنگین خیلی میشدم له
  از اینکه از بعد بخورم تکون هم وجب یک نمیتونستم حتی

  داد حرکت بدنم روی دستشو شد سیر لبام خوردن
 نداد بهم هم کردن فک فرصت حتی که شدم شکه کارش این با
ــغول و ــام آوردن در مش ــد لباس ــدت تقالم ش  قدرتم تمام از ایندفعه گرفت ش

  بودم شده وحشی گفت میشه کلی طور به کردم استفاده
  میکوبوندم سینش روی و محکمم مشتای

ما تای ا جا من مشــ فاع برای زوری حتی ک های وقتی نبود د  دید رو من تقال
  کرد پاره تنم تو لباسمو و ترشد ی*ر*ج
 یرهخ برهنم بدن به هام جیغ به توجه بدون زدن جیغ به کردم شرو کارش این با

  میکرد نگاه ت*و*ه*ش با شد
 از محکمی ز*ا*گ و زد پس رو دســتم که دادم قرار ســینم جلوی دســتمو

 کشیدم بلندی اه که گرفت م*ن*ی*س
 ........آشغال میاد بدم ازت لعنتی کن ولم

  زدم جیغ درد از که کرد صورتم نثار محکمی سیلی
 کنی مرگ آرزوی صدبار روزی میکنم کاری میکنم آدمت* ه*ز*ر*ه ی دختره_

 بودبردم رنگ مشکی درش که اتاق سمت به کرد بلدم گرفت دستمو
 افتاد تنم به خفیفی لرز اتاق دیدن با کرد باز درشو 



wWw.Roman4u.iR  62 

 

  دادم قورت سختی به دهنمو آب شکنجه وسایل از پر اتاق یه
 کنه شکنجه رو....من....میخواد!چی یعنی خدایا

 درآورد پام از شلوارمو  و بود اونجا که تختی روی کرد پرتم گرفت دستمو
  بست تخت وبه کرد باز هم از پاهامو بود پایین سرم ترس و خجالت از
  محکم اونقدر بست تخت باالی به دستامم زدم جیغ درد از

  داشتم انتظار لحظه هر که بود بسته
  بشه جدا هم از دستاوپاهام

 بش یه کنی التماس که میکنم کاری میدم نشونت االن کوچولو انومخ خوب_
  بخوابم باهات

  عزیزم خوب:برداشت بود میز روی روکه کابلی و کرد باز کمربندشو
 داری؟ دوست کدومشو کن انتخاب خودت
 ........م خواهش تروخدا کن ولم کثافت آشغال

  مزد بلندی جیغ درد از که آورد فرود م*ن*ه*ر*ب شکم کردروی بلند رو کابل
 شد پاره جیغ ازشدت حنجرم کردم احساس

 نگهدار هاش اصلی برای جیغاتو دیدی کجاشو تازه داشت درد آخ_
  درد ازشدت هم من آورد می فرود برهنم بدن روی رو کابل سرهم پشت

 ...وریا اما میکرد آب رو سنگ دل هام جیغ میزدم جیغ فقط
ست باسـگک کنم فک خوب:روبرداشـت وکمربند گذاشـت کنار رو کابل  دو

  باشی داشته
  زدم بلندی جیغ ایندفعه آورد فرود زیرشکمم رو کمربند
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  برید نفسم شد جمع چشمام توی اشک
 لبش روی پوزخندی باشــه کافی امشــب برای کنم فک خوب:کرد نگاه بهم_

  شد خارج ازاتاق و نشست
  بود شده زخم تنم تمام زخمیم باتن* م*ن*ه*ر*ب بدنم بودم مونده من حاال

  گرفت شدت گریم میومد خون جاش ازهمه
  روشکست اتاق سکوت هقم هق

 نمجو بی پاهای میون دستمو میکرد درد شکمم زیر کردم عجیبی درد احساس
  شد بدتر حالم دیدم که چیزی با بردم

 پاهام بین از بدنم خون شـــدت به نمیومد بند ریزیش خون بود پرخون پاهام
  میشد خارج
  نشد اما کنم آزاد پاهامو شم بلند تخت روی از کردم تالش

 ا...چر من خداچرا
  بردم تخت کنار آینه سمت به دستمو افتاد شماره به نفسم

 شد شکستنش باعث که دادم هل رو آینه بود بدنم توی که جونی وباتمام
ستاده در میون که دیدم رو وریا چهرهی آخر ی لحظه در فقط  پاهای به و بود ای

 میکرد نگاه خونیم
  کردم نگاه اطراف به میکرد درد بدنم تمام کردم باز چشمامو

  بود شکمم روی بودسرش خوابیده تخت کنار وریا
 تنم مامت افتاد یادم لعنتی شــب اون های صــحنه تمام برهنم تن به کردن نگاه با

 شقع تاوان باید شدچرا اشک از پر دوباره چشام خون های لخته از بودپر کبود
  من چرا خدا میدادم پس داشتم که رو پاکی
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  نشد اما کناربزنم سرشو کردم تالش بود بدجای روی وریا سر
  کنم فکر دیگه چیزهای به کردم سعی نمیشد بیدار میکردم هرکاری

  روی وریا دست ای لحظه برای اما کنم وشمروفرا دردم تا
گاه گرفت قرار شکمم  کرد باز چشماشو که زدم بلندی جیغ ناخودآ

 مرگته؟ چه دیگه باز ه*ز*ر*ه ی دختره_
 جوری بشـــه بلند روت دســتم ســری این کرده کتک هوس دلت بازم نکنه_

 !بشینی ویلچر روی عمر آخر تا که میزنمت
  کردم هق هق شد جاری هام اشک

  چته_
  بکشم فس.....ن نم...و....نمیت میکنه درد بدنم تمام

  کرد نگاه که پریدم رنگ ی قیافه به
 بیرون رفت اتاق از

 این به هک کسی به باید که بودم بدبخت اینقدر یعنی سوخت خودم حال به دلم
تدم روز نداخ ماس ا نه کمکم کنم الت که من! چرا خدا هه ک  بدی آدم من

که بودم؟!نبودم یدم بچگی از من ید زجر چطوری مادرم که د  خاطر به کشــ
 آه هاو اشک تمام مادرم شدم من حاال میخورد که های کتک!همسرش خیانت

ید که رو های ید منم میکشــ نگ مادرم آغوش برای دلم بکشــم با  شـــده ت
 ...اهش....خو...م

 !برید نفسم که بود زیاد ی گریه از شاید بود شده چم نمیدونم
  بازمو نیمه چشمای خورد در به که بالگدی
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  شد نمایان مردی قامت که دوختم در سمت به
 .... خیلی خیلی بود ترسناک قیافش

 بیشتر رو ملحفه میشد تر نزدیک بهم که قدمی هر با
 میکشیدم باال خودمو و میگرفتم خودم دور
  کرد صورتم نثار محکمی سیلی رسید که بهم

  دوختم چشم ترسناکش صورت به ترس با
  کرد خارج اتاق از خودش همراه منو گرفت دستمو که

  اصال که هیستیریک جیغای زدن جیغ به کردم شروع
 به که لگدی با مرده شــد پاره گوشــم ی پرده کردم احســاس نبود کنترل قابل

  کردن گریه به کردم شروع زمین رو زدافتادم شکمم
شم به بلند های گام صدای سید گو شیار نیمه ر  ردم سمت به وریا که بودم هو

ست از شو کنترل وریا شدن درگیر  باهم اومد شت و داد د  پیش در پی های م
ــورت حواله رو ــورت تمام که بود زده کتکش اونقدر میکرد مرده ص  در مرد ص

 هخون از رو مرد تا کرد صـدا داشـو بادیگار شـد خسـته وقتی بود ور قوطه خون
  میدیدم تار رو چیز همه بیرون بندازن

 :گذاشت چونم زیر دستشو آروم
 داری؟ درد_
 .....یل..خ

  گذاشت لبم روی سکوت معنای به رو شستش انگشت
  پاهام زیر دیگشو دست و گذاشت سرم زیر دستشو یه



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 مردی آغوش آغوش این هرچند افتاد راه خودش اتاق سمت به و کرد مب*غ*ل
 داشتم احتیاج بهش االن من حداقل.....  اما بود ظالم
ــتم تخت روی آروم ــید روم رو پتو گذاش ــندلی روی کش  ودب تخت کنار که ص

 !شد موهام نوازش ومشغول نشست
ــن روز یه!بود عجیب ــکل هم باخودش انگار مهربون روز یه!خش ــت مش  داش

 هایی نفس حتی میکنه درد کمربندش ضربات خاطر به تنم تموم هنوز که واقعا
 اعثب که کردم پهلوم توی شدیدی درد احساس بود سختی به میکشیدم که رو

  بزنم بنفشی جیغ درد فرط از شد
 :پرسید نگران همیشه خالف بر ایندفعه

 ماباتو خوبی؟ خوبه حالت ویدا_
 مم....و....پهل

  سریع دید که رو پریدم رنگ و جون بی صورت
  گذاشت ماشین توی رو من شد خارج خونه از کرد مب*غ*ل

  نمیومد باال نفسم میشدم خفه داشتم
  که شد صورتم سیاهی ی متوجه کنم فک

 : داد فشار گاز روی تر محکم رو پاش
 ؟ بخوابی فهمیدی؟نباید نبند چشاتو
ــت ای فایده اما کردم تالش ــنگین هام پلک لحظه هر نداش ــد تر س  راه و میش

 به بمونم هوشــیار تا میزد صــورتم به درپی پی های ســیلی تر تنگ تنفســم
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ستان سیدیم که بیمار شین در ر شش توی منو و کرد باز رو ما  گام اب گرفت آغو
  پرستارا رفت دکتر اتاق طرف به بلند های

 خوابوند برانکارد روی و من وریا آوردن رو برانکارد بادیدنم
 کرد نگاه وریا به غضب با اومد سرم باالی که دکتر

 مدهاو ســرم بالی چه میفهمید میدید قیافه ریخت این با و من هرکی بود معلوم
 گفت ردکت معاینه برای بردن رو من و داد تکون تاسف ی نشانه به سری دکتری

 بشه اردو پهلوم به ای دیگه ی ضربه واگه شکسته سینم ی قفسه های استخون
  میکنه تحدیدم جدی خطر و میوفته کار از رو هام کلیه دو هر

 ؟ باشم بدبخت اینقدر باید من چرا خدا
ــب ــتم داد رو ترخیص اجازه دکتر ش ــ بریم تا همین برای برم راه نمیتونس  وارس
 نبود ای چاره اما میخورد بهم ازش حالم بودم وریا ب*غ*ل تو بشیم ماشین

  نمیدونستم اصال میترسیدم بود برقرار سنگینی سکوت
  تا کردم جمع رو جرعتم تمام بود کی زد رو من که مرد اون

 ........... میگم:بپرسم ازش
 !میگی؟ چی_

ــت توخونت اومد که مردی اون ــال بود؟ کی ببره خودش با رو من میخواس  اص
 ؟ میشناخت کجا از من

 ببند دهنتو شو خفه نیومده تو به فضولیش_
شن جدی اونقدر صمیم که کرد برخورد باهام وخ  فهخ خودش قول به گرفتم ت
 نشــد وبدل رد بینمون حرفی خونه به برســیم تا نکرده خفم ســری این تا بشــم
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 از داد پناه گرمش آغوش توی رو من دوباره کرد باز من سمت در رسیدیم وقتی
  کرده جمع خودمو ترس
 روی نم نگفتم چیزی ترس از اما بود گرفته دردم بود زیاد دســتاش فشــار بودم

  بیرون رفت اتاق از گذاشت تخت
 بتصــح باهاش نمیتونم میدونم بزنم زنگ مانیا به کنم پیدا راهی باید امروز

  شده تنگ صداش برای دلم اما کنم
 ........... خوشبختن نداونیما یعنی االن
  کرد خیانت اینکه با دارم عالقه نیما به هنوزم من ولی

  کرد انکار نمیشه رو عشق و عاشقشم ولی خوردم زخم
ست شتم دو شه مثل االن دا شه کنارم همی سم چقدر بگه وبهم با  هه! داره دو

  میکرد خیانت بهم داشت اگه واقعا داره دوسم
 رتونف عشق بین ی فاصله که میگن راست عشق نه بود هوس همش نکنم فک

 کمه خیلی
  صدای که کیه ببینم برگشتم شد باز اتاق در که بودم فکر تو

 !میکنی ازدواج من با ویدا: شد اینکار از مانع کسی
 سرم پشت رو آروین که زد رو حرف این کی ببینم برگشتم

 اکو ذهنم توی صـــدای بازهم اما زده رو حرف این آروین کردم فک اول دیدم
: کردم زمزمه آروم من کوچولوی فرشــته میمونم کنارت همیشــه ویدا: شــود

 !من نیمای دارم دوستت
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 زل بهم نفرت،خشــم از مملوع چشــمای با که خورد گره وریا نگاه با نگاهم که
 :اومد نیما صدای دوباره بود زده

 جانم؟_ ویدا؟
  باشیم باهم دوباره تا برگردی میشه_

  نبود خودم دست شکست رو اتاق سکوت خندم صدای
  برمیگردم:میخندیدم فقط شده چم نمیدونستم خودمم

 نگاه هب شد تبدیل وریا خشمگین نگاه برمیگردم میکردم زمزمه خندیدم با همرا
 ه؟*ز*ر*ه میگی چی داری:داد تکونم داد قرار شــونم روی دســتاشــو عصــبانی

 مرگته؟ چه هااااان
ست شنوم رو نیما صدای چرا مرگمه چه میگفت را  هک کردم باال سرمو چرا می

  عشقم نیما میدیدم چه وای دیدم رو نیما
ــتامو میکرد چیکار اینجا  من تینگف بدی خیلی نیما:نداختم نیما گردن دور دس
  چرا منتظرته یکی نگفتی میمیرم؟ تو بدون

 نطوریهمی داشتم برگشتی االن بودم؟چرا بهتر اون از منکه کردی؟ خیانت بهم
 صورتم طرف یه که میزدم حرف عشقم برای

ستمو سوخت شتم صورتم رو د  ی چهره نیما جای به اما کردم نگاه نیما به گذا
  من نیمای رفت کجا نیما پس دیدم رو وریا ترسناک

 پنجرهدوختم به رو غمم از پر نگاه نشــســت صــورتم روی وریا دســت دوباره
 بزار نببی:_ بود واقعی انگار اما شدم دیونه بود وریا کردم ب*غ*ل اونیکه یعنی

 طفق نمیزنمت اگه االنم میکشم رو نازت من نکن فک بگم بهت االن همین از
 راموشف رو بازی ســلیته که میخوردی کتک اونقدر وگرنه نمیری اینکه خاطر به
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ــک احمق ی دختره کنی ــد جاری هام اش ــرم به جنون نکنه ش  نه خدایا زده س
 وامنمیخ عشق بشم دیوانه کرد خیانت بهم که مردی خاطر به نمیخوام نمیخوام

 !بچشم دوباره رو شادی طعم روز یک برای بزار حداقل فقط فقط
  رفت بیرون اتاق از دوخت چشم بهم غضب با

  االنکه گفتم که کوبید بهم رو در محکم اونقدر
 بود عصبی واقعا بشه خورد خونه های شیشه

  خوشی طعم ذره یه نمیزاره چرا نداره درک چرا
  شکنجه حداقل باشم شاد میخوام من بچشم رو

  رفت خونه از وریا وقتی داشتم تصمیم نشم
  صدای فقط بزنم زنگ مانیا به شده طوری هر

  براش دلم دردهامه تمام برای آرامشی مانیا
  باید زدم زنگ بهش وقتی شده تنگ خیلی
 ستورید هر و باشم اینجا مجبورم عمر آخر تا منکه بکنم بهتر وریا با رو رفتارم

  باشم خوب باهاش اگه پس بکنم اطاعت میده
  یرونب اومدم اتاق از میشه بهتر اونوقت هم خودم برای زندگی میکنه اذیتم کمتر
 بیرون خونه از شـکر سـرنرسـه،خدارو وریا یوقت که زدم دید خوب جارو همه
  رو من پس بودن در دم بادیگارداشم بود رفته

شتم رو خونه جای همه نمیدیدن  همب اول روز لعنتی اه نبود خبری ازتلفن اما گ
فت نه جمع هارو تلفن که گ تاق توی کنم فک میک با یا تلفن خودش ا  یلمو
 تمومه کارم بندازه گیرم اونجا اگه اما باشه
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  خداروشکر دادم تکون رو اتاقش ی دستگیره باال ی طبقه رفتم
  یک های عکس از پر دیوار یه اتاقش تو رفتم بود باز اتاقش در

  ایستاده کنارش وریا جاهم همه بود نامعلوم صورتش که دختر
  یه کنار بچه پسر یه عکس کرد جلب رو توجهم عکس یه اما بود
  روی پسر و بودن پارک توی فهمید میشد ولی بود تار تصویر زن

  قشنگی زن بود زده زانو پسر پای کنار هم زن و بود نشسته تاب
  چون شدم بیخیال اما کیه عکسای این بود تعجب جای برام بود
  تلفن از اما گشتم رو میزش های کشو تمام داشتم تری مهم کار

  خواستم نمیکنم پیدا چیزی اینجا اینکه از امید نا نبود خبری
  زیر های سرامیک از یکی کردم حس که کنم ترک رو اتاق زودتر

  وای بردم سرامیک الی دستمو نشستم زمین روی میلغزه پام
  اتاقش های سرامیک زیر بود روگذاشته خونه های تلفن خودشه

  چهره با برگشتنم محض به که بزنم زنگ برم خواستم شدم خوشحال
 خونم دیگه االن خدایا دهن تو اومد قلبم شدم رو روبه وریا برزخی

  هر با کنم سرپیچی دستوراش از نباید بود گفته بهم خودمه پای
  گذاشتی اتاقم تو اتوپ حقی چه به:میگفت میشد نزدیک که قدمی
  عصبانی این از بزنم زنگ مانیا به میخواستم اینکه از بیشتر انگار

  کردم غلط به بود ترسناک واقعا اتاقش توی اومدم چرا من که بود
  بزندم اگه دفعه این بود نزده کتکم کم ازش میترسیدم بودم افتاده

 مردم دیگه برسه هام کلیه به وآسیبی
  شدم ساکت خوردم که سیلی با خواست فقط من دا...بخ باش آروم ببین
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 بودی اومده من اتاق توی اومدی خوردی ه*گ تو کثافت ی ه*ز*ر*ه ی دختره
 هاااااان؟ بکنی غلطی چه

  رفت کمدش سمت به نداد بهم رو زدن حرف ی اجازه
 تموم تو رو ترس بود اونجا شکنجه وسایل که

  ببخش خدا رو تو کردم غلط وریا:  کردم حس بدنم
  نکرد والتماسام هام حرف به اعتنای اون اما
  کردم شروع خورد بازوم به که کمربندش ی ضربه اولین با
  تروخدا وریا کردم اشتباه: پاش به افتادم کردن گریه به

  نمیام اتاقت توی کردم،دیگه غلط
 دیگه تا نمک آدمت باید قبلش اما بیای بیرون اتاقت از نمیزارم اصال بله اونوکه_
  کثافت نکنی غلطا این از

  میخورد بازوم به کمربندش پی در پی های ضربه
  که بود های وگریه ها جیغ واکنشم وتنها

  هیچ بودم تنها من برنمیومد دستم از کاری میکردم
  بود سادیسمی یه اونم نداشتم حامی

  کشون زد کتکتم خوب اینکه از بعد کرد کنترش نمیشد که
  کرد قفل درم تخت روی کرد پرتم اتاق سمت بردم کشون

  گرفت اوج هقم هق درد از میکرد درد بدنم تمام
  برد خوابم چطوری نفهمیدم شد گرم چشام که کردم گریه اونقدر
 قبل سال هشت
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 !نرووووو میکنم خواهش نری میشه خاله
 نه؟ مگه نمیکنه گریه شده بزرگ دیگه ما کوچولوی ویدا_
 نرین؟ دارم دوست شمارو من نه

  میدم قول برمیگردم زودی میرم عزیزم
 ویدا؟

 نرو؟ تو میاد زودی مامانت باشه نرو تو
  نکن گریه باشه حتما میزنم زنگ بهت
  میدی.... قول میمونی پیشم...همیش بده قول
 قول ویدای میدم قول

  وریاست کردم فک شدم بیدار در شدن باز صدای با
  نشست لبم روی لبخندی آروین دیدن با اما
 !میزنی؟ لبخند چرا_

 !نیست وریا که خوشحالم چون
 میترسی؟ ازش_

 !کرده چیکارم ببین خیلی خیلی اره
  کبودم دستای دیدن با نشست تخت روی من کنار اومد آروم

  تعجب از چشاش بود شده زخم هم جاهاش خیلی که
 کرده؟ باهات اینکارو کی: شد گرد
  نکردم کاری بخدا بگردم تلفن دنبال اتاقش تو بودم رفته چون وریا

  بدم ادامه نتونستم دیگه.... زنگ نشد فرصت اصال حتی
  شدن تحقیر اینهمه برام کرد پیدا خودشو راه هام اشک
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  بود قلبم همه از بدتر میکرداما درد بدنم تمام خیلی بود سخت
  وجودم تمام با دید خیانت اما زد عشقی برای که قلبی

  بود پست چقدر شد خواهرم عاشق اون اما میپرستیدمش
  بچشم رو عشق لذت دوباره نمیخواستم

  بیام کنار هام غصه تموم با بتونم القل که آزادی میخوام آزادی فقط
  دیدم هامو اشک که آروین دردهام تمام خاطر به زدم زجه

  نجشیده رو محبت طعم بود وقت خیلی کرد باز برام رو آغوشش
 .......گرم آغوش یه دوباره ها سال بعد حاال بودم

  کردم قایم آغوشش توی سرمو شد لبخند به تبدیل هام اشک
  کرد حلقه دورم دستاشو که

 رموس بشم جدا آروین از شد باعث کسی داد صدای که نبودم دنیا این تو اصال
  شدم وریا چش تو چش که گرفتم باال

  پشت به آروین شد باعث که کشیدم ای خفه جیغ
  کنه آرومش کرد سعی وریا قرمز صورت دیدن با کن نگاه سرش

 میکردی؟ غلطی چه اینجا داشتی_
 ....... توضیح بزار وریا_
 !نیست کاری کثافت اینجاجای بیرون من ی خونه از گمشو_

 دخترا های وناله اه صدای هرشب خوبه میزد حرف کاری کثافت از داشت کی
 یلیخ بود معلوم که آروینم کنه صحبت پاکی از میخواد اونوقت میاد اتاقش از

  بیرون رفت اتاق از خشم با بود خورده بر بهش
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 انگار دوخت چشم بهم میزد موج صورتش از که نفرتی با وریا
 باشیم باهم شب یه وریا مثل منم خوب ؟ باشی مردا ب*غ*ل تو میاد خوشت

 نداره؟ اشکالی که
  اومد سمتم به کنم تجزیه رو حرفش نداد فرصت بهم حتی

 میزد محکم های ک*وم میگرفت گاز گذاشــتم م*ا*ب*ل روی و*ش*ا*ب*ل
شت اب نخورد تکون کردم هرکاری اما کنه ولم تا میکردم تقال بود گرفته گریم  م
 ویر کرد پرتم یهو نداشـــت تاثیری اما میکوفتم ســینش روی کوچیکم های

 لباسمو مامت وحشیگری با شد بدتر اما بیاره در لباسمو نزارم تا کردم تقال تخت
گاه داد ر*ج تنم توی مارش ن تاد م*ن*ه*ر*ب بدن به خ تامو اف  ســپر دســ
 ه*ن*ی*س جون به افتاد زد گوشــم توی محکمی ســیلی که کردم م*ن*ی*س
  کشیدم بلندی اه که گرفت محکمی ز*ا*گ و*ش*ک*و*ن هام

 ور کشــیدن نفس بیارم ســرت بالی امشــب میکنم حالیت ه*ز*ر*ه ی دختره_
 کن فراموش

  کردم احساس کمرم روی رو سنگینی کردم باز چشمامو
  روم بود انداخته پاشام یه بود خوابیده کنارم وریا

یدا که خوردم تکون کمی میخورد بهم ازش حالم یدار دیدم وقتی نشـــد رب  ب
  حمام سمت به گرفتم خودم دور رو ملحفه نمیشه

تاق توی گه رفتم ا خت خودمو بود شـــده صــبح دی ندا  وان توی حموم توی ا
  کردم باز رو سرد آب نشستم

ر درد شدت از بدنم تمام   بود شده س 
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 مشه میکرد درد دلم هنوز کنم فکر بدبختیام به کمتر آب ســرمای با خواســتم
  که بود وحشی ی ه*ط*ب*ا*ر خاطر به هم

شت باهام وریا شامو دا سته چ  نگینس نگاه که میکردم فکر بدختیام به بودم ب
 دیدم روم ربه رو وریا قامت و کردم باز چشامو کردم حس خودم روی رو کسی

 .تمگرف شکمم زیر سینم روی دستمو گرفتم فاصله ازش شدم بلند ترس از
 .کثافت بیروون برووو

  برداشتی دور اان که بوده عاشقانه دیشب ی ه*ط*اب*ر انگار نه_
  میکنم جبرانش االن نداره اشکالی

 ویت هنوز اینکه ترس از کردن گریه به کردم شــروع زدم جیغ که اومد ســمتم به
  نمیکردم باز چشامو باشه اتاق
 ازندگیشه،عاشقشه،ام مرده گرمه نیما به پشتش خوشه نیما ب*غ*ل تو ندا االن
 .....چی من
ست از رو پاکیش حاال که تنها دختر یه  باید شب هر خراب زن یه شده داده د

 ........بازه س*و*ه که باشه مردی خواب هم
 دبرابرص داشتم ندا به بتسن که ای کینہ بود کرده پر وجودمو تموم درد احساس

 من االن نمیدوزدید ازم عشقمو اگه شد
 شقشعا که مردی دستای با میکردیم نو زندگیمو خوش و خوب داشتیم نیما با

 با و شــده ز*و*ا*ج*ت بهم درســته میکردم گناه احســاس میشــدم زن بودم
  میدونستم ماجرا تمام مقصر خودمو بازم اما نبوده خودم ی خواسته

  نمیکردم قبول رو بندی شرط کزای اونشب اگه
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  شده تنگ مانیا برای نمیشدم،دلم نشده بدبخت اینقدر االن
 !ناراحته؟ نبودم از میکنه فکر چی خودش پیش یعنی

 ی اجازه بهم داشــتم که دردی دیگه طرف از فکرخیال طرف یه از اونشـــب
  وریا که بود صبح دمای نداد،دم خوابیدن
ــت ــش از منم خونه برگش  من به توجه بدون هم زدم،اون خواب به خودمو ترس

  منظمش های نفس از کشید دراز کنارم
 خواب موقع صــورتش چقدر کردم باز چشــمامو آروم خوابیده فهمید میشــد
  نفرت،خشم فقط بیداری توی اما بود مظلوم

 ازم زود خیلی هامو دخترونه چون بودم متنفر ازش میزنہ موج صــورتش توی
شروع،جای ی ه*ط*ب*ا*ر به کرد وادارم گرفت  بود زده بهم که های کتک نام
  گذاشتم دهنم روی دستمو درنیاد صدام اینکه برای میکرد درد خیلی

 های درد لیو بخوابم کردم سعی بیوفته جونم به دوباره تا بشه بیدار نمیخواستم
شتم که ستم نمیداد اجازه بهم دا شامو خوا  موبایل زنگ صدای که کنم باز چ

  شد کار این از مانع وریا
 ایه حرف لب زیر و شد بلند تخت روی از عصبی که گفتن بهش چی نیدونم

  نمیشدم متوجه اصال که میزد
 داده وریا به که خبری  کردم احســاس داد دســت بهم بدی احســاس میگه چی

 .....بود من ی درباره بودن
 و اومد در بازشدن صدای بودم خیره در به منم و بود گذشته ساعت نیم حدودا

  نبود چشمام بستنه برای فرصتی
  تخت روی کنارم اومد شد عصبی دید بازمو چشای که وریا
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 زد زل بهم نشست
 گرفتی؟ طالق کردی؟یا دواج از تو_
 ...........اف اتفاقی! نه
  بستم چشامو داداش شدت از کردم خفیفی لرز زد که دادی با
 !کردی؟ ازدواج میگم دارم نگو دروغ بهم عوضی ی *ه*ز*ر*ه_

 :گفتم گریه با بود اومد در اشکم دیگه
  نکردم ازدواج اما داشتم نامزد من من بخدا نه

سم یه درحد فقط نامزدمم ضری بود ا  هنکرد هم صیغه حتی نبود قانونی و مح
  میگم راست دارم بخدا بودیم

  خوابید عصبانیتش از کمی کردم احساس حرفا این زدن از بعد
 باتو میدونم من دراد صدات بخوابم میخوام نگیر آبغوره حاال خوب_

  کشید خودش روی کامل رو پتو کشید دراز تخت روی
 ....میمردم سرما از داشتم بود سرد کامال هواهم

  ترسی هیچ بدون خوابیده آروم چقدر که کردم نگاه بهش
صال شدنه شکنجه و ترسیدن فقط کارم ماه یک این توی من اما  اموپ وقتی از ا

  ندیدم خوش روز یه گذاشتم خونه این توی
  میکنه نیماست،چیکار فقط مدت این توی ذکرم فکر

 !خوبه؟ ندا خوشحاله،با
شتر خیلی ستن از بی ست اینا دون شتم دو  واجمونازد قرار اینکه دلیل بدونم دا
 بود؟ چی زد روبهم
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 اریخواستگ مراسم از قبل میتونست حداقل کرد ازدواج خواهرم با چرا اینکه یا
 سح االن بود گفته بهم قبال اگه نداره من به نســبت حســی هیچ که بگه بهم

شق  که پدری دارم دنیارو پدر بهترین من واقعا هه نمیکردم تجربه رو نفرت و ع
ست حتی شزن با که مردی شکلیا چه هاش بچه نمیدون شو کارا شت خود  ک

 حس هک اونوقتی کشــوند بدبختی و تنهایی این به ومنم کرد یتیم رو دختراش
 ــشتشومشبرگـــــ سایه با دوباره باشم شاد میتونم و پامه زیر دنیا تمام کردم

  شد هم موفق البته که که نابود زندگیمو تا
ـتاری همچین پدر مرد،یه یه چطور که کنم درک نمیتونستم ـ  اشتهد میتونه رو رف

 !باشه؟
  نزاشتم روهم چشم اصال که بود درگیر فکرم اینقدر دیشب

  گفت میشه عبارتی به نرفت سرکارش امروز وریاهم
ــده امروز ــبونم ش ــبح از پاس ــت هرچی نمیخوره جم کنارم از حاال تا  ص  هس

ست خیلی شد بهش که دیشبیه تلفن به مربوط شتم دو  چه از عموضو بدونم دا
ــرده منم بود برده خوابش وریا قراره ــدم افس  رایب موندم اتاق این توی اونقدر ش

  شدم خارج اتاق از آروم برداشتم شالمو همین
 توی که پامو میکرد بهتر و من حال ســرد هوای همین اما بود ســرد کمی هوا

  خورد بهم که خنکی نسیم اولین با گذاشتم حیاط
  میومد زمستون داشت کم کم دیگه کردم حس رو سرما

  همین برای بشینم بود استخره کنار که صندلی روی گرفتم تصمیم
  ای قطعه لب زیر شدم راهی حیاط وسط استخر سمت به
 : خوندم رو عالقم مورد شعر از
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  بارون اومد اروم آرم

  عاشق شدیم
  بیرون زدیم
  نم نم اومد

  شبنم نشست
  میزاشتم شده خشک های برگ روی پاهامو شعر کردن زمزمه با

 .....که بردارم ای دیگه قدم خواستم هنوز داشت دلنشینی صدای که
  شد مانعم وریا صدای که بردارم ای دیگه قدم خواستم

 عمارت از پامو نباید بودم ڪرده فراموش نه وایــــے میکرد صدا اسممو داشت
 .نداشتم روهم عمارت حیاط به ورد ی اجازه یحت بزارم بیرون
  که های کتک تمام آثار هنوز چون گرفت فرا وجودمو تموم ترسی

  بود مشخص جاش هنوز بودم خورده زده بهم ماه یک این توی
 کردمی صدبرابر وجودم توی رو ترس میشد تر نزدیک هظلح هر وریــــا صدای

 اومد استخر سمت به وریا دیقه چند از بعد
شو من دیدن با ڪہ ستا شت د شای از کرد م شد رنگش قرمز چ  که فهمید می

  دوباره ی شکنجه یعنی واین عصبیه چقدر
 :زد داد درمیومد چاه ته از که صدای با
 هاان؟ میکردی غلطی چه اینجا داشتی_

 راه ینجا....ا داشتم قط.ف....م...من
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  ببند کثیفتو دهن ندادم جفتمون دست کار تا شو خفه_
ــتی اتاق اون از ماه یه بخورم هوا خواستم فقط نکردم کاری بخدا ـــ  نبیرو لعنـ

  کنم فرار نمیخواستم میشدم دیونه داشتم نیومدم
 نداشتم رو کاری همچین قصد میگم بهت خقیقتو دارم کن باور

 باید من االن یعنی واین میشـــد تر نزدیک بهم هظلح هر بلندش های گام با
  بهم رسیدن محض به چون میکردم خطر احساس

  بشم بلند جام از نتونم دیگه که میزد کتکم اونقدر بود ساخته کارم
 وناســتخ وگرنه بزارم بیرون نباید عمارت از پامو بود داده اخطار بهم قبال آخه
  به اعتنای من ولی میکنه خورد پامو های

  میدیدم باید رو حرفش به توجهی بی نتیجه االن و نکردم حرفش
  جلو به اون که قدمی هر میشد تر نزدیک داشت همینطوری
  شد باعث فریادش صدای اینکه تا میرفت عقب به من برمیداشت

  بود شده دیر دیگه اما کنم نگاه بهش شده گرد چشمای با
  نبودم بلد هم شنا متاستفانه بزرگ استخر توی افتادم خورد لیز پام

 فکرم به که چیزی آخرین نمیشـــد ولی بدم نجات خودمو تا میزدم پا دســـت
  میکردم صدا رو وریا اسم جیغ با بود وریا کردن صدا رسید
  کردم سقوط استخر ته به آوردم کم نفسم دیگه
شمام اینکه از قبل سته چ شه ب ستی ب  به خودش با ومنو شد حلقه کمرم دور د

 سیدهتر انگار دوختم چشم بهش کرد خارجم استخر از وقتی کشید باال سمت
 ونا برای منکه نمیکرد وریا حال به فرقی که مردنم یا موندن زنده چی از اما بود

  یه نقش فقط نداشتم ارزشی
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 یادب سراغم به شد خسته یا رفت سر حوصلش وقت هر که داشتم رو عروسک
  کنه سرگرم خودشو باهام
 !؟........خوند رنگش آبی چشمای از نگرانیو میشه االن چرا پس

 !خنگی که پاچلفتی،واقعا دست احمق ی دختره_
 !بدی نجاتم نخواستم ازت من

 ؟...وریا میگفتم میزدم جیغ داشتم که بودم من حتما پس_
 .......بم میزاشتی تو بودم من اصال اره

 دوخت چشم بهم باخشم زد بهم محکمی سیلی
 فــــهــمـــــــــــیدی؟ میکنی اضافه غلط داری که باشه آخرت بار_

 رفشح تایید معنی به هم سر پشت بار چند سرمو ترس از که زد داد بلند انقدر
 دادم تکون

 نبردمت زور به تا بیا شو بلند حاال خوبه_
 یترسیدمم نمیکردم بلند سرمو اصال افتادم راه سرش گرفتمـــ،پشت پایین سرمو
  بخوره گره هم توی نگاهامون دوباره
 :گفت بلندی نسبتا باصدای شدیم عمارت وارد وقتی

 ......ندارم برات هم لباس کشیدی گند به خونمو کل
 ؟...کنم چیکار االن من پس
 کن گمگورتو چشمام جلو از زودی فقط بکنم حالت به فکری یه تا اتاق تو برو

 عدب نداشتم طاقت دیگه من اما نداشت تازگی وریا توسط شدن تحقیر هرچند
 میشد جاری اشکام دعوای هر از
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ــرعت به ــکام خاطر به تا رفتم باال ها پله از س ــم تنبیه دوباره اش  قیقهد چند نش
  صدای که بودم نشسته اتاق توی بودکه

ــدن باز ــد درباعث ش ــرموباال ش ــورت لباس یه کنم نگاه وریا به بگیرمو س  یص
  بود دستش ی نقره کوتاه دامن با جلف

ــارو این که نبود عجیب برام ــه چون آورده کجا از لباس  زیادی دخترای با همیش
  نمیزاشت باقی برام تعجبی جای پس بود

 !ببرمشون؟ نمیخوای میکنی؟لباس نگاه اینجوری چته؟چرا_
 ..........اما میپوشم بده نمیخوام گفته کی نه نه
 مرگته؟هااااااااااان؟ چه باز_

 !کوتاه   خیلی
 !میب*غ*لتو هرشب خوبه بود سرت چادر من جلوی توهمیشه نه

 .گرفتم ازدستش لباسارو حرف این زدن از بعد
 !بیرون؟ بری اتاق از میشه
  نیومده تو به خوش روی میکنی اضافه غلطای داری دیگه
ست خوب رفتار شون بهت االن نه نداری دو  شهب باز موقع بی که دهنی میدم ن

  داره همراه به عواقبی چه
 تکرار گهدی کردم غلط ببخش گریه زیر زدم بلند بشــه نزدیک بهم اینکه از قبل

  فقط میدم انجام بگی هرچی نمیشه
 !میکنم التماس باش نداشته بهم کاری

 زما که خوبه:خورد بهم ازش حالم که نشــســت لباش روی ای خبیثانه پوزخند
  کن عوض لباساتو حاال میترسی
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  کردم لباساموتعویض کردم بهش پشتمو ناچار به
 !روشدم روبه خمارش باچشمای برگشتم وقتی

سی هر خوبه_ شحال منو این میاد بهت لبا شب میکنه خو  مهمونی یه اینجا ام
 نمیزاری بیرون اینجا از پاتو میمونی اتاق توی همینجا تو میشه برگزار

  رو خونه فضای بودن گذاشته که خارجی اهنگ صدای
 یخیل اما بودم شـــده امید نا چیز همه  از بود وقت خیلی اینکه با بود کرده پر

  البته کنم شرکت مهمونی توی منم داشتم دوست
سمش شد مهمونی رو ا شت نمی  که های آهنگ،جیغ صدای از بود پارتی گذا

 بود معلوم میزدن
 یباال تا هم دامنش درازای داشـــت بازی کامال یقه کردم نگاه تنم تو لباس به

 باهمین داشتم دوست چرا نمیدونم میزد چشم توی زیاد هم رنگش بود زانوهام
ضع شو از شدم بلند همین برای برم پایین سروو شیمو لوازم میز ک  یرونب آرای

 هشد جذاب واقعا انداختم خودم به نگاهی شد تموم آرایشم اینکه از بعد آوردم
شم بهتر اینکه برای بودم شه وریا که رو رنگی قرمز رژ ب  بزنم میکرد وادارم همی

 از هم تلخ عطر یه بود شده عالـــــــــی رنگش کشیدم لبام روی محکم رو
شتم دراور روی شت کردن شونه به احتیاجی که موهامم زدم خودم به بردا  ندا
سرای به شدم خارج اتاق از بود فرم خوش حالتش چون  هک کردم نگاه دختروپ

  غصه هر از خالی
شتن صیدن باهم دا ستم میرق  وریا همتوج که صندلیهابرم از یکی سمت به خوا

 .........شدم
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 بود دختره یه  های شونه روی دستش
 یزدم قهقه بلند صدای با وریا وریامیگفت،که درگوش چیزی گاهی هراز دختره

  مشروب توخوردن نیس خوب وریا حال معلومبود
یاده یدونم بود کرده روی ز  هیچ که کردم،من حس رو عجیبی بغض چرا نم

ــی ــتم به حس ــقانه ما رابطی وریانداش  النا چرا بودپس اجباری بلکه نبود عاش
 !شه؟ب*غ*ل توی که دختری به میکنم حسادت چرا میکنم ضعف احساس

ــرموزیر ــتم س ــ یه به برخورد باحس نگاهکنم وریا به انداختم،نمیخواس  مجس
فت باال ســ گاهم گرفتم ســرمو گاه ن ندیبهم خورد گره آروین بان  ممن زد لبخ
ند یه با رو جوابش گاه انگیزدادم غم لبخ  خودم روی گرانشــو پرســش ن

 نسرموپایی خواستم بشم خالص دهندش آزار نگاه از اینکه احساسکردم،برای
 بادستش که بندازم

 !شده؟ چیزی ویدا: گرفت چونمو
 !نیست چیزی نه

 !غمگینه چشمات!میگه ای دیگه چیز نگاهت اما
 کناربیام مشکالتم با کردم سعی وقته خیلی_ویدا 

 الزمه کمک وقتا بعضی نمیکنی احساس_آروین
 !ندارم کمک برای رو کسی من_ویدا 

 خودش همراه منو گرفت دســتمو کنه دور ازم رو ناراحتی نمیتونه دید که آروین
 دوختم بهش رو متعجبم برد،نگاه رقص پیست به

 پرنسس،زیبــا میدی رو یحقیر بنده این به رقص یه افتخار_اروین
 کی،من:گرفت خندم زد که حرفی از
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 !میبینید؟ جمع این توی رو ای دیگه پرنسس شما من بانوی_اروین
 !نداره وجود دیگهای کس من جز به نه!ببینم کنم فک اوم،بزار_ویدا

 بدین رو رقص یه افتخار پس خوب_آروین
 حداقل برقصــم باهاش نمیومد بدم اومد خوشــم خیلی لحنش و ادبش طرز از

 !کنم سر ای غصه هیچ ساعتبدون چند برای
  شد حرفش تایید ی نشانه سرم دادن تکون

  دستاشو نشست قشنگش لبای روی لبخندی
  گذاشت شونش روی کرد،دستامو حلقه کمرم دور

صیدن به کردیم شروع آهنگ ریتم با ساس بود حرکاتمونهماهنگ رق  غمی اح
ــد تبدیل بود درجودم که ــی لذت به ش ــتی،آرامش  زما بود وقت خیلی که خواس

ــده گرفته ــتم االن بود ش  لمنتق خودم به آروین وجود از رو رو آرامش این تونس
  کنم

 سایه طرف به سرمو شد باعث که کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی 
ــتنم  محض برگردونم،به ــدم روبه وریا برزخی ی قیافه با برگش ــ روش  ماشچش

 .بیدارکرد وجودم توی رو عجیبی ترس
 ........شده چیزی_آروین

 میخوام معذرت برم باید...من....من_ویدا
  بودم مطمئا شدم دور آروین از سرعت به

 تمنداش دوست نمیبخشه،ولی رو دستورشمن از نافرمانی خاطر به وریا امشب
 ببینه آسیبی آروین من ارزش بی وجود خاطر به
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 !ودب شد،وریا کار این از دستایمانع که کنم روباز اتاق در دستگیره خواستم
تاقش در برد خودش همراه منو خت،خشــم روی پرتمکرد کرد باز رو ا  از ت

 میبارید چشماش
 بکنی؟ها؟ خیانت من بهبه میخواستی*ه*ز*ر*ه دخترهی_وریا

ستوراتم از نافرمانی بودم گفته بهت  شونن بهت االن داره همراه به عواقبی چه د
 *ه*ش*ح*ا*ف میدم
شتر ازش سیدم قبل از بی ست وقتی تر ... اما یکردم تنبیه شدت به رو نبودمن م
 خودمو میداشـت ور سـمتم به که قدمی هر با خودمه پای مسـتهخونم که االن
  میکشیدم باال تخت روی
 !شــــــــده؟ آدم مــن برای*ه*ز*ر*چیـــــــه؟ه_وریا
یدا  فقط نکردم کاری بخدا من داد درخواســـت بهم فقط نکردم کاری بخدا_و

 پذیرفتم
 .....که میدم درخواست بهت دارم منم امشب خوب_وریا

 چشاش از تخت روی کرد پرتم آورد یورش سمتم به
  داشت دیگه  عصبیه چقدر که داد  تشخیص میشد
  اون اما التماس به کردم شروع ناله با میومد در اشکم
  روی رو  درپیم پی  مشتهای  نمیکرد توجهی اصال

  کجا کجا،اون من زور ولی میاوردم فرود سینش
یا  رایب کردنت تقال پس نیســتی دختر دیگه میترســی؟توکه چی اخی،از_ور

 کنی فرار میخوای چی چیه؟از
 !پرگناهت وجود از_ویدا
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 من گفتمی بشم،راست ساکت گرفتم تصمیم نشوند صورتم روی که باسیلی
 ........میکردم  تقال چرا پس دخترنبودم که
 قیمت هب حتی کنم فرار میخواستم کنم شریک توگناهش خودمو نمیخواستم اما
ست از شته جونم دادن د  فکر از م*ا*ب*ل روی داغش ی*ا*ب*ل شدن باگذا

ــم بهش ترس اومد،با بیرون خیال ــد رو التماس دوختم چش ــمام از میش  چش
 مهمبراش چیزا این اصال هوسه بردار وفرمان سنگه از قلبش که آدمی ولی خوند

 درد شــدت از که طوری میداد فشــار  میکشــید بدنم روی رو نیســت،دســتش
   شد جاری اشکام

 خالص پستی آدم همچین دست از تا بگذره سرعت به زمان میکردم خدا خدا
 .بشم
 میکنی؟هاااان؟ گریه داری چرا کوچولو_وریا
  ازت م...متنفر میاد بدم ازت_ویدا
 .میکرد خفم داشت بغض بود بریده عمونمو هقم هق

 نداری دوست عاشقانه ی رابطه انگار نه_وریا
  پسندم می رو خشن رابطه منم وایخب راستشو خوب

 کابلی دیدن با کشـیدم،اما راحتی نفس رفته اینکه خیال به منم شـد بلند روم از
 شد حبس سینه توی نفسم سمتممیومد به بود دستش توی که

 یدبا االن پس کردی انتخاب رو خشن ی رابطه پریده؟خودت رنگت چرا_وریا
 ......باشی خوشحال

 عربده اومد فرود کمرم روی که کابل ضربه اولین با
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 افتاد لرزه به اتاق های شیشه تمام که کشیدم بلندی
 رحمی بی با اورد می فرود بدنم روی رو کابل همینطور

 شده کنده کمرم گوشت کردم احساس میزد لبخند بهم
 اومد مسمت به کرد پرت رو کابل شد خسته اینکه از بعد میکرد درد بددنم تمام

 دفعه این اما برد لباسم روزیر دستش
شکهام ساس کابل ضربات درد برای نبود بهم ز*و*ا*ج*ت برای ا  گمر بوداح

 حرفا این از تر پست اون اما داد دست بهم
ست که بود ستش برداره کارش از د سوند*ه*ن*ی*س*به رو د شتش توی ر  م

 میبوسید و من عطش با فشرد گرفت
 های ک*م.شـــد بازی مشــغول زبونم با کرد فرو دهنم وتوی*ش*ن*و*ب*ز

ــتش میزد محکمی ــهوت آورد درش رفت دامنم به دس ــم بهم باش  دوخت چش
یه کت تو باس حر باس ل ند تنش از روهم خودش های ل  بدن جون به ک

 .برنمیومد دستم از کاری اما شدم  نجس میکردم احساس ظریفمافتاد
 کشید دراز کنارم برداشت سرم از دست شد ا*ض*ر*ا وقتی
 کوچولو عروسک دادی حال خیلی_وریا

 غم خوابید آسوده کرد روبهم پشتش بهم توجه بدون
  این به میتونست کرد،چطور پر وجودمو تموم 

به راحتی  ذهنی ی مشــغله هیچ بدون اون اما میمیرم غصـــه از دارم من بخوا
 خوابیده

 خدا تویی دنیا توی بدبخت آدم تنها ویدا میگی چی هه
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 اساحس با بشنوه رو هات التماس نیست حاضر اصال نمیکنه کمکت دیگه هم
 خرابم حال از که شدیدی سوز
ش* م*ن*ه*ر*ب تن روی رو ملحفه بود شده منتقل بهم شامو دمیک ستم چ  هب ب
 ......نشم بیدار که فردای امید

ساس با شمامو خفگی اح سم سنگینی که کردم باز چ  دنمب روی رو سفتی ج
 هوشیارشدم که کمی کردم احساس

شتم بدنمه روی وریا پای شدم متوجه شدم له دا ستم می  شپا کردم  سعی باد
 نمی بهش زورم اما بزنم روکنار

سید،تحملش شون العملی عکس زدم صداش هرچی بود سخت نمیر  نداد ن
  کردم نزدیک گوشش کنار لبمو

 مدوخت چشم وریا به وحشت با شد حلقه کمرم دور دستی که بزنم صداش که
  بود بسته چشماش که

 !میکنی؟ نگاه اینطوری چرا چته_وریا
 کنی؟ ولم میشه_ویدا
 اره؟ میخوای کتک!بده جات نکنه هه_وریا
  میشم له دارم_ویدا
 بست چشاشو دوباره کرد کمتر رو دستش فشار کمی

 بخوابه؟ وجدان عذاب بدون میتونست که درمیومد حرصم
 که آروین به زدمو  وحشــت نگاه شــد باز باشــدت در که بودم فکرا اوهمین
 دوختم بود کرده دروباز
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 انداختم پایین سرمو شرم از منم م*ن*ه*ر*ب بدن به افتاد چشمش
 کرد نگاه آروین به شاکی کشید روم رو ملحفه شد بلند سریع وریا که

 ؟!بزنی در ندادن یاد بهت بیشعور احمق_وریا 
 تم...میدونس چه من ب.....خو_آروین

  اتاق از بیرون گمشو_وریا 
 هروب ای صــحنه همچین با اتاق تو میام که نیســت اول چته؟دفعه حاال_آروین

 ! وحشی میشم رو
  بست سرش پشت درو شد خارج اتاق از عصبی

 هاااان؟ نپوشیدی لباساتو توچرا_وریا
 !نزاشتی خودت میخواستم_ویدا
 بپوش لباساتو بلندشو نبستمش برات خودم تا ببند دهنتو_وریا

 حال هب تا که بود آدمی ترین پســـت میومد بدم ازش کردمو نگاه بهش کینه با
ــامو بودم دیده ــریع لباس ــیدم س ــمت به وریا همراه پوش ــپزخونه س  هک رفتم اش

 خندید که انداختم پایین سرمو خجالت از شدم رو در باآروینرو
  میخندی؟ چی به_وریا

 !ای عقده نداره ربطی هیچ تو به_آروین
 شد خارج خونه از آروین بده جوابشو خواست تا وریا

  نشست لبام روی لبخندی بود گرفته خندم آروین حرکت از
باره ها مدت از بعد بود تعجب جای برام  آوری یاد با اما زدم واقعی لبخند دو

 ببینم خوش روز یه نمیزاره وریا اینکه
 شد چشام توی سنگینی غم به تبدیل لبخندم
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  برگشتم سمتش به وریا تفاوت بی باصدای
 حضور شرکتم های معاون  همسرهای تموم دارم کاری مهمونی یه امشب_وریا
 ورفتارت اخالق مواظب اونجا بهتره پس ببرم خودم با روهم تو مجبورم دارن

 !نده کاردستت زبونت تا باشی
باس یه برات خودم یارم ل نار نمیزنی حرف هیچکس با میپوشــی همونو م  ک
 .میشینی خودم

 فهمیدی؟ پایخودته خونت کنی عمل زدم بهت که حرفای از غیر فقط اگه
 بگیرم  دوش تایه رفتم حموم سمت به گفتم آرومی ی باشه
ــادم زیرش باز رو گرم آب ــکام به وایس ــدن جاری ی اجازه اش ــتمو دادم ش  دس

  بخورم کتک دوباره نشه باعث  هقم هق تا گذاشتم دهنم جلوی
ستم تا ساس کردم گریه تون شتم بهتری اح  ورمد حلمو بود شده خوب حالم دا

 .......رفتم بیرون حموم از پیچیدم
شروحس تا بندازم زیر سرمو شد باعث وریا نگاه سنگینی  با یاور نکنم نگاه

 اومد سمتم به بود دوستش که لباسی
  بریم تا شو حاضر روبپوش لباس این_وریا

باس باس گرفتم روازش ل هام باالی تا بود قشــنگی خیلی ل  ایه رده بود زانو
 نقره بزرگ بانگین داشت رنگی طالی

 کردم تنم روش روهم مانتوم پوشـیدم رو لباس میداد بهش خاصـی ی جلوه که
 آرایش مشغول ایستادم آینه جلوی
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 دنش باز با نده شکنجم دوباره تا کردم ای ساده آرایش وریا ترس از شدم کردن
  مشکی کتک یه کرذم نگاه دربهش

 .میزد توچشم واقعاقشنگ بود زده طرفه یه موهاشم بود تنش زیبا خیلی
   بریم بیا_وریا

  افتادم راه همراهش دادم تکون بله معنی به سرمو
شین توی عجیبی سکوت ستن جرعت منم میکرد فرمای حکم ما  وتسک شک

 برای حرفی اصال بگم بهتر یعنی رونداشتم
 .نداشت وجود زدن

 نســبت که باخیانتی هم باز چرا نمیدونم کرده رو نیما بدجورهوای دلم امشــب
  صمیم از هنوز اما شد مرتکب بهم
 .داشت خواهم هم عمرم تاآخر کنم وفک دارم دوستش عاشقانه قلبم
 ؟ میکنی فکر چی به_وریا

 !نمیکنم فکر چیزی به_ویدا 
 یمید جواب آدم مثل پرسیدم سئوالی ازت هروقت میکنم بهت اخطار یه_وریا

  دندونات که نمیکنم تضمین وگرنه
 !بمونن سالم تودهنت

 :گفتم بود گرفته فرا وجودمو حرفش جدیت از که ترسی با
 !خانوادم به میکردم فکر گذشتم به داشتم

 هاااا؟ میکنی فکر هم نیما به_وریا
 بکنم انتخی اگه بود گفته بهم اخه بزنه کتکم اره،دوباره بگم اینکه از ترســیدم

  خودمه پای خونم
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یدا  نم اون نداره رو فکرکردن ارزش نمیکنم فکر بهش متنفرم اون از من نه_و
 چراخودم من پس نخواست رو
 شوهرخواهرمه االن وقتی کنم اذیت کار خیانت آدم یه خاطر به

یا به_ور ظه یک حتی بهش بفهمم اگه چون خو  نمیزارم زندت کردی فکر لح
 ! بکن گوشت ی آویزه حرفمو

 اگلب دورتادورش که  بزرگ عمارت یه دوختم چشــم بیرون به ماشــین توقف با
 بود شده تزیین میخک های
سمت وریا ستش توی بازومو کرد باز روهم من در  جهمتو که پیرمردی گرفت د
  روی خوش با است خونه نگهبان شدم

  کرد  همراهی عمارت تا مارو داد گرمی سالم بهمون
 پارتی داروشکر کردم اطراف به نگاهی خونه به شودن وارد با

 اومد سمتمون به چهره خوش مردی بودن نشسته همسراشون کنار همه نبود
 !وریا سالم_پیمان

 سالم_وریا
 !داره مشکل همه با اون نه انگار اما سرده من با فقط وریا کردم فکر من هه

 !نمیکنی معرفی رو ایشون جان وریا کرد من روبه مرد
 !هستن همسرم ویدا_وریا
 اش صیغه حتی  منکه کرد معرفی خودش همسر و من داشت تعجب جای برام
 !زد حرفی همچین چرا پس نیستم هم

 خوشبختم آشنایت از وریا دوست هستم پیمان هم من_پیمان
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 .خوشبختم آشنایتون از هم من:دادیم دست باهم گرفت جلوم رو دستش
 بود اومده خوشم ازش میومد شوخی پسرجالب نظر به

 !داخل بفرمایین ایستادین اینجا چرا_پیمان
 نشــســتیم روش باهم کرد پیدا دونفره مبل یه فشــرد تر دســتمومحکم وریا

شای شوهرهای زن محوتما شقبه با که بودم و  هاگ میکردن،االن نگاه دیگه هم ع
سته هم کنار ماهم شاید نمیکرد خیانت نیما ش  چهی بدون خوش خوب بودیم ن

 بالبخندشــیرین نیما ی چهره میکردم نگاه هرطرف به چرا اینمیدونم غصـــه
شگیش شمام جلوی همی شت بودو چ شق با دا  راچ میکرد،نمیدونم بهمنگاه ع

ساس سته نیما میکنم اح شه،پس ینطورا اگه اما بکنه خیانت بهم نمیخوا  چرا با
 ! کرد؟ ازدواج باخواهرم

  کردم احساس رو وریا خالی جای که بودم فکرا توهمین
  دیدم رقص پیست توی رو وریا که دوختم چشم اطراف به

ند ناکی پوزخ گه حاال هه زدم درد قدر االن مرد یه ب*غ*ل تو بودم من ا  اون
 .میمردم تا بود زده کتکم

 باخشــم مکن نگاه وریا به نتونســتم دیگه شــد گرفته ســرتم جلوی که دســتی با
  برگشتم شد کار این از مانع که شخصی سمت

شم جون مرد یه  شیوح ودرنهایت صورتزیبا خیلی بود ای گربه سبز های باچ
 میبارید خباثت صورتش از داشت

 میدین؟ رو رقص یه افتخار_دانیال 
 .......مزاحم لطفا نه_ویدا

 !کنیم حال باهم یکم بیا!میکنی ناز چقدر خوشگله پاشو_دانیال
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 عوضی:کردم نگاه به تمام بانفرت
 اوج منروبه باصــدات امشــب داری هم قشــنگی صــدای چه جیگر_دانیال

 !میرسونی
  کرد خارج عمارت از رو من نداد بهم رو حرفی هیچ زدن فرصت

 گرفت درد کمرم که درخت سمت داد هلم رفت باغ بزرگ درختای پشت به
 پس بگذره خوش دومون هر به کنم فک داری قشــنگی لبای چه جوون_دانیال

 !عشقم نکن تقال
 آورد یورش سمتم به بده کردن فکر ی اجازه بهم اینکه بدون

 دستامومشت زدن ک*م به کردن شروع گذاشت م*ب*ل روی رو ش*ا*ب*ل
شت اثری اما میزدم سینش روی بودم کرده شوروی ندا ست ستگی د  یها برج
 !عروسکی چه جوون:گفت کشید بدنم

 ماسمشد،الت بدتر اون اما التماس به کردم شروع لباش شدن برداشته محض به
ست به که نبود دخترانگیم برای ست وریا د  این رخاط به ترسم بودمش داده ازد

 جیغ دبلن بود تنم توی که جونی آخرین با میکشــدم ســربرســه وریا اگه که بود
  وریا: زدم

 تو با منم بزار میکنه حال دخترا با داره نیســـت دیگه جونت وریا آخی_دانیال
 ! بهتره که بامن تو داره فرقی چه باشم خوش

 فتگر شونشقرار روی دستی بگیره قرار م*ب*ل روی هاش ب*ل اینکه از قبل
شتی  روبه که مردی به شد جاری خون دماغش از که کرد صورتش ی حواله م

 !مطمئا میکشه جفتمونو امشب من خدای بود وریا دوختم چشم بود روم
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 میلرزید بدنم تموم ترس از منم پسره زدن کتک به کرد شروع وریا
ــت پاهام میکردم هق هق ــس ــد س ــمتم  به وریا که زمین روی افتادم ش  اومد س

 کرد پرتم برد ماشینش سمت به رو من کشون کشون
ــین توی ــرعت تمام با ماش ــتم زدن حرف جرعت میکردمن رانندگی س  رونداش

 دستای که خوندم خودمو اشهد عمارت به بارسیدنمون
 از پاهام که دادداخل هلم کرد باز در کرد عمارتم وارد شـــد حلقه دورم وریا

  توی عجیبی سوزش زمین به برخورد شدت
 کرد باز کمربندشو کردم نگاه وریا رنگ قرمز چشمای به پیچید هاش خونتاس

  فقط منو آورد فرود شکمم روی قدرت باتمام
 !یکنهم چیکار  داره نمیفهمید بود شده دیوانه کامال وریا اما میزدم جیغ بلندبلند

 نم ی اجازه بدون نگفتم مگه نمیخوری جم ازجات نگفتم مگه کثافت_وریا
 میکردی خیانت من به داشتی!بکنی نباید غلطی هیچ

  کنی فراموش کارارو این که بیارم سرت بالی امشب
 بزاربرم نکردم کاری من تروخدا نکردم.کاری...من_ویدا

  میکرد خودشو کار من های التماس به توجه بدون اون اما
 تمام میکردم احســاس فرســابود طاقت دردش میزد بهم که لگدهای مشــت
 زدنم کتک از وقتی شده خورد هام استخون
ــت ــید دس ــت لبام روی جونی لبخندبی کش ــس ــده بیخیال کردم فک نش  ماا ش
 کرد پرتم تخت روی رفت خواب اتاق سمت به کرد مب*غ*ل

 اما نهک رهام که میکردم جردادتقال توتنم منم لباســای درآورد ازتنش لباســاشــو
ــت ای فایده ــت م*ب*ل روی و*ش*ا*ب*ل نداش ــروع حرص با گذاش  به ش
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سیدن شه کنده داره لبام کردم فک که طوری کرد لبام بو شک می ش توی ا  مامچ
 ی همز گرفت محکمی گاز لبم شـداز ازقبل تر حریص اشـکام بادیدن زد حلقه
ساس دهنم توی رو خون شور  که کردم نفرین ندارو صدبار دلم توی کردم اح

 هک زهای*و*ا*ج*هاوت کتک تمام میومد ســرم که بالهایبود تمام بانی باعث
  لعنتیه ندای تقصیر میشه بهم
 هیچ.خوردنکرد به شـروع گذاشـت دهنش توی داد فشـار محکم*ه*ن*ی*س

  محکمی گاز درد تنفر فقط نداشتم بهش نسبت حسی
ــدت از زدم بلندی جیغ که گرفت*م*ن*ی*س*ازنوک ــتم درد ش ــاموبس  چش

 کشید نوازشگرانه زیرشکمم برد تر پایین دستشو
 میریخت اشکهام همینطور کشیدم بلندی جیغ کرد واردم هشداری هیچ بدون

 داشتم دوست داد دست بهم مرگ احساس لحظه اون
 هام ناله به توجه بدون اون ولی کردم احســاس زیرشــکمم بدی ســوزش بمیرم

 د*ی*ب*و*ک*ی*م* بهم خودشو
ــوتوی افتادم وریا آغوش توی حال بی کردم که خفیفی بالرزش ــ داغیش  کممش
 ......کردم احساس

 جون درد از داشتم که بکنه نگاهی بهم نشد حاضر حتی کشید دراز کنارم وریا
  میدادم

ــون منظمش های نفس ــال من اما خوابیده میداد نش ــت نمیبرد خوابم اص  دوس
 باشه بدبخت میتونه آدم یه بمیرم،چقدر داشتم
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 دهش اومدصبح بیرون مضخرفم افکار از خورد صورتم توی خورشیدکه نور بل
  نگاه وریا به نمیومد خوابم هنوز من اما بود

شم که کردم  دمش خیره پنجره به گرفتم ازش صورتمو آروم کرد باز رو هاش چ
  به برداشت حولشو حرفی هیچ بدون اونم

ــمت ــتم رفت حموم س  از اینم کردههه قفل رو اتاق در دیدم که کنم فرار خواس
شت از بعد من شانس سش موهای اومدبه بیرون حموم از ساعت نیم گذ  خی

صی جذابیت پایینمیریخت موهاش روی از آب قطرات که کردم نگاه  بهش خا
 میزد بهم حالمو این داشـــت ســنگ از قلبی  مهربونش ظاهر برخالف میداد
 :گفت آرومی صدای با شد خودش روی خیرم نگاه متوجه وقتی
 !بیرون بریم باهم بپوش لباساتو_وریا

  نخورم کتک دوباره که نزدم حرفی اما کردم تعجب زد که حرفی از
 !نشه ز*و*ا*ج*ت بهم

 یه تمگرف دوش اینکه از بعد برداشتم قدم حموم سمت به گرفتم دورم رو ملحفه
 بی نکردم هم آرایش حتی پوشیدم ساده لباس
 لبش روی  پوزخندی انداخت نگاهی بهم وریا که نشــســتم تخت روی حال

 !نشست
 !کنه؟ دلبری مردا برای امروز نمیخواد* ه*ز*ر*ه چیشده

 عذاب انگاراز زد پرنگی لبخند که کردم نگاه بهش ســردی از پر چشـــای با
 کاراش این دلیل داشتم دوست میشد خوشحال کشیدنم
 دهن شکنجم اماهمینکه رو ازم نفرتش دلیل رو سردیش همه این دلیل روبدونم
  تمام باید امروز ولی دنیاست یه برام خودش
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 ......که بپرسم کنم جمع رو قدرتم
ست شرط بامن شب اون چرا که بفهمم باید  دنبو جمع توی زیادی دخترای ب

 میکردمگه چیکار مهمونی اون توی وریا اصال
 اشتد افکار این تمام نمیشناخت رو وریا کسی بود؟حتی کرده دعوتش کسی
 :گفتم لرزونی باصدای میکرد دیونم
 م؟....یگ....م_ویدا
 مرگته؟ چه_وریا
 ......سردی،چرا باهام چرا اوردی خونت به منو چرا

 نامنظمش های نفس صدای که بودم نزده کامل حرفمو هنوز
ــد ــده متورم گردنش رگ بلندش ــیدم حالش از بود ش  راچ!نزدم حرفی منکه ترس
 .....شد اینطوری

 نگار اما بیرون ببرمت خواســتم ســوخت حالت به دلم عوضــی دختره_وریا
  نیست خبری شام از بامش نمیخوای خودت

 !بمیری خقته گرسنگی از
  کرد قفل درم رفت بیرون اتاق از شد تموم حرفش وقتی
 ئوالیس پرسیدم سئوال یه فقط کرد برخورد باهام اینطوری چرا نزدم حرفی منکه

 بدونم رو جوابش بود حقم که
 بستم وچشام وریاست اینکه فکر با شد باز اتاق در که بود نگذشته مدتی هنوز

  صدای هیچ اما خوابیدم کنه فکر تا
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 روی وریا جز مردی دستای حس که کنم باز چشمامو خواستم نیومد در ازش 
  بلندشم تخت روی از کرد وادارم هام لب

 توی؟_ویدا
 !منم باشه؟معلومه کی میخواستی_آروین

  شدی عوض بودمت ندیده وقته خیلی_ویدا
 شدم؟ عوض دوماه خوبه؟توی حالت_وریا
 ! داره؟ ربطی چه بشه عوض میتونه هم شبه یه آدم خوب_ویدا

 بیرون ببرمت بیا توبردی قبول_اروین
یدا  تکک ازش باید که منم میکنه دعوا باهات قبل ی دفعه مثل بیرون؟وریا_و

 نمیام جایی بخورم
 گردش؟ ببرمت بیا نگفتم منکه_آروین

 هست؟ مگه هم ای دیگه جای!چی پس_ویدا
 !میفهمی خودت بریم بیا_آروین
 کرد خارجم عمارت از گرفت دســتمو بده رو کاری ی اجازه بهم اینکه بدون

 ......نمیشد باورم میدیدم که رو چیزی
 گل کنار که های فشه فش بود شده آراسته میخک های گل با استخر دور دورتا

به صــندلی دوتا با بزرگ میز یه بود ها  حیاط به خوبی وجه   واقعا هم روی رو
 برگشتم آروین سمت به زده ذوق بود داده
 کردی؟ درست من برای تو رو اینا وایــی_ویدا

 همه این واســش بخوام من که بود هم ای دیگه ی شــاهزاده نظرت از_آروین
 !بکشم زحمت
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 اه صندلی روی دو هر کرد هدایتم صندلی سمت به که زدم بهش لبخندزیبای
  بودیم هم روی روبه االن نشستیم

 چیه برای کارا این بدونی نمیخوای..... خوب_آروین
  چیه برای بدونم نمیخوام نه.....اوممم_ویدا

 چرا؟_آروین
 !میبره بین از کردی که رو کاری شیرینی چون_ویدا

 خندیدم،واقعا همراهش منم شــد بلند آروین قهقه صــدای حرف این گفتن با
  میکرد خوشحال و زده هیجان رو آدم کاراش

 میپرسیدم ازش رو بود نداده جواب وریا که رو سئوالی باید بود وقتش االن
  چیزه؟_ویدا

  بگو روهم بقیش اینکه معنی به کرد بهم نگاهی
 داشته؟ نگه اینجا رو من وریا چرا تومیدونی_ویدا

 با نمم کنه ســرفه باعث گلوش تو پرید میخورد داشــت که آبی حرف این بازدن
 محکم رفتم سمتش به شدم بلند ازجام ترس کلی

ستم شت د  سمتم هب شد بهتر حالش وقتی بیاد بند سرفش تا زدم کمرش روپ
 :تگف ترسیده صدای با آروم فشرد گرفت تویدستش رو دستم برگشت

 !پرسیدی؟ وریا از رو سئوال این حاال تا_آروین 
 .......... چطور اره_ویدا

ید بکنی رو ســئوالی همچین گفت کی لعنتی اه_آروین یدا با  از که کنم راهیپ
 .............وگرنه کنی فرار اینجا
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 سمتم به دراورد شلوارش جیب از رو موبایلش سریع نزد رو حرفش ی ادامه
 .گرفت
  اینجا آدرس بزن زنگ کنی اعتماد بهش میتونی که هرکی به بیا_آروین

شم ببرنت بیان بگو بده روبهش شتم شده گرد های باچ  یکردمم  نگاه بهش دا
 اگه تا در سمت رفت هم خودش بزنم زنگ کرد وادارم داد تکونم شدت به که

 ببیندش اومد وریا
شحال اما درنمیاوردم سر کاراش از اینکه با  نیمارو ی شماره سریع شدم خو

 زا من،بعد عشق نه خواهرمه همسر اون االن که نبود حواسم اصال حتی گرفتم
 ویر لبخندی غمگینش آرام صدای پیچیدن با داد جواب رو گوشی بوق چندتا
 ادد شنید صدامو تا زدم صدا رو اسمش نشدنی وصف هیجانی با نشست لبهام

 زد بلندی
 لعنتی؟ خودتی خودتی ویدا_نیما
 داشتن نگه زور به اینجا ببرمنو خودت با منو بیا عشقم منم منم اره_ویدا

  گفتم هق هق با شد بلند گریم صدای بودکه نشده تموم حرفم
  بشم خانومت میخواستی عاشقمی،توکه نگفتی مگه ببر منو بیا_

 ........هااان کجایی االن پس
  میام االن همین بده ادرس میکنی گریه چرا خوبه حالت من ویدای_نیما
 ترس با من شـــد نمایان وریا برزخی چهرهی بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل

 فریاد صدای بیوفته دستم از گوشی شد باعث زد که بلندی داد که زدم زل بهش
 .....بشه بلند میکرد صدا رو اسمم که نیما های
 بیشعور نفهم ی میکردی؟دختره غلطی چه داشتی_وریا
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 هاااااان؟ نمیزارم زندت بعد سری نگفتم بهت
 هاشون ازخونه مردم ترسیدم که بود بلند دادش اونقدر
   نداشتم جرعت که بودم ترسیده اونقدر بریزم بیرون
  کنم نگاه صورتش به  بگیرم باال سرمو

 ســیلی از من بلند جیغ با شــد مصــادف گوشــی پشــت نیما های فریاد آخرین
   تمومه کارم دیگه امشب میدونستم زد صورتم به کهوریا محکمی

  میزد بهم که ی ضربه هر با بود شده دیوانه کامال وریا
شدم جمع توخودم درد از  دلم لحظه اون تو میکردم جونی بی آروم های ناله می

 واقعا سوخت خودم برای
  رو ذلت همه این که باشه بدبخت میتونه چقدر آدم یه

 .......بکنه تحمل
ــت که آروین دیدن با ــمت به داش  یه حداقل کردم پیدا امید دوباره میومد ما س

 ........ دارم حامی
 برداشت خیز سمتش به وریا وحشیگری دیدن با آروین
 نخوره بهم وریا کمربند ضربات تا ایستاد من جلوی

  این ور اون گمشو آروین_وریا
 داد ادامه  کرد خونیم سرتاپای به اشاره یه

  برو حاال بمیره که بخوره کتک اونقدر حقشه ه*ز*ر*ه_وریا
 .......ندادم تو دست هم کاری یه تا ور اون برو
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یدا به آخه چرا باال بریم بیا باش آروم میکنم خواهش وریا_آروین  یربط که و
 ........نداره

 شهدایت عمارت سمت به گرفت رو دستش آروین بزنه حرفی خواست وریا تا
 ........کرد

  از های میرسد،زمزمه گوش به بهاری های زمزمه آخرین
 .......آید درمی پرواز به درآسمان غبارخاک

 میرقصدن درخون غرق درآسمان بهاری شاپرکان گونکه آن
 ......شد خواهد آبی روزی آسمان کنن ثابت تا میرقصدند

********* 
  چقدر رسوندم استخر کنار به خودمو منم رفتنشون از بعد

 ! بزنم جیغ بدوم حیاط دور بچگیام مثل میشد داشتم دوست
 همیشه ندا من بودکه سعری بود لبم روی همیشه که شعری تنها

 ........میخوندیدم باهم 
 ....بارون اومد آروم آروم

 .... بیرون زدیم عاشق شدیم
 .....شبنم نشست نم نم اومد

 .....روموهامون روموهامون
 پوزخندی کردم نگاه بود شده نمایان آب توی که خودم تصویر به

 !منه صورته این نشست لبم ی گوشه
  سوخت حالم به دلش آسمون من بغض باشکستن انگار
 ......ریختن اشک به کرد شروع من با همراه
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ساس میخورد صورتم روی بارون بلوری ریز قطرات  هدیگ میداد بهم خوبی اح
 بود شده سخت واقعا زندگی این تحمل
  بود مونده برام راه دو فقط میگرفتم تصمیممو باید امشب

 ..... یا متنفره ازم که باشم مردی کنار عمر آخر تا بمونم زنده
 گذاشته جیبم توی که رو تیغی کردم جیبم توی سردمو دستای
 همه نم بامرگ بود مرگ راه بهترین ولی بود سختی انتخاب آوردم بیرون بودمو

 ..........نیما مخصوصا میشدن خوشحال
ــتام ــدت به دس  ایدب پس کردم  انتخاب خودم که بود راهی این ولی میلرزید ش
 ......کنم تمومش

ــتم رگ روی رو تیغ ــتم دس ــیدم مکمح گذاش ــوزش کش  وجودمو تموم بدی س
 یخو که بود مردی توســط شــدن تحقیر تراز آســون دردش تحمل اما فراگرفت

 رگم روی ســرهم پشــت رو تیغ بارون گرفتن باشــدت داشــت وحشــیگری
 میکشیدم
 رفت بین از بدنم جون تموم کردم احساس

   درحال بارون که های خون به کشیدم دراز زمین روی آروم 
شون ستن  آخرین زدم بدبختیام تموم وجود از دردناکی لبخند کردم نگاه بود ش

 بود وریا،آروین ی حراسیده ی چهره شدم دیدنش به موفق که ای صحنه
ــمتم به که ــون از قبل اما میومدن س ــیدنش ــم رس ــته هام چش ــدتاریکی بس  ش

 ........مطلق
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************ 
 ببینم رو جای نمیتونم اما میشنوم های صدای وقته چند
 میکنه اذیتم شدت به هست اطرافم که نامفهومی های صدا

 ......کنم باز هامو چشم که کردم رو سعیم تموم امروز
 خواب به رو خودم سرم روی نوازشگرانه دستی بانشستن

 .آشنابود برام صداش زدم
سته ست صدای در شه وریا ستای برخورد با خود ست با گرمش  د  دمز یخ پو

 مثل حسـی بود سـخت خودمم برای درکش داد دسـت بهم خاصـی احسـاس
ــت نفرت ــتن دوس ــتم داش ــحال کنارمه االن اینکه از نمیدونس ــم خوش  یا باش

 ........ناراحت
 ......کنم  درکشون نمیتونستم اما میشنیدم صداشو میکرد های زمزمه

 ببینم تورو نابودی ذره ذره دارم دوست خیلی_وریا
 اما کردم ناله شدم،شکستم خورد من که همونطوری

سی شنید،اگرهم منو های التماس صدای ک شنیدکمکی نمی ست می  نمیکرد،دو
 ونتمومش میدی دست از ارزشتو بی ی خانواده که ببینم خودم باچشمای دارم

 هرشــب مادرم مثل میکنم بیفتن،کاری پام به میکنم وادارشــون میبرم بین از رو
    کنی گریه

 بخوای خدا هرروزاز میکنم کاری نمیشــه ارشــیدا از بهتر ات آینده باش مطمئا
 شــتباها میخندم میبینم هاتو ندی،گریه منجون پای دســت زیر تا بگیره جونتو
قام که میکنن ـــت کار بهترین انت قام من نظر از ولی نیس پا رو آدم انت  ســر
 ........میکنه
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 امکان میزدبرام که های حرف درک اما میکردم گوش حرفاش تمام به داشــتم
  کجا از رو من ی خانواده.....وریا نبود پذیر

 من هب ربطی چه میزد حرف ازش وریا که ای بود،گذشته کی میشناخت،ارشیدا
 ....!.نمیشناختم رو وریا حتی منکه بگیره انتقام من از میخواست چرا داشت

  شدم وریا رفتن متوجه در شدن بسته باصدای
  ازش وریا که ای شدم،گذشته خودم افکار در غرق

   اون توی وریا من دیدار داره امکان یعنی میزد حرف
 من آوردن چنگ به برای وریا که ای نقشــه باشــه شــده ریزی برنامه مهمونی

 !کشیده
  مرخص میتونم امروز گفت دکتر شده بهتر حالم گذشته دوروز

 ......شم مرخص ندارم دوست......ولی......بشم
شی وریا دوباره چون شه وح ستم هنوز......میزنه کتک مرگ سرحد تا منو می  د

 تحمل میشه خوب ولی میکنه درد
ستم روی عمیق های کردزخم سرمو های زخم از بهتر د  هک کردم بلند قلبمبود

 شدم شدم رو روبه وریا چهره با
 بود نفرت از پر نگاهش

  بپوش لباساتو شو بلند شدی مرخص_وریا 
 لباسامو خواستم شد بلند تخت روی از حرفی هیچ بدون

  دستم از لباسارو شد حلقه دورم وریا دستای که بپوشم
   شدم کار این از مانع که بکنه تنم خودش خواست گرفت
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 میپوشم خودم:گفتم آروم که کرد نگاه بهم باغضب
 ببند دهنتو پس میکنم کمکت_وریا
  تویه کرد عوض نظرشو نمیشد چون شدم تسلیمش منم

 دنیا انگار رفت گیج شدت به سرم کردم احساس لحظه
 حالم تا نکنم اعتنای کردم سعی اما میچرخید سرم دور
 احساس خودمم کرد صورتم به نگاهی وریا بشه بهتر

شامو پریده رنگم کردم شتم هم روی چ شار گذا شم وقتی دادم ف  مکرد روباز چ
  روی رو دستش آورد جلو صورتشو وریا
 بلند وسرش وریا زدم  عق که ببوستم خواست میخورد بهم ازش حالم کشید لبم
 .دوخت چشم بهم کرد

ست شه نزدیک بهم دوباره خوا شدت که ب شتری با  ردمک زدن عق به شروع بی
  که بود بدشده واقعا حالم

ستار  هن زدنام عق صداکرد رو دکتر سریع من زار حال دیدن با شد اتاق وارد پر
  نگرانی میشد هم بدتر بلکه نمیومد بند تنها
 .........کردم احساس وریا آبی چشمای توی
سون دکتر ستارا شد اتاق وارد حرا شم دراز تخت روی کردن کمک پر  کترد بک
 کرد بیشتر ترسمو که زد لبخند معاینم از بعد

 !میشین مادر دارین میگم تبریک_دکتر
ک تو رفتم حرف این با یا من شـــ  یاچرا ما وجود از ی بچه ور  کم خودم خدا

  وارد رو دیگه بیگناه آدم یه چرا داشتم بدبختی
 ........نامشروعه که ای بچه کنم چیکار بچه این با من کردی؟االن دنیا این
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 ندلبخ با شـــد بغض این متوجه دکتر نشــســـت گلوم توی ســنگینی بغض 
ــحالید خودتونم دیگه خوب:گفت ــرتون فقط خوش  رنامهب من تا بیاد باید همس

 کنم تنظیم رو تون غذایی
  بود تفاوت بی کامال که کردم نگاه وریا به دکتر رفتن با

 .........نمیکرد درک رو موقعیت اصال میکرد عصبیم بیشتر نگاهش این
 .باش زوووود فقط بریم باید شو بلند_وریا

 لعنتی بچه این که انگار نه انگار زد حلقه چشمام توی اشک
 از کردم روتنم لباســام ســریع بزنم فریاد داشــتم دوســت خودشــه وجود از

 .......شدیم خارج بیمارستان
 انداختم خودمو اتاق توی رفتم خونه به رسیدنم محض به

 .کردم گریه میتونستم تا تخت روی
  امروز بود همراهم چندماه این توی که سنگینم بغض

 !بچه این خاطر به هم همش شد شکسته
 !برد خوابم شد گرم چشام که گذشت چقدر نفهمیدم اصال
   باتوم.....ویدا....ویدا.....ویدا_وریا

 بود صورتم مقابل درست وریا صورت کردم باز چشامو
 ........کن لباساتوعوض شو بلند نیاوردی در لباساتو چرا خوبه حالت
 دستمو بیاره درش تا رفت زیرم لباس سمت به دستش

ستش روی شتم د شام توی گذا سته ادامه کارش به زد زل چ  بارم اولین داد،در
 اما بودم لخت جلوش که نبود
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ــیدم،چون خجالت بازهم ــرم اون میکش  به نبودیم محرم هم به حتی نبود همس
  چشای از میشود رو نیاز کرد نگاه م*ن*ه*ر*ب تن

 ترسیدم ازش کشید هام سینه دستشوروی کرد احساس خمارش
 .م...امل....ح....ا....وری_ویدا

 ...........فقط!دارم تو حاملیگی با چیکار من خوب_وریا 
 گذاشتم تخت روی آروم کرد بلندم گذاشت پام زیر دستشو

  میخورد بهم داشت حالم م*ا*ب*ل جون به افتاد زد خیمه روم
  گرفت سرم باالی محکم دستامو که کنم تقال خواستم

  خیس با ریخت هام گونه روی سرخورد چشام از اشکام
  دید که اشکیمو چشای کرد نگاه بهم وریا ی گونه شدن

 :گفت بهم گرفته صدای غضب با
بایدبه بچه اون تو ندارم باهات نترس،کاری مرگته چه_وریا  پس بیاری دنیا رو
 سر ازت خطای اگه ندارم باهات کاری فعال
 !فهمیدی؟! بشه سقط بچه که میکنم کاری بزنه

 نمیشم آروم دید وقتی دادم تکون چندبار مثبت نشونه به سرمو
 ویر شــد تموم کارام اینکه از بعد بپوشــم لباســامو کرد کمکم شــد بلند روم از

  که شدم مطمئا وقتی بست چشاشو کشید دراز تخت
 ........بیرون رفتم اتاق از خوابیده

 بیاد دنیا به بیگناه ی بچه این نمیزارم کنم تمومش باید
 یمتصــم تحملکنه رو بودنش نامشــروع ننگ باید عمرش آخر تا بیاد دنیا اگه

  درمورد بیاد تا بزنم زنگ آروین به گرفتم



wWw.Roman4u.iR  112 

 

 نشد راضی اگه راه بهترین این بزنه حرف وریا با موضوع این
 .........کنم امتحان رو راه آخرین مجبورم
  بزنم زنگ آروین به بتونم تا بردارم رو وریا گوشی خواستم

 گذاشتم سرجاش رو گوشی سریع اتاق در شدن باز باصدای که
  ها پله از داشت گرفتمش نظر زیر چشمی زیر نشستم سرجام

 ........کارشد این از مانع صداش که شم بلند جام از خواستم میومد پایین
 !رستوران بریم شام شو حاضر_وریا
 !نمیام جایی....من_ویدا

 نمیتونم وال باشی حاضر برگشتم خوردی ه*گ توخیلی_وریا 
 !بمونه سالم دهنت تو دندونات که کنم تضمین

 سمت به همین برای ترسیدم بود صداش توی که ای جذبه از
 باشال لی شلوار آسمونی آبی مانتوی یه افتادم راه اتاق

 ......کردم  نگاه خودم به آینه توی بودم شده شیک کامال رنگ سفید
 بده شکستش نتونست چیزی هیچ که ویدای بودم من این
 !انداخته روز این به رو من هوسه دنبال فقط که مرد این االن اما

  کردم ساده آرایش یه کردم باز رو آرایشیم لوازم کشوی
 ختت روی که ای فترچهد که برم بیرون خواستم ریختم بیرون شال از رو موهام

 از کرد جلب رو توجهم بود
  18_20 مال که بود مشخص داشتم برش تخت روی
  کردم باز رو هاش صفحه از یکی الی بوده پیش سال
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 زمین روی از وقتی افتاد بیرون ازش عکس چندتا
شون شتم بر  نگارا شد زیاد قلبم تپش شدت کردم نگاه ها عکس از یکی به دا

   بشکافه رو سینم ی قفسه میخواست
 ..........عکس این نمیشد باورم میدیدم چی بیاد بیرون

 ............ولی!میکنه چیکار وریا دست عکس این
با دختری دوختم چشــم بود عکس توی که دختری به  های باچشــم زی

 محشر که رنگش صورتی درشت قهوی،لبای رنگی،موهای
 !بودم من.......دختر این بود
سی همچین وقت هیچ من....اما منه های بچگی عکس این شتم عک  شاید ندا

 من به همه این ممکنه چطور ولی......شده اشتباه
  نیست من مثل هم ندا باشه،حتی داشته شباهت
سموح که شد باعث وریا صدای  کتاب الی رو عکس سرعت به کنم جمع وا
 بود من منتظر کالفه وریا رفتم بیرون اتاق از گذاشتم

 افکارم توی هنوز من ولی شــد خارج عمارت از حرفی بدون دید رو من وقتی
  من به اینقدر که بوده کی عکس اون اخه بودم غرق

شته شباهت سم ازش رو سئوال این نمیتونم حتی! دا ش مطمئا چون بپر  یوح
 آروین از کرد کنترلش نمیشه دیگه ایندفعه میشه

  نیست خبری که هم
شتیمند گفتن برای حرفی بود عادی البته خوب نمیزدیم حرفی هیچکدوممون  ا

 حاضر حتی که داشت نفرت من از این
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ــن نفرتش همه این دلیل گفتن به ــد من به بتس ــین توقف با نمیش  بیرون هب ماش
 تزیین کوچیک های چراغ با دورتادورش که شــیک رســتوران یه دوختم چشــم

 بود شده
شین وریا سخره از شم پیاده تا کرد باز رو درما  مکرد سعی شدم خارج افکارم

  باشم خوش رو امشب
  بودن اونجا که پسرای های نگاه رستوران به شدنمون باوارد

 اوری فقط چوناگه کرد ایجاد دلم توی رو ترس واین شــد کشــیده من ســمت به
 حتمامیکشتم میشد ها نگاه این از یکی متوجه

 چشاش بدلورودم از که پسری دقیقا نشستیم هم روی روبه های صندلی روی
 اگه خدارشکر بود من روی روبه بود من دنبال
 .نمیفهمید وریا میکرد هم کاری

 اومدیم؟ وقتی از میکنی نگاه داری چی به_وریا
 ! هنکن کاری یا نزنه حرفی یوقت که پسرت به نگاهم که نبود حواسم اصال
 ندیده رو اینجا تاحاال!چقدرقشنگه که میکنم نگاه بیرون ی منظره به دارم_ویدا
   اینکه با بودم
 ............رفتم رو شهر های رستوران تمام
 هایخاطره  مرور برای جایی دارم دوسش من که جایه وتنها خاصه اینجا_وریا

  باشی؟ بلد جارو همه باید تو مگه منقدیمی،درض
یدا خه نبود این منظورم نه_و هارو تموم من آ کافه  ولی رفتم رســـتوران،

 ...........اینجارو
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سون اومد با صال شدم ساکت سمتمون به گار سخره های بحث از ا  که ای م
  درست مگو بگو دعوا برای وریا

 نیست مهربونی آدم نمیومد،میدونستم خوشم میکرد
ــگذرونی برای و من که ــتم اما....بیرون بیاره خوش ــب نمیخواس  خراب رو امش

 ......کنم
 شدم پسره همون چش تو چش که کردم بلند سرمو غذا رشاسف از بعد

 هشب خشم میگشت،با دردسر دنبال بدجور انگار میومد در اشکم داشت دیگه
شو شد بدتر ولی کردم نگاه شت ای برگه روی شمار  ریعس گرفت سمتم به نو

  گرفتم پایین سرمو
 بود شده مشکوکم رفتار متوجه وریا

 .........کارشدم این از مانع که کنه نگاه سرش پشت به خواست
  میدونم هرچند بپرسم سئوال یه میخواستم_ویدا

 .کنم تحمل باید شب که لگدهای مشت فقط میدی بهم که جوابی
   باشه چی سئوال تا میدونی خودتم خوبه هه_وریا
 .لگدهاست مشت همون جوابم بکنی فضولی بخوای من زندگی توی اگه

 بارهدر راحتی این به میتونســت چطور حمیشر بی همه این از بود متنفر ازش 
 من زدن کتک

شقش منکه میگفتم چی گرفت خندم خودم فکر از! بزنه حرف  شقع نبودم عا
 کرده فراموش کلی به اصال بود نیما فقط من

ــنیدن به چقدر زدم زنگ نیما به که رو روزی اون بودم ــداش ش  بودم محتاج ص
 گاه کیهت تنها شدنیما تکه تکه قلبم کردم احساس کرد صدا غم با اسممرو وقتی
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ما بود ها مدت از بعد من  ذهنم از هیچوقت نمیتونم رو کرد بهم که خیانتی ا
 ........نمیشه  کنم پاک
  رو سئوالت نترس میکنی؟ فکر چی به_وریا

 !نمیزنم کتکت بپرس
 ! میخوای؟ رو بچه تواین_ویدا
شم به شد تبدیل قبلش دیقه چند آروم نگاه ست خ  ارسونگ که بزنه حرفی خوا

ــفارش با ــکر خدارو دلم تو هااومد س ــیده االن اگه کردم ش  وریا حتما بود نرس
 .میزد کاری به دست

 بودیم شده خوردن غذا مشغول رستوران سکوت توی
شینش سمت به شد بلند جاش از وریا ستم رفت ما  ادامه خوردنم غذا به خوا
  شونم روی کسی دست که بدم

ست ش شتم ترس با ن سره  اون چش تو چش دوباره که برگ شتد دیگه شدم پ  ا
 ردهنک کار خاطر به باید همش نیومده من به شبخوشی یه انگار درمیومد اشکم

 بشم تنبیه
 زدن حرف به کرد شروع پسره شم بلند خواستم تا
شگله خانوم- شریف کجا خو س باش ما خدمت در شبم یه میبرن؟بیا ت  سپرن

 !نگذره بد بهت میدم قول
 . میشه دردسر برام ببندتون اینجا میاد شوهرم االن نشید مزاحم لطفا_ویدا

 .....کن ول شوهرتو عزیزم-
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شتر باش مطمئا من با بیا شب یه-  ونهردوم میدم،به حال بهت شوهرت اژ بی
 ناز دیگه بیا چیه تظرت میدم بهت بخوای پول هم هرچقدر میگذره خوش هم

 . نکن
ــتم ــت گرفت دس ــتم کردم مقاومت که ببره خودش همراه و من خواس  به نزاش

 گوشم توی خوابوند یکی محکم برگشت سمتم
ــت لحظه اون توی ــتم دوس ــینم داش  ینا اما کنم گریه میتونم تا زمین روی بش

 ...........نداشتم کارو این جرعت من که میخواست جرعت کارهم
 ریاو سمت به رو ترسم غم از پر چشمای خورد پسره صورت توی که مشتی با

 پسره زابدتر بالی خودش اما میکنه خالص پسره این ازشر و من گرفتم،درسته
 .میاره سرم رو

شت سرمیخورد صورت به که بود وریا پی در پی های م شک قطرات پ  هک من ا
 .میشد جاری

 نمیشدن موفق کنن دور اونجا از وریارو که میکردن تالش هرچی مردم
 رو من که دیدم وریا مردونه بزرگ دســتای توی رو دســتم اومدم خودم به تا

 .میبرد ماشین سمت به کشون کشون
 اما رفتگ دردم خیلی سرم با شیشه برخورد از داخل کرد پرتم کرد باز درماشین

  هم اخ حتی ترس از بودم شده الل
 اونقدر ردمیک رانندگی زیادی سرعت با بود گرفته گاز روی رو پاش نگفتم،وریا

 رو تامدس بودم بسته کنیم تصادف اینکه ترس از رو چشهام من که ناک وحشت
 .بودم گرفته صندلی طرف دو
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صبی صدای شام شد باعث وریا ع  مزقر صورتش کنم بدترباز ترس از رو چ
 .بود کرده  ورم گردنش رگ بود شده

 هااااان؟ میکردی پسره اون با غلطی چه داشتی ه*ز*ر*ه کثافت_وریا 
  نکردم کاری من_ویدا
 !نکردم خفت تا شو خفه_وریا

 میدی کشتنمون به داری برو تر آروم تروخدا
 باهم بزار پس میمیری تو که امشـــب بکنم کارو همین میخوام خوب جدی-

 .بمیریم
 ســمت به زور به کرد باز رو من ســمت در رســیدیم عمارت به مین پنج از بعد

 !خونه توی کرد پرتم بردم عمارت
 بمیری؟ چطوری داری دوست خوب_وریا

 .کنی انتخاب خودت میدم اجازه
ــکوتم وقتی ــت درآورد رو بندش رمک دید رو س  هک بیاره فرود بازوم روی خواس

 .زدم بلندی جیغ هراتفاقی از قبل
 نکردم کاری من....تروخدا.....میکنم خواهش_ویدا
 میزدی؟ س*ا*ل داشتی که ندیدمت کورم من کردی لطغ_وریا
باره زدن حرف فرصـــت بهم  جونم بی ظریف بدن روی رو ربندمک نداد رو دو

 لحظه هر میخرد بدنم روی هاش ضــربه زدم بلندی جیغ درد از که آورد فرود
سم ست میکرد روقطع نف  ستمد که بیاره فرود شکمم روی رو بعدی ضربه خوا
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 دونمنمی کنم جلوگیری کمربند ازبرخورد تا گذاشتم شکمم روی ضربدری رو
 شکم توی که ای بچه دادن نجات فکر به فقط لحظه اون توی چرا

 .بودم داشت وجود
 بود شکمم روی دستم اینکه با

 اتفاقی چهی اما بودم بعدی ضربه منتظر کرد، اثابت شکمم به کمربند ضربه اما
  نیوفتاد

 ........که گرفتم رو  نگاهش رد کردم نگاه وربا پریده رنگ ترسیده چهره به
شمم به گرفتم رو نگاهش رد ستی بود زمین روی افتادکه های خون به چ  ینب  د

 عسری وریا میدم جون دارم میکردم احساس شد ازخون پر  دستم  کشید  پاهام
شه یه رو کمربندش شت خیز سمتم به کرد پرت ای گو  ونمخ در غرق تن.بردا

 گرفت آغوش در رو
 بخوابی نباید باشه نبند چشاتو ویدا_وریا

 خواب این با نمیشـــد میومد خوابم خیلی اما کنم گوش حرفش به خواســتم
 .کرد مقابله

 ردم یه با وریا کردم باز رو چشمهام الی آروم میرسید گوشم به که های صدا با
 سفید لباس که

 باز چشای تا مرد بودن ایستاده سرم باالی بود تنش
ــی آرامش لبخند دید رو من ــادی از لبخندمملوع با زد بهم بخش  هب به: گفت ش

 شدی؟ بیدار بالخره
 ....................!داره ضرر برات استرس نگفتم مگه
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 دیده تانبیمارس توی بودکه دکتری همون شدم متوجه کردم دقت که بیشتر کمی
 .بودمش

 روی رو افتاددســتم برام که های اتفاق آوری بایاد  که بدم رو جوابش خواســتم
 .کردم نگاه دکتر به ترس با گذاشتم شکمم

  گفت ارومی صدای با چیه از ترسم شد متوجه که دکتر
 باشن نگرانش خوبه بچت حال سالمین دو هر نازیت ناز بچه دخترم،تو نترس

 ! نیوفتی پایین ها پله از دیگه که باشی مراقب بیشتر باید فقط
 فتهگ آورده من سر بالی چه نگفته دکتر به پس هه میگفت داشت چی ها پله از
 ..........افتادم ها پله از

ــک یه فقط اگه اینکه من از مراقبت تغذیه درمورد وریا با دکتر  وارد همب دیگه ش
ــه ــت از رو بچم بش ــحبت میدم  دس ــتن از بعد کرد ص ــخه یه نوش  داروازم نس

شس تخت روی کنارم دکتروریا رفتن با شد خارج خونه از کرد خداحافظی  تن
 شکمم روی رو دستاش

  کرد زمزمه کشید ای گرانه نوازش حالت به گذاشت
 نداری؟ که درد خوبه؟ حالت_وریا

 بعد ترف بیرون اتاق از بلندشد جاش از که دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو
ــینیپر یه با مین ده از ــمتم به غذا از س ــینم کرد کمکم اومد س ــقرو بش  از رپ قاش

ست کرد سوپ ساس کردم کج سرمو که بزاره دهنم توی خوا صبی کردم اح  ع
 .نیاوردم خودم روی به ولی شد

 نمیخوری؟ چرا چته؟_وریا
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 !میاد بدم سوپ از من_ویدا
 بود وجودش توی که سردی تمام با کرد بهم نگاهی

 له اهامپ دســت زیر دوباره که نمیخوای اگه بشــی تقویت تا بخوری باید:گفت
 ! بیوفتی روز این به بشی

ــروع کردم باز دهنم ترس از ــب رو موقعیت که خوردن به کردم ش  ات دیدم مناس
 پرسمب همینجا رو نشد ولی بپرسم ازش خواستم رستوران  توی که رو سئوالی

 .نمیزنه کتکم مطمئا القل
 م.......میگ_ویدا
 هوم؟_وریا
 میخوای؟ رو بچه این تو_ویدا
 .دش خارج اتاق از نزد هم حرفی حتی نداد نشون حرفم به نسبت واکنشی هیچ
ــئوال کلی تنهایی دنیا یه موندم من حاال ــخ بدون های س  نشرفت با وریا که پاس

 این هب نسبت اصالحسی بدونم داشتم دوست واقعا گذاشت پاسخ اوناروبدون
 ! نه یا داره خودشه خون از که بچه

 !عشقه یه یا میکنم عادت بچه این وجود به دارم خودم کردم احساس اما
صلم صمیم همین  برای  بود  رفته سر کامال حو  هوا کمی حیاط تو برم گرفتم  ت

 خودم به شدم بلند جام از بخورم
 بودم شده افسرده آدمای مثل هه کردم نگاه آینه توی
 میزد ســرش به جنون بودحتما من جای هرکاری افســردم که معلومه میگم چی
شتره تحملم من حداقل ولی  مدک توی قرمزاز رژ یه زدم صورتم به کرم کمی بی

ــتم رنگ زرد لباس یه ــلوار و برداش ــکی تنگ باش ــیدم مش  بهعطر هم یکم پوش
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تاق از زدم خودم  ونهخ یه توی کلش که اززندگی میگرفت خندم رفتم بیرون ا
  میشدهمین خالصه اتاق

   عاشقش همیشه که رو شعری میرفتم پایین ها ازپله
 .میکردم زمزمه رو بودم
 زدیم عاشــــق شدیم بارون اومــد آروم آروم

  رو شبنــــــم نشســــت نــــم نـــم اومد بیـــرون
 .....مــوهامون رو مــوهامون

  این خوندن از بعد همیشه
  منم میداد دست آرامش بهم آهنگ
 بودم زیبا خاص آرامش این عاشق
ساس جلوم رو سایه شیدم بلندی هین ترس از کردم اح ستی که ک  مکمر دور د
  برگشتم شد حلقه

 ودب چی رفت نفسم میدیدم که باچیزی که کنم نگاه دست اون صاحب به تا
 مرد.........این........من خدای

  تو من کوچولی فرشته_نیما
 هاااااان؟ میکنی چیکار اینجا
 نیما تتوی....تو.......نمیشه.......م.......ور......با_ویدا

 هااان میکنی چیکار اینجا تو خودتی واقعا من نیمای
 میکنم پیدات باشی هرجا دنیامی تموم گفتم_نیما
 میبینم خواب دارم باشی خودت نمیکنم باور_ویدا
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 هرجا گفتم میاد یادت زندگیم خودمم خودم_نیما
  گفتم راست میکنم پیدات من بکنی کاری هر باشی
 !دیره لعنتی دیره دیگه_ویدا

ــای  ــکیم چش ــش توی رو من دید که رو اش  کرد نوازش رو موهام جاداد آغوش
 فریادبزنم داشتم دوست

 ....کنارمه زندگیم عشقم االن که بگم دنیا ی همه به
 چیکارمیکنی؟ اینجا تو کجاست اینجا_نیما
تاد یادم تازه ما آغوش از همین برای هســتم موقعیتی چه تو االن من که اف  نی

شم بهش مظطربی باحال شدم خارج سیدم دوختم چ  نم وریابیاد اینکه از تر
 نه نبود درکار رحمی ایندفعه ببینه رو نیما
 اینجا از برو خدا ترو برو میکنم خواهش نیما_ویدا

ــدای ــگ پارس باص ــدم متوجه س ــه عمارت وارد داره وریا ش  یعنی این و میش
 هییییییین بود من عمر روز آخرین

 ......ویدا چته_نیما
 برو کن فرار_وریا

 میخواستم بردمش خودم دنبال روگرفتم نیما دست
 من دنکر کنترل در ســعی نیما رفتیم باال ها پله از بدم فراریش بوم پشـــت از

ــت ــد اما داش ــت از ترس نمیش ــقم،بچم دادن دس  رو آرامش ی اجازه بهم عش
 نمیبخشیدم خودمو من افتاد می اتفاقی اگه نمیداد

 ....کرد فرار میشد خداروشکر رسیدیم بوم پشت به
 نیما عشق از پر گرم دست از رو لرزونم سرد دستای



wWw.Roman4u.iR  124 

 

 ریاو اگه حتی باشه ما دیدار آخرین شاید دوختم چشم بهش عشق با کردم جدا
 ییعن واین میشــدم مادر داشــتم نبودم ابقســ ویدای دیگه  االن من نبود مانعی
 مامت خواهرم با کرده نیماازدواج بودم کرده فراموش نیما،هه بدون زندگی شروع

 اینجاتک من حاال زندگیم
  میمونه همراهم که کسی تنها تنهام
 رشده درحال شکمم توی که ایه بچه
  ها باتوام ویدا.........خوبه حالت میکنی چیکار_نیما

  بدم قورت دهنم آب با همراه رو بغضم کردم سعی
  عاشقانه که مردی از شدن جدا نمیشد بود سخت ولی

 نداشتم من که میخواست زیاد تحمل واقعا میپرستیدمش
  با بستم رو جونم بی سرد های چشم
 داغم های اشک هام چشم شدنم بسته
 گم سردر های چشم شد جاری سردم های گونه روی
 .میکرد نگاه بهم پرسشگرانه که بود نیما
 فقط برو میکنم خواهش اینجابمونم مجبورم من! بری باید_ویدا
 وت بدون خانوممی زندگیمی توتموم نمیرم جایی من میگی چی میفهمی_نیما
 ........کج

 ها هق هق این نردک قطع برای هم راهی شد بلند هقم هق خانومم گفت وقتی
 .نداشت وجود میزدم هایکه وزجه
  دستاشو زدم لبخندی بهش
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  زدن حرف به کردم شروع کردم نوازش گرفتم دستم توی
 خانومش من قراربود که من،کسی زندگی من عشق_ویدا

 خواهرمه شوهر االن کنیم بزرگ هامونو بچه بود باشم،قرار
 ســراغ مرد این شـــادکردن برای راهی ولی کردم احســـاس رو ناکش غم نگاه

  داشتمن من ولی کنه تکیه بهش تا داره نیاز گاه تکیه یه به آدم چقدر  نداشتم
  دادم رو فروریختن ی اجازه خودم به پس

 برای فقط نبود عشق سر از ندا با من ازدواج_نیما 
 لعنتی؟ تو فقط بود تو نجات

 هعاشق که گفت همه به خودش میشه مگه عشق اجبار،نه سر میشنیدم،از چی
 داره دوست اونو گفت نداست

 .......... داره االن اما عشق نه بودم بازیچه یه براش من
شتم عقب به زنی صدای با  چیز تاریکی اون توی.دوختم حیاط به نگاهمو برگ

شخص زیادی صمیم همین برای نبود م  نیما هب ببینم،نگاهی خودم برم گرفتم ت
 گذاشــتم هاش ب*ل روی رو م*ب*ل کردم شب*غ*لبار آخرین برای کردم

  م*د*ی*س*و*ب
 از فیلم یه مثل خاطرات تمام اول بار مثل کرد همراهیم بعد ولی شد شوکه اول

   گذشت چشمم جلوی
 فقط برگردم روزی یه میدم قول بهت نیما_ویدا
 ......برو اینجا از االن
ما بدون پس_نی مدم تو برای من تو توچی؟ جا او مدم این  تو فقط ببرم رو تو او

 ......اونوقت
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 !کن فراموشم من نه اونی به علقتم داری زن تو_ویدا
  نزدم دست ندا به حتی من_نیما
 ....چطورباهاش چی؟پس_ویدا
سی های تماس_نیما شنا شد گرفته باها که نا  ورددرم میکردن که تهدیدهای می

 ..........تو جون
 میشد گرد میزد که های حرف از لحظه هر چشام

 دا؟ن نه دارم عشقشو حکم براش من عاشقمه هنوز نیما یعنی بیشتر تعجبم
  تموم  کردم فک کردم ازدواج ندا با وقتی_نیما
 !نیست فهمیدم ها بعد اما پدرته طرف از ها تماس این

  رو من پدرت و داشت ازدواج برای شدی اصرار ندا-
 .نمیشد کنم کاری نمیتونستم بود گذاشته فشار تحت
 بچم؟ میکنی فک میزنی.....گول.......من داری_ویدا
 ناشناس های تماس میگم رو راستش دارم کن باور_نیما

 از نم کردن دوری هاشون بودخواسته تو از گرفتن فاصله موضوعشون فقط که
 ! نیست پدرت کار فهمیدم االن اما بود تو

  ذهنم توی بندیش نقش لحظه هر که سئوالی
 !باشیم دور ازهم نیما من میخواسته کی میشد تر رنگ پر 

 فکر از دســت بشــه پاره افکارم ریشــه کالف باعث وریا های قهقه صــدای
 .....بکشم
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 کاری متونست بالخره اما کرد مقاومت خیلی بره که کردم نگاه نیما به التماس با
 ماا بشه دور میداد نفرت بوی جاش همه که شده نفرین عمارت اون از که بکنم
 !میکنم عملی رو قولم حتما و پیشش برم زودی که دادم قول

 .افتادم راه پذیرایی سمت به کردم پاک هامو اشک
 کنار وریا میدیدم چی من خدای ایســتاد کار از قلبم دیدم که ای صــحنه با

شه که بود دختری ست پاهام لحظه هر بود شبیه من به کمی گفت می شدم س  ی
 اونوقت!منه شــکمه توی اون ی بچه اما ندارم ای عالقه وریا به من که درســته

نه بازی عشــق داره اون یا میک یای این از من چراســهم خدا ید بزرگت دن  با
 باشه؟ خیانت،تنهایی

 برگشت وریا سمت به زده شک من دیدن با دختره
 :گفت دختره به رو سردی خشن لحن با هم وریا
 نده آزار خودتو پرو   زیادی فقط خدمتکارمه این

 واقعا رفت هم  به اســاســی غره چشــم زد دلربای لبخند وریا حرف با دختره
شای پس بود سخت برام حد این در شدن تحقیر ستم بارونیمو چ  همه نای تا ب

ساس با نکنم تحمل رو ذلت شم شکمم زیر شدیدی درد اح  کردم باز هامو چ
 .هرلحظه دردش

ستای ساس با بردم پام الی زدمو یخ د ستمو پاهام بین مایعی اح  با ردمآو باال د
ـین آلودم خون دستای دیدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بهم دختره وریا توجه که کشیدم بلندی ه
 دید رو خونیم پاهای که بزنه حرفی خواست وریا شد جلب
 کرد احساس رو ترس صورتش توی میشد

 ......نداشتم ارزشی اون برای منکه چرا اما
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ــت گرفتش برق انگار لحظه یه ــرعت به داش  هدیگ اما اومد می باال ها پله از س
 اونقدر میرفت گیج داشت سرم دیر خیلـــی بود دیر

 ومدا خودم به وقتی.میشـد تر تار داشـت کم کم دیدم بود تار چیز همه که زیاد
 فریا کردم ســقوط ها پله از که رفتم عقب اونقدر میرم  عقب عقب دارم دیدم
ــت که وریا ــمم داش ــدامیکرد رو اس  بلندی جیغ دختره.میکرد آروم رو قلبم ص

 بی آغوش توی رو خونم در غرق تن وریا برســم آخر پله به اینکه از قبل کشــید
 .گرفت مهرش
ــار محکم رو تنم اونقدر ــاس که داد فش ــم له دارم کردم احس ــام میش  کند نفس

 ......بود
به....ت.....ال...ح_وریا یدا خو  ناو کن باز ده باتوم لعنتی کن باز چشـــاتو و

  هارو المصب
 .سوخت خودم حال به دلم

  بودم شده بدبخت چقدر که نیست معلوم
 .میکنه التماسم داره وریا که

سمم میزد فریاد همینطور وریا شو دختره  که میکرد صدا رو ا ست  یاور دور رو د
 اما شــد جاری هاش اشــک شــد دختره گوش توی  که ســیلی با کرد حلقه

  کشید درآغوشش رو سردم جسم بهش توجه وریابدون
 .شد خارج خونه از سرعت به

 امنفس کرد حرکت شد سوارماشین خوابوند ماشین عقب های صندلی روی منو
  بود افتاده شماره به
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 نگاه همب ترس با وریا که میزدم بلندی های جیغ ماشــین پایین،باالرفتن هر با
 .میکرد
 لمد تو موقعیت اون توی میتونســـت که چیزی تنها......اما نبودم خودم نگران
 بود بچم کنه ایجاد ترس

ــدای ــتیک های جیغ ص ــین الس ــد باعث ماش ــم ش ــته اختیار بیها چش  بس
 ...............بشه

************** 
 بشی؟ عاشق شده تاحاال

 2 همین کرد،برای اذیتم-عالقش به اعتراف برای یکم فقط شـــدم اره اوهوم-
  افتادیم دور هم از سال
 بکنه؟ بودنت عاشق به اعتراف اگه برمیگردی؟ االن

 نه-
 میشد اکو مغزم توی که نامفهومی های صدای
  نمیفهمیدم که های حرف میدادن آزارم خیلی
شنا برام خیلی میشنیدم که های صدا ولی!چی یعنی  اروه صدا این بود،انگار آ

 شنیدم جایی
 اونور برو پیشش برم میخوام کنار گمشو_وریا

 االن نیست تو از بهتر منم حال باش آروم وریا_آروین
  نیاورده بدست رو کاملش هوشیاری ببینیش نمیتونی

ــکوت توی جا همه لحظه چند برای ــاس رفت فرو س  انگار میکردم رست احس
ستم بود افتاده بدی اتفاق سی هیچ بدنم ببینم چیزی نمیتون ش ح  یه انگار تندا
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 به گاه به گاه که های صــدا فقط کردم تعجب حالم از خودم بودم گوشــت تیکه
 میفهموند بهم میرسید گوشم

 ....................زندم که
ست امروزبالخره شم تون ست  کنارم  آروین  تاره دیدم اما کنم باز رو هام چ  ادهای

ستش بفهمم میتونم  صداش از  اینو شه سرم روی رو د سه میک  رمس رو ای بو
 !میکنه که کاری از میده دست بهم خاصی مینشونه،لذت

 حتی ندارم حســی هیچ اما بدم بدم تکون رو پاهام دســت دارم دوســت خیلی
 کسی به در شدن باز صدای با نمیکنه هم درد بدنم

گاه داره قرار در میون که با میکنم ن یا ندش های گام ور  بهم رو خودش بل
 .... میکنه نوازش رو موهام میزاره سینش روی رو  سرم میرسونه

  میکنم چیکار اینجا من!کجاست اینجا نمیدونم اصال
 ست؟...کجاا.....ا....اینج_ویدا

  میکنه نگاه بهم نگرانی از مملوع های باچشم
 .......بیمارستانه_وریا
 میکنم؟ چیکار اینجا من_ویدا
 ................نمیاد یادت_وریا
 .ردک حرکت چشمم جلوی از فیلم مثل گذشته اتفاقات تمام ای لحظه برای
 وریا.....دختره....نیما......چیز همه افتاد یادم

 ودرآخربچم........خون........ها پله از سقوطم
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به التماس حالت با شــد اشــک از پر چشــام بچم آوری یاد با  کردم وریا رو
 .......گفتم
 بچم؟ هاااااان شد چی بچم وریا_ویدا
 امید قطع ازت دکترا! بودی کما توی ماه یک_وریا

 ...بدن نجات رو تو تونستن فقط مرده بچه کردن
 تنهای نستمیتو که کسی روتنها نابودیم دیدم شدم خورد قبل از بیشتر شکستم

 ولی بود بچم دارم دوسش عاشقانه بودم فهمیده تازه من کسیکه و کنه پر رو هام
ــه من کنم زندگی وجودش بدون نمیتونم میمیرم منم اون مرگ با........ االن  س

  لذت تونستم ماه
 نابود رو زندگیم که مردی های هوس خاطر به فقط ولی بچشــم رو بودن مادر
 میشدم خفه بغض از داشتم شدم بلند هقم هق دادم دست از رو بچم االن کرد
 .......ویدا میکنی گریه چرا....خوبه حالت ویدا_وریا
ست شو خفه_ویدا شغال فطرت پ شتی بچه لیاقت تو آ شتی روندا  االن هک ندا
 ......نیست دیگه اون
 بده؟ حالت میگی چی_وریا
 باشــم چطور میخوای کشــتی رو بچم خوبم که معلومه خوبه حالم اره_ویدا

 میگری؟ ازم رو چی انتقام داری
 .......چرا میگم بهت مرگت از قبل روز یه باش مطمئا خیلی زوده  هنوز_وریا

 "گذشته"
  فقط شو خفه باشه کن تمومش میکنم خواهش ویدا
  کنی چیکار میخوای هااان میشه چی نشم خفه_ویدا
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 .......بیاری باال خون فقط که دهنت تو میزنم جوری-
  میکنم نگات میشینم کردی فک..... که واقعا_ویدا

 !تیبیوف هم پام به شاید میکنیه گری فقط نیستی سکوت اهل میدونم نه-
 ...........فهمی پستی خیلی تو_ویدا

 بری توهم که نمیخوام کن تمومش لطفا ویدا_ندا
 چرا؟ بدونم میخوام قبلش اما برم میخوام دقیقا نه_ویدا

 !جوابتوگرفتی خوب مرگه حقشون ندارن لیاقت که آدمایی-
سوس واقعا_ویدا ضر چطوری که میخورم اف  به رو شدعمر،جونی،زیبایش حا
 بریزه تو مثل مردی پای

 ایتوماشــین خیابونا تو روبتونی زدی که های حرف تمام جواب نمیکنی فک-
 .........کنی پیدا پسرا
  میخوره بهم ازت حالم آشغالی خیلی_ویدا

 اههههه کن بس_ندا
شتم که سرعتی تموم با  توش که آدمایی اون از حالم کردم فرار جهنم اون از دا

  سختی تمام با عمر یه میخورد بهم میکردن زندگی
ست اما نزنن هارو تهمت این ما با که ساخت زندگی های  مردی ببینه که کجا

شقش عمر یه که  دنیابهم این از داره حالم میکنه خورد مارو داره بودچطوری عا
 ...........میخوره



 133 طانیش یملود

شین اون ترمز با من جیغ صدای شد پدیدار شب تاریکه توی نوری  یلعنت ما
 تباه رو ایندم که تاریکی برد فرو تاریکی اعماق رو من شـــد قاطی باهم همه
 ......کرد

 کن چشاتوباز لعنتـــــــی باتوم....بیدارشو......بیدارشو-
 داشتم کردم باز هامو چشم صورتم توی شدیدی درد با
شده هام نفس صدای.........میکردم سکته ترس از  به شدت به قلبم بود بلند

 داشت میکوبید سینم ی قفسه
سه شکافت رو سینم قف شونیم از می  لندب سرمو.........میریخت  سرد عرق پی
 رو چی نمیدونم کردم نگاه بود وریاترسیده به کردم
 گفت ای ترسیده حالت با که دید صورتم توی

یدا- به حالت و  باتو مگه........پریده رنگت چرا دیدی بد خواب.........خو
  بزن حرف نیستم

ــختی به فقط ــتم س  ادارمو وریا حرف این زدن از بد بده خیلی حالم بگم تونس
 .رفت بیرون اتاق از هم خودش بکشم دراز کرد
 ودشخ سریع دید رو من صورت تا دکتر شد اتاق وارد دکتر با دقیقه چند از بعد
 گرفت رو نبضم رسوند بهم رو
 هب قادر خرابم حال اون با من که زد وریا به های حرف کرد تزریق بهم آمپول یه

شت بدنم تموم نبودم شنیدن ساس میلرزید دا  گاران میکردم شدیدی گرما اح
  بودم افتاده آتیش ی کوره توی
 ........مرخصی گفت دکتر_وریا
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 المح این دیدن با چطور دکتر میشه مگه مرخصم شد تا شیش چشام تعجب از
 کرده امضا رو ترخیصم برگه

 به چی که نیســت میلرزیدمعلوم بدنم هنوز بشــم بلند کرد کمکم ســمتم اومد
 بکنه مرخصم تا گفته دکتر

 .شدیم خارج بیمارستان از باهم کنم تنم رو لباسام تونستم کمکش با
 من وریا،بدبختیای سنگ قلب بود عادی چیز همه
 بخوره رقم چطوری قراره نبود مشخص که ی آینده

ــرجاش که چیزی تنها اما ــت س ــی منه ی بچه نیس  رحمی بی با پدرش که کس
 .........کنه نابودش تونست
 میخورد صــورتم به پنجره از که ســوزی میچکید هام گونه روی اشــکم قطرات
 ...میسوزوند رو صورتم

 نداشــتم،ســخته شــود من انگار اما میشــد من های ها،زجه اشــک متوجه وریا
 . بدی پس رو نکرده گناهی تاوان اینکه

 میاری؟ کجا از رو اشک همه این کردی گریه بسکی کورشدی_
شین از دادم تکون نمیدونم معنای به سری  سمت به وریا همراه شدم پیاده ما

 .....کردیم حرکت عمارت
 تمام آوری یاد با افتاد جون دختر چندتا به چشــمم شــدیم عمارت وارد وقتی

  هه گرفت درد شدت به سرم کردم روزاحساس اون خاطرات
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شتباه فکر این واقعا  سمتمون هب دخترا هام بدبختی تمام به دادن پایان فکر بود ا
شون تمام سردی با وریا کردن سالم اومدن ستم داد رو جواب  راهی گرفت رو د

 .کرد باهاشون رو برخورد این چرا پس داشت تعجب جای شدیم،برام اتاق
 شــدم مجبور اینجا توروآوردم چون خدمتکارهامن دیدی پایین که دخترهای_

 دیگم عمارت بفرستمشون
 .......برگشتن دوباره چرا پس-
  نباید مدت یه گفت دکتر کنن کمک بهت اینکه برای_

 ........!میکنن کمک بهت داشتی کاری هر خدمتکارا بشه وارد فشاری بهت
ست شتم دو شن اینجا خدمتکارا ندا شیگری خوی دوباره دیریازود چون با  وح

 میشد بیدار وریا
  همه این هه خوردبشم همه جلوی نمیخواستم

 .....نداشتمم غرور فکر به هنوز اومده سرم بال
 افکار با داشــتم مدت این توی من گذشــته ســاعت یک دیدم اومد که خودم به

 بلند جام از در شـــدن باز با همزمان که خورد در به ای دقه میجنگیدم خودم
 شدم

  دید رو من وقتی شد نمایان آروین نگران ی چهره که
 .بود  خوبی حس چقدر کرد مب*غ*ل اومد سمتم به سرعت به

  فکر هان میکنی اینکارو خودت با چرا ویدا_آروین
 بلق از بدتر وریا....اشــتد حالت به فرقی چه بود زنده بچت االن اگه میکنی

 ......نکن گریه دیگه نیست زنده که بهتر همون پس میشد هم
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ستم نمیکردم گریه منکه ولی گریه کردم تعجب زد که حرفی از  رو جوابش خوا
 متوجه خودم چطور پس جاخوردم شــدم مواجه آلودم بغض صــدای با که بدم

 ..........نشدم کردنم گریه
 .کرد پاک رو صورتم روی های اشک کشید بیرون آغوشش از منو اروین
 .............. ی داری رو شنیدنش طاقت نمیدونم دارم بد خبر یه ویدا_آروین

 موند کاره نیمه آروین حرف اتاق به وریا شدن وارد با
 ؟.....میکردی چیکار اینجا-

 .....وضعه چه در ببینم بزنم سر ویدا به بودم اومده_آروین
یا گاه آروین به جانب به حق بود برخورده بهش انگار که ور  آروین که کرد ن

ست از شدن خالص برای بیچاره  ونهدی یه با رو من رفت بیرون اتاق از آروین د
 گذاشت تنها
 اونقدر میداشــتم بر عقب به قدم یه من میومد ســمتم به که قدمی هر با وریا

ستاش خوردم بر دیوار به که شد نزدیک شت صورتم کنار رو د  با ور تنش گذا
 ردنک نگاه برای بودم مجبور همین برای بود تر بلند من از قدش کرد مماس تنم
  رو سرم صورتش تو

 .بگیرم باال
 ینا حیف اما بودن آبی آسمون مثل که چشای شدم خیره آبیش های چشم توی

 ........ نبود وریا مثل فردی الیق میزد موج توش پاکی که چشمای
 ؟......داشت چیکارت-
 چیزه......میخواست.....فقط......فقط هیچی_
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 گفتن برای خرفی اصال بگم چی باید نمیدونستم
 کشید لبم روی آورد باال شصتشو بزنم بخوام که نداشتم

 هوم؟......چیه من به دروغ سزای که میدونی-
 یوقت خوند چشام از رو التماس میشد کردم نگاه بهش ترس از مملوع باچشای

 رفت آینه سمت به کشید کنار کرد حس توصورتم رو ترس رنگ
 .......من به بعد انداخت نگاهی خودش به
 ؟...رفته مادرم به صورتم که میدونستی-

ید ازم رو ســئوال این جوری ظه یه که پرســ  رو مادرش کردم احســـاس لح
 .میشناسم

 .....ندیدم که رو مادرت بدونم کجا از من_
 برگشت سمتم به نفرت با نشست لباش روی پوزخندی

 مادرمه چشمای همرنگ.......چشمام ومخصوصا:گفت
 اب انداختم زیر رو ســرم همین برای بگم چی باید لحظه اون تو نمیدونســتم

  که شدم مشغول ناخونام
 ؟.......رفتی کی به تو خوب: گفت

 ........مادرمم های جوانی شبیه خیلی میگن همه رفتم مادرم به من-
 ســما آوردن با انگار شــد غصــه به تبدیل میزد موج کینه نفرت توش که نگاهی

   بود شده ناراحت خیلی مادر
 .......!بودن تر عزیز برات کدومشون-
 ؟......چـــــی_
 بودن تر عزیز برات کدومشون مادرت پدر از میگم-
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 ......بشم مند بهره پدرانش محبت از بتونم تا نبودم پدرم پیش زیاد من_
 ؟...داشت دوست میکرد محبت بهت بودی پیشش اگه میکنی فک-
 رهامون پیش ها سال همین برای بود متنفر من از میاد یادم که زمانی از اون نه_

 .کرد زندگی خارج رفت کرد
 اصال رفت بیرون اتاق از افکارش در غرق داد تکون کردن تایید نشونه به سری

  های سئوال دلیل نمیتونستم
 گشتمبر گذشته به بستم رو چشام کردم پرت تخت روی خودمو بفهمم رو وریا

سمون بابا که کودکیم زمان به شت دو  اومد نمی یادم زیادی های خاطره اما دا
 .......نبودن واضح زیاد که بود درذهنم نامفهمومی خاطرات تصاویر فقط

 .بود زنده مادرم که بیارم خاطر به رو باری آخرین کردم سعی
 بودیم رفته مادرم ندا با بود بارونی روز اون میاد یادم

 .بود نیومده خونه بودکه هفته چند کاری مسافرت برای پدرمم شهربازی
ــد مادرم به تلفنی وقتی میاد یادم خوب  که ام های گریه به توجه بدون مادرم ش

  فتمیگر شدت لحظه هر بارون افتاد راه خونه سمت به بمونیم میکردیم تقال
 نیس یادم خوب هنوز رسیدیم خونه به مین چند بعداز

 اباب مشــترک اتاق ســمت به اتاقمون ســمت برد رو ما مادرم افتاد اتفاقی چه که
شد شنیده وجیغ دعوا صدای رفت وخودش  همه اون میون که چیزی تنها و می

ــتی میاورد زبون به رو اسمی که بود مادرم یادمه،صدای حرف ـــ ـــ ـــ  تموم گیـ
بال زندگیم ما کیه بفهمم تا گشــتم شــخص این دن  نای فهمیدن برای راهی ا
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 عصــبانی شــدت به پدرم آوردم می رو زن این اســم وقت هر نبود موضــوع
 .....میشد

شته ـــی نمیداد ذهنم به رو آرامش اجازه میزد چنگ دامنم به همینطور گذ  گیتـ
ــمی ــاس که اس ــده تکرار زندگیم تمام میکردم احس  زمان از چیزی چرا ولی ش
 _نا صداهای تصاویر فقط نیست یادم کودکیم

  میشد مرور درخاطراتم گذشته از مفهومی
 تاریکی تارهای نمیومد یادم زیادی چیز اما
 اجازه و میپوشوند رو تصاویر تمام که

شته دیدن شدیدی سرم نمیداد من به رو گذ  به ردممیک سعی وقتی میگرفتم درد
 . برگردم گذشته
  کشوند پنجره سمت به رو من وریا،آروین صدای
ست بهم کنجکاوی حس دوباره  کردم سرم رنگ آبی شال یه همین برای داد د

 یکی که رفتم بیرون اتاق از
  خانوم.....خانوم:زد صدام خدمتکارها از
  داره چیکارم ببینم تا برگشتم سمتش به
 ؟......داشتی کاری-

 عالقه نیما به خیلی:کرد زمزمه آورد گوشـم کنار سـرشـو رسـوند بهم خودشـو
 !ونبیر بکشی ما زندگی از پاتو بهتره نمیکنی فک وریا به منم خوب داری

 بیرون وریا اون زندگی از پام من گفت چی آوردم می در شاخ تعجب از داشتم
 لرزون صدای با بکشم
 .......گفتی چی:گفتم
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شید:گفت انداخت زیر سرشو صد من ببخ شتم بدی ق  من هب خانوم یه ولی ندا
 یا میکشی بیرون پاتو یا بگم بهتون گفت بزنم بهتون هارو حرف این تموم گفت
 ........کنی مرگ آرزوی میکنی کاری

 به خدمتکار شــد باعث وریا صــدای بگم چیزی و کنم باز دهن خواســتم تا
 بشه دور اونجا از سرعت

 در که داغی حس با نمیخوردم تکونی بودم ایســتاده جام ســر هنوز من ولی
ساس گردنم ستم کردم اح شت به خوا سای که برگردم سرم پ  لقهح دورم وریا د

 میگفتی؟ چی خدمتکارم به داشتی:گفت چسبوندو روبهم خودش شد
 ......... بگم بهش حتما داشتم کاری اگه گفت فقط نمیگفتم چیزی:  گفتم 

 .میکشت رو جفتمون وال گفتم دروغ نفهمید خداروشکر
 .....داده ترتیب مهمونی آروین امشب:گفت برگردوند خودش سمت به رو من

 بازم خوردم کتک ازش همه اون رفتم که مهمونی آخرین میومد در داشت کفرم
 ...مهمونی ببره رو من میخواست

 شد ناراحتیم متوجه که کشیدم توهم رو هام اخم
ست لبش روی پوزخندی ش شتم دیگه ن ست از دا شد دیونه کارهاش این د  ممی

 بکشم راهمو خواستم
 کرد کوبم میخ زمین به وریا صدای که برم

 ......بری باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم-
 ... باشی نزده که مونده هم حرفی هنوز مگه-

 :کشیدگفت فرمش خوش موهای توی دستی
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 .... میای همراهم توهم باشم گفته نمیاد یادم
 ودمخ پوست تو خوشحالی از دادن بهم دنیارو کل کردم احساس لحظه یه برای

 . خوشکید لبم روی لبخند زد حرفیکه با که نمیگنجیدم
 .....باشن مراقبت تا میزارم رو بادیگارهام امشب ولی عروسک

 ؟.....کنم فرار میخوام مگه چرا:گفتم
سک شتباه عرو شی خودتم که تو نکن ا  برای هاروبادیگار کنی فرار نمیتونی بک

 .....بزنه سر تو به درغیابم نزنه فکرش به کسی یوقت که میزارم این
 امکان نه......دیده رو نیمامن فهمیده یعنی شــد تا شــیش چشــام تعجب از

 من هم روز همون حتما نبودم زنده من االن بود چیزی همچین اگه.......نداره
 دیگه کس مگه...بود چی حرف این از منظورش پس رو نیما هم میکشــت رو
 .........بیاد اینجا به من دیدن برای بخواد که هست هم ای

 به یزارینم بیرون پاتو میمونی اتاق تو نیســتم که وقتی تا باشــه یادت خوب-
ها گارد تاق از نزارن که گفتم هم بادی  خودتم بهتره خوب ولی بشــی خارج ا

 .......نکنی خطا پا از دست که بدونی
ستم حرف این زدن از بعد  ختت روی کرد پرتم بردم اتاق سمت به گرفت رو د
باره رو من رفت بســت رو اتاق در  گهدی گذاشــت تنها لعنتی خرابه این تو دو

شتم واقعا سته دا شدم خ شدم گرم سر حداقل بود زنده بچم االن اگه می  لیو می
تادم یاد ای لحظه برای........االن یااف  به رو اون کلی به که بود ماه چهار مان

شی  که بود این راه بهترین اما بود شده تنگ براش خیلی دلم بودم سپرده فرامو
 کشــیدم دراز تخت روی من وهم بهتربود اون برای هم نکنم فکر بهش دیگه

  خواب به هام چشم شدن گرم با بستم رو چشمام
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 ..........رفتم فرو عمیقی
ستن صدای با  ستن با که شدم بیدار خواب از چیزی شک شه شک  پنجره ی شی

  کشیدم بنفشی جیغ
 متس به گرفت رو دستم اومد سمتم به ها بادیگارد از یکی شد باز اتاق در که

  کشوندم حیاط
ـــت دســتم نده درد از داش ـــد ک  عجز با زدم چنگی مرد بازوی به که میش

 .......میشه کنده داره دستم کن خداولم ترو میکنی چیکار:نالیدم
 برو اینجا از زودی کنی فرار باید:گفت  کرد نگاهی بهم

  رفت عمارت سمت به کرد رها رو دستم وبعد
 تمنمیدونس ترس از بود کرده سست رو پاهام دست ها شیشه شکستن صدای

  کنم چیکار باید
ــرعت به ــدم خارج عمارت از س ــدای که ش ــی ص ــد باعث کس ــر ش  جام س

 ..........تو نجات برای اومدم من میترسی چی از نکن فرار:بایستم
ستم  جیغ شد باعث گلوله شلیک صدای که ببینمش تا برگردم سمتش به خوا

 ......بشینم زمین روی بزنم بلندی
ــره:زد فریاد بلند مرد که ــته کاری اون با نگفتم مگه احمق ی پس ــ نداش  ینباش

 ....اونور گمشین آشغال کثافتای
 تمداش دیگه انداخت می تنم به رعشه میرسید گوشم به که مرد های قدم صدای

 اوردم می کم نفس
 .بزنه بیرون ازش تا میشکافت رو سینم ی قفسه داشت قلبم
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سیدن از قبل صال دویدم سرعتم تمام با شدم بلند زمین روی از مرد ر  جهمتو ا
شینی شت که ما ستم فقط نبودم اومد می سمتم به دا  ستد از فرارکنم میخوا

ستم که مردی شناخت کجا از رو من نمیدون ست آخر ی لحظه توی فقط می  متون
 هب که ای ضربه وبا بشنوم رو ماشین های چرخ دلخراش باصدای رو مرد فریاد
 ســمتم به شــد پیاده ماشــین از وریا که دیدم و افتادم زمین روی اصــابت ســرم
 ...اومد

***************** 
 ........ویدا-
 ؟.......هوم_
 !شدی ادب بی خیلی چی یعنی هوم ادب بی-
 ........دیگه منه حال کردوصف اثر من در همنشین کمال میگن که شنیدی_
 ! درآوردن که هم زبون کوچولو خانوم انگار نه-
 عشقم داشتم زبون بخوای رو راستش اوممم_

 ....زبونم نیش از نترسی که نمیکردم رو منتها
 ای؟ دیونه خیلی میدونستی دختر-
ستی تو فقط نه_ شق همین برای میدونم که معلومه...!میدون سته دو عا  ی دلخ

 !هستی من مثل پرنسسی
ــیم هم برای فردا قراره خوب- ــی چه بش ــت داری حس ــت دارم دوس  درو حس

 ......بدونم
 محزه خریت تو با ازدواج که میدونم چون بدی احساس_
 دیگه؟ محزه خریت من با ازدواج پس اینطور که به به-
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 ........من رویایی مرد اره_
گه یکی با برو فردا پس اوک- یام من کن ازدواج دی نه زن با نم  ازدواج دیو

 .......کنم
 خدافظ رفتم من باشه دیگه نمیشی پشیمون_
 ...کردم شوخی بابا.......باتوام ویدا هووووی میری کجا-

شات که باز شک من خاطر به نگفتم مگه!بارونیه چ  یگردمبرم من!لعنتی نریز ا
 ......برمیگردم میدم قول

 با رگبز اتاق یه کردم نگاه  اطرافم به شــدم بیدار خواب از کشــیدم بلندی جیغ
 یادم اصــال داشـــت زیبای خاص ی جلوه بودکه بنفش ســفید دکوراســیون

ستم میکنم چیکار اینجا نمیومدمن شم بلند خوا ستای که ب  سینم یرو نفر یه د
 کشیدم بلندی هـیـن ترس از نشست

 میترسی؟ چرا چته هیسسس: گفت وریا که
 :گفتم کردم نگاه بهش خوابم خمار چشمای با

 ...!اینجا باشیم اومده نمیاد یادم من کجاست اینجا. خوب ترسیدم
 .......!آوردمت نیومدی خودت بودی توبیهوش-
 ...چرا بودم بیهوش کردم تعجب زد که حرفی از

ظه برای مه ای لح مد یادم چیز ه مت به ترس با او یا ســ  برگشــتم ور
 ....کی...مرد....اون:گفتم

 ......!بود
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یدونم دقیق خودمم- ما بود کی نم خت رو تو ا نا ید تو میشــ  کی بگی بهم با
 .....!بود

 !بودمش ندیده حاال تا بخدا نمیدونم...من:گفتم استرس با
 زیر از رو چیزی میخواســت انگار دوخت چشــم بهم کرد ریز چشــاشــو وریا

  چیزی واقعا من ولی بکشه بیرون زبونم
 ...مثل بود آشنا خیلی برام صداش.....ولی نمیدونستم

شه که بود مردی شنیدم رو صداش ها خواب در همی  فکر که چقدر هر ولی می
 کجا که نمیومد یادم تنها نه میکردم

 .........میگرفت درد شدت به هم سرم بلکه بودمش دیده 
 ؟.....میکنی فکر چی به داری-

 !گشنمه خیلی:گفتم همین برای بگم بهش چیزی نمیخواستم
ــد بلند تخت روی از کرد نگاه بهم کمی ــیش با ش ــی با گوش  رفتگ تماس کس
  نشدم متوجه من همین برای میزد حرف آروم
 اومد شد تموم تماسش وقتی میزنه حرف چی درمورد داره

 ....!میاد بدت من از چرا: گفت کشید دراز من کنار تخت روی
جب حرفش از ـــدای با کردم تع گه: گفتم یمآرو ص هت کســی ا جاوز ب  ت

 هک نگاهی با نمیشـــدی؟ متنفر ازش میداد میکرد،شــکنجت میکرد،زندانیت
 نمیدم اما میزد موج توش حسرت

 جاوزت بهت دیگه داری دوست:گفت چیه نگاهش حسرت این دلیل یدونستمم
 گفتم خوشحالی با نبود خودم دست نکنم؟
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ست که معلومه اره: ست لباش روی لبخند بیاد بدش که کیه دارم دو ش  این هک ن
 بهم رو بدی و شوم قااتف از خبر لبخند
 خوشحالی،ناراحتی موندم من رفت بیرون اتاق از شد بلند تخت روی از. میداد

  احساس باید رو کدومش نمیدونستم که
شته دقیقه چند هنوز کنم  ادیش که ی باچهره وریا شد باز اتاق در که بود نگذ

  یه:گفت اومد سمت به میزد موج توش
 ....دیدنش از کنم فکر داریم مهمون بپوش مناسب لباس

 ســمتم به کمددرآورد از رنگ ســفید لباس دســت یه خودش بشــی خوشــحال
 هوتشش از پر نگاه نبود ای دیگه ی اماچاره بودم معذب جلوش بپوشم تا گرفت

 بپوشم هارو لباس نگاهش به توجه بدون کردم سعی ولی کردم حس رو
  اومد سمتم به آروم! بریم پوشیدم:گفتم شدم حاضر وقتی
 افتاده گود چشات پای خیلی برس خودت به هم کمی:گفت

 نشــوند صــندلی روی رو من گرفت رو دســتم کردم تعجب زد که حرفی از
  تعجب از شد کردنم آرایش مشغول خودش
 هباشــ بلد رو کردن آرایش وریا نمیشــد باورم بود شــده نلبکی ی اندازه چشــام

 نکهای با بودم شــده محشــر کردم نگاه آینه توی خودم به شــد تموم کارش وقتی
 فهطر یه رو  موهام از کنی وریا میومد بهم العاده فوق ولی داشتم ملیحی آرایش

ستم ریخت ستای توی رو د  به افتاد راه حیاط سمت به گرفت مردونش قوی د
ــن کوچیکی های چراغ حیاط به ورودومون محض ــد روش  از جارو همه که ش
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 ولی هچی میکنه کارهای این از منظور نمیدونســتم بود کشــیده بیرون تاریکی
 مردی که بودم خوشحال کمی

 ... میگم تبریک بهتون:گفت اومد سمتمون به لبخند با
صه شخ شه که امیدوارم دارین عالقه هم به چقدر که م شب مثل همی  شاد ام
 ............. باشین خوشحال

 هم از رو هام لب بود چی منظورش بودم کرده تعجب میزد که های حرف از
  بزنم حرفی تا کردم باز
ستام وریا که شرد رو د  زرگب صندلی دوتا سمت وریابه که گفتم آخی درد از ف
 رفت بود حیاط وسط که

 گوشم دم آروم نشست کنارم هم خودش نشوند ها صندلی از یکی روی رو من
  نداری دوست که نگفتی مگه:گفت
هت جاوز ب گه میخوام منم خوب....داری نفرت ازم همین برای....کنم ت  دی
 ...زن تو من بعد به امشب از....نکنم تجاوز
 ....وقانونیه شرعی چیز همه و میشیم محسوب شوهر
 مباور کنه ازدواج من با میخواد یعنی گفت چی موند باز تعجب شدت از دهنم

  من که درسته نمیشه
 زا نمیتونم شــرایطی هیچ تحت بکنه ازدواج باهام اگه ولی میخواســتم خودم

 .بزارم نباید لعنتی بشم خالص دستش
 چه اما مینداخت یادگذشــته رو من آهنگ این میشـــد پخش مالیمی آهنگ
 اصال که ای گذشته
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 یه قطف ایگه اه.....بیارم خاطر به رو بچگیم  نمیتونم چطور بود چی نمیاد یادم
ستم حتما میومد یادم ات خاطر از ذره  بر چرا نمیدونم.مردکیه اون بفهمم میتون

 ور هقوط وجودم توی خوبی حس یه دلم ته بازداشتم  که اضطرابی تمام خالف
 . بود

 ......باز میکنی فکر چی به داری:
شغول افکارم توی اونقدر صال بودم م سم ا  کونت با بدم رو جوابش که نبود حوا

 ........ شد پاره افکارم ی ریشه شد وارد بهم که شدیدی
 ...کری مگه میزنم حرف باهات دارم خوبه-

 یریتاث دید وقتی.بودم نکرده درک رو موقعیتم هنوز کردم نگاه بهش ســردرگم
 .شد بیخیال نداره
 .اومدم بیرون حالت اون از بعد لحظه چند منم

 ...چرا-
شتم  شی؟پسنمی الل بزنی حرف آدم مثل نمیکنی فک:گفت کرد نگاه بهم برگ
 ! بزن حرف درست
 هم رو حرفم ی ادامه ندادم محلش اصــال همین برای بود برخورده بهم خیلی

 میومد بدم ازش نزدم
 .زد لبخندی من ناراحتی از بود شده خوشحال خیلی انگار که اونم

 دوســتاش و وریا همکارهای از هم تمومشــون بودن مراســم توی زیادی آدمای
 .نداشت دوستی اصال وریا.گفت نمیشد هم دوست البته بودن
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 ونملرز سرد دستای وریا بود ووریا من ی رابطه شدن رسمی وقت رسید وقتش
ــتای توی رو ــرد گرفت رحمش بی مردونه دس ــمت به فش ــر س  رفتم دار محض

 .بود مسنی آدم که دار محضر
 کرد امضــا وریا.امضــاکنیم تا گذاشــت جلومون رو دفتر زد لبخندی بهمون

  .برداشتم رو خودکار ناچار به کنم امضا هم تامن. داد من دست به رو خودکار
ستام شت شدیدی لرزش د شتم برگه روی رو خودکار دا  ویت رو کینه برق گذا

شمای ساس چ  بودم کرده تموم کاررو دیگه من. بود شده دیر اما کردم وریااح
 .شد ولی میشد نباید که کاری

 توی از وریا.گفت تبریک بهمون و زد لبخندی دار محضــر من امضــای از بعد
 وقتی.لوج  بیار رو دستت:گرفت سمتم به آورد بیرون رو ی جعبه کتکش جیب

  دستش توی رو دستم نمیخورم تکون دید
شرد محکم گرفت شام درد از ف شتم هم روی رو چ  سری:کرد زمزمه آروم گذا

 نمیکنی اطاعت حرفم از آخره
ــرم ترس از ــمم.بازکرد رو جعبه در که دادم تکون رو س  ای نقره ی حلقه به چش

 .افتاد
ــر واقعا بود زیبایی خیلی ی حلقه ــده جلب بهش توجهم بود محش  ریاو بود ش

  فهمید رو موضوع این که
ندی قدر منم.زد بهم پوزخ یارم خودم روی به که بودم پرو اون قه ن  توی رو حل

 .کرد انگشتم
 بود گرفته خندم شد بلند ها جیغ دست صدای

 اینکه با داشتم دوست رو امشب واقعا چرا نمیدونم
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 .دارم خوبی حس ولی نداریم هم به نسبت حسی هیچ ما
   بودیم مونده وریا من فقط شدن عمارت داخل ها مهمون تموم
گاه یا خرد گره هم توی هامون ن  نکن فکر:گفت انگیزی تمســخر لحن با ور
  عاشق انگار که کنم رفتار طوری باید دارم عالقه بهت

 عالقه......نه.....بزار باجبار حســاب به تو افتاد که اتفاقی هر پس دیگریم هم
 فهمیدی؟

 .دادم تکون رو سرم
 .بریم خوب-
 بعد کنم فکر. بود سخت خیلی رفتن راه ای شیشه بلند پاشنه های کفش اون با
 ..... بزنه تاول پاهام مراسم از

ست توی همه شدیم عمارت وارد باهم شغول پی صیدن م  لحظه برای بودن رق
 یاور که بشــینم صــندلی روی خواســتم. برقصــم وریا با که کردم هوس منم ای

 .شد کار این از مانع
 پیست هب ما شدن وارد با برد رقص پیست به رو من که کردم نگاه بهش گیجی با

 . شد خاموش ها چراغ
 گفت آورد گوشم کنار رو سرش وریا

ــنگ ــب نکنی همراهی اگه میکنی همراهی قش ــدیم تنها که امش  رو تاوانش ش
 .میدی پس باش مطمئا

ــیدن مشــغول آهنگ ریتم با گذاشــتم شــونش روی رو دســتم ترس از  رقص
 .......شدیم
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 !ویدا-
 سح م*ا*ب*ل روی رو داغی که بگه میخواد چی ببینم که گرفتم باال رو سـرم
 .شد چهارتا چشام تعجب از کردم
شه وریا این که نمیکردم باور سه رو من داره که با سته میبو ستن اولش بار در  ی

 .نکردم تقال پس بود شیرینی خوب حس جمعیت این جلوی االن اما
شکلی االن نظرم از خوب شت وجود م  هر از پس بودیم شوهر و زن چون ندا

 .بود تر محرم بهم محرمی
 یه شدم خوشحال.نیست هوس  روی از اش بوسه کردم احساس لحظه یه برای

 دارم دوسش من ولی میشه تموم زودی آرامش این هرچند بود  خواصی آرامش
 .رو ناب حس این

ــدای گذره درحال زمان نفهمیدیم که بودیم خودمون حال تو اونقدر ــت ص  دس
 شهب  تموم نداشتم دوست. کشید بیرون داشتیم که هوای حال از رو ما ها جیغ
 ...شده مرگم چه نمیدونستم اصال. شد ولی
 ردهک ازدواج باهام اینکه خاطر به حتما شدم اینطوری وریا به نسبت امشب چرا
 ...... شدم گیر جو

سه نوبته حاال خوب:گفت وریا ست بگیریم عکس بریم بیا عک  هم ستد تو د
 رفتیم عکاس سمت به

 بگیرم ژست که گفت بود جون پسره یه که عکساس
شت وریا دیدم که اومد خودم به لحظه تویه ستاده سرم پ  یرو رو سرش بود ای

 .بود گذاشته شونم
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 جلوشــو کردم ســعی ولی گرفت خندم. بود کرده حلقه شــکمم دور دســتاشــو
 . بگیرم

 وریا که مینداخت عکس هم عکاس میگرفتیم مختلف های ژســت همینطور
 خاص ویژه عکس یه:گفت

 داد تکون سری هم پسره. بگیرین میخوام
 .گذاشت پاهاش روی رو من نشست صندلی روی وریا

ــت ــورتامون درس ــت به گرمش های نفس بود گرفته قرار هم مقابل ص  بمل پش
شو آروم. بود کرده دگرگون رو حالم میکرد برخورد  رو ش*ب*ل آورد جلو سر

 میشدم آب خجالت از داشتم د*ی*س*و*ب ع*ل*و با گذاشت م*ب*ل روی
  فهمیدم شد بلند عکاسی دوربین صدای که
 .بود چی ویژه عکس از وریا منظور که
 اومده ســراغم به تنهایی حس دوباره موندیم ویدا من فقط و رفتن همه کم کم
 .کردم نگاه آینه توی خودم به میخرد  مغزم داشت خوره مثل بود

شتر که کمی ولی بودم شده زیبا چقدر  توی هک شدم بدنم متوجه کردم دقت بی
 نمیشد باورم خودمم حتی که طوری بودم الغرشده دوماه این

 .مرورمیکرد رو گذشته بودم خیره خودم به آینه توی
 .......اینطوریه زندگینم که کردم اشتباه رو زندگیم کجای بدونم میخواستم

شکالت از سته م سته اونقدر اما بودم شده خ  هب رو کردن فکر اجازه که بودم خ
 متســ به مببخوا اتاق توی تا باال برم ها پله از نداشــتم حال حتی ندادم خودم
 .کشیدم دراز روش افتادم راه کاناپه
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  رفتم فرو خواب به بسته چشامو
************ 

شید نور شد اذیتم باعث میزد صورتم توی خور ستم می  نور ات بخورم غلط خوا
 ازب رو چشــام تعجب با کردم برخورد ســفت جســم به که نخوره صــورتم توی

 ......!مباشی خوابیده هم پیش دیشب نمیادکه یادم ولی کردم نگاه وریا به کردم
ستم سیر پاهاش با رو پاهام وریا که شم بلند جام از خوا  دنش بلند اجازه کرد ا

 التماس با. نداد بهم رو
 .......وریا:گفتم
ــون خودش از عملیال عکس هیچ ــرجاش همونطوری نداد نش  بود خوابیده س
 تا دادم تکون خودمو بود پریده چشمام از خواب که منم

 .بشم آزاد شاید
 تا گفت بهت زور باید نیومده خوبی بهت چته:گفت ای دورگه صـــدای با که

 .باشی آدم مثل
 !شکست استخونام میکنی خفم داری فقط نه:میشدم خفه داشتم واقعا
 رفشــا دید که پریدمو رنگ صــورت کرد نگاه صــورتم به حرف این زدن از بعد

 ........ میکردم تری راحت احساس االن. کرد کمتر  رو دستش
سوده نفس یه شیدم آ شدی خفه که شکر خدارو خوب:گفت که ک  هزند هنوز ن

شامو ترس از نکردم تب*غ*ل محکم دوباره اتا بخواب بگیر پس ای س چ  تمب
 .زد ای مندانه پیروز لبخند که

 تا بشـــه مطمئا من ازخواب وریا که بود این قصـــدم اما زدم خواب به خودمو
 ....... بیرون برم من بخوابه
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شته زیادی زمان شون ظمشنم های نفس صدای بودکه نگذ  منم خوابیده داد ن
  از رو وریا دستای کردم استفاده سو ازفرصت

 .افتادم راه خونه آشپز سمت به اومد پایین تخت روی از کردم باز کمرم دور
 ....بود دراومده شکمم اعتراض صدای واقعا دیگه

 ...بخورم چیزی که رفتم خونه آشپز سمت به
 شدم میخکوب سرجام شنیدم پشت از که صدای با اما

 میبرد گذشته به رو من که بود صدای بود آشنا صداش
 خیلی شدی هم بهتر نشدی عوض میدونی-
 ببینم صورتشو تا برگشتم عقب به

شماش اما بود شده پوشیده نقاب با صورتش من بد شانس از اما  لبمق تپش چ
 .......میکرد برابر دو رو

ــکوتم ــو موقعیت از دید که رو س ــتفاده س  تیاد رو من نکن فک:گفت کرد اس
 عزیزم نمیاد

 !عزیزم گفت من به کردم تعجب زد که حرفی از
 به قدم یه من میشد تر نزدیک بهم لحظه هر مرد اون

 :گفت آرومی صدای با که میداشتم بر عقب سمت 
 !باش مواظب-

 .میدیدم داشتم که چیزی از نمیشد باورم ایستادم سرجام
 .میداد نشون رو ندا و نیما عروسی تصاویر و بود منعکس نوری شیشه روی
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 چطور. آورده کجا از رو ندا نیماو عروسی مراسم عکس شخص این خوردم جا
 .کرده پیدا رو اینجا

   کردی تعجب میدونم بزنی حرفی نیست نیازی-
 آوردی؟ اینارو کجا از تو-
 !بدونی داری دوست-

 :گفت که دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو
شه شق همی  میدی ونتک سرتو فقط نمیزنی حرف میترسی وقتی رفتارتم این عا
 ..... بود شده نگت براش دلم داری رفتارو همین هم هنوز عجیبه

 !هچطوری ترس موقع رفتارم من میدونست کجا از شد برابر چند ترسم دیگه
 تو منو و شــکســت رو بینمون ی فاصــله بلند گام یه با که کردم نگاش گنگی با

 .....کشید آغوش
ما کنه رهام تا کردم تقال  وت رو من ســفت اونقدر. کرد بدتر فکرم برخالف ا

شتم انتظار لحظه هر که بود گرفته آغوشش ستخونام دا شکنه ا  زیادم تقالهای ب
 :کرد زمزمه گوشم کنار دید که رو

 .چیه عشق داشتن دوست بین فرق میدونی
 .داد ادامه کرد نگاهی بهم

 تخوشــبخ بخوام اینکه اما داشــتنه دوســت بیارم دســتت به میخوام من اینکه
 ....عشـــقه..باشی

 .نیست اینطوری-
ست انگار اما زدم حرف چرا نفهمیدم خودمم شحالی با نبود خودم د  نگام خو

 چی پس:کردگفت
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 ....ولی هست اون چون بزنه قلبت یعنی عشق-
 ...!بجنگی براش که بده دستور بهت مغزت داشتن تدوس

ــه خوب:گفت کرد نگام لبخند با ــم چرا نمیدونم که برعکس  بایدن میگفت حس
 .بترسم ازش

 .بود محشر و جذاب خیلی که داشت ای تیله چشمای
 .بود زیبا کلی طور به بود زده کج هم رو موهاش

 رامب جمله یه با چطور ترســناک فرد این بگیرم آرامش میتونســتم نگاهش از
 .شد مهربون
 .... دیگه بگو خوب: گفت کشید گونم روی دستشو

ست اون وقتی: گفتم آرومی صدای با شه اون اگه اما میزنه قلبت ه  از بتقل نبا
سته می کار ست ای شتن ودو سیه دا  رس حتی زیاده شدنش تموم امکان که ح

 .میاد وجود به دشمنی کوچیکی موضوع
 آدم نهمیک منتقل عشق که نیروی ولی میگیره سرچشمه قلب از احساس درسته

 .کنه عوض میتونه رو
 شدی؟ عاشق-

 شدم اره: گفتم زدم تلخی لبخند
 عاشقشی؟ هنوزم-

 .بگم بایدچی نمیدونستم کردم سکوت ای لحظه برای
شقه نیما به من حس واقعا یعنی ست یا ع شتن دو شه. دا  ازش رو من که کدوم
 .میکنه نزدیک دور
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 زدی؟ که حرفی به کردی شک-
 اره:گفتم دوختم چشم بهش کردم بلند سرمو
  چی؟ برای ولی شد خوشحال زدم که حرفی از انگار

 گفت رفت خروجی در سمت به گرفت فاصله ازم
 . برگرده باشی داشته امید بازم اما رفته اینکه با یعنی عشق

شکی قطره شد تموم که جملش شه از ا شمش ی گو  خونه سرعت به چیکد چ
 ....کرد ترک رو
 .داشت که وریا صدای خونه از خروجش ضمح به

سمم شید بیرون افکارم از و من  شد بلند میکرد صدا رو ا  تسم به سریع. ک
 یتعصبان با رسید سر وریا که کردم باز رو الچدریخ کردم حرکت آشپزخونه

 هاااان؟ میکردی غلطی چه: گفت
ــختی به رو دهنم آب ــنم:گفتم دادم قورت س  نمک پیدا چیزی یه ماومد بود گش

 . بخورم
 .دیگه بریم بیا خوردی: گفت کرد ریز چشاشو

 .نخورم چیزی هنوز نه-
 اهیتابهم آورد پایین یخچال باالی از رو گوشــتی بســته زد کنار رو من کرد پوفی

  و گذاشت گاز روی رو
 .میکردم نگاش بادقت کرد کردنش سرخ به شروع انداخت توش مرغ
 .بود ریخته صورتش روی موهاش بود شده جذاب واقعا االن

 .میشد جا جابه موهاش میخرد که تکونی هر با
 .بود گرفته خندم



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 خنده زیر زدم بلند نشدم موفق ولی بگیرم رو خندم جلوی که کردم سعی خیلی
 .. پرسشگرانه که

 .... میخندی داری که شدی دیونه: گفت کرد نگام
 میخندن؟ ها دیونه مگه-
 .اره-
 .کن فکر اینطوری تو

ــخندی ــغول دوباره زد بهم نیش ــد مرغ پختن مش ــرم منم. هاش  میز روی رو س
 بستم چشامو گذاشتم
 ئامطم میکردم فکر اگه چون کنم فکر دیدم امروز که مردی به نداشــتم دوســت

 .میومد سراغم به کنجکاویم حس دوباره
 .میداد دستم کار قطعا

 بخور غذاتو شو بلند-
 بوش و رنگ از کردم نگاه بود جلوم که بشقابی به کردم بلند میز روی از رو سرم

 ومشغول کردم تیکه رو ها مرغ برداشتم رو چنگال.است خوشمز بود مشخص
 .داشت خوبی ی مزه واقعا شدم خوردن

 تو؟ یا میکنه فرار غذا: گفت جدی صدای با وریا
 گشنمه فقط هیچکدوم-
 میخوری اینطوری داری نیومدی که آفریقا از-

 .خوردی همشو گشنمه منم
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ــبی که نکردم توجهی بهش ــقاب عص ــید ازجلوم رو بش ــغول خودش کش  مش
 ....شد خوردن
ــتم ــقق با که بردم روجلو دس ــتم روی زد محکم اش  همچین انتظار که منم دس
 نداشتم رو چیزی

 .آخ گفتم بلند
 دردش راچ ببینم تا آوردم روباال دستم بود سخت تحملش بود گرفته درد خیلی

 ....که معمولیه غیر
سیار صدای شت زیبای ب  آب رو سنگ قلب که میخوند انگیزی غم سوز با دا
 .گرفت درد قلبم میخوند که آهنگی سوز از ای لحظه میکرد
 .....سختی و وریا اما کشیده سختی عمرش تموم که انگار

 ...توی رو عمرش تموم اون مثل سنگدلی مرد نداره امکان
 .......چرا پس باشه کرده سپری رنج و سختی
  باد دستای به داده منو چشات

 بخواد کی از تو عشق دلم
  نمیاد راه سادگی به تلد با من دل 

 بست همه رو و در من دل ببین
  نشست تو جز به کی دلم تو 

 ....هوس میگی عاشقی به تو عاشقتم آخه
  دلم داره رو تو هوس همش
 دلم نداره چاره دیونته

 ....دلم کاره تو عشق دلم  دوباره بسته دل تو به 



wWw.Roman4u.iR  160 

 

 ....داد رو تو نفسم نفس 
 .....میزنه  صدات سینه توی نفس میزنه

 ...همن خواب تعبیر منه جواب مثل تو نگاه 
 ...کیه آخه تو قلب توی عاشقیه گیر در دیگه دلم
 ....یکیه دلمون دوتا ما نمیگی بهم که

 ..... من دل سر به سر دیگه نزار 
 ....من دل در به در اگه

 .....من عافل دل تو دیگه تو جای ولی
  بسته دل تو به دلم نداره چاره دیونته دلم داره رو تو هوسه پر

  دلم کاره تو عشق دلم دوباره
 ......میزنه صدات سینه توی نفس میزنه داد تورو نفسم نفس
 .....منه خواب تعبیر منه.......جواب مثل تو نگاه

 ((  ندا))  
یدا ازدواج برای داشـــت چیز همه  حس چرا نمیدونم اما میرفت پیش خوب و

 ...یه مثل داشتم نیما به خاصی
 این نشــد اما کنم دور خودم از رو لعنتی حس این که کردم تالش خیلی عشــق

 . میکرد نزدیک نیما به و دور خواهرم از رو من داشت حس
 ماا بشه من مال نیما داشتم دوست بودن شاد هم کنار وقتی میسوختم درون از

 از اون بزنم صدمه خواهرم به که نمیخواستم من بود خواهرم به خیانت کار این
 .فتادا اتفاق براش لعنتی تصادف اون که وقتی از نیمابود عاشق قلب صمیم
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 .شاده واقعا االن ولی. نبود قدیم شاداب دختر اون دیگه شد عوض
 .میشه نابود ویدا مطمئا بیارم بدست رو نیما بخوام من اگه
 .......زنم من بفهمه اگه امام نیما عاشقه کنم کنترل خودمو نمیتونم من اما

مان گذشـــت ســرعت به داشـــت ز یدا که نفرتی روز هر من و می  میکردم پ
 ....دیگه....اما...دوبرابر
 .رسنب بهم نیما و ویدا نزاره پدر کنم کاری گرفتم تصمیم کرد تحمل نمیشد

ــتم چون ــی وقت هیچ پدر میدونس ــه ویدا ازدواج به راض ــقه اون...نمیش  عاش
ــت ــته اتفاقات دوباره تا کنه دور خودش از رو ویدا که مجبوره اما ویداس  گذش

 .....نشه تکرار ویدا برای
صمیمم وقتی شقه که گفتم....گفتم پدر به رو ت شحال خیلی نیما عا . شد خو
 .برسم خاستم به من کنه کاری که داد قول

شبختی اوج یعنی یعنی این و سیدم ولی من خو ست از نه تر  از کهبل ویدا شک
ــی ــال که هوس ــتم پیش ها س ــق داش ــدم مردی عاش  پاش به دخترانگیمو که ش

 یزندگ قطعا باشه خالی تو هوس یه اگه که. شد خالی دلم ته ای لحظه. ریختم
 من و میبرم بین از نیما
 نیما ودب ترفندی باهر پدر من تلقین خودم به نباید نه ولی....نمیخواستم رو این
 .بشه عاشقم که کردیم راضی رو
شت تعجب جای برام اما ست کرد مقاومت همه اون که نیما چطور که دا  از د

 .داد من ی خواسته به تن برداشت سماجتش همه این
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 رایب حتی نکردم فکر ویدا به رسونداصال خواستم به رو من بود که هرچی ولی
 با داشــتم دوســـت که ی آینده آرزوهام افکار در شـــدم غرق فقط ای لحظه

 .نیمابسازم
سید فرا موعود شب ست ویدا که چیزی برخالف چیز همه اما. ر  پیش میخوا
 ..شکستنشو دیدم. رفت
 براش دلم نمیزد حرفی بود مونده خیره جا یه به. شـــد خورد چطوری که دیدم

 کردم سعی بشم تسلیم نمیخواستم بدم بهش رو نیما خواستم نمی اما سوخت
 .نشد اما بشه کم وجدانم ازعذاب تا بدم نشون بد باهاش خودمو

 ی جمله هر بود همراه توهین و تحقیر با که اومدنی چه اما. اومد عروسی شب
شک از پر میگفت که صه ا ستم که.بودم خودخواه اونقدر من ولی. بود غ  نخوا

 انیم اشــکای دیدم. بود ســنگ از قلبم بزارم ویدا جای لحظه چند برای خودمو
 ی پیشه عاشق خودشو اجبار سر از فقط و داره عالقه بهش هنوز میدونستم رو

 ...میده نشون من
 ....ولی

 .گرفتم دوباره جون شد تموم چیز همه ویدا رفتن با
 .تونستم چطور که نمیکردم باور دادن بهم دنیارو ی همه رفتنش با انگار

 از بعد...بکنم رو کاری همچین سپردش من دست مادرم روزی که خواهری با
 که کردم حس...ویدا رفتن
 .کارومیکردم این نباید میدونم سرد خیلی شد سرد نیما
 .بود عشق ولی
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سته شق که االن ولی بودم بازی هوس آدم من در ست شدم عا شقم ندارم دو  ع
 نارک عمر آخر تا و بشــه عاشــقم که کنم وادارش هرقیمتی به میخوام...ببازم رو

یدا با خاطراتش کنه فراموش میخوام بمونیم هم ما رو و یدونم ا  پذیر امکان م
 ...پوچه فکر یه فقط و نیست

 لدب خوب کارمو من ولی کنه برقرار رابطه من با که نداشـــت رقبتی هیچ نیما
 .نیستم دختر دیگه رفت رویادم بودنم زن کردم فراموش...بودم
 شـــد قبل از بدتر زنم من که این فهمیدن و نیما و من اجباری ی رابطه از بعد

شتم لیاقت ندارم لیاقت من که گفت شم ویدا خواهر ندا  همب که های تهمت با
 .نبود تهمت هیچکدوم که میدونم اما.زد

 هب رو من تقدیر دســت االن و بودم کرده پنهانش ها ســال من که بود حقیقتی
 .بشم کردنش برمالع به مجبور خودم که رسوند جای
شت مهمی کار بوداگه سرکار که هم روزا نمیومد خونه شبا نیما  سری شاید دا

 تهدیدی بخوام اگه میدونستم خوب نداشتم رو زدن حرف جرعت میزد خونه به
 فقط ردک گوش من حرفای به همینجاشم تا نیما اگه میشه تموم گرون برام بکنم

یدا خاطر به ما بود و یدای االن ا یدا یعنی نداره وجود و  برای جای قلبش تو و
 ...نداره من مرد

 .من مرد گرفت خندم
ستم صاحب زور به روکه مردی چطورمیتون  مردی...بنامم خودم مرد رو کردم ت

 ...بود خواهرم سهم که
 خونه از پامو نداشتم اجازه میشدم تر افسرده من بودن گردش در ها شب روزها
شتم بیرون با ارتباطی هیچ میکرد قفل درارو.بزارم بیرون  بود شقمع نیما اما.ندا
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شق شیرین حس بار اولین برای من  مهه خیانت تلخی ولی کردم امتحان رو ع
 .بردم بین از چیزرو

 .رهنمی دانشگاه دیگه بودم شنیده دوستاش از نداشتم ویدا از هم خبری حتی
 نداد جوابی ولی گرفتم تماس خونه با بار چند
 .مانیاست ی خونه قطعا پس

 قصــد فقط کنم خواهی معذرت ازش اینکه برای نه ببینمش داشــتم دوســت
شتم سته چقدر ببینم دا شکر امروز. شده شک سته درارو نیما خدارو  من ودب نب

 ...ببینم رو ویدا برم راحت خیال با میتونستم
 .شد نمایان نیما قامت که نشدم خارج خونه از هنوز

  هااااان؟ شب موقع این میرفتی داشتی کجا-
شید عربده چنان شون خونه از مردم االن گفتم که ک  رست با...میریزن بیرون ها
 با کردم نگاه بهش

  م..ببین..دارو..ی...و...میرم...ارم...د: گفتم لکنت
 .آوردم رو ویدا اسم وقتی

ــاش ــم میام همراهت من:گفت قبل از تر آروم. زد برق چش  اون از نمیاد خوش
  ت*ی*گ*ز*ر*ه دنبال بری طرف
 یادیز داشت هم نیما ولی کردم اشتباه من داشتم قبول زد حلقه چشام تو اشک

ــدم ویدا از اون جدایی باعث من اینکه برای میزدفقط تهمت  طعاق که تنفری ش
 ....رفعه قابل غیر کرده پیدا بهش نسبت ویدا
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شانه به نکنه پیدا کش بحث اینکه برای سرمو ی ن  از نیما راههم دادم تکون تایید
 ...شدیم خارج خونه
 قیعاش تب این میلم برخالف ولی خوند نیما چشای از رو خواستن تب میشد
 .نبود من ازوجود نبود من برای
 دســتش از مبادا نمیزدم دم من میســوخت ویدا خواســتن تب توی داشــت نیما
ــم.بدم ــترس ــتراز ثانیه هر اس ــد قبل بیش  وردیبرخ چه ویدا اینکه از ترس.میش

 کردم لندب سرمو ماشین توقف با جونم بودبه افتاده خوره مثل بکنه باهام ممکنه
یا ی خونه به یدا افزایش قلبم تپش دوختم چشــم مان نهرح بی بودو کرده پ  ما

 .کردم حس...میزد سینم ی قفسه به خودشو
 .میزد شور داشت بدجوری دلم افتاده بدی اتفاق
 رو انیام که بزنم زنگشونو خواستم افتادیم راه مانیا ی خونه سمت به نیما همراه

 هجوم ســمتش به خوند چشــماش میشــداز رو ترس دیدم مظطرب یه اچهر با
 ....خوبه حالش ویدا مانیا:پرسیدم پروا بدون معطلی بی بردم
 .رفت درهم چهرش دید که رو من

 ...!مهمه:گفت غیض با
یدم عجز با  بود خودم دل برای فقط کردم کاری هر من بفهم لعنتی د:نال

ستم سی خواهرمو نمیخوا ست از  که ک شت پو  حاال...کنم نابود رو خودمه گو
 تروخدا ببینمش اومدم من بگی بهش میشه. چطوره حالش

 نه:گفت گریه با شد جاری مانیا اشکای زدم که رو حرف این
ظه یه فقط بگو کردم خواهش ازت من نه چرا- یاد لح عد ببینمش من ب  رممی ب

  که بود نشده تموم حرفم هنوز میدم قول نمیام هیچوقت
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 ..ولی...مهمونی...یه به رفتیم ویدا...من:گفت
بالش هرچی یداش گشــتم دن یدونم...نکردم پ ته جاک نم یا رف  که نگفت بعضــ
 .نمیدونن بیشتر ولی رفته همراهش شده مرد یه ماشین سوار دیدنش

شین سوار ویدا خوردم جا شتم شده مرد یه ما  ی چهره با که نیما سمت به برگ
 .شدم مواجه برزخیش

 بلندش های گام با کرد قفل هم توی دستاشو
 .مراسم محل به ببر رو من:زد لب اومد مانیا سمت به

ــری مانیا ــمت به همگی داد تکون س ــین س  امانی موبایل که کردیم حرکت ماش
 جیغ صــدای که نکشــید طولی داد جواب ی گرفته صــدای با آروم خورد زنگ
 .....شد بلند مانیا

 کردم کاریهر موند خیره یجا به افتاد دستش از گوشی رفتم سمتش به ترسیدیم
 .نشدم موفق کنه نگاه بهم که

 دکر پرت خودشــو یهو که صــورتش توی زدم محکم دوتا بود نمونده برام راهی
 ردمک جداش خودم از کردکمی کردن گریه به شروع بلند صدای با آغوشم توی

 .... خواهش شده؟مانیا چی مانیا:گفتم
 ...بگوووو شده چی بگو بزن حرف میکنم

ـــو ـــرش ند س ل یه شـــدت از که چشـــای با کرد ب  بود کرده ورم گر
 ...مرده...من...ویدای...ه...ک...ن...میگ:گفت
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ــتمو زد که حرفی با ــتم بازوش دور از دس ــام برداش ــماره به نفس  اهامپ. افتاد ش
ست ساس. شد س سوزم آتیش توی دارم که میکردم اح شی می  به نم به که آتی
 . بود گرفته خودمو دامن حاال زدم خواهرم زندگی
 ی اجازه خودم به پس رونداشــتم وایســتادن نای که میکرد درد پاهام اونقدر

 شونه آورد هجوم سمتم به نیما زمین روی زانوهام اومد فرود با دادم فروریختن
 گرفت دستش توی هامو

شار شغال کثافت:گفت. داد ف شمت آ شمت میک  یه فقط من ویدای اگه...میک
 ...باشه شده کم ازش مو تاره

 سمت هب کشون کشون بلندشم کرد وادارم نیما که نبودم خودمو دنیای تو اصال
شین شین تو کرد پرتم بردم ما . تادیماف راه دادن ها پلیس که آدرسی سمت به ما

 .میکشیدم رو مرگم انتظار لحظه هر که میکرد رانندگی تند اونقدر نیما
 النسیآمبو رسیدیم مین ده از بعد باشه نشوده طوریش ویدا که میکردم دعا فقط

 به رست با داشتن که های آدم بودن جمع که پلیسی های ناشین بود دره کنار که
 .شدم پیاده ماشین از سریع میکردن نگاه روشون روبه صحنه

 زدن زنگ بهمون خودشون که گفتم وقتی اما گرفتن جلومو رفتم پلیسا سمت به
ست بلند های باگام دادن بهم رو روی پیش ی اجازه  حرکت جلو سمت به س
ثل کردم ظه هر که پاییزی برگ م ظار لح خت از رو فروریختنش انت  داره در
 .....بودم

شیدم انتظار شه دره پایین من ویدای که میک  از دیدم هک چیزی با. فروبریزم تا با
 ... دهنم روی رو دستم ترس

 .بود دره ته ویدا ماشین...ریختم اشک گذاشتم
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 اقعیتو نبود خواب این نه اما بیداربشم خواب از شاید تا کردم بسته باز چشامو
 .بود زده رقم سرنوشت سیاه قلم رو همش که زندگی تلخ واقعیت بود

 .هوس بود من هوس این نه ولی
 (( نیما)) 

 دورش همه. بود دره ته من عشــق ماشــین...نمیکردم باور میدیدم که رو چیزی
 ... ندا بودن شده جمع
 .بود خیره ماشین به فقط

 فهمیدمن اصال. پرکشیدم عشقم سمت به کنم تحمل رو وضعیت اون نتونستم
 زندگیم به خودمو چطوری
 شقمع به کسی اینکه از قبل کشیدن بیرون دره از رو ماشین امداد گروه رسوندم
 .رو خودمو بشه نزدیک

 کوچیک دستای در شدن باز محض به کردم روباز ماشین در رسوندم بهش رو
  دست افتاد دستام توی داشتم عالقه بهش که زنی

 .بود دستام توی االن زندگیم جون بی سرد های
شد باورم شه من ویدای نمی ستم با شین از بکنم باور نمیتون  شیدمشک بیرون ما

 روی رو پیم در پی های بوســـه...دادم جای درآغوشــم رو درخونش غرق تن
 . داشتن امکان ولی کنه باز بلوریشو رنگی شایدچشمای تا مینشوندم دستش

شت رو قلبم که چیزی اما شقم صورت میکرد سوراخ دا  ودب سوخته که بود ع
ــورت اون از چیزی ــنگ و ناز ص ــتهای فقط بود نمونده باقی قش  کوچیکش دس
ست اینکه به کردم شک ای لحظه بودن سالم س به دوباره وقتی ولی ویدا  تشد
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 عیســ همه دیدم انگشــتش توی رو بودم خریده براش که انگشــتررو کردم نگاه
شتن شقم از رو من دا شتم من ولی کنن جدا ع  بود جایی تنها من آغوش نمیزا

 .میکرد امنیت احساس باید دراون عشقم که
شت سعی ندا ست ویدا به دا شتم بزنه د شتم نزا  نم ویدای مرگ باعث اون نزا
 .بود

شقم اینکه از وجودم شت بود مب*غ*ل توی جون بی ع شد تکه تکه دا  نم می
ستم کاری سخته یه برای بکنم نمیتون شکنه شغرور سخته بکنه گریه که مرد  ب

 ...من نباشه اون وقتی بود ویدا من غرور ولی
 کسی برای بشه جاری اشکام دادم اجازه پس ندارم دادن دست از برای غروری

  خانوم زندگیم وجودم از قسمتی بشه بود قرار که
 تکون نتوا که بود سردش بوددستای شده نصیبم که چیزی تنها االن ولی خونم

 ... نداشت خوردن
 نیاد تموم بد خیلی بدشد حالم سوخته خون در غرق بود زخم که بود صورتش

 میچرخید سرم دور داشت
ــاس ــورتم کردم احس ــد خیس ص ــرم ش  انگار هه. بود بارون گرفتم باال رو س

 .....زمزمه آروم میکنه گریه داره شکسته بغضش مظلومیت همه این از آسمونم
 .داشت دوست عشقم که شعری

 ... زدیم...عاشق شدیم...بارون اومد...آروم آروم
ست...نم نم...اومد...بیرون ش  تموم...موهامون...رو...موهامون رو...شبنم ن

 .داشت  دوست عشقم که شعری شد
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شت بارون. شد تموم کوتاهش عمر مثل شقم  خونای دا ست رو ع ش  بدنش می
ست...میکرد پاک رو شتم دو سی اینکه دا شی اه رو کردنم گریه نبینه ک  رو دنمک

ــه ــای از همه از انتقام برای روم ام غص  از مارو کردن نابود رو ویدا من که یکس
 .بردن بین

 اعثب از بگیرم انتقام تا روح مثل میشم امروز از کشت هم رو من بامرگش ویدا
سی که سخته اون ی شده نابود صورت ویدا مرگ  ویدا من جدایی بانی  رو ک

 ...... به و بدی دست از شبه یه داشتی دوست که
 نیببی رو زندگیت های اشــک وقتی کنه نگاه بهت نفرت با روز هر عشــق جای
 ....واین من مثل میشی نابود
 .بود ویدا من شیرین رویایی پایان

************** 
 نرفت شده کارم روز هر میشم قبل از تر سرد من و میگذره اتفاق اون از ماه یک

 ...ها شب سرکار به
 شاخه یه هرشب منم بود سرخ های گل عاشق اون ویدا خاک سر میرم که هم
 .خاکش سر میبرم سرخ رز گل

 نابودش خودم...هه...خانومم پیش میخوابم همونجا نمیام خونه هاهم تازگی
ستم چطور کردم شو میکنه سعی خیلی ندا تون  هشب ولی کنه نزدیک بهم خود
 فقط من قلب نمیدم روی پیش ی اجازه
 هک نداشـتیم آدرسـی یعنی نداره خبر اون مرگ از پدرش. هسـت بود ویدا برای
 .بدیم خبر
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 رهچا ولی بشم چشم تو نداچش با نمیخوام اصال ولی خونه برم مجبورم امروز
 .نیست ای

ــدم خونه وارد چرخوندم در توی رو کلید ــرم ش  گاهن ندا به تا گرفتم پایین رو س
 ندا نظرم برخالف که نکنم

شقت اون میکنی فک ها چته:زدن حرف به کرد شروع شد مانعم  قطف تو بود ع
 ... من داشتی دوسش

 انگار که میکنی وانمود طوری داری تو ولی تر نزدیک توهم از بودم خواهرش
 نبک بهم نگاه یه چی من پس بوده مهم برات و داشــتی دوســت رو اون فقط تو

 .افتاده گود چشام پای شدم پیر
 ترلمکن ای لحظه برای باتومممم کن نگام رحم بی بنداز بهم نگاه یه المصب د

 ...صورتش توی زدم دادم دست از رو
صال شک تو رفت شه از فقط نمیکرد نگاه بهم ا شمش گو شک چ  میریخت ا
 ...اصال نمیکرد کاری هیچ
 که نداشــت وجود ویدا دیگه االن و بود مقصــر اون نســوخت حالش به دلم

شمش بخواد سای رفتم اتاقم سمت به خرابش حال به توجه بدون ببخ  رو لموو
 ....کردم جمع

ستم شه برای میخوا شش کهاین بهتر دیدم فکرکردم وقتی...اما کنم ترکش همی  پی
 ...!بکنه مرگ آرزوی هرروز کنم کاری بمونم
 که زیچی تنها بیرون زدم خونه از کالفگی با سرجاش گذاشتم رو وسایلم تموم
 ...اما بود ندا صدای بی اشکای دیدم آخر ی لحظه.توی
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 دمیدا پس رو کاراش تموم تاوان حاالباید و بود کرد ســنگ از رو قلبم خودش
 رو عاشقیش نمیکنم باور...کنه اطاعت هوسش از خواست اون چون مرد ویدا
 .هوسه فقط نیست عاشق اون دروغه اینها تمام
 خاستگاری موقعه خندونش ی چهره هنوزم شده تنگ ویدا های خنده برای دلم

باره پیشــش برم دارم دوســـت چقدر.میزد لبخند داشـــت چطور که یادمه  دو
 اما مرده اون نمیتونم نداره امکان میدونم اما بودم مجبور بگم کنم شب*غ*ل

 ....باشیم هم کنار همیشه برای میتونیم بمیرم منم اگه
 های تهگف طبق بودکه بوداین کرده درگیر شـــدت به رو فکرم که چیزی تنها اما

 وقت هیچ ویدا ولی بوده الکل زیاد اثرمصرف بر تصادف شکافی کالبود پلیس
شروب،الکل به لب سرار وقتی میاد یادم خوب نداره امکان...نمیزد م  هک کردم ا

 بخوره همراهم مشروب کمی
 نخورد مشــروب وقت هیچ خودمم کرد وادارم حتی بود قهر باهام روز ســه تا

ــوختگی ومهمتر ممکنه چطور پس ــورتش روی های س ــی ص  اونا راجب کس
 به نهمی برای...چیه اثر بر ســوختگیا اون که بشــم مطمئا باید نگفت چیزی
 بیمارستان سمت

ــتن کلی از بعد افتادم راه ــتم بالخره گش ــرارا با کنم پیدا رو دکتر تونس  زیادم س
 .ببینمش دقیقه پنچ برای دادن اجازه

 که...نشستم سرد های صندلی روی شدم اتاق وارد
 .اومدین چی برای دیگه احسانی آقای:گفت دکتر
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سرم صورت روی های سوختگی دلیل میخوام-  صورتش چرا...بدونم رو هم
 .چیزانبود ای اهل نمیکرد مصرف الکل ویدا اصال...بود سوخته شدت اون به

ــکوت لحظه چند دکتر ــندلی روی از بعد کرد س ــد بلند ص  برات چرا:گفت ش
  ؟...بدونی داره اهمیت

 گفتم خشم با و شد دار جریحه غیرتم زد که حرفی از
 ...بدونید باید کنم فک که رو همسر معنی بود همسرم میگین چی میفهمین:

 درمورد باید خوب:داد ادامه و نباخت رو خودش اما جاخورد من لحن از دکتر
 بار ایشون که بگم الکل مصرف
 ...دکتر به بهت با میکردن صرفم که نبوده اولشون

گاه فت چی میکرد ن کان نبوده اولش بار میگ مه...نداره ام  ودرمورد:داد ادا
 شما انمخ میگم خودتون اسرار دلیل به االن اما میگفتم  بهتون نباید صورتشون

شته دره توی سقوط اثر برا شده ک شون ن شون روی مرگ از قبل ای  سیدا صورت
شیدن شون سر به ی ضربه و همینه هااثر سوختگی پا  رگم باعث که خورده ای

ــده مغزی ــقوط دره ته به اگه حتی بود ش  نمیومدن بهوش هیچوقت نمیکردن س
 به که ضــربه از بعد...نداره وجود بازگشــت امکان و مطلقه مرگ مغزی مرگ

 فکر...ندونه رو شدنشون کشته دلیل کسی تا انداختنش ده توی خورده سرشون
 .بگم که باشه مونده چیزی دیگه نکنم
 ...بیاره من سرعشق بالی همچین میتونسته کی بودم شک توی هنوز

ـــدای  من به چیزی مورد این در پلیس چرا..پس:گفتم دکتر به لرزون باص
 میگین دارین االن شما چرا...نگفته
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ید:گفت  ونج هم چون نبره بوی ماجرا این از کســی که خودتونه نفع به ببین
ندازین درخطر رو من و خودتون  بیرون ماجرا این از رو پاتون بهتره می

 توجه دونب نمیومد در نفسم بدبود خیلی حالم میرفت گیج داشت بکشیدسرم
ــدم خارج مطب از دکتر به ــت بارون. ش ــدت داش  به مردم ی همه میبارید باش

شون خونه سمت ساس بود خلوت خیابونا میرفتن ها  راه منمیتون دیگه کردم اح
 ...برم

 ((  ویدا))  
 رانگا میکنم حس آشــناســت برام میده انجام وریا که کارای تموم چرا نمیدونم

سی پیش ها سال شق با اما بود خونده برام رو آهنگ این ک  هرچی ولی غم نه ع
یارم خاطر به نمیتونم میکنم فکر نگ این کی که ب نده رو آه  قلبم بود خو

 من زندگی چرا نمیدونم تحقیر همه این از...گناه شکنجه همه این از میسوخت
 ...اینطوریه

ست سوخت وریا برای دلم شتم دو شتر غمش که کنم کاری امروز ندا  شهب بی
 رسیدم خودم به کمی آینه جلوی رفتم همین برای
 شده تر الغر نبود قبل مثل صورتم نداشتم رو ابقس زیبای دیگه مدت این توی
 .بود گودافتاده چشام پای بودم

 ...بیرون زدم اتاق از پوشیدم کوتاهش دامن با همراه صورتی لباس یه
ــته اتاق توی وریا ــس ــی به بود نش ــتش توی که عکس ــده خیره بود دس  با ودب ش

 . میکرد نگاه عکس به حسرت
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ل فضولیم دوباره  سریع که کرد حس وجودمو انگار اتاقش توی رفتم کردآروم گ 
 ...گزاشت میز روی رو عکس

 ...میکنی چیکار اینجا-
 ...بود زیبا خیلی میخوندی که آهنگی:گفتم

 .نشست لباش روی تلخی لبخند
 پشــت از که بیرون برم اتاق از خواســتم همین برای اومد بدم کارش از خیلی

 .....شدم کشیده
شاش شونمه روی سرش وریام آغوش توی دیدم اومد که خودم به سته چ  روب

ی خوب حس کنم تقال دســتش از نجات برای نخواســتم ایندفعه چرا نمیدونم
 میکردم تعجب کامال وریا ی ها حرکت یرغیت بوداز
ضی و بود مهربون ها موقع بعض اینکه ست اما...خشن سرد وقتا بع شت دو  مدا

شه که شه مهربون همی شق سر از ما زندگی هرچند با ستم ولی نبود ع  نمیخوا
 ولی هباش خوب وریا تا بکنم رو تالشم تموم باید پس بشم شکنجه عمرم همی

 ...نخواد خودش اگه
 مخش...شد اتاق وارد آروین که کشید عقب سریع وریا در شدن باز صدای با

 خودش روی اصــالبه که هم آروین.بود گرفته خندم کرد حس میشــد رو وریا
 .نمیاورد

 ؟...میکنی غلطی چه من خونه توی روز هر تو بگی میشه:گفت خشم با وریا
 ...!تومیام دیدن واسه مگه:گفت جانب به حق هم آروین

 یایب راحت تو که برم ازاینجا من میخوای میکنی غلطی چه همیشه اینجا پس-
 ؟...کنی زندگی
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 !نیست هم بدی فکر:گفت آروین
 داری؟ چیکار بگو پروی خیلی-

شتم کاری:گفت کرد آروم رو صداش آروین سس یه اومد فقط ندا  ور زیبا پرن
ته ربطی تو به نکنم فکر ببینم قای نکن فضـــولی پس...باشـــه داشـــ  آ

 .........عصبانی
یا گه که ور مده کفرش دی فت بود دزاو  بگم یا بیرون خونم از میشــی گم:گ

 بیرون بندازنت
 میرم خودم نکن بلند روم دست تو نه-

 رفت بیرون اتاق از حرف این زدن از بعد
شن سرد وریاکه برعکس آروین. بود گرفته خندم  بعط شوخ آروم خیلی بود خ

 باشــه کنارم همیشــه که داشــتم دوســت میومد خشــم خیلی رفتارش از...بود
ــدای وریا میاورد لبام رو خنده کمی حداقل ــبتن باص  به داری:گفت بلندی نس

 ...!بخندی که گفتم جک نکنم فک هااا؟ میخندی چی
 رفتم بیرون اتاق از پایین انداختم سرمو
سره صابا کاره طلب انگار دیونه روانی ی پ  جدی همش میکنه روخورد من ع
 ...کاراش ازاین میاد بدم خیلی خشنه

 ور ســرش...میچرخید حیاط توی داشــت آروین کردم نگاه بیرون به پنجره از
شش و آورد باال ستش با اومد لباش روی خنده افتاد من به چ شاره بهم د  ردک ا
 .رفتم پایین یکی دوتا هارو پله خواسته خدا از که منم پیشش برم
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 آروم کرد نگاه بهم تعجب با که شب*غ*ل پریدم رســوندم آروین به خودمو
شه نزار تنهام هیچوقت:کردم زمزمه ستی تو وقتی با  تو شممی تنها خیلی من نی

 ..میکنی حمایت ازم که هستی کسی تنها
شه- شه که میدم قول با  لک وریا با اینقدر توهم بزنم سر بهت زود به زود همی

 تیح که کشیده رو های سختی زندگیش توی باشه بد هرچقدرهم اون نکن کل
 ..میشدم بدتر میکشیدم من اگه

 لطمه خانوادم از من نشــکســتم من نکشــیدم من هاان های ســختی چه:گفتم
 . نیست تنها من مثل کسی بیچارم خیلی که من نخوردم
 بهم خیلی بود زده حلقه چشــام تو اشــک دیگه کرد شــکنجم چقدر میدونی
 رومن وریا های ســختی و گذشــته تاوان باید چرا دارم گناه چه من آخه برخورد

 ...بدم پس
باال کشــیدم بیرون آروین آغوش از خودمو  کردم باز رو باندش آوردم دســتمو

 دستم با ببین:گفتم
ستینم کنده تشسپو کن نگاه کرده چیکار  ستمد روی های کبودی زدم روباال آ

 دیگه کرده وریا که های شــکنجه جای همش اینا ببین دادم نشــون بهش رو
 ....آخه بیاد سرم ها بال این باید من چرا میمونن همیشه نمیشه پاک جاشون

 عزیزم:کرد زمزمه گوشــم در کرد مب*غ*ل ســریع بدم ادامه رو حرفم نزاشــت
 خیلی میدونم میاد رحم به وریا دل فکرمیکنی میریزی چرا اشــکارو این اخه

 یادمه هم هنوز نکشیده زجر زندگیش توی کم اونم ببخشش ولی...کرده اذیتت
شب همین انگار شت وزیا که بود دی  ختهس میکردخیلی گریه زندگیش برای دا
 کن باور
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 نمیتونم-
 اقیاتف هیچ بزنم حرف باهات نداره ای فایده پس نمیکنی درک منو توهم حتی

 ...برم بهتره نمیوفته
ــت ــتش که بگیره رو جلوم خواس ــای با زدم  پس رو دس ــمت به گریون چش  س

 افتادم راه عمارت
 ...اومد چشمم جلوی های صحنه میدویدم داشتم که همینطور
 بودم کرده تنم من که ســفید لباس من های خنده هاش خنده مرد یه صــورت

 بودمرد همون دستای توی دستم
 یه نارک بودیم جنگ یه توی بود هامون لب روی دنولبخ میدویدیم باهم داشتیم

ــده تزیینمیخک  گالی با که کلبه ــحنه تموم ولی بود ش ــنگ های ص  رایب قش
 ..                                   فریاد من گریون صورت جاش شد پاک ای لحظه

 دمز ترس از که بلندی جیغ آخربا در و میومد طرفم به که ماشینی مرد اون های
                                       مگفت بود خیره بهم ترس با با آروین و بودم وریا ب*غ*ل توی اومد خودم به

                     ؟...شده چی
 گفت تمام باسردی کشید بیرون آغوشش از منو سریع وریا

 ...!فهمیدی میاری در ها داا این از باشه آخرت بار
صال کردم نگاه بهش گنگی با  بود های صحنه درگیر فکرم نبودم دنیا این توی ا

 دیدم که
 خوبه؟ حالت_ آروین
 ...شدم خیره چشماش توی و کردم بلند سرمو
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شمای چقدر شنا مرد اون چ صوصا بودن آ  نه...انگار لبش روی های خنده مخ
 ...!چطوری آخه نمیشه نداره امکان نه

 ...شده دیونه وریا مثل شکروخدار:گفت آروم باصدای آروین
 گفتی؟ چی-

  بزنم حرف من که بود این تالشش کل انگار
 .پاشیدم لبخندی روش به

  برو ببند نیشتو شدی پرو دیگه خوب_ آروین
 ...خداحافظ برم باید دیگه منم
سی تنها آخه بره میخواد گفت اینکه از گرفت دلم  آروین طفق میکرد درکم که ک
 بل روی خنده ای لحظه برای حتی من تا میکرد رو تالشش تمام که کسی بود
 ... بود شیرین و بانمک واقعا بیاد هام

 برای بود گرســنم خیلی افتادم راه عمارت ســمت به کردم خداحافظی باهاش
 گشنگی از تا بخورم چیزی یه اول گرفتم تصمیم همین
شت شد بلند وریا بیداد داد صدای که. نمردم  یکردم صحبت تلفن با انگاردا
 .....بود عصبی خیلی

 .بودم کرده یخ ترس از
 پاشــنه های کفش صــدای مثل کرد جلب رو توجهم آروم های قدم صــدای که

 .بود بلند
 .میاوردخونه زن یه نبود اولش بار چون نکردم تعجب

 ...برسم کارم به نکنم فکر چیزا این به اصال کردم سعی
 ...ه*ز*ر*ه کثافت دختری بیرون گمشو من ی خونه از_ وریا
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ــام ــد نلبکی ی اندازه چش ــت ش  طفر از که دهنی با. اینارومیگفت کی به داش
 . برگشتم سرم پشت بودبه مونده باز تعجب

 شکیم موهای با بلند قد داشت تمیز جذاب صورتی واقعا کردم نگاه دختره وبه
شای ای قنچه کوچیک های لب...بود من برعکس شت چ شکی در  با رنگ م

 چه مشد چهرش ی شیفته خیلی بودم زن که من انگیز بر وسوسه کامال اندامی
سه سه روی از کاراش ی همه که وریا به بر  هک بره تا گرفت رو راهش دختره هو

 ... چشش
 بگه بهم چیزی خواست زد پوزخندی من به افتاد

 هچهر با و شد دختره زدن حرف از مانع اومد بیرون اتاقش از سرعت به وریا که
 هنوز ککت بار زیر بگیرمت کردی هوس انگار نه:گفت کرد دختر به رو برزخی

 من لگدهای مشـــت برای دلت تو کنم فک اما دیدارنمیگذره آخرین از خیلی
 کنم؟ چیکارت داری دوست دفعه این شده تنگ تنگ خیلی

ش من با فقط میکردم اینطورفک که پس بود شده ترسناک خیلی وریا  داره کلم
 ...نه انگار اما

ــت معلوم که روانیه مریض آدم یه اون ــر رو چیزی چه ی عقده داره نیس  بقیه س
 .میکنه خالی
سر لبخند کرد نگاه وریا به نفرتی یا ناراحتی هیچ بدون دختره ش پ  زد بهش یک

  گفت لبخند همون با
صبی چرا هانی اوه شی ع صبی وقتی که میدونی می شی ع شتر می ش بی  قتعا

 ..عزیزم میشم
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ض شو خفه:گفت بلند و دورگه صدای با اومد جوش به خونش دیگه وریا  یعو
 .بندازنت ندادم تا بیرون برو من ی خونه از

 تگیساخ ناراحتی با کرد رومظلوم صورتش برخورده بهش بود معلوم که دختره
 یرونب بکشــی من زندگی از پاتو بهتره ه*ز*ر*ه ی دختره ببین:گفت من به رو

 یکی دنکر تحمل دیگه وریا پیداس نا سرش اون که میارم سرت به بالیی وگرنه
 اب بود برخورده غرورش به خیلی که اونم...دختره گوش توی خوابوند محکم

 .شد خارج خونه از گریه
ــت منم ــتم اون از کمی دس ــب هر که دختری که بود مونده همینم نداش  زیر ش

 ...کنه خوردم بده دستور من به نفره یه خوابه
 آرامش ی اجازه بهم وقت هیچ لعنتی اشــکای ریختم اشـــک صـــدا بی آروم

 بازومن دهن زمین داشتم دوست دارمیکردن روجریحه غرورم همیشه نمیدادند
 دیدن محض به وریا...میداد آزارم و میســوزوند رو هام گونه اشــکام ببلعه رو

 ...زد داد اشکام
 میکنی دیونم داری هااان مرگته چه دیگه تو

 .نخوردی کتک تا کن پاک رو لعنتیت اشکای اون زود
 ردد تحمل اصال بودم شده ضعیف خیلی مدت این کردم پاک اشکامو ترس از
 .خوردن کتک به برسه چه نداشتم رو

 جخار محض به رفت بیرون خونه از شد رد کنارم از شده مشت دستای با وریا
ستم زمین روی عمارت از شدنش ش ستم تا ن  همه ازاین قلبم کردم گریه میتون

ستم نمی دیگه بود شکسته بدبختی تحقیر  از متنفرم یادن این از بمونم زنده خوا
 بود گرفته اوج هقم هق انداختن روز این به رو من که همه
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 .....بودن ایستاده در دم تفاوت بی خیلی که هاهم بادیگارد
 میترسیدم ولی بزنم حرف یکی با داشتم دوست خیلی

 روی از.میکند رو پوستم دیگه وریا صددرصد میکردم صحبت بادیگاردا با اگه
ستم بود تلوزیون روی روبه که کاناپه روی و شدم بلند زمین ش  لوزیونت به و ن
 ........شدم خیره
ستم که بود راهی تنها شته اونقدر بکنم فکر خاطراتم به میتون  کردم رورم رو گذ

 ....برد خوابم که کردم فکر گذشته اتفاقات تمام به
شام م*ب*ل شدن داغ حس با شت وریا کرد باز رو چ  م*ا*ب*ل ع*ل*و با دا

سید رو ستم میبو شم کنار خوا شت حالم گردنم جون به افتاد بدتر....که بک  دا
 مست اینطوری که چقدرخورده نیست معلوم میخورد بهم مشروب گند ازبوی

شم ازش میکردم تالش باید کرده شی عادی حالت توی جداب  هک االن. بود وح
ــته ــت...کنترله غیرقابل دیگه مس ــینش روی رو درپیم پی های مش  می فرود س
 شتشانگ شد خیره اشکیم چشای به بلندکرد رو سرش که.میریختم اشک آوردم

شگرانه حالت به رو شید صورتم روی نواز شکام رد تا ک  حظهل یه کنه پاک رو ا
شیدم درد از بلندی جیغ کرد که کاری با اما شده مهربون کردم فک  صدای ک

 شــامچ کم کم دیگه افتاد جونم به کمربند با تر رحمانه بی شــنید روکه جیغم
  وریا سمت به و کرد باز رو اتاق در نسبتامسن خانوم یه که میشد بسته داشت

 کرد وادار رو وریا زدن حرف کلی از بعد کنه آروم رو وریا که کرد تالش اومد
 ویر اینجاست چی برای و کیه زنه این نمیدونستم اصال بخوابه جدا رو امشب
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ــتم کاناپه ــس ــتای به نش  ثابتا اثر بر رحمانه بی چقدر که کرد نگاه زخمیم دس
 ...کبود سیاه کمربند

 نباید بکنم گریه نمیخواستم دیگه ولی بود شده
 .گذاشتم زانوهام روی رو سرم شدم جمع خودم توی

 .....نداری...درد...عزیزم-
ــرمو ــده نجاتم باعث که زنی به گرفتم باال س  یباییز لبخند که کردم بودنگاه ش

 وریا که میکنی چراکاری:گفت نشست کنارم زد بهم
صبانی شه ع شی خوب باهاش اگه....بزنه کتکت ب  نداره کاریت باش مطمئا با

 !میشی راحت خودتم بشه ناراحتیش باعث که نکنی کاری کن سعی پس
 وهار حرف این داشت و نمیدونست من زندگی از چیزی اون بود گرفته حرصم

 ........زد کتکم چطوری اون دیدی: گفتم گریه با میزد
 دادم ادامه دادم نشون بهش رو دستم سوختگی جای

 بزنم حرف نداد اجازه چیکاربهم من مگه کرده چیکار بدنم با ببین سنگدله اون
 آرامش گرم مادرم آغوش مثل آغوشــش بود خوبی حس چقدر کرد مب*غ*ل

 ....بود بخش
 ....بشی سبک تا...کن گریه....کن گریه: کرد زمزمه

 ســعی ولی میکشــی زجر خیلی داری خیلی میدونم میکنه ســبک رو آدم گریه
 ....نبود اینطوری همیشه وریا کنی تحمل کن

 ...من نبودم اینطوری منم نبود اینطوری که درک به درک به اومد در کفرم
 وریا به که آدمای ی همه از کنم خفه خودم دســتای با رو همه داشــتم دوســت

 اومد می بدم میدادن حق
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 ههم این باعث که ییکســا تموم و زن این وریا از رو تحقیر همه این انتقام من
 ...همه به میگیرن شدن عذاب
 .بدباشم میتونم منم که میدم نشون

 خواب به دش بسته اختیارچشام بی که کشید سرم روی نوازشگر دستای اینقدر
 .... گفت میشه رفتم فرو

یدارشـــدم عجیبی حس با صــبح بود عمرم خواب بهترین نارم زن همون ب  ک
 .مینداخت مادرم یاد منو بود خوبی حس.میکرد نوازش رو موهام بود نشــســته

 .زدم لبخند بهش شدم بلند کاناپه روی از
 .بخور صبحونتو شو بلند عزیزم سالم: گفت داد لبخند با جوابمو

 و لکام ی صــبحونه یه خالصــه...پرتقال،پنیر آب کرد اشــاره کاناپه کنار به
 .بود شده نصفه غذام دوماه این توی نداشتم اصالاشتها من ولی بود مفصل

 نگفتم بهش چیزی نشه ناراحت اینکه برای ولی
ستاد جاش سر سرعت به زنه که شد بلند وریا صدای  چهی: گفت من به رو ای

ــش نزن حرف وریابامن جلوی وقت ــبحونتوبخور حاالهم...نمیاد خوش  تا ص
 .رفت آشپزخونه سمت به حرف این زدن از بعد...نشده دعواتون

 ....دیدم روم روبه رو وریا که بزنم آبی صورتم دست به که شدم بلند منم
 ....کبوده چرا صورتت_ وریا

ــت کثافت زدم پوزخندی بهش ــب نمیاد یادش االن که بود اونقدرمس  هچ دیش
ستم...آورده سرم بالیی شم رد کنارش از خوا  تمصور توی گرفت بازومو که ب
 ....شده چی صورتت میگم دارم: زد فریاد
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  دوختم چشم بهش بود گرفته فرا وجودمو که نفرتی با
 .گرفتیم کتک بار زیر دیشب نمیاد یادت
 دهکر اشــتباهی کار نکنم فک: گفت کرد ول دســتامو زدم رو حرف این وقتی

 متمیزن بدتر وال میکنی رفتار ســرد بامن که  باشــه آخرت بار ندرضــم باشــم
 ....فهمی

 یه دســت از که شــدم خوشــحال کنه ســکوت وریا شــد باعث زن اون صــدای
سی  دعوای سا ست لبام روی لبخندی شدم راحت ا ش  جمع خودمو زود اما ن

 .....نشه متوجه وریا که کردم
 .زهرا میام االن_ وریا
 آخی ددر از که فشرد دستمو رفتن از قبل وریا...زهراست اسمش اینطور که پس

شپزخونه سمت به من به توجه بدون هم وریا...گفتم  ستد رفتم منم افتاد راه آ
 .بشورم رو صورتم

باره که میومدم بیرون دســتشــویی از داشــتم  ترس از دیدم رو مرد همون  دو
 .نیاد در صدام تا گذاشت دهنم روی رو بادستش که بزنم جیغ خواستم
 ...میشدم خفه داشتم بود دهنم روی بدجوری دستش

 .اشب ساکت: گفت آروم روبرداشت دستش همین برای شد متوجه کنم فکر
 دنش خفه از بهتر سکوت حال هر به دادم تکون حرفش تایید معنی به سرمو

 توجهم اما داشت ماسک اینکه با کنه تکرار کارو اون دوباره نداشتم دوست بود
 یچ من ی مخفیانه ودیدن اینجا به اومدن از دلیلش نمیفهمیدم شدم لبخندش

 ...میشناخت رو من اون چطور بود
 .باشم دیده جایی رو اون نمیاد یادم من ولی
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ستم نداد بهم رو کردن فکر ی اجازه  رو اتاق در بردم اتاق سمت به گرفت رو د
شوند تخت روی رو من...کرد قفل ست کنارم هم خودش ن ش سیده خیلی ن  تر
  بودم

 گفتم بودم گرفته ترس از که لکنتی با
 ...!نی...ن....ک...ارم...یک...چ: 

 میترسی؟ من از تو_ غریبه
 یدونیم گذشتم درمورد مشکوکی میشی خونه وارد مخفیانه بترسم ازت نباید-

 ...داری رو خواهرم عکسای
 ...ببینی میخوای دارم خودتم عکسای_  غریبه

 .بود کجاآورده از دیگه رو من عکسای بود مونده باز چشام تعجب از
نب از وقتی ید حرفی من جا  من جلوی آورد در جیبش از رو گوشــیش نشــن

 ...گوشیش به نداشتم تصمیم گرفت
  شدم مجبور زد که حرفی با اما کنم نگاه

 !گفتی خودت..ببینی نمیخوای خودتو عکس_ غریبه
 یه که بود من عکس نمیکردم باور میدیدم که چیزیو گرفتم پایین ترس با سرمو
 ...آزاد موهام بود تنم سیاه لباس
 .میکردم نگاه دوربین به لبخند با داشتم...بود ریخته دورم

 بود مشــخص...بود شــونم روی که بود مردی دســتای همه از تر عجیب اما
  نصف چون کردن ویرایش رو عکس
 .نبود عکس
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  کنجکاوشدم بود ایستاده کنارم مرده که جایی همون دقیقا
 نهممک چطور پس بودم نگرفته هیچوقت من رو عکس این...کیه مرد اون بدونم

 رو نداشتم خودم که رو عکسی
 ...باشه داشته غریبه اون

 ..خوبی....برده ماتت چرا_ غریبه
 ...آوردی...کجا..از..رو...عکس...این...تو-

 گرفت دستاش تو دستامو برگشت سمتم به آروم
ــیدم ناگهانیش حرکت از ــتم ترس ــم عقب خواس  آغوشــش توی رو من که بکش

 اما نهک ولم بلکه زدم چنگ بازوشو لرزیدن به کرد شروع بدنم ترس از...کشید
 گوشــم در زد کنار موهامو فشــرد خودش به به منو تر محکم نکرد ولم تنها نه

 وار زمزمه
 فتیگر ازم عشــقمو تو میفهمی شــدی باعث تو شــدم نبودم تنهام خیلی: گفت

 عاشــقش کنم مرگ آرزوی اون بدون روز هر من کاری بره اون کردی کاری
 ...بودم

 میگه چی نمیفهمدم بودم سردرگم
شناختم اونو حتی من  شقش چطور اونوقت نمی  ترس با...کردم جدا روازش ع

 .برم بزار هستی کی تو: گفتم
 هب دســت نداری دوســت که تو کنم ســاکتت مجبورم وال باش ســاکت_ غریبه

مه بزار. باش آروم پس.بزنم کاری همچین با دختر یه اون بدیم ادا  اب بود زی
 .رنگی چشای
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 نه خودش.کرد کوتاه موهاشــو اون ولی بودم بلندش موهای عاشــق همیشــه
ست خودش میدونم شت دو ست جایی من برای قلبش در دیگه میدونم ندا  نی

شم تمام پس میمیرم مطمئت نگرده بر اون اگه اما شقش تا رومیکنم تال  نمک عا
 .بود همیشه که قلبی بشه من مال دوباره تا
شته مثل تا ستش بگم بهش کنم شب*غ*ل بتونم گذ  ندگیز اون دارم چقدردو

 ...من فقط منه
 ...نمیشناسم رو داشتی دوسش که رو دختری من-

 ...میشناسیش هرچی از بهتر_ غریبه
  نمیدونستم نمیشناختم رو اون واقعا من ولی
 رو جرعتم تموم باید داره نقاب چرا اصــال مرد این خوده حتی یا کیه ززن اون

  اون بخوام ازش تا کنم جمع
 کیه اون بفهمم تا ببینم بتونم تا بزنه کنار رو لعنتی نقاب

 ...برداری نقابتو کنم خواهش میشه-
 خودشو زود خیلی اما شک تو رفت زدم که حرفی با

 .. چرا نمیدونم بود شده اشک از پر چشاش.کرد جمع
 نقاب سمت به دستشو زد کنار منو کرد رها دستامو

شخص که قدمهای صدای بتونه اینکه از قبل ولی داره برش تا برد  طلقم بود م
ــت به ــد مانع وریاس ــد بلند تخت روی از غریبه.ش ــام کرد که کاری با ش  چش

 .نشوند ای بوسه گونم روی دربیاد کاسه از بود نزدیک
 ......شد خارج اتاق پنجره از کنه نگاه بهم اینکه بدون
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 .دبو ایستاده در وچهارچوب توی که وریا سمت به اتاق در شدن باز باصدای
 میکردی؟ چیکار داشتی_ وریا

 ترس خاطر به بود ها مدت که ارومی صدای با کردم جور جمع خودمو سریع
 گفتم بودم کرده پیدا

 ندارم کاری هاست مدت که میبینی...نمیکردم کاری-
 الی از و گرفت یقمو ورشد حمله سمتم به و بزنم رو حرفم ی ادامه نداد اجازه

 ...شدش کلید دندونای
ــهب تکرار بعد ی دفعه میزنی حرف اینطوری من با داری آخرته بار: زد عربده  ش

 ....بری راه ماه یک تا نتونی که میزنمت جوری
 ....نگفتم...چیزی...که..من-
 ...نبستمش تا ببند دهنتو ه*ز*ر*ه شو خفه-

 ودمب شده سیاه که میداد فشار محکم رو گردنم اونقدر میشدم خفه داشتم واقع
 ...رهام تا زدم پا دست

 . افتادم کردن غلط به زد حلقه چشام تو اشک کنه
صدش فقط انگار شو.بود همین ق ست  خوردم محکم که رهاکرد گردنم دور از د
 ...زمین روی

شب: میزدگفت موج توش غرور که لحنی با شام ام ست خبری از  همیبف تا نی
 .کنی باز باید کی دهنتو اون

ستمو.شد خارج اتاق از معطلی وبدون شیدم گردنم روی د  دمیکر درد خیلی ک
 باز صدای که تارمیدید جارو همه چشام...میدادم روقورت دهنم آب سختی به

 شد باعث پنجره شدن بسته
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 .آورد باال رو وسرم نشست چونم زیر کسی دستای نبندم رو چشام تا
 سبودح اتفاقا تموم شـــاهد اون...نرفته پس بود غریبه همون کردم نگاه بهش
 باصدای هغریب که گرفتم پایین رو سرم همین برای تحقیرمیشم دارم خیلی کردم

 گفت داری بغض
 ...میکنه درد گردنت خوبه؟خیلی حالت ویدا

شای با شکیم چ شاش کردم تعجب شدم خیره بهش ا  چرا اما...بود خیس چ
 ودمب متنفر انگیز ترحم های نگاه از زندگیم تمام ســوخته حالم به دلش حتما
  نداری کاری تو برو اینجا از: گفتم بهش رو همین برای

 ....هیسسسس_ غریبه
 ...شد جاری گونم روی اشکام نبود خودم دست دیگه

فت اوج هقم هق به گر که ترس از غری یا این یاد ور  دهنم روی رو دســتش ن
 اشتگذ پاهام زیر دستاشو نمیشم آروم دید وقتی نشه بلند صدام تا گذاشت
 ....گذاشتم تخت روی آروم کرد مب*غ*ل

شت حقارت وحس بود انگیز رغت چقدر همه پیش اونم شدن خورد  تموم دا
قدر من میزد آتیش رو وجودم خت چ به این که بودم بدب خاطر داره غری  من ب

 . بکنه گریه من خاطر به باید چرا اما...میریزه اشک
به مدی چرا_ غری ندگی کســی پیش او جت قدر  این که کنی ز  شــکن

 ..... چرا آخه نبودن بهتر خانوادت...بکنه
باش روی دســتمو نه ســکوت تا گذاشــتم ل  چیزی من فکر برخالف اون ک

 .نمیدونست
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  بزنم حرف تا کردم رو سعیم تمام اما درنمیومد صدام
 ...نداشتم ی خانواده من-
 ....تو میگی دروغ چرا: گفت کرد نگاه بهم بهت با
ست سال وپدرم...کرد ازدواج نامزدم با ندا-  تو وقت هیچ کرده رها مارو که ها

 .داشت تنفر من از همیشه نبود ما زندگی
 شنیدم درست...داشتی....دد.....نامز...تو_ غریبه

یان رو جملش حیرت با اونقدر  دارم کردم فکر ی لحظه خودم حتی که کرد ب
 بهش ربطی مگه خورد جا اینقدر را چه میکنم اشتباه

 ......داره
 .تپیدمی قلبم دیدنش با که بود مردی تنها بودم عاشقش بود نیما نامزدم اسم-

 ....بود عشقت_ غریبه
 ....میکنم خواهش بزنم حرف گذشته درمورد نمیخوام کنی تموم میشه-

گاهش ســنگین غم کردم حس ما...بود کرده بغض رو ن گه چرا ا  براش من م
 ..داشتم اهمیت

ــد بلند جاش از غم با ــمت به و ش  نرو اخد ترو: گفتم باترس که رفت پنجره س
 ....نرو میترسم

 خوشــحال زدم که ازحرفی کردم حس چرا نمیدونم دوخت چشــم بهم غریبه
 .نشست تخت روی آروم شد

 .......بگم عشقم از داری دوست_ غریبه
 که ادمد تکون مثبت ی نشــونه به ســرمو همین برای بدونم بودم کنجکاو خیلی
 به کرد شروع
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 همچین با زندگی آرزوم همیشـــه...بود بود،قشــنگ مهربون دختر اون: گفتن
 ...بگم بهش تا کردم تالش خیلی.بود دختری

 زمان اون کوچیکه خیلی هنوز اون که میدونستم ولی رو دلم حرف بگم بهش
سر یه من سیدن فقط که بودم مغرور ی ساله 19 پ  ودب پدریم شرکت به آرزومر

 ....ولی سخت خیلی میکردم تالش
 .کردم فک شدم عاشقش دیدمش که روزی اولین

شه هم دخترای ی بقیه مثل اون که سر هر با و سن ست پولدار پ شه دو  یول می
 موضوع همین و نبود بقیه مثل اون...بود اشتباه فکرم
 .مداد دوستی پیشنهاد بهش وقتی قبل از تر روعاشق ومن میکرد خاص اونو

 ونچ شدم عصبانی نگرفت خندم زمان اون...کرد صورتم نثار محکمی سیلی
 ...کرد خوردم همه جلوی

 روز هر همین برای.دربیارم کارشوسرش تالفی شده که قیمتی هر به میخواستم
 ....... بود بد حالم روز یه.میوفتادم دنبالش ماشین با

 دوست پسره هی با داد خبر بهم دوستم که نشسته خونه توی.برم دنبالش نتونستم
 .شده
 میدونم االن ولی شدم عصبی چرا نفهمیدم زمان اون

سی به شتم زمان اون که ح ـــیرت میگن دا ــــ سی روی غـ سش که ک  داری دو
نه از عصــبی یدمش که بیرون زدم خو یدمش کوچه تو پســر یه با د  بهش د

 ...داشتم کینه بهش نسبت برم خواستم و کردم.شک
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سره برگردم سمتش بهشد  باعث زد که جیغی صدای ولی شت سعی پ  ونوا دا
 . میکرد التماس داشت من عشق ولی بکنه سوارماشینش

 ....رفتم سمتشون به کی نفهمیدم اصال میزد چنگ رو قلبم هاش گریه
 ...پامه دست زیر پسره دیدم که اومد خودم به وقتی

 کرد جداش ازم زور به دوستش بود خون پر صورتش
  میزدم نفس نفس عصبانیت شدت از بردش اونجا از
 بهش کرد آروم هامو نفس عشقم های گریه صدای که

 . بود زیبا بسیار اما کوچیک دختر یه اون کردم نگاه
ــکاش ــورتش تموم اش ــتای بود کرده خیس رو ص ــت نازش و کوچیک دس  داش

 ...بود دیوارایستاده ی گوشه یه میلرزید
 .ذاشتگ صورتش روی رو دستاش که برداشتم قدم سمتش به...میکرد گریه و
 گوش حرفش به کردم کاری هر من اما نشـو نزدیک بهم گفت نازش صـدای با

 اینو بود شــده تر آروم دیدمش مب*غ*ل تو اومدم خودم به وقتی نتونســتم کنم
 دوســش که رو دختری اینکه بودم لذت اوج تو واقعا میدا غرور بهم موضــوع

شتم شم توی االن دا  صورت به و کردم جداش خودم شداز آروم وقتی.بود آغو
 .روز اون از. بود پایین سرش خجالت از کردم نگاه نازش

 هیچ براهم شــرکت دیگه بودم واظبشم میرســوندمش روز هر خودم بعد به
 .نداشت اهمیتی

 ...ودب آرزوم بود زندگیم توی اون..همیشه...اون اون بود شده فقط زندگیم تموم
 ممعصو و پاک ها فرشته مثل میکرد ایجاد درونم رو آرومش احساس لبخنداش

شکالت تمام فقط بود ست مهم که شد شروع روزی از م شو بزار نی  به گمب بقی



wWw.Roman4u.iR  194 

 

سم گفتم پدرش سا  درشپ اما کنم ازدواج اون با من بزاره شاید تا گفتم رو اح
 ماه 6 ما دوســتی از و بود ســالش 14 داشــت حقم کوچیک هنوز اون گفت

 کردم التماس بهش نه ولی کنه قبول تاشاید رفتم دوباره بود گذشته
 میمونه من مال اون که بشم مطمئا میخوام فقط گفتم
ــد عایدم چیزی بازم ولی ــال 1 نش ــت س ــده بزرگتر اون گذش  اون  حاال. بود ش

 بود سالش 15دختر
 .میشد تر سرد هروز اما

 .نمیاورد خودش روی به اما میکنن اذیتش خونه تو میدونستم
 ...بیاره لبام رو رو لبخند میکرد سعی همیشه بشم ناراحت من مبادا تا

 .بیشترمیشد دوتا ما احساس و میگذشت همینطوری زمان
 ...که شد شروع زمانی از شدنش طرفه یه و عاشقی این پایان واما
ــالگی 16 تولد ــترس خیلی بود س ــتم اس ــتم چون داش ــنهاد بهش میخواس  پیش

 راستش بدم ازدواج
 نمیدونست موضوع این از چیزی خودش بودم کرده صحبت پدرش با فقط من
 ... روز تا خریدم براش قشنگ ی حلقه یه

 ارهب این در نمیخواســتم میرفت پیش خوب داشــت چیز همه بدم بهش تولدش
 مددخترنیو اون بود شــده شــب...بکنه مخالفت همیشــه مثل که بگم پدرش به

 بودم نگرانش خیلی نیومد قرار سر
ــ ــت ابقهس ــمت به بود افتاده براش اتفاقی یه حتما بکنه دیر ندلش  راه ونشخ س

ــم دیدم که چیزی با ولی افتادم ــه برای.نبود دیگه اون رفت نفس  بود تهرف همیش
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 هیچوقت اون نمیکرد دعوا باهاش شـــب اون اگه بود پدرش تقصــیر همش
 یرغیت وقت هیچ حس تین و عاشقشم من...هنوز اما بزاره تنها رو من و نمیرفت
 نمیکنه

 ....میشه که میدونم میمونم عاشقش هم مرگم از بعد حتی
 نشست لباش روی تلخی لبخند شد تموم که حرفاش

 براش دلم کرد رو رو روزیر قلبم که ریخت چشــمش ی گوشــه از اشــکی قطره
ــوخت ــتم ماجرا این به ربطی چه من که نفهمیدم اما س  رو من چی برای...داش

 روی کسی نوازشگر دستای که بود درگیر بدجور ذهنم میدونه جدایشون مقصر
 کرد وادارم سرم

 .......کنم نگاه غریبه به و بیام بیرون خیال و فکر از
ــین واقعا میکرد که های نوازش  ازشنو با اما نبود خوب حالم اینکه با بود دلنش

  کردم پیدا آرامش هاش
 ...چیه اسمش که بدونم میخواستم بدونم رو اسمش داشتم دوست

ـــام ـــت چش ـــد گرم داش ید ولی میش بل با یدم می خواب از ق : گفتم فهم
 ؟..چیه...اسمت

 ...سامان....سامـــانم.من: گفت و کرد قطع ای لحظه برای رو نوازشش
****************************** 

 دیگه غریبه...کردم نگاه اطراف به و شــدم بیدار خواب از خفگی احســاس با
 .بود خوابیده کنارتخت وریا بجاش ولی نبود کنارم
شن ی چهره میرفت ضعف براش دلم بودم خواب وقتی  هب تبدیل سردش و خ

 .بود خواب همیشه کاش...میشد شاد و مهربون صورت



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 ...شدم پشیمون زدم که حرفی از ای لحظه برای
 ....ندارم دیگه رو کسی اون بجز من

 ...برگردم خودمم خونه به نمیتونم حتی...برگردم مانیا پیش نمیتونم
 نارک همینجا بهتره پس بود خواهرم کنار نیما دیدن از بهتر وریا های شــکنجه

 هم از باید روزی بالخره میدونم چند هر کنم زندگی وریا مثل ســنگدلی مرد
 ...همه این از میترسم تنهایی از من اما بشیم جدا

 بدون دنیا این توی ندارم حامی تنهام من میترسم غصه
 نگاه آینه توی خودم به و شــدم بلند تخت روی از. کرد زندگی نمیشــه حامی
شت وجود دیگه شاد ویدای کردم  فقط که بودم روح بی و سرد  آدم یه من ندا

ــتم ــم نفس میتونس ــیدن نفس آوری یاد با بکش  ترس از کردم نگاه گردنم به کش
 رفیح خواست کرد نگاه من به و شد بلند جاش ااز وریا که.کشیدم بلندی هین
 خیلی خودشم بود معلوم گردنم روی خورد سر صورتم روی از چشمم که بزنه

 زخمای بود شده زخم شدت به دورش و بود شده سیاه سیاه گردنم. جاخورده
 .بود هدکر عفونت کنم فکر...بد خیلی

 گذاشت گردنم روی رو دستش و اومد سمتم به وریا
 ....اخ-

 گفت وریا میکرد درد خیلی نبود خودم دست اصال
  ببینم کنی صبر باید دکتر ببرمت نمیتونم
 ...نه یا بیاد میتونه آروین

 .....نمی نیست احتیاجی-
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ــتمو ــار محکم دس ــته ازت نمیاد یادم: گفت داد با و داد فش ــم خواس  نظر باش
 ...بدی

 . شدم بلند خواب از کشیدم ترس از که بلندی جیغ با
 ترس شـــدت از داشـــت بدنم تمام میریخت صــورتم روی اشــکم قطرات

 بهم که در ناک وحشت صدای....میلرزید
 رست با شدم مواجه وریا ی ترسیده ی چهره با که بکشم جیغ دوباره کرد وادارم

 رفتم عقب به که اومد سمتم به
 خوبه حالت...ویدا: گفت ترسونش صدای با

ــتم  بند نمزبو دیدم که خوابی ترس از فقط کنم درک رو خودم موقعیت نمیتونس
  بود اومد
 جیغای ترس از زدن جیغ به کردم شــروع که بشــه نزدیک بهم خواســت وریا

 شــمگو کرددر مب*غ*ل هام جیغ به توجه وریابدون که میکشــیدم هیســتیریک
 زمزمه

 .آروم عزیزم ویدا...میکنم خواهش باش آروم: کرد
صال خودم شدم آروم که کرد نوازشم اونقدر شتم چرا که فهمیدم نمی ا  جیغ دا
 زهرا نگران ی چهره که کردم باز چشـــامو الی بود بهتر حالم االن ولی میزدم

 .کرد جلب رو توجهم
 تنرف از خیلی هنوز...کرد ترک رو خونه عجله با که گفت وریا به چی نمیدونم

 عادت اومدنش به دیگه اتاق توی اومد پنجره از غریبه که بود نگذشــته وریا
 .بودم کرده
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شه بود هرشبش کار شم میومد همی  راشب اتفاقی یه قطعا نمیومد شب یه اگه پی
 . بود افتاده

 رو تشدس و نشست کنارم اومد که زدم لبخند بهش میلرزید بدنم هنوز اینکه با
 بود شــده پیداش غریبه که وقتی از.درآورد حرکت به موهام روینوازشــگرانه 

 .داشت ادامه منم شب هر کابوسای
 میکنم سقوط دره یه اعماق به و تنهام تاریک جنگل تویه میبینم کابوس همیشه

سم آوری یاد از شتی یچ برای: گفت غریبه که...افتاد تنم به لرزخفیفی کابو  دا
 ؟....ویدا میزدی جیغ

 ناراحتی با و بزنم حرف نداد اجازه بهم.....دارم مدته یه چرا نمیدونم غریبه-
 پس سامانه اسمم گفتم بهت منکه: گفت

 ..غریبه میگی بهم هنوز چرا
 نگفتی ولی یگفت تواسمتو تره قشنگ غریبه چون: گفتم خنده با بود گرفته خندم

 .بهتره طوری این غریبه بگم بزاربهت پس هستی کی
  کرد آروم رو صداش بود گرفته خندش هم غریبه

فت و به: گ ـــه تو پس خو به بگو بهم همیش  هترهب اینطوری کنم فکر چون غری
 .میاد خوشم خودمم
شت که اومد وریا صدای س که رو چیزی تنها فقط میزد حرف تلفن با دا  تمتون
  رو اسمش داشت که بود دختری اسم بفهمم

 ....آرشــــیدا میاورد زبون به
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 زا بود پاکش ظاهر به دخترای دوسـت همون از یکی اینم حتما نداشـت تازگی
 ..واقعا پاک بود گرفته خندم خودم فکر

 ....میومد بهشون
ستمو شار محکم د سته ازت که نمیاد یادم: گفت داد با و داد ف شم خوا  ظرن با

  نبستم تا ببند دهنتو پس بدی
 بودم کرده عادت بگم بهتره نمیترسیدم ازش دیگه

 بهش توجه بدون و نیاوردم خودم روی به اصــال...خوردنام کتک دعواهامون به
 دیگه باید ولی انتظارمه در بدی اتفاقای که میدونستم خوب شدم خارج اتاق از

 .همینه کردن زندگی راه تنها نباشم اراده سست و ضعیف
 افتادم راه آشپزخونه سمت به بود آومده در شکمم غارقور صدای

 ی چهره با شــدم واردآشــپزخونه اینکه محض به بخورم کنم پیدا چیزی یه تا
 دوسش که یکی خنده با صبحتو خوبه چقدر که وای روشدم روبه زهرا خندون

ست باهم تازه زهرا و من که هرچند کنی آغاز داری  خوبی حس ولی شدیم دو
 یکننم زندگی وریا با کسایکه تمام چرا نمیدونم مهربونیه آدم. دارم بهش نسبت
 خشنه و خشک آدم یه اماخودش مهربونن و رفتار خوش

 فشردم و کرد مب*غ*ل آروم نمیخورم تکون دید که زهرا
 ....خوبی گلم دختر سالم: گفت و
 اره-

 ....زدم بهش شیرینی لبخند و کشیدم بیرون آغوشش از خودمو
 ...شده چی گردنت: گفت و شد عصبی کردم حس
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 نمک فکر کنم گیری جلو ســئوالش به دادن جواب از تا انداختم زیر به ســرمو
 برای فهمید هم خودش

 ...بلند سرمو گذاشت چونم زیر دستشو همین
 خیلی بگیری جون یکم القل بکنم حاضر صبحانه برات بشین بیا خوب_ زهرا

 عقب رو صندلی شدی ضعیف
شیدم ستم روش و ک ش ست بود مادرم شبیه حرکاتش چقدر زدم زل زهرا و ن  در

 ... عماق تو داشتم اعتماد بهش همین برای اون مثل
ساس خودم روی رو نگاهی سنگینی که بودم غرق افکارم  دبلن سرمو کردم اح

 .شدم چشم تو چشم وریا با که کردم
ست شتم دو ستام با دا شت امکان خوب ولی کنم خفش د  پر اهنگ یه به پس ندا
 ...با البته که دادم نشون بهش رو خودم خشم ازنفرت

 .کرد خنثا کارمو رفت بهم که ای غره چشم
 ......براتو دارید میل چی آقا سالم_ زهرا

 سپ: گفت زهرا به رو تمام سردی با و کنه تموم رو حرفش زهرا نداد اجازه اصال
 میکنی؟ آماده کی برا رو صبحانه داری االن
 گفت آروم بود خورده جا زد وریا که حرفی از که زهرا
 .میکنم حاضر دارم خانوم برای
  نکن حاضر چیزی پس نمیخوره چیزی خانوم_ وریا
 ....آقا اما_ زهرا
 ..که گفتم دیگه بسته_ گفت بود شده آسیی که وریا
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  چیزی پس نیستم من هم ناهار برای نمیخوره چیزی
 من به وبعد نزاره بیرون اتاق از پاشــو که باش هم ویدا مواظب. نکن درســت

 داد ادامه و کرد نگاهی
ته تاقش در الب فل رو ا  هی خیلی...باشــی مواظبش بهتره توهم ولی میکنم ق

 .دندست
 عدب و رفت بیرون آشپزخونه از زهرا و من ی شده گرد چشمای به توجه بدون و

 .....میداد رو رفتنش از خبر که شد بلند ماشینش صدای دقیقه چند از
 گفت خنده با زهرا که دادم بیرون باصدا رو نفسم

 همه نای که میذاری سرش به اینقدرسر چرا پس میترسیا ازش خیلی که معلومه
 کنه گیری سخت
 گرفت شدت خندش که دادم تکون تفاوت بی سرمو

 ...ای دنده یه واقعا_ زهرا
ــت خیلی کردم کنترل خودمو ولی گرفت خندم لحنش از ــتم دوس  هی برای داش

 اگه که ایو چیه من جدید رفتار به نسبت وریاواکنشش ببینم تا باشم سرد مدت
 میشه عالی چقدر کنم عملی رو نقشم بتونم

. رمیومدب دســتم از که بود کاری تنها این بیوفته پام به وریا کنم کاری میخوام
 که کرد اسرار هرچی زهرا

 .مکن اطاعت وریا های گفته تمام از داشتم دوست نخوردم بخورم رو صبحانم
 ......هبد تاوان باید وریا بیوفته پام به که کنم کاری میتونستم اینطوری

 بیوفته ردس در توی من خاطر زهرابه نمیخواستم بستم رو اتاق در و رفتم اتاق به
 کردم پرت خودمو



wWw.Roman4u.iR  202 

 

 .داشتم احتیاج خواب به زدم زل سقف به و تخت روی
 کنه آروم رو ذهنم میتونست که چیزی تنها خواب
 . برد خوابم سریع که میکرد درد سرم اونقدر

 
************************** 

 گذشته
ست میگیره ازم رو آرامش قلبم سکوت  دوباره...میکنه نجوا روداره هام دارم دو

 ...زمستون سرد پاییز
 میخونی خوب آفرین_ ندا

 ؟...نیبز در حتما باید اتاق تو بیای اینکه از قبل که ندادن یاد تو به میگم-
 ندادن یاد نه_ ندا

 .بکنم کارو این خودم بگو بده یاد بهت یکی کردی هوس اگه خب-
 از بلق پس چیه مظلوم ظاهر لبخندبه این از قصدش فهمیدم که زد لبخندی ندا

ــت اینکه ــم قدم پیش باید خودم بزنه کاری به دس  ردنک فکر ی اجازه بهش بش
 دیبلن جیغ سرش رو کردم خالی رو بود دستم کنار که رو آبی پارچ و ندادم هم

 وایه این با زمستون و یخ آب میخوره سرما صددرصد که میبندم شرط کشید
  خودمه پای خونم پس...سرد

 یچ واسه سرمایم من که نمیدونی مگه تو بیشعور کندی خودتو گور ویدا_ ندا
 کردی کاری همچین
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شی تو تا کردم خوب- ساتوبرو حاال بزنی در با  خوردین سرما تا کن عوض لبا
 ....دستم رو بیوفتی

 کنه عوض رو لباسش تا رفت کمد سمت به ندا
 ابسرمات اون توی میخواست بود مسخره واقعا گرفت خندم دیدم که چیزی با

 .کنم کنترل خودمو نتونستم کوتاه دامن با بپوشه
 .شدم رو نداروبه شاکی ی قیافه با که خنده زیر زدم بلند
 ... چطور تو میخندن مورد بی ها دیونه_ ندا

 چی؟ تو میپوشن تاب زمستون تو ها دیونه-
 نمک کوتاهش برات داری دوست شده دراز حد از بیش زبونت که مدته یه_ ندا 

 ...عزیزم
  میاد؟ دلت نمیخوام مه-

 .میاد دلم که معلومه_ ندا
 از عدب بکشیم خندیدن از دست شد باعث بابا صدای که خنده زیر زدیم باهم
 کردم پرت خودم همیشــه مثل منم. شــد وارداتاق بابا خورد در به که تقه چند
 ...ندا که کردم حلقه کمرش دور دستامو و شب*غ*ل توی

 
 سپ بدبخت من داری دوس لوســو ویدای فقط:  گفت ســاختگی ناراحتی با

 ..چی
  گفت خنده با بود گرفته خندش ندا لحن کهاز بابا
 ...گلم دختر نکن حسودی ندا
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 اهارن داشــتیم پایین ناهاررفتیم برای درآوردیم که بازی مســخره کلی از بعد
 یمن بعداز دعوامیکرد یکی با داشــت شــد بلند بابا داد صــدای که میخوردیم

صبانیت با ساعت شپزخونه وارد تمام ع شاش شد آ صبانیت از چ  ودب قرمز ع
 ...با بود برزخی اینقدر که بودن گفته بهش چی که نمیدونم

 متس به کشون کشون و روکشید دستم اومدو سمتم به میکرد نگاه بهم خشم
ــدای بردم اتاق ــنیدم ندا ص ــت که رومیش  ردک پرت منو بابا میکرد التماس داش

 ....تواتاق
 ودمخ فکر از بود پاکش ظاهر به دخترای همون از یکی اینم حتما گرفت خندم
 قهقه تعصبانی ازشدت داشتم دیگه...میومد بهشون واقعا پاک بود گرفته خندم
 ردمک تالش نره بیرون صدام تا گذاشت دهنم جلوی رو دستش غریبه که میزدم

 ....نشد اما بزنم کنار رو دستش تا
شتم فهمیدم که اومدم خودم به تازه سک چه دا  رد وریا اگه میکرد رو بزرگی ری

 .میدید غریبه وبا من و میکرد باز رو اتاق
 مکچش بهش و کردم نگاه غریبه ترسون چشای به میکشت رو جفتمون حتما

شاش که زدم شتا ازتعجب چ شتی االن تو: گفت و شد شی  دادیمی لومون به دا
 ... خوبه حالت اونوقت

 بخو...خوبه حد از بیش من حالم که نمیدونستی مگه اوهوم: گفتم سردی با
گه بهتره مد یوقت بری دی یااو  فک...برو ودتر پس دید باهم رو تو و من و ور
 ..کنم

 .خوند چشام از رو ناراحتی
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 گذاشت گونم روی دستشو و زد زانو پام جلوی
 نوم وریا نداری دوســت که تو کردم ناراحتت اگه ببخشــید ویدا: گفت غم با

 کرده سـکوت همچنان من اما...میشـه دردسـردرسـت خودت برای ببینه اینجا
 ....بودم

 کرد عوض رو لحنش دید که رو سنگینم سکوت
 .ندارم خوردن کتک طاقت من اخه خوب:وگفت

 ارب زیر شـــب هر تو مثل بخوادمنم اگه:داد ادامه که کردم نگاه بهش تعجب با
 میشم بیچاره که بگیره کتک

ندم ته خ عا بود گرف ثل لحنش واق چه م له های ب ـــا  چیزی از که بود ای دوس
 ....میترسیدن

 لبام خندم که نشوند گونم روی ای بوسه و کرد استفاده سو موقعیت این از اونم
 .کرد خشک رو هام

سه شوک تو رفتم دید وقتی  یرونب اتاق از. زد گونم اون روی هم ای دیگه ای بو
 .ممیکرد فکر کرد که کاری به داشتم رفت

 ..دارم عجیبی حس مرد این به نسبت چرا نمیدونم
شی زمانی انگار ست امکانش خوب...بوده زندگیم از بخ  صورتش من چون ه

 .ندیدم رو
 رو نقابش کنم خواهش از اگه که باشـــه صــمیمانه رابطمون اونقدر کنم فک

 برداره
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شید بیرون افکارم از منو وریا های قدم صدای ستم منتظر ک ش  تاقا داخل که ن
 و داد یصــدا ولی بخوام بیاد اینکه از قبل خواســتم بود بیهوده انتظارم اما بشــه
 ..آخر ودر شد کار این از مانع وریا بیداد

 ضــیهق ببینم تا کردم روباز در الی ترســوند منو که بود آروین فریاد صــدای این
 بلند وریا صدای چیه
 نداره ارتباطی هیچ تو به من زندگی: میگفت که شد
 .بیاد من با مجبوره هم ویدا میکنم بخوام هرکاری من
 اررفت طوری داشت ولی نبودم اون ی برده من شدم عصبانی میزد که حرفای از

 ....که میکرد
 عنتیل بکنی خواستی که غلطی هر نمیزارم من فهمیدی ببند دهنتو وریا_ آروین

 .... پیشش برگردی میخوای حاال روزانداخت این به رو تو آرشیدا بفهم
ستی آدم یه رونداری ویدا با کردن زندگی لیاقت نداری لیاقت تو  حتی وت مثل پ

 .. کنه زندگی نباید
 .. آشغال کنی باز دهنتو که نیستی حدی در تو_ وریا

 وریا رایب لحظه یه دلم برقرارشد سنگینی سکوت زد وریا به آروین که سیلی با
 .آورد سرم بال همه این وریا کردم جور و خودموجمع سریع اما سوخت

 .شد خنک که من دل اما کمه براش سیلی یه اینکه با
شای نمیکردم باور میدیدم که رو چیزی اما شکی آروین چ ست...بود ا  رهب خوا
 وریا صورت تو و درآورد جیبش از رو پاکتی و اومد جلو شد عوض نظرش اما

 ....ببین هارو عکس ببین:گفت آلودی بغض باصدای. کرد پرت
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تی که تو ف گ ی یدا م قت آرشـــ ین پس بوده عاشـــ چی ا  عکســـا
باســی چراااااهمون...چرا...میگن یه بهش من که رو ل  تو پیش رو دادم هد

 بکنی میخوای غلطی هر توهم میمونه همیشــه و فاســده آدم یه اون...میپوشــید
 قشمعاش من حداقل ببرم خودم با رو ویدا و برگردم که میدم قول بهت ولی بکن
 عوضی باز هوس آدم یه چی تو ولی

شق گفت چی کردم نگاه رفتنش به  از ردک بهم که های کمک تموم یعنی منه عا
 دز حلقه چشام تو اشک....ندارم باور دیگه رو هیچی باورندارم بوده عالقه سر
 .....داشته دوست و من ممکنه چطور آخه

 .بود بریده رو امونم اشکام باشه
 نــدا
 .بود دستام بین سرمو و بودم نشسته زمین روی
 با...شــد تموم زود چراخوشــیم..بود شــده خیس اشــکام خاطر به پیرهنم تمام

 قبول نمیخواستم ولی بود خودم چیزتقصیر همه اینکه
 ولی اون به رســیدن برای گذشــتم خواهرم از من بود پاک من عشــق...کنم

 ...جواب
 من با همه که حاال ولی گوشــم توی زدن با میده اینطوری و من های محبت

 باشم خودشون مثل گرفتم تصمیم منم پس بدن
 این کنممی ترکش دنبالم بیاد خودش نیما میکنم کاری میشم بدتر خودشونم از

 ...میکنم ترک رو مرد
 روهم هام لباس روبرداشــتم وســایلم تموم کردم جمع رو چمدونم شــدم بلند

  شدم حاضر و پوشیدم
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ــه این توی کردم نگاه خودم به آینه توی ــاد دختر اون از ماه س  نمونده چیزی ش
 . زدم خودم به پوزخندی احساسم وبی سرد آدم یه من حاال

سرده بود شده کبود صورتم سر بلندی اه بودم اف  شیدمک هام بدبختی تموم از
ستمو شتم قلبم روی د ستاده تپش از نمیزد دیگه گذا شتمب رو بودچمدونم ای  ردا

ــبخت توش قراره فکرمیکردم که ای خونه به بار آخرین برای و ــم خوش  گاهن بش
  کردم

 نداشــتم رفتن راه نای دیگه.شــدم دور اونجا از ســرعت به و بیرون زدم خونه از
 .نداشت رو حرکت توان پاهام

 زده خی دستام بود سرد هواخیلی نشستم پارک نیمک روی آروم.بود شده سست
 شونم روی دستی که گذاشتم هم روی چشامو.میلرزیدم خودم به سرما از بود

ست ش شامو ترس با ن سر چندتا دیدم رو فکر که چیزیاز بدتر اما کردم باز چ  پ
  های چهره با مست

 ....ترسناک
سم ستم اومد بند نف شم بلند نیمک روی از خوا  ووونج: گفت اونا از یکی که ب
 ...باشیم خدمت در کن صب میری کجا عزیزم

 کشید سینم روی رو دستاش حرف این زدن از بعد
ــدم زمین پخش زدن پهلوم به که لگدی با که زدم بلندی جیغ ترس از  لیخی ش

 بود شــده جمع چشــام تو اشــک...میپیچیدم خودم به درد از بود گرفته دردم
 درد از هک داد فشار و گذاشت سینم ی قفسه روی رو پاش که بشم بلند خواستم

 کردم ناله
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 بامش برای میدی جون هست جیگریم چه: گفت و زد قهقه ها دیونه مثل پسره
 ....باشه دخترم کنم فک

 زمین روی از و گرفتن رو دســتام بدن رو کردن فکر ی اجازه بهم اینکه بدون
 ....دمش ساکت زد صورتم توی که مشتی با که تقالکنم خواستم کردن بلندم

یاد کوچولو ببین_ مرد  رهبهت پس نمیشــی آزاد بکنی کاری هر نکن تالش ز
 بدنم روتمام دســتاش و میزد حرف تو هم و ببرم لذت من هم کنی همکاری
شید شتش تو هامو سینه میک ست زدم بلندی جیغ که گرفت م ستش خوا  رو د

 ببره تر پایین
 ودب نیما میدیدم چی کردم نگاه ناجیم به کرد جدا اون از و من کسی دستای که

 .....نـیـما
 که امشــب ماســت مال دختره کثافت: گفت و زد زل نیما به خشــم با پســره

 .ببریش خودت با میتونی تو بعدش کردیم رو استفادمون
 و رفتگ دستمو...بود شده متورم گردنش رگ کردم نگاه نیما برزخیه ی چهره به

 جوش به خونش نیما دیگه ولی شـــدن مانعمون پســرا که بردم خودش همراه
 .بود اومده

 احساس آورد فرودشون صورت روی رو پیش در پی ها مشت و کرد رها دستمو
سره کردم ست زیر داره پ ستم میده جون نبما پای د  یسیل که کنم جداش خوا

 ....کردم حس لبم گوشه رو خون شوری کرد صورتم نثار محکمی
  گذاشتم صورتم روی رو دستم
  رفتم عقب عقب
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ــره زدن از خودش که نیما ــته پس ــده خس ــره بود ش  با همراه اونم کرد ول رو پس
  دوستش

 برمیداشتم عقب به قدم یه من جلومیومد که همینطوری نیما کردن فرار
شی آدم داری میکردم فک نه: زد نعره بلند صال می  خوب باهات نداری لیاقت ا

 .ه*ز*ر*ه کنن رفتار
 فک...معشوقت دنبال افتادی دوباره ت*ف*ا*ث*ک ی دختره فسادی آدم یه تو

 ...بمونن زنده نباید تو مثل آدمای کنه قبولت اونم نکنم
ــروع کجا از خوب ــت کنیم ش ــگ مثل که بزنمت چقدر داری دوس  بمیری س
 هاااان
 توی اشــتباهاتی من درســته میشــدم خســته هاش تهمت تموم از داشــتم دیگه

 .میشدم حدسرزنش این تا نباید ولی داشتم گذشتم
 .ندارم رو تو با زندگی لیاقت خرابم من م*ز*ر*ه من میگی راست تو اره_ ندا
 کردی ولش چرا داشتی رو ویدا لیاقت که تو

 رهاش بودی عاشــقش چون نگو بهم فقط نگو فقط:دادم ادامه خندیدمو بلند
  کردی پیروی هوست از خودت کردی

 همینف واقعا یا زدی نفهمی به خودتو تو اما لعنتی بودم عاشقت واقعا من ولی
 تو نه من نه باشه یادت میگم بهت اینو

 ما مثل یکسای با تا مرد ویدا که بهتر همون نداشتیم رو ویدا مثل دختری لیاقت
  نکنه زندگی

 خوند  نشستش خون به چشمای از میشد رو عصبانیت دیدم رود خشمش
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 هگذشــت ی درباره رو چیز همه خواســتم میکردم مالرب رو حقیقت باید من ولی
  به ترس از شد ور حمله سمتم به نیما که بگم ویدا ی

ستمتو فقط و پایین شدم پرتم تپه باالی از و خورد سر پام که رفتم عقب  فریاد ن
 .بود انتظارم در عمیق تاریکی و مطلق سکوتی بعدش و بشنوم نیمارو

 کنم لندب سر نمیخواستم اصال شد باز اتاق در که میکردم گریه داشتم همینطور
 .بودم متنفر ازش بشم وریا چش تو چش و

ساس شم با داره که کردم اح شد اینو میکنه نگام خ  منظمش نا های نفس از می
 .داد تشخیص

 .زود کن بلند سرتو_وریا
 بیرون..برو..ندارم دوست-

 .میدم نشونت باشه درآوردی زبون که_وریا
سیدم  هلومپ به که محکمی لگد با ولی.کنم کنترل رو خودم کردم سعی ولی تر

 .زدم بلندی جیغ خورد
 بزنی جیغ داری وقت هنوز گرفت دردت چیه_وریا

 ...ور میکنم خواهش_
ــت با و نداد هم زدن حرف ی اجازه بهم حتی اون  بدن جون به افتاد لگد و مش

 .نازنینم
 کنین باز و در آقا_زهرا
 نیست مربوط تو به فهمیدی زهرا نکن دخالت تو_وریا
 .میکنم خواهش آقا داره گناه_زهرا
 نمیداد گوش کسی حرف به وریا دیگه ولی
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 .میاورد فرود ظریفم تن روی وجودش تمام با و کرد باز رو کمربندش
 ممیکشــید فرســایی طاقت جیغ درد از بدنم روی کمربند اومدن فرود بار هر با

 نه رو وریا دل اما میکرد آب هم رو سنگ دل که
له و من های جیغ  حس بی بدنم تمام بودن فایده بی رهایم برای زهرا های نا

شک حتی نمیزدم جیغ دیگه بود سی نمیریختم هم ا شتم ح  زا سرم انگار ندا
شه شده جدا بدنم شای توی...با  منمیکن کاری هیچ دیگه وقتی زدم زل وریا چ

  میکنم نگاه بهش تمام سردی با ودارم
 نشست کنارم و گذاشت کنار رو کمربند و کرد تعجب

 نمیخوری؟ تکون چرا_وریا
 .کنم ازب لب نتونستم کردم کاری هر بود شده قفل فکم اما بزنم حرف خواستم

صبانی دید رو سکوتم وقتی شیده شد ع  ماا کرد صورتم مهمون محکمی ی ک
  نکردم حرکتی هیچ بازم

 اما یامب خودم به بلکه داد تکونم محکم و ترســید من تفاوتی بی از واقعا دیگه
 .بخورم تکون نمیتونستم میکردم تالش چی هر انگار نه انگار
 شد بلند هم زهرا های گریه صدای که میزد صدا رو اسمم داشت ترس از دیگه

 شد قفل فکم دوباره که بزنم حرف خواستم
 نفهمیدم خودمم میزد صورتم توی و میکرد صدام ترسیده وریا
 ...لرزیدن به کرد شروع بدنم و افتادم زمین روی جون بی که شد چی
 ویدا...ویداااا_وریا
 کنین باز کنین باز درو خدا ترو_زهرا
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 بعد و شـــد خارج دهنم از که بود مایعی کردم حس که رو چیزی آخرین ومن
 .شد بسته چشام

 کنم باز چشامو شد میخوردباعث صورتم به که خورشید مستقیم نور
شمام الی آروم  نمیاد یادم بودولی وریا اتاق زدم دید رو اطراف و کردم باز رو چ

 باشم بوده اونجا من که
ستم شم بلند تخت روی از خوا ستم پیچید سرم تو بدی درد که ب  رمس رو و د
 نالیدم و گذاشتم

 کردم دنبال رو ردش شد کشیده دستم کردم احساس ولی
 افتاد سرمی به چشمم

  درمیاوردم شاخ داشتم تعجب از بود وصل دستم رگ به که
 دایص نمیاد یادم چیزی دیگه ولی بود غریبه رفتن دارم یاد به که چیزی آخرین

صی به و بگیرم باال سرمو کرد وادارم در شدن باز  گاهن بود روم به رو که شخ
 کنم

 اردو سرعت به وریا که کردم نگاه بهش گنگی با شد بلند زهرا ی خندها صدای
 شد اتاق

ست لباش روی لبخندی دیدنم با ش  به و شد محو لبخندش سریع خیلی اما ن
 سریع زهرا که اومد طرفم

 گفت و انداخت جلو رو خودش
 فتگ دکتر نشنیدین مگه آقا شد اینطوری همین برای دفعه اون بده حالش االن
 بشه؟ وارد استرس بهش نباید
 ....فقط ندارم کاریش زهرا_وریا
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 به هب گفت شخص همون خود که شد برقرار سنگینی سکوت شخصی ورود با
 خوبه؟ حالت گلم دختر

  میکنه درد سرم فقط بله-
ــت مرد لبای روی ی خنده حرفم زدن با ــس ــد تعجبم متوجه کنم فک نش  هک ش

  دخترم هستم دکتر من:گفت
  گفت افتاد راه وریا سمت به و شد بلند جاش از دکتر دادم تکون سری
 صبیع فشار همسرت به دیگه بار یک اگه بگم بهت چیزی یه بزار پسرم خوب

ــه وارد ــارباعث این و ش ــنج فش ــه تش  منمیتونی ای دیگه دکتر هیچ نه و من بش
  بکنی رو حالش مراعات کمی بهتره پس کنیم تضمین رو ایشون سالمت

 رهبهت اما کنم دخالت شــما شــخصــی زندگی توی که نداره ارتباطی هیچ من به
 بهتره سپ میشه دوباره تشنج باعث باال عصبی فشار کنم زد گوش رو نکته این

 ...بفهمی رو ادامش خودت
 خون باعث بیاره خاطر به کرده فراموش که رو چیزی کنه ســعی اگه ندرضــم

 میشه معزیش ریزیه
 من با خداحافظی از بعد دکتر و رفت فرو ســکوت در جا همه لحظه چند برای

ــال میکردم نگاه وریا به تعجب با کرد ترک رو عمارت ــ که نمیاد یادم اص  نجتش
 .میزد که بود چی حرفا این از منظورش باشم کرده

 ......بگی میشه وریا-
  شو ساکت پس ندارم رو جربحث ی حوصله_وریا

  رفت بیرون زهرا وقتی بره بیرون خواست ازش و کرد زهرا روبه و
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 شد موهام نوازش مشغول و کشید دراز تخت روی کنارم
  بیاره خاطر به رو چیزی نباید آدم وقتا بعضی_وریا

 ابمخو داشت کم کم دیگه دادم تکون سرمو اما سردنیاوردم حرفاش از اینکه با
 گفت که میبرد
 خوبه؟ حالت االن

 ...خوبم اره-
 بود خاصی و ناب حس یه شد مورم مور که زد لختم های شونه روی ای بوسه
 بخوابی خوب بهتره پس سختیه روزه فردا_وریا

 سخته من برای روزا همیشه-
ــم با ــمیم رفت بهم وریا که ای غره چش  اشحرف به و ببندم رو دهنم گرفتم تص

  کنم گوش
یا حافظی ایران با امشـــب پس میریم ایران از فردا_ور گه چون کن خدا  بر دی

 .نمیگردیم
ــت کردم نگاه بهش بهت یا ــت نه نه میگفت چی داش  رو مزندگی تموم نمیتونس

  گرفت ازم
 برای...پس مونده باقی برام که چیزیه تنها ببره ایران از زور به رو من نمیزارم اما

 میکرد دعوا آروین با داشت همین
 بود سخت برام بدبختی همه این تحمل دیگه شد اشک از پر چشام

 وریا نمیام جایی من-
صبانیتش متوجه نمیام جایی گفتم وقتی  اونم دمنیاور خودم روی به اما شدم اع

 داد رو جوابم ریلکس خیلی
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 شو خــــفه پس بیای من همراه موظفی تو برم هرجا من_وریا
 ...نم نمیام نمیام جایی من-

 .نکردم خفت تا شو خفه_وریا
 شدم الل ترس از که زد رو حرف این جدی اونقدر

 بشی ساکت که باشه سرت باال زور باید چرا_وریا
 گفت و داد بیرون رو نفسش که نکردم توجهی حرفش به اصال و بستم چشامو

 ...باشه خودت خواست با بهتره پس بیای مجبوری نخوای چه بخوای چه تو
 همراه تو برگردم زمانی اگه شاید نمیگردم بر هم دیگه و برم ایران از مجبورم من
 .!برگردی ایران به نتونی من
 دادم نشون آروم خودمو ولی کردم تعجب زد که حرفی از

 میمونه ایران اون کن خداحافظی هم زهرا با_وریا
ــدم ناراحت خیلی ــی تنها اون ش  وشگ حرفام به کوتاه مدت این تو که بود کس
 ...کنم خداحافظی باهاش باید االن اما بود آرامشم باعث و میکرد

 
 ایران از باید 7:00 فرداسـاعت باش آماده ولی بزنی حرفی نخوای شـاید_وریا
  بریم

 تروخدا میوفتم پات به نمیخوام من بریم میخوای چرا-
 کن تمومش پس کردم فکرامو من_وریا

  نکرد افاقه اما شدم خیره بهش سنگینی غم با
 خوابید و بست رو چشاش خواهشام به توجه بدون
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 نگینیس بعض بود کرده خیس رو صورتم اشکام کردن گریه به کردم شروع آروم
 میکرد فرمایی حکم گلوم توی

 ...نداشت تمومی اما بشه تموم لعنتی بعض این داشتم دوست
 و کشــید آغوشــش تو و من پشـــت از وریا که کرد لرزیدن به شــروع بدنم

 .زد م*ب*ل روی ای ه*س*و*ب
 من شدمی تیکه تیکه داشت قلبم نمیشدم آروم ولی فشردم آغوشش توی محکم
 رو یجای برم هم بزاره اگه یعنی نه برم وریا پیش از اینکه نه میخواســتم آزادی
  ندارم
 .بگیرم تصمیم خودم بزاره دارم دوست فقط
 نیستما مهربون همیشه من_وریا

 ...نداره اهمیتی برام-
 .بخواب شو خفه پس_وریا

 کنم کنترل رو خودم نتونستم گرفت اوج هقم هق وریا که حرفی با
 بمونم اینجا میخوام من-

 فهمیدی؟ شو خفه.....کن تمومش_وریا
 غجی بلند بلند و میزدم حرف...زدن جیغ به کردم شروع که شود چی نمیدونم

 دســتامو نمیشــم آروم دید وقتی دوخت چشــم بهم ترس با وریا که میکشــیدم
 گرفت محکم

 چته...ویدااا_وریا
صال شو ا شنیدم صدا شتم انتظار فقط نمی  وجه هیچ هب دید وقتی نمیریم بگه دا

 باالی دستامو و زد خیمه روم نمیشم آروم
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 ....شو ساکت:زد فریاد صورتم تو و گرفت
 کاماش انداختم زیر به سرمو و شدم ساکت ترس از که بود جدی لحنش اینقدر

 .میریخت گونم روی صدا بی
سی اونجا من کنی ترک رو زادگاهت بخوای اینکه بود سخت شناخت رو ک  منمی

 اشکام دیدن با وریا نبود هم زهرا حتی
 ....ویدا: کرد زمزمه گوشم دم و کشید لبم روی رو شستش انگشت
ر زد که حرفی با اما کردم سکوت  گرفتم گ 

 بریم ایران از که خوبه خودتم برای عزیزم_وریا
شمای با شکم از پر خیس چ سناکچند صورت اون دیگه کردم نگاه بهش ا  تر

ــش نبود مقابلم پیش لحظه ــورتی عوض  یزدم موج محبت و نگرانی توش که ص
 بود روم روبه
 ....یا بود ترس خاطر به آرامشم این بودم شده آروم

ــی وقت هیچ نه ــت نخواهد وجود حس ــی تنها داش  اونه به مطعلق قلبم که کس
 ...نیماست

 امشــب همین فقط حداقلش یا دارم وریا به بهتری حس االن چرا نمیدونم ولی
 دارم رو حس این

 خوابم داشــت دیگه شــد گرم چشــام کم کم که بودم وریا های نوازش در غرق
 ...کردم روباز چشام م*ا*ب*ل شدن گرم حس با اما میبرد
ــغول ع*ل*و با وریا ــی خیلی لذت بود م*ب*ل ن*د*ی*س*و*ب مش  خواص

  نیست هوس خاطر به دفعه این بودم مطمئا داشت
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 که چی هر ولی هســت چیه اســمش نمیدونم باشــه نمیتونه نه...عالقه روی از
 دارم دوسش من هست

مدم خودم به وقتی ولی شـــد چی یدممنفه  از میکنم همراهیش دارم دیدم او
 هســت هرچی پس نیســت ســرهوس از چون نبودم پشــیمون میکردم که کاری
 !خوبه

ــیر م*ا*ب*ل ن*د*ی*س*و*ب از بالخره ــد س  روی رو داغش ی*ا*ب*ل ش
 آورد فرود م*ن*د*ر*گ

 .میداد خرج به لطافت کارش بارتو اولین برای داشت بودم راضی خودم ایندفعه
 برد م*ن*ی*س سمت به دستشو کرد بارون ه*س*و*ب بدنمو که همینطور

 ترشد مسمم که کشیدم بلندی اه لذت شدت از که داد وفشار
 ...لعنتی میگیره ازم..رو انتقام لذت...داره...چشات_وریا

 ...انتقام لذت زدم زل بهش شده گرد چشای با
ستش رفتن پایین حس با...چرا ولی...من ازم انتقام بود چی منظورش  الفک د

 کردم همراهیش دوباره و شد پاره افکارم
 م*ن*ی*س سمت رو سرش کرد بازش و رسوند لباسم به پشت از رو دستش

 شد ش*ن*د*ی*س*و*ب مشغول و برد
 بود کرده پر رو اتاق کل نالم و اه

صف لذت شدنی و  تو هک نیازی...نیاز حس از پر ای رابطه بار اولین برای بود ن
 میکرد بیداد دومون هر
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شت تنش گرمای شم دا شتم احتاج بهش میزد آتی  وردنخ از وقتی بودنش به دا
ست هام ه*ن*ی*س شید د ستش ک شید پایین با رفت شلوارم سمت به د  هک

 .....سپردم دستش خودمو بستمو چشامو شلوارم شدن
******************* 

ساس با سمی سنگینی و شدید گرمای اح شامو شکمم روی ج  کردم باز چ
 تمام م*ن*ه*ر*ب بدن دیدن با بود شــکمم روی که افتاد وریا پای به چشــم

 ها مدت از بعد که بود باری اولین آوردم خاطر به رو دیشـــب های صــحنه
 های زمزمه هرچند.داد خرج به وریا که محبتی خاطر به اونم بودم خوشــحال

شقانه شب که لطافتی با بازم ولی نبود کار در عا شت رابطمون توی دی  حس دا
  دارم خوبی

 شاشچ کرد باز رو چشماش خوردنم تکون با وریا که بشم بلند جام از خواستم
  بدنم روی سرخورد صورتم روی از
 گفت ای دورگه صدای با که پیچیدم دورم رو ملحفه خجالت از

 میکشی؟ خجالت االن بودی مب*غ*ل تو صبح خود تا دیشب_وریا
 کرد ای خنده تک که دادم تکون سرمو

شت تعجب جای برام  دبو شده مهربون االن بود بد اینقدر که وریای چطور دا
 .نکنم خوش دل الکی بهتره پس میشه تموم زودی مهربونیش مطمئا

 بریم باید روبشور صورتت و دست برو_وریا
 با هخوب وریا که االن نمیخواســتم ولی کردم بغض دوباره رفتنمون آوری یاد با

  کنم رحمش بی دوباره کردنم گریه
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 ســمت به و پوشــیدم ســریع رو لباســام شــدمو بلند تخت روی از همین برای
  کردن گریه کلی از بعد کردم حرکت سرویس
 بسته های چمدون دیدن با رفتم اتاق توی وقتی دادم صورتم شستن به رضایت

 اپورتس یه با رو صورتیم مانتوی و دادم قورت رو بغضم سریع ولی کردم بغض
 لیخی مدت این توی دراومدم صورتم خجالت از و نشستم آینه جلوی پوشیدم

ــده الغر ــکراز ولی بودم ش ــده کم چیزی زیبایم خدارش  ممالی آرایش یه بود نش
ستی که شدم بلند جام از و کردم ستم ترس از شد حلقه کمرم دور د  جیغ خوا
 شدم آروم غریبه صدای باشنیدن ولی بزنم

 ؟..میری داری واقعا ویدا_غریبه
 از رپ چشــای با که برگشــتم ســمتش به ترســیدم بود صــداش تو که بغضــی از

 اطرخ به اونم میکرد گریه داشت غریبه واقعا نمیشد باورم شدم مواجه اشکش
 ....من رفتن

 نبینم رو کردنش گریه تا انداخت پایین شرم از رو سرش
 کنه نگاه چشام توی کردم وادارش و گرفتم قاب رو صورتش دستام با

شای اون که بود سخت باورش شکیه چ شید الماس مثل که ای تیله م  میدرخ
 ...باشه گریون من خاطر به االن

 گفتم و کردم پاک رو اشکاش انگشتم با
 ....من خاطر به میکنی گریه داری غریبه-

 ...نرو میوفتم پات به نرو ازت میکنم خواهش ویدا_غریبه
 اراجب به دارم میکنه مجبورم وریا اما برم ندارم دوســت منم کن باور نمیتونم-

  بمیرم که نیست قرار..دیگه نکن گریه...میرم
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  میمیرم منم قطعا بمیری تو اگه نزن رو حرف این_غریبه
 گفتم و کردم جمع خودمو زود خیلی ولی خوردم یکه زد که حرفی از
 ...نکن خرابش گریه با پس داره خاصی آرامش چشات-

 هی سخته چقدر کرد پرت آغوشم توی رو خودش که بود نشده تموم حرفم هنوز
 گفتم وار زمزمه کردم حلقه دورش دستامو...کنه گریه مرد

  کردنه زندگی معنای به واین بشن جدا هم از روز یه باید آدما-
  داد یرغیت نمیشه رو خورده رغم سرنوشت میکنه حکم زندگی قانون

شه...اما  های سختی باید ولی برسی میخوای که چیزی به تا جنگید باهاش می
 ایدب دوباره خوشــبختی به رســیدن برای منه زندگیه این کنی تحمل رو زیادی
 ... بکشم سختی

 وزر اون کاش ولی میبینیم رو دیگه هم روزی میخورم قسم میدم قول بهت ولی
 ببینم هم رو صورتت بزاری

 .کرد جدا خودش از منو و زد لبخندی
 قولی هی پس کردم پیدات من بعد دوسال شاید بکشه طول ها سال شاید_غریبه

 ..!بده بهم
 .....بعد دوسال میونی کجا از-

 یزچ همه دیدمت دوباره وقتی بده میخوام که رو قولی تو میکنم خواهش_غریبه
 میدم توضیح برات رو
 ؟...قولی چه اما میدم قول باشه-
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ــد خوب باهات وریا اگه حتی وقت هیچ وقت هیچ بده قول_غریبه  هاگ حتی ش
ین تر ه ین روی آدم ب م تی شـــد ز گه ح خت اشـــک ا ی ماس ر ت ل  کرد ا

 بده قول نشــو عاشقـــــقـــــــش
 ..!منه خواسته تنها این نشی عاشق بده قول

ــت ازم چیزی همچین چرا خوردم جا زد که حرفی از ــت ازم چرا خواس  خواس
جا از اصــال بکنم کارو این فت ک گه گ یا ا ـــک ور خت اش ماس یا ری  الت
 ..نشم عاشقش...کرد

 باش زود_غریبه
  باشه وریا شخص اون اگه تی نشم عاشق وقت هیچ میدم قول-

شینی لبخند حرف این زدن باز شح که شد پدیدار غریبه لبای روی دلن  المخو
  جیبش توی کرد دست معطلی بدون کرد

ــبتا ی جعبه یه و ــمم کرد باز که رو درش درآورد بزرگ نس  ی حلقه دوتا به چش
 و گرفت ســمتم به رو بود زنونه که رو ها حله اون از یکی افتاد قشــنگ خیلی
 گفت
ــت یه حلقه این_غریبه ــونس ــاره جعبه توی ی حلقه به یادگاری و نش  و دکر اش
  دیدی کسی دست رو حلقه این وقتی: داد ادامه
  تگف و کرد اشاره بود داده من به که ای حلقه به دوباره...منم شخص اون بدون

 ....ملود...ویدا باش مواظبش
 نصفه ور حرفش غریبه میومد اتاق سمت به که بلندی پاشنه کفشای صدای با

 .شد خارج اتاق از سرعت به کاشت گونم روی ای بوسه و کرد رها کاره
 .نیست درکار بازگشتی میدونم کردم نگاه رفتنش به حسرت با
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 میرسم آرزوهام به روزی بالخره ببازم خودمو نباید ولی
عد قه دوســـه از ب تاق زهرادر خورد در به که ت گاهم وقتی کرد باز رو ا  توی ن

 خورد گره گریونش چشای
 .نشست گلوم توی سنگینی بغض

 مامت بود مهربون مادرم مثل اما بودیم شــده آشــنا هم با بود کمی مدت اینکه با
شقی از پر هاش نوازش سبت مادرها که بود ع شون بچه به ن شتن ها  زهرا...دا

 گونم روی اشکم قطرات و بستم رو چشام کشید آغوش در و من معطلی بدون
 ...فشردم هم روی رو چشام.شد جاری

 .میشه تنگ برات دلم_زهرا
 بشه خفه هقم هق صدای تا مخفی گردنش توی سرمو

 ..مادر...نمیکنم فراموشت-
فت شب*غ*ل در تر محکم و من زهرا حرف این زدن با ـــدت به قلبم گر  ش

 ....صورت ولی...مادرمه میکردم احساس میتپید
 .میکرد فرق زهرا با من مادر

 هب سرم خاطرات از انبوهی هجوم امابا بیارم بدست آرامش تا بستم رو چشمام
 .داشت که بود مردی صدای میشنیدم که تنهاچیزی سوخت شدت

   نمیتونستم بود آلود مه چیز همه میزد صدا رو اسمم خنده با
 .ببینم رو مرد اون ی چهره

 چی هامون بچه اسم داری دوست خوب:میپیچید ذهنم در مردی و من صدای
 اسم عاشق که من باشه
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 ...نگو هیچی هیسسس-
 .بکنم انتخاب خودم رو بچم اسم دارم دوست من خوب نگم هیچی چی برای

  پاشید هم از افکارم ریشه بازوم روی کسی های ناخون فشار با
 ...میکرد نگاه بهم تعجب با داشت زهرا

 .ودب عرق خیس گذاشتم پیشونیم روی رو دستم اومدم خودم به سریع خیلی
 وجم چشماش تو که نگرانی و نشوندم تخت روی گرفت رو دستم ترس با زهرا
 ...خوبه حالت:گفت میزد

  میومد بیرون گلوم ته از که ضعیفی صدای با
 '’اره:''گفتم

ــتم باور میزدم که رو حرفی خودمم ــهن نگران زهرا اینکه برای فقط ولی نداش  ش
گاهش از گفتم دروغ یدم ن  خودش روی به ولی شـــده دروغم متوجه که فهم
  برگشتیم سمتش به دومون هر وریا صدای با میکرد نوازش موهامو و نیاورد

 ...کن عجله شده دیر اینجایی هنوز که تو_وریا
 کنم خداحافظی بزار-

 ...رفت و اومد رحم به دلش که بود گرفته صدام اونقدر کنم فکر
 وار زمزمه و گرفت دستش تو لرزونمو و سرد دستای زهرا

ــتی خوبی دختر تو:گفت ــه مادرت هس  برخالف بود وخوب پاک زن یه همیش
 ...که پدرت

 انداخت زیر به رو سرش و نداد ادامه رو حرفش
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 واجهم اشکیش چشمای با که کردم بلند رو سرش گذاشتمو چونش زیر دستمو
ــدم ــای ش ــده گریه از که چش  دلیل بود چی ها آرامی نا این دلیل...بود قرمزش
 .بود چی زهرا چشای تو اشک
 بی دلبخن که کردم نگاه تردیدبهش با...میشناخت رو مادرم و پدر کجا از اصال

فت و زد جونی یدونم:گ جا از میگی خودت پیش داری که م  رو خانوادت ک
سم شنا ست مهم این ولی می شته نی شه گذ شه رو روزی نمیمونه پنهان همی  می

 ...ولی
 ســرزنش رو خودت هیچوقت فهمیدی گذشــتت درمورد زمانی اگه بده قول

 ...نکنی
 .بودهن تو تقصیر گذشته اتفاقات ی همه...نکنی سرزنش رو خودت هیچوقت

 خشــیدهب بخشــشــت با بزار ببخش نرو انتقام دنبال چیه گذشــتت فهمیدی اگه
شی شه پاک دلت هااز کینه تا ب  کنین سرزنش خودتو که بده قول بهم فقط...ب

 ...هیچوقت
 نمیفهمیدم چیزی میزد که حرفای از

شته کدوم آخه شی برای ولی ندارم خبر ازش خودم که گذ  قول بهش زهرا دلخو
 میشـد رو شــادی برق اشــک بجای نشــســت زیباش لبای روی لبخند که دادم

 کرد حس
 ..ایش تیله مشکیه چشای اون توی
 !دخترم شده دیرت برو دیگه خوب_زهرا

 ...مادرم واقعا که میکردم احساس شد رو رو زیر قلبم دخترم گفت بهم وقتی
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 زهرا...کردم روصاف لباسام و شدم بلند تخت روی از کمکش با نشسته کنارم
 ....روی ای بوسه و کشیدم آغوش در رو

 حس...داد زد پیشــونیم روی که ای بوســه با رو پاســخم اونم که زدم دســتاش
شت شیرینی  تا یکردمم ترکش سریع باید میگیرفت فرا رو سلوالم تک تک دا

 شدم خارج آغوشش از نکنه رسوام اشکام دوباره
 .زد صدام آروم زهرا که رفتم درخروجی سمت به برداشتم رو کیفم و

ند یه که برگشــتم ســمتش به نگ ای فیروزه گردنب خت گردنم به ر ندا  و ا
 ...رفت سریع بگیره رو جوابش اینکه بدون و کرد خداحافظی

  دادم تکون خداحافظی ی نشانه به و بردم باال رو دستام
 سوار و ادد بیرون غضب با رو نفسش کالفگی از دیدنم با وریا که افتادم راه به و

  منم شد ماشین
 .نشستم ماشین توی اون با همزمان

 ...میکردم نگاه شدم شکنجه توش ماه سه که ای خونه به داشتم بغض با
شای با شکم از پر چ  رو ردیم فریاد صدای که میکردم نگاه بیرون به پنجره از ا

  داشت که شنیدم
 میدیدم چی کردم نگاه سر پشت به میکرد صدا رو اسمم
 ...عاشقمه که کسی بود آروین

ــوق برق خورد گره هم توی نگاهامون ــد رو ش ــاش از میش  ولی.کرد حس چش
 ...شتیمندا فرصتی دیگه نبود وقتش االن احساسش به کرد اعتراف دیر خیلی
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 وستد من...نشست لباش روی تلخی لبخند که دادم تکون و بردم باال دستامو
ــتم ــتم ولی بخنده که داش ــت پذیر امکان اینکار که میدونس ــ دور با نیس  دنش
 .میریخت فرو کم کم من قلب و شد سست اون پاهای ماشین

ــقش بگم نمیخوام ــده مند عالقه بهش مدت این توی ولی بودم عاش  از بودم ش
 نمیگذره زیادی مدت عاشقمه فهمیدم وقتی
 میتپه اینطوری داره لعنتی قلب این چرا پس

 برای بتونم تا زدم خواب به خودمو و کردم پاک هامو اشـــک ســریع ترس از
 بهانه بود گریه شدت از که چشمام سرخی

شته زیادی زمان...کنم جور ستش وریا که بود نگذ شت بازوم روی رو د  و گذا
 .بازکردم رو چشام داد تکونم آروم

 راه فرودگاه ورودی سمت به باهم نگفت چیزی اما خورد جا چشمام قرمزی از
 هواپیما سوار بالخره دوندگی کلی از بعد افتادیم
 ترک رو ایران دارم که نداشت اهمیتی برام نداشتم حسی هیچ اصال دیگه شدیم
  میکنم

شت امکان حتی ویا  شورک کدوم به داریم بود سئوال جای برام ولی ندارم بازگ
 .میریم

 اب ترس کلی با دادم قورت ســختی به رو دهنم آب میلرزید اســترس از دســتام
 میریم داریم کجا...بگی..ه.....ش...می:زدم لب لرزون صدای

 دوبی_وریا
 ..دوبی میرفتیم داشتیم چی برای شد گرد تعجب از چشام
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شت خونه دوبی توی پدرم بودم کوچیک من وقتی پیش ها سال  از دبع ولی دا
 مادرم مرگ
 اونجا از که رو های ســوغاتی هنوز رفت آمریکا به و فروخت رو داریش تمام

یاورد نگ پدر های خوبی برای دلم..دارم رو م عد بود شـــده ت  مرگ از ب
صال شد عوض خیلی مادررفتارش  مآزار که چیزی ولی.بود شده دیگه آدم یه ا

  داشت دوست خیلی رو ندا که اینه میده
 گرفت درد سرم گذشته آوری یاد با بود متنفر من از ولی

صمیم شته به دیگه گرفتم ت شام برنگردم گذ شتم هم روی رو چ  خواب هب و گذا
  رفتم فرو عمیقی
 "شدی عاشق تو"میشد اکو ذهنم توی های صدای

شمای توی نگاهم که شدم بیدار شدید های تکون با  ردخو گره وریا دریایی چ
 بود شده حلقه بازوم دور دستاش

 .میخورد نمسی ی قفسه به شدت به قلبم بود نشسته پیشونیم روی عرق ترس از
 صداش توی که نگرانی با پریشونم حال دیدن با وریا
 ..میکنی اینطوری چرا...خوبه حالت:گفت میزد موج

  دیدم بد خواب خوبه حالم-
  طرفم به و آوردرد قرص یه شلوارش توی از و داد تکون سرشو
 .میکنه آرومت بخشه آرام بیا:گرفت
 .شد بلند اعتراضش صدای که خوردم آب بدون و گرفتم ازش رو قرص
 .نداشتم آدم همه اون جلوی اونم رو هاش بیداد و داد ی حوصله اصال



wWw.Roman4u.iR  230 

 

شم که خوردم و گرفتم ازش رو آب بطری سریع  سکوت و رفت بهم ای غره چ
 .کرد
 رسیدیم دوبی یعنی مقصد به بالخره ساعت چند از بعد

  برسیم زودتر داشتم دوست خیلی
 ادهپی هواپیما از هم دســـت تو دســـت مببخوا راحت خیال با بتونم تا هتل به

  شدیم
 ردک سالم وریا به عربی به و اومد سمتمون به مردی هواپیما از خروجمون با که
 رو جوابش سرش دادن تکون با وریا که
 .داد

 شدرشت چشای با پسره کردم مقاومت که بگیره دستم از رو چمدونم خواست
  روبه وریا که شد خیره بهم
 .بده بهش رو چمدونا:گفت من

سره که کردم رها رو چمدونم شین توی سریع پ شتش ما  همب سرش با وریا گذا
 لندب سرمو کرد توقف ماشین مین ده بعداز شدم ماشین سوار منم که کرد اشاره
شین از.کرد باز رو من سمت در وریا که کردم  روبه عمارت وبه شدم پیاده ما

 از بود شــده درســت مرمر ســفید باســنگای که بزرگ عمارت یه کردم نگاه رو
 داشتم تعجب

  برگشت سمتم به که گرفتم رو وریا دستای درمیاوردم شاخ
 ..اومدی چرا کجاست اینجا-
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یا مه_ور نه ی خونه معلو ظار پس پس م تل برم دارم خونه وقتی داشــتی انت  ه
 بیوفت راه زود...کنم اقامت

 اصــال باشــه وریا مال زیبایی این به ای خونه نمیشــد باورم افتادم راه همراهش
 خونه دوبی توی باید وریا چرا

 
 هک ســئواالی به..نگفت مورد این در چیزی من به کســی چرا پس باشــه داشــته

 و نکردم ی توجه بود ذهنم توی
 .دادم بود روم روبه که زیبایی عمارت به رو حواسم تمام

 بود محشر واقعا بودم ندیده زیبایی این به عمارتی عمرم تو
 وزیبا بزرگ لوسترهای

  داشت زیبایی ومان مبل.بود شده درست مرمر سنگ از زمینش
شیده با ستم شدن ک  هم خودش و کاناپه روی کرد پرتم که شدم خیره وریا به د

 ...کرد ریز رو چشماش نشست روم روبه
 .بیرون بزاری خونه از پاتو نمیتونی تو دوبی اینجا_وریا

 ....اسیرتم من مگه نمیشه براچی-
 ..کلفتم بگم بهتر یا اسیرمی تو درسته اسیر کلمه درمورد

 .بدی انجام رو خونه کار نیست الزم خوابمی زیر اینکه فرقت تنها
ست قلبم تحقیر همه این از شکام شک شتن ا شدن دا  باال رو سرم که سرازیرمی

 .نکنم تحمل رو حقارت این از بیشتر تا گرفتم
 :داد ادامه و زد پوزخندی وریا



wWw.Roman4u.iR  232 

 

 جااین مردای بیای و بری خواســتی هرجا راحت بتونی که نیســـت ایران اینجا
 سـرت راربهف فکر بهتره پس کنم برقرار رابطه باهاش که قشـنگن دختر یه منتظر

 باهاش هک رو یتکثاف اون بعدم میکشــم رو تو اول بیوفته اتفاقی اگه چون نزنه
 فهمیدی؟...بودی
 .کرد باالاشاره ی طبقه به و شد بلند جاش از که دادم تکون سرمو

 ردک بازش و شد نزدیک داشت رنگی سفید در که اتاق یه به افتادم راه همراهش
 .کردم نگاه وریا به زده بهت اتاق دیدن با

 .داشت وطالیی بزرگ تاج که دونفره تخت با بود رنگ کرمی دیوارش
 بود داده اتاق به رو صیاخ ی جلوه بود تخت کنار که عسلی

 ور تعجبم که وریا بودن کرده العاده فوق رو داخلی نمای که بزرگی پنجرهای
 .اومده خوشت:گفت و کرد ای خنده تک دید
 مامت ســردی با قبلش لحظه چند حرکت و داشــتم ازش که نفرتی خاطر به منم

  کردم نگاه بهش
 ...!جاهامعمولیه بقیه مثل بیاد خوشم که نداره زیبایی و جالب چیز...نه-

شخص شت غرور اونقدر ولی جاخورده شدت به زدم که حرفی از بود م  که دا
 در نبازه رو خودش

 بودم؟ زده زل خونه به ها ندیده مثل بودم من پس:گفت جوابم
  بزنم نداشتم حرفی و بودم شده ضایعه کامال
 اهنگ بود اتاق وســط که گردی فرش به و انداختم پایین رو ســرم همین برای
 .کردم
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 ...رسوند بهم رو خودش قدم چند با و کرد الکی ی سرفه دید رو سکوتم وقتی
شتم رو کارش این آمادگی که منم شتم عقب سمت به رو پام ندا  اعثب که بردا
  رو چشام شد خوردنم لیز
 ...ولی شدم افتادنم منتظر و بستم ترس از

 رو رمسـ معلقم زمین بین دیدم که کردم باز آروم و چشـام...نیوفتاد اتفاقی هیچ
 .شدم مواجه وریا خندون ی چهره با که گرفتم باال
ته شب*غ*ل توی محکم و من قدر بشــم آزاد که کردم تقال.بود گرف  توی اون

  زدم پا و دست شب*غ*ل
 کرد قفل بازوش زیر رو پاهام تمام عصبانیت با که

 زمین؟ روی بزارمت میتونم ناراحتی خیلی اگه_وریا
 ...!زمین...بزارم-
ست لباش روی خبیثی لبخند حرفم این زدن با ش ست معطلی بدون و ن  رو اشد
ــدم پرت زمین روی که کرد باز دورم از ــدت به کمرم ش  به درد از گرفت درد ش

 .نشست زمین روی کنارم که میپیچیدم خودم
 .زمین بزارمت گفتی خودت گرفت دردت اخی_وریا

 .دادم قورتش زود ولی گرفت بغضم فطرتیش پست همه این از واقعا
مام نفرت با  المح به دلش کنم فکر...کردم نگاه رنگش آبی چشــمای توی ت

  گرفت رو دستم همین برای سوخت
 از سیدر زمین به پام وقتی بود گرفته درد شدت به پام.کرد بلدم زمین روی از و

  ترسیده وریا که کشیدم خفیفی جیغ درد
 کرد نگاه بهم
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 داری؟ درد...چیه_وریا
ید رو حرفش ســرم دادن تکون با  و گذاشـــت پاهام زیر رو دســتش کرد تای

 .کرد مب*غ*ل
 نیما

 به و ردک گیر سخره ی لبه به پاش که میکردم دعوا و میرفتم ندا سمت به داشتم
 رخاط ندابه که نمیشــد باورم باورم زدم بلندی داد ترس از.کرد ســقوط دره ته

شتم خیز سمتش به پایین شد پرت من از ترس شاش بردا سته چ  بود هشد ب
 .گذاشتم زیرسرش رو دستم

ــتم برخورد با ــرش به دس ــدم چیزی داغی متوجه س ــتم ش  که بردم باال رو دس
 .بودافتاد درخون غرق که دستم به چشمم

 اهاشپ زیر دیگمو ودست گذاشتم سرش زیر و دستم یه وقت کردن تلف بدون
 .کردم حلقه

شین سمت یه شین توی رو ندا و رفتم ما شتم ما ستان سمت به و گذا  راه بیمار
 .افتادم

 ...نیستم قاتل من لعنتی کن تحمل_نیما
 ردمک نگاه ندا به ناباورانه گفت چیزی کســی کردم احســاس حرف این زدن باز
 .بود شده یکسان باخاک لباسش که
 .میگفت چیزی لب زیر داشت جون بی

 .میگه چی داره نمیفهمیدم که بود ضعیف صداش اونقدر ولی
 رسیدیم مین پنج از بعد فشردم بیشتر گاز پدال روی رو پام
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 .گرفتم آغوشم توی رو درخونش غرق تن کردمو باز رو ماشین در
 ندا و ردنآو رو برانکارد پرستارا و پرسنل بیمارستان پذیرش به ورودم محض به

 .گرفتن دستم از رو
ستم بردنش عمل اتاق سمت به و شون خوا  تظرمن گفت دکتربهم که برم همراه

 .بمونم
 شمب قاتل نداشتم دوست نداشتم ندا حال از خبری اما بود گذشته چندساعت

 داشــت اســترس شــدت از دســتم.داشــتم دوســتش که زنی خواهر قاتل اونم
 .میلرزید

 ..دوبوق..بوق یه زدم زنگ مانیا به و آوردم در جیبم از موبایلمو
 .داد جواب..بوق پنج از بعد

سش ضیح وا  امهخد از من کردمیگفت مقاومت اولش.افتاده اتفاقی چه دادم تو
 ..بمیره ندا

 .بیاد کرد قبول سکوت لحظه چند از بعد دادم قسمش ویدا به وقتی ولی
شته ساعت نیم شتم دیگه ندا از نه بود خبری مانیا از نه بود گذ  جنون مرز به دا

 .میرسیدم
 زندست؟ هنوز_مانیا

 ندازها از ندابیش از اینکه با خورد گره مانیا نگاه توی نگاهم کردم بلند ســرمو
 .نبودم مرگش به راضی اما داشتم تنفر

 ....ولی گذشته ساعت سه..نمیدونم خودمم-
 .دمبر دکتریورش سمت به موند کاره نیمه عمل اتاق در بازشدن با همراه حرفم
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 رتپ بلندی از همینطوری پســرم:گفت و رفت عقب به قدم چند ترس از دکتر
 شده؟
 ولی..داشت ریزی خون بهتره حالش:گفت که انداختم پایین خجالت از سرمو

 .میکنیم مرخصش فردا..شده قطع االن
 کلمه گفتن اب بیمارستان به کنین منتقلش سریع کرد پیدا ریزی خون دوباره اگه
 .نشست شونم روی دکتر دستای باشه ی

 !داره ضرر براش هم استرس:دکتر
 از ندا ی هشــد کبود صــورت دیدن با رفتیم ندا اتاق به مانیا همراه دکتر رفتن برا

 .اومد بدم خودم
 روی زیاده یکم من ولی بود خواهرش و من عشــق نابودی باعث اون درســته

 .کردم
 ..رو القط بحث بهتره پس کنم اذیتش که نمیشه دلیل ندارم عالقه بهش اینکه

 ..آوردم در حرکت به صورتش روی گرانه نوازش دستمو
 ..نداشت ویدا به شباهتی صورتش

یدا  بود شـــده باعث همین و پدرش به هم ندا و بود رفته مادرش به بیشــتر و
 .باشه متفاوت اخالقاشون

 .بود نامنظم هاش نفس کردم لمس و گذاشتم لبش روی رو دستم
 .میگفت چیزی داشت..خورد تکون آروم لبش
 .میگه چی داره نمیشدم متوجه من و بود ضعیف اندازه از بیش صداش ولی

 .خوام.م..آب:گفت که کردم نزدیک لبش به رو گوشم
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ش یه که دکتر باورود ولی بریزم آب براش تا شدم بلند صندلی روی از  غره مچ
 .گذاشتم جاش سر رو لیوان رفت بهم حسابی ی

 یه و تهداش ریزی خون که بیماری به نباید نمیدونید مگه شما محترم آقای_دکتر
 ..!بدین آب گذاشته سر پشت رو سخت عمل

ــمت به و نگفتم چیزی ــرمش به دکتر که رفتم ندا تخت س  تزریق رو آمپولی س
 .کرد

شماش ندا آمپول تزریق با سته کم کم چ  منظمش های نفس صدای و...شد ب
 .شد بلند
 بدین جواب دقیق میپرسم که سئوالی به..احسانی آقای_دکتر

 بفرمایید-
شانه شاهده عجیبی های ن سرتون..کردیم م شگرانه رفتار هم سرد یا پرخا  گیاف

 ...!نداشتن
 ..کردم تعجب پرسید که سئوالی از
 بود شده افسرده خیلی اواخر این اما.نداشت پرخاشگرانه رفتار-

 ؟..ساله چند یعنی_دکتر
 .بود میزدچی که حرفای این از منظورش کردم نگاه دکتر به شک با
 ...ماه سه-

ــرتون_دکتر ــاله 3 حداقل همس ــردگیه دچار که س ــانه...افس  االن از هاش نش
 ...هم دلیلش و میدن نشون خودشونو

ــته پام کنم فک ــکس ــار میکنه درد اینقدر که ش ــتای فش  زومبا روی وریارو دس
 .کرد احساس
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 .!فکته بشکنه باید که اونی.نشکسته پات باش مطمئا_وریا
شکالت از یکی بودم کرده فکر بلند دوباره کردم نگاه بهش زده حیرت  زرگمب م

 ..عصبانیت یا ترس موقع بودکه این
ــدیدی درد که بودم غرق افکارم توی.میکردم فکر بلند بلند ــت توی ش  خونایاس
 .کردم احساس پام
 گذاشت دهنم روی رو دستش وریا که کشیدم جیغ درد زور از

 .بود ورداشته مو پات فقط چته_وریا
 ....داشتهور مو پام بلدبود کجا از بودکه سئوال جای برام شد بهتر کم کم پام درد

 چیه قصدم فهمید خودش که کردم نگاه بهش اونقدر
 .بشم پزشک میخواستم زمانی یه_وریا

 تمام...بشــه دکتر میخواســت کی؟وریا کردم کنترل رو خودم ولی گرفت خندم
  آدم نسل اینه وریا تالش

 !بده نجات هارو آدم جون میخواست چطوری پس بشه محو زمین روی از رو
 فکر دبلن حتمادوباره رفت بهم اساسی ی غره چشم یه وریا که کردم بلند سرمو
 .کردم
 دنیاست قانون این میکنه عوض رو آدما انتقام_وریا

 بگیری انتقام میخوای وقتی
 انتقام بتونی تا...داری دوســشــون که بگذری،رویا،کســای چیز همه از باید

 !بگیری
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شته مثل میزد که حرفای میکردم نگاه بهش بابهت  حرفاش.نبود نفرت از پر گذ
 بود افسوس و اندوه حس از پر
 .بگیری انتقام میخوای مگه تو-
 ...خورده یکه فقط نشد عصبی همیشه برخالف خورد جا زدم که حرفی از

 ...رهبگی انتقام میخواسته ازکی بدونم داشتم دوست واقعا.کرد ترک رو اتاق
کاوی حس یه ـــه که داشــتم قوی خیلی کنج  میگفتن بهش دیگران همیش

 .رمبگی رو احساس این جلوی نمیتونستم وقت هیچ حال هر به ولی...فضولی
 .شدم تنها جوری بد

 ولی...بود ســخت داشــتن دوســم واقعا که غریبه،زهرا،آروین،کســای از دوری
شه چرا نمیدونم ساس همی شناختم رو غریبه میکنم اح  ور نقابش اگه شاید می

 .برمیداشت
 .!کیه میفهمیدم

 داد بهم غریبه که رو ای حلقه و رفتم چمدونم سمت به
 .داشت عجیبی درخشش.کردم دستم توی رو

ــتم ــتم رو حلقه خواس ــداخنده هجوم با که کنم دس ــرم توی مرد یه های ص  س
 ستامود بکشم نفس نمیتونستم درد خاطر به کردم احساس رو عجیبی سوزش

 .شد بدتر ولی بشه آروم بلکه تا گذاشتم سرم روی
 افتاد گونم روی و خورد سر چشمم گوشه از اشکام

 .شد باز کردو برخورد دیوار به باشدت در که کشیدم بلندی جیغ
 .میکردم ناله درد شدت از فقط بگیرم باال رو سرم نمیتونستم

 .نشست زمین روی کنارم وریا
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  بود سرم روی دستم فقط و نمیشنیدم رو شاصد اصال
 .کشیدم بلندی جیغ که بزنه کنار رو دستم خواست

 .شد شوکه
 .رکیدمیت..داشت سرم نداشتن تمومی منم های جیغ نداشت رو رفتار این انتظار

 خودم دست میزدم که های جیغ ولی برد باال تسلیم ی نشانه به رو دستش وریا
 .نبود
 کنه تحمل نمیتونه خودش بکشم پیش رو طالق بحث بهتره پس

 .بشیم جدا باید پس رو بامن کردن زندگی
 ..بشه بهتر حالش تا باشم مهربون باهاش باید مدت یه ولی

 .میکرد نگاه ندا به نفرت با داشت که کردم نگاه مانیا صورت به
 ..خودتوام مثل منم میاد بدت ازش میدونم:گفتم گوشش در آروم
 .بکن رو مراعاتش...بشه بد ممکنه حالش نیست وقتش االن ولی
 .برم بگوخودم میکنم بدنگاه عشقت به ناراحتی خیلی اگه_مانیا

صد من شد بدمتوجه رو منظورم که شدم ناراحت خیلی  مانیا کردن ناراحت ق
 .کرد فکری همچین مانیا انگار ولی نداشتم رو

 .شد سکوتم باعث کسی صدای که بزنم حرفی کنم باز دهن خواستم
 بســیارزیبایی ی چهره.بود در چارچوب میون مردی برگشــتم ســر پشــت به

 ...داشت
 .خودتـی...خ_مانیا
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ــت لباش روی لبخندی مرد ــس ــش و نش  کردن باز محض به کرد باز رو آغوش
 .شب*غ*ل توی کرد پرت رو خودش مانیا آغوشش
 .کرد شب*غ*ل مانیا چی برای..کیه مرد اون بدونم داشتم دوست

 ....پیدا نمیتونی دیگه برگشتی دیر یکم کنم فک_مانیا
 لب روی سکوت معنای به رو دستش و نداد مانیا به رو زدن حرف ی اجازه مرد

 .داد قرار مانیا های
 .اومدم اینکه مهم ولی..اومدم دیر میدونم_زمانی
ست مانیا های لب روی تلخی لبخند ش  مخفی مرد ی سینه توی رو سرش و ن

 .کرد
 .شدن خارج اتاق از مرد با همراه و شد بلند مانیا آروم هق هق صدای

 ستهب آروم چشاش..رفتم ندا سمت به و دادم خاتمه ذهنم در انباشه سئواالت به
 .بود

 ..بود جنین خاطرسقط به هم دلیلش و افسردیگه دچار ساله 3 همسرتون_دکتر
شته چهب ندا یعنی بچه میتپید شدت به قلبم میگفت دکتر که ای جمله هر با  دا
 .باورنمیکنم.کرده سقطش و
 مانیا فرتن ویدا مرگ بود شده جهنم دیگه زندگیم کردم نگاه ندا به تمام نفرت با

 ....نداو من به نسبت
 ادامه که دوختم چشـم دکتر به و شـدم خارج بهت از دکتر ی سـرفه صـدای با

 .داد
 ..داشته ماه چهار بودن کرده سقط ایشون که جنینی_دکتر
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شده انجام قانونی سقط اینکه بدلیل و شون نمی  غیر روش به رو جنین سقط ای
 برای که تجهیزاتی و نبودن بیمارســتان مراقبت تحت چون دادن انجام قانونی
شکل این برای...شدن عفونی بیماری دچار..بوده آلوده کاررفته به سقط  ما  م

ــوع این که رو تاثیراتی ولی داریم درمان راه ــرتون روان و روح روی موض  همس
 .بدم انجام براش نمیتونم کاری من انهفمتاس رو گذاشته

 داره هتاز من بدبختیای انگار نداشــتم خوردن تکون توان بود اومده بند زبونم
 ..میشه شروع
ــتم مطمئا ــکالتم تمام که هس ــت نفرین و اه خاطر به مش  هب منکه ولی ویداس
 .گذشتم ازش خودش خاطر

 .میاد زندگیم و من سر داره بالها این چرا پس
 بدم؟ انجام کاری چه باید من االن-

 راه بهترین شناس روان پیش ببرینش باید:گفت سکوت دقیقه چند از پس دکتر
 میشناسم روهم خوبی روانش من

 .بدم رو مطبش ی شماره بزارید
ــماره و مطب ادرس که دادم دکتر به کاغذی قلم ــناس دفتر ی ش  برام رو روانش

 ...نوشت
   شدم خیره آسمان به...رفتم پنجره سمت به و کردم تشکر دکتر از

 .غروب من زندگی ولی..میکرد طلوع داشت خورشید
 هب واین...میکند پر را دنیا عاشــقی نجوای میشــود زمزمه که ملودی میشــنونم"

 "عاشقیست واقعی معنای



 243 طانیش یملود

 .کردم نگاه خورشید طلوع به موندم بیدار صبح خود تا
ــتم بود خواب هنوز ندا ــغول آروم..کنیم دعوا باهم دوباره نمیخواس  نوازش مش

 .شدم موهاش
 ..!ندا..بیدارشو...ندا-

 .خورد گره نگاهم توی نگاش..کرد باز آروم رو چشاش
 خودمو باید ولی چیه از ترســش میدونســتم..کشــید عقب رو خودش ترســیده

 .کنم کنترل
 ..!خوبه حالت عزیزم-
 .بود گرفته خندم زدم که حرفی از خودم شد خیره بهم شده گرد چشای با
 .کنه عوض رو لباساش تا شدم خارج اتاق از و کردم اشاره لباساش به

 ..چطوره ندا_..مانیا
شماش از رو تنفر میتونم شدم مانیا چش تو چش و کردم بلند رو سرم  سح چ
 .کنم

 رضف فطرت پسـت آدم یه رو من که رو ها نگاه این تمام کنم تحمل میتونسـتم
 .میکردن

 .میکرد تصور آدمی چنین رو من هم مانیا حتی که میومد درد به قلبم ولی
 .بگم بهت رو چیزی یه باید اما ندارم مشکلی بدی جواب نمیخوای_مانیا

 .!میشنوم-
  کن فراموشش اما مرده اون میدونم..کن فراموش رو ویدا_مانیا

 .نمیدونی اون ی گذشته از چیزی تو
 میخواست ازت رو همین هم خودش بود زنده االن اگه
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 کن فراموشش جونته دادن دست از قیمت به بشی درگیر ویدا ی گذشته با اگه
 ویدا ناگهانی بود،مرگ ذهنم توی زیادی سئوالهای عالمت
 ...که هم دکتر،االن سوختش،حرفای صورت

  بپرسم مانیا از نمیخوام حتی ندارم رو زندگی این تحمل دیگه
 داشت که مانیا به توجه بدون زد رو حرفا این چرا

 بود قرار که جایی ســمت به و شــدم خارج بیمارســتان از میزد صــدا رو اســمم
  افتادم راه باشه ویدا ابدی ی خونه

 شــقمع قبر  به بلند های گام با رســوندم قبرســتون به خودمو ســرعت آخرین با
 ..کردم پرت خودمو رسیدمو

 .شد جاری اشکام قبر روی
 ســیک نیســت قرار ولی..میکنه گریه همیشــه مرد..نمیکنه گریه مرد گفته کی

 .ببینه رو مرد اشکای
 دلش یعنی عاشــقه هنوزم یعنی..میخوره غصـــه که کوه..میکنه گریه که مرد"

 "پره خیلی
 ..عشقم بگی بهم و بلندشی نداری دوست ویدا خوب-
 .باشه زیاد شاید بچم تا 6 عاشق من نزدیم حرفی بچه درمورد حاال تا

ست خیلی حال هر به ولی صوصا..دارم دو شن زیبا تو مثل اگه مخ ست..با  دو
  موهاش که باشم داشته دختر یه دارم

 تو شبیه درست..قرمز و درشت لبای..رنگی چشماش..باشه طالیی
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ید قبلش ولی جدامیشــیم هم از زودی به خواهرت و من  تا..کنم درمانش با
 ..!کنه زندگی تنها خودش بتونه
 ویدا

باره به ی گرم،پنجره انگیز،چای دل غروب یه دو  هک چیزی تنها ولی...دیوار رو
 .!آرامشه دارم احتیاج االن

قدر..کودکی خاطرات مرور ـــک،گرگی قایم.بود بخش لذت چ فت..موش  ه
 گلوم بعض خوش خاطرات آوری یاد با...سنگ

 روی لبخند خوش خاطرات آوری یاد با که زیاده های زمان...میکنه احاطه رو
 راچ ولی میکنه محکمت غم از باری کوله کردن تحمل گاهی...نمیشــینه لبهام

 .!گریه زیر میزنم توجهی بی هر با چرا...نشدم قوی و محکم هنوز من
ــی این از دارم ترس.دارم ترس اما ــام توی زیاده های مدت که آرامش  موج چش

 .میزنه
 .برمیخیزم صبحگاهی خواب از تر انگیزه بی دیروز از تر اعتماد بی روز هر

 خوب چون میدونســتن ننگ ای لکه مثل رو من که کســـای برای..چرا..ولی
 ...باشم بد نتونستم.بودم
 بستم که راپیمانی ورزیدن عشق آموخت من به و داد عشق بهم(ویدا مادر)ژاله

 .میگردم گذشته دنبال.نیست شکست قابل
شته همون آخه ولی شار که ای گذ شته به دارم که االن اندوه و غم از سر  بر گذ

 .میگردم
ــته از بهتر  االنم زندگی که میفهمم ــت گذش ــتم با حداقل اس  ککت زور از لش

 میشه خیس
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 .بود تنهایی  خاطر به زمان اون ولی
ساس رو سردی سوز خاطرات آوری یاد با  لرزیدن به شروع اندامم میکنم اح

 .میزنم محکمی چنگ ملحفه به..میکنن
 کنم یاد سوگند بار چندمین برای میخوام...بخشی آرام غروب چه

 .احساس کردن انکار نیما سپردن فراموشی دست به...مرده عشق رهایی
 ردمآو می باال ولرزون ســرد میکنه برابر چند رو بعضــم اتاق ســنگین ســکوت

 .کردنشان گرم برای نه را دستانم
 هک مردی به دیگر آن از بعد وحتی...عمر آخر تا که کنم یاد ســوگند میخواهم

  احساسی هیچ بلکه.ندارد من به تعلقی
 .سازم پاک خاطرم از را ندارد ترحم جر

 .میشود تمام هایم اندوه تمام روزی هستم مطمئا
 نادیده نمیتوان..ها شــکنجه...ها غصــه این تمام تحمل اســت ســخت ولی

 .گرفت
 ...را ام ماه شش سنگین بعض
 .!دنش سنگ از قلبم..نیامد وجود به احساساتم در یریغیت...میگذرد ماه شش
 .میشود رامگر ها ناآرامی این تمام..کند تحمل میتواند چقدر..انسان یک مگر
له آید می یادم  که را مردی های خیانت دیدیم..زد لبخند اش زندگی تمام ژا

 اما...داشت را مهربان زن این شوهر نقش
 ته هشب یک به پدرم احساس تمام چطور.کرد جبران میشود چگونه را او آلودگی

  پاک همسر به آمد دلش چطور اصال..کشید
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 .کند خیانت خود صادق و
 صــدا وبی آرام اشــکایش.کرد پیدا جهان از جایی در را زنی چنین میشــد مگر

  میریخت دستانش روی بر تاریک اتاق درکنج
 .بود استوار کوه چون محکم..نیاورد ابرو به خم هیچگاه ولی

 ..!من برخالف
 یگراند تصورنمیخواست قابل غیر تاریکی در..آرام ولی میشکست شکننده،او

 .بدانند چیزی
ــتان ــقی داس ــنیده زبانش از ها بار را اش عاش  تنها که جوان دختری او..بودم ش

 هنگامی همیشه میگفت.شد غبار جنس از مردی عاشق داشت سن سال هفده
 درامان مادرش پدرو های درگیری از تا آورد می خانه به را پســرک پدرش که

 ..باشد
 و مینشــســت خود ی خانه بام پشــت بر..شــود خیره او به عشــق با میتوانســت

 .میکرد نگاه بود بزرگتر او از ها سال که را پسرک
 .میبرد رنج سرطان از بودمادرش معتاد و عیاش پسرک،مردی پدر

 .!دهنمر سرطان از که زن'میگفتند گیان پچ پچ مردم که بود زندگیشان اواخر
 بود عیب بی و پاک که زنی به زدن تهمت.!فسادش بود؟از چه از پس
 .نباشد کسی دین زیر کرد تالش اش زندگی تمام که زنی

 ...بودن بسته پیشانیش بر خراب ننگ حال
 میشنید را میشد زده که های حرف ریز به ریز که بود پسرک

 و..زد زییایش صــورت به محکمی ســیلی پدرم...کرد گریه که باری آخرین
 'نمیکنه گریه مرد'گفت
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مان آن یدم نمی ز  مرا نابودی پدرم میفهمم االن...چیســـت پدرم منظور فهم
 .میخواست

لب برادرش پســر به ســیلی آن زدن با چرا نگ از را او ق  اگرچنین..نمود ســ
 ..میداشت دوست مرا پسرک قطعا.نمیشد

 .تنیس گناه عشقت برای رسوایی آری..کرد رسوایم چشمانم.نکشید سال به
ــدید های مخالفت ــوع این با پدرم ش  روزی میکردولی تر پیر روز هر مرا موض

 اورمب.انداخت بیرون خانه از را روی زیبا پســرک پدرم که ایســتاد کار از قلبم
 .بود جهنم زندگی از پسر آن سهم من خاطر به فقط نمیشد

 .کردم ستبر سینه و ایستادم پدرم روی در بار اولین برای
 ذرگ در مانندابر ها روز.نداشــت تاثیری هیچ ولی.پســرک آن بازگرداندن برای

 .بودند
 ساله شتاده پیرزنی با فرقی که ساله بیست دختری مینگریستم آینه در خودم به

 .نداشت
 میچرخیدولی درش پروانه مانند مادرم.میبرد ســر به مریضــی دربســتر پدرم

 .جنگید سرنوشت با نمیشد
ــگاه راهی که بود پاییز اوایل ــدم دانش  رارق رویم روبه که چیزی دیدن با ولی ش

 .شدم خشک داشت
 ی کهنه لباسان آن از دیگر ولی پسرک همان بود اومسعود..مسعود..میدیدم چه

 بود شده مردی..نداشت تن بر ای وصله
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 من نهات که میدانستم شد اشکی چشمانش...قبل های سال از تر زیبا و..شیک
 .میپرستید مرا عاشقانه اوهم نداشتم عالقه او به

شته ها سال از پس حال  زیچی پولدارهمان بود شده شرکتی ریس...بود بازگ
 .میخواست پدرم که بود شده

  گذاشته گرو ها این تمام آوردن بدست برای را قلبش که نمیدانستم اما
 ..یخ زیبایست ی جمله آری...یخی قلب

یادی مدت ـــت ز گذش فت وداع را فانی دار پدرم ن  ودنشبن درغم مادرم..گ
 .میکرد دگرگون را چیز همه مسعود شاد چهرهی ولی..سوخت

ــق از پر ی چهره بادیدن روز هر ــعود عش  اوج روز به روز میکرد پرواز قلبم مس
 به را ینکردن باور ســقوطی زیاد گرفتن اوج که نمیکردم فکر هیچگاه میگرفت

ــتان نبود خبری پاییزی زرد برگ از دیگر..دارد دنبال ــم یک در آمد زمس  به چش
 .زد مقر من برای را ی تازه شروع و آمد زدن هم
 ار انگارموقعیتش بود شــده تفاوت بی مادرم ندیدم زیادی خوشــی روزگار از

  طاقت های گریه بود شب آخر.کند درک نمیتوانست
 .میسوزاند شمعی مراهمچون مادرم فرسای

 و باران زیرآن میترســیدم بودم نگران.میداد مادرم رفتن از خبر ماشــین صــدای
 کردم مخفی ملحفه زیر را خود.بیاید سرش بالی برف

 .بود کرده خیس را بالشتم هایم اشک
 ار چشمانم صورتم های نوازش احساس با برد خوابم چطور که نفهمیدم اصال

 .گشودم
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سعود سیدم ولی...من رویاهای مرد بود م ضور از تر  کردم باز لب ناگهانیش ح
 .بپرسم را آمدنش دلیل تا

 از قلبم ارب این دیگر ایستاد.گذاشت لبانم روی سکوت ی نشانه به را دستانش
 ...!میشنیدم چه.ایستاد تپش

ــاس وجودم تک تک در را تنهایی دوباره..رفت درم...ما..مادرم  این کردم احس
 .نکردم گریه دفعه
 ...مسعود گرم و بخش آرامش دستان با حتی نشدم آرام زدم زجه

 هچ باید حال بودکه این از بیشــتر ام غصــه دادیم انجام را خاکســپاری مراســم
 ...کنم

ــیاهم های لباس..آید می یادم خوب ــته خاک به س ــس  ها خاک روی از بود نش
 .افتادم راه به خانه سمت به و شدم بلند

 .شد کشیده باشدت دستم که بودم خودم وهوای درحال
 ...بخش لذت ی چهره همان بازهم

 عجیب...شد نمایان رویم روبه مسعود ی چهره شوم خارج اتاق از آنکه از قبل
  کند حفظ را تعادلش نمیتوانست بود شده

 رساند من به را خودش بلند های گام با
 خوشگله میری کجا:کرد نجوا گوشم کنار و کشید درآغوش را تنم

شامم به که الکل گند بوی سش اولین برای خورد م  نینچ انتظار که او زدم بارپ
 زمین روی محکم نمیکشید را چیزی
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ستم زمین روی کنارش و رفتم سمتش به زده هول.افتاد ش صت.ن  یمتغن را فر
 .درآورد حرکت به و گذاشت هایم لب روی را داغش لبان و شمرد
 دارد من ی دیرینه عشق مسعود که نمیکردم باور بود سنگینی شوک

 وریدست این...کرد همراهیش دادم دستور ی اجازه قلبم به بار این...میبوسد مرا
بانی طعم بود بخش لذت چه کرد صـــادر قلبم که بود باره را عشــق که ل  دو

  کرد زنده دروجودم
سیدن ااز بالخره شید عقب را سرش و شد سیر لبانم بو  به مهری پر لبخند ک

 زد رویم
تانش  شــیرین حس آن دیگر درآورد حرکت به ام م*ن*ی*س روی را دســ

 ی ه*ط*ب*ا*ر به حاضر ولی میپرستیدم را او عاشقانه من هرچند...رانداشت
 یختمر اشــک افتاد تنم جان به قبل از تر تشــنه که کردم تقال نبودم نامشــروع

 .نمیشد نمیخواستم
له صــورتش خیســی حس با..کرد خیس را صــورتش هایم اشـــک  فاصــ

 به و میدارد دوســت مرا هم مســتی درحالت که شــدم وار امید دوباره...گرفت
 .است من فکر

 باشیم باهم نمیخوای چرا:گفت یدلخور لحن با
 ...نمیتون نامحرمیم ما:گفتم خودش  از تر دلخور
  میکنیم عقد امشب پس:گفت همیشگی لبخند وبا.کرد قطع را حرفم

 .کند ازدواج بامن میخواست او میشنیدم چه لرزید قلبم
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صال بود زندگیم شب بهترین شب آن شقم با و  تیوخوشبخ لذت اوج به مرا ع
ساند ست به شدن زن...میر ستش که مردی د  دلپذیر و خوب چقدر داری دو

 ..بود
 .میشد بیشتر و بیشتر او و من احساس و میگذشت ها مدت
 جواب و زیاد معاینات از پس داشــتم ســرگیجه و تهوع احســـاس بود مدتی

 نمیشــد باورم.بود رشــد درحال من بدن در که شــدم جنینی متوجه آزمایش
شت زندگی شان من به را خوش روی دا شت سال های سال...میداد ن  ما و گذ

 .میکردیم زندگی خوشی و خوبی به هم کنار
ند ندی داشـــتم دوفرز یم که دوفرز با بودن ارزش با هرچیزی از برا ی  ز

 بود دومین نیز ویدا..و..فرزندم اولین..ندا..وظریف
سعود همچون اش چهره که ندا برخالف شمان من همانند ویدا بود م  رنگی چ

 من ی عالقه..داشت درشت وچشمانی..بزرگ لبانی با..سفید بسیار پوست و
 .بود من کوچک دختر اون خوب میشد بیشتر روز هر ویدا به

 من به ناشــناســی های تلفن اینکه تا داشـــت را خودش عادی روال زندگی
  های چیز چه که نمیگویم..نمیکردم زیادی توجهی..میشد

 مســعود که نمیکنم باور لحظه این تا هنوز چون میگفت مســعود پدرت راجب
 .باشد شده پست آنقدر من

ته بازار به خواهرت تو همراه که روزی مان بازهم بودیم رف ناس تلفن ه  ناشــ
 ...شکست درهم مرا آرامش
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 هب و شدم خارج پاساژ از سرعت به...کرد ایجاد دلم در را شک که گفت چیزی
 .افتادم راه به خانه سمت

ــدای ــنیدم که های ص ــد مگر.کرد تکه مراتکه ش ــدا این زن یک میش  را ها ص
 میشد سرداده لذت سر از که های ناله صدای...نشناسد

 بود من همسر درآغوش ه*ن*ه*ر*ب زن ان...شدم اتاق وارد معطلعی بدون
 بود کرده تصـــاحب را آن دیگر زنی حال بود من به مطعلق فقط که آغوشــی

  ترس از پر چشمانی با من دیدن با زن آن و مسعود
 پوشید را هایش لباس زمان کردن تلف بدون مسعود...شدند درچشمانم خیره

  زدم بلندی جیغ که برداشت قدم سمتم به و
 ســعودم نمیتوانســتم دیگر من نشــد زندگی دیگر زندگیمان..بود بزرگی دعوای

 .کرد فراموش را خیانت نمیشد اما بودم عاشقش راببخشم
ست دیگر من قلب نحس روز آن از  بیماری را سختی همه این کند تحمل نتوان

 ..ماندنم زنده از شده امید قطع دیگر که االن تا و شد چندبرابر ام قلبی
ست...ژاله...ها سال از وپس شش قلب کند تحمل را زندگی دیگرنتوان  ینا اوک
 .نداشت را مصیبت همه

ـــالم ده ـــد که س لب درکار مادری دیگر ش ـــد نابود بارفتنش من نبودق  ش
 چقدر که میگویم ولی..کنم مرحمی را بزرگ زخم این نتوانســتم.شــکســتم

 ...دارم دوستش
********* 

 بچه اون خوب ولی بود من زندگی تراز تلخ گرچه مادرم زندگی ســرگذشــت
 ..!چی من ولی بود من از بیشتر تحملش...روداشت هاش
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 ...ندارم روهم کاری انجام توان که اراده سست دختری
  کردم حرکت درخروجی سمت به و دادم خاتمه هام بافی خیال به

 .سرکنم فکروخیال روبدون امروز داشتم دوست
 حرف ازبان داشت که دختر یه صدای...درقلبم شد تیری شنیدم که صدایی ولی
  سمت وبه روبرداشتم آب لیوان نداشت تازگی..میزد
  شد بلند وریا صدای که افتادم راه اتاق
 ...بزاربیاد صبا_وریا

 انعم دختر اون صــدای دوباره ولی رفتم ها پله ســمت به حرفش به توجه بدون
 ...وریا....:من شدبرای بزرگی

شون به شتم سمت شم که برگ شم چ سیار دختری توچ ست شدم زیبا ب  پای به هدر
 بود زیبا بازهم ولی نمیرسید من زیبایی
ــم طالیی موهای ــتی ای قهویه های رنگ،چش ــیار رنگ،باپوس ــفیدوزیبا بس  س
شر خیلی شاش بادیدنش وریا بود مح شدوپراز چ شک خمار  دهنم تعجب از ا

یا..بود بازمونده ما دختر باهزارتا تاحاال ور  از رت متفاوت یکی این انگار بودا
شای بادیدن دختره بود ای دیگه هرکس شکی چ  رو خودش من درمقابل وریا ا

ندم..داد جای من مرد درآغوش فت خ قه میخواســتم..مردمن گر  بزنم قه
 ریاو روبه وباپوزخند...افتاد من به نگاهش دختره که کردم ســکوت.امانمیشــد

 ..!نمیری دختربازی سمت دیگه گفتی توکه:گفت
شم زد که حرفی از ست گرفت فرار رو وجودم تمام خ شتم دو ست با دا  های د

  کنم خفش خودم
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عد مه ازاین ب نگ حاال بودن پاک ه  به اونم بود خورده بهم ی*د*س*ا*ف ا
 ..چکارست خودش نیست معلوم که زنی دستای
 .نزم کاری به دست تا کردم رومشت دستام

 ونفرت ترحم روی از دیگه نگاهش زد زل من به دریایش باچشــمای وریا که
گاه نبود فاوتی ن ـــت مت گه..داش ثل دی بل م ماش ق یدم ازچشــ  این نمیترســ

شت شمادا شته ماه شش چرااالن ولی میکرد التماس بهم چ  هیچوقت ولی گذ
 ...نمیکرد نگاه بهم االن مثل

تاقم تپی اطراف بیخیال  تهخســ بدجور...کشــیدم ســرم روی پتورو و رفتم ا
ــرت..بودم ــد مگه ولی بود مونده دلم به وآروم خوب خواب یه حس  خیلی میش
 .ردنمیب خوابم هم بخش باآرام حتی جوره هیچ و بودم شده خواب بی بود وقت

 با ارهدوب که نداشتم ای عالقه هیچ بازشد دراتاق که بود گذشته چقدر نمیدونم
  خواب به رو خودم دادم ترجیح پس کنم دعوا وریا
ــید ثانیه به..بزنم ــتای که نکش  کتحر به موهام روی گرانه نوازش مردوتش دس

 ...دراومد
مه وآروم حت..بری نمیزارم:کرد زمز ید شــرایط هیچ ت با  بدی پس وانات تو
 یمیشــ خیره بهم وقتی..نمیزاره چشــات اون چرا نمیدونم ولی میفهمی..لعنتی
 ...بزنه بیرون و روبشکافه سینم ی قفسه میخواد قلبم انگار

 وپسر گذشــته تاوان باید تو بگیرم انتقام میخوام..بشــم چشــمات رام نمیخوام
 ..!بدی

 میزد که حرفای رواز من..ببخش پس..نبودم هم من..ولی نباشی شایدتومقصر
 ...میدادم روپس گناه کدوم تاوان باید من آوردم سردرنمی
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  بدم پس تاوان باید که بودم کرده کاری من مگه
 به من هک ای گذشته ای گذشته چه ولی..بگیره رو گذشته انتقام میخواست اون
 ...یارم نمی یاد

ستاش شمام هاش نوازش با بودکه گرم اونقدرد  به و شد گرم ها مدت از پس چ
 ..فرورفتم عمیق خواب

 شــده تاریک هوا شــدم شــدن بیدار به مجبور میشــنیدم که زیادی صــداهای با
 ...میومد سالن از جیغ دست صدای...بود

خت روی از ند ت ـــدم بل له به خودمو و ش ندم ها پ باره وای..رســو  یه دو
جه بدون..مهمونی باس به تو کت پایین به بود تنم که های ل  کردم حر

  نمیشدم دیده اصال من آدم همه اون هرچندمیون
حال دخترا  مشــروب باهم داشــتن هاهم وبغضــی..بودن رقص وپســرادر

 ..میخوردن
ــتم ــتم وریا دنبال داش ــمم که میگش ــبح که دختری همون به چش  مبود دیده ص

 درحال و بود داده جای رو خودش مرد یک ب*غ*ل توی بود چقدروقیح..افتاد
 خدای..زد خشکم دیدم که باچیزی دفعه این ولی..بودن هم ن*د*ی*س*و*ب
ــت وریا میدیدم چی من ــاس..د*ی*س*و*ب*ی*م رو دختره داش  کردم احس

ست شدت به قلبم ست از اما..شک ست کی د  خودش ی گفته به که مردی ازد
 میخورد بهم جمع اون از حالم داشت دیگه بگیره انتقام میخواست

 الح به دلم چقدر کردم پرت تخت روی رو وخودم رفتم اتاقم سمت به سریع
 ...میسوخت خودم
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شش کنارم مادرم اگه االن س:میگفت لب زیر بازمیکردو برام رو بودآغو  کعرو
 ..!میریزی اشک رنگیت چشای بااون داری دوباره شده چی..من کوچولوی

 شـــده تنگ مادری محبت برای دلم چقدر..میکردم لوس براش رو خودم منم
 ..!مادر نه و باشی داشته پدر نه که سخته واقعا بود

 "کل دانای"
 خوبی؟ ویدا سالم.._

 .اهوم-
 صهخال اوهوم ی کلمه تو جوابمو اینکه از گفتم بار چند صدویکم بار اینم.._

 .میاد بدم کنی
 ...امرتو بگو برادر بفرما..باشه-

 ...من...گفتی؟ویدا؟م چی.._
 ای غصه و هرغم از های خنده صدای.کرد پر رو خونه ویدا های خنده صدای

 .بود فارغ
شید بلندی جیغ شد بلند جاش از شقانه های زمزمه ک  خودش کار بالخره عا
 کرد رو کاری ساله 16 دختر ویدا..بود کرده رو

 ..قدیمی باعشقی دوباره شروع..داد یرغیت رو آیندش
 داره خنده توانایی که روزیه آخرین تولدش روز..که نمیدونست ویدا

 ایانتظاروید در چی بکنن دل بعد به جایی یه از باید آدما بالخره نمیدونســت
 اون از ویدا که وانتقامی...میکرد تعقیر چیز همه سال 3 گذشت با بود ساله 16

 .میزد آتش رو زندگیش دامن نداشت خبر
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 خواهد چه اون ی آینده بدونن همه که میخواســت وجود تمام با میخندید ویدا
 به رو همه زندگیه میتونســت اون از داری بر پرده با که..بود چی گذشــته..شــد

 .ردک جبران نمیشه رو چیز همه کنه قبول نمیخواست وریا چرا بکشه تباهی
ــته از چیزی چرا نمیکرد برمال رو حقیقت غریبه چرا ــده فراموش ی گذش  هب ش

 .نمیگفت ویدا
 .میشد آشکار روزی باید میگذشت اون از سال 19 که ای گذشته
 .!میخواست و بود برگشته ها سال از بعد که ای غریبه
 ..کنه عوض رو بود خورده رغم مردی دست به که رو ای آینده

یدا یا که عشــقی...میشـــد عشــقش قربانی میون این که نیمای  ازش باید و
 ...نهک زندگی بتونه عشقش تا کرد فدا رو خودش نیما ولی نیما یا میگذشت
 ...میشد نابود ویدا تاریکی پراز ی گذشته با مرد چهار سرنوشت

به چرا ته این غری فت کســـی به رو گذشـــ قاب چرا...نمیگ  چهره از ن
شت شته مگه...برنمیدا ...! داره کردن مخفی برای چی ساله 16 دختر یه ی گذ

 ..شد شکسته قلب چهار
 چرا برمیداره راز این از پرده کسی چه شد ساله 16 ویدا نابود مرد چهار آرزوی

 ..نمیاره خاطر به رو گذشته ویدا
 رو یزیچ چه میخواد..!نمیگیره انتقام چرا پس..اومده گرفتن انتقام برای غریبه
 ...کنه ثابت

 که وتاریکی شوم ی آینده باهم نفر 5 برخورد میگذره اتفاقی برخورد از سال3
 ..!میشه دیروز از تر تاریک روز هر
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 ..رفتش تازدس ی خانواده از گرفتن برای یکی..بگیرن انتقام تا برگشتن دونفر
ــــش..برای دیگری و ــقـ  یداو که انتقامی تاوان بدن پس تاوان باید دونفر..عش

 مرحمشون برای..شد شکسته که های قلب..مقصره
  بود چی شد نواخته که ملودی بگذره جانش از باید ویدا

 وا تباهی و انتقام به رو همه که شــیطان ملودی...بود شــیطان ملودی واقعا
  ی شکسته غرور..دومرد رفته دست از عشق یا..داشت
ست همه شاید بازگردد ملودی اگر..ملودی شود نواخته باید پس..دیگری  زا د

 ..بازگشت برای غریبه تالش...بردارن رحمانه بی انتقام این
 بود خواهد ساز کار..بلور جنس از دختری ملودی
شق..آتش تبار از دختری ملودی شین باع شته و میگردد باز خود آت  جبران ار گذ
 میکند

ــتم ــد که کنم روقفل دراتاق خواس ــت اینکه بافکر..دربازش  تتخ روی وریاس
 .کرد بلند ارجام و من زن همون صدای که درازکشیدم

شیدا سم:آر ست من ا شیدا ستر...آر شیدادادگ  ویداآرمانی حتما که توهم...آر
 .!درسته..!هستی

ظه یه برای جب لح مد یادم زود خیلی ولی کردم تع یا که او باره ور  من ی در
 پیرهنم اب کردن بازی مشغول و کردم پیشه سکوت پس گفته دختره این به حتما
 .شدم

 ..داریم مشترک احساس یه ماهردومون ببین:آرشیدا
شگرانه س  ناهدافمو به مامیخوایم:داد ادامه و زد لبخندی که کردم نگاه بهش پر

  وریاست آوردن دست به من وهدف..توآزادی هدف..برسیم
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 .داشت دوست رو وریا نفر یه حداقل که بود عجیب..جاخوردم کمی ازحرفش
 ...!خوب-

شیدا ستش خوب_آر شناختم بود سالش 18 وقتی رو ووریا من روبخوای را  می
 ..بودم کوچیک دختر یه زمان اون من البته خوب

 وریا ی عالقه متوجه شــد ســالم 18  من که زمانی ولی..بود زود کمی وازدواج
 .شدم خودم به
 میخواستم آزادی من اما میسوخت حالش به دلم داشت تلخی ی گذشته وریا 

 مشــکوک همه به تاریکش ی گذشــته خاطر به اون..نمیداد بهم وریا که چیزی
سبت بودو سای به ن ست که ک شت دو  از که زمانی همین برای..گیر سخت دا

ـــای من قاض ـــت کرد ازدواج ت ما زدم ســینش به رد دس عد ا  مدت یه ب
 دمیش افزوده روز به روز اون ی عالقه بود خوبی زمانی عقدکردیم..برگشتم

ــی هیچ من اما ــتم حس ــر بایه که تازمانی نداش ــدم پس ــناش ــاس آش  کردم احس
 منبد ازشانس..کردم روترک وریا حرفی هیچ بدون همین برای هستم عاشقش

 بود وریا پسرعموی پسر اون
 شخو بهم داشــت واقعا..برم خارج وبه..کنم روترک هردو گرفتم تصــمیم پس

 .بودم آورده بدست رو میخواستم که رو آزادی تمام میگذشت
 مدت از بعد پس بود وریا فقط واون دارم کم رودرقلبم چیزی کردم حس ولی

  کرده ازدواج باتو اون دیدم که ایران برگشتم ها
 چون دش راحت تو بابت خیالم هستی توکی گفت وبهم دیدمش االن وقتی اما

 ..بیرون میکنه پرتت زندگیش از آشغال یه مثل
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 .زدم سینش ی قفسه روی محکم و شدم بلند جام از بده ادامه نزاشتم دیگه
شت رو کاری همچین انتظار چون  خودش اما شد پرت زمین روی محکم ندا

 زد لبخندی و شد بلند زمین روی واز نباخت رو
 همیبف حتی ویا بدونی گذشتت درمورد نمیخوای مگه...نشو ناراحت_آرشیدا

 ؟...بگیره انتقام ازت میخواد وریا چرا
 هدوبار که فشـردم رومحکم دسـتش و رفتم سـمتش به زده ذوق زد که حرفی از

 گفتن درعوض باوریاســت دیدارت آخرین امشــب..پس خوب:گفت خندید
 ..!بری اینجا از باید تو بهت گذشته
ــت هرچند  ایج باید من بمونی اینجا نمیخوام ولی بگیره انتقام ازت دارم دوس

 ...دنبالت میام آخرشب باشم اون همسر تو
یا گه...کرده مســـت خیلی امشـــب ور به ا عا بخوا یدار قط  من پس نمیشـــه ب

 ..هستم منتظرت 2:30ساعت
 ....ونگه خدمتکارا پس:گفتم بهش ترس با

ــت ــه اونا:بدموگفت ادامه رو حرفم نزاش  توفقط..روبلدم راهش زد کنار رومیش
 ...کن روجمع وسایلت

 روغنیمت فرصــت هم من.شــد خارج اتاق از ســرعت به حرف این اززدن بعد
مردم ـــ مام ش ت باس و مع هام ل ج خودم هم پول قداریم..کردم رو  با
 یه نم برای بچگی زمان از اما بود بدی آدم اینکه با بابا خدارشــکر..برداشــتم

چه ماه بازکرده دفتر قدار بودوهر یادی م فت درنظر رپبرام پول ز ق میگر  لحدا
 عروجم وســایلم خوشــحالی با کنم وزندگی بخرم خونه یه پول اون با میتونم

 ..کردم
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باس ما االن..زدم خواب به رو خودم..کردم تنم رو هام ول یا حت یداش ور  پ
شه ستگی از خداکنه ولی..می ستی خ  تخت تنرف پایین حس با..ببره خوابش وم

 ..شدم وریا متوجه
ستاش که  که دارم نگه منظم رو هام نفس کردم سعی کرد حلقه کمرم رودور د

ـــدن باداغ مام م*ا*ب*ل ش ـــد هم چشــ یا..بازش  مشــغول ع*ل*باو ور
 ..بود م*ن*د*ی*س*و*ب
 لهفصــ ازم وریا ریختم که اشــکی قطره اولین با...میرم لو دارم دیگه لعنتی اه

 ..برد خوابش مستی ازشدت اما...بگه چیزی وخواست گرفت
 هام لب روی لبخندی..بود هم2:30 دقیقا کردم نگاه ســـاعت به خوشــحال

 .نشست
 ویق نیروی یه ولی..برم که برداشــتم رو چمدونم و پریدم پایین تخت روی از

 نبود رفتن به راضی دلم انگار شد حرکتم مانع
خه ید که بودم مجبور من..ولی...بودم کرده عادت بهش ا  ایبر ولی میرفتم با

  روبچشم هاش ب*ل طعم داشتم دوست آخر بار
 قرار فرمش خوش صورتی های ب*ل روروی م*ب*ل و شدم خم روش آروم
شغول دادم ست شدم نازش ی*ا*ب*ل ن*د*ی*س*و*ب وم شتن دو  از ندا

ست بوسیدنش شم د شوی سمت به سریع برم باید اما بک  رشدمو حمله میز ک
 .بردم وباخودم درآوردم رو هامون عکس وآلبوم
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 من کار واین درنبودن دم ها نگهبان خدمتکارهاو از هیچکدوم نظرم برخالف
ــون رو ــدم خارج ازخونه میکرد تر آس ــیدا که ش  به لبخند با دیدم در دم رو آرش

 ...بزارم ماشین روتوی چمدونم کرد اومدوکمکم طرفم
 ..درآومد حرکت به ماشین شدیم ماشین سوار

 گذشــتم ی درباره توباید نوبت حاال کردم عمل قولم به من:گفتم طاقتی بی با
 ..زود بگی

ندی فت زدو لبخ قدر:گ له چ ـــه داری عج باره من..میگم باش  خودت ی در
 ادرتم به تو پدر اما بدونم زیاد نخواستم روبخوای راستش نمیدونم زیادچیزی

 ...کرد خیانت
 ایمیخو اگه پس میدونی رو اینجاش تا میدونم:گفت که زدم لبخندغمگینی

 ..!باشی ساکت باید بگم برات کامل
 ..کردم گوش حرفش به

شی یه پدرت:آرشیدا شت من شی یه دا سیار من سر یه که زیبا ب  کوچولو ی بچه پ
 ..میاورد دست به رو هرکس دل که...آبی چشم ی پسربچه داشت

ــخت مادرش ــرش اما بود پولداری ی ازخانواده میکرد کار س  خودش نه همس
 شد پدرت شرکت توی کار مشغول همسرش ازفوت بعد

 ..نداد کردواجازه مقاومت اون اما بگیره روازش بچش کرد سعی پدرشوهرش
ــت ها مدت ــم به رو اون دیگه پدرت گذش ــی یه چش  نظر روش..نمیدید منش

 ..بود مادرت چندبرابر زن اون زیبای آخه داشت
 درتپ اما بشه خارج پدرت شرکت از کرد سعی فهمید(سپیده)منشی اون وقتی

 ..نداد بهش ای اجازه چنین شب اون
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به به اون زور و هاش ه*ط*ب*ا*ر و برد خونش رو  مادرت وقتی..برقرارکرد با
  هم سپیده به دید حال دراون رو دوتا اون

ـــک چاره زن بود حرفا ترازین پاک زن اون ولی..کرد ش گه ازفردا بی  نرفت دی
 توجهم اینکه تا..برنمیداشت ازسرش دست تهوع حالت که بود مدت یه سرکار

شروع ی بچه اونم..بارداره شد شده دیگه ولی نام  ودب شده بزرگ بچه بود دیر
ست رو اون..دختر یه..ماه پنج شت دو شوهرش اینکه ترس از ام دا  این از پدر

  کرد روترک شهر اون بشه مطلع موضوع
 زنش که گفت کنه ازدواج باهاش خواســـت ازش کرد پیدا رو اون پدرت ولی

 ...نداره فرصت بیشتر چندروزی مریضه
ــپیده ــت پدرت همین برای نکرد قبول س  درتپ...میزد نباید که زد کاری به دس

 پول بود تهنستو راه همین از..بود انسان قاچاقچی
 ...بیاره دست به زیادی 

 همراه هم وریا میکرد زندگی دردوبی که فروخت عرب مرد یه به رو سپیده اون
 ..زد خودکشی به دست سپیده اینکه تا رفت انا

ــب اون ــت مرده ش ــت بود مس  رو کار این اگه..زکنه*و*ا*ج*ت بهش میخواس
 گشت رو خودش همین برای باشه اونجا خواست نمی تازه.میمرد بچش میکرد
 ...نوشت وریا برای نامه یه مرگش از وقبل
عد یده مرگ از ب لل بین های پلیس..ســپ یا الم  بزرگش پدر دســـت به رو ور

 بود ه*ش*ح*ا*ف یه همه نظر از زن اون حاال...رسوند
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 دم اما میســوخت میزدند مادرش به که تمته همه این از داشــت وریا پســرش
 .نمیزد
یا تادن رو ور مان فرســ نه درس تا آل یدونم توهم بخو به چرا نم  دلیلی چه و

 ..دادی دست رواز وحافظت کردی تصادف
 ...ایران برگشت وریا وقتی

 مرد ونا که فهمید اما بود متنفر اون از که مردی از انتقام...افتاد انتقام فکر به
ــمیم پس رفته ایران اپز وقته خیلی ــر که رو بالهایی تمام گرفت تص  مادرش س
 هاتر نامزدت فهمید وقتی همین برای...بره بین از پدرت تا بیاره ســرتو اومده
ــرط اون و کرد برگزار مهمونی یه کرده ــت چون کرد روآغاز بندی ش  که میدونس

 ...نداری خوبی وروز توحال
 انیقرب من میشنیدم چی خدایا میبرید رو امونم داشت اشکام بده ادامه نزاشتم

 ...بودم شده پدرم کارهای
 کســی دیگه که کنم زندگی جای میرم میرم من چیز همه شــد تموم دیگه ولی
 ...عشق پراز زندگی یه یعنی واین کنه پیدا رو من نتونه

شیدا شتری سرعت وبا شد متوجه آر  به رو من تا افتاد راه فرودگاه سمت به بی
  شد تایید پاسپورتم اینکه از بعد برگردونه ایران

 امیدوارم ممنونم ازت..:کشــیدم آغوشررود آرشــیدا و رفتم هواپیما ســمت به
 ..!باشی خوشبخت

 شد خارج فرودگاه از و کشید کمرم روی رو دستش
شه وبرای رفتم هواپیما سمت به منم  ئامطم چون کردم خداحافظی باوریا همی

 دگیزن میخوام من ببینیم رو همدیگه نمیتونیم دیگه واون من دیگه که هســتم
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 که هرکس بودن من ی درگذشــته که یکســـای وتمام اون بدون آرامش با کنم
 میدم ادامه زندگیم وبه...میزنم کنار رو بوده درگذشتم

 ...داشت من برای مادرم که رویایی مثل باشم خوشبخت من دارم دوست 
 "نیما"

 ممیدون رفت ازبین من خاطر به ویدا که میدونم کنم زندگی دیگه دارم دوســت
باه یه فقط اون که گفتن پلیســـا ولی شـــدم مرگش باعث من که  و هبود اشــت

 .کنم زندگی القل دارم دوست...بوده اشتباه شکاف کالبود تشخیص
شت آرزو اون کنم عمل زد ویدا که حرفی به شبخت من دا شم خو  حتی اونم ب

 ..باخواهرش
 ندا هب که وقتی هامه بدی تمام جبران برای راه تنها این باشــم ندا با باید پس

 .دارم تصمیمی چه گفتم
شحال از ست خو  ممیدون خوبه چقدر زندگی که واقعا نمیگنجید خودش توپو
 زنده اون مطمئا االن که مهمه این اما همینطوره هم حتما ناراحته من از ویدا که

مه یا این از جایی یه وداره...وســـال نه زندگی دن قل..من بدون حتی میک  حدا
شحاله ست خو شم باخواهرش من که داره دو  خیانت اون به هردو ما اینکه با با

 لمث..داره جریان هم هنوز وزندگی...ببخشه مارو که پاکه انقدر اون ولی کردیم
 ولی... کردم کدر رو اون باخیانت من که میدونم میدونم شد کدر زالل رود یه

 ...یوفتهب اتفاق ندا کردن خوشحال با میتونه فقط راه واین کنم جبران که میخوام
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 خودمو ی آینده برای جورواجور های نقشـــه کلی..دارم برنامه کلی آینده برای
ــیدم ویدا ــق پراز زندگی یه میخوام کش ــازم براش عش  کنارش عمر آخر تا و بس

 ...میگم بار آخرین برای پس...کنم زندگی
 "زندگیم تمام عاشقتم ویدا"
 "بعد سال پنج"
 "کل دانای"

ــته فهمیدن از پس ــته که فهمیدن همه آنکه از پس...گذش  وتمام بوده چه گذش
 هک زندگی به همه..بالخره..اســت قدیمی ی کینه یک برای فقط ها نقشــه این

 ..رسیدند میخواستند
 به نیما ای وغصـــه غم هیچ بدون کردن زندگی باهم وخوش خوب وندا نیما

ــته آخرین  که زندگی زد مقرار خوبی زندگی باخواهرش و داد تن ویدا ی خواس
 .داشت را آن آرزوی هرکس شاید

 زا فارغ دهد ادامه زندگیش به تا..رفت خارج به تحصــیل ی ادامه برای مانیاهم
 صــمیمی دوســت اســت زنده ویدایش ازآنکه خوشــحال ای وغصــه غم هیچ
 ...اش

سیار سال پنج این درطی زندگیش ویدا وبالخره  و زسب بهار همچون بود آرام ب
 راتاســیس بزرگی شــرکت دوســال از دس...کرد مبارزه ها ســختی تمام با خرم
 ..کرد

 گردی ها سال این طی..میکرد اداره را  آن خودش که بزرگ بسیار تجاری شرکت
 همه مانتقا گرفتن برای وریا که گونه همان کرد فراموشــش..نکرد فکر وریا به

 ..بود کرده فراموش را چیز
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 ســیارب وبلوردختری آتش تبار از دختری داشــت که دخترکی با بود خوشــبخت
 ندگیز نمیتوانست آن وبدون بود شده اش زندگی تمام که کوچک دختر یه زیبا
 ..کند

 ...شاید...برسد آرزویش به روزی...شاید....وریا و
یدا یه این من خدای میگی راســـت داری ســـامان نمیشـــه باورم وای-و  عال

 ..مدیدنتم واقعا دیدم تاحاال که هستی مردی بهترین تو..عالی...
 ایرانی شــرکت یه..نیســت چیزی کم ماکه شــرکت..جوگیرنشــو حاال_ســامان
سته داد قرار باهاش ش بی دخترت میکنی سکته نکن ذوق اینقدر ب  منم همادرمی

 ..بدبخت که
 .حاضربشم تامن توبرو جان سامان..!میگیا راست-

 .بیا زود فقط باشه_سامان
شحال واقعا  نجاما تجاری کارای که شرکتی بزرگترین الماس شرکت بودم خو

 دارم روز به روز من یعنی واین ببنده داد قرار میخواســـت ما باشــرکت میداد
 ..میکنم پیشرفت

 ..ممنونم ازت خدایا وای
یا وقتی از یدارآ وهمراه کردم ترک رو ور گاه به شــ  ایبر فقط فقط رفتم فرود

شتم ایران به من...رفتم هواپیما سمت به گمراهیش  رو مرمع از سال پنج برنگ
 ...گذروندم دوبی توی
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یا از خبر ولی  رایب بودم مطمئا..برگشـــت ایران به هفته یک از بعد...دارم ور
سیس شرکت ویه موندم دوبی توی همین  رو خوبی زندگی سامان کردوکنار تا

 کرد کمک بهم خیلی اون..دارم
مام یت ت نه های تالش خاطر به فقط من های موفق ما ـــا  اون بدون من..س

 نمیکرد کمک بهم اگه ممنونم ازش واقعا..بدم انجام کاری هیچ نمیتونســتم
 ..داشتم وروزی حال چه االن نبود معلوم

 میدونم...کرد نمیشــه کاریش..خوب ولی..شــده تنگ خیلی آروین برای دلم
 وبخشیدم کردم روفراموش همه من ولی داشت عالقه بهم

 داشت ومشکبجی طالیی رنگ که هم موهام شدم حاضر داد قرار امضای برای
نه رو باس یه.روبرداشــتم آرایشــیم لوازم..وفرکردم کردم شــو  مشــکی ل

 ..رسوندم سامان به رو خودم سرعت وبه برداشتم...رنگ
 .میکرد خوشحال بسیار رو من واین داشت لطف من به ازحد بیش سامان

 اریک بود کرده خودش عاشق رو من..داشتم عالقه مابهم اینکه..بیشتر این واز
شقش من که کرد شم عا شت دیگه واین..ب شبختی دا  کامل رو من زندگی خو

 میکرد
 شرکتم ماس..ملودی..بود زندگیم تمام که شرکتی...افتادیم راه شرکت سمت به

 ..بود عاشقش واقعا سامان که بود اسمی این..ملودی گذاشتم رو
تا گاهی گه میبینم خواب دارم که میکنم فکر وق ـــه م مه این و من میش  ه

شبختی  آرامش رنگ بالخره سختی همه این بعد..ممنونم واقعا خدایا وای خو
 .رودیدم
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 بودم اقمشت حد از بیش ایرانی شرکت عامل مدیر دیدن برای رسیدیم شرکت به
 وبید به ســاله ســه شــرکت با قرارداد برای که کســیه چه ببینم داشــتم دوســت

 ..اومده
ــتم ــدت از دس ــترس ش ــامان...بود کرده یخ اس ــت س  گرفت رومحکم من دس

ــرد ــت چیزی گلم باش آروم عزیزم:وگفت...وفش ــم فدات نیس  هی باید فقط ش
 ..!بکنی امضا

 ...جان سامان  ممنونم وجودت از واقعا-
شیدم عمیقی نفس کرد هدایتم اتاق سمت وبه زد روم به لبخندی  رو اقودرات ک

 وشــلوار کت یه بود جذاب خیلی نظر به پشــت از شــرکت مدیر...کردم باز
 ..زده ژل موهای با مشکی

سرم کردم الکی ی سرفه سالم انداختم پایین رو و  ردنآو باال محض به کردم و
 داشتم هتاز من نه نه...برداشتم قدم عقب وبه کشیدم خفیفی جیغ ترس از..سرم

  میکردم عادت جدیدم زندگی به
ــرکت عامل مدیر وریا یعنی وریا من خدای بود وریا...وریا...میدیدم رو کی  ش

 ....نه وای کردم چیکار من.بود ایرانی
شت قدم سمتم یه آروم توبهت رفته اونم بود معلوم س پاهام ترس از بردا  تس

 روبه خودش وریا که میخوردم لیز وداشتم بود شده
 .کرد مب*غ*لرسوندو بهم سرعت 
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ست شتم دو شتم حرکت توان ولی بیرون بیام شب*غ*ل از دا شدنم باورم ندا  ی
 به من میزارم من نه نه...من که فهمیده نکنه..اومده ســـال پنج از بعد مرد این

 ..کنه نابودم نمیزارم کردم زندگی سختی
ــدت به دراتاق ــد ش ــامان برزخی ی وچهره بازش ــمت به نمایان س  خیز وریا س

شت سته اره...کرد مب*غ*ل محکم و سمت یه به کرد وپرتش بردا  این من در
 دارم دوست رو آغوش

یدا:کرد باز لب وبالخره اومد ســمتمون به زده بهت  وریا  نمیشـــه باورم...و
 ...کی این...میکنی چیکار اینجا تو تو...خودتی

 دیکر بیچارش شــو خفه:گفت داد با ســامان بشــه تموم حرفش اینکه از قبل
ست شبخت دارم من...هااان میخوای چی دیگه..نبود ب  دارم میکنم زندگی خو

 شتال نمیزارم میرســم ویدا عشــقم به دارم میرســم خوبه زندگی یه که آرزوم به
 ...نمیزارم لعنتی کنی نابود رو سالم پنج

 ...زنتبندا ندادم تا بیرون گمشو پس...نمیبنده باشما قراردادی هیچ ما شرکت
شوک وریا بود معلوم  قلبم ردک روترک شرکت سریع حرفی هیچ بدون بودکه تو
 یکی االوح شده النشرانده از که بودم گنجیشک یه مثل میشکافت سینم داشت

 ...روپذیرفته من
 شد خیره چشمام توی و گذاشت چونم زیر رو دستش سامان

 ...میکنی گریه...داری ویدا:گفت تمام وباناباوری
یدونســتم خودمم یه دارم چرا نم خه میکنم گر یه داری چرا لعنتی آ  میکنی گر

 ...لرزیدی چرا بگو لعنتی دل چرا بگو تو چرا هاان
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شق چرا بگو شقم...نکه نکنه...شدی عا  حس من که میدونم میدونم اره...عا
 ...داشتم وریا به خاصی

باره حس اون ندارم دوســـت اما  به حداقل کنم زندگی میخوام بشـــه تکرار دو
ندگی مجبورم دخترم خاطر  همش نمیخوام..باشــم خوش میخوام..کنم ز

سوس  خونه سمت به و شدم خارج شرکت از سامان به توجه بدون بخورم اف
 ریاو معمول وطبق بود خورده برهم سال پنج از بعد دوباره آرامشم کردم حرکت
 ستشدو که کسی صدای که رسوندم خونه به خودمو بود اتفاق این وبانی باعث
 مامان..م:شنیدم رو داشتم
 بود قلبم های زخم مرحم ســـال پنج این تمام که نازم دخترک کوچولم دختر
  کشیدمش درآغوش آروم..بود نشسته کنارم االن

سی بود شیطونی خیلی دختر ساخت باهاش ک  ور سامان و من فقط آخه..نمی
ست شت دو شش اونقدر..نمیکرد سازگاری هم ای دیگه کس وبا دا  کردم نواز

 ...فرورفت عمیق خواب وبه روبست چشماش که
 گرفت خندم...دخترمه تولد امشــب کردم فراموش پاک بود شــده تاریک هوا

 ...میشد ساله پنج اون امشب
 هی..عاشقشم واقعا من که فصلیه بهار...میشم ساله 24 هم من دیگه روز وچند
 بودم عاشقش واقعا من که..عشق،امید،زندگی از پر فصل

 یه دممیکر تمیدید دوباره رو آرایشــم باید فقط بود مهمونی اســبنم که لباســام
 یگهد کم کم بکنه م وکمک..برسونه روبهم خودش سریع که زدم سامان به پیام
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یداشــون مهمونا یدار رو کوچولوم دختر میشـــد پ  قشــنگ ولباســـای کردم ب
  بستم خرگوشی براش رو وموهاش کردم روتنش وکوچولوش

ــنگ واقعا ــده وناز قش ــورتش گرفت خندم..بود ش  بود پدرش مثل دماغش ص
 ...نداشت شباهت هیچکدوممون به چشماش رنگ اما من مثل پوستش ورنگ

شمای شکی چ شت ای تیله م شماش پدرش دا  باور..رنگی اما بود ای تیله چ
 ..نرفته هیچکدوممون به چشم از که...نمیکردم

 و بودن رســیده مهمونا کردم باز رو خونه ودر اومدم خودم به در زنگ باصــدای
 پس..بودن خودمون از همشون..نداشت اشکالی اما بود مونده هنوز من کارای
 میشد حفظ آبروم

شقمه بالخره خوب..شده ناراحت که میدونم بودم سامان نگران اما  واینکه عا
 ..نکرد ازدواج باهم آرشیدا و وریا حتما ولی سخته کامال براش ببینه رو وریا
ست ما زندگی برای مانعی دیگه پس صدای رو آهنگ نی شتم بلند با  همهو گذا

 دوست همه وشوهرنبود زن جمع دراون کسی متاسفانه..شدن رقص به شروع
  نداشتن ای بچه همین برای بودن

 دمیز موج غرور چشـماش توی...کردم نگاه بهش کنه بازی باهاشـون دخترم تا
قدر یه چ  بودم عاشــقش..من که بود کســی..پدرش..بود پدرش شــب

ندگی از کمی فقط..بود مردخوبی..پدرش..یا یا ز یده بدی ودن نه بود د  وگر
 ...باشه بود که چیزی از بهتر میتونست
ستم ساس رو خالیش جای که کوچولوم دختر پیش برم خوا  مامت ترس کردم اح

  شلوغی اون میون کردم نگاه سرم پشت به روفراگرفت وجودم
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 باهم داشــتن..کنارشــه ســامان حتما شــد راحت خیالم بود مرد یه کنار دخترم
 فکر اشتباه شدم متوجه که رفتم سمتشون به میزدن حرف

سیدم..سامان نه..بود وریا میکردم  ستم نرفتم جلو ولی تر شد برم نخوا  برم کهن
 ...:میگفتن داشتن که شنیدم

 ؟..چیه اسمت..دخترخوشگله_وریا
 ..رادمنش..ملودیه من اسم:ملودی

 نشه بلند گریم صدای که گذاشتم دهنم روی رومحکم دستم
ستم  سوا روز یه میدون شم ر ستم.می  یهک پدرش که میفهمه ملودی روز یه میدون

  هستم خوشبختی اوج توی من که موقعی االن که باورنمیکنم اما
ــه افتاده اتفاقات این ــت وریا..باش  گاهن خودش دختر ملودی به ناباوری با داش

مام..میکرد مه که کردم وانمود جوری ها ســـال این ت  ملودی پدر کن فکر ه
 ..شد اشکار دروغم شدم رسوا دیگه االن اما سامانه

 چیه؟ مادرت اسم خانوم خوشگل خوب_وریا
یدا..مامانم_ملودی  بهم روببین آقاه این بیا مامان اونجاســـت..ا..آریامنش و

 .شوکوالت
شم که کردم شب*غ*لو رفتم سمتش به..گرفت خندم شم چ  مشد وریا توچ

گاه بهم حیرت با داشـــت یدم ملودی ی گونه روی رو دســتم میکرد ن  کشــ
 بیام من تا هانی خاله پیش توبرو عزیزم:وگفتم
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 هک میکرد نگاه بهم داشت موندیم تنها حاال ووریا من و رفت سرعت به ملودی
 ســال نای تما منه ی بچه دختر این اما میگفتم بهت باید میدونم میدونم:گفتم

  کردم بزرگش من ها
 شده مجونم قیمت به حتی ببریش نمیزارم بودم کنارش من سال پنج این تمام

 ..کنی دورش ازم نمیزارم
 "وریا"

ــال پنج از بعد نمیکردم باور ــمنم که کنم مالقات رو زنی س  رمعم تمام بود دش
شه شیدم نق ستم..بگیرم انتقام ازش که ک  خوب اول ماه سه کنم نابودش میخوا
 ماا سوخت براش دلم شد ناراحت خیلی شد سقط بچش وقتی اما رفت پیش

باختم خودمو ید ن  هک کردم هرکاری پس میگرفتم رو خواهرم و مادرم انتقام با
 ..بدم زجرش بیشتر
صد.بودم شده هم موفق  وبه کنم ازدواج آرشیدا با انتقامم اتمام از بعد داشتم ق
 ماجرا ی همه دادم خبر ویدا پدر به میرفت پیش خوب چیز همه برســم آرزوم

 ..کرد سکته...گفتم رو
شحالم..کرد سکته کردم چیکار دخترش با شنید وقتی ستم به خو  سیدمر خوا

 بود کرده یرغیت ویدا به احساسم من اما..شد کامل وانتقام
سش  شتم دو شتم پس دا شت ها ماه بره نزا شت از بعد گذ شیدا ماه سه گذ  آر

 اصال مبود مست..نداشتم حسی بهش دیگه من ولی نقشه طبق درست برگشت
 ...برقرارکردم رابطه باهاش نبود حالیم
 همیدمف کردم روباز لعنتیم چشمای که صبح نمیشد اطرافم متوجه بودم خسته

  بود داده فراری رو وویدا بود گفته رو گذشته آرشیدا رفته ویدا
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 .بود خارج توانم از اما بکشمش داشتم دوست
شت سال پنج ساس با سال پنج این تمام گذ سبت نفرت اح  ندگیز خودم به ن

 ..دخترمنه که کوچولو دختر یه با کردم پیدا ویدارو حاال واما کردم
 نگوقشــ ناز دختر یه..من از اونم بوده باردار..رفتنش از قبل ویدا نمیشــه باورم

سم ملودی..بود ما هردوی شبیه که شت هم زیبای ا  واما بود سخت باورش دا
شقش که بگم ویدا به باید حاال  دارم نگهش شده که قیمتی هر به باید شدم عا
 ...نمیزارم میشم نابود من بره ویدا اگه..کنه ترک رو من نزارم
ستام وریا ست..کرد مب*غ*لو روگرفت د شتم دو ست رو آغوش این من دا  دو

شتم ستم دا شه کنارم میخوا ستم رو موضوع واین بود بچم پدر...با  انکار نمیتون
 ...کنم
 نابود..ردک سکته پدرت گرفتم رو انتقامم من کردم اشتباه میدونم میدونم_وریا

ــد ــقت من ولی ش ــدم عاش ــتم نگهت همین برای باختم روبهت قلبم ش  داش
  کنی ترکم ونذاشتم

ستمت ستم وجودم باتمام میخوا ست میخوا شتم دو  روبخوای من توهم که دا
شد پس بود مادروخواهرم قاتل پدرت اما ست تورو نمی شت دو ستم دا  میخوا

  میپرستیدمت عاشقانه چون نشدنشد اما بهت رو عالقم کنم انکار
 نگدلس درمقابلت که میکردم تالش اما میومد درد به قلبم میکردی گریه وقتی
 .باشم
  کنم جبران میخوام االن ولی

 ...دیره دیگه-
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 داریم لوکوچو دختر مایه ببین من به بده فرصت نیست دیر هیچوقت نه نه_وریا
مادر هرحال به اون ها خودت همونطورکه که نمیخوای میخواد پدرو  بودی تن

 باشــه تنها اونم نمیخوای بخوره افســوس اونم نداری دوســت..باشــه تنها اونم
 ..داشت پدر یه که کاش کنه وآرزو

 رکنارمد که االن نمیتونستم بودم عاشقش واقعا منم..شدم حرفاش خام کنم فکر
 .کنم رهاش بود
یدا:گفت و زد زانو پام جلوی کرد رها رو من  تقاضـــای ازت دارم دفعه این و

 !...بدی قرار زندگیت شریک رو من دیگه بار یک حاضری آیا میکنم ازدواج
 .بله:زدم رو حرف این قلبم ته از میدونم ولی چرا نمیدونم

 دمبو من این که نمیکردم باور واقعا کشــید آغوشــش توی رو ومن زد بلندی داد
 .بود..گرفته خندم گفتم بله وریا به
سته" شقیه یه پایان این در شه آتش جنس از عا شش که لذتی همی  شهمی دربخ

 "ویش تابخشیده ببخش...کنیم احساس انتقام در نمیتونیم رو کرد تجربه
 یارهب رو ملودی تا فرستادم رو وریا...نمیگنجیدیم خودمون پوست تو هردومون

 .بزنم زنگ سامان به تا
 نداد روبهم زدن حرف ی اجازه اما داد جواب دوبوق بعد زدم زنگ ســامان به

فت یدونم:وگ مه م یدم رو چیز ه ما د قت من ا گه ببخش..بودم عاشــ  میرم ا
 (شیطان ملودی)عشقم ملودی خداحافظ..اینه حقیقت...ولی..ببخش

 داشــتم رفته چرا آخه چی یعنی..کردم تعجب کرد قطع خداحافظی از وبعد
 امهن داشتم برش زمین روی از کرد برخورد چیزی به پام که میکردم خودخوری

 ..سامان طرف از بود



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 خترید پرستیدمش عاشقانه..شدم عاشقش که دختری..دیرینه عشق به سالم"
 ...توهستی دختر اون درسته اره دلباختم بهش بود سالش 14 وقتی که

 مشاس گفت بهت روز آخرین یادته هستم مطمئا..غریبه...رو غریبه میاد یادت
 یادته؟.سامانه
شحالم خوب شتری اون خو ستت بهت غریبه که رو انگ  جفتش کردی دادرود

 چیزها این متوجه که بودی کاروملودی درگیر توانقدر اما بود من دســـت هم
 ..نبودی
سته  مکرد زندگی کنارت ها سال این تمام ستمه غریبه همون من غریبم من در

شی ناراحت تا نگفتم بهت چیزی اما شته بزار حاال ن  وقتی..کنم تعریف رو گذ
 .مکرد تعریف برات رو عشقم داستان میاد یادت شدم عاشقت بود سالت 14

 اونشب میاد یادم من ولی..نمیاد یادت تو درسته بودی خودت دختر اون خوب
 خونه تواز و کرد دعوا باهات خواســتگاریت اومدم من اینکه خاطر به پدرت

 ..کردی فرار
ــین یه ــرعت با ماش ــت باال س ــال میومدو طرفت به داش  اون نمیفهمیدی تواص

 اومدی بهش دوماه از بعد بودی توکما..خورد بهت ماشین
 ..کردی فراموش رو ومن..دادی دست از رو حافظت از بخشی...اما 

 یرونب اززندگیت اما باورنکردم..نداشتی ای عالقه توبهم که گفت من به پدرت
 باهات تا برگشتم فهمیدم رو چیز همه وقتی..رفتم

باوریا اما کنم ازدواج   کم مک حافظت باید..ببرمت زور به نخواســتم بودی تو
 ...نداشت برگشت قصد نه انگار اما برگرده حافظت گذاشتم..برمیگشت
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 که واین یه بود نوا یه مثل وتو من سرنوشت....زدیم روباهم شرکت اون اینکه تا
 نمیدونم..زد کســی که بود ملودی یه مثل ملودی یک بگم بهتر یا شـــده زده
ما..!وچرا..کی  مدت این توی بود که هرچی بود بخش لذت بود که هرچی ا

به عشــق معنای  شـــاید نباشـــه زندگی برای وقتی دیگه فهموندشـــاید من رو
 ستمتون که خوشحالم بازم اما نرسیدم آرزویی هیچ به درسته..نشدی توهمسرم

 رودگرگون اززندگیم ســال هشــت که خوشــحالم..باشــم کنارت ســال پنج
 چهب اینکه با..متفاوته ملودی..باش ملودی مواظب..باش خوشــبخت..کردی

 باهمه اون میکنم حس..داره عجیبی نیروی اون میترســم ازنگاهش اما اســت
نده میترســم..داره فرق مه برای که ی آی  هم اون برای خورد مقر ما ی ه

 زا ناگهان اما شد نواخته عاشقانه که ملودی..شیطان ملودی مثل وبشه..بخوره
 شد تبدیل شیطان ملودی به وهوس..ونفرت سرخشم

یاد یادت خوب خه ملودی روبزار دخترت اســم گفتم م مانی آ  نامزد که ز
 باشه ملودی دخترمون اسم که بود آرزوم..بودیم
شق چون سم عا سته بودم ملودی ا سیدیم وتوبهم من در شق نر  پایان مابه وع
 ..نمیمونم زنده دوسال از بیشتر من چون..خوشحالم ولی..نامه این مثل رسید
گه...قلبم نه دی ـــایی گفتن دکترا..کارنمیک ید دارم قلبی نارس با ندپی و لب و  ق

 اب همراه وعشقم..میمیرم من..شد نخواهد و نشده پیدا کسی ولی بدم روانجام
 ..میرسه اتمام به مرگم

ــه امیدوارم اما ــبخت توهمیش ــی خوش  خوبیه دختر باش ملودی مواظب..باش
 ارچه ما...خوب نشــکنه قلبش که باش مواظبش..خودت مثل  زیباســت واقعا
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ــقت که بودیم مرد ــدیم عاش ــهم توباید چهارنفر ما بین از انگار ولی ش  اوری س
 ...باشی شادوخوشحال امیدوارم خوب ولی نمیکنم باور..میشدی

********* 
 لمد خوشبختی اوج یعنی واین بودیم کنارهم وریا وملودی من شنی کنارساحل

شته دیره دیگه ولی شده تنگ همه برای ست به وتبدیل سوخته ی گذ شدهخاک  ر
 ...کرد کاری ونمیشه

 که میشــه ماه یک..ســامان بیشــترازهمه..باشــن خوشــبخت همشــون امیدوارم
ــدت..نمیکنم باور هم هنوز ولی.مرده ــرم درد ازش ــونه روروی س  وریا های ش

 ..روبگم حقیقتی یه:میگه بالبخند که میزارم
 عزیزم..بگو-

 بود دروغ..بردگی بامضمون دادم برگه یه بهت که شبی اون_وریا
نه گاهش پرســشــگرا مه که کردم ن  وتوهم بود ازدواج برای برگه اون..:داد ادا

 ..بودیم وشوهر زن اول از ما کردی امضاش
شتم شه باورم درمیاوردم شاخ ازتعجب دا  دبو کرده کاری همچین وریا که نمی
 ..میپرستمت عاشقانه کردم زمزمه ودرگوشش کردم شب*غ*ل محکم

 ..شد شروع انتقام با که عشقی 
 وسوسه ملودی..شیطان ملودی...شد نواخته که بود ملودی مثل

 نوای ملودی این انگار اما داشــت زشــت باطنی ولی زیبا ظاهری که برانگیز 
 خداحافظ..عزیزم..کن زندگی خوب پس..کرد روعوض خودش

 ...زندگی ملودی 
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 بودیم نامزد که زمانی واون من عکس عکس یه با همراه شد تمام نامه
شتم شب*غ*ل شادتوی چقدر   مامت چیز همه یعنی نمیکنم باور میخندیدم دا

 ..!بخورد بدرغم اینقدر سرنوشت باید چرا...شد
 ...بعد ماه سه

ست زنده سامان که یدونممن میگذره ها ماجرا این ازتمام ماه سه االن  اما یانه ا
 پابرجامن نازوقشــنگش های لب روی لبخند باشــه وشــاد زنده که دارم امید

شتیم دوبی از وریا وملودی  اونجا برای دلیلی دیگه..مادریم سرزمین..ایران برگ
قدر که وای...نداشــتم موندن به ایران چ  تعلق بهش من که جایی وطنم خو

 ..دارم
 هم ووریا من...میکنه صــداش پدر.داره ودوســتش شــده اوخت باوریا ملودی

 خیلی ســرمیزنن ما به یکبار ماهی هم نداونیما داریم دوســت رو هم عاشــقانه
  شده عوض چیزها

 واین..شد تمام باعشق اما..نشد شروع باعشق زندگی شدیم عوض ما ی همه
ست زندگی یعنی شتنی دو  شاد ملودی دکنار ومن وریا که حالم خوش...من دا

 ...اتفاقات این تمام...هستیم خوشبخت و
ته که بود ملودی همچون ـــد نواخ ته...ش ـــد نواخ قام برای ش  نامش پس..انت

 ...شیطان ملودی...شده نواخته ملودی رامیگذاریم
 پایان

 مانربابت نوشکک ا ایا  زیزع نژاد یلوفاکاظمین با تشکک ا ا  
   یبا


