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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 زاده  تی رع

 ::::::::::::::رانا سندهینو

 

  فونویآ هیامو از در برداشتم و دوباره رنگ زدم. باز همون زن قبل هیلنگه پا تو هوا منتظر بودم. تک  هی 
 شد؟ اربابتون اجازه داد؟ یخانم چ-- برداشت که گفتم

 . دینه خانم، صبر کن--خانمه

. من که معطل شما  زنمیم خیصبر کنم؟ دارم از سرما  دی با گهیخب خانم،چقدر د--گفتم تی عصبان با
 بابا....  یا ن؟یکن یم ی نطوریبرو چرا ا نیبگ ام ی ب دییخوا ی. نمستمین

 نورا؟ هیک--از اونور اومد ییصدا هی

 که پدرشون.... هی خانمه همون  نیا د؟یشد  داریعه،ارباب ب--نورا

  دیکن دارشیب دیتونست یعه عه عه. اربابتون تا حاال خواب بود؟ نم--دهنم و گفتم یگرفتم جلو دستمو
 واقعا؟

 داخل.  نییخانم بفرما-- نورا

http://www.romankade.com/
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خور نبود.    نیبه بعد ماش یقسمت  هیاز  یعن یجنگل بود.  ی باز شد. خونه اش وسطا یکی ت یبا صدا در
  چارهی مردم ب کنن،اونی م یساخته. خودشون تو رفاه زندگ   نویزده تا ا تشیرع  کمی ز ش بزرگ بود. ا میلیخ

که  دادیبها م تاشینبود. اون انقدر به رع  یطور نیبانو ا  میانصاف بده. مر نامی به ا ای. خدایاون طور
 . نیبب   اویب

روستا چها که  یاربابا نیساختمون فوق العاده. واقعا ا هیبه  دمیکه گذشتم رس شونیونیباغ ا از
مال   ستمای ن  دیبد دی! حاال من نده یدرونش چ نهیا رونشی. خونه اش خونه نبود که قصر بود. ب کننینم

 دایپ  دیسف یخانم با لباسا هیخونه است. در بزرگش باز شد و  یادیز نیخب،ا  یماهم خونه است. ول 
 ت؟ کجاس--شد. سالم کردم و گفتم 

 داخل منتظرتونن.   دییبفرما--کنار و گفت  دیکش خودشو

پشت به من نشسته رو مبل. خانمه   ی کی دمیکه د ییرا یدختره رفتم تو پذ ییداخل. با راهنما رفتم
 ارباب اومدن. -- جلو رفت و گفت کمی

 . یبر یتون یم--طرف 

 ؟ یسالم کن  یست یوا یپاش  دیبا ادیمهمون م یوقت یدون ی. نمی. ادبم که نداراوهو

که  یزیچ  نی. اولومدیبچه م هی  هیگر یکه روش نشسته بودو دور زدم و رفتم رو به روش. صدا یمبل
 بده.  کردمی داشت تما بد جور حس م یقشنگ افهیکه ق نیرحم بود. با ا یب  دیبه ذهنم رس

 بود؟  یچ قایدق دیکه کرد یحرکت  نیا دیبهم بگ  شهیم--دوختم به چشماش و گفتم چشمامو

شربت    وانیل هیاومد  یخانم   هی. نشستم و منتظر نگاهش کردم. نیبش یعن یحرکت داد  شودست
 کدوم حرکت؟  قایدق --گذاشت جلومون و رفت که گفت

 تو باغت؟  یچرا بابامو از تو عمارت به زور آورد--

 . تی رع ه ی. ییآها،پس تو--اون

  ریبدم اومد که با تحق   نیاز ا یبود. ول قتیکال حق نیکه گفت. خب ا یتیبرخورد. نه به خاطر رع  بهم
 آره. حاال هم اومدم بابامو ببرم.--حفظ کردم و گفتم مویگفت. خونسرد
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  ی. ولیاومد  ای بانو به دن یندارم. چون تو روستا یمن با تو کار--رو پاش حرکت داد و گفت دستشو
 منه.  تی اومده و االن رع ایمن به دن یپدر،اون تو روستا

پدرم بره. پس تا آرومم بذار بابام    یو تو بذار میحرف بزن  زیاحترام اومدم که مسالمت آم. من با نیبب--
 . ادیباهام ب

 ؟ یکن ی م دیتهد--از ابروهاشو باال برد و گفت  یکی

بزنه ناکارم کنه. انگار آماده حمله   دمیهنوز قطع نشده بود. بد جور رو مخم بود. ترس هیگر یصدا نیا
 بود.

  ی. کارمییباال  ینره منم ارباب روستا ادتی یول یباش نجایتو ارباب ا دی. شادم ینه. دارم هشدار م--
 . میش مونینکن بعدا هردومون پش

 

 من از.....--داد و گفت هیمبل تک به

بندازه رفت   کینگاه کوچ هی یحت   نوریبه ا نکهیپسر اومد تو. بدن ا هیباز شد و  یبد یدر با صدا هوی
 نجاست؟ یا نیا--باال تو اتاقش. ابروهامو فرستادم باال و با تعجب رو به ارباب گفتم

 خوبن.  ی ل یاز دخترم خوشش اومده. با هم خ--ارباب

به دست آورده. پامو انداختم رو    یبزرگ هیروزیانگار چه پ زدیحرف م  یجور هیداشت؟  یچه ربط خب
که بعد  یکار نیخسته شدم. اول  نجایتو عمارت خودش. من از ا ادیخب با دخترت ب-- و گفتم یکیاون 

  ایباز ب اربا نیعمارت خودش. من از ا ادی. بهش بگو بنجاستیرفتن از ا کنمیاز گرفتن بابام ازت م 
 . ادیکارا فقط به خودش م نی. اادی خوشم نم

 .یون یبه اونا مد تو--ارباب

 وجود نداره.... ینی. حاال که اومده. پس دادیبودم که ب ونی مد یآره. من تا زمان--

 شه؟یساکت نم  ه،چرایبچه مال ک نیا--دوباره اومد. برگشتم سمت ارباب و گفتم هیگر یصدا

 نشه. کیبه بچه اش نزد  یگفته کس--ارباب
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 بچه اشم آورده؟ --گشاد شده گفتم یچشا با

 خودشو قبول نکرد.  یمادرشم بچه  یول ارهیب  خواستی نم--ارباب

 آرومش کنه.  یکی نی . بگکنهی م هیداره گر--

همون    رنیبره. فقط موقع غذا خوردنش م  یکس ذارهیسمت بچه اش،نه م  رهینه خودش م--ارباب
 . کنهیان به پا م بره طوف یوقتا کس نی. اگه به جز اکنن یموقعم پوشکش م 

بره. مگه  نیخب به دخترتون بگ--دختر ارباب که تو عمارت در حال گردش بود نگاه کردم و گفتم به
 رابطه اشون خوبه. دیگینم

است   هیساعته در حال گر 24من به اون موجود چندش که --برگشت سمت من و گفت  دخترش
 .شمینم  کینزد

  یخاطرات ادی اون بچه برام عذاب آور بود. منو  یها هیگر یبه ارباب نگاه کردم. واقعا صدا برگشتم
 بچه کجاست؟  نیا--از جام بلند شدم و گفتم هویبهشون نداشتم.  یعالقه ا چیکه ه نداخت یم

 سمتش. یبهتره نر--ارباب

 تفاوت ردشم. یب تونمی. نم شهیخفه م هیبهتره. اون بچه داره از گر یندارم چ  یمن کار--

 . شهیم یعصب --ارباب

 بشه.  یعصب کنهیغلط م ده؟یرس کیبچه کوچ  هیزورش به --

  یوحشت داشتن ول اخانی. کل روستا از پسر بردیهست یهنوزم همون طور--لبخند زد و گفت ارباب
 .یستادی میهم جلوش وا ید یترسیتو.....تو هم م

 . ستمیوا اشییزور گو یجلو  خوامیاالنم م--

 ...ادی  ه،تورویگر یصدا،صدا نیا--ارباب

. پس االن بگو ندازهیآنا م ادیبچه منو  نیا یها هیگر یآره. صدا--وسط حرفش و گفتم دمیپر
 کجاست. 
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 ممکنه.....--ارباب

 کنه.  کاریچ خوادیم  ستی برام مهم ن--

 اتاق سمت چپ.  ن یطبقه باال. اول--ارباب

که تو  ی ک یبچه کوچ  دنیاتاق سمت چپو که باز کردم با د نی سمت پله ها و رفتم باال. اول دمییدو
تو و رفتم سراغ   دمیدرو ببندم پر نکهیلحظه مات موندم. بدوت ا هی کردیم هی تخت بود و داشت گر

. دباباش بو هیاش  شب افهی. دختر بود. ق یصورت  یخوشگل با لباسا   یلیماهه خ 8-7بچه   هیبچه. 
چرا   دونمینم  ینکرده بود ول فی کردم آرومش کنم. گشنه اش نبود، خودشم کث  یبغلش کردم و سع

که  یزی. با دستم چدمید زونیآو زی چ هی. آورم رو هوا نگهش داشتم که کنار لباسش کردیم هیگر
بود و   ده یگل سر چسب  هیکباب شد. به لباسش  گرمی. ج رونیاز لباسش ب  دمی شده بودو کش زونیآو
کونش دادم و باهاش حرف زدم. با  . گلسره ارو انداختم کنار و آروم آروم ت کردیم  تشیداشت اذ لسرهگ

کرده بود که قرمز شده   هی. انقدر گرکردیشده بود و به حرفام گوش م  رهی قشنگش به صورتم خ یچشا
 نک..... هیگر گهید گهید نجایچرا؟ من ا ه یکوچولو،گر--و گفتم دمیبوس  شویشونیبود. پ

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا--منم خفه شد یدادش صدا یصدا با

 

 3 پارت

 

 سالم.--لبخند زدم و گفتم دنشیو برگشتم عقب. با د  دمیکش یق یعم  نفس

 تو؟ --اخم گفت با

 . امیخودم ب ،گفتمیومدیآره من. تو که ن--سرمو تکون دادم و گفتم یول دمیترس ییاش خدا افهیق از

 داشته باشه؟ تونهیم کاری زاده با من چ  تی رع هی--اخم گفت با

 ربابه؟ زاده االن ا ت یرع  نیا یخبر ندار--

 من...  یارباب روستا--جلوتر و گفت اومد
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کن و   یتو عمارتت زندگ ای. بستمی کوبنده گفتم تو( ن یلی تو )خ  یتوروستا یمشتاق ارباب نمیمن همچ --
 . رمی م نجای. اون وقت منم از اری به عهده بگ ویارباب 

 . حاال اون بچه ارو بزار سر جاش و برو. یبر شمیخوشحال م--خشم گفت با

 بچه.  ن یا شی . پنجایا مونمیبهتر دارم. من م  دهیا هی اما من --تو بغلم نگاه کردم و گفتم یبچه  به

 نکن! ؟تعارفیچ گهید--رو تخت و گفت  رون،انداختیب دی ارو از تو بغلم کش بچه

  یتا زمان --تو روش و گفتم  ستادمی وا نهیاز حدشو نب  شی ب  هیکی نزد نیکنترل کردم که ترسم از ا خودمو
  یب یخوبه و از طرف تو آس  ه،حالشیچ ینی زم بیس هیفرق دخترت با گون یدیکه مطمئن نشدم که فهم

 . یکن رونمیب  یتون ینم رسهی بهش نم

 به دو نکن.  یکیهم با من  گهی،دی ری م--کرد و گفت  کیبه صورتم نزد   صورتشو

 سپهرخان.   ی. بهتره تو با من کل نندازرمی منم گفتم نم--

هم که عمرا اگه   نجای. ادمیتو خونه خودم که راهت نم ؟یبمون   یک شی پ ییخوای م یفکرشو کرد--سپهر 
 گاه ی. تو جاگهید نهیگز هیب......آها  ییخوای. پس کجا منی سازی. تو و ستاره با هم نمیبمون
که   ییات راهت بده تو خونه اش. چون تا اونجاالبته اگه باب تتیرع  یمامان بابا شی ت،روستا،پی اصل

بانو مجبور شد   نیبابات تردت کرد واسه هم یکرد شی سال پ 8که  یزیبعد از اون آبرور  دمیمن شن
 بزرگت کنه.  

تا   یکن ینم  دایپ  یمطمئن باش از دست من خالص--. زار زار. بغلش کردم و گفتمگردیم هیگر دختره
 . یکه دخترتو دوست داشته باش  یوقت

 ؟ یبچه من شد هیوص  لیتو چرا وک --سپهر 

 ؟ یبرخورد کن  یمدل  نیاش ا جهیتو با نت  ذاشتیبه نظرت اگه بانو زنده بود م--

 ه؟عمو؟یواسه ک ایپاچه خوار نیبانو مرده،ا--سپهر 

 خوادیکه مغز منحرفت م یهر جور--بود آروم گذاشتم تو تختش و گفتم دهیارو که دوباره خواب  هبچ
 فکر کن.
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 یبچه بد رفتار  نی. با ااریدر ن  یسپهر،بچه باز نیبب--و گفتم   ستادمیروش و صاف وا  دمیکش پتوشو
 . یشیاز دست منم خالص م ینکن. اونطور

نخواهم  شیدنبال من. من از دست تو آسا  ییای چه اخالقم درست بشه چه نشه تو تا جهنمم م--سپهر 
 یدوم تو. فلور. منم باز برگشتم سر خونه  یاونجا نسخه  یتو آرامشو ازم گرفته بود نجایداشت. ا

 اولم.

 منه.  هیشب یادیز تیبودم زن افسانه ا دهیشن-- خوردم و گفتم خندمو

 اون خوشم اومده بود که رفتم گرفتمش.  هیاز چ  دمینفهم وقت  چیو من ه --سپهر 

نکن. نه خودتو نه منو   تی . اذکنمیم دایموندن پ نجایواسه ا یراه هیبه هر حال که من --
 ه؟یاسم دخترت چ  ینه......راست

 گهیو د  یری. میری م نجایاز ا--خشم بهم گفت  تی کرد و با نها کیجلو و سرشو به صورتم نزد اومد
 ترنم. کنمی پام لهت م ریوجود نداره که ازت حفاظت کنه. باور کن ز  ییبانو گهید ،یگردیبرنم 

اش و به   نهیدر آوردم. خواست بره که دستامو گذاشتم رو س یباز پرو باز یول  دیلرزیدستام م عمال
نگاه   ییجلوتر،تو چشا دمشیکش گهید کمی هولش بدم لباسشو تو مشتم جمع کردم و  نکهیا یجا

کار   چی ه یتونیتو هم نم  یول  ستیدرسته که بانو ن --بانو بود و گفتم یمثل چشما دایشد کردم که
 . یخودت له نش  ،بپایفکر نکن که تو له کن نی. به ایبکن 

 . یبر یتونیحاال م--اش برداشتم و گفتم نهی از رو س دستمو

روزم به عمرم   هیمن --شد. خم شد تو صورتم و گفت یچنگ زد که سرم رفت عقب. باز وحش موهامو
 . کنمیآدم م ویکی مونده باشه تو 

 .کنهی . مرگ خبر نمیامروز مرد ن یهم دیعجله کن. شا--پوزخند گفتم با

هولم داد عقب که  ستمیمن ول کن ن دیذل زد تو چشام. آخرم د شیسرمه ا  یلحظه با چشما چند
اسم  دمی. آخرم من نفهم ی. وحشرونیدادم ب  ی. نفسمو به راحترونیافتادم رو تخت،اونم از اتاق زد ب 

 .هیدختره چ نیا
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 4 پارت

 

 نه؟  ای نیگیشد؟میچ--ارباب و گفتم  شی رفتن رفتم پ موقع

 بگم؟  یچ--ارباب

 . خوامی خان،بابام. من فقط بابامو م ادی . شهییییییوااااا--گذاشتم رو سرم و گفتم دستمو

بابات شو.   الیخ یدخترم،ب نیبب--گرفت و نشوندم رو مبل،خودشم رو به روم نشست و گفت دستمو
 باشه؟ 

  یعنیشد بهونه؟ نمی. آخه ادیهست یشما چجور دونمیکه م  د؟منیشد ینطوریچرا؟اصال شما چرا ا--
 اومده؟  ایروستا به دن نیبابات تو ا یچ

کنار اومدن باهات   دونستمیاز اولم م . یشینم ین،راضیبب--رو دستم و گفت   دیدستشو کش دوباره
 دخترم.  یسخته. بهتره ندون

-- و گفتم  دمیکش یق یرحم. نفس عم یپسر بانوئه. نه اون ارباب ب  نی. اشناختمیکه من م هیارباب  نیا
 شده؟ باز پشت سرم حرف درآوردن؟  یچ

 ؟یشی نم  یتا نگم راض --ارباب

 نه.--تکون دادم و گفتم سرمو

 . نهیتورو بب  شهینم  یوجه راض چ یروستاست و به ه هی اری کرده. تو به شرفت یبابات پ   هیضیمر--ارباب

 بده؟ یل یحالش خ-- دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 نه؟ یمنو بب  خواد یهنوز نم --سرشو تکون داد که گفتم ارباب

 ؟ یمامانم چ--سرشو تکون داد که گفتم دوباره

 تو. دنیمامانت از همون اولم محکوم بود به ند--ارباب
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. همه مخارجش  کنمی که من توش کار م یمارستانیتهران. ب دیلطفا منتقلش کن-- فکر کردم و گفتم کمی
 . دیدیمخارجشو م  دینفهمه. فکر کنه شما دار یبه عهده خودم ول

نکردم،شک   یخبر داشتم اما اقدام تشیبودم و از وضع  نجایوقت ا نهمهی. من اکنهی شک م--ارباب
 کار من باشه.  کنهیم

باور   یطور نیکار سپهره. ا دی بگ --راه چاره بودم که چشمم افتاد به ستاره. با لبخند گفتم هی الدنب
 . سپهر تازه برگشته.کنهیم

 .تاشهیکمک به رع نیبکنه هم  ادیکه به سپهر نم یتنها کار یباشه،ول --کرد و گفت  یخنده ا ارباب

  نیاز ا شتریمامانم ب خوامیتهران. نم دیهرچه زودتر منتقلش کن شمیممنون م--و گفتم دمیخند منم
 ناراحت شه. 

که اون همه ظلم بهت کرد   وی . تو هنوزم اون بابایدروغ بگ یدرست حساب  یتونیوقت نم چیه--ارباب
. هنوزم یدوست دار رونوی ازت متنفر شد و از خونه پرتت کرد ب یستادی و بعد که تو جلوش وا

 ازت تنفر داشته باشه. نکهیبدون ا یدرست باهاش حرف بزن  یغلت کنه و تو بتون روز ب هی یدواریام

-- . بلند شدم و گفتمنییپا ادی محض بود. چشمامو گشادتر از حد معمول کردم که اشکم ن قتیحق
 تهران.  د یهر چه زودتر بابامو منتقل کن  شمیممنون م

 تهران. نگران نباش.  دهیتا شب رس--ارباب

 ممنون شه......--کردم و گفتم بغلش

گفتم. من   یزیچ هیحاال من اون موقع --وسط حرفم دیرو موهام و پر  دیدستشو نوازش وار کش ارباب
 . یناراحتت نکنم وگرنه تو هنوزم دختر من  خواسمیفقط م

 ممنون عموخان. --لبخند گفتم با

 حاال شد. -- گذاشت رو موهام و گفت یپدرانه ا بوسه

 

 5 پارت
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بود که اشکش   یاخمو بود. مامانمم همون  یو نگاشون کردم. هنوزم همون بابا ستادمیاتاقش وا کنار
 یعاد زیبا انگشتم پاک کردم و رفتم تو بخش. همه چ  نوییپا ادیب  خواستیکه م یدم مشکشه. اشک

پسر   هی. ستادمیدکتر بابا ا یجلوداشتم. رفتم  امویبرو ب ی ول کردمیکار نم  مارستانیتو ابن ب گهیبود. د
  ی. اخالق خوبومدی. ازش خوشم می داشت. بور و چشم رنگ یافسانه ا یاییبا یز  نیخوشکل. از ا  یلیخ

از شانس من   یدر اومدم ول  ی شوهر یب  نیداشت. قبال تو برنامه هام بود که تورش کنم بلکه از ا
هم چند ماه قبل   چارهی از همکارا که اسمش افسانه بود در اومد. اون ب یکی یشوهر و عاشق دلخسته 

همه از عشق   دادیمحل نم یا گهیزن د چیشم فوت کرده بود. کال به ه مارستانیمن وارد ب نکهیاز ا
 !نییدا یسالم خانم مودت. چه خبرا؟کم پ--. نگاهشو بهم دوخت و گفتگفتنیم شونیافسانه ا

استعفا دادم.   مارستانیسعادت،از کار تو ب یسالم آقا--. لبخند زدم و گفتم پکر بود شهیهم ییجورا هی
 ن؟ یخبر نداشت

 نه. چرا؟-- تعجب گفت با

 اومد. شی برام پ  یمشکالت هی--

 ن؟ یداشت یامر--تکون داد و گفت سرشو

  یبپرسم. آقا مارتونیاومدم در مورد وضع ب --......آها. زبونمو تر کردم و گفتمششیاومدم پ یچ واسه
 مودت.

 ن؟ی با هم دار  ینسبت--و گفت   دیباال پر ابروهاش

 دخترشونم. --

 گفتن دختر ندارن.  شونیا یول --شد و گفت  شتریب  تعجبش

 .ستمین به نظر اون من دخترش --به قلبم چنگ زد. بغضمو قورت دادم و گفتم یک یکردم  حس

 مرخص بشن.  توننی حالشون خوبه. م-- و گفت دینپرس  یزیچ یمتعجب بود ول  نکهیا با
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بودم. نه به اون نه مادرم   نجایمن ا نیبهش نگ  شهی.....میزی چ هیفقط --شدم و بعد گفتم خوشحال
 نه برادرام. 

 .نیندار یا گهیبرم امر د  دیبهشون. من با گمیچشم. نم --سعادت

 .دمتونی. خوشحال شدم دستین  ینه عرض --

 طور. خداحافظ.  نیمنم هم --سعادت

 خدافظ --

 توجه امو به خودش جلب کرد.  لمیمبا یکه صدا کردمیبه رفتنش نگاه م داشتم

 سالم ترنم.--. جواب دادم که گفتدمیروش د  انویصفحه اش نگاه کردم که اسم ک به

 . چه خبر؟ انی سالم ک--و گفتم نهیمنو نب  یتا کس اطیرفتم تو ح  اطی احت با

 فراهم کردم.  وییپسر دا  هیاسباب ناراحت--انیک

 آره؟  یپس جورش کرد--و گفتم دمیخند

 آره.  --انیک

 ..... ی. مادیز یلی . خانی ازت ممنونم ک--

  انیک یوا-- گفتم کردم یکه خودمو پشت درخت پنهان م یهول کردم و در خال  اوشیس دنید با
 ؟ یندار یبرم کار  دی. من باادیداره م اوشیس زهیمن..........چ

 . یکن ی م کاریچ  نمینه. فقط بب --انیک

 . کنمیمطمئن باش آدمش م--

 .یکن یچه م نمی اونو که من مطمئنم. برو بب--انیک

 

 6 پارت
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خب به خاطر بانو ام   یزدم به کمرم و به دور و برم نگاه کردم. منم پولم اضافه اومده بودا. ول دستامو
. از  رونیو رفتم ب   دمیشده بود پوش  یکه گردو خاک یس آبرومندانه تر از قبللبا هیباشم.  دیکه شده با

  کمی جانشیه نکهیا یانداختم و برا هینگاه به خونه همسا هی. دمیباغ قشنگم گذشتم و به در رس
که  نیی پا دمی. پرکننیپاره ام م کهی. االن سگا تواریرو د   دمیبه هم و پر دمی شه دستامو کوب شتریب

 ی،سگای نشستن جلوم و دم تکون دادن. اوخ دنمیبا د یطبق حدسم سگا هجوم آوردن سمتم ول 
در چه  شنگتونصاحب چش ق--و گفتم  دمیبه سرشون کش یقشنگم. دلم براتون تنگ شده بود. دست

 نه؟  ای هیحاله؟ آدم خوب

نه. به  ای آدمش کنم  تونمیم نمی من برم بب --همون دمشونو تکون دادن که لبخند زدم و گفتم دوباره
 .زنمی شمام سر م

 ستادهیکنار پنجره وا دمیکه د گذشتمیکنارشون گذشتم و رفتم تو باغ. داشتم از کنار دار و درختام م  از
  تی. با تعجب و عصبان دینگاهش کردم اونم منو د ی(حرصکشه ی م گاریو دودکششو روشن کرده. )س

 ستمولبخند از اون قشنگاش زدم و د هی. تی م ینگام کرد که مدلمو عوض کردم و رفتم تو فاز صم
برخورد محکم پنجره با چهارچوب اومد.  یکه رفت عقب و صدا دینکش هی براشوتکون داد. به ثان
  8شد.  ی لحظه دوباره اون صحنه تداع هیشد بسته شد و  جادیکه ا یبلند یچشمام به خاطر صدا 

رو   یپنجره ارو بست. دست یطور نی بودم و اونم درست هم ستادهیجا وا نی هم ش،درستیسال پ
که اون   نیو چشمامو باز کردم. من قول دادم. قول دادم به خاطر اون بچه،به خاطر ا دمیشمچم ک
که هنوز   نیمنطق داشته باشه. با ا یپدر ب هیاونم  ذارمیگذشته شم. من نم ال یخی نشه ب ندهیترنم آ

  یه--دمیشنپله ها   یدادشو از باال یتو خونه که صدا دمی . پرکنهی م یتارچرا داره با بچه بد رف دونمینم
 .یکن ی م یزاده،تو،تو خونه من چه غلط تی رع

 ده؟ یجد--دمیو تعجب پرس یکنجکاو با

 . یزاده بود تی نه. تو از بدو تولد رع -- اخمو سرشو تکون داد و گفت  یطور همون

 یزیچ یدیی بفرما هی یکی عل هی یسالم  هی. واال قبلنا گمینه منظورم اون نبود خوش آمد گفتنت رو م --
سوغات   نکهیشک کردم نکنه فرهنگ عوض شده. البته مگر ا کمیتو  دنیاالن با د گفتنیبه مهمون م

 . یآورده باش
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 .رونیاالن برو ب  نی هم--صورتم داد زد تو

 خونه مال منه؟ نیکنم که سه دنگ ا یآور ادی بهت  دیبا--آرامش نشستم رو مبل و گفتم با

 . خرمشی م--سپهر 

 فروشمس؟ ی من گفتم م--

 کنم که از دست تو راحت شم؟  یمن چه غلط--کالفه سرشو تکون داد و گفت  سپهر

 دوباره فرار کن. --گفتم  هیبا کنا  اری اخت یب

 کشه،واسهیم  کیبار یاگه بگه کار به جاها دمیبگه که فهم  یزیچ هینگاهم کرد و اومد  قیتعجب،عم  با
 من؟ گلوم خشک شد!  دیبد  دیندار یزیچ  یآب  یشربت  وانیل هیخب،شما  -- گفتم نیهم

 مهنااااااااااااااااز.--. سپهردمیمتر پر  هیزد که تو جام  یداد

 بله آقا؟--اومد تو سالن و با ترس گفت  عیبود سر یانسال ی که خانم م  مهناز

 . اری بت بواسه خانم شر--سپهر 

 

 7 پارت

 

  ه؟یچ یعنیگفت و رفت که اونم اومد نشست رو به روم و ذل زد بهم. سرمو تکون دادم  یچشم  مهناز
دخترت  --گذاشت و رفت رو به سپهر کردم و گفتم واناروی. مهناز که ل یچی ه یعنیاونم سرشو تکون داد 

 .اد یکجاست؟صداش نم 

 .دونمیمن چه م--هاشو انداخت باال و گفت  شونه

 ؟ یدونیاونم نم  ؟یاسمشو چ--گفتم  زدمیهدف هم م ی که شربتمو ب یانداختم و در حال  نیی پا سرمو

 ال یل --سپهر 
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سال   نیشد به چند دهیذهنم کشمتوقف شد. نگاهم رو رنگ قرمز شربت آلبالو موند و  هوی دستم
 .  الی. من گفته بودم. به خاطر رنگ چشماش گفته بودم اگه دخترت به خودت رفت اسمشو بذار لشیپ

مغزم شروع کر به   هویبودو دادم باال که  وانیتو ل ینفس هر چ هی ارمیخودم ب یبه رو نکهیا بدون
 ؟یبود ختهی که توش نر یزیچ--دم و گفتم. با شک نگاهش کرزارهی ازم ب نینبود ا  ادمی. اصال تیفعال

 کال ذهنت منحرفه. -- بلند شد و گفت  سپهر

. به ساعت نگاه کردم. هیک  یعنیبگم که زنگ در زده شد و مهناز رفت سمت در.  یزیچ خواستم
 تو که با باز شدن در نفسم رفت. مامان؟  ادی م یک نمی موقع تو باغاشه. منتظر بودم بب نیعموخانم که ا

با زن و بچه اشون  ارشی و ک اوشیتو. س ومدیبلند شدم و بهشون نگاه کردم. بابا لنگ لنگون م عیسر
بهم   نکهی. بدون ادیبابا منو د دمی که د ادیام ن  هیپشت سرشون و مامانم کنار بابام. لبمو گاز زدم تا گر

بود منو  ستادهیادوخت به سپهر که تا االن ساکت و صامت و کنه چشماشو از روم چرخوند و یتوجه 
 سالم آقا. --و گفت کردینگاه م

 شده.  ی. چدینیبش دییسالم. بفرما--نگاهشون کرد و گفت  سپهر

  یخال  یجا مونده بود اونم کنار بابا. مردد به جا هی! واسه من ادنیاشون رو مبال نشستن. او چه ز همه
نشست   د یفنر پر نی از کنار سپهر ع ارشیرفتم سمت مبل که ک  یآن میتصم هی. تو  کردمی و بابا نگاه م

به مهناز گفت     سپهرنگاه بد بهم انداخت. چند قدم عقب رفتم و نشستم کنار سپهر که  هیکنار بابا و 
 افتاده؟ یاتفاق --دیرو آماده کنه بعد رو به اونا پرس  ییرایبند و بساط پذ

 نی. اکردمی پول عملو جور م  دیبا یچطور دونمینم دیب. اگه شما نبوداومدم دست بوس اربا--بابا 
 ارباب.  کنمی فراموش نم تونو یبزرگ

کن که  دییلو نده. تا --لب بدون جلب توجه گفتم ریبگه که ز یزینگاهش کرد و خواست چ  جیگ  سپهر
 .یتو داد

 باغا.  یا برادر قبال زحمات شم  ی. جبرانکنمیخواهش م--نگاه کوتاه بهم انداخت و گفت  هی

که به  ییاز اونجا دور شد و رفت اونور سالن. جا یمعذت خواه هیشروع کرد به زنگ زدن. با   لشیمبا
 رد و بدل بشه. تونستینداشت اما صدا م دید نجایا
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که وسط راه   دمیکشی نفس راحت م هی. داشتم زهیریبه هم م ویهمه چ زنهی. فکر کردم االن مشیآخ
قرون به   هی ادیدلش نم یول زنهی خواهرمون تو پول غلت م--با پوزخند گفت   ارشیقطع شد چون ک 

 .شهیقدم م شیاست پ  بهیخوانواده اش کمک کنه. اون وقت اربابمون که هفت پشت باهامون غر

 .شکششینکنه،کمک پ  یزیآبرور نی. اارش،ساکتی ک--با تشر گفت  بابا

  ؟بانویخونه موند نیهنوز تو ا  یکشی خجالت نم-- از اون ور حمله کرد ارشیکردم که زن ک نگاهشون
نباشه اون مرده. زنشم  یمخصوصا که اربابم اومده. هر چ ؟یکن ی م یچه غلط نجایا گهیکه فوت کرد د

که توام  یاون بود نوینداره. البته فکر کنم تا االن انقدر با ا یبودن با تو مشکل  یکه طالق داده. برا
 . ینداشته باش یمشکل

 . یاری به بار ن ییمواظب رسوا--به شکمم کرد و گفت یاشاره ا بعد

احترام   نمیبی نم یل یدل یچون بزرگترن واجبه ول  ارشیاحترام بابا و ک--خم شدم جلو و گفتم  تی عصبان با
  یکرد ؟فکریکشی . خجالت نمرمی بگ دهینشن نویکه ا ومیند. کم ازت نشن تورم نگهدارم پس دهنتو بب

 همه مثل توان که قبل عقد حام.....

 . یاری خون باال ب زنمت یم یجور هیخفه شو ترنم.  --ارشیک

 .ستمی تا خاکسترت کنم. من ترنم اون موقع ن  یبش ک یبهم نزد هیگه؟کافی د شیسال پ 8مثل --

 ... ایخ هی ی. شدیکرد  رییآره تعق --ارشیک

 ....ارشیک--وسط حرفش   دیبا حالت معترض پر اوشیس

 

 8 پارت

 

 ...ایدختره خ  نیخواست بگه؟ اونم ا  یبذارم هر چ ه؟یها!؟ چ--ارشیک

 دهنتو جمع کن تا خودم جمعش نکردم.  ارشیک --تو حرفش دیدوباره پر اوشیس
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 م؟یاون همه کتک بخور امکینبود که باعث شد از س نی چرا؟مگه هم--ارشیک

 . فتهیمثل منو تو ب  یی. اون نخواست دست آشغاالکنمی م نیمن کارشو تحس--اوشیس

 خفه شو.  اوشی س--بابا 

  نجایاز ا  نکهیبعد ا نیدعواهاتونو بذار--و زنش گفت   ارشیرو به ک یترسناک افهیاومد و با ق سپهر
بشنوم در مورد من   گهی. بار دنیارو هم ندار کنهی م یکه تو خونه من زندگ یبه کس نی. حق توهنیرفت

 وقت ناهاره.  نییو شما. حاال هم بفرما دونمیدر اومده من م یو ترنم  از دهناتون حرف 

که اون  وی. بلند شدم و رفتم باال. در اتاقومدی و زنش که کال صداشون در نم ارشیساکت شدن. ک همه
. رهی ور اونور م نیعالمه عروسک و چهار دستو پا ا هی نینشسته ب دمیز کردم که دتوش بود با الیبار ل 

 طال.  گریبغلم ج ای من به فدات. ب یاله یا--رفتم جلو و گفتم

  ینی ریاوخ. شما چقدر ش--سمتم که محکن بغلش کردم و گفتم دینگاهم کرد د بعد خودشو کش کمی
 ؟یدیخانم. بوسم م الیل

 خانم. نی دوست دارم نازن یل یخ--و گفتم دمیاشو بوس گونه

  ی. انقدر کوچولو و ناز بود که عمرا کسمیکردیم یباز  الیتا بعد از ظهر با ل  دیکه از چنگم پر ناهار
 .شدیو عاشقش نم  شیدیم

اونا   یعنی نی و ا ومدینم  ییصدا نیی . از پارونی رو بغل کردم و رفتم ب  الیتو اتاق آماده کردم. ل ویچ همه
. رفتم صاف کنارش  کنهیباباش نشسته و داره حساب کتاب م دمیهم رفتم تو سالن که د رفتن. با

  عیسر ی لیتگاه به من انداخت و بعد خ  هی الینگاه به ل هیرو ول کردم تو بغلش. شکه  الینشستم و ل
 ؟ یکن یم ی چه غلط یدار--و بلند شد و سر من داد زد نی رو انداخت رو زم الیل

 بندازم.  ادتیرفته  ادتیبچته. --تمام گفتم یخونسرد با

 نه؟  ای  یفهمی من. م کینزد اری بچه ارو ن نیا--و گفت الیگرفت سمت ل انگشتشو

  یجور هی نی زم  یبنداز یطور نیبچه رو ا گهیبار د هی. یاریدرم هیچ ایلوس باز  نیا--کردم و گفتم اخم
 . ایاریتو دهنت خون باال ب زنمیم
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 ؟ یکنی م یچه غلط-- و گفت کمینزد اومد

تو دلته ارو بگو. اول و آخرش که کتکه حاال چه  یهر چ  یکه اگه قراره کتک بخور نهیمنطق من ا کال
 . زنمتیم--زبونمو کار انداختم نیارو خوردم واسه هم هیتو دهن دونستمی. میچه نگ یبگ

 . نمیبزن بب--سپهر 

 ! زنمایم--

 بزن. --سپهر 

 . نمتزیندارم واقعا م  یسپهر شوخ--

 بزن. --سپهر 

چنان محکم زدم تو گوشش که   یسال درد و عذاب روح   8 نیتمام ا هیتو. به تالف دیبه ام  ایخدا پس
 ؟یکرد کاری تو چ--فکر کنم پرده اش پاره شد. ناباور دستشو گرفت رو صورتش و گفت 

 کار خوب کردم. --فرار شدم و گفتم  آماده

 رو تنها ول نکن.  الیل --و گفت  دمیکش  غیج هو یسمت پله ها که افتاد دنبالم.  دمییدو بعد

  یدنبالم که خودمو انداختم تو اتاق ول  دیپر تی بغلش و با تمام سرعت و عصبان  ریکه اونم زد ز دمید 
  ایبود ب  یخرزور ک یدر گذاشت. هر چقدر زور زدم درو ببندم نشد.  یدر بسته بشه پاشو ال نکهیقبل از ا

 تو اتاق. دیشد و خودشو کش   روزی. آخرم پ نیو بب 

 

 9 پارت

 

ما.  یوسط دعوا شهیبچه گناه داره، له م ستای. واستایوا--سراغم که گفتم اد ی تو و خواست ب اومد
 بذارش رو تختم بعد. 
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  نیشتریو بچه ارو گذاشت رو تخت که با ب   اوردی نگاه به من. دلش طاقت ن هی نگاه به بچه کرد و  هی
 و درو روش قفل کردم.  رونیسرعت زدم ب 

. رونیب  امی ب کنمی ترنم باز کن. ترنم باور کن داغونت م--به در و گفت دیدم در و با مشت کوب اومد
 ترنم.....ترنم. 

و   ی. خوراک یچ  یعنی یبندازم بچه دار ادتیگفتم  یخوش  یادیز دمید--گذاشتم رو در و گفتم دستمو
. پدر نمونه  ی کنی م کارشیچ نمی تو کمدمه. از االن تا فردا صبح بب زاشیو پوشک و لباس و تمام چ   ریش
 . نیباش. افر یا

 . یلعنت  کشمتی م امی ب رونیب نکه یبه محض ا--زد داد

 خوشکل پسر.   نی. آفرخوابمی منم امشب تو اتاق تو م یبرو موفق باش ترسهینباش. بچه م یعصب

  انیخانم آقا ک--توجه رفتم تو سالن. مهناز رو به من کرد و گفت  یب که  دیبه در کوب  یمحکم مشت
 اومدن.

 لم؟ یوک-- تعجب گفتم با

 با اجازه بزرگترا بله.-- از پشت در اومد انیک یصدا

 . نمیتو بب  اینمک. ب یب --و گفتم دمیخند

 ه؟ یخوب اوضاع چجور--تو  وگفت اومد

 کنم. شیکرد که مجبور شدم با بچه تو اتاق زندان یمحل  یانقدر ب --تکون دادم و گفتم سرمو

 .  کشتتی م--باال انداخت و گفت ابروهاشو

 . میخوریبعدو بعد م ی. غصه الیخ یب--انداختم باال و گفتم سرمو

 دادم. بیترت یعال  هیمهمون  هیاومده بودم بگم من به افتخار اومدن سپهر --انیک

 ؟ یک--

 فردا.--انیک
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 . رهیگیطوفانشو م یخوبه. جلو--

 به هوشم افتخار کن.-- انیک

 ؟ی. شام خوردوونهیبرو د--

 هم بهت بگم. گهید زیچ هیآره. اومده بودم  --انیک

 شده؟  یچ--ناراحتش نگاه کردم و گفتم افهیق به

 برگشته. --انداخت و گفت  نییپا  سرشو

--نگاه گذرا بهم انداخت و ادامه داد هیبا زبونم تر کردم و همون موقع گاز گرفتم تا ادامه بده.  لبمو
. نازا که بود فلجم شد. خوامینم  لی از دستاش حس نداره. پسره گفته زن عل یکیتصادف کرده. 

 خودم. شی برش گردونم پ خوادیترنم،من هنوزم دوستش دارم. دلم م

از آثارش   یاثر ی. مگه نگفتشی دید یک--دم. خم شدم طرفش و گفتممن بو ایدور نیهمه ا مقصر
 . ستین

 منم فرار کرد. دی فهم  یوقت ی. ول رهیبگ  لی اومده بود وک--انیک

 نه؟ ایازش جدا شه  خوادیاونم م--

 .دونمی. واقعا نمدونمینم--و گفت دیبه صورتش کش  یدست

 درستش کنم. دیعشقتون. با شهیزدم به ر  شهی. تششیکجاست منو ببر پ یدون یاگه م--

 اونوقت. شمیمن شرمنده م گهیبهت م یزیچ هی گردهینه برم--انیک

  یدوست دار ویکس دونستمی. اگه مفتهی م یاتفاق  نیهمچ دونستمیم ان،اگهیک-- گرفتم و گفتم دستشو
. تو  کنمیانش مشرمندم. جبر دنتی سال انتظار کش 8. من شرمندم. اندازه کردمیوقت اون کارو نم  چیه

 . ششیفقط منو ببر پ 

 ؟ یجدا شه چ خواستیاگه نم  یول-- انیک

 دوست داشت.  یآدم نامرد چه برسه اون که اونجور هیبچسبه به  کنهیکس تو رو ول نم چیه--
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 پس فردا آماده باش.  یول هیباشه فردا مهمون --نگاهم کرد و گفت کمی انیک

 . مطمئن باش. شهیدرست م --و گفتم دمینوازش وار رو دستش کش دستمو

 

 10 پارت

 

.  رونیرفتم ب عی نگاه به ساعت انداختم و سر هیاومد تو اتاق سپهرم.  ادمیاطرافم نگاه انداختم که  به
و داد کرده باشه. آماده بودم    غیج شبو یتمام د الیکه ل نیباشه. مگه ا داریصبحه و فکر نکنم ب  5ساعت  

کنارش.   الیبود و ل خت. رو تده یرو تخت خواب دمیحمله اش. درو باز کردم و گارد گرفتم که د یبرا
  دهی. بغلش کرده بود و خوابفتهی که به خاطر غلت زدن ن الیمبل و تختمو گذاشته بود کنار ل  یکوسنا

 یسالمت یدم. برا پدر دختر خواب آلود نگاه کردم. درو آروم بستم و دوباره قفل کر نیبود. با لبخند به ا
 خودم مجبور بودم هر موقع مهمونا اومدن درشو باز کنم. 

 

                                                           ✒✒✒✒ 

 

 . نجایا ارشی وردار ب الیدرو باز کن و ل --گذاشتم تو دست مهناز و گفتم دویکل

. با خودم  ستیبراش خوب ن یشلوغ  یجا  نیهمچ  الیل --انداخت و گفت ط ینگاه به مح هی مهناز
 ببرمش. 

 .شمیصورت که ازت ممنون م  نیدر ا--بهش نگاه کردم و گفتم  یقدرشناس با

 . دشیببر دییا یب دیخونه من. هر موقع خواست میریم  یپس ما از در پشت--زد و گفت  لبخند

 نشه.  یعصبان  هویباشه. فقط قبلش به سپهر بگو --
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 ویطرف. رفتم آشپزخونه و همه چ هیطرف بودن بزرگترام  هیمه گفت و رفت. پسرا و دخترا ه یچشم
مال   زایچ ن ی. اخوردمی نم ادیثابت مراسم بود منتها خودم ز یمن مشروب پا یا یچک کردم. تو مهمون 

 زاده! تی اربابا و ارباب زاده ها بود نه من رع

واسه  شدنیکالفه م زدمیم ی اگه من حرف  یبود ول  یبه مستخدما نگفتم. اونا کارشون عال  یچیه
. عمو خان از اون طرف بهم اشاره زد که برم  رونیگفتم و خودم اومدم ب دی خسته نباش هی نیهم

که همسن و سال خودم بودن که  ییکه بهم بد نگاه کنن. مخصوصا اونا یی. هنوز بودن کساششیپ
  یبرادرم بود. ب نی ع یزمان هیکه  یدنبال سپهر بودن. کس یکامال مشخص بود. همگ لشیلاونم د

-- و بعد گفت  دیبوس  مویشونی پ  شیشگیتوجه به پچ پچاشون رفتم کنار عموخان که به عادت هم 
 شکاره.   یلیخ  ؟یکرد  کارشیچ

سرمه   زیو بل یمشک  نی شلوار ج هی . پیبه سپهر. اوهو چه خوش ت   دمیرد نگاهش نگاه کردم که رس به
من   یاعصاب بود ول یبود. خوشگل شده بود اما بدجور ب دهیپوش یکت تک مشک هیکه روش  یا

آرامش داره. با لبخند به عموخان نگاه کردم و   میلیبشر خ نی. اشهیترنم نباشم نفهمم پوسته ظاهر
 کنم.  یادآوریگفتم بهش  رهی م ادشی تاشویداره مسئول  دمید--گفتم

 باز؟  یکرد کارشی چ-- زد و گفت  لبخند

شب   هیروز و   هیبود که با دخترش به مدت  نی! ته خالفم ادی. باور کنیچ یه--کج کردم و گفتم  سرمو
 دختر داره.  اد یب  ادشی کردم تا  شونیتو اتاق خواب زندان

 حالش خوبه؟ الی ل ؟یکرد کاری چ ،یوا--گفت  نگران

. دهیدخترشو بغل کرده راحت خواب دمیچه خبره،د نمیصبح ساعت پنج رفتم بب --زدم و گفتم  لبخند
. پوشکشم عوض  ادی سرش ب ییو بال فتهی بود. حواسش بود نکنه دخترش ب زم یحواسش به همه چ

 بهش داده بود.  رمی کرده بود،ش

 واقعا؟! -- تعجب گفت با

که داره تظاهر   دونمیم یول  دونمینم  ی. واسه چنهک یواقعا. اون داره تظاهر م--تکون دادم و گفتم سرمو
 دخترشو دوست دا.... یلی. عنو خان اون خ کنهیم
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بود هم نفسم هم رشته کالمم از دستم در  ستادهیعموخان وا هیناتن به،خواهریکه کنار ط یکس دنید با
شرمنده دخترم، نتونستم دعوتش نکنم. اونم  --به اون و گفت  دیرفت. عموخان رد نگاهمو گرفت و رس 

 سپهره.  یجزء دوستا

هشت سالم همش به   نیا یکابوسا شتریقسم بخورم ب تونمیترس دوباره نگاهمو بهش دوختم. م با
 اون ربط داشت. 

 

 11 پارت

 

 وقته که فراموشش کردم.  یل ی. خستیمهم ن --ازش گرفتم و به عموخان گفتم نگاهمو

 آره. از مدل نگاه کردنت معلومه. --عموخان 

 . ستیدست خودم ن--بستم و گفتم چشمامو

 ...دونمیبابا جان. م دونمیم--و گفت   دیبه سرم کش یدست

 خودشو انداخته به شما.  تی رع  نیکه ا ،بازییدا-- اومد و با حرص گفت بهیدختر عمه ط انا،یک

 .... انایک-- بهش اخم کرد و هشدار گونه گفت   عموخان

خان داداش. تا بود بانو بهش پروبال داد حاال شما.   گهیخوب راست م-- و گفت  وستیبهش پ  مادرشم
 . ستیزاده ن تی رع هی  اقتی ل یکن یم یدار نی که واسه ا ییکارا نیا

 واده ماست.جزء خان   به،ترنممیط--تشر زد بهیبه ط  عموخان

 از کجا معلوم االن دامشو واسه سپهر پهن نکرده باشه؟ یول  ستی جزء خانواده ن-- بهیط

 سپهر دخترمو بپرونه؟  ذارمیمن م یکن ی فکر م--عموخان 

 ! دهینه که خودش قبال نپر-- بهیط
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به سپهر از اون ور   دیاومدن سپهر حرفشو قطع کرد و انگار نه انگار،من اونجام بحثو ول کرد چسب  با
که منو کشته بود. به عموخان نگاه کردم که لبخند زد و به دخترش که  زدی حرف م ییصدا هی. با ایمیک

ا. عموخان زن  ما. دخترش با ناز و کرشمه اومد سمت م  شیپ  ادیبا سپهر جور شده بود اشاره زد که ب 
صد در صد    ایم یبگم از ک تونمیم  یمرد. دخترشم به اون رفته ول امرزدشیداشت که خداب یافاده ا
سال  4که بچه هاشو   تهیبودن اونم به خاطر ا یبه بد عنق و افاده ا کنهی فقط تظاهر م یعن یبهتره. 

بود که هر دو تا   یمت چه حک دونمی سالشون بود به خاطر سرطان خون از دست داد. نم 2 یوقت  شیپ
 نشد مغز استخوان سالم جور کرد. نیبچه اش که دوقولو بودن باهم سرطان گرفتن واسه هم

 ؟یتو باز از من خوشگلتر شد--اومد و دم گوشم گفت  دخترش

 !؟ینه بابا،چه خوشگل--سرتاپام نگاه کردم و گفتم به

 . یخوشگل   یبپوش می تو گون-- گرفت و گفت ی آروم شگونین پهلومو

من برم پسرعمومو از تو دست و بال --و گفت دیآه حسرت بار کش  هیدوباره از سر تا پا نگاهم کرد، بعد
 . خورتشیجمعش کنم وگرنه م  ایمیک نیا

 بده.  رتی. خدا خیکنیم  یکار خوب-- و گفتم  دمیخند  بهش

  یتونی. نم نمتی بب ایتو مهمون  د ی. بایشد دایسپهر،کم پ--سپهر و گفت شیکنارم گذشت و رفت پ از
 ه؟ی سپهر ک نیاصال ا گهیم  دیخونه ما؟ سع  ییایب

 که کردم.    یمعذرت خواه--سپهر 

 که گفتم. نی خونه ما. هم  ییایب دی نه راه نداره. با--ستاره

 االن؟ --سپهر 

دنبال   کردمی فکر ن یستاره جون اگه شوهر نداشت--با اخم گفت انایبگه که ک یزیخواست چ  ستاره
 .یزونشی که انقدر آو یسپهر

 ؟ یمگه تو دنبال سپهر--ستاره

 سالم بگم. هیتا من بهشون  کشت یخودشونو م ای لی. خستمین  ی من دنبال کس--انا یک
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  نیمن که همچ--سپهر محکم قفل شده بود انداخت و گفت یاشاره به دستش که دور بازو هی ستاره
 ...کنمینم  یفکر

  یامن و امان بود. وقت یچه جبره. همه چ نمیاونا به بحثشون برسن منم رفتم تو آشپزخونه بب گذاشتم
شده بودن  خیو موهامو که س  ستادمیکنار راهرو افتار. جلوش وا نهیچشمم که آ گشتمیداشتم بر م

قرمز   زیبل هی  با یمشک  نیشلوار ج  هینگاه به لباسم کردم.  هیسرم بستم و  یدوباره باز کردم،محکم باال
بلند و جذب داشت. کال   ینایام آست گهید یو مثل تمام لباسا  ومدیرانم  م یکه تا رو یمشک  یبا طرحا

  نیا ویبود. لباس مجلس نیهم  لمیاستا ایمن تو کل مهمون  یبودم ول ی مهمون نیبا ا یوسله ناجور
 بودم.  اختهنند یچیه گهیدستم بود د شهیانگشتر که هم هی. به جز دمیپوش ی نم زایچ

 از پشت محکم دهنمو گرفت،نفسم رفت.  یک ی هوی

 

 12پارت

 

  8 نیبال بال زدم که چرخونده شدم و روبه روش قرار گرفتم. نفسم رفت. خودش بود. کابوس ا کمی
 سال.

 سالم. --چشماش ذل زدم و گفتم تو

  یل یخ--دور با نگاهش منو خورد و بعد گفت هیبود.  نیبگم هم تونستمیکه م یزی چ نیتر احمقانه
 ! یجذابتر شد شمیسال پ  8. از یخانم شد

 . نمشیب یزنت کجاست؟نم--سرشو نگاه کردم و گفتم پشت

 ؟ یطالق گرفت دم یشوهر تو کجاست؟ شن--ذل زد بهم و گفت   زشی ه یاون چشما با

 .  کنهی صدات م   ن،خانمتیشاه--از پشت سرش اومد انی ک یصدا هویجواب آماده کنم که  اومدم

 تا االن؟ یاوه. جناب همسر. کجا بود--برگشت و گفت نیشاه

 دوروبرا.   نیهم--بهش زد و گفت   یلبخند زورگ انیک



 زاده  تی رع

26 
 

 ؟ یکردی از همسر سابق فرار م--نیشاه

 فرار کنم؟ دینه. چرا با--انیک

 ن؟یبا هم ندار  یخصومت جی شما ه  یعنی--نیشاه

 .مینه. ما با توافق جدا شد--انیک

 ؟ یبود که منو از ترنم جدا کن نیفقط قصدت ا--خم شد و گفت  تیبا عصبان  نیشاه

جوونا وسط سالن در   دمیپشتش در رفتم. خودمو انداختم تو سالن و خواستم برم سمت عموخان د از
. کمرم  سمت خودش  دیکمرمو گرفت و محکم کش یک یکه  شدمی. از کنارشون رد مدننیحال رقص

 یرو گردن و گونه ام احساس کردم و بعد صدا یگرم یکه آخم بلند شد. نفسا  ی محکم خورد به جسم
 ؟ یکن ی م یکه منو تو اتاق زندان-- سپهر هیعصبان 

و خودمو ول کرد. محکم منو   دمیکش  ینفس راحت ستی اون ن نکهیا دنیصداش و فهم دنیشن  با
 شد ترنم؟  یچ--و گفت  فتمیگرفت که ن 

 . ولم کن.یچی ه یچ یه--و گفتم   ستادمیوا صاف

 . یکن ی تو اتاق درو قفل م یندازیباش. که منو م الی خ نیبه هم--و گفت برمگردوند

 یکر کننده ا یلیشما چراغا خاموش شد و آهنگ خ  اتی گذاشتم رو شونه اش که طبق حدس دستمو
واسه قر دادن، خواستم پسش بزنم که نذاشت و   دادیبود که جون م ای دوپس دوپس نیشد. از ا پخش
 ؟یکرد کاری. چیگفتیم یداشت--گفت

 ؟ ین یبیاز چشم من م وینکردم. تو چرا همه چ یمن کار--حاشا بلنده بابا واریدر انکار وارد شدم. د  از

 .یکرد یچرا منو زندان--دیصورتم غر تو

که  کی. انقدر نزد کشینداره. دستمو حلقه کردم دور گردنشو صورتمو بردم نزد دهیانگار حاشا فا نه
  یدونیم-- . گفتمهیباز  ریانگار خم  دادیبازومو فشار م یجور هیشده بود اونم  ی نفساش با نفسام قات

داره. من   زشرفته بود دخترت چقدر برات ار ادتیداره.  ی رفته بود پدر بودن چه حس   ادتیچرا؟ چون 
 کردم.  شونیادآوری
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با دم  -- گفت یبه لبش. به آروم   خوردیمطمئنا لبم م زدمیکه اگه حرف م  یتر آورد. جور کینزد سرشو
 نکن ترنم.  یباز  ریش

من آدمت  --توانم گفتم  نی با آخر یکه اشک تو چشام جمع شده بود ول  دادیانقدر محکم فشار م بازومو
 . کنمیم

  یخودتو انداخت  دیاز راه رس ی که هر ک  یی؟تویمنو آدم کن ییخوایتو م-- باالتر و گفت دیکش منو
 .یاورد یسر من م  یآورد ان یکه سر ک وییبهش؟خوب شد رفتم وگرنه بال

.  کردیافتخار م  شی. چقدر به نامردزدی حرف م اشییوفا ی بهش نگاه کردم. چقدر راحت درمورد ب  ناباور
  تی من با عصبان ینخورد ول  کمیتکون کوچ  هیهولش دادم عقب.  رونی ب دمی بازومو از دستش کش
وقت ازت کمک  چیشناختم،هیروتو م  نیو من ا یاگه اون موقع بود-- بهش ذل زدن و گفتم

 . ی. بهتر که رفتخواستمینم

با   عیسر ومدنو یم صدا  یکه ب ییرفتم گوشه سالن و رو مبل نشستم. اشکا عیکه سر نیی اومد پا اشکم
آهنگ آروم شروع   هیچراغا روشن شد و  قهی. با گذشت چند دقنهینب  یکه کس  کردمیانگشتم پاک م

 االنم جور بود.  تی با موقع  بیبودم و عج  دهیشن نویشد. ا

 

 13 پارت

 

 میکشوند  نجایکه تا ا  یریگ یرو م  یچ تقاص

 

 م یرسوند  نجایکه تا ا میراهو کج رفت یکجا

 

 همه دردم نیا ونیتو بودم م ییمن جا اگه
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 کردم ی مردم تو رو پنهون نم نیروز از چشم ا هی

 

 مثل مردن بود  یحال هی بعد تو حالم   یرفت تو

 

 اما کجا حالت مثل من بود  یهم تنها شد تو

 

 مثل مردن بود  یحال هی بعد تو حالم   یرفت تو

 

 اما کجا حالت مثل من بود  یهم تنها شد تو

 

 منم مثل تو آشفتم ایاز دن یریدلگ اگه

 

 گفتم یتو بودم به مردم راست م  یمن جا یول

 

 یکه تو از خاطرم برد نمیسوخت تو س  یدرد هی

 

 ی رو خوردم که تو از حس کردنش مرد یاون زخم  من

 

 مثل مردن بود  یحال هی بعد تو حالم   یرفت تو
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 اما کجا حالت مثل من بود  یهم تنها شد تو

 

 مثل مردن بود  یحال هی بعد تو حالم   یرفت تو

 

 اما کجا حالت مثل من بود  یهم تنها شد تو

 

 که تموم شد ارکستر ما رو به خوردن شام دعوت کرد. اون بدبختام خسته شده بودن. آهنگ

راحت    المیخ نکهیاز ا . بعدهیچ دوننیکه همه م ییگشنه نمونه و تعارفا یکردم کس یشدم و برس بلند
نظرم بودن. نگاهم افتاد به اون  ری . از اونجا همه زواریکنج د ستادمیگوشه سالن و وا هیشد رفتم 

کوفت   اشت. کنار زنش نشسته بود و دمیکه مثل عقاب چنبره زده بود رو زندگ  ینام  نی. شاهیعوض
. نگاهمو چرخوندم که چشمام  نهیب یکه همه ارو از باال م  ییبود. از اونا یافاده ا یل ی. زنش خکردیم

اونم من بودم.   یای. عامل بدبخت کردی م ی. نشسته بود و داشت با غذاش بازانیافتاد تو صورت ک 
که   ی. اونود نبودم. اون ب شیدفعه من عامل بدبخت نیسپهر. ا یو نشست تو چشما  دینگاهم چرخ

 یاز خواهرا یک ی . داشت با یه  یه یمقصرم. هگذاشت رفت. حاال در نظرش من  کیش  یلیخ
 هی. رومو برگردوندم و نشستم روکرد یچشماش منو نگاه م یول  زدی بزرگ حرف م امکیس ن،دختریشاه

بشقاب گرفته بود  هیافتاد. جلوم بود و  انیک یبود که چشمم به کفشا نییمبل همون گوشه. سرم پا
 . رمی من س یول  انیممنون ک--و گفتم دمیکش  یقیسمتم. نفس عم 

 از دست داد. وی لعبت نی واقعا اشتباه کرد که همچ انیک--+ 

 .  رفتیشده بود. با عصا راه م رتری پ شی سال پ 8آوردم باال. از  عیسر سرمو

 سالم.--و گفتم ستادمیشدم جلوش وا بلند

 .زانی سالم بر دلبر گر--+ 
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 ه بود.کنم. پسر شمام دل نبست یمن نخواستم دلبر--

 سپهر برگشته. --زد و گفت یمرموز لبخند

 داشت؟  یچه ربط نیا خوب

 . نمشی بی بله. دارم م--

 ش؟ ی هشت سال پ ش؟مثلیری تو مشتت بگ ییخواینم--+ 

  رهیگیزن م  یآدم وقت دیبد ادیبه پسرتون    دی. شمام برستمیکس ن چیدنبال ه امک،منیجناب س--
 و اون... نیدنبال ا  فتهیراه نم گهید

 خوادیبراش. تو رم م  ستین  یزن کاف هیمکه پسر من دل نداره؟ خوب  زم؟یچرا عز--امکیس

البته پسر کو ندارد نشان از پدر.  --نشسته بود نگاه کردم و با تمسخر گفتم نی زنش که کنار شاه به
 زن چندمتونه؟ نیحسابش از دستم در رفته. ا

.  رونی ب نی من بکش هیاز زندگ امک،پاتونوی س نیبب--گفتم  شدم و یبه من نگاه کرد که جد  تی عصبان با
که   یدست بانو بزرگ شدم. همون ری ساله ام که ز 26ترنم  هی. من االن ستمیساله ن 18من اون ترنم 

نباشم.  رسپه زونیاونقدر قدرت دارم که آو گهیبه دست آوردنش بود. من د تی حسرت زندگ نی بزرگتر
 شده.   زونشی آو یخودتو اون دخترت که از اول مهمون هیارزون شاشییسپهر،با تمام دارا 

 . یزن یحرف م  یطور  نیبا بزرگترت ا  یکشیتو خجالت نم -- امکیس

 منو ول کن. برو دخترتو بچسب که فک کنم غش کرد. --پشت سدش ذل زدم و گفتم به

دختره   نی من ترنم نباشم که نفهمم ا--رفت اون طرف که ابروهامو باال انداختم و با خودم گفتم عیسر
 بگذرونه.  ریبه خ  ویمهمون  نی. خدا ای. چه خشم انارویخودشو از قصد انداخت تو بغل سپهر. اوه اوه. ک

 

 14 تپار 
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 ! یشده؟تو لک یچ  ای ک--گفتم انیانداختم رو مبل و به ک خودمو

 بود.   نجایا--انیک

 شد؟  یچ-- نشستم و گفتم صاف

از دوستام فرستاده بودتش. البته نه دوستم خبر داره   یک ی بود.  نجایستاره به عنوان سرآشپز ا--انیک
 . مهییخونه پسردا  نجایا دونستی نه ستاره م هیستاره ک

 حسه؟ یدستش ب  هی یمگه نگفت--جلو وگفتم دمی با هبجان کش خودمو

 بود. شیعملش کردن. خوب شد. اوه مال چند ماه پ-- انیک

 تا االن طالق نگرفته؟--

 . خرتشونیاون شوهرش با پول م کنهی مکه انتخاب  ویلیهر وک --انیک

 ؟یپس فقط تو موند --دادم باال و گفتم ابروهامو

. ششیپ  رمیمن فردا م یخودت. ول شی پ ادیب شهی آخر مجبور م --سرشو تکون داد که گفتم اونم
 به حرفات گوش بده.... دیباالخره که با

 کنه که دوست نداره.  ویکار ستیکس مجبور ن چیه--سپهر 

 رف زدم؟ من با تو ح --

 . خورهیحماقت کرد االنم داره چوبشو م انیک --سپهر 

 .یخبر ندار یچ ی سپهر،تو از ه--انیک

 ندارم. خداحافظ.  دویجد یداستانا دنی من حوصله شن--سپهر 

 . من که به فرار تو عادت کردم. االنم فرار کن. زمی آره عز--تکون دادم و زمزمه کردم سرمو

که   نجایبرد تو اتاقش. قصد رفتن به خونه امو نداشتم. ا  الیمهناز ل دمیکردم که د یخداحافظ انی ک با
 حوصله داره؟  یراه! ک نهمهیا کار؟ی برم اونجا چ گهیاتاق دارم د
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 یبلند یشو روشن کردم. با صداتو اتاقم و لباسامو عوض کردم. خودمو انداختم رو تخت و پخ رفتم
  دنیبا شن  یو کنتر از دستم افتاد. خواستم از جام بلندشم و کنترولو بردارم ول  دمیشد ترس جادیکه ا

 غ؟؟؟یآهنگ خشکم زد. ت 

 

 رومه  ش یعکس چشمات پ 

 عشقت تو گلومه  بغض

 سهی خ هیاز گر صورتم

 کار من تمومه  گهید

 غهیج  یجا صدا همه

 قهیعم  یخواب ستین یزیچ

 بم یغر یدستا یرو

 غه یت یبوسه ها یجا

 خوابه هیهمش  نیا دیشا

 فقط سرابه نیا دیشا

 خدا برس به دادم یا

 نقش بر آبه  میزندگ

 غهیج  یجا صدا همه

 قهیعم  یخواب ستین یزیچ

 بم یغر یدستا یرو

 غه یت یبوسه ها یجا
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 رومه  شیچشمات پ عکس

 عشقت تو گلومه  بغض

 سهی خ هیاز گر صورتم

 کار من تمومه  گهید

 دم یکش یچ یدون  ینم

 دمی رو ند یچ چیتو ه  جز

   یباورم ندار اگه

 دم یرگهامو بر ایب

 غروب غم بار  نیو ا من

 و غم تکرار  سیکه خ دل

   یخاطره ها نیا زجر 

 وار ید ینخورده رو تا

 اتاق خلوت  نیو ا من

 و غربت   ییو تنها من

 یابر یهوا نیو ا من

 و تو اما به ندرت  من

 رومه  شیچشمات پ عکس

 عشقت تو گلومه  بغض

 سهی خ هیاز گر صورتم



 زاده  تی رع

34 
 

 کار من تمومه  گهید

 دم یکش یچ یدون  ینم

 دمی رو ند یچ چیتو ه  جز

   یباورم ندار اگه

 دم یرگهامو بر ایب

 

 ؟ یراه انداخت  هیچه وعض ن یا--گفت یبا شدت باز شد و سپهر عصبان در

  ری برم سمت م دمیتخت؟ نه نه. پر  ریل کجا افتاد. زکنتر اد یب  ادمیکردم  یگرفتم و سع وارینگاهمو از د 
-- و گفتم دمیکش یق یشد و همزمان پخشم خاموش شد. نفس عم دهیکه دستم توسط سپهر کش

 انقدر صداش بلنده.  دونستمی. نمدیببخش

و   یبشناسمت. تو دوست دوران بچگ تونمیواقعا نم  ؟یعقده توجه دار--محکم فشار داد و گفت مچمو
 .یست یمن ن هینوجوون 

 

 15 پارت

 

 .دهیصدا م  یاونجور دونستمی. نمخوامیمن که گفتم معذرت م --بهش  دمیتوپ

 . میسر زندگ یکه آوار شد یی. توییمشکل من تو ستیصدا ن ن یمشکل من ا--زد داد

سال گم و  8  یکرد ،فراریبه هم زد وینگفتم. همه چ یبسه هرچ--از ابروهامو فرستادم باال و گفتم یکی
 طلبکار بشه منم نه تو. دیبا  ی؟اونیسرم داد بزن ییایکه االن ب یگور شد

 به پسرعمه ام.  یکه خودتو انوداخت یتو بود ؟ یگیواسه خودت م  یچ --جلوتر و گفت اومد
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من خودمو انداختم بهش؟آره من خودمو انداختم بهش چون تو  --تحملم تموم شد با داد گفتم آستانه
. من خودمو انداختم بهش چون اگه یگمو گور شد یو رفت  نییپا  یبالنسبت گاو انداخت نی سرتو ع

بودم و مرده بودم. من  اوردهی دووم ن دیشا ای شدمی داشتم شکنجه م نیاالن کنار شاه نداختمینم
 کنم. من.... یخودکش  گهیبه بار د خواستیانداختم بهش چون بانو نم  خودمو

 ؟ یکرد یتو خودکش--گفت  یوسط حرفم و با ناباور دیپر

 نداره. یربط  یبه کس --دمی کش یقی رو صورتم و نفس عم دمیکش دستمو

 ؟یکرده بود ی. تو خودکش نمیصبرکن بب-- و گفت دیبرم که دستمو کش اومدم

 ه؟ی چ نیا--مچم گفت  یرو  هیبخ  دنیو با دبه دستام انداخت  ینگاه

 ولم کن. --نگاهم کرد که پوزخند زدم و گفتم یدستمم باال آورد و با ناباور یکی اون

سمت خودش و محکم بازوهامو گرفت و   دیمنو کش  کرد؟یبرم مگه ول م کردمی چقدر تالش م هر
 .میترنم جواب بده،ما دوست ؟یدیپوشی بلند م نیآست شهیهم  نیواسه هم--گفت

اومدم تو عمارتت از پنجره  یکه وقت یاز دست داد تویحق دوست یتو همون وقت--زدم و گفتم  پوزخند
سپهر   زدمیکه من تو باغت داشتم ضجه م ی. همون وقتیبا تمام زورت پنجره ارو بست وینگاهم کرد

 که یرفت ویشد  نتی عقد سوار ماشسر سفره  برنیکه دارن منو م نیتوجه به ا یتو ب یکمکم کن ول
 دم؟ یکش یچ  یدونی. میسال برنگرد 8 یبرا

. پس واسه کنهیوقت دوست منو لمس نم  چیه نیشاه  فیدست کث  ی. گفتیبه من قول الده بود تو
 دوستت نبودم؟ گهیمن د  ایشده بود   زیدستاش تم  نیشاه  ؟یرفت یچ

 ترنم من برات توض.... -- گفت یشرمندگ  با

به من   یچ یبد حمیتوض ؟یبد  ح یتوض  ویچ ییخوای . مخوامینم  حی توض--تو حرفش و گفتم دمیپر
  یچه حال ی دون یانتخاب کرد؟ تو چه م و یبود که خودکش  دهید یاز زندگ یساله چ 18دختر  هی رسه؟یم

شد؟   یبه مرگ خودم راض  رهیدست اون الشخورا نم ریبرادرم ز نکهیا یسر سفره عقد برا یداشتم وقت
مرگ برادرت جلو   ای نی ازدواج با شاه ایبهم گفتن  یداشتم وقت یچه حس  یدونیچه م تو

برادرم که مثال وارث اسمش   یشد من بدبخت بشم ول یچشمت،بابام فقط به خاطر دختر بودنم راض 
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برداشتم. سر سفره عقدم    غیشدم ت دیزت نااما ی. وقتیرفت   دمید یبردم. وقت غی با خودم ت  ره؟ی بود نم
به زنده موندنم نباشه.   یدیدو دستمو دوبار زدم تا ام یرگا  کردی م ین یکه رو سرم سنگ یچادر اون ریز

 ؟ یدونیبشه. چه م  یکی عقدت با خون خودت  دیکه چادر سف هیچه صحنه ا یدونیتو چه م

که رو قولت حساب کرده بودم. من مجبور به   ی. با منی کرد کاری با من چ یگفتم که بدون نارویا همه
زن اون  خواستمی . من مجبور شدم چون نمستین یراه  نیشدم چون بانو گفت جز ا انی ازدواج با ک

  یسال زنش بودم ب 6در حقم تموم کرد.  ویکه پسر عمه دوستم بود دوست یانی ان،کیبشم و ک  یعوض
دوستمه   کردمی که من فکر م یبه خاطر من و کس که دوست داشت از دست داد  وی. کسیچشمداشت

 خودم.  هیازدواج کرد شب یکی رفت با 

نه من  وی کن هیخودتو توج  یتونی نه تو م-- و گفتم دمیکش رونی شل شده اش ب ی دستا ونیاز م خودمو
 بمونم. شتیکه به روز آوردم پ نیبعد ا تونمیم

 

 16 پارت

 

رفتارت با بچه ات به من  گهی به بعدم د نیاز ا--و شالمم انداختم رو سرم و گفتم دمیپوش مانتومو
 .دونهیکنه خدا م کاری چ خوادیکه به دوستش رحم نکرد با بچه اش م  ینداره. کس یربط

 باش.  یواسه پچت پدر خوب ینبود یمن دوست خوب یدرست شو. برا یول--سمت در رفتم و گفتم به

بودم    دهیدور و برشم ند یچی تو دستش که ه یمدت حت نیکه تو ا مونیحلقه دوست  هیادآوری با
اندازه ام بشه  نکهیا یبار  بار برا نیسالم شده بود بهم داد تا االن چند 15که  یانگشترمو که از روز

 . یمیقد قی خالحافظ رف-- و گفتم ز ی تراش خورده بود رو در آوردم و گذاشتم رو م

 

                                                     ✒✒✒✒ 
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 م؟ یندار مار یب گهید--و به ترانه گفتم  یدر آوردم و گذاشتم رو چوب لباس روپوشمو

 . دیعمل دار هیفردا صبح  ینه خانم مودت. ول --به دفتر دستکش انداخت و گفت ینگاه

 . رمیپس لطفا کارات که تموم شد درو قفل کن. من م --انداختم رو دوشم و گفتم فمویک

 حتما.--بود گفت وتریتکون داد و همون طور که سرش تو کامپ سرشو

سال زودتر    2تعجب داشت که من چطور  ی. هنوزم واسه همه جانگیآسانسور شدم و رفتم پارک سوار
دانشگاهم زود تموم   نیواسه هم داشتم یهم واحد برم بودم و تابستونا کار ی من ب یتخصصمو گرفتم ول 

 یواسه نبودت دلتنگ یکه بتونه حت یباشه که منتظر اومدنت باشه و مادر  ینه پدر یشد. وقت
 شب بشه. مارستانیبهترکه روزام تو دانشگاه و ب نه،همونک

که خونه   کی دار کوچ اطی خونه ح هیقشنگم.  هینقل یشدم و سرشو کج کردم سمت خونه   نیماش سوار
آرامش من تو تهران بود. دستم لب پنجره بود و همراه آهنگ روش ضرب گرفته بودم و منتظر که   ی

 اومد یبغل  نیاز ماش  ییچراغ سبز بشه که صدا 

 . مارم تو بزمت راه بده. ،خوشگلهی+ه

دوباره نگاهم برگشت سمتش.   دی نکش  هیبه ثان یبهش انداختم ول یتفاوت یبرگردوندم و نگاه ب سرمو
بود؟ به   یرفته بود. اسمش چ رانی از ا شیکه سالها پ  ن یشاه کیبرادر کوچ  کرد؟ی م کاری چ نجایاون ا

 یشماچ هیدختر که طوس  هیدختر فوق العاده خوشگل بغلش نشسته بود.  هیبغل دستش نگاه کردم. 
 .ومدیخاص چشاش اصال به چشم نم یمن در مقابل آب 

 ؟یجوابمو بد  ییخوایبه کار افتارد+چشم خوشگله نم  زبونش  دوباره

 نامزدت کنارت نشسته. ن،مثالیرامت--که کنارش نشسته بود گفت  یدختر

 تارا.    ییمن فقط تو ؟عشقیدار یچه فرق-- اومده بود گفت ادمیکه حاال اسمشم  نیرامت

منو نشناسه. که اگه  نیبرادر تازه وارد شاه نیفکر کردم که کاش ا نیازشون گرفتم و به ا نگاهمو
از اونجا دور   عی. با سبز شدن چراغ سرکنهی بشناسه و بفهمه خونم کجاست برادرش خونه خرابم م

االن  که یلعنت یو اون روستا نیو رامت نیکردم فکرمو از شاه  یشدم و راه افتادم سمت خونه ام. سع 
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از خودش و ساکنانش ندارم آزاد کنم. هشت ماه. هشت ماهه که  یخبر  چیکه ه گذرهیماه م 8
 . زهیی. بهار اومدم و االن پادمیاونجارو ند

از در وارد خونه شد. با ترس   اهیس هیسا هیدرو بستم که حس کردم  موتی بردم تو خونه و با ر  نویماش
نبود. احتماال توهم زدم.  یچیشدم. به دور و بر نگاه کردم. ه ادهی پ اطیخاموش کردم و با احت  تویماش
 رفت هوا.... غمینشست رو شونه ام اه ج یشدم دست ادهیتا پ

 

 17 پارت

 

مهمون  نهی؟ایکنی م کاری چ--تو گوشم دیچی آشناش پ یو محکم زدم تو گوش طرف که صدا برگشتم
 ماه؟  8بعد   تینواز

.  دمی. به خدا ترسیهست یزیچ یفکر کردم دزد  د یببخش  ؟ییتو انیاوخ اوخ. ک--شدم و هول گفتم خم
 تو؟  ییای م یمک یقا یمرض دار

تو.   میاون نبود. من گفتم بر ری تقص--هم از پشت سرم اومد که لبخند به لبم آورد یا گهید یصدا
 واقعا سرده.  رونیب

  نجایا. شما کجا یخوش اومد--رفته بود گفتم  ادمی انویک  کهی و با خنده نگاهش کردم و درحال برگشتم
 کجا؟ 

 بد قضاوت کردم. منو ببخش.  خوام،درموردت ی معذرت م--جلوتر و گفت اومد

 م؟ یبخور  تونویعروس نهی ریش  شاالیا ی. کیاز خودمون گهی. تو دالیخی ب--کردم و گفتم بغلش

 .گمیتو بهت م  مونیاگه ببر--انیک

ستاره با تو ذوق کردم که   دنیاوخ اوخ اصال حواسم نبود. انقدر از د--و گفتم میشون یزدم تو پ محکم
 تو.  دییرفت. بفرما  ادمی
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و به آشپزخونه رفتم.  ننیکردم که برن بش ییباز کردم که موج گرما خورد بهم. اونا رو راهنما درو
 مکه. ی حاج   یحاج  یگما،رفتی م --گفت انیکه ک ختمی ری داشتم قهوه هارو م

 ه؟ی. ک امیم  تونیبار واسه عروس نیا--نجونم پر کردم و گفتمف  نیآخر

 نه؟ گهی. وقتت که آزاده دگهیهفته د--انیک

که  مارستانوی همه روزه مطب. ب مارستانمیآره. شنبه تا دوشنبه ب--رو کردم و گفتم رویتو مغزم ز کمی
 اونجا.   امیم چونمی پ یسه روز آخر مطبو م  ی کرد ول شهینم  شیکار

 د؟ یلباس مباس گرفت--هارو بهشون تعارف کردم و گفتم قهوه

. میریو بگ میرو سفارش بد زای لباس عروس و بقه چ م ییای روزم با خانواده ستاره ب هینه قراره --انیک
 نداره.  یزی اونجا که چ

  نیداره. بگ ادی خونه ام که اتاق متاق ز نیا یهفته مونده تا عروس هیخوب -- فکر کردم و گفتم کمی
از شنبه هم تو  کارمیبرسن. منم که فردا ب داشونیبه خر نکهیبمونن هم ا نجایهم ا نجایا انیب
 کنن. دی. خودتم باهاشون باش تا خرمارستانیب

 . میشینه مزاحم نم --و ستاره همزمان سر تکون دادن و گفتن  انیک

  نییای . بییتو تنها دی. دلم پوسگمیدارم راست م ستیتعارف ن  یچه هماهنگ! ول--زدم و گفتم  لبخند
 . نیبه من بد میشاد هی

 خواهش. --هم نگاه کردن که گفتم به

 ؟ یموافق--به ستاره گفت  انیک

 .هیتو چ دونم،نظرینم --ستاره

 خوبه ترنمم که از خودمونه. ی لی خ یطور نیا--انیک

باشه.  --ردم که گفت نگاه ک انیمذاکرات بودم به ک جهیباال انداخت و من که منتظر نت یشونه ه ستاره
 .ارنشونیب گمیم
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 .مییییییییییییییدار ش یدر پ یعروس هی. وووووووووووووولیا--گفتم غیزدم و با ج   لبخند

 

 18 پارت

 

  یکی نیاومد تو. به پرونده اش نگاه کردم. ا گهید یکیرفت در به صدا در اومد و  یک ی نیا نکهیا بعد
که سرم تو پرونده بود   یو در حال نهیتازه اومده بود و مشکلشم عفونت رحم بود. تعارف کردم بش

 ن؟ی شما سقط داشت--گفتم

 نه. من هنور ازدواج نکردم.--آرومش اومد یصدا

دکتر زنان  نهمهیکرد؟ای م کاری چ نجایا نیفاتحه امو خوندم؟ ا دنشیتعجب سرمو بلند کردم که ال د با
 تو مطب من ور دل من؟  ادی ب دیصاف با نی اونوقت زن برادر شاه

 ن؟ یگفت یچ  ن؟یگفتیم  نیخب داشت-- بهش زدم و گفتم  یزور  لبخند

 گفتم نه سقط نداشتم. --گفت یلبخند قشنگ با

 شه؟یمگه م--برگشتم به پرونده و گفتم  دوباره

 اومده؟ شیپ  یمشکل--تکون داد و گفت سرشو

 .شی ثبت شده. چند سال پ  نجای. انیمن مطمئنم شما سقط داشت--ارو ورق زدم و گفتم پرونده

 ؟یمن هنوز ازدواجم نکردم چه بچه ا یول --نگاهم کرد و گفت  جیگ

 ؟ یرابطه چ-- دمیپرس  اطی احت با

 نه.  ادیم ادمیکه   ییتا اونجا--گردوند و بعد دوباره انداخت تو چشام و گفت چشماشو

 اد؟ ی م ادتیکه  ییاتا ج -- تعجب گفتم با

 تصادف حافظه امو از دست دادم. هی یط  شیبله. من حدود سه سال پ-- تکون داد و گفت سرشو



 زاده  تی رع

41 
 

 همراهت هست؟   یکس --از ابروهامو انداختم باال و متفکر بهش نگاه کردم و گفتم یکی

 ....نامزدم.نیبله. رامت-- تکون داد و گفت سرشو

کامل   قیتحق هی نی جلسه بر نیشما ا--گفتم نیواسه هم سهیتو بفهمه منم دهنم سرو ادیاوه اون ب اوه
 خانم....  نیند گمیم تمیزی. من جلسه بعد در خدمتتونم. ونیی ا یبعد ب نیانجام بد

 ... یصباح--پرونده نگاه کردم و ادامه دادم به

 . شهیم یچ مینی جلسه بعد بب  رمیمن م  یول  ستین یکه مسئله ا تی زی نه،و--ی صباح

  دیفقط با ستین ینگران  یجا  شهیکه مشکلتم درست م شاالیا زمیآره عز--تکون دادم و گفتم سرمو
 .هیعفونت جزئ  هی ای یبدونم که سقط داشت قیدق

 باشه پس خدانگهدار.--تکون داد و بلند شد و گفت سرشو

آوردن.    ری مظلومو از کجا گ نیا ستیساده بود. معلوم ن یلیباشه. خ  نایاز بابک ا ومدیبهش نم  اصال
 . رهینگ  تی زیکردم و به ترانه گفتم ازش و یباهاش خداحافظ

شدم اما    یو منتظر بعد  یدادم به صندل هی. گردنمو تکدمیدادم باال و چشمامو با انگشتم مال نکمویع
 .دینداد  تیزیو گهیخانم مودت د--. ترانخ ارو گرفتم که گفتومدین یکس

 .یبر یتون یممنون. اگه کارت تموم شده م باشه-- کردم و گفتم یهوف

 خداحافظ.   رمیممنون. پس من م--ترانه

کنسل کن بنداز   تارویزیمطب و امیهفته سه روز آخر نم  نیکن من ا یکار هیخداحا....آها ترانه --
 .گهید یروزا

 چشم خانم.--ترانه

 ممنون ترانه. خداحافظ.--

 خداحافظ. -- ترانه
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نبود   ادیبرگشتم خونه. راه مطب تا خونه ز ادهیبودم پ اوردهین  نیچون ماش  یاومدم ول رونیمطب ب  از
. دمید انوی ک نیتو کوچه که ماش دمیچی داشتم. پ یخوب نبود. حس سرماخوردگ  ادیحال منم ز یول

  دهیببا کو یهست که منتظرپ باشه رو لبم نشست ول   یکی خونه  رمیکه م ندفعهیا نکهیاز ا یلبخند
 .دیکه داشتم پر م یحس خوب  یچیلبخندم که ه وارید شدنم به

 

 19 پارت

 

  نکهیبدون ا  تی چشمام. با عصبان یاومد جلو نیبا درد باز کردم که صورت نحس شاه چشمامو
 . از دست تو من آرامش ندارم. گهیچته؟چه مرگته؟ولم کن د-- صدامو ببرم باال گفتم

 کنم؟  داتیچقدر گشتم تا پ یدونیعشقم؟م یچرا رفت--تر و گفت  ک ینزد دیکش  صورتشو

قرار بر ازدواج ما بود که نشد به نظر   یزمان  هی نیزنه. بب   یعشق توئه لعنت--دادم عقب و گفتم هولش
 شو. المی خیمن احترام بذار و ب 

 گهیدبار  هی. به خدا نی گمشو اونور شاه--رو صورتم که جمع شدم تو خودم و گفتم دیکش دستشو
 زندان.  یبریم فیراست تشر  هی یمزاحمم بش

انداختم و وارد خونه   دی. کلکنهی االن دنبالم نم دونستمی سمت خونه. م دمییهولش دادم و دو محکم
که تو خونه بودن اومد. درو باز کردم که دوتا  یجمع یخنده ها یصدا اطیشدم که از تو همون ح 

اطتون  یتو ح میبر  ذارهیخاله. خاله مامان نم-- و گفتنسمتم  دنییساله دو 5دختر و پسر بچه حدودا 
 د؟یدیاول اجازه. اجازه م گهیم

 . نیبعد بر  نیلباس گرم بپوش--و گفتم دمیکوچولوشو بوس یشدم و صورتا خم

و رفتم تو که  تادمی. دوباره لبخند اومد به لبم. صاف واسمیو د برو که رفت دنیمنو بوس  عیهم سر اونا
خانم و  -- گوش دادم  انیراه افتاد. لبخند زدم و به ک نایا ویبلند شدن و بازار احوال پرس هیو بق انیک

بودن. صبا و رها که  شمادر ستاره....سارا خواهر ستاره....اون دوتا وروجکم بچه ها یستار یآقا
 . یشناس یمنن م یخواهرا
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  یک یچند روز مهمونتن  نیهم ا گهیچند نفر د یراست-- گفت انیلبخند با همه اشون آشنا شدم که ک با
 ؟ یشی. ناراحت که نم ادیاز دوستامم قراره شب ب

 نه. من واقعا خوشحالم. --لبخند گفتم با

. با لبخند و  دیکه پشتم بود کفم بر یکس دنیبرگشتم و خواستم برم السامو عوض کنم که با د بعد
گرفته بودن تو  ادیکه االن راه رفتنو  کشی کوچ یسمتش و بغلش کردم. پاها  دمییدو یکوتاه غیج

 ؟ یسالم عشق من. تو از کجا اومد-- و گفتم دمیهوا تکون خوردن. صورتشو بوس

بودن؟  نا یلحظه بستم. پس اون مهمونا ا هیسپهر چشمامو  دنیسالم برگشتم عقب و با د یصدا با
 نجا؟یاومده ا یرف چطوربعد اونهمه ح  نیا یجداس ول   الیحساب ل

 ؟ یسالم. خوب --دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 .اتونیممنون از احوال پرس --رو از دستم در آورد و گفت  الیجلو و ل  اومد

از   نویا ای ! خداهیاز دست من شاک نیباشم ا یشاک نیاز دست ا  دی. االن من باشعورهیچقدر ب  نی بب
 دست من حفظ کن. 

 ؟ یورا؟راه گم کرد نی از ا--زدم و گفتم  لبخند

هم کارشو    نجایا ادیگفت ب  انمیتهران بمونه ک کمی خواستیپرستو دلش م --زد و گفت یمرموز لبخند
 . نهیتهرانو بب  کمیانجام بده هم 

 ه؟یپرستو ک-- تعجب گفتم با

 رفته ترنم؟  ادتیپرستو منم. منو  --از پشت سرش اومد ییصدا

برگشت. سپهر دستشو دور کمر پرستو انداخت و    ایاز استرال یک نیم. ادهنم تعجب کرد دنشید با
 . زمی پرستو،نامزد عز--گفت

 نبود؟ یا گهید زیکه کارش جز آزار دادن من چ ته یعفر نیسرعت؟ اونم با ا نیکرد؟ به ا نامزد
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 بشه؟  یکه چ رهیگیم نوی. ادهیباشه داره بدتر عذابم م مونیپش نکهیا  یبه جا نیآقاجان ا نه

-- و گفتم  دمیکش یق ی.....نفس عمیسپهر اله  یوا ؟یچ  یعن یوفا  دونهیم نیبلده؟ ا یاصال مادر نیا
 . نیخوشبخت باش

داشته  یقصر نیبود همچ دیزاده بع  تیرع  هیاز  ی. ولمی شیم --نازک کرد و گفت یپشت چشم  پرستو
 باشه. 

 بانوئه.  هیالبته خوب همش از صدقه سر--گرد کرد و گفت چشماشو

. دستمو گذاشتم کردیازم فاصله گرفت. به سپهر نگاه کردم. اونم منو نگاه م زیآم ری نگاه تحق هیبا  بعد
به   ی که آوازه اش حت ی. همونیازش متنفر بود تی که تو بچگ هیدختر همون  نیا --رو شونه اش و گفتم

 که به شوهرش وفا نکرد.  هی...اون کسدیدانشگاه منم رس

آرامش داشته  تونهیفکر کن که دخترت با وجود اون م نیبه ا--و ادامه دادم شی آب یزدم تو چشما ذل
 نه. ایکنه  تی اونو خوب ترب تونهینه؟ م ایمادر باشه  الی ل یبرا تونهیفکر کن که م نینه؟ به ا ایباشه 

شلوار   هیو  یمردونه سرمه ا رهنی پ هیلباسام   نیاش ورداشتم و رفتم طبقه باال. از باز رو شونه  دستمو
شدم و خودمو رسوندم تو سالن    ری باال بستم. از پله ها سراز موییخرما  یو موها  دمیپوش یمشک  نیج

حرف   انیبا ک  شتکه به چشمم خورد پرستو بود که خودشو لم داده بود رو سپهر و دا یزیچ نیکه اول
هم  قهیص ه ی بندمی نشستن؟ شرط م نجایکه مردم ا کنهی فکر نم  نیواقعا به ا نی. لبمو گاز گرفتم. ازدیم

 . نجایا ایترنم؟ ب یاومد--گفت انیو رفتم تو که ک دمیکش ی قینخوندن. نفس عم 

  یینارش نششتم. دوباره جمع مشغول صحبت شد و منم دوباره غرق شدم تو فکرارفتم و با فاصله ک 
 یزیچ یگرفته ا--گفت انیکه نششت رو پشتم کنارمو نگاه کردم که ک یتوذهنم. با دست ومدیکه م

 شده؟

 نه.--تکون دادم و گفتم سرمو

 به ازدواج پرستو و سپهر نداره. یربط  چیه  تیناراحت نیا یمطمئن --انیک
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 . کنمیفکر م  نی داره)دروغگو سگه(دارم به شاهنه،ن--

 شده؟ بازم مزاحم شد؟  یچ --وگفت برگشت

آتو ازش   هیشده. من   ییانگار باز هوا یبه کارم نداشت ول یآره. تا االن کار--تکون دادم و گفتم سرمو
 که بتونه بندازتش زندان. یزیچ هی. خوامیم

 .می کنی م تی خب به خاطر مزاحمتاش شکا-- انیک

 نیکه به ا یدون یم یعشق ستاره مغزتو منحل کرده ها. تو از نفوذ اونا خبر دار-- کردم و گفتم نگاهش
 .سی به پاسگاه پل  دنیچه برسه به رس خورهیبهانه اون از جاشم تکون نم

 کرد.   رمی. عشق پیگیراست م -- تکون داد و گفت سرشو

از نظر تو   میدوست منه. خواستم امشب دور هم باش --گفت انیه شد که ککه زنگ در زد دمیخند
 نداشت که؟  یاشکال 

 باشه. یراض  دیخانم با نتیوسط فقط ز نیشلوغتر بهتر. ا  یچ ؟هرینه چه اشکال--زدم و گفتم  لبخند

تو   دمیچ الرو یکمک کنم. وسا ییرا یپذ یخانم برا  نتیو درو باز کنه منم رفتم تو آشپزخونه تا به ز  رفت
 . دیشما بکش  اروییخانم زحمت چا   نتی ز--و گفتم ینیس

 . امیباشه دخترم تو برو منم م-- و گفت  ینیتو س  دیچ وانارویل

که خوردم پرت شدم   یبا تنه ا  هوی ی پشت سرم اومد ول نتمیکه ز رفتمیبرداشتم و داشتم م وینیس
که  یغی شدت سوخت و بعد از اون کف پاهام. با جپشتم به  وانایتکون خوردن ل یعقب و با صدا

 ....نی هول شدم و افتادم رو زم  دیخانم کش  نتیز

 

 21 پارت
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 میدختر ی هیگر یاز سوزش پشتم و پاهام کم بشه. صدا کمی خواستمیبسته بودم و فقط م چشمامو
داد سپهر   یاز اولم زر زرو بود. با صدا نیپرستوئه. اااااه. ا یصدا  دمیکه دقت کردم فهم  کنی. ومدیم

  ؟ی درست راه بر یتونیتو نم--چشمامو باز کردم 

  یریآقا خانم تقص--گفت یبا ناراحت نتیاحساس. ز یبه من بود. بغضم گرفت. کثافت ب نگاهش
 ندارن. پرستو خانم بهشون خوردن.

. با  نمیبلند شو بب -- فت و گفتبغلمو گر  ریبهم انداخت که جوابش فقط اشک بود. ز یا گهینگاه د  سپهر
 ؟یکرد کاری خودت چ

کور   ششونویکه خوش باشن زدم ع  یعروس  دیها اومده بودن خر چارهی ب دمیکشیاونا خجالت م  یجلو
که  نیدر اومد و نشستم رو زم  غمیباز ج  نیشدنم به باال و قرار گرفتن پاهام رو زم دهیکردم. با کش

 رفت تو پاشون.   شهیآقا،ش--گفت نتیز

-- سعادت اومد و گفت کنه؟یم کار ی چ نجایا نی. ادمیاومد سمتم و از پشت اون دکتر سعادتو د انیک
  کنمیاالن بلندتون م

 نکش. ،زحمتیشما مهمون  برمشی م ؟خودمیبه سالمت-- دستش و گفت ر ی با خشونت زد ز  سپهر

زانوم و پشت کمرم که با   ریسپهر رفت ز  یکه. دستا ومدیامم بند نم هیگر ه؟یچه برخورد نی. اوا
آروم گرفت و بلندم کرد.  کمینگام کرد و دستشو  ی گفت. با ناراحت  یبرخورد دستش با کمرم آخ

. بعد  دصدام باال نره لبمو گاز گرفتم. چشمام هنوز بسته بو نکهیا یدستمو انداختم دور گردنش و برا
گرفت که سعادت   انی ارو از دست ک هیاول یکمک ها یچند لحضه رو تخت فرود اومدم. جعبه 

شما  -- سعادت و گفت یچرا با سعادت سر لج داشت. دستشو گرفت جلو دونمیتو. نم ادیخواست ب 
 کجا؟ 

 نشده باشه. شونیزیکنم چ  نهیمعا--سعادت

 . ستین  اجیاحت یهم خودم دکترم هم خودش دکتره به کس--سپهر 

  کونیکن ف مویداره؟ همه زندگ هی چه برخورد نیبستم. ا ینگاهم کرد که چشمامو از شرمندگ  سعادت
با دکتر   هیچه رفتار نیا--دمیکرده تلبکارم هست. درو بست و اومد رو تخت نشست که بهش توپ

 ؟ یسعادت کرد
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حت  عشقتو نارا یناراحت شد هی چ--از پاهامو تو دستش گرفت و با اخم گفت یکی برداشت، نویموچ
 کردم؟ 

 من.  تی انحراف توئه نه شخص نیا--

برات ببندمش   ستایوا--بکشم که محکم تر گرفت تو دستش و گفت رونی پامو از دستش ب خواستم
 برو.  یبعد هر جا خواست

ارو در آورد. دستامو محکم گرفتم به رو   شهیاز ش  کهیت هی  نی دوباره پامو تکون بدم که با موچ خواستم
بگم سعادت   یتون یتر نم واشیکثافت   ی....تو روح.....آیآ ی....آیآ ی....آوح  واشی--و گفتم یتخت

 . ادیب

گرفت. از سنگ که نبودم. هق هقم  شیکه افتادم رو تخت. پشتم با برخورد به تخت آت دیکش پامو
 .ادی بلندم کن. دردم م یعوض --بلند شد و گفتم

خب انقدر حرف نزن که  -- باال که پرت شدم تو بغلش و گفت دیانداخت دور کمرم و منو کش دستشو
 . یکن  میعصب

 

 22 پارت

 

 .یهست  یتو کال روان--پاک کردم و گفتم اشکمو

  نکهیرفته بود. بعد از ا شهیتو هر دوتاش ش  یچپ نگاهم کرد و بعد پامو پانسمان کرد. بدبخت چپ
 شده؟  یپشتت چ نمیبدگر بب-- پامو پانسمان کرد گفت

 .ادیبگو ب گهید یک یتعارف نکن،راحت باش. پررو. برو به --فتمبهت گ  با

 حتما سعادت؟ -- تمسخر گفت  با

 .  ادیاز دخترا بگو ب  یکیتو مغزت منحرفه. برو به --
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 نه؟ ای تهیحال   ادیاز دخترا ب یک ی برو بگو  گمیم--که گفتم کمیاومد نزد پاشد

 پرستووووووو. --دیشد روم و از همون فاصله داد کش خم

که در باز شد و پرستو اومد تو. سپهر خشن نگاهم کرد و به اون  دمیو خودمو عقب کش  دمیکش ینیه
 . اری ب یبرو پماد سوختگ --گفت

 زاده شدم؟  تی رع هی یلهله --تو هم و گفت  دیکش  اخماشو

 ن. بک گموی که م یپرستو،کار--بد اخم کرد و گفت  یلیخ

 ؟ یکنیمنو با اون زنت دشمن م  یدار یدونیحالت خوبه؟م --که گفتم رونیرفت ب  پرستو

بود کنار داد از تماس انگشتش با گردنم قلقلکم اومد خودمو جمع کردم   دهیکه رو گردنم چسب موهامو
 زاده ارو چه به خانا؟  تی گه،رعیخوب پرستو راست م--که گفت

 .رونی. برو ب ادیبه همون سعادت بگو ب برو  --گفتم تی نشست که با عصبان  کنارم

داغتو به دل اون پسره و داغ اون پسره ارو به دل توعه تنوع  --گرفت و محکم فشار داد و گفت بازومو
 .ذارمی م مییروز با پسر دا هی  یروز با من هیطلب که 

 شعور؟ یبا تو بودم ب یمن ک--گفتم تی عصبان با

 که اومده سمتت. یمطمئنا تو چراغ سبز داد نمی. به شاهیاون نویتو کل عمرتو در حال بودن با ا--سپهر 

اش که پام داغون شد. من از درد خم شدم و اون که فکر   نهیبود. با پام لگد زدم به س یادیز گهید نیا
با ترس از  بد.   یل یداد. خ یبد یل یخ ی. پرت شدنش صدانییبزنمش از رو تخت پرت شد پا  کردینم

تو دستش  ززانو زدم و سرشو که گرفته بود تو دستاش ا  نیاومدم که پام بدتر شد. رو زم نییتخت پا
....سپهر.....سپهر حرف  ؟یفتیم دونستم ی. نم دی....سپهر؟....سپهر ببخش؟یشد  یچ --در آوردم و گفتم

 . نییبود که توعه دراگونو انداخت پا ی. اون لگد چیشد  ی. چه نازک نارنجگهیبزن د

که پشتم به شدت سوخت. اشک تو چشام جمع   واریبه د دمیشد و محکم هولم داد و کوب یوحش  هوی
 ... وفتیبا من در ن گهی د--. گلومو گرفت و گفتاوردیاون کثافت اصال به روش ن  یشد ول

 . چارهیب یزاده   تیرع--آورد و کنار گوشم زمزمه کرد کمینزد سرشو
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 ها. سوزهیپشتم م دونست یم یدندونام گرفته بودم تا هقهقم بلند نشه. عوض نیب  لبمو

رفت.    رونیب  عیپرتم کرد رو تخت و خودش سر یشتریجدام کرد و با شدت ب واریامو گرفت و از د قهی
خودش   یبراش پماد ببر خوادیپرستو نم--که گفت دمیام بلند شد. صداشو شن  هیگر یبا رفتنش صدا

 نخواست. 

 . یعوض  یعوض  یعوض 

 

 23 پارت

 

اما بدون توجه به سوزشش  سوختینرفتم. پشتم م رونیو اصال واسه شامم ب  دمیپهلو خواب به
. چشمامو بستم و دادیرو نشون م 2ساعت   ممیخواستم بخوابم. چراغا خاموش بود و ساعت رو عسل

 کم کم با وجود سوزش و درد خوابم برد. 

 باشه؟  نیچشمام خمچنان بسته بود. نکنه شاه  یشدم ول اریباز شدن در اتاقم هوش یصدا با

بزنم لهش کنم. تخت    کار؟یچ  نجای. اومده امین یتو ب دیچی عطر سپهر پ  یچشمامو باز کنم که بو خواستم
بود که خوابن. ضربان قلببم هرچند   ییآدما  نیم. نفسام عفرو رفت و همزمان حس گردم خم شد رو 

عفونت    هاگ نیبراش پماد بزنه ا ادی کسم نگفت ب چیبه ه وونهید--باال اما مشخص نبود. زمزمه کرد
 کنم؟  کاریکنه من چ

 و تخت.   نیو زم وارینکن فقط منو پحکم پرت کن رو د یکار چیه تو

 شدم. خاک بر سرم نزنه لختم کنه؟  یجور هیلباسم نشست که حس کردم  یرو دکمه  دستش

 تعارق نکن راحت باش. --دومو که باز کرد دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم ی دکمه

 . توام حرف نزن.میتعارف ندار--باال انداخت و گفت  یا شونه

 تا نزدم شتکت نکردم.  رونیبرو ب -- دادم و گفتم هولش
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ممکنه عفونت کنه....بذار پماد بزنم  یه پماد نزن اگ نیبب-- طرف شونه امو گرفت و با آرامش گفت دو
 . رمیبعد م

  زم،منیعز  شهینم--با آرامش گفتم ن یمرض ندارم که بهش بپرم واسه هم زنهی با محبت حرف م داره
 .شمیکه جلو تو لخت نم 

 محرم. جهی من دکترم در نت--کرد و گفت نگاهم

 نه من. یمحرم ماراتی تو واسه ب--

در  رهنتوی داشته باشم محرمم توام برگرد پشتت به من پ فهی در قبالش وظ که   ی من واسه هرک--سپهر 
 آر. 

لباسمو باز   یجواب. رو تخت پشتمو بهش کردم و نشستم. دکمه ها  یب جهیحرفش حقه،در نت دمید
  کاریچ-- دمی. زمزمه اشو شن دیدینم  یچ یبود ه کیخودم چون تار  الیکردم و لباسو در آوردم. به خ

 با خودت؟  یکرد

 دستتو بردار.   ؟یکجا به سالمت--داد زدم هویکه  میرفت رو قفل لباس راحت دستش

به   دهیچسب--نداشت گرفت تو دستش و گفت یسردمو که با دست گرمش اصال هماهنگ یها شونه
 ؟ یاوردیچرا درش ن ی سوخت یپوستت. وقت

 . کشمتی. میاریدرش ب  هیسپهر فقط کاف--گفتم دیتهد با

سمت    دیحرکت قفلشو باز کرد و دو طزفشو کش هیدر خدمتتم بعد با  یت وقت کردهر وق--سپهر 
 گرفتم.  شی عقب که آت

 سوزش فکر کنم پوستم با پارچه کنده شده. نیام در اومده بود. با ا  هیخودم جمع شدم. گر  تو

 سپهر که با پماد نشست رو زخمم از پشت گرفتم و چنگ زدم.  دست

 

 24 پارت



 زاده  تی رع

51 
 

 

 .یشیاست ترنم. بعد زود خوب م قهیدق هی--از دستش جدا کرد و گفت دستمو

 ساله.  6بچه  هینه  یزن ی ساله حرف م 26دختر   هیبا  یدار-- خاطر لحنش گفتم به

کتفتم به  ریتاول زده ز  یاز شدت سوختگ زنم،پوستتیباشه پس رک باهات حرف م-- شد یجد  صداش
به   زنهیعفونتم کنه م کنه،ی عفونت م یادامه بد ینطوریخاطر وجود لباست کامال سوخته. حاال اگه ا

 . شمیاز دستت راحت م  یری میم یبدنت و به هول قوه اله یدستگاها

 . نمتیسپهر،گمشو نب--نگاه کردم و بعد گفتم واریبه د کمی

 . رمیبعد م  زنمی باشه اول م--سپهر 

تو  --و گفتم رون ی تموم شد نفسمو دادم ب نکهینداد. تند تند پمادو زد. بعد از ا دنمیاجازه نفس کش اصال
 روحت سپهر،تو روحت. 

به   یشیم  تی به پشت نخواب. خودت اذ-- روم و بلند شد و گفت  دیبه پهلو خوابوند،پتو رو کش منو
 نداره. یمن ربط

 شده....  یچقدر نازک نارنج--گفت  رونی ب رفتی که م یدر حال بعد

 . ایگاو تر؟خدا نی. آدم از ایچ ی عن ی یآب جوش روش حالس کنم تا بفهمه نازک نارنج  رمی . بگایعنی

 

بود. اووووو   1آنا افتادم. ساعت  ادیبود. دوباره  هیگر ی شدم. صدا داریبچه از خواب ب  غیج  یصدا با
 تمیگشاد که اذ یلیخ  زیبل هی دنی بلند شدم و بعد از پوش   عیسر دم؟یموقع خواب  نیآبروم رفت من تا ا

 یدار  کاری چ--زدم ددا کردیپرستو که بچه ارو دعوا م دنیشده. با د یچ نمینکنه رفتم تو سالن تا بب 
 ؟ یکن یم

ورداشت  -- تمام گفت ییتو سالن نبود. پرستو با پرو یچک ی شد و با ترس نگاهم کرد. ه شتریب الیل هیگر
 نکبت.  یرو لباسم باال آوردم دختره 
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ساله است. خاک   هیبچه  هیساکت شو. احمق مگه دست خودش بود؟ اون فقط --گفتم تی عصبان با
 زن گرفتنش. خااااک.  نیتو سر سپهر با ا

 مادر شدم.  یب  هینه خاک تو سر من که کلفت --ت پرستو رو کنار زدم که گف عیسر

 .یعروس  دی نکبت نتونستم برم خر نیبه خاطر ا--رو بغل کردم که گفت  الینکردم و ل  یحرفش توجه به

تخت. لباساشو آوردم و   یکه سپهر توش بود و نشوندمش رو یخودت. بردمش تو اتاق  ویخودت  نکبت
  یخوب--عوض کردم  فشویکث یلباسا   زدمیم  که باهاش حرف یخودمم نشستم رو تخت و در حال 

 تو؟ یشد یعروسک؟ چ 

 نداره. گل دختر.  هی. گریشیخوب م--از خودش در آورد که گفتم ینامفهوم یصداها

  ییزایچ هیو همون طور که تو بغلم بود راه رفتم و باهاش حرف زدم. اونم اون وسطا  ستادمیوا پاشدم
 خوابش برد. قهیبخوردش. بعد چند دق  خواستیکه آدم دلش م   گفتیم

 یبلند یکه خواب بود با صدا الیتوجه به ل یتو اتاق خودم و خوابوندمش که پرستو اومد و ب بردمش
. شهینم دامونیهفتم پ شوی. تا شمینی ارو بب گهیجا همد هیگذاشتم قرار  هیبا بق   رونیب  رمی من م--گفت

 توام مواظب بچه باش.

اگه  ستمیبه من دستور نده. من ترنم ن-- و گفتم  رونیکردم. خودمم رفتم ب رونشی شدم و از اتاق ب بلند
 ده؟ ی. زورت به بچه رسیکردی م یچه غلط یبه سپهر نگم داشت

 هینه  کنهی . اون حرف نامزدشو باور مشهین. واسه خودت بد متو کار من دخالت نک یادیز-- پرستو
 .....زاده.تی رع

 . مینیب یم--

 رفتم تو اتاقم و درو روش بستم.  عیسر بعد

 

 25 پارت
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به روش زدم و   ینشستم. خواب خواب بود. راحت. لبخند  الیدادم و رفتم کنار ل رونیمحکم ب  نفسمو
 من چرا انقدر تورو دوست دارم جقله؟ --گفتم

  دمیبسته شدن در که اومد، پر ی . صدادمیکم پشتشو با دست مرتب کردم و صورتشو بوس  یابروها
خانم گفتم بره اتاقشون امروز   نت یخوردم. ظرفا رو جمع کردم و به ز یناهار مشت هیتو آشپزخونه و 

. خونه اش پشت خونه ما بود و  اطیبعد رفت تو ح  یعتراض کرد ولخانمم اول ا  نتی. زشورمیخودم م
بود و کامال شناخته شده.  نایا انی ک یخانم خواهر مستخدم خونه  نتی. زکردی م یبا شوهرش زندگ 

از نو اتاقم اومد. با عجله رفتم تو اتاق   الیل ی هیو گر  غیج یکه صدا نمیظرفا رو که شستم خواستم بش
ومد. گذاشتمش رو  یاش بند نم  هی . بغلش کردم و تکونش دادم اما گرکنهیم هینشسته داره گر دمیکه د

  تیحساس  یزیچ هینه به با باال زدن لباشس نفسم رفت. به  ایکرده  فیخودشو کث  نمیتخت تا بب
ه . با عجلادی که باعث شد نفس آنا بند ب ییرای بود. همون که ری اما تمام بدنش که یچ دونمیداشته. نم

شده  ی . عصبدادیجواب نم زدمی برداشتم و شماره سپهرو گرفتم. هر چقدر زنگ م  زیاز رو م  لمویمبا
نبود. شماره    ندیاصال برام خوشا رهی من بم  شیپ گهیبچه د هی نکهی. تصور ااوردیهمش باال م  الیبودم. ل

 .شیدی چرا خر ستیاگه روشن ن-- و گفتم دمیکش یبلند  غیاونم خاموش بود. ج  یگرفتم ول انویک

رو بغل کردم که رو من باال   الیو شالمو انداختم رو موهام ل دم یمانتو پوش هی عیمعطل نکردم. سر  گهید
خانم   نتی به ز خواستمی . ماطیرفتم تو ح نیماش چیلباسام شدم و بعد از برداشتن سو الی خیآورد ب 

  ای صندل  نیب  هعقب و فاصل هیشدم. خوابوندمش رو صندل  الی خیاونقدر عجله داشتم که ب یخبر بدم ول
. اونقدر عجله  مارستانیسوار شدم و رقتم سمت ب  عی که آوزده بودم پوشوندم. سر ییرو با بالشکا

-- . جلومو گرفت و گفتیبنز مشک هیبه  دمیداشتم که وسط راه فرمون از کنترلم خارج شد و کوب
 پشت فرمون؟ یچرا نشست یستیبلد ن  یرانندگ 

 شده؟  یطور--ام مات موند و گفت افهیق دنیبارم کنه که با د گهید زی چ هی خواست

هر چقدر خسارتتونه  دیبعدا زنگ بزن -- دادم دستش و گفتم تیزی کارت و هیو   میهول کارت مل با
 .....ضی بچه مر هیبعدا االن  ی ول گردونمیبهتون برم

عقب و نبضشو    دپیخودمو کش ده ی. ترسادیصداش در نم  دمیبرگشتم عقب و د عیسر الیل یادآوری با
بود  دهیراحت شد. پسره ام که انگار فهم کمی  المیدستم خ ریچک کردم. با احساس نبض کندش ز

 .دیینداره بفرما یباشه. اشکال--واقعا حالم بده گفت کارت مارتو داد و گفت 
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. مارستانیسرعت و دقت خودمو رسوندم ب  تی با نها ندفعهیروشن کردم و ا نوی حرفش ماش دنیشن  با
رو گفتم و اونم به آرامش    الیاز پرستارا رو صدا کردم و مشکل ل یکی رو بغل کردم و رفتم تو بخش.  الیل

شد و   انجامبا سرعت  زیکه نشونم داد بخوابونمش. بعد اون همه چ یدعوتم کرد و گفت برم تو اتق
دادم و کنار تختش   رونی بهش فندق داده. نفسمو ب  یکی داره و  تی به فندق حساس  الیل میدیفهم

ساعته بود و االن  4کرد. سرمش    هینشستم تا سرمش تموم شه. خواب بود. چقدر موقع سرم زدن گر
ساعت   مابود.  9ساعت نفسم رفت. ساعت   دنیبا د یول  یدادم به صندل هیسه ساعت گذشته بود. تک

  یبا کمال ناباور  یدر آوردم ول فمی از تو ک لمویودن. مباخونه ب   هیاالن سپهرو بق یعنی میاومده بود 6
زنگ زدن بهشون  الیخ یو ب  فمیانداختم تو ک  لوینشدن؟ مبا الینگران ل یعنینداشتم. وا.  یتماس چیه

هنوز   الی. ل میبود که سرمو جدا کردن و مرخص شد میو ن  10زنگ بزنن نزنن. ساعت  خوانی شدم. نم
بدون  ندفعهیشدم. ا  نیعقب و خودم سوار ماش یایخواب بود دوباره مثل قبل خوابوندمش رو صندل

 کردم.  یبا آرامش رانندگ یاون جنون قبل 

 

 26 پارت

 

  ی. خسته تر از اونرنیرژه م اطیح  یدارن تو هیسپهر و بق  دمیدرو باز کردم و رفتم تو که د موتیر با
که رو  یا افهی توقف کردن و سپهر با ق نمی ماش دنی. با دنینطورینم چرا افکر ک  نیبودم که بخوام به ا

اصال خوب   م. حالتونستینم ی ول رهی جلوشو بگ کردیم  یسع انی اومد سمت من. ک زدیم یبه کبود
  یلیشوک خ  رهی با من بم ییبچه تو تنها هیکه دوباره  نیبودم. ا دهینبود. امروز در حد مرگ ترس

طرف صورتم سوخت و اگه  هی ستادنمیشدم که همزمان با صاف وا  ادهیپ ن یبود. از ماش  یدیشد
. تو نی رو زم   شدمیمطمئنن از شدم ضربه و ضعف خودم پرت م دادمینم ه یتک نی خودمو به ماش
 کجاست؟   الی؟ل یبود یتا االن کدوم گور--صورتم داد زد

 ؟یاومده بچه دار ادتیتازه -- گوشه لبمو پاک کردم و با پوزخند گفتم خون

 . نگفتم؟ بچه ام کو؟وفتیگفتم با من در ن--خم شد روم و گفت  تی عصبان با

 سرتون اومده؟ ییچه بال--و گفت د یقر شده بود ترس  کمیجلوش که  دنیاشاره کردم که با د نیماش به
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بگو اول   زتی و عز دی. سرم زدن بهش. به زن جدمیبود مارستانیب-- گذاشتم تو دستش و گفتم چویسو
 ضرر نداره بعد واسه من بهش بخورونه.  یزیمطمئن شه براش چ 

مرگبار داره. خوابه ببرش تو   تیبهش فندق داده. بچت به فندق حساس--نگاهم کرد که گفتم یجی گ با
 اتاقت. من واقعا خسته ام.

درو که باز   دم یترس یل ی. خدمیبود. امروز ترس یروح  میاز کنارش گذشتم و رفتم سمت اتاقم. خستگ بعد
  زشیبودم که برم تم یتر از اون  حال ی نشده. ب زی که باال آورده بود از اون موقع تم الیافتاد ل  ادمیکردم 
که توش بود.   یرو تخت مو خودمو پرت کرد  یرفتم تو اتاق کنار  نیهم یخانم بگم برا نتیبه ز ایکنم 

 . کردی م زشیپس همون صبح زود تم شهیم داریود بخانم صبحا ز  نتیز دونستمیم

 دمید ینگاهش کردم و وقت کمیبود.    واریرو موهام چشمامو باز کردم. جلوم د  یحس حرکت دست با
نرفته از حالت به پهلو طاق باز شدم. چشمامو آوردم باال و با صورت   نیاون حس نوازش هنوز از ب

شدم که دستشوگذاشت رو شونه ام و   زیخ  میسپهر که تو نور شب کمرنگ شده بود مواجه شدم. ن
 ندارم.   تیبخواب،کار--داد و گفت فشارم

 کارم داشته باش.   ایتروخدا ب نه

 ؟ یینجایچرا ا--صاف کردم و گفتم صدامو

 .  یدیدیکابوس م--ز رو صورتم کنار زد و همچنان با نوازشش ادامه داد و گفت ا موهامو

 .یکرد  دارمیکه ب  یمرس--و گفتم  دمیمال چشمامو

. با تعجب  دینفره بود و کنارن دراز کش میو ن کیرو تخت که  دیخودشو کش  یشدم بره ول منتظر
 . میدیبخوای منو تو اون موقع هام کنار هم رو چمن م--نگاهش کردم که گفت 

 داره؟ اون موقع چمن بود آسمون بود جنگل بود االن تخته سقفه اتاقه... ی خب چه ربط وا

 نه؟  یدیترس یلی خ--فکرمو خفه کرد  حرفش

 ؟ یدیترس  یل یشد خ یاونطور الیل  یوقت--نگاهش کردم که گفت گنگ

 آره.--حالش بغضم گرفت. خودمو کنترل کردم و گفتم یادآوری با
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 مثل آنا بشه؟ یدیترس--سپهر 

 خدا نکنه. --نگاهش کردم و گفتم یعصب

 آره خدانکنه. --تکون داد و گفت سرشو

 ... خوامیزدم تو صورتت....معذرت م  نکهیاز ا--ساکت موند و بعد گفت قهیدق چند

 

 27 پارت

 

 .یبود ،نگرانی. توام حق داشتستی مهم ن--دم و گفتمتکون دا ؟سرمویو عذر خواه جان؟سپهر

من  یخوندیتو جنگل تو شعر م   شهیهم ادتهی--به صورتم گفت رهی سرش و خ  ری زد ز برگشت،دستشو
 دادم؟ یگوش م

. با لبخند سرمو  ننمونی بب ارشیو ک  اوشیس ای داشتم که نکنه بابا  یاون خاطرات افتادم. چه ترس ادی
 بخون.-- تکون دادم که گفت

االن دلش  زدی م ری امو با ت هیسا  شیچرا انقدر متحول شده؟ تا چند ساعت پ   نی. ادیباال پر ابروهام 
 خواد؟ یخوندن م

 ؟ یخونی م--چشمام نگاه کردو گفت  تو

اعت  داشت. مثل اون موقعا نبود. نفرت نبود. به ساعت نگاه کردم س یآرامش داشت،مهربون چشاش
 صبر کن.  -- و گفتم  نییبود. از تخت اومدم پا میو ن 2

  گوریواسه ف-- و گفت  دیدر آوردم که با صورت خندون سپهر مواجه شدم. خند تارمویسر کمدم و گ رفتم
 ؟ی بلد ای یدیگرفتن خر

 .رمیگیم  ادی--چشم نازک کردم و گفتم پشت

 ؟یپس چرا درش آورد--و گفت دیخند  بازم
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 .خونم یمن م یزنی تو م--

بند اومد. با    ک،زبونشیاز نزد تاریگ دنیازم گرفت و با د تارویگ دیگرفتم سمتش که با ترد تارویگ
همه اتاقتو جمع کنه بندازه   خواستی بابات م ،زنیرفت  یوقت--تعجب نگاهم کرد که گفتم

 نجاتش دادم. نیواسه هم یدوسش دار دونستمیدور،م

 ؟ یخون یم یخب چ -- نگاهم کرد و گفت ین حالت زدن نگهداشت،با مهربو  تارویگ

چند لحظه بعد شوروع کرد به زدن منم باهاش   یفکر کردم و اسمشو گفتم که اول مکث کرد ول کمی
 خوندم: 

 

 نهیب یخوابت رو م   هیهست که هر ثان یکی  نجایا

 

 نهیش یبا نبض ساعت منتظر م میچشمه تقو تو

 

 خونهیاونکه غرقه سکوته دستتو م شهیهم

 

 مونهیکه منتظر م فهمهی م  یدرد لحظه رو کس 

  

   دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 

 د ینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 



 زاده  تی رع

58 
 

 د یها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 د ینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 د یها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود  بعد

 

 بود  خبریاز تو ب  دیکه از راه رس یمسافر هر

 

 نن ی نکردم خوابتو بب داریساعتارو ب من

 

 نمیلحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بش نیا 

 

 د یشب حالمو پرس یتو رفت یاز وقت 

 

 د ینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 د یها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه
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 د ینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 

 د یها رو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 

 

 ؟ یچند وقت بود نخونده بود--با لبخند نگاهم کرد و گفت هیتموم شد چند ثان  یوقت

 . ادینم ادمی --فکر کردم گفتم  کمی

 به قبل از رفتن من؟  گردهیکه برنم خشیتار انایاح --د یشک پرس با

کنه واسه  فیکتک ازم تعر ینبود که براش بخونم و اون به جا ی. بعد اون کسگفتیدرست م قایدق
 . ستین ادمی. خب...دونمینم--. گردنمو خاروندم و گفتمامییتو تنها  ینخوندم حت  نیهم

 

 28 پارت

 

 ؟ یریم--برداشت که گفتم تارشویشد و گ  بلند

 شد.   3. توام بخواب. ساعت گهیآره د--تکون داد و گفت سرشو

توش نبود و انداخت دور شونه ام و    تاریکه گ یتکون دادم و منتظر شدم بره که اومد جلو و دست سرمو
همونجا   هی. لبشو چند ثان دیبوس  موی شونیجلو. متعجب نگاهش کردم که خم شد و پ دیمنو کش

 . خوامی معذرت م امیبابت تمام بد-- گفت نگهداشت و بعد سرشو آورد کنار گوشم و
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 رفت... یکه اومده بود به همون آروم  یآروم ولم کرد و به همون آروم بعد

    

                                             ✒✒✒✒ 

 

 . میمن آماده ام بر--انداختم رو دوشم و گفتم فمویک

 کوله؟  هی--ابروشو باال انداخت و گفت  انیک

 چمدون بندازم دنبال خودم؟ یخواستی م--وله ام کردم و گفتمبه ک ینگاه

 . ییایم مونی قاعدته آره. فکر کردم مثل پرستو پروپ --انیک

 کار؟ ی چ خوامیمن که اونجا خونه دارم پس م--به پرستو با اون چمدونش انداختم و گفتم ینگاه

 . برمیسپهر منم خانواده ستاره ارو م نی. تو برو تو ماشمیباشه سوارشو بر-- تکون داد و گفت سرشو

 . امیخودم م نی نه،من با ماش--

خودشم خراب    نیمن جا نداره. ماش نیماش ؟یاری عمادم با خودت ب  یتونیعه. پس م--و گفت دیخند
 شده.

همون دکتر سعادت خودمون بود نشست   در آوردم. عماد که نگیاز تو پارک نمویگفتم و ماش  یا باشه
 زحمت دادم.--کنارم و گفت

نه بابا چه --خانم دست تکون دادم و در همون حال گفتم نتیز یاز تو خونه در آوردم،برا نویماش
 .گهید رفتمیخودم داشتم م ؟ی زحمت

  تی اگه آهنگ بذارم اذ-- که به سعادت گفتم کردمیم یرانندگ  انیسپهر و ک ینا یسکوت وسط ماش در
 د؟ یشینم

 . دینه،بذار--تکن داد و گفت  سرشو
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اومد. لبخند زدم که سعادت   یزدم و رفتم رو آهنگاش. از همون اول که گذاشتم آهنگ عروس فلشو
 جوره.  تمونیچه با موقع--گفت

 .میدیآهنگ رقص نیبا هم مونیمنو افسانه هم شب عروس--که ادامه داد دمیخند

 . دیفتیب  ادشیکه باعث شدم  د یببخش-- زمزمه کردم  یآروم به

 .ادشمی به  شهیمن هم--و گفت دیکش یق یعم  نفس

 بپرسم چرا فوت کرد؟ شهی م--گفتم یکنجکاو با

 جنازه سوخته موند. هیتصادف کرد و ازش فقط -- سعادت

 .ی ن یفرشته زم هیفرشته بود.  هیاون --که گفت  دمیبه دندون کش  لبمو

 کشهی دست م لشیمبا یداره به صفحه  دمکهیدیبه جاده دوختم اما از گوشه چشم م چشممو

 عکس همسرتونه؟--گفتم یکنجکاو با

 نمش؟ ی بب شهیم--لباش خارج شد که گفتم نی از ب یآروم ی بله

  ن یماش هیبه خودم بجنبم خوردم به    امیفرمون از دستم ول شد و تا ب  دنشیگرفت جلوم که با د لویمبا
 . شهیو سرم محکم خورد تو ش هگید

 

 29 پارت

 

  شی سیو خ  کردی م تی خون حلقمو اذ یشور شدیتر م ادی اطرافم هر لحظه ز یشده بودم صدها  جیگ
واضح نبود    ادیصداش ز  نکهی. با ادم یسپهرو کنار گوشم شن ی.  صداشدیباعث چندشم م میشون یپ یرو

 داره چشمامو باز کنه. ی اما معلوم بود که سع

  میبهوش باش تا برس-- چشمامو باز کردم که نور زد توچشمم. دوباره بستمش که سپهر گفت یسخت به
 . باشه ترنم؟ باهام حرف بزن.  مارستانیب
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که محکم تو  فتمی پاهام حس کردم و بعد رفتم تو هوا. دستو پا زدم که نکنه ب ریدستشو ز هیگرم
 آروم باش منم. --سپهر اومد یفشرده شدم که صدا یآغوش

 سپهر... --گفتم یفیضع ی. با صداارمی هر لحظه ممکنه باال ب کردمی م حس

 نخواب ترنم. فقط نخواب...--نرم و گفت  زیچ هی ی. آروم منو گذاشت رودینشن صدامو

 مارستانیب  میری رو بردار ببر،منو عما م  الیو ل  ان،پرستویک

 . یترنم،نخواب-- کردم که گفت یا ناله

پوستم  ه ینشست رو صورتم که باعت شد به خاطر سرد یگرم  یاز تو گلوم در اومد. نفسا ییصدا
تر بشه. چنگ انداختم به دست سپهر که   دیحالت تهوم شد  شدیباعث م  نیمورمورم بشه. حرکت ماش

 شده؟  یچ--دستمو گرفته بود که اومد جلوتر و گفت

 آب...--ناله زمزمه کردم  با

 . مارستانیب  میرسیصبر کن االن م-- و گفت د ینوازش کرد و رو ابروهام دست کش  موهامو

  هوشی ه بنکردم و باالخر یداد سپهر توجه ی. به صداشهیهر لحظه صداها دروتر م کردمی م حس
 شدم.

 

  ییجا نی . اصال برام نا آشنا نبود. ماه ها تو همچدمید  دویآروم چشمامو باز کردم که سقف سف  آروم
نگاه به  هی. دی چی تو سرم پ یکه درد بد دمیکش یق یاالن خودم افتادم رو تختش. نفس عم کردمی کار م

  یکس  دینبود. سرمو چرخوندم شا یمشکل چیه گهیسرو وعضم انداختم. خدارو شکر به جز سرم د 
. در باز شد اما من حال  ادیب  یکی نبود. پوزخند زدم،چشمامو بستم و منتظر موندم  یچک ی باشه اما ه

.  نییتر شد و در آخر تختم رفت پا ک یسپهر نزد هیشگیپا و عطر هم یباز کردن چشمامم نداشتم. صدا
   ؟ییایبهوش م  یک-- دستمو گرفت و گفت

 بهوشم. --کردم  زمزمه

 حالت خوبه؟ --خورد و بعد گفت یآوم  تکون
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 . کنهی سرم درد م کمیحالم بهتره فقط --تکون دادم و گفتم سرمو

ساس خوب  که نگرانم بشه پر از اح یک ی نوازش کرد که از حس داشتن  کمیرو باندم و  دیکش دستشو
 . زمی عز شهیاونم خوب م--شدم. آروم گفت

 ؟ یشد تصادف کرد  یچ --بازم گفت یچشما دنیباز کردم و نگاهش کردم. با د چشمامو

توجه به دردم   یاما ب دیچی تو سرم پ یضرب نشستم رو تخت که درد بد هیعلت تصادفم  یادآوری با
 سعادت کو؟--به سپهر گفتم

 کار؟ یچ ییخوایسعادتو م --سپهر 

 . ادیشده که. بهش بگو ب یچ  یدونی. نمی. وایوا--

 شده؟  یچ یبگ  شهیم--سپهر 

 بلند شم خودم برم؟   ای ادیب  یگیم--

 .. رمی زحمت نکش خودم م--تخت بلند شد و گفت یاز رو ناراحت

 اون عکسو...  یرانندگ  ن یح  دیمتاسفم نبا--گفت یاومد با شرمندگ ی. وقتادیموندم ب منتظر

 نم؟ی عکسشو بب یدیم گهیدفعه د هی الیخ یاونو ب --و گفتموسط حرفش  دمیپر

 چرا؟ --باال و گفت  دیپر ابروهاش

 مطمئن شم.  یزیچ هیاز  خوامیم--

 

 30 پارت

 

 نشونم داد مطمئن شدم.  یگرفت سمتم و وقت لشویمبا

 شده؟  یچ یگیحاال م --دی پرس یبا کنجکاو  سپهر
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....  زهی خوب چ--. لبمو با زبون تر کردم و گفتمفتهی بهش بگم که پس ن یچطور دونشتمینم
 .....امممم.....یدونیم

 زنت زنده است.-- و گفم  دمیکش یپوف

 چته؟نفس بکش. --کنارش و گفت ستادیوا عی . سپهر سرکشهی لحظه حس کردم نفس نم هی

من سه ساله که مرده. من  ؟زنیگ یم یچ --و گفت دیکش یق یبعد نفس عم یخس خس کرد ول  اول
 دستام گذاشتمش تو قبر. خودم با 

 هی یحت هی طور نیهم قای. دقدمیدخترو د نیخودم ا یمن خودم با چشما --تکون دادم و گفتم سرمو
 نکرده. کمیکوچ  رییتغ

  یاالتیمدت کجا بوده؟ خ نی. اصال اشمیپ  ومدیزن من اگه زنده بود م--و با حرص گفت  کینزد اومد
 خانم مودت  یشد

  میخوب یحافظه اشو تو تصادف از دست داده. متاسفانه دست ادما   شیدرست سه سال پ ن،اونیبب--
 است. گهید  یبنده خدا هی. و االن زن شما نامزد فتادهین

 .گفتمیبهش م  عیانقدر سر دیگرد نگاهم کرد که لبمو گاز گرفتم. نبا یچشما با

 ؟یگی راست م--زد کنار تختم و با التماس گفت زانو

  شیپ نکهی. لبخند زد و بدون خجالت از انییپا ختیقطره اشک از چشماش ر ه یم که تکون داد سرمو
 افسانه زنده است؟ --گفت کنهیم هیما گر

 ش؟ ی دیتو کجا د--سرمو تکون دادم که گفت بازم

 ....یاومده بود مطبم. آها راست--

 اونجا؟  یواسه چ-- تو حرفم و با ترس گفت دیپر

 سوال. اون باردار بود؟ هینگران نباش. حالش خوبه. رحمش عفونت کرده. فقط -- گفتم عیسر

 ماهه باردار بود. 4تصادف کرد  یآره وقت--گفت  یخش دار یبست و بلند شد و با صدا چشماشو
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  شهیم--زنده است. اومد و خم شد روم و گفت  شهیاصال باورم نم --فرو برد تو موهاش و گفت  دستشو
 ؟ یآدرسشو بد

 اونم هست.  انیک هیمطمئنم پس فردا تو عروس یآدرسشو ندارم ول --

 ه؟ ینامزدش ک--گفت  تیدفعه با عصبان  هی  یخوشحال شد ول  اون

 . خبریاز خداب  هیبرادر --

 ن؟ یرامت-- باال رفته گفت  یبا ابروها  سپهر

 . قایدق--

 ؟ یچ نیرامت-- سعادت

 بابک -- که سپهر گفت میسپهر به هم نگاه کرد منو

 کثافت. --محکم دندوناشو به هم فشار داد و گفت سعادت

 

 31 پارت

 

 ش؟ ی شناسیم --که سپهر گفت میمتعجب نگاش کرد هردومون

با من بکنه؟    روی باز  نیچشمش دنبال افسانه بود. اون کثافت چطور تونست ا شهیاون هم --سعادت
 ره؟ ی چطور تونست زن منو ازم بگ

 ؟یری کجا م--ا. خواست بره که سپهر جلوشو گرفت و من گفتمشده ه  ریجو گ نمیا

 که زن منو نامزد خودش کرده؟ یچ  یعنیدهنشو صاف کنم.  رم یم --سعادت

 .یشکستشون بد یبتون  یآسون  نیکه به هم  ستنین ییآروم باش عماد. اونا کسا--سپهر 
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ابک ها در افتاده. آرامش که با ب هیاز کسا یکی نمینگاش کن. ا--به من اشاره کرد و ادامه داد بعد
 سال هنوز دست از سرش برنداشتن. 6. بعد شهیم  دینداره. هر لحظه تهد

 کنم؟   کاری پس من چ--و گفت دیتو موهاش کش یدست  سپهر

 ندفعهیشده. مطمئن باش ا دایآتو بودم،حاال هم که پ هی . من دنبال میحساب شده عمل کن  دیما با--
 .شمینم الیخی من مرد نره زندان و نپوسه من ب یکه به خاطرش آنا ی. تا اون کثافتکنمی من ولش نم 

 کنه،ی . اون کمکمون مسهی برادر منم پل-- سعادت

 بابک.  نیشاه شمیمنم که برنده م نیسال ا 6شدم. بعد  ره ی خ  رونیپنجره به ب  از

 

                                           ✒✒✒✒ 

 

 ؟ یهنوز باهاش حرف نزد--و گفت  واریکنار د  دیگرفت و کش دستمو

 بهش....  دهی. مثل چسب چسبذارهیم  نینه بابا. مگه رامت--

 غلط کرده.--داد زد هوی

 کار همه امون تمومه؟  نتتیاگه بب  یدون یچته. م یاو--دهنشو گرفت و گفت سپهر

 ...گهیم یچ  نیآخه بب--مثل بچه ها گفت عماد

داره از خودش   یهمش سع دهیبهش رو نم نینگران نباش. افسانه ام همچ--آروم کردن جو گفتم یبرا
 دورش کنه.

 قبول کنه.   نویرامت  ذارهیبود. معلومه که احساس افسانه نم  تی واقع نیع نیا البته

 ...گهیزن منه د  نیا--زد و گفت یلبخند عماد

 . یکنیم کار ی چ نمیبرو بب --ه سپهر گفت تو دهنم تا خنده امو قورت داده باشم ک دمیکش لبمو
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 ؟یکارتو درست انجام داد یتو مطمئن--عماد گفتم به

 آره بابا. چراغا حله.--عماد

 .گمی شربتو م گمیاونو نم --

 فقط خداکنه آخر مراسم بخوره.... فهی آره آره. اونم رد--عماد

. اصال من از همون اولم زگردینه م  مهیعروس رسرمی خ-- اومد سمت ما و گفت یعصب   انیاون طرف ک از
 ...دیاری درم یگنگستر باز دیدار یمراسم تو خونه سپهر و ترنم موافق نبودم. نگاه چطور هیبا برگزار

 

 32 پارت

 

 شده؟  دایزنم پ  یستیواقعا خوشحال ن -- عماد

 .شمیخوشحالتر م دیشرکت کن می تو عروس  نییایخوشحال منتها ب  یل یخ-- انیک

 .نداختمیتخته م لنگیناسه وگرنه االن برات اون وسط شمنو بش ترسمیمن م --عماد

 زنش.  شیدایپ نیگرفته از ا یخوب انرژ معلومه

. به دهیاصال اون موقع ند  دمی. که شا دهیبار د هیاون تو عمرش تورو  زمیباباجان،برادر من،عز-- انیک
 شناستت؟ ینظرت م

 شناسه؟ینم--عماد

کارو کرده بود نه  نینظرتم گرفته بود توسط افرادش ا ر ی اگه ز ی. اون حتشناسهیمعلومه که نم --انیک
 . ییای نم ادشیتا االن  جهیخودش. در نت

 ام؟ یب  یعن ی--عماد
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شک  دنی گذشته اشونو از دست م یمدل نیمثل افسانه که ا ییکسا یآره. تازه به نظر من برا--انیک
 زبون تو اون شوکو بهش وارد کنه.بزنه از   خوادیکه ترنم م ییحرفا دنیتو و شن دنید دیالزمه. شا

 موافقم.--نگاهمون کرد که گفتم عماد

 مخالفم. --که گفت میسپهر نگاه کرد به

 چراااا؟--میسه با هم گفت هر

هر موقع به خونه   میگذشته ارو براش زنده کن  ادی میکه بزن  ستین  یخوب تی االن اصال موقع--سپهر 
 . هیبنه اونوقت نقشه منتف هیبفهمه و به بق یک یممکنه   نجایبعد دست به کار شو ا یاشون نفوذ کرد

 موافقم.--تکون دادم و گفتم سرمو

 .یموافق زیتوام که با همه چ--و گفت  دیخند عماد

 موافقم.  نمیبا ا--

 ؟ یتو نر شهینم --سپهر 

 شه؟یم. نگهیراست م --به عماو کردم و گفتم رو

 .شهینه نم--عماد

 دماغش؟  ریحاال برم ز  گرخمیم  نمیبیم  ممیلومتریبابا من اونو از ک--کردم و گفتم اخم

و به دست آوردن دوباره افسانه  اشیآوردن مدرک از کثافت کار ریو گ  دنیفهم یراه برا ن،تنهایا--عماد
 است.

دور   هینه؟ شامو االناس که بدن حداقل   ایوسط  میحاال بر-- گفت  انیبه سپهر نگاه کردم که ک ناراحت
 و دوست دارم. لیدلم خوش باشه فام دیبرقص

 وسط.  میبر--و گفتم دمیخند

مثل قبل   یتونیهنوزم م --سپهر از پشت سرم اومد یوسط سالن و تا اومدم برقصم که صدا میرفت
 ؟ یبرقص
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اون حرکات قبلو رو من   یتونیتو نم  یول تونمیمندم--باهام برقصه. لبخند زدم و گفتم خوادیم  دمیفهم
 . یکن ادهیپ

 .تونمیدادم،پس هنوزم م  ادی نره من به تو سالسارو  ادتی --نگاه به سرتاپام انداخت و گفت هی

 . میدید رهنیبار تورو تو پ هیلباساتم که کامال مناسبه. باالخره ما --و که گفت  دمیخند

 ممیلخت بود. جوراب شلوار  یل یزانو بود که خ یتا رو یقرمز مشک رهنیپ هیلباسم نگاه کردم.  به
 بود.  یمشک

 م؟ یبر--گرفت جلوم و گفت دستشو

 آهنگ... یول --به ارکستر کردم و گفتم اشاره

 اون حله.--سپهر 

 نه؟  ای میحاال بر--دستش اشاره کرد و گفت  به

 ...میبر --گذاشتم تو دستش و با لبخند گفتم دستمو
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. اطرافو نگاه کردم که عالمت داد شروع  یوسط آهنگ عوض شد و دورو برمون خال  میدیرس  نکهیهم
نکرده   ن یسال تمر 6که انگار نه انگار   میدیرقصیکن. اول من شروع کردم بعد اون. انقدر هماهنگ م

  باردو   یکی . شدمیتبحر داشت. هنوزم راحت مثل پر کاه رو دستاش جا به جا م  یلی. هنوزم خ میبود
دور    نداختمیدستمو م دیدر آخر آهنگ که با یجمعش کردم ول عیبدم که سر یسوت  بود کینزد

که سپهر زود   فتادمی پاشنه کفشم کج و کوله شد و داشتم به بغل م ستادمی گردنش و کنارش وام 
و   نیزم ن یدستشو انداخت دور کمرم و ب عیسر یلیبعد خ فتمی پام تا با پشت ب ری و پاشو زد ز دیفهم
نفسام تند شده بود. خم شده بود روم که آهنگ تموم شد.   ادینگهم داشت. از ترس و تحرک ز هوا

انقدر روشن و شاد بود که ناخودآگاه لبخند زدم. اونم  شیسرمه ا یچشماش تو چشمام بود. چشما



 زاده  تی رع

70 
 

و   مدور کمر د یچی . هردو دستاشو پم یون اومددست به خودم یکه با صدا زدیلبخند زد. قلبم تند تند م
بابا. ناخوآگاه   یباال. تا اامدم باال چشمم افتاد تو چشم پرستو. اوووووف. ا دیمنو تو بغلش کش

 . یخودش باش هیبا تو ندارم. ارزون  یبه زنت بگو من سرو سر-- به شونه سپهر و گفتم  دمیمال مویشونیپ

  یریداشته باشم عجب گ ین دلم بخواد با سپهر سرو سرم دیشده بودم. اصال به اون چه شا  یعصب
شده.   سی واسم رئ دهیاز راه نرس  ه؟یبخوام بخورمش،حرف دی! آقاجان به تو چه؟ اصال من شامایافتاد

 دختره نکبت... 

 بد نگذره؟--حرف سپهر به خودم اومدم با

آدم دوروبرمون   یتفاوت که کل  نیبا ا مینگاه کردم. کامال بغلش بودم و هنوز وسط بود تمیموقع به
 بودن.

 . یافتخار بدون هی نوی ا دیه؟بایچ  یدونیخوب....اممممم....اصال م--

 ؟ یجنبه ندار یدون یم--و گفت دیخند

 جنبه ندارم؟  یگیم یکه دار  یشعور ندار یدون یم--

و پرستو    نیشاه  یدود داره از گوشا یاالن که تو بغل من یدونیم--نگاه به پشتم انداخت و گفت  هی
 شه؟ یبلند م

 نن؟ یبی خاک تو سرم. دارن مارو م--که گفت   دمیکش ینیه

 ؟ یانقدر تکون تکون نخور شهیم--تکون داد که گفتم سرشو

 .میرقصی م میمثال دار--سپهر 

 م؟ یبعد برقص  یمنو ول کن شهینم--

 ! هیحلق ؟تویشنوی آهنگو م یصدا-- سپهر 

 ؟ ی کنیم ینطوریوا ترنم!چرا ا-- تو پهلوش که گفت دمی. بعد با مشت کوبااااااااه

 شده ترنم؟   یچ--بغض نگاش کردم که متعجب گفت  با
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 سپهر. --که از شدت بغض کج و کوله شده بود جمع کردمو گفتم لبمو

 جانم. -- رو کمرم و گفت دیکش دستشو

  شامیوقت پ  یلیاش. نگاهم به گردنش بود. من خ  سرمو گذاشتم رو شونه می دیرقص یکه م همونطور
  ینکردم که بخوام خودمو سرزنش کنم. ول ی. پس کار بدخوردمیکه کتک م ییبغلش کردم. وقتا ادیز

 اون سپهره. یگیسپهره. راست م ،اونیاس. غلط کرد بهیخوب اون غر

 شده؟ یترنم؟ چ یچرا ناراحت --سپهر دوباره بلند شد یخودم تو جنگ و جدل بودم که صدا با

 سپهر؟ --بغضم پررنگتر شد و گفتم  دوباره

 جان سپهر؟ --گفت یمهربون  با

 . ترسمیسپهر من م-- گاز گرفتم و گفتم لبمو

 زم؟یچرا عز--تو بغلش و گفت دیکش  شتریب منو

اگه واقعا  ؟ی چ ارهیسرم ب ییاگه بال--گفتم یلرزون یکردم تو گردنش و با صدا م یقا امیمثل بچگ سرمو
 ؟ی کنه چ یکار هیباهام 

بعدم   یری گیخونه اش،ازش آتو م یریمدت م هی. شهینم  یچی نترس. ه--نوازش کرد و گفت  موهامو
 . ترس نداره. یگردیبرم

 نترس.  یچیتا من هستم از ه--دیچ یسپهر زمزمه وار تو گوشم پ یقطع شد. صدا آهنگ

 به گوشم زد...  ینا محسوس یبوسه  بعد
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که زد   یحرکت نی!با اایحس بوسه که رو گوشم زد خودمو جمع کردم که به خودش اومد و ولم کرد. ب  با
چرا انقدر متحول و مهربون   نی. حاال اشهینم گهینه د تونم؟یتو چشاش نگاه کنم؟نه،م تونمیمن م

 .می کن  شروع دیآهنگ آخره کم کم با نیا--شده؟ ازش جدا شدم و گفتم

 .رسهی به تو نم  یب یآس چینباش. تا من هستم ه یچ ینگران ه--رو گونه ام و گفت دیکش دستشو

 حواسش به مائه. شروع کن... --نگاش کردم که گفت ی قدردان با

 حرف دهنتو بفهم... --کردم و گفتم اخم

 گم؟ یمگه دروغ م--کرد و گفت زی ر چشماشو

 حرف حق تلخه نه؟ --وزخند زد و گفتاش و هولش دادم که پ نهیکف دست زدم تو س  با

 چشام.  یسپهر،گمشو از جلو--به هم فشار دادم و گفتم دندونامو

  هیمثل  ؟یمثل ک  یدونیم--نگاهم کردو گفت   زیکه اومده سمتمون. سپهر تحقر آم دمیگوشه چشم د از
 هینوبت منه؟ بذار ماهم  ینه؟ دوباره ک چرخهی . مانیروز ک هین،یروز شاه هیروز بغل من  هی. ییهرجا
 لذ....

زدم تو صورتش که دست خودمم سوخت. با   یو جور کنهی م یشدم که داره نقش باز نیا الی خیب
 نداشته باش. کثافت.  یکار ییهرجا نیبه بعد با ا نیاز ا--حرص گفتم

 وانیل هیبودن. با حرص  ختهی برام شربت ر  ییچهار تا فیرد هیمشروب که  زینقشه رفتم سمت م طبق
  ختمیر ویتلخه. چهارم   یلیرفتار کردم انگار خ  یجور یدلمو زد ول نشیری برداشتم و انداختم باال. مزه ش

مستا رفتار   نیا نیبود و اون ماده توش بودو دستم گرفتم. ع یمشروب واقع هی که  ویتو حلقم و پنجم 
چرا انقدر    کردی شک نم یچکیه جه ی نزدم در نت زایچ نیمن تو عمرم لب به ا دونستنی. همه مکردمیم

  ری. اگه زومدیاما ن رهیاز دستم بگ وانویل نیبره و شاه  شی پ اتمی طبق حدس کروم یمستم. دعا دعا م
دستم در اومد و  زا وانیاومدم برم باال که ل نیهم  یبرا کنهیشک م دونستمیم بودمی نظرش م

خدارو شکر گفتم و فرو رفتم تو نقشم. در حالب که به ستون  هی. نیرفت تو حلق شاه  اتشیمتحو
 . نیییییشاه یکرد کاری چ--لحنمو شل کردم و گفتم کمی فتمی داده بودم تا ن هیتک

 من مسته؟ ی. جوجویاوخ--زد و گفت  یدیلبخند پل نیشاه
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 از دستت راحت شم.  یل یتر ری ز یکه بر  یدهنت صاف. اله  یا

 نفرو ندارم.  هیدنریحالم خوبه خوبه. فقط چشم د گفتهههه من مستتتتتم؟ من یک--

 حتما من؟-- گفت گرفتیکه کمرمو م یکرد و درحال یمستانه ا ی خنده

نهههه. تو نه. سپرو  --اخم کردم و گفتم یکردم دستاشو پرت نکنم اونور و موفق هم شدم ول یسع  یلیخ
 .گمیم

 باشم.  ششیپ گهید خوامیکنه. نم  تی سپهر فقط بلده منو اذ--بغض ادامه دادم با

 . یشیم هوشی. االن بگهیمنو ببر د اااااااه

. خودم آرومت  یخودم  زیعز--گفت  کردیم تمیکه به سمت در هدا یکرد و در حال   کیبه خودش نزد منو
 ؟ ییای م ی. با مکنمیم

 تو ذهنم.  ی که سپهر نباشه؟ اون همه جا هست. حت ییجا هی یبریمنو م--گفتم مظلوم

و   نینکردم اونم منو گذاشت تو ماش یکار یکه خواستم پاره پوره اش کنم ول   دیرو گونه ام کش لبشو
 عشقم. میشیدرو م نجایاالن از ا--گفت

البته اون ماده  ده؟یمشروب نم  یدهنم بو فهمهی دلش. اسگل نم ری زده ز یقشنگ معلومه خوش نیا
 رهی بعد مغزشو. خداکنه وسط راه خوابش نگ ندازهی اول حساشو از کار م میبود ختهیکه تو مشروبه ر یا

 . سوزهیمن دلم واسه خودم م ستیاورانگوتان مهم ن نی. حاال امیریم یوگرنه م

سروته   یب ی شک نکنه. اونم از حرفا میجرت و پرت سر هم کنم تا به مست یطور نی هم کردمیم یسع
 ویمست گنی ن، مردم معشق م-- گفت میخودنه اش بود ک یکه نزد ی. در آخر موقع گرفتیام خندش م 

 ؟ یرابطه داشت  یتا حاال با کس نمیبگو بب یراست

 نههههه.-- دار گفتم کش

 ما داشت.  ی برا یسود هیسپهر  نیجوووونم. باالخره ا یا-- و ،فت دیخند دانهیپل

. نکنه  شدیم شتریتو خونه. ترسم هر لحظه ب  میرفت اطی شد و منم بغل کرد. از ح ادهیپ  نیماش از
 که منو گذاشت رو تخت...  زدمی ور م  ینطوری. همیوا یوا یخوابش نبره؟ وا
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 چقدر خوشحالم؟  یدون یجان. م یا --شد روم و گفت  خم

 بدبختم نکنه؟  یوا شه؟ینم  هوشیچرا ب  نیا ایخدا

 نیسال هر لحظه به ا شی. شنیفرصتم تا بزنمت زم  هیساله منتظر  شیش--در آورد و گفت زشویبل
 ؟ یمثل من دار یدشمن کهی در حال یچرا انقدر خوشبخت  کنمیفکر م 

 !!!ابوی  ؟یباش یک

  یآهنگ نی زجه هات قشنگتر یصدا  یش  داریتموم شد. فردا که ب--شد و گفت ده یبه سمتم کش شتریب
 .شنومیکه م شهیم

کن وگرنه من  هوشیب نویها ا رهیگیام م هیاالن گر ای. تو روحت خدایییییکه چندشم شد. ا دتمیبوس
 ....شمیبدبخت م

تکون    کمی افتاد روم.  هویکه  خوندم ی. داشتم اشهدمو منییپا دشیو کش پمی نشست رو ز دستش
تا   دونستمینشد. م افتی در  یجواب چیه  ی. صداش کردم وللیگور کهی . مرتچ یدر ه چیخودم اما ه

بود فرو کردم تو پهلوش و   زیت می ادی پاشنه کفشمو که اتفاقا ز نیواسه هم شهی نم  داریب  شمیصبح بزن
 کی گه؟یزجه من آهنگه د یداد که حال کردم. گوسفند پس صدا ییصدا کی. نی رو زم نداختمشا

 دنمید یبودن. وقت نیی. صبر کن. رفتم پشت پنجره و بازش کردم. سپهر و عماد پاارمی ازت در ب یپدر
 شونواومدن باال. دست نییبا اون کت و شلوار از اون پا مونیدو مثل مباال. هر  دییای عالمت دادم ب

 کنه؟یم کاری چ نجایا نیا--و گفت  دیعماد خند نیرو زم   نی شاه دنیتو. با د انیگرفتم و کمک کردم ب 

 ؟یدی افسانه ارو د یکرد کاری ...چ نییافتاد روم هولش دادم رفت اون پا--

 اصال منو نشناخت.  یآره. ول --عماد
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رو تخت. البته با عرض   دیبنداز دی لخت کن نوی. ادیبکن یکار هی. شما ادیم ادشی. کم کم ستیمهم ن--
 معذرت. 

گرفتن انداختن رو تخت. رومو برگردوندم تا لختش   نو یو با سپهر دو طرف شاه دیدوباره خند عماد
 کنن.

 تمومه.--گفت سپهر

 ره؟ یگیشه امون مکه نق  یمطمئن--برگشتم و گفتم منم

 مطمئن باش. --تکون داد و گفت سرشو

 .زهی اممممم. چ--

 ه؟ یچ--و سپهر  عماد

 ترنم؟   ییخوایم یچ --. دوباره ام اممو شروع کردم که سپهر گفتگهید ریخنگ بگ خب

 خون. --خجالت گفتم با

 ؟یخون واسه چ--گفت عماد

 . امیمنم م  نییتو برو پا--بود گفت دهیسپهر که فهم یول

  بشیو نگاش کردم که از تو ج ستادمیگوشه وا هیمنم   نییگفت و رفت پا یباشه ا جیو و جیگ عماد
گفتم که اومد جلو و   یرو مالفه. خجالت زده ممنون ختشیرو دستش و ر دی چاقو در آورد و کش هی

 . دیببخش--گفت

 برد تو گردنم.  سرشو

- به لبم انداخت و گفت یآورد باال و نگاه کبود کرد و بعد سرشو شگونیدندون و ن لهیجارو به وس  چند
 . ریبا خودت. محکم گازش بگ گهید نیا-

 باشه --و با خجالت گفتم  نییسرمو انداختم پا 
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من از دور   یینجایکه ا یباشه تمام لحظات  ادتی یول می نیهمو بب  یک ستیمعلوم ن--بغلم کرد و گفت  
تو باشه   یبرا دمیکه احتمال م  یچون تو اون دوتا اتاق  ینظر من  ریز شهیمواظبم. مطمئن باش هم

 شهینمخوب  یکار نبود ول  نیبه ا ینباش ترنم. دلم راض  یچیو شنود کار گذاشتم. نگران ه نی دورب
 نه؟  هیکی کرد. حرف تو   شیکار

راحت تر شده بود. سرمو گرفت    المی خ کمی نظرشم  ریز دونستمیبا بغض تکون دادم. االن که م سرمو
که اومده  یپر از آرامش. بعد به همون سرعت یزد. بوسه ا میشون یبه پ یدستاش و بوسه طوالن نیب

 بود رفت...
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بودم. زنشم   دهیباشه نخواب 11تا االن که  شبیخرس. از د کهی شه. مرت  داریبسته منتظر بودم ب چشم
چرا  شهیبراش سوال م دونستمیمونده. حس کردم رو تخت قلت زد. م یکدوم گور ستیمعلوم ن
  هوشیکه مثال ب  دمیخواب  یجور نی و خودمم رو زم نیمانتومو انداختم رو زم نی هم  یبرا ستمیلخت ن 

  ومدین ییچند لحظه صدا هی. شهی داره بند م یهنیفنر تخت اومد  ی. به صداها گوش کردم. صدادمش
 اد؟ ینم  ادمیا بابا. چر یا--بعد گفت  یول

  زشینفرت انگ ی. با صدادمیپوزخندشو شن یبعد صدا  یصدا بود ول   یچند لحظه ب هی یطور نیخم
 کوچولو؟  ینیچرا رو زم --گفت

 اون....اهلل اکبر.  کوچولو

دوست داشتم وا دادنتو  یییییلی....خادینم  ادمیخوردم و   ادیز شبیکه د فیح-- دیچ یصداش پ   دوباره
 . ارمیب  ادیب

 !نی تو دهنش. کثافتو بب بزنم

بعد تکونم   دم،ینفساش فهم یاز صدا نوی. کنارم نشست. اومدیقدماش م یشد و اومد جلوم. صدا بلد
چشمامو باز کنم. آروم   دیمحکم تکومم داد حس کردم با یلیدوبار تکونم داد و آخر که خ  یکیداد. 
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و  داوم ادمی ییهویبعدش  ی بود ول  یخبر یدوباز پلک زدم. اول مثال ب یک یچشمامو باز کردم و 
بود که   یهام انقدر واقع  هیخودمو از دستش خالص کنم. گر خواستمی و م کردمی م هیشدم. گر یوحش

  دونمیبود که زنش نم  ایباز یکول نی هم  نیآوردم. ب مانیتو خودم ا  یگریبه خودم و وجود استعداد باز
  یک ی زدی م نبه م  یکی خونه اونم شروع کرد جفتک پروندن.  تی وعض دنیاز کجا اومد تو اتاق و با د

که تو  میبود. لگد نیسنگ یادیمن. دستش ز نی و نفر هی و شروع کرد گر دیکش  غ یج  هی. آخرم نیشاه
ود، پهلوم  ب  یواقع  یکی  نی. اکردمی . خم شده بودم تو خودم و ناله مکردیدرد م ی ل یپهلوم خورده بود خ

  غی و ج  دمیکشاومد جلو و خواست بهم دست بزنه که خودمو عقب  نی. شاهکردیبه شدت درد م 
 به من دست نزن آشغال.   --دمیکش

 ندارم.  تی باشه. باشه کار--که دستاشو باال نگهداشت و گفت  یتر و در حال کینزد اومد

 داشته باشم؟  دیباهات با کاری. چدمی من که به مرادم رس--زد و گفت   شخندین بعد

به   تیشاه   ؟یدیکه به مرادت رس--کرد و من با داد گفتم دنیکش ری شدم که پهلوم شروع به ت بلند
 .کنمی م ،نابودتیآبرو کن ی منو ب  ییبخوا  ،یکن یشونه خال  یکه کرد یغلط نیاگه از ا یعل یوال

 کدوم مدرک؟ با --همون پوزخند گفت  با

 . کنهیم  دییتا ویهمه چ یقانون یپزشک--دمیصورتش داد کش تو

 ...یکن ی تو غلط م--نیشاه

در و ظعف  رهیبزنم که هولم داد تا اومدم خودمو کنترل کنم محکم خوردم تا دستگ  یحرف خواستم
 ترنم؟  یشد  یچ--کردم. دستمو گرفتم به پهلوم و خم شدم که نگران گفت 

 . دمینفهم ی چ یه گهیگفتم و بعد د ی. آخ بندییییی. با ناله تو خودم جمع شدم. واومدیگنگ م صداها
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 دادینشون مزن بود. چشمامو با درد باز کردم. اطرافم که  هی هیگر یصدا ه؟یصدا ها چ نی. اااااااااااه
 .  مییتو درمونگاه روستا

 شد... یجد   یشوخ یآخرش شوخ کهیت  ؟البتهییاومدم خدا یلم یقبل افتادم. اوخ اوخ. عجب ف ادی

داده بود  هیرنگ و رو رفته سپهر نشسته بود و سرشو تک  ی کی پالست هیاطرافم نگاه کردم. روسه صندل به
 ترنم؟  یخوب --و گفت دیمن از خواب پر یتکون خوردم که از درد آخم در اومد. با صدا کمی. واریبه د

 بود؟  شدهیچ--تکون دادم و گفتم سرمو

 . شدمیوگرنه خاک بر سر م  ینکرد یداخل یزی. خدارو شکر خونردهی د بیپهلوت آس--سپهر 

 کجاست؟   نیشاه--دمیپرس آروم

 .میشروع کن ری دستامو بگ یاوک--نشون داد که گفتم رونوی با چشم ب  سپهر

 م؟ یکن  کاریچ --تعجب گفت با

 و بگو آروم باش.  رینباشه. فقط دستامو بگ تی تو کار--

اومد تو. با   نیدر باز شد و شاه هویکه  کردی زدن. با بهت نگاهم م  غیگرقت که شروع کردم ج دستامو
و   ریاومد کنترلم کنه که تو اون گ نم یاشت. شاهدر مهار من د یاومدنش سپهرم به خودش اومد و سع

-- سرم منو خوابوند رو تخت و گفت یاز من خورد که دلم خنک شد. دستامو گرفت باال یلیس هیدار 
 افتاده تموم شده رفته. یاتفاق هیبسه بسه. بابا 

 تموم شده؟ یتموم شده رفته؟ چ--گفتم هیگر با

 دلم خوش باشه.   یستیچه مرگته؟دخترم که ن ،پسیبار ازدواج کرد هیتو که --نیشاه

 کثافت.  میدیخوابیجدا م انیمنو ک ؟یدیکه اون خونو رو مالفه ند ی کور بود--گفتم غیج  با

تو  یاسم چیکثافت. من اللن ه ینابودم کرد--و گفتم هیگر ری نگاهم کرد که دوباره زدم ز جیگ
 .یر دختر بودنم از شناسنامه ام پاک شده. کثاف، بدبختم کردبه خاط  انی. اسم کستیشناسنامه ام ن 

 بسه برو. ؟یخوشحال شد ؟یدید مویگمشو برو. بدبخت--نگاهم کرد که گفتم گهید کمی



 زاده  تی رع

79 
 

 . کنمی من.....من باهات ازدواج م--نیشاه

 اون برق نگاهشو نفهمم. هیمن ترنم نباشم اگه معن یبود ول   لیم یظاهر ب  در

 ذلت بدم.  نیکسو کار نشدم که بخوام تن به ا یمن هنوز ب--گفتم هیگر با

  نیدورب  لمیف  دمیم ای یشیزن من م  ایه؟یالک یفکر کرد--تمام گفت  هیزد و با بدجنس  یپوزخند نیشاه
رو    شیون آتاتاقمو تو روستا پخش کنن تا پدر مادرت از دستت دق کنن و زن داداشات با اون زبونتش

 شعله ور تر کنن. 

 . بندهی م یخال -- ترس به سپهر نگاه کردم که با نگاهش گفت  با

 .یبکن  یتون ینم  یغلط چیتو ه --حالت ترسمو حفظ کردم و گفتم همون

 .ین یب یبدون بد م   ی. ولیامتحان کن  یتونیم --زد و گفت  یثیخب   لبخند

 گه؟ یم اینگاه کن داره چ ؟یچرا ساکت-- تو چشام جمع شد و رو به سپهر گفتم اشک

که بعد  یواسه من مشروب نخور  یاونطور یخواستیبه من چه؟ م-- گفت یتفاوت  یبا حالت ب   سپهر
 ؟ یکن ی م یچه غلط  ینفهم

 ؟ یچ یعنی--گفتم هیاخم و گر با

 حقته!  یعن ی--سپهر 

 . رونی گمشو از اتاق من ب--دمیکش  غیج

 و اربده.  غیج  نهمهی شوتمون کرده بودن مارو با ا  رونی نبود وگرنه ب مارستانیخدا ب  شکر

 جلو اومد.   نیرفتن سپهر شاه  با
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زن من  ای. یفکر کن  یتا شب وقت دار--سرم و گفت  یداد به کناره ها هیشد روم،دستاشو تک خم
 . انتخاب با توئه. شهیهمه جا پخش م لمتیف ای،یشیم

ام فقط جمع شدم تو خودم و اونم رفت   دهیو منه مثال ترس  دیدستشو از رو گونه ام تا گردنم کش بعد
 .رونیب

 

                                                ✒✒✒✒ 

 

 یو چشمامو بستم. مثال خوابم. در باز شد و صدا دمیکش یق یاشاره داد که اومد. نفس عم سپهر
 سپهر.... یبر یتون یم--نحس قدماش اومد. کنار تختم توقف کرد و گفت 

 که به خواست تو برم. ستمین  نجایمن به خواست تو ا--سپهر 

 ه؟یزاده ات چ  تی واسه رع ت ی نگران لیدل--نیشاه

 ی. نخواستم روزازهی من عز یبرا انمی داره. ک انیک  یبرا ینداره ول   یمن ارزش یزاده برا  تی رع هی--سپهر 
 باشه. شی همسر قبل انی پا یب یگورا  روی دنبال گ مارستانیتو ب شی اول عروس

 .ششهیاش پ ندهیسپهرخان. همسر آ رهینم  یازت انتظار گهید--نیشاه

 گاو. صد رحمت به گاو.  کهی . مرتی. من بشم زن تو؟ کورخونداوق

 .شهیناراحت م انی . کتونمینم --سپهر 

 بفهمه.  انی ک ستیقرار ن--نیشاه

 .هیدغل یچه دورو دونمیمنه و من م یایدوست بچگ نیش؟ایشناسیم یفکر کرد--سپهر 

 نمی. تو اکنهی واسه ابروش منو قبول م دونمیخوب م نویندونم ا میچی ه--پوزخند زد و گفت  نیشاه
 ؟ یشک دار

 خداحافظ. -- گفت نیکرد که شاه کاریسپهر چ دونمینم
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 یو نگشتا نیی . با رفتنش تخت رفت پارونی پاش اومد که رفت ب یکرد و صدا ی خداحافظ سپهرم
شم. چشمامو باز   داریب دیکم کم با دمی. دیگاو تو روحت کثافت لعنت یموهامو نوازش کرد. ا نیشاه

-- دستش و گفتم اومد باال محکم زدم رو ندوزمیبعد که مثال و  یکردم و اول گنگ نگاهش کردم ول
 .رونیاز اتاق من ب  مشوگ

 ؟ یعمر منو تحمل کن هی دیرفته با ادتیچرا؟--شد و گفت خم

 ؟ی منو زجر بد ییخوایشو. چرا همش م المیخی ولم کن. تروخدا ب --و گفتم نیی اشکم اومد پا 

 . ییآبرو یب  ایازدواج با من   ه؟یانتخاب چ--نیشاه

 ؟ یکن کاری چ ییخوای توف تو روت. زنتو م--

 . تو فقط قبول کن. گهید زاستی چ نیطالق واسه هم--نیشاه

 . خوامی نم--

 زنگ بزنم پخشش کنن؟ --نیشاه

  یبند  یخال  دونمیکه م یک یدر آورد و زنگ زد به  لشی. مبابرهیکه نداره هم سود م یزی کثافتو! از چ نگا
 بود

 . کنمیباشه باشه. زنگ نزن. باهات ازدواج م--گفتم هیگر با

 پا....  زیدلبر گر ارمیکه به چنگت م دوتستمیم --زد و گفت یروزیپ  لبخند

بفهمه پرستو با سپهر نامزو کرده   یرفته بود. وقت ادمیاوه اوه. اونو --افتادم انا یک ادی حرفش  نیا با
است   قهیسل  نمیرو. ا تویرو بزنه هم اون مرکتک مفصل هم سپه  هی دم یبهش حق م کنه؟البتهی م کاریچ

 !!الیل  چارهیسپهر داره؟ آخه پرستو؟ ب

 ؟یندار گهی. درد که دبرمتیمن برم به دکتر بگم م--فرستاد باال و گفت  موهامو

 نه حالم خوبه. --گفتم یول  کردی زده که هنوزم پهلوم گز گز م ینبود زنش چطور معلوم

 . یبرنگرد  یلیتر ریز ی بر یکه اله ی. ارونیشد و از اتاق رفت ب بلند
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بعد قطع شد.  یاومد ول  خوردیکه به در م یلگدا یبهش. اول صدا  دمیقفل کردم و خودم چسب درو
  ستین یک یمنو خورده بود.  کی . نزدهیو رفتم کنار پنجره. زنش چقدر وحش  رونینفسمو فرستادم ب 

 : ومدیحرف زدنشون م یصدا ه؟یمن چ ری شوهرت ورداشته منو....استغفراهلل...تقص یبگه زن حساب 

 سارا،ساکت شو.--نیشاه

  یگیمن و بعد م یجا  یآورد ویدختر پاپت  هیتو   ؟یساکت شم که هر طور دلت خواست رفتار کن--سارا
 ؟ یداره که هشت ساله تو کفش یزاده چ تی اون رع دم؟یطالقت م

 .میخوردیما از همون اولم به درد هم نم--نیشاه

 افتاده کثافت؟ االن که.... ادتیاالن --گفت غی با ج سارا

من  دنیهمون افسانه خودمون اومد تو و با د ایکه تو اتاق بود حواسم پرت شد. تارا  یباز شدن در با
 د؟یکنیم  کاری چ نجایشما ا  دم،یترس یوا--و بعد گفت  دیکش ینیاول ه

  نمیا دیافتاد با ادمیروم بود.  یکه جلو یاتاق نیتو اول دمی واال من از ترس پر ن؟ی اتاق ا اومدم تو پس
. دستشو ،رفتم و نشوندمش رو  رهی درگ نمی. شاهستیکه ن نیبهتر از االن؟ رامت ی کنم. چه فرصت هیتوج

 نتم؟ینب  نیکه زن شاه رونیب  یاز خونه بکش یجور هیمنو   یتونیم --تخت و گفتم

 پله داره.  یآره. تراس اتاق من به باغ پشت--تکون داد و گفت سرشو

 .میپس بپوش بر--عجله گفتم با

 باشه. -شد و گفت بلند

 نوشتم  نی شاه یتا رفت لباساشو عوض کنه منم رو کاغدذ برا اون
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پست   شرف یچه ب دونمیچون م زنهیدور و برام. فکر فرارم به سرم نم  نی. همرونی ب میری "منو تارا م
 کن زنت ازم دور بمونه......ترنم" یکار هیاما تا قبل از برگشتنم  گردمی. برمیهست یفطرت 

 

در آوردم و بهش نگاه کردم. چون  لمویتو روستا. مبا می و از اونجا در اومد یباغ پشت میافسانه رفت  با
تا قبل از   یل کنار رودمون. و اری. به سپهر اس دادم"عمادو ور دار بدادیخوب آنتن م میبود  الهایاطراف و

 جلو"  ادیمن تموم نشده ن یحرفا نکهیا

و بردمش سمت   دمیافسانه ارو کش ده،دستیسپهر د نکهیسند شدنش و مطمئن شدن از ا با
 توش خاطره داشتم.  ی که کل یرودمون. رود

 ؟ یکن یم  کاریچ  نجایا یبگ شهی م--و گفت  نمیکه افسانه صبر نکرد بش یدیرس قهیدق 15حدودا  بعد

که منو فقط به عنوان دکتر   دونمیم --و گفتم نهیرو تخته سنگ و به اونم اشاره کردم که بش نشستم
منو االن وصل   انیداشتم که اون جر یا گهید انیدکتر بشم جر نکهیمن قبل از ا یول  یشناس یزنان م

 کرده به تو.  

 ؟ یان یچه جر--دیپرس یکنجکاو با

 ؟ یحوصله دار--

زاده بودم. اونوقتا دها  تی رع هیسالم بود من  18 یوقت  شیسال پ  8--تکون دا که شروع کردم سرشو
که خونه   یسپهر و ده  یمال عمو  نیی نفر که سپهر باشه نبود ده باال مال پدر سپهر،ده پا هیفقط مال 

 ها بود... ک نقطه اتصال دها بود،ده باب  ییجورا هیدوتا ده و  نیا یکه رو به رو یتوشه،ده نیشاه
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ساال ازشون   نیتمام ا--و به عنوان آخر سخن گفتم دمی کش یقی و گفتم و گفتم تا آخر نفس عم گفتم
 سوءاستفاده کردن.   تی خبری کردن. از ب ریاالن تو چنگشونم. اونا تورم اس یفرار کردم ول 
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 . دیگ یدروغ م دی شما دار  کنمیامکان نداره. من باور نم --نگاهم کرد و گفت  یناباور با

 ؟یباهاش آشنا نشد  مارستانیتو ب  ؟یدکتر نبود  ؟یشناسین. عماد سعادتو نمفکر ک  کمی--

 بس کن. --گرفت به سرش و گفت دستشو

..... بچت  ی.....تصادف کردیحامله بود--به هدفم ادامه دادم  دنیرس یبود درد داره. اما برا معلوم
 . ادیب  ادتی دیسقط شد... با

شد که کنار رفتم و اشاره کردم که بره   کینزد اطیو احت ی از دماغش راه افتاده بود. عماد با نگران  خون
انگار به برق وصلش کرده   دنشیگرفت. افسانه با د فتهی بود ب کیسمتم و اونو که نزد دییجلوش. دو 

 تو بغل عماد افتاد. هوشیشل شد و ب  هویباشن. خشک شد. و بعد 

 

                                            ✒✒✒✒ 

 

از خونه  ویاون روان  نکهیمن تا قبل از ا--بود گفتم می که کال جزو باز ییشدم تو خودم با اشکا جمع
 .رونی ب امینم ینکن رونیب

 نداره.  یاون با تو کار--گرفت و گفت بازومو

پاره ام  کهی ت ارهیب  رمیگ نیکامال مشخصه. ا--به خون نشسته زنش نگاه کردم و گفتم یچشما به
 . کنهیم

 ؟ یبش یکنم تو راض  کاریبابا،من چ  یا--و گفت دیکش ی نفس کالفه ا نیشاه

 رون؟ ی ب یمنو از خونه بنداز ییخوایحاال م  ینکبت،شوهرمو ازم گرفت-- گفت غی باج سارا

که داد زد پس معلومه  نمی. اترسمیسکوتش م ،ازیکس  دادیاز داد و ب شتری شدم. اصوال من ب  ریش
خودت.   هی ارزون  ،شوهرتمینکبت خودت--بلند تر از خودش گفتم ی. بلند شدم و با صداستین  یمشکل

که حاال   یبود  یکدوم قبرستون  کردی من،بهم تعرض م  هیکه شوهرت داشت تو عالم مست یاون وقت
 . رونی ب دیگمش ؟یدار تیمالک  یادعا
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نه   کنمینه باهات ازدواج م ینکن رونشی ب ویاتو طالق ند تهیزن عفر نیتا ا--ادامه دادم نیرو به اه بعد
 . از من گفتن. رون یب  امیاتاق م نیاز ا

 سارا رو گرفت رفت درم پشت سرش بست.   یو بازو  شیشونیبه پ دیمحکم کوب  نیشاه

خورد که خودمو جمع و  . چندتا تقه به در ارهیخنده. پسره نکبت واسه من عاقد م  ریرفتنش زدم ز با
 تو.  ایب --جور کردم و دوباره برگشتم به حالت قبلم و گفتم

بود. سارا داره جلز و   یکارت عااااااال--خنده و گفت ریاونم پق زد ز دنمیباز شد و افسانه اومد. با د در
 . کنهی ولز م

 شعور.  یعقدم کنه. فرصت طلب ب تونه یپسره گاو فکر کرده م--زدم و گفتم  لبخند

 یدار  ستین  نی! رامتای گذرونیخب شما چه خبر؟ خوب خوش م --که گفتم دیدوباره خند سانهاف
 . یتازون یم

کجا   یرفته مشهد. البته ارواح عمه اش. کار یسفر کار ه یاون واسه --تکون داد و با شوق گفت سرشو
 .کشمی عذاب نم گهیو من د ستی خوبه. اون ن یل یبود؟ اما خوب واسه من خ

 اومد.  ادتیعمادو  شی حاال واقعا از دو روز پ-- لبخند نگاهش کردمو گفتن با

گفتم  نی بار به رامت هی. ومدیبه ذهنم م  یمبهم یزایچ هیو  گرفتمیوقتا سردر م یقبلش بعض --افسانه
 بود؟  یداروئه چ یدونیم یاونم بردتم دکتر. دکتر دارو بهم داد ول 

جزوه اومد  هیحس کردم  دمیتا دارو رو د یول  یچطور  دونمی. نمکردیمتوقف م ایدرمانمو کند  داروئه
  یجلو چشام. من در مودد اون دارو اطالعات کافسو داشتم. از تون روز بهش شک کردم و به هر در

 .هیبه چ یچ ادی ب ادم یزدم تا 

 کردم؟  فی برات تعر یوقت  ؟یپس چرا اونروز باور نکرد--

بعدش   ی. ول دیگیبودم که فکر کردم واسه منافع خودتون بهم دروغ م دهیواال انقدر دروغ شن--افسانه
 خواب از جلو چشمم گذشت.  نی ع میشدم تمام زندگ هوشیکه ب

 س؟ یکه بخواد آتو بشه واسه پل کننی م کاریچ  نایافسانه،به نظرت ا--
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 شه؟یمن جرم محسوب م تیبردن هو   نیب  نیا یکنی تو االن فکر نم --افسانه

که همه اشونو نابود کنه.   خوامیم ی زیچ هیمن  برهیم نیاز ب  نوی اون فقط رامت یاونم جرمه ول  دونمیم--
 بکشونه. یست یکه بتونه خاندان سعادتو به ن یزیچ

 . کننی نم یاونا واقعا کار دیوجود داره؟ شا یزی چ نیهمچن  هی یدونیتو از کجا م --افسانه

 . مطمئنم.لنگهیبدجنسا م  نیکار ا یجا  هیمن مطمئنم که --
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منو   ذارمیحاال خوبه گفتم تا طالقش نده نم  ؟یزنیداد م ،چرا یهو--از گوشم فاصله دادم و گفتم لویمبا
 ببره.   ییجا

 . شمیپ ییای و م یکن ی تمومش م  ویباز نیتر ا عیترنم سر--با حرص گفت  سپهر

  کاریبرس به من چ تی داره؟ تو برو با زنت به زندگ یبه تو چه ربط--گفتم یرشتی از اون با حرص ب بدتر
 ؟یدار

 من زن ندارم. --سپهر 

 داره؟ یپرستو اونجا چه نقش--

 به هم خورد... ینامزد--سپهر 

 ؟ یییییییییچ--چرا به وجود اومد گفتم دونمیکه نم یتعجب و شاد با

 تو اتاقت.  زنیری. االن مسسسسیه--سپهر 

 ؟ یگفت یچ --لرزون گفتم یدستو پا یآروم ول یصدا با

 بهم زدم.  ویپرستو االن بازداشتگاه ست منم نامزد--سپهر 
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 بازداشتگاه چرا؟ --

 رو کتک زده بود. الیل --سپهر 

 چطوره؟  الیل  ؟یغلط کرد. به چه حق--گفتم یو نگران   تی عصبان با

  ایدن یبه باباش داشت  یدار الیکه به ل یو عالقه اعشق  نیدرصد از ا 10اگه  یخوبه ول الیل --سپهر 
 گلستون بود.

 به خاطر همون. زمیبرو بابا. نه که من واسه تو عز--

 ؟ یزیمعلومه که عز-- آروم زمزمه کرد  یلیخ

نکن. توام جنبه داشته باش. تو   یترو خدا با قلب من باز گه؟یم یچ نیا یقلبم رفت باال وا  ضربان
 . بفهم.یستیعاشق ن گهید

 . دمی؟نشن یچ--

 . ستیواسه بچه ها مناسب ن   18فوش + --سپهر 

 ؟یندار یباشه من برم کار--خنده امو خوردم و گفتم ن؟یرو بب  دروغگو

 .خوامی مواظب خودت باش. من تورو سالم م--سپهر 

زبون براش در آوردم   هی نی کردم و رو به دورب ی. خداحافظیعوض یا خوادم؟ی اگه ناقص شم نم حاال
 چشمامم کج کردم.  

  یزیشکستن چ یاز کارام خنده ام گرفته بود. اومدم پتو رو بکشم رو خودم بخوابم که صدا خودم
 از تو خونه. هوامو داشته باش.  ادیدادم که:صدا م امی اومد. با تعجب بلند شدم واول به شماره سپهر پ

 شروع شد.  یخدا گنگستر باز ی. وادمیشن میزمزمه ا هی. ومدیم  نییت در. صداها از پارفتم سم 
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 . شدیاومدم و رفتم سمت پله ها. صداها واضح تر م رونی از اتاق ب اطی احت با

آروم بدون   یلیخ  واری. از کنار دکردی م ییپچ پچا هیبود. داشت تو آشپزخونه   نیشاه یصدا گمونم
و به حرفاش گوش   ستادمینکنم. کنار در وا جادیا هی. حواسمم بود که شانییصدا اومدم پا 

  سایاتا. آخه االن وقت گفتنه؟......به من چه پل نهی رو س زارمی همونجا سرتو م امی به خدا م نیکردم:رامت
  دیه بارارو تا فردا آماده کنکم بشه کشتمت. به نفعت شهیش  لویک  10گرم از اون  هی  نیردتو زدن......رامت
 نمی بار به تو کار سپردم بب هیمن تو عمرم  نی.....رامتکار؟یچ  امی......آخه من بد یفتیو بعد شبونه راه ب 

 گمی.....مفتمی....باشه صبر کن االن راه منی.......رامتکنهیپارت م  کهی......بابا بفهمه ت ؟یگند بزن  یتونیم
تا   نیبدون توقف اونجام. رامت 12  تاینها ای 10تا  کهی. االن ساعت.....االن ساعت  فتمیکه االن راه م

جا به جاشون  یباشه. خوب تو عروسکا جاسازشون کن.......با ک یحواست به همه چ  امیمن ب
 ؟ یاریداره؟.......احمق انقدر بارو با خاور م اورکه خ ی...... غالم کدومه؟ همون؟یکن یم

 ندن.  ری راهمون وسط راه بهش گ یبگم بچه هاپالکشو بگو  شماره

 نی. پالکو که گفت پاور چسپردمیمنم به خاطر م  کردیتکرار م   نیشاه  گفتیم نیکه رامت همزمان
صدا رفتم تو اتاقم   یب  یتند ول ی. با قدما رونیپله ها که اون از آشپزخونه اومد ب یرفتن باال نیپاورچ 

صداش با   وسر  یمن بود صدا ه یکه اتاق بغل ییرو تخت مثال من خوابم. اتاقش از اونجا دمیو خواب
سمت اتاق من منم خودمو زدم به خواب. اومد  ادیکه داره م دیچ ی. بعد صداش تو راهرو پ ومدیزنش م

کاش  --گفت  ی. با لحن آهسته ادمیفهمیم  خوردیاز نفساش که کنار گوشم م نویکنارم و روم خم شد. ا
 کاراشو درست انجام بده. کاش....  تونستیم نیمترا

  ریغ یل یپا نشم خ دمیبعد که تکونم داد د ینشون ندادم ول یآروم صدام زد. اول عکس العمل بعد
 نترس منم. --چشمامو با ترس باز کردم که گفت  نیهم یبرا هیعیطب

 ؟ یگیم ی. چدیاز تو ترس  دیبا  اتفاقا

 هوم؟-- خواب آلود گفتم مثال
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اومده)سر   ش ی پ یمشکل  هیبارا  ی،برایمسافرت کار رمیدارم م --کنار گردنمو نوازش کرد و گفت یموها
  زویاومدم همه چ ی. وقتشهی م تی زی چ هیدور و بر سارا نباش. اعصابش خرابه دوباره  ادیجدت؟(ز
 . کنمی درست م

 باشه.--تمگف یبا خواب آلود ی. همون طوری بر نگرد گهیکه د یبر

 شد. عی ضا حی خم شه ببوستم که چشمامو بستم و غلت زدم. ه اومد

و   نییاز تخت پا  دمیپر دمیبسته شدن درو شن  یصدا نکهی . همرونی و بعد رفت از اتاق ب ستادیوا کمی
بعد  کمی. می بر دیو منتظر شدم وصل شه. احمق وصل شو با دمیکش یق یزنگ زدم به سپهر. نفس عم

.  رسپه-- مراقبمون باشه. آروم بهش گفتم میسپرد یمارو باش به ک ایدو رگه اش اومدم. د ب یصدا
 که؟ ادتهی. بدو خبر دارم. برو پاتوقمون. امیخبر کن. منم با افسانه م سشوی سعادتو اون دوست پل 

 شده؟  یآره آره. چ--سپهر 

 . ایتر ب  عی....سرگمیمبهت --
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  دهیافسانه هم همچنان خواب میکردم االن وسط جنگل داری افسانه ارو ب نیا یبا هزار بدبخت نکهیاز ا بعد
اون سه تا  کلی خش خش اومد بعدم ه یخودمو رو تخته سنگ جا به جا کردم که صدا کمی رو من. 

اون  د. سعادت اول،بعدمشومید یم کمیعادت کرده بود  یک ی. چون چشمام به تارداشدیپ یک ی تو تار
بلندتر به نظر   کمیاون سرگرده  یبودن. هر سه هم قد بودن ول ستادهیدوست سرگردش بعدم سپهر وا

  عیافتادن اومد. سر یحواس بلند شدم که صدا یکه اونم به خاطر مدل موهاش بود. ب دیرسیم
داده بود.  هیگرفتم و بلندش کردم. بدبخت به من تک شده بود جیافسانه ارو که گ یبرگشتم و بازو

-- و تعجب گفت  یجا ثابت موند بعد با خوشحال هینگاهش  ییهوی یهنوزم غرق خواب بود ول
 احسان؟ 

 چه راحت!!!--باال انداختم و گفتم ییاومد جلو بعد فرت افسانه ارو بغل کرد. با تعجب ابرو کمی سرگرده
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 افسانه است. هی ریبرادر ش احسان --گوشم گفت ریسپهر ز که

 .  کردی م هیانداختم باال و نگاهشون کردم. افسانه همچنان داشت تو بغلش گر ابروهامو

 

                                             ✒✒✒✒ 

 

 جان؟ -- گفت متعجب

 . امیمنم م--

 . ستین یبچه باز نیترنم ا--سپهر 

 . ستمیبه عرزت برسونم منم بچه ن  دیبا--

 ترنم....--سپهر 

 کن.  هیتوج شونویسرگرد ا--وسط حرفش و رو به احسان گفتم دنیپر

 تو خطر.  متونی که ببر شهیکنم. نم هیشما رو توج دیمن با--احسان

 سرگرد... --

 که سرگرد گفت.  ین یگفت. هم یکه سرگرد چ یدید--سپهر 

 گه؟ید دیبریمنو نم --

 نه.--عماد و احسان و  سپهر

و دارو   نیو شاه   نیسپهرم که رامت سهیچون احسان پل  رنی دوتاوم نی. امیریمنو افسانه هم نم--عماد
که از دست   میخودمون جور کن ی امن برا یجا هی میریما م کار؟یچ می. منو تو برشناسهیدسته اشو م

 .میبابکا در امان باش  هیخطرات احتمال 

 باشه،باشه...--کردم و گفتم یقروچه ا دندون
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واسه  --که کنار هم بودن. اخم کردم و گفتم ییسمت درختا دیبلند شد،بازومو گرفت و منو کش  سپهر
 .شهیم ری. االن دگهیبرو د  نجا؟یا یاومد یچ

 حرف نزن.   ینطوریبا من ا-- نگاهم کرد و گفت یعصب

 شه؟یم یاگه حرف بزنم چ--دمیتر از اون بهش توپ  یعصب

 نکن.  یترنم با من باز--به درختو گفت  مچسبوندت
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 اگه به تو.... گهی. عمرا دمیدی. سزاشم دمیبا تو کرد  امونویما باز--

 اعتماد کنم.--نصفه ول کردم که حرفمو کامل کرد  حرفمو

اش صورتمو قاب  دهیکش یکه با انگشتا رونی ب  امیاونو درخت ب نیکردم از ب  یتوجه بهش سع یب
.  دمیم حیروز توض  هیترنم منم  ی. در حقت بد کردم. ول یحق دار ؟یاعتماد یبه من ب -- گرفت و گفت

 دارمکارم  یکه برا میلیدل یاشتباه بود،حت کنم،کارمینم  هیچرا اونکارو کردم. خودمو توج گمیبهت م
 . اگرم که برنگشتم...گمیهت مب ویببخش. اگه سالم برگشتم همه چ امی اشتباهه. منو به خاطر تمام بد

 دیجد یبرس بعد دوباره گم و گور شو و حسابا  تی قبل یاول به حسابا--محکم گرفتم و گفتم فکشو
 . من هنوز با تو کار دارم. یگردیبرم ی. ول یریواسه خودت باز کن. م 

 با تو حرف دارم...  یلیمنم خ --زمزمه کرد   آروم

 لیدل هیحاال -- افتاد و گفت برهیزد که قلبم به و یم بوسه ادستمو از چونه اش جدا کرد  و رو انگشتا 
 برگشت دارم.  یبرا

از   شتریب یل یمحکم بغلم کرد. بعد سالها دستامو آوردم باال و رو کمرش گذاشتم. حس کردم خ یل یخ و
 دوستت دارم. --قبل فشارم داد و زمزمه کرد

خودمو به  ذارهیباز سرکارم م نکهیبعد با فکر به ا یبا من بود؟ از ذوق اول خشک شدم ول  ی!واها
 خب. نشد که نشنوم.  ینشه ول دهیزدم. در واقع اونم انقدر آروم گفت که شن دنینشن
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  یطوالن کردمی که هرگز فکر نم یکم یلیمدت خ  یاش و عطرشو برا نهینامحسوس فشردم به س سرمو
 ...؟یکرد ییکردم. چرا باز منو هوا هام هیبشه وارد ر

 

  

 

روز شد دو روز. دو روز   هیاما  می روز بعد بود هی یسپهر و احسان رفتن. منتظر برگشتشون برا اونشب
. احسان روز  گذرهیماه م  4قایسه روز. سه روز چهار روز . روزها شد هفته و هفته ها ماه ها. االن دق

 گهحس شد. م  یلحظه ب هیشده. دستام  دیناپد یریگفت که سپهر تو درگ یبعد برگشت ول
  یسرو مرو گنده برگشت ول  نیماهه که من منتظرشم. شاه 4و حاال   گردهیگفته بود برم شه؟اونیم

  رفتیمن راه م یبشه اما اون صاف صاف جلو ریمن کارم با اون تموم شده بود. من منتظر بودم دستگ
بهش   ایچ  دونمیسارا اومد و نم  ی پشتوانه ام پشتم نبود. بابا کهیبکنم در حال  ی کار تونستمیو من نم

 لی. االن من تو خونه خودمم. اوارونیمن بشه و از خونه پرتم کرد ب  الیخی گفت که حاضر شد ب 
 عمارت من همچنان روشنه.  نهی به گرما. اما شوم رهیاسفنده و هوا از سرما م

. وجودش مثل سپهر پر از آرامشه. خرج الستیل کنمیه بهش توجه مک یزیزدم. تنها چ میکارو زندگ از
چشمم به تلفن. هر   هیچشمم به دره  هی. رسهی که از باغ و کارخونه بانو بهم م ه ییو مخارجمم از سودا

خونه   ادیم  هرشچرا انقدر با خوا دونمی. نمنمی بی م رمیراست م  رمی . احسانو چپ مادی لحظه منتظرم ب
. اون رفت و بدون سپهر  ادیازش بدم م یچرا ول دونمی. نمنمیب یاشو م  افهیهر وقت ق کشمیما. عذاب م

 تا اون روز.....  ختمیر  ختمویر ختموی برگشت. تو خودم ر
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که  خوندمیبراش م  خوندویکه مادرم برام م  ییو شعر الال دادمیرو پام بود و داشتم تکونش م الیل
خوندنم ادامه دادم و با  یی . به الالکنهی مهناز خودش باز م دونستمینه اومد. مزنگ خو یصدا
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. ومدیاحسان م یپله ها صدا  نیی چه خبره. از پا نمیبب  نیی گذاشتمش تو تختشو رفتم پا دنشیخاب 
 بودم.  یبازم از حضورش ناراض  یخداست ول   بیمهمون حب  دونمیم

اومده بودن.  یو تبار لیرو به روش. فقط اون نبود. ا ستادمیو وا نییرفتم پا نیهارو سرسنگ پله
 ترنم خانم.  ی ریگینم  لیتحو--و عماد و احسان بهم دست دادن که احسان گفت  دیافسانه صورتمو بوس 

 از سپهر چه خبر؟ --دمیجواب پرس بدون

 نیتو ا یبگرد. خودتو حبس کرد کمی  رونی ب ای ب کمی روز و شبت شده سپهر --افسانه گفت ندفعهیا
 خونه....

 هست بگو.  یاگه از سپهر خبر--وسط حرفش و گفتم دمیپر

 . نه؟ست ین یبازم خبر--دادم به مبل و گفتم هیسه ساکت شدن که تک هر

 . خودتو ناراحت نکن. یخوش خبر یعنی یخبریخب ب--افسانه

چه  یفهم یشدن. تو چه م وونهید یعن ی یخبریماه ب  4-- بهش گفتم  یکرد. عصب یمخم اتصال کمی
 باشه؟ها؟  دهید بی به خاطر تو ممکنه آس  یکی که  یبخواب نیداره شبا با فکر به ا یحس

 نه؟یفقط هم یمطمئن--افسانه

 دیاز سپهر داشت یگفتم هر موقع خبر د؟یداریچرا دست از سرم بر نم  ه؟یها؟ چ ه؟یپس چ --زدم داد
 یوجود برادرت جلو  یندویم  ؟یبعدش چ یول شهیتو دلم روشن م  دییای. شما هر لحظه که مدیبگ

چه   ؟سپهریافتاد. واسه چ ریسپهر من گ یچشم واسم شکنجه است؟ چرا اون تونست فرار کنه ول 
 فته؟ یب  ریداشت به خاطر من گ یگناه

 نمی. خواستم خبرت کنم. و ازنهی امروز زنگ م مونینفوذ--از جاش پاشد و گفت  یبا ناراحت احسان
  یینبودم. تنها صدا نحایمنم ا دادی نم عی. اگه اون منو به خودش ترجهیبدون سپهرت آدم فوق العاده ا

تا مطمئن شدن بهت   خواستمی. نمیپر از تمنا بود. گفت ازت بخوام حاللش کن   دمیکه آخرسر ازش شن
ما.  یال یو ای ب 7ساعت  یمطمئن ش ییخوای. اگه مستیزنده ن گهیاون د  80احتمال % یبگم ول

 . زنهیاون موقع زنگ م مونینفوذ
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. هق نییآسا اومد پا  لیماهم شکست و اشک اول قطره قطره و بعد س 4حرفش مقاومت  دنیشن  با
  ییهوا کردمی شده بود. حس م نینشده. نفسام سنگ  شی زیاون چ گفتمیم یو با ناباور  کردمیهق م

 خودتو نزن.-- شت و داد زد. افسانه دستامو نگهداشهیفشرده م شتریو قلبم هر لحظه ب  ستین

اون نمرده؟مگه نه؟ --گفتم یرفته ا  لیتحل  یخودمو؟ بدون توجه به دادش با صدا زدمیداشتم م مگه
 سپهر نمرده. 

 اون رفته.--تکون داد و گفت  یکه با تاسف سر کردمیافسانه نگاه م یو منتظر به چشما مشتاق

 .... کیچشمام تار ی بود تا زانوهام شل بشن و جلو  یدو کلمه کوتاه کاف نیهم دنیشن
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. به هیگر  ریلود شدم دوباره زدم ز ی وقت یبه اطرافم نگاه کردم ول  کمیسوزش دستم بهوش اومدم.  با
بکنم. در باز شد و   تونستمیکه م هی گر یتکون بخورم ول ادیز تونستمیدستم سوزن سرم وصل بود و نم 

 ؟ یکن یم  ینجوریتو چرا ا--عماد اومد تو. افسانه با تعجب نگاهم کرد و گفت 

اگه  دادیبهت دست م  یچه حال شدیمثل سپهر م  رفتیشوهرت اگه م-- تمام به زبون آوردم هیرحمی ب با
اون دوست من بود. اون به خاطر من رفت. من....من مطمئنم اون   ؟ی کنیم ینطوریتو چرا ا گفتمیم

 .رهی بم تونهیمنه. نم  شیمگه کشکه؟ بچش پ رهی بم تونهینمرده. اون نم

صحبت    نجایا ادیب گمی. بهش م زنهی زنگ م ی. نفوذنجاستیاحسان ا--نگاهم کرد و گفت   یناراحت با
 کنه.

جلو و منتظر موندم که احسان و افسانه   دمیو کشبودم. شالم یرفتنش اطرافمو نگاه کردم. بهدار با
 اومدن تو.

  می. نکریگذاشت رو اسپ عیاومد. سر لشیزنگ مبا یبه احسان نگاه کردم که همون موقع صدا منتظر
 چه خبر اونورا؟ دیجاو--. بعد از سالم و اله و بله احسان گفتگهیم یشدم و گوش کردم داره چ  زیخ
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 اهیخراب کرد. آسمون س ویطوفان اومد زد همه چ هی  شیماه پ هی نیپسه. هم نجایا یهوا--دیجاو
 شد......

شد. آسمون  اهی برگشت سمت من. دستم شل شد و افتادم رو تخت. آسمون س  عیاحسان سر نگاه
 شد. سپهر....آسمون. سپهر مرد؟؟؟  اهیس

آره. --اون ادامه داد یبگه ول گهید  زیچ هیتا  لیبود به مبا رهی حرف بزنم. نگاهم خ تونستمیزور در نم  از
 بود. یاوضاع بد یلیشد. خ کیآره. آسمون تار

 که به قلبم وارد شد از هوش رفتم. یحرفش و حس فشار نیا با

 

                                              ✒✒✒✒ 

  

-- گفت  یاحیشدم. وارد مهد کودک شدم که خانم ر  ادهیپ ن یسرم و از ماش  یگذاشتم باال نکمویع
 خانم مودت؟  نیاومد

 کجاست؟  الیبله. ل--زدم و گفتم  لبخند

 . ادیاالن ب گمیم --یاح یر

 تاب ذهنم رفت به گذشته. دنیشدم. با د  یزدن وسائل باز دیراهرو گم شد و من مشغول د چیپ تو

 

 . واشیسپهر آرومتر هول بده......سپهر --خنده گفتم با

مواظبتم. نترس   ی تو آسمونا. اون باال باالها،ول فرسمتمتی من م--و گفت دیخند  غومیج  غی ج یصدا به
 ترنم. 

و با   ستادیکنار پام وا الیاومدم.  ل رونی ب المی شدن مانتوم صدا تو گوشم زنگ زد و از خ دهیکش با
 سالم خانم خانما. --گفت یطلبکار



 زاده  تی رع

96 
 

 مه؟. چرا اخمات تو هطونی سالم ش--سپهرو بغل کردم و گفتم یساله  4 دختر

 ساعت چنده خانم؟--کوچولوش از رو صورتش کنار زد و گفت یبا دستا شویمشک یموها

 بخشن؟ یمن منو م ی. حاال خانم کوچولودیفندقم،کارم تو مطب طول کش دیببخش--و گفتم دمشیبوس

 بوس بده بله. هیاگه مامان خوشگلم بهم -- لحن بچگونه اش گفت با
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 . ی. دلم تنگ شده بود برات مامانشی آخ--و گفت دیلبخند زدم که محکم منو بوس بهش

و   ی. گذاشتمش رو صندلنیتو ماش میو رفت میکرد یخداحافظ  یاح ی و از خانم ر دمشیبوس  محکم
 امروز؟  یکرد کاریخانم چ الیخوب ل --گفتم

به شوق اومدم و پا به پاش    جانشیکردن اتفاقات روز منم از ه  فیشروع کرد به تعر جانی ه با
 زم؟ یشد عز یچ-- ساکت شد. با تعجب گفتم هویکه  دمیخند

 تو کالسمونه اسمش مثل شما ترنمه... یدختر هی --گفت یلحن آروم  با

 عادتش مثل سپهر بود.   نی. اکنمی بفهمه به حرفش توجه م خوادیم دونستمیم

 خب... -- و گفتم میدادم به رانندگ  هواسمو

 ؟یگفت تو که مامانت انقدر خوشگله چرا بابا ندار--الیل

نشد. بدون  میزی چ یو پرت شدم جلو ول  یزیکردم و فرمون از دستم در رفت که خوردم به چ هول
 ال؟ یشد ل تی زیچ --دمیو پرس  الیزدم برگشتم سمت ل یبه چ  نکهیتوجه به ا

 ؟ یمن خوبم. تو خوب  ینه مامان--ترس سرشو تکون داد و گفت  با
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نفسم همونجا موند. برگشتم و به جلوم نگاه کردم که   یداد یبکشم که با صدا یقی نفس عم اومدم
. سکته کردم. فکر کردم آدم کشتم. نفس  شهیبه ش  کوبهی شده داره م ادهیپ نیمرد از تو ماش  هی دمید

 .....نمویماش یخانم چه خبرته؟ زد-- که مرده گفت نییپاازو دادم  شهیو ش دمیکش ی قیعم

لحظه فرمون از   هی خوامیمعذرت م --نگاهم کرد که گفتم یشتریحرفاش ساکت شد و با دقت ب نیب
  مویخسارتو معلوم کنه اگه هم نه که.....)کارت مل ادی افسر ب مونمیمنتظر م دیدستم در رفت. اگه بخوا

 دیتمدارک و شماره من. هر موقع خواس نیدادم بهش(ا ت یو با کارت ماش  ت ی زی در آوردم. کارت و
 . کنمیم ز یبراتون وار دیزنگ بزن

 دخترتون ماشاال چه بزرگ شده. سالم عمو. --نگاه کرد و گفت  الیل به

 سالم. --با اخم گفت  الیل  یچرا ول دونمینم

 باهاش حرف بزنه که برگشت سمت من.  ستین  لیاصال ما الی ل دیکنم اونم فهم  فکر

 د؟ یشناسیمگه منو م--با تعجب گفتم 

 . نمیبه ماش دیحال دخترتون خراب بود زد  یوقت  شیبله. شما سه چهار سال پ--اون

 نشون داد.  تی به فندق حساس الیکه ل  یاومد همون موقع ادمیفکر کردم.... کمی

 . ادتونهی منو  یشما چطور گذرهیوقته م یل یاز اون ماجرا خ  یول --

 . از اونجا. شمیعکس ازتون موند پ هی--اون

 . می. بگذرکنهی م کاریچ  نیمن دست ا عکس

 من درخدمتم. دیبابت برخورد دوباره ام. هر وقت که خسارتو حساب کرد  خوامیمن معذرت م--

 .دیزنگ بزن  دیداشت ینه. کارشماره م نمی. ا کنمی خواهش م--اون

 دوباره اتون. داریخوشحال شدم از د--که گفت  فمیگرفتم و انداختم تو ک تشویزی و کارت

 . نیهمچن--

 خداحافظ --اون
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 خدا نگهدار. --

  ادشی که زده بود  یکه کال حرف  المیاز جلوم برد کنار منم رفتم سمت خونه. ل  نشویماش نکهیاز ا بعد
. گفتم سپهر  ستمی. من که بارهابه اون گفتم من مامانت نشهیم ینطوریچرا ا دونمیرفته بود. نم

 منو شوهر بده؟  خوادیباباته. پس چرا م 
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 یدیتکون دادم که با درد شد ؟گردنموییهویشد  یبا درد باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. چ چشمامو
دست  دنیو با د   نیی. چشمامو دادم پانهیباال که حس کردم سنگ  ارمیترق صدا داد. خواستم دستمو ب

و در رفت. آب   دبهم ز ین یکه ماش شدم یرد م ابونیافتادم. داشتم از خ یهمه چ  ادیگچ کرفته ام  یو پا
نگاهمو  حالیاومد داخل. ب  یک یقورت دادم و خواستم زنگو بزنم که در باز شد و  یدهنمو به سخت

  کاریچ  نجایا نیباهاش تصادف کردم دهنم وا موند. ا روزیکه د یاون دنیدوختم به اونور که با د 
 سالم خانم مودت.--و با لبخند گفت کینزد کنه؟اومدیم

 د؟ یینجایسالم. شما چرا ا--تکون دادم و گفتم سرمو

که  لمینبود. مبا فتونیتو ک  یشماره ا چیمن ه تی زی به جز کارت و--حفظ همون لبخند گفت  با
  یزیچ هیتو زحمت. فقط  دیافتاد دیببخش --. زنگ زدن به من. سرمو تکون دادم و گفتمدینداشت

 ....یآقا

 هستم انیک  ریام--اون

 به خونه ام؟  لتون یبا مبا میزنگ بزن شهی. مانیک  یبله آقا--

 البته. --داد دستم و گفت  لشویمبا

 ممنون.--ازش گرفتم و گفتم لویمبا

 بله؟ --خانم اومد نتیز یشماره خونه ارو گرفتم که صدا عیسر میتوجه به تشنگ یب
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 خانم ترنمم.  نتیسالم ز--

 دخترم؟  شبی د یومدی. چرا نیخوب  ؟ییعه مادر تو--نت یز

 خوبه؟  الی. لمارستانمیداشتم االن ب یتصادف جزئ هیخانم حالم خوبه  نتیز--

 شده باشه.  تیزی چ دیترسیم کردیم یقراریب  یلیهم خوبه خ  الی. آره لیخدارو شکر خوب --نت یز

 . امیم  عیمرخص که شدم سر نیآها. باشه لطفا مراقبش باش--

 شت؟ یپ ادی به دخترم بگم ب ییخوای م--نت یز

 . خوادیخانم ممنون. نم نتینه ز--

 د؟ یزن یبه شوهرتون زنگ نم--شد قطع کردم و خواستم بدم بهش که گفت یخانم راض  نتیز نکهیا بعد

 من شوهر ندارم. --گفتم یگرفته ا یدادم دستش و با صدا لویمبا

 پدر نداره؟ الیل یعن یپس اون بچه؟-- تعجب گفت با

 دم.  که باعث مزاحمت ش دیببخش--گفتم نیدخالت کنه واسه هم میتو زندگ نی از ا شتریب خواستمینم

 کنم ی خواهش م-- انیک

 کنه. صتونیمن برم دکترو خبر کنم تا ترخ--رفت سمت درو گفت یدلخور با

سوالش  ی. ولدمیکش یاز سر آسودگ یکه رفت نفس  ن یرفتنشو دنبال کردم و هم رونی چشم ب با
 پدر نداره؟؟؟ الیل یعن ی-زدیهمچنان تو گوشم زنگ م

 ...دونمیخودمم نم  یحت  نویجواب ا--و با خودم گفتم  دمیمال چشمامو
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کردن مسافت اتاق تا در   یدر حال ط میو همونطور ستادیوا انی معروف جناب ک یکمک ناح  با
.  هیک نمی . برگشتم عقب و نگاه کردم ببکنهی نگاهم م یکیراه رفتنم حس کردم  یبودم که تو  مارستانیب
باال  وبودمش بهش لبخند زدم که با تنفر تمام بهم زل زد. شونه ام دهیند ییجا نکهیزن بود. با ا هی

 من برم.  دیریآژانس بگ هی دیلطف کن شهیشما اگه م انیک یآقا--گعتم انیانداختم و رو به ک 

 . دیمن ش نی سوار ماش دیی. بفرمادیحرفشم نزن-- انیک

  نویماش نکهیتعارف نداشتم. درو با دست سالمم باز کروم و سوار شدم. اونم سوار شد. بعد از ا حوصله
 بهتون زد؟  یک دیدینفهم --راه انداخت گفت 

.  ابونیرفت حواسمو بدم به خ   ادمیانقدر هول بودم که  یول  ادی م ادمی یعنی. ادی نم  ادمینه اصال --
 . کردمیم اطیاحت دیمن بود. با ریتقص

تعارف تر رو هوا   یدعوتش کردم تو اونم از من ب دمیرس  یحرف راه افتاد. وقت  یون داد و بتک سرشو
گرفتش و بغلش کرد. با   انیو خواست بپره بغلم که ک  دیپر الیدر ل  یدرخواستمو زد. اومد تو. با صدا

 شما؟ --نگاه کرد و گفت  انویبا اخم ک  الیکه ل  ییرایپذ یرفت برا نتمی و ز مینشست میهم رفت

 . زشته. سالم کن. الیل --گاز گرفتمو گفتم لبمو

 ...لطفا. نییپا دیسالم. منو بذار--با اخم گفت انیبرگشت سمت ک  یوقت یلبخند نگاهم کرد ول  با

 ؟ یخانم کوچولو چرا از من دلخور-- و گفت  نیبا لبخند گذاشتش زم انیک

 .ستمیمن از شما دلخور ن--الیل

 ؟یشد  ینطوریچرا ا ،یفدات بشم مامان--من و گفت برگشت سمت بعد

 تصادف کردم مامان جان. دستو پام شکسته.--

 شکسته بود مامان؟  ینطوریاون موقعم ا--الیل

 ؟ یک--گفتم یجی گ با

 زدن. ه یشکست بخ یدستات که شکسته. گفت--الیل
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 نه. --با زبونم تر کردم و گفتم لبمو

و   دمیکش یق یرو اعصابم بود. نفس عم یل یخ انیک رهی ه خآروم شد. نگا کمیخانم اومد و جو    نتیز
 مگه چند بار دستتون شکسته. --دیکنه که پرس ییرایتعارف کردم از خودش پذ

 . ادیز--

 . ستین  دمیبع  یزیچ  نیزاده همچ تی رع هیاز --باال انداخت و گفت  ییابرو

. نگو که ادیب  ادتیمنو  شی وقت پ یل یمنتظر بودم خ-- زد و گفت یبرگشتم سمتش که لبخند عیسر
 .شمیم ،ناراحت یفراموشم کرد
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از  الیسه سال نبود سپهر دور کردن ل نیمن تو ا یسع ؟ یاز بابکا باشه چ یکیخراب شد. اگه  اعصابم
 بابکا بود.

 .میصحبت کن  دیبا ان یک یآقا ؟منویکن یتو اتاقت باز یری دخترم لطفا م--گفتم الی به ل رو

 باشه مامان جون. -- انداخت و گفت انینگاه بد به ک هی

 ؟یهست یتو ک --و گفتم انیبوسم کرد و رفت طبقه باال. با باال رفتنش براق شدم سمت ک  اومد

 اد؟ی نم ادتیواقعا -- انیک

 نع. --

 . انیک ری فکر کن. ام کمی --انیک

خالحافظ از اون روستا من   یگیاگه نم  یچیکه ه یهست  یک  یگیندارم. اگه م وی سوال  ستیحوصله ب--
 راه بدم.   میتو رندگ خوامیکسو نم چیه
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 ست؟ ین ییمگه اون روستا ؟یچ انیک --انیک

 نداره.  یبه شما ربط   زایچ نیا--

 .می،نداشت ییدختردا--انیک

 ؟ییدختر دا--تعجب گفتم با

 بره. ادتیپسر عمه اتو   کردمی اصال فکرشم نم --انیک

  ییجا چیتو شجره نامه من ه دنیبابکا دم تکون م یکه برا ییسگا--لود شدم گفتم نکهیاز ا بعد
 وقت برنگرد.  چیه گهیو د رونیندارن. از خونه ام برو ب 

که حاال  یازدواج کرد یک ؟ییدختر دا یازدوج کرد یک-- خالف خواسته من لم داد رو مبل و گفت  بر
 شه؟بچت سه سال

 بشه.  میاز بابکا وارد زندگ چکدومیه یپا خوامی. نمریام رونیبرو ب --

 . پسر عمه اتم. ستمیمن بابک ن--ریام

کنم.  یاحترام ینذار ب رینه؟ ام گهیدختر خرابه د  نیکه تو گوش بابام خوند ا یهمون عمه ه--
 .گهیوقت د چینه االن نه ه نمتیبب   خوامینم

 دردونه سپهرو آزار بدن. خوانیم  تتیاذ یجلب شده. برا  الیاومدم بهت بگم نظرا رو ل--ریام

 کنن. ت یمادر داره. غلط کردن بخوان دختر منو اذ الیبرو به صاحبت بگو ل --گفتم تی عصبان با

 . اومدم آگاهت کنم.  ستمین یخبر چیمن حامل ه --ریام

دخترعمه. بودن من  ستمیمن مثل مادرم و بابکا ن --و گفت  دیبوس  مویشونی. پکمی شد و اومد نزد بلند
 کنار بابکا اجباره. خداحافظ دختر عمه. 

دختر   نیواسه من فقط ا ایخدا  ه؟یچ دیجد بتیمص نی. اای. خدادمیکش ی ق یرفتنش نفس عم با
 رش ی مثل سپهر ازم نگ ایمونده. خدا
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 . شیریازم بگ  یکنی م جایتو ب --

 من مادرش هستم.--چند قدم عقب رفت و گفت  دم یکه کش یعربده ا با

 ؟ یبه مشامت خورده که برگشت یچ یبو  ینکرد یچرا قبال براش مادر--رفتم و تو صورتش گفتم  جلوتر

 .یاریسر دخترم ب  ییبال ذارمیمن نم ینابود کرد ستوی. پدرشو که ن یوحش--ترس گفت  با

.  رونیگمشو از خونه من ب--دم و گفتمکه اونم به لطف دو رگه بودن داشت گوش ندا ظشی لحجه غل به
 دخترمو که عمرا بدم. ذارمیمن جنازه خودمم رو دوش تو نم

 دزد. رمش یگیازت م --زد داد

 پرتت نکردم.  پایتا با ت رونی محترمانه برو ب--لنگون سمت در فرستادمشو گفتم لنگ

نذاشت.    لمیکه زنگ مبا دمیکش  یق یخودمو انداختم رو مبل و نفس عم رونیاز در رفت ب نکهیاز ا بعد
 جواب دادم.  عیسر  الیشماره از مهد ل دنیبرداشتم و با د لویمبا

کنترل   تموی.  نتونستم عصبان شهیم  نییمنم داره باال پا یتک تک کلماتش حس کردم نفسا  دنیشن  با
 داره.  تیمگه نگفتم به فندق حساس  ن؟یکردیم یشما تو اون خراب شده چه غلط --کنم و گفتم

رو خودم و با عجله رفتم  دمیمانتو و شال کش هیقطع کردم و رفتم تو اتاقم.  عیبگه که سر  یزیچ اومد
  لمویام گرفته بود. مبا هی. گرنی. با درد نشستم رو زم دی د یکه وسط راه افتادم و پام ضرب بد نییپا

  یشدت گرفت. آخه ب ام هیعکس بگراندم گر دنی. با دکنم ی م دایپ ویآشناها ک  ن یب  نمیآوردم باال که بب 
به بودنت نباشم. زنگ زدم به آژانس و    دواریکه انقدر ام  یرسوندی م یمعرفت حداقل جنازه اتو به جور

تو کوچه  دی چ ی پ ری ام نیماش دمیخودمو با دردسر به در رسوندم. سوار آژانس شدم که تو لحظه آخر د
 . نی لطفا عجله کن--مت خونه من. به راننده گفتمو رفت س

 یسپردمش به خودت من تمام تالشمو برا اینشه. خدا شی زی. چایتندتر رفت. خدا کمی راننده
 تنش.  نهمهیمواظبت ازش کردم. خسته شدم از ا
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توجه به دردش پول آژانسو   یب یکه بازم پام درد گرفت ول  نیی پا دم یپر عیسر مارستانیبه ب  دتیرس  با
کرد به پله و در شرف افتادن  ریبرم باال که پام گ  مارستانویب یاومد پله ها یحساب کردم و به تند 
اومد؟ آروم   یک  نیروبه رو شدم. ا ری نگاه کنم که با ام مو یشدم. برگشتم ناج  دهیبودم که از پشت کش 

 شده؟  یمواظب باش! چ--گفت

 . ستیحالش خوب ن الیببر باال. لمنو -- گرفتم و گفتم بازوشو

 تو بخشه.--بپرسم کجاست که گفتن رشیکرد برم باال واز پذ کمکم

  دمیرس یبا ترس بلند شد که وقت دنمی. اونم با ددمید شویعجله رفتم سمت بخش. از دور مرب  با
 کجاست؟  الیل--گفتم ششیپ

 ....دیخانم مودت باور کن -- شی مرب

 نه شما. کجاست. که مهمه  ختر منه   یفعال اون--

 اتاقه. نیتو ا -- بهش برخورد چون با اخم گفت احتماال

  شویشونیو بهش رم وصله. رفتم جلو و م  دهیرو تخت خواب دمیرفتم تو اتاق که د ری توجه به اونو ام یب
-- شکرت. شکرت. موهاشو آروم از رو صورت کوچولوش کنار زدم و آروم زمزمه کردم ا ی. خدادمیبوس

 . رهی میبا مامانت نکن. مامان م ای شوخ نیاز ا گهی. دمردمیقربونت برم من. داشتم م

 گذاشتم رو دستش... مویشونیو پ دمیبوس دستشو
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 دمویکش ی ق ی. نفس عمدمید روی امسرمه. سرمو آوردم باال که  یباال یک یهمون حالت حس کردم  تو
 کار تو بود؟ --گفتم

 داره.  تی حساس  دونستمینه به خدا من اصال نم--ریام
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 . گمی. اومدن فلورو مگمینم  نویا--

 ؟ یدیاز کجا فهم --نگاهم کرد و گفت رهیخ

 ؟ ین یبیهوش منو در چه حد م--

 داشت؟  یچه ربط--تعجب گفت با

 احساسات مادرانه اش گل کرده؟ ییهویانقدر احمقم که باور کنم فلور  یفکر کرد--

 من تا قبل از اومدنش به خونه اش اصال خبر نداشتم. یکار من نبود. دستور بابکا بود ول--ریام

 بچه من وردارن.  یبرو به بابکا بگو نگاه نحسشونو از رو--

 .؟یواقعا که. مثال تو مادر--دمیاز جا پر  یداد یصدا با

 کار تو نبود.  نی نگو ا--نگاه کردم و گفتم ریبه ام  تی فلور با عصبان دنیو با د برگشتم

 بهم دستور داده بودن.-- ریام

 تو روح تو و اون صاحبات. گمشو از اتاق بچه من.--

 بچه امو؟ یآخر کشت--فلور

 دهنتو ببند. خوابه.--رو دماغم گذاشتم و گفتم انگشتمو

ولش کنم. ولش کردمو    زدی. بال بال مرونی ب دمشیاومد داد بزنه که دهنشو گرفتم و از اتاق کش باز
. یکه بود یهر گورستون  نجا؟برویا یپول به مشامت خورده اومد یرم نکن. بچه خوابه. بو--گفتم

 گمشو.  کنمی خواهش م

 ؟یبه کشتن بد برم که بچه امو-- فلور

 ؟یاقدام نکرد شی سال پ 4چرا همون  یدار یمادر یاگه ادعا-- جلوش و گفتم رفتم

 انقدر وابسته اش بوده باشم. کردمی خب....خب...فکر نم-- فلور
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تو اتاقش و تو همون  ارنیکه اصال نذاشت بچه اشو ب ی. زن یخندون ی منو م--و گفتم  دمیتمسخر خند با
 طعلق خاطر داشته باشه؟ تونهیبرگه طالقو امضا کرد چطور م مارستانیب

 اون بچه تو شکمم که بود.--فلور

به لحظه ازم   الیل  ذارمیمن م یاگه فکر کرد یفلور کورخوند نیشکر خدا!بب  یواسه هر حرف جواب دار--
 جدا بشه...

شده   یچ--ش و گفتمتو اتاق و خودمو رسوندم به تختش. خم شدم رو دمیپر هویکه اومد  هیگر یصدا
 دختر نازم. باز حالت بد شد مامان؟ 

 . کنهیمامان دستم درد م--گفت هیتکون داد و با گر  سرشو

  رونشیب  انیب گمیقربونت برم دخترم اتان م --وسط دیسرم نگاه کردم و تا اومدم حرف بزنم فلور پر به
 بکشن. 

 بعد دهنتو باز کن.  ریبگ ادی  حویاول تلفظ صح  تو

 ه؟ یک شونی،ایمامان--آروم شد وگفت الیل

 دخترم من مادرتم.--فلور

ساله بگه.  4بچه  هیبه  ویموضوع ن یهمچ ییهویمحکم رو هم فشردم. واقعا انقدر احمقه که  چشممو
 .دیدیم بیقبال نگفته بودم که االن آس الیاگه به ل

 همون مامان فلورن؟ شونیا یمامان--و گفت با تعجب نگاهش کرد بعد به من نگاه کرد  الیل

 آره دخترم من فلورم. مامانت... -- بگم که فلور باز گفت یزیتکون دادم و خواستم چ سرمو
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 من مامان دارم. مامانمم ترنمه.  یول --که اخم کرد با لحن بچه گونه اش گفت یدرحال الیل
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 دخترم من مادرتم.--فلور

 نکن. یساساتش بازفلور،اون بچه است با اح--

 با احساسات شد؟  دیبه من که رس-- فلور

 برو.  نجای. لطفا از ا میکنی فلور ما بعدا با هم صحبت م--

 مامان؟  ییایدخترم،با من م--و گفت   الیتوجه به من روشو برگردوند سمت ل یب

 نه. --الیل

 ؟ یفهمی من مادرتم چرا نم گمیدارم بهت م --گفت تی با عصبان فلور

باباش   نیکه کال تو ژست بود. اخم کرده بوووووود. ع  المیطرف خودم. ل  دم یگرفتم و کش  بازوشو
 جذذذذاب. 

 ترنم.  کنمینقره داغت م--در لحظه آخر گفت یول رونیرفت ب  فلور

 . مثال دکترما!الیپوزخند زدمو شروع کردم به در آوردن سرم ل  بهش

    

                                                ✒✒✒✒ 

 

 توام که مشتاق.-- گفتم انیخنده به ک با

 نداره.  ویخوش  نهمهیقلبم قدرت ا کردمیکردم ترنم. همش حس م یچه ذوق  یدونینم--انیک

 خداروشکر که حل شد.--

 ....یاگه نبود--انیک

 بودن. گهید یایلیخ --وسط حرفش و گفتم دمیپر

 بابا بسه تواضع. -- انیک
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زنگ در اومد. به راهم ادامه دادم چون  ینه که صدا ایهنوز خوابه  الیل نمیزدم و خواستم برم بب   لبخند
-- خانم گفت نتی. اومدم از پله باال برم که زدهیو جواب م ستیخانم دستش بند ن نتیز دونستمیم

 . نی ریبگ لی خودتو تحو دیبا گهیدم دره. م یخانم،پستچ

ادن نامه و امضا زدن اومدم تو خونه و خواستم بازش کنم که چشمم . با دهیچ  نمیتعجب رفتم تا بب  با
شل شد. با   ییهویبازش کنم پشتش رو به روم بود. دستم  نکهیا یبه روش افتاد. تا اون موقع برا

حفظ   رامشمو. اول اومدم آانیک ی لعنت بود به روح فلور فرستادم. رقتم رو به رو ینامه هر چ دنید
 .کشمتی. مااااااااااااااااااااااااااانیک --بلد داد زدمنشد. محکم و  یکنم ول

 ؟ یکش یشده؟چرا منو م یچ --اومد طرفم و گفت عیسر انیک

 بکن.  یکار هی. یل یتروخدا. تو وک انیک یوا یوا یوا ی. وا ممیموز ی. با اون پسر عمه ستمیبا تو ن--

 شده؟ یخب بگو چ-- تعجب گفت با

جلوشو   میتون ینم--به نامه نگاه کرد و گفت  یچارگیارو دادم دستش و خودمو انداختم رو مبل. با ب  نامه
 نکرده.   تی ازت شکا میشکر کن  میبر دی. به هر حال که اون مادرسه. بامیریبگ

 

 54 پارت

 

گه  ب ادیکه ب  ارمیکه هست در م ی. شده سپهرو از هر گوردونمی. من نممونهی. اون بچه با من مانیک--
 .مونه یبچه با من م نیا

  یکه اله یسپهر. سپهر اگه نمرد--دستام گرفتم و گفتم نینگاهم کرد که سرمو ب  یچارگ ی با ب انیک
 توش؟سپهر. سپهر. سپپپهر.   یمارو انداخت هیچه دردسر  نی. ایری بم

 

                                            ✒✒✒✒ 

 



 زاده  تی رع

109 
 

 میو به منش  دمیکش یق یاوضاع اومدم طبابتم کنم. خاک بر سرم. نفس عم نیو قرار نداشتم. با ا   آروم
 برم خونه.  خوامیرو کنسل کن م  ایبعد--گفتم

  خیس انی ک ری ام یزنگ خورد. بدون نگاه کردن جواب دادم که با صدا لمیکه مبا یزدم به صندل هیتک
  یاگه بچمو ازم جدا کن ری. امیکنه ارو تو به جونم انداخت نی. اری خفه شو ام--نشستم. با حرص گفتم 

 .شوتمیبچه اتو به عذات م

 ندارم که نگران به عذا نشستنش باشم. یمن بچه ا--ریام

 . کنمیم  یکار هی. خالصه کنمیم وهی. زنتو ب دونمیچم--

 زنم ندارم.  یمن حت--ریام

 حاضر شده تک پسرش تا االن عذب بمونه. یکردم. عمه فوالدزره من چطور تعجب

به نفعته اون دادگاهو به نفع   ری. امنمیشیبعد شخصا به عذا م کشمتی م امیم-- و گفتم دمیکش یهوف
 تو.   دونمویوگرنه من م یمن برگردون 

 .دمیامو پوش گهید یوردم و مانتومنتظر باشم جواب بده قطع کردم و مانتومو در آ  نکهیا بدون

درصدم معجزه بود که به نفع   هی. اون گفتنیارو م  جهیامروز نت 99آسانسورو زدم. به احتمال % دکمه
شروع کرد به زنگ  لمی.  سوار آسانسور شدم که مبامیدادگاه داشت هی شمیمن برگرده چون هفته پ

 شده؟  یچ  انیک--گفتمتعجب کردم. جواب دادم و  انیشماره ک دنیخوردن. با د

 .....ت......ف.....الیت...ر......ل...-- انیک

 بعد حرف بزن. رونی صبر کن برم ب  دهیتو آسانسورم آنتن نم انی ک--نگاه کردم و گفتم لیمبا به

 یتر.....مواظب......ام......خط.....ت.....صدا.......م...ش...--انیک

 صدات قطعو وصل مبشه صبر کن.   انیک--

 . انی.....کانیاالن بگو.....ک انیخوب ک --و گقتم روتیاوندم ب  عی سر ستادیوا  آسانسور

 وا چرا قطع شد؟ -- نگاه کردم و با تعجب گفتم لمیصفحه مبا به
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رو   یدورم حلقه شد. تا اومدم برگردم دستمال  یکه حس کردم دست  مریدوباره شماره ارو بگ اومدم
شد. جقدر شک.   داشونی. بابکا دوباره پ ی. واهیچ دمیکه بوشو حس کردم فهم  کمیدهنم قرار گرفت. 

طرف چقدر زور   دونمینشم. نم هوش ی نفس نکشم تا ب کردمیم  یو سع زدمی. دستو پا مگهیبسه د
تا ولم کنه محکم نگهم داشته بود. کم کم نفسم   دادمی رو هوا پاهامو تکون م  یوقت  یکه حت شتدا

  حالیکه ب دم یکش  یقیکردم نشد که نشد. آخر نفس عم   ینداشت. هر کار دهیگرفت. مقاومتم اصال فا
 .ی شدم و بعد....خاموش 
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و بعد   ستای وا نی ماش. تقال کردم که حس کردم مشدیچشمام باز نم یشدم ول   داریب  یآروم یتکونا با
 . یهوش ی آشنا و دوباره ب ی. دوباره اون بو خوردیکه به صورتم م یینفسا

. حس  ی به چه دراز دمیپنجره د هیمن  ننیبیسقف م یداریسردرد چشمامو باز کردم. مردم بعد ب با
 کنم؟ یم  کاری چ نجایمن ا یاتاق عمارت سپهره. وا نی. نه. نه. نه. اادیاسب م ورتمهی یکردم صدا

ارو   رهی. چندبار دستگشهیباز نم  دمیو بعد رفتم درو باز کنم که د دمیدور خودم چرخ  کمیشدم و  بلند
. بچم کشمتی م ری ام نجا؟یا ی. منو چرا آوردکنمی به گورت م ر،زندهیام--کردم و گفتم  نیی باال پا

 . ررییییییییییییییی. امری . امری درو باز کن. ام نیا ر یکجاست؟ ام

تو صورت طرف.   دم یمحکم کوب گهید یک ی ایاونه  نکهیتوجه به ا یو در باز شد که ب  دیچرف  تو قفل دیکل
 ؟یدیمنو دزد یبه چه حق--که گفتم گهیور د هی دیصورتش چرخ

انگشتام رو صورتش مونده بود. موهاش بلند تر از قبل شده   یکه بلند کرد نفسم رفت. جا صورتشو
-- آروم بود. رفتم جلو و دستامو گذاشتم رو صورتش و گفتم شهیبود و آسمون چشماش برخالف هم 

 ؟ یسپهر،واقعا خودت ؟ییتو

 آره.-- سال تونستم دوباره صداشو بشنوم 4از  بعد
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که   یام خابوندم تا صورتش و درحال گهید یکیبود چون   یکاف تمیکلمه واسه فوران عصبان  هی نیهم
بچت   ینگفت ؟یزنگم نزد هیچرا  ی اصال بود ؟یبود یسال کدوم قبرستون 4--اشو گرفته بودم گفتم قهی

   کشه؟ی م یپدر چ  یداره ب ینگفت شه؟ی داره بزرگ م یچطور

 چرا منو  . اصالیحرف بزن   دیبعدشم نبا یسال حرف نزد 4  نیساکت شو. تو ا--حرف بزنه که گفتم اومد
 ؟یدیدزد

 . یزنیداد م دونستمیچون م--گردنش بودم. دستامو گفت و مثل خودم داد زد ری ز تا

 داد زدم؟  یمن ک--همون صدا گفتم با

 . نی. ببیزنیداد م یاالنم دار--با داد گفت اونم

  دی. ببخشدمتیدزد نیواسه هم  یشیاز کنترل خارج م دونستمیم--حرفش ساکت شدم که گفت با
 مجبور بودم.  یول

که  یلی اون دوتا س ی. هنوز جامونمینزن ترنم. من خودم پش--از دستش در آوردم که گفت دستمو
 . سوزهیم یزد

 دارم.  یبگردم قشنگ قرمز شده بود. چه ضرب دست یگذاشتم رو صورتش. اله  دستمو

 یجلو  اش افهیرو گونه ام. ق خت یبزرگ تر شد تا آخر سد چشمامو  شکوند و اشکام ر یه بغصم
چرا؟ تمام   هیترنم، گر--. پلک زوم که اشکامو پاک کرد و گفتدیلرزیچشمم به خاطر وجود اشک م

 ؟ یکنی م هیکتکارو که من خوردم تو چرا گر

دلم برات تنگ  -- به گردنش و گفتم دمی صورتمو مال   امی گذاشتم پشتش و بغلش کردم. مثل بچگ دستمو
 وفا.   یشده بود ب

مامان مامان. بابا  --اومد ال یل یغایج غی ج یباز شد و صدا هویکم هق هقم باال رفت که در  کم
 . دلم برات تنگ شده بود مامان. دیشما خواب  گفتیم امی ب ذاشتینن

 قشنگ من اومد؟--سپهر جدا شدموکه سپهر خم شد و بغلش کرد و گفت از

 شمام تنگ شده بود. یدلم برا یبله اومدم. وا-- الیل
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 شد سپهر؟  یفلور چ--دمیمقدمه پرس  یمحکم بوسش کرد. ب بعد

 بچه امونو ازمون دور کنه.  تونهینم چکسیه گهید--سپهر 

 بچه امون؟-- فرستادم باال ابروهامو

 آره بچه امون.--و گفت دیبوس  مویشونیپ
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 . مگه نه؟شهیمن مطمئنم بابات عاشقت م--استرس گفتمرو شکمم حرکت دادم و تا  دستمو

بغلم کرد.  شهیمثل هم دیبرداشتم. اومد کنارم رو تخت خواب میری اومدن سپهر دست از خود درگ با
 نه؟ یخسته شد  الیامروز از دست ل --و گفت دیموهامو بو کش

 یتییسالشه، چه اذ 4شده. بچم  ی که خودش خانم الینه. ل--چشماش آروم شدم. لبخند زدم و گفتم با
 داره؟

 نکرد؟  تتیکه اذ شونیا ؟یچ  یکی  نیا--سپهر 

 ؟ یک-- تعجب گفتم با

 شده.  یکی دو هفته است ضربان قلبش با ضربان قلب ارباب قلبم   یکی که  ینی هم--سپهر 

 سرم. بعد نفهمم؟  ری من، من خودم پزشکم خخشکل --نگاهش کردم که گفت رتیح  با

بچه با   نی سالمه. ا 34. من االن یناراحت ش  دمیترسیم  یبگم ول خواستمی. مد یببخش--گفتم شرمنده
 .ترسمیداره. م  یتفاوت سن یل یمن خ

دوستش   یل یفنقلمونم بگو باباش خ  نینترس. به ا ی چیتا سپهر کنارته از ه -- تر بغلم کرد و گفت محکم
 داره.
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 آگاهه. زیفنقل خودش از همه چ ن یا--زدم و گفتم  لبخند

 دوست دارم؟  شونی از ا شتریمن شمارو ب   دونهیپس مطمئنا م --و گفت  دیرو بوس شونم

 . شهیعه نگو. ناراحت م-- گاز گرفتم و گفتم لبمو

حسو لمس کردم.    نیمن با تو ا یول حسه. هیدوست داشتن --از رو صورتم کنار زد و گفت موهامو
 داستان تا ابدالدهر ادامه داره....دوستتدارم ترنمم. نی. اول تو بعد همه. ادوننیهمه م

 منم دوستت دارم سپهر. --به خودم فشارش دادم و گفتم محکم

 

                                               ✒✒✒✒ 

 

 ه؟یچه نمره ا نی. اااااااااایلیا--گفتم غیج  با

 ... یدونی....خوب م زهیمامان چ--اومد سمتم و گفت  اطی با احت الیسپهر که ل  شی با دو رفت پ ایلیا

 شده؟  یجانم مامان جان؟ چ--

 ... اریمن نبود من فقط بهش گفتم برو باال اون توپو ب ریمامان باور کن تص --الیل

 ال؟یل یکرد کاریباز چ --و گفتم میشون یتو پ زدم

هر دوشون به خودت   نایسپههههههههههههههههر، ا--به سمتم گرفت که با خوندنش داد زدم یا برگه
 مدرسه هاشون. رمینم  نباریا گهیرفتتتتتتن. من د

 نیقول بده بعد از ا ی. ولیچرا نخوند کنمی موجه م امیخودم م   ا،بابا،ی لیا--گفت  الیو به ل دیخند  سپهر
 بابا؟   نییافتاد پا یو گفت( چطور الی)بعد رو کرد به ل یبخون

و تو.   دونمی سپهر،من م --و گفتم می شونیبه پ دمیکه با کف دست کوب  فیبا شوق شروع کرد به تعر الیل
 .یکرد  ینطوریتو ا نارویا
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غلط کردم سپهر. جلو بچه ها زشته. --خبثش گفتم یچشما دنیو اومد سمتم که با د دیخند  سپهر
 . نههههههه. نه سپهر. نهه.... هههههه.......ههههه...نهههه هههههایسپهر جلو ن 

 رفتم.... سهیاز خنده ر دادی که م ییندارما به خاطر قلقلکا یروح  مشکل

 

                                          ✒✒✒✒ 

 

 

سپهر به خاطر وجود   دیداشتن و تهد ازی اون سالها مجبور به ترک دخترش و ما شد. بابکا بهش ن سپهر
من  یعمه   ر،پسری از ما با خبر بود. ام ری ام لهیسالو به وس  4بود. سپهر اون  یکار آسون  کشی دختر کوچ

 انتقام بود.  بالکرد دنازدواج ن چوقت یعشق اول ه ادی بود که نامزدشو بابکا کشته بودن و به  یکس

مرد. باباشون   یریتو درگ نینابود شدن. رامت یک ی یک ی که بابکا  یروز،روز انتقام اونا بود. روز اون
  سیپل  ریکرد. ام یو خودکش  ارهیمن از خانواده ام نتونست دوم ب  ی. مسبب دورنیاعدام شد و شاه

  یانشده از وجودش خبر داشت. ستاره بعد تالش ه ی چ  یداستان ما بود و اون احسان چ هیمخف
که از   یکردم. سپهر،کس یماه بعد عروس  هی. منم که. منم انی پسر مثل ک هیبچه دار شد. مهداد،  ادیز

برام گرفت   ییعاشق من شد،عروس یاون از ک دمینفهم چوقت یه یول  رفتیجونم واسش در م  یبچگ
تا لحظه    ناکامل باشه. او زیهمه چ انیپا دینبا شهی. همالی خیب  یچی. خانوادمم که.... هدیرکه کفم ب

  هیکه از اولم با من خوب بود و مامان که مجبور به تحمل دور اوش ی مرگ از من دلخور بودن. به جز س
از اون تا االن  من بود. من با تمام قدرتمم نتونستم دوباره اونارو داشته باشم. . باالخره تموم شد. بعد

 یدر شرف گرفتن دکتراشه. االن الی ل رمونپزشکه و دخت  ای ل یکه پسرمون ا یاتفاقات افتاده. تا االن یلیخ
که خودش مادر دوتا   ییالیال،لی لچه تو راه داره و ل هیساله ازدواج کرده و زنش الله  نیچند ایلیکه ا

 ساله است.   19ساله و  17 یبچه 

. هنوزم بخش  شمیسپهر آروم م  یآسمون چشما دنیساال من هنوزم با د ن یبا گذشت تموم ا اما
  ادم ی امیتمام دلخور نهیشیدستش رو موهام م یاما وقت میکن ی از قلبم مال اونه هنوز کل کل م یم یعظ

ن و  یاون اول یم. هنوزم من براکه دلخور شد  فتمی. کال به غلط کردن میچیه دهی. قلقلکم که مرهیم
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بود. من اگه اون موقع تو اون روستا،   یلغبم چ میکه از اول زندگ ستی. مهم نشمیعشق زندگ  نیآخر
 زاده نبودم االن ارباب قلب سپهرم نبودم.  تی رع

 زاده ام.  تی رع هیمن --گمیبا افتخار م  پس

 

 ان یپا

1397/2 /17 

  

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

