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 نژاد عزتی زینت نوشته|)کما(کاتالپسی رمان

telegram.me/caffetakroman 

 ).  راوي(

 .بود شده خیره تاریک  جنگل به استرس با ژینا 

 .است راه در بدي طوفان بود معلوم بود بارانی و ابري هوا

 .جویید را ناخنش کنار پوست دوباره

 همچــین کـه  بـاره  اولـین  مگـه  داري اسـترس  انقـدر  چـرا :  گفـت  و انـداخت  او بـه  تفـاوتی  بـی  نگـاه  ثریـا 
 کنیم؟ می کاري

ــا ژینــا  ــارمون اولــین نــه: گفــت بلنــد نیمــه وصــداي داغــان اعصــابی ب ــی نیســت ب ــار ایــن ول  موضــوع ب
 ... االن ولی بود الکی همش قبلی هاي دفعه بفهمی خواي نمی چرا واقعیه

 اومدي پاشدي کردي غلط ترسی می بز مثله که تو: گفت کالفه ثریا کرد قطع را حرفش

 برگردیم بیا خدا تورو نشده دیر االنم اوردي زور به منو تو اومدم پاشدم من: ژینا 

 نبستمش تا ببند فکتو اون ژینا دیگه کن بس يوا:  زد داد عصبانیت با ثریا

 . ترسید می بلند صداي از همیشه ، رفت فرو عقب صندلیه در کرده بغض ساناز

    ساناز خوام می معذرت: گفت ارام و کرد نگاه ساناز به ثریا

 .نگفت هیچی ساناز
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 ثریـا  حرفـه  يرو توانسـت  نمـی  کسـی  ولـی  نبـود  روشـن  قضـیه  ایـن  بـه  دلـش  بـود  موافـق  ژینـا  بـا  اوهم
 .بزند حرفی

 .شدند پیاده ماشین از اشان همه و رسیدند باالخره

 .شد خیره رویش روبه بزرگ ي خانه به ژینا

 .تیره نمایی با بزرگ اي خانه

 .بودند شکسته  هم انها از بعضی و بود وچرکی دودي ها پنجره از بعضی

 . است داده رخ مکان ان در شدیدي سوزي اتش بود معلوم

 برگردیم بیا ثریا خدا رو تو: کرد را تالشش اخرین ژینا

 ساناز بریم وایسی بیرون تونی می تو:  گفت ژینا صداي التماس به توجه بی ثریا 

 .رفتند خانه سمت به ثریا و ساناز

 .بود سرد شدت به هوا بارید می نم نم باران داد تکیه ماشین ي بدنه به ترسیده ژینا

 . بود کرده تب که انگار بود داغ داغِ سرما ان در رفت می یجگ سرش بود شده بد ژینا حال

 .داشت تهوع حالت و بود شده منقطع نفسش ، رفت گیج بیشتر سرش

 .نبود چیزي تاریکی و درخت از غیر به کرد نگاه اطرافش به

 و گریــه  ،فریــاد صــداي کــرد مــی رابــدتر حــالش صــداها ایــن و میشــد اکــو مغــزش درونــه صــداهایی
 . زجه
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 . اورد وباال نشست ماشین کنار و نیاورد طاقت باالخره میشد دیوانه تداش

 گنــد ژینــا کــردي چیکــار اَه:  گفــت مــی چندشــی بــا کــه شــنید را ثریــا صــداي بــود شــده ســبک کمــی
   ندادي کشتن به خودتو این از بیشتر تا بریم پاشو که زدي

 و نشــاندش ماشــین جلــوي هصــندلی روي ، کــرد بلنــدش زمــین روي از ، رفــت ژینــا کمــک بــه ســاناز
 .بست برایش را کمربند

 .بود رفته تحلیل نیرویش تمام انگار بود شده حال بی ژینا

 .بست را چشمانش و داد تکیه صندلی پشتیه به را سرش ، داد لم صندلی روي

 .برد نمی خوابش نرسد خانه به تا میدانست ولی داشت نیاز خواب به

 کـرد  بـاز  را چشـمانش  سـرعت  بـه  بسـت  نقـش  چشـمانش  جلـوي  ريتصـاوی  افتـاد  خانـه  یـاد  بـه  دوبـاره 
 .بود بریده را امانش درد سر نشست جایش سر سیخ و

 دیدي؟ بد خوابه چیشدي: گفت تعجب با ثریا

 .داد لم دوباره و داد تکان اره مفهوم به را سرش

 .دبیاور خاطر به را فجیع ي صحنه ان دیگر نداشت دوست ببندد را چشمانش ترسید می حتی

 بــه و گفــت... ا بســم کــرد مــی تــرش کالفــه ایــن و دیــد مــی را تصــاویر هــم بــاز چشــمان بــا حتــی ولــی
 .شد خیره بیرون

 .داشت دوست اندازه از بیش را سکوت این ژینا و زدند نمی حرفی ، بودند ساکت همه
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ــی ــی ول ــت نم ــه دانس ــاقی چ ــرایش اتف ــاده ب ــه افت ــترس  را راه ي هم ــت اس ــا داش ــه ب ــه ان از اینک  خان
 .بود همراهش هنوز بدش حسه ولی داشتند فاصله خیلی منحوس

 .خورد زنگ ثریا ایه گوشی

 .رفت پایش زیر به و خورد لیز دستش از که بردارد را گوشی خواست ثریا

 گفـت  ثریـا  کـه  بـردارد  ثریـا  پـاي  زیـر  از را گوشـی  خواسـت  ژینـا  بـود  خلـوت  نسـبتا  کـرد  نگاه جاده به
 نشه دب حالت باز جات سر بشین تو: 

 .کشید ترس از فریادي کرد بلند را سرش وقتی برداشت را گوشی و شد خم 

 .میزد بوق و امد می رویش به رو از کامیون

 .کردند زدن فریاد به شروع هم انها شدند خیره شان روي روبه به هم ژینا و ساناز

 بیرون ریدبپ:  گفت فریاد با ثریا رفت در سمت به و داد دست از را ماشین کنترله ثریا

 .پرید بیرون ماشین از و کرد باز را کمربندش خودش

 غیـر  بـه  نیافتـاد  دو ان بـراي  خاصـی  اتفـاقی  نبـود  خیلـی  ماشـین  سـرعت  چـون  پریـد  ان بعـداز  هم ساناز
 .خراش چند از

 گفـت  بـود  شـده  خیـره  جـایی  بـه  زده بهـت  کـه  سـاناز  سـمت  بـه  لنگـان  لنـگ  و کشـید  عمیقی نفس ثریا
  ذشتگ خیر به خداروشکر: 

 .شد جلب بود ماشین درون که ژینایی و ماشین به اش توجه ساناز فریاد با ولی



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

7 
 

ــا ــه ژین ــه شــدت ب ــدرا توانســت نمــی و لرزیــد مــی دســتش کــرد مــی گری ــاز کمربن ــا ماشــین کنــد ب  ب
 .کرد را اخرش تالش رفت می پایین به سرعت

 .کرد برخورد دبو جلویش که بزرگی سنگه به محکم اي ضربه با ماشین که شد باز کمربند

 . کرد برخورد شیشه به محکم سرش و شد پرتاب جلو به ژینا

 .شد خورد ژینا سر در شیشه که  بود زیاد قدري به ضربه شدت

 امـد  خـودش  بـه  ثریـا  ، سـاناز  جیـغ  صـداي  بـا  و کردنـد  نگـاه  ماشـین  بـه  گریـه  و تـرس  بـا  ثریـا  و ساناز
 .کرد همراهی را ساناز هم واو

 و امبــوالنس بــه مــردي رفتنــد جــوان دختــران ســمت بــه و شــدند پیــاده ایشــانه ماشــین از هــا راننــده
 رسیدن دو هر بعد دقیقه پنج زد زنگ پلیس

 .د

 . ریخت می بیرون باك از وبنزین. بود شکسته ماشین باك رفتند ماشین سمت به امداد تیم

 .بشود منفجر ماشین که بود ممکن هرلحظه

 .بود شده خورد سرش وتقریبا بود کرده برخورد شیشه به سر با ژینا

 داشـت  او کـه  وضـعی  بـا  ولـی  بمانـد  زنـده  جـوان  دختـر  کردنـد  مـی  دعـا  بـودن  امـداد  تیم در که کسانی
 .بود طبیعی غیر امري تقریبا
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 امبـــوالنس ســمت  بــه  گذاشـــتن برانکــارد  روي و اوردنــد  بیـــرون ماشــین  درون  از را ژینــا  بــاالخره 
 .ردندک منتقلش بیمارستان به مستقیم و رفتند

 

 .کرد می لعنت را خودش ثریا و ریختند می اشک راه تمام رفتند ژینا همراه هم ثریا و ساناز

 افـت  بیشـتر  فشـارش  و میشـد  تـر  کنـد  ژینـا  قلـب  ضـربان  بمیـرد  دوسـتش  بهتـرین  ژینـا  که ترسید می
 .کرد می

 پــاره  را لباســانش بــردنش عمــل اتــاق بــه ســریع ، رســیدند بیمارســتان بــه وقتــی بــود خطرنــاك وایــن
 .بود شده خورد پایش استخوان و بود شکسته دستش ، کردند

 .شدند مشغول سریع دکترها داشت اسفناکی وضع

 دکتــر شــد تــر کــم ضــربانش و کــرد افــت فشــارش دفعــه یــک کــه بــود نگذشــته ســاعت نــیم هنــوز
 سه...دو... یک: گفت و کرد اماده را شوك دستگاه

  دارم دوست خیلی_( 

 

 ) همینطور منم_

 

 میشه صفر ضربانش داره دکتر:  ستارپر
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 .زد را شوك دوباره دکتر

 

 نري پیشم از بده قول _( 

 

 ) عاشقتم ابد تا میدم قول_ 

 

 .داد را ژینا رفتن از نشان دستگاه ممتد بوق و

 کنید اعالم رو مرگ زمان:  گفت دکتر کردند نگاه جوان دختر به امید نا دکترها

 

 بامداد دوازده:  پرستار

 

 . کرد جدا ژینا از را ها دستگاه و انداخت ژینا سر روي را سفید ي مالفه تارپرس

 . شد بلند دستگاه صداي که کند جدا انگشتش از را دستگاه اخرین خواست می

 .بود شده شکسته حاال راست خطه و بود برگشته قلب ضربان کرد نگاه دستگاه به تعجب با

 نمرد بیمار برگشت ضربانش:  فتگ و رفت دکتر سمت به خوشحالی با پرستار

 

 . رساند ژینا به را خودش سرعت با دکتر
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 عملــش توانســتند مــی بــود شــده نرمــال اش وضــعیت کــه حــاال شــد خوشــحال اش وضــعیت دیــدن بــا
 .کنند

 .بودند رسیده ژینا خانواده

 .ریخت می اشک مردانه فرزندش تنها براي وپدرش کرد می گریه مدام ژینا مادر

 .بود داده رضایت وپدرش کنند عمل را ژینا خواهند می که بود داده خبر انها به دکتر

ــاعاتی از بعــد ــنده س ــر کش ــا دکت ــد ن ــاق از امی ــارج ات ــد خ ــدین ش ــا وال ــه ژین ــد هجــوم ســمتش ب  بردن
 چطوره؟ حالش دخترم دکتر اقاي چیشد: پرسید پدرش

 

 رفتن کما به دخترتون متاسفانه ولی کردیم رو مون سعی تمامه ما:  گفت متاسف دکتر 

 

   بیرون؟... میاد... کما از... کی...ا..کم: گفت من من با و زد خشکش ژینا پدر

 

ــه:  گفــت دکتــر ــه داره بســتگی بیمــار وضــعیت ب ــاد بهــوش االن همــین ممکن ــا فــردا شــاید و بی  چنــد ی
 دارم مریض برم باید من خوام می معذرت نیاد بهوش هیچوقت وشایدم دیگه ماهه

 

 . ریخت اشک بیشتر ژینا مادر گذاشت تنها را زده بهت خانواده دکتر
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 را فرزنــدش تنهــا شــفاي خــدا واز افتــاد زمــین روي بــود شــده تنــگ اش کوچولــو دختــر بــراي دلــش
 .خواست

 

 )  ژینا( 

 . است شدن خورد حاله در هایم استخوان کردم می احساس شدم بیدار درد با

 .ودمب بیمارستان در کنم فکر کردم نگاه اطرافم به

 .ام مانده زنده جوري چه عجبم در افتادم وحشتناکم تصادف یاد

 .بود شده صبح کردم نگاه بیرون فضاي به و رفتم پنجره سمت وبه شدم بلند جایم از

 . اند نیامده دیدنم به ولی  ام کرده تصادف مثال ها نامرد بودند؟ کجا بابا مامان پس

 سـفید  پیراهنـه   ویـک  ابـی  جـین  شـلوار  بـا  بـود  نمتـ  سـفیدي  تـاپ  کـردم  تعجـب  کـردم  نگـاه  خـودم  به
 . بود باز هایش دکمه که

 است؟ شده عوض ها بیمارستان لباس حاال تا کی از! عجبا

 شدم بیدار من بگین خانوادم به میشه ببخشید:  پرسیدم و برنگشتم شد باز در

 . شدم کالفه شد باز در دوباره بعد دقیقه چند نداد را جوابم کسی

   است؟ خبر چه است سرا کاروان نگارا بابا اي
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 تـو  رفتـه  کـه  حیـف  خوشـگله  دیـدم  عکسشـو :  مـد ◌ٓ ا دختـري  ناراحتـه  صـداي  میرونـد  و ینـد ◌ٓ ا می هی
  نشه بیدار دیگه ممکنه کما

 بریم بیا اش خانواده به بده خداصبر اره:  مد◌ٓ ا ام دیگه دختر یک صداي

 ؟بود اتاق در دیگري بیمار یعنی برگشتم عقب به تعجب با

 . کما در رفته که گفت پرستار بیچاره

ــی برگشــتم کامــل ــاده تخــت روي داغــان و درب زن ــنم وایســا بــود افت  تخــت یــک فقــط کــه اینجــا ببی
 .است موجود

 .نداد را جوابم دختر ان ولی نه ببین اي زنده تو ژینا نه هستم من این یعنی ندارد امکان نه نه

 . نداشت جنازه با فرقی بود دهافتا تخت روي که فردي این میشدم مطمن باید

 . بود کرده یخ معمول طبقِ و لرزید می پایم و دست رفتم تر نزدیک

 .کردم گریه و کردم موهایم درون را دستم نشستم بیچارگی با فرد صورت دیدنه با

 .نیایم هوش به هیچوقت است ممکن بودم کما در  من یعنی

 .کنم می خواهش ازت اخد کنم می خواهش بمیرم خواهم نمی من خدا واي

 . ریخت بیرون پلکانم الیه از هایم اشک  دادم فشار و بستم را چشمانم

ــاز را چشــمانم شــدم خســته کــه کــردم گریــه انقــدر  هــیچ شــدم خیــره اطــرافم بــه تعجــب بــا کــردم ب
 . سفید سفید نبود اي وسیله
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ــین صــداي کــردم نگــاه اطــرافم بــه شــده گــیج ــ بــه کســی شــنیدم را کفشــی خــوردن زم  نزدیــک نم
 .میشد

 .دیدم خودم جلوي را اي مردانه شیک و خورده واکس هاي کفش بعد ثانیه چند

 ك بلند را سرم

 ردم

 .بینمت می که خوشحالم ژینا سالم: گفت و کرد نگاهم لبخند با مرد

  

  بود؟ که دیگر او زدم زل او به ها احمق مثله

  بپرسم ازش سوالی اینکه  بدون

 ؟ شنیدي و مرگ ي فرشته اسمه تاحاال تو:  داد جواب

 

 بود؟ مرگ فرشته او یعنی دادم تکان را سرم و کردم نگاهش گیج

  ببرد؟ خودش با را من خواهد می

 

 حاالهـا  حـاال  پـس  نشـده  پـر  هنـوز  عمـرت  ي پیمانـه  تـو  هـام  فرصـت  ي فرشـته  مـن  ژینـا  نکن اشتباه _
 یـه  بایـد  برگشـتن  بـراي  ولـی  برگـردي  زنـدگی  بـه  تـا  داده دیگـه  فرصـت  یـه  بهـت  خداونـد  میـري  نمی

  بدي انجام رو ماموریت
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 مـی  بخـواین  کـاري  هـر  قبولـه  باشـه  چـی  هـر  ممنـونم  خـدایا  جـدا :  گفـتم  و شـدم  بلند جایم از خوشحال
  کنم

 

  سخته خیلی بکنی باید تو که کاري نباش خوشحال خیلی ژینا _

 

 چی؟ یعنی:  گفتم ناراحتی با شد محو لبخندم

 

 یـاري  تـو  وبـه  کنـه  مـی  کمـک  تـو  بـه  اون کنـی  توکـل  متعـال  خداونـد  بـه  بایـد  نشو ناامید عزیز ژیناي _
 نفــر یــه بــدي انجــام رو کــاري یــه تــا داري فرصــت روز ســی تــو کــار ســراغه بــریم خــب رســونه مــی

 ایـن  بـه  بایـد  تـو  کشـه  مـی  عـذاب  داره کـه  هسـت  هـم  دیگـه  نفـر  یـک  و شـکوندي  دلشـو  تو که هست
 بایـد  و نـداري  جسـمی  هـیچ  کـه  میشـه  سـخت  جـایی  تـو  کـار  ولـی  برسـند  ارامـش  بـه  تـا  کنـی  کمک دو

  کنی؟ شروع تو ماموریت تا اي اماده حاال کنی پیدا رو نفر دو این زندگیه معماي روح یه مثله

 

 اینکــه بــا بمیــرم زود انقــدر خــواهم نمــی دادم مــی  انجــام را کــار ایــن بایــد مــن ولــی بــودم دودل کمــی
 ما اماده:  گفتم جدي اما داشتم تردید

 

 مــا ببخشــید:  پرســیدم او از  بــود کــرده مشــغول را ذهــنم کــه ســوالی زد لبخنــدي هــا فرصــت فرشــته
  کجاییم؟ االن
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 بزنم؟ صدا چی رو شما باید من بعدش

 کــه هــم کســانی و معلومــه جاشــون ان زنــده کــه کســانی هاســت مــرده و هــا زنــده بــین مکــانی اینجــا _
 همـین  بـراي  اي زنـده  ونـه  مـردي  نـه  تـو  هسـت  دو ایـن  بـین  مکـانی  اینجـا  ولـی  میـرن  بـرزخ  بـه  مردن

  کن صدام خواي می هرچی ات بعدي سواله جوابه و اینجان تو مثل ها خیلی مکانی این تو

 

 و ماموریــت نتــونم اگــه مــن دیگــه ســواله یــه راســتی زنــم مــی صــدات ســبحان پــس باشــه ممنــون _
 میوفته؟ اتفاقی چه بدم انجام

 

 و باشــی خــوبی انســان اگــه ســنجیم مــی دادي انجــام کــه خــوبی کارهــاي براســاس رو تــو موقــع اون _
 خـب  میـري  مـی  باشـی  اور زیـان  و بـد  انسـان  اگـه  ولـی  گـردي  مـی  بـر  زنـدگیت  بـه  کـه  مفیـد  اینده در

  رفتنه وقت دیگه

 

ــل از ســاعتی و ــت و اورد در جیــبش داخ ــبه دوازده راس ســاعت:  گف ــروع وقتــت ش ــا االن از شــد ش  ت
 روز ســی نـره  یـادت  باشــه پیشـت  بایـد  ســاعت ایـن  راسـتی  بــدي انجـام  کـارو  کــه داري وقـت  مـاه  اخـر 
 باشی موفق ژینا روز سی فقط داري وقت

 

 . شد بسته من چشمان و شد تار چیز همه چرخاند رو ساعتش

 . بودم جنگل در  کردم نگاه اطرافم به کردم باز را چشمانم باران نَم نَم احساس با
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  کردم؟ می حس را رانبا که بودم روحی جور چه من بود عجیب

 .شد روشن جا همه و زد برقی و رعد اسمان

 .برداشتمش بود افتاده زمین روي ساعت کردم نگاه کنارم به

 .زمان و تاریخ از بود متشکل کردم باز را درش

  هستم؟ چهار و هفتاد  سال در االن من بینم می درست ببینم وایسا. بود شب نیمه یک ساعت

 ! جالب چه

 .امد اي بچه ي گریه صداي

 .رفتم شنیدم می انجا از را بچه ي گریه صداي که سمتی به و شدم بلند جایم از

 .بود بچه پسر یک با زن یک

ــود گرفتــه را بچــه دســته زن  انگــار کــرد مــی نگــاه و گشــت مــی بــر عقــب بــه دایــم ، کشــید مــی و ب
 .بود ترسیده

:  کـرد  مـی  التمـاس  نداشـت  بیشـتر  لسـا  شـش  یـا  پـنج   کـنم  فکـر  کـه  بچـه  پسـر  بود شده تر تند باران
  برگردیم روخدا تو نکنم اذیتت دیگه میدم قول کنم می خواهش مامان

 

 کردم می اینکارو ها پیش وقت خیلی باید عوضی نحسی تو شو خفه:  توپید او به زن
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 اش بچــه بـا  امــد مـی  دلـش  چطــور عوضـی  اشـغال  شــدم خیـره  زن بـه  نفــرت بـا  شـد  بیشــتر بچـه  گریـه 
 کند؟ فتارر گونه این

 محلـی  بـه  بـاالخره  کـه  رفـتم  مـی  دنبـالش  جـور  همـان  و میـدادم  فحـش  او بـه  داشـتم  بیشـعور  ي زنیکه
 .رسید خواست می که

 . اش بچه به نگاه یک بعد و کرد خانه به نگاهی

 دسـتش  رحمـی  بـی  بـا  مـادر  ولـی  مظلـومش  نگاهـه  از شـد  اب دلـم  مـن  کـه  شـد  خیـره  او به مظلوم بچه
 .برد هخان سمت به و کشید را

 .بود شکوه با خیلی بود قصر که نبود خانه

 .امد نمی یادم بودمش دیده کجا دانم نمی بود اشنا  هم خیلی ولی

 مــن خــداي واي امــد یــادم دفعــه یــک کــه کــردم فکــر دیگــر یکــم نداشــتم خــوبی ي حافظــه هیچوقــت
  بود؟ نسوخته چرا ولی رفتیم انجا به ما که بود اي خانه همان این

 د؟بو سالم چرا

 .فهمی می بعدا بابا کن ولش

 بزرگــی زخمــه کــه کــرد بــاز را در وحشــتناکی مــرد بعــد دقیقــه چنــد زد را خانــه در زن جلــوتر رفــتم
 جــذابی و خوشــگل مــرد گذشــته در بــود معلــوم ولــی بــود بســته چشــمش یــک ، بــود صــورتش روي
 .داشت جذابیت هم هنوز زشتش صورت با چون است بوده

 .کنی نمی فکر که اچیزه چه به ژینا خیال بی
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 .شد قایم مادرش پشته  ، شد خیره مرد به ترس با بچه پسر

 فــرار بــاش مواظــب ســلطان واســه ایــنم:  گفــت و کــرد پــرت مــرد جلــوي و گرفــت را بچــه دســت زن
 مـی  چیکـار  کـه  دونـی  مـی  وگرنـه  بشـه  پیـداش  خـانوادم  و مـن  نزدیکـه  خـوام  نمـی  عنـوان  هیچ به نکنه
  کنم

 

  نمیشه رد تونم متري کیلو یک از حتی تخت خیالت:  گفت يا دورگه صداي با مرد

 

 تر ي بچه پسر به رو و داد تکان را سرش زن

ــیده ــت س ــاال:  گف ــه ح ــتت از دیگ ــالص دس ــدم خ ــه ش ــر ازت همیش ــودم متنف ــو ب ــی ت ــودي کس ــه ب  ک
 بیاد خوشت ساختم برات که جهنمی این از امیدوارم گذرم نمی ازت گرفت ازم عشقمو

 .رفت و کرد بلندي ي خنده و

 بلنــدش ، گــرفتش اورا پشــت از مــرد کــه بــرود دنبــالش خواســت مــی و میــزد صــدایش گریــه بــا بچــه
 .رفت خانه سمت به و کرد

 رد در از و دویــدم خانــه ســمت بــه همــین بــراي اســت خبــر چــه اینجــا فهمیــدم مــی بایــد بســت را در
 .شدم

 . بشی رد جایی هر از ستیتوان می که بود این بودن روح هاي مزیت از یکی بود باحال چه
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 بودنـد  نشسـته  ردیـف  بـه  سـالن  در بچـه  پسـر  تـا  هشـت  رفـتم  سـالن  سـمت  بـه  کرد می گریه بلند بچه
 .کردند می مطالعه بود شان جلوي کوچیکه میز روي که را کتابی و

 کنم تمرکز نمیذاره نادر کن اش خفه اه:  گفت غر با انها از یکی

 

 .برد اتاقی سمته به و گرفت بزرگش دستاي با را بچه دهنه نادر

  خان سلطان اوردمش:  گفت نادر رفتم داخل هم من داخل رفت و زد در

 

ــک ــرد ی ــن م ــا مس ــاس ب ــاي لب ــر ه ــیاه سرتاس ــل روي س ــلطنتی مب ــته س ــود نشس ــوان و ب ــروبی لی  مش
 .بود دستش

 دارم کار پسر گل این با من بیرون برو تو نادر:  گفت و زد بچه پسر به موذي لبخند

 

 .رفت بیرون اتاق از و گذاشت زمین روي را بچه ، گفت چشمی رناد

  پسر جلو بیا:  گفت مرد کرد می نگاه اطرافش به ترس با بچه پسر

 

 چیه؟ اسمت:  گفت سلطان همان یا مرد رفت جلوتر یکم پسر

 

 خوام می مامانمو من برم بزارین روخدا تو:  گفت لرزان صداي با پسر 
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ــلطان  ــاد س ــ:  زد فری ــنوم هدیگ ــمه نش ــدي اوردي رو زن اون اس ــو فهمی ــن از ت ــه ای ــد ب ــال بع ــی م  من
 بگو و اسمت ادم مثل حاالهم

 

 تم...هس... یا...ور... م...چش:  گفت شده بریده صداي با ترسیده بچه 

 

 اسـمه  خوبـه :  گفـت  لبخنـد  بـا  بـود  عصـبی  و میـزد  فریـاد  پـیش  دقیقـه  چنـد  تـا  که انگار نه انگار سلطان 
 مدرســه جـور  یــه اینجـا  درواقــع کنـی  رعایــت بایـد  تــو کـه  داره قــوانینی اینجـا  وریــا خـب  داري قشـنگی 

 بشـی  نزدیـک  هـا  امـوز  دانـش  بـه  عنـوان  هـیچ  بـه  نبایـد  تـو  یـک  قـانون  حـاال  نیست عادي مکان و است
 کنـی  درسـت  غـذاهم  بایـد  بشـی  بزرگتـر  کـه  یکـم  کنـی  کمـک  نـادر  بـه  و کنـی  تمیـز  رو خونـه  باید  دو

 عاشــق نبایــد عنــوان هــیچ بــه چهــار میبــرم زبونتــو وگرنــه زنــی نمــی اي افهاضــ حــرف هــیچ اینجــا ســه
 فهمیدي؟ کنی صدا اقا باید منو پنج میشه کشته دختر وگرنه بشی

 

  فهمیدم اقا بله:  گفت ترسیده وریا 

 

 خوبه_

 

 . رفتم دیگر جاي یک به ومن شد محو تصاویر دفعه یک کردم می نگاه انها به تعجب با
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 .امد می باران خدا ي همیشه شمال این مصبال بود ابري هوا

 ایـم  رو بـه  رو ي خانـه  داخلـه  از زنـی  جیـغ  صـداي  پـنج  و هفتـاد  سـالِ  شـبِ  هفـت  کـردم  نگـاه  ساعت به
 .رفتم سمت همان به امد

 . رفت می راهرو طرف ان به راهرو طرف یک از استرس با مردي شدم خانه وارد

ــاره ــداي دوب ــغ ص ــد زن جی ــر ام ــنم فک ــت ک ــانزای داش ــی م ــی  ، کــرد م ــرا ول ــه چ ــتان ب ــی بیمارس  نم
 بردنش؟

 ســمتش بــه مــرد امــد بیــرون بــود ان در حاملــه زن کـم  فکــر کــه اتــاقی از زنــی نشســت مبــل روي مـرد 
 نمیاد چرا پس میزنه جیغ داره که ساعته سه االن چیشد ماهرخ:  گفت و رفت

 

 قبـول  خـانم  ولـی  بیمارسـتان  دبریـ  بایـد  میگـه  بکنـه  کـاري  تونـه  نمـی  قابلـه  کـردن  گیـر  هـا  بچـه  خان _
  کنه نمی

 

 .زد بلندفریاد و کرد پرت دیوار سمت به ، برداشت میز روي از را گلدانی خان

 مربـوط  مـن  بـه  کـه  کـردم  نمـی  فکـر  چـون  برگـردم  خواسـتم  مـی  بـود  متشـنج  جـو  گذشـت  دقیقه چند
 .دیدم میز روي را وریا عکس برگشتم تا اما باشد

 .میزد جیغ مدام زن ایستادم ایمج سر دوباره ام امده درست پس
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ــري زن ناگهــان ــاق از پی ــرون ات ــد بی ــیده و ام ــیاه روم خــان:  گفــت ترس ــد مــن س ــرم بای ــی ب ــونم نم  ت
  خداحافظ

 

 گریـه  صـداي   بعـد  دقیقـه  چنـد  برگشـت  اتـاق  بـه  سـریع  مـاهرخ  کـردیم  نگـاهش  تعجـب  بـا  خان و من
 .امد نوزادي

 .بود شده قفل اتاق در کند باز را در توانستن که برود اتاق داخل به خواست خوشحالی با خان

 از بغــل بــه بچـه  گریــه بـا  مــاهرخ کـه  گذشــت اي دقیقـه  چنــد. صـدا  رو  مــاهرخ و زد مـی  در بــه محکـم 
 بـا  هـم  رو هـا  بچـه  از یکـی  و رفـت  خـانم  شـدیم  بـدبخت  خـان :  گفـت  خـان  دیـدن  بـا  و امد بیرون اتاق

  گذاشت رو زاده خانم این فقط و برد خودش

 

 .کرد گریه بلند صداي با و شد اتاق وارد سرعت به خان

 .است دل سنگ مادر همان فهمیدم دیدمش وقتی بود مرده زن شدم اتاق وارد هم من

 پوشـانده  مالفـه  بـا  رویـش  کـه  سـوخت  مـی  کوچیـک  ي بچـه  ان بـراي  دلـم  ولـی  شـرف  بـی  شد عجبش
 .بود شده

 .ام زده توهم حتما نه ولی ، خورد تکان مالفه کردم فکر لحظه یک

 چـه  هسـتیم  سـن  هـم  بچـه  ایـن  و مـن  یعنـی  بـودم  امـده  دنیـا  بـه  سـال  و روز ایـن  در من رفت یادم واي
 .باحال



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

23 
 

 .شد شلوغ خانه و شدند خانه وارد مرد و زن کلی دقیقه چند عرضه در

 .نیست شده مرده ي بچه فهمیدم که بود دار و گیر همین در

  کجاست؟ یعنی

 .نبود ماهرخ زن ان از هم خبري

 .کرد می نگاه داشت تفاوت بی و بود فکر در خیلی یکی فقط بین ینا در

 .رفت سمت همان به و شد پرت جایی یک به مرد حواس دفعه یک

 .خارج خانه از و شد رد دري از کردم دنبالش هم من

 .بود مرد منتظر دستش در پتو یک با ماهرخ بود پشتی حیاط کنم فکر

  ؟کرد می چه داشت زنیکه این کردم تعجب

 لعنتــت خــدا:  گفــت و داد مــرد بــه را بچــه مــاهرخ رفــتم جلــوتر بــود نمــرده بچــه دیــدم درســت پــس
 ت شاهرخ کنه

 

 گـم  شـهر  ایـن  از گورتـو  بـرو  بهـت  بـدم  اینـو  گفـت  اخـري  دمـه  خـانم  میشـه  بلنـد  تـو  گـوره  از اینـا  مام
  کن

 

 تا هم شما خانم داره تاوانی هرکاري:  گفت و زد پوزخندي شاهرخ
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  خداحافظ همیشه واسه خواهر رفتم من میومد سرش اینا از بیشتر باید داد پس و کارهاش وانه

 

 .دوید خانه سمت به گریه با ماهرخ و رفت شاهرخ

 .بود روشن هوا ایندفعه شکر را خدا رفتم دیگر جاي یک به من و شد تار چیز همه دوباره

 . کردم نگاه بودم که مکانی به

 امــوز دانــش سیصــد اســت ممکــن کــه مدرســه ایــن در مــن الحــا خــب. کــنم فکــر بــود مدرســه حیــاط
 بگردم؟ کسی چه دنباله باشد داشته

 .  کردم نگاه ساعت به

 . پریدند باال ناخوداگاه ابروهایم دو و نود سال صبح نیم نه

 .باشند شده بزرگ خیلی باید ها بچه ان است معلوم که اینجور خب

 . کردم سالم و شدم خوشحال دیدنش از دیدم را سبحان بروم مدرسه سمت به برگشتم تا

 

ــا را جــوابم هــم او  اون اســم کــه مــن باشــم کــی دنبالــه بایــد مــن ســبحان:  پرســیدم ازش داد لبخنــد ب
  ؟ پسرونه یا است دخترونه مدرسه اینجا دونم نمی حتی و دونم نمی رو بچه

 

 باشـی  دنبـالش  ایـد ب کـه  اونـی  کـنم  کمـک  تـو  بـه  کـه  اینجـام  همـین  بـراي  مـن  ژینـا  بـاش  داشته صبر _
 دیگــه زمــان بــه جهــش دیگــه بعــد بــه اینجــا از سالشــه هفــده تجربــی چهــارم ســاله حقــانی ایــال اسـمش 
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 خــودت اگـه  البتـه  کنـی  جهــش تـونی  مـی  مواقـع  بعضــی در فقـط  باشـی  ایـال  دنبــال بایـد  فقـط  نـداري  اي
  رو زمانی تونی می بخواي

 خداحافظ برم دبای دیگه من بري سال همون به و کنی تنظیم نظرته مد که

 

 . خداحافظ _ 

 

 .رفت سبحان

 .تجربی چهارم کالس گفت رفتم مدرسه داخله به هم من

 مــن بــه تــا کنــار رفــتم اوردنـد  هجــوم بیــرون بــه هــا بچــه همـه  و خــورد هــم تفــریح زنگــه موقــع همـان 
 .نخورند

 . رفتند می ور ان به اینور از داد و جیغ با و بودند خوشحال ها بچه

 شـدم  تـر  نزدیـک  کـرد  جلـب  را نظـرم  دختـر  دو مکالمـه  کـه  گشـتم  مـی  خـانم  ایـال  السک دنباله داشتم
  حقانی؟ سیوان شدي دوست سیوان با تو جدي نمیشه باورم واي:  گفت دختر

 

 منن کف تو پسرا همه چیزیم کم من مگه کردي فکر چی دیگه بله: گفت غرور با دیگر دختر
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 عاشــقه و اســت ایــال نــامزد ســیوان هــم بعــدش ســتنی درســتی ادمــه ســیوان دونــی مــی کــه تــو ولــی _ 
 خواد می خوشگذرونی واسه فقط رو تو پس هست هم ایال

 

 ســیوان زارم نمــی مــن نیــار رو مســخره لوســه ي دختــره اون اســمه اَه:  گفــت و کــرد تــرش رو دختــر 
ــه ــره اون ب ــر ي دخت ــه انت ــر برس ــرده فک ــون ک ــان چ ــانواده و اســت زاده خ ــدار خ ــه داره پول ــر هم  زی

 اینجا پکید ام حوصله بیرون بریم بیا شندست

 

 .رفتند بیرون راهرو از دخترا دوتا 

 .است افتاده فیل دماغ از دختره یک ایال دختر این اید می بویش که اینجور

ــوتر دیگــر یکــم ــتم جل ــاالي رف ــود نوشــته کالســی ب ــارم ب ــا دو شــدم کــالس وارد تجربــی چه ــر ت  دخت
ــودن بیشــتر ــم از نب ــان اس ــدم هایش ــا ان کــه فهمی ــم ه ــال ه ــتند ای ــی نیس ــرا از یک ــتی:  گفــت دخت  راس

   شده؟ اول نفر رو تحصیلی پیشرفت ازمون ایال فهمیدي

 

 خیلــی اســت مدرســه ایــن کالســه بهتــرین تــو حتــی زرنــگ هــم خوشــگله هــم حــالش بــه خــوش اره _
 !!حیف بودم می  A کالسه داشتم دوست

 

 . بود  A کالس بعدي کالس  B چهارم خب امدم بیرون کالس از

 . شدي می کالس وارد ها نیمکت پشت از  که بود اینجوري کالس شدم وارد
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 . بود کالس اخر در درواقع

 یـک  ولـی  خندیدنـد  مـی  و بـودن  نشسـته  هـم  دوره کـه  بـودن  نفـر  چهـار . کـردم  نگـاه  هـا  اموز دانش به
 . کرد نمی حرکتی هیچ و بود نشسته سینه به دست انها از کدوم

 کــارت مــدیر دفتــر بــرو بــدو ایــال واي:  گفــت زده هیجــان و شــد کــالس ردوا دختــر یــک دفعــه یــک
 داره

 

 !ندارد امکان زد خشکم صورتش دیدن با که برگشت سمتش به ایال

  است؟ خبر چه اینجا واي

  باشد؟ من کپی نه که من شبیه باید ایال چرا

 .شد خارخ کالس از ، رفت در سمت به و شد بلند ، زد پوزخندي ایال

 . رفت همراهش هم دوستش

 دختــر کــه ، زد بهــش محکمــی ي تنــه میشــد رد بــود اورده را خبــر کــه دختــري کنــار از داشــت وقتــی
 . رفت زیرش دختر دست و افتاد زمین

 را در ســریع و شــد خــارج کــالس از دختــر ي گریــه بــه توجــه بــی و زد غلیظــی پوزخنــد  ایــال دوســت
 . بست

 . ایستادند دختر سر باالي دیگر دوتاي اون

 .کرد می گریه و بود ترسیده دختر
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  کردند؟ می  چه داشتند ها این کردم می نگاه کارهایشان به تعجب با

 

:  گفــت بـدي  لحـن  بـا  دختـر  بـه  رو ، داشـت  یکـی  ان بــه نسـبت  بلنـدتري  قـد  کـه  ایـال  دوسـتاي  از یکـی 
 خوردي؟ ضربه افتادي کوچولو اوخی

 

:  گفــت التمــاس بــا و شــد بیشــتر ترســش دختــر خندیدنــد بلنــد اش مســخره حــرف بــه دوســتش بــا و
 نمیگم هیچکی به برم بزارین خدا رو تو

 

 ایـن  بـودم  رویـم  بـه  رو صـحنه  مـات . کشـید  بلنـدي  جیـغ  دختـر  کـه  زد پـایش  بـه  محکمـی  لگـده  دختر 
 وحشی؟ یا دخترهستن ها

  بود؟ رفتاري چه دیگر این

 چغـولی  ایندفعـه  اینـو  کنیـد  ولـش :  گفـت  دوسـتانش  بـه  رو ، شـد  کـالس  وارد ایـال  و شـد  بـاز  کالس در
  شدم اول نفر رو ازمون بود خوب خبرش نکرده

 

 . گفتند وتبریک کردند خوشحالی دوستانش

 . نگوید چیزي کسی به که کردند تهدید هم را بیچاره دختر ان

 

 . رفت بیرون کالس از و شد بلند جایش از سریع هم دختر
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 بده؟ باهاش رفتارت انقدر چرا:  گفت دوستش به رو و نشست نیمکت روي ایال

 

 پیش سال سه دختر این شتریه کینه شناسی می که و مهشید:  گفت دوستانش از یکی

 

 برداشته شو کینه این هم حاال انداخته تیکه یه بهش

 

 هرکـاري  داره جـا  تـا  مـنم  کـرد  ضـایعم  همـه  پیشـه  کـرد  چیکـار  دونـی  مـی  که تو مهرسا:  گفت مهشید
 اخبار؟ از خبر چه سارا راستی کنم می چزوندنش واسه

 

 شده دوست بهار با اقاتون راستی:  گفت ایال به رو سارا

 

 متنفرم ازش طرفشه بابام که اینجاست جالب باز هوس مردکه همونه لیاقتش:  زد پوزخند ایال 

 

 . برگشتن کالسشان به ها بچه و خورد زنگ

 .دادن درس به کرد شروع راست یک و شد وارد معلم

 .بود ایال میداد گوش لذت با که کسی تنها بودن کالفه یا دالو خواب همه

  هستیم؟ خواهر یعنی همیم شبیه ایال و من چرا که بودم این شوکه  هم هنوز
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 . هستم بابایم و مامان ي بچه من خواهر کدام بابا نه دادم را جوابم خودم

  چه؟ نبودم اگر اما

 مـن  و داشـته  سـزارین  عملـه  مامـان  هـم  بعـدش  نداشـتن  دوسـت  را مـن  انقـدر  نبـودم  شـان  بچـه  اگر نه
 . هست همزادم ایال البد اورده دنیا به بیمارستان در را

 . است همین حتما هست ایال هم من همزاد حتما دارد دنیا در همزادي ادمی هر گویند می

ــودم فکــر در انقــدر ــا بچــه و خــورد هــم اخــر زنــگ کــه ب  کــالس از و برداشــتند را هایشــانن کیــف ه
 .دندش خارج

 . شد خارج کالس از دوستانش همراهه به هم ایال

 .رفتم دنبالشان هم من

 . کرد اشاره جلو به و زد ایال به ارنجش با مهشید رسیدند که مدرسه از بیرون

  ؟ بود کی یعنی کرد اخم بعد و  نگاه سمت ان به ایال

 .بود باال مدل ماشین یک سوار بود مشکی مو پسر یک کردم نگاهش

 . شد دیگر ماشین یک سوار رفت و نکرد اعتنایی ایال ولی زد بوق دید را یالا وقتی

 .  رفت داد گاز پسر که ، رفت پسر ماشینه سمته به بهاره دختر ان. شدم سوار همراهش هم من

 

 عوضی ي دختره حقته:  گفت لب زیر و کرد اي خنده ایال زد خشکش خیابان وسط بهاره
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 و شـد  پیـاده  ایـال  رسـیدیم  خانـه  بـه  بـاالخره . بـود  معـروف  سـیوان  اقـا  پسـر  ااقـ  ان بود معلوم که اینجور
ــه ــمت ب ــه س ــان خان ــت اش ــک رف ــالخورده زن ی ــاز را در س ــرد ب ــا و ک ــد ب ــت لبخن ــالم:  گف ــانم س  خ

 نباشید خسته کوچیکه

 

 گشنمه خیلی است اماده غذا جون ماهرخ ممنون  سالم _

 

  تندهس منتظرتون خوري غذا سالن تو خان خانم بله _

 

 . است خودش اتاق بود معلوم که رفت اتاقی سمت وبه داد تکان سر ایال

 . رفت غذاخوري سالن سمت به هایش لباس تعویضه از بعد

 . بوسید را اش گونه و کرد سالم ، شد نزدیک پدرش به ایال بود نشسته میز س◌ٔ را خان

 بــه و نشســتم مبــل روي هــم مــن و نشســت خــان کنــار صــندلی روي ایــال داد را جــوابش لبخنــد بــا خــان
 .شدم خیره اطراف

 نصــب دیـوار  روي زنـه  ان و خـان  ، ایـال  هـاي  عکـس  فقـط  نبـود  وریـا  از عکسـی  هـیچ  بـود  جالـب  خیلـی 
 .بود شده

 اینجا میان اینا عموت امشب:  گفت خان که گذشت دقیقه چند
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 چرا؟ _

 

  بزارن رو عروسی و نامزدي قراره خوان می _

 

  کنم نمی ازدواج باهاش و ندارم دوست و سیوان نم بابا:  کرد اخم ایال

 

ــدا بهتــر ســیوان از دختــرم _ ــودي ســیوان شــده نشــون اول از تــو هــم بعــدش نمیشــه پی  اگــه زشــته ب
  براتون درمیارن حرف مردم نکنید ازدواج

 

 مدرسـه  دختـراي  از بـایکی  اومـد  خبـرش  امـروز  بـاز  بـازه  هـوس  پسـر  یـه  سـیوان  گیـد  مـی  جوك بابا _
  شده دوست

 

 دوســتش کــه بگــی بهــش و کنــی حســادت تــو کــه ایــن خــاطر بــه فقــط کنــه مــی رو اینکــارا اگــه اون _
 داري

 

ــال ــد ای ــا:  زد پوزخن ــن باب ــیوان از م ــرم س ــا متنف ــر وت ــن دارم عم ــر ای ــت تنف ــاش پابرجاس  ازدواج وباه
  کنم نمی
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 .رفت اتاقش وبه شد بلند جایش از

 .کرد پرت میز روي را قاشق و کرد پوفی خان

 مشــغول اش گوشــی بــا و بــود کشــیده دراز تخــتش روي ایــال رفــتم ایــال اتاقــه بــه و  نمانــدم انجــا گــردی
 . بود

 که شد چه دتنم نمی کشیدم دراز کنارش

 . شد بلند جاش از و کرد پرت بودم من که جایی را اش گوشی کالفه

 . بود افتاده شکمم داخل دقیقا گوشی یک اخر بود گرفته ام خنده

 . رفت بیرون بالکن از و پوشید را شلواري و مانتو ، رفت کمدش سمت به ایال

 متـر  سـه  دختـر  نشـی  احمـق :  گفـتم  و کـردم  نگـاه  هـم  مـن  کـرد  مـی  نگـاه  پـایین  به مردد رفتم سمتش
  ها میري فنا به میوفتی ارتفاعشه

 

 اي هدفعـ  یـک  و کـرد  اویـزان  نـرده  روي از را پاهـایش  گویـان ... ا بسـم  و نـداد  گـوش  مـن  بـه  ایـال  ولی
 .کرد ول را خودش

  خر کله:  گفتم و کردم نُچی نُچ که کشید ارامی جیغه

 

 زمــین روي نــرم و پریــدم راحــت خیلــی پــس بــدهم انجــام هــا بــازي تــارزان ایــن از نبــود الزم کــه مــن
 . امدم فرود
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 . رفت بود زده بیرون ان از شاهرخ انشب که خانه پشتی در سمت به و شد بلند درد با ایال

 .کرد چک را موقعیت و انداخت اطرافش به نگاهی زهمبا ایال

 . بود خلوت کوچه و بودند خواب ها بیشتري بود ظهر سه ساعت چون

 .شد جنگل وارد و شد رد بود درخت تا چند بین از که باریکی راه سمت به ایال

 .است کم اش تخته یک دختر این که خدا به

 رود؟ می جنگل به تنها ان زا تر مهم و شرجی هواي این در ظهر سر کی اخر

 چی؟ کند حمله او به حیوان یک اگر

 . رفت می را راهش من به توجه بی ایال

 . دارد فرق درجه هشتاد و صد من با باطنش ولی است من شبیه ظاهرش فقط دختر این اوف

 . بود ثریا زور به اش همه ولی کردم می کارها این از هم من البته است خر کله خیلی

 کــه کــرد مــی ام مســخره ثریــا چــون ولــی ترســیدم مــی چیــزا اینجــور از و روح ، جــن از شــههمی مــن
 به شدم می مجبور ام ترسو

 

 .بروم شده تسخیر هاي مکان ان

 .رفتم نمی جایی تنها هیچوقت وگرنه بود گرم ساناز و ثریا به پشتم من البته
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:  گفــتم او بــه کــردم رو ودمیــر دارد جــور همــین کــه بچســب را دختــر ایــن ژینــا اصــال کــن ولــش اوف
  بشی؟ گم ترسی نمی جون دختر

 

 . گذاشت راکی اهنگه و زد گوشش در را هایش هندزفري ایال

 . بودم شده خسته دیگر رفتیم می راه داشتیم ساعتی نیم

 .شود می تمام سرعت به روز سی که برود راه اش همه خواست می این اگر

 .هگذشت روزم سی از ساعت 14 هم االن همین

 هنــوز کــرده نگــاه ســاعت بــه شــد تــر تاریــک جنگــل کــردم احســاس کــه رفتــیم مــی جلــوتر داشــتیم
 .بود نیم و چهار

 . گرفت می فرا را جنگل داشت ارامی مه کردم نگاه پشتم به

 . کردم تیز را هایم گوش شنیدم صدایی کردم احساس ، ترسیدم

 داره یکــی ایــال:  گفــتم و رفــتم رشکنــا رفــت مــی راه داشــت توجــه بــی ایــال ، بــود کســی پــاي صــداي
  باش مواظب میاد

 

 .بیند نمی را من حتی هیچ شنود نمی که را صدایم ایال که افتاد یادم تازه

 ریختـه  بهـم  اعصـابم  نداشـتم  خـوبی  حسـه  اسـت  نزدیـک  خطـر  کـه  فهمونـدم  مـی  او بـه  جـور  یـک  باید
 . بود
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 .بگویم بهش توانستم نمی کردم می هرکاري

 . افتاد هندزفري که کشیدم و گرفتم را هندزفري عصبانیت با بود شده تر غلیظ مه

 . بودم بدتر او از من کرد نگاه هندزفریش به و ایستاد متعجب ایال

 دفعـه  یـک  ولـی  شـد  چـه  دانـم  نمـی . بـزنم  دسـت  جسـم  بـه  توانسـتم  چطـور  نبـودم  روح یـک  مـن  مگر
 .افتاد زد بلندي جیغ ایال و شد خالی ایال پاي زیر

 کــه گرفــت ســنگ یــک بــه را دســتش اخــرش خــورد قــل را شــیب پــایین تــا بــود اشــیبیسر روي چــون
 .ایستاد

 فریـاد  بلنـد  صـداي  بـا  و بـود  شـده  جمـع  درد از صـورتش  ، کـرد  مـی  گریـه  رفـتم  سـمتش  به سرعت با
  کنه کمک  نیست کسی کمک:  زد

 

 .شد بلند دوباره جیغش و داد بدي صداي پایش مچ برگرداند را خودش ارام ایال

 .خراشیده هم یکمی و بود شده کبود کردم نگاه پایش مچ هب

 .ریخت قلبم ناگهان که برگشتم ترس با  شد نزدیک پایی صداي

 . امد می ما سمت به دو با داشت خوشتیپ ، خوشگل تقریبا پسره یک

ــوش انقــدر ــودم مح ــه ب ــار کــردم فرامــوش ک ــروم کن ــت نفســم شــد رد مــن از دفعــه یــک ب ــه گرف  ب
 .   برگشم سمتش
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 گذشــت ثانیــه چنــد کــرد جمــع را صــورتش و گذاشــت قلــبش روي را دســتش ایســتاد ناگهــان پســره
 .رفت ایال سمت به و برگشت عادي حالته به که

 خوبه؟ حالتون خانم:  گفت و نشست زانو دو روي

 

 بودمش؟ شنیده کجا بود اشنا صدایش چقدر

 ترکه می درد از داره پام:  گفت گریه با ایال

 

  پات؟ کدوم _

 

  راستم پاي_

 

 .داد فشار محکم و گذاشت ایال دیده ضرب پاي روي را دستش پسر

 . شد بیشتر اش گریه شدت و شد بلند ایال جیغ

 رفتــی وقتــی ببنــدم چیــزي یـه  بــا و بنــدازم جــاش بایـد  شکســته پــات:  گفــت درهـم  هــاي اخــم بــا پسـر 
 بگیره گچ تا دکتر برو حتما خونتون

 

 بندازي؟ جاش خواي می رچطو:  گفت پریده رنگه با ایال
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 نگیري گاز زبونتو نکرده خدایی درد از تا بزار دهنت تو پارچه یه فقط تو راحت خیلی_

 

ــال ــرش ای ــا را س ــرس ب ــان ت ــري و داد تک ــه را اش روس ــردنش دورِ ک ــاده گ ــود افت ــه ب ــرد گول  ودر ک
 . گذاشت دهانش

 سه دو یک حاال: گفت و داد ماساژ کمی و گرفت را ایال پاي جدیت با پسر

 

 و کــرد بلنــدي نالــه ایــال امــد اســتخان جاافتــادن صــداي کــه داد تکــان یــک را پــایش گفــت را ســه تــا
 .داد فشار بیشتر را هایش دندان

 . نیست صدا این از بدتر هیچی اوف شد ریش دلم

 کــوچیکی ظرفــه داخــل از هــم را رنگــی قرمــز گیاهــه و برداشــت کــیفش داخــل از تمیــزي پارچــه پســر
 . برداشت دبو همراهش که

 رو دردش و میــداره نگــه گــرم پــاتو گیــاه ایــن:  گفــت ایــال بــه رو و بســت پارچــه و گیــاه بــا را ایــال پــاي
 پاشی؟ تونی ؟می خوبه حالت کنه می کمتر

 

:  گفــت بـود  بعیـد  مغـرور  دختـرِ  ان از کــه مظلـومی  لحنـی  بـا  و داد تکـان  نــه ي نشـانه  بـه  را سـرش  ایـال 
 دارم درد نه
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 .داد لبخند با را جوابش هم ایال که  زد او به ملیحی لبخند پسر

 . کرد می لوس پسر واسه را خودش داشت بیشتر ایال که است این من نظر البته

 .احمق ي دختره کردم اَخمی

  دارد؟ شخصیتی چه نیست معلوم

 .مظلوم و لوس دیگر بار یک ، جدي و خشک شخصیتش بار یک

 . کردم تماشا کردند می بدل و رد باهم که مرگمایی مکش لبخندهاي به و کردم ایشی

 خــانم ایــال کــه اي عشــوه فــیلم از قشــنگ تــا چســبید مــی کــورن پــاپ بســته یــک فقــط االن خــداییش
 .ببرم لذت بود کرده درست

 کمکـت  مـن  بـده  اتـو  دسـت  بشـی  بلنـد  تـونی  نمـی  اگـه :  گفـت  و گرفـت  ایـال  سـمت  بـه  را دستش پسر
 کنم می

 

:   گفــت پســر ، نتوانســت امــا بشــود بلنــد کــرد ســعی و گذاشــت ســرپ دســت در را دســتش نــاز بــا ایــال
  کنم کمکت بدي اجازه اگه

 

  کنی کمک میشم ممنون _
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 اش شــانه روي هــم را ایــال دســت ، کــرد بلنــدش جــایش از و انــداخت ایــال کمــر دورِ را دســتش پســر
 . رفتند باال سراشیبی از هم با و انداخت

 کجاست؟ تون خونه: پرسید پسر اینکه تا دادند ادامه شان راه به و زدند نمی حرفی کدام هیچ

 

 اوله _

 

  راه سه

 

 باشه _

 

 . رسیدیم امد ازش ایال که انجایی به ساعت نیم بعد

 اشــکالی بـري  بایــد خـودت  بیـام  تــونم نمـی  بعـد  بــه اینجـا  از مــن:  گفـت  و کـرد  ول را ایــال دسـت  پسـر 
 نداره؟ که

 

 میرم خودم شده کمتر دردم نیست مشکلی نه _

 

 خداحافظ میرم من دیگه خطرناکه نیا جنگل به تنها دیگه ي دفعه خب خیله_
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 خداحافظ _

 

 کـی  بـدونم  خـوام  مـی  بگـی؟  اسـمتو  میشـه  ببخشـید :  زد داد ایـال  دفعـه  یـک  کـه  رفـت  مـی  داشت پسر
  داد نجاتم

 

 ایال است وریا اسمم:  گفت و کرد کج ایال سمت به را سرش کمی و ایستاد پسر

 

 .شد دور رعتس به و

 .کردیم نگاهش متعجب دو هر ایال هم و من هم

:  گفــت لـب  زیــر چـون  داشــت را نظـر  همـین  هــم ایـال  و باشــد گفتـه  را اسـمش  ایــال کـه  امــد نمـی  یـادم 
   چطوري؟ اما شناخت؟عجیبه می منو یعنی گفتم بهش اسممو کی من

 .رفت شان خانه سمت به بیخیال و انداخت باال را هایش شانه ایال

 . شد وارد ارام پشتی در زا

 مثلـه  بـود  سـاکت  خانـه  رفـت  بـاال  طبقـه  هـاي  پلـه  سـمت  بـه  شـدو  خانـه  وارد صـدا  سـرو  بی دزدها مثله
 . نبود کسی اینکه

 مــی اب صــداي نبــود اتــاق داخــل ایــال ولــی. شــدم اتــاق وارد و شــدم رد در از رفــتم ایــال اتــاق ســمته بــه
 .حمام رفته البد امد
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 .کردم فکر بودم دیده که چیزهایی به و کشیدم دراز تختش روي

  داد؟ می مرد ان به را اش بچه زن ان باید چرا

  داد؟ شاهرخ به را بچه ان و مرده ها بچه از یکی که گفت دروغ ماهرخ چرا

  بود؟ کسی چه بچه ان کجاست االن شاهرخ

  هستیم؟ هم شبیه ایال و من چرا

  بکشم؟ را هندزفري توانستم بودم روح یک که من چرا

   کنه؟ کمک ایال به جوان پسره ان باید جنگل ان در چرا

  بود؟ اشنا برایم انقدر صدایش چرا

  بود؟ نگفته را اسمش ایال که صورتی در دانست می را ایال اسم چرا

  بود؟ بچه پسر همان یعنی بود وریا اسمش چرا

 .نداشتم شان براي جوابی هیچ ولی کردم می فکر انها به که بود سواالتی اینها

  بود اینجا االن سبحان کاش:  گفتم خودم با و کشیدم اي کالفه پوفه

 

  بیام کمکت به تا دارم احتیاج بهت سبحان بگی بلند کافیه فقط _

 

 اینجایی که خوشحالم سبحان واي:  گفتم و نشستم جایم سر خوشحالی با
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  داشتی؟ چیکارم حاال خب:  گفت و زد لبخندي

 

ــک را هــایم ســوال  هســتش تــو ماموریــت ایــن کــه اونجــایی از خــب:  گفــت کــه پرســیدم او از تَــک تَ
 شــهرزاد ایــال مــادره اسـم  مــیگم بهــت چیـز  یــه فقــط کنـی  حــل رو معمــا خـودت  و بفهمــی خــودت بایـد 
 ولـی  گذشـته  بـه  بـري  تـونی  مـی  داد مـرد  اون بـه  رو بچـه  اون چـرا  کـه  دربیـاري  سـر  بایـد  اینکه و بوده

 یــه بهـت  تــونم مـی  امـا  ببینــی رو زن اون زندگیـه  از ســال سـی  تـونی  مــین نـداري  زیــادي فرصـت  چـون 
 بدم نخ سر

 

  نخی؟ سر چه:  گفتم خوشحالی با

 

 یادته میداد رو شده تسخیر هاي خونه ادرسه بهتون که مردي اون_

 

  اسمش مانیه اره_

 

  بگیري کمک باید ادم همون از خب_

 

 شمال االن ومن تهرانه مانی اون پیشه برم تونم می چطوري من _
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 جـا  فـالن  بـرم  خـوام  مـی  بگـو  و ببنـد  چشـماتو  یـا  کـن  تجسـم  ذهنـت  تـو  رو بـري  خواي می که جایی _
 تــو اینکــه رفــت مــی یــادم داشــت راســتی ه◌ٓ ا رســی مــی نظــرت مــورده مکــان بــه ثانیــه چنــد از بعــد

 نـه داد انجـام  بـا  تـونی  مـی  تـو  امـروز  مثلـه  خطرنـاك  مواقـع  در بزنـی  دسـت  جسـم  بـه  تونسـتی  چجوري
  بدي اخطار دیگه هرکسه ویا ایال به کاري

 

 زندگیم؟ چجوریه ببینم دیگه سال بیست برم یعنی برم اینده به تونم می من سبحان_

 

 حـق  کـردي  تصـادف  کـه  حـالی  زمانـه  یعنـی  هسـتی  کمـا  کـه  جلـو  بـري  تـونی  مـی  زمـانی  تا فقط تو نه_
  بري جلوتر نداري

 

 دياوم که ممنون:  گفتم و دادم تکان را سرم

 

 ژینا خداحافظ تو به کردن کمک ام وظیفه من کنم می خواهش_

 

 خداحافظ_ 

 

 . امد بیرون حمام از ایال موقع وهمان رفت سبحان
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 .خوابید و انداخت تخت روي را خودش ، امد تخت سمت به راست یک ، پوشید لباس

 همـان  وریـا  یـدم فهم مـی  بایـد  بـدهم  اب گوشـی  و سـر  یـک  بـروم  بهتـر  خوابیـد  کـه  این از هم این خب
 نه؟ یا وریاهست

 : گفتم و  بستم را چشانم

 وریا ي خونه برم خوام می

 

 .کردم باز را چشمانم اید می باد صداي که کردم حس بعد ثانیه چند

  وریاست؟ همان وریا یعنی بود سلطان ي خانه کردم نگاه جلویم به تعجب با

 .بود کرده تغییر خیلی خانه نبود هیچکس شدم خانه وارد

 .بود شده شیک و مدرن ، نبود قدیمی داخل فضاي دیگر

 .امد می پایین ها پله از داشت یکی انگار امد پا صداي

 .کرد می تایپ چیزي یک تند و بود دستش اش گوشی که بود وریا

 .ایستاد کنارم درست وریا کشیدم کنار را خودم رسید من به وقتی

 . کشید می نفس سختی به کرد اطراف به نگاه یک

 .بدنش داخل رفت دستم دفعه یک که کردم دراز را دستم ترسیدم

 .نشست زمین روي  و گفت بلندي اخه ، گذاشت قلبش روي درد با را دستش
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ــود کــرده عــرق کشــیدم عقــب را دســتم ســریع ــاز خانــه در بــود گذاشــته قلــبش روي را دســتش و ب  ب
 .شد خانه وارده سالخورده ولی هیکل قوي مرد یک و شد

 خوبه؟ حالت پسرم وریا:  گفت دوید سمتش به وریا ندید با

 

  بم...قل...ر...ناد:  گفت زور به وریا 

 

 بیارم قرصاتو برم تا وایسا:  گفت نگرانی با نادر

 

 .رفت باال سمته به سرعت به نادر

 .کشید دراز زمین روي بود شده کبود وریا

  بمیرد؟ نکند بودم نگران

 وریــا دهانــه درون را قــرص و کــرد بــاز را وریــا دهانـه  ، برداشــت طیقــو تــو از قرصــی امــد پــایین نـادر 
 گذ

 .اشت

 کـه  کـرد  کمکـش  نـادر   شـد  بهتـر  حـالش  کـه  دقیقـه  چنـد  از بعـد  شـد  بهتـر  وریا ي چهره حالته کم کم
 .بنشیند مبل روي
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 جــواب و رفـت  گوشــی سـمته  بـه  نــادر خـورد  زنـگ  گوشــی کـه  اورد اب بـرایش  نــادر کشـید  دراز وریـا 
  گوشی هستند اینجا اقا بله سالم الو:  داد

 

  هستند سمیر اقا پسرم:  گفت و رفت وریا سمت به نادر

 

  داداش جانم:  گفت و گرفت را گوشی وریا

  دیدمش امروز اره _

  چیه؟ دختره این با کارت بهم نگفتی بود شده زخمی فقط بود خودش _

  المصب بودا خوشگل ولی اینطور که بفهمم باید خودم _

 

 مــی ام خســته بــرو بــود زشــت چقــدر اصــال ،تــو داري پــري توپــه چــه زنــی؟ مــی داد چــرا حــاال خــب_
  خداحافظ بخوابم خوام

 

 ایـن  وارد داري منـو  چـرا  سـمیر  داري فکـري  چـه  یعنـی :  گفـت  خـودش  بـا  و کـرد  قطـع  را گوشـی  وریا
  بفهمونی؟ بهم خواي می رو چی کنی؟ می بازي

 

 .  بپرسم او از دانم نمی هرچی باید مانی پیش بروم دبای حاال خب خوابید و بست را چشمانش
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 .کردم تجسم را مانی ي خانه و بستم را چشمانم

 .بودم مانی ي خانه در کردم باز راکه چشمانم

ــد نشســته مبــل روي دختــر ســه کــردم تعجــب کــردم نگــاه هــا مبــل بــه  و خــودم  دخترهــا ان و بودن
 .بودند دوستانم

 .بود کالفه هم ژینا و رفت می ور هاش ناخن با ثریا ، بود اش گوشی داخل سرش ساناز

 .ها بودم اي دیوانه خندیدم خودم به ام کالفه همیشه من اصوال

:  گفــت  ،کشــید کنــار را اش گوشــی و کــرد اخــم ســاناز کــه کــرد ســاناز ایــه گوشــی در را ســرش ژینــا
  شناسی؟ می خصوصی حریم اسمه به چیزي تو

 

 بگـو  راستشـو  هـا  دارم دوسـت  مـنم  گفـتم  مـی  کـی  بـه  داشـتی :  فـت گ شـیطنت  بـا  بهـش  توجـه  بـی  ژینا
 بود مدرسه جلوي پیش ماهه که است پسره همون

 

 است دیگه یکی بابا نه میاد بدم مزخرف ي پسره اون از اَه:  گفت چندشی حالته با ساناز

 

 که نیست دوتا یکی شما خواطرخواهاي... ماشاا شیطون کیه _

 

 ماست نوبته بریم پاشید:  گفت ثریا که بدهد جواب خواست و خندید ساناز
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 .رفتند مانی اتاقه سمته به و شدند بلند همه

 اتـاق  وارد همـه  مـانی  صـداي  بـا  کـه  کردنـد  نگـاهش  متعجـب  همـه  شـد  خـارج  اتـاق  از گریـه  با زن یک
 .شدند

 .نشستند مانی گرد میزِ دور  پرسی احوال و سالم از بعد

 ســمته بــه دوبــاره ولــی زد لبخنــد یــک و برگشــت بــودم تادهایســ  مــن کــه ســمتی بــه مــانی لحظــه یــک
 .برگشت دخترها

 . دارم حضور اتاق در من داند می مانی کردم حس

 بود؟ چطور قبلی ادرسه خب:  گفت دخترها به کرد رو

 

 خونـه  تـو  چیـزي  اصـال  کـه  مـن  نظـره  بـه  نداشـت  تـرس  هـه  خونـه  اصـال  کـه  اون:  گفـت  غرغـر  با ساناز
   نبود

 

 دیگـه  ادرسـه  یـه  ایـنم  بـدم  بهتـون  هـارو  خفـن  خونـه  ادرسـه  خواسـتی  مـی  بـود  دومتون ارهب خب:  مانی
 باشید موفق قبلیه اون از بهتره یکم هست

 

 .گذاشت میز روي را پول و گرفت را ادرس ثریا
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 بگیـرم  فـالتو  خـوام  مـی  بمـون  تـو  ژینـا :  گفـت  مـانی  کـه  بشـوند  خـارج  اتـاق  از کـه  شـدند  بلند ها دختر
  داري دوست اگه البته

 

  دارم دوست خیلی اره:  گفت خوشحالی با ژینا

 

ــاره و ــندلی روي دوب ــت ص ــا نشس ــاناز و ثری ــتند س ــرون داش ــی بی ــد  م ــه رفتن ــا ک ــه ثری ــمته ب ــا س  ژین
 ببر رو استفاده نهایته منتظریم بیرون ما:  شیطنت با و برگشت

 

 .نثارشان اي دیوانه لب زیر و کرد نگاهشان متعجب ژینا زد چشمکی و

 .زد بر رت تاروت هاي ورق و زد لبخندي یمان

  گردوند برش و بردار تارو سه:  گفت و چیند ژینا روي به رو را ها ورق همه بر از بعد

 

 .کرد گفت مانی که را کاري ژینا 

 .افتد می تنم به لرز دیدنشان با چندسال از بعد هم هنوز کردم نگاه ها ورق عکسهاي به

ــانی ــا م ــه ب ــا ورق دیدن ــت ه ــو:  گف ــر ت ــدي دردرس ــادي ب ــین افت ــرگ ب ــدگی و م ــتی زن ــه و هس  واس
 تونـه  نمـی  هـیچکس  باشـه  یـادت  اینـو  ولـی  کنـه  مـی  کمـک  طلبـه  هرکسـی  واز کنـی  می تالش برگشتن

 بـدي  انجـام  رو شـده  سـپرده  بهـت  کـه  کـاري  و کنـی  حـل  رو معمـا  تنهـایی  بـه  بایـد  تـو  کنه کمک رو تو
 زیادي هاي تیسخ  بري باید که راهی این بگم بهت باید ولی
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ــی داري هــم کمــی زمانــه و داره ــو بشــی مــایوس نبایــد ول ــا چیــزه راه ایــن ت ــاري بدســت ارزشــی ب  می
  بشی موفق که امیدوارم و قرارشی بی همیشه نباشه اگه که چیزي

 

 .اتاقم در من میداند مانی که شدم مطمن دیگر حاال

 . کرد می نگاه بود شده خیره یمان به ومات گیج با که ژینا به لبخند با داشت شدم خیره بهش

 .گفت می و امروزم حاله درواقع مانی چون بود نفهمیده هیچی

 کـرده  فکـر  کـنم  نمـی  ولـش  مـن  ولـی  ، کنـد  کمکـم  توانـد  نمـی  کـه  گفـت  مسـتقیم  غیر موذي ي پسره
 .شوم نمی بیخیال ندهد را هایم سوال جواب تا

 خـوب  ولـی  چیشـد  نفهمیـدم  اینکـه  بـا  نممنـو :  گفـت  و شـد  بلنـد  جـایش  از بـود  متعجـب  هنـوز  که ژینا
 بود

 

 فهمید فهمید می باید که اونی عزیزم نباش ناراحت:  گفت و زد لبخند دوباره مانی

 

ــا ــداحافظی ژین ــرد خ ــاق از و ک ــارج ات ــد خ ــانی ش ــه م ــتی ب ــه پش ــندلی ای ــه اش ص ــت و داد تکی :  گف
 اینجایی؟ هنوز چرا پس نیست ساخته کاري من از که گفتم بهت فکرکنم

 

 بدي سواالمو تک تک جوابه باید نیست مربوط تو به:  گفتم عصبانیت اب
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 اینجــا از نکــردم اســتفاده دعــا از تــا بــدم رو تــو جوابــه نیســتم مجبــور مــن:  داد را جــوابم عصــبی هــم او
 برو

 

ــدي ــر و زدم پوزخن ــایم س ــتادم  ج ــتم و ایس ــرم:  گف ــم نمی ــه بعدش ــودت مگ ــی خ ــه نگفت ــی اگ  روح
  کنی بیرونش دعا با تونی نمی باشه مسلمون

 

 و کرد کالفگی سر از پوفی

 

  نداري زیادي وقته چون باشی اینجا تونی نمی که ابد تا ولی درك به:  گفت

 

 عوضی:  گفتم لب زیر عصبی زد خبیثی لبخند و

 

 .شد خارج اتاق از و خندید بلند صداي با

 .خورد و داشتبر اب ، کرد باز را یخچال درِ ، رفت  اشپزخانه  به رفتم همراهش

ــر ــیطانی فک ــه ش ــرم ب ــتم زد س ــتش رف ــم و پش ــو زدم محک ــرش ت ــه س ــه ک ــتم البت ــت دس ــو از درس  ت
 .شد رد دهانش

ــانی ــد گلــویش در اب دفعــه یــک کــه کــرد خندیــدن بــه شــروع م  کــه کــرد ســرفه شــدت بــه و جهی
 حقته:  گفتم و خندیدم من ایندفعه
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 .نشستم مبلی روي و رفتم سالن به

 حوصــله بـرو  زود و بــزن حرفتـو :  گفــت و نشسـت  روم روبــه امـد  و شــد تمـام  شا ســرفه بـاالخره  مـانی 
 ندارم

  کنی کمکم تونی می تو گفت سبحان:  کردم شروع و گفتم ایشی

 

 کمکــی چــه خــواي مــی خــب میشــه بلنــد فرشــته پســر اون گــوره از اتیشــا همــه بگــو پــس:  زد پوزخنـد 
 نمیدم سوالیت هیچ به جواب من ها بگم اول از بکنم بهت

 

 بکنی؟ بهم کمکی چه خواي می پس خب:  کشیدم پوف کالفه

 

  داشتی اصرار خودت کنم نمی کمک گفتم که من کمکی هیچ _ 

 

 ایـال  اصـال  منـه؟  کپـی  کـه  کـنم  مـرور  رو یکـی  زندگیـه  بایـد  مـن  چـرا  بگو چیز یه فقط باشه خب خیله _
   داره؟ من به ربطی چه

 

 نـدارم  حـق  یعنـی  بـدم  جـواب  تـونم  نمـی  جـداً  مـن  ژینـا :  گفـت  دقیقـه  چنـد  از بعـد  و رفت فکر تو مانی
 و بــرادرن و خــواهر بــاهم وریــا و ایــال کــه فهمیــدي حــاال تــا کــنم فکــر بگــم اینــو بهــت تــونم مــی ولــی
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 بـه  کـه  کنـی  صـبر  بایـد  معماهاتـه  تمامـه  کلیـد  کـه  هسـت  شـبی  یـه  و یوفتـه  مـی  بیوفتـه  نباید که اتفاقی
 ایــن ي همــه تمامــه از بعــد اگــه بــدون اینــو فقــط مــیفه مــی چیــزو همــه اون از بعــد برســی شــب اون

 مـیگم  دارم ولـی  بـري  اومـد  دنیـا  بـه  ایـال  کـه  شـبی  بـه  بایـد  اوردي بدسـت  هـارو  جـواب  کـه  وقتی اتفاقا
 ماموریتــت ي بقیـه  بـه  بایـد  بـرو  هــم حـاال  بـري  زمـان  اون بـه  تـونی  نمــی نفهمـی  رو چـی  همـه  وقتـی  تـا 

  برسی

 

 ونمممن ازت:  گفتم و برخواستم جایم از

 

 کنم می خواهش:  زد لبخند 

 

 قضــاوت زود عنــوان هــیچ بــه کــنم مــی بهــت نصــیحت یــه ژینــا:  گفــت کــه ببنــدم را چشــمانم خواســتم
 سالمت به نکن

 

 .بودم ایال اتاق کردم باز چشم وقتی رابستم چشمانم

 .زد می شانه را موهایش داشت و بود نشسته توالتش میز پشت ، صندلی روي ایال

 درون را خـودم  تعجـب  کمـال  در و افتـاد  ینـه ◌ٓ ا بـه  چشـمم  لحظـه  یـک  کـه  کـردم  مـی  نگاه او به داشتم
 .دیدم ینه◌ٓ ا

 . دید ینه◌ٓ ا در را من اورد باال را سرش تا بود پایین ایال سر
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 خراشــی گــوش جیــغ ایــال کــه کشــیدم کنــار را خــودم ســریع مــن کــردیم نگــاه بهــم تعجــب بــا هــردو
 .دکر پرتاب ینه◌ٓ ا سمت به را شانه و کشید

 .پایین شد پرت صندلی روي از و امد عقب کشید می جیغ داشت وقفه بی

 زود امـا  شـد  شـوکه  بـود  افتـاده  زمـین  روي کـه  ایـال  دیدنـه  بـا  شـد  اتـاق  وارد خـان  و شد باز ضرب با در
 .رفت ایال سمته به و امد خودش به

 بــا و انـداخت  نخـا  دراغـوش  را خـودش  گریـه  بـا  ،پـایش  بــه توجـه  بـی  و شـد  بلنـد  خـان  دیدنـه  بـا  ایـال 
 .زدن حرف به کرد شروع نامفهومی صداي

 ایــال گــوش  بــه ســیلی محکــم ، شــد تمــام خــان طاقــت بــاالخره کــرد مــی نگــاه او بــه تعجــب بــا خــان
 کشی؟ می جیغ چرا شده چت دخترم ایال:  گفت نگرانی با بعد و نواخت

 

 بیــرون خـان  اغــوش از را خـودش  و کـرد  نگــاه ینـه ◌ٓ ا بــه بعـد  ، شـد  خیــره پـدرش  بــه زده شـوك  ایـال  
 کرد فرار کنم فکر بود سوسک یه:  گفت حس بی و اورد

 

 دیگــه ســاعت یــک تــا شــو امــاده ترســی؟ مــی سوســک از هنــوزم تــو دســته از:  گفــت و خندیــد خــان
 کنه عوض رو ینه◌ٓ ا بیاد میگم ماهرخ به االنم میان اینا عموت

 

 نگفت؟ بابایش به یچیه چرا کردم تعجب شد خارج اتاق از و بوسید را ایال ي گونه

 .کشید جیغ دوباره که شد بلند جایش از ایال
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  چیشد؟:  گفت و شد اتاق وارد دوباره خان بود پایش خاطره به بار این کنم فکر

 

 دارم درد خورد پیچ پام زمین خوردم حموم تو:  گفت گریه با ایال

 

 .پرید باال ابروهایم

ــایش درد هنــوز ایــن ســاعت ســه از بعــد  گذشــته ان از ، بودهــا شکســته مــثال  بــود؟ ردهکــ حــس را پ
 . بافد می بهم دروغ راه به راه دارد تشریف هم دروغگو ما خانم ایال این

 .بپوشد را هایش لباس ایال تا کرد کمک خان

 .رفتند بیرون اتاق از و شود بلند جایش از تا کرد کمکش

 ماهرخ ماهرخ:  زد داد بلند خان

 

 خان بله _

 

 امشب نیان بگو داداش بزن زنگ بیمارستان میریم داریم دیده ضرب الای پاي ماهرخ_

 

 خان چشم_
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 شدم خالص باالخره ایول:  گفت لب زیر و زد خبیث لبخندي ایال

 

 لب؟ زیر میگی چی بابا شده چیزي:  گفت خان

 

 . کنه می درد خیلی پام که بریم بابا هیچی_

 

 .رفتن بیرون خانه از حرف این از بعد

 

 .گرفت می گچ را پایش داشت پرستار و بود نشسته تخت وير ایال

 نبایـد  کـه  نگفـتم  بهـت  مگـه :  گفـت  ارام و شـد  عصـبی  کلـی  رفتـه  جنگـل  بـه  ایـال  کـه  فهمیـد  خـان  وقتی
 جنگل به بري

 

 .نگفت چیزي و انداخت پایین را سرش ایال

 .برگشتیم خانه به پایش گرفتنه گچ از بعد باالخره

 .بود داده تکیه شیشه به و بود بسته را چشمانش هم ایال ، بود کرده سکوت خان

 بــه فهمیــدي مــی کــاش:  گفــت و شــد خیــره بــود خوابیــده کــه ایــال بــه خــان خانــه بــه رســیدن از بعــد
 عزیزم میگم خودت خاطر
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 تخــت روي و بــرد اتــاقش بــه ، کــرد بلنــد دسـتانش  روي را ایــال ، شــد پیــاده ماشــین از و کشــید هـی ◌ٓ ا
 .گذاشتش

 از اش پیشانی دنبوسی از بعد

 .شد خارج اتاق

 .شدم خیره بیرون به و رفتم پنجره کنار بود شب 11 تقریبا کردم نگاه ساعت به

 .بودم نکرده کاري هیچ هنوز من و که بود شده تمام روزم دو

 .کشید می ناخن زمین به یکی انگار امد خش خش صداي که بودم فکر در

  بود؟ چه شدنه خراشیده صداي این پس بود خواب هم ایال و بود تاریک اتاق برگشتم

 .میشد بسته و باز که امد کمد در صداي که نکردم اي توجه و برگشتم شد قطع صدا

 .نمیشد دیده چیزي و بود تاریک قسمت ان برگشتم کمد سمته به ترس با

 چــون کــردم نگــاه و بــردم داخــل درز همــان از را ســرم بــود بــاز نیمــه کمــد در رفــتم کمــد ســمته بــه
 .کنم تنگ را چشمانم بودم مجبور بود تاریک

 .نبود چیزي ولی کردم نگاه را داخل که خوب

 .شدم خیره بیرون به باز و برگشتم پنجره سمته به
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 بــه ســردش هــا نفــس ، کشــد مــی نفــس دارد پشــتم یکــی کــردم احســاس کــه بــودم خــودم حالــه در
 .خورد می گردنم و گوش

 .نبود چیزي باز ولی شتمبرگ کنم گریه بود نزدیک ترس از دیگر

 .برگشتم تخت سمته به امد زمین روي  جسمی شدنه کشیده صداي

 .امد در اشکم امد تخت روي دستی بود شده بریده هایم نفس

 .کوبید می ام سینه ي قفسه به محکم قلبم ، رفتم عقب امد تخت روي هم دیگري دسته

 .بود ریخته یشجلو که داشت بلندي موهاي امد باال تخت روي از جسم ان

 بــود ســوخته کــه بچــه دختــر همــان افتــادم ترســناك رمــانی یــاده لحظــه یــک بــود تــاول از پــر بــدنش
 پاشا؟ یاشا بود؟ چی اسمش

  بود؟ جونوري چه دیگر این ژینا کن ول اَه

 کن ولش:  گفتم بلند صداي با که کرد دراز ایال سمته به را دستش جسم ان

 

 .کرد طانیشی ي خنده یک و کرد بلند را سرش

 از خواسـت  وقتـی  ولـی  امـد  مـن  سـمته  سـرعت  بـا  و شـد  رد ایـال  روي از شـد  تـر  بلنـد  ام گریـه  ترس از
 .شد غیب و افتاد تخت روي از بیاید پایین تخت روي

 . کرد گم را گورش شکر را خدا خندیدم
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 .داد هلم و کشید دلخراشی جیغ گوشم داخل پشت از یکی ناگهان که زدم می لبخند هنوز

 .شکست هایم استخان کردم احساس که داد هلم محکم درانق

 وقتــی.  بســتم را چشــمانم و خــوردم زمــین روي گرفــت درد پشــتم ولــی بــودم روح کــه هرچنــد
 .بودم خرابه خانه یک در کردم باز را چشمانم

 .بود ریخته بهم خانه فضاي شدم بلند جایم از ارام 

 . ودب سوخته که انگار بود شده سیاه دیوارها تمامه

ــه همــان فهمیــدم کــردم دقــت کــه یکــم ــا اســت ســلطان ي خان ــه عبــارتی بــه ی ــا کــه اي خان  دران وری
  بود؟ سوخته چی واسه ولی کرد می زندگی

  بود؟ خبر چه اینجا اخر شد اضافه هایم سوال به هم دیگه سواله یک

 جلـو  سـال  سـه  یعنـی  پـنج  و نـود  سـال  کـردم  نگـاه  و دراوردم جیـبم  داخـل  از را سـاعتم  بـودم  شده گیج
 .بودم تصادفم زمان در و بودم امده

 .کردم نگاه داغان و درب ي خانه به دوباره

 .شد رد کنارم از چیزي یک کردم حس که بروم در سمته به خواستم

  بود؟ ترسناك موجود همان یعنی زد خشکم

 .کردم نگاه سمت همان به و برگشتم
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 بـا  یکـی  انگـار  امـد  بـاال  ي طبقـه  از رفـتن  راه صـداي  دفعـه  یـک  ولـی  کشـیدم  راحتـی  نفسـه  نبـود  هیچی
 .رفت می راه اهنی کفش

 تجســم را ایــال اتاقــه و بســتم را چشــمانم بــروم اینجــا از بایــد مــن نکــردم توجــه داشــت بــدي صــداي
 .کردم

 .بیرون افتد بی چشمانم بود نزدیک تعجب از که کردم باز را چشمانم ثانیه چند از بعد

 .دمبو سوخته خانه همان در هنوز

 .زمان همان به بروم باید شاید هستم دیگر زمانه یک من امد یادم تازه

 .اوردم در جیبم داخل از را ساعتم

  شده؟ خراب البد ، نکرد تغییري هیچ ولی زدم کرد می عوض را زمان که اي دکمه به را دستم

 خـراب  هـد بخوا کـه  نیسـت  هـا  انسـان  سـاعت  کـه  ایـن  هـا  زنـی  مـی  عقلـی  بـی  هـاي  حـرف  ژینـا  بابـا  نه
  شده؟ چش پس شود

 را چـرایش  امـا  بـروم  اینجـا  از مـن  خواهـد  نمـی  روح ان کـه  ایـن  مانـد  مـی  نظریـه  یـک  فقط کردم پوفی
 .دانستم نمی

 .کند کمک من به که میشود پیدا چیزي یک حتما بگردم را خانه بروم بودم مجبور

 . زرنگم انقدر که خودم به ایول زدم شادي لبخند فکر این با

 .کردم نگاه اطرافم به و ایستادم لنسا وسطه



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

62 
 

 ســوختگیه محلــه شــاید بــود تــر تیــره جــا همــه از بــودم ایســتاده کــه اي نقطــه دقیقــا بــود جالــب خیلــی
 .بود نقطه همین اصلی

 .بود چسبیده زمین به پاهایم اینکخ مثل کنم حرکت نتوانستم بروم جلوتر قدم یه خواستم تا

 .نبود واضح ولی امد چشمانم جلوي ويمح تصویر ناگهان که نشد زدم زور هرچی

ــاره ــد صــحنه همــان دوب ــک ام ــا زن ی ــاي ب ــد موه ــه و مشــکی بلن ــه لباس  نمــی اگــر کــه مشــکی کوتاه
ــیدش ــنگین پوش ــر س ــود ت ــه ب ــمته ب ــردي س ــه م ــه از ک ــا پل ــایین ه ــی پ ــد م ــت ام ــودش ، رف  در را خ

 افتاده؟ خوبی اتفاقه چه دونی نمی عزیزم:  گفت ناز با و انداخت اغوشش

 

 گفــت بعــد و بوســید را لبــانش اول  ، کــرد بغــل را زن داشــت لــب بــه لبخنــد کــه درحــالی جــوان ردمــ 
 شدي خوشحال انقدر تو که افتاده؟ اتفاقی چه:

 

  بزن حدس خوب خوب اتفاقاي:  گفت عشوه با زن

 

 نسوزوندي غذاتو یا شدي قبول شهر یاتو داره دوحالت اوم_

 

 خـوام  مـی  کـن  ولـم  اصـال  حدسـیه  چـه  ایـن  اخـه  جلبکـه  یـه  حـده  در مغـزت  کـه  واقعـا : گفت غر با زن 
 نره تو به ام بچه کنه خدا فقط ولی بخورم غذا برم
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 یــه شــنیدم؟ درســت مــن:  گفــت بهــت بــا بیایــد بیــرون اغوشــش  از خواســت زن تــا زد خشــکش مــرد
  بگو دیگه بار

 

 جلبکه یه حده در مغزت: گفت زن

 

 گوب بعدیشو که نمیگم اینو اه: کرد اخم مرد

 

 بر خوام می_ 

 

 بخورم غذا م

 

 میشم؟ بابا دارم باالخره اره؟ اي حامله کن ولش: گفت کرد کالفه پوفی مرد

 

ــو اره: کــرد حلقــه مــرد گــردن دور را دســتش ،داد تکــان را ســرش زن ــا داري ت  دارم مــنم میشــی باب
  زیاد خیلی سمیر دارم دوست میشم مامان

 

 عاشـــقتم شـــکرت خـــدایا:  زد فریـــاد و چرخانـــد و شـــتبردا  زمـــین روي از را زن خنـــده بـــا مـــرد
 عاشقت شهرزاد
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 .بودم داغان و درب ي خانه در دوباره من و شدند محو تصاویر

  بود؟ ایال مادر شهرزاد زن ان یعنی بودم زده شوك

  بوده؟ شهرزاد شوهر برد رل اسمش وریا روز ان که سمیري

  بود؟ وریا بچه ان یعنی داشتن دیگرهم ي بچه یک انها

 چـه  اسـت  خبـر  چـه  اینجـا   بـود؟  خـان  دراغـوش  وریـا  بـود  خـان  ي خانـه  داخـل  کـه  عکسی در چرا ولی
  افتد؟  می دارد اتفاقی

  شان؟ ندیدم االن تا اصال که کنم پیدا را کسانی زندگی معماي چراباید من

 .جان خدا نزار تنهایم کن کمکم خودت خدایا

 و بـودم  ایـال  اتـاق  در کـردم  بـاز  را چشـمانم  وقتـی  ، کـردم  ورتصـ  را ایـال  اتـاق ،بسـتم  را چشمانم دوباره
 .بود شده روز

 خیره او به و نشستم ایال تحریر میز صندلی روي بود خواب هنوزهم ایال

 .شدم

  میزد؟ تند قلبم و ریختم می اشک ، ترسیدم می چرا نبودم روح یک من مگر

  بودن؟ کسی چه نفر دو ان

  کردم؟ می کمکشان باید من چرا
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 .جواب بدون تکراري هاي سوال همه این از شدم خسته

ــم ــی دل ــد م ــار االن خواه ــانواده کن ــی ام خ ــودم م ــار ، ب ــتانم کن ــم و دوس ــی ه ــایم کالس ــم. ه ــی دل  م
 .بود می ثریا نزدنه غر داشتم می که اي دغدغه تنها خواست

 .شده تنگ خوبم روزهاي واسه دلم

 !  برگردم زندگی به دوباره بشود کاش

 .میشد شیرین هم ثریا با دعواهایم حتی میشد شیرین چیز همه چقدر

 .شد بلند ایال ساعت زنگه صداي

 .خورد زنگ دوباره که بود نگذشته ثانیه دو هنوز ولی شد قطع زنگ اینکه تا نکرد اي توجه ایال

 اَه کنی نمی ولم هم جمعه روز لعنتی:  گفت الود خواب و کرد اخم ایال

 

 .رفت شویی دست به و کرد قطع را اعتس زنگ ، شد بلند جاش از

 .امد تحریرش میز سمته به صورتش و دست شوي و شست از بعد

 .نشیند رویم وقت یک تا شدم بلند جایش از سریع

 . میشوم روحه دو دفعه یک روح که هم من ، بشیند رویم بیاید کن فکر گرفت ام خنده

ــا خــودم ــر ب ــد ام مســخره فک ــدم بلن ــه شــروع و نشســت شا صــندلی روي ایــال خندی ــدن درس ب  خوان
 .کرد
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ــت ســاعتی دو ــال ، گذش ــان ای ــه در همچن ــدن درس حال ــود خوان ــه ب ــه ک ــدم کالف ــا اي ش ــا باب ــه اینج  ک
 .کنم فوضولی انجا یکم و جانم وریا خانه بروم بزار نیافتاد خاصی اتفاق

 .بودم وریا ي خانه در کردم باز را چشمانم وقتی

ــی امــد مــی خوشــم ارام و خلــوت هــايجا از همیشــه بــود کــور و ســوت خانــه  اتفــاق بــس از دیگــر ول
 .دارم تنفر است سکوت هرچی از که افتاده سکوت در برایم مدت این در بد هاي

 هـا  اتـاق  در ولـی  بـردم  مـی  داخـل  دري هـر  از را سـرم  بـود  اینجـا  اتـاق  کلـی  اوف رفـتم  بـاال  ي طبقـه  به
 .نبود هیچکس

 بیــرون را ســرم خواســتم بــردم داخــل در اخــرین از را ســرم ، شــدم مــی ناامیــد داشــتم کــم کــم دیگــر
 .دیدم تخت روي را شده مچاله جسمه یک که بیاورم

 .شدم تخت نزدیک و شدم داخل خوشحالی با

 .بود رفته کنار پتویش و بود کرده مچاله را خودش سرما از که بود وریا

ــا ــدنش ب ــده دی ــت ام خن ــت گرف ــده لخ ــود خوابی ــار ب ــور انگ ــوده مجب ــت ب ــت اس ــد لخ ــه بخواب  االن ک
 .بپیچد خودش به سرما از اینجوري

 .کنم فوضولی اتاقش در یکم بزار است خواب که این بابا ولش

 .شدم نزدیکش کرد جلب را نظرم اتاق ي طاقچه روي عکس قابه تا چند

 .بود خودش از بزرگتر ي بچه پسر یک با وریا عکس

  کجاست؟ سلطان تیراس بودند سلطان با وریا و بچه ان ها عکس از یکی در
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 .ندیدمش امدم اینجا که دوباري این در

 هاي شانه دانم می چه بیرون رفته البد

 .کنم بررسی را جاها ي بقیه تا شدم خارج اتاق از و انداختم باال را 

 هــم متوســط کتابخانــه یـک  ، چــرم هــاي مبــل ، بـود  داخلــش بــزرگ میــز یـه  کــه شــدم اتــاق یـک  وارد
 .بود کنارش

 .است کار اتاق که دمیرسی نظر به

 .میشود پیدا مهمی مدارکه ان در که است اصلی جاي کار اتاق جنایی هاي فیلم در همیشه

 .کردم نگاه دقت با را میز روي و رفتم میز سمته به راست یک

 دسـت  بهتـر  سـلطان « : کـردم  خوانـدنش  بـه  شـروع  بـود  میـز  روي هـم  نصـفه  نامـه  یـک  ولـی  بود مرتب
 همــه بـه  وگرنـه  بکشــی بیـرون  زنـدگیم  از پــاتو بهتـره  خـوام  نمــی رو بچـه  اون مـن  بــرداري مـن  سـر  از

 » ... میگم

  بود؟ چه موضوع یعنی بود شده نصف تیکه همین از دقیقا نامه لعنتی اَه

  بود؟ ذات بد انقدر چرا زن این

 ...بود نفر چند با نیست معلوم

 .گفتم... استغفرال یک و کردم قطع را حرفم

  زنی؟ می تهمت مرده یک به که ژینا چه تو به اخر
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 . داده انجام خودش ضرر به کرده هم هرکاري  کرده کار چه زن ان که درك به

 شوري؟ می را گناهش چرا تو

 .شدم خارج اتاق از فکر همین با

 اتـاق  داخـل  از  لخـت  و الـود  خـواب  وریـا  و شـد  بـاز  وریـا  اتاقـه  در کـه  بـود  نامـه  هـاي  نوشـته  بـه  فکرم
 .امد بیرون

 .عزیز قربانت به مادر المصب این داشت هیکلی عجب ادرجانم اوه

 کـرد  نگـاه  اطـرافش  بـه  تعجـب  بـا  و ایسـتاد  راهـرو  وسـطه  وریـا  کـه  خنـده  زیـر  زدم بلنـد  حرفم زدنه با
 .خاراند را گوشش انگشتش با و

 ارواح وریـا  اقـا  ایـن  اسـت  معلـوم  کـه  اینجـور  باشـم  تـر  محتـاط  کمـی  بایـد  کـردم  قطـع  را صـدایم  سریع
 .کند می حس نارشک را

 در

 

 .کرد می نگاه ور ان ورو این به تعجب با اش همه دیدمش که باري سه این

 انـداخت  بـاال  را هـایش  شـانه  ایـد  نمـی  صـدا  کـه  دیـد  وقتـی  بـود  پریـده  سـرش  از خـواب  دیگر که وریا
 .رفت پایین پله راه از و

  چرخد؟ می اینجوري خانه در این

 .بگردد لخت خانه در که مردي از اید می بدم چقدر اَه اَه
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ــادم ــت ی ــک اس ــار ی ــام ب ــا باب ــوش ب ــه در زیرپ ــود خان ــی ب ــایش کل ــوا باه ــردم دع ــم و ک ــی اوه  وقت
 .گشت می زیرپوش با بیشتر دید می را من حساسیت

 را قـدرهم  و بـودیم  هـم  کنـار  کـه  روزهـا  چـه  خیـر  بـه  یـادش  زدم غمگینـی  لبخنـد  خـاطراتم  یاداوري با
 .ندانستیم

 اتــاقش در حتمــا پــس نیســت ســالن در وریــا دیــدم امــدم خــودم بــه وقتــی و دمکشــی دلــم تــه از هــی◌ٓ ا
 .رفتم اتاقش به سرعت با پس است

 . برگرداندم را رویم و گفتم هینی شدم اتاقش وارد تا

 .برود حمام به تا اورد می در را زیرش لباس داشت

 .فهمیدم بود انداخته اش شانه روي که اي حوله از را این

 .برداشتم چشمانم روي از را دستم شنیدم را دري صداي وقتی

ــی ــدم وقت ــاق در دی ــت ات ــس نیس ــی نف ــیدم راحت ــدش و کش ــم بع ــردم اخ ــره ک ــی ي پس ــی ادب ب  نم
  بیاورد؟ در را هایش لباس حموم در ادم مثله توانست

 .اورد می در اتاق در باید حتما

 بـه  کـردم  نگـاه  را داخـل  و رفـتم  کمـد  سـمته  بـه  دیـدم  را بـود  بـاز  کـه  کمـدش  در که میزدم غر باخودم
 . نداشت خصوصی به چیزي لباس از غیر

 .دیدم کمدش کف را کاغذ تیکه یک ولی برگشتم
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 شــدم بیخیــالش پــس بخــوانمش توانســتم نمــی داشــت غریــب عجیــب خطــه ببیــنم را کاغــذ تــا نشســتم
 .کنم نگاه را بیرون تا رفتم پنجره سمته به و

 .شنید نمی بود حمتم در وریا چون شد بلند تلفن زنگ صداي

 .بود قشنگ واقعا کردم می نگاه بود خانه پشته که حیاطی به هم من

 قطــع بدهــد جـواب  کــه نبـود  کســی چـون  و خــورد زنــگ تلفـن  دیگــر دوبـار  رنگارنــگ هـاي  گــل از پـر 
 .شد می

 .امدن حمام از اقا باالخره

 .بود پوشیده حمام در را هایش لباس شکر را خدا باز

 . نبود کن ول فرد این است سیریشی عجب بودم شده الفهک خورد زنگ دوباره تلفن

 و رفــت تلفــن ســمته بــه همــانجور و کــرد مــی خشــک داشــت کوچــک حولــه یــک بــا را موهــایش وریــا
  سلطان بله:  داد جواب  شماره به کردن نگاه از بعد

 

  بودم حموم ام خونه بله_

 

  دیدمش اره_

 

  برم؟ باید دوباره_
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 خداحافظ میرم میشم اماده االن باشه _

 

 ببیند؟ برود خواست می را کی یعنی کرد قطع را گوشی وریا

 .بشود اماده تا رفتم بیرون اتاق از هم من برداشت را هایش لباس و رفت کمدش سمت به وریا

 زش حال هر به

 .کنم نگاهش و اتاق در وایسم بود ت

 .بیاین بیرون ساعت نیم از بعد دادند رضایت اقا باالخره

ــ از  راه ســه ان بــه اینکــه تــا شــدیم رد جنگــل داخلــه از را خمــی و پــیچ پــر راهــه و زدیــم بیــرون هخان
 .رسیدیم

ــه وریــا ــه زد زل و داد تکیــه درخــت یــک ب  ي پنجــره قــاب در ایــال ثانیــه چنــد از بعــد خــان ي خانــه ب
 .کشید عمیقی نفس و شد ظاهر اتاقش

 .کرد می نوازش را موهایش ارام باد و بود باز موهایش

 خوشگلی؟ انقدر چرا تو:  گفت لب زیر ارام وریا بود زیبایی ي صحنه قعاوا

  

 .زدم موذي لبخند و شنیدم را صدایش بودم نزدیکش چون
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 کـه  بریـزم  کـرم  وریـا  روي بـاز  خواسـتم  خـانم  ایـال  ایـن  پیشـه  کـرده  گیـر  دلـش  وریـا  اقا این پس به به
 .گرفت درخت از را اش وتکیه کرد اخم دفعه یک

 کــرد بغــل را ایــال تقریبــا و بــود ایســتاده پشــتش جــوان پســر یــک کــه کــردم نگــاه ایــال بــه تعجــب بــا
 . است سیوان فهمیدم کردم دقت وقتی

 .پریدند باال ناخوداگاه ابروهایم

 .بهمان و فالن و اید می بدم این از من که اورد می در اطوار و ادا که دختر این

 . بود سیوان بغل در حاال

 ي ســینه بــه را ســرش و گرفــت را دســتانش لبخنــد بــا هــم ایــال و انــداخت ایــال دور را دســتانش ســیوان
 . داد تکیه سیوان

 خشــم از دورگــه صـداي  بــا و بـود  کــرد مشـت  محکــم را دســتانش ، بـود  شــده کبـود  عصــبانیت از وریـا 
  اشغال عوضیه:  گفت

 

 .کرد ترك را انجا هم بعدش

 .هدختر این پیشه بروم باید شد چه االن بودم زده شوك

ــد ــم بای ــه بفهم ــه واس ــار چ ــارو اینک ــا کــرده ه ــمانم ت ــاز را چش ــاقش در کــردم ب ــودم ات ــال ب ــت ای :  گف
  میشیم خوشبخت ما و میشه تموم باالخره سیوانی
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 شــور دلــم انقــدر چــرا دونــم نمــی ولــی میشــیم خوشــبخت اره:  گفــت و کــرد بــوس رو ایــال لپــه ســیوان
 وفتهبی قراره بد اتفاقه یه که کنم می احساس میزنه

 

 هــیچ نتــرس میزنــه شــور تــو مالــه بزنــه شــور دلــم مــن اینکــه جــاي بــه دیوونــه:  گفــت و خندیــد ایــال
 بـریم  کـه  االنـم  نکنـه  شـک  کسـی  تـا  کنـیم  اجـرا  خـوب  نقشـمونو  بایـد  فقـط  بیوفتـه  نیسـت  قـرار  اتفاقی
 عزیزم باش عادي باش نداشته استرسم کنیم می دعوا هم با و کنیم می اخم همیشه مثله پایین

 

 میدي درس شیطونم که برم قربونت:  گفت و بوسید را ایال سر سیوان

 

 .شدند خارج اتاق از و خندیدند باهم دو هر

  چه؟ یعنی کردم می نگاه انها به متعجب

 هیستند؟ موجوداتی چه دیگر اینها عجبا بود اي نقشه چه این باز

 بـا  مـن  جـان  عمـو  یکیـه  مـن  رفـه ح هرحـال  بـه :  شـد  بلنـد  ایـال  صـداي  که شدم خارج اتاق از شان پشت
  کنم نمی ازدواج سیوان

 

 حــرف اینجــوري کــه تــوام ارزوي در مــن کــردي فکــر نکــن بلنــد صــداتو:  گفــت عصــبانیت بــا ســیوان
 نمــی اینجــا ســیاه ســاله صــد وگرنــه عزیــز بــرام کــه مادرمــه خــاطره بــه فقــط اینجــام االن اگــه زنــی مــی

 اومدم
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 ر بیرون خانه از سریع حرفش زدنه از بعد

 .کوبید محکم هم را در ، فت

 .کردند می نگاه بهم مبهوت و مات  خانواده اعضاي و رفت لنگان لنگ اتاقش سمت به هم ایال

 مـی  زمزمـه  لـب  زیـر  را اهنگـی  و میـزد  شـانه  را موهـایش  داشـت  سرخوشـی  بـا  کـه  شـدم  ایال اتاقه وارد
 .کرد

  عشقم اي معرکه تو:  داد جواب لبخند با شد بلند اش گوشی زنگ صداي

 

 رسم نمی که تو پاي به:  گفت و خندید بلند صداي با

 

 سوپراســتار مــاه یــه ســر شــو بــازیگر بــرو نکــن حــروم مهندســی بــا وقتتــو مــیگم هنــوزم مــن ســیوان _
  میشی

 

  باي میشم اماده  االن عزیزم باشه _

 

 .رفت کمدش سمته به و کرد قطع را گوشی

 .اشتبرد را اش کرمی  شاله و شلوار ، مانتو یک

 .کرد غلیظی نسبتا ارایشه و ایستاد ینه◌ٓ ا جلو هایش لباس پوشیدنه از بعد
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 .شد خارج اتاق از و زد را عطرش شد تمام کارش وقتی کرد می تر زنانه را قیافش که

 میــرم مــن بابـا :  گفــت بــود نشسـته  مبــل روي تنهــا کـه  خــان بــه رو و رفـت  پــایین هــا پلـه  از ســختی بـه 
   ارمد قرار دوستام با بیرون

 

  باشی خونه 7 ساعت باشه _

 

 خداحافظ بابا چشم _

 

 . رفت سیوان ماشین سمته و رفت بیرون خانه از ایال

 مــن نشســت و کــرد بــاز را ماشــین در نیســت هــیچکس شــد مطمــن وقتــی کــرد نگــاه اطــرافش بــه اول
 نیومده کسی تا برو:  گفت تند ایال نشستم ماشین داخل سرعت با هم

 

 .گذشت که یکم شدیم دور انجا از و کرد روشن را ماشین حرفی بدون سیوان

 میشدیم بدبخت دیدمون می یکی اگه بودا نزدیک اوف:  گفت و کشید عمیقی نفس ایال

 

 حدیث دنبال نمیري میري؟ کجا:  گفت ایال نگفت هیچی بازهم و خندید سیوان
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  اونجاست ابجیش ي خونه میرم دارم چرا_

 

 .شد خیره یرونب به و داد تکان سري ایال

 .زد کوتاه بوق دوتا و داشت نگه خانه یک جلوي ساعت نیم از بعد سیوان

 .بیرون کرد پرت را خودش خانه از دختر یک که بود نگذشته زدنش بوق از ثانیه چند یک

 بـه  جـدیت  بـا  و کـرد  اخـم  اسـت  حـدیث  میـزدم  حـدس  کـه  دختـر  خنـده  زیـر  زدند صدا با ایال و سیوان
 .شد بلندتر اشانم خنده تازه نرفتن رو از کدام یچه که شد خیره انها

 داده لمیم چه پرو پایین هري:  گفت و کرد باز رو جلو در رفت حدیث

 

 شکسته پام بینی نمی:  گفت و نخورد تکان ایال

 

  پایین بیا زود چه من به:  گفت و انداخت باال اي شانه حدیث

ــ و شــد پیــاده ماشــین از ، داد تکــان را ســرش ایــال  نمیشــه کاریشــم دیگــه بیشــعوري:  گفــت تاســف اب
 کرد

  

 دخترعمــوش از کــه نــداره غیــرت ذره یــه زمینــی ســیب کــه ایــنم:  گفــت ســیوان بــه رو بعــد و
 کنه طرفداري
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  نکنید دعواتون وارد منو نداره ربطی من به:  گفت سیوان

 غیرت بی:  گفتند همزمان حدیث و ایال

 

 .شدند ماشین سوار خنده با بعد و

 .بودند ساکت شان همه راه طوله در سیوان کنار هم حدیث و نشست کنارم ایال

 .بدهید گوش بزارید اهنگ یک حداقل اَه بودم شده کالفه

 .شدند پیاده و داشت نگه رستوران یک کنار سیوان باالخره بعد دقیقه چند

 .وریا پیش بروم بزار بود رفته سر ام حوصله واقعا کردم پوفی

ــمانم ــاز را چش ــ ب ــه روي ردمک ــه مبل ــا ي خان ــودم وری ــا ب ــین روي وری ــیده دراز زم ــود کش ــیلم و ب  ف
 .میدید

 کالفــه ناگهــان کــه بــودم کنــارش دقیقــه چنــد کشــید عمیقــی نفــس کــه کشــیدم دراز کنــارش هــم مــن
 .گرفت دستانش بینه را سرش و شد بلند

  است؟ بد حالش نکند بود چش این کردم نگاهش تعجب با

 

 خواي؟ می چی اینجا هستی؟ کی تو:  گفت بلند صداي با که مبزن دست او به خواستم

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

78 
 

  نکند؟ نبود وریا و من از غیر به کسی کردم نگاه اطرافم به

  چه؟ یعنی  شدم خیره وریا به زده شوك

  کند؟ می حس را من یعنی

 خواي می چی من جونه از هستی؟ چی تو:  گفت و برگشت من سمته به وریا

 

 اون بــزن حــرف باهــاش:  پیچیــد گوشــم در ســبحان صــداي کــه بــرم انجــا زا و نگــویم چیــزي خواســتم
  کنه می کمک بهت

 

 .کرد رفتن راه به شروع عصبانیت با و شد بلند جایش از وریا شد قطع صدا

  هستم ژینا من:  گفتم ارام صداي با و کشیدم عمیقی نفسه

 

 تعریــف را بــود افتــاد بــرایم هکــ هــایی اتفــاق تمــام چینــی مقدمــه بــدون او بــه توجــه بــی ایســتاد وریــا
 دارم فرصــت روز ســی گفــتن بهــم اونجــا کمــا تــو رفــتم و کــردم تصــادف پــیش روز چنــد مــن:  کــردم

 ربطـی  بهـم  اصـال  کـه  کـنم  مـی  مـرور  رو کسـانی  زندگیـه  دارم مـن  اون از بعـد  کـنم  کمـک  نفـر  دو به تا
 شناسـم  نمـی  اصـال  کـه  ردونفـ  اون بـه  مـن  تـا  کنـی  کمکـم  خـوام  مـی  حـاال  بـود  این موضوع تمامه ندارن
 کنی؟ می کمکم کنم کمک

 

 ؟...حی...رو...تو:  گفت شده بریده صداي با وریا
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  هستم کی بگم گفتی خودت ترسیدي؟ چرا حاال اره خب:  گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 

 نترسیدم من:  گفت جدیت با

 

ــاره ــاال ابروهــایم دوب ــد ب ــن شــدم مــی متعجــب وقــت هــر پریدن ــ اتفــاق ای ــاد یم ــی:  افت ــه چــی یعن  ک
  باشم نداشته کاري تو با من که کنی گریه و بزنی جیغ باید االن تو نترسیدي

 

ــا ــده وری ــا بچگــی از هــم تــو اگــه:  گفــت و کــرد جــذابی ي خن  نمــی داشــتی کــار و ســر جــن و روح ب
  جاخوردم فقط ترسیدي

 

 نمیشه؟ دیوونه ببینه جن هرکی مگه چی یعنی _

 

ــاهم و داشــتم ســرکار مســلمون هــاي جــن بــا ســلطان رهــايکا خــاطر بــه ولــی چــرا _  نمــی اســیب اون
 کنــی مــی اذیــتم هــی روز دو هرحــال بــه بــدي نشــون خودتــو خــواي نمــی تــو بگــذریم خــب رســوندن

 ببینم رو داره احتیاج من کمکه به که روحه خانم این که خواد می دلم منم

 

 با
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 بین نمی منو تو االن یعنی:  گفتم تعجب

 

 منه سمته به سرت که نشستم اینجا من دونی می کجا از پس ي

 

ــا ــر خــب شــنیدم صــداتو کــه هــم بعــدش کــردم حســت اول:  گفــت و داد تکــان را ســرش وری  کــه کَ
  میاد صدا کجا از شنوم می نیستم

 

 پیشــه وقتــی اخــه بــدم نشــون بهــت رو خــودم جــوري چــه بایــد دونــم نمــی مــن ولــی گــرفتم اوهــوم _
 دید منو خودش اون بودم مانی

 

 که؟ نداره مشکلی کشه می طول یکم ولی بخونم دعا یه باید خب خیله_

 

   ندارم مشکلی تري راحت اونجوري اگه نه _

 

 دوسـاعت  تـا  بیـاي  هسـتم  تـوش  کـه  اتـاقی  سـمته  بـه  نـداري  حـق  عنـوان  هـیچ  بـه  بشـین  همینجا پس _
 فهمیدي؟ باشم داشته تمرکز باید کنی نمی سروصدا دیگه چیز یه و میام دیگه

 

 تخت خیالت برو فهمیدم اره _
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 .رفت ها پله زیر به و زد لبخندي وریا

 بودم؟ ندیده را انجا قبال من چرا وا

 .دارد اهمیتی چه حاال ژینا کن ولش انداختم باال را هایم شانه

 مبــل سـمته  بــه خواسـتم  تــا ولـی  بشــینم مبـل  روي بــروم تـا  شــدم بلنـد  جــایم از کـردم  نگــاه اطـرافم  بـه 
 .دفعه ان مثله درست شدند زمین هقفل پاهایم بروم

 .امد در دیگر شکل یک به خانه و شدند محو تصاویر تمامه دفعه یک

 بــه اش  برجســته شــکم بــا بــود شــهرزاد کــردم نگــاه پلــه راه ســمته بــه امــد زن یــک هــن هــن صــداي
 .امد می پایین ها پله از زور

ــداي ــمیر ص ــتم از س ــد پش ــه:  ام ــه مگ ــو ب ــتم ت ــات از نگف ــون ج ــور تک ــه ينخ ــرا اخ ــرف چ ــوش ح  گ
 نمیدي؟

 

 کــه دکتــر بابــا کشــیدم دراز بــس از شــدم خســته رفــت ســر ام حوصــله اخــه:  گفــت غرغــر بــا شــهرزاد
 بــه هروقتـی  بچـه  ممکنـه  کــه مـاه  ایـن  تـو  مخصوصــا بـرو  راه گفـت  کـه  مطلــق مطلقـه  اسـتراحت  نگفـت 

  بیاد دنیا

 

 بـا  و انـداخت  گـردنش  دور را شدسـتان  رفـت  اخمـو  سـمیر  سـمته  بـه  و رسـید  هـا  پلـه  پـایین  بـه  باالخره
 عزیزم نباشی خسته:  گفت لبخند
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 مـی  کـاري  هـر  مـن  خـدا  بـه  نمیگـی  هیچـی  چـرا :  گفـت  و کـرد  بغـض  شـهرزاد  کـه  نکرد اعتنایی سمیر
 امونه بچه و تو خاطره به کنم

 

 گ تـو  اگـه  افتـه  بـی  اتفـاقی  بـرات  خـوام  نمـی  بـرم  قربونـت  مـن  اخـه : گفـت  و شد باز هایش اخم سمیر
 میمیرم من بشه چیزیش ونام بچه

 

 بــرو هــم حــاال نمیشــه چیــزیم:  گفــت نــاز بــا بــود شــده خوشــحال  ســمیر هــاي حــرف بــا کــه شــهرزاد
 بیا زود  کن عوض لباساتو

 

 .رفت ها پله سمته به و بوسید را شهرزاد پیشانی و زد لبخندي سمیر

 احمق:  گفت لب زیر و زد پوزخندي شهرزاد شد دور وقتی

 

  بله؟ کردم تعجب

 احمق؟

 بابا؟ بود که دیگر این

 نـه  کـرد  مـی  را هـا  عاشـق  ادعـاي  انجـوري  کـه  پیشـش  دقیقـه  چنـد  بـه  نه ها کرد می بازي فیلمی عجب
 .االنش به
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 فــرد ان دیدنـه  بـا  شــهرزاد ولـی  امـده  کســی چـه  دیـدم  نمـی  بــود در بـه  پشـتم  چــون شـد  بـاز  سـالن  در
 .کرد غلیظی اخم

 تـر  جـوان  ذره یـک  ولـی  بـود  سـلطان  خـود  واقـع  در هکـ  دیـدم  را سـلطان  شـبیه  مـرد  یـک  کـه  برگشتم
 .سال پنجاه  حدوداي

  کرد؟ می چه اینجا او

  کجاست؟ سمیر:  گفت و امد جلوتر بود کرده اخم  سلطان

 

  اتاقه تو_

 

  خب خیله _

 

 .نشست مبل روي سلطان

 چـه  بابـا  المسـ :  گفـت  و زد لبخنـدي  سـلطان  دیـدن  بـا  و امـد  پـایین  هـا  پلـه  از خانـه  هـاي  لباس با سمیر
 بیاي ما دیدنه به و گذاشتی منت باالخره اینورا؟ از خبر

 

ــا ســلطان ــا:  گفــت جــدیت ب ــن وقتــی ت ــه ای ــو زن ــام مــن هســتش ت  االن اگــرهم زارم نمــی اینجــا رو پ
 بعـد  بـه  ایـن  از و کـنم  زنـدگی  اینجـا  کـه  گـردم  برمـی  دارم مـن  بـدم  خبـر  یـه  بهـت  اومـدم  فقـط  اینجام

 کنی بیرون خونه از رو زن این که هبهتر پس منه ي خونه جا این
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 .بود شده سرخ خشم از کردم نگاه شهرزاد به

 بــه نــداري حــق ولــی احتــرام مــورد و عزیــزي خیلــی بــرام شــما کــه اوال بابــا:  گفــت و کــرد اخــم ســمیر
 بیــاین تـونین  مـی  نـداره  مشـکلی  هــیچ اینجـا  بیـاین  خـواین  مـی  شـما  اگــه دومـا  و کنـی  تـوهین  مـن  زنـه 

 مـا  نـداره  مـوردي  بـازم  باشـه  خونـه  ایـن  تـو  کـه  خـواین  نمـی  رو مـن  زنـه  اگـه  ولی  شماست خونه چون
 میریم اینجا از باهم

 

 میستی؟ واي باباتم که من روي داري زن این خاطر به تو:  گفت خشم با سلطان

 

 ببینیـد  رو مـن  زنـه  کـه  خـواین  نمـی  شـما  اگـه  مـیگم  دارم فقـط  مـن  ایسـتادم؟  شـما  روي کـی  مـن  بابا _
 بینید نمی منم ارهند اشکالی

 

 روي ادمــی چــه خــاطره بــه داري دونســتی مــی کــاش:  گفــت و داد تکــان تاســف بــا را ســرش ســلطان
 نشی پشیمون وتوام بمونه وفادار بهت ابد تا زن این امیدوارم میستی واي باباتم که من

 

  هیچوقت بابا نمیشم پشیمون _

 

 .شد خیره سمیر و سلطان به و زد پوزخندي شهرزاد
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 .برگشتم حال زمانه به دوباره من و شدند محو یرتصاو

 .بودم ام شنیده که هایی حرف ماته هنوز

 و بـود  پـایین  سـرش  امـد  جلـوتر  بـود  دسـتش  کتـاب  یـک  ، امـد  بیـرون  اتـاق  از وریـا  و شـد  باز اتاق در
 باشی شده ظاهر باید االن تو ژینا:  گفت

 

 بانه؟ ظاهرم ببین باال بگیر سرتو خب:  گفتم و کردم نگاه او به لبخند با

 

 ... راس اره:  گفت و کرد بلند را سرش و خندید

 

  ال.. اي:  گفت من من با کرد نگاهم زده بهت  ماسید دهانش در حرف دیدنم با

 

  هستیم هم شبیه فقط ما ژیناهستم من نیستم ایال من _

 

 چیزي؟ همچین ممکنه چجور چی؟: بود زده بهت هنوز

 

 شده ممکن که فعال:  داختمان باال را هایم شانه
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  کنم نمی باور _ 

 

 نیستم ایال من ولی یانه کنی می باور نیست مهم: گفتم خونسرد

 

   کن ثابت _

 

 اخه؟ چجوري: گفتم کالفه

 

 .شد خیره من به و انداخت باال را هایش شانه

 ؟بیاورم کجا از را ام شناسنامه  کنم؟ ثابت این به جوري چه من االن خب کردم پوفی

 .بدم نشان او به تا

 بگیر رو شمارم:  گفتم و زدم بشگنی رسید ذهنم به فکري که میدادم تکان را پایم کالفه داشتم

 

 چی؟ ي شماره:  گفت و باال پرید ابروهایش

 

 مـن  پـس  هسـتش  دو و نـود  سـاله  االنـم  کـردم  تصـادف  پـنج  و نـود  سـاله  مـن  ببـین :  گفـتم  خوشحالی با
  ژینام من که میشه ثابت بهت بزن زنگ ممید رو شمارم ام زنده االن
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 بگو شمارتو:  رفت تلفن سمته به بعد و کرد نگاهم تردید با وریا

 

 .دادم را ام شماره

 .گذاشت گوشش روي را گوشی وریا

  هستید؟ ژینا شما ببخشید سالم الو:  گفت وریا دقیقه چند از بعد

 

 خداحافظ گرفتم اشتباه هیچی: وریا

 

 گفـت  و زد زنـگ  مـن  بـه  دیوانـه  یـک  کـه  افتـادم  موقـع  ان یـاد  صـحنه  ایـن  دیـدن  بـا  کـرد  قطع سریع و
 .کرد قطع بعدهم ژینایی تو

 .بودم خودم بود داده شماره که هم اونی و بود وریا دیوانه ان پس

 زیــر و داد تکـان  تاسـف  بـا  را سـرش  بعــد و کـرد  نگـاهم  تعجـب  بـا  وریــا خنـده  زیـر  زدم بلنـد  باصـداي 
  چل و خل:  گفت لب

 

 نم وریا واي:  گفتم خنده با
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 کــه هنــوز خــدا واي دادم فحشــت چقــدر کــردي قطــع اینجــوري بعــد و زدي زنــگ بهــم وقتــی دونــی ي
  میشم بر روده خنده از افتم می روز اون یاد وقتی هنوز

 

 .نگفت چیزي وریا

 .شده خشک  هایم لب روي نگاهش دیدم که کردم نگاه هو به

 .شدم جدي و شد محو ام خنده

 و امـد  خـودش  بـه  سـریع  وریـا  کـه  انـداختم  پـایین  را سـرم  کشـیدم  خجالـت  نگـاهش  از چـرا  دانـم  نمی
 بخوریم بیارم چیز یه برم من:  گفت هول با

 

 بلنــد صــدایش تــا گــرفتم گــاز را لــبم ســریع ولــی گرفــت ام خنــده دوبــاره  رفــت اشــپزخونه بــه بعــد و
 .نشود

 .عقل کم هک بخورم چیزي توانم نمی روحم یک من دیوانه ي پسره

 

 بپرسم؟ سوال یه:  گفتم و رفتم دنبالش و شدم بلند جایم از

 

  بپرس _ 
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 ادمیه؟ جور چه سلطان_

 

  شناسی؟ می کجا از رو سلطان تو _

 

 .داد سلطان به رو تو شهرزاد که شبی همون دیدم و اونشب من _

 

  خداییه با و خوب هادم:  گفت و امد خودش به دوباره مکث کمی از بعد کشید کار از دست وریا

 

 مـی  حـرام  نوشـیدنیه  کـه  بودنیـه  خـدا  بـا  چـه  ایـن  خـورد  مـی  مشـروب  اونشب اون خداست با مطمنی _
 خورد

 

 بود حالل ولی بود شراب به شبیه نوشیدنی یه نبود مشروب نوشیدنی اون:  گفت و زد لبخندي

 

  سلطان پسر با شهرزاد گذشته تو دیدم چیزي یه من دونی می اها _

 

  سلطان؟ پسر:  گفت تعجب با وریا

 

  شهرزاد شوهره ،سمیر، پسرش اره _



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

90 
 

 

 میگـی؟ ...داري... چـی ... تـو :  گفـت  شـده  بریـده  صـداي  بـا  و کـرد  نگـاهم  شـده  گشـاد  چشـمانی  بـا  وریا
 نی؟...مطم

 

  بود هم حامله شهرزاد تازه چته تو اره:  گفتم رفتارش از متعجب هم من

 

  لعنتی نیست سلطان پسره سمیر دارهن امکان:  کرد زمزمه خودش با وریا

 

 .باال هاي پله سمته به دویید و

ــنم ــه م ــالش ب ــدم دنب ــاقش وارد دویی ــی شــدم ات ــته را گوش ــود برداش ــا داشــت و ب ــی تمــاس یکــی ب  م
 .دانم نمی را گرفت می تماس کسی چه با ولی گرفت

 بـس  گفتـی  غدرو سـال  همـه  ایـن  هسـتی  عوضـی  خیلـی :  شـد  بلنـد  فریـادش  صـداي  دقیقـه  چنـد  از بعد
  باشه راست کدومش یک تا بشنوم دروغ باید کی تا من نبود

 

 ســلطانی؟ ي چیکــاره تــو دادم گــوش هــم مــن گفتـی  بهــم دروغ هرچــی بســه بــدم گــوش خــوام نمـی  _
  داري؟ نسبتی چه زنیکه اون با

 

  بگو راستشو حاال ارومم من بیا باشه:  گفت و کشید عمیقی نفس وریا
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  سلطان؟ یا بگی تو داره فرقی چه بگو تو خب بگه؟ و قیقتح باید سلطان چی یعنی_

 

   افتاده؟ راه کی میاد داره باشه باشه _

  تو سراغه میام نگه چیزي بازم سلطان اگه مطمناً ولی برو باشه_

 

 .گرفت دستانش بین را سرش و نشست تخت روي کرد قطع را گوشی وریا

 .بودم ایستاده اتاق وسط واج و هاج هم من

 اینجا؟ بود خبري چه اخر

 افتاد؟ می داشت اتفاقی چه

 مــن و شــود حــل مســخره معمــاي ایــن تــر زود داشــتم دوســت فهمیــدم نمــی هیچــی بــودم شــده گــیج
 .کنم پیدا نجات

 

 دانـم  مـی  را ایـن  فقـط  بـودم  غـرق  بـود  درمغـزم  کـه  هـایی  سـوال  در مـن  و بود گذشته چقدر دانم نمی 
 .اورد ودخ به را ومن امد در صدا به در زنگ که

 .رفت بیرون سمته به و برخواست جایش از شده سرخ چشمانی با وریا

 . افتد بی است قرار اتفاقی چه ببینم تا رفتم هم من او بعد دقیقه چند
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 . جلویش سینه به دست اخم با وریا و بود نشسته مبل روي اقتدار با سلطان

 .دید نمی را من سلطان که بود جالب خیلی ایستادم گوشه یک

 .کنم نمی فکر که چیزي چه به موقعیتی چه در شدم دیوانه هه

 شنوم می:  گفت اخم با وریا گویند می چی بفهمم تا کردم جمع سلطان و وریا به را حواسم

 

 رو؟ چی:  وگفت کرد اخم متقابال هم سلطان 

 

  داد؟ تو به و بودم پسرش که منی چرا شهرزاد افتاده االن تا که اتفاقاتی ي همه_

  دارید؟ سمیر اسمه به پسر یه که نگفتی بهم راچ

  داشته؟ شما پسر با نسبتی چه شهرزاد

 بفهم خوام می اینارو من

 

 گفته؟ تو به هارو این کی:  گفت و شد شدیدتر اخمش سلطان

 

 افتـاده  اتفـاقی  چـه  کـه  اینـه  مهـم  گفتـه  هـارو  ایـن  مـن  بـه  کسـی  چـه  نیسـت  مهـم : گفـت  خشـم  بـا  وریا
  بدونم که منه حقه این بگو بهم کنم می خواهش
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 : کرد شروع عمیقی نفس از بعد و کرد مکث کمی سلطان

ــود ســالش 22وقتــی پســرم پــیش ســال 26 ــه از بعــد شــد دختــر یــه عاشــقه ب  بهــم رو دختــر مــدت ی
 مــنم کــه خــوب اونقــدر بــود خــوب خیلــی اول نگاهــه در مهربــون و ســاله 18 دختــره یــه کــرد معرفــی
 روي اون تــا نگذشـت  چیـزي  ولـی  کنـه  مـی  خوشـبخت  امـو  بچـه  هـا تن کـه  بـودم  مطمـن  و شـدم  جـذبش 
 بـا  بـودن  از و سـمیر  تـا  کـردم  هرکـاري  بـود  فروختـه  شـیطان  بـه  روحشـو  دختـر  اون اومـد  بـاال  خبیثش

 حاملــه دختــر مــدت یــه از بعــد بــود کــرده طلســم رو روحــش دختــر اون نشــد ولــی کــنم منصــرف اون
 یـه  میشـد  اتـش  عصـبانی  باعـث  همـین  و باشـه  هنداشـت  شـیطانی  روحـه  اش بچـه  تـا  کـردم  کـار  همه شد
 دونسـتم  مـی  نکـردم  گـوش  حـرفش  بـه  مـن  ولـی  کنـه  مـی  نـابودیم  واسـه  هرکـاري  کـه  گفـت  بهم روز
 تونــه نمــی مــن بــه اون کــردم فرامــوش کــه بــودم احمــق اونقــدر ولــی بزنــه صــدمه بهــم تونــه نمــی کــه

 .بزنه صدمه تونه می که سمیر به بزنه صدمه

 تنهــا بچــه بــا رو زن اون و بــودیم رفتــه شــهر بــه ســمیر و مــن اومــد دنیــا بــه ام نــوه اینکــه تــا گذشــت
 دیــد رو صــحنه اون ســمیر وقتــی بــود معاشــقه حالــه در تــو پــدر بــا زن اون برگشــتیم وقتــی گذاشــتیم

 روحـه  خـودش  مثلـه  ام نـوه  چـون  فطـرت  پـس  زنـه  اون رفـت  پیشـم  از و کـرد  سـکته  همونجـا  شکست
 اي بچـه  بخـواي  اگـه  وریـا  دونـی  مـی  و چیـز  یـه  بکـنم  کـاري  یچهـ  نتوسـتم  من و کشت نداشت شیطانی

ــا ــه شــیطانی روحــه ب ــا ب ــه تــو و باشــه حــروم هرجهــت از بایــد بچــه اون بیــاري دنی  حرومــی ي بچــه ی
 پـنج  تـو  وقتـی  بـود  همـین  بـراي  نرسـه  شـومش  اهدافـه  بـه  زن اون کـه  کـردم  کاري من بازم ولی بودي
 .رفت جهنم به و مرد  سال یک از بعد باالخره داد من به رو تو بود سالت

 و پســر تــازه کــردم پیــداش کــه زمــانی چــون بــود راهــی ســره ي بچــه یــه نیســت مــن پســره ســمیرهم
 بود همین ماجرا تمامه گذاشتم سمیر رو اسمش همون براي بودم داده دست از رو ام نوه
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 .کرد نگاه وریا به و کشید عمیقی نفسه دوباره سلطان

 .هستی حرامی یک که بفهمی سال چندین از بعد که بود سخت لیخی ریخت می اشک ارام وریا

 .بود چه دانم نمی داشتم حسی یک کردم نگاه او به ناراحت

 .دانستم نمی را دلیلش ولی میگوید دروغ دارد بازهم سلطان کردم می حس

 پسرم؟ خوبه حالت:  گفت نگرانی با سلطان

 

 کـه  باشـه  کثیـف  تونـه  مـی  چقـدر  زن یـه  بـده  المحـ  نیسـتم  خـوب  اصـال  نـه :  گفـت  گرفته صداي با وریا
  کنه نابود ادمو همه این خودش اهدافه خاطره به

 

 .داد تکون تاسف با را سرش سلطان

 .رفت ها پله اتاقش سمت به و شد بلند جایش از وریا

 س

 

 .بست را چشمانش و  داد تکیه مبل  پشتی به را سرش لطان

 .نبود خبري هم ایال از و بودم ایال اتاق در کردم باز تیوق و بستم را چشمانم ناراحتی با هم من

  بیا روخدا تو دارم نیاز بهت سبحان:  گفتم لب زیر و رفتم پنجره سمت به
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 کرده؟ ناراحت رو عزیز ژیناي چی:  امد پشتم از صدایی

 

  شد ناراحت خیلی طفلی سوزه می وریا واسه دلم سالم:  گفتم و برگشتم سمتش به

 

 چرخه نمی ما مراده وفق بر همیشه ژینا ینههم دنیا _

 

 شـده  حـل  هـم  معمـا  دیگـه  کـه  حـاال  میشـه  تنـگ  تکشـون  تـک  واسـه  دلم ولی اره:  گفتم و کشیدم اهی
  زندگیم به گردم برمی دیگه منم و

 

 زنی؟ می حرف معما کدوم از ژینا_

 

 حلـه  از بعـد  تـی گف خـودت  دیگـه  شـد  حـل  وریـا  زندگیـه  معمـاي  دیگـه  معلومـه  خـب  وا: گفتم تعجب با
 زندگی به برگردم تونم می معما

 

 نفــر دو اون بــه هنــوز تــو راهــی اولــه هنــوز تــو عزیــز ژینــاي کنــی مــی اشــتباه داري: زد لبخنــد ســبحان
 برگردي؟ خواي می جوري چه حاال نکردي کمک
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 شانسم بد که بس از شدم راحت شد تموم گفتم اَه هست؟ هنوزم یعنی_

 

 بهـت  هیچوقـت  خداونـد  بـودي  شـانس  بـد  اگـه  شانسـی  خـوش  هـم  خیلـی  تـو  نیسـتی  بدشـانس  تو نه_ 
 .باشی خداوند گذار شکر باید پس نمیداد دوباره فرصت یه

 دیگـه  روز شـش  و بیسـت  فقـط  نـداري  وقـت  خیلـی  راسـتی  خیـر  بـه  شـبت  بـرم  بایـد  من ژینا خب خیله
 خداحافظ کن استفاده ازش خوبی به مونده فرصتت از

 

 .شدم خیره بیرون به غم با من و رفت سبحان

 

 .نداشتم حوصله اصال 

 .بشوم راحت هم من ، شود تمام موضوعات این تر سریع هرچه داشتم دوست

 .کشیدم اي کالفه  پوف

 بعد؟ دوماهه به میرفتم نمیشد

 .افتد بی قرار مهم اتفاق یک شاید باش نداشته جهش زمان در گفت سبحان ولی نه

 نمیشــدم موفــق مــاجرا ایــن در اگــر کــه خوانــدم مــی را هــایمنماز حــداقل کــاش دانــم نمــی کــه مــن واال
 .برگرداند را من سنجیدنش با خدا که باشم داشته خوب کار چهارتا یک

  کجاهست؟ نیست معلوم ایالهم این بابا هی
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 کرد؟ می چه شکست نمی اگر بود شکسته پایش بود خوب است بیرون دقیقه به دم

ــاز دفعــه یــک در ــاق وارد لنگــان ایــال برگشــتم شــد ب  را در داشــت تشــریف ام زاده حــالل چــه شــد ات
 تخـت  روي خودشـرا  امـد  هـم  بعـدش  کـرد  تعـویض  را هـایش  لبـاس  و رفـت  کمـدش  سـمته  به ، بست

 .انداخت

 افتــاده اتفــاقی چــه دونــی نمــی مهشــید ســالم الــو:  گرفــت را یکــی ي وشــماره برداشــت را اش گوشــی
 میمیرم خوشحالی از دارم

 

 جنگــل تــو دیــدم رو پســر یــه دیــروز گفــتم یادتــه بگمــت وایســا نیســت مهــم اصــال کــه اون بابــا نــه_
  بود خوشگل خیلی

 

 فـردا  گفـت  بهـم  بـود  راه سـه  جلـوي  رسـوندم  سـیوان  وقتـی  دیـدمش  بـازم  امشـب  وریـا  همون اره اره_
 باشم منتظرش راه سه اول ظهر دو ساعت ببینتم خواد می

 

 شیممی تعطیل زود فردا دیگه مدرسه از بعد بابا نه _

 

  میمردم گفتم نمی اگه بگم بهت خواستم فقط خیر به شبت برو باشه_ 

 

 خداحافظ _
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 .بست را چشمانش لبخند با و کرد قطع را گوشی ایال 

 ندیدم؟ را وریا که بودم فکر در انقدر یعنی پرید باال ابروهایم بازهم ناخوداگاه

 .گذاشت مالقات قرار زود چه ها داشت عملی سرعت عجب نامرد ولی است جالب

 .کردي می ناز یکم حداقل خدا خنگ کرده قبول سریع که بوده هول انقدر ایال

 افتـاده  االن تـا  کـه  هـاي  اتفـاق  تمـام  از دور بـه  مـن  ولـی  خوابیـد  داشـت  کـه  باشـوقی  خـانم  ایـال  باالخره 
 .بودم فکر در بود

 .بود عزیز خیلی برایم که کسی فکر

 !باشم کنارش توانستم یم و بودم زنده االن کاش کشیدم هی◌ٓ ا

 نــامزدم اغــوش در بـودن  اینجــا جـاي  بــه االن افتـاد  نمــی اتفـاق  لعنتــی تصـادفه  ان اگــر بـود  گرفتــه دلـم 
 .بودم

 .شدم پرپر که کجایی کامبیز هی

 هــم مــن اســت بهتــر هســتند خــواب همــه کــه فعــال کنــد مــی دق دارد مــن غــم از االن دانــم مــی الهــی
 .عشقم پیش بروم

ــا ــبم داخــل از را ســاعت خوشــحالی ب ــودم کــرده تصــادف کــه ســالی و روز روي برداشــتم جی  تنظــیم ب
 .دادم فشار را دکمه کردم
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ــام ــاویر تم ــو تص ــدند مح ــه ش ــتر چندثانی ــول بیش ــید ط ــه نکش ــه ک ــز هم ــاف چی ــد ص ــن و ش ــوي م  جل
 .بودم ایستاده بیمارستان

ــی ــم خیل ــی دل ــت م ــروم خواس ــل ب ــانوادم و داخ ــنم را خ ــی ببی ــتم ول ــم نتوانس ــی دل ــتخو نم ــا اس  ب
 . بگیرد دلم دیدنشان

 .ببینم را اشان ناراحتی خواستم نمی همین براي نداشتم را پدرم مادر ناراحتی طاقت هیچوقت

 

 .اشان نبینم نتوانستم باز ولی 

 را اتــاقم ادرس مــن کــه امــد یــادم شــدم وارد وقتــی ولــی شــدم بیمارســتان وارد کشــیدم عمیقــی نفــس
 احمق ژینا احمقی:  گفتم و زدم سرم به اي ضربه دست با ندارم

 

 .میزد حرف ساناز با داشت که بود ثریا کردم نگاه اطراف به شنیدم اشنا صداي یک دفعه یک

ــحال دیدنشــان از ــدم خوش ــه و ش ــان ب ــتم سمتش ــی رف ــان وقت ــدم نزدیکش ــا ش ــی ب ــه حرف ــاناز ک  زد س
 دختــر بــا داره حــاال کــرده تصــادف ژینــا کــه نشــده روزم چهــار هنــوز بیشــعور  کــامبیز:  شــدم داغــان
 کنه می نامزد خالش

 

 بینـه  مـیگم  چیـز  یـه  ولـی  بـود  ژینـا  عاشـقه  سـرش  خیـره  عوضـیه  خیلـی  اره:  گفـت  نـاراحتی  بـا  هم ثریا
 ژینـا  خـاطر  بـه  ولـی  میـزد  خـالف  جـورایی  یـه  نداشـتم  خـوبی  حسـه  بهـش  اولشـم  از مـن  باشه خودمون

 میشه داغون بیاد بهوش ژینا اگه حاال کردم اشتباه که نگفتم هیچی داشت دوستش که
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  خوره می غصه کرده ازدواج عشقش بفهمه ژینا اگه الهی:  گفت گریه با ساناز

 

 .نگفت چیزي و گذاشت ساناز ي شانه روي را دستش ثریا

 دي

 .نامرد شعور بی ي پسره نماندم گر

 .نیست بهتر تو از که جنگیدم ام خانواده با دوسال احمق توي خاطر به که من حیفه

 لبخنــد بــود مغــزم در کــه فکــري از گــرفتم مــی انتقــام او از بایــد گــرفتم تصــمیم یــک دمکشــی هــی◌ٓ ا
 .زدم موذي

 خیانــت مــن بــه کــامبیز کــه نبــود مهــم مــن واســه اصــال انگــار بیخیــالی حســه یــک داشــتم حســی یــک
 خانــه و بســتم را چشــمانم پــس بگــذرم بــود وجــودم در کــه انتقــامی حــس از توانســتم نمــی ولــی کــرده

 .کردم تصور را کامبیز ي

 

 .بود تاریک خانه

 .بود خوابیده تختش روي راحت کامبیز شدم اتاقش وارد

 ســاعت بادیدنــه ولــی شــدم ناامیــد نکــردم پیــدا را بخــورد دردم بــه کــه چیــزي کــردم نگــاه اطــرافم بــه
 .رفتم سمتش به شدم خوشحال بود میز روي که کوکی
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 .شد رد ساعت داخل از دستم اما زدم بهش محکم را دستم

 .شد رد دستم بازهم ولی دادم انجام را کارم دوباره

 صــداي بــا ســاعت کــه زدم ســاعت بــه را دســتم اخــر بــار بــراي ریخــت مــی بهــم اعصــابم داشــت دیگــر
 .کرد زدن زنگ به شروع و افتاد زمین روي بدي

 ترســیده و بلنــد صــداي بــا، پریــد جــایش از هــا گرفتــه بــرق عینــه کــامبیز ایــول خندیــدم بلنــد باصــداي
 شد؟ چی بود؟ چی:  گفت

 

 .شدم ولو زمین روي خنده از

 .بود ترسو هم اندازه از بیش بود ترسو خیلی کامبیز

 .داشت دعوا رفتم می شده تسخیر هاي خانه به ساناز و ثریا با من اینکه سر همیشه

ــامبیز ــاالخره ک ــاعت ب ــین روي از را س ــت زم ــش و برداش ــع را زنگ ــرد قط ــریع و ک ــراغ س ــاق چ  را ات
 .کرد روشن

 .بود کرده جمع اغوشش در را پاهایش و بود نشسته تخت روي

 کند؟ می زندگی تنها بودچرا ترسو انقدر که بشر این عجبم در من کردم نچی نچ

 

 .شدم نزدیک ترسیده کامبیز به و نشستم تخت روي ، شدم بلند جایم از

 الو:  تمگف ارام و بردم گوشش نزدیک را سرم ایستادم حرکت از سانتیش یک در درست
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 گیـر  پتـو  در پـایش  شـد  باعـث  کـه  شـد  بلنـد  شـتاب  بـا  جـایش  از و کشـید  تـرس  سـر  از فریادي کامبیز
 .افتد بی تخت روي از و کند

 .لحظه یک فقط ولی شدم نگران لحظه یک

 .شدم خیره هایش بازي خل به نشستم سینه به دست بیخیال

 هــوا در هــا چِــل خــلُ عــین انشدســت و کــن ولــم گفــت مــی پتــو بــه داشــت ، بــود بســته را چشــمانش
 .داد می تکان

 ... ولی  باشد شجاع باید و است مرد مثال کن نگاه خدا به را تو

 بودم؟ کرده خوش ترسو  این چیز چه به را دلم من جداً

 تنظـیم  گذشـته  زمانـه  روي را سـاعت  و شـدم  بلنـد  جـایم  از خـودم  ي رفتـه  بـاد  بـر  عمـر  بـراي  تاسـف  با
 .کردم

 امــاده داشــت شــوق بــا ایــال و بــود ظهــر کــه بــود اینجــا اش جــالبی بــودم ایــال اتاقــه در بعــد ثانیــه چنــد
 .میشد

 امـده  کنـار  کـامبیز  خیانـت  بـا  راحـت  خیلـی  مـن  بـود  دیگـر  جـاي  یـک  فکـرم  ولـی  بـودم  زده زل ایـال  به
 را خــدا و نبـودم  کـامبیز  عاشــق اصـال  مـن  کــه فهمیـدم  ام ایسـتاده  اینجــا و لحظـه  ایـن  در کــه حـاال  بـودم 
 .فهمیدم را موضوع این زودتر هک شکر
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 سـال  هـاي  موقـع  همـین  یـادم  بـود  شـده  ام زنـدگی  وارد جـدي  طـور  بـه  کـه  بـود  مـردي  دومین کامبیز 
 .شدم اشنا کامبیز با که بود

 مــن و کــرد عــذرخواهی محترمانــه خیلــی ریخــت مــانتوام روي را اش نوشــیدنی وقتــی شــاپ کــافی در
 .بودم شده خوبش رفتار ي شیفته

ــرور از و دمکشــی هــی◌ٓ ا ــه خــاطراتی م ــانی یــک ک ــرام زم ــذت ب ــش ل ــود بخ ــاك االن و ب ــرون دردن  بی
 .امدم

 .کردم نگاه بیرون پنجره از قرار سر رفته البد نبود اتاق در ایال

 .رفتم سمتش به ریلکس و پریدم پایین پنجره از بود ایستاده راه سه همان جلوي بله

 از وریـا  کـه  نگذشـت  چنـدي  بـود  کـرده  دیـر  خـان  وریـا  کـنم  فکـر  کـرد  مـی  نگـاه  سـاعتش  بـه  هی ایال
 .شد پیدایش ها درخت بین

 .کرده خوشتیپ چه باش را اقا اوهوك زدم لبخند تیپش دیدن با

 .ایستاد جدي و شد محو لبخندش زود خیلی ولی زد ملیحی لبخند و دید را وریا هم ایال

 کـرد  بلنـد  را سـرش  وریـا  بـودم  ایسـتاده  ایـال  کنـار  دقیقـا  شـد  نزدیکمـان  وریـا  ایسـتادم  سـینه  بـه  دست
  ژینا منم باش عادي چته:  زدم لب زد خشکش ایال کنار من دیدن با و

 

  اومدي که ممنونم سالم:  گفت ، شد ایال نزدیکه و کشید عمیقی نفس و امد خودش به وریا
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  ندارم وقت زیاد من بزنید رو حرفتون سریع بهتره سالم:  گفت جدیت با ایال

 

  طرف این از بفرمایید حتما: گفت زد لبخندي وریا

 

 هــیچ نترســید:  گفــت وریــا کــه کــرد وریــا بــه تردیــدي پــر نگــاه ایــال کــرد اشــاره جنگــل ســمت بــه و
 افته نمی بدي اتفاقه

 

  ندارید؟ که خوبه؟درد پاتون: پرسید وریا گذشت که یکم شد وریا همراه ایال

 

 رو کشـنده  درده اون دیگـه  بـود  دهنـده  شـفا  یدگذاشـت  پـام  رو کـه  دارویـی  اون نـه : گفـت  لبخنـد  بـا  ایال
  ندارم

 

  خوبه: داد جوابش لبخند با هم وریا

 

 کنند؟ سکوت یا بزنند حرف اند امده ها این دانم نمی من شدند ساکت دوباره

 .بدهدشان شفا خدا کنند می صحبت رسمی انقدر چرا دیگر سوال یک

  رفت سر ام حوصله دیگه نیدبز حرفی یه خب:  گفتم غر با و ایستادم وریا کنار
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 اونجـا  مایلیـد  اگـه  اسـت  رودخونـه  یـه  تـر  نزدیـک :  گفـت  ایـال  بـه  رو و رفـت  غـره  چشـم  یک بهم وریا
 کنیم استراحت کمی

 

 وجــود اي رودخونــه اطــراف ایــن دونســتم نمــی ولــی ابــم عاشــقه مــن حتمــا:  گفــت خوشــحالی بــا ایــال 
  باشه داشته

 

  بازي اب بري تونی می خواست دلت هروقت دیگه گرفتی یاد جاشو حاال _

 

 اینکــه از بعـد  دیشــب دون نمـک :  گفـتم  وریــا بـه  رو پوزخنــد بـا  خندیـدن  وریــا لـوس  حــرف بـه  هـردو 
  خوابیدي نمک اب تو رفتم من

 

 .رفت غره چشم دوباره وریا

 میرود؟ غره چشم هی کی به پسر این اخه نمیگوید پخمه که هم ایال این

 

 .بود احالیب جاي رسیدیم رودخانه به

ــی بــود ابــی پــر رودخانــه ــه تبــدیل بعــد و بــود ماننــد دریاچــه یــه ســرش بــود ایــن تــرش باحــال ول  ب
 .میشد رودخانه

 .نشستم دریاچه کنار هم من و نشستند هم کناره صافی سنگه تخته روي وریا و ایال
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 بـاهم  امـروز  گفـتم  اگـه  راسـتش  خـب :  گفـت  ایـال  بـه  رو وریـا  وزیـد  مـی  خنکـی  نسـیم  بود خوبی هواي
 ب قرار

 

 ...  من... من که اینه خاطره به زاریم

 

 شده؟ چیزي چی؟ شما: ایال

 

 ازتــون و اومــده خوشــم شــما از مدتیــه یــه مــن مــیگم االن نشــده چیــزي نــه نــه:  گفــت زده هــول وریــا
  بشیم اشنا باهم بیشتر که خوام می

 

 .کشید عمیقی نفسه حرفش زدن از بعد وریا

 بـه  چطـور  چـی؟ :  زد جیـغ  ایـال  دفعـه  یـک  کـه   کـردیم  مـی  نگـاهش  شـده  گـرد  چشـمانی  بـا  ایـال  و من
  دادي؟ رو اي اجازه همچین خودت

 

 نـدارم  بـدي  قصـد  مـن  خـدا  بـه  خـانم  ایـال :  گفـت  و گرفـت  را مچـش  سـریع  وریـا  شـد  بلنـد  جایش از و
  اخه؟ کنید می همچین چرا کنیم ازدواج باهم خوره می هم به اخالقمون اگه ببینم خوام می

 

  نزن دست بهم دیگه:  گفت و کشید را دستش ایال
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 .رفت حرفی هیچ بی و

 لعنتی:  گفت زد سنگ به لگدي وریا

 

 .بودم کرده تعجب اندازه از بیش

 .رفتم ، رفت می راه سختی به که ایال دنبال بزنم وریا به حرفی اینکه بدونه

  ایول:  گفت و زد بهم را دستانش محکم بعد و ایستاد ایال شدیم دور وریا از که یکم

 

 .برداشت جیبش داخل از را اش گوشی

 واي:  بــود مهشــید دوســتش بــه دادن اس ام اس درحــال کــردم نگــاه گوشــی  صــفحه بــه کنجکــاوي بــا
 گرفــت دســتمو بعـد  بزنــه حرفــی همچـین  کــرده جــرات چطـور  گفــتم مــنم داره دوسـتم  گفــت مهشـید 

  نیومد؟ دنبالم ها مفیل مثله چرا ولی کردم ترکش و و کردم دعوا باهاش منم

 

 .گرفت ام خنده

 درصــد 90 گــویم مــی مــن ولــی امــد مــی نــاز داشــت کــرد رفتــار هــا کــولی مثــل خــانم چــرا بگــو پــس
 .بیاید وریا صداي االن که دارد احتمال
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  ایال وایسا _ 

 

 .نگفتم گرفت شدت ام خنده

 .کرد رفتن راه به شروع شنید را وریا صداي تا ایال

 فــیلم ایــن مثلــه و گردانــد مــی بــرش  ، گیــرد مــی را ایــال دســت و ایــد مــی االن کــردم نگــاه وریــا بــه
ــدي ــا هن ــال روســري ه ــاز ای ــزد مــی موهــایش ،شــود مــی ب ــورت روي ری ــا ص ــم بعــدش و وری ــه ه  ک
 .  شود می ناموسی موضوع

 محکـم  وریـا  ولـی  کنـد  ازاد را دسـتش  کـرد  مـی  سـعی  مـثال  ایـال  برگردانـدش  گرفـت  را ایـال  دست وریا
  عوضی کن ولم:  زد جیغ ایال شبود گرفته

 

   کنم نمی ولت ندي گوش حرفام به تا:  زد داد هم وریا

 

 .  شد اکشن اوه اوه

 میـدم  گـوش  بهـت  باشـه  باشـه :  گفـت  ایـال  کـردم  مـی  نگـاه  انهـا  بـه  داشـتم  بـودم  داده تکیـه  درخـت  به
  گرفتی دزد مگه کن ول دستمو ولی

 

 گرفتم کممح ببخشید:  گفت کرد ول را ایال دست وریا
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 کـه  معلومـه  خـب  شـده  قرمـز  چـرا  ایـن  نظـرت  بـه :  گفـت  و داد نشـان  را قرمـزش  دسـت  حرص با ایال
 گرفتیش سفت

 

 مـن  بگـی  چیـزي  خـواي  نمـی  اگـه :  گفـت  ارام ایـال  ثانیـه  چنـد  از بعـد  نگفـت  چیـزي  کـرد  نگـاهش  وریا
  شده شروع دردش پام برم

 

 دختـرا  معمـوال  نترسـیه  دختـره  چـه  گفـتم  خـودم  بـا  بـار  اولـین  جنگـل  تـو  دیـدم  پیش ماه یه تورو من _
 .بود معلوم حرکاتت تمام از این و بودي شجاع نه تو ولی ترسن می جنگل از

 نمــیگم اومــده خوشــم ازت مــن کمکــت اومــدم و افتــادي پــیش روز دو اینکــه تــا شــدم جــذبت کــم کــم
  بشناسمت بیشتر خوام می و  اومده خوشم ازت ولی گفتنش دروغه چون عاشقتم

 

 شد؟ تموم:  گفت  و کرد نگاهش خونسرد یالا

 

  اره_

 

 خداحافظ کنی فراموشم که بهتره پس ببینمت خواد نمی اصال دلم منفیه من جوابه_
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ــا ایــال ــا نزدیــک رفــت و گذاشــت را شــده خشــک وری ــاز اینــا نشــو تســلیم:  گفــتم شــدم وری  دختــر ن
 کنه می قبول بشی پاپیچ دیگه یکم هاست

 

 .کردم هینی افتادم مهم چیز یک یاد ناگهان که شدم دور وریا از

 . است گناه بودنشان باهم و برادرند و خواهر تا دو این که نکردم فکر این به چرا

 رفـت  مـی  داشـت  مـن  بـه  پشـت  وریـا  تـر  جلـو  یکـم  دووییـدم  وریـا  سـمت  بـه  و زدم سـرم  بـه  اي ضربه
  وایسا وریا وریا:  زدم صداش

 

 .داد مهادا راهش به و نکرد توجهی هیچ ولی

  دارم کارت وایسا وریا:  گفتم و ایستادم جلویش و رسیدم بهش دیگر وایسا خب بابا اي

 

 .نبودم انجا اصال که انگار شد رد ازمن راحت خیلی وریا اما

 کرد؟ می همچین چرا زد خشکم جایم سر

 بود؟ داده منفی جواب او به ایال که بود من تقصیر مگر

 دوتـا  ایـن  کـه  اسـت  مربـوط  چـه  مـن  بـه  وگرنـه  نیفتـد  گنـاه  بـه  اهمخـو  مـی  کـه  بگـو  را مـن  احمق پسر
  باشند؟ نداشته یا باشند داشته رابطه باهم
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 نیسـت  مهـم  بدهـد  گـوش  هـایم  حـرف  بـه  خواسـت  نمـی  اگـر  کـردم  تـوجیح  را خـودم  و کشـیدم  پـوفی 
 ژینا:  گفت صدایی که بودم راه سه نزدیک برگشتم را امدم که راهی درك به

 

ــه ــود ســبحان صــداي کــردم نگــاه اطــرافم ب ــی ب ــود خــودش ول ــتم بلنــد نب  تصــویر ،هســت صــدا:  گف
  نیست

 

  اینجا بیا_

 

    کجا؟_

 

  راست سمته بزرگم درخت این پشته_

 

 .برگشتم راستم سمته به

  ندیدمش؟ پیش ثانیه چند چرا پس بود جالب داد تکان برایم دستی سبحان

  سالم:  تمگف و رفتم سمتش به و انداختم باال را هایم شانه

 

  سالم_
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  باشم کرده خبرت نمیاد یادم_

 

 هستم باشه نیاز که هرجا من_

 

 کشونده؟ اینجا به رو تو که بوده مهمی کار چه خب خیله _

 

 ببینه تونه نمی رو تو دیگه وریا بعد به این از_

 

  چی؟ واسه اخه:  گفتم تعجب با

 

  بگی چیزي هشونب اونا ي رابطه واقعیت مورده در تونی نمی تو ژینا_

 

 کنن؟ گناه ها اون و نگم چیزي چیه موضوع که دونم می من وقتی چرا چی واسه خب_

 

 تـو  پـس  افتـاده  دو و نـود  سـال  هـا  اتفـاق  ایـن  و کـردي  تصـادف  پـنج  و نـود  سـاله  تـو  کردي فراموش_
 ، بیـاي  دفعـه  یـک  طـوري  همـین  تـونی  نمـی  کـه  تـو  خـورده  رقـم  سرنوشـت  کنـی  عوضشـون  تونی نمی

 گذشــته در بفهمــی بایــد تــو نیســت مــاجرا تمــام ایــن ثــانی در کنــی فکــر بایــد بگــی رو حقیقــت بهشـون 
 هســت چیزهــا خیلــی نکـن  عجلــه پــس بــدي انجـام  رو درســت کــار بتــونی تـا  و افتــاده هــایی اتفــاق چـه 
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ــابود رســیدي مــی بهــش بــودن زنــده تــو اگــر کــه حقیقتــی کنــی نمــی فکــرم بهشــون حتــی تــو کــه  ن
 ... و میشدي

 

 باشــه یــادت مــن راهنمــایی از ایــنم خــب:   گفـت  عمیقــی نفــس از بعــد و کــرد قطــع را حــرفش سـبحان 
 مـاه  یـه  تـا  چـون  کـنم  مـی  بهـت  هـم  دیگـه  کمـک  یـه  و برسـی  حقیقـت  بـه  تا کنی پیدا رو ریشه باید تو

  ژینا خوش روز کنی می پیدا جهش دیگه ماه یه به تو افته نمی خاصی اتفاق هیچ دیگه

 

 هنــوز وایسـا  سـبحان :  گفــتم بلنـد  بـود  ذهـنم  در زیــادي فکرهـاي  داشـتم  سـوال  کلــی هنـوز  بـودم  گـیج 
  دارم کارت

 

 دوب بود رفته سبحان ولی

 

 ]00:18 18.03.17[, کاتالپسی رمان

 .کردم جهش زمان در ماه یک سبحان ي گفته به من و شد محو تصاویر تمام  اره

 .کرد می نگاه فسق به و بود کشیده دراز تختش روي ایال کردم باز که را چشمانم

 .کردم فکر سبحان هاي حرف به و نشستم تخت روي کنارش بود کرده باز را پایش گچ

  بود؟ مربوط هم من به که بود حقیقتی چه این اخر
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  بود؟ سخت برایم درکش که بود چه

 .خورد زنگ ایال گوشی که بودم غرق ذهنم سروته بی فکرهاي در

 

  بله: داد جواب بیحال

 چطوري؟ تو هخوب حالم اره_

  برید تنها شما میشه شروع داره امتحانام بخونم درس باید ندارم حالشو اصال نه_

 

  خداحافظ_

 

 زنه؟ نمی زنگ دیگه چرا:  گفت خودش با و کرد پرت کنارش و کرد قطع را گوشی

 

  بزنم؟ زنگ بهش یعنی:  گفت و برداشت را گوشی دوباره

 

 شــده بــد حـالش  اگــه نـه  ولــی شـکنه  مــی غــرورم ینجـوري ا نــه نـه : گفــت و داد تکـان  محکــم را سـرش 
  کنم می قطع بعد بشنوم صداشو فقط زنم می زنگ چی؟ باشه

 

 .نشست ، شد بلند جایش از حرفش زدن از بعد
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   خوبه حالش بدونم خوام می فقط  اره:  گفت خوشحال

 

  گم؟ب بهش چی زدي زنگ چی واسه پرسید اگه:  گفت و شد درهم اش قیافه دوباره اما

 

  خودم به ایول خورد دستم میگم کردم فکري خوب اره:  گفت شادي با بعد کرد فکر کمی

 

 .کرد گیري شماره و گرفت دستش در را گوشی

 .بود گرفته ام خنده کارهایش از

  بزند؟ زنگ او به خواست می که بود کسی چه یعنی

 شــده هــل ایــال امــد طخــ پشــت از کســی الــو صــداي بعــد دقیقــه چنــد گذاشــت گوشــش روي را گوشــی
 .بود

 .کرد قطع را گوشی بعد و کرد مکث ثانیه چند یک

 ... قط چرا احمق:  گفت زد خودش سر به محکم شد قطع گوشی وقتی

 

   »عشقم،جونم وریا« بود نوشته کرد نگاه اش صفحه به اومد در صدا به گوشی زنگه

 .شد بیشتر ام خنده بود گذاشته کنارش هم قلب دوتا

 .شد محو ام خنده عشقش یاداوریه با شده عاشق نمخا بگو پس
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 . شدند می داغان دو هر هستند برادر و خواهر که بفهمند اگر دانستم می چون شدم ناراحت

 .زدم زل بود اش گوشی صفحه خیره که ایال به و کشیدم هی◌ٓ ا

  الو:  گفت داد جواب را گوشی لرزان دستاتی با

 

  دمش مزاحم که ببخشید خورد دستم نه_

 

 کنــی؟ مــی ازدواج داري نــزنم زنــگ دیگــه چــی؟:  گفــت شــد جمــع چشــمانش در اشــک ناگهــان ایــال
 نامرد کردي فراموش حرفاتو زود چه

 

 نــه زدي زنـگ  نــه اسـت  هفتــه یـه  هــان بشـنوي  خـواي  مــی چـی  کــنم مـی  گریــه دارم اره:  زد جیـغ  ایـال 
 وابسـته  منـو  چـرا  بـودي  اینجـوري  کـه  تـو  کـنم  مـی  نـامزد  دیگـه  یکـی  بـا  دارم میگی هم حاال دادي پیام

 ... لعنت کردي خودت ي

 

 .بزند حرف نتوانست هق هق شدت از

 عاشـقه  کـه  بگـو  احمـق  مـن  خیلـی  عوضـی  خیلـی :  شـد  اتشـی  دوبـاره  کـه  گفـت  او به چی وریا دانم نمی
  شدم تو

 

  نامرد تو عاشق اونم شدم عاشق من اره بشنوي دوباره خواي می _
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 .کرد پرت گوشه کی و کرد قطع را گوش ایال

  عشق؟ چرا اخر کن رحم خودت خدایا نه واي شدند گشاد چشمانم

 .است حرام هرجهت از برادر به عشق عشقی چه هم ان

 

 .کرد گریه بلند و گذاشت پاهایش روي را سرش و کرد جمع شکمش در را پاهایش ایال

  شد؟ ياینجور چرا بودم عصبی خودم ناتوانیه از و بکنم توانستم نمی هیچکار

 چرا؟

 

 .بود مخم روي ایال هاي گریه

 شــده بــرادرش عاشــقه خــواهر یــک کــه کــنم بــاورش توانســتم نمــی عصــبی هــم خیلــی ، بــودم عصــبی
 .است برادرش فرد ان که نداند اگر حتی باشد

 کشد؟ می را خون خون قدیم از گفتند می چه پس

 .داشتند ها یقدیم که تعبیري به نه ولی کشیده را همدیگر ها این خون هرچند

 .کرد می گریه وقفه بی ایال که بود ساعت یک

 نشد؟ کور چشمانش کشیدم کالفگی سر از پوفی
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 .ریخت می که بود اشکی چه

 .کردم انها با کردن بازي به شروع و بردم موهایم داخل را دستم

 مهــ بــدتر هــیچ نشــدم کــه ارام ایندفعــه ولــی کــردم مــی را کــار ایــن شــوم ارام خواســتم مــی هروقــت
 . شدم

 

 کـه  دیـدم  را وریـا  دفعـه  یـک  کـه  شـدم  خیـره  بیـرون  بـه  و رفـتم  پنجـره  سـمته  بـه  و برخواستم جایم از
 .امد ایال اتاقه سمته به و پرید بیرون راه سه از سرعت با

  کرد؟ می چه اینجا این کردم تعجب

 .رسید پنجره پایین به بود پوشیده رسمی لباس

 بیشـتر  نفـر  یـک  فقـط  کـه  کوچـک  بـالکن  یـک  و نداشـت  بیشـتر  هفاصـل  متـر  یـک  دیوار تا خانه واقع در
 .بود خانه بیرون تا اتاق مابین نداشت  گنجایش

 

 و برداشــت کوچـک  سـنگ  یـک  زمـین  روي از شـد  خـم  زد مـی  نفـس  نفـس  ایسـتاد  دیـوار  پشـت  وریـا  
 .کرد پرت پنجره سمته به

 گریـه  کـه  زد دیگـر  نگسـ  یـک  دوبـاره  وریـا  نفهمیـد  ایـال  ولـی  خـورد  پنجـره  بـه  تقـی  صـداي  بـا  سنگ
  و شد قطع ایال

 .کرد بلند را سرش ارام
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  ســمت بــه و پریــد تخــت روي از ســریع ایــال کــه کــرد پرتــاب پنجــره بــه ســنگی ســوم بــار بــراي وریــا
 .رفت پنجره

 .زد زل او به ناباور وریا دیدن با شد کوچیک بالکن وارد و کرد باز را پنجره

ــا ــود دســتش دیگــر ســنگه یــک کــه هــم وری ــداخت  زمــین روي را ب ــه و ان ــه ب ــده ي قیاف  ایــال ي ژولی
 .شد خیره

 چــرا:  گفــت لــرزان صــداي بــا ایــال گذشــت کــه چنـدي  از بعــد کردنــد مــی نگــاه بهــم حــرف بــی هـردو 
  اینجا؟ اومدي

 

  اومدم تو خاطر به:  گفت ارام وریا

 

  کنی؟ ازدواج امشب نبود قرار مگه:  گفت و شد جاري هایش اشک ایال

 

 پایین بیا:  تگف فقط وریا

 

 .کوبید محکم را در و اتاق داخل برگشت ایال

  پایین بیاي تا مونم می اینجا انقدر:  زد داد که کردم نگاه وریا به نشست تخت روي
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 بــاران و زد بـرق  و رعـد  اسـمان  بـارانی  معمـول  طبـق  کــه هـم  هـوا  گذاشـت  سـرش  روي را دسـتش  ایـال 
 .بارید می شدت به

 هنــوز وریــا و بــود گذشــته ســاعت یــک تقریبــا شــد خیــره پنجــره بــه و ددا تکیــه درخــت یــک بــه وریــا
 .بود ایستاده باران زیر

  داشتنی دوست احمق:  گفت لب زیر  ، کرد نگاه وریا به و شد پنجره نزدیک ، برخواست ایال

 

 خا اتاق از سریع ایال

 .رفت پایین ها پله از و برداشت هم را شالش و مانتو راهش سر و شد رج

 .ایستادم کنارش و رفتم وریا سمته به شدم رد که دیوارهم از پریدم پایین و شدم رد جرهپن از

 .امد بیرون پشتی در از ایال

 .زد لبخند و کرد بلند را سرش وریا

 کنی؟ می چیکار اینجا:  گفت جیغ با و زد او به محکمی  سیلی رسید که وریا به ایال

 

 ببینم رو تو اومدم که گفتم_ 

 

 برو همیشه واسه برو اینجا از ببینمت خوام نمی من_ 
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 بمونم همیشه واسه که اومدم تو خاطره به فقط اینجام االن اگه:  گفت جدیت با وریا

 

 عــذاب از کنــی ولــم بعدشــم کنــی ام وابســته بــازم اومــدي عوضــی کــن بــس:  گفــت گریــه و داد بــا ایــال
  میرسه تو به چی من دادنه

 

  باشم ارامشت اومدم بدم عذابت که نیومدم:  گفت و شد ایال نزدیک وریا

 

ــال ــده ای ــتیریکی ي خن ــرد هیس ــت و ک ــه:  گف ــیم جالب ــه خیل ــدي جالب ــم اوم ــی ارامش ــی باش ــه ول  عذاب
 نبینم رو تو که میرسم ارامش به زمانی من روحمی

 

 وقتــه خیلــی شــدم؟ عاشــقت کــه بفهمــی خــواي نمــی چــرا دارم دوســت مــن احمــق:  زد فریــاد بــار ایــن
 بفهمی؟ خواي نمی چرا عزیزم شدي

  نداري؟ دوست منو هم تو مگه رو من هم کنی اذیت خودتو هم خواي می چرا

 

 شــروع چیــزي البتــه شــد تمــوم نــدارم دوســت دیگــه:  گفــت زمزمــه بــا و کــرد وریــا بــه را پشــتش ایــال
  بشه تموم بخواد که بود نشده
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  در ضــرب بــا ایــال شــد باعــث کــه کشــید محکــم و گرفــت را دســتش وریــا کــه کنــد حرکــت خواســت
 .افتد بی اغوشش

 نمـی  ولـت  نخـور  تکـون :  گفـت  و گـرفتش  محکـم  وریـا  امـا  کنـد  جـدا  را خـودش  کـه  کرد می سعی ایال
  اینجاست ابد تا جات کنم

 

  کن ولم عوضی:  زد بلندي جیغ ایال

 

 ایـن  پـس  منـی  عشـقه  منـی  مالـه  تـو  کـنم  نمـی  ولـت  وریـام  مـن :  گفـت  و گـرفتش  تـر  محکـم  وریـا  اما
  بري بزارم که دربیار گوشت تو از رو پنبه

 

 .گذاشت وریا ي سینه روي را دستانش و شد ارام ایال

 .کرد دور کمی خودش از را ایال وریا که ماندن هم اغوش در دقیقه چند

 مـی  صورتشـتن  و سـر  از اب طـور  همـان  وریـاهم  شـد  خیـره  وریـا  صـورت  بـه  و کـرد  بلنـد  را سرش ایال
  عاشقتم:  زد لب وریا شدند خیره بهم ارانب به توجه بی دو هر و ریخت

 

 .بوسید را ایال هاي لب و شد خم و

 وریــا خــیس موهــاي داخــل و برداشــت وریــا ي ســینه روي از را دســتش بعــد و کــرد مکــث کمــی ایــال
 شدم؟ همچین چرا سوخت قلبم کردم احساس صحنه این دیدن با کرد فرو
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  بودم؟ کرده بغض چرا

 .نداشتم را گناهشان دیدن قتهطا کردم انها به را پشتم

 بود؟ شده چم من کردم سنگینی احساسه بیشتر قلبم در

  کرد قلبی ایست بیمار دکتر دکتر: گفت می که صدایی امد می دور از صدایی انگار

 

 .کردند پرتم بلندي یک از که انگار افتادم زمین روي

 . میدمنفه چیزي و شد بسته ناخوداگاه چشمانم و افتاد زمین روي سرم

 

 ) راوي(

 .رفتند ژینا اتاق به سرعت با دکترها

 خـدا  یـا :  گفـت  مـی  لـب  زیـر  همزمـان  رفـت  سمتشـان  بـه  و شـد  بلنـد  دیـد  را صـحنه  ایـن  کـه  ژینـا  پدر
 کن رحم جوونیش به خودت خدایا نگیر ازم بچمو

 

 .افتاد صندلی روي بیحال ژینا مادر

 اسـت  زنـده  کـه  وقتـی  تـا  بمانـد  زنـده  نـا ژی اگـر  بـود  کـرده  نـذر  بـود  شـده  تنـگ  فرزنـدش  بـراي  دلش
 .بدهد خرج عاشورا شب
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ــد کــه کــرد خــواهش خــدا از ــا مــادر کنــار ســاناز نگیــرد او از را عزیــزش فرزن  ارام ، بــود نشســته ژین
 .کرد می گریه صدا بی و مالید می را هایش شانه

 بــه را شعزیــز دوســت چـرا  کــه کــرد مــی نفـرین  را خــودش و بــود داد تکیــه دیـوار  بــه ثریــا طـرف  ان
 .بود کشانده کذایی خانه ان

 تــو خــون:  گفــت دکترهــا از یکــی کردنــد مــی کــاري کــدام هــر و بودنــد شــده جمــع ژینــا دور دکترهــا
 کرد عملش تر سریع هرچه باید شده لخته رگ

 

 کنید اماده رو عمل اتاق ناظم خانم:  گفت پرستاري به رو ها دکتر از دیگر یکی

 

 .دهد انجام را رکا که رفت و گفت چشمی پرستار

 لحظـه  هـر  و بـود  دنیـا  دو بـین  معلـق  پـامیزد  و دسـت  زنـدگی  و مـرگ  بـین  ژینـا  انهـا  ي همـه  از دور اما
 .میشد بدتر حالش گذشت می که

 و کردنــد احیــایش دوم بــار بــراي و کردنــد او برگشــت بــراي را تالششــان تمــام عمــل اتــاق در دکترهــا
 برگشــت خبــر ژینــا ي خــانواده بــه و کشــیدند اي اســوده نفــس همــه شــد نرمــال قلــبش ضــربان وقتــی

ــاره را ژینــا ي خــانواده کــه خبــري بــود هــم بــدي خبــر ولــی دادنــد را دخترشــان  او و کــرد ناامیــد دوب
 .برد می سر به کما در هنوز

 

 .ژینا.
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  هستم؟ کجا من دیدم نمی سفیدي جز به هیچی کردم باز را چشمانم ارام

 کجاست؟ اینجا

  شد؟ چه

 .بود وریا و ایال ي بوسه امد می یادم به که چیزي اخرین

 شــدم خیــره میشــد نــزدیکم کــه ســبحان بــه و شــدم بلنــد جــایم از حســی بــی بــا امــد کفشــی صــداي
 سالم:  گفت و ایستاد رویم روبه سبحان

 

  کجام؟ من افتاد؟ اتفاقی چه سالم_ 

 

 نیسـت  مهـم  اینـا  حـاال  جاسـت  همـون  جـا  ایـن  دیـدیم  همـو  کجـا  مـا  بـار  اولـین  یادتـه  باش داشته صبر_
 ایـال  و وریـا  درسـته  کنـه  مـی  حـس  جسـمت  کنـی  رفتـار  کـه  جـور  هـر  تـو  میاري فشار خودت به چرا تو

 ژینـا  بـودي  مـرده  االن تـو  نبـود  مـن  وصـاطت  اگـه  بگیـري  سـخت  خـودت  بـه  نبایـد  تـو  ولی کردند گناه
 کنـی  حـل  رو معمـا  و برگـردي  بهتـره  هـم  حـاال  ننـداز  دردسـر  تـو  رو خـودت  انقـدر  بـاش  حواسـت  پس
 بخــواي دیگــه بـار  یــه اگــه کـنم  مــی اخطـار  بهــت دارم ژینــا ببـین  میــري زمــان اون از جلـوتر  یکــم ولـی 

 میشــه تــر ســخت کــارت اونجــا و دنیــا اون میــري برگــرد بــرو بــی  کنــی ســخت رو شــرایط خــودت بــه
 بفهمـی  اگـه  کـه  هسـت  تـري  مهـم  چیـزاي  باشـی  محکـم  بایـد  تـو  بـاش  کنـی  گـوش  حـرف  دختره پس

 داري وقــت روز پــنج و بیســت هــم حــاال اســت افتــاده پــا پــیش موضــوعاته ایــن از تــر وحشــتناك خیلـی 
 خداحافظ
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 .رفت و زد تحکم با را هایش حرف سبحان

 یـک  و بـود  رویـم  روبـه  رودخانـه  کـردم  بـاز  را چشـمانم  اب صـداي  بـا  بعـد  ثانیـه  چنـد  بستم را چشمانم
 .بود وصل بهش گل کلی که  اب روي هم قایق

 میـري  داري کجـا :  خوشـحالش  صـداي  بعـد  و امـد  دختـري  بلنـد  هـاي  خنـده  صـداي  بـود  قشـنگ  خیلی
 وایسا؟ وریا

 

 نکن باز چشماتو تو سورپرایزه باش داشته صبر یکم_

 

  باشه_ 

 

 .خندیدند می دو هر کردم نگاه وریا و ایال به

 یـک  هـم  وریـا  ، بـود  گذاشـته  بـاز  را اش مشـکی  و بلنـد  موهـاي  و بـود  تـنش  سـفید  بلنـد  لبـاس  یک ایال
 نرسیدیم؟:  گفت ایال بود پایش مشکی اي پارچه شلوار و سفید ي مردانه پیراهن

 

 دختر باش داشته صبر ایال عجولی چقدر اه_ 

 

  باشه ، باشه_ 
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 .رسیدند اب کنار به باالخره

ــا ــاده:  کــرد زمزمــه گوشــش در و گذاشــت ایــال بنــد چشــم روي را دســتش ایســتاد ایــال پشــته وری  ام
  اي؟

 

 کن باز چشمامو دیگه باش زود اره:  گفت جانهی با ایال

 

 .شد باز بند چشم و کشید هارا بند وریا 

 

 .شد محو لبخندش بود قایق که رویش روبه ي منظره دیدن با کرد باز را چشمانش ایال

  نیومد؟ خوشت:  پرسید و کرد نگاه او به نگران وریا

 

 عاشـقتم  وریـا  ممنـون  کـنم  وصـفش  تـونم  نمـی  کـه  قشـنگه  اونقـدر  شـدي  دیوونـه :  گفـت  زده بهت ایال
  عاشقت پسر

 

 زودبــاش بشــی ســوارش بایــد اومــده خوشــت اگــه پــس:  گفــت و گرفــت را ایــال دســته خوشــحال وریــا
  شو سوارش
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 .نشستم قایق نوك روي و شدم سوار تند هم من شدند قایق سوار وریا و ایال

 .کرد زدن پارو به شروغ و گرفت  را پارو دو وریا

 .کرد قایم وریا گردن در را صورتش و رفت فرو وریا اغوش در ایال

 و بوســید را اش پیشــانی و گرفــت اغوشــش در را ایــال و نــزد پــارو دیگــر وریــا رســیدیم کــه اب وســط
  عشقم مبارك تولدت:  گفت

 

  بود عمرم ي هدیه بهترین ممنون_

 

  نداره قابلی_

 

  کنم جبران خوبیتو این چجوري_

 

ــا ــگ را چشــمانش وری ــردن فکــر اداي و کــرد تن ــول ازت اووم:  گفــت و اورد در  ک ــه پ ــوام نمــی ک  خ
  من هم ببري ثواب تو هم که کنی خیر کار یه تونی می ولی

 

 قبوله باشه هرچی کاري؟ چه_
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 مطمنی؟_ 

 

  اره_ 

 

  خواستی خودت پس_

 

 .بوسید ارام را لبانش و ایال صورت روي شد خم حرفش زدن از بعد و

 .انداخت پایین را سرش و شد جدا وریا از زود بود شده گشاد چشمانش ایال

 

 ... ناراح خواستم نمی خوام می معذرت:  گفت ناراحت وریا

 

 ایــال ي بوســه از و مانــد ناتمــام وریــا حرفــه و بــود بوســه ي کننــده شــروع ایــال ایندفعــه و برگشــت ایــال
 .امد لبش روي لبخندي

 ولی نه بیاید بدم بوسه از که نه میشد بد داشت حالم

 

 .ببینم را کسی ي بوسه نداشتم دوست هیچوقت

 .شدند جدا هم از شکر را خدا
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ــا ي ســینه روي را ســرش  ایــال زدنــد مــی نفــس نفــس دو هــر ــا ، گذاشــت وری  بغلــش تــر محکــم وری
 . گذاشت ایال سر روي را سرش و فشرد خودش به و کرد

 منـی  دارم دوسـت  انقـدر  چـرا :  گفـت  وار زمزمـه  ایـال  کردنـد  نگـاه  زیبـا  ي منظـره  بـه  حـرف  بـی  دو هر
 زنم می له له تو دیدنه واسه حاال کردم نمی نگاه پسري هیچ به هیچوقت که

 

 شدي عاشق خانم عشقه اسمش:  گفت و خندید وریا 

 

 نمـی  کـه  حسـی  عشـقه  از فراتـر  تـو  بـه  مـن  حسـه  ولـی  نشـه  بـاورت  شـاید :  گفـت  و زد لبخنـد  هـم  ایال
 بد حال عینه در و خوب حسه یه چیه دونم

 

 چی؟ واسه بد_

 

 تـونم  نمـی  تـو  بـدون  مـن  وریـا  دادنـت  دسـت  از مثلـه  حسـی  یـه  دارم تـرس  حسـه  یـه  ولـی  دونم نمی_
 دور لحظـه  یـه  تـونم  نمـی  کـه  خوامـت  مـی  اونقـدر  مـن  شـک  بـدون  میمیـرم  حتما کنی ترکم روز یه اگه

  نزاري تنهام هیچوقت بده قول وریا بده قول باشم تو از
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 دوســت چقـدر  مـن  دونـی  نمـی  تـو  شـدي  دیوونـه :  گفــت و کـرد  پـاك  را ایـال  يهـا  اشـک  اخـم  بـا  وریـا 
 نیسـتم  مـنم  نباشـی  تـو  جـونمی  و زنـدگیم  همـه  تـو  مـونم  مـی  زنـده  مـن  نباشـی  تو اگه کردي فکر دارم

  بشی خسته خودت که چسبم می بهت اونقدر باش مطمن اینو کنم نمی ولت هیچوقت

 

  پام سر تو هاي خنده میدا به فقط من عشقم بخند:  گفت و خندید بعد

 

ــازي پــر لبخنــد ایــال ــا کــه کــرد ن  دوســت خیلــی:  گفــت و زد اش پیشــانی بــه ي طــوالنی ي بوســه وری
 دارم

 

  همینطور منم_

 

  نري پیشم از بده قول: گفت ایال

 

  عاشقتم ابد تا میدم قول_

 

ــد و ــر بع ــال س ــینه روب را ای ــت اش س ــر و گذاش ــودش س ــم خ ــر روي راه ــال س ــت ای ــ و گذاش  دو ره
 .بستند ارامش با را چشمانشان
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 ، کردند را حالشان و عشق خوب که ساعت یک از بعد

 .کردم حوصلگی بی سر از پوفی گرفتند برگشت به تصمیم

 .ندارم سرگرمی هیچ که است بد قدر چه

 شــدم  پیـاده  راحـت  کــه هـم  مـن  ، شــود پیـاده  قـایق  از کـرد  کمــک ایـال  بـه  وریــا رسـیدیم  اب کنـار  بـه 
  دارم دوستش من میشه؟ چی قایق بریم که ما:  گفت وریا به رو ایال

 

  برمش می میام خونه بزارم رو تو_

 

  خونه؟ کدوم خونه:  گفت شیطنت با ایال

 

 میگم رو خودتون ي خونه خونه کدوم چیه منظورت_

 

    نمیرم خونه من میگم االن ولی بگم دیرتر خواستم می خب_

 

  ري؟ب کجا خواي می اونوقت چی یعنی_

 

  بودي کرده درست که اي کلبه همون تو ي خونه بیام خوام می_
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 میشه ناراحت بابات نمیشه_

 

 خونـه  هـم  مـاهرخ  تهـران  رفتـه  بشـه  ناراحـت  بخـواد  کـه  نیسـت  خونـه  اصـال  ، نمیشـه :  گفـت  غر با ایال 
 چطــور اخــه ترســم مــی تنهــایی نیســت خونــه هــیچکس ات خونــه بیــام بــزار کــنم مــی خــواهش نیســت

 باشم تنها یادم دلت

 

  دیگه خواهش:  گفت و کرد شرك ي گربه مثل را چشمانش ایال که نگفت هیچی وریا

 

 ولــی بیــا باشــه:  گفــت کالفگــی بــا و گرفــت را نگــاهش ســریع و کــرد نگــاه کمــی چشــمانش بــه وریــا
  خودت پاي عواقبش شد هرچی

 

 بــاورم واي کلبــه بــریم بعــد و بــردارم لبــاس تــا مــا ي خونــه بــریم اول پــس باشــه:  گفــت و خندیــد ایــال
   خیلی خوبی خیلی وریا ببینمش دوباره خوام می که نمیشه

 

 . زد لبخند فقط وریا

 بــرو تــو:  گفــت وریــا رســیدند کــه راه ســه ســر دانســتم نمــی کــرد مــی را چــی فکــر امــا بــود فکــر در
 نبینه کسی وقت یه نمیام من بیا کن جمع رو لباسات
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  میام زود خیلی باشه_ 

 

 چــی قــراره یعنــی:  گفــت خــودش بــا و داد تکیــه درخــت بــه وریــا رفــت خانــه ســمت بــه شــادي بــا ایـال 
 بود؟ اي صحنه چه اون بشه

 

  داداش سالم الو:  گرفت اي شماره و برداشت را اش گوشی

 

  وحشتناك بود وحشتناك ایال چشماي تو دیدم چیزي یه من داداش ببین خوبم_

 

 هنـوز  ش فریـاد  صـداي  حتـی  سـوخت  مـی  داشـت  دختـر  یـه  یشاتـ  از پـر  جـاي  یه بود چی دونم نمی _
  گوشمه تو

 

  گفت؟ می چی داشت وریا کردم تعجب

 خداحافظ میاد داره ایال داداش:  گفت سریع وریا ، شد نزدیک ما به و زد بیرون خانه در از ایال

 

  زدي؟ می حرف کی با:  گفت و رسید ما به ایال
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  دوستم با_

 

  بریم خب خیله_

 

 .شدند همراه هم با و گرفت را وریا دست ایال

 ارامـش  بلکـه  نبـود  ترسـناك  جنگـل  ي بقیـه  مثلـه  کـه  رسـیدیم  قشـنگ  جـاي  یـک  بـه  گذشـت  کـه  یکم
 .بود بخش

 دوســتش:  گفـت  و دوویــد کلبـه  سـمت  بــه و کـرد  ول را وریــا دسـت  ایـال  بــود باحـال  کلبــه یـک  جلـوتر 
  زیاد خیلی دارم دوست زیاد خیلی دارم

 

 کوچولو دختر:  گفت لب زیر و خندید وریا 

 

 .شدند کلبه وارد دو هر

 .افتادم وریا حرف یاد کشیدم عمیقی نفس ایستادم کلبه از بیرون

 .سوخت می اتش در که دختر یک

 .بودیم رفته شده تسخیر ي خانه به دوستانم با که زمانی دقیقا بودم دیده را صحنه این هم من

 .دیدم را صحنه ان بودم که هم ماشین در یحت ، وحشتناك ي صحنه ان خانه از بیرون
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 بـروم  داخـل  خواسـتم  نمـی  مـن  ولـی  امـد  مـی  ایـال  ي خنـده  صـداي  لرزیـد  تـنم  خاطرات اون یاداوریه با
 .داخل تا افتد می تري مهم اتفاقه بیرون این گفت می من به حسی یک انگار

 

 .فتمر دیگر زمان یک به من و شدند محو تصاویر دوباره که نکشید طول زیاد

 قــدیمی خیلــی ولــی بــود جــایش ســر کلبــه کــردم تعجــب برگشــتم پشــتم بــه بــود ابــري و تاریــک هــوا
 .تر

 .بود شده بازسازي وریا ي کلبه ان انگار

 سـاده  ، بـود  شـده  تـزیین  شـمالی  هـاي  خانـه  تمـام  مثـل  کلبـه  داخـل  شـدم  واردش رفـتم  کلبـه  سـمته  به
 .امد می محلی اواز صداي شیک و

 .بود اپن اشپزخانه بود جالب بود اشپزخانه در زن یک رفتم جلوتر دبو شهرزاد احتمال به

 .باشد شهرزاد که امد نمی بهش بود بلند و رنگ زیتونی زن موهاي

 عزیزم؟ اومدي:  گفت زیبایش و نازك صداي با زن امد در خوردن بهم صداي

 

  اومدم خانم اره: امد مردي صداي

 

  بیارم برات چاي یه تا بشین اومدي خوش:  برگشت زن
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 . تازه ماجراي یک باز بود؟ که دیگر این کردم نگاه اش برامده شکمه به تعجب با

 .برگشتم مرد سمته به فرستادم بیرون را نفسم کالفه

  چه؟ یعنی خدا واي کرد می  چه اینجا ولی  بود خان که این خوردم جا

  هست؟ معمایی چه دیگر این

 .نشست خان جلوي و برداشت را چاي سینی زن

 .میزد سی حدوداي هم خان خورد نمی او به سال شانزده از بیشتر بود سال و سن کم

 .بود زیاد شان سنی ي فاصله

  شده تنگ برات دلم که بشین پیشم بیا:  گفت و زد لبخند زن به خان

 

:  گفــت گذاشــت خــان شــانه روي را ســرش نشســت خــان کنــار و برخواســت جــایش از ســختی بــه زن
  گفتی؟ خانوادت به

 

ــی خــان ــید اه ــت و کش ــه:  گف ــرادرم ي بچــه ن ــه داره ب ــا ب ــاد دنی ــادر می ــدرم و م ــتن پ ــهر رف ــه ش  پیش
  برادرم

 

  کنم اماده رو غذا برم من:  گفت و شد جدا خان از و شد ناراحت زن
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  نشو ناراحت کنم می خواهش مهلقا:  گفت خان

 

 نشدم راحتنا نه:  گفت زور به بود شده جمع چشمانش در اشک که مهلقا

 

 .کرد موهایش داخل را دستش و کشید اهی دوباره خان شد بلند جایش واز

 .انداخت سفره و اورد را غذا وسایل ارام خیلی مهلقا

 .کردند خوردن به شروع و نشست کنارش و کرد کمک او به حرفی بدون خان

  نکرد اذیتت که امروز: پرسید خان نشده چیزي که انگار

 

 شـک  هـا  موقـع  بعضـی  نـداره  وجـود  اصـال  انگـار  اروم خیلـی  ام بچـه  نـه :  گفـت  و زد یواقعـ  لبخند مهلقا
 باشم حامله کنم می

 

 کنه؟ معلوم جنسیتشو که قابله پیشه نرفتی ،باشه اروم باید بچه که خوبه_ 

 

  بهتره اینجوري چیه بفهمم اومد دنیا به وقتی خواد می دلم نه_

 

 .دنزدن حرفی دیگر و داد تکان را سرش خان
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  کنم می جمع خودم من بشین تو:  گفت مهلقا به رو خان شد تمام شان غذاي وقتی

 

 میدم انجام خودم من کاریه چه این:  گفت و گرفت گاز را لبش و کشید هینی مهلقا

 

  بیام تا جات سر بشین بارداري تو سالمتی نا کنم می جمع خودم:  گفت و کرد اخم خان

 

 و کــرد بلنــدش گرفــت را مهلقــا دســت برگشــت وقتــی بــرد پزخانهاشــ بــه و کــرد جمــع را همــه خــان
  ماجرا خوبه بخشه رسیدیم حاال خب:  گفت

 

 قربــون مــن:  گفـت  و بوســید را اش گونـه  محبــت بـا  خــان انــداخت پـایین  را ســرش و شـد  قرمــز مهلقـا 
 برم خجالتت این

 دختر؟ قلبم با کردي چیکار تو

 

  دارم دوست:  گفت و رفت خان اغوش در خجالت با و شد قرمز بیشتر مهلقا

 

  دختر دیوونتم من اصال دارم دوست بیشتر من: بوسید را سرش خان

 

 .بوسید را مهلقا هاي لب و شد خم و
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  بود؟ که زن ان برگشتم ایال و وریا زمانه من و شدند محو تصاویر

  شد؟ پیچ در پیچ چی همه انقدر چرا

 .بود کرده فرق کامال اخلد ترکیبه شدم واردش و رفتم کلبه سمت به اوف

 

 .بود شده چیده سالن در راحتی مبل دست یک و بود شده پارکت کلبه کف

 .بود داده تکیه مبل پشتی به را سرش و بود نشسته مبل روي وریا

 .برگشتیم همزمان وریا و من امد باال طبقه از کفشی هاي پاشنه صداي

 صــورتش روي ملیحــی ارایــش و بــود پوشــیده قرمــز کوتــاه لباســه یــک ایــال زد خشــکم ایــال دیــدن بــا
 و رفـت  وریـا  سـمته  بـه  نـاز  بـا  ایـال  کـرد  نگـاهش  شـده  خشـک  وریـا  رسـید  هـا  پلـه  پایین به بود نشانده

 .کرد حلقه وریا گردن دور را دستانش نشست وریا پاي روي

 ...و کرد بوسیدنش به شروع و انداخت ایال کمر دور را دستش هم وریا

 

 .برگرداندم را یمرو و بستم را چشمانم

 .بردارم قدم یک نتوانستم ولی بروم انجا از خواستم

  کردم نگاه پاهایم به تعجب با

 .بود چسبیده زمین به انگار
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 .بخورم تکان نتوانستم ولی دادم تکان را پاهایم دوباره

  بهشون کن نگاه:  امد سبحان صداي بودم شده کالفه

 

 کنم مین نگاه دوتا این به من نه:  گفتم عصبی

 

 بخوري تکون جات از تونی نمی وگرنه کن نگاه بهشون_

 

 .کردم نگاه کردند می گناه داشتند که احمق دو ان به و کردم پوف را نفسم عصبی

 .زد خشکم دفعه یک ولی بودم کالفه و عصبی اولش

 .افتادم بیرون کلبه از من و داد هلم یکی دفعه یک ندارد امکان این نه

 .شدند می رد فیلم یک مثل که بود تصاویر از پر سرم بودم افتاده زمین روي

 

 ان داشــتند رابطــه بــاهم کــه مــردي و زن ان دیــدم مــی مــداوم ســال پــنج کــه کابوســی نــه واي...  یعنــی
  چرا؟ بودند شاهرخ و شهرزاد ها

 اربابــت بــه تــو ام حاملــه ازت مــن شــاهرخ:  بــود گوشــم در صــدا یــک بــود کثیــف انقــدر زن ایــن چــرا
 کردي خیانت

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

142 
 

  نبود؟ خان ي بچه ایال یعنی شهرزاد شیطانی ي خنده صداي و

 .خندیدم بلند بود گرفته ام خنده

 .بروم گذشته به توانستم می من شدم بلند سریع سبحان حرف یاداوري با

 .دادم فشار را دکمه و زدم را تولدم تاریخ امد دنیا به ایال که شبی به برگردم باید

 .داشتم واهمه ببینم خواستم می که چیزي از داشتم ساستر شدند محو تصاویر

 

 .دویدم سمتش به شد ظاهر خان ي خانه در

 .بودند ایستاده اتاق از بیرون خان و ماهرخ میزد جیغ شهرزاد

 .شدم اتاق وارد انها به توجه بی امد بیرون در از قابله

 شـهرزاد  کنـار  و شـد  تـاق ا وارد مـاهرخ  ریخـت  مـی  صـورتش  و سـر  از عـرق  و بـود  شـده  کبود شهرزاد
 .نشست

ــهرزاد ــت بریــده ش ــا:  گف ــرخ...م ــو...ه ــه...از...ت ــی هم ــر... ز...چ ــو...ب... ري...دا... خب ــی...گ  از...یک
گــر...مــی...بــر...ه...بــچ...ن...او...رشــه...پــد...ن...او...رخ...شــاه...بــه...بــدش...و...ده...مــر...هــا...ه...بــچ...
  اهههه...ده

 

 .امد دنیا به بالفاصله دوم ي بچه و امد اول ي بچه ریهگ صداي و کشید بلندي جیغ

 .بست را چشمانش شهرزاد
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 .کرد کردن گریه به شروع ماهرخ

 .بود ها بچه پدر شاهرخ بود درست حدسم پس

 زمـان  یـک  در وریـا  و ایـال  زمانـه  جـاي  بـه  مـن  ولـی  شـدم  ظـاهر  کلبـه  جلـوي  مـن  و شـدند  محو تصاویر
 .همیدمف کلبه حالت از را این بودم دیگر

 

 میگی دروغ داري نه:  امد زن  یک  فریاد صداي رفتم جلو کمی

 

 .میزد حرف تلفن با داشت کنم فکر

 بعـد  دقیقـه  چنـد  میـزد  حـرف  تلفـن  بـا  داشـت  کـه  دیـدم  گریـان  چشـمانی  بـا  را مهلقـا  رفـتم  کـه  جلوتر
 میام االن:  گفت

 

 .شد دور پنجره از و کرد قطع را تلفن

 .بود شده تر بزرگ کمشش زد بیرون در از بعدش کمی

ــالتوي ــکی پ ــی مش ــیده رنگ ــود پوش ــتش ب ــکمش روي را دس ــت ش ــت و گذاش ــزم اروم:  گف  اروم عزی
  همین بزنه تهمت پدرت به خواد می فقط زن اون

 

 .رفت جنگل سمته به و شد بیشتر مهلقا گریه
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 ودخانــهر ســمته بــه کــه فهمیــدم اشــنا جــاي دیــدن بــا ولــی رفتــیم راه چقــدر دانــم نمــی رفــتم دنبــالش
 . میرود

 .بود ایستاده رودخانه کنار زن یک رسیدیم رودخانه به باالخره

  .بود لبش روي پوزخندي و بود شهرزاد زن ان برگشت مهلقا پاي صداي شنیدن با

 خواي؟ می چی:  گفت و رفت کنارش حرص با مهلقا

 

   کوچولو خانم باش داشته صبر: شد تر غلیظ شهرزاد پوزخند

 

 ســردتر اون از هــم اب ســرده خیلــی هــوا ســال وقتــه ایــن:  گفــت و کــرد دریاچــه تهســم بــه را رویــش
  چیه؟ تو نظر بنده می قندیل بره توش یکی اگه

 

 بزن حرفتو زودتر دونم می چه من:  گفت حرص با مهلقا

 

  داشتم رابطه خان با من خب خیله:گفت مقدمه بی شهرزاد

 

 بــه هیچوقــت خــان بگــم بایــد اطالعتــون محــض یولــ بــود جــالبی شــوخی:  گفــت و خندیــد بلنــد مهلقــا
  کنه نمی خیانت من
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 جـاي  کمـرش  رو و بـود  زخمـی  لـبش  چـرا  تـو  پیشـه  اومـد  دیـر  چـرا  خـان  پـیش  دوهفتـه  پس مطمنی_
  بود خراش

 

 میگی دروغ:  گفت پته تته با خواند چشمانش از میشد را ترس کرد مکث کمی مهلقا

 

 . برد می لذت او ترس از انگار زد لبخندي شهرزاد

 مـی  شـوهرم  کـار  لـبش  گوشـه  زخمـه  جـاي  و بـود  مـن  مالـه  هـا  خـراش  جـاي  بگـم  دروغ چرا نه:  گفت
 احمقــم شـوهر  ولـی  کـرد  فـرار  خـان  کردنـد  دعـوا  کـم  یـه  دیـد  حالـت  اون تـو  مـارو  و اومـد  اخـه  دونـی 
 اول از مــن دونســت نمــی دارم دوســتش خیلــی کــرد مــی فکــر دیگــه بــود خنــگ مــرد و کــرد ســکته

ــا تــو ولــی بــود مــن حقــه خــان ودمبــ خــان عاشــقه  شــهرزادم مــن ولــی گــرفتیش مــن از اطــوارت ادا ب
  گیرم می پس رو باشه من ماله که چیزي

 

 جـدا  خـان  از و مـن  خـواي  مـی  فقـط  تـو  میگـی  دروغ:  گفـت  بغـض  از گرفتـه  صـداي  بـا  زده بهـت  مهلقا
  کنی

 

 دروغ امـا  کـنم  بیـرون  زنـدگیم  از انتـرو  تـوي  خـوام  مـی  حتمـا  کـه  اون:  گفـت  شـدو  نـزدیکش  شهرزاد
  کنه می تایید رو حرفام تمام که دارم سندي یه واقع در نمیگم
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  چیه؟ سند چی؟اون_

 

  ام حامله خان از من: کرد زمزمه و کرد مهلقا گوش نزدیکه را صورتش شهرزاد

 

 .زد خشکم هم من زد خشکش مهلقا

 مــی نیســتی بلــد شــنا گفــت نخــا راســتی:  گفــت و ایســتاد دفعــه یــک ولــی شــد دور مهلقــا از شــهرزاد
  بیاري دووم اب تو تونی می چقدر سرما این تو ببینم خوام

 

 .اب داخل داد هلش شهرزاد بفهمد را حرفش خواست مهلقا تا

 میــزد پــا و دســت مهلقــا شــد دور انجــا از و زد پوزخنــدي شــهرزاد شــد یکــی بــاهم مهلقــا و مــن جیــغ
 .بیاید اب االيب به که داد نمی فرصت او به اب تند جریان ولی

 . بکنم کاري نتوانستم من و شدند محو تصاویر دوباره که بگیرمش که کردم دراز را دستم

 

 .بود شب نصفه سه ساعت ایستادم پنجره کنار

 .بودند خواب در هم اغوش در ایال و وریا

 .خورد می بهم شهرزاد از حالم شدم خیره رویم روبه تاریک جنگل به
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 انقــدر هایــت ادم از بعضــی چــرا خــدایا  بدهــد؟ هــل اب داخــل را حاملــه زن یــک توانســت مــی چطــور
 اند؟ کثیف

 مـن  کـه  کـنم  مـی  فکـر  دارم چیـز  یـک  بـه  دیـدم  را ایـال  کـه  وقتـی  از خـورد  مـی  بهـم  هم خودم از حالم
 . است اشتباه گویم می بعد ولی برد خودش با شاهرخ که ایم بچه همان و هستم ایال خواهر

 .داشتند دوست یلیخ را من بابام و مامان

 .نرفت سرکار دیگر من خاطر به مامان

 بکند؟ فداکاري اینجور غریبه یک بچه خاطره به است حاضر کسی چه

ــم ان ــان ه ــت شــغلش  عاشــق کــه مــن مام ــرف هروقــت و اس ــود شــغلش از ح ــرق چشــمانش میش  ب
 یکـی  ي هبچـ  تـوانم  نمـی  مـن  پـس  کنـد  کـار  نیسـت  حاضـر  ام وابسـته  او بـه  کـه  من خاطر به ولی میزند
 .باشم دیگر

ــا مــن ، نیســتم اشــغال ي زنیکــه ان ي بچــه مــن اري  دانســتم مــی هــم خــودم امــا نیســتم زاده حــرام ی
 .زنم می گول را خودم دارم

 زنــه ان کــه دارد اهمیتــی چــه صــورت هــر در کــنم فکــر موضــوع ایــن بــه خواســتم نمــی کشــیدم اهــی
 است؟ من مادر پست

 .بود کنارم ام زندگی تمامه سال بیست در که زنی است نازلی هم ان دارم مادر یک فقط من

 !  بودي کنارم االن کاش شده تنگ برایت دلم عزیزم مادر است مادرم فقط او
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 یــک انـدازه  بـه  اي فاصـله  ، اي فاصـله  چــه هـم  ان داریـم  فاصـله  هـم  از خیلــی تـو  و مـن  کـه  حیـف  ولـی 
 .دنیا

 کشی؟ یم اه چرا عزیز ژیناي:  گفت سبحان که کشیدم اهی دوباره

 

  شهرزادم؟ دختره من:  پرسیدم کنم نگاهش اینکه بدون

 

 .نگفت هیچی سبحان

 .زدم خودم به پوزخندي گرفتم را جوابم

 .شدم خیره وریا و ایال به شیشه داخل از هستم زاده حرام یک فهمیدم سال بیست از بعد

 .برادرم و خواهر

ــده ــت دار خن ــی اس ــده هــم خیل ــردم شــروع دارد خن ــه ک ــدن ب ــده یــک خندی ــخ ي خن ــبحان تل  ارام س
  ژینا نخند:  گفت

 

 بیشــتر ه*ز*ر*ه یــه اورده دنیــام بــه کــه کســی نخنــدم خــواي مــی ازم چطــور نخنــدم:  گفــتم خنــده بــا
 نامشــروع ي رابطــه بــرادرم و خــواهر ، هســت هــم قاتــل حتــی اون بــود مــی همــین فقــط کــاش نیســت

 کردم می فکر که اي خانواده ، کرده خیانت من به نامزدم ، دارن
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 مــی ازم چطــور تــو نیســت معلــوم تکلــیفم کماهســتم تــو مــن ، هســتن غریبــه چنــدتا فقــط ان واقعــی
 برگردم خوام می هستم کی فهمیدم من شد حل هم معما این شد تموم دیگه خب نخندم خواي

 

 تونی نمی_

 

  چرا؟_

 

 بدونی باید که هست هم دیگه ماجراي کلی هنوز چون _

 

 نشد؟ تموم بیاد سرم بالیی چه قراره یگهد:  گفتم گرفته باصداي

 

 .داد تکان نه معنی به را سرش

 

 مونده؟ چی خب:  کردم پوفی

 

  مهلقاست راجبه_ 

 

 بود؟ نمرده مگر کردم تعجب
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 .اوردم زبان به را سوالم

 

ــو هرچنــد کنــی پیــداش بایــد نمــرده اون نــه_ ــه و کجاســت اون دونــی مــی ت  خــاطر بــه بایــد فقــط کی
  بیاري

 

  بشناسمش باید کجا از دیدم دیروز بار اولین واسه رو مهلقا من ی؟چ یعنی_

 

  کن جو و جست گذشته تو قبله سالها ماله موضوع بیاري خاطر به باید که گفتم:  زد لبخندي

 

ــه ــتم اي باش ــوالی و گف ــه س ــنم ک ــغول را ذه ــرده مش ــود ک ــیدم را ب ــاهرخ:  پرس ــت؟ ش ــه کجاس  مگ
 کرده؟ خیانت بهش چرا پس نبود خان عاشقه شهرزاد

 

 ســوال جـواب  و بــوده تقصـیر  بـی  شــاهرخ رابطـه  اون تــو بگـم  بهـت  بایــد و دیـدي  هــم رو شـاهرخ  تـو _
 یــاد بــه تــا کنــی مــرور رو گذشــته بهتــره تــوهم بــرم بایــد مــن خــب خیلــه فهمــی مــی زودي بــه دومــت

  خداحافظ بیاري

 

 .شدم غرق گذشته در من و رفت سبحان

 ! خدایا اوف ام؟ دیده کجا را مهلقا من اخر
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 .بود صبح هاي نزدیک

 دیگــر دیــدام کجــا را مهلقــا کــه کــردم مــی فکـر   هنــوز مــن و گذشــت مــی ســبحان رفــتن از سـاعت  دو
 .خورد ذهنم در اي جرقه که میشدم کالفه داشتم

 .ثریا ي خانه رفتم بود سالم 13 وقتی است یادم

 گفـت  مامـانش  اسـت  کـدام  شاتـاق  دانسـتم  نمـی  همـین  بـراي  رفـتم  مـی  اشـان  خانـه  بود بار اولین واسه
  عزیزم هست ثریا اتاقه دومی اتاق: 

  

 .چپ یا راست سمته نگفت ولی

 .بود باال طبقه اتاق چهار اخر

 .رویش روبه اتاق دو و راست سمته اتاق دو

 زنـی  و بـود  تاریـک  اتـاق  شـدم  هـا  اتـاق  از یکـی  وارد هسـت  ثریـا  اتـاق  کـدام  دانسـتم  نمـی  کـه  هـم  من
 .بود کشیده دراز تخت روي ها زهجنا عینه نحیف و الغر

 .کردم باز است ثریا به متعلق بودم مطمن که رو به رو در و امدم بیرون اتاق از سریع

 .میشد باز دلش ادم و بود روشن یکی ان برعکسه اتاق

  اینورا؟ از خبر؟ چه سالم:  اومد سمتم به و شد خوشحال دیدنم با ثریا

 

  بخونیم درس فردا امتحان اسهو یکمم و بزنم سر بهت اومدم هیچی_
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  بشین کردي کاري خوب_

 

 .نشستم اتاقش گوشه مبل روي

 .بود اورده خوراکی ما ي واسه بود ثریا مادر زد را اتاق در کسی

 .شد خارج اتاق از و زد ملیحی لبخند که کردم تشکري او از

 .نشست رویم به رو ثریا

 تخــت رو بــود کــی خانومــه اون  رو روبــه اتاقــه تــو رفــتم اشــتباهی مــن ثریــا:  پرســیدم او از نشســت تــا
  کیه؟ اون پس کرده فوت مادربزرگت نگفتی مگه

 

  ست مهلقا اسمش خالمه خانومه اون:  گفت و کشید اهی ثریا 

 

   بود؟ اونجوري چرا پس:  گفتم تعجب با

 

 بــه میشــن تادهفرســ و برنــد مــی در بــه ســالم جونــه زلزلــه از مهلقــا خالــه و مامــانم طوالنیــه داســتانش_
 بابـام  بـا  و میـاد  بیـرون  خونـه  یتـیم  از زودتـر  و بـوده  تـر  بـزرگ  خـالم  از سـال  هشـت  مامـانم  خونه یتیم

ــه مــی ازدواج ــه رو خــالم امــا کن ــه روســتایی خــانواده ی ــام و مامــانم گیــرنش مــی فرزنــدي ب  خیلــی باب
 گرفتــه رو بچــه یقــانون اونـا  چــون ولــی بگیـرن  ظــالم ي خــانواده اون دســته از رو خـالم  کــنن مــی سـعی 
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 بـه  بعـدش  سـال  پـنج  اینکـه  تـا  بکنـه  تونسـته  نمـی  کـاري  قـانونم  و بـدنش  مامـانم  به نبودن حاضر بودن
 مـی  دنبـالش  خیلـی  فهمـه  مـی  وقتـی  مامـانم  انـدازنش  مـی  بیـرون  خونـه  از و زنـن  مـی  دزدي انـگ  خالم

ــا گــرده ــه نمــی پیــداش ام ــا کن ــن مــی زنــگ بیمارســتان از کــه بعــد ســال یــک ت ــیگن زن  هرتخــوا م
 پیــداش مــرده یــه میگــه پرســتاره میــرن بیمارســتان بــه بابــام و مامــان بــده خیلــی حــالش و اینجاســت

ــو افتــاده شــکنه هیــزم و شوهرشــه گفتــه کــرده  کمــرش بــوده شــدید اب جریــان چــون و رودخونــه ت
 بهـش  عصـبی  شـوك  یـه  خـالم  گفـتن  کـه  بـوده  ایـن  اون از بـدتر  امـا  کـرده  فلجـش  و سـنگ  بـه  خورده

 رفتــه نبــاتی زندگیــه بــه جــورایی یــه ، بزنــه حــرف تونــه نمــی و نمیــاد یــادش هیچــی اتقریبــ و خــورده
 بـوده  بـاردارم  خـالم  کـه  فهمـن  مـی  اونجـا  تـازه  افتـاده  وضـع  ایـن  بـه  خـواهرش  تنها میشه داغون مامانم

 وبابــام مامــان زده غیــبش هــم شــوهره و شــده دزدیــده اومــده دنیــا بــه کــه دوســاعت از بعــد بچــه ولــی
 گــذره مــی هــا مــاجرا اون از ســال نــوزده کــه االن تــا و ببــرن خونشــون بــه رو خــالم گیــرن مــی تصــمیم

  بکنه کاري نه و بزنه حرف تونه می نه اما بوده اینجا خالم

 

 .ثریا ي خاله بیچاره کردم پاك را اشکانم و کشیدم دلم ته از اهی شد تمام ثریا هاي حرف

 .بود ثریا خاله همان دیدم که مهلقایی پس کردم باز را چشمانم

 را زنــدگیش راحــت بیایــد و کنــد رهــا وضــع ان در را عشــقش توانســته جــوري چــه خــان بــودم عصــبی
  بکند؟

 ، پس امد یادم چیزي یک که میزدم غر داشتم نامرد مردکه

 .مهلقا و خان پسر هم وریا و هستیم شاهرخ و شهرزاد دخترهاي ایال و من پس
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 ولــی بودنــد نــامحرم هرچنــد نبــود حــرام شــان بطــهرا وریــا و ایــال پــس اخــیش کشــیدم راحتــی نفــس
 .بود کمتر محارم رابطه از گناهش باز خب

  داده؟ شهرزاد به و دزدیده؟ را وریا چرا خان ماند می وسط این سوال یک حاال

  داده؟ سلطان به را بچه شهرزاد باز و

 .دیگر سوال تا سه شد باز که این ،خدا واي

 صــد در صــد او بــود دروغ تقریبــا گفــت وریــا بــه و کــرد هــم ســر ســلطان کــه داســتانی ان بــودم مطمــن
 همچــین وریــا بــه چــرا ولــی نیســت شــهرزاد بچــه و اســت مهلقــا و خــان ي بچــه وریــا کــه دانســت مــی

  گفت؟ دروغی

 کنند؟ می زندگی راز با انقدر چرا ها این اخر.  شد رگ به رگ مغزم خدا واي

 .این بچه ان و است ان ي هبچ این که افتادم ترکی هاي فیلم یاد لحظه یک

 چه باش را ها این گفتم می و خندیدم می همیشه

 

 هــایی زنــدگی همچــین هــم خودمــان ایــران در کــه رســید نمــی فکــرم بــه اصــال ولــی دارنــد هــا زنــدگی
 .ها ترك زندگی از تر پیچیده البته و باشد

 .  بیاور دست به را جوابش و کن فکر سواالت این به ژینا ها ترك بیخیال

 . است خوبی فکر اري بشود دستگیرم او از چیزي یک باید سلطان پیش بروم باید
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 حیــاط در داشــت کــه دیــدم را ســلطان کــردم بــاز را چشــمانم وقتــی و کــردم تجســم را ســلطان ي خانــه
 . کند می ورزش اش خانه

 . دیروز از تر جوان روز هر گذشته ازش سنی مرد این که انگار نه انگار عجبا

 کــه میــزي روي و امــد بیــرون خانــه از چــاي ســینی بــا نــادر کــه بکشــم ســرك را داخــل ومبــر خواســتم
 کنی می سکته االن بشین بیا:  گفت سلطان به رو و گذاشت بود حیاط گوشه

 

  میام بشه تموم مونده ورزشم از دیگه دقیقه پنج:  گفت بود افتاده نفس نفس به که سلطان 

 

 و پیــري ســره:  گفــت لــب زیــر و نشســت صــندلی روي و ددا تکــان تاســف عنــوان بــه را ســرش نــادر
  گیري معرکه

 

  شنیدما_

 

  بشنوي که گفتم_

 

 .کردند می کل کل دوساله هاي بچه مثله ولی بودن پیر هردو اینکه با زدم لبخند انها به

 .  میشد دیده تر جوان هم خان از چون امد می حساب سلطان پسر جاي نادر که هرچند
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 ایـن  نکنـه  درد دسـتت  بـه  بـه :  گفـت  نشسـت  نـادر  روي بـه  رو امـد  و شـد  تمـام  طانسـل  ورزش باالخره
  داره خوردن چایی

 

 فکري؟ تو چیه:  گفت تعجب با سلطان نگفت هیچی نادر

 

 بگی رو حقیقت بهش خواي نمی:  کشید اهی نادر

 

  حقیقتی؟ چه:  گفت و کرد اخم سلطان

 

 چــرا بگــو هســتن کــی مــادرش پــدر کــه وبگــ بهــش دنبالشــه خیلــی دونــی مــی کــه حقیقتــی همــون_
ــالش قــدر چــه خــان کــه بگــو داره باهــاش اي رابطــه چــه ســمیر کــه بگــو داد بهــت اونــو شــهرزاد  دنب

  گشته

 

   نیستم من بگه باید که اونی:  گفت زده غم سلطان شد ساکت نادر

 

 عاشقشـه  هکـ  دونـی  مـی  داره رابطـه  خـان  دختـر  بـا  دونـی  مـی  کـه  تـو  کی؟ ها؟ کیه پس:  زد فریاد نادر
  کنار بکشی خودتو خواي می چرا میشه داغون خواهرشه بفهمه اگه
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  نبودم ماجرا تو اولشم از من چون _

 

 اینکــه بــا اتفاقــاتی ایــن ي همــه مقصــره تــو نکــن اشــتباه:  گفــت پوزخنــد بــا و شــد بلنــد جــایش از نــادر
 از بعــد پـوچ  و هـیچ  سـر  کـردي  قربــانی و سـمیر  کـردي  اشـناش  پسـرت  بــا کیـه  شـهرزاد  دونسـتی  مـی 
 حـق  عنـوان  بـه  کـاره  و کـس  بـی  پسـره  یـه  کنـه  فکـر  کـه  کـردي  کـاري  نکردي رحم ات نوه به هم اون

 بــا کــه گفتــی مــی همــه بــه داد نمــی تــو بــه رو وریــا اگــه کــه گرفتــی رو وریــا زنیکــه اون از الســکوت
 .داره رابطه شاهرخ

 بــدبخت رو پســرت ولــی داره دوســت رو خــان اول از دونســتی مــی بــود خــودت خودخواهیــه ســر فقــط
 دونســتم نمــی نــزدم حرفــی ســال همــه ایــن کــردي فکــر خواســتیش مــی خــودت چــون چــرا کــردي
ــو شــهرزادي عاشــقه ــودي ت ــه بــراي کــرد پیشــنهاد بهــش کــه ب ــه رو خــودش مــادرش نجات  شــیطان ب
 کـه  هسـت  مـروت  وجـودت  تـو  ذره یـه  کـردم  مـی  فکـر  چـون  نگفـتم  هیچـی  سـالها  ایـن  تمامه بفروشه
 ...تو ولی کنی تموم رو اماجر این بخواي

 

 بـه  حتـی  تـو :  گفـت  نـاراحتی  بـا  و شـد  خیـره  بـود  پـایین  سـرش  کـه  سـلطان  بـه  و کـرد  قطـع  را حرفش
ــودم پســرت کــه مــنم ــی بگیــري ازم رو مهلقــا کــه اوردي در شــکل ایــن بــه و مــن نکــردي رحــم ب  ول
 کنی قربانی رو دیگه یکی زارم نمی بدي ادامه بازي این به زارم نمی دیگه

 

  سعید:  گفت سلطان رفت خانه سمته هب و
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 ببخش منو اتفاقات ي همه واسه پسرم ام شرمنده:  گفت لرزان صداي با سلطان ایستاد نادر

  

 ببخشــمت هرچــی واســه اگــه:  گفــت و کــرد نگــاهش اشــک پــر چشــمانی بــا و زد تلــخ پوزخنــدي نــادر
 ولـی  هسـتیم  هـم  عاشـقه  دونسـتی  مـی  چـون  مهلقـا  خـاطر  بـه  هـم  اون بخشـمت  نمـی  چیـز  یـه  خاطر به

  بخشمت نمی خاطر این به بیاري دست به و شهرزاد که خان به دادیش

 

 .کردم می نگاهشان شوکه رفت نادر

 .باشد سلطان سر زیر ها اتفاق این تمام نمیشد باورم

 مـدت  تمـام  خـاطر  همـین  بـه  پـس  اسـت  سـعید  اسـمش  بـودم  فهمیـده  حـاال  کـه  نادر واسه بودم ناراحت
 .بود وریا نگران

 .است عشقش مهلقا پسره که دانست می

 و کـرد  نـابود  هـارا  خیلـی  زنـدگی  خـود  هـوس  یـا  عشـق  سـر  کـه  شـدم  خیـره  مـردي  بـه  و کشـیدم  اهی
 .نرسید هم شهرزاد به اخرش که بود جالب

 .پرشدم که کردم می احساس نداشتم را فضا ان تحمل کشیدم ه◌ٓ ا دوباره

 خـان  خانـه  جلـوي  مـن  و شـدند  محـو  تصـاویر  یولـ  رفـتم  مـی  تـر  سـریع  هرچـه  بایـد  بود سنگین روحم
 . است قدیم زمان که بود معلوم کردم نگاه اطراف به شدم ظاهر

 .بودند نشسته مبل روي پیر مردي و زن شدم خانه وارد
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 شــیک همیشــه از کــه بــود خــان ، کــردم نگــاه وارد تــازه فــرد بــه شــد وارد کســی و شــد بــاز خانــه در
 .بود تر پوش

 دیــد مــی اجــازه بیرونــه شــهرزاد پــدر مــادر:  گفــت بــودن مــادرش پــدر حتمــاالا کــه مــرد و زن بــه رو
  داخل بیاد

 

 بیاد بگو:  گفت جدیت با مرد

 

 مــی نجــس رو زنــدگیمون نجســه زن اون بیــاد دادي اجــازه چــرا:  گفــت لــب زیــر بــود ناراضــی کــه زن
  کنه

 

ــاره مــرد ــا دوب ــوه خــاطره بــه مــن:  گفــت تحکــم ب  زن یــه وگرنــه دادم دورو ي اجــازه زن اون بــه ام ن
  نداره جا من خونه تو هیچوقت بدکاره

 

ــاز دوبــاره در  بــا خــان شــد وارد بــود دســتش در پتــویی کــه شــهرزاد همــراه خــان دفعــه ایــن و شــد ب
  من ي بچه مادر و همسر هست شهرزاد خانم این مادر پدر:  گفت لبخند

 

 بگـو  دختـر  اون بـه  خـان :  دشـ  خشـک  جـایش  سـر  مـرد  سـرد  صـداي  بـا  کـه  امـد  جلـو  لبخند با شهرزاد
  بیار و بگیر ازش هم رو بچه نداره رو خانم و من به شدن نزدیک حقه که
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 .گرفت او از را بچه و رفت بود ایستاده غمگین که شهرزاد به رو بود ماسیده لبخندش که خان

 و زد اش نــوه بــه لبخنــدي مــرد گرفــت را بچــه خوشــحالی بــا مــادرش بــرد مــادرش ســمته بــه را بچــه
  وریا زارم می اسمشو:  فتگ

 

 ...خواستم می من اما:  گفت دفعه یک شهرزاد

 

 ام نـوه  اسـم  خـوام  مـی  مـن  کـه  اینـه  مهـم  خواسـتی  مـی  چـی  تـو  نیسـت  مهـم :  پریـد  حرفش وسط مرد
  باشه وریا

 

 مــادر و پــدر بــه خشــم و کینــه بــا کــه کــردم نگــاه شــهرزاد بــه گرفــت را عصــبی شــهرزاد دســت خــان
 . بود کرده مشت را دستش و کرد می نگاه خان

 

 شـوهر  کـه  زمـانی  چـون  اي کـاره  بـد  زن یـه  تـو  دونـی  مـی  کـه  رو قـانون :  گفـت  جـدیت  بـا  دوباره مرد
 کـردي  پیـدا  نجـات  مـرگ  از تـو  ات بچـه  خـاطر  بـه  امـا  میشـدي  سنگسـار  بایـد   بـودي  خـان  با و داشتی

 تـو  بچـه  بـا  تـو  هسـت  بـاال  طبقـه  اتاقـت  بشـی  پـاك  تـا  باشـی  نداشـته  رابطـه  خـان  با سال پنج تا باید ولی
 کــه باشــه حواســت پــس  کــنم مــی  ات بیچــاره و مقصــري تــو بیفتــه بچــه بــراي اتفــاقی اگــه اتــاقی یــه

 و تــوهین اینجــا راســتی میگــه بهــت مــاهرخ رو دیگــه هــاي قــانون بیفتــه وریــا بــراي اتفــاقی هــیچ نبایــد
  فهمیدي؟ چشم بگی باید بگه بهت خانم هرچی و کنی نمی درازي زبون
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  ارباب بله:  گفت و سایید هم روي را هایش دندان عصبانیت با زادشهر

 

 ببینمت خوام نمی شو دور چشمام جلو از هم حاال خوبه_

 

 بگیر او از را وریا تا رفت خان مادر سمته به و بست را چشمانش شهرزاد

 

  بري می رو بچه میاي زدم صدات وقت هر اتاقت برو تو:  گفت خان مادر ولی د

 

  خانم چشم_

 

  کجایی؟ ماهرخ ماهرخ:  زد داد خان

 

 دارید؟ امري اقا بله:  گفت امد سالن سمته به دو با ماهرخ

 

 بده نشون رو اتاقشون و بگو رو قوانین خانم شهرزاد به _

 

  اقا چشم_ 
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  بیاید سمت این از لطفا خانم سالم:  گفت و رفت شهرزاد سمت به ماهرخ

 

 .رفت همراهش به شهرزاد

ــه رو مبــل وير خــان  بچــه ایــن چــرا پســرم خــان:  پرســید مــادرش کــه نشســت مــادرش پــدر روي ب
 نیست؟ شهرزاد شبیه

 

 اسـت  هفتـه  یـه  هنـوز  وریـا  جـان  مـادر :  گفـت  پتـه  تتـه  بـا  و انـداخت  مـادرش  بـه  نگـاهی  ترسـیده  خان 
 دنیـا  بـه  مـن  وقتـی  گفتیـد  مـی  نیسـت  یـادتون  خودتـون  مگـه  نگرفتـه  شـکل  هنـوز  و اومـده  دنیـا  بـه  که

 بشـه  بـزرگ  کـه  بعـدا  جـوره  همـون  هـم  وریـا  خـب  دادم قیافـه  تغییـر  بعـد  و بـودم  شما شبیه اول اومدم
  میشه شبیه هم شهرزاد به

 

 بــا و کــرد ریــز را چشــمانش خــان پــدر امــا کــرد بــازي بــه شــروع وریــا بــا و داد تکــان ســري مــادرش
 .انداخت نپایی را سرش و زد او به مطمنی نا لبخند خان که کرد نگاه پسرش به دقت

 

 نشسـته  مبـل  روي ایـال  بـودم  کلبـه  داخلـه  شـدم  خیـره  اطـرافم  بـه  سـردرگم  مـن  و شـدند  محـو  تصاویر
 .بود کرده دراز را پاهایش و بود

 . کرد می تعریف را چیزي خنده با و بود ایال پاهاي روي را سرش هم وریا
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 .نشستم مبل روي دو هر به توجه بی من و خندید صدا پر ایال

 . بود افتاده اتفاق همه این که دنمیش باورم

 .کردم نمی درك شنیدم می ام دنیایی زندگی در را حقایق این اگر گفت می راست سبحان

 .بودند داستان اصلی نقش حاال ولی اند مبهم کردم می فکر که هایی شخصیت از بود پر فکرم

  بود؟ که شاهرخ

  دیدمش؟ کجا من

  کردم؟ می پیدایش باید کجا بودم نشنیده شاهرخ از اسمی ها سال این تمام در من

 باعــث و کــرده خیانــت اربــابش بــه کــه مــردي نداشــتم او بــه کــاري مــن کــردم مــی پیــداش چــرا اصــال
 بوده دختر دو بدبختی

 .ایال و من

 بــا داشــتم ام خــانواده بــه مــبهم حــس یــک همیشــه دانـم  مــی کــه خــودم ولــی بــودم رفــاه در مــن شـاید 
 چــرا اینکــه بــود حســی یــک قلــبم تــه همیشــه امــا عزیزبودنــد بــرایم و داشــتم دوستشــان خیلــی اینکــه

 .دیگر چیزهاي خیلی و نیست ها ان مثل رفتارم چرا یا و نیستم مادرم پدر شبیه من

 ومــن شــود تمــام چیــز همــه داشــتم دوســت ســردرگمی همــه ایــن از بــودم شــده خســته کشــیدم پــوفی
 .بکنم را ام زندگی راحت

 

 نه؟ یا مانند می یادم در برگشتم اینکه از بعد انداختم ریاو و ایال به نگاهی دوباره
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 هستند؟ روزه سی ي دوره یک از دور اي خاطره فقط یا

 او بــه شـدیدا  کــنم مـی  احســاس روز چنـد  ایــن در کـه  کسـی  بــه بـزنم  ســر خـواهرم  بــه داشـتم  دوسـت 
 .کند می زندگی کنارم که است سال بیست انگار و شدم وابسته

  کند؟ می قبولم هستم خواهرش من بفهمد وقتی یعنی

 کند؟ می قبول را من او ایا ولی گفتم نمی او به شاهرخ و شهرزاد ماهیت از هیچی من مطمنا

 .نیستم که حالی در هستم دخترش کند می فکر برگردم من اگر که خانی ، خان حتی

 مثـل  درسـت  شـد  یمـ  پـایین  و بـاال  ذهـنم  در کـه  بـود  سـواالتی  تمامـه  هـا  ایـن  کـنم  رفتـار  او بـا  جور چه
 .خورد می تکان مدام که یویو یک

 واسـه  اسـت  خوشـحال  خـواهرم  کـه  همـین  امـد  لـبم  روي لبخنـدي  اشـان  خوشـی  از شـدم  خیـره  انهـا  به
 ي دفعـه  بـزنم  پیـانو  بـرات  خـوام  مـی  راسـتی :  گفـت  و گرفـت  را ایـال  دسـته  وریـا .    اسـت  کـافی  من ي

  کنی همکاري باهام باید بلدي ویالون گفتی پیش

 

 عشقت با همنوازي مخصوصا ام همنوازي عاشقه من جدي:  گفت خوشحالی با یالا

 

  پاشو باش زود عالیه:  گفت و زد چشمکی وریا

 

  باشه_
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 .رفتند باال ها پله از و برخواستند هردو

 . بود اتاق ي گوشه قدیمی ولی مشکی پیانو شدند بزرگ نسبتا اتاقی وارد رفتم دنبالشان

 .کرد نواختن به شروع و گذاشت ها کالویه روي را انگشتانش و ستنش پیانو پشت وریا

 .کرد بود دستش ارشه و ویالون لبخند با که ایال به نگاهی

 مامــان بــراي بابــا همیشــه کــه بــود اهنگــی بــود گرفتــه بغضــم شــدم خــارج جمــع ان از اهنــگ باشــنیدن
 .میزد

 نبـودن  ام واقعـی  خوانـواده  اگـر  حتـی  بـودم  دلتنگشـان  چقـدر  شـد  فشـرده  قلـبم  ام خـانواده  یـاداوري  با
 .بودم عاشقشان هم باز

 خـواهرم  بـه  عشـق  بـا  مـن  بـه  پشـت  کـه  پسـري  بـه  بترکـد  خواسـت  مـی  دلـم  شد بلند که ویالون صداي
 .شدم خیره کرد می نگاه

 بود؟ شده چم من

 .حسادت و دلتنگی ، گریه ، شادي ، غم داشتم مختلفی هاي حس شدم می اینجوري چرا

 .کشیدم اه و گرفتم ستانمد بین را سرم

ــودم کــرده کــه کــاري تنهــا مــدت ایــن تمــام ــود کشــیدن اه ب ــاالخره ب ــا ایــال شــد تمــام نواختنشــان ب  ب
ــا پــاي روي خوشــحالی  زنــی مــی عــالی بــود خــوب خیلــی:  گفــت و بوســید را اش گونــه و نشســت وری

 کردم کیف
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 عشقم نمیرسم که تو پاي به_ 

 

  رسه نمی من به هیچکی هوم_ 

 

  نه؟ یا دارند خندیدن جز به کاري دوتا این دانم نمی من خندیدند دو ره باز

 .امد پایین از شکستن صداي که بودم دو این فکر 

 .شد تکرار صدا دوباره که شدیم خیره بیرون به متعجب سه هر

 پــایین ســمت بــه بــاهم و برخواســت وریــا پاهــاي روي از ایــال شــکند مــی را هــا ظــرف دارد یکــی انگــار
 .رفتند

ــه را خــودم دو ان از زودتــر ــایین ب ــه گشــتم هرچــی ولــی کــردم نگــاه اشــپزخونه بــه و رســاندم پ  ظرف
 .ندیدم شکسته

  بود؟ چی صداي:  گفت و چسبید وریا به ترس با ایال که شد تکرار صدا دوباره

 

 دونم نمی:  کرد اخم وریا

 

  رسیده؟ تو به کی از کلبه این اصال_ 
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 و کــردم تمیــزش پـیش  ســال چنـد  مــنم داد نشــون رو کلبـه  ایــن بهـم  مبــود بچــه وقتـی  نــادرم عمـو  از_
 ساختمش مدرن

 

 باشه اونا از توش نکنه قدیمیه که کلبه این میگم_

 

 ها؟ ازچی_

 

  منظورمه بهترون ما از _

 

  نداره چیزا اونجور از تخت خیالت نه_

 

 وســطه اونــم هدار قــدمت ســال ســی کمــش کمــه قبلــه ســال چنــد مالــه کلبــه ایــن دونــی مــی کجــا از_
 خطرناکه بریم بیا وریا ترسم می من اصال باشه داشته اونا از طبیعی خب جنگل

 

 بریم بیار بردار رو وسایلت برو ترسی می اگه باشه ولی نداره اونا از گفتم که اوال_

 

  باشه_ 
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 .رفت باال ها پله از سریع ایال

 

 کــار دونــم مــی ژینــا:  گفــت ارام و نرفــت ایــال دنبــال بــه و ایســتاد اشــپزخانه  ورودي جلــوي وریــا ولــی
 پیشـم  زیـاد  اینکـه  بـا  شـده  تنـگ  بـرات  دلـم  نـامرد  نیسـت؟  پیـدات  وقتـه  چنـد  تـو  چـرا  اصـال  هست تو

  شده تنگ برات دلم چرا دونم نمی ولی نبودي

 

 کمـد  تـو  از دسـتی  یـه  داشـتم  برمـی  رو لباسـام  داشـتم  وریـا :  گفـت  گریـه  بـا  و امـد  پـایین  هـا  پله از ایال
  کن باور نیست دروغ خدا به میگم راست خدا به بگیرتم خواست می بیرون اومد

 

 .کرد می نگاهش غلیظی اخم با وریا و خورد می قسم گریه با داشت ایال

 موجــوده ان یــاد بــودم ترســیده هــم مــن حتــی بــود روحــه همــان دوبــاره پــس رســید یقــین بــه حدســم
 .میشد بیشتر ترسم افتم می که وحشتناك

ــا ــتانش وری ــه دو را دس ــورت طرف ــال ص ــت ای ــت و گذاش ــه:  گف ــزم باش ــو عزی ــت ت ــی راس  از االن میگ
  نکن گریه فقط تو میریم اینجا

 

 مـی  سکسـکه  و بـود  امـده  بنـد  اش گریـه  ایـال  امـد  بـاال  ي طبقـه  از پیـانو  زدن صـداي  نکـن  گریه گفت تا
 .کرد
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 کـه  بـود  ترسـناکی  مفـیل  اهنـگ  شـناختم  مـی  خـوب  را اهنـگ  ایـن  بـود  خیـره  بـاال  طبقـه  به متعجب وریا
 وقــت هــر واقــع در و ترســیدم فــیلمش از بیشــتر اهنــگ از گفــتم کــه اســت یــادم دیــدم پــیش چندســال

 توانسـتم  نمـی  و لرزیـدم  مـی  تـرس  از مـن  و گذاشـت  مـی  را اهنـگ  ایـن   کنـد  اذیـتم  خواسـت  مـی  ثریا
 .دهم نشان العملی عکس

 

 .بودم ایستاده جا همان من ولی درفتن بیرون کلبه در از و گرفت را ایال دسته بالفاصله وریا

 .  بودم شوك در هنوز شد قطع پیانو صداي

 حملـه  مـن  بـه  پشـت  از روح کـه  بـودم  منتظـر  ان هـر  بـود  رفتـه  فـرو  اوري وهـم  سـکوت  در کلبه فضاي
 . کند

  ژییییییینننننننا_ 

 

 شدم خیره اطرافم به باترس

 

  بد؟ دختره کجایی_ 

 

 .  نه نه کنم فکر شب ان به خواستم نمی بستم ار چشمانم افتادم کذایی شبه ان یاد

 

   هستی بدي دختره تو_
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  کنم می خواهش نه_

 

   بشی تنبیه باید_

 

 .   کردم می هق هق من و شد بلند اش کریه اي خنده صداي

ــادرم پــدر ــراي م ــه شــهر از ماموریــت یــک ب ــه یــک و بودنــد رفت ــی زن  مــن از پرســتاري واســه را روان
 .بودند کرده استخدام

 .  کند من با را ها کار ان نبود حقم بود سالم پنج فقط من

 

 ژیییییینننننا ژیییییینننننننا_

 

  شو خفه لعنتی شو خفه:  زدم جیغ و گذاشتم هایم گوش روي را دستانم 

 

 از خــورد بهــم محکــم بــاال ي طبقــه در اتــاقی در دفعــه یــک ولــی کشــیدم راحتــی نفــس شــد قطــع صــدا
 . پریدم جایم

 . بودند بسته هایش در همه باال طبقه رفتم باال انها از ارام و  رفتم ها پله راه سمته به
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 .شد باز قیژ صداي با سرم پشته از در یک رفتم جلوتر

 . شد بسته صدا همان با در نداشتم برگشتن جرات

 .باشم کلبه ان تو در دقیقه یک دیگر خواستم نمی رفتم ها پله راه سمته به

 را چشـمانم  راحـت  خیلـی  تـوانم  مـی  و روحـم  یـک  مـن  نکـردم  فکـر  ایـن  بـه  حتی که بود بد حالم انقدر
 تصـمیم  بـروم  سـوخته  خانـه  ان از نتوانسـتم  کـه  قبلـی  دفعـه  یـاداوري  بـا  بعـد  ولـی  بـروم  انجـا  از و ببندم

 .کنم انتخاب را راه ترین سریع که گرفتم

 .  کشیدم بلندي جیغ باال سمته به کشیدم و گرفت پایم از زمختی دسته که بودم اخر ي پله روي

 اتــاق از یکــی بــه را مــن. بکشــم بیــرون دســتش از را پــایم توانســتم نمــی کــه کشــیدم مــی ســریع انقــدر
 .برد ها

 منحوسـش  صـداي  دوبـاره  کـه  زدم مـی  نفـس  نفـس  تـرس  از شـدم  بلنـد  جـایم  از بـود  گرفتـه  درد پایم
  خوشگلی تو:  امد پشت از

 

  بمیري ایدب ولی:  پیچید سرم در زنیکه ان صداي

 

  نههههههههه:  زدم جیغ

 

  میاد یادت_
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 نبـود  خـودم  اختیـار  بـه  مغـزم  انگـار  ولـی  نبایـد  ، ژینـا  کنـی  فکـر  بهـش  نبایـد  ، کنی فکر اگ به نباید نه
 .رفت می نحس شب ان به اش همه

 .نبود روانی پرستار ان و من از غیر به هیچکس کردم کز اتاق ي گوشه

 .شد اتاق وارد پرستار و شد باز اتاق در دبو تاریک اتاق سوخت می دستم

 .نشست جلویم و امد نزدیکم ارام ارام بود شلنگ یک دستش

ــتش ــایم روي را دس ــه گذاشــت موه ــیده ک ــب را خــودم ترس ــایم کــه کشــیدم عق  و گرفــت را موه
 .کشید

ــازویم از محکمــی گــاز و کــرد بلنــد را دســتم ــه شــروع کــه کشــیدم بلنــدي جیــغ گرفــت ب  خندیــدن ب
 .کرد

 

  کن تمومش توروخدا:  گفتم لب زیر ارام امدم بیرون گذشته یاد زا

 

 .بودم ایال اتاق در کردم باز وقتی و بستم را چشمانم

 .بود پایش روي تبلتش و بود نشسته تختش روي ایال

 .بکنم دیگر چیز یک متمرکز را فکرم توانستم نمی بود گوشم روي هنوز دستانم
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 ایــال:  گفــت و شــد اتــاق وارد مــاهرخ برداشــتم هــایم گــوش روي از را دســتانم اتــاق زدن در صــداي بــا
 داره کار باهات زده زنگ خان جان

 

 . داد دستش به را گوشی و

  

  باشه_ 

 

  خوبی؟ بابا سالم:  گفت و گذاشت گوشش روي را گوشی

 

   میاي؟ کی خوبم اره_

 

 خداحافظ بیا زود پس باشه _

 

 تصــمیمم درمــورد بایــد کــم چقــدر واي باشــم وریــا بــا رو فــردا تــونم مــی فقــط یعنــی:  گفــت بلنــد ایــال 
 بگم بهش

 

  خوبی؟ وریا سالم الو:  گفت دقیقه چند از بعد گرفت تماس گوشی با سریع حرفش این از بعد
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  بزنم حرف باهات خواستم می راستی خوبم منم ممنون_

 

  بینمت می خونه رود کنار دیگه ساعت دو عزیزم مهمه_

 

  داحافظخ بینمت می _

 

 حمــام ســمت بــه اش حولــه برداشــتن بعــد و رفــت کمــدش ســمت بــه و کــرد خــاموش را گوشــی ایــال
 .رفت

 . نداشتم چیز را هیچ به کردن فکر حوصله شدم خیره رویم روبه به و نشستم تختش روي

 .شد اماده و امد در حمام از ایال باالخره

 .کرد می ارایش را خودش داشت و بود ایستاده ینه◌ٓ ا جلوي

 .کردم فوت را نفسم کالفه کرد می زمزمه هم را اهنگی لب زیر

 .کردم تجسم را رودخانه و بستم را چشمانم شد خارج اتاق از ایال

 .شدم خیره روان اب به کردم باز را چشمانم اب دلنشین صداي با

 .بگزارم اب داخل را پاهایم شدم وسوسه

 .میداد من به وبیخ حس و میشد رد پاهایم از اب کردم هم کار همین
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 .تر تکراري عذابی و تکراري خیاالته ، بودم غرق خیاالتم در

 بـاز  و شـود  نمـی  ولـی  کـنم  مـی  اش فراموشـی  واسـه  هرکـاري  و اسـت  همـراهم  سـال  پـانزده  که عذابی
 .بندازد یادش به را من که هست چیز یک همیشه

ــا ــر ب ــداي و س ــال ص ــا و ای ــاالتم از وری ــرون خی ــدم بی ــوش و ام ــایم گ ــز را ه ــردم تی ــا ک ــنوم ت ــی بش  چ
 . میگویند

 

   بود؟ شده تنگ برام دلت و بود بهونه کار نکنه کوچولو بود چی کارت: وریا

 

  دارم هم مهمی کار ولی بود شده تنگ برات که دلم:  گفت ناز با ایال

 

 بگم جیزي یه بهت خوام می منم که بشینیم بریم باشه_

 

 .  نشستند رویش قبل ي دفعه که سنگی تخته سمته به و شدند ساکت هردو

 ...گرفتم تصمیم من:  گفتند همزمان دفعه یک و کردند سکوت دقیقه چند

 

  عزیزم بگو اول تو:  گفت لبخند با وریا و کردند قطع را حرفشان
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 شـدم  اشـنا  پسـر  یـه  بـا  وقتیـه  چنـد  یـه  کـه  بگـم  و کـنم  تعریـف  بابـام  براي تو از که گرفتم تصمیم من_
  چیه؟ تو نظر حاال خب ربونهمه و اقا خیلی که

 

  منفیه نظرم من:  گفت ناراحتی با بعد و کرد مکث کمی وریا

 

  چی؟:  گفت ناباوري با و زد خشکش ایال

 

 بدم ادامه رو رابطه این دیگه تونم نمی ایال متاسفم من_

 

 مــی شــوخی:  گفــت ارام صــداي بــا و اشــکی چشــمانی بــا و شــد جمــع چشــمانش در اشــک ســریع ایــال 
  دیگه؟ یکن

 

 تلخ حقیقت یه حقیقته ولی بود شوخی کاش:  گفت و داد تکان تاسف با را سرش وریا

 

 .خنده زیر زد بلند صداي با بعد و ریخت هایش اشک که کرد کوتاهی ي خنده ایال

 .کرد می نگاهش نگرانی با وریا

 پـس  شـعور  بـی  و پسـت  باشـی  ادمـی  همچـین  کـردم  نمـی  فکـر  خیلـی  وریـا  نـامردي  خیلـی :  گفـت  ایال
 ... که بگو و احمق منه بود این تصمیمت
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 .شد بلند جایش از و کرد قطع را حرفش ایال

 کــه گفتـه  کــی:  کـرد  زمزمـه  گوشــش در و کـرد  بغلـش  پشــت از و برخواسـت  هـم  وریــا او بـا  همزمـان 
  داشتم دیگه تصمیم یه من بود این من تصمیم

 

ــا اغــوش  از را خــودش کــرد ســعی ایــال  مــی کــه گفتــی خــودت:  گفــت عصــبانیت بــا و بیــاورد در وری
  باشه؟ تونه می این از غیر به چیزي چه پس بزنی بهم رو رابطمون خواي

 

ــار هــزار_ ــتم ب ــه گف ــار ی ــا مــیگم ام دیگــه ب ــونی نمــی نخــوام مــن ت ــري بیــرون بغلــم از ت  درمــورده ب
 اینـه  وتصـمیمم  باشـی  دختـرم  دوسـت  خـوام  نمـی  دیگـه  چـون  بشـه  تمـوم  خـوام  مـی  ام جـدي  رابطمونم

 ... 

 

 مـی :  گفـت  وار زمزمـه  و شـد  خیـره  اش اشـکی  چشـمان  بـه  و برگردانـد  را ایـال  و کـرد  قطـع  را حرفش
 ســرورم ، باشــی ام خونــه خــانم خــوام مــی باشــی دختــرم دوســت خــوام نمــی کــنم ازدواج باهــات خــوام
  ایال؟ کنی می قبول باشی

 

 ناراحتم؟ انقدر چرا دمکر می نگاهش ایال از بدتر من و کرد نگاهش زده شوك فقط ایال
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 .بود شده بدتر حالم برگرداندم را سرم

 .هم خیلی کردم حماقت کشیدم اهی

 تی؟...گف... چی:  گفت لرزان صداي با ایال

 

  کنی؟ می قبول باشیم هم کنار اخرش وتا بشی من خانم خوام می گفتم_

 

  وریا معاشقت کنم می قبول بله:  گفت زده هیجان بعد و  کرد مکث کمی ایال

 

   عاشقتم منم:  شد بلند وریا خنده صداي

 

 .بستم را چشمانم زدم پوزخندي

 رفتـه  بـود  معلـوم  امـد  نمـی  صـدایی  هـیچ  بـود  بسـته  چشـمانم  هنـوز  مـن  ولـی  گذشـت  چقـدر  دانـم  نمی
 . اند

:  گفــت و بــود اتــاق در مــاهرخ کــردم بــاز را چشــمانم ثانیــه چنــد از بعــد و کــردم تجســم را ایــال اتاقــه
  ببینن رو شما خوان می اومدن خان انج ایال

 

 بیاد؟ فردا نبود قرار مگه بابا:  گفت متعجب ایال
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 شده تموم زود کاراشون کنم فکر ولی ندارم اطالعی من_

 

 میام من برو شما باشه_

 

 .رفت بیرون سمت به و کرد باز را موهایش لبخند با ایال شد خارج اتاق از ماهرخ

 . رفت پایین ها پله از

 دختــر:  گفــت و کـرد  بــاز را دسـتانش  و شــد بلنـد  جــایش از ایـال  دیــدن بـا  بــود نشسـته  مبــل روي نخـا 
  بود شده تنگ برات دلم گلم

 

  جونم بابا منم:  انداخت خان اغوش در را خودش ایال

 

 روزه؟ چند این کردي چیکار عزیزم خب:  گفت و بوسید را اش پیشانی خان

 

  نکردم خاصی کار_

 

 .  نشستند هم کنار مبل روي
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 .گذاشت خان روي به رو و اورد را چاي سینی ماهرخ

 بزنم حرف باهاتون خوام می نیستید خسته اگه بابا:  گفت ایال

 

 بگو نیستم خسته جون بابا نه_

 

 ... من بابا_

 

  شدم اشنا پسر یه با وقتیه چند من:  گفت عمیقی نفس کشیدن با بعد و کرد قطع را حرفش

 

  ادامش خب:  گفت جدیت با و کرد نگاهش اخم با خان انداخت پایین ار سرش و شد ساکت

 

 هــم پســره اون ، افتــادم جنگــل رفــتم کــه پــیش وقــت چنــد یــه نکــردم بــدي کــار مــن خــدا بــه بابــا _
  شدیم دوست هم با و گرفت شمارمو که هم بعدش داد نجاتم

 

  يشد هم گو دروغ کاري پنهان از غیر به بینم می:  شد بدتر خان اخم

 

  بابا؟ دروغی چه:  گفت پرید ایال روي از رنگ
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 بایــد حتمــا نــرو لعنتــی جنگــل اون تــو بگــم تــو بــه بایــد بــار چنــد مــن زمــین خــوردي حمــوم تــو کــه_
  بفهمی؟ که بمیري

 

 .میزد حرف فریاد با خان

 .ریخت ارام هایش اشک ایال

ــرو موهــایش داخــل را دســتش و کشــید عمیقــی نفــس خــان ــر اخــه:  گفــت و کــرد ف  نمــی چــرا دخت
 میگم خودت واسه دارم که بفهمی خواي

 

 خوام می معذرت:  گفت ارام ایال

 

 بــاز ولــی خــوام مــی معــذرت میگــی کــنم مــی دعــوا رو تــو دفعــه هــر مــن:  زد کمرنگــی لبخنــد خــان
  هست؟ چی پسر این اسمه حاال میدي انجام رو خودت کار دوباره

 

  وریا: گفت و کرد بلند را سرش ایال

 

 ...وریا:  گفت لب زیر شد خیره ایال به زده تبه خان
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 مهربـون  ،اقـا  خوبیـه  پسـره  خیلـی  هسـت  وریـا  اسـمش  بابـا  اره:  داد ادامـه  خـان  بهـت  بـه  توجـه  بی ایال
  گفتم کم صفاتش از بگم هرچی داشتنی دوست و شوخ ،

 

  کجاست؟ اش خونه:  گفت است دیگر هواي و حال یک در بود معلوم هنوز که خان

 

 نمـی  مـن  ولـی  اسـت  دیگـه  جـا  یـه  اصـلیش  خونـه  میـره  کـم  خیلـی  اونجـا  البتـه  جنگـل  وسـطه  بـه کل یه_
  کجاست دونم

 

 . بست را چشمانش خان

 .  قلبش روي دیگرش دست و گذاشت سرش روي به را دستش  یک

  کنه؟ می درد هم قلبت گرفته؟ درد سرت باز خوبه؟ حالت بابا:   گفت نگرانی با ایال

  دارم کار جایی من اتاقت روب تو جان بابا نه_

 

  بابا ولی_

 

  بشم مطمن چیز یه از باید نباش من نگران اتاقت برو تو که گفتم_
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  دارم باهاتون مهمی کار زنیم می حرف باهم دوباره برگشتید وقتی پس باشه_

 

 .رفت بیرون سمت به و خواست بر جایش از و داد تکان سري فقط خان

  اتاقم برم پاشم ها عجیبه دفعه؟ یه شد چت:  گفت لب زیر ایال شد خارج خانه از

 

 .   شدم خارج خانه از من و رفت اتاقش سمته به ایال

 .رفت می راه سه سمته به داشت کردم خان دنباله

 .میرود وریا کلبه به که میزدم حدس

 شـده  جمـع  اشـک  چشـمانش  در کشـید  عمیقـی  نفـس  شـد  کلبـه  نزدیـک  وقتـی  زدم حـدس  هـم  درست
  باشه خودش کنه خدا ببخش رو من مهلقا متاسفم:  گفت بغض با بود

 

 پشــت از وریــا صــداي کــه زد در دوبــاره ، نــداد جــواب کســی زد در بــه تقــه چنــد و شــد کلبــه نزدیــک
 هستید؟ کی شما:  امد

  

  یا؟…ور:  گفت شده بریده و کرد نگاهش متعجب وریا دیدن با و برگشت سرعت به خان

 

  شما؟ هستم خودم لهب:  بود کرده تعجب وریا
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 . کرد گریه به شروع و کرد بغلش دفعه یک ، شد وریا نزدیک ارام و زد شادي لبخند خان

:  گفـت  وریـا  کـرد  بغلـش  تـر  محکـم  خـان  ولـی  کنـد  جـدا  خـودش  از را خـان  کـرد  سـعی  متعجـب  وریا
  کنید؟ می همچین چرا خوبه؟ حالتون اقا

  هستید؟ کی شما اصال

 

  بچـه  پسـر  یـه  از نتونسـت  کـه  پـدري  مسـولیتت  بـی  پـدر  پـدرتم  مـن :  کـرد  داجـ  خودش از را وریا خان
 پسرم اتم شرمنده کنه مراقبت ساله پنج

 

  اقا؟ میگید چی شما:  گفت خان حرفاي از گیج وریا

  ندارم اي خانواده من

 

  هستیم خواهرت و من خانوادت بزرگ خانواده یه داري خانواده تو_

 

 همـه  ایـن :  گفـت  بغـض  بـا  بعـد  و کـرد  سـکوت  دقیقـه  چنـد  شـد  توجـه م تـازه  را خـان  هـاي  حرف وریا
  نگرفتی؟ ازم خبر یه چرا بودي؟ کجا سال
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 مــادرت برگشــتم وقتــی داشــتم شــهر بــه ســفر یــه مــن بــودي بچــه وقتــی پســرم نداشــتم خبــر ازت_
 ولـی  گشـتم  دنبالـت  رو سـالها  ایـن  ي همـه  نکـرده  پیـدات  دیگـه  و کـرده  گـم  جنگـل  تو رو تو که گفت
  اومد می سراغت اینا از زودتر وگرنه اي کلبه این تو دونستم نمی هیچوقت نکردم تپیدا

 

 کردي؟ پیدام چجوري االن_

 

 خوشــحال چقــدر بفهمــه خــواهرت اگــه واي نمــیگم بهــت ســوپرایزه: گفــت و زد بزرگــی لبخنــد خــان
  میشه

 

  دارم؟ خواهر من:پرسید شوکه وریا

 

 االن همــین مــن کارمــه محــل ادرســه و موبایلــه شــماره نایــ تــره کوچیــک تــو از ســال چنــد پســرم اره_
 دارم کار کلی بگیرم جشن باید فرداشب بدم و خبر این همه به باید برم باید

 

 وریـا  و ریخـت  مـی  برنامـه  خـودش  بـراي  همـانجور  و رفـت  و گرفـت  را راهـش  وریـا  بـه  توجـه  بی خان
 .کرد می نگاه او به خنده با

 

 .  شد کلبه وارد وریا



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

186 
 

 . اند دیده را هم سالها از بعد انگار نه انگار کردند برخورد باهم سرد چقدر اه این وا

 . شدم خیره خان رفتن مسیر به و کرد پوفی

 .افتد بی است قرار که اتفاقی از ترسیدم

 ایــال:  زد صــدا را ایــال بلنــد شـد  خانــه وارد وقتــی رســید اش خانــه بـه  بــاالخره رفــتم خــان دنبــال نـه  واي
   دارم کارت ایینپ بیا زود ایال

 

   اومدم_

 

 دیـدم  رو گفتـی  کـه  پسـري  اون رفـتم  باباجـان  ایـال  واي:  گفـت  هیجـان  بـا  خـان  رسـید  کـه  هـا  پله پایین
 ... اون

 

  نه؟ مگه مهربونه و اقا خیلی اون:  گفت و پرید حرفش وسط ایال

 

  است دیگه چیز یه حرفم ولی معلومه که اون _

 

  باش زود چی پس:  گفت و پرید حرفش وسط دوباره خنده با ایال
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 .میگم بهت نپري حرفم وسطه اگه_

  ات شده گم برادر همون داداشته وریا دخترم واي

 

 .کرد نگاه خان به شده مات ماسید ایال ي خنده

  .بود شده جمع چشمانش در اشک بود شده سفید گچ مثل رنگش

 

  شده؟ داداشت دوستت که نشدي خوشحال افتاده اتفاقی دخترم جان ایال:  گفت تعجب با خان

 

 تبریــک شــوقه اشــکه حرفیــه چــه ایــن بابــا نــه:  زد زورکــی لبخنــدي و کــرد پــاك را هــایش اشــک ایــال
  اتاقم میرم من میگم

 

 عمارتـه  تـو  فرداشـب  کـن  خریـد  خـودت  واسـه  بـرو  بعـدازظهر  خـواد  مـی  دلـت  اگـه  عزیزم برو باشه_
 مـی  نگـو  هـم  تـو  خواهرشـی  تـو  کـه  نگفـتم  مهـ  وریـا  بـه  راسـتی  بدرخشـی  باید گیریم می جشن بزرگ
  کنم سورپرایزش خوام

 

 بابا چشم:  گفت ارامی صداي با و شد تلخ ایال لبخند

 

 . گذشت می ماجرا ان از دوساعتی
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 . کرد می گریه و بود نشسته تختش روي ایال

 مـی  گریـه  بنـد  یـک  اش گوشـی  بـه  توجـه  بـی  ایـال  و میـداد  اس ام اس یـا  میـزد  زنـگ  سرهم پشته وریا
 .کرد

 زنــده کــاش اي کــردم مــی بغلــش و بــودم مــی زنــده االن داشــتم دوســت گرفــت خــواهرم غــم از دلــم
 خوشــبخت او بــا تــوانی مــی راحــت تــو و نیســت بــرادرت وریــا ،عزیــزم خــواهر کــه گفــتم مــی و بــودم
 !!بود کاش اي و ارزو مشت یک همه ها این ولی شوي

 ! محال ارزو یک

 روزهــایم بــدترین از یکــی کــه فهمیــدم کــردم نگــاه امــروز اریختــ بــه وقتــی کشــیدم دلــم تــه از اهــی
 دنیـا  از اسـت  ممکـن  ببینـد  اسـترس  دیگـر  بـار  اگـر  گفـت  دکتـر  و گرفـت  قلـبش  مامـان  که روزي بوده
 . برود

 .خوردم غم و کردم گریه روز ان چقدر

 واقــع در و بــوده بــد هــم مــن بـراي  بــوده دردنــاك ایــال بــراي کــه روزي هـر  رســیدم بــاور ایــن بــه حـاال 
 .داشته تاثیر دیگري روي ما بد و خوب حاالت

ــا ــه ب ــال اینک ــا س ــا و ه ــم از کیلومتره ــودیم دور ه ــی و ب ــک حت ــار ی ــم ب ــدیگر ه ــدیم را هم ــن ندی  ای
 . نکنیم درك  را هم حاله که نشده باعث موضوع

 

 نفهمیــدم اســمش روي از چــرا شــد؟ اینطــوري چــرا اخــه چــرا؟:  شــدم ناراحــت ایــال غمگــین صــداي بــا
 کسـی  میشـه  مگـه  چطـوري  امـا  کـنم  فرامـوش  رو عشـقش  کـن  کمکـم  خـودت  خـدا  برادرمـه؟  شاید که



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

189 
 

 باهـاش  اینکـه  بـه  برسـه  چـه  حرامـه  بهـش  کـردن  فکـر  حتـی  کـنم  فرامـوش  رو پرسـتم  می عاشقانه که
  لعنتی؟ چرا چرا؟ اخه باشم

 

 .بردم سمتش به ارام را دستم شد تر شدید ایال گریه

 .کنم ارامش شده طورهر خواستم می ولی داشتم تردید

ــتم ارام ــایش روي را دس ــتم موه ــوازش و گذاش ــردم ن ــب ک ــود جال ــه ب ــایش نرمی ــس را موه ــی ح  م
 .ابریشم مثل درست بود نرم قدر چه کردم

 

 .شد خشک موهایش روي دستم حرکته و کرد بلند پاهایش روي از را سرش تعجب با ایال

 . ذاشتگ دستم روي و اورد موهایش سمته به ارام لرزانش دستش

 .بود خوبی حسه

 .بود عالی نه که خوب

 دلــم کــنم مــی حســت وقتــه چنــد تــویی دونــم مــی اینجــایی؟ تــو مامــان:  گفــت و چکیــد اشــکش ایــال
 ..   .من مامان کردم می بغلم و بودي کنارم کاش شده تنگ برات

 

 روي اي بوســه و شـدم  نـزدیکش  سـوخت  مــی بـرایش  دلـم  کـرد  گریــه دوبـاره  و کـرد  قطـع  را حـرفش 
 دارم دوست خیلی ایال دارم دوست:  زدم اش ونهگ
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 .شدم خیره ایال داشتنی دوست چهره به غم با

 و شــود گرفتــه جشــن وریــا بــراي کــه بــود قــرار امشــب کــرد مــی ارایــش و بــود نشســته ایینــه جلــوي
 .بود نکرده صحبت وریا با ایال هنوز

 .دبو جوش و جنب از پر بود ایال ي خانه با متفاوت که بزرگ عمارت

 .امد می پایین طبقه از ها مهمان از بعضی صداي

 ایــال جشــن غمگــین فــرد تنهــا و بــودن شــاد همــه ، نبــود بنــد پاهــایش روي خوشــحالی شــدت از خــان
 .بود

  دخترم؟ اي اماده:  شد وارد خان و خورد در به اي تقه گذاشت میز روي و بست را رژ سر ایال

 

  بله_

 

 ســاعت نــیم نــره یــادت مــوقر و زیبــا پرنســس یــک مثــل تدرســ پــایین بیــا دیگــه ســاعت نــیم پــس_
 بیاد داداشت تا دیگه

 

  چشم_ 
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 . رفت بالکن سمته به و برخواست جایش از سرعت به ایال شد خارج اتاق از خان

 

 .رفت پایین بود شده کشیده عمارت حیاط تا بالکن از که هایی پله از و کرد باز را در

 .کشید و گرفت را دستش و شد نزدیک او به پشت از ایال دیدم را وریا دور از

  کنید؟ می چیکار خانم:  گفت تعجب با که بود ندیده را ایال احتماال و بود شده متعجب وریا

 

 .ایستادند ، رسیدند عمارت ساختمان پشته به وقتی

 نــاز چقــدر کنــی؟ مــی چیکــار اینجــا تــو عزیــزم ایــال:  گفــت شــوکه وریــا برگشــت وریــا ســمته بــه ایــال
  يشد

 

 نشدي؟ خوشحال دیدنم از:  گفت زد اي مرده لبخند ایال

 

ــه_ ــدي؟ دیوون ــحالم معلومــه ش ــی واي خوش ــدا ام خــانواده دونــی نم ــدن پی ــی ش ــت خیل  دارم دوس
  فامیالیی؟ از البد اینجایی که شد خوب بدم نشونت بهشون

 

 بی ایال

 هستی؟ خان پسر تو پس:  پرسید سوالش به توجه
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ــه تــازه اره_ ــدمش هنــوز ولــی دارم خــواهرم ی  هرچــی دیــروز خوشــحالم چقــدر دونــی نمــی واي. ندی
  دادي؟ نمی جواب چرا تو راستی ندادي جواب گرفتم تماس باهات

 

  کردم گم رو ام گوشی_

 

 دســته ایـن  ببــین کـردم  فرامــوش راسـتی  تــو بـریم  بیــا باشـه :  گفــت و کـرد  او بــه مشـکوکی  نگــاه وریـا 
 میاد؟ خوشش نظرت به خریدم خواهرم واسه هارو گوشواره این و گل

 

 . گرفت ایال سمته به و اورد در جیبش داخل از بود ها گوشواره حاویه که اي جعبه و

ــال ــا ای ــه ب ــواره دیدن ــا گوش ــک ه ــه چشــمانش در اش ــا و زد حلق ــض ب ــارکش قشــنگه اره:  گفــت بغ  مب
  باشه

 

 نمـی  واسـش  میشـی  تناراحـ  دونسـتم  مـی  اگـه  عزیـزم  کنـی  مـی  گریـه  داري ایـال :  گفت تعجب با وریا
  که نداره گریه بخرم رو اینا از بهتر واست میدم قول اصال خریدم

 

 رسیدي خانوادت به که خوشحالم کنم نمی گریه نه_
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  منتظرمه خان درصد صد داخل بریم حاال عزیزم ممنون_

 

  بابا؟ نمیگی بهش_

 

 بابا بگم بهش سرعت این به که نداري انتظار پدرمه خان فهمیدم دیروز هنوز من نه_

 

  کردي قبول اونو تو چی؟ خواهرت ولی_

 

ــب_ ــی داري خ ــواهرم میگ ــن خ ــی از م ــت بچگ ــتم دوس ــواهر داش ــته خ ــم داش ــم باش ــوچکتر اون  از ک
 کنم بغلش و ببینمش تر سریع هرچه دارم دوست نگو که خوشحالم انقدر. خودم

 

 .نگفت چیزي و زد پوزخند ایال

 .   کرد متوقفش دستش کشیدن با ایال که کشید ساختمان در سمت به و گرفت را ایال دست وریا

 

  عزیزم؟ شده چیزي_

 

 میام دیرتر من برو تو نه_
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 میریم باهم خب چی واسه_ 

 

  میشه بد ببینن اگه ام خانواده نه_ 

 

 جلـو  بشـه  امشـب  اگـه  و کـنم  معرفیـت  خـان  بـه  خـوام  مـی  کـه  بیـا  زودتر پس راحتی که هرجور باشه_
 مگـه  میشـه  باحـال  خیلـی  باشـه  مثبـت  جوابـت  بایـد   االن از بگـم  بهـت  ولـی  کـنم  خواسـتگاري  ازت همه
  نه؟

 

   میشه پرفکت اصال میشه عالی اره:  گفت امیز کنایه لحنی با و اشکار ناراحتی با ایال

 

 و نـیش  یـا  میـدي  تحـویلم  پوزخنـد  یـا  مـیگم  هرچـی  چـرا  چتـه  ایـال :  گفـت  جـدیت  بـا  و کـرد  اخـم  وریا
  شدي؟ جوري این وت که شده چی کنایه؟

 

 بــا و شــود بـاز  هــایش اخــم وریـا  شــد باعـث  کــه شــد خیـره  وریــا چشـمان  بــه فقــط و کـرد  ســکوت ایـال 
  شده؟ چی بگو دلم عزیز اخه داره بزرگ غمه یه ها چشم این کنم می حس چرا:  بگوید بهت

 

  نشده چیزي هیچی: گفت بغض با ایال
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 خـوب  دیـروز  تـا  توکـه  کنـی  مـی  بغـض  اینجـوري  کـه  شـده  چیـزي  یـه  لعنتـی  د:  گفت عصبانیت با وریا
 مرگته؟ چه ، دفعه یه شده چت بودي

 

ــال  ــمانش ای ــت را چش ــه بس ــک ک ــایش اش ــه روي ه ــاي گون ــرخش ه ــت س ــه و ریخ ــت وار زمزم :  گف
  کن بغلم

 

  کن بغلم خدا رو تو:  گفت دوباره ایال ، خورد جا وریا

 

 .کرد بغلش محکم و شد نزدیکش وریا

 .کرد گریه ندبل صداي با ایال

 کـه  دیگـرش  دسـت  بـا  و مالیـد  مـی  را کمـرش  دسـتش  یـک  بـا  وریـا  میـزد  نفـس  نفـس  گریـه  شدت از
 . داشت کردنش ارام در سعی و میزد پشتش به بود گل

 

ــدام ــش در م ــی گوش ــت م ــقم اروم:  گف ــیس عش ــید ه ــه ببخش ــرت ک ــفم زدم داد س ــز متاس ــن نری  ای
  هارو اشک

 

 .بوسید را ایال سر
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 مگــه:  زد لبخنــدي وریــا کــرد نگــاه وریــا بــه حســرت بــا و برداشــت وریــا ســینه وير از را ســرش ایــال
  میریزي؟ اشک اینجوري که مردم من

 

  نکنه خدا:  گفت گرفته صداي با ایال

 

  عشقم دارم دوست:  گفت بوسید را ایال گونه و شد تر عمیق لبخندش وریا

 

  بدي؟ جواب خواي نمی تو:  گفت وریا کرد نگاه فقط و هم من نگفت قبل دفعات برعکسه ایال

 

  زیاد خیلی دارم دوست منم:  گفت مکث کمی از بعد ایال

 

  داخل بریم برم خانمم قربونه اخ_

 

  وریا:  گفت ایال که بود نشده جدا کامل هنوز شد جدا ایال از و

 

  جانم:  ایال سمته به برگشت وریا

 

 . وریا هاي لب روي را هایش لب و تگذاش وریا صورته طرف دو را دستانش ایال برگشت تا



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

197 
 

 

 .بوسید را ایال و اومد خودش به سریع ولی کرد تعجب کمی وریا

 .  خورد زنگ وریا گوشی که بودند بوسیدن غرق

 . شدند متوقف دو هر

 و شــد جـدا  او از اکـراه  بـا  و گذاشـت  ایـال  هـاي  لـب  روي کوتـاهی  ي بوسـه  وریـا  زدنـد  مـی  نفـس  نفـس 
 همــه ایــن هــا جالبــه ولــی بیــا زود هــم تــو عشــقم بــرم مــن هســتش خــان:  گفــت برداشــت را گوشــی

  بخرم فروشی گل این از همیشه باشه یادم نشد خراب گل این ولی افتاد اتفاق

 

  عزیزم برو  جالبه اره _

 

  فعال باشه_

 

 همیشه براي عشقم خداحافظ:  گفت لب زیر ایال رفت و کرد ایال به را پشتش وریا

 

 تـوانم  نمـی  چـرا  کـه  شـدم  بیـزار  خـودم  از و خـوردم  غصـه  قبـل  از بیشـتر  مـن  و رفـت  البـا  هـا  پله از ایال
 .بگویم واقعیت از چیزي او به

 

 .بسوزي جهنم اتش در امیدوارم کردي نابود را همه که شهرزاد کند لعنتت خدا
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ــوار از ــاق یــک داخــل شــدم رد دی ــا ات ــاق از شــدم وارد تاریــک تقریب  راهــرو یــک شــدم خــارج کــه ات
 .بود جشن به منتهی راهرو اخر که دیدم جلویم

 .فهمیدم بودند پوشیده مجلسی لباس که هایی ادم و سالن روشنایی از را این

 . کنارش هم وریا و بود ایستاده سکویی باالي خان رفتم جلوتر

 .کردند می نگاهشان ساکت همه و کرد می معرفی را وریا داشت

ـ  شـروع  شـادي  بـا  همـه  خـان  هـاي  صحبت از بعد  وریـا  سـمته  بـه  خـان  خـانواده  و کردنـد  زدن دسـت  هب
 .رفتند

ــک ــر نزدی ــدم ت ــی ش ــل زن ــا تپ ــش در را وری ــه اغوش ــود گرفت ــه و ب ــی گری ــرد م ــه و ک ــاي زمزم  ه
 .گفت می لب زیر هم نامفهومی

 ابجـی :  گفـت  و گرفـت  را زن دسـت  خـان  کـرد  مـی  ارامـش  داشـت  و بـود  کـرده  بغلـش  محبـت  با وریا
  بشن اشنا وریا با هم بقیه بزار فعال هست یادز زاري و گریه واسه وقت جان

 

:  گفــت و کــرد نــازك خــان بــراي چشــمی پشــت و کــرد پــاك را هــایش اشــک کاغــذي دســتمال بــا زن
 گرفتم؟ بغل رو تو مگه بگیرم بغل داداشمو بچه دارم دوست توچه به ذوق بی

 

 ظرهمنت داداش خان بابا چلونی می داري پسرمو است دقیقه پنج جان ابجی اخه_
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 حســودیش بــاز بچــه ایــن بــاش راحــت خــواهرم:  گفــت و خندیــد بــود ســیوان پــدر کــه مســنی مــردي
   میگه چرت داره شده

 

 داشتیم؟ داداش خان:  گفت اعتراض با خان

 

  خواهر؟ نه مگه تلخه حق حرف:  گفت و انداخت باال قیدي بی با را هایش شانه مرد

 

 نشـه  عقـده  کـنم  بغلـش  یکـم  بـرم  بـزار  شـده  ودیشحسـ  بـاز  ایـن  میگـی  راسـت  شـما  داداش خان اره_
  واسش

 

ــاال را دســتانش و کشــید کنــار را خــودش خــان کــه رفــت خــان ســمت بــه و  ابجــی نــه:  گفــت و اورد ب
  بچلونش صبح تا کن بغل و رنگ بی همون برو نخواستم بغل دستت قربون

 

 .خندیدند خان حرکت این با همه

 .امد من لب روي هم لبخندي روز چند از بعد باالخره

 بــود هویــدا لحــنش در کــه محبتــی بــا و کــرد دراز وریــا ســمت بــه را دســتش و رفــت جلــو مســن مــرد
 خونــه بـه  ســالها از بعـد  کــه خوشـحالم  خــان و ناهیـد  بــزرگ بـرادر  اکبــرم مـن  جــان عمـو  ســالم:  گفـت 

  برگشتی ات
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 با وریا

 .کرد تشکر و داد دست تواضع

 .گفتند خوشامد و ومدندا جلو یکی یکی افراد بقیه اکبر از بعد

 .نیامد ایال ولی بیاید ایال تا میزد زل در به وریا مدت تمام گذشت ربع یک حدود

 دقیقــه چنــد ایــن در بارهــا و بیافتــد اســت قــرار کــه اتفــاقی از کــرد مــی نــاراحتم وریــا نگــران چشــمان
 . کردم نفرین را بودند ها اتفاق این بانی و باعث که کسانی تمام و شهرزاد

 خــوان نمــی مــا خــانم ابجــی ایــن راســتی:  گفــت و کــرد خــان بــه رو وریــا شــدند معرفــی همــه  خرهبــاال
  دیدنش واسه زد لک دلم بیان؟

  میاد االن جان بابا چرا_

 .شدند ساکت همه امد کفشی هاي پاشنه صداي لحظه همان در

 .  امد لبش روي زیبایی لبخند و بود پایین سرش وریا

 امـد  مـی  پـایین  هـا  پلـه  از شـکوه  بـا  کـه  ایـال   دیـدن  بـا  کـه  کـرد  نگاه پله راه به و اورد باال را سرش ارام
 . زد خشکش

 .کرد برخورد زمین به بدي صداي با و افتاد دستش از گوشواره جعبه ، ماسید لبش روي لبخند

 .دیدم وریا چشمان در را اشک نم عینه به
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 پســرم:  گفـت  و زد لبخنــدي خـان  کــرد یمـ  نگــاه ایـال  بــه مـات  وریــا و امـد  وریــا و خـان  ســمت بـه  ایـال 
  کردم نمی پیدات هیچوقت من نبود اون اگه شناسیش می البته که ایال خواهرت پرنسس این

 

 نابـاور  اسـت  خـواهرش  ایـال  کـه  کنـد  بـاور  توانسـت  نمـی  انگـار  بـود  ایسـتاده  مبهـوت  و مـات  هنوز وریا
  ایال؟:  زد لب

 

ــا و کــرد دراز را دســتش ایــال ــه صــداي ب  داشــتم دوســت همیشــه داداش ســالم:  گفــت بغــض از گرفت
  برادرمی تو که خوبه باشم داشته برادر

 

 .رفت حیاط سمت به و گذشت کنارش از حرفی هیچ بی و امد بیرون بهت از ایال حرف با وریا

 .کرد مشت را اش شده دراز دست و زد پوزخندي ایال

  بود؟ کاري چه این:  گفت تعجب با خان

 

ــ ســنگین ســالن جــو  زود اســت نفــره دو رقصــه وقتــه االن:  گفــت بلنــد صــداي بــا خــانم ناهیــد کــه ودب
 وایسید جا یه اینکه نه بگذرونید خوش مهمونی اومدید دیگه باشید

 

 هـا  مهمـان  و کردنـد  نـواختن  بـه  شـروع  بودنـد  نشسـته  سـالن  گوشـه  کـه  موسـیقی  گـروه  ناهید حرف با
 .رفتند رقص پیست به دوتا دوتا
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   وریا دنبال میرم من:  گفت اکبر به رو ارامی صدا با خان

 

  داداش برو_

 

 .شد خارج سالن از خان

 .رفت بود ناهید و اکبر سر پشته که بزرگی بالکن به و کشید اهی ایال

 بـه  دارد کـه  بـود  معلـوم  ولـی  بـود  خیـره  رویـش  بـه  رو بـه  ایـال  بـود  گرفتـه  بـازي  بـه  را ایـال  موهـاي  باد
 .کند می فکر دیگر چیز یک

 

  شده؟ غرق هات کشتی شده چی ؟چیه_ 

 

  نشده هیچی:  گفت ایال بود سیوان برگشتم

 

  مطمنی؟_

 

  گیري نمی خبر وقتیه چند حدیث؟ و تو از خبر چه راستی اره_
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 بود ریخته روهم امین اشغال پسره اون با کرد خیانت بهم عوضی دختر بگم چی هی_

 

  میگی؟ دروغ:  گفت کشید هینی ایال

 

 بهــت همــین واســه نبــود خــوش زیــاد حــالم زدیــم بهــم میشــه مــاهی یــه حــدود چیــه غــمدرو بابــا نــه_
  زدیم نمی زنگ

 

  نداشتم خبر متاسفم_

 

 نبود مهمی چیزه کن ولش_

 

 پیــدا بــرادرت مــیگم تبریــک راســتی:  گفــت ســیوان کردنــد نگــاه رو روبــه بــه و کشــیدند اهــی هــردو
  شد

 

  ممنون:  زد پوزخند ایال

 

  دیدمش کجا دونم نمی اشناست برام اش قیافه یکم فقط_
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 دونم نمی:  گفت و انداخت باال را هایش شانه قید بی ایال

 

 مـن  داد شـماره  تـو  بـه  کـه  شـب  اون فهمیـدم  اهـا :  گفـت  خوشـحالی  بـا  بعـد  و کـرد  مکـث  کمـی  سیوان
 کـه  اولـش  باشـه  گمشـده  عمـوي  پسـر  همـون  پسـر  اون کـه  کـردم  نمـی  فکرشـم  اصـال  دیدمش اونشب

 از بــرادر و خـواهر  تهــش کـه  دونســتم نمـی  ولــی میرسـن  بهــم تهـش  اینــا گفـتم  دیــدم تـو  بــه نگاهاشـو 
  میاین در اب

 

 .زد حلقه چشمانش در اشک زد تلخی لبخند ایال

  نیست خوب حالم داخل بریم میشه:  گفت زور به نریزد هایش اشک تا گرفت گاز را لبش

 

 داخل بریم عزیزم اره_

 

 .رفتند داخل سیوان و ایال

 .دیدم درخت پشت تر طرف ان کمی را وریا که داخل بروم خواستم می مه من

 عصـبی  خیلـی  بـود  معلـوم  میـداد  اش شـده  مـچ  دسـتان  بـه  کـه  فشـاري  از ولـی  نمیشـد  دیـده  اش چهره
 تــا بســتم را چشــمانم کوبیــد دیــوار بــه محکــم را مشــتش میشــد دیــده کمــی حــاال رفــتم کنــارش اســت

 .نبینم را دردش
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 اون؟ چـرا  ادم همـه  ایـن  باشـه  ایـال  مـن  خـواهر  بایـد   چـرا  چـرا؟  خـدایا :  میـزد  اتشـم  اش گرفته صداي
 لعنتی لعنتی

 

 .کوبید دیوار به را مشتش دوباره فریاد وبا

 .  نکند فکر دستش درد به که بود داغان انقدر ولی شکست دستش که خورم می قسم

 .شد جاري هایش اشک و نشست زانویش دو روي

 مـرگ  از اتفـاق  ایـن  کـه  دانسـتم  مـی  ولـی  اسـت  مـرده  ایـال  نکـرده  خـدایی  انگـار  کـه  میزد ضجه جوري
 . است بدتر هم ایال

 درخــت بــه مــن و میــزد صــدا را ایــال اســم لــب زیــر میــداد عــذابم اش مردانــه بلنــد هــاي گریــه صــداي
 .کردم می نگاه اش رفته دست از عشق براي را وریا هاي گریه و بودم زده تکیه

 .لرزید می اشک از ستبرش هاي شانه

:  گفــت لــب زیــر و کشــید عمیقــی نفــس کــرد پــاك را هــایش اشــک وریــا گذشــت دقیقــه چنــد حــدود
 کن کمکم خودت خدایا

 .امد بیرون درخت پشت از

 دنبالــت دوســاعته پســرم؟ بــودي کجــا:  گفــت کالفــه دیــد را وریــا وقتــی امــد ســاختمان پشــت از خــان
  گردم می
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 شد بد حالم کمی ببخشید_

 

  میشید خوشحال مطمنا بدم ایال تو به خبر یه خوام می مهمیه شب مشبا که پسرم بیا _

 

 حتما: زد پوزخند وریا

 

 داخل بریم_ 

 

ــل دو هــر ــاختمان داخ ــر شــدند س ــا اکب ــدن ب ــا و خــان دی ــاالي وری ــت و رفــت ســکو ب  ، دوســتان:  گف
  کنید توجه من به لحظه یه دوستان

 

 بــه هــم عزیــزم زاده بــرادر و هســتند شــاد همــه کــه حــاال:  گفــت لبخنــد بــا اکبــر شــدند ســاکت همــه
 پســرم بــراي ایــال از جــان وریــا و بــرادرم اجــازه بــا دیگــه بــار یــه خــوام مــی برگشــت خــانواده اغــوش
  کنید؟ می قبول غالمی به رو سیوان شما ایا برادر کنم خواستگاري سیوان

 

 .کردند نگاه خان به سکوت در همه

 هرچـی :  گفـت  بعـد  و کـرد  مکـث  کمـی  کـرد  نگـاه  ایـال  عـد ب و وریـا  بـه  بهـت  بـا  و بـود  خـورده  جا خان
  مهمه ایال نظره بخواد ایال



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

207 
 

 

 وریــا بــه ایــال داشــت غلیظــی اخــم و بــود کــرده مشــت را دســتش دو هــر وریــا کــرد نگــاه ایــال بــه خــان
 قبوله:  گفت تلخی لبخند با و شد خیره

 

 .کرد نگاه ایال به شده خشک سیوان

 .کرد می ایال نگاه ناباور  وریا و دکشی موهایش داخل دستی کالفه خان

 تبریــک و زدنــد مــی دســت هــا مهمــان نداشــتم انتظــار هــم مــن ، کنــد قبــول ایــال نداشــت انتظــار انگــار
 .گفتند می

  پسر شو بلند:  گفت و زد شده شوکه سیوان ي شانه به دستی اکبر

 

  بگیریم دورو این نامزدیه امشب بده اجازه خان اگه:  گفت بلند و

 

  داداش شماست دست ماهم اجازه:  فتگ خان

 

 .کرد بلند و گرفت را ایال دست اکبر

ــا از را نگــاهش ایــال ــادر ، گرفــت وری ــو ســیوان م ــه در و امــد جل ــاز را اي جعب  داخــل حلقــه دو کــرد ب
  باشه مبارك جوون دو این هاي حلقه از اینم:  گفت جمع به رو بود جعبه
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 . کرد فرو انگشتش در و رفتگ را ایال دست ، برداشت را حلقه سیوان

 .میزدند  دست و سوت ها مهمان

 .برداشت لرزان دستانی با را حلقه ایال

 .انداخت پایین را سرش وریا که کرد وریا به را نگاه اخرین

 .کرد فرو سیوان انگشت در را حلقه ایال

 .بوسید را ایال دست و شد خم سیوان شد تر بلند ها مهمان صداي

 .لرزاند را من دل و افتاد پایین چشمش گوشه از اشک اي قطره و کرد انها به را پشتش وریا

 

 .برداشت جیبش داخل از را اش گوشی و کرد پاك را اشکش وریا

 بــرم بایــد مــن:  گفــت و رفــت بــود ایســتاد ایــال کنــار کــه خــان ســمت بــه بعــد و رفــت ور باهــاش کمــی
  خوام می معذرت

 

  جی..اب...  باشی مبارك:  گفت و کرد می هشنگا غمگین داشت که ایال به رو بعد و

 

 .ریخت ایال چشمان از اشک

 .دونبود این به حواسش کس هیچ بود خوب
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ــا ــه وری ــواره ي جعب ــارا گوش ــه ه ــمتش ب ــت ارام و گرفــت س ــاش:  گف ــت ک ــات هیچوق ــی اشــنا باه  نم
  شدم

 

 وریا:  گفت عجز با ایال

 

  خداحافظ_ 

 

  کنم می خواهش وریا_

 

 .زد بیرون سالن از او هب توجه بی وریا

 .رفت باال ها پله از و دووید گریه با ایال

 .افتاد ایال به چشمش کرد می بخند بگو پسر یک با داشت که سیوان

 .رفتم دنبالش رفت ها پله سمت به و کرد خواهی معذرت پسر از

  داخل بیام هست اجازه جان ایال:  زد در و ایستاد ایال اتاق در پشت

 

  بیاتو:  گفت گرفته يصدا با ایال
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 .شد داخل و کرد باز را در سیوان

 بیــام خواســتم مــی االن ببخشــید:  گفــت و کــرد پــاك را هــایش اشــک و برخواســت تخــت روي از ایــال
  پایین

 

  کنم صحبت باهات خوام می نیست مهم_

 

  حرفی؟ چه:  داد تکان را سرش ایال

 

  بکشه طول ممکنه چون بشینی میشه اگه_

 

  باشه_

 

 .صندلی روي سیوان و نشست تختش روي ایال

 

  هستی؟ راضی من با ازدواج از تو:  گفت سیوان

 

   دادم نمی مثبت جواب که نبودم راضی اگه چیه منظورت:  کرد اي خنده و شد متعجب ایال
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  بگو راستشو کنم می خواهش ایال:  گفت جدي سیوان

  میشیم خوبی زوج ما ولی ندارم دوست نه_

 

  میشیم؟ خوبی زوج ما که دونی می کجا از تو _

 

 هردومـون  مـا  خـوردم  عشـقی  شکسـت  کـه  وقتیـه  چنـد  کـه  مـنم  کـرده  خیانـت  بهـت  حـدیث  تـو  ببین_
 خوشـبخت  هـم  بـا  مـا  سـیوان  کـن  اعتمـاد  مـن  بـه  باشـیم  همدیگـه  زخـم  مـرهم  تـونیم  می ایم دلشکسته

 نکنــیم ازدواج بــاهم خواســتیم مــی کــه کــردیم مــی اشــتباه کــنم مــی فکــر کــه االن هــم بعــدش میشــیم
 دادن جلـوه  بـد  بـا  خواسـتم  مـی  کـه  پشـیمونم  مـن  و کشـیدیم  مـی  ازدواج زدن هـم  بـه  براي نقشه نباید

  ببخشیم امیدوارم بزنم هم به رو چیز همه بابام پیش تو

 

 نقشــه اون خــاطر بــه مــن باشــه میگــی تــو کــه همینجــور خداکنــه:  گفــت کشــید عمیقــی نفــس ســیوان
 رو دوبـاره  شکسـت  طاقـت  مـن  ایـال  چیـز  یـه  فقـط  کشـیدم  نقشـه  خـودم  چـون  نـدارم  دل به چیزي ازت

 ایـن  میـدي  شـکل  بـدترین  بـه  کـارتو  تقاصـه  برگـرد  بـرو  بـی  خیانـت  یـا  ببیـنم  اشـتباه  یه ازت اگه ندارم
  نکنی خیانت بهم که میدي بهم و قول

 

 میدم قول:  گفت ولی بود چشمانش در ترس اینکه با ایال
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ــاهم معلومــه کــه جــوراین میــرم دیگــه مــن خوبــه_  ــام فــردا رفــتن مهمون ــا دنبالــت می ــریم ت ــاراي ب  ک
  چیه؟ نظرتو بدیم انجام زود هارو کار که بهتره بدیم انجام و ازمایش

 

 خوبه_

 

 عزیزم خیر به شبت باشه_ 

 

  خیر به توهم شبه_ 

 

 ببخشیم امیدوارم سیوان متاسفم:  چکید اشکش ایال شد خارج اتاق از سیوان

 

  بله:  گفت کالفه ایال شد زده اتاق در که بود شده خواب اماده ایال

 

  منم_

 

  بابا بیاتو_
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:  کــرد زدن حــرف بــه شــروع و نشســت بــود کشــیده دراز تخــت روي کــه ایــال کنــار و شــد داخــل خــان
 مـی  اینکـه  بـا  داشـتم  هدیـه  بـرات  امشـب  کنـه  تغییـر  سـیوان  بـا  ازدواج دربـاره  نظـرت  کـردم  نمـی  فکر

 بکـنم  خواسـتم  مـی  کـه  کـاري  بـا  ولـی  نگفـتم  بهـت  زودتـر  و حقیقـت  چـرا  کـه  یمیشـ  ناراحـت  دونستم
 ... راستش میشی خوشحال بودم مطمن

 

 نگو هیچی کنم می خواهش بابا:  گفت گریه با ایال

 

  گرفت رو ازدواج جلو بشه شاید بفهمی االن اگه بدونی باید ولی_ 

 

  نگو هیچی دیگه لطفا کنم ازدواج انسیو با خوام می من کنم می خواهش بابا:  زد فریاد ایال

 

 فـردا  انتخابـت  از نشـی  پشـیمون  امیـدوارم :  گفـت  لـب  زیـر  و بوسـید  را ایـال  پیشـانی  و کـرد  پـوفی  خان
 خیر به شبت خودمون عمارت گردیم برمی

 

 شــهرزاد کنــه لعنتــت خــدا:  گفــت ارام و شــد خــارج اتــاق از و کشــید اهــی خــان نــداد را جــوابش ایــال
 متنفرم ازت

 

  چه؟ یعنی شدم کهشو
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 داشت؟ خبر چیز همه از خان یعنی

 نیست؟ دخترش ایال دانست می

 بود؟ خبر چه اینجا داشت؟ می نگه خودش دختر مثل را ایال چرا پس بودم گیج

 . است قرار چه از موضوع فهمیدم می باید من رفتم خان دنبال

 نباشــی خســته:  گفــت خــان بــود هــا ظــرف کــردن خشــک حــال در مــاهرخ شــد اشــپزخانه وارد خــان
  شدي خسته حتما

 

  داشتید؟ کاري ممنون:  گفت زد لبخندي ماهرخ

 

 ام کالفه بدجور بدي بهم چاي یه اول میشه اگه اره_

 

 اید؟ کالفه چی واسه ولی میگم اینو که ببخشید_ 

 

ــه امشــب موضــوع_  ــه کــرده ام کالف ــال نامزدی ــا و ای ــم مــی مــن وری ــال کــه دون ــا و ای  رو همــدیگر وری
 دارن دوســت رو هــم فهمیــدم شــدم مشــکوك ایــال هــاي تمــاس بــه کــه روزي همــون از دارن ســتدو

 ولــی بگــم رو حقیقــت ایــال بــه خواســتم مــی امشــب خودمــه ي بچــه وریــا پســر اون دونســتم نمــی ولــی
 وریـا  نـه  ایـال  نـه  نیسـت  مـن  دختـره  کـه  نفهمـه  هیچوقـت  ایـال  کـه  بهتـره  کـرد  خراب رو چیز همه اکبر
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 بـه  میزنـه  گنـد  موضـوع  ایـن  شـدن  بـاز  نمیگـی  هیچـی  هـیچکس  بـه  عنـوان  هـیچ  بـه  مـیگم  توام به دارم
  ماهرخ؟ فهمیدي همه زندگیه

 

 ایـن  تمامـه  بـانی  و باعـث  کـه  شـاهرخ  نکنـه  چیکـارت  بگـم  خـدا  فهمیـدم  اقـا  بلـه :  گفـت  گریه با ماهرخ
  اتفاقایی

 

 بیشــتر روز هــر بــود شــده خــراب شــهرزاد نبــود شــاهرخ تقصــیر:  گفــت و برخواســت جــایش از خــان
 اولــش کــرد فــدا رو بقیــه خــودش نجــات واســه بــین ایــن تــو رفــت مــی فــرو گنــاه مــنجالب تــو قبــل از

  خودش اخرهم در و دیگه هاي خیلی و شاهرخ، مهلقا ، من بعد سمیر

 

 .شد خارج اشپزخانه از حرفش اتمام از بعد خان

 دراورد جیــبش خــلدا از ره اش گوشــی و نشســت صــندلی روي ، کــرد پــاك را هــایش اشــک مــاهرخ
 .گرفت تماس کی با دانم نمی

 

  خوبه؟ حالت سالم:  گفت و گذاشت گوشش روي را گوشی

 

 حقیقـت  دختـر  اون بـه  بایـد  تـو  پیشـته  ایـال  دیگـه  وقتـه  چنـد  تـا  راهـه  بـه  رو اینجـا  چی همه خوبم من _
  بگی و
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 خــوب قعیــتمو یــه حـاال  بــري کــه منتظـري  کــه ســاله هیجـده  تــو کــن فـرار  باهردوشــون نشــو احمـق _
  باشی دخترات با همیشه واسه که اومده پیش

 

 مگــه تــو ، مــرده و زن اون پیشــه اینکــه از راضــیه میگــی کــه دیــدیش مگــه شــاهرخ اي دیوونــه تــو _
 خــواهرش و تــو بــا کــه میشــه خوشــحال بــاش مطمــن هــم بعــدش داره حســی چــه بفهمــی کــه کنارشــی

  کنه زندگی

 

  خداحافظ برو باشه_

 

 اه بشـه  فـرار  بـه  حاضـر  تـا  بـدم  فشـار  یکـم  ایـال  بـه  بایـد  فقـط :  گفت و کرد قطع فهکال را گوشی ماهرخ
  ها لعنتی

 

 . رفت بیرون اشپزخانه از و شد بلند جایش سر از ماهرخ

 .بودم ایستاده جایم سر زده بهت

 داشت خبر من از شاهرخ

 دان می که است نزدیک خیلی من به حتما باشد توانست می کسی چه یعنی
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 . هستم راضی بابا و مامان با من سته

 

  افتاده؟ اتفاقی چه یعنی نشده او از خبري هیچ سال دو این در چرا ولی خدا اوف

 .گذاشتم میز روي را سرم و نشستم صندلی روي رسیدم می جنون به داشتم

 ادم کــه نبیــنم تــا ببنــدم را چشــمانم داشــتم دوســت ولــی بــرد نمــی خــوابم اینکــه بــا بســتم را چشــمانم
 .کند می خیانت میرسد من به هرکسی که نبینم تا ، اند شده کثیف چقدر اطرافم هاي

 .کنم خالی فکري هر از را مغزم کردم سعی

 .شدم ارام باالخره کشمکش کلی از بعد کنم استراحت کمی بتوانم شاید

 

 .امدیم بیرون ازمایشگاه از سیوان و ایال با

 بـه  اصـال  ایـال  ولـی  کنـد  خوشـبخت  را ایـال  توانسـت  یمـ  کـه  کسـی  اقـا  و مهربـان  بود خوبی پسره سیوان
 .نداشت توجه او

  بخوریم جگر بریم موافقی اگه:  گفت سیوان شدیم ماشین سوار

 

  نخوردم که هست وقتی چند کردم هوس منم خوبه:  گفت انداخت باال اي شانه ایال

 

  جگرکی سوي به پیش پس باشه_
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 .زد محوي لبخند ایال

 .شد پخش ظبط از کالمی بی اهنگ

 و اهنـگ  ایـن :  گفـت  ناراحـت  سـیوان  بعـد  کمـی  بـودن  فکـر  در هـردو  سـیوان  و ایـال  بـود  باحالی اهنگ
  میداد گوش میشد ماشین سوار هروقت داشت دوست خیلی حدیث

 

  کنم می خاموش االن دونستم نمی متاسفم:  گفت و کرد نگاهش دلسوزي با ایال

 

  دارم دوستش من نیست مهم نه_

 

 راحتی هرجور باشه_

 

  نمیشی عصبی بپرسم چیز یه سیوان:  پرسید دفعه این ایال شد سکوت باز

 

 باشه چی تا_

 

 بگم بهت کنی نمی دعوام اگه دیگه نکن اذیت_
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 بگو کنم نمی دعوات_

 

  داشت دوست رو تو خیلی که اون کرد خیانت بهت حدیث چرا _

 

ـ  مدرسـتون  تـو  کـه  دختـره  اون بـا  گفـت  مـی  دونـم  مـی  چـه _  دوسـت   بـود  بهـار  کـنم  فکـر  اسـمش  ودب
 ازم خــودي بــی هــاي بهونـه  دوســتت بــا رفــتم مـن  بــودي اون بــا تــو چـون  بعــدهم پــرت و چــرت شـدم 

 اونقــدر کــردم نمــی فکــر ولــی دوســتمه رو چشــمش هســت وقتــی چنــد کــه میدیــدم بــود شــده خســته
  کنه ول داشتم دوستش همه اون که منی باشه نامرد

 

  بودي؟ بهار با واقعا تو چیز یه حاال_

 

 باهـات  زیـاد  رو دیـدن  مـی  نـامزدم  چشـمه  بـه  همـه  مـثال  کـه  تـویی  زنـی  مـی  حرفـو  ایـن  چرا دیگه تو_
  شدم می دوست چندش دختره اون با رفتم می حاال گرفتم نمی گرم

 

  چیزها نگویند مردم چیزکی نباشد تا سیوان اقا گفته؟ چیزي همچین حدیث چرا پس_

 

 دو بامـا  اشـون  خونـه  دونـی  مـی  کـه  تـو  شـده  دان ادبـی  مـا  واسـه  بابـا  بخـ  خیلـه :  گفت و خندید سیوان
 و رفـت  در دسـتم  از فرمـون  گنـدم  شانسـه  از کـه  بیـرون  اومـدم  ماشـین  بـا  شـب  یـه  اسـت  فاصـله  در تا
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 بـدش  پونـه  از مـار  بـه  بـه  دیـدم  کـه  ببیـنم  رو طـرف  کـه  رفـتم  و شـدم  پیـاده  زده هـول  یکـی  به خوردم
 .میشه سبز اش لونه دم

 بــردمش افتــه بــی اتفــاقی واســش ترســیدم مــنم خانمــه بهــار زدم بهــش کــه اونــی دیــدم کــه خالصــه
 پــیش بــراش مشـکلی  اگــه تـا  دادم بهــش رو ام شـماره  برگشــتیم وقتـی  خوبــه حـالش  گفــتن بیمارسـتان 

 حــدیث پیشــه و میــاد خوشــم ازش مــن کــرد فکــر رویــایی کــه اونــم بگیــره تمــاس باهــام ســریع اومــد
 خـوب  بـاهم  ظـاهر  در نکـرد  قبـول  کـردم  تعریـف  حـدیث  واسـه  چـی هر مـنم  دوسـتم  باهـاش  من گفته

 رو مجـردیم  خونـه  کلیـده  ازم دوسـتم  پـیش  مـاه  یـه  اینکـه  تـا  داشـتیم  دعـوا  همـش  درواقـع  ولـی  بودیم
 فکـر  خونـه  رفـتم  بـود  مهـم  کـه  افتـاد  پرونـده  یـه  بـه  یـادم  کـه  بـودم  شرکت تو دادم بهش منم خواست

 داخـل  وقتـی  میزنـه  مـواد  داره کـردم  مـی  فکـر  بـود  عتـاد م دوسـتم  اخـه  باشـه  خونـه  تو کسی کردم نمی
 ... بغ تو و حدیث رفتم که جلوتر است خونه تو اشنا زنونه کفش یه دیدم شدم

 

 . کرد قطع را حرفش سیوان

 .داد فشار و گذاشت سیوان بازوي روي را دستش گریه با ایال

 .گذاشت ماشین فرمان روي را سرش و داشت نگه خیابان کنار سیوان

 .  کرد لرزیدن به شروع هایش شانه

  هستند؟ تر کثیف هم مردها از حتی ها زن از بعضی چرا بودم ناراحت

 .کرده تحمل و کشیده را دردي چه سیوان بیچاره

 .است بد خیلی
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 اشــغال دختــر اون ، گذشــته کــن ولــش ببــین منــو لحظــه یــه جــان ســیوان ، ســیوان:  گفــت گرفتــه ایــال
 سیوان نکنم خیانت بهت باشم باهات که میدم قول ستمه من نداشته رو تو لیاقته

 

 مــن نـزار  تنهـا  منــو تـو  ایـال  نـرو :  کــرد بغـل  محکـم  را ایـال  و برداشــت فرمـان  روي از را سـرش  سـیوان 
 داري دوســت رو کســی اگــه نکنــی فکــر مــردي هــیچ بــه بــده قــول نشــکن منــو تــو بــودم تنهــا همیشــه

 هـر  میشـه  تمـوم  بـد  واسـت  بفهمـم  بعـدا  کنـی  نهـون پ اگـه  ولـی  کنـار  میـرم  خـودم  بگـو  بهـم  االن همین
  کنم نمی ولت نزارم دستش توي رو دستت تا بگو خواي می زگ کسی

 

ــو فقــط بشــی بــدبین میشــه باعــث فقــط کنــه نمــی دوا رو دردي هــیچ دونســتنش نیســت هیچکــی_  این
  هیچوقت نمیرسم مرد اون به هیچوقت من که بدون

 

 .ریهگ زیر زد بلند حرفش زدن از بعد ایال

 .داد فشارش خودش به بیشتر و کرد بغلش تر محکم سیوان

 .دهم انجام کاري چه باید داستم نمی بود گرفته حالم

 !!بودم روح یک فقط من کاري چه ولی کرد کاري یه میشد کاش

 .شدم خیره میشدند رد اي توجه هیچ بدون کنارم از که عابرانی به و کشیدم اهی

 

 .یمشد پیاده خان خانه در جلوي
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 مطمــنم مــن نکــن فکــر گذشــته بــه زیــادم گذشــت خــوش واقعــا امــروز ممنــونم:  گفــت خنــده بــا ایــال
 میده رو کرده که کاري تقاصه حدیث

 

  کردي کمک بهم خیلی امروز ممنون_

 

 داخل؟ نمیاي کنم می خواهش_

 

  برسون سالم عمو به دارم کار کلی برم باید نه_

 

  خداحافظ باشه_

 

  خداحافظ_

 

 . رفت سرعت با بوق یک از بعد سیوان و شد خانه ردوا ایال

ــال ــه ای ــه در ب ــک داد تکی ــایش اش ــه روي ه ــاش گون ــت ه ــن:  ریخ ــدر م ــغالم چق ــیوان از دارم اش  س
 وریـا  بتـونم  کـن  کمکـم  خـدایا  چیـه؟  حـدیث  بـا  مـن  فـرق  کـنم  فرامـوش  رو وریـا  کـه  کـنم  می استفاده

  خدا حرامه بهش کردن فکر برادرمه اون کنم فراموش رو
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 .کرد گریه بلند صداي با و نشست زمین روي ایال

 .شد خانه داخل و برخاست دقیقه چند از بعد

 عزیزم اومده برادرت اومدي جان ایال:  گفت ایال دیدن با بود دستش چاي سینی ماهرخ

 

  پایین نیام شاید بده یکم حالم کنم عوض لباسامو باال میرم من:  گفت حوصله بی ایال

 راحتی جور ره دخترم باشه_

 

 اومد؟ ایال:  گفت لبخند با خان شد سالن وارد ماهرخ

 

  استراحت براي اتاقشون رفتن بودن خسته ولی اقا بله_

  است؟ اماده ناهار باشه_ 

 

  است اماده بله_

 

 بخوابـه  خـالی  شـکم  کـن  صـدا  هـم  رو ایـال  میـایم  وریـا  و مـن  دیگـه  دقیقـه  چنـد  تـا  بچـین  رو میز پس_
  گیره می درد معده باز
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   اقا چشم_

 

  نمیشم مزاحم میرم من:  گفت ارام وریا شد خارج سالن از ماهرخ

 

 رو وســایلت بایــد راســتی چیــه؟ مــزاحم هســتی مــن پســر تــو پســر حرفیــه چــه ایــن:  کــرد اخــم خــان
  کنیم زندگی باهم همه تا اینجا بیاي کنی جمع

 

 ...اما_

 

  گفتم که همین پسر نداریم اگر و اما_

 

 ا پایین  را سرش وریا

 

  باشه:  نداخت

 

  خوب پسر افرین_

 

  است اماده ناهار اقا:  امد ماهرخ
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  کردي؟ خبر رو ایال_

 

  نمیان ان خسته گفتن_

 

  بیاد بگو برو دوباره چی یعنی_

 

  بیارمش برم من بدین اجازه اگه:  گفت وریا که بگوید چیزي خواست ماهرخ

 

 برو هباش:  گفت و انداخت  او به نگاهی خان

 

  باال؟ فرستادینش که بود خوبی  کار نظرتون به:  پرسید نگران ماهرخ رفت باال ها پله از وریا

 

  میاد پایین ایال با وریا اشپزخونه بریم ما بهتر بود کار بهترین اره_

 

ــان ــه خ ــمته ب ــپزخانه س ــت اش ــاهرخ  رف ــوز م ــران هن ــه نگ ــه راه ب ــود زده زل پل ــداي ب ــان ص ــد خ :  ام
 دیگه بیا کجایی ماهرخ

  



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

226 
 

  اقا اومدم_ 

 

 .شدم رد ایال اتاق در از و رفتم باال ها پله از خان و ماهرخ به توجه بی

 .بود اشک از پر چشمانش دوباره ایال و بود ایستاده ایال روي به رو وریا

  خوري می ناهارتو پایین میاي ادم بچه مثل چیه بازیا مسخره این:  گفت سردي لحن با وریا

 

 بخورم چیزي خوام نمی نمیام که گفتم:  گفت گرفته ايصد با ایال

 

 پایین میاي االن همین نرو اعصابم رو:  گفت عصبی و بست را چشمانش وریا 

 

  بیرون برو مختم رو خیلی اگه نمیام:  گفت تخسی با ایال

 

  لجباز:  گفت لب وزیر بست  را چشمانش وریا 

 

  بخوابم خوام می پایین برو مه حاال:  گفت و کرد وریا به  را پشتش ایال

  

 .انداخت اش شانه روي را او و کرد بلندش و رفت جلو کرد  نگاهش غیض با و حرصی وریا
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  زمین بزارم عوضی:  زد فریاد و کشید جیغی ایال

 .رفت پایین ها پله از دادش و جیغ به توجه بی وریا

 .میزد وریا پهلوي به مشت با داشت هنوز ایال

 غــذاتو بشــین:  گفــت  تحکــم بــا و گذاشــت زمــین روي  را ایــال و شــد اشــپزخانه وارد خیــال بــی وریــا
 بخور

  

 شــود خــارج اشــپزخانه از خواســت و کــرد ایشــی ایــال کــردن مــی نگاهشــان تعجــب بــا مــاهرخ و خــان
ــازویش عصــبی وریــا کــه  غــذاتو جــاتو  ســر بشــین مــیگم بهــت:  نشــاندش صــندلی روي و گرفــت را ب

  نیار در بازي مسخره انقدر بخور

 

  بود قشنگ واست زمانی بازي؟یه مسخره:  گفت لب زیر و شد اشک از پر چشمانش ایال

 

 .نکرد ایال  حرف به اي توجه ولی نشست کنارشان وریا

 .خوردن غذا به کردند شروع و ریخت غذا همه  براي ماهرخ

ــال ــد ای ــار از بع ــنج ، چه ــق پ ــذا قاش ــر از  غ ــایش س ــد ج ــد بلن ــون:  ش ــاهرخ ممن ــو م ــن نج ــرم م  می
 کنم استراحت
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 خوشـحال  دیـدنت  از اینجـا  بیـا  بیشـتر  جـون  داداش خـداحافظ :  گفـت  کنایـه  بـا  و وریـا  بـه  کـرد  رو بعد 
 میشم

 

 ممنــون میــرم مــن:  گفــت بــود کــرده اخــم کــه خــان بــه رو و کــرد پــرت بشــقاب  در را قاشــقش وریــا 
 بود خوشمزه خانم ماهرخ

 

  اینجا میاي شب تا کنی می جمع وسایلتو وریا_ 

 

  ترم راحت خودم ي خونه من ولی_

 

  تو و دونم می من نباشی اینجا شب تا ناراحتم من_

 

  میام کنم می جمع وسایلم باشه:  گفت و داد  تکان  را وسرش کرد پوفی وریا

 

  خداحافظ خوبه_

 

  خداحافظ_

  



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

229 
 

 .بروم اتاقش تا را هرا همه این نداشتم حوصله کردم تجسم  را ایال  اتاق شد خارج خانه از وریا

 کـرد  مـی  نگـاه  وریـا  بـه  داشـت  رفـتم  تـر  نزدیـک  بـود  ایسـتاده  پنجـره  کنـار  ایـال  کـردم  باز  را چشمانم
 .کشید اهی

 

  الو:  داد  جواب و رفت گوشی سمت به خورد زنگ ایال گوشی 

 

  الو_

 

  زنی؟ نمی حرف چرا_

 

  لعنتی_

 

 .انداخت تخت روي و کرد قطع  را گوشی

 ســالم الــو:  داد جــواب ایــال ســیوان بــود نوشــته کــردم نگــاه اش صــفحه بــه خــورد زنــگ دوبــاره گوشــی
  خوبی؟

 

  خوبیم ماهم ممنون _
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  کجا؟_

 

  حسه بی پام و دست االن تا دادم ازمایش که صبح از ندارم حال اصال نریم امشب نه_

 

 بــده راحتاســت خــودت بــه یکــم بخــواب بــرو هــم تــو میشــم خــوب بخــوابم یکــم چیــه دکتــر بابــا نــه_
  بودي خسته خیلی صبحی

 

  خداحافظ بخوابم برم منم برو نیستم که بچه مواظبم باشه:  خندید ایال

 

 بـود  وریـا  االن تـو  جـاي  بـه  کـاش :  گفـت  وار زمزمـه  و کشـید  دراز تخـت   روي گوشـی  قطـع  از بعد ایال
 بشم خسته ذره یه شاید بخونم درس یکم پاشم بره نمی خوابمم پوف

 

 تخــت روي کنــارش کــرد  خوانــدن درس بــه شــروع و  برداشــت تخــت کنــار پــاتختی رو از  را کتــابش
  .  کشیدم دراز

 

 .بود فکر در کردم نگاهش و

 بزرگـه  لیـوان  بـا  مـاهرخ  شـد  بـاز  در بعـد  و خـورد  در بـه  تقـه  چنـد  نیسـت  کتـاب  به حواسش بود معلوم
  خوبه؟ حالت جان ایال:  وگفت شد وارد موز شیر
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   خونم می درس دارم خوبه لمحا جون ماهرخ بله_

 

  بده ادامه تالشت به پس عزیزم باشه:  گفت و خنده زیر زد ماهرخ

 

   گفتم؟ داري خنده چیز مگه خندي می چرا جون ماهرخ وا:  گفت تعجب با ایال

 

 دختـر  کجاسـت  حواسـت  اخـه  خندیـدم  تهـت  سـرو  کتـاب  اون بـه  نخندیـدم  حرفـت  بـه  مـن  دخترم نه_
  باشی دومیش تو که هخوند برعکس کتابو کی

 

 .گرفت اش خنده کتاب دیدن با هم ایال

 .برداشت را ماهرخ موز شیر لیوان و گذاشت جایش سر و بست  را کتاب

ــی ــزه کم ــرد اش م ــد و ک ــه رو بع ــاهرخ ب ــه م ــتاده ک ــود ایس ــت ب ــون:  گف ــاهرخ ممن ــون م ــی ج  خیل
  است خوشمزه

 

 کـه  سـاله  چنـد  تـو  جـان  ایـال :  گفـت  یمهربـان  بـا  و نشسـت  تخـت  روي بعـد  و کـرد  نگاهش یکم ماهرخ
 شناسی؟ می منو
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  دادم تشخیص هم از راستمو و چپ دست که وقتی از معلومه جون ماهرخ چی یعنی_

 

 داري؟ اعتماد بهم مدت این تو چقدر خوبه_

 

  منی کسه تنها بابا از بعد تو زیاد خیلی_

 

  هستم زندگیت از عضوي من که داري قبول پس_

 

  بله_

 

 نبـود  دنیـا  بـه  عمـرش  بیچـاره  سـپرد  مـن  بـه  رو تـو  بیـامرزت  خـدا  مـادر  اومـدي  دنیـا  به وقتی دخترم _
 نگفتم؟ گفتم بهت هم بارها اینو کنم مراقبت ازتو گفت لحظه اخرین در

 

 گفتید چرا:  گفت بغض با ایال 

 

  ناراحتی؟ چی از نمیگی بهم چرا دخترم پس_

 بهـم  هسـتم  اشـنا  حاالتـت  تمـام  بـا  کـردم  بـزرگ  رو تـو  مـن  داره غـم  قشـنگت  چشـماي  روزه چنـد  چرا
  عزیزم کن سبک خودتو شده چی بگو
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 . گریه زیر زد و دارد نگه را خودش نتوانست ایال باالخره

ــاهرخ ــا م ــدن ب ــه دی ــال ي گری ــک ای ــایش اش ــرازیر ه ــد س ــوش در را او و ش ــت اغ ــه و گرف ــود ب   خ
 .داد فشارش

 

 از کــه اومــد ســرم بــه بالیــی شــدم بیچــاره شــدم بــدبخت جــونم مــاهرخ مــاهرخی:  گفــت گریــه بــا ایــال
 شدم سیر زندگی

 

    افتاده؟ دردونم واسه اتفاقی چه عزیزم؟ چیشده:  پرسید ارام و مالید را ایال پشته ماهرخ 

 

  حرامه بهش کردن فکر که عشقی ممنوعه عشقه یه عاشق شدم عاشق من ماهرخی_

 

  گلم؟ کیه اون_

 

  یا...ور_

 

ــا کــرد مکــث مــاهرخ ــه داشــتم قــتد ب ــا و ایــال دانســت مــی کــه او کــردم مــی نگــاه حرکــاتش ب  وری
 خورد؟ جا انقدر چرا پس خواهند می را همدیگر
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 . است عجیب 

  بگو دیگه بار یه چی؟:  گفت زده بهت ماهرخ

 

  شدم اون عاشقه من خان پسر برادرم وریا_

 

  چجوري؟ اخه بده مرگم خدا:  گفت و کرد هینی ماهرخ

 

 . کرد تعریف ماجرارا همه گریه با ایال

 خــوام مــی:  گفــت و کــرد پــاك را ایــال هــاي اشــک مهربــانی بــا مــاهرخ ایــال هــاي حــرف اتمــام از بعــد
  بشنوي؟ داري دوست کنم تعریف رو داستانی یه برات

 

 گــرده برمــی مــا داســتانه:  کــرد شــروع و کشــید اهــی مــاهرخ داد تکــان بلــه مفهمــوم بــه را ســرش ایــال
 .بودم بچه من که زمان اون به ، دور هاي زمان اون به ها پیش وقت خیلی به

ــا وقتــی زمســتونی ســرد شــبه یــه ــاب عمــارت پشــت کــه کــوچیکی کلبــه تــو ام ننــه ب  نشســته بــود ارب
 .نبود تنها دفعه این اومد می تنها که قبل هاي دفعه برعکسه اقام ولی اومد اقام بودیم

 و نـاز  پسـر  یـه  بـود  اومـده  بچـه  یـه  بـا  اقـام  کـردیم  اهنگـ  بـود  خوشـحال  که اقام به تعجب با ام ننه و من
 اقــا:  پرســید ام ننــه کــردم مــی نگــاه بچــه پســر بــه تعجــب بــا بــود ســالم پــنج موقــع اون مــن کوچولــو
  کیه؟ بچه این فریدون
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  دونم نمی:  گفت خوشحالی با اقام

 

  اوردیش؟ کجا از کنه؟ می چیکار اینجا پس اقا چی یعنی: ننه

 

 ایـن  حالـه  بـه  دلـم  مـردن  بابـاش  و ننـه  کـنم  فکـر  کـردم  پیـدا  جنگـل  تـو  رو بچـه  این من جان خانم:  اقا
 کنه زندگی ما با اینجا اوردمش سوخت بچه

 

  بشه دردسرمون باعثه و باشه خطرناك ممکنه کنی می چیه کارا این اقا اخه: ننه

 

 هــم عــدشب کنــه درســت تونــه مــی مشــکلی چــه سالشــه ســه هنــوز بچــه ایــن دردســري؟ چــه اخــه: اقــا
 هــم تــو بشــیم دار بچــه نمیشــه کــه گفــت نازخــاتون ولــی بشــیم دار بچــه دوبــاره  نبــود قــرار مــا مگــه
 بـه  نکنـیم  قبـولش  مـا  چـرا  گذاشـته  راهمـون  سـره  بچـه  یـه  و کـرده  لطـف  خـدا  کـه  حـاال  خـوردي  غصه
 حتمـا  بخـوره  بیـار  بـراش  غـذا  و اب یکـم  خـانم  پاشـو  ضـعیفه  چـه  رو معصـوم  طفلـه  ببـین  داره گناه خدا

  اشه گشنه

 

 کـه  مـا  بیـاریم؟  کجـا  از خرجشـو  ولـی  کـنم  مـی  قبـولش  مـنم  کـردي  قبـولش  تـو  کـه  حاال اقا چشم:  ننه
  نیست خوب خیلی وضعمون
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 بیشـتر  روزیمـون  و رزق و کـرد  لطـف  بهمـون  کـارمون  ایـن  خـاطره  بـه  خـدا  شـاید  زن بزرگـه  خـدا :  اقا
  شد

 

 ... انشاا:  ننه

 

 بـوس  یـه  بیـا  کنـه  مـی  چیکـار  بابـا  دختـره :  گفـت  لبخنـد  بـا  و کـرد  اهنگـ  بهـم  اقـام  بیاره غذا رفت ام ننه
  بره در خستگیم تا بده بابا به

 

 .شدم اقام نزدیکه و شدم بلند جام از

ــرم رو دســتش خواســتم ــم و بگی ــه ببوس ــام ک ــا:  گفــت و بوســید رو پیشــونیم و کــرد اخــم اق  جــان باب
  میشی مریض کثیفه نکن بوس دستمو نگفتم مگه

 

  کنی نمی مریضم اقامی تو نمیشم مریض نه_

 

  شکالتت اینم بیا باز زبون دختره تو دسته از:  اقا

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

237 
 

ــاز رو شــکالت بســته کشــیدم خوشــحالی از جیغــی ــا و کــردم ب  چشــماي بــه نگــاهم بخــورم خواســتم ت
 .کرد می نگاه شکالت به داشت که خورد بچه پسر اي سورمه

 . کردم شنصف  رو شکالت همون براي بخورم تنها نیومد دلم

  بخورش تو واسه اینم بیا:  گفتم و بچه پسر جلو گرفتم رو نصفش

 

  نداره دوست گیره نمی چرا:  گفتم اقام به رو نگرفت شکالتو و انداخت پایین سرشو بچه

 

  خوره می بعد کنه عادت یکم بزار کشه می خجالت دخترم نه:  اقا

 

  باشه_

 

ــکالت ــا ش ــتم رو ه ــو گذاش ــته ت ــوي و اش بس ــرهپ جل ــتم س ــتام و نشس ــورتش دور رو دس ــتم ص  گذاش
 بــاهم داري دوســت چیــه؟ تــو اســمه مــاهرخم مـن  کوچولــو:  گفــتم و کــردم بلنــد رو صــورتش بــود یـخ 

 کنیم؟ بازي

 

 بزنه حرف تونه نمی الله نکنه بابا:  گفتم اقام به رو شدم ناراحت نداد جواب بازهم بچه

 

  هخجالتی یکم که گفتم ولی سالمه دخترم نه:  اقا
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 بدیــد رو بچــه اقــا بفرماییــد:  گفــت و گذاشــت رومــون بــه رو ، رو غــذاها و اومــد غــذا ســینی بــا ام ننــه
  چیه؟ اسمش راستی بدم غذاش من

 

  خوبه؟ بیاد ماهرخم به که شاهرخ بزارم اسمشو شاید ولی دونم نمی:  اقا

 

  خوبه اقا بله:  ننه

 

ــاالخره ــب ب ــت اونش ــد گذش ــد از بع ــاعت چن ــاهرخ س ــش ش ــد اب یخ ــام و ش ــازي باه ــرد ب ــی ک  خیل
ــودم خوشــحال ــه اینکــه از ب ــرادر ی ــو ب ــی دارم کوچول ــراره هــا بعــد دونســتم نمــی ول ــی ق  حســرت کل

 .   بخورم

 

 یـه  شـاهرخ  بـه  کـردم  حـس  کـه  بـود  سـالم  14 حـدوداي  شـدیم  بزرگتـر  شـاهرخ  و من گذشت ها سال
 .نبود ولی خواهرانست کردم فکر ولی دارم حسایی

 مـی  سـعی  امـا  بـاختم  بهـش  رو دلـم  کـه  فهمیـدم  سـاله  15 زیبـا  پسـر  یـه  شـاهرخ  و شـد  سالم 17 وقتی
 .ندم پر و بال حسم به کردم

 .بودم شده گیر گوشه کردم می دعوا خونه تو بودم ناراحت همش
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 مـی  فکـر  ام ننـه  بـودن  نگـرانم  همـه  زدم نمـی  حـرف  دیگـه  کـه  شـاهرخ  بـا  کـردم  می فرار کس همه از
 تمامــه از خــان کــرد مــی اشــتباه ولــی بــود همبــازیم خــان پــدرت نچــو بســتم دل اربــاب پســر بــه کــرد

 ولـی  کنـه  مـی  نگـاه  مـاجرا  بـه  منطقـی  و کنـه  مـی  درك اون بگـم  اقـام  بـه  گفـت  مـی  داشت خبر موضوع
 رفتارم اونقدر کنم خفه دلم تو رازو این کردم می سعی و نکردم گوش حرفش به من

 

 .کنم می هارو اینکار من چرا هک بود افتاده شک به اقام که بود شده بد شاهرخ با

 اب بــه هــامو راز تمامــه تــا رودخونــه لبــه بــرم گــرفتم تصــمیم روز یــه نیــارم درد ســرتو حــال هــر بــه
 .بگم

 رودخونــه بــرم میــدي اجــازه جــان اقــا:  گفــتم بهــش بــره بیــرون خونــه از اقــام اینکــه از قبــل زود صــبح
 خونه تو گرفته دلم

 

  برگرد ظهر از قبل ولی برو دخترم نداره اشکالی:  گفت و کرد نگاهم مشکوك کم یه اقام

 

  ممنون اقا چشم_

 

 .رفت بیرون خونه از اقام
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ــحال ــه خوش ــمت ب ــاس س ــام لب ــتم ه ــه رف ــر ام نن ــه از زودت ــدار هم ــی و میشــد بی ــت م ــارت رف ــا عم  ت
 عــادت دیگــه امــا نداشــت خصوصــی بــه کــار و بــود خــدمتکار ســر ام ننــه اینکــه بــا بــده انجــام کارهاشــو

 .بره عمارت به صبح از زنا ي بقیه مثله که ودب کرده

 .گذشتم بود خوابیده که شاهرخ کنار از اروم و پوشیدم هامو لباس باالخره

 بعــد و زدم بیـرون  خونـه  از صـبح 7 سـاعت  داشـت  گنـاه  بشـه  بیــدار تـا  کـنم  صـدا  سـرو  اومـد  نمـی  دلـم 
ــاوردم طاقــت یگــهد رســیدم رودخونــه بــه وقتــی رفــتم رودخونــه ســمته بــه راه ســه از گذشــتن از  و نی

 .کردن گریه به نشستم رودخونه کنار

 خـودم  بـه  وقتـی  ولـی  گذشـت  چقـدر  دونـم  نمـی  شـدم  خـالی  کـه  گفـتم  و گفـتم  اونقدر گفتم دلم راز از
 برگشتم تا و شدم بلند جام از ترس با اونجام که وقته خیلی فهمیدم اومدم

ــا کــه دمکــر نگــاهش ترســیده دیــدم ســرم پشــت اشــکی هــاي چشــم بــا رو شــاهرخ  لــرزون صــداي ب
 چـی  تـو  بـدون  دونـی  مـی  انصـاف  بـی  اخـه  گذاشـتی؟  بـرزخ  ایـن  تـو  منـو  چـرا  نگفتـی؟  بهـم  چرا:  گفت

 ... ولی اربابه پسر خاطره به رفتارت کردم می فکر همش نکشیدم که

 

  متاسفم شاهرخ:  گفتم بغض با بود گرفته ام گریه دوباره کرد قطع رو حرفش

 

 عــذاب نداشــتنت خــاطره بــه مــدت همــه ایــن اینکــه واســه یــا دارم؟ ســتدو اینکــه واســه چــی؟ واســه_
  کشیدم؟
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  داري؟ دوست منو گفتی؟ چی تو چی؟:  گفتم بهت با

 

 گفتم می اقا به مدت این تو وگرنه نبودم مطمن ازت وقته خیلی دارم دوست اره_

 

 شــدم ناراحـت  هتـر  کوچیـک  ازم دوسـال  اون اینکـه  فکـر  بـا  ولـی  داره دوسـتم  اینکـه  از شـدم  خوشـحال 
 دونـی  مـی  کـنن  نمـی  قبـول  مـردم  کـنن  قبـول  هـم  ننـه  و اقـا  اگـه  حتـی  بزرگتـرم  دوسـال  تـو  از من اما: 

  گناهه خودت از بزرگتر دختر با ازدواج چقدر که

 

 رو تـو  مـنم  داري دوسـت  منـو  تـو  کـه  همـین  مـاهرخ  نیسـت  مهـم :  گفـت  ارامـش  بـا  و زد پلـک  شاهرخ
 شناسه نمی سال و سن عشق مهمه دارم دوست

  

 اجـازه :  گفـت  افتـاده  سـر  بـا  و شـد  نـزدیکم  شـد  خوشـحال  لبخنـدم  دیدنـه  بـا  هـم  شاهرخ زدم لبخندي
  کنم؟ بغلت میدي

 .گیره می اتیش داره صورتم کردم می حس کشیدم خجالت

 .بکنم کاري همیچین ذاشت نمی داشتم که حیایی ولی کنم بغلش داشتم دوست خیلی

ــاهرخ ــی ش ــد وقت ــت دی ــیدم خجال ــدلبخ کش ــذابی ن ــتم و زد ج ــت رو دس ــید و گرف ــوکه بوس ــش ش  به
 کـه  ببخشـید  زنـم  نمـی  دسـت  بهـت  نخـواي  تـو  کـه  هروقـت  تـا  مـاهرخ  دارم دوسـت  خیلی:  شدم خیره
 بوسیدم دستتو االنم
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  کنید؟ می غلطی چه اینجا:  اومد عصبی صداي که بگم چیزي خواستم

 

 ...مد...او...من:  گفتم پته تته اب شدم خیره کرد می نگاهمون کرده اخم که اقام به ترس با

 

  بزنم حرف باهاتون خوام می اقا:  گفت جدیت با و پرید حرفم وسطه شاهرخ

 

 گذاشــتم ازادتــون یکــم تــا کــنم مــی پــارت و لــت زنــم مــی کــه شــاهرخ نــزن حــرف:  گفــت عصــبی اقــا
 .میرسم جفتتون حسابه به شدید پررو

  کنم می عروست امشب همین کرده اريخواستگ ازت مشَدي پسر میشی اماده امشب ماهرخ

 

 .اومد سرم به اومد می بدم که چیزي از کردم نگاه اقام به اشکی چشماي با

 ...ماهرخ و من چیه منظورتون اقا:  گفت ناباور شاهرخ

 

 گفـت  زنـم  دادم نجـات  رو تـو  کـه  کـردم  اشـتباه  اول از حـروم  بـه  نمـک  پسـر  ببنـد  دهنتـو :  زد فریاد اقا
 اینجـا  از امـروز  کـه  کـن  شـکر  خـداتو  بـرو  نگـذره  ازت خـدا  نکـردم  بـاور  مـن  ولـی  میشی دردسر باعث

 مــی کــه دیــده لیاقــت بــی  تــوي وجــود تــو چــی دونــم نمــی شــهر بــه بفرســتت خــواد مــی اربــاب میــري
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 راه شــیم مــی راحــت دســتت از خوبــه مــا واســه هســت کــه هرچــی ولــی بکنــه و لطــف ایــن بهــت خــواد
  ماهرخ بیفت

 

 بهـم  اشـک  بـا  برگشـتم  سـمتش  بـه  شـد  ول بـود  شـاهرخ  دسـته  تـو  کـه  دسـتم  کشید گرفت رو دستم و
 .بود دیدارمون اخرین اون کردم می نگاهش هم من کرد می نگاه

 اون چـرا  کـه  فرسـتادم  لعنـت  رو خـودم  بـار  هـزار  کـرده  باهـامون  کـاري  همچـین  اقـام  کـه  نمیشد باورم
ــردن دل دردو هــوس صــبح روز ــا ک ــه ب ــام و میمــردم کــاش کــردم رو رودخون ــه رو پ ــه اون ب  رودخون
 اقـا  رسـیدیم  مـون  کلبـه  بـه  بـاالخره  دادم نمـی  دسـت  از رو شـاهرخ  کـه  بـود  ایـن  حـداقلش  ذاشـتم  نمی
ــاز درو ــرد ب ــو و م ــل من ــه داخ ــرت خون ــرد پ ــت و ک ــه:  گف ــب واس ــاده ش ــو ام ــاق از ش ــروزهم اتف  ام

  فهمیدي؟ ننه حتی بفهمه نباید هیچکس

 

 .گذاشت تنها وحسرتم هام غصه با منو و رفت کوبید بهم رو کلبه در اقا دادم تکون رو سرم

 .بودند اومده خواستگاري واسه مشَدي خانواده رسید شب

 گفتـه  اربـاب  بـه  اقـام  ظهـر  اتفـاق  اون از بعـد  اومـد  مـی  خـوبی  پسـر  نظـر  بـه  بودم دیده و اصغر پسرش
 .بودنش فرستاده عصر و شهر بره است اماده شاهرخ که بوده

 . ببینمش بار ناخری واسه اینکه بدون
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ــه دو و شــد اجــرا مراســم اونشــب نمیــدم طــولش  ســال 12 شــدم اصــغر رســمیه زن مــن بعــدش هفت
 خــود گــرفتیم مــی فــاکتور منــو کوریــه اجــاق و بچــه نداشــتن اگــه ولــی داشــتم خــوبی زنــدگی گذشــت

 ز کلی خواهرش و مادر اما بود خوبی مرده اصغر

 

 بــراش اشــو دخترخالــه و بگیــرم طــالق راصــغ از مــن کــه کــردن کــاري اخرشــم زدنــد مــی زبــون خــم
 .کردن عقد

 بـزرگ  عیبـه  یـه  نشـدن  دار بچـه  زمـان  اون تـو  دونـی  مـی  برگشـتم  بابـام  و ننـه  خونـه  بـه  سرافکندگی با
 . بود کرده ازدواج مادرت با تازه پدرت خان برگشتم وقتی دونستن می بد کلی و بود

 منــو ام ننــه رســیدم امــون خونـه  بــه تــیوق نبــودم جزییــات تـو  خیلــی ولــی داشــتم خبــر ازشـون  دورادور
 چقـدر  وریـا  دونـی  نمـی  اومـدن  وریـا  و مـادرت  بـا  خـان  هـم  بعـدش  هفتـه  یـه  کـنم  کـار  عمـارت  تو برد
 .غرغرو هم کلی خوشگل کوچولوي بچه یه بود ناز

 زور بــه بایــد کــه تــو بــرعکس دادم مــی شــیر بهــش بــار چنــدین روز در شــاید خــورد مــی شــیر همــش
 میدادم شیر بهت

 

 عمــارت تــو قــبلم از کــه عمــارت خــدمتکارهاي از یکــی نگــار میــدادم شــیر وریــا بــه داشــتم کــه وزر یــه
  دارم برات خوبی خبر بده مژده ماهرخ:  گفت و شد اتاق وارد خوشحالی با کرد می کار
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ــی نمــی مگــه تــر اروم هــیس:  گفــتم و گذاشــتم ام بینــی روي رو دســتم ــده بچــه بین  خــواي مــی خوابی
  کنی بیدارش

 

  بگم تا بده مژده نبود حواسم باشه بابا اي_

 

 الیقــه کــه داري خبــري چــه:  گفــتم حــال همــون در و گذاشــتم تخــتش روي بــود خوابیــده کــه رو وریــا
  باشه دادن مژده

 

  نمیگم ندي مژده تا ولی خوب خوب خبر یه_

 

  خوبه میدم بهت) تومن تک تا ده(تومن ده باشه:  گفتم کالفه

 

 خوبه شهبا ولی کمه اینکه با_

 

   مونده کار کلی برو بگو زود خبرت پرو بچه_ 

 

  نزنی جیغ بده قول ولی میگم باشه_
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 رو عمـارت  کُلـه  نـدي  االن همـین  خبرتـو  اگـه  ولـی  زنـم  نمـی  جیـغ  باشـه  کـردي  خـورد  اعصـابمو  پوف_
    کنم می خراب سرت روي

 

 …داره نکن هولم باشه باشه_

 

  چی؟ داره_

 

_نپر حرفم وسطه دیگه بگم وایسا ا  

 

  باشه_

 

    گرده برمی شاهرخ داره:  گفت دفعه یه نگار

 

 .شدم خیره کرد می نگاهم نگران که نگار به بهت با زد خشکم

 .گشت برمی نوجوانیم و کودکی عشق گشت می بر شاهرخ داشت

  ماهرخ؟ خوبه حالت:  گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش و اومد نزدیکم نگار
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  خوبم اره:  گفتم زور به

 

ــاز در ناگهــان ــه و شــد ب ــا شــد وارد نن ــو:  گفــت نگــار بــه رو شــد عصــبی روزم و حــال دیــدن ب  چــرا ت
 دســت مهســا پــایین بــرو بــاش زود بــاال ایــن اومــدي تــو بعــد کــنن مــی کــار دارن همــه پــایین اینجــایی
  تنهاست

 

  چشم:  گفت سریع نگار

 

 .نکنم نگاه بهش تا انداختم پایین رو سرم اومد نزدیکم ننه

 ام پریــده روي و رنــگ از کــه چنــد هــر فهمــه مــی چیــزو همــه بزنــه زل چشــمام بــه اگــه دونســتم مــی
 .بود فهمیده رو چیز همه

 شـاهرخ  مـن  کـه  بـود  فهمیـده  ولـی  کجـا  از دونـم  نمـی  شـد  خبـردار  چیـز  همـه  از ننـه  کـه  بود قبل ساله
 .داشتم دوست رو

  کن بلند سرتو:  گفت جدي و ایستاد جلوم ننه

 

 ننـه  کـردم  نگـاه  ننـه  بـه  بهـت  بـا  شـد  خـم  خـورد  بهـش  کـه  اي ضـربه  از صـورتم  که کردم بلند ور سرم
 .  نمیشد باورم بود زده منو بار اولین براي
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 نزدیــک شــاهرخ بــه بخــواي اگــه کــنم مــی اخطــار بهــت دارم مــاهرخ:  گفــت ننــه ریخــت هــام اشــک
  فهمیدي؟ تو و دونم می من بشی

 

 فهمیدي؟ نشنیدم:  کرد تکرار دوباره دادم تکون رو سرم

 

  بله_

 

  خوابه که هم بچه پایین بیا زود خوبه_

 

  باشه_

 

 بهـش  نبایـد :  گفـتم  خـودم  بـا  و کـردم  پـاك  هـامو  اشـک  و کشـیدم  عمیقـی  نفـس  شـد  خارج اتاق از ننه
  نباید نیست من سهم اون کنم فکر

 

 .شدم خارج اتاق از شدم تر اروم وقتی

 .اومد می پایین طبقه از خنده صداي

 جــا دیــدنم بــا خوشــتیپ ي ســاله 27 پســر یــه دیــدمش ســال دوازده از بعــد دیــدمش شــدم ســالن وارد
 .خورد



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

249 
 

  خوابید؟ وریا ماهرخ:  گفت خان مادر داد رو جوابم سردي لحن با که کردم سالم اروم

 

  خانم بله_

 

  هست شهرزاد نیست نیازي بهت فردا خونه بري تونی می تو_

 

  خانم چشم_

 

 یخــیش هــاي چشــم دیدنــه بــا کــه کــردم نگــاهش و برگشــتم بــار اخــرین بــراي شــد جخــار ســالن از
 . شدم خارج سالن از و گرفتم ازش رو نگاهم گرفت لرزم

 .بود خان مشاوره شاهرخ مدت اون تو گذشت منوال همین به سال پنج

 .گیر گوشه و شد منزوي شد عوض دفعه یک ولی باهوش و اعتماد با

 از ایــنم خــب نشـد  خبــري ازش دیگـه  و زد غیــبش هـم  شــاهرخ شـب  مــونه اومـدي  دنیــا بـه  تــو وقتـی 
 .من زندگی

 مـی  گریـه  چـرا  تـو :  گفـت  و زد لبخنـد  کـرد  مـی  گریـه  کـه  ایـال  بـه  و کـرد  پـاك  را هایش اشک ماهرخ
 کنی؟
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  باشی داشته سرنوشتی همچین کردم نمی فکر هیچوقت ناراحتم_

 

 بود من تقدیره اینم باالخره نکن ناراحت خودتو عزیزمی_

 

   شومه تقدیرم منم_ 

 

  بهترینه تو واسه ، خوبیه مرده سیوان خوشبختی هم خیلی تو دخترم حرفو این نزن_

ــا کــنم مــی حــس دارم وجــدان عــذاب احســاس و دونــم مــی_ ــا بــه کــردن فکــر هربــار ب ــه دارم وری  ب
 کنم می خیانت سیوان

 

  داشتم رو عذاب این سال دوازده منم دونم می سخته_ 

 

  شناسید؟ می مهلقا اسمه به کسی شما جون ماهرخ:  پرسید ایال نناگها

 

  شناسی؟ می کجا از اونو تو:  گفت و جاخورد ماهرخ

 

  میگم بعدا دیگه بگو_
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  بود پدرت اول همسره اون باشه_

 

  بود؟ دوم زن مادرم اینه منظورت _

 

  نداري خبر تو که افتاده اتفاقا خیلی بله_

 

  بگی میشه چیه_

 

 عزیزم هار_

 

 خـودش  از بزرگتـر  خـواهر  بـا  بـود  پرورشـگاهی  دختـر  یـه  مهلقـا :  شـد  خیـره  مـاهرخ  بـه  هیجـان  با ایال
 .بود پرورشگاه تو

 کــرد پرورشــگاه از مهلقــا گرفتنــه واســه هرکــاري رفــت و کــرد ازدواج ســالگی 18 از بعــد خــواخرش
 . ببره خودش پیشه رو اون نتونست ولی

 اون کردنــه اذیــت واســه کـار  همــه کــردن قبــول سرپرسـتی  بــه رو اون رحــم بــی خـانواده  یــه جــاش بـه 
 سـلطان  تـو  شـد  عاشـقش  سـلطان  پسـره  سـعید  کـه  داشـت  سـال  15 یـا  14 تقریبـا  مهلقـا  کردند بیچاره

 . زمان اون بود معروفی مرد شناسی نمی رو
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ــا خــان زمــان اون تــو  اون راســتش باشــه خودمــون بــین مــیگم چیــز یــه بــود شــده دوســت شــهرزاد ب
 .بود خوشگل خیلی درتما موقع

ــدره ــعید پ ــلطان ، س ــقش ، س ــده عاش ــود ش ــد و ب ــار چن ــهرزاد از ب ــتگاري ش ــرده خواس ــود ک ــی ب  ول
 احتیــاج اونــا و بــود مــریض مادربزرگــت و نبــود خــوب خیلــی مــادرت مالیــه وضــع نکــرد قبــول مــادرت
 ول بشه اش صیغه مادرت پول دادنه درعوض کرد پیشنهاد سلطان داشتن پول به شدیدي

 

 پسـر  سـمیر  کنـه  مـاجرا  وارده رو سـمیر  گرفـت  تصـمیم  سـلطان  اینکـه  تـا  نکـرد  قبـول  بـازم  هرزادش ي
 دل صــد نــه دل یــک هــم بیچــاره ســمیر و گذاشــت شــهرزاد راه ســر رو اون بــود ســلطان ي کوچیکــه

 مهلقــا و خــان دیــدن بــا مــادرت انــداخت تلــه در رو بیچــاره مهلقــاي اونــورم از و شــد مــادرت عاشــقه
 .کنه ازدواج سمیر با گرفت تصمیم و شد ناراحت باهم

 

 چیـزي  اربـاب  بـه  ولـی  شـد  مهلقـا  ي صـیغه  بـه  مجبـور  بـود  کـرده  کـه  کـاري  خـاطره  به خان که هم بعد
 .نگفت

 ولــی اســت نقشــه هــا ایــن کــه بگــه همشــون بــه خواســت مــی و بــود اورده جــوش ســعید وســط ایــن
 اون و داد پـول  نفـر  چنـد  بـه  ونا بـره  تیمارسـتان  بـه  سـعید  مـدت  یـه  تـا  کـه  کـرد  کاري ذات بد سلطان

ــا ــا نتونســت ســعید کــه بعــدم و کــردن داغــون رو صــورتش ، کــردن شــکنجه رو ســعید هــم ه  اون ب
 .داد ادامه کارش به اش نقشه از خوشحال سلطان و برگرده مهلقا پیشه صورت

 هــوایی دوبــاره و دروغــه مهلقــا و خــان مــاجراي کــه فهمیــد شــد حاملــه شــهرزاد کــه ســال یــک از بعــد
ــد ــد ش ــه از بع ــا ب ــدن دنی ــه اوم ــانی اش بچ ــه زم ــا ک ــه مهلق ــود حامل ــا ب ــان ب ــه خ ــرار رابط ــرد برق  و ک



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

253 
 

 و افتــاد رودخونــه تــو بیچــاره مهلقــاي هــم طــرف اون از مــرد و کــرد ســکته و فهمیــد ســمیر شــوهرش
 اومــدن اینجـا  بــه وریـا  تولـد  از بعــد و اسـت  حاملـه  رو وریــا شـهرزاد  شــد معلـوم  کـه  بعــدش شـد  غـرق 
  بود این ماجرا تمامه

 

ــاز ایــال دهنــه ــده ب ــود مان ــه چجــور:  گفــت زده بهــت ب ــه تونســته چجــوري بــده انقــدر ادم ی  خــاطره ب
  کنه؟ قربانی هاشو بچه خودش

 

 اون کـرده  بـدترم  خیلـی  کـاراي  ذاتـه  بـد  خیلـی  سـلطان :  گفـت  و داد تکـان  را سـرش  تاسـف  بـه  ماهرخ
  کنه می اهدافش قربانیه رو دیگران همیشه

 

 سوزه می همشون سهوا دلم بد چه_

 

  اي خسته کن استراحت یکم هم تو کنم درست شام برم من بهتره عزیزم منم_

 

  دادي جواب رو سواالم که ممنونم جون ماهرخ چشم_

 

 گلم خواهش_
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 .برود که برخواست جایش از ماهرخ

  شناسی می کجا از رو مهلقا نگفتی راستی:  گفت و برگشت که بود در نزدیکه

 

 صــدا رو مهلقــا اســمه لــب زیــر همــش بعــد شــد ســرماخورده بابــا نبــودي شــما کــه یشپــ وقــت چنــد_
  فهمیدم اسمشو اونجا میزد

 

  اینطور که_

 

 .رفت وقتی شد خارج اتاق از ماهرخ

 شـوهرت  بـه  تونسـتی  چطـور  خیلـی  شـهرزاد  نـامردي  خیلـی :  زد لـب  کـرد  کـردن  گریـه  بـه  شـروع  ایال
  مادر از نه اوردم شانس عشقم از نه دارم من هک شومیه سرنوشته چه این خدایا کنی خیانت

 

 .شد بلند اش گریه صداي

 .بد هم خیلی ، بود کرده بد شهرزاد بودم ناراحت هم من

 . کشت می را خودش مطمنا فهمید می را همه اگر داند می را ماجرا از اي گوشه ایال تازه

 

  نیست؟ شهرزاد فرزنده وریا که نشد متوجه هیچکس چرا راستی
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ــا کــه دانســته مــی همــه اگــر خــرا ــاردار خــان از مهلق ــده کســی چطــور اســت ب ــا نفهمی ــده وری  او فرزن
  نیست؟

  بودند؟ باهم قبل از شهرزاد و خان که اند کرده می فکر همه یعنی است عجیب

 رسم؟ نمی نتیجه به جوره هیچ چرا

  گوشه پخش و برداشت پاتختی روي از کنترل یک ایال

 . پیچید اتاق در دیانا صداي کرد روشن را اتاق

  باختم تو پاي و عمرم

  نداشت اثر تو رو نیست و بود که هرچی ساختم که رویایی حیف

  … ولی بود کم خیلی مرد صدا بی رفتن قبل,  موند جا ها گریه تو که اون

  … تمومه دیگه نذاشت کم تو واسه

  تمومه دیگه ريب یادم از باید ـــَم خسته همه از و خودم از شکستن هرچی بسمه

  تري آروم اینجوري تنها تنهاي میرم من دریا به سپردم تورو …

  شد بسته چمدونم من

  وقته خیلی از

  خداحافظ بگم تو به سخته برام بازم اما

  مون دیوونگی
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  … تمومه دیگه هرگز نمیره یادم از آرزوهامون همه اون بارون زیر هامون خنده

  … تمومه دیگه بري یادم از باید ـــَم خسته همه زا و خودم از شکستن هرچی بسمه

  دریا به سپردم تورو

  تري آروم اینجوري تنها تنهاي میرم من

 

 .شد تمام اهنگ

  شد؟ اینجوري چرا کشیدم خواهرم و خودم تقدیر براي اهی گرفت دلم

 ي خانـه  هسـمت  بـه  و شـد  خـارج  راه سـه  از کـه  دیـدم  را وریـا  چشـم  گوشـه  از کـه  کـردم  می فکر داشتم
 . امد خان

 .بود شده قرمز و بود کرده پف هایش چشم زیادي گریه از ایال

 چــه حــاال اومــد:  برگردانــد اتــاق در ســمته بــه را ســرش خانــه زنگــه صــداي بــا ایــال امــد زنــگ صــداي
 نکنم؟ توجه بهش و باشم کنارش جوري

  است ستهواب اون به اش همه وجودم ، قلبم که صورتی در بگیرمش؟ نادیده جوري چه

 

  است اماده غذا بخور شام پایین بیا دخترم ایال:  امد خان صداي

 

 .بود شب دقیقه 9:20 کردم نگاه ساعت به نداد او به جوابی ایال
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 .رفت پایین طبقه به خیس صورت و دست با ایال دقیقه ده از بعد گذشته خیلی

ــداختم را خــودم تخــت روي  همــه کــه مــن خــب داشــتم قــتو دیگــر روز 15 اوردم در را ســاعتم و ان
  اي؟ کالفه تو که چیشده باز:  خدا اي هستم دنیا این در هنوز چرا کردم حل معماهارا ي

 

  نمیشه باورم سبحان واي: نشستم خوشحالی با

 

  نمیشه باورت چی_

 

   بود شده تنگ واست دلم بینمت می دارم روز چند از بعد اینکه_

 

 نزدي صدام چرا خب_

 

 بودم کرده فراموش_ 

 

  نباشی خسته_

 

  ممنون_

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

258 
 

  کارمون وقت سر بریم خب خیله_

 

  کاري؟ چه_

 

  میشه تموم وقتت داره که بدم خبر بهت اومدم_

 

 دارم وقت روز 15 هنوز من چیه منظورت:  گفتم متعجب

 

ــاز تــو ولــی داري وقــت تــو البتــه_   دیگــه روز ســه ، دو تــا بگــردي ســواالت جــواب دنبالــه بایــد هــم ب
  میشه تموم ضررش به این و میشه خبر با چیز همه از ایال افته می اقاتف کلی

 

  فهمه؟ می کجا از اصال ضرري؟ چه_

 

  برم باید دیگه من_

 

  ندادي رو سوالم جواب هنوز تو چی یعنی_
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  خداحافظ عزیزم فهمی می خودت_

 

 لعنتی اَه پسر وایسا سبحان وایسا_

 

 .فهمی می خودت جمله این از متنفرم

 بفهمم؟ است قرار را چی نامرد بخ

 . است خبر چه انجا ببینم پایین بروم شدم خسته اَه

 .بودم وریا روي به رو درست کردم باز چشم وقتی و بستم را چشمانم

 .گذاشت قلبش روي را دستش و گرفت نفس تنگی قبل مثل دوباره وریا

 .کند حس را حضورم خواستم نمی گرفتم فاصله او از سریع

 مبــل روي هــم کنــار خــان و ایــال رفــت ســالن بــه و برگشــت اولــش حالتــه بــه وریــا بعــد یقــهدق چنــد
 داریــد مهمــی خبــر گفتیــد:  گفــت و نشســت خــان روي بــه رو ایــال بــه توجــه بــی وریــا و بودنــد نشســته

  خان

 

  گفتی شد خوب رفت می یادم داشت اوه:  گذاشت میز روي را چایش خان

 

  نگفتی؟ من به چرا خبري؟ چه:  گفت کنجکاو ایال
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  داریم جشن شب فردا پس کنم سوپرایزتون خوام می خب رفت یادم که گفتم_

 

  داریم جشن همیشه ما نیست اي تازه چیزه که این:  زد پوزخند ایال

 

 نـامزدي  سـیوان  تـو  بـراي  فـردا  پـس  گـرفتیم  تصـمیم  اکبـر  و مـن  نیسـت  معمـولی  جشـن  یـه  این ولی_
  میشی سیوان عقدیه زنه وت و کنون عقد واقع در یا بگیریم

 

 چی؟:  گفتن همزمان وریا و ایال

 

  پیچی پیچ: گفت لودگی با خان

 

 جــواب تــا وایسـیم  هفتــه یـه  نبایــد مگـه  اصــال چیـه  حــرف ایـن  از منظورتــون بابـا :  گفــت حـرص  بــا ایـال 
 بیاد ها ازمایش

 

  کنه می دهاما جوابارو فردا تا گفته اکبرهست دوستاي از ازمایشگاه رییس چون ولی چرا_

 

 .بود شده قرمز عصبانیت از بست را چشمانش ایال
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 .گفت نمی هیچی و کرد می نگاه را ایال زده غم که افتاد وریا به نگاهم

 کلــی نکــردم دعــوت رو کســی ، نگــرفتم ارایشــگاه وقتــه ، نخریــدم لبــاس هنــوز مــن بابــا:  گفــت ایــال
  بدم انجام تا دارم کار

 

 بــه عقــد روزه تــا و دادن ســفارش ات عمــه و عمــوت زن کــه رو ســتلبا بکنــی کــاري خــواد نمــی تــو _
ــتت ــه دس ــگاهم ، میرس ــواد نمــی ارایش ــت بــرات ســیوان بــري خ ــه ارایشــگر از وق  قــراره و گرفت

 نمــی گــرفتم دعــوت هاشــون خــانواده از رســما خــودم کــه دوســتاتم ، خونــه بیــان تــیمش بــا ارایشــگر
  بیاري بهونه خواد

 

 

 غریبه نه کنم انتخاب رو لباسم خودم دارم دوست من کنی نمی درك چرا بابا _

 

 ات عمه و عموت زن که نیستن غریبه_

 

 کنیــد؟ کـار  همـه  ایــن روز یـه  عرضـه  در تونســتید چطـور  شـما  اصــال:  کشـید  کالفگـی  ســر از پـوفی  ایـال 
  کردید کار همه این حاال سیوان به دادم مثبت جواب که نشده شبم دو هنوز من

 

ــا را هــایش شــانه خــان ــال بــی و انــداخت الب ــم نمــی مــن:  گفــت خی  هــم االن بپــرس خودشــون از دون
  بخوابم خوام می ام خسته بخوابید برید
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  بخوابیم بریم چی براي ما بخوابی خواي می تو:گفت سینه به دست ایال

 

 کنی پیروي دستوراتم از باید هم تو میدم دستور و ام خونه مرده من چون_

 

 .کرد روشن را لویزونت و گفت بابایی برو ایال

 نشنیدم بچه؟ گفتی چی:  خان شد بلند ایال اخ که پیچاند و گرفت را ایال گوش اخم با خان

 

  بابا برو گفتم  کندي رو گوشم اخ اخ:  ایال

 

  نشدي بزرگ هنوز ولی میشی عروس داري نُچ نُچ:  خان

 

  ازدواجه؟ به بزرگی مگه اخ:  ایال

 

  شانسه هب میگی راست تو نه: گفت خان

 

  شانس؟ چرا:  ایال
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ــودم شــانس خــوش اگــه چــون:  گفــت و برخواســت جــایش از و کــرد ول را گوشــش خــان ــه خــدا ب  ی
 میداد بهم کوکب مثل دختر

 

 نامرد:  زد بلندي جیغ و شد منفجر عصبانیت از ایال حرفش این از بعد

 

 .رفت باال ها پله از خنده با خان

 .الیدم و گذاشت گوشش روي را دستش ایال

 انگــار نـه  انگـار  کنـد  رو نـازنینم  گـوش  گنـده  مـرد : میـزد  غـر  لـب  زیـر  بـود  شـده  قرمـز  کمـی  گوشـس 
  مونه می ها بچه مثله سالشه شصت نزدیک

 

  کیه؟ کوکب:  کرد می نگاه او به لبخند با وریا

 

 نیار من جلو رو اون اسمو اَه اَه:  گفت چندشی حالت با ایال

 

 میاد؟ بدت ازش انقدر تو که کیه خب_

 

 ، سـیاه  ، کوتـاه  بـود  زشـت  هـم  حسـابی   ، بـود  خرخـون  خیلـی  داشـتیم  همسـایه  دختـر  یـه  بابـا  هیچی_
 دوســال و زد ایــن خالصــه بــود ترکیــب بــد خیلــی  فــراوان ســیبیل و ریــش و پســرونه موهــاي بــا چــاق
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 از رفـت  مـی  داشـت  وقتـی  ایـن  وریـا  نمیشـه  بـاورت  شـد  قبـول  رقمـی  دو رتبـه  بـا  تهران مهندسی پیش
 .بود بدتر داهاتی دختر یه

 .داغون نگو که اشو قیافه و تیپش

 تـر  خوشـگل  جنیفرلـوپزم  از المصـب  نشـناختمش  اصـال  اومـد  وقتـی  برگشـت  مـاه  سـه  از بعـد  رفـت  این
 .بود شده

 پوســت و انــدام خــوش ، الغــر ، بلونــد موهــاي بــود شــده هــا خــارجی عــین نبــود کوکــب دیگــه اصــال
ــفید ــازه س ــا ت ــود اونج ــدم ب ــس از فهمی ــو ب ــته م ــیاه داش ــده س ــده دی ــرتو میش ــارم درد س ــاي نی  ابروه
 .بود شده جیگري یه فرخورده و بلند هاي مژه ، کشیده چشماي ، سرخ لباي ، کمونی

 بـه  برگشـت  اینجـوري  مـاه  سـه  از بعـد  ایـن  داري چیکـار  کاملیـا  بـود  گذاشـته  هـم  اسـمش  تازه خودش
 بــه مـادرش  کـه  بـود  ارســالپ هیچـی  دیگـه  شـدن  عاشــقش محـل  پسـراي  نصـف  بگــم تـونم  مـی  جـرات 
 گــرفتن بورســیه ازدواجــم از بعــد و بکــنن خــوان مــی ازدواج پولــدار پســر یــه بــا کــه بــود گفتــه مــاهرخ

 ایران از رفتن

 

  بوده گودزیال نبوده ادم گفتی تو که اینی یوك:  گفت خنده با وریا

 

 گودزیال از فراتر چیزي یه_

 

  سوال یه_
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  بپرس_

 

 

 از بعــد تــو کــه هــم اینجــور میــاد بــدت ازش کــه کــرده چیکــارت خــب میــاد بــدت ازش نگفتــی مگــه_
  چیه؟ نفرتت دلیله باشه خوشگل خیلی باید طرف کردي تعریف ماه سه

 

  میاد بدم ازش همین واسه کرد خراب و عروسکم بودیم بچه وقتی:  گفت و کشید اهی ایال

 

 به شروع بلند صداي با وریا

 

 کنی؟ می همچین چرا ه؟چت:  گفت تعجب با ایال کرد خندیدن

 

   کشته رو کسی البد گفتم که کشیدي اهی چنان تو:  گفت زور به وریا

 

 کــرد نــابود رو عزیــزم عروســکه نداشــت کشــتنم از کــم واي:  گفــت و کــرد نــازك چشــمی پشــته ایــال
ــود نزدیــک و داشــت حساســیت الیــاف بــه چــون خــوردم کتــک مــن هــم بــدش تــازه پــررو دختــره  ب

  بمیره
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 زدن؟ کتک رو وت چرا خب_

 

  مسخره دلیل یه به دونم می چه کنه پاره تا بهش دادم رو عروسکم چرا گفتن اینکه واسه_

 

  کردن بلند من عروسک رو که بشکنه دستشون الهی:  گفت احساس با وریا

 

 .گرفت گاز را لبش و گفته چه فهمید ناگهان

 .شد اش خیره اشک پر چشمانی با ایال

 متاسفم: زد لب برخواست جایش از وریا

 

 .رفت ها پله سمت به سریع و

ــا پــیش و شــدم خــارج اتــاقش از زاري و گریــه کلــی از بعــد البتــه بــود خوابیــده تخــتش روي ایــال  وری
 .رفتم

 جــاي یــک فکــرش ولــی بــود بــاز جلــویش کتــابی و بــود نشســته بــود اتــاق در کــه میــزي پشــت وریــا
 ژینا:  گفت لب زیر نشستم میز روي و شدم نزدیکش بود دیگر
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 .هستم من فهمید کجا از کردم تعجب

 یـه  چـرا  دونـم  نمـی  میـزدي  حـرف  باهـام  تـو  کـاش  نمونـده  بـرام  هـیچکس  تنهـام  خیلـی :  گفـت  دوباره
 تنهـا  تـو  گذشـت  زنـدگیم  از کـه  سـالی  25 ایـن  تـو  کـنم  اعترافـی  بهـت  خـوام  مـی  ولـی  زد غیبـت  دفعه
 بگـم  بهـت  هسـتی  راضـی  اگـه  زنمبـ  حـرف  باهـات  االنـم  خـوام  مـی  بـودم  راحـت  باهاش که بودي کسی

  نگو هیچی

 

 حـرف  باهـام  تـونی  نمـی  کـه  تـو  زنـم  مـی  هـا  حـرف  چـه  مـنم :  گفـت  و کرد اي خنده وریا نگفتم چیزي
 بزنی

 

 خواهرمــه اون کــنم بــاور تــونم مــی چطــوري دارم دوســت خیلــی رو ایــال مــن ژینــا: کشــید عمیــق نفــس
 نفــس وقتــی کــنم تحمــل رو وریــشد تــونم مــی چطــوري نــداریم؟ بهــم شــباهتی هــیچ کــه صــورتی در

  است؟ بسته نفسش به هام

 چـه  بگـو  تـو  بشـه  اروم دیگـه  یکـی  بـا  و بشـه  دیگـه  یکـی  زن اون کـنم  قبـول  تـونم  می چطور من بگو تو
  جوري؟ چه بیارم دوام جوري

 

 . دیدم می را اش گریه که بود بار دومین افتاد هق هق به وریا

 . است قرار چه از ماجرا نستدا نمی که بیچاره او سوخت می برایش دلم

 .کند حسم ایال مثل هم او ترسیدم می نزدیکش بردم ارام را دستم
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 .گذاشتم اش شانه روي بعد و داشتم نگه اش شانه نزدیکه سانتی یک ي فاصله با را دستم

 .کردم می نوازشش من و کرد می گریه همچنان وریا

 . کرد مین که ها چه ادم با عشق دادم تکان تاسف با را سرم

 زن بـرود  سـریع  اینکـه  نـه  بیـایم  هـوش  بـه  تـا  کـرد  مـی  صـبر  یکـم  و گرفـت  مـی  یـاد  یکم کامبیز کاش
 !! بگیرد

 . عوضی پسره

 .نکن خراب را فکرت چندش ان به کردن فکر با ژینا کن ول ایش

 .کند حض که ببرم او از ابرویی یک شوم زنده بگزار

 !گوشت اشغال میزند دور را من

 . رفت خواب به وریا کی نفهمیدم که بودم فکر در انقدر

 نیســت اونــی چیــز همــه نکــن ناراحــت خودتــو:  کــردم زمزمــه گوشــش در و کــردم نــزدیکش را ســرم
  بگذرد نیز این میشه درست کنی می فکر تو که

 

 

 .بوسیدم را اش شقیقه و

 رسـیدم  نمـی  داشـتنی  دوسـت  موجـود  ایـن  بـه  هیچوقـت  مـن  شـدم  جـدا  او از کـه  خورد تکان کمی وریا
  وریا دارم دوست:  زدم لب بود خواهرم سهمه او
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 .کردم باز را چشمانم وقتی و بستم را چشمانم

 .بود پاهایم زیر شهر

 .کردم نگاه بود شده روشن فراوان هاي چراغ با که روشن شهر به خوشحال

ــ و باشــم پــاریس در کــه شــد نمــی بــاورم االن و عشــاق شــهر پــاریس بــروم داشــتم دوســت همیشــه  هب
 .باشم داده تکیه ایفل برج

 امـا  بـزنیم  قـدم   لیـزه  شـانزه  در مجنـونم  بـا  تـا  و اینجـا  بیـایم  عشـقم  بـا  داشـتم  دوسـت  بـودم  بچه وقتی
 .کرد تغییر رویایم  شدم که بزرگتر

 حرفـا  ایـن  از تـر  مغـرور  مـن  نـه  افـتم  بـی  دنبالشـان  اینکـه  نـه  بـودم  جـذاب  پسـرهاي  دنبـال  مدت تمام
 جـذاب  و همسـایه  پسـرهاي  روي ناخوداگـاه  چشـمم  فقـط  افـتم  بـی  پسـر  کیـ  دنبـال  بخـواهم  کـه  بودم

 .رفت می

ــدر ــی چق ــیالد وقت ــر م ــی پس ــد و س ــه را همســایه ي ســاله چن ــاموفق ازدواج دو ک ــدم مــی داشــت ن  دی
 بــه پــایم وقتــی ولــی دیــدم مــی دامــادم ام دخترانــه رویــاي در را او اش همــه و میشــدم ســفید و ســرخ

 کــامبیز ولــی خندیــدم ام کودکانــه فکرهــاي بــه و نیســت جــذاب صــالا مــیالد فهمیــدم رســید دانشــگاه
 اینــده شـوهر  بــراي را مـن  معیارهــاي تمـام  کـه  پســري دیـدم  خــودم مـرد  را او شــد ام زنـدگی  وارد کـه 

 . داشت بودم گرفته نظر در ام

  

 . شود نامرد روز یک هم او که دانستم نمی ولی
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 .کردند می تعریف همه مقدی در که بود داستانی یک است یادم روزگار هی

 .کنند می ازدواج یکدیگر با عاشق بسیار و بودند زیبا خیلی که مردي و زن

 .گیرد می افسردگی و شود می ورشکست مرد و گذرد می سال چندین

 .بکند مردم کارهاي هایش بچه کردن سیر براي شود می مجبور زن

 هنـوز  نکـردن  کـار  خـاطر  بـه  مـرد  ولـی  شـود  مـی  پیـر  زن و شـوند  مـی  بـزرگ  ها بچه و گذرد می سالها
 .کرده حفظ را اش جوانی هم

 فهمـد  مـی  انجـا  مـرد  و شـوند  مـی  تنهـا  هـم  بـا  مـرد  و زن شـب  یـک  کننـد  می ازدواج هایشان بچه وقتی
 .اید نمی او به و است شده چروکیده پیرو بسیار زنش که

 .بگیرد اختیار در جوانی زنه گیرد می تصمیم

 مــی جــوان زنــی بــا را همســرش وقتــی زن بــرد مــی اش خانــه بــه و کــرده  عقــد را جــوانی زن بعــد روز
   کیست؟ خانم این: پرس می شکند می بیند

 

  کنه می زندگی من با خانه در تو جاي و است من همسر بعد به این از خانم این_

 

  کردي؟ من با را اینکار چرا:  پرسد می غمگین زن

 

  نداري را قبل زیبایی و نشاطه دیگر و اي شده رپی تو چون:  دهد می را جوابش رحم بی مرد
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 همــراه  زنــدگی بــا و تــو ي خانــه در شــدم پیــر اگــر مــن: گویــد مــی و زنــد مــی دردنــاك نیشــخندي زن
 کنی؟ ول را بودي عاشقش زمانی یک که منی است انصاف این ایا پیرشدم تو

 مجبـور  و نمیشـدي  ورشکسـت  تـو  اگـر  کنـی  ول را ام داده هـا  سـال  ایـن  تمامـه  در را تـو  خـرج  کـه  منی
 مــی ول را تــو بایــد هــم مــن و مانــدي؟ مــی تــر جــوان مــن از ایــا کنــی کــار را ســالها ایــن تمامــه بــودي
  پرداختم می بهتري مرده با زندگی وبه کردم

 

 . کرد ترك بود شده جمع چشمانش در اشک که را مرد و زد را حرفش زن

 .بود شده قدیمی داستان ان مانند هم من زندگی حال

 نبودم زنده ولی بودم جوان ، بودم خوشگل من

 

 .گرفت جدیدي زن و گذاشت تنهایم ماند می من با ام زندگی اخر تا کردم می فکر که مردم و

 .برگشتم خان خانه به شد روشن هوا وقتی و بودم داده تکیه برج به هوا شدن روشن تا

 .بودند تکاپو در همه

 .بود ایال کنان عقد فردا

 .کرد می نگاه سقف به و بود کشیده دراز تختش روي حوصله بی ایال

 .بودند رفته بیرون صبح از که خان و وریا
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ــاز اتــاق در ــا جــان ایــال:  گفــت و شــد ایــال اتــاق وارد مــاهرخ بــود ب  بریــد تــا دنبالــت اومــده ســیوان اق
  بیرون

 

  میاري؟ لباسامو برام:  شد بلند جایش از و انداخت ماهرخ به نگاهی ایال

 

 

   عزیزم اره_

 

 . داد ایال شده دراز دسته به و اورد در کمد داخل از روشنی شلوار مانتو ماهرخ

 .بیرون رفت و پوشید را هایش لباس ایال

ــیوان ــایین س ــه پ ــا پل ــه ه ــرده ب ــه ن ــود زده تکی ــدي ب ــه لبخن ــال ب ــتش و زد ای ــرد دراز را دس ــالم:  ک  س
  خوبی؟

 

  خوبی؟ تو ممنون مسال:  گرفت را دستش بیحالی لبخند با ایال

 

   خوبم_

 

  بریم؟ کجا قراره_
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  خوبه؟ بخوریم ساحلی رستوران تو رو ناهار بعدم و دریا کنار ببرمت خوام می_

 

 عالیه:  کوبید بهم را هایش دست ایال

 

  بریم بزن پس_

 

 

   بریم_

 

 .شدند سیوان ماشین سوار و شدند خارج خانه از دو هر

 رو؟ فردا موضوعه گفت بهت عمو ایال راستی:  گفت انسیو نشستم عقب صندلی هم من

 

 گفت اره:  گفت حرصی ایال

 

  چیه؟ نظرت خب_
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 گــی مــی حــاال نکردیــد حســاب ادم هــم رو مــن کــردین خودتــون کارهــارو همــه نظــر کــدوم نظــر؟_
  چیه؟ نظرت

 

 .بابا تو داري پري توپه چه: خندید سیوان

 بـده  خیلـی  حـالش  کـه  دونـی  مـی  نشـد  مـادربزرگم  اطرخـ  بـه  ولـی  کـنم  سـوپرایزت  خواستم می خدا به
ــه و ــراي بشــه فــوت الل زبــونم نکــرده خــدایی ممکن  رو کارهــا همــه ســریع گــرفتیم تصــمیم همــون ب

  کنی درکم امیدوارم بدید انجام

 

 .نشد زده حرفی ساحل به رسیدن تا و داد تکان را سرش فقط ایال

 خـانمم  رسـیدیم :  گفـت  زمـان  هـم  و شـد  پیـاده  نماشـی  از و کـرد  پـارك  خیابـان  کنـار  را ماشـین  سیوان
  پایین بپر

 

 .رفتند ساحل سمت به هم دست به دست دو هر و شد پیاده هم ایال

 .کردند صحبت به شروع باهم و نشستند دریا کنار

 پـردازش  کـه  چیـزي  تنهـا  و بـود  خـالی  خالیـه  ذهـنم  شـدم  خیـره  کـران  بـی  ابـی  بـه  دوتا ان به توجه بی
 .دبو دریا ابی شد می

 دور از دختـري  بـود  کـرده  بغـل  را زانوهـایش  و بـود  نشسـته  تنهـا  ایـال  برگشـتم  سـیوان  و ایـال  سـمته  به
 .بود حدیث دختره ان شبیه که شد نزدیک او به
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  کردي خودتو کار باالخره:  گفت پوزخند  با رسید که ایال به

 

 شود بلند جایش از خواست و کرد اخمی حدیث دیدن با و برگشت متعجب ایال

 

  باهات دارم کار بشین کجا:  گفت و گذاشت اش شانه روي را دستش حدیث که

 

  ندارم کاري باهات من کن ولم:  گفت عصبی ایال

 

 ندارم کار باهات میگی حاال زدي قُر عشقمو زرنگی اه_

 

  عشق؟ کدوم عشق؟_

 

   بودي داده لم بغلش تو پیش دقیقه چند تا که عشقی همون_

 

   میگی؟ و سیوان اها : زد پوزخند ایال

 

 

 اره_
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 عشقته؟ اون بعد اها_ 

 

 

 چیزمه همه سیوان زندگیمه دنیامه نه عشق فقط_ 

 

  کردي خیانت بهش که عاشقشی اونقدر پس قراره چه از موصوع گرفتم حاال_

 

  کرد اشتباه سیوان نکردم خیانت بهش من_

 

 تـو  لخـت  کـه  بـوده  مـن  عمـه  اون البـد  پـس  کـردن؟  اشـتباه  شـده  خیانـت  اسـمه  حـاال  تـا  کـی  از جالبه_
  بوده پسره بغله

 

  کردیم نمی کاري ما کرد می کمک من به داشت اون_

 

  بشی لخت بوده الزم که کمکی چه دقیقا کرد؟ می کمکت داشت چی؟:  کرد بلندي ي خنده ایال
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 از پـاتو  مبگـ  کـه  اینجـا  اومـدم  نکـن  بحـث  مـن  بـا  ایـال :  گفـت  عصـبانیت  بـا  و کرد اي کالفه پوفه حدیث
  بیرون بکشی من زندگیه

 

 فهمـی  مـی  کنـی  بـاز  بیشـتر  چشـماتو  اگـه  نـدارم  کـاري  تـو  زنـذگی  بـه  مـن  عزیـزم :  گفـت  خونسرد ایال
  من نه من زندگیه تو اومدي که تویی این

 

  اشغال کنم می درستت:  زد فریاد خشم با حدیث

 

 . کشید و گرفت را ایال ي شده ریخته بیرون موهاي و

 . بود دو این دعواي اغاز این و کشید بلندي جیغ ایال

 .میدادند فحش و زند می شدت به را همدیگر هردو

 .بزنم گاز را زمین خنده از خواستم می که بود دار خنده انقدر هایشان فحش بعضی

 .خندیدند می و گرفتند می فیلم ، بودند شده جمع دورشان مردم

 هـا  قیفـی  بسـتنی  شـدن  گالویـز  هـم  بـا  دو ایـن  کـه  یـد د و شـد  نزدیـک  وقتـی  شـد  نمایان دور از سیوان
 نمـی  دیـد  وقتـی  و کنـد  جدایشـان  کـرد  سـعی  زور بـه  و امـد  دو ایـن  سـمت  بـه  و انـداخت  زمین روي را

  کارتون پِی برید ایستادید اینجا چی براي شما کنید بس دیگه بسه:  زد عربده تواند
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 . رفتند متفرق مردم

 ...د...بو...این...  صیر...تق:  گفت زنان سنف و کرد ولی را حدیث موهاي ایال

 

 بود خودش تقصیر میگه دروغ:  گفت بود کرده تازه نفسی که حدیث

 

  دروغگو چوپان تو یا میگم دروغ من_

 

 اینجــا تــو عقــب وایســا کافیــه:  گفــت جــدي ســیوان کــه کنــد حملــه  ایــال بــه خواســت دوبــاره حــدیث
 کنی؟ می چیکار

 

 رو تــو برگشــتم وقتــی پــاتوقمون رفــتم بــود شــده تنــگ بــرات دلــم : گفــت ســاختگی بغــض بــا حــدیث
  دیدم اینجا

 

 کــه موقـع  اون شــدي دلتـنگم  کـه  کــردي بیخـود  تــو:  گفـت  سـیوان  داشــتم انتظـار  کــه چیـزي  بـرعکس 
   کردي فکر منم دلتنگی به ریختی هم رو دوستم با

 

  نکردم خیانت بهت من کنی می اشتباه داري خدا به_
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 تـو  از ردي زنـدگیم  تـو  عنـوان  هـیچ  بـه  خـوام  نمـی  و کـنم  مـی  ازدواج فـردا  تـا  مـن  نیسـت  مهـم  دیگه_
  ببینم

 

  کن گوش من به کنم می خواهش ازت سیوان_

 

 .کشید را ایال دسته او به توجه بی سیوان

 

    میشی پشیمون ندي گوش حرفم به اگه کردم خواهش ازت سیوان_

 

 .تندرف خیابان سمته به و نکرد توجه هم باز سیوان

 مــی بیچـارتون :  گفـت  لـب  زیـر  حرصـی  حـدیث  اورد در حـدیث  بـراي  زبـانی  و برگشـت  پشـت  بـه  ایـال 
 نبینید خوشبختی رنگ هیچکدومتون کنم می کاري کنم

 

 .کرد نگاهشان کینه با حدیث

 .بود جوري یک نداشتم دختر این به خوبی حسه

 .باشم مواظبش باید داشت شوم نقشه یک مطمنا
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 بـه  وایسـادي  چـرا :  کـرد  مـی  دعـوا  را ایـال  داشـت  سـیوان  رسـیدم  وقتـی  رفـتم  شـان  ایـال  دنبـال  بدو بدو
 دادي؟ گوش پرتاش و چرت

 

  نذاشت ولی پاشم خواستم می_

 

  شعور بی کردم اشتباه میگه حاال بعد کرده خواسته که غلطی هر روانی دختره_

 

  شدم خسته هخون بریم بیار نیومد خوشم ازش اولم از من داره مشکل دختره کن ولش_

 

 بریم؟ بعد بخوریم غذا خواي نمی بگی تو هرچی عزیزم باشه_

 

  بخوابم برم خوام می ام خسته فقط االن خوردم زیاد صبحانه ممنون نه_

 

  نمیشی ناراحت بگم چیز یه راستی_

 

  بگو نه_

 

  هوم؟ زنی می مواد نکنه بگو رو راستش خوابی می انقدر چرا تو_
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  خوابم خوش کال من یهحرف چه این بابا نه_

 

  میشم بیچاره من پس اوه اوه_

 

  بشی؟ بیچاره چرا تو_

 

 غـذا  و خـوابی  همـش  تـو  چـون  بمـونم  گشـنه  بایـد  همـش  مـن  زنـدگیمون  تـو  دیگه دوروز اینکه واسه_
  کنی نمی درست

 

 شکمو ایش_

  

 .نزدند حرفی خانه تا و خندیدند دو هر

 اول:  گفــت اوهــم کــه بــرود کــه کــرد اشــاره ســیوان بــه و کــرد خــداحافظی و شــد پیــاده ایــال در جلـوي 
  میرم من بعد برو تو

 

 . رفت هم سیوان شد خانه وارد که ایال

  خوبی؟ جون ماهرخ سالم: گفت ماهرخ روبه و شد سالن وارد ایال
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  گذشت؟ خوش چطوري؟ تو دخترم بله_

 

  بود خوب اوهوم_

 

  اومدي؟ زود انقدر چرا_

 

  بخوابم برم خوام می بودم خسته من_

 

  یوفته می معتادا یاده ادم خوابی می انقدر چرا دختر وا_

 

  معتادم اینکه براي:  گفت بلند و خندید ایال

 وریا معتاده:  گفت زیرلب و

 

  سالم: گفت بود گرفته خواب از که دورگه صداي با و امد بیرون اتاقش از الود خواب وریا 

 

  بودي؟ خواب سالم_
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  بخوابم گفتم شدم خسته خیلی دیشب اره_

 

  خداحافظ بخوابم میرم منم باشه_

 

 .شد رد کنارش از و داد تکان سري وریا

  چیه؟ ادکلنت اسم:  گفت دفعه یک و بست را چشمانش کشید عمیقی نفس ایال

 

  خواي؟ می چی واسه:  گفت متعجب وریا

 

  بهتره قبلیه از اومده خوشم بوش از همینطوري_

 

 سما دونم نمی اها_

 

  چیه ش

 

  میشه؟ مگه_
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  گرفتم دورگرد یه از اره_

 

  اومده خوشم بوش از من بد چه_

 

  تو به میدمش خواي می اگه خب_

 

  جدي؟:  گفت و کوبید بهم را دستانش خوشحالی با ایال

 

  ندارم بیشتر که کوچولو خواهر یه اره_

 

 خوام نمی ممنون:  گفت زور به و ماسید اش خنده ایال

 

  میلته جور هر باشه_

 

 .نکرد نگاه ایال اشکی چشمان به و رفت پایین ها پله از خیال بی و

  پایین بیا ایال:  زد صدایش خان که برود باال ها پله از تا برگشت ایال
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 بعد کنم عوض لباس میام االن باشه:  گفت حوصله بی ایال

 

 .رفت باال ها ازپله و

  فتر تختش سمت به مستقیم و شد اتاقش وارد

 .نشست تخت روي حوصله بی و

 بابــا اي داره چیکــارم بــاز نیســت معلــوم پــایین بــره داره حــال کــی حــاال اَه:  گفــت و کشــید اي خمیــازه
  خوابید راحت نمیشه روز یه کردیما گیري عجب

 

 .پایین رفت و کرد عوض را هایش لباس غرغر با

  دارم کارت دخترم نبشی بیا:  گفت ایال به رو بود نشسته مبل روي ناراحت خان

 

  بفرمایید بله:  نشست کنارش ایال

 

 افتاده بد اتفاق یه دخترم_

 

  چیشده:  گفت ترسیده ایال
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 شده لغو فردا مراسم و کرده فوت اکبر مادرزنه متاسفانه_

 

 جدي؟:  گفت زده بهت ایال 

 

  دخترم اره_ 

 

 شکر رو خدا:  گفت لب زیر خوشحال ایال

 

  شدي خوشحال بکش لتخجا شکر؟ خدارو چی؟_

 

 میــریم کــی بــود مـریض  خیلــی خــدا بنـده  شــد راحــت اینــه منظـورم  بابــا میگــی چـی :  گفــت ســریع ایـال 
  عمو؟ زن ي خونه

 

  بعدازظهر_

 

  بریم دیر نیست زشت_

 

  بیمارستانن هنوز نه_
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 چیه؟ بوي این راستی باشه_

 

  چیه؟ بوي_

 

  کن بو یکم سوختنه بوي_

 

  کنی می فکر حتما نمیاد بویی نه:  گفت و کرد بو کمی خان

 

  زیاده بوش بابا نه_

 

  بخوریم غذا بریم پاشو کن ولش حاال_

 

  پختی؟ چی جون ماهرخ بریم_

 

ــاهرخ ــریع م ــرون اشــپزخانه از س ــد بی ــت و ام ــزم شــرمنده:  گف ــتم عزی ــاط رف ــتم حی ــذام برگش ــه غ  ت
  سوخت یکم گرفت
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  نه بگو هی میاد سوختنی بو گفتم دیدي:  گفت متعجب خان روبه خوشحال ایال

 

 هـا  ایـن  کـه  بـود  عجیبـی  چیـزي  چـه  مـثال  حـاال  شـدند  شـکلی  ایـن  چـرا  هـا  ایـن  شد متعجب هم ماهرخ
  کردند؟ تعجب همه این

  زده؟ خشکتون چرا شده چی:  گفت شد وارد در از وریا

 

 رو یســوختن بــوي االن حــاال داره مشــکل بوهــا تشــخیص تــو ایــال دونــی نمــی کــه تــو اخــه:  گفــت خــان
 جالبه داده تشخیص

 

  گشنمه اخه ندارید غذا دیگه خانم ماهرخ حاال اینطور که: وریا

 

  سالمه اش بقیه هنوز ولی سوخته برنج یکم داریم غذا پسرم چرا_

 

 خورد رو کوچیکه روده بزرگه روده که بخوریم بریم پس_

 

 .شدند اشپزخانه وارد همه

 حــالم بــده بــوش قــدر چــه واي:  گفــت و گرفــت را دمــاغش و داد اش بینــی بــه چینــی شــد وارد تــا ایــال
  میشه بد داره
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ــاره مــاهرخ ــو:  گفــت حوصــله بــی خــان ، کــرد تعجــب دوب ــروز چــرا ت  کــه تــو شــدي شــکلی ایــن ام
  اکبر خونه بریم باید بخور بیا نبودي حساس

 

  بده بوش اخه نشدم حساس بابا_

 

 بخوره کن درست این واسه غذا یه ماهرخ نخور باشه_

 

  کنم درست واست خواي می چی دخترم:  ماهرخ

 

  کشک اش:  گفت لبخند با بعد و کرد فکر کمی ایال

 

 .کرد سرفه و جهید گلویش ر د اب خورد می اب داشت که خان

 .شود بهتر حالش تا زد پشتش به وریا

 چـی  هـر  از کـه  تـو  چتـه  امـروز  تـو  خـالق  جلـل :  گفـت  زور بـه  داد تکـان  بسـه  عنـوان  به را دستش خان
  بخوري اش خواي می حاال بیزاري اشه

 

 داره؟ موردي بخورم بار یه کردم هوس خب چیه:  گفت ناراحتی با ایال
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  فالن و خورم نمی من نکنی اوخ و اَخ باز دونم نمی من_

 

   کنی؟ می درست واسم جون ماهرخ بخور غذاتو شما کنم نمی نه_

 

  جون ماهرخ:  گفت دوباره ایال دندا جواب و بود شده خیره ایال به مشکوك ماهرخ

 

  جانم: امد خودش به ماهرخ

 

  کنی؟ می درست واسم_

 

  کنم می درست عزیزم اره_

 

  بخورم بیام بگو شد اماده اتاقم میرم من پس ممنون_

 

  برو دخترم باشه_

 

 .رفت بیرون ایال
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  شده؟ چیزي:  گفت او به رو خان بود فکر در و کرد می بازي غذایش با وریا

 

   وریا:  گفت و زد میز به خان میزند حرف او با خان که نفهمید وریا

 

  بله_

 

 کجاست؟ حواست شده؟ چیزي میگم_

 

  نشده چیزي نه_

 

  بود خوشمزه ممنون خانم ماهرخ:  ماهرخ به رو و

 

  نخوردي چیزي که تو ولی کنم می خواهش_

 

  ممنون خوردم نه_

 

 .رفت و برخواست جایش از وریا
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 .بود شده خیس هایش لباس تمام افتاد تختش روي حال بی ایال

  بود شب ده ساعت

 .خورد می بهم حالش مدام ایال موقع همان از و بودیم برگشته عزا از که بود ساعتی سه

 .رفت شویی دست سمته به و شد بلند جایش از سرعت با ایال

 .کردم نگاهش و ایستادم شویی دست درگاه در امد می هایش زدن عق صداي

 .بود اب زرد فقط نداشت اوردن باال براي چیزي دیگر

 

 ... رابط بار  بایک کی بود حدس فقط خب ولی میزدم هایی حدس یک

 .بود بد هم بهش کردن فکر کردم قطع را حرفم

 نگرانـی  بـا  کـه  امـد  پشـتم  از وریـا  صـداي  کـه  بـودم  درگیـر  خـودم  بـا  همـین  بـود  شـده  مسموم فقط ایال
  خوبه؟ حالت هچیشد ایال:  گفت

 

 . نشود رد من از وقت یک تا کنار رفتم

 .داد تکان نه معنی به را سرش ایال

 کــه ایــال پشــت بــه و انــداخت شــویی دســت در را خــودش ســرعت بــا وریــا کشــیدم کنــار را خــودم  تــا
 .زد میزد عق هنوز
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 از بــدنم داخلــی اعضــا همــه و معــده و جگــر بــودم مــن واال زد عــق همــه ایــن چــرا ایــن دانــم نمــی مــن
 .نه ایال این ولی امد می بیرون حلقم

 .کرد خارج شویی دست از و داد تکیه خودش به را ایال وریا

 چــرا شـده  چـت  ایـال :  گفـت  تعجـب  بـا  وریـا  کشــید بـو  را پیـراهنش  و چسـباند  وریـا  بـه  را خـودش  ایـال 
 کشی؟ می بو اینجوري

 

  کنه می خوب حالمو دارم دوست عطرتو بوي:  گفت ارام صداي با ایال 

 

  نخواستی خودت تو به میدم عطرمو گفتم که من خب وا_

 

  بدي میشه حاال_

 

  بخوري که چیز یه هم بیارم عطر واست هم بیارم برات برم تا بکش دراز بیا عزیزم اره_

 

  میارم باال باز نیست خوب زیاد حالم بیار عطرتو فقط نه_

 

 قابلمـه  تمـام  لجبـازي  بـا  ولـی  نخـور  گفتمـت  هـی  ظهـره  هـاي  اش از البـد  میـاري  بـاال  همـش  چـرا  اخه_
  ندي چیزي کسی به باشی تو تا گرفت ازت تقاصمو خدا حاال بیا ندادي ماهم به تازه خوردي رو
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  بخوابم خوام می بیاري عطرتو بري میشه:  گفت و خندید جان بی ایال

 

  میارم االن باشه_

 

 .کرد نگاهش باز یمهن چشمانی با ایال و رفت اتاقش سمته به دو با وریا

 .ایال به داد و امد اتاق به بزرگی نسبتا عطر شیشه با وریا

  برات بیارم نداري الزم چیزي:  گفت او به و کشید ایال روي را پتو

 

  خیر به شب ممنون نه_

 

  بخوابی خوب خیر به هم تو شبه_

 

 پ بوسیدن از بعد

 

 . رفت و کرد خاموش را چراغ ایال یشانی

 .رفت خواب به اي نیمه نصفه لبخند وبا کشید بو و کرد باز را شهشی در ایال
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:  زد صـدایش  منشـی  لرزیـد  مـی  دسـتانش  بـود  زده بهـت  هـم  هنـوز  ایـال  بـودیم  نشسـته  دکتـر  مطبه در
  شماست نوبته حقانی ایال

 

 .رفت دکتر اتاق سمته به لرزان و ارام هاي قدم با و برخواست جایش از ایال

  بفرمایید:  امد اتاق داخل از لطیفی ايصد زد در به اي تقه

 

   سالم: گفت و شد داخل ، کرد باز را در ایال

 

  بشین بفرما عزیزم سالم:  داد جواب لبخند با بود زیبایی و جوان زن که دکتر خانم

 

 خـب :  گفـت  دکتـر  بـود  شـده  سـفید  تقریبـا  هـایش  لـب  و بـود  پریـده  رنگـش  نشسـت  صندلی روي ایال
  چیه؟ مشکلت عزیزم

 

 .داد دستش به را ازمایش برگه فقط حرف بی ایال

   کجاست؟ مشکل عزیزم مبارکه خب:  گفت لبخند با بعد و کرد جواب خواندن به شروع دکتر
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 رابطــه اولــین و نشــده روزم ده هنــوز کــردم ازدواج تــازه مــن... مــن:  گفــت خجالــت بــا و ترســیده ایــال
  ممکنه چیزي همچین جوري چه اخه بوده ام

 

 میشـن  بـاردار  شـما  از زودتـر  کـه  هسـتن  هـا  خیلـی  کـه  نیافتـاده  خاصـی  اتفاقـه  عزیـزم :  زد لبخند تردک
  نیست عجیبی چیزه

 

 ...  اخه_

 

  برات بگیرم سونو خواي می نداره اخه_

 

 کـه  کـرد  وادارش و کشـاند  تخـت  سـمته  بـه  و گرفـت  را دسـتش  دکتـر   کـه  کـرد  نگـاهش  تردیـد  با ایال
  بکش دراز بعد باال بزن لباستو و بیار در تو ومانت: بکشد دراز تخت روي

 

ــال ــین ای ــار هم ــرد را ک ــر ک ــتگاه روي رو ژل دکت ــت  دس ــتگاه و ریخ ــکمش روي را دس ــت ش  و گذاش
 بچـه  بـارداري  کـه  روزه هشـت  هنـوز  گفتـی  خـودت  کـه  طـور  همـون :  گفـت  لبخنـد  بـا  بعـد  دقیقـه  چند

 ایــن ببــین رو اینجــا شــده وصــل رحــم بــه جفــتش شــکر رو خــدا ســالمه فعــال ولــی کمتــره ســانتم یــه از
  اینجاست نقطه
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 کوچیکه چقدر:  گفت بغض با و زد زل مانیتور به شوق با ایال

 

  کوچیکه عزیزم اره_

 

  بدم؟ گوش قلبشو صدا تونم می_

 

 بگیرم؟ عکس برات خواي می نشده تشکیل قلب هنوز نه_

 

  میشم ممنون اره_

 

  میشه اماده االن عزیزم باشه_

 

 تـو  بایـد  بگـم  بهـت  تـا  شـو  امـاده  و کـن  پـاك  خودتـو :  گفـت  گرفـت  ایـال  سـمته  بـه  را کاغـذي  دستمال
  کنی چیکار دوران این

 

  باشه_

 

 .بست را هایش دکمه و  کشید پایین را لباسش  کرد تمیز را خودش ایال
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 .رفت صندلی سمته به و امد پایین تخت از

 

 دوران ایــن و بارداریتــه دومــه هفتــه نــوزه تــو عزیــزم ببــین:  زدن حــرف بــه کــرد شــروع دکتــر خــانم
 فکــر بــه فقــط و دور بریــزي رو هســت کــه بــدي فکــر و اســترس هرچــی کــن ســعی حساســیه بســیار

   عزیزم؟ باشه باشی ات بچه

 

  باشه_

 

 کـرد  هوسـت  اگـه  ولـی  نکنـی  مصـرف  زیـاد  رو فـودي  فسـت  غـذاهاي  بهتـره  غـذا  مورده در حاال خب_
 کــن ســعی خوبــه خیلــی نکنــی اســتفاده سوســیس و کالبــاس هاگــ و بخــوري بــار یــه تــونی مــی مــاه در

 جنــین بــه ممکنــه چــون نخــور رو قرصــی هــر بشــه تقویــت ات بچــه تــا بخــوري مقــوي غــذاهاي بیشــتر
 .برسه اسیب

 شـب  هـر  کـه  بهتـره  جنـین  هـم  باشـه  خـوب  تـو  واسـه  هـم  کـه  نویسـم  می کننده تقویت نوع چند برات
 بهـت  بـود  کـه  مشـکلی  هـر  تـا  بگیـرم  ازت چکـاپ  یـه  اتـ  اینجـا  بیـا  بـارم  یـه  مـاه  هـر  بخوري ساعت سر

  بگم

 

 مثال؟ مشکلی چه:  گفت ترسیده ایال
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ــکالتر_ ــل مش ــم مث ــونی ک ــب خ ــدگی عق ــر و مون ــور ه ــاري ج ــه بیم ــو ک ــن ت ــه دوران ای ــین ممکن  جن
   بشه دچارش

 

  بشه؟ مونده عقب ام بچه که ممکنه یعنی_

 

 ســن تــو ممکنــه کــه نمــیگم البتــه ســاله چهــل بــاالي هــاي زن در بیشــتر مونــدگی عقــب عزیــزم نــه_
   جنینه منظورم البته کمه تو سنه تو احتمالش ولی نیافته اتفاق پایین

 

  شدم متوجه دونم می_

 

  داري؟ خونی کم تو بشه خونی کم دچاره جنین که هست امکانش ولی_

 

  بله_

 

  چی؟ همسرت_

 

  نداره نه_
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 هسـت  ژنـی  بیماریـه  یـه  خـونی  کـم  البتـه  نگیـره  ات بچـه  تـا  کـن  مصـرف  قرصـارو  این حتما ببین پس_
 از داروهــات ایــنم بگیــره نرمــال حــد در یــا نگیــره خــونی کــم ات بچــه تــا باشــیم مواظــب بایــد مــا ولــی

  کن تهیه پایین داروخانه

 

  ممنون:  گفت و گرفت را اش دفترچه ایال

 

 ام شـماره  بهتـره  سپـ  باشـی  نظـرم  زیـر  مـاه  نـه  قـراره  منـه  ي شـماره  ایـن  جـان  ایـال  کنم می خواهش_
  بزن زنگ بهم داشتی نیاز که وقت هر باشی داشته رو

 

  ممنون بازم باشه_

 

  نکن فراموش هامو توصیه کنم می خواهش_

 

  خدانگهدار حتما چشم_

 

   خدانگهدار_

 

 .برگشت خانه به و گرفت تاکسی داروهایش گرفتن از بعد و شد خارج مطب از ایال
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 .بود شده خیره گرافی سونو عکس به شوق با و بود نشسته میزش پشت ایال

 ایــن یــاداوري بــا بعــد و کــرد مــی ذوق و کشــید مــی شــکمش روي را دســتش بــار یــک ثانیــه چنــد هــر
 .داشت ادامه جور همین پروسه این و کرد می بغض هست وریا مال بچه که

 در داشـت  کـه  دیـدم  را بچـه  دختـر  یـک  شـدم  خیـره  بیـرون  بـه  پنجـره  از میشـدم  خسـته  داشـتم  دیگر
 .بود تنش سفیدي لباس و پرید می هوا

 .دیدم نمی را اش قیافه بود من به پشتش

 .شدم خشک من و برگشت ناگهان که کردم می نگاهش داشتم

  بود؟ که دیگر این

 .بود هایم بچگی شبیه دقیقا بچه دختر

 بــین در و رفــت جنگــل ســمته بــه خــودش و بیــا زد اشــاره و داد تکــان بــرایم خوشــحالی بــا را دســتش
 .شد گم درختان

  چه؟ یعنی

  بیند؟ می را بچه این یعنی

  بود؟ که دیگر بچه این

  بود؟ من شبیه چرا
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 . رفتم می دنبالش باید پس فهمیدم می باید

 .رفتم جنگل داخل دو با و بیرون کردم پرت را خودم پنجره از

  گشتی؟ می من لهدنبا:  امد سرم پشت از صداي یک که گشتم  بچه دنبال درختان بین از

 

 .بود من شبیه هم صدایش خالق جلل

  منی؟ شبیه چرا هستی؟ کی دیگه تو:  گفتم او به رو باشند کرده بچه را من انگار

 

  نشناختی؟ یعنی_

 

  هامی؟ بچگی  نکنه بینمت می باره اولین من بشناسمت باید چرا نه_

 

  اسا دخترت دیگه منم هستی؟ ادمی جور چه دیگه تو وا _

 

 .کرد نگاهم سینه به دست حرص با خندیدند بلند به کردم شروع حرفش زدن با

 ازدواج اصــال مــن منــی؟ دختــره تــو چــی؟:  گفــتم شــده بریــده شــدم خســته کــه کــردم خنــده انقــدر
 باشم؟ داشته بچه جوري چه نکردم
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 کنی انکار تونی نمی دخترتم من داري خوبم داري چرا_

 

 میگی؟ پرت و چرت چرا بچه برو بیا:  گفتم کالفه

 

   حقیقته نمیگم پرت و چرت:  گفت ورچیده لب

 

  نکن مسخره منم بکن رو بازیت برو بیا ندارم حوصله اصال من ببین_

 

  دخترتم واقعا من کنم نمی مسخرت من:  گفت که بروم امدم

 

 . ایالست ي بچه این شاید است حامله ایال امد یادم که بگویم چیزي خواستم و برگشتم

 مـارو  هسـتیم  هـم  شـبیه  مـا  چـون  اره ایالیـی  دختـره  تـو  البـد  اتـم  خالـه  نیسـتم  مامانـت  مـن  ببین:  تمگف
  گرفتی اشتباه

 

 نیســتم خالــه بچــه مــن بعدشــم ایــال خالــه اون و ژینــایی مامــان تــو شناســم نمــی مامــانم مــن یعنــی نـُـچ_
  میاري دنیا به منو تو بیاره دنیا به منو اون نیست قرار چون

 

  چیه؟ منظورت:  یدمپرس اخم با
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 اون:  گفــت و کـرد  نگــاه اطـرافش  بـه  تــرس بـا  کـه  شــد چـه  دانـم  نمــی کـه  بدهـد  جــواب خواسـت  اسـا 
  اینجاست

 

  اینجاست؟ کی_

 

 ... بگم بهش باید میگه کنه می اذیتم که روحه همون بدجنسه همون_

 

  ببینمت میام دوباره مامان برم باید من:  گفت و خورد را حرفش

 

 .شدم خیره اش خالی جاي به شد غیب بگویم چیزي بخواهم من ینکها از قبل و

  بود؟ افتاده اتفاقی چه فهمیدم نمی هایش حرف از هیچی

 .رسیدم می نتیجه به کمتر کردم می فکر چه هر

 ایــال کنــار تخــت روي کــه دیــدم را مــاهرخ کــردم بــاز را چشــمانم وقتــی و کــردم تجســم را ایــال اتــاق
 .بود نشسته

 

  بده جواب حسینی و راست پرسم می سوال یه ازت ایال:  گفت جدي ماهرخ
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  بپرسید جون ماهرخ باشه_

 

  داشتی؟ رابطه وریا با تو:  گفت کشید عمیقی نفس ماهرخ

 

 ...  حرفیه چه این:  گفت من من با بود پریده ترس از رنگش خورد جا ایال

 

  بگو راستشو بگی ور راستش خواستم ازت ایال:  گفت و پرید حرفش وسط ماهرخ

 

 .انداخت پایین را سرش زده خجالت و نگفت چیزي ایال

  کی؟:  گفت گذاشت دهنش جلو را دستش ماهرخ

 

   کی؟ چی_

 

  افتاد؟ اتفاق این کی_

 

  تولدم روز پیش هفته:  گفت خجالت با ایال
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  بده مرگ منو خدا واي_

 

   نکنه خدا_

 

 وریـا  اگـه  کـه  کـردي  نمـی  فکـر  درصـد  یـه  بکنـی  اینکـارو  یثیتـت ح و ابـرو  بـا  تونسـتی  جـور  چه تو ایال_
 تـو  درك بـه  هـا  ایـن  اصـال  ببـره  رو ابـروت  و کنـه  ولـت  بـود  ممکـن  بـود  اشـغال  ادم یـه  و نبـود  برادرت

 ســیوان اگـه  نکــردي فکـر  کنــی ازدواج سـیوان  بــا خواسـتی  مــی چطـور  کــردي چیکـار  دونســتی مـی  کـه 
  فتها نمی که ها اتفاق چه میشه گندي چه بفهمه

 

  بفهمه کسی نیست قرار:  گفت ارام ایال

 

 و فهمــن مــی همــه بشــه تــر بــزرگ دیگــه یکــم وقتــی نفهمــه کســی خــواد مــی جــوري چــه چــی یعنــی_
  میره همه پیشه ابروت

 

  برم قراره من افته نمی اتفاق این_

 

  بري؟ که داري کجارو بري؟ کجا بري؟_
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   نشناستم کسی که دیگه جا یه میرم_

 

  بشه تموم خوشی و خوبی به چیز همه و دیگه جا یه بري تو اسونیه مینه به مگه_

 

 کــنم نگــاه مــردم و ســیوان ، عمــو ، بابــام روي تــو تــونم مــی جــور چــه کــنم؟ چیکــار میگــی مــاهرخ_
 بایــد چیکــار مــن جــوري چــه بگــو هــا؟تو بــاردارم بــرادرم از بگــم جــور چــه مــن طــرف بــه اینــا همــه

 بکنم؟

 

 مـی  بایـد  هـا  پـیش  وقـت  خیلـی  کـه  بکـنم  رو کـاري  بایـد  مـن  بکنـی  کـاري  تنیس قرار تو:  گفت ماهرخ
  کردم

 

 کاري؟ چه_

 

   بدونی باید که هست چیزا خیلی نداري خبر هیچی از تو ایال ببخشه منو خان امیدوارم_

 

  چیزي؟ چه_

 

 نیست برادرت وریا:  کشید عمیقی نفس ماهرخ
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 .گرفت ام خنده زدنش حرف مقدمه بی از

 .بود شده گشاد  نشچشما ایال

 .بود کرده قفل زبانش انگار نگفت اما بگوید چیزي خواست

ــاهرخ ــت را چشــمانش م ــا: بس ــان پســر وری ــت و خ ــا شــهرزاد مهلقاس ــو رو مهلق ــه ت ــداخت رودخون  ان
 مهلقـا  تونـه  مـی  و میـره  محـل  اون بـه  سـریع  خـان  خـورد  سـنگ  بـه  سـرش  بـوده  زیـاد  اب جریان چون

 ن رو

 

 بــدن نجــات رو وریــا تــونن مــی فقــط دکتــرا و میــره کمــا بــه مهلقــا رســتانبیما میــرن وقتــی بــده جــات
 بــه و میــده شــهرزاد بــه رو اون میــارتش وقتــی و دزده مــی پرســتارو از یکــی کمکــه بــه رو وریــا خــان
 ..  . پسرشونه وریا که گفت همه

 

 یمنباشـ  یکـی  مـادر  از شـاید  کنـه  نمـی  تغییـر  چیـزي  بـازهم :  گفـت  ناراحـت  و پریـد  حـرفش  وسـط  ایـال 
   هستیم یکی که پدر از ولی

 

 ... تو... تو واقع در همینجاست اصلی موضوع حرفم وسطه نپر_

 

  چی؟ من_
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  نیستی خان دختره تو_

 

 .بود گرفته اش خنده زیاد تعجب از دفعه این ایال

  نیست بامزه اصال ات شوخی ندارم حوصله خدا به ماهرخ رو من گرفتی:  گفت تمسخر با

 

  نیستی خان بچه تو میگم دارم جدي کنم نمی شوخی:  گفت جدي ماهرخ

 

  نیومدم در که بوته زیر از هستم؟ کی بچه پس_

 

  نیاري فشار خودت به بگم اگه میدي قول_

 

   حرفاتو کنم باور تونم نمی چون رومه فشار کلی االن چون نه_

 

  کنی باور باید ولی_

 

 ه*ز*ر*ه یـه  اشـغاله  یـه  مـن  مـادره  میگـی  يدار صـریح  خیلـی  تـو  کـنم  بـاور  جـوري  چـه  مـن  بگـو  تو_
  هست
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  هست چون_

 

 گفتی چی عشقش مورد در بگم بابا به نکن کاري ماهرخ_

 

  داره خبر چیز همه از خان گرفته رو جلوت کی بگو خب:  زد پوزخند ماهرخ 

 

  چی؟:  گفت ناباور و شد خشک ایال

 

 نیستی دخترش تو دونه می داره خبر چیز همه از خان_

 خواسـتی  کـه  چـی  هـر  بعـد  کـن  صـبر  حـرفم  اخـر  تـا  ایـال  کـن  گـوش  بگـم  جـوري  چـه  اخـه  درواقـع  تو
  باشه؟ بپرس

 

 .کرد نگاهش منگ و گیج و داد تکان را سرش فقط ایال

 

 برگشــته شــاهرخ رســید خبــر کــه گذشــت مــی اومــدن وریــا و شــهرزاد همــراه بــه خــان کــه هفتــه یــه_
ــود تــر خوشــتیپ  هــم خــان از حتــی اون دبــو زیبــا و جــذاب خیلــی شــاهرخ گفــتم کــه همونطــور  از ب

 اجبــار بــه فقــط نداشــت دوســت و شــهرزاد خــان گرفــت و شــاهرخ چشــمش شــهرزاد اول روز همــون
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 شــهرزاد خالصــه رفــت مــی هــا حقــانی خانــدان کــل ابــروي کــرد نمــی عقــدش اگــه چــون بــود باهــاش
 نبـود  دنیـا  ایـن  تـو  کـال  کـه  خـان  کـرد  مـی  شـاهرخ   توجـه  جلـب  واسـه  هرکـاري  شد شاهرخ ي دلباخته

 شـهرزاد  بعـد  سـال  پـنج  ، چهـار  تـا  گذشـت   بـود  کـرد  مـی  زنـدگی   مهلقـا  بـا  کـه  اي کلبه در مدت تمام
ــه خانمشــون بــا اربــاب کــه شــب یــه بــود اون از خالصــی بــراي راهــی دنبــال و بــود متنفــر وریــا از  رفت

 وریــا تگفــ برگشــت وقتــی و بــرد جنگــل بــه رو وریــا اون نبــود هــم خــان و دخترشــون دیــدن بودنــد
 حـالش  اربـاب  کـرد  سـکته  ، خـان  مـادره  ، بـزرگ  خـانم  باشـه  ترکیـده  بمـب  انگـار  عمـارت  تو شده گم
 .بود بد

 اب انگــار کــنن پیــدا رو وریــا نتونســتن گشــتن هرچــی هــا محــافظ و خــان بــودن وریــا عاشــقه هــا اون
رده  میـدن  احتمـال  و نشـده  پیـدا  وریـا  رسـید  خبـر  وقتـی  زمـین  تـو  بـود  رفتـه  بـود  شده بـزرگ  مخـان  مـ 

ــدتر حــالش ــو همــه چــون گرفــت قلــبش و شــد ب ــودن جنگــل ت ــاب ب ــور ارب ــانم خــودش شــد مجب  خ
 حــدود شــدند فــوت دو هــر و کــرد تصــادف ماشــین راه تــو متاســفانه و ببــره بیمارســتان بــه رو بــزرگ

 تونـه  مـی  کـه  خوشـحال  شـهرزادم  نبـود  دنیـا  ایـن  تـو  انگـار  خـان  نشـد  وریـا  از خبـري  و گذشـت  دوماه
 رام واســه هرکــاري شــهرزاد کــه گفتمــت بــزاره ســرکش شــاهرخ کردنــه رام واســه رو وقــتش بیشــتر

 بشــه بــاردار شــهرزاد تــا شــد باعــث شــب همــون و داد وا شــاهرخ شــب یــه بــاالخره کــرد مــی کــردنش
 هــم شــاهرخ از بــودم شــده متنفــر شــهرزاد از بــودم مــن داشــت خبــر موضــوع ایــن از کــه کســی تنهــا

 بارداره اون از که گفت و شد همخواب خان با شب یه یخیل بود نامرد خیلی شهرزاد همینطور

ــا میشــه بچــه صــاحب داره کــه شــد خوشــحال خــان  هیچوقــت ولــی میومــد بــدش شــهرزاد از اینکــه ب
 خالصـه  کـرد  بیشـتر  رو احتـرامش  بـارداره  ازش کـرد  مـی  فکـر  کـه  هـم  قتـی  و کـرد  نمی  توهین بهش

 بیچــاره کــرد مــی پــیچ ســوال نــوم همــش ام ننــه زد نمــی حــرف هــیچکس بــا شــد گیــر گوشــه شــاهرخ
 اقــا کــه دونســت نمــی ولــی شــده شــاهرخ حالــه ایــن باعــث کــه کــردم کــاري مــن حتمــا کــرد مــی فکــر



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

312 
 

 هــم دیگــه قُلــه یــه نبــودي تنهـا  ولــی اومــدي بــدنیا تــو گذشــت مـاه  نــه بــدتره همــه از خــودش شـاهرخ 
 بـدم  ازش نکـه ای بـا  بـدم  شـاهرخ  بـه  رو هـا  بچـه  از یکـی  کـه  گفـت  بهـم  شـهرزاد  بـود  دختـر  که داشتی

 همــون اونــو و مــرده دیگــه قُلــه گفــتم و کــنم بــراورده خواستشــو اخــرین کــردم قبــول ولــی اومــد مــی
 کـرده  مـی  اذیـت  شـهرزادو  چـرا  کـه  داشـت  وجـدان  عـذاب  کـرد  مـی  گریـه  خـان  دادم شاهرخ به شب

 مـاجرا  بهـش  و دارم نگـه  خودمـو  نتونسـتم  هـم  مـن  کشـید  مـی  عـذاب  خیلـی  نداشـته  بهـش  اي توجه یا
 اینکــه از بعـد  کـردم  فکــر بیـاد  کنـار  خــودش بـا  کشـید  طــول خیلـی  شـد  داغــون فهمیـد  وقتـی  فـتم گ رو
ــاد خــودش بــه ــی پرورشــگاه زاره مــی رو تــو بی ــه رو تــو اون کــردم فکــر اشــتباه ول  خــودش بچــه مثل

 مـاجرا  اصـل  خواسـت  مـی  بـود  گرفتـه  جشـن  وریـا  بـراي  کـه  شـبی  بفهمـی  االن تـا  نزاشت و کرد بزرگ
 و اکبرخــان خواســتگاریه بـا  ولــی داریـد  دوســت همـدیگرو  دوتــا شــما دونسـت  مــی چـون  بگــه بهـت  رو

 وریـا  از تـو  کـه  االن امـا  بگـه  رو حقیقـت  بهـت  نخواسـت  و گرفـت  خاموشـی  بـه  تصـمیم  تـو  مثبتـه  جوابه
 داري دوســت رو دیگــه یکــی کــه بگــی و کنــی صــحبت ســیوان  بــا بایــد کــرده فــرق موضــوع بــارداري
 عزیزم نگیر تصمیم عجوالنه

 

 و داد تکـان  سـر  فقـط  مـاهرخ  هـاي  سـوال  جـواب  در بـود  مـاهرخ  هـاي  حـرف  شـوکه  در هنـوز  کـه  ایال 
  کنم می خواهش بیرون بري میشه:  گفت اشکار بغضی با

 

 همــین مــن نکنــی اي احمقانــه کــار فقــط میــرم عزیــزم باشــه:  گفــت بــود ایــال حــال نگــران کــه مــاهرخ
 صدام داشتی کاري هر بیرونم
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  کن

 

 .شد خارج اتاق  از و خواستبر تخت روي از و

 اشـک  شـدت  لحظـه  هـر  و میـداد  فشـار  را تختـی  رو محکـم  شـد  جـاري  ایـال  هـاي  اشـک  رفتـنش  از بعد
 .میشد بیشتر هایش

ــا ــایی ت ــه ج ــر ک ــت دیگ ــیند نتوانس ــودش و بنش ــت روي را خ ــو تخ ــرد ول ــرش ک ــل را س ــت داخ  بالش
 .کرد گریه به شروع بلند صداي با و پنهان

 

 . کرد می نگاه سقف به شده مات و بود گذاشته مششک روي را دستش ایال

 خـارج  اتـاق  از بعـد  و کـرد  مـی  نگـاه  ایـال  بـه  نگـران  و شـد  مـی  اتـاق  وارد مـاهرخ  بـار  یک دقیقه ده هر
 .شد می

 نمـی  چیـزي : پرسـید  ارام و امـد  دوبـاره  مـاهرخ  گذاشـت  سـرش  زیـر  را دسـتش  و خوابیـد  شـانه  بـه  ایال
  بیارم؟ واست خوري

 

 نه:  گفت گرفته صداي با ایال

 

  ماهرخ: زد صدایش ایال که رفت در سمته به و کشید اهی ماهرخ 
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  جانم:  برگشت سریع ماهرخ

 

  ببینمش خوام می_

 

  کیو؟_

 

  رو  خواهرم_

 

  کنم می خواهش:  گفت التماس با ایال شد ساکت ماهرخ

 

  دارم رو شمارش فقط ندارم رو ادرسش ولی عزیزم باشه_

 

  بده بهم_

 

  کنم می سیو ات گوشی تو النا _

 

 . کرد سیو را شماره و برداشت میز روي از را ایال گوشی ماهرخ
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  بود؟ اورده گیر را من شماره جوري چه ماهرخ بود جالب

 . ندارند را ام شماره بابام و مامان ، دوستانم از غیر به که من

  چیه؟ اسمش: یدپرس ایال گذاشت ایال کنار را گوشی کارش اتمامه از بعد ماهرخ

 

  ژینا_

 

  منه؟ شبیه_

 

  زنه مونمی باهات گفت دیدتش شاهرخ اما ندیدمش که من_

 

  کیست؟ شاهرخ این پرسیدم خودم از هزارم بار براي من و چکید اش گونه روي ایال اشک

 

 . است نزدیک من به و شناسد می را من انقدر که

 .برداشت را اش گوشی و نشست تخت روي ایال رفت بیرون اتاق از ماهرخ

  نه؟ یا بزند زنگ که داشت تردید ایال بود صفحه روي من نام و شماره نشستم کنارش

 .گذاشت گوشش روي استرس با را گوشی گرفت تماس و نکرد تحمل اخرش

 .برنداشت را گوشی بوق دو ، بوق یک
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 .پیچید گوشی در گفتنم الو صداي که شد می امید نا داشت ایال

 الــو:  امــد صــدایم دوبــاره بــود چســبیده را گوشــی بــود اشــک از پــر کــه شــده درشــت انیچشــم بــا ایــال
  بفرمایید

 

  نداد جواب ایال

 

  الو_

  عزیزم؟ کیه:  امد کامبیز صداي

 

 زنه نمی حرف دونم نمی_

 

  کن قطعش گرفته اشتباه شاید_ 

 

  باشه_

 

 .شد قطع تماس

 .افتاد پایین هایش اشک با زمان هم ایال دست
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 بـه  لعنـت  ام حاملـه  مـن  بـدبختم  چقـدر  مـن  دارم خـواهر  یـه  مـن  بـود  مـن  شـبیه  صـداش :  گفت لبزیر
   بده نجاتم خدا شهرزاد تو

 

 .گفت می هذیان و کرد می هق هق ایال

 .سیر دل یک خواست می گریه دلم

 .گذشتم نمی ساده انقدر است خط پشت خواهرم دانستم می اگر افتادم مکالمه یاد

 .خوردم غصه خواهرم با و کردم نزدیک اش شانه به را سرم و گذاشتم ایال پشت را دستم

 

 .بود نخوردن هیچی خاطره به دفعه این ولی اورد می باال داشت بازهم ایال

 .زد صدا را ماهرخ و رفت بیرون سمته به حال بی

  جانم:  گفت و امد باال ها پله از سرعت با ماهرخ

 

  بخورم بیاري چیز یه برام میشه بده حالم ماهرخ_

 

  دکتر ببرت بگم خان به بده خیلی حالت اگه میارم برات االن باشه_

 

  فهمه می اونجوري شدي دیوونه نه_
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 .انداخت پایین را سرش و نگفت چیزي ماهرخ

  گفتی بهش که نگو:  گفت خورده گره ابروهاي با بعد و کرد نگاه کمی او به ایال

 

 ... مگه ها گفتی بهش چرا:  کرد غضب ایال که نگفت چیزي هم باز ماهرخ

 

  خبره؟ چه اینجا:  امد خان صداي

 

 کجـا؟ :  گفـت  جـدیت  بـا  خـان  کـه  شـود  اتـاق  وارد خواسـت  و انـداخت  پـایین  را سـرش  خجالـت  بـا  ایال
  کنم صحبت باهات خوام می

 

 ...اما_

 

  االن همین اتاقم بیا_

 

  بعد بخوره بدم چیز یه بزارید: کرد دخالت ماهرخ

 



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

319 
 

 دیـر  اگـه  حالـت  بـه  واي اتـاقمی  تـو  دیگـه  سـاعت  نـیم  باشـه :  گفـت  ، کنـد  نگاهشـان  اینکـه  بـدون  خان
  کنی

 

 . شد اتاقش وارد هایش گونه روي شده روان هاي اشک با ایال و رفت اتاقش به خان

  کردم اینکارو خودت خاطره به فقط بدونی کاش:  گفت زیرلب و کشید اهی ماهرخ

 

 .کردم نگاه رویم روبه به فکري هیچ نبدو و دادم تکیه دیوار به

 خونســرد انقـدر  خـان  چـرا  بـودم  عجـب  در. بیـاورد  ایـال  بـراي  چیـزي  تـا  رفـت  پـایین  هـا  پلـه  از مـاهرخ 
  بود؟ کرده رفتار

  برود؟ ابرویش کار این با است ممکن و کرده چه دخترش فهمیده که نیست این مگر

 بودند؟ برهم درهم انقدر خانواده این چرا اخر

  کردند؟ نمی زندگی ادم مثل کدامشان هیچ راچ

 .بود رفته خان اتاق به ایال و است گذشته ساعت نیم نفهمیدم که بودم درگیر خودم با انقدر

 .انداخته پایین را سرش و است نشسته مبل روي که دیدم را ایال شدم رد که اتاق در از

 .بود نشسته جلویش اخم با خان

 از نکشــیدي خجالـت  پرسـم  مـی  ازت ســوال یـه  فقـط :  گفـت  خـان  هکــ گذشـت  سـکوت  در دقیقـه  چنـد 
  ها؟ میشی همخواب غریبه پسر یه با داري اینکه
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 .کرد لرزیدن به شروع هایش شانه و انداخت پایین بیشتر را سرش ایال

 دردونــم بــودي عزیــز واســم همیشــه نیســتی دختــرم کــه نکــردم فکــر هیچوقــت:  گفــت دوبــاره خــان
 باشم داشته دوست اون از بیشتر رو تو کردم سعی ولی پسرم براي میزد پر دلم اینکه با بودي

  بکنی کارو این کردم نمی فکر عنوان هیچ به

 

ــد و شــد ســاکت خــان ــه چن ــا بعــد ثانی ــدا لحــنش در کــه غمــی ب ــود هوای ــو کــردم فکــر:  گفــت ب  از ت
 خـراب  رو همـه  زندگیـه  کـه  زنـی  همـون  ي بچـه  تـو  نباشـه  هرچـی  فهمـم  مـی  حـاال  ولی بهتري شهرزاد

  کرد

 

 وریـا  عاشـقه  فقـط  مـن  افتـه  بـی  اتفـاق  ایـن  خواسـتم  نمـی  واقعـا  مـن  بابـا  متاسـفم :  زد لـب  گریـه  بـا  ایال
 .بودم

 بـا  ولـی  شـدم  عاشـق  بگـم  بهـت  کـه  اومـدم  روز اون بـود  ازدواج مـا  قصـد  خـدا  بـه  بود کرده کورم عشق
 حرفه

 

ــو ــی کــه ت ــا گفت ــه شــدم شــقشعا بفهمــه کســی نخواســتم شــدم ســاکت برادرمــه وری  تصــمیم عجوالن
 واقعـا  مـن  نکـردم  فکـر  وریـا  کـردن  فرامـوش  از غیـر  بـه  چیـز  هـیچ  بـه  و کـنم  ازدواج سـیوان  با گرفتم
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 تـو  چـی  هـر  بگـم  چـی  حتـی  دونـم  نمـی  مـن  رفـت  بـین  از مـن  بـه  امیـدت  تمامـه  که ام شرمنده متاسفم
  حقمه کنی بیرونم اگه حتی کنم می کارو همون من بگی

 

 دختـر  یـه  عاشـقه :  گفـت  مقدمـه  بـی  بـود  شـده  خیـره  میـز  بـه  غمگـین  خـان  کرد یم گریه شدت به ایال
 فـرق  همـه  بـا  نداشـت  قبـولش  پـدرم  همـین  واسـه  بـود  خـانواده  بـی  بـود  تـر  کوچیـک  خودم از که شدم

 اون یانــه شناســی مــی رو ســلطان دونــم نمــی داشــت نظیــري بــی زیباییــه کــه شــهرزاد بــا حتــی داشــت
 مــی اینکــه بــا بــود ارومــی دختــر مهلقــا بــود خــوب چیــز همــه مکــن صــیغه مهلقــا بــا مــن تــا شــد باعــث

ــتم ــی اون دونس ــه یک ــت رو دیگ ــی داره دوس ــت ول ــم هیچوق ــت به ــرد خیان ــه ک ــال ی ــدگیمون از س  زن
ــه ســرو کــه گذشــت ــره مــی رو مهلقــا جــون کــرد مــی تهدیــد شــد پیــدا شــهرزاد ي کل  در فقــط و گی
ــاش صــورتی ــاري باه ــداره ک ــرطش کــه ن ــول رو ش ــنم قب ــا  ترســیدم  ک ــت از رو مهلق ــدم دس ــراي ب  ب

 بـه  بـرم  شـدم  مجبـور  ولـی  کـردم  حماقـت  اش خونـه  بـرم  شـب  یـه  کـه  رو شـرطش  کـردم  قبـول  همین
 .سلطان خونه

ــهرزاد ــه ش ــود گفت ــلطان ب ــمیر و س ــتن س ــهر رف ــتن و ش ــراي نیس ــین ب ــم هم ــی دل ــود اروم کم ــه ب  ک
ــیچکس ــوع از ه ــر موض ــه دار خب ــی نمیش ــفه ول ــاي نص ــب ه ــمیر ش ــلطان و س ــتن س ــ برگش ــد وادع  ش

 .شدم متنفر خودم از قبل از بیشتر من و مرد و کرد سکته سمیر

 گفــت بهــم زد زنــگ شــهرزاد اینکــه تــا گذرونــدم زنــدگی وجــدان عــذاب بــا و گفــتم دروغ عشــقم بــه
 بـا  رودخونـه  کنـار  بـرو  کنـی  نمـی  بـاور  اگـه  و منـی  مـال  ابـد  تـا  االن از تـو  و کـردم  نابود رو زندگیت که

 بـردمش  شـهر  بـه  سـرعت  بـا   دیـدم  اب تـو  رو عشـقم  جـون  بـی  تـن  و فـتم ر رودخونـه  سـمته  بـه  عجله
 حـالش  ام بچـه  و نمـرده  مهلقـا  کـه  بـودم  خوشـحال  سـالمه  بچـه  و رفتـه  کمـا  بـه  مهلقـا  گفـتن  بهـم  اونجا
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ــه ــا خوب ــاد ام ــال زی ــت دوام خــوبم ح ــهرزاد چــون ، نداش ــد ش ــتان اوم ــت و بیمارس ــه گف ــانواده ب  ام خ
 کــردیم ازدواج وقتــی نشــد ولــی خواســتم نمــی کــنم ازدواج شباهــا کــرد مجبــورم و گفتــه رو موضــوع

 بــود کــرده وانمــود جــوري شــهرزاد اســت وریــا مــادر اون گفــتم و بــردم مــادرم پــدر خونــه بــه رو اون
 خالصــه بــوده مــن ي بچــه درواقــع بــوده ســمیر از کــه اش بچــه و ارتباطــه در مــن بــا هاســت مــدت کــه

ــا پیشــه روحــم ولــی بــود شــهرزاد پیشــه جســمم  مــی ســرگرم رو خــودم کلبــه در روزهــا یشــترب مهلق
 بــازهم فهمیــدم بعــد ولــی میشــم دار بچــه کــه شــدم خوشــحال بــاردارم گفــت شــهرزاد اینکــه تــا کــردم

 بچـه  کـه  بفهمـی  نذاشـتم  هـا  سـال  ایـن  تمـام  خداقسـم  بـه  ولـی  نیسـت  مـن  مالـه  بچه و خوردم دست رو
 کردي؟ چیکار تو ولی برسه اسیبی بهت خواستم نمی نیستی ام

 

 بیـا  اصـال  ببخشـم  خـدا  رو تـو  خـوردم .. گ کـردم  غلـط  بابـا :  گفـت  گریـه  بـا  ایـال  شد ساکت دوباره نخا
 نباش اروم طوري این ولی بزن داد سرم ، بزن منو

 

 خـار  ببیـنم  تـونم  نمـی  لعنتـی  مـن  تـونم  نمـی :  گفـت  بغـض  بـا  و افتـاد  چشـمش  ي گوشـه  از اشکی خان
 م؟تون می جوري چه بزنمت بیام بعد بره تو پاي تو

  بد ایال کردي بد

 کـاري  پـاي  بایـد  خونـه  نمیـاد  فـردا  تـا  کـن  صـحبت  وریـا  بـا  زنـم  مـی  بهـم  رو نـامزدي  خـودم  بـرو  پاشو
ــه ــد ک ــید کردی ــم االن وایس ــه ه ــاتون اگ ــاري باه ــدارم ک ــط ن ــه فق ــاطر ب ــه اون خ ــت بچ ــد اس ــه بع  ب

  میرسم حسابتون
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  داره گناه سیوان اما:  گفت زده بهت ایال

 

  کشه می عذاب بیشتر چیشده بفهمه اگه_

 

 باشه؟ بگم بهش خودم بزار پس_

 

  بخشیدیم؟:  گفت زیرلب ارام و برخواست جایش از ایال داد تکان را سرش خان

 

    کنم فکر باید:  گفت کند نگاهش اینکه بدون خان

 

  ممنون:  گفت زیرلب و زد لبخند ایال

 

 .شد خارج اتاق از سرعت وبه

ــال ــت را اش گوشــی ای ــد اورد مخــاطبینش در را ســیوان مارهشــ و برداش ــت تردی ــد زنــگ کــه داش  بزن
 نه؟ یا

  عزیزم سالم:  داد جواب سیوان بزند زنگ گرفت تصمیم اخر اما
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  خوبی؟ جان سیوان سالم:  گفت ناراحت ایال

 

  داشتی؟ کاري ممنون بله_

 

  ببینمت خوام می راستش اره_

 

  کجا؟ چند؟ ساعت باشه_

 

   باالییمون کوچه کافه بیاي یتون می دیگه ساعت یک_

 

  بکنم کارامو برم من پس عزیزم اره_

 

  خداحافظ بینمت می برو باشه_

 

  خداحافظ_
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 کمکــم خــدایا بگــم بهــش جــوري چــه:   گذاشــت ســرش روي را دســتش و نشســت صــندلی روي ایــال
 تـو  بـه  لعنـت  اوف کـنم  سـر  وجـدان  عـذاب  بـا  جـوري  چـه  واي چـی؟  بشـکنه  دلـش  اگـه  بگم بهش کن
 نمیشد اینجوري االن دادي نمی وا زود اگه ایال

 

 .بود نشسته سیوان روي به رو ایال و گذشت برق و رعد مثل ساعت یک

  داشتی؟ چیکار جانم:  گفت و برگشت ایال به رو سیوان بستنی تا دو دادن سفارش از بعد

 

 ... من بگم جوري چه راستش_

 

  چی؟ تو:  گفت کنجکاوي با سیوان شد ساکت

 

  دیگم یکی عاشقه من: گفت سریع و کشید عمیقی نفس الای

 

 .شد گرد چشمانش ایال حرف صراحت از سیوان

 .کرد تعریف را چیز همه برایش گریه با گوید نمی چیزي سیوان دید وقتی ایال

 بـود  گفتـه  خـان  کـه  وقتـی  تـا  و شـب  ان جـز  بـه  البتـه  بـود  افتـاده  کـه  هـایی  اتفـاق  و وریا با اش رابطه از
 .نیستند برادرن و خواهر ها ان
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 .کرد می گریه ارام و بود پایین سرش بود شده تمام ایال هاي حرف

 .بود غمگین چشمانش و ناباور سیوان

 .کردم نگاه انها هردوي به سینه به دست بگوید چی دانست نمی

 گفت ارام سیوان دقیقه چند از بعد

 

ــم از مــن ایــال نبــاش ناراحــت گفتــی رو چیــز همــه اول همــین کــه ممنــون:   یکــی تــو دونســتم مــی اول
ــی خــواي مــی رو دیگــه ــه دونســتم نمــی ول  ولــی نیســتی عمــوم دختــر کــه شــدم متعجــب راســتش کی

 بشـی  مقصـر  تـو  کـه  کـنم  نمـی  کـاري  نبـاش  نگـران  کـنم  مـی  صـحبت  بابـا  و مامان با من خیال بی... خب
  بشی خوشبخت وریا با امیدوارم

 

 بزرگــی دلــه تــو ســیوان ممنــونم:  گفــت گریــه بــا ایــال کــه بــرود خواســت و شــد بلنــد جــایش از سـیوان 
 و بــرات کــنم مــی خوشــبختی ارزوي هســتی و بــودي دوســتم بهتــرین تــو منــه از بیشــتر لیاقتــت داري

ــم مــی ببخشــیم کــه امیــدوارم ــه ي خواســته مــن بخشــیدن دون  بهــت خــوام نمــی متاســفم ولــی بزرگی
  کنم خیانت

 

 .دش خارج کافه از سریع و زد تلخی لبخند سیوان

 . بود خوشحال ایال

 بابا سوي به پیش:  گفت زیرلب و گذاشت شکمش روي را دستش و کرد پاك را اشکش
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 ) راوي(

 .خندید ، بود نشسته صندلی روي ها ان به پشت که فردي ژینا و ایال خروج بعداز

 ، بــود فکــرش در کــه شــومی فکــر از و نوشــید اي جرعــه و کــرد نزدیــک دهــنش بــه را تلخــش قهــوه
 .زد ندپوزخ

 .سوختند می او نفرت اتش در انها ي همه که سخت انتقامی بگیرد انتقام که بود امده او

 

 ) ژینا(

 .مالید بهم را هایش لب و زد هایش لب به را سرخش رژ ایال

 .بود امده کنار موضوع با سریع خیلی ایال که بود عجیب زد خودش به لبخندي

 .نیست پدرش خان و است دیگر یکی بچه که انگار نه انگار

 .نبود مهم برایش دیگر چیز هیچ و بود وریا کرد می فکر االن که چیزي تنها به من نظر به

 . کرد می اشپزي ماهرخ و بود خواب اتاقش در خان شد خارج اتاق از

 .شد خارج خانه از صدا و سر بی ایال

 ایــن از خوشــحال الایــ و خــودش کلبــه میــرود را امــروز وریــا کــه بــود گفتــه پــیش ســاعت یــک مــاهرخ
 .شود می پدر دارد که بگوید وریا به تواند می که بود
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 .شد رد راه سه از ایال

 .نتوانستم که بردارم قدم یک خواستم تا

 .بیاید دوباره است قرار روح ان نکند ترسیدم بود شده قفل پاهایم دوباره

  ود؟ب بد حالم چرا دانم نمی داشتم بدي حس یک شد خارج ام دیده از ایال

 . افتد بی بد اتفاق یک است قرار دانستم می بودم قرار بی

 .کردم تعجب رفتم عقب قدم یک

 . نه جلو ولی بروم عقب توانستم می

  مامان:  شنیدم را اسا صداي که بودم درگیر خودم با

 

 بشم؟ رد تونم نمی چرا شده؟ چی:  گفتم تند و برگشتم سمتش به

 

 . است بزرگی غم چشمانش در کردم می حس

  کن نگاه ساعتت به:  گفت فقط

 

 .شد غیب و

 . زد خشکم افتاد تاریخ به چشمم تا برداشتم جیبم از را ساعتم سرعت با
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 بـراي  هـم  مـا  و بـود  باغبانمـان  تولـد  فـردا  پـس  امـدم  بیـرون  مغـازه  از خوشـحالی  بـا  شد مرور خاطراتم
 . بودیم امده شمال به جشن براي هم و تفریح

 . بود محترمی و خوب خیلی ردم عزیزمان باغبان

 .شد می خوشحال خیلی گرفتم که هدیه این با مطمنا باحال و مهربان بودم عاشقش

 .برگردم ویالیمان به و بگیرم تاکسی تا رفتم خیابان سمت به

 .افتاد من از چیزي یک کردم احساس که رفتم جلو قدم چند

  نبود حواسم من یدببخش:  گفتم تند ، کردم برخورد نفر یک به برگشتم تا

 

 منقــبض تــرس از بــدنم عضــالت پوزخنــدش و صــورت دیــدن بــا کــه ببیــنمش تــا کــردم بلنــد را ســرم
 .شد

 .کرد پریدن به شروع چشمم پلک

 .سال دوازده از بعد هم ان ببینمش شد نمی باورم

  بود؟ بیرون چرا

 ژینــا ســالم:  فــتگ اش کریــه صــداي بــا و شــد تــر غلــیظ پوزخنــدش باشــد زنــدان در االن نبایــد مگــر
  خاله؟ چطوره حالت خوبی؟ جونم
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 بــزرگ دیگــه تــو نتــرس کوچولــو ترســی مــی اخــی:  گفــت دوبــاره شــد بلنــد اش قهقهــه صــداي بعــد و
  کنی خیس ترس از رو خودت زشته شدي

 

 ... اي...و...ت:  گفتم زور به و بود شده قفل ترس از زبانم میزد تند تند قلبم

 

 هـا  سـال  ایـن  تمامـه  تـو  دونـی  مـی  خـورده  بهـم  عفـو :  گرفـت  را نظـورم م خـودش  بزنم حرف نتوانستم
 دارم دختــر یــه گفــتم بهــت راســتی گوشــمه تــو التماســت و جیــغ صــداي هنــوزم کــردم مــی فکــر بهــت
  ام خونه ببرمت بیا ببینه رو تو داره دوست خیلی

 

 .کردند کار به شروع دفعه یک بدنم هاي سلول تمام انگار که گذاشت بازویم روي را دستش

 .کردم زدن جیغ به شروع دفعه یک و کردم می حس بدنم نقاطه تمام به را خون سریع جریان

 .برگشتند سمتم به تعجب با همه که بود بلند انقدر هام جیغ

 . افتادم زمین روي و شدم حال بی که زدم جیغ انقدر

  نتظرتمم:  زد لب چندشی لبخند با و شد جدا من از  افتاد منفور زن ان به چشمم

 

 .شد بسته چشمانم من و شد دور انجا از و

 .شد بد خیلی حالم کردم تشنج روز ان
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 .بود برگشته ام افسردگی دوباره

 .بود سختی خیلی هاي روز

 .برگردم ام عادي حالت به توانستم تا گذشت ماه یک حدود

 .شوم جنگل وارد بتوانم تا بودم راهی دنبال امدم بیرون خاطراتم مرور از

 .افتد بی ایال براي بد اتفاق یک است قرار دانم می

 .امد بلندي جیغ صداي که چرخیدم می خودم دور

 .رفتم جنگل سمت به سریع جیغ دوباره شنیدن با کردم نگاه جنگل داخل به متعجب

 بـودم  کلبـه  روي بـه  رو امـدم  خـودم  بـه  وقتـی  میـروم  کجـا  دانسـتم  نمـی  گذشـتم  مـانع  بـدون  دفعـه  این
 .زد بیرون کلبه از سریع وریا و

 .رفتم می دنبالش بود بهتر بود عصبی و نگران

 .رود می سلطان خانه سمته به دارد دیدم کردم دقت یکم وقتی

 .ایستادیم شوکه دو هر رسیدیم سلطان خانه جلوي به وقتی

 رویــش کــه دهنــی بــا بســته پــا و دســت ایــال شــدیم مبهــوت و مــات دو هــر رو بــه رو صــحنه دیــدن بــا
 .کرد می گریه و بود ایستاده یمان رو روبه بود شده زده نواري چسب
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 جلــو کــه کــرد اشــاره و داد تکــان شــدت بــه را ســرش و کشــید اي خفــه جیــغ ایــال کــه رفــت جلــو وریــا
 .نیا

 چنـد  عـرض  در و امـد  کبریتـی  شـدن  روشـن  صـداي  کـه  رفـتم  جلـوتر  نبـود  بـدهکار  گوشـش  وریـا  ولی
 .شد ور شعله خانه تمام ثانیه

 از خـان  و مـاهرخ  دانـم  نمـی  کـه  بـرود  جلـوتر  خواسـت  و زد فریـاد  وریـا  ، شـد  تـر  بلنـد  ایشه جیغ ایال
 .گرفت را وریا محکم خان و شد یشان پیدا دفعه یک کجا

 .بود شده تر دردناك و بلندتر هایش جیغ ایال بود رسیده ایال پاهاي به اتش

 بــا دیــدم کــردم نگــاه شپاهــای بــه وقتــی کنــد حرکــت توانســت نمــی ولــی میــزد پــا و دســت گریــه بــا
 .شده بسته چسب و طناب

 خان ، خواست می کمک و میزد جیغ ماهرخ رفت تر باال اتش

 

 شـدم  خیـره  خـواهرم  بـه  شـده  مسـخ  مـن  و نـرود  خانـه  داخـل  بـه  تـا  بـود  گرفتـه  را وریـا  جلوي گریه با
 . دهم انجام توانستم نمی کار هیچ من و سوخت می داشت چشمانم جلوي که

 .  افتاد من به چشمش یالا اخر لحظه در

 اتــش لحظـه  همـان  در و دیـدم  شـادي  از کوتـاهی  بـرق  چشـمانش  در ولـی  نـه  یـا  دیـد  را مـن  دانـم  نمـی 
 .شد بسته محکم در و رسید ایال صورت به
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 .  افتادم زمین روي بدبختی با شد قطع ایال جیغ صداي

 .باشد داشته را سختی مرگ همچین خواهرم شد نمی باورم

:  زد لــب غمگــین بــود اســا کــردم نگــاه دســت صــاحب بــه نشســت  ام شــانه روي یدســت گرفــت دلــم
  متاسفم

 

 .کشیدم خودم سمت به و گرفتم را دستش

 .افتاد اغوشم در اسا

 .کردم هق هق و  دادم فشارش خودم به محکم

ــاورم انگــار داشــتم او بــه خــوبی حــس کــرد حلقــه گــردنم دور را دســتانش اســا ــود شــده ب  اســا کــه ب
  ناراحتی؟:  گفت اسا است دخترم

 

 .دادم تکان را سرم فقط حرف بدون

ــاراحتی واقعــا اگــه:  گفــت و گذاشــت صــورتم روي را دســتش و کــرد جــدا مــن از را خــودش  بگــرد ن
  نیست قاتل میشه اعدام داره که اونی قاتلش دنبال

 

  کیه؟ فرد اون:  پرسیدم متعجب
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ــبحان ــت س ــد:  گف ــی بای ــا بفهم ــه ژین ــادي وقت ــداري زی ــل ونا ن ــی قات ــت کس ــه هس ــو ک ــاد ت  ازش زی
  شنیدي

 

  اومدي؟ کی تو_

 

 اون اعــدام از تــر قبــل روز سـه  یعنــی اینــده سـال  دو بــه میــري داري جهــش یـه  تــو ژینــا ، اومـدم  االن_
  فرد

 

  خودم؟ زمان یعنی_

 

ــراي بایــد اره_ ــه برگشــت ب ــا ب ــودت زمــان در دنی ــه باشــی خ ــا اخراشــه دیگ ــی اگــه ژین ــه خــواي م  ب
  بکنی تالشتو تمام باید ديبرگر زندگی

 

 سوال یه فقط فهمیدم باشه_

 

  بپرس_

 

  بود دنبالم که روحی همون است؟ ایال دیده عذاب روح اون_
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  ایالست بله_

 

  بدم نجات عذاب از رو اون تونم می جوري چه من_

 

  باشی موفق ژینا بري باید خب واقعیش قاتل کردن پیدا با_

 

 .شد محو چیز همه و زد بشکنی

 .شدم وریا اتاق وارد

 .بود لباس از پر مبل روي و تاریک اتاق

 .بود خاك و گرد از پر ها وسیله تمام روي

  بود؟ همچین چرا اینجا

  کند؟ زندگی اینجا نباید وریا مگر

 .گریه هم بود گرفته ام خنده هم جلویم ادم دیدن با برگشتم شد بسته و باز اتاق در

 

 .بود شده ژولیده  و بلند موهایش

 .امد می اش سینه روي تا که بود شده بلند انقدر هایش ریش
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 .کرد من به نگاه یک کرد بلند را سرش

 بعــد و کــرد بســته و بــاز را چشــمانش بــار چنــد بــود شــده گشــاد و گــرد چشــمانش بــود کــرده تعجــب
 .ماالند

  زنم می توهمتم حتی:  گفت زد تلخی لبخند ثانیه چند از بعد

 

  وریا:  زدم صدایش پشت از که رفت حمام سمته به وریا

 

  ایال:  زد لب گریان چشمانی با برگشت ارام و ایستاد وریا

 

  عشقم ایال:  گفت دوباره هستم ژینا من دانست نمی بیچاره شدم ناراحت

 

 . شد رد من از کند بغلم خواست تا و امد سمتم به خوشحالی با ندادم را جوابش

 .بود ایستاده پشتم ناباور وریا ، بستم را چشمانم

  ژینام نیستم ایال من:  گفتم و شدم خیره بود جاري انها از اشک که چشمانش به

 

  اشنایی اسمه چه ژینا؟:  کرد ریز را چشمانش کمی وریا
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 بـه  بـودم  رفتـه  کـه  هسـتم  همـونی  دیـدیم  همـدیگرو  پـیش  دوسـال  یادتـه  ایـالم  خـواهر :  زدم پوزخندي
  کنم حل رو معمایی یه بود قرار و کما

 

 لحظـه  یـه  وایسـا  زد غیبـت  دفعـه  یـه  اومـد  یـادم  اهـا :  گفـت  و زد لبخنـدي  بـود  امـده  یـادش  انگـار  وریا
 ... خواه...تو... تو گفتی؟ چی تو

 

 هستم ایال خواهر اره:  کردم کامل را حرفش کرد قطع را حرفش

 

  ایال؟ خواهر_

 

   اره_

 

 باشی هبرگشت دنیا به االن نباید مگه اینجایی چرا تو خب_

 

  کنم کمک تو به باید من اخه نه_

 

  بري بهتره ندارم احتیاجی تو کمکه به من خب:  خاراند را ابرویش گوشه و زد پوزخندي
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  برگردم تونم نمی نکنم پیدا رو ایال اصلیه قاتل تا تونم نمی_

 میدن پس تقاص و میشن مجازات دیگه روز سه ایال قاتالي همینجاست مشکلت_

 

  هستن؟ کی اونا_

 

ــا ــم وری ــایش اخ ــم در را ه ــرد ه ــدان و ک ــایش دن ــم را ه ــایید به ــه اون:  س ــی مرتیک ــرف ب  اون و  ش
  اورد ایال سر رو بال اون الدنگ

 

  اسمشون؟_

 

  سلطان و سیوان_

 

  نداره امکان: اوردم زبان به را فکرم باشند قاتل ها ان نداشت امکان کردم تعجب

 

 شده ممکن که حاال_

 

  نیستند قاتل ااون مطمنم من_
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 و کردنـد  اعتـراف  حتـی  ، شـدند  شـناخته  قاتـل  عنـوان  بـه  هـا  اون نیسـت  مهـم  بـرام :  گفـت  کالفـه  وریـا 
  بشند اعدام قراره

 

  بیوفته اتفاق این زارم نمی من:  دادم تکان را سرم

 

 اتـو  حوصـله  اصـال  بـرو  هـم  حـاال  همـین  روحـی  یـه  فقـط  تـو  بـزاري  نخـواي  کـه  مـثال  هستی کی تو چی_
  مندار

 

 .برگشت حمام سمت به وریا

 .بود برخورده بهم

 .دهم انجام کارهایی یک توانستم می ولی بودم روح یک است درست

 دونستی؟ می کشه می عذاب ایال:  گفتم همین برا کنم استفاده ضعفش نقطه از باید

 

ــتاد ــی ایس ــه ول ــمتم ب ــت س ــاره برنگش ــتم دوب ــن:  گف ــی م ــنمش م ــش اون بی ــرگردانه روح ــت س  راح
 کمـک  بهـم  کـنم  مـی  خـواهش  ازت پـس  بشـه  پیـدا  اصـلیش  قاتـل  کـه  میشـه  راحـت  صـورتی  در تنیس
  کنم می خواهش بکنه پیدا نجات عذاب از خواهرم تا کن
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 یـه  تـو  خودخـواه  عوضـیه :  گفـتم  حـرص  بـا  شـد  حمـام  داخـل  بعـد  دقیقـه  چنـد  بـود  کـرده  سکوت وریا
 کمکــش خــواي نمــی االنــم یحتــ بــدي نجــاتش نتونســتی ســوخت مــی داشــت ایــال وقتــی حتــی بزدلــی

  بیشعور میام بدم ازت داري دوستش کنی می ادعا فقط هستی؟ عاشقی جور چه دیگه تو  کنی

 

 حولــه بـا  را موهــایش و شـد  خــارج حمـام  از بــود تـنش  حمــام حولـه  کــه درحـالی  وریــا بعـد  دقیقــه چنـد 
 .کرد خشک کوچکش

  شد؟ تموم بود خوبی نطقه:  گفت خونسرد

 

 .کرد باز را کمد در و ایستاد کمدش جلوي کردم مشت را مدست شد بیشتر حرصم

 .کرد نگاه کمدش درون به دقت با و کشید بلندش هاي ریش به دستی

 .کرد می نگاه کمدش درون به هنوز وریا و گذشت دقیقه پنج حدود

 روتــو:  گفــت بهــم رو و برداشــت مشــکی لباســه دســت یــک و برداشــت کــردن نگــاه از دســت بــاالخره
  بپوشم لباس خوام می بیرون برو یا کن اونور

 

:  گفـتم  غـر  بـا  و کـردم  او بـه  را پشـتم  انـداخت  بـاال  بـرایم  را ابروهـایش  کـه  رفـتم  او بـه  اي غـره  چشـم 
  الهی من بپوشم عزاتو رخت بپوشم لباس خوام می

 

  شد تموم_
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 .گرفت دلم کردم نگاه او به

 .بود شده بامزه ریش و موها ان با بود پوشیده سیاه پا سرتا

ــی لبخنــد ــه غمگین ــه و زدم او ب ــتم وار زمزم ــواهش:  گف ــه ازت کــنم مــی خ ــواهرم خــاطر ب  اینکــارو خ
  بکشم عذاب هم من اون عالوه به نزار بکن

 

 .شدم امید نا انداخت پایین را سرش

 .کردم توقف حرفش با که بروم خواستم

 

  روحه؟ خانم چیه نقشه:  وریا

 

 .است ردهک قبول یعنی این زدم عمیقی لبخند

 

  بکشی نقشه باید تو دونم نمی_

 

  گرفتی؟ منو:  گفت و کرد پوفی
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  کنی کوتاه موهاتو و بزنی ریشاتو باید دارم اي نقشه چه بگم خواي می اگه ولی نه_

 

 فکـري  یـه  خـودم  بگـی  خـواد  نمـی  اصـال  چـی  دیگـه :  گفـت  اخـم  بـا  و نخندیـد  ولی بود گرفته اش خنده
  کنم می

 

   میلته هرجور باشه:  گفتم خونسرد و انداختم باال را هایم شانه

 

 .گفتم چه فهمیدم ام جمله گفتن با

 .کردم نگاه بود افتاده اش گونه روي اشکی قطره که وریا به سریع

 ارام افتــاده میلتــه هرجــور بــود گفتــه ایــال بــه کــه روز ان یــاد دانــم مــی شــدم عصــبی خــودم دســت از
  وریا:  زدم صدایش

 

ــک ــایش اش ــری را ه ــاك عس ــرد پ ــد و ک ــی لبخن ــت زد زورک ــد:  گف ــه بای ــه ی ــت نقش ــابی و درس  حس
  شد چی افتاد اتفاق اون که روز اون بگو پس بودي ایال با همیشه تو بعدش بکشیم

 

ــاجرا تمــام ــرایش را م ــدار از ، کــردم تعریــف ب ــال دی ــا ای ــا پــیش رفتــنش و ســیوان ب ــی وری  چیــزي ول
 .کرد می ناراحت بیشتر را او فقط موضوع این بگویم او به خواستم نمی نگفتم بچه درباره
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 از کــه یکــی میگـی  تــو یعنـی :  گفــت ثانیــه چنـد  از بعــد بـود  رفتــه فکــر در وریـا  شــد تمـام  هــایم حـرف 
  بکنه اینکارو شده باعث داشته نفرت هردوشون

 

 . دادم تکان بله معناي به را سرم

 

  کیه؟ فرد اون: وریا

 

   حدیث_

 

  شناسمش نمی کیه اون_

 

 و بــود زده بهــم باهــاش اونــم و بــود کــرده خیانــت ســیوان بــه راســتش ســیوان ســابق دختــر ســتدو_
 رفــتن وقتــی و کـرد  دعــوا باهاشـون  و دیــد رو اونــا بـودن  رفتــه بیـرون  ایــال و ســیوان کـه  قبــل روز چنـد 

  کرده اینکارو اون صد در صد میگم من کرد تهدیدشون

 

ــه خــب_ ــن میش ــی زد حدســم ای ــج ســیوان از اون ول ــاي چــرا پــس تهداشــ ل ــلطان پ ــه س ــاجرا ب ــاز م  ب
  کرده؟
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  بوده کاره هیچ سلطان گفت می راست رفتم فکر در

 .دانستم نمی چیزي چه ولی نیست درست وسط این چیزي یک

  

 دونی؟ می شهرزاد از چی تو:  امدم بیرون فکر از وریا باصداي

 

 داره؟ این به ربطی چه شهرزاد:  داشت ایال به ربطی چه این االن کردم تعجب

 

  بدونم خوام می بگو_

 

  پرسیدي چی واسه حاال بوده بد زن یه دونم می فقط دونم نمی زیادي چیزه خب_

 

  دیدي؟ و حدیث تو_

 

  اره_

 

 تقر و دیدم و شهرزاد عکس اتفاقی  بود پیش سال یه حدود من _
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  بود شهرزاد شبیه خیلی چشماش راستش دیدم رو حدیث که بود پیش ماه یه یبا

 

 .شدم زده شوك

 حـدیث  بگـی  خـواي  مـی  چیـه  منظـورت :  گفـتم  بلنـد  باشـد  خـواهرم  حـدیث  کـه  بـود  مانده همین دیگر
  خواهرمه؟ هم

 

ــه_ ــو ن ــیگم این ــن نم ــدیث م ــراه رو ح ــادرش هم ــو م ــرین ت ــاه اخ ــدم دادگ ــادرش دی ــی م ــبیه خیل  ش
 و داشــتن بــاهم هــم هــایی تفــاوت یــه خــب ولــی باشــی کــرده پیــر و شــهرزاد کــه انگــار بــود شــهرزاد

 شــهرزاد دونــی نمــی تــو مــیگم همــین بــراي کــرد تعجــب خیلــی دیــد هــارو اون ســلطان وقتــی اینکــه
  یانه داشته اي خانواده

 

 

  بودم نشده رو به رو شهرزاد با خیلی راستش دونم نمی من نه_

 

  اینطور که_

 

ــو پــس_ ــه میگــی داري ت ــواهره ک ــهرزاد خ ــه ش ــا از ک ــم حــدیث قض ــه ه ــته دخترش ــلطان از خواس  س
 بگیره انتقام
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  میگم همینو دارم اره_ 

 

 اینو؟ کنیم ثابت جوري چه_

 

 قاتـل  سـیوان  واقعـا  اگـه  کنـه  اعتـراف  خـودش  کـه  کنـیم  کـاري  یـه  یـا  کنـیم  فکـري  یه باید دونم نمی _
  بشه اعدام که نیست حقش این نباشه

 

 کنیم پیداشون باید اره_

 

  بریم پاشو:  گفت و شد بلند جایش از وریا

 

  کجا؟_

 

  حدیث خونه_

 

  کجاست اش خونه دونیم نمی که ما_
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  بودن دوست باهم قبال ها اون نباشه هرچی دونه می ایال دوست مهدیس ولی دونیم مانمی _

 

  باشه اها_

 

 .زدیم بیرون اتاق از هم با و پوشید را بیرونش هاي لباس وریا

 شکســته و پیــر خیلــی نشــناختمش لحظــه یــک امـد  بیــرون اشــپزخانه از مــاهرخ رفتــیم پــایین هــا پلـه  از
 .بود شده

  پسرم؟ میري کجا:  گفت ضعیفی صداي با بود شده الغر و افتاده گود چشمانش زیر

 

  دارم کار جون ماهرخ بیرون میرم_

 

  گردي؟ برمی نهار براي همرات به خدا برو_

 

 خداحافظ نمیام نباش منتظرم نه_

 

  خداحافظ_
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 سـوار :  گفـت  و کـرد  بـاز  را درش رفـت  ماشـین  یـک  سـمته  بـه  تقیممسـ  وریـا  امـدیم  بیـرون  که خانه از
  شو

 

ــا نشســتم جلــو صــندلی روي ــا داشــت وری ــود مهــدیس کــنم فکــر گرفــت مــی شــماره اش گوشــی ب  ب
  خانم مهدیس سالم: وریا

 

  هستید؟ خوب وریا اقا سالم_

 

 دوسـت  حـدیث  ي خونـه  ادرس میشـه  اگـه  خواسـتم  مـی  کـه  بـود  ایـن  مزاحمـت  از غـرض  ممنـون  بله_
  بدید رو ایال دوست و سیوان سابق دختر

 

 خــواهرم از بایــد کجاســت دونــم نمــی دقیــق خیلــی مــن اخــه بــدم پیــام میشــه اگــه فقــط حتمــا باشــه_
  بگیرم رو ادرس

 

  بفرستید که میشم ممنون باشه_

 

  فرستم می دیگه دقیقه چند تا حتما_
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 خداحافظ منتظرم _

 

 خدانگهدار_

 

 .  افتادیم راه و کرد روشن را ماشین وریا

  خبر؟ چه خان از راستی:پرسیدم دفعه یک

 

 . نگفت چیزي و شد درهم صورتش

   چیشده؟:  پرسیدم دوباره

 

  رفت پیشم از پارسال:گفت بغض با

 

 متاسفم:گفتم لب زیر

 

 رفت ایال پیش و رسید ارزوش به اون حداقل_

 

 .امد پیام که زدیم می دور ها خیابان در هدف بی
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 .شدیم قدیمی محله یک وارد رفت حدیث خانه سمت به ادرس خواندن از بعد وریا

 .کرد می فرق خیلی امدند سیوان و ایال که جایی ان با

 .شدیم منتظر ماشین در و کردیم نگاه اطراف به یکم

 یـک  و شـد  بـاز  خانـه  یـک  در سـاعت  یـک  از بعـد  کـه  کـردیم  مـی  نگـاه  هـا  خانـه  بـه  سـکوت  در هردو
 .امد بیرون خانه از ودب ما به پشتش که زن

  حدیثه مادر خودشه:  گفت و کرد نگاهش دقت با وریا

 

 .برگشت زن و زد بوق وریا که بود من به پشتش هنوز کردم نگاه زن به

 .کردم می نگاه زن به داشتم ناباورانه فقط بودم کرده تعجب

 است؟ ممکن چطور

  بود؟ شهرزاد خواهر بود هایم بچگی کابوس که بدجنس زن ان یعنی

 .شد ماشین نزدیک مزخرفی لبخند با شراره که کردم می نگاه او به داشتم هنوز

 عقب برو:  گفت زود وریا

 

 . بودم گیچ هنوز ولی نشستم عقب صندلی روي حرف بی

 .عوضی گیرم می تو از را انتقامم اشغال زنیکه ، لعنتی زدم پوزخندي
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 ام کـودکی  کـه  نحسـی  موجـود  بـه  نفـرت  بـا  فقـط  مترسـید  نمـی  او از دیگـر  ایسـتاد  ماشـین  کنـار  شراره
 .کردم نگاه بود گرفته را

 لحظـه  چنـد  یـه  میشـه  ببخشـید  خیـر  بـه  روزتـون  سـالم :  گفـت  لبخنـد  بـا  و کشـید  پـایین  را شیشـه  وریـا 
  بگیرم؟ رو وقتتون

 

  البته سالم:  گفت و زد لبخند باعشوه شراره

 

 خواســتم مــی شــدم مزاحمتــون روز وقــت ایــن ببخشــید: وریــا نشســت صــندلی روي و کــرد بــاز را در و
  بزنم حرف باهاتون مهمی موضوع درمورد

 

  بفرمایید_

 

 .داد فشار را مرکزي قفل نامحسوس خیلی وریا

 . امد می خوب نظر به بود هرچه ولی است فکرش در چه دانستم نمی

 

   شناسید می منو شما _

 

 است؟ ساخته من از کاري مرتون؟ا خب نشناسه رو شما که کیه هستید خان پسر شما بله_
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  شهرزادي خواهر دونم می هستید کی شما دونم می من:  گفت و کشید عمیقی نفس وریا

 

 .بود شده سفید رنگش زد بهتش شراره

     

  کیه؟ شهرزاد شدید؟ دیونه  میگی؟ داري چی_

 

 بــا کــه دونــم مــی ، دونــم مــی ات دربــاره رو چیــز همــه ســالمم ســالمه مــن نــه:  گفــت جــدیت بــا وریــا
ــاري ــا همک ــرت ب ــال دخت ــتی رو ای ــتی از و کش ــو دس ــه ت ــلطان خون ــارو س ــردي اینک ــه ک ــر اون ک  مقص

  بشه شناخته

 

 رو کارهــا ایــن مــن کنــه ثبــت کــه داري مــدرك:  گفــت پوزخنــد و برگشــت قــبلش حالــت بــه شــراره
  نکشتم ادم من ولی نمیشم شهرزاد با ام رابطه منکر کردم

 

  کنی اعتراف باید تو ولی ندارم مدرك نه_

 

  کنم نابود الکی رو خودم ام دیوونه مگه کنم اعتراف تو به اساسی برچه بابا بینیم برو_
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 کنی؟ نابود رو خودت قراره گفته کی ولی هستی که دیوونه_

 

  زندان بندازیم تا کنم اعتراف من خواي نمی تو مگه چی یعنی_

 

  گفته کی نه_

 

  معلوم کجا از _

 

ــین_ ــیوان از مــن بب ــرم خیلــی س ــه طــوري متنف ــه ســر دارم دوســت ک ــه تــنش ب ــه ســلطانم از و نباش  ب
ــاد بــدم هــاش دروغ خــاطر  نمیــدم دســت از ازشــون انتقــام بــرا رو طالیــی فرصــته ایــن بــدون پــس می

  همین قراره چه از ماجرا بدونم خوام می فقط

 

  ندارم اعتماد تو به من نُچ_

 

  کنی اعتماد که کنم چیکار:  گفت کالفه وریا
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ــو گوشــی بایــد اول_  جــا یــه میــریم دومــا وقــت یــه نکنــی ظــبط رو صــدام کــنم چــک تــا مــن بــدي ات
 مبلـغ  بـه  چـک  یـه  االن همـین   سـوم  و باشـی  نذاشـته  جـا  چیـزي  دوربـین  ماشـین  تـو  وقت یه که عمومی
  بگم برات تا بهم میدي نویسی می میلیون پونصد

 

 خـواي  مـی  چیکـار  مگـه  پـول  همـه  ایـن  خبـره  هچـ  سـومی  ولـی  میـدم  انجام قبوله و اول شرطه دو خب_
  بکنی

 

 کمـش  کـم  خـانی  پسـر  تـو  ناسـالمتی  گفـتم  کـم  مـن  تـازه  بـرم  مـن  یـا  میـدي  و پـول  یا جون بچه ببین_
 بفهمــی تــا کنــی خــرج تاشــو پونصــد خــواي نمــی تــو بعــد خوابیــده میلیــارد یــه بــاالي حســابت تــو االن

  چیشده

 

 حـاال  گوشـی  ایـنم  بیـا   میـدم  گفتـی  رو حرفـت  اینکـه  از بعـد  ولـی  قبولـه :  گفـت  و کـرد  مکث کمی وریا
  شو پیاده هم

 

 .شد پیاده ماشین از و گرفت را گوشی شراره

 

 دادي قـول  تـو  نبـود  ایـن  قرارمـون  کـردي  همچـین  چـرا :  گفـتم  جیـغ  بـا  و شـدم  پیـاده  ماشـین  از سریع
  کنی کمک
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 .رفت شراره سر پشت و شد رستوران وارد من به توجه بی وریا

 .رفتم دنبالشان و کوبیدم زمین به را پایم صحر با

 میـل  چـی  اومدیـد  خـوش  سـالم :  امـد  جلـو  گارسـون  بودنـد  نشسـته  چهـارنفره  میـز  پشـت  شراره و وریا
  دارید

 

  کوبیده:  گفت تند شراره

 

  بیارید پرس دو: وریا

 

  چشم_

 

  شنوم می خب:  گفت و  نشست سینه به دست وریا گرفت فاصله میز از گارسون

 

 دونی؟ می کجا تا:  گفت و زد پوزخندي رارهش

 

  کرده خیانت شوهرهاش به شهرزاد و کرده چیکار سلطان که تاجایی_
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 بــه اونقــدر شــهرزاد هــاي کــاري کثافــت هرچنــد هــارو ایــن بگــم دوبــاره مــن خــواد نمــی پــس خوبــه_
 ادشــهرز بگــه بــرات جــونم مطلــب اصــل ســر میــرم پــس بشــه گفتــه بخــواد دوبــار کــه خــوره نمــی درد
 حـدیث  بـودم  کـرده  زایمـان  تـازه  مـن  زد زنـگ  مـن  بـه  بیـان  دنیـا  بـه  هـا  بچه خواست می که قبلی شب

ــا همــین بــراي بــود غیرتــی خیلــی شــوهرم بــود ماهــه دو هنــوز  بــراي نداشــتم رابطــه زیــاد شــهرزاد ب
 م از قبل و بمیره قراره گفت بهم اونشب زده زنگ بهم چرا کردم تعجب همین

 

 بـه  و خـان  بـده  هـم  رو یکـی  و شـاهرخ  بـه  بـده  رو هـا  بچـه  از یکـی  کـه  بگـه  مـاهرخ  بـه  خواد می رگش
 بکشــم رو اون و هســت شــاهرخ دســت کــه دختــري ســراغه بــرم ســال چنــد از بعــد داد ماموریــت مــن

 ولــی بــود چــی کــار ایــن از قصــدش دونــم نمــی  بکشــم رو اش دیگــه دختــر ســالش چنــدین از بعــد و
 اش نقشــه دونســتم مــی مــرده هــا بچــه از یکــی بــا دشــهرزا رســید خبــر بعــد روز خالصــه کــردم قبــول
 معتــادش بعــدهم بشــه ورشکســت شــوهرم کــردم کــاري زمــان همــون تــو بــود مارمولــک خیلــی بــوده
 بـود  همـین  کـنم  فـرار  شـوهرم  دسـت  از کـه  راهـی  تنهـا  گـرفتم  طـالق  شـد  خـراب  خـوب  وقتی و کردم

 پــنج حــدود خالصـه  کــردم مـی  عمــل صـفتم  شــیطان خـواهر  وصــیت بـه  بایــد و بـودم  شــده ازاد بـاالخره 
 بــه کــه پــدره و مــادر بــود ژینــا اســمش کــردم پیــدا رو دختــر فنــگ و دنــگ کلــی بــا بــود گذشــته ســال

 پرســتار عنــوان بــه رو مــن هــم همــین بــراي کــاري ســفر بــرن خواســتند مــی بودنــد گرفتــه سرپرســتی
 کردند استخدام

ــه رو خــودم شــدم وارد کــه اول همــون از ــه ی ــون زن ــی دادم نشــون مهرب ــاژ ول ــید مــی ازمــن ین  و ترس
 رو خونــه زود خیلــی و نفهمیــدن اصــال بودنــد شــوت خیلــی پــدره مــادر امــا بگــه بهشــون داشــت ســعی
 کــه باشــه تنهــا مــن بــا ذاشــت نمــی شــد پیلــه باغبونشــون اون کــه بــود خــوب چیــز همــه کردنــد تــرك
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 شـتم دا صـدا  بـی  و اروم مـنم  و بـود  کـرده  کـز  مبـل  رو ژینـا  شـد  شـب  کـردم  دکـش  تمـاس  یـه  بـا  اونم
  بد دختر اینجا بیا ژینا:  زدم صداش کردم می داغ رو قاشق

 

 . بود گرفته بغل رو خودش تر محکم و بود ترسیده شدت به ژینا خندیدم بلند

 رو قاشــق و گــرفتمش پشــت از ناگهــانی حرکــت یــه تــو شــدم نــزدیکش پشــت واز برداشــتم رو قاشــق
 .گذاشتم بازوش روي محکم

 مـن  ولـی  کنـه  جـدام  کـرد  سـعی  کـرد  مـی  گریـه  خندیـدم  تـر  لنـد ب مـن  کـه  کشـید  خراشـی  گوش جیغ
 حتـی  واي هـاش  گریـه  ، هـاش  جیـغ  صـداي  بـود  بخـش  لـذت  چقـدر  دونـی  نمـی  بـودمش  گرفتـه  سفت

 زمـین  محکـم  کـه  کـردم  پـرتش  بـاال  از شـد  سـرد  قاشـق  بـاالخره  بـرم  مـی  لـذت  یاداوریشون با هم االن
 امـا  شـده  تمـوم  کـرد  مـی  فکـر  زدم نـدي پوزخ رفـت  اتـاقش  سـمت  بـه  سـریع  و شد بلند جاش از خورد

 .بودم شده گرم هنوز من

 اتــاق گوشــه شــدم وارد و کــردم بــاز را در رفــتم اتــاق ســمت بــه و برداشــتم کــیفم داخــل از و شــلنگ
 .بود نشسته تاریکش

 عقــب رو خــودش کــه گذاشــتم موهــاش روي رو دســتم نشســتم جلــوش رفــتم نــزدیکش اروم ، اروم
 .کشید

 دوبــاره گــرفتم محکمــی گــاز بــازوش از و کشــیدم خــودم ســمت بــه و فتمگــر موهــاش از شــدم عصــبی
 .کشیدمش و گرفتم موهاش از خندیدم من و زد جیغ
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 مــی حیــاط ســمت بــه مــن و انــداخت مــی چنــگ دســتام بــه ژینــا میــزد بــرق و رعــد و بــود ابــري هــوا
 .کشیدمش

ــارون ــردمش اومــد مــی شــدیدي ب ــاط پشــت ب ــه حی ــه ک ــود بزرگــی درخت ــدنش ب ــ شــده خــیس ب  ودب
 چنــد همــون بــا نــزدم بیشــتر ضــربه ســه ، دو زدم تــنش بــه محکــم بعــد و بــردم ســرم بــاالي و شــلنگ

 .بود رفته اش انرژي از کلی ضربه

 .برگشتم حیاط به دوباره و برداشتم رو قیچی و طناب و برگشتم خونه به سریع

 گــرفتم سـتم د تــو رو بلنـدش  موهـاي  اول کــردم بلنـدش  کـرد  مــی نالـه  و بـود  نشســته زمـین  روي ژینـا 
 .میزد بیرون سرش از خون که بریدم ته از بریدم کند قیچیه با و

ــاز دهنشــو بعــد و کــردم دســته یــه و برداشــتم رو موهــاش  عــق کــردم دهــنش تــو موهــارو و کــردم ب
 شـاخه  از رو طنـاب  سـر  و بسـتم  طنـاب  بـا  رو دسـتاش  بیچـاره  بچـه  کنـه  کـاري  تونسـت  نمـی  ولـی  میزد

 .رفتم اونجا از شده بسته خوب که شدم مطمن وقتی و باال بردمش و کردم رد

ــوز ــه هن ــیده در ب ــودم نرس ــه ب ــه ک ــاز رو در باغبون ــرد ب ــا ک ــدنم ب ــم دی ــی اخ ــرد غلیظ ــا و ک ــداي ب  ص
  ترسه می تنهایی از ژینا نگفتن اقا مگه کنی می چیکار اینجا شب وقته این تو:  گفت محکمی

 

 بگیـرم  شـکالت  بـراش  بـرم  بـود  داده گیـر  ژینـا  تقصـیرم  بـی  مـن  اخـه :  وگفـتم  کـردم  مظلـوم  رو خودم
  بیرون میرم دارم همین واسه
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 زد فریــاد و کوبونــد دیــوار بــه و گرفــت رو ام یقــه محکــم و رفــت در کــوره از دفعــه یــه حــرفم زدن بــا
 اوردي؟ ام بچه سر بالیی چه متنفره شکالت از ژینا میگی دروغ چرا زنیکه: 

 

 موقــع همـون  و اومـد  ژینــا ضـعیف  نالـه  صـداي  کــه ممیشـد  خفـه  داشـتم  کــرد بیشـتر  رو دسـتاش  فشـار 
 بریــد شــما خــانم:  گفــت باغبونــه بــودن ژینــا پــدر مــادر کــرد بــاز درو باغبونــه زد در بــه محکــم کســی

 مـامور  بـه  بزنیـد  زنـگ  هـم  شـما  اقـا  کـرده  چیکـار  ژینـا  بـا  نیسـت  معلـوم  زنیکـه  ایـن  بگردید جارو همه
  بیاد

 

  نمرد ژینا و افتادم زندان به شب اون من و افتادند تکاپو به سریع دو هر

 رفــتم و شــدم ازاد زنــدان از بعــد ســال چنــد ایــال کــار تــو بــرم و بشــم ژینــا خیــال بــی گــرفتم تصــمیم
 .خوشگل ساله 16 دختر یه ایال سراغه

 فرســتادم و حــدیث دختــرم همــون بــراي هســت ســیوان عمــوش پســر ي کــرده نشــون دونســتم مــی
ــا ســراغش ــا و داد وا رو خــودش ســریع خیلــی احمــق اون ام  هــم اون و شــد دوســت ســیوان دوســته ب

 هرجـا  همـین  بـراي  بـردم  مـی  بـین  از رو ایـال  بایـد  بـود  کـه  جـور  هـر  بـودم  شده عصبی خیلی کرد ولش
 خواسـت  اخـرهم  روز و اوردم در سـر  چیـز  همـه  از بـاالخره  و رفـتم  مـی  دنبـالش  هـم  مـن  رفـت  می که

 ترکونـدمش  بومـب  بعـد  و بـردم  سـلطان  ونـه خ بـه  و انـداختم  گیـرش  جنگـل  تـو  مـن  کـه  تـو  پـیش  بیاد
 .راحتی همین به
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 اینکــه بــراي هــم هــا اون بــوده هــا اون کــار کــنن اعتــراف کــه کــردم تهدیــد هــم رو ســیوان و ســلطان
ــرد ــم رو اي دیگــه ف ــول نکش ــد قب ــوري کردن ــر بایــک اینج ــم زدم نشــون دو تی ــلطان ه ــث کــه س  باع

 بین از رو بود خواهرم نابودي

 

 .بود شکونده رو دخترم دل که ور سیوان هم بردم می

  کارمون سراغ بریم ما بنویس مارو چِکه این پس بوده قرار چه از ماجرا فهمیدي حاال

 

 .بود عصبی کردم نگاه وریا به

 .متورم هایش رگ و بود شده سرخ خشم شدت از

  باشد؟ پست انقدر توانست می ادم یک چطور نداشتم او از بهتري حال هم من

  رسید؟ می کجا به ایال و من مرگ با بود رسیده چی به شهرزاد حاال

 . سوخت می جهنم اتش در بیشتر فقط جا هیچ

 .داد شراره به و نوشت را میلیون 50 مبلغ غیض با و برداشت را چکش دسته وریا

  پنجاه نه بود پونصدتا ما قرار:  زد جیغ مبلغ دیدن با شراره

 

  کن شکر رو خدات برو پلیس دست تنمیدم همینکه:  گفت و شد خم عصبی وریا
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  عوضی:  گفت و پاشد عصبانیت با شراره

 

  کرد اعتراف اون نکردي ظبط رو صداش چرا:  گفتم حرص با شد خارج انجا از سرعت به و

 

ــا ــار وری ــد دســتش داخــل خودک  شــدم خوشــحال شــد پخــش شــراره صــداي زد را اي دکمــه و چرخان
 اینـو  تـر  سـریع  هرچـه  بایـد  بـاش  زود هـم  حـاال  نگیـر  کـم  سـت د منـو  وقـت  هیچ:  گفت نیشخند با وریا

    بدیم پلیس به

 

  بریم باشه_

 

 .کند ارام را خودش داشت سعی ولی بود عصبی هنوز وریا

 . بد  خیلی بدي خیلی شهرزاد هستم متنفر ازتو شدم می ناراحت بیشتر ها شکنجه ان یاداوري با

 

 .بودیم نشسته سرگرد میز روي به رو

 .داد می گوش شراره هاي حرف به دقت با سرگرد

ــد ــام از بع ــرف اتم ــاي ح ــراره ه ــرگرد ش ــربازي س ــدا را س ــتور و زد ص ــه داد دس ــه ک ــه ب ــراره خان  ش
 . افتاد  دام در باالخره اش زرنگی براي ادعا همه ان با شراره.  کنند دستگیر را او و بروند



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

362 
 

 میشــه چــی ســلطان و ســیوان حکــم ببخشــید:  گفــت ســرگرد بــه رو وریــا رفــت بیــرون اتــاق از ســرباز
  میشه اجرا حکمشون دیگه روز سه اونا

 

 چنــد تــا صــورت ایــن غیــر در میشــه باطــل حکــم کارشــون بــه کــنن اعتــراف خــانم ایــن اگــه: ســرگرد
  میشه اجرا دوباره بعد و میشه فعال غیر حکم وقت

  کرده هارو کار این که کرد اعتراف شراره ولی اینطور که_

 

ـ  دونـم  می بله_  مـا  و کنـه  اعتـراف  بایـد  نمیـدن  حکـم  شـده  ظـبط  صـداي  یـه  اسـاس  بـر  دادگـاه  تـو  یول
  شناسیدش می شما بچه اون درمورد راستی کنیم ثبت و کنیم پیگیري اعترافاتشو

 

  هست؟ ژینا  منظورتون_

 

 انجـام  کارهـایی  چـه  کـه  بـده  شـهادت  بیـاد  خـانم  دختـر  اون بایـد  باشـه  قاتـل  خـانم  ایـن  واقعـا  اگه بله_
  کاره جنایت یه خانم این که میشه معلوم ینجوريا داده

 

  بیاد تونه نمی ژینا ولی فهمیدم بله_

 

  چرا؟_
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  کماهست تو االن و کرده تصادف پیش ماه یه حدود اون_

 

 بـه  علـت  چـه  بـه  کـه  شـده  سـاخته  پرونـده  واسـش  حتمـا  خـب  ولـی  بیاد بهوش زودتر امیدوارم بد چه_
 مـا  بـه  رو صـدا  ایـن  کـه  ممنـون  حقـانی  اقـاي  خـب  خیلـه  کنـیم  مـی  پیگیـري  طریق اون از ما رفته زندان

 کـه  بشـید  مجبـور  کارهـا  بعضـی  بـراي  شـاید  ولـی  بریـد  تونیـد  مـی  نـداریم  کـاري  شـما  با فعال رسوندید
  بیاید

 

ــا ــه و برخواســت ازجــایش وری ــا کــه روز شــبانه از هروقــت نیســت مشــکلی:  گفــت مودبان ــار مــن ب  ک
  زنگم به گوش نم بگیرید تماس فقط کافیه داشتید

 

  خدانگهدارتون ممنون_

 

  خداحافظ_

 

 .بود شلوغ کالنتري امدیم بیرون سرگرد اتاق از

 .شوم رد انجا از و بکشم دیوار سمته به را خودم نخورد من به کسی اینکه براي بودم مجبور

 .خندید دوباره رفتم غره چشم او به من و خندید دیدنم با وریا
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  ایال بانمکی چه تو:  زد خشکم حرفش با که گفتم پرویی زیرلب

 

 .ایستادم سرجایم

 همــین بــراي زده گنــد کــه فهمیــد هــم خــودش انگــار را ایــال نــه بگویــد را مــن اســم خواســت مــی دلــم
  متاسفم:  گفت وار زمزمه و انداخت پایین را سرش زده خجالت

 

 .کردم تماشا را رفتنش دیوار بر تکیه من و رفت و شد رد سریع و

 

 .بودیم نشسته رودخانه کنار دو هر

 .اید می حکمش دیگر وقته چند تا و شد محکوم شراره امروز

 .شدند تبریه هم سیوان و سلطان

ــا بعــد و زد را موهــایش تمــام و رفــت ارایشــگاه بــه مســتقیم وریــا دادگــاه از بعــد امــروز  دســته یــک ب
 .امدیم انهرودخ به خان و ایال براي خواندن فاتحه از بعد و رفتیم سرخاك به گل

  کشی؟ می ه◌ٓ ا چرا:  پرسیدم و کردم نگاه بهداو کشید اهی وریا

 

 تصــمیم کــردم مــی تنهــایی احســاس خیلــی پــیش ســال 6:  گفــت و گذاشــت جــواب بــی را ســوالم وریــا
 یـه  ، گـرفتم  شـماره  یـه  همـین  واسـه  بـدم  خبـر  یکـی  بـه  بـزار  گفـتم  قـبلش  ولی بکشم رو خودم گرفتم
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ــماره ــه ش ــاوتش ک ــا تف ــماره ب ــودم ش ــرین خ ــددش اخ ــود ع ــی اول ب ــی کس ــت ر گوش ــتم برنداش  گف
ــاره ــاره و گیــرم مــی دوب ــیح صــداي یــه ، داد جــواب یکــی دفعــه ایــن کــه گــرفتم رو شــماره دوب  و مل

 .داد رو جوابم دخترونه

 رو گوشــی و اومــدم خــودم بــه ســریع بــودم بهــتش تــو دقیقــه چنــد تــا کــه بــود قشــنگ صــداش اونقــدر
 .کردم قطع

ــبم ــد قل ــزد تن ــتمنخ می ــزنم حــرف باهــاش واس ــتم ب ــام بهــش گف ــدم پی ــام بهــش ب ــن کــه دادم پی  از م
 کــرد فکــر اولــش کــنم دل و درد یکــی بــا خواســتم قــبلش امــا بــرم خــوام مــی و شــدم خســته زنــدگی

 بـه  کـرد  شـروع  هسـتم  مصـمم  مـن  کـه  دیـد  وقتـی  ولـی  داد فحـش  بهـم  کلی کنم می اش مسخره دارم
 .بشم منصرف کارم از که کردن التماس و زدن حرف

 ولــی شــدم امیــدوار زنــدگی بــه شــنیدم رو صــداش کــه موقــع همــون بــودم شــده منصــرف کــارم از مــن
 .بزنم حرف باهاش خواست می دلم چرا دونم نمی

 سـال  یـه  بـه  رسـید  تـا  گذشـت  و گذشـت  جـور  همـین  و شـدند  مـاه  بـه  تبـدیل  و رفتنـد  هـم  پی از روزها
 خیلــی بـودم  خوشـحال  بــود خـوب  خیلـی  گذشــت دختـر  اون بـا  زیبـا  هــاي پیـام  بـا  همــش کـه  سـالی  یـه 

ــرم ادرس ازش بــود قــرار زیــاد ــه موافقــت ســلطان اگــه و بگی  مــی شــد شــب خواســتگاریش بــریم کن
 خواســتم نمــی همــین بــراي خونــه میــاد کوفتــه و خســته بعــدش و اســت مدرســه ظهــر تــا کــه دونســتم

 وابجــ خوشــحالی بــا بشــنوم رو صــداش تــا زدم زنــگ بهــش بــار دومــین واســه شــب بشــم مــزاحمش
 چقــدر کــه دونــی نمــی پســر واي:  کــرد زدن حــرف بــه شــروع بــزنم حــرف مــن اینکــه از قبــل و داد

 کافــه تــو پســر یــه بــا پــیش وقــت چنــد بــودم گفتــه بهــت رســیدم رویاهــام مــرد بــه بــاالخره خوشــحالم
 بگـم  بهـت  خـوام  مـی  چیـز  یـه  فقـط  هـورا  میشـم  عـروس  امشـب  خواسـتگاریم  میـاد  داره حاال شدم اشنا
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 مــا نــداره دلیلــی پــس خوبــه حالــت االن تــو میــزدي پیــام مــن بــه کــه کــن فرامــوش مکــن مــی خــواهش
 و کنـی  درك امیـدوارم  پـس  کـنم  خیانـت  عشـقم  بـه  کـه  نـدارم  دوسـت  مـنم  و باشـیم  داشته رابطه باهم

 خداحافظ کنی فراموش رو من

 

 .کردم می نگاه روم به رو دیوار به زده بهت من و شد قطع گوشی

 .شدم نابود دادم دستش از راحتی همین به که نمیشد باورم شد جاري اشکام که کردم اي خنده

 دلــم افتــاد جــونم بــه لعنتــی قلــب درد ایــن کــه بــود موقــع همــون از کــرد مــی درد قلــبم ، داشــتم درد
 بد بود شکسته

 

 درد و شــد بیشــتر اشــکام شــدت باشــه زده هــارو حــرف ایــن اون کــه نمیشــد بــاورم اصــال شکســت هــم
 شـد  اتـاق  وارد سـرعت  بـه  نـادر  بـود  قلـبم  روي دسـتم  افتـادم  زمـین  روي هـق  هـق  بـا  زیـادتر  هـم  قلبم

 بـود  گوشـم  تـو  صـدا  یـه  تنهـا  شـنیدم  نمـی  چیـزي  مـن  ولـی  داد مـی  تکـونم  اومـد  سـمتم  بـه  دیـدنم  با و
 .»خداحافظ کن فراموش رو من«

 . کشیدم دست رویاهام دختر از من سادگی همین به شد تموم رفت

 زد حــرف وقتــی دیــدم رو ایــال ســال یــه از بعــد اینکــه تـا  بــود قبــل از تــر دبــ حــالم بــودم شــده افسـرده 
 روز چنــد اینکــه تــا نیســت اون نــه فهمیــدم بعــد ولــی دختــره همــون کــردم فکــر رفــتم بهــت تــو مــن

 رویاهــام دختــر قشــنگیه بــه صــداش و بــود ایــال شــبیه کــه روح یــه شــد زنــدگیم وارد روح یــه بعــدش
 .رفتم شوك تو بیشتر افتاده واسم اتفاقی چه و ژیناست اسمم گفت وقتی
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 اون بـزنم  زنـگ  اش شـماره  بـه  داد پیشـنهاد  هـم  اون کـه  نباشـه  ایـال  اون کـه  کـم  نمـی  بـاور  گفتم بهش
 یـه  کـه  رو اي شـماره  گـرفتم  رو شـماره  هـاش  حـرف  بـه  دادن گـوش  بـدون  مـن  و گفـت  می رو شماره
 بــا نبــود تنهــا یندفعــها ولــی پیچیــد  گوشــم تــو نــازش صــداي دوبــاره بگیــرمش داشــتم حســرت ســال

 .نزدم دم اما شکست دلم قبل از بیشتر من و میزد صدا عزیزم اونو که بود مردي

 شـدم  ایـال  عاشـقه  مـن  افتـاد  هـم  اتفـاق  همـین  و بشـم  ایـال  عاشـقه  و کـنم  فرامـوش  رو ژینـا  کردم سعی
 ایــال بــا زنــدگی بــود خــوب هــم انــدازه از بــیش بــود خــوب خیلــی کــنم رو فکــرش کــه اونــی از زودتــر

 ایندفعـه  و نبـود  یـار  باهـام  بـازهم  روزگـار  ولـی   بـردم  مـی  لـذت  کنـارش  بـودن  از مـن  و بـود  رویا انگار
 . گذاشت ام زندگی تو پا ژینا دوباره بعد دوسال اما شدم داغون بازهم من و گرفت ازم رو ایال

ــا و ــه رو عشــقم روح تونســتیم همدیگــه همکــاري ب  و نشســتم کنــارش مــن حــاال و برســونم ارامــش ب
 زیــاد خیلــی دارم دوســت مــن شــدم اشــنا باهــاش کــه بــودي کســی بهتــرین تــو ژینــا بگــم خــوام مــی

 مـی  ولـی  باشـم  باهـات  خـوام  مـی  دارم دوسـت  ولـی  هسـتم  ایـال  عاشـقه  فقـط  مـن  چـون  عاشـقتم  نمیگم
 پــنج مثلـه  کنــی مـی  فرامـوش  رو مــن بیـاي  بهـوش  اینکــه محـض  بــه دادي شـوهر  تـو  نمیشــه کـه  دونـم 
 اخــر تـا  و همیشـه  دارم دوسـت  رو تـو  مـن  بـدونی  خـواد  مــی دلـم  امـا  کـردي  فراموشـم  کـه  پـیش  سـال 

  برگردي که امیدوارم و برگردي پیشم که منتظرتم

 

 .کردم می نگاهش شده گشاد چشمانی با من و انداخت پایین را سرش شد ساکت وریا

 چی؟

  بود؟ وریا بودم شکسته را دلش که فردي ان یعنی
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 .است پیش سال پنج فسردها پسر همان او که نمیشد باورم

 .  بودمش نشناخته همین براي بود نگفته من به را نامش وقت هیچ او

 

 وریا:  گفتم لرزان صداي با بیاورم دست به را دلش باید دارم دوستش که بگویم او به باید من

 

 هافتــاد اتفـاقی  چـه  و چیشـده  نیسـت  مهـم :  گفـتم  لبخنـد  بـا  کـرد  نگـاهم  مظلـوم  و کـرد  بلنـد  را سـرش  
  زیاد خیلی دارم دوست منم اینه مهم

 

 .افتاد پایین چشمانش از اشک زد لبخند وریا

  نیستم؟ خواب که باشم مطمن:  گفت و اورد صورتم نزدیک را دستش

 

  هوشیار کامال بیداري بیدارِ تو نه:  خندیدم

 

  بگی؟ دوباره میشه_

 

  دارم دوست_
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 ، عزیــزم دارم دوســت مــنم خــوبی خیلــی ، نــوکرتم اخــدای ، شــکرت خــدایا:  زد فریــاد و بلنــد خندیــد
  ژینا دارم دوست

 

:  امــد دوبــاره نفــر چنــد صــداي بریــد را ام خنــده دســتگاهی بــوق صــداي کــه خندیــدم مــی بلنــد دو هــر
  شه می زیاد داره هوشیاریش باش زود کن خبر و دکتر

 

  افتد؟ می اتفاقی چه دارد نه نه ترسیدم

 .بود شده رصف زمانم کردم نگاه ساعت به

 .میشد سفید داشت اطرافم کرد دینگ ، دینگ به شروع ساعت

 او انگار کردم نگاه کرد می گریه که وریا به

  کنم می خواهش ژینا نرو اینبارو نرو نه نه:  گفت بغض با میروم دارم بود فهمیده هم

 

 دوســت بــاش منتظــرم:  بــود ایــن بگـویم  توانســتم کــه چیــزي تنهــا رسـید  مــی وریــا بــه داشــت سـفیدي 
  دارم

 

 .بود صدا اخرین فریادش صداي

 .مطلق سفیدي همان رسیدم مکان همان به دوباره
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 .دیدم را ایال که برگشتم ناراحتی با است سبحان کردم فکر امد کفشی هاي پاشنه صداي

 .داشت لب به لبخند

ــاس ــد لب ــفیدي و بلن ــنش س ــود ت ــه ب ــی ب ــید ام نزدیک ــتش رس ــورتم روي را دس ــت ص ــت و گذاش :  گف
 بـه  هـم  دیگـه  دونفـر  و مونـدم  مـی  سـرگردون  ابـد  تـا  مـن  نبـودي  تـو  اگـه  دادي نجـاتم  تـو  ژینا ممنونم

  شدند می مجازات ناحق

 

 بــه تــو عزیــزم نبــاش ناراحــت: گفــت دوبــاره ایــال کــه بگــویم چیــزي توانســتم نمــی دادم تکــان را سـرم 
  ژینا؟ فهمی می باشی صبور باید فقط میرسی ات حقیقی عشق

 

  هممف می بله_

 

  شدي موفق تو تونستی مامان واي: امد اسا خوشحال صداي

 

  دیدنت میام ممنونم ازت:  کردم ایال به رو کشیدم موهایش روي دستی و زدم محوي لبخندي

 

 گوشــم در فشــردمش محکــم دلتنگــی بــا کشــید اغوشــم در گذاشــت هــم روي ارامــش بــا را چشــمانش
    کنی اراده کافیه فقط کنارتم همیشه من ممنونم تو از من: گفت
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  اي؟ اماده_

 

 .برگشتم سبحان سمت به و شدم خارج ایال اغوش از

 تنـگ  تـون  هرسـه  بـراي  دلـم :  گفـتم  بودنـد  ایسـتاده  هـم  کنـار  کـه  سـه  هـر  بـه  رو شد تر عمیق لبخندم
  ام اماده بله ٫ میشه

 

  یشهم تنگ واست ماهم دل ژینا باشی داشته سفرخوبی بشمر سه تا و ببند چشماتو پس_

 

 ...سه...دو...یک:  شمردم لبخند با و بستم را چشمانم

 

 . بستم چشم سریع کرد اذیتم و خورد چشمم به نور کردم باز درد با را چشمانم

 کرد می هایم پلک در سنگینی احساس

 

 .م

 بدید خبر خانوادش به دکتر اومد بهوش:  گفت بلند باصداي نفر یک

 

 .داشتم قبل از کمتري درد فعهد این کردم باز را چشمانم دوباره
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 .گفتم اخی و کشید تیر بدنم که بدهم تکان را انگشتم خواستم کرد می درد بدنم

  بود؟ خبر چه

 افتاده؟ اتفاقی چه

 از بعـد  و رفتـیم  شـده  نفـرین  خانـه  ان بـه  سـاناز  و ثریـا  بـا  کـه  بـود  ایـن  امـد  مـی  یـادم  که چیزي اخرین
 . امد نمی یادم هیچی ان

 و بــود شــده بســته گــردنم هســت کســی چــه ببیــنم نتوانســتم شــد اتــاق داخــل یکــی و دشــ بــاز اتــاق در
 .بخورم تکان توانسم نمی

 .بستم را دید می تار که چشمانم

  سالم: امد مردي صداي

 

  ام...سل: گفتم گرفته صداي با

 

  چیه؟ اسمت_

 

  ژینا_

 

  چندسالته؟_



 اختصاصی کافھ تک رمان
 

373 
 

 

_20  

 

  افتاده؟ اتفاقی چه دونی می_

 

  کنم فکر شد دف...تصا بعد بودیم جاده تو تام...دوس با_

 

  بخواب بگیر خوبه_

 

  تانه؟...بیمارس اینجا فقط باشه_

 

  اره_

 

 مادرم؟ و پدر_

 

  نداري؟ درد دیدنت میان اونجا بخش بشی منتقل _

 

  کنه می درد سرم چرا_
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  بزنند ارامبخش بهت بیان میگم_

 

 . رفتم خواب به کم کم رفت و زد سرُم به لیامپو و امد پرستار دقیقه چند از بعد رفت دکتر

 

 . دادم می بهش ارامی فشار و بودم گرفته دستم در را مامان دسته

 .بودند اتاق در هم ساناز و ثریا حتی و خانواده تمام کرد می گریه بند یک بود امده وقتی از

  شکرت خدایا:  گفت می زیرلب بار یک ثانیه چند هر و کشید می سرم به دست لبخند با بابا

 

 .بودم ناراحت کامبیز نبود از فقط دارند حظور اتاق در همه که بودم خوشحال

  بود؟ نیامده چرا

  نبودم؟ نامزدش من مگر

 !  معرفت بی

 مــی نگــاه مــن بــه اشــکی چشــمان بــا و بــود ایســتاده همــه از دور گــوش یــک باغبانمــان رحمــان عمــو
 .کرد

 .ام دیده قبال را صحنه نای کردم احساس لحظه یک چرا دانم نمی

 .کشیدم ناخواسته جیغی و کشید تیر سرم که اوردم فشار خودم به یکم
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 .اوردند هجوم سمتم به سرعت به همه

 .برگشت دکتر با و رفت بیرون اتاق از بابا

  چیشده؟ خب:  گفت و کرد بیرون بابا از غیر به را همه دکتر

 

 کـه  چیشـده  بیـاد  یـادم  کـه  کـردم  فکـر  یکـم  مـین ه واسـه  اشـناس  واسـم  اي صـحنه  یه کردم احساس_
  کشید تیر سرم دفعه یه

 

ــور کــه_ ــین اینط ــره بب ــا بهت ــزي ت ــادت خــودت رو چی ــده ی ــه نیوم ــاداوریش واســه خــودت ب  فشــار  ی
  باشه؟ نیاري

 

  باشه_

 

  دکتر؟ میشه مرخص کی شکر خدارو خب_

 

 مرخصه بشه تثبیت وضعیتش که دیگه هفته یه تا _

 

 .رفت بیرون اتاق از دکتر 
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 چـی  مـاه  یـه  ایـن  تـو  دونـی  مـی :  گفـت  و گرفـت  دسـتش  در را دسـتم  و نشسـت  تخـت  روي کنـارم  بابا
  بزاري تنهام بري خواي می کردم می فکر همش  کشیدم

 

  متاسفم:  زدم لب

 

 فهمیدي؟ بزاري تنهام نداري حق دیگه:  گفت و بوسید را ام پیشانی و شد نزدیکم بابا

 

  بزنم حرف باهاش خوام می بزنی کامبیز به زنگ یه همیش راستی بابا بله_

 

   کنی فراموشش بهتره:  انداخت پایین را سرش بابا

 

  بابا؟ چی یعنی_

 

  میگم بهت بهترشد که حالت_

 

 .نکرد توجه زدم صدایش هرچه رفت و برخواست جایش از
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 بــه پنجــره از و ام نشســته اتــاقم در هفتــه چنــد از بعــد مــن و گذشــت بــاد و بــرق ســرعت بــه مــاه یــک
 .کند می تمیز را باغچه دارد که کنم می نگاه رحمان عمو

 بــزدل اســت درســت باشــه کــرده کــاري همچــین کــامبیز نمیشــد بــاورم دادم تکیــه شیشــه بــه را ســرم
 .نبود کار خیانت ولی بود

 اش عفریتــه مــادر ان تقصــیر دانســتم مــی داد نمــی جــواب میــزدم زنــگ اش گوشــی بــه هــم چــی هــر
 . انداخت می تفرقه ما بین اش همه که بود او است

 .بود ریخته بهم چیز همه من تصادفه با و بود کرده را خودش کار هم حاال

 پتــک را او ش همــه کــه داشــت چــه شــیربرنجش خــواهرزاده ان دنــم نمــی کــه واقعــا زدم پوزخنــدي
 . میزد من سر به و کرد می

 .لرزید میز روي ام گوشی

 همیـنش  بـود  بـد  تصـادف  ایـن  چیـز  هـر  کـردم  هـدایت  میـز  سـمته  بـه  یچـر ول و زدم را ویلچـر  ي دکمه
 .نروم راه تنبل من که بود خوب

 .بود شده کوفته گردنم و شکسته چپم دسته و بود گچ در پایم دو هر

 .بودم شده داغون کال کنم توصیف را خودم جمله یک در بخواهم اگر

 .بود ناشناس شماره برداشتم را گوشی

 کســی چــه شــماره فهمیــدم نمــی کــردم مــی فکــر هرچــه ولــی بــود اشــنا خیلــی ردمکــ نگــاه شــماره بــه
 بفرمایید الو:  کردم برقرار را تماس هست
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  الو: گفتم دوباره امد فرد یک هاي نفس صداي فقط نداد جواب کسی 

 

 . اند شده دیوانه مردم کردم قطع را گوشی هیچ بازهم

  بله:  دادم جواب عصبانیت با خورد زنگ گوشی دوباره

 

  منو نخوري عصبی چه اوهوك_

 

  ندارم حال ثریا میگی چی:  گفتم حوصله بی

 

 جِـز  بـدي  جـواب  ادم مثـل  بـزنم  زنـگ  نشـد  بـار  یـه  باشـی  داشـته  بـارو  ایـن  کـه  داشـتی  حوصله کی تو_
   گرفته حیگر

 

 منــدار حوصــله اصــال ببــین:  بــود ریختــه بهمــم انقــدر کــه داشــت چــه تمــاس ان دانــم نمــی بــودم کالفــه
  کنم قطع تا بگو نداري حرفی هم اگر بزن سریع حرفتو

 

 حالـت  شـما  انگـار  ولـی  دیـدنت  بیـایم  سـاناز  و مـن  تنهـایی  اگـه  بگـم  زدم زنـگ  باشـه : داد جواب دلخور
  خداحافظ خوبه
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  ثریا ، ثریا:  زدم صدایش و کردم پوفی

 

 .بود کرده قطع را گوشی اما

 .کردم باز را درش و برگشتم پنجره تسم به دوباره و کردم پرت میز روي را گوشی

  رحمان عمو ، رحمان عمو:  زدم داد

 

  دختر جانم_

 

 کنه کمک نیست خونه هیچکی اخه پایین بیام کنید کمک بیاید میشه_

 

  بشورم رو دستمام تا کن صبر لحظه یه میام االن دخترم باشه_

 

   باشه_

 

 .بشورد را دستانش تا  رفت رحمان عمو

 .بست نقش چشمم جلوي مرد یک صورت که تمبس را چشمانم
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 دیگر؟ بود چه این کردم باز چشم سریع

 بود؟ اشنا انقدر چرا

 .شد می تر واضح اش همه ولی شود محو تصویر تا دادم تکان را سرم

 .شو محو خدا به را تو زدم بلندي جیغ بود گرفته درد شدت به سرم

 حـالی  بـی  بـا  اخـر  در و شـد  تـار  چشـمانم  کـه  تگرفـ  درد سـرم  انقـدر  واي سـرم  در بودنـد  چـه  هـا  این
 .شد بسته چشمانم و افتادم ویلچر روي از

 

 خوبــه؟ حالــت دختــرم:  بــدهم را جــوابش کــه نداشــتم را حــالش ولــی امــد عمورحمــان نگــران صــداي
  بیهوشه که ساعته سه نمیاد؟ بهوش چرا دکتر بودي خوب که تو دفعه؟ یه تو شد چت اخه

 

 هـا  بعضـی  در حـاالت  ایـن  اومـده  بیـرون  کمـا  از کـه  ماهـه  یـه  هنـوز  اون حمـان ر اقـا  بـاش  داشـته  صبر_
 از و شــده چــی کــه نگیــر ســخت بهـش  میشــه بیــدار دیگــه ســاعت چنـد  تــا نبــاش نگــران طبیعیــه کـامال 

  کجان؟ مادرش و پدر راستی بشه بیهوش دوباره ممکنه چون ها حرف این

 

  گردن برمی هدیگ روز دو فقیر مردم به بدن نذري تا روستا رفتن_

 

  بگیرید تماس من با افتاد اتفاقی هر میرم من باشه_
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    اومدید که ممنون باشه_

 

  کنم می خواهش_

 

 .کردم باز هم از را هایم پلک ارام نشست کنارم عمو رفت دکتر

 نگرانی از مردم می داشتم دخترم شدي بیدار خداروشکر:  گفت خوشحال عمو

 

  بودم؟ نفهمیده االن تا چرا کردم نگاه چشمانش به فقط و نگفتم چیزي

 چیشد؟:  گفت و شد محو اش خنده عمو ریخت هایم اشک

  بیاد دکتر بزنم داري؟زنگ درد

 

  نگفتی؟ بهم چرا:  گفتم وار زمزمه دادم تکان نه نشانه به را سرم

 

   رو؟ چی:  پرسید گیج عمو

 

  حیاط برم خوام می کنید کمکم میشه:  کردم عوض را بحث
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  کنی استراحت بهتره بده برات اما_

 

   کنم می خواهش_

 

 .اورد تخت نزدیک را ولیچر و برخواست عمو

 .پشتم از را دستش یک و کرد رد پاهایم زیر از را دستش یک

 بلنـد  را مـن  دوبـاره  عمـو  رسـیدیم  کـه  هـا  پلـه  بـه  گذاشـتم  ویلچـر  روي و کـرد  بلنـدم  علـی  یـا  گفـتن  با
 . بیاورد را ویلچرم که رفت و گذاشتم مبل روي و برد نپایی ها پله از را من و کرد

 .امدم بیرون خانه از و نشستم رویش خودم دفعه این اورد نزدیکم که را ویلچر

 کـه  صـندلی  یـک  رسـیدم  ام عالقـه  مـورد  جـاي  بـه  بـودیم  سـاکت  فقـط  دو هـر  و امـد  مـی  راه کنارم عمو
 .بود امان خانه کوچکه حوضه روي به رو

  کن صدام داشتی کارم برسم کارهام به میرم من:  گفت عمو ادمایست صندلی کنار

 

  باشه_

 

  کند؟ زندگی ناشناخته سال همه این بود حقش ایا شدم خیره او به پشت از شد دور من از عمو

 بزنم؟ صدایش اش واقعی اسم به سال بیست از بعد که نبود حقش ایا
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 . داشتم دوستش بابام از شتربی که بود کسی تنها ، بود بهترین او بود حقش چرا

 .بود او با تفریحاتم و هایم بازي بیشتر که بود کسی تنها

 روزهــاي مگــر کنــیم بــازي بــاهم رســید نمــی وقــت هــیچ داشــت کمــی وقــت ولــی ، اصــال نبــود بــد بابــا
 .جمعه

 را تصمیمم من کشیدم هی◌ٓ ا

 

  شاهرخ:  زدم داد بلند بگویم بهش باید گرفتم

 

 .برگشت تعجب با ایستاد شاهرخ

 . رفتم سمتش به ویلچر با نتوانست که بگوید چیزي خواست

  ایال و من باي...با شاهرخی تو دونم می من:  گفتم و شدم خیره چشمانش در بود گیج هنوز

 

 بـا  شـد  جـاري  هـم  مـن  هـاي  اشـک  افتـاد  جلـویم  زانـو  بـا  شـد  جمـع  چشـمانش  در اشک بار این شاهرخ
 بـه  هسـتی؟  کـی  هسـتم؟که  کـی  کـه  کنـی  پنهـون  ازم خواسـتی  مـی  کـی  تـا  نـامردي  خیلـی :  گفتم گریه

 چـرا  بـده  جـواب  هـا؟  نیسـتم  ات بچـه  مـن  مگـه  دیگـه  یکـی  بـه  دادي منـو  چـرا  اصـال  پـدر  مـیگن  هم تو
 موقـع  اون اگـه  لعنتـی  هـا؟  نکـردي  قبـول  کـن  فـرار  ایـال  و مـن  بـا  گفـت  و بهـت  زد زنـگ  مـاهرخ  وقتی
ــرار ــی ف ــردي م ــال االن ک ــده ای ــود زن ــه ب ــرده ن ــواهخود م ــی خ ــدم ازت عوض ــاد ب ــدر می ــه همونق  از ک

 بابـام  شـبیه  اینکـه  جـاي  بـه  چـرا  بـودم  بچـه  وقتـی  نکـردم  کـه  فکرهـا  چـه  دونـی  مـی  میـاد  بـدم  شهرزاد
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 البـد  گفـتم  کـردم  شـک  مامـان  بـه  بـار  چنـد  دونـی  مـی  باشـم؟  خونمـون  بـاغبون  شبیه باید چشمام باشم
 عوضـی  تـوي  چـون  زدم تهمـت  ، کـردم  شـک  مـن  فهمـی  مـی  هـا؟  مـیگم  چـی  فهمـی  مـی  کرده خیانت

  چرا؟ بودي کرده پنهون ازمن رو واقعیت

  کردي؟ اینکارو چرا

  چرا؟ چرا؟ چرا؟ کردي زندگی نزدیکم اومدي چرا پس کنی ول رو من خواستی می که تو

 

  متاسفم:  گفت می فقط و کرد می گریه بلند صداي با شاهرخ کردم می گریه و میزدم جیغ

  خورد؟ می دردم چه به او تاسف

 .نداشتم انها با  خونی رابطه هیچ که بودم کسانی بچه سال بیست من وقتی ، نیست ایال وقتی

 دســتش بــا کــه بــروم خواســتم و کــردم پــاك را هــایم اشــک ســالمم دســته بــا امــد نمــی بنــد ام گریــه
 .شد مانعم

 تــوي ور تــو مــاهرخ وقتــی شــد ولــی بشــه اینجــوري خواســتم نمــی متاســفم واقعــا متاســفم مــن:  گفــت
ــا دادم قــول نشســت دلــم بــه مهــرت گذاشــت بغلــم  بعــدش و بســازم تــو بــراي رو زنــدگی بهتــرین ت

 شـد  باعـث  اومـد  مـی  شـدیدي  بـارون  اونشـب  نبـود  یـار  باهـام  شـانس  امـا  خـودم  پـیش  بیـارم  خواهرتم
 .کنه چپ اتوبوس

 نصــف اونشــب بــدم نجــات رو خــودم نتونســتم ولــی نرســه اســیبی بهــت کــه گــرفتم بغلــم رو تــو مــن
ــین از صــورتم ــه وقتــی رفــت ب ــیدیم بیمارســتان ب ــدتا رس  صــورتم کــه کــردم ســرهم پشــت عمــل چن

 .بشه خوب
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 بغلــت وقتــی اورد رو تــو پــوش شــیک خــانم یــه مــاه یــه از بعــد بــاالخره بــودم دلتنگــت مــدت تمامــه
 حــس انقــدر نامشــروعم ي بچــه بــه بخــوام کــه کــردم نمــی فکــر وقــت هــیچ افتــادم گریــه بــه گــرفتم
 چــرا کـه  کـردم  تعجـب  کـرد  گریــه بـه  شـروع  دیـد  تـو  بـه  رو مــن عالقـه  وقتـی  خـانم  ناو باشـم  داشـته 

 پـیش  تـو  مـدتم  ایـن  تـو  و نمیشـه  دار بچـه  هیچوقـت  اون داد توضـیح  بـرام  گریـه  بـا  کـه  کنـه  مـی  گریه
 .بودي همسرش و اون

 .بدم ها اون به رو تو من که کرد التماس

«  گفــت کــرد التمـاس  بــه شــروع بـار  نایــ اون و اومــد شـوهرش  کــه زدم فریــاد سـرش  نمیشــدم راضـی 
 مـی  نـداري  اعتمـاد  مـا  بـه  اگـه  اصـال  بخـوره  تکـون  دلـش  تـو  اب زارم نمـی  کنـیم  مـی  بزرگـت  قـو  پر تو

 »کنی زندگی ما با بیاي خودتم تونی

 بـاز  کـردم  مـی  کـار  هـم  کلـی  اگـه  مـن  نداشـتی  اي اینـده  مـن  بـا  تـو  ات اینـده  دربـاره  زدنـد  حرف کلی
 کــردم قبــول همــین بــراي بســازم رو ســاختن واســت هــا اون کــه ویــاییر زندگیــه واســت تونســتم نمــی

 یکـی  بـه  گفتنـت  بابـا  کـردم  مـی  اذیـتم  کـه  چیـزي  تنهـا  داشـتی  خـوبی  مـادر  و پـدر  بـودي  خوشبخت تو
 .بابات غریبه مرد یه ولی رحمانت عمو میشدم ابد تا من بود دیگه

 افتـادم  شـهرزاد   حـرف  یـاد  شـد  پیـدا  شـراره  ي کلـه  سـرو  ناگهـان  کـه  بـود  عـالی  بـود  خـوب  چیـز  همه
 مــن ولــی میــزاره دلــم بــه مــرگ بــا رو ایــال تــو داغ گفــت کــردم دعــوا باهــاش بمیــره کــه قبلــی شــب

 .نگرفتم جدیش

 جــوره همــه بیــاره ســرت بالیــی قــراره کــه فهمیــدم شــد خونــه وارد پرســتار عنــوان بــه شــراره وقتــی
 .نتونستم اما نرسونه اسیب بهت تا داشتم می نگه دور ازش هم رو تو و بود بهش حواسم
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ــب ــی اونش ــم یک ــگ به ــت و زد زن ــه گف ــار ی ــوري ک ــور داره ف ــدم مجب ــرم ش ــی اون و ب ــو عوض  رو ت
 بــه رو دسـتم  بایـد  چــرا مـن؟  چـرا  گفــتم ولـی  بکشـمش  خواســت مـی  دلـم  برگشــتم وقتـی  داد شـکنجه 

 .بود می زنده هم ایال االن تا کشتمش می همونجا کاش ولی کنم الوده اشغال یه خون

ــ رو مــن ــد تــا مــن دختــرم بخشب ــه ایــن از مــن بخــواي تــو اگــه اتــم شــرمنده اب ــا میــرم خون ــو ت  در ت
  عزیزه واسم بگیري تصمیمی هر باشی اسایش

 

 ببخشــمت خــواي مــی:  گفــتم و کــردم هــدایت خانــه ســمت بــه را ولیچــر و کــردم پــاك را هــایم اشــک
 خوشبختم اون با من وریا پیش ببر منو

 

 .ندادم توضیحی دیگر سپ شناسد می را وریا دانستم می

 همـین  بـراي  بکـنم  هـا  پلـه  از رفـتن  بـاال  صـرف  را وقـت  کلـی  خواسـتم  نمـی  دیگـر  امـد  دنبالم حرف بی
 .پایین بیاورد را هایم لباس گفتم

 .امد پایین هایم لباس با شاهرخ دقیقه چند از بعد

 .شدیم خارج خانه از و پوشیدم را هایم لباس زور به

 .عقب صندوق در گذاشت هم را ویلچر ، ماشین داخل گذاشتم و کرد بغلم دوباره شاهرخ

 اینکــه از قبــل ادرس ایــن بــه بــرم خــوام مــی:  گفــتم او بــه گذشــتیم کوچــه از وقتــی شــد ماشــین ســوار
  وریا پیشه برم
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 .رفت دادم او به که ادرسی به و داد تکان را سرش شاهرخ

 .بود نشسته ماشین در شاهرخ بودم مانی ي خانه جلوي

  کیه؟:  امد مانی بلند صداي ثانیه چند از بعد زدم را زنگ

 

  ژینا منم: زدم داد 

 

ــاز را در امــد دوویــدنش صــداي ــا و کــرد ب ــاورم دختــر خــودتی ژینــا واي:  گفــت خوشــحال دیــدنم ب  ب
 اومدي بهوش نمیشه

 

 : دادم تکان را سرم

 

  میشه ماهی یه اره

 

  تو بیا خوب چه_

 

 بپرسم سوال یه ازت خواستم می فقط نمیام داخل نه_
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  عزیزم بپرس_

 

  نگفتی؟ و حقیقت بهم چرا_

 

  حقیقتی؟ چه: گفت پته تته با پرید مانی رنگ

 

  فرستادي اخري خونه اون به دستی از منو اینکه_

 

  ژینا میگی که حرفیه چه این_

 

 مـک ک ایـال  بـه  تونـه  مـی  کـه  کسـی  تنهـا  دونسـتی  مـی  چـون  فرسـتادي  دستی از رو من محضه واقعیت_
 بهــم کــه نداشــتم انتظــار تــو از دیگــه ولــی فهمیــدم و بفهمــم رو واقعیــت مــن خواســتی مــی مــنم  کنــه

ــال ســه هســتی کــی نگــی ــات س ــاط در باه ــودم ارتب ــی ب ــی ول ــو نگفت ــی ، شــهرزادي پســر هــم ت  نگفت
  پستی خیلی سمیر بگم بهت باید شاید یا مانی دلگیرم ازت برادرمی

 

ــذرت_ ــی مع ــوام م ــا خ ــر ، ژین ــردي فک ــهو ک ــن اس ــون م ــود اس ــه ب ــو ک ــنم رو ت ــی ببی ــت ول ــم به  نگ
 چـی  واسـه  بـودم  مراقبـت  سـال  سـه  ایـن  تمامـه  مـن  گفـتم  مـی  نبایـد  چـون  بگـم  تونسـتم  نمی برادرتم؟
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 معــذرت نبینــی صــدمه خــاطر ایــن بــه فقــط نداشــت هیچــی اصــال کــه هــایی خونــه بــه فرســتادمتون مــی
 رتم؟براد میدي فه کجا از تو راستی ببخشیم امیدوارم خوام می

 

  پدرتی شبیه شدت به تو اینکه براي_

 

 اینطور که_

 

 بــرادر یــه خواســت مــی دلــم چقــدر کــه گفــتم بهــت:  گفــتم و گــرفتم را دســتش و زدم او بــه لبخنــدي
   باشم داشته

 

  نه:  گفت و داد تکان را سرش

 

 مـی  ولقبـ  دارم نیـاز  محبتـت  بـه  مـن  باشـی  پیشـم  بعـد  بـه  ایـن  از خـواد  مـی  دلـم  مـیگم  بهت حاال ولی_
  کنی؟

 

  کنم می قبول عزیزم اره ، اره:  داد تکان خوشحالی با را سرش

 

  متاسفم:  گفت و کرد ولم که گفتم خی◌ٓ ا کرد بغلم محکم شد خم و
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 برم باید من نداره اشکالی_

 

  وریا؟ پیش_ 

 

  فهمیدي؟ کجا از تو اره_

 

ــپم ــید را ل ــت و کش ــو:  گف ــت من ــم دس ــی ک ــو گرفت ــرو کوچول ــت ب ــبختی ارزوي واس ــی خوش ــنم م  ک
 خداحافظ کوچولو خواهر

 

 .کرد ماشینم سوار شاهرخ و دادم تکان دست برایش 

 

 بدي؟ رو گوشیت میشه:  گفتم شاهرخ به رو

 

  البته_

 

 .کردم تشکر و گرفتم دستش از ، گرفت سمتم به را اش گوشی

 .  کردم سالم داد جواب  مامانش خوشبختانه گرفتم را ثریا خانه ي شماره فکر یکم با
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  عزیزم خوبی جان ژینا سالم_

 

  خوبید؟ شما ممنون بله_

 

  داشتی؟ کار ثریا با عزیزم بله_

   دارم کار شما با راستش نه_

 

  بگو جانم_

 

 کردم پیدا رو خواهرتون پسر  من راستش بگم جور چه درواقع_

  

  جان؟ ژینا میگی  داري چی:  گفت لرزان صداي با بعد دقیقه چند شد ساکت ثریا مامان

 

 .کردم تعریف را چیز همه و کشیدم عمیقی نفس

 االن بـده  بهـت  خـواي  مـی  خـدا  از هرچـی ...  انشـاا  عزیـزم  ممنـون :  گفـت  و کـرد  مـی  گریـه  ثریـا  مامان
  ممنون دخترم بده خیرت خدا افتیم می راه
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  خوشحالی؟:  گفت شاهرخ زدم عمیقی لبخند و کردم قطع را گوشی

 

  اندازه از بیش اره_

 

 خوبه_

 

 . شدم خیره رخش نیم به دهم انجام کاري برایش خواست می دلم

       بابا:زدم صدایش ارام و گذاشتم دستش روي را دستم

 

 را دســتش.  جــانم بابــا جــانم:برگشــت ســمتم بــه و کــرد پــارك جــاده کنــار ســریع را ماشــین شــاهرخ
  زیاد خیلی بابا دارم دوست:گفتم و فشردم محکم

 

    بابا عشق دارم دوست منم:گفت و داد فشارم اش سینه به حکمم و کرد بغلم

 

  کنی فرار ایال و من با اینکه براي زدي زنگ ماهرخ به کی از بابا_

 

ــتش ــایم روي را دس ــت موه ــت و گذاش ــوزده:گف ــال ن ــیش س ــه پ ــاهرخ ب ــگ م ــمیمم از و زدم زن  تص
    کنه کمک بهم داد قول هم اون و گفتم
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   داري؟ دوستش هم هنوز:سیدمپر و دادم تکان را سرم

 

     کیو؟:پرسید زده بهت

 

     ماهرخ:زدم لب

 

  نه:گفت و گرفت دیگري سمت به را سرش و بست چشم

ــده ــه ام خن ــود گرفت ــا ب ــتم و باشــم جــدي کــردم ســعی ام ــی:گف ــو اون ول ــی رو ت ــت خیل ــه داره دوس  ب
  باشه جدیدم مامان ماهرخ که نمیاد بدم عاشقته عبارتی

 

 دیگــه دوســاعت بخــواب بگیــر:گفــت و زد محــوي لبخنــد و گرفــت چــپ ســمت بــه را ســرش شــاهرخ
  میرسیم

 

 وقــت اســرع در بپیچــونیم تــونی نمــی دیگــه اونجــا برســیم:گفــتم و کشــیدم دراز و خوابانــدم را صــندلی
 کنی خواستگاري ماهرخ از باید

 

 . بستم ارامش با را چشمانم حرفم گفتن از بعد
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 بیام؟ همراهت خواي می:  گفت بابا شدم پیاده که ماشین از

 

 جون ماهرخ پیش برو شما میرم خودم نه_

 

  نیفتی باش مواظب ولی باشه_

 

  باشه_

 

 .گذشتم راه سه از انداختم راه به را ویلچر

 .نمیشد پاك هایم لب روي از لبخند هم لحظه یک

 گفـت  مـی  حـس  یـک  ولـی  اسـت  کلبـه  داخـل  وریـا  گفـت  مـی  مـن  بـه  حسی یک رسیدم کلبه به باالخره
 .نیست انجا کی هیچ نه

ــی ــه ب ــه توج ــداهاي ب ــی ص ــد ام درون ــه چن ــه تق ــه در زدم در ب ــاز ارام کلب ــد ب ــا و ش ــاه در وری  در درگ
 .شد نمایان

ــایین ســرش ــود پ ــتم کــه برگــردد خواســت ب ــه:  گف ــه ب ــرده عجــب ب ــوازي مهمــون م ــه ن ــه وقــت ی  ب
  کنید بلند رو سرتون ندید زحمت خودتون
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 .شد بلند گردنش هاي مهره صداي  که کرد بلند را سرش شدت به

   بکشی خودتو که خواي نمی جون پسر تر یواش:  گفتم اوفی

 

  خودتی؟ ژینا نمیشه باورم ژینا؟_

 

  روحشم په نه په:  گفتم لودگی با

 

   کنی؟ می چیکار اینجا تو_

 

 بغلــم تــو رو خــودت و میشــی خوشــحال دیــدنم بــا االن کــردم مــی فکــر بــاش منــو:  گفــتم دلخــوري بــا
  اومدم می اولم از نباید اصال کردم اشتباه نه اما اندازي می

 

 .کرد بغلم و امد جلویم سریع که بروم تا برگرداندم را ویلچر

 بـا  کجـا :  گفـت  و داد فشـارم  خـودش  بـه  تـر  محکـم  کـه  بیـاورم  بیـرون  بغلـش  از را خـودم  کـردم  سعی
  بري خواي می حاال رسیدم بهت تازه عجله؟ این

 

  اومدنم از نشدي خوشحال تو:  گفتم راحتنا
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  بودم شوك تو فقط باشم نشده خوشحال که بکنم غلط من_

 

  باورکنم؟_

 

  زیاد خیلی ژینا دارم دوست کن باور عشقم اره_

 

  دارم دوست منم_

 

 .   بوسید را ام پیشانی و شد جدا ازمن وریا

 

 . بود وریا ي سینه روي سرم و بودیم نشسته رودخانه روي روبه هردو

  داري؟ حسی چه میرسه دیگه ساعت چند تا مادرت:گفتم وار زمزمه

 

    عاجزم بیانش از که حسی یه العاده فوق حس یه:گفت و بوسید را موهایم

 

  کنی؟ می موافقت باشه مادرت با بخواد نادر اگه:پرسیدم و کردم جدا اش سینه روي از را سرم
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     کنم می کاري هر دوتا اون خوشبختی براي من:گفت و داد تکان را سرش

 

 . کردیم نگاه افتاب انگیز دل غروب به لبخند با و دادم تکیه ستبرش سینه به دوباره را سرم

 . بودم داشتنی دوست مرد این عاشق من

 .رفتم کما به که وقتی از هم ان کرد تغییر من زندگی

 رســیدم تلخــی حقــایق بــه و نیدمنشــ خوشــایندي چیزهـاي  شــاید ، گذشــت ســخت کــه کمــایی روز سـی 
ــا حاضــرم کــه شــدم مــردي عاشــق عــوض در امــا ــد ت ــرایش هــم را جــانم و باشــم کنــارش اب ــدهم ب  ب

 . شکرت خدایا

  پایان

 .17:09: ساعت. 1395/6/4 پنجشنبه روز

 

 .  1396/1/11 جمعه روز: ویرایش اتمام

 22:25: ساعت

 

 .      ***************************نژاد عزتی زینت

 

 .کردند رمان این تقدیم رو زیباشون نگاه و کردند لطف که دوستانی تمام از ممنون:اخر کالم
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