
 

www.negahdl.com 1 
 

32تیام منجالب عشق  

     

 

 

 

 

منجالب عشق:نام رمان  

32تیام:نام نویسنده   

 

 

 

 



 

www.negahdl.com 2 
 

32تیام منجالب عشق  

 خالصه عشق او برای دارد معنایی چه زندگیش در کلمه این دانست نمی هم خودش اه! عشق

 بود مجبور همیشه که فرهاد عمو لوس و دردانه دختر کودکیش، همبازی چشمان در شد می

 برود مادر ساعته یک های نصیحت بار زیر او درشت و ریز های شیطنت الپوشانی بخاطر

بود شده عایدش چه عشق آن از سالها گذشت بعد حاال و  ... 

آورد می بخاطر خوب  

بگم بهش باید ندارم تحمل دیگه من مادر _  

کرد می دیکته او به را آرامش انگار که بود لبخندی همیشه مثل مادر لبان بر  

پسرم بگو بهش خوب -  

جوری چه ولی آره -  

 رستورانی ببرش هم االن خوب باهمید همیشه که سلیا و تو خوبه؟ حالت زیزمع! مسیح -

 شما که مون خدا از عموت خانواده هم و ما هم دونی می که خودت بزن حرف باهاش جایی

کنید ازدواج هم با ها دونه یک یکی دوتا  

یشهم خالی دلم ته یهو اون پیش برم شما پیش از که همین دونید می ولی مادر باشه -  

ایی ننه بچه و لوس بس از -  

 !مادر -

 فکر با حتی که بود چه لعنتی اضطراب این گذاشت جایش سر باز اما برداشت را گوشی

 زیبای صورت اندیشید لختی.  پروا بی کوچک ی سلیا ریخت می وجودش به سلیا به کردن

 حاال و بودند کشیده و زیبا اوایل که ابروهایش شد می تر رنگ پر نظرش در لحظه هر سلیا

 به را مانوری هر اجازه او نمکی صورت چند هر بود کرده کوتاه روز مد طبق را آنها سلیا

 مسخ را مسیح همیشه که چیزی اما فردش به منحصر لبهای و ترکیب خوش بینی داد می او

 خاکستری گاهی بود دشوار برایش آنها رنگ حدس همیشه که بود چشمهایش کرد می او

 مسیح مشکی و براق شب در و ای سورمه اوقات ای پاره و یشمی گاهی حتی و میشی گاهی

 او چشمهای در کردن نگاه بود هرچه اما کرد می اغراق اینهمه او عشق شاید خندید خود به

 تعلل. شد می شیرین کامش دالوتش از همیشه که خوشی حس داشت حسی برایش همیشه
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 از بعد گرفت را شماره او ظریف ی سلیا آمد می آشیانه به باید او کوچک پرنده نبود جایز

ممتد بوق چند  

 الو -

چطوره حالتون عمو زن سالم الو -  

بگی خواهد نمی نه خوبی جان مسیح سالم -  

داد ادامه آورد در را مسیح ادای کرد می سعی که حالی در بعد  

هست بله ست خونه سلیا عمو زن -  

 ممنون -

است عاشق او که دانند می سلیا بجز همه چرا که اندیشید این به اندک زمان این در مسیح و  

 الو -

خانم سلیا سالم -  

خوبی سالم -  

همیشگی شاپ کافی بریم نداری ای برنامه امروز اگه بگم خواستم می مرسی -  

دارم که برنامه -  

دارم مهمی کار باهات من ولی -  

بگو خوب مهمی کار چه وا -  

 مهم کار اون بیارید تشریف کنید افراز سر رو ما کنید رنجه مقد شما اگه نمیشه که اینطوری -

گم می بهتون هم رو  

آوردی کجا از رو زبونت این تو مسیح وای -  

عطاری گونی توی از -  

ام می باشه تو دست از -  
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دنبالت میام دیگه ساعت نیم گلم مرسی -  

منتظرم باشه -  

بینمت می -  

 بای -

 مدام و بود جدال در خود با شود کاسته اضطرابش از تا زد مقد کمی بود آنجا بعد دقیقه بیست

 بینیش می که میون در روز یه نه روز هر که تو مرد شده چت: (( که زد می نهیب خود به

چیه دیگه بازیا بچه این  )) 

پیچید آیفون در پرمیس صدای فشرد را زنگ : 

نیست آماده هنوز سلیا تو بیا جان مسیح سالم -  

مونم می منتظرش عمو زن ممنون نه -  

 به اعتراف چگونگی فکر در آنقدر مسیح راه در شدند راهی هم کنار در دو هر بعد دقایقی

 آمد گران او چون ای نازپرورده برای این و نگفت سخن سلیا با ای کلمه حتی که بود عشقش

کشید داد تقریبا   و رفت در کوره از همین برای : 

 هم اگر زنی نمی حرف کلمه یک چرا گردش آوردی من اگه برخوردیه چه این مسیح -

شم می پیاده وایسا کنی اذیت آوردی  

 کناری به را ماشین و شد حیران سلیا فریاد بوداز شده غرق خود اوهام در سخت که مسیح

 به مسیح و شد پیاده ماشین از سلیا بکند کاری ابهام رفع برای بخواهد اینکه از قبل و کشید

روان دنبالش  

کجا جان اسلی -  

تحقیرشم بمونم داری توقع نکنه: گفت و چرخید مسیح طرف به خشم با سلیا  

 کامل آشنایی بود بهاری تند های رگبار مثل درست که عمویش دختر اخالق این با که مسیح

 من گل دسته عموی دختر به کرده جرأت پررویی بچه کدوم! چی؟: گفت خونسرد خیلی داشت

است؟کج کوش بگه گل از نازکتر  
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مسیح: گفت غیض با سلیا  

کنی قصاصش بعد بگه چیزی یه خودش از دفاع در آدم دی نمی مهلت تو دلم عزیز آخه -  

بگو حاال خوب -  

 می کنم صحبت باهات نتونستم دارم تو با که بودم مهمی کار این فکر تو بس از من راستش -

کنن می استفاده مغزشون نیمکره یه از فقط مردها که دونی  

بخشمت می خوب: گفت شود کنجکاویش مانع توانست نمی که اسلی  

بشم خودم خانم فضول قربون -  

 بگیرم چیزی قندی آب یه من شاپ کافی بریم بیا حاال خوب: بعد و گفت دلش در مسیح را این

من به برسه چه شد می خالی هم دستان رستم دل توی زدی تو که دادی این از که بخورم  

دستم رو بمونی نیفته کار از قلبت وقت یه بپا آره گفت و کرد نازک چشمی پشت سلیا  

: کند خواهی عذر خواست و است گفته چه فهمید تازه نگریست مسیح هم در چهره به وقتی و

من مسیح  ... ! 

حقیقت یه این عزیزم نیست مهم -  

 ولی -

شو سوار بیا -  

 و کرد باز سلیا برای را در شد پیاده مسیح شدند پیاده وقتی رسیدند شاپ کافی به سکوت در و

 کرده تعجب مسیح ناگهانی تغییر از که سلیا خانم شاهزاده بفرمایید گفت و کرد غرایی تعظیم

 قهوه هردو شاپ کافی در کرد اکتفا لبخندی به فقط مسیح و چته امروز تو مسیح: گفت بود

دادند سفارش فندقی  

شنوم می خوب -  

بگم بهت مهمی چیز یه امروز باید من سلیا راستش -  

مطلب اصل سر برو میرم می فضولی از دارم من که دونی می مسیح -  

سلیا دارم دوستت من -  
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دونستم می که اینو خوب -  

خوا می کنی ازدواج هام با خواهم می عاشقتم که اینه منظورم نه - ... 

نده ادامه بسه -  

خونه سونبر منو:  گفت حوصلگی بی با و کرد شل را اش روسری گره سلیا  

نخوردی چیزی که تو اما -  

 به و گذاشت میز روی را ها قهوه پول مسیح رفت و میرم خودم خوب:  گفت غضب با سلیا

 تا و شد سوار حرفی هیچ بی سلیا رسونمت می بیا: گفت و گرفت را دستش دوید سلیا دنبال

حافظخدا: گفت مسیح شد پیاده که سلیا. کردند اختیار سکوت دو هر رسیدن موقع  

رفت و کوفت بهم را ماشین در فقط سلیا و  

*** 

 گلوم از چیزی من نباشه سلیا دونی می که تو شام برای نیومده چرا کجاست دخترم خانم، -

نمیره پایین  

دیگه بوقم اینجا منم البد آره: گفت و کرد ساختگی اخمی پرمیس  

مایی سر تاج شما عزیزم حرفیه چه این -  

نمیارم در شما گل دسته این کار از سر منم واال بریزی زبون خواهد نمی خوب -  

 چطور -

 کردم صداش چی هر مار زهر برج عین شده برگشته و بیرون رفته مسیح با که عصری از -

شام برای نیومد  

 خرید رو دختره این ناز بس از ام زاده برادر بیچاره کردن قهر تا دو این باز بابا ای -

شد ورشکست  

 سرگرمه شد راضی بلکه میده گوش بهتر رو شما حرف بزن حرف باهاش برو شما حاال -

خورد شام اومد و کرد باز رو هاش  

خانومم چشم -  
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 را موضوع این راحتی به توانست نمی مسلما   اندیشید می روز آن وقایع به سلیا اتاق در

 صدای کرد خواهد تغییر کلی به زندگیش مسیر این از بعد که دانست می خوب دهد فیصله

گسیخت هم از را افکارش رشته درب  

بابایی سلیا -  

سالم بابا تو بفرمایید -  

کردی بغل غم زانوی باز شده چی چیه دخترم ماهت روی به سالم -  

 می گفته بهت چیزی مسیح نکنه: داد ادامه دید را همش در چهره و سلیا سکوت وقتی و

بزنم حرف باهاش خواهی  

 من جلوی اونو اسم:  گفت بود شده تحریک اعصابش مسیح امن شنیدن از اراده بی که سلیا

بابا نبرید  

 همیشه شما افتاده اتفاقی زدن حرف طرز چه این میگی چی: شد گشاد تعجب از فرهاد چشمان

نبوده پر اینقدر توپت وقت هیچ ولی کردید می قهر هم با  

بابا بذارید تنهام -  

کنم حلش بتونم شاید بگو وبخ هان گفته بهت چی مسیح مگه دختر میگی چی -  

نیست چیزی بابا نه -  

 دعوا مسیح با خودت مطمئنم هرچند کردی نمی همچین تو که نبود چیزی اگه عزیزکم -

نیست حرفها این اهل اون واگرنه کردی  

 مسیح: گفت باغیض بود شده ناراحت مسیح از پدرش داری جانب از معمول طبق که سلیا

 خواست پرت و چرت چی هر امروز پررو پسره مقدس مسیح واقعا که انگار مسیح مسیح

منه تقصیر اونوقت گفت  

کنم می ادبش خودم گفت بهت چی بگو تو خوب -  

 پدرش به داد ترجیح شود می عنوان خانواده در مسئله این زود یا دیر دانست می که سلیا

کند اعالم را خود موضع توانست می که بود این حداقل بگوید را موضوع  
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کرد خواستگاری من از مسیح امروز - . 

 در را او خوشحالی با سلیا احوال و اوضاع به توجه بی و شد گشوده هم از فرهاد چهره

بابا خوبی خبر چه باشه مبارک به: گفت و گرفت آغوش  

 منو نظر خواهید نمی یعنی: گفت محکم و کشید بیرون پدر دستان حلقه از را خود سلیا

مبارکه! همین بپرسید؟ ! 

چیه؟ دونم می من چند هر چیه بابا دردونه نظر خوب -  

منفیه من نظر دونید نمی نه -  

 بهتر مسیح از کی میگی داری چی فهمی می خودت منفی!! چی؟؟:  گفت عصبانیت با فرهاد

باشه داشته دوستت ممکنه مسیح از بیشتر کی کنی می فکر  

کنم زدواجا باهاش خواهم نمی و ندارم دوستش من نیست مهم برام -  

بدم چی رو فرهنگ جواب من بدی منفی جواب تو اگه میگی چی فهمی نمی خودتم -  

داره مسیح و من به ربطی چه عمو و شما روابط -  

 بچه این اومدی شما خبره چه چیه:  گفت آمد باال پرمیس سلیا و فرهاد صدای و سر صدای از

شدی معرکه بیار آتیش خودتم کنی آروم رو  

 چی دونی می بپرس خانم دختر این از بیا: گفت بود گرفته بل بیشتر پرمیس دیدن با که فرهاد

کرده خواستگاری ازش مسیح شده  

خوبه خیلی اینکه خوب -  

منفیه جوابشون خانم ولی گفتم همینو منم بله -  

کنم صحبت تنهایی دخترمون با من میشه جان فرهاد -  

 و گرفت آغوش در را دخترش ابتدا یسپرم رفت بیرون کرد می غر غر که همینطور فرهاد

مخالفی مسیح با ازدواج با چرا مامان جان سلیا: پرسید بعد شود آرام سلیا کرد صبر  

کنم ازدواج باهاش خواهم نمی و نیستم عاشقش ولی دارم دوست رو مسیح من -  

نداری رو شرایطش کنی می فکر چرا -  
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موضوع دونید نمی شما نه -  ... 

درمیون ای دیگه کس پای -  

 من به رو دلت راز اگه مادرتم من عزیزم: داد ادامه پرمیس شد طوالنی سلیا سکوت چون و

بگی خواهی می کی به نگی  

دارم دوست رو دیگه یکی من مامان آره -  

شناسمش می من کی؟ -  

بنیامین بله -  

پردیس پسر!!!! ؟؟؟ بنیامین -  

چیه مگه خوب شما خواهر پسر بله -  

کنه می بپا قیامت بفهمه بابات اگه دونی می ای هدیوون تو سلیا -  

بهتره هم ما از که مالیش وضع چشه مگه دارم دوست رو بنیامین من چرا آخه -  

 شه نمی حمایتی هیچ زاد نیک آقای طرف از اونکه اندازه نمی شک به رو تو همین خوب -

نداره تحصیالت مینبنیا که دونی می درضمن آورده کجا از کم سن این توی رو پول اینهمه  

 بزنید تهمت تونید می چطور کنید پیدا یقیین چیزی مورد در اینکه بدون بعیده، شما از مامان -

اتون زاده خواهر اون  

 و تو فهمم نمی من و نداریم ارتباطی هیج اونها خانواده با ما که دونی می ولی هست بله -

کردید پیدا ارتباط هم با چطوری بنیامین  

داریم دوست رو همدیگه ما که اینه مهم که چیزی نداره اهمیتی مسائل این االن -  

 رو مخالفتت دلیل من بهرحال است ترکستان به روی می تو که ره این کن فکر عاقالنه سلیا -

خودته با دیگه ش پسوند تبعات ولی گم می پدرت به  

میشم خوشبخت من که بینید می تره باال چی همه از من برای بنیامین عشق -  

 نیست اش بچه خوشبختی از تر ارزش با مادر یک برای چیز هیچ که دونی می دخترم -

 بهت دونم می خودم وظیفه من صورت هر در کنی فکر بیشتر که دارم اصرار همین برای



 

www.negahdl.com 10 
 

32تیام منجالب عشق  

 مسیح نیست قیاس قابل اصال که بیشتر مسیح مثبت نکات اونقدر بنیامین به نسبت که بگم

 که دونی می و کنه می کار باباش بزرگ شرکت توی مپیوترهکا مهندس است کرده تحصیل

بنیامین ولی داره عالقه بهش چقدر بابات  ... 

 بغض که حالی در بود شده برآشفته قیاس این از که سلیا داد تکان تأسف روی از سری و

 حرف این و دارم دوست رو بنیامین من مامان بذار تنهام: گفت بود کرده دار خش را صدایش

مهآخر  

عزیزم کوره عشق -  

 مرغ همچون سلیا عصر رفتار از هنوز که مسیح سو آن از کرد رها خود اوهام در را سلیا و

 در امروز او اندیشید می محبوبش چشمان به اتاقش تنهایی و سکوت در میزد بال بال سرکنده

 مروزا اوست مال کرد می فکر تاکنون که چیزی بود، کرده کشف ای تازه چیز سلیا چشمان

 داشت دیگری پادشاه دید می نگاهش در که عشقی شکوه با قصر بود دیده دیگری آن از را آن

 بود گذرانده ظریف دختر آن با را اش کودکی تمام مسیح اینکه بود دریافته فراست به را این و

 را چیزی امروز و کند پیدا آگاهی درونش های نبود بود همه از که داد می را قدرت این او به

 می را او داشت کسی اکنون و بود او نفس سلیا ترساندش می مرگ حد سر تا که بود دیده

 خرابش حال دیدن با نه اگر و نبودند خانه پدرش و مادر که کرد شکر را خدا دل در ربود

 کند صحبت آمالش ویرانی مورد در که داد می آزارش این و بود چیز همه توضیح به مجبور

نبود کردنش باور به راضی هنوز که چیزی . 

نه؟ بدی دست از منو که نیست مهم برات اصال خونسردی اینقدر چرا تو فهمم نمی -  

 حجر عصر کنن نمی عقدت که نگی رو بله تو تا کشکیه مگه برم قربونت من گالب گل آخه -

نیست که  

 و درست فکر یک باید خواهی می منو اگه کرده قاطی حسابی بابا بنیامین ترسم می من -

بکنی حسابی  

 ازش بگو بهش خودمون به راجع چیو همه و بذار قرار مسیح با امروز میگم چی ببین -

بیرون بکشه ات زندگی از رو پاش داره دوستت اگه که بخواه  

 از محافظت برای ولی بیازارد را مسیح مستقیم اینطور نداشت دوست رفت فرو فکر به سلیا

بود مجبور عشقش  
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 اگه شدم جیم که دونی می خونه ببر منو هم االن ذارم می قرار باهاش عصر امروز باشه -

خوندست ام فاتحه بودم تو با که بفهمه بابا  

 باشه -

*** 

 را او خواب کی که دانست نمی هم خودش جاپرید از خواند می نام به اورا که مادر باصدای

است برده کابوس از پر دنیای به خود با . 

مادر بله -  

داره کار تو با سلیاست -  

 آینده از گنگ وحشتی بگوید که داشت چه او یعنی انداخت اندامش بر ای لرزه سلیا نام

 در را گوشی و خرید جان به را مادر متعجب های نگاه انداخت می چنگ وجودش بر نامعلوم

بود آشنا نا برایش که باصدایی و گرفت دست  

سلیا سالم -  

ببینمت...  پارک جلوی 5 ساعت امروز خواهم می سالم -  

 باشه -

 خداحافظ -

رسید نمی اش آینده به بخشی مسرت چیز دیدار این از مسلما   تلگرافی و سرد . 

افتاد اتفاقی عزیزم -  

ببینه منو خواهد می و داره باهام کاری گفت سلیا مادر نه -  

دیگه نیدبک رو کلکش و کنید ازدواج خوب اید وابسته هم به اینقدر وقتی تا دو شما دست از -  

 مادرش خیالی خوش به رفت آشپزخانه سمت به خندید می خودش اصطالح به که حالی در و

 زور از هات هی ولی بود مطمئن خود به سلیا عشق از قدر همین هم او کاش خورد غبطه

 حتی کردند نمی حرکت ها عقربه چرا دانست نمی کرد می نگاه ساعت به لحظه هر استرس

 بود خریده خود بر را مادرش متعجب نگاه و نداره مشکلی ساعت مادر گفت مادرش به یکبار
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 کرد انتخاب لباس وسواس با و کشید شسوار را موهایش بعد رفت حمام به کشی وقت برای

 شیشه از و کرد پارک نظر مورد جای در و رفت گاه میعاد سمت به و گرفت ادکلن دوش یک

 در شدن باز با. نداشت مالقات این به خوبی حس هیچ شد خیره آمد و رفت حال در مردم به

داد تکان سری فقط سلیا سالم جواب در و برنگرداند رو ولی آمد خودش به ماشین  

کرد راحت رو کارم خودت خوبه -  

چیه منظورت -  

 که نیستی حاضر حتی تو چون نداره لزومی انگار ولی ندارم دوستت بگم بهت بودم اومده -

کنی نگاه بهم  

 از پر چشمان کرد نمی نگاه او به مسیح چرا فهمید تازه سلیا و برگشت سلیا متس به مسیح

 آوری یاد با اما فرستاد لعنت آزردنش بخاطر خود به ای لحظه لرزاند را دلش مسیح اشک

برتافت روی او از و کرد جزم را عزمش بنیامین  

بشه من خوشبختی مانع چیزی که خواهم نمی من مسیح ببین -  

انصافی بی خیلی هستم ات خوشبختی مانع من -  

دارم دوست رو ای دیگه کس من -  

کی؟:  پرسید سختی به کشید تیر حرف این شنیدن از مسیح قلب  

 بهت اومدم عاشقشم من مسیح بنیامین،: گفت رحمی بی با نبود مسیح بد حال متوجه که سلیا

برداری عشقم و من سر از دست که بگم  

اون جز بودی گفته رو کسی هر کاش بنیامین شدی دیوونه -  

کنی صحبت اینطوری موردش در نداری حق تو -  

نیست سالمی آدم اون که دونن می دنیا همه -  

ببینی؟ چی توی رو سالمتی تا -  

 از روز چند این در که چیزی آن گذاشت قلبش روی را دستش شنید نمی چیزی دیگر مسیح

بود زده سرش رب پتکی همچون سلیا امروز را بود گریخته باورش  
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خوب حالت مسیح -  

 با نبود آنجا سلیا دیگر که آمد خود به وقتی و نهاد فرمان روی را سرش کرد تایید سر تکان با

 زیر قرصی گشت هایش قرص دنبال به داشبورد درون نداشت رانندگی قدرت نذارش حال

کرد تلفن دوستش به و شد بهتر بعد لحظاتی و گذاشت زبانش : 

 الو -

مهدی سالم الو -  

گرفته؟ صدات چرا شده؟ طوری داداش سالم -  

نیست خوب حالم -  

 کجایی -

 این تحمل بیمارش قلب که دانست می خوب داد تکیه صتدلی به را سرش آدرس دادن از پس

 چهره که ماند حال همان در چقدر نفهمید بود ای تازه جنگ آغاز این اما ندارد را ضربات

گشت ظاهر برویش رو مهدی نگران  

داداش شده چی -  

خونه برسون منو میشه اگه فقط خوبه حالم جان مهدی نیست چیزی -  

دکتر بریم باید خونه برسون چیو چی -  

 برای رو قرص اصال کنه نمی ای دیگه خاص کار دکترم خوردم رو قرصم نیست الزم -

مطبش نرم هی که دیگه داده بهم همین  

مسیح تو دست از -  

 سمت به و کرد قفل را مسیح ماشین برد خود ماشین به را او و دکر کمک مسیح به مهدی

پایید را مسیح نگران مهدی. شتافت پرهام منزل  

افتاده اتفاقی -  

ها فضولی چقدر هم تو مهدی نه -  

کردی گریه سیر دل یه انگار واویالن که چشماتم پریده خیلی رنگت خو -  
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بودم گرفته تاکسی کاش اووووف -  

 بداخالق -

 اضافه آخر در و گفت فرهنگ به را وقع ما همه مهدی شدند پیاده دو هر رسیدند که انهخ به

 بودم آقا شخصی راننده راه اینهمه پرهام جناب بگیرید تحویل رو بداخالقتون پسر این بیا: کرد

خالی و خشک تشکر یک از دریغ حاال  

 آنها از و کرد رد را فرهنگ دعوت مهدی کرد تشکر مهدی از و زد ای پدرانه لبخند فرهنگ

 کشید دراز مسیح وقتی برد اتاقش به را او و گرفت را پسرش بازوی فرهنگ کرد خداحافظی

 :پرسید

بابا خوبی مسیح -  

بود پدر های گفته بر تاییدی لرزانش لبخند  

دکتر میریم االن خوردی رو قرصات یهو شد چی -  

پدر نیست الزم دکتر -  

نیست خوب حالت تو ولی -  

 بینید می ام گنده و مر و سر هم االن و خوردم رو قرصام داشتم درد یکم فقط پدر خوبم من -

 که

 سیمایش در محبت و نگرانی که حالی در و شد اتاق وارد بیدمشک عرق لیوانی با مهراوه

کنی؟ می لج باکی مادر برم قربونت: گفت زد می موج  

سازید می کوه اهک از دارید فقط شما چیه ها حرف این مادر نکنه خدا -  

شه می آشوب دلم بینم می رو ات پریده رنگ این وقتی که دونی نمی مادرم من - . 

نیست طوریم من برم دلت قربون -  

کنه استراحت پسرم بذار خانم بریم بیا -  

 تحت خیال و فکر هزار با مسیح. کردند ترک را اتاق دو هر و بوسید را مسیح پیشانی مهراوه

رفت ببخوا داروها تاثیر . 
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پررو دختره کرده غلط حالل خونش ریختن دیگه امشب خانم کن ولم -  

میاری خودت سر بالیی یه باش آروم جان فرهاد -  

 دلش تو آب نذارم است دونه یه همین گفتم گذاشتم الالش به لی لی هی خودمه تقصیر همش -

جونم بالی شد میشه نونم قاتق گفتم بخوره تکون  

کنه می عرق زود تنده تب نشده طوری که حاالم -  

 بیرون خود اتاق از حرف این شنیدن با شنید می وضوح به را مادرش و پدر صدای که سلیا

داشت خواهم دوست عمرم آخر تا رو بنیامین من کنید می اشتباه نه: گفت و آمد  

 و دوید سلیا سمت به پرمیس کرد صورتش حواله داری آب کشیده و رفت سلیا طرف به فرهاد

بابا: گفت و کرد لمس را سیلی جای ناباوری با سلیا گرفت آغوش در ااور  

 این یعنی عزیزم آخه: گفت ای دلجویانه لحن با بود شده شرمنده خود حرکت از که فرهاد

کنی می جگرم به خون اینقدر که منه از بیشتر ارزشش الدنگ پسره  

کنم تخابان رو یکی عشقم و شما بین بخواهید من از نباید شما بابا -  

 نمی اجازه هم هرگز ولی کنم تحمیل تو به رو مسیح با ازدواج خواهم نمی من دخترم ببین -

کنی اسیر بنیامین مثل دیوی دست تو رو خودت که دم  

میرم می اون بی من نکنید اینطوری من با کنم می خواهش -  

 قدیم از لیاقت بی ترهدخ شو خفه: زد فریاد بود شده آتیشی دوباره سلیا حرف این با که فرهاد

 کنی می ول دیوونه مرتیکه اون خاطر به رو برادرم گل دسته پسر الیق چه هر خالیق گفتن

میمیری اون بی که میگی و زنی می زل چشام تو راست راست وقت اون و  

کس هیچ یا بنیامین یا -  

 دندونات همرنگ گیسات تا بشینی خونه توی که بهتر همون شو دور چشام جلوی از گمشو -

اتاقت تو برو شی مردک اون زن ذارم نمی باشه هم دنیا آخر تا اگه شه  

 !بابا -

اتاقت توی برو -  
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 فرهاد رفت خود اتاق به سلیا وقتی گرفت او از را بیشتر بحث جای فرهاد آمیز تحکم فریاد

 که کرد نمی هم را فکرش حتی فشرد دستانش میان را سرش و کرد رها مبل روی را خود

 لیوان یک بیا جان فرهاد)) گفت می که پرمیس صدای با کند پهن او برای دامی چنین امینبنی

 خیره پرمیس صورت به کشید سر الجرعه و گرفت دست به را لیوان آمد خود به(( بخور آب

خدا به ام شرمنده:  گفت و انداخت پایین را سرش پرمیس شد  

 بیشتر که میدونه خدا جونم آروم فیهحر چه این: گفت و گرفت آغوش در را همسرش فرهاد

دارم دوستتون کسی هر از  

*** 

شو سوار -  

کنیم فرار بیا بنیامین: گفت زده هیجان و انداخت ماشین درون را خود سریع سلیا  

سالم اول -  

 !بنیامین -

نه کنی می نگاه زیاد فیلم کنیم فرار بیا شدی، خل مگه بال و بنیامین -  

داری بهتری نظر تو -  

 آره -

 خوب؟ -

من خونه میریم اول میگم بهت خوب -  

دیگه بگو: گفت و کشید سر را پرتقال آب لیوان سلیا بودند بنیامین خانه در بعد ساعتی  

چیزه یه فقط کار چاره -  

 چی؟ -

کنی ازدواج مسیح با تو اینکه -  

گذشتی خلم از دیگه تو نه تو یا منم خل حاال خوب -  
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 تو سر روزه چند این میدونی بزنی حرفی همچین تونی می ورچط: گفت افتاد گریه به بعد

 میگی پاشدی یکاره اونوقت تو بخاطر فقط خوردم هم کتک حتی داشتم اعصاب جنگ چقدر

زدی جا زودی این به من به عشقت همه بود این کن ازدواج مسیح با برو  

بابا ای دهنم تو بزن بعد بزنم حرف بذار اول شد تموم نطقت -  

بگی خواهی می چی ثالم خوب -  

 مرار فرار کنی ازدواج من با تو بذار محال دیدم من که بابایی اون میگم چی ببین کن گوش -

 میشی جدا ازش مدت یه بعد و میشی مسیح زن تو مونه می راه یه فقط نکن رو فکرش هم

 رای داری داری رای داری داری بعد و نداره باباش اجازه به نیاز دیگه مطلقه زن اونوقت

کنیم می عروسی تو و من رای رای  

 منه دیوونه اون کنه می ولم دیگه برسه من به دستش اگه مسیح کنی می فکر میگی راست اه -

فهمی می  

 نمی که زنی با مردی هیچ تمام نکنی تمکین ازش کافی فقط دارم حلی راه یه اونهم واسه -

کنه نمی زندگی بزنه دست بهش ذاره  

ناسیش نمی رو مسیح تو -  

داری بهتری فکر تو -  

ولی نه -  

 گریه مسیح جلوی برو هم بعد شده عوض نظرت که بگو بابات به امروز همین تمام پس -

 زود هم ساده بره اون مطمئنم بل و ال و بودم خورده گول دونم می چه که بنداز راه زاری

میشه خام  

نشه طوریش وقت یه مریضه قلبش اون میشه چی مسیح اما -  

هان داری دوستش نکنه کردی مسیح مسیح بس از منو کشتی اه -  

 !بنیامین -

کن گوش حرف و باش خوبی دختر پس -  
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بگی تو چر هر باشه -  

بغلم تو بیا بدو حاال درسته همین آره -  

 بنیامین -

*** 

موافقم ازدواج این با من بابا -  

ازدواج کدوم -  

دیگه مسیح و من -  

شنوم می درست -  

 بله -

کرد صدا را پرمیس خوشحالی با و گرفت درآغوش را ترشدخ فرهاد  

خوشحالی اینقدر خبره چه شده چی -  

موافقه ازدواجش با دخترمون -  

مسیح با باکی -  

 آره -

 جای میز پشت دو هر وقتی دارم کار باهات آشپزخونه تو بیا گفت و کرد سلیا به رو پرمیس

چیه جریان بگو حاال:  گفت و کشید عمیقی نفس پرمیس گرفتند  

باشه چیزی قرار مگه هیچی -  

 اون بعداز توافق این اینم دیروزت تا سوزان عشق از اون بزنی گول منو تونی نمی سلیا -

کردی؟ فکر چی  

شید می خوشحال کردم می فکر -  

بکنی رو اشتباه این ذارم نمی نه من ولی شاید پدرت -  
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اشتباه کدوم -  

رو حمسی البته و خودت زندگی کردن تباه -  

خواهد می اینو هم مسیح ولی -  

خواهد می عاشق همسر یه مسیح -  

هستم من خوب -  

نگو دروغ -  

 مامان -

 خواهی می حاال و دادی می چاک سینه بنیامین واسه اینطوری دیروز تا چطور چی؟ مامان -

بشی مسیح زن راحتی همین به  

 عاشق درسته که کردم فکر منم نداشته دوست منو هم اولش از که گفت کرد ولم بنیامین -

عاشقیه اول واین دارم دوستش ولی نیستم مسیح  

 شرمنده عمر یه من و بدی بکشتنش هات کاری ندونم این با ترسم می مریض مسیح سلیا -

شم مهراوه و فرهنگ  

نیستم پست کنید می فکر که هم اونقدرها -  

خالیه و خط خوش مار چه بنیامین اون که دونم می من و خامی ولی نه پست -  

ندارم کاری اون به دیگه من که گفتم جونم مامان -  

بیاره پشیمونی عمر یه که نکن کاری -  

راحت خیالتون -  

رفت پدرش نزد به و بوسید را مادرش گونه بعد  

 مسیح چون بدونن چیزی اینا عمو نکنم فکر بگید منو جواب مسیح به تونید می شما بابا -

منه طرف از جواب منتظر  

گی نمی بهش خودت راچ -  
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بابا وا - ... 

بشم عاقلم دختر قربون -  

 دقایقی و رفت گوشی سمت به معطلی بی فرهاد. رفت اتاقش به و کرد اکتفا لبخندی به سلیا

 بعد

 الو -

خوبی پسرم سالم الو -  

شما حال جون عمو ماست از سالم -  

زنی نمی ما به سری که روز سه دو شدی سرسنگین شما مرحمت به -  

شما از بهتر کی که نه اگه داشتم کسالت یکم فقط جون عمو دارید اختیار -  

بدم بهت خوب خبر یه زدم زنگ شاءهللا ان دور بال -  

عمو باشید خبر خوش -  

مثبته جوابش کردی ازش که درخواستی با رابطه در بگم بهت که گفت من به سلیا -  

من عمو -  

 عیب دوزن می خودشون و برن می خودشون ان اینطوری امروزی های جوون دیگه خوب -

دوتاست شما خوشبختی مهم نداره  

فشار تحت که شما مثبته جوابش که گفت خودش سلیا ولی ممنون -  

کن صحبت خودش با خواهی می اصال چیه ها حرف این -  

فقط عمو نه -  ... 

زدی جا نکنه چی فقط -  

 مسئله ولی میره در سلیا واسه جونم من که دونید می شما ندونه کی هر بکنم غلط من -

 ...بنیامین

دانست می کجا از مسیح خورد جا فرهاد  
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است شده تموم مسئله اون پسرم -  

 رو خودم عمر یه خواهم نمی نداشتید دخالتی من به سلیا جواب تو شما باشم مطمئن عمو -

کنم تحمیل بهش  

 بنیامین با ازدواج رو اون فقط من کنه ازدواج تو با نکردم مجبورش من قسم بخدا پسرم نه -

همین کردم منع  

کردید راحت رو خیالم ممنون -  

یا زنی می حرف فرهنگ با خودت حاال خوب -  

عمو خودتون گردن زحمتش -  

 مست طرفی از کرد پر را وجودش دوگانگی یک داشت عجیبی حس کرد قطع که را گوشی

لرزاند می را دشوجو بند بند شک دیگر طرف و بود سلیا آوردن بدست شادی از  . 

 

شد خانه وارد شیرینی جعبه با بود شکفته گلش از گل خبر این شنیدن از که فرهنگ . 

داغ داغ دارم خبر که کجایی خانم -  

 سالم -

 سالم -

باشی خبر خوش -  

بزن حدس جورم چه ه ه ه اوووووه -  

داده مثبت جواب مسیح به سلیا -  

دونی می کجا از تو -  

کنه نمی پنهون من از رو یزیچ مسیح که میدونی -  

پسر و مادر شما دست از -  

بیارم چای ات واسه بشین -  
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دارم کار باهاش کن صدا هم رو مسیح خانومم نکنه درد دستت -  

 فرهنگ سالمتی چاق از بعد گرفت جای هال رنگ سبز مبل روی پدر کنار مسیح بعد لختی

و بوسید را مسیح پیشانی  

واستگاریخ بریم کی دوماد آقا خوب -  

بدید اجازه شما وقت هر -  

نخواستی اجاز ما از رفتی که خودت چطور کلک ای -  

بودم گفته مادر به من پدر -  

خودمی خلف پسر تو که دونم می پسرم دونم می -  

 دری هر از اینکه و شام از بعد خواستگاری شب شد گذاشته خواستگاری قرار زود خیلی

بزنن حرف هم با برن جوون تا دو این ذاریدب: گفت مهراوه باالخره گفتند سخن  

واکندن رو سنگهاشون قبال که اینها بابا ای -  

 اتاق تو برید بابایی: گفت و کرد سلیا به رو بعد انداخت خنده به را همه و گفت فرهاد را این

کنید صحبت هم با خودت  

بپرسم والس یه میشه: کرد باز را صحبت سر مسیح نشستند سلیا تخت روی دو هر وقتی  

بنیامین؟ به راجع -  

 فرهاد عمو اگه این واسه بشم تحمیل بهت خواهم نمی اما دارم دوستت خیلی که دونی می -

کرده مجبورت  ... 

نیست اینطور -  

 کنم ناراحتت خواستم نمی من ؟ کنی می گریه چرا: گفت دستپاچه مسیح افتاد گریه به بعد و

خواهم می معذرت  

 

دادم عذابت خیلی من کنم خواهی عذر باید که منم این کنی خواهی رتمعذ نباید تو مسیح -  
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عزیزم حرفیه چه این -  

 خودش اصلی روی حاال تا حیوون اون که اینه موضوع نباش نگران هم بنیامین مورد در -

 باهام باید اون و کردی خواستگاری ازم تو که گفتم بهش که وقتی ولی بود نداده نشون رو

 قدر موقع این تازه دور انداخت آشغال تیکه یه عین منو و شد منکر رو چی همه کنه ازدواج

 های حرف خام مدت یه اما دارم دوستت من که دونی می تو مسیح دونستم رو تو پاک عشق

نه بخشی می منو که تو شدم بنیامین  

 رو زندگیت و نخوردی رو مردک اون گول که قدر همین عروسکم زنی می چیه حرفها این -

 من مال زودی به دونم می االن اینکه به برسه چه خوشبختیه نهایت من واسه نکردی یاهس

خودم خود مال میشی  

مسیح دارم دوستت -  

 عاشقتم -

که کنی شک بهم ترسم می شرایط این تو ولی بگم بهت باید که هست دیگه موضوع یه -  ... 

دارم اعتماد چشمام از بیشتر تو به من سلیا -  

 من بشیم شوهر و زن قرار که حاال و بودیم دوست مثل هم با همیشه تو و من هک دونی می -

دارم الزم وقت یکم  

بخواهی تو چی هر زدم می حدس جورایی یه داری تو که حساسی روحیه با فهمیدم -  

کور   عشق گفته مادرش که اندیشید این به سلیا و  

 

خوابی؟ تو اونوقت گاهآزمایش بریم که دنبالت اومدم من خانوما خانوم سالم - ! 

 با پرید سرش از خواب که کمی نشست تخت روی و کرد پرت مسیح سوی به را بالشش سلیا

بیروووووووووووووون برو مسیح: گفت جیغ  

رم نمی نچ: گفت انداخت باال را ابروهایش و زد رنگی پر لبخند مسیح  

ورچید لب و زد کنار اش پیشانی روی از را اش آشفته موهای سلیا  
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باشیا آماده دیگه دقیقه ده ولی میرم کنی بغض خواهد نمی حاال خوب -  

 مسیح نیامد بیرون سلیا و شد دقیقه 55 دقیقه ده رفت بیرون مسیح و داد تکان سری سلیا

نمیاد چرا پس سلیا عمو زن: گفت و کرد پوفی و کشید پرمیس به نگاهی  

 رو چاییت تو حاال بشه آماده تا کشه می طول قرن یه شناسی می رو سلیا که تو جان مسیح -

میاد اونم بخور  

میزنی حرف من سر پشت چیه خانم مامان -  

 از: گفت و کرد نازک چشمی پشت سلیا بریم؟! شدی آماده باالخره گفت برخاست جا از مسیح

 دیدن واسه فقط انتظار این بکنم غلط من: گفت و خندید مسیح دادن گیر به کردی شروع االن

 در سلیا شدند راهی باالخره ندارم ای عجله دیگه دیدمت که االنم! همین خانومم ودب خودتون

 بودند فامیل باالخره نبود کم هم امکانش نخورد بهم هایشان خون کاش کرد می آرزو مدام دل

 از بهتر خوبه، خودشم برای خوب نخوره، مسیح این به من خون... خدا رو تو... جونم خدا)) 

بگیره طالق تا کنم سرش به جون من بعد کنه عروسی من با که اینه  )) 

بخوره بهم خونمون کنی می فکر تو مسیح -  

 چطور؟ -

فامیلیم ما خوب..  خوب -  ... 

عزیزم دونم نمی -  

کنی می چکار تو نخوره بهم خونمون اگه -  

 میره پیش درست چیز همه که شاءهللا ان زنی می بد نفوس چرا خانومم چیه ها حرف این -

مثبته آزمایش این جواب که روشن دلم خودم من باشی نگران نیست الزم  

 می زد می شور دلش کمی هم مسیح رفت فرو خود اوهام در و نگفت چیزی دیگر سلیا

 کرد می نگرانش این و داد خواهد دست از را سلیا باشد منفی آزمایش جواب اگر دانست

رسیدند باالخره  

رسیدیم خوب -  

- .... 
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باشی نگران اهدخو نمی -  

*** 

 روزها کرد می فکر که آنچه از تر زود خیلی بود شده خیره آینه در خود به بهت با سلیا

 دلش بر لحظه آن در مسیح چشمهای برق هم هنوز بود شده مثبت آزمایش جواب بودند گذشته

 پایش به پا اش ناراحتی همه با هم او حتی که آنقدر بود شده خوشحال چقدر زد می نیش

 چقدر بود گرفته شیرینی بود خندیده بود داده نشان همه به را آزمایش جواب مسیح بود خندیده

 لباس خرید روز یاد بود خریده زیاد وسواس با را چیزی هر بود کرده خرید شوق و ذوق با

 لباس میان مدام مسیح بودند رفته معروف های مزون از یکی به دو هر روز آن افتاد عروس

 طرفش به را ها لباس از یکی آخر دست کرد می نگاه ها لباس به دقت با و چرخید می ها

بپوش اینو عزیزم: گفت و گرفت  

 کمک و کرد همراهی را او ها فروشنده از یکی رفت پرو اتاق به و داد تکان سر فقط سلیا

 لباس گفت احسنت مسیح سلیقه حسن به دید تنش در را لباس که همین بپوشد را لباس کرد

بود شده دوزی سنگ تماما و بود تنگ زانو روی تا که بود تهدکل  

ببینم میشه ؟ پوشیدی رو لباس خانومم -  

 بغل را او احساسی کامال لحظه یک در و بود شده او محو ای لحظه مسیح آمد بیرون در از

 نزده پلک صبح تا آنشب بود دیده چشمانش در را شوق اشک آنهم اشک برق سلیا و بود زده

 آوری یاد با بار هر اما باشد پست اینطور تواند می چطور که بود فرستاده لعنت خود بر و بود

 ازدواجش روز اکنون و بود داده تسکین را خود رسید خواهد بنیامین به اینها همه از بعد اینکه

دروغینش ازدواج روز بود مسیح با  

نتظرتهم که ساعته یک مسیح زنی می زل خودت به چقدر دخترم خبره چه -  

من مامان -  

 زندگیشون قرار که ها موقع اینطور همه عادیه این عزیزم ولی داری اضطراب که دونم می -

شن می مضطرب و زده هیجان خیلی بشه عوض  

نداشت خبر پرده پشت قضایای از مادرش کرد سکوت و کشید آهی سلیا  

عروسکم سالم -  
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خوبی مسیح سالم -  

نگرانی ارانگ ولی خوبم منم باش خوب تو -  

نیستی تو آره -  

میده آرامش من به وجودت -  

عطاری گونی تو از آوردی کجا از رو زبونت گفتی -  

 اهم -

بدی ما به هم یکی نبود دیگه -  

 نچ -

بریم باشه -  

رفت کارها بقیه دنبال به خود و رساند آرایشگاه به را سلیا مسیح . 

*** 

مهریه با را شما وکیلم آیا فرهاد فرزند پرهام سلیا خانم مکرمه دوشیزه -  .... 

 مسیح صورت محو کند جلوگیری اشکهایش ریزش از بتواند اینکه بدون شنید نمی چیزی سلیا

بود مجبور پس مرد می او بدون چه بنیامین اما کند چنین او و خود با توانست می چطور بود  

میدی اشخر رو دلم شیشه الماست مثل اشکهای اون با داری چرا عزیزکم سلیا -  

 و کشید را مادرش الجوردی پیراهن آستین لبه مسیح برتافت روی او از و نگفت چیزی سلیا

کنه می گریه سلیا مادر: گفت  

 گفت لجاجت با مسیح اما خندیدند هم با و گفت پرمیس گوش در چیزی و برداشت سر مهراوه

مادر:   

عروس ناز عزیزم نیست چیزی:  گفت مسیح گوش در و کرد خم را سرش پرمیس  
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 فقط حسرت آه و اشک و بغض اینهمه ای احمقانه دلیل چه عروس ناز شد خیره سلیا به مسیح

 در وضوح به را ندامت از کوهی و رفته دست از عشقی کاخ شدن ویران مسیح نه! ناز برای

دید می سلیا چشمان  

بله ها بزرگتر اجازه با -  

بود آنان شوئی زنا زندگی سرآغاز این و  

 

ام ستهخ من -  

همین ببوسمت بخیر شب برای خواستم می فقط من ولی -  

 ! مسیح -

 به باید فردا بود سخت سردی اینهمه تحمل بود کرده ازدواج او با نگریست سلیا به واج و هاج

 بود قرار چون کرد نمی مورد این در کنجکاوی کوچکترین حتی سلیا و رفتند می عسل ماه

 در حرکت بی طور همان مسیح. باشد والدینشان طرف از سورپرایزی عسلشان ماه مکان

 خیره بود خوابیده تخت روی خیال بی که سلیا کشیده و ظریف اندام به و بود ایستاده خود جای

 اما بگوید دلسپردگیش از صبح خود تا و بفشارد آغوش در را او داشت دوست چقدر بود شده

 ... او

اونجا واستادی مجسمه مثل چی واسه -  

کنم رچکا -  

بخواب برو -  

 کجا؟ -

دیگه بخواب ای گوشه یه برو دونم می چه من -  

 سلیا؟ -

داشتیم توافقاتی یه هم با ما کنم فکر چی سلیا -  

کنم بغلت حتی ندارم حق که اینه منظورت دونستم نمی من ولی آره -  
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داری اعتراضی هست که همینیه -  

دارم دوستت من ولی -  

کردی نمی اذیت اینقدر خواب جای یه ربخاط منو االن داشتی اگه -  

بخوابیم مجزا های اتاق توی زندگیمون اول خواهم نمی من اما -  

خواهم می من ولی -  

بگی تو چی هر باشه -  

 برای را راه امشبش نشینی عقب این که دانست می خوب کرد ترک را اتاق رنجیده و دلخور

 هم بر چشم صبح خود تا. کرد می لیمشتس سلیا های چشم ولی کند می باز فاصله کیلومترها

 کرد مهیا ای صبحانه و رفت خانه آشپز به و برخواست جای از مکدر و خسته صبح نذاشت

رفت باال طبقه به و  

شی نمی بیدار خانومم -  

بخوابم بذار مسیح -  

 اجالل نزول زودی به سرزمین دو حاکمان که دونی می بدرخش و شو بیدار خفته زیبای -

کنن می  

فهمم نمی اصال من میگی چی -  

 سور و بیان امروز قرار که دونی می دیگه میگم رو زنم پدر و زن مادر و پدر و مادر -

کنن رو رو پرایزشون  

خوردی صبحونه میام االن منم توبرو باشه:  گفت و داد خود به قوسی و کش سلیا  

میره پایین من گلوی از چیزی تو بدون مگه -  

میام االن باشه زبونت این از وای -  

 سلیا -

 هان -
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دارم دوستت -  

 باشه -

بگی چیزی خواهی نمی تو -  

بگم چی -  

داری دوستم که -  

دارم باشه -  

بگو کامل نه -  

بپوشم لباس خواهم می برو بریز زبون کم: گفت و کرد پرت مسیح طرف به را بالش سلیا  

 که بود کرده پر مسئله این را ذهنش همه که حالی در کرد ترک را اتاق حرفی هیچ بی مسیح

 بعد و شد صرف سکوت در صبحانه. دارد دوستش بگوید او به که بود نشده حاضر حتی سلیا

 آنها زنگ صدای اینکه تا زدند زل تلوزیون به اوهام در غرق خاصی هدف هیچ بدون دو هر

آورد خود به را  

مامان سال -  

کوش مسیح خوبی دلم عزیز سالم -  

همگی بر سالم -  

نشستند هم دور همه پرسی احوال سالم از دبع  

کجا؟ بگید منتظریم ما خوب -  

فرهنگ بگو تو نه میگم االن پسر هولی چقدر -  

 و تفکر کلی از پس خوب: گفت و کرد صاف ای سینه و شد جابجا جایش سر فرهنگ

فرانسه بفرستیمتون گرفتیم تصمیم ما مشورت  

 !!فرانسه؟ -

نداری دوست دخترم چرا -  
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 نه -

 !نه؟ -

نمیاد خوشم من دور خیلی آخه -  

 که کردی سوراخ منو سر هفته یک که بود پیش ماه 6 همین تو ولی:  گفت تعجب با فرهاد

شد چی حاال فرانسه بریم . 

 ندارم رو اون از دوری تحمل االن فرانسه بود رفته بنیامین موقع اون اندیشید خود با سلیا

شمال برم زده لک دلم ندارم دوست دیگه االن بود پیش ماه 6 اون: گفت این بنابر  

شمال؟؟؟: گفتند تعجب با هم با همه  

مسیح میگی چی تو چشه، مگه آره -  

شید؟ نمی ناراحت که شما اما کافیه برام بودن تو با فقط نیست مهم برام من -  

 عسل ماه حال بهر بگم چی واال: گفت زد می موج صدایش در نارضایتی که حال در فرهاد

بگیرید تصمیم باید هم خودتون و دتونخو  

نکنید ناراحت رو خودتون جون عمو -  

باشید خوشحال فقط باشید خواهید می جا هر شما ، نیستم ناراحت -  

شد ناراحت عمو کردی می کارو این نباید: گفت سلیا به رو مسیح رفتند همه اینکه از بعد . 

باباست عادت این میره یادش دیگه روز دو -  

شمال رفتیم بار میلیون یه تاحاال که ما فرانسه بریم نیومدی چرا -  

کنیم خاطره تجدید میریم خوب -  

بخشید خاتمه بحث به حرف این با و . 

 بزنم زنگ تونم می حتی چرا شمال ولی همه این اونم اووووه باشم دور بنیامین از تونم نمی )

 زنگ که بود افکار همین در(  هذر یه شده اش واسه دلم ندیدمش وقته خیلی آره بیاد اونم

بود بنیامین شماره پراند جا از را او اش گوشی  



 

www.negahdl.com 31 
 

32تیام منجالب عشق  

برنمیداری رو گوشیت چرا عزیزم -  

برداشت را گوشی بعد و نگریست رفت می آشپزخانه طرف به که مسیح به  

 الو -

خوبی خانم عروس سالم -  

شده تنگ برات دلم چقدر عزیزم بنیامین -  

افتاده ام واسه کال میس تا 011 همین واسه شده تنگ هم خیلی بابات جون آره -  

بهم چسبیده کنه عین مسیح نشد کردم هرکاری وقت چند این نباش بدجنس اینقدر -  

جونم نخیر ددر بره هم بنیامین شدی مسیح زن که نداره ورت هوا یهو چی هر -  

منی آقای منی عزیز منی نفس دونی می که تو که واقعا -  

میرید کجا عسل ماه حاال شد بهتر -  

 فرانسه -

کن کنسلش بیام راه همه این تونم نمی که من بیخود!!!! کجا؟ -  

شمال میریم شد کنسل بگی تو چی هر چشم -  

 چطور؟ -

 واسه رو عسل ماه انداختم و کردم کنسلش تا کردم جدل و بحث اینا بابا با کلی امروز هیچی -

میشه تنگ تو بی دلم منم آخه شمال  

پرتقال آب عزیزم: گفت و آمد بیرون خانه آشپز از مسیح  

نداری کاری جون الناز: گفت بود شده دستپاچه که سلیا  

سرش خیر اونجاست محبت مجسمه چیه -  

 آره -

خودتون ویالی میرین بینمت می شمال پس باشه -  
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اینا عمو مال نه -  

عروسک ندارن کاری باشه -  

جون الناز برم قربونت -  

 بای -

 بای -

داشت چکار باهات الناز: پرسید بکند شکی کوچکترین اینکه بدون مسیح  

 به عسلمون ماه چون نه که گفتم منم گیریم می هم پاتختی مراسم بدونه خواست می هیچی -

شمال میریم چرا تاخیر اینهمه از بعد چرا که بود آورده در شاخ تعجب از حاال افتاده تاخیر  

ادا اینهمه و شمال خدا بنده داشته هم حق خوب -  

کنیم حرکت عصری همین که میگم من حال بهر -  

بگی تو چی هر باشه -  

 

 

 راهی آب ای کاسه و مادرهایشان و پدر خیر دعای با شدند رد قرآن زیر از روز همان عصر

 همسر داشت دوست مسیح نگفت سخن مسیح با ای کلمه حتی سلیا راه طول در شدند عسل ماه

 در و بکند پوست ای میوه کند لوس را او تا کند ناز برایش کند شادی بخندد بگوید جوانش

 از که اشکی به مسیح بود زده بخواب را خود او ولی کند موسیقی و نوار طلب بگذارد دهانش

 کرد پارک جاده کنار...  نکند بنیامین نکند بود چه دیگر این نه نگریست سرید می اش گونه

 شاید کرد پوفی کشید و کرد موهایش میان را تانشدس لرزاند می را وجودش بند بند شک

 روی را دستش رفت سویش به و شد پیاده سلیا شد می سنگین داشت قلبش شود آزاد نفسش

خوبی؟ مسیح: پرسید مضطرب و گذاشت مسیح شانه  

 او کرد می شک نباید نه میداد جان برایشان که چشمهایی شد خیره سلیا صورت به مسیح

 که بودند چه اشکها این چه حاال ولی کشیده دست بنیامین از که بود فتهگ خودش بود همسرش

کردند می مسیح دل به غم و آمدند می صدا بی . 
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- ناراحتی؟ چیزی از تو سلیا  

 سلیا سکوت برگشت ماشین به دوباره و داد تکان سری کرد مسیح به پشت نگفت چیزی سلیا

 کند سر او با عمری که بود قرار طورچ داد نمی هم را جوابش حتی او راشکست مسیح قلب

 باز است وابسته سلیا به چقدر که دانست می هم خودش تپید نمی سلیا بدون او چه قلبش ولی

 تر طوالنی سلیا دردآور سکوت با مسیر افتاد براه و شد ماشین سوار و کشید عمیقی نفس هم

شدند داخل آنها و کرد باز را در سرایدار رسیدند بود چه هر ولی رسید می نظر به  

- رسیدیم شو بیدار عزیزم  

کجاست دیگه اینجا گفت و انداخت ویال به نظری شد بیدار و خورد تکانی سلیا  

- خودمونه ویالی اینجا  

- نداشتیم ویال که ما ؟ خودمون  

- داریم حاال خوب  

 مسیح-

- باشه سرپرایز ات واسه خواستم راستش خوب  

- داره فاصله خیلی اینا عمو ویالی از  

- مگه؟ چطور آره خوب  

- ترم راحت اونجا من اونجا بریم  

- زنیم می حرف موردش در صبح بخوابیم بریم االن  

 تنگ دلش خیلی ببیند چطور را بنیامین که زد می شور دلش ته ولی نگفت چیزی دیگر سلیا

 بینی داشت خاصی برق همیشه پرپشتش ابروان طاق زیر که چشمان آن او، برای بود شده

 کلید مسیح پرستید می را بنیامین او دارش حالت خرمایی موهای سبزه پوست اش عقابی

 انداخت

- من مفلوک قلب ملکه آمدید خوش عشق قلمرو به  

- شی نمی شاعر چرا تو ریختن زبون کردی شروع باز  
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- نیستم که میدونی کجا از  

- میاد بر هرکاری تو از باشی هم شاید  

 جابجا که وقتی( تو عاصی و کوچک قلب ربودن جز کاری هر آره: ) گفت خود با مسیح و

 رو شعرات از یکی شاعر آقای خوب: گفت سلیا شدند ولو حال توی کاناپه روی خسته و شدند

او وجود دیوانه بود چشمها آن دیوانه نگریست سلیا به خیره لختی مسیح خونی می ام واسه  

- بخواه جون تو خانمی نه که چرا  

- بس مارا بخون رو تشعر همون بده که کیه آره  

کرد آغاز اینگونه زد لبخندی مسیح  

بخوان غزل برایم )  

نشیند می تولد به من در را عاصی شوری تو صدای  

را خفته حس هزاران که  

پراند می قیلوله از باشی بیدار به  

مرگ صدای و  

ماند می آواز نو چنگی به هایت نفس گستردگی در  

بخوان غزل برایم  ) 

هستی چی دیگه تو بابا اوه:  گفت کند مخفی را هیجانش نمیتوانست که سلیا  

- پرهام سلیا خانم کار سر عاشق  

- جواب حاضر ای  

- نیست ات گرسنه برم قربونت  

- اتفاقا آره  

- بیا دنبالم پس خوبه  
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 کجا-

- بیا فقط  

 حیاط در برد ویال از بیرون به و کشید خود دنبال به را او و گرفت را سلیا دست مسیح

 سوخته چوب و ماهی کباب بوی بود نشده آن متوجه سلیا شدن داخل موقع که بود آالچیقی

بود کرده پر را فضا  

- گرسنه خانم پرنسس بفرمایید  

- نبود پیش دقیقه یه تا که اینا مسیح وای  

- گذاشته هم تمام سنگ خدا بنده بودم داده سرایدار به رو سفارشش قبال من  

- چی خودش نکنه درد دستش آخی  

- برداره حتما رو خودش سهم که بودم گفته بهش  

- تنهاست اینجا اون  

-  از بعد همینطور هم اش بچه میره می حمل وضع موقع زنش بوده جوون وقتی طفلک آره

کنه نمی ازدواج وقت هیچ دیگه اونم  

- کنی؟ می ازدواج تو بمیرم من اگه مسیح دار وفا چقدر اوووووه  

کنهن خدا: گفت و کشید هم در را اخمهایش مسیح  

- مثال   حاال  

 می فکر: گفت صادقانه و گذاشت قلبش روی را دستش و پاشید سلیا روی به لبخندی مسیح

داره رو طاقتش ضعیف قلب این کنی . 

چه شود مسیح مرگ باعث او اگر که کرد پر را ذهنش فکر این و کرد نگاهش گیج سلیا  

شد صرف سکوت در شام  

- سبهچ می چی اعیونی شام این از بعد میدونی  

چسبه؟ می چی: گفت و داد فرو را لقمه آخرین سلیا  



 

www.negahdl.com 36 
 

32تیام منجالب عشق  

- عاشقانه روی پیاده یه  

- عالییه فکر  

کرد پر را ذهنش بنیامین فکر یکباره به اما  

- داخل بریم بهتره ام خسته من نه  

- که تو عزیزم ولی  ... 

- ام خسته من مسیح  

- راحتی طور هر باشه  

 

 

 اتاقش در را سلیا بود شده بیدار خواب از که صبح امروز شد خیره اتاق سقف به مغموم مسیح

 اعالم او به سرد تلگراف یک طی که بود دیده کاغذ تکه یک فقط رختخوابش در و بود نیافته

گردم می بر غروب تا نگرد دنبالم بیرون رفتم من))بود کرده )) 

 یک آنها از کودکی از مکررشان های آمد و رفت نداشت نگرانی سلیا شدن گم بابت از او

 که عسلشان ماه روز سومین در اش تنهایی بود تنهایی او غصه بود ساخته شمالی راهنمای

 تداعی ذهنش در کلمه این((  تلخ ماه)) بود گذرانده تلخی به را اش بقیه اولش شب همان بجز

 هنوز سلیا ولی بود نمانده شب به چیزی بزند درد روی از پوزخندی تا کرد وادارش و شد

 کرده اذیت را او کوچک سلیای کسی اگر شد می چیره او بر نگرانی کم کم دبو بازنگشته

 رفت پارکینگ طرف به دوان و پوشید لباس ندانست جایز را تعلل...  ها دزد اگر چه؟ باشد

 را سلیا صدای لحظه یک فقط کشاند در طرف به را او ای خنده صدای لحظه همان در اما

 می شدنش دور از خبر که ماشین موتور غرش صدای و عزیزم خداحافظ:  گفت می که شنید

 داد

میری جایی سالم -  

تو دنبال اومدم می داشتم سالم -  
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 گفته که من:  گفت آلود اخم و دستپاچه باشد دیده بنیامین با را او مسیح بود ترسیده که سلیا

 من به هکن عین خواهی می همش چرا اومدم که دیدی گردم می بر غروب تا نیا دنبالم بودم

 بچسبی

همراهت بود کی اون بودم شده نگرانت چون دنبالت بیام خواستم: گفت آرامش با مسیح  

 تو مگه! کی هر منظور؟ حاال الناز معلومه خوب: گفت بعد ماندو مردد ای لحظه سلیا

 و کنم استراحت خواهم می ام خسته اونور برو کنی می جوابم و سوال اینقدر که میرغضبی

شد روان ویال سوی به  

 سلیا های رفتار تحمل انداخت مبل روی را خود و رفت ویال داخل به حرفی هیچ بی مسیح

 آن از کندن دل که بود شده تنیده تنش پود و تار در چنان عشق این اما بود توانش از خارج

بود مرگ مثابه به برایش  

دارم کار باهات بشین لحظه چند یه سلیا -  

مونداره دیگه واال برداری من سر از تدس خواهی می کی تو مسیح -  

 کجامیره میاد کی با میره کی با زنم بدونم دارم حق و شوهرتم من کنم می تعجب تو از سلیا -

نمیره کجا  

عزیزم بود نوزدهم قرن واسه میگی تو که اینا بریم هم با شو پیاده یواش یواش اوه -  

 !!!سلیا؟ -

داری؟ یاعتراض بگیرم دوش میرم من! مرد سلیا -  

 تلفن شد روان حمام سمت به که سلیا برتافت روی او از دید می فایده بی را بحث که مسیح

خورد زنگ  

 الو -

مادر خوبی جان مسیح سالم الو -  

شده تنگ برات دلم چقدر برم قربونت سالم -  

افتی نمی کس هیچ یاد به دیگه باشی جونت سلیا با وقتی تو خودت جون آره -  
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عمو؟ زن عمو؟ چطوره؟ پدر حال ، منی یزعز تو! مادر -  

چطوره؟ گلم عروس رسونن می سالم دارن و اینجان خوبن همه -  

حمام رفته االن خوبه سلیا -  

برسون سالم بهش -  

برسونید سالم همه به هم شما -  

مادر نداری کاری پسرم باشه -  

سالمتیتون نه -  

خداحافظ باش خودت مراقب -  

 خداحافظ -

 مادرش به را چیز همه توانست می کاش ای که کرد فکر و انداخت مبل ویر را خود مسیح

برخاست تلفن صدای دیگر بار بگوید  

 الو -

چطوره حالتون خان مسیح سالم الو -  

ممنون خیلی خانم الناز سالم -  

هست؟ سلیا -  

رسونم می بهش دارید پیغامی اگه حمام رفته -  

زنی نمی ما به هم زنگ یه رفتی روزه چهار سه معرفتی بی خیلی بگید بهش فقط ممنون نه -  

پس نبودند هم با پیش ساعتی تا دو آن مگر شد داغ مسیح گوشهای  

مسیح آقا دستتون گوشی الو -  

رسونم می رو پیغامتون حتما   بخشید بله بله -  

خداحافظ ممنون -  
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:  پرسید موهایش کردن خشک درحال و آمد بیرون حمام از سلیا گذاشت که را گوشی مسیح

بود کی  

بزن حدس تو -  

اینا؟ مامان -  

خانم الناز نخیر -  

گفت؟ می چی پرسید سختی به و پرید سلیا چهره از رنگ  

هان؟ بیرون بودی رفته کی با تو سلیا کن بس.... که معرفتی بی خیلی گفتن هیچی -  

پرسی می چرا گفتم منکه -  

ری نمی رو از چرا تو زد زنگ الناز االن گم می -  

 کشید را دستش مسیح رفت اتاقش طرف به حرفی هیچ بدون بود باخته را قافیه کامال که یاسل

 با بده جواب بکنی اینکارو من با تونی می چطور: زد فریاد و چرخاند خود سوی به را او و

بودی کی  

بنیامین با -  

 پا از را او و پیچید قلبش درون خیانت درد گرفت فاصله سلیا از شد حبس مسیح سینه در نفس

صفتی بی خیلی:  بگوید توانست فقط و نشست زانو دو روی انداخت  .... 

 و فشرد می پنجه در را وجودش ترس کرد داد و جیغ به شروع کند چه دانست نمی که سلیا

گرفت می او از را العملی عکس گونه هر قدرت  

جان خانم شده چی -  

 آن با نشست راهرو گوشه غمگین سلیا درساندن بیمارستان به را مسیح. بود نگهبان پیرمرد

 که چرا کرد می سنگین را قلبش این و نداشت ماندنش زنده به امیدی بردند را مسیح که حالی

کیست حادثه این مسئول دانست می خوب  

هستید خانمش شما -  

 بله -
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تهران کنیم اعزامش سریعتر هرچه باید -  

گرفت را درشپ شماره زحمت به دهد تکان سر توانست فقط سلیا  

 الو -

بابا الو -  

گرفته چرا صدات بابایی شده چی -  

 مسیح -

دختر کردی سرم به جون شده چی -  

تهران کنن اعزامش باید بیمارستان آوردیمش شده بد حالش مسیح -  

پیچید گوشی در اش گریه هق هق و . 

*** 

 

 

 جون اومد وشه به مسیح وقتی که بخوری چیزی یه کن سعی حاال شده رفع خطر عزیزم -

میشه دپرس بچه اون که کردی درست خودت برای تو که ای قیافه این با باشی داشته  

 خندان قیافه به گرفت دست در را همسرش دستهای غلتید خود جای در و کرد ای ناله مهراوه

شده رفع خطر گفتی: پرسید و شد دقیق فرهنگ  

خانمم بله -  

ببینمش میشه: گفت و نوشید عهالجر را آبمیوه لیوان و نشست اختیار بی  

بدن مالقات اجازه فردا پس فردا دادن قول ولی نه که االن برم ات مادرانه عشق قربون -  

وصل بچه این به من جون دونی می که تو فرهنگ -  

خرمنم سر لولوی بنده که دونم می بله -  
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 به میاد دلت چطور:  وگفت کرد لبخند با همراه اخمی فرهنگ خندان صورت به مهراوه

لولو بگی خودت  

 ته هردو که درحالی خندید آورده سرحال قدری را همسرش اینکه از رضایت با فرهنگ

خبر چه: پرسید و شد اتاق وارد فرهاد زد می شور مسیح برای دلشان  

نیست خبری دن نمی مالقات اجازه ولی شده رفع خطر که فعال   -  

شدادا زن خوبی شما داره شکر جای همینم خوب -  

چطوره؟ سلیا بهترم، ممنون -  

کنه می گریه و زده قنبرک گوشه یه اونم -  

 این اگرنه و فرانسه نرفتن شکر رو خدا عسل ماه شده اینم داره حقم: گفت ناراحتی با فرهنگ

اومد می بر دستش از چکاری غریب مملکت تو دختر . 

 می درست رو چیز همه خودش خدا نخورید غصه اینقدر هم شما نرفتن که شکر رو خدا -

 کنه

رضاش به راضیم -  

*** 

خانوم بده مژده -  

ببینم رو پسرم تونم می -  

بفرمایید بله -  

 های دستگاه در غرق بیمارستان تخت روی پسرش دیدن از قلبش شد وارد که وقتی مهراوه

 چشمای قربون مادر دل عزیز: گفت پسرش رو لبخندی با اینحال با شد مچاله مختلف پزشکی

بشم تخمار  

 های دارو بخاطر مادر نیست خمار چشمام: گفت مزاح به و کرد ای خنده زحمت به مسیح

خمار کنی می فکر هم شما شده چپ اینطوری واجور جور  
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 فکر نیستی من فکر مادر نیستی خودت مراقب چرا: گفت و کشید هم در را هایش اخم مهراوه

شه نمی باز هم از لکاشپ دیگه که کرده گریه اونقدر باش بیچاره دختر اون . 

 را اخم و خوردند چرخ سرش در آمده پیش وقایع کرد تلخ را دهانش تلخ دارویی چون سلیا یاد

 غصه تو البته: گفت حرفش ادامه در دید را مسیح اخم که مهراوه گرداندند باز اش چهره به

هستیم تو شکستنی عروسک مراقب همه ما مادر نخور . 

 که کرد اش آشفته فکر این چنان بنیامین عروسک یا من وسکعر اندیشید خود با مسیح

 مهراوه که آنچه از زودتر خیلی شد بلند ها دستگاه جیغ و رفت کندی به رو قلبش ضربان

 با را او بعد لحظاتی و دویدند او اتاق به دکتر و پرستار چندین دهد نشان العملی عکس حتی

 بیمار قلب آیا اندیشید می این به مهراوه و دکردن بیرون اتاق از مشوش ذهنی و پردرد دلی

دارد را عشق تحمل پسرش . 

 خیر به نیست مهمی چیز گفت آنها به مضطربی لبخند با دکتر که هنگامی اما بود کشنده دقایق

شدند خیره مسیح اتاق در به و گفتند پفی همه گذشت  

*** 

 در خودتون خونه یاینم که اصراری چه دونم نمی من باش ها پله مراقب عزیزم بیا -

منه های چشم روی جات دونی می که صورتی  

ترم راحت اینجا ولی خوشگلم مادر مرسی -  

نیستی راحت من پیش یعنی: گفت دهد نشان دلخور را خود کرد می سعی که حالی در مهراوه  

 کرد ولو مبل روی خستگی با را خود و بخشید خاتمه مادرش گونه بوسیدن با را بحث مسیح

بیاری برام آب لیوان یک میشه عزیزم:  گفت سلیا به ور و  

 البته -

 ممنون -

 قربون کلی و باشد خودش مواظب مسیح که گرفتن قول و سفارش کلی از بعد همه بعد دقایقی

 خوب دوخت چشم مسیح به مضطرب سلیا گذاشتند تنها را دو آن و شدند راهی مهراوه صدقه

 که هایی دروغ بود کرده آماده دورغ کلی بافتن برای را خود آورد می یاد به را شمال خاطره



 

www.negahdl.com 43 
 

32تیام منجالب عشق  

 را چشمانش عشق هم باز شاید یا و فهمد می مسیح که دانست می سلیا و داد می یادش بنیامین

کند کور  

من مسیح - ... 

بودم شده رنگت هزار های چشم این دلتنگ خیلی کنم تماشات سیر بذار نگو هیچی -  

 هرچه حقیقت اما کاریست چه آماده سلیا دانست می خوب دش خیره سلیا به سکوت در مسیح

 و نیست بیش کودکی سلیا دانست می او بگذرد سلیا از توانست نمی و خواست نمی مسیح بود

 و خود به پس کند مردک آن جاگزین را خود عشق و بیاورد خود سمت به را او بود امیدوار

 می را قلبش عجیبی سنگینی که چند ره داد می را هم کنار در زیستن دوباره شانس سلیا

 .آزرد

دی نمی بوس یه ها خانم خانم خوب -  

 این از اینحال با داشت هم فراموشی قلبی عارضه جز به مسیح یعنی ماند جا بر متعجب سلیا

 مسیح اینکه از قلبش ته از واقعا گرفت آغوش در را مسیح سر و لرزید دلش مسیح پیشنهاد

 عقب کمی کرد جدا مسیح از را او بنیامین یاد باز اما بود خشنود هآورد دست به را سالمتیش

 بود شده حمایت مسیح سوی از همیشه داشت دوست را او شد خیره مسیح چشمان در و رفت

 اجازه خود به چطور بود خورده را هایش غم غصه بود کرده قلبش مهمان را خوشی همیشه

 او و بست می را منطقش راه حس همین و ودب تر قوی عشقش حس ولی بیازارد را او داد می

آزرد می را مسیح بخواهد آنکه بی  

دیگه بده بوسم کردی بغل منو بودی خوبی دختر که حاال خوب -  

 را سلیا وقتی گرم ای بوسه بوسید را لبانش بدهد سلیا به مخالفت برای فرصتی اینکه بدون و

 حس زندگیش در را بنیامین مزاحم وجود کرد می اش دیوانه مالکیت حس کشید می آغوش در

 هم مرد می اگر حتی نه بود او های لب روی لبانش که حاال ولی شد می خاطر آزرده کرد می

 لبخند مانع توانست نمی که حالی در و کرد جدا خود از را مسیح سلیا. نبود مهم برایش

خوای نمی نهار نیست ات گشنه تو: گفت شود عمیقش  

خواهم نمی هیچی دنیا این از دیگه االن من نه -  

منو حتی -  
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عروسکم دارم رو تو چون خواهم نمی -  

معذرت میدونی...  من...  مسیح ولی - ... 

 حاال خوب: گفت بحث تغییر برای مسیح و کرد دعوت سکوت به را او مسیح چشمان آرامش

بخوریم ما بدی خواهی می چی  

بدم سفارش برات واهیخ می چی تو خورم می ماهیچه با پلو باقالی که من -  

خانم تنبل ای: گفت و خندید دل ته از مسیح  

*** 

 سرم توی هام شعر از تیکه یه مدام چرا دونم نمی هستم زندگی این کجای دونم نمی خودمم

 می اینو فقط((  باد خنیاگر دستان در رقصان خصی شاید هستم چه دانم نمی))  زنه می زنگ

 بگم اینطوری نباید ببخش خدایا پرستمش می من حرفها این از بیشتر نه دارم دوستش که دونم

 اولین خدا وای. پرستم می رو کوچولو شکستنی بلور مجسمه این من همینطوره واقعا   ولی

 دیگه بار هزار من و گذشته ماه 6 که االن و شیرین هم مرگ کردم حس بوسیدمش که باری

 نوازشش میذاره و میاد آغوشم به تراح چرا دونم نمی دارم رو حس همون هم باز بوسیدمش

 جسمم آمیختن به چقدر که دونه نمی یعنی بخوابم باهاش ذاره نمی وقت هیچ اما ببوسمش کنم

نخواد منو که هرچند پرستم می رو سلیا من نیست مهم نیست مهم ولی محتاجم او با ... 

 اندیشید می اسلی به خلوت در همیشه مثل بودو کرده خلوت خودش با مسیح که بود ساعتی

 که بود مدتی کردند نمی دعوا هم با که بود مدتی. بود افتاد غلتک روی تقریبا اشان زندگی

تا کرد می برخورد چیز همه با آرامش با سلیا  ... 

*** 

شو سوار -  

 نه -

شو سوار گم می کردی غلط -  
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 های رهپ و بود شده تنگ چشمانش غضب از دوخت چشم بنیامین افروخته بر چهره به سلیا

 که حاال و بود نکرده برقرار ارتباطی هیچ بنیامین با که بود ماه 6 بود ترسیده گشاد اش بینی

آمد نمی در خونش زدی می کاردش دیدش می . 

نه یا میشی سوار -  

 خانه راه حرفی هیچ بی بنیامین و نشست ماشین صندلی روی و شد کنده جا از بنیامین فریاد با

 به پایش داد هلش خانه داخل به و کشید را دستش رسیدند که خانه به. گرفت پیش در را اش

نگریست او به زده وحشت و برگشت عقب به خورد زمین و کرد گیر فرش لبه . 

کنی می چکار -  

 ماهم و پری می سوسول بچه اون با میری خیالت به آره؟ ددر رفتی ماهه 6! تو یا من -

مکه حاجی حاجی  

یداشت تماس باهام تو مگه -  

کنه می چه بود کرده خفه منو که خرکیت عشق اون ببینم خواستم می نه - . 

بنیامین کن صحبت درست من با -  

بوسید و گرفت آغوش در اونو و رفت سلیا سمت به کرد کش فرو بنیامین خشم تمام هو یک  

 بازم دنبالت اومدم نمی هم حاال اگه حتی بذاری تنها وقت همه این منو تونستی چطور -

نامردی خیلی معرفتی بی خیلی گرفتی نمی ازم اغیسر  

 . .. ببخش -

خیال بی -  

 شد روان سلیا چشمان از اشک شد چشمانش تماشای محو و کرد دور خود از را سلیا بعد

 خود شد ور شعله یکباره به بود مانده پنهان خاکستر زیر در مدتی که بنیامین به آتشینش عشق

گریست های ایه و افکند بنیامین آغوش در را  

بگذرونیم خوش هم با بیا زاری گریه جای به ماه 6 از بعد نکن گریه عزیزم -  

بگی تو چی هر -  
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*** 

 

خانمی نیستی خونه عروسکم سالم -  

- ... 

کجایی جونم سلیا -  

- ... 

 !سلیا؟ -

- ... 

 استقبالش به همیشه مثل سلیا که بود عجیب برایش پرداخت جستجو به را خانه همه مسیح

 بی که یافت خواب اتاق در را او عاقبت بگیرد را اش خستگی ای بوسه با تا است نیامده

 زود خیلی دوخت چشم آینه در سلیا زده یخ چهره به مسیح کشید می شانه را موهایش تفاوت

است افتاده اتفاقی فهمید . 

دی؟ نمی جواب چرا برم، قربونت سالم -  

 سالم -

کشید عقب را خود سلیا اما بوسدب را سلیا گونه که شد خم مسیح . 

؟ دلخوری من از -  

بخوابم خوام می کنه می درد سرم من مسیح -  

دکتر؟ ببرمت خوای می -  

شم می خوب بخوابم یکم نه -  

 در و ریخت خود برای آبی لیوان رفت آشپزخانه به و کرد ترک را اتاق حرفی هیچ بی مسیح

اندیشید سلیا ناگهانی رفتار تغییر به بود شده خیره نامعلومی نقطه به حالیکه  . 
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 خوب باهام سرکار برم خواستم می که صبح همین تا نمیشه که دلیل بی شده چیزی یه حتما   ))

پسره این دوباره نکنه شده چی باز یعنی ببوسمش نذاشت حتی حاال و بود  ....)) 

شوند دور ذهنش از مزاحم افکار تا داد تکان محکم را سرش  

 میرم اصال اه.. البد..  البد بزنی تهمت سلیا به میاد دلت چطور کنی می فکر چی به داری ))

پرسم می خودش از .)) 

شد داخل بالفاصله و زد در به ضربه چند و رفت سلیا اتاق طرف به تصمیم این با و . 

 آرامش تونم نمی ناراحتی چی واسه ندونم تا ولی شدم هوار سرت رو دوباره که ببخشید -

باشم داشته . 

کنه می درد سرم که گفتم کردی شروع باز -  

 این همین واسه میشه برابر هزار تو به وابستگیم شم می مریض وقتی من برم قربونت -

نمیاد منطقی نظرم به دلیلت  

نیستن هم مثل که ها آدم همه چی که -  

گفته بهت چیزی کسی دلخوری؟ من از سردرد فقط که مطمئنی ولی قبول باشه -  

ـــــــــــــحمسیــــ - ! 

ببوسمت بخیر شب واسه میذاری عروسکم کن استراحت میزنی داد چرا بابا باشه -  

کنم می خواهش مسیح -  

بخند دونه یه فقط نخواستم بوسم -  

 با را سلیا بود شده تر راحت کمی خیالش که مسیح فرستاد ای بوسه مسیح برای و خندید سلیا

 چه))  گرفت خرده العملش عکس این خاطر به خود به سلیا آنطرف از گذاشت تنها افکارش

 ماه 6 اومد دلت چطور مزخرف دختره کنی حواله بوسه بدتر آن از و بخندی داشتی حقی

 اینقدر که شاءهللا ان بگیری کوفت بگیری وقلوه دل مسیح با هم حاال و بذاری تنها رو بنیامین

 دوستش خوب آخه کنم بداخالقی اشباه تونم نمی که جوریه یه مسیح آخه ضعیفی مسیح جلوی

 از میدم قول نه نه میشه؟ چی بنیامین به عشقت پس داری؟ دوستش عوضی زهرمار دارم
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 به افکار این با((  کنه ولم و بشه خسته مسیح تا کنم عملی رو بنیامین های نقشه همه فردا

پرداخت مینبنیا و مسیح مقایسه به بود شده خیره سقف به که طور همان و رفت رختخواب  

 مهربونی حالت یه چشماش و مشکی مسیح ابروی چشم سبزه بنیامین و سفید مسیح خوب ))

 میشه جمع چشام تو اشک که گناه بی و معصوم اینقدر چشاش کنم می فکر وقتها بعضی داره

 رو اون عسلیشون رنگ که خاص جذابیت نوعی با که داره مرموزی های چشم بنیامین اما

 میشم غرق چشماش تو وقتی که وای شم می هاش خواسته مغلوب من همیشه و میکنه تشدید

 دونم نمی حال این با کنه نمی برابری آتشی هیچ با لباش داغی نیستم دنیا این توی انگار دیگه

 صورت اون به ابد تا تونم می کنم می حس دارم خاطر اطمینان مسیحم آغوش تو وقتی چرا

 به بنیامین که کاری کنه نمی اذیت منو وقت هیچ اون باشم مطمئن و بشم خیره معصومش

 دار ریشه اعتیاد جور یه مثل شم می کشیده طرفش به هم باز ناخواسته من و میده انجام کرات

 بنیامین عاشق وار دیوانه ولی دارم دوست رو مسیح من میشه مرگم باعث حتما ترکش که

 ولی عزیزم مسیح ببخش منو کنم بانیقر رو دوستی که مجبورم عشقم به رسیدن برای و هستم

 برات قبل از رو چی همه من که صورتی در باشی زندگیم توی که کردی فشاری پا خودت تو

 من برای بنیامین اما کنم ازدواج باهات کلک با که نبودم موافق وقت هیچ هرچند دادم توضیح

 را وجدانش عذاب تا بود خود توجیه حال در((  جنگن می شون زندگی برای همه و زندگی

است داده فریب را مسیح دانست می هم خودش چون کند کم . 

خدا خداوندی به میدی دستور من به که کلفتتم من مگه ها حرف چه - ... 

 می داد و جیغ خیابانی کوچه های آدم مثل چطور که نگریست می سلیا به واج و هاج مسیح

 وقتی را آب شیر گفته او به مسیح نکهای برای چه برای هم آن کرد می پاره گریبان و کرد

حاال و نکند اصراف و ببندد ندارد کاری  ... 

آخه سننه رو تو صرفی بابا شده من واسه -  ... 

کنی می اینطوری که نگفتم چیزی منکه عزیزم اما -  ! 

خشک ناخن زنی می دیگه حرف تا هزار فردا نگم چیزی االن نه -  

بعیده تو مثل کرده تحصیل دختر یه از میگی یدار چی!! چـــــــــــــــــی؟؟ -  

بیرون برو -  

بکشی عمیق نفس تا چند دعوا جای به بهتره جان سلیا -  
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 داشت ایمان هایش حرف پوچی به و بود شده سالح خلع کامال   مسیح منطق مقابل در که سلیا

 خواهم ینم: کشید فریاد و گذاشت هایش گوش روی دست باشد نباخته را قافیه اینکه برای

بیرون برو بشنوم رو صدات  

عزیزم اما -  

االن همین -  

 گیر بهانه و لجباز حد این تا سلیا چرا دانست نمی رفت می راه ها خیابان در هدف بی مسیح

 مسیح حرکات همه به که بود مدتی شد نمی رام منطقی هیچ با و کرد می اش خسته بود شده

 از جویانه اشتی مسیح که بار هر و کرد می رتعبی بد را هایش حرف همه و گرفت می خرده

 می خودش به چسباندن وصله به متهم را او خصمانه سلیا چیست رفتارش دلیل پرسید اومی

 پدریش خانه به که نفهمید که اندیشید و رفت راه آنقدر کشید موهایش میان دستی کالفه کرد

 رسیده

 دونی نمی مادر آخ اینجا بیام نداشتم تصمیمی منکه درآوردم اینجا از سر که شد چی عجب ))

 و وسط بریزه همیشه مثل رو دردهاش تا کشونده اینجا تا منو که همونه گرفته چقدر دلم

 خوشی سلیا اخیر ماهه یه این تو چطور که بگه اومده دلم خوبم مادر کنه سبک رو خودش

مادر درآورده دماغم توی از رو قبل ماه 6 اون ... )) 

بعد ختیل و فشرد را زنگ  

قشنگت چشمای فدای مادر سالم -  

خودم خوشگل مامان سالم -  

شد باز در تو بیا -  

ممنان بعله -  

 ماند ساکت و رفت داخل و شد او همراه بعد بکشد آغوش در اورا تا داد اجازه مادر به مسیح

کند پذیرایی او از مهرآوه تا  

شدی سرسنگین مدتی یه ها خبر چه مامان عسل قند خوب -  

مادر حرفیه چه این -  
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نمیرین نمیاین سلیا هم تو هم شدین جوری یه انگار که ماهیه یه جدی نه -  

 داد کوچیکی چیز هر سر و شده گیر بهونه خیلی سلیا نداریم اعصاب کدوم هیچ مدتیه یه آره -

شدم خسته خوب نیست فوالد از که منم اعصاب کنه می بیداد و  

یشهم دعواتون هایی چیز چه سر مثال -  

 سر امروز همین مثال کنید نمی هم فکرش اصال که مزخرفی چیز هر سر دونم می چه -

 چی عین منو بعدم کارستون کرد کاری یه بازنذاره بیخودی رو آب شیر گفتم بهش من اینکه

بیرون کرد پرت  

 میشن گیر بهونه و بداخالق خیلی شن می باردار وقتی معموال   ها زن بارداره نکنه میگم -

نیست خودشون تدس  

 7 بگوید او به که دید نمی خود در را قدرت این زد پوزخند مادرش کودکانه شوق به مسیح

 چطور ندارد را حریمش به گذاشتن پا اجازه هنوز که است زیسته زنی کناز عاشقانه ماه

 بگوید

چیه ها حرف این جان مادر نه -  

 ان طوری همین ازدواجشون ولا ها شوهر و زن همه بگیری سخت نباید تو پسرم مسیح -

 بعد و کرد می کشی منت اونم کردم می قهر و شد می دعوام پدرت با چی همه سر خودم من

 و کردیم می تکرار رو چرخه همین دوباره مدتی یه بعد و خندیدیم می دعوا اون به کلی هم

شدیم می وابسته هم به بیشتر هم بار هر  

شماست با حق مادر بله -  

بخوریم هم با رو شام اینجا بیاد بزن زنگ سلیا به برو پاشو حاال خوب -  

خونه میرم نه -  

بندازی؟ راه کنون آشتی مراسم خوای می -  

 بعله -

 بچه عین رفتارش اون شناسم می رو سلیا من عزیزم ببین مهربونی اینقدر که برم قربونت -

 یکم باید هم تو کنه می آشتی زود طورهم همین اندازه می را دعوا که همینطور مونه می ها
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 خودش بیفته جا زندگی توی که کم کم است یکدونه یکی باالخره خوب بکنی رو مراعاتش

میشه خوب  

کنم صبر باید من مادر دونم می -  

 میشه تموم زود کوچولوئه بحث یه شده چی حاال انگار زنی می حرف امیدانه نا اینقدر چرا -

 میره

 می احساس بگوید مادرش به را رازهایش همه توانست نمی دیگر نگفت چیزی دیگر مسیح

 جلوی آنهم! رازداری نداشته آشنایی با تابحال که کند می اصولی به پایبند را او تأهل کرد

 بنیامین، به سلیا پنهان عشق بگم مادر به رو قلبیم مکنونات تونم نمی دیگه چرا! )) مادرش

 همه از و نداره تمومی که سلیا مدام های یگیر بهانه و طرفه یک عشق این با وجودم خرابی

 با تنها نه سلیا بگم بهش تونم نمی ببوسمش کنم نازش کنم خلوت باهاش ندارم اجازه اینکه بدتر

 آروم من هم بلکه کنم بغلش بار یه نذاشته حتی اخیر مدت این توی حتی شه نمی همخواب من

 دیگه اتاق توی من و خوابه می راحتی هب اتاق یه توی زنم که بگم مادر به چطور اون هم بشم

 گرفته تصمیم بارها مسیح((  نداره گفتن حرفها این نه کنم می خودخوری و میرم راه صبح تا

 مسیح و بودند شده مانعش سلیا های چشم بار هر اما آورد عقل سر بر زور به را سلیا که بود

 عشقش منجالب در بیشتر روز هر و سلیاست اسیر که بود برده پی موضوع این به وحشت با

رود می فرو . 

هپروت؟ تو رفتی شد چی -  

کنم آشتی سلیا با چطوری که کنم می فکر دارم نه -  

تمومه و نادم خنده یه مظلوم صورت یک گل دسته یه هدیه یه بابا ای -  

دارید دوست خیلی گل ها خانم شما آره -  

داریم دوست بیشتر رو چی دونی می اما گلن همشون ها خانم آخه -  

 چی؟ -

رو کش منت مردهای -  

باشه من عــــــااااااااااشــــــق باید سلیا پس هووووم - ! 
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- کنه می چه محبت مجسمه چطوره اوضاع خوب  

-  ولی گرفتم اعصاب ضعف ها کردم دعوا باهاش چی همه سر وقت چند این اینقدر اووووف

 می بیرون انداختمش خونه از پیش روز چند همین مثال داره همتی چه موندم من مسیح این

کرد؟ چکار دونی  

 نچ-

-  دونی نمی ها بود بریده کفم منم کرد کشی منت کلی و خونه اومد کادو و گل دسته با هیچی

 حرف اینطوری دارم بفهمه مامان اگه وای تومن خدا بود خریده برام جواهر سرویس یه که

کشتم می زنم می  

- نیومده بدت هم زیاد اینکه مثل  

 !بنیامیــــــن-

- میزنه داد داره قیافت نیستم که کور چیه خوب  

- گفتم سرویس واسه من بابا  

نداره تو مثل دیگه دنیا: گفت و کرد نزدیک بنیامین به را خودش بعد  

-  عاشق خواهم نمی تورو من بگی بیایی فردا نکنه ها باشه حواست سلیا ولی شدم خر خوب

لکاتبینکراما با حسابت موقع اون شدم مسیح  

- کنی تهدید بلدی همش که هم تو  

- کشم می رو نازت شینم می سوسول بچه اون مثل پ   نه  

- که واقعا  

- دونی می خودت دیگه گفتم گفتم می باید چی هر  

-  جنگ اینهمه خودم واسه که نبودم بیکار وگرنه دیوونتم من میدونی که تو برم قربونت

کنم درست اعصاب  

- دیگه بیار هم رو قضیه ته و سر جوری یه میره سر ام صلهحو داره دیگه من ولی باشه  

- جوری؟ چه  
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- بکشم نقشه من نباید که همیشه  

- کنم می اجرا فقط من و تویی متفکر مغز که فعال  

- میگم چی ببین کن گوش پس باشه ..... 

*** 

 می ذهنش در اختیار بی که را ای ترانه و کشید گیتارش های سیم روی را دستش مسیح

کرد جاری لب بر را نشست  

دارم دل در که است عشقی چه است عشقی چه این  

دارم حاصل چه عشق این از عشق این از من  

دارم باطل کوشش هم باز هم باز طلبت در و من ز گریزی می  

عطش های لب باز  ... 

سلیاست یعنی پرید جا از اتاقش درب صدای با  

- شمب مرخص خواستم می نمونده کاری دیگه ثریا منم اقا  

 در ثریا و آمد خواهد سراغش به سلیا که بود کرده فکر بیهوده چرا گشود را در غمگین مسیح

است غمگین و سرد چشمهایش اینقدر دارد چیز همه که مردی چرا که بود این اندیشه  

- خانم ثریا ممنون  

-  آقا دهن بد خدا نمیاد چشم به اصال کارها این که رسه می ما به شما از اینقدر آقا بابا ای

 مریضید

نمیاد راه ما با وقت هیچ که این:  گفت و گذاشت قلبش روی را دستش مسیح  

- نکنید خودخوری اینقدر نصیحت شما به من از ولی ، بگم چی  

- نیست راهی دیگه ها وقت بعض  

- کنه می درست چیو همه خودش خدا کنید توکل چیه ها حرف این  

- خانم ثریا بشنوه دهنت از خدا  
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فرستاد لعنت مسیح ناراحتی بانی باعث به دل در و داد تکان تاسف روی زا سری ثریا  

- میشه حل چی همه که شاهللا ان  

 انشاهللا-

- است آماده غذاتون  

- مونم می سلیا منتظر  

- هام نوه با میاد داره شهرستان از دخترم جان آقا برم من پس  

 کمی دلش هم او شد اش حسودی مسیح و درخشید چشمانش و گفت ذوق با را هام نوه کلمه

خواست می شادی  

- بیایی خواهد نمی پیشته دخترت که هم وقتی تا خانم ثریا بله  

- جان آقا نکنه کمت بزرگی از خدا  

 بی صدای بعد لختی گرفت تماس سلیا با بعد کرد روانه را او و داد ثریا به پول مقداری مسیح

پیچید گوشش در او حوصله  

 الو-

- عزیزم سالم  

 سالم-

- منتظرتم شام میایی کی نممخا  

- بیرونم دوستام با من بخور رو شامت تو  

- مونم می منتظرت نه  

- خورم می هم چیزی یه بیرونم دوستام با که گفتم خواد نمی  

- بخوریم شام هم با خواهد می دلم من ولی  

- 5 کانال زدی تو دوباره ا ه  
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- کنی می صحبت اینجوری نیست درست سلیا  

 هرچی-

شود می نما بنیامین دارد دانست نمی هم خودش سلیا بود بنیامین کالم تکه هرچی واین  

- اومد در ها بچه صدای نداری کاری  

- باش خوش برو عزیزم نه  

 منتظرش بگوید خواست آمد درد به سلیا دل که کرد ادا حسرت با چنان را آخری جمله این

 خداحافظی بی که واداشت را وا بود ایستاده کنارش که بنیامین درهم چهره اما بیاید تا بماند

 خداحافظی کم دست چرا که بگذارد جا فکر این با خط سوی آن را مسیح و کند قطع را گوشی

 نمی دلش حتی نگریست خواست می بر آن از بخار که گاز روی های قابلمه به مسیح. نکرد

 زیادی فشار نداشت را زندگی این تحمل گشت باز اتاقش به چیست داخلشان بداند خواست

 تغییرات متوجه که بود بیخیال چنان که سلیا و کرد می اذیت که بود مدتی قلبش بود رویش

 ها تازگی رود نمی دکتر به که کند می لج کسی چه با دانست نمی هم مسیح و شد نمی مسیح

 گاهی که بود بافته دروغ عمویش زن و عمو و مادر و پدر برای آنقدر بود شده هم گو دروغ

 بود بهانه اینها همه اما دانستم نمی خودم و من بودم قهاری بند خالی عجب گفت می خودش به

 سلیا هم باز تا کند کاری هر بود حاضر دارد سر در را سلیا هوای که دانست می هم خودش

 را اش سرخورده روح شاید لبخند یک تنها بود شده قانع خیلی دهد نشان خوش روی او به

 دل که کشید دلش ته از آهی. کرد می دریغ رحمانه بی هم را نآ سلیا اما کرد می ارضا

 رو شعر تا دو یکی کرد باز رو شاملو احمد اشعار کتاب و رفت اتاقش به.  کرد ترش سوخته

 کرده ازدواج وقتی از اما بگوید شعر قدیما مثل خواست می دلش چقدر کرد زمزمه خودش با

 در قدری و برداشت میز روی از را سلیا کسع بود پریده سرش از شاعری هوای و حال بود

 سلیا بخور غصه ها دیوونه عین بشین هی. )) فشرد بغل در را آن یکباره به و شد و خیره آن

 رو سرت نیستی آدم خودت مگه تو اونجور سلیا اینجور سلیا نخورد شام سلیا رفت سلیا نیومد

 چی که چسبیدی بهش کنه عین خوادت نمی بینی نمی کوری سلیا میگی هی باز بزنی که هم

 که زوری خره نمیاد خوشش تو از بابا! کشیدی زحمت خوشبختید؟ االن کنی؟ خوشبختش مثال  

 هان میشه خوشبخت اونم کنی تحمیل بهش رو عشقت اگه گفته کی نیست زوری عشق نیست

 دشای من با بنیامین سمت میره اون کنار برم راهش جلوی از من اگه ولی! آخه گفته کی

 آخ بگم بهش رو چی همه تونستم می کاش کاش میشه نابود بنیامین با ولی نباشه خوشبخت

 شدی می ضعیفم قلب مهمون قشنگ لبخند یک با خواهد می دلم چقدر دلتنگتم چقدر سلیا سلیا
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 قشنگم خانمی شده تو گیر بهونه دونم می شده گیر بهونه حسابی وقتیه چند یه که هم لعنتی این

 به رو شده عقده دلم تو که رو عشق این تونستم می تا نبودی مهربون نا باهام قدراین کاشکی

تو سلیا بریزم پات  ... )) 

 آمد خانه به سلیا سو آن از. برد خوابش کی نفهمید که بود غرق خودش افکار در آنقدر

 مسیح برای دلش ته اما. بود کرده گذرانی خوش و گشته بنیامین با کلی راضی، و خوشحال

 لیوان تا رفت خانه آشپز به بود سوزانده را دلش بار حسرت آنطور صدایش لحن بود نگران

 هم را بعدی قابلمه((  سبزی قورمه به به))  افتاد گاز روی های قابلمه به چشمش بخورد آبی

 دیوونه مسیح ای است نخورده دست اینکه ولی خانم ثریا ماشاءهللا شده پلویی چه))  کرد باز

 یه برم بذار نداره گناهی هم بیچاره اون آخه شدم بدجنس خیلی الهی بمیرم نخوردی شام چرا

 شده مچاله تخت روی آنطور که مسیح دیدن از رفت مسیح اتاق به وقتی((  بزنم بهش سری

 رویش چیزی خواست شد فشرده دلش درخشید می صورتش روی هنوز اشکی قطره و بود

 میان از را آن آرامی به شد جلب بود مسیح آغوش در که چیزی به اش توجه که بندازد

 چقدر بدم من چقدر)) شد خیره خندید می عکس در که خودش به و کشید بیرون مسیح دستهای

 توی رو مسیح چرا بنیامین کنه لعنتت خدا...  بازهم تو میدم عذابت من اینهمه مسیح خوبی تو

 که بود معصوم آنچنان خواب در یحمس صورت بود گرفته اش گریه... ((  کشوندی بازی این

 بوسید را اش پیشانی و شد خم مسیح صورت روی اختیار بی بزند فریاد خواست می دلش

 کی تویی عزیزم: پرسید بیحال و زد لبخندی سلیا دیدن با شد بیدار و خورد تکانی مسیح

 برگشتی

- االن همین  

- گذشت خوش  

 آره-

 خوبه-

- نخوردی شام مسیح  

- یخچال توی بذارمشون رفت یادم آخ نداشتم میل نه  

- بخور شام بریم بیا خواهد نمی  

- ندارم شام به میلی نیست خوش زیاد حالم عزیزم نه  
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- چی دهنت بذارم من اگه  

میداد دست از را فرصتی همچین باید چرا بود شده مهربان چه کرد نگاه سلیا به مات مسیح  

- خورم می باشه که هم سنگ قلوه دیگه اونوقت  

- خوب؟ جا همین میارم رو شام برات من بمون جا همین تو فکری یه اصال ،باشه  

 گرم ماکروویو در غذا مقداری رفت خانه آشپز به شود مسیح موافقت منتظر اینکه از قبل و

 در که سلیا به دید می خواب انگار که مسیح برگشت مسیح اتاق به و گذاشت سینی در و کرد

 می وا را او شدیدی میل شد خیره خندید می و بود یستادها دست به سینی در چهارچوب میان

 و آرامی به گذاشت میز روی گرفت او از را غذا سینی و شد کنده تخت از کند بغلش تا داشت

 راحت خیلی و نداشت مخالفتی هیچ قصد سلیا اینبار و کرد نزدیک خود به را سلیا احتیاط با

 از که بود مدتی بود شده زده هیجان فتگر شدت قلبش ضربان گرفت جای مسیح آغوش در

 عطر مست بود شده مست بوسید می و بویید می را سلیا ولع با بود مانده محروم سلیا آغوش

سلیا تن  

 دور ازم چقدر بغلمی تو تو که خوبه چقدر آخ بودم دلتنگت چقدر قشنگم خانمی عزیزم آخ -

دارم دوستت سلیا دارم دوستت نزدیکی چه حاال بودی  

 که رنگ هزار چشمان آن شد خیره چشمانش در لحظاتی بعد فشرد خود به را سلیا مترمحک

 سلیا لبهای روی را لبهایش توانست نمی دیگر محض مشکی بودند مشکی لحظه آن در

 می وضوح به بدنش کشاند تخت روی را مسیح آرام سلیا هم باز هم باز بوسید و گذاشت

 بیرون خواست کرد مرتب را مسیح روی وقتی بیفتد برایش اتفاقی ترسید می سلیا و لرزید

 یهو شد چت مسیح: گفت وحشت با سلیا و گرفت را دستش مسیح بود رفته یادش شام برود

کردی یخ اینقدر چرا  

-  نذار تنهام خدا رو تو بار یک همین سلیا کنم می خواهش بمون پیشم فقط نترس نیست چیزی

دارم احتیاج بهت من  

- نمیرم جا هیچ یشتمپ من عزیزم باشه  

 چه شد آرام مسیح گرفت آغوش را مسیح سر و گرفت جای مسیح کنار در آرامی به بعد

 همسرش آغوش در داشت اجازه که بود باری اولین این مشترک زندگی ماه نه از بعد آرامشی
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 محبوبش شیرین آغوش در را ماه نه این خستگی تا بخوابد خواست می آمد می خوابش بخوابد

بکند بدر . 

 دیشب که آنچه دانست یافت خود آغوش در را کوچکش سلیا وقتی ولی پرید خواب از صبح

 آرام های نفس و بود خوابیده آغوشش در آرام سلیا دارد حقیقت و نبوده رویا افتاد اتفاق برایش

 ترسید می ولی داشت بوسه هوای دلش ریخت می مسیح تن در را عجیب نیرویی منظمش و

 در طور همین را سلیا همیشه برای او تا ایستاد می زمان خواست می دلش کند ربیدا را سلیا

 این گنجایش که دانست می بود شده سنگین قلبش. شود خیره او در شده مسخ و بگیرد آغوش

 سلیا سر زیر که دستش شد می پذیرا تر راحت را مهری بی قلبش انگار ندارد را خوشی همه

 جلوی تصویر مبادا بکند حرکتی کوچکترین خواست نمی دلش یول بود افتاده گز گز به بود

برود بین از آب در عکسی چون رویش  . 

*** 

 سلیا که شست می را ظرفها زد می سوت با را اش عالقه مورد آهنگ که حالی در مسیح

شد وارد  

- ننگی چه وای بکنید ها کار این از شما باشم مرده من مگه چرا شما آقا بده مرگم خدا واه  

 برم قربونت: گفت و داد جاخالی کنان خنده مسیح بقاپد مسیح دست از را بشقاب کرد سعی بعد

میدم برات بخوای هم جون سهل که شستن ظرف اونوقت بخند من برای فقط تو عروسکم  

- دیگه عطاری گونی توی زبون همون این میگم مسیح ا ه  

 بعله-

 دستهایش و آورد در را دستکشهایش اشتگذ جاظرفی در و آبکشید هم را بشقاب آخرین مسیح

پاشید سلیا صورت به را دستهایش روی آب قطرات و شست را  

مسیـــــــــــــــــح.... ااااااا           - ! 

- دلم جون  

- خواستی خودت باشه  

گذاشت فرار به پا مسیح کرد پر آب از لیوانی بعد  
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- وایسا داری جرات اگه  

 دو هر و افتاد مسیح روی سلیا و چرخید سلیا فطر به یکهو مسیح دوید مسیح طرف به و

کرد خیس را صورتش و خورد مسیح پیشانی به محکم آب لیوان افتادند زمین روی  

 آآآآخ -

مسیح شدی چی وای ای -  

نیست چیزی هیچی -  

بود آلود خون کمی نگریست بود زده از اش پیشانی که دستش به بعد  

- شد زخم پیشونیت وای  

- شده خراشیده یکم نیست مهمی چیز که گفتم  

- آرم می زخم چسب برات االن  

 در خاص لذتی اش نگرانی از و خندید سلیا دستپاچگی به مسیح دوید آشپزخانه طرف به و

کرد حس قلبش . 

کنم تمیزش کن صبر -  

سوزه می آی -  

میشه تموم االن نخور وول یکم حاال خوب -  

چسباند زخم روی را زخم چسب بعد  

- ها کوچه تو بری نبینم دیگه شدی خوب دیگه حاال بد پسر بیا  

افتادم چی یاد میدونی سلیا: گفت و خندید لذت با مسیح  

 چی-

-  حسابی هم مون دوتا هر بخریم لواشک بریم شدیم جیم سرویسمون از هم با بار یه یادته

نفهمن مامانامون که بودیم ترسیده  

- شد زخمی زانوت افتادی مغازه یبر دویدی خونه برسیم زودتر که هولت از تو یادمه آره  
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- بود عصبانی خیلی مامان خونه رسیدیم وقتی  

- نمیره یادم وقت هیچ رو عمو زن قیافه وای  

-  تو که خصوصا   خوردم می حسابی کتک یه روز اون بودی نکرده طرفداری ازم تو اگه آره

))  گفتی و نماما جلوی پریدی اونطوری که نمیره یادم وقت هیچ بودم برده خودم با هم رو

 ببین نکن دعواش دیگه شما ولی کردم دعواش من خریده لواشک رفته بدیه پسر این عمو زن

شده زخم و اومده خون پاش )) 

- کرد هول هم چقدر بیچاره دید رو پات زخم عمو زن که بود موقع اون تازه آره  

- کنه دعوات مامانت نذاشت و خندید کلی بعدش ولی  

- بخیر یادش آخی  

-  فقط تو داشتم دوست همیشه من میدونی سلیا ولی گذشت زود چه بود خوب چقدر یابچگ آره

 می خیلی من بودم عاشقت بچگی همون از من ولی بخندی بهم شاید باشی من خود مال فقط و

وار دیوانه سلیا خوامت  .. 

بگوید توانست می چه مسیح صداقت اینهمه مقابل در فشرد را سلیا گلوی بغض  

- کردی بغض چرا بشم آویزونت وچهل و لب قربون  

- من مسیح  ... 

-  با تو چند هر دیگه بخند بشم رنگت هزار چشای قربون من خوشگل خانما، خانم چی تو

هستی خواستنی هم بغض  

زد موهایش به ای بوسه و فشرد آغوش در را سلیا بعد  

- چیه توپ شام یه مورد در نظرت بیرون بریم خوای می  

- چیه دیگه توپ شام نگفتم وعم زن به اگه مسیح وای  

- بهتره که تو هرچی اون از  

 هرچی-
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 همیشه از تر سرحال مسیح بودند رستوران راه در آماده بعد ساعتی افتادند خنده به دو هر

بود گرفته در شکمش که بود خندیده آنقدر سلیا و گفت می جک سلیا برای  

- تو منو کشتی نکنه ات خفه خدا مسیح وای  

- آخریشه این باشه باشه  

- بگو خب  

-  هیشکی میگه همراهت کیه این میگن بهش رفته می شور خیار یه با داشته خیار یه روز یه

ترشیده خواهرمه بابا . 

شد لذت غرق مسیح و خندید غش غش سلیا . 

- میخوری؟ چی خندیدنت قربون  

- همیشگی همون من  

 باشه-

 سلیا از چشم توانست ینم ای لحظه حتی که حالی در و داد غذا سفارش گارسون به مسیح

شدی چی شکل میدونی: گفت و خندید ریز سلیا داد تکیه صندلی پشتی به بردارد  

 چی؟-

- کرد می مظلوم اونطوری رو چشماش که وقتی شرک کارتون توی پوش چکمه گربه . 

 واقعا  -

 اوهووووم-

- هستی چی شبیه میدونی تو اما  

 چی؟-

- منی مال و ای دونه یه همین تو نیست تو شبیه دنیا این توی هیچی هیچی،  



 

www.negahdl.com 62 
 

32تیام منجالب عشق  

 کند می تکرار مدام مغزش در بلندی صدای کرد احساس و نگریست مسیح چهره به مات سلیا

 تنها مسیح خیره و کنجکاو نگاه مقابل در و آمد خودش به گارسون حضور با خائن خائن

ندارد خوردن برای اشتهایی هیچ که کرد احساس کرد نگاه ها غذا به که وقتی و زد لبخندی  

- شدی ناراحت یهو چرا عزیزم شد چی  

- نیست چیزی  

- هست چیزی میدونم که میدونی  

 با همین خاطر به شد می کفری برد می احساساتش به پی راحتی به مسیح اینکه از همیشه

بلدی خونی ذهن کنم می فکر وقتها بعضی: گفت حرص  

-  که ای مسخره افکار اون هم النا بخونم تونم می رو تو مال فقط رو کسی هر مال نه اما بلدم

 کار هیچ تو باش من با و بیرون بریز رو میدن مانور دارن خوشگلت و کوچیک کله اون توی

نکردی بدی  

- ؟ مسیح  

- دلم جون  

- دارم دوستت خیلی من  

لرزید مسیح  

- عاشقتم دارم دوستت منم عزیزدلم  

است قلب سراسر مرد این کرد فکر خود با و شد خیره مسیح تر های چشم به سلیا و  

 را ماشین پخش سلیا شدند ماشین سوار و کرد حساب را ها غذا پول مسیح خوردند را شامشان

انداخت طنین ماشین فضای در خواننده صدای و کرد روشن  

باش مهربون من با تو نازم گل  

باش کمون رنگین پل چشمام واسه  

روز و شب بارونم و باد اسیر  

اشب نشون و نام بی باغ این گل  
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خونم دل عاشقی من  

محزونم ای شکسته  

باش آشیون بی دل این پناه  

باش مهربون من با تو تنگ دلم  

بباره بارون بگو نازم گل  

بیاره من بیاد چشماتو که  

بارون عطر زیر تو تماشای  

دوباره امشب کنه می من با چه  

- نداری شادتر چیز یه غمگین چه اووف  

-  قول شو خیال بی امشب یه ندارم دوست تند های نگآه این از من دونی می که تو عزیزم

باشه ماشین توی بذارم جدیدا آهنگ این از ات واسه میدم  

 !باشه-

 احساس شد ولو مبل روی مسیح اما کند عوض لباس تا رفت اتاقش به سلیا رسیدند خانه به

 سح از بود کرده پرش سلیا دارم دوستت جادوی بود عجیب هم خودش برای کرد می رخوت

بود لبریز داشتن دوست  

- میشه چروک کتت نشستی اونطوری کنی عوض رو لباسات خوای نمی خان تنبل  

- شم بلند جام از ندارم دوست کنم می رخوت احساس نه  

- مریضی چرا  

-  نشدم مست حاال تا اینکه با زنه می زنگ گوشم تو داره دارمت دوستت هنوز سرخوشم نه

سلیا ام وریج یه ام نئشه مستم کنم می حس اما  

- ای جنبه بی چه حاال ببین وا  
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-  اولین این و گذره می مشترکمون زندگی از داره وقته چند االن دونی می ام جنبه بی بخدا آره

کردی عالقه ابراز اینطوری بهم تو که باره  

 داشت دوست و بود توقع پر همیشه بنیامین کرد مقایسه هم با را بنیامین و مسیح ای لحظه سلیا

 مسیح اما کرد می زور اعمال هم احساسات ابراز مورد در حتی باشد خودش حرف حرف

 چرا زد لبخند اختیار بی سلیا بود نبرده که کجا به تا را او دارم دوستت این بود توقع کم خیلی

 کند خوشحال دارد دوست را او وار دیوانه که را مردی توانست می راحتی همین به وقتی

کرد نمی را اینکار  

- خودت پای جونت سپ  

 چی؟-

 و بوسید را مسیح های لب و نشست او پاهای روی مسیح جانب از العملی عکس هر از قبل و

عـــــاشــــــقتـــــــم: گفت ای کشیده لحن با ! 

انداخت قهقهه به را سلیا و زد بیهوشی به را خودش مسیح خندید خوشی سر با و   

 

خانومم شدی خسته -  

 از رو ها غذا همه که تو من ام کدبانویی چه کنه می فکر ندونه یکی حاال مسیح بابا ای -

خریدی بیرون  

عروسکم میشه سختت هم کردنش سرو همین خوب -  

ها شم می لوس مسیح -  

ام تو کردن لوس عاشق من جان ای -  

دراز زبون -  

 ما عمری بعد شین نمی سیر کنین می خلوت چی هر چیه: گفت و شد آشپزخانه وارد مهراوه

بگیرین قلوه و دل و آشپزخونه تو برین هی هم حاال کردین دعوت رو  

میایم االن چشم بشم خوشگلم مامان قربون -  
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خوای نمی کمک مطمئنی جان سلیا -  

دیگه هست مسیح عمو زن نه -  

نکش کار پسرم از اینقدر میارما در بازی شوهر مادر شیطون ای -  

گرفتن غذا بیرون از اینا نکنم غلط : گفت و کشید سرک آشپزخانه داخل پردیس  

 نیومده هنوز مامان میاره در بازی شوهر مادر کرد تهدید عمو زن باش رو ما مامان بیا -

شوهره مادر  

بیارم در رو اداش بذار حداقل شم نمی شوهر مادر منکه عزیزم آخه -  

عمو زن نکنه درد دستت: گفت و خندید مسیح  

بیاری در من عروسک سر باید رو اداش: گفت و دچسبان خود به محکم را سلیا بعد  

 طرفداری ازش شوهرش جوری چه بینی می سلیا حال به خوش: گفت مهراوه به رو پردیس

کنه می  

خانمشه عاشق پسرم آخه -  

شناسه می خوب منو اینقدر که بشم خودم مامان قربون -  

ذلیل زن ای -  

کشید خود سوی به را آنها توجه که بود فرهاد صدای  

ذلیل زن اینقدر هم مرد اه اه -  

باشی خوشحال باید که شما! بابا -  

 تو:  داد ادامه کلفتی صدای با و زد بود پیوسته جمعشان به تازه که فرهنگ به چشمکی فرهاد

ات ورپریده مامان همین داشت قربی و ارج همچین کی زن ما زمونه و دور  ... 

 ذ.....  می.....  رو.... ر: گفت اهریظ لکنت با دید را پرمیس غره چشم که وقتی و

سرم رو ذاشتم.....ذاش....  

خندیدند بلند صدای با همه  
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 جهت لطفا پذیرایی سالن کنید راهنمایی رو آقا و ها خانم این قدرتمند جون عمو خوب -

شام صرف  

میاری در منو ادای صلواتی پدر ای -  

ها برسه رو حسابت عمو زن گممی نیا جلو: گفت و کرد پنهان پرمیس پشت را خود مسیح  

نکنه درد دستم:  گفت و گرفت را مسیح گوش بود شده اشکی چشمانش خنده از که فرهنگ  

شد کنده گوشش! عمــــــــو: گفت ای معترضانه لحن با مسیح از داری جانب به سلیا ! 

صاحابش ریش بیخ بد مال بیا: گفت و داد هل سلیا طرف به را مسیح فرهنگ  

 مسیح کنار مبل روی و برداشت خودش را چایی آخرین سلیا شد صرف شوخی و هخند با شام

 به بنویسی بود قرار که رو ای برنامه اون پسرم: داد قرار مخاطب را مسیح فرهنگ نشست

رسوندی کجا  

 هفته آخر تا شاءهللا ان میشه برطرف زودی به که داره جزیی مشکل یه پدر آخراشه دیگه -

ممید تحویلتون آینده  

داریم الزمش شرکت بعدی پروژه برای که میدونی پسرم باشه -  

هست حواسم چشم -  

کنید عوض رو بحث میشه: گفت حوصله بی مهرآوه  

 بود مهم ولی خانوم ببخشید: گف و کرد حلقه همسرش شانه دور را دستش مهربانی با فرهنگ

شدم می یادآور باید  

 یه به راجع نظرتون: گفت فرهاد فتنگ چیزی و پاشید همسرش روی به لبخندی مهراوه

بشه عوض هوامون و حال ویال روزی چند یه بریم چیه مسافرت  

 بالیی یاد به سلیا و افتاد سلیا های حرف یاد به مسیح رفت هم در دو هر سلیا و مسیح چهره

بود آورده مسیح سر بر که  

شدین اینطوری چرا یهو رو تا دو این -  

شد اذیت خیلی سلیا رفتیم که پیش دفع خهآ خوشگلم مامان نیست چیزی -  
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کند دفاع من از خواهد می کجا تا پسر این آخه))  پایید را مسیح متعجب سلیا  )) 

نداره ناراحتی اینکه ریم نمی خوب: گفت فرهنگ  

 خوان نمی وقت هیچ دیگه اینا یعنی داداش خان نمیشه که اینطوری: گفت اعتراض با فرهاد

برن شمال  

 تا نگفتیم که ما گیرید می سخت چقدر جون عمو بابا ای: گفت و زد لبخندی شآرام با مسیح

 و کشید هم در را اخمهایش بعد هنوزم الزمه زمان خوب ولی شمال نمیریم عمرمون آخر

لرزه می تنم دادم قرار وضعیتی چه توی رو سلیا که افته می یادم وقتی: گفت وار زمزمه  

 به مسیح گرفت دست را مسیح دست سلیا گرفت غم رنگ همه نگاه نگفت چیزی فرهاد

 را سلیا مسیح بود کرده درخشان را هزاررنگش چشمهای ندامت اشک نگریست سلیا صورت

 لباتو شم می وسوسه وگرنه نکن بغض اینطوری: کرد زمزمه درگوشش آرام و فشرد خود به

کن فکر! فرهاد عمو جلوی اونم ببوسم، ! 

 فکر به فقط بینی می سلیا: گفت و نگریست پسرش به مهربانی با فرهنگ افتاد خنده به سلیا

 توئه

دلشم عسیس من آخه:  گفت گانه بچه لحنی با کرد لوس را خودش سلیا  

لعنت منکرش بر: گفت و خندید بلند صدای با مسیح  

 ترجیح منم مسافرت بریم نمیان ها بچه که اونجایی از: گفت پرمیس انداخت خنده به را همه و

بمونیم هم ما که میدم  

نمیگذره خوش ها بچه بدون آره: کرد اضافه تایید به هم مهرآوه  

چی تو گیرم می وجدان عذاب دارم کم کم کنم فکر: گفت سلیا به رو مسیح  

؟ چرا نه من؟ -  

ها نمیان شما خاطر واسه: گفت فرهاد  

 گرم خودم زندگی به سرم منم بذار چیه کارا این بگرد برو شوهرت با پاشو خانم مامان -

 .باشه
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کرده بچه هوس کنم فکر زنه می حرف مامانا عین پرمیس بینی می: گفت و خندید مهرآوه  

 اجازه همسرش به هیچگاه چون کشید خجالت شود حامله اینکه برای نه کشید خجالت سلیا

که بود نداده  ... 

 این هچی ها حرف این مامان: گفت مادرش به رو بود کرده درک را سلیا حال که مسیح

هاست حرف این از تر کوچولو خیلی هنوز خانم عروسک  

 که باشه راحت خیالت فرهاد بینی می: گفت و کشید را سلیا گونه عالقه سر از پرمیس

اومد نمی گیرش مسیح از تر توقع کم دیگه شوهر قو پر الی دخترت  

منه زاده برادر چی پس -  

شماست نفع به کنی نگاه که طرف هر از آره - . 

*** 

 غافل ازت لحظه یه تا کردی فرض خر من تو کنم تحمل تونم نمی رو وضع این من سلیا -

 نیست خیالتم عین نگیرم سراغتو اگه کنی می بدل و رد قلوه و دل مسیح با شینی می شم می

 می بد بزنی دور منو بخوای اگه بودم گفته بهت من سلیا گیری نمی من از هم سراغی هیچ

 بینیا

 اون کنم لج بیشتر من هرچی کنه می فرق مسیح کنم راحتت بذار ببین کن تهدید همش هم تو -

نمیده جواب مسیح روی روش این میشه تر صبور و تر مهربون  

تونم نمی تونم نمی برم و محبت مجسمه واسه بذارمت بکنم غلطی چه میگی پس -  

 من که بالهایی این بخدا بکن دیگه فکر یه میگم نداشتم منظوری همچین منکه برم قربونت -

 نمی هم ککش مسیح ولی کردی نمی نگامم دیگه آوردم می در تو سر اگه درآوردم مسیح سر

 بزنه دست بهم نذاشتم من ولی کردیم ازدواج ما که میشه سال یه دیگه روزه چند کن فکر گزه

نیاورده من روی به اصال حاال تا ولی  

مرتیکه اسکل بسکه -  

چی هر -  

میدم رو تیبشتر خودم باشه -  
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کنی چکار خوای می -  

باش نداشته کاری اونش به تو چی هر -  

بدی کشتنش به خوام نمی ضعیف قلبش مسیح بدونم باید من نه -  

نکن مسیح مسیح من جلوی اینقدر -  

 بنیامین -

کنی نمی نگاه هم سرت پشت و میری که تو عهده به بذارم اگه کوفت و بنیامین -  

 ولی -

 سفر از مثال بیار چیزی شربتی یه واسم برو خوب دختر یه مثل هم حاال گفتم که همین -

ها برگشتم  

 دارد سر در چه بنیامین دانست نمی بود گرفته دلشوره رفت آشپزخانه به حرفی هیچ بی سلیا

 زیر از داشتم سیاست یکم کاش اه. )) شد فشرده قلبش بیاید مسیح سر بالیی اینکه فکر از

 تونم می چطوری دیگه بیاره مسیح سر بالیی یه اگه کنه چیکار خواهد می کشیدم می زبونش

 کنم زندگی بنیامین کنار تونم می وجدان عذاب عمر یه با کنم نگاه عمو زن و عمو روی تو

 خودت گرفتم سرسام خدایا میشه چی مسیح پس پس کنم زندگی بنیامین با تونم می من اصال

کن کمکم )) 

بچینی؟ گل رفتی عزیزم - ! 

 اومدم -

 چشم کشید می سر الجرعه را شربت که او به نگرانی با و داد بنیامین بدست را شربت

 لیوان صدای از سلیا کوبید میز روی محکم را خالی لیوان و شید نو را شربتش بنیامین دوخت

پایید را بنیامین پرسشگر و خورد سختی تکان  

 مسیح اون خواهم می و قاتلم من کردی فکر نکنه من به زدی زل اینطوری چی واسه -

هان؟ بکشم صلیب به رو مقدست ! 

 داد سرم اینطوری مسیح هم شرایط بدتری تو))  کرد بغض و خورد جا بنیامین فریاد از سلیا

کنه می مهربونی همش زنه نمی داد اصال بیچاره او زنه نمی  )) 
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کرده هم بغضی چه کن نگاش حاال گرفتی مونی الل چرا چیه -  

زنی می داد چرا -  

اختیاری چاردیواری مشکلیه داشتم دوست -  

 کیفش زد قاپ مبل دسته روی از را روسریش مانتوو بود خیلی دیگر این شد کنده جا از سلیا

گرفت را دستش مچ بنیامین خورد در دستگیره به دستش که همین انداخت اش شانه روی را  

 کجا -

نباشم مزاحم که برم خوام می -  

دلم عزیز -  

 سر بعد بوسید را لبهایش و کشید آغوش در را او بکند مخالفتی بتواند سلیا اینکه از لقب و

 متاسفم: گفت سنگینی به بعد دقایقی و کرد نوازش را موهایش و فشرد سینه به را سلیا کوچک

آخه بود شده تنگ برات دلم  

 بنیامین آغوش در که لحظه همان از سلیا نداشت فرقی کرد نمی هم خواهی عذر اگر حتی

 هم بیاید مسیح سر بود ممکن که بالیی حتی بود باخته رنگ نظرش در چیز همه بود رفته

 حاال که بنیامین صورت به و گرفت باال را سرش دید می را بنیامین فقط حاال نداشت اهمیتی

 بوسیدن به میل بود نفسش بود مرد این عاشق او کرد نگاه بود شده عشق از پر و مهربان

 بود خیره بنیامین لبهای به ناخودآگاه و گرفت می بیشتری قوت او در لحظه هر بنیامین

رساند دلش مراد به را سلیا و کرد خم را سرش دید را سلیا قرار بی نگاه که بنیامین !  

 

 لحظه هر که فرسایی طاقت درد بود افتاد خس خس به اش سینه کشید می نفس سختی به

 لبخندی با که بنیامین چهره به و زد چنگ لباسش یقه به دبو بریده را امانش شد می بیشتر

 بود شده چیره او بر حاال که ضعفی این از چقدر شد خیره نگریست می را او پیروزمندانه

 خودش به چطور بزند گو یاوه مردک این دهان به مشتی که نبود سالم چرا چرا بود متنفر

 لبخند آن با حاال و کند آلوده تهمت به اینگونه را زنش دامن و بیاید او نزد که بود داده اجازه

 بیرون ای جمله خشمش و درد از شده کلید های دندان میان از سختی به کند نگاهش کذایی

حر.... از.... کلمه یه... یه....عوضی...ع....گمشو: داد  
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باشه نداری باور حرفامو از کلمه یه بگی خوای می نکش زحمت خوب -  

 بازیمون عشق از بیا: گفت و خندید رذالت با و انداخت مسیح پای لویج را دی سی یک بعد

کنیم ثبت رو خوشمون های لحظه همه داره دوست سلیا دونی می گرفتم فیلم  

شو خفه: شد طاق مسیح طاقت  

 قرار چرا اصال بود نگذاشته قرار او با شرکت در شب وقت این کاش افتاد زانو دو رو

 بنیامین از خبری گرفت باال را سرش ای لحظه کشید می نفس سختی به بود گذاشته

 نفهم احمق))  زد فریاد داشت چنگ در را اش یقه که طور همین بود دی سی به چشمش.نبود

 لرزانش دست((  عوضی کنه نمی خیانت من به اون نیست پست اینقدر سلیا کردی فکر چی

 مصمم ای لحظه بود گرفته اماخولی داشت تردید برداشتنش در کرد دراز دی سی طرف به را

 به چرا که کرد می خود نثار بود بلد فحش که آنچه ای لحظه ببیند را دی سی که خواست می

 در موس بود گذاشته کامپیوتر روی را دی سی که آمد خود به هنگامی دارد شک عشقش

 هر از قبل و شد اجرا اتوران دی سی بگیرد تصمیمی اینکه از قبل بود شده خشک دستش

 پروا بی سلیا شد کر گوشش کرد احساس مسیح و پیچید فضا در سلیا مستانه خنده صدای چیز

 قبل مال این))  گفت خود با بوسید می را اش گونه و بود آویخته بنیامین بازوی به را خود

 وقتی((  بدم نشون حساسیت باید چرا بود گفته من به اش گذشته مورد در سلیا نیست حاال مال

 گذاشت دوربین به نزدیک جایی و کرد باز گردنش از را سلیا گردنبد و خندید ذیالنهر بنیامین

 حالجی قدرت دید که را ای صحنه... پس بود خودش اهدایی گردنبد این پرید سرش از برق

 یی سلیا همان این شود متنفر خود از ای لحظه لبهایشان که دید می را دو آن گرفت او از را

 آغوش در را خود اینطور حاال شوهرش از کرد می محروم او از ار خود همیشه که است

 صفحه از را نگاهش شد چندشش بوسد می ولع با را لبهایش و کرده رها اینطور مرد یک

 زمین روی صورت به و رفت سیاهی چشمانش ای لحظه کشید می تیر قلبش گرفت کامپیوتر

 یک درست را مرگ کرد حس صورتش روی را خون گرمی شکست دماغش کرد حس افتاد

 دیدن از کشید باال را خود کمی و گرفت میز به را دستش سختی به کرد می حس اش قدمی

 بیشتر کرد می هن هن برتافت را رویش شد چندشش کار اتاق براق های سنگ روی خون

 تاریکی در جا همه دفعه یک بود میز روی وزنش همه که حالی در ایستاد و کشید باال را خود

رفت فرو  

شانس بخشکی! رفت برق -  



 

www.negahdl.com 72 
 

32تیام منجالب عشق  

 نکرده عادت تاریکی به هنوز چشمانش کند تمرکز کرد سعی بود جستجو در کورمال کورمال

 گرفت می را توانش و شد می چیره او بر کم کم درد بود محض ظلمت در چیز همه و بود

 حظهل یک در که میرفت سو آن و سو این به کند می چه بداند اینکه بدون خود بی همچنان

 کرد حس چپش پای در گیری نفس درد خورد زمین به محکم و شد خالی پایش زیر کرد حس

نفهمید چیزی دیگر و کشید تیر قلبش شد چه که کند درک اینکه از قبل ولی . 

*** 

 مثال است حوصله بی او که فهمید نمی کسی چرا نگریست شوق و شور آنهمه به حال بی

 و بودند داده را جشن این ترتیب بخواهند را او نظر اینکه بدون ولی بود او تولد جشن

 را تولدش و بزنند لبخند او به همه تا بنشیند اینجا و برود آرایشگاه که بودند کرده مجبورش

 جمعیت میان(( دارم کم چی سیرک دلقک یک از من واقعا حاال اووووف. )) بگویند تبریک

))  دوخت چشم رفت می سو آن سو این یا پرنده چون که آیالر به حرص با و چرخاند چشم

 نیست یکی آخه کنه نمی فکر چیزی به هم اصال کنه می سیر خودش عالم تو بحالش خوش

 رو کذایی مهمونی این چی واسه دارم دردی چه من دونستی می که تو من خواهر بگه بهش

 این برسه هتب دستم اگه فربد آخ خوره می دردم چه به جشن نیاد فربد که وقتی دادی ترتیب

 همه وقتی پ ن پ کنه می نگام پوزخند با داره جوری چه ببین کن نگاه رو عوضی شادمهر

 اینم میگه داره دلش تو کنه نگاه جوری چه باید نیست پیداش من الدنگ نامزد این اومدن

 جمعیت میان را سرش هم باز((  نیومده تولدت واسه میدادی رو پزش اینهمه که نامزدتون

کرد حس اش شانه روی دستی ندید جایی را فربد باز ولی چرخاند  

گردی؟ می کسی دنبال -  

میگردم کی دنبال دونی نمی تو -  

 نمیشه طوری ولی دونم می دلم عزیز چرا: گفت و بوسید را صورتش نشست کنارش آیالر

دیگه نمیاد یا میاد یا حاال درنیاری بازی تابلو اینقدر اگه  

تابلوام؟ خیلی آیالر -  

خودتو کن جمع ننگی مایه اووووووف -  

 دروووووووغ -

بنداز شادمهر برزخ چهره به نگا یه کنی نمی باور بود کجا دروغم وا -  
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 فربد و شدم کنف من که شکنه می گردو دمش با داره اون زدی فانتزی توهم دوباره تو باز -

 نیومده

 جمعیت تو تو بس از مرد خدا بنده زنی نمی که ما عمه پسر این به انگایی چه هم تو کووو -

مکید سماق اون و گشتی یار دنبال  

 خود اگه تو دست کف میذارم میام میشه چی هر که من تقصیر کنما می لهت زنم می آیالر -

 های بافی خیال با تونستی نمی االن تو که بودم نگفته چیزی شادمهر به احساسم از بهت خرم

کنی ام مسخره معیوبت مغز اون  

منکه عزیزم برم خشمت قربون - ..... 

اومد: گفت کرد می اشاره ورودی در به که حالی در و گذاشت تمام نیمه را اش جمله ولی  

 اسپرت کت بود خوشتیپ همیشه مثل شد چشم در چشم فربد با و نگریست سمت همان به آیدا

 تیدرش فر که را بلندش تقریبا مشکی موهای و بود پوشیده مشکی جین شلوار با زغالی

 پشت برایش آیدا و زد چشمکی برایش فربد بود کرده رها پهنش های سرشانه روی داشتند

 او و دوید سمتش به آیالر اما شتافت سویش به و شد تر رنگ پر فربد لبخند کرد نازک چشم

 به و کرد استفاده فرصت این از آیدا کرد زمزمه گوشش زیر چیزی و برد دیگری سمت به را

 آمدن با واقعا است درست آیالر های حرف که ببیند خواست می انداخت ینظر شادمهر چهره

 دوستانش از یکی گردن در دست که یافت حالی در را او ولی شود می ناراحت شادمهر فربد

 فحش شادمهر و آیالر به حرص از و انداخت باال ای شانه خندید می بلند صدای با بود انداخته

 .داد

 دستش در میکروفون که حالی در فربد شد شمع نور از پر جا ههم و کردند خاموش را برق

 آهنگ خوشی صدای با کرد می کمک کیک آوردن برای آیالر به دیگرش دست با و بود

 نبود عاشقش نگریست او به شوق با آیدا آمد می آیدا سمت به و خواند می را مبارک تولدت

 را کیک فربد و آیالر رسید ایانپ به که آهنگ داشت دوستش عمیق خیلی داشت دوستش ولی

 زمزمه گوشش زیر و برد کیک سمت به را او و گرفت را آیدا دست فربد گذاشتند جایش سر

شد دیر که ببخشید دلم عزیز مبارک تولدت:  کرد  

رسم می حسابت به بعدا کن شیرینی خود تونی می چی هر تا فعال -  

چشم هستم هاتم رسی حساب عاشق من بشم قربونت: گفت و زد لبخند فربد  
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 جوون فقط ایده این بودن اومده هم بابا و مامان کاش: گفت آیالر به رو ایستاد کیک کنار آیدا

فربد یا تو بود کدومتون مال ها  

 کاش گفت می داشت باز االن نمیده ها ایده این از خودشیرین فربد این دونی نمی تو! من -

میاوردیم هم رو بابا و مامان  

سنگدل تو مثل مگه چی پس -  

 همه بودیم مجبور بودن اومده بابا و مامان اگه میدی گیر چقدر تو آیدا اووووووووف -

میشد تعطیل شبمون آخر رقص بساط اونوقت کنیم دعوت رو ها بزرگتر  

کمری قر فکر به همش که سرت تو خاک -  

 نسبتا دایص با کوفت می بهم را دستهایش که حال در و کرد فوت را نفسش حرص با آیالر

 به اینگونه و کن فوت رو ها شمع و بکن خوشگل آرزوی یه جونم آجی خوب: گفت بلندی

داد خاتمه بحث  

 چی هر خدایا گفت کالفه هم آخر دست و شد خیره فربد به بعد انداخت شادمهر به نگاهی آیدا

 و جیغ و دست صدای کرد فوت را ها شمع بعد بشم خوشبخت فقط دونی می صالح خودت

 اولین آیالر رسید ها کادو دادن نوبت شد تقسیم و شد بریده که کیک لرزاند را سالن راهو

 در که طال سکه 5 داد را کادویش بوسه و ماچ عالمه یکه و زیاد صدای و سر با که بود کسی

 نامزدش داشت توقع آیدا مادرش و پدر و خودش طرف از بود گذاشته کاری خاتم جعبه یک

 آیدا چهره به بود نشسته ای گوشه خونسرد فربد اما دهد می را اش هدیه که باشد کسی اولین

نگریست می رفت می هم در بیشتر هدیه هر گرفتن با که  

نیومد خوشت چیه -  

 هان -

زد زل شادمهر به آیدا  

عمه پسر گفتی چیزی -  

 چرا دانست نمی هم خودش کند می نارحت را شادمهر دانست می چون پسرعمه گفت قصد از

 بود شده منقبض فکش عصبانیت از که شادمهر شود می دعوایشان رسند می بهم که بار ره

دایی دختر بگیرش حداقل گفت غیض با و کرد اشاره دستش در کادو به  



 

www.negahdl.com 75 
 

32تیام منجالب عشق  

 لحظه همان ذوق با دربیاور شادمهر دل از اینکه برای و ببخشید گفت لب زیر شد شرمنده آیدا

 و زیبا خیلی دستبند یک آمد خودش به پیچید گوشش در که آیالر وای صدای کرد بازش

:  گفت شوق با آیالر بود شده کار ریزی مشکی های نگین با آن روی که سفید طال از ظریف

سلیقه خوش دست شادمهر خوشگله چقدر  

نیومده خوشش زیاد دایی دختر کنم فکر ولی ممنون -  

 ممنونم:  داشت احساساتش رلکنت در سعی که حال در و زد لبخندی زحمت به آمد خود به آیدا

دارم دوستش خیلی شادمهر  

 کم لبخند داشت نامزد که آیدایی بود آیدا عاشق چقدر لرزاند را شادمهر دل آیدا صادقانه جمله

 و بود نتوانسته وقت هیچ توانست نمی ولی دارم دوستت خیلی بگوید داشت دوست زد رنگی

 هرچند بود گرفته دردش که آیدا و فشرد ختیس به و گرفت را آیدا دست توانست نمی هم حاال

 دستم از یعنی اندیشید می خود با رفت می ضعف شادمهردلش دست با دستش تماس از

 سمت به ها نگاه همه پس بود شده داده ها کادو همه میده فشار رو دستم اینطوری که عصبانی

 لبخند دلخوری با آیدا سپرد دستش به را او و رفت آیدا طرف به کادوی با فربد چرخید فربد

باشی نفر اولین تو داشتم دوست:  گفت و زد  

االن شی می سورپرایز که اینه مهم شم فدات نداره آخر و اول -  

کنیم تعریف و ببینیم -  

 کرده سکوت همه سکوت و کرد باز را کادو کاغذ سریع هم او داد آیدا بدست را کادویی فربد

 تمسخر لبخند که شادمهر روی اختیار بی آیدا نگاه شد سنگین یکباره به سالن فضای بودند

 که حالی در آمد خود به اش شانه روی فربد دست تماس با بود شده زوم داشت برلب آمیزی

 خود با و واقعا  .... عزیزم مرسی...  اهم: گفت بزند کوله و کج حتی لبخند یک کرد می سعی

: داد ادامه و انداخت دستش در پرستاری سفید روپوش به نگاهی بگوید چه چه واقعا اندیشید

بخوریه بدرد چیز واقعا  

 شادمهر هم در های اخم پی آیدا نگاه و گرفت آغوش در محکم را آیدا و خندید صدا با فربد

 دلتون دارم توقعی کم کوچولوی خانم چه که بینید می ها بچه: گفت بلند صدای با فربد رفت

 خیلی: گفت آیدا به مهربانی با فربد بکشد نفس اندتو می تر راحت کرد حس آیدا و بسوزه

 جعبه که حالی در و زد زانو او پای جلوی لحظه یک در بعد خوشگله خانم دارم دوستت

 آیدا توست به وابسته هم کشیدنم نفس که تویی برای: گفت گرفت می سمتش به را کوچکی
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 اما بود گرفته فرا سکوت را سالن همه هم باز شد نمی محو صورتش از لبخند بود شده شکه

 آیدا و کرد باز را جعبه در فربد.  بودند شده زده هیجان همه نبود گیر نفس فضا دیگر اینبار

 که خاصی بالحن فربد گذراند نظر از داشت را براقی و درشت نگین که را ساده انگشتر

 را نسال سقف اینبار دست سوت و جیغ صدای میشی؟ من زن: گفت بود ذوق از پر تویش

 چپش دستش و کرد بلند را او و کرد دراز فربد سمت به را دستش آیدا آورد می پایین داشت

 فربد داد تکان بار چند را سرش فقط بود اشکی چشمانش که حالی در و گرفت او سوی به را

 و انداخت آیدا انگشت به را حلقه شد نمی قطع ای لحظه دست و سوت صدای که حالی در هم

 زده بهت چهره به آمیزی تمسخر لبخند که بود آیدا نوبت اینبار و کشید آغوش رد سخت را او

بزند شادمهر . 

 

 غش او برای دلش انداخت بود خوابیده اخم با که مرد معصوم چهره به نگاهی مهر سر از آیدا

 برادر آرین کشید آهی شد می زده شگفت آرین به شباهتش از بیشتر لحظه هر رفت می

 بودند داده ادامه زندگیشان به خانواده همه او از بعد چطور دانست نمی هم زهنو اش بیچاره

 کرده بغض اختیار بی آیدا نداشت صدایی اما داد تکان بار چند را لبهایش و خورد تکانی مرد

 سکته یک کردن رد از بعد پریده رنگ و نذار اینطور که است برادرش کرد می احساس بود

 بلندش پیشانی داشت دوست برد تر نزدیک را سرش. است زنده هنوز آسایی معجزه طور به

 خوای می که آرین این مگه احمق کنی می کار چه))  آمد خود به لحظه یک ببوسد را

 قهوه هم چشماش اگه کرد می باز رو چشماش کاش شبیهشه چقدر ولی ببوسی رو پیشونیش

 پیش بردمش می بود خوب الشح کاش شده زنده دوباره که آرین کنم می فکر دیگه باشه ای

 پای به انداخت مرد به نگاهی باز((  میشه مرگ ذوق ببینه اینو آیالر اگه وای بابا و مامان

 به عجیبی شباهت که مرد این وقت هیچ که گرفت تصمیم لحظه همان و بود گچ در که چپش

 هم را رشپد بود شنیده موردش در چیزهایی گریخته جسته. نگذارد تنها را داشت برادرش

 متمولی و تحصیلکرده خانواده از اینکه حدس بود رسیده نظرش به متشخصی مرد بود دیده

 خود با و بود دیده هم را همسرش حتی روانی آسایشگاه اینجا چرا پس ولی نبود دشوار هست

 تاسف روی از سری کنه می کیفی چه شوهرش شدم محوش اینطوری زنم منکه بود گفته

رفت بیرون و داد تکان  

جونم میترا سالم -  

خوفی عسیسم سالم -  
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حرفی به درست تو بار یه شد میترا بابا ای -  

هستی پارسی پاسداری آخر خودت نکه -  

بهترم که تو از -  

نیست طمع بی گرگ سالم که داری چکار من با ببینم بگو ها دادی گیری چه حاال -  

:  گفت میترا به رو بعد بینی می داخ ای: گفت آسمان به رو و گرفت باال را دستش دو آیدا

 فایل سمت خیال بی بعد دختر تو بدبینی چقدر نداری چیزی منصبی پستی خوبه جونم میترا

کرد جستجو به شروع پ حرف قسمت در و رفت  

گردی می چی دنبال -  

پرهام مسیح پرونده -  

 بیمارته -

 اوهوم -

بله بگو ادب بی چیه اوهوم -  

: گفت کرد می معمول حد از تر نازک را صدایش که حال در و داد گردنش سرو به قری آیدا

بـــــــلــــه ترشیده میترا اجازه با  

 آیدا طرف به انداخت می گردنش دور شبها همیشه که را خوابی بالشتک حرص از میترا

ام ترشیده من آیدا سرت تو خاک: زد داد و کرد پرت  

رفت بیرون داشت دست رد را مسیح پرونده که حالی در و خندید آیدا  

*** 

 وجدان عذاب درد کرد پنهان مادرش سینه را سرش کرد می گریه شدت به که حالی در سلیا

 هم و خودش هم آمده مسیح سر که بالیی در دانست می خورد می خوره مثل را وجودش همه

 به زد می یخ بدنش تمام افتاد می مسیح عصبی حمالت و ها تشنج یاد وقتی اند مقصر بنیامین

 بلندی نسبتا صدای با بعد((  بکنم اینکارو باهاش تونستم چطور چطور؟))  زد نهیب خودش

 به عجز با و فشرد خود به محکمتر را دخترش پرمیس افتاد هق هق به و! مسیــــــح: گفت
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 که فرهنگ انداخت برادرش به نگاهی و داد تکان تاسف روی از سری فرهاد نگریست فرهاد

 به بود شده خوب که بود مدتی و بود جنگ دوران از یادگاری که اش قدیمی ردد پا دوباره

 بود فکر غرق بود کرده دارز را دردناکش پاهای و بود نشسته زمین روی آمده سراغش

 آشپزخانه به و برخاست جا از فرهاد. لرزاند را فرهاد دل چکید چشمش از که اشکی قطره

 خان: گفت و نهاد اش شانه بر دستی نشست کنارش و ریخت برادرش برای چای لیوانی رفت

 بیا:  گرفت سمتش به را چای لیوان بعد میشه درست چیز همه نکن خوری خود اینقدر داداش

 تو به باید کنم فکر میری پیش که اینطوری کن استراحت یکم برو بعدم و بخور رو چایی این

 و داد تکان تاسف روی از یسر فرهنگ بخوابی تا بدم آرامبخش قرص داداش زن مثل هم

 به اون تازه کنه سکته ام بچه نداشت دلیل انداخته روز این به رو مسیح یکی مطمئنم: گفت

 کاش شده وارد عصبی شک بهش گفت می دکتر چیه واسه عصبی حمله و تشنج اینهمه کنار

 اومده سرش به چی دونم نمی کرده می چکار شرکت توی اونجا شب وقت اون دونستم می

 رو سیستمش ترابی مهندس بوده روشن کامپیوترش گفت می بود کرده پیداش نگهبان وقتی

 جارو هر ولی دیده دی سی روی از که بوده فیلم یه دیده که چیزی آخرین گفت می کرد چک

لعنتیه دی سی همون تو بوده چی هر مطمئنم نکردیم پیدا دی سی گشتیم  

 کردیم نمی بستری اونجا رو مسیح کاش داداش خان: گفت بعد لختی رفت فرو فکر به فرهاد

شد می خوب زودتر خودمون پیش اینجا  

 ولی! اونجا؟ بذارمش داشتم دوست! باشه؟ اونجا ام بچه اومد می دلم خودم کنی می فکر -

 اون از بعد ضعیفه قلبش که میدونی بکنیم تونیم نمی کاریش هیچ میده دست بهش حمله وقتی

 موندنش زنده گفت می دکترش بکشدش تونه می ها فشار نجورای باز قلب عمل و سکته

 کشته روز چند این تو خودشو که سلیا از این ام بچه از این داداش ام کالفه بخدا است معجزه

بشه خفه تا کنه می گریه اینقدر یا بخوابونم آرامبخش با باید یا که مهراوه از اونهم  

 را سرش فرهنگ داداش کن توکل خدا به: گفت و انداخت برادرش شانه دور را دستش فرهاد

 که پرمیس به رو شد می بلند سختی به که حال در بعد کرد زمزمه دعایی لب زیر و کرد باال

 حسابی روز چند این داداش زن ببخشید: گفت و کرد بود رفته خواب به آغوشش در سلیا حاال

 گریه و مسیح اتاق تو میره مدام دارم نگه اونجا رو مهراوه شد نمی ولی زحمت تو انداختیمت

خودش کله و سر تو کوبه می و کنه می  

 بر دستم از بیشتری کار کاش بخدا خواهرمه مثل مهراوه نگید اینجوری چیه ها حرف این -

اومد می  
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بزنم بهش سری یه میرم داداش زن نکنه درد دستت -  

 سرش زیر بالشی اینکه از دبع و خواباند کاناپه روی را سلیا پرمیس رفت مهراوه اتاق به و

 دستانش میان را سرش و بود نشسته مغموم که فرهاد کنار انداخت رویش ای ملحفه و گذاشت

 می فکر من که کنی می فکر چیزی همون به هم تو: گفت وار زمزمه و نشست بود گرفته

 در را سرش بعد و شد دقیق اش چهره در و انداخت نگاهی همسرش طرف به فرهاد کنم؟

 نکنه کنیم چیکار باشه اون کار واقعا اگه: داد ادامه پرمیس داد تکان او های حرف ییدتا

 عصبانیت از که حالی در و داد تکان را سرش کالفه فرهاد خورد را حرفش و.... هنوز

خدا به شم می دیوونه دارم پری....  دونم نمی...  دونم نمی: گفت کشید می را موهایش  

 شوهرش دل آرامش برای حرفی فکرکرد چه هر و فشرد را ادفره شانه مستاصل پرمیس

 زیر اتفاق این و داشت عالقه بنیامین به هنوز سلیا کرد می فکر که آنطور واقعا اگر نیافت

 این در کند نگاه مهراوه و فرهنگ صورت به این از بعد توانست می چطور بود دو آن سر

 بود شنیده سلیا زبان از گریخته جسته که هایی چیز از نداشت خوشی حال سلیا که روز چند

 افزود می پرمیس حیرت بر این و اند نداشته زناشویی رابطه هنوز مسیح و او که بود فهمیده

 اوضاع که وقتی تا نزند دامن آتش این به و کند سکوت تا بود داده ترجیح واویال این در اما

 او از که فرهاد صدای با ابدی بهبود کمی همه حال و شود مرخص مسیح و شود آرام کمی

 به کمرنگی لبخند فشرد می را همسرش شانه که حالی در و برخاست جا از کرد می آب طلب

رفت آشپزخانه به و زد او . 

*** 

 گوشش از کمی را گوشی ندارد را سلیا های جیغ جیغ حوصله دیگر کرد می حس که بنیامین

 که بنیامین شد نمی قطع ای لحظه گفت می ناسزا مدام که سلیا صدای کشید پفی و داد فاصله

 زرتش اینطوری یارو این دونستم می چه من بابا و فک ببند: زد داد بود شده طاقت بی

میشه قمصور  

بنیامین:  کشید بنفش جیغ یک بعد و شد خاموش ای لحظه برای سلیا ! 

ترکید گوشم زهرمار -  

بودم نگفته داره قلبی ناراحتی مسیح بودم گفته بهت منکه -  

 هرچی -
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 اینکه از کرده بازخواست را او مادرش اینکه از گفت پدرش وضع از افتاد گریه به سلیا

 بیمارستان تخت روی مهربان مسیح اینکه از و شدند متحرک مرده دو مهراوه و فرهنگ

 خورد قسم داد دلداری را او بنیامین. است المالقات ممنوع و زند نمی حرف کام تا والم افتاده

 بداند اگر و کرده چنین او دادن دست از ترس از فقط که گفت شود اینگونه کرده نمی فکر که

 گرفت قول سلیا از آخر در و برد می بین از را خود گذاشت خواهد تنها را او سلیا ای لحظه

 که بود کرده اعتراف زاری و اشک میان سلیا و بدارد دوستش گذشته مثل و ببخشد را او که

نیست کردنش فراموش به قادر هرگز و دارد دوست را بنیامین . 

*** 

 فربد یادآوری از و کشید سفیدش روپوش به دستی کرد تامل اتاق در پشت ای لحظه آیدا

 تالش چه هر مدت این در. شد مسیح متوجه حواسش زود خیلی اما نشست لبش بر لبخندی

 شد می امید نا داشت دیگر دبزن حرف او با و کند باز را مسیح یخ بود نتوانسته بود کرده

 مثل مسیح شد وارد گفت هللا بسم کشید عمیقی نفس بزند جدیدی ترفند خواست می امروز

 بود شده پریده رنگ و الغر بود زده زل روبرو دیوار به و بود نشسته تخت روی همیشه

. گرفتن جوابی همیشه مثل و کرد سالم بلند صدای با آیدا بود ژولیده موهایش و بلند ریشش

 هنگامی بود داده نشان روزها آن که واکنشی تنها کند عصبانی را مسیح کمی داشت تصمیم

 وسایل بنابراین کند استفاده مسئله همین از خواست می او و کرد می لمس را او آیدا که بود

 حرکت یک با رفت پنجره سمت به و گذاشت فلزی میز روی بود آورده خود با که اصالحی

 به که نوری اما نبود جالب هم خیلی آهنین زمخت های حفاظ منظره چند هر دکشی را پرده

داشت شکر جای باز هم یافت راه اتاق  

بداخالق چطوری -  

- .... 

اخالقی بد اینقدر چرا خوشتیپی این به تو موندم من -  

- ... 

سنگی اما خوشتیپ و خوشگل مونی می رومی های مجسمه مثل دونی می -  

 و زد رضایت سر از لبخندی پوشاند را صورتش که غلیظی اخم به گریستن مسیح چهره به

 ریخت دستش کف را اصالح کف بعد کرد نزدیک میز به را فلزی میز داد ادامه خود نقشه به
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 آیدا زد زل قبلی نقطه همان به و کشید عقب را سرش مسیح کرد نزدیک مسیح صورت به و

 به مستقیم مسیح اینبار کرد نزدیک مسیح رتصو به را دستش دوباره و نیفتاد و تک از

 و کرد تر عمیق را لبخندش دید مسیح چشمان در را خشم شعله که او شد خیره آیدا چشمان

 خدا)) گفت خود با آیدا و انداخت زیر را سرش مسیح خدا به الزمی اصالح دیگه بذار: گفت

 هات چشم که چند هر شگلمخو داداشی نداره اکشال اما میده من به هایی فحش چه دونه می

 صورت روی را کف نرمی به بعد(( گردونم می برت زندگی به من و منی آرین ولی مشکیه

 می خود کار به خیال بی آیدا اما لرزید می و بود کرده مشت را دستهایش مسیح مالید مسیح

 که مسیح کرد نزدیک مسیح صورت به نرمی به و برداشت تیغ مالید که را کف پرداخت

کنار برو:  زد فریاد و زد آیدا دست زیر بود داده دست از را اقتشط  ... 

شد تا چهار مسیح چشمان زد بیرون سرعت با خون و برید را آیدا دست تیغ  

شد چی وای -  

 پر چشمناش که حالی در و بست نقش لبش بر پیروزمندی لبخند آیدا گرفت محکم را آیدا دست

 اسمش دانست می شد خیره دخترک به مسیح داداشی یزد حرف باالخره:  گفت بود اشک از

 چندشش اوقات برخی و کرد می تعجب همیشه او صمیمی لحن از اوست پرستار و آیداست

 به هم ای لحظه اما است داده قرار تاثیر تحت را جوان دخترک البد بود کرده فکر شد می

 آیدا دست به شد نرم اراختی بی پندارد می برادرش جای را او که بود نکرده خطور ذهنش

میاد خون خیلی دستت:  گفت و شد خیره  

 به نزن زل دوباره گردم می بر تا خدا رو تو کنن پانسمانش دم می میرم االن نداره اشکال -

باشه دیوار  

 را اتاق آیدا گرفت فاصله او از و داد تکان را سرش کرد نرم را مسیح آیدا آمیز التماس لحن

 اینکار چطور داد فحش خود به دل در نگریست خودش آلود خون هایدست به مسیح کرد ترک

 را دستهایش و رساند داشت قرار اتاق کنج در که روشویی به را خود لنگان لنگ بود کرده را

 صدایی با انداخت پایین را سرش مسیح شد اتاق وارد عمیقی لبخند با آیدا آمد خود به تا شست

 باال که را سرش شد تعجبش عث با آیدا خنده اما بخشیدب:  گفت شد می شنیده زحمت به که

 به: پرسید بود نشسته لبش روی اختیار بی لبخندی که حالی در گرفت شدت آیدا خنده گرفت

خندی می چی  

مسیح دیدنی واقعا اصالح کف همه او با صورتت -  
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 و ستنش مسیح کنار بعد شست و برداشت را تیغ آیدا نشست تخت روی و نگفت چیزی مسیح

میدی؟ اجازه: گفت تردید با ! 

 موهای به آب کمی بعد کرد اصالح را صورتش ذوق با آیدا و نکرد مخالفتی مسیح اینبار

 ووووویییییی: گفت و کرد نگاه او به ذوق با بعد کرد اشان شانه باال به رو و زد مسیح پریشان

داداشی شدی خوشگل چه  

 واقعا کرد می حس گفت می داداش او به دختر این که بار هر چرا لرزید مسیح دل ته

((  موندم دل به حسرت همیشه و ندارم خواهر چون البد))  زند می صدا را او خواهرش

بزند بندی نیم لبخند کرد سعی و انداخت آیدا مشتاق چشمان به نگاهی  

ممنون خیلی -  

میشه خواهش -  

 باز انگار مسیح اما گوید می داشدا او به چرا بپرسد او از مسیح کرد می خداخدا دلش در آیدا

 معمول حد از بیشتر کمی رنگش و بود زده زل دیوار به باز است برگشته خود دنیایی به

پایید را او نگران آیدا بود پریده  

خوبه حالت -  

- .... 

خوبه حالت مسیح -  

 تنیس قرار اشکی چون و کرده بغض باز که دانست می کرد نگاه لرزید می که مسیح چانه به

 دانست می کند تزریق آرامبخش او به خواست است راه در عصبی ای حمله زودی به بریزد

 است سم برایش ها حمله این گذرانده سر از که سختی عمل و اش قلبی ناراحتی بخاطر که

 کنار سرعت به شد می عالی خیلی کند گریه که کند کاری توانست می اگر شد پشیمان ولی

 در و گرفت دست در محکم را لرزیدند می هم آنها حاال که ار دستهایش و نشست مسیح

زد زل چشمانش  

کن گریه کنم می خواهش مسیح -  

- .... 
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کاراش دلیل به کرده باهات اینکارو که اونی به کن فکر اومده سرت به که بالهایی همه به -  

 هنقط روی دست توانس نمی دانست نمی بود آمده سرش که بالیی از زیادی چیز چون

زد زل مسیح به امیدی نا با بگذارد حساسش  

کن گریه خدا رو تو داداشی -  

 چند بود نشده امید نا هنوز ولی داد می حمله احتمال آن هر ترسید شود می خفه دارد کرد حس

زد صورتش به آرام بار  

کن گریه لعنتی کن گریه -  

 سر افتاد گریه به هم شخود شد می بیشتر لحظه هر باشد متوجه اینکه بدون هایش سیلی شدت

 کشه می عذاب داره خدا))  نالید دل در امیدی نا اوج در و گذاشت اش شانه روی را مسیح

 را او اینکه از قبل اما باشد شده بیهوش ترسید شده آرام مسیح کرد حس لحظاتی((  کن کمکش

 ایصد و شکست اش کهنه بغض و خوردند تکان شدت به مسیح های شانه کند جدا خود از

 مسیح پای هم و کرد نوازش را موهایش آرام سلیا انداخت طنین اتاق فضای در اش هق هق

 دو و شد شل دستانش بعد ساعتی کرد می گریه و بود زده بغل را آیدا محکم مسیح گریست

 گذراند نظر از را اش پریده رنگ چهره کرد جدا خود از را او احتیاط با آیدا افتاد طرفش

 زیر تا را سفید ملحفه و خواباندش تخت روی بود نمانده برایش رمقی یگرد ولی بود بیدار

 بخواب: گفت و زد تلخی لبخند گذاشت مسیح سرد پیشانی روی را دستش کشید باال گلویش

 داداشم

آمد بیرون اتاق از خسته آیدا. گذاشت هم روی را چشمهایش و داد تکان سری مسیح  

دختر ریپک اینقدر چرا اشو قیافه اوه اوه -  

کرد نگاه میترا به خسته و کشید پوفی آیدا  

نه چته میگم خو کنی می نگا نگا چیه مار زهر -  

بیخیال داری دوست کی هر جون رو تو میترا -  

مفت که منم مال کردی پاچه هوس دوباره -  

میگیری منو مال داری تو که فعال -  
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نکن بیمارا درگیر رو تخود میذاری مایه یارو این برای داری خیلی چته جدی نه -  

کنه می فرق یکی این -  

آخه فرقی چه -  

باشم خودم حال به بذار میترا -  

فرقی چه بگو خوب -  

داداشمه یکی این -  

 

 

ببینمش میشه میشه زد حرف کی شکر را خدا خانم آیدا میگید راست -  

کنید صحبت دکترش با باید پرهام آقای باشید آروم -  

 سری آیدا رفت دکتر اتاق سمت به کند چه دانست نمی شحالیخو از که حالی در فرهنگ

 مسیح خود هنوز چون کند مالقات را پسرش داد نخواهند اجازه او به که دانست می داد تکان

 عاشقش وار دیوانه او کردند می ادعا همه که همسری حتی و اش خانواده به ای اشاره هیچ

شد وارد و زد در به ای تقه رفت مسیح اتاق سوی به. نکرده است  

داداشم چطولی امروز سالم -  

ممنون سالم -  

 او در زند می صدا داداش را او چرا نپرسید او از مسیح هم باز چرا کرد فکر این به آیدا و

: پرسید مقدمه آیدابی کرد می سیر دیگری دنیای در انگار و بود پریده رنگش هم باز شد دقیق

 هنوز انداخت اندامش بر ای لرزه سلیا نام سلیا؟ رت؟ماد و پدر نشده؟ تنگ کسی برای دلت

 می تلنگر آن به نیز او حاال دادند می جوالن مغزش در وضوح به لعنتی فیلم آن تصاویر هم

 به مربوط مسیح ناراحتی یعنی کرد متعجب را آیدا پوشاند را صورتش که غلیظی اخم زد

 تصمیم بنابراین زد نخواهد حرفی او به مسیح که دانست می مادرش و پدر یا بود همسرش

 شکست را او سکوت قفل و شد فرجی شاید بگوید او به را خودش سرگذشت از کمی گرفت

 اش شانه روی را دستش بیاورد خود به را او اینکه برای نشست تخت روی مسیح کنار
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 او متعجب مسیح گرفته دلم بدجوری بدی قرض بهم مفت گوش جفت یه امروز میشه: گذاشت

 نمی را حصرش و حد بی های محبت پیچید می مغزش در دختر آن از سوال هزار پایید را

 به گفت می داداش او به که وقتی کالمش صداقت و گرمش لحن این و کند توجیه توانست

 در ای لحظه مسیح کرد قالب هم در را دستانش و کشید آهی آیدا کرد اکتفا سرش دادن تکان

 تیره ای قهوه چشمانش و داشت سفیدی پوست بود الغر و داشت متوسطی قد شد خیره او

 کوچک و برگشته لبهایی و آمد می صورتش به اش بینی فر نه و پر نه هایی مژه با بودند

 می توجه جلب او در که چیزی و بود جذاب و نمکی لی و نداشت ایی افسانه زیبایی داشت

 به مثبت انرژی و بزند لبخند اینکه برای بود شده خلق او انگار بود حدش بی مهربانی کرد

 انگار فشرد را مسیح دل بود ریخته چشمانش در که ناگهانی غم این اما کند هدیه اطرافیانش

 5 خانواده یه ما: شکست را سکوت آیدا باالخره ببیند غمگین را خواهرش خواست نمی دلش

 باورم وقتها بعضی که راونقد خوشبخت خوشبخت آیالر و من و آرین بابا و مامان بودیم نفره

 دانشگاه برادرم آرین اینکه تا رفت می پیش عالی و بود خوب چیز همه خوردیم چشم که میشه

 دانشگاه نداره لزومی گفت می بهش و زد می غر مدام و بود نگران مامان شد قبول شیراز

 بابا نکرد بولق آرین اما بشه قبول دانشگاه جا همین تا کنه تالش دیگه سال یه و کنه نام ثبت

 گریه دنبالش حتی برم باهاش خواستم من نکرد قبول آرین باز اما کنه همراهیش خواست

 با چکید آیدا چشمان از اشکی قطره. برنگشت دیگه و رفت و نکرد قبول آرین باز اما کردم

 همون از نرسید هم بیمارستان به حتی.... حتی بود کرده تصادف:  داد ادامه لرزانی صدای

 شدم مجبور من وسط این و شد پیر بابا و گرفت افسردگی مامان ریخت بهم ما زندگی روز

 و بود سنگین براش بابا و مامان های محبتی بی بود کوچیک هنوز آیالر بکشم رو همه جور

 از رو اون تنها نه بود پشتیبانم بزرگم برادر همیشه که منی شدم خورد من. کرد نمی درک

 که رو ساعاتی بود بشویی بل بشم خانواده گاه تکیه که بودم شده جبورم بلکه بودم داده دست

 می هامون بدبختی یاد تازه خونه گشتم می بر که مدرسه از بودم تر راحت بود مدرسه توی

 کرد نمی حمام هفته به هفته کرد می گریه بلند صدای با یا افتاد می گوشه یه یا مامان افتادم

 و بشورم باشم مامان جای بودم مجبور برسه آیالر و من و ونهخ وضع به اینکه به برسه چه

 وضعیت میشه افسرده داره کردم می حس کم کم که بود آیالر مشکلم بود خوب اینا ولی بپزم

 دید می مرده هم رو ما همه آرین از بعد انگار هم بابا داشت اش روحیه روی بدی تأثیر مامان

 ما که دیر اونقدر شب و رفت می زود صبح کرد نمی اوضاع شدن بهتر برای تالشی هیچ

 و درب رو خونه وسایل تمام زده مامان دیدم برگشتم مدرسه از که روز یه دیدیمش نمی حتی

 توی خودشو ترس از بیچاره بود نرفته مدرس داشت تب چون آیالر روز اون کرده داغون

 دیگه بخوابه تونست نمی که بود ترسیده اونقدر سوخت دلم خیلی بود کرده قایم اتاقش کمد
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 بکنم کاری یه باید که دونستم می اومد بابا تا نشستم منتظر اونقدر اونشب بودم شده خسته

میره دست از خانواده همه نه واگر   

 

 دونه یه همین بابا بیچاره سوخت براش دلم بارید می روش سر از خستگی اومد بابا باالخره

 باید نبود ها حرف این وقت االن دادم تکون سرمو کرد می افتخار بهش چقدرم داشت پسرو

 سمتش و ریختم چایی یه آوردیم می در وضعیت این از رو مامان باید زدم می حرف باهاش

 میز روی رو چایی بود گرفته دستاش بین رو سرش بود نشسته هال توی کناپه روی رفتم

 از اون خوردیم جا دو هر بود کرده گریه گرفت باال رو سرش و شد حضورم متوجه گذاشتم

 کرده بغض بدجوری کردم پاک رو اشکاش و نشستم کنارش بابا اشک دیدن از من من دیدن

 تا چرا بابا شده چی: گفت و کرد جور و جمع رو خودش بابا بزنم حرف تونستم نمی و بودم

بیداری؟ موقع این  

 حرف جوری باید آوردم فشار خودم به کرد می ام خفه داشت بغض بگم چیزی تونستم نمی

 خونه این از زودتر شما مگه: گفتم نمردیم آرین همراه هم ما که بندازم بابا یاد که زدم می

بود شده تنگ براتون دلم میاین  

ببخشید: گفت کرد بغل محکم منو و داد تکون رو سرش خورد تکون بابا  

 جداش خودم از بگه تونه نمی چیزی این از بیشتر که فهمیدم بود صداش تو که بغضی از

 تعریف به کردم شروع بعد کنم متمرکز افکارمو کردم سعی و گرفتم دستم تو رو دستش کردم

 از بگیره افسردگی هم آیالر ترسیدم می اینکه از مامان رفتارای از گفتم رو چی همه کردن

گفتم و کردم گریه کردم وگریه گفتم کنه می سنگینی دوشم روی که سنگینی بار  

 از بیش نخواست لرزاند را دلش مسیح های اشک انداخت مسیح مغموم چهره به نگاهی آیدا

 ببخش: گفت و کرد پاک را مسیح های اشک برنجاند را او اش گذشته کردن تعریف با این

کنم ناراحتت خواستم نمی داداشی  

متاسفم برادرت مرگ برای:  فشرد و گرفت دست در را آیدا دست مسیح  

 می بگو برام! نرو: گفت و شد مانع مسیح که شود بلند جا خواست و زد محزونی لبخند آیدا

؟ داداش گی می من به چرا شد؟ چی بدونم خواهم  
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 آن در که توجهی بی دنیای آن از خال حالت آن از را مسیح بود توانسته باالخره زد لبخند آیدا

 کرد تغییر جهدر 081 اخالقش بابا با صحبتم از بعد: داد ادامه پس. بکشد بیرون بود غرق

 توجهی بی خاطر به بود ها حرف این از بدتر متاسفانه مامان وضع بود تلنگر یه منتظر انگار

 دوران کنیم بستریش شدیم مجبور بود باخته کامال رو اش روحیه مدت این توی بابا های

 ور اش روحیه دوباره تونست زود خیلی آیالر نباختیم رو خودمون بابا با منو ولی بود سختی

 آرین نبود خال چند هر خونه آوردیمش و شد بهتر هم مامان حال ماه چند از بعد بیاره بدست

 به اینکه دلیل شدیم خانواده یه دوباره شکسته پا و دست چند هر ولی میده آزارمون هم هنوز

 و زدنت حرف مدل حتی ات چهره تنها نه آرینی اصل با برابر کپی که اینه داداش میگم تو

 تنها داده من به تو قالب در اونو خدا کنم می فکر ها وقت بعضی اونه مثل هم خندیدنت

 مشکیه تو های چشم ولی من مال مثل بود ای قهوه آرین های چشما چشماتون هم با فرقتون

داشت اون که داری رو مهربونی نگاه همون ولی  

 زند می حرف خودش با انگار وا کرد نوازش را آیدا گونه و کشید آهی مسیح شد ساکت آیدا

 زدی می بهم رو تنهاییم خلوت و اومدی می مدام اینکه از اومد می بدم ازت اوال اون: گفت

 می فکر شد می چندشم نداری ابایی هیچ کردنم لمس از اینکه از اومد می بدم مهربونیات از

 اون از کردم می فکر: داد ادامه و انداخت پایین را سرش و فشرد محکمتر را آیدا دست کردم

 یه دلم داداش گفتی بهم بار اولین برای وقتی ولی نیست مهم براشون هیچی که دخترایی

 همیشه و ندارم خواهر من خوب کنه می صدام داره آبجیم کردم حس واقعا شد جوری

 از بعد و دارم رو تو که خوشحالم خوشحالم حاال ولی کردم می حس زندگیم توی رو کمبودش

 ذوق با درخشید می شوق اشک از که چشمانی با و نگریست مسیح به بهت اب آیدا خندید مدتها

 تر عمیق مسیح خنده میشی؟ تر خوشگل خیلی خندی می وقتی گفته بهت کسی حاال تا: گفت

 انگار مامانم کرد زمزمه و خورد را اش خنده هو یک بعد! میگه همینو همیشه مامانم آره شد

 خودت تا: گفت خونسردانه آیدا! مادرم؟: گفت هراسان دباش شده بیدار عمیقی خواب از تازه

 نمی که خصوصا   قلبیت بیماری بخاطر کنیم ریسک تنستیم تنی ما ندارن مالقات اجازه نخاهی

 سرش گیج مسیح بگی؟ من به چیزی خواهی نمی تو مسیح افتادی؟ روز این به چرا دونستیم

ببینم رو مادرم و پدر باید اول ولی میگم بهت من بخواهی چی هر تو: گفت و داد تکان را  

ببینی؟ خوای نمی اونو چی همسرت مادرت؟ و پدر فقط -  

درک به بره: غرید تقریبا و پرید رنگش و کرد اخم مسیح  
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درک به بره: غرید تقریبا و پرید رنگش و کرد اخم مسیح  

 روی را او زود خیلی که ببیند را فرهنگ داشت امید شد خارج اتاق از و نگفت چیزی آیدا

پرهام آقای: رفت او سمت به داد می تکان را پایش آرام نا که کرد پیدا راهرو های صندلی  

شده؟ طوری:  ایستاد جایش سر آیدا دیدن با و گرفت باال را سرش فرهنگ  

دارم براتون خوش خبر یه نباشید نگران نه -  

بگو دخترم خبری خوش همیشه شما -  

کرد می دلتنگی اظهار مادرش و شما برای کردم می صحبت مسیح با داشتم االن -  

 به صورتی در بود گفته او به دکتر که بود پیش ساعت چند همین زد زل آیدا به فقط فرهنگ

 و بود آمده دختر این حاال و بزند آنها از حرفی مسیح که داد خواهند مالقات اجازه آنها

 یعنی... ی: گفت پته تته بع نبود ندب پا روی خوشحالی از بود کرده برآورده را او آرزوی

دیدش میشه...  م.... دیگه...  

فقط البته: گفت و زد امیدبخشی لبخند آیدا ... 

چی؟ فقط: پرسید نگرانی با و پرید حرفش میان به فرهنگ  

بیایید مسیح مالقات برای خانومتون و شما فقط بگم خواستم می پرهام آقای نباشید نگران -  

کنه می تابی بی خیلی اون چی سلیا ولی -  

مسیح خواسته این -  

وصل سلیا به جونش اون نکردنیه باور.... مسیح -  

 که ندارم نظری هیچ من و نگفته من به چیزی هنوز خودش مورد در اصال مسیح متاسفانه -

 مایل اصال من و خواسته خودش که چیزیه این صورت هر در کشیده اینجا به کارش چرا

بشه زده هیجان که نیستم  

بگید شما چی هر -  

بگم بهتون رو نهایی نتیجه تا بمونید جا همین شما کنم می صحبت دکتر با میرم االن من -  
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 درک انداخت صندلی روی را خود رفت که او کرد تشکر آیدا از و داد تکان سری فرهنگ

 کرف هزاران یکباره به بود سخت برایش ببیند را سلیا نخواسته مسیح چرا که موضوع این

 جنون مرز تا را او همسرش یعنی بود او مسیح رنج و درد باعث یعنی ریخت سرش در منفی

 پرسید می آیدا از باید داد تکیه دیوار به را سرش و داد بیرون صدا با را نفسش بود کشانده

 نشده روشن برایش دی سی موضوع هنوز کند صحبت مسیح با مسائل این مورد در تواند می

 دچار داشت جا آنها چشم روی همیشه که اش دردانه پسر باید چرا. میداد رشآزا این و بود

 با حتی بترسند که طوری کند تشنج باید چرا آرام و ساکت همیشه مسیح شود روحی مشکالت

 لبخند که حالی در دید را آیدا دوخت چشم سالن انتهای به و کشید دیگری آه. بزنند حرف او

 همه بود کرده کمکشان خیلی مدت این در دختر این آمد می او سوی به و داشت لب بر عمیقی

 می دختر این های زحمت مدیون رفت می پیش سرعت با که را مسیح بهبودی روند ها دکتر

 برید خانومتون دنبال االن همین: گفت مسرورانه آیدا برخاست جا از احترامش به دانستند

 با کنید کنترل رو احساساتتون کنم یم خواهش کنم می آماده رو مسیح منم پرهام آقای

 المالقات ممنوع دوباره مسیح بیاد پیش مشکلی کوچکترین اگه کنید صحبت هم خانومتون

اولمون خونه سر برگشتیم یعنی این و میشه . 

 مسیح اتاق وارد لبخند با و کشید عمیقی نفس آیدا رفت و کرد تشکر آیدا از صمیمانه فرهنگ

 .شد

بدم بهت خوب خبر یه تا بده مشتلق -  

 من پیش مشتلقت کردم گیر وضعیتی چه تو کخه بینی می: گفت کردو اشاره خودش به مسیح

میدم بهت بعد باشه محفوظ  

 می من که چیزی ولی: گفت مرموزانه و کرد قایم سرش پشت را اش شده دراز دست آیدا

بدی بهم تونی می االن همین رو خوام  

 بیشتر آجی یه میدم دل و جون با بخواه فقط تو دارمش اگه: گفت و انداخت باال ای شانه مسیح

ندارم که  

 خوام می ازت من که چیزی خنده من بشم داداشیم قربون: کوفت بهم را دستانش زده ذوق آیدا

است خنده . 

 خنده اش کودکانه ذوق دیدن با و گرفت اش خنده اختیار بی دوخت آیدا به را نگاهش مسیح

خندید بلند صدای با آیدا های زدن دست با آخر دست و شد تر عمیق اش . 
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کردی بسرم جون خبرتو بگو دیگه مشتلقت اینم خانوما خانوم بفرما -  

خوب بگو بودم دکتر پیش االن -  

 خوب؟ -

دیدم باباتوهم بعدش -  

 بابارو -

خوب بگو بسوزه دلت بله -  

خوب؟ تو دست از -  

خوب بگو که شد قرار دیگه هیچی -  

وب؟خ آیدا وای -  

کنید زیارت رو گرامیتون مادر پدرو امروز شد قرار - . 

 می نداشت را دینشان روی اما داشت را دو آن هوای دلش چقدر شد ابری مسیح چشمان

 اند کرده تحمل را رنجی چه او عاشقی سر صدقه از ها آن مدت این در کند تصور توانست

 را مسیح سرد دستان آیدا فرستاد لعنت اش یکدانگی یکی بر بار هزارمین برای و کشید پفی

ببین منو گفت و گرفت دست در ! 

 نتونی اگه باشی خودت مواظب باید مسیح: داد ادامه آیدا و دوخت چشم چشمهایش به مسیح

 نه و ببینی رو اونها تونی می نه تموم و زنن می بهت آرامبخش یه کنی کنترل رو احساساتت

 نخواهد کار در هم بعدی دفعه ببینن رو پسرشون دونه یه مدت همه این از بعد اونها ذاری می

گم می چی فهمی می بود  

 پاشو خوب: گفت و فشرد را مسیح شانه شد بلند آیدا داد تکان تفهیم نشانه به را سرش مسیح

 باشی رگل و گل تر حسابی ببینتت میاد مامانت وقتی خوام می داریم کار خیلی که نکن بغض

ات قیافه حداقل نباشه ضایع دیگه هستی که چالق حاال  

 به دارد مسیح که اندیشید این به آیدا و افتاد خنده به و کند کنترل را اش خنده نتوانس مسیح

گردد می باز زندگی . 
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 اومدیم ما که فهمید می کسی نباید چرا چیه کاری پنهون این دلیل فهمم نمی هنوزم - مهراوه

 میاد شده خراب این از و شه می خوب حالش ببینه رو سلیا اگه ام بچه مطمئنم مسیح مالقات

 بیرون

 آیدا تازه بکنن باید چکار دونن می بهتر خودشون اونها دکتره سفارش این خانومم -فرهنگ

 دوباره نه اگر و بشه مسیح هیجان باعث مالقات این نباید که گفت می میگم رو مسیح پرستار

نو از روزی و نو از روز  

ببینم اینجا رو ام بچه ندارم رو دلش: افتاد گریه به بار هزارمین برای مهراوه . 

 االن همین کنی اینطوری بخوای اگه عزیزم: گفت و کشید موهایش میان دستی کالفه فرهنگ

هوا بره بشه دود اش همه دختر این چندوقته زحمات خواد نمی دلم نریم که بگو  

 را الزم سفارشات هم باز فرهنگ داد تکان سری و کرد پاک دستمال با را اشکهایش مهراوه

 هم به را مهراوه و او فرهنگ بود ایستاده منتظرشان آیدا شدند سالن وارد همزمان و کرد

 گونه هر مانع گرفت قول هم باز و داد شرح دو آن برای کامال را موقعیت آیدا کرد معرفی

 در و کند دور خود از را اضطراب تا کشید عمیقی نفس فرهنگ شوند مسیح رد زیاد هیجان

بفرمایید:  گفت لرزان صدایی با و ایستاد هراسان مسیح زد  

 راهنمایی درون به را او و گذاشت همسرش سر پشت را دستش و کرد باز را در فرهنگ

 چرا؟ منه بابای این یعنی منه مامان این من خدای»  نگریست دو آن به شده مسخ مسیح کرد

 آغوش در محکم را او و شتافت مسیح سوی به مهراوه« ! نمیشه باورم!  شدند شکسته چقدر

 سیل را پسرش مهراوه و بویید می را مادرش مسیح بود زدنشان حرف مانع بغض گرفت

. نمود هایش اشک کردن پنهان در سعی و نگریست دو آن به فرهنگ شد روان دو هر اشک

 از مسیح! هستما منم! بابا مسیح: گفت و آورد لب بر لبخندی دهد تغییر را جو آنکه برای

 را دستش بود شده دلتنگش و داشت دوست را او چقدر نگریست پدرش به مادرش شانه ورای

 دراز پدرش سوی به را دیگرش دست شود جدا او از آمد نمی دلش کرد حلقه مادر شانه دور

شد هق هق به تبدیل مسیح گریه بوسید را اش پیشانی و گرفت را مسیح دست فرهنگ کرد  
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 بهم رو زندگیتون من متاسفم ببخشید منو...  پدر...  خوشگلم مامان! .... ببخشید -مسیح

 ...ریختم

 نکن گریه جونم آروم نکن گریه: نشست تخت روی و گرفت آغوش در را مسیح سر مهراوه

 بهم رو تو تا کردم نیاز و نذر چقدر دونه می خدا ریختی؟ بهم رو ما زندگی تو گفته کی پسرم

 به دردهاتو من بذار...  من بده هاتو غصه پسرم نخور غصه.... پدرتی منو امید تمام تو...  داد

دلم عزیز... بخرم جون  

 که مرد جان بابا!  مسیح: گفت و فشرد دست در را مسیح دست و زد زانو تخت کنار فرهنگ

کنه نمی گریه ! 

 اگه... شم می خفه مدار... ترکم می دارم...  پدر خونه دلم: گفت و آورد باال را سرش مسیح

...  بدبختم خیلی من... بابا... بودم آمده در پا از غصه درد از حتما نبود شما بخاطر...  اگه... 

بابا شدم خوار من...  شدم خورد من... بابا بدبختم من ... 

 به سرش کرد می حس مغزش سواالت فشار زیر دوخت چشم مسیح به زده حیرت فرهنگ

 بابا کنی می بدبختی احساس چرا داری کم چی؟چی بگو من به پسرم چرا: است افتاده دوران

گذره؟ می چی دلت تو بگو بهم  

بابا نپرس نپرس: زد فریاد و داد تکان اطراف به شدت به را سرش مسیح  

 و گذاشت زانوانش روی را مسیح سر بعد کند سکوت تا کرد اشاره فرهنگ به مهراوه

 کرده نگران را دو هر مسیح لرزش بکشد دراز تخت روی تا کرد دراز را او پاهای فرهنگ

 بچگی که را الالیی برایش کردنش نوازش حین و موهایش میان دست آرام آرام مهراوه بود

 مامان:  کرد زمزمه لب زیر شد آرام مسیح بعد لختی کرد زمزمه را خواند می برایش هایش

گرفته خوابم من بمون پیشم  

بخواب راحت االتب قد قربون پیشتم من -مهرآوه  

خوابید آرام مادرش زانوان روی مسیح کم کم . 

 

میشه؟ چی حاال خوب - ! 

میشه؟ چی چی، -بنیامین  
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 و کنم طالق تقاضای تونم می من بستریه آسایشگاه توی مسیح که حاال که اینه منظورم -

ندارم طاقت دیگه من شیم راحت  

 چه ممکنه نکردی فکر بکنی کاری ینهمچ تونی می چطور سلیا کنم می تعجب تو از -بنیامین

کنن می موردت در فکری چه عموت زن و عمو کنی می فکر بیاد مادرت و پدر سر بالیی  

 سر بال این که خوشحالم من کردی فکر بکنم؟ غلطی چه پس: گفت و داد تکان را سرش سلیا

میشه؟ تر سخت کار بدیم کشش بیشتر که چی هر ولی اومده؟ مسیح  

 مسیح االن! نه؟.  نیست سرت اون توی هیچی انگار! ها زنی می قاط داری دیگه -بنیامین

ببینه رو تو نخواسته هم یکبار ولی اونجاست که زیادی مدت  

المالقات ممنوع اون خوب -  

میدادن رو مالقات ترتیب ها دکتر حتما خواست می خودش اگر من ساده کوچولوی -بنیامین  

ندیده هم رو مادرش و پدر بهرحال -  

 رو حالش دور دورا همین واسه بودم مسیح نگران خیلی من! جاست همین اشتباهت -بنیامین

مالقاتش رفتن مادرش و پدر که دیدم خودم زدم می سر آسایشگاه به و شدم می جویا  

نداره خبر کسی ولی واقعا - ! 

 خواد مین دلش مسیح یعنی این کنن می مالقات رو مسیح پنهانی اونها دیگه همین د -بنیامین

ببینه رو تو  

بود همین نقشه اولم از خواستی می تو که نبود چیزی همون این مگه خوب -  

 کرده پیدا مسیح که وضعیتی این با االن ولی بگیرید طالق شما که بود همین هدف بله -بنیامین

 تو تونه نمی دیگه پدرت میشن خورد مادرت و پدر باشه تو سمت به اتهامات همه تیر اگه

 فکر یکم! کرده روانی رو برادرش دونه یه یکی پسر دخترش وقتی کنه نگاه برادرش چشم

بدی تغییر خودمون نفع به رو اوضاع و کنی مالقات رو مسیح شده جور هر باید تو! کن  

 نا و نشست زمین روی بود نشسته مبل روی که بنیامین پای جلوی و برخاست جا از سلیا

 عشق قبلش که وقتی اونم ببینم رو مسیح برم رویی چه با من شدی؟ خل بنیامین: گفت باور
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 اصال نه داده سر سخن داد بینمونه که ای طرفه دو عشق مورد در بهش و رفته محبوبم

نکن فکرشم  

 متقاعد روش کن جور رو مالقات تو نیست ای چاره: گفت و فشرد را سلیا های دست بنیامین

من با مسیح کردن  

 چطوری -

باش نداشته کارا این به یکار تو -بنیامین  

 هفت برای نداشتم کار که بار یه همون: زد داد و کشید دستانش میان از محکم را دستانش سلیا

بود کافی پشتم . 

 سرم به باید گلی چه فهمیدم وقت هر ندارم ای ایده که فعال نشو عصبانی تو بابا باشه -بنیامین

 مالقات قرار یه و کن لطفی یه فقط تو کنم می مشورت علیه سرکار با کاری هر از قبل بگیرم

کن جور  

 شده حساس روم زیادی مامان روزا این برم باید دیگه حاال کنم می رو خودم سعی باشه -

منه تقصیر مسیح االن وضعیت که میدونه جورایی یه کنم می حس  

 بعدش دونیبرگر زندگی به رو مسیح باید دوباره تو میگم که همینه واسه گفتم دیدی -بنیامین

 سوزونن می دل واسش همه که مریض بدبخت آدم یه نه شی می جدا عادی آدم یه از تو دیگه

 دیگه افتاده که هم اتفاقتی این با بریزه بهم ات خانواده که میشیم این از مانع اینطوری البته و

شی جدا ازش تونی می راحت و نیست خبری هم مسیح اساطیری عشق اون از . 

 من حاال باشه: گفت آمد می کننده متقاعد نظر به بنیامین های حرف رفت فرو فکر به سلیا

 کننده قانع خیلی دلیل یه فکر به هم تو کنم می خبرت ببرم پیش از کاری تونستم اگه میرم

 بگرد

 دست تاکسی اولین برای بود خود اوهام مشغول سخت آمد بیرون که بنیامین خانه از سلیا

 ماجرا این دادن ادامه دانست نمی داد تکیه صندلی پشتی به آدرس دادن از پس و داد تکان

 آره»  گرفت را آخر تصمیم بنیامین حرفهای تأثیر تحت هم باز اما نه یا است همه نفع به واقعا

 با حق میرم بنیامین پیش وجدان عذاب بدون بعد و بشه خوب تا کنم می کمک مسیح به من

 بخواهم من که برسه چه ریزه می بهم رو همه تلنگری نکوچکتری مسیح االن وضعیت با اونه

 قربونت »کرد فوران بنیامین به عشقش بعد«  کنم ازدواج بنیامین با بعد و بشم جدا مسیح از
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 خانه به «فکرشونی به اینهمه تو هم باز انداخت پات جلو سنگ اینهمه بابا اینکه با که برم

 مادرش شد خانه وارد اینکه محض به انداخت کلید شد پیاده و کرد حساب را کرایه بود رسیده

حاال تا بودی کجا: آمد جلو  

 کی من پس! مامان؟ ، بزنم قدمی بیرون بودم رفته: گفت و انداخت باال ای شانه خیال بی سلیا

پوسید دلم شم می خل دارم ببینم رو مسیح تونم می ! 

 نیست مشخص زیچی هنوز دلم عزیز: گرفت آغوش در را دخترش دلسوزانه پرمیس

میشه درست چیز همه دخترم کن توکل خدا به کنیم مالقات رو مسیح تونیم نمی متاسفانه  

 با بعد اما اند کرده مالقات را مسیح عمو زن و عمو که بپرد دهانش از بود نزدیک ای لحظه

 فرو لب است خبر با موضوع این از چگونه بگوید که ندارد توضیحی که موضوع این درک

 بست

بیارم برات خوری می چیزی -میسپر  

ندارم تحمل دیگه من بزن حرف عمو با خدا رو تو مامان کنم استراحت میرم ام خسته نه -  

عزیزکم حتما -پرمیس  

*** 

 بیگاه و گاه و بود شده بهتر رویش و رنگ زد لبخند مسیح به و زد کنار را اتاق پرده آیدا

 داشت تصمیم بنابراین بکشد بیرون زبانش زیر از را چیز همه بود آمده امروز زد می لبخند

: گفت و نشست تخت روی کند گفتن به ترغیب را مسیح تا بگوید برایش را گذشتش سر ادامه

چطوری امروز  

خوب خوبه -  

خوبه حالش اینقدر که من بشم داداشم قلبون -آیدا  

نکنه خدا: گفت و خندید مسیح ! 

بشنوی رو گذشتم سر بقیه داری حوصله -آیدا  

گفتی؟ رو اش همه کردم فکر: گفت میداد نشان مشتاق و کنجکاو را خود که حالی در مسیح  
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نگفتم رو مهمش قسمت -آیدا  

مهمش؟ قسمت - ! 

شدنم عاشق مورد در – آیدا  

میگی؟ راس وای - ! 

باشم عاشق نمیاد من به چیه: گفت و گرفت خود به جانبی به حق قیافه آیدا  

 و دور های آدم همه که همونطور باشه عاشق هم باید قلبه شوجود تمام که تو مثل دختری -

شن می عاشقش برش  

عاشقشم واقعا من که اونی از غیر همه آره: گفت و کشید آهی آیدا  

باشه نداشته دوستت و ببینه رو تو کسی کنم نمی باور -  

بدم توضیح اولش از بذار -آیدا  

کرد اعالم را موافقتش خود سکوت با مسیح  

 بود خوب پدریم خانواده با همیشه ام رابطه بچگی همون از: وگفت کشید عمیقی نفس آیدا

 واسه بهانه یه همیشه اشون خونه رفتم می خیلی بود هم دونه یه همین که ام عمه با مخصوصا

 می همیشه عمه خونه اینکه یکی داشتم کارم این واسه دلیل تا دو تراشیدم می اونجا به رفتن

 دوم میداد بهم عمه یعنی باشم داشته رو ممنوعه غیر و ممنوعه های خوراکی همه تونستم

 روبراه حسابی بازی بساط بود بزرگتر من از سال 5 که شادمهر ام عمه پسر وجود با اینکه

 حال همون توی موندیم می بچه همونطور کاش بود ها بیا برو این ثابت پای هم آرین البته بود

 همه کشی منت یکم و شکالت یه با و کردم می قهر من و دکشی می منو موهای اون که هوا و

 و اومدم خودم به یهو ولی چطوری و کی نفهمیدم خودمم شدیم بزرگ لی و شد می حل چیز

 چه و میشم گم لبخندش توی کشم می نفس تر راحت کشه می نفس شادمهر که جایی توی دیدم

 وابستگی اینهمه از کنم ارفر احساس این از کردم سعی چشاش محو نخوام چه و بخوام

 برخورد باهام راحت و بود زیر به سر بود کرده تغییر هم شادمهر روحیات اینکه خصوصا

 بار هر اما کنم جلب رو نظرش خواست می دلم سرده من به نسبت کردم می حس کرد نمی

 نیش بهش هی و چسبوندم می آمپر دیدم می شو سردی وقتی کردن محبت بجای زدم می گند

 هم خونمون کم کم دیگه کنم می دورترش و تر دور خودم از هی دارم که نبود حواسم زدم می
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 شد می رفتن وقت تا موندن می جا همون و آرین اتاق توی رفت می میومد که هم اگر نمیومد

 خودم سمت به رو مرد یه میشه جوری چه دونستم نمی آخه نداشتم سنی بودم شده حیرون

 بازی یه بود بازی انگار بودیم کرده لج انگار دوتامون هر بود بچه مه شادمهر! مرد بکشونم

 کرد دورم چیز همه از خانواده مشکالت و آرین مرگ افتاد لعنتی اتفاق اون اینکه تا مسخره

 هی بود مواظبم و گشت می پرم دم مدام که بود اون آرین مراسم توی کردم فراموش رو عشق

 نسبت حساب به چیزو همه کنم برداشتی خودم برای که ودمنب حالی تو ولی داد می دلداریم

 دو مثل آرین با بود دار غصه خیلی هم خودش اومد می تر منطقی نظرم به که گذاشتم فامیلی

 و بشینه گوشه یه بره داره دوست که دیدم می چشاش تو سوخت می براش دلم بودن داداش تا

 داشته تحمل که خواست می من از ممدا و ریخت می خودش توی ولی کنه گریه های های

 توی افتادم و شد اونطوری مامان که بعد ولی قسمت پای بذارم چیزو همه و کنم توکل و باشم

 و بوسیدم رو عاشقی و عشق بابا شد ام دغدغه و کوچیکم خواهر شد نگرانیم زندگی خط

 و گم رو ودشخ و رفت مدتی یه بود خداش از که اونهم شدم دور شادمهر از کنار گذاشتم

 که منم شده داغون حسابی آرین مرگ بخاطر گفت می خورد می غصه خیلی عمه کرد گور

 کردم روشن رو بابا اینکه از بعد بکنم اونها حال به کمکی تونستم نمی که بودم گرفتار اونقدر

 پرستاری رشته و دادم کنکور تاخیر سال یه با انداختم روال روی رو زندگی اون کمک با و

 قول به و بود خونده عکاسی رشته شد پیداش هم شادمهر که بود ها موقع همون شدم ولقب

 حسابی که کرد برپا هم نمایشگاه یه کنه عکاسی که رفته رو مدت این که گفت می خودش

 پیشنهاد بهش روزنامه یه طرف از داشتن، اجتماعی موضوع هاش عکس اکثر شد استقبال

 به سرم که منم خبرنگار آقای عمه قول به یا روزنامه عکاس شد و کرد قبول اونهم و شد کار

 همین واسه شد می ور شعله داشت ام مونده خاکستر زیر عشق دوباره ولی بود گرم دانشگاه

 کردم می درک رو شرایط بهتر و بودم تر بزرگ اینبار بشم نزدیک بهش کردم سعی دوباره

 نداشت من به احساسی هیچ بود یخ کوه یه انگار شادمهر ولی کردم می رفتار تر سنجیده و

 وقت چند تا و برخورد بهش داره افسردگی شادمهر کنم می فکر که گفتم عمه به بار یه حتی

 شادمهر دنبال همش اینکه از شد طاق طاقتم دیگه کم کم کرد می برخورد سرسنگین باهام

 دیگه ولی داشتم دوستش خیلی هنوزم شدم سرد شدم خسته کنم گدایی عشق کنم موس موس

 باطل خیال زهی ولی بکنه حرکتی بود بهتر میخواست منو اون اگه ام بدو دنبالش خواستم نمی

 خودم خیال و فکر توی که روز یه درآورد زندگیم از سر فربد یهو بیر و هیر همین توی... 

 توی شدم می لورده و له بود نزده ترمز موقع به راننده اگه و خیابون توی رفتم بیهوا بودم

 که االنه گفتم دلم توی شد نزدیک بهم سراسیمه و شد پیدا راننده بودم ترسیده حسابی بودم شک

 گفت می و چرخید می برم و دور هی خدا بنده ولی کنه نثارم نیست بلد و بلده چی هر و بیاد
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 ترس از که منم نمیگین هیچی چرا شده طوریتون خدا رو تو خوبه حالتون شد طوریتون خانم

 چشام تو زد زل آخر دست بودم داده دست از رو تکلمم قدرت بودم کرده سنکوب رفتارش و

 خواستم عذر ازش اومدم حرف به! مادرت جون بگو چیز یه خوبه؟ حالت زد داد تقریبا و

 وقتی رفتم نمی بار زیر ولی افتاده فشارم کردم می حس خودمم دکتر ببرتم که داشت اصرار

 و نشد راضی که بود اون اینبار خونه برسونتم که کرد اصرار دکتر برم شم نمی راضی دید

 کردم اشاره خونه به کدومه خونمون پرسید ازم رسیدیم وقتی شدم همراهش باالجبار منم

 کرد باز و در و اومد طرفم به زد حرف کی با نفهمیدم زد رو خونه زنگ و شد پیاده سریع

 اونم دادم تکون رو سرم فقط ندارید دکتر به یازین مطمئنید پریده خیلی روتون و رنگ: گفت

 ماشین از تازه دوید طرفم به رسید می نظر به نگران در دم اومد مامان نکرد اصراری دیگه

 و داد توضیح و چیز همه براش راننده رفت ام صدقه قربون و کرد بغل منو بودم شده پیاده

 گفت اونهم کرد تشکر ازش کلی مامان ندارم ای دیگه مشکل و ام ترسیده من که کرد تاکید

 دم دیدمش دوباره که گذشت اتفاق اون از روز چند نپرسیدم اسمشم حتی رفت و نکرده کاری

 شاخ تعجب از دوستم میترا طرفم اومد دید منو اینکه محض به گل شاخه یه با بود دانشگاه

ها خانم بخیر وقتتون: گفت خاصی حالت با بود درآورده  

چطوره حالتون: گفت من به رو دادیم تکون رو امون کله فقط بز عین هم ما  

خوبم ممنون -آیدا  

بگیرم رو وقتتون لحظه چند یه میشه -  

 مسخره لبخند یه و بود انداخته باال رو ابروهاش بود کرده گشاد چشاشو افتاد میترا به نگاهم

 پیش نزنم حرف باهاش که دیدم ادب از دور بود کرده روز اون که کاری با بود لبش رو

 رو خودش نگفت خاصی چیز اونروز میره و کنه می سالمتی چاق یه فوقش گفتم خودم

 و بساز کار تو و خونده معماری اسدی فربد وگفت داد بهم رو شرکتش کارت و کرد معرفی

 که من میدن تحویل شد ساخته که بعد و کنن می فروش پیش واحد که اینا از ایناست و بفروش

 و تر خوشگل چرا دروغ ام گرفته قرار تاثیرش تحت ولی نیاوردم در سر فهاشحر از چیزی

 و گفتم رو فامیلیم و اسم فقط منم نگیری قرار تاثیرش تحت که بود ها حرف این از تر جذاب

 بود اومده انگار تازه ولی رفته دیگه گفتم خودم با رفت زد و داد دستم به رو گل شاخه اونهم

 به سر ها بچه گفت نمی هم خاصی چیز رفت می و لبخند و گل و شگاهدان دم میومد روز هر

 اگر و احمقم گفتن می بهم ندارم وارد تازه این به حسی هیچ گفتم می وقتی و ذاشتن می سرم

 قلبم قبال من تونستم نمی من ولی طرف بغل تو میرن کله با بیاد پیش براشون موردی همچین
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 چیزو همه که گرفتم تصمیم شد بیشتر فربد های آمد و فتر وقتی دیگه یکی به بودم داده رو

 قبول شاپ کافی به رو دعوتش اونروز گفتم و نشه من عالف تا بگم بهش خودم به راجع

 منو اون اینکه با و هستم ام عمه پسر عاشق که گفتم کردم تعریف براش چیزو همه و کردم

 شد ناراحت اولش نکنه من سوز پا ودشوخ که بهتره و کنم بیرونش قلبم از تونم نمی خواد نمی

 بیرون قلبت از رو عشقت خوام نمی: گفت و گرفت دستش توی دستامو یهو بعد کرد اخم و

 شدم نرم شد هم طور همین و کنی باز منم واسه ها موشه گوشه اون جا یه خوام می فقط کنی

 داشتی توقع بندازه بهم هنگا نیم یه ام عالقه مورد مرد که بودم این دنبال همیشه که منی خوب

 بود مهمونم لبخند یه با همیشه کنم چکار کرد می خرج فربد که محبتی اونهمه مقابل در که

 متوجه اینکه بدون نبودم عاشقش ولی داشتم دوسش.زد می رقم ام واسه رو ها لحظه بهترین

 می کنه می ارمنث عشق اینهمه داره که اونه کردم می فکر و ذاشتم می شادمهر جای اونو باشم

 بود راضی همینم به فربد چون نداشتم وجدان عذاب همین واسه دونه می فربد که دونستم

 اینکه تا نکشم رنج این از بیشتر دیگه عشق نداشتن از بودتا فرستاده ام واسه خدا اونو انگار

 می مکن ازدواج باهاش تونستم می اومدم خودم به تازه کنه ازدواج باهام خواد می گفت بهم

 باشه دیگه یکی اون جای خواست می دلم همیشه که کنم زندگی مردی با عمر یه تونستم

 و دادم توضیح چیزو همه براش بودم راحت خیلی باهاش چون و ترسیدم گرفتم اضطراب

 من پای جوره همه که داد اطمینان بهم و داد گوش و چیز همه صبورانه همیشه مثل اونم

 عموی یه و پیر مادر یه نداشت رو کسی خواستگاری اومد فربد کردم قبول وقتی وایمیسته

 رفت پیش عالی چیز همه تحقیق برای خواست مهلت پدر و شد انجام خواستگاری دماغ گنده

 ماجرا اون سر که مامان خصوصا اومدن می نظر به راضی و خوشحال دو هر بابا و مامان

 رسید شادمهر گوش به عمه طریق از ریخواستگا قضیه بود کرده پیدا خوبی ذهنیت فربد از

 نمی و داره دوستم که کنه می اعتراف بهم میاد شادمهر االن که اومد رویا تا هزار ذهنم توی

 اینها که حیف ولی ببینه دیگه یکی کنار منو تونه نمی میگه و میاد بده دست از منو که خواد

 بله همون یا رسمی استگاریخو مراسم توی نداشت حقیقت و بود من دخترانه ذهنیات همه

 فهمیدم نمی هیچی چشماش از و نداشت خاصی حالت هیچ صورتش بود هم شادمهر برون

 خیلی چیز همه میداد آزارم که بود لبش روی مراسم آخر تا اول از مضحک پوزخند یه فقط

 اعتیاد یه مثل چیزی یه ولی دارم دوست خیلی رو فربد من کردیم نامزد ما و رفت پیش زود

بکنم شادمهر از دل تونم نمی که وجودمه تو دار ریشه ! 

 باال را سرش و برد او چانه زیر را دستش مسیح انداخت پایین را سرش و شد ساکت آیدا

منه مثل جورایی یه سرگذشتت دونی می: گفت و گرفت  
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بدونم من که میگی من به چیزی خودت از تو مگه: گفت ای بچگانه حالت با و ورچید لب آیدا  

کشونده کجا به کارمو که بینی می نیست شنیدنی هم ها اونقدر: گفت و زد لبخندی مسیح  

 رو تو که شده باعث بوده چی هر چون نمیاد بدم زیاد که من ولی باشه تو با حق شاید - آیدا

داداشمو ببینم  

خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو توئه با حق: گفت و داد تکان را سرش مسیح  

تعریفی به خواهی نمی حاال -آیدا  

کرد تعریف آیدا برای را فیلم دیدن و آخر به تا کودکی عشق از را چیز همه مسیح و . 

 

 تمام با مسیح که بود این بود کرده مشغول را فکرش که عجیبی چیز رفت فرو فکر به آیدا

 یم چشمانش آورد می زبان به را او نام وقتی هم هنوز بود آورده سرش سلیا که بالهایی

 هم هنوز نشست می لبش روی لبخند او با خوشش روزهای یادآوری از هم هنوز درخشید

 شد می موضوع این یادآور شک و ابهام نوعی با و است کرده خیانت همسرش نداشت باور

 با چرا و چیست است مسیح چشمان در که همیشگی غم آن دلیل دانست می خوب آیدا حاال

 چیه: آمد خود به مسیح صدای با گرداند باز او چشمان به را یزندگ برق نتوانسته تالشش تمام

فکر؟ تو رفتی خوب دختر  

بده جواب صادقانه پرسم می ازت سوال یه مسیح -آیدا  

 بپرس؟ -

داری دوست رو سلیا هنوزهم -آیدا  

 دلش هم هنوز که موضوع این باور بود زده نادانی به را خود مدت این پرید رخش از رنگ

 بود آمده راست دختر این حاال بود گریخته باور این از او و بود سخت سلیاست عشق گرو در

 نمی شد خیره آیدا مهربان چشمان به بود فراری آن از که کرد می طلب را حقیقتی او از و

 سرش! سلیا خیانت از داشت خبر دلش راز از که بود کسی تنها او بگوید دروغ او به خواست

ولی دارم دوسش هنوزم آره: گفت و انداخت پایین را ... 

نه؟ باشی باهاش خوای نمی دیگه ولی: کرد کامل را حرفش آیدا  
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 با خواد می دلم هایی وقت یه باشم داشته ممکنه احساسی چه ببینمش اگه دونم نمی دونم نمی -

 میشم رنگش هزار های چشم دلتنگ که هست هم هایی وقت یه کنم اش خفه خودم دستهای

 همیشه که حالی در کنه می خودش جذب منو ربا آهن مثل که وجودشه یتو چی دونم نمی

قلبشه توی دیگه یکی من جای به بدتر هم اون از حتی و سرده باهام  

شد نگران آیدا زد می را ها حرف این لرزانی صدای با بود کرده بغض مسیح  

کنی اذیت خودتو خواد نمی حاال خوب -آیدا  

بذاری تنهام میشه: گفت زحمت به مسیح  

 را مسیح هق هق صدای در پشت شداز خارج اتاق از و داد تکان تاسف روی از سری آیدا

 حرف دانست می الزم کرد می کاری باید. فشارد می پنجه در را قلبش کسی کرد حس و شنید

رفت دکتر اتاق به بنابراین کند گو باز دکتر برای را مسیح های  

 چشمانش روی از را عینکش آیدا دیدن با دکتر دکر سالم و شد داخل و زد در به ای تقه

داد را آیدا جان کم سالم جواب خوشرویی با و برداشت  

کرد تعریف رو چیز همه باالخره دکتر -آیدا  

بود ستودنی واقعا مدت این توی تالشت دخترم میگم تبریک بهت -  

 احساسات از و دکر مسیح سرگذشت کردن بازگو به شروع و راند لب بر بندی نیم لبخند آیدا

 آخر دست داد گوش آیدا های حرف به دقت با دکتر گفت همسرش مورد در سلیا نقیض و ضد

دارم ازتون خواهشی یه دکتر: گفت دکتر به رو آیدا  

دخترم بگو -  

 این از کنم می خواهش: گفت و زد دریا به را دلش آخر بگوید چه که بود مانده مردد آیدا

نگید یحمس خانواده به چیزی جریان  

مگه؟ چطور: پرسید و پایید را آیدا متعجب دکتر  

 عاشق هنوزم اون که گفتم بهتون داره تاکید موضوع این روی خیلی مسیح خوب – آیدا

 دوباره حضور گردونه برمی زندگی این به اونو که چیزی تنها من نظر به و همسرشه
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 با گیری تصمیم دیگه بشن برخ با موضوع این از ها خانواده اگر ولی اونه کنار در همسرش

گیره می قرار ها خانواده نوظهور احساسات شعاع تحت کامال مسئله این و بود نخواهد مسیح  

 به رو آخر دست و شد خیره میز روی های برگه به لحظاتی داد تکان سری متفکرانه دکتر

 هنوز اون راستی. کنیم می عمل تو روش به حاضر حال در اما کنم بررسی باید: گفت آیدا

نکرده همسرش دیدن بر مبنی درخواستی  

 دوراهی سر کنه کار چه خواد می واقعا دونه نمی بیاد کنار خودش با تونه نمی هنوز -آیدا

 مونده

 کنم درک رو هایی عشق همچین نتونستم هم هنوز ولی هستم روانشناس دکتر اینکه با -دکتر

 روز این به که داره حق بیچاره کنم تحمل رو وضعیتی همچین تونم نمی شخصه به خودم من

 بیافته

دکتر آقای اتون اجازه با خوب شماست با حق بله -آیدا  

 در خستگی کمی تا رفت رست به بود خسته شد خارج دکتر اتاق از آیدا و زد لبخندی دکتر

 تعدادی بود نشسته وسط میترا شد رست وارد آیدا آمد می میترا صدای و سر معمول طبق کند

 در را پسر یک با اش آشنایی جریان هیجان با و بود کرده جمع خود دور را ها ستارپر از

 و ساخته های داستان همان از یکی هم این که دانست می خوب آیدا کرد می تعریف خیابان

 هستند کار سر که گفت خواهد همه به هم آخر دست و اوست هوی هیا پر ذهن پرداخته

 ریخت چای خود برای فالسک از و برداشت را لیوانش گذشت اآنه کنار از خیال بی بنابراین

 حتما داشت تصمیم رفت فرو فکر به بود شده خیره چای از برخاسته بخار به که حالی در و

 هنوز شاید کرد می کمک مسیح به باید شنید می هم سلیا زبان از را قضیه باید ببیند را سلیا

بود بازگشت برای راهی هم . 

 

بود فربد شماره آمد خود به اش گوشی زنگ صدای با  

الو -آیدا ... 

- خوشگله خانوم سالم الو  

سالم -آیدا  
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- عزیزم چطوره حالت  

چطوری تو خوبم -آیدا  

- شده؟ طوری عزیزم گرفته صدات چرا  

ام خسته فقط نه...نه -آیدا  

- نیار... فشار... خودت... به...  بگم بهت چقدر نکنی گوش حرف بس از  

درگیر یکم فقط من بسه میشه فربد -آیدا  

- عروسک آخه چی درگیر  

مسیحه درگیر فکرم بودم گفته که برات -آیدا  

 از کاری: گفت و پیچید گوشی توی فربد عمیق نفس صدای بعد شد برقرار سکوت لحظاتی

برمیاد من دست  

عزیزم نه! مهربونت دل قربون -آیدا  

- دمب انجامش بلدم خوبم خیلی برمیاد دستم از کاری یه چرا  

کاری؟ چه -آیدا ! 

- بخوریم شام بریم دنبالت میام باش آماده... تو کردن خوشحال  

خیال بی فربد ندارم حوصله و حال -آیدا  

- شی حال سر که بیرون ببرمت خوام می نداری حوصله و حال چون اتفاقا  

تو دست از امان-آیدا  

- دیگه بله یعنی این  

گفت نه تو به میشه مگه-آیدا  

- خانومم باشه اونجام دیگه ساعت 0 گردنت افته می خونم میفتم پس دارمن طاقت چون نه  

بای اوکی -آیدا  
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 بای-

 اول بزند مسیح به سری رفتن از قبل گرفت تصمیم زد لبخند و انداخت گوشی به نگاهی آیدا

 در به ای تقه رفت مسیح اتاق به و کرد آرایش کمی پوشید مانتو و کرد عوض را روپوشش

بود گرفته هایش دست میان را سرش و بود نشسته تخت لبه مسیح شد داخل و زد  

بهتره حالت -آیدا  

نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس بدهد خود حالت در تغییری اینکه بدون مسیح  

کنما می قهر بدی منو جواب خوای نمی داداشی -آیدا  

 رساند به ار خود شد قفل دارش تب و سرخ چشمان در آیدا نگاه و گرفت باال را سرش مسیح

داری تب تو: گفت ناباور و گذاشت اش پیشانی روی را دستش و  

میرفتی؟ داشتی: گفت و کاوید را پایش تا سر مسیح  

بیرون بریم فربد با قرار آره: داد جواب فکر بی  

- بگذره خوش...  برو پاشو پس  

آخه کجا برم بذارم حالت این با رو تو میگی چی -آیدا  

- بزنی هم به من خاطر به رو ات برنامه نیست الزم برو تو خوبه هم خیلی حالم من  

نیاد میگم بهش و زنم می زنگ فربد به االن نباشه حرف -آیدا  

برو راحت خیال با! خوبم! خوبم: گفت و گرفت دست در را آیدا های دست کالفه  

 یرهخ بودند شده رنگ سفید که لبهایش و بودند شده خمار تب از که اشکش پر چشمان به آیدا

 چرا: گفت و کرد مسیح صورت قاب را دستانش اندازد می چنگ قلبش به کسی کرد حس شد

 به رو خودت که داره ارزش اینقدر یعنی کن فراموشش کن ولش میدی عذاب خودتو اینقدر

 ترجیح تو به رو دیگه یکی که کسی کرده خیانت بهت که کسی خاطر به کنی نابود خاطرش

 داده
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 گشاد چشمهایی با و نشست عقب و گذاشت دهانش روی را دستش است گفته چه فهمید تازه

 اش چانه از و شدند می روان هایش گونه روی تند و تند هایش اشک حاال که مسیح به شده

شد خیره چکیدند می . 

- بکشی رخم به چیزو همه زودی این به کردم نمی فکر  

 رو ناراحتیت تونم نمی فقط من... یعنی... منظورم ببخشید داداشی کردم غلط: ترکید آیدا بغض

همین ببینم  

 کسی خواستم نمی بودم شده الل همین واسه: کرد زمزمه زند می حرف خودش با انگار مسیح

بفهمه چیزی  

بدونه چیزی کسی خواستم نمی: زد فریاد و شد تر شدید اش گریه  

 تازه نه دیگه حمله یه دایاخ نه: نالید و خواباند تخت روی را مسیح آیدا افتاد لرزه به بدنش تمام

...  عزیزم: کند آرامش کرد سعی امیدانه نا کنه مرخصش که کردم می متقاعد رو دکتر داشتم

 به...  کن فکر پدرت به... به...  باش آروم خدا رو تو جونم داداشی...  کردم غلط...  من

دوتا اون عشق به مادرت  ... 

 شوخت می تب توی گذاشت مسیح پیشانی ویر را دستش شنید نمی را هایش حرف مسیح اما

 رفت می پایین و باال ای کننده ناراحت طرز به اش سینه قفسه اما بود شده کمتر لرزشش

 خاموشش بود فربد ، شد بلند آیدا گوشی زنگ صدای. دارد مشکل کشیدن نفس در که انگار

 بعد و کرد یقتزر او به ضعیف بخش آرام یک بازگشت دارو با و شد خارج اتاق از کرد

 دستمال زود خیلی گذاشت مسیح پیشانی روی و کرد خیس بود آورده خود با که را دستمالی

 خیس.  گذاشت آن درون را مسیح پای و آورد آب ظرفی نداشت فایده دوباره و دوباره شد داغ

 گردنش و صورت رفت دستهایش سراغ بکند توانست نمی کاری بود گچ در دیگرش پای کرد

 انگار شد عادی تنفسش کم کم کرد باز را پیراهنش باالیی دکمه دو و کرد خیس ستمالد با را

 تبش بود مفهوم نا آیدا برای که کرد می زمزمه چیزهایی لب زیر بود کرده اثر بخش آرام

 پیشانی روی گریست می که حالی در و کرد خیس دوباره را دستمال بود نکرده فروکش هنوز

 جون خدا بشکنم رو قلبش تونستم چطور کردم من که بود کاری هچ این خدایا» گذاشت اش

 تو زنه می موج توش عشق اینهمه که دادی پسر این به بزرگی قلب چه فهمم نمی کن کمکش

 زیاد بدنش گرمای کمی هم هنوز آمد پایین کمی تبش بعد لختی «کن کمکش بزرگیت به رو

 روی را خود و کرد فوق را نفسش آیدا. امد می بخش رضایت نظر به چیز همه اما بود
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 برش بود شده نگرانش خیلی حتما افتاد فربد یاد تازه افتاد گوشی به چشمش کرد ولو صندلی

زد زنگ فربد که نکشید دقیقه به کرد روشنش و داشت  

الو-آیدا  

- خوبه حالت دختر تو کجایی کردم دق بگم چی تو به من آخه...و...الو  

خوبم آره کردم نگرانت ببخشید -آیدا  

- شده طوری  

 سوی آن از فربد گریست اختیار بی و انداخت خواب در مسیح معصوم چهره به نگاهی آیدا

 ام محوطه توی بیرون همین من بیرون بیای تونی می ببین شده چت: گفت نگرانی با خط

داخل بیام شب موقع این نذاشت نگهبان  

میام االن آره -آیدا  

 و افتاده فرو های شانه با که افتاد او به چشمش که پیمود را طهمحو طول بار چند آرام نا فربد

 برد بیرون را او حرف بی و رساند او به را خود آمد می طرفش به نشسته اشک به ای چهره

 شده؟ طوری: گفت و چرخید سمتش به فربد کنند حرکت انکه از قبل شدند ماشین سوار دو هر

داغونی؟ اینقدر چرا  

 بوسه و شد حلقه دورش فربد گرم دستهای گریست زار زار و انداخت بدفر آغوش در را خود

 مضطرب فربد گرفت شدت هقش هق و چسباند فربد به بیشتر را خود آیدا زد سرش بر ای

 چی بگی خوای نمی نگرانی از کنم می سکته دارم من کنی می اینطوری چرا عزیزم: گفت

 شده

 که فربد نداد امانش گریه و....  من تقصیر....  تب.... مسیح: گفت بریده بریده گریه میان در

او دادن دلداری و کردن نوازش به و کرد شروع صبورانه بود نفهمیده هایش حرف از چیزی  

 همه... عزیزم نکن گریه.... نیست چشات حیف....  من گل خانوم باش اروم.... هیشششش -

میشه درست چیز  

 حال در و داد تکیه فربد شانه روی را سرش حال بی شد سبک کمی تا تا گریست آنقدر آیدا

کردم خراب رو امشبت های برنامه همه من ببخشید: گفت کرد می فین فین که  
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 دستانش بعد نکن من با کارو این دیگه...  دختر نگو مزخرف: گفت و داد او به دستمال فرید

لرزه می داره دستام زمهنو ببین: داد ادامه و داد نشان سلیا به داشتند خفیفی لرزش که را  

خوام می معذرت: گفت و داد تکان تاسف با را سرش آیدا  

 گفتم کنی خواهی معذرت که نگفتم رو اینا: گفت نهاد آن بر ای بوسه و گرفت را دستش فربد

دارم دوستت و بودم شده نگرانت چقدر بدونی که  

دونم می -آیدا  

تعریف به خوب-فربد  

 شم می کور سردرد زور از دارم فربد نه االن: گفت گرفته ییصدا با و بست را چشمانش آیدا

داری؟ مسکن  

گیرم می برات میرم االن نه -فربد  

خورم می یکی اونجا آسایشگاه تو میرم خواد نمی -آیدا  

سرکار بری میذارم حالت این با کردی فکر شدی خل: گفت عصبانی فربد  

 آرامبخش با بذارم تنهاش یدنبا نیست خوب حالش مسیح: داد جواب حوصله بی آیدا

 خوابوندمش

 قربون: گفت گونه التماس لحنی با کند مخفی را عصبانیتش داشت سعی که حالی در فربد

 یه خونه میری هم تو نمیشه بیدار هم صبح تا و خوابه االن خدا بنده اون من بشم ماهت شکل

ه؟باش مسیح پیش میری قبراق و حال سر صبح و کنی می کوچولو استراحت  

زد زنگ میترا به و کرد اعالم را خود موافقت سر با بود نمانده بدنش در توانی دیگر که آیدا  

هوووووووووووم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -میترا  

باش داشته هوامو بگم بهت رو ببینمت نشد خونه میرم دارم نیست خوب حالم من میترا -  

آیدا شده طوری -میترا  

- سردرده یه فقط نه  

تخت تتخیل برو باشه -میترا  



 

www.negahdl.com 108 
 

32تیام منجالب عشق  

- باشه هم مسیح به حواست میترا  

دیگه؟ امر چشم رو چشم – میترا  

- بای خانومی نکنه درد دستت  

خداحافظ عزیزم باش خودت مراقب -میترا  

 ببینه شمایل و شکل این با رو تو مامانت ما خونه میریم: گفت فربد کرد قطع که را گوشی

کنه می هول  

باشه -آیدا  

 فربد و بست را هایش چشم آیدا بکشد دراز وادارکرد را او و دخوابان را ماشین صندلی فربد

 ماشین کند بیدارش نیامد دلش بود خواب آیدا رسید که وقتی افتاد راه خانه طرف به سکوت در

 داد تکیه اش سینه به را آیدا سر رفت ماشین سمت به بعد کرد باز را هال در و کرد پارک را

 و انداخت صورتش به نگاهی.کشید آغوش در را او و کرد رد پاهایش زیر از را دستش و

 بعد من عسل قند... نمکی با برو دل تو اینقدر که برم قربونت: رفت اش صذقه قربان لب زیر

 ماشین صدای شنیدن با مادرش گفت می او به همیشه مادرش که بود ای کلمه این افتاد خنده به

 صورتش و داشت برش هول فربد دستهای یرو آیدا دیدن از و آمد حیاط توی در کردن باز و

فربد شده طوری سرم به خاک وای: گفت و زد چنگ را ! 

 نیومد دلم خوابیده فقط نیست طوریش نه... مامان هیس: گفت آرامی صدای با سریع فربد

کنم بیدارش  

 اتاق بریش می جوونا شما دست از: گفت و آورد پایین او از تبعیت به را صدایش مادرش

 خودت؟

 خیره اش چهره در لختی خواباند تخت روی را او و رفت اتاقش سمت به و کرد تایید ربدف

داری دوستش که هستم کسی آخرین اینکه با حتی دارم دوستت: کرد زمزمه بعد و ماند ! 

 

 چشم و داد خود به قوسی و کش شد بیدار سرامیکی کف به فلزی شیئی برخورد صدای از

 بود داشته نگه دهانش جلوی را دستش که درحالی و شد خیز نیم تخت روی مالید را هایش

 و داد تکان سری میداد نشان را دقیقه 01:55 ساعت افتاد ساعتش به چشمش کشید خمیازه
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 خود با داشت تب دیشب! مسیح آورد یاد به را موقعیتش یکهو که کشید دیگر خمیازه یک

 سرت تو خاک! چهارم و ستبی»داد را خودش جواب خودش «چندمه امروز خدا وای»گفت

 پایش تا سر به نگاهی شد بلند سراسیمه «کنن باز رو مسیح پای گچ بود قرار امروز آیدا

 یکراست و دوید بیرون بود شده چروک حسابی و وبود تنش دیشب شلوار مانتو هنوز انداخت

 توی که دیشب آرایش مانده ته و کرده پف چشمان آن با بود دیدنی اش قافه رفت دستشویی به

 آینه در خودش به بلند صذای با. میزد ذوق توی جور بد و بود ماسیده صورتش

 که دستشویی از. بگیرد دوش نداشت وقت شست را صورتش تند و تند «آیدا افتضاحی»:گفت

 کردن خشک حین و گرفت را حوله. بود منتظرش حوله یک با فربد مادر آمد بیرون

شد دیرم نکردید بیدارم چرا جون، مامان نکنه در دستتون: گفت صورتش . 

 دیشب که هم حالی اون با کنی استراحت حسابی تا نکنم بیدارت گفت نذاشت فربد -جون مامان

بهتره کنی استراحت گفتم خودم پیش سرکار بری ندیدم صالح منم اینجا آورد رو تو  

 سر سر داشت آنجا لباس دست چند خوشبختانه نداشت کردن بحث برای وقت نگفت چیزی آیدا

 انداخت سرش روی هم مشکی شال پوشید بود دست دم اش مشکی شلوار مانتو رفت کمد

بخور صبحانه بیا جان آیدا: زد صدایش جون مامان آمد بیرون که همین  

ندارم وقت خورم نمی جون مامان مرسی -آیدا  

 شامم که گفت می فربد!  نخوری که نمیشه: گفت و کشید سرک آشپزخانه از جون مامان

 نخوردی

 دختر وضعیه چه این: داد ادامه و شد خارج آشپزخانه از کامال و انداخت او به نگاهی بعد

پوشیدی مشکی پا تا سر چرا  

دیگه پوشیدم منم بود دست دم ها همین برم قربونت -آیدا  

کن عوض رو شالت اون حداقل هم تو گیرم می واست لقمه یه من تا -جون مامان  

 چپاند کیفش توی و گرفت را لقمه بوسید را جون مامان صورت و کرد عوض را شالش سریع

لعنتی: گفت لب زیر بود 00:5 انداخت ساعتش به نگاهی پوشید را هایش کفش و  

 پیاده گذاشته رو ماشینش سوییچ فربد رفت یادم آیدا وای ای: گفت و آمد دنبالش جون مامان

 نباشی
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من بشم آقامونم قربون: گفت بلندی صدای با و زد هوا روی را سوییچ شادمانه آیدا  

دختر تو دست از -جون مامان  

 تا حتما اهههه»  کرد می غر غر خود با رانندگی حین شد ماشین سوار و داد تکان دستی آیدا

 شکوندی دلشو بدجوری االن از اینم زدم دیشب که گندی از اون کردن باز پاشو گچ دیگه حاال

 ببینم باید االن بعد واسه باشه اوووووف بخرم چیزی ای هدیه هی براش برم ندارم وقتم آیدا

 او از و داد نگهبان به را سوییچ و پرید بیرون ماشین از رسید که همین« !چطوره؟ حالش

 صحنه دیدن از اما دوید مسیح اتاق طرف به سراسیمه. کند پارک را ماشین تا کرد خواهش

»  رفت تر جلو نکرد اطمینان هایش چشم به «چی؟ یعنی» زد خشکش جایش سر روبرو

 رو مسیح... بره نباید...  نه...  اینجا ولی اتاق تو میره داره که سلیاست! خودشه خود! خودشه

 و شد داخل برسد آنکه از قبل ولی دوید او طرف به «بگیرم رو جلوش باید.... کنه می داغون

: پرسید و شد وارد زدن در ونبد رفت دکتر اتاق طرف به و کرد گرد عقب آیدا. بست را در

مسیح پیش رفت االن میگم رو پرهام خانوم همین خانومه این دکتر ! 

چطوره حالتون سالم: گفت و کرد آیدا به نگاهی آرامش با دکتر  

 به دعوت را او دکتر. کرد تکرار را سوالش دوباره و کرد سالم دکتر به زده خجالت آیدا

 های حرف به و نشست صندلی روی کند پنهان را اضطرابش داشت سعی آیدا کرد نشستن

داد گوش دکتر . 

*** 

 تکه یک مثل زبانش و بود شده خشک گلویش چرخید نمی دهانش در زبان کرد تالش چه هر

 او ولی نداشت باور. شد خارج دهانش از نامفهوم و گنگ اصواتی بود شده خشک چوب

 جوش به احساسش دیگ ای لحظه ودب خیره هایش چشم در و بود ایستاده رویش به رو درست

 تمام با کرد حس بعد ای لحظه و کرد دراز کشیدنش آغوش در برای را هایش دست و آمد

 از کرد حس بعد ای لحظه و شد خوشحال دیدنش از ای لحظه. است متنفر زن این از وجود

 شاحساسات تناقضات میان در بود شده حیران و گیج. است افتادن فرو حال در غصه فرط

: گفت آلود بغض و آمد جلو قدمی سلیا. است اعتماد قابل حس کدام دانست نمی. بود شده غرق

 و بست را چشمانش بود شده تنگ گفتنش مسیح برای دلش چقدر افتاد تخت روی!... مسیح

 نمی بود ایستاده اتاق میان مردد سلیا. ندهد میدان کند مسخش میرفت که لذتی به کرد سعی

»  زد نهیب خود به است پاشیدن فرو حال در مسیح کرد می حس. کند روعش کجا از دانست
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 کردی روانیش بود، کمت دادی اش سکته کن، رهاش خودش حال به میدی، ازارش چقدر

 که مونده براش چی دیگه خوای، می چی رنجیده مسیح این از دیگه حاال نشد، خنک دلت

 صدای و« !است خانواده نفع به این»  زد زنگ گوشش در بنیامین صدای «بگیری؟ ازش

! مسیح: ترکید بغض «دارم دوست »میکرد زمزمه گوشش زیر صادقانه آنطور وقتی مسیح

است شده تنگ برات دلم...  دلم متاسفم من عزیزم . 

 از را خود که دید می را او کرد می کرش داشت سلیا مستانه قهقهه صدای شنید نمی چیزی

 نمی بیرون برو: گفت و داد تکان شدت به را سرش. میخندد و کرده آویزان بنیامین بازوی

ببینمت خوام  

 خواسته می... اون... اون بدی گوش هام حرف به باید تو کنم می خواهش مسیح ولی -سلیا

بوده همین قصدش... کنه نابود رو ما زندگی ! 

 با و تبرخاس جا از گفت می دروغ داشت باز بود آمده که هم حاال شده داغ کرد حس مسیح

: داد تکانش محکم و فشرد دستانش در محکم را بازوانش و رساند او به را خود بلند گامی

 مگه کنه؟ خراب خواست می رو چی لعنتی بنیامین زنی؟ می حرف زندگی کدوم از! کدوم؟

 مثل باهام همیشه چرا بودم اگه بودم؟ شوهرت کی من کی؟ کی؟! کردیم؟ می زندگی هم با ما

 رو تو وقت هیچ من مگه بگو بهم بودی؟ دور من از همیشه تو کردی؟ می اررفت آشغال یه

 از تو: گفت لب زیر و کرد رها را هایش شانه بعد بگیرتت ازم بخواد کسی حاال که داشتم

 تو: فشرد دست در را اش چانه و برگشت او سمت به...  وسط این من و بودی اون مال اولشم

 کردم نگاه تو به حسرت با همیشه چرا! سوختم فراقت در همیشه چرا هستی اگه منی؟ زن

 دادی عشق عوضی آشغال اون به چرا کردی می دریغ من از و زدی می لبخند همه به وقتی

 سلیا مسیح داد از! هان؟ ؟ زندگیتم از بخشی شوهرتم؟ من که میگی بازم ندادی؟ من به و

 و بود شده سفید گچ مثل رنگش. بود دهندی اینگونه را او حاال تا آمد بند اشکش و خورد تکانی

. رفت می پایین و باال شتاب با اش سینه قفسه و زد می نفس نفس... خون کاسه دو چشمانش

 آنچه انداخت می بیرون را او مسیح اگر. نبود نفعش به مسیح عصبانیت کرد می کاری باید

 کرده برزخ این روانه ار مسیح که بوده او و کیست مقصر که فهمیدند می همه و شد می نباید

 را گردنش کشید آغوش در را او حرکت یک در و شد خیره مسیح چشمان در لحظاتی. است

 کرد سکوت و... دارم هم حاال داشتم دوستت همیشه من: کرد زمزمه گوشش زیر و بوسید

 وقتی حاال بوسیدنش میل کرد مستش سلیا تن بوی افتاد بدنش طرف دو و شد شل مسیح دستان

 است شده بازیچه میان این کرد می حس ولی بود کننده دیوانه بود نزدیک او به آنقدر که

! کنه گرفتارت دوباره نذار نشولعنتی خر »گفت خود با. کند چه دانست نمی زن این بازیچه
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 انگار که طوری و راند خود از شدت با را سلیا« . است نقشه تا هزار اون کوچیک سر توی

 حس فشرد دستانش میان را سرش. انداخت تخت روی را خود باشد هرفت تحلیل اش انرژی

 جنگ این در را خود. شود بیهوش ضعف و خستگی شدت از است ممکن لحظه هر کرد می

 نمی دیگر گذاشت نمی نه. شد می غالب او به داشت عشقش حس. دید می دفاع بی نابرابر

خواست می را دیگری کس او. شود زن این مفتون خواست . 

-  برم راهت سر از من خواستی نمی مگه خواستی نمی همینو مگه سلیا خواهی می چی اینجا

 سختی به بود سخت برایش جمله این گفتن کشید عمیقی نفس حاال... خوب باشی اون با تا کنار

باشی خوشبخت عشقت با تو تا کنار میرم من: کرد کامل را اش جمله . 

 می من به هایی حرف همچین تو چرا دونم نمی خوام می رو تو من تویی من عشق -سلیا

 .زنی

که دیدمت خودم! شو خفه!.... شو خفه -مسیح  ... 

 هم حاضر حال در زند می حرف چیزی چه به راجع او دانست نمی سلیا دهد ادامه نتوانست و

 با! همین بازگردد که کند راضی را مسیح بود آمده او. کند فکر موضوع این به خواست نمی

 یه تو: گفت وار زمزمه مسیح «هست راهی یه حتما سلیا کن فکر! کن فکر» :تگف خود

 مگه بگو کردی نابودم تو کردی چیکار عوض در تو و دادم تو به رو عشقم همه من خائنی

 چی تو بودم؟ کمتر روانی بنیامین اون از نداشتم؟ من که خواستی می چی داشتم کم چی من

 پدر و بندازی روز این به منو خاطرش به حاضر که داشت چی اون مگه دختر خواستی می

 اونها واسه دلت چی خودت مادر و پدر درک به ما حاال کنی؟ پیر من غصه از رو مادرم و

میاد؟ اونها سر به چی کردی فکر هیچ شی جدا من از وقتی سوزه نمی هم  

شم جدا ازت خوام نمی من: گفت سلیا  

مونم می تو با دیگه من کنی می فکر: گفت و انداخت او به نگاهی درمانده مسیح . 

کشم می رو خودم نکنی کارو این اگه -سلیا . 

هایی حرف این از تر بچه: گفت و زد خندی زهر مسیح  

 مرگم خبر شب تا باش مطمئن بنداز، بیرون اتاق این از منو االن کن امتحان: گفت مصمم سلیا

میدن بهت رو ! 
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میشه؟ نسیبت یچ من دادن عذاب از: گفت کالفه مسیح  

 ولی برود خواست شد پشیمان افتاد جانش به خوره همچون وجدان عذاب ریخت فرو سلیا دل

 خانواده همه نفع به این»  زد زنگ گوشش در صدایش و شد ظاهر جلویش بنیامین چهره باز

 « .است

 چی همه... دیگه فرصت یه... ببخش منو کنم می خواهش ببخش: زد چنگ مسیح بازوی به

کنم می جبران رو ... 

 بهت بار یه: گفت زده غم آمد می چاه ته از انگار که صدایی با کند نگاه او به انکه بدون

 بدتر تو اومدم کوتاه من چی هر کردی چکار تو ولی یادته رو عسلمون ماه دادم فرصت

شده تموم ما بین چیز همه نیست کار در فرصتی نه دیگه اینبار کردی  

 انداخت مسیح پای جلوی را خود نبود ای چاره دیگر است باخته را قافیه کامال که دانست سلیا

 همه پیش نذار!  بره همه جلوی آبروم نذار...  نذار:  زد زار و گرفت مشت در را شلوارش و

 نرون خودت از منو! مسیح کنم می التماس بهت» :داد ادامه سلیا. کرد یخ«!بشم افکنده سر

 او واج و هاج مسیح« !مسیح بخر رو آبروم! نکن امضا تخود های دست با رو مرگم حکم

 و بود افتاده پایش به اینگونه حاال مغرور چینی عروسک همان بود سلیا این نگریست را

 تواند نمی که دید ناباوری عین در کشید خنجر قلبش به کسی کرد حس کرد می التماس

 برای که صدایی با نشاند خود نارک را او و گرفت را سلیا دستان. کند تحمل را اش ناراحتی

 کرد حس مسیح. کرد فین فین فقط و نگفت چیزی سلیا! کن بس: گفت بود بیگانه هم خودش

. باشد تفاوت بی او به نسبت توانست می چطور. است شدن له حال در معذورات منگنه در

 بخوام که نمونده باقی ازم چیزی دیگه شدم تباه منکه» :گفت خود با و کرد فوت را نفسش

 پیشکش بهش رو مونده باقی ازم که چیزی این بذار پس نیستم عاشقش من مگه دارم نگهش

 قبول: گفت و کرد سلیا به رو« !نیست؟ رنگی که سیاهی از باالتر کنه نمی تغییر چیزی کنم

چیزی یه فقط: گفت و داد تکان سر مسیح! قبول؟:کرد تکرار اختیار بی و شد مات سلیا  

چی؟ -سلیا  

ایم غریبه تا دو فقط ما نیستم مهربون مسیح اون دیگه من -سیحم  

خودتی فکر به فقط همیشه »شکست مسیح قلب و داد تکان را سرش سلیا » 
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» :گفت خود با و انداخت بود بسته نقش لبش بر وضوح به پیروزی لبخند که او به نگاهی

 تنهام حاال رسیدی ستیخوا می که چیزی به: گفت درمانده «است خودخواه موجود این چقدر

 !بذار

برو: گفت و کشید عقب را سرش او ولی ببوسد را اش گونه تا شد خم ایستاد سلیا ... 

رفت و . 

 زد می اتاقش در به کسی افتاد سوزش به قلبش برد خود با هم را او توان آخرین رفتنش با

؟ خوبه التح داداشی: شناخت را آیدا صذای دید خود مقابل در را تاری هیکل ای لحظه  

 بود تهی انگار مغزش اما بدهد جوابی خواست نداشت را سرش داشتن نگه توان گردنش

 جیغ صدای افتاد شماره به نفسش کرد می احساس خود گرد را واری سراسیمه های حرکت

سیاهی بعد و زد زنگ گوشش در آیدا ! 

 

 شده متحمل را یادیز استرس و فشار اواخر این انداخت ها نوشته دست به نگاهی حوصله بی

 روی را کرد می سنگینی قلبش روی که هایی حرف شود تخلیه کمی اینکه برای حاال و بود

 شوند مرتب تا زد میز روی آرامی به بار چند و گرفت دست به را ها کاغذ بود آورده کاغذ

شکست می را اتاق سکوت شد می پخش کامپیوترش از که خواننده آرام صدای  

اولیننیست مثلهعشقه ، دنیا تو عشقی هیچ میگن  

نیست رفتنی خیالت از ، اما عمری یه میگذره  

نیست میزنتت پس اونکه ، مثله هیچکی عشقه داغه  

نیست قدمت هم هیچکسی)نیست قدمت هم هیچکسی ، وقتی تنهاشی چقده ) 

اولیننیست مثلهعشقه ، دنیا تو عشقی هیچ میگن  

تنیس رفتنی خیالت از ، اما عمری یه میگذره  

نیست میزنتت پس اونکه ، مثله هیچکی عشقه داغه  

نیست قدمت هم هیچکسی ، وقتی تنهاشی چقده  
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نمیمونه میخوایش ،اونکه بدونی سخته چقده  

اونه ماله وجودش همه و دیگست جایه یه دلش که  

باشی غریبه میدی جون ، اونکه برای چقده  

نباشی)نباشی که میخوام بگه ، باشم تو با میخوام بگی ) 

نمیمونه میخوایش ،اونکه بدونی سخته چقده  

اونه ماله وجودش همه و دیگست جایه یه دلش که  

باشی غریبه میدی جون ، اونکه برای چقده  

نباشی که میخوام بگه ، باشم تو با میخوام بگی  

 کرد می ترغیبش حسی کرد ها نوشته دست به نگاهی دوباره کرد قطع را آهنگ و برد دست

کند مرورشان دوباره  

 هیچ کنم نمی فکر گذره می دید رو مسیح سلیا که کذایی روز اون از ماه یک دقیقا امروز »

 که ها چشم اون چهره اون بره خاطرم از دیدمش و کردم باز درو وقتی مسیح چهره وقت

 از رو روحش انگار نبود وجودش توی زندگی از اثری هیچ رسیدند می نظر به کشیده زجر

 بودم ترسیده بود شده تهی ندید منو رفتم سرش باالی وقتی حتی باشن کشیده بیرون بدنش

 گوش بیخ کشیدم یکی کاری هر از قبل و بیرون دویدم شدم دیوونه شد بیهوش بغلم توی وقتی

 نداد نشون العملی عکس بود شده گیج اون راهرو دیوار به بود داده تکیه ترس با که سلیا

 نمی بدشون هاشون بعضی حتی دیدن جن انگار که نکرد می نگام تعجب با جوری همکارام

 و اینکار من چرا که بود درمونده و بهم بود زده زل جوری همون سلیا کنن بستری منم اومد

 قیافه ببینم واینستادم دیگه مسیح خاطر به: گفتم لب زیر بیارم درش گیجی از اینکه واسه کردم

 گفتن ها دکتر نکرد سکته که آورد انسش خیلی مسیح سراغ رفتم دوباره شده شکلی چه اش

 یاد منو مشکیش چشماش بود شده جوری یه ولی اومد هوش به روز دو از بعد شده شوکه

 غم اون حتی هستن احساسی هر از خالی که سیاهی های چشم انداخت می ها آشام خون

 این تزش کرد روش رودر سلیا با دوباره دکتر اومد هوش به وقتی نداشتن هم رو همیشگی

 زندگیش پی بره تونه می و شده خارج راهی دو از یعنی بپذیره رو سلیا مسیح اگه که بود

 دکتر پذیرفتش راحت اینقدر که بود گفته مسیح به چی مالقات اولین توی سلیا دونم نمی هنوزم

 بهتر خیلی غمگین مسیح اون من نظر به ولی کرده مهمی کار انگار بالید می خودش به خیلی
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 حرف از سری یه تا بودی دادی برنامه بهش و بودی کرده کوکش انگار حاال که بود نیای از

 و نبودم بیشتر کوفتی پرستار یه من ولی بده انجام و بگه وار اتوماتیک رو حرکات و ها

 پسرشون شدن مرخص وعده از اینقدر مادرشم و پدر نمیده گوش حرفم به کسی که معلومه

 مدت این توی کردم سعی خیلی بود شده بسته مسائل بقیه روی شون چشم که بودن کرده ذوق

 با وقتی بود شده آروم غریبی طرز به ولی بشه فرجی شاید تا بیارم حرفش به مونده باقی

 حالش و بخورم غصه که نداره دلیلی که گفت می بهم سرد خیلی شدم می خیره بهش نگرانی

 خونش رفته وقتی از شد مرخص مسیح که خالصه نیست که دونستم می ولی خوبه هم خیلی

 من با وقتی فقط گفت می مادرش زدم حرف باهاش تلفنی بار دو یکی شدم دور ازش خیلی

 اون بعد انگار سلیا ولی نگرانشم دل همین، و زنه می کوچیکی های لبخند یه میزنه حرف

 ولی ببینم رو یحمس تا خونشون دم رفتم بار یه چون گرفته دل به منو کینه آسایشگاه توی روز

 خیلی مدت این بدم آزارش نیومد دلم ولی بگم مسیح به اینو تونستم می البته کرد سرم به دست

 اتفاقی یه مطمئنم است آشفته و سراسیمه خیلی شده مرگش چه دونم نمی هم فربد شدم تنها

 من و زد زنگ جون مامان بود بد حالش خیلی که شب یه حتی نمیده پس نم ولی افتاده براش

 چش بگه که کردم زاری و گریه چی هر ولی بزنم آرامبخش بهش شدم مجبور خونشون رفتم

 می غصه از داره دلم میشه حل زودی به که کاری مشکل یه گفت می و زد می لبخند شده

 چش جدیدا دونم نمی هم شادمهر طرف یه هم فربد آشفتگی طرف یه مسیح از دوری ترکه

 تصمیم حال هر خبه! شده خل انگار کنه می بارم کلفت و پلکه می من بر و دور میاد هی شده

میشه چی ببینم تا باشم خوش ام خانواده با و بگیرم حقوق بدون مرخصی مدت یه گرفتم  » 

کنی؟ می کار چه داری االن یعنی داداشی: گفت لب زیر برداشت ها برگه از چشم  

 میز روی از را اش گوشی دآم چشمانش به برقی همچون و جوشید مغزش در فکری بعد

گرفت شماره تند و تند و زد چنگ : 

 ...الو -

 نگیرم سراغ ازت من اگه نه کشی نمی خجالت تو نه دنیا داداش ترین معرفت بی به سالم -آیدا

شدم مفقوداالثر شدم گور به گور ام زنده ام مرده من ببینی دی نمی زحمت حداقل خودت به تو  

 ...سالم -

زنم می حرف خیلی بگی خواهی می دمفهمی آره -آیدا ! 

 دقیقا   -
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میاد دلت -آیدا ! 

کوچیکه آبجی چطوره حالت تو دست از -  

نمیشه باورم -آیدا  

شده چی -  

نشم ضایع خندیدی می شده که زورم به خوب ریختم نمک من اینهمه -آیدا  

- آیدا نکن اذیت  

 در چشماتو که نمیاری هم نه بکنی کاری یه واسم زدم زنگ امروز ولش باش مارو باع-آیدا

 میارم

بدبخت من واسه دیدی خوابی چه باز -  

 از شاید شی گیر نمک بخوری شام خونمون بیایی پا نوک یه خوام می فقط خدا به هیچی -آیدا

بگیری ازم حالی یه حداقل تو نزدم زنگ بهت من بیایی در سفیدی چش این  

 رو ها چیز جور این مهمونی صلهحو که دونی می آیدا: گفت بعد و کرد مکث کمی مسیح

 ندارم

 صدایی و سر که آیالر و بابا و مامان آیالر و بابام و مامانم و من خدا به نیست کسی -آیدا

باشم متن موسقی فقط میدم قول خودمم ندارن ! 

 بست نقش لبش بر رضای از لبخندی است خندیده فهمید مسیح های نفس صدای از سلیا اینبار

 دلم من نشده تنگ من برای دلت تو رفتی ماهه یه انصاف خوش بابا دیگه ابی: داد ادامه و

شده ریزه یه تو برای  

نشده تنگ دلم من گفته کی -  

میایی؟ پس -آیدا  

 کی؟ -

امشب همین: گفت و خندید شادمانه آیدا  

 باشه -
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خوبه 8 ساعت امشب پس داوشی قاشقتم ویییییی: گفت جیغ با آیدا  

بده آدرس رهآ میزنی جیغ چرا -مسیح  

دوید بیرون اتاق از و کوفت هم به خوشحلی از را دستانش کرد خداحافظی و داد آدرس آیدا  

مامانییییییییی مامان -آیدا  

کنی؟ می هوار چرا دختر چته -  

داریم مهمون امشب -آیدا  

بپزم غذایی جور چه مادر باهاش داری درواسی رو چشم سر قدمش خوب -  

کیه؟ بزن حدس -آیدا  

دوستات از یکی بدال -  

مسیح: گفت و کرد نچی آیدا  

منه آرین شبیه گفتی می که همونی: گفت کنان من من مادرش  

 درست اوپس شام یه هم شما کنم خبر رو بقیه میرم من: گفت و داد تکان سر سرخوشی با آیدا

من با ساالتم کن   

 

 توجه بی و زد می نکناخ چیز همه به مدام و چرخید می درآشپزخانه کنان ورجه ورجه آیدا

 هنوز که شد می آور یاد مادرش و نیومد چرا پس کرد می غرغر گاهی مادرش های تشر به

 مسیح چهره بادیدن و دوید آیفون سمت به آیدا آمد زنگ صدای که است نشده هشت ساعت

اووووووووووووومد: کشید جیغ  

لداخ بفرمایید خوشتیپم داداش سالم: برداشت را آیفون گوشی بعد  

 در را خودش آیدا شد داخل مسیح که همین دوید حیاط سمت به خودش و کرد باز را در

کرد گیر غافل را او و انداخت آغوشش  

داداشم بود شده تنگ برات دلم -آیدا  
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 از سردش قلب کرد می حس کرد نوازش را آیدا موهای آزادش دست با سکوت در مسیح

شود می گرم دختر این محبت . 

چطوره حالت خوب ردخت خوب -مسیح  

 ببین پر دستم بینی نمی داد ادامه و بزند لبخند کرد سعی و داد فاصله خود از را آیدا کمی و

رو بیچاره گل کردی کار چه  

بود تنگیده دلم خو: گفت کودکانه و ورچید لب آیدا  

هستم که من خواهی می چی واسه گل تازه: کرد اضافه و خندید بلند بعد  

نتلع منکرش بر -مسیح  

 بشمور -

 رو مهمونت بابایی آیدا: رسید گوششان به حیاط بزرگ درختان سوی آن از ای مردانه صدای

داری نگهش در دم صبح تا خوای می نکنه داخل نمیاری  

 روی که آیدا خانواده به نگاهی مسیح برد خانه سمت به و کشید را مسیح دست سرخوشانه آیدا

 که رسید نظرش به برازنده و خوشتیپ مردی پدرش تانداخ بودند ایستاده خانه جلوی سکوی

 چهره بود رفته مادرش به مسلما اش نقشی ریز ولی بود او اصل با برابر کپی اش چهره آیدا

 لبخند که جوانی دختر آخر دست و شکسته هم کمی و رسید می نظر به کنجکاو کمی زن

 ولی ماند استقبال منتظر و کرد سالمی مسیح رفتند باال را ها پله داشت لب بر مضطربی

 با و زده شگفت سه هر نبود کار در استقبالی. بدهد را جوابش نداشت قصد کسی انگار

 زده اشک چشمان انداخت آیدا به ای درمانده نگاه مسیح بودند شده او محو آلود اشک چشمانی

 همگام امدر نمایش این با را خود کرد سعی و ماند مستاصل. بود شده زوم مادرش روی هم او

 سوی به نه واقع در و واهی شخصی سوی به را دستش زد کوله و کج لبخندی بنابراین کند

 هاتون با آشنایی از خیلی هستم پرهام مسیح من سالم: گفت و کرد دراز کدامشان هیچ

 دارز دست از شد می دیده وضوح به پاهایش لرزش کرد حرکت آیدا مادر باالخره خوشبختم

! آرین: گفت زند می حرف خودش با انگار و ایستاد او از کمی فاصله با و گذشت مسیح شده

 مسیح دست ناشیانه و زد پس را زن مرد خوردند تکانی همه زن حرف این با... برگشتی تو

 هنوز که آیدا زاد نیک علی هستم علی من خان مسیح خوشوقتم دیدنتو از...  از: گفت فشرد را

 مراسم باید من من ام خلی چه: گفت و کرد عصبی ای خنده کاوید می را مادرش نگران
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 مامانمه گریون خوشگل خانوم این شد معرفی که پدرم جان مسیح کردم می اجرا رو معرفی

 آن کم کم کرد حس مسیح کرد اشاره پدرش به و مجنون آقای این لیلی واقع در که لیال مامان

 از: گفت آرامی به و فشرد گرمی هب هم را لیال دست است رفتن بین از حال در سنگین جو

 اشاره جوان دختر به آیدا آخر در و داد تکان سری فقط لیال خانوم لیال شدم خوشحال دینتون

 را مسیح دست و زد محجوبی لبخند آیالر! خونه تغاری ته آیالر هم فینگیلی این: گفت و کرد

 آرین به شما شباهت ولی یدشد رو روبه بدی استقبال همچین با که متاسفم سالم: گفت و فشرد

 را او و گذاشت مسیح پشت را دستش علی فهمم می: گفت مسیح بود کرده زده شگفت رو همه

 ما که کنید فراموش امیدوارم داخل بفرمایید: گفت خواهنه عذر و کرد راهنمایی داخل به

 بودند افتهبازی را خود عادی عالت همه تقریبا داشتیم نگه پا سر بیرون رو شما مهمونی نصف

نیست خوب زیاد مامانت: گفت و کرد نزدیک آیدا گوش به را سرش مسیح لیال جز ! 

خوبی؟! مامان: گفت مادرش به رو آیدا  

 چشماش اگه: گفت آیدا سواالت به جواب بدون و برگرفت مسیح از را اش خیره نگاه لیال

آرینه کردم می فکر نبود مشکی  

 سخت او خسته روح برای فضا این تحمل کرد فکر اختاند مسیح گرفته چهره به نگاهی آیدا

متاسفم پسرتون مرگ مورد در: آمد حرف به مسیح بکند کاری اینکه از قبل اما است  

 مبل روی برخاست جا از طمأنینه با مسیح کرد باز لیال گونه روی را خود راه اشک ای قطره

 نمی رو آرین جای براتون سک هیچ که دونم می: گفت و گرفت را دستهایش نشست لیال کنار

 هر بدونید دارم دوست ولی کنم نمی کسی حال به کمکی خراب روحیه این با منم و گیره

 بهم فقط بشه کمتر آرین برای دلتنگیتون حس میشه باعث من حضور کردید حس که لحظه

بدید خبر  

 ولی دید سیحم چشمان در را خاص برقی ای لحظه آیدا شد باز هم از ای خنده به لیال لبهای

 روزهای این سرد چشمان همان چشمانش و شد خاموش سریع خیلی کند ذوق انکه از قبل

 بلندی نسبتا صدای با علی. نشست خود جای در و زد لیال به ای خسته لبخند مسیح شد اخیر

 هر از خوب: شکست را نشیمن محزون سکوت دارد بغضش کنترل در سعی بود مشخص که

 ساالد مسیح: گفت سریع آیدا نشستند میز دور که همین. است تر خوش شام سخن بگذریم چه

کردم درست من رو  
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 مسیح پرسشگر چهره چون و کردم آماده رو ماست منم: کرد اضافه آیالر افتادند خنده به همه

 دیگر آن از شام صرف هنگام خوشبختانه دیگه کاسه تو ریختمشون: گفت دید خود روی را

 مهمان همه لب بر را لبخند زندگیشان سر با آیالر و آیدا و نبود ریخب آلود غم جو آن از

 با بعد رفت اف اف طرف به آیدا آمد زنگ صدای که بود نشده برچیده شام میز هنوز کردند

شادمهره: گفت شگفتی  

 علی و زد را اف اف دکمه آیدا کرد می آمد و رفت آنها خانه به زیاد اخیر وقت چند این البته

 نشست مسیح کنار غلیظ اخمی با آیدا رفت پیش هال در دم تا اش زاده خواهر قبالاست برای

 نگفت چیزی آیدا شدی زهرمار برج مثل چرا حاال: گفت و برد او نزدیک را سرش مسیح

: گفت و انداخت باال ای شانه آیدا میشه بقیه مثل ببینه منو االن اینم: پرسید کشید پوفی مسیح

 پچ پچ آیدا با داشت که بود مردی کرد جلب را نظرش که چیزی اولین شد وارد شادمهر شاید

 پشت که علی طرف به را سرش و کرد اجمالی پرسی احوال زد باال خونش فشار میکرد

شدم نمی مزاحم دارید مهمون بودید گفته کاش دایی: گفت و چرخاند بود سرش  

 دوستت اینکه: گفت ناباور و دز آیدا به لبخندی مسیح گفت وار کنایه را شدم نمی مزاحم و

 این: گفت و گذاشت شادمهر شانه روی را دستی علی انداخت باال آیدا برای ابرویی و داره

 به که مسیح سوی به نگاهی میل بی شادمهر کنم آشنات عزیزمون مهمون با بیا چیه حرفها

 شادمهر ادرانهبر نکرد تعلل اینبار مسیح شد مبهوت و انداخت بود برخاسته جا از احترامش

 با و کرد جدا خود از را او شادمهر شبیهشم فقط من ولی دونم می:  گفت و کشید آغوش در را

 تعریفتون باشید شادمهر باید هم شما و هستم مسیح: گفت مسیح دوخت چشم اش چهره به حظ

 به رو و انداخت آیدا هم در چهره به متعجبی نگاه شادمهر بودم شنیده تون دایی دختر از رو

 از گل مسیح دیدن از بود پیدا که شادمهر دارن لطف من به همیشه دایی دختر: گفت مسیح

 شده متعجب همه گذاشت می آیالر و آیدا سر به سر و کرد می وراجی مدام است شکفته گلش

 زنگ او گوشی به لحظه همان و گرفت را اش شماره مسیح از شادمهر آیدا خصوصا بودند

 دیگر کرد می احساس مسیح ریشتم بیخ ها حاال حاال من کن سیو رو ام رهشما کرد تاکید و زد

 داشت خوبی تاثیر رویش خانواده این آالیش بی و گرم رفتار نیست معذب ورودش لحظه مثل

 مدام نه و بودند متنفر او از نه که کسانی بود کرده آشنا جمع این با را او که بود ممنون آیدا از

 را حالش و گذشته از چیزی که دید می گرما و آشنایی فقط آنها های چشم در بودند نگرانش

 های جک به مستانه و نبود او نگران دیگر جمع تاثیر تحت هم آیدا حتی کشیدند نمی رخش به

 به این از داد قول اینکه از پس مسیح شد رفتن وقت باالخره. خندید می شامهر ته و سر بی

 مشایعت را او در دم تا آیدا و شادمهر کرد خداحافظی مهه با بیاید دیدارشان به حتما بعد
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: گفت معاب جاهل و طلبکارانه لحنی با بعد و کشید آغوش در محکم را او شادمهر کردند

باش داوشتم این فکر مکه حاجی حاجی نری  

 و بست را در آیدا. رفت و بوسید را آیدا گونه فشرد گرمی به را شادمهر دست و خندید مسیح

 آرین که نشد باورم نگفت خودش که ای لحظه تا: گفت متفکرانه شادمهر داد تکیه آن به

اونه مثل هم خندیدنش مدل حتی جالبه. نیست  

چته: گفت شادمهر نگفت چیزی و ماند ساکت آیدا  

نگرانشم؟ -آیدا ! 

اومد می خوبی و آروم آدم نظر به چرا -  

ترسون می منو که چشماشه سرد حالت و عجیبش آرامش همین -آیدا  

- ترسونی می هم منو داری دیگه  

بترسی خواد نمی: گفت و زد شادمهر به لبخندی آیدا  

برمیاد من دست از کاری -  

دونم نمی دونم نمی: گفت و داد تکان سری آیدا  

 

 کجا: پرسید و زد لبخندی متظاهرانه و گذاشت میز روی مسیح جلوی را چای لیوان سلیا

 کرد سلیا به سرد نگاهی بعد و انداخت مادرش پرسشگر رهچه به نگاهی مسیح عزیزم بودی

بودم آیدا خونه: داد جواب تفاوتی بی با و انداخت باال را هایش شانه و  

 مثل آیدا خانواده: داد ادامه مادرش به رو مسیح نگفت چیزی و زد لبخندی زور به سلیا

 هم او انداخت سلیا هب چشم گوشه از آمیزی طعنه نگاه بعد بودن مهربون و خونگرم خودش

کرد جابجا مبل روی را خود کمی  

 ببینم رو تو اومدم من بزن بهش زنگی یه مادر پاشو مونده کجا بابات این دونم نمی -مهرآوه

 تنها رو جوونت زن نداره خوبیت جون مادر موندم پیشش تنهاست سلیا دیدم نبودی که هم تو

ببر خودت با هم رو خانومت خوب میری جا هر میذاری  
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مونه نمی تنها سلیا جون مامان نباش نگران -مسیح  

چی؟ یعنی: پرسید مهرآوه پرید سلیا روی از رنگ  

 بیاد که هست یکی باالخره دیگه االن مثل:  نداشت حدی لحظه آن در مسیح چشمان سردی

 پیشش

رسیدم شانسی منکه مادر میزنی هایی حرف مسیح: گفت و کرد ای خنده مهراوه  

پیشش بیاد یکی بزنه زنگ نبودم من وقت ره خوب -مسیح  

: گفت معترضانه مهرآوه آزرد هم را خودش گزندگیش که کرد ادا تلخ را جمله این آنقدر

حاال تا نداشتی ها اخالق این از! مسیح  

کنم استراحت باید نیست خوب حالم مادر متاسفم: گفت و برخاست جا از مسیح  

پاشم خودم بزنی زنگ بهش نرفتی هم تو نیومد که هم بابات این -مهرآوه  

 هم عمو کنید استراحت جا همین شه نمی شب هزار که شب یه حاال عمو زن بابا ای -سلیا

کنم آماده براتون رو اتاق میرم میشه پیداش  

خود خانه رود که هر نخود نخود دیگه نه گلم عروس برم قربونت -مهراوه  

 که هنگامی مسیح که شد پرت پوزخندی به شحواس چون نشنید را مهرآوه آخر جمله سلیا اما

 کلمات این شنیدن از این بر سابق بود بسته نقش لبش بر کرد خطاب گلم عروس را او مادرش

 باز را در و رفت اف اف سمت به آورد خود به را او خانه زنگ صدای شد می لذت غرق

 راه سالنه سالنه رفت می باال ها پله از داشت که مسیح اومد عمو: گفت مسیح به رو و کرد

 کرد می حس ولی بود عجیب هم خودش برای رفت پدرش استقبال به و گشت باز را رفته

 کند می اش خسته و آزارد می را روحش عجیبی سنگینی شود می خودش خانه وارد که همین

بود منتظرتون مادر چطوره حالتون پدر سالم: گفت وار طوطی و فشرد را پدرش دست  

دیروقته کن صدا رو مادرت پسرم نمیام داخل -فرهنگ  

آمد هم مادرش که بزند تعارف پدرش به خواست مسیح  

 سودی سلیا اصرارهای ان خسته ها بچه و دیروقته بریم بهتره خوب آقا موندی کجا -مهرآوه

 آمد اتاقش در صدای بعد لختی رفت اتاقش به مسیح رفتند و کردند خداحافظی دو آن و نبخشید
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...  مسیح: گفت کنان من من شد وارد دخول اجازه بدون سلیا افتاد تخت روی لخیا بی مسیح

متنفری؟... من تواز...  تو .... 

 ام خسته بیرون بری اتاقم از میشه: گفت نداشت جواب دانست نمی هم خودش نبود بود متنفر

میاد خوابم و  

 به را اشکش رپ چشمان ای لحظه بعد کرد گرد عقب رفتن بیرون قصد به سرخورده سلیا

 اتاق در و رفت بیرون سلیا نکرد حرکتی ولی گرفت آتش قلبش کرد حس او و دوخت مسیح

 کنه می پیدا ادامه کی تا مسخره بازی این دونم نمی »گفت خود با و کشید آهی مسیح بست را

 همون کاش میشم نابود بار هزار خودم میدم آزار رو تو که ای لحظه هر که مطمئنم ولی

 که کردم نمی فکر سلیا آه بود بهتر اینطوری بودم مرده بودم دیده رو لعنتی فیلم اون هک موقع

کنم مرگ آرزوی و باشم تو با روزی  » 

 

 با شود کم سوزششان از تا گذاشت هم روی را چشمهایش و کرد دور مونیتور از را سرش

: گفت و زد او به لبخندی فرهنگ برگرداند عقب به را سرش اش شانه روی دستی احساس

نکن خسته رو خودت اینقدر جان بابا  

کردید می استخدام رو یکی من جای باید ریخته بهم کارها از خیلی نبودم که مدت این -مسیح  

 مدیون هم پیشرفت قدر همین کردم می فکر چیزها این به موقع اون نه و میومد دلم نه -

خودش شرکت پاشم یه بود اینجا پاش یه که فرهادم  

کردم مختل رو همتون زندگی من پدر ببخشید -مسیح  

بزنی ها حرف این از خوام نمی دیگه پسر میگی چی -  

ندارم بیشتر که رو پسر دونه یه همین: گفت خنده با و کرد حلقه اش شانه دور را دستش بعد  

 این طرح دانست نمی کرد پا آن و پا این کمی فرهنگ نگفت چیزی و کرد تلخی خنده مسیح

 دهان بار چند بگذرد آن از توانست نمی هم آسان اما نه یا زد خواهد او به ای مهلط موضوع

شد منصرف ولی بگوید که کرد باز  

خوبه حالم نترسید بابا بپرس خواهی می چی هر -مسیح  
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 آخر دست و کرد قفل هم در را دستهایش نشست سیخ و زد چنگ را موهایش کالفه فرهنگ

بابا افتاد اتفاقی چه شب اون: پرسید طوالنی مکثی از پس  

بگم تونم نمی چیزی پدر نپرس -مسیح  

آورده تو سر رو بال این کی بدونم نباید من یعنی چرا -  

آورده من سر بالیی کسی که چیه منظورتون -مسیح  

داده نشون تو به رو کذایی دی سی اون که کسیه همون منظورم -  

 خدا وای»  گرفت شدت قلبش نضربا دیده را دی سی آن پدرش یعنی باخت رنگ مسیح

 دونستم نمی نداره خبر دی سی از کسی کردم می فکر دیده رو دی سی بابا یعنی رفت آبروم

: پرسید پته تته با نشست اش پیشانی بر شرم عرق«  شده غیب کردم می فکر ولی جوری چه

دی....سی...کدوم... ک  

 که وقتی بوده چی توش که بگی بهم تو داشتم انتظار: پفت و کرد تنگ را چشمانش فرهنگ

 می کرد چک رو سیستمت ترابی مهندس بوده روشن کامپیوترت که گفت کرد پیدات نگهبان

 گشتیم جارو هر ولی دیدی دی سی روی از که بوده فیلم یه بودی دیده که چیزی آخرین گفت

نکردیم پیدا دی سی  

 از آهی دانست نمی زیچی پدرش پس شد برداشته کرد می سنگینی قلبش روی که ای وزنه

 هر لبخند تا آورد می فشار صورتش حال بی عضالت به که حالی در و کشید رضایت سر

 چه هم شما پدر: کند رجوع و رفع را قضیه تا بود ای جمله پی ذهنش بزند کوچکی چند

 آخرین که مونده یادم حاال کشیدم که دردسری همه اون با کنید می فکر دارید من از توقعاتی

 واسه کردنم سکته که نبود جدیدی چیز که من قلبی ناراحتی تازه....  دیدم رو فیلمی چه ربا

 بالیی بخواهد که نبود کسی و بودم تنها شرکت توی هم اونموقع باشه آلود راز اینهمه شما

بیاره سرم  

 خوب را این پدرش و نبود خوبی گوی دروغ وقت هیچ مسیح نگریست او به شک با فرهنگ

 از بیش که بود آن از مانع دستانش خفیف لرزش و صورتش پریده رنگ اما تدانس می

 هر دی سی آن محتویات که داشت یقین بود شده تبدیل یقین به شکش حاال البته شود پاپیچش

 را خود کرد سعی. است ساخته را ملول عصبی موجود این نازنینش پسر از بوده که چه
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 کن استراحت خونه برو پاشو دیروقته دیگه بسه خوب بگی تو چی هر باشه: دهد نشان بیخیال

پریده رنگت  

: گفت عوض در نکند لمس را صورتش دست با لحظه همان تا آورد فشار خود به خیلی مسیح

خونه میرم بعد پدر کنم تموم رو برنامه این باید  

خونتون برو پاشو گفتم که همین نه -فرهنگ  

 دیوارش و در از که لعنتی خونه اون توی برم خواد مین دلم من جون بابا اخه»  اندیشید مسیح

 داری خودت که عشقی کاره خیانت که عشقی ببینم رو عشقم تا اونجا برم باره می غصه برام

 منو کی که اینه انتظار از پر چشماش توی که عشقی گردی می نخ سر دنبال خیانتش برای

 لحظه رفت پارکینگ تا پدرش با مهمگا و شد بلند مطیعانه اینحال با«  بره و کنه ترک

پشتتم کوه مثل من بابا داری مشکلی هر: گفت و فشرد را دستش فرهنگ خداحافظی  

. رفت اشان خانه سمت به کرد خداحافظی و گرفت آغوش در را پدرش شناسانه قدر مسیح

 کرد سعی کجاست االن دی سی اون واقعا که بود کرده پر را مغزش سوال این رانندگی حین

 بود شده خراب آنقدر حالش بود دیده را فیلم اینکه محض به بیاورد یاد به را روز آن اطراتخ

 در فیلم آن خاطره باز دی سی به برسد چه کند جور و جمع را خود بود نتوانسته حتی که

 اینکه حس کرد می باز زنش گردن از بنیامین که گردنبندی ها خنده آن کرد رسوخ ذهنش

 اشک بود شده قفل او لبهای رو که سلیا لبهای است کرده لمس را او فلطی گردن دستهایش

 را ماشین اختیار بی و آمد سراغش به حسی بی دوباره کردند می تار را دیدش جلوی هایش

 نفهمید گذاشت فرمان روی را سرش خلوت خیابان بودو دیروقت کرد پارک خیابان گوشه

 باال را سرش آمد خود به ماشین شیشه با چیزی برخورد صدای از تا ماند حالت آن در چقدر

بود پلیس گرفت  

محترم آقای خوبه حالتون -  

 زده حدس راحت مسیح قیافه دیدن با که پلیس بود؟ خوب حالش کرد نگاه او به گنگ مسیح

 نظر به دنبالتون بیاد بزنید زنگ کسی به خواهید می: آمد حرف به دوباره است بیمار که بود

یننمیای خوب هیچ  

 همه نباشید خسته سالم:  نلرزد صدایش زدن حرف حین تا کند متمرکز را افکارش کرد سعی

 حالم: داد ادامه امید نا ماند نتیجه بی بکند هایش حرف چاشنی لبخندی آنکه برای اش سعی

همین کنم رانندگی نخواستم بودم آلود خواب لحظه یه خوبه ! 



 

www.negahdl.com 127 
 

32تیام منجالب عشق  

 پارک اینجا شب موقع این کنید حرکت تونید می اگه پس: گفت و داد تکان را سرش پلیس

نیست درست کردن  

کرد وحرکت کرد تشکری مسیح  

 که برود اتاقش به یکراست خواست می. رفت خانه به سالنه سالنه و کرد پارک را ماشین

کشید سرک اتاقش باز نیمه در میان از و رفت سلیا اتاق به رسید گوشش به خفیفی صدای  

 

 

 که انگار نمود می آرام نا و بود خوابیده تخت روی شد داخل مسیح دبو خاموش اتاقش چراغ

 دهان نزدیک را گوشش و نشست تخت کنار گفت می چیزهایی لب زیر بیند می بدی خواب

برد او  

تونم نمی تنهایی.... من.... نرو کنم می خواهش.... مسیح....  نرو.... نه... ببخش منو...  مسیح  

 چشمانش اختیار بی کشید می پر سوخته عشقی برای خودآگاهش نا ذهن دید؟ می را او خواب

 کند نوازش را داشتنی دوست صورت این میداد فرمان به قلبش بود شده فقل او صورت روی

 می صورتش به هایش نفس که طوری بود شده خم صورتش روی رفت تر نزدیک کمی

 کند منحرف او لبان از را ذهنش توانست ونمی بود زده هیجان کرد می اش دیوانه و خورد

« ...مسیح»  خوردند تکان لبانش دیگر بار یک بود کرده رسوخ بدنش تمام در بوسیدن میل

 با بود نشسته سرش باالی اینگونه حاال چرا باشد متنفر او از توانست نمی چرا لرزید قلبش

 انتخاب را ییک او نداشتن و داشتن بین توانست نمی چرا کرد می مبارزه بوسیدنش برای خود

 آشنایی تاریکش ذهن زوایای همه به که کسی بسپارد بنیامین بدست را او توانست می آیا کند

 را همسرش خیانت سند رحمانه بی که کسی بود کشانده جا بدین تا را آنها که کسی! داشت

 از ای طره و زد غلطی سلیا را خودش با همسرش خیانت سند بود کوبیده صورتش توی

 کرد زمزمه مسیح «خواستم نمی من»  کرد زمزمه بازهم ریخت اش پیشانی یرو موهایش

 روی موی طره آن رو؟ چی رو؟ زندگیمون نابودی منو؟ نابودی ؟ خواستی نمی رو چی

 از خواست نشست تر عقب کمی شد طاقت بی عاقبت کرد می اش وسوسه بدجوری او پیشانی

 وجود تمام با که ظریف زن آن به دکردن نمی اش یاری پاهایش ولی برود بیرون اتاق

 درآغوش به میل گذراند نظر از را بدنش اجزای تک تک شد خیره بود کرده خوردش

 چه این خدایا: کرد زمزمه و گذاشت زانوانش روی را سرش بود کرده اش کالفه گرفتنش
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 اینقدر راچ تقدیرمه اگه گناه کدوم جرم به عذاب اگه تونم نمی من امتحانه یه این اگه عذابیه

 به نسبت تونم نمی خدایا. باشم دور ازش هم و باشمش داشته هم تونم نمی سخته خدایا سیاه

 در خودم با بس از ندارم انرژی هیچ کنم می حس چرا فهمم می حاال باشم اعتنا بی حضورش

 بهم پس منه برای اگه بیرون بکش منجالب این از منو بزرگیت به رو تو خداجون کشمکشم

 و خورد تکانی خود جای در آرام نا باز سلیا«  کن دورش ازم نیست اگه و دونگر برش

 اتاق روشن و تاریک در که بود اشکی قطره به مسیح حواس کرد زمزمه لب زیر چیزی

 او به آرام کرد می تقال تابانه بی اش سینه حصار در قلبش. درخشید می او صورت روی

 شده چیره او بر نیاز حاال و. بوسید را چشمانش راختیا بی و تر نزدیک و نزدیک شد نزدیک

 اگر که دانست نمی پر سبکی به هایی بوسه را سفیدش گردن بعد و بوسید هم را هایش لب بود

 منع کردنش بیدار از را او آنچه ولی داد خواهد نشان العملی عکس چه او کند بیدار را سلیا

 برابر در هم هنوز چطور که بداند او خواست نمی دلش نبود سلیا العمل عکس کرد می

 بیرون به راهی هایش پلک میان از داشت تصمیم لجوجانه هم باز اشک است زبون عشقش

 حس نکند هق هق تا گذاشت دهانش جلوی را دستش بود افتاده لرزه به اش چانه و کند پیدا

 هم زهنو که حقیقت این باور تلخ حسی گرفت بر در را وجودش تمام یکباره به عجیبی

 نتوانس دیگر مسیح که نمایاند را خود وضوح به چنان کند می پرستش را سلیا عاشقانه

 این خواست می انگار داد تکان را سرش. داشت دوست را سلیا هم هنوز او بله کند انکارش

 در چیزی بودند خیره او صورت به هایش چشم دوباره. بیاندازد بیرون سرش از را فکر

 را خود توانست نمی نبود بند پاهایش روی ایستاد سختی به« !ــــــــــــــهنــ» زد فریاد مغزش

 نگاهی بکند توانست نمی کاری انگار ولی بود بیزار عشق این برای خودش از کند تحمل

 بوسید را اش پیشانی اش زده تب لبهای با کرد مرتب را رویش و شد خم انداخت او به دیگر

 سختی به و بود سنگین سرش است کرده تب هم باز که دانست می کرد ترک را اتاق گرفته و

 روی و« !کنم؟ تحمل تونم می کی تا«  اندیشید خود با و زد چنگ را قلبش کشید می نفس

 زیر احتیاط با کرد نمی حس اتاق در را مسیح حضور دیگر که سلیا سو آن از شد ولو تخت

 از را اش گوشی و شد خیز نیم تتخ روی شد راحت خیالش که بعد راپایید جا همه چشمی

فرستاد بنیامین به اسی ام اس و کشید بیرون بالش زیر  

 !رفت -

ندادی که سوتی: رسید جوابش فوری  

چیه ها بازی مسخره این دلیل فهمم نمی هم هنوز ولی نه -  
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برگردونیم عادی زندگی به رو مسیح باید ما که گفتم فهمی نمی تو -بنیامین  

دیم می عذابش بیشتر ریمدا که من نظر به -  

چطور؟ -بنیامین  

نشه نزدیک من به که جنگید می خودش با چطور دونی نمی - . 

 شد؟ -

 آنهم بودش بوسیده مسیح که بگوید او به بود الزم دوخت چشم اش گوشی صفحه به مردد سلیا

کرد گریه ولی نه: درآمدند حرکت به گوشی لمسی صفحه روی انگشتانش اشکبار چشمانی با  

داره دوستت هنوز که میده نشون این خوبه -  

خوره؟ می درد چه به داشتن دوست این و -  

خودش بهبودی درد به -  

مطمئنی بنیامین -  

بهم داری شک -  

ولی نه - ... 

 به بریم پیش من نقشه با طور همین بود عالی امشب کارت نکن درگیر رو فکرت بیخود -

میشه خوب خوبه مسیح زودی  

 امیدوارم -

دختر بخواب برو -باش -  

عشقم بخیر شب -  

عزیزم بخیر هم تو شب -  

 

 سقف یه زیر که درسته حاال محرمیم هم با ما زنتم من خوب میگی؟ چی تو فهمم نمی منکه -

کنم کمکت خواهم می من هست منم مشکل تو مشکل لی و کنیم نمی زندگی  
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نیست مهمی چیز که گفتم جان آیدا -فربد  

بگی من به اول خواستی کمک اگه که بده قول ولی کنم نمی اصرار دیگه باشه -  

چشم میگم خانومم به اول من خوشگل باشه -فربد  

هستی مرخصی توی هنوزم: پرسید فربد داد تکیه صندلی پشتی به و زد لبخندی آیدا  

 ...اوهوم -

بله بگو بد دختر چیه اوهوم -فربد  

 بــــــــــــلــــــــــه -

 خوش کلی تونستیم می من مرخصی مدت این توی نبودی درگیر اینقدر اگه :گفت و خندید آیدا

 .بگذرونیم

ولی.... داشتم دوست خیلی منم... ببخشید: گرفت را دستانش و شد خم او طرف به فربد  

کنم می درکت من... هیس: گذاشت فربد های لب روی را اش اشاره انگشت آیدا ... 

دنیایی عاقل کوچولوی ترین خوشگل دونستی می: گفت و نگریست او به عشق با فربد  

بخوریم هم با شه خنک یخچال توی بذار رو ها هندونه جان فربد -آیدا  

 ادامه از مانع اش گوشی زنگ و... راستی دختر تو دست از:  گفت و خندید صدا با فربد

شد حرفش . 

 الو -

- .... 

چی؟ یعنی -  

- .... 

بکن غلطی یه پیروز -  

- .... 



 

www.negahdl.com 131 
 

32تیام منجالب عشق  

 تازه انگار دوخت آیدا نگران نگاه به نگاهش بعد کوبید اش پیشانی به را دستش رامآ نا فربد

 خوب خیلی خوب خیلی: گفت گوشی پشت شخص به اجمالی اینجاست او که باشد افتاده یادش

میام خودم  

- ... 

اونجام دیگه ساعت نیم آره - . 

شده طوری: پرسید نگران آیدا  

مجتمع های چاه از یکی توی افتاده ها کارگر از یکی آره: بزند لبخند کرد سعی فربد  

است زنده خدا وای: انداخت چنگ را صورتش آیدا . 

اونجا میرم دارم منم میارن درش دارن و رسیده نشانی آتش آره -فربد  

برو باشه -آیدا  

خداحافظ -فربد  

باش خودت مراقب -آیدا  

براتون آوردم میوه پسرم کجا: گفت و آمد بیرون آشپزخانه از میوه ظرف با لیال  

 خودم من برو تو فربد: کرد مداخله آیدا که گوید چیزی خواست و انداخت آیدا به نگاهی فربد

میدم توضیح مامان واسه  

شده چیزی: پرسید نگران لیال  

خداحافظ برم حتما باید مامان ببخشید میده توضیح براتون آیدا -فربد  

باش خودت مواظب پسرم خدانگهدارت -لیال  

 لیال رفت بیرون و زد چنگ جالباسی روی از را وکتش کیف عجله با و زد لبخندی دفرب

 و گرفت را مادرش دست آیدا نگریست می را رفتنش بود ایستاده میوه ظرف با همانطور

 چاه توی افتاده ساختمون های کارگر از یکی بشی نگران نیست الزم مامان بشین بیا: گفت

همین کنه سرکشی که رفت هم فربد رسیده هم نشانی آتش و است زنده البته ! 

نیست مهمی موضوع تو نظر از واین: گفت گر سرزنش لحنی با لیال  
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 رو چیزی هم بخورید حرص خاطرش به شما اینکه ولی مهمیه موضوع که معلومه! مامان -

کنه نمی عوض  

شد اضافه اینم داشت گرفتاری کم مدت این خودش فربد بیچاره -لیال  

است کالفه و خودشه تو حسابی مدتیه یه آره -  

کنیم حلش بتونیم شاید کنیم فکری هم هم با چیه مشکلش ببین کن صحبت باهاش عزیزم -لیال  

گه نمی چیزی ولی مامان کردم سعی خیلی -  

 افکار در دختر دهد اجازه تا رفت آشپزخانه به و زد لبخندی و کشید دخترش سر بر دستی لیال

شود غرق خود . 

 بود کرده ترک را اشان خانه عجله با فربد که روز آن از دوخت چشم گوشی صفحه به ناآرام

 را فربد شماره بار هزارمین برای نداشت او از خبری هیچ گذشت می دوهفته که حاال تا

 خاموش نظر مورد مشترک دستگاه: گفت خط سوی آن از زنی بار هزارمین برای و گرفت

 سابق شبانه کشیک هم باز بود شب نیم و ده کرد نگاه ساعت به کالفه و کشید پوفی آیدا. است

 عجب »گفت خود با گرفت گاز را لبش... حاال ولی کرد می آرامش مسیح حضور این بر

 »داد را خودش جواب خودش و «اینجا؟؟ بیاد مسیح بازهم خواهد می دلت آیدا هستی احمقی

 دیوونه دارم خدایا کنم دل و درد هاشبا من تا باشه پبشم اینکه واسه که نه مریض عنوان به

 داشته ازش خبری اونها شاید ساختمون سر برم باید فردا زده غیبش کجا فربد این پس شم می

 و مامان به داری شاخ دروغ چه ببخشه منو خدا وای برم تونم نمی که تنها خودم ولی باشن

 نمی وضعیت این با حاال ولی بشن نگران بیخود خواستم نمی خوب دبی رفته فربد که گفتم بابا

 که بمونم منتظر هم جوری همین اگه ولی بگردیم فربد دنبال بیاد همراهم بخواهم بابا از تونم

 شادمهر از داره گرفتاری تا هزار خودش بیچاره اون...  ولی بگم مسیح به بهتره میشم دیوونه

 که اینکه از بهتره بکنه اربذ کنه ریشخندت تا دستش بدی سوژه که آره بیاد همراهم خواهم می

 پسرعمه روی و برداشت را اش گوشی «خوام می کمک شادمهر از آره بمیرم نگرانی از

کرد اوکی  

 الو -

خوبی شادمهر سالم -آیدا  

شده چیزی تویی آیدا -  
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زدم نمی زنگ تو به که بود نشده چیزی اگه آره دوما کو سالمت اوال -آیدا  

لعنت منکرش بر -  

کردم شوخی شون دلخور -آیدا  

امرتون خوب نیستم دلخور -  

 نفس بعد«  میشه رو کل کل بساط رسم می این به تا چرا دونم نمی»  کرد فکر خود با آیدا

بزند را حرفش زبان نیش بدون تا کشید عمیقی  

 حالت خواستم می خیال بی اصال... خوب...  دونی می...  که اینه مزاحمت از غرض -آیدا

همین بپرسم رو  

میگی چی ببینم بزن حرف درست خوب افتاده اتفاقی جان یداآ -  

 کاری خوب همین بپرسم ازت احوالی و حال خواستم می باهات کردم شوخی نه نه -آیدا

 نداری

چته بگو داری دردی یه شناسم می رو تو منکه دختر د...  ها خوبه هم مامان -  

یدون می.... فربد...  شادمهر: گفت عصبی و دستپاچه آیدا .... 

چی فربد بزن رو حرفت خوب دختر یه مثل باش آروم عزیزم باشه - .... 

شده گم فربد -آیدا  

بشه گم که است بچه مگه شده گم -  

نیست پیداش و رفته که است هفته دو...  دونم نمی -آیدا . 

آیدا شده دعواتون هم با -  

 هاشون کارگر از یکی هک گفت زد زنگ بهش پیروز اسم به یکی پیش دوهفته بخدا نه نه -آیدا

 زدم زنگ بهش من چی هر دیگه رفت عجله با فربد بعدش هنوز بود زنده البته چاه توی افتاده

 حاال تا باشه اومده سرش بالیی ترسم می خاموشه هم هنوز که االن تا بود خاموش گوشیش

بره و بذاره بیخبر که نداشت سابقه  

کنی چکار خواهی می حاال خوب -  
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 می پرت چون ولی رفتم اونجا بار دو یکی باهاش قبال ساختمون سر برم اهمخو می -آیدا

بیایی همراهم هم تو خواستم  

 حتما -

دم می خبر بهت فردا پس ممنون -آیدا  

 باشه -

نداری کاری ممنون بازم -آیدا  

 !آیدا -

بله؟ -آیدا ! 

نیست چیزی که شاءهللا ان نخور غصه -  

شادمهر نگرانم خیلی -آیدا  

بده خبر بهت که نتونسته شده درگیر کارگره اون جریان بابت حتما نباش نگران -  

شاید -آیدا  

نخور غصه تو فقط باشه کنم می پیداش خودم -  

 اینگونه او با شادمهر که نداشت سابقه کنون تا است شده گرم بدنش تمام کرد احساس آیدا

 ساعتی هم با مسالمت با که آمد می پیش کم و بودند دعوا و کل کل حال در همیشه کند صحبت

بگذرانند را  

 گوشی با چقدر دیگه بسه: پیچید گوشش در بخنداند را او داشت سعی که شادمهر صدای

ها کنی می ورشکست رو داییم زنی می حرف  

بای بینمت می فردا برسون سالم هم عمه به نباش من بابای نگران تو -آیدا  

 بای -

 بگذارد سرش به سر کمی تا نبود هم میترا افتاد صندلی روی و کرد قطع را گوشی آیدا

 برای داشتند خود کردن سرگرم در سعی نحوی به کدام هر که انداخت همکارنش به نگاهی

بکاهد هایش نگرانی از ای لحظه تا زد ورق و گرفت دست به را مجله شود گرم سرش اینکه . 
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- جاست همین مطمئنی  

شلوغ اینقدر اینجا چرا: پرسید نگرانی با بعد دونم نمی -آیدا  

 دلداری را او کرد سعی و انداخت نگاهی لولیدند می هم در که جمعیت سیل به نگاهی شادمهر

دیگه جوریه همین جاها جور این: دهد  

شد مانعش شادمهر که شود پیاده ماشین از خواست آیدا  

بیا تو عدب اومدیم درست رو ساختمان که شم می مطمئن میرم اول من کن صبر نه -شادمهر  

 را هایش ناخن داشت می وا را او که عجیبش میل بر توانست زحمت به و زد لبخندی فقط آیدا

 خیلی دلش کرد دنبال شد گم جمعیت میان در که هنگامی تا را شادمهر نگاه با شود فائق بجود

 به نگاهی خودش کردن گمراه برای تپد می گلویش توی قلبش کرد می حس و زد می شور

 و سر میان صدایشان که کارگرانی و کاره نیمه پیکر غول های ساختمان به انداخت اطراف

شد جلب مردی صدای به نظرش شد می گم ها جرثقیل و ها دستگاه صداهای  

- رو مردک ذارم نمی اش زنده هرته شهر مگه  

 خورن می رو مردم مال راحتی همین به نداره قانون مملکت این کردند اش همراهی کسانی و

روش آبم یه و  

- این حرفه های کالهبردار اون از اینا تر راحت اینم از آقا ای  

 جوجه این میارم گیرش آسمون بره بشه که هم بخار خدا به که نمیمره چی که باالخره -

رو مهندس  

 یه چیه ها حرف این: کند آرام را آنها داشت سعی مردی دوخت چشم آنها به نگران دل آیدا

میشه برطرف کوچیکه مشکل  

کوچیکه مشکل رو چی چی -  

 ما: گفت چکید می رویش سر از عرق و کرد می هن هن که حالی در ای فربه کوتاه قد مرد

 شیم دار خونه سرمون خیر که کردیم جور قوله و قرض جور هزار بدبختی با رو پول این

نیست بچه و تره جا که بگیم امون بچه و زن به بریم رویی چه با حاال  
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 آدمی همچین اسدی مهندس: گفت فربه مرد به رو داشت اوضاع کردن درآرام سعی که مردی

گرده برمی حتما نیست ! 

 لبخند همان با آمد نظرش در فربد مهربان چهره...  یعنی یعنی زد زنگ گوشش در اسدی اسم

 مردان آن سوی به و شود پیاده ماشین از خواست که همین نداشت امکان هرگز دهنده آرامش

 این دیدی؟ رو فربد شد چی: پرسید سراسیمه آیدا نشست و کرد باز را ماشین در شادمهر برود

جمعن اینجا چی برای آدم همه  

میدم توضیح برات رو چیز همه راه توی بریم – شادمهر  

- شده چی بگو خدا رو تو شادمهر  

 ها راحتی ینا به ذارن می دیگه داریم نسبتی فربد با ما بفهمن اگه مردم این عزیزم -شادمهر

بریم اینجا از  

کنی؟ نمی باور که تو: پرسید بعد دوخت او نگران نگاه در نگاهش آیدا  

بریم بهتره: گفت فقط و داد تکان تاسف روی از سری شادمهر  

افتاد راه و  

 

 

میمرم نگرانی از دارم خبره چه بگو من به شادمهر -  

 بهت رک بذار....  آیدا ببین....  که لیپو تمام چون خوابیده پروژه رفته گذاشته فربد -شادمهر

نیست از خبری هیچ و کرده فرار و گذاشته کاله رو همه سر فربد.... بگم  

 چه حاال خبر دادن در وقت هیچ فرستاد لعنت خودش به و کرد نگاه آیدا به چشمی زیر بعد

 با هلحظ یک در کرد حس قلبش عمق تا را سرما پرید رنگش نداشت استعداد بد چه و خوب

 ها لحظه ان حالجی قدرت کند فکر چیز هیچ به تواند نمی و است خسته کرد حس وجود تمام

 شد نامفهوم و گنگ نگاهش چیست کالهبردار از شادمهر منظور دانست نمی نداشت را

 ای گوشه دستپاچه شادمهر افتاد گریه به باشد درآمده بهت از انگار تازه بعد حیران و سرگشته
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 کنی می گریه چی واسه نیست معلوم چیزی که هنوز: دهد دلداری را او کرد سعی و ایستاد

شاید کردن اشتباه شاید اصال...  اصال  ... 

کنم چیکار... کنم چیکار حاال: گفت هق هق میان آیدا ... 

میشه چی ببینیم تا کن صحبت دایی با خونه بریم بیا نکن اینطوری خودت با آیدا -شادمهر  

 چــــــــــــــی؟؟؟: گفت شده گرد های چشم با و چرخاند شادمهر سمت به را سرش سریع آیدا

کنم می خواهش گی؟ می گی؟ نمی بابا به چیزی که تو: گفت و زد چنگ را شادمهر بازوی  

 که تو و من باشه افتاده دردسر تو فربد شاید بگی باید خودت یعنی میگم که معلومه -شادمهر

 که نیست کوچیکی مسئله کنیم مشورت بزرگتر دوتا با یدبا بکنیم براش تونیم نمی کاری

پوله میلیارد چند و شده گم مرد یه سر صحبت  

 گریه با او تا گذاشت ولی بود کالفه شادمهر داد سر را گریه دوباره و نگفت چیزی دیگر آیدا

 چیزی آبی یه برم شه نمی پیدا هم ای دکه یه »گفت خود با کند تخلیه را درونش هیجانات

داییش خانه سمت به افتاد راه و«  آخه بگیرم واسش . 

 با: گفت شادمهر. رسیدند باالخره تا کرد سکوت شادمهر و گریست صدا بی آیدا راه طول تمام

نداری؟ کلید افته می پس دایی زن داخل بیایی قیافه این  

توئه این: گفت گرفته صدایی با و گرفت شادمهر سمت به را کیفش آیدا  

 با اگرنه و نیستی آرایش اهل خوبه باز: گفت کلید آوردن در حین و گرفت او از را کیف

شدند وارد دو هر و انداخت کلید بودی شسته رو همه حاال تا گریه اونهمه  

 چشماش سر بالیی چه ببین داخل بریم بعد بزن صورتت و سر به آبی یه اینجا بیا -شادمهر

 آورده

 شادمهر ایستاد و زد صورتش به سرد آب مشت دچن شد خم گرفت او سمت به را آب شلنگ

کن خشک رو صورتت تمیزه: گفت و گرفت سویش به دستمالی  

 ممنون -

کنی صحبت مادرت و پدر با تر راحت تا برم من خواهی می -شادمهر  

برو داری کار اگه شدم مزاحمت که ببخشید: گفت و کرد اخمی آیدا  
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 زنگ که دیروز از اینکه نه سالمی معلومه رشک رو خدا خوب: گفت و کرد ای خنده شادمهر

بودم شده نگرانت انداختی نمی تیکه بهم و بودی مهربون حاال تا زدی  

که نه اگه باشی راحت خواستم می فقط من خوب دختر: گفت مهربان لحنی با بعد  .... 

درگیره ذهنم خواهم می معذرت -  

میدم پسش بهت شورم می: گفت و انداخت شادمهر نمناک دستمال به نگاهی بعد  

تو بریم بهتره حالت اگه االن سرت فدای بابا ای -شادمهر .... 

اومده پسرعمه داریم مهمون کجایی؟ مامان: گفت بلند صدای با آیدا شدند داخل دو هر  

پسرعمه گفتی من به دوباره تو: کرد اعتراض شادمهر  

دیگه امی عمه پسر خوب وا -  

 سالم چطوری؟ شادمهر سالااااااااااام: آورد خود به را ود آن آیالر انرژی پر و شاد صدای

جونم؟ آبجی  

 گریه آبجی: پرسید و شد و خیره آیدا صورت در ای ثانیه و کرد باریک را چشمانش بعد

 کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بشین: گفت شادمهر به رو و کرد اشاره نشیمن در مبلی به و کشید خواهرش سر بر دستی آیدا

 لیال مامان آیالر: گفت خانه آشپز سمت به رفتن حین و بیارم چیزی تیشرب برات برم تا

 کجاست؟

شد روان آشپزخانه سمت به آیدا دنبال به و! خرید رفته -آیالر . 

 دستش آیالر باشد داشته خاصی هدف اینکه بدون بود ها کابینت در گشتن حال در ناشیانه آیدا

آیدا شده چت تو: یدپرس نشاند آشپزخانه میز پشت را او و گرفت را  

- نیس چیزیم من ! 

هست چیزیت یه که زنه می داد داره ات قیافه دختر کن بس -آیالر  

بردار سرم از دست: گفت و گرفت دستانش میان را سرش آیدا  

نیست خوب حالش نذار سرش به سر آیالر: گفت بود شده آشپزخانه وارد تازه که شادمهر  
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نیست خوب حالش چرا بدونم خوام می منم خوب -آیالر  

میدیم توضیح بیان هم دایی زن و دایی بشه مسلط اعصابش به یکم بذار -  

کن راحتم و شده چی بگو کالم یه خوب شادمهر کنی می نگرانم داری دیگه -آیالر  

 از بلند هایی گام با بعد گرفتم سرسام بگیر دهن به زبون: گفت و شد بلند صندلی روی از آیدا

مقاومیه دختر آیدا تازه داغونه اعصابش نگیر دل به: گفت شادمهر رفت بیرون آشپزخانه  

- شده چی بگی میشه  

کرد خود متوجه را ها آن لیال و علی صدای که دهد توضیح او برای خواست شادمهر  

کمکم بیا بابا کجایی آیالر-علی  

 تافتندش دو آن کمک به و. کردند سالم همزمان و آمدند بیرون آشپزخانه از شادمهر و آیالر

چطوره شهره شادمهر خوبی: گفت لیال  

- رسونه می سالم خوبه مامان  

خونه نیومده آیدا مامان آیالر: گفت لیال کردند جابجا را ها خرید هم با  

- کنه استراحت رفت نبود خوب حالش زیاد اومده  

بود مریض: پرسید نگران علی  

 چیزی پرسیدم ازش هم چی هر بود ناراحت یکم فقط نه: گفت و انداخت باال ای شانه آیالر

 نگفت

کنیم صحبت میشه لحظه چند یه جان دایی -شادمهر  

 بیا بخواه جون تو جون دایی البته: گفت خوشرویی با و گذاشت اش شانه روی را دستش علی

من کار اتاق بریم  

 عزیزانش اطالع به را بدی خبر باید باز که بود متنفر شادمهر رفتند کار اتاق به دو هر

 کند صحبت اش خانواده با مورد این در باشد مجبور آیدا که بود این از بهتر ولی اندبرس

شنوم می بگو پسرم خوب: آورد خود به را او علی صدای  
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 حرف به زده بهت علی کرد تعرف داییش برای بود شنیده امروز که را آنچه هر شادمهر و

مطمئنی؟:  پرسید آخر در و کرد گوش او های ! 

-  از دیگه یکی اینکه مثل تازه شنیدم همکاراش و مردم از من که چیزیه این که فتمگ دایی نه

 ولی است کاسه یه توی دستشون فربد با که داشتن رو نظر این بقیه و شده گم هم شون شرکا

 فربد با آبم وقت هیچ اینکه با کنم نمی باور رو چیزی همچین منکه نشه روشن حقیقت تا خوب

کالهبرداره یه که کنم باور هم تونم نمی ولی رفت نمی جوب یه توی  

 در کلی من اومد آیدا خواستگاری که وقتی خوبیه خیلی پسر فربد طور همین منم -علی

بود چطور واکنشش چطوره آیدا حال حاال. بود خوشنامی مرد اون کردم تحقیق موردش  

- اونه برای سنگینی ضربه اینم خوب ولی مقومیه خیلی دختر آیدا  

 آرین مرگ از بعد آیدا باشیم داشته آرامش تونیم نمی ما چرا دونم نمی: گفت و کشید هیآ علی

 زجر ذارم نمی اینبار ولی موضوع این حاال و کشید رو ما همه جور و کشید سختی خیلی

 بکشه

 وارد سراسیمه دو هر پراند جا از را آنها آیدا گریه صدای که بگوید چیزی خواست شادمهر

: گفت و کرد مشت را دستش علی کرد می هق هق شدت به مادرش آغوش در آیدا شدند هال

کنم می روشن رو چیز همه خودم بابایی نکن گریه . 

 

هر با تپش هر با دلم  

فهمه می داره شکستن  

عشق خوبه اندازه هر که  

رحمه بی اندازه همون  

تا رفتم که هایی راه چه  

نیست راهی تو جز بفهمم  

از و عشق از کن خالصم  



 

www.negahdl.com 141 
 

32تیام منجالب عشق  

نیست گاهی و هست گاهی ینکها  

 ...دلم

 گریست می و بود ایستاده اتاقش در آستانه در سلیا برداشت گیتار روی از را دستش مسیح

شده چیزی: کند برخورد سرد کرد سعی مسیح ! 

 بگیرد را جلویش بتواند اینکه از قبل و باشم تنها خواهم می: داد ادامه مسیح کرد سکوت سلیا

 روشن و تاریک در که کرد دعا دلش در. چکید گونه روی چشمش هگوش از اشک قطره یک

 را خود کمی مسیح نشست مسیح کنار تخت روی و شد اتاق داخل سلیا باشد ندیده را او اتاق

 تحمل من: گفت و گذاشت دستش روی را دستش کرد سرگرم گیتارش با را خود و کشید عقب

یحمس نداری دوست منو دیگه ندارم رو سردی اینهمه ! 

 باشم داشته باید: گفت و داد تکیه میز و گذاشت کاورش در را گیتارش و شد بلند جا از مسیح

 با داریم چرا دونم نمی دونم نمی واقعا.... تا کنیم زندگی هم با فقط اینکه بود همین قرارمون

ای مرتیکه اون دنبال هنوزم که روشنه روز مثل برام که وقتی کنیم می زندگی هم  

نیست؟ خوب التح -سلیا  

-  داره داری آبرو واسه حاال و کرده خیانت بهم داشتم دوستش وجود تمام با که زنی عالیم چرا

شم نمی دیگه این از بهتر نه که چرا کنه می تحملم  

 من نکن تکرار اینقدر خدا رو تو: انداخت آغوشش در را خود و رفت مسیح سوی به سلیا

 جبران کنیم زندگی دوباره بذار و ببخش ببخش پس دینبو عاشقم مگه دونم می کردم اشتباه

دارم دوستت من عزیزم کنم می خواهش کنم می  

 با و نشست زمین روی بعد کرد دور خود از محکم را او و گرفت را سلیا بازوان مسیح

 خواهی می چی ازمن خواهی می چی زنی می آتیشم داری نکن من با کارو این: گفت تضرع

 ثانیه هر سوزم می اینجاست جسمت فقط دونم می و هستی کنارم که حظهل هر سوزم می دارم

 ای لحظه هر سوزم می است دیگه یکی مال هات بوسه دونم می و زنی می لبخند بهم که ای

سوزم می نداری دوستم که دونم می و شی می نزدیک من به که  

 دست سلیا تگرف را نفسش فرسا طاقت دردی و سوخت اش سینه انداخت چنگ اش یقه به

 زمین روی را مسیح آورد را اش زیرزبانی های قرص از یکی و دوید آشپزخانه به پاچه
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 آروم مسیح باش آروم: گفت و کرد نوازش را دستش و گذاشت زیرزبانش را قرص و خواباند

 باش

 خواهی می چیزی: پرسید سلیا کشید دراز تخت روی سلیا کمک با شد بهتر کمی که حالش

بیارم برات  

بخوابی تا بمونم پیشت خواهی می: گفت سلیا داد منفی جواب سر حرکت با  

 می چی داشتم االن رفته یادت اینکه مثل: پرسید متعجب آهنگی با و رفت هوا به مسیح ابروان

 گفتم

 من به وابستگیت میشی مریض وقتی گفتی می یادته: داد ادامه او حرف به توجه بی سلیا

میشه برابر هزار  

 کنم باور باید یعنی چیه منظورش گذره می داره چی ذهنش تو یعنی»  کرد تسکو مسیح

 به را سرش گرفت قوت ذهنش در بنیامین لبهای بوسیدن صحنه و سلیا مستانه قهقهه« .... که

بیرون برو: گفت سلیا به رو خشن صدایی با و داد تکان اطراف به شدت  

یهو؟ شد چت: پرسید شد متعجب سلیا ! 

کنم استراحت باید بذار نهامت فقط -مسیح . 

 می لعنت بنیامین به که حالی در کرد ترک را اتاق سلیا کرد دیگر طرف به را رویش و

است داده قرار وضعی چنین در را او چرا که فرستاد  

 

 وضعی چنین در را او چرا که فرستاد می لعنت بنیامین به که حالی در کرد ترک را اتاق سلیا

است داده قرار . 

 چیزی شکستن صدای از که ماند جا بر حرکت بی کش دراز حال همان در را ساعتی مسیح

 و رفت گیج سرش سریع حرکت این خاطر به برخاست جا از دستپاچه آمد خود به سلیا جیغ و

 مسیح رسید می گوش به سلیا گریه صدای بود گرفته حرصش خودش از شد ولو تخت روی

 داد می احتمال که آشپزخانه به را خود بلند هایی گام با و شد بلند جا از آرامتر کمی اینبار

 چپش دست با محکم را راستش دست و بود نشسته آشپزخانه کف سلیا رساند باشد آنجا سلیا

 شده خورد چنان بود افتاده که چیزی چکید می قطره قطره انگشانش میان از خون و فشرد می
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 و پوشید را هایش دمپایی و برگشت است شکسته چه که دهد تشخیص نتوانست مسیح که بود

است نگران چقدر که ندهد بروز کرد سعی و نشست کنارش برگشت آشپزخانه به دوباره . 

آوردی خودت سر بالیی چه ببینم بده رو دستت -مسیح  

 جای از شدت با خون برداشت زخم روی از را دیگرش دست سلیا گرفت که را سلیا دست

 انداخت سلیا پریده رنگ چهره به نگاهی و فشرد را زخم یرو محکم مسیح زد بیرون زخم

 با و انداخت سلیا شانه دور را دیگرش دست ترسد می خون از شدت به سلیا که دانست می

بشه بخیه باید عمیق زخمت دکتر میریم باشه خانومی نترس: گفت مالیمت  

ام...نمی....من... نچ -سلیا  

 به بعد کند پانسمان را زخم خودش اول داشت متصمی انداخت دستش به دیگری نگاه مسیح

 جعبه این بده فشار رو زخمت: گفت ها کابینت در گشتن حین و برخاست جا از بروند دکتر

کوش اولیه های کمک  

کردم پیداش آهان: گفت بدهد را جوابش سلیا اینکه از قبل و  

 می سعی هم مدت این متما در کرد پانسمان و کرد تمیز را زخم حوصله با و نشست سلیا کنار

 بعد کند آرام بخش آرامش جمالت و صدقه قربان با کرد می گریه ریز یک که را سلیا کرد

دکتر بریم کن عوض رو لباسات پاشوعزیزم: گفت و گرفت را سلیا بازوی زیر  

 آقا سالم: گفت بود زدن چرت حال در که پرستاری به مسیح رسیدند بیمارستان به بعد ساعتی

بریده دستش همسرم شیدنبا خسته  

 االن: گفت کشدار لحنی با و کشید ای خمیازه و کرد مسیح به نگاهی حوصله بی پرستار

کنم می رسیدگی  

 راهرو انتهای برید: گفت اش مکالمه از بعد شد صحبت مشغول و گرفت را ای شماره بعد

چپ سمت  

 در به ضربه چند برد رنظ مورد اتاق به را او و کرد حلقه سلیا بازوی دور را دستش مسیح

داد خوشرویی با را سالمشان جواب و کرد نگاهشان لبخند با جوانی مرد شد وارد و زد  

آوردی دستت سر بالیی چه ببینم خوب -دکتر  
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که نشده طوری ترسیدی اینقدر چرا حاال: گفت و انداخت سلیا چهره به نگاهی بعد  

 شما آقا گذاشته تموم سنگ ات واسه که شوهرتم: کرد اضافه خنده با و کرد باز را پانسمان

کردید تمیزی و تر پانسمان عجب کنید کار ما واسه وقت پاره نمیاین  

 هم یکی حتما البته بخورید قند آب یه رسیدید خونه خانم: گفت دکتر کرد اکتفا لبخندی به مسیح

هستن نگران و ترسیدن بدجوری کنید درست آقاتون برای  

 با شد نمی باورش کرد مضطربش چهره به نگاهی و چرخاند حمسی طرف به را سرش سلیا

اوست نگران هم هنوز است آورده سرش که بالیی اینهمه  

بکنم رو کارم تا بشین آروم نداره هم درد خوره می بخیه تا 2 خانوم خوب -دکتر  

مترس...می....من..م....مسیح: گفت مسیح به رو پته تته با و شد قبل از تر پریده سلیا رنگ  

 خانومم نیست چیزی: گفت بخش اطمیان لحنی با و گرفت دست در را سلیا آزاد دست مسیح

پیشتم من  

 خفیفی سوزش احساس با سلیا. کند شروع را کارش دکتر که کرد اشاره حین همان در و

 کن نگاه من به: گفت و گذاشت اش چانه زیر را دستش مسیح که گرداند بر را سرش خواست

خوب دختر میشه تموم االن  

 موج صورتش در که خالصی نگرانی و صداقت به نگریست مسیح معصوم چشمان به سلیا

 و هایش چشم اطراف ریز خطوط به بودند شده سفید ها تازگی که اش شقیقه موهای به زد می

 که بود وقت خیلی شد فشرده سینه در قلبش میدادند نشانش تر شکسته ها روز این که خستگی

 هنوز نبود بنیامین عاشق او اگر داد نمی ازدواج پیشنهاد مسیح اگر نبودند ها قدیم مثل دیگر

 سرشان روی را خانه کل که بودند شادی دختر و پسر همان. بودند خوب دوست دو همان هم

 نگاه شد تموم خوب: گفت که دکتر صدای با. کردند می عاصی را ها مادر پدر و گذاشتند می

 می پانسمان را دستش داشت دوباره دکتر انداخت دستش خمز به نگاهی و گرفت مسیح از

 .کرد

 روی میذاری رو بیمارستان کل االن کردم فکر روت و رنگ اون با! ساکت چه آفرین -دکتر

 سرت
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 تمام را پانسمان کار و. هستید حرفی کم شوهر و زن چه: داد ادامه دکتر زد محوی خنده سلیا

 .کرد

دکتر ممنونم خیلی -مسیح  

کنن استراحت که بهتره ترسیده خیلی باشید خانومتون مواظب کنم می خواهش -دکتر  

شدند خانه رهسپار و کردند خداحافظی و کرد تشکر دکتر از باردیگر مسیح . 

 

میشه خوب ات سرگیجه بکش دراز یکم: گفت و خواباند تخت روی را سلیا مسیح  

 کرد استفاده راستش دست از تعاد طبق و کند جابجا را بالشش خواست داد تکان سری سلیا

داری درد: پرسید و کرد مرتب را بالشش مسیح رفت هم در درد از هایش اخم  

کنم چکار حاال هست راستمم دست آره -سلیا  

بریدی رو دستت اینجوری که کردی می چکار -مسیح  

دیگه بگو: کرد اصرار مسیح نگفت چیزی و کرد سکوت سلیا  

شد چی نفهمیدم خودمم بود خورد اعصابم اینقدر -سلیا  

 چیزی یه برات میرم: گفت کرد گناه احساس و کرد فکر پیششان ساعت چند دعوای به مسیح

بخوری بیارم  

 سلیا طرف به را لیوان برگشت آلبالو آب لیوان یک با بعد دقایقی و رفت بیرون اتاق از و

هن دستت این با: داد هشدار مسیح که بگیرد را لیوان خواست سلیا گرفت ! 

یادته کنه می درد دستم که من از بهتر تو: گفت و زد لبخندی سلیا  

: گفت وار زمزمه و نشست تخت لبه روی سلیا به پشت و سپرد سلیا دست به را لیوان مسیح

خودت حتی نداره دوست من اندازه رو تو کس هیچ اینکه برای  

 سرفه پی در پی که او به و برگشت متعجب مسیح افتاد سرفه به جمله این شنیدن هیجان از

 از مقداری و زد پشتش به بار چند و گرفت دستش از سرعت به را لیوان نگریست زد می
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 با چرا: گفت دلخوری با و داد بیرون را نفسش مسیح آمد جا که حالش. خوراند او به را آبمیوه

کنی می اینطوری خودت  

بگو دیگه بار یه گفتی چی: گفت مسیح لحن توجه بی سلیا  

کنی می اینطوری خودت با چرا گفتم -یحمس  

بگو رو قبلیت جمله اون نه نه -سلیا  

 هات بدی همه با دارم دوستت آره دارم دوستت من اینکه بشنوی خواهی می رو چی -مسیح

برسه بهت آسیبی کوچکترین نیستم حاضر و دارم دوستت هنوزم  

پوشاند را شصورت پهنی لبخند و شد خیره مسیح های چشم به مشتاقانه سلیا  

 می فکر کنی می عالقه ابراز بهم داری دوباره که نمیشه باورم!!!!!!!!!!!!! واقعا؟ -سلیا

برم می گور به رو آرزوش کردم  

میگی داری چی: گفت متعجب مسیح  

 بودی کنارم هم تو شناختم خودمو که وقتی از مهربونیات برای بود شده تنگ برات دلم -سلیا

 باهام دیگه کردم می فکر دادم ازدستت کردم می فکر بودی مراقبم همیشه مهربون همیشه و

 واسه کردم می فکر کنی می دریغ ازم رو محبتت عمر آخر تا کردم می فکر نمیشی مهربون

شدی متنفر ازم همیشه  

 نکن گریه: گفت و کشید آغوش در را سلیا اختیار بی بود شده گیج مسیح افتاد گریه به و

 عزیزم

بمونم عزیزت همیشه میذاری: گفت و خندید هگری میان سلیا  

بود خواهی و هستی و بودی من عزیز همیشه تو: افتاد خنده به هم مسیح  

 گرم چیزی کرد حس مسیح بوسید را گرندش و چسباند مسیح سینه به بیشتر را خودش سلیا

 آن در شد خیره اش چهره در و داد تکیه دستش به را سلیا سر افتاد جریان به هایش رگ در

 پیشانی روی آشفته موهای رنگ هزار های چشم آن برای میرد می برایشان که هایی چشم

 ماند خیره لبهایش به لحظاتی اش بینی بعد و زد اش پیشانی بر نرم ای بوسه و زد کنار را اش

 به حاال که داشت را ای تشنه احساس مسیح بوسید را لبهایش و برد تر نزدیک را سرش سلیا
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 میل و بود افتاده نفس نفس به میداد جواب سلیا های بوسه به شوق و شور با باشد رسیده آب

 بر گرش نوازش دست و فشرد خود به را سلیا محکمتر بود کرده داغ را بدنش اش غریزی

 هر بگذار او اختیار در ار خود توانست نمی آمد خود به سلیا آمد در حرکت به سلیا بدن روی

 خود به تکانی باشد مسیح با خواست نمی بود بنیامین عاشق او یول بود شوهرش مسیح چند

 را هایش لب و فشرد آغوش در تر تنگ را او مسیح ولی شود جدا مسیح از خواست و داد

مسیح: آمد حرف به سلیا رفت گردنش سمت بعد و بوسید ! 

 هنگ راضی را مسیح ای گونه به کرد سعی سلیا ماند برجا حرف بی و کرد نگاهش مسیح

نیست خوب حالم زیاد االن دونی می من عزیزم: دارد  

مواظبتم خودم نباش نگران -مسیح  

 عصبی کمی و فشرد مسیح سینه روی را چپش دست سلیا بوسید را سلیا گردن و خندید بعد

کن ولم مسیح: گفت  

شوهرتم من سلیا کنم می خواهش: گفت و کرد نگاهش آلود تب چشمان با  

 با و کرد تر تنگ را دستانش حلقه مسیح. بیاید بیرون مسیح غوشآ از تا کرد تقال سلیا

هان باشی شوهرت با تو ذاره نمی که چیه: گفت عصبانیت  

 هرگز دیگر بنیامین کرد می کاری مسیح اگر ماند خیره او چهره به ترس با و ماند ساکت سلیا

 خواهم نمی من که گفته کی عزیزم: کند نرم را او زدن حرف با کرد سعی خواست نمی را او

همین نیست خوش زیاد حالم و بودم فشار تحت خیلی امشب میگم فقط باشم تو با ! 

 داری: گفت و کرد سلیا قرار بی چشمان به نگاهی و کرد شل را دستانش و شد آرامتر مسیح

خورم می رو گولت و شم می چشمات مسخ همیشه مثل منم و همیشه مثل زنی می گولم  

 نمی منو وقت هیچ تو که اینه واقعیت: داد ادامه و چکید سلیا گونه بر چشمش از اشکی قطره

کنم زندگی تونم نمی تو بدون که منم این و خواهی  

 سلیا به عمیقی نگاه ایستاد و خواباند تخت روی نرمی به و کشید بیرون خود آغوش از را سلیا

 دونی می کنم نمی واینکار ولی بکنم دارم دوست کاری هر امشب تونستم می: گفت و کرد

 دقیقا این و بزنم روحت و جسمت به آسیبی کوچکترین که خواد نمی دلم و عاشقتم چون چرا

 بنیامین که کاریه همون این دونم می چون موندم هات با چیز همه فهمیدن بعد که دلیلیه همون

ذارم نمی ام زنده وقتی تا من و کنه می باهات  
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گذاشت برجا مات را وسلیا زد بهم قدرت تمام با را در و کرد ترک را اتاق سریع بعد . 

 

خبر؟ چه نباشید خسته بابا سالم: گفت و گرفت را کتش و نگریست پدرش به زده ذوق آیدا ! 

زمین تو رفته شده آب نیست خبری بابا سالم: گفت و داد تکان تاسف روی از سری علی  

 ولی: گفت بغض با کند یریجلوگ هایش اشک ریزش از توانست زحمت به رفت وا مبل روی

نباشه خبری هیچ میشه مگه  

 که اونم اونه علیه بر مدارک همه کردن شکایت ازش مردم گرده می دنبالش هم پلیس -علی

نیست ازش خبری  

کالهبرداره؟ فربد کنید می فکر شما بابا -آیدا !!!!!!!!!!!!!!! 

 با و موند می باید ردک می خالی رو میدون شرایط این توی نباید ولی عزیزم نه -علی

کرد می مبارزه مشکالت  

 آن از را او اینکه برای علی فشرد بغل در محکم را پدرش کت و داد تکیه مبل پشتی به آیدا

 میشه چروک نچلون اینقدر منو بیچاره کت اون حاال: کرد شوخی بیاورد بیرون هوا و حال

 به نگاهی برگشت و گذاشت الباسیج روی و برد اتاق به را پدرش کت و شد بلند حال بی آیدا

 گذاشته مایه چیز همه از و بود افتاده فربد کار دنبال تمام هفته دو که انداخت اش خسته پدر

 آورد چای برایش و رفت آشپزخانه به کند شاد را دخترش دل بلکه بگیرد خبری تا بود

 اذیتت خیلی من بابایی ببخشید: گفت افکند آغوشش در را خود و گذاشت جلویش را استکان

 ازت که بدیم دختر خیلی من پشتمی همیشه و کشی می زحمت واسم خیلی که دونم می کنم می

متوقعم همیشه و کنم نمی تشکر  

 این پدری هر دخترم میزنی چیه ها حرف این: گفت و کرد نوازش را دخترش موهای علی

 همه و گرده می بر فربد شاءهللا ان بابا نخور غصه هم تو کنه می دخترش برای رو ها کار

میشه حل چیز  

شاءهللا ان -آیدا  

کردی لوس خودتو تو نبودم لحظه یه من باز به به -لیال  
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خوری می سرما نکردی خشک رو موهات چرا -علی  

 و بیاره و چایی واسم ندارم رو یکی تو مثل که من: گفت و پیچید موهایش دور را حوله لیال

کنه خشک رو موهام وامبخ ازش که بغلم تو بندازه خودشو . 

لیال مامان نوکرتم خودم: گفت بلند صدای با و کشید سرک اتاق از دستش در کتاب با آیالر  

زدی حرف اینطوری تو باز: گفت و خندید علی  

کردی حسودی بد پسر تو باز: گفت لحن همان با آیالر  

 دیدن با و انداخت اش صفحه به نگاهی اش گوشی لرزش احساس با آیدا افتادند خنده به همه

 سالم: داد جواب سریع. است خبر بی مسیح از است ماه 0 که افتاد یادش تازه داداشی کلمه

خوبی؟ داداشم  

شما های پرسی احوال از سالم -  

بپرسی من از حالی یه نباید تو نزنم زنگ من حاال -آیدا  

- کوچیکه آبجی چطوره حالت پرسم می خوب  

شما های پرسی احوال زا: آورد در را مسیح ادای آیدا  

وروجک میاری در منو ادای -  

 نکنه گیری نمی من از خبری که کنی می را کار چه: گفت مسیح خندیدند سرخوشانه دو هر و

چینی می عروسی بساط داری  

نیست خبرا این از نه: گفت افسوس با و کشید آهی اختیار بی ماسید آیدا لب بر لبخند  

آیدا شده چیزی -  

نه -آیدا ! 

- شده چیزی یه نپیچون منو  

نیست مهم -آیدا  

- بگو مهمه خیلی پس کرده ناراحت رو تو اگه  
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نمیشه که گوشی پشت: گفت شدن خالص برای آیدا  

ببینیم رو همدیگه بیا پس -  

دارم کشیک امشب -آیدا  

- کردی وقت وقت هر خوب  

 اونوقت نیک می داداش داداش اینقدر مثال؟، برادرتم من: داد ادامه و کرد سکوت قدری

کنی دل دردو باهام نیستی حاضر  

 دیگه داری گرفتاری خودت کافی اندازه به تو برم قربونت آخه: داد جواب گناه احساس با آیدا

بخوری منو غصه خواد نمی  

 !!!!آیداااااااا-

زنی می چرا حاال باشه -آیدا  

- بگم نداری وقت تربیش شب فردا تا البته ببینمت کجا بگو بزن زنگ بهم تونستی وقت هر پس  

چشم -آیدا  

- معرفت بی نداری کاری خوب بال بی چشمت  

دلخوری دستم از مسیح -آیدا  

ام غریبه ات واسه کنم می حس دونم نمی -  

نیست اینطوری که دونی می -آیدا  

- میگی؟ بهم چیزو همه پس  

آره -آیدا  

 قول؟-

قول -آیدا  

نداری کاری زنگتم منتظر پس باشه -  
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زدی زنگ شدم خوشحال -آیدا  

- باش خودت مواظب  

هم تو -آیدا  

فهمید؟ گوشی پشت از هم مسیح که تابلوام اینقدر: گفت و کشید پوفی آیدا شد قطع که مکالمه  

 پیدا فربد از ردی یه بتونه شاید نفوذیه با آدم باباش دی نمی توضیح براش چرا خوب -علی

 کنه

بکنه تونه می کاری چه بابا تاجر پدرش -آیدا  

دارن آشنا و دوست تا هزار آدما جور نای -علی  

کنم می صحبت باهاش باشه -آیدا  

کنه می حل رو چیز همه خودش خدا جان مامان نخور غصه: گفت لیال  

 غصه دارم رو بابا و شما تا من: گفت و فشرد آغوش در را او و نشست مادرش کنار آیدا

خورم نمی رو هیچی  

بوقم اینجا هم بنده بله: شد بلند یدکش سرکمی اتاق از دوباره که آیالر صدای  

انداخت خنده به را همه و  

 

 

 خیلی آره وای: داد ادامه را پرمیس حرف ادامه و کوبید بهم را دستانش مشتاقانه مهرآوه

میشه خوب  

چیه؟ نظرت خوب: پرسید پرمیس کرد سکوت و نگفت چیزی سلیا  

امهخد از منکه ولی چیه مسیح نظر ببینیم تا دونم نمی -سلیا  

نمیاره نه بخواهی ازش تو وقتی مسیح -فرهاد  

نیومده چرا پس ما شازده این کو حاال -فرهنگ  
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بیارم چایی یه برم موقع اون تا من بشه پیداش دیگه که االناست -سلیا  

گلم عروس نکنه درد دستت: گفت مهرآوه برخاست جا از و  

 رفت آشپزخانه به. شود نمی شحالخو لقب این شنیدن از مسیح دیگر که اندیشید این به سلیا و

 خش صدای با که شنید را مسیح صدای که بود چایی آخرین ریختن مشخول ریخت چایی و

 هم دیگر چایی یک سلیا بود مادرهایشان و پدر با پرسی احول حال در روزهایش این دار

 مسیح و ددا مسیح به سالمی زیرلبی شد پذیرایی مشغول و پیوست آنها به پر سینی با و ریخت

 خودش و شد می او کردن پذیرایی از مانع همیشه مسیح این بر سابق داد تکان سری فقط هم

 این با رفت اتاقش به لباس تعویض بهانه به او به توجه بی حاال ولی مسئولیت این دار عهده

 لباس با مسیح کنند سکوت دادند ترجیح ولی انداختند هم به مشکوکانه نگاهی همه حرکتش

 چه: گفت و نشست پدرش کنار مبلی روی و شد ملحق آنها به رنگش مشکی های یراحت

 خبرا؟

 رو خودت هم اینجوری کنی می کار شب موقع این تا چرا پسرم! نیست خبری -فرهنگ

مونه می تنها خونه تو سلیا هم و کنی می خسته  

 بشه سبک مکار که کمی شلوغه سرم خورده یه فعال: گفت تکراری بحث این از خسته مسیح

خونه میام زود چشم  

 عمو چیه نظرت مسیح: گفت فرهاد کرد سکوت دید را بحث این به مسیح میلی بی که فرهنگ

 بیرون تنمون از رو وقت چند این خستگی حسابی تا شمال بریم روزی چند خواهیم می جان

 کنیم

ببرید خودتون با هم رو سلیا جان عمو خوبیه فکر -مسیح  

میاین هم شما میریم هممون پسرم نه -مهرآوه  

شلوغه سرم که گفتم می داشتم االن همین من مادر -مسیح  

کنم می رسیدگی خودم من شرکته کارهای مشکلت اگه -فرهنگ  

ندارم رو ها برنامه اینجور حوصله اصال من نیست این فقط نه -مسیح  

خونه این توی پوسید باش سلیا فکر به یکم -مهرآوه  
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بیاد شما با اسلی گفتم منکه -مسیح  

مونم می پیشش منم نمیاد مسیح اگه نداره لزومی نه -سلیا  

 نمی عزیزم: گفت آلودی تمسخر لحن با بعد پایید را او تعجب با و رفت هوا مسیح ابروان

باشی من نگران خواهد  

 و موندی تنها اگه نباشم نگرانت تونم می چطور: گفت و نیانداخت تا و تک از را خود سلیا

چی اومد پیش برات مشکلی الل نمزبو یهو  

ندارم پرستار به نیازی کنم مراقبت خودم از تونم می من -مسیح  

 ای خنده جو تشنج کردن کم برای سلیا داشت وا تعجب به را همه مسیح گزنده و صریح لحن

نمیشه نصیبشون برو دل تو و خوشگل های پرستار این از که همه بخواد دلتم: گفت و کرد  

 را دستش و نشست سلیا کنار و برخاست جا از است کرده روی زیاده بود کرده حس که مسیح

بشم کوچولوم پرستار این قربون من: گفت و بوسید را اش پیشانی و انداخت او شانه دور  

 این از باشی بلد کردم نمی فکر: کرد زمزمه سلیا گوش زیر مسیح نشست همه لب بر لبخند

بکنی کارها  

هستی خوبی بازیگر خیلی هم تو: گفت او گوش زیر هم سلیا  

 حاال کی خوب خیلی: گفت جمع به رو بلند صدای با بعد باش داشته رو اش ادامه پس -مسیح

برید خواهید می  

میای دیگه بله یعنی این: گفت پرمیس  

 تلخ رو همتون سفر حوصلگیم بی این با دونم می هرچند کنم ناراحت رو سلیا نمیاد دلم -مسیح

کنم می  

پسرم حرفیه چه این -رآوهمه  

کنید کیف که ببرمتون مسافرتی چنان من با اش بقیه جان عمو بیا تو حاال -فرهاد  

بود نوشته که بود آیدا سوی از اسی ام اس شد بلند مسیح گوشی زنگ صدای  

« خوسدلم داداش سالم  
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منتظرتم...  شاپ کافی توی ظهر از بعد 6 ساعت  

 .... :آدرس

قهوه و کیک صرف به  

 میز حساب کردید دیر اگر و شود خودداری اکیدا خور مفت دوست و بچه گونه هر آوردن زا

شماست با  » 

دختر تو دست از:  گفت لب زیر و خندید مسیح  

پسرم بود کی: پرسید مهرآوه  

رو قرار کنه اوکی که داده اس برام ببینمش ظهر از بعد فردا قراره آیدا: گفت مسیح  

 مسیح به خاطرش به بتواند کسی که نبود چیزی این ولی رفت هم در وضوح به سلیا های اخم

کردند اختیار سکوت بنابراین بگیرد خرده   

 

بریم دیگه بهتره فرهنگ -مهرآوه  

باشه -فرهنگ  

بریم بهتره هم ما فرهاد -پرمیس  

بود شور ما قدم چرا -مسیح  

اومدی یرد خیلی تو بودیم جا همین شامم بابا اینجاییم وقته خیلی ما -فرهنگ  

کردند مشایعت در دم تا را آنها سلیا و مسیح شدند بلند همه نگفت چیزی مسیح  

خوردی شام مسیح: پرسید سلیا کشید بلندی پوف و کرد ولو کاناپه روی را خود مسیح  

ندارم میل -مسیح  

شی می ضعیف اینجوری آخه -سلیا  

 برای نیست الزم شما: گفت زد می موج آن در تمسخر که لحنی با و رفت باال مسیح ابروان

باشی نگران من  
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 به بود شده ضعیف خبری بی و دلتنگی از اعصابش و بود ندیده را بنیامین روزها این که سلیا

کنی می گریه چرا حاال: گفت کالفه و متعجب مسیح افتاد گریه  

 نمی که خودش به و کشید موهایش میان دستی مسیح کرد تحریکش بیشتر مسیح کالم سردی

 دور را دستش و شد بلند جا از فرستاد لعنت بماند تفاوت بی سلیا های گریه مقابل در انستتو

خوب دختر کنی می گریه چرا: گفت و انداخت او گردن ... 

 من درسته مسیح میام انگیز نفرت نظرت به حد این تا دونستم نمی: گفت آلود بغض سلیا

ستنی من حق تدریجی مرگ این ولی کردم بزرگی اشتباه  

 به منو دیگه که دونم می: داد ادامه و زد زل چشمانش در سلیا شد خیره او در ای لحظه مسیح

 حاال تا بچگی از که دوستی عنوان به چی دوست عنوان به ولی نداری دوست همسرت عنوان

 مسیح آغوش در را خود و... همین عاشقیه خودت مثل گناهش تنها که دوستی بوده باهات

 بود خودش مخصوص که مهربانی لحن با و کرد نوازش را موهایش مسیح دز زار و انداخت

 گناهی هم تو میگی راست نکن گریه دلم عزیز: گفت بود کرده کسی خرج کمتر اواخر این و

 این از خودمم کنم برخورد بهتر بعد به این از میدم قول میدم عذابت که بدم خیلی من نداری

 اینکه از دارم وحشت خونه بیام اینکه از ام آواره مکن می حس جورایی یه شدم خسته وضع

 که دومون هر واسه فرصتیه مسافرت این. کنم رفتار میلم خالف بر و دیگه جور یه باید مدام

دوست فقط باشیم دوست هم با دوباره  

 و بوسید را اش پیشانی مسیح زد پهنی و پت لبخند گریه میان و گرفت باال را سرش سلیا

 که بده من به دیروقت شام یه و بشور رو صورتت و دست برو خوب دختر یه لمث حاال: گفت

میره مالش گشنگی از داره دلم  

نداری میل گفتی که تو ولی: گفت بدجنسی با سلیا  

کنم بیداد و داد سرت که همونه حقت تنبل ای -مسیح  

میاد دلت: گفت و زد ای دلبرانه لبخند سلیا  

ندادم ستتد کار تا دختر پاشو: گفت مسیح  

 است خسته کرد حس و زد تکیه مبل پشتی به مسیح دوید آشپزخانه به و کرد بلندی خنده سلیا

 ولی بود یافته التیام برد می رنج دادنش عذاب از که وجودش از نیمی او بخشیدن با هرچند
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 لب زیر و فشرد دستانش میان را سرش نیست بخشش الیق او زد می فریاد درونش در چیزی

آورد باال را سرش سلیا صدای با «شم می خالص منجالب این از کی کی »کرد زمزمه  

بده؟ حالت – سلیا  

چیه شام خوبم نه:  بزند ای نیمه نصف لبخند کرد سعی  

است آماده آشپزخونه بیا سبزی قورمه -سلیا  

رفت خانه آشپز به و شد بلند مسیح . 

 

 

 اش شکسته هم در چهره به واج هاج و بود کرده سکوت شنید می را ماجرا که مدتی تمام در

: گفت بخشی اطمینان لحن با و فشرد دست در را دستانش شد تمام که حرفهایش بود شده خیره

کنم می پیداش خودم نخور غصه  

 کس هیچ عنقش بد عموی اون بابا دنبالشن پلیس تا چند دونی می ولی: گفت امید نا آیدا

کنه پیداش نتونسته  

کنه می بیشتر رو شدنش پیدا شانس بیشتر نفر یه گردم می منم حاال: فتگ و زد لبخندی مسیح  

چی باشه شده خارج کشور از اگه -آیدا  

بگم؟ چیزی یه_ مسیح  

بگو -آیدا ! 

کنی می پیداش همه از زودتر تو -مسیح  

من؟؟؟ -آیدا !!!! 

میگیره خبر تو از و میشه تنگ دلش خودش -مسیح  

 و گم که ماهه یک االن شه نمی تنگ دلش: شد ازیرسر اشکش بود تلنگری منتظر که آیدا

 میگم هوا تو پرم می متر دو خوره می زنگ گوشیم که بار هر نداده من به اس یه شده گور

ولی فربده شاید  .... 
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 گردم می خودم چشم مرده داداشت مگه کوچولو آجی نکن گریه: گفت مهربان و آهسته مسیح

 دنبالش

کن پاک رو هات اشک بیا: داد هادام و داد دستش به دستمالی  

 دیگه که کن هم فین خوب آفرین: گفت مسیح کرد پاک را اشکهایش و گرفت را دستمال آیدا

کردی فین فین بسکه رفت آبرومون نکشی باال رو دماغت  

 چه هات خنده دونی نمی بخند همیشه تو برم قربونت: گفت مسیح افتاد خنده به گریه میان آیدا

دهمی من به انرژی  

 که اول از خوب میشم شاد تو خنده از که من مثل دقیقا: گفت و شد تر پررنگ آیدا خنده

تعریف به خبر چه تو زدم حرف من همش اومدیم  

شمال بریم مادرها و پدر با بود قراره کردیم اعالم بس آتش سلیا با -مسیح  

بود میگی چرا -آیدا  

نیگذرو خوش برم وضعیت این با که نداری توقع -مسیح  

دارم رو توقع همین دقیقا -آیدا  

نزن حرفشم -مسیح  

 هفتاد پیرمرد یه مثل شدی دیدی آینه توی رو خودت داری احتیاج مسافرت این به تو -آیدا

 ساله

ندیدی خودتو پس -مسیح  

سالمه 05 منکه! من؟ -آیدا  

 ای ریخته بهم حسابی که بود این منظورم لعنت منکرش بر: گفت و خندید صدا بی مسیح

بیا هم تو فکری یه اصال  

کنه صادر رو جفتمون قتل حکم سلیا که آره -آیدا  

دوستیه امون رابطه سلیا و من -مسیح  

نداره خوشی صورت حال هر به -آیدا  
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بیا شادمهر با -مسیح  

عمرا -آیدا  

 خودت هم یا بیا شادمهر با یا بیا ات خانواده کل با یا میذارم جلوت راه سه کال ببین -مسیح

بیا ییتنها  

بود بیا که همش بود راه تا سه این االن -آیدا  

نرم من اینکه هست هم چهارمی راه یه خوب -مسیح  

کنم می تمرکز اول راه سه همون رو مرسی نه باع -آیدا  

 هم هوایی یه شمال بریم بیا نمیاد بر دستت از کاری خوردن غصه بجز اینجا که تو آیدا -مسیح

بکنیم تونیم می کار چه ببینیم کنیم می فکری هم ا،اونج همم خوره می ات کله به  

میرید کی میدم خبر بهت میگه چی ببینم کنم می صحبت بابا با باشه -آیدا  

میریم آینده هفته آخر احتماال نیست معلوم دقیق -مسیح  

نخوردیم شد سرد که اینم: گفت و انداخت شده سرد قهره به نگاهی و داد تکان سری آیدا  

بیارن دیگه یکی میگم االن -مسیح  

نیاوردم ماشینم شده دیرم که بیمارستان برسون منو پاشو خواهد نمی نچ -آیدا  

آبجی چشم -مسیح  

بال بی چشمت -آیدا  

زد زنگ شادمهر به رساند که را آیدا مسیح  

 الو؟-

؟ خوبی شادمهر سالم الو-مسیح  

تویی مسیح: گفت مردد شادمهر  

نشناختی منو یعنی :گفت دلخوری ظاهر به صدای با مسیح  
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افتادی ما یاد عجب چه مسیح تویی معرفت بی ای: گفت زده ذوق شادمهر  

- تو مثل یکی منم  

اومده پیش بدی گرفتاری کن باور ولی میگی راست: گفت و کشید آهی شادمهر  

- گفته بهم آیدا دارم خبر  

بده حق بهم پس خوب -شادمهر  

- ای کاره چه امروز میدم هم حق چشم  

طورچ -شادمهر  

- دارم کار باهات ببینمت جا یه خواهم می  

کجا؟ و کی؟ بیکارم بیکار تو واسه -شادمهر  

کرد حداحافظی و گفت را قرارشان محل و ساعت مسیح . 

 

سفر بریم این با قراره که میگم تسلیت هممون به االن همین از من جان شادمهر!.... قیافشو -  

 راضیش بلکه کرد می کل کل دایی با داشت االن همین تا مسیح نذار سرش سربه -شادمهر

نشد که نشد ولی بیاد کنه  

ها طرفه من با بده گیر من خواهر به کی هر -آیالر  

نمیگم اخمو خانم این به هیچی من چشم طرفدار چقدر بابا: گفت و خندید بلند مسیح  

 ههم: گفت مسیح به رو و کرد سرسری سالمی تفاوت بی و شد نزدیک آنها جمع به سلیا

کنیم حرکت بهتره منتظرن  

جان شادمهر: گفت و انداخت شادمهر به نگاهی مسیح  ... 

 پشت ما داداش بریم بزن: گفت شادی لحن با بود خبر با آیدا توسط اوضاع از قبال که شادمهر

میاییم سرتون  

برو تو راحتیم ما مسیح -آیدا  
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رفت سلیا دنبال به و زد لبخندی مسیح  

 خودشان ماشین سوار سلیا و مسیح و فرهاد ماشین سوار پرمیس و همهراو و فرهاد و فرهنگ

افتادند راه به و شدند شادمهر ماشین سوار هم آیالر و آیدا و شادمهر و . 

نبود خوب دوستام جلوی رفتارت -مسیح  

بگیرم گرم باهاشون که نبودن من دوستای دوستام میگی خودت -سلیا  

کنی؟ رخوردب تر دوستانه یکم که چیه مشکلش -مسیح  

نمیاد خوشم دختره این از که میدونی -سلیا  

چرا؟ -مسیح  

گیری؟ می گرم باهاش اینهمه چرا تو اصال -سلیا  

 باور باید یعنی: گفت و نگریست رو روبه به بعد و شد خیره سلیا به ای لحظه تعجب با مسیح

کنی؟ می حسادت داری که کنم  

کنم نمی حسادت هم اصال -سلیا ! 

بذارم رفتارت این واسه دیگه اسم تونم نمی من -مسیح  

 این آخر تا قراره حاال: گفت و نشست سیخ صندلی روی و زد بغل محکم را دستانش سلیا

کنیم؟ دعوا دختره این خاطر به مسافرت !!!!!! 

 قرار نه آیدا، داره اسم دختره این: نشود عصبانی و کند برخورد منطقی کرد سعی مسیح

کنی برخورد بهتر بدی قول هم تو که شرطی به کنیم دعوا نیست  

 باشیم خانوادگی جمع یه بود قرار کردی دعوت رو اینا چی واسه اصال: گفت معترض سلیا

بیان باهامون که کنم دعوت رو دوستام تونستم می منم نه واگر  

 ولی بیاد بگو داری دوست که رو کی هر بزن زنگ نشده دیر هم هنوز: گفت کالفه مسیح

کن تمومش رو مسخره بحث این خواهشا  

برگردم خواهد می دلم من اصال -سلیا  
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 سلیا بزند دور خواهد می که داد نشان و ایستاد پارکینگ یک توی فرصت اولین در مسیح

کنی می چکار داری: پرسید متعجب  

بزنم دور باید برگردم اینکه برای -مسیح  

چی واسه برگردی -سلیا  

برگردی خواستی نمی مگه -مسیح  

 اینا مامان برگردیم.... اگه... ولی...چرا..چ: گفت پته تته با و شد خیره مسیح به حیرت با سلیا

میشن ناراحت  

نزن غر اینقدر شو ساکت پس: زد داد تقریبا مسیح  

 از شادمهر ماند ساکت و کرد بغض نداشت مسیح جانب از را حرکتی همچین توقع که سلیا

آید می سرشان پشت که زد اشاره سیحم و شده چیزی کرد اشاره و گذشت کنارشان . 

گشت برمی داشت -آیدا  

میاد دنبالمون داره و شده عوض نظرش که فعال: گفت و انداخت باال را هایش شانه شادمهر  

 یه بریم رسیدیم وقتی گم می من ناراحته خیلی اومدیم هم ما اینکه از خانومش کنم فکر -آیالر

بگیریم جدا ویال  

باشیم ویال یه توی که نداره دلیلی بیهخو خیلی فکر -شادمهر  

میشه ناراحت خیلی مسیح -آیدا  

 اون میاد ابرو و چشم ما واسه زنش هی اینطوری زنم می حرف باهاش خودم من -شادمهر

میشه مارش زهر مسافرت و میشه معذب هم بیچاره  

 چه هربونیم این به خودش بود مسیح حیف بازم ولی خوشگله خیلی سلیا چند هر ، آره -آیالر

داره گنداخالقی زن  

چیه ها حرف این...  زشته: زد تشر آیدا ... 

فعال بخورم بده چیپس یه چه من به اصال: گفت آیالر  

خوریم می صبحانه راه تو وایمستیم جا یه نخور چیپس -شادمهر  
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گشنمه من چون زودتر پس -آیالر  

کنن می چکار اونها ببینم بزنم مسیح به زنگی یه من واستا -آیدا  

بزنگ -شادمهر  

ماند منتظر و گرفت را مسیح شماره آیدا  

 الو-

داداش چطوری -آیدا  

کردی؟ باز رو هات اخم -  

دید نتواند آنکه هر شود کور تا بعله -آیدا  

بشمر -مسیح  

چیه صبحونه واسه اتون برنامه شما: وگفت خندید بلند آیدا  

 میرن دارن هم اینا بابا میرسیم رینبذا هاتون معده سر دندون یکم شناسم می دبش جای یه -

جا همون  

 به... بریم دیگه جای یه ما خواهی می... چیزه... اووووم: گفت و کرد من و من کمی آیدا

سلیا خاطر .... 

تو نه من نه کنی اینطوری بخوای خدا به! آیدااااا؟: گفت عصبانی مسیح  

بخوری نهصبحا باهام میدم افتخار بهت تنده چه هم آتیشش بابا خوب -  

کن قطع نکردم تصادف تا حاال خوب این از بهتر چی: گفت مسیح  

نکنه خدا -  

ایستن می صبحانه واسه بلده خوب جای یه میگه مسیح: گفت آیالر به رو و کرد قطع و . 
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 و کشید شکمش روی دست نمایشی حرکت یک با کرد تکیه چوبی تخت پشتی به شادمهر

داره کیفی چه سیری آخی: گفت  

پسرم جونت نوش: گفت مهرآوه خندیدند همه  

میشه حسودیم ها پسرم دونه یه من مامان -مسیح  

حسودی چرا دیگه پس ای دونه یه همین دونی می خودت خوبه -مهرآوه  

نمیاد بهت که نیار در ها بازی بدجنس این از مسیح -آیدا  

خانم آیدا گفتی گل -فرهنگ  

 مامان خوره می زبون گاو گل کی: گفت بلند دایص با و پیوست آنها جمع به فالسکی با آیالر

ها پزه  

 نازک چشمی پشت اما سلیا داد زبان گاو گل همه به آیالر کردند اعالم را خود موافقت همه

 راحتید جور هر: گفت و انداخت باال ای شانه تفاوت بی آیالر خورم نمی مرسی: گفت و کرد

 داره رستورانیه شاگرد: گفت لیوان فتنگر حین شادمهر گرفت شادمهر سمت به را لیوان و

ها کنه می نگامون چپ چپ  

کنه نمی نگاه اصال بیچاره کجا -فرهاد  

میده گیر همه به کال شادمهر این عمو نگیر سخت -مسیح  

باشه افتیم می راه خوردید که رو زبونتون گاو گل خوب -پرمیس  

 ماشین از شادمهر رسیدند یالو به تا افتادند راه به همگی دبش صبحانه یک خوردن از بعد

بیا لحظه یه: گفت کند جا جابه را ها چمدان که شد می مانعش فرهنگ که مسیح به و شد پیاده  

میاد االن سرایدار گیره می درد پات ها نبری بابا: گفت پدرش به رو مسیح  

هوووم؟: گفت و رفت شادمهر سمت به و ! 

بله چیه هووم -شادمهر ! 

بله خوب -  

کنیم پیدا ویال بریم خواهیم می ما -شادمهر  
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کنید؟ پیدا ویال -  

آره -شادمهر  

نیست ویال چیه اینجا پس چی یعنی -  

نیستیم راحت اینجا ما -شادمهر  

کردی غلط تو -  

دیگه نکن اذیت مسیح -شادمهر  

بمونید ما با اینجا خواین نمی جدی جدی یعنی -  

نچ -شادمهر  

سلیا؟ خاطر به: پرسید و راند عقب را موهایش کالفه مسیح  

بهتره اینجوری: گفت و زد ای دوستانه لبخند شادمهر  

 جوری همین ببرید رو ما ویالی کلید پس باشه: گفت بعد و ماند جا بر متفکر ای لحظه مسیح

 نشونت میریم باهم خوردیم که رو ناهار تو بریم االن خورد که بخوره بدرد شاید گفتم آوردم

باشه میدم  

کنی می درک که مرسی: گفت و فشرد را مسیح شانه شادمهر  

 می اینطوری چرا دونم نمی میرم می شرمندگی زور از دارم: گفت و زد تلخی لبخند مسیح

 کنه

 قاه خودش بعد و نیست که زوری نمیاد خوشش ما از خدا بنده خوب حرفیه چه این -شادمهر

کنید می پچ پچ دارید ساعته دو چیه: گفت و شد نزدیک آنها به آیدا خندید قاه  

دادم می توضیح مسیح برای رو ویال قضیه داشتم -شادمهر  

؟ نمیشی که ناراحت مسیح -آیدا  

 چیزی مسافرت این توی ندارم دوست ما ویالی برید کردم شادمهرپیشنهاد به خودم نه -مسیح

کنه مکدر رو خاطرتون  
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نمک بیدار رو تنبل آیالر این میرم داداش مرسی: گفت و زد لبخندی آیدا  

کنیم جابجا رو وسایل بریم هم تو منو -شادمهر  

ها برنداری چیزسنگین تو مسیح -آیدا  

بابا ای: گفت و کرد اخم مسیح  

گفتم که همین -آیدا  

دیگه امر چشم – مسیح  

بری تونی می دیگه هیچی -آیدا  

 اراحتن باشند جدا خواهند می آنها ازاینکه ها مادر و پدر ابتدا در رفتند ویال سمت به دو هر

بروند آنجا به استراحت برای فقط که داد قول و کرد متقاعد را آنها شادمهر اما شدند  

 صدای با قبراق و سرحال بود کرده تن بر سفیدی راحتی لباس و بود گرفته دوش که فرهاد

میاد؟ من با کی بزنم قدمی دریا لب میرم دارم من خانوما و آقایون: گفت بلند  

 به تصمیم دو هر مهرآوه و فرهنگ کرد اعالم را خود موافقت که بود نفری اولین آیالر

 که خواهی نمی: گفت گرفتو را شوهرش بازوی پرمیس رفتند اتاقشان به و گرفتند استراحت

بری من بدون  

هرگز تو بدون -فرهاد  

همید عاشق شما که زد حدس میشه راحت چه: گفت و خندید آیدا  

رفت آبروم اونور برو: گفت و زد پس را پرمیس ای مسخره حالت با فرهاد  

نمیای تو آیدا میام هم من: گفت و خندید شادمهر  

 نفهمید را او دلیل اینکه با برود که فهماند او به اشاره با مسیح که کند مخالفت خواست آیدا

نمیای تو بابایی سلیا: گفت فرهاد کرد موافقت ولی  

بخوابم خوام می ام خسته من بابا نه -سلیا  

مسیح چی تو باشه -دفرها  
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بذارم تنها رو خانومم تونم نمی منکه: گفت ظاهر حفظ برای مسیح  

 تنهایی به نیاز فنچ تا دو این بریم بیاین: گفت و کشید را آیالر و آیدا دست لودگی با شادمهر

 دارند

شدند خارج ویال از هم با و خندید بلند صدای با فرهاد  

باهاشون نرفتی چرا - سلیا  

بکنه فکری خودش با بابات استمخو نمی -  

کرد نمی فکری -سلیا  

 می و کنی می غر غر داری مدام اومدیم که ای لحظه از ندارم کردن بحث حوصله سلیا -

بندازی راه دعوا خواهی  

ندارم بهت کاری منکه من؟ -سلیا  

میگی راست تو باشه -  

بگیرم دوش یه میرم: گفت و برخاست جا از بعد  

مسیح -سلیا ! 

 بله -

بخوابیم اتاق یه توی مجبوریم اینجا که دونی می: گفت و انداخت پایین را سرش سلیا  

کنم کنترل رو احساستم چطور که گرفتم یاد خوب من نترس: گفت و زد خندی نیش مسیح  

 

 

- فرصته آخرین مسافرت این میگم چی ببین کن گوش خوب  

شه نمی صاف نم با دلش دیگه اون باباااااااا شدم، خسته بنیامین -سلیا  

-  شه آروم جو یکمی خواهم می فقط بشه صاف تو با دلش اون نخواستم منم نمیشه که درک به

نباشه سخت و طوفانی خیلی گیری می طالق تو که موقعی که  
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کنه می قبول سر با خدا به بده طالقم بگم مسیح به اگه االن همین-سلیا  

 دلش بازهم ها ماجرا این همه با یدمم شرف قول بهت شناسی نمی رو ما جنس تو د نه د -

بده طالقت نیست رضا  

 که بیارم بدست رو مسیح دل بشه چی که ندیدمت وقته چند دونی می بریدم من بنیامین-سلیا

دلتنگی از مردم من درک به خوب بریزه بهم چیز همه بذار بشه طوفان بذار بشه چی  

 دغدغه دیگه میرسیم هم به وقتی همخوا می ولی آسونه من برای کنی می فکر چشمات فدای -

 که ای ضربه و مادرت و پدر واسه هی ام خونه تو اومدی وقتی خواهم نمی باشیم نداشته

 من خوشگلم کوچولوی خانوم بدی عذاب رو خودت و بندازی راه زاری گریه خورده بهشون

باشی دار غصه خواهم نمی بیایی وجودت همه با پیشم میایی وقتی تو خواهم می  

میشم دیوونه دارم دلتنگم بدجوری من ولی: گفت بغض با سلیا  

- بیفته روال روی چیز همه تا بجنبون دست باش زود پس طور همین منم  

بخواب برو حاال قشنگم خانومی خوامت می خیلی: داد ادامه بنیامین و نگفت چیزی سلیا  

- بنیامین دارم دوستت  

 دیوونتم-

 خورد اتاق در به که ای ضربه با که فشردش سینه به یا لحظه برای کرد قطع را گوشی سلیا

 عوض لباس خواهم می بیرون میری لحظه یه: گفت سلیا به رو و شد داخل مسیح پرید جا از

 کنم

 روی جسمی برخورد صدای از ببندد را در اینکه از قبل اما شد خارج اتاق از حرف بی سلیا

: گفت و نشست کنارش سرعت به بود فتادا زمین روی مسیح شد داخل دوباره سراسیمه زمین

خوبی شد چی مسیح  

خوبم رفت گیج یهو سرم: گفت و کرد نگاهش رمق بی مسیح  

- کنم می صدا رو بابا االن  

رفت گیج سرم فقط نیس چیزیم که گفتم: بزند لبخند کرد سعی و گرفت را دستش مسیح  
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دیدی؟: گفت و نشست سختی به اطمینان برای و  

 من...  نبودی اینجوری که تو...  آوردم سرت رو بال این آشغال من...  تیلعن من...  من »

 تو به کنم می خیانت بهت باره صد و دوباره باز دارم هم حاال.... کردم لهت...  کردم خوردت

 و گرفت آغوش در را او محکم« ... عشق به لعنت... من به لعنت...  بنیامین به خودم به

ببخش منو مسیح ببخش: گفت  

- ندارم نایی کن باور سلیا  

ببخشید: گفت و کرد جدا مسیح از را خود شرمنده سلیا  

 کاناپه روی هال توی برم شم مجبور که نکن کاری: گفت و زد ای کوله و کج لبخند مسیح

 بخوابم

سلیا: گفت مسیح کرد سکوت و انداخت پایین را سرش سلیا ! 

زد لز مسیح سیاه چشمان به و آورد باال را سرش سلیا  

 تاب من.... کنم تحمل تونم می جوری چه من دختر.... چشماتم عاشق چقدر بدونی اگه آخ »

ندارم رو نشسته اشک به نگاه این ....» 

 به را بود زده پسش سلیا که بار آخرین هنوز کند سرکوب را بوسیدن به میلش کرد سعی

 هم هنوز سلیا ندارد را شود رانده دیگر بار اینکه تاب دانست می و داشت خاطر در وضوح

 معذب خواهم نمی بخوابم دیگه جای برم من خواهی می: گفت سختی به مسیح بود خیره او به

 باشی

نکن نگام اینجوری: داد ادامه مسیح نگفت چیزی سلیا  

جوری چه -  

خیره خیره اینطوری -مسیح  

میشه چی کنم نگاه اونوقت -  

 به و گرفت داشت شیطنت از رنگی حاال که چشمهایش از را نگاهش زحمت به مسیح

ماند خیره زانوانش  
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میشه چی کنم نگاه نگفتی -  

نده عذابم -مسیح  

 بدت من از اینقدر یعنی... دونستم نمی... خواستم نمی: گفت و نشست عقب کمی کرد یخ سلیا

 !میاد؟

 دیگر بست می را منطقش راه احساسات غلیان بیفتد گریه به است نزدیک کرد حس مسیح

 بی همه با داشت دوستش هایش بدی همه با! خواست نمی دیگر کند تظاهر توانست نمی

 همین منتظر شاید و «متنفری من از اینقدر یعنی» کرد تکرار را سوالش سلیا هایش معرفتی

 بریزد بیرون را اش شده سرکوب احساسات تمام که بود ای لحظه منتظر شاید بود تلنگر

 جنبید می لبش بود فقل او چشمان در درست چشمانش حاال و کرد می اش خفه داشت بغض

 می دلش داشت احتیاج آن به خودش که بود چیزی بخشش شد نمی خارج ای کلمه ولی

 که دیده را او خودش که کند فراموش و ببخشد فارغ و آسوده خواست می دلش ببخشد خواست

 این خواست می دلش ودب سینمایی کلک یک فیلم آن که خواست می دلش بوسد می را بنیامین

 نبود دور اینقدر کرد می نگاهش خیره خیره بود اش قدمی یک در حاال و بود زنش که زن

 که احساسی بدارد دوستش عاشقانه که باشد متوقع هم هنوز ها بدی همه با که نبود ظالم اینقدر

 جوابش وبگ: پرسید رحمانه بی سلیا ندهد بروزش کرد می تالش ابلهانه و داشت حاال همین

نه یا آره است کلمه یه فقط  

 نه -

 خودش که انگار و نه: گفت تر بلند اختیار بی شنید زحمت به هم خودش که گفت آرام آنقدر

 حاال نه:  گفت تر بلند هم باز اطمینان برای و نه: گفت تر بلند باز باشد شنیدن محتاج هم

 او به را نگاهش و نیستم متنفر نه : کرد زمزمه خود با و زد لبخند اختیار بی بود شده راحت

 عصبی و هیستریک ای خنده خندید و نیستم متنفر ازت من بینی نمی: گفت دوباره و دوخت

 و عالیم: گفت و خندید بازهم خوبی: پرسید آشفته و گذاشت مسیح پای روی را دستش سلیا

 بغضش گیردب را جلویش آنکه از قبل و عالیم بینی نمی: پرسید خشن و کرد نگاهش گنگ

 شدید لرزش بقیه نکردن متوجه بر مبنی صدایش کنترل بخاطر که ای گریه گریست و ترکید

 می و بود دیده آسایشگاه در قبال را مسیح حاالت این ترسید سلیا زد می ذوق توی اش شانه

 برنمی سرش از دست چرا زد تشر خود به باز و عصبیه حمله یه یعنی: گفت خود با ترسید

 مسیح: گفت و گرفت آغوش در را سرش سلیا نمود می پناه بی و گریان و لزران حمسی داری

باش آروم  
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 را مسیح سر «شد اینجوری چرا کنم چکار خدایا»  لرزید می آغوشش در همچنان اما او

بیمارستان بریم کنم می صدا رو بابا االن: گفت و گذاشت زمین روی  

 سلیا کرد ادا را قرص کلمه خورد می بهم بمرت که هایش دندان میان از سختی به مسیح

آیدا: مسیح ضعیف صدای باز و کدومه به کدوم دونم نمی منکه: گفت مستاصل ! 

 استرس با خوردن بوق حین و گرفت را آیدا شماره و برداشت را مسیح گوشی دستپاچه سلیا

 الو: پیچید یگوش در آیدا آلود خواب صدای بعد دقایقی دیگه بردار زودباش زودباش: گفت می

داداش سالم  

 زده زنگ چه برای فهمید تازه افتاد مسیح به نگاهش و! داداش؟:  کرد تکرار تعجب با سلیا

 است

مسیح آیدا سالم -سلیا .... 

شده؟ چی مسیح: پرسید و پرید حرفش میان نگران آیدا ! 

شده چوب تیکه یه عین و کرده یخ بدنش لرزه می داره نیست خوب حالش -  

دیگه عصبی حمله یه کرد زمزمه خود با آیدا  

رسونم می خودمو االن منم بده بهش آرامبخش قرص یه -آیدا  

 دنبال به اتاق در گم در سر سلیا کرد قطع را گوشی بدهد او به مخالفتی اجازه اینکه از قبل و

 های قرص مسیح: گفت و نشست مسیح سر باالی نکرد پیدا چیزی چون و گشت قرص

کجان کوفتیت  

 می بهم هایش دندان هنوز چند هر رسید می نظر به بهتر و بود شده کمتر لرزشش حاال مسیح

 تا کند کمکش کرد اشاره سلیا به بود آمده در قبل دقایقی عجیب خشکی آن از بدنش اما خورد

: کرد گریه و انداخت مسیح سینه روی را خود سلیا بهترم نترس: گفت و بخوابد تخت روی

ندارم رو تو حاالت این دیدن طاقت دیگه شمک می خودمو من مسیح  

حرفیه چه این: گفت و کشید هم در را هایش اخم مسیح  
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 خواد نمی دلم بخدا...  ولی... پستم خیلی... من... من: گفت و گرفت باال را سرش سلیا

ببینمت اینجوری  

نده عذاب خودتو: گفت و زد ای نیمه و نصف لبخند مسیح  

 بیهوش اینکه از ترس با سلیا افتاد هم رو هایش پلک بزند حرفی تا نداشت نایی دیگر انگار و

خوبه حالت مسیح: گفت و داد او به محکمی تکان باشد شده  

ام خسته میاد خوابم: گفت و کرد باز هم از را هایش پلک سختی به مسیح  

 باشه: گفت و راند عقب به را بودند کرده اجتماع اش پیشانی روی که را نامرتبش موهای سلیا

مسیح ببخش منو: گفت و فشرد خود دست در را دستش و مونم می پیشت من بخواب  

بود آیدا شماره پراند جا از را او مسیح گوشی صدای که ماند حال همان به دقایقی  

 الو؟ -

کنم بیدار رو کسی بزنم زنگ نخواستم دریم پشت ما کنید باز درو میشه -آیدا  

االن -سلیا  

 آلود خواب زیادی که آیالر و شادمهر و آیدا گشود را در و رفت در دم یدترس می اینکه با و

 افتادند راه ساختمان سمت به و کرد دعوت داخل به را همه کردند سالم او به میرسید نظر به

کجاست پس سرایدارتون: پرسید شادمهر  

رفت فوری اونم زدن زنگ بهش بود شده بد حالش مادرش: داد توضیح سلیا  

چطوره حالش مسیح: پرسید راننگ آیدا  

خوابید بعدم شده بهتر خیلی ولی لرزید می یکم هنوز خوبه -  

 خوابشان اتاق به را آیدا سلیا و ماندند نشیمن توی آیالر و شادمهر شدند داخل آهستگی به همه

کرد راهنمایی . 

داداشی؟ مسیح:  زد صدایش نگران و انداخت مسیح پریده رنگ چهره به نگاهی آیدا  

 و خورد تکانی مسیح نپرسید چیزی هم باز ولی کرد می متعجب را سلیا داداش کلمه چند هر

 وحشت با بعد و گذاشت مسیح پیشانی روی را دستش آیدا کرد زمزمه لب زیر نامفهوم چیزی
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 و شد بلند جا از و بیمارستان ببریمش باید سوزه می تب تو داره: گفت و کشید پس را دستش

 انداخت شادمهر به نگاهی آیدا میشم آماده االن: گفت سلیا آمد اتاق به شادمهر با بعد ای دقیقه

 زحمت هزار به آیدا کردند منتقل ماشین به را مسیح سختی به ماشین تو ببریمش بیا: گفت و

 محض به افتادند راه به بیمارستان سمت به هر و بماند همانجا تا کند راضی را آیالر توانست

 به سریع و کردند منتقل اتاقی به را مسیح داد توضیحاتی و دوید پذیرش متس به آیدا رسیدن

 و خودش به مدام و بود نشسته راهرو توی صندلی روی روی پریشان سلیا شد رسیدگی او

 گرفت باال را سرش گرفت قرار چشمانش مقابل چای لیوانی که فرستاد می لعنت بنیامین

 را چای لیوان سلیا بفرمایید نیومد گیرم بهتری چیز یدببخش: گفت و زد مهربانی لبخند شادمهر

 میشه خوب حالش نخورید غصه: گفت و نشست کنارش شادمهر کرد تشکر لب زیر و گرفت

 سلیا و ایستادند دو هر آمد بیرون اتاق از پکر آیدا نوشید چای مقداری و داد تکان سری سلیا

 حالش صبح اونکه داد؟ دست حمله بهش دوباره چرا: پرسید دلخوری با آیدا شد چی: پرسید

 سرش سلیا.پایید را سلیا بارزی سوءظن با بعد خندید می و کرد می شوخی داشت و بود خوب

 این و نبود سختی کار برایش دارد خبر زندگیش تمام از دختر این اینکه حدس انداخت زیر را

 بداند را رازش او که بودن آیندش خوش مسلما آمد نمی خوشش او از که بود دلیلی همان دقیقا

 دلیلی...  و کنه عوض لباس که اتاق تو اومد:  کرد باز لب از لب سختی به را خیانتش راز

 خورد یهو که شد چی دونم نمی و...  کند ترک را اتاق خواسته او از مسیح بگوید که نداشت

 طوری و دز زهرخندی آیدا لرزیدن به کرد شروع و...کرد سانسور هم باز و...  و زمین

 می مرخصش صبح: گفت و انداخت صندلی روی را خود بعد خودتی یعنی که کرد نگاهش

 کنید استراحت برید شما مونم می پیشش من کشیدید زحمت ممنون خیلی: گفت سلیا کنن

 ما نه بیمارستان تو گذاشتم تنها رو خانومش که بدم چی رو مسیح جواب من: گفت شادمهر

 داد تکیه دیوار به را سرش آیدا داد خاتمه را بحث و! دیگه کنن می مرخصش صبح مونیم می

 تایید نشانه به را چشماهیش! خوبی؟: کرد زمزمه گوشش در شادمهر بست را هایش چشم و

 دونن می شوهرن و زن خودشون ؟ کنی می کل کل سلیا با چرا: گفت شادمهر کرد بسته و باز

 رفت غره چشم او به و چرخاند شادمهر تسم به را نگاهش سرعت به آیدا کنن می چکار

 من واسه چرا حاال میاره در هم بازی شوهر خواهر چه: گفت و زد عریضی لبخند شادمهر

 و زد شادمهر بازوی به مشتی و گرفت اش خنده آیدا نیستم عروستون منکه میاری در چشم

گمشو: گفت  
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 میاد؟ خوابت خیلی: پرسید داآی شد گم عمیقش دره دهن میان که بزند لبخند خواست شادمهر

 وقتی کن استراحت برو: گفت آیدا خوابی بی از میرم می دارم: گفت مظلومانه شادمهر

: پرسید و برخاست جا از سلیا بیایی که میزنم زنگ بهت کنن مرخص رو مسیح خواستن

 دو اشم: گفت شادمهر رفت مسیح اتاق به سلیا و داد تکان سری فقط آیدا مسیح اتاق برم میشه

 دوباره را سرش و دیوونه: گفت لب زیر و زد لبخندی آیدا کنید دک منو میخواین هی چرا تا

 و مسیح به و ماند حال همان در چقدر دانست نمی بست را چشمهایش و داد تکیه دیوار به

 در را شادمهر و گشود را چشمهایش اش شانه روی سنگینی احساس با که کرد فکر فربد

 حس اما کند بیدارش خواست اول بود گذاشته او شانه روی را سرش خواب غرق که دید حالی

 توانست می او و بود خوابیده اش شانه بر سر او به نزدیک اینقدر وقتی حاال شد مانع غریبی

 یکباره به داشت کردنشان پاک در سعی که هایی حس همه بزند زل صورتش به دغدغه بی

 را وجدانش ای لحظه فربد یاد میکردند کهنه عشقی از لبریز را او و بودند برآورده سر

 ته حتی و برد یادش از را چیز همه ای لحظه خواب شادمهردر مورد بی لبخند که داد غلغلک

 کردن پاک برای. ببوسد بود خودش چانه نزدیکه که را بلندش پیشانی که رفت ویلی قیلی دلش

 ندیده را این کرد سعی و بست را هایش مچش و داد تکیه دیوار به را سرش دوباره ذهنیات این

 گذاشته اش شانه روی را سرش حاال بوده آوردنش بدست دنبال به همیشه که مردی که بگیرد

خوابید و کرد غلبه هم او بر خواب کم کم. است خوابیده و  

 همان به دوباره که بود این کرد خطور ذهنش به که چیزی اولین و گشود را چشمهایش

 که سلیا که جوری برخاست جا از سراسیمه است گشته باز آسایشگاه در یکذای روزهای

چیه؟: پرسید هراسان و پرید خواب از هم بود رفته خواب به و گذاشته تخت بر سر کنارش ! 

کجاست؟ اینجا: گفت زده بهت همانطور مسیح ! 

اینجا آوردیمت داشتی تب دیشب بیمارستان -سلیا  

 می مرخصت ببینتت دکتر که االن نترس: داد ادامه و کرد دقت مسیح پریده رنگ چهره در و

 کنه

 بیاندازد نظری سلیا خسته و کرده پف چهره به کرد فرصت تازه و گرفت آرام کمی مسیح

: داد ادامه مسیح و داد تکان تایید نشانه به سری سلیا بودی؟ اینجا تو صبح تا دیشب: پرسید

 کشید سرک شادمهر و خورد در به ای تقه بدهد بیجوا بخواهد اینکه از قبل خونه نرفتی چرا

 کنی می چکار اینجا تو: گفت و زد لبخندی مسیح تو اومدم من نیستید یا هستید آماده: گفت و

 بنده نخیر آوردت و کرد کولت اینجا تا سلیا کردی فکر: گفت و زد کمر به دست شادمهر
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 شادمهر به رو اخم با بود شده اتاق ردوا تازه که آیدا خندید قاه قاه خودش و کشیدم رو جورت

بهتری؟: گفت مسیح به رو مهربانی با و سرت رو گذاشتی رو بیمارستان کل چته: گفت  

بهترم: گفت و کرد نگاهش سپاسگذارانه مسیح  

 آقا این به رو بعد اللیگا حد در کنه می اخم من واسه نگا نگا: گفت معترضانه شادمهر

میکنه اینجوری  

 با آخر دست و زد پلک هم سر پشت و تند بار چند و زد پهنی لبخند داد باال ار ابروهایش و

ییییییییییییییی؟: پرسید داشت کردنش نازک در سعی که ای مسخره صدای  ِ  ِ  ِ بهتری   !!!! 

 سالم جواب خوشرویی با و شد وارد پرستاری همراه به دکتر افتاد خنده به هم سلیا حتی همه

 مرخص رو مریضتون شاءهللا ان و بکنم معاینه یه من تا بیرون ههم خوب: گفت و داد را همه

 . کنم

 

: پرسید پرمیس کشید هم در را هایش اخم و گذراند نظر از را مسیح پریده رنگ چهره مهرآوه

؟ روی پیاده برید کردید هوس شب نصف که چی یعنی  

دیگه کردیم هوس خوب: کرد غر غر سلیا  

بدید خبر هم ما به نداشت دلیلی هم اصال و: گفت داشت نمی بر مسیح از چشم که مهرآوه  

کنیم بیدارتون خواستیم نمی -مسیح  

نکردید جوونی خودتون شما جوونیه دیگه نگیرید سخت جون خاله: گفت شادمهر  

نبود درست هم شما کار ولی کردیم جون عمو چرا: گفت فرهنگ  

کردیم نگرانتون اگه شرمنده -آیدا  

 شب نصف رو بچه این اومد دلتون چطور: گفت پرمیس و زد آیدا به یا پدرانه لبخند فرهنگ

 حرف درست تونست نمی و بود شوکه شد بیدار که موقعی کنید زابرا کاری همچین یه بخاطر

 !بزنه
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 که آنجا از او و کردند اش دوره همه آنها بود شده بیدار که ای لحظه خندید زیرزیرکی آیالر

 جوابی و بود داده نشان زده بهت را خود بیاید پیش مشکلی دابع که بگوید چیزی خواست نمی

بود نداده آنها های سوال به  

زنه می گیج میشه بیدار که خواب از کال این نباشید این نگران -آیدا  

خندید ریز ریز دوباره آیالر و کرد آیالر حواله چشمکی بقیه چشم از دور و  

بخور صبحانه بریم بیا پریده بدجوری رنگت پسرم -مهرآوه  

 بیا ندارم اشتها من بگه کنه ناز خواهد می االن خاله کن ولش اینو: گفت بلند صدای با شادمهر

میرم می گشنگی از دارم که برس من به  

 و کرد اعتراض بلند صدای با شادمهر هم باز که زد او به ای سقلمه آیدا و افتادند خنده به همه

کنم استراحت میرم: گفت و رخاستب جا از مسیح کرد تشدید را همه خنده  

بخوری چیزی یه باید قبلش: گفت آیدا  

ندارم میل -مسیح  

نه یا بخوری چیزی یه باید حرف نشد که ندارم میل -سلیا  

 اونوقت کنی می ضعف نخوری چیزی اگه دیشب طوالنی روی پیاده با بله: گفت طعنه با آیدا

بیمارستان بریمت می  

داد خاتمه را بحث صبحانه صرف برای خود آمادگی عالما با مسیح و کرد سکوت سلیا  

همه به سالم: گفت و رسید راه از فرهاد که بودند صبحانه صرف حال در هنوز  

 زد پشتش دستی و نشست شادمهر کنار صندلی روی گرفت همه از را سالمش جواب وقتی و

میشه لندب تو گور از ها آتیش همه که مطمئنم بوده چی دیشب جریان خوب: گفت و  

 نبوده کار در هم آتیشی تازه!!!!!!! من؟: گفت و کرد گشاد حد آخرین تا را چشمانش شادمهر

کرده پیدا وزن اضافه که گفت می و میکرد گریه داشت آیدا آخه روی پیاده رفتیم فقط ما  

من؟؟؟؟:بپرسد لحن همان با و کند گشاد را چشمانش که بود آیدا نوبت اینبار !!!!!!!!! 
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 شکلی همین منم قیافه پیش لحظه چند یعنی: پرسید و گرفت خود به متفکر ای قیافه رشادمه

اه اه اه بوده  

 به لبخند با شد بلند آیدا گوشی صدای کرد او نثار ای غره چشم آیدا همه خنده میان در و

 و دلتنگی و تعجب از آمیخته ای قیافه با و ماسید لبش روی لبخند ولی کرد نگاه گوشی صفحه

 آیدا فربده؟ کیه؟ آیدا: پرسید نگران مسیح زد زل اش گوشی صفحه روی فربد اسم به شمخ

 با شادمهر بده جواب خوب: گفت مسیح کرد پایین و باال را سرش و انداخت مسیح به نگاهی

 نگفت چیزی آیدا میدم جواب خودم: گفت و کشید آیدا دست از را گوشی ای غیرمنتظره خشم

 جواب آیدا: داد ادامه مسیح و کرد نگاه را مسیح متعجب شادمهر! نه :کرد دخالت مسیح ولی

بدی جواب تو که اینه به امیدش همه االن اون بده  

 ندارد کردن قطع خیال فربد کرد فکر خود با و گرفت را گوشی لرزان دستهایی با آیدا

الو؟: داد جواب و گرفت فاصله جمع از و گفت ببخشیدی  

بود شده تنگ برات دلم چقدر دلم معزیز خودتی آیدا الو -  

کجایی تو...تو! فربد -آیدا  

دونی می که بگو بهم نه مگه بیگناهم من دونی می که تو آیدا ببخش -  

 نکردی ثابت و نموندی چرا رفتی چرا کجایی ولی بیگناهی تو که مطمئنم من معلومه آره -آیدا

بیگناهی که  

 کند می گریه دارد او که کرد می منتقل آیدا به را حس این خط پشت از فربد های نفس صدای

 نکن گریه: گفت داری زنگ صدای با فربد افتاد گریه به و شکست هم را او بغض این و

 اون نکردم کاری که کنم ثابت تونستم نمی جوری هیچ موندم می اینجا اگه شدم مجبور نازنینم

 کاله چنان من گردن ختاندا رو ها تقصیر همه و کشید باال رو چی همه نامردم شریک

برنمیاد دستم از کاری منم و رسیده گردن روی تا که سرم گذاشت گشادی  

کنی فرار تونی نمی که عمرت آخر تا فربد میشه چی حاال: زد زار آیدا  

 که بگم بهت زدم زنگ آیدا میرم دارم من: گفت گرفته و غمگین بعد و کرد سکوت فربد

کنم بدبخت خودم با هم رو تو تونم نمی کردم فسخ رو صیغه  

؟ میگی داری چی: زد داد تقریبا آیدا  
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 داری: گفت و نشست ساختمان جلوی های پله روی ندارد را وزنش تحمل پاهایش کرد حس و

کنی؟ می ترک منو  

 میرم ایران از دارم من کنم چکار ولی خونه دلم خودم من آیدا نکن من با اینکارو -فربد

 باید عمرم آخر تا بدم رو گمشده پول میلیارد 01 جواب و ایسمو چطور بود میلیاردی پروژه

نداره زندگیمون تو تاثیری کنم فرار چه بمونم چه پس زندان برم  

کنی ترک منو خوای می تو -آیدا ! 

 دنیا توی که دونی می عزیزی برام چقدر که دونی می خودت تو خدا رو تو آیدا: زد داد فربد

 می چطور نیست مشخص هنوز خودم تکلیف که منی کنم چکار ولی ندارم رو کسی تو جز

 تو لیاقت کنی فراموش رو ات خانواده تونی می تو ببرم اگه تازه ببرم خودم با رو تو تونم

کنم تباه رو تو زندگی خودخواهی با خواهم نمی من ایناست از بیشتر  

 درست رو چیز همه مه با ما برگرد بیا فربد: گفت لرزید می گریه شدت از که صدایی با آیدا

 نکرده گناه به ذارم نمی گیریم می برات رو وکیل بهترین میگیره رو کارت پی بابا کنیم می

زندان بندازنت  

دارم دوستت خیلی عزیزم بود آسونی همین به چیز همه کاش -فربد  

دارم دوستت منم -آیدا  

زند یم چنگ را قلبش کسی کرد حس آیدا و پیچید گوشی توی فربد هق هق صدای  

برم باید دیگه -فربد  

فربد -آیدا ! 

کنم خوشبختت خواستم می من چیز همه برای آیدا متاسفم -فربد  

بکنی رو کار این نباید تو فربد -آیدا  

 تو اندازه دنیا این توی رو کسی هیچ بدون فقط نکن سخت کارو کنم می خواهش آیدا -فربد

بخشب منو و متاسفم عشقم باش خودت مواظب نداشتم دوست  

 فربد شماره سراسیمه پیچید گوشی توی بوق بوق صدای بزند حرفی بتواند آیدا اینکه از قبل و

 همه فربد راحتی همین به نداشت باور دوباره و دوباره و دوباره بود خاموش ولی گرفت را
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 را چیز همه مغزش که وقتی درست و گرفت را شماره هم باز باشد کرده تمام بینشان را چیز

پیچید ویال فضای در هقش هق صدای و است شده چه که فهمید و ردک قبول . 

 

 آیالر بغل توی را خود کشید آغوشش در و رساند او به را خود که بود کسی اولین آیالر

: گفت هق هق میان افتاد شادمهر خشم از کبود قیافه به که چشمش زد زار و انداخت

 جلوی کرد سعی برد فرو آیالر سینه در را سرش و همیشه برای رفت زد بهم رو نامزدیمون

 داشتند دلداریش در سعی و کردند نوازشش نیز پرمیس و مهرآوه باشد خوددارتر کمی جمع

داره احتیاج تو به خیلی االن بیرون ببرش: گفت شادمهر به رو مسیح  

ولی: گفت متعجب شادمهر  .... 

بودم داده توضیح بهت رو چیز همه منکه چی ولی -مسیح  

 خودش اینقدر نامزدیش خوردن بهم واسه چرا داره دوست رو من اگه: گفت حسودانه هرشادم

میده؟ عذاب رو ! 

 چیزی انکه بدون بعد ای دقیقه شادمهر صورت به زد زل و انداخت باال را ابروانش مسیح

خوشگلم آجی پاشو: گفت و گرفت را بازویش زیر و رفت آیدا نزد بگوید  

نخواست منو اونم دیدی مسیح -آیدا ! 

 منظورش یعنی! نخواست؟ منو اونم: گفت خود با داد تکان را شادمهر آیدا اختیار بی جمله این

: گفت و گرفت را دستش و رساند او را خود احمق دختره! نخواستمش؟ من کنه می فکر منم؟

نکن گریه اینقدر دیگه بسه  

 داد سرش: گفت و پایید را شادمهر آلود اخم مسیح نگفت چیزی و انداخت زیر را سرش آیدا

 نزن

کنم روشن این با رو تکلیفم باید امروز من: گفت شادمهر  

میاری در بازی دیوونه چرا شادمهر -مسیح  

 بودندو دوخته چشم نفر سه آن به تعجب با سلیا و فرهنگ و فرهاد و پرمیس و مهرآوه و آیالر

چیست قضیه دانستند نمی  
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بزن روت و دست به آبی یه آیدا داخل بریم نیک مشخص رو چیزی تو نکرده الزم -مسیح  

 احمق دختره: گفت و گرفت خود بازوان میان را او و کشید را آیدا دست خشونت با شادمهر

دارم دوست رو تو من ! 

 ساکت و داد تکان سری تاسف با مسیح شد تبدیل حیرت به اش چهره غم و آمد بند آیدا گریه

شادمهر؟: گفت آیالر ماند ! 

دارم دوسش خوب چیه -شادمهر  

 بود رفته فربد چرا بود ریخته بهم چیز همه چرا داد نمی تفکر اجازه او به آیدا مغشوش افکار

! ترحم؟»  دارد دوستش که گفت می او به پروا بی اینطور آدم اینهمه جلوی مغرور شادمهر و

 دوست منو که افتاده یادش حاال چرا مدت همه این از بعد نه اگه کنه؟ می ترحم من به داره

 بازویش و شد روان دنبالش به مسیح دوید ویال در سمت به و زد پس را شادمهر دست « داره

 روی دوباره که را لجوجش های اشک دست پشت با و برگشت آیدا کن صبر آیدا چسبید را

داره دوستت شادمهر کن باور: گفت مسیح کرد پاک را غلتیدند می صورتش  

سوخته من واسه دلش بینی نمی ؟چرا دیگه تو مسیح -آیدا  

بدم توضیح برات بذار -مسیح  

نیست خوب حالم االن -آیدا  

 کسی ذارم نمی کنی استراحت تا خودتون ویال رسونمت می دلم عزیز دونم می -مسیح

داری احتیاج چیز همه از بیشتر تنهایی به که دونم می بشه مزاحمت  

 سری با شادمهر شد ساختمان داخل سوییچ آوردن برای مسیح و زد آمیزی تشکر لبخند آیدا

من...  آیدا: گفت و ایستاد مقابلش افکنده ... 

بشنوم خوام نمی هیچی االن نگو هیچی -آیدا  

 کنار از شدن رد حین رسید سوییچ با مسیح ایستاد ماشین کنار و گرفت فاصله او از و

کنم می درست رو چیز همه خودم نباش نگران: گفت شادمهر  
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: گفت و کوبید دستش کف محکم را مشتش کرد تماشا را رفتنشان و ایستاد مانجاه شادمهر

 احمق کنی ابرازش اینطوری و حاال که داشتی نگه دلت تو رو عشقت اینهمه پسر بزنن گندت

 احمق

 کارت بیا پاشو: گفت شادمهر به رو خشم با رسید که همین برگشت و رساند را آیدا مسیح

 دارم

 مشت با که حقته: گفت و چرخید طرفش به مسیح رفت باغ توی مسیح با مطیعانه شادمهر

ات چونه تو بزنم  

بزن حقمه بزن: گفت و گرفت مسیح سمت به را اش چانه شادمهر  

 بی تو عشق به نسبت آیدا بودم گفته بهت منکه کردی کارو این چرا: گفت آرامتر کمی مسیح

پسر بگم چی تو به من آخه ردینیاو گیر این از بهتر موقعیت تو اونوقت اعتماده  

 که کردم حس نخواست منو اونم دیدی گفت که ای لحظه فقط دونم نمی دونم نمی -شادمهر

 رفتم کنم تحمل رو ناراحتیش نتونستم اینکه زور از مرد آرین وقتی که منی منم منظورش

 و دیدمش می بود نامزد مرتیکه اون با که مدتی اون تمام توی که منی کردم گور و گم خودمو

 اون کردم می فکر من مسیح کردم می کنترل رو خودم باید چطور زدم نمی دم و شدم می آب

 هم لحظه یه االن مثل منه عاشق اونم که دادم می احتمال درصد یه اگه بخدا خواهد نمی منو

 میداد نشون رو ای دیگه چیز کالش کل هاش بداخالقی تخماش و اخم ولی کردم نمی صبر

 چقدر من که دونی می یکی تو ندونه کی هر کردم غلط بابا کردم خریت هم هلحظ اون

شمال بیام شدم نمی پا یکاره نه اگه خوام می رو خاطرش ! 

گفت چی بهم میدونی: گفت و گذاشت شادمهر شانه روی را دستش مسیح  

 هکن می فکر: گفت و زد غمگینی لبخند مسیح ماند منتظر و دوخت او به را نگاهش شادمهر

کرده داغونش فکر این فربد قضیه از بدتر سوخته واسش دلت  

بکنم غلطی چه حاال: نالید و کرد پر را شادمهر های چشم اشک  

 حال تو بذارید باشید نداشته کارش به کاری ولی خونه برید آیالر با: گفت و کشید آهی مسیح

بزنه پس ور آدم عزیزی که نیست این از بدتر هیچی کنم می درکش من باشه خودش  

کنه می اشتباه که بگم بهش باید کنم تحمل رو ناراحتیش تونم نمی -شادمهر  
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کردی عجله هم باز -مسیح  

 باید باالخره کنی مالمت رو خودت خواهد نمی: گفت مسیح انداخت زیر به را سرش شادمهر

کردی می شروع جایی یه از  

خونه بریم بهتره بود خواهرش نگران کنم صدا رو آیالر میرم -شادمهر  

افتاد راه ساختمان سمت به و  

شادمهر -مسیح  

 این به اون عاشقشی که کن ثابت بهش نذار تنهاش: گفت مسح چرخید سمتش به شادمهر

داره نیاز اطمینان  

 

 

 چون شاید دارم نوشتن حس امروز چرا دونم نمی »نوشت اینگونه و گرفت بدست قلم مسیح

 کنم می زندگی که کنم می حس دارم تازه و کشیدم حتیرا نفس یه باالخره اخیر ماه چند این

 به اصال هم سلیا زمین تو رفته شده آب قطره یه انگار ولی گشتم بنیامین دنبال خیلی مدت این

 می زندگی داریم معمولی خیلی و افتاده ما بین بدی اتفاقات یه روز یه که نمیاره خودش روی

 که شدم موفق هم حدودی تا و کنم فراموش رو زهارو اون که کنم می رو سعیم تمام منم کنیم

 مجبور که هایی روز آوری یاد از«  نبوده تاثیر بی دیوونه تا دو اون بازی نامزد وسط این

 لبخندی کند ذوق آیدا همراه و آورد بدست را آیدا چگونه که دهد مشاوره شادمهر به مدام بود

 نامزد شادمهر با االن و داد رضایت هم آیدا هباالخر»  داد ادامه نوشتن به و راند لب بر محو

 کردم حس دقیقا ولی شد نمی باورم بود شده خوشگل واقعا آیدا نامزدی جشن توی کردند

 تمام بودم خوشحال هم و کردم می حسادت هم جورایی یه و کنه می نامزد داره که خواهرمه

 جوری که چشماش و شد نمی کپا لبش روی از هم لحظه یه که بود آیدا لبخند پی ذکرم و فکر

 می نزده که شادمهر به برسه چه رفت می ویلی قیلی منم دل ته که کرد می نگاهش عاشقانه

 می ولی گذاشتم سر پشت رو روزهایی چه بینم می کنم می رو فکرش که االن....  رقصه

 راستش نیستم پشیمون اصال دادم سلیا به دوباره فرصت یه اینکه از بکنم اعترافی یه خوام

 عصبی و لرزونه می رو دلم هم رفت می بنیامین پیش اون و دادم می طالقش اینکه فکر

 از دونم می اینو ولی شدم عاشقش دار ریشه و عمیق اینطور کی دونم نمی هم خودم میشم
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 وقت بعضی هم هنوز چند هر داشتم دوستش وار دیوانه طور همین شناختم رو خودم که وقتی

 فوق صبوری یه با سلیا ولی زنم می کنایه و نیش بهش و بگیرم رو زبونم جلوی تونم نمی ها

 نمی اعتراضی و کنه می تحمل رو چیز همه نداشتم سراغ اخالقاش توی وقت هیچ که العاده

 هفته بیاد کنار زندگی مشکالت با بتونه و بشه بزرگ اونم که شده باعث اتفاقا این شاید کنه

 دفعه آخه بگیریم جشن خوایم می که سالگردیه اولین البته و نهازدواجمو سالگرد دومین دیگه

 که بپوشه عروس لباس دوباره که کردم پیشنهاد سلیا به ام زده هیجان جورایی یه نشد که قبل

 های فکر خوام نمی ولی شد گرفته حالم جورایی یه راستش کرد مخالفت سرسختانه اونم البته

 باشم داشته شویی زنا رابطه سلیا با نتونستم هنوزم که ینها میده عذابم که چیزی بکنم بیهوده

 هنوزم چون کنم مجبورش که تونم نمی منم و میره در زیرش از بهونه بی و بهونه با هنوزم

 دادم گیر بهش موضوع این سر حسابی که بار یه رنگشم هزار های چشم اون اسیر هنوزه که

 باهام روز چند تا بعد و بگیرم زن که کرد هادپیشن بهم سرد خیلی انداختم راه قال و داد و

 همین شدنمون دار بچه بر مبنی هم خودش مامان منو مامان گیرهای به واکنشش نزد حرف

 و نوشید گرمش نیمه شربت از ای جرعه و گذاشت دفتر روی را قلم«  است مسخره سکوت

بشی؟ من مال تو که میشه روزی یه یعنی: گفت لب زیر و کرد تکیه صندلی پشتی به  

نیستم مگه -  

اومدی کی تو: گفت و زد لبخندی سلیا به مسیح  

نویسی می چی: پرسید و نشست مسیح پای روی سلیا  

خصوصیه هووو: گفت و کشید بیرون سلیا دست زیر از را دفتر مسیح ! 

منم واسه: گفت و کرد نازک چشمی پشت سلیا  

عزیز دوست شما حتی -مسیح  

میدی خوبی بوی چه:  کشید بو و کرد لیاس موهای میان را سرش بعد  

توه مال دنیا لبخند ترین قشنگ: گفت مسیح و خندید سلیا  

نیست مغرور چرا تو جذابی به آدمی کنی می تعریف من از همش که هم تو -سلیا  

میده بهم خوبی حس تو از کردن تعریف تازه نمیشه مغرور عشقش جلوی که آدم -مسیح  
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 تعریف پختم دست از اونوقت بخوریم شام بریم بیا: گفت و بوسید مینر به را مسیح گونه سلیا

 کن

 

- شدی؟ خسته  

ندارم رو شلوغ جاهای تحمل هم هنوزم: گفت و زد لبخندی مسیح  

کنارتم من که وقتی نه -سلیا  

 خوشگل اونقدر بیرون نزدم حاال تا که دلیلیه همون دقیقا این: گفت و رابوسید سلیا دست مسیح

بردارم چشم ازت ای لحظه حتی تونم نمی که شدی  

کنی نگاهش باید که هستم کسی تنها من جشن این توی برداری هم نباید: گفت عشوه با سلیا  

است کننده دیوانه جذابیتت میشی غیرتی وقتی: گفت و خندید لذت با مسیح . 

- ها مثال مهمونیم ما کنین می پچ پچ دارین ساعته دو میگین چی  

 ای دیگه کار زدن غر بجز تو غرو غر میگی چی: گفت و انداخت هرشادم به نگاهی مسیح

داری هم  

خوشگل دخمالی با زدن تیک اوووهوووم: گفت و خندید خبیثانه و داد تکان را سرش شادمهر  

گفتی چی شنیدم: گفت و کوبید اش کله پس محکم آیدا  

 غره چشم بودند کرده غش خنده از که سلیا و مسیح به میداد مالش را گردنش پس که حالی در

 با زدن تیک بگم خواستم می کنم کامل رو ام جمله من نذاشتی تو عزیزم: گفت آیدا به و رفت

کنم نمی من که کاریه خوشگل دخمالی  

مخملیه گوشام منم آره -آیدا  

برقصید برید پاشید پاشید جشنید این های ستاره مثال تا دو شما: گفت مسیح به رو بعد . 

 فضای بر آرامی آهنگ و شد کم سالن نور کرد بلند و گرفت هم را سلیا دست و شد بلند مسیح

انداخت طنین سالن . 



 

www.negahdl.com 184 
 

32تیام منجالب عشق  

 سلیا و گرفت باال را دستش فشرد خود به را او و کرد حلقه سلیا کمر دور را دستش مسیح

 زیبا خیلی: گفت مسیح خوردند می تکان آرام آرام آهنگ ریتم با گذاشت دستش در را دستش

ها فرشته نعی شدی شدی  

مرد حوری هستی چی خوشتیپی این به تو اونوقت -سلیا  

 تمام که عاشقی عاشقم مرد یه فقط من: گفت و کرد نگاهش حظ با مسیح خندید غش غش و

عشقش به بنده زندگیش  

دلم عزیز -سلیا  

 می مالیمش ریتم با انها و نواخت می آهنگ همچنان گذاشت مسیح شانه روی را سرش و

: گفت شادمهر و شدند نزدیک آنها به آیدا و شادمهر. پیوستند آنها به ها زوج کم کم رقصیدند

کنی می لوس سلیا واسه خودتو داری ساعته دو بود معلوم ذلیل زن مردهای از میاد بدم اه اه  

شادمهر؟ -آیدا ! 

بابا باشه -شادمهر  

 ترکاند را لنسا دوست و سوت صدای شد تمام که آهنگ. شدند دور آنها از چرخش یک با و

 در را میکروفون بعد کرد زمزمه گوششان در چیزی و رفت نوازندگان گروه سمت به مسیح

 مسیح به ها توجه همه و شد برقرار سکوت! لحظه یه آقایون ها خانم: گفت و گرفت دست

 شاد رو ما گرمتون حضور با که ممنونم خیلی: گفت و کشید عمیقی نفس مسیح شد معطوف

 جمع جلوی که اومدم فقط نیستم هم سخنرانی اهل کنم گرمی مجلس خواهم مین راستش کردید

ساده و صاف بکنم اعترافی یه همتون چشم جلوی  

 کمرش دور را دستش او و بوسید را سلیا دست مسیح رفت نزدش سلیا کرد اشاره سلیا به

 واقعا و مپرست می رو خانومم رو سلیا من که کنم اعتراف خواستم: داد ادامه و کرد حلقه

 !عاشقشم

دارم دوستت: گفت و بوسید را سلیا پیشانی عاشقانه بعد  

بگم چی دونم نمی واقعا من: گفت و انداخت مسیح آغوش در را خود سلیا  

کردند دعوت شام صرف برای را همه پرمیس و مهراوه گرفت اوج دیگر بار تشویق صدای . 
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گرسنته؟ هم تو عزیزم -مسیح ! 

چطور؟ -سلیا  

بخوریم هوا یکم بیرون بیابریم میشه هاگ -مسیح  

 گذاشت مسیح شانه روی را سرش سلیا نشستند حیاط توی تاب روی دو هر و کرد قبول سلیا

کرد می جلو و عقب آرام آرام را تاب و بود کرده سکوت آور سکر آرامشی غرق مسیح و . 

داشت ارزش خیلی برام سالن توی کارت اون مسیح -سلیا  

هایی حرف این از تر عزیز برام تو برم قربونت: گفت و پوشاند را صورتش لبخندی  

 گرفت پایین را سرش و خورد تکانی مسیح بوسید را مسیح چانه و گرفت باال را سرش سلیا

 هیچ شود دلخور سلیا باز حرکتی هر با که داشت آن بیم ولی بود سلیا های لب روی نگاهش

 خوشرنگ های لب از توانست نمی هم را نگاهش اما کند خراب را شبش خواست نمی دلش

 خود های لب روی را سلیا داغ های لب که نه یا ببوسد را که بود حیران هنوز کند دور او

 های چشم. بوسید می طور همین هم رو بنیامین یادته: گفت مغزش درون صدایی. کرد حس

 هر که بود افیک همین و کرد نگاهش خیره سلیا گرفت فاصله سلیا از و گشود را اش بسته

بدوزد سلیا های لب به را هایش لب دوباره و بیاندازد بیرون سرش از را فکری . 

 

 با آید می فرود سرش بر پتکی همچون اش کلمه هر کرد حس شد خیره بنیامین به بهت با

میگی؟ چی داری هست معلوم: گفت آمد می غریب هم خودش برای که صدایی  

مرد؟ یا زن لیلی میگی تو وقتاون میزنم حرف دارم ساعته دو -  

میگی چی داری فهمی نمی خودتم: زد داد سلیا  

برداشتی دور تو گذاشتم خودت حال به ماه چند یه رو تو من باز: گفت عصبانیت با بنیامین  

نشناختمت وقت هیچ کنم فکر که نکن کاری یه کن بس کن بس: نالید سلیا  

دزیده رو قاپت روانی مرتیکه ونا نکنه ببینم شنوم می جدید های حرف به به -  

بود ما تقصیر اومد پیش براش هم مشکلی اگه نیست روانی مسیح -سلیا . 
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 آورد جلو را سرش سلیا شد خیره سلیا به خشم از کبود صورتی با و برد باال را دستش بنیامین

 با سلیا کرد نگاهش درمانده و انداخت پایین را دستش بنیامین معطلی چرا بزن: گفت و

 سعی هم بار یه حتی آوردم مسیح سر بال اینهمه: گفت بود شده دار زنگ بغض از که صدایی

کنه بلند من روی دست نکرد  

 اون از و کنی نگا چشام تو وایسی خواهی می چیه نیستم غیرت بی اون مثل من -بنیامین

نگم هیچی و وایسم ماست عین منم کنی طرفداری  

باشی تو کنم نمی فکر که زیچی عاشقه نیست غیرت بی اون -سلیا  

چیه؟ منظورت: گفت حیرت با و انداخت اش پیشانی به چینی شده گشاد چشمهای با بنیامین  

 تونم می چطور بخشید منو نابخشودنی گناه اون بدم عذابش این از بیشتر تونم نمی دیگه -سلیا

کنم خیانت بهش دیگه بار یه  

خوابیدی باهاش نکنه: زد فریاد و گرفت را سلیا بازوان بنیامین  

نه... نه: گفت و خورد ای یکه سلیا ... 

کنی؟ ترک منو خوای می کنی؟ می اینجوری چرا!! مرگته؟ چه پس -  

برسه مسیح به آسیبی خوام نمی دیگه بکنم کارو همین که بهتره: افتاد گریه به سلیا ! 

 اونهمه از عدب کنی تموم رو چیز همه خوای می واقعا: گفت و کرد نگاهش خیره بنیامین

کشیدیم که هایی سختی  

میره می رو میگی تو که اینی اونم نمیاره طاقت دیگه: گفت و نشست زمین روی سلیا  

 مهربان لحنی با و کرد نوازش را سرش و گرفت آغوش در را او و نشست کنارش بنیامین

 مگه. .. مگه ولی کشیدی عذاب خیلی مدت این که دونم می سخته که دونم می عزیزم: گفت

نداری دوست منو دیگه  

 من آخر و اول عشق تو دارم دوستت که البته: گفت درنگ بی و گرفت باال را سرش سلیا

 هستی

چیه بافی می بهم که اراجیف این پس -  
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نداره رو دیگه ضربه یه تحمل مسیح بفهم بنیامین -سلیا  

آوردی سرش رو بال این تو فهمه نمی که اون -  

کنم زندگی وجدانش عذاب با تونم می عمر یه کنی می فکر چی خودم -سلیا  

گرفتی می طالق بود بحران توی که موقعی هموم بود همون حقش وجدان عذاب بابا کن ولم -  

بیارم سرش رو بال این که بود این از بهتر -سلیا  

کنه می کمکش پدرش که نمیشه چیزیش -  

بدم انجام کارو این که محاله! ـه ـــــــنـــــــــــــــــ: زد داد و شد دور بنیامین از سلیا  

 عاشقی با خواهی خاطر فرق دونی می: گفت بود شده کالفه نتیجه بی بحث این از که بنیامین

 چیه

باشه مهمی چیز االن شرایط تو کنم نمی فکر ولی نه: گفت گیج سلیا  

کن فکر هم سوالم روی زنم می زنگ بهت ولی خونه برو دیگه االن مهمه - ! 

 توقع او که کاری بود سخت برایش بنیامین های حرف هضم رسید خانه به خستگی با اسلی

 بزند ضربه مسیح به دیگر بار توانست نمی دید نمی خودش توان در را داشت را دادنش انجام

 لب و شد می شاداب دوباره داشت ها تازگی که ای چهره و معصوم چشمان آن مهربان مسیح

 سلیا کرد می راست کمر داشت تازگی که مردی و شد می گشوده دهخن به ها تازگی که هایی

 اتاق به را خود کشان کشان «میره می اینبار تونم نمی دیگه نه »زد داد و داد تکان را سرش

 شکستن خیال گلویش توی سنگین بغض خزید تخت روی شلوار ماتنو همان با و رساند خواب

 زود که منه خاطر به عزیزم میشه، پیداش یحمس دیگه االن»  بود ساعت به نگاهش نداشت

 اگه ذارم نمی نه ، کردم تباه رو زندگیش همه که منی لعنتی من برای سرخ، گل یه با میاد،

 رو احمقانه نقشه این کاش بنیامین آه...  میشه خیالم بی بنیامین دیگه اونوقت... باهاش اگه

 اون روی از باید تو به رسیدن برای مکرد می فکر که بودم احمق اینقدر چطور بودی نکشیده

 تمام که صورتی در... بنیامین کنم فراموشت چطور... کنم فراموش رو تو چطور...  بشم رد

 عشق بین شدم اسیر... کنم بیرون دلم از رو عشقت تونم نمی چرا... خواهد می رو تو وجودم

 نابود رو خودم حاضرم... میشه قربانی که عشقه بار این عشقم عزیزم... شدم اسیر دوستی و

 می تموم رو چیز همه امشب... امشب... برسه آسیب مسیح به ای ذره ذارم نمی دیگه ولی کنم
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 جدا افکارش از را او خانه زنگ صدای« ...عشقم ببخش منو... عزیزم ببخش منو... کنم

 گفت می کند باز برویش را در سلیا تا بزند زنگ داشت دوست است مسیح دانست می ساخت

 چشمانش بگشاید برویت را در عشق که است این به حسش همه بیاندازد کلید ندارد دوست

 از تر خسته تنش ولی زنگ صدای باز و کنم چکار مهربونت قلب این با من شد آب پر دوباره

زنگ صدای باز و شود بلند جا از که بود آن .... 

خانومم نیستی خونه سلیا: پیچید خانه در مسیح صدای  

 بیرون مانع بغض چون گفت دلش در را اینها همه ولی«  ام خونه من گفتنت خانومم بونقر

 همین و رسید گوش به دوباره کرد می صدایش که مسیح نگران صدای شد می صدایش آمدن

 شد می نزدیک اتاقش به که ای سراسیمه پای صدای و زمین روی کیفش انداختن صدای طور

شد رها آسودگی به که نفسی و در شدن باز صدای و  

نشستی تاریکی توی چرا شدم نگرانت دختر کشتی منو که تو -  

 او پریده رنگ چهره به نگاهی با مسیح آزرد را هایش چشم المپ نور فشرد را برق کلید و

شده چی: گفت و دوید سویش به نگران بود خوابیده تخت روی بیرون لباس با آنطور که  

 و گرفت آغوش در را سرش مسیح.چکید اش گونه رویب که بود اشکی قطره سلیا جواب

 و گرفت را دستهایش میان را سلیا صورت بعد خودت؟ شده؟ طوریش کسی شده؟ چی: پرسید

دختر کردی سرم به جون شده چی بگو: زد زل صورتش به  

 را مسیح حساسیت خواست نمی نبود وقتش حاال ولی بود شکستن حال در سنگینش بغض

گرفته دلم نیست چیزی: گفت سختی به و گذاشت مسیح سینه روی را سرش برانگیزد  

ترسیدی؟ دکتر بریم پاشو دیوار گچ مثل شده رنگت - ! 

کنی؟ بغلم میشه فقط... فقط خوبه حالم -سلیا ! 

بارید می رویش و سر بر که بود بوسه و شد تر تنگ دورش به مسیح دستان حلقه  

میخورم قسم دارم دوستت خیلی من مسیح -سلیا  

 نیست نیازی که من: گفت و بوسید را سلیا گونه اینحال با شد می چه را سلیا بود نگران مسیح

دارم دوستت چقدر بگم بهت  
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دونم می! دونم می - ... 

 او به را خبر این مسیح نامنظم های نفس صدای شد چیره وجودش بر عجیبی رخوت حس

 اینکه برای کرد می را کار همین ههمیش کرد خواهد ترک را اتاق دیگر ای لحظه تا که میداد

 او از کارش این برای چقدر سلیا دانست می خدا و گرفت می فاصله او از نیاید پیش چیزی

 دوخت لبهایش به را لبهایش بعد گذاشت مسیح چانه روی ای بوسه نه امشب ولی بود ممنون

 هلحظ هر بغضش کرد می احساس سردش های نوازش زیر را مسیح بدن خفیف لرزش

 بکنم کارو این تونم می»  گرفت فاصله او از کمی خفگی احساس با میشد بزرگتر و بزرگ

 مسیح اینبار گرفت سر از را بوسیدن دوباره و« ...میره همیشه برای بنیامین کارم این با... 

بیرون برم بهتره: گفت ضعیف صدایی و برافروخته صورتی با و کرد جدا خود از را او  

 به کرد خارج تنش از را کتش و بوسید را گلویش سراند مسیح یقه به را نگاهش اعتنا بی سلیا

 طرز به مسیح سینه کرد بازشان حوصله و صبر با یکی یکی و رسید پیرهنش های دکمه

شد می پایین و باال محسوسی  

شی اذیت... خوام نمی... مطمئنی... من سلیا -  

 کجا بزرگ بغض آن پس بود شده آرام حاال چرا دوخت مسیح های چشم به را نگاهش سلیا

 از که بود او معصوم و خمار های چشم به هنوز نگاهش بود رسیده کجا از آرامش این بود

 محروم طبیعیش حق از را او که بود سال دو سوخت او برای دلش بودند شده سرخ هیجان

 زندگی از را او که بود سال دو بود کرده محروم چیز همه از را او که بود سال دو بود کرده

 سینه به را خود و شد حلقه مسیح گردن دور اختیار بی دستانش بود کرده محروم کردن

 با بوسیدش می خاطر طیب با داشت دیگری رنگ هایش بوسه اینبار چسباند مسیح عریان

 هم او که چرا بود فهمیده را این مسیح انگار و داشتن دوست روی از و عالقه البته و مهر

 گفت خود با سلیا رفت او مانتوی به مسیح دست میداد جواب را هایش بوسه ریدیگ جور

 پوشیدمش می بنیامین واسه فقط من ولی تاپه این عاشق مسیح پوشیدم مشکی تاپ یه زیرش»

...  عشقه؟ روی از من کار این... چیه؟ عاشقی با خواهی خاطر فرق راستی! ... بنیامین... 

 که معلومه... نیستم عاشقش دیگه!! ... چرا؟... همیشه لمث زنم نمی پس رو مسیح چرا

همیشه؟ مثل زنم نمی پس رو مسیح چرا پس... هستم !» 
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«  سلیا از ای لحظه مسیح« ... سردمه چرا... آورد نمی در رو مانتوم مسیح کاش... سردمه

ردندخو می هم به هایش دندان و بود گرفته فرا را بدنش سرتاسر خفیفی لرزش گرفت فاصله  

شد چت سلیا -  

من مسیح -  ... 

 کار این با نیست الزم عزیزم باش آروم: گفت بخشی تسلی لحن با و گرفت آغوشش در مسیح

کنی ثابت من به رو چیزی  

 او و گذاشت سلیا سر زیر را دستش کشید دراز کنارش خودش و گذاشت تخت روی را سلیا

 اینقدر باشی آروم کن سعی گلم نیست یزیچ: داد ادامه لحن همان با و کشید آغوش در تنگ را

نیار فشار خودت به  

 شدن خفه حال در کرد می حس واقعا سلیا اینبار و بود شده پیدا بغض کله و سر دوباره باز

 است

شم می خفه دارم - ! 

 دوید آشپزخانه به سریع آب آوردن قصد به و انداخت سلیا شده سرخ چهره به نگاهی مسیح

: گفت می مدام او به قند آب خوراندن حین نشست سلیا کنار و کرد درست قند آب لیوانی

 می خودش به انگار نیست چیزی نیست چیزی میشی خوب االن کردی ضعف نیست چیزی

 آب سلیا بود کردن غش آستانه در هم خودش ضعفش به توجه با چون نیست چیزی که قبوالند

 و بکش دراز: گفت و کرد نوازش را موهایش مسیح است بهتر کمی کرد حس و نوشید را قند

بخوری کنم درست چیزی یه برات میرم کن استراحت  

ببخشید -سلیا  

کنی؟ می خواهی عذر چی واسه االن: گفت و کشید هم در را ابروانش مسیح  

باشم تو عذاب الهه تا شدم متولد من انگار کردم اذیتت هم باز -سلیا  

 تا کرد سکوت مسیح انداخت مسیح آغوش در را خود کنان هق هق و ترکید بغضش باالخر و

 که بوده چه دانست نمی بود ترسیده بود داده آزارش که چیزی آن از کند خالی را خود سلیا

 می حس موضوع این در را بنیامین از ردپایی ولی است انداخته روز و حال این به را سلیا
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 با کرد می سعی روز همون درست بود دیده اگه!... دیده رو بنیامین و رفته باز یعنی»  کرد

میده آزارش اینقدر چی چی پس...  من » 

شده چی بگی خواهی نمی حاال: گفت مسیح بود گرفته آرام کمی سلیا  

کشید باال را دماغش و داد تکان سری سلیا  

بزن حرف باهام: گفت و داد او به دستمالی مسیح  

اومده کش اعصابم کنم می حس دونم نمی -سلیا  

بخوریم هوایی یه بیرون بریم یخواه می -  

ام خسته دونم نمی -سلیا  

زنیم می دوری یه ماشین با جوری همین خوب -  

نه -سلیا ! 

خوری؟ می چیزی -  

نکردم درست شام -سلیا  

خوری می چی گیریم می بیرون از خوب -  

کنیم درست اسنک بریم بیا -سلیا  

- کنم درست من خوای می  

کنیم می درست هم با -سلیا  

- بکنم کارو همین برم منم تا بزن روت و دست به هم آب یه کن عوض رو لباسات وت پس  

 با و کرد بودند پراکنده تخت اطراف که خودش مانتوی و مسیح پیرهن و کت به نگاهی سلیا

 می دو دو که مسیح نگران های چشم به نگاهی «بکنم کارو این خواستم می واقعا »گفت خود

بکنم کارو این خواستم می واقعا: گفت و انداخت زدند  

بگیرم رو خودم جلوی تونم نمی اینبار نکن شروع دوباره باز! سلیا: گفت و زد لبخندی مسیح  

بگیری رو خودت جلوی خواستم نمی منم -سلیا  
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کنیم تمام رو تماممون نیمه کار تونیم می شام از بعد ولی شده چت امشب دونم نمی -مسیح  

 دیگر ای لحظه اگر کرد حس مسیح داد تکان تایید نشانه به را سرش و کرد نگاهش مات سلیا

کند می تمام شام از قبل را تمامشان نیمه کار بنشیند او کنار ! 

کنم عوض لباس رفتم من پس -  

 باز»  که گذاشت اندیشه این با را سلیا و رفت بیرون اتاق از و زد چنگ را پیرهنش و کت و

 صورتش سرد آب با و رفت دستشویی به برخواست جا از رخوت با «کرد فرار اتاق از هم

 آینه جلوی و پوشید قرمزش های صندل با را کوتاهش قرمز پیراهن آمد اتاق به شست را

 چکیده اش گونه از که اشکی قطره «بدم عذاب رو مسیح تونم نمی دیگه من بنیامین»  نشست

 به را قرمز رژلب که وقتی درست کرد آرایش را اش پریده رنگ صورت و کرد پاک را بود

 بردارم اگه... بردارم»! بود بنیامین شماره شد بلند اش گوشی زنگ صدای کشید می لبهایش

 نمی حتی دیگه بعد مطمئنم بشنوم رو صداش بذار...  ولی... دارم برنمی نه... تونم نمی دیگه

 او« ! تونم یم... میشه داغون کارم این با... غیرتیه خیلی عزیزم... بشنوه رو صدام خواهد

کرد کی  

 الو -

خوبی سالم -بنیامین  

ممنون سالم -  

گرفته چرا صدات – بنیامین  

نیست؟ چیزی -  

کردی؟ گریه -بنیامین  

رسید گوش به خط سوی آن از بنیامین عصبانی های نفس صدای و کرد سکوت سلیا  

کردی؟ گریه چی واسه چرا؟ -بنیامین  

کنم می خواهش بنیامین -  

اری؟د دوسش -بنیامین  
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فهمی نمی تو -  

نه؟ یا داری: کرد کرش بنیامین داد صدای ! 

تو از بیشتر نه! نه -  

داری پس -بنیامین  

کنی می فکر تو که اونجوری نه -  

 مسیح دنبال بری نداره برت هوا که گفتم بهت کردیم شروع رو بازی این که روزی -بنیامین

نباشی اصال که ترهبه باشی من مال نیست قرار اگه کنم تحمل تونم نمی من  

 !بنیامین؟ -

 هیچ در که مردی کرد می گریه که بود بنیامین زد چنگ قلبش به گوشی پشت از گریه صدای

 داری بغض صدای با بنیامین کرد می گریه او خاطر به حاال بود ندیده را شکستنش شرایطی

نکن من با کارو این: داد ادامه  

 صورت به سلیا نگاه و افتاد دستش از شیگو زد زنگ گوشش در گوشی بوق بوق صدای و

 غلطی چه دارم»  کوتاهش و تنگ لباسی و قرمزش رژلب به افتاد آینه در اش کرده آرایش

 حرص با انداخت حمام در را خود« ...کرد گریه که بود من بنیامین... کرد گریه!... کنم؟ می

 صورتش روی و کرد می داپی راه موهایش الی از سرد آب ایستاد دوش زیر و کند را لباسش

 را بود شده شسته اول بار همان که را رژلبی بار صد... شست می را آرایشش و ریخت می

 در به ای تقه صدای با که فرستاد لعنت زندگی و خودش به و زد زار دوش زیر...  شست

پرید جا از حمام  

ها یکن می ضعف نیست خوب حالت کنی می چکار داری تو اون ساعته دو سلیا - ! 

میام االن: کرد پیدا را صدایش زحمت به  

 حوله زد لبخندی رضایت با بود نمانده هیچ زیبا آرایش آن از رفت آینه سمت دوباره نگاهش

رفت آشپزخانه به و آمد بیرون حمام از و پوشید را اش  

کن خشک رو موهات برو بدو -مسیح  

ندارم حوصله: گفت و زد ناخنک بود کرده خرد مسیح که هایی خیارشور به  
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خانم تنبل میخوری سرما -  

ها دادی گیر هم تو گشنمه من مسیح -سلیا  

 خوبه داره کار دقیقه ده همش کنم می خشک ات واسه خودم بیا ادب بی دختر چیه دادی گیر -

نیست بیشتر ات شونه روی تا موهات  

بود دبلن داشتی دوست تو: پرسید رفت می اتاق به مسیح دنبال که همانطور سلیا  

 نکردی فرو کوچولوت کله اون توی هنوز: گفت و نشاند آینه جلوی صندلی روی را او مسیح

دارم دوستت من باشی طوری هر تو که ! 

 

 و بود زده زل او به آینه در که مسیح های چشم بین سلیا نگاه کرد کشیدن شسوار به شروع

 در توالت میز روی قرمز لبرژ و شد می پایین و باال موهایش بین تند و تند که دستهایش

 دوستت من باشی طوری هر تو که نکردی فرو کوچولوت کله اون توی هنوز»  بود گردش

 بود خیره مسیح صورت به حاال نگاهش زد می زنگ گوشش در مدام مسیح جمله این« !دارم

... قلبه وجودش همه...  بخشش از غیر! هست وجودش تو ای دیگه چیز خوبی از غیر مگه» 

 شد می تر عمیق لحظه هر بود لبش روی اختیار بی که لبخندی «قلبه وجودش همه مرد نای

 تو داری: کرد زمزمه گوشش در و آورد پایین را سرش و کرد خاموش را سشوار مسیح

میری؟ من صدقه قربون ذهنت  

فهمیدی کجا از: پرسید و کرد نگاهش متعجب سلیا  

 میرم تو صدقه قربون دارم دلم تو منم که جاییاون از: گفت و انداخت باال ای شانه مسیح

خانوم خوشگل  

 یکی بخاطر رو آرایشم حتی که منی! ... من صدقه قربون»  کرد بغض و کرد نگاهش سلیا

 مهمان اشک« ! ... کنم می خیانت عشقم به که کردم می فکر چون نبینی تو تا کردم پاک دیگه

 با شد هم در مسیح ابروان چکید اش گونه روی و کرد رفتن عزم زود خیلی و شد هایش چشم

شی؟ سبک تا زنی نمی حرف باهام چرا: گفت مند گله و زدود را اشک قطره انگشت  

...  کردم گیر عاشقشم که مردی و خوبی دنیا یه قد و شوهرمی که تو بین بگم... بگم چی »

چی؟ بگم... خائنم بگم... رو بنیامین و خودم یا کنم نابود رو تو موندم بگم » 
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نیست؟ چیزی -  

نیست چیزی نگو ولی نگو نگی خواهی نمی: گفت دلخور مسیح  

 نزدیک را سرش سلیا نشست پایش جلوی مسیح و گرفت دست در را مسیح های دست سلیا

 شد می پخش صورتش روی که را سلیا های نفس مسیح که جوری برد مسیح صورت

 پای به بذار باشیم نگرانش واهیمبخ که نیست چیزی کن باور: گفت سلیا کرد می احساس

 و نداره زندگیمون روی اثری مدت دراز در ولی مشکله کنترلشون لحظه در که احساساتی

بخوری غصه لحظه یه حتی ذارم نمی دیگه: گفت و گذاشت مسیح گونه روی ای بوسه  

 که احساساتی سیل مقابل در خورد فرو را بغضش و گرفت آغوش در تنگ را سلیا مسیح

دارم دوستت: بگوید توانست فقط نوردید درمی را شروح  

 می سر پشت را عشقش همیشه برای کارش این با دانست می اینکه با زد محزونی لبخند سلیا

 رفته فرو خلصه در انگار نبود و بود پیشمان کرد می حس خود در عجیبی سبکی اما گذارد

 احساس این چون شاید بود یدهبخش چرا که کند درک را مسیح توانست می انگار حاال بود

 مثل شاید و شد می دچارش مدام های ازخودگذشتگی از بعد که حسی داشت دوست را سبکی

بود حس این نعشگی دنبال به معتادی . 

بخوریم شام بریم -  

شرط یه به: گفت و داد تکان را سرش سلیا  

بگو دلم جون -مسیح  

شهربازی بریم بعدش -سلیا  

خوریم می چیزی یه هم جا همون بریم پس -مسیح  

کردی آماده کالباس و شور خیار اونهمه حیفه -سلیا  

یخچال توی میذاریم خوب -مسیح  

بریم که میشم آماده من پس باشه -سلیا  

 انگار هم سلیا و نداشت رفتن بیرون خیال انگار مسیح آورد بیرون مسیح آغوش از را خود

 گر کرد حس مسیح و آورد در تنش از را حوله آرام آرام. نداشت را کردنش بیرون خیال



 

www.negahdl.com 196 
 

32تیام منجالب عشق  

 اما مسیح کرد پنهان کمد در پشت را خود. انداخت زیر را سرش شرم با سلیا است گرفته

 نیاز همه تمام سال دو که بود زنی به نگاهش بود او عریان و کشیده پاهای به هنوز نگاهش

 قرار وبرویشر و برخاست جا از. بود کرده سرکوب او نگاه یک خاطر به فقط را هایش

 سلیا کرد نمی او سنگین های نگاه به هم اعتراضی اما بود انداخته زیر را سرش سلیا گرفت

 و کرد حلقه عریانش کمر دور را دستش خواست می را او زد نمی پسش کرد نمی اعتراض

 شد حلقه گردنش دور سلیا دستان «زنه نمی پس منو دیگه... زنه نمی پسم»  بوسید را گردنش

شهربازی نریم میشه: گفت مسیح  

 باز و نخوریم شامم میشه: گفت دوباره مسیح شود می که گفت سر تکان با و زد لبخندی سلیا

 که کند بلند را او خواست و برد مسیح پای زیر را دستش مسیح سرش تکان و سلیا لبخند هم

مسیح: گفت معترضانه سلیا ! 

 بیرونم خواهی می: راند زبان بر را رسید ذهنش به که چیزی اولین و جست عقب مسیح

 !کنی؟

 از ترس بود مسیح ترسان نگاه به نگاهش بود آزرده چقدر را مرد این شکست کرد حس سلیا

 را دستش لرزید دلش دوباره و دوباره دوری از ترس شدن گرفته نادیده از ترس شدن رانده

 دونی می کنی بلند نگینیس نباید بگم خواستم فقط عزیزم نه: گفت آرام و کشید مسیح گونه به

میاد فشار قلبت به که  

 بهش داره سرخوشی احساس اینهمه با هم االن همین: گفت و انداخت چنگ را قلبش مسیح

. ام راضی که دونه می خدا و بکشی خوشی از منو امشب داری قصد کنم فکر میاد فشار

باشه تو آغوش تو بمیرم باشه قرار اگه ام راضی  

نزنی حرف مردن از اینقدر میشه: گفت و دکر ظریفی اخم سلیا  

 رو تو بمیره خواد می دلش کی: گفت سرخوشانه و زد دید لذت با را سلیا پای تا سر مسیح

است عشق  

 خوب احساس که کرد بوسه غرق چنان را سلیا و برد تخت روی را او و کشید را سلیا دست

 مسیح آغوش در داشت قلبش در که آنچه هر و بنیامین و شد مستولی هم سلیا بر داشتن دوست

شد گم . 
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 و مسیح برافروخته و خندان چهره گشود را هایش چشم نوازشی دست حس با هنگام صبح

سالم: گفت گرفته و داد خود به قوسی و کش. دید که بود چیزی اولین مهربانش لبخند  

ات نشسته ماه روی به سالم -مسیح  

چیزی دردی دل نداری؟ که مشکلی :پرسید آرام و گرفت خود به جدی ای قیافه  

 که کردی می رفتار اونطور تو وقتی: لرزید مسیح دل که داد جوابی و خندید شرمگینانه سلیا

بیاد پیش هم مشکلی که ممکنه مگه زنی می دست دنیا چیز ترین ارزش با به انگار  

دیگه وییت دنیا توی چیز ترین ارزش با من واسه خوب: گفت و زد پهنی و پت لبخند مسیح  

بگیرم دوش میرم:  بوسید را مسیح گونه و شد خیز نیم تخت روی سلیا  

بخوریم صبحانه بیا زود باشه -مسیح  

 صدقه قربان آینه در کلی او قول به و کشید شسوار برایش را موهایش مسیح و کرد حمام سلیا

 خبره چه: گفت و ختاندا نگاهی پیمان و پر میز به تعجب با آمد که آشپزخانه به سلیا رفتند هم

 بابا

 کنم درست نیستم بلد من رو خوبه میگن که کاچی این: گفت و کشید دست گردنش به مسیح

 ببخشید حال بهر....  تازه ما دونن نمی که اونها بازی سه دیدم بزنه زنگ مامان به خواستم

باطن و ظاهر دیگه  

زیاده خیلی هم همینا دلم عزیز -سلیا  

یخور می چی حاال -مسیح  

صبحانه شکالت:  زد چشمک او به صبحانه شکالت و انداخت میز به نگاهی سلیا  

 زیر را دستش خودش و داد سلیا دست به و مالید تست نان روی را شکالت حوصله با مسیح

شد خیره او به و زد چانه  

خوری؟ نمی خودت مگه -سلیا  

کنم تماشا رو تو خوردن دارم دوست -مسیح . 

یشهنم که اینجوری -سلیا  
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بخوریم هم با: گفت و کرد نصف را اش لقمه و  

کردند صرف خنده و شوخی با را صبحانه باقی خورد لذت با و گرفت را لقمه مسیح  

سرکار بری نداری قصد معلومه که اینطور -سلیا  

 نخورده دست های مربا سلیا. گذاشت سینک داخل را کثیف های دستی پیش و کرد نچی مسیح

میاد خوابم من بخوابیم بریم دوباره میای پس: گفت و اندبرگرد شیشه داخل را  

میام و میدم سروسامون آشپزخونه به من کن استراحت توبرو تنبل ای: گفت و خندید مسیح  

کنم می کمکت نه -سلیا  

 تو کمک بزرگترین: گفت و بوسید را اش گونه و نشاند آشپزخانه صندلی روی را سلیا مسیح

بزنی حرف من با و بشینی اینجا که همینه  

باباست: گفت و کرد نگاه را گوشی مسیح شد بلند مسیح گوشی صدای  

بابا سالم الو -  

نیومدی هنوز چرا بابا کجایی پسرم سالم -فرهنگ  

کردم رد مرخصی خودم واسه بابا نمیام امروز -  

بیایی حتما باید ولی -فرهنگ  

 !!!چرا -

نباشی میشه مگه تویی جلسه سخنران یمدار جلسه رها شرکت با امروز رفته یادت -فرهنگ  

بودم کرده فراموش: گفت و نگریست را سلیا امیدانه نا مسیح  

میشه شروع جلسه دیگه ساعت 0 بیفت راه زودباش حاال دیگه جوونیه -فرهنگ  

فعال میفتم راه االن جون بابا چشم -  

خداحافظ بابا بیا زود -فرهنگ  

 یه امروز که بود رفته یادم بود بابا: گفت آویزان لوچه و لب با و کرد قطع را گوشی مسیح

نرم که شه نمی و منم جلسه سخنران داریم مهم جلسه  
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 سامون و سر کارات به و کنی برگذار رو جلسه و بری اینکه ته و سر مگه دلم عزیز – سلیا

نه مگه ساعت 7 یا 6 فوقش ساعته چند برگدی و بدی  

 اوهوم -

مونم می منتظرت اینجا منم بیا زودم برو خوب -سلیا  

بزنی حرف باهاش داشتی اگه مشکلی وقت یه مامانت خونه ببرمت خواهی می -  

تو میگی چی -سلیا  

میگم چی دونم نمی است گرفته حالم بس از وای ای -  

 برو کرده هم بغضی چه نگا بدی پسر چه نگا: گفت و کرد نوازش را همسرش گونه سلیا

ها میشه دیرت  

ینمیش ناراحت تو -  

شم ناراحت باید کار سر میره آقامون بشم ناراحت چرا نه -سلیا . 

چی ها ظرف -  

بدی رو ترتیبشون برگردی تو تا میذارمشون جور همین نخور غصه -سلیا  

نشده دیرت تا شو آماده زود حاال: گفت و داد هل اتاقش سمت به را او بعد  

بریم مشترک اتاق یه به هترهب دیگه: گفت سلیا به رو و آمد بیرون و پوشید لباس مسیح  

کنیم می فکری یه واسش هم با اومدی که تو: گفت و زد لبخندی سلیا  

میام زود برگردم تا نزن هیچی به دست: گفت و بوسید را سلیا پیشانی مسیح  

منتظرتم -سلیا  

رفت بیرون و انداخت او به عمیقی نگاه مسیح . 

 می چرتی یه: گفت خود با کرد ولو تخت روی را خود میزد لبخند خودآگاه نا که حالی در سلیا

شورم می رو ها ظرف بعدش زنم  
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 باید بود بنیامین زد هم بر را خوابش اش گوشی صدای که شد می گرم داشت چشمانش تازه

کند تمام را چیز همه تا میداشت بر  

 الو -

سلیا سالم: لرزاند را دلش خط سوی آن از بنیامین خسته و گرفته صدای  

 ....سالم -

کنی تمامش خواهی نمی هنوزم -بنیامین  

کنی قبول خواهی نمی که تویی کردم تمام رو چیز همه من -  

بزنیم حرف هم با بیا -بنیامین  

شده تمام چیز همه دیگه بنیامین فهمی نمی تو -  

چیه؟ منظورت -بنیامین  

مسیح و من.... م...  من - ..... 

کردی؟ غلطی چه ؟ چی مسیح و تو -بنیامین  

 صدای اش ناباوری عین در سپرد گوش بنیامین تند های نفس صدای به و کرد سکوت اسلی

 اینطوری اگه باشه ولی کردی نابود منو چند هر باشه: رسید گوشش به ضعیف بنیامین خسته

 به که مردی یه باشه یادت منتظرتم خونه تو ببینمت بیا دیگه بار یه بار یه فقط باشه راحتری

بار آخرین برای سلیا بار آخرین برای منتظرته اینجا روندیش تخود از نحو بدترین ! 

... عزیزم... بنیامین»  افتاد دستش از گوشی میداد آن قطع از خبر گوشی بوق بوق صدای و

 تو»  کرد می سنگینی اش سینه توی قلبش شد مچاله خود در «دلم عزیز»  افتاد زمین روی« 

 قلبتو... عزیزم... تونه نمی مسیح ولی... کنی فراموش منو تونی می تو...  هستی قوی

 گریه... آوردم درد به دلتو... مسیحم تو بدبختی مایه که من به لعنت... من به لعنت... شکستم

 حاال... چرا؟... گذاشتم جا سرم پشت رو تو چطور... کردم چکار من... آوردم در رو ات

 بیام تونم می مگه... میشه مگه!... بار ینآخر برای»  افتاد هق هق به« ... کنم چکار تو بدون

... گردم نمی بر دیگه دونم می وقتی برم چطور...  بیام چطور... بکنم دل ازت و ببینمت و

 و بود ساعت به نگاهش« .... کنم چکار بگو تو... خدااااااااااااااااا...  بدم چی رو مسیح جواب
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... نمیاد دیگه ساعت چند تا که مسیح»  کرد می حالجی را موقعیت داشت ناخودآگاهش ذهن

 دل... گردم می بر و کنم می آرومش یکم شکسته دلش بنیامینم... گردم می بر و میرم زود

... کنم نمی خیانت خدا به مسیح... گردم می بر و کنه می دلگرمم بنیامین یکم شکسته خودمم

 فروشم می پا نو حس این هب رو قدیمیم عشق... عاشقتم کنم می حس دارم تازه... گردم می بر

 نه! .... شدی آره... بنیامین آره شدی؟ قدیمی واسم تو... قدیمی عشق گفتم... گردم می بر و

 رویی چه با بفهمه اگه... فهمه نمی اونکه ولی... بذارم مسیح دل رو پا تونم نمی فقط... نشدی

... کنم می خداحافظی فقط...  هنبود کار در خیانتی اینبار که کنه می باور...  کنم نگاه روش تو

خداحافظی یه فقط... مسیح نه مگه... نه مگه دارم رو حق این ...» 

 

 سالاااااااااااااااام -

- ..... 

زنم می زنگ دارم ساعته 3 خانوم تنبل خوابی سلیا -  

 زد زنگ همراهش به «کجاست پس»  دید را خانه کل«  نیست که اینجا»  کرد باز را اتاق در

 شماره«  اینا عمو خونه رفته حتما« »  باشد می خاموش نظر مورد مشترک اهدستگ» 

گرفت را عمویش : 

 الو-

خوبه حالتون جون عمو سالم -مسیح  

چطوره؟ دخترم چطوری؟ شما های پرسی احوال از ممنون -  

نیست خونه عمو شاید کجاست یعنی » !» 

اید؟ خونه شما عمو... خوبیم ممنون -مسیح  

بیرونم نه -  

باهاتونه؟ هم عمو زن -یحمس  

چطور است خونه پرمیس -  
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نه یا اونجاست سلیا ببینم خوام می -مسیح  

 چیزی زدم می حرف پری با داشتم بزنی زنگ تو اینکه از قبل من آخه نکنم فکر سلیا؟ -

 نگفت

باشه رفته تازه شاید میزنم زنگ من حاال: گفت امیدانه نا مسیح  

زنی نمی زنگ خودش به چرا -  

خاموشه گوشیش -حمسی  

کردید دعوا جون عمو شده طوری -  

خونه رسیدم منکه بود قرار تازه عمو خدا به نه -مسیح ... 

 به تازه را وسایلشان که بوده قرار گفت می اگر شد می سوتی چه خورد را حرفش ادامه و

ببرند اتاق یک  

؟ چی رسیدی که تو بود قرار -  

بدیم خونه به سامونی یه -مسیح  

خرید رفته ایدش خوب -  

جون عمو ندارید کاری حتما   -مسیح  

بزنید من به هم زنگ یه اومد که سلیا پسرم نه -  

چشم -مسیح  

 به کرد اطالعی بی اظهار هم او ولی زد زنگ پرمیس به سریع کرد قطع که را گوشی

 یاسل که قبوالند خود به خیالی خوش با است نرفته آنجا به سلیا که گفت هم او زنگ هم مادرش

 آشپزخانه به و کرد عوض را هایش لباس گردد می بر دیگر ساعتی تا و است رفته خرید به

 از فکری کرد مرتب را جا همه و شست را ها ظرف بود رفته صبح که بود همانطور رفت

 کمدش در وار دیوانه و دوید سلیا اتاق به سریع و« ... نکنه...  رفته نکنه »گذشت اش مخیله

 تخت روی بود خودش جای سر چیز همه. کشید آسودگی روی از نفسی کمد ندید با گشود را

 دلم رفتی کجا: گفت و کرد فرو بالش توی را سرش کرد مستش سلیا تن بوی کشید دراز سلیا
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 توی کس هیچ:  زد لبخند و برداشت تختی پا روی از را سلیا عکس. خواهد می رو تو االن

 ساعت به نگاهش گذاشت جایش سر و بوسید را کسع نداره دوست من قدر رو تو دنیا این

 وسایل شد مشغول و اینجا بیارم کنم جابجا رو وسایلم بهتره خرید رفته حتما 6 ساعت تازه بود

 سلیا ابتدا از که مشترکشان اتاق به را های لباس و گذاشت سابقش اتاق همان توی را کارش

 در حوصله و سلیقه با را چیز همه کرد منتقل بود شده مشترک دیشب تازه بود سلیا مال فقط

 یه کردی می فکر رسید سر جدایی باالخره دیدی: گفت و کرد ذوق خودش با هی و چید کمد

 می فکر: گفت و زد عمیقی لبخند گذشته شب آوری یاد با و برسه روز این باالخره روزی

 دیدی داد نتیجه ها سختی این همه دیدی نزد پست دیدی بده بهت کارو این اجازه سلیا کردی

شد خونت خانوم باالخره دیدی داشت رو بخشش ارزشش خان مسیح  

 خود به میداد نشان را 7:55 که بود ساعت به نگاهش بود کرده مرتب را چیز همه دیگر حاال

 آخه... خاموشه بازم»  زد زنگ و رفت اش گوشی سراغ نکرده دیر که هنوز:  داد دلداری

میشم نگران مدار دیگه...  دختر کجایی ...» 

داد جواب و کشید پفی بود فرهاد پرید جا از گوشی زنگ صدای با  

جون عمو سالم الو -مسیح  

اومد سلیا مسیح پرمیسم -  

نه هنوز -مسیح  

کرده؟ دیر: گفت زد می حرف خودش با انگار که لحنی با پرمیس  

بود ساعت به نگاهش مسیح  

میشه اشپید دیگه باشه جا هر هشته تازه عمو زن نه -  

بدید خبر من به اومد وقت هر باشه -  

نداری کاری عمو زن چشم -  

خداحافظ عمو زن نه نداره کاری که دادن خبر یه دختر این دست از -پرمیس  

 درحالی و داد تکیه یخچال در به و ریخت خود برای آبی لیوان رفت آشپزخانه به خسته مسیح

است رفته کجا سلیا که شیداندی می خود با خورد می آب از جرعه جرعه که .  
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 بود هزار روی قلبش ضربان و خورد می پیچ هم توی نگرانی از اش روده و دل دیگر حاال

 مگه دیگه بیا کنیم درست رو اتاقمون نبود قرار مگه نمیایی چرا پس دختر موندی کجا» 

 بود کرده اهنگ ساعت به آنقدر «نموندی منتظر چرا پس...  برگردی تا مونم می منتظر نگفتی

 نگریست ساعت به ناچار به هم باز ولی است ساعت چه هر از خورد می بهم حالش که

 مسیح را خانه در زنگ اینبار ولی زد می زنگ که بود فرهاد دوباره باز و 01:25 ساعت

اومد: پرسید بالفاصله پرمیس شد خیره دو آن نگران چهره به و گشود را در  

شوند داخل تا رفت کنار در ویجل از و داد تکان سری مسیح  

نبود جا هیچ زدم زنگ شناختم می که دوستاش همه به -پرمیس  

 ولی اش زاده برادر جان نیمه قلب هم و بود پرمیس نگران هم نه یا بگوید بود مردد فرهاد

بیمارستان بریم باشه افتاد براش اتفاقی نکنه: گفت ... 

 روی و شد سست مسیح دوید زد خودش سر توی که پرمیس طرف به و نداد ادامه را حرفش

 بود رانده زبان بر راحت چه فرهاد را بود جنگیده آن با ها ساعت که فکری نشست زمین

: گفت سختی به نبود شکستنش وقت حاال ولی زد می تلنگر بغضش به پرمیس گریه صدای

عمو بریزم سرم تو خاکی چه  

گرفتید عزا تا دو شما نشده ریطو که هنوز چیه ها کار این: زد تشر او به فرهاد  

شد می طوری باید مگر شد می طوری واقعا اگر گرفت گاز را لبش مسیح  

بدیم خبر پلیس به بریم: نالید پرمیس  

بگذره شدنش گم از ساعت 58 باید -فرهاد  

دخترم فرهاد بکن کاری یه -پرمیس  

 را او شناسانه قدر دفرها آورد قند آب لیوانی پرمیس برای و برخاست جا از سختی به مسیح

دهد پرمیس خورد به را محتویاتش کرد سعی و گرفت را لیوان و نگریست  

 اسم چون و زد چنگ میز روی از را گوشی مسیح پراند جا از را همه گوشی زنگ صدای

بابا سالم: داد جواب امیدانه نا دید را پدرش  
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اومد سلیا بابا جان مسیح سالم -  

نه: گفت و کشید را موهایش مسیح  

بره جایی بود قرار دنبالش بگردیم بریم نمیشه که اینطوری -  

بیام من تا بمونه خونه بود قرار اتفاقا نه -مسیح  

نیار فشار خودت به جان بابا نشده طوری هم حاال باشه -  

 «نیار فشار خودت به چیو چی... نشده چیزی چیو چی... شده گم سلیا»  اندیشید خود با مسیح

بابا چشم: گفت فرهنگ جواب در اینحال با  

کجاست عموت اونجا میاییم االن ما -  

جان همین هم اونها -مسیح  

فعال   افتیم می راه االن ما خوب خیلی -  

 زمین روی را گوشی حرص از بود خاموش هم باز و گرفت را سلیا شماره هزارم بار برای

نیار فشار خودت به اینقدر: گفت فرهاد کشید محکم را موهایش و کوبید  

کجاست یعنی عمو کنم چکار -  

گردیم می دنبالش میریم نیومد یازده تا اگه -فرهاد  

 بیمارستان تو...  کجا؟...  بگردیم دنبالش»  نگفت چیزی و کرد رها مبل روی را خود مسیح

 فقط... کردم غلط من خدا... نشه کم سرش از مو یه خدااا...  کن کمک خودت جونم خدا... ها

 دیگه یکی عاشق... نخواد منو... باشه بداخالق... خوام نمی هیچی دیگه من. ..باشه سالم

باشه سالم فقط...  چی هر... باشه ...» 

... داد قول بهم اون!... نه»  راند خود از را بگیرد جای ذهنش در رفت می که فکری

 « ...دیشب

بنیامین پیش رفته نکنه: زد فریاد بلند صدای با را فکرش بالفاصله اما پرمیس  

 سرش بر بزرگیش همه با دنیا کرد حس و پرید وضوح به مسیح رنگ زد خشکشان مرد دو

کرد اشاره مسیح به و!!!!!!!! پرمیس: گفت آلود غضب فرهاد شد خراب  
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 را اعصابش هایش دندان مداوم برخورد لرزد می هم و دارد تب هم که کرد حس مسیح

 چیزی همچین: غرید سوزاند می بود کرده هاحاط را قلبش مذاب مثل چیزی کرد می تحریک

 نیست

 بی زد بیرون خانه از و پوشید لباس بریزد بیرون را بود دلش در آنچه هر انکه از قبل و

 و بود کرده خدا خدا آنقدر. بگردد را ها بیمارستان ترسید می و راند می شهر در هدف

نیاوردم هم رو گوشیم تیلعن: گفت خود با بود شده خشک گلویش که بود فرستاده صلوات ! 

 لبش پوست نداشت رفتن پای ایستاد اشان خانه نزدیک بیمارستان جلوی کی نفهمید هم خودش

 ها خطر همه از قسم بزرگیت همه به رو تو یا خدا»  شکست را هایش ناخن مفصل و کند را

 سنگین ییها قدم با اینحال با کرد نمی اش یاری قلبش و داشت سرگیجه شد پیاده«  کن حفظش

 سنگی و سرد لبه به مسیح بود گوشی با مکالمه حال در جوانی دختر رساند پذیرش به را خود

 به رو خوشرویی با و رساند پایان به را اش مکالمه پرستار نخورد زمین تا کرد تکیه پذیرش

بکنم بهتون کمکی تونم می: پرسید مسیح  

- ... 

خوبه حالتون آقا -پرستار  

 هویتش که نیاوردن مریضی براتون: گفت و دوخت پرستار به را اش زده یخ نگاه مسیح

ساله 32 زن یه نباشه معلوم  

نه: گفت و کرد چک را کامپیوترش سرعت به پرستار ! 

کرد فوت را اش شده حبس نفس کلمه این شنیدن با  

 

 

- داداش بریزم سرم تو خاکی چه... زمین توی رفته شده آب انگار!... نیست  

 به من کنیم می پیداش باشه خدا به توکلت: گفت و فشرد را برادرش شانه نهدلسوزا فرهنگ

پیگیرن همه سپردم مودت سرهنگ  
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 و پایید را پرمیس و مسیح زیرچشمی... حتی...  گشتیم رو ها بیمارستان همه: نالید فرهاد

 ونهت می کجا یعنی...  هم رو ها قانونی پزشک... حتی: داد ادامه و آورد پایین را صدایش

 باشه

 او به داشت سعی که مادرش مقابل در لرزان و پریده رنگ که بود مسیح به نگاهش فرهنگ

 از هم مسیح باشد افتاده اتفاقی سلیا برای اگر دانست می کند مقاومت بخوراند مشک بید عرق

 نمی خونه هم پسر این واسه دلم: گفت و گرفت را برادرش نگاه پی فرهاد. رفت خواهد بین

 آب یه کردن ازدواج که روزی اون از بچه تا دو این لنگه پای مال سنگه چی هر چرا دونم

 حداقل پری شده تر داغون همه از مسیح روزه دو این توی نرفته پایین گلوشون از خوش

 دم و گشته سلیا دنبال ما پای به پا بچه این ولی یکنه م خالی خودشو و کنه می زاری گریه

 نزده

 رضات به ام راضی خدایا: کرد زمزمه زیرلب و داد تکان تاسف روی از سری فرهنگ

 پا و دست خبری بی و نگرانی این توی ام بچه نذار کن خیر به ختم رو ها بچه این عاقبت

 بزنه

 نگاهی گوشی صفحه به مسیح داد تکان را خبر منتظر جمع آن همه گوشی زنگ صدای

 درنگ بی مسیح نشست زمین روی و دش سست پرمیس: سلیاست زد فریاد ناگهان و انداخت

خانومی کجایی شم فدات دلم عزیز!!! سلیا؟: کرد اوکی  

 ....مسیح-

بزن حرف شده طوریت کجایی دلم جان جان -مسیح  

- گردم نمی بر دیگه ولی...  متاسفم..  من...  مسیح  

میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داری چی -مسیح !!!!!!!!!!!! 

- باش طالق فکر به  

سلیا -مسیح !!!!!!!!!!!! 

-  نداشتم رو زندگی این تحمل دیگه من...  نباشن من نگران بگو هم بابا و مامان به...  همین

کنم قطع باید...  مسیح ببخش...   
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 کجایی بگو فقط تو گیریم می طالق میریم باشه باشه... خدا رو تو...  نکن قطع نه نه -مسیح

سلیا کنه می سکته داره مامانت دنبالت بیام  

بابایی سلیا الو: گفت و قاپید مسیح دست از را وشیگ فرهاد  

 !!!!بابا؟؟؟ -

بابا؟ کجایی -  

 ....بنیا -

 چنگ را قلبش مسیح« !بنیامین» نگریست جمع به گشاد چشمانی با فرهاد شد قطع گوشی و

 آسمان به رو را دستانش کرد مغلوبش حاال بود جنگیده آن با روز دو این در که بغضی زد

سالمه سالمه شکرت خدایا: گفت هقش هق انمی در و گرفت  

چرا نمیاد چرا کجاست گفت چی: گفت آویخت فرهاد بازوی به را خود پرمیس  

بگیریم طالق...  باید...  گفت... امنه جام گفت: گفت و کرد نگاهش غمگین مسیح  

ــــــی؟؟؟؟ چــــــــــــــــــــــــ: گفتند یکباره به همه !!!!! 

دارم کارت بیا پاشو: گفت و کشید را حمسی بازوی فرهاد  

بنیامینه پیش سلیا: گفت و بست را اتاق در کشید خواب اتاق به خود دنبال به را او و  

 می حتما... بگیریم طالق باید گفت می...  فهمیدم خودم: گفت و انداخت پایین را سرش مسیح

داشتن دوست رو دیگه هم....  اولم همون از خوب... خواد  

 تموم بنیامین قضیه این مگه... هست تو کله تو عقل اصال...  مسیح میگی داری چی -فرهاد

بود نشده  

شود نواخته را سلیا و خودش رسوایی کوس خواست نمی دلش کرد سکوت مسیح  

 سلیا تونه می کنی می فکر متنفره من از چقدر بنیامین دونی می خوب هم خودت تو -فرهاد

پسر بگم چی تو هب من آخه باشه داشته دوست رو  

بیاره سلیا سر بالیی خواهد می یعنی: پرسید نگران مسیح  

کنم پیداش باید کنم پیداش باید برمیاد چیز همه دیوونه او از: گفت و کشید را موهایش فرهاد  
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عمو؟؟ -مسیح !!!! 

 رو چیز همه شد می دیر اینکه از قبل باید: گفت و گذاشت مسیح شانه روی را دستش فرهاد

شده خیال بی اون فکردم احمق من یگفت می  

کنم داری آبرو خواستم فقط -مسیح  

 کاری دیوونه اون اینکه از قبل تا بکنیم رو تالشمون همه باید حاال دونم می دونم می -فرهاد

کنیم پیدا رو سلیا بده دستمون  

 چی احمق دختره این دونم نمی: غرید فرهاد بود نکرده دیگر را اینجایش فکر رفت وا مسیح

افتاد چاه توی اینطوری که بود دیده اون توی  

سرهنگ پیش بریم باید عمو -مسیح  

بریم باش زود: گفت و داد تکان سری فرهاد  

 

 هر بود دردناک و کوفته تنش کرد جدا سرد و سفت زمین روی از زحمت به را اش خسته تن

 خوران تلو تلو و برخاست جای از سختی به کند بازش نتوانست آورد فشار چپش چشم به چه

 کرد نمی هم را فکرش خورد می کتک که دیشب شد موحش قیافه دیدن از رفت دستشویی به

 بود کرده ورم و کبود چپش چشم باشد کرده داغون را صورتش رحمانه بی اینطور بنیامین که

 دهن او به صورتش روی سیلی جای بود دردناک و کرده ورم باالییش لب گوشه بد پارگی

 نگاهش بود عریانش بازوی روی سیگار سوختگی جای آورتر تهوع همه از و کرد می کجی

 روز دو بود پوشیده و بپوشد بنیامین برای خواست می که همانی ماند خیره مشکی تاپ روی

 باز را آب شیر بود بریده را امانش تهوع حالت و معده سوزش و بود نزده غذا به لب که بود

 نمی او به ایستادن مجال دیگر اش کوفته بدن زد دردناکش صورت به سرد آب مشتی و کرد

 به بود خواسته که دیشب نشست و خورد سر در کنار همان و آمد بیرون دستشویی از داد

 بود گرفته کتک باد به را او بعد و بود کرده قطع را گوشی بنیامین بگوید را چیز همه پدرش

 در چیز هیچ آورد باال و دوید دستشویی به هدوبار تهوع حالت حس با کشید می تیر پهلوهایش

. هستند گلویش در حاال و شده کنده جا از اش روده دل تمام کرد حس او و نبود اش معده

 با که شد رو در رو بنیامین با آمد بیرون که همین آمد بیرون و زد آب صورتش به دوباره

 بنیامین چسباند دستشویی دربسته به را خود ترس از سلیا کرد می نگاه را او خندی زهر
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 بی سلیا و آمد جلو دیگری قدم بنیامین خدا رو تو بنیامین: گفت سلیا و شد نزدیک او به قدمی

 کم و شد دار صدا ای خنده به تبدیل بنیامین خند زهر کرد سپر صورتش جلوی را دستش هوا

 این... شناسمش می من... کیه این»  لرزید می ترس از و بود کرده بغض سلیا قهقهه به کم

 زن این... منم این... بود من عاشق که مردیه اون این... شدم عاشقش من که مردیه اون

 این آرررررررررررررره... منم لزره می خودش به داره معشوقش ترس از که دردمند

 زندگیش مرد دو هر به که کسی....  خائن یه... ترسیده زن یه نه... دردمند زن یه نه... تویی

 ولی... سختی این به...  اینجوری...  چرا ولی... میده تاوان داره حاال و کرد نتخیا

 و کرد تمام را اش خنده بنیامین چرا؟ بنیامین چرا: بلندپرسید صدای با را سوالش «چرا؟؟؟؟؟؟

 زمین بر زانوانش توی لرزش حس با. شد پشیمان سوالش از سلیا و شد خیره او به غضب با

 سرش و ترسید سلیا کرد دراز او صورت طرف به را دستش و نشست ارشکن بنیامین نشست

 نمی در بازی زرنگ اگه دیشب ندارن کاریت نترس: گفت لبخند با بنیامین کشید عقب را

کردی نمی پیدا رو مضحک قیافه این االن آوردی  

 اینبار سلیا کرد نچی نچ و فرستاد گوشش پشت به صورتش روی از را سلیا لخت موی طره

 کار در ای عالقه و عشق شدم مطمئن حاال داشتم شک قبال اگه! فهمم نمی چرا؟: گفت آرامتر

 ولی بود عاشقم شرایطی هر در اون دیدم خودمو به مسیح عشق من دیدم رو عشق من نیست

 تو

 در والبته نیستن رگ بی اون مثل که همه: گفت تمسخر با بنیامین گرفت بر او از را رویش

ندارم و نداشتم تو به ای عالقه هیچ وقت هیچ من درسته کامال بگم یدبا حدست مورد  

بود چی واسه مسخره بازی این پس: زد فریاد خشم با سلیا  

 واسه رو صدات: کرد ضعف احساس آن درد از سلیا و فشرد دست در را سلیا چانه بنیامین

 جا از بنیامین شیدک دست آن به سلیا و کرد ول را سلیا چانه ننر کوچولوی نبر باال من

 اگه خوب:  کرد روشن سیگاری و انداخت هم رو را پاهایش نشست مبل روی و برخاست

 اون بگم بهت چیزی یه خوام می اول اما گم می بهت بدونی رو چیز همه خواهد می دلت

 چه دیدم که وقتی ولی سوخت می واست دلم جورایی یه حتی اومد نمی بدم ازت زیاد اوایل

 تو خوب ولی و شدم متنفر ازت پیشم میایی شوهرت پیش از راحت چه کنی می خیانت راحت

بزنم زمین رو قاتلت جانی پدر اون من اینکه واسه بازیچه یه بودی بازیچه یه حال هر در  

احمق نیست قاتل من پدر: گفت ضعیفی صدای با کرد وزنی بی احساس سلیا  
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هست دقیقا: تگف پوزخند با و کرد فوت رو سیگارش دود بنیامین  

کنم نمی باور کنم نمی باور: گفت خسته سلیا  

گفته بهت ات خاله دختر مورد در چیزی کسی حاال تا: کشید فریاد بنیامین  

 تو نگفتن که البته نگفتن: داد را خودش جواب خود بنیامین و کرد نگاهش حیران و گیج سلیا

 ضربه قاتله یه پدرت بدونی اینکه از لطیفت روح که بود ممکن چون نداری خبر هیچی از

 بخوره

 چیزی خوام نمی خوام نمی: گفت گریه میان در و گذاشت هایش گوش روی را دستانش سلیا

احمقی گوی دروغ یه تو بشنوم  

 دست مچ آن هر کرد فکر سلیا و گرفت دست در خشونت با را دستهایش آمد سمتش به بنیامین

 خوام می... بکشی درد بذار...  بدونی باید...  نویبش باید! نه: زد داد بنیامین شکند می هایش

 و میرم وقتی داره حالی چه دونی نمی... بدم زجر رو همتون خوام می...  بکشید درد همتون

 وقتی داشت لذتی چه دونی نمی کنم می نگاه کردنت پیدا برای اونها احمقانه تالش به دورادور

 دونی نمی گرده می تو دنبال ها بیمارستان توی در به در که دیدم می رو مسیح و رفتم می

 بردن می رو ات هرزه مادر اون داشتن وقتی دونی نمی میده حالی چه پدرت خمیده قد دیدن

همین خوشگلی احمق یه تو دونی نمی هیچی تو داشتم خوبی حس چه بیمارستان  

 آنها از حد نای تا باید چرا چرا نداشت را بنیامین های حرف هضم توانایی نشست عقب سلیا

 و رنج دیدن از چرا بود که خاله دختر این کرد می خطاب قاتل را پدرش چرا بود می متنفر

 و بودند کرده احاطه را مغزش که دیگر چرای هزاران و شد می شاد و خوش سر انها عذاب

 در بنیامین از خوردن بازی فهمیدن ضربه از هنوز نداشت کدامشان هیچ برای جوابی او

 آن از تر خسته سلیا و کرد می وارد یکی یکی را بعدی ضربات رحمانه بی او که بود نیامده

کن بس کن بس: گفت لب زیر باشد داشته را تحملشان تاب که بود  

 این تمام توی که رو هایی چیز خوام می بشنوی رو آخرش تا باید بشنوی باید نه -بنیامین

 2 یا 3 کنم می فکر بودی کوچیک خیلی موقع اون تو بگم بهت رو اند کرده پنهون ازت سالها

بهامین دشتم قلو دو خواهر یه من ولی نمیاد یادت و بود سالت  

داشتی قلو دو خواهر یه:  کرد نگاهش متحیر سلیا  
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 بزرگتر ازش دقیقه 01 من آره: داد ادامه بود شده فشرده هم در درد از بنیامین چهره حاال

 می حرص موضوع همین سر چقدر برم قربونش شدم می محسوب بزرگش داداش و بودم

 نمی گفت می و کوبید می زمین روی شو پا است دقیقه ده همش گفت می مامان وقتی خورد

 و بهامین و من بود روزهایی چه خندیدیم می غش غش همه ما و بیارید در رو من اول شد

 پات به خاری مبادا که بود زرو زر بچه تو دنبال احمق یه عین همیشه که پوک کله مسیح اون

 به خاصی حس یه بچگیش تمام با که کنم حس تونستم می ها موقع همون بهامین بیچاره بره

 نشسته در کنار تو کردیم می بازی کوچه تو داشتیم و بودیم دوم کالس... اون ولی داره مسیح

 بازی تبالفو هامون با هم بهامین بودیم مشغول کوچه تو هم ما کردی می تماشا رو ما و بودی

 کنه بازی فوتبال باهامون که ذاشتم می همیشه من و بود خوب بازیش خیلی دلم عزیز کرد می

 در کنار که تو و بودیم مسیح و بهامین و من فقط و بازی واسه بودن نیومده ها بچه روز اون

 هم بهامین توپ دنبال دویدی تو خیابون توی افتاد و کرد شوت رو توپ بهامین بودی نشسته

 بچه پرستار و کردم می اش مسخره داشتم دوباره من و تو دنبال دوید هم مسیح طور همین

 تو پیچید زیاد سرعت با ماشین یک یکهو شد چطور نفهمیدم چی نفهمیدم کردم می صداش

 می داد که شنیدم لحظه یک خودمو صدای زدی جیغ تو و زد چنگ رو تو لباس مسیح خیابون

 نجات رو تو احمق مسیح اون ماشین با بهامین سر برخورد صدای و... بها باش مواظب زد

 به بود دلم عزیز اون بود خواهرم اون ماشین زیر بود رفته من عزیز بهامین و بود داده

 داد اونقدر بودن بسته چشماش و بود خون پر خرماییش موهای کردم بغلش و دویدم سمتش

 پایین هنوز لعنتی راننده اون بود مرده ادند جواب ولی شد پاره گلوم که کردم صداش و زدم

 نمی تکون جاش از کس هیچ ولی بود شده پلوغ شلوغ پیش لحظه یه خلوت کوچه بود نیومده

 دویدم و زمین رو گذاشتم رو بهامین سر کردن می نگاه رو ما و بودن شده میخ همه خورد

 بهامین مامان زدم داد دندکر می نگاه گیج و بیرون بودن اومده خاله با تازه که مامان سمت

 فهمید وقتی زنده یا مرده بهامین کرد می بررسی داشت و بود شده پیاده تازه حاال راننده مرد

 می بشکنم رو گردنش خواست می دلم من ولی خودش سر تو زد و نشست زمین روی مرده

 جوونی نکن نگاش االن سرعتت عشق احمق بابای تو بابای بود کی خرفت راننده اون دونی

 بابا آورد می در زیادش سرعت خاطر به رو مادرت داد همیشه و بود خر کله خیلی هاش

 بابات که اونی که دونست می کی ولی میده باد به رو یکی سر آخر فرهاد این گفت می همیشه

 گریه به کردن شروع و بودند اومده در بهت از تازه خاله و مامان منه خواهر میده کشتنش به

 رو دلم که چیزی تنها نشد خنک دلم من بازم ولی بابات گوش بیخ کشید یکی امانم زاری و

 توی محکم رو تو که بود مسیح اون به نگاهم مرده هم بابات ببینم که بود این کرد می خنک

 رفتی ماشین زیر که نبودی تو که کرد می شکر رو خدا لحظه اون مطمئنم و فشرد می بغلش
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 شده له بابات ماشین های چرخ زیر که بود تو سر که خواست می مدل چقدر میدونه خدا من و

 رو موهات تو به کردم حمله لحظه همون داشت گناهی چه اون مگه من خواهر سر نه بود

 شدند خفه و بودند کرده حیرت من حرکت از همه بمیری باید هم تو که زدم داد و زدم چنگ

 مسیح بدم عذاب رو تو تونم می اینکه زا بردم می لذت من و اومد می تو جیغ صدای فقط

 بهش دستت گفت و کرد صورتم حواله محکم مشت یه و آورد در دستم از رو تو موهای

 کردم عهد خودم با لحظه همون کنه آرومت که رفت و زد بغل رو تو بعدم کشمت می بخوره

 دادگاهی بعدم و کرد بازداشت پلیس رو بابات بگیرم تکتون تک از رو بهامین مرگ انتقام که

 به زد زل خوک یه عین خونه اومد بابا وقتی کنم شرکت جلسه اون توی نداشتم اجازه من شد

 یه که گفتن کنه نابود رو خواهرش زندگی نخواسته مامان که گفت داده رضایت که گفت و من

 گرفته خودش و داده خودش خدا بوده خدا خواست که گفتن کرد شده نمی کاریش و بوده اتفاق

 با گفتم بشه پایمال خواهرم خون نذارید گفتم و زدم زجه چقدر کردم التماس چقدر آآآآآآخ آآآآآخ

 قرص درگیر شدم افسرده فهمی نمی ای بچه گفتن اونها ولی کنید می نابود هم منو اینکارتون

 تو افتاد و گرفت افسردگی مسیح وقتی همین واسه کشید تیمارستان به کارم و دارو و

 من که هایی زجر تک تک درد که خواست می دلم نبودم بند پام رو خوشحالی از انتیمارست

 ترین عزیز که تو گرفتن با خواستم می کنید حس رو بودین خوش خودتون واسه شما و کشیدم

 خودم تو روزها همون توی رو انتقام حس بچشن رو عزیز دادن دست از درد بودی چیزشون

 مامان نذاشتم خونه برگشتم وقتی بیرون بیام جهنم اون از که دش عاملی همین و کردم ور شعله

 جیگر سر دندون بیرون بزنم خونه از تونستم نمی و بود سالم نه تازه که حیف کنن بغلم بابا و

 خفه بار یه کشتم می رو بابات بار صد روزی ذهنم تو کشیدم نقشه صبح تا ها شب و گذاشتم

 و بودم خوددار ولی بترکه تا مغزش توی زدم می کشچ با اونقدر بار یه و کردم می اش

 تو که اونچه از کسی خواستم نمی بیام نظر به منزوی و گیر گوشه که کردم می رفتار جوری

 بیرون زدم خونه از سالگی 07 توی من و گذشت زمان باالخره بشه دار خبر گذره می ذهنم

 ذره ذره و دادن رضایت که کسایی گیرمب مادرم و پدر از تونستم می که بود انتقامی تنها این

 کار دنبال افتادم دیدن می منو نابودی عینه به و نشستن می باید حاال ندیدن منو شدن آب

 تا بشن خفه وجدان عذاب از تا برسه گوششون به خبرش که کردم می کاری قصد از و خالف

 انتقام حس کردم شروع قاپی کیف از کنن حس رو دلتنگی درد رو نداشتن درد هم اونها

 دزد پا یه خودم واسه بود شده سالم 31 تازه شد ومی کار این تو پیشرفتم باعث که بود عاملی

 کردم باز جایی خودم واسه گروه تو زود خیلی فرزیم و تیز بخاطر مواد کار تو افتادم که بودم

 زیر ماشین با رو بابات کردم سعی بار 3 مدت این تو البته آوردم بدست پله و پول حسابی و

 که اینه انتقام حس همه فهمیدم شدم بزرگتر وقتی چون نشد که شد خوب چه که نشد که بگیرم
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 کنه مرگ آرزوی که کنی کاری و کنی کش زجر ذره ذره و تدریجی صورت به رو طرف

 کردم می صبر هم باز باید پس بود تو به شدن نزدیک هم موضوع این به رسیدن راه تنها

 که کنم قانع رو تو موجهم وضع سر با بتونم و بشم پولدار تا کردم کار حسابی مدت این توی

 رو اشون خونه آبروشون حفظ بخاطر بابا و مامان که بود این آوردم که شانسی باشی من با

 خبر بی کنم می کارایی چه اینکه از همه هم بودم تر راحت اینطوری شیراز رفتن و فروختن

 ام نقشه که بودی شده دانشگاه وارد تازه بتراشم دلیل تو واسه که دنبو نیازی هم و موندن می

 دوست رو تو هم مسیح که دونستم می دونی می بهتر خودت که هم اش بقیه کردم اجرا رو

 که گفتی اومدی که اونروز تا کردم صبر همین واسه خواستگاریت میاد زود یا دیر و داره

 روز همون تو که بود این کردم نمی بینی یشپ که رو چیزی کرده خواستگاری ازت مسیح

 از رو مسیح موعد از زودتر شدم مجبور همین واسه داری دوست منو که بگی بابات به اول

 کردم متقاعد رو تو بعدم دربیاد صدا به واسش خطر زنگ تا کنم خبر با خودم تو موضوع

 و شک با رو مسیح تونستم یم اینکه یکی بردم می نفع تا دو مسئله این از کنی ازدواج باهاش

 من که کنه فکر تا کنم منحرف خودم مسئله از رو پدرت اینکه هم و بدم عذاب تو به بدگمانی

 کرد سکته مسیح که موقعی دونی می شدم هم موفق البته که کارم پی رفتم تو با ازدواج با

 گردنبد بعدم دمدا نشون بهش خودمون بازی عشق از فیلم یه من اینکه خاطر به بود چی واسه

 و فیلم کلی من ازدواجشه از بعد مال که بدونه تا دوربین جلوی گذاشتم رو خودش اهدایی

کنم استفاده ازشون شدی مسیح عاشق تو و زد وقت یه اگه که بودم گرفته دارم تو از عکس  

 

 شدی مسیح عاشق تو و زد وقت یه اگه که بودم گرفته دارم، تو از عکس و فیلم کلی من

کنم استفاده ونازش  

 افتاد مسیح که وقتی. کردم می فکر که بود اون از تر راحت خیلی تو دادن بازی خوب ولی

 تمام بود خوبی روزهای چه گرفتم جشن بهامین و خودم واسه و زهرا بهشت رفتم تیمارستان

 و سوخت مسیح واسه دلت و شدی خر تو که آخری این از غیر بود اومده در درست محاسباتم

 حاال خوب ولی داشتم دوست خیلی رو بازی این دادن ادامه چند هر کردی رو غلط ناو

 این خوب خیلی سلیا و کرد تعریف عجیبی خونسردی با را ها این همه«  کنم تمامش مجبورم

 باشد آرام و خونسرد اینگونه بنیامین وقت هر دانست می شناخت می را طوفان از قبل آرامش

 دانست می بود برده پی پلیدیشان به تازه او که هایی نقشه. است ای نقشه کشیدن حال در

 کاش کنه تمومش خواد می جوری چه یعنی... کنم چکار...  خدایا»  است فایده بی زدن حرف

 مسیح آخ... بخوره صدمه این از بیشتر خواهم نمی... نیست که خوبه...  نه... بود اینجا مسیح
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 بالیی هر... کردم نمی رو حماقت این نه اگر... نداشتم رو تو لیاقت من که فهمم می تازه... 

 و زد آتش دیگری سیگار بنیامین «توئه عشق گرفتن نادیده تاوان همه اینها... حقمه میاد سرم

: گفت موهایش نوازش حال در و زد بغل را او آنی حرکت یک در بود خیره سلیا به لبخند با

کنم تمومش جوری چه خواهم می دونی می  

تو کشتن با: گفت و زد زل چشمانش در صاف و کرد جدا خود از را سلیا ! 

 عزیز ترسیدی: شد تر پررنگ بنیامین لبخند آورد کم نفس و شد گشاد ترس از سلیا چشمان

 حالی چه فرهاد کن فکر... نکشی درد زیاد کنم می سعی! نترس من کوچولوی آخییی! دلم؟

کنه پیدا اشون خونه در دم درست رو دخترش جنازه وقتی میشه  

داشتم من که حالی همون درست: رفت هم در درد از ای لحظه اش چهره  

 که چیه نظرت البته: گفت و بوسید را سلیا گوش و زد را ترسناک پوزخند همان دوباره و

کردین کارا چه مسیح با پیش شب چند که بدی نشون بهم قبلش . 

 به راجع عجیبی حرفهایی ثانیه چند مینه در درست بود کرده قفل ذهنش نشست عقب سلیا

 توانست نمی اش خسته ذهن و بود شنیده را شرمانه بی پیشنهادی و خودش مرگ و پدرش

 مثل بنیامین پوزخند سوخت می گلویش و بود شده خشک دهانش کند حالجی را اینها همه

 لذت دید یم او در که ترسی و درماندگی اینهمه از که دانست می خوب بود چشمش در خاری

برد می . 

 ثابتش مدت این خودت که چیزیه این نیستم مسیح از بهتر من مگه چیه هووووم؟ -بنیامین

 کردی

بنیامین شو خفه -  

بزنی حرف درست من با بهتره:  زد داد و زد او به محکمی سیلی حرص با بنیامین  

 سر لبش روی یقبل زخم که فهمید و کشید دست لبش به لبش روی گرمی چیز احساس با سلیا

 می چطور بوده حادثه یه فقط اون احمقی یه تو: گفت اینحال با آید می خون و است کرده باز

بودیم بچه تا دو موقع اون ما بگیری انتقام مسیح و من از تونی  

بکنه باهاش کاری همچین تونست چطور تو پدر بود سالش 8 تازه بود بچه منم خواهر -  

نکرد رواینکا قصد از که پدر -سلیا  



 

www.negahdl.com 216 
 

32تیام منجالب عشق  

 زنده من بهامین االن خیابون توی نپیچه سرعت اون با که نبود احمق اونقدر اگه کرد چرا -

 بود

 کار بردارد سرشان از دست بنیامین اینکه به بستن امید کند چه دانست نمی افتاد گریه به سلیا

 ممکن های راه ذهنش در سرعت به کند خالص را خود تا کرد می دیگری فکر باید بود عبثی

 افتاده دور خانه بود آمده اینجا به او با هم قبال هستند کجا که دانست می کرد می بررسی را

 می هم فرار آنجا از اگر حالت بهترین در پس آمد می اطراف آن به کسی کمتر که بود ای

 در بلکه زد نمی حرف کشتنش از آرامش با دیگر وقت آن و آورد می گیرش بنیامین باز کرد

 خانواده و مسیح مرگش از بعد اینکه از. لرزید خودش به مردن فکر از کشت می را او دم

 شسته دست او از همه که کسی به حد این تا چرا که فرستاد لعنت خودش به شوند می چه اش

 به نگاهش. بودند کرده طرد را او هم اش خانواده حتی که کسی است کرده اعتماد بودند

 را موبایلش و کند پیدا را کیفش توانست می فقط اگر پلکید می انهآشپزخ درون که بود بنیامین

 آنجا در روز چند این در که رفت اتاقی به سالنه سالنه و برخاست جا از شد می عالی بردارد

 یک تخت یک کرد بررسی را اتاق زوایای تمام روز چند این در بار اولین برای بود خوابیده

 داده قرار اریب حالت به اتاق گوشه در که توالت میز یک و بود پنجره زیر درست که نفره

 خوب» داد می تشکیل را اتاق لوازم کل بود شده نصب در به که لباسی چوب یک و بود شده

 «کنم دفاع خودم از باهاش بتونم که کنم پیدا چیزی یه باید خوره نمی کاری بدرد که اینا

 دست چند جز به اما پرداخت جستجو به و کرد باز را آن در افتاد دیواری کمد به نگاهش

 امید نا دیگر که لحظات آخرین در نکرد پیدا چیزی دادند می نا بوی که کهنه خواب رخت

 می چکار چتر یه با یعنی»  شد ثابت آن روی نگاهش افتاد سیاه چتر یک به چشمش بود شده

 بتونم سرش تیز نوک میله این با شاید هیچی بعض کاچی» و داشت برش حال بهر «بکنم تونم

 هم را توالت میز کوچک کشوی- نکرد پیدا چیزی ولی گشت هم را تخت زیر «بکنم کاری

 با که معلومه آشغال کثافت»  گذاشت شلوارش جیب در و کرد پیدا ناخن سوهان یک و گشت

 «پست کثافت کنه می غلطی چه اینجا آرایش لوازم اینهمه نه اگه اینجا میاورده دختر خودش

 خونه جای همه تونستم می اینطوری بیرون رفت می بنیامین باز کاش»  نشست تخت یرو

 و چتر یه با دونم می بعید بردارم چیزی چاقویی آشپزخونه توی از تونستم می حتی بگردم رو

 ناهار خوایم می بیا: پراند جا از را او بنیامین صدای«  ببرم پیش از کاری ناخن سوهان یه

 بخوریم

 اینقدر وقتی»  است آمده در دم تا که بود نشده متوجه چطور دوخت او چهره به را نگاهش

کنی دفاع اون برابر در خودت از خواهی می چطور فهمی نمی و میاد در دم تا که خنگی » 
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بخور ناهار بیا پاشو کنی می نگاه منو وبر بر و نشستی چرا چیه -  

خورم نمی -سلیا  

ردینخو هیچی روزه چند االن نشو خر -  

بکشی منو خواهی نمی مگه کنه می فرقی چه تو برای -سلیا  

بجنگی من با خواهی نمی هم تو مگه -  

 بلندش بتونی که باشی داشته جون بهتره پس چتر اون با: گفت و کرد تخت زیر به ای اشاره و

بزنی ضربه کنی  

 ناخن سوهان ونا البته: گفت و کرد باالیی بلند خنده بنیامین نگریست را او حیرت با سلیا

تره مناسب تو واسه  

 آمد نمی بر دستش از کاری اینحال با سوزد می تحقیر و خشم از وجودش تمام کرد حس سلیا

 سرخ های سوسیس به نگاهی میلی بی با رفت آشپزخانه به و برخاست جا از بنیامین تشر با

 قوای که بود بهتر دکن پیدا نجات داشت قصد واقعا اگر بود بنیامین با حق ولی انداخت شده

 شروع ولع با و شد تحریک اشتهایش گذاشت دهان به که ای لقمه اولین با. باشد داشته را الزم

 آره: گفت تمسخر با بود دوخته او به را نگاهش پریده باال های ابرو با بنیامین کرد خوردن به

خوری می که باشه غذایی آخرین این ممکنه بخور حسابی  

 انگار میداد خراش را اعصابش بنیایمن قهقه صدای افتاد سرفه به و دپری گلویش به غذا

 را آب بزرگ پارچ سختی به کند تمام را کارش گلویش در گرفته لقمه همین تا بود منتظر

 با شد نمی قطع ای لحظه بنیامین خنده بکشد نفس توانست و خورد آب هم همان با و برداشت

خندی می چی به بگی میشه: گفت غیض  

: بود لبش روی ای موزیانه شکل به آن مایه ته هم هنوز هرچند کرد جمع را اش خنده نیامینب

کنم ات خفه که چیه نظرت زد سرم به خوب فکر یه  

 هم این چند هر کند خالی مغزش توی تیری حداقل داشت توقع پرید سلیا روی از رنگ

 و کم کم اینکه یعنی یخفگ ولی بکشد کمتری زجر که آمد می نظرش به ولی بود وحشتناک

 همان از بنیامین که حالی در رفت اتاقش به و برخاست جا از درنگ بی بمیرد ذره ذره
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 بارون کنم می ات خفه دارم که موقعی شاید بردار رو چترت برو آره: زد می داد آشپزخانه

داد می خراش را سلیا اعصاب که بود اش قهقه باز و بیاد . 

 

 

 را اش سعی تمام و انداخت تخت روی را خود کوبید دیوار به و دکر باز را در عصبانت با

 صدایی کشید دراز پهلو به بود تحملش حد ورای عذاب و تحقیر اینهمه نکند گریه تا کرد

 این از بیشتر کردی فکر...  همینه حقت... درک به»  کرد می متهم را او مدام مغزش درون

 عشق یه سودای اون و میره می براش وهرشش و داره شوهر که زنی توئه مثل زنی الیق

 بنیامین تو چی... چی؟» خوابید در به پشت و زد غلطی« ...پوشالی عشق یه...  داره رو دیگه

 اما بخوابد کرد سعی و کشید پوفی «گذشتی چیزت همه و کس همه از خاطرش به که دیدی

 دونی می وقتی.. تونی می یعنی!!!!!!! بخوابی؟؟ خوای می»  شدند می مانعش مزاحم افکار

 اشتها با و نشسته قدمیت یه تو درست کشیده رو ات خانواده نابودی و قتلت نقشه که کسی که

 محکم را چشمانش و کشید باال گلویش زیر تا را تخت روی ملحفه« !خوره؟ می سوسیس

 کرد حس کم کم. بگیرد آرام کمی تا خواند را قران از ای سوره لب زیر و داد فشار هم روی

 آلودگی خواب باعث خانه محض سکوت دارد خواب به نیاز اش خسته تن و شده آرامتر

 کرد حس موهایش روی را دستی نوازش که بود بیداری و خواب بین تقریبا شد می بیشترش

بودم موهات عاشق همیشه: بنیامین وار زمزمه صدای و  

 که نداری عرضه اینقدر وقتی» :کرد می مالمت را خودش دل در نگشود را چشمانش سلیا

کنی دفاع خودت از مقابلش در خواهی می چطوری شده نزدیک بهت کی بفهمی حتی » 

اونه موهای مثل درست موهات – بنیامین  

 خط اعصابش روی قیچی قرچ صدای و سوخت گردنش و کشید عقب را سرش درد حس با

 را اش معده محتویات مهجو ای لحظه کرد نگاه بنیامین به و شد خیز نیم تخت روی انداخت

بود؟ کاری چه این: کشید فریاد کرد حس گلویش توی  

 همیشه یادته اونه مثل درست موهات: بویید و فشرد مشت در را اش شده چیده موهای بنیامین

 کردی می کوتاهشون سرشونه تا همیشه خر توئه ولی نکن کوتاه رو موهات گفتم می بهت

 من پس بلند یا باشن کوتاه که کنه می فرقی چه اکخ زیر بری قراره که حاال خوب ولی

برداشتم خودم برای رو یکمیشون  
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هستی روانی احمق یه تو -  

 خون حال در دوباره لبش روی زخم کرد احساس سلیا و کوبید دهنش توی حرص با بنیامین

 خاطر به رو خانواده یه داره که احمق روانی یه روانی تو: زد داد دوباره اینحال با ریزیست

کنه می نابود شدن تجزیه هاشم استخون حاال تا و مرده پیش سال 31 که بچه یه  

چسبید را سلیا گلوی و ریخت تخت روی را ها مو بنیامین  

کنم تموم موعد از زودتر رو بازی که نکن کاری -  

 تمام شدن خفه حس با کنند روی پیش افکارش آنکه از پیش اما شکست گردنش کرد فکر سلیا

 ولی براند عقب را او کرد سعی گرفت می انجام سختی به که شد کشیدنش نفس جمع حواسش

 به هایش تقال کرد می اش خفه داشت و بود پیچیده گردنش دور دار طناب مثل بنیامین دست

 زمین روی کرد رهایش که بود دوخته بنیامین چشم در چشم امیدانه نا دیگر رسید نمی جایی

 آمد نمی باال خوبی به هنوز نفسش کرد بلند سرفه چند کرد لمس ار ناکش درد گلوی و افتاد

 دیگر سرفه چند بود شاکر را خدا نیستند او قوی دستهای میان گلویش دیگر اینکه برای ولی

 کرد

کنی بلغور خواست دلت چی هر و نکنی باز رو دهنت که واست شد درسی این -بنیامین  

 لحظه درست. گردد باز عادی حالت به تا کند متنظی را تنفسش کرد سعی و کرد سکوت سلیا

 را خانه او که دریافت خوشحالی با و پرید جا از در صدای با است بهتر کرد حس که ای

 با و رفت آشپزخانه به برخاست جا از ولی بود رنجور و حال بی اینکه با. است کرده ترک

 به بعد کرد پنهان بالشش رزی را آن و رفت اتاق به کرد پیدا را بزرگی چاقوی جستجو کمی

 نا دیگر یافت چیزی کمتر گشت بیشتر چه هر کرد رو و زیر را جا همه گشت کیفش دنبال

 گلویش نوشید کمی و ریخت خود برای آبی لیوان و رفت آشپزخانه به خستگی با بود شده امید

 پشت به منتهی که ها پله راه روی نگاهش بخورد آب توانست می زحمت به و بود دردناک

 در رفت باال ها پله از سرعت به بود جا همان بود نگشته که جایی تنها ماند ثابت شدند می بام

 گشت و کرد جستجو به شروع شد مواجه کهنه و گرفته خاک وسایل از انبوهی با ها پله پاگرد

 به عجیبی صدای که نشست پله روی و کشید پوفی نکرد پیدا چیزی ولی گشت و گشت و

 جان هر به شد کار به دست سلیا بود لق زد ضربه پله سنگ روی پا با و ایستاد خورد گوشش

 خوشحالی از فریادی پله سنگ زیر درست کیفش دیدن با و کرد جابجا را سنگ بود کندنی

 برش سریع زد برقی چشمانش گوشی دیدن با و کرد خالی زمین روی را کیف سریع کشید
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 پشت سریع «کرده تموم شارژ یعنی شانس خشکی به» نشد روشن ولی کرد روشنش و داشت

 که بود ساده آنقدر چطور برآمد نهادش از آه باطری خالی جای دیدن با و کرد باز را گوشی

 اتاق آن به را خود رمق بی و خسته دارد نمی بر را گوشی باطری بنیامین کرد می فکر

 در ولی کند امتحان را در قفل و دبرو که بود ابلهانه بود شده امید نا امیدش همه رساند کذایی

 در خانه دانست می نشد موفق ولی کند باز در کرد سعی و گرفت کار این به تصمیم لحظه

 بود نمانده برایش توانی دیگر بود قفل هم بام پشت در رفت ها پله راه سمت به ندارد دیگری

 شود برش و دور مسائل درگیر ذهنش آنکه از قبل و کشید دراز تخت روی و رفت اتاق به

 .خوابید

 

 

 که را صدایی صاحب بتواند که بود حدی از بیش بودند کرده تجمع که مردمی همهمه صدای

 جوونیش از حیف: گفت و داد تکان تاسف با را سرش کسی دهد تشخیص زد می زجه

 به کسی: زد داد جمعیت میان از دیگر کس بده صبر مادرش و پدر به خدا: گفت ودیگری

 را صدا توانست می حاال شد می تر بلند لحظه به لحظه زجه صدای و داده خبر پلیس

 چند این در دیدش می که بود خوشحال چقدر دوید سمتش به بود مسیح صدای دهد تشخیص

 کرد بلند را دستانش مسیح ندارد دوستش او اندازه به کس هیچ که بود فهمیده آور عذاب روز

 چه این: گفت و گرفت را دستانش و دوید سمتش هب شد ریش دلش کوبید سرش بر محکم و

 و گامی و ترسید بود نفرت و خشم از پر نگاهش کرد نگاهش مسیح کنی می خودت با کاریه

 جسد به ناباوری و بهت عین در کرد نگاه بود مسیح پای جلوی که ای جنازه به رفت عقب

 دستانش باز بود شده خیره او به نفرت با که افتاد مسیحی به نگاهش بود مسیح اینکه شد خیره

 خبر پلیس به کسی هنوز: زد داد جمعیت میان کسی کوبید سرش بر محکم و برد هوا به را

 کنار کرد مویه خودش برای و کوبید سرش بر محکم را دستانش و زد زجه باز مسیح و نداده

 نگاه را او نفرت با باز و زد عقب را او محکم مسیح که بزند دست او به خواست نشست جسد

 خوب را صدا این رسید گوش به ای قهقه صدای ای زنده یا مردی تو چی یعنی این: گفت کرد

 قهقهه صدای انداخت می خط اعصابش بر که ای قهقهه بود خودش قهقهه صدای شناخت می

 نشنود را صدا تا بود گرفته را جسد های گوش که افتاد مسیح به نگاهش شد تر بلند و بلند

 حاال قهقهه صدای و کنند خبر را پلیس داشت اصرار هنوز کسی و بودند شده فرقمت جمعیت

 از ترس با کرد می اش خفه که گلویش روی دستی حس با کرد می رسوخ او مغز در درست

 اطراف در مدام هایش چشم کرد می لمس را گردنش اراده بی و زد می نفس نفس پرید خواب



 

www.negahdl.com 221 
 

32تیام منجالب عشق  

 سکوتی در خانه کند اش خفه که دستی نه و صدا آن هن و بود مسیح نه بود گردش در اتاق

 قورت را دهانش آب سختی به و کشید اش کرده عرق پیشانی به دستی بود رفته فرو محض

 کرد می استفاده بنیامین نبود از بود بهتر کرد گرسنگی احساس شد مسلط خود به که کمی داد

 خالی نیمه یخچال به نگاهی رفت آشپزخانه به و زد رویش و دست به آبی خورد می چیزی و

 با سختی به بود دردناک و سخت گلویش کرد دم چای و برداشت پنیر و نان کمی انداخت

 آهی داشت بهتری احساس کرد نمی اذیتش دردمعده که حاال داد پایین را ها لقمه چای کمک

... مسیح ! ...بشینم؟ مرگ منتظر جا همین باید یعنی»  زد چانه زیر را دستهایش و کشید

 و کرد پاک دست پشت با را بودند شده جاری اراده بی که هایش اشک«  کجایین شما... بابا

 چند هر ای بهانه نباید که دانست می نداشت خوردن کتک حوصله کرد مرتب را آشپزخانه

 را خود سریع در کلید چرخ صدای با. کرد می جمع را قوایش باید بدهد بنیامین دست احمقانه

 سرد فلزی شی لمس از پس و برد بالش زیر را دستش و انداخت تخت روی اقات توی

 غافل قبل بار مثل تا بود در طرف رویش اینبار اما زد خواب به را خود و بست را چشمانش

نشود گیر . 

خوابی همش هی که آخه داری خواب کسر تو مگه پاشو -  

 بالش زیر از را چاقو بنیامین تحرک هر با که بود آماده نشست و کرد باز را چشمانش سلیا

 کله مثال دوست اون و الدنگ مسیح اون با پدرسگ فرهاد: کرد غر غر بنیامین بکشد بیرون

 عملیات زودی این به خواست نمی دلم هیچ برداشتن دور خیلی میگم رو مودت اشون گنده

 مربوط نبهشو که کارایی توی دارن زیادی هم اونها خوب ولی کنم متوقف رو تو جستجوی

شم مرخص خدمتتون از باید شرمنده که اینه کشن می سرک نیست  

 بود لبش بر کلمات این گفتن هنگام که بود ای وقیحانه پوزخند به خیره اش زده وحشت نگاه

 طرف به خودآگاه نا دستش باشد داشته را ترحمی هیچ توقع نباید مرد این از دانست می خوب

بود بالش  

 حالت به وای ولی کنم می تموم رو کارت درد بدون و سریع و تند باشی خوبی بچه اگه -

کنم می پست ددیت واسه رو ات تیکه یه دفعه هر دیگه موقع اون بندازی جفتک بخواهی  

 کند استفاده سردش اسلحه از مناسب لحظه در درست داشت سعی و بود کرده سکوت اما سلیا

 را چشمانش و آورد بیرون را چاقو بود یدهرس صفر به بنیامین با اش فاصله که ای لحظه در

 خون و بود بریده را پایش ران چاقو داد تکان را او بنیامین فریاد صدای زد ای ضربه و بست

 سلیا داد می زشتی های فحش و داد می فشار را زخم روی دست دو با بنیامین میکرد ریزی



 

www.negahdl.com 222 
 

32تیام منجالب عشق  

 خارج دو با و برخاست جا از بود خونی بود دستش در هنوز که چاقویی کرد پیدا تهوع حالت

 شنیده پایین طبقه از بنیامین صدای کرد پنهان ها اتاق از یکی دیواری کمد درون را خود شد

 می ترس از و شست می را صورتش اشک کرد می تهدید و داد می فحش مدام که شد می

 کف دبیاور سرش بود ممکن بالیی هر عصبانی بنیامین حاال بود کرده بزرگی ریسک لرزید

 می رو تو صورت هر در اون سلیا نشو خر». شود مسلط خودش به کرد سعی و نشست کمد

 رو کسی روز یه کردی می فکرشم...  بود همین داشتی که راهی تنها باش مطمئن پس کشه

 از اینم... رسیدی کجا به...  سلیا وای وای...  بزنی چاقو با رفت می در واسش جونت که

 کمکم ولی نبودم راهی به سر و خوب بنده وقت هیچ که دونم می جونم اخد...  خدایا... عشق

 مخصوصا کردم اذیتشون که اونهایی همه واسه و ببرم بدر سالم جون مهلکه این از تا کن

 با« !بمیرم احمقانه گیری انتقام یه بخاطر فقط نذار... کن کمکم خدایا... کنم جبران مسیح

 روی را دستش رفت بین از یکباره به جراتش تمام اقات درون بنیامین پای صدای شنیدن

 نوک که بود داده فشار آنقدر را چاقو دسته نکشد فریاد اراده بی تا داد فشار محکم دهانش

بود شده سفید انگشتانش  

 بیا خودت... کنم می سرویس رو دهنت... عوضی مارمولک...  هرزه دختره بیرون بیا -

بیام اگه که...  بیرون .... 

شد باز شدت با حرکت یک در در و شد نزدیک دیواری کمد به پا ایصد . 

 

 

 بنفشی جیغ سلیا. شد باز شدت با حرکت یک در در و شد نزدیک دیواری کمد به پا صدای

 امروز...  پدرسگ: زد داد و کشید را کوتاهش موهای فربد چسباند کمد به را خود و کشید

شونم می عزات به رو مادرت... واست بدیه روز  

 زخم درون را هایش ناخن و کرد نزدیک را خود حرکت یک در بود او پای زخم به سلیا نگاه

 از و کرد استفاده فرصت این از سلیا شد شل دستانش و رفت هوا به بنیامین فریاد کرد فرو

 بود نمانده چیزی برداشت خیز سمتش به و داد قرار هدف را اتاق در کرد فرار دستش زیر

 نگاه عقب به شد زمین بر نقش بدی صدای با و کرد گیر چیزی به پایش که رودب بیرون که

 و بود رفته هم در و کبود خشم و درد از صورتش بود گرفته را پایش که بود بنیامین کرد
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 بریده زدن نفس نفس حین کرد می کامل را ترسناکش صورت اش نشسته خون به چشمان

کنی می داری غلطی چه کردی فکر: گفت بریده  

 چشم چاقویش دنبال به سلیا بود نشسته پاهایش روی بنیامین و بود افتاده زمین روی سلیا حاال

 دید بود افتاده اتاق در میان تقریبا که را چاقو وقتی بود افتاده دستش از افتادن موقع که گرداند

 کریهی دلبخن بنیامین نداشت خودش از دفاع برای ای وسیله هیچ حاال برخاست نهادش از آه

 و کرد حلقه سلیا گلوی دور را دستانش داد اخم به را خود جای و شد جمع زود درد از که زد

 قصد بنیامین که دانست می اینبار اما کرد حمله او صورت به ناخن و چنگ با درمانده سلیا

 او داشت اکسیژن کمبود و شد می تنگ او بر بیشتر لحظه هر عرصه ندارد را کردنش رها

 چنگ جز کاری ظریف دستان آن با نداشت جایی به راه هایش تقال انداخت می پا از را

 بود انتقام و نفرت و خشم و درد از لبریز که بنیامین برای این و آمد نمی بر دستش از انداختن

 بنیامین صورت دیگر افتاد هم تقال از کم کم بود صورتش روی بر مزاحم مگسی نشستن مثل

 که چشمانی با خموش و ساکت کوبید نمی زمین به محکم را پاهایش و انداخت نمی چنگ را

 به همه از که عشقی شد خیره قاتلش به بودند آمده در حدقه از مرگ ترس و اکسیژن کمبود از

 فشردن از دست بنیامین بود کشانده تباهی به او خاطر به را همه و بود شسته دست خاطرش

مرده: کرد مهزمز خود با نشست عقب و برداشت گلویش ! 

 دو هر کرد چک هم را قلبش آهنگ ضرب اطمینان برای گرفت را نبضش و نشست کنارش

: زد داد بلند شد کشیده هم از ای خنده به لبش های گوشه بردند می سر به مطلق سکوت در

 !مرده

 گردن روی دستانش جای بود کبود و متورم زخمیش صورت دوخت سلیا به را نگاهش

 از خیس بودند شده چیده مرتب نا که کوتاهش موهای و کردند می جلوه دیب طرز به سفیدش

 را چشمانش و برد دست ترسید نگاه ان از بنیامین بودند خیره هنوز ولی چشمانش بود عرق

 کاری هر پول آوردن بدست برای ها سال این در نگریست انتقامش ثمره به خاموش و بست

 بود گلویش درون لیمو یک مثل چیزی داشت غریبی حس بود نکشته آدم هنوز ولی بود کرده

 فرهاد چهره تصور با بود لبریز انتقام گرفتن شوق از هم طرفی از گرفت می را نفسش که

 زمزمه شد هایش لب میهمان دوباره لبخند و گرفت ای تازه جان دخترش جنازه دیدن از بعد

 انتقام هم گرفتم رو مرگت تقامان هم اینطوری کشتم رو مسخره دختر این بهامین دیدی: کرد

رو ات کودکانه پاک عشق  



 

www.negahdl.com 224 
 

32تیام منجالب عشق  

 پام حال به فکری یه اول باید: گفت و داد فحشی لبی زیر شد جلب مجروحش پای به اش توجه

 جا از سختی به مردی هم آخرش که دیدی کرد می پرونی جفتک چه سر خیره دختره بکنم

 لوازم همه و بود بلد را کارش و بود شده مجروح هم این از پیش رفت آشپزخانه به و شد بلند

 همه بی مردک اون وقتی کن فکر »زد می حرف خود با مدام پایش پانسمان حین داشت را

 چه کشه می رو عزیزش یکی وقتی فهمه می تازه میشه حالی چه ببینه رو سلیا جنازه چیز

 باشی داشته رو کسی دیدن آرزوی بار صد روزی جوریه چه... شکستن جوریه چه...  جوریه

 منتظر باید همیشه تا دونی می.... گرده نمی بر وقت هیچ دیگه دونی می... مرده دونی می که

 نمی هم دنیا اون حتی میدونی... جهنم میری تو و بهشته تو عزیزت دونی می... بشی

 و...  کمتره دردش حاال...  شدم راحت حاال ولی... بینمت نمی وقت هیچ...  بهامین....بینیش

 و گیره می بغلش تو رو دخرتش وقتی... ببینم رو فرهاد چهره باید فقط فقط... میشه هم مترک

 انتقام عطش تو بذار... کنه تجربه اونم بذار... کنه آرومش تونه نمی هیچی و میزنه زار

 اجرا را اش نقشه ادامه و کند جمع را قوایش تا داشت استراحت به نیاز شد بلند جا از «بسوزه

 .کند

 

 

بیام همراهتون هم من بذار عمو -  

همین افتاده فشارش یکم میارمش و برمش می خودم جون عمو خواهد نمی نه -  

 کرد ماشین سوار را رنجورش همسر و زد اش زاده برادر بیروح و خسته چهره به لبخندی

 ماند ثابت کوچه توی جمعیت ازدحام روی نگاهش کند باز را در تا دوید در سمت به مسیح

 جون عمو: زد داد فرهاد «مسیح نشو خر»  زد تشر خودش به گرفت را وجودش تمام رست

نه؟ یا کنی می باز درو ! 

 مثل: گفت و رفت سویش به اش پریده روی و رنگ دیدن با فرهاد کرد نگاه عمویش به مسیح

اینجا شدن جمع چی واسه آدم اینهمه...  هم رو تو باید واقعا اینکه  

اموبوالنس این شد چی پس داده خبر پلیس به کسی: زد داد جمعیت میان در کسی  

مرده که ساله صد این چکار خوای می آمبوالنس: گفت جوابش در دیگری و  
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 از یکی مرادی آقای رفتند جمعیت سمت به و کردند هم به آمیزی استفهام نگاه فرهاد و مسیح

 او به داری معنی نگاه رهادف کشید عقب را خود زده وحشت دید را دو آن تا هایشان همسایه

خبره چه مرادی آقای سالم: گفت و کرد  

: گفت لرزان صدایی با مسیح کرد گم جمعیت میان را خود و کرد سالمی کنان پته تته مرادی

 حاال گذاشت سر پشت را دیگر مرد دو و انداخت باال ای شانه فرهاد کرد اینجوری چرا

 انداخته رویش مشکی چادر که جسد یک دور آنها که جایی بود جمعیت حلقه میان درست

 زن تنها که مطهری خانم به جسد روی از فرهاد نگاه شد قطع ها پچ پچ بودند زده حلقه بودند

 باز بود اشک از خیس صورتش تمام و نداشت سر به چادر حاال که افتاد بود محلشان چادری

 بود تر دهنده آزار شان همهمه صدای از جمعیت محض سکوت دوخت جسد به را نگاهش

 به کشیدن نفس حتی و زدن پلک بدون دقایقی و زد کنار جسد روی از را چادر گوشه فرهاد

 با پیچید زانوانش در که دردی افتاد زمین به زانو با ماند خیره کرده ورم و کبود صورت آن

 صورت و نامرتب موهای آن با زن این. کرد نمی برابری بود افتاده قلبش جان به که دردی

 سرش بود خودش پوش شیک مرتب همیشه دختر همان کبود گردن آن با کرده ورم و زخمی

نیست سلیا این: گفت مطهری خانم به رو و داد تکان را  

 بی جسد نیست سلیا این خدا به:  زد داد شد تبدیل هق هق به مطهری خانم صدای بی گریه

 کوتاه اش شونه سر از باالتر ور موهاش من دختر: گفت و فشرد آغوش در را دخترش جان

 کو بابایی عزیز زد می برق صورتش من دختر بابا موهات کو بابایی عزیز کرد نمی

 عقب به زمین با جسمی برخورد صدای با بابا دختر بابا عزیز بابا خوشگلت صورت

 با فرهاد گرفتند را بازویش زیر مردان از جمعی بود رفته حال از که بود مسیح نگریست

 زیر که مردی رسید آمبوالنس لحظه همین در درست و نگریست بیهوش مسیح به توحش

مرده خانم اون برسید این حال به بیایید: زد داد بود گرفته را مسیح بازوی ! 

مرده خانوم این: زد می زنگ گوشش در مرد صدای دوخت دخترش به را نگاهش فرهاد  

خانومتون پرهام آقای: زد فریاد زنی  

 آغوش از را او و انداخت سلیا روی را خود پرمیس نگریست پرمیس به صلمستا فرهاد

 انداختی رو آتیش این تو فرهاد کنه لعنتت خدا مامانی پاشو سلیا: زد زجه و کشید بیرون فرهاد

فرهاد کنه لعنتت خدا مون زندگی تو  
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 تانبیمارس ببریمش باید وخیمه وضعش: گفت پزشکان از یکی انداخت زیر را سرش فرهاد

 می رو آقا این شما: گفت دیگر پزشک رساند مسیح سر باالی را خود جست جا از فرهاد

 شناسید

امه زاده برادر -  

 و برگشت و داد تکان سری کرد چک را اش حیاتی عالئم و رفت سلیا سراغ به اولی پزشک

کنیم تلف تونیم نمی رو وقت...  بیمارستان بریمش می ما: گفت فرهاد به رو  

 

 باز قلب عمل بار یه قبال داره قلبی بیماری ام زاده برادر: بگوید توانست سختی به فرهاد

داده انجام  

 او درک از چیز همه نداشت را شرایط تحلیل و تجزیه قدرت بزند حرف نتوانست این از بیش

 داشتند سعی ماموران و بود رسیده راه از پلیس شد دور کشان آژیر آمبوالنس بود شده خارج

 که را او داشت سعی و بود گرفته را پرمیس بازوی زیر مطهری خانم کنند متفرق را جمعیت

 و آورد بیرون جیبش از را اش گوشی فرهاد کند آرام کرد می نفرین و لعن را زمان و زمین

زد زنگ  

 الو -

داداش -فرهاد ... 

فرهاد؟؟؟ شده چی -  

دخترم... سلیا داداش شدم بدبخت -فرهاد ... 

شده چی بگو رهادف خدا رو تو -  

داداش مرد دخترم مرده -فرهاد  

 مسیح داداش: است زده زنگ چه برای آورد بیاد تازه فرهاد شد برقرار سکوت خط سوی آن

 نذار رفت دست از که دخترم داداش خدا رو تو... بیمارستان بردنش...  نبود خوب حالش... 

بره دست از هم مسیح  
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 سرباز میداد دستور سربازی به هم در ای یافهق با مودت سرهنگ کرد قطع را گوشی و

 کاری دنبال به و گفت باالیی بلند قربان چشم و کرد نزدیک سرش به ضرب با را دستش

 حیران و گم در سر چنان فرهاد و زد می زار و بود نشسته کوچه آسفالت روی پرمیس رفت

 مردی میان این در است آمده سرش بر چه که بفهمد توانست نمی درستی به هنوز که بود

 لذت غمناک تراژدی این دیدن از و داشت لب بر زهرآگین لبخندی و لولید می جمعیت میان

برد می . 

 

 

بود اورژانسی...  قلبی بیمار یه خانم ببخشید: گفت و رساند پذیرش به را خود فرهنگ ... 

کردند فوت ایشون متاسفم -  

چی؟؟: رفت وا فرهنگ !!! ... 

بودن همسرتون باشه آخرتون غم شاءهللا ان: گفت و کرد او به وزیدلس سر از نگاهی زن  

 االن همین باید جوون مرد یه مرده که اینه منظورم پسرم نه نه!! همسرم؟: گفت گیج فرهنگ

باشنش آورده  

لحظه یه بله بله متاسفم! اووووه -  

قلب اورژانس برید: گفت و کرد چک سیستمش درون را چیزی  

 بود کرده راهنماییش زن که سمتی به کند کنترل را احساساتش توانست نمی دیگر که فرهنگ

کرد دویدن به شروع  

 انداخت بر و دور به نگاهی تابانه بی فرهنگ داشت تخت 7 یا 6 که رسید بزرگی سالن به

 دیدن کشید سرک دزدانه رسید می گوش به کسی دادن دستور صدای که افتاد اتاقی به نگاهش

 ها زن از یکی ای لحظه بود مشکل پرستار و دکتر همه ان وجود با دبو تخت روی که کسی

 برآمد نهادش از آه ببیند تخت روی بیهوش را مسیح توانست فرهنگ و رفت کاری دنبال به

 آنژیوپالسی باید کنن آماده رو عمل اتاق بگو: گفت پرستار به رو تحکم با و مضطرب دکتری

 دیگری مرد نکرد در پشت گریان مرد به وجهیت و دوید بیرون حرف بدون پرستار بشه

میشه کند داره نبضش داره خون فشار افت دکتر: گفت  
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جوونه خیلی لعنتی میره دست از داره: گفت امید نا دکتر  

گلیسیرین نیترو: زد داد دکتر نشست اتاق در کنار فرهنگ  

 گذر خیال تنبلی با اه ثانیه و بودند فرسا طاقت و کند دقایق کرد اجرا را دکتر دستور شخصی

 پسری بود جدال در مرگ با که نگریست می پسری به مستاصل فرهنگ نداشتند را زمان از

 به محکوم خانواده کل برود میانشان از اگر دانست می که پسری بود زندگیش تمام که

 نجات برای لب زیر کند چه باید دانست نمی خوبی به آزردش می میان این سلیا یاد نابودیست

 دخترش برای کند مویه برادرش دردانه عزیز مرگ برای و بزند سر بر یا کند دعا پسرش

 کرد می مشکل را تنفسش که بود فرسا طاقت و سخت آنقدر برایش شرایط عروسش برای

 خیره نگاه شد بلند دستگاه جیغ صدای رضات به ام راضی خدایا: گفت و کرد بلند را دستانش

 ماساژقلبی به شروع و کرده قلبی ایست: زد داد دکتر بود گاهدست روی ممتد خط به فرهنگ

 کرد

سه دو یک -  .... 

کرد شروع دوباره دکتر و داد مصنوعی تنفس او به ماسک یک با پرستار  

چهار سه دو یک - ... 

کن آماده رو شوک: زد داد دکتر نداره فایده دیگه گفت لب زیر کسی داد دارو دستور دکتر  

 خط آن و برد می جنون مرز تا را فرهنگ دستگاه جیغ صدای درید را یحمس یقه خشونت با و

 خودت به خدایا:  کرد زمزمه لب زیر داد می افزایش را هایش صلوات سرعت ممتد

 سپردمش

 و کرد خارج لفاف از را ها بالشتک و کرد خشک را اش سینه روی سرعت به پرستار

ریخت دستگاه های پالن روی ژل چسباند  

ژول 311 روی بذارش -  

است آماده -  

 روی او شدن پایین و باال به فرهنگ گذاشت مسیح سینه روی شارژشد گرفت را دستگاه دکتر

داد تکیه دیوار به را سرش و نگریست تخت  
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 تنفس -

 نداره -

خون گردش -  

دکتر نمیده جواب -  

میدیمش دست از داریم.... ژول 351 روی بذارش! دوباره -  

 خواهد می دلش آدم اینجا کجاست اینجا نبودم سبک اینقدر حاال تا یخوب حس چه هووووم _

بکشه عمیق نفس  _ 

 و سرخوش را او عجیبش وزنی بی کشید عمیقی نفس درد بدون و گشود هم از را دستانش

ندارد غمی هیچ دیگر کرد می حس که جوری بود کرده شاد  

کجاست اینجا _ _ 

زد نمی را چشمش بود دزیا اینکه با نور بود مطلق سفید چیز همه  

شکر را خدا اینطوره اگه ام مرده من یعنی _ _ 

 !مسیح -

 هیجان با و زد مهربانی لبخند دوید سمتش به شد نمی باورش خدایا برگشت صدا طرف به

دلم عزیز: گفت  

مسیح باشی اینجا نباید تو -  

میرونی خودت از و من داری بازهم: رفت هم در هایش اخم  

نیست وراینط که میدونی -  

دونم نمی چیزی من نه -مسیح  

میشن چی مادرهامون و پدر بمونی اینجا اگه مسیح -  

چی من پس خوب.... اونها...  ها اون -مسیح  

نبودی خودخواه که تو عزیزم -  
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نخواه من از اینو -مسیح  

نشو مرگ تسلیم نیست وقتش حاال -  

شیرین و راحت اینقدر وقتی نه چرا نه چرا: زد داد مسیح  

 اینجا من برو برگرد مسیح امیدشونی تنها تو مادرهامون و پدر خاطر به خانواده خاطر به -

مونم می منتظرت  

 هایی همهمه داشت نگه دهانش در را حرف ای همهمه صدای لی و داشت مخالفت قصد مسیح

 خواست می چیزی تحکم با دیگری و زد می داد کسی شد می بیشتر و بیشتر لحظه هر که

 هاله در داشت که دوخت سلیا به را نگاهش رفت می بین از داشت کم کم اش نیوز بی حس

 من مسیح ببخش منو: کرد زمزمه آرام داشت لب بر مهربانی لبخند شد می ناپدید نور از ای

 این از بیشتر نذار بشن نابود من اشتباه خاطر به ام خانواده نذار نداشتم رو تو عشق لیاقت

بکشه زجر روحم  

 اش سینه قفسه در عجیب دردی نبود خبری وزنی بی آن از دیگر ولی بدود نبالشد خواست

ـــــا سلیــــــــــــــــــــــ: زد داد و کرد دراز را دستش کرد می احساس ! 

است معجزه این دکتر نمیشه باورم! برگشت! برگشت: گفت کسی ! 

 گفت: ریخت می اشک صورت پهنای به که حالی در گرفت آسمان به رو را دستانش فرهنگ

شکرت خدایا  

 چیزی چه و باشد گر نظاره مرگ با را پسرش جدال پدری که بود آن از تر سخت چیزی و

اوست دلبند فرزند میدان پیروز بداند که تر شیرین . 

 

 طلبکارانه پریوش کرد پنهان دستانش میان را سرش و نشست مبل روی مستاصل فرهاد

کردیم شما واسه پیش سال بیست ما که کاریه همون دقیقا این: گفت . 

بنیامین ولی تصادف یه بود اتفاق یه فقط اون: کرد ناله پرمیس  .... 

 همچین یه بنیامین چرا که دونی می خوب هم خودت: کرد قطع را او صدای فریاد با پریوش

داشتم پسرمو حداقل االن دادیم نمی رو لعنتی رضایت اون اگه شد آدمی  



 

www.negahdl.com 231 
 

32تیام منجالب عشق  

 و بود هویدا وجناتش تمام از عجز و بود پوشیده سیاه پا سرتا که بود شهمسر به فرهاد نگاه

 شکنجه را دخترش که را مردی خواست می او از طلبکارانه که بود خواهری به پرمیس نگاه

توقعیه؟ چه این: کرد زمزمه خودآگاه نا ببخشد بود کرده خفه را او رحمانه بی و بود کرده  

داشتی پیش سال 31 تو که عیتوق همون: کشید داد باز پریوش  

 اون با هم بعد و کرده اش خفه زده کتکش کرده شکنجه رو دخترم اون: افتاد گریه به پرمیس

 نفس االن نه اگر کرد کمکش خدا کرد قلبی ایست شوهرش خونه در جلوی انداختش وضع

داشتم رو دختر یه همین من کشید نمی  

 رو پسرم لعنتی رضایت اون با هم بعد گرفتین رو دخترم دارم رو پسر یه همین منم -پریوش

دار باالی بفرستینش خواین می حاال گرفتین  

دونم نمی من دونم نمی من: زد زار و نشست زمین روی پرمیس  

 نمایش این و بیا ایم خسته دومون هر: گفت و فشرد فرهاد شانه روی را دستش نیکزاد آقای

 کنه نمی عوض رو چیزی بنیامین کشتن که دونی می خوب هم خودت کن تمام رو مسخره

کنه زنده رو بهامین تونست نمی چیز هیچ پیش سال 31 که همونطوری  

 محبت بوی هایش حرف کرد نمی نگاهش عشق با دیگر که پرمیس بود پرمیس به فرهاد نگاه

 تکان را سرش توانست فقط خواستش نمی و دانست می مقصر را او که پرمیسی داد نمی

 نمرده بهامین اگر کرد نمی را حماقت آن اگر بود بدهکار رضایت یک او بود اربدهک او بدهد

 با و داد می محبت بوی هایش حرف و خواست می را او هم پرمیس بود زنده سلیا حاال بود

کرد می نگاهش عشق  

قبول یعنی این -نیکزاد  

است دنش خرد حال در فشار اینهمه زیر کرد حس فرهاد و دوخت چشم دهانش به پرمیس  

خب؟ -پریوش  

میدم رضایت من برید اینجا از -فرهاد  

 سفید باشد کشیده بدن از را خونش همه کسی لحظه همان در انگار رفت حال از تقریبا پرمیس

رساند او به را خود فرهاد نخورد تکان جایش از اما پریوش شد  
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عزیزم -فرهاد  ... 

راحتی؟ همین به! همین؟ -  

ندارم ای دیگه چاره که دونی می -فرهاد  

نکشتیش قصد از که تو نخواستی که تو کرد می فرق اون -  

 اونطور کنن می بازی اطراف همون همیشه ها بچه دونست می وقتی: گفت خصمانه پریوش

 یه آزادی برای تونستیم ما اگه قاتله یه اونم هیچی نداره فرقی هیچ کوچه تو پیچید وحشیانه

نیدبتو باید هم شما بدیم رضایت قاتل  

وقت هیچ نمیده رضایت مسیح -پرمیس  

کنی راضیش باید تو: گفت فرها به رو پریوش  

خودتونه با دیگه اش بقیه میدم رضایت منه به مربوط که اونجا تا -فرهاد  

کنم صحبت پسره این با باید من نیکزاد بریم: گفت و برداشت را کیفش عصبی پریوش  

 اجازه کنه می تهدیدش خطر هنوز و نداره شیخو حال اصال اون: گفت نیکزاد به رو فرهاد

بگیرید ازمون هم رو دلخوشیمون تنها هاتون حرف با نمیدم  

بشه بهتر کنیم می صبر: گفت و داد تکان سری نیکزاد  

زندانه تو بنیامین رفته یادت اینکه مثل کنی می صبر چیو چی: گفت کنان جیغ جیغ پریوش  

خالفکاره قاتل یه پسرت که رفته دتیا اینکه مثل هم تو: گفت عصبی نیکزاد  

 به و کرد اجمالی خداحافظی نیکزاد رفت خروجی سمت به و برتافت او از روی پریوش

کنی استراحت بهتره عزیزم بیا: گفت و گرفت را پرمیس بازوی زیر فرهاد شد روان او دنبال  

 از راحتی ینهم به گذشته چهلمش از هفته یه تازه: گفت غیض با و زد پس را دستش پرمیس

گذشتی خونش  

 باهام چرا بدی عذابم خواهی می کی تا: گفت بغض با و نشست زمین روی توان نا فرهاد

 کار که دونی می خودت نپاش زخمم به نمک دیگه تو پری سوخته جگرم کنی می اینجوری

 حالشون به فرقی من دادن رضایت نده رضایت مسیح اگه تازه اومد نمی بر دستم از ای دیگه
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 بیشتر نذار نکن خالی رو پشتم دارم نیاز بهت که حاال درست نکن من با اینکارو پری نداره

 روزی خدا به کشم می عذاب تو از کمتر من کردی فکر کردی فکر چی تو بسوزم این از

 خواهی می اصال کنم می مرگ آرزوی بار هزار روزی کنم می لعنت رو خودم بار هزار

 کنم می گور و گم رو خودم و میرم االن همین بگی اگه خدا به خوای می پری بکشم رو خودم

برم؟ پری برم  

 آغوشش برای دلش بود گر نظاره را شوهرش دردمند صورت اشک پرده پشت از پرمیس

 دل ته از و انداخت او آغوش در را خود بود تنگ اش مرادنه های شانه برای دلش بود تنگ

بود خفته خاک ها خروار زیر حاال که دخترش تنها برای زد زار . 

 نشوندم سیاه خاک به رو همتون من پری ببخش: گفت و کرد نوازش را موهایش فرهاد

 این از و بمیرم کاش کنه لعنت منو خدا داداشم زن و داداش بیچاره مسیح بیچاره تو بیچاره

شم راحت عذاب  

 را دستش کرد می مرگ آرزوی که مرد این بود کشیده چه کرد جدا او از را خود پرمیس

 دارم هم رو کسی تو جز االن من مگه فرهاد شدی خودخواه باز: گفت و گذاشت دهانش روی

 نباید هست منم تقصیر دارم رو تو فقط االن شد پرپر که سلیام بودید سلیا تو ندارم و دار تمام

 هر هچا تو نره سر با اینجوری ام بچه که گفتم می سلیا به رو چیز همه باید کردم می سکوت

دومون هر فرهاد مقصریم مون دو  

 

- گرفتم؟ چی دونی می عوضش کردم دیر که ببخشید چطوری امروز خانومی سالم  

 و آورد باال را بود دستش در که چیزی پوشید را هایش دمپایی و آورد در را هایش کفش

داری دوست که دونم می گرفتم کباب جوجه: گفت  

بود هال وسط حاال  

- آشپزخونه بذارم رو ها غذا واستا چطوره من خوشگل خانومی  

نفسم کنم می آماده رو میز االن: گفت مهربانی با و گذاشت میز روی را ها غذا  
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 تنگ آورد چنگال و قاشق و گذاشت میز روی بشقاب تا دو کشید دیس توی دقت با را ها غذا

 صدای با گذاشت ها بشقاب کنار و ریخت ها لیوان توی و آورد بیرون یخچال توی از را دوغ

است آماده غذا بیا عزیزم: گفت بلند  

نمیره پایین گلوم از چیزی نیایی تو اگه که دونی می ندارم اشتها نگو: گفت و رفت هال به  

خانوم تنبل دیگه پاشو: گفت و کرد ظریفی اخم  

 صدقه قربان که حالی در و برداشت میز روی از رو سلیا عکس قاب و کرد دراز را دستش

کشم می برات االن: گفت و گذاشت آشپزخانه میز روی را آن رفت می اش  

گذاشت ها برنج روی گوجه و کباب و کشید ظرف توی برنج مقداری  

- دلم عزیز بیا  

-... 

- قشنگم نیاوردم گیر لیمو  

-.... 

امروز بشه ناهاری چه هووووووم: گفت و مالید هم به را دستانش و کشید هم خودش برای  

خندید می که بود او کسع به خیره نگاهش  

- بشم هات خنده فدای  

 باز شد تنگ خیلی دلش باز آورد می کم دارد کرد حس باز بست را گلویش راه بغض باز

 روی را سرش نشد موفق باز و براند عقب را اشک کرد سعی باز و کند گریه خواست دلش

گریست و گذاشت میز  

کنم تحمل رو دوریت تونم نمی گهدی ندارم طاقت دیگه ولی ببخشید خانومی ببخشید -  

 صورتش به دستی پرید جا از خانه زنگ صدای با شکست را خانه سرد سکوت هقش هق و

 را در و زد محو لبخندی آیدا دیدن با و رفت اف اف سمت به کرد پاک را هایش اشک و کشید

 رد را او محکم و شد کشیده هال در طرف به کوچک های کفش جغ جغ صدای با کرد باز

بوسید را لپش محکمتر و فشرد آغوش  
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- کیه؟ دایی خوشگل  

انداخت خنده به را او و بوسید را گلویش زیر  

بازهم: گفت و شد جمع اش خنده قرمزش های چشم دیدن با شد نزدیک دو آن به خنده با آیدا  

کو سالمت نیستی بزرگه آبجی خوبه تو اووووف: گفت و زد مهربانی لبخند مسیح  

عزیزم سالمم بی: گفت آیدا  

لعنت منکرش بر -مسیح  

کنه می اذیتت من بده رو ویدا -  

نشو پرنسسم منو مزاحم برو بدو تویی کنه می اذیت که اونی -مسیح  

- برم؟ بذارم برات کنم می جیک جیک که من  

تو بیا -مسیح  

خواهی می شکالت جیگلو: گفت و فشرد بغل در را ویدا مسیح  

کرد اعالم را رضایتش اینگونه و کوبید هم به را هایش دست ویدا  

کنه می کثیف رو خودش مسیح وای -آیدا  

بکنه خو -مسیح  

 دست غذای های ظرف افتاد میز به نگاهش شد روان دنبالش به آیدا رفت آشپزخانه به و

 میز آنطرف سلیا عکس و غذا ظرف دو است نخورده چیزی هم باز که میداد نشان نخورده

 اگر که ای ساله یک و سی مرد دوخت او به را نگاهش کند موشفرا خواست می کی او خدایا

 جو موهای آن غمگین و خسته های چشم آن باشد ساله یک و سی کرد نمی باور شناختش نمی

 ساله یک و سی مردی آن از توانستند می چطور افتاده فرو های شانه ان و ریش ته آن گندمی

 از که صدایی با است جوانیشان اول تازه دارند ادعا سن این در مردان همه که حالی در باشند

مسیح کنی می اینجوری خودت با چرا: گفت لرزید می بغض  

آیدا نکن شروع باز: گفت و زد دردمندی لبخند مسیح  

کنم شروع من که کردی تمومش تو مگه -آیدا  
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 یچه یعنی: گفت حرص با آیدا کرد او مشغول را خودش و نشاند کابینت روی را ویدا مسیح

نیستیم آدم ها ما از کدوم  

 حاال تا که نبودید شما اگه: نگفته های حرف از پر بود درد از پر نگاهش کرد نگاهش مسیح

 ازم شد می که کاری ترین سخت بدم انجام رو بود خواسته ازم سلیا که چیزی تونستم نمی

بود مرگش از بعد موندن زنده بخواد  

 کشید آهی مسیح بزند حرفی اینکه از قبل کند چکار را درد اینهمه کند چکار دانست نمی آیدا

بمونم منتظر باید دیگه چقدر کنی می فکر تو: پرسید و  

کرد بغل و برداشت کابینت روی از را ویدا آیدا  

 برم من اگه کردن جور و جمع رو خودشون اینا عمو دیگه حاال شده طاق طاقتم دیگه بخدا -

میشه چی مگه خوب  

 بار هر اندازه به کشم می زجر کشم می که نفسی هر اندازه به ام خسته آیدا بسوزم باید چقدر

 به بینم می رو خالی خونه و اندازم می کلید که بار هر اندازه به میشم بیدار خواب از که

 بار هر اندازه به نمیده رو اون بوی دیگه بینم می و کشم می بو رو بالشش که باری هر اندازه

 می زجر ام خسته بندم می رو هام چشم مرگ آرزوی با و گیرم می غوشآ در رو پیرهنش که

شم می خالص کی ؟ کی کشم  

کنی می شکری نا داری مسیح: گفت و کرد پاک را هایش اشک دست پشت با آیدا  

 خاک بگم آدما بقیه مثل تا باشم عادی تا کردم کاری هر که دونه می خودش برم خدا قربون -

 اون و بدم فاتحه یه بعدش و مزارش سر برم شنبه پنج تا شنبه پنج چهلمش تا و سرده مرده

نمیشه نشد ولی بفرستم براش دیگه که بره یادم سال سر هم رو فاتحه  

داریم احتیاج حضورت به همه ما -  

 یکم موقع اون اگه چی من پس کنم می زندگی بقیه خاطر به دارم سال 2 آیدا چی من پس -

 غلط بودم گفته و دهنش تو بودم زده دارم دوست رو بنیامین بود تهگف وقتی اگه بودم خودخواه

 اینقدر من االن بود نمرده االن باشی من جز کسی عاشق نداری حق و منی مال تو کردی

 یکم فقط اگه نبودم افتاده پیرمرد یه مثل جوونیشونه اول همه که سالگی سی تو نبودم بدبخت

نبود این سرنوشتم االن بودم خودخواه  
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 نمی خیره عکس این به حسرت با االن: گفت و کشید آن روی دستی و برداشت را سلیا عکس

 شدم

 باید کی تا من آخه: پرسید بغض با چکید چشمش گوشه از اشکی قطره گرفت باال را سرش

بخورم رو سلیا داشتن حسرت  

نمیای کنار خودت با چرا نیست بس سال سه مسیح نکن اینجوری خودت با -آیدا  

 کنه می ام دیونه که چیه میدونی کنم می حس لحظه هر رو خالیش جای که وقتی چطوری -

 که میره لعنتی قلب این که بار هر پیشش برم خواد نمی هنوزم میزنه پس منو هنوزم اینکه

 چرا بمونم که خواد می ازم نگاه با و میکنه اخم چشمم جلوی میاد وضوح به صورتش وایسه

ا؟چر آیدا خواد نمی منو  

نیست اینطوری که میدونی -آیدا  

-  و گرفتن جمعیت توی روز همون درست رو بنیامین گفت بهم عمو وقتی! دلخوره ازم شاید

 مادرش وقتی ولی نبودم بند پام رو خوشحالی از کرده اعتراف چیز همه به راحت خیلی اون

 های اشک دمش شل داره بستگی من به چیز همه و دادن رضایت اینا عمو گفت بهم و اومد

 یکی نخواستم شدم شل و دیدم رو هاش چشم توی حسرت شدم شل و دیدم رو اش مادرانه

 باشه عشقم قاتل داشتن حسرت اگه حتی کنه زندگی حسرت با عمر یه من عین هم دیگه

بود نزده زنگ عمو زن اگه بخشیدم می داشتم راحتی همین به آیدا میشه باورت  .... 

افتاد گریه به و  

 او و بپرسد بود ترسیده مدت این تمام توی دارد وا زدن حرف به را مسیح باید کرد سح آیدا

 مگه بگو: است محتاج زدن حرف به هم او خود کرد می حس حاال ولی بریزد بهم بیشتر را

گفت چی پرمیس  

-  بود او که البته بودم کرده تعجب کیه مسئله این توی تر محق همه از مسیح گفت و زد زنگ

 تر نزدیک بهش همه از شما بودید مادرش شما عمو زن شما که البته گفتم بهش ودب مادر

 من واسه کارو همین پیش سال 31 خواهرم چون گذشتم حقم از من کن گوش پس گفت بودی

 با و دخترم که روانی مرد اون خوام نمی بگیری منو حق باید تو نداری دینی تو ولی بود کرده

 تو کشم می نفس دارم من که بکشه نفس هوایی تو و بگرده راست راست کرد خفه بیرحمی

 تازه نمیدی رضایت که بده قول بده قول بدی رضایت مبادا بگیری منو حق باید تو مسیح
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 من سلیا ظریف گلوی که اومد یادم تازه سوخته چطوری دلمون فهمیدم تازه شده چی فهمیدم

 بود سخت شدم سنگ شدم بدبخت دنیا آخر تا افتاد یادم تازه شده له وحشیانه او دستای زیر

 اونهم که بشه کبود من سلیا مثل اونهم گلوی که دادم رای اعدام به دادم مرگ به رای شدم ولی

بشه کبود اون مثل که بیاره کم نفس من عزیز مثل  

 را ویدا وحشت با آیدا نشست آشپزخانه سرامیک روی افتاد نفس نفس به و زد چنگ را قلبش

 آروم عزیزم باشه باشه:  فشرد دست در را هایش شانه و دوید سمتش به و گذاشت زمین روی

نیار فشار خودت به باش  

 خواستم میاره کم نفس که ببینم خواستم ببینم خواستم اونجا رفتم که بگم بذار بگم بذار – مسیح

 من لیو بکشه منو عزیز که تونست اون...  نتونستم... ولی تونم می که کردم فکر و ببینم

 توی تدفینش مراسم توی که عشقی مزار سر رفتم بیرون زدم ببینم رو مرگش نتونستم

 که نبودم من خاک توی بذارنش خواستن می موقعی که عشقی...  بودم بستری بیمارستان

بترسه نذارم که باشم کنارش .... 

اااااااااااااااااا خدااااااااااااااااااااااا: زد داد و گرفت دستانش میان را سرش  

 تکان را سرش مسیح کرد ساکت و زد بغل را او آیدا افتاد گریه به و ترسید مسیح داد از ویدا

ترسید بچه ببخشید: گفت و داد  

نداره اشکال: گفت و چپاند ویدا دهان در را اش سینه آیدا  

- باشه دلخور ازم که داره حق داره حق  

نیست چیزی همچین که میدونی هم خودت-آیدا  

-  دلش چرا پیشش برم که بخواد ازم باالخره کاش باشه میگی تو که همینطوری اشک کاش

؟ چرا کنه می سنگینی ام سینه تو اینقدر قلبم چرا نمیشه تنگ واسم  

دنبالم بیاد بود قرار شادمهره: گفت آیدا شد بلند در صدای  

 چشمان شد وارد صدا سرو پر شادمهر کرد باز را در و رفت اف اف سمت به خسته مسیح

: گفت و کرد بغل را او محکم نیاورد خود روی به ولی و دید را مسیح اشک از خیس

داداش چطوری  

همیشه مثل -مسیح  
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نبودی همیشه مثل خواست می دلم چقدر من و -شادمهر  

عزیزم سالم: گفت و خواباند را ویدا آیدا  

خوابوندی منو عشق تو بابا ای: گفت شادمهر  

 و کشید شکمش به دستی و نشست کاناپه روی کنارش و وسیدشب عشق با و شد خم او روی

گشنمه خیلی من بخوریم نی هیچی:گفت  

کنیم گرمش باید فقط هست ظهر کباب جوجه -مسیح  

نخوردی چیزی که هم تو کنم آماده میرم من: گفت آیدا  

بابا ای هسته سوختش اینکه: گفت شادمهر  

دوخت سلیا عکس به را نگاهش و زد دردآلودی لبخند مسیح خندید غش غش خودش و . 
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