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 1_پارت#

 

 بغل را بازوهایم دست با و  میچرخانم اطرافم دور یک  نگاهم

 عمارت این اتاق سردترین شاید... است سردی اتاق میکنم

 فرقی چه...نیست هم بد ولی نیست خودم اتاق...شده خراب

 اینجا امشب و میشود محسوب گاهم شکنجه هردواتاق...دارد

  ...دباش گاه قتل میتوانست

  

 احساس میدهد جوالن زیادی وافکارم میلرزد سرما از تنم 

 های اتفاق از بدتر است،شاید راه در بدی اتفاق میکنم

 همچنان هاهم آن ولی بهشان ام کرده عادت که این با...قبل

 به مرا که پیش چهارسال تلخ اتفاق همان اند،مثل دردناک

   ....کشاند اینجا



  

 و بگردی تو تا بیوفتند باید بد های اتفاق بعضی شاید»

 از لجن همه آن میان از را نیلوفرخوبی کوچکترین بگردی

  « ...بکشی بیرون باتالق

  

 ام زندگی... میدهم تکیه دیوار به را سرم و میبندم چشم

 برایم؟؟؟اصال نمیکند تابی است؟؟؟بی خواب کجاست؟؟؟االن

 بفهمد؟؟ که گذاشتند

  

*******  

  

  : بک فلش

 

 کردم زمزمه وار شیفته و کردم لمس را ام گوشی سبز یکونآ

 مهراد؟ کجایی:



  

 باید چطوری نمیدونم فقط...عمارتم جلوی من خوشگلم _

  ...کنم آچمز درو جلوی محافظای این

 

 تویی اگه: کردم صدایم قاطی را او به مخصوص ناز...خندیدم

 فظمحا چهارتا...کنی آچمز ویالرو محافظای همه میتونی که

 نه؟ مگه...نیس زحمتی برات که زپرتی

  

  :میشود تر پررنگ عاشقش لحن شیرین حس

 قاطی و کش مهراد ناز اون اینجوری نگفتم مگه المروت دِ 

 سرم تو خاکی چه نمیرسه بت دستم االنم نکن؟ صدات

  کنم؟

 حرف اینجوری تو باز:  زدم فریاد سرش تقریبا دلخور

 ...بیشعوری زدی؟خیلی

  



 کردم غلط شه فدات مهراد: گفت تند وتند دکر هول

 خودمو زود باش منتظر همیشگی جای شما...عزیزدلم

  .میرسونم

 

  ...باشه: کردم زمزمه پرناز و زدم لبخندی

 

 دیوار آمدم،پشت پایین ها پله از سریع...کردم قطع را تماس

 کج گردن دیوار سوی آن ، شدم مخفی آشپزخانه به منتهی

 خیلی ،همه کشیدم ،سرک ببینم را هاخدمتکار تا کردم

 داشت مهمانی پدر بازهم بودند،گویا آمد و رفت در سریع

 باید من فقط االن...نبود مهم اصال انداختم باال ایی ،شانه

 رفتم ها پله سمت به پاورچین پاورچین...میدیدم را مهراد

 بیرون آسودگی سر از را نفسم ، شدم سرازیر که ها پله از...

 ،محافظ آمدم بیرون درویال از...اول مرحله این خب. .. دادم

 از یکی پشت...بودند کرده احاطه را  حیاط دورتادور ها



 قدم کنارم ستون جلوی ها آن از ،یکی شدم مخفی ها ستون

 با کشیدم پوفی... بود احمد کردم دقت خوب میرفت رو

 صبر...رفت عمارت شرقی ضلع به نمیشد او وجود

  .... میشد یفرج شاید...کردم

 پرت حواسش ایی لحظه شاید تا میزدم صدا را خدا دل در 

 لبخندی زد صدا را احمد که ها محافظ رئیس یاسر... شود

  ...کردم شکر را خدا سریع خیلی زدم

 

 تن... رفتن کجا در جلوی های بچه ببین بیابرو احمد هوی_

  .... ان گوری کدوم نی معلوم لشا

 ...بود کرده را کارخودش مهراد... دادم قورت را ام خنده
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 که را هایش قدم صدای...کرد اطاعت سریع خیلی احمد

  .... کردم پرواز باغ ته سمت به تقریبا شنیدم

 کشیدم ام پیشانی روی را دستم رسیدم که باغ انتهای به

 پسره پس؟ بود مانده کجا مهراد... انداختم اطراف به ،نگاهی

  ...فک بی ی

 دورم دستی که بود نشده کامل ذهنم فکردر بی هنوزکلمه

 ،نترسیدم شد پررنگ لبهایم روی لبخند طرح... شد حلقه

 ستبرش سینه به را سرم.... میشناختم را عشقم

 میکند؟ ام دیوانه میدانست و بلعیدم را عطرش...چسباندم

 دست و برگشتم متشس به سریع...میداد عشق بوی لعنتی

 خاکستر در زدم زل....کردم حلقه گردنش دور

 روی هایش لب... چشمانم درشکالت زد زل....چشمانش

 ،مرا بوسیدم را گلویش زیر و زدم لبخندی...نشست پیشانیم

 همچون چشمهایش از عشق موج چسباند خود به بیشتر

  ...میشد ساطع خورشید درخشان اشعه

  ....فرنگی توت نکن شیطونی:ردک زمزمه عاشقش صدای با 



 ریزی اخم حال این با کرد آب دلم در قند اش مردانه صدای

 سری اون...میگی چیز یه فروشیه؟هردفعه میوه مگه: کردم

  ...هلو گفتی

 هرمیوه خب: بود اش خنده نشان هایش شانه لرزش

   کنم چه دیگ... افتم می تو یاد مبیبنم ایی خوشمزه

  ...دیگ حیایی بی:  زدم ازویشب به مشتی لبخند با

 خبره چه راستی...خوشگلم ندیدی حیاییمو بی_

  ...ان تکاپو در همه امروز؟زیادی

 دارن مهمونی کنم فکر... واال نمیدونم:انداختم باال ایی شانه

  ....بازم

  ...امشب بری بیرون ازاتاقت نداری حق:کرد زمزمه جدی

 شروع باز...ههمیش مثل دیگ مهمونیه بابا چرا اعععع_

  ...کردیا



 عیاش اون از یکی دوباره ندارم اعصاب منم:  گفت عصبی

 های مهمونی که میدونی...بیوفته بهت چشمش آشغال های

  ...نداره خوبی جنبه پدرت

 عزیزم باشه:  میکردم آرامش باید و بود عصبی زیادی مهراد

  ...پایین نمیام....

 کی: بوسید آرامش با را ام گونه و زد برق زیبایش چشمان

 این از شدم بشه؟خسته راحت خیالم بشی من مال میشه

  ...اومدنا دزدکی

 دیگ اون:  گفتم ناز با درچشمانش، خیره...  زدم لبخند

    ....آقا توعه دست

 از گرفتم جان من و کرد نوازش را هایم چتری لبخند با

 برم قربونت میکنم درست رو کارا دارم:  زیبایش لبخند

  ...خبرداداشتم نتظرم...

 آغوشی هم به را هایم لب هایش لب که بزنم حرفی خواستم

 موهای در دست... شد حبس ام سینه در نفس...کرد دعوت



 نفس و بلعیدم را عشق این خوش وطعم کردم فرو زیبایش

  ...خریدم جان به را منقطعش های

  

**************  

  

 هم لعنتی معده مینه و گزم می را لبم میکشد، تیر ام معده

 بدبختی رو است بدبختی فقط دربیاورد پای از مرا نتوانست

  ....هایم

  

 صدا را بانو ماه بود او اگر... ام نخوره غذا ست ساعتی چن 

 که هم زور به هایم مخالفت تمام با و بیاورد غذا تابرایم میزد

   مجبورم شده

   ...بخورم غذا میکرد

 این با نه؟؟ میکشد مرا... آید مین چرا... کجاست او راستی 

 ....خونسردم لحظه این تا اما است بعید خونسردم من حال
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 صدای با...میکند پرواز یکباره ام خونسردی میشود باز که در 

 خونسردی حجم آن میوفتد، بدنم به لرز محکمش های قدم

  ...بودم؟؟؟ خوب که ؟؟؟؟من شد چی ام

  

 دستان... ایستد می روبرویم او و میکشد تیر دوباره ام معده 

 فشار ام معده روی را دستم میبینم، که را اش شده مشت

 را ترسناکش های چشم به کردن نگاه جرئت... میدهم

 عمرم تمام اندازه به که میداند... میداند هم خودش... ندارم

  ....میترسم او از فقط

  

:  میپیچد اتاق در دارش خش میکند،صدای باز لب خرهباال 

  ؟؟؟ کنم چیکار باهات بگو بهم کنم؟؟؟خودت چیکار باهات



  

 خشمگین قبل روزهای از بیش صدایش... میبندم چشم

   ...است

 فقط میشود دستانش اسیر ام چانه و میشم کنده زمین از

 رام نگاهش میدانم کنم نگاه چشمانش به ،نمیتوانم میلرزم

  ...میدهم فشار هم روی تر محکم را چشمانم... میکشد

  

 ،چرا کن نگاه من به:  میلرزد مرتبه چند تنم میزند که فریاد 

 بری؟؟چندمین میخواستی گوری ،کدوم گرفتی اللمونی

   ها؟ بود؟ بارت

  

 به که نگاهم کنم باز چشم ناچار میشود باعث دستانش فشار

 امشب مرد این میشوم طمئنم میخورد گره اش طوفانی نگاه

   ...میکشد مرا

  



 فقط لبانم بگویم چیزی میخواهم...میشود سرازیر اشکهایم

 میشوم پرت که اتاق گوشه به... میشود بسته و باز ماهی مثل

  ...میگیرد شدت ام گریه و میسوزد کمرم تیره

  

 نگاه میزند برق چشمانم جلوی مارکش کمربند سگک 

 دیگرجان من و میکند شکار را ترسم از پر نگاه اش خونی

  ...خدا رو تو باربد:  میزنم ،هق ندارم هم خوردن کتک

  

 بدنم روی که را ضربه است،اولین پرخون نمیشنود،چشمانش

 جیغ توان تمام با و میشود کنده پوستم آورد می فرود

  ....کردم غلط باربد خدا رو تو:  میکشم

   

   ...میکشمت امشب ممیکن ؟؟؟بیچارت همین غلط؟؟فقط _

  



 فقط نمیشنود انگار او میشود بلندتر جیغم...دوم ی ضربه

  «میکشمت امشب همین میکشمت» میکند تکرار

  

 حتی و میشوم حال بی و است سنگین من برای ضرباتش

 جمع خودم در و میبندم چشم...ندارم زدن جیغ برای جانی

  ...میشوم

  

 را ام خونی بدن نداد تکان ،توان میشود قطع ها ضربه 

 صدای با آیینه...میکند پرت ایینه سمت به را کمربند... ندارم

    .....میشکند بدی

  

 در بیشتر...آید می سمتم به..  میشنوم را هایش قدم صدای

 و میکند نفوذ استخوانم مغز تا بدنم درد و میشم جمع خودم

  ...میگویم بلندی آخ



 بی از میزنم هق...شممیک جیغ...میزند چنگ را موهایم 

... آورد می باال را سرم...ام کسی بی از میزنم زار...اش رحمی

 جرئت چطور: غرد می اش شده کلید های دندان بین از

  کنی؟؟؟هااااااا؟؟؟؟ خیانت بم کردی

  

 و میزنم هق هم باز میشوم کر میزند فریاد راکه آخر هااا

   ...ببین... بب.... دبارب.. بار من... مم.. نبخدا:  میکنم التماس

  

 وجیغم میماسد دهانم در حرف میشود کشیده بیشتر موهایم

  ...میکند کر را فلک گوش

  ...او ولی 

  ...ندارد تأثیری او روی چیزی هیچ 

 بلند به مجبور ام شده خرد بدن با  موهایم شدن کشیده با 

 التماس میگذارم دستش روی را ،دستم میشم شدن

  ...شد کنده خدا،موهام رو تو باربد:میکنم



  

 امشب من بشه کنده بذار:  میکند بیشتر را دستانش فشار

  ...بکشمت میخوام

:  میسوزد گلویم و میزنم حرف جیغ با درماندگی ازفرط

  ...می...ضیح...تو.... بد...بار...با....میدم توضیح... کن ولم لعنتی

  

 سرم در بدی درد...میشود داردکنده موهایم ریشه

 روی شدت به و میکند ول را موهایم یکباره به...میپیچد

 ...میشوم پرت زمین
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 را لگدهایش و مشت وتنم آید می بند گریه شدت از نفسم

  ...بدبختی همه این از میکشد تیر قلبم...میشود پذیرا



  

:  میکند هپار را اش وحنجره میلرزد خشم شدت از خودش

 رو بهت باربد؟ به من؟ میکنی؟به خیانت کی به...شدی هرزه

  .... برداشتی دور...دادم

  

 ودم ام هرزه گوید می...زند می لگد پهلوهایم وبه گوید می

 دفاع خودم از ونمیتوانم ام کرده خیانت گوید می....نمیزنم

 دوخته بهم را هایم لب انگار...آید نمی در صدایم.... کنم

 خون باالخره که میزند ضربه پهلوهایم و شکم آنقدربه...اند

 صورت نمیتوانم حتی...میشود بسته وچشمهایم  آورم می باال

 له تن... آید نمی باال نفسم... کنم تجسم را ام زندگی زیبای

 می باال خون و میکنم سرفه شدت با...میکند رها را ام شده

   ...آورم

  



 میفهمم ولی...است تار رشتصوی..میکنم باز چشم زحمت به

 سمتم به و آورد می بیرون را اش کمری اسلحه

 و خونی چشمانش...شود بهتر دیدم تا میزنم پلک...میگیرد

 .......است آلود اشک

 

 قساوت با...میکند شکنجه قساوت با....است باربد او ولی

  ..... است تار چشمانم حتما...دارد معنی چه اشک...میکشد

 

 همیشه لحن آن با... دارش خش صدای آن با.... خشم با

 میدونستی...کردی خیانت بم میکشمت،: غرد می اش عصبی

 بودی من مال...کردی کارو این و چیه باربد به خیانت تاوان

  آره؟...بری بذاری که هم رو ریختی دیگ یکی با و

  

 اورا باردیگر یک حداقل بگذارد کاش...میکشد را اسلحه ماشه

  ...نمیگذارد... است باربد او...نمیشود... را ام گیزند...ببینم



  

 اگر امشب...میکنم مرور سریع او کنار را جهنم این چهارسال

 خالص جهنم این از حداقل و میشوم راحت بکشد مرا

  ...میشود بیشترجری که میزنم لبخند ناخودآگاه...میشوم

 

 دختره میزنی لبخند: فریادمیزند او و میکند عصیان خشم 

  بمیرید؟ باهم کنارت بیارم عشقتم هرزه؟میخوای

 

 گناهی نیما ولی....نمیترسم خودم مرگ از

 پسر آن بگویم حداقل تا نمیخورند تکان لبانم....خدایا...ندارد

 ونیم گذارم می زمین روی را دستم کف....ندارد گناهی

 بلندی جیغ پیچید می تنم در که دردی ازشدت...خیزمیشوم

 وقفه بی هایم اشک و افتم می زمین روی ودوباره میکشم

  ...میبارند

 



  .....بخدا...باربد:  زنم می ضجه

 

 بسته ام حنجره راه و لرزند می ها شیشه ازفریادبلندش

 عشقت مرگ از شد؟ها؟ چی.... شو خفه:  میشود

  ترسیدی؟آرههههه؟

 

  .... است آورده بند را زبانم گریه

 

 توروخدا آقا...خان؟باربدخانباربد:  میکوبد در به محکم یکی

  ....بیاین لحظه یه

 

 مگ.... احمق گمشو برو:  میکشد فلک به سر دوباره فریادش

  .... نشه نزدیک اینجا به کسی نگفتم

 



 قلبم در امیدی نور و میشنوم را نجاتم فرشته صدای همزمان

 پسره این بیرون بیا...کن گوش لحظه یه باربد:  میشود روشن

  ....هاومد حرف به

 

 فرقی ماجرا اصل تو...میام کشتم که اینو درک به_

 ...شهاب برو.....نمیکنه
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 حرفاشو بیا چیه کشتم  نیستم باتو مگه مرتیکه دِ:  شهاب

  ...نداره گناهی دختر اون بعد بشو مطمئن بشنو

 

  آسایی طرزمعجزه به اما...میدهد گوش حرف باربد نمیدانستم

 کمرش پشت را اش اسلحه...اثرگذاراست شهاب فریاد



 می سمتم به دوباره برود بیرون که این جای وبه میگذارد

  ...خدایا....دیگرنه...نه...میشود حبس نفسم و آید

 و بدنم درد...شوم بلندم میکند مجبورم و کشد می را بازویم

 را لباسم پشت...بایستم پا روی نمیگذارد ام شده خرد تن

 شکم روی مرا و میکند مشت دستانش در کمرم ازروی

 درد میکشم وجیغ میرود نفسم... میچسباند دیوار به محکم

 حرف بتوانم کاش و میگریم خون دوبرابرمیشود شکمم

 با آید می شهاب وقفه بی های زدن در صدای...بزنم

 باربد ولی میکند مردزخمی نثاراین که بدوبیراهایی

 قلبم ضربان پیچاندو می پشت به را راستم دستم...نودنمیش

 را دردم نمیتواند هم هایم دیگرجیغ...میرود هزار روی

 نفس نفس فقط و میبندم چشم محکم دهد تسکین

 صدای ازشنیدن بعد که پیچاند می را آنقدردستم...میزنم

 مفرط بیحالی بی به درعمارت بلندم جیغ وانعکاس استخوانم

 ...مطلق اهیسی وبعد میرسم
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 اما نمیفهمد را حسش...میشود بیهوش دستانش در دخترک

 رها زمین روی همانجا اورا که است حدی به عصبانیتش

 آن با دخترک از....میکوبد در به وقفه بی شهاب...میکند

 در که هایی لباس و زخمی صورت و پریده رنگ ی چهره

 در سمت به و میگیرد چشم اند شده پاره کمربند ضرباتاثر

 عصبانیت ازشدت سرخ ی چهره وبا بازمیکند را در.... میرود

  ...میشود روبرو شهاب

   : میزند فریاد و کرده مشت دست دیدنش با شهاب

 بالیی حسابی؟چه مردِ میکنی غلطی چه داری معلومه هیچ

  د؟هاااا؟ز جیغ اونجوری که آوردی بیچاره سردختره

 حرفش به توجه بی و میکند نگاهش خونسردی با باربد

  چیه؟ پسره حساب حرف: میپرسد



 درمانده روبرویش مرد خونسردی همه این از شهاب

 که؟اون کو؟نکشتیش تانیا باربد:  میگوید توجه بی...میشود

  ... مـ

 بسه:  میغرد خشم و تحکم با...میکشد پر اش خونسردی

 منو جواب...فعال البته... نمرده... ست زنده... شهاب دیگ

  ...چیه؟ آشغال اون حساب بده؟حرف

 فریاد اند ایستاده شهاب پشت که زیردستانش به رو سپس 

  ست؟ زنده هنوز چرا اصن:میزند

 خودت برو: میکند اشاره ها پله به دست با شهاب

  ...میفهمی

 لبش گوشه به را شصتش انگشت...میزند پوزخند باربد

 خودم به باید هردوتاشون کشتن لذت که این مثل:  میکشد

  ....برسه

 طرف به و میگذراند نظر از تفاوت بی را شهاب عصبی چهره

  ...میرود ها پله



 به...میگیرد چشم باربد رفتن مسیر از ناراحتی با شهاب

 باز را اتاق در...بروند دنبالش میکند اشاره محافظان

 رحمی بی با همیشه لمث رفیقش....میزند خشکش...میکند

 روی کرده تند پا دخترک سمت به...است کرده رفتار تمام

   ...میگیرد درآغوش را دخترک...میگذارد پا آیینه های تکه

  تو؟ شدی دخترچی تانیا؟:میزند صدایش نگرانی با

 تن آمدنش بهوش از امیدی ونا وقفه بی های ازصدازدن پس

 جا از سریع...میگذارد زمین روی آرام را اش متالشی

 صدا را بانو ماه پیاپی... میرود بیرون ازاتاق...برمیخیزد

 آمده باال ها ازپله سریع تپلش هیکل آن با زن...میزند

 چی:میپرسد نگران شهاب پریشانی بادیدن آید می سمتش

  آقا؟ شده

 بیار،بایدببریمش لباس دست یه خانم اتاق از برو_

  ...بیمارستان



 چی مگ...بده مرگم خدا وای:میزند نگچ را صورتش بانو ماه

 ....؟ آقا شده
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 را شهاب شده گرد چشمان با افتدو می یادچیزی ناگهان

   اینجان؟ خانم مگ اصن:مینگرد

 داره دختره بانو ماه باش زود:فریادمیزند حوصله بی شهاب

  ...میمیره

 چشم...چـ:  میکند اطاعت دستپاچه و میپرد بانو ماه رنگ

  ...میارم االن....آقا

 ازبازشدن...میریزد تانیا صورت روی آب مقداری شهاب

 موهای در چنگی کشیده پوفی...میشود ناامید که چشمانش

 کردی چیکار...خدا یا:میکند زمزمه ناباور و اندازد می خود

  ...باربد



 دیدن با... یشودم اتاق وارد لباس دست یک با بانوسریع ماه

 جیغ زارش حال آن با شهاب آغوش در تانیا و اتاق وضعیت

  ...میکشد خفیفی

 خانم وای: افتد می گریه به میزندو زانو کنارتانیا سریع

  ....آقا بازم خان شهاب وای...شدین چی جان خانم...جان

 بسه:  غرد می میگیردو را نگاهش حوصله وبی عصبی شهاب

  ....منتظرم بیرون من.... کن تنش ولباسار این بیا دیگ

  ...باشه...بـ: میدهد پاسخ هق هق با زن

 چهره میشود، ها لباس کردن عوض مشغول گریه با بانو ماه

 که هنگامی...میکند آب هم را سنگ دل اش زخمی ی

 متوجه کند رد آستین از را دخترک راست دست میخواهد

 رها را دستش رناباو...میشود استخوانش برآمدگی و بودن شل

  ...گردد برمی اتاق به عجله با شهاب.... میزند جیغ و میکند

 چیه:میپرسد بانو ماه اشک از خیس و ترسیده چهره روبه 

  شد؟ چی بانو؟ ماه



  ....شـ...قا..آآ:  میگوید گریه با بانو ماه

  چته؟...دیگ بگو:  غرد می کالفه شهاب

:  میکند رهاشا تانیا دست به و میگیرد شدت اش گریه

  ...ببینید بیاید...راستش دست...دستـ

 و بهت...میکند بلند را تانیا دست میزند، زانو کنارش شهاب

 پی که شکستگی به... میشود نمایان اش چهره در ناباوری

 کرده نثارباربد بدوبیرا... میکوبد اش پیشانی به میبرد،محکم

 تو:  میگوید بانو ماه به رو...اندازد می تانیا سر روی را شال

  ...باش زود...بیا هم

  ...آقا...چشم_

 بیرون اتاق از زن میزندوهمراه بغل را دخترک وقفه بی

 ....میرود
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 صدای هربار مانند...میگیرد تماس شهاب با بیستم بار برای

 ار( نمیباشد دسترس در نظر مورد مشترک دستگاه) منحوس

 با....میکند پرت تخت روی را گوشی حرص با...میشنود

 محافظانش به رو خشم با و میرود حیاط به خراب اعصابی

  :میزند فریاد

  بوده؟ اینجا کدومتون ظهر از بعد امروز

 قد با پسرکی باالخره...میکندد نگاه را یکدیگر دستپاچه همه

 سربه سبزه پوست با بادیگاردی و ورزیده هیکلی اما متوسط

  ....بودم امروز من...من آقا:میدهد جواب ترس با زیرو

 خیزبرداشته سمتش مالحظه بی سایدو می برهم دندان باربد

 باز کورتو چشمای نباید لش تنه تو:میکوبد دهانش بر مشتی

 خانم وقتی میره کجا شهاب میدیدی میکردی

  همراهشه؟هااااا؟

 پاک را اش بینی خون میشود بلند زمین از سریع پسرک

  ....آقا...آقـ:  میگوید پته تته با کرده



 مشت دستانش را اش برده،یقه هجوم پسرک سمت به

  ... ببینم بنال: میکند

 اومدن خان شهاب وقتی بخدا آقا:  آید می حرف به پسرک

 ماه...بودن بغلشون تو خونی صورت و سر با بیهوش خانم

 بهتون باید....باید گفتم بهشون...میکرد گریه دم یه بانوهم

 و چی همه شما گفتن شدن عصبی خان شهاب... بدم خبر

 نبود خوب حالشون اصال خانمم...نداره ربطی من میدونیدوبه

  ...آقا ببخشید...بـ...

 در چنگی کالفه...میدهد هول عقب به را محافظ شدت به

 درد با را چشمانش ایی لحظه و اندازد می موهایش

  ...میبندد

 دستانش با را سرش...مینشیند استخر رکنا صندلی روی

 را نفسش...میدهد تکان عصبی حالت به را پاهایش...میگیرد

 را تانیا اگر...بود کرده چه راستی به... میدهد بیرون عمیق

 چطور حالش االن...کتک همه آن با واییییی....میکشت

  ...است



 صورتش به دستی کالفه...بود زده کشت قصد به را دخترک

 باز اتاقش به... بلندمیشود جایش از عصبی و میکشد

 که را بوق صدای...میگیرد تماس شهاب با دوباره...میگردد

 قلبش شهاب ی گرفتهِ صدای...میکشد آرامی نفس میشنود

  ...میزند آتش را

  ...باربد چیه:شهاب

 شهاب؟حالش کجاست تانیا: میپرسد عصبانیت و خشم با

  کجایین؟ خوبه؟شما

 بیای نمرده اگه ببینی میخوای چیه:ندمیز نیش شهاب

 دستت از نداره شانس مردنم تو...اس زنده بکشیش؟بدبختانه

  ....شه راحت

 شو خفه:میرود هوا دادش و میکند مشت دست 

  ؟هاااا؟...بردیش کجا...شو خفه...مرتیکه

  



 دیرتر یکم...بیمارستان: میدهد جواب مکث با شهاب

  ...بود زهرا بهشت االن میاوردمش

  

 فقط...شهاب ببند دهنتو... بسه: میپرسد لرزانش صدای با

  ...بگو و بیمارستان اسم

  ...بیمارستان_

  

 سمت به درنگ بی و میکند ترک را عمارت عجله با

  ...میراند بیمارستان

 کجا:میگیرد تماس شهاب با دوباره بیمارستان ی محوطه در

  ...بیام

  ICU بیا _

 زیرلب...میشود خیره یمارستانب ایی شیشه در به شوکه

 به...میبندد خشم با را چشمانش(...یو سی آی)میکند تکرار



 بخش به را خود عجله با کرده تند قدم بیمارستان در سمت

  ...میرساند

  

  طرفه؟ کدوم از یو سی آی خانم:میپرسد پرستاری به رو

 دست...سوم طبقه:اندازد می او به سرسری نگاهی زن

  ...چپ

  

 به دستی...میرساند آسانسور به را خود بلندی های امگ با

 آسانسورمی اتاقک به را سرش...میکشد اش پیشانی

 یو سی آی به اورا که است بد حالش انقدر یعنی... چسباند

 تا رو دختره: )میکند فکر خود با...بود چقدرظالم...اند برده

  ...(لعنتی...داری انتظار چی زدی کتک مرگ حد

  

 را شهاب...میرود بیرون عجله با آسانسور توقف با

 داده تکیه دیوار به کرده جمع سینه در دست آشفته...میبیند



 و است نشسته صندلی روی بانو ماه...است بسته چشمانش

  ...دارد برمی گام سمتشان به آرام...میگرید صدا بی

 شدت اش وگریه خیزد برمی دیدنش با بانو ماه

 ....آقا:میگیرد

 تا میگیرد دیوار از را اش تکیه...میکند باز را نشچشما شهاب

 به خیره را باربد که کند هوار سرش را هایش سرزنش باران

 با دخترک به زده زل باربد اما و... میبیند یو سی آی شیشه

 دست که نگاهش...زخمی وصورت اش پریده رنگ چهره آن

 خراش روحش و میگیرد آتش قلبش افتد می اش گرفته گج

 ...اردبرمید
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  دیدیش؟_



 های دستگاه اطراف فقط نگاهش...کند می سکوت باربد

 نگرانی از هایش نفس و میچرخد اش تانیا به شده وصل

  ...میشود منقطع

 که اینو:  میدهد تمسخرادامه با...بود شکسته که دستش_

 سنگین های ضربه براثر اشم سینه قفسه...خودت بدونی باید

  ...بود زیرعمل ساعت سه...بود شکسته

 شکسته عزیزکش سینه قفسه...میبندد درد با را چشمانش

  ...شود خفه شهاب کاش...میکند لعنت را خودش بود؟

  

 ضربه همه اون...نداشت ایی فاصله مرگ با میگن دکترا_

  ... براش نذاشته کم بوده هرکی میگن...و

  

 کرده قضاوت بد...بود عصبی...بود نذاشته کم میگفت راست

 کاش...بود داده خرج به رحمی بی همه آن اشتباه به...بود

  ...زودتر کمی



 به هاشم کلیه:  اندازد می افکارش روی خدشه شهاب صدای

  ....دکترا...دیدن آسیب زیاد خاطرضربات

 تکان را هایش لب سختی به و میکند نگاه شهاب ناباوربه

 چی؟ دکترا:  میدهد

  

 اگه گفتن دکترا:میدهد بیرون کالفگی با را نفسش شهاب

 می کلیه دنبال باید االن بود شدیدتر یکم ضربات

 هست؟داشتی باربد؟حواست دختره با چیکارکردی...گشتیم

  ....میکشتیش

 

 اتاق از دکتر...میشود حبس ونفسش میشود مشت دستانش

 چه بیمار با:  دمیپرس مقابلش مرد دو به رو آید می بیرون

  دارید؟ نسبتی

 

  ...همسرشم من:باربد



 

 دکتر به را توجهش و میگیرد نادیده را شهاب پوزخند

 ...میکند معطوف

 

  

 که خداروشکرکنید برید: میدهد تکان سری تأسف با دکتر

 اما...نبود نرمال اصال وضعیتش...است زنده هنوز دختر این

  ...االن

  

  چی؟ االن: میکند طعق را حرفش دستپاچه باربد

  

 درمورد بتونم بیاد بهوش تا باشیم منتظر باید االن_

 ...بدم قطعی نظر وضعیتش
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 آقا این ی گفته طبق: میدهد ادامه کرده اشاره شهاب به

 سرش رو بال این و بودن دزدیده همسرتونو ظاهرا

 ...بذارید درمیون در پلیس با رو موضوع آوردن،بهتره

  

  میشه؟ خوب کی:میپرسد عجوالنه باربد

  

 دکتر به کالفه و میگیرد نادیده را شهاب پوزخند باردیگر

  ...میکند نگاه

  

 نظر سالمتیش مورد در تا میاد بهوش اصال ببینیم باید اول_

  ...بدم

  



 ی جمله گفتن با دکتر...میشود دکترخیره به ناباور باربد

  ...میکند ترک هارا آن باشه خدا به امیدتون

 

 آرام و شده خیره عمارت مهربان خانم به شیشه بانوپشت ماه

  ...میریزد اشک

 

 اولین:  میچرخد باربد سمت به وتمسخر عصبانیت با شهاب

  ...نگرانی انقدر که میزنی کتکش بارته

 بهتر جونشم بالی...همسرشم:  درآورد را باربد ادای سپس 

  ود؟نب

 

 تانیا نه؟ یا میشی خفه شهاب:غرد می تحکم و خشم با باربد

 تنبیه ؟باالخره میفهمی.... بود کرده فرار چندم برای

 ...بود این فرقش اینبار ولی...میشد

  



 در چنگی کالفه ، میکند سکوت بانو ماه به شهاب اشاره با

 دو آن جدل و بحث به حواس بی بانو ماه...میکشد موهایش

 این کنار که چهارسالی تمام به...میگوید ذکر یرلبز آرام

 ...بکشد عذاب همه این باید کی تا او...میکند فکر دختراست
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 باز بشدت اتاق ودر اندازد می تنم بر رعشه فریادش

 قدم چند سریع میبینم که را خشمگینش ی چهره...میشود

 پر سرعت به را فاصله قدم چند آن...میروم عقب

 با ، سرخش چشمان با...میکند پر را وجودم ترس...میکند

 االنش حال برای فشان آتش فقط...میزند زل من به اخم

 دیگراین... میروم عقب دیگر قدم یک...است خوبی توصیف

 سختی به...آورم می بدست را قدرتم... نمیکند پر را قدم یک

  شده؟ چی:  میزنم لب



 صدا را خدا دردل میخورد، صورتم به که اش سیلی

  عذاب؟ همه این نیست میزنم،بس

 نگاه او به بغض با...میگذارم صورتم روی را دستم

 خون پر را دهانم بزنم دیگری حرف میدانم...میکنم

  ...میکند

 به...میکشد باال را سرم...میشود اسیر دستانش در ام چانه

 مهراد:غرد می چشمانم در هخیر...میکنم نگاه او به سختی

  کیه؟

 تلخ بزاقم...میکنم نگاهش گردشده چشمانی و ترس با

 مهراد...میزند حلقه چشمانم در اشک...مهراد...میشود

  ...باشد آورده سرش بالیی چه؟نکند

 ام چانه...آید می بر دستم از کاری مگر او به کردن جزنگاه به

 مهراد از زخمی مرد این...میلرزد دستانش در بغض شدت از

  ...بداند اگر وای...میداند چه من



 کشیدن نفس مهلت...میشود رها دستانش بند از ام چانه

 فشار را ام وخرخره میپیچد گردنم دور دستانش...نمیدهد

  :غرد می غیض با...میدهد

  کیه؟ مهراد ها؟پرسیدم شدی الل چرا

 ولی میدهم جان دستانش بین...نمیدهد یاری نفسم

 صورتش مماس صورتم...نمیشود کم فشارانگشتانش...نمبیند

 زندگی کابوس ترین ترسناک چشمانش میکنم فکر...است

  ...است من

  ...دیگ بنال:میرود هوا فریادش

 فشارِ با... افتم می خس خس به...میشوند روان هایم اشک

 پرت زمین وروی میکند رهایم شدت گلویم،به به بدی

 سرفه چند با...شود باز نفسم ات میکنم سرفه باشدت...میشوم

 به دستی...آیند می در عادی حالت به هایم ریه عمیق ی

 تخت روی من به خیره افتد می او به نگاهم...میکشم گلویم



 ام گریه... است قرارداده زانوانش روی را هایش نشسته،آرنج

  ...میگیرد شدت

  کیه؟ مهراد: میشنوم را دارش خش صدای

:  بمانم زنده تا میگویم دروغ... رمنمی تا میگویم دروغ

  ...نمیدونم...باربد نمیدونم

  ...نگو دروغ من به: میزند فریاد دوباره

  ...کن باور... باربد نمیدونم بخدا: میزنم هق

  ...بمیرم نمیخواهم فقط من...ببخش مرا خدایا

 پا و چهاردست...میشود بلند جا از...کرده عصبی ایی خنده

  ...میکنم صورتم سپر را دستانم...شممیک عقب را خودم

  ...باربد نزن توروخدا:میکنم التماس

 بلند مرا حرکت یک با ، میگیرد را بازویم تصورم برخالف

 اتاق شخصی حمام طرف به...میکشاند خود دنبال به و کرده

 شده ترسناک انقدر حمام کی از...میکند باز را در...میرود

  ؟؟؟



 جیغ ها سرامیک به برخورم با...میکند پرت داخل به مرا

 چشمان با...میکند باز را وان باالی شیرآبِ ...میکشم بلندی

   کنی؟ چیکار باهام میخوای:  میکنم نگاهش ام اشکی

 حال در که وان از چشم اش همیشگی اخم با خونسردی با

 آخرین برای:میدوزد من به را نگاهش میگیردو است پرشدن

  کیه؟ مهراد... میپرسم بار

  ...نمیدونم بخدا...باربد نمیدونم: میگویم کالفه

 شیر... میلرزم...آید می سمتم به سنگین هایی وقدم خشم با

 از را دستانم...اندازد می موهایم در چنگ...بندد می را آب

 فرو سرد درآب را سرم حرکت یک با... میگیرد پشت

 تقال به...میشود پر آب از دهانم...میلرزم آب سردی از...میکند

 شدت به...میکشد باال را سرم...آید می بند نفسم...افتم می

   ...سرفه بازهم...میکشم نفس

 یا کیه مهراد میگی: میدهد فشار هم روی را هایش دندان

  ...نه



 خواهش باربد کن ولم...نمیدونم...نمیدونم:میزنم هق

  ...میکنم

 فرو آب در را سرم دوباره...میزند زهرخندی

 چشمانم...میدارد نگه را سرم اربیشتراینب...میکند

 سرفه با...آید می باال سرم...برمیدارم تقال از دست...تارمیشود

  ...میریزد بیرون گلویم آب

  : میشنوم گوشم کنار حرص با را صدایش

 بفهمم میدونی...نمیکنی باز لب که مهمه برات انقدر جونش 

 ونج از حاضری...نمیذارم اش زنده بوده بینتون چیزی

  ...بمونه زنده اون بگذری خودت

 با من...بخدا نه: میدهم تکان منفی نشان به را سرم تند تند

 چی نمیفهمم اصال من باورکن... نداشتم ایی رابطه هیچکس

  ...میگی

  ...میگی دروغ...میگی دروغ:میزند فریاد



 بکوبد،جیغ دهانم بر تا آید می طرفم به که دستش دیدن با 

  ...میکشم بلندی

  

*************************** 
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 را دلبرکش میتواند لعنتی شیشه آن پشت فقط است روز سه

 است چشمایی آن شدن باز انتظار چشم روزاست سه...ببیند

 که هایی چشم, اند شده دنیایش همه زمانی چه نفهمید که

 در را آهش...است بوده دشخو فقط شدنشان بارانی مسبب

 شهاب تا میفرستد بیرون عمیق را ،بازدمش کرده خفه سینه

 حس وجودش در را نگرانی حجم این میتواند هم او نفهمد

 خودش نظر از اکسیژنِ ماسک آن با تانیا صورت به...کند

 روی ها کبودی هم روزهنوز سه از بعد...است زده زل لعنتی



 سه این در بارهزارم برای...دمیکنن خودنمایی زیبایش صورت

  ...میکند لعنت را خودش روز

 می سمتش به که میشنود را شهاب های قدم صدای

  باربد؟:آید

 منتظر...نمیدهد جوابی...میکند حواله او سوی به را نگاهش

  ...میشود خیره او به

 سمت به را نگاهش...میدهد بیرون عمیق را بازدمش شهاب

  ...عمارت برگردی مشبا بهتره:میچرخاند تانیا

  ...نیست نیازی: میشود خیره شیشه به دوباره

  ...نیس خوب حالش آراد نیازه چرا:  شهاب

 می رفیقش به نگاهی تفاوت بی...میشود درهم هایش اخم

 دکتر باشه بد حالشم...مراقبشه بانو ماه: اندازد

  ...نیست من بودن به نیازی...خبرمیکنن

 سر اندازه...باربد کنه لعنتت خدا: دمیکن نگاهش ناباور شهاب

  ...پـ چجور دیگه تو بابا نداری؟ احساس سوزن



 بسه: میکند صدایش قاطی را اش همیشگی تحکم

  ...برم شم بلند کجا...نمبینی رو تانیا حال...دیگ

 ؟ نگرانشی: میکند اشاره تانیا به...میزند پوزخندی شهاب

  ....نامرد خودتی که مسببش

 و نمیدهد پاسخی...بوده خودش مسببش... میگوید راست

  ...میفرستد بیرون را نفسش کالفه

  ؟ نداره ارزش برات آراد:  میکشد پوفی کالفه شهاب

  ...تره مهم تانیا: میشود بیشتر اخمهایش

 چرا پس: میزند فریاد ایی شده کنترل تقریبا صدای با شهاب

  نمیذاری؟ راحتش چرا آوردی؟ سرش رو بال این

 کرده فرار چون: میدهد پاسخ اش ذاتی شونتخ با

  ...چون...بود

 دنبال بار یه: میگوید و میکند قطع را حرفش درمانده شهاب

 دنبال بار یه شده میکنه؟ فرار چرا که نبودی این چرای

  باربد؟ آره بگردی؟ دلیلش



 روی یخش همیشه وچشمان میشود صورتش مات باربد

 حرفای...است سخت قتحقی پذیرفتن...میشود ثابت رفیقش

 گشته دنبالش بود گشته...میزند اش ریشه به تیشه شهاب

  ...میرسید خودش به درنهایت اما بود

 مثل پیشمه وقتی حتی: میرسد شهاب گوش به اش زمزمه

  ...میخوره لیز دستم از ماهی

 ازت چون: میکند بیان را حقیقت رحمی بی با شهاب

  ...میترسه

 پتک مثل حقیقت...اندازد می وهایشم در چنگی کالفه باربد

 به وتنها مینشیند صندلی روی...آید می فرود سرش روی

 برو: میدهد قرار خطاب را شهاب زده، زل یو سی آی شیشه

  ...بزن زنگ بم شد خبری هر...باش آراد مراقب عمارت

 سفید سقف به میگیرد باال سرش...میزند پوزخند شهاب

... است فایده بی او با زدن حرف...اندازد می نگاهی بیمارستان

  ...میشود دور او از باربد به نگاه بدون بعد لحظاتی



 در هم آن فرارتانیا...میگیرد دستانش در را سرش کالفه

 کرده خشمگینش چنان بود همراهش دیگری مرد که حالی

 گرفته هایش لگد بار زیر را دخترک که لحظاتی در که بود

 تا زد...میدهد عذاب را وجودش از بخشی دارد نمیفهمید بود

 در رحمانه بی شهاب ی جمله.... اما...گیرد آرام غیرتش

 میزدی کتکش بود بارت اولین مگه...)میدهد جوالن سرش

  ...(ناراحتی انقد که

 به لعنت...بهت لعنت...شهاب بهت لعنت: میکند زمزمه زیرلب

 ...من
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 گوشش به تانیا اتاق از ها دستگاه جیغ صدای ناگهان

 و دکتر....میرساند شیشه پشت به را خود عجله با...میرسد

 زده بهت چشمان مقابل در...میروند داخل عجله با ها پرستار



 در حاال که شیشه به شوکه...میشود کشیده آبی پرده باربد

  ....میدوزد چشم است آبی ایی پرده پسش

 نه: میکند زمزمه نگرانی و تشویش از پر ، عجله با زیرلب

   ...لعنتی بمیری نداری حق...بمیری نداری حق...نرو...تانیا

 ندارد عمر گذر از کمی دست گذرشان که دقایقی از بعد

 به رو...میکشد اش پیشانی به دستی...آید می بیرون ،دکتر

 سئوال حال در مداوم بطور که روبرویش قرار بی مرد

 حالش همسرتون... نباشید نگران: است،میگوید پرسیدن

  ...بهراد جناب خوبه

  بودند؟ شده قطع ها دستگاه چرا پس _

 اغماء احتمال نیومد بهوش ایشون که دیروز تا من راستش _

 اتفاق با همسرتون خوشبختانه...نبودم مطمئن ولی دادم

 دستگاه صدای...نرفته اغماء حالت در که فهموند ما به امروز

 قوی عصبی شوک یه دچار ایشون که بود این برای هم ها

  ... دادن نشون سریع واکنش حیاتیشون عالیم که شدن



  ؟ ممکنه چطور بیهوشه؟ وقتی عصبی؟ شوک _

 های اتفاق کامال ولی هستند بیهوشی درحالت ایشون_

 ازش که چیزایی تا گرفته خاطرات از...میکنن حس و اطراف

 به که دیده کابوس یه زیاد حتمالا به همسرتون...میترسن

 بش عصبی شوک شده باعث همین...میترسه ازش شدت

 خب ولی....  بشه مشکل دچار قلبش وضربان بده دست

 نگران...بهبودیه به رو وضعیتش که بود این به حسنش

  ....میاد بهوش زودی به نباشید

 همسرش به دیگر بار...میفرستد بیرون عمیق را بازدمش

 که میترساند حد این تا را او چیزی چه...دمیدوز چشم

 ذهنش در شهاب های حرف...شده عصبی شک دچار اینطور

 ...(میترسه ازت چون)میشود تداعی

 تانیا یعنی...بوده عصبی شوک آن عامل خودش یعنی...

   ؟ دیده را او کابوس

  



 گردنش پشت دستی بسته، آرامی به را چشمانش

 تانیا صورت به خیره...میکند زبا مکث با را چشمانش...میکشد

 زمزمه ایی خودخواهانه طرز به حالت بی چشمانی با

 ....بری نداشتی حق که گفتم:میکند
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 بهشان انگار...میدهم فاصله هم از سختی به را هایم پلک

 میشود باعث زیاد نور...شده آویزان کیلویی ده های وزنه

  ...ببندم را چشمانم دوباره

 نمیخوای خانمی:میشونم را صدایی نزدیک ی فاصله از

   کنی؟ باز چشماتو

 صدای که است خوب چه و آشنا نا ولی است مرد یک صدای

 آرامی به را چشمانم....نمیشنوم را روزهایم این مرد آشناترین



 روبه که موهایی وبا سفید روپوش با مردی...میکنم باز

  ...میبینم سرم باالی را است شدن گندمی

  شدی؟ بیدار باالخره: میزند لبخندی

 منم...بیمارستانه اینجا:  میگوید... میکنم نگاهش استفهام با

   ...پزشکتم

 آن از آورم می یاد به را چیز همه تقریبا اطراف به نگاهی با

  ...نحس شب

  ...شدم متوجه:میزنم لب آرامی ،به میکنم نگاه دکتر به

  داری؟ درد االن_

  ...ام سینه قفسه و پهلوم بله: افتند می کار به هایم حس

 پرستار دست به و میکند یادداشت را چیزی که طور همان

 عمل یه پیش روز پنج شما...طبیعیه خب: میگوید میدهد،

 ضربه به باتوجه...داشتید سینه قفسه ناحیه در سنگین نیمه

 بود نزدیک حتی...ان دهدی آسیب پهلوهاتونم شده وارد های



 رحم بهت خدا...بیهوشی روزه پنج...بدی دست از هاتو کلیه

  ...دخترجون کرد

 پوزخندی....عمل....روز پنج....بیهوشی...میکنم نگاهش بهت با

  ....بودم مرگ آستانه در هاهم این همه از قبل من...میزنم

 فقط ندیده جدی آسیب دستت اما: میشنوم را دکتر صدای

 گچ این با روز پنج این تو که بود کوچیک کستگیش یه

 یه بود کتف ناحیه در شکستگی اگه...خورده جوش خوب

 مرخص از قبل ولی...میکردی سر گچ با باید ماهی یک

  ...میکنیم باز گچتو شدنت

 من برای ها مرض و درد این مورد در بگویم میخواستم

  ...ام کرده تحمل را بیشترش من...نده توضیح

  ...دکتر آقای ممنونم: میکنم بسنده کوتاهی ی جمله به

 پرستار با ام حیاتی عالئم کردن چک از پس...میزند لبخندی

  ...میرود بیرون



... صورتی دکوری با امکانات فول...اندازم می اتاق به نگاهی

 را خود تصویر...اندازم می روبرویم دی سی ال را نگاهم

 مردن در اقبالم...  ام زنده اچر من... میزنم پوزخندی...میبینم

 اند،میخواهم شده رها صورتم روی هایم چتری...است کم هم

 گچ در دستم یک... میشوم وضعیتم متوجه بزنم کنار هارا آن

 کاش...میزنم پوزخندی باز...آنژیوکت بند در دستم یک...است

  ...میمردم

 وارد بانو ماه همرا به خندان شهاب...میشود باز اتاق در

 خوب بازهم...میریزد بانواشک ماه که تفاوت این با...شودمی

  ...میکنم ها آن معطوف را حواسم...نیامده هنوز او که است

 خانوم عجب چه... به به: میگوید رویی خوش با شهاب

 انقد نشدی خسته... کردی باز چشم باالخره

  خوبی؟...خوابیدی

  ....خوبم:  میکنم ام همیشگی نجات فرشته نثار لبخندی



 براتون من الهی جان خانم: آید می جلو اشک با بانو ماه

  ...چه تو نمیدونید خوبه؟ حالتون...بمیرم

 ماه: میغرد عصبانیت با و میکند قطع را کالمش سریع شهاب

  حرفاست؟ این وقت االن بانو

 من...نیست گفتن به نیازی...برادر این به میزنم لبخندی

  ...یافتم نجات حتمی مرگ از که میدانم

 حالم من...بانو ماه نکن گریه انقد: میگویم بانو ماه به رو

  خوبه؟ آراد...خوبه

 لبخندی...افتد می جانم به نگرانی...میکند نثارم غمگینی نگاه

 نگران...: میشود پذیرا را شهاب های غره وچشم میزند زورکی

  ...همین شمان دلتنگ یکم...خوبن آرادم آقا نباشید

 پسشان سختی به...میکند پر را چشمانم ی کاسه اشک

 فقط تا میدهم جان من...است من دلتنگ ام زندگی...میزنم

  ...ببینمش باردیگر یک



 نیست الزم خوشخواب خانوم: میکشد را ام بینی نوک شهاب

  ...میبینیش زود...کنی گریه

  ...میدهم تکان آرامی به را سرم...میزنم پردردی لبخند

 تو: میگوید بانو ماه به رو کرده، نثارم درانهبرا لبخندی شهاب

 ...بمونه میتونه نفر یه...بمون پیشش امشب
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  ...نشده خارج بانو ماه دهان از کالمی هنوز

 تعیین تکلیف تو نکرده الزم:  میشنوم پرتحکم را صدایش

  ...منم اونم میمونه نفر یه فقط...کنی

 شهاب... میشوم خیره شهاب به ترس با و میزند یخ تنم

 من...است گرفته نیز را من دید جلوی و است او به پشتش

  ...ندارم دیدنش به ایی عالقه ابدا



... آورند می هجوم شهاب چشمان به غضب و خشم

 به کوتاهی مکث با سپس و میبندد خشم با را چشمانش

   :گردد می بر او سمت

  ...بهتره باشه کنارش خانم یه امشب باربد کنن لجبازی

 اورا هم باز من خوب چه و است من به پشتش شهاب حاال

  ...نمیبینم

 خطاب بانورا ماه ترسناکش صدای آن با و همیشگی جذبه با

 برگرد سریع...منتظره محمد بیرون بانو ماه: قرارمیدهد

  ...عمارت

 روبه و یکندم ام حواله انگیز غم نگاهی بانولرزان ماه

  ...آقا...چشم...چـ:  باربدمیگوید

 آن با زن این حتی...میکند ترک را اتاق فروافتاده سری با

 را شهاب های دست شدن مشت... میترسد مرد این از سنش

  ...میبینم



 آدم بچه مثل: میشنوم زندگیم مرد ترین ترسناک صدای و

  ...بروشهاب بیا

  ؟ کنی اذیتش دوباره که برم_

 ندارم نیازی کنم اذیت زنمو بخوام من: میگوید خونسردی با

 برداشتی دور روزه چن...بدم پس جواب کسی به

 این...نگفتم هیچی رفاقت حساب رو...میکنی منوبازخواست

 ...زندگیت پی برو بیا...نداره ربطی تو به قضایا

 یک ،فقط نیست انتظاری این جز...میشود ومات کیش شهاب

 جلوی بیشتراوقات هم او که میکند رفتار وراینط باربد با نفر

  ...آورد می کم خودخواه همیشه مرد این

 چشمهایش... گردد برمی سمتم وبه میزند پوزخندی شهاب

 تنها مرد این با باید من...ایستد می قلبم...میدهند رفتن ندای

 ترس با...میبوسد را موهایم روی میشود خم سمتم به شوم؟

  ...نرو: میزنم زل او به ام اشکی چشمان با و



 با انداخته سرش پشت به نگاهی میکند،نیم نگاهم درمانده

 نداره کاریت...میده آزارت بیشتر نرم: میزند لب کوتاهی مکث

  ...نترس

 آرام...میپیچد ام سینه قفسه در دردی و میلرزد بغض از لبانم

 را رویش ناراحتی با...کند پیدا تسکین دردم تا میکشم نفس

  ...میبندم را چشمانم...گرداندبرمی

 تمسخر  صدای با میشود دور که شهاب های قدم صدای

 لذتی مریض آدم یه دادن آزار نترس: میشود ادغام باربد آمیز

  ...بخواب راحت نداره،

 سعی فقط...ببینم را شهاب العمل عکس تا نمیکنم باز چشم

  ...میزنم صدا خدارا دل در...کنم غلبه ترسم بر میکنم

 ...میدهد را شهاب رفتن خبر در شدن بسته صدای
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 به سنگین های قدم با...ندارم را هایم چشم کردن باز جرئت

 روی محکم را چشمانم...مینشیند بدنم به ولرز آید می سمتم

 قدم...بکشم نفس عادی  تا میکنم تالش میدهم فشار هم

 روی اش سایه...میشود حبس نفسم میشود توقفم که هایش

 تخت طرف دو را دستانش و شده خم رویم...افتد می صورتم

 با...میشود منجمد رگهایم در وخون میکند لرزانم تن حصار

 ام گونه به که را اش گونه...میدهم پایین را دهانم آب ترس

 را صورتم داغش های نفس...میزنم نفس نفس ، میچسباند

 تنم لرزش ، میبوسد خشونت با که را گوشم کنار...میسوزاند

 بلند را سرش...میچکد اشکم...میشود مشهود

 را اشک رد...میکنم حس صورتم روی را انگشتانش...میکند

  ...میکشد عمیقی نفس حرص با و میگیرد

  ...تانیا کن باز چشماتو: غرد می خشنش صدای با

 نکنم باز شمچ میدانم و میشود خفه ام حنجره در هق هق 

  ...میلرزاند را بیمارستان فریادش



 می وسردش مشکی نگاه به که نگاهم...میکنم باز چشم آرام

  ...میلرزند لبانم و میگیرند شدت اشکهایم... میزنم یخ افتد،

 چتری آرامی به...میچرخاند صورتم جای جای را نگاهش

 یگیردم قرار ام پیشانی روی آرام لبهایش...میزند کنار را هایم

 در را سردش نگاه ودوباره میلرزاند را تنم لبانش سرمای

  ...اندازد می چشمانم

  ...ایی زنده که خوبه: میشنوم را اش زمزمه 

 فقط رفتن مرگ پای وتا بیهوشی روز پنج از بعد همین؟

 باربد او...میدهد یاری منطقم خب بود؟ سهمم همین

 از بعد من برای جمله این میکشد، آدم راحت وقتی...است

 مرا باربد که این...است معجزه تقریبا...خیانتم به تهمت

 مرا قدرتمندش دستان با که این نیست، عشق از ببوسد

 نیست هم وظیفه حتی نیست عشق نشانه نیز میکند نوازش

 مرا میتواند بخواهد که هرزمانی او که است این نشانه فقط...

 در مرا کند ادهار زمان هر... باشد داشته خود اختیار در



 اول روز همان از و است قانون یک این...باشد داشته آغوشش

  ...کرد ثابت من به را ها این همه

 واقعا...میکنم نگاهش اشکی چشمانی با تنها...نمیزنم حرفی

 این هیچکس که بخدا...دارد؟ وجود هم او از تر رحم بی

 از...میکند نگاهم حرف بی...نیست رحم بی و خودخواه اندازه

 را صورتم داغش های نفس...اند مانده ثابت هایم پلک ترس

 ام بینی در اش همیشگی عطر آن بوی...میسوزاند

 همان...چشمانش...چشمانش سردی به سرد، عطری...میپیچد

 آن دیدن از تا گردانم برمی را سرم...همیشگی های کابوس

  ...میشود اسیر دستانش در ام چانه که کنم امتناع ها چشم

 حقی چه به:  گرداند می بر خود سمت به شدت با را سرم

  میگیری؟ رو ازم

 بغض دوبار وحشتناک تن آن با اش خفه فریاد صدای از

  ؟ نکشتی منو چرا: میدهم تکان را لبانم سختی به و میکنم



 هنوز اما...میکند رها ام چانه و میکشد درهم را اخمهایش

  ...است چشمهایم به خیره

 زنده گذاشتی چرا: میدهم ادامه لرزان داییص با بغض با

  بمونم؟

 پرستیژ با را دستانش...میرود عقب قدمی... ایستد می صاف

 شب لخت موهای آن از تارمو چند...میبرد شلوارش جیب در

 زنگ گوشم در صدایی...میخورد سر اش پیشانی روی رنگش

  ...میخورد

 سمشا شنیدم...جذابه چقدر کن نگاهش تانیا وایییی )

  (...رحمیه بی و جذابیت خدای میگن...بهراد باربد...باربد

 هقم هق(...رحمی بی و جذابیت خدای) است همینطور واقعا

  ... میزنم زل او به منتظر و میشود قطع

 نخواست دلم: میکند نگاهم غلیظش های اخم با

 سئوال ازم کارامو چرای میتونی تو گفته کی...نکشتمت

  ...کنی



 گریه با...میگذارم کنار را ترس و میترکد بغضم یکباره به

 خیانت بت من نگفتی مگه...لعنتی نکشتیم چرا: مینالم

 دادن آزار از چی...نکردی تموم و کار موقع همون چرا...کردم

 چقد...کنی بدبختم میخوای چقد دیگ...میشه عایدت من

 تهش...میگیری ازم داری چیو انتقام...بکشم زجر کنارت باید

  ...نـ بس...ها...چی

  ...دهنتو بند...شو خفه:  میکشد فریاد ام گریه میان

 از را میشود،سرم اسیر دستانش در گلویم بیایم خودم به تا

 ترس با...میشود حبس سینه در نفسم و میکند جدا بالش

 ...میکنم نگاهش
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 ها؟ میزنی؟ زری چه: میکند طغیان قرمزش چشمهای آن با 

 نگرفتن و گرفتن بخاطر من... منه دست تو زندگی و مرگ



 برو...نمیدهم پس جواب دیگ خره هیچ به نه تو به نه جونت

 که الشخوری اون و نکشتمت لحظه همون کن خداروشکر

 و چی همه چیزته همه بی داداش اون دوست میگفت

 وگرنه ششپی بری کنه کمکت میخواست که  کرد اعتراف

  ...بودی قبرستون سینه االن

 غرش با...گرفته شدت هقم هق...آورد می گردنم به فشاری

 دفعه میگم دارم آراد جون به...آراد جون به: میدهد ادامه

 سرت به فرار فکر...میکشمت خودم ، بکنی اضافه غلط دیگ

 زنده االن تا که کردم لطف خیلی...میزنم آتیشت بزنه

 که هم هایی پرت و چرت این...بود آراد بخاطر همش...ایی

  حالیته؟...میکنم خون پر دهنتو بشونم دیگ بار و گفتی

 بیرون اتاق از سرعت با و میکند رها را گردنم شدت به

 فکر آراد به...میگیرد شدت هقم هق و میکشم نفسی... میرود

 مرد این کنار در هم او حتی...میشوم ناامید بیشتر و میکنم

 اشک وبیشتر میکنم فکر ام بدبختی به...یندنمیب محبت

 چهارسال من...نمیبینم خوش روز هم آینده در من...میریزم



 خشونت هم پس این از و ام دیده را مرد این خشونت است

 گردنم روی را است آنژیوکت بند در که دستی...میبینم اورا

 را جانم خدا چرا...میزنم صدا را خدا دل در...میکشم

  نمیگیرد؟

  

  

 سمت به را سرم اجبار، به خوردن غذا و پرستار رفتن از بعد

 زندگی...میشوم خیره شب سیاهی به...گردانم برمی پنجره

 سیاه همینقدر قرار هم باز...شد سیاه اینقدر وقت چه من

 اینقدر ولی...بود بد چهارسال این از قبل من زندگی...بماند

  ...نبود سیاه

 ام تنهایی اوج در خود تاقا ی پنجره کنار ها قبل من

 زل قدر آن...میزدم زل شب سیاهی به بازهم مینشستم

  آرزوهایم از من و بیاد بیرون مهتاب که هنگامی تا میزدم

 به تنها او و میزدم حرف برایش شب نیمه تا...بگویم برایش



 ساطع قلبم بر زیبایش نور...تابید می را زیبایش نور رویم

 برای میگرفتم امید من و میشد یقتزر قلبم به عشق و میشد

  ...ام زندگی

 من به مهتاب میکردم تصور سالگیم هجده در ها روز آن

 شب تمام تکاپوی در را سیاه ابر آن چرا من...میزند لبخند

 را مهتاب زیبای نور فقط من...ندیدم مهتابیم های

 باران تمام چگونه ابرسیاه آن نفهمیدم وقت هیچ...میدیدم

 زیبا مهتاب دیگر آن از بعد...پاشید ام زندگی روی را بدبختی

 .....بود شده سیاه من زندگی ولی...تابید می هنوز او...نبود
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  (بک فلش)

  



 این حوصله گفتم شما به هم دفعه اون من مامان ببینید _

 منم نظر به یکم نیست بد ندارم، رو مسخره های مهمونی

 که مسخره مجالس این تو نکنین مجبورم و بذارین احترام

 به میشن جمع پایین اون که هایی مادام اون حرفای وته سر

 بدبختی یه میخوان یا میشه ختم اون و این های شوهر آنالیز

  .....بگیرن نظر در الشخورشون پسرهای واسه منو مثل

  

 عصبانیت با و دمیرو در کوره از جان تارا همان یا مامان

 اندازه به حتی.... نمیفهمی هیچی تو: میکند قطع را حرفم

 بذارن روت دست پسرا همون از یکی نداری لیاقت سوزن سر

 بذارن پاپیش ازدواج واسه اونا از یکی نمیفهمی خری تو...

 کل یعنی...الشخور میگی بهشون بعد...شاخشه رو خوشبختی

  ...همیبین هارو بدی ات مسخره تفکر اون

 سبز سرم روی شاخ بود نزدیک هایش کنایه حجم از

 برایم هایش حرف اما بود همیشگی که هایش طنعه...شود

 براتون واقعا:  رفتم در کوره از یکباره به...نبودند درک قابل



 قائل ارزش دخترتون برای سوزن سر اندازه به متاسفم

 من سر تو هارو عوضی اون با ازدواج سرکوفت...نیستین

  ...تباهی بشه آیندم ته نمیخوام من...زنینن

  

 یه با میخوای که این...چیه تباهی: گفت تندی لحن با مامان

 کلی همیشه قراره که این تباهیه؟ کنی ازدواج سرشناس آدم

  تباهیه؟ باشن اختیارت در وحشم خدم

  

 زندگی خالفه کارش که آدمی یه با بخوام اینکه تباهیه آره_

  ....تباهیه کنم

  

 از امل و سالم آدم یه ببخشید: میزند پوزخندی جوابم در

 که میدونی خوب خودتم دوشیزه؟ کنم پیدا براتون کجا

 سطح هم که کنی ازدواج یکی با باید پدرت موقعیت بخاطر



 ما مثل کارش...باشه ما مثل شرایطش ، باشه ما

  میفهمی؟...باشه

 خالفکار نه من مهراد...میخواستم را مهراد من...کردم بغض

 مرا نداشت پدرکاری بودن کار خالف با او...امل نه بود

 را عشقش که او با زندگی میخواستمش هم من...میخواست

 لجنزار این از شدن دور...بود معجزه میپروراندم سرم در

 نبود خیال و خواب مان رویایی زندگی ساختن...بود معجزه

  ...میکردیم براورده را آرزوهایمان مهراد و من باالخره

 من به شباهتی هیچ درچشمانی خیره... دادم فرو را بغضم

 نظرتون...نمیام پایین امشب من: گفتم جدیت با نداشت،

  ....بگیره تصمیم واسم کسی نمیذارم من...خودتون واسه

  

 داد می قرار خطاب مرا که درحالی زدو جوابم در پوزخندی

 خودش هواس داداشت یدونه همون: رفت کمد سمت به



 سر خیره بخوای هم تو مونده همین...بسه گرفت تصمیم

  ...ببری مارو آبروی و بشی

:  برگشت من سمت به ودوباره انداخت هایم لباس به نگاهی

 بهونه من برای...پایین ومیای میپوشی خوب لباس یه امشب

 ها مهمونی همه از داره برنامه کلی امشب پدرت...نمیاری

 های غرغر حوصله من...باشی هم تو هک کرده تاکیید بیشتر

 گرون برات نیای اگه میدونی خوب خودتم...ندارم و بهرام

  ...نکنی لجبازی که نفعته به پس میشه تموم

  

 اتاق از زده بهت منِ جانب به نگاهی انداختن بدون سپس

  ...کوبید بهم را در و رفت بیرون

 ایه پارکت وبه نشستم ام نفره دو تختم روی درمانده

 مهراد همرا تا نمیشد درست کارها چرا...شدم خیره زیرپایم

  ...کنم ترک را شده خراب این همیشه برای



 های اس ام اس...شدم خیره موبایلم صفحه وبه کشیدم آهی

 روی کمرنگی لبخند مهمانی به نرفتن بابت مهراد تهدیدآمیز

 را ام بدبختی تا نبود او که خوب چه...نشاند هایم لب

 ...میرسید گوشش به اگر وای...ببیند
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 فرستاده را ام شخصی خدمتکار مائده بار ده از بیش مادرم

 مهمانی برای شدن آماده تدارک در من شود مطمئن تا بود

 من میگفت و میکرد التماس آمد که باری آخرین...هستم

 نمیتوانستم من خب...دمیشو بازخواست او نشوم آماده

 ایی چاره و میکردم قبول را حقیقت این باید و کنم مقاومت

 دستور به مائده...کنم رد را آرایشگر بودم توانسته وفقط نبود

 اتمام از پس تا بود گذاشته تختم روی پیراهن یک مادرم



 محکم همه این یعنی...بپوشاند من به را آن کردنم آرایش

 خبر چه امشب مگر...داشت تعجب جای مادرم کاری

 با خجالت با ایستاد روبرویم شد تمام کارش که مائده...بود

 ببینید میشه جان خانم: گفت و کرد بازی دستانش

  ...چطوره

 ی چهره به گرفته او از را نگاهم...کرد اشاره آیینه به سپس

 شده گرد چشمانی با...دوختم آیینه در خود ی شده گریم

   گرفتی؟ یاد اکج از:  کردم نگاهش

  جان؟ خانم چی: پرسید و شد هول

  

 گریم این: دادم جواب و کردم خودم معطوف را نگاهم دوباره

  ...دختر ست فوقالعاده...و قشنگ

 با بازی شد زیر سربه خجالت با انداخت گل لپانش

 از خوشگلی...جان خانم ممنونم: گرفت پیش در را انگشتانش

  ...خودتونه



: شد روان دنبالم سریع مائده...شدم بلند جا از زده لبخندی

  ...بپوشین لباس کنم کمک بیاین جان خانم

  برو دیگ تو...میپوشم خودم نمیخواد نه _

: گفتم تحکم با...آمد می نظر به مردد ، کردم نگاهش

  ... میام خودم دیگ برو گفتم چی نشنیدی

   ...چشم... چـ: زد لب ترس با

 تخت روی از ها لباس...کرد تند پا اتاق در سمت به سریع و

 پیراهن یک...  کردم آنالیزش به شروع نگاهم با و برداشتم

 اش تنه باال که زانو از تر پایین سانت چند ، بلند قرمزساتن

 پایین به کمر از و تنگ بسیار کمر ناحیه در و بود دکلته

 دامنش...بود شده کار تور و نگین با کمرش دور...میشد گشاد

 بعد...نمیپوشیدم را این کت بدون مسلما...داشت ینچ کمی

 لخت موهای انداختم خودم به نگاهی... لباس پوشیدن از

 روی را هایم چتری کردم، رها هایم شانه روی را رنگم شب

 همیشه...انداختند مهراد یاد مرا هایم چتری...ریختم پیشانی



 پاهایش روی مرا مینشست باغ انتهای در انار زیردرخت

 بود گفته...میبوسید و میکرد نوازش را هایم وچتری نشاندمی

 فرنگی توت مثل گونه این چون شوند بلند نگذارم وقت هیچ

 دلم در ودلتنگی مینشیند لبهایم روی لبخندی...میشوم

 افکارم...نروم پایین بودم داده قول او به من...میکند رسوخ

 ورتص روی اخمی آیینه در وضعیتم دیدن با میشوند باعث

 داخل مادر که دربیاورم را لباس میبرم دست بنشانم

  ...میشود

  ...میکند بیشتر را اخمهایم پرغرورش و آمیز تحسین نگاه

 عالی اصن...عالیه لباست: میزند لبخندی برق پر چشمانی با 

  ...میخوایم ما که میشه همونی امشب شدی

 خوشگلی ژن میاد خوشم: میدهد ادامه میکنم نگاهش گنگ

 دل کلی امشب ساده آرایش یه با بردی ارث به خودم از و

  ...میبری



 نگاهش خوب...زیباست همیشه او...ندارد وجود پوزخند جای

 و سفید پوست با تیره کمی و بلوند موهای آن با ، کردم

 آن در درخشانش سبز چشمان و طالییش کمانی ابروهای

  ...بود شده فوقالعاده مشکی ماکسی

 آن با پدرم خیانت برای جایی االن تا او حد زا بیش زیبایی

 به اش جمله...بود نگذاشته گذرانی خوش و خالف همه

 چشمات جنگل تو پرغرورت نگاه) بود این همیشه مادرم

  ...(تارا میکنه سستم همیشه

 کی میدم خبر بهت: گفت ام گی خیره به توجه بی مادر

  ...پایین بیای

 تخت روی کالفه. کرد ترک را اتاق چشمکی با سپس

 گوشی به نگاهی...میخواست را مهراد با صحبت دلم...نشستم

 و لرزاند را دلم که بود ایی جمله پیامش آخرین انداختم

    ...برد یغما به را روحم



 فرشته ماند خواهی قلبم آسمان ی ستاره تک همیشه تو)

 (...من
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 رفتم بود نشسته مادرم که سمتی به سست هایی قدم با

 با مادرم...آمد می دنبالم همچنان و نبود بردار دست مائده...

 صحبت درحال ها آن با که کسانی به و زد لبخندی دیدنم

 نگاه...چرخید من روی نگاهشان همزمان که گفت چیزی بود

 اهمیتی هیچ برایم غم بی های اشرافی آن برانگیز تحسین

 کنارمادرم در کوتاهی وبش خوش و سالم با...نداشت

 و آمد نمی خوش من مزاق به ها مهمانی این...نشستم

 شاید تا گشتم محیا دنبال چشم با...باشم ساکت دادم ترجیح

 را خودش نه...کنم جلوگیری آینده دقایق حوصلگی بی از

 چند طی در که بود کسی تنها محیا...را مادرش نه دیدم



 که این برای هم آن بودم ریخته دوستی رحط او با مهمانی

 بزرگتر من از دوسالی او خب ولی بودیم نظر هم باهم زیاد

  ...بود

 غم بی های اشرافی این ته سرو بی های حرف به همچنان

 برایم بالبخند که دیدم را محیا باالخر که میدادم گوش

 را مادر های غره چشم کردم عذرخواهی...میدهد تکان دست

 گرفته آغوش در را همدیگر...رفتم سمتش به گرفته نادیده

 سروگردنش به تابی محیا...نشستیم همه از دور به هم کنار

  :داد

 و سهرابی دکتر پسر میشدم رد داشتم که حیاط از تانیا وای 

  دیدم؟

 چرون؟ چشم کردی شروع تو باز:  کردم نگاهش لبخند با

  ...میکردی تازه نفسی یه میموندی



 انقده بچم که ندیدیش...تانی نباش مسخره اعععع _

 نکنم غلط...سامیاره اسمشم برگشته کانادا از تازه جنتلمنه

  ...باباته امشب ی سوژه

  ؟ چی برای سوژه: کردم نگاهش تعجب با

 تو انداختن برای: گفت و نوشید را اش میوه آب از کمی

  ...دیگ بهش

 روانی تو: زدم بازویش به محکم دادم صورتم به چینی

 و پسره میشینه میکنه ول و مهمونی این کل من بابای...بخدا

  ... بهش بندازه منو که بزنه دید

 چه تو بابات کنی ازدواج باهاش تو اگه میدونی...نه که چرا _

  ...میگیره قرار تاپی موقعیت

  

: گفتم و انداختم راستم پای روی را چپم پای خونسردی با

  ...کنن تحمیل بم شونو خواسته بذارم نداره امکان



 راستی: گفت و انداخت اطراف به نگاهی حرفم به توجه بدون

 مونده خوشگله پسره هرچی کردین اش مردونه زنونه چرا

  ایشششش... بیرون اون

: دادم تکان تأسف روی از سری ، گرفت ام خنده لحنش از

 معموال نیست مردونه زنونه نباش نگران...بخدا ایی دیوونه

 در که دیدی بیان شاید ولی بمونن بیرون میخوان خودشون

 که هم ها خیلی...چیدن هم ها صندلی بازه ورودی

  ...داخلن

  ...جیگر نداره دید اینجا از اونطرف بریم پس _

 خوشگل اینقد چرا تو راستی: گفت و برگشت طرفم به یهو

  ...میگیری یکیو چشم دوباره میریم االن شدی

 گفته را همین مهرادم...کردم اخمی شحرف این از ناخوداگاه

 چیزی به تا زدم پس را واخمم دادم تغییرموضع سریع...بود

 بریم بیا: کشیدم خود دنبال و گرفتم را دستش...نکند شک

  ...نمیکنم کاری من...تو با دلبری...دختر بزن حرف کمتر



 محیا...بودند داخل مردهاهم رسیدیم که عمارت وسط به

 جون آخ: وگفت برداشت غرغرهایش از دست

  ...تانی بشینیم همینجا...اومدن

  ...دیوونه نه وای_

 و فیس دخترای اون پیش بری میخوای االن چیه نه اعععع_

 به فقط دارن همه االن خواهشا کن ول...بشینی ایی افاده

  ...میکنن نگاه جیگرا همین

 ناچار به و کردم اکتفا سرت تو خاک ی جمله گفتن به

 کل و بود پخش حال در الیتی موزیک...ستمنش کنارش

 حال در ایی عده...بود شده آراسته زیبایی طرز به عمارت

 یا بودند شده جمع هم دور هاهم تر مسن...بودند رقص

 حرف باهم رسمی طور به یا بود هوا شان قهقهه صدای

 خوشگذرانی برای فقط قطعا ها مهمانی اینجور خب...میزدند

 آشنایی و ها شراکت از که بود دهاییسو اصلی هدف و نبود

  ...میرفت جیب به ها



 دیگران زدن دید درحال مدام و بود اطراف به حواسش محیا

 جذبه با پدرم...میگفت من به هم ایی جمله هرزگاهی

 ها ان با و بود نشسته  نفری چند درجمع اش همیشگی

 که مادرم روی نگاهم...میداد سرتکان هم گاهی و میزد حرف

 در را اخمهایش دیدنش با پدرم...ماند ثابت میرفت طرفش به

 دید در مادر تا شد خارج ها آن جمع از سریع و کرد گره هم

 آن از خیلی چون نبود هم موفق خب که نگیرد قرار ها آن

 برانداز آلودشان هوس نگاه با را مادرم نقص بی اندام ها

 پشت دست رفت مادرم سمت به سریع پدرم... میکردند

 گوشش در مادر...چسباند خود به اورا و گذاشت مرشک

 زد، لب چیزی اخم با داده تکان سری پدری گفت چیزی

   ...شد دور او از دلخور مادرم بعد ایی لحظه

  ...خان بهرام غیرت ماشاهلل: زد لب کنارگوشم محیا

 روی زیادی بدبودنش همه با پدرم بود همین حقیقت خب

 که چیزی...میداد خرج به وغیرت میکرد حسادت همسرش

 اروپایی زیبایی...نبود عادی اصال ما مشابه هایی خانواده در



 قدری به هنوز سن سال چهل با که بود حدی به مادرم

 و میشدند مجذوبش زیادی مردان که میرسید نظر به جوان

 او به پیشنهادی هر و نمیکردند را بودنش متأهل فکر

 چنین این از میکرد نعمم که چیزی آورترین شرم...میدادند

 ارزشی کوچکترین مردانشان که هایی خانواده...ایی زندگی

 را عفت و حیا زنان نبودندو قائل دیگران و خود ناموس برای

 نداشتم دوس را انگیز رقت زندگی این...بودند کرده فراموش

 ...میشدم زده بیشتر روز هر و
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 پسر از میدزدیدم نگاه و بودم ایستاده محیا کنار شام سرمیز

 پایین را سرم...خان سامیار محیا قول به یا سهرابی دکتر

 ساالدش ظرف با که محیایی حرفای به و بودم انداخته

 کرد پهلویم نثار ایی سقلمه محیا...میکردم توجه بود درگیر



:  شوم یرهخ او به اخم با و کنم بلند را سرم شد باعث که

  ؟ دیوونه چته

 استفهام با کرد اشاره جایی به چشمانش با انداخت باال ابرو 

 کج را چشمانش داده تکان را ابروانش...کرد نگاهش

  ...سالمتی به شدی دیوونه: گفتم کالفه...کرد

  امیریان؟ خانم _

 آهی روبرویم فرد دیدن با...برگرداندم صدا سمت به را سرم

 جلو مستقیم های دزدیدن نگاه نتیجه بخ...کشیدم دل در

 تیپ از و کرده حفظ را ام خونسردی...بود شده آمدنش

: دادم جواب و گرفتم چشم اش جنتلمنانه زیادی

  ...بفرمایید

 سامیار... هستم سامیار:  زد تیپش از تر جنتلمنانه لبخندی

  .سهرابی

 به دستم کردن دراز بدون شده خیره اش شده دراز دست به

  ...خوشبختم: کردم نگاه انشچشم



 چه وای:  شنیدم خودم به نزدیک فاصله از را محیا زمزمه

  تو؟ بودی کی پسر گل...جنتلمنی

 به را ام توجه و کردم کنترل را لبهایم پشت تا آمده لبخند

   ...دادم روبرویم فرد

 کتش ی یقه به دستی پاشید رویم به دوستانه لبخندی

  و کشید

  ...خب ولی...خانم تانیا شنیدم زیاد تعریفتونو: گفت 

 تعریفاتتون از زیباتر: داد ادامه و چرخاند رویم را نگاهش

  ...هستید

 حالت ترین تفاوت بی گرفته نادیده را مضحکش لبخند

 ولی دارید لطف شما ممنون:  وگفتم کردم خرج را ممکن

  ...نمیدونم شما از هیچی من

 عیبی خب: داد را ظارمانت مورد جواب و کرده ایی خنده تک

  ...شیم آشنا بیشتر میتونیم نداره



 ازتون گفتم:  گفتم چشمانش در خیره و زدم نیشخندی

  ...بدونم درموردتون دارم ایی عالقه نگفتم اما نمیدونم

 سریع...کرد نگاهم بهت با و ماسید لبهایش روی لبخند

  ...خب دارید حق بله اوه:  گفت و کرد حفظ را موضعش

 مقابل در و زد ملیحی لبخند و انداخت اطراف به ینگاه

 اطالعی نمیشناسید منو که شما: داد جواب متعجبم چشمان

 میل کمال با میدونستید درموردم کمی اگه ندارید هم

  ...میکردید قبول منو آشنایی افتخار

 اش حواله آمیز تمسخر ایی خنده ، نیامده کوتاه موضعم از

 همینطوره حتما:  گفتم داده تکان سر خنده با...کردم

 هرچی بشناسن شمارو بهتر اونا پیش برید کنم فکر...جناب

  ...میان بهتون بیشتر باشه

 زننده هایی آرایش با افاده و فیس پر دخترا گروه جمع به و

 نفس به اعتماد. دادم تحویلش ملیحی لبخند و کردم اشاره

 این اب آنقدر سن این تا من بود، بینی پیش قابل کاذبش



 را رفتارهایشان و ها حرف که ام داشته برخورد پسرها مدل

  .باشم بر از

 را تا انداختم پایین را سرم و  گرفتم چشم ازعصبانیتش

 خندید بلند که محیا. نبینم را انفجار حال در محیای

 تو بدجور کاذبش نفس به اعتماد با سامیارخان فهمیدم

  ...است رفته و خورده برجکش

 به پسر خدایی... ترکوندی رو پسره تانیا ببرتت شور مرده  _

 چشم خوشگلی این به پسر بیاری میخوای کجا از نازی این

  ...آبی

 به اعتماد پسره منو کردی روانی دهنتو ببند محیا اههههه _

  ...میزد حرف جوری چه ندیدی داشت کاذب نفس

 همه این از کالفه...برگرداند را رویش و گفت ایشی محیا

 همیشگی مأمن به تا شدم بلند جایم از صدا و سر و لوغیش

 از دیگران به توجه بدون...شوم آرام کمی و ببرم پناه ام

. گرفتم پیش در را عمارت پشتی باغ راه و شدم خارج عمارت



 سلب من از را محافظان توجه ی اجازه عمارت شلوغی

 زیبای استخر به و نشستم تاب روی راحت خیال با...میکرد

 ماند ثابت انار درخت روی نگاهم...شدم خیره وبرویمر

 نوازش و مینشاند پایش روی مرا مهراد که همانجایی

 و گرفتم آرزوهایم درخت از را نگاهم و کشیدم آهی...میکرد

 در تیام با پیش ها سال که استخری همان دوختم استخر به

 شیرین خاطرات کلی باغ این از من...میکردیم بازی آن

 نگاه باغچه رنگی های گل به... تیام با چه مهراد با چه داشتم

 آن با میچیدشان برایم مهراد اوقات گاهی هایی گل کردم

 چقدر...میخندید بازیش بچه به تیام میکردو درست تل برایم

 دوباره شد تر تنگ دلم آوریشان یاد با بودم دور روزها آن از

  ...کشیدم آهی

  ...کوچولو خانم میکشی آه چقد _

 به...شد حبس سینه در نفسم آشنا نا صدایی شنیدن با

 را ام ترسیده چشمان مشکی دونگاه...برگشتم صدا سمت

 ...کرد شکار
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 روی را سیگارش...میکرد چه اینجا کردم نگاهش تعجب با

 های قدم با سپس فشرد پا آن روی و انداخت زمین

 مشکی موهای کردم نگاهش خوب آمد سمتم به محکمش

 بود مشخص که هیکلی و سبزه تقریبا پوستی با کوتاه لخت

 قدم روبرویم درست. شده ورزیده طور آن زیاد ورزش از

  شد؟ تموم آنالیزت: شدند متوقف هایش

 چشمانش تا نگاهم...بود گیرا زیادی اش مردانه و بم صدای

 گوی دو آن از شده ساطع سرمای خوردم جا رفت باال

 شدم بلند تاب روی از...لرزاند را روحم شدت به رنگ مشکی

 روحش بی و نافذ چشمان از را نگاهم سختی به و

 کج را راهم...نبود من درتوان برابرنگاهش در مقاومت...گرفتم

 بودم نگذاشته را دومم قدم هنوز شوم دور او از تا کردم



 برگردانده طرفش به شدت به...شد کشیده عقب به بازویم

  آقا؟ میکنید چیکار: کردم نگاهش عصبانیت با...شدم

 لب چشمانم در خیره و زد لبخندی تمسخر و خونسردی با

  ...خشمگینی کوچولوی موش چه وای: زد

 به قدم یک و کشیدم بیرون دستانش از  را بازویم خشم با

  ...خودتی موش...آقا کن صحبت درست:  برداشتم عقب

 و کرد نگاهم لذت با شد تبدیل قهقهه به سردشخون لبخند

 صورتم روی را نگاهش...کرد پر را فاصله قدم یک همان

 باشم موش نمیتونم هیکل این با من: گفت و چرخاند

 که باشی کوچولو موش یه تومیتونی ولی گربه بشم نهایتش

  ...باشه بخش لذت میتونه کردنت شکار

 اندامم روی گردی بار را نگاهش حرفش این دنبال به

 را وجودم زیادی گرمای عصبانیت و شرم شدت از...چرخاند

 بدی حس مرد این...آورد هجوم صورتم به خون و گرفت فرا

 تا و گرفته فاصله او از سریع...ناامنی جور یک میکرد القا



 بلند دوباره اش قهقهه صدای...دویدم را عمارت ساختمان

 به بدی های حس...نینداختم سر پشت به نگاهی نیم شد

 دیده جلوی از دم یک اش یخی وچشمان بود آمده سراغم

  ...نمیشدند دور گانم

 دیدنم با ها خدمتکار که  شدم عمارت آشپزخانه وارد سریع

  خانم؟ شده چی: کردند هول

 و نشست قلبم روی دستم میزدم نفس نفس که طور همان

  ...بدین... بهم...آب...لیوان یه:  گفتم

 رفتار...گرفتم پیشانی به را دستم...  کشیدم سر را آب لیوان 

 بدون...میگذاشتم فرار به پا طور آن نباید کردم ایی احمقانه

 صدای متوجه رساندم اتاقم به را خودم ها مهمان به توجه

 نگاه سر پشت به ترس با شدم سرم پشت هایی قدم

 آسودگی سر از نفسی آمد طرفم به نگرانی با مائده...کردم

  تویی؟ وای:  فرستادم بیرون عمیق را بازدمم و یدمکش



 چرا شده چی ؟ جان خانم خوبید: کرد نگاهم تعجب با مائده

  کردید؟ عرق انقد

 کافی مقدار به و هیجان و ترس از حجم آن با  خب ؟ عرق

  ...نبود عجیبی چیز عرق دویدن

 حالم... هیچی:  کنم جلوه عادی تا زدم ایی مسخره لبخند

 اومدم بمونم پایین نمیتونستم دیگ ستنی خوب

  ...کنم استراحت میخوام...باال

 بیان؟ مادرتون بگم میخواین خانم چرا: شد نگران دوباره

  میکنه؟ درد جاییتون

 ندارم رو شلوغی حوصله...کنم استراحت میخوام فقط نه نه _

 رفت گرفت درد سرش بگو پرسید چیزی مامانم شو بیخیال

  اوکی؟ اتاقش

 صدام داشتید امری خانم چشم: داد سرتکان ناچار دهمائ

  ...کنید



 برداشتم را ام گوشی سریع...شدم اتاقم وارد باشه گفتن با

 شماره...میشدم آرام تا میکردم صحبت مهراد با باید فقط من

 جواب...کرد ام کالفه طوالنی های بوق صدای...گرفتم را اش

 تخت روی مکرد پرت میز روی را گوشی عصبی...نمیداد

 مثل عجیب مرد آن فکر...گرفتم دست در را سرم نشسته

 چشمانم جلوی سردش نگاه دوباره بود افتاده جانم به خوره

 یک نبود انگیز هوس حرفایش برخالف نگاهش...گرفت جان

 انگار میچرخاند رویم را نگاهش سرگرمی روی از جوری

 فکارما بتوانم تا بستم چشم... بگذارد سرم سربه داشت دوس

 ...بزنم پس را
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 درد شدت از...کشم می دراز تخت روی آرام بانو ماه کمک به

 عجله با بانو ماه ، میشود خارج ام حنجره از آخی پهلوهایم



 چی: میگوید نگرانی با و  میکند جا جابه سرم زیر را بالشت

  یکنه؟م درد کجاتون ؟ جان خانم شد

 هم روی را لبهایم و میدهم تکان منفی نشان به را سرم

  .نباش نگران نیست هیچی: میفشارم

 خالص گچ بند از شدنم مرخص از قبل که را چپم دست

  .میشود جمع درد از صورتم که میدهم ماساژ بود شده

 بیارم براتون تونو مسکن خانم:  میکند نگاهم غم با بانو ماه 

  ؟ شه بهتر دردتون یکم

:  میبندم درد با را چشمانم و میگذارم بالشت روی را سرم

  خوابیده؟ کجاست آراد...بانو ماه خوبم

  ...خوابه آره...آر...آراد آقا: میشود پررنگ صدایش در تشویش

 که را شدنش دستپاچه میدوزم او به تعجب با را نگاهم

 ماه شده چی:  گیرد می را تعجبم جای نگرانی میبینم

  ...کردی هول انقدر چرا ؟ خوبه حالش آراد...بانو



: کند می مرتب رویم را لحاف دزددو می را نگاهش بانو ماه

  .نیست چیزی نده راه خودت به دلشوره مادر نه

... شده چی بانو ماه میکنی پنهون ازم رو چیزی یه داری _

 خوابه نمی موقع اون آراد شدم مرخص شب نه ساعت من

  چیه؟ قضیه ببینمش ذاشتیدن برگشتم وقتی ولی

 با دستپاچه مینشیند تخت کنار صندلی روی ناچار بانو ماه

 دوسه...جان خانم بگم چی: کند می بازی روسریش لبه

 از بود افتاده خوراک و خواب از بچه نبودین شما که روزی

 و شهاب آقا و شما فقط اون که میدونید خب دلتنگی شدت

 وابسته شما به همه از تربیش ولی و نرگس منو با میبینه

  ... که این تا...نمیرفت چشمش به خواب چندشب اون است

 بازی سرگرم دوباره و اندازد می زیر را سرش میکند سکوت

 تا:  میگویم طاقت بی و نگران... میشود روسریش گوشه با

  چی؟ که این



 بود تونسته تازه نرگس شب یه راستش: میکند نگاهم مردد

 قراری بی کمتر آرادم کنه بازی باهاش و هبد غذا بهش یکم

 آقا با داشت که میشنوه و خان باربد صدای دفعه یه میکرد

 میبرد شمارو اسم هی خان باربد میکرد بحث شما سر شهاب

 بچه...میکشمش خودم دستای با خودم میکشمش میگفت و

  ...شنید اینارو همه

 اب را اشک سریع...میشود سرازیر چشمش گوشه از اشکی

 ما از هی شب اون: میدهد ادامه و میکند پاک روسریش

 مامانم مگ...بکشه و مامانم میخواد بابایی چرا میپرسید

  ...کرده چیکار

 خیس را صورتم هایم اشک...مینشیند لبم بر تلخ لبخندی

  ...میدهد من به را حق هم من کوچک پسر ، میکنند

 گرفت لج شب همون از: میشنوم را بانو ماه صدای دوباره

 اتاق تو اومدن آقا یهو کرد گریه انقدر میبینه شمارو میخواد

 گفتن آرادم آقا میکنه گریه چرا که کردن دعوا باهاش کلی و

  ... بکشی و مامانم نباید تو میخوام و مامانم



 تشدید ام گریه میپیچد اتاق در که بانو ماه هق هق صدای

   :میدهد مهادا...میپیچد ام سینه قفسه در درد و میشود

 اسمشو نداری حق دیگ تو مرد مامانت گفتن یهو هم آقا

 االن تا گرفت لرز و تب شب همون از بچه جان خانم...بیاری

 آخه خب دیده آسیب روحی نظر از میگه دکتر...نشده خوب

 هم شما جان خانم نمیکنه محبت بهش وقت هیچ که آقا

  ... که

:  نشود بلند ام یهگر صدای تا دادم قورت سختی به را بغضم

  ؟ بده حالش گفتین آقا به شد چی بعدش

 اصال نکردن توجهی ولی...خانم آره: میدهد تکان سر بانو ماه

 خان شهاب هم روزه چن این بشه عادی براش باید گفتن

 حالش برگردوندن رو شما که آخر روز سرمیزدن بش مدام

 رتعما تو شما نمیدونستیم هیچکدوم ما ولی بود شده بهتر

 تازه آراد میگفت نرگس ولی نبودم ساعت اون من...هستین

 شمارو های التماس و ها جیغ صدای که بود شده بیدار

 برم میخوام من مامانمه که میکنه گریه دوباره بعدم میشنوه



 االنم تا میشه بد حالش دوباره...میکشتش داره بابام پیشش

  ...خانم همونجوریه

 این در بود کشیده چه نم زندگی میکنم نگاهش ناباور

 فقط و میشود خارج دستم از هایم اشک کنترل...مدت

   ...بلعم می تک به تک را بانو ماه جمالت

 من: میکند پاک را هایش اشک و میکشد صورتش به دستی

 میکنن صدا منو شهاب آقا دیدم عمارت رسیدم تا روز اون

 نزمی رو جون نیمه جونتون از دور شما دیدم اومدم بعدم

  ...و بیمارستان رفتیم بعدش دیگ...افتادید

 باربد چرا پس:  میگویم بغض با میکنم قطع را حرفش سریع

 حالش ببینه منو نگفتین مگ ها؟ ببینم و آراد امشب نذاشت

  ...ببینمش االن بذارید حداقل...میشه خوب

  ...میکند سکوت و میشود زیر سربه دوبار بانو ماه

  ...میکنم دق دارم بگو بانو ماه بگو:  نالم می عجز با



 دستور آقا: میگوید ناراحتی با و اندازد می چشمانم به نگاهی

 آراد آقا نه بیرون برید اتاق این از شما بدیم اجازه نه دادن

 مشترکتون اتاق برید شما بودن گفته آقا تازه...اینجا بیان

 که کردن راضیشون بدبختی با خان شهاب خودشون پیش

 ...اینجا دبیای فعال

 

 و میشود پاره قلبم...میریزم اشک و میبندم درد با را چشمانم

 من ضعف نقطه میداند او...ببینم را ام زندگی نباید من

 دیدنش از که میکند تنبیه گونه این مرا و است من زندگی

 و میسوزد تب در و است محروم من از پسرکم...شوم محروم

 سنگدل شاید تا بدهم جان کنم التماس باید هم باز من

 رحم فرزندش به کند رحم من به کمی ام زندگی آدم ترین

 و میشود تر سنگین بغضم میکنم خفه سینه در را آهم...کند

 نمایی قدرت بدنم در که درد...میزند چنبره گلویم روی

 ....میکنم بیرون را آهم میکند
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 باز سختی به را چشمانم افتاده چشمم در که نوری شدت از

 می نگاهی اطرافم به کرده صورت حایل را دستم میکنم

 جایم در آرامی به میکند عادت نور به چشمم کم کم...اندازم

 تنم در که دردی از...میزنم کنار را لحاف و میشوم نمیخیز

 دراز دوباره...میشود خارج ام حنجره از ایی ناله میپیچد

 شدت از. کنم حرکت نمیتوانم کمک بدون میکشم

 بانو ماه صدای شنیدن با...میگیرد را گلویم بغض درماندگی

  ...میشود تیز هایم گوش

 بخدا ببینه و خانم ببرم و آراد آقا لحظه یه میشه آقا _

  ...میکنه بیتابی همش نیس خوب اصال حالش

 میگی اینو که بازم: خراشد می را روحم خشمگینش صدای

  ...بشه همون میخواد هرچی که نباید ست بچه نکرده الزم

  ...خدا تورو آقا اما: میکند بانوالتماس ماه



  ...برس کارت به برو...چیزوبگم یه باید چندبار دیگ بسه _

   

 عذاب برای او میدانم من...میکنم خفه گلو در را هقم هق

 زندگی صدای شنیدن با یکباره به...دمیکن هرکاری من دادن

 شنیدن فقط من سهم...میکنم نگاه اتاق در به شوکه ام

  ...نمیگذارد او...است صدایش

 یعنی خانم گفتین االن شما ها؟...کجاست مامانم خاله _

  ...ببینمش میخوام من نه مگه اومده مامانم

  ...باش زود آراد اتاقت تو برو _

 بذار بابایی: میزند دامن بغضم به ما زندگی بغض پراز صدای

  ...روخدا تو...ببینمش و مامانی

 تو ببرین اینو زود کجاست نرگس: میزند فریاد باربد

  ...اتاقش

 تمام با میشوم بلند جا از سختی به میشوند روان هایم اشک

  ...مامانی آراد: میزنم صدا را اسمش توانم



 را دمیدو اتاق سمت به که کوچکش های قدم صدای

 افتادنم مانع تا  میگیرم میز لبه به را دستم...میشونم

 نگاه در به اشک با...میشود چرخانده قفل در کلید...شود

  ...نمیگذارد او... میکنم

  ...باشید زود ببرینش االن همین _

: میرود فرو قلبم در خنجر میشنوم که را ام زندگی های جیغ

 االن شده تنگ راشب دلم ببینم و مامان یکم بذار بابایی

  ...شنیدم و صداش

 صدایش...آورم می کم اکسیژن ومن میشود دور صدایش

 به...میدهد جوالن ام سینه قفسه در درد و میشود قطع

 شدن باز...میپیچد اتاق در جیغم و افتم می زمین روی شدت

 را زندگیم فرد ترین سنگدل با رویارویی نوید اتاق در

 محکش های قدم...میدوزم او به را بازم نیمه چشمان...میدهد

 آرزو باز من و میشوند بسته چشمانم آیند می من سوی

  ...بودم مرده کاش میکنم



 می زیرگردنم را دیگرش دست و زانوانم زیر را دستش یک

 همیشه چشمانش برخالف تنش... میشوم کنده ازجا و اندازد

 رتبم رویم را لحاف...میگیرم قرار تخت روی آرام...است گرم

 نفس سختی به...است بسته چشمانم هنوز من و میکند

  ...سوزاند می را صورتم هایش نفس گرم هرم میکشم

 گوشم کنار فاصله ترین نزدیک از را محکمش صدای

 انقدر بهتره: میشود داغ هایش نفس هرم از تنم و میشنوم

 باید میدونی خودتم ببینی و آراد نمیذارم من نکنی تالش

 کنم ت بیچاره باید کردنت فرار اطرچندباربخ بشی تنبیه

 تحریکم انقدر پس میکنم لطف بت دارم و بچمی مادر

 و بشنوی صداش فقط و نبینیش که طوالنی مدت یه...نکن

 اضافه غلطای که میشی آدم تربشی دلتنگ روز هر

 زن وقتی اینجایی که دادم خرج به صبوری کلی االنم...نکنی

 سوء من صبر از پس اشیب من پیش لحظه هر باید منی

  فهمیدی؟ نکن استفاده



 و خودخواهانه...میدوزم او به و میکنم باز را ام اشکی چشمان

 را دستش مچ برود که برمیگرداند رو تفاوت بی

 ایی چاره من اما ندارد ایی فایده کردن التماس...میگیرم

  ...باربد:  ندارم

  ...بگو:  نمیگردد بر و زده زل روبرو به همچنان

 نرفته من:  میگویم مرتعشم صدای با و میکشم لب روی زبان

 میمونم میمونم، شده که آرادم بخاطر من...برنگردم که بودم

 پیدام باالخره میدونستم باشم بچم پیش که عمرم آخر تا

 از بعد میخواستم حداقل ولی نداشت هم فرقی برام میکنی

 من چیزمه ههم من برای آراد...ببینم و داداشم سال همه این

  ...منـ...نمیکنم ول اونو وقت هیچ

 هارو آیه این:  میکشد بیرون دستم از شدت به را دستش مچ

 این مسبب...ببینی و آراد نداری اجازه فعال نخون من واسه

 بهونه پس خودتی منم از خوردنت کتک مسبب تویی حالش

  ...میبینی و ات بچه شدی که آدم نیار من برای



 این برای میریزم اشک...میترکد بغضم شرفتن بیرون با

 خودم و ام خورده کتک مرگ سرحد تا من زندگی

 زنده هنوز من...مقصرم من و است ناراحت ام زندگی...مقصرم

 ...مقصرم بازهم و ام
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 خوراندن غذا برای حدش از بیش تالش و بانو ماه به کالفه 

:  آورم می زبان به را ام کالفگی نهایت و میکنم نگاه نم به

 االن میاد من روز و حال به آخه ببر اینارو خدا رو تو بانو ماه

  ...بخورم صبحانه راحت خیال با بشینم

 متوجه که خودتون ندارین رو به رنگ بخدا جان خانم _

 خودتون فکر به افتاده گود چشماتون پای ولی نیستین

  ...باشین بچه اون کرف به نیستین



 حتی که من میگیرد را گلویم بغض دوباره آراد یادآوری با

 خیال با و باشم خودم فکر به وقت آن ببینم اورا نمیتوانم

 بی و است ناراحت پسرکم میدانم وقتی بخورم غذا راحت

 من و دارد را من فقط دنیا این در میداند او...میکند مرا تابی

  ...دارم را او فقط میدانم هم

 نمیخواستم جان خانم ببخشید: میکند نگاهم غم با بانو ماه

  ...آخه کنم ناراحتتون

 اینارو برو پاشو بانو ماه دیگ بسه:  میکنم قطع را حرفش 

  ...ببر

  

 میکشاند سمتش به استرس با را هردویمان نگاه در صدای

 شهاب...میکشیم راحت نفسی هردو میشود داخل که شهاب

 این ماشاهلل: میگوید کرده کنترل را اش خنده ندیدنما با

  ...بودا پریده روتون و رنگ کرده چیکار ما رفیق



 به میزنم لبخندی من و میشود زیر به سر خجالت از بانو ماه

  ...برادرم از تر بیش برادر این

 گالیه با و اندازد می نخورده دست سینی به نگاهی شهاب

 میخوای خودت کرده رحم بهت اون حاال: میکند نگاهم

  ...دیدی قیافتو...بکشی خودتو

 همینو منم آقا بده خیرتون خدا: میگیرد بل سریع بانو ماه

  ...نمیدن گوش ولی میگم

 برس کارت به برو دیگ تو: میگوید داده تکان سری شهاب

  ...بخوره غذاشو میکنم مجبورش من بانو ماه

 تخت کنار میز روی را سینی میگوید چشمی بانو ماه

  .میرود بیرون و میگذارد

 چشمانم از را درد عمق نشیند می کنارم شهاب

 و آراد نذاشته میدونم: میگیرد دست در را دستم...میخواند

  ...ببینی



 را وجودم عمق تا یادآوریش چشمانم به میزند نیشتر اشک

  ...میلرزند بغض شدت از لبانم میسوزاند

 به کرده بدنش نستو را دستهایش گی درمانده با شهاب

: میزند زل نامعلوم ای نقطه به و میگذارد تخت روی پشت

 ولت باربد کنی قبول نمیخوای چرا تانیا کردی اشتباه

  ...نمیکنه

 من نمیکنم قبول گفتم کی من میکنم نگاهش درد با فقط

  ...نمیکند رهایم نگیرد مرا جان تا او میدانم

 بخوری کتک باید چندبار دیوونه دختره: میدهد ادامه شهاب

 از و بکشی عذاب باید چقدر بشی گیر زمین جوری این و

 از دست مرتیکه این کنی باور تا بشی محروم ات بچه دیدن

  ...برنمیداره سرت

 تانیا: میگوید جدی و میدهد سوق سمتم به را نگاهش

  اصال؟ متوجهی...میگرفت جونتو داشت واقعا هست حواست



 شهاب متوجهم آره:  میکنم اکپ دست پشت با را هایم اشک

 قراره دیگ میشدم امیدوار داشتم و دیدم و مرگ اونشب من

  ...فکرمیکردم شه تموم نکبت زندگی این

 هم به را هایم لب میکشد شعله چشمهایش در که  خشم

 با وبزنی حرف این دیگ بار یه: میگوید خشم با میدوزم

  ...دهنت تو میزنم دست پشت

  ...میزنم پوزخند

 مالیم میکشد صورتش به دستی میفهمد را پوزخندم معنای

 به یعنی میزنی راحت انقدر حرفارو این وقتی تانیا: میگوید تر

 وجودش همه که نکردی فکر بچه اون به بندانگشت اندازه

 از داشت بودو کرده ولرز تب ندیدنت روز دو بخاطر و تویی

 من بگی که نیست جودت تو وجدان یکم یعنی میرفت دست

 محبت باید کی و شه بزرگ میخواد چجوری آراد بمیرم اگه

 درک به بگی که نداری شجاعت انقدر یعنی...کنه خرجش

 من مثل سرنوشتش اون نمیذارم و میجنگم بچم بخاطر من

  ...بشه



 میدهم گوش میزند که حقی حرفای به ام اشکی چشمان با

 را پاهایم...میکنم نگاه میکنند گالیه که چشمهایی به و

  ...میگذارم زانوهایم روی سر و میکنم جمع درشکم

  :میدهد تکان سری تأسف با شهاب

 خودت به گفتم اینارو کنی گریه بشینی نگفتم اینارو تانیا 

 وقتی زندگی این از نکنی فرار ها احمق مثل هردفعه و بیای

  ...میندازه گیرت مرتیکه این تهش میدونی

 دلخوشی وقتی شهاب: میکنم نگاهش و میکنم سربلند

 منتظر باید لحظه هر وقتی چی همه از ببری و باشی نداشته

 کنی براورده هاشو خواسته تو و بده دستور شوهرت تا بمونی

 رو زورشونو همه و نکنه توجه هات خواسته به هیچکی وقتی

 بهشون که باشی نداشته مادری پدرو وقتی کنن خالی تو

 ... میشی من مثل کنی تکیه
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: میدهم ادامه و میکنم نگاه دلسوزش و انگیز غم چشمهای به

 از و ببینمش برم میخواستم بود شده تنگ داداشم واسه دلم

 اونم داشتم پشت یه فقط من براش بگم ها بدبختی این همه

 من و رفت اون مملکت این از بریدن پاهاشو که بوده تیام

 ببره منو کرد سعی چقد میدونی... غصه و غم دنیا یه مموند

 با عقدم قبل روز یه بار آخرین ؟ نتونست و خودش پیش

 ایران بود اومده بخاطرم کرد هرکاری زد هردری به بود باربد

 تو چجوری باربد آدمای میدونم خوب نذاشتن نتونست ولی

 سالچهار من...بره برگرده تا ریختن بهم زندگیشو همه ترکیه

 باربد شد چی ولی بشنوم صداشو که ببینمش میزنم له له

  ...بزنم حرف باش تلفنی من نمیذاره حتی

 شهاب اینه من زندگی: میدهم ادامه و میکشم عمیق نفسی

 کردن خالی سرم که اون و این خودخواهی به میرسه تهش



 بوده این خاطر واسه فقط تو قول به موندم زنده حاال تا اگه

  ...بشه کس بی آراد واستهنخ خدا که

  

 خیلی سری این کن قبول ولی...قبول اینا همه باشه باشه _

 بری قاچاقی کنی فرار پسره اون با میخواستی کردی اشتباه

 میومد سرت ها سال این همه از بدتر بالهایی اگه ترکیه

  ... چی

  ...تیام به بود داده قول....بود مطمئن بود تیام دوست اون _

 مطمئن آقای این محال فرض به: میزند وزخندیپ شهاب

 دختر احمقی تو... چی بعدش قرارش و قول به میزد پا پشت

 بخدا تنها دختر یه تو بازیه خاله مگه کردن فرار قاچاقی

  ...ایی دیوونه

 مرورشان کلی خودم که هایی نصیحت این همه به توجه بی

  کردین؟ چیکارش شد چی نیما: پرسیدم بودم کرده



 حسابی گوشمالی یه باربد: میکند نگاهم کشیده پوفی هابش

 دیگ آورد سرش بالیی چه نمیدونم دیگ بعدش داد بش

  ...ندیدمش

 به باربد...باشد زنده فقط خدایا میبندم درد با را چشمانم

  ...نمیگذرد کسی از راحتی

 ببینی و آراد میزنم حرف باربد با: برمیخیزد جا از شهاب

 یکم هم تو میکنم خودمو سعی ولی ممیدون بعید گرچه

  ...نیست رذل ولی هست بد باربد...بیا راه باهاش

 اتاق از...میدهم سرتکان ناچار به و میزنم پوزخندی دوباره

 تا میروم حمام سمت به و برمیخیزم سختی به میرود بیرون

 .....بخشد التیام را بدنم کرختی آبگرم شاید
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 میکنم طی را اتاق عرض و طول بار دهمین برای حوصله بی

 عمارت در مکش کش همه این از و شود فرجی شاید تا

 در است روز پنج دقیقا...ببینم را آراد بتوانم و کنم استفاده

 روز پنج این در. ندارم رفتن بیرون حق و ام زندانی اتاق این

 فقط و ام ندیده بارهم یک حتی اول روز جز به را باربد

 به رو حالم جسمی نظر از...میزند سر من به مدام شهاب

 بیشتر روز به روز را روحم فرزندم ندیدن اما است بهبودی

 این در من میزنم افکارم به پوزخندی... میکند تخریب

 روی کالفه...مانم می باقی روحی مریض یک همیشه عمارت

 است روز پنج...گیرممی دستانم در سرم و مینشینم تخت

 ببینم را آراد من و بگیرد را باربد رضایت شهاب تا منتظرم

 را بانو ماه روز هر ومن است نشده موفق شهاب هنوز اما

  ...نیست خوبی نشانه این خب و میبینم تر آشفته

 سمت به و برخیزم جا از عجله با میشود باعث ماشین صدای

 و همیشه مثل میبینم را دبارب میزنم کنار را پرده بروم پنجره

 ها محافظ کنار از پرجذبه میشود پیاده ماشین از آراسته



 با ایی لحظه نگاهش میکنند خم سر برایش همه میگذرد

 شکار ام خیره نگاه سریع میکند پیدا تالقی پنجره

 حواله پوزخندی...میدارد بر را رنگش مشکی عینک...میشود

 آشوب دل در پرمعنایش نگاه با هم فاصله همان از میکند ام

 نفس میکنم رها را پرده سریع...میشود پا به عصیان ام زده

 می آیینه جلوی...آورم بدست را آرامشم تا میکشم عمیقی

 رنگ به و میزنم پوزخندی اندازم می خود به نگاهی...ایستم

 از تر فروغ بی نگاه و ام شده خشک لبان با پریده روی و

 که رنگم مشکی بلند موهای...میشوم خیره اخیرم چهارسال

 یاد به خوب اند شده رها هایم شانه روی آزادانه عادت طبق

 کنی رنگشون نداری حق وقت هیچ)  را باربد جمله آورم می

  (فهمیدی

 یک ، اندازم می نگاهی هایم لباس به...میزنم پوزخند دوباره

 همیشه من تیپ مشکی شلوار یک با سفید کوتاه آستین بلوز

 و بود همین میشدم محسوب آن خانم که تیعمار در

 چهارسال ی جمله بازهم.  بپوشم نمیتوانستم تر پوشیده



 پوشیده من جلوی نداری حق)  آورم می یاد به را باربد پیش

  (بگردی

 مثل من... خب و بود زیاد نقضش قابل غیر های قانون

  .بودم مجبور همیشه

  ...میکند جلب را توجهم صدایش

  کجاست؟ آراد بانو ماه خبره چه جااین:  باربد

 خبری...آقا سالم: میشنوم را بانو ماه استرس از پر صدای

  ...اتاقن تو آرادم آقا نیست

 انقدر چرا پس: میشود مشکوک بانو ماه استرس از باربد لحن

  ببینم کن صداش اصن...میگردین بر و اتاقش تو میرین

 تا چسبانممی آن به را گوشم برمیدارم خیز در سمت به

 بعد ایی لحظه...بشنوم دل و جان با را ام زندگی صدای

 دل ته از لبخندی و میدهد نوازش را گوشم زیبایش صدای

  ...میکند شکوفه هایم لب روی

  ...بابا سالم _



 باربد خب و...میکند پررنگ را لبم روی لبخند تخسش صدای

  ...نمیدهد سالم جواب که

 حق دیگه نگفتم مگه...کنیمی صدا سرو انقدر خبره چه _

  ...کنی گریه نداری

  ...نکردم گریه _

  ؟ چی پس _

 گوش تنم تمام و میکند مشکوک هم مرا پسرکم مکث

  ....میشود

 من به میخواد زور به نرگس: میدهد جواب مِن مِن با باالخره

  ...بخورم نمیخوام من ولی بده غذا

 ترس از پر ایصد و میزنم حدس را باربد خشم پراز های نگاه

 نگرانم نخوردن هیچی دیشب از بخدا آقا: میشود بلند نرگس

  ...آخه شده خوبه حالش روزه چند تازه براشون

 لج چرا دوباره...آراد نمیخوری غذا چرا:  میگوید جدی باربد

  کردی؟



 ماه...میکند سلب پسرکم از را دادن پاسخ توان صدایش تن

 ما به دیشب از آقا تشراس: میدهد جواب تشویش از پر بانو

  ...نمیخورم غذا یا میبینم و مامانم یا گفته

 مالیم عجیبی طرز به سپس و کرده مکث ایی لحظه باربد

 اینه تنبیهشم بشه تنبیه باید کرده بد کار مامانت:  میشود

  ...نبینه رو تو که

 اونروز همین واسه:  شود می بلند ام زندگی آلود بغض صدای

   ؟ میزدیش داشتی

  ...میخورد سر ام گونه رو اشکی...میگیرد آتش قلبم

  ؟ زدم و مامانت من گفته کی _

 خودم بار چن میزنیش همیشه تو: میگوید گریه با آراد

  ...زدیش اونروزم...دیدم

  :میلرزاند را آراد کوچک تن قطعا باربد فریاد صدای

 میزنم هم رو تو کنی دخالت کارا اینجور تو دیگ بار یه اگه 

  ...باش زود اتاقت تو برو حاال گفتم چی فهمیدی



 هایم گونه...میکند پاره را دلم بند آرادم بلند گریه صدای

 و میخورم سر در کنار دیوار روی...  میشوند اشک از مملو

  ...میزنم زل ایی نقطه به تنها

 ایی لحظه تنها میشود باعث در شدن بسته و باز صدای

 دوباره... میکند پر را اتاق یفضا تلخش عطر...ببندم چشم

 خود جلوی  را او نقطه آن جای به حاال و میکنم باز چشم

 رویم را نگاهش و است نشسته زانو یک روی که میبینم

  ...میچرخاند

 اشک به اش طوفانی چشمان دیدن با نگاهم

 میکند باز را دهانش...میکند نگاه صورتم به عصبی...مینشیند

 کت های یقه نداده مهلت کند خالی را خشمش آماج تا

 صورتش به را صورتم و میگیرم دست در را دوختش خوش

 ؟ کنم چیکار:  میکنم زمزمه اشک با و میکنم نزدیک
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 را خشکم لبان...میکند نگاهم تعجب با میشود بسته دهانش

 صدایی با دوباره...دمینشین لبانم روی نگاهش... میمالم بهم

 باربد؟ کنم چیکار:  میکنم زمزمه درماندگی و بغض از آکنده

  ...ببینم و آراد بذاری کنم چیکار

 و میگیرد محکم را دستهایم مچ میکشد درهم را هایش اخم

   ؟ نه شده خوب حالت:  میکند جدا کتش از

 ایستم می روبرویش میشوم بلند جا از سریع برمیخیزد جا از

 بچم پیش بذار فقط توبخوای چی هر... بگی تو چی هر: 

   باشم

 به دست فرزندم بخاطر امروز من...میکند نگاهم اخم با

 سریع ، شود خارج اتاق از تا میزند کنار مرا... میزنم هرکاری

 جا وضوح به...میکنم حلقه کمرش دور دستهایم پشت از

 است بعید من از پروایی ازبی حجم این ایستد می و میخورد

:  میچسبانم اش شانه به را سرم...میشوم پروا بی امشب من



 جهنم به من ببینمش بذار میکنم تمنا...میکنم خواهش باربد

  ...باربـ...کن رحم بهمون یکم فقط یکم...اته بچه اون

 جدی و تیز نگاه از میگردد بر سمتم به میکند باز را دستانم

 فاصله و میگیرد ستد در را ام چانه... میشوم زیر به سر اش

 روی را شستش انگشت با...میرساند هیچ به را صورتهایمان

 اجزای روی جدی و حریصانه را نگاهش و میکشد لبهایم

 خوب خیلی حالت که این مثل...نه:  میچرخاند صورتم

  ...شده

 نگاه حتی اش کنایه حتی نمیکنم توجه چیز هیچ به

 زنِ ترین سنتر امشب من و است من شوهر او...ترسناکش

 تنم لرزش بر...میکنم رها دستش از را ام چانه... زمینم روی

 دور را دستهایم میشوم بلند پا پنجه روی میکنم غلبه

 تند تلخی...میگیرم آغوش در اورا و میکنم حلقه گردنش

 بوی با همراه را آن من و میدهد نوازش ام بینی عطرش

 را نشبود شوکه ودرصد میکنم هایم ریه وارد سیگارش

  ...میزنم تخمین



 ترسناک این انگار که میکند غلبه برجودم چنان نترسی

 آغوش در را همسرم تنها من و نیست زندگیم مرد ترین

 بوسه آرام و میکنم حس را نامیزانم قلب تپش...ام کشیده

 چندباره و باره چند اشکم...میزنم گردنش بر ایی

 تنم لرزش و میگذارم گوشش الله روی را لبانم...میچکد

 است ناپذیر انکار مرد این از ترس حقیقت...میشود تر مشهود

  ...میگذارم دلم تمام روی پا ام زندگی بخاطر امشب من و

 را دستهایم من و برد می هایش جیب در مکث با دستهایش

 ترسناکش و جدی نگاه...میگذارم اش سینه روی و میکنم باز

 را صورتم غلیظش های اخم با تنها...میلرزاند را ام اشکی نگاه

   ؟ باربد: میزنم لب آرام... میکاود

 تر نامنظم هایم نفس من و میبرد باال را ابرویش تای یک

 خیانت قلبم به ام زندگی بخاطر امشب من و میشود

  ...کردم

 بیشتر را قلبم میکند، نگاه چشمهایم به منتظر سکوت با

 میزندن تند قلبش...میگذارم قلبش روی دست و میکشم



 از لرزان های لب... مشکافد را ام سینه من قلب برعکس

 دیگ ، میخوای که همونی میشم:  میکنم باز هم از را بغضم

 و میمونم پیشت ابد تا نمیکنم غلطی هیچ دیگ نمیکنم فرار

 دارم بخدا باشه؟ بسه دیگه فقط نمیکنم هم اعتراضی

  ...میمیرم

 سناکشتر نگاه ضمیمه هم هایش لب روی نیشخندی

 قول بخاطرش بهم خودته دست مگه موندنت ابد تا: میشود

  ؟ میدی

 نمیشود قانع مرد این میفرستم بیرون را سنگینم های نفس

 میکنم زمزمه فقط ناچار...است بلد خوب مرا دادن اوعذاب و

 ببینمش؟ میذاری: 
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 نزدیک را صورتش میزند، خندیپوز مضطربم نگاه به خیره

:  میکند رها لبهایم روی را داغش های نفس آورد می صورتم

  ؟ شدی تنبیه کافی اندازه به میگی یعنی

 آرام چشمهایش در خیره کشم می عقب کمی را سرم

 روزه پونزده نزدیک باربد بخدا آره:  میدهم سرتکان

  بـ...ندیدمش

 خودت تو خودته صیرتق:  میکند قطع را حرفم خونسردی با 

 من نظر از...کردی محروم ازش و خودت روز پونزده این عین

  ...نشده تموم شدنتم تنبیه دوره نشدی آدم هنوز

 با آید می بند اش رحمی بی و خونسردی همه این از زبانم

 خیلی:  میکنم جدا او از را خودم اشک و حرص

 از وقت یچه من نبودی بد انقد اگه تو... رذلی خیلی...نامردی

 بخوام که بشم بدبخت انقد حاال که نمیکردم فرار دستت

  ...بکشم رو تو مثل آدمی یه منت بچم دیدن واسه



 توجه بی ولی نمیدانم آمد کجا از من در شجاعت همه این

 کلید های دندان با باربد...زدم هارا حرف این عواقبش به

 هیق یکبار به میروم عقب قدمی که آید می نزدیکم شده

 میشوم کشیده سمتش به میشود مشت دستانش در لباسم

 شدی نترس شدی زبون بلبل:  غرد می هایش دندان بین از

 باربد به داری حرفارو این ارزش بی جوجه یه تو آفرین نه

  ؟ بلدی چی دیگ... میزنی

 و میکنم جدا دستانش را ام یقه خود از سابقه بی خشم با

 خدا خداوندی به باربد : میکشم جیغ گریه با میروم عقب

 و میکشم خودمو باالخره...میکشم خودمو ببینم و آراد نذاری

 من...میشم خالص ساختی برام که جهنمی این و تو دست از

 برام  دیگ بگیری ازم آرادم ندارم دادن دست از برای چیزی

 بخوای نمیمونه کسی دیگ...نمیمونه باقی مردن از ترسی

  یفهمی؟م کنی خالی سرش هاتو عقده

 میخندد هیستریک ولی است ور شعله چشمانش در خشم

 بلدی هم کارا این از بابا نه: میکوبد بهم را دستانش کف



 از منو شدی شجاع... ساخته بت چندروز این خوبه خوبه

 من واسه مگ خودتو بکش خب کوچولو میترسونی مرگت

 از بوده رسمی فقط که معشوقه یه حاال تا داشتی حکمی چه

 ارزش معشوقه یه از بیشتر مگه انداخته پس هم بچه یه قضا

   ؟ داری

 بی انقدر وقت چه من میکنم نگاهش مبهوت ام اشکی نگاه با

 صدای با مبهوت...حقیر و تنها انقدر بدبخت انقدر شدم ارزش

 یه فقط تو متنفرم باربد متنفرم ازت:  میکنم زمزمه لرزانم

  ...هـ ایی عقده آشغال یه تو آشغالی

 روی جیغ با... ماسد می دهانم در حرف محکمش تودهنی با

 جاری خون به میگذارم دهانم روی را دستم...افتم می زمین

 های زدن نفس نفس صدای...میکنم نگاه آن روی شده

 سر...میشود باز شدت به در...است پیچیده اتاق در اش عصبی

  ...میپیچد گوشم در شهاب فریاد...نمیکنم بلند



 چه دوباره:  میگیرد را اش یقه برداشته خیز ربدبا سمت به

 جونش از چی دیگه کردی غلطی چه باربد کردی غلطی

  میخوای؟

 غلط: میزند وفریاد میدهد هول شدت به را شهاب باربد

 تو به اصن...میزنه دهنش از تر گنده حرفای میکنه اضافی

 این با من بیرون برو هااااا اتاق این تو بیای گفت بت کی چه

  ....دارم کار

 حس هنوز را خون شوری میچکد دستانم روی اشکم

 را عمارت کل وبحثشان جر و فریاد صدای...میکنم

 خفه را ام هق هق ام معشوقه یک فقط من...میلرزاند

 من...بودم رسمی معشوقه یک چهارسال این من...میکنم

 فرزندش مادر من...دارم ارزشی چه بودن معشوقه از بیشتر

 از اجباری بودن معشوقه بخاطر من...ام معشوقه کی و هستم

 اجباری بودن معشوقه بخاطر من...شدم جدا عشقم

 جلب بدون...مینشیند لبهایم روی تلخ لبخندی...مادرشدم

 توجه من به نمیگذارد فریادشان صدای برمیخیزم جا از توجه



 لیوان...میکنم مهار را هایم اشک میروم آیینه سمت به...کنند

 پرتابش آیینه سمت به آنی و برمیدارم را زمی روی

 آن فریاد صدای با آیینه وحشتناک شکستن صدای...میکنم

 با برمیگردد رویم مبهوت نگاهشان... آمیزد می در دو

 اعتراف دل در...برمیدارم را آیینه از و ایی تکه خونسردی

  ...ام نبوده خونسرد اندازه این تا وقت هیچ من میکنم

   ؟ تانیا میکنی چیکار:  میشنوم را هابش لرزان صدای

 دستم در شیشه مات برمیگردم باربد سمت به او به توجه بی

 سمتم به شهاب...ندارند باور چشمهایش انگار...میکند نگاهم

 نیا جلو:  میگیرم طرفش به را دستم کف سریع آید می

  ...شهاب

 در بازی دیوونه: ایستد می ام قدمی چند در زده وحشت

  ...من بده رو شیشه اون خبنیار

 حالتش کردن تحلیل بدون میکنم نگاه باربد به دوباره

  ...بوده ارزش بی معشوقه یه مادرش نگو آراد به:  میگویم



 چشمانش از ترس برق...میریزند صورتم روی هایم اشک

 ...کن تموم رو بازی مسخره این: میگذرد
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 سر هقم هق تا میدهم قورت را بغضم...میزنم تلخی لبخند

  ...باش مواظبش ولی...ببینمش نذاشتی: نزند باز

: میکند تر تلخ را لبخندم فریادش برمیداردو سمتم به قدمی 

  ...بسه...لعنتی دیگ کن بس

 فراموش را اش چهره...میگذارم هایم رگ روی را شیشه

 می یاد به را اش کستریخا چشمان آن هنوز من ام نکرده

 را باربد وفریاد شهاب التماس صدای...میزنم لبخند...آورم

 نقش چشمانم جلوی ام زندگی ی چهره دوباره...نمیشنوم

 که باربد های قدم...میچکد لبخندم روی اشکم میبندد

 میکشم هایم رگ روی را شیشه محکم میشود تر نزدیک



 باربد نههه فریاد صدای...میکند نفوذ جانم عمق تا وسوزشش

 چشمانم دید...میزند فواره خون...میشنوم را شهاب علی یا و

 سر دستم از شیشه میشوند سست پاهایم...میشود تار

 حقیر اندازه این از میشکند روحم میسوزدو قلبم...میخورد

 آغوشم در محکم...میکنم سقوط کسی آغوش در...بودنم

 قدرت و است منامفهو صدا اما میزند صدایم و است گرفته

 بی دستم سوزش...میشود تار بیشتر دیدم... ندارم تشخیص

 را لبی گرمای ایی لحظه فقط میکند چندان دو را ام حالی

 میکند بلند مرا هایی دست و میکنم حس و ام پیشانی روی

 ...شود می بسته چشمانم و
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 به نگاهم...میکنم تکیه بالشتم به و نشسته تخت روی آرام

 هایم دست...ماند می خیره پنجره سوی آن در شب سیاهی



 دست مچ در عمیقی سوزش که میکنم حلقه زانوانم دور را

 سرم...میشود بسته سوزش شدت از چشمانم میپیچد، چپم

 سیاهی در مهتاب رقص به و میدهم تکیه تخت تاج به را

 مینشیند لبانم بر دلتنگی سر از لبخندی...میشوم خیره شب

 و مینشستم پنجره کنار موقع همین پیش چهارسال من

 لبخند من...میکردم فکر هایم عاشقانه به مهتاب به خیره

 حاالچهارسال میزدو لبخند شب میزد لبخند مهتاب میزدم

  ...نمیزنیم لبخند هیچکدام است

 به اجمالی نگاهی ایستم می پنجره پشت و برمیخیزم جا از

 کم ها محافظ تعداد است آرام عمارت جو...اندازم می پایین

 را ایی عده هفته آخر همیشه مثل باربد یعنی این و شده

 بانو ماه آمدم بیمارستان از وقتی حتی است کرده مرخص

 روی تا برمیگردم میفرستم گوش پشت را موهایم...نبود هم

 رست از در آستانه در باربد دیدن با که بکشم دراز تخت

 نگاهش که خوب...میگذارم قلبم روی دست و کشیده هینی

 از خستگی پریشان موهای با اسپرتش گرمکن آن در میکنم



 اش خیره نگاه از را نگاهم تفاوت بی...بارد می اش چهره

 راست پهلوی روی...میکشم دراز تخت روی آرام و میگیرم

 صدای ، نبینم را حرکاتش تا میبندم را چشمانم خوابیده

 تخت رفتن پایین باال از...میشود نزدیک تخت به هایش دمق

 و عمیق های نفس صدای...است نشسته کنارم که میفهمم

 چرا باربد...میکند دوچندان را ام کنجکاوی اش عصبی

 کوچکترین چون نیستم دلیلش من قطعا خب است پریشان

 آرام که را دستش که میکنم حس...ندارم برایش اهمیتی

 لمس را مچم دور پیچی باند... میگذارد ام زخمی دست روی

 و میکنم باز را چشمانم مینشیند لبهایم رو پوزخندی میکند

 در چنگی کالفه...میشود شکار صورتم روی اش خیره نگاه

 برای میکنم خرج تفاوتی بی بازهم من و میکشد موهایش

 او به حسی نفرت و ترس جز نتوانستم وقت هیچ که مردی

 حالت:  میچرخاند صورتم روی را نگاهش وبارهد...باشم داشته

  ؟ بهتره



 مگه:  کند خنثی را کالمم نیش نمیتواند کالمش نگرانی

  ؟ مهمه

 وقت ارزش بی چیزای واسه کی من:  میشود تند لحنش

  کردم؟ صرف

 پس:  میگویم عصبی های مشکی آن در خیره میزنم پوزخند

 و میکنی فصر وقت ارزشت بی معشوقه واسه داری االن چرا

  ؟ میپرسی و حالش

 میکند فوران نگاهش در بُهت میدوزد، را دهانش کالمم نیش

 بی معشوقه یه ببخشید اوه اوه:  میزنم را تیرخالص من و

  ...هـ بچه یه قضا از که رسمی ارزش

  ...شو خفه _

 نگاهش خنثی تنها من و ندارد اثری من روی فریادش

  ...میکنم



 دستی میشود بلند جا از  میکند اش کالفه تفاوتم بی نگاه

 میتونی فردا: میکند نگاهم تلخی وبا میکشد گردنش پشت

  ...ببینی و آراد

 تکان را سرم و داده تحویلش تمسخر سر از ی خنده تک

 بذاری بعد بمیرم قشنگ میموندی دیگ یکم...اوکی:  میدهم

  ...ببینمش

  ...ما زندگی برای میدهم جان میکشد پر دلم میداند خدا

 سمتم به محکمش های قدم با میبندد چشم خشم از باربد

 و میشود خم رویم مینشیند وجودم در ترس آید می

 ترس با میشوم کشیده آغوشش به سریع میزند پوزخندی

   ؟ میکنی چیکار:  میکنم نگاهش

 پا و دست میکند بلند مرا و میشود تر عمیق پوزخندش

  ؟ داری چیکارم کن ولم:  میزنم

 اتاق سمت به و میشود خارج اتاق از بلند قدم چند با

 به خونسرد او و میشود بیشتر ترسم...افتد می راه مشترکمان



 بر لرز میکند خطور ذهنم به که فکری با...میکند نگاه جلو

 سلطنتی تخت روی مرا و میشود اتاق وارد مینشیند بدنم

 نهما دکور همان اندازم می اطراف به نگاهی میگذارد مان

 عجله با میکند قفل را در باربد...مجلل و شیک زیادی فضای

  به میشوم بلند

 نمیخوام من:  ایستم می اش سینه به سینه میروم در سمت 

  ....لعنتی باشم اینجا

 فوت صورتم روی را نفسش میکند خم صورتم روی را سرش

 نیستی من معشوقه مگه چرا: میسوزم اش داغی از و میکند

  ... دیگه باشی من پیش باید

 و افتد می لرز بدنم...میکند اشاره تخت به حرفش دنبال به

 نگاهش شده مسخ...میگیرم گر اش عصبی چشمان به خیره

 پس شد چی: میشود حلقه کمرم دور دستانش که میکنم

 کرده فرضم احمق میکردی دلبری خوب پیش شب چند

   ؟ نه بودی



 بخاطرآراد شب آن من و میکند اشاره ام خودکشی شب به

 را راستم دست میشود تر محکم دستانش حلقه...بودم مجبور

  ...باربد کن ولم:  میگذارم اش سینه روی

 جلو بوسه قصد به را سرش و میزند کنار را ام پیشانی موهای

 ولم میکنم خواهش:  میکشم را عقب سرم سریع آورد می

  ...کن

 که پیش دقیقه چند چرا: میغرد کرده گره را اخمهایش

  ؟ میلرزی بغلم تو چرا االن بودی شده جسور

 دهانم آب میبندم چشم برمیگردانم راست سمت به را سرم

  ...متنفرم ازت چون:  میزنم لب داده قورت

 مشت ام چانه میشوم فشرده بازوانش میان در شدت به

 عصیان خشم از نگاهش میکنم باز چشم ، دستش در میشود

 سر ایی ناله و میشوم رتپ زمین روی خشم با...میکند

 تصورم برخالف ولی میمانم بیشترش خشم ومنتظر میدهم

 دوباره را کلید چرخش صدای و میرود بیرون اتاق از



 حتی دیگر من...میفرستم بیرون را نفسم سختی به...میشنوم

 ...ندارم ریختن برای هم اشکی
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  : بک فلش

  

 قرار زانوام روی را ام چانه و کردم جمع شکم در را پاهایم

 لحظه به لحظه و میکردم گوش حرفهایش به ناباور گرفت

 و داشت دست در را ذهنم کلید کسی انگار میشدم تر گیج

 دنبال را لبهایش حرکات فقط چشمانم بود کرده قفلش

 خنگی از باالخره...نمیفهمیدم چیزی بازهم من و میکرد

 خودم به تا داد تکان جلویم دستی شده کالفه حدم از بیش

  گفتی؟ چی ها:  گفتم رسانده حداعالء به را گیجی آمدم



 گفت کالفکی با و کرد مکث صورتم روی تعجب با ای لحظه

  بود؟ کجا حواست زدم حرف برات انقد تانیا وای: 

 تعریف پیچیده انقد خب مهراددددد:  زدم سرش جیغی

  ...نفهمیدم من کردی

 محافظی و نداشت دوربین باغ از قسمت این که خوب چه و

  ...میشد چه میدانست خدا وگرنه نبود هم

 اصل:  کشید اش پیشانی به دستی شده تر کالفه مهراد

  ...شیم مستقر اونجا نمیتونیم فعال گفته تیام که اینه قضیه

  ؟ چیه دلیلش چرا خب _

 کنیم ازدواج یتونیمنم پدرت ی اجازه بدون ما تانیا ببین _

 حاال داره قرار راهمون سر مانع چقد که میدونی اینو خودتم

 شدم امیدوار یکم من و گذاشت جلومون حلی راه یه تیام

 کنم خواستگاری ازت رسما باید من که اینه باز قضیه اصل

 که منو قطعا بابات که میکنه؟میدونی قبول بابات مگه ولی

 و ندارم کاراش تو دستی و مندار بارش و کار به ربطی هیچ



 که هم خانوادگی سطح نظر از نمیکنه قبول دامادی به

 این مگر مانعه همش اینا خب نیستم حدتون در من میدونی

  ...که

  کرد رخنه دلم بر نبودش ترس بلعیده را کلماتش تک تک

   ؟ چی که این مگر:  گفتم طاقت بی

 خاکی یه دبای: گفت مردد و کشید موهایش در چنگی کالفه

 باشه نداشته باهام مخالفت جای اصال بابات که بریزم سرم تو

 ترکیه بریم عقد از بعد تو و من بده اجازه چرا و چون بی و

  ....تیام پیش

 متوجه بیشتر من و میشد اضافه ام گیجی درصد بر همچنان

 حرف جوری یه خدا رو تو:  میگوید چه مهراد که نمیشدم

  ...اععععع یمیگ چی بفهمم منم بزن

  ... میگم برات شد کامل نقشه و شد اوکی چی همه بذار _

  ...دیگ بگو االن خب مهراد چی یعنی: کردم اعتراض سریع



 مشغول ، نشاند پاهایش روی مرا و گرفت را دستم آرامش با

 این از بیشتر فکرت نمیخوام عزیزم نه: گفت موهایم نوازش

  ...یگمم برات و چی همه فرصت سر بشه درگیر

 با بودم شده تر آرام نوازشش از گذاشته اش سینه روی سر

 روی ایی بوسه...حرفهایش به بودم داده رضایت سکوتم

 من و بود شده تر محکم دورم دستانش حلقه نشاند موهایم

  ...میکشیدم نفس را عطرتنش

 بود گرفته فرا را وجودم لذت نوازشش غرق بودم بسته چشم

 زیر صدایش...میشد تزریق دلم به مشآرا بازوانش حصار در

   ؟ من فرنگی توت:  شد پخش گوشم

 قلب و کردنش صدا این با میبرد دلی چه که آخ زدم لبخند

  ؟ عزیزم جانم:  میلرزاند

 تو: شد تر تاب بی من تاب بی دل و کرد تازه روح اش زمزمه

  ...من مال فقط میشی من مال باالخره



 مرد این به داشتم اعتماد نم و بود اطمینان از پر لحنش

 یک فقط و بود درآورده خودش انحصار در را قلبم که مهربان

 رخنه ترس این با باید نمیدانستم من و داشت اشکال چیز

 نفوذ من در بود چه پریشانی این و کنم چه دلم در کرده

 آغوشش در من و بود دنیا جای ترین امن آغوشش...داشت

 متناقض های حس این نمیدانستم و بودم دنیا فرد ترین آرام

  ...میشود سرازیر وجودم در که چیست

 ی بوسه کرده تالفی زدم بوسه اش گونه روی کرده بلند سر

 چشمانم جلوی خندانش ی چهره...نشاند لبهایم بر کوچکی

  ...بودم قرار بی اینقدر چرا من و بود

 بی...شیطونی خیلی:  پاشیدم رویش به لبخندی دوباره

  ...حیا

 حرفیه حیام بی اصن آره:  گفت کرده گری هوچی شوخی با

  ؟

  ...منی حیای بی تو:  کرده حلقه گردنش دور را دستانم



 فرنگی توت دلبرک توام: کرد زمزمه احساس پر و خاص

  ...منی

  ...گفتنش فرنگی توت از نمیداشت بر دست و خندیدم بلند

 پدرت مگه دارین مهمونی بازم خبریه امشب...تانی راستی _

  ؟ ست خونه چرا

 مهمون یه امشب نه:  گفتم کشیده حوصلگی بی سر از پوفی

 تموم سنگ واسش داره انقد که کیه نمیدونم واال داره مهم

 واسه امروز منم باشن خونه کرده بسیج رو همه میذاره

  ...نرفتم دانشگاه همین

  نمیدونی؟ اسمشم:  کرد نگاهم کنجکاوی و تعجب با مهراد

   نه: دادم تکان نفی نشان به را سرم

 برم باید دیگه من خوشگلم:  گفت و کرد ساعتش به نگاهی

  ؟...دیگ هستی خودت مواظب

 توام عزیزم آره:  کردم وبسته باز آرامش با را چشمهایم

  ...باش خودت مواظب



 کندم دل من و کند دل او بوسیدو عشق با را ام پیشانی

 عمیق ام تنگی دل چرا دمنفهمی بازهم و خداحافظی برای

  ...است شده

  

  ...میارد برف شیشه پشت... میبارد برف شیشه پشت "

  "....میکارد اندوه دانه.....دستی ام سینه سکوتِ در 

  

 این به هزارم بار برای گرفتم دستانم میان را سرم کالفه

  ...ندارد ایی فایده مامان با جروبحث رسیدم نتیجه

 مهمونی و امشبتون دعوت مامان رفتح داره زور بخدا _

 بلند باید چرا نمیفهمم من نداره ربطی من به اصال پشتش

  ...پایین بیام شم

 تانیا نکن بحث من با انقد: گفت و داد تکان هوا در دستی

 ...باشه داشته تو به زیادی ربط میتونه امشب مهمونی
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 منظورتون: نفهمیدم چیزی کوچکترین و کردم گاهشن گیج

   ؟ چیه

 درست و وضعت و سر فعال بعدا میفهمی خودت هیچی _

  ... میرسه دیگ دقیقه چند تا پایین بیا کن

   ؟ هست کی اصن _

 بودنش بانفوذ از خیلی بابات ولی نمیدونم درست منم _

 که نای با میزنه و اول حرف دارو تجارت زمینه تو میزد حرف

 این مثل...خودش واسه داره سرا تو سری ولی ساله و سن کم

 بوده پیشم هفته مهمونی تو حتی... باباته جدیده شریک که

  ...ندیدمش من ولی



 خرج امشب مهمان مورد در توضیح حین مادر که هیجاناتی

 او به خنثی فقط من و نداشت برایم اهمیتی کمترین میکرد

  ...میکردم نگاه

: داد قرار خطاب را مامان و شد اتاق وارد زده هول مهشید

  ...پایین بیاین گفتن آقا اومدن مهمونتون خانم خانم

 هنوز که تو:  برگشت من سمت به تر زده هول مامان

  ...باشو آماده زودباش دختر نشستی

 و زیر را کمدم بار پنج...شدم بلند جا از و داده سرتکان کالفه

 یک به نهایت در کنم انتخاب را دلبخواهم لباس تا کرده رو

 سرم باالی را موهایم...کردم اکتفا مشکی سفید شوار بلوز

  ...پوشاندند را صورتم لجوجانه هایم چتری و بستم محکم

 صدای برداشتم قدم نشیمن سمت به و رفته پایین پله از

 شریک زدم پوزخندی...بود پیچیده سالن در بابا های خنده

 اینا همه بیشتر ثروت جدید همعامل جدید کار جدید

  ...باشد اش شادی عامل میتوانست



 به لبخند با که  دیدم را پدر و مادر شدم نشیمن وارد آرام

 سمتم به نگاهش که مردی اما و اند زده زل من

 آن از گرفت فرا را وجودم سرمایی چنان آن یک...برگشت

 مرد همان ؟ او میکردم نگاهش بهت با...اش یخی های نگاه

 و بهت میزان...مشکی نگاه همان با مهمانی شب جذاب

 نیشخند به تنها من و نمیداد کردن سالم اجازه ام ناباوری

 از بگیرم نگاه شد باعث پدر صدای میکردم نگاه لبش گوشه

  ...شوم زیر سربه و نافذ های مشکی آن

  ...تانیا دخترم این جان باربد خب _

 دختر:  رسید شمگو به تحکمش از پر و پرجذبه صدای

  ...امیریان جناب دارید زیبایی

 گذراندم نظر از را اش یخی چشمان و کشیدم باال را نگاهم

 باور غیرقابل زیادی غرور کوه این از تعریف جور این

 سالم:  شدم زیر سربه دوباره انداخته پدر به نگاهی...است

  ...خوشبختم



 باال نگاه دوباره کردم نگاه شد دراز مقابلم که دستی به

 زیر من خب و شدم خیره اش خنده از پر چشمان به کشیدم

 خوشبختم هم من:  کنم رد را دستش نمیتوانستم پدرم نگاه

  ...جوان خانم

 چرا کردم فکر من و شد فشرده هایش پنجه میان در دستم

 ...میدهد من به ناامنی  حس حد این تا مرد این
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 مادرم کنار و گرفتم سوزانش و غرور پر نگاه از را نگاهم

  ...نشستم

 اش رشته به بنا تانیا جان باربد: شنیدم را پدر صدای دوباره

 وارد نذاشتم تاحاال گرچه بکنه بهمون زیادی کمک میتونه

  ...نه که چرا باشه الزم اگه ولی بشه کارا این



 رشته مگه: پرسید پدر روبه و چرخاند رویم را نگاهش باربد

  ؟ چیه شون

  ...دانشگاست سوم سال میخونه شیمی _

 ایشون مگه ؟ دانشگاه سوم سال:  پرسید تعجب با باربد

  ؟ امیریان جناب چندسالشونه

:  گفت و انداخت من به گذرا نگاهی کرده ایی خنده پدر

 هوش چون ولی سالشه هیجده فقط تانیا باتوعه حق خب

 وارد زودتر و بخونه جهشی و چندسال ونستت داشت خوبی

  ...میگیره لیسانسشو هم دیگه سال تا...بشه دانشگاه

 خوبه خیلی:  گفت و داد تکان را سرش زده لبخندی باربد

  ...شماست دختر باشه هرچی

 همچین پدر داشت لزومی چه کردم نگاهشان حوصله بی

 رحاض بمیرم اگر حتی من کند مطرح را مزخرفی پیشنهاد

 گونه این وقت آن کنم همکاری ها آن با کارها این در نیستم

 حرف سرگرم باربد و پدر...میکرد تعریف من از باربد جلوی



 مان گوشی با کالفه مادر و من و بودند وتهشان سر بی های

 شرکت حوصله هم مادر بود معلوم کامال خب و بودیم درگیر

  ...ندارد را بحثشان در

 باربد به و بیاورم باال را سرم شد باعث پدر ناگهانی سئوال

  ...کنم نگاه

   ؟ نمیکنی ازدواج چرا کاملی نظر همه از که تو جان باربد _

 و کردم کامل نظر همه از جناب این آنالیز به شروع

 رویم را نگاهش باربد شد باعث کنجکاوم نگاه زدم پوزخندی

 اب پدر روبه و گرفت را نگاهش غرور با سپس کند متوقف

  ...امیریان جناب نکردم فرصت هنوز:  گفت متواضعی لبخند

 از بهتر چی جان باربد چرا:  گفت زیادی لبخند با مادر

   ؟ خوب دختر همه این خانواده تشکیل

 برای مادرم و پدر از محبت همه این کردم نگاهشان تعجب با

 در را سرم دوباره...بود غیرعادی زیادی جدید شریک یک



 فقط نکردم باربد پاسخ به وتوجهی اختماند ام گوشی

  ...میداد آزارم نگاهش سنگینی

 و نکنم نگاهش تا بردم کار به را تالشم تمام هم شام سرمیز

 من آنالیز در انقدر چرا غرور اسطوره این بود جا این جالب

 سر از و کردم رها نخورده خورده را شامم...میکرد صرف وقت

  ...برم دیگ من زهاجا با ببخشید: شدم بلند میز

 رویم مادر سرزنشگر های نگاه و پدر بالفاصله های اخم

 ضمیمه هم نافذ های مشکی آن پرمعنای نگاه و نشست

 زیادی مهمانی این در من بودن بر اصرار همه این شد ماجرا

  ...آمد می نظر به عجیب

  ...زیبا بانوی باشید راحت _

 از و شدم زیر هسرب صدایش گیرایی و سوزانش نگاه شدت از

 عمیقی نفس رسانده حیاط به را خودم...گرفتم فاصله میز

 چشمان آن زیرفشار نداشتم ایی عالقه هیچ من...کشیدم

 خیره آسمان به و گرفتم باال را سرم...شوم ذوب نافذ و جذاب



 بی ومن بود مانده زیادی وقت مهتاب آمدن بیرون تا شدم

 شده کاری لگ سکوهای کنار...بودم منتظرش صبرانه

 در همیشه...انداختم محبوبم باغچه به نگاهی و ایستادم

 گل از...میکردم کمک ویال باغبان به ها گل آراستن و کاشتن

 خودم دست با که زیبایم های رز تا گرفته شمعدانی های

 من روی زیادی گل به مهراد ی عالقه خب..بودمشان کاشته

 ناگهان که زدم خندلب ام رنگی های رز به خیره...داشت تأثیر

  ...شد محو لبخندم سرم پشت از صدایی با

  ؟.داره دوس هم گل کوچولو موش _

 شدم اش سینه به سینه برگشته سمتش به نور سرعت با

 انتظار لحظه هر بستم چشم شدم داده هول عقب به ناگهان

 دورم را دستهایش که کنم سقوط باغچه در که داشتم را این

 ستبرش سینه رو دستهایم شد افتادنم از مانع و کرد حلقه

 باز چشم شوکه و زد آتشم تنش گرمای...آمد فرود

 های نفس هرم...میکاوید را صورتم خندانش نگاه...کردم

 شدم جدا او از عجله با کرد برخورد صورتم به که داغش



 پوشاند را صورتم اخمی نشست لبش گوشه نیشخندی

 القا را بدی سح و میسوزاند را وجود عمق تا چشمهایش

  ...میکرد

  ...هستی که هم ترسو _

 ترسو لقب و بود شده ظاهر جن مثل کردم نگاهش حرص با

 نیومدم معلق اجل مثل پشت از یهو من که ببخشید: میداد

  ...بترسین یکم شماهم که

 نظرت به: گذراند نظر از را پایم سرتا و شد لذت از پر نگاهش

  ؟...بترسم تو مثل موشی از باید من

 تکان صورتش جلوی وار تهدید را انگشتم کرد فوران خشمم

 ...دیگه باره یک اگه جناب هویی: دادم
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 کردم نگاهش ناباور رفت انگشتانش میان که ام اشاره انگشت

  ...شد قفل زبانم و

 دیدته منو:  گفت ایی خنده تک با آورد جلو را صورتش

   ؟ ام کی من میدونی کوچولو؟ میکنی

 آن با کند رهایش بلکه کشیدم را انگشتم غیض ازشدت

 .کرد رها را انگشتم اش لعنتی پوزخند

 و گرفت را بازویم ناگهان شوم دور او از خواستم که همین 

 فقط او با صورتم فاصله چسبیدم اش سینه به محکم...کشید

 در که کارش شوک از مدآ باال سختی به نفسم بود وجب یک

   ؟ میکنی چیکار دیوونه کن ولم:  کردم تقال آمدم

 درد از که فشرد بیشتر را بازویم دوید چشمانش در خشم

 خانم باش زدنت حرف مواظب: غرید خشم با...گفتم آخی

  میزنی؟ حرف بام اینجوری که ام کی من میدونی کوچولو

 ولم باش میخوای یهرک: بیاورم بیرون را بازویم تا کردم تقال

  ...اعععع کن



 این: چرخاند رویم را نگاهش نیشخند با  کردو رها را بازویم

  ...بشه مهم خیلی واست میتونه هرکی

 تعجب با شد چیره وجودم بر ترس چشمانش حالت با 

  چیه؟ منظورت:  کردم نگاهش

 بیاری سردر چی همه از نیست قرار:  گفت پوزخند با

  ...خانمی ینمتمیب بزودی...کوچولو

 به و کرد ترک را زده بهت من و داد تکان برایم دستی

 نمیکرد رهایم ترسناکش و عجیب نگاه...برگشت ساختمان

 منشأ...مکید می را روحم ذره ذره وجودم بر شده چیره ترس

 بودم ندیده کم خودخواه مرد من نمیفهمیدم را خرابم حال

 کنار بود افتاده راندو به سرم...بود مرموز حد این تا چرا او

  ...کنم جلوگیری ام احتمالی سقوط از تا نشستم باغچه

  

**************************** 
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 با میبلعم را تنش عطر...میکشم آغوش در را پسرکم محکم

 و میشوم صورتش اجزای تک تک محو میکنم نگاهش عشق

 گوش هایش گفتن "مامانی مامانی" به دل و جان با

 صورتش محکم میگیرم قاب دستانم در را صورتش...میسپارم

 اشک بانو ماه است جاری چشمانم از اشک...میبوسم را

 تنها من و میزند لبخند غم با نرگس میکند پاک را هایش

:  میکند حلقه گردنم دور را دستهایش...میمانم پسرکم خیره

 ...آخه بودی کجا...مامانی بود هشد تنگ برات کلی دلم

 میکشمش درآغوش و میکنم پاک را هایش اشک تک تک

 بود شده تنگ برات دلم منم:میگذارد ام شانه روی را سرش

 ...گذاشتم تنهات ببخشید من زندگی



 را هایم اشک کوچکش انگشتان با و میکند جدا را خودش

 با شیرینش لحن آن با میریزم اشک بیشتر من و میکند پاک

 ...ها نری دیگه: میگوید بغض

 لبهایم روی تلخی لبخند...میبوسم عشق با را اش پیشانی

 ...نمیذارم تنهات وقت هیچ دیگه عزیزدلم نه: میگیرد جای

:  لرزانش صدای از میگیرد آتش قلبم میکند بغض دوباره

 ...بده قول

 ...میدم قول پسرم میدم قول:  میبوسم را دستانش

 جای آغوشم در را خودش دوباره و زندمی شیرینی لبخند

 من پیش باید شبم کنی بازی بام باید امروز: میدهد

 باشه؟...بخوابی

 ...نفسم باشه:  میدهم نوازش را پشتش آرامش با

 آرامش من و میدهد نوازش را گوشم شیرینش های خنده

 ازقریب میکنم دلتنگی رفع... بوییدنش از دیدنش از میگیرم

 دستم باندپیچی هنوز...میگیرد آرام قلبم...شندیدن ماه یک به



 دیدنش...ام نیاورده ایی بهانه هنوز هم من و است ندیده را

 ...ندارم او جز را کسی که منی برای بود شده آرزو

 ...آقا سالم _

 ...خان باربد سالم _

 به را سرم میشود باعث نرگس و بانو ماه گفتن سالم صدای

 به خیره خورده گره ابروهای با را باربد...برگردانم طرفشان

 به زده زل غلیظش اخم با همانطورکه...میبینم آراد و خودم

 ...برید میتونید شما: میگوید نرگس و بانو ماه به ما

 که در...میرود بیرون نرگس همراه و میگوید چشمی بانو ماه

 میکند مچاله آغوشم در را خودش بیشتر آراد میشود بسته

 گوش زیر...میترسد اندازه بی مرد این زا هم پسرکم میدانم

 کردی؟ سالم بابایی به:  میزنم لب آراد

 باربد سمت به را نگاهش سپس میکند نگاهم مردد آراد

 ...سالم: میچرخاند



 به رو میدارد نگه ثابت من روی را نگاهش توجه بی باربد

 ...نرگس پیش برو دیگه دیدی که و مامانت: میگوید آراد

  ببینمش؟ نذاری میخوای بازم: میگوید لتمسم بغض با آراد

 به آرامی به باربد میکند جلب را باربد توجه صدایش لرزش

 را آراد دست و مینشیند تخت روی برمیدارد گام سمتش

 میتونی بخوای وقت هر دیگه: میگوید مالیمت با میگیرد

 ...ببینی و مامانت

 رابرب در همیشه من میکند شکار مرا گیرایش نگاه دوباره

 شادی با آراد...اندازم می پایین را سرم آورم می کم نگاهش

 ...کنه بازی من با میخواد مامانی برم چرا پس خب: میگوید

 برو تو: میشنوم را صدایش میدهد آزارم نگاهش سنگینی

 ...پیشت میاد هم مامانی اتاقت

 ... باشه: میگوید ذوق با آراد

 ...مامان بیا زود:  میبوسد ام گونه تند



 را دستش که بدود در سمت به میخواهد میزنم لبخند

 باربد سنگین و تیز نگاه زیر میبوسم را موهایش روی میگیرم

 ؟ باشه کن بوس هم رو بابایی:  میگویم گوشش دم

 با میکند اثر نگاهم نباشد مردد تا میکنم نگاهش آرامش با و

 با باربد میرود باربد سمت به و میدهد تکان سری لبخند

 باربد گونه و میرود جلو احتیاط با آراد...میکند نگاهش عجبت

 آراد دور دستش چشمانش در میدود آرامش...میبوسد را

 را معنایش پراز نگاه میبوسد را اش پیشانی و کرده حلقه

 به: میزند لب اش جدی صدای همان وبا اندازد می رویم

 ...پیشت بیاد زود میگم مامانت
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 میخندد شیرین پسرکم ندارد عطوفت وقت هیچ مرد این

 بیرون اتاق از دو حالت به و میدهد تکان سری



 متنفر ازباربد نباید آراد...میکنم تماشا خیر را رفتنش...میرود

 ولی نیست بلد محبت است پدر ولی هست بد باربد باشد

 هم بمیرد لیو است بداخالق فرزندش برای میشود کوه

 از من مثل هم آراد نمیگذارم من ببیند صدمه آراد نمیگذارد

 ...شود متنفر او

 نگاهم و افکارم روی اندازد می خدشه پوزخندش از پر صدای

 به امروز متنفری ازم میگفتی دیشب: میچرخد سمتش به

 ...چیه قضیه ببوسه منو بیاد میگی آراد

 تو از نباید آراد:  خیزمبرمی جا از و اندازم می زیر را نگاهم

 ...بیاد بدش

 چیه؟ منظورت: میگیرد را پوزخندش جای جدیت

 ازت آراد یعنی: میکنم نگاهش و میکشم لباسم به دستی

 تو کمبود نباید اون...پدرشی تو باشه اینطور نباید و میترسه

 ...نداره و کسی تو و من جز چون کنه حس رو



 ارزشم بی معشوقه یه که من:  میدهم ادامه پوزخند با سپس

 بی برات آراد نکنم فکر ولی باشم پیشت کی تا نیست معلوم

 معشوقه یه ی بچه حکم برات اونم که این مگر باشه ارزش

 ...باشه داشته رو

 به تیزش نگاه و تندش های نفس به توجه بدون سپس

 مرا و میگیرد محکم را بازویم در نزدیکی در...میروم در سمت

 ...میکوبد دیوار به

 روی بدنم طرف دو را دستهایش میکنم نگاهش ترس با

 های مشکی در میکند عصیان خشم میکند حصار دیوار

 سینه ی قفسه...میدهم فشار برهم را لبانم محکم...نگاهش

 که نگاهش...میشود پایین و باال تندی به خشم شدت از اش

 نباش نگران نه: میزند نیشخند میخورد ام ترسیده نگاه به

 هستی رسمی معشوقه یه تو گفتم بت شبم اون پسرمه اون

 خسته ازت بعدشم میمونی پیشم بخوام که وقت هر تا که

 ...میمونه پیشم ابد تا پسرمه آراد ولی بیرون میندازمت شدم



 حقیر اندازه این از چشمانم در میزند نیشتر اشک

 ترس و میکنم نگاهش انزجار با میشود بیشتر تنفرم...بودنم

 هولش و میگذارم اش سینه روی را دستم میزنم کنار را

 ...کنار برو:  میدهم

 هم عطر این کشیدن نفس میکند پر را مشامم تلخش عطر

 اجزای تک تک نگاهش میزند پوزخند دوباره است اجبار

 میگیرم اش وحشی نگاه از را نگاهم میکند کاوش را صورتم

 توان تمام با و میدهم قورت را بغضم... اندازم می زیر به سر و

 زیر قلبش تپش...نمیخورد تکان ایی ذره...میدهم هولش

 لبهایم دوباره میکند، نزدیک را سرش میشودو تندتر دستم

 ..باربد کنار برو:  میدهم تکان را
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 دستم خشم با میگذارد دستم روی دست چشمانم در خیره

 با را ام چانه ناگهان میفشارد قلبش روی اش سینه روی را

 هرم...آورد می در لبانش انحصار به را لبهایم و میگیرد حرص

 اش اجباری بوسه میسوزاندو را پوستم هایش نفس داغ

 تا میکنم تقال آیم می در که شوک از...میزند آتش را روحم

 میشود بیشتر عطشش میکند مهار را تالشم کند رها مرا

 و میدهد فشار قلبش روی را دستم تر محکم میبوسد بیشتر

 چهارسال بعد هم هنوز من و برمیدارد ترک بیشتر روحم

 رها را لبهایم آرام...اجباریش های بوسه به ام نکرده عادت

 عمیق و میکند فرو موهایم سردر اند بسته چشمانش...میکند

 دیوار به بیشتر و میچسباند تنم به را تنش...میکشد نفس

 وقفه بی هایم اشک تنش گرمای از میشوم داغ هدمید فشار

 تقال دوباره...میکنم خفه سختی به را هقم هق...میریزند

 ولم...دیگه بسه نمیکنی ولم چرا:  میگویم بغض با میکنم

 ...کن



 دیدن با اش استثنایی آرامش میشوند باز آرامی به چشمانش

 دستم به فشاری میدهد خشم به را خود جای هایم اشک

 میخورد دیوار به محکم کمرم میکند رهایم خشم با و هدمید

 به و برمیگرداند را رویش...میبندم چشم و میگویم آخی

 باش زود: غرد می عصبانیت و حرص با میرود پنجره سمت

 ...بروبیرون

 و میکنم نگاهش ام اشکی چشمان با میگیرد شدت ام گریه

 روی دست محکم انزجار و عصبانیت با...میشوم خارج اتاق از

 آراد اتاق سمت به و میکنم پاک را اشکم و میکشم لبهایم

 ...میروم

 تا میکشم صورتم به دستی میکنم مکث آراد اتاق در پشت

 پردرد و اجباری لبخندی...برود بین از مانده باقی اشک آثار

 ذوق توی زیاد بودنش مصنوعی میدانم مینشانم صورتم روی

 شیرینی لبخند دیدنم با میشوم پسرکم اتاق وارد آرام...میزند

 ...کنیم بازی باهم بیا مامانی اومدی: میزند



 اشاره اند کرده احاطه را اطرافش که وسایلی به و

 میگذرانم نظر از را وسایلش و مینشینم کنارش...میکند

 گوشه را اش بازی خمیر و نقاشی دفتر و مدادرنگی جعبه

 به...است رمسرگ سازیش خانه با و داده قرار کنارهم ایی

 جان آراد:  اندازم می نگاهی بازی هنگام اش جدی صورت

 ؟ نکشیدی خوشگلت های نقاشی اون از نبودم من

 اندازد می پایین سرش...مینشیند صورتش روی غم سئوالم با

 و میکنم نگاهش مشکوک...میکند بازی انگشتانش با و

 حرف از میخواهد وقتی است خودم مثل حالتش این میدانم

 و میگذارم اش چانه زیر را دستم طاقت بی... کند فرار نزد

 همرنگ مشکی چشمان به آورم می باال نرم را سرش

 مامانی شد چی: میکند بیداد غم...میکنم نگاه پدرش چشمان

 شدی؟ ناراحت چرا ؟

 ...خب...آخه _

 چی همه پسرا بگو من به عزیزم چی آخه:  میگویم آرامش با

 ...میگن ماماناشون به و



 مثل نه ولی کشیدم نقاشی نبودی پیشم تو وقتی من _

 ....بعدش...وبابا تو و خودم از کشیدم نقاشی یه همیشه

  ؟ عزیزم چی بعدش _

 ودید نقاشی اتاقم تو اومد بابا روز یه: میدهد جواب مِن مِن با

 ندارم مامان دیگه من گفت کرد پاره نقاشیمو شد عصبانی

 ....کردم ریهگ خیلی منم بکشم عکستو نباید

 نگه پلکهایم پشت را اشکهایم...گلویم به میزند خنجر بغض

 که صدایی با نشود غمگین این از بیشتر پسرکم تا میدارم

 مامانی نداره عیبی:  گفتم میکردم تالش نلرزیدنش برای

 خوشگلتو نقاشی همین برای بوده عصبانی دستم از بابات

 اشه؟ب...بکشش برام دوباره تو ولی کرده پاره
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 و کاغذ دارد نقاشی در ایی العاده فوق مهارت پسرکم میدانم

 ...عزیزم بیا:  میگذارم جلویش را هایش مدادرنگی

 دارد قصد انگار میکند نگاهم فقط نگرم می بودنش ساکت به

 نیعصبا دستت از چرا بابایی: میپرسد تردید با بپرسد چیزی

 زد؟ تورو اونروز چرا مامان؟ بود

 که بگویم چه...میکنم نگاهش فقط سئوالش این از شوکه

 پدرت که ها سال این رنج از و پدرت دست از کردم فرار

 درک کوچکش ذهن که او جهنم از بدتر ساخته برایم زندگی

 لبخندی...کنم مشغول را ذهنش باید چرا ندارد را چیز همه

 را باربد با عجیبش شباهت همه آن شزیبای صورت به میزنم

 بزرگترا کار تو نباید تو جان آراد: میگویم گرفته نادیده

 اگه پسرم کوچیکی خیلی هنوز تو...مامانی کنی دخالت

 دعوا بات بابایی ممکنه کنی دخالت کارا جور این تو بخوای

 ...کنه

 ترس رنگ نگاهش میبرد حساب زیادی باربد از میدانم

 ...باشه:  میدهد سرتکان میآرا به میگیرد



 ...بکش همونو مثل برام حاال پسرم آفرین _

 کشیدن به شروع نگاهم زیر و برمیدارد را وسایل ذوق با

 قابل نقاشی در من چهارسال به قریب پسرک دقت...میکند

 با تند تند که کوچکش دستان به حوصله با...است تحسین

 کاغذ صفحه محو...میکنم نگاه میزند دفترطرح روی را مداد

 ...میکشد سمتش به را نگاهم صدایش که ام شده

  مامانی؟ _

 ...نمیکشی چرا عزیزم جانم: میزنم لبخندی

 ...باشی خوشحال میکشمت وقتی میخوام _

 چی؟: میکنم نگاهش گیج

 ...بکشمت بعد باشی خوشحال میخوام ناراحتی االن یعنی _

 ام اراحتین میفهمت راحت ام زندگی میشوم شوکه حرفش از

 لبخندم میدانستم...میکند درک ام چهره از را غم اوج ، را

 واقعی که است آن از تر باهوش آراد و است مصنوعی زیادی

 ...دهد تشخیص را نبودنش



 همینجوری حاال پسرم خوبم من:  میزنم مضحکی لبخند

 ...دیگه بکش

 اش رنگی مداد به است زخمی که دستی با حواس بی و

 به افتد می دستم باندپیچی روی که نگاهش...میکنم اشاره

  شده؟ چی دستت: اورد می باال سرش سرعت

 ...عزیزم نشده هیچی:  میکشم عقب را دستم سریع

 کار: میپرسد دستم به خیره میشود جمع بغض از لبهایش

 باباست؟

 آراد نه:  میدهم جواب تند میدهم تکان طرفین به را سرم

 خودم تقصیر نکرده کاری هیچ بابا...بریدمش شیشه با خودم

 ...بوده

 پسرکم و ندارد خوبی صفت هیچ بچه این نظر در باربد

 ...نیست قائل برایش اعتمادی کوچکترین

 میکنه؟ درد: میپرسد دوبار



 رسوند منو بابایی بریدم و دستم من اونشب عزیزم نه _

 اینم خوبه خوبه دیگه االن...شدم خوب سریع بیمارستان

 ...احتیاطه محض

 اراده بی اشکم میبوسد را رویش و میگیرد را دستم

: میگوید میبیند که را اشکم اورد می باال را سرش...میچکد

 کنی بوس مامانتو وقت هر تو میگه نرگس مامان نکن گریه

 من خب؟ دیگه باش خوشحال توهم میشه خوشحال کلی

 ...اخه کنی گریه تو نمیخوام

 تا میزنم پردردی دلبخن میکنم مهار را اشکم سختی به

 عزیزکم باشه:  مادرش خوشحالی به باشد امیدوار پسرکم

 ...میشم خوشحال اینجوری من بکش نقاشی برام

 طرح به پوشاند می را صورتش زیبایی لبخند شده زده ذوق

 عمیقی نفس...میکنم نگاهش غم با...میدهد ادامه زدنش

 یچه او بفهمد را حقیقت ندارد تحمل وقت هیچ او میکشم

 ...شود متنفر باربد از نباید وقت



 در به و میگیرم آراد از را نگاهم میخورد در به ایی تقه

 بله؟: میدوزم

 ببخشید؟ جان خانم:  آید می داخل بانو ماه

  شده؟ چی _

 شمارو اومدن مادرتون بیرون بیاین گفتن خان باربد _

 ...ببینن

 بیندب مرا است آمده مادرم؟... میکنم نگاهش منگ و گیج

 که بود کی بار آخرین راستی به...مدت همه این از بعد

 ها آن از خوشی دل باربد میدانم میزنم پوزخندی...دیدمش

 ...ندارد

  اومده؟ تارا مامان:میپرسد کنجکاوی با آراد

 و دارد آراد به زیادی ی عالقه مادرم میدانم... میکنم نگاهش

 تنها یدشا است خرسند مادربزرگش ی عالقه از هم آراد

 با دیدم را مادرم شدن احساساتی من آمد دنیا به آراد وقتی

 توجهش و میخرد هدیه برایش میشود خوشحال دیدنش



 در زیادی باربد خب اما... است انگیز حیرت آراد به نسبت

 و بگیرد مادرم و آراد بین را عالقه این جلوی تا است تالش

 ...بیاید آراد دیدن به نمیتواند زیاد مادرم خاطر همین به
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 نقاشیت تا تو جان آراد: میگویم آراد روبه و میشوم بلند جا از

 ...برمیگردم من کنی تموم و

 میخوام منم: ایستد می کنارم وتند میکند رها را وسایلش

 ...شده تنگ تارا مامان واسه دلم بیام

 را کوچکش دل نمیتوانم کنممی نگاه غمگینش چشمان به

 درماندگی با میدهم بانوسوق ماه روی را نگاهم بشکانم

 باربد یعنی این میدهد تکان منفی عالمت به را سرش

 کی تا خدایا...است داده آراد نیامدن بر مبنی را اولتیماتوم

 باشم درمانده مرد این استکبار این زیر باید من کی تا دقیقا



 مینشینم زانویم دو روی ناچار و میکشم عمیقی نفس...

 می را زیبایش چهره و میگذارم هایش شانه روی را دستم

 همراهم بگذارم تا میزند موج امید چشمانش درون نگرم

 ؟ آرادم:  میزنم لب سختی به...بیاید

 دیگه؟ میبری منو ؟ مامانی چیه _

 کالم قدرت که میزند زل من به چنان مشکی گوی دو آن با

 زیر را سرم و میکشم پیشانی به دستی...یشودم سلب من از

 میشود تحریک باربد دوباره ببرم خود همرا را آراد...اندازم می

 ماه بخش نجات صدای...میلرزاند را کوچکش تن عصبانیت از

 با تارا مامان مادر جان آراد: آورد می بیرون خلسه از مرا بانو

 برات دلش نماو وگرنه عزیزم داره مهم کار یه بابات و مامان

 باید مامانیت فقط نیست اونجا شما جای االن ولی شده تنگ

 ...بره

 میشود جمع بغض شدت از لبانش دوباره میکنم نگاه آراد به

 زودتر میکند اشاره بانو ماه...اندازد می پایین را سرش و



 دوس اومدم وقتی: میگویم و میبوسم را موهایش روی...بروم

 ...میشم خوشحال کلی وریاونج باشی کشیده منو دارم

 بی میگیرد آتش قلبم مینشیند رویم که اش اشکی نگاه

 مواظبش:  میگویم بانو ماه روبه...برمیخیزم جا از طاقت

 ...باش

 در زن این میرود آراد سمت به میدهدو تکان بانوسری ماه

 و من برای کرد مادری نداشتنش فرزند با چهارسال این

 درمی پا از زودتر من نبودند شقلبهای قوت و اگراو...آراد

 از آشفته حالی وبا میفرستم گوشم پشت را موهایم...آمدم

 سرازیر ها پله از نشیمن سمت به میشوم خارج اتاق

 ولی میرسد گوش به نامفهوم مادرم و باربد صدای...میشوم

 به آرام...نیست سختی کار باربد صدای بلندی تشخیص

 خب بفهمم را شان حثب موضوع تا برمیدارم گام سمتشان

 ...همیشه مثل نیست سختی کار فهمیدنش

 کنارش و میگذرانم نظر از را باربد عصبانی و سرخ ی چهره

 لبهایم روی پوزخند میشوم خیره مادرم به ، مینشینم



 ی چهره همان با وشیک آراسته همیشه مثل مینشیند

 هیچ نمیشود من دلتنگی تاب بی وقت هیچ او شده میکاپ

 ...وقت هیچ برایشان نبودم مهم وقت

 میگذراند نظر از تعجب با را پایم سرتا...میکنم سالم آرامی به

 پریده رو و رنگ ی چهره ندارد تعجبی که خودم برای خب

 ...ام

 شانه...میرسد گوشم به سختی به بهتش با همراه آرام سالم

 نگاهش میشود باعث میخورد ام شانه به که باربد عضالنی

 آراد که شود مطمئن میخواهد نگاه با درهم های اخم با کنم

 را نگاهم دوباره میکنم مطمئنش و میدهم سرتکان...آید نمی

 ...شده نمایان اش چهره در پریشانی حاال که میدهم مادر به

 ؟ اینجا اومدید شده چیزی _

 ببینم؟ مو بچه بیام بخوام باشه شده چیزی باید _

 پوزخندی و میکنم تکرار هم پشت را بچه کلمه لب زیر

 باربد آوردی بچم سر بالیی چه: میشنوم را صدایش...میزنم



 بی کردی فکر بود شده بستری بیمارستان رسید خبر ؟ ها

 ...کاره و کس

 کار و کس کدام میبینم خواب انگار میپرد باال ابروهایم جفت

 ...میگوید؟ را پدر و خودش

 و کس از تونمنظور:  میگویم بزند حرف باربد که این از قبل

 بودین؟ خودتون با االن کیه؟ کار

 پای روی را پاهایش آرامش با باربد...میکند نگاهم واج و هاج

 صاحب من به دادینش ازوقتی:میگوید و اندازد می دیگرش

  شده؟ دار کار و کس کی از تانیا منم که اختیارش

 من شماها میگید چی: میشود باز سختی به مادر لبهای

 ...تانیا مادرتم

 ولی نمیفهمم را اش معنی من و دارد غم زیادی سبزش نگاه

 چهارساله نیستید دیگه:  خاطراتم تمام روی میکشم کبریت

 کنار اگه نخواست منو کسی یعنی اینجام من وقتی نیستید

 ...نداشتم کار و کس یعنی نشستم مرد این



 گرفته آتش آرزوهایم ام پذیرفته است وقت خیلی را حقارتم

 نمیتوانم دیگر میپیچد ام بینی زیر قلبم سوختن یبو اند

 سنگین روبرویم مرد دار تب و خیره نگاه...باشم ساکت

 من اگه: میزنم دامن مادرم بغض به تنها من و میشود

 ازدواج مرد این با نمیکردید مجبورم داشتم ارزش واستون

 داشتم آرزو هرچی و بره باد به نیستم و هست همه که کنم

 که چی که نشستید اینجا اومدید...بشه خرد ونپاهات زیر

 ...چهارسال این تو شدم بدبخت چقد ببینید

 می باال را دستم...میچکد ممانعتم تمام با اشک قطره اولین

 نتیجه میبینید اینو: میگویم مادرم های اشک به وخیره آورم

 حاضر حتی که بودم گی بیچاره اوج تو یعنی چهارساله این

 ...کنم خالص خودمو فقط و گذرمب بچمم از شدم
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 نفس...میشکند گلویم در هق هق میچکد که قطره دومین

 رویم اش شده مشت دست آن با باربد عصبی و تند های

 من و است دستم روی مادرم مبهوت و مات نگاه ندارد تأثیر

 چون بودم رستانبیما شنیدین درست آره: میدهم ادامه

 جرمش به و ببینم رو مونده برام که کسی تنها میخواستم

 شیش که کسی همون...رفتم مرگ پای تا و شدم مجازات

 ...ایران بیاد نمیذارین شماها و میکشم و دیدنش انتظار ساله

 نیا دیگه:  ومیگویم میکنم پاک را اشک مزاحم های قطره

 تا اگه باش مطمئن اسمو درنیار و مهربون مادرای ادای اینجا

 ...وگرنه آراده بخاطر ام زنده االن

:  میدهم ادامه اندازم می ترسناک و عصبی چهر به نگاهی

 پیش چهارسال که مردی همین ممکنه دیگه وقت چند

 معشوقه از شدن خسته بخاطر میکنه خوشبختت گفتی

 موقع اون شاید نذاره ام زنده دیگه من یعنی رسمیش

 ...بودم خوشبخت چقدر من فهمیدی



 پاک خشم با را اشکهایش میشود بلند جا از عصبانیت با مادر

 از تارمو یه خدا به: میگوید باربد به رو ایستد ومی میکند

 باش مطمئن میکشم آتیش به زندگیتو بشه کم سرش

 ...بهراد خان باربد میگیرم ازت طالقشو

 این و احساسات این منو مادر میکنم نگاهش زده حیرت

 جدا تنم از روح باربد عصبی و بلند خنده...عصبانیت؟ حجم

 چه: میگوید مادرم روی در رو و میشود بلند جا میکنداز

 سالم مطمئنید من خونه تو وایستادید اینجا شما االن...جالب

 قدرت چقدر من برابر در پیر شغال اون بیرون میرید در از

 بود جالب خیلی کنه؟ محافظت ازتون بخواد که مگه داره

 منو...بگیره ازم اونو میخواد کی منه مال تانیا امیریان خانم

 شوهر اون بشه چیزیتون اینجا شما االن میکنید تهدید

 کنه؟ کاری میتونه ترسوتون

 میکنم نگاه باربد به نگرانی با...میپرد وضوح به مادرم رنگ

 ...بیاورد سرش بالیی واقعا نکند چه؟ کند کاری اگر

 باربد؟:  میروم سمتش به



 را مغزاستخوانم تا که فرومیرود درقلبم چنان تیرنگاهش

  ...میسوزاند

 ...میکنم خواهش بره بذار:  میگذارم کنار را ترس 

 ...ببند دهنتو شو خفه تو _

 ...بود من تقصیر بره اون بذار:  میکنم نگاهش عجز با

:  میدهم ادامه میکند نگاهم قرمزش چشمان با اخم با فقط

 ...باربد ممیکن خواهش

 از دارد ترس شدت از تقریبا که مادرم به رو ناباوری کمال در

 اینبارو امیریان خانم نیاید اینجا دیگه: میگوید میرود حال

 براش خوبی خوابای بگید شوهرتونم به میگیرم نادید

 ...اومدید خوش حاالم...ندیدم

 می پایین را سرم...میکند اشاره خروج در سمت به دست با و

 را هایش قدم صدای نبینم را مادرم درماندگی تا ازماند

 کمال در میکنم نگاه باربد به...میشود دور که میشنوم

 بدون من به تفاوت بی و میدارد بر را کتش خونسردی



 حرفهایم میدانم...میرود در سمت به نگاهی کوچکترین

 حدس نمیتوانم را اش نتیجه و شده تمام گران برایش

 ...بزنم
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 آرامی به...برمیگردم آراد اتاق به پریشان افکاری با حوصله بی

 و اشک رد آن با خواب در معصومش چهره...میکنم باز را در

 از دست بانو ماه...میکند ترم آشفته صورتش روی گریه

 کرد گریه انقدر: میدوزد من به را نگاهش میکشد نوازشش

 ...برد خوابش

 پایین کنارش و میروم سمتش به میدهم سرتکان آرامی به

 بار برای و میکشم لختش موهای روی دست مینشینم تخت

 باربد به عجیبی شباهت بچه این میکنم اعتراف هزارم

 اشکم قطره میزنم بوسه رویش و میگیرم را دستش...دارد



 این نبودم ضعیفم،ضعیف من...میکنم مهارش نیامده پایین

 پسرکم نمیتوانم که ضعیفم...نمیکردم تحمل را حقارت  ههم

 نمیتوانم من و میریزد اشک او که ضعیفم کنم خوشحال را

 غمگین ام ساله سه پسرک که ضعیفم کنم کاری

 نمیکردم فرار که نبودم ضعیف من میزنم پوزخندی...است

 ...نمیکردم خودکشی که نبودم ضعیف

 کنارم...میکنم نگاهش مینشیند ام شانه روی بانو ماه دست

: میزند تلخی لبخندی چشمانش غم امواج میان در مینشیند

 یه میدونم ، بچه این هم تو هم...نکنید اذیت خودتونو انقد

 ...نخواستی خودتم کن قبول ولی ندیدی خوش روز

 منظورت: میکشم پیشانی به دستی و میکنم نگاهش گیج

 خاله؟ چیه

 برام چقدر میدونی دت،خو مادرت جای من تانیا ببین _

 خودتم نمیکنی فکر ولی نشو ناراحت دستم از پس عزیزی

 شه؟ خوب باربد رفتار که این برای کنی تالش باید



 عصبی همینطوریه همیشه اون دارم کاری باهاش مگه من _

 ازش باید همه نیست قائل ارزش کسی برای اصن خودخواه و

 چیکار گهدی من...نمیکنه رحم هم هیچکی به کنن اطاعت

 کنم؟

 بحث ولی دخترم میدونم: میدهد تکان بانوسری ماه

 ندونی خودت شاید...نمیکنی کاری هیچ تو که همینجاست

 چندساله که میگم بت منی اینو تویی باربد ضعف نقطه ولی

 از...میدونم اخالقاشو همه تقریبا دیگه و میکنم کار پیشش

 نمیگم دش تر آروم باربد عمارت این تو اومدی تو وقتی

 توعه با وقت هر ولی نمیشی متوجه تو شد عوض اخالقش

 ...میشه کمتر عصبانیتش خوی

 آره: میگویم کرده عصبی ی خنده و میکنم نگاهش تعجب با

 ...میشه آروم میکنه خالی من سر هاشو عقده نصف چون

 ... شه عصبی کمتر که نمیکنی کاری هیچ تو _

 عصبانیتاش؟ منه تقصیر یعنی بانو؟ ماه چی یعنی _



 این منظورم عزیزم نه:  میزند لبخندی آرامش با بانو ماه

 و کنه آرامش احساس کنی کاری یه میتونی تو ولی نیست

 ناراحت آراد نه میکنه اذیت رو تو نه اینجوری نشه عصبی

 ...سالشه سه فقط ببینش میشه داغون داره بچه این میشه

 من: میگیرد شدت آراد به نگاه با مزاحمم های اشک قطره

 کنم؟ چیکار باید

 میکنی نگاهش وقتی تو تانیا نباش تفاوت بی بهش نسبت _

 حس اینو اونم متنفری و میترسی ازش چقدر مشخصه

 میفهمی؟ میشه عصبی بیشتر میکنه

 هیچ باربد ولی بانو ماه متوجهم: میدهم سرتکان درماندگی با

 من باشم داشته بش ترس جز به حسی من نذاشته وقت

 هیچ من زندگی این تو اومدم نفرت با من نبودم شقشعا

 اول از نمیدونم من میزنه زبون زخم باربد نزنم هم حرفی

 با االنش دشمنی نمیدونم بود چی من با ازدواج از هدفش

 خوش روی مرد این از چهارساله من میدونم فقط چیه پدرم

 نگذشته اینجا به اومدنم از ماه شیش شاهدی خودتم ندیدم



 به برنمیومد دستم از کاری هیچ دیگه شدم باردار که بود

 چون داشتم؟نه باربد داشتن دوست برای فرصتی من نظرت

 ...نخواست نذاشت

 من میدونم عزیزم میدونم: میکشد سرم روی دستی بانو ماه

 نمیشه رو گذشته ولی کشیدی چی اینجا تو شاهدم خودم

 لج باهات باربد اگه تانیا داری ازش بچه یه االن تو کرد کاری

 ببینی و آراد نتونی وقت هیچ دیگه کنه بیرونت بخواد کنه

 همه تو اینا به کردی فکر میاد؟ بچه این سر به چی بعدش

 خودکشی نمیدونم یا میری میزاری بعدش ایی بچه این امید

  بری؟ بذاری تنهاش میاد دلت واقعا میکنی

 من و است حقیقت عین حرفهایش میکنم نگاهش غم با

 از را امیدش همه آراد نباشم اگر من میشوم سالح خلع

 تیغ باز من و گفت هم شهاب را حرف این میدهد دست

 ...نکردم فکر آراد به لحظه آن و رگهایم روی کشیدم

 به: میگوید مهربانی با و میکند پاک را هایم اشک بانو ماه

 شده که اتم بچه آرامش بخاطر و کن گوش پیرزن منه حرف



 تلخ خودت کام به این از بیشتر و زندگی بیا اهر باهاش

 ...نکن

 میرود بیرون که اتاق از میشود بلند جا از و میگوید علی یا

 راه باربد دل با...میزند زنگ درگوشم حرفهایش تک تک

 ترسناک میتوانم چطوری من میدهد معنی چه دقیقا آمدن

 با فقط باربد میزنم پوزخندی کنم آرام را زندگیم مرد ترین

 ...میشود آرام من دادن عذاب

 میشوند سرازیر اشکهایم آراد تمام نیمه نقاشی دیدن با

 راهی...میگذارم رویشان را سرم و میگیرم بغل را زانوهایم

 درماندگی؟ همه این از رهایی برای هست
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 : بک فلش

 



 را ام مقنعه و انداختم وشمد روی وبند قید بی را ام کوله

 به نگاهی رفتم بیرون دانشگاه ی محوطه از کردم مرتب

 نیامده دنبالم محافظی هیچ که خوب چه و انداخته اطراف

 قدم تهران شلوغ های خیابان در آرامش با میتوانستم و بود

 رفتن راه به کردم شروع آرام و انداختم پایین را سرم...بزنم

 خلوت زیادی باالشهر های خیابان...نخیابا کنار جدول روی

 سرم...ببری لذت ها آن در گشتن از شد نمی وقت هیچ و بود

 کاش ای و دوختم چشم مشغله پر مردم به آوردم باال را

 کنار صمیمت اندکی شاید تا بود ها آن مانند ام مشغله

 روزی دوسه کردم تازه نفسی...میخریدم جان به ام خانواده

 کارهایش کردن درست درگیر گویا نداشتم خبر مهراد از بود

 را اش یهویی رفتن این دلیل.  ترکیه رفتن برای بود

 توضیح برایم ها روز همین بود قرار مثال و نمیفهمیدم

 کمتر دادم ادامه رفتن راه به و کشیدم پوفی کالفه...بدهد

 گفته استثناء را امروز و برگردم خانه به پیاده آمد می پیش

 اجازه پدر عجیبی طرز به و نیاید بالمدن کسی بودم



 و بود خودم امنیت بخاطر بیشتر هایش گیری سخت...بود

 برای...زدم پوزخندی نداشت دشمن و رقیب کم پدرم خب

 چندین میدانست خدا داشت رقیب خالفش کارهای

 همین و پدر های کاری کثافت بخاطر گناه بی نفرانسان

 تاریخ و قاچق هایدارو بخاطر اند، شده بدبخت رقیبانش

 و میرسید گناه بی مردم دست به که ایی گذشته مصرف

 چه...میرفت پدرم امثال جیب به کردنشان بدبخت سود

 میشد خوب چه و داد نجات را خودش و رفت تیام که خوب

 ...بدبختی این بند از شوم خالص زودتر هم من اگر

 خیابان بطرف تا کردم کج راهم رسیدم تاکسی ایستگاه به

 کشید شدت به را بازویم مند قدرت دستی ناگهان بروم

 گذاشت دهانم روی را دستش بکشم جیغ کردم باز را دهانم

 یقیناٌ بود نگرفته مرا او اگر میکوبید سینه به محکم قلبم

 جیغ  کنم رها را خودم تا کردم تقال...میشدم زمین نقش

 کشیده فرعی کوچه سمت به شد خفه ام درحنجره هایم

 به سرعت به آمد نمی باال نفسم شدم رها باالخره که شدم



 ناگهان و کشیدم خفیفی جیغ دیدنش با... برگشتم سمتش

 چه این شدی دیوونه:  زدم فریاد موقعیتم به توجه بدون

 ...میکردم سکته داشتم مهراد بود کاری

 سمت وبه گرفت را دستم مچم برداشت خیز سمتم به دوباره

 ...رفت آبرومون خبرته؟ چه دختر یواش: کشید خودش

 بود کاری چه این بره بذار درک به:  گفتم کالفه و عصبی

 وامیسته؟ قلبم نگفتی کردی؟

 اش سینه روی را سرم شدم کشیده آغوشش در خشونت با

 ببخشید: داد نوازش را گوشم بخشش آرامش صدای گذاشت

 ...کنم شوخی بات میخواستم...باش آروم دلم عزیز

 این پدر نمیدانست کلماتش با میریخت همب روانم و روح

 بم و زیبا صدای این من نمیدانست دراورده؟ را المصب قلب

 نگاهش و برداشتم اش سینه روی از را سرم...میپرستم را

 برو...مهراد ایی مسخره خیلی: کردم نگاهش لجوجانه کردم

 ...برم میخوام اصن کنار



 دور او از قدمی...دادم هول را ایش عضله هیکل سختی به

 تانیا اععع: کشید را دستم مچ دوباره که شدم

 ...دیگه ببخشید...عزیزم

 میدانستم میزد موج چشمانش در پیشمانی کردم نگاهش

 را سرم و گذاشتم کنار را لجبازی...ندارد را کردنم قهر طاقت

 ...نکن کارو این دیگه ولی باشه:  دادم تکان

 بریم...عزیزم باشه: زد زیبایی لبخند و بوسید را ام پیشانی

 ...کردم پارک خیابون تو و ماشین

 در...رفتم همراهش و کردم درست را ام شده کج ی مقنعه

 که کمی...کجاست مقصدش ببینم بودم ساکت ماشین

 به و نیست همیشگی ی کافه مسیرش فهمیدم گذشت

 ...میرود اش خانه سمت

 ریشش ته نبود مرتب همیشه مثل کردم نگاه نیمرخش به

 خونت؟ میری داری چرا مهراد:  بود شده تر بلند



 بگم بت رو مهمی چیز یه باید:  گفت کالفه کرد نگاهم کوتاه

 ...مهمه خیلی

 را غم که چشمانی بود هویدا صدایش در خاصی آشفتگی

 کردن تظاهر در سعی عجیب مهراد و میزد فریاد

 های حس و بود شده تحریک شدت به ام کنجکاوی...داشت

 ...شوم آرام کمی تا نمیدادند امانم قیضمن و ضد

 ترجیح را سکوت و نگفتم چیزی اش خانه تا

 زیادی ی فاصله ما خانه با آپارتمانش...دادم

 تنها آن در مادرش و پدر مرگ از بعد که آپارتمانی...نداشت

 دوش بر هم پدرش شرکت ی اداره ی عهده و میکرد زندگی

 برای ام امیدواری تنها من و داشت خوبی مالی وضع...بود او

 ...بود همین پدر شدن راضی

 دور یک نگاهم و نشستم رنگش کرم چرمی های کاناپه روی

 با و اش گی شلخته به زدم لبخندی چرخید خانه اطراف

 خدا و است شلخته هم تیام...دیگر است پسر گفتم خودم

 برمی خودش پس از چطور غریب کشور در میداند



 میشود پاره دلتنگی از قلبم آید می ذهنم در که اسمش...آید

 چرا و رفت عجله با آنقدر تیام چرا نفهمیدم هم هنوز من و

 کنم راضی را پدر کردم تالش بار چند...برنگشته است دوسال

 ...شد مانعم عجیبی طرز به پدر هربار و بروم دیدنش به تا

 برات میخوری چیزی: داد سوق سمتش به را نگاهم صدایش

 بیارم؟

 از مردم برم زود باید من مهراد نه: گفتم کالفه آگاهناخو

 ...شده چی کن تعریف بیا کنجکاوی

 دلم...کرد رها مبل روی و اورد بیرون تنش از را تنگش کت

 برای وقت هیچ من و نقضش بی هیکل آن برای رفت ضعف

 .نمیکردم ضعف او از غیر کسی
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 خورد لبخندم و نگاه به که چشمش داد لم کاناپه روی ارمکن

 تر تاب بی مرا قلب چشمانش برق و زد نظیر بی لبخندی

 ببینم اینجا بیا:  گفت و زد اشاره بغلش به دست با کرد،

 ...عروسک

 شد حلقه دورم دستش شدم نزدیک او به کمی زده لبخندی

 سرم از آرامی به را مویم کش  برداشت سرم از را مقنعه

 در سرش شوند رها همیشه مثل لختم موهای تا کشید

 گرمای کرد فوت عمیق را نفسش...رفت فرو موهایم خرمن

 نفس برای من نمیدانست زد آتش را سرم پوست نفسش

 میزند حرف خودش با انگار آرامی به... میدهم؟ جان هایش

 رو موها این عطر میتونم کی میدونه خدا دیگه: کرد زمزمه

 ...کشمب نفس

:  کردم نگاهش نگرانی و تعجب با رفت باال سرعت به سرم

 ...امروز نیست خوب حالت تو میگی چی

 خوبی گواه دلم...بود نمایان اش چهره در وضوح به پریشانی

 بدم حس این گیر در زیاد اخیر ماه یک من و نمیداد



 با بود افتاده جانم به خوره مثل دادنش دست از ترس...بودم

 و نباشم نگران که میداد امید تنها او و بودم زده حرف تیام

 ...میکردم چه را مهراد پریشانی ولی میشود درست چی همه

 با وجب یک از کمتر صورتم کردم حلقه گردنش دور دست

 نگرانش و مخمور خاکستری چشمان داشت فاصله صورتش

 تا بودم منتظر که منی به میکرد القا دلتنگی حس عجیب

 ...بزند دامن مبد حس به کسی

 نشست پوستم روی داغش های نفس آورد جلو را سرش آرام

 شد حلقه کمرم دور دستش یک شد بسته ناخوآگاه چشمانم

 گردنش دور را دستم...نشست گردنم پشت دیگرش دست و

 دست...کشید آغوش به لبانش با را لبهایم و کردم تر محکم

 بوسیدم خودم شدم بوسیده تر محکم بردم فرو موهایش در

 نباشد اگر وای میپرستیدم را مرد این من را عشقم

 زندگی میخشید روح بودنش درآغوش های لحظه...واییی

... بودم کرده خالصه او در را ام دلخوشی که منی به میداد

 چشم آرام خورد سر گلویم زیر ولبهایش زد چنگ را موهایم



 خودم کمی شد حل براق های طوسی آن در نگاهم کردم باز

  مهراد؟:  کشیدم باال را

 مهراد؟ جان:  کشید ام سرکش های چتری روی دست

 ؟ شده چی _

 گذاشتم قلبش روی دست شد تر پریشان چشمانش خاکستر

 بهم فقط:  چکید لجوجم اشک قطره زدم چنگ را پیراهنش

 این ولی دارم و مردن طاقت من کنی  ولم میخوای نده خبر

 ...نه
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 لبم روی را انگشتش خشونت با کرد درهم را هایش اخم

 کنم؟ ولت میتونم من نظرت به میگی چی بفهم:  گذاشت

 میتونم...بکشم نفس بمونم؟ زنده تو بدون لعنتی؟ میتونم

 تانیا؟



 اخم آن با قرمزش چشمان میزد نفس نفس عصبانیت از

 او چرا ولی...شده مامت گران برایش حرفم میداد نشان غلیظ

 از بیش پریشانی با نقیضش و ضد های رفتار با نبود متوجه

 بغض با...میکند جا از را قلبم دارد صدایش غم با حدش

 بودند شده سرخ عصبانیت از زیبایش چشمان کردم نگاهش

 رویم نگاهش شد، حلقه درهم انگشتانم و انداختم پایین سرم

 زیر را دستش مکث با و کشید عمیقی نفس...میکرد سنگینی

 دید که را ام اشکی نگاه آورد باال را سرم گذاشت ام چانه

 انصافی بی مهراد عزیزدل نکن گریه:  کرد باز را هایش اخم

 میگی تو بعد برسم بت میکنم هرکاری دارم من کردی

 ...کنم ولت میخوام

 امروز تو آخه: گفتم میکرد بیداد آن در بغض که صدایی با

 دقم داری ولی بگم بت مهم چیز یه باید میگی ونیپریش انقد

 ...مهراد میدی



 کرده بق چهره به رو و کرد پاک صورتم روی از را هایم اشک

 ترکیه به مربوط تانیا میگم بهت: زد تلخی لبخند ام

 ...رفتنمه

 اضطراب حد این تا چرا نمیدانستم...کردم نگاهش فقط

 امن جایش و میرود تیام پیش او میدانستم وقتی داشتم

 کاناپه روی کنارش و شدم بلند پایش روی از...است

 پاک مصمم را هایم اشک...کرد نگاهم تعجب با...نشستم

 میشم بلند یا میدی توضیح و چی همه االن همین یا:  کردم

 ...میرم

 برگرداند را کشیدنگاهش گردنش پشت ودستی کرد پوفی  

 روی ار هایش آرنج شد خیره روبرویش ی نقطه به و

 فکر: کرد شروع نقطه همان به خیره و گذاشت زانوهایش

 نداره راهی هیچ که بودم گفته بهت هم پیش وقت چند کنم

 تیام منو گفتم بهت اینم و کنه موافقت ازدواجمون با پدرت

 ...کردیم پیدا راهی یه



 خب ولی: داد بیرون عمیق را نفسش کرد مکث کمی

 فکر درموردش زیادی مدت باید من و زیاده ریسکش

 ...نباشه خطری هیچ وسط این تا میکردم

 هیچ و زیاده خطرش ولی: کشید پیشانی به دستی کالفه

 ...نیست ایی چاره

 یعنی: لرزاند را صدایم وجودم استرس کردم نگاهش بهت با

 ...تو میگی چی...نباشه ایی چاره میشه مگه چی؟

 تا بذار تانیا کن صبر: آورد باال ایست عالمت به را دستش

 پدرت وگرنه میکنم اینکارو شده هرجور من...بگم تهش

 ...من...کن گوش خوب حاال...نمیکنه موافقت

 گرفته صدای با میکرد دوبرابر را اضطرابم هایش کردن مکث

 یه وارد ساختگی طرز به و ترکیه برم باید من: داد ادامه ایی

 نمیکن شراکت پدرت با که بشم دارو و مواد قاچاقچی گروه

 میتونم اینجوری فقط...کنم جلب و پدرت اعتماد بتونم تا

 ...بیام پر دست



 بدون صدایی کوچکترین بدون کردم نگاهش ناباور

 نگاهش ساکت و صامت...العملی عکس کوچکترین

 دلش ته او...داشت غم زیبایش چشمان کرد نگاهم...میکردم

 اش کننده دیوانه چشمان از اش چهره از این و نبود راضی

 جای ناباوری و زده کنار را بهت چشمانم کم کم...بود پیدا

 وجدان عذاب...شکست بغضم اراده بی داد اشک به را خود

 نمیتوانستم نمیتوانستم من نه ، کرد غلبه وجودم بر ذره ذره

 باشد داشته آرامش داشت حق او بیندازم خطر به را جانش

 ...باشد داشته دردسر بی زندگی یک

 تو نه مهراد نه:  دادم تکان منفی نشان به ار سرم تند تند

 تو که نداره ارزش انقدر قضیه این بکنی کارو این نباید

 میگی؟ چی میفهمی بندازی دردسر تو خودتو بخوای

 ...نمیذارم من نه هست؟ حواست

 به من عشق یعنی نداره ارزش قضیه این: برخاست خشم با

 من مال تو یول بسوزم و بمیرم باید یعنی نداره ارزش تو



 بشی من مال باید تو توعه دست مگه اصن نمیذاری تو...نشی

 ...لعنتی
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 بریزد اشک مهراد گذاشتم قلبم روی دست چکید که اشکش

 لعنتی این: کوبید قلبش به محکم...باشم زنده هنوز من و

 دور که تو میگیره آروم میذاری روش سَرِتو تو وقتی فقط

 رو تو اگه بگو من به فقط میکشه زجر نمیزنه درست میشی

 لعنتی قلب این کن فکر یکم تانیا؟ میزنه اصال بده دست از

 نباشی؟ تو وقتی بیاره دووم چجوری من

 اشکش...میکشید تیر قلبم و میکوبید قلبش بر محکم

 او چرا را شدنش آب ذره ذره نبینم تا بستم وچشم میچکید

 گونه این او وقتی میکشد تیر وجودم بند بند من میفهمیدن

 سرم و بودم کرده بغلش محکم آمدم که خودم به...نالد می



 تنش بغض شدت از او و میزدم زار من بود اش سینه روی

 به بودنم زنده من وقتی میکرد گریه نباید من مرد...میلرزید

 چه من افتاد می اتفاقی برایش اگر و داشت بستگی او

 لب سختی به فشارداد اش سینه به را سرم محکم...میکردم

 من ها؟ بریزم سرم تو خاکی چه من بشه چیزیت اگه: زدم

 ...مهراد میمیرم

 این باشه آخرت بار: شدم فشره بازوانش میان در تر محکم

 تو میزدم وگرنه نیس خوب حالت میاد بیرون دهنت از کلمه

 فهمیدی؟...نکنی رممیمی میمیرم من واسه اینقدر تا دهنت

 عصبانیت و خشم پراز صدای این من و شد بلندتر قهقم هق

 ...داشتم دوست هم را

 و کردم جدا او از را خودم هراس از پر و آرام نا دلی با

 میری؟ کی: زدم لب لرزش از پر صدایی با کردم نگاهش

 بلیط فردا پس: کرد نگاهم کشیدو عمیقی نفس

 کاری هر میگفتم بت دترزو نکن نگام اونجوری...دارم



 مراقب اونجاست تیام نباش نگران کنی منصرفم تا میکردی

 ماه چند شاید بچرخیم بریم هم با بیا فردا...هست اوضاع

 خب؟...ببینمت نتونم

 را چشمانم...نزنم جیغ تا گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 از کی نفهمیدم که شدم دور قدر آن شدم دور او از و بستم

 کی زد صدا پی در پی مرا او کی آمدم بیرون شا خانه در

 ...نکنم نگاهش و برنگردم تفاوت بی توانستم من
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 نبود مهم اصال کشیدم ام بارانی و زده غم چشمان به دستی

 موقع آن در من نبود مهم اصال کند شک بدم حال به کسی

 نفر چند به کردنم دیر و ماندم یرونب حد این تا برای باید

 آن در میشدم بازخواست باید وچقدر میدادم پس جواب

 مهراد میکردم فکر خودم با تنها...بود مهم مهراد فقط لحظه



 خاک نباشد که مهراد میشوم عالم ترینِ کس بی من نباشد

 دست از را او اگر میمردم میمردم من میشود سست پایم زیر

 ...میدادم

 باز کلید با را درحیاط و کشیدم ام مقنعه هب دستی

 بر قدم آرام...دادند تکان سر دیدنم با ها محافظ...کردم

 بودم دلتنگش من...برسم ساختمان به دیرتر تا میداشتم

 دقیقا آمدم بیرون اش خانه از که ایی لحظه همان از دقیقا

 پایین را سرم...نبینمت چندماه شاید گفت که موقعی همان

 را فکرم قدر آن مهراد دادم سرعت هایم قدم به و مانداخت

 کند آزاد را فکرم نمیتوانست چیز هیچ که بود کرده مشغول

 روی محبت حسرت آنقدر کاش نوازهایش و خودش جز به

 مهم او فقط نبودند مهم که دیگران نمیشد انباشته دلم

 ...بود

 قدم و بود شده دوخته زمین به هایم چشم که طور همان

 درست مردانه مشکی کفش جفت یک دیدن داشتمبرمی

 باال را سرم سرعت به...کرد ایستادنم به وادار پاهایم جلوی



 چیزی آخرین مشکی و سرد نگاه یک دیدن لحظه آن...آوردم

 دیدن با لبش گوشه نیشخند...میگنجید ام مخَیِله در که بود

 تکان هایش لب کرد نگاهم دقت با شد محو چشمهایم

 ...گریون کوچولوی خانم یه: خوردند

 بدی حس شدت به دیدنش هربار کردم نگاهش عصبانیت با

 که آمدش و رفت...مهراد دوری از بیشتر حتی میکرد منتقل

 بود کرده احاطه را وجودم عجیبی استرس شد زیاد پدر با

 ...میکردم پرهیز شدت به او با شدن کالم هم بار هر از من

 ...شده پررنگ نجاای زیاد حضورتون: زدم پوزخندی

 پایم سرتا به تیزی نگاه زد جوابم در پوزخندی متعاقباً

 و: گفت و کشید لبش گوشه را شَستش انگشت انداخت،

 باید بیشتر شاید موقع اون...بشه تر پررنگ قراره شاید

 ...کنی تحمل حضورمو

 با میلرزاندو تن جمالتش کلمه به کلمه شد محو پوزخندم

 من و میشد بیشتر بدم حس دایشص در نهفته  اُبهت آن



 همان کاش...است ترسناک برایم کلماتش چرا نمیفهمیدم

 تر ترسناک مراتب به میتواند حضورش میفهمیدم موقع

 ...باشد

 کنم حفظ را ام خونسردی میکردم تالش اش خیره نگاه زیر

 قاعدتا ، جناب خوب آره:  نشست لبم بر غلیظ پوزخندی

 بی آدم مشت یه جون نداختنا خطر به و پدرم با شراکت

 نمیتونه میره جیبتون تو که کالنی های سود پشتش و گناه

 نمیگم؟ درست کنه؟ کمرنگ و حضورتون

 تر عمیق پوزخندم چشمانش در کشید شعله که آتش

 و دادند قرار هدف را چشمانم اش کننده ذوب نگاهش...شد

 خوش روز:  دادم تکان سری تأسف با بودم خونسرد بازم من

 ...بهراد جناب

 مشت دیدن از وبعد میکرد بیداد خشم که نگاهی همان زیر

 شک بی افتادم راه ساختمان سمت به هایش دست شدن

 بود کرده ترغیب کردنم خفه برای شدت به را او آخرم لبخند

 سخت هم آنقدر ترسناک زیادی مرد این حرص درآوردن و



 قرار ردم این خشم کشیدن زبانه میفهمیدم کاش ای و نبود

 ...بِدَرَد را جسمم و روح است

 همین نداشتم را او با کردن کل کل حوصله که کسی تنها

 ...بود ترسناک و مرموز مرد

 انداختم بَرم دورو به نگاهی شدم ساختمان وارد حوصله بی

 حتی میرسید گوش به نشیمن طرف آن از مادر و پدر صدای

 را اتاقم فقط لحظه آن نداشتم هم کردن فوضولی حوصله

 کنم گریه سیر دل یک و ببرم پناه تختم به که میخواستم

 ...بیاید سراغم بزودی بود قرار که دلتنگی برای

 با هم را باال طبقه نشیمن و رفتم باال یکی دوتا را ها پله

 عجله با شود، سبز راهم سر مائده مبادا تا گذراندم احتیاط

 و رفتم نجرهپ سمت به...کردم پرت اتاق داخل به را خودم

 هجوم...شد سرازیر هایم اشک...نشستم آن کنار صندلی روی

 صدایش غم میکردم حس تازه قلبم به را مهراد های حرف

 هایش نفس به نفسم که منی برای بود مرگ ناقوس همانند

 اگر ماه؟ چند هفته؟ چند روز؟ چند میرفت؟ او بود بند



 دلش چطور؟ او میمانم؟ زنده من چه؟ بکشد طول بیشتر

 محسوب اش فرنگی توت که منی برای میشود تنگ

  میشدم؟

 پیش دوسال من نبود خوب حالم کشیدم صورتم به دستی

 کرد کمک مهراد و خوردم بدی شکست تیام رفتن از بعد

 کنارم است قرار کسی چه برود میخواهد اوکه حاال شوم سرپا

 دارم عمر تا من و میگیرد آتش روحم نباشد مهراد باشد؟

 ...کنم جمع نبودش غم بار کوله زیر از را خاکسترش یدبا

 شدت اشکهایم و کوبیدم پایم ران روی را دستم محکم

 او بخاطر که پدرم به لعنت زندگی این به لعنت گرفت

 پادشاه از حتی باشم محروم چی همه از است قرار همیشه

 ... قلبم
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 مثل ام مشکی های چتری کردم مرتب سرم روی ار شالم

 خودم به آیینه در نگاهی. کردم رها آزادانه را همیشه

 یک بودم پوشیده را اش موردعالقه لباسهای امروز انداختم

 کرده انتخاب خودش هایی همان سرخابی طوسی تیپ

 عشقم با امروز من پوشاند را صورتم تلخی لبخند...بود

 به...میشدم جدا او از ماه چندین رایب و میکردم خداحافظی

 با را ام صورتی لب رژ...زدم پلک و کردم مهار را اشکم سختی

 و چکید لعنتی اشک آن باالخره و کشیدم لبم روی حرص

 و برداشتم را کاغذی دستمال سریع...کرد مرطوب را صورتم

 هر باید....کردم پاک پوستم روی از را اش سطحی رطوبت

 امروز...باشم مهراد با کامال قراربود را امروز میرفتم زودتر چه

 ...میشد خراب نباید

 دلیل هزاران نبودم مجبور و نبود خانه کسی  که خوب چه

 ...بیاورم رفتنم بیرون برای

 یا میکردم منصرف را مهراد کاش نمیرفتم روز آن کاش

 وانتظار ماندنم نفهمیدم چرا میکردم فرار او با هم خودم



 نفهمیدم چرا...کند نابود را ام زندگی تمام است قرار کشیدنم

 میداد را جدایی سال چند هشدار داشت عجیبم های دلشوره

 چرا...چیز هیچ نکردم درک را چیز هیچ موقع آن من

 را قلبش صدای میتوانم است باری آخرین روز آن نفهمیدم

 ...بشنوم

 مهراد و خودم عالقه مورد پارک همیشگی نیمکت روی

 چیز همه گذراندم ازنظر را اطرافم و گردانم نگاه و نشستم

 ایی عده تفریح ایی عده میکردند بازی ها بچه بود عادی

 عجیب که من قلب جز به بود سرجایش چیز همه...و ورزش

 ام بینی زیر که عطرش بوی... شود کنده ازجا داشت دوست

 شب میداد نشان قرمزش چشمان کردم نگاهش پیچید

 زدم تلخی لبخند...است کرده سپری ریبیدا در را گذشته

 ...اش خیره نگاه زیر

 روی سنگینی بغض فهمیدم بزند حرف تا شد باز که لبانش

 خوبه؟ حالت: زده چنبره گلویش



 آره: گفتم و برگرداندم رو گرفت را تلخندم جای پوزخندی

 ...عالی عالیم

 برم میخوام من بنظرت تانیا: شد دلخور اینبار صدایش

 ؟خوشگذرونی

 میرفتی کاش:  کردم نگاهش اشک از زده نم چشمان با

 دور ازم و المصب استرس این و خوشگذرونی

 رو چیزی یه ندارم خوبی حس اصال من مهراد...میکردی

 ...نگرانیه از همش میکنه سنگینی قلبم

 فکر: بود شده تر بم بغض با بمش وصدای کرد قطع را حرفم

 من نگرانی االن ؟نیستم نگران من خوبه حالم من میکنی

 تنها اینجا چی تو ولی هست تیام اونجا میرم من تانیا بیشتره

 منم رو لعنتی حس این بشه چی قراره نیست معلوم میمونی

 ...دارم

 ...نرو مهراد نرو پس:  کردم زمزمه لرزانم صدای با



 میدونی خودتم تانیا میگی چی:  داد تکان را سرش کالفه

 پدرش که همونی تیامم چگیب دوست من بفهمه اگه پدرت

 ام زنده کنار کشید و زد پا پشت باهاش شراکت به

 خودش مثل یکی بشم اگه ولی...میدونی خودتم...نمیذاره

 ...میکنه قبولم بازم کیم بفهمه اگه حتی

 یاری منطقم بود درست حرفهایش همه میگفت راست

 و نمیکرد قبول ابداً قلبم ولی هایش حرف درک در میکرد

 ...میزد ناسازگاری آالرم مدام
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 نگاهش و زدم پس را فکرهایم نشست دستانم روی دستش

 ...کردم

 ...بچرخیم یکم بریم پاشو _

  مهراد؟ بریم کجا _



 هرجا نمیدونم: شد بلند و کوبید پایش ران به را دستهایش

 کنیم خراب بد های حس و فکرها با و امروز نمیخوام فقط

 ...پارکه اونور ماشین بریم

 و گذاشتم دستش توی دست...کردم دراز سمتم به را دستش

 را دستش...زد رویم به ولبخندی فشرد را دستم شدم بلند

 در را قطورش بازوی یکباره به کرد نگاهم تعجب با کردم رها

 لبخند  چسباندم او به را خودم و گرفتم کوچکم دستان

 ...منی فرنگی توت: گفت لب زیر که شنیدم و زد شیرینی

 این میشد یعنی بودم اش فرنگی توت من...خورد تکان قلبم

 عمرم آخر تا همیشگی شود همیشگی گفتنش فرنگی توت

 با من باشد من برای تنها شیرینش لبخند این میشود یعنی

 که مهراد بودم گفته میگیرم دوباره جان لبخندش هر

 من میکشید نفس که او میتپید؟ آرامش با قلبم میخندید

 را هایم اشک... چه یعنی کشیدن راحت نفس میفهمیدم تازه

 گریه وقت حاال کردم حبس هایم پلک پشت شدت به

 نمیخواستیم انگار داشتیم برمی قدم آرام مهراد همراه...نبود



 نبود پارک دوری جای ماشینش برسد زود خدافظی لحظه

 بی بنای قلبم...بودیم کرده کُند دعم از را هایمان قدم ولی

 بودن از بیشتر کند گوشزد میخواست انگار داشت قراری

 ...بگیرم آرامش مهراد

 بازویش از را دستم اجبار به رسیدیم که ماشینش به

 عطر آن رایحه...شدم سوار و کردم باز را جلو در...کندم

 آمد یادم تازه من و بود کرده پر را ماشین فضای دلنشینش

 شده بهتر حالمان...نکشم نفس را عطر این مدتی باید طورچ

 را بغضم سختی به هم من گاهی و میخندیدم میگفتیم بود

 این یعنی بود دنده روی دستش زیر دستم...میکردم کنترل

 قرار بی...میکردم صبر باید چقدر میشد؟ من مال ها دست

 ...نبود عجیبی چیز که این خب و بودم

 مهراد؟:  شستن نیمرخش به نگاهم

 دوباره بوسید و آورد باال را دستم و کرد نگاهم بالفاصله

 دلم؟ عزیز جانم: داد خیابان به را نگاهش



 شده تنگ دلم ؟ بام بریم میگم:  کردم صدایم قاطی ناز

 ...رفتیم پیش ماه یه بار آخرین

 چیزی یه بریم فعال...حتما باشه: خندید و داد تکان را سرش

 ...بخوریم

 همیشگی ی کافه به منتهی مسیر چشم وبا گفتم ایی باشه

 ...کردم دنبال را

 چوبی دیزاین همه چرخاندم کافه چوبی فضای در را نگاهم

 در کافه کنار درگوشه اطلسی و شمعدانی های گلدان بود

 آن با رنگی تنوع با ها گل بودند آویزان چوبی سبدهای

 شقانهعا زیادی را فضا کافه در عاشقانه همیشه موزیک

 رز گل شاخه چند همیشه میز سرهر که عالوه به میکرد

 نواختن مشغول جوانی پسرک و داشت قرار گلدان در قرمز

 هر که نظیری بی فضای...بود کافه از گوشه دریک پیانویی

 ...میکشاند اینجا به را مهراد و منو دفعه



 با صامت و ساکت چرخید سمتش به سرم اش خیره نگاه از

 چیشده؟: زدم پرنازی لبخند میکرد نگاهم لبخند

 تکان هیچی عالمت به را سرش و زد پرمعنایی لبخند

 را صدایش که افتاد پایین اش خیره نگاه شدت از سرم...داد

 ...شنیدم

 مثل هرروز رفتم که من میگم: گفت ایی ازخنده پر لحن با

 ...بشی خیره خالیم جای به اینجا نیای عاشقا این

 از قلبم نفهمید و کرد دردی پر ی هخند تک حرفش پشت و

 نگاهش فقط...کرد فراموش را ضربان و ایستاد حرفش این

 درهمی خطوط انگشتش با و بود انداخته زیر را سرش کردم

 ...جدایی ماه چند فکر بود فکر در هم او میکشید میز روی

 مهراد؟:  زدم صدا را اسمش دلخوری با

 لبانم به را غمگینش چشمان و آورد باال را سرش

 و نیستم عاشق من که اینه منظورت:  دادم ادامه...دوخت

 ؟ عاشقا مثل میگی که درمیارم ادا الکی دارم



 اصال من میگی داری چی تانیا نه:  داد تکان سرش تند تند

 شوخی بات خواستم...خواستم فقط دختر نبود این منظورم

 ...همین کنم

 ...شهبا:  زدم پس باره چند و چندباره را بغضم

 فقط مهراد...شدم خوردن مشغول آوردند که را سفارشمان

 ...کردنم تماشا از نمیشد سیر انگار و میکرد نگاهم
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  ؟ شده چی:  کردم شکار را برقش پر و مشتاق چشمان

 اگه...نمیشم سیر که میدونی کنم نگات میخوام هیچی _

 استفاده شدن سیر برای ایی دیگه های روش از بودیم خونه

 ...میکردم

 به شدت به و بپرد گلویم درون کیک شد باعث اش جمله

 قهوه از کمی کردم کنترل را خودم سختی به...بیفتم سرفه



:  دوختم چشم اش شده شیطان چشمان به و خوردم را ام

 ...ایی مسخره خیلی

 همه این دیگه شیمی زنم فردا پس فردا...چرا مسخره وااا _

 ...میکردی خفه خودتو داشتی که نداشت خجالت

 به خنده با را دستانش...رفتم برایش غلیظی ی غره چشم

 ...منو نزن تانی اوکی: آورد باال تسلیم حالت

 ذاتا:  غریدم میکردم کنترل را لبخندم که حالی در

 ...پررویی

  تانیا؟: زد لبخندی

 دلنشین و زیبا طور این اسمم نمیتوانست کس هیچ قطعا

 ...جونم:  کردم نثارش مهربانی نگاه...کند تلفظ

  میبینی؟ و اطلسی گلدون این_

 بود شده آویزان طناب از پنجره کنار که بزرگی گلدان به

 ...چطور آره: کردم نگاه



 همیشه من خودت مثل خوشگلن و ناز چقد میبینی _

 باغچه تو اونارو همیشه مادرم که بچگی از داشتم دوسشون

 شاداب همیشه چون میکرد جلب و توجهم همیشه میکاشت

 ...داشتن حدی از بیش زیبایی و بودن

 میز روی را دستم...کردم نگاهش فقط لحنش تأثیر تحت

 بده قول:داد ادامه چشمانم در زده زل و کرد دستانش قفل

 داشته هارو گل همین شادابی نبودم من وقتی حتی همیشه

 همینطور همیشه خوشگلت های خنده همین مثل باشی

  میدی؟ قول بمونی زیبا

 من از اینطور وقتی گلویش داشت بغض و میلرزید صدایش

 میتوانستم او بدون من میگفت چه مهراد...میگرفت قول

 برای ؟ بمانم زیبا بخندم؟ و کنم زندگی عادی ؟ باشم شاداب

 درون اشک بود؟ مهم شادابی و زیبایی دیگر مگر کسی چه

 زندگی که میکردم مطمئنش باید بود شده جمع مچشمان

 آن در و فشردم را دستش...شود زیبا است محال او بدون

 شدم خیره میکردند خودنمایی عجیب که هایی خاکستری



 گفتم تلخند به شبیه لبخندی با و زدم پس را صدایم لرزش

 منو برگشتی دیگه چندوقت اگه میدم قول مهراد باشه: 

 برگشتی اگه ها خنده همین با ببینی زیبا و شاداب همینطور

 شاد واسه هرکاری دیدنت امید به میبینی همینطور منو

 درصد یک اگر باش مطمئن باش مطمئن...ولی میکنم بودن

 نداشته دیگه که بیفته برات اتفاقی و بشه ناامید امیدم

 کنه تالش بخواد حتی که نمیمونه تانیایی دیگه باشمت

 ...خندیدن واسه

 ...تـ...بفهم دهنتو حرف: میغرد حرص و شمخ با

 میشه نابود روحم مهراد میمیرم من: میکنم قطع را کالمش

 نمیتونه وقت هیچ متحرک ی مرده یه بدون اینو تو بدون

 ...بخنده و باشه شاد
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 تهدس برخاستم جایم از و گرفته نادیده را حرفش پر نگاه

:  گفتم بود ام خیره هنوز که او به رو و زدم چنگ را کیفم

 ...خونه برگردم زودتر باید من ها میشه شب دیگه پاشو

 از بود دلخور...گذاشت میز روی تراول ویک بلندشد حرف بی

 طول در...میداد نشان رفتارش با خوبی به را این و حرفهایم

 حاال همین از دلتنگی حس بودیم ساکت هردو بام تا مسیر

 این نمیخواستیم نوعی به هردو و بود زده جوانه دلمان در

 ...بیاوریم هم روی به را دلتنگی

 خانه به دیررسیدنم امشب بود نزدیک هوا تاریکی و غروب

 بخاطر من نبود مهم چیز هیچ ولی و میشد دردسر برایم

 ایی گوشه را ماشین...میخریدم جان به را دردسری هر مهراد

 انداختم اطراف به نگاهی شدم پیاده آرامی به...کرد پارک

 ...تعطیل روزهای برخالف بود خلوت

 همیشه شهر این عظمت به نگاهی و رفتم پرتگاه نزدیک

 باشد زیبا میتوانست چی همه باال این از...انداختم شلوغ

 ...دمش و دود و شلوغی با تهران حتی



 شتپ از را دستانش کردم حس سرم پشت را مهراد حضور

 اش سینه به و شد قالب شکمم روی و کرد حلقه دورم

 آرامش وجودم به هوا خنکی و بلعیدم را عطرش چسباندم

 گوشم زیر آرام پیچید گردنم روی هایش نفس...میکرد تزریق

  تانیا؟ بدم و عشقت همه این جواب چطور: کرد زمزمه

 دستهایش روی دست... بغض و اشک بدون زدم لبخندی

 تک برای باشه میتونه جواب بهترین کنارم نتبود:  گذاشتم

 ...میسوزم عشقت توی دارم که لحظاتی تک

 و دور کسی که خوب چه و شد تر محکم دورم دستهایش

 ...نبود برمان

 آرامی به لبانش و کرد خم را سرش زد کنار کمی را شالم

 بود آخر دقایق این شد حبس نفسم...نشست گردنم روی

 آرامش...رسیدنمان بهم برای یکردیمم قراری بی هردو دیگر

 حرکت و اش طوالنی ی بوسه  نفسهایش هرم از میگرفتم

 جمع را گردنم کمی که شد مورمورم گردنم روی لبانش



 بیرون را ام شده حبس نفس برداشت که را لبانش...کردم

 ....فرستادم

 

 نگاهم و گذاشتم هایش سینه روی دست برگشتم سمتش به

 طوسی نمیزدم پلک...ببینم را زیبایش شمانچ تا بردم باال را

 رنگی هیچ انگار که میکرد مجذوب را عاشق منِ چنان هایش

 متعلق نگاهش باشد دلفریب و زیبا آنقدر نمیتوانست دنیا در

 سَر چگونه زیبا رنگ این بدون من دیگر؟ بود من به

 یه امروز بیا:  آورد بیرون جیبش از را اش گوشی  میکردم؟

 ...بگیره آروم دلم کنم نگاش روز هر که یمبگیر سلفی

 لرزی چه قلبم و گفت دردی چه با را اش جمله آخ

 اش گوشی به و نچکد اشکم تا  زدم ظاهری لبخندی...گرفت

 چسبید سرم به سرش و کرد تنظیم را دوربین...کردم نگاه

 عکس به خیره آورد پایین را گوشی و گرفت زیبا عکس چند

 بفرستش برام تلگرام تو امشب:  گفتم که زدیم لبخندی

 ...مهراد



 ..عزیزم باشه: داد تکان را سرش

 

 ...داری بلیط چند ساعت فردا:  گفتم ناراحتی با

 هم اونجوری...صبح ده:  گفت و زد تلخی لبخند کرد نگاهم

 ..میشه تر خراب حالم تانیا نکن بغض
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 ناگهان...دادم تکان را سرم و کردم کنترل را ودمخ سختی به

 اش سینه به را سرم شدو حلقه کمرم دور دستش

 دل و جان با را صدایش گوشم زیر میزد تند قلبش...چسباند

 اشکم باالخره و کردم سفت کمرش دور را دستم میشنیدم

 میشدم دلتنگش من کنم کنترلش میتوانستم مگر...چکید

 ها ثانیه این وقتی میکردم چه دمبو حریص داشتنش برای

 میکردم چه باش کنارش بِکش آغوشش در میگفت هی قلبم



 را روحم رحمی بی با نداشتنش اضطراب وقتی

 بلند پا پنجه روی...نشاند موهایم روی ایی بوسه...میمکید

 کسی که کردم خداروشکر بازهم بوسیدم را اش گونه و شدم

 ...نمیدید را ما اطراف این

 کسی تا میرفتیم باید ولی بود سخت آغوشش از کندم دل

 مهراد با لحظات خودم ماندنم بیرون همه این از نکند شک

 زود بودنمان هم با لحظات انقدرکه نمیکردم حس را بودن

 ...میگذشت

 حرف دم یک مهراد خانه مسیر تا شدیم که ماشین سوار

 زنگ من به روز هر که باشم مواظب میکرد توصیه و میزد

 ومن نکنم نگرانش و باشم دسترس در همیشه که ندمیز

 سیر...میکردم نگاه خیره خیره را جذابش نیمرخ فقط

 همیشه من و نمیکرد سیرم هم بودنش...دیدنش از نمیشدم

 به و کرد توقف خانه به مانده متر چند...بودم خواهانش

 و زیبایش چشمان در میزد دودو نگاهش برگشت سمتم



 و گرفت را دستم سرآخر...بزند حرفی نمیتوانست بود کالفه

 ....دلم عزیز بری باید دیگه: زد بوسه رویش

 شده مسخ آدمای مثل فقط نکردم بغض و نریختم اشک

 آرامی به بیایم خودم به شد باعث اش بوسه...میکردم نگاهش

 باش خودت مواظب:  فشردم را دستش و دادم تکان را سرم

 و میشم دیوونه من تهبیوف برات اتفاقی میگم بازم مهراد

 ...نشو هم عصبانی کن صبر نابودیه تهشم

 همیشه من: گذاشتم قلبم روی آوردم باال را دستش

 بوده وفا بی تانیا نکن فکر وقت هیچ میمونم منتظرت

 هیچکی باش مطمئن ولی دارم من حسیه چه این نمیدونم

 اگه حتی هیچکس بگیره قلبم تو رو تو جای نمیتونه

 تو منتظره هنوزم یکی باشه یادت اینو کشهب طول چندسال

 ...برگردی

 قاب را صورتم افتادم آغوشش در کشید را دستم خشونت با

 خفه گلویم در هقم هق بوسید غم و عشق با را لبانم و گرفت

 کردم باز را چشمانم چکید دستش روی هایم اشک...شد



 عقب را خودم و بستم چشم سریع دیدم که را اشکش قطره

 انگار بود انگیز غم و دردآور انقدر لحظات این چرا کشیدم

 سختی به بود آخر وداع واین شویم جدا میخواستیم واقعا

 بسته چشمان همان با شد جاری لبانم روی خداحافظ کلمه

 فرط از قطعا میکردم نگاهش دیگر بار اگر کردم باز را در

 خودت مواظب" جمله آخر لحظه میشدم بیهوش دلتنگی

 با شد دار صدا هقم هق و شنیدم را "من رنگیف توت باش

 نداشتم احساساتم روی کنترلی دیگر من و بود گفته بغض

 من نبود مهم هیچکس امروز دویدم فقط خانه تا دویدم

 ...را امروز های ثانیه مرور با میخواستم تنهایی

 

**** 
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 برای لبخند با و میبرم آراد دهان سمت به را ماست قاشق

 دیگه بخور یکم مامانی جان آراد:  میگویم کردنش راضی

 ...نازم پسر باشی داشته انرژی باید میکنی بازی انقدر

 شدم سیر دیگه آخه: میگوید و میکند جمع را لبانش

 ...بخورم نمیتونم

 دستمال با را دهانش دور...میدهم تکان سر و میزنم لبخندی

 ...راحتی هرجور عزیزم باشه: یکنمم پاک

 مِن مِن با و میگذارد میز روی را لیوان و میخورد آب کمی

  مامان؟: میپرسد

 را جوابش میبرم دهانم سمت به را قاشق که همانطور

 عزیزم؟ جانم:  میدهم

 ...ندیدمش روزه سه نیست چرا بابایی _

 نگاه میشود خشک دستم در راه بین دهانم به نرسیده قاشق

  و میکنم رها بشقاب در را قاشق میبینم که را ناراحتش

 ...جان آراد نمیدونم:  اندازم می پایین کالفه را سرم



 از اینجا به مادرم آمدن از بعد دقیقا باربد نمیدانم هم واقعا

 هم من و  برنگشته  که روزاست امروزسه به تا رفت خانه

 ...ندارم خبری

 داره کار بابات حتما خب:  میپاشم رویش به ظاهری لبخند

 ...پسرم

 بلند صندلی روی از آرامی به و میدهد تکان سری غم با

 به کرده مشت را دستم میکشم عمیقی نفس...میشود

 هر من میگذارم میز روی را آرنجم و میچسبانم پیشانی

 آراد کنم محبت و شوم کوه باشم پشت باشم مادر هم چقدر

 سراغش آراد که این...میکند حس را باربد محبت خالی جای

 متنفر باربد از هنوز یعنی و است خوبی نشانه میگیرد را

 ...نیست

 به سرعت به سرم و آیم می خودم به اش زده ذوق صدای با

 ...شهاب عمو سالم: میچرخد سمتش



:  میشونم را شهاب صدای...میدود شهاب سمت به عجله با

 ...ببینم بغلم بیا بدو عمو خوشگل سالم

 و نمیکند نگاهم انتظارداشتم که همانطور یکنمم نگاهش

 او نظر از...ندارم را برادر این به کردن نگاه روی هم من البته

 فرزندم به توجه بی که هستم خودخواه آدم یک  فقط من

 میبندم درد با را چشمانم...ببرم بین از را خودم داشتم قصد

 ...نمیداند را چیزها خیلی بودنش برادر همه با شهاب

 ..ها اومده شهاب عمو مامانی _

:  میزنم تلخی لبخند میکنم نگاهش اش زده ذوق صدای با 

 ...قهره من با شهابت عمو ولی دیدم مامانی آره

 است آغوشش در آراد که همانطور و میکند نگاهم تیز شهاب

 نگاهش کنجکاوی با و متفکر آراد...میپاشد رویم به پوزخندی

 چیکار عمو؟مگه قهری مامانم با چرا: میچرخاند ما بین را

 ...کرده



 را آراد گونه لبخند وبا میگیرد من از را سنگینش نگاه شهاب

 ...بزرگتراست بین این عمو نیست چیزی: میبوسد

 اتاقت تو برو تو: میگوید میگذارد زمین روی را او که همانطور

  خوردی؟ که و شامت...کنیم بازی باهم بیام منم تا

 باشه؟ بیا زود خوردم و همش آره: میگوید خوشحالی با آراد

 ...میام زود شیطون پسر باشه _

 اتاقش سمت به خوشحالی با و میدهد تکان برایم دستی

 ...میرود

 سمتم به پوزخندی با میشود مطمئن آراد رفتن از که شهاب

 قهره من با شهاب عمو میندازی تیکه جوری یه: میچرخد

 ...نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار

 داردو حق هم او نمیدهم جوابی و میکنم نگاهش ونسردخ

 شدن خالص میداند چه او...نمیداند من زندگی از چیزی هم

 یعنی میزنم پا و دست جهنم در که منی برای زندگی این از

 ....من میداند چه او...بهشت



 و جوابم چرا: میریزد بهم را افکارم خشمگینش صدای

 و میکنی نگاه آراد یچشمها تو رویی چه با ها؟ نمیدی

 امیدشو تنها داشتی میدونه بچه اون ؟ میزنی حرف باهاش

 میشد؟ مادر بی داشت میدونه میکردی ناامید

 میکنم نگاه آراد اتاق در به نگرانی با میگیرد اوج که صدایش

 تر یواش:  ایستم می روبرویش چندقدم با و برمیخیزم جا از

 خبرته؟ چه شهاب

 خوبه خوبه نه میکشی خجالتم پس اععع: میزند پوزخندی

 ...هست ات مادرانه حس اون به امیدی یه باز

 درد با کند تمام را بحث این ندارد قصد انگار میکشم پوفی

 میکردم اینکارو باید اینا از تر قبل خیلی:  میکنم نگاهش

 خودمو موقع همون اگه...بشم حامله و آراد که این از قبل

 ...شدمنمیک عذاب چهارسال میکشتم



 کنترل خشم با میکند فوران اش چهره در عصبانیت و بهت

 متأسفم واقعا...دهنتو ببند دیگه بسه: میگوید ایی شده

  ...برات

 روی میرود آراد اتاق سمت به و برمیگرداند را رویش خشم با

 میزنم صدایش عجیبی خونسردی با و مینشینم صندلی

 اش برادری شهاب نمیکند ناراحت مرا وقت هیچ حرفهایش

 ...است کرده ثابت را
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 را اش خورده گره ابروهای نمیکند نگاهم ولی ایستد می

 یه تو آدما وقتا بعضی:  میگویم و میگیرم نفسی میبینم

 و بگذرن چیزا خیلی از مجبورن که میگیرن قرار شرایطی

 تهش میدونن اشتباهه میدونن چاه تو بندازن خودشونو

 مثل من پیش چهارسال مثل میکنن اینکارو ولی جهنمه



 درسته حرفات...خودکشیم قبل هفته مثل کردنام فرار همه

 باز اینجا پام اصال بودم اگه که نیستم خودخواه من ولی

 چی همه میکشن سختی همه سخته زندگی میدونم نمیشد

 بدبختیم اوج هب دارم بیشتر روزا این من ولی نیست دلبخواه

 کی تا باربد که این و آراد بودن به تنهاییم به میکنم فکر

 شهاب نمیدونی من زندگی از هیچی تو...باشم پیشش میذاره

 درست کارم نمیگم خودخواه نگو بم وقت هیچ نمیدونی بخدا

 بمیرم اگه من ندارم دادن دست از واسه چیزی من ولی بوده

 مرده مادرش میدونه لیو افسرده و بشه غمگین شاید آراد

 از باربد اگه ولی خودش وسیله به پدرش دست به نه اونم

 مادرش بر عالوه آراد بیاره سرم بالیی یه و کنه بیرونم اینجا

 دیگه چون میشه متنفر ازش چون میده دست از پدرشم

 همه با داره دوس و باربد هنوز آراد...نیست کوه براش باربد

 ..هاش عاطفگی بی

 در غم میزند صدا سختی به را اسمم و میکند گاهمن بهت با

 گرفته قرار حرفایم تأثیر تحت میدانم... میکند بیداد چشمش



 در من زندگی همه ولی شده تراژدی بحث زیادی میدانم

 ...است انگیز غم تراژدی همین گرو

 از میزند دودو چشمانش است شرمنده بزند حرفی میخواهد

 سکوت تا میگیرم جلویش را دستم کف...ندامت و شرمندگی

 دیگه فقط نیستم ناراحت ازت من شهاب کن تموم: کند

 آراد االنم...میمونی من برادر همیشه تو نکن قضاوتم

 ...منتظرته

 صورتش به دستی سپس میکند نگاهم سکوت در لحظه چند

 اما پردرد حرفهایم...میرود آراد اتاق سمت به و میکشد

 نباید آراد کنم تضمین را دآرا آینده باید من بود حقیقت

 باید کند زندگی دغدغه بی باید او شود تیام و من تکرار

 ...من بدون حتی کند حس را آرامش

 باید من نیست ایی چاره...میدهم فشار پلکم پشت را انگشتم

 که بگویم است مهم آراد که بگویم و بزنم حرف باربد با

 روزاست سه من میکشم پوفی...اش آینده برای کند فکری

 ...ندارم هم خبری او از حتی



 ماه باشد داشته باربد از خبری او شاید میزنم صدا را بانو ماه

 ...دهد نجات سردرگمی این از مرا میتواند بهتر بانو
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 از که همانطور میرساند باال طبقه به را خود عجله با بانو ماه

 ...بانو ماه نکن عجله: میگویم آید می البا ها پله

 ی خنده میرساند میز به کنارم را خودش و میزند لبخندی

 غذاتون دارید؟ کاری جان؟ خانم جانم: میکند دلنشینی

 کنم؟ جمع و میز شده تموم

 یواش یکم بابا ای: میزنم بودنش عجول همه این به لبخندی

 ...دارم کارت بشین نه...تر

 صندلی...میکشد اش روسری به دستی و میگوید چشمی

: میزند لبخندی...مینشیند آن روی و میکشد عقب را کنارم

 ...جان خانم بفرمایین



 میدوزم آراد اتاق در به و برمیدارم رویش از را نگاهم مکث با

 که را شان خنده صدای بشنود را صدایم شهاب مبادا تا

 میکنم گاهن بانو ماه به دوباره و میکشم راحتی نفس میشنوم

 چرا کجاست؟ روزه سه باربد نمیدونی: میپرسم مِن مِن با

 نیومده؟ خونه

 میپرسین؟ چرا...جان خانم نه _

 منم پرسید ازم آراد همینجوری: اندازم می باال ایی شانه

 ...ترم راحت من نباشه اون وگرنه نمیدونم گفتم

 جمله با شد پدیدار چشمانش در اولم سئوال از که نورامیدی

 نه: میدهد عجیبی غم به را خود جای و میبازد رنگ وممد

 بیان امشب کنم فکر ولی بودن کجا نمیدونم منم خانم

 ...خونه

 چطور؟:  میکنم نگاهش کنجکاوی با

 بگیرن خبر آراد آقا و شما از بودن زده زنگ دیروز آخه_

 ...برمیگردن امشب گفتن



 حتما بگیرد؟ خبر من از زد زنگ باربد اندازم می باال ابرویی

 به دست یا فرارنکنم دوباره که شود مطمئن میخواست

 درغیر همینطوراست قطعا میزنم پوزخندی...نزنم خودکشی

 ماه صدای با...ندارد اهمیتی باربد برای من سالمتی اینصورت

 خانم؟ تانیا: آیم می خودم به بانو

 تکان "چیه " عالمت به سری لبخند با و میکنم نگاهش

 ...میدهم

 من روی بگم چیزی یه: میکند تر سفت را اش روسری رهگ

 دخترم؟ نمیندازی زمین و پیرزن

 افتاده؟ اتفاقی بانو ماه شده چی:  میشوم نگران

 ...فقط...نباش نگران عزیزم نه نه _

 چی؟ فقط: میپرسم کالفه

 من بخوابی سرجات برگردی امشب میشه جان تانیا فقط _

 پیش ببینه و بیاد امشب خان باربد اگر میگم خودت بخاطر

 ...میشه چی که میدونی خوابیدی آراد



 خیره میز از نقطه یک به و میکنم گره درهم را ابروهایم

 خودم کند اشاره موضوع این به بانو ماه که ازاین قبل میشوم

 قانع چیزی هیچ با مورد این در باربد بودم فکرکرده آن به

 ...نمیشود

 امشب من نباش آراد نگران: نوممیش را بانو ماه صدای دوباره

 فامیالش پیش رفته روزه دوسه نرگس میکنم گرم سرشو

 ...میره سر حوصلش کمتر آراد بیاد که اون

 از را نارضایتی نمیزنم حرفی و میکنم نگاهش تردید با

: میکند تالش کردنم قانع برای دوباره و میخواند چشمانم

 این بخدا هرتهشو باشه بد قدرم هرچه اون ببین جان تانیا

 و ببینه و بیاد سرزده یهو نکنه که میلرزید بدنم و تن دوشب

 پا به ایی المشنگه یه دوباره خوابیدی آراد کنار تو

 که نیست دخترباز و عیاش باربد میدونی خوب خودتم...کنه

 همین برای میکردن آمد و رفت اینجا هزارنفر االن تا بود اگه

 ...بدی دلش به دل باید همسرشی که تو



 که ما نیست دخترباز و عیاش معلوم ازکجا: میزنم پوزخندی

 رو کسی االن تا شاید میکنه چیکار نمیدونیم نیستیم باهاش

 خراب زیردستاش جلوی ش وجه میترسه چون نیاورده اینجا

 ...بره زیرسئوال ابهتش چمیدونم یا بشه

 چه این: میگزد را لبش و میکوبد دستش پشت بر بانو ماه

 بود اینجوری اگه میشناسم بچگی از و باربد من مادر هحرفی

 داشته انصاف نمیکرد نگاهم روش تو دیگه خانم سیمین که

 باشه خشن شاید غیرتیه با مردِ باربد میدونی که تو تانیا باش

 نیست کاری کثافت بندِ ولی ایی دیگه هرچیز یا باشه بد

 ...قائلن احترام واسش که میدونن اینو هم همه

 وجود با من و است درست هایش حرف میکنم سکوت فقط

 این...تکذیب نه کنم تأییدش میتوانم نه باربد از نفرتم

 حداقل ولی است بوده جهنم من برای زندگی چهارسال

 نمی کسی ناموس به بد نگاه است غیرت با باربد که فهمیدم

 هنوز ولی ندارد کاری کثافت ی سابقه و نمیپرد هرز اندازد

 های نگاه دارد خاطرخواه زیادی آراد و من ودوج با هم



 مهمانی در هم هنوز زیادی دختران و است رویش زیادی

 هیچ باربد مینشیندو باربد روی عالقه با نگاهشان کاری های

 جان به را شان حسادت چهارسال این من...نمیکند توجهی

 وقت هیچ ولی را خودم به نفرتشان پر های نگاه و خریدم

 نه و باربد غیرت و توجهی بی نه...وقت هیچ اند نبوده مهم

 پریشان را ذهنم نتوانست وقت هیچ او به دیگر زنان عالقه

 ...کند
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 میشنوی؟ جان تانیا _

 ...بانو ماه بله: میکنم نگاهش گنگ

 اونوقت...میشه درست شر بخدا نره یادت و امشب میگم _

 باید منم میکنه خالی تو سر عصبانیتشو که این بر وهعال

 ...شم بازخواست



 باشه:  میدهم تکان سری اجبار به و اندازم می پایین را سرم

 ...نباش نگران

 را موهایم روی و ایستد می کنارم میزند شیرینی لبخند

 ...میکنم جمع و میز دیگه من...دخترم آفرین: میبوسد

 همیشه بانو ماه میزنم مهربانیش زا حجم این به تلخی لبخند

 میکند راهنماییی میکند نصیحت است کرده مادری برایم

 هرچه وقتی نکنم قبول را حرفش نمیتوانم دارد را وهوایم

 نمیکند درک او ولی است آن در وآراد خودم صالح میگوید

 میشود نزدیکت وقتی بترسی او از که مردی با شدن همبستر

 چه یعنی متنفرباشی او از وجود تمام با و بلرز بدنت و تن

 ام کرده حس را چیزها این وجود تمام با است چهارسال من

 بیایم کوتاه باید و ندارم ایی چاره هم باز و آمدم کوتاه و

 .....آراد بخاطر نه خودم بخاطر

  



 یک...میکنم مرتب رویش را لحاف و میبوسم را پسرکم گونه

 خواب برابر در خستگی زا آراد و رفته شهاب میشود ساعتی

 با رفتن موقع شهاب...برد خوابش راحتی به و نکرد مقاومتی

 را پرحرفش های نگاه من و کرد خدافظی شرمندگی و غم

 ...گرفتم نادیده

 " ساعت اندازم می ساعت به ونگاهی آیم می بیرون اتاق از

 است نمانده باربد آمدن تا چیزی میدهد نشان را " 12:30

 به دستی... مینشیند وجودم در بیشتر لعنتی استرس این و

 می یاد به و میروم لعنتی اتاق آن سمت به و میکشم پیشانی

 ...ام نداشته آرامش وقت هیچ اتاق آن در من آورم
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 اتاق میبندم که را در میشوم باربد و خودم مشترک اتاق وارد

 افتد می تخت به نگاهم ، میشود خراب سرم روی وسایلش با



 تکیه در به را سرم و میبندم درد با را چشمانم

 هر تخت این روی نخوابیدن برای است چهارسال...میدهم

 ترین انگیز نفرت اتاق این است چهارسال ام آورده ایی بهانه

 را ام زندگی اجبار ترین دردناک اتاق این در من  است مکان

 و سست هایی قدم با و میکنم باز را چشمانم...ام کرده تجربه

 میکنم مکث تخت به نرسیده میروم تخت سمت به جان بی

 اندازم می اطراف به نگاهی میچرخم خودم دور سرگردان

 در خاطراتم تلخی بوی است آور خفقان اتاق فضای نمیتوانم

 بر...بمانم اینجا نمیتوانم من میپیچد، ام بینی زیر اتاق این

 سرم در بانو ماه های حرف بروم بیرون اتاق از تا ممیگرد

  ...ایستم می دوباره و میپیچد

 دلش به دل باید...نکردی بودنش خوب برای کاری هیچ تو "

 کاری یه میتونی تو...میشه عصبی نیستی ببینه اگه...بدی

 بی بهش نسبت...نشه عصبی و کنه آرامش احساس کنی

 ازش چقد مشخصه نیمیک نگاش وقتی تانیا نباش تفاوت

  " ...میترسی



 شدن عصبی کشش دیگر من میفرستم بیرون عمیق را نفسم

 نحوی هر به است چهارسال ندارم را باربد های خشونت و ها

 شده بدتر روز به روز وضعیت و ام کرده مقاومت برابرش در

   ...ندارم را این از بدتر وضعیت کشش دیگر است

 تعلل بدون برمیگردم تتخ سمت به و میکشم عمیقی نفس

 روی را سرم...میکشم دراز آن روی و میزنم کنار را لحاف

 آباژور نور میگردم بر چپ پهلوی روی میکنم جا به جا بالش

 باربد آمدن تا ببندم را چشمانم میشود باعث تخت کنار

 راست پهلوی روی دوباره کنم خاموش را آن نمیتوانم

 با میکنم سعی...میکشم البا گردنم زیر تا را لحاف و میچرخم

   ...کنم فکر خواب به فقط و بیایم کنار بدم های حس تمام

 برهم پلک محکم میشنوم را در شدن بسته و باز صدای

 می تخت سمت به که محکمش های قدم صدای...میفشارم

 را لحاف نمیتوانم حتی ومن میکند جدا تنم از روح آید

 اینجا در بودنم از انگار میکند مکث تخت کنار...بزنم چنگ

 شدن بسته صدای میشود دور تخت از دوباره است متعجب



 میکشم راحتی نفس میشنوم که را اتاق داخل سرویس در

 روی را سرم میکنم دور باربد بالشت از کمی را بالشتم

 می حرکت بی میشود باز سرویس در...میکنم جا جابه بالشت

 اتاق این به کاش ای استرس همه این از میشوم عاجز مانم

 کردنش عوض لباس از نشان خش خش صدای...بودم نیامده

 قلبم برمیدارد گام تخت سمت به بعد ایی لحظه دهد می

 و میبندم لرزش با را چشمانم میریزد فرو ام سینه درون

 میکشد دراز که تخت روی ، بکشم نفس ارام تا میکنم تالش

 ندمیک پر را مشامم خاصش عطر بوی میشود حبس نفسم

 فشار هم روی محکم را لبانم میکشد خودش روی را لحاف

 ای نمیگیرم آرامش مرد این بودن از وقت هیچ من...میدهم

 گوش بانو ماه های حرف به و میخوابیدم آراد کنار کاش

 نوراندکی میکنم باز چشم میکند خاموش را آباژور...نمیدادم

 کامال افض و است کرده نفوذ اتاق به باغ درون های المپ از

  ...نیست تاریک



 بغض استرس از مینشیند پهلویم روی داغش دست ناگهان

 صدای و میشود پخش گردنم روی نفسهایش داغ هُرم میکنم

 نکن فکر: میشونم فاصله ترین نزدیک از را ترسناکش و بم

  ...بیداری نفهمیدم

 بغض شدت از هایم لب میشودو محسوس تنم لرزش

  ...من سمت برگرد: آورد می یمپهلو به فشاری...میلرزند

 ندارم دیگر را این تحمل میشوند بسته درد با چشمانم

 مشکی آن دیدن تحمل دیگر است پر کافی حد به ظرفیتم

 به را نگاهم و میچرخم سمتش به آرام...ندارم را ترسناک

 با را لبم...نیوفتد نگاهش به نگاهم تا میدوزم اش برهنه سینه

  ...سالم: میکنم خیس زبان

 چشمان به نگاهم ناخواسته میکندو حلقه دورم را دستش

 دستش...میلغزد موهایم تار روی نگاهش...میوفتد دارش تب

 ام گونه روی شستش انگشت و آورد می صورتم سمت به را

 نگاهش فقط چشمانش آرامش مسخ میکند نوازش

  ...میکنم



 قرار هدف چشمانم دوباره ایستد می حرکت از انگشتش

 آراد پیش میکردم اینجا؟فکر اومدی چرا: ندمیگیر

  ...میخوابی

 اینجا به خشمش ترس از که...بگویم چه میشود دوخته زبانم

 خلع مرد این برابر در همیشه من بانو ماه های حرف یا آمدم

  ...باشم داشته میتوانم جوابی چه میشوم سالح

 عقب را خودم خواسته نا آورد می صورتم نزدیک را سرش

 درهم ابروهایش نمیماند پنهان چشمش از حرکتم ممیکش

 به جدیت و اخم با و میکند باز را دستش...میشوند گره

  ...اینجا بذار سرتو: میکند اشاره بازویش

  ؟ چی:  میزنم لب لرزان و میکنم نگاهش بهت با

  ...میخوابی اینجا صبح تا _

 میترسم مرگ سرحد تا مرد ازاین من میکنم بغض دوباره

 روی باشم پذیرا را داغش های نفس صبح تا میتوانم ورچط



 لعنتی عطر آن میتوانم چطور ببندم چشم و بخوابم بازویش

  ...بکشم نفس صبح تا را اش

 ...من باربد:  میکنم زمزمه بغض با
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 هباش بازوم رو سرت باید صبح خود تا: میغرد عصبانیت با

  ...بیوفته خوبی اتفاق نمیدم تضمین وگرنه

: میدهد ادامه تری خشن لحن با او و میلرزاند را وجودم ترس

 نیست قرار من و نکردی تمکین ازم وقته خیلی که میدونی

  ...کنی گوش و حرفام بهتره پس کنم تحمل این از بیشتر

 تر سنگین بغضم و آید می فرود برسرم پتک مثل حرفهایش

 نحوی هر به است چهارسال من...حقارت همه این زا میشود

 او آغوشی هم به اجبار به جز و میکنم فرار او به نزدیکی از

 نقطه روی دست طور این و میداند هم خودش ام درنیامده



 باز دهان و میخواند چشمانم از را ترس...میگذارد ضعفم

 از لرزان های لب به نگاه با که بزند نیش بیشتر تا میکند

: میگوید دوباره و میکشد پوفی و میشود پشیمان غضمب

  ...باش زود تانیا نکن عصبیم

 بهم و تنومند بازوی به نگاهی و میدهم قورت را بغضم

 که میکشم جلو را خودم مردد...اندازم می اش پیچیده

 کشیده آغوشش به میشوند حلقه دورم قدرت با دستانش

 عمیقی نفس...آید می فرود بازویش روی سرم و میشوم

 بوی نمیکند آرامم میکشم نفس را عطرتنش من و میکشد

 نفسش و میتپد سرم زیر قلبش نیست آشنا قلبم با عطر این

 از میگیرم گُر و میبندم را چشمانم...میفرستد بیرون عمیق را

 ی بوسه میکشد رویمان بیشتر را لحاف...تنش داغی

 یکنمم باز چشم تعجب با میکارد موهایم روی نامحسوسی

 باعث آرامش ی زمزمه که ببینمش تا ببرم سرباال میخوام

  ...بخواب تانیا بخواب: ببندم چشم دوباره میشود



 منظم کم کم نفسهایش... میشوم فشرده آغوشش در محکم

 و میگردد بر وجودم به بودنش خواب از نسبی آرامش میشود

 ...میشوند گرم پلکهایم
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 میکنم باز را چشمانم صورتم روی زیادی گرمی احساس با

 وفضای پوشانده را اتاق از قسمتی زیبایی به آفتاب ی اشعه

 با را سرم میزنم لبخندی...است آمده وجود به جالبی نسبتاً

 با که شوم بلند تخت ازروی تا میدهم فاصله بالش از سستی

 و شده پیچیده تنم دور قدرت با که باربد های دست دیدن

 محو لبخندم کمرم پشت اش سینه قفسه رفتن پایین و باال

 سرم کنار تر طرف آن کمی که خودم بالش دیدن با...میشود

 آغوشش در را شب کل میشود بلند نهادم از آه دارد قرار

 نشان را صبح 9 اندازم می میز روی ساعت به نگاهی...ام بوده



 به...اند شده بیدار همه ارتعم اهالی یعنی این و میدهد

 در اش چهره ، کنم بیدارش تا میچرخم آغوشش در آرامی

 اش قیافه که مهراد برعکس است پراخم و عبوس هم خواب

 من و میشد شیطان و تخس های پسربچه شبیه خواب در

 لبخند میکردم بیدارش و میکشیدم را موهایش همیشه

 در بغض دیگر بودن مهراد دلتنگ مینشیند لبم روی عمیقی

 روی است شده کهنه زخم یک او دلتنگی نمیکارد گلویم

 آتش روحم...  میشود یادآور را خاطراتمان تنها و قلبم

 لحاظ هر از که ام خوابیده مردی آغوش در وقتی میگیرد

 می یاد به را او هم هنوز قلبم و است من به فرد ترین محرم

  ...آورد

 آن یه خفیفی فشار و میگذارم باربد سینه روی را دستم

  ...باربد:  میکنم صدایش آرام میدهم

 دور به را بازوانش فشار میشود خارج اش حنجره از "هومی"

 فشرده تنش حصار در عروسک یک مثل میکند بیشتر تنم

 این از بعد...میکند برخورد اش سینه به ام وپیشانی میشوم



 یسخت به آید می بند نزدیکی همه این از نفسم مدت همه

 میزنم صدایش دوباره میکنم نگاهش و میدهم فاصله را سرم

  شی؟ بیدار نمیخوای... باربد: 

 و مشکی  ِ نگاه به نگاهم میشوند باز آرامی به چشمانش

 با باشم داشته عطوفت میکنم سعی میخورد گره خمارش

:  میزنم لب آرام کنم غلبه ترسم بر کمی و بجنگم نفرتم

  ...بخیر صبح

 میشوم هول میکند نگاهم خیره خیره کور های اخم همان با

 تا میکنم تر زبان با را لبانم میدهم اش سینه به را نگاهم و

  کنی؟ ولم میشه:  کنم پیدا گفتن برای حرفی

  ...نه: میخورد گوشم به قاطعش صدای

 نزدیک صورتم به را صورتش اخم با میکنم نگاهش دوباره

 مماس صورتم میکشد باالتر کمی دست با مرا میکند

 بوسیده استرس دوباره آید می فرود بالش روی صورتش

 با را کارها این باربد میدانم میشود ریخته جانم به شدن



 تثبیت من روی را تسلطش قدرت فقط او نمیکند عشق

  ...میکند

 اضطراب از هایم پلک و میشود رها صورتم روی داغش نفس

 بیدار االن آراد باربد دیگه برم بذار:  میوفتم تقال به میلرزند

  ...میشه

 اش سینه تخت را دستم که آید می جلو صورتش شده مسخ

 بوسه ببوسد مرا نمیخواهم میکشم عقب را خودم و میگذارم

 و ترس حس چرا میکند بیشتر را نفرتم فقط اجباریش ی

  ....نمیگذارد اثر او روی نفرتم

 به میشود مشت دستش در ام یقه و میکند رهایم خشم با

 قرمزش و خشمگین چشمان میکوبد تخت به را کمرم شدت

 صدای میکند غلبه وجودم بر ذره ذره ترس میبینم که را

 میکشی عقب و ببوسمت میخوام: میلرزاند را تنم اش عصبی

 الل چرا لعنتی بده جواب ؟ ها...نیستی من زن مگه تو

  ...شدی



 خودشان راه اشکهایم و میلرزند لبانم میدهد تکانم شدتم به

  ...من...باربد:  میگیرند پیش در را

 چی؟ کردی فکر کار و کس بی دختره: میزند فریاد دوباره

 میتونی بخوای غلطی هر انداختی پس بچه یه و زنمی چون

 تو میگم بهت بازم...؟ ها بکشم و نازت البد منم و بکنی

 پس باشی اختیارم در میخوام هروقت باید منی معشوقه

 این و میخوابی و میخوری مفت عمارت نای تو چی واسه

 کنی برطرف نیازامو باید منی زن داری حشم و خدم همه

  ...میفهمی

 خود از دفاع برای توانی هیچ و میشود تشدید ام گریه

 وجب را صورتم جای جای خشم و حرص با نگاهش...ندارم

 کنم التماس نمیتوانم حتی میکنم نگاهش وحشت با میکند

 کردم غلط...شه...شـ با:  میدهم تکان را نملبا زور با فقط

  ...باربد

 مماس را صورتم و میکند قفل گردنم دور را هایش پنجه

 در زده زل آید می باال سختی به نفسم میکشد باال صورتش



 خودم بکنی کارو این دیگه بار یه: میغرد حرص با چشمانم

  ...باش مطمئن تانیا میکنم ت خفه اتاق همین حموم تو

 لبهایم اکسیژنی بی شدت از میدهد فشار بیشتر را دنمگر

 که رهایم...میکنم نگاهش رمق بی فقط و اند شده قفل

 از میکشم عمیقی نفس و افتد می بالش روی سرم میکند

 زیر و خوردن کتک از این میبندم را چشمانم حقارت شدت

 گرمش های نفس لغزش...است بدتر هم شدن له پا و دست

 حرکت بی ترس از و میکنم حس صورتم روی را

 به تنش و مینشیند گردنم پوست روی لبانش گرمی...میمانم

 میشود گزیده هایش دندان میان که گردنم...میچسبد تنم

 سقف سفیدی به میکنم باز چشم و میدهم سر و ایی ناله

 را دستش...میگیرد شدت چشمانم باران و میشوم خیره اتاق

 پایین ام شانه روی تا را آن و آورد می لباسم یقه سمت به

 میدهد امتداد ام سرشانه روی تا را هایش بوسه میکشد

 با و آورد می باال را سرش ناگهان و میکند مکث ایی لحظه

 میلرزی؟ چرا چته: میشود ام خیره اخم
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  ...نمیلرزم من لرز؟:  میکنم نگاهش تعجب با

 است افتاده تخت روی حس بی که دستم به را شنگاه

 نگاه:  اورد می باال را آن میشود تر عمیق اخمش و میدهد

  ...تو چته...میلرزه داره دستت کن

 در چطور که میشوم خیره حسم بی دست به حیرت با

 حس بی هم آن میکنم نگاه دیگرم دست به میلرزد دستش

 و افتد می جانم بر ایی رعشه ناگهان دارد لرزش ولی است

 نفوذ وجودم در خاصی سردی میخورند هم به هایم دندان

 و ترس شدت از است وقت خیلی من نمیداند باربد...میکند

 هق صدای دارم فوبیا کردنهایش لمس به نسبت او از استرس

 نگاهم حیرت با باربد و میشود اکو اتاق در دردناکم هق

  تانیا؟ چته: میکند



 تکان سختی به را سرم میخورند مبه تر محکم دنداهایم

 آغوش به مرا و میپیچد دورم را لحاف عجله با...میدهم

 صدای با میلرزم و میشوم فشرده آغوشش در محکم میکشد

 آروم ندارم کاریت دختر باش آروم: میکند زمزمه ایی گرفته

  ...باش

 سرم و میزند ام پیشانی بر ایی بوسه میکشد دراز تخت روی

 تزریق برتنم ذره ذره آرامش میچسباند شا سینه به را

 ام گونه روی دیگری ی بوسه میکاهد تنم لرزش از و میشود

 تکیه سینه این میکنم بلند اش سینه روی از را سرم میکارد

 من نیست من دلخواه موسیقی قلبش صدای نیست من گاه

 نگاهم نگرانی با...ام کرده گم را آرامشم است وقت خیلی

  ی؟شد بهتر: میکند

 تعجبم تا میگزم را لبم چشمانش نگرانی از میکنم حیرت

 بی میدهم تکان سری سئوالش جواب در نیاید زبانم روی

 با میشود بلند تخت روی از و میکند باز را دستهایش میل

 به میکند درد لرزش از تنم تمام برمیخیزم سستی و رخوت



 در سمت به و برمیدارم قدم ایستم می پاهایم روی سختی

  ...میکنم نگاهش میوفتد گیر دستم مچ که میروم اتاق

  شدی؟ اینطوری کی از: میگوید اخم با

  چی؟ یعنی:  میکنم نگاهش گنگ

 بغلت که شدی اینطوری ازکی پرسیدم: میپرسد عصبی

  میلرزی؟ میکنم

 از کنم فکر:اندازم می زیر را سرم و میکنم نگاهش بغض با

  ...زدی کتکم که باری آخرین

 با وقتی: میدهم ادامه و میزنم کنار صورتم روی از را اشک

 خودم دست...میشم اینجوری میکنی برخورد باهام خشونت

  ...نیست

 بی و میکند رها را دستم مچ بینم نمی را العملش عکس

 بی و میکشم عمیقی نفس میرود سرویس سمت به حرف

 ...میشوم خارج اتاق از درنگ
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  ...جان آراد بیا:  میگیرم آراد سمت به را پنیر و نان لقمه

 نگاه باربد به بازهم و میگیرد دستم از لبخند با را لقمه

 نگاه باربد به...بگوید را اش خواسته که میترسد میدانم میکند

 مثل هایش اخم و میخورد را اش صبحانه  جدیت با میکنم

  ...است درهم همیشه

 شده مالیم کمی باربد و میگذرد روزی چهار سه روز آن از

 آراد و من با را غذا های وعده همیشه مثل و است

 عادی خیلی او و میخوابم کنارش بازهم ها شب...میگذراند

 خاصی حرف... چهارسال این تمام مثل میکشد آغوشم در

 باز را سرصحبت او که مواقعی در جز به نمیزنیم باهم هم

  ...کند

  بابایی؟ _



 بازهم که میبینم میدوزم آراد به را نگاهم و آیم می خود به

  ...بگو:  میکند نگاهش منتظر و اخم با باربد...است دودل

 نگاه کرده گره درهم استرس از را هایش دست پسرکم

 من میشه: میدوزد پدرش مشکی چشمان در براقش مشکی

  ...بریم مامان و

 کجا بیخود خیلی: میکند قطع عصبانیت با را حرفش باربد

  برین؟ میخواین

  ...شهربازی: میگوید بغض با و میشود غمگین نگاهش آراد

  ...نمیشه: میشود کاسته هایش اخم غلظت از کمی

 نمیشه چرا: کند راضی را پدرش تا میکند تالش دوباره آراد

 مامان با کوچیک پسرای همه کوچیکم پسر یه من ؟

 یا رفتم مامان با یا فقط من ولی شهربازی میرن باباهشون

  ...نمیاین که شما نرگس و عموشهاب

 به را باربد محبتی بی آشکاری طرز به من ساله پسرسه

 پدرش جای نمیتوانم من یعنی این و آورد می رویش



 همچنان که میبینم را بغضش از پیچیده بهم های لب...باشم

 اینطور از میگیرد آتش قلبم است زده زل باربد به منتظر

 می پایین را سرم...ندارم دخالتی حق هیچ و کردنش بغض

 امیدم نا کامال باربد صدای نبینم را بیشترش بغض تا اندازم

  ...بری نمیتونی مامانت با: میکند

 نگاهش ولی بیاورم باال را سرم میشود باعث نگاهش سنگینی

 چشمانش تا است کوچک تلنگر یک منتظر آراد نمیکنم

 عمو با ولی: میشود بلند باربد صدای دوباره...شود بارانی

  ...بری میتونی شهاب

 صندلی روی از خوشحالی با میشود فراری چشمانش غم

 پا پنجه روی سختی به میرود باربد سمت به و میشود بلند

 گردنش میکند حلقه باربد گردن دور را دستانش میشود بلند

 به رو وشحالیخ با و میبوسد را اش گونه و میکشد پایین را

  ...بابایی مرسی: میگوید باربد زده بهت چهره

 اتاقش سمت به لبخند وبا میبوسد هم مرا گونه همینطور

  ...میدود



  ...میشوم خیره اش شادی به لبخند با

  

  بودی؟ کشیده فرار نقشه دوباره _

  فرار؟ نقشه: میکنم نگاهش تعجب با

 بذاری دوباره شمبعد و شهربازی دیگه آره:  میزند نیشخندی

 حرفای این بگیره شهربازی بهونه خوندی آراد گوش تو بری

  دادی؟ یادش تأثیرگذارم

  

 بهم آراد دیشب...که واقعا:  میدهم تکان تأسف با را سرم

 گفتم منم شهربازی ببرمش بدی اجازه کنم راضیت گفت

 دیگه من ضمن در...ندادم یادش حرفیم هیچ بگه بت خودش

 بازیا این قاطی و آراد برم بخوام اگرم نمیکنم فرار اینجا از

 که بودم نکرده فرار من گفتم بهت هم سری اون نمیکنم

  ...شرایطی هر تحت برمیگشتم بچم بخاطر من برنگردم



 لحظه دریابد را کالمم صداقت تا میزند زل چشمانم در خیره

 خیره دستم مچ بخیه ردِ روی میچرخدو نگاهش بعد ایی

 یه بریم باید فرداشب: میگوید حال انهم در میماند

  ...مهمونی

 توقف متعجبم چشمان روی و آید می باال دستم از نگاهش

  داره؟ تعجب انقد: میفرستد باال را ابرویش تای یک میکند

  کیه؟ مهمونیه ولی نه:  میدهم تکان را سرم

 را پرتقال آب لیوان و میبرد جلو را دستش خونسرد

  ...جدیده شریکای از یکی بشناسی نکنم فکر: برمیدارد

  ؟ بیام باید حتما منم _

 خانوادگی های مهمونی این کی من: میکند نگاهم جدیت با

  رفتم؟ تو بدون رو

 که آید می زبانم روی تا "وقت هیچ" میدهم جواب دلم در

 دیگر میشوم منصرف که بیایم باید چرا ام معشوقه من بگویم



 خاصی جای است زیادی مدت خب... ندارم دعوا حوصله

  ...نیست بد که تنوع کمی ام نرفته

  ...میگم: میپرسم مردد آید می ذهنم به که فکری با

 سربه ترسناکش و خیره نگاه از میزند زل چشمانم به منتظر

  هستن؟ بابامم و مامان: میگویم آرام و میشوم زیر

 چشمانش از را جوابم تا میگیرم باال را سرم نمیشنوم صدایی

 چیزی که من میکند عصیان چشمانش در خشم...خوانمب

  ...است حساس ها آن روی حد این تا او چرا نگفتم

 بابام مامان میگی من جلوی آخرته بار...نمیدونم: میغرد فقط

 ...نیستن تو مادر پدر اونا
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   میگوید؟ چه او ؟ چه یعنی میشوم گنگ



 مادری پدرو دیگه شدی من زن وقتی از: میدهد دامها

  فهمیدی؟...نداری

  ...باربد میگی چی _

 نزن اضافه حرف دیگه همین یعنی: میغرد بلندتری صدای با

  ...نیار من جلو اونارو اسم انقدم

 مادرم پدرو نمیزنم حرفی و میکنم نگاهش درماندگی با

 از من بدبختی متما وقتی ندارند را باربد بیشتر خشم ارزش

 االن هم من شاید بودند نکرده مجبورم ها آن اگر...هاست آن

 مهراد از جداشدن روزهای آن وقت هیچ میشدم خوشبخت

 بخاطر همه و همه که را ام دلتنگی را انتظارم نمیرود یادم را

  ...شدند نابود سنگدلم پدر

  ...میکنم نگاه را باربد میز به لیوان کوباندن صدای با

  کجاست؟ حواست _

  گفتی؟ چیزی: میگویم گیجی با

 میکند نگاهم موشکافانه



  ...بخری لباس که بیرون میریم امروز: ببرد پی افکارم به تا

 من با میخواهد باربد است من شدن زده شگفت روز امروز

   خرید؟ برای بیاید بیرون

  میای؟ همراهم هم تو:  میکنم نگاهش شده گرد چشمان با

 میذارم پس نه:  میکند کج را لبانش ایی سخرهم حالت با

  ...بری تنها

: مینشیند صورتم روی اخمی تمسخرآمیز تن آن با جوابش از

  ...نمیومدی جایی من با خرید واسه وقت هیچ آخه

 من پسند مورد لباس تو ت سلیقه وقتی:  میگوید جدیت با

  ...بیام باید نیست

  ...که بده؟واقعا من سلیقه:  میشوم عصبی

 وقتی: میگوید درهمش های اخم با میشود عصبی هم او

 تمام که بازه حدی به اش یقه که میکنی انتخاب لباسی

 ساق که کوتاهه انقدر یا میکنه معلوم و گردنت سفیدی



 من یعنی کوتاهه زیاده حدی تا آستینش یا معلومه پاهات

  ...کنم انتخاب لباس برات خودم باید

 حرص از راضی من و میکند بیان صحر با را حرفایش تمام

 من:  میگویم خونسرد و اندازم می باال ایی شانه خوردنش

  ...میپوشیدم لباس همینطوری هم تو با ازدواج از قبل

 به باری تو که این:  میشود مشت خشم و ازحرص دستانش

 میریزم خونتو ولی نداره ربطی من به اومدی بار هرجهت

  ...میشی آماده پنج ساعت...یکن تکرار کاراتو باز بخوای

 ها پله سمت به و برمیدارد صندلی پشت از را کتش

 همه این با میزنم پوزخندی و میکنم نگاهش مبهوت...میرود

 زیادی غیرت فقط خشونتش همه آن با و کبکبه و دبدبه

 پوزخندی...میکرد خالی بیچاره سرمن هم را آن که داشت

 اینجا حاال و بودم هتهرج به باری جهت همه از کاش میزنم

 ...نبودم
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 دید را بیرون کنجکاوی با میکند توقف خرید مرکز جلوی

 برمیگردد سمتم به و اندازد می اطراف به نگاهی... میزنم

 ثابت شالم از زده بیرون های چتری میان جایی نگاهش

 ...جلو بکش التوش: میشود غلیظ هایش اخم میماند

 بیرون موهام که من: میکنم نگاهش شده گرد چشمهای با

 ...باربد نیست

 پس: میکشد کمی را هایم چتری آورد می جلو را دستش

 ...دیگه تو بندازشون چیه؟ این

 شجاع زیادی است مدتی من اصال میکنم نگاهش اخم با تنها

 ام حواله خشمش از چشمی گوشه میداند خدا و ام شده

 ...میلرزم پناه بی جوجه یک مثل دشو

 نمیترسم اخمت از من بچه نکن نگاهم اخمو جوجه مثل _

 ...موهارو اون تو بنداز



 میکنم سعی و میکشم عمیقی نفس حرص شدت از

 باربد ببین: میدهم توضیح برایش آرامش با نکنم تحریکش

 ...ببین خب چتریه من صاحاب بی موهای این

 یعنی کوتاهه یعنی:  میدهم تکان جلویش موهایم از ایی تکه

 شال داخل بکشمم خودمو بزنم گیره اینارو االن اگه من

 خودم دست شدی؟ متوجه چشمم جلوی میوفته باز نمیره

 ...نیست

 مشکوکی لحن با میشود خیره موهایم به اخم با همانطور

 تو نریزن دیگه که نمیشن بلند موهات اون چرا: میگوید

 ...چشمت

 ...میکنم نگاهش فقط آید می بند زبانم

 موهات این دیدمت که بارم اولین من توام با: میغرد عصبی

 همیشه که این یعنی بود ریخته چشمت تو و بود کوتاه

 باشن؟ کوتاه انقد باید چرا...میکنی کوتاهشون



 بدهم؟ جوابی چه ندارم جوابی هیچ و ام شده الل تقریبا

 نتوانستم وقت چهی بود هایم چتری عاشق مهراد چون بگویم

 موهایم روی هایش نوازش جای چون بگویم کنم کوتاهشون

 باشم داشته میتوانم جوابی چه...شده حک قلبم روی هنوز

 ...زورگو خودخواه مرد این برای

 کردم عادت بهشون بوده چتری بچگی از موهام من خب _

 چیزا اینجور سر وقت هیچ تو...بشن بلند نذاشتم وقت هیچ

 ...باربد نمیدادی گیر

 این سر وقت هیچ که چی یعنی: میشود بلند صدایش ناگهان

 بذارم که بودم غیرت بی انقدر من یعنی نمیدادم گیر چیزا

 ...ببینه و موهات این ناموسی بی هر

 که حرفی هر...نمیزنم حرفی و میشوم خیره روبرو به کرده بغ

 توهین مهراد به میکند توهین شخصیتم و من به میزند

 جا بی غیرت وقت هیچ ولی بود غیرت بی مهراد مگر...میکند

 میگفت مالیم نبود تند میکرد رفتار عادالنه نمیکرد خرج

 چرا نمیفهمم میکشم پیشانی به دستی...نمیشد بلند صدایش



 همه با مهراد میکنم مقایسه باهم را باربد و مهراد حد این تا

 یشها بودن همه با باربد و است قلبم در هنوز نبودنش

 ...زندگیم فرد ترین اجباری

 پایین بیا دیگه بسه: میگوید خشداری لحن با و میکشد پوفی

 ...نمیکشم نازتو من

 او ندارم نازکشی انتظار او از بمیرم اگر من میزنم پوزخندی

 ...وقت هیچ بکشد مرا ناز نمیتواند وقت هیچ

 و آشناست پاساژ این...میشویم پاساژ وارد هم دوشادوش

 ...است پنجم طبقه در مجلسی های لباس بوتیک میدانم

 دستی و ایستم می آینه جلوی میشویم آسانسور وارد باهم

 تالش با میکنم مرتبش سرم روی و میبرم رنگم آبی شال به

 لجوجم های چتری که میفرستم باال را موهایم همه بسیاری

 ...ریزند می چشمهایم روی دوباره

 و میگیرم باال را مسر میشود حس باربد نگاه سنگینی

 با رنگ مشکی گوی دو آن در میشوم خیره میکنم نگاهش



 افتاده اش پیشانی روی چندتار که چشمانش همرنگ موهای

... میشود خیره آسانسور در به و برمیگرداند را رویش است

 نرمش ولی میکرد رفتار جدی بود مالیم پیش چهارسال

 که دمکر اعتراف من و داشت وجود رفتارش در خاصی

 چندسال این طول در حاال اما ام ندیده او جذابی به مردی

 نمیتواند او ترسناکی به مردی هیچ میگویم خودم با فقط

 که است مردی اقتدارترین با سن سال 32 با مرد این...باشد

 ...ام دیده حال به تا من

 این و برمیدارم قدم همراهش میشود باز که اسانسور در

 ...بار اولین آیم می خرید باربد با نم که است بار اولین

 حس سرم پشت حضورش ایستم می بوتیک اولین جلوی

 ناگهان که میگذرانم نظر از یک به یک هارا لباس...میشود

 دیگری سمت به و نشیند می کمرم پشت باربد داغ دست

 نگاه داشتم شد چی:  میکنم نگاهش شکه...میدهد هولم

 ...باربد اععع...میکردم

 ...میبرد دیگری بوتیک سمت به و میکشد ار دستم



 ...کنی نگاه هارو پارچه وجب یه اون بدم اجازه میخواستی _

 حرفی من...کن انتخاب خودت خب خیلی:  میکشم پوفی

 ...نمیزنم

 نگاهش میدوزد بوتیک ویترین به و میگیرد را اخمش پر نگاه

 ثابت لباس یک روی چندثانیه از پس و میخورد چرخ دقت با

 برانداز را نظرش مد لباس و میگیرم را نگاهش رد...یماندم

 یقه و بلند حریر آستین با نفتی آبی بلند ماکسی یک میکنم

 کار زیبایی طرز به سنگ با اش تنه باال که پوشیده کامال

 و حریر چندالیه پیراهنش پایین به کمر از و است شده

 از یباتقر میرسد نظر به خوب پیراهنش مدل...شده کار ساتن

 مشکل عجیب اش باالتنه با ولی است کلوش پایین به کمر

 ...است نبوده پوشیده لباسم انقد وقت هیچ داشتم

 ...عالیه این _

 ...میزند موج رضایت اش چهره در میکنم نگاهش



 خیلی این...آخه این باربد میگی چی: میگویم حیرت با 

 ...ست پوشیده
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 یقه که ببخشید مادمازل اوه: میگوید عصبانیت و تمسخر با

 پاهاتم ساق و نیست باز خودنمایی برای کافی حد به اش

 ...باشه مشخص نیست قرار

 بخوای حاال که نخواستم نظر ازت: میدهد ادامه جدیت با

 حالیت میکنی پُرووِش میری آدم بچه مثل کنی اعتراض

  شد؟

 ...باربد ببین:  ممیکش عمیقی نفس

 برو بیا باربد زهرمار: میغرد پایین ولوم با امکان حد تا

 بالیی یه پاساژ همین وسط نیومده باال روم اون تا بپوشش

 ...ببینمش تنت تو میخوام باش زود...نیاوردم سرت



 از جلوتر کرده بغ...میشوم مات و کیش اش دستوری لحن از

 مشتری که خوب چه و میشوم مغازه وارد و میکنم حرکت او

 با وسالی وسن کم پسرجوان فروشنده...نیست داخل دیگری

 دهانش در را آدامسی تندی به که است کرده فشن موهای

 را پایم سرتا رسانده اعالء حد به را هیزی دیدنم با میچرخاند

 امریه؟...عزیزم جونم: میزند ملیحی لبخند میکندو برانداز

 حرکاتش این با را این باربد یاخدا واییی میپرد باال ابرویم

 که اندازم می پایین را سرم شده معذب...میکند گور به زنده

 آن با باربد هیبت دیدن با فروشنده... آید می داخل باربد

 رنگ خشمش از برجسته پیشانی رگ و غلیظ های اخم

 می بیرون دهانش از را ادامس عجله با میشود زرد اش چهره

 سالم: میکشد بازش ناف روی تا ی یقه به دستی و اورد

 ...بود امری بفرمایید...قربان

 مهار باربد ترس از را آید می لبهایم پشت تا که لبخندی

 را خشمش تا میکشد لبش گوشه به دستی باربد...میکنم



 پیرهن اون: میگوید پسر به رو خشنی لحن با...کند کنترل

 ...بیار رو ویترینه پشت که نفتی آب

 تکان سری ترس از میخورد جا اش ستورید لحن از پسر

 ...حتما آقا باشه: میدهد

: میگیرد باربد سمت به دستی دو را پیراهن بعد ایی لحظه

 ...اقا بفرمایید

 تو چشم باربد با تا میکشد پایین ترس از را نگاهش سریع

...  میزنم لبخندی آشکارا صحنه این دیدن با نشود، چشم

 دستش از را لباس میکند شنگاه خیره که همانطور باربد

 اخمش لبخندم دیدن با آورد می من سمت به و میکشد

 لبخندم سریع میکند اشاره پروو اتاق سمت به میشود عمیق

 مرا تا میشوم اتاق وارد و میگیرم را پیراهن و میکنم جمع را

 ...نکند فنی ضربه هم

 در سفیدم پوست... اندازم می خودم به نگاهی قدی آیینه در

 این و باربد است آورده وجود به زیبایی تضادی پیراهن آن



 مرا زیادی پیراهن این نه ولی است محال سلیقگی خوش

 ...میدهد جلوه برازنده

 یک بازهم میکنم باز دررا...است باربد میخورد در به ایی تقه

 گوشه کجی لبخند میشود ام خیره عمیقاً باربد...دیگر اولین

 میکنم نگاهش خنثی لبخندی هیچ بی من و مینشیند لبش

 خوبه؟: 

 ...کن عوضش میبریم و همین عالیه آره _

 نظری من از که این بدون میشوم شوکه میبندد را در

 پس را اشکم قطره..."میبریم و همین" گفت سریع بخواهد

 را لباس سریع و میکنم نثارش دردل جهنمی به و میزنم

 ...میکنم عوض

 می باربد کنار و یگذارمم پیشخوان شیشه روی را پیراهن

 ...خواهر شد پسند: میگوید موقرانه پسرک ایستم



 را ام خنده او...میگیرد ام خنده دوباره تغییرش همه این از

 میدهد تحویلم پرمعنایی لبخند کرده برداشت دیگری جور

 ...میپرد جا از و آید می خودش به بلندی صدای با که

 مرتیکه؟ میره هرز اکج چشمات:  میکوبد برمیز محکم باربد

 پا به بلبشو خشمناک تن این با صدا این میدانم

 کند مشت را فروشنده یقه تا میرود که دستش...میکند

 ...جان باربد: میگویم مالیمی لحن با میگیرم دستم در سریع

 عقب قدمی ترس از که برمیگردد سمتم به چنان تیزش نگاه

 پا به قشقرقی تا میکنم نگاهش التماس با میگذارم

 هاج که فروشنده رو و میکشم دستش از را پول کیف...نشود

 شد؟ چند: میگویم میکند نگاهمان واج و

 و کرده باد گردنش رگ که میکند نگاه باربد به ترس با فقط

 ...دارد وجود طغیانش امکان هرلحظه

 شد چند آقا هویییی: میدهم تکان صورتش جلوی را دستم

 ...میگم



 ...من..تو ششصد..شـ: میگوید لکنت با و برمیگردد سمتم به

 بغلم زیر را لباس بسته و میگذارم میز روی تراول چند سریع

 ...میدهم قرار باربد جیب در را پول کیف میزنم
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 دارد میدانم ساید می بهم دندان و میکند نگاهم تیز همچنان

 نیست بازار وسط آبروریزی آدم باربد میکند مهار را خشمش

 ...چرا من کشتنِ  آدم ولی

 می بیرون مغازه از را او سختی وبه میکشم را بازویش

 هرکاری بریم بذار باربد:  میکنم نگاهش التماس با...آورم

 جون ننداز راه قشقرق اینجا االن ولی بکن من با خواستی

 ...آراد



 محکم و میگیرد دستش در را دستم و میبندد را چشمانش

 نگاهش تعجب با...میکشد ها پله سمت به مرا و میدهد فشار

 پله؟ با طبقه پنج میکنم

 و میشوم کشیده دنبالش میشود سرازیر ها پله از سرعت به

 فوران اشکم...نمیرم و نکنم سقوط تا میچسبم را بازویش

 که پاساژ از میرود پایین سرعت با را طبقه پنج عین میکند

 تا میشوم خم مردم نگاه به توجه بدون رویم می بیرون

 قفسه این بخاطر من و میکنم سرفه شدت به بگیرم نفسی

 برایم تنفس بزنم نفس نفس و بدوم نباید کوفتی سینه

 میکشد ماشینش تا را دستم توجه بی باربد...میشود سخت

 محکم را در ، میکنم جمع را خودم سریع میشوم که سوار

 بیاید فرود صورتم روی تا میرود االب دستش و میکوبد بهم

 اشک صدا بی و میکنم حصار صورتم جلوی را دستانم

 می پایین و میکند مشت را دستش که میبینم...میریزم

 روشن را ماشین حرف بی و میکشد عمیق نفس چند...اندازد

 دهانم جلوی را دستم میکنم پاک را هایم اشک...میکند



 پوزخندی میشوم رهخی پنجره بیرون به و میکنم مشت

 که است شده خسته زیادم زدن کتک از اوهم حتما میزنم

 ...ندارد من با کاری و میشود نصیبم عطوفتش کمال اینبار
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 دور را دستم میکند نگاهم تیز و میگیرد جلویم را بازویش

 به بلند هپاشن های کفش آن با و میکنم حلقه بازویش

 من و برمیدارد گام ابهت با باربد...میشوم همگام او با سختی

 چند میرسیم که اصلی در به میروم راه کنارش در موقرانه

 و میدهند تکان سر برایمان مخصوص های لباس با مستخدم

 میشوم خیره روبرویم شلوغ نسبتا فضای به...میکنند باز را در

 آمد خوش زن خدمتکار دو میگردم آشنا دنبال چشم با و

 همراه...میدهم ها آن به و آورم می در را مانتوام میگویند

 هستند میزبان احتماال که مسنی زن و مرد سمت به باربد



 میکنند استقبال ها مهمان از رویی خوش با که میرویم

 دامن...نمیدهد یاری ذهنم ولی آشناست کمی شان چهره

 پا کله ها رامیکس این روی تا میکنم بلند را پیراهنم

 ...نشوم

 ...ارجمند جناب سالم _

 جان باربد سالم: میدهد دست باربد با عمیقی لبخند با مرد

 ...پسرم اومدی خوش

 ...دخترم اومدی خوش: میگردد بر من سمت به سپس

 ...خوشبختم سالم:  میزنم ملیحی لبخند

 را اش گونه احترام برای هم من میبوسد را ام گونه همسرش

 دارید زیبایی بسیار همسر: میپاشد رویم به لبخندی ممیبوس

 ...عزیزم اومدی خوش...بهراد جناب

 ...دارین لطف...ارجمند خانم ممنونم _

  نیستی؟ تارا دختر تو: میشود ام خیره دقت با کمی



 به نگاهی نیم و میشود منتقل وجودم به استرس حرفش با

 و اندازم یم اند شده منقبض عصبانیت از عضالتش که باربد

 تانیا من بله: میگویم رویی خوش با میدهم تکان سری

 ...هستم

: دارد رفیق و دوست چقد مادرم و میشکفد گلش از گل

 ...آخه مادرتی مثل خوشگلی میگم عزیزم آخییی

 بزرگ ارجمند...میدهم تحویلش زورکی لبخندی فقط

 ...میشه پذیرایی ازتون االن ها بچه بشینید: میگوید

 هم کنار صندلی دو روی وباهم میکند تشکری سمیر باربد

 مجللی نسبتا فضای اندازم می اطراف به نگاهی...مینشینم

 ایی عده و جوان ایی عده هستند زوج ها مهمان اکثر ست

 ...میگردم مادرم پدرو دنبال چشم با...مسن

 جایی حاالها حاال پیر کفتار او نکنم فکر نگرد دنبالشون _

 ...بشه ظاهر



 عصبانیت با و میشوم اش خیره حرفایش از شده گیج

 که این با باربد کن صحبت درست پدرم درمورد:  میگویم

 بذارم نمیتونم پدرمه ولی ندارم ازش خوشی دل هیچ

 ...بزنی حرف موردش در اینجوری

 نکنم صحبت درست: میکند کج را لبهایش تمسخر با

 صطالحا به اون فهمیدی وقت هر...مثال کنی چیکار میخوای

 ...نمیگیری بل اینجوری اشغالیه چه پدرت

 چیه باهاش مشکلت نمیفهمم من:  میکنم نگاهش حرص با

 بودی قائل احترام براش زیادی پیش چهارسال ولی باربد

 قضیه...شدی رو اون به رو این از ازدواجمون از بعد دقیقا

 چیه؟

 هیچی چرا...میکند نگاهم غلیظی اخم با و سکوت در

 باربد چرا و چیست پدرم به نسبت شدید تنفر ینا نمیگوید

 ...است نگفته چیزی من به درموردش وقت هیچ



 نمیگی چیزی چرا:  میدهم تکان " چیه " معنی به را سرم

 نبود؟ ازدواج قبلِ که چیه پدرم و تو مشکل

  نداشت؟ وجود مشکلی ازدواج قبلِ گفته کی _

 چی؟ یعنی:  میکنم نگاهش تعجب با

 میز و ایستند می جلویمان پذیرایی برای چندخدمتکار

 ...میکنند پُر را جلویمان

: میگوید و برمیدارد میز روی از شربتی خونسردی با باربد

 خب ولی بودم متنفر پدرت از من ازدواجم قبل که این یعنی

 ...نمیدونست چیزی اون

 چی واسه پس باربد میگی چی: میشود بیشتر تعجبم

 واسه...کردی شراکت باهاش یچ واسه...خونمون میومدی

 ...چی

 ...میشدی من مال باید تو: میکند قطع عصبانیت با را حرفم



 صدایی با میگیرد، را گلویم بغض و میکنم نگاهش ناباوری با

 کردن بدبخت واسه کارات این همه پس:  میزنم لب لرزان

 ...نامرد میومد گیرت چی بود؟ من

 بغضم...نمیزند رفیح و میشود ام خیره غلیظش های اخم با

 در دور یک را نگاهم میکشم عمیقی نفس و میدهم قورت را

 ورقص صحبت سرگرم تقریبا همه میچرخانم سالن فضای

 سعی میکنم نگاهش دوباره...نیست ما متوجه کسی و هستند

 ازدواج من با ازش گرفتن انتقام واسه: نلرزد صدایم میکنم

 کردی؟

 را رویش سپس میکند مکث زده زل چشمانم در کمی

 تکان را سرش...میشود خیره روبرویش به و برمیگرداند

 ...کردم ازدواج باهات انتقام واسه آره: میدهد

 درد با را چشمانم و گلویم به میزند خنجر بغض

 سرم دور سالن فضای میکنم احساس...میبندم

 باز را چشمانم...چهارسال این بودم انتقامش وسیله...میچرخد

 معشوقه...میشوم خیره اطرافم به حس بی و گنگ میکنم



 ارزشی کمترین من و بودم مادر بودم انتقام وسیله بودم

 عذاب چندسال این پدرم گناهِ به من...مرد این برای ندارم

 هیچ که خوب چه فقط...خوردم کتک پدرم گناه به کشیدم

 ...خوب چه نشدم عاشقش وقت
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 رویم اش خیره نگاه که او به رو و میکشم عمیقی نفس

 ازت چیزی یه بابت باید کنم فکر: میگویم میکند سنگینی

 ...باشم ممنون

 ...میکند نگاهم منتظر و میپرد باال ابرویش یکتای

 ازت: میگویم پوزخندی وبا میکنم خرج را ام رحمی بی تمام

 دل بهت و شم عاشقت که نبودی آدمی وقت هیچ ممنونم

 کینه و تنفر حس فقط چهارسال این تمام که ممنونم ببندم



 کنار قضیه این با میتونم بهتر اینجوری گذاشتی وجودم تو

 ...بیام

 بی...میدوزد چشم دهانم به حیرت با و میپرد هایش پلک

 نیم بدون و برمیخیزم جا از اش زده بهت قیافه به توجه

 ...بخورم واه بیرون میرم: میگویم او به نگاهی

 ...نمیکنم فرار نباش نگران:  میزنم پوزخندی

 میشکنم برمیدارم گام در سمت به و میکنم بلند را پیراهنم

 را تعادلم سختی به...قلبم هیاهوی در میشوم له میشوم خرد

 ...نیوفتم تا میکنم حفظ

 را توجهم ابتدا در که باغی سمت به و میشوم خارج در از

 من و مینوازد را صورتم بهاری نسیم...مبرمیدار گام کرد جلب

 پرگل باغ دیدن با...میکشم نفس را بهاری های گل عطر

 بوی ، میزنم تلخی لبخند فقط نمیکنم حیرت روبرویم

 درعمارت کوچکم باغچه دلتنگی میکند پر را مشامم دلتنگی

 سرم روی و میچید مهراد که هایی گل دلتنگی پدر



 خاکستری چشمان همان با مرد همان دلتنگی میگذاشت

 ...آورد می برایم زیبایی های گل که براق

 

 زندگی امید تنها ای کاش

 کنم فراموشت میتوانستم

  دل سوزان آتش چون شبی یا

 کنم خاموشت سینه مزار در

 

 میرود نفسم و میکند پر را گلویم های حفره تک تک بغض

 گردی قدمی...میسوزد ام سینه زیاد دلتنگی از نبودنش غم از

 ...میشوم تر نزدیک دلتنگی باغچه آن به و برمیدارم

 

 ام دیده از گران خواب چون کاش

 میگریخت رویت یاد ها شب نیمه



 پَر بسته و حال افسرده دل مرغ

 میگریخت آرزویت دیار از

 

 اشکم میترکد بغضم افتد می اطلسی های گل به که چشمم

 ...میسوزد ام سینه بازهم و میچکد

 

 دیدنت ازنی احساس کاش

 بود دور وجودت چون وجودم از

  نگاه آن نمیزد آتش دردلم

 بود کور هایم چشم شب آن کاش

 

 زار و میگیرم دهانم جلوی را دستم میکنم سقوط باغچه کنار

 های خاکستری همان من میخواهم هارا چشم آن من میزنم



 را خواستن پرازاحساس نگاه آن من میخواهم را عاشق

 ...میخواهم

 

 تو رویای خوش باغ زا کاش

 میگرفت پَر ام اندیشه دختر

 وصل و هجران اندیشه از فارغ

 میگرفت سَر از عشقت بی زندگی

 

 چرا شدم کس بی انقدر کی شد جهنمی انقدر ام زندگی کی

 و نقطه این به کی...میزند آتش را ام زندگی رفتنش نفهمیدم

 ...رسیدم

 گرفتن شدت اب میشوم خیره آسمان به آورم می باال را سرم

 گرفتن...دیگه بسه...بسه خدایا:  میکنم زمزمه فقط اشکهایم

 بذار و لعنتی نفس این ببر پس نداره کاری واست من جون

 ...لعنتی زندگی این شه تموم



 ...میکنم التماسش و میزنم هق

 

 خیال درگلستان شب آن کاش

 را تو نمیچیدند وحشی گل ای

 آرزو خزان در نسوزن تا

 را تو نمیدیدند هرگز کاشکی

 تورا نمیدیدند هرگز کاشکی

 (زندگی امید تنها _ سرلک سینا)

 رو دستی و میزنم تلخی لبخند اشک همه آن میان در

 اش عاشقانه نجواهای...میکشم اطلسی های گل های گلبرگ

 چشمهایم جلوی زیبایش لبخند و میشود پژواک گوشم در

 را هایم پلک مینشیند لبهایم روی لبخندی میبندد نقش

 ...میدهم فشار هم روی اشک پر و محکم



 با زیبایش لبخند همان با میبینم اورا باز میکنم باز پلک

 میخندم و میگیرد شدت هایم اشک...دلبرش های خاکستری

 نگاهش دوباره...ام زده توهم میدهم تکان خنده با را سرم

 زیبایش لبخند همان با حاال نشسته روبرویم بازهم میکنم

 میبینی:  میزدم لب بغض با...میچکد اش گونه ویر اشک

 ...نامرد کرده چیکار باهام رفتنت

 روی آرنجش میگذارد زیرش دست و میکند کج را سرش

 ...میکند نگاهم خیره میگیرد قرار زانویش

 کنم مرگ آرزوی همش شده باعث رفتنت: میکنم زمزمه

 ...ببین

 بودنشان تلخ همه با لبخندهایش کی و میکند سکوت بازهم

 ...شد من زندگی همه

 بود کم دلتنگیت...بری نمیخوای: میکنم زمزمه درماندگی با

 ...چشمام جلوی اومده هم توهمت االن



 سینه روی تا را سرم...سکوت بازهم و میزند پررنگی لبخند

 نگذاشته قلبش روی سر کی از من و میکشم پایین ستبرش

 ...ام نکرده گوش را انگیز دل آهنگ آن و ام

 بی دیگه برو:  میکشم باال چشمهایش روی تا را نگاهم

 ...برات شه تنگ دلم بیشتر میخوای...معرفت

 جا از و میگیرم مواجش های خاکستری آن از را نگاهم

 حرف کسی چه با ام داده دست از را عقلم کامال...برمیخیزم

 ...میزنم
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 زبانم میچرخم سمتش به ترس با افتد می رویم سیک سایه

 نگاهش شوکه برمیدارد سمتم به قدم یک او و آید می بند



 بگو نه؟ دیگه توهمی: میخندم گریه با و هیستریک و میکنم

 ...توهمی

  نه؟ دیگر است همین دیوانگی احساس... میزند لبخند

 به باال از مینشیند هایم چتری روی و آید می باال دستش

 ...میکنم نگاهش شده مسخ...میکشد دست رویشان پایین

 بازدم میکشد عمیقی نفس میگذاردو موهایم روی را صورتش

 به آیم می خودم به میسوزاند را سرم پوست که داغش

 مهراد؟: میزنم لب وبغض ناباوری با میشوم دور او از سرعت

 با کننده اغوا صدای تن همان با کُشش عاشق لحن همان با

 مهراد؟ جان: میگوید عشق از پر انیچشم

 نه؟ دیگه خودتی: میگویم لرزش از پر صدایی با گرد چشمانم

 مهراد عزیزدل آره:  میگوید بغض با و میزند پلک غم با

 ...خودمم

 منتظرم لحظه هر و میشوند سست پاهایم میرود تنم از جان

 روی سرم و میپیچند دورم دستهایش ناگهان...کنم سقوط



 سینه بازهم میشنوم که را قلبش صدای...آید می دفرو قلبش

 مهراد؟: میزنم هق...میزنم چنگ را پیراهنش میسوزد ام

 ؟ جان: میلرزد و دارد بغض صدایش

 ...اومدی دیر: میزنم زار و میکشم نفس را عطرتنش

 ...میلرزم آغوشش در من و میلرزد سرم زیر اش سینه

 ...برگشتم باالخره _

 ...شدم بدبخت: ودمیش بلندتر هقم هق

: میلرزد بیشتر صدایش و میشود تر عمیق بازوانش حصار

 ...بدم خوشبختی بت اومدم

 به را نگاهم و میکنم جدا اش سینه از امید نا را سرم

 و میزنم تلخی لبخند...میدوزم اشکش پر های خاکستری

:  میکنم نوازش را قلبش میگذارم اش سینه روی دست

 طرفی؟ کی با میدونی

 رو تو میدونم:  میکند نوازشش و میگیرد دست در را ام هچان

 ...میگیرم پَسِت خودم دزدیدن ازمن



 ....میکنم نگاهش فقط

 میشی من مال باالخره: میکند قاب دستانش در را صورتم

 ...تانیا
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 جدا آغوشش از را خودم میکشم عقب را خودم ترس با

 انقدر که نمیداند باربد از چیز هیچ قطعا مهراد میکنم

 تکان راست و چپ به چندبار را سرم...میزند حرف مطمئن

 اون نمیدونی نمیشناسی و باربد تو نمیشناسی: میدهم

 ....کیه

 اسمشو دیگه: میشود بسته ودرد غم با باربد اسم با چشمانش

 ...نیار من جلوی

 بم صدای با میکند باز را خشمش از سرخ چشمان سپس

 فهمیدی؟: میغرد ایی شده



 بغضم نریزم اشک دوباره تا اندازم می پایین را سرم غمگین

 این ؟ حاال تا بودی کجا: میکنم نگاهش و میدهم قورت را

 ...دنبالم نیومدی چرا...بودی کجا سال همه

 میدم توضیح برات ست پیچیده خیلی قضیه تانیا مفصله _

 ...ایران اومدم دوماهه هتاز من بدون اینو فقط

 بودی؟ ترکیه چهارسال این یعنی:  میکنم نگاهش ناباوری با

 خراش چند متوجه من و میدهد تکان سختی به را سرش

 ...میشوم صورتش روی قدیمی

 مهراد؟ شده چی صورتت: میزنم لب لرزانم صدای با

: میکشد گردنش پشت دستی و میدزدد را نگاهش کالفه

 دوباره بزودی من تانیا نیست حرفا این ایج االن میگم برات

 میفهمی چیزا خیلی فردا تا چون چجوری نپرس... میبینمت

 باشه؟...کن اعتماد بده اطالعات بهت قراره که کسی به فقط

 میخواد کی مهراد میگی چی: میکنم نگاهش گنگ و گیج

 ...نمیارم در سر...بده اطالعات بهم



 خواست خدا شده یادز غیبتت االنم میشی متوجه فردا _

 شک مرتیکه اون ممکنه چون ببینمت و بیرون بیای امشب

 ...داخل برو بکش صورتت به دستی یه کنه

 بهم آرایشم کامال اشک بخاطر که میوفتم صورتم یاد تازه

 ...شده پخش ریملم احتماال و است ریخته

 واییییی:  میکشم چشمهایم زیر دستی

 به و آورد می یرونب جیبش از کاغذی دستمال برگ چند

 خدمتکار یه با من هست آب شیر اینجا: میگیرد سمتم

 صورتت به دستی یه بیرون بیاد میکنم هماهنگ

 باشه؟...بمون همینجا...بکشه

 سریع ببیند را هایم اشک باربد و میدهم تکان سری ناچار

 را هایش کنایه و حرفها حوصله اصال امشب من و میگیرد بل

 را صورتم و میکنم باز را آب شیر یرودم که مهراد...ندارم

 ...میکنم تمیز



 قلبم تپش میکنم حس که کرده ام شوکه آنقدر مهراد دیدن

 دلشوره پیش چهارسال من میشود تر ضعیف و ضعیف

 را ماندنش دلشوره حاال افتاد اتفاق آن و داشتم را رفتنش

 مهراد...بیاید سرم است قرار بالیی چه دوباره نمیدانم و دارم

 بفهمد اگر میداند نیست؟ قائل ارزش کسی برای باربد میداند

 است قرار میداند میگیرد؟ چشمانم جلوی را جانش کیست او

 ...نمیداند که بخدا بیاورد؟ خودش و خودم سر بالیی چه

 خانم؟ _

 یک که شخصی لباس با خدمتکاری به میکنم بلند را سرم

 بله؟: میکنم نگاه دارد دست در کیف

 اومدن آقایی یه: میگیرد سمتم به را کیف و یدآ می جلو

 کمک به احتیاج ریخته بهم آرایشتون که این مثل گفتن

 ...دارید

 ...افتادی زحمت تو...واقعا ممنونم:  میگیرم را کیف



 همینجام من حرفیه چه این خانم نه: میکند نگاهم تعجب با

 ...بگید خواستین کمک

 محتوایش...میکنم باز را کیف و میدهم تکان سری لبخند با

 ومشغول برمیدارم را کوچکی آیینه...آورد می لبم روی لبخند

 ...میشوم
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 میکنم نگاه باربد خالی جای به و مینشینم صندلی روی

 با و است نشسته مرد چند جمع در و میچرخانم چشم

 میدهد سرتکان بقیه جواب در گاهی میزند حرف جدیت

 را رقیبانش همیشه باربد میدانم من و میزند پوزخند گاهی

 پدرم و خودش اختالف به آشکارانه امشب...میدهد شکست

 بودم نشده متوجه حرفایش از هیچی من و بود کرده اشاره

 پدرم نمیدهد اجازه چرا نفهمیدم که چهارسال این تمام مثل



 وسیله...آمد می مدیدن به مادرم گهگاهی فقط و ببینم را

 چه برمن فهمیدم چهارسال از بعد حاال و بودم انتقامش

 چه قراراست نمیدانم و است آمده مهراد که حاال...گذشته

 اعتماد کسی چه به باید فردا و کنم چه باید من و کند

 ...کنم

 حتی که افتم می محیا یاد...مینگرم را اطرافم و میکشم آهی

 شیطنت برای دلم ناخواسته ما ندیده است چندسال اوراهم

 سرم سربه ها مهمانی در چقدر میشود تنگ هایش

 او درباره فقط بود شده پررنگ که باربد حضور میگذاشت

 است باربد من ازدواج برای پدرم جدید سوژه که میزد حرف

 کاش ای میخندیدم و نمیگرفتم جدی همیشه مثل من و

 تا ندیدم را او دیگر...میگرفتم جدی را حرفش این حداقل

 اش خانواده با همیشه برای او که فهمیدم باربد با ازدواج بعد

 ...کرده مهاجرت آمریکا به

 میدهد دست مردی با ابهت با افتد می باربد به نگاهم دوباره

 سمت به اخم با باربد سپس و میخندد سرخوشی با مرد و



 کنارم میکنم جور و جمع کمی را خودم آید می من

 ...میپیچد ام بینی زیر تلخش عطر مینشیند

 چیکار بیرون اون وقت همه این: میغرد مشکوک و عصبی

 میکردی؟

 صورتم تغییرمیکاپ متوجه که میکنم خداروشکر دردل

 ...است حساس و تیز زیادی باربد...نمیشود

 ذوق کمی باشم داشته کننده قانع جوابی میکنم سعی

 و لازگ پر باغچه یه حیاطشون: میکنم صدایم چاشنی

 ...داشت خوشگل

 داشت؟ چی حیاطشون پرسیدم من _

 رو گال داشتم فقط:میکنم زمزمه نارحتی با میشود کور ذوقم

 ...میکردم نگاه

 زیر را سرم و نمیزنم حرفی من و میکند نگاهم شک با بازهم

 او اگر که نباشد مهمانی در مهراد کند خدا فقط...اندازم می

 باید من...میشوم شبیهو استرس از احتماال ببینم را



 را قلبم نمیتوانم چرا نمیدانم و دیدنش از باشم خوشحال

 بازهم چرا پس است کرده پیدا را صاحبش که آن کنم آرام

 ...میکند قراری بی

 را باربد و آورم می باال سرعت به را سرم دستم شدن داغ با

 نگاهش و است گرفته را دستم اخم با که میکنم نگاه

 ....میکند

 شده؟ چی: میزنم لب تیسخ به

  میلرزه؟ اینطوری چرا دستت _

 از امشب من خب دارد لرزش کمی که میکنم نگاه را دستم

 که او از ترسیدن و ام شده اینطور زیاد نگرانی و استرس

 ...دارد خود جای

 ...نمیدونم: میخورد گره نگرانش نگاه به نگاهم

 مدست به فشاری میگیرد را ونگاهش میکشد عمیقی نفس

 ؟ نگرانی و باربد میشود خیره چشمانم در دوباره و آورد می

 ...میزنم توهم خیلی امشب من



 که چندسالته مگه دکتر، میریم فردا:  میگوید جدیت با

 ...شده چت چندوقته نیست کردی؟معلوم پیدا دست لرزش

 خرج به جسارت و میکشم را دستم و میزنم پوزخندی

 تو که اونروزی باربد نزن حرف اینجوری خدا رو تو: میدهم

 که من... میشه نابود زمین کره حتما بشی من نگران بخوای

 به...میاد سرم بالیی چه نباشه مهم برات پس انتقامتم وسیله

 ...ام معشوقته خودت قول

 این...میشنوم را اش عصبی های نفس صدای و برمیگردانم رو

 های ادم ادای و است خودش کارهای حاصل همه بالها

 نداشته آرامش و دست لرزش این من...آورد می در را گرانن

 ...هستم خودش مدیون فقط را ام

 ازآن تا میشوم بلند جا از شام برای ها مهمان زدن صدا با

 ...شوم دور اش دهنده آزار عطر
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 یشدید ی سرفه میزند ام بینی زیر سیگارکه بوی تندی

 نور شدت از...کنم باز را چشمانم میشود باعث و میکنم

 خالی جای به نگاهم میکنم چشمانم حایل را دستم آفتاب

 روی را دستم میشود تر شدید سیگار بوی...افتد می باربد

 این... میگیرد شدت ام سرفه و میکنم مشت ام سینه قفسه

 و میچرخانم چشم اتاق حول...نمیدهد یاری لعنتی نفس

 را عمارت فضای پنجره روبه که میبینم را پراخمش رخنیم

 های دکمه با دوختش خوش پیرهن به را نگاهم... میزند دید

 را شدنش آماده نوید این و میدهم اش برهنه سینه و باز

 بدون و میکند خاموش سیگاری زیر در را سیگار...میدهد

 دکمه بستن مشغول و ایستد می آیینه جلوی من به نگاه

 ...سالم:  مینشینم تخت روی و میشوم بلند...میشود هایش

 میخورد گره آلودم خواب نگاه به آیینه در اخمش پر نگاه

 میکشم پوفی نمیدهد نشان سالمم جواب در العملی وعکس

 از ندارم؟ ، دارم که کردن سالم ارزش معشوقه یک اندازه به



 سمت به راهم او به نگاهی نیم بدون برمیخیزم تخت روی

 ...میکنم کج یسسرو

 ...کن صبر _

 بله؟: بچرخم سمتش به میشود باعث اش جدی صدای

 جلو قدمی و میگیرد سمتم به را رنگش ایی سرمه کراوات

 ...ببندش برام: میگوید دستوری و آید می

 خدمتکارش من کردنش صحبت دستوری از میگیرد حرصم

 همسرش من میزند حرف اینگونه بامن که نیستم

 می باال ابرو تخس و میکنم گره سینه در را مدستان...هستم

 برات روز هر من مگه ببندش خودت چه من به:  اندازم

 ...میبندمش

 خشم با و میشود گرد ترسناکی حالت به خشم از چشمانش

 وگرنه باش زود... تانیا گفتم چی نشنیدی مگه: میزند فریاد

 ...فهمیدی میکنم کوتاه زبونتو این



 به و میروم عقب قدم چند ترس با اش زخیبر نگاه و فریاد از

 که میکند پر را قدم چند...میدهم قورت را دهانم آب سختی

 کراوات عصبی میکنم نگاهش ترس با و میچسبم دیوار به

 بهم را هایش دندان حالی در و آورد می باال چشمانم جلوی

 با االن همین وگرنه میبندیش برام یاال: میغرد ساید می

 حالیته؟...میکنم ات خفه همین

 او از را کراوات و میدهم تکان را سرم تند تند ترس از

 نگاهم خیره میکنم رد پیرهنش یقه از گردنش دور و میگیرم

 گره بتوانم تر راحت تا آورد می پایین کمی را گردنش میکند

 داغش های نفس میدهم گردنش به را نگاهم ترس از...بزنم

 حس میزنم که را گره اولین میشود پخش صورتم روی

 توی دهانش سیگار بوی است ترشده نزدیک سرش میکنم

 و نکشم عقب تا میکنم کنترل را خودم بزور میزند ذوق

 زیر از میخواهم و میزنم هم را دوم گره نشود تر عصبی

 دیوار به را تنم اش عضالنی هیکل که شوم رد دستش

 نگاه میکنم نگاهش و میکنم سربلند استرس با میچسباند



 دیوار روی دوطرفم دستانش میسوزاند را چشمانم اش خیره

 تا میدهم فشار هم روی محکم را لبانم...میشود حصار

 نزدیک سرش...است بهانه دنبال فقط باربد نکنم اعتراضی

 اضطراب با میکند توقف لبانم نزدیکی در لبانش و ترمیشود

 تلخ ام لعنتی بزاقم میچرخد لبانش و چشمان بین نگاهم

 همه این از قلبم...میکنم مهار را ترم لعنتی واشک ودمیش

 به نزدیکی ولی نیست بارم اولین میدانم میکند بیداد نزدیکی

 ام پیشانی به اش پیشانی...میلرزاند را تنم همیشه باربد

 عمیقی ونفس میشود حلقه دورم کامال دستانش میچسبد

 ...میکشد

 آرام مرا وشآغ این نمیخواهم را آغوش این من میکنم بغض 

 قلبش دیشب از که منی برای است سم آغوش این...نمیکند

 ...میکند قراری بی صاحبش دیدن با

 را اش پیشانی میشود تند هایش نفس...میزنم نفس نفس

 از انقدر: میپیچد گوشم در اش شده بم صدای میکند جدا

 ...نترس من



 ...نمیتونم: میزنم لب ام ناخواسته بغض با

 ...ببوس منو: میگوید تحکم با و ودمیش غلیظ اخمش

 چی؟...چـ: میکنم نگاهش شده گرد چشمانی با

: میسوزد استخوانم مغز وتا میشود بیشتر کالمش تحکم

 ...منوببوس باش زود...نیستی من زن مگه... ببوس منو گفتم

 

 71_پارت#

 

 میلرزد بغض از شتربی هایم لب و میکنم نگاهش ناباوری با

 این چرا اجبار و سردی چهارسال بعد باربد... نمیتوانم من

 را هایم اشک زور با بازهم من و نمیزند قلبم دارد خواسته

 و میفشارد آغوشش در مرا...نکشد مرا باربد تا مهارمیکنم

 نمیتوانم...شوم نزدیک او به خودم تا میکند دور کمی سرش

 و میگیرد جان چشمهایم جلوی دمهرا حسرت و ازغم پر نگاه

 درماندگی با و ام زده زل ام زندگی رحم بی مرد به هنوز من



 میطلبد مرا بوسه چرا او انتقامم وسیله که من میکنم نگاهش

 گناهم کدام تاوان من میبرد لذت دادنم عذاب از اینطور چرا

 طغیان رحمش بی و منتظر چشمان...میدهم پس را

 ...میکند

 ...تانیا حاال همین: میزند آتش را روحم فریادش

 دستان میکشم عمیقی نفس...میپرد ترس از هایم پلک

 را دستانم...بیاید زود داد قول مهراد... آورم می باال را لرزانم

 بند از میشوم رها کی...میکنم حلقه گردنش دور سختی به

 یک را چشمانم میزند چنگ را کمرم تر محکم...اجبار این

 آغوش این از بروم اینجا از کاش...میکنم بسته دوربازو

 میزنم زل چشمانش در و میشوم بلند پا پنجه روی...اجباری

 بخشم آرامش نگاه کاش...میکند نگاهم همیشه از تر رحم بی

 من و میتپد محکم قلبم میزنم زل لبانش به...برگردد

 اجبار این از است قرار بی و نیست راضی میفهمم

 را ولبانم میشود بسته اشک از ایی لهها با چشمانم...لعنتی

 ...میچکد اشکم و میگذارم لبانش روی



 دستانش و میکوبد دیوار به مرا مکثی کوچکترین بدون

 کشیده هایش لب زیر به هایم لب میگیرند قاب را صورتم

 آورد می کم نفس میبوسد خشم با میبوسد محکم و میشود

 روی را هایش مژه... را اجباری ی بوسه این نمیکند تمام ولی

 روی را دستم و آورم می کم نفس میکنم احساس هایم پلک

 عقب...ایستند می حرکت از لبهایش میکنم مشت اش سینه

 صورتم روی را خمارش چشمان میکنم باز چشم میکشد

 ...شد تموم دیگه: میکند زمزمه و میچرخاند

 نوازش لبم روی را شستش انگشت...میکنم نگاهش بهت با

 ...نمیام کوتاه دیگه: شدمیک وار

 لحن با میکنم نگاهش گنگ و حرفایش از نمیفهمم هیچی

 باید پیشمی وقت هر بعد به این از: میکند زمزمه ترسناکش

 فهمیدی؟...ببرم بهره ازت

 تا را حرکاتش شوکه و زده بهت... میرود عقب و میکند رهایم

 سقوط زمین روی ناگهان میکنم دنبال میرود بیرون وقتی



 بی های اشک فقط میکند گیر گلویم در وبغض کنممی

 ...میمانند خیره زمین به چشمهایم و میچکند صدایم
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 شهربازی دیشب:  میزنم لبخندی وتخسش اخمو ی چهره به

  جان؟ آراد گذشت خوش

 خوش آره: میدهد سرتکان تخسش ی چهره و اخم همان با

  ...بیا توهم دفعه این ولی تگذش

 نباش بداخالق انقد حاال...عزیزم باشه:  میدهم تکان سری

  ...دیگه

 بیشتر اخمش و میکند گره سینه در را دستانش

 شبیه زیادی بچه این با من خدایا میگیرد ام خنده...میشود

  ...کنم چه باربد



 بزنم زنگ بهش میخوای:  میگویم تردید با اش دلداری برای

  ؟

 به و میزند موج شبش  ِسیاه چشمان در امید میکند نگاهم

 مامانی واسه دلم من میزنی؟ زنگ: میدهد سرتکان آرامی

  ...شده تنگ

 که ندارم امیدی که این با میفرستم بیرون عمیق را نفسم

 باشه:  میگویم امیدش غرق چهره روبه ولی بدهد اجازه باربد

  ...ها نکنی اصرار نکرد قبول اگه ولی پسرم

 بانو ماه میروم بیرون اتاق از...میدهد تکان سر مردد و دودل

 لبخند دیدنم با هستند صحبت حال در نرگس و

  کرد؟ قبول خانم شد چی: میگوید نرگس..میزنند

 یکیه حرفش باباش مثل نه:  میدهم تکان نه معنای به سری

  ...بزنم زنگ باربد به باید ببینه و مادرم میخواد بال و اال

 نگرانی با و آید می جلوتر بانو ماه میکنند گرد چشم هردو

  ...ها میشه عصبی: میگوید



 مگه بچه این کنم چیکار ولی خاله میدونم:  میگویم غم با

 بهم و تلفن...کنم ناامیدش بخوام که داره دلخوشی چندتا

  میدی؟

 باید االن من...میدهد دستم به را تلفن و میکند نگاهم غم با

 از و بیاید سراغم به است قرار کسی چه ببینم تا باشم منتظر

 طریقی یک به امروز از ساعتی هر ولی بدهد اطالعات مهراد

 کنم تمرکز موضوع آن روی نمیتوانم اصال و ام شده درگیر

 و آورم نمی در سر چیزی مهراد دیشب حرفای از هم هنوز

 حتی...آید می پیش چی ببینم تا باشم منتظر باید فقط

 هنوز من و است باور غیرقابل برایم هم اش یهویی دنآم

 آخر تا دیشب نمیدانم...میدانم رویا یک را دیشب اتفاق

 را باربد و من نمیخواست دلم نه یا داشت حضور مهمانی

 دیگر شام برای شدنم بلند بعد دیشب باربد...ببیند هم کنار

 نیز خانه تا مسیر حتی نکرد خرجم نگاهی نیم و نزد حرفی

 سکوتش از بودم خوشایند من خب و شد سپری سکوت در

 پا به جنجال کند سرزنش کند تندی دوباره داشتم انتظار



 خسته اوهم شاید کرد رانندگی سکوت در فقط ولی کند

  ...مکش کش همه این از است

 اش شماره و مینشینم کاناپه روی نرگس روبروی

 خاصی نگاه نرگس میکند نگاهم استرس با بانو ماه...میگیرم

 فرو اش گوشی در سرش دوباره و میکند حواله سمتم غم با

  ...نداشتم گوشی دیگر کی از آید نمی یادم من و میرود

: میپیچد گوشم در ابهتش پر صدای ممتد بوق چند از بعد

  بله؟

  ...باربد سالم:  میزنم پس را کالمم استرس

 و است کرده تعجب صدایم شنیدن از میدانم میکند سکوت

 دارد حق و نمیزنم زنگ او به من وقت هیچ معموال خب

  ...کند تعجب

  هستی؟ باربد؟ _

  ...میشنوم: میگوید جدی و محکم



 نفسی جانم به میکند تزریق استرس بازهم کالمش جدیت

  ..آراد راستش: میگیرم

 شود خشمگین دوباره او و بزنم و مادرم از حرفی میترسم

 و مینشیند کنارم بانو هما میکشم ام پیشانی به دستی

  ...باش آروم: میزند ولب میگذارد پایم روی را دستش

 تند میکند بیشتر را صدایم لرزش اش آزاردهنده سکوت

 و مادرم میخواد که کرده لج صبح از آراد: میدهم توضیح

 چیکار نمیاد کوتاه ولی نمیشه گفتم بش من بخدا ببینه

  کنم؟

: میغرد جدی هدمید خشمش از نشان تندش های نفس

  ...میزنم حرف باهاش خودم اومدم

  کنی؟ دعوا باهاش میخوای:  میگویم ترس با

  ...نه _



 می بیرون تاب و تب از را دلم گفتنش محکم

 خودت میگم بش پس باشه:  میزنم لبخندی ناخودآگاه...آورد

  ...میزنی حرف باش

 بگو هست هم ایی دیگه چیز اگه:  حرفم به نمیکند توجهی

  ...دارم ارک

  ...خداحافظ...نه: میبرد یغما به را لبخندم جدیتش

  ...میکند قطع دادن جواب بدون

  بود؟ عصبانی شد؟ چی:  میپرسد قراری بی با بانو ماه

 گفت نکرد بیداد دادو ولی خب آره:  میزنم تلخی لبخند

 کنه قانعش میخواد احتماال میزنم حرف آراد با خودم

  ...دیگه بره نمیتونه

 میکند حواله آراد اتاق بسته در به را نگاهش مغموم بانو ماه

 اینا ببینم برم من...بگذرونه بخیر خدا مادر باشه: میگوید و

  ...نه یا کردن آماده ناهارو



 و میدهم تکیه کاناپه بالش به را سرم میرود که بانو ماه

 و ندارد کاری باربد برای شکستن دل...میبندم را چشمانم

 تمام که من مثل میشکند پسرکم دل بازهم امروز میدانم

 تلنگر با و میچینم هم کنار را قلبم های تکه چهارسال این

  ...میریزد فرو باز کوچکی

  خانم؟ تانیا: میریزد رابهم افکارم نرگس صدای

  شده؟ چیزی:  میکنم نگاهش

 استرسی پر لبخند با و اندازد می اش گوشی به مردد نگاهی

  ...دارم کارتون بیاین لحظه یه میشه :میکند نگاهم

 میکند اشاره نیست استفاده مورد اغلب که اتاقی در سمت به

 تعجب...بودم زندانی آن در بیمارستان از بعد که اتاقی همان

 هم آن باشد داشته من با میتواند کاری چه نرگس میکنم

 خیلی چندسال این در او که نمیکنم انکار خب خصوصی

  ...بانو ماه از بیشتر حتی است هداشت را هوایم

 ...نه که چرا آره:  برمیخیزم جا از
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 با میبندد را اتاق در و میزند دید را بیرون میشویم اتاق وارد

  ...میکنم نگاهش تعجب

 با بعد ایی لحظه و میگذارد گوشش روی را موبایلش گوشی

  باشه...کنارمه االن آره: یکندم صحبت مخاطبش

  کیه؟:میشوند گرد چشمانم میگیرد من سمت به را گوشی

 با...میدهد دستم به را گوشی و میگزد استرس از را لبانش

 میشوم خیره نرگس به میگذارم گوشم روی را گوشی حیرت

  ...الو: میکنم زمزمه باتردید و

  ...مهراد منم تانیا نترس _

 باشم داشته شک که انگار میکنم گاهن گوشی به حیرت با

 نمی داخل کسی شود مطمئن تا میرود در سمت به نرگس

  ...آید



  ...تو...تو...مهراد: میکنم باز را لبانم تعجب و ترس با

 اعتماده قابل نرگس نترس تانیا کن گوش:  میگوید عجله با

 کسی نترس کنه تعریف و چی همه برات میخواد که همونیه

  ی؟اوک نمیفهمه

 چی...چـ...چی:  میزنم لب و میکنم نگاه نرگس به زده شگفت

  میگی؟

  باشه؟ کن اعتماد نرگس به میگم _

  ...باشه:  میکنم زمزمه تردید با و میدهم قورت را دهانم آب

 میام زود من نباش نگران...دختر آفرین:  میگوید آرامش با

  خب؟

:  زنممی لبخند میدارد باز تالطم از را قلبم آرامشش

  ...باش خودت مراقب...باشه

:  میشوم تر دلتنگ من و میکند پر را گوشی دلتنگش صدای

  ...خدافظ فعال...عزیزم همینطور توهم



 نرگس سمت به را گوشی و میکنم زمزمه خدافظی

 می زیر را سرش و میگیرد را گوشی خجالت با...میگیرم

  ...اندازد

 توضیح میخواین:  مینشینم تخت روی زیادی سردرگمی با

  ...کنم سکته ممکنه لحظه هر من...نرگس بدی

 نفس آورد می باال را سرش و مینشیند کنارم خجالت با

 و میکنم چیکار اینجا که این: میگوید وجدی میکشد عمیقی

 آقا که بگم براتون ظهر از بعد باید و رسیدم اینجا به چجوری

 من بدونین اینو فقط ، زیاده حرفام چون برن دوباره

 ظاهراً و داشتم رو شما از مراقبت وظیفه جا این چهارساله

  ...بودم خدمتکار

  ؟ کی طرف از:  میگویم حیرت و گیجی با

  ...تیام آقا _

  ؟ داداشم ؟ تیام _



 میخورد تکان قلبم در چیزی من و میدهد تکان را سرش

 عزیزم برادر تیام شود نگرانم که دارم را کسی هنوزم من

   ... نمیدانستم من و بود مراقبم رادوردو چهارسال

 سمتش به سرعت به میزند جرقه ذهنم در که فکری با...پس

  : میچرخم

 کنه هماهنگ نیما با قراره میگفت تیام که اونی پس نرگس

  بودی؟ تو شم رد مرز از تا

 بله: میگوید تأسف و ناراحتی با و میزند تلخی لبخند

 آقا نمیدونستم فقط کردن هماهنگ و چی همه من...خانم

  ...گذاشتن بپا براتون باربد

 تانیا...خانم نگو من به دیگه:  میفرستم بیرون عمیق را نفسم

  ...دارم رو یکی بفهمم بگو

 نباشید ناراحت:  میفشارد را دستم و میشود تر تلخ لبخندش

 آقا چون کنم معرفی خودمو و کنم ریسک نمیتونستم من

 تو اوضاع کنترل اونموقع همیوفت خطر جونم گفتن تیام



 بتونید شما تا میکنم تالشمو همه االن ولی نبود دستمون

  ...برید

 کجا بروم؟... نمیزنم حرفی و میکنم نگاهش درسکوت فقط

  ...کرد؟ فرار باربد دست از میشود مگر بروم؟

 ظهر بعداز آراد پیش برم من: میشود بلند جا از نرگس

  ...نره یادتون

 دنبال را رفتنش  زده بهت...میشود ارجخ اتاق از سپس

 تیام بود؟ جا این تیام طرف از چهارسال این نرگس...میکنم

 نرگس ؟ نفهمیدم وقت هیچ من میشناخت؟چرا ازکجا را

 پس میداد؟ گزارش تیام به میدید؟ مرا های کشیدن عذاب

  ...مهراد حاال و نکرد؟ کمکم وقت هیچ چرا

 کردن پیدا در معاجز من و است سئوال از پر سرم

 ....جوابش
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 ماه به و میگذارم ام پیشانی روی را دستم درماندگی فرط از

 و من بین جدل از است گرفته اش خنده که میکنم نگاه بانو

  ...آراد

 جدیت با و میچرخم سمتش به و میکارم چهره روی اخمی

  ...میشه راضی بابات کردی فکر واقعا کارا این با:  میگویم

 اخم بابت را ام خنده میکند اخم و میشود سینه به دست

 میگویم آرامتر و میکنم کنترل شیرینش و کوچک های

 حرف بات میاد خودش گفته بابایی وقتی جان آراد ببین:

 مامان پیش ببره رو تو خودش بخواد شاید یعنی بزنه

  ...نخوری غذاتو االن تو که نیست درست این...تارا

 هم ،غذا اونجا ببرید و من باید نمیخوام: میگوید تخسی با

  ...بخورم ندارم دوست



 خاله میبینی خدا رو تو:  میکنم نگاه بانو ماه به عصبانیت با

 االن میشه لجباز و زورگو انقدر نیمه و سال سه بچه یه آخه

  ...نمیکرد لجبازی انقد و میترسید بود باربد اگه

 راست مامانت:  میگوید و میدهد تکان سری لبخند با بانو ماه

  ...میادا بابات االن بخور غذاتو بشین بیا جان اراد میگه

: میگوید و میزند کمرش به ایی بامزه حالت با را دستانش

 و نمیترسیدم من بود اونم ؟ میترسم بابا از من فکرکردید

  ...نمیخوردم غذا

 تکان هوا در را دستم داده انتک سری تمسخر  و خنده با

  ...من یکی نمیترسی باربد از تو یکی آره:  میدهم

 از میگیرد ام خنده هم من و میخندد پروا بی اینبار بانو ماه

  ...لجبازم و تخس پسرک

 و میکنم جمع را لبخندم میشود ظاهر در آستانه در که باربد

 اتاق از و میکند سالم سریع بانو ماه...میروم عقب قدمی

 سه ما جمع در ندارد دوست باربد که میداند میرود بیرون



 لب زیر سالمی...باشد داشته حضور دیگری شخص نفر

 آراد به و برمیدارد رویم از را نگاهش اخم با میگویم

  ...بابا سالم:  میکند نگاهش دستپاچه آراد...میدوزد

 جیب در را دستانش و میزند باال ارنج تا را هایش آستین

 اتاق فضای در ابهت با محکمش صدای میبرد فرو یشها

  خبره؟ چه اینجا: میشود انداز طنین

 ازمکث بعد و افتد می نخورده دست غذای سینی به نگاهش

 غذاتو دوباره تو: میشود خیره آراد به عصبی کوتاهی

  نخوردی؟

 با سریع و تند میچسبد را پایم و میدود سمتم به سریع آراد

 رو تارا مامان نذارید اگه گفتم مامانم به من: میگوید ترس

  ...نمیخورم غذا ببینم

 و میگیرم گاز را لبم بودنش نترس برای خنده ازشدت

 می در زانو به را هرکسی مرد این ابهت میکنم اعتراف

  ...آورد



  ...میکنی بیجا تو _

 بیشتر و میکارد پسرکم گلوی در بغض بلندش تقریبا صدای

 نگاه ام زندگی عصبی همیشه مرد به میزند چنگ را پایم

: میرسد گوشم به آمیزش تهدید صدای اینبار و نمیکنم

 اونجا به رفتنت از حرفی دیگه و میخوری غذاتو حاال همین

 کنی لجبازی اینجوری بخوای دوباره اگه وگرنه نمیشنوم

  ...ببینی نمیتونی مامانتم قبل سری مثل

 رها را پایم زده بهت اراد و میکنم نگاهش زده بهت من 

  ...میکند

 این نبود یادم من و میرود بیرون اتاق از خونسردی با باربد

  ...است کارساز زیادی هایش تهدید مرد

 زانو روی و میگیرم باربد خالی جای از را نگاهم ناراحتی با 

 را گردنش میکشم اغوش در را کوچکش جسم و مینشینم

 لجبازی نگفتم:  میکنم نوازش را کمرش پشت و میبوسم

  ...نکن



  ..؟.ببینم و مامانی نمیتونم دیگه:  میگوید پربغض

 و میبوسم را سرش روی نمیدهم جوابی اش ناامیدی به

  ...میکنم نوازشش دوباره

  ...نداره دوست منو اصال بابایی کنم فکر:  مینالد تر پربغض

 میدانم من و میکنم قاب دستانم در را کوچکش صورت ناباور

 میگی چی:  است آراد او و دارد دوست را نفر یک فقط باربد

  ...پسرم داره دوست باربد بابا آراد

 بغض غده با میکند پاک دست پشت با را زاللش های اشک

 همش نداره دوست منو اون:  میگوید کوچکش گلوی در

 رو منو نمیبره پارک منو نمیاد شهربازی باهام میکنه دعوام

 بابا همه مامان...بخوابم پیشش ارهنمیذ نمیکنه سوار موتورش

 تازه نمیکنن اخم همیشه همشون نیستن اینجوری که ها

 بودن اومده باباهاشون مامان با ها بچه دیدم دیشب من

 دوست منو بابا پس دارن دوست هاشونو بچه یعنی شهربازی

 دیگه نمیکنم سالم بش دیگه ندارم دوسش دیگه منم...نداره



 و تو فقط من...نمیکنم صداش اباب هم دیگه نمیکنم بوسش

  ...دارم دوست رو بانو ماه خاله و نرگس و عموشهاب

 سمت به و میشود جدا آغوشم از هایش اشک ی دریاچه با

 دوست میدانم من و میکشد سرش روی را پتو میدود تختش

 من گلوی به میزند اتش بغض...ببینم را اش گریه من ندارد

 را دستم میدهم فشار هم روی محکم را چشمانم زده بهت

 صورت تا لعنتی های اشک این نچکد تا میگذارم گلویم روی

 خدا چرا و نکند تر مرطوب را اشکم از مرطوب همیشه

 کوچک ی بنده نمیبیند چرا را اش درمانده ی بنده نمیبیند

 ترین بخشنده آن میزنم صدا دل در...را حسرتش پر و

 " کرانش یب عظمت به میدهم قسمش و را ها بخشنده

 فرشته دل هوای چرا درک به عاجزت ی بنده این خدایا

 چی ات فرشته این های حسرت با من نداری را کوچکت

 را وقتش بی و وقت های بغض این کنم ارام چگونه و کنم

 من خدایا...دهم جلوه خوب را پدرش های نامهربانی چگونه

 "ندارد گناهی اوکه درک به



 

 75_پارت#

 

 بچه این... میروم بیرون اتاق از و میشوم بلند جا از سختی به

 ای نطفه وقتی حتی نداشته گناهی وقت هیچ

  ...جهنم این به شدنم بند پا ی وسیله و رحمم در بود ی

 غذا خونسرد که نمیکنم نگاهش و مینشینم کنارش میز سر

 ساله سه رهثم به نمیدهد اهمیتی کوچکترین و میخورد

  ...اش زندگی

 روی را نگاهم بازهم من و رحمش بی نگاه میشود سنگین

 وقتی است مهم خوردن غذا االن میچرخانم بشقابم محتوای

 و میسوزد ضعف از ام معده است؟ ناراحت و گرسنه پسرکم

 ضعف کوچکم پسر معده وقتی است مهم من معده االن

 من بغض و ام زخمی گلوی روی میزند چنبره بغض میرود؟

  میگرید؟ اتاقش در تنها عزیزکم وقتی دارد اهمیتی



 قهر چیزی هر سر که اومده بار اینجوری که کردید لوسش _

  ...نمیخورم غذا میگه میکنه لجبازی و میکنه

 قورمه سبزی به بازم من و میشود آوار سرم روی سرزنشش

 دوست قورمه سبزی خیلی اراد ام خیره بشقاب در ی

  ...دارد

 دادید بها بهش و کردید لوسش انقد: میشود بلندتر صدایش

 نباید من بچه میکنه تهدیم و وامیسته من روی تو که

  ...باشه اینجوری

 است؟ لوس کجا آراد میکنم فکر من و میزند حرف باربد

 قاطی درد و بغض انقد بود لوس اگر من ساله سه پسرک

 را اشکش من تا نمیداد خرج به غرور نمیکرد زیبایش صدای

 پسرک نمیرفت باال دلش در حسرت انقد بود لوس اگر نبینم

 بی تمام با که است مرد نیست لوس کمش سن این با من

 با که میگذارد احترام او به بازهم پدرش های محبتی

 را پدرش ترسش تمام با سریع کاری کوچکترین



 نازک دلش ندیده محبت فقط نیست لوس من اراد...میبوسد

  ...شده

 نگاه سنگدل مرد این به اراده بی و آورم می باال را فکرهایم

 به من باربد نبودی اینجوری آراد با حداقل کاش:  میکنم

 نیازاتم رفع وسیله فقط ام معشوقته انتقامتم وسیله جهنم

 اهمیتی اصال من هاشه رگ تو خون پسرته اون چی آراد ولی

 نیست مهم راتب انتقامه ابزار یه برات اونم چی اون ندارم

  ؟ میشه متنفر ازت داره

 مغمومم چشمان خیره میشود زده بهت بار دومین برای باربد

 به من درک به من: میگیرد اوج کمی صدایم من و میماند

 روانش و روح با اینقد نیستی دشمن که بچه اون با جهنم

 کینه تخم و نباش بد اینقد خدا رضای محض... میکنی بازی

 مرده شاید نباشم زندگیت تو دیگه شاید من نکار تودلش رو

 خالی سرت رو حسرتاشو آراد دیگه چندسال نزار ولی باشم

  ...کنه



 دست بدون و نمیکنم است زده خشکش که او به نگاهی نیم

 سنگین بغض و معده درد به  توجه بدون غذایم به زدن

 دل دهم تسکین تا میروم کنم آرام را پسرکم تا میروم گلویم

 همدم و نشکند تنها را بغضش تا میروم را ارشقر بی

 ...شوم هایش حسرت و ناراحتی
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 روبرویش و میگذرانم ازنظر را اضطرابش از پر ی چهره

 ازانتظار که میبرم پی خودم درونی حال به تازه مینشینم

   ...دارم اریقر بی و استرس اندازه چه حقیقت شنیدن برای

 آراد: میزند لبخندی میکندو گره درهم را دستهایش

  خوابید؟



 لقمه دوسه بغض و اشک با و بزور و آراد یادآوری با

 آره:  میدهم تکان سر و میکشم درد سر از آهی غذاخوردنش

  ...خوابید باالخره

 برنامه نمیدونی تو:  میکنم نگاهش و آورم می باال را سرم

  ؟ چیه مهراد

 نمیکنه هماهنگ تیامم با برنامشو حتی مهراد نه راستش _

 باربد میدونه چون مخالفه کامال مهراد االن کارای با تیام

  ...میوفته خطر به جونت بفهمه چیزی

 میخواد مهراد نمیدونه تیام یعنی:  میکنم نگاهش تعجب با

  میشه؟ کنه؟مگه چیکار

 خودش و کنه تحمل نمیتونست دیگه مهراد میشه آره _

 پشت و رفتن بیمارستان ماجرای وقتی یعنی ایران اومد

 رو تو شده هرجور تا اومد گفتم بهشون و خودکشیت بندش

 فراری رو تو میخواد چجوری که این ولی خودش پیش ببره

  ...بگیره انتقام باربد از میخواد میدونم فقط نمیدونم رو بده



 هم آن گیردب انتقام میخواهد میکنم نگاه نرگس به حیرت با

 نقش صورتم روی تعجب و حیرت با توام پوزخندی باربد؟ از

 چطوری مهراد چیه دیگه انتقام نرگس میگی چی: میبندد

  ؟ بگیره انتقام باربد از میخواد

 فقط نمیدونم خودمم: میدهد تکان تأسف روی از سری

 سرش رو تو دادن عذاب چهارسال این انتقام گفت خودش

  ...میبره خودش با رو تو بعدشم میاره در

 صدای با میگیرد درد قلبم همزمان و میزنم و نیشخندی

  ...بگو بهش اینو نرگس دیوونگیه این: میگویم زیری

 این سر مهراد با زیادی خودش انگار میکشد آهی نرگس

 هم گفتم بش اینو من هم آره:  است رفته کلنجار موضوع

  ...داغه بدجوری کلش ولی تیام

 به بلکه نیست کننده خوشحال تنها نه سنرگ های حرف

 تب اینطور و مهراد های حمایت میکند نگرانم شدت



 شدید استرس ولی کند آرام را قلبم از نیمی شاید خواستنش

  کنم؟ چه را دیگرش نیمه

 نرگس روبه افتاده جانم به خوره مثل که فکری با خودآگاه نا

  :میگویم

 روی تو نیومد بار هی ها سال این تو تیام چرا میگم نرگس

 عروسیم قبل روز یه ؟ بکنه واسم کاری یه و وایسته باربد

 هر به داشت و بود شده دار خبر تازه دیدمش ایران اومد

 این تو چرا چی بعدش نشد ولی میزد بهم و عروسی نحوی

  نیومد؟ چهارسال

: میگوید آرامش با و ام گلگی به میزند تلخی لبخند نرگس

 و ببینتت بتونه تا ایران اومد بار پنج چندسال این تو تیام آقا

 باربد میدونه خدا ولی باربد دست از کنه خالصت جوری یه

  ...کرد ایجاد دردسر براش چقد

 میزند حلقه چشمهایم در اشک و میکنم نگاهش حیرت با

 دردسرهای وجود با چهارسال این در بود؟ امده من تیام



 کند لعنتت خدا بود؟ دهکر حمایت بازازمن و بود آمده باربد

  ...ببینم را او نگذاشتی یکبارم حتی که باربد

 شدی اشنا تیام با کجا از:  میگویم ایی گرفته صدای با

  درآوردی؟ اینجا از سر شد چی ؟ نرگس

 در را زانوهایش میفرستد بیرون عمیق را نفسش نرگس

   : دادن توضیح به میکند شروع و میکند جمع سینه

 روستاهای از یکی تو که فقیر خانواده از بودم دختر یه من

 کار زحمت با پدرم نداشتیم هیچی میکردیم زندگی ورامین

 های خونه تو مادرمم کنه سیر و مادرم منو شکم تا میکرد

 درس سختی به منم داشتیم سختی زندگی میکرد کار مردم

  ...مادرم پدر دوش رو نباشم باری میکردم سعی و میخوندم

 روزها آن یادآوری از است معلوم میکشد پیشانی به دستی

  :میبرد رنج

 نبود آسایش نبود رفاه چون بود صمیمی مون زندگی نمیگم

 باورت شاید بود کرده خم مونو هرسه کمر نداری و پولی بی



 پدرم خود که میکردیم زندگی چوبی کلبه یه تو ما ولی نشه

 چی همه با میساختم ولی بودیم اسیر زمستونا بود ساخته

  ...روزا همون به برمیگشتم کاش

  :میدهد ادامه و میکند مهار نچکیده را اشکش

 شده اینطوری چرا نمیفهمیدیم شد بد حالش پدرم شب یه 

 کرد تموم نشد صبح و گیرشد زمین غیرطبیعی خیلی چون

  ...شدیم بدبخت مادرم و من و

 بارانی چشمانش و اید نمی بر اشکهایش کردن مهار ازپس

  ...یشودم

  ...بیامرزتش خدا نرگس متأسفم:  میکنم زمزمه ناراحتی با 

  ...ممنون: میزند زهرخندی

  :میکشد باال را اش بینی میشوم حرفهایش ادامه منتظر

 میکردم کار من هم کردیم زندگی بیچارگی با مادرم و من

 رنگارنگ آرزوهای از پر بود سالم هیجده فقط یادمه اون هم



 بعدش ماه یک...شد سرکوب همش ولی بودم جوونی شور و

  ...مرد و کرد سکته مادرمم

 نرگس وای:  میگیرد را گلویم بغض میکنم نگاهش ناباور

  ....کشیدی سختی چقد من خدای...

 میدهد تکیه دیوار به را سرش و میبندد درد با را چشمانش

:  

 پول هرچی با نمیشد بیشتر ساک یه که کال که وسایالمو

 نداشتیم و هیچکس ما تهران اومدم و کردم جمع ودب مونده

 بیام گفتم ببرم پناه بش بتونم که نبود کسی بخاطرهمین

  ...شه جور واسم کاری یه شاید تهران

 مسجد یه تو رفتم و شب اولین بود شده شب رسیدم تا

 کاری هیچ...کار دنبال میرم صبحش گفتم خوابیدم یواشکی

 کس بی آدم به ولی بکنم یکلفت بودم حاضر من هیچی نبود

 ...نمیکنه اعتماد هیچکی کار و
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 تعجب از دهانم که من روبه و میکند پاک را اشکهایش

  ...کردم ناراحتت ببخشید: میگوید بازمانده

... حرفیه چه این عزیزم نه:  میدهم تکان نه معنای به سری

  ...بقیش خب

  : میزند ام کنجکاوی به پردردی خندلب

 یه تا پارک یه تو رفتم کردن پیدا کار برای خستگی شدت از

 داره چمیدونستم تجربه بی و خام من ولی کنم در خستگی

  ...میاد سرم بالیی چه

  ...مگه شد چی بالیی چه: میگویم کنجکاو

 زمزمه ناباوری با میکند خطور ذهنم به که فکری با ناگهان

  دختر؟ های قاچاقچی:  ممیکن

   :میگوید بغض با و میشود بارانی چشمانش دوباره



 دورمو پسر چندتا یهو که شد چی نفهمیدیم لحظه اون آره

 چون برم باهاشون کردن تهدیدم چاقو و زور با و گرفتن

 اولش...ام فراری دختر میکردن فکر بودن دیده ساکمو

 فقط بعدش ولی...و میارن سرم بالیی یه میبرنم فکرمیکردم

 کشتی با داشتیم که دیگه دختر کلی با دیدم خودمو

  ...خبره چه آوردم سردرنمی حتی... ترکیه میرفتیم

  :میکشد صورتش به دستی

 هم عده یه مختلف های عمارت فرستادن مارو از هرکدوم

 خودم به تا من که افتاد اتفاق جوری چی همه دبی رفتن

 ارایش لوازم و لباس کلی با و دادن بهم اتاق یه دیدم اومدم

 شوک از بود نزدیک داشتم، حسی چه کنم توصیف نمیتونم

 فقط روز چند...کنم سکته ترس از هم پشت اتفاق همه این

 ام هیچکی با میخوردم غذا زور به و بودم کرده کز اتاق گوشه

 سپرده خودمو فقط نبود نگرانم خب هم کسی نمیزدم حرف

 چون نگیرن ازم و نجابتم و نشم عفت بی تا خدا دست بودم

  ...میکشتم خودمو قطعا بعدش



  :میدهد ادامه و میگیرد نفسی

 خوشگل لباس دست یه  گفت و اومد خانمی یه بعدش روز 

 گوش حرف اگه گفت عمارت صاحب پیش برم و بپوشم

 حرفاشو تمام شدم مجبور...نمیوفته برات خوبی اتفاق نکنی

 قاچاقچی اینا فهمیدم ولیفض با چندروز طی تو کنم گوش

 و بودن ایرانی همه بودم من که جایی و موادن و آدم های

 یه که این مثل بفروشن منو میخواستن...ترک خدمتکارا فقط

 سری یه و عرب های شیخ واسه بودن داده ترتیب مهمونی

 احساس...گذاشتن مزایده به و دختر چندتا ما اصل در ایرانی

  ...نداشتم زندگی واسه یامید دیگه خطم ته میکردم

 با...میکند جا از را قلبش یادآوریشان انگار از میکند سکوت

  ...شد چی خب خب:  میگویم کنجکاوی

  :میزند ام عجولی به لبخندی

  ...بود ها ایرانی اون بین تیام آقا

  ...ترکیه تو قاچاقچیه تیام که نگو:  میکنم نگاهش بهت با



  :میدهد تکان را سرش تند تند

 مارو میخواستن که بودن گروه یه اونا...نباش نگران دختر نه

 هنوزم که چیه تیام آقا کار نمیدونم من بدن نجات اونجا از

 دارم عمر تا من ولی شده موندگار اونجا و کرده درگیرش

  ...مدیونشم

   :بگوید را حرفش ادامه تا میکنم سکوت

 لیخی خریدن ظاهر به مارو دوستاش و تیام روز اون

 در چی نمیدونستم بودم رسیده خط ته به میترسیدم

 از...شم خالص و بمیرم زودتر میکردم آرزو فقط انتظارمه

 بعدم کوچیک خونه یه به شدیم منتقل رفتیم که اونجا

 دوستاش و تیام آقا که این مثل اومدن ایرانی های پلیس

 خوشحال بقیه بودیم شده شوکه...بودن نجاتمون فرشته

 تا گرفتن هاشونو خانواده شماره همه از نه نم ولی شدن

 خودم با انقد...نداشتم و کسی من ولی بدن خبر بهشون

 همه و کنم اعتماد برادرت به شدم مجبور تا رفتم کلنجار

 ولی چجوری نمیدونم کرد کمکم داداشت...بگم براش و چی



 و کسی چون داره نگه ترکیه منو تا کرد راضی هارو پلیس

  ...بیاد سرم بدتر بالیی نممک و نداشتم

  کرد؟ همکاری پلیس با تیام جدی:  میگویم بلندی وایییی

 ایی چاره خودش پیش ببره منو مجبوره گفت بعدش اره _

 ازدواج من با میخواد بود گفته ها پلیس به چون نداره

  ...کنه

  کردین؟ ازدواج:  میگویم بلندی صدای با

 اونا به چیه زدواجا دختر نه: میخندد حیرتم و تعجب از

 فکری یه تا شیم همخونه شدیم مجبور ولی گفت اینجوری

 داشتم وجدانم عذاب بودم شده مدیونش خیلی...بکنه برام

  ...بدم انجام براش کاری هیچ نمیتونم که

 خانمی یه و بود مجهز اش خونه شدیم همخونه باهم ماه سه

 توداداش کم خیلی داشتم اتاق یه منم میکرد کار اونجا

 الحق میزدیم حرف باهم و شدیم اخت باهم کم کم...میدیدم



 شاید میزد موج وجودش تو نجابت داری پاکی چشم برادر

  ...بمونم پیشش کنم قبول شد باعث همین

 شکل وجودم در شدیدی دلتنگی احساس و میزنم لبخندی

 را خود وقت هیچ و نداشت پدر به شباهتی هیچ تیام میگیرد

 ای عالقه من شد باعث وهمین نمیکرد هایش خالف قاطی

 ...باشم داشته او به شدیدی
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 ادامه و میگیرد نفسی بازهم و میزنم نرگس به لبخندی

  :میدهد

 که میزد حرف محبت و عشق با تو از انقد میگفت تو از تیام

 مچینه یه من چرا که کردم حسادت بت لحظه یه فقط

 داره حق فهمیدم داد نشون بهم که عکستو ندارم داداشی



 با خوشگل نهایت بی دختر یه باشه داشته دوست اینطور

  ...شیطون صورت و معصوم چشمهای

 نمیتوانم دیگر است چهارسال من و میزنم غمگینی لبخندی

 شده کشته اشتیاقم و شور تمام است چهارسال کنم شیطنت

 من شاداب و لطیف اند گل لمث دخترها میگویند است

  ...میکنم پژمردگی احساس فقط است چهارسال

 نمیدونم هنوزم که کارش تو هم بود درگیر خیلی تیام _

 مهراد با هرشب تقریبا... ومهراد تو مسائل بخاطر هم چیه

 بیاره رو دوتا شما بتونه تا میکشید ایی نقشه یه و میزد حرف

 خودش پیش بفرستت هک کرد صحبت پدرتم با حتی...ترکیه

  ...نگفت مهراد از چیزی البته

 بست بن به که این تا بودم هاتون برنامه درجریان کمابیش

 ناراحت بگم چیزی یه...ما پیش اومد مهراد و خوردن

  نمیشی؟

  ...بگو نه:  میزنم لبخندی وحال حس بی



 اونقدر که دیدم و مهراد وقتی:  میزند غمگینی لبخند

 عشقش همه اون بخاطر میدیدم وقتی بود قرار بی بخاطرت

 خیره نقطه یه به و میشینه حیاط تو عکسات با شبا تو به

 ازت عکس یه فقط من کردم حسودی بت باردوم برای میشه

 منو سال و همسن دختر یه که دونفرو این و بودم دیده

  ...میپرستن اینجوری

 میکشم صورتم به دستی آورد می بند را گلویم راه بغض

 پیش در را خودشان راه دوباره بازیگوشم های کاش

 بودم خوشبخت من بودند که تیام و مهراد...میگیرند

 و شور با شادی با امید با میکردم زندگی بودم خوشحال

 چهارسال ام زندگی رسیدم اینجا به چرا من شیطنت و شوق

 جهنم به من حاال و میگرفت قرار وحسادت توجه مورد پیش

  ...ممیکن حسودی خدا

 آغوش در را سرم نرگس مینشیند دستم روی گرمی دست

 درست چی همه تانیا نکن گریه: دارد بغض اوهم و میگیرد



 خوشگله خانم راستی...بره پیش خوب قراره چی همه میشه

  ...بودیا پرنسسی موقع اون

:  میزنم لبخند گریه میان در میکنم جدا او از را خودم

  پرنسس؟

 ناز خیلی بخدا آره: میدهد تکان را سرش لبخند با تندو تند

 صورتت روی غم زیادی حجم ولی هستی االنم بودی

 خیلی باربدی قصر ملکه تو دیگران قول به میدونی... نشسته

 این نمیدونن ولی بگیرن جاتو میکشن خودشونو دارن ها

  ...غمگینه چقد ملکه

  ...یخی ملکه یه:  میزنم پوزخندی

  السا؟ مثل: میخندد

  ...آره: تشبیهش از میخندم هم من

 منو مهراد که اولی روز میدونی:  میگوید چیزی یادآوری با

  ...گفت چی دید



 روانی پسره: میگوید خنده با میکنم نگاهش تفکر با و گنگ

 اومدی سرت تو خاک گفت تیام به دید منو خونه تو اومد

 خدا...ایرونی دختر اونم خونه آوردی دختر غریب مملکت

  ...داد فوش بش تیام چقد نهمیدو

 دختر یه نرگس خب داشته حق:  میخندم بلندی صدای با

  ...کنه فکری چه دیده داداشم خونه تو ورگل ترگل

 تا میکنم سکوت...میدهد سرتکان تأسف با و میخندد اوهم

   :بشنوم را حرفش بقیه

 و کنن پیدا راهی یه تا میکردن سعی روز و شب تیام و مهراد

 گیر اگر بشه قاچاق های دارو مافیای باند وارد تونهب مهراد

 نبود قرار اصل در میدونی میداد دست از و جونش میوفتاد

 وارد جاسوس یه عنوان به بود قرار کنه همکاری باهاشون

 هم بیوفته گیر باند هم بزنه نشون دو تیر یه با و بشه باند

 واجازد باهات و کنه جلب و پدرت اعتماد اینجوری که این

 و چی همه پدرت و میوفتاد گیر باند که بعدشم کنه

 میدونی...بودی زنش تو و بود گذشته کار از کار میفهمید



 نبود میکنم تعریف برات من که سادگیا همین به قضیه

 تنها ولی میرفت جلو داشت شده حساب نقششون

  ...نداشتن خبر مهم چیز یه از که بود این اشتباهشون

 باند اون: میدهد ادامه او و میکنم نگاهش کنجکاوی با

  ...کنه نابودشون میخواست پدرت و بودن پدرت دشمن

 دهانم جلوی را دستم میماند باز تعجب شدت از دهانم

  ...نرگس میگی چی:  میگیرم

 اون مهراد متأسفانه: میکشد پوفی و میدهد تکان را سرش

 با پدرت...بود گذشته کار از کار تانیا بود شده گروه وارد موقع

 آنکارا تو جاسوساش طریق از و شده حساب ریزی برنامه یه

 دستگیر مهراد با اونا همه و میده لو پلیس به باند اون

  ...میشن

 بی و میکنم نگاهش یخ تیکه یک مثل میزند یخ تنم تمام

 اش خیره فقط ندارم را هایم اشک اختیار میشوم حس

 کشاندم اینجا به را او من کردم بدبخت را مهراد من...میشوم



 همسر چشمانش جلوی من حاال و زدم بهم را آسایشش من

 آرزو هزارم بار برای...دهد نجاتم میخواهد او و ام دیگری کس

  ...کاش میشدم رفتنش مانع پیش چهارسال کاش میکنم

 پروانه مثل تیام برامون بود بزرگی شوک شدنش دستگیر _

 و میشد ابودن داشت چشمام جلوی میچرخید خودش دور

 بعد هفته یک درست...نبودم بلد کاری دادن امید جز به من

 ماها بگم نمیتونم اومد تو ازدواج خبر وحشتناک اتفاق این از

 دلم ولی نبودم کارتون و کس که من داشتیم حالی چه

 ...سرنوشتتون واسه میسوخت

 

 79_پارت#

 

 ات صدقه قربون تلفن پشت شبا چجوری دمهرا یادمه هنوزم

 بلندگو رو بود گذاشته و صدات کنم فکر بار یه میرفت

 خودشم نیست برش و دور کسی میکرد فکر نبود حواسش



 و شیفته صدای مینوشت زمین روی گلبرگ با اسمتو داشت

 این داره نیست بیخود پسر این فهمیدم شنیدم که و پرنازت

 میتونستی تلفنم پشت از تداش حق میکنه فداکاری همه

  ...کنی خودت شیفته رو یکی

 انگار میکنم نگاهش پردرد و حس بی من و میزند حرف او

 کاش و میفشارد را گلویم و میکند مچاله را قلبم کسی

  ...ندهد ادامه نرگس

 بساط و بند بخواد زود اینقد باربد نمیکردیم فکرشم _

 و آب به خودشو شتدا طرف یه از تیام بندازه راه رو عروسی

 طرف یه از کنه ثابت و مهراد گناهی بی که میزد آتیش

 گوشیتم بگیره رو تو ازدواج جلوی چجوری باید نمیدونست

 شد هرجوری...بزنه زنگ بت نمیتونست بودن گرفته که

 اصرار کلی با منم که بگم البته ایران بیاد کرد درست کاراشو

 کنجکاو...ینمتبب داشتم دوست آورد خودش همراهه خودم

 با کنی ازدواج باربد کرده مجبور رو تو چی ببینم بودم شده

 رفتیم اومدیم که ایران...مهراد به عشقت ادعای همه اون



 خونه اصال تیام...بود عروسیت فرداش پس دقیقا تیام خونه

 میکرد راضی و بابات داشت و بود شما خونه یکسره نمیومد

 هیچ نتونست نشد ولی شده گالویز باربد با گفت بم حتی

  ...بکنه کاری

 زدن زنگ بش ترکیه از موقع همین: میکشد عمیقی نفس

 به بده شهادت برگرده باید و خورده گره مهراد کارای که

 باور هیچکی و بود شده گروه وارد تازه مهراد گناهیش

 رو تو میتونست نه طرف یه از...باشه نفوذی یه که نمیکرد

 با موقع اون...کنه ول خدا امون به و ادمهر نه بره بذاره تنها

 انجام پسر این های محبت درجبران کاری یه گفتم خودم

 و من دادم پیشنهاد بهش بردارم دوشش از رو باری یه و بدم

 و تو پیش میام باربد عمارت خدمتکارای از یکی عنوان به

 باربد از و طالقت و بیاد دوباره خودش که زمانی تا مراقبتم

 هم وقتی کردم راضیش بزور نمیکرد قبول اصال ، بگیره

 دینم باید و بودم مدیونش من ها بحث اینجور واسه نداشتیم

 و میکرد اعتماد کار و کس بی دختر یه به کی میکردم ادا و



 راضی که خالصه... خودش خونه تو اونم میداد سرپناه بش

 خدمتکار عنوان به عروسیت روز دقیقا بدبختی با من و شد

 به مربوط مسائل همه چون شدم عمارت وارد دجدی

 دلش تو خودمو تونستم راحت بود بانو ماه برعهده خدمتکارا

 نشون العملی عکس چه باید دیدنت با نمیدونستم...کنم جا

 شبی...بشی باخبر چیزی از نباید بود گفته بم تیام ولی بدم

 یادم وقت هیچ و شدی عمارت وارد باربد عروس عنوان به که

 بود سخت برام بودم تو به مهراد عشق شاهد که من یرهنم

 شاید میدونی بشی حجله وارد دیگه یکی با قراره ببینم

 اینجا تو که بودم هم عصبی ازدستت حتی باشه دار خنده

 اونشب...میکشه عذاب داره آنکارا زندان تو مهراد و عروسیته

 راچ شدم متوجه بعد دیدم که و باربد و تو بار اولین برای

 تو ها نفس ناخودآگاه میاد که اسمش و میترسن ازش همه

  ...میشه حبس سینه

 زیرچشمان به دستی میکند ونگاهم میچرخاند را سرش 

   :میزند تلخی لبخند و میکشد ام بارانی



 اون هستی ایی فرشته چه فهمیدم دیدمت که نزدیک از

 میکردی نگاه رو همه حس بی وقتی اشکیت چشمای

 اون پوشوندنش آرایش با بزور معلوم که دتکر پف صورتت

 واسه همه ما و بود گرفته و دستت باربد که ایی لحظه

 تو ولی ببینیم قصرو این ملکه تا بودیم شده جمع استقبال

 تو به فقط باربد و خودت حال تو و بودی خیره نقطه یه به

 نگاش تو خاصی چیز ولی عالقه با نمیگم میکرد نگاه

 فراموش خودمو های غم همه شماها دیدن با من تانیا...بود

 در پشت که بود وقتی زندگیم لحظه بدترین شاید بودم کرده

 یه حداقل " میگفتی باربد به که میشنیدم و التماست صدای

 نمیره یادم و هیچکدوم "باش نداشته کاری باهام و امشب

 و درد و داشت بغض عشوه و ناز جای به صدات

 بدبختتون و گرفتن ازهم اروشم دستی دستی...نگرانی

  ...کردن

 می یادم و میشود کوبیده صورتم توی پتک مثل حرفایش

 تجربه را چیزهایی چه عشق و سالگی هیجده اوج در من آید



 طنین اتاق فضای در آلودم درد و سنگین هق هق...کردم

 اشک...میزنم زار من و میکشد آغوشم در نرگس میشود انداز

 تلخ بوی بیشتر من و میکند ازشنو را کمرم و میریزد

 قاب را صورتم نرگس میزنم هق بیشتر میشنوم را خاطراتم

  :میزند بغض با لبخندی میبوسد را ام پیشانی و میگیرد

 چشمهات روز به چی میدونی نکن گریه اینقدر دختر بسه

  ...میشیا بیچاره شدی اینجوری ببینه باربد آوردی

 از میکشم هرچی بمیره بره درک به:  میزنم هق عصبانیت با

  ...اونه

 بقیش تا پام رو بذار سرتو بکش دراز بیا: میکند نگاهم غم با

  ...میادا بانو ماه االن کنم تعریف و

 روی سر پناه بی ایی بچه مثل و میشوم کن گوش حرف

  ...میگذارم پایش

 پایش رو سرم که همانطور زدن حرف در میکند تعلل کمی

 ...رگسن بگو:  میگویم است



 

 80_پارت#

 

 موهایم روی دستش و میفرستد بیرون صدا با را نفسش

  :مینشیند

 پاپیچ مهراد هرچی بگه مهراد به چیزی نمیکرد جرأت تیام

 تا میدونی...میپیچوندش یجوری بزنه حرف تلفنی بات میشد

 شه درست یچ همه داشتیم امید ما تو شدن دار بچه از قبل

 حتی من ریخت بهم چی همه آراد اومدن دنیا به با که

 بهش وقتی ، بدم تیام به خبرو این باید چطوری نمیدونستم

 امیدشو تمام انگار نبود قبل تیام اون دیگه بود شوکه گفتم

 و راهی بد باربد هم الحق داد دست از برگردوندنت برای

  ...کرد انتخاب کردنت پابند واسه

 فشار هم روی را چشمانش و میکند پاک را اش انیپیش عرق

  ...میشود بسته درد با هایم پلک من و میدهد



 دوندگی سال سه از بعد خالصه: میشنوم را صدایش دوباره 

 اومد و شد ثابت مهراد گناهی بی زدن در اون و درو این به و

 و چی همه باید تیام بود همینجا سختش قسمت...بیرون

 بچه یه و کردی ازدواج تو میگفت دبای میگفت براش

 برات اتفاقی نکنه بود نگران میکرد قراری بی مهراد...داری

 ایران بیاد میخواست چی همه به بود کرده شک افتاده

  ...کردی ازدواج تو گفت بهش تیام که دنبالت

 سخت برایش زدن حرف میدانم میکند سکوت یکباره به

 صدای با مینیشینم روبرویش و میکنم بلند را سرم ، است

       کرد؟ چیکار فهمید وقتی: میگویم لرزانم

 گفتن در میکند نگاهم نگران و میشود تر غمزده نگاهش

 لب سختی به و بزند حرف تا میفشارم را دستش دارد تعلل

  :میزند

 یه کنی ازدواج شدی مجبور تو و شده چی شنید وقتی

  ...میکنه ناقص قلبی سکته



 خون و نمیزند قلبم میکنم احساس ممیشو اش خیره مات

 ؟آن بود کرده سکته من مهراد...ندارد جریان هایم رگ در

 جلویم را دستش نرگس ؟ من بخاطر کم سن آن در هم

 سد را گلویم راه بغض ندارم حرکت قدرت من و میدهد تکان

 کنم حرکتی نمیتوانم بازهم میکند صدایم نرگس است کرده

 که سیلی با...ام خیره او به قطف و مانده باز نیمه لبانم

 خون جریان میکنم حس را قلب تپش تازه میزند درگوشم

 چندباره و چندباره بغضم و میزند نبض ام شقیقه برمیگردد

 چه این خدایا میزنم زار من میگرید نرگس...میترکد

  ...است سرنوشتی

 گرفته جنون شد مرخص که بیمارستان از: مینالد اشک با

 خونه از شبا بعضی حتی میگفت تیام ، ها نهدیوو مثل بود

  ...میگشتم دنبالش جا همه باید صبح من و بیرون میرفت

  تانیا؟: میگیرد را دستم



 سختی اوبه و میزنم هق و میکنم نگاهش اشک پرده پشت از

 از پسر یه تو نمیدونه مهراد: میگوید من ناباوری کمال در و

 ...داری باربد

 

 81_پارت#

 

 تکرار را اش جمله غم با او و میکنم نگاهش ناباوری و بهت با

   :میکند

 آراد ماجرای نتونست قلبیش سکته از بعد تیام تانیا؟ شنیدی

 نباید بودن گفته دکترا میشد بدتر که این چون بگه براش و

  ...بشه وارد بدتری شوک بهش

   :میگیرد شدستان میان را سرش ناراحتی با

 قبل تا کنم چیکار باید نمیدونم شدم درمونده خودمم بخدا

 ایران اومد که این از بعد نبود خرد اعصابم انقدر اومدنش از

 روانی پسره این نمیدونم من...بردم پی فاجعه عمق به



 حتی داری بچه تو میفهمه باالخره ولی کنه چیکار میخواد

 و تک اینجا من کنم تصور بعدیشو العمل عکس نمیخوام

  ...آخه برمیاد دستم از کاری چه تنها

 ازغم حجم این...برمیخیزم جا از و میگیرم دیوار به را دستم

 مقابله توانایی دیگر و شده خم کمرم است زیاد من برای

 وجود بند بند نمیداند مهراد مادرم؟ من نمیداند مهراد ندارم

  ...نمیداند نه خورده؟ گره کوچکم پسر به من

  حالت؟ این با میری کجا: میشود بلند عجله با نرگس

 من ، نیست بد من حال نه است؟ بد من حال مگر ؟ حالم

 کرده نرم پنجه و دست نابودی با چندبار االن تا فقط

 دیگر بخدا کجا؟ تا شوم؟ نابود است قرار دیگر چقدر...ام

  ...فشار همه این است بس دیگر ندارم ظرفیت

 نرگس دست نمیفهمم اطرافم از چیزی و است سنگین سرم

 دیوار به را دستم...میشوم خارج اتاق از و میزنم پس را

 است؟ تار چیز همه چرا...نشوم زمین پخش تا میگیرم



 سست پایم زیر ناگهان میکنم بسته و باز چندبار را چشمانم

  :میزند چنگ را زیرکتفم سریع نرگس میشود

  تانیا؟ خوبی شد؟ چی

 و بایستم پایم روی میکنم سعی و یکشمم عمیقی نفس

 کنار چشمانم ازجلوی را موهایم آبشار...کنم حفظ را تعادلم

 نگرانی که نمیکنم توجهی نرگس مداوم صدای به و میزنم

 تا میخواهم را آراد کوچک جسم فقط من میزند فریاد اش

  ...بگیرم آرام و ببلعم را تنش عطر

 جسم به سرم گهاننا که برمیدارم اتاقش سمت به قدمی

 تا میگیرم دیوار به را دستم دوباره میکند برخورد سختی

 حالی بی با را سرم میرود عقب و میکشد هینی نرگس نیفتم

 گره گرش عصیان مشکی نگاه در نگاهم و آورم می باال

 و میشود هایم ریه وارد انگیزش نفرت و تلخ عطر میخورد

   ...متنفرم مرد این از دارم عمر تا من



 صدای دوباره و میشود روشن چشمانش در نگرانی برق

  حالیه؟ چه این ؟ شده چی:  میخراشد را روحم محکش

 اندازه به فقط هیکلش میشودم تر حال بی و میگیرد گر تنم

 را اش سینه قفسه تنها من و دارد فاصله من با انگشت چند

  ...میکنم نگاه

 دختر این دمیکش فریاد سرش باربد و میکند مِن مِن نرگس

 غلطی چه اینجا شما ؟ نیستم تو با من مگه: دارد گناهی چه

  ...اینطوریه حالش چرا من زن میکنین؟

 است؟ من حال نگران چرا باربد بودم معشوقه که من زنش؟

 را انتقامش کامل هنوز شاید ؟ دارم ارزشی من مگر

 انتقام...میشود حس بی مسأله این به فکر با تنم...نگرفته

 مهراد بدبختی من بدبختی سال همه این... انتقام امانتق

 بخاطر همه...من شدن اسیر...ناقصش سکته... رفتنش زندان

 ام زندگی پدرم از انگیز نفرت مرد این انتقام است بوده انتقام

  ...نشاند سیاه خاک به را مهراد و من ؟ کرد سیاه را



 رخش به را ام وجودی نفرت عمق تا آورم می باال نرم را سرم

 اراده بی میخورد نگرانش و عمیق نگاه به که نگاهم...بکشم

 و میگیرد فرا را بدنم مطلق حسی بی میشود بسته چشمانم

 گرم دستان جایش به نمیکنم سقوط...میرود پاهایم از جان

 گریه و میکشد جیغ نرگس میگیرد بر در را تنم روبرویم مرد

 از اگرنه است من بدبختی برای اش گریه میدانم من و میکند

 فقط و میشوم بلند باربد دستان روی...دارد خبر که من حال

... کن باز چشماتو تانیا ؟ تانیا:  بشنوم را بلندش صدای قادرم

 زود اینجا بیاد فخر دکتر بزنه زنگ بگو بانو ماه به برو نرگس

  ...باش

 روی که نیست سختی کار حدسش آیم می فرود نرمی جای

   ...تمهس خودمان تخت

 آخه شد چت: میرسد گوشم به دم یک نگرانش صدای

  ..نیست؟ روت به رنگ کردی چیکار معلومه...تو



 میگیرم گُر بیشتر من و مینشیند ام پیشانی روی دستش

 آدمای مگه داغی اینقد چرا تو: میغرد بلندی صدای با ناگهان

  مردن؟ عمارت این

 و ام مرده دور یک خود من اند نمرده عمارت آدمای

  ...میکشم نفس هنوز چرا نمیفهمم

 را گلویم بیخ بدی عطش...میزند کنار صورتم از را موهایم 

 خارج صوتی ولی میدهم تکان را لبانم سختی به است گرفته

  ...نمیشود

  میخوای؟ چی ؟ میشنوی صدامو تانیا: میگیرد را دستم باربد

 کنم رفک شدنش مهربان یهویی به بدم حال این در نمیتوانم

 فراموش و بگیرم نادیده االن را هایش ظلم تمام نمیتوانم

 این نیست من شدن شوکه جای االن است باربد این کنم

  ...است رحم بی و خودخواه آدم همان مرد

  ...میشنوم را نرگس و بانو ماه پرتشویش صدای

  ...میان زود گفتن دکتر زدم زنگ آقا:  نرگس



 چشمان نمیتواند هم مادرانه تن آن با بانو ماه مهربان صدای

 به رنگ دختر این...شده چی بده مرگم خدا وای: کند باز مرا

  ...که نداره رو

 پس؟ میکنین چیکار اینجا...بپرسم شما از باید من اینو _

 باشه؟ بد اینقدر باید حالش چرا عمارت این خانم
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 خودش به را طلبکارش صدای تا نمیشود ازب دهانم چرا

 بگویم نمیتوانم چرا تویی من بد حال مسبب که برگردانم

  ...میشوم خوب نبینم را تو من

 آتش را گلویم عطشم میدهم قورت را دهانم آب سختی به

  ...ب..آ:  میکنم باز را خشکم لبان میزند

  ...باش زود بیار آب برو نرگس: میزند فریاد بانو ماه

  ...چشم..چش: میشود هول بیشتر نرگس



 ام گونه روی را دستش پشت و میفشارد را داغم دست باربد

  ...نمیفهمین شما بمیره اینجا یکی یعنی: میکشد

 رسیدم تازه نبودم من بخدا خان باربد: میلرزد بانو ماه صدای

 بعدم و داد غذا جان آراد به بود خوب حالش رفتین شما

  ...کنه استراحت میخواد فتگ فقط ندیدمش دیگه

 و میشود کشیده ام پیشانی روی بانو ماه ظریف های دست

 چرا بمیرم الهی وای:  میریزد جانم به را اش نگرانی عمق

  ...آخه داغه اینقد

  ...میدهد ورود اجازه باربد و میخورد در به ایی تقه

:  میشود انداز طنین اتاق در فخر دکتر مردانه صدای

  ...بهراد ابجن درخدمتم

  

**  

 دور به را سنج فشار میکند تزریق سرم داخل به را آمپول

 و میبندد تخت روی بیهوشِ و پریده رنگ دخترک دست



 می ان به نگاهی دقت با میدهد فشار درپی پی را اش تلمبه

 فشارش: میدهد توضیح روبرویش نگران مرد برای و اندازد

 به برمیگرده بشه تموم سرمش نیست نگرانی جای...هفت

 پا از اینجور که شده وارد بش عصبی فشار یه...نرمال حالت

 بکشید رگش از یواش و سوزن شد تموم سرمش...انداختتش

  ...بزنید چسب روش و بیرون

 قریب که مخصوصش دکتر و تانیا بین را اش کالفه نگاه باربد

 محکمش و مردانه صدای میدهدو نوسان دارد سال پنجاه به

  ...کشیدید زحمت دکتر ممنون:  میکند رپ را فضا

 باربد نه: میزند لبخند روبرویش جوان به متواضعانه دکتر

  ...فقط...نبود زحمتی حرفیه چه این جان

 و جدیت وبا میکند اشاره پریده رنگ ی تانیا به نگاهش با

 خانمت مراقب بیشتر: میگوید اش پزشکی دیسیپلین

 بدنشم طرفی از رهفشا تحت روحی نظر از مشخصه...باش

 میشه کننده نگران اوضاع بره پیش اینطوری ضعیفه خیلی

  ...ها



 بیشتر نگرانی و میماند ثابت همسرش روی آلودش اخم نگاه

  ...دکتر ممنون:  میکند رخنه وجودش به

 تکرار را الزم سفارشات و میدهد دست باربد با فخر دکتر

  ...میکند ترک را اتاق و میکند

 بیرون عمیق را نفسش و مینشیند تانیا کنار

 نداشت حالش برای نگرانی دیگر بود چندروزی...میفرستد

 نمیتواند هرچند... میگیرد آرام اوهم آراد دیدن با میکرد فکر

 را او هایش کنایه و نیش با گاهی که کند راضی را خودش

 در دست...است چیزش همه دختر این بازهم اما ندهد عذاب

 هارا آن و میبرد فرو همسرش ایموه رنگ مشکی خرمن

 بدنش تب بخاطر که هایی گونه روی نگاهش...میکند نوازش

 ایی بوسه و میکند خم را سرش میماند ثابت اند شده سرخ

 تانیا دست خوردن تکان احساس با میکارد دستش روی

 را هایش اخم و مینیشیند صاف میکشد عقب را سرش سریع

 دور نگاهش میکند باز را شچشمان رمق بی تانیا...میکند گره

 میکند توقف روبرویش پراخم مرد روی تا میچرخد برش و



 مَرد نگاه حرارت زیر و میدهد فشار هم روی را لبانش

  ؟ چنده ساعت:  میگشاید لب از لب سختی به روبرویش

 پاسخ نرمشی کوچکترین بدون چشمانش به خیره باربد

   :میدهد

 بدی توضیح برام باید چون نیست مهم ساعت االن...شب ده

  ...شده بد حالت اینطور که افتاده اتفاقی چه نبودم من

 برای چیزی ندارد دوست ابدا و میچرخاند نگاه کالفه تانیا

 گیج سرم یهو شد چی نمیدونـم م...خودمـ:  شود فاش باربد

  ...بودم کسل اینجوری ظهر از بعد از اصن رفت

 دوباره و نمیزند رفیح است عیان باربد برای زیادی دروغش

  ...میکند جلب را توجهش تانیا های دست لرزش

 قدرتمندش و بزرگ دستان در را کوچکش دست محکم

 باید چرا ها دست این: میشود عصبی صدایش تن و میگیرد

  ها؟ تانیا؟ بلرزه اینجوری



 را دستش باربد...میگزد را لبش و میبندد چشم درد با تانیا

: میکند رها هایش دندان بند از را لبش و میکند دراز

  ...نگیر گاز و لبت اینجوری

 پوفی میبیند که را دخترک چشمان اضطراب و غم

 از آرامی به است شده تمام که را سرم سوزن...میکشد

 حنجره از آخی...میزند چسب رویش و میکشد بیرون دستش

 و اندازد می کمرش زیر دست باربد میشود خارج تانیا

  ...بنشیند تخت یرو میکند کمکش

 ابهت و صالبت همان با و میگذارد کمرش پشت را بالش

 آرادم به بیارن غذا برات میگم االن نخور تکون:  میگوید

  ...پیشت بیاد میگم

 با خصوصا نمیکند باربد نَرمِش به توجهی و میگیرد نگاه تانیا

 این به تنفرش احساس که نرگس حرفای و امروز اتفاقات

 ...است دهش زیادتر مرد
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 میشود خیره روبرویش دیوار به متفکر و میزند آتش سیگاری

 بیرون را دودش و میزند سیگار به محکمی پک

 ریخته بهم را اعصابش کافی حد به تانیا بیماری...میفرستد

 حوصله بی باشد نداشته را دیگری دغدغه حوصله که است

 و میشود خم جلو به میفشارد سیگاری زیر در را رشسیگا

 این بود کرده شروع خودش میکند فرو موهایش در چنگی

 است انتظارش در چه میدانست اول از را خطرناک بازی

 می خطر به را جانش بازی این به تانیا کردن وارد میدانست

 آراد و تانیا از باید فقط حاال نبود ایی چاره اما اندازد

  ...نبینند آسیب دو آن نقشه این در تا و کند تمحافظ

 و تشویش از پر شهاب میکند بلند را سرش در صدای با

 کاناپه روی باربد روبروی را خودش میشود وارد عصبانیت

 درد با را چشمانش میکوبد میز روی ها برگه و میکند پرت

  ...میبندد



 نای ؟ مرتیکه چته:  میکند نگاهش پراخم و متعجب باربد

  وضعیه؟ چه

 از یکبار به و میکند باز را خشمش از سرخ چشمان شهاب

  :میرود در کوره

 تنها تنها ؟ طرفی کی با فکرکردی آوردی گیر خر چمه؟

  ...دیگه هالوییم ماهم میدی جولون

  

   :میزند فریاد حرص و غیظ با باربد

 میگی ور شرو نشستی من جلو اومدی شده چی ببینم بنال

 دارم هارو اراجیف این حوصله سگیم اخالق این با االن من

  آخه؟

  

 مرد همیشگی طلب و خشم از گرفته حرصش شهاب

  :میکند تر بلند را صدایش روبرویش



 چه این...بیام موقع همون من بگو ؟ ها نیستی سگ کی تو

 ؟ ها نزدی حرف دوکلمه خر من به کردی بود غلطی

 بود؟ اینجا کی یامروز فرستادی؟ کجا سرخود رو ها محموله

  ...لعنتی بده جواب ها

  

 نباید کند مالحظه که این بدون و برمیخیزد خشم با باربد

  :میزند فریاد کند بلند شرکت در را صدایش انقدر

 گزید ککش کی بودم گفته بهتون کردم چیکار میدونم خوب

 هدف فکر فقط مهمه براشون اصال اونا مگه ها؟

 پیش دوشب خوبه...کردن وتهدید بچم و زن...خودشونن

  ...میکردن چیکار داشتن دیدی خودت

  

 ایی لحظه و میکشد گردنش پشت دستی کالفه شهاب

  :میگوید آرامتر کمی میبندد را چشمانش



 و اطمینانشون سال همه این از بعد باربد کردی خریت

 تو که شبی همون من ، چی همه به زدی لگد اعتبارت

 دادم گزارش بهشون و چی مهه افتاد اتفاق اون شهربازی

 مخفی محافظ براتون مراقبن نمیوفته اتفاقی گفتن

  ...گذاشتن

  

 آره:  میگوید تمسخر با و میکند اش حواله پوزخندی باربد

 جای به محافظام همه لعنتی... مراقبتشونو دیدم مراقبن آره

 و آراد اگه...میکنن جاسوسیمو کنن کار من واسه که این

  ...میکردم غلطی چه من بشها چی میدزدین

  

 بخوان که بودم نمره مرتیکه داشتم لش اونجا من  _

   بعدشم...بدزدنش

 رو تو که قدر همون بیارن نمیتونن آراد سر بالیی هیچ اونا   

  ...دارن ترسم ازت میکنن تهدید



  

 های جیغ صدای با "بکنن نمیتونن کاری هیچ اونا" جمله

 دیگری سیگار سرعت به و میشود پژواک سرش در مداوم

 توی مدام انگیزش نفرت خاطرات و میگذارد لبش کنج

 سختی به... میگیرند جان چشمانش جلوی و میپیچد سرش

 نفس و میگیرد باال را سرش میکند حفظ را آرامشش

  ...میفرستد بیرون سیگار دود با را عمیقش

  

 جیگر رو دندون یکم چرا باربد کردی اعتماد فرخی به چرا _

 کنن حلش خودشون اونا ندادی مهلت یکم چرا مرد نذاشتی

 چجوری کردی درست خودت واسه دردسرو این چرا

 گروه از سرپیچی بخاطر اگه بدی پس جواب بهشون میخوای

  ؟...چی کنن حذفت

  



 به رو و مینشیند ریاستش مشکی صندلی روی خونسردی با

  :میگوید شهاب نگران چهره

 خوب کنن حذف منو نمیتونن اونا میدونی خوب خودتم

 از بچم و زن ببینم نمیتونستم من میگم زدن حرفیم میدونی

  ...میرن دستم

  

 چه و میشود بلند صدایش دوباره و میگیرد آتش شهاب

 درز بیرون صدایی و صداست عایق باربد اتاق که خوب

  : نمیکند

 بود تهدید فقط نمیکردن اینکارو باربد نمیتونستن

 آراد بود اومده که خری اون شبم اون وننتبترس میخواستن

 همه باشه حرفا این مال که بود اونی از تر احمق بدزده و

  ...بود فرمالیته چی

  



 صدای با و میزند زل شهاب کالفه چشمان در برمیگردد باربد

  : میگوید اش گرفته آتش قلب با پرلرزشی و بم

 کشتنش و تمنا به تجاوز مثل جدی؟ بود؟ فرمالیته چی همه

  بیابون؟ گوشه یه کردنش پیدا مثل

 چشمان در کینه و خشم میشود رفیقش صورت مات شهاب

 روی و میبندد درد با را چشمانش شهاب میزند برق باربد

 جان چشمانشان جلوی تمنا زیبای صورت میشود ولو کاناپه

 همه این از بعد آوریش یاد میکنند سکوت هردو و میگیرد

  ...هردویشان برای دارد درد باربد زبان از سال

  :میشکند را سکوتش سختی به باربد

 زنده دیگه من بیوفته تانیا برای اتفاق اون اگه کردی فکر

 خاله جواب بکشم؟ نفس میتونم بعدش کردی فکر میمونم؟

 هم تانیا که عرضه بی چقدر نمیگه بم ؟ بدم چی و سیمین

 تانیا میدونی چی بدزدن و آراد اگه...دادی دست از تمنا مثل

 مراقبت بچش از نتونستم که میشه متنفر ازم چقد



 درک...شهاب نمیکنی درک منو تو شهاب؟ میفهمی...کنم

 ...نمیکنی

 

 84_پارت#

 

 و خشم از سرخ صورت به و میکند باز را چشمانش شهاب

 میکشد نجر زیادی مرد این میداند میکند نگاه باربد ناراحتی

 رسیده اینجا وبه کرده تحمل توانش از فراتر نمیزند دم و

  کند اشتباه نباید ولی

 تر زبان با را لبش... بدهد دست از هم را اش دارایی تنها تا

 ولی نیست مناسبی وقت االن میداند بپرسد چیزی تا میکند

  :میپرسد و میدهد دست از را طاقتش

 این همه سوای...بگم بت میخواستم رو ایی قضیه یه باربد؟

 بگیرن هات نقشه و بره پیش درست چی همه اگه...ها برنامه

 جوابی چه میخوای بعدش بیوفته اتفاق میخوای که همونی و



 حقیقتم ی همه اگه حتی کردی فکر بهش بدی؟ تانیا به

 ازت همینطوریشم اون ببینه ضربه چقدر ممکنه بفهمه

  ...متنفره

 به دستی و میکند سکوت میبیند که را باربد سرخ چشمان

 مثل حقیقت...رفته تند زیادی میداند میکشد ریشش ته

 نمیزند ایی لحظه قلبش و آید می فرود باربد سر بر پتک

 عجله با شده هول شهاب نکند طغیان تا میکند سکوت

  :میگوید

 خوب باهاش روزا این بگم خواستم فقط نداشتم بدی منظور

 هروقت من چهارسال این تو نشده اذیت کم کنی تا

 با ازدواج شوک تو هنوز میکنم احساس میببینمش

 تو بتونی میفهمه رو چی همه که دیگه چندوقت بذار...توعه

 زنت فقط اونو بچته مادر باربد زنته تانیا...کنی نگاه روش

  ...دشمنت بزرگترین دختر نه ببین

  



 الیح با و برمیخیزد جا از باربد العمل عکس به نگاه بدون

 پوفی باربد...میشود خارج اتاق از ورودش هنگام از تر خراب

 در حقیقت تلخی میگذارد میز روی را سرش و میکشد

 میداند...میکشد بیرون را قلبش ریشه میکندو نفوذ وجودش

 پس تقاص باید و بدکرده گناه بی دختر آن حق در کرده بد

 بند پا و اسیر را گناه بی دخترک آن سال همه این...بدهد

 کوچکترین سر کرد محروم هرچیزی از را او کرد خود

 واینطورعذابش گلویش بر نشاند بغض زد کتکش خطایی

 حاال و داد پرورش تانیا وجود در را نفرت سال همه این... داد

 را چی همه بعدها تانیا اگر وجودش همه برای سرانده دل

  ...چه کند ترک را او و بفهمد

 خشم وبا  آورد می باال تند را سرش اتفاق این تصور با

 نمیذارم: میکند تکرار لب زیر مدام میکند مشت را دستانش

 بازم کردم اسیرت چهارسال بری دست از نمیذارم وقت هیچ

 چنگم از میذارم مگه منی سهم تو میکنم اسیرت عمر آخر تا

  ...کنی فرار



  

 حرکت اش شقیقه روی دورانی حالت به را انگشتش دو

  :میغرد لب زیر و میفشارد برهم را هایش دندان و میدهد

 ...لعنتی نمیدم دست از دیگه رو تو 
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 نگاه دقت با را اطرافش میرود باال طبقه تراس به کالفه

 پوفی میشود، بیشتر روز به روز ها محافظ تعداد انگار میکند

 و باربد عجوالنه های مدآ و رفت ست چندروزی میکشد

 چرا که نمیفهد را علتش هم کسی و است شده زیاد شهاب

 انگشتانش نوک با...شده شدید اینقدر عمارت از مراقبت

 نازک پتوی و میزند کنار صورتش روی از را هایش چتری

 میکشد عمیقی نفس میپیچد خود دور بیشتر را دوشش روی

 شده عجین روزهایش این حال با بهارعجیب خنک هوای



 میلرزاند تن و میکند نوازش روح بهاری خنک نسیم است

 است قرار که برفی از میلرزد و میلرزد فقط تانیا تن ولی

... کند دگرگون را اش جهنمی زندگی که زمستانی و بیاید

 حقیقت از حجم این توانسته گذشته چندروز این در نمیداند

 دلش فقط چندروز این در نه یا کند هضم را آمده پیش

 او درفراغ مهراد که را روزهایی تک تک آمار میخواست

 نرگس وقتی نبود انصافی بی بپرسد نرگس از کرده سپری

 تانیا و میگفت مهراد و تیام به خودش درمورد را چیز همه

 آراد سمت به که فکرش میخورد؟ حسرت و میماند خبر بی

 زا مهراد گفت نرگس میشود جمع سرما شدت از تنش میرود

 مدت همه این از بعد مهراد یعنی این ندارد خبر آراد وجود

 میدهد جان که دارد کوچکی پسر و شده مادر تانیا نمیداند

 دوباره چه میفهمید اگر...میکند فدایش را نفسش و برایش

 نرگس میزند پس را اش منفی افکار... و میشد بد حالش

 او تا میرود پیش کم کم و میکند صحبت مهراد با بود گفته

 کمی فقط نگرانی بحبوحه این در...کند باخبر آراد وجود از را



 و عاشقانه های زمزمه و میخواهد را اش قدیمی عشق دلش

 و بخندد دغدغه بی بتواند بازهم کاش ای و قلبش ته از

  ...را خواستنی و شیرین لحن آن و ببیند را مهراد لبخند

 پتو حوصله یب میشود خارج تراس از و میگذارد عقب قدمی

 می کاناپه روی را آن و میکشد پایین اش شانه روی از را

 های خوراکی و است دیدن کارتون مشغول که آراد اندازد،

 لبخند مادرش دیدن با میخورد ولع را اش عالقه مورد

  :میگوید و میزند شیرینی

 از تازه...ببینیم کارتون هم با بشین پیشم بیا هم تو مامانی

  ...بخوری میدم هم اینا

 کارتونتو بشین تو مامانی نه:  میزند لبخندی زور به تانیا

  ...اینا بانو ماه پیش برم منم ببین

: برمیگردد تلویزیون سمت به و اندازد می باال ایی شانه آراد

  ...برو باشه



 لخت موهای میشود رد کنارش از که همانطور لبخند با تانیا

 های لب روی یرینیش لبخند و میریزد بهم را رنگش شب

   ...مینشاند پسرکش

 و میزند لبخندی دیدنش با بانو ماه میرود آشپزخانه سمت به

   میخوری؟ مادر؟چیزی بیارم برات میخوای چی: میگوید

 جمع را لبهایش و میدهد تکان " نه" معنی به را سرش

  ...بخورم ندارم دوس چیزی نه: میکند

  ؟نیستی سرحال اصال امروز شده چیزی _

  

 دیگر روزهای مگر میکند اش حواله پوزخندی دل در تانیا

 این از بعد حاال که بود سرحال و شاد میکرد زندگی اینجا که

 راحتی نفس و باشد سرحال بتواند نگرانی و دغدغه همه

  ...بکشد



 و من قبال بازم رفته سر خیلی حوصلم: میزند تلخی لبخند

 دیگه وقته چند این میشدم کسل کمتر میرفتیم بیرون آراد

  ...نمونده برام رمقی هیچ

 میفهممت: میگوید آرامش با و میگیرد را دستش بانو ماه

 با یکم میشنوی من از ولی نیست ایی چاره که میبینی مادر

  ...شه نرم شاید کن صحبت شوهرت

 برمیدارد آبی لیوان که درحالی و میزند پوزخندی تانیا

 داره عمر تا اون بانو ماه میگی چی: میگوید بانو ماه به خطاب

 و کنم خواهش ازش برم من حاال کنه اذیتم منو داره دوس

  ...بیخیال...شه؟ نرم اونم

 روبروش دختر غمگین چهره خیره میکشد آهی بانو ماه

 واقعی خنده یک است چهارسال آورد می یاد به و میماند

 دلخوشی برای فقط و نبسته نقش دختر این صورت روی

  ...میخندد رویش هب آراد



 که حالی در و میرساند آشپزخانه به را خود عجله با نرگس

  میاین؟ لحظه یه خانم تانیا: میگوید میزند نفس نفس

: میزند تشر بانو ماه و میکنند نگاهش تعجب با بانو ماه و تانیا

  ...ترسیدم نرگس وضعیه چه این

 ظهلح یه بابا ای:  میدهد تکان تند تند را دستش نرگس

  ...بیاین زود...خبره چه حیاط تو ببینید برید باید بیاین

 دنبالش بانو ماه و تانیا میدود بیرون سمت به سرعت به و

 سریع تانیا میگذارند سر پشت را ها پله و میشوند روان

 مرتب را لباسش و میکشد سرش روی را شالش

 عمارت بزرگ حیاط وارد نگرانی از پر هرسه...میکند

 منظره به تعجب با تانیا میکشد هینی بانو ماه...میشوند

 نفرتش افتد می پدرش به که چشمش میکند نگاه روبرویش

 در که باربد به و میگیرد او از نگاه انزجار با و آورد می باال را

 باربد...میدوزد چشم گرفته گارد کمر به دست پدرش مقابل

 حافظانم...میرود جلو ارام تانیا  نیست او حضور متوجه هنوز



 در هم هایش محافظ و باربد و اند ایستاده باربد مقابل پدرش

  ...اند گرفته گارد ها آن مقابل

 بشود باربد های حرف متوجه بهتر تا میگذارد پیش قدم آرام

 عجیب تانیا و دارد تعجب جای نبودنش شرکت روز وقت این

 ...بیاورد در کارش از سر میخواهد دلش
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 با اما سال و سن کم پسرکی تقریبا که محافظی ناگهان

 نگاهش اخم با تانیا میگیرد را جلویش است خشن ایی چهره

  ...گرفتی جلومو حقی چه به ببینم کنار برو: میغرد و میکند

 بانوی او میداند کند او به اعتراضی ندارد حق میداند محافظ

 خرده او به ندارد حق کسی و ئیسشرِ همسر و است عمارت

   :میگوید آرامش با...بگیرد



 شما بفهمن اگه خان باربد ولی...خانم میخوام معذرت من

 شما برای مناسبی جای اینجا میشن عصبی پایین اومدین

  ...باال بفرمایین نیست

 محافظ پسرک جلوی را اش اشاره انگشت شده عصبی تانیا

 شوهر رئیست پسر آقا ببین: یدمیگو جدیت با و میدهد تکان

 اونجا باید من پس منه پدر روبروشه که هم مردی اون منه

 چشم از دیدی هرچی وگرنه...باش زود ببینم کنار برو باشم

 بی من به کسی نمیده اجازه خان باربد قطعا دیدی خودت

  که؟ میدونی کنه احترامی

 شنگاه دودل و مردد شده نرم تانیا حرفای جدیت از پسرک

 خانم نکردم جسارت من بخدا: میچرخاند باربد و او بین را

  ...میشه سیاه من روزگار بشن عصبی اگه آقا ولی

 نکشیدم جیغ تا کنار برو االن فقط نمیذارم نباش نگران تو _

  ...شه خراب سرت رو خان باربد تا همینجا



 دوسه میداند که روبرویش دختر تهدید از کرده اخم پسرک

 قطعا ، میکند تهدیدش اینطور و است کوچکتر او از سالی

 اش درازی زبان به خوبی درس نبود رئیسش همسر اگر

 تن...کند کاری نمیتواند و است بسته دستش ولی میداد

  ...میکند باز تانیا برای را راه و میکشد عقب

 که هست کسی حداقل که میزند خودش به پوزخندی تانیا

  ...ننشاند کرسی به را شخود حرف و ببرد حساب هم او از

 از تقریبا که میرساند باربدی به را خود سریع های قدم با

   : است زدن فریاد حال در خشم شدت

... بشه پیدات اینورا دوباره که جونی سگ انقدر میدونستم

  نه؟ کردم بیرونش آورده خبر برات زنت خان بهرام چیه

 زخندپو با و میکشد شعله مقابلش مرد چشمان در خشم

   :آید می جلو قدمی

 و خودت چارتای تا دو دو با کردی فکر اگه جون بچه ببین

 در به راه از منو میتونی انداختی راه که بازیایی مسخره این



 دخترم بخاطر موندم ساکت حاال تا اگه خوندی کور کنی

 بنشونمت چجوری میدونستم وگرنه اسیره دستت تو که بوده

  ...سرجات

 دستان ببرد هجوم مقابلش مرد سمت به باربد که این از قبل

 را او دارد سعی که میکند حس بازویش دور را ظریفی

  ...کند کنترل

 و برمیگردد سمتش به تیز میپیچد اش بینی زیر تانیا عطر 

 گفت کی میکنی؟ غلطی چه اینجا تو: میغرد آرام صدایی با

  ها؟ پایین بیای

: میزند لب لرزان صدایی با و میرود عقب قدمی ترس از تانیا

  ...میکنه چیکار اینجا بابام باربد شده چی

 کلمه شنیدن از تا میکند کنترل را خودش سختی به باربد

  ...نکند ساکتش و نکوبد دهانش بر دست پشت بابا

 بهرام صدای ، بزند تشر او به دوباره که میکند باز را دهانش

  :میکند شوکه را هردویشان خان



  ...پیشم اینجا بیا عزیزم ؟ خودتی وای ؟دخترم تانیا

 کند حمله که میخواهد دوباره و ساید می برهم دندان باربد

: میکند التماس لب زیر و میگیرد را دستانش محکم تانیا که

  ...باش آروم میکنم خواهش باربد

 سمت به خشم با و میزند برق چشمانش در کینه سپس 

 واسه نیار منو اسم نیستم تو دختر من: برمیگردد  پدرش

  ...اینجا اومدی چی

 سنگدلش پدر میداند و گلویش به میزند خنجر دوباره بغض

 ذره خودش و آورده زبان بر باربد حرص از هارا حرف این

  ...ندارد اهمیت ایی

 دلیل میکند نگاهش بهت با و میرود عقب شده شوکه بهرام

 داندنمی و است مبهم برای دخترش نفرت و کینه همه این

 هروقت از بیشتر فهمیده را چیز همه که زمان این در تانیا

  ...میکند لعنتش دیگری



 حرصش افتد می باربد تمسخر از پر نگاه به که نگاهش

 این: آید می جلو دوباره زده پوزخندی اراده بی میگیرد

 ردیف اراجیف سرم پشت و داده شو و شست مغزتو مرتیکه

 این میدونی اصن تو ها؟ میکنی رفتار اینجوری توام که کرده

  کیه؟ میکنه زندگی باهاش داری که ادمی

 جلوی نمیتوانست که بد چقد و میشود تر سنگین تانیا بغض

 بخت و خودش از پدرش به رو و کند باز گله به لب باربد

 این کنار در اینجا حاال که اوست مقصر که بگوید سیاهش

 این که ، ندارد شآرام ایی ذره و میکشد عذاب خودخواه مرد

 دیار در عشقش و است داده دست از را مهرادش سال همه

  ...کشیده بدبختی غریب

 میزند چنگ بیشتر را باربد دست و میدهد قورت را بغضش

: میگوید تمسخر با و میپیچد فضا در باربد قهقهه صدای

 این داری مثال االن...میزنه و حرف این کی به داره کی ببین

 ترکم و کنه شک بهم مثال که چی که میزنی نیاتا به حرفارو



 بد من با که خودت جبهه تو ببری و دخترت نه یا کنه؟

  شه؟

 تانیا باالخره داره حالت به فرقی چه: میدهد ادامه تمسخر با

 بار به کثافتی و گند چه داره و آشغالیه چه پدرش میفهمه

 ...میاره
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 با بهرام میشود قفل زبانش و نگرد می باربد به تعجب با تانیا

 تو ولی پدرشم باشم هرچی من:  آید می جلوتر خشم و غیظ

 کوفتی عمارت این تو لحظه یه و جونش بالی شدی که چی

 عذاب انقدر بود من خونه تو  مگه...نذاشتی آسایش براش

 آرامش و همحروم چی همه از شده تو زن وقتی از...میکشید

 اینجا دخترم نمیذارم من...نمیرسه بم خبرا کردی فکر نداره

  ...میگیرم ازت طالقشو...بمونه



 میکند حیرت و میچرخد سمتش به سرعت به تانیا سر

 پدرش سر بر بالیی است ممکن هرلحظه باربد میداند

 سمتش به و میکشد فریاد خشمگینی طرز به باربد...بیاورد

 به  بهرام میکوبد بردهانش حکمم مشتی میبردو هجوم

 میدوند سمتش به محافظانش افتد می زمین روی شدت

 شدت از که باربدی سمت به و میکشد بلندی جیغ تانیا

 اشک با و میکشد را بازویش...میدود میزند نفس نفس خشم

  :میگوید

  شدی؟ دیوونه عقب بیا باربد؟ میکنی چیکار

  :دمیزن فریاد درنده ببری همانند باربد

 تانیا زاده حروم کفتار میذارم دلت به رو تانیا دیدن آرزوی

 حتی میمونه عمارت این تو عمرشم آخر تا منه مال منه زن

 و بگیر گِل دهنتو دیگه نداره مردنم حق من اجازه بدون

 خودشم اگه که نیست تو دختر تانیا نکن دخترم دخترم

  ...میگیرم جونشو ذره ذره خودم بابا بگه بهت و باشه بخواد



 در و عمارت این در میداند خوب و میشود بلند جا از بهرام

 نفرت و غیظ با ، ندارد قدرتی روبرویش خشمگین مرد مقابل

 کارتو تقاص:  میکند پرتاپ باربد سمت به را دهانش خون

 حاال میکنم سیاه زندگیتو بچه میدی پس بد خیلی

  ...میبینی

 میزند پوزخندی تانیا و دبارب به محافظانش به اشاره با سپس

  ...شود خارج عمارت از تا میکند ها آن به را پشتش و

  

 سریع تانیا که برمیدارد خیز بهرام سمت به دوباره باربد

   :میگیرد را جلویش

 تمومش دیگه بسه...بسه روخدا تو رفت باربد دیگه کن ولش

  ...کن

 همسرش اشکی چشمان میکند نگاهش اخم پر و کالفه باربد

 روی برمیگرداند را رویش میشود وجودش آتش روی آبی

 می موهایش در چنگی و مینشیند استخر کنار صندلی



 و میشوند پراکنده یک به یک بهرام رفتن با  افرادش... اندازد

  ...میروند هایشان پست سر

 را هقش هق باربد تا میگیرد دهانش جلوی را دستش تانیا

 نداشت دوست اما است متنفر پدرش از که این با نشنود

 او و بگوید مالکیتش حس از محافظانش جلوی اینطور باربد

 ...کند تحقیر را
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 و میدود ساختمان سمت به تند اطرافش به توجه بی تانیا

 داخل دنبالش و میکنند نگاهش نگرانی با ونرگس بانو ماه

 بانو ماه که بزند صدایش یخواهدم نرگس میروند عمارت

  : میشود مانعش

 زد آقا که حرفایی این با ، نرگس باشه خودش حال تو بذار

  ...میکشه خجالت همه از االن



 و اندازد می کرده طی تانیا که هایی پله به نگاهی نیم نرگس

  :میگوید بانو ماه به رو

 وزر هر تنهاست خیلی دختر این... خاله میسوزه براش دلم 

 خداوکیلی نیست حیف میکشه عذاب و میشه اذیت یجوری

  ...بشه افسرده اینجوری مهربونی و خوشگلی این به دختر

 بگم چی:  میدهد سرتکان تأسف با و میکشد آهی بانو ماه

 نجاتش یجوری خدا...خونِ واسش بیشتر من دل نرگس

 کلی بیداد دادو صدای از االن حتما آراد پیش برو تو...بده

  ...یدهترس

 نمیداند بانو ماه...میرود باال و میدهد تکان سری غم با نرگس

 دلش و دارد خبر معشوقش و تانیا ی زده غم دل از نرگس

 افسرده اینگونه را عاشق مرد آن معشوقه وقتی میشود خون

 ناجی خواهر وقتی باشد تفاوت بی نمیتواند میبیند گریان و

 کمکش بود گرفته متصمی وقتی... بکشد عذاب گونه این اش

 با را داستان ته تا میخواست پس نبود مهم برایش خطر کند

  ...کند دنبال مهراد



 میبندد را چشمانش و میدهد تکیه ستون به را سرش باربد

 دلِ که نیست روزی عاشقش قلب به میزند خنجر درد

 حرفای وقتی...نشود اش ناراحتی باعث و نشکاند را عزیزکش

 فرستاد لعنت برخودش شنید می ار نرگس و بانو ماه

 فقط و است مظلوم دخترک آن عذاب ی فرشته میدانست

  ...بیاورد درد را کوچکش قلب است بلد

 رد ها خدمتکار جلوی از خودش مخصوص جذبه و اخم پر 

 اطراف نگاهش میرود باال یکی دوتا را ها پله و میشود

 اتاق زا که را آراد و نرگس وصدای سر  میچرخد باال نشیمن

 و تانیا مشترک اتاق سمت به شده جمع خیالش میشنود آراد

 آرامی به را در و میشود اتاق وارد...میکند تند پا خودش

 شده خیره ایی نقطه به و کزکرده اتاق ی گوشه تانیا...میبندد

 به باربد...آید نمی باال سرش هم باربد ورود با حتی است

 که را صورتش روی شده خشک های اشک رد میرود سمتش

 لعنت را خودش دوباره و میشود تر غلیظ اخمش میبیند

 چشم اش زده غم نمیرخ وبه مینشیند کنارش...میکند



 باربد میکند نگاه را روبرویش زدن پلک بی تانیا ، میدوزد

 را چشمانش و میفرستد بیرون عمیق درد ازسر را نفسش

 داشتنش دوس حس کمی کاش میکند بسته و باز بار یک

 این کوچک قلب کاش میزد جوانه کنارش دخترک دل در

 قلب نمیداند باربد...میشد او برای فقط قلبش ی عزیزکرده

 را جسمش فقط و دارد صاحب است چندسال اش عزیزکرده

 را دخترک و میبرد پیش را دستش...دارد خودش انحصار در

 میچسباند، قلبش به را سرش و میدهد جای خود آغوش در

 شود جدا او از تا میخورد تکانی باربد حرکت از مبهوت تانیا

  را عمیقش نفس میفشارد آغوشش در بیشتر را او باربد که

 آن از میگیرد تازه جانی و میکند رها دلبرش موهای روی

 قلب صدای به فقط حال و حس بی تانیا...رنگ مشکی آبشار

 آرام میکند اعتراف میسپارد گوش زندگیش خودخواه مرد

 قلب بخش زندگی ریتم آن هم هنوز هایش شگو نمیشود

 و است دروغین صدا این اند نکرده فراموش را معشوقش

 چشم و نمیکند تقال ، نمیبرد باال را عاشقش قلب تپش



 روی اش چانه باربد...نشود عصبی زورگو مرد این تا میبندد

 تنِ عطر میکند نوازش را کمرش پشت و میگذارد سرش

 حریص باربد و میکند ریقتز جودش به آرامش همسرش

 برای میشود حریص بیشترش داشتن برای میشود

 دخترک میداند اما بوسیدنش و کردن نوازش چندساعت

 انحصار در را دختر این تن که بار هر میداند و میکشد عذاب

  ...کشیده رنج و کرده تحمل سختی به او درآورده خود

  آروم میخواد دلم*

   بارون زیر رو تو 

   ببوسمت و بگیرم مبغل تو

  ببندم چشمامو 

  *تنت دور دستامو کنم حلقه

  

 اجزای حریصانه و میکند قاب دردستانش را صورتش

 چشمان در اش مشکی های تیله برق میکاود را صورتش



 حس ، شده باربد های مشکی محو تانیا...مینشیند دخترک

 خیره اراده بی و میکند گیجش نافذ چشمان آن درون

 آرامش با باربد...همسرش مبهم و پرمعنا چشمان در میشود

 به را تانیا گردن کنار موهای است بعید او از که عجیبی

 سفیدش گردن بر ایی بوسه آرام و میکند هدایت پشت

 آرام روحش میکشد تنش عطر از عمیقی نفس و مینشاند

 کج سر شده مورمورش باربد های نفس داغی از تانیا...میشود

 مرد این چنگ از را خودش یتوانستم کاش...میکند

 و روبرویش مرد العمل عکس از میترسد کند رها خودخواه

 را روزش و نشود وحشی باربد تا باشد صبور است مجبور

  های مکش کش این از است خسته روحش...نکند تر جهنمی

 میخواهد آرامش کمی فقط کن خورد واعصاب روزانه

 مثل مهراد های گفتن فرنگی توت خوش طعم مثل آرامشی

 آمدن بیرون از بعد اطلسی زده شبنم های گل دیدن لذت

 مثل خانه به برگشتنش دانشگاه از دغدغه بی مثل مهتاب

 دوست کافه همان به رفتن و تهران های خیابان در زدن قدم



 نبود کمی زمان چهارسال این داشت حسرت...اش داشتنی

 ...هایش حسرت آوردن باال برای
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 اوج در میخورد گره او به نگاهش و میکند بلند سر که باربد

 را اش خواسته تا میکند تر زبان با را هایش لب امیدی نا

 پی افکارش به تا میکند نگاهش دقت با باربد...بگوید

 صورت روی دستی و میشود خیره چشمانش در تانیا...ببرد

  ؟ بگم چیزی یه:  میکشد خود نمناک

 تکان سر اخم وبا میکند تر تنگ را آغوشش باربد

 پشیمان و میشود حبس دخترک سینه در نفس...میدهد

 همیشه مرد این های اخم اندازد می پایین را سرش میشود

 اش چانه زیر دست باربد...میکند سلب او از را کالم قدرت

  :میگوید جدیت با میکشد باال را سرش و میگذارد



  ...بگو نترس ؟ بگی میخوای چی

 فاصله از را هایش لب و میگزد داخل از را لپش مردد تانیا

   :میدهد

  ....تنها یکم بدی اجازه میشه...میشـ

 و کنجکاو باربد میشود زیر سربه و میکند قطع را حرفش

   ...بگو چی؟ تنها بدم اجازه: میگوید جدی منتظر

 پیش لحظه چند حرکات آورد می باال ترس با را سرش تانیا

 نگاه...ندارد جدی و خشن لحن این با تناسبی هیچ مرد این

 سختی به و میکارد گلویش روی بغض باربد جدی و منتظر

   :میزند لب

 دیوونه نمیکنم فرار بخدا بیرون برم تنها یکم بذاری میشه

  ...باربد خونه این تو شدم

 عقب تن ترس با تانیا و میشود تر غلیظ باربد های اخم

  :میگوید تند و میکشد



 برم تنها میخوام فقط...باشن مراقبم بذار و نفر چند خب 

  ...میرفتم قبال که جاهایی

 را روحش دخترک صدای بغض میکند رهایش اکراه با باربد

 کالفه ایستد اومی به پشت و برمیخیزد جا از میخراشد

 ریسک فرستادنش بیرون... میکشد گردنش پشت دستی

 قبول با شاید ؟ چه بیارود سرش بالیی فرخی گرا است

 نمیخواهد اما کند کم را شرش توانسته پیشنهادش کردن

 باربد تمام با  قدرتش تمام با باربد بدهد دست از را تانیا

 صامت ایی لحظه میترسد دختر این دادن ازدست از بودنش

 حالش کمی بدهد اجازه اگر شاید میکند فکر و ایستد می

 و شود خوشحال کمی شاید بریزد اشک کمتر و شود خوب

 اخم با به فکر این با...کند فراموش را باربد گذشته های ظلم

 دهانش به چشم امیدوار منتظرو تانیا برمیگردد سمتش

 و میداد رد جواب سریع بود مخالف اگر باربد میداند میدوزد

  ...کردنش قبول به دارد امید کمی حاال اما میشد عصبی

  ...محافظ چندتا با ولی بری میذارم: میگوید جدیت با باربد



 به خیره باربد میدهد تکان تند را سرش و میزند لبخند تانیا

 فکر تانیا باشه حواست: میدهد ادامه شیرینش نادرو لبخند

 بودنتو زنده دفعه این که این بر عالوه چون نزنه سرت به فرار

 من به تظرنمن بیرون اون الشخور هزارتا نمیکنم تضمین

  شی دور محافظا از قدم یک باش مطمئن پس بزنن ضربه

 و میرسه بهت اونا دست چون نمیکنی پیدا فرار فرصت حتی

 کثیفشون های خواسته برای تو از من از انتقام برای راحت

  ؟ گفتم چی فهمیدی...میکنن استفاده

 نگاه باربد به بهت با و میماسد تانیا های لب روی لبخند

 از و بزند حرف نامطمئن انقدر باربد میشود مگر...میکند

 همه این با باربد...بگوید سخن رقبایش مقابل کردن احتیاط

 مطمئن نا دشمنانش درمورد انقدر اش خودپرستی و اقتدار

  کند؟ توصیه و باشد

  نه؟ یا فهمیدی_

 سختی به و میکند نگاهش شوکه تانیا باربد بلند صدای از

 ...همیدمف آره: میکند زمزمه
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 کمی را زیرینش پلک و برمیدارد تردید با را چشمش مداد

 پوزخندی اندازد می آیینه درون خود به نگاهی میکند سیاه

 جوانی اوج در دارد درد میزند رویش و رنگ بی چهره به

 وراینط و باشی زیبایی اوج در پژمرده، اینطور و باشی

 کرم صورت به دستی...دارد درد که بخدا دارد درد...غمگین

 یک میکند لمس را رژگونه تردید با دوباره و میکشد اش زده

 آن برمیخورد دنیا کجای به کردن زندگی خود دل برای روز

 را رفتن بیرون اجازه باربد و آمده زمین به آسمان وقتی هم

 های گونه یرو را رنگش گلبهی رژگونه...است کرده صادر

 زیبایی این به میزند پوزخندی و میکشد اش رفته فرو

 چه ظاهر زیبایی شود درمانده روحت وقتی ، دورغین

 ادامه کارش به خیال بی...باشد داشته میتواند اهمیتی

 زندگی عادی مردم شبیه را امروز یک دارد دوست میدهد



 فقط کمی شاید و شود پیشش چهارسال تانیای شبیه کند

 و غم همه این از کند سبکی احساس اش خسته روح کمی

  ...درد

 را نرگس عجول صدای بندش پشت و میخورد در به ایی تقه

  ...تو بیام میشه خانم تانیا: میشنود

 و میکند اش حواله حرص با را " خانم تانیا درد " زیرلب

 تانیا دیدن با میشود اتاق وارد تند نرگس...میدهد ورود اجازه

 خوشگل: میزند لبخندی و میکند نگاهش خیره لحظه چند

  ...کلک شدی

  ...ممنون:  میزند تلخی لبخند جوابش در تانیا

 و مینشیند میزآینه کنار صندلی روی خونسردی با نرگس

  کردی؟ چیکار داد اجازه چجوری باربد:  میگوید

 روبروی تخت روی و میفرستد بیرون سنگین را نفسش تانیا

 کردم مطمئنش فقط نکردم خاصی رکا:  مینشیند نرگس



 کرد قبول دید خرابم حال نمیدونم اونم کنم فرار نیست قرار

  ...بود خوب زیادی خودش حالِ یا

 میگم چیز یه تانیا: میگوید مردد چشمانش در خیره نرگس

  ...نکن هول

 چی دوباره: میکند بغض دوباره و برمیخیزد نگرانی با تانیا

  ...نرگس شده

 چرا دختر نشده هیچی:  ایستد می روبرویش هباعجل نرگس

  ...میکنی بغض

 گناهی چه من خدایا: میگیرد باال سمت به را سرش سپس

  ...بخورم حرص مجنون آقای این دست از باید کردم

 شده چی: میگوید اضطراب با و میگیرد را دستش تانیا

  افتاده؟ مهراد برای اتفاقی نرگس

 اتفاق بابا نه: میگوید حرص با و میدهد تکان را سرش نرگس

 تو گفتم کلمه یک رفت در دهنم از سر بر خاک من چیه



 من گرفت بل سریع مجنون آقای هیچی بیرون بری قراره

  ...فالن و ببینمش میخوام و شده تنگ براش دلم

 محافظا میگفتی بهش خب:  میزند دلتنگی لبخند تانیا

  ...هستن همراهم

 عیبی میگه دیوونه پسره شبه گفتم: میگوید عصبی نرگس

 رفتن هرجا دنبالشون و ببینمش راضیم هم دور از من نداره

  ...دیگه میرم

 چپ چپ نرگس میخندد نرگس وعصبانیت حرص به تانیا

  ...کرد خرد و اعصابم واال:  میکند نگاهش

 و میگیرد روبرویش دختر از نگاه چیزی یادآوری با تانیا

 دلم منم: میگوید مغموم ند،میک النه چشمانش در غم دوباره

 احساس هنوز ولی نمیشه باورت نرگس شده تنگ براش

 شوک یه برام دیدن و مهراد ناامیدی اوج تو ، رویام تو میکنم

 این به ندارم خوبی حس اصال...من...نرگس ولی بود قوی



 باربد نمیدونه اون میکنه چیکار داره نمیدونه مهراد اتفاقا

  ...باشه خطرناک میتونه چقد

 میشود خیره روبرویش درمانده دخترک به غم با نرگس

 به موضوع این میداند میترسد تلخ حقیقت این از هم خودش

 دستانش با را صورتش تانیا... نیست ها سادگی همین

 و بازی این بگو بهش نرگس: میدهد ادامه عجز وبا میگیرد

 و مهراد نمیتونم وقت هیچ من آراد جون به کنه تموم

 بغلم باربد وقتی که عاشقشم اونقدر هنوزم کنم شفرامو

 درحالی میکنم خیانت مهراد به دارم میکنم احساس میکنه

 که این با میکنم خیانت باربد به مهراد به فکر با دارم من که

 این با چهارساله من میگیرم وجدان عذاب ولی ندارم دوسش

 به وقت هیچ چون اومدم کنار لعنتی وجدان عذاب حس

 ولی اینجام اجبار سر از فقط و ندادم رضایت باربد با اجازدو

 اتفاقی مهراد نمیخوام من...چهارسال این همه مثل مجبورم

 از بعد من بیوفته خطر به جونش نمیخوام بیوفته واسش

 دارم کشیدنش نفس امید به بودنش زنده امید به دیدنش



 نمیخوام داره جریان زندگی میفهمم تازه میکشم نفس

 بخاط پیش چهارسال بخوره بهم زندگیش دوباره من بخاطر

 این ولی زندان افتاد دستی دستی و کرد گرفتار خودشو من

 از بیشتر زندگیش نمیخوام من میده دست از جونشو سری

 میکنم خواهش نرگس کنه تمومش بگو بهش...بشه نابود این

  ...ندارم کشش دیگه من

 مهابا بی که وردآ می درد به را نرگس دل چنان حرفایش غم

 از میشود خیس صورتش میریزد اشک ترسی هیچ بدون و

 تحمل چطور نحیفش تن...روبرویش دختر زندگی خون بوی

  ...را درد از حجم این میکند

 باربد نمیخواهد اشکی هیچ بدون میزند تلخ لبخندی تانیا

 از را امروزش تنهایی نمیخواهد ببیند را اش اشکی چشمان

 نرگس دست ، نمیزند دم میکندو اش فهخ بغض بدهد دست

  :میگوید و میفشارد را



 نیاد امروز بگو بهش برو بیا زرو زر دختره نکن گریه اینقدر

 سال سه این از شم شرمنده کمتر ببینمش کمتر من بذار

 ...دادم بهش که بدبختی
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 دیدنت از من لعنتی قلب این کمتر بذار بگو بهش " نمیگوید

 دل کمتر نرگس تا نمیگوید " بگیرم آروم یکم بذار بلرزه

:  میکند پاک را اشکهایش سختی به نرگس...برایش بسوزاند

  ...نمیکنه قبول...تانیا نمیکنه قبول بگمم من

 نبیند تا میشود خارج اتاق از و میکشد زمین روی را پاهایش

 مشهود بغض و عجز همه این ندنبی را تنها لیلی این شکستن

  ... را گلویش در

 امروز برای حداقل را هایش اشک تمام و میکشد آهی تانیا

  ...میزند پس



 به دوباره و میبندد را اش اندامی مشکی مانتوی های دکمه

 لباس و نرفته خرید بود زیادی مدت میشود خیره خودش

 غافل و دانداز می پایش تا سر به نگاهی است نخریده نو های

 از دارش الک همیشه های ناخن از چیز همه از است شده

 تکان تأسف با را سرش...از تمیزش ابروهای از مرتبش موهای

 نه و داشت اشتیاقی نه دیگر ازکی دقیقا نمیداند میدهد

  ...انجامشان برای ذوقی

 و میکشد خشکش لبهای روی کمرنگ را اش زرشکی رژلب

 روی دور نیم...میکند مرتب موهایش روی اش زرشکی شال

 به... برمیدارد تخت روی از را کیفش و میچرخد پاهایش

 در مینشیند دستگیره روی که دستش میرود اتاق در سمت

 هینی میگذارد عقب قدمی ترسیده تانیا میشود باز هوا بی

 در دست باربد...میشود باربد سینه به سینه و میکشد

 خیره نگاه ، اندازد می باال را ابروهایش کرده فرو جیبهایش

 روی و میچرخاند همسرش ترسیده و زیبا چهره روی را اش

 و کرده غلیظ اخمی میکند ثابت زنگش قرمز های اناری



 تانیا...میکند شکار را دلبرش چشمان ایی قهوه دومرتبه

 را دستش مچ باربد میگذارد عقب قدمی باربد نگاه از ترسیده

  ...میکشد خود سمت به و میگیرد

  ...برم باربد؟نمیذاری شده چی:  میزند لب استرس با تانیا

 تانیا اغواگر های لب روی را شستش انگشت توجه بی باربد

 آورد می باال چشمانش جلوی را اش رنگی انگشت و کشیده

  چیه؟ این: میغرد حرص وبا

: میگوید تمام حواسی بی با و کرده نگاهش تعجب با تانیا

  ...آخه کردی اکشپ چرا...دیگه رژلب خب

 فراموش را ترسش باربد حضور به توجه بدون و میکند نچی

 لبش رژ دوباره تمام وسواس با میرود آینه سمت به و کرده

 به و شده کمر به دست اخم با باربد...میکند تجدید را

 میگذارد میز روی رژش تانیا میشود خیره اش مزه با حرکات

 های چتری که میکند مرتب را شالش و کرده کج را سرش و

 باربد قلب در چیزی ، میریزد چشمهایش روی سرکشش



 هایش پلک... دلدارش رنگ مشکی آبشار آن از میخورد تکان

: مینشیند رویش تانیا نگاه که میکند بسته و باز مکث با را

  دیگه؟ برم من

 را دختر این کوچک دل میخواهد را امروز یک میکشد پوفی

 آن خیر از میتواند چطور ولی دنزن ذوقش توی و نشکاند

 با تانیا...بفرستد بیرون را او و بگذرد سرخش های غنچه

 فشار هم روی را لبهایش و شده خیره باربد مکث به استرس

 میدهد تکان موافقت معنای به را سرش دودل باربد...میدهد

 همسرش اغواگر های لب...میزند اشاره اتاق بیرون به سر با و

 چرا میگیرد نفسش دوباره که میشود باز یمالیم لبخند به

 آن به ها ساعت و کند تصاحب را شیرین لبخند این نمیتواند

 این خودش جز به کسی نگذارد میتوانست کاش شود؟ خیره

 حرارت پر نگاه از میشود زیر سربه تانیا...ببیند را لبخند

 رد کنارش از میخواهد و میگذارد جلو قدم احتیاط با...باربد

 ...میشود اسیر باربد مردانه دست میان بازویش که شود
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 را بازویش باربد میکند نگاهش و میچرخاند سر متعجب تانیا

 روی را حریصش نگاه میدارد نگه خود مقابل را او و میکشد

 شده چیزی: میگوید تعجب با تانیا میچرخاند تانیا صورت

  ؟ باربد

 تن عطر میکند نزدیک او به را خودش بیشتر باربد

 میان نگاهش میکشد، نفس نامحسوس را خوشبویش

 میکندو نوسان سرخش های لب و دلفربیش چشمان

 کمی تُنش که لحنی با و کرده گره بیشتر را اخمهایش

 تنها روز یه میخوای گفتی: میگوید دارد خشونت

  درسته؟...باشی

 با حال این با میریزد جانش به ترس کمی خشنش لحن از

  ...اوهوم:  میدهد تکان سر استرس



 خر از امروز منم: میگوید تحکمی پر و جدی لحن با باربد

 خر از توهم پس دادم اجازه بهت و پایین اومدم شیطون

  ...کنی بازی اعصاب با که نخواه و پایین بیا شیطون

  باربد؟ کردم چیکار من مگه: میگوید مظلوم و متعجب تانیا

 تا دختر این چرا میلرزاند را باربد قلب اش مظلومانه لحن

 حرف استرس با دربرابرش اینقدر چرا میترسد او از حد این

 او از نباید دختر این آید می پایین موضعش از کمی...میزند

 بازویش...میخواهد خود برای را قلبش تمام باربد وقتی بترسد

 ایستد می پشتش میبرد آیینه جلوی را او و میگیرد را

 چشمان به آینه از و میگذارد کمرش طرف دو را دستانش

 برمیدارد کاغذی دستمال برگ یک میشود خیره مضطربش

 و رژلب اون بگیر: میگوید جدی و میگیرد تانیا سمت به و

 آشغال همه با من میدونی نکردم قاطی دوباره تا کن پاک

 با نخواه پس محساس و دارم غیرت چیزا اینجور سر بودنم

  ...کنم اذیتت و بشم سگ منم که کنی بازی غیرتم



 به زده زل آینه در میگیرد را دستمال و میگزد را لبش تانیا

 گرفته باربد از را نگاهش میکند پاک را لبش باربد چشمان

 سطل در دستمال و میکند رها دستانش میان از را خودش

 میگذراند ازنظر را دلخورش حرکات باربد...میکند پرت آشغال

 شال آن در سفیدش صورت میشود اش خیره صامت و

 دختر این چرا و میکند خودنمایی زیبایی به رنگ زرشکی

  میخواهد؟ خود برای فقط را چیزش همه باربد نمیفهمد

: میگوید دلخوری لحن با باربد به نگاه بدون و زیر سربه تانیا

  برم؟ میتونم حاال

 کمی که این برای فقط میلش فبرخال خراب حالی با باربد

  ...برو: میگوید کند خوب را دختر این حال

  

* ***  

  



 با میچرخاند شاپ کافی چوبی فضای در دلتنگی با را نگاهش

 های گلدان با میشود مواجه زیبا و چوبی دیزاین همان

 با میزها وسط رز گل های دسته همان با اطلسی و شمعدانی

 نگاهش میگذارد پیش قدمی...ازدلنو موزیک و پیانو همان

 از پر میماند ثابت مهراد و خودش دونفره میز میان جایی

 لبهایش روی کمرنگی لبخند و میشود اش خیره دلتنگی

 نکرده تغییر چیز هیچ چهارسال از بعد چرا میشود نمایان

 باقی ثابت اینطور خاطراتشان اتفاق همه این از بعد چرا است

 و برمیدارد میز سمت به را ستشس های قدم...اند مانده

 خیره مهراد خالی جای به مینشیند اش همیشگی سرجای

 دیروز همین انگار میزند تلخندی فقط نمیریزد اشک میشود

 خداحافظی هر میکرد فکر چرا انگیزشان غم خدافظی بود

 عمق موقع همان چرا باشد کار پایان نیست قرار تلخی

  ...چرا نکرد درک را عمیقش دلشوره

  خانم؟ ببخشید ؟ خانم _



 بلند را سرش اندازد می خط افکارش روی گارسون صدای

  بله؟: میکند

 سفارش اومدم: میزند اش حواسی بی به لبخندی گارسون

  ...بگیرم

 سفارش چیزی حوصله بی داده تکان سری تانیا

 زیبا های گل روی نگاهش میرود که گارسون...میدهد

 های اطلسی و میگذارد شا چانه زیر را دستش مینشیند

 خارج ویال از که امروز میشود خیره روبرویش رنگی رنگی

 ببیند را مهراد شاید تا کشید سرک را جا همه نگاهش با شد

 خرابش حال آن با نرگس نمیداند نبود او از اثری هیچ ولی

 میلش برخالف تانیا اما نه یا بود رسانده او به را حرفهایش

  جانش از ترس و خودش بخاطر بود گرفته را تصمیمش

 چندباره و چندباره نمیخواست مهراد ماندن امان در بخاطر

 ناخواسته را اش جوانی که بزند مردی زندگی ریشه به تیشه

 کند ایجاد دردسر برایش دوباره نمیخواست بود داده برباد

 خوب را این تانیا و بود مرگ با بازی باربد با درافتادن



 بازی مهراد زندگی با کند ریسک تنمیتوانس و میدانست

 بی خودش دوباره اشتباه با آراد بگذارد نمیتوانست و کند

  ...بکشد مادری

 بار یه: میگوید خود با لب زیر و میگیرد دست در را سرش

 باربد با زندگی اسیر و خودم و کنار گذاشتم و خودخواهی

 تو موندن زنده بخاطر هم بارم این بمونی زنده تو که کردم

  ...قلبم روی میذارم پا آراد نشدن تنها بخاطر هم

 خاطرات مرور از است گرفته درد سرش میزند بیرون کافه از

 میرود ماشین سمت به...اش زندگی تلخی تم با خوبش

 مقصد:  میکند باز برایش را در ویال مخصوص راننده کامران

  ؟ خانم کجاست بدی

 به وقت هیچ دیگر ایدش اندازد می کافه به کوتاه نگاهی تانیا

 انقالب برو:  میگوید کامران روبه و میکشد آهی نیاید اینجا

  ...بخرم کتاب میخوام

 ...خانم چشم _
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 تهران پرتردد های خیابان به عقب پنجره از را نگاهش

 دقیقه چهل تنهایی از است شده سبک کمی روحش میدوزد

 به میخواست دلش سنگینش خاطرات مرور و کافه در یای

 میترسد ولی برود هم مهراد و خودش مخصوص پارک همان

 دستش از  هایش اشک کنترل اراده بی و شود تر دلتنگ

 بهتر اش عالقه مورد کتاب چند خریدن شاید...شود خارج

 های خوردن حسرت و شیرینش ی گذشته قبر نبش تا باشد

  ...وقت بی و وقت

 باعجله کامران میکند جلب را اش توجه کامران گوشی زنگ

  ...قربان خدمتم در: میدهد جواب

  ...است باربد مخاطبش نیست سختی کار حدسش خب



 مشکوکی مورد خوبه حالشون خانم تخت خیالتون آقا نه  _

  ... مراقبشونم من نباشین نگران ولی ندیدم هم

_ .....  

  ....چندلحظه قربان چشم _

 کار شما با خان باربد خانم:  میگیرد تانیا سمت به را وشیگ

  ...دارن

 گوشش روی را گوشی و میکند نگاهش تعجب با تانیا

  ...الو:  میگذارد

  خوبه؟ حالت: میشنود را باربد جدی صدای

 از نمیداند دارد، اهمیتی چه مرد این برای حالش نمیداند

 کرده یرتغی رفتارش باربد میداند فقط شده مهم کی

  ...خوبم:  میکشد عمیقی نفس...است

  بری؟ میخوای کجا االن: میشنود را باربد عمیق های نفس

  ...کتابفروشی میرم: میگوید خونسردی با



 واقعا من چون خونه برگرد نشده تاریک هوا خب خیلی _

  ...بیوفته برات اتفاقی چی بیرون اون قراره نمیدونم

 نمیفهمد را منظورش میشود متعجب نگرانش لحن از تانیا

 هیچ باربد میداند فقط نمیکند درک را نگرانی همه این دلیل

: میکند زمزمه فقط...است نبوده نگران انقدر االن به تا وقت

  کرد؟ قراری بی بیرون اومدم فهمید وقتی آراد

 نمیدونم: میگوید کردنش عوض بحث از خورده حرص باربد

 بی اگرم که نمیپرسه نم از چیزی قهره من با لوست بچه

  ...بپرسی نرگس از باید باشه کرده قراری

 و باربد حرص پر صدای به میزند لبخندی ناخوداگاه تانیا

  ...میکند زمزمه ایی باشه

 از را کتاب عالقه با و میکند رد یک به یک را فروشی کتاب

 دانشگاه از بعد همیشه که آورد می یاد به میگذراند نظر

 میخرید کتاب لذت با و میکرد پایین و باال را انقالب خیابان

 به سری و میرفت دانشگاه هم باربد با ازدواج بعداز حتی



 آراد آمدن دنیا به بعداز اما میزد اش عالقه مورد های مکان

 اتفاقات با کم کم و کند رها را دانشگاهش شد مجبور

 دست از هم را کوچک تفریحات این اش زندگی مختلف

  ...داد

 می نظرش مورد مغازه جلوی و میکشد شالش به یدست

 تانیا میکند توقف فاصله کمی با سرش پشت کامران ایستد

 سالم فرشنده به رو میرود داخل و انداخته او به نگاهی نیم

 فروشنده منتظر میگوید را نظرش مد کتاب چند نام و کرده

 لحظه...میشود خیره ها قفسه و ها کتاب به لذت با و میماند

 با تانیا میگذارد جلویش را شعر کتاب پنج فروشنده بعد ییا

 محتویاتش به کوتاه نگاهی و میزند ورق را آن از یکی لذت

  ... اندازد می

  

  کن خو درد با خسته دل ای  *

  کن گلو در نهان را غم اشک      



  پژمرد تو آرزوی غنچه     

  کن آرزو را مرگ از بعد     

  بر فرو یرتح دریای به سر     

  کن جو و جست را عشق گوهر     

  یاد از برد را تو گل آن گرچه    

    کن او یاد او، یاد نفس هر    

**  

 بی میزند تلخی لبخند و میگیرد سرانگشتش با را اشکش

 هارا کتاب میخواهد او از فروشنده متعجب نگاه به توجه

  ...کند حساب برایش

 پاساژ سمت به تا میخواهد رانکام از میشود که ماشین سوار

 پسرکش میداند کند خرید آراد برای میخواهد دلش برود

 حداقل تا بخرد چیزی برایش باید است دلخور او از االن

  ...کند توجیه را اش ناگهانی رفتن بیرون



 خستگی تانیا و میگیرد او از را خرید های پالستیک کامران

 خرید که مهراد با میدوزد چشم لباس های بوتیک به ناپذیر

 پایش زیر را بازار چندساعت میکرد مجبورش رفت می

 میگشت و میگشت هم موقع آن شود همراه او با و بگذارد

 را نظرش مورد لباس تا میخرید جان به را مهراد غرغرهای

 ایی بوسه مهراد غرغرهای تمام جواب در آخر سر میکرد پیدا

 چقدر و بیاورد رد دلش از را خستگی از تا میکرد مهمانش

 مرد آن برای زبان شیرین دخترک این نازهای بود انگیز دل

  ...شیفته و عاشق

 پاساژ از و آید می بیرون فروشی بازی اسباب مغازه آخرین از

 بریم دیگه کنم فکر: میگوید کامران روبه میشود خارج

  ...بهتره

 پر و خسته تانیا و میگذارد ماشین داخل را وسایل کامران

 خستگی این میدهد تکیه صندلی پشتی به را سرش خندلب

 و هیاهو از دور به بود خودش برای روز یک دارد دوس را

 ...دغدغه
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 به آینه از و کرده پارک حیاط از ایی گوشه را ماشین کامران

  خانم؟ نیست امری: میکند نگاه تانیا

 کلی امروز نکنه درد دستت نه: میزند لبخند نتمتا با تانیا

 باال ببره هارو وسایل بیاد بگو یکی به فقط کشیدی، زحمت

  ...بندازم حیاط باغچه به نگاه یه برم منم تا

 چشم: میزند لبخند مهربان دختر این به محجوبانه کامران

  ...خانم

 میداند میرود باغچه سمت به و میشود پیاده ماشین از تانیا

 به ها آن و کرده استخدام را ایی حرفه باغبان چند باربد

 در هم خودش دارد دوست میکنند رسیدگی باغ فضای

 پژمردگی و مردگی روح تمام با باشد سهیم ها گل نگهداری



 نا دل بتواند ها گل دادن پرورش با شاید میکند احساس که

 میکنند سالم دیدنش با ها باغبان...دهد تسکین را آرامش

  : میگوید نباشیدی خسته و میزند لبخندی نیاتا

  میره؟ پیش خوب چی همه

 را گیرش آفتاب کاله است مُسن مردی که ها آن از یکی

  :میگوید تانیا روبه میکند تازه نفسی و برمیدارد

 دادن دستور خان باربد وقتی از راستش...خانم خدا شکر 

 درگیر حسابی ماهم بیارن درختچه و نهال و تازه های خاک

  ...شدیم

 گل تو ولی کنم کمک دارم دوست خیلی منم خوبه خیلی _

  ...درختچه و میوه نهال تا دارم سررشته بیشتر

 ماشین یه دادن سفارش آقا اتفاقا جان خانم نداره عیبی _

 انصافا باغچه این واسه بیارن تزیینی و ایی باغچه های گل

  ...درمیاد آب از خوبی چیز



 سفارش گل خان باربد جدی:  میکند نگاهش تعجب با تانیا

  دادن؟

 دادن سفارش دوروزه یکی خانم آره: میزند لبخندی مرد

  ...نرسیده هنوز

 ندارد گیاه و گل به ایی عالقه که باربد میشود مبهوت تانیا

 یک و بیوفتد باغ فکر به مدت همه این از بعد باید چرا

 می برش و دور به اجمالی نگاهی...دهد سفارش گل ماشین

  :میگوید باغبان به رو و اندازد

 خودمم دارم دوس کنید خبر منو رسید ها گل هروقت پس

  ...باشم کاشتون تو

  ...حتما خانم چشم _

 این به واصال میشود دور ها آن از داده تکان سری لبخند با

 چند عرض در هم آن حد این تا چرا باربد که نمیکند فکر

 کند هرکاری باربد نیست مهم یشبرا است کرده تغییر روز



 که است نداشته احساسی او به وقت هیچ نیست مهم براش

  ...بیاید چشم به تغییراتش و رفتارها حاال

  

** 
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 را دستانش و میگذارد ساختمان داخل را پالستیک آخرین

 شود خارج مانساخت از که میچرخد دور نیم میکوبد بهم

 توقف آید می پایین ها پله از مضطرب که دخترکی ی خیره

 و زده بیرون شالش از که ایی قهوه موهای دیدن با. میکند

 لبخندی ناخودآگاه شده سرخ دویدن شدت از که صورتش

 به کامل شدنش نزدیک با...ایستد می سرجایش و میزند

 پله جلهع با دخترک...برسد او به دخترک تا میچرخد سمتش

 فرش ناگهان میدود خروجی در سمت به و میکند طی هارا



 ازدست را تعادلش و میخورد سُر شده جا جابه زیرپایش

 را هایش دست و میرود سمتش به عجله با کامران میدهد

 رو نگرانی با میشود، افتادنش مانع و کرده دخترک تن حایل

 نحالتو: میپرسد اش پریده رنگ چهره و بسته چشمان به

  خانم؟ نرگس خوبه

 و میکند جدا او از را خودش زده خجالت و شرمگین نرگس

 لحظه یه روخدا تو ببخشید: اندازد می پایین را سرش

  ...شد چی نفهمیدم

 داشته کجا:  میزند او شرم از سرخ چهره به لبخندی کامران

  چی؟ میوفتادی ها پله از اگه داشتی عجله اینقد که میرفتی

 بی و آورد می باال تند را سرش چیزی ورییادآ با نرگس

  اومدن؟ خانم تانیا: میپرسد کامران از حواس

 فکر رسوندمش االن آره: میدهد سرتکان تعجب با کامران

  ...باغچه تو رفت کنم



 با کامران...میفرستد بیرون سرآسودگی از را نفسش اراده بی

  شده؟ چیزی: میپرسد نگرانی

 من...من...نه...نه: میگوید داده تکان را سرش تند تند نرگس

  ...دارم کارش پیشش برم باید

 درک را وجودش اضطراب میشود اش خیره تعجب با کامران

  ...بریم باهم بیا باشه: میزند اشاره در به دست با نمیکند

 وناچار میدهد تکان سری مردد کامران خیره نگاه زیر نرگس

 از خوشایند نکامرا...میشود خارج ساختمان از او همراه

 پنهان لبهایش میان را لبخندش کنارش دخترک همراهی

 کنار خودش میکند باز را در نشود رو دلش و دست تا میکند

 لبخند زده شرم نرگس شود خارج اول نرگس تا میرود

 تا میچرخاند چشم میرود بیرون در از اول و میزند محجوبی

 پر چهره به رو گرفته قرار کنارش کامران کند پیدا را تانیا

  ...میاد داره اوناهاش اععع...باشه باید باغ تو: میگوید استرس

  ...سالم: میزند شیرینی لبخند نرگس دیدن با تانیا



 میکند نگاهش کامران میداند میرود او سمتش به تند نرگس

 نفس کرده کنترل را استرسش بزند را حرفش نمیتواند و

  ...ذشتگ خوش خرید...خانم سالم: میکشد عمیقی

 بار یه خالی جات نرگس آره: میدهد سرتکان لبخند با تانیا

   ...کردم خرید کلی بریم باهم باید

 بیارن گفتی خریدامو کامران:  میدوزد کامران به را نگاهش

  خونه؟ تو

 نگاهی نیم از بعد و ایستد می روبرویش قدم چند با کامران

 نگران باال بردم رو همه خودم خانم آره: میگوید نرگس به

  ...نباشید

 ببره دیگه یکی میگفتی دیگه افتادی زحمت تو بابا ای _

  ...کردم خستت کافی حد به امروز

 به دستی رئیسش مهربان همسر از زده خجالت کامران

 چه این بود وظیفم خانم نه: میگوید و میکشد خود پیشانی

  ...حرفیه



 کامران متس به و آورد می بیرون کیفش از تراول چند تانیا

  ...نکنه درد دستت هرحال به: میگیرد

: میشود زیر سربه و میکند کمرنگی اخم ناخوداگاه کامران

 خان باربد دستور نکردم اینکارو پول بخاطر من خانم ممنونم

  ...کنم قبول نمیتونم ببخشید...باشم مراقبتون

 جدی و میبرد جلوتر را دستش و میکند اخم ظاهر به تانیا

 که این نه باشی مراقب بود وظیفت کامران بگیرش: میگوید

 خریدامو و بچرخی دنبالم بازار تو ساعت همه اون

  ...اععع شد خسته دستم دیگه بگیرش...برداری

 با نرگس...میکند تشکر و میگیرد را پول مردد کامران

 نمیتواند و میزند دید را اطرافش دو آن به توجه بی اضطراب

 مشکوک تانیا...بزند تانیا به ار حرفش کامران حضور در

  ؟ نرگس شده چیزی: میزند لب آرام و میکند نگاهش

 به نگرانی موج میدهد تکان را سرش و میگزد لب نرگس

 حضور در میداند میماند نرگس خیره و میدود تانیا صورت



 کامران سمت به میخواهد بزند حرفی نمیتواند کامران

 که کنارش مرد و ربدبا دیدن با که کند مرخصش تا برگردد

 و میماسد دهانش در حرف آیند می طرفشان به روبرو از

 چشم میگیرد که را نگاهش رد نرگس آید می بند زبانش

 طرف به... نکشد جیغ تا میگزد محکم را زبانش کرده گرد

 که میکند نگاه اش پریده رنگ چهره به و میچرخد تانیا

 و ردمیگی را دستش...کند سقوط است ممکن هرلحظه

 در اشک تانیا بیاید خودش به تا آورد می آن به فشاری

 دومرد تیز نگاه از را نگاهش زحمت به زده حلقه چشمانش

 شدت از هایش نفس میشود زیر به سر و میگیرد روبرویش

 کرده یخ دست نرگس سرد دست شده تند شده وارد شوک

 شده آوار سرش روی کوه که انگار میفشارد را خودش ی

 ...بخورد نمیتواند نیتکا هیچ
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 کنارش مرد های قدم همراه به باربد محکم های قدم  صدای

 می صاف باربد دیدن با کامران... میلرزاند دختررا دو قلب

  ...قربان سالم: ایستد

 چهره از را اش خیره و مشکوک نگاه داده تکان سری باربد

: میگوید کامران به رو و میگیرد نرگس و تانیا پریده رنگ

  ...ندیدی که مشکوکی چیز بود؟ خوب چی همه

  ...ندیدم چیزی آقا نه _

 هیراد: میکند اشاره کنارش مرد به و میگوید ایی خوبه باربد

 و خودم شخصی راننده و محافظ ولی جدیده محافظای از

 برو فقط نکامرا میشه سبک کارت بعد به این از ام خانواده

 شروع و کارش فردا از که بده توضیح واسش و چی همه

  ...کنه

 شدت از نرگس میکنند نگاهشان زده حیرت نرگس و تانیا

 چشم ایی لحظه و میدهد بیرون عمیق را نفسش استرس

 مینگرد دلخورش نگاه و مهراد به زده بهت تانیا میبندد



 شتپ با نرگس میلرزاند را قلبش چشمانش مواج خاکستر

 بخیر: میگوید لب زیر و میکند نوازش را بازویش دست

  ...میکنه شک باربد نکن نگاش اینجوری تانیا گذشت

 روی را لبهایش و میزند پس را هایش اشک سختی به تانیا

 معرفی هیراد را خود که مهراد به مختصر باربد میفشارد هم

 چشمی زیر که همانطور مهراد و میدهد توضیحاتی کرده

 میکند تأیید را حرفایش دارد نظر زیر را نگرانش معشوق

 را باربد وجود چطور میداند خدا فقط و گرفته آتش قلبش

 کنار رنج کند تحمل باید است مجبور میکند تحمل کنارش

 بدست برای ، را اش زندگی عشق و زورگو مرد این دیدن هم

 میدهد جان ذره ذره میکند هرکاری روبرویش دختر آوردن

  ...دهد نجات مرد این دست از را او خرهباال تا

 بری کامران با میتونی: آورد می باال را سرش باربد صدای با

 اینجا زود صبح فردا ببینی و عمارت مختلف های قسمت

  ...باش



 سختی به و میشود خارج دهانش از انزجار با چشمی مهراد

  ...نیوفتد تانیا به نگاهش تا میکند کنترل را خودش

 تانیا...برود کنارش که میکند اشاره تانیا به دست با باربد

 برمیدارد باربد سمت به را سستش های قدم لرزان و مردد

 و میچالند دستش در را مانتو گوشه میشود فشرده وقلبش

  ...نچکد اشکش تا میفرستد بیرون را بازدمش عمیق

 میکند حلقه کمرش دور دست باربد ایستد می که باربد کنار

 نرگس آید می باال سرش سرعت به و ایستد می قلبش تانیا

 میبندد چشم و میدهد تکیه کنارش ستون به حال بی

 زده خشکش مهراد اما و میماند نرگس خیره نگران کامران

 را باربد خون تا میرود عقب قدمی و میکند مشت را دستانش

 دست خیره و میفرستد بیرون را بازدمش و دم تند تند نریزد

 کف در را هایش پنجه معشوقش کمر دور دهپیچی های

  ...میفشارد دستش



 وارد هوا تا میکند باز کمی را گردنش دور پیچیده شال تانیا

 را روبرویش مرد نابودی تا میکشد زیر نگاه شود هایش ریه

  ...میتپد کوچکی گنجشگ قلب همانند قلبش و نبیند

 رادمه به رو میبلعد را دلبرش عطر تنها توجه بی باربد

  ...عمارت این خانم...تانیاست همسرم ایشون: میگوید

 و اندازد می زیر سر مهراد و میشکافد را مهراد سینه خنجر

 فشار شدت از دستش...کند تحمل باید را بدترش میداند

: میکند زمزمه سختی به فقط و میشود زخم هایش ناخن

  ...خانم درخدمتم

 پرحرارت تاندس حصار از را خودش سریع زده یخ دخترک

:  میزند لب درگلویش زده چنبره بغض با و میکند رها باربد

  ...باال میرم من

 میل بی را او رنگش زرد چهره و ترسان چشمان خیره باربد

 ساختمان سمت به را لرزانش های قدم تانیا...میکند رها



 را بازویش زیر و میدود سمتش به توجه بی نرگس برمیدارد

 ...نرود حال از و نکند سقوط اتانی فقط تا میگیرد
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 به آمده بیرون آشپزخانه از آبی لیوان با سرعت به نرگس

 مینشیند کنارش ، میرود کاناپه روی حال بی دخترک سمت

 پلک...میریزد اش پریده رنگ چهره روی آب چندقطره و

 عمیقی نفس و یگیرندم فاصله هم از سختی به تانیا های

 همانند دهانش میشود مشت اش سینه روی دستش میکشد

 میکند تالش بیشتر اکسیژن برای و میشود بسته و باز ماهی

 آب لیوان عجله با و میشود دستپاچه حالش دیدن با نرگس

 اکسیژن تا میشود باعث آب سردی. میپاشد صورتش روی را

 سرش و کشدمی عمیقی نفس شود هایش ریه وارد شدت به

 به رمق بی را چشمانش و میدهد تکیه کاناپه بالش به را



 جان که چیست قلبی ایست...میدوزد سرش باالی سقف

 آن چه قلب ضربان برگرداندن و دادن شوک میگیرد را انسان

 انسان اصال بتپد؟ انسان قلب دوباره میشود باعث که چیست

 کند تحمل را شوک همه این میتواند که است موجودی چه

 قلب ایست و شوک این اندازه از بیش امروز...نزند دم و

 امروز و بود کرده تجربه را قلبش تپیدن دوباره را بعدش

 دلش روی غم این حجم از بیش بود کشیده حد از بیش

 حضور از است عالم فرد ترین درمانده حاال و کرد سنگینی

 خودخواه مرد آن همسر وقتی هم آن گوشش بیخ مهراد

 است سخت مهراد دادن عذاب ناخواسته است سخت است

 و است سخت...کشیدن را داشتنش حسرت و دیدنش روز هر

 نمیبیند؟ خدا چرا راستی به

 تانیا؟:  میگیرد را دستش نرگس

 دختر این فقط و میکند نگاهش منتظر و رمق بی تانیا

 کسی تنهایی همه این از بعد خوب چه میفهمد را حالش

 ...کند درکش که هست



 ببخش منو: میگوید عجز با و میکند پاک را اشکهایش نرگس

 نمیگفتم مهراد به و حرفات و نمیکردم باز دهنمو امروز کاش

 در بازی خر کله بخواد سریع انقدر نمیکردم فکر بخدا

 ...بیاره

 و میگیرد فاصله کاناپه از کمی و میگذارد دستش روی دست

: میکند ازب سختی به را خشکش لبهای مینیشیند صاف

 تونسته راحت اینقدر وقتی مهراد نرگس نکن سرزنش خودتو

 همین قبل از برنامش یعنی بشه اینجا وارد محافظ عنوان به

 ...بوده

 داره میدونستم آره: میدهد تکان را سرش ناراحتی با نرگس

 تانیا خره کله انقدر نمیدونستم کن باور ولی میکنه کارایی یه

 بود شوکه اونور اونم بیچاره دمدا خبر تیام به زدم زنگ

 ....میکنه بازی همه جون با داره مهراد میگفت

 اگه باربد نرگس: میگوید نرگس روبه کرده بغض تانیا

 بگو بهش میشیم بیچاره مون همه ببره بویی کوچکترین



 دور و باربد نمیتونه باشه که هم دنیا آدم ترین زرنگ

 ...میوفته خطر به نفر چند جون کارش این با میدونی...بزنه

 ایی چاره: میگوید ناچار و میکشد پیشانی به دستی نرگس

 کله خیلی مهراد برنمیاد دستمون از کاری هیچ تانیا نداریم

 داره روت که تعصبی روی از ولی نه فکره بی نمیگم شقه

 ....باشی دیگه یکی مال تو کنه تحمل نمیتونه شده اینجور

 با و میکند پاک دست پشت با را صورتش های اشک تانیا

 میشم نابود من هم نرگس تباهیه تهش راه این: مینالد عجز

 زنده و من نه بفهمه اگه باربد خدا خداوندی به خودش هم

 ولی نداره ارزش اصال جونم جهنم به من مهراد نه میذاره

 بخاطرچی بابام میگه میشه بزرگ فردا پس فردا چی آراد

 فرار عشقش با داشت انممام که این بخاطر کشت و مامانم

 به جونم که منی از هم میشه متنفر باربد از هم میکرد

 مورد در هیچی االن تا که کردید اشتباه شماها...بنده جونش

 منو اینجوری پیش چهارسال وقتی باربد نگفتید بهش آراد

 بخاطر فقط اونم زدم و چی همه قید من کرد خودش پابند



 نا خواه مهراد...داره یتیاهم چه خودم آرامش دیگه آراد،

 ...چی اونوقت میشه خبر با آراد وجود از روزا همین خواه

 روبرویش دختر غمزده چهره از نگاه درماندگی با نرگس

 خودم بخدا نمیدونم: میپوشاند را صورتش دست با و میگیرد

 چی تهش فهمید نمیشه موندم شما داستان حکمت تو

 ...میشه
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*****  

 چراغ بخاطر که اتاق در را نگاهش و میکند باز را چشمانش

 روی قرار بی میچرخاند است شده روشن کمی حیاط های

 بالش روی سر باربد روبه و میچرخد چپش پهلوی

 چشم و میگذراند نظر از را همسرش اخم پر چهره...میگذارد



 موقع یکی میشه همگ: میگوید لب زیر حرص با میبندد

 ؟ کنه اخم هم خواب

 ...میشه آره _

 انداز طنین اتاق در که باربد آلود خواب و مردانه صدای

 های مشکی در نگاهش ، میکند باز چشم سرعت به میشود

 ترس با و میگذارد قلبش روی دست میخورد گره باربد جدی

 بودی؟ بیدار... باربد ترسیدم: میگوید

 میزند زل اش ترسیده و دلنشین صورت به اخم با باربد

 پهلو اون پهلو این همه این وقتی بنظرت: میگوید وجدی

 بخوابم؟ میتونم من میشی

 نافذش چشمان از را نگاهش میگزد را لبش زده خجالت تانیا

 را دستش باربد...میدوزد اش برهنه و ستبر سینه به گرفته

 تانیا میکند آزاد هایش دندان حصار از را لبش و میبرد پیش

 انگشت لبهایش به زده زل باربد میکند نگاهش دوباره

 همسرش قرمزرنگ های غنچه روی وار نوازش را شستش



 حالت بیرون میری امروز میکردم فکر: میگوید و میکشد

 ...میشه خوب

 کشیده دست نوازش از باربد میکند جمع را لبهایش تانیا

:  یکندم شکار سردش و جدی نگاه با را دخترک غمگین نگاه

 ...چیه قضیه

 به هایش پلک و میکند مشت لحاف زیر را دستانش تانیا

 میکنی فکر چرا بود خوب امروز:  میشوند بسته و باز آرامی

 ...نگذشت خوش بهم

 با فرقی هیچ اومدی وقتی چون: میدهد جواب پرده بی باربد

 شده بدترم هیچ که نداشتی میرفتی داشتی که وقتی

 ...بدونم لیلشود میخوام چرا...بودی

 قفسه در کمی درد و میشود فشرده امروز یادآوری از قلبش

 را ترس و داده قورت را بزاقش میکند حس اش سینه

 :میزند زل باربد سرد چشمان در و میکند فراموش



 بشه یکنواخت زندگیش و باشه مرده روحش که کسی

 بار  یک با که باشی داشته انتظار نباید یعنی همینطوریه

 ...بشه خوب حالش بودن تنها چندساعت و رفتن نبیرو

 روح خودش میداند و میشود مچاله حرفهایش از باربد قلب

 کمی فقط تا کند کاری نمیتواند میداند کشته را دختر این

 قلب کمی بتواند کاش...بزند موج دلدارش صورت روی شادی

 کاش کند زنده را اش مرده روح و باشد داشته را دختر این

 پاک صورتش روی از را غم غبار بتواند میکند نوازشش وقتی

 :میکند خارج افکارش را او تانیا صدای...کند

 بخوری قهوه فنجون یه میگیری تصمیم وقتی باربد میدونی

 شاید خورد تلخ باید رو قهوه بیخیال میگی خودت با اولش

 زهر کامِت و میخوری قطره یه وقتی ولی تلخه طبیعتا چون

 دوباره تلخه میبینی بازم میریزی شکر وشت سریع میشه

 کلی وجود با ته تا رو قهوه یا آخرشم و میریزی شکر توش

 میریزیش که هم یا میخوری اش مونده باقی تلخی و شکر

 تلخ اولش از اینه فرقش فقط همینه دقیقا منم زندگی...دور



 بودن شاد واسه دغدغه کلی داشتم خوشی کلی من نبوده

 بهم نتونستن وقت هیچ اونا نه ، مادرم و پدر با نمیگم

 احساس غمی هیچ من بود که تیام ولی بدن دلخوشی

 اونموقع چی نمیاد یادم بود شیرین چی همه نمیکردم

 یه من نمیداد اجازه اصال تیام چون کنه ناراحتم میتونست

 بهم چی همه رفت که تیام...کنم احساس رو خألیی همچین

 ...کردم حس رو قهوه زهرمار طعم موقع اون از من و ریخت

 میخواهد امشب بود بودنش شاد باعث هم مهراد نمیگوید

 به شخص ترین نامحرم و جسمش به فرد ترین محرم برای

 سبک دلش روی های غده کمی شاید تا بزند حرف قلبش

 ...بودنش بد همه با باشد باربد کنارش فرد اگر حتی شود

 به که اویی هب و گذاشته سرش زیر را دستش کف باربد

 نگاه ولع با را نیمرخش اجزای است شده خیره زده زل سقف

 موجود این ی گونه از ایی بوسه میتوانست کاش و میکند

 ...اش لعنتی غرور و است باربد او که حیف بگیرد غمگین



 که بریزد بیرون را دلش حرفای دوباره تا میکند باز لب تانیا

 پنجره سمت به شسر میشود مبهوت باران بارش صدای با

 گوشش باران صدای...میدهد گوش تر دقیق کمی و میچرخد

 ذوق با میزند شکوفه لبهایش روی لبخند و میدهد نوازش را

 واییی: میرود پنجره سمت به و برمیخیزد تخت روی از

 ...بارون

 نیمخیز جایش در و میکند نگاهش تعجب با باربد

 میکند باز را جرهپن و میکشد را پرده ذوق با تانیا...میشود

 شدت اش دلتنگی و میکند نفوذ دلش در آب شرشر صدای

 با را نم بوی شده رنگ ایی نقره های قطره محو...میگیرد

 پژواک گوشش در خندهایی صدای...میکشد نفس لذت

 ....میشود

" 

 چیه نظرت میگم: کوبید بهم را هایش دست ذوق با دخترک

 ...بدوییم بارون زیر دوتایی



 بینی نوک به انگشت با و رفت هوا به روبرویش ردم ی قهقه

 نه؟ مگه...عاشق های دیوونه مثل: گفت لذت با و زد اش

 باز را دستانش زد ی خنده وتک داد مالش را قلبش لذتی

:  گفت بلندتر و چرخید باران تند قطرات زیر دور یک و کرد

 عاشق های دیوونه همون مثل بیا مهراد بارونم عاشق من

 ...بدوییم بارون رزی بریم

 کشید آغوش در را خیسش تن و رفت جلو لبخند با پسرک

 چشمانش در لذت با و گرفت دستانش در را صورتش قرص

 یا منی عاشق بیشتر بگو پس اععع: شد خیره اش شکالتی

 ؟ بارون

 

 99_پارت#

 

 کرد هحلق گردنش دور دست چشمانش در زده زل دخترک

 منی عشق بارون تو چون رو تو: زد لبخند احساس پراز و



 قبول...بارونه این از تر بخش لذت خیلی عشق بارون... مهراد

 داری؟

 دلبر دخترکِ شیرین لبخند و کرد نگاهش خیره پسر

 جان و میدرخشید باران زیر اش بوسه چید را روبرویش

 لبانش میل بی...آغوشش در دختر از میگرفت نفس و میداد

 شده خیس باران شدت از چشمانی در عشق با و کرد جدا را

 و چشمها این با روز هر تو بارونه که بارون: کرد زمزمه بودند

 غرق عشقت دریای تو و من خندونت های غنچه اون

 هر من که عشقی اقیانوس تو دریایی پری یه تو...میکنی

 ...بیرون بکشمت آب از و بیام میخواد دلم لحظه

 را خیسش پیراهن و خندید آغوشش در گرفته جان کدختر

 باشم دریایی پری من اگه اععع:  گفت شیطنت با و زد چنگ

 ...میمیرم که برم بیرون آب از و

 دست ، شد شکوفا عشق با روبرویش مرد لبان روی لبخند

 عشق با و فروبرد دلبرش خیس و مشکی درآبشار  را هایش



 ابد تا که میریزم پات به عشقمو بارون انقدر: گفت

 ...کنی شیطنت و بخندی برام همینطوری

 و رقصید باران های قطره همانند هایشان لب روی لبخند

 توجه بی و کشید جیغ دخترک...خورد گره هم در دستانشان

 مرد...خندید دل ته از و دوید ایی نقره های قطره هجوم به

 قلب روی دست و ماند هایش خنده ی خیره تنها کنارش

 ".........گذاشت شقشعا

 

 خاک و گرد زیر از را او برق و رعد وحشتناک صدای

 و مینشیند دستش روی دستی میکشد، بیرون خاطراتش

 از که عمارت باغ از را نگاهش مبهوت تانیا...میبندد را پنجره

 ...میدوزد باربد به و میگیرد میزند برق خیسی شدت

 میدونی میکنی؟ سیر کجا معلومه هیچ: میغرد حرص با باربد

 کردم؟ صدات چندبار



 باعث که میزند دخترک بینی زیر اش بیگانه و تلخ عطر

 زیر سربه ، بگیرد فاصله روبرویش مرد از قدمی میشود

 ببخشید: میزند گره هم در استرس از را انگشتانش و میشود

  ...شد پرت حواسم لحظه یه

 با وردآ می باال را سرش و میگذارد اش چانه زیر دست باربد

 میکردی؟ فکر چی به: میکند نگاه را صورتش دقت

 ...هیچی: میکند نگاهش استرس با تانیا

 شد؟ پرت حواست چرا پس _

 تیز نگاه از نگاهش و داده قورت سختی به را دهانش آب تانیا

 ...همین بخاطر دارم دوست و بارون: میشود فراری باربد

 گردش به صورتش اجزای روی را نگاهش اخم با باربد

 بریم میخوای: میکند زوم مضطربش چشمان روی و درآورده

  بزنیم؟ قدم بارون زیر

 چی؟: میکند نگاهش تعجب با تانیا



 اگه میگم: میکند تکرار جدی و سرد شده تر غلیظ اخمش

 بزنیم؟ قدم بارون زیر بریم میخوای

 مرد پیشنهاد از میزند موج چشمانش در حیرت

 او دل بخاطر و نمیدهد خرج به نرمش باربد قطعا...روبرویش

 این مرد رفتار از نمیکند مطرح را پیشنهادی همچین

 ...میشود گیج تناقض همه این با روزهایش

 فکر نه: میدهد تکان نفی معنای به را سرش حیرت همان با

 ...بهتره بخوابیم کنم

 روی و میگذرد کنارش از درهمش های اخم به توجه بی

 این که بارانی زیر مرد این با دنمیخواه میکشد دراز تخت

 را هایی خاطره نمیخواهد بچیند خاطره دارد دوستش همه

 ندارد دوست کند تجربه هم باربد با ساخته مهراد با که

 مرد این باشد شریک باربد با را اش داشتنی دوست چیزهای

 از او با نمیخواهد جسمش بان زندان و است روحش قاتل

 ...ببرد لذت چیزی
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 بلند تخت روی از و میزنم کنار خود روی از کمی را لحاف

 اندازم می باربد خواب در غرق چهره به نگاهی ، میشوم

 خواب االن تا شده باعث ماندنش بیدار دیروقت تا دیشب

 شدن پررنگ و عجیبم هوای و حال از بعد دیشب...باشد

 قدم برای باربد پیشنهاد از زده حیرت و متعجب خاطراتم

 تا باربد نمیدانم ، رفتم خواب برای توجه بی باران زیر زدن

 نگریست می را باران بارش و بود ایستاده پنجره پشت کی

 کوچکترین بدون او رفتنم بخواب لحظه تا آید می یادم فقط

 خیره دیشب درخشان آسمان به فقط من به توجهی

 هنوز بفهمم را مرموز مرد این افکار نستمنتوا وقت هیچ...بود

 مرموزش و پیچیده شخصیت زندگی چهارسال از بعد هم

 جذبه با و اخم پر چهره از نگاه... است درک غیرقابل برایم

 روی را سرد آب...میروم سرویس سمت به و میگیرم اش



 پوستم زیر خوبی حس اش خنکی از و میپاشم صورتم

 خارج سرویس از و میکنم کخش حوله با را صورتم میدود

 روی آرام را شانه ایستم می میزآیینه روبروی ، میشوم

 رگهایم به خاصی آرامش میکشم ام مشکی و لخت موهای

   مینشانم لب روی جانی بی لبخند میشود تزریق

"   

 موهاتو منم و بشینی جلوم تو که اینه آرزوهام از یکی _

 یا ببافم برات وآبشاریت موهای این بعدش کنم شونه برات

 قشنگ...بشی خرگوش ببندم دوگوشی برات موهاتو مثال

  نه؟...ها میشه

 میکرد نوازش را قلبم حال عین در که شیرینش تصورات از

 مهراد:  گفتم و کشیدم را اش گونه...رفت هوا به ام خنده

  کنم؟ چیکارت...دیگه منی

 نوک و کرد نزدیک صورتم به را صورتش زد عشقی پر لبخند

 این که شو زنم بیا زودتر:  مالید ام بینی نوک به را اش بینی

  باشه؟...بگیره اروم صاحاب بی دل



 حلقه گردنش دور را دستم یک و بوسیدم را اش گونه دلبرانه

  ؟ نداری دیگه امر عزیزم باشه:  کردم

 میدانستم افتاد چشمانش گوشه چینی حرکاتم دیدن با

 را لبخندش سختی به کند کنترل را اش خنده میخواهد

 متفکرانه حالتی و گذاشت اش چانه زیر را دستش داد، قورت

  ...کنم فکر بذار ولی عزیزم نه که امر:  گرفت خود به

 من آهان: گفت ناگهان که میکردم نگاهش خنده با همانطور

 خودت مثل ناز و شیرین دختر یه برام باید میخوام ام بچه

  ؟ حله...بیاری

 به دست قلدری با و برداشتم گردنش دور از ار دستم اخم با

 دوسش من از بیشتر که ؟ چی که:  ایستادم روبرویش کمر

  آره؟...باشی داشته

 بر مشتی...رفت هوا به اش قهقه و کشید آغوشم در سریع

 را مشتم و کرد قطع سختی به را اش خنده کوبیدم بازویش



 ایه خاکستری در عشق موج با...بوسید و گرفت دست در

  :کرد وزمزمه شد ام خیره مواجش

  "...لعنتی دارم دوست بیشتر خودتم از رو تو من

  

  ...سالم علیک _

 از شانه و میچرخم سمتش به تند باربد صدای شنیدن با

 به و میگیرد چشمانم از اخم با را نگاهش افتد می دستم

 که میکند نگاهم تر غلیظ اخمی با دوباره میدوزد شانه

 پشت را موهایم کرده هول ، میدزدم نگاه و شوممی دستپاچه

  ...بخیر صبح سالم...سـ:  میزنم لب و میفرستم گوشم

  چته؟ تو است معلوم هیچ _

  چی؟: کنم نگاهش میشود باعث محکمش و مردانه صدای

 صدات بار سه دقیقا: میشود ام خیره خورده گره ابروهای با

  ؟میکردی؟ها فکر چی به...نشدی متوجه و زدم

  من؟ _



  ...من نه: میکند کج تمسخر با را لبانش

 و میشوم خم سپس میکنم نگاهش ایی لحظه کرده اخم

 قرار میز روی و برمیدارم زمین روی از را شانه

: میگویم میکنم مرتب را موهایم آینه در که همانطور...میدهم

  ...نشنیدم و صدات همین واسه شدی بیدار نشدم متوجه

 پرسیدم...نبود من جواب این: میگیرد یتعصبان تن صدایش

  میکردی؟ فکر چی به داشتی

 من فکر تو: میگویم عصبی و برمیگردم سمتش به حرص با

 تصاحب منو جسم بتونی شاید تو...باربد نیستی دیگه که

  ...هرگز و فکرم و روح ولی کنی

 باد رگ و سرخ چهره به توجه بی و میکنم پنهان را ترسم

 روی که دستم میروم در سمت به اش هشقیق کنار کرده

 میخکوب زمین به صدایش شنیدن با مینشیند دستگیره

 شک میگذره سرت اون تو چی نفهمم کن دعا برو:  میشوم

 زندگی این منو جز به هرچیزی به فکرت بفهمم اگه نکن



 باش مطمئن میکنم نابود عاملشو هم و فکرت هم میشه ختم

  ...تانیا

 به شده گرد های چشم با و میکند فوران وجودم در ترس

 با من و میکند شکارم خشمگینش نگاه میچرخم سمتش

 اوج قلبم ضربان خواسته نا میشوم اش خیره بهت

 خاطره و میکنم فکر مهراد به من بفهمد اگر باربد...میگیرد

 به هم او از حتی مهراد بداند اگر میشود تداعی برایم او ی

 قفس این از مرا واهدمیخ حاال و بوده تر نزدیک من

 چشمانم جلوی باربد میدانم میگیرد را گلویم بغض...برهاند

  ...میگیرد را نفسش

  ترسیدی؟ شد چی هان _

 مهراد نمیگذارم من میکنم نگاه اش کرده غیض چهره به

 میداند خدا فقط نمیگذارم شود من خواستن قربانی بازهم

  ...میبرم را نفسم هم من شود نابود مهراد

  ...نمیکنم فکر ایی دیگه چیز به من:  میدهم تکان را مسر



  میلرزه؟ صدات چرا پس:  میزند پوزخندی

 که هست تیز آنقدر روبرویم مرد و میکنم نگاهش تعجب با

 ...بیاورم کم جلویش
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 میگیرم فاصله آن از و آیم می خودم به در صدای با

 در بعد ایی لحظه...میشود پایین و باال سختی به در گیرهدست

 روی لبخند میبینم که را آراد کوچک قامت میشود باز کامل

 نگاه را آراد تعجب با که باربد به توجه بی مینشیند لبم

 آراد...میکنم باز را آغوشم و میزنم زانو زمین روی میکند

 پرت آغوشم در دو با را خودش و کرده شیرینی لبخند

  :میکند

  ...مامانی بخیر صبح



 قلبم میکشم نفس را عطرش و میفشارم خودم به را او محکم

   : پسرکم تن عطر از میگیرد آرام

  ...بخیر هم تو صبح...خوشگلم پسر سالم

 از نیومدی امروز...بخوریم صبحانه بریم دنبالت اومدم _

  ...اومدم خودم کنی بیدارم خواب

 آفرین:  میزنم بهم را موهایش و بوسممی عشق با را اش گونه

  ...زرنگم پسر

  بزنی؟ در باید میری جایی وقتی بگیری یاد میخوای کی _

 آراد...میگیرد قرار هدف را آراد باربد سرزنشگر و جدی صدای

 گردنم در را سرش و میگیرد جای آغوشم در بیشتر ترس از

  ...میکند پنهان

  ...منیست تو با مگه: میغرد بلند باربد

  ...کرد اشتباه باربد خب خیلی:  میچرخد سمتش به سرم

  ...نداره زبون مگه خودش: میگوید نگاهم حرص با



 میکنم نگاهش ترس با آید می آراد منو سمت به خشم با

 میکشدو بیرون اغوشم از را او و میگیرد را آراد دست

 من و اندازد می زیر نگاه کرده بغض آراد ایستد می روبرویش

  ...پسرکم کوچک بغض با میکنم بغض هم

 نمیزنم؟جواب حرف تو با من مگه: میپرسد طلبکارانه باربد

  ...بده منو

 کمرش به را دستانش و آورد می باال را سرش ناگهان اراد

  ...قهرم باهات چون بدم جوابتو نمیخوام من:  میکند بند

  گفتی؟ چی _

 و ندارم وستد منم هستی بدی بابای تو قهرم باهات گفتم _

  ...بزنم حرف بات نمیخوام دیگه

 روبه باربد غیض پر و زده حیرت چهره به توجه بی سپس

  :میگوید من

  ...بخوریم صبحونه باهم بیا هم تو میرم من مامانی



 بیرون اتاق از خونسرد میکنم نگاه اش نترسی به تعجب با

  ...میبندد را در و میرود

 و میشوم بلند سریع که برود شطرف به تا برمیدارد خیز باربد

  : ایستم می جلویش

  ...دیگه ست بچه میکنم خواهش باربد

 بچه همین: میرود هوا به فریادش و میکند فوران خشمش

 اینجوری باید بچه فسقله یعنی گفت چی من به ندیدی

 پررو اینجوری که شماهاست تقصیر همش...بده منو جواب

  ...کنار برو...شده

 میاد میشه پشیمون خودش باش آروم میک خب خیلی _

 گرفتی سخت بهش انقدر...میکنه خواهی معذرت ازت

  ...دیگه شده اینجوری

 بچه میکنه رفتار اینجوری میکنه بیخود: میزند فریاد دوباره

  ...ببین حاال میکنم ادبش خودم من...پررو



 را راهش دوباره که برود در سمت به تا میزند کنارم دست با

 با مینشیند هایش سینه روی دستهایم اراده بی و ممیکن سد

 زیر را امانش بی قلب تپش میبندد را چشمانش خشم

 را صورتم داغش های نفس و میکنم حس دستانم

  ...میسوزاند

 بخوای که نیست من مثل آراد: میکنم تر زبان با را لبم

  ...بشه ادب تا بزنیش

 دست...دمیشو ام خیره متعجب و میکند باز را چشمانش

  :میروم عقب قدمی و برمیدارم اش سینه روی از را هایم

 کتک زیر بخوای که نیست ارزشت بی معشوقه من مثل آراد

  ...کن درک اینو باربد پسرته آراد کنی ادبش هات

 و میکشد را بازویم محکم که شوم خارج اتاق از تا برمیگردم

 نفس نفس حرص با میگیرد قرار صورتش روبروی صورتم

  :میزند



 ببری بکار و ارزش بی و معشوقه کلمه دیگه بار یک اگه

  ؟ میکنم خرد دهنت تو دندوناتو

 یادت گفتی؟ بم خودت اونروز چیه؟: میگیرد را گلویم بغض

  رفت؟

  خب؟....نمیبری کارش به دیگه:  میدهد تکانم حرص با

 یادم از کشیدن نفس و میکنم نگاه ترسناکش چشمان به

 ...میدهم تکان سر ستر با...میرود
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  :میگویم آرامش با و میگیرم دستم در را کوچکش دست

 باباییت از برو بیا خوردی صبحانتو که حاال جان آراد 

  ؟ زدی حرف اونجوری باهاش چرا...کن خواهی معذرت

 



  :اندازد می باال ایی شانه و میکشد بیرون دستم از را دستش

 ندارم دوسشم دیگه نمیزنم حرف باهاش دیگه گفتم که من 

  بخوام؟ معذرت ازش برم چرا

 

 و زده تلخی لبخندی نرگس...میکنم نگاه نرگس به درمانده

 باید تو باباته باشه هرچی اون آراد آقا: میگوید آراد روبه

 ولی نداره دوست اون میکنی فکر تو...داری نگه احترامشو

  ...پسرشی تنها تو نیست یاینطور

 

 گره سینه در دستهایش و کرده نچی لجبازی نهایت در آراد

  :میکند

 تازه نداره دوسم یعنی میکنه دعوا باهام همه این وقتی نخیر

  ...ندارم دوسش من میکنه بدرفتاری هم مامان با

 



 برم میخوام االنم: میگوید و میکند کج اتاق طرف به را راهش

  ...نشید مزاحمم...کنم لتکمی نقاشیمو

 

 تعجب با هم نرگس و میکنم نگاهش شده گرد چشمان با

 ...میبندد را در و میرود اتاق داخل خونسردی با ، میخندد

  :برمیگردم سمتش به سریع که میخندد بلندتر نرگس

 باربد نرگس بریزم سرم تو خاکی چه من االن...نخند کوفت

 تو بعد بخواد معذرت ازش بره آراد تا نشسته بس اتاق تو

  ...میخندی

 

 یعنی...نکن شوخی: میکند کنترل را اش خنده سختی به

  اتاقه؟ تو هنوز

 



 است بچه این اگه یعنی آره: میدهم تکان را سرم بیچارگی با

 بشه بزرگ فردا پس فردا آراد معلومه خب...تره بچه باربد

  ...بگیره جلوشو میخواد کی دیگه باربد کپی میشه

 

 کلی کجا اععع: میگوید سریع نرگس که میشوم بلند اج از

  ...دارم حرف باهات

 

 راضی و باربد برم اول ولی بزنم حرف بات باید منم میدونم _

  ...میام بعد شه پیاده خرشیطون از کنم

 

 ...منتظرتم پس...اهوم _

  

 بی کار مورد در و است کرده صحبت مهراد با میدانستم

 به مهراد نمیدانم هنوز ولی است داده هشدار او به اش عقالنه

 نرگس حاال ، است کرده قانع اورا چگونه و گفته چه نرگس



 هیچ من نمیداند نرگس کند قانع مرا میخواهد حتما هم

 خطر به جانش مهراد است قرار وقتی نمیشوم قانع وقت

 ...بیوفتد
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 میبینم را باربد...میشوم اتاق وارد و میکنم باز آرامی به را در

 زانو روی را هایش آرنج و است نشسته تخت روی که

 سرش در صدای با...است شده خیره ایی نقطه به و گذاشته

 و میخورد گره مستأصلم نگاه در سردش نگاه و میشود بلند

 نمی راه مهربانی وقت هیچ مرد این نگاه در میکنم فکر من

  :میپرسد داری خش صدای اب...یابد

  پس؟ کو آراد



 جلوی از را موهایم و میفرستم بیرون عمیق را نفسم

 گوش حرف...کرده لج باربد نیومد:  میزنم کنار چشمانم

  ...نمیده

 پوزخندی سپس و میکند اخم مکث با شده خیره موهایم به 

 لوسش رو بچه این اینقدر گذاشتم که منه تقصیر: میزند

  ...که نمیشه پررو اینقدر ارسالهچه بچه کنین

 تیزش نگاه زیر داده خرج به وجرئت اندازم می باال ایی شانه

 انتظار ایی دیگه چیز لجبازه خودت مثل خودته پسر: میگویم

  واقعا؟ داری

 زیر شده هول میکند نگاهم خیره و اندازد می باال ابرویی

 دیسر برابر ،در اندازم می پایین را سرم پرنفوذش نگاه

  ...میریزد فرو دلم نگاهش

  نمیخوری؟ صبحونه: میکنم عوض را بحث سریع 

  ...نه: میدهد را جوابم محکمی صدای با



 میرود سرویس سمت به و برمیخیزد جا از ، میکنم نگاهش

   :میگوید من روبه جدی همانطور

 باید...کن انتخاب برام سِتش پیرهن با شلوار و کت دست یه

  ...شرکت برم

 برایش من گفت؟ چه دقیقا باربد...میکنم نگاهش زده تحیر

  بردارم؟ لباس

  باربد؟ منی با: میپرسم تعجب با

 را دستهایم شده دستپاچه که میچرخد سمتم به اخم با

  ... میکنم گره درهم

  اینجاست؟ تو غیر ایی دیگه کس مگه _

 ام زده بهت چهره به توجه بی و میگیرد را نگاهش دوباره

 من از باربد میشوم خشک سرجایم...میشود ویسسر وارد

 میزنم پوزخندی من؟ از کنم؟ انتخاب لباس برایش خواست

 این وجه هیچ به من و روزهایم این های شدن مهم این به

 انجام کاری هدف بی باربد...ندارم دوست را هایم شدن مهم



 و دارد هدفی من به روزهایش این توجه برای قطعا نمیدهد

  ...عاجزم فهمیدنش از یشههم مثل من

 شلوار و کت ردیف به که نگاهم میکنم باز را بزرگش کمد در

 یک کردن انتخاب وقطعا میکشم پوفی میوفتد برندش های

 دور چند نگاهم...نیست راحتی کار همه این بین لباس دست

 کت دست یک باالخره تا میخورد چرخ ها لباس ردیف روی

 برق چشمانم لویج اش سوخته ایی قهوه شلوار و

 می باال چشمانم جلوی را آن و برمیدارم را کاورش...میزند

 خوش بتواند حد این تا مرد یک که نیست عجیب آورم

 اش زندگی در نقصی هیچ که نیست عجیب باشد سلیقه

 روی را شلوارش و کت انتخابم از راضی باشد؟ نداشته وجود

 نوچی ، زندمیری چشمهایم در دوباره موهایم...میگذارم تخت

 کمد در...میکنم هدایت گوشم پشت به را آن دست با کرده

 همه این از میشوم تر گیج میکنم باز که را هایش پیراهن

 پیراهنش ردیف و تخت روی شلوار و کت بین نگاهم...تنوع

 یک را چشمانم کالفه و میکشم پوفی میکند نوسان هایش



 سعی و نممیز کمر به را دستهایم میکنم بسته و باز دور

 تفکیک تنوع همه این میان را ها رنگ تر دقیق میکنم

 های ردیف در که رنگی کرم براق پیراهن دیدن با...کنم

 پیراهن...میکند خودنمایی لبهایم رو لبخندی دارد قرار وسط

 را لبخندم رنگش تناسب میگیرم کتش جلوی و برمیدارم را

 قامتش تسم به هایش لباس روی از نگاهم میکند تر پررنگ

 فرو جیبهایش در دست میشود محو لبخندم و میخورد سُر

   نشدم؟ آمدنش متوجه چرا میکند نگاهم جدیت با و برده

 اخم روبه و میفرستم بیرون ساختگی آرامشی با را نفسم

   : میگویم درهمش همیشه های

  ...کردم انتخاب برات

 رتمصو اجزای بین را نگاهش...میکنم اشاره هایش لباس به و

 دکمه حین همان در برمیدارد گام سمتم به و میچرخاند

 یک با را آن و میکند باز را دارد را تن به که پیرهنی های

 نگاه زیر اش پیچیده بهم های عضله...آورد می در حرکت



 عضله این همیشه میکنم اعتراف من و میزند برق مضطربم

 ...مینشاند جانم به ترس نقصش بی های
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 در هایم دست و میرود پایین سرم برانّش و خیره نگاه زیر

 دیگه من:میکنم باز را هایم لب سختی به میشوند گره هم

  ...برم

  

 تیزی از کنم فرار تا برمیگردانم رو باربد به کردن نگاه بدون

 دایشص با برمیدارم که را اولم قدم...رفتارش جذبه و نگاهش

  بری؟ دادم اجازه من کجا؟: میشود متوقف دومم قدم

  



 را نفسم ببندم کوتاه را چشمانم میشود باعث کالمش ابهت

 کار:  میچرخم سمتش به مکث با و میفرستم بیرون عمیق

  داری؟ ایی دیگه

  

 عقب سریع که آید می جلو قدمی غلیظش های اخم با

 صدای تن دمیکن رصد را پایم تا سر تیزش نگاه میروم

 کار حتما باید مگه: میشود انداز طنین اتاق در اش عصبی

  بمونی؟ پیشم اتاق تو که باشم داشته

  

 استرس با و میکشم لبم روی زبان میکنم نگاهش تعجب با

 داری کاری بازم شاید...شاید کردم فکر...فکر خب: میگویم

  ...باهام

  

 جا همین ادمیخو دلم ولی ندارم کاری نه: میگوید تحکم با

  ...برم و بشم آماده که وقتی تا بشینی



  

 وجودم به اضطراب ناخواسته اش جمله میشود بیشتر تعجبم

 به شاید تا میکنم نگاهش شده ریز چشمان با...میکند تزریق

 مبهمش های رفتار این پشت هدف شاید تا ببرم پی افکارش

 هکرد تغییر رفتارش و شده عجیب باربد. شود اشکار برایم

 خودنمایی شدت به است روزی چند موضوع این و است

  ...میکند

  

  میکنی؟ نگاه چی به _

  

:  میکنم نگاهش ترس با شده شوکه بلندش صدای از

  ...هیچی

  



: نمیشود کاسته اخمش غلظت از ولی میپرند باال هایش ابرو

 بعد نمیزنی حرفم کلمه یک من به زدی زل ست دقیقه چند

  تانیا؟ میگذره سرت وت چی...هیچی میگی

  

  باربد؟ میگذره سرت تو چی تو:  میکنم حفظ را آرامشم

  چی؟ _

 این از داری هدفی چه میگذره؟ سرت تو چی تو میگم _

  ؟ رفتارات

  

 به رو و مینشینم آیینه میز کنار صندلی روی خونسردی با

   :میپرسم اش عصبی و متعجب چهره

 چون شدی خوب میگمن باربد کرده تغییر رفتارات جدیدا

 در ولی بیاد وجود به تو توی یهو نمیتونه ذاتیه بودن خوب

  چیه؟ قضیه شدی عوض کل

   



 خشم با را چشمانش و میکند مشت را دستانش

 خونسردی با و میکند خودنمایی وجودم در شجاعت...میبندد

 با حاال که روحش بی و سرد چشمان در خیره زده پوزخندی

  :میگویم است شده آمیخته خشم

 داره تیرت شاید...نگفتم چیزی که من میشی عصبی چرا

  میگم؟ درست...میره خطا

  

 می سرش روی را صدایش خشم با و میشود تمام صبرش

  میگی؟ چیه مزخرفات این: اندازد

  

 در شوم جا جابه جایم در کمی میشود باعث خشمش

 عجیب که فکری و میدوزم چشم خشمش از سرخ چشمان

   : آورم می زبان به را میدهد جوالن مغزم در

 ؟ میکنی اینجوری که نشده کامل پدرم از انتقامت هنوز

... باربد چیه قضیه میکنی؟ نزدیکتر بم خودتو داری اینجوری



 و ت تازه حرکات معنی من چیه ما قصه ته میدونی خودتم

 باهام انتقام بخاطر گفتی بم که شبی اون از دقیقا...نمیفهمم

 این از نشدم عاشقت وقت هیچ گفتم بت منم و دیکر ازدواج

 اینجا از منو معلومه قصه این ته ته...شدی رو اون به رو

 انتقامت مشخصه تهشم میگیری ازم و آراد و میکنی بیرون

  ...پس...نداری احتیاجی من به دیگه شد کامل که

  

  ...شو خفه _

  

 ایشه درپنجه را گردنم و آورد می هجوم سمتم به خشم با

 را لبانم و میکنم نگاهش شده گرد چشمان با میکند قفل

 از میبرد باال صورتش نزدیکی تا را صورتم میدوزم بهم محکم

 با میشودو خیره درنده شیری مانند ترسم پر چشمان به باال

  :میکند غرش خشم



 ته باشه میخواد هرچی بازی این ته کوچولو دختر ببین

 باشه میخواد هرچی دنیا این ته باشه میخواد هرچی انتقامم

 تهش ته ته دنیا این ته انتقامم ته قصه این ته بدون اینو ولی

 تا تو میفهمی...مرگ...مرگه فقط من بدون تو واسه دنیا این

 میگیرم جونتو خودم باشه این غیر میمونی من زن عمر آخر

 مال تانیا گفتم شرفت بی بابای اون به که روز اون کردی فکر

  ها؟ گفتم؟ مزخرف میگیرم جونشو نباشه من

  

 بسته دستانش فشار از گلویم راه و میزنم نفس نفس ترس با

 ادامه او و میبرد را نفسم تیری همچون نگاهش خشم میشود

   :میدهد

 مادر و زنمی که حاال ولی سراغت اومدم انتقام واسه اولش

 آخر تا میمونی من کنار عمرت آخر تا بچم

  فهمیدی؟...عمرت

  



 کالفه و میزند نفس نفس خشم با میکند رها گلویم االخرهب

 داخل به را هوا و میکنم سرفه میکند وبسته باز را چشمانش

 و ملتهبم گلوی به میزند خنجر بغض...میکشم هایم ریه

 مهراد خاکستری چشمان تصویر...میسوزاند را چشمانم اشک

 را قلبم بدی ترس و میشود پررنگ تارم چشمان جلوی

 ته و میکشد را مهراد بفهمد چیزی مرد این که بخدا زاندمیلر

 مهراد چرا میکند نابود را دلخوشی و عشق این ی مانده

 من قلب این چرا میکند؟ بازی جانش با دارد نمیفهمد

 اینقدر چیست نگرانی این گذاشته قراری بی بنای اینقدر

 ...است؟ گرفته کار به را روانم و روح
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 آدمی این نیست مهم برات: میکنم نگاهش بغض و اشک با

 متنفره؟ ازت میدی عذابش اینجوری داری چهارساله که



 ازت اینجوری میکنه زندگی بات داره یکی نیست مهم برات

 بزور هرشب روبروته زنی این نیست مهم برات میاد بدش

  ...میخوابه کنارت

 چرا نه:  میکنم رها را هایم اشک و میزنم یدردناک پوزخند

 مهم برات خودت جز به هیچی باربدی تو باشه مهم باید

 جز به کسی به کبکبه و دبدبه این با باید چرا اصال نیست

  ...خودت و خودتی فقط...کنی فکر خودت

  

 آید می سمتم به دوباره و میبندد درد با را سرخش چشمان

 لرزانم تن تنش میدهم تکیه یوارد به و میروم عقب ترس با

 روی به دردش و خشم پر چشمان و میفشارد دیوار به را

 سرم باالی را دستش یک ، میشود گشوده لرزانم های پلک

 صورتم روی خشم با را داغش های نفس و میکوبد دیوار به

  :میکند رها



 ازم بگی و کنی باز دهنتو دیگه بار یک دیگه بار یک فقط

 قسم بخدا تانیا میکشم آتیش به ندگیتوز همه متنفری

 باشه درد پشتش هرنفست میکنم کاری میکنم اینکارو

 نخواه خودت نذار پس بکنم اینکارو که آشغالم انقدر میدونی

 آدم بذار میفهمی کنم اذیتت نذار کنم جهنم زندگیتو که

  ...بمونم

  

 بریده نفسی با میگیرد اوج هقم هق و میترکد امان بی بغضم

 اینجوری نباید تو باربد داشتم خودمو زندگی من: گویممی

 مثل که نبود من تقصیر این میکردی خراب زندگیمو همه

 بخدا نشدم عاشقت اول دفعه همون برت و دور دخترای همه

 هیچکی...داشتم دل خودم واسه منم نبود من تقصیر هیچی

  ...انتظار نباید تو پس نکرد توجه من احساسات به

  



 انتظار: میرود هوا به فریادش و میکند قطع را حرفم خشم با 

 یه صدمن حرفای این از من واسه دارم انتظار خوبشم دارم

 سگ بیشتر که این جز نیست هیچی تهش نزن غاز

  ...تانیا ببین...بشم

 

 تأکیید با و میکوبد ام سینه قفسه به چندبار دست پشت با

 ادم بچه لمث میگم هرچی پس من زن منی زن تو: میگوید

 وقت هر ، نمیکنی روانی منو بعد به این از تانیا میکنی گوش

 هر ، باشی پیشم باید کنم اراده هستم که جا هر ام خونه تو

 و اراد بخوام...اختیارمی در تخت اون روی بخوام که وقت

 هرچی...نمیکنی دخالت و نمیکنی و هواداریش کنم تربیت

 ها زده جن مثل سرتو ببوسمت بخوام...چشم میگی بگم

 گوش خوب دختر یه مثل بغلم تو بیا بگم نمیکشی عقب

 مهم اصال داری احساسی چه نیست مهم برام اصال...میکنی

 باش مطمئن اینو ولی نه یا میکشی عذاب داری نیست

 گوش حرفام به یا کنی بازی من روان و اعصاب با بخوای



 اشک اینجوری همش بخوای بیاری در بازی چموش و ندی

 این ی لحظه هر من بزنی غمبرک و کنی بغض و ریزیب

  ...میکنم زهر کامت به و زندگی

  

 از لبهایم میشوند منقطع هایم نفس و شده گرد چشمانم

 قلبم اش دوباره فریاد صدای با و میلرزند بغض و ترس شدت

 ...ایستد می

  

 نه؟ یا فهمیدی _
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  :میزند فریاد رحمانه بی ام اشکی چشمان به توجه بی

  نه؟ یا فهمیدی پرسیدم 



  

 من با چرا دیگه بگیری انتقام پدرم از میخواستی که تو _

 از کردی ازم تو استفاده وقتی میتونستی کردی؟ ازدواج

  کنی؟ بیرونم اینجا

  

... میرود عقب قدمی و میشود زده بهت ام ناگهانی سئوال از

 ایی نتیجه به هیچ سئوالم این دنبال است هارسالچ من

 به مرا زندگی اینطور باربد چرا بدانم میخواهم ولی...نرسیدم

  ...است گرفته بازی

  

 و اخم با و میکشد لختش موهای در دستی کالفه باربد

   :میپرسد عصبانیت

  مزخرفیه؟ سئوال چه دیگه این

  

   :میکشد تیر قلبم میکنم نگاهش بغض با



 چهارساله من مزخرف؟ میگی این به تو مزخرف؟ سئوال

 من مزخرفه تو برای اینا ندارم آرامش سرسوزن اندازه

 که لعنتی تو وقتی از ریخت بهم کجا و کی زندگیم نفهمیدم

 پاتو میخوای چی جونم از و هستی کی نمیدونم هنوزم

 خودم به تا ریخت بهم من زندگی همه خونمون تو گذاشتی

 تو واسه اینا بغلمه تو هم بچه یه اینجام دیدم اومدم

 نابودم چجوری میفهمی انسانی؟ باربد؟ آدمی تو مزخرفه؟

 مثل داری انتظار من از بعد نمیفهمی هیچی بخدا کردی؟

  ها؟ باربد؟ عادیه زندگی این چیه...باشم عادی زنای

  

 عصبی های نفس هرم ، نمیزند حرفی و میکند نگاهم کالفه

 به توجه بی من و میکند نفوذ پوستم روی تا تندش و

 با یکبار فقط بتوانم تا میکنم مهار را هایم اشک عصبانیتش

  ...بزنم حرف مرد این جلوی جسارت

  



   : میزنم پس را گلویم در بغض توده سختی به

  کردی؟ باهام اینکارو چرا بگو حداقل نمیگی؟ هیچی چرا

  

 یشرو مکث با و مینشاند اش چهره در خونسردی

 تن به را پیراهنش ایستد می آینه جلوی و برمیگرداند

  :میگوید صورتم به نگاه بدون و میکشد

 بندش و قید تو وقت هیچ من...میکنن ازدواج روز یه همه

 عمر آخر تا نمیتونستم موقعیتم وجود با قطعا ولی نبودم

  ...بمونم وارث بدون

  

 بغض با زدمیری فرو درونم چیزی و میکشد تیر دوباره قلبم

  : میکنم زمزمه

 میومدن سر با میکردی اشاره بود برت و دور دختر همه این

 این کردی بدبخت منو چرا میخواستی وارث فقط...من چرا

  ...آدم همه



  

  :میغرد عصبانیت با و میچرخد سمتم به تند سرش

 و دور دخترای همون از نفر چند نمیخواستم هرزه زن من 

 به بچمو هرزه یه میذاشتم هااا؟ ودنب آدم بودن سالم برم

  ...بیاره دنیا

  

 سمت به دوباره و میکند مکثی ام زده بهت چهره مقابل در

  :میدهد ادامه و میچرخد آینه

 خورده دست و سالمی فهمیدم دیدم بار اولین که رو تو

 ات خانواده از کردنت دور با میتونستم طرفی از نیستی

 حاال ولی...برام بودی گزینه ینبهتر تو پس بزنم ضربه بهشون

  ...سواست اونا از حسابت و زنم فقط زنمی

  



 میوفتم صندلی روی خوداگاه نا و حرفایش از میکنم ضعف

 ممنوعه اراده بی و میمانند خیره زیرپایم روی چشمهایم

  :میشود خارج دهانم از ام زندگی چیز ترین

 ارمد که دختری این شاید نکردی فکر این به درصد یک

 ممکنه و عاشقه خودش میکنم بازی اش زندگی با اینجوری

  ...مـ شاید...باشه داشته آرزو کلی

  

 لبم محکم و آید می بند ترس از نفسم میشود متوقف زمان

 را اش چهره و کنم سربلند نمیتوانم حتی میگزم را

 قطعا باربد بودم کرده خراب بدهم بودم کرده خراب...ببینم

 را چیز همه اگر میکرد ام بیچاره و یداشتبرنم سرم از دست

  ...میفهمید

  

 به که نگاهم آید می باال و میشود مشت دستانش در ام چانه

 را ام زندگی تمام فاتحه میخورد گره ترسناکش نگاه



 دستانش در ام چانه میشود سرازیر هایم اشک...میخوانم

 را صورتم اجزای تک تک خشمش از سرخ چشمان...میلرزد

 از و میبندد خشم و حرص با را چشمانش...میکاود رصح با

  :میغرد اش شده کلید های دندان بین

  چی؟ دیگه خب؟...عاشق؟

 

  ...کیه اون میگی بهم فقط:  میخندد هیستریک و ترسناک

 

  ....باربـ:  میکنم باز را لرزانم های لب سختی به

  

 بیشتر لرزانم تن و میدهد خراش را وقلبم روح فریادش

   :یلرزدم

 سئواالمو جواب فقط دهنت تو میزنم بشنوم اضافه حرف

  ...میدی



  

 تکان سختی به را سرم و میشود بسته ترس با چشمانم

  ...میدهم

 

 از اختیار بی میزند چنگ را بازویم و میکند رها را ام چانه

 ...میکنم نگاهش ترس و بغض با و برمیخیزم صندلی روی

  :میزند نفس خشم با یکوبدم سرم پشت دیوار به را تنم

  ...حاشیه بدون زود...واسم میدی توضیح و چی همه حاال

  

 میفرستم بیرون را نفسم سختی به و میکنم تر زبانم با را لبم

 زنده برای ولی ام نبوده بلد را گفتن دروغ وقت هیچ من

  ...میکنم هرکاری مهراد ماندن

 

  :میکنم شروع و میدوزم پیرهنش ی دکمه به را نگاهم



 ازم چندسالی بود دانشگاهیم هم خب...ما یعنی...یـ...من

 با بودیم شده آشنا بود چندوقتی تقریبا...تقریبـ...بود بزرگتر

 بعدم...بعدشم...نذاشت بابا ولی خواستگاری اومد اش خانواده

 قبول اگه که کرد تهدید و کنم ازدواج تو با کرد مجبورم که

 ...یارهم پسر اون سر بالیی یه نکنم
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 با...میکنم نگاه چشمهایش به باالخره و میکشم نفسی

 خشم با دوباره و میچرخاند سرم باالی را نگاهش عصبانیت

  :میکند نگاهم

 کجاست؟ داری؟ خبر ازش چی؟ االن

 دیگه منم رفت ایران از موقع همون اون...باربد بخدا نه _

  که کرد کاری و گفت بهش و چی همه بابا یعنی...دمشندی

  ...نیاره اسمم دیگه اون



  

  ...دیگه میشه چی بگی دروغ اگه میدونی _

  

  ....میدونم: میدهم تکان را سرم

  

  :میشود تر ترسناک لحنش

 

 دروغ اگه حرفات چون...باشی گفته راست بهتره پس خوبه 

 متوجه...میزنم شآتی چشمات جلوی آدمو اون خودم باشه

  شدی؟

  

 فرا را تنم بدی ضعف و مینشیند وجودم کل در ترس

 نگاهش شده خشک و افتد می قلبم به لرز میگیرد

 گوش انگار ولی میکند تهدید و میزند حرف دوباره...میکنم



 تمام...میبینم را لبهایش خوردن تکان فقط نمیشنوند هایم

 جلوی ار مهراد تصویر فقط ذهنم و میشود چشم تنم

 آینده از میلرزم من و میزند حرف باربد آورد می چشمانم

 چشمانش جلوی تا میدهم جان من و میکند تهدید باربد...ام

 و میگرید وقلبم میشود نابود ام دلخوشی و امید تمام...نمیرم

 پر تنم از روح و میلرزد باربد دستان در جسمم...میزند زار

 مهلکه این از را رادمه باید که میدانم فقط من و میکشد

 ...بدهم نجات
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   : میگیرد سمتم به را گوشی نرگس

 خط دوتا اندازه به چشمات تانیا نکن گریه اینقدر خدا رو تو

 نگرانی از بخدا بزن حرف پسره این با دودقیقه بیا... شده

  ...مرد



  

  ؟ چرا نگرانی: میگویم هق هق با و میکشم باال ام بینی

  

 سرش روی حالی در و میدهد تکان سری متأسف نرگس

   :میگوید میکوبد

 تو که لحظه اون...خنگه و سر بر خاک منه تقصیر همش

 گفتم بزنه حرف بات میخواد گفت زد زنگ اتاق تو رفتی

 و تلفن کرد قاطی شد دیوونه اونم هیچی باربد پیش رفتی

  ...کرد قطع

  

:  میپرسم کنجکاوی با و میزنم اش بامزه حرکات به ندیلبخ

  چی؟ بعدش خب

  



 میترسیدم خدایی زد زنگ دوباره ساعت نیم بعد هیچی  _

 گرچه میکشید آباد کجا نا تا فکرش نیومدی هنوز بگم بهش

  ...بود کشیده همونجا به خودمم فکر

  

 که میکنم پرت سمتش به را دستم کنار بالش حرص با

 و میکنم نثارش زهرماری غیظ با...میرود هوا به اش خنده

   :میگویم

  ...میگی چرت اینقدر چرا نرگس بزن حرف

  

 من حال میخواهد میدانم میکند کنترل اش خنده زور به

  ...شود خوب

  

 گفت نکرد باور ولی بنده دستت بگم شدم مجبور دیگه _

 ست مرتیکه اون پیش میدونم بگی دروغ نیست الزم

 عاشقته اصن روانیه واقعا مهراد کردی دقت تانیا...هنوز



 و دنبالته چشمش که کسیه باربد کرده فکر اون ولی درست

 باربد کنه درک نتونسته هنوز بگیره ازش رو تو میخواد

 عشقش ببینه سخته تحملش ها داره حق خب...شوهرته

 از و رفتار اینجور نباید دیگه ولی دیگست یکی همسر

 اون باربده پیش تانیا بگم وقت هر من که بده نشون خودش

 نشده؟ منطق بی خیلی بنظرت...آخر سیم به بزنه تلفن پشت

  بود؟ منطق بی اولم از یا

  

  : میکنم نثارش غمگینی و تلخ لبخند

 شرایط بدترین تو همیشه نبوده منطق بی وقت هیچ مهراد 

 داره حق شاید...خب...االن ولی میکرد درک چیزارو خیلی

 همه من کنه؟ تحمل اون که کنم تحمل میتونم نم مگه

 نمیشه طبیعتا خب من با اونم میدیدم مهراد با زندگیمو چی

  ...کرد تحمل و وضعیت این

  



 روی از را موهایش و میکشد پیشانی به دستی متفکر نرگس

  :میزند کنار صورتش

 باشه هرچه زنشی ساله چهار تو آخه ولی تانیا میگیا درست

 که مهراد...داره وظایفی مقابلش در باشه هم چی هر زنشی

 باشه نداشته تو با کاری هیچ باربد باشه داشته انتظار نباید

  ...میچرخی جلوش خونه تو رو و بَر این با تو وقتی

  

 چون کنه کنترل و نفسش نتونه که نیست آدمی باربد _

 شدن غرورش تسلیم اش غریزه حتی و هاش خواسته نفسش

 که اوایل همون بجز چهارسال این تو ولی شهن باورت شاید

 نمیگم نبود ما بین جدی رابطه دیگه اومد دنیا به آراد بعدش

 بابت این از خیلی من و کم خیلی ولی بود نبود اصال

  ...بودم خوشحال

  



 آدم باربد این موجودیه عجب: اندازد می باال ابرویی نرگس

 غریزه و نفس همه اگه حتی بگذره زنشه که کسی از نمیتونه

  ...کنه کنترل اشو

  

 باهاش شدن نزدیک به تمایلی هیچ من میدید وقتی شاید _

 میکرده فکر چون کنه تحمیل خودشو نخواسته ندارم

  ...دیگه باربده هرحال به...میشکنه غرورش

  

   : میزند لبخندی آمیز شیطنت نرگس

 عصبانیت از که کنم راحت و مهراد خیال بزنم زنگ پس

  ...کرده خیال و فکر کلی حتما االن بیچاره...هنمیر

  

 و میکنم نگاهش مغموم...نمینشیند هایم لب روی لبخند

 نمیچرخد زبانم آورد می در لرزه به را وجودم عجیب ترسی

 مرا هایش رفتار و است شده عجیب وقت چند باربد بگویم



 های شدن نزدیک از میترسم بگویم نمیتوانم میترساند

 و ام شده مهم برایش میکنم احساس که این از باربد جدید

 اینده نرگس...میدهد قرار بین ذره زیر را رفتارم لحظه هر او

 چه است قرار میکنم فکر فقط من و میبیند مهراد با تنها مرا

  ...بیاید سرم بالیی

  

 متعجب میشود انداز طنین اتاق فضای در که مهراد صدای

 پایین باال را ابروهایش یزآم شیطنت...میکنم نگاه نرگس به

  ...میخندد صدا بی و میکند

  

  ؟ نرگس خوبه حالش _

  

 جان و میلرزاند را ناکوکم قلب این زیبایش و بم صدای

 که خوب چه...میپرسد را حالم که اش جمله از میگیرم

  ...است گذاشته گو بلند روی را صدا نرگس



  

 که رفت باربد دیگه نباش نگران خوبه حالش مهراد آقا بله _

  ....نزن حرف عصبی انقدر

  

  ...بهش بده و گوشی شده تنگ براش دلم _

  

 سرم بروم باالیش و قد صدقه قربان بتوانم کاش... میلرزد دلم

 را قلبش نظیر بی ملودی و بگذارم ستبرش سینه روی را

  ...کاش...کنند پیدا التیام روحم های زخم تا بشنوم

  

 غریبه همه با اوهم حتی میپاشد رویم به تلخی لبخند نرگس

 مهراد من و بین فاصله همه این برای دلش بودنش

  ...میسوزد

  



 خارج بلندگو حالت از و میگیرم دستش از را موبایل

 گوشم به را گوشی حریصانه و میکشم عمیقی نفس...میکنم

  ...را بخش زندگی و مردانه صدای آن بشنوم تا میچسبانم

  

  ...مهراد الو _

  

 بیشتر را مریض قلب این گوشی پشت هایش نفس شدن تند

  ...میلرزاند

  

  عزیزم؟ خوبه حالت مهراد؟ جان _

  

 قاطی نازی ، میبندد نقش هایم لب روی تلخی لبخند

  خوبی؟ تو خوبم من: میکنم صدایم

  



 .... خوبم همیشه من باشی خوب تو وقتی...خوبم منم _
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 چهره...میکند زنده را جانم کم های نفس زیبایش صدای تن

 ی دسته و میگذرانم نظر از را نرگس شیطنت و خنده پر

  ...میپیچم انگشتانم دور را موهایم از باریکی

  

  تانیا؟ _

  

 صدا گونه این با نمیداند مهراد چرا و میکشد آهی قلبم

  ...میکشد آتش به را وجودم کردنش

  

  جانم؟ _



  

 باعث که ناراحتی دستم از میدونم: میکشد عمیقی نفس

 تو غنیمته من برای همینم ولی بترسی و بشی شوکه شدم

  ...بکشم نفس میکشی نفس تو که هوایی این

  

 هایش جمله چرا شدند سرازیر ام لعنتی های اشک دوباره

 ؟ گرفته آتش قلب این روی بودند پاییزی سرد باران مانند

  میشوم؟ زنده بار ده من میزند حرف او نمیکرد درک چرا

  

 فقط من برای بفهمد تا آورم می باال ام نگرانی و ترس تمام

  :میکند حمله گلویم به بغض ، است مهم جانش

 ترس از میمیردم داشتم بخدا ؟ کردی چیکار من با میدونی

 اینجا کردی فکر مهراد دیوونه توعه بخاطر خودم بخاطر نه

 که مردی اون کنی؟ نفوذ توش راحت که پدرمه عمارت

 زیر آدمای همه زبر و زیر میکنی کار دستش زیر داری ظاهرا



 نکرده شک بهت حاال تا ممکنه چطور میدونه و دستش

 برای چقدر من نمیکنی گوش حرفم به چرا مهراد باشه؟

 چقدر میدونی بگه؟ بهت رو همه تا خوندم یأس آیه نرگس

 باربد...تباهیه تهش راه این بخدا کردم فکر رتکا عاقبت به

  ...نمیکنه رحم هیچکی به اون قسم بخدا نمیگذره

  

 ایی لحظه را چشمانم میشود باعث اش باره یک عصبانیت

  :ببندم

 ولی بمیرم من باشه قرار اگه نزن حرف مرتیکه اون از انقدر

 برام بمونی مرتیکه اون بغل تو نباشی مجبور دیگه تو

 خدا امون به میکنم ولت همینطوری چی؟ کردی فکر...بسه

 چه به بسازی؟ و بسوزی شده خراب اون تو داری عمر تا که

  نشناس؟ خدا مرتیکه اون خودخواهی قیمتی به ؟ قیمتی

  



 فرزندم قیمت به من نمیدانست مهراد...میترکد بغضم

 این به من شدن پابند قیمت نمیداند میسازم و میسوزم

 بخدا خورده گره آراد به من وجود نمیداند...است آراد زندگی

  ...نمیداند که

  

 باربد از من و بیاد سرت بالیی اگه میکنی فکر تو مهراد _

 یه قضیه این تو اگه میشه؟ درست چی همه دیگه شم جدا

 تو...میشم نابود بخدا میشم نابود منم شه کم تو سر از مو

 تا چقدر؟ ؟کنی گرفتار خودتو من بخاطر میخوای چقدر

 ته باربد...بجنگی لعنتی سرنوشت این با میخوای کی تا کجا؟

 بخدا میبره بین از جفتمونو میسازی داری تو که ماجرایی

  ...کن باور...میکنه کشمون زجر

  

  :میلرزد دستم در گوشی و میرود هوا فریادش



 از نیست معلوم میکنم اش بیچاره بخدا...نمیذارم کرده غلط

 ازم منو زندگی همه اومد یهو شد پیداش نیگورستو کدوم

 تو نداشتن بشه تهش که نکشیدم بدبختی همه این...گرفت

 زمان میفهمی میکشم و داشتنت انتظار ساله 17 من تانیا

 مگه برم بذارم بگه بهم گفتی نرگس به تو بعد...نیست کمی

 بکشه منو باربد بمیرم تو نداشتن با قراره اگه دیگه الکیه

  ...نکردم تالشمو چرا که نمیخورم حسرت اقلشحد بهتره

  

 میسوزاند را وجودم ذره ذره حرفهایش میزنم هق ناباوری با

  ...است من مرگ مساوی او مرگ نمیفهمد مهراد چرا

  

 تو باشی عذاب تو من بخاطر اینقدر تو نمیخوام من مهراد _

 میزنه آتیش منو داره عشق این وجدان عذاب...بفهم روخدا

 که داشتم اینو ترس فقط چهارسال میکنه نابودم داره

 بخدا...باشه نیومده سرت بالیی خوبه حالت سالمی کجایی



 و ایی زنده حداقل که شد راحت یکم خیالم دیدمت وقتی

 باید کی تا من چی حاال ولی...بکشم راحتی نفس یه میتونم

 جدا باربد از من اگه کردی فکر کنم زندگی لرز و ترس تو

 اگه گفت بهم امروز همین خودش نه میکنه؟ نولمو شم

 زنده زنده باشه ذهنم تو خودش غیر به ایی دیگه کسی

 نه میگه دروغ کردی فکر...میزنه آتیشش چشمام جلوی

 مهم براش کسی زندگی و مرگ باربده اون مهراد

  ...بفهم...نیست

  

 و کن صبر فقط تانیا وایییی شرف بی مرتیکه کرده غلط _

 براش خوابایی چه نمیدونی میارم سرش ییبال چه ببین

 که کنه مرگ آرزوی صدبار روزی میکنم کاری دیدم

 کنم قلم دستاشو جفت میخوام...داده عذابت رو تو اینجوری

 خاک به اگه دوعالمم شرف بی یعنی زده کتکت اینقدر که

 برنامه بی من نباش نگران اینقدر توام...ننشونمش سیاه



 رو تو باالخره کنه شک بهم غالآش اون که جلو نیومدم

  ...اونجا از بیرون میکشونم

  

 در موبایل به زده بهت میپیچد گوشم در که بوق صدای

 میشود قاب نرگس دستان در صورتم...میکنم نگاه دستم

 پاک را اشکی صورتم...میکشانم نگرانش چشمان به را نگاهم

 پرت ایی گوشه به و میکشد ازدستم را موبایل و میکند

  ...میکنم نگاهش فقط من و میکند

  

  ...پریده رنگت اینقدر چرا تانیا شد چی _

  

 نمی پایین هایم اشک چرا میپوشانم دستانم با را صورتم

 مهراد چرا نمیشود؟ سبک کمی سنگینم سر این چرا آیند؟

 ...نمیفهمد مرا حال او چرا خدایا نمیفهمد
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 سپس و میکند نگاه پکرم و زار ی قیافه به تأسف با نرگس

   :میگوید لب زیر

 اتاق تو بپرسه میخواد پسره این کردم فکر من ببینا روخدا تو

 اینجوری میخواد چمیدونستم گذشته باربد و تو به چی

  ....بیاره در و اشکت

  

   :میگوید تر بلند اینبار و میکند مکثی

 کله میترسیدم...نمیزدم زنگ بهش و کستمیش دستم کاش

  ...باالها بیاد بیاره در بازی شق

  



 عقل اصال...نرگس ایی دیوونه خیلی:  میخندم گریه میان در

  ...نیست ات کله تو

  

  :میگوید هیجان با سپس و میخندد هم خودش

 باز اتاقتونو در باال اومد می آورد می در بازی دیوونه کن فکر

 چیکار تانیا با داری که میگرفت و باربد ی هیق بعد میکرد

  ...میشد باحال خیلی...میکنی

  

 اینکارو روز یه کن باور:  میدهد تکان را سرش خنده با

  ...آخه هست روانی آدم همچین یه...میکنه

  

 با را هایم اشک...میکند بیشتر را ام خنده اش بامزه لحن

  :میکنم پاک خنده

 داداشم که میزدی حرفارو همین...نرگس نکشتت خدا 

  ....دیگه داشته نگهت اینقدر



  

 ناز با و میزند کنار عشوه با را موهایش چشمکم مقابل در

  :میگوید

  ...طبعه شوخ کلی خودشم عزیزم میگی؟ و تیام آخیییی

  

  ...تیام آقا بیشعور چیه تیام:  میکوبم سرش بر شوخی به

  

 می باال را یشابروها و میشود کمر به دست قلدری با

   :اندازد

  ...بدونی بگم بهت...خودمه شوهر چی که آخرش

  

  :میگویم جیغ با و میکنم نگاهش تعجب با

 ازت نرگس بگو راستشو بهت؟ گفته خودش نکنه چی؟

  ...کرده خواستگاری



  

 مگه...کنه خواستگاری مثال حاال: میگوید قلدری با دوباره

  ....بشم تداداش زن بخواد دلت هم خیلی چیه؟

  

  ...جدیه قضیه بگو راستشو روخدا تو نرگس وای _

  

 ایی مزه با لحن با و میدهد تکان را سرش افسوس با

  :میگوید

 وسط کردم پرت چیزی یه همینجوری...میکنم شوخی بابا نه

  ....کنی خواستگاری داداشت واسه منو و بگیره شاید گفتم

  

  :بممیکو اش شانه بر دستی و میخندم بلند

 خواستگاری نباید که من آخه...تو دست از نرگس واییی 

  ...بگه بهت باید خودش کنم



  

 می پایین را سرش و آورد می در را کشیدن خجالت ادای

 این از بهتر کسی چی و میشوم اش خیره لبخند با...اندازد

 خوشبخت مرا مهربان برادر میتواند قلب خوش دختر

 در و ببینم را دلنشینش چهره دوباره من میشود یعنی...کند

 دختر این از برادرم برای خودم میشود یعنی...بکشم آغوشش

  ...کنم خواستگاری زیبا

  

  :میشود تر پهن لبخندم و میگیرم را نرگس دست

 ازش و خونش تو ببره و دختر یه بیخودی تیام نکنم فکر

  ...دیگه بوده کرده گیر پیشش دلش حتما کنه محافظت

  

  : میکند بلند را سرش باز نیش با و زده لهو نرگس

  داره؟ دوسم یعنی تانی؟ میگی جدی وایییی 

  



 هول داداش زن من بکش خجالت:  میکنم اخم شوخی به

  ...نمیخواما

  

   :میکند اخم داری خنده طرز به هم او

  ...نباشن هول که ندارن خاطرخواه صدتا تو مثل همه

  

  کیان؟ دقیقا دتاص از منظورت:  میزنم پوزخندی

  

 وکیلی خدا و باربد نگیرم نظر در رو دیوونه عاشقه اون _

  ...بگیرم نظر در باید دیگه

  

 کوتاهی مکث با سپس و میکنم نگاهش شده گرد چشان با

  ...است دیوانه واقعا دختر این میخندم هیستریک

  



 ترکیب خیلی خواه؟ خاطر باربد؟...نرگس باحالی خیلی _

  ...ان ایی بامزه

  

   :میدهد تکان تأسف با سرش شده جدی نرگس

 جنون یکی سر اینطوری مردی...دیگه نمیفهمی هیچی

 دختر اون به حسی هیچی گفت نمیشه و باشه داشته

 اش بچه که باربد مثل سنگدلی و سرد آدم یه اونم...نداره

 شبا همه تو بخاطر و نداد خرج به احساسی هیچ بود مریض

  ...موند بیمارستان

  

 تا طرفشو باشه عاشق که مردی:  میکنم نگاهش حرص با

  ...بیمارستان ببرن اشو جنازه که نمیزنه مرگ سرحد

  



 میشود نمایان اش کشیده و عسلی چشمان در تردید و شک

 هیچ مسلما هم من خب... است مردد انگار نمیگوید چیزی و

  ...بزنم حرفی باربد مورد در ندارم ایی عالقه

******** 
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 هایم کتاب قفسه میان از را ام عالقه مورد شعر کتاب

 قرمزش کادر روی نگاهم که میکشم رویش دستی ، برمیدارم

 دلتنگی از پر لبخندی "بخوانند عاشقان فقط " میماند ثابت

 اوج در میکنم باز که را اولش صفحه مینشیند لبهایم روی

 لبخند...افتد می زمین به پژمرده و قرمز گلبرگ چند اباورین

 این و میگذارم دستم کف را ها آن و میشوم خم میزنم تلخی

 کتاب مخصوص کاناپه روی...میشود بیشتر هی چرا دلتنگی

 را کتاب...میدهم قرار کناری هارا گلبرگ و مینشینم خانه



 رارق هایش برگه وسط را انگشتم و بسته چشم و میبندم

  ...بیاید هایم روز این حال مطابق شعری شاید تا میدهم

 تر تلخ لبخندم شعر تیتر دیدن با میکنم باز که را کتاب

  ...میشود

  " خنده "

  پوشالی دنیای این از خندست من سهم کن فک تو

  خوشحالی اینکه از خوشحال باشم میشه باعث همین

  باره آخرین همینه من های گریه کن فک تو

  داره غم قصه تموم دیدی اگه حتی خندب

  دلگیره قصه تموم دیدی اگه حتی بخند

  میمیره غصه از امید گفتن بهت حتی اگه

  

 کاش...میزنم پس دست با را ام گونه روی شده سرازیر اشک

 هدیه کتاب این نبود حواسم چرا و نمیکردم باز را کتاب این



 سفیدی برگه یرو نگاهم...مان عاشقی روزهای در بود مهراد

 درد با را چشمانم میشود کشیده افتاد کتاب الی از که

 میشود مگر و میمیرد قلبم و میکشد پر دلم تمام و میبندم

 سال روز ترین بهاری در که است مهراد ی نامه آن برود یادم

 بی های عالقه ابراز برود یادم میشود مگر...فرستاد برایم

  ...میشود مگر خدایا ، را پایانش

 پنهان کتاب حجیم های برگه میان را نامه میلم برخالف

 نافرجام عشق این نمیخواهم بخوانمش نمیخواهم میکنم

 دیگر...بسوزد بیشتر لعنتی قلب این نمیخواهم...شود یادآوری

 هایش بازی شق کله این از را مهراد باید من است بس

  ...است کافی خاطراتمان مرور پس کنم منصرف

 روح به آرامش کمی تا میکنم فرو هایم کتاب در سر عالقه با

  ..........شود تزریق ام زخمی

  



 ؟ خبرته چه:  میکنم بلند را سرم ترس با نرگس صدای با

  نرگس؟ شده چی

  

 کجاست حواست معلومه هیچ: میشود کمر به دست عصبی

  ...نشنیدی صدامو تو و کشتم و خودم

  

 سمتش به کالفه...میگذارم قفسه در و میبندم را کتابم

  شده؟ چی:  میچرخم

  

  ...میفهمی بیرون بیا _

  

 با...میشوم خارج کتابخانه از و میروم دنبالش به تعجب با

  :میگویم بُهت با جعبه از کوهی دیدن

  چین؟ اینا خبره؟ چه



  

 رو اینا باربد گفت خدمتکارا از یکی تانیا نمیدونم منم _

  ...تو واسه بیارن که فرستاده

  

 این باید چرا باربد و میشود بیشتر بهتم میزان لحظه هر

 با میکنم باز هارا آن از یکی بفرستد؟ من برای هارا جعبه

 با...میشود گرد چشمانم کوتاهی و رنگ قرمز دکلته دیدن

  ...میچرخم سمتش به تعجب با نرگس صدای

  

  وایییی...خوشگله چه چیه؟ این _

  

 را دیگری جعبه بالفاصله و ازماند می پایین را لباس عصبی

 مشکی دامن و رنگ مشکی تاپ دیدن با اینبار میکنم باز

  ...مینشیند ابروانم میان اخم است جعبه در که کوتاهی

  



  ...نداشتی لباس مگه...خریده لباس واست رفته...اهلل بسم _

  

 بخره لباسارو این باید چرا باربد:  میکنم نگاهش تعجب با

  ...بگه من به که این بدون اونم...نرگس

  

 های بسته کردن باز مشغول و میکند نگاهم متفکر نرگس

 لختی اغلب و کوتاه و رنگی ها لباس  همه...میشود دیگر

 میپوشم من که هایی لباس با تناسبی هیچ و هستند

  ...ندارند

 جین شلوارک با را رنگی لیمویی ی تنه نیم تاپ نرگس

  :میگوید تعجب با و وردآ می باال صورتم جلوی ستش

  ....میخواد بچه دوباره باربد احتماال

  

  ...تو میگی پرت و چرت چرا: میشوم تر عصبی 



  

 اینارو مسلما بنداز اینا به نگاه یه چیه چی پرت و چرت _

 دیگه بپوشی واسش همشو باید...کمد تو بذاری که نخریده

 میکنم تصور اینا تو رو تو من کن قاضی و عقلت خودت...

 چی استغفراهلل لباسای این با رو تو باربد بعد میشم منقلب

  ...میکنه ولت مگه دیگه ببینه اینا با من بگم

  

 من...اش رحمی بی همه این از میرود هزار روی قلبم تپش

 هارا لباس این باید عروسکش نقش در که حقیرم چقدر

 به لباس تک تک روی از سردم نگاه...بکشم تن به برایش

  ...میشود کشیده رگسن

  

 و اهلل اینکارا؟ و باربد...داره هم ایی سلیقه چه شرف بی _

  ...اکبر

  



 ناراحتی و بهت با فقط بخندم نمیشود باعث هم لحنش حتی

 این از باربد هدف میفهمیدم  کاش...میکنم نگاه ها لباس به

 برایش لذتی چه کردنم تحقیر همه این و چیست کارهایش

 ها لباس این با چشمانش جلوی شوم مجبور که این... دارد

 مرا کمی خدا کاش...برقصم او ساز به لحظه هر و بچرخم

 ...ببیند
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 دور های لباس به و مینشینم کاناپه روی مستأصل و درمانده

 را دستم و کرده شکم در هایم زانو ، میکنم نگاه برم و

 پوفی ناراحتم قیافه دیدن با نرگس...میکنم حلقه ندورشا

 بودن بازی شب خیمه عروسک نمیداند که نرگس...میکشد

  ...چه یعنی

  



 مصیبت خودت برای چیزی هر از و اتفاقی هر از یعنی _

 نشین الکی...دیگه لباسه تیکه چندتا جان بابا...تانیا میسازی

  ...نگیر بغل غم زانوی

  

 تر پرحرص دارم بغض صدای و نممیک نگاهش حرص با

   :میشود

 عروسک مثل قراره که این ولی نیست مصیبت لباسا این

 بپوشم اینارو از مدل یه روز هر براش باربد بازی شب خیمه

 بدبختی میشه...محض مصیبت  میشه برقصم سازش به و

  ...بدبختیام از دیگه یکی روی

  

 واستمنمیخ ببخشید:  میگیرد غم رنگ هم نرگس نگاه

  ...بشی ناراحت

 مقابلش در اینا که دارم بدبختی انقدر نشدم ناراحت _

  ...نیست هیچی



  

 میخورد زنگ دومرتبه موبایلش و میشود ام خیره ناراحتی با

 صفحه به تعجب با...میشود کشیده سمتش به نگاهم و

  ...مهراده بازم: میگوید لب زیر و میشود خیره اش گوشی

 و میشود گوش تنم تمام میدهد پاسخ که را تماسش

  ...میمانند خیره نرگس های لب روی چشمانم

  بله؟ _

_....  

 تو: میگوید مهراد به خطاب و میکند نگاهم تعجب با نرگس

  میدونی؟ کجا از

_.....  

  

 و میریزد بهم اعصابم نمیفهمم را حرفشان موضوع که این از

 دقت با سنرگ..." میگه چی " که میکنم اشاره نرگس روبه

 به سمتم به را دستش کف و میکند گوش را مهراد حرفای



 که میکنم نگاهش حرص با...میگیرد باال "کن صبر " معنی

  : میرود باال عادی حدی از بلندتر صدایش ناگهان

 بیچاره دیدیم االن همین خودمونم ما مهراد چمیدونستم من

 اون از داری تو بعد میخوره حرص داره جلوم نشسته دختره

  ...میگی پرت و چرت ور

  

 و خشم از میزان این ، میکنم نگاه عصبانیتش به بُهت با

  ...است بعید دختر این در حرص

_.....  

  

 خودت خوبه...بگیر و باربد یقه برو خودت چه من به _

  ....همراهشی

  

 و میکند قطع را تماس ام شده گرد چشمان مقابل در سپس

  ...میکوبد زمین روی را گوشی حرص با



 شده چی: میپرسم و میکنم نگاه حرکاتش به تعجب با

  نرگس؟

  

 میخوام: میکند خالی سرم را عصبانیتش کرده فوران ناگهان

 این به میشدی پسره این عاشق داشتی که موقعی اون بدونم

 نه...نیست اش کله تو عقل ذره یه این که نکردی فکر

  نکردی؟ فکر بدونم میخوام

  

 طرز به خوردنش حرص و آیند می کش خنده زا هایم لب

  ...مگه شده چی:  است بخش لذت داری خنده

  

 روانی پسره: میدهد تکان درهوا را دستهایش عصبانیت با

 از من میگه...خونه فرستاد باربد بود چی لباسا اون میگه

 ساعت دوسه بعد پاساژ یه داخل رفت بودم همراهش صبح

 اونا میگه...خونه فرستاد اسارولب اون که بعدم بیرون اومد



 لباس تانیا واسه داره حقی چه اون میگه بود؟ کی برای

  ...بخره

  

 هوا را ام خنده که است بامزه آنقدر زبانش از کلمات بیان

 را ها لباس از یکی میبیند که را ام خنده نرگس...میفرستد

  :میکشد جیغ خفیفی صدای با و میکند پرت سمتم به

 میخورم فوش وسط این من میشه چی هر...ندنخ مار زهره

 است دیوونه پسره...منه مال غرغراش نمیزنه حرفی که تو به

  ...پسرته دوس باربد کرده فکر

 بی نرگس و نخندم تا میفشارم هم روی محکم را هایم لب

  :میخورد حرص وقفه

 چه باربد میگه آخه گفتنشه پرت و چرت من درد همه بخدا

 بزن باربد خود جلوی داری وجود و فحر همین داره حقی

 مهراد نه میگی برگشتی تو بعد...میکنه چیکار باهات ببین



 هرکاری باربد انگار توسرش بخوره منطقش این منطقیه آدم

  ....ماست تقصیر میکنه

 نفس یکم: میدهم تکان تأسف عالمت به را سرم خنده با

  ...زدی حرف تند تند انقدر مُردی بگیر

  

 هارا لباس از یکی و میزند و بدجنسی لبخند اباورین اوج در

  :میکند نگاه دقت با و برمیدارد

 اون به اصن...داره ایی سلیقه چه هم باربد این خودمونیا ولی

 مهراد...باشه بلد هم کارا این از نمیاد خشونتش و ابهت

  ...خریده خودش همه میگفت

  

 دیگه نک بس: میگویم جدیت با و میکشم درهم هایم اخم

  ...نزن حرف باربد از انقدر نرگس

  



:  میگوید خباثت و خونسردی با و اندازد می باال ایی شانه

 دیگه بعد بپوشی اینارو کرد مجبورت اومد باربد که امروز

  ...میزنی حرف ازش همش خودت

  

 حرفی تا میکنم باز دهان کرده نگاهش عصبانیت و حرص با

  ...میشود ستهب دهانم آراد صدای با که بزنم

  ؟ مامانی _

  

 نگاه زیبایش صورت به و میچرخانم سمتش به را سرم

 جان هایش نفس تک تک برای من میکند خدا فقط میکنم

   ...میدهم

  مامانی؟ جون: میکنم نثارش مهری پر لبخند

  

 ذوق با و میدهد تکان صورتم جلوی را دستش در کاغذ

  کشیدم؟ قشنگ ببین: میگوید



 به دقت با...آورم می باال صورتم جلوی را کاغذ هزد لبخندی

 چیزی میکنم نگاه است کشیده کنارهم که پسری و دختر

 من تأیید منتظر که متفکرش چهره به رو نیاورده در سر

  :میگویم است

 من ولی قشنگه خیلی همیشه مثل نقاشیت جان آراد

 ...کین اینا بدم تشخیص نمیتونم
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 نقاشی در پسر روی را دستش و میکند جمع را هایش لب

 دیگه شهابه عمو این: میگوید اش مزه با لحن با و میگذارد

  ...نشناختیش چطور...مامانی

  

 دختره این پس:  میکنم نگاهش تعجب با

  قشنگم؟ پسر کیه



  

 اسمش:  میگذارد لبش روی تفکر حالت با را انگشتش

 با اونشب ولی میشه کیم گفت شهاب عمو نمیاد یادم ستالنا

 اخالقی خوش و خوب خاله خیلی شهربازی اومد ما

 گفت...دختر دوست آهان...دوست...دوس...کیمه؟ گفت...بود

  ...مامانی دخترمه دوس

  

 گردن و میخندد بلند نرگس که میکنم نگاهش بهت با

 داره؟ دختر دوس شهاب عمو: ببیند را آراد نقاشی تا میکشد

  ...بابا ایول

  

 دوس با منو ی بچه جلب ی پسره:  میزنم پررنگی لبخند

  ...شهاب نکنه چیکارت بگم خدا...شهربازی برده دخترش

  



 چه دختره حاال: میگوید آراد به و میخندد دوباره نرگس

  بود؟ خوشگل خاله؟ بود شکلی

  

 بود قچا یکم بود خوشگل خاله آره:  میدهد تکان سری آراد

  ...اینجا بیا تپلم میگفت بش هی عموشهاب آخه کنم فکر

  

 با میکند رها کاناپه روی را خودش و میزند قهقه بلند نرگس

 تکان تأسف روی از سری و میگیرد ام خنده اش قیافه دیدن

   : میگویم و میدهم آراد به را نقاشی...میدهم

  ...کشیدی خوشگل خیلی مامانی بیا

  

 اتاقش سمت به و میبوسد را ام گونه دهکر ذوق پسرکم

 نرگس...میروم وباالیش قد صدقه قربان زده لبخندی...میدود

  :میپرسد ناگهان و میزند ام چهره به لبخندی

  و؟ آراد یا داری دوس بیشتر و مهراد تانیا 



  

 سمتش به شدت به سرم سئوالش از شده شوکه

 دو...یکنمم نگاهش بهت با و آید می بند زبانم...میچرخد

 قلبم ریتم نه؟ناگهان دیگر بود همین زندگی و مرگ راهی

 چه دیگر این خدا...میبندم درد با را چشمانم میشود تند

 انتخابی همچین مگر...دارم دوس بیشتر را کدام...است سوالی

 باز چشم من...بدهم را جوابش میتوانستم چگونه بود ممکن

 من حاال...بودم زده گره مهراد به را قلبم پود و تار بودم کرده

 پسرکم های نفس به را زندگیم های رشته است چهارسال

 هایش اشک با و میگیرم جان هرنفسش با و ام کرده وصل

  کنم؟ انتخاب چطور میمیرم

  

 و میگیرد قرار نرگس های دست در ام کرده یخ های دست

 حیرانم نگاه در نادمش نگاه...برمیگردد سمتش به هم نگاهم

  :میکند زمزمه و ندمینشی



  ...میپرسیدم سئوالی همچین نباید ببخشید

  

 و میدهم تکان سر و مینشیند لبهایم روی زورکی لبخندی

 نرگس کجاست بانو ماه:  کنم عوض را بحث میکنم سعی

  ...ندیدمش امروز

  

 را سرش و میدزدد را نگاهش غمگین و پشیمان نرگس

  :اندازد می پایین

 رفت کامران با زود صبح نگفت زیچی من به نمیدونم 

 شده فارق تازه آخه...اش زاده خواهر پیش رفته شاید...بیرون

  ...دیگه باشه مراقبش باید یکی دیگه نداره که مادرم

************************************
*** 
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 آویزان کمد در تک هب تک هارا لباس که نرگس به کرده بغ

 میخورد بهم بیشتر حالم لحظه به لحظه و میکنم نگاه میکند

 روز هر ام خسته روح...انگیز نفرت زندگی این گند بوی از

 این ادامه از میشوم تر درمانده روز هر من و میشود تر خسته

 ناتوانی از باربد ی ها خودخواهی این از...ها اعصاب جنگ

 نبودم عاشق کاش...لعنتی و بار تنکب زندگی این از خودم

 آسان کمی راه ادامه شاید نبودم انتظار چشم و شیفته کاش

  ...بیایم کنار باربد با میتوانستم کمی شاید میشد تر

  ....تانیا میکردی امتحان یکیشو حداقل کاش _

 مضطربش چشمان به و میکنم زمین از را ام درمانده نگاه

:  میگویم قاطعیت با و میکشم کالفگی سر از پوفی...میدوزم

 شده حقیر انقدر کنم قبول نمیخوام نرگس بپوشم نمیخوام

 اینجوری و میکنه نگاه بهم عروسک یه مثل باربد که باشم

  میفهمی؟...میکنه بازی باهام



 کمی میکند سعی و میکند النه رنگش عسلی چشمان در غم

 اگه نصیحت تو به من از...تانی ببین: دهد دلداری مرا

 باربد با مدت یه بهتره شی خالص وضعیت این از میخوای

 قراره ، بری اینجا از نیست قرار که کنی مطمئنش و بیای راه

 میکردم سعی بودم تو جای اگه من...بمونی پیشش همیشه

 هم که بیارم بدست و باربد دل و کنم عمل محتاط انقدر

 و بشه راحت باربد خیال هم کنم راحت خودم واسه و زندگی

 لجبازی انقدر تو متأسفانه...باشه داشته نظر تحت کمترمنو

 اعتماد...کنی استفاده چطور موقعیتت از باید نمیدونی که

 بگیر و آراد دست رسید که زمانش بعدش و کن جلب و باربد

  ...تیام پیش برو و

 میکنم اعتراف است حق حرفهایش تمام میکنم اعتراف

 قلبم من ولی میکند ماییراهن و میزند حرف درایت با نرگس

 خوب به کنی تظاهر و نباشد مردی با دلت میشود...کنم چه

  میشود؟...کنارش در بودن



 رو تو: میگیرد را دستم و آید می سمتم به نگرانی با نرگس

 شروع امروز همین از اصال تانیا کن گوش و حرفم خدا

 کن امتحان بار یه فقط بار یه نکن لجبازی باهاش...کن

 تو و افسارش میتونی تو داره خوابی رگ یه مرده مباربد

  ....بگیری دستت

 آرادم میگی تو بعدشم...میترسم ازش بخدا نرگس میترسم _

 من نرگس میگی چی برم؟ راحت خیال با و ببرم خودم با و

 خودم با باربدم بچه بعد نیست معلوم زندگیم و مرگ خودم

  میگی؟ چی متوجهی اصن دنیا سر اون ببرم

 تو: میکند زمزمه تردید با و میکند نگاهم تعجب با رگسن

  شی؟ جدا آراد از میتونی مگه

 میتوانم من...میکنم نگاهش شوکه و میوفتد تنم در بدی لرز

 روز یک اگر من است غیرممکن این شوم؟ جدا آراد از

 تنها اورا میخواهم چگونه میرود تنم از جان نبینم را پسرکم

 را گفتنش مامانی مامانی روز یک میشود مگر...بروم و بگذارم



 یک میتوانم مگر ندید را کردنش ذوق و میشود مگر نشنید

  ...نباشم هایش کشیدن نقاشی منتظر روز

 اون بدون من....نرگس آراده بخاطر فقط ام زنده االن اگه _

  ....نمیارم دووم

 تأثیر لحن با ناگهان و میکند نگاهم غم و تعجب با نرگس

 نیست؟ مهم برات اون...تانیا چی مهراد پس: پرسدمی گذاری

  کنی؟ زندگی میتونی اون بدون

 به و میکند زهر را کامم اش تلخی که میزنم تلخی لبخند

 میفشارم را نرگس دست...میزند دامن ام همیشگی بغض

  :میچکد ام گونه روی اشکی قطره و میسوزد قلبم

 عشق...سنرگ نمیشناسه نبود و بود و زندگی و مرگ عشق

 میومد اون وقتی از من نیست روز دو یکی واسه مهراد به من

 هر که وقتی از...داشتم دوسش میکرد بازی تیام با و خونمون

 سر گل برام...میخرید الک و عروسک برام میومد وقت

 تک تک تو مهراد عشق...میبافت برام موهامو و میخرید



 که نیست ایی تازه چیز...شده نهادینه من بدن های سلول

 میکشم نفس من...باشم زنده یا ببینمش حتما باشه الزم

 این که میفهمم قلبم تپش هر با من میکنم حس و مهراد

 دیگه چیز بحث ولی...میزنه یکی عشق به داره وامونده

 مواظبش باشم پیشش باید من داره نیاز من به آراد...ست

 حس مادرشو نبود نباید آراد بدم یاد خوبی بهش باشم

 میدونی میخوره ایی ضربه چه برم بذارم اگه میدونی...نهک

  ....مهراد...بشه متنفر ازم ممکنه

 لحظه هر و میکنند خیس را ام گونه پی در پی ها اشک

 کنه زندگی من بدون میتونه مهراد: میلرزد بیشتر صدایم

 جور هر من خودش سرنوشت دنبال بره باید...بتونه باید یعنی

 نجات باربد دست از زندگیشو ایدب میکنم قانعش شده

 شدن کس بی نه و ببینم و مهراد بدبختی میتونم نه من...بده

 االن کنم قانع و مهراد کن کمک...نرگس کن کمکم...آرادو

 کنیم مجبورش باید زمان مرور به ولی داغه اش کله



 بفهمونیم بهش یواش یواش باید...بره برداره زندگیشو

  ....کرد کاری یشهنم گریه و اشک با اینجوری

 هایش لب روی لبخند و میکند نگاهم خیره و عمیق نرگس

 گفتی که ایی جمله هر و زدی حرفی هر:  میزند تلخی به

 خودت فکر به چی؟ خودت پس.  آراد و بود مهراد فقط

 کنی؟بی زندگی مرد این با عمر آخر تا میخوای...نیستی

 ؟ اجباری همینجوری داشتن؟ دوست بی عشق؟
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 سرم روی آوار مثل حرفهایش حقیقت میکشم عمیقی نفس

   هست؟ هم ایی چاره مگر میکشد را وجودم و میریزد

 به دارم؟ هم ایی دیگه ی چاره مگه نرگس باش بین واقع _

  ...بیام راه باهاش باید تو قول



 منم بمونی نجاای تو اگه: میگوید مغمومی لحن با نرگس

 حقوق بهم باربدم و دارم کاری یه اینه حداقلش میمونم

  ....میده

 چی؟ که کنی پاسوز اینجا خودتو میخوای شدی؟ دیوونه _

 میزد تلفن پشت دیروز تیام که حرفایی و تو حرفای با واال

  ....باشید دور هم از نیست حیف

 با ازیب مشغول و اندازد می پایین را سرش ناراحتی با نرگس

 و کس بی دختر یه من میدونی خودتم: میشود انگشتانش

  ....داداشت به چه منو کارم

 نیست زیبا دختر این حیف میزند آتش را قلبم کالمش بغض

  ....انگیز غم سرنوشت این

 و اشکی چشمان به و آورم می باال دستم با را اش چانه

 چیه کار و کس بی دختر میگی چی: میشوم خیره زیبایش

 کس مثال یا ام خوشبختی آدم دارم ومادر پدر من مثال حاال

 بخواد تیامم بیخیال کردم ازدواج خوبی آدم با دارم کار و



 مطمئن حتی...نمیگیره اجازه بابا مامان از قطعا کنه ازدواج

 مامانم دست نمیذاره وقت هیچ کنه ازدواج باهات اگه باش

  ....بده آزارت حرفاش با بخواد که برسه بت

 سرخش های گونه با و میزند لبخندی محجوبانه نرگس

  ....داره دوسم میگی که گفت چی بهت دیروز: میگوید

 بود معلوم زدنش حرف طرز از ولی نگفت که مستقیم _

 شکل ایی عالقه یه شدم مطمئن گفتی اینارو تو که امروز

  ....نمیکنه تعریف دختر یه از الکی تیام هرحال به...گرفته

 تر سرخ هایش گونه و میشود شیرین لبانش ویر لبخند

 دختر این میکنم فکر و میکنم نگاهش خیره....میشوند

  ....کند خوشبخت را برادرم میتواند

  ...تانیا میگم: میگوید شده زیر سربه ام خیره نگاه از

  بله؟ _

 قدمی یه پس...بیای راه باربد با یکم مثال نمیخوای مگه تو _

  ...دیگه بردار



  مثال؟ چی:  میکنم نگاهش تعجب با

 هارو لباس این از یکی برو بیا: میکند نگاهم شیطنت با

  ....بپوش

 بیخیال و اندازد می باال ایی شانه که میکنم نگاهش اخم با

 بپوشیشون میکنه مجبورت که خودش هرحال به: میگوید

  ...بدی خرج به سیاست یکم خودت تو گفتم

  ...بازن خیلی همشون آخه:  میکنم نگاهش درمانده

 کمد سمت به بلندشده جا از و میکند نگاهم تفکر با

 بعضی بابا نه: میگوید من روبه ها لباس به نگاهی با...میرود

  ...ببین بیا حاال...خوبن هاشون

 تک دقت با و میکنم نگاه ها لباس به و ایستم می کنارش

 و میکند ساعت به نگاهی نرگس میگذارنم نظر از را تکشان

 ....بیادا باربد که االناست تانیا باش زود میگم: میگوید
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 مشکی کوتاه دامن آن در را خودم و ایستم می آیینه روبروی

 تناسب از...میکنم برانداز سِتش مشکی تاپ و زانو باالی

 روی خمیا آمده وجود به شفافم و سفید پوست با که زیبایی

 عذاب خود خوده شدن زیبا باربد برای و مینشیند صورتم

 بغض میریزند چشمانم روی که سرکشم های چتری...است

 مهراد از مانده جا عالیق با باید زمانی چه تا من و میکنم

  ...؟ نزنم دم و بسوزم و شوم دلتنگ و کنم زندگی

:  میچرخاند رویم لبخند با را نگاهش و میکند کج سر نرگس

  ....المصب هستی ایی تیکه بد

 همش:  میگویم تندی با و میکنم نگاهش غلیظ های اخم با

  نیست؟ کوتاه صاحاب بی این االن ها توعه تقصیر



 میکند پایین و باال را ابروهایش خونسرد و خبیث لبخندی با

 بیخیال...منه؟ تقصیر اونوقت ببره میخواد دیگه یکی لذتشو: 

  ...بابا

 و میکنم نگاه اش حیایی بی همه این به گشاد چشمانی با

  ...میکشم سرش بلندی جیغ ناگهان

: مینشیند قلبش روی دستش و میرود عقب قدمی ترس با

  شدی؟ دیوونه سالمتی به توهم میکشی؟ جیغ چرا وای

 و شرم ذره یه:  میغرم و میشوم کمر به دست عصبانیت با

  .....ذره یه یعنی نیست وجودت تو حیا

 دهان و میکند خوش جا لبانش روی آمیز شیطنت بخندیل 

 اتاق در ناگهانی شدن باز با که بزند حرفی تا میکند باز

 در سمت به عجله با من با همزمان و میشود کور نطقش

 نگاهمان تعجب و اخم با در آستانه در باربد...برمیگردد

  ...میشود زیر به سر و میکند سالم شده هول نرگس...میکند



 چرا ؟ شده چی: میپرسد تعجب با و آید می جلو قدمی ربدبا

  زدین؟ جیغ

 رویم آرامی به برقش پر نگاه که میکنم نگاهش شده مسخ

 کشیده لبانش گوشه میخورد چرخ اندامم روی و مینشیند

 جلو دیگر قدمی کند فراموش را نرگس حضور که انگار شده

 به را خودم و اندازم می پایین را سرم شده دستپاچه...آید می

  ...میچسبانم میزآینه

  ...دیدن سوسک کردن فکر خانم تانیا آقا راستش _

 سوسک؟...میکنم نگاه نرگس به و آید می باال شدت به سرم

 سوسک که اتاق این است؟ عقل کم اینقدر دختر این چرا

  ...ندارد

 اندازد می باال ابرویی تنها و برنمیدارد را اش خیره نگاه باربد

: میگوید میکند فرو جیبهاش در دست که حالی در و

  داره؟ سوسک اینجا مگه ؟ سوسک



 تا تا گرفته دندان به لب که میکنم نگاه نرگس به خشم با

 توجیح با فکر بی ی دختره...کند کنترل را اش خنده

 یک نه است باربد روبرویش فرد نکرد فکر لحظه یک کردنش

:  میگویم باربد به روبه و میکشم عمیقی نفس...احمق انسان

 سوسک کردم فکر من گفت داره سوسک که نگفت

  ...کردم فکر اشتباه که...دیدم

: میگوید نرگس روبه و برمیدارد رویم از را نگاهش کوتاه باربد

  ...بری میتونی دیگه تو

 تکان سر و اندازد می ام درمانده چهره به نگاهی نرگس

  ...آقا چشم: میدهد

 را ام شیره و میکند حمله موجود تمام به استرس

 را در و میرود عقب قدم چند چشمانم در خیره باربد...میمکد

 اش رفته عقب های قدم دوباره و میبندد نرگس سر پشت

 دستم و میلرزاند را وجودم چشمانش برق...میکند جبران

 پاهای ساق از حرف بی نافذش نگاه...میشود مشت پایم کنار

   ام برهنه



 زنگ گوشم در نرگس صدای و میشود هکشید باال به 

 فکر من و " بدی خرج به سیاست یکم نیستی بلد " میخورد

 آرامش پرنفوذ و سوزان نگاه این زیر میشود مگر میکنم

 برخورد تبدارعادی و برق پر نگاهای این زیر میشود ؟ داشت

 بخدا...نمیشود که بخدا میشود؟ داد؟ خرج به سیاست و کرد

  ...نیاورد کم مرد این های نگاه زیر نمیشود

 به باربد ی موشکافانه نگاه زیر و میکنم رها عمیق را بازدمم

  ...نباشی خسته:  میدهم فاصله هم از را هایم لب سختی

 ی گره انگیزی شگفت طرز به و میروند باال ابروهایش جفت

 و میکند تن از را کتش...میشود باز هم از ابروانش بین کور

 نوسان حرکاتش و نگاه بین نگاهم ، ندمیک پرت تخت روی

  ...میکنم قفل درهم را دستهایم و میکند

  ...ام خسته _

 میشوم عاجز و میماند ثابت اش معنی پر چشمان در نگاهم

 فکر من و میکند نگاهم منتظر...میفشارم روی را هایم لب و



 در بیشتر انگشتانم ، بگویم ایی جمله جوابش در باید میکنم

  ...ندمیخور گره

  ...بخوری بیارم چیزی یه برات میخوای...میخوای _

 شستش انگشت سپس و میکند مکث صورتم روی چندثانیه

 محو را لبهایش پشت تا آمده لبخند تا میکشد لبش گوشه را

 نمیخوام چیزی نه:  میدهد تکان نفی نشانه به سری...کند

  ...کنم صبر نهار تا میتونم...بخورم

 بهتری العملی عکس حاضر حال در و ممیده تکان را سرم

 مساوی آمدنش جلو دیگر قدم چند...باشم داشته نمیتوانم

 زیر کمیابش و تلخ عطر...گرفتن قرار روبرویش با میشود

 برقش پر چشمان به میدهم ترجیح من و میپیچد ام بینی

 گوشم پشت را موهایم پیراهنش دکمه به زده زل...نکنم نگاه

 و آراد ناهار برم من...من:  میکنم تر بانمز را لبم و میفرستم

 ...بدم بهش زودتر



 به کمی و میگذارد آینه میز روی دستم کنار را دستش کف

 عصیان تا شوم دور قدمی نباید میدانم و میشود خم سمتم

 میشوم غرق و میگیرم باال را سرم...نگیرد را دامنم خشمش

 روی داغش و عمیق های نفس هرم...براقش های مشکی در

 ایی لحظه چشمانم و میگیرد گُر تنم و میشود پخش صورتم

 ...میشوند بسته

 

 117_پارت#

 

 و میرقصد ام بینی زیر نظیرش بی عطر

 تکان هایم مژه هایش نفس نزدیکی شدت از

 درست جایی هایش لب میشوند باز که چشمانم...میخورند

 صدای تن و میشوند متوقف بهایمل متری میلی چند در

  :میکند رسوخ گوشم تا اش مردانه



 نهار بری میخوای که کردی کاری من خستگی واسه مگه

  بدی؟ و آراد

 دستم کار پایینم فشار تا میفشارم میز به تر محکم را دستم

 تمام با و سختی به...نکنم سقوط چشمانش جلوی و ندهد

  بره؟ در ستگیتخ تا کنم چیکار:  میزنم لب استرسم

 میکند حرکت ام برهنه بازوی روی وار نوازش دستش پشت

 باعث که داغش دست...میکند نفوذ جانم عمق تا نگاهش و

 عکس از میشوم متعجب شود کمتر بدنم لرزش کمی میشود

  ...میزدم یخ او دستان لمس با که من...بدنم العمل

  ....کنم عوض پیراهنمو کن کمک _

 به را تنم گرمای اش جمله و میکنم نگاه جدیتش به بهت با

 و میگردم شوخی از اثری دنبال چشمانش در...میبرد یغما

  ...میشود ناامیدتر اینبار امیدم

  ؟ چی: میشود خارج حنجره از سختی به صدایم



 دکمه: میگوید و میکند نگاه را صورتم تفریح و خونسردی با

  ...کنم عوضش که کن باز و پیراهنم های

 باربد نگاه جدیت و  چشمانم در میشوند کوه تعجب و بهت

  ...میکند نمایی قدرت

  ؟ کنم چیکار _

  داره؟ تعجب انقدر:  میرود باال ابرویش تای یک

 من و میکند سلب را توانم نگاهش جدیت و صدایش جذبه

  ...خب نه:  آیم می خودم به سختی به

 ترم خسته...باش زود پس: میدهد تکان سر خونسردی با

  ...نکن

 کمر باربد ، برمیدارم میز روی از را ام شده حس بی دست

 ی سایه...ایستد می روبرویم جیب به دست و میکند صاف

 و میوفتد رویم فراخش و ستبر ی سینه با بلندش قامت

 من که روزی میرسد...آید می باال قبل از تر لرزان من دست

 خونسرد انمبتو هم من که روزی میرسد نترسم؟ مرد این از



 وقتی میشود کنم؟ حفظ مقابلش در را آرامشم و باشم

   ؟ نلرزم آیند می جلو تنم لمس برای قدرتمندش دستان

 مینشیند پیراهنش روی دستم و میدهم قورت را دهانم آب 

 را اول ی دکمه...میکند وجب را صورتم جای جای او نگاه و

 خب میزند چشمم در زنجیرش طالیی برق میکنم باز که

 جدا خود از را جانش سیمین ی هدیه وقت هیچ باربد

 پایین و باال آرامش با دستانم زیر پهنش ی سینه...نمیکند

 را ام ظاهری خونسردی و میکنم باز را دوم ی دکمه میشود

 باز را سوم ی دکمه...میکنم کنترل تنم لرزش برخالف

 نگاه سنگینی ، میریزند صورتم روی هایم چتری و میکنم

 دکمه و بزنم کنار هارا آن سریع تا ست کافی روبرویم مرد

 مینشیند موهایم روی که دستش...کنم باز را بعدی های

 باال چشمانش تا را نگاهم و میشود متوقف دستم حرکت

 و میکند تسخیر را موهایم وارانه نوازش دستش...میکشم

  ...تر مبهوت را نگاهم اش جمله

  ...نکن کوتاهشون دیگه _



 تا میدهم خرج به جرئت کمی میکشم زیر نگاه و یگزمم لب 

 من ؟ آخه چرا: نکنم جدا خودم از را مهراد عالقه آخرین

  ...دارم دوس اینجوری

  ...ندارم دوس من ولی _

 کرده بغ...قاطعیت این از میشود بسته دهانم و میگوید قاطع

 که عمیقی نفس با او و میدوزم اش برهنه سینه به را نگاهم

 جدا تنم از روح میگوید بعد که ایی جمله و دمیکش

  ...میکند

 خود سمت به مرا کمی و مینشیند ام سرشانه روی دستش

 جای یه داره میکنم احساس کوتاهن اینا وقتی: میکشد جلو

  ...میشه خیانت بهم

 رها بدنم کنار و میکند پرواز دستهایم از حس

 با او و میکند ایست قلبم روی باربد دیگر دست...میشوند

 ادامه ام کرده یخ چشمان در زده زل نگاهش تیزی همان

  ...قلبت توی...اینجا مثل جایی یه:  میدهد



 رسوخ مغزم تا تخریبش صدای و میریزد فرو قلبم در کوهی

 حاال همین از موهایم پود تارو و میشود تلخ بزاقم...میکند

 بت میخواهد مرد این میدانم من و میگیرند دلتنگی رنگ

 که جایی تا کند خراب یکی یکی را مهراد ی عالقه ایه

  ...بریزد قلبم در آوارش

 هم را قلبم حاال هایش نفس هرم و میشود نزدیک صورتش

 سوز خانمان های حس فقط تا میکنم باز لب...میزند آتش

 میکنم فرو خنجر و میکنم باز لب...کنم خاموش را مرد این

  : گناهم بی قلب در

  ...نمیکنم کوتاهشون دیگه تو بخاطر...باربد باشه

 در ناباور...میرود عقب تعجب با سرش و میگذرد ایی ثانیه

 هایش اخم به بازهم ناباوری واین میشود خیره چشمانم

  من؟ بخاطر: میزند دامن



 من ولی کند هضم را رفتارم نمیتواند میدانم میپرسد شک با

 آره:  هایش تردید و شک تمام روی میکشم کبریت

  ...تو بخاطر...باربد

 نوید روبرویم های مشکی شدن درخشان ولی میلرزد صدایم

 به را آرزوهایم تمام داده فرو را بغضم من و میدهند موفقیت

 دروغین که میپاشم اش چهره به لبخندی و میکشم آتش

  ...میکند سست را پاهایم بودنش

 گردنم به را اش بینی میکند خم سر شده حریص باربد

 من و میکشد نفس عمیق...میشود حبس نفسم و اندمیچسب

 حلقه دورم دستهایش...پسرکم زندگی به میبازم را خودم

 که سرم... تلخ سرنوشت این به میشوم تسلیم من و میشود

 قلبش انتهای بی کوبش وصدای میچسبد ستبرش سینه به

 گوش قلبم شدن مچاله وفریاد درد میپیچد گوشم زیر که

 ...میکند پر را فلک
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 در بیشتر من و میشود تر محکم تنم دور دستهایش پیچک

 عضالت حرکت ، میشوم فشرده تنومندش هیکل حصار

 دقیقا میکنم فکر من و میگیرند شدت سرم زیر اش سینه

 است؟ کشیده آغوش به مرا طوالنی حد این تا باربد وقت چه

 از کمی تا میخورم تکانی و میکنم خفه نهسی در را آهم

 ...شوم جدا آغوشش

 روی تا نگاهم میشود باز آرامی به که دستانش حصار

 غرق آرامشش از پر نگاه در و میرود باال چشمانش

 اندامم روی ولع با و میکشد پایین را اش مشکی نگاه...میشود

 و میگیرند وجودم از را توان هایش مشکی نفوذ میچرخاند

: میکشم عقب آغوشش از را خودم کمی گرفته، تالطم بمقل

  باربد؟ بخوریم ناهار بریم نیست بهتر

 



 نفوذ جانم عمق تا نافذش نگاه تا اندازم می پایین را سرم

  ...ندم دست از را ام ظاهری آرامش و نکند

 

  ...بهتره تو از ام سلیقه بودم گفته _

 ربطش بی جمله معنای تا میکنم نگاهش آورده باال را سرم

 تنم های لباس به سر با میبیند که را گنگم نگاه...بفهمم را

  میکاود، را تنم جای جای نگاهش حالی در و میکند اشاره

 بازم بودم نخریده برات رو اینا...میگم و لباسات: میگوید

  ...بپوشی رو مسخره و گشاد های لباس اون میخواستی

 

: میگویم غرورش همه این جواب در و اندازم می باال ابرویی

  ...بودم راحت اونا با من

 

 راحت من ولی: برمیگردد اش همیشگی جدیت و اخم

  ...نبودم



 

 وقتی: میگویم و میکنم جمع سینه در حرص با را دستانم

 نبود قرار تو بودم مهم من راحتی یعنی میپوشیدمشون من

  ...باشی راحت توشون

 

 و میکند اضافه یتشجد به هم را عصبانیت سرکشم ی جمله

 تو راحتی حاال تا کی از: ندارد ثبات که مرد این های آرامش

 ؟ ببینمت ها لباس اون تو ندارم دوست من وقتی شده مهم

  

 خودخواه نمیتواند ایی ثانیه مرد این و میزنم پوزخندی

  ...نباشد

 

 درهمش های اخم روبه و میفرستم بیرون عمیق را نفسم

 ...آدمن هم بقیه باربد نباش واهخودخ انقدر:  میگویم

  



 زیادی...شدی چموش جدیدا تو نباشم باشم خودخواه من _

  ...میپرونی جفتک

 

  شدم؟ چموش من:  میکنم نگاهش تعجب با

 

 جرأت قبال آره: میدهد تکان را سرش چشمانم در زده زل

  ...بزنی حرف جلوم اینجوری نمیکردی

 

 اصال: میگویم دروغین شیآرام با و اندازم می باال ایی شانه

 عجیب زیادی تو نکردم فرقی هیچ من نیست اینطور هم

 چهارسال بعد االن...بعیده ازت که میکنی کارهایی و شدی

 نبوده؟ خوب لباسام من رسیدی نتیجه این به

 

 ...نبود مهم برام انقدر قبال _



  

 چه یعنی...کنم معنی را حرفش تا میکنم نگاهش تعجب با

 این توانم نمی چرا است؟ مهم برایش من ارهایک االن یعنی

 من و است کرده تغییر حد این تا باربد چرا بفهمم را مرد

  تغییر؟ همه این از میترسم

 

 باربد؟ خوبه حالت:  میخندم عصبی اش جدی چهره به رو

 مهمه؟ االن مگه

  

 می جلو قدمی و میپاشد ام چهره به رو را غلیظش های اخم

 میدهد قرار صورتم روبروی فاصله کمترین اب را صورتش...آید

  ...مهمه االن آره: میگوید جدیت با و

 



 و بکشم عقب سرم میشود باعث سوزانش های نفس هرم

 دور هایش دست ناگهان که کنم بیشتر را ام فاصله کمی

  ...میشوند حلقه کمرم

 

 حرفی میتوانم مگر ، نمیزنم حرفی و میکنم نگاهش ترس با

 باز لب میتوانم مگر...خودخواه و مستبد مرد این ربراب در بزنم

 داشته اعتراضی خودخواهی همه این به رو و کنم

 نگاهش تاب من و میدهد جوالن چشمانم در نگاهش...باشم

 بعد به لحظه این از: میدوزم اش سینه به را نگاهم نداشته را

 بهت که باره آخرین و اولین این نمیبینمت لباسا اون با

 رفتار میخواد دلم من که هرجور باید منی زن...یدمم هشدار

  ...کنی

 

 حقارت حس میکند حمله گلویم به لعنتی بغض دوباره

 فشار هم روی محکم را هایم لب...میکشد آتش به را وجودم



 چشمهایم دیدن با باربد...میکنم نگاهش نفرت با و میدهم

 او به بیشتر من و میکند تر سفت را دستانش حلقه

 این به نزدیکی همه این از کرده قراری بی قلبم...ممیچسب

 و تند...نیست صاحبش مرد این میداند هم قلبم حتی و مرد

 حقیر بیشتر و نشکند بغضم تا میکشم نفس هم پشت

 بین از تحملم میشود نزدیکتر که باربد های نفس...نشوم

  ...برم میخوام کن ولم:  میدهم هلش و میرود

 آخی که میدهد فشار و میگیرد را دستم دو مچ غیض با باربد

 ...میشود خارج ام حنجره از

  

  ...کنی فرار ازم نداری حق نگفتم مگه...کردی شروع بازم _

 

 لرزش...کنم مقابله او با نمیتوانم میدانم من و میشکند بغضم

 فرار ازت نمیخوام من: میکند تر غلیظ را هایش اخم صدایم

 ...کنم



  

 این نداری حق دیگه نگفتم کن ولم یمیگ انقدر چرا پس _

  ...بگی رو جمله

 

 سمتشان به باربد نگاه و میلرزند دستهایش در دستهایم

 بغض با و میرود دست از هایم اشک کنترل... میشود کشیده

 که داری انتظاری چه میکنی اذیتم همش تو: میگویم

 کنی؟ تحقیرم توهم و بمونم بغلت تو همینطوری

  

 االن من: میشود بلند صدایش و ندمیک فوران خشمش

 کردم؟ تحقیرت
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 موهایم از نیمی میشود باعث که میدهم تکان بغض با سرم

 من هرچی زنمی میگی وقتی آره: بیایند فرود صورتم روی

 ات برده که من کردی تحقیرم یعنی میپوشی همونو میگم

  ...باربد نیستم

 

 را دستهایم مچ ناخوداگاه میکند نگاهم خیره شده زده بهت

 نفس خشم با...میگویم بلندتری آخ که بیشترمیفشارد

 چنگ را بازوهایم و میکند ول را دستهایم کشیده عمیقی

  میگی؟ مزخرف چرا تانیا بردمی گفتم کی من:  میزند

 

 وقتی...بگی نیست نیازی اصال: میزنم هق بغض و اشک با

  ...مشخصه میکنی رفتار ریاینطو

 

  ...کن بس _

 



 میخوای هرکاری بوده این غیر تاحاال مگه کنم بس چرا _

 ازت داری انتظار بعد خودخواهی میگی زور انقدر میکنی

  ...نکنم فرار و نترسم

 

  ...مـ تانیا: میغرد خشم با و چشمانش در میشود کوه بهت

 

 رها را بازوهایم و کرده قطع را حرفش عصبانیت با

 را سرخش چهره و میزنم پس دست با را هایم اشک...میکند

 ...میگذرانم نظر از

 

 می زمین روی و آورد می در ضرب یک را پیراهنش باربد

 جانم در ترس و میکنم نگاهش تعجب با اندازد

 پایین را سرم و میکنم گره درهم را هایم دست...مینشیند

  ...یردنگ را جانم ذره ذره خشمش تا اندازم می

 



  ...تانیا ببین _

 

 کن ولش: میگویم عجیبی خونسردی با و میکنم بلند را سرم

 نمیشه نداره ته حرفا این بخوریم ناهار بریم بیا باربد

 سرنوشت نه میشه عوض تو رفتار نه...زد حرف درموردش

 ...بدبخت منه

 

 خارج اتاق از و نمیکنم نگاهی اش متعجب چهره به

 باربد های وتعجب ها نزدن حرف نای که بخدا...میشوم

 من کنم هضم رفتارهایش این نمیتوانم من و است عجیب

 باربد جایگاه...باربد کنم درک را تغییرهایش این نمیخواهم

 ...کند تغییر من برای نباید
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 است شده انجام باغ در تازگی به که هایی کاری چمن به

 می هایم لب روی و لبخندی طراوتشان و میکنم نگاه

 شالم ی گره و گذاشته زمین روی را دستم در گلدان...آورد

 در خفیفی درد که میکشم عمیقی نفس...میکنم محکم را

 در پی و میبندم درد با را چشمانم ، میپچید ام سینه قفسه

  ...میکشم نفس پی

  

  خانم؟ نیست خوب حالتون _

  

 لبخندی و میکنم نگاه روبرویم مهربان و پیر نباغبا به

 چیزی...رحیم عمو خوبم:  میپاشم رویش به مصنوعی

  ...نیست

  



: میگیرد سمتم به را آبی بطری و آید می سمتم به نگرانی با

 سرپا یکسره صبح از ، پریده رنگتون...جان خانم بیاین

  ...کنید استراحت یکم خاکه تو دستتون و هستین

 میکنم نگاهش قدرشناسانه و میگیرم دستش از را آب بطری

  ...ممنونم: 

  

 با و است زده زل باغچه به که او به رو و مینوشم آب از کمی

 عمو میگم:  میگویم میزند باد را خودش اش حصیری کاله

 این تو رو درختچه همه این تونستین چطور شما...رحیم

  ...بدین امانج هارو کاری چمن این و بکارین اینجا چندروز

  

 مینشیند روبرویم باغچه کنار و میخندد فروتنی با رحیم عمو

 دیگه نفر پنج چهار خان باربد جان خانم نیستم که تنها: 

  ...کرده استخدام روهم

  



 همه اون و باغ مساحت این با آخه ولی دیدمشون آره _

 روز چند این تو خیلیه بازم اومد که گیاهی و گل ماشین

  ...بدین انجام رو ههم تونستین

  

 زدن باد مشغول دوباره و میدهد تکان تأیید معنای به سری

 و باغ زود خیلی باید دادن دستور آقا دیگه: میشود خودش

  ...چشم گفتیم ماهم...کنیم راه روبه

  

 فکر به یهویی خان باربد چرا:  میکنم نگاهش کنجکاوی با

  افتاد؟ باغ کردن درست

 خشک همیشه سال چند تو باغ این منمیدون منم راستش _

 اب بهشون درختا این واسه میسوخت دلم منم بود آب بی و

 و باغ کل گفتن آقا یهو شد چی نمیدونم ولی میدادم

  ...کنیم آباد اینجوری

  



 ام اطلسی گلدان دوباره و میدهم تکان تأیید معنای به سری

 رقع آفتاب گرمای زیر که اش خسته چهره روبه و برمیدارم

 بکارین؟ رو گال قراره کی: میگویم نشسته اش پیشانی روی

  ...ببینم هارو گل میخوام من

  

 یه تونستیم فقط فعال میارن گلم های بوته زودی به _

  ...کنیم کاری گل رو قسمتی

  

   ور؟ کدوم ؟ جدی: میگویم اشتیاق با و شده ذوق حرفش از

 و باغ ورودی فعال: میگوید و میزند کردنم ذوق به لبخندی

  ...بیاد جدید های بوته ماشین که زمانی تا کردیم کاری گل

 پس: میگویم و میگذارم باغچه کنار را گلدانم خوشحالی با

 گالیی چه ببینم دارم دوس خیلی ببینمشون میرم من

  ...قشنگ فصل این تو اونم کاشتین



 بد حالتون اگه برین میخواین راه همه این: میگوید نگرانی با

   چی؟ شهب

 فشارم فکرکنم که نیست چیزی بابا نه:  میخندم بیخیالی با

  ...خوبم االن که بود پایین

 نرگس بگم الزمه اگه ولی خانم باشه:  میدهد تکان سر مردد

  ...بیان خانم

 هایم قدم...میروم باغ ورودی سمت به و میگویم ایی " نه "

 این و نیوفتد شماره به هایم نفس دوباره تا برمیدارم آرام را

 آورم می یاد به که را دکتر حرفای...نگیرد درد لعنتی سینه

 شکستن و سنگین های ضربه آن از بعد عمال میکشم آهی

 داده دست از را ام عادی تنفس ام سینه قفسه های دنده

 فعالیتی کوچکترین حتی ، بود دیده آسیب هایم ریه و بودم

 نثار پوزخندی...کنم تنفس درست نتوانم تا میشد باعث

 درد به که بود درد فقط مدت این در و میکنم سرنوشتم

  ...میشد اضافه هایم



  ...خانم ببخشید _

 سمت به...میشود متوقف هایم قدم سرم پشت از صدایی با

: آید می نزدیکم که میبینم را کامران برمیگردم که صدا

  شده؟ چیزی

  میرین؟ جایی ، نباشه جسارت خانم نه _

 که اتفاقی کوچکترین مواظب تا خواسته او از باربد میدانم

  ...باغ در من آمد و رفت حتی باشد افتد می

 کاشتن تازه که رو هایی گل باغ ورودی برم میخوام آره _

  ...ببینم

 اجازه اگه پس: میگوید جدیت با و میدهد تکان را سرش

  ...کنم همراهیتون من بدین

  ...نیست مشکلی:  ازماند می باال ایی شانه قیدی بی با

 ادامه راهم به من و برمیدارد قدم فاصله با سرم پشت کامران

 که رنگی های گل دیدن با میرسم که باغ ورودی به...میدهم

 بی و میزنم لبخندی خوداگاه نا شده کاشته ورودی طرف دو



 کاش...قشنگن چقدر اینا وایییی: میگویم اطرافم به توجه

  ...ببینه واینار بیارم آرادم میشد

 بگم بخواین اگه: میزند مالیمی لبخند دیدنم با کامران

  ...بیارتش نرگس

 که این به فکر با اما کنم استقبال پیشنهادش از دارم دوست

 به را سرم امید نا بیایند مهراد و باربد است ممکن لحظه هر

 میارمش فردا شد اگه نمیخواد نه:  میدهم تکان نفی عالمت

  ...کنه ازیب بتونه پایین

 رز های گل به خیره و برمیدارم قدم باغچه سمت به

 و میکنم لمس را لطیفشان های گلبرگ... میزنم لبخندی

 ...مینوازد را روحم طراوتشان و زیبایی
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 یک آخرش درگیری ها گل با و داری دوس گل اینقدر _

  ...میزنی فروشی گل

 مهراد وایییی: گفتم دوچندان ایی عالقه با و خندیدم ذوق با

 گل توش بتونم باشم داشته بزرگ ی گلخونه یک کن فکر

  ...خوبه خیلی...کنم نگاهشون برم روز هر بعد و بدم پرورش

 رو...کرد حلقه کمرم دور را دستانش و آمد سمتم به عشق با

 خیلی وسکمعر آره:  گفت و پاشید لبخندی ام چهره به

  ...بزنم گلخونه برات خونمون تو خودم میدم قول...خوبه

 نفس را عشق این هوای و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 را انگیزش دل عطر تا چسباندم اش سینه به را سرم...کشیدم

 گرش اغوا صدای و شد تر محکم دستانش حلقه بکشم نفس

  ؟ هستی مه عواقبش فکر میکنی شیطونی: پیچید گوشم در

 و کردم بلند سر کرد نوازش را روحم آمیزش شیطنت صدای

 با کرده کنترل را ام خنده ، زیبایش چشمان در زدم زل



 میخوای مهراد آقا چیه عواقبش مثال:  گفتم جدی لحنی

  کنی؟ چیکار

 را صورتش لبخند با و گرفت قاب دستانش در را صورتم

 یه قضا از و خودمم خونه تو بنده حاضر حال در: آورد نزدیک

 هم ایی دیگه کس خب و بغلمه تو هم زیبا بسیار عروسک

 و میکنه هم دلبری داره عروسک این حاال...نیست اینجا که

 دستم از کاری بنظرت بخورمش دارم زیادی تمایل من

  برنمیاد؟

 هوا را ام خنده اش بامزه لحن و زدم اش سینه به مشتی

  ...دمهرا تو ایی مسخره چقدر: فرستاد

 زنم بذار ؟ ام مسخره من:  داد لحنش به جدیتی شوخی با

  ...مسخره یا راسته حرفام میفهمونم بهت خودم بشی

 تو که منتظرم صبرانه بی منم:  زدم لبخند رویش به عشق با

  " ...مسخره یا راسته حرفات بفهمونی بهم

  



 پرت بیرون به خاطراتم هجوم از مرا ماشین بوق بلند صدای

 میشود باز بزرگ در...میچرخم صدا سمت به ترس با و دمیکن

 دیدنم با مهراد و باربد...آید می داخل باربد رنگ مشکی بنز و

 مهراد و میگوید مهراد به چیزی سریع باربد شده متعجب

 نگاه که همانطور باربد...میکند متوقف من جلوی را ماشین

 از دمیکن شالم از ریخته بیرون موهای ی حواله را تیزش

 درست را ام رفته عقب شال سریع میشود پیاده ماشین

 تب در دلم...نمیکنم توجهی مهراد نگاه سنگینی به و میکنم

 گر نظاره میتوانم تنها و میگیرد آتش اش زده غم نگاه تاب و

  ...باشم باربد آمدن

  ...آقا سالم _

 ، میدهد تکان سر کامران برای و ایستاده روبرویم باربد

 اینجا: میگوید اخم با من استرس در غرق چهره هروب سپس

  میکنی؟ چیکار

 به که اندازم می غلیظش های اخم و مهراد به گذرایی نگاه

 آورند می فشار فرمان به انگشتانش و زده زل روبرویش



 پر چهره به رو و آورم می باال را ام خاکی های دست سپس

 رو گال رحیم عمو با داشتم بودم باغچه تو: میگویم باربد اخم

 کاری گل و باغ قسمت این گفتن بعدش...بعد...میکاشتم

  ...ببینم اینجارو اومدم منم دیگه کردن

 قانع حرفم از که انگار و اندازد می اطراف به نگاهی باربد

 تا ساختمون از راه همه این...خب خیلی: میگوید باشد شده

  اومدی؟ اینجا

  ...بود تر زدیکن اومدم باغ از نیومدم ساختمون از _

 بیا: میکند اشاره ماشینش به و میدهد تکان سری باربد

  ...موندی بیرون امروز چقدر هر بسه ، بریم سوارشو

 هدایت ماشین سمت به مرا و میگذارد کمرم پشت را دستش

 محکم را چشمانش که افتد می مهراد به چشمم ، میکند

 باز را پیراهنش اول ی دکمه و میفشارد هم روی

 باربد کنار و میفرستم پایین سختی به را تلخم بزاق...یکندم

 خوده کشیدنش زجر دیدن...برمیدارم قدم ماشین سمت به



 جان به را هایش نفس تمام که منی برای است کشیدن زجر

 کشیدنش نفس سخت دیدن به حاال و میخرم

 عذاب زنجیره این نبینم تا اندازم می پایین را سرم...محکومم

 گفتن با باربد که میشوم جاگیر ماشین عقب صندلی در... را

 سمت به و میشود پیاده ماشین از مجددا "برمیگردم االن"

 با و میکند دنبال را باربد نگاهش با مهراد...میرود کامران

  خوبه؟ حالت تانیا؟ پریده رنگت چرا: میگوید آرامی صدای

 و میکنم نگاه رنگش خرمایی و زیبا موهای به سر پشت از

 مهراد او خب میلرزد قلبم و میبلعم را اش مردانه صدای تن

 را دهانم اب...میدهد تشخیص مرا حاالت کوچکترین و است

 خوبم: میگویم مرتعشم صدای با و میدهم قورت سختی به

  خوبی؟ تو...نباش نگران

 پریشان اینطور وقتی دارد درد که بخدا دارد درد پوزخندش

  ...است

  ...نمیشم این از بهتر آره: میگوید تمسخر با



 عمیق را نفسش مهراد و برمیگردد ماشین سمت به باربد

 را درماشین باربد...میکشم زیر نگاه من و میفرستد بیرون

 با ظهر از بعد امروز: میگوید مهراد به رو و میکوبد بهم

 ، سرکشی برای شهر بیرون های سوله از یکی میریم کامران

 عمارت تو باید یکی طرفی از رهت وارد تو از کامران چون

 اینجا امروز تو همین برای باشه محافظا به حواسش و بمونه

  ...برگردیم ما تا میمونی

 چشم مکث با و اندازد می باربد به داری معنا نگاه مهراد

 ...میگوید
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 راست ار کمرش و میکشد هایش پلک پشت دستی باربد

 ، میشود جمع هایش اخم اش گرفتگی شدت از که میکند

 میشود بلند جایش از و میکند پرت میز روی را ها پرونده



 یک  میرود در سمت به و میزند چنگ میز روی از را کتش

 معشوقش پیش و کند تعطیل را کار زودتر میخواهد امروز

 به بدهد تن میخواهد امروز یک شود آرام روحش تا باشد

 های اخم و بودنش قهر وجود با پسرکش های زبانی شیرین

 زبانش زیر زندگی خوش طعم امروز یک شاید ، شیرینش

 روبرویش در که نرسیده در دستگیره به هنوز دستش...برود

 پرت داخل به را خودش گری هوچی با شهاب و میشود باز

 خیال بی و میدهد لم کاناپه روی باربد به توجه بی ، میکند

 با میکند نگاهش خیره که باربد آلود اخم و عصبی هنگا

 بیار قهوه دوتا زحمت بی...جون سمیرا: میگوید بلند صدای

  ...ترسناکت رئیس این واسه یکی من واسه یکی عزیزم

 کاناپه جلوی میز روی و میکند دراز را پاهایش سپس

 چرا: میزند لبخند باربد عصبی چهره روبه و میگذارد

  ...بیا...نکن تعارف نمیشینی



 عصبانیت با و خورده حرص بشر این خیالی بی شدت از باربد

 است خونه قهوه اینجا مگه مرتیکه بیرون برو بیا پاشو: میغرد

  ...میدی قهوه دستور مبل رو دادی لم اومدی

  تو؟ نداری اعصاب که باز شده؟ چی _

 مسخره؟ توچه به: میشود بلندتر صدایش کرده غیض باربد

  ...ندارم حوصله و حال وبر بیا

 حالی در و میزند ملیحی لبخند حرصش پر چهره به شهاب

   که

 بیخیال: میگوید میکند پهن مبل روی را خودش بیشتر

  ...باشیم خوش یکم بذار داداش

 اذیت: میگوید درماندگی با میبیند که را باربد آتشین نگاه

 میرم اونور اینور دارم صبح از تو جون به شهاب جون نکن

  ...شدم معطل کلی امروز پاره کاغذ چهارتا خاطر واسه

 خیلی: میفشارد را دردناکش شقیقه و میکشد پوفی باربد

   من پس خب



  ...میرم دارم

 حرف دیوار با اینجا من پس: میکند نگاهش متعجب شهاب

  ...بدم بهت باید گزارش کلی من برادر بشین...بزنم

 فقط شهاب ندارم صلهحو و حال اصال امروز که گفتم _

  ...خونه برم میخوام

  ...میریم باهم بشین دقیقه دو حاال _

 روی روبرویش و میزند ایی غره چشم او به حوصله بی باربد

 داخل در به کوچکی ی تقه با شرکت منشی...مینشیند مبل

 میز روی را سینی شهاب به رو لبخندی با و میشود

  ...میگذارد

 دستت: میگوید و میکند رصد را ایشپ تا سر لبخند با شهاب

 مثل نازی منشی یه و بهراده شرکت یه اصن جون سَمیر طال

  ...تو

 درست را شالش لبه حالی در و میزند ملیحی لبخند دخترک

  ....خان شهاب ممنونم: میگوید میکند



  ...سرمدی خانم برید میتونید دیگه شما _

 دخترک تن به لرز باربد عصبی حدی تا و بلند صدای

 در...بردارد عقب به قدمی سریع میشود باعث و مینشاند

 با و میرود پایین سرش رئیسش خشمگین های چشم مقابل

  ...قربان چشم: میگوید لکنت

 شهاب...میشود خارج اتاق از سریع افتاده فرو سری با سپس

 به دخترک رفتن مسیر از را نگاهش و انداخته باال ابرویی

 داشتم رو تو جذبه ذره ی اگه: میدوزد روبرویش درنده نگاه

  ...بچه تا ده با بود دورم زن تا پنج االن

 من بنظرت االن: میگوید و میکند نگاهش اخم با باربد

  دارم؟ حرمسرا

 بیخودی و سرد آدم تو: میکند نازک چشمی پشت شهاب

 ناز زن اون با باشی داشته هم تونی نمی هستی

 خوشگل دختر یه رو شتیگذا دست سریع تو بعدشم...نازیت



 چی بدبخت من ولی کنه مخالفت باهات نتونست هم کسی

  ...شه باز بختم باالخره بلکه بسنجم هارو آکله این باید هی

 نیشخند با باربد...میکشد آهی اش جمله بند پشت سپس

 رو هم منشیه این با بدبخت آقای وقت اون: میکند نگاهش

  ...میزدی ژکوند ندهایلبخ براش راه به راه که  ریختی هم

 همه زدی جنابعالی روهم بودم ریخته باهاش اگرم دیگه _

 وحشتناکت های اخم اون با بساطمونو و بند و کوزه کاسه

  ....کردی نابود

 و آورد می بیرون جیبش از سیگاری حوصله بی باربد

 بزن حرف...نگو مزخرف انقدر شهاب دیگه بسه: میگوید

  شده؟ چی امروز ببینم

 مینشیند صاف و میکند جمع میز روی از را پاهایش هابش

 و میچرخاند روبرویش حوصله بی مرد روی را نگاهش

 مجوز ، اومد گمرک به درخواستمون جواب امروز: میگوید

  ...بشن رد مرز از دردسر بی ها محموله دادن



 میز روی را اش طالیی فندک و میدهد تکان سری باربد

 که این مثل کردن ایمیل برام و وابج امروز اره: میکند پرت

  ...کردن تأیید رو داروها همه کارشناسا

 از شده بلند بخار روی را نگاهش و میزند نیشخندی شهاب

 خوارای جیره گرفتن رشوه کلی: میدهد سوق قهوه

 یک میکنیم فعالیت داریم چندساله ما میگم بهشون...بدبخت

 اینجوری که نبوده گذشته مصرف تاریخ هامون دارو بارم

  ...میذارید سرمون کارشناسیتونو منت دارین

 باربد سکوت جواب در و میکشد باال را نگاهش شهاب

 اینجوری که ببره شرکتتو ابروی داشته قصد یکی: میگوید

  ....انداختن سنگ پامون جلو

 میریزد روبرویش کریستال ظرف در سیگارش خاکستر باربد

 یه اونم واسه موقعش به یهک کار میدونم: میگوید خونسرد و

 داره ببینم که پیره شغال اون به حواسم فعال...میکنم فکری

  ...باشه آروم اینقدر نداشت سابقه میکنه غلطی چه



 ؟ میگی و امیریان _
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: میپرسد دوباره شهاب که میدهد تأیید عنوان به سری باربد

  نمیگیره؟ سراغشونو هدیگ تانیا

 گذرایی نگاه و میکند خاموش را سیگارش ی مانده ته باربد

 شده بیخیال کال که چیه قضیه نمیدونم نه: اندازد می او به

 دیگه میگفت آرادم به شنیدم حتی...نمیزنه ازشون حرفی

  ...نیاره اسمشونو

 اونم شاید...جالبه:  میکشد اش چانه به دستی متفکر شهاب

  ...شده خسته مکش کش همه این از

 اگه دیگه:  میشود بلند جایش از و میدهد تکان سری باربد

  ...میرم دیگه من نداری کاری



 بودی نگفته راستی: میخیزد بر او از تبعیت به هم شهاب

  گرفتی؟ جدید محافظ

  ...کردم استخدامش ایی هفته چند یه اره _

  ...میشناسیش باربد؟ داری اعتماد بهش _

 ولی میشناسمش بیش و کم دراوردن آمارشو ها بچه گفتم _

  ...هنوز نه اعتماد

 و نداری اعتماد بهش: میکند نگاهش تعجب با شهاب

  خوبه؟ حالت ؟ بمونه عمارت تو گذاشتی

 نیستم ناتو انقدر دیگه: میکشد درهم را هایش اخم باربد

 حسب بر اعتمادیمم بی میکنن کنترلش دارن چشم هزارتا

  ...دارم بهش که میهمبه حس

  ؟ حسی چه _

 تانیا بر و دور ندارم دوس زیاد ولی نمیدونم دقیقا خودمم _

  ...باشه آراد و



: میگذارد باربد شانه روی را دستش و میزند لبخندی شهاب

 دختره اون خون که اندازته بی غیرت اون از که این خب

  ...طبیعه...شیشه تو کردی روهم

 باید باشه اینطور اگه: میدهد تکان فین معنای به سری باربد

  ...باشم حساس کامرانم رو

 مرد میکنی مقایسه وارد تازه یه با داری رو کامران _

 که میدونی دستگاهته و دم تو ساله ده کامران...حسابی

  ...پاکه چشم چقدر

 قلبش به آرامش کمی و میرود بین از باربد نگاه تشویش

  ...میگی تو که هباش اینطور شایدهم: برمیگردد

 حاال...همینطوره حتما: میدهد تکان سری آرامش با شهاب

 ...کنم باز چتر ت خونه ناهارو امروز یه میخوام که بریم
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 می بیرون آراد اتاق از را او و میکشد را تانیا دست نرگس

 همچین چرا: زندمی پس را دستش غرغر با تانیا ، آورد

  شدی؟ دیوونه نرگس؟ میکنی

 اخم با میکند نگاه اش گوشی به دقت با که همانطور نرگس

  ...شده دیوونه پسره این ولی نه من: میگوید

  مهراد؟ میگی؟ و کی _

 و پسرم دوس پس نه: میکند سربلند حرص با نرگس

 حرص توانایی جنابعالی پیشه عاشق این فقط خب...میگم

  ...دیگه داره و من دادن

 چی مگه حاال: میزند لبخندی خوردنش حرص به تانیا

  شده؟

 بعد ایی لحظه میکند فرو اش گوشی سردر دوباره نرگس

 چهره به توجه بی و میگذراند نظر از دقت به را اطرافش

 از یکی سمت به و میگیرد را دستش تانیا کنجکاو و متعجب

  ...میبرد ها اتاق



  شدی؟ دیوونه ععععا میکنی؟ چیکار نرگس_

 همانطور و میکند باز را اتاق در اعتراضش به توجه بی نرگس

 نکن جیغ جیغ انقدر: میگوید میدهد هول داخل به را او که

  ...تو برو

 تانیا...میبندد اش زده حیرت چهره روی را در سپس و

 باز را در دوباره میخواهد و میکند نثارش ایی دیوانه متعجب

 که اطراف هوای...میشود حلقه شکمش دور دستی که کند

 هرم...افتد می تپش از قلبش ایی ثانیه میرود اش بینی زیر

: میکند خودنمایی گوشش زیر گیرا صدایی و گرم هایی نفس

  من؟ فرنگی توت

 نگاهش...برمیگردد عقب به سرعت با افتاده تالطم به قلبش

 به اشک و بغض مینشیند مهراد خاکستری نگاه در که

  مهراد؟: میکنند حمله شگلوی



 خیره و میدهد جای اش مردانه حصار در را معشوقش مهراد

 چشم با را هایش زیبایی تک تک صورتش جای جای به

  خوبه؟ حالت: میبلعد

 روی را اشک و میلرزاند را دخترک تن آغوشش آرامش

 سرت بالیی نمیگی تو؟ اومدی چجوری: میرقصاند صورتش

  میاد؟

 بینی به را اش شانه روی پریشان موهای از ایی طره مهراد

 نگاهی استرس با تانیا...میبندد چشم لذت با و میچسباند اش

 سکته دارم خدا رو تو مهراد: میگوید و اندازد می در به

  تو؟ اومدی چجوری بگو میکنم

 تراس به معشوقش زیبای چشمان در دوخته چشم مهراد

 انداختم کار از و طرف این دوربینای: میکند اشاره اتاق بزرگ

  ...اومدم تراس از و

: میگوید مهراد به رو و میکند نگاه تراس به تعجب با تانیا

  میشد؟ چی میدونی چی؟ میدیدت یکی اگه دیوونه



 اش سینه به محکم را او و میگذارد سرش پشت دست مهراد

 لحظه یه تا میمردم داشتم وقتی مهمه واقعا: میچسباند

  تانیا؟ مهمه واقعا...باشی بغلم تو اینجوری

 این برای میکشد پر روحش و میگیرد را تانیا جان اش جمله

 روح به میکند ساطع عشق مهراد آغوش...نافرجام عشق

 شدت قلبش گنجشکی های تپش و اش آزرده

 میشود مشت اش مردانه پیراهن روی دستش...میگیرند

 خش را زیبایش صدای بغض...میکشد عقب را خودش وکمی

   :کندمی دار

 هر اینجا من که این مهمه نیوفتی گیر تو که این مهمه اره

 اومدی خودت پای با خودت...مهمه نکنم دق نگرانی از لحظه

 نباشه؟ مهم برام ؟ نباشه خیالم عین من اونوقت آتیش تو

  میتونم؟ مگه

 با میزند آن روی ایی بوسه و اورد می باال را دستش مهراد

 نباش نگران: میگوید و میکند اش نگرانی نثار لبخندی عشق

  خوبی؟ خودت...هست چی همه به حواسم



  ...خوبم _

 با ناگهان و اندازد می پایش تا سر به نگاهی لبخند با مهراد

 آب ذره ذره وجودش میخورد جرقه ذهنش در که فکری

 با تانیا...میگیرد بر در را اش چهره غلیظش اخمی و میشود

 شد چی: میکند نگاه اش ختهبرافرو صورت و خشم به تعجب

  شدی؟ اینجوری چرا مهراد

 غده لحظه هر و میفشارد هم روی محکم را چشمانش مهراد

 دندان بین از کرده مشت دست...میشود بزرگتر قلبش روی

 جلوش وضع سرو این با:  میپرسد اش شده کلید های

  میچرخی؟

 هایش دندان زیر لبش و میرود عقب قدمی زده حیرت تانیا

 آره: میغرد و میکشد را بازویش حرص با مهراد...میشود یراس

 همون دقیقا میری؟ راه چشمش جلوی ها لباس این با تانیا

  آره؟ میپوشی؟ خرید و برات که لعنتی های لباس



 فروکش زخمی مرد این خشم کمی تا میکند باز زبان تانیا

  ....مهراد...بخدا من...من: کند

  کجاست؟ تانیا _

  ...اآق سالم _

 و ترس با تانیا میشود انداز طنین فضا در که باربد صدای

 را بازدمش مهراد...برمیگردد عقب به شده گرد چشمانی

 نترس:  میکند نجوا آرامی به و میفرستد بیرون عمیق

  ...تانیا

  کجاست؟ تانیا پرسیدم:  میشود تر بلند اینبار باربد صدای

 به و میدود مهراد سمت به لرزان و سست پاهایی با تانیا

 صدایی با و میدهد هولش اتاق بزرگ دیواری کمد سمت

 من مرگ مهراد کمد تو برو: میزند لب آرام و مضطرب

  ....برو



 نگاه از را نگاهش و میکند مشت دست خشم با مهراد

 کامل را در ولی و میرود کمد داخل گرفته تانیا ملتمس

  ...باشد داشته بیرون به دید کمی تا نمیبندد

 سمت به را پاهایش و میکند کمد حواله نگاهی قرار بی تانیا

 تانیا میشود داخل زودتر که باربد ، میکشاند اتاق در

 ...میرود تنش از جان و میشود خشک سرجایش
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 دور یک را نگاهش و میکند رصد را پایش سرتا شک با باربد

 زبان با را هایش لب سختی به تانیا...میچرخاند تاقا پیرامون

  ...سالم: میکند تر

  میکنی؟ چیکار اینجا:  میکند نگاهش اخم با توجه بی باربد

 و اندازد می زیر را سرش سئوالش به پاسخ از درمانده تانیا

 درماندگی از  قرار  بی میشوندمهراد گره درهم انگشتانش



 و میرود جلو باربد...نددمیب درد با را چشمانش معشوقش

 و میگذارد اش چانه زیر دست ، ایستد می همسرش روبروی

 به را نگاهش ترس با تانیا آورد می باال آرامی به را صورتش

 حالت تک تک باربد...میزند بخیه روبرویش مرد چشمان

  :میپرسد تر غلیظ هایی اخم با میگذراندو نظر از را هایش

  ترسیدی؟ چی از پریده؟ رنگت انقدر چرا

 من من با و میدهد پیراهنش دکمه به را نگاهش تانیا

  ...ترسیدم من زدی داد یهو تو...خب...خب: میگوید

 حلقه معشوقش کمر دور را دستش شده نرم باربد نگاه

 را آغوشش در دخترک قلب تپش شدن کُند و میکند

 رچیکا اینجا: میپرسد تر آرام صدایی با اینبار باربد...نمیفهمد

  ...میکنی

 و میدهد قورت سختی به را گلویش در شده غده بزاق تانیا

 خیلی اتاق این: میگوید میکند نگاه تراس به که حالی در

  ...ببینم و باغ اینجا از اومدم داره قشنگی و بزرگ تراس



 هم آن میتوانست؟...بیاورد نمیتوانست که دیگری ی بهانه

  ...میکند نگاهش دقت با آنقدر روبرویش مرد این وقتی

 چشمان در خیره و اندازد می تراس به گذرا نگاهی باربد

  داری؟ دوس رو اینجا تراس: میگوید روبرویش زیبای

 تمام که درحالی و میفرستد گوشش پشت را موهایش تانیا

 میکشد عذاب اتاق کمد در که است مردی قلب ذکرش فکرو

 قشنگه خیلی اینجا از باغ منظره آره: میگوید باربد به رو

 امروز دیگه...اصلی تراس تو میرفتم همیشه...دارم دوسش

  ...اینجا اومدم

  ؟ خب: میکند تر تنگ را آغوشش و میدهد تکان سری باربد

 حال میکند فکر فقط و میکند رشد تانیا گلوی در بغض

 تحمل چطور است؟ چطور قلبش حال ، است چطور مهراد

   را؟ رنج همه این میکند

  اومدی؟ زود روزام چرا _

  ناراحتی؟ _



 وقت هیچ کاش ناراحتم آره " میزند فریاد دل در تانیا

 بی و اندازد می کمد به نگاهی نیم گزیده لب ولی "نمیومدی

 ناراحت نه: میزند لب فقط عاشق مرد آن حال از خبر

  ...خودته خونه...چرا

 هوای ذره ذره که حالی در و اندازد می باال ابرویی باربد

  نیست؟ تو خونه میخوای یعنی:  میکشد نفس را رشعط

 نگاهش شده گرد هایی چشم با شده متعجب تانیا

 پشت و میشود خیره حالتش این به لذت با باربد...میکند

 همسرش بلورین و شفاف گونه روی را دستش

 و میکند ذوب قلب فقط دلبرکش این های زیبایی...میکشد

 در کمال و تمام میتواندن باربد چرا و میپراند سر از هوش

  ...باشد کرده تصاحب را فکرش تمام تا کند نفوذ قلبش

 روی آرامی به را دستش باربد خیره نگاه زیر شده کالفه تانیا

 ممکنه باربد بیرون بریم بهتره: میگذارد اش مردانه دست

  ...تو بیاد یکی



  تو؟ بیاد سرخود داره جرأت کی _

 تمیز اتاقارو میان معموال که نیست خودمون اتاق اینجا _

  ...ببیننمون اینطوری نیست خوب...میکنن

 زن مگه نیست؟ خوب چرا: میکشد درهم را هایش اخم باربد

   نیستی؟ من

  ...باربد: میکند صدایش درمانده تانیا

 صدایش درماندگی و تشویش همه این از شده متعجب باربد

 که تهس اینجا چی: میچرخاند اطراف را نگاهش شک با

  داری؟ استرس انقدر

 باربد دقت و هوش همه این از میکند گرد چشم دوباره تانیا

 باید چرا باربد میگی چی:  میشود قطع نفسش ایی لحظه و

  باشم؟ داشته استرس

 من...میلرزی بغلم تو داری جوجه مثل اومدم وقتی از _

  ؟ ترسناکم اینقدر



 رسناکت نبخدا: میدهد تکان را سرش تند تند تانیا

  ...فقط...فقط...نیستی

 و میکند پیدا سوق کمد سمت به مضطربش و قرار بی نگاه

 های مشت و مهراد سرخ و خشمگین چهره دیدن با ناگهان

 فرود کمد دَر روی دارد امکان هرلحظه که اش کرده گره

 باربد...میبندد را چشمانش و میشود لمس تنش تمام بیایند

 ومحکم میکند نگاه لرزانش های پلک و ها لب به تعجب با

  ...نشود زمین نقش تانیا تا میگیرد را کمرش

  تانیا؟ خوبه حالت _

 بریم: میزند لب سختی به زده چنگ را باربد پیراهن تانیا

  ...بیرون

: میگوید بلندی صدای با باربد وجود در کرده فوران خشم

  ...بیحالی اینقدر چرا تو؟ شده چت معلومه هیچ

 تالشش تمام میشود بیشتر بلند صدای این از یاتان تن لرزش

 مسلط خودش به و شود برطرف تنش سستی تا میکند را



 را مهراد خطری کمترین ضعفش این بخاطر نمیخواهد باشد

  ...کند تهدید

  ....بخدا خوبم _

:  میفرستد بیرون عمیق را نفسش و میکند نگاهش تیز باربد

  ...میشی اینجوری میکنم بغلت وقت هر

 این درماندگی از تانیا و میگوید را اش جمله درمانده باربد

 باید کند آرامش باید...میشود زده حیرت قدرتمند مرد

 اهمیتی چه حرفهایش دروغ و راست ببرد بین از را شکش

 دارد اهمیتی چه دلش ، است خطر در مهراد جان وقتی دارد

 به ار اش زندگی تمام میتواند مرد این عصیان و خشم وقتی

 ...کند آرامش باید فقط پس...بکشد آتش

 

 126_پارت#

 



 مهراد حضور تا میکند بسته و باز را چشمهایش ایی لحظه

 در زده زل...نریزد بهم را تمرکزش تمام تر طرف آن کمی

 میکند مُهر لبش روی کذایی لبخندی باربد چشمان سیاهی

 بخدا...بترسم ازت باید چرا باربد میکنی اشتباه: میگوید و

  ...میکنی فکر که نیست اونجوری

 التیام را باربد زخمی قلب بودنش کذایی همه با تانیا جمله

 در دخترک قلب های پروانه تمام نمیداند باربد و میبخشد

 باربد...میکند پرواز اش قدمی چند در مردی برای آغوشش

 حریصانه حالی در و یکندم قاب دستانش در را تانیا صورت

 های غنچه تا میبرد جلو سر میکاود را صورتش جای جای

 پر سینه روی تانیا های دست...کند تصاحب را رنگش اناری

 ، میکند ایست چندم بار برای قلبش و مینشیند باربد تالطم

 یابد نجات برزخ این از تا میزند صدا را خدا دل در فقط

 نفس میوفتد مهراد شده خشک و باور نگاه به که چشمش

 خشک های لب روی که باربد های لب...میشود تند هایش

... میشود باز عجله با اتاق درَ مینشیند تانیا لرزان و شده



 شده روبرویش صحنه مات شده گرد چشمانی با نرگس

 به خشم با کرده گرد عقب باربد... میوفتد پایین سرش

  تو؟ میای سرخود حقی چه به:  برمیگردد سمتش

 و میگیرد دستش کنار میز به را دستش پریده رنگی با تانیا

 خشم از ترس شدت از نرگس...میبندد درد با را چشمانش

  ...ببخشید...ببخشـ...آقا: میرود عقب قدمی باربد

: میلرزد بیشتر نرگس و تانیا تن و میشود بلندتر باربد فریاد

 بلد...تو میای اینجوری که نداره در شده خراب این مگه

  ...بزنی در نیستی

 بدون و میکند پاک را صورتش روی لغزیده های اشک تانیا

 را باربد بازوی بیندازد کمد به نگاهی کوچکترین که این

  ...داری چیکارش باربد کن ولش: میگیرد

 میکند نگاه را نرگس لرزان پای سرتا خشم با همچنان باربد

 بیشتر را بازویش تانیا...میفشارد برهم را هایش دندان و

 داد شد بد حالم لحظه اون احتماال باربد: میگوید و میکشد



 کن ولش...شده چی ببینه گفته شده هول نرگس زدی

  ...کرد سکته دختره

 ی یقه...میکشد عمیقی نفس و میبندد چشم ایی لحظه باربد

 میشود خارج اتاق از که حالی در و میکند صاف را پیراهنش

 ...بیرون بیاین زود اومده شهاب: میگوید
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 کنار صندلی روی شهاب با پرسی احوال و سالم از بعد

 آراد دل ته از لبخند به را نگاهم مینشینم باربد صندلی

 به که برنج دیس...میزند حرف برایش شهاب که میدوزم

 باربد سمت به آراد روی از نگاهم میشود گرفته سمتم

 من و میماند ثابت صورتم روی اش خیره نگاه ، میچرخد

 اجبار به...کنم نگاه برنج های دانه به میدهم ترجیح فقط



 لب زیر و میکشم بشقابم در برنج کمی انتظارش بخاطر

  ...میکنم تشکری

  ...میخوره قدر همین اونوقت شده استخوان و پوست مثل _

 من نگاه و نمیکند بلند را سرم هم باربد زیرلبی جمله خب

 است بانو ماه پخت دست که مختلفی های خورشت بین

 و میریزم برنجم روی قورمه سبزی کمی...میکند پیدا نوسان

 نداده باربد دست ایی بهانه تا میشوم مشغول اجبار به

 و اندازد می صورتم به نگاهی زیرچشمی باربد...باشم

 مرد این رفتار در ندارم ایی عالقه هیچ ومن میزند پوزخندی

  ...کنم کاو کندو

 آراد حرفای به و میچرخانم بشقابم در را قاشق حوصله بی

 گوش ببرد بیرون را او که میخواهد ازشهاب بازهم که

  ...میدهم

 و میکند مخالفت تشر با همیشه مثل باربد میکند اصرار آراد

 سنگین رویم که شهاب نگاه...ندارم دخالتی حق هم من



 و نمیکنم نگاهش ولی آورم می باال را سرم ناچار به میشود

 به فقط و است کرده بغض باربد حرفای از که آراد به رو

   : میگویم میکند نگاه غذایش

  ...نخوردی هم صبحانه امروز آراد بخور غذاتو

 فقط: میگوید و میپاشد رویش به معناداری نگاه عصبی باربد

 راهی نخوردن غذا با کردی فکر...دیگه کنی لجبازی بلدی

  ...میبری پیش

 چشمان میتوانم من و اندازد می پایین را سرش دوباره آراد

 باربد برای شکلکی حرص با شهاب...ببینم را پسرکم اشک پر

 پایش روی را او و کشیده آغوش در را آراد و آورد می در

 آراد میدهد قلقلکش و میریزد بهم را موهایش ، مینشاند

 رفته ضعف دلم من...میخندد شیرینی با و میکند نگاهش

 باربد به را خودم کمی ، غمگینم پسرک های خند برای

 بره یکم نمیذاری چرا: میگویم آرام  و میکنم نزدیک

 عیبی چه...ست خونه تو اش همه شب تا صبح بچه...بیرون

  ...بیرون بره یکم داره



: میگوید زیرلب و میکند بشقابش معطوف را نگاهش باربد

  چی؟ بیوفته اتفاقی دوباره بفرستمش اگه

 از ایی ذره که این بدون و میکنم نگاهش زده بهت

  اتفاقی؟ چه چیه؟ منظورت: میگویم بفهمم را حرفهایش

 تشویش با و میدوزد نگرانم چشمان به را نگاهش باربد

  ...هیچی: میکشد اش پیشانی به دستی

  ....یفتهب اتفاقی دوباره چی یعنی باربد بود چی منظورت _

 تعجب با آراد و شهاب میشود باعث نگرانم و ناآرام صدای

 سر و اندازد می باربد به معناداری نگاه شهاب...کنند نگاهمان

 من روبه و میکند گره هایش اخم باربد میشود زیر به

  ...دیگه کن تمومش...هیچی که گفتم: میگوید

 صدای به توجه بی و میکنم رها بشقابم در را قاشق

 میگویم عصبانیت با میشود انداز طنین فضا در که اهنجارین

 من...نمیگین من به که بود افتاده من بچه برای اتفاقی چه: 

  ...چـ به...شده چی بدونم نباید



  ...پایین بیار صداتو _

 بسته چشمانم ایی لحظه و میبندد را دهانم فریادش

 پر دایص دوباره که میشوم بلند جا از عصبانیت با...میشود

  ...سرجات بشین: میشود بلند تحکمش

 پای وقتی ندارد تأثیری دیگر صدایش تحکم نمیکنم نگاهش

 باربد روبه شهاب و میشوم دور میز از...است میان در آراد

 چیکار: میشنوم را باربد صدای فقط من و میکند ایی زمرمه

  ...نمیفهمه...خطره در جونشون نمیفهمه کنم

 بی...نشنوم را غرشش صدای تا میکوبم همب را اتاق در محکم

 میکنم جمع شکم در زانوهایم ، مینشینم اتاق کاناپه رو حال

 رژه سرم در امروز اتفاقات کل...میگذارم رویشان را سرم و

 از ایی لحظه مهراد بد حال...میشود سست تنم تمام و میرود

 قلب به فقط مدت تمام من و نمیشود دور چشمانم جلوی

 دردش پر نگاه آن نمیتوانم ایی لحظه...میکنم رفک ضعیفش

 نگاهش کینه و تفاوتی بی آن آخر ی لحظه...کنم فراموش را

 مرگ فقط عمرم تمام از من که بود لرزانده را وجودم چنان



 گونه این مهراد نگاه درد آن ولی میمردم کاش...میخواستم را

 من ترف اتاق از حالش آن با که مهراد...نمیزد آتش را جانم

 دیدم را روحم شدن متالشی دیدم را نرگس گریه مبهوت

 کینه فهمیدم فقط لحظه آن... دیدم را عمر این بودن اضافی

 کینه پدرم و باربد از زندگی چهارسال این تمام اندازه به دارم

 که است شکسته را آنقدرقلبم  جهنمی زندگی این...دارم

 هم خدا کاش...بزنم بند دیگر هم به را هایش تیکه نتوانم

  ...میدید را زندگی این کمی

 لعنتی عطر آن بوی بعد ایی لحظه و میشنوم را در صدای

 را مرد این نمیخواهم ایی لحظه من و میپیچد هوا در اش

 را هایش نفس و ها قدم صدای فقط نمیکنم بلند سر...ببینم

 اش خسته های نفس تندی از را این است کالفه...میشنوم

 عمیق را بازدمش و مینشیند کاناپه روی رمکنا...میفهمم

 ..میفرستد بیرون
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 نفرت عطر آن نمیخواهد دلم حتی نمیکنم بلند سر بازهم.

:  مینشیند بازویم روی دستش...کنم استشمام را انگیزش

  تانیا؟

 را سرم فقط است درمانده و آرام صدایش که نمیکنم توجهی

 سُر بازویم روی از دستش...میفشارم زانوانم روی بیشتر

  ...میخورد

 اصرار آراد و تو انقدر مهمونی بودیم رفته که شبی اون _

  ...بازی شهره بره شهاب با خودش بدم اجازه که کردید

 را سرم و بیایم کوتاه موضعم از کمی میشود باعث اش جمله

 روبرو به را نگاهم و منمیکن نگاهش حال این با کنم بلند

 دستی و میکند احاطه را نیمرخم نگاهش سنگینی...میدهم

 بود نزدیک شب همون: میدهد ادامه کشیده گردنش به

  ...بدزدنش



: میچرخد سمتش به بهت با سرم و میکند پرواز تنم از روح

  چی؟

 را نگاهش و اندازد می موهایش در چنگی کالفه باربد

 میکند باز را پیراهنش اول دکمه دچن که حالی در و میدزدد

 گفته بهت بیرون بری میخواستی که پیش چندوقت: میگوید

 میخوان لحظه هر که دارم دشمن سری یه بیرون اون بودم

 بهم که بچم و زن میشن هدفشون اولین پس کنن نابودم

 و تو سر پشت ولی بود ریسک فرستادنت بیرون بزنن ضربه

 خبر کامرانم حتی که ادمفرست محافظ ماشین یه کامران

 کردین اصرار آراد و تو انقدر هم مهمونی شب اون...نداشت

 شب اون...شهربازی بره شهاب با بفرستمش کردین مجبورم

 ولی شهاب محافظای هم بودن همراهشون من محافظای هم

 زخمی دونفرشون و میکنن حمله محافظا به چاقو با دونفر

 و فهمیدن زود بقیه و شهاب که بود خدایی...میشن

  ...افتاد می اتفاقی چه نبود معلوم وگرنه کردن دستگیرشون



 تمام و آیند می فرود سرم بر پتک مثل باربد های جمله

 شوک چندمین این...میکشند فریاد ذهنم در هایش کلمه

 میشد وصل و قطع نفسم که بود بار چندمین این بود؟ امروز

 مرد این به دمب های حال و حس این تمام ته  ِته من و

 جمله میداند هم خودش نمیکند نگاهم باربد...میرسیدم

  ...اند دریده را روحم و اند زده آتش را وجودم چطور هایش

 مخالفت رفتنش بیرون با هرنحوی به دارم که همینه برای _

 از داره ذهنش ته فقط نمیفهمه ست بچه خودش...میکنم

 دوسش هم اصال که میسازه زورگو و بدجنس پدر یه من

  ...ولی نداره

 بگوید نمیگذارد اش لعنتی غرور نمیدهد ادامه را اش جمله

 غرورش این از و مرد این از حالم " دارم دوسش من ولی"

 و من برای که هایی دردسر تمام از حالم میخورد بهم

 بفهمد خودش کاش...میخورد بهم آورده وجود به پسرکم

 عشق چهارسال که منی برای است نفرت از پر وجودش

 ....دارم طلب او از را ام گمشده
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 دوباره چشمهایم نفرت دیدن با نمیخواهم نمیکنم نگاهش

 تمام آمدنش با بفهمد باید خودش بدهم دستش بهانه

 این حاال است برده یغما به را لعنتی زندگی این آرامش

 انداخته خطر در را فرزندش ندگیز بودنش انگیز نفرت

 و میشود بلند بیشتر زندگی این گند بوی روز به روز...است

 پسرکم خاطر به را انگیز نفرت روزهای این تک تک باید من

 را اش زندگی که کنم تربیتش جوری بتوانم باید...کنم تحمل

 زندگی هایش خواسته بخاطر که ببیند عشق با و زیبا آنقدر

 فقط باربد مثل نباید آراد نکند نابود را یگرید کس آرامش و

 باید کند زندگی باید آراد بکشد دیگران رخ به را قدرتش

 بتواند باید بدهد آرامش دیگران به محبت و عشق با بتواند

 را دیگران محبتش و لبخند تا باشد داشته جذابیت آنقدر

 مردی لبخند برای که مادرش مثل کند او شیفته و عاشق



 کند رفتار خشونت با باربد مانند نباید آراد...دهدمی جان

 زندگی های نباید نمیگذارم من...کند تحقیر را کسی نباید

 بتواند باید من پسرک...کند سرایت پسرکم به مرد این

 مهربان آنقدر بتواند باید بورزد عشق و باشد داشته دوست

 عشق آتش با را روح بی و سرد جهان یک محبتش که باشد

 در هم آراد تا باشم باید من کالم یک در...کند گرم و اندبسوز

  ...نکند سلب را کسی آرامش و نشود باربد مثل یکی آینده

 مجبور من و میسوزاند را دستم پوست دستش گرمای

 خیره انگیزش نفرت های مشکی آن در و برگردانم رو میشوم

  ....نیست خوب حالت:  شوم

 به نگاهم و نمیکنم اش درمانده و خسته نگاه به توجهی

  .... خوبم: میچرخد دیگری سمت

 محکم را دستم و میفرستد بیرون عمیق را بازدمش باربد

  ...بیفته براتون اتفاقی نمیذارم من: میفشارد



 نذار تو:  کند رهایم تا میکشم را دستم و میزنم پوزخندی

  ...پیشکش من بیفته ات بچه برای اتفاقی

 که میشود فشرده هایش جهپن میان دستم مچ چنان

 میکشم را دستم...میشود خارج گلویم از ایی ناله ناخوداگاه

 چشمهایش در و برمیگردانم سر ناچار به نمیکند رهایم ولی

 هاله با را خود جای چشمانش خستگی تمام...میشوم خیره

 کلید های دندان بین از و میکند عوض سرما و خشم از ایی

  چیه؟ میگی که مزخرفاتی ینا از هدفت: میغرد اش شده

  ...باربد کردی خورد و دستم:  مینالم درد با

 اون روزی یه بشه کی: میشود تر مشهود صدایش در حرص

 تیکه باربد به نباید بفهمی که بیرون بکشم حلقومت از زبونتو

  ...بندازی

 توجه بی باربد و جدیتش همه این از میشود خشک زبانم

 دلیل بفهمونی آراد به بهتره: هدمید دستم به دیگری فشار



 این سر هربار ندارم حوصله من چیه من های رفتار این

  فهمیدی؟...برم کلنجار باهاتون موضوع

 خودت چرا: میگویم غم و بغض با میکند رها که را دستم مچ

  ...نمیزنی حرف باهاش یکم خودت چرا نمیگی؟ بهش

  ...ندارم هارو بازی بچه این حوصله من _

 دوسش یکم نباید پسرته آراد باربد چی یعنی بازی چهب _

  ...باشی داشته

: میچرخد سمتم به تند و میکشد شعله چشمهایش در خشم

 دوس و پسرم من گفته کی...میگی که چیه مزخرفات این

  ندارم؟

 همش خودش: میفرستد پایین را سرم تلخش و خیره نگاه

  ...نداره دوسم بابایی میگه

  نه؟ میدی دشیا اینارو تو _



 در میشوند کوه تعجب و بهت خشمش و پرحرص ی جمله با

 من خوبه؟ حالت من؟: میرود باال سرعت به سرم و چشمانم

  کنم؟ ناراحت مو بچه باید چرا

 رو تو:  میکند علم قد جلویم قامتش و برمیخیزد خشم با

 فرو مغزش تو حرفارو این داری من از که ایی کینه حساب

  ...کردی

 از من میداند مرد این مینشاند دلم در پوزخندی اش جمله

 کرده نابود من از که زندگی ازای به من میداند دارم کینه او

  ...متنفرم او از است

 نگاهش و میفرستم گوشم پشت خونسردی با را موهایم

 تباه من از که زندگی چهارسال این بخاطر شاید من:  میکنم

 و آراد ذهن وقت یچه ولی باشم داشته کینه ازت کردی

  ...چرا میدونی...نمیکنم خراب تو به نسبت

 تک به تک شده ریز چشمانی با و میزند نفس نفس حرص از

 میگیرم کار به را تالشم تمام...میگذراند نظر از را هایم حالت



 جرأت نمیدانم...نگذارد تأثیر حرکاتم روی اش لعنتی جذبه تا

 عاقبتش به توجه بی ولی آورم می کجا از را حرف این زدن

 تو مثل شد بزرگ وقتی نمیخوام:  میکنم باز را دهانم

  ...انتقام دنبال بیوفته عقده وبخاطر بشه رحم وبی سنگدل

 تند های زدن نفس صدای حتی و ایستد می ایی لحظه زمان

 قلب ضربان صدای میتوانم فقط من و میشود قطع هم باربد

 زیاد آنقدر ام لعنتی باضطرا...بشنوم را استرسم پر و بلند

 عصیان چشمان در و کنم بلند سر نمیتوانم حتی که است

 ...شوم خیره گرش
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 میشود باعث که مینشیند ام چانه زیر نرمی به دستش

 را زانویش...شوم خیره چشمانش در ناچار به و کنم سربلند



 روی کرده گاه تکیه را آرنجش و اردمیگذ کاناپه روی کنارم

 فقط نبودنش خشمگین از متعجب...میشود خم صورتم

 اجزای تک تک روی حریصانه نگاهش...میکنم نگاهش

 لبش گوشه کج لبخند به ام توجه من و میچرخد صورتم

  ...میشود جلب

 رحمم؟ بی و سنگدل من _

 

 آن در حسی هیچ انگار و است ناشناخته صدایش تن

 ترسم به توجه بی و میکنم باز را هایم لب سختی به...نیست

  ...ندیدم ازت ایی دیگه چیز من: میگویم مرد این از

 روی را دستش پشت و مینشیند هایش لب روی پوزخندی

  ببینی؟ داری دوست: میکشد هایم لب

  رو؟ چی: میکنم نگاهش گنگ

  و؟ رحمیم بی و سنگدلی از غیر به چیزی _



 به پرقدرتش جاذبه آن و میکنم نگاه شررش پر چشمان در

 چانه دوباره باربد که میشوم زیر به سر...میکند نفوذ تنم تمام

 صورتم روی تر لذت پر نگاهش اینبار و میکشد باال را ام

 طرز به و میدهد حرکت ام گونه روی را انگشتانش...میچرخد

 انگشتام وقتا بعضی نمیخواد دلم منم: میگوید مرموذی

  ...کنن قرمز وصورتت پوست

 غده ام لعنتی بغض بازهم و میشود خشک گلویم

:  میگیرد خودش به بیشتری جدیت اینبار باربد لحن...میشود

  ...باشه دستت زبونت کنترل بهتره پس

 بعدی ی جمله با که نمیکنم نگاهش و میکشم عمیقی نفس

  ...ببوسمت نتونستم امروز ضمن در:  میشوم مات اش

 درد با را چشمانم و میکند فوران دلم در نفرت و کینه

  ...کن تمومش روخدا تو بسه:  میبندم

 و رحمیم بی از غیر به چیزی داری دوس میکردم فکر _

  ...ببینی



 خوشتو روی ندارم عادت من نه:  میزنم پوزخندی

  ...بهتره باشی سنگدل همیشه همون...ببینم

 یک ادنافت نرمی به من و میشود هایم چشم مات او اینبار

 همینجاست دقیقا بدبختی ته ته...میشوم رد کنارش از برگ

 فقط چندسال که باشد کسی انحصار در بدنت و تن تمام که

 به باشی پابند وتو باشد کرده انباشته دلت در نفرت و کینه

 ته...کنی اعتراض کلمه نکنی جرأت و داری او از که فرزندی

 پر پر مانتچش جلوی عشقت که همینجاست دقیقا بدبختی

 مرحمی نتوانی کنی کاری نتوانی جانش ترس از تو و شود

 عشقت ناخواسته که این یعنی بدبختی...دلش روی باشی

 ...بکشد عذاب تو بخاطر
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: میدهد قرار کنارش را اش گوشی و مینشیند روبرویم نرگس

 خوبه؟ حالت

 شد؟ چی مهراد... خوبم_

 مرخصی باربد از روز چند که این مثل اش خونه رفت_

  ...گرفته

: نلرزد صدایم میکنم سعی و میخورد تکان قلبم در چیزی

 ؟.داشت پیش چهارسال که ایی خونه همون

 نمیتونم... تانیاست از خاطره پره برام اونجا میگفت آره_

  ...برم ایی دیگه جای

 همان هوای به من دنمیدان نرگس و میزنم تلخی لبخند

  ...میکشم نفس و دارم جان خاطراتم

  ...تانیا_

 بله؟:  میکنم نگاهش

 ازم مهراد... راستش: اندازد می پایین را سرش نرگس

  ...بپرسم ازت چیزی یه خواسته



  ..بپرسی ازم خواسته چی  _

 چی بدونه میخواد مهراد: میگوید ولی است مردد اش چهره 

 البته... دادی مثبت جواب باربد به پیش چهارسال تو که شد

 مقاومتت همه اون از بعد شد چی که بود جالب هممون برای

 ...کردی ازدواج باهاش

 فایده چه دونستنش االن دیگه:  میکنم نگاهش حوصله بی

 ؟ داره ایی

 

 این اصل اینه اش فایده: میگوید و میکند نگاهم غم با نرگس

 خواسته ازم تازه... گیرهمی آروم یکم دلش و میفهمه رو قضیه

  ...بفرستم براش کنم ضبط صداتو

  ...میگم باشه:  میگویم و میکشم پیشانی به دستی کالفه

  ...میدهد تکان سری و میکند تنظیم را اش گوشی نرگس

 هرشب تقریبا من... بود گذشته مهراد رفتن از ماه شش _

 رفح به دلم هام نگرانی تموم وجود با و میزدم حرف باهاش



 سرم به چی دلتنگیش میدونه خدا... بود خوش باهاش زدن

 خودش مخالفتام تمام با حتی نداشتم ایی چاره ولی آورد

 اوج پدرم و باربد شراکت مدت همین تو...بیاد داشت اصرار

 که دفعه هر داشتم برخورد باهاش خیلی منم و بود گرفته

 ماداعت باربد.... میخورد و وجودم ذره ذره ترس میدیدمش

 هر به بابام و مامان که بود کرده جلب حدی به و پدرم

 که منافعی... بشه دامادشون باربد تا میکردن تالش نحوی

  ...نبود چیزیم کم میبرد باربد با شراکت قبال در پدرم

 

 نحس شب اون از چی همه:  میدهم ادامه و میگیرم نفسی  

 چی میدونه خدا نداد تلفناشو جواب مهراد که شد شروع

 نمیتونستم بودم نگرانش زندگیم تو لحظه هر من کشیدم

 ...بود نکرده خطر کم مهراد نباشم

 به میکردم دق نگرانی و ترس از داشتم صبح از روز اون

 های نگرانی تمام انگار نمیداد جواب میزدم زنگ تیامم

 فکر کنمچیکار باید نمیدونستم...سرم بود ریخته ماهم شیش



 هیچکی نده و تلفنت جواب یچکیه نگرانی اوج تو کن

 گریه و بودم زده جیغ انقدر یادمه اونشب... نباشه کنارت

 که کرد اصرار انقدر مامانم... شد بد حالم که بودم کرده

 و میبستم دهنمو کاش که چیه قضیه بگم براش شدم مجبور

  ...میشدم الل

 شد؟ چی چرا؟مگه: میگوید کنجکاوی با نرگس

 زیر از میخواستن فقط نرگس ونستنمید و چی همه اونا _

 چه از قضیه شن مطمئن که بکشن حرف من زبون

 بار یه باشه زنده مهراد میکردم دعا فقط اونموقع من...قراره

 اون غیر به خدا از مگه بشنوم صداشو ببینمش بتونم دیگه

 میخواستم؟ چی

 گوشم پشت را موهایم و میفرستم بیرون عمیق را بازدمم

 باربد خواستگاری حرف که بعدش شب سه دقیقا:  میزنم

 فقط روزا اون میره دستم از داره زندگیم فهمیدم اومد پیش

 تا میزدم دری هر به میکردم مقاومت میکردم گریه

 بدنم چهارستون میدیدم و باربد من کنم منصرفشون



 که بود بدبختی خوده خود باهاش کردن ازدواج میلرزید

  ....شد همینم

 جلویم آب لیوانی نرگس که میکشم شکمخ گلوی به دستی

:  میدهم ادامه دوباره و میکنم تازه را گلویم کمی... میگذارد

 خوبیه مرد باربد که کنه قانعم میکرد سعی همش مامان

 برام چیزی گریه جز به من ولی فالن و میکنه خوشبختم

 حتی بودم مهراد نگران که بود این بدتر همه از نداشت معنی

 ازش خبری هیچ نتونم که بودن هگرفت گوشیمو

 یه... بکنم میتونستم چیکار نبود بند جا هیچ به دستم...بگیرم

 با نباید گفت پیشم اومد بابام باربد خواستگاری قبل شب

 با من اگه داره خبر مهراد از اون گفت کنم مخالفت باربد

 میدونست گفت میاره مهراد سر بالیی یه نکنم ازدواج باربد

 و مرگ بین باید انگار نرگس شدم نابود...ودمب باهاش من

 ....میکردم انتخاب و کدوم یه زندگی
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 جلوش خیس چشمای با من خواستگاری اومد که باربد

  ...نشستم

 تعجب: میشوند روان هایم اشک و میترکد بغضم باالخره

  من ونستمید نامرد نکرد تعجب نرگس نکرد

 و دلم بیاد گفت مخالفم من بود گفته بهش بابام نمیخوامش

 من نخواستن و میخواد منو گفت آشغالم اون... بیاره بدست

 حوصله گفت کنن راضیم هرجورشده گفت نیست مهم براش

 اون... بیاره بدست دلم بیاد که نداره هارو بازی بچه این ی

 فقط ردمنک نگاهش نشستم جلوش اشک با همینطور شبم

 زور به من میدونستن همه... نزدم دم و شنیدم حرفاشونو

 کردنشو بغل دلم میکشید پر مهراد نگاه برای دلم من اونجام

  ...بودم نشسته انگیز نفرت آدم یه جلوی اونوقت میخواست

 تو مگه تانیا کرد مجبورت مقاومت همه این با چرا پدرت _

  ...نبودی دخترش



 باربد که این بهونه به میکرد فکر پدرم: میزنم پوزخندی

 باربد اعتبار از و کنه پابند خونش به اونو میتونه دامادشه

 همه که بود چیزی اون از تر زرنگ باربد خب ولی ببره سود

 از ایی کینه چه باربد نمیدونم هنوزم من میکردیم فکرشو

  ....دشمنه باهاش انقدر که داره پدرم

 خودم به تا من:  میدهم مهادا و میکنم پاک را هایم اشک

 ببینم و تیام نذاشتن بودم عقد سفره سر باربد با اومدم

 یه نذاشتن داره خبر مهراد از تیام میدونستن نرگس نذاشتن

 .بزنم حرف باهاش لحظه

 ته خودمو من بزنم حرف مهراد با نتونستم اخر بار واسه حتی

 برای موقع اون... نداشتم امیدی هیچ دیگه میدیدم خط

 حرف اون از بعد که بود کار بهترین این مهراد جون نجات

  ...کردم کارو بهترین فهمیدم تو های

 نمیکرد سعی تانیا چی باربد: میکند نگاهم تعجب با نرگس

 بشه؟ نزدیک بهت



 از اونم میدونستم نه:  میدهم تکان نفی معنای به را سرم

 یدمام تنها نیست عاشقم میدونستم داره هدف من با ازدواج

 خب ولی باشه نداشته باهام کاری ازدواجم بعد که بود همین

  ...نشد اینجوری

 قطع را اش گوشی ضبط و میکشد عمیقی نفس نرگس

  ...میکند

  ؟ میفرستی براش:  میکنم نگاهش بغض با

 بدونه خواست خودش دیگه آره: میدهد تکان سری غم با

 حرفی میکردم سکته داشتم آخراش اون میفرستم براش منم

  ...نزنی آراد از

 پنهون ازش میخواین کی تا نرگس بفهمه باید باالخره_

 کنین؟

 درسته چی نمیدونم خودمم واال: میگوید و میکشد پوفی

 عمل تو... بهتره بفهمه خودش اگه بنظرم ولی غلط چی

  ....میگیره قرار شده انجام



 درد قلبش اگه چیه شده انجام عمل:  میکنم نگاهش بهت با

  ...چی رهبگی

 احساساتشو مجبوره اینجوری بشنوه باربد دهن از شاید _

  ...کنه کنترل

  ...کرد کنترل احساساتشو امروزم _

... کند نگاهم ناراحتی با نرگس که دارد غم آنقدر ام جمله

 غم سرنوشت آن با او میسوزد سرنوشتم برای دلش میدانم

  ...آید می درد به من برای دلش انگیزش

 نرگس میدونی:  میدهد شکوفه هایم لب رو لخیت لبخند

 کلی هنوز رها و آزاد بودم تو جای کاش میگم وقتا بعضی

  ....کردن ازدواج و شدن عاشق برای داشتم فرصت

 و اندازد می پایین را سرش وقتی دارد درد نرگس پوزخند

 یکی شی جدا باربد از اگه حتی تو تانیا؟ خوشه دلت: میگوید

 و اسم هنوز پشتته که داری داداش یه بمیره برات هست

 دنبالت میدَون بخاطرش ها خیلی که داری و پدرت رسم



 آخه میده محل کی و کار و کس بی دختر یه چی من ولی

 رسم و اسم ندارم خانواده ندارم مادر و پدر باشم هرچی

 میگن دروغ بخدا... ایناست تو چشمشون مردم میبینی ندارم

 دل وقت هیچ من باشه خوش لشد ولی باشه پول بی آدم

  ...نداشتم خوشی

 من مگه:  میسوزاند را دلم پُرش دل و میشود تر تلخ لبخندم

 خوشبخت شد چی بود خوش دلم داشتم ثروت اینهمه

 شدم قربانی پول بخاطر کرد بدبختم پول همین شدم؟

 نخوردم حالل لقمه دادم دست از عشقمو شدم انتقام وسیله

 حالل بیشترش که شه بزرگ پولی با مآد بده خیلی میبینی

 ..نبوده

 تو نخوابیدی گشنه شب تو: میگوید درد از موجی با نرگس

 همیشه داری خدمتکار داری مختلف های لباس همیشه

 چیزی حسرت جز چی من ولی داشتی خواستی هرچی

  ...نداشتم



:  میگویم غمگینش چهره به رو و میشوم بلند جایم از

 نداشته منوجهنمی زندگی رتحس وقت هیچ امیدوارم

 ....باشی
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 روی را اش کوله و میگذارم اش کوله داخل را هایش وسیله

 میدهم دستش را گیرش آفتاب کاله... میکنم آویزان دوشش

 شد چی مامانی جان آراد: میگویم ذوقش به لبخندی با و

  بری؟ داد اجازه بابایی

 فکر: میگوید شیرینش قیافه با و میکند نگاهم متفکر آراد

  ...مامانی کرد دعوا باهاش شهاب عمو کنم

  ...کنن دعوا باهم باید چرا دوستن اونا چرا دعوا مامانی نه _

 برم؟؟؟ گذاشته بابا چرا پس:  میشود متفکر اش قیافه دوباره



  از گازی میخواهد دلم حالی در و میریزم بهم را موهایش

... داره دوست بابایی گفتم دیدی: میگویم بگیرم هایش لپ

 منو اصال بابایی میگفتی هی بیرون بری گذاشت دیدی

  ...نداره دوست

 تمام ی صدقه قربان من و میکند جمع را هایش لب آراد

  ...میروم حرکاتش

  ...میکنه دعوام همش آخه _

... رهندا دوست تو مثل و هیچکس بابایی ولی پسرم آره _

 لجبازی همش که نه بدی گوش میزنه حرفی یه داره دوست

 ...کنی

 نداره؟ دوست رو تو یعنی: میگوید و میکند نگاهم تردید با

 کالهش... میفرستم گوشم پشت را موهایم و میزنم تلخندی

 باز لب... میکنم فیکس سرش روی و میگیرم دستش از را

 مرد جذبه پر صدای که بدهم را آراد سئوال جواب میکنم

  باش نداشته کار کارا این به تو: میپیچد اتاق در روزهایم این



 عمو برو بیا زود: میگوید آراد به رو اش کرده گره های اخم با

  ...میشه دیرش شهاب

 نگاهش آرامش با که اندازد می درهمم صورت به نگاهی آراد

 راحت خیالی با تا میگذارم هم روی را هایم پلک و میکنم

 افسرده هم را پسرکم نگاهم همیشگی غم نمیخواهم...برود

 اتاق بیرون سمت به و میبوسد را ام گونه محکم آراد... کند

 میکنم نگاهش تعجب با من...میگیرد جلویش باربد که میدود

 و مینشیند زانو روی باربد میشود اش خیره ترس با آراد و

 لحظه به لحظه من و میکشد آغوش در را کوچکش جسم

 و میگوید گوشش در چیزی باربد....میشود بیشتر متعجب

 باربد به شیرینی لبخند با آراد میکاردموهایش روی ایی بوسه

 لب رو لبخندی طرح... میدهد تکان را سرش و میکند نگاه

 آراد...روید می ایی شکوفه انگار دلم ته و میگیرد شکل هایم

 با من و میدود بیرون سمت به و میبوسد را باربد گونه

 ...میکنم دنبال را رفتنش تر پررنگ لبخندی



 من ولی نیست سختی کار نگاهش سنگینی تشخیص

 سرجایشان مرتب را آراد های لباس و نمیکنم توجهی

 که میروم در سمت به و برمیخیزم جا از سپس... میگذارم

 بی  که است پر آنقدر ظرفیتم...میشود دستانش اسیر بازویم

 شده؟ زیچی:  میکنم نگاهش حوصله

 روبروی مرا و میکشد را بازویم مخصوصش اخم با باربد 

  ؟ گفتی چی بهش:  میدارد نگه خودش

  آراد؟ به کی به _

 ایی لحظه... میکند نگاهم منتظر و میدهد تکان را سرش

  را هایم دست کالفه و میچرخانم اتاق حول را نگاهم

 دوس نفرو یه فقط تو گفتم بهش:  میکنم جمع درسینه

  ...نداره دوسش باباش نکنه فکر که خودشه اونم ریدا

 را پایم سرتا نگاهش و اندازد می باال را ابرویش تای یک باربد

 آراده؟ اونم دارم دوس و نفر یه فقط من: میکند وجب



 های مشکی و میخورد چرخ ذهنم در اش سئوالی ی جمله

 هجوم ام چهره به تعجب... میکنند احاطه را چشمانم نگاهش

 وارث که هم تو پسرته آراد اینه؟ از غیر مگه: آورد می

 باشی؟ داشته دوس باید و کی دیگه میخواستی

 گوی دو آن و میکند سفت را فکش آمیزم کنایه ی جمله

 با را اش شده قفل فک...میدهد جلوه تر ترسناک را مشکی

  ...تانیا نرو  راه من اعصاب رو:  میدهد تکان عصبانیت

 در پوزخندی و میچرخانم اش عصبی نچشما در را نگاهم

 ایی شانه... نمیترسم هم چشمانش از حتی دیگر و میزنم دل

 چرا باربد میگی چی: میگویم خونسردی با و اندازم می باال

 ...میگم و حقیقت فقط من ؟ برم راه اعصابت رو باید

 بیرون حرص با را بازدمش و میبندد خشم با را چشمانش

 پخش صورتم روی که داغش ایه نفس هرم... میفرستد

 ...میکشم عقب را سرم کمی میشود

  ...کیش بریم باید _   



:  کنم تحلیل را اش ناگهانی حرف تا میکنم نگاهش شوکه

 ؟ کیش

: میکند فرو هایش جیب در دست و میدهد تکان را سرش

  ...دیگه هفته آره

 بیام؟ باید منم _

 اونجا باشم مجبور روز شش پنج ممکنه چون...بیای باید _

  ...بمونم

 ؟ میبریم آرادم _

 ...میمونه اینجا اون... نه _

 بذاری تنها اینجا و آراد میخوای:  میکنم نگاهش تعجب با

  ...نیست خب اوضاع نگفتی مگه

 ...شهاب خونه میفرستمش نرگس و بانو ماه با _

  ...نمیبریمش خودمون با چرا خب _ 



 ماشینی تخت روی و میکشد موهایش در دستی کالفه باربد

 تقریبا سفر یه تو بذارم نمیتونم من: مینشیند آراد شکل

  ...ببریم خودمون با رو بچه کاری

  من پس ست کاری سفرش اگر میشوم متعجب بازهم

 میبیند را گیجم ی قیافه که باربد...باشم همراهش باید چرا

 میکند اشاره کنارش به دست با و شده خنده از پر چشمانش

  ...ببینم اینجا بیا: 

 کاریه سفرت اگه: میگویم و مینشینم کنارش فاصله کمی با

 بیام؟ باهات باید چرا من

 با و میکند مکث ام شده گیج چهره روی لذتش پر نگاه

 روز شش پنج قراره چون: میگوید لبش گوشه کجی لبخند

  ...بمونم اونجا

 تک که میکنم نگاهش تر گیج و نمیفهمم چیزی بازهم

 ...میزند ایی خنده
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 میکنم کج را سرم بهت با و میشود عوض کامال صورتم حالت

 روی تر لذت پر باربد نگاه... میشوم خیره اش خنده به و

 هم خنده با مرد این میکنم فکر من و میچرخد صورتم

 پریشان موهای دست یک با... باشد جذاب نهایت بی میتواند

 روی لبخند مانده باقی با و میزند کنار را ام پیشانی روی

 ...باشم دور زنم از روز چند که نداری انتظار: میگوید لبش

 لب و میگیرد گُر صورتم میفهمم که را منظورش خوب 

 من و میچرخد صورتم روی باربد خنده پر چشمان...میگزم

 او به را محرف و کنم تمرکز اش خیره نگاه زیر میکنم سعی

  ...بیاید همراهمان هم آراد و کند موافقت شاید تا بزنم

  ...باربد _

 تمام و میگیرد فرا را صورتش اخم میکنم که نگاهش

 ...میکشد پر لبخندش



  ...میزنی حرف اینجوری حقی چه به _

 ؟ چجوری:  میکنم نگاهش زده بهت

  ...صدات به میدی ناز اینقدر همینجوری _

  ...نمیفهمم و منظورت ربدبا میگی چی _

  ...میگم چی میفهمی خوبم:  میشود خشم از پر نگاهش

 همینجوری همیشه من خب:  میشود غده گلویم در بغض 

  ...باربد میزنم حرف

  ...میکنی بیخود خیلی تو: میشود قفل بیشتر فکش

 ی غده... بیندازم پایین را سرم میشود باعث سردش نگاه

 گوشم به حرص با صدایش ینبارا و میشود بزرگتر بغض

 اینجوری کسی جلوی من جز به نداری حق ی دیگه: میرسد

  ...بزنی حرف

 درهم را انگشتانم...کنم نگاهش تا آورم نمی باال را سرم

  ...باشه:  میکنم زمزمه آرام صدایی با و میپیچم



 با را ام چانه... رسد می گوشم به تندش های نفس صدای

 نگاهم چشمانش زالل سیاهی و آورد می باال دستش

  ...نلرزون اینجوری رو چونه این: میلرزاند

 میکنی دعوا باهام همش: میلرزاند هم را صدایم گلویم بغض

  ...باربد میدی گیر بهم و

  ...میکنی عصبیم خودت: میشود نرم دوباره نگاهش

 میگی تو اخه: میشود کمتر ترسم کالمشنرمی تأثیر تحت

  منه؟ تقصیر مگه خب... داره ناز انقدر صدات چرا

 جذابیت خیره دوباره من و آیند می کش تلخی به هایش لب

 صدای این میدم اجازه که منه تقصیر نه:  میمانم لبخندش

  ...بشون همه قشنگتو

 دست...نمیکنم حس را تپشش ایی لحظه و ایستد می قلبم

 سمت به را چشمانم دوباره و میگذارد پهلویم روی را داغش

 و میگیرد گُر روبرویم مرد نگاه از تنم تمام... میکشاند خود



 چهارسال ست کسی همان مرد این بیاورم یاد به بتوانم کاش

 ...است کرده جهنم را ام زندگی

 همون یادته... ببوسمت نتونستم پیش روز چند یادمه _

 ...بود اینجا شهاب که روزی

... میکند سست را تنم و میگیرد را توانم تمام اش جمله

 خمارش چشمان... میکنم نگاهش العملی عکس هیچ بدون

 چرا من و آید می جلو سرش و میکند گردش هایم لب روی

 کمرم دور محکم دستهایش...بکشم عقب را خودم نمیتوانم

 یافته جریان احساسات به مبهم و گنگ من و میشوند حلقه

 کپل و مینشیند لبهایم روی لبش...میکنم فکر مرد این ی

 یاد از را ضربان قلبم و میکنند سقوط هم روی من های

 و میشوند خفه گلویم در میانش در یک های نفس...میبرد

 بی با را هایش لب...میشوم فشرده تنش حصار در بیشتر

... میکشم هایم ریه به را هوا فقط من و میکند جدا میلی

 من و میدهد امتداد گلویم سیبک روی تا را هایش لب باربد

 و میکنم مشت را هایم دستم... نریزم اشک تا میبندم شمچ



 متوجه باربد تا میگزم قبل از تر محکم را خیسم های لب

 عطر و میگذارد گردنم روی را اش بینی باربد...نشود بغضم

 اش یقه روی را دستم... افتد می بدنم به لرز و میبلعد را تنم

 باز شخمار نگاه روی به لرزانم های پلک و میکنم مشت

 فرا را تنم عجیبی سرمای و افتد می تالطم از قلبم...میشوند

 نفسی و میکشد ام گونه روی را دستش پشت باربد... میگیرد

  ...نکردی گریه: میکشد آسودگی سر از

 جوالن گوشم در آرامشش از پر حال عین در و آرام صدای

 ...ندارم مرد این به عشقی هیچ چرا میکنم فکر من و میدهد

 فقط قلبم و ماندش آغوش در از میکند منعم ام درمانده حرو

 را دستانش حصار باربد...میزند فریاد را انگیز غم مرد آن نام

:  میزند لب گوشم زیر داغش های نفس با و میکند شل

 ...میشی تسلیم باالخره

  ...چی تسلیم:  میکنم نگاه آرامش چشمان به تعجب با



 آغوش:  میگوید ناپذیرش نفوذ رغرو با و میشود بلند کنارم از

 ...میشی من آغوش تسلیم باالخره... من
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 خشکش گلوی به دستی و میشود خیز نیم جایش در

 و میچرخد اتاق روشن نیمه فضای در چشمانش... میکشد

 در را نگاهش تعجب با... میماند ثابت باربد خالی جای روی

 بود گفته باربد که آید می یادش ایی لحظه و میچرخاند اتاق

 کجا یا آید نمی چرا نپرسید تانیا... برنمیگردد را شب که

 و بود داده تکان سر فقط حرفهایش جواب در برود میخواهد

 قول به یا مهراد که بود کرده توجه باربد ی جمله آن به تنها

 کامران همراه به و میماند عمارت در امشب هیراد باربد

 و زیر دلش مهراد اسم وجود با تانیا...است چی همه مراقب

 چه نفهمید و بود برگردانده رو تفاوت بی ولی بود شده رو



 از چشمی گوشه محتاج که باربدی دل روی بر زد زخمی

 کنار خودش روی از را لحاف تانیا...است لجباز دخترک این

 به دستی دمیکن آویزان تخت از را پاهایش و میزند

 با... میخراشد را گلویش خشکی احساس که میکشدصورتش

 بلند نهادش از آه کنسول میز روی خالی پارچ دیدن

 به تا میشود بلند جایش از حال بی و سست تنی با...میشود

 میکشد سر را آب لیوان...کند تازه گلویی و برود آشپزخانه

 اکشدردن گردن به دستی مینشیند آشپزخانه صندلی روی

 ...میشود خارج گلویش از آخی و میکشد

... میشود خارج آشپزخانه از و میگذارد سینک در را لیوان

 پر دلش افتد می سالن روشن نیمه تراس به که چشمش

 دستور به را امشب میداند که قراری بی مرد برای میکشد

 ...میگذراند عمارت در باربد

 میکند سعی فقط و میکند بسته و باز درد با را چشمانش

   ...بگیرد درد قلبش کمتر تا کند بیرون سر از را فکرش



 ایی لحظه و میچرخاند تاریک سالن اطراف را نگاهش 

 قدم ناخوداگاه...میماند ثابت آراد اتاق در روی چشمانش

 پیچ دلش در چیزی و میکشاند سمت آن به را هایش

 میزند ذوقش تو تاریکی میشود که اتاق وارد...میخورد

 روشن را آن و میرساند آراد تخت کنار آباژور به را دشخو

 میوفتد آراد ی پریده رنگ صورت به که نگاهش... میکند

 با... میکند سقوط زمین روی و میشوند سست پاهایش

 گلویش از خفیفی های ناله که پسرکش به نگرانی و حیرت

: میزند صدا را اسمش بهت با و میکند نگاه میشود خارج

  ...آراد

 دست تانیا... میخورد تکان کمی و میکند ایی ناله دوباره آراد

 آراد بدن حد از بیش گرمای و میگذارد اش پیشانی روی

: کند صدا را او تر بلند و بکشد خفیفی جیغ میشود باعث

 ...جان آراد

 چشمانی با و میدهد تکان دوباره را اش کرده عرق تن آراد

  ...مانی... مـ.. .ما: میکند نگاه تانیا به باز نیمه



 با... میکند پاره را دلش بند آراد جان بی و ضعیف صدای

 میریزد اشک که حالی در و میزند کنار رویش از را پتو عجله

 ...میزند صدا را نرگس و بانو ماه بلند

 حال بی امشب تو نشدم متوجه من چرا کنن سرم بر خاک_

  ...کن باز چشماتو جان آراد... بودی

 اتاق داخل خودش عجله با نرگس که نمیگذرد ایی دقیقه 

 تانیا و تخت روی عرق خیس آراد دیدن با و میکند پرت

  ...شده چی خدا یا: میکند زمزمه حیرت با کنارش گریان

 تب تو داره بچم: میگرید تر بلند نرگس دیدن با تانیا

  ...کنم سرم تو خاکی چه.... میسوزه

 لمس را اش یشانیپ و میرود آراد کنار عجله با نرگس

 بهت و میبرد سرش از هوش تنش سابقه بی گرمای... میکند

  ...تانیا اینجوریه کی از: میکند رخنه وجودش به بیشتر

 تازه منم بخدا نمیدونم:  میدهد جواب هق هق با تانیا

  ...اومدم



 بیا: میگیرد تانیا سمت به را اش وگوشی میکند نچی  نرگس

 ...دکتر ریمشبب باید بزن زنگ باربد به

 نرگس به رو میگیرد اشک با را باربد شماره که همانطور تانیا

 کجاست؟ بانو ماه: میگوید

 از خیس های لباس تا میگیرد آغوش در را آراد نرگس

 تانیا؟ رفته کجا باربد...مرخصی رفته: کند عوض را عرقش

 نرگس به رو و میدهد گوش ممتد های بوق صدای به تانیا

 فردا میمونه امشب اصفهان بره باید گفت صبح امروز: میگوید

  ...برمیگرده صبح

: میپیچد گوشش در باربد آلود خواب صدای بعد ایی لحظه 

 بله؟

  ...باربد:  میزند لب بغض با تانیا

 صدایش میپراندو باربد سر از خواب آلودش بغض صدای

  ...تانیا شده چی:  میشود عصبی

  ...آراد باربد: میگیرد شدت هقش هق



 باربد اینبار و آورد می درد به را قلبش همسرش هق هق

 ...چی آراد... دختر بزن حرف: میزند فریاد

 تو داره دیدم اومدم شب نصف... نیست خوب حالش آراد_

   ...باربد دکتر ببریمش باید... میسوزه تب

 تانیا و میکند ترش نگران باربد کالفه و تند های نفس صدای

 دکتر بزنید زنگ خب: دهد تشخیص را هایش اخم میتواند

  ...بیاد فخر

 ...بود کجا فخر دکتر صبحه چهار ساعت... تو میگی چی _
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 التماس با تانیا و میکشد پوفی خط پشت  کالفه باربد

 ببرمش باید میسوزه تب تو داره بچم باربد:  میگوید

 اتفاقایی چه ممکنه میدونم داره خطر ونممید... بیمارستان



 سرم تو خاکی چه اینجا االن من ولی... بیفته برامون

  ...بریزم

 عمیقی درد و میلرزاند را باربد تن تانیا های جمله التماس

: میگوید اش ناراحتی از دورگه صدایی با... میپیچد قلبش در

 و آراد که کامران با میکنم هماهنگ االن من خب خیلی

  ...فهمیدی برو نرگس با تانیا نرو تنها بیمارستان ببرید

  ...فهمیدم اره اره: میگوید عجله با تانیا

 ...میام میوفتم راه االن منم_

: میگوید نرگس به رو و میکند قطع را تلفن ایی باشه با تانیا

 ببریمش بپوشم لباس برم من نرگس کن اماده و اراد

  ...بیمارستان

 روی را رنگش مشکی شنل... میدود تاقشا سمت به باعجله

 و میگذارد سرش روی را قرمزش شال و میپوشد لباسهایش

 و میکشد اغوش در را اراد... میدود اراد اتاق سمت به سریع

 ...میروند بیرون نرگس همراه



 شوکه ایی لحظه نرگس...  میشوندخارج ساختمان از عجله با

  ...تانیا: دمیکن زمزمه حیرت با ایستدو می جایش سر

 سمت به است آغوشش در آراد حالی در حواس بی اما تانیا

 آراد و داده گریان تانیای به را نگاهش کامران...میدود کامران

 من به اقا خانم سوارشید بفرمایید: میگیرد آغوشش از را

  ...زدن زنگ

 پریده رنگ چهره به رو و میکند نگاه تانیا سر پشت به سپس

  نرگس؟ میای هم تو: یگویدم نرگس پریشان و

 تکان سری و میرود سمتشان به سست پاهایی با نرگس

  ...میدهد

 به را اراد کامران و مینشینند کامران ماشین در نرگس و تانیا

 گیر جا فرمان پشت خودش و میدهد تانیا اغوش

   ....میشود



 اشک با تانیا... میزند صدا را تانیا نام ارام گزیده لب نرگس

  نمیری چرا پس:میگوید کامران به رو نرگس به هتوج بی

  ...کامران

 پشتمون بشن اماده باید ها محافظ ماشین خانم میرم االن _

  ...بیان

 موهای و مینگرد اراد چهره به و میگیرد او از چشم  تانیا

 لعنت خودش به مدام زیرلب...میکند نوازش را صافش

 ...بزند سر دارا به زودتر نبود حواسش چرا که میفرستد

 سرش نمیتواند هم ماشین در مجدد شدن بسته و باز صدای

 دستش روی نرگس ی کرده یخ دست... بیاورد باال را

 شد چی: میرسد گوشش به کامران جدی صدای و مینشیند

 بیان؟ دنبالمون کردی هماهنگ

  ...بیوفتیم راه میتونیم... حله آره_

 اتاقک در مکث اب ایی مردانه ی گرفته صدای که ایی لحظه

 بلند سر سرعت به تانیا میشود باعث اندازد می طنین ماشین



 قلبش و میکند گیر مهراد رخ نیم میان جایی نگاهش...کند

 خشک هایش رگ در خون... میکند فراموش را ضربان

 و آراد میان نگاهش...میرود یادش از آراد بد حال و میشود

 و میچرخد شده تر زخمی حاال میداند که مردی آن رخ نیم

 ...آید می بند زبانش

 چرا نمیفهمد حاال و لحظه این و روز این از میترسید چقدر

 میدود گنگش ذهن در چیز یک فقط...بکشد نفس نمیتواند

 زمزمه میوفتد بدنش به که لرز " است دیده را آراد مهراد "

 او به را سردش نگاه و آورد می یاد به را نرگس آخر ی

: میزند لب آرام و میکند نگاهش آمیز ترحم نرگس... میدهد

  ...تو خوبی

 میشود مگر... است غریبه واژه این با است وقت خیلی خوب؟

 دیده را آراد باالخره مهراد که وقتی ان باشد خوب

 گرفته را اش زندگی تمام که را مردی آن پسر باالخره...است

 خوب و ببیند را بدبختی این میشود مگر... است دیده

 ...شدبا
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 عرق از تنش تمام وتانیا میفشارد را سردش دست نرگس

 چشمانش و میکشد پیشانی به دستی نرگس...میشود خیس

 نچکد اشکش تا میگزد را لبش محکم تانیا...میبندد درد با را

 قلبش و میفشارد آغوشش در را آراد مهراد رخ نیم به خیره

  ...دوگانگی و تناقض همه این از میسوزد

 رنگ چهره از متعجب و میکند نگاه تانیا به آینه از کامران

 خانم؟ خوبه حالتون: میپرسد نگرانی با روحش بی و پریده

 شوری که حالی در و میدهد قورت سختی به را بزاقش تانیا

 فقط نیستم خوب نه: میزند لب میرود زبانش زیر اشکهایش

  ...رفت دستم از بچم برو تر تند

 تانیا و میبندد چشم نرگس و میکند مشت دست مهراد

 همه این از میسوزد... اش جمله از آورد می کم نفس خودش



 به مهراد توجهی بی همه این از میمیرد... مهراد تفاوتی بی

 سوزی چه اش جمله میداند خودش و آلودش بغض صدای

 جلوی که دیمر این ؟ زخمی مرد آن دل بر است زده

 همه و نکشد فریاد تا میکند خودخوری و نشسته ماشین

 است شده نابود مرد این تمام میداند تانیا... نزند بهم را چیز

 است؟ دیگری مرد فرزند مادر قلبش تمام فهمیده وقتی

 کاش نشکند بغضش غده تا اندازد می چنگ گلویش به تانیا

 کاش. ..نباشد مهراد عمیق زخم روی نمک میتوانست

  ...کند درست را اوضاع کمی میتوانست

 ماشین از سریع و میکند توقف بیمارستان جلوی کامران

 به نگاهی نیم بدون بار اشک نگاهی با تانیا...میشود پیاده

 سمت به دنبالش و میدهد کامران آغوش به را آراد مهراد

 را مهراد کرده استفاده فرصت از نرگس... میدود بیمارستان

 پیاده تا بود کرده باز را ماشین در که مهراد... زندمی صدا

 با و برمیگردد نرگس سمت به و میبندد را در دوباره شود

 داری؟ چیکار: میگوید بدی لحن



 دلخوری با آمیزش توهین و تند لحن از شده شوکه نرگس

  ...بود خودت بخاطر همش: میکند نگاهش

 چه: هدمید تحویلش عصبی خنده و میزند پوزخند مهراد

 دارم که کسی نگفتین مدت همه این خودم بخاطر جالب

 بچه یه اونم داره بچه یه میکنم پاره تیکه بخاطرش خودمو

  ...چهارساله

 آخه دِ: میگوید حرص با و میکشد جلو را خودش نرگس

 داشتی ناقص سکته یه تو میفهمی مریضه قلبت اون بیشعور

  ...نبودی اینجا االن که میگفتیم بت موقع همون اگه

 و میکوبد ماشین داشبور روی را مشتش عصبانیت با مهراد

 و میمردم کاش نبودم اینجا ولی میمردم کاش: میزند فریاد

 کاش... نیست من واسه که ایی بچه مادر تانیا نمیدیدم

 ...میمردم

 به توجهی و میشود پیاده ماشین از وعجله خشم  با مهراد

 هق نرگس... میزند دایشص درد پر آنقدر که نمیکند نرگس



 قلبش...میشود پیاده سرش پشت و میکند کنترل را هقش

 عشقشان تمام با که نفری دو این برای میشود تکه تکه

 مهراد به عجله با را خودش... دیگرند هم از جدایی به محکوم

 سرخ چشمانی با اخم با مهراد میگیرد را بازویش و میرساند

 به و میکند طغیان مانشچش در درد برمیگردد، سمتش به

:  میکند نگاهش بغض با نرگس... میشود خیره نرگس

 غصه که بودم من همه از بیشتر...مهراد نکن نگاهم اونجوری

 من دیدم رو تو کشیدن درد بودم من خوردم رو شماها ی

 با اونجوری...دیدم و دختر این کشیدن زجر چهارسال

  ...نکن ام مؤاخذه چشمات

 و میکشد بیرون نرگس دست از را زویشبا خشم با مهراد

 میگفتی بهم باید دیدی مارو بدبختی که تویی: میغرد عصبی

 این میگفتی باید داره بچه عوضی اون از تانیا میگفتی باید

 قرار اون منو بین که ست بچه یه بخاطر تانیا تردید همه

 ...گرفته



 اشک ی هاله از نرگس و میشود تر بلند صدایش ناخوداگاه

 اون و داره چهارساله پسر یه تانیا: میگیرد آتش مانشچش

 ...ها کنم چیکار االن من نیست من مال پسر

 تعجب با که عابرانی به توجه بدون و میترکد بغضش نرگس

 از... برو پس: میزند فریاد تر بلند صدایی با میکنند نگاهش

 وقتی از... نمیاد باهات بچش بخاطر نمیاد تانیا برو زندگیش

 تک نمیکنه ولش گرفته خرشو وجدان عذاب همش شتیبرگ

 رو بشه مرهمی یه چجوری میکنه فکر داره لحظاتش  تک

 گیر آراد و تو بین مهراد ست بسته دستش... بشه زخمات

 بیاد تو با کنه ول چهارسالشو بچه نمیتونه اون میفهمی کرده

  ...مهراد داره احتیاج بهش اش بچه... بفهم خدا رو تو بفهم

 میزند نمک بیشتر نرگس و میبندد درد با را چشمانش رادمه

 اش بچه از مادر یه بشی باعث نباید تو: قلبش عمیق زخم به

 فقط اونم میکنه زندگی باربد با بزور داره تانیا... بشه جدا

 میفته بدی اتفاقی هر آراد میگه میکنه هرکاری آراد بخاطر

 تانیا مهراد ممیبین دارم من ، نشه چیزیش مهراد وای میگه



 بدنش و تن اومدی تو وقتی از... نمیکنه زندگی خودش واسه

 نیاد سرِتو بالیی که نفهمه چیزی باربد که میلرزه داره

 این از بردار جونتو مهراد برو مهراد بگه بهت باید چندبار

 واقع... متحرکه مرده یه خونه اون تو دختر اون...برو مملکت

 من کنین زندگی شما هنمیذار باربد مهراد باش بین

 داره جنون تانیا سر باربد شناختم و مرد این چهارساله

 تانیا نمیتونی تو نداره اش بچه سر داره اون سر که تعصبی

 بخواد که داره قدرت انقدر مرد این ببری خودت با رو

 ...کنه نابود زندگیتونو
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 که حالی ودر ساید می برهم خشم با را هایش دندان مهراد

 و تند لحن با  میزند برق شب در اش اشکی و سرخ چشمان

... باید بشه جدا باربد از باید تانیا: میگوید خشمگینی



 کنه ازدواج من با باید بشه من مال باید دختر اون ؟ میفهمی

 نیست مهم برام میکنم اینکارو بکشم آدم من وسط این شده

 تانیا اینه مهم چیه بچه اون تکلیف یا میشه یچ بعدش

 ...بیرون میاد هم تنها بیرون میاد خونه اون از من با تهش

 تنش مهراد کینه پر لحن و میکند نگاهش وحشت با نرگس

 و معصوم صورت تانیا گریان چشمان ایی لحظه...میلرزاند را

 رژه چشمانش جلوی باربد همیشگی خشم و آراد های لبخند

   ...کن کمک خودت خدا: میزند لب ترس با فقط و دمیرون

 

 ********** 

 

 دکتر روبه و ایستد می اراد تخت کنار اشکی چشمان با تانیا

 رفتم بود شب نصف: میدهد توضیح است مسن مردی که

 بخوابه که این از قبل تا میسوزه تب تو داره دیدم باالسرش



 منم اشتند تب خب ولی بود بیحال یکم فقط نبود هیچیش

  ...خوابوندمش زود میاد خوابش کردم فکر

 که  حالی در و میزند تانیا مادرانه نگرانی به لبخندی دکتر

 نباشید نگران: میگوید آورد می بیرون جیبش از خودکاری

 چیز میشه خوب دارو با که ست ساده تب یه فقط دخترم

 ...نداره وجود ایی کننده نگران

 کامران...میکند تشکر دکتر از و میکشد ایی آسوده نفس تانیا

  خانم؟: میزند صدایش و میشود اتاق وارد عجله با

  بله؟: میکند نگاهش و برمیگردد سمتش به تعجب با تانیا

  ...بیاین لحظه یه میشه_

 کامران میشود خارج اتاق از و اندازد می آراد به نگاهی تانیا

  ...ارند کارتون خان باربد: میگیرد سمتش به را موبایلش

 کنار روی را موبایل و میشود دور کامران از قدم چند تانیا

 ...باربد الو: میگذارد گوشش

  خوبه؟ آراد...تانیا خوبی _



: مینشیند کنارش صندلی روی و میکشد عمیقی نفس تانیا

  ...نباش نگران خوبه آراد

  ...خوبم منم: میدهد ادامه و میکند مکث کمی

  ...خوبه خیلی خب: میشنود را باربد ی آسوده نفس صدای

 گوش پیچیده گوشش در که هایی صدا به تعجب با تانیا

  ...چیه صداها این باربد کجایی: میپرسد و میدهد

 ...تهران بیام میاد گیرم پرواز ببینم اومدم فرودگاهم_

 صبح؟ موقع این بیای میخوای االن _

 ...نیام که نمیتونم _

   چشمش که میچرخاند بیمارستان در را نگاهش تانیا

 را بزاقش...میماند ثابت میکند نگاهش تیز که مهراد روی

 های خاکستری از را نگاهش سختی به و میدهد قورت

  نداری؟ پرواز ده ساعت صبح مگه: میگیرد خشمگینش

  ...آرادم نگران کنم صبر نمیتونم_



 را حرفش و میکند جمع را لبهایش تعجب با تانیا

 خوبه حالش اراد: میگوید من من کمی با سپس...میخورد

 میبریمش بگیریم و داروش االنم است ساده تب یه باربد

 ...نکن اذیت بیخود خودتو نمیاد گیرت پرواز که االن خونه

 هم وتانیا میشود قطع تلفن پشت باربد های نفس ایی لحظه

 صدای... میگزد را زبانش محکم اخرش جمله از زده حیرت

 هایش لب استرس با میشود باعث ربدبا لذت پر های نفس

 صدای با ببندد را چشمانش و شوند اسیر هایش دندان زیر

  نداری؟ کاری: میزند لب خفه

 دهانش از خدافظی سختی به و نمیماند باربد جواب منتظر

  ...میشود خارج

 های حرف به تعجب و اخم با و آورد می پایین را موبایل

 چرخ سرش در اش جمله... میکند فکر باربد به ناخوداگاهش

 و میفهمد را حرفش واقعی ماهیت تا میخورد چرخ و میخورد

 ...میکوبد اش پیشانی به محکم



 نگران صدای بندش پشت و مینشیند اش شانه روی دستی

  تو؟ خوبی تانیا: میشنود را نرگس

 خیس و عسلی چشمان به را نگاهش و میکند سربلند تانیا

 گریه: میگیرد جان گاهشن در تعجب... میدوزد نرگس

 کردی؟

: میزند تلخی لبخند و میکشد چشمانش به دستی نرگس

 ...نیست چیزی

 کنم فکر:  میگوید و افتد می پایین سرش تانیا خیره نگاه زیر

 ...گرفت و آراد داروهای کامران...بریم باید دیگه

 عصبی چهره به نگاهی و میشود بلند صندلی روی از تانیا

 شده؟ حرفت مهراد با: زداندا می مهراد

 دوباره تانیا کن ولش:  میکشد ایی کالفه نفس نرگس

  ...بریم بهتره میشه خرد اعصابت

 کامران و مهراد به نگاهی نیم با و میکند نگاهش شک با تانیا

 ...میرود آراد اتاق سمت به منتظرند ایی گوشه که
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 های پله و اندازد می دستش روی را کتش پریشان و خسته

 باز درِ از که مالیمی باد... میرود باال یکی دوتا را عمارت

 دامن عمارت سالن سکوت به بیشتر میوزد داخل به تراس

 به و میکند رها کاناپه روی را کتش و چمدان باربد... میزند

 و آراد دیدن با میشود که اتاق وارد ، میرود آراد اتاق سمت

 کنار کرده پف چشمانی با که تانیا و اش پریده رنگ چهره

 همراه  را آهش و آید می درد به دلش رفته خواب به تختش

 ایستد می آراد تخت کنار...میفرستد بیرون سنگین بازدمش

 میزند اش گونه روی ایی بوسه  میشود، خم صورتش روی و

 دمای ودنب کم از... میکند نوازش آرامی به را موهایش و

 مبادا که میکشد رویش را ملحفه میشود مطمئن که بدنش

 تخت کنار که میکند نگاه تانیا به سپس...بیفتد بدنش به لرز

 رفته خواب به آرام و گذاشته سرش زیر دست آراد



 روی پریشان موهای و میکند نگاهش لذت با باربد...است

 یداردم نگه موهایش کنار را اش بینی میزند کنار را صورتش

 سپس میکشد، نفس لذت با را رنگ مشکی آبشار آن عطر و

 زیر دیگرش دست و میگذارد گردنش زیر را دستش یک

 اتاق سمت به و میکشد آغوش در اورا و اندازد می پاهایش

 دلبرکش مبادا که برمیدارد گام آرام... برمیدارد قدم خودشان

 بیدار خواب از ایی لحظه ونگرانی خستگی همه آن با

  ...شود

 همان در میگذارد تخت روی ارام را تانیا و میشود اتاق وارد

 میشود پایین و باال آرامی به که اش سینه ی قفسه به حال

 دل و جان با را هایش نفس تک تک گرمای و میکند نگاه

 گونه دست پشت با و مینشیند تخت ی لبه کنارش...میبلعد

 جز به زج نگاهش ، میکند نوازش را شفافش و بلورین

... میماند ثابت سرخش های غنچه روی و میکاود را صورتش

 مزه و شیرین های غنچه ان چیدن برای میرود غنج دلش

 خودش تانیا و کوچکش و سرخ های لب آن شهد کردن



 سحر های زیبایی برای میدهد جان خسته مرد این میداند

 کشیدن نفس فقط تا میکشد نفس باربد میداند انگیزش؟

 بهم را جهانی است حاضر باربد میداند ببیند؟ را ردخت این

 تصاحب را ابدی معشوقه این کوچک قلب بتواند تا بریزد

 با قدرتش ی همه با باربد نمیداند... نمیداند که بخدا...کند

  ...میترسد شیرین دخترک این نبودن از نفوذش ی همه

 و میشود کشیده کوچکش های لب روی دستش پشت

 بر محکم دست این با که هایی وقت برای دمیگیر درد قلبش

 لعنت را خودش ایی لحظه... است کوبیده زیبا های لب این

 روی را سرش... میزند چنگ را موهایش کالفه و میکند

 هایش لب روی آرام ایی بوسه میکند خم تانیا صورت

 خواب از را تانیا و نبوسد بیشتر تا میکند جان میگذاردو

 بوسه جواب عشق با هم دختر این روزی میشود... نکند بیدار

 زندگی از عشق با جفتشان روزی میرسد بدهد؟ را باربد های

  ...ببرند لذت و بگیرند کام مشترکشان



... میشود بلند جا از و میزند افکارش به پوزخندی باربد

 تخم همه آن با دختر این کردن عاشق میداند هم خودش

 ...است لمحا کرده رخنه دلش در که ایی کینه
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 ازهم را هایش پلک رمق بی و میزند جایش در غلتی تانیا

  ...میدهد فاصله

 با چشمانش و میفتد ساعت به آلودش خواب و خسته نگاه

  آراد...یازدهه ساعت وای:  میشوند گرد مکث کمی

 دور مردانه دستی که برخیزد تا میزند کنار را لحاف عجله با

 در نفس...میکشد عقب سرعت به اورا و میشود حلقه شکمش

 به سرش ، میکند گم را برگشتش راه و میماند اش سینه

 کشیده آغوش در تنش وتمام میکند برخورد ستبری سینه



 از کمی میپیچد اش بینی زیر که باربد تلخ عطر میشود

  ...میکاهد بودنش شوکه میزان

  ...باربد _

 حرص با باربد و میدهد نوازش را باربد گوش نازش پر یصدا

 دخترک این تن و کند خودداری تا میساید برهم دندان

 حرف طور این بداند دختر این اگر...نکند تصاحب را شیرین

 بریزد جانش به را عشقش تا میلرزاند را مرد این تن زدنش

  ...میکند مراعات کردن دلبری در کمی قطعا

 به بیشتر را تانیا و میکند تر تنگ را ستانشد حلقه باربد

 دختر این نبودن روز یک میکند اعتراف...میفشارد خود

  ...بود گرفته را توانش کنارش

 آرنج روی دست میشود وارد بدنش روی که فشاری از تانیا

 از متعجب و کند باز را دستش حلقه تا میگذارد باربد

   :میگوید سکوتش

  ...شدم له...باربد میکنی چیکار



 که مردی جان به اندازد می عطش آمیزش اعتراض صدای

 باربد و نمیشود سیر بوسیدنش و کردن لمس از وقت هیچ

 این و باشد خودش فقط که هست جایی میکند فکر

 به و بتواند که عشقی دنیا یه و انگیز دل عطر این با دلبرکش

  ...شود شاد نازکش دل و بریزد پایش

 آغوشش از را خودش میخواهد که تانیا تالش به لذت با باربد

 کرده خم سر تنش عطر محتاج و میکند نگاه بکشد بیرون

 باربد داغ های نفس هرم...میکشد گردنش در عمیقی نفس

 از دست شده حال بی تانیا میشود پخش گردنش روی که

 کجی لبخند باربد...میبندد را چشمانش و برمیدارد تالش

 میکند نگاهش تانیا...برمیگرداند دشخو سمت به را او میزند

 کی: میزند لب سختی به و میفشارد هم روی را هایش لب و

  رسیدی؟

 هفت: آیند می کش بیشتر هایش لب و میکند نگاهش باربد

  ...صبح

  اومد؟ گیرت چجوری بلیط: میکند نگاهش تعجب با تانیا



  ؟ گفت چی دکتر...زیاد پول با _

 مینشیند تخت روی و میشود بلند یعسر آراد یاداوری با تانیا

 چیکار اینجا خوابیدم پیشش دیشب که من وای: 

  ...بچم نکنه تب دوباره ببینم برم...میکنم

 پرت آغوشش در تانیا که میکشد را دستش حوصله بی باربد

 چیکار: میزند جیغ ایی ترسیده و خفه صدای با تانیا...میشود

  ...ترسیدم باربد میکنی

 فکر و مینگرد آراد برای اش نگرانی عمق به صحر با باربد

 برای تانیا محبت از حجم این به زمان چه از دقیقا میکند

 نظر به گانه بچه شاید...است کرده حسادت کوچکش پسر

 تنها را تانیا از مهربانی و محبت کوچکترین باربد اما میرسد

 های لبخند باید خودش فقط و میخواهد خودش برای

 را عشقش این آنقدر دختر این مهری بی...یندبب را شیرینش

 خودش فرزند به حتی باربد که است داده قرار شعاع تحت

 آراد برای هایش نگرانی به حسرت با و کند حسادت نیز

  ...شود خیره



 حسرت با باربد و میگزد لب باربد ی خیره نگاه از تانیا

 اینطوری چیزا خیلی نمیذارم من: میگوید کرده نگاهش

  ...تانیا نهبمو

 زیبایش چشمان به خیره باربد و میکند نگاهش گنگ تانیا

 همینجوری همیشه نیست قرار زندگیمون: میدهد ادامه

 خیلی...باشه گذشته چهارسال مثل نیست قرار حتی بمونه

  ...میشه عوض چیزا

 کمی میشود افزوده تعجبش میزان بر لحظه هر که تانیا

  باربد؟ هچی منظورت: میکشد عقب را خودش

 وقت چند نمیذارم: میگوید ممکن لحن ترین قاطع با باربد

 یا بکشی عذاب و باشی ناراحت همش االن مثل هم دیگه

  ...کنی گریه بخوای که این

 های تیله خیره و میکند نزدیک تانیا صورت به را صورتش

 هر شی مجبور میکنم کاری: میدهد ادامه آمیزش سحر

 و ناز ی همه شی مجبور...بخندی فقط من جلوی لحظه



 وادارت...کنی خرج من واسه فقط داری که رو هایی عشوه

  ...کنی دلبری من برای فقط میکنم

 اغواگرانه و جدی لحن وآن باربد حرفای از زده حیرت تانیا

 فاصله باربد از بیشتر تا میشود جمع خودش در اش

 ودمیش میکند فکر و میکند نگاه باربد جدی صورت به...بگیرد

 چنین خواستار اینطور باربد...بزند هارا حرف این باربد

 و شده نزدیکش انتقام با که کسی از هم آن باشد احساساتی

  ...میدهد عذابش است چهارسال

 و میشود دقیق میکند نگاهش خیره که باربد چهره در تانیا

 پوزخندی و میگیرند جان ذهنش در اتفاقات همه ایی لحظه

 گوشه پوزخند باربد ی کرده اخم نگاه...مینشانند لبش روی

 نظرت به: میگوید سردی لحن با تانیا و میکند شکار را لبش

 کنی ازدواج باهاش کرده مجبورت که کسی برای میشه

 حرفاش با چهارسال که کسی واسه میشه کرد دلبری

 میشه بگو من به تو اومد عشوه داده عذابت و کرده تحقیرت



 و خندید میزده کتک مرگ حد سر تا رو تو که ادمی جلوی

 باربد؟ میشه...اومد ناز
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 از تا برمیگردد باربد عصبی و آلود اخم قیافه به توجه بی تانیا

 و میگیرد را دستش مچ دوباره باربد که برود پایین تخت

 رو ریکا زندگیشون از برهه یه تو ادما وقتا بعضی: میکشد

 کاراشون رفتارشون..نیستن راضی بهش دل ته از که میکنن

 ایی کینه و بهونه یه حساب رو فقط نیست خودشون دست

 و ببین مقابلشونو طرف العمل عکس تا منتظرن دارن که

 قلبی اینا از هیچکدوم میبینی حاال...بیارن سرش و بدترش

  ...نیست

 از را دستش مچ و برمیگیردد سمتش به عصبانیت با تانیا

 و میرود پایین تخت از... میکشد بیرون باربد قدرتمند دست



 این ی همه االن: میگوید و میخندد عصبانیت با باربد روبه

 یه حساب رو منو زندگی کردن خراب و کارات و چهارسال

 کردی توجیح چیه دلیلیش نمیدونم که کوفتی ی کینه

  نه؟... دیگه

 رویش روبه عصبانیت با و ودمیش بلند تخت روی از هم باربد

 که مزخرفی های رفتار با و چهارسال این من نه: ایستد می

  ...کردم توجیح دادی نشون خودت از تو

 مجبور و دختر یه تو مزخرفی رفتار چه مزخرف؟ رفتار _

 انتظار ریختی بهم و زندگیش همه کنه ازدواج باهات کردی

  ...بخونه نهعاشقو شعرهای برای شب هر بیاد...چی داشتی

 من:  میکند نگاهش غیض و اخم با  کرده مشت دست باربد

 و امروز یه بده جواب وجدانن نه ؟ کردم تا بد تو با اول روز از

 جوابمو خوب پس زبونیات بلبل از نشم وحشی میخوام

 ملکه مثل باهات همه عمارت این تو گذاشتی پاتو وقتی...بده

 من یعنی بگه وت بهت نداشت حق کسی کردن رفتار ها

 تو زدم پدرتو از نفرت و کینه اول روز از من مگه نذاشتم



 دوری ازم نحوی هر به  روزا اون که بودی تو این سرت؟

 که کردی کاری تو میکردی نگاه من به نفرت با تو میکردی

 با رئیسشون زن که بفهمن عمارت اهالی و کارا خدمت همه

  ...دیگه بگو اینه از غیر شده عروسش زور

 کوچکترین بدون و میرود جلو قدمی حرص و تعجب با تانیا

 خودش های عذاب تمام یاداوری با و روبرویش مرد از ترسی

  :میگوید جانب به حق ، مهراد و

 تو...باش داشته انصاف یکم خدا رضای محض باربد باربد

 نیستم راضی میدونستی که این با کردی عقد منو برداشتی

 به ذره یه اول شب همون حتی نهخو این تو اوردی بعد

 خودخواهی با و نکردی توجه من روحی وضع و احساسات

 یه کوفتی زندگی این از ماه شیش سر...کردی تصاحب منو

 این ببینی ندادی اهمیت یکم باز و دامنم تو گذاشتی بچه

  ...نه یا بشه مادر میتونه کمش سن این با دختر

 در بغض و یکندم زهر را کامش تلخش خاطرات آوری یا

 منتظرش چندسال که من برادر:  اندازد می خراش گلویش



 فقط ببینمش من نذاشتی تو خونه این در دم تا اومد بودم

 التماست چقدر یادته بودم حامله و آراد که بود ماهم شیش

 سنگدل اینقدر...ببینمش من نذاشتی نامرد توی ولی کردم

 هامو آزادی تمام وت برم نذاشتی بابامم مامان خونه که شدی

 انگار کردی محدود آدماش و خونه همین به منو گرفتی ازم

  ...باشی گرفته اسیر که

 قفل فکی با باربد میکنند پیدا را صورتش روی که اشکهایش

 اعتراف و میبندد را دردمندش چشمهای قرار بی دلی و شده

 آتش در نریزد هیزم بیشتر و کند بس تانیا کاش میکند

  ...خاطرات

 زمین روی دیوار کنار همانجا و میرود تانیا پاهای از جان

 برای باربد میکند پر را اتاق فضای که هقش هق...مینشیند

 تخت روی قرمز چشمهایی با کرده لعنت را خودش هزارم بار

 دلش به کردنش آرام حسرت...میکند نگاهش و مینشیند

 تردخ این دل از را ها زخم این میخواهد چطور و میماند

  ...بشوید



 دنیا به که آراد: میریزد آتش جانش به بیشتر تانیا صدای

 اونروزا دادی اجازه فقط تو ایران بود اومده تیام بازم اومد

 خواست دوباره تیام که بعدش ولی دیدنم بیان بابا و مامان

 تو ولی میکشید پر واسش داشت دلم من...نذاشتی بیاد

 به منو تو ولی باربد ردمک التماست بازم دوران اون نذاشتی

  ...باشه یادت باید و بعدش...نکردی حساب هیچی

 تمومش بسه: میغرد لب زیر و میزند چنگ را موهایش باربد

  ...کن

 با من بعدش...بگم بذار نه: میخندد گریه و بغض با تانیا

 ساعت دوسه بذاره که دادم پول محافظا از یکی به بدبختی

 پیش خوب داشت چی همه...نمببی و داداشم و بیرون برم

 از کدوم نمیدونم که بودم قرارمون محل نزدیک من میرفت

 بازم من و داد راپورت و چی همه تو به خبری بی خدا

 چیکار عمارت رسیدیم وقتی یادته...ببینمش نتونستم

  باربد؟ یادته...کردی



: میزند فریاد حرص با و میگیرد دستانش با را سرش باربد

  ...شو خفه...دیگه شو خفه

 یه تو یادته: میشود تر آشکار بغضش و میخندد جنون با تانیا

 و مشت با و بود کرده زایمان بود هفته یک تازه که رو زنی

 هنوز که زدی رو زنی... زدی کتکش و جونش به افتادی لگد

 هاش بخیه لگدت های ضربه با و بود نکشیده و هاش بخیه

 ماجرا ازاین کی باربد و چی همه بیاد یادت خوب...شد پاره

 عمارت تو نرگس نه نحس روز اون داره خبر تو منو جز به

 شدت از اول هفته همون که زدی منو جوری...بانو ماه نه بود

 به خودم نتونستم دیگه و شد خشک شیرم تشنج و خونریزی

 یادته؟ نه؟ دیگه یادته...بدم شیر آراد
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 زبانش ترس از تانیا و میبرد هجوم سمتش به باربد ناگهان

 قاب دستانش در خشونت با را صورتش باربد...میکند قفل

 دهنتو ببند: میفشارد را اش چانه حرص با و میکند

  ...اگـ تانیا بخدا...دهنتو ببند...میفهمی

 اشکی چشمان با میکشد بیرون دستانش از را صورتش تانیا

 سینه به محکم و میکند نگاه باربد قرمز و خونی چشمان به

 تهدیدم بازم میخوای...چی اگه ؟ ها چی اگه: میکوبد اش

 نمیتونم که ام عرضه بی انقدر من میکردن فکر همه...کنی

 من میکردن فکر همه بود شده بد که حالم بدم شیر بچه یه

 راهی دوباره اوردن دنیا به بچه یه با که ضعیفم چقدر

  ...دکتر...شدم تانبیمارس

 بی باربد و آید می بند زبانش میگیرد شدت که هقش هق

 متوجه هم خودش و میکشد آغوش در اورا محکم طاقت

 خب؟ تانیا بسه: ندارد جذبه دیگر اش دورگه صدای است

  ...بسه آراد جون بسه



 خاطرات مرور و اش روحی حمالت از خسته تانیا

 میگذارد باربد ضالنیع شانه روی سر ناخواسته وحشتناکش

 باید: اش شکسته قلب زخم به میزند نمک بیشتر و

 میگن میدونن شرف با و غیرت با رو تو همه ؟ میفهمی...بگم

 باربد ندیدن و شب اون اونا...نیستی رذل باشی بد هرچقدر

 دیگه شاید گفت دکتر وقتی ندیدن منو شدن بدبخت اونا

 منو چی همه تو ونننمید اونا...شی دار بچه نتونی وقت هیچ

  ...نمیدونن بخدا گرفتی ازم

 و درد از ماالمال قلبی با و میبوسد را موهایش روی باربد

 تحکم با گوشش زیر و میفشارد آغوشش در اورا بغض

 اون تانیا میریزم پات به و زندگی این چی همه من: میگوید

  شی دار بچه نمیتونی تو گفت کرد غلط چیز همه بی دکتر

 دنیا به تو منم دوم ی بچه پس وییت من زن

  ...فهمیدی...میاری



 باال نفرتش تمام یکباره به میلرزد بغض از تانیا سینه قفسه

 نمیتونم هیچوقتم باربد نمیبخشمت وقت هیچ من: آید می

  ...باشه یادت همیشه اینو باشم داشته دوست

 از را تانیا خشم با و میگیرد آتش قلبش کرده غیض باربد

 دردست را صورتش دوطرف و میکند جدا آغوشش

 و میشود خیره زاللش و معصوم چشمان در خشم با...میگیرد

 باشی داشته دوسم چه نبخشی چه ببخشی منو چه: میغرد

 اینو...میمونی من مال دنیا این ته تا تو...باشی متنفر ازم چه

 فقط...میشی خالص ازم من مرگ با فقط تو تانیا باشه یادت

 ...من مرگ با
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  روبه همزمان و میبرم آراد دهان سمت به را سوپ از قاشقی



  نداد؟ جواب شد چی:  میگویم نرگس

 با آراد به توجه با و میکند بلند سر نگران و مغموم نرگس

  ...نیست دسترس در اصال نه: میگوید احتیاط

 سرحال به لبخندی و میدهم سوق پسرکم سمت به را نگاهم

 پیش برو حاال شد تموم سوپت جان آراد:  میزنم بودنش

  ...بده بهت داروهاتو بانو ماه خاله

 ضعفم دلم من و میزند کنار را بلندش کمی موهای آراد

  ...مامانی باشه:  اش مشکی و لخت موهای آن برای میرود

 از نفسی خندلب با...میشود خارج اتاق از و  برمیدارد را کاسه

 پسره حال اندازه به چیز هیچ میفهمم و میکشم آسودگی سر

 عذاب حتی باشد داشته تأثیر آرامشم در نمیتواند کوچکم

  ....ها سال این تمام در کشیدن

 جواب گوشیشو صبح از تیامم اینه بدبختی _

  ...شده چشون اینا نمیدونم...نمیده



 میترسم: میگذارد اش پیشانی روی دست کشیده پوفی

  ...بده خودش دست کاری یه مهراد

 این مرکز در دقیقا من نمیشود متوجه و است نگران نرگس

 به نگاهم و میکشم آهی...میزنم پا و دست برزخ میان نگرانی

 ، میشود دوخته اراد اتاق فرش روی شده نقش عروسک

 جدیدی زندگی و برود کنم قانع را مهراد میتوانستم کاش

 از من فکر تا میشد بند جایی دستش اوهم کاش باشد داشته

 کارهایش این با که بفهمد باید مهراد...میرفت بیرون سرش

  ...کند مقابله باربد خشم با نمیتواند

  تانیا؟ _

 تا و میشود کنده پایم زیر فرش از نگاهم نرگس صدای با

 از که ایی چهره این نمیشود قطعا...میرود باال اش چهره

 به نمیشود...گرفت نادیده را است ربمضط و غمگین دیشب

 بود اهمیت بی دیشبش خیس چشمان و عجیب سکوت

 تماس تیام با تا گرفته کار به را تالشش تمام صبح از وقتی

 مربوط مهراد به هایش حالت تمام که این فهمیدن...بگیرد



 تا میزد حرف ایی کلمه کاش فقط نیست سختی کار میشود

  ...نگیرم ترساس و دلشوره همه این هم من

  بله؟: میکنم حفظ را ام خونسردی

 نگاه من به مردد و میکند تر زبان با را لبهایش نرگس

  ...ناراحتی مهراد از: میکند

 اویی رفتارهای از میکند درد قلبم کمی فقط من نه ناراحت؟

  ...دارد را خودش جایگاه هنوزهم که

 نیستم ناراحت نرگس نه ؟ ناراحت: میشود خفه گلو در آهم

 کینه با انقدر منو چهارساله بچه مهراد نداشتم انتظار فقط

  ...شکست قلبم کردم احساس لحظه یه میدونی...کنه نگاه

  نمیدی؟ حق بهش _

 حق من به هیچکس چرا...میبندم درد با را چشمانم

  نمیدهد؟

 از نباید ولی باشه داشته حق مسائل این همه تو مهراد اگه _

  ...بشه متنفر نداره ماجرا این تو هیگنا هیچ که آرادی



 منم: میدهد تکان سری و میکند نگاهم ناراحتی با نرگس

 ماجراست این آدم ترین گناه بی آراد نمیدم بهش و حق این

 رقم براتون قراره که ایی آینده از تانیا میترسم من ولی

  ...میترسم بخوره

 پر قلبم آرامش تمام و میکند رخنه دلم به ترس از موجی

 و میدهند جوالن نگاهم در نرگس نگران چشمهای میکشد

  ...شده چی مگه:  میکند لرزش به شروع دوباره دستم

 میدزدد را نگاهش و میفشارد هم روی را هایش لب نرگس  

 مهراد نرگس شده چی:  میکشم جلو را خودم نگرانی با

  زده؟ حرفی

 خیره چشمانم به دوباره و میبندد چشم ایی لحظه نرگس  

  ...دربیاره بازی شق کله مهراد میترسم: میشود

 این از بیشتر دیگه درمیاره داره االنم که بازی شق کله _

  کنه؟ چیکار میخواد



 چرا: میپرسم تر جدی اینبار که میکند سکوت دوباره نرگس

  ...که منو کشتی نرگس نمیگی هیچی

 فقط...ندارم خبر هاش برنامه از خودم وقتی بگم چی _

  ...همین گرانمن

 فهمیدن...میکنم نگاهش تردید و شک با و میکشم پوفی

 آن وقتی نیست سختی کار میکند مخفی را چیزی اینکه

  ...میدزدد چشمانم از را نگاهش طور

 را در که این از قبل...میروم در سمت به و میشوم بلند جا از

 خیره براقش عسلی چشمان در میچرخم سمتش به کنم باز

 نرگس بگی بهم مهمیه چیز اگه امیدوارم: میگویم و میشوم

 منجالب تواین این از بیشتر و مهراد قراره که اییه مسئله اگه

 این از بیشتر قراره اگه بندازه خطر به و جونش و کنه غرق

 تا بگی رو مسئله این بهتره پس بشه جهنم همه زندگی

 پای با خودش مهراد میکنم کاری من...بگیرم جلوشو بتونم

 من بخاطر نیستم راضی لحظه یک چون بره اینجا از خودش



 از بیشتر...کشیده سختی هرچی بسه دیگه...بیفته دردسر تو

  ...تباهیه دیگه این

 میکند تلفظ زیرلب که اسمم به و میشوم خارج اتاق از

 تصور و بودم عاشقش سال همه این...نمیدهم نشان توجهی

 بار سرزنش اینطور دمهرا که برسم جایی به روزی نمیکردم

 داشته خودم از دفاعی کوچکترین نتوانم من و کند نگاهم

 کمال و تمام من قلب روزی اگر بداند باید مهراد...باشم

 من بداند باید دارد تعلق هم پسرکم به حاال بود او به متعلق

 و باشد داشته ارامش آراد تا میکنم خرج را ام زندگی تمام

 عمر آخر تا کوچکم پسره بخاطر نم بداند باید بزند لبخند

 ...میخرم جان به هم را بودن باربد همسر
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 روز هر روال طبق تا مینشیند تلویزیون روبروی که آراد

 اتاقمان از هم باربد همزمان ببیند را اش عالقه مورد برنامه

 آراد روی از نگاهش و میکشد تن به را کتش آید، می بیرون

 صبح اتفاقات تمام ایی لحظه...میشود کشیده من سمت به

 از تا اندازم می پایین را سرم من و میگیرد جان ذهنم در

 کنارش و میروم آراد سمت به...کنم فرار معنایش پر چشمان

 به را دستش در کرن پاپ ی کاسه دیدنم با آراد ، مینشینم

 دیدن مشغول را شخود و میکند مخفی کنارش سرعت

 کنترل را لبهایم پشت تا آمده لبخند...میدهد نشان کارتن

  ...آراد:  میکنم صدایش اخم با و میکنم

 اندازد می پایین را سرش و میکند نگاهم زده خجالت اراد

 را لبخندم نمیتوانم میشود پخش صورتش روی که موهایش

 های قدم صدای همزمان...نروم اش صدقه قربان و کنم پنهان

 صدا میکنم احساس و میرسد گوشم به پارکت روی باربد

 آراد او به توجهی بی برای...میشود تر نزدیک لحظه به لحظه

 بلند پسرکم میفشارم خودم به محکم و میگیرم آغوش در



 هوله هله نشد قرار:  میکنم زمزمه گوشش در من و میخندد

  ...بخوریا

 اعتراف من و دمیدوز چشمانم به را زیبایش چشمان آراد

 لب...است باربد نگاه مانند هم نگاهش برق حتی میکنم

 دلم اخه خوردم ذره یه فقط: میگوید و میکند جمع را هایش

  ...مامانی خواست

 نداره عیبی ذره یه: میگویم و میبوسم محکم را اش گونه

 بد حالت بازم اگه بودا بد خیلی حالت دیشب تو ولی پسرم

  ...چی بشه

  ...نخوره دیگه همید قول _

 جدا آغوشم از آراد و میپیچد گوشم در باربد صدای

 نگاه است کرده بغل را آراد که باربد به تعجب با...میشود

 نوازش را آراد باربد که است بار چندمین دقیقا این و میکنم

  ...میکند؟



 نگاهش ، میگذارد پایش روی را آراد و مینشیند کنارم باربد

 قاطی را محبت از رنگی میتوانم من میزند بخیه آراد روی که

 و میکند لوس خودش آراد...ببینم چشمانش های مشکی

  ...بابایی:  میشوند حلقه باربد گردن دور هایش دست

: میزند لب ناباوری کمال در و میبوسد را موهایش روی باربد

  ...جونم

 گرد چشمانم که میکنم نگاهش تعجب با چنان

 انگار و میبندد نقش ذهنم در کلمه این ایی لحظه...میشود

 آشنا کلمات این با باربد صوتی تارهای باورکنم نمیتوانم که

 سمتم به باربد و میکند سنگینی ام زده حیرت نگاه...باشند

 به را سرش و میفرستد باال را ابرویش تای یک...میچرخد

 پلک و میدهم قورت را دهانم آب...میدهد تکان چیه معنای

 درهم را دستانم...شود کنده صورتش روی از گاهمن تا میزنم

 زبانی شیرین با آراد میشوم خیره انگشتانم به و میکنم حلقه

 با انگیزی شگفت طرز به باربد و میزند حرف باربد برای

 برای بار اولین برای دلم ته من و میدهد را جوابش آرامش



 هایشان حرف محتوای متوجه شاید...میرود غنج جفتشان

 حتی که دارد ارزش برایم آنقدر پسرکم خوشحالی اما نشوم

 از آراد...باشم خوشحال ایی لحظه بتوانم هم مرد این کنار

 نرگس با برم: میگوید من به رو و میشود بلند باربد پای روی

  ...کنم نقاشی

  ...پسرم برو: میدهم تکان برایش سری لبخند با

 دلم شده لذت غرق من و میزند کنار را موهایش دوباره

 نگاه سنگینی تا میکنم نگاه رفتنش به لبخند با...میرود ضعف

 به عمیقش های نفس صدای...بگیرم نادیده را کنارم مرد

 شوکه تقریبا میگوید که ایی جمله با و میرسد گوشم

  ...میشوم

  ...کن جمع وسایلتو امشب داریم بلیط فرداشب_

 بلیط: میپرسم شده گیج و میچرخم سمتش به سرعت به

  بریم؟ میخوایم کجا چی؟



 جمع هایش اخم و اندازد می صورتم بهم نگاهی باربد

  ...کیش میریم گفتم چی نیست یادت مگه: میشود

 چه باره در آورم می یاد به باالخره تا میکنم نگاهش کمی

 و میشود زوم صورتم روی پراخمش نگاه...میکند صحبت

  ...بزنم حرفی تا منتظرمیماند

 من میشه...میشـ: میگویم و میکنم تر زبان با ار هایم لب

  نیام؟ باهات

  ...نمیشه نه: میدهد جواب هایش اخم همان با قاطعانه

 بودنش مصر همه این دلیل شاید تا میکنم نگاهش درمانده

 آراد بدون مدت همه این نمیتونم من...نه چرا: بفهمم را

  ...بمونم

 سپس میماند ما خیره ایی لحظه و میشود تر غلیظ اخمش

 مدت همه این...میتونی هم خوب خیلی میتونی چرا: میگوید

  ...روزه ده تا هفته یک همش نیست هم



 را پسرکم نباید روز ده من و نمیتپد ایی ثانیه قلبم

 من باربد میگی چی: میزنم صدا را اسمش زده حیرت...ببینم

  میشه؟ مگه...نبینم بچمو روز ده

 پوزخند و میکشد اش چانه به یدست صورتم به خیره باربد

 محروم دیدنش از اینا از بیشتر خیلی تو نمیشه چرا: میزند

 ...میتونی بازم پس...بودی

 

 145_پارت#

 

 روحم اش کنایه و اندازد می دلم به درد رحمش بی پوزخند

  :میشود جمع بغض از لبهایم...اندازد می خراش را

 نذاشتی که بود تو تقصیر میدونی خودتم...ننداز متلک بهم 

 ...ببینمش

 



 را اش رحمی بی از ایی گوشه و میدهد تکان سری جدیت با

 نره یادت هم تو ولی ببینیش نذاشتم من آره: نمیکند انکار

 بی کردی فکر میشدی رد مرز از قاچاقی سرخود داشتی که

  ...آخه صاحابی

 

 حلقه هایم چشم در که هایی شکا به و میگزم محکم را لبم

 مثل تا میکنم باز لب...نمیدهم شدن ریز سر اجازه اند زده

 بی و میدارد نگه جلویم را دستش کف که بزنم نیش خودش

 حرفای اون ندارم حوصله اصال تانیا بسه: میگوید حوصله

 داداشم اومد داداشم رفت داداشم درمورد غازتو یه صدمن

 روضه کافی اندازه به صبح...بشنوم ، بره میخواد بیاد میخواد

 این از بیشتر...زدم بت حرفامو منم ریختی اشکتم خوندی

 فردا واسه و کن جمع وسایلتو برو فقط پس ندارم اعصاب

  ...باش آماده

 



 سرجایم... میکند له را وقلبم میشود بلند کنارم از و میگوید

 دمر این... میزنم پس را اشکم لعنتی وقطره میشوم خشک

 ایی ذره هیچکس های خواسته به که ست مردی همان

 اختیار صاحب را خودش فقط و فقط و نمیدهد اهمیت

 ...میداند
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 مان دونفره و بزرگ  چمدان در کرده بغ را هایم لباس

 رویم ثانیه چند هر که نگاهی به توجه بی و میچینم

 چند از اش کالفه های نفس...میدهم ادامه ارمک به مینشیند

 لباس قبل از تر حوصله بی من و میرسد گوش به ام وجبی

 پایم روی که هایی پیراهن به ام توجه... میکنم تا را هایم

 کشیده چشمانش سمت به نگاهم و میشود جلب میگذارد



 من و میزند موج سیاهش چشمان نی نی در کالفگی...میشود

  ...روزهایم این مرد پریشان حال از میشوم متعجب

: میکند اشاره هایش لباس به و مینشیند تخت روی کنارم

  ...چمدون تو بذار اینارم

 تکان سر و میدوزم برندش و شیک های لباس به را نگاهم

 دیگه طرف و میکنم تا یک به یک را هایش پیراهن...میدهم

  ...میدهم قرار چمدان

  ...بردارم باید هم کراوات _

 و شوم مطمئن بودنش مرتب از تا میکنم نگاه چمدان به

 برات بیار میخوای هرکدومو باشه: میگویم باربد روبه همزمان

  ...بذارم

 به خیره فقط من و میرود لباسهایش کمد سمت به باربد

 روز ده غم...میکنم فکر اجباری سفر این به ابهتش پر قامت

 ده کردن سپری طعاق کنم تحمل بتوانم هم را آراد ندیدن

 آهی...باشد آسانی کار نمیتواند مرد این کنار کامل روز



 ، نه یا دارد خبر سفر این ماجرای از مهراد نمیدانم و میکشم

  ...نفهمد چیزی رفتنمان از قبل تا که است این امیدم تنها

 مکث کمی با و میگذارد تخت روی را هایش لباس باربد

 تا میکنم کج گردن تعجب با...مینشیند سرم پشت اینبار

 کمرم و میشود حلقه شکمم دور دستهایش که کنم نگاهش

 ام سینه در ایی لحظه نفسم...میچسبد ستبرش سینه به

 سختی به را دهانم آب ، میشوم حرکت بی و میشود حبس

 توجه بی...میشود رد قلبم از زودگذر حسی و میفرستم پایین

 انگشتهایش با را وهایمم تار که بدهم ادامه کارم به میخواهم

 کالفگی با و میکنم رها همانطور را لباس...میگیرد بازی به

  ...باربد میکنی چیکار: میگویم

 با صدایش و میشود پخش گردنم روی هایش نفس هرم

  ...بکن خودتو کار تو: میپیچد گوشم در خونسردی

  ...آخه میکنی اذیتم داری _



 چمدون یه داری ساعته یک بکن کارتو...نمیشی اذیت _

  ...میبندی

 دستم در لباس و آورد می باال را کفرم طلبکارش صدای

 زورگویی مقابل در بتواند که هست کسی واقعا...میشود مشت

 هم آن ؟ باشد داشته اعتراضی و نکند سکوت مرد این های

 هم من روزی میشد کاش...ابهت و جذبه همه این با

 اعتراض رفتارهایش هب نسبت همسرش جایگاه در میتوانستم

 فکرهایم این...ببندم را دهانم ترس از نباشم مجبور و کنم

 این ازچهارسال بعد چرا که این  است عجیب هم خودم برای

 بخاطر میکنم فکر گاهی میروند رژه سرم در باربد از توقعات

 این های شدن مهم بخاطر است خودش عجیب رفتارهای

 که روز به روز اما مهراد دندی دوباره بخاطر شاید یا روزهایم

  ...میبرم پی زندگی این در حقارت به بیشتر میگذرد

 پشت را موهایم باربد به توجه بی و میکشم عمیقی نفس

 صدایش که برمیدارم را هایش لباس از یکی...میزنم گوشم



 کوتاه موهاتو نمیاد خوشم اصال: میشود روحم سوهان دوباره

  ...کنی

 روی پایین تا باال از را دستش شتپ حرفش این دنبال به

 و میسوزاند را سرم پوست داغش نفس و میکشد موهایم

 و بازمیکنم را هایم لب سختی به...میشوند بسته چشمهایم

 اون...نمیکنم کوتاهشون باشه: میگیرد بیشتر قلبم از صدایم

  ...گفتم بت هم سری

 نفس...میگوید ایی خوبه و میشود متوقف دستش حرکت

 دور چشمش از میفرستم بیرون  که را ام دهش حبس

 باربد...میکند احاطه را نیمرخم سنگینش نگاه و نمیماند

 این داشتن نگه برای ایی انگیزه حتی دیگر من اما نمیداند

 عذاب حس تا کنم کوتاه را همه میشد کاش و ندارم موها

  ...ندرد را روحم لحظه هر وجدان

  بود؟ چی اسمش _



 اسم:  میچرخم سمتش به و میکنم بلند را سرم تعجب با

  کی؟

 های پنجه و میکشد شعله چشمانش در خشم و حرص

 بود اومده که همونی:  میگذارد پایش روی را اش شده مشت

  ...خواستگاریت

 بیشتر لحظه هر که هایی مشت و سرخ صورت به تعجب با

 از چیزی کوچکترین بازهم و میدوزم چشم میشوند فشرده

 چی مورد در باربد؟ چیه خواستگار: یفهممنم حرفهایش

  ...میزنی حرف

 دندان که درحالی و میچرخد سمتم به رخ تمام خشم با

 بهت...میشود خیره چشمانم در میفشارد هم روی را هایش

 باز نیمه لبهایم و میکشم عقب تخت روی را خودم کمی زده

  ...میمانند

 با شدی ورمجب نیاد سرش بالیی که این بخاطر که همونی _

  ...کنی ازدواج من



 می پایین را سرم شده هول مستقیمش و رک ی جمله از

 ایی لحظه تا میکند جان باربد میکنم فکر این به و اندازم

 زبان بر را " بودی عاشقش که اونی"  ی جمله

 تمام با که است دردآور و سخت برایش میدانم...نیاورد

 اختیارش در است چهارسال که را زنی قلب نمیتواند قدرتش

 جریحه را غرورش حرفها این میدانم بیاورد دست به است

 تحقیر مرا فقط چهارسال میداند هم خودش اما میکند دار

 ...کنم بازی غرورش با کمی نباید من چرا پس است؟ کرده
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: میزنم خیهب منتظرش چشمان به را نگاهم و میکنم سربلند

  میکنه؟ دوا ازت دردی چه اسمش دونستن

 جایی نگاهش سپس و میماند خیره چشمهایم به چندثانیه

 یا میشنوند درست هایم گوش نمیدانم...میخورد سُر دیگری



 باعث میشود خارج هایش لب میان از که نجوایی اما نه

 دیگه نه ":  ببرم پی مرد این درماندگی اوج به من تا میشود

  " نمیکنه دوا یدرد

 دلم چون شاید ایستم می پنجره کنار و میشوم بلند جا از

 با نمیخواهد دلم ببینم باچشمم را باربد درماندگی نمیخواهد

 سرم در داشتم دوستش که کسی باره در هایم دروغ دیدنش

 این در بودنم محق تمام با من بیاورم یاد به و بخورد چرخ

 با است چهارسال ام شیدهک که هایی عذاب تمام با زندگی

 عذاب به نمیخواهم...ام کرده خیانت مرد این به مهراد به فکر

 من ، کنم فکر است گرفته را گلویم بیخ که لعنتی وجدان

 نشده مال لگد کم قلبم ، زندگی این در ام ندیده رنج کم هم

  ...ست

 مالیمی باد...میکنم باز را پنجره و میزنم زل شب سیاهی به

 زیر ام کاشته حیاط در که یاسی های گل وشخ عطر با

 روشن یکی یکی که عمارت های چراغ...میپیچد ام بینی

 اولین آورم می یاد به ، میدوزم حیاط به را نگاهم میشوند



 همینطور باغش گذاشتم قدم عمارت این در که  هم باری

 با زده شکوفه تازه و بلند های درخت با بود پرگل و زیبا

 با نیامدم اینجا به عشق با من ، دگیزن خوب حس کمی

 روحی شدم عمارت این عروس وقتی نکردم زندگی عشق

 به که حاال اما...درد از پر و غمگین قلبی با و داشتم پژمرده

 بتوانم شاید میتپد او برای قلبم و میکشم نفس پسرکم عشق

 تالش ترشدنش زیبا برای یا ببینم زیبا هم را عمارت این

 .کنم
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 پورشه همزمان و میبرد ماشینش سمت به را چمدان باربد

 از شهاب...میشود متوقف ماشینش کنار شهاب رنگ آلبالویی

 میدهد دست او با رفته باربد سمت به میشود پیاده ماشینش

 با را باربد که است کسی تنها او شاید میکنم فکر من و



 کنار که چهارسال این در ، میکند تحمل دشب های اخالق

 روی حرف بتواند کسی آورم نمی یاد به ام کرده زندگی باربد

 تنها اما نکند عمل دستوراتش به حتی یا بیاورد حرفش

 برابرخشم در و میکند مخالفت باربد با همیشه که کسی

  ...است شهاب نمیشود الل زبانش باربد

 تکان سری جدیت با شهاب میگوید شهاب به رو چیزی باربد

 میچرخانم باغ اطراف را نگاهم...میزند حرفی اخم با و میدهد

 به ما دنبال تا اند آماده که محافظان های ماشین به و

 نتوانستم وقت هیچ که بد چه ، میدوزم چشم بیایند فرودگاه

 زندگی جوری دیگر های آدم مثل نمیتوانم من چرا بفهمم

 انسان مثل باشم نداشته احتیاج ظمحاف همه این به که کنم

 خانه به نیازی کنم زندگی عشق با بمانم شاد دیگر های

 به نگاهم و میکشم آهی...باشم نداشته خدمتکار و بزرگ

 سری لبخند با...آید می سمتم به که میخورد شهاب قامت

  خوبی؟ سالم:  میدهم تکان برایش



 اش ایی قهوه نگاه و میگیرد شکل لبش روی محجوبی لبخند

 ما عجب چه...خانم تانیا سالم: میشود ریز ام چهره روی

  ...دیدیم شمارو لبخند

 پسر این از بیشتر کسی چی و آیند می کش بیشتر هایم لب

  خوبه؟ حالت:  است کرده برادری برایم جذاب

 شکر: میکشد لختش موهای به دستی و میزند ایی خنده تک

  نکرده؟ اذیتت دیگه که رفییقمون این خوبی تو...خدا

 و اندازم می میزند حرف تلفنش با که باربد به نگاهی نیم

  ...نرماله چی همه که فعال: میگویم شهاب روبه

 به میکند قرص را دلم مینشیند نگاهش در که آرامشی

  ...دارد را هوایم که برادر یک داشتن

 باربد به نگاهی نیم با و میگیرد رنگ لبش روی لبخند

 نرمال این چون میکنی لطفی کم داری کنم فکر:  میگوید

 تاثیرگذاشته رفیقمون این روی بدجوری میگی تو که بودنی

 بیرون میزنه شرکت از زودتر میشه عصبی کمتر وقته چند



 مرغ زندگیتون طرف کدوم از نمیدونم خالصه خونه بیاد که

  ...میشه خوب داره اوضاع که شده رد آمین

 نگاهم شده گیج حرفایش با و میماسد لبم روی لبخند

 عصبانیت با باربد...میشود کشیده باربد سمت به ناخوداگاه

 چیزی خطش پشت فرد به و میکوبد ماشینش کاپوت روی

 مرد این شدن مالیم مورد در شهاب حرفای به من و میگوید

 شهاب های جمله شاید تا میکنم قاضی را عقلم...میکنم فکر

 سرم در صدایی فقط و باشد باربد روزهای این رفتار مطابق

   میزند زنگ

 و میبندم درماندگی با را چشمانم..."...کرده تغییر باربد "

  ...اندازم می پایین را سرم

 میکنم بلند را سرم میپیچد گوشم در که آراد شیرین صدای

 شهاب و میکند پرت شهاب آغوش در را خودش دو با آراد ،

 از میچرخد رگسن سمت به سرم...میرود اش صدقه قربان

 حالت نرگس شده چی: میشوم متعجب اش زده غم نگاه

  نیست؟ خوب



: میدهد تکان نفی عالمت به را سرش و میکند نگاهم کمی

  ...نگرانتم یکم فقط ، نه

: میگویم شده ریز چشمانی با و میچرخم سمتش به کامل

  بیوفته؟ اتفاقی قراره مگه چرا؟ نگران

 به نگاه با سپس و شودمی خیره چشمانم در کمی نرگس

 هایش لب و میکند بیداد چشمهایش در پریشانی سرم پشت

 نگرانی عامل تا میچرخم عقب به...میدهد فشار هم روی را

 باربد و کامران کنار مهراد دیدن با که بفهمم را دختر این

 با میشود نگاهم سنگینی متوجه که مهراد...آید می بند زبانم

 آرام صدای با و میکند نگاه ام شوکه چشمان به پوزخند

 بیاد باهاتون قراره مهرادم: نمیتپد ایی ثانیه قلبم نرگس

  ...کیش

 با  سپس و میکارد گلویم در بغض چشمانم روی پوزخندش

 با...نمیشود وارد هایم ریه به هوا آراد روی نفرتش پر نگاه

 جان...میشود بسته چشمانم تر درد پر و میکنم نگاهش درد

 مهرادی آن مرد این  که بخدا...نریزد هایم شکا تا میدهم



 است نفرت و کینه از پر مرد این نیست بودم عاشقش من که

   !... تباهی حس از پر

 به را باربد ام اشکی نگاه تا میچرخم نرگس سمت به سریع

 تر محزون صدایش و میگیرد را دستانم نرگس نیندازد شک

 بند زبونم بخدا...یادب همراهتون قراره گفت بهم امروز: میشود

  ...بگم چی باید نمیدونم تانیا اومده

 و میکنم کنترل را هایم اشک زور به و میزنم چنگ را گلویم

  ...شود هایم شش وارد اکسیژن کمی کاش

  ؟ مامانی _

 و میزنم پس را هایم اشک میشنوم که را آراد دلنشین صدای

  مامانی؟ جان:  میکارم لب روی مضحکی لبخند

 می آغوشم در را خودش دو با آراد و مینشینم زانو دو روی

 بانو ماه و شهاب که میفشارم خود به را او محکم  ، اندازد

  ...میکند نگاه روبرو به بغض با نرگس و میزنند لبخند



 حاال همین از قلبم و میکشم نفس را تنش عطر ولع با

 جدا اغوشم از را خودش...ندیدنش روز ده برای میگیرد

 نمیبری؟ خودت با منو چرا: میگوید ناراحتی با و ندمیک

 

 149_پارت#

 

 رویش به لبخندی و میبلعد را دلنشینش چهره نگاهم

 خوش بهت اونجا بیای اگه تو خوشگلم پسر آخه: میپاشم

 بری میتونی کلی بمونی که شهاب عمو پیش ولی نمیگذره

  ...بگردی باهاش بیرون

 لب کمی میشود روشن چشمهایش در امید حرفهایم با

 تنگ تو واسه دلم اگه: میگوید متفکر و میکند جمع را هایش

  ...باشی پیشم هم تو میخواستم من ؟ چی شد

 را کوچکش دست کف و میکشم موهایش روی دستی

  باشه؟...پسرم میزنم زنگ بت هرروز من: میبوسم



 هم من میبوسد را ام گونه و میدهد تکان را سرش تردید با

 سمتمان به که باربد به نگاهی نیم با و میبوسم سرش روی

  کردی؟ خدافظی بابایی با: میگویم آید می

 آره: میگوید خوشحالی با و میدهد تکان سرش تند آراد

 بزرگ دیگه من گفت و کرد بوسم اتاقم اومد امروز مامانی

 زود مامانتم و من که گفت...باشم خودم مواظب باید شدم

  ...برمیگردیم

 باربد نمیگنجد ذهنم در ایی ذره و میکنم نگاه آراد به ناباور

 روشن قلبم در امیدی نور...کند رفتار مهربان حد این تا

 بابات:  میبندد نقش لبم روی دل ته از لبخندی و میشود

  ...باشیا خودت مواظب باید تو گفته راست

  ...مامانی شهبا: میدهد تکان سری مزه با آراد

 جایم از من و ایستد می شهاب کنار دوباره آراد

: میگویم بانو ماه روبه ایستد می کنارم که باربد...برمیخیزم

  ...باشه بهش حواستون خب؟ نکنما سفارش دیگه بانو ماه



 لبخند متانت با بانو ماه و میشود سنگین رویم باربد نگاه 

  ...هست حواسم عزیزم چشم: میزند

 ماهم: میگوید لودگی با و میکشد موهایش در دستی شهاب

  ...دیگه بوقیم

 با میخندند نرگس و بانو ماه و میزند پوزخندی باربد

 دوس به حواست تو: میگویم و میکنم نگاهش خونسردی

  ...باشه دخترات

 دوس من من؟: میکند اشاره خودش به تعجب با شهاب

  ...ندارم دختر

 شدت از بانو ماه و نرگس و شودمی تر پررنگ باربد پوزخند

 دیگه آره: میگوید آراد ناگهان که اندازند می زیر به سر خنده

  ...بود النا اسمشم پارک اومد ما با روز اون که همونی عمو

. کند شهاب حواله تیزی نگاه باربد میشود باعث آراد جمله 

 آراد به چشمکی و میخورم را لبخندم سختی به



 آب و میکند نگاه آراد به شده گرد مهایچش با شهاب...میزنم

  ...میدهد قورت را دهانش

 گفته چی بهت من شهاب: میغرد عصبی نسبتا صدای با باربد

  ...بودم

 بانو ماه به رو و میگیرد را آراد دست زده هول و سریع شهاب

  ...شد دیر که بریم: میگوید نرگس و

 این هب مشهودی لبخند من و میکند نگاهش حرص با باربد

 ...میزنم شیطنتش
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 چهره به رو و میگذارد باربد پای کنار را چمدان کامران

: میگوید روبرویش بزرگ هتل به اشاره با باربد خسته

  ...کردیم رزو همینجارو آقا بفرمایید



 امنیتش از تا میکند نگاه را اطرافش که این حین باربد

  دیگه؟ امن: میگوید کامران به رو شود مطمئن

 چی همه به حواسشون ها بچه جمع خیالتون آقا آره _

  ...هست

 می آرنجش روی را کتش ، میدهد تکان برایش سری باربد

 از شدن پیاده لحظه از که میرود تانیایی سمت به و اندازد

 دارد نگه باز خوب را چشمهایش نتوانسته االن به تا هواپیما

 میداند...است داده تکیه ستونی به بسته چشمهایی با حاال و

 بریده را امانش و است گرفته را گریبانش میگرن درد بازهم

  ...کند استراحت بتواند راحت تا باشد جایی باید و

 که پریشانی موهای به اخم با و ایستد می روبرویش باربد

 بازویش روی دست...میشود خیره است ریخته صورتش روی

 بین رمق بی تانیا...میزند صدا لب زیر را نامش و میگذارد

 را باربد رنگ مشکی نگاه که اندازد می فاصله هایش پلک

 ، اندازد می اطراف به نگاهی گیجی با ، میبیند خود خیره



 میشود باعث که میپیچد هایش شقیقه در بدی درد ناگهان

  ...شود خارج گلویش از آخی و بگذارد سرش روی دست

:  میگیرد را تانیا بازوی و میکشد درهم اخم نگرانی با باربد

 هارو اتاق تا بشینیم البی تو بریم بیا نیست خوب حالت

  ...بدن تحویل بهمون

 سعی و میدهد تکان را سرش باز نیمه چشمهایی با تانیا

 را او و میکشد را بازویش باربد...کند حفظ را تعادلش میکند

 میشی زمین پخش بری پیش جوریاین: میدهد تکیه خود به

  ...نیوفتی تا کن تکیه بهم

  

 میشود مجبور و میگیرد او از را مقاومت هرگونه بدش حال

 تکیه باربد بازوی به...کند گوش باربد های حرف به مطیعانه

 از خشنود باربد ، دارد نگه باز را چشمانش میکند سعی کرده

 به بیشتر را وا و اندازد می کمرش دور دست دلبرش نزدیکی

 از میشود روشن امیدی قبلش در که انگار چسباند می خود



 دارد باربد میداند کسی چه و  کنارش دخترک های حس

 بد حقش در میداند کند تصاحب را تانیا قلب تا میکند جان

 را قلبش داده عذابش چهارسال ی اندازه به است کرده

 های تکه تکه باید خودش فقط که میداند االن اما شکسته

  ...بدزدد او از را احساسش کلید تا بزند بند بهم را تانیا قلب

 دارند قرار هتل البی در که هایی کاناپه روی را تانیا باربد

 روی سر میکند وادارش نشسته کنارش خودش و میشاند

 هایی نفس و باربد تن گرمای بیخیال تانیا...بگذارد اش شانه

 های پلک آمیزد می در خودش های نفس با لحظه هر که

  ...میفشارد هم روی دردناکش

 می باربد کنار و میچیند ایی گوشه را ها چمدان همه کامران

 و میگذارد پایش روی و میگیرد را تانیا دست باربد...ایستد

  کجاست؟ هیراد: میپرسد کامران از همزمان

 بنشیند تانیا روی نگاهش ایی لحظه که آن بدون کامران

 مثل بده هارو ملی کارت و شناسنامه رفته: یگویدم باربد روبه



 عمل کند یکم زیاده هتل های مهمون امشب که این

  ...میکنن

 به که مهراد دیدن با و میکند نگاه پیشخوان سمت به باربد

  ...میاد داره: میگوید آید می سمتشان

 روبروی مهراد...میچرخد سمت آن به هم کامران نگاه سرو

 شود تانیا و باربد متوجه که آن بدون و ایستد می کامران

 میتونیم ها کارت اینم گرفتم تحویل هارو اتاق: میگوید

  ...بریم

 ها اتاق: میگیرد او از هارا کارت و میدهد تکان سری کامران

  چجورین؟

 روبروی جفتشون:  میزند لب نامشهودی حرص با مهراد

  ...همن

 جمع سمونوحوا میتونیم بهتر اینجوری...خوبه پس خب _

  ...باال ببریم هارو چمدون کن کمک...کنیم



 که میشود رد او جلوی از و میچرخاند را اش تنه کامران

 سرجایش و آید می بند زبانش باربد و تانیا دیدن با مهراد

 به قلبش نفرت و کینه شدت از ایی لحظه...میشود خشک

 ...میشود بسته خشم از چشمانش و آید می درد
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 در دوانده ریشه نفرت تمام و میزند تانیا به پوزخندی دل در

 گلویش در بغض غده همراه را چشمانش...میکند رشد قلبش

 باربد و است باربد آغوش در که تانیا دیدن با و میکند باز

 و میشود سست تنش میزند کنار را اش پیشانی موهای

 دل در...میشود پخش هوا در اش گرفته شآت روح خاکستر

 خالص جهنم این از تا میخواهد کمک و میزند فریاد را خدا

 جز به دیگری مرد آغوش در حاال تانیا باید چرا ، شود



 بود کرده خود نام به را قلبش و روح تمام وقتی باشد خودش

 لمسش دیگری مرد هیچ دست نگذارد که بود خورده قسم و

 در کسی و میزند زنگ سرش در صدایی ایی لحظه...کند

 که میکنی فکر زنی به انقدر چرا " میکشد فریاد مغزش

 نیست تو مال دیگه تانیا کنی قبول نمیخوای چرا...داره شوهر

 گناه به رو بیچاره دختر اون و خودت انقدر چرا

 بهش نباید نمیفهمی چرا داره بچه داره شوهر تانیا...میندازی

  "...لعنتی بیرون نمیری دگیشزن از چرا کنی فکر

 

 به دستی و میکند وبسته باز را چشمانش تشویش با مهراد

 و افکارش این با میداند هم خودش...میکشد اش پیشانی

 از کاری چه...است شده گناه از پر وجودش تمام تعصباتش

 وقتی کند فراموش را تانیا نمیتواند وقتی آید برمی دستش

  …میطلبد ار تنش عطر وجودش بند بند

*****************  

  



 زده لبخند باربد و مینشیند تخت روی بسته چشمان با تانیا

 و برمیدارد سرش روی از را شالش اش خستگی همه این به

 رنگش شب موهای خرمن که میکشد را موهایش ی گیره

  ...میشود پخش هایش شانه روی

 نزدیکی رد باربد دیدن با و میکند باز را چشمانش کمی تانیا

  باربد؟ چنده ساعت: میگوید اش

 چشمان و شیرین چهره به لبخند با که همانطور باربد

 مانتویش های دکمه تا میبرد دست است شده خیره خمارش

 نصفه دو ساعت: بخوابد بتواند راحت دخترک تا کند باز را

  ...شبه

 مچ حیرت با و میکند بازتر را چشمهایش تعجب با تانیا

 میکند باز را مانتویش های دکمه تک تک که را باربد دست

  میکنی؟ چیکار: میگیرد

 نگاه تانیا های حالت به عصبی و میکشد درهم اخم باربد

 او به حد این تا دختر این که کند قبول نمیخواهد...میکند



 چیز چنین از حتی که بترسد او از انقدر یا باشد اعتماد بی

  ...شود زده حیرت هم کوچکی

 عقب را خودش و ایستند می حرکت از یشها دست

 در و میگرداند بر رو درهمش های اخم همان با...میکشد

: میگوید آورد می در تن از را خودش پیراهن که حالی

 انقدر بخوابی بهتر که بیارم در تنت از رو مانتو خواستم

  ...نمیشن باز چشات که ایی خسته

 

... اندازد می نپایی را سرش و میگزد لب زده خجالت تانیا

 با که باربدی به رو و میکشد بیرون تنش از را مانتو خودش

 یه ببخشید: میگوید میکند عوض را هایش لباس اخم

  ...که کردم فکر...لحظـ یه...لحظه

 چی کردی فکر:  میچرخد سمتش به خشمگین و تند باربد

 وقتی اونم کنم؟ کاری و بیارم در لباستو بخوام شاید که ؟

 درموردم فکری چه واقعا...نیست هیچی هب حواست



 باید تو باشم زنم با بخوام که این فرض به اصال...کردی

 من به نسبت مگه نیستی؟ من زن مگه تو بترسی؟ اینجوری

 ؟ نداری وظیفه
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 میکند حمله اش شکالتی چشمهای به بیرحمانه اشک موج

 کار بخاطر را خودش...میگزد را لبش تر محکم اینبار و

 تا اندازد می پایین را سرش و میکند سرزنش اش بچگانه

  ...نیفتد باربد گر عصیان چشمهای به چشمش

 بدهکار مرد این به را وظایفش از چقدر میداند هم خودش

 را خودش عشق نبودن بهانه به چهارسال این تمام و است

 و است کرده خرج مردانگی باربد میداند...است کشیده کنار

 نمیداند فقط ، است گذاشته غرایضش روی پا مقابلش در



 چه باربد جدید های حرف و رفتارها مقابل در باید حاال

  ...دهد نشان خودش از العملی عکس

 دختر مثل که تانیا وبه میفرستد بیرون را نفسش کالفه باربد

 بازی یشانگشتها با و است کرده بغض خطاکاری ی بچه

  ...میشود خیره میکند

  تانیا؟ _

 باربد...میکند نگاهش آورد می باال را سرش زده هول تانیا

 کنار سفید کنسول میز به و میگیرد خجلش چشمان از نگاه

 گذاشتم برات آب لیوان یه با و مسکن یه: میکند اشاره تخت

 برات فردا تا میگرن این بخوابی بتونی که بخور ، میز روی

  ...میشه ردردس

 و قرص بسته از را نگاهش و میشود بلند جایش از ناباور تانیا

  آوردی؟ مسکن برام تو:  میکشد باربد سمت به لیوان

  داری؟ مشکلی:  میکند تر جمع را هایش اخم باربد



: میدوزد زمین به را نگاهش و میدهد تکان را سرش تانیا

  ...ممنون...نه

 تانیا که برود تا رمیگرددب سپس میکند مکث اخم با باربد

  باربد؟: میگیرد را بازویش

 نمیکند نگاهش... میلرزاند را قلبش تانیا پرناز و ظریف صدای

  ...میشود خیره روبرویش به و ایستد می سرجایش فقط

: میزند لب استرس با و میکند تر زبان با را هایش لب تانیا

  ...واقعا من...میخوام معذرت

 سر باربد بازوی روی از ودستش کندمی قطع را اش جمله

  ...میخورد

: ایستد می اش سینه به سینه برمیگرددو سمتش به باربد

  میخوای؟ معذرت چرا

 گم را کلمات زبانش و میگیرد نافذش چشمان از نگاه تانیا

 به که میکند وادارش و آورد می باال را اش چانه باربد...میکند



 چیه؟ خواهیت ذرتمع دلیل نمیدونی: کند نگاه چشمانش

  ...بگم بهت من بذار خب هوم؟

 را روحش حرفهایش با باربد که میکند نگاهش تعجب با تانیا

 خودتم چون خواستی؟ معذرت چرا میدونی: میبرد یغما به

 وظیفه میدونی خودتم میگیری ازم منو حق داری میدونی

 زندگیتو چهارسال اگر من...نمیدی انجام من به نسبت و ت

 چهارسال تو ازاش در گرفتم ازت ارامشتو و دمکر خراب

 این تموم من میفهمی؟...ندادی انجام و زناشوییت وظیفه

 باشم داشته خودم کنار و مختلف زنای میتونستم ها سال

 نیستم کثیف دیگه هزارنفر مثل چون نکردم اینکارو ولی

 داشته خودم کنار خودمو زن بود حقم ولی...نیستم باز هوس

 حقی هیچ نیست من با قلبت و روحت اگه یحت تو باشم

 پس میفهمی منی زن تو...کنی دریغ ازم و جسمت نداری

 کاری کم چهارسال این تموم بخاطر باشی شرمنده باید حاال

  ...کردی که



 اشک و میزنند ضربه روحش به پتک مثل باربد حرفای

  ...نمیدهند امانش ایی لحظه هایش

 و ایی شیشه ی پنچره پشت و میکند ول را اش چانه باربد

 میدهد نشان همیشه از تر تاریک را نیلگون دریای که بزرگی

 به خودش دوباره که نمیشنود تانیا از صدایی...ایستد می

 قرار دیگه کنم زندگی بعد به این از میخوام: آید می حرف

 آینده که نیستم خدا من بمونی خودت حال تو بذارم نیست

 خودت حال به و اومدم کنار دلت با چندسال بدونم رو

 ...بدم بها خودم دل به یکمم میخوام...گذاشتمت

 های جمله از مبهوت و مات که دختری به رو و برمیگردد

 است زده خشکش اتاق وسط خودش سنگین

 و داشتنت حسرت که برسه روزی نمیخوام:  میگوید

 ...برسه روز اون نمیذارم...بخورم
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 رنگ ایی سرمه شال و ایستد می اتاق بزرگ آینه جلوی تانیا

 سرش روی را اش وآبی سفید های گل نقش ترکیب با همراه

 ضد و میکشد شفافش صورت پوست به دستی...میکند مرتب

 گرمای و آفتاب معرض در پوستش تا برمیدارد را آفتابش

 پشت هم را اش کننده مرطوب کرم...نبیند آسیب کیش

 او پشت که نمیشود باربدی متوجه و میمالد هایش دست

 با باربد...میکند شکار لذت با را حرکاتش تک تک و ایستاده

 نگاهش... میزند لبخند کمی قلبش و میشود اش خیره لذت

 انگار و میشود گره مشتش میخورد تانیا دست بخیه رد به که

... میکند هپار را قلبش هایش چنگال با بزرگ هیوالیی

 انگار و میفرستد لعنت خودش بر بسته درد با را چشمانش

 مغز از را انگیز نفرت و لعنتی ردِ  آن تا شود کار به دست باید

 شکل حتی نتواند تانیا دیگر تا بشوید خودش و تانیا روح و

  ...کند تجسم را لعنتی خط آن



 شفافیت رنگش مشکی نگاه برق میشود باز که چشمانش

 نگاه ترس و میگیرد دربر را معشوقش ی رسیدهت چشمان

  ...میریزد دلش به خون تانیا

 دستان روی باربد برافروخته صورت روی از تانیا چشمان

 ترکیب نگاهش در ترس با تعجب و میلغزد اش شده مشت

 چنگی و میکند وبسته باز را چشمانش دوباره باربد...میشود

 این عصبانیتش با اهدنمیخو ابداً اندازد، می لختش موهای در

 به را کوچکش قلب پود و تار میخواهد فقط بترساند را دختر

  ...بزند بند خودش قلب

 رو میپوشد را کتش که همانطور و میکند باز را اخمش گره

  بریم؟: میگوید تانیا به

 دقیق گرفته خونسردی رنگ که اش چهره در کمی تانیا

 میخواهد دلش خیلی...میکند نگاهش کنجکاوی با و میشود

 شده عصبانیتش باعث ناگهانی طور آن چیزی چه بداند

: میچرخاند سمتش به را باربد سر اش خیره نگاه...است

  چیه؟



  ...بریم هیچی: میدهد قورت را دهانش آب تانیا

 اتاق وسط چیزی یادآوری با دوباره که برمیدارد قدمی تانیا

  یستادی؟وا چرا شد چی: میکند نگاهش باربد...ایستد می

: میکشد شالش به دستی و میزند مصنوعی لبخندی تانیا

  ...میام االن من برو تو هیچی

 در دستگیره روی از دستش و میکند نگاهش شک با باربد

  ...میریم هم با میمونم جا همین: میخورد سر

 میزند کنار را موهایش باربد های اخم از شده دستپاچه تانیا

  ...دیگه میام منم برو تو رهدا فرقی چه خب: میگوید و

 دست و میشود تر جمع اصرارش همه این از باربد های اخم

 آن در که تانیا سفید صورت روی را نگاهش شده کمر به

 مشکوکت حرکات این با: میکند ثابت میدرخشد تیره شال

  ...برم درصد یه کن فکر



 چشمی پشت سپس میکند اخم ایی بامزه طرز به هم تانیا

 ناز صدای با میرود کیفش سمت به که درحالی و دهکر نازک

  ...مشکوکی چی همه به تو...اصال نرو: میزند غر لجبازش و

 میزند غر لب زیر میکند فرو کیفش در سر که همانطور تانیا

 روی که باربد نفوذ پر چشمان...میگردد چیزی دنبال و

 و میشود باز هایش اخم گره مینشیند دلنشینش حرکات

 شکل لبش رو بهاری های شکوفه زیبایی به لبخندی

 نسیم و میگیرد دست در را نگاهش افسار قلبش...میگیرد

  ...میدهد نوازش را روحش عشق

 باعث کامران گفتن قربان بندش پشت و زدن در صدای

 در سمت به و بردارد تانیا از را نگاهش سختی به میشود

  ...برود

 من: میگوید تانیا به رو همزمان و میکشد را در دستگیره

  ...بیا زود بیرون میرم

  ...شده چی: ایستد می کامران جلوی



 گویا کردن اماده ماشین براتون ها بچه...آقا سالم _

  ...خان کیوان خونه برین میخواستین

  بریم؟ میتونیم کی _

 ماشینم کنه چک رو اوضاع پایین رفته هیراد االن همین _

  ...نداره وجود رفتنتون برای مشکلی ست آماده

: اندازد می خودشان اتاق به نگاهی و میدهد تکان سری باربد

 غروب ما تا بمونید هتل تو دونفر شما خب خیلی

 موندنمون همسرش و کیوان با داریم ناهار قراره...برگردیم

  ...میکشه طول یکم

 آقا برین تنها میخواین: میگوید حیرت با شده شوکه کامران

  ...موقعیت این تو االن داره؟اونم رخط چقدر میدونین ؟

 وقتی و میکند نگاه هتل خلوت و بزرگ راهروی به باربد

 کامران به رو میشود راحت دیگری کس نبود از خیالش

 باشن مراقبمون دور از قرار که کسایی همون: میگوید

 دارم میکنن فکر بیاین باهامون هم دونفر شما اگه...کافیه



 هام نقشه و برنامه متوجه ونوقتا میبندم رو از شمشیرمو

  ...کرد ریسک نباید...میشن

 تر نزدیک باربد به قدمی و میدهد تکان سری متفکر کامران

  ...چیزی یه فقط میگین درست خان باربد بله: میشود

 ریزشده چشمانی با باربد میشود باعث کالمش استرس

  چیه؟ موضوع: کند نگاهش

  ...بگم باید مراهتونهه هم خانم چون فقط نشید نگران _

  ...بگو باش زود:  میکشد درهم اخم خاصی تعصب با باربد

 فرداشب مهمونی به هم امیریان فهمیدم امروز _

 پیش روز اون که ماجرایی با اما آقا نمیدونم شو نقشه...دعوته

 ...شما به حرفاش و اومد
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 دست وحشتناک هایی اخم با باربد میکند قطع که را حرفش

 چهره به رو باشد آرام میکند سعی که صدایی با کرده مشت

 کار از زبونتو اون انقدر: میغرد کامران استرس پر و کرده عرق

 روی اون تا بگو...داری شک چی به بگو آدم بچه مثل ننداز

  ...نیومده باال سگیم

 قورت را دهانش آب و میرود عقب قدم چند ترس با کامران

 خشمش از احدی و شود عصبانی باربد میشود مگر... میدهد

 کاری هر به دست تانیا سر باربد میداند هم خودش...نلرزد

 رو و میکشد اش کرده عرق پیشانی به دستی کامران...میزند

: میگوید است انفجار به رو خشم از که باربدی به

  ...بدزده و خانم انیات بخواد امیریان ممکنه...ممکنه...آقا

 به گردنش رگ و میشود گشاد خشم از باربد چشمان

 او از را تانیا بخواهد بهرام که این تصور از...میزند کبودی

 را تنش شدیدی گرمای و میکشد سوت مغزش بگیرد

 بم صدایش میشود باعث خشم...میسوزاند ایی کوره همچون

  فهمیدین؟ کجا از شما: شود تر



 کشیده خودشو امیریان چندماهه...آقا دسهح همش اینا _

 داره نیست معلوم فرخی دست سپرده کاراشو همه و کنار

 دیروز  تیامم پسرش شدم دار خبر امروز تازه...میکنه چیکار

 خب...پدرش خونه رفته مستقیم و ایران به داشته پرواز صبح

  ...نیست خوبی نشونه هیچکدوم اینا

 چشمانش و میکند نگینیس باربد ذهن روی اطالعات حجم

 این که دشمنانش از نمیخواهد...میبندد غضب و خشم با را

 بخورد شکست است کرده تالش شان نابودی برای سال همه

 تانیا به ایی صدمه کوچکترین میان این در بدهد اجازه نباید

  ...شود وارد آراد و

 با اینبار باربد که میزند صدایش دستپاچه و مردد کامران

 چیزی بازهم:  میکند نگاهش است تر آرام کمی که یچشمان

  ...بگو هست

 با و اندازد می است آن در تانیا که اتاقی در به نگاهی کامران

 بدون چندوقته خانمم تانیا مادر: میگوید تر محتاطانه صدایی



 اقامت کانادا تو میکنه اقدام داره بفهمه کسی که این

  ...بگیره

  میگی؟ اینو االن چی؟: میگوید ندیبل صدای با اینبار باربد

 می حرف به دوباره و میکند نگاه را اطرافش نگرانی با کامران

 بهتون زودتر وگرنه دادن خبر بهم امروز اینارو بخدا: آید

  ...میگفتم

 مشغول تماما که ذهنی با و میکشد اش چانه به دستی باربد

 که ییتنها...کنه کمکش باید یکی قاعدتا: میکند زمزمه است

  ...بکنه اینکارو نمیتونه

 چیزی پسرش و شوهر که این بدون اونم آقا گرفته وکیل _

  ...بدونن

 ست مسخره:  میکند باز را پیراهنش اول دکمه کالفه باربد

  ...اعصابم رو میره داره سرهم پشت اتفاق همه این کامران

 نطقش اتاق در صدای با که بزند حرفی میکند باز لب کامران

 ......میشود کور
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 خارج اتاق از و میزنم لبخندی آینه در ام چهره از راضی

 حرف باهم جدی طور به که باربد و کامران دیدن از...میشوم

 توجه سریع کامران...ایستم می سرجایم شده متعجب میزنند

 جواب رفته ترجلو کمی. میکند سالم و شود جلب من به اش

 چهره و باربد شقیقه کبود رگ که میدهم را سالمش

  شده؟ چیزی: بپرسم اراده بی میشود باعث سرخش

 انتهای آسانسور سمت به و برمیگرداند رو خشم با باربد

 میکنم دنبال را هایش قدم زده حیرت میکند حرکت راهرو

 دبارب عصبی قامت از را نگاهش کامران...نبود عصبی که باربد

 برید هم شما بهتره کنم فکر: میگوید من روبه گرفته

  ...خانم

  بود؟ عصبی انقدر خان باربد چرا چیشده نمیگی چرا _



 می پایین را سرش و میکشد عمیقی نفس کالفه کامران

  ...بزنم حرفی ندارم اجازه خانم تانیا شرمنده: اندازد

 لب زیر ببخشیدی دوباره که میکنم نگاهش چپ چپ

 میروم باربد دنبال به بدهم را جوابش که این بدون میگوید

 تند های گام به بتوانم شاید تا برمیدارم تر تند را هایم قدم

 به ایستد می منتظرم آسانسور کنار...برسم خشمگین مرد آن

 شده چیزی: میگویم چشمانش در خیره و میروم سمتش

  باربد؟

 کمرم پشت را دستش و میشود بسته کالفه چشمانش

  ...داخل برو: یگذاردم

 سپس میکند لمس را البی صفحه روی باربد میروم که داخل

 میله روی را آرنجش کالفه ، من کنجکاو چهره به نگاه بدون

 ی دسته...میشوند اش پیشانی حصار هایش پنجه و میگذارد

 نشوند باز هایم لب اراده بی تا میدهم فشار را کیفم

  ...گیرم قرار خشمش هجوم مورد دوباره نمیخواهم



 به ایی لحظه نگاهش باربد میشود متوقف که آسانسور

  چیه؟ هان: میزند تشر و میخورد من پرسئوال چشمان

 حرفی که من باربد؟ خوبه حالت:  میکنم نگاهش تعجب با

  ...نزدم

 بی میرود بیرون آسانسور از بدهد را جوابم که این بدون

 اصال باربد های عصبانیت خب و میروم دنبالش به حرف

 هم مرا دامن ترکشش تا میکنم آرزو فقط من و ندارد تعجبی

  ...نگیرد

 یک...میشویم خارج هتل زیبای ی محوطه از همراهش

 دورش های کاری گل و محوطه وسط در بزرگ آبی استخر

 زیادی بلند های درختچه با همرا دارد دلنشینی بسیار نمای

 صندلی و میز مشانهرکدا زیر و اند کاشته دور تا دور که

 به حواس بی...است گرفته قرار مهمانان نشستن برای چوبی

 نگاه برم و دور فضای به شیفتگی با میکند صدایم که باربدی

 لبم به لبخند بیشتر هتل روبروی دریا ی منظره و میکنم

  ...میکند انتخاب هارا چیز بهترین همیشه باربد و  میکارد



 ترس با هم من نگاه و میشود دهکشی نامالیمی طرز به بازویم

 نشان و خط برایم اش برزخی چشمان با باربد...میچرخد

 زدم صدات همه این کجاست حواست: میگوید و میکشد

  ...میزنی لبخند خودت واسه

 نمیخواهم نشود تر ور شعله خشمش آتش تا نمیزنم حرفی

 ام چهره روی را چشمهایش ناگهان...کنم تحریکش بیشتر

 میدانم میخورند تکان خشم با هایش پلک و میکند تنگ

 سکوت انتظارم برخالف...است شده ام چهره ارایش متوجه

 تعجب و ترس با میکشاند ماشین سمت به مرا و میکند

  ....است بدتر خشمش از باربد سکوت و میکنم نگاهش

 پسر با و ایستاده ماشین کنار که میفتد مهراد به چشمم

 تمام اما میگیرد درد قلبم یدنشد با...میزند حرف جوانی

 باید مهراد شود عملی ام نقشه تا میکنم کنترل را احساساتم

 کینه تخم با بفهمد باید برسد اش خواسته به نمیتواند بفهمد

 هم هنوز شاید...میدهد دست از هم مرا آراد به نسبت اش

 من اما بگیرد درد بخاطرش قلبم شاید باشم داشته دوستش



 آراد دهم اجازه نمیتوانم من آورم می کم ییجاها یک تا هم

 نرسیدن با من بخت شاید کند رشد نفرت و کینه زیربار هم

 تباه هم آراد آینده نمیگذارم اما باشد شده تباه مهراد به

  ...شود

 سمت به هم مهراد نگاه ها آن به باربد و من شدن نزدیک با

 خونسردم چشمان در ایی لحظه نگاهش...میچرخد ما

 قلبم مینشیند هایش لب رو پوزخند دوباره و نشیندمی

 پر چشمانم...میگرید شکستنش حال به خودش و میشکند

 خود برایم چشمانش روزی...میفتد پایین سرم و میشوند

 زده حلقه اشک تا اندازم می پایین را سرم...حاال و بود زندگی

 روحم میکنم احساس...نکنند رسوایم هایم مردمک دور

 له حال در خستگی این بار زیر جسمم و است خسته

 انقدر دیدنم با و میکرد درک مرا کمی هم مهراد کاش...شدن

  ...آورد نمی درد به را دلم

 و تلخ نگاهی مهراد میشود تمام باربد با که هایشان حرف

 اعتراف...میگذرد کنارم از و اندازد می چشمانم به سرد



 نگاهش سرمای دمیسوزن چشمانم و میلرزم نگاهش از میکنم

 سست هم هایم قدم و میکند نفوذ پاهایم تا

 رگ در خون حتی و میشوند بسته درد با چشمانم...میشوند

 ...نمیکنند حرکت هایم
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 چت دوباره: میغرد و میکشد را بازویم خشم با دوباره باربد

  هپروت؟ها؟ تو رفتی شده

 میان از حرص با را بازویم...نریزد اشکم تا میزنم لکپ محکم

 رنگش سفید بلند شاسی سمت به و میکنم جدا هایش پنجه

 غر غر حوصله که است شده غصه از پر مغزم آنقدر...میروم

  ...باشم نداشته را باربد های

 سنگینش نگاه به توجه بدون و میکنم باز را شاگرد سمت در

 پنجره به را آرنجم و میگذارم ام چانه زیر دست...مینشینم



 کردن مکث حتی که پراست آنقدر ظرفیتم...میکنم تکیه

 و میشود سوار لحظه چند از پس... نکند متعجبم هم باربد

 درد پر دلی و خونسرد ایی چهره با...میدهد حرکت را ماشین

 گوشم زیر باربد کالفه های نفس و میدوزم چشم بیرون به

  ...میزند

 گفت بت کی: آید می حرف به باالخره لحظه چند از پس

 دیدی دور منو چشم دقیقه چند کنی؟ آرایش خودتو بری

  نه؟

 با همین برای داشتم را العملش عکس این انتظار من خب

 ربطی میکردم آرایش هم بودی تو اگه: میگویم خونسردی

  ...نداشت

 وقته چند میکردی بیخود خیلی تو: میگیرد اوج عصبانیتش

  ...شدی سرخود میکنم رفتار بات آدم مثل دارم

 به خشم با و میکشد پر ام ظاهری آرامش و خونسردی

 برایش را صدایم عمرم در بار اولین برای و میچرخم سمتش



 نیستم دستت زیر من باربد کن صحبت درست:  میکنم بلند

 به انگار میکنی رفتار جوری یه بزنی حرف باهام اینجوری که

 زور بهم میتونی حاال هم تو بهت انداختم خودمو اومدم زور

 میخواد دلم زنم یه من بودم همینجوری هم قبال من... بگی

 چرا میدی گیر مسخره چیزای سر اینقدر چرا کنم آرایش

 نمیشی خسته خودت کنار؟ نمیذاری و ات مسخره افکار این

  واقعا؟

 چشمان با و میکند متوقف خیابان کنار را ماشین سرعت به

 و میشود خیره من گالیه و بغض پر چشمان در اش یبرزخ

 بلند صداتو من واسه:  میزند پوزخند ترسناکی طرز به

 و اختیارت زنمی اره ؟ میکنی درازی زبون من واسه میکنی؟

 میفهمی کنن نگات همه بشی جوری یه نمیخواد دلم دارم

 یا باشم داشته غیرت زنم سر باید مَردَم یه من چیزارو این

  ...نه



: میدهم ادامه و میگیرم چشمانش از را نگاهم زده پوزخندی

 من موهای و ها لباس  ارایش به دادنت گیر تو فقط و غیرت

  ...نه دیگه کردی خالصه

 چشمانش در نگاهم دوباره و میشود تر رنگ پر پوزخندم

 زنش رو باشه داشته غیرت که مردی بنظرت: مینشیند

 ؟ آره میکنه؟ بلند دست
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 اش خیره نگاه چندثانیه از پس میشود باعث ام کوبنده جمله

 و بخورد تکان سختی به گلویش سیبک چشمانم در

 در پشیمانی از ایی هاله شاید...شوند بسته درد با چشمانش

 صورتش در بیرحمانه من ولی باشد شده خالصه اش چهره

 آدم مثل باهام مدت یه گفتی من به ناال همین:  میکنم گله



 انگار که میکردی رفتار جوری باهام قبلش یعنی کردی رفتار

  ...افتاده یادت اینا االن دارم احساس آدمم منم زنتم انگار نه

 میفشارند هم روی بیشتر را هایش پلک گلویم دردناک بغض

 حرفای:  میکنم سبک را دلم روی های غده بازهم من و

 وظیفه به چهارساله من گفتی بهم یادته؟ و دیشبت

 ولی بودم زنت که این با گفتی نکردم عمل زناشوییم

 خب گذاشتم کم برات چهارساله دارم نگه راضیت نتونستم

 حساب آدم زنت عنوان به منو تو مگه خودته دست جوابت

 چیکار واقعا تو داشتی؟ توجه من احساسات به تو مگه کردی

 شخصیت فقط کتکات و حرفا با که بود این غیر باربد؟ کردی

  بود؟ این غیر خدایی کردی له پاهات زیر منو

 میتواند جوابی چه...بزند ندارد هم حرفی... نمیزند حرفی

 چهارسال که منی به هایش ظلم تمام برابر در باشد داشته

 پوزخند هایم لبخند به هایم لب و شده پژمرده روحم است

 مچ روی اندازم می خط ارتحق شدت از که منی...میزنند



 که حرفهایی این گفتن از باید چرا میکنم پاره رگ و دستم

  ...باشم داشته ابا است حقم

  

 من و میگذارد فرمان روی درماندگی و درد با را سرش

 و دیده سختی کشیده رنج دارد درد هم مرد این میفهمم

 درکش کمی هم من تا میکرد باز لب از لب کاش

 کسی چه واقعا باربد بفهمم تا کردم تالش لچهارسا...کنم

 خاله با تنها سال چندین چرا بودند که مادرش و پدر است

 خالصه این در اطالعتم همه ؟...میکرد زندگی سیمینش

 و داد دست از قبل سال چندین را مادرش و پدر که میشد

 ماه از راهم ها همین...میکرد زندگی اش خاله با آن از بعد

  ...نمیدانستم چیزی این از بیشتر و بودم شنیده بانو

  باربد؟: میگذارم بازویش روی دست و میکشم عمیقی نفس

 نگاه جوابی هیچ بدون و میکند بلند فرمان روی از را سرش

 چشم سکوتش به تعجب با...میشود چشمانم حواله سردش



 است شده خسته هم خودش شاید...نمیزنم وحرفی میدوزم

 ...وادع و بحث همه این از
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 مصنوعی لبخندی کنارم مرد سنگین های اخم به توجه بی

 از که جوانی زن و مرد لبخند جواب تا میکارم لبهایم روی

 بی با را کنند استقبال ما از منتظرند رویی گشاده با دور

 در دنشاندی و آشنایی بار یک تجربه قطعا...باشم نداده ادبی

  ...بیایم کنار مهمانی این با بتوانم بهتر میشود باعث تهران

 من میکنیم طی  که را ویال زیبای و بزرگ باغ ی فاصله

 تا آورم می آن به فشاری کرده حلقه باربد بازوی دور دست

 بدون باربد. شود پاک صورتش از هایش اخم کمی

 جدا انمدست از را بازویش من به توجهی و نگاه کوچکترین

  ...میکاهد هایش اخم غلظت از اندکی فقط و میکند



 سمت به خنده با کیوان و میرسد هیچ به ها آن با مان فاصله

 گذاشتی قدم عجب چه قدیمی رفیق سالم به: آید می باربد

  ...سرمون رو

 آغوش به را او مردانه و میزند کمرنگی لبخندی باربد

 من مخاطبش که ایی دخترانه و ظریف صدای با...میکشد

 روبرویم به و میگیرم رفیق دو این از را نگاهم هستم

 اشنا نا و میکنم نگاه دلنشینش و جوان چهره به...میدوزم

  ...میکند کور را ذوقم کمی اش چهره بودن

  ...کیوان همسر هستم روژین من سالم _

 میشود باعث و میکند آرام را دلم اش دوستانه و مهربان لحن

 منم سالم:  بگذارم شده دراز جلویم که دستی در را دستم

  ...دیدنتون از خوشبختم...هستم تانیا

 اش مهربانی به لبخندم که انگار و میفشارد را دستم صمیمی

  ...عزیزم آشناییت از خوشبختم منم: میبخشد رنگ



 با و روشن تقریبا پوستی...میشوم دقیق اش چهره در کمی

 هایالت ایی قهوه وهاییم و جذاب و عسلی کشیده چشمهای

  ...میدهد نشان را خاصش آراستگی و زیبایی اش شده

  ...میگیرم همسرش از چشم کیوان صدای با

  ...کردین رنجه قدم خانم تانیا اومدین خوش _

 رویی خوش با و میزنم جذابش و شوخ چهره به لبخندی

  ...شدیم مزاحم خان کیوان ممنونم: میگویم

 این نگین: میگوید خنده با و میگزد لب ایی بامزه طرز به

 داده افتخار من به رفاقت عمر یه از بعد باربد آبجی و حرف

  ...ام خونه اومده

 نگاهی نیم با هم باربد و میکند سالم باربد به موقرانه روژین

 کمی با روژین...میدهد ابهت با را سالمش جواب صورتش به

 قورت را انشده آب و میدوزد چشم باربد به حیرت و تعجب

 طرف همیشه باربد جذبه ندارد تعجبی جای خب میدهد

  ...میدهد قرار تأثیر تحت را مقابلش



 رو و میکند هدایت داخل به را او گرفته را باربد بازوی کیوان

  ...کن راهنمایی و خانم تانیا روژین: میگوید همسرش به

 دختر های لب روی از را لبخند اش جدی و سرد لحن

 واقعا که انگار میشوم متعجب هم من و میبرد بین زا مقابلم

 همراه پیش دوسال که نیست دختری همان دختر این

 مغمومی لبخند روژین...اند بوده ما مهمان عمارت در کیوان

 لبخندی با...میکند اشاره ویال داخل به دست با و میزند

 که ویال وارد...میگویم ممنونی و میدهم را جوابش دوستانه

 بدون میشود باعث دیزاینش و چیدمان زیبایی ممیشوی

   ...دارین زیبایی خونه: بگویم روژین به رو تعارف

  ...جانه کیوان دست هنر...عزیزم ممنون _

 لب میشود باعث میکند کیوان روانه شیفتگی با که نگاهی

 را بحث حال این با شود باز زورکی خنده به کیوان های

 اتاقا از یکی تو باال برید نمتخا با جان باربد: میکند عوض

  ...کنید عوض و لباستون



 تکان تایید معنای به سری و اندازد می من به نگاهی باربد

 ی پله راه سمت به و آید می سمتمان به رژین...میدهد

 بفرمایید: میکند اشاره اش طالیی های نرده با همراه طویل

  ...میکنم راهنماییتون من

 من و میرویم باال ها پله از روژین بالدن باربد شانه به شانه

 را خانه این جای جای میکنم فرصت حال همین در

 در متفاوت درهای با مختلف اتاق پنج بین در روژین...ببینم

: گوید می باربد و من روبه و میکند باز را رنگی سفید

  ...کردم آماد براتون اینو بفرمایید

 به سری بزور ربدبا و میکنم زمزمه ممنونی صمیمیت با من

 خودش و میگذارد تنها مارا روژین...میدهد تکان تشکر نشان

 و میروم اتاق داخل باربد همراه...برمیگردد پایین طبقه به

 در تراس بزرگ ی شیشه پشت از که ایی منظره با ناگهان

 بی باربد...بایستم جایم سر میشود باعث مینشیند چشمم

 اندازد می تخت روی و کند می تن از را کتش تفاوت

 اش پیشانی انگشت دو با و مینشیند تخت روی هم خودش



 و میگیرم روبرویم زیبای و بیکران آبی از چشم...میفشارد را

 این اما نمیکند بلند را سرش...مینشینم تخت روی کنارش

 ریشه ذهنم در شدت به که را سئوالی من نمیشود باعث

  باربد؟:  نپرسم او از دوانده

  ...چیه: میگوید همانطور و آورد نمی باال سرش بازهم

 دکمه کردن باز مشغول و آورم درمی را ادایش زیرزیرکی

 اومده کیوان که پیش دوسال میگم: میشوم مانتویم های

  نبود؟ همراهش دیگه دختر یه تهران

 زانویش روی را آرنجش و میکند بلند را سرش کمی باربد

  ...بود دیگه یکی چرا: میگذارد

  بود؟ دخترش وسد _

 ...بود زنش...نه _
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 این پس زنش؟:  میچرخم سمتش به حیرت و تعجب با

  ...که همسرشم میگفت کیه دختره

 اش پیشانی روی درماندگی حالت به را دستش کف باربد

 برام خب میکنی اینجوری چرا:  میکنم اخم من و میکوبد

  ...لهسئوا

 چشمان با انداخته موهایش در چنگی و میکشد پوفی باربد

 هم زنشه دختره اون هم:  میچرخد سمتم به اش کالفه

  ...این

  داره؟ زن دوتا:  میکنم نگاهش شده گرده چشمانی با

  ...آره _

  میشه؟ مگه _

 باهاش که اشه عالقه مورد دختره اون عجیبه؟ برات چی _

 ازدواج باهاش شده مجبور پدرش صرارا به اینم کرده ازدواج

  ...کنه



 انگشتانم میخ باربد نگاه که میزنم کنار تفکر با را موهایم

  داره؟ هم دیگه زن یه کیوان میدونه روژین االن: میشود

 روی محو لبخندی و میدهد تکان سری برایم تاسف با باربد

 کج و عصبی مرد همان واقعا مرد این. میگیرد شکل لبش

 سرد و بودن کالفه به نه است؟ پیش دقیقه دچن خلق

 میتواند کسی چه واقعا...کمیبابش لبخندهای به نه بودنش

  ...باشد داشته باهم را مختلف های حالت همه این

 اونم...مردم زندگی تو اونم نیست خوب کردن فضولی انقدر _

  ...وقـ

 همراه و آورم می در تنم از را مانتویم اش جمله به تفاوت بی

 نیم تاپ دیدن با اش جمله ادامه...اندازم می تخت روی شالم

 وجود به تنم پوست با زیبایی تضاد که رنگم مشکی ی تنه

 برق همراه گلویش سیبک خوردن تکان...میشود قطع آورده

 بماند دور چشمم از که نیست چیزی چشمانش کننده خیره

 تفاوت بی میکنم سعی و میزنم دردلم آمیزی شیطنت لبخند

 بیرون لباسم ساک از را ام مجلسی و قرمز تونیک...کنم عمل



 برای میتواند قطعا خب میگیرم چشمانم جلوی و آورم می

 پشتی زیپ...باشد مناسب امروز مثل دوستانه مهمانی یک

 تا میدهم قرار تخت روی را آن دوباره و میکنم باز را لباس

 پمتا های لبه روی دستم...بکشم بیرون ازتنم را تاپم

 میفتد باربد شده مسخ چشمان به نگاهم همزمان و مینشیند

 روی نگاهش دهد تکان را هایش پلک ایی ذره که این بدون

  ...میچرخد بازم حد از بیش یقه و برهنه های شانه

  ...باربد:  میکنم نگاهش کمر به دست کرده اخم

 را هایم لب آیند می باال صورتم روی تا استفهام با چشمانش

 میشه: نشود نمایان لبخندم تا میدهم فشار هم روی محکم

  کنم؟ عوض و لباسم ببندی چشماتو

  چی؟ _

 دقیقه دو میگم: آورم نمی کم هم من اما میپرسد حیرت با

  ...پایین بریم کنم عوض لباسمو اونور کن روتو



 خب: میگوید جدیت با و میکشد درهم را هایش اخم

  ...کن عوض همینجوری

  ...کنم عوض اینو من تا ببند چشماتو شما نخیر _

 از من و میکارد لبش رو آمیزی شیطنت لبخند ام جمله

  ...میکنم توبه زدنم حرف اینطور

 اینو من ببندی چشماتو دقیقه دو کنم خواهش میشه _

  ...بپوشم

 حرکات از مغزم تقریبا من و میکند نچی لبخندش همان با

 لبخند اینطور یتواندم هم باربد واقعا...میکند دود جدیدش

  کند؟ شیطنت و بزند

 باربد که این به فکر با بکشم خجالت ایی لحظه که این بدون

 بیرون تنم از را آن و میگیرم را تاپم های لبه است من شوهر

 زیر بدنم پوست قبل مثل حتی نمیکنم نگاهش دیگر میکشم

 تفاوت بی نمیشود سرخ صورتم و نمیگیرد گر اش خیره نگاه



 و نشوم محکوم وظایفم ندادن انجام به دیگر تا میکنم عمل

  ...بدهم دستش ایی بهانه نمیخواهم دیگر...نخورم سرکوفت

 اول دکمه و میشود تند هایش نفس که میکنم درک کامال

 تنم پوست روی آنقدر اش خیره نگاه میکند باز را پیراهنش

 جلوی هم هایش دست شدن مشت حتی که است مشهود

  ...میشود نعیا چشمانم

 آینه جلوی و برمیدارم تخت روی از را تونیک خونسردی با

 میخورد باربد به نگاهم آینه از...میکشم تن به را آن ایستاده

 میکشد عمیقی نفس و میبندد درد با را چشمانش که

 ستودنی مرد این خودداری میگیرد شکل لبم رو پوزخندی

 سختی به اینطور که باشم خوشحال باید هم شاید ست

 به اخیر چندوقت این باربدی هم آن میکند کنترل را خودش

  ...دارد را من به شدن نزدیک قصد شدت

 دست با دارد ادامه کمرم قوسی روی تا که را لباسم باز زیپ

 باربدی به آینه از...میشود تر پررنگ پوزخندم و میکنم لمس



 بیای میشه: میگویم میکند شکار ولع را حرکاتم تک تک که

 ...نمیرسه دستم خودم باال؟ بکشی برام لباسمو زیپ
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 روی از پوزخندم اینکه بدون و میبینم را تعجبش از پر نگاه

  ...باربد نیستا سختی کار:  میمانم منتظرش شود پاک لبم

 میکشد درهم اخم و میکند تنگ ام چهره روی را چشمانش

 فقط من و است مشکوک برایش حرکاتم تمام ممیدان

 پرحرص را نفسش...بگیرم او از را هایش بهانه میخواهم

 با...میکوبد زانوانش روی را دستهایش کف و میفرستد بیرون

 به میشوند تر غلیظ مراتب به که هایی اخم و بلند قدم چند

 همان با ایستد می سرم پشت درست و آید می سمتم

 اخمش پر چشمانش...میکنم نگاهش آیینه درون از پوزخند

 جلوتر قدمی و میکند پیدا تالقی تفریحم از پر نگاه با



 روی از نگاهش...میخورد اش سینه به کمرم که میگذارد

 کمرم قوسی تا و میخورد سر ام برهنه گردن روی چشمانم

 پرت حواسش تا میگیرم فاصله او از کمی...یابد می ادامه

 یک و میکنم جمع را موهایم تمام...ردنب پی قصدم به و شود

  ...ببندش برام حاال:  میریزم ام شانه طرف

 که دستهایش...میبینم را گلویش سیبک خوردن تکان دوباره

 آتش به را تنم پوست دستش داغی مینشیند کمرم روی

 روی از تمامش بود لبم روی که ایی موزیانه لبخند...میکشد

 باربد...میگیرند شدت مقلب های تپش و میبندد رخت لبم

 اش اشاره انگشت پشت همزمان و میکشد باال را زیپم کمی

 حبس ایی لحظه نفسم...میکند حرکت کمرم پوست روی

  ...میلغزند پوستم روی باربد سوزان های نفس و میشود

 را ایی آسوده نفس صدای من و میبندد کامل را لباسم زیپ

 به و میگذارم هم ویر را هایم پلک...میشنوم میفرستد بیرون

 بازشان دوباره گرفته فاصله من از باربد که این خیال



 آب میوفتد اش گرفته تب نگاه به آیینه در که نگاهم...میکنم

  ...ممنون:  میدهم قورت را دهانم

 محکم و میکند حلقه شکمم دور را دستهایش زده پوزخندی

 ام خرهمس کارهای از واقعی معنای به...میچسباند خود به مرا

 بازی مرد این با نمیشود که نبود یادم چرا میشوم پشیمان

  ....کرد

 هدف میخواهد انگار میکند نگاهم آینه درون از مستقیم

 تحریک بیشتر میدانم نمیکنم حرکتی...بفهمد را چشمانم

 آغوشش در صامت و ساکت میکند ترش جری فقط کردنش

 در اصلهف ترین نزدیک از اش شده بم صدای که ایستم می

  ...نکن امتحان چیزا این با منو صبر: مینشیند گوشم

 گوشم به را هایش لب و میگیرد رنگ لبش روی پوزخندش

 بازی باربد با میتونی نکن فکر: میزند لب وار پچ پچ رسانده

 مال کمال و تمام که چیزی از که نیستم آدمی من تانیا کنی

 و بیام کوتاه دیگه نیست قرار بودم گفته بهت...بگذرم منه

  ...باشی خودت حال به بذارم



 نگاهم و میچسبند هم روی هایم لب هایش حرف از شوکه

  ...نمیخورند تکان برقش پر چشمان روی از متری میلی

 تر سفت شکمم روی را انگشتانش وقفل میزند کجی لبخند

 دست روی دست...میچسبد اش سینه به سرم که کرده

 این با مرد این کنم سکوت نمیتوانم دیگر میگذارم هایش

  ...باشد تر خطرناک میتواند زمانی هر از دارش تب چشمان

  ...باربد:  میدهم تکان را هایم لب سختی به

 و میکند فرو گردنم گودی در را سرش من به توجه بی

 خرگوش از میتونه گرسنه گرگ یه بنظرت: میگیرد نفسی

 مدت همه این که گرگی اونم بگذره؟ بغلشه تو که کوچولویی

  ...بغلش تو بیاد خرگوش این خود تا کرده صبر

 تکان هم هایم پلک حتی میشوند باعث حرفهایش بهت

 مک و میکنند اسیر را گردنم پوست هایش لب...نخورند

 خارج گلویم از آخی اراده بی میشود باعث میزند که محکمی

 را بدنم لرزش هایش لب بازی و میلرزم حرفهایش از...شود



 و میکند جدا گردنم از را هایش لب باالخره...میکند ودترمشه

:  میشود هایم ریه وارد شدت به نفس میکنم حس من

  ...باربد...بـ

 بخاطر میکنم لعنت را خودم و میلرزد تنم مثل هم صدایم

 برابر در میتوانستم کاش...مرد این برابر در ضعفم همه این

 بدنم اینطور اش وبوسه کنم مقاومت ام آزاردهنده های حس

 نفس فقط نمیشود بدنم لرزش متوجه باربد...نزند آتش

 و میکشد نفس حریصانه...میکند پر تنم عطر از را هایش

 های رگ روی درست را خشمش و پرحرص های نفس

 بغلم تو بکشمت تا ام آماده لحظه هر من:  میکند رها گردنم

 متعلق هات عشوه و ناز و  هات دلبری تمام کنم ثابت بهت و

  ...منه به

 قلبش میگیرد قرار ام شانه روی او چانه و میبندم را چشمانم

 قلبم های ماهیچه میشود باعث حرفایش و میکوبد سرم زیر

 این ولی باشم خودم کردن کنترل آدم شاید من:  بلرزند هم

  ...نمیکنه صدق تو درمورد



 را قلبم نیازش پر و سوزان نگاه میکنم باز که را چشمانم

 امون بهت هم لحظه یه بشه تموم که صبرم: میزند تشآ

  ...نمیدم

  

**********************    

  

 تانیا بفرما: میدارد نگه جلویمان را شربت سینی روژین

  ...جون

 گلم ممنون:  میدهم جواب صمیمیت با را مهرش پر لبخند

  ...کشیدی زحمت

 را شحواس که میشود کشیده باربد سمت به نگاهم همزمان

 هم شربتی همزمان است کرده کیوان حرفای معطوف فقط

 شربت...میکنم تشکر روژین به رو دوباره و برمیدارم او برای

 بازویش به ارامی به را ارنجم و میگذارم باربد جلوی را

 سر با میکند نگاهم تعجب با و میکند قطع را حرفش میکوبم



 باربد میکنم اشاره است ایستاده کنارم که روژینی و شربت به

 ...اندازد نمی او به نگاهی نیم اما میکند تشکر متواضعانه

 

 161_پارت#

 

 

 خب میکند مکث صورتش روی کمی شده متعجب روژین

 زنی از نگاه میتواند راحت اینقدر مردی کدام واقعا دارد حق

 باشد شتهندا برایش جذابیتی کوچکترین و بگیرد او مثل

 کنترل را چشمانش حد این تا میتواند مردی کدام

 روژین و میشود صحبت مشغول کیوان با بازهم باربد...کند

 آخه باشین داشته پسر یه باید میکردم فکر:  مینشیند کنارم

  ...بیار آرادم میگفت همسرتون به داشت کیوان



 یه ما خب آره: نباشد معذب آنقدر تا میزنم صمیمی لبخندی

 تهران بیاد ما با که نشد دیگه ولی داریم کوچولو پسر

  ...موند

  چندسالشه؟ خوب چه _

  ...چهارسالشه _

  کردین؟ ازدواج چندساله مگه ؟ واقعا: میگوید تعجب با

 نیم و چهارسال باربد منو:  میزنم حیرتش به لبخندی

  ...کردیم ازدواج ساله پنج نزدیک

 آقا: میشود تر پررنگ ملبخند من و میکند نگاهم تعجب با

  نگفتن؟ بهتون کیوان

 غم از ایی هاله و میگذرد کیوان روی از ایی لحظه نگاهش

 کیوان منو بپرسم که نشد خب نه:  میگیرد شکل درونش

 یکی گفت بهم دیشب راستش...کردیم ازدواج ساله یک تازه

  ... اینجا بیاد خانمش با قراره قدیمیش دوستای از



 دختر این مورد در باربد حرفای عمق به تازه و میگویم آهانی

 وقتی حتی که است سرد او با انقدر کیوان رفتار. میبرم پی

 اشاره من به چشمانش با باربد میکردم نگاهش تعجب با من

 در هم من و بگذارم کنار را ام کنجکاوی این که بود کرده

 که بماند بودم کرده نثارش ایی مسخره لبخند خباثت کمال

 گرش توبیخ و ترسناک نگاه از اندازه چه تا بعدش

  ...ترسیدم

 چرا:  بچرخد سمتش به سرم شد باعث کیوان بلند صدای

 تنگ براش کلی دلم نیاوردید و آراد باخودتون

  ...لپاش اون واسه مخصوصا...شده

 اخم حفظ با باربد و میزنم محبتش روی به لبخندی من

 پیش گذاشتیمش تهران: میدهد را جوابش هایش

  ...میرفت سر اش حوصله اینجا...شهاب

 هم من حوصله نگویم تا میدهم فشار هم روی را هایم لب

  ...است آورده خودش با را من چرا پس میرود سر



 بعدی حرف با که میدهم تکان را پاهایم حرص با کمی

 داشتم دیشب اتفاقا: میشود منجمد هایم رگ در خون کیوان

 آراد برای دلش خیلی میگفت ماون میزدم حرف نازنین با

 حتما بود دوسالش تهران اومدیم ما که اونموقع شده تنگ

  ...باشه کرده تغییر خیلی باید االن

 باربد...میشود قفل زبانم و مینشیند رویش نگاهم حیرت با

 درگیر شربتش لیوان با را خودش و اندازد می پایین را سرش

 چشمانی با که دختری از را ام توجه نمیتوانم من اما میکند

 دریغ میکند نگاه کیوان به لرزان هایی دست و اشک از پر

 لحظه میشود باعث دلخورش و ازعشق پر نگاه دیدن...کنم

 این از قلبم...کنم فراموش را خودم های بدبختی تمام ایی

 هنوزم که کیوانی کاش و میسوزد مظلومیتش همه

 یک مگر...دشو خفه میکند تعریف باربد برای را خاطراتش

 که زنی غرور که باشد بیرحم حد این تا میتواند انسان

 را میکند مقاومت هایش سردی برابر در شیفتگی با اینطور

 متنفر مرد این از دلم در یکباره به...بشکند باربد و من جلوی



 حتی که اید می وجود به دلم در بد حس آنقدر میشوم

  ...بشنوم را صدایش نمیکنم رغبت

 

 من به رو است عیان صدایش در کامال که بغضی با روژین

  ...بچینم ناهارو میز برم من عزیزم ببخشید: میگوید

 فقط بودنش صبور همه این با میخواهم انگار نمیزنم حرفی

 این برای قلبم من بفهمد هم خودش کاش کنم تحسینش

 به و میزند چشمانم به تلخی لبخند...میسوزد روحش لرزش

 ....میرود دارد قرار سالن دیگر طرف که ییا آشپزخانه سمت
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 میزنم زل روبرویم زیبای باغ و میگذارم ام چانه زیر را دستم

 به گرم هوای و است کشور جنوبی مناطق جزو اینجا چون

 اطراف در زیادی سرسبزی دارد تسلط چیز همه روی سختی



 های کاری گل و ها کاری چمن جز به نمیشود مشاهده

 باعث که هستند زیبا آنقدر هم ها همین خب اما...مصنوعی

 بی های خلقت این از نتواند انسان اگر...شوند روح نوازش

 روحش برای باید چیزی چه پس ببرد لذت خداوند نظیر

 از میتواند بازهم باشد هم سنگ اگر انسان...بیافریند آرامش

  ...کند خلق عشق خودش رایب چیزها کوچکترین

 روژین ظریف صدای سپس و مینشیند ام شانه روی دستی

  جون؟ تانیا خوبی: میرسد گوشم به

 به را نگاهش و مینشیند سفید فلزی صندلی روی روبرویم

 درک را زن این های غم هم باغ انگار میدهد باغ به تلخی

 تحسین را مقاومش روح و میشوم اش خیره کمی...میکند

 رفتار خوب او با بازهم کیوان های تلخی تمام با که کنممی

 نمیبرد زیرسئوال را خودش زنانه متانت و وقار و میکرد

 آسیب با عشقش برای که میبینم قوی زنی را او چرا نمیدانم

 تحمل را رفتاری بد گونه هر و میجنگد اش روحی های

 من...کردم ضعف احساس مقابلش در ایی لحظه میکند



 با را او هربار و گذاشتم سرناسازگاری باربد با فقط چهارسال

 کردن بدتر فقط اش نتیجه که کردم تر جری رفتارهایم

 پیش در را بهتر راهی باید هم من شاید بود خودم شرایط

  ....میگرفتم

 بینمان که بزرگی ایی شیشه و گرد میز روی از را دستش

 بخیه انمچشم به را نگاهش و میکند دستانم قفل دارد قرار

  نه؟ مگه دیدیش و نازنین: میزند

 فقط داشتم را شنیدنش انتظار نمیشوم شوکه سئوالش از

 دستان روی دست...میزند آتش را قلبم بغضش از پر لحن

 آره: نباشد مصنوعی لبخندم میکنم سعی و میگذارم سردش

 مهمون شام شب یه تهران بودن اومده کیوان با پیش دوسال

 که حدی تا نمیاد یادم و اش قیافه صالا من ولی بودن ما

 پیش دوسال که هستی همونی کردم فکر دیدم رو تو وقتی

 رو ماجرا پرسیدم باربد از کردم شک یکم بعدش دیدمش

  ...گفت بهم



 تا نمیگوید چیزی ولی میدهد وغم عشق بوی و رنگ نگاهش

 پلک زده زل دستهاش به...نکند رسوایش اش شکسته دل

 اگه:  نبارد چشمانش از غم تا میکند بسته و باز را هایش

 سرزنش دلت تو من با رفتارش بخاطر و کیوان داری االن

 من که بود راهی این...نکن اینکارو میکنم خواهش میکنی

  ...بسوزم پاش به باید هم حاال کردم انتخاب خودم

  چی؟ یعنی _

 رسوا قلبش و میلغزد اش گونه روی اشکی قطره باالخره

 که منم این نبوده من زندگی تو وقت هیچ ازنینن: میشود

  ....زندگیش تو گذاشتم پا من کردم خراب اونو زندگی

 چی؟: میماند باز تقریبا دهانم و میکنم نگاهش تعجب با

  ...نمیفهمم و منظورت

 چندسالی داریم باهم دور فامیلی نسبت یه کیوان و من _

 هیچ ودمخ که داشتم غرور انقدر اما داشتم دوستش بود



 عاشقم روزی یه اونم شاید داشتم امید...سراغش نرم وقت

  ...بشه

: میکند پاک هایش پلک زیر از را اشکش و میکشد آهی

 داشتیم آمد و رفت باهم خیلی کیوان خانواده با من خانواده

 منو اول همون از کیوان بابای که بودیم دوست باهم انقدر

 که بود من ذهن تو باور این میدونست خودش عروس

 و شد نازنین عاشق کیوان خب ولی...منه مال کیوان باالخره

  ...ندید منو عشق وقت هیچ

 کیوان: میدهد آزارش خاطرات مرور انگار میکند مکث کمی

 وقت هیچ پایین سطح خانواده یه از نازنین چون میدونست

 پنهونی همین واسه کنه ازدواج باهاش نمیده اجازه پدرش

 ماجرا این از هیچکی...پیش سال سه قادقی میکنه عقدش

 بیاد کرد مجبورش پدرش که روزی تا نفهمید چیزی

 یعنی کرد برمال و چی همه که بود که اونجا من خواستگاری

  ...بفهمه چیزی کسی نذاشت گفت پدرش و من به فقط



 میدونستی که تو: میگویم و میکنم زمزمه لب زیر " واییی "

  کردی؟ ازدواج باهاش چرا

 خودخواهی: میگوید بغض با و میکند نگاهم اشکی چشمان با

 من میکنم پا به آتیشی دارم نمیفهمیدم بودم عاشق کردم

 چه بقیه بود قلبم تو که عشقی با میدیدم خودمو فقط

 من با اگه که کرد تهدیدش کیوان پدر...داشتن اهمیتی

 خودش از کیوانم میکنه محروم ارث از اونو نکنه ازدواج

 نمیدونم کنه قبول شد وادار ولی کرد مقاومت نداشت هیچی

 من بود که هرچی بره دستش از نازنین میترسید شایدم

  ...داشت زن که کنم ازدواج مردی با شدم راضی

 از بعد کیوان پدر: میدهد ادامه او و میبندم درد با را چشمانم

 سیر دنیا مال از اونو و زد اسمش به و چی همه ما ازدواج

 ازدواج ما که زمان اون...شد جهنم من زندگی یول کرد

 وقتی که بود شده باردار کیوان از دوماه تازه نازنین کردیم

 سقط بچش و میشنوه اون میپیچه ما ازدواج خبر



 متنفر من از انقدر کیوان تا بود کافی اتفاق همین...میشه

 ...بزنه من به و سرکوفتی هر و بشه
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: میزند فریاد را درماندگی صدایش و میلرزند چشمانش

 نمیخواستم من بود داشتنش دوست من گناه کردم اشتباه

 خورده قسم سال یک این تو کیوان...بشه چیزیش بچش

 تنها اینجا اصل در من برم خودم پای با خودم که کنه کاری

 کیوان باشه رسمی مهمونی که این مگر میکنم زندگی

 پیش کال وگرنه بشه همراه من با پدرش بخاطر بشه مجبور

  ...اونه مراقبه و نازنین

 بازم آخه: میگوید و اندازد می پرسشگرم چشمان به نگاهی

  ...ست حامله



 و خودتو روژین کردی اشتباه: میگیرد غم رنگ منم نگاه

 تهش تا میدونی که کردی ممنوعه عشق یه قربانی تو آینده

 آدم میکنم درکت بودی عاشق میدونم...باشه طرفه هی قراره

 هرکاری میبینی زمانی یه ولی میکنه هرکاری عشق بخاطر

 باهات دنیا نیست قرار تهش میری راهی هر میکنی

 یه نخواد خدا وقتی تا ولی نه یا داری قبول نمیدونم...بسازه

 بهم بخوان آدم دوتا برسه چه نمیوفته زمین روی برگم

  ...برسن

  کردی؟ تجربه خودت _

 مستثنی که من...میشه عاشق آدمی هر آره و؟ عشق _

  ...نیستم

 حق خب آره: مینشیند هایش لب روی حسرتی پر لبخند

 و میکنه نگاه عشق با رو تو خان باربد که اونجوری داری

 داشته دوسش داری حق توهم میکنه توجه بهت اینجوری

 هم عاشق ابیجذ زوج همچین یه میکنه باور کی...باشی

  نباشن؟



 او از را چشمهایم...میشود پریشان قلبم و میزنم تلخی لبخند

 دختر مثل ها خیلی قطعا...نکند شک حسم به تا میگیرم

  ...میکنند فکر اینطور ما مورد در روبرویم

 به خودم روی از را بحث میکنم سعی و میکنم بلند را سرم

  چیه؟ تصمیمت نگفتی: بکشانم دیگری سمت

  تصمیمی؟ چه: میکند نگاهم استفهام و تعجب اب

 چیکار میخوای باالخره ؟...کیوان ، زندگیت درمورد _

  ...کنی

  ...میرم اینجا از دیگه وقت چند من راستش...خب...آها _

  کجا؟: میگویم شده گیج

 دیگه ماه یک تا کردم درست کارامو برم ایران از میخوام _

 دیگه موقع اون کیوان دست میرسه طالق احضاریه

 بی چی همه بهتره بفهمه چیزی رفتنم بعد تا نمیخوام...رفتم

 پیش باید نداره من به ایی عالقه اون...بشه حل صدا سرو

 یه دختر اون اینجا میاد کیوان که هربار نمیخوام...باشه زنش



 بیخود فکرهای که خون چشمش یه باشه اشک چشمش

  ...بچه یه با اونم...کنه

 چشمانش در هم اشک گلویش بغض با همزمان

 اش درماندگی همه این برای میگیرد درد دلم...میجوشد

 بخاطر فقط اوهم نباشد حقش عذاب همه این واقعا شاید

 ...میکشد درد همه این عشق

  

*********************** 
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 بی سر از آهی و میزنم زل دی سی ال سیاه صفحه به

 به روبرویش های برگه از را نگاهش باربد...میکشم حوصلگی

  رفته؟ سر ات حوصله: میکشد صورتم سمت

  ...خیلی:  میچرخانم سمتش به را سرم



 همزمان و میدوزد مقابلش های نوشته به را نگاهش دوباره

  ...بیرون میبرمت شد تموم کارم: میگوید

  ...حاال تا نیومدم کیش من مثال؟ کجا _

 خیلی که مادرت میشه؟ مگه: میچرخد سمتم به تعجب با

  ...بود گردش اهل

 بره داره افت واسش اون: میکند جاخوش لبم روی پوزخندی

 یه فقط بود خارج مسافرت رفتیم وقت هر کال بگرده ایرانو

 اولین من...شمال رفتیم من های غرغر بخاطر کردن لطف بار

  ...کیش میام باره

 لختش ازموهای تار چند که میدهد تکان سری ندپوزخ با

 های نوشته روی دقت با چشمانش میریزند اش پیشانی روی

 کجا حاال نگفتی:  میپرسم دوباره که میچرخند انگیلیسی

  ...میریم

 اسکله: میگوید و اندازد می کنجکاوم صورت به نگاهی نیم

  بریم؟ داری دوس



  ست؟ ترکیه مثل هم اینجا های اسکله _

 لباس همه این نیست نیازی بیشتره امکانتش اونجا _

  ...بپوشی

 نمیتواند وقت هیچ باربد و میکنم اخم تمسخرش پر لحن به

:  میگویم و میکنم نازک چشمی پشت...نزد حرف کنایه با

  ...باربد نکن مسخره منو

 میگذارد ایی پوشه داخل را ها برگه و میزند کجی لبخند

 من تا شو آماده کم کم میخوای اگه: میگوید من به رو سپس

  ...بیام بگیرم دوش یه

 میکند تن از را پیراهنش که همانطور و میشود بلند جا از

  ...برام بیار مو حوله زدم صدات وقت هر: میگوید

 من: میشوند گرد چشمانم و میخورد چرخ سرم در حرفش

  ...دیگه ببرش خودت با خب بیارم؟ حوله برات



 مینشیند لبهایش روی ایی خبیثانه لبخند هک میفهمم کامال

 چی نشنیدی: میگوید اخم با و میزند پسش سرعت به اما

  گفتم؟

 منم ولی شنیدم چرا:  اندازم می باال را ابروهایم تخسی با

 شخصیتم خدمتکار من مگه ببر خودت با تو حوله گفتم

  ...بود مونده قلم یه همین فقط...بیارم حوله برات

 و ایستد می روبرویم برهنه ایی تنه باالی با با کمر به دست

 زبونت انقدر وقته چند میدونی:  میشوند تر غلیظ هایش اخم

 اگه بدونی  کنم فکر میگی میخواد دلت هرچی که شده دراز

  ...میشه چی بیاد باال سگم روی اون

 بله:  میدهم تکان سری و میکنم نگاهش خونسردی با

 یه فقط خان باربد نداره ردنک فکر به نیازی اصن میدونم

  ...انداختی جا وسط این رو ظریفی نکته

 لبخندی ناخوداگاه من و میشود تنگ صورتم روی چشمانش

 مقابلم میز روی کرده دراز را پاهایم...میزنم شجاعتم به



 روی از غیر به مگه تو:  میگویم لبخند همان با و میگذارم

  داری؟ هم ایی دیگه روی سگ

 باربد میکنم فکر من و میزند محوی لبخند تیشگف درکمال

 و تعجب با...است زده لبخند چندتا دقیقا روز چند این

 به لبخند همان با که میکنم نگاهش شده گرد چشمانی

 می میز طرف آن و میپرم جا از سرعت به...آید می سمتم

  ...نیا من نزدیک:  ایستم

 ها بازی چهب این: میگوید عصبانیت با و میکند اخم دوباره

  ...که ندارم کاریت...چیه

  ...نگو من به اینارو دیگه...باربد خطرناکه لبخندتم تو _

 تاسف با را سرش نخندد حرکاتم به که میگزد را لبش محکم

 اند شده لبخند و برق از پر که چشمانی با و میدهد تکان

 حوله یه سر تانیا هارو بازی مسخره این کن تمومش: میگوید

  ...نکن پا به جالجن دادن



 واقعا خودت با ببر تو حوله خب: میگویم گالیه از پر و شاکی

  ...سختیه کار این

: میگوید تاسف با و میکوبد اش پیشانی به شده عاصی باربد

 خیس که حموم تو خودم با ببرم رو حوله عقل کم دختره

  ...میشه

  ...هست آویز رخت حموم داخل نیستم عقل کم من _

  ...ودشنب نخیر_

 این به هتل دارن اویز رخت ها حموم همه میشه مگه _

 ولی...نداره حمومش تو اویز رخت یه سرش خیر باکالسی

  ...دیدم خودم من هست

  ...ندیدم که من:  اندازد می باال ایی شانه خونسردی با باربد

 بهت خودم اگه: میگویم کنم فکر چیزی به که این بدون

   چی؟ بدم نشونش



: میگوید جدی لحنی با و میدهد تکان را سرش عادی کامال

 چیزی چنین که بشه ثابت بهت تا بده نشون بهم بریم آره

  ...نیست

 با باربدی به دست با و میروم حمام سمت به لجبازی با

 خودت بیا پس: میگویم میکند نگاهم نامفهموم لبخندی

  ...ببین

 در...افتد یم راه به دنبالم هم باربد و میروم حمام سمت به

 پشت دقیقا که سمتش به و ایستم می حمام در قدمی چند

 تو نری که بیارم هم رو حوله برم:  میچرخم ایستاده سرم

  ...بیار امو حوله بگی بد نشی موندگار حموم

 سمت به حرصش پر و متعجب قیافه به توجه بدون سپس

 انتظار که است خودخواه و غد انقدر مرد این...میروم کمد

 چه. باشند فرمانش به گوش همه میزند حرفی هر رددا

 ...کنم اذیتش اینطور هم من دارد اشکالی
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 حمام سمت به دوباره و برمیدارم کمد از را حوله

 حلقه اش سینه روی را دستهایش که حالی در باربد...میروم

 من به خباثت از رپ چشمانی با مستقیم است کرده

 نشون بهت بریم: میگویم و میدهم نشانش را حوله...میزند

  ...بدم

 دارند قرار در کنار را هایی دمپایی میکنم باز را حمام در

 بزرگ و گرد فضای به کلی نگاهی...میروم داخل و میپوشم

 که آویزی رخت به ایی پیروزمندانه لبخند با اندازم می داخل

 میچرخم باربد سمت به...میکنم نگاه دارد رقرا قدی آینه کنار

 میکنم اشاره آویز رخت به هایم لب روی لبخند همان با و

 و چشمان بین را نگاهش و آید می حمام داخل باربد

 میکنم آویزان را حوله بنفس اعتماد با...میکند ثابت لبخندم



 جا اینم بفرما...خان باربد دیدی: میگویم باربد به همانطور و

  ... ات حوله کردن اویزون واسه

 شوکه میشود باعث کلید چرخاندن و در شدن بسته صدای

  کردی؟ قفل چرا و در: بچرخم سمتش به

 تکان ترس از قلبم میشود باعث میزند که پوزخندی

 به نگاهی با و میدهم قورت سختی به را دهانم آب...بخورد

 دوش میخوای تو خب: میگویم اطرافم رنگ آبی فضای

  ...دیگه بیرون برم من یبگیر

 دست خونسردی با که شوم رد کنارش از  تا برمیدارم قدم

 کمرم و میچرخاند آغوشش در مرا میکند حلقه دور را چپش

 بیداد وجودم در اضطراب و ترس...میچسبد اش سینه به

  ...باربد: میشود سنگ گلویم در بغض و میکند

 ی بوسه من و میکند قالب شکمم روی را دستهایش

 نفس داغ هرم...میکنم حس موهایم روی را نامحسوسش

 خودم سختی به من و میگیرد بازی به را سرم پوست هایش



 ایی لحظه حتی...نریزد صورتم روی اشک تا میکنم کنترل را

 را آن آمادگی اصال که کنم تصور را چیزی نمیخواهم

 و میگذارد قلبم روی را راستش دست کف باربد...ندارم

 تند انقدر قلبت چرا:  میکند رسوایم قلبم تند یها ضربان

  میزنه؟

  ...هیچی: نمیرسد هم خودم گوش به حتی لبم زیر  زمزمه

  ...ترسیدی اینقدر چرا پس _

  کنی؟ ولم میشه _

 حلقه شگفتی کمال در و میگویم خواهش از پر لحنی با

 اگه خب خیلی:  میشود باز تنم دور از باربد های دست

  ...برو میخوای

 تر آرام هایم نفس و میکنم نگاهش شده گرد چشمهایی با

 شناختی روبرویم زورگوی مرد روی ایی ذره انگار میشوند

 گوشه که ایی نفره دو و بزرگ وان سمت به باربد...ندارم

 منی به رو و میکند باز را آب شیر و میرود دارد قرار حمام



 دلخور و عصبی لحنی با ام زده زل قامتش به تعجب با که

 پیشم نمیتونی و میشی اذیت بغلم تو اینقدر اگر: میگوید

  ...بیرون برو پس بمونی

 از پر عصبانیت بر عالوه لحنش میکنم احساس چرا

 خودم و میفرستم بیرون حرص پر را نفسم ست؟ درماندگی

 پر وجودم میکنم احساس...میکنم لعنت ام ناتوانی بخاطر را

 این نمیتوانم من چرا رشغرو شکستن از است شده خشم از

 ؟ ببینم دیگری پوسته با را مرد
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 را ام خسته روح تمام که ست عجیبی حس چه این نمیدانم

 این ابهت پر قامت نمیخواهم من میدانم فقط کرده احاطه

 رفتارهای با که باشم کسی نمیخواهم ببینم خمیده را مرد



 است بوده کسی همیشه باربد...بشکنم را غرورش ام خرهمس

 دیگر ایی پوسته با نتوانستم من برای بودنش بد تمام با که

 که هم آراد بخاطر حتی...بشناسم اورا خودخواهی و غرور جز

  ...بماند استوار همیشه باید مرد این شده

 به که اویی به خیره و میروم سمتش به لرزان هایی قدم با

  ...باربد: میگویم است زده زل بآ وان

 را نفسش من به نگاهی نیم بدون و آورد می باال را سرش

  ...بیرون برو:  میفرستد بیرون عمیق

 برای میزند فریاد دلم چرا نمیفهمم من و دارد غم صدایش

 من...نمیکنم درک را دلم کار ایی ذره چرا...غمش این

 فکر باربد پذیرفتن به ایی لحظه ندادم اجازه دلم به چهارسال

 اینطور صدایش شدن غمگین بخاطر باید چرا حاال و کند

  ...بکشد آتش به را خودش

 صدایم میکنم سعی و میگذارم پهنش بازوی روی دست

  ...نمیشم اذیت بغلت تو من: نلرزد



 مسخره این پس:  میکند نگاهم تیز و میچرخد سمتم به تند

  ...چیه بخاطر بازیات

 به نمیتوانم افتد می پایین وسرم یگزمم لب خجالت با

 را قلبم نافذش های مشکی...کنم نگاه سرزنشگرش چشمان

  ...میکند جا از

 باال را سرم و میگیرد دستانش در مالیمت با را ام چانه باربد

 نزدیکی در صورتش...میکنم نگاهش دوباره که اورد می

 هایم پلک هایش نفس سوزان هرم و میشود متوقف صورتم

 چشمانش رنگ سیاه آسمان در ایی لحظه...میدهد تکان ار

 نمیشی اذیت اگه:  میکشد پر وجودم از ترس و میشوم حل

  ...باشی داشته رفتارات واسه جوابی یه باید پس

: میکشم رخش به را حقیقت و میکنم تر زبانم با را هایم لب

 کم دارم میدونم باربد مقصرم قضیه این تو که میدونم من

  ...ندارم آمادگیشو بخدا ولی یکنمم کاری



: میبندد را دهانم ام چانه استخوان روی انگشتانش فشار

 زنشی چهارساله شوهری که این نداری؟ رو چی آمادگی

 امادگی که رو روزایی امار دقیق میخوای بشه؟ نزدیک بهت

  میخوای؟ بدم؟ بت رو نداری

  ...باربد _

:  میلرزد تشدس در ام چانه من و میکند عصیان خشمش

 کنم تحمل رو مسخره وضع این نمیتونم دیگه من بگم الزمه

 میخوای کی تا بخاطرت میام کوتاه دارم چقدر میدونی ؟

 تهش میدونی وقتی اونم کنی خرد غرورمو که کنی تالش

 من از اصال درست نداری دوسم...نمیکنم ولت هم بمیری

 یمیترس ازم میشم نزدیک بت من درک به اینم متنفری

 تالشی هیچ وسط این که کسی تنها ولی جهنم به خب

 این با میخوای آخرش. بودی تو کرده دوری بیشتر و نکرده

 که تویی این کن نگاه وضعمونو ذره یه...برسی کجا به کارات

 باعث که تویی این میکنی درست اعصاب جنگ داری فقط

  ...بشم روانی من میشی



 را دستش مچ لرزانم دست وبا میدهم تکان تند تند را سرم

  ...کن گوش دقیقه یه باربد بده گوش:  میگیرم

 اخه دِ: میزند چنگ را بازوهایم و میکند رها را ام چانه

 ترست این به که بودم کثافت و اشغال اگه من نفهم دختره

  .....میدادم قرار الویتم و نیازم و غریزه نمیدادم بها

  ...دیگه کن بس _

 و است آور تعجب خودم برای حتی جیغم صدای بلندی

 پنجه از را بازوهایم...میدهم دست از را هایم اشک کنترل

 صورتش در را قلبم شده سنگین حرفای و میکنم رها هایش

 فقط سرهم پشت روزه چهار سه روخدا تو بسه: میکوبم

 این با تو کن تمومش میکوبی سرم تو داری رو حرفا همین

 باربد باشه کنی ثابت توخود مردونگی میخوای بیشتر حرفا

 به خیلی که خودداری و شریف انسان یه اصن تو باشه

 منم ست عرضه بی که اونی و میکنی توجه من احساسات

 هم تو از کنم رفع و شوهرم نیاز ندارم توانایی منم این

 و نازم فقط و نداشتی من کار به کاری مدت این که ممنونم



 تا که مرسی بیام کنار باهات و نترسم ازت من که کشیدی

 من کنی بغلم خواستی وقتی که نکردی بلند روم دست حاال

 دعوا و جنگ دنبال همش من میگی راست تو...نلرزم ترس از

 اصن...شیم دور هم از همه این تو و من شدم باعث من...بودم

 مردی خیلی تو کردم خراب و زندگیت و اومدم بودم من این

 گوش بگی هرچی هم بعد به این از...میکنی تحملم داری که

 داری ایی بهونه چه دیگه تهش ببینم میخوام فقط میدم

 ... سرم تو بکوبی

 

 167_پارت#

 

 توجه اش شده سفت فک و نشسته خون به چشمان به

 میبندم را آب شیر و میشوم رد چشمانش جلوی از نمیکنم

 چشمانش خشم در زده لز و ایستم می روبرویش دوباره

 حرص با و میکنم پاک را هایم اشک دستم پشت با محکم



 هرکاری االن بیا:  میکشم پایین ام شانه روی از را تاپم بند

 تا کن ثابت مصرف بی من به و مردونگیت بیا بکن میخوای

 این کردن تحمل اگه کردی صبر کردی اشتباه االنشم همین

 تمومش مشبا همین پس سخته برات مسخره وضع

  ...بلرزم بغلت تو و بترسم ازت نیست قرار دیگه منم...کن

 میکنم پرت ایی گوشه و اورم می در تن از کامل را تاپم

 تمام شدن سفت من و میشود تر خونی باربد چشمان

 نزدیکش میدهم خرج به را جرأتم تمام میبینم را عضالتش

 زیر قلبش...میگذارم اش سینه روی را دستهایم و میروم

 بیشتری سرعت هایش نفس و میشود تر تپش پر دستانم

  ...میگیرند

:  میبرم گوشش زیر را لبهایم و ایستم می پا ی پنجه روی

 نیست قرار دیگه ام آماده من...و تحملت سد امشب بشکن

  ...میگم راست آراد جون به...کنار بکشم

 نمیلرزم میگذارد ام برهنه کمر روی را دستش یک کف باربد

 دستش ایی بهانه کوچکترین تا است منتظر اوهم نگارا



 دور را دستهایم اندازد می پاهایم زیر را دیگرش دست...بیاید

 از پر نگاهش...میزنم زل چشمانش در و میکنم حلقه گردنش

 باربد...نمیکند پیشه سکوت هایش لب مثل و است حرف

 از بیرون به را هایش قدم و میفشارد مرا آغوشش در محکم

 خاموش هم را اتاق های برق همزمان و میکشاند مامح

  ...میکند

 خیمه تنم روی تنش و میدهد قرار تخت روی را تنم

 من و میکند حل نگاهش در را نگاهم اباژور کم نور...میزند

 خمارش چشمان در وضوح به را تردید و شک های هاله

 با تا میبرم جلو را سرم و میگیرم را صورتش دوطرف...میبینم

 به لحظه بودنش شوکه میزان...ببرم ازبین را تردیدش لبهایم

 باالخره تا میکنند پیشروی دستهایش میشود کمتر لحظه

 ....بکشند را شده طلسم سد این
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 اش سینه به را سرش و کند می حلقه کمرش دور دست

 منقطع های نفس با اش پریده رنگ کمی چهره...میچسباند

 هم کمرنگی اخم و میریزد جانش به دلهره میانش در یکی و

 روی از را موهایش آرامی به...میشود اش نگرانی ضمیمه

  ...تانیا: میزند کنار اش کرده عرق پیشانی

 و میگیرند فاصله هم از تانیا لرزان های پلک اش زمزمه با

 روی مالیمت با ربدبا...میدهد باربد نگران نگاه به را نگاهش

  نشدی؟ اذیت:  میبوسد را اش شده خشک های لب

 مگه؟ عروسم تازه: مینشنید هایش لب روی کمرنگی لبخند

  چرا اذیت

 این بیشتر آغوشش و میدهد جان باربد قلب به لبخندش

 هم ها عروس تازه از کم: میفشارد خود در را دخترک

  ...نداری



 پلک و برمیچیند یشلبها روی از را لبخند زیاد خستگی

 قرار خود بازوی روی را سرش باربد...افتد می هم روی هایش

 صورت به نگاه با...میشود موهایش نوازش مشغول و میدهد

 مدت از بعد امشب که قلبی درون میزند موج عشق زیبایش

 پلک روی کوچک ایی بوسه با... است گرفته آرام کمی ها

 باربد...مینشیند قلبش روی عشق های پروانه تمام هایش

 خواب از حاصل که را تانیا منظم های نفس تک تک

 ایی لحظه نمیتواند چرا و میکند شکار ولع با است عمیقش

 بود زده حرف امشب! بردارد؟ّ چشم کوچکش فرشته این از

 تا بود کرده گله فرشته این از چهارسال این تمام اندازه به

 پاک نفرت و هکین از را قلبش و شود نرم دلش کمی شاید

 بود اورده میان به را اش چهارساله های دلتنگی تمام اما کند

 بازتاب تمام...برایش نذاشت  کم هم تانیا که الحق و

 به را اش زیبایی تمام هم سراخر برگرداند او به را حرفهایش

  ...برود کف از طاقتش شد باعث و کشید نیاز پر مرد این رخ



 و میکند مهر تانیا پیشانی ویر را اش بوسه بار این باربد

 میفشارد اغوشش در را تانیا...میکشد گردنش زیر تا را ملحفه

  ...زندگی و میشود عشق فقط روحش و قلب نجوای و

  

***************************   

 جلوی که همانطور و میبندد را سرآستینش های دکمه باربد

 تانیا نکنما سفارش دیگه: میگوید تاکیید با ایستد می آینه

 تو برم بگی یا بیرون بری هتل از نشی بلند خودت واسه

  ...نیست امن اصال اینجا...بزنم قدم محوطه

 باشه: میگویم آورده بیرون کاور از را کتش حوصلگی بی با

  ...میگی چندبار

 را آن تا آورم می باال را کتش و ایستم می سرش پشت

 و میکند رد تک های آستین را دستهایش باربد...بپوشد

 از  نگاهش همزمان میشود اش یقه کردن درست مشغول



 را حرفم تا مرددم و ام ایستاده سرش پشت که منی به آینه

  نیست؟ خوب حالت شده؟ چی: افتد می بزنم

 نه:  مینشینم کاناپه روی روبرویش و میدهم تکان را سرم 

  .... میره سر ام حوصله فقط خوبه حالم

  ...اممی زود که گفتم _

 خب ببین و ساعت االن هتل میای ناهار موقع میگی تو _

  ...کنم چیکار تنها و تک من

: میکشد پوفی کالفه و میفرستد بیرون عمیق را نفسش باربد

 بیام فقط که نکردم ریزی برنامه همه این برمیگردم زود

  ...تفریح و گردش کیش

:  میکنم نگاهش چپ چپ و میکنم جمع باحرص را هایم لب

 منو گویی زور با نیارخودت خودت با منو گفتم بهت که من

  ...شده تنگ آراد واسه دلم ام کلی االن...اوردیا

 بار هشت کنم فکر روزه دو این:  میکند نگاهم حرص با باربد

  ...زدی حرف تلفنی باهاش



 که این خب بیوفتم خنده به میشود باعث حسادتش پر لحن

 جدیدی چیز میکند حسادت دآرا به من به محبت به باربد

  ...نیست

 که آید می جلو قدمی و میکند جمع را هایش اخم ام خنده

 با و میخورم تکان جایم در کمی...میماسد لبم روی لبخند

  ...نشه دیرت: میگویم ایی سرفه تک

  ...که میرفت سر ات حوصله االن همین: میزند پوزخندی

 حرص با بمانم اتنه است قرار که این یاداوری با دوباره

 چیکار هتل این تو تنهایی من میگم هنوزم:  میکنم نگاهش

  ...باربد کنم

 بیرون را مانتویم و شال و میرود کمد سمت به عصبی باربد

 بیا بعد بخور صبحونه پایین بریم بپوش اینارو بیا: اورد می

  ...کردی ام کالفه...بزن غر تنهایی خودت واسه اینجا

  ...ورمنمیخ صبحونه من _

  ...ندارم بازیاتو بچه این وقت من تانیا پاشو _



 داد چرا:  میپرم جا از اش عصبی و بلند تقریبا صدای با

  ؟ خب میزنی

 برم باید باش زود: میکشد را بازویم و آید می سمتم به تند

  ...دارم کار کلی

*************** 
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 عقب را صندلی و میگذارد میز روی اش خالی فنجان بدبار

 میز از فاصله با کمی که مهراد و کامران به همزمان میکشد

 پایین را سرم...بیایند نزدیکمان که میکند اشاره اند ایستاده

 مهراد ی غریبه چشمان به نگاهم ایی لحظه تا اندازم می

  ...ندارم را او کینه تحمل توان دیگر نیوفتد

 را چشمانم هم شدیم خارج اتاق از باربد همراه وقتی یحت

 قهوه فنجان به نگاهی باربد...نکنم نگاه او به تا کردم کنترل



 صبحونه اگه: میگوید جدی لحنی با و اندازد می ام نصفه ی

  ...باال برو بیا شده تموم ات

 آن مرد این انگار و میچرخد سردش چشمان روی چشمانم

 تمام انگیزی شگفت طرز به که یستن دیشب نیاز پر مرد

 احساس من ایی ذره تا بود کرده خرج را اش نداشته محبت

 برگشته اش واقعی پوسته به بازهم انگار حاال و نکنم ناراحتی

 و مهراد...میکشم عقب را ام صندلی و میزنم پوزخندی...است

 سفارش مهراد به باربد و ایستند می جلویمان کامران

 صدای و میکند را اوضاع بودن خطرناک و من از مراقبت

 خطی خط را روحم هم مهراد منظور از پر های گفتن چشم

  ...میکند

 که شوم رد باربد جلوی از تا برمیدارم قدم درهم هایی اخم با

 سمتش به وسرم ایستم می اجبار به...میکشد را بازویم

  ...نباش بداخالق انقدر: میچرخد

  ...اخالق ی اسطوره باشه:  نممیک کج تمسخر با را هایم لب



 لبش روی موقع بی لبخندی تا میفشارد را هایش لب باربد

  ...برو خب خیلی:  نشنیند

 به را هایم قدم دوباره و میکنم نازک برایش چشمی پشت

 خوردن ام اشتهایی بی تمام با...میکشم هتل داخل سمت

 برایم را خاصی دلچسبی هتل زیبای و باز فضای در صبحانه

  ...زد رقم

 ایند می آسانسور داخل دنبالم که محکمی های قدم صدای

 اسانسور درهای...کنم نگاه را سرم پشت عجله با میشود باعث

 من و میشوند بسته روبرویم مرد پوزخند از پر نگاه پشت

  ...افتد می کار از زبانم میکنم احساس

 آب میخورد چرخ صورتم روی تلخی به اش خاکستری نگاه

 آسانسور شیشه به پشتم و میدهم قورت را مدهان

  ...میچسبد

: میگوید پوزخند با و میکشد لبش گوشه به دستی مهراد

  ...باشم مراقبت خواست من از شوهرت



 که میکند ادا نفرت و کینه با را "شوهرت" ی کلمه چنان

 درد با را هایم پلک...میلرزاند را تنم چشمانش تلخ برق

 جان برایش روزی که نیوفتد ردیم به نگاهم تا میبندم

 و نمیکردم عوض دنیا با را عشقش از پر چشمان و میدادم

 ...بترسم اش کینه و نفرت از انبوهی با باید حاال
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 هایم پلک شدن باز باعث برمیدارد سمتم به که دیگری قدم

 دوباره چشمانم در زده حلقه اشک با اش بیگانه نگاه...میشود

  میترسی؟ من از:  میگیرد آشنایی رنگ

 احساس من چرا و میکند تند را هایم نفس نزدیکش فاصله

 همزمان است؟ نشسته بغض اش شده بم صدای ته میکنم

 که راحتی نفس و میشوند باز آسانسور کشویی درهای

  ...نمیماند دور چشمانش از میکشم



  کنار؟ بری میشه _

 خارج آسانسور از من از زودتر و میزند خندی زهر

 به زودتر تا میدهم فاصله هایش قدم با را هایم قدم...میشود

 منتقل وجودم به مهراد نگاه که بدی حس برسم خودم اتاق

 چشمانش در راحتی به بتوانم است آن از تر عمیق میکند

  ...بزنم حرف او با و شوم خیره

 بدتر را حالم نگاهش نگینیس و میفتد جانم به بدی استرس

 را کارت و کنم کنترل را دستانم لرزش میکنم سعی...میکند

 باز تیکی صدای با در...بدهم قرار الکتریکی قفل صفحه روی

 در... میکشانم اتاق داخل به را سستم های قدم من و میشود

 سمتم به وحشتناکی طرز به که ببندم تا میدهم هل را

 روی شدت به میکند برخورد ام هسین قفسه به و برمیگردد

 و میگذارم ام سینه قفسه روی دست...میشوم پرت زمین

 به اتاق در...میکند پیدا راه ام گونه روی دردناکی اشک قطره

 چشمانم جلوی مهراد خشم از پر چهره و میشود بسته ضرب

 بیرون را بازدمم و میکشم نفس عمیق...میبندد نقش



 میکنی چیکار:  شود خارج گلویم از صدایی تا میفرستم

  ...مهراد

 دست میشود باعث میپیچد سرم در که شویی خفه فریاد

 ذره نگاهش...بکشم عقب را خودم و بگذارم زمین روز را هایم

 تر بارانی لحظه هر من چشمان و میسوزاند را روحم ذره

 با جدیدا:  میزند زانو کنارم عصبانیت و حرص با...میشود

  نه؟ رهمیگذ خوش بهت شوهرت

:  میزنم لب بغض با و میکنم نگاهش شده گرد چشمهایی با

  مهراد؟ میگی چی

 را هایش دست...اندازد می لرز بدنم به خشمگینش پوزخند

 موهای میکشد سرم روی از خشم با را شالم و آورد می جلو

 نقطه روی را اش اشاره انگشت و میزند کنار را گردنم روی

  چیه؟ این: دهدمی قرار گردنم گودی از ایی

  چی؟: میکنم نگاهش تعجب با و میدهم قورت را دهانم اب



 چرا جا این: میگوید تر پرحرص و میپرد خشم از هایش پلک

  شرفه؟ بی اون لبای جای ؟ کبوده

 دهانم در قلبم و میشود باز حد اخرین تا چشمانم

 دندان و میکند مشت دستانش در را ام چانه مهراد...میکوبد

 عشق باهات میدی اجازه مرتیکه اون به: میشوند دکلی هایش

 دل خون داره بیرون اون یکی میدونی که حالی در کنه بازی

  داشتنت؟ واسه میخوره

 اش بینی به و میگیرد را موهایم دیگرش دست با

 غم رنگ هایش چشم و میکشد نفس عمیق...میچسباند

  میزنه؟ دست هم موها این به: میگیرند

 از کامل  زبانم...میبارند بیشتر چشمهایم و میکند بغض قلبم

 بخدا...میکند سرایت دستانم به شدید لرزش و افتد می کار

 در حسادت جز چیز هیچ انگار است شده دیوانه مرد این که

  ...نمیچرخد سرش



 را دستهایش مچ و میدهم خرج به جرأت کمی باالخره

  شدی؟ دیوونه میکنی؟ چیکار: میگیرم

 معلوم توچی؟ این؟ از تر دیوونه دیگه:  میکند اره را ام چانه

  میکنی؟ غلطی چه داری هست

 به لگدی محکم میرود تخت کنار و برمیخیزد جا از حرص با

 تو: میگوید من به رو قرمز چشمانی با و میزند تخت پایه

 میزنم له له دیدنت واسه دارم بیرون اون من وقتی میفهمی

 میفهمی تو چی؟ یعنی ایی مرتیکه این بغل تو شب تو و

 جز به دیگه مرد یه که این یعنی مردن چی؟ یعنی مردن

 من جز به دیگه مرد یه کنه بغل رو تو شبا باید من

 رو اینا...میبینه رو تو بدن من جز به دیگه مرد یه میبوستت

  میفهمی؟

 هر چرا نمیدانم و میپیچد اتاق فضای در دردناکم هق هق

  ...برگردد زودتر دبارب کاش میکنم ارزو لحظه



 روبرویش میکند وادارم و میکشد را بازویم خشم با مهراد

 نفس تند تند میشود باعث ترسناکش چشمان...بایستم

 بخاطر من یعنی چی؟ یعنی میدونی گی بیچاره:  بکشم

 زندان تو سال سه ست دیگه مرد یه بچه مادر که دختری

 از که زنی بخاطر من...خریدم جون به رو خفتی هر و افتادم

 هچل تو داره ازش پسر یه االن و شده حامله دیگه مرد یه

 تو ولی...داشتم بهت که عشقی جرم به چی جرم به...افتادم

  کردی؟ چیکار

 را هایم لب سختی به میشوند باعث کدرش های خاکستری

  ...بخدا مهراد:  کنم باز

: میکند تکرار هم پشت و میبندد درد و خشم با را چشمانش

  ...شو خفه فقط...شو هخف

 این عذاب انگارکل اندازد می تنم در لحنش که بدی سرمای

 و قلبش در که ایی کینه...میکند خنثی را زندگی چهارسال

 است روبوده هارا سال این عشق تمام شده انباشته چشمانش

  ...میدهد دست از را امیدش هم من قلب و



 صدایی با و میدهم قورت را میدهد زهرمار طعم که بزاقی 

 زدم زار چقدر من: میگویم ام درماندگی و بغض از آکنده

 روی تو االن...بره بگو بهش گفتم نرگس به چقدر من...برو

 ببین برو ها سال اون حرمت به تورو مهراد میگم خودت

 اون دیگه من...نمونده میشناختی که تانیایی اون از هیچی

 چی همه یبینیم که خودت باشم نمیتونمم نیستم قبلی ادم

 ...شده عوض
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 جان میشود خیره ام اشکی نگاه در و میکند باز را چشمانش

 باهات نمیتونم من: میگویم را حقیقت باالخره ولی میکنم

 ...بذارم تنها بچمو نمیتونم بیام

 و میخندد خشم با سپس و میزند زل چشمانم در کمی

  ...میکنی غلط تو:  میکند زمزمه خندهایش یاندرم



 با را بازویم...تر زخمی من روح و میشود تر بلند هایش خنده

  ...بیرون برو:  میکشم بیرون دستانش از حرص

 را ام یقه و میشود قطع هیستریکش های خنده که همزمان

 بدون تانیا میای من با تو: میکشد جلو مرا و میزند چنگ

 پات به سال همه این...میای من با بیشرف همرتیک اون بچه

 یه با نکن فکر...بکنی اضافی غلط بخوای حاال که ننشستم

  ...کنه تغییر چی همه قراره انداختنت پس بچه

 درد قلبم تمام اراد مورد در زدنش حرف طور این بخاطر

:  میزنم فریاد و میکوبم اش سینه تخت محکم و میگیرد

  ...کن تصحب درست من بچه درمورد

 پایم زیر زمین میکوبد دهانم در محکم که را دستش پشت

 چشمان روی شوکه من نگاه و ایستد می زمان...میشود خالی

 و میبرد عقب را هایش قدم ناباور...میچرخد اش برزخی

  ...من...من:  میکشد اش پیشانی روی دستی



 برای میشود باعث میچکد دستم روی ام بینی از که خونی

 نمیخوام بیرون برو:  بزنم جیغ مرد این روی تو ارب اولین

  ...ببینمت

 بیرون برو:  میکشم جیغ دوباره که اید می جلو عجز با مهراد

  ...برو آشغال

 بیرون اتاق از اش درمانده نگاه با و میبندد چشم درد با

 میوفتم زمین روی باشند شده فلج پاهایم که انگار...میرود

  باشد شده پست حد این تا مرد این نمیکند باور قلبم

 هم هنوز من و میگرید قلبم و میکوبد دهانم در ذهنم...

 ...آمده سرم که بدبختی از ام شوکه
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 چاقوی با و میگذارد باربد پای جلوی را جعبه کامران

 ایی بسته سپس میکند پاره را آن روی پهن چسب کوچکش



 امروز....  آمپول این: میگوید باربد به رو و آورد می بیرون

 وارد هاش گذشته مصرف تاریخ از ماشین بیستا نزدیک

 از جونشونو چندنفر االن تا میدونه خدا...شد ناصرخسرو

  ...دادن دست

 دست از را آمپول بسته و میکشد درهم را ابروهایش باربد

 که میکشد جلو را دیگری جعبه کامران...میگیرد کامران

  شدن؟ مرز وارد داروها از کامیون چندتا: میپرسد باربد

 میکند بررسی را قرص های بسته که همانطور کامران

 زیاد انقدر محموله ولی خان باربد ندارم دقیقشو امار: میگوید

 عکس شون همه از رفت در دستشون از ها بچه که بودن

 هروئین دارو میونایکا قاطی که بود این اونم از بدتر...بگیرن

  ....بوده هم گل و شیشه و

 کاسه یه تو باهاش  هم فرخی دست حساب این با پس _

  ...ست



 این میداند میدهد باربد عصبی چشمان به را نگاهش کامران

 مهمونی تو آقا بله: دارد نفرت افراد این نسبت حد چه تا مرد

  ...همشون هستن فرداشبم

 من با کامران که میدهد تکان یسر انزجار و نفرت با باربد

  ...نباشه جسارت...آقا: میگوید من

  بگی؟ میخوای چی: آورد می باال را سرش اخم با باربد

 فرداشب میخواین: میگوید احتیاط با و میگیرد نفسی کامران

 فرخی هم هست امیریان هم خب بیارین خودتون با و خانم

  نمیاد؟ پیش مشکلی

 بلند جا از و میکند رها پرحرص را بازدمش باربد

 دستی و ایستد می سوله بزرگ های پنجره پشت...میشود

 تانیا با بخواد امیریان فرداشب که این: میکشد گردنش پشت

 خطر در جونش که این بینی پیش قابل کامال بزنه حرف

 خودم با رو تانیا باید من اینه مسئله اما طبیعیه هم باشه



 و ببینه و امیریان های کثافت و گند از کلی فرداشب تا بیارم

  ...مادرش و پدر پیش برگرده نزنه سرش به هم لحظه یک

  ...آقا درسته _

 نگاه خاکی جاده به روبرویش شیشه پس از ایی لحظه باربد

 کامران سمت به سرعت به چیزی یاداوری با سپس و میکند

  کامران؟:  میچرخد

  آقا؟ بله: میکند نگاهش تعجب با کامران

  کیش؟ اومده تیام پسره ینا _

 تعجب با و میشود متحیر باربد مضطرب صدای از کامران

  ...فکرنکنم آقا نه: میدهد را جوابش

 نکنم فکر: میدهد تکان درهوا را دستش عصبی و کالفه باربد

  ...بپرس آدمات از بزن زنگ یه نیست من جواب

 جیبش از را موبایلش و میگوید چشمی بالفاصله کامران

 دست کف در را مشتش حرص با باربد...آورد می رونبی

 که حاال... مینشیند فلزی صندلی روی میکوبد درگیرش



 بدترین میتواند قطعا تیام امدن است آمده راه او با تانیا کمی

 چهارسال این در شدت به تیام که خصوصا بزند او به را ضربه

 آمده یامت اگر حتی...ببرد خود با را تانیا تا است کرده تالش

  ...بزند حرف او با و ببیند اورا تانیا بگذارد نباید بازهم باشد

 باربد سمت به و میکند قطع را اش مکالمه کامران

 شد چی:  برمیدارد چشمانش روی از دست باربد...میرود

  کامران؟

 به همزمان و میزند کنار پایش با هارا جعبه کامران

 آن که میزند اشاره ندا ایستاده سوله دیگر طرف و محافظانی

  ...کنند جمع را ها

 خونه طرف حتی نیومده بیرون اش خونه از اصال میگن _

  ...باشه اومده میدونم بعید نرفته شماهم

 خونه از وقتی: میگوید عصبی و میزند چنگ را موهایش باربد

 یه داره قطعا پس ندیدتش هیچکس و نرفته بیرون اش

  ...ونننمید احمقا اون که میکنه غلطی



 حقیقت در نمیزند حرفی و اندازد می پایین را سرش کامران

 چیزی مرد این حد از بیش حساسیت مقابل در نمیتواند

 به فلزی صندلی که برمیخیزد جا از خشم با باربد...بگوید

 جلب را همه توجه وصدایش میفتد زمین روی بدی طرز

 نگاه چی به: میزند فریاد بقیه نگاه از عصبی باربد...میکند

  ...نزده ردمونو کسی تا بریم کنین جمع میکنین

 سپس میشوند پراکنده همه و میزند ایی اشاره کامران

  ....میشود خارج سوله از باربد دنبال به خودش

  

***************   

  

 جلب تانیایی به توجهش ناگهان میبندد را اتاق در باربد

 دستش که حالیدر و است شده مچاله کاناپه روی که میشود

 رفته خواب به وشال مانتو همان با گذاشته سرش زیر را

 تانیا سمت به و میکند پرت تخت روی را کتش باربد...است



 روی که خونی های کاغذی دستمال دیدن با نگاهش...میرود

 زانو کاناپه پایین عجله با میگیرد نگرانی رنگ اند افتاده زمین

 که چشمش...میکند نگاه معشوقش صورت به دقت با و میزند

 میفتد لبش کنار زخم و بینی پایین شده خشک خون رد به

 را دستش و میدهد قورت را دهانش اب عمیقی نفس با

  ...تانیا: میگیرد

 به را باربد قلب دستش سرمای و میخورد آرامی تکان تانیا

 تر بلند نمیشنود او از صدایی که باربد...اندازد می تالطم

 در سریع و میکند باز چشم وحشت با تانیا...میزند صدایش

 از پر و نگران نگاه در نگاهش...میشود خیز نیم جایش

 گریبان بغض لعنتی ی غده بازهم و مینشیند باربد تشویش

 باربد؟ میزنی داد چرا: میگیرد را اش حنجره
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 دختره این دل بند شتناکشوح های اخم و عصبانیت با باربد

 و حال چه این شده؟ چی میپرسی من از: میکند پاره را

  ...روزیه

 جمع کاناپه گوشه را خودش و اندازد می پایین را سرش تانیا

 خودش زندگی و جان تمام بگوید میتواند چه حقیقتا میکند

  ...است مرد این شدن طوفانی گرو در مهراد و

 و مینشیند رنگ سفید کاناپه ویر کنارش عصبانیت با باربد

 این: آورد می باال نگرانی به آغشته حرصی با را اش چانه

 رو چیه خونی های کاغذی دستمال اون تانیا چیه زخم

  ...قرمزه چرا چشمات...زمین

 تا نمیشود باز دهانش ولی میلرزد باربد دستان در اش چانه

 اشکی چشمان در باربد...کند خاموش را مرد این اتش کمی

 کمی میکند سعی عمیقی نفس با و میکند نگاه لرزانش و

 چانه...شود خنثی دختر این تن لرزش تا کند برخورد تر آرام

 های دکمه تک تک میبرد دست ، میکند رها را اش

 رنگ مشکی موهای در چنگی و میکند باز را پیراهنش



 را او و میگیرد را تانیا بازوی آرامی به سپس...میکشد خودش

 و میچسبد ستبرش سینه به تانیا سر...میکشد خود سمت به

 تانیا موهای عطر...میشود حلقه دورش کامال باربد های دست

 دختر این تن لرزش و میکند خنک را اش گرفته آتش روح

 با و میکشد بلورینش گونه روی دست باربد...میگیرد آرام هم

 چی بگو من به حاال: میگوید اش نیافتنی دست ارامش

  ...ندارم کاریت من نترس...هشد

 تمام اتاقش به مهراد یهویی هجوم و صبح یاداوری با تانیا

 که نمیکند باور ذهنش در هنوزم انگار میگیرد درد تنش

 برای بدی طرز به قلبش...باشد کرده بلند دست رویش مهراد

 ناسازگاری سر هم هنوز روحش و میکند عزاداری عشق این

 عشق راحتی همین به نمیتواند سال همه این از بعد میزند

 دو برایش عشق با باربد چشمان اگر حتی کند رها را مهراد

  ...بزند دو

 را شالش و میکند جدا باربد سینه روی از را سرش تانیا

 باربد سنگین های نگاه جواب در باالخره...میکشد ازسرش



 برم گفتم داشتم سرگیجه یکم باال اومدم من: میگوید

 همزمان سرویس از بیام بیرون خواستم بعد بزنم آب صورتمو

 بخاطر خود به خود چشمام میکردم باز و در داشتم که

 دیگه...بهم خورد برگشت محکم در رفت سیاهی سرگیجه

  ...اومد خون امم بینی شد زخم لبم گوشه

 چشم صورتش به سوءظن با و میکشد درهم اخم باربد

  ...دیگه میگی راستشو داری: میدوزد

 و میگیرد باربد شک از پر چشمان از را نگاهش انیات

 تیشرتش یقه روی دست...میکشد بیرون تن را مانتویش

 باربد نگاه...میکشد پایین اش سینه قفسه تا را آن و میگذارد

 کامال مردگی خون جای که کبودش سینه قفسه روی تیز

 که بود کجا حواست:  میشود متوقف است مشخص آن روی

  ...اومده سرت امروز بال همه این

  ...شد چی نمیدونم اصن...در به خوردم که گفتم _



 کبودی روی را اش شست انگشت میبرد جلو دست باربد

 در هنوز که خشم کمی با سپس و میکشد اش سینه

 بیرون بریم باید امروز: میگوید دارد جریان صدایش

  ...مهمونیه فرداشب...خرید

 تایید را حرفش کالفگی با و میکند نگاهش حوصله بی تانیا

 ...باشه: میکند
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 و میکند جمع را اش نیلی و بلند پیراهن دامن کمی تانیا

 کامران...میشود حلقه باربد عضالنی بازوی دور دستهایش

 پشت اسلحه روی دستی و  برمیدارد قدم باربد از جلوتر

 مضطرب اسلحه رنگ سیاه برق دیدن با یاتان...میکشد کمرش

  ...باربد: میچرخد باربد سمت به



: میدهد را جوابش دارد نظر زیر را اطرافش که همانطور باربد

  شده؟ چی

  داری؟ اونا از هم تو _

  کدوما؟ از: میکند نگاهش تعجب با باربد

   ؟ دیگه اسلحه _

 با زده کجی لبخند باربد میکند اشاره کامران به همزمان و

 با اونم باشم نداشته که نمیتونم: میگوید تانیا به نگاهی نیم

  ...شرایط این

 که برمیدارد قدم باغ های سنگفرش روی باربد کنار تانیا

 گیر پیراهنش دامن به کفشش بلند ی پاشنه ناگهان

 بازوی به را دستش دو پایش زیر لقی احساس با تانیا...میکند

  ...وایسا باربد: میگوید خفیفی غجی با و میکند بند باربد

 نمیتونی:  میگیرد را بازویش و و ایستد می تعجب با باربد

  ...میوفتادی داشتی...بری راه درست



 می دست به را تعادلش کرده جمع را دامنش حرص با تانیا

 الکی میوفتم حتما امشب خریدی تو که پیراهنی این با: آورد

 از دارم همینجوریشم...بود خودت انتخاب ننداز من تقصیر

  ...میپزم گرما

 تمام مهرادی تیز چشمان به توجه بی و میرود جلو باربد

 جلو را رنگش نیلی و حریر شال میکند شکار را حرکاتشان

 خیلیم:  میکند صاف تانیا یقه روی را آن های پره و میکشد

 پیراهن اون سر داشتی دیروز رفته یادم فکرنکن...خوبه

  ...میکردیا حثب باهام مسخره

 نبود مسخره هیچم:  میزند پس را باربد دستش غیظ با تانیا

 میدونم بخرمش نذاشتی لجبازی سر از...قشنگی اون به

  ...دیگه

 دخترک پرناز و زیبا چشمان روبه و میکشد درهم اخم باربد

 چیزا اون از بذارم غیرتم بی منم اره: میگوید روبرویش

 بهت دارم...بیرون بود هریخت ات وسینه سر همه بپوشی

 طرفی من با برداشتی سرت از و شال اون امشب تانیا میگم



 دوباره میام خودم میوفته سرت از داره ببینم مهمونی وسط

  حالیته؟...جلو میکشمش

 ام خسته بخدا:  میکند جمع را هایش لب کالفگی با تانیا

  ...باربد کردی

 میکند دارشوا گرفته را دستش میزند محوی لبخند باربد

 قدم آرام کرده باربد به اخمی تانیا...کند حرکت پشتش

 در نگاهش میچرخاند که را سرش...نیوفتد تا برمیدارد

 زل صورتش در دلخور...میشود قفل مهراد سرزنشگر چشمان

 مرد این از نمیتواند ایی لحظه انگار برمیدارد قدم و میزند

 اش فالطونیا عشق لحظه هر قلبش وقتی بگیرد دل به کینه

 از بیشتر مهراد میداند است دلخور اما...میزند نهیب او به را

 کسی نداشت انتظار ولی شده خم کمرش و دیده ضربه همه

 بردهانش جمله یک با میپرستید را چشمانش روزی که

 نگاه دلخوری برق...کند خونین را عشق این حرمت و بکوبد

 هنوز میکند عنتل را خودش و اندازد می پایین را سرش تانیا



 که باشد کرده بلند دختری روی دست نمیشود باورش هم

  ...میدهد برایش را جانش

 های چراغ با باغ تاریکی...میکند نگاه اطرافش به کمی تانیا

 فضای نور و است رفته بین از زیادی سفید و بلند پایه

 نگاهش...است کرده انگیز دل تاریکی میان در را باغ سرسبز

 ساختمان از فاصله با که مردی چند روی تا دمیچرخ کمی

 کمی...میشود متوقف میخندند بلندی صدای با و اند ایستاده

 دستبند و شکسته ابرویی با مردی قامت و میکند تنگ چشم

 آشنای نگاه برق...میپراند رخش از رنگ دستش در زنجیری

 به بزاقش و میکند رو و زیر را دلش اش شیطانی و کثیف

 تعجب با باربد...میشود رد گلویش های حفره یانم از سختی

 ، میرسد ساختمان کنار مرد چند به و میگیرد را نگاهش رد

 حواست: میگوید رنگش بی چهره به رو و میکشد را دستش

  ...تانیا کجاست

 باربد به رو لرزان های لب با و میکشد عمیقی نفس تانیا

  نه؟ مگه اینجاست پدرم: میگوید



 تو: میگوید شک با و میکند نگاه مرد چند آن به اخم با باربد

  میدونی؟ کجا از

 اون: میچسباند باربد به را خودش و میرود جلو کمی تانیا

  ...چارخونه پیراهن با شکسته ابروش میبینی؟ رو مرده

 پدرم محافظ: میدهد ادامه تانیا که میدهد تکان سری باربد

 هرز شماشچ که انقدر کرد اخراجش بابا یادمه...بود

  ...میرفت

 چشماش: میگوید تندی با و میچرخد سمتش به کامل باربد

  میرفت؟ هرز کی رو

 میزند چنگ را باربد بازوی و اندازد می پایین را سرش تانیا

 نگاهی با باربد...ندارد را غیرتش بادکرده های رگ دیدن تاب

 بده منو جواب: میپرسد تر تحکم پر اینبار مرد آن به دوباره

 انقدر چرا میرفت؟ هرز کی رو چشماش آشغال اون انیات

  ؟ میترسی



 میکنم تعریف برات باشه: اورد می باال را سرش ترس با تانیا

  ...بخدا نمیتونم اینجا باشه؟ ساختمون تو بریم فقط

 میگیرد را بازویش و میکند اش حواله شک از پر نگاهی باربد

 میریم کامران کن باز و در: میگوید کامران روبه همزمان

  ...داخل

 ...آقا بله _
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 با تانیا...میکند باز را ساختمان رنگ سفید و بزرگ در سپس

 با چشمانش...میشود ساختمان وارد باربد دنبال به احتیاط

 میگیرد آرامش کمی ها مهمان جمعیت و داخل فضای دیدن

 کرده بو خوش را فضا که مالیمی ی هرایح و سالن خنکی

 و ایستد می باربد کنار...میکاهد درونش ازاتش کمی است

. میدهد قرار تاثیر تحت اورا سالن زیبای دیزاین و دکور



 بزرگ هایی گلدان که سفید های پارچه با و بزرگ میزهای

 صندلی هم میزها کنار ، دارد قرار رویشان بنفش های گل از

 با کمی روحش تلخی...اند چیده فشبن روکش با هایی

 لحظه انگار و میشود کم بنفش رنگ فرد به منحصر آرامش

  ...میبرد یاد از را چیز همه ایی

 سرش و میگیرد اطرافش های بنفش از چشم باربد صدای با

  ...برگردم من تا بشین اینجا تو: میچرخاند را

 دمهرا و کامران و مینشیند ها صندلی از یکی روی تانیا

 میزبان که بزرگی میز سمت به باربد...ایستند می کنارش

 دیدن با همه میرود اند نشسته رقبایش از نفر چند و جشن

 و غبطه و حسادت از پر هایی نگاه با و برمیخیزند جا از باربد

 باربد با وبش خوش مشغول مصنوعی هایی لبخند

  ...میشوند

: میگوید مرانکا روبه و میگیرد باربد قامت از نگاه تانیا

  میای؟ لحظه یه کامران



  خانم؟ جانم:  میکند خم را سرش کمی کامران

 بیرون که اونایی: میپرسد مهراد به نگاهی نیم با تانیا

  میشناسی؟ و بودن وایستاده

 فرخی آدمای خانم بله:  میدهد تکان سری مکث با کامران

  ان؟

 حافظم  یعنی: میپرسد دوباره و میکشد راحتی نفس تانیا

  نیستن؟ من پدر

  ...خانم نه:  میزند مالیمی لبخند کامران

 تا میداند خدا...میدهد تکان خاطر آسودگی با را سرش تانیا

 ...است متنفر شرور و انگیز نفرت پسرک آن از حد چه
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 از ستر باشد خیالش آتش روی آبی کامران  حرف که انگار

 بیشتری نظم هایش نفس و میکشد پر وجودش

 جا جابه اش صندلی روی خاصی وقار با تانیا...میگیرند

 تا میچرخاند ها مهمان تک تک روی را نگاهش و میشود

 هم خودش ببیند ها آن میان در را پدرش بتواند شاید

 که باشد که باشد اویی دلتنگ نمیتواند وقت هیچ میداند

 باید اما گرفت را آرامشش چهارسال و کرد تباه را اش زندگی

  ...چیست او به نسبت باربد اندازه از بیش نفرت دلیل بفهمد

 و میچینند را پذیرایی وسایل تانیا جلوی میز روی خدمه

 کامران به رو و میکند تشکر تانیا...میگویند آمد خوش

  نیومده؟ پدرم: میگوید

 تکان نفی معنای به سری و میکند نگاهش کوتاه کامران

 را دهانش نمیتواند باربد ی اجازه بدون حقیقت در میدهد

 میدارد نگه تانیا روی را چشمانش مستقیم مهراد...کند باز

 جز به جز شود غافل دیدنش از نخواهد ایی لحظه که انگار

 چندساله دلتنگی این از دلش تا میگیرد نظر زیر را حرکاتش



 این باشد داشته خبر لشد غم از خدا فقط شاید...یابد التیام

 رییسش همسر عنوان با اش چندقدمی در معشوقش که

 لمس و تنش عطر بوییدن برای مهراد قلب و است نشسته

 است چهارسال میداند...میکشد پر لطیفش پوست کردن

 مگر ولی است شده واگذار دیگری مرد به  حقش تمام

 دست از را دختر آن دیگر که کند قانع را خودش میتواند

 موهای عطر گرو در هایش نفس هم هنوز وقتی است داده

 این است خورده قسم چهارسال آورد می بدستش...اوست

 جان قیمت به پس دربیاورد خودش انحصار در را دختر

  ...میکند خودش مال را دختر این باشد شده هم خودش

 میکنند سنگینی رویش هایی نگاه و محکم های قدم با باربد

 چشمان به نگاهی...مینشیند کنارش و میرود تانیا سمت به

 اینقدر چرا: میگوید تعجب وبا اندازد می تانیا براق

  مضطربی؟

  ...چمه نمیدونم: میدهد تکان را سرش درماندگی با تانیا



 قلب چشمانش برق و میزند زل چشمانش در آرامش با باربد

 وجود نگرانی واسه جایی هستم من تا: میلرزاند را تانیا

  ...رهدا

 رو زیرو دلش کرده تند را قلبش تپش باربد نگاه گرمای

 هم در هایش انگشت و اندازد می پایین را سرش...میشود

 آرامش از و نوازد می نااشنایی اوای قلبش میشوند گره

 که میگذرد ایی دقیقه چند شاید...میشود شوکه روحش

 نامیریا قربان:  آید می باال سرش سرعت به کامران باصدای

  ...اومد

 شباهت که مردی و ورودی در روی ایی لحظه چشمانش

 زنی کمر دور هایش دست که حالی در دارد پدرش به زیادی

 باربد. میماند ثابت میزند لبخند لوندی با که شده حلقه

 روی حقارت با نگاهش و اندازد می پا روی پا زده نیشخندی

 آغوش در زن آن به ناباور تانیا...میچرخد امیریان قامت

 لنز و سفید پوست آن با بلوندش موهای قطعا مینگرد پدرش



 داشته مادرش به نمیتواند شباهتی هیچ چشمانش رنگ ابی

  ...باشد

 لحظاتی باربد که جمعی سمت به زن آن همراه امیریان

 که دخترش اشک پر نگاه متوجه و میرود بود جا آن پیش

 تا میگزد ار هایش لب محکم تانیا...نمیشود است دنبالش

 باربد...کند پیدا جریان اش گونه روی اشکی قطره مبادا

 بی چهره به رو تحکم با و میگیرد را سردش های دست

 پیر شغال اون بخاطر بخوای اشک قطره یه: میگوید رنگش

  ...تو با میدونم من بریزی

 اون: میکند زمزمه لب زیر و میبندد را لرزانش چشمهای تانیا

  کیه؟ زنه

: میفشارد را تانیا دست و میکند نگاه امیریان به نفرت با باربد

  ...دختره قاچاق های سردسته از یکی زنه اون

: میزند یخ بیشتر تنش و میکند باز را چشمانش شوکه تانیا

  ...باربد میگی چی



 باور اگه...کاره این تو پدرتم: میدهد ادامه خونسردی با باربد

 که شدی بزرگ درانق میدم نشون بهت امشب نمیکنی

 الکی میشه برگذار که ایی مسخره های مهمونی این بفهمی

  ...میشه بلند سودی یه اینجان که آدمایی تک تک از نیست

 خب: میگوید تردید با و میگیرد باربد از را نگاهش تانیا

  ...دیگه اونایی مثل هم تو باشه اینجوری

 محکم را دستش و میچرخد سمتش به خشم با باربد

  چیه؟ مزخرفات این: فشاردمی

 باربد مشت از را دستش تا میکند تالش و میگوید آخی تانیا

 نیستی اونا مثل تو اگه میگم دروغ مگه خب: بکشد بیرون

 چرا میکردی همکاری پدرم با چرا اینجاییم ما چرا پس

 بخوان که باشی داشته دشمن باید چرا داری محافظ هزارتا

  کردی؟ ازدواج من با چرا اصال بدزدن و آراد

 شکار را تانیا کنجکاو نگاه و مینشیند لبش گوشه لبخندی

  بچه؟ میدونی چی من از تو: میکند



 چی: میزند پوزخندی باربد یاب کم های لبخند خیره تانیا

 از بعد که ام زنی من ولی ها عجیبه میدونم...بدونم باید

  ...نمیدونه هیچی شوهرش از چهارسال

 سمت به را نگاهش و میکند شل کمی را شکراوات گره باربد

 بهت رو چی همه روزی یه میفهمی باالخره: میکشد دیگری

 ...میگم
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 و رمز پر مرد این زندگی میداند میشود اش خیره سکوت در

 های سئوال و ها کنجکاوی به بخواهد که است آن از تر راز

 باالخره تا باشد منتظر باید شاید بزند دامن تهش سرو بی

  ...کند فاش را اسرارش هم باربد

 کامران کنار مهراد خالی جای به و میچرخاند سر ناخوداگاه

 متوجه نباید پدرش که آید می یادش ناگهان میکند نگاه



 بوده اش بدبختی مسبب خودش که شود مهرادی حضور

  ایی کالفه پوف...است

 لحظه حتی میدوزد چشم ها مهمان به فهد بی و میکشد

 با پدرش کنار که زنی آن سمت به نگاهش نمیکند سعی ایی

 بودن کثافت این از دلش شود کشیده میزند قهقهه لوندی

 میسوزد مادرش برای دلش و میپیچد درهم همیشگی های

 تمام با میدید جمع این در را مادرش میخواست دلش چقدر

 جای را کسی که است اور درد شبرای بازهم هایش بودن بد

  ...کند تصور او

  نامش شنیدن با که میکشد سرش روی شال به دستی

 دست شدن مشت با همزمان... ایستد می حرکت از دستش

 قامت روی هم خودش نگاه کامران شدن نزدیک و باربد های

  ...میرود باال پدرش ورزیده همیشه

: میسوزد هم بشقل اما بگیرد را پوزخندش جلوی نمیتواند

  منومیشناسین؟



 مضحک لبخند و میشود تر پررنگ باربد بار نفرت پوزخند

 را اقتدارش حال این با میبندد رخت لبش روی از امیریان

 اثر حرفات این...نشناسم دخترمو میشه مگه: میکند حفظ

  ست؟ پسره این با گشتن

 سر که زنی همان به اشاره با و میکند نگاهش نفرت با تانیا

 پسره این: میگوید میکند نگاهشان معنادار و نشسته میزی

 خیانت زنش به که داره شرف انقدر نیست تو مثل میگی که

  ...نکشه بغلش تو و هرکسی که نکنه

 پر های ضربان و میدهد تانیا رخ نیم به را نگاهش ناباور باربد

 کردن دفاع اینطور نمیتواند انگار... میگیرد اوج قلبش عشق

  ...کند باور را داده عذابش که دختری

 دفاع ازش اینجور که تو: میشود پوزخند از پر امیریان نگاه

 خودش کنار رو تو مدت همه این چرا میدونی اصال میکنی

 داشته؟ نگه
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 روبرویش مرد خبیثانه پوزخند خیره و آید می بند نفسش

 با و میگیرد دستش دوباره باربد...یشودم بسته دهانش

 کردی فکر واقعا: میگوید امیریان روبه پوزخند و خونسردی

 رو ریاکاری و نمایی مظلوم با که صفتم شغال تو مثل منم

 من ارتش خان بهرام کردی فکر اشتباه بذارم سرپوش کارام

 و فرخی مثل پیر روباه یه نیست قرار من ست نفره تک

 اول از گفتم تانیا به میکنم بازی رو من نمک همراه باخودم

 زنمه که االن نه ولی بوده تو از انتقام باهاش ازدواج از قصدم

 دشمنم بزرگترین دختر من برای االن تانیا...بچم مادر و

 تو نمیدم اجازه هم احدالناسی هیچ به زنمه فقط نیست

  ...بکشه سرک زندگیم

 خشم با و اید می فرود بهرام برسر پتک مثل باربد حرفای

 موقع اون اگه: میدهد فشار هم روی را هایش دندان

 زندگی اینجوری باش مطمئن هستی کی پسره میفهمیدم



 که الحق...بشه اسیر تو دستای تو که نمیکردم خراب دخترمو

  ...کثافتی و رذل پدرت همون مثل

 براق صورتش توی و برمیخیزد جا از غضب و خشم با باربد

 شرف بود هرچی من پدر بیشرف بکش آب تودهن:  میشود

 و میزنی زنت به عشق از دم جا همه که خائن توی به داشت

 بیای بغل تو بغل شهال مثل خرابی زنای با آخرش

 و میاد دخترت میدونستی که جایی اونم...مهمونی

  ...میبینتت

 تو دارم فقط من...توعه مریض ذهن زایده مزخرفات این _

 کسایی تموم اینا...فرخی مثل میکنم کار شهال با پروژه این

 درست براشون که پاپوشی با اونموقع آشغال توعه که ان

 کثافت توعه اگه کنم رابطه قطع باهاشون شدی باعث کردی

 به نمیشدم مجبور منم نمیشدی من دستگاه و دم وارد

 که کامیارو...بدم منفی جواب کامیار خواستگاری جواب

  ...یگمم و فرخی پسره میشناسی

 



 هایش پنجه و میگیرد فرا خون آنی به را باربد چشمهای

 خوبی به میبندد را چشمانش ترس با تانیا...  میشوند مشت

 آن ی خاطره میکند صحبت چیزی چه درباره پدرش میداند

 طریقی هر به پیش چندسال که صفت شیطان کامیار

  ...نمیشود پاک یادش از گاه هیچ کند تصاحبش میخواست

 بازی به را باربد غیرت راحتی به که این از خشنود یریانام

 از دخترمو باالخره: میدهد ادامه شرارت با است گرفته

 با سال همه این بعد نتونسته هنوزم کامیار میارم در چنگت

 مال تانیا باالخره داره امید چون کنه ازدواج ایی دیگه کس

  ...میشه اون

 به موزیک صدای ناکشوحشت غرش و باربد هجوم با همزمان

 بزرگ های لوستر و میپیچد فضا در ایی کننده کر طرز

 میرود باال ها مهمان جیغ و دست صدای ، میشوند خاموش

  ...میشوند روشن ها نور رقص و

 از امیریان یقه تا میگیرند را باربد های دست تانیا و کامران

 عقب را باربد بازوی اشک با تانیا...شود رها هایش مشت



 فقط: برنمیدارد تهدید از دست ایی لحظه اما باربد و یکشدم

 پرست پول بدبخت میرم روزگارت به چی ببین باش منتظر

 منه زن دنبال چشمش که ناموسی بی اون هم تو هم

 خالص باربد دست از چجوری کنید پیدا راهی یه بشینید

 و زندگیت کنم اراده میدونی میشناسی منو خودت...شید

 برو...برداره رو دنیا کل خاکسترش که یزنمم آتیش جوری

  ...کن دعا فقط پایین بیام خرشیطون از کن دعا

 این میداند میکشد عقب را باربد تنه توانش تمام با کامران

 تا کند خراب را وجهش نباید و است مهم باربد برای مهمانی

 خاموش ها برق که آورده رو بهشان شانس هم لحظه همین

 امیریان...است نشده صدایشان سرو و دعوا همتوج کسی و اند

 مهلکه از و میکند استفاده باربد رفتن عقب از سرعت به

  ...میگریزد

 تندی از چشمانش و میوفتد صندلی روی رمق بی تانیا

 به وادار را باربد سختی به کامران...میشود بسته قلبش ضربان

 شیدبا آروم میکنم خواهش: میگوید نرمی با و میکند نشستن



 وگرنه ببیندید و قرارداد این باید مهمیه شب امشب قربان

 زدن بهم هدفشون اونا...هوا میره زحمتتون مدت همه این

 ...باشید خوددار یکم خواهشا شماست آرامش
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 برام: میغرد حرص با گردنش ی کرده ورم  رگ همان با باربد

 پیداش برام و ناموس بی عوضی اون کامران کن پیداش

  ...کن

 آمارشو میگم میزنم زنگ االن همین خان باربد چشم _

 ...نباشین نگران دربیارن

 

 بیرون را موبایلش و ایستد می ها آن از فاصله با کامران

 حرص از که حالی در تانیا به کردن نگاه بدون باربد...میکشد



 ازت که سئوالی رمدا خوش: میگوید میزند نفس نفس

  ...بدی جواب آدم مثل و میپرسم

 ؟...چی: میکند نگاه را رخش نیم کرده باز چشم تانیا

 

 اهمیتی هم لرزش و ترس به باربد اما میزند لب ترس با

 قبال میشناسی؟ هم تو و ناموس بی پسره این: نمیدهد

  دیدیش؟

 رها را نفسش سختی به و میدهد قورت را دهانش آب تانیا

 هم حرف باهاش دیدمش هم قبال...میشناسم آره: کندمی

  ...زدم

:  میشود کبود اش شقیقه رگ و میزند ترسناکی لبخند باربد

 ...بزنیم باهم که داریم حرف کلی پس جالب چه

  

 که میگذارد باربد های مشت روی را لرزانش های دست تانیا

 خودتو: میکند قفل چشمانش در را نگاهش باربد باالخره



 زهر ازت میخواد اون میدونی خوب که تو باربد نکن یتاذ

 تحریکت که میزنه بهت رو حرفا این همین برای بگیره چشم

  ...کنه

 التهاب و میکند تزریق باربد روح به عجیبی آرامش نگاهش

 مهتاب و اشک پر چشمان در کمی...میشود خنک وجودش

 اب تا نمیدهد اجازه خشمش اما میشود خیره معشوقش گونه

 ایی جمله به و میدهد تکان سری تنها کند برخورد مالیمت

   ...میکنم پیداش و عوضی اون من ولی:  میکند اکتفا کوتاه

 

 محکمی تکان تانیا دل و میشود خشم و آتش از پر لحنش

 مغزش و دل به آشوب میکند نگاه که را هرطرف...میخورد

 هایش دندان زیر را هایش لب استرس و میشود ساطع

  ...کشاندمی

 های شعله به خیره میکشد بیرون جیبش از سیگاری باربد

 فوران مغزش و ذهن در هم کینه رنگش طالیی فندک آتش



 در که انگیزی نفرت زن آن و امیریان روی چشمانش...میکند

 و میکشد شعله سرش در نفرت میشود زوم میرقصد آغوشش

 سیگارش به تری محکم پک میشود باعث خشمش عصیان

 است کرده شروع را بازی بد امیریان میزند پوزخندی...دبزن

 به با میخواهد حاال میدهد جان ناموسش سر باربد میداند

 میدان پیروز خودش دخترش سرنوشت کشیدن آتش

 پر های دست دیدن با و میچرخد تانیا سمت به باربد...شود

  ...تانیا:  میشود کنده جا از قلبش لرزشش از

 

 باربد های اخم نگاهش تشویش و آورد می باال را سرش تانیا

  بله؟: میکشد درهم را

 بریم: میگیرد را دستش و میکند خاموش را سیگارش باربد

  ...برقصیم

 اندازد می میرقصند تانگو که هایی مهمان به نگاهی نیم تانیا

 و نیست مسخره و جلف های رقص اهل باربد میداند خوب و



 تانگو که میکند راضی را خودش ظاهر حفظ برای گاهی فقط

 ...برقصد

 

 ...رقص میگی تو بعد بایستم پاهام رو نمیتونم من _

  

: شود بلند که میکند وادارش و میکشد را دستش باربد

  ...نباش نگران بیوفتی نمیذارم

 

 استیج سمت به و میکند حلقه بازویش دور دست استرس با

 و برمیدارد گام آرام و اندازد می زیر به سر...میروند رقص

 انگار و ایستاده ستونی کنار که مهرادی ناباور چشمان متوجه

 ...نمیشود شده خشک پاهایش
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 خود به اورا و میگیرد را پهلوهایش دوطرف باربد

 ستبرش ی سینه به تانیا های دست کف...میچسباند

 پر و داغ های نفس هرم و نفوذ پر نگاه زیر و میچسبد

  ...میخورد تکان آغوشش در آرام عشقش

 پرشور نگاه زیر اش پیشانی روی شده رها رنگ مشکی آبشار

 حریصانه باربد...میکنند دلبری قلبش برای و میرقصند باربد

 بوسه میخواهد دلش چقدر. میکند کمتر را بینشان ی فاصله

 این میان میداند بکارد دختر این شفاف گونه روی ایی

 خواسته به نمیتواند ببیند را او کسی است ممکن که جمعی

  ...برسد دلش

 آغوشش در دور یک تانیا و میبرد باال را تانیا دست باربد

 مستقیم اینار و میرود فرو آغوشش در دوباره میچرخد

 نه میترسد نه مینشیند باربد پرعشق چشمان در نگاهش

 حرف معنی تا بردمی کار به را تالشش فقط میکند بغض

 بیاید قلبش در ایی زلزله که انگار بفهمد را نگاهش های



 مرد این چشمان در کردن نگاه میریزد فرو شدت به دلش

 فقط باربد و میبندد چشم...میبلعد را توانش و انرژی تمام

 بخدا نکند باران بوسه را لرزانش های پلک روی میکند سعی

 کرده نابود را اش جذبه تمام عشقش با دختر این که

  ...است

 مهر از پر های نگاه و باربد آغوش در تانیا ی خیره مهراد

 میشوند سست پاهایش میپیچد قلبش در بدی درد باربد

 و نیوفتد زمین روی تا میکند حصار ستون به را دستش

 میزند چنگ را کتش جیب سختی به...نکند رسوایش قلبش

 میشود فشرده شتربی قلبش...میکشد بیرون را قرصش بسته و

 با کامران میشود رها زمین روی قرص آلومینیومی ورق و

 میرود سمتش به سراسیمه میکند نگاهش تعجب با دیدنش

  خوبه؟ حالت پسر؟ میکنی چیکار: میگیرد را بازویش زیر و

 هایی لب با مهراد...مینشاند صندلی روی را او سختی به

 سمت به یسخت به انگشتش و میزند لب چیزی شده کبود

 و برمیدارد را قرص بسته عجله با کامران...میکند اشاره قرص



 نفس عمیق مهراد...میگذارد دهانش در را آن از ایی دانه

 چهره به رنگ کم کم. میخورد چنگ بیشتر قلبش و میکشد

 لیوان کامران...میشوند منظم هایش نفس و برمیگردد اش

  داری؟ قلبی مشکل:  میگذارد جلویش آبی

 را سرش نفرت با و میشود خیره باربد و تانیا به بازهم ادمهر

  ...آره: میدهد تکان

  ...کنی کار نمیذاره بفهمه خان باربد پس؟ نگفتی چرا _

 را عمرش دورغ ترین مسخره و میزند پوزخندی مهراد

 احتیاج پولش به بزنم حرفی نمیتونستم: میگوید

  ...نگو چیزی هم تو میکنم خواهش...دارم

 تکان سری و میکند نگاه دردش پر چشمان در رانکام

  ...خودت با مسئولیتش ولی باشه: میدهد

 به توجه بی کامران که میزند پوزخند دوباره مهراد

 دیگه ساعت نیم تا: میدهد ادامه اش کینه از پر پوزخندهای

 این و امیریان باشه حواسمون باید میشه شروع اصلی برنامه



 هست ویال همین پشت گاه مخفی هی...بیرون میرن کی زنه

 اجرا همونجا شونم برنامه اونجا میره مستقیم ام فرخی که

  ...میشه

 چندساعت که سئوالی باالخره و میچرخد سمتش به مهراد

 میخواد خان باربد چرا: میپرسد کرده مشغول را ذهنش است

  اونجا؟ بیاره خانمم تانیا

  ...بده ونشنش پدرشو های کاری کثافت و گند میخواد _

  ...جالب چه: میخندد باحرص و اندازد می باال ابرویی مهراد

 کینه بیشتر و میفهمد خودش فقط را حرصش پر لحن

 ان تا میکند عمل سیاست با اینطور که مردی آن از میگیرد

 ...باشد داشته کنارش در همیشه برای را دختر
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 تاریکی درمیان تا میکنم هماهنگ باربد با را هایم مقد

 زمین روی کفش و لباس این با باغ وحشتناک

 بلند صدای میزنم چنگ را باربد بازوی که همزمان...نیوفتم

 اینجا باربد وای: میکند سست را پاهایم سگ چند ی زوزه

  ...که داره سگ

 ی مهکل گفتن به تنها و میشود حلقه ام شانه دور دستهایش

 اطرافم مطلق سیاهی به ترس با...میکند اکتفا " نترس "

 سوله آن به زودتر هرچه تا میکنم دعا فقط و میدوزم چشم

  ...برسیم گفت کامران که ایی

 قدم کامران صدای با که میگذرد ایی دقیقه چند شاید

  ...قربان جاست همین: میشود متوقف هایمان

 پشت از را اش اسلحه و زداندا می اطراف به نگاهی نیم باربد

 او از تبعیت به هم مهراد و کامران آورد می بیرون کمرش

 نگاه نفرشان سه هر به اضطراب با میگیرند دست به اسلحه

 نور میان در...میفشارم را باربد دست ناخوداگاه و میکنم

 است کرده پیدا راه بیرون به سوله داخل از که اندکی



 سختی کار شمانمچ به باربد شفاف نگاه تشخیص

 اینطور که میزند موج چیز چه نگاهش در نمیدانم...نیست

 بیشتر مرد این به اعتمادم و میکند بیرون دلم از را ترس

  ...میشود

 میکوبد سوله زده زنگ و آهنی در به باربد اشاره با کامران

  ...بله: میپیچد فضا در مردی خشن صدای بالفاصله که

 باعث که میبرد کار به را یغریب عجیب ی جمله کامران

 کامران سالم:  کند باز را در عجله با مرد همان میشود

  ...خان

 خودش مخصوص جدیت با و میدهد تکان سری کامران

  خوبه؟ چی همه: میپرسد

 سرش و میشود نمایان در چارچوب در هیکلش قوی هیبت

 چی همه قربان بله: میکند خم باربد برای چاپلوسی با را

  ...بودیم شما منتظر فقط تس اماده



 کامران و ایستد می باربد منو سر پشت اش اسلحه با مهراد

 خانم بگو همه به داخل برو: میگوید مرد همان روبه

  میگم؟ چی که متوجهی...همراهمونه

  ...چشم...خان کامران بله _

: میگوید باربد به رو اطمینان با داخل به نگاهی با کامران

  ...تو بفرمایین...خان باربد حله چی همه

 نم بوی...میکشاند داخل سمت به و میگیرد را دستم باربد

 باربد جلوی که افرادی تعداد وبا میپیچد ام بینی در عجیبی

 شده وصل سوله جای همه در مانیتورهایی میکشندو صف

 و میگذراند نظر از را همه چهره باربد...میماند باز دهانم اند

 آن از یکی راهنمایی با سپس...یگویدم نباشید خسته همه به

 هدفونی باربد...میرویم بزرگی مانیتور سمت به باربد همراه ها

 هدف را سرم روی شال اخم با نگاهش و میدهد دستم

 قطعا میکشم جلو کمی را شالم و میگزم را هایم لب...میگیرد

 از بیش تعصب و غیرت بیخیال نمیتواند وقت هیچ مرد این

 مرزش و حد بی غیرت با چهارسال که منی باشد حدش



 را گاهش بی و گاه های نگاه معنی راحتی به ام کرده زندگی

  ...میفهمم

 روی و میدهد قرار گوشم روی را هدفون باربد اشاره با

 طول ایی دقیقه چند...مینشینم باربد کنار فلزی صندلی

 ظاهر مانیتور روی انگیزی نفرت تصویر تا میکشد

 روی چشمانم...میزند نبض سرم و آید می ندب زبانم...میشود

 از و اند نشسته ردیف به بسته های دست با که دخترانی

 ، میشود خشک است شده فراموششان گریه حتی ترس

 که دیگری میانسال مرد با و انگیز نفرت زن همان با پدرم

 باخنده و اند نشسته دخترها همان روبروی دارد نام فرخی

 در روزش آن های حرف و نرگس دهارا بی...میزنند حرف

 به را وجودم پای سرتا تهوع احساس و میگیرند جان ذهنم

  ...آورد می در سلطه

 به تنش باز های لباس و بلندش پاشنه های چکمه با شهال 

 می باال را اش چانه لذت با و میرود دخترها از یکی سمت

 میگیرند شدت هایش اشک و میلرزد ترس از دخترک...اورد



 شیطان زن آن صدای هدفون در خش خش کمی با سسپ

 یکی کدوم ببینن بسپر بهرام میگم: میرسد گوشم به صفت

 به گفته بزرگ شیخ واسه بفرستیم است نخورده دست اینا از

 حیف...میده پول برابر چند باشن سالم که هرکدوم ازای

 سود بیشتر میخورن بدرد که چندتاش از حداقل نیست

  ...میکنیم

 تیر هایم شقیقه من و میدهد تکان را سرش خنده با پدرم

 این که میذاریم قیمتی یه هرکدومشون رو آره: میکشند

 مگه...بذارن کاله سرمون نتونن گنده شکم عربای اون وسط

  خان؟ سیروس نه

 لبخند با و میکند جا جابه دستش در را شرابش جام فرخی

 ایی هبوس...میشود حلقه شهال کمر دور دستهایش کثیفی

 سرعت به میشود باعث میکارد اش گونه روی که کثیفی

 دهانم جلوی را دستم و بردارم گوشم روی از را هدفون

 و چرک به این از بیشتر نگاهم تا میبندم را چشمانم...بگیرم

 من و میزند چنگ را بازویم باربد...نشود آلوده کثافتشان



 رو گیرمب را زدنم عق جلوی نمیتوانم ایی لحظه که درحالی

 بریم اینجا از توروخدا: میکنم التماس نگرانش چهره به

   ...بریم فقط...باربد

  

********************************** 
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 از ایی لحظه نگاهم و میکنم حلقه زانوانم دور را هایم دست

 ندهک شیشه پشت در دریا رنگ مشکی ی منظره

 یک همانند امشب انگیز نفرت و کثیف های صحنه...نمیشود

 هم ام شده خشک چشمهای و میروند رژه ذهنم در فیلم

 و بغض شدت از گلویم...میکنند حرام خودشان بر را اشک

 ...میکشد تیر درد از قلبم و میسوزد نفرت



 ذره دارد نام پدرم کسی به ام مهری بی تمام با امشب من

 که این از و کردم حس وجودم رد را نفرت ذره

 لحظه دارد جریان هایم رگ در صفتی بی انسان چنین خون

 چشمانم امشب...برنداشتم دست خودم کردن لعنت از ایی

 شنیدن دروغ برای قلبم و میزد دو دو دیدنش اشتباه برای

 زنده توان دیگر بخدا...کرد آشوب باربد زبان از حقایق این

 و میدرید را وجودم تمام مرد آن از تمنفر انگار نداشتم ماندن

 دل دل انگیز نفرت مکان آن از شدن دور برای فقط من

  ...میزدم

  ...تانیا _

 تا نمیشود باعث هم ام چهره روی پریشانش نگاه سنگینی

 دیگری از پس یکی که زیبایی و منظم های موج از چشم

 های موج روی رفتن راه حس اگر...بگیرم میشوند سوار برهم

 گل بوییدن یا باران زیر شدن خیس انگیزی دل به دریا این

 پاییزی زرد های برگ روی زدن قدم و باغچه سرخ های



 از تا شوم غرق و بروم راه رویشان میتوانم تا حاضرم من باشد

  ...یابم رهایی تالطم پر زندگی این منجالب

 خیره من و مینشیند ام کرده یخ های دست روی باربد دست

 لب آورند می فرو تعظیم سر ساحل روبه هایی موج همان ی

  ...باربد نمیکردی اینکارو باهام وقت هیچ کاش:  میزنم

 صدای انگار و نیست سختی کار ابروهایش خوردن گره تصور

 داری چی: ست ناگفتنی های حسرت از پر امشب هم او

  میگی؟

 به و میگیرم رنگ مشکی های موج ان از چشم باالخره

 که کسی به نسبت منو حد این تا کاش: رخممیچ سمتش

 جوره کاش...نمیکردی متنفر باشه حامیم میتونه میکردم فکر

  ...میزدی قفل زندگی این به پامو و دست دیگه

: مرد این جبر از میزنم یخ بیشتر من و میشود سرد نگاهش

 سری یه باید ولی هست قفل من زندگی به تو پای و دست

 زندگی به کردنت پابند واسه من...میفهمیدی و حقایق از



 مرتیکه اون های کثافت و گند کردن افشاء به نیازی خودم

  ...ندارم

 دلم های اشک مبادا تا میکنم دندانم اسیر محکم را هایم لب

  ...میدونه چیزی ماجراها این از مادرم: کنند رسوایم

 واسه داره که میدونه حتما: میدهد تکان را سرش خونسرد

  ...میکنه اقدام خارج به رفتن و طالق

: نمیکنم انکار را اشکم لعنتی قطره و میبندم چشم درد با

  نگفتی؟ بهم چرا

  ...فهمیدم تازه خودمم _

 بیاید بنظر مسخره شاید تلخم لبخند سردم های اشک میان

 بتونم کاش:  میکنند خودنمایی بدی طرز به گلویم بغض اما

  ...شده تنگ براش دلم چقدر...بزنم حرف باهاش

 تر دار خش صدایش و میپچیند بهم بیشتر هایش اخم

  بزنی؟ حرف کی با: میشود



 با: آورم می زبان به را دلم حرف باصداقت و میچرخانم سر

  ...تیام

 های زدن نفس و میرقصند چشمانم جلوی ها موج دوباره

 هیاهوی با اتاق سکوت و آرامش میان در هم باربد تند

 ...میکند غوغا انمچشم در شب سیاهی
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 بی که من به رو و میکند خشک حوله با را دستهایش باربد

: میگوید میکنم پایین باال را تلویزیون های کانال هدف

  ...بخوریم ناهار پایین بریم بپوش لباساتو

 برانداز را پایش سرتا نگاهم و میچرخد سمتش به سرم

 موهای و راحتی های لباس همین با حتی باربد قطعا. میکند

 من فقط و باشد جذاب نهایت بی میتواند هم ریخته بهم

  ...نمیکنم درک را اش کالفگی همه این دلیل



  نیست؟ خوب حالت _

 شقیقه محکم اش اشاره های انگشت با و مینشیند کنارم

  ...نیست خوب نه: میفشارد را هایش

 ندارد تعجبی جای اصال موقع بی سردرد این دلیل خب

  ...است نذاشته هم روی پلک ای لحظه دیشب وقتی

  خوردی؟ قرص _

 معنای به را سرش و میبندد کالفگی با را قرمزش چشمان

  ...نخوردم نه: میدهد تکان نفی

 لزومی چه میکنه درد سرت وقتی:  میکنم نگاهش حیرت با

  بخشه؟ تلذ برات کشیدن درد نخوری؟ قرص داره

 نقش لبش روی کمرنگی لبخند که میشوم متوجه کامال

 رگه آن میان من و میکند باز کمی را چشمانش...میبندد

 من درد دوای االن:  میبینم اش خنده از پر نگاه قرمز های

  ...نیست دارو و قرص



 هم ساعت یک دیروز از بخوابی باید االن تو آره _

  ...نخوابیدی

 دوباره و میکنم خاموش هم را زیونتلوی حرفم دنبال به

  ...برات چیزه بهترین خواب االن: میگویم

 با نشوم بلند تا میگیرد را دستم و میزند ایی مسخره پوزخند

  شد؟ چی:  میکنم نگاهش تعجب

  ...بشین _

 سردردت این با که تو...باال بیارن و ناهار بزنم زنگ برم _

  ...رمندا اشتها کال منم پایین بری نمیتونی

 درد شدت از میکند بسته و باز را چشمانش کالفه باربد

 تا میگذارد کاناپه روی را دستش کف و میبندد چشم دوباره

 و میزند چنگ دلم ته عجیبی نگرانی...نخورد بهم تعادلش

 و سنگدل وقت هیچ من میدانم فقط میسوزد دلم هم شاید

 ازویشب روی دست و میکشم جلو را خودم...نیستم تفاوت بی

  ...باربد:  میگذارم



 تکان را سرش نمیتواند حتی که است زیاد آنقدر درد شدت

 با میکنم پر را آب لیوان و میشوم بلند جا از سرعت به دهد

:  میروم کنارش دوباره و برمیدارم کیفم از را مسکن عجله

  ...درنیومدی پا از تا بخواب بعدم بخور اینو بیا باربد

 نمی کوتاه هم من ولی یدهدنم نشان العملی عکس

 به را آب لیوان و میکنم فرو دهانش در اجبار به قرص...آیم

 با را قرص و میکند باز را دهانش باالخره...میچسبانم لبش

  ...میدهد قورت آب ایی جرعه

 را کاناپه های بالشتک و میگذارم میز روی را لیوان بالفاصله

  ...بکش دراز بیا:  میدهم قرار هم کنار

 می فاصله خمارش و سنگین های پلک بین کمی باربد

 با... آورد می در را کفرم هایش لب روی لبخند اینبار و اندازد

 نمیکنه درد سرت مگه تو: میگویم بلندی صدای و حرص

 بخواب بگیر خب میدی من تحویل ژکوند لبخند هی چرا

  ...دیگه



 ددمیبن رخت لبش روی از لبخند که نمیکشد طول ایی ثانیه

 نگاه...میکند جاخوش اش پیشانی روی وحشتناکی اخم و

 تمام من و آید می باال تکلیفم بی چشمان روی تا نافذش

  ...میشوند فلج هایم حس

 مهربون...میکنی بلند من واسه و صدات هی چندوقته _

  نه؟ شدم

 به بدم های حس تمام و میسوزاند را قلبم عمق تا حرفهایش

 باعث جسارتم و میزنم پوزخندی...آورند می هجوم حلقم

 نداره عیبی: بکشم رخش به ترس بدون را حرفهایم میشود

 له لگدات و مشت زیر منو کم نزدی داد من سر کم هم تو

 بشی؟ ناراحت من صدای شدن بلند با نیست مسخره نکردی

  نیست؟ مسخره واقعا

 در خشم و میروند فرو هایش دندان زیر حرص با هایش لب

   حرفاست؟ این وقت االن: دودمی اش چهره



 حرف چیه: میشود بیشتر جسارتم و میگیرد رنگ پوزخندم

  ...میگم دروغ مگه تلخه؟ حق

  ...تانیا _

 و ببندد چشم سریع میشود باعث بلندش نسبتا فریادش

 بلند خرابم حال این با نذار:  بکوبد اش پیشانی به را مشتش

  ...بدم زبونیاتو بلبل جواب شم

 وادارش تا میگیرم را اش شانه و میروم سمتش به حرص با

 سرت دارم خرابت حال همین واسه منم دِ: بکشد دراز کنم

 همه...نمیشه حالیت محبت چرا تو بخواب میگم میزنم داد

  میدونی؟ دشمن خودت با رو

 دستم مچ محکم باربد کنم درک را موقعیتم که این از قبل

 سرش که نمیکشد ولیط و مینشاند کاناپه روی و میکشد را

 به شوکه...میکند دراز را پاهایش و میگذارد پاهایم روی را

 پشت را موهایم خشم با و میکنم نگاه آمده پیش وضعیت



 میکنی چیکار داری هست معلوم هیچ: میزنم گوشم

  ...ها بده حالت واقعا که این مثل...باربد

 و میکند قالب سینه روی را هایش دست خونسردی با

 چرا نمیشه حالیم محبت نگفتی مگه: میبندد را شچشمان

 حاال...قال و داد با نه خودش وروش راه به ولی میشه حالیم

 ...بخوابم تا کن حالم شامل و محبتت  هم
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 را حرفهایش طنز با که لبهایش به شده گرد چشمهایی با

 این فقط: آید می حرف به دوباره که میکنم نگاه میکند بیان

 اگه چون...بکشیا موهامو نکنی قاطی محبتت با حرصتو همه

  ...نمیوفته برات خوبی اتفاق شم بلند جام از

 دیگر االن حداقل...میفرستم بیرون خشم و حرص پر را نفسم

 پر رفتار همه این با کنم شک مرد این بودن دیوانه به نباید



 با و میکنم قالب ام سینه روی را نمدستا هم من...تناقضش

 باشه پام رو سرت که این االن: میگویم ام ظاهری خونسردی

  میشه؟ حل مشکلت

 و چشمانم خشم به نگاهی با و میکند باز کمی را چشمانش

 روی لبخند آورند می فشار هم روی حرص با که هایی لب

 حل قضیه درصد پنجاه فقط نه: میگیرد عمق هایش لب

  ...میشه

  بعدی؟ درصد پنجاه و _

 و سرم: میپراند سرم از برق حرفش و میبندد چشم دوباره

  ...بده ماساژ

  چی؟ _

  ...بده ماساژ و سرم میگم عجیبه؟ اینقدر _

 مگه: میگویم کنم پنهان را صدایم درماندگی که این بدون

  ...نمیتونم من...باربد ماساژورم من



 بسته چشمان همان با تحکمش و میشود جدی اینبار لحنش

 ماساژورم...میتونی خوبشم میتونی: آورد می بند را زبانم

 مریض آراد وقت هر چجوری پس...هستی که زنم نیستی

 چرا االن ببره خوابش که میکنی نوازش موهاشو سریع میشه

  ...نمیشم متوجه...میزنی نتونستن ساز

 های حسادت به نمیتوانم حتی و میکشم ایی کالفه پوف

  ...ست بچه آراد:  میزنم لب فقط  بخندم مرد این نهبچگا

  ...شوهرتم منم _

 باقی حرفی جای دیگر که هست زیاد آنقدر کالمش تحکم

 میکنم سکوت منظورش از پر حرفای از شده توجیح...نگذارد

 هایش پلک لرزش...نمیدهم ادامه را بحث این دیگر و

 دیگری ی بهانه هیچ بی هم من و میدهد نشان را انتظارش

 حرکت...میگذارم اش پیشانی و شقیقه روی را انگشتهایم

 گره و میکند کمتر را خمارش های پلک لرزش دستم دورانی

 که هایش نفس...میشود باز کم کم هم دردناکش های اخم

 قلقلکم غریبم و عجیب های حس میگیرند بیشتری نظم



 و کنم فرو نرمش و لخت موهای در را دستم تا میدهند

 ...شود تر عمیق هم خواب در دشلبخن
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 هایم انگشت همزمان و میکشم موهایم روی آرامی به را شانه

 در شان مشکی رنگ انعکاس ، میکنم فرو ها آن در هم را

 را رنگشان اندکی میشد کاش و میزند ذوقم در کمی آینه

  ...کرد عوض

 

 شدی؟ درگیر تموها با باز _

  

: میگویم ام شده جمع های لب با و میچرخم سمتش به

 میکنم احساس نشده یکنواخت رنگشون خیلی بنظرت

  ...ام ساله شونزده پونزده دختر همون



 

 حصار را آرنجش و میزند کنار خودش روی از کمی را مالفه

 نه: میگوید اخم با و میشود نمیخیز تخت روی کرده تنش

  ...خوبه نرنگشو هم خیلی

 

 خودم دیدن با انگار میدزدم آینه از را نگاهم و میکنم نچی

 از ایی لحظه که نگاهی روی را چشمانم...میشوم دمغ بیشتر

  ...کنم رنگشون میخوام: میکنم زوم نمیشود کنده ام چهرم

 

 گی خیره در که نمیکشد طولی ام ناگهانی ی جمله با

 رنگ میکنی بیخود تو: میکند فوران خشم و ناباوری نگاهش

  ...ایه صیغه چه  دیگه کنم

 



 تعادل مرد این بخدا میکنم نگاهش شده گرد چشمهایی با

 کسی ندیدی حاال تا باربد؟ میکنی اینجوری چرا: ندارد روانی

  کنه؟ رنگ موهاشو

 

  ...کنه رنگ موهاشو من زن نمیاد خوشم ولی دیدم چرا _

 

  نداره؟ دل خودش مگه تو زن _

 

 را سرش سپس و میشود خیره دلخورم چشمان در کمی

 ولی داره دل چرا: میبندد چشمانش و میگذارد بالش روی

  ...نداره تشخیص قدرت

 الی که میبینم نکشم جیغ سرش تا میگزم لب حرص با

 ام چهره روی را نگاهش تفریحانه و میکند باز را هایش پلک

 ختت روی کنارش و میزنم لبخندی خونسردی با...میچرخاند

  ...خان باربد میکنم رنگشون باالخره من ولی:  میکشم دراز



 

 باید خودش...میبندم چشم ام خبیثانه لبخند همان با سپس

 من رخ به اجبار و زور با را هایش حرف نمیتواند که بفهمد

 برای کمی میخواهد دلم و انسانم هم من بداند باید بکشد

  ...کنم زندگی خودم

  ...تانیا میکنی استفاده سوء یدمجد اخالقای از داری _

 

 کدوم ببخشید:  میچرخم سمتش به و میکنم ایی خنده تک

  ...زورگویی باربد همون هنوزم تو...جدید اخالقای

 

 را لبخندم هم من و میکشد درهم اخم جدیت با اینبار

 تمام با...نکند برخورد من به شدنش عصبی ترکش تا میخورم

 نمیتوانم دارم مرد این به تنسب که حسی بی و عالقگی بی

 و است شده تر نرم اخیر ماه یک این باربد شوم این منکر

 این با هم خودم هنوز شاید نیست قبل سنگدلی به دیگر



 اگر است محض انصافی بی ولی نباشم آشنا جدیدش پوسته

  ...نیامده خوش مزاقم به جدیدش روی این بگویم

 در را موهایم از ییا طره و میکشد جلو را خودش کمی باربد

 موهای تار تار در چشمانش برق که انگار میگیرد دست

 به: میبرد یغما به را روحم اش جمله باشد کرده رسوخ بلندم

 یه که آبشاری این رنگ نخوام من که زورگوییه این تو نظر

  ...شه عوض برد دلم روزی

 

 موج نگاهم در تعجب و بُهت و میریزد فرو را قلبم ایی زلزله

 از تنم و میشوند دوخته بهم حیرت از هایم لب...اندازند می

  ...میلرزد پروایش بی نگاهای

 پر ی بوسه با و میجنگد نفوذش پر نگاه با و ام زده بهت نگاه

: میشود دیوانه هم قلبم میخورد گردنم زیر که حسی از

 پس منه مال فقط دلبرت موهای این میگم چی متوجهی

  ...میکنم نتعیی رنگشونو خودم فقط



 نه یا است گناه نمیدانم نه یا کنم لعنت را خودم باید نمیدانم

 رژه چشمهایم جلوی مهراد خاکستری چشمان ناخواسته اما

  ...میزنند زنگ گوشم در حرفهایش و میروند

"  

 خوشگلت و بلند موهای این واسه روزی یه حاضرم من

 ستد اینا به من جز به داره جرئت کسی مگه بدم جونمم

 این...کنه نوازش رو اینا من جز داره حق کسی مگه بزنه

 نفست عطرش از که انقدر تانیا کشید بو باید فقط موهارو

 نازتو موهای این میتونه من جز به کی بشی مست و بگیره

 خرمن این دلبری واسه من کنه درک میتونه کی بپرسته

 " کنه؟ درک میتونه کی ها میدم و زندگیم همه ات مشکی
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 تناقض همه این از قلبم و میخندد چشمهایم در بغض

 ام گونه روی را دستش پشت باربد...میزند زار احساسش

 میدونی: میکند فلج را هایم نفس میزند که حرفی و میکشد

 چون بخوابم نمیخواد دلم االن مثل ها شب بعضی تانیا

 یه به تو نکنه که بشم غافل ازت لحظه هی حتی نمیخوام

 به زدی زل که االن مثل...فکر تو بری و بشی خیره جایی

 که کنم تصور نمیخوام کجاست فکرت نمیدونم من و سقف

 حتی نبوده بهت حواسم من و گذروندی اینجوری و چندشب

 به وصله من به ایی زندگی و من جز که کنم تصور نمیخوام

 میخوابی خیالش با اه شب و میکنی فکر کی

 این مثل نذار بفهمم من نذار وقت هیچ هست هرچی

 و گریه و هستی دیگه یکی عاشق میکردم فکر که چهارسالی

 اون و نزنم دست بهت که این برای کردنت التماس و زاریت

 یه به عشقت بخاطر فقط نشدن دار بچه برای اصرارت همه

 این مثل فکرم نمیخوام... بدم عذابت بوده دیگه مرد

 تصمیم باشه مریض میگرفتم جونتو داشتم که چهارسالی



 این تو که تصوراتم تمام روی بکشم قرمز خط یه گرفتم

 من طرف از بوده هرچی و نداشتی تقصیری هیچ تو چندسال

 تا بشه درست چیزایی یه تا کنم فکر اینطوری میخوام بوده

 و اسمش نمیشه که زندگی چهارسال این تلخی طعم

 من دستای توی تو...بشه شیرین کامت به گذاشت ییزناشو

 که دختری همه اون بین که زنی...منی زن تو نیستی اسیر

 بود اشتباه هدفم میدونم کردم انتخابش بود برم و دور

 میرم و درست راه دارم االن ولی جلو اومدم بد خودمم

 نذار تانیا...نذار...فقط...فقط همینه درستش که میدونم

 جهنمی یه بازم من و دربیاد درست ام گذشته یها بدبینی

  ...بزنم پا و دست توش قراره بیشتر خودم که بسازم برات

 

 قلبم و میکوبند هایم نفس بر محکمی مشت حرفهایش

 لب...میکند تجربه را کامل فلج یک بدنم کل...میگیرد جنون

 حتی من و میکنند پیشروی ام سرشانه روی اینبار باربد های



 و میکوبد دهانم در مغزم...بدهم تکان را هایم پلک منمیتوان

  ...میریزد اشک بیشتر قلبم

 

. میشود حسم بی تن حصار آغوشش و میکشد را بازویم باربد

 رو حرفا این: میبندد را هایم پلک باالخره گوشم زیر نجوایش

 دارم من بدونی تا گفتم رو حرفا این بترسی ازم که نزدم

  ...برگرده ات رفته دست از آرامش تا میکنم تالش

 

 تنم دور را بازوانش حصار وقتی میشود تر عطش پر نجوایش

:  میگذارند پا زیر را مرز و حد هایش بوسه و میکند تر محکم

 مرد این بتونی تا بده آرامش من به وجودت با هم تو فقط

 ...کنی رام و وحشی
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 به خودش و میدهد قرار کنارم را بستنی بزرگ لیوان دبارب

 میشود خیره آیند می فرود ساحل روی که بزرگی های موج

  ...کنی تعریف منتظرم من: 

 

 شکالت با بستنی نوع سه محتوایش که لیوان روی از نگاهم

 نمیتونم من: میچرخد اش جدی نیمرخ روی است فراوان

  ...بخورما رو همه این

 

 باربد...میشود بسته دهانم و میکند نگاهم جدیت همان با

 کناری نیمکت روی که ایی بچه دختر روی را چشمانش

 بازی اش خرگوشی موهای با و است نشسته برادرش پیش

 بدونی فکرکنم: میگوید حال همان در و میچرخاند میکند

 بستنی اهل نه دریام کنار ساحل تو کردن گردش اهل نه من

 اون و بشه باز زبونت تا اینجا وردمتا فقط و فقط خوردن

  ...کنی تعریف برام و باید که چیزایی



 

 وجودم اش سردی و میگذارم دهانم در را بستنی از قاشقی

 قاشق بالفاصله و میبندم را چشمانم لذت با میکند خنک را

  ...ست خوشمزه چقدر وای: میگذارم دهانم را آن از دیگری

 

 نگاهم تعجب و حرص با و میچرخاند سر سرعت به باربد

 خونسردی با و میگیرم سمتش به بستنی قاشقی...میکند

  ...ست خوشمزه انقدر نمیخوری؟:  میگویم

 

 و خبیث لبخند متوجه و میبندد را چشمانش حرص با

 هم من میشوند باز که هایش پلک...نمیشود من نمای دندان

 توی و میکشد دستم از را قاشق باربد...میکنم محو را لبخندم

 قرار نیمکت دیگر طرف را لیوان سپس میکند فرو لیوان

 نگاه بستنی لیوان به شده دمغ و میکنم کج را سرم...میدهد

  باربد؟ میکنی اینجوری چرا...میخوردمش داشتم:  میکنم



 

 اش احتمالی لبخند از تا میفشارد هم روی را لبهایش باربد

 بهت ینوا دوباره من کن تعریف تو باشه: کند جلوگیری

  ...میدم

  ...موقع اون تا میشه آب میزنی گول منو ام دوساله بچه _

 

 تاسف با را سرش و میکوبد اش پیشانی به درماندگی با باربد

  ...تانیا میخرم برات بازم: میدهد تکان

 

 دریا سمت را نگاهم و میفشارم هم روی حرص با را لبهایم

 مورد در ندانست برای چقدر میدانم خوب...میدهم سوق

 نفرت چقدر و است قرار بی پدرم شب آن حرفای و کامیار

 مرور دوباره  را مزخرف خاطرات آن باید من که انگیزاست

  ...کنم

 



  ...بشنوم که منتظرم من _

 

 شروع عمیقی دم با کرده بسته و باز دور یک را چشمانم

 که این قبل سال یک یعنی پیش سال پنج حدودا:  میکنم

 انقدر میکرد امد و رفت فرخی با پدرم خونمون اریبذ پاتو تو

 مهمونی به کار کم کم که بودن شده رفیق و دوست باهم

 رو ادما این اصال که من خب...کشید هم خونه تو های

 و میومد تنها همیشه نداشت زن هم فرخی نمیشناختم

 و کنم زوم روش بخوام که نبود ادمی همین واسه میرفت

  ...بدونم ازش باشه جالب برام

 

  ...نرو حاشیه...اش بقیه خب _

 

 است معلوم کامال میکنم نگاه قرارش بی و کالفه چشمان به

 قضیه اصل زودتر و بداند پسرش مورد در فقط میخواهد که



 موضوع دادن کش به ایی عالقه هم من خب بفهمد را

 آفتاب غروب که دریایی سمت به را چشمانم دوباره...ندارم

 شب یه:  میدهم ادامه و میچرخانم انداخته سایه آن روی

 از پسرش برگشتن مناسبت به فرخی که دادن خبر بهمون

 قاعدتا خب که بده ترتیب بزرگ مهمونی یه قراره کانادا

 بود کننده کسل برام جاها جور این انقدر...بودیم دعوت ماهم

 و مینشستم گوشه یه میرفتم اگه یا نمیرفتم اکثرا یا که

 با انقدر همینطور شبم اون...میکردم سرگرم وشیمگ با خودمو

 به نه داشتم توجه مهمونی به نه که بودم درگیر گوشیم

  ...بود شده برگزار بخاطرش مهمونی که پسری

 

 میدهم تشخیص خوبی به هم او به کردن نگاه بدون حتی

 است شده خیره شالم از ریخته بیرون موهای به خشم با که

 موهایم خاصی العمل عکس بدون...میکشد نفس حرص با و

 ادامه خونسرد میکنم سعی و میکنم فرو شالم داخل عادی را

 ام حوصله بی انقدر میکردم احساس مهمونی وسطای:  بدهم



 به که این بدون...کنم فرار جو اون از میخواست دلم فقط

 چند یه...حیاط تو رفتم برداشتم آبمیوه یه بگم چیزی مامان

 یه باالخره که میکردم رو و زیر حیاطشونو داشتم ایی دقیقه

  ...گیاه و گل از بود پر که کردم پیدا رو قسمتی

 کشش خیلی داری:  میغرد پرخاش با و حوصله بی باربد

 ...شد خرد اعصابم تانیا میدی

  

  ...دیدم کامیارو همونجا _

 

 خب؟: میشود پررنگ باربد های نفس در خشم
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 باغ تو همونجا یعنی شدیم اشنا باهم اتفاقی خیلی _

 فرخی یا بود مهمونی وقت هر دیگه بعدش بود استارتش

 نبود ایی دله پسره...میومد همراهش کامیارم خونمون میومد

 ولی میکرد برخورد شخصیت با خیلی پدرش برعکس البته

 بخوام که منبود شرایطی تو اصال من حرفا این جدای خب

 ...شم مند عالقه بهش جذابیتش و شخصیت بخاطر

 

 وبسته باز را هایش پلک و میکشد ایی اسوده نفس باربد

 من اما است سخت برایش حرفا این شنیدن میدانم...میکند

 این در نمیخواهم ندارم حقیقت گفتن جز ایی چاره هم

 هم درصد یک است آن بانی و باعث پدرم قطعا که ماجرایی

 از غیر به میدهم ترجیح پس شوم محکوم باربد نظر در

 را مسائل بقیه زمان آن در مهراد وحشتناک های حساسیت

  ...کنم بازگو برایش صداقت با



 می است شدن اب حال در که بستنی به نگاهی حسرت با

 یا بده بهم رو بستنی یا: میگویم باربد به رو خباثت با و اندازم

  ...نمیکنم تعریف برات

 

 با میگذارد جلویم را بستنی و میکند ام حواله چپی نگاه

 مشغول دوباره و میگذارم پایم روی را لیوان عالقه

 دندان و میکند نگاهم حرص با که میفهمم کامال...میشوم

  ...میفشارد هم روی را هایش

 

  ...میکنما غرقت دریا این تو میبرمت بخدا تانیا _

 

 یه بخاطر فقط:  خممیچر سمتش شده گرده چشمهایی با

  بستنی؟

 



 و میکوبد اش پیشانی به را دستش کف تر محکم اینبار باربد

 ترسناکش های اخم با سپس میکند زمزمه چیزی لب زیر

 بچه مثل: میغرد واجم و هاج چهره به رو و میکند سربلند

 نیومده باال سگم روی اون تا کن تعریف برام و چی همه آدم

  ...ندادم دستت کاری یه و

 روی را لیوان خودم که هست ساز کار انقدر هایش اخم

  ...کنم تمام را بازی بچه و بگذارم نیمکت

 

 ازت کامیار گفت خونه اومد بابا مدت یه از بعد تقریبا _

 ناراحتم حتی کردم ذوق نه شدم شوکه نه...کرده خاستگاری

 همون که من...بود بینی پیش قابل کامال مسئله این نشدم

 کن فکر بیشتر میگفت همش بود مردد بابا ولی نه مگفت اول

 مامانمم کنی رد ات گانه بچه های بهونه با و کامیار نمیشه

 خواستگاری قرار حتی...بود اون تر راضی همه از هیچی که

 نمیدونم اصن خورد بهم چی همه یهویی ولی گذاشتن هم

 داشتم منم دیگه زد بهم فرخی با روابطشو همه بابا شد چی



 یه از میکردم فکر خدایی...میاوردم در بال خوشحالی از

  ...شدم خالص مزخرف ازدواج

 

  بزنه؟ حرف خودت با نخواست وقت هیچ کامیار _

 

 چه تا اش جمله همین در میداند خدا فقط...میکنم نگاهش

 روی کوهی که انگار دارد وجود حساسیت و غیرت اندازه

  ...ستا شده کبود اش شقیقه کند سنگینی غیرتش

 

 مشکل فرخی با بابا که این از بعد درست ولی اتفاقا چرا _

 من بعدش روز دقیقا ریخت بهم و خواستگاری و کرد پیدا

 گفت و گرفت جلومو پسرش میگشتم بر دانشگاه از داشتم

 ده میخواد نهایتش گفتم منم دیگه بزنه حرف باهام میخواد

  ...باشه گفتم کنه راضیم بزنه حرف دقیقه

 



 به: میگوید و میکند بسته و باز را چشمانش خشم با ربدبا

 سریع میدیدی منو تا موقع اون باشه؟ گفتی ؟ راحتی همین

  باشه؟ گفتی پسره این به راحت بعد که میرفتی در

 

 تو: ندهد دستم کار ام موقع بی لبخند تا میگزم را هایم لب

 ممیمیرد ترس از میدیدم رو تو من بخدا باربد میکردی فرق

 ...بزنم حرف باهات بخوام برسه چه

  

 نفس و میکند النه چشمانش در بزرگی غم تصورم برخالف

 خودش به میکند سعی...میشوند کند میان در یک هایش

  اش؟ ادامه خب:  ندهد دست از را ارامشش و باشد مسلط

 

 من و میدهد قرار تاثیر تحت نیز را لحنش نگاهش غم

 صدایش غم با هم بمقل میکنم احساس چرا نمیدانم

 سپس و میشوم خیره دلگیرش چشمان در کمی...میسوزد



 اون وقت هیچ کامیار خب: میدزدم او از را ام شده خجل نگاه

 خوردن بهم بخاطر فرخی فقط نداد نشونمون و خودش روی

 ولی میکنه بل و میکنه ال که کرد تهدیدمون ازدواج این

 دستش از ریکا میگفت نمیگرفت جدی تهدیداشو بابا خب

  ...اما...نمیاد بر

 

  چی؟ اما _

 

 خاطره آن مرور از هم من دل و میشود تر قرار بی صدایش

 مرده یه حیاط تو شب اون یادته:  میپیچد بهم وحشتناک ی

 بود؟ شکسته ابروش دادم نشون بهت رو
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 مورد در باید اتفاقا آره :میدهد تکان سر مکث بدون باربد

  ...بدی توضیح بهم اونم

 

 هایم ریه وارد هوا تا میکنم باز گردنم دور از را شالم کمی

 نبض مغزم تمام تا است کافی انگیز نفرت شب آن مرور شود

 از یکی قبال اون:  بیوفتند شماره به هایم نفس و بزند

 شبودن هیز و بودن کج دست بخاطر که بود پدرم محافظای

 حتی اومد پیش که ماجرایی این از بعد کرد اخراجش بابا

 خوابیده موضوع میکردم فکر که کامیار با زدن حرف از بعد

  ...شه پا به شری نیست قرار دیگه

 

 داشتم شب یه: نکنم بغض میکنم سعی و میگیرم نفسی

 داشت نگه پام جلو ماشین یه خیابون تو خونه برمیگشتم

 داشتم ماشین تو کشید منو یکی ویه شد چی نفهمیدم اصال

 دیگه...خسروعه همون دیدم بعدش میکردم سکته ترس از



 داشت بابا از که ایی کینه اون با مخصوصا شدم بدبخت گفتم

  ...گوشه یه میندازن میکشن منو امشب اینا گفتم خودم با

 

 پاک باربد داغ سرانگشتان با میچکد ام گونه روی که اشکی

 بقیه بگو: میزند اتش را قلبم اش دورگه و بم صدای و میشود

  ....نیاوردم خودت و خودم سر بالیی یه تا و اش

 

 نبود پسرش اونجاست فرخی دیدم خرابه یه تو بردن و من _

 سرم بالیی یه گفت فرخی...بودن ادماش و خودش فقط

 منظورشونو که نبودم احمق بره جا همه بابا ابروی که میاره

   نفهمم

 را تنم وحشتناک خاطره این دادن ادامه میکنم سکوت

 میپرسد خشم با و میکند مشت را دستهایش باربد...میلرزاند

  نیوفتاد؟ برات که اتفاقی تانیا شد چی: 

 



 بیشتر چشمانش قرمز های رگه شاید شب تاریکی میان در

 تا که است بوده خوددار بازهم اما باشد عیان هرچیزی از

  ...است نکرده کر را فلک گوش فریادش االن

 برام اتفاقی: گیرد آرام مرد این غیرت تا میکنم  باز لب

 به و بودیم که جایی...بیوفته که نذاشت کامیار یعنی نیوفتاد

 پیدام بیارن سرم بالیی که این از قبل و داد لو پدرم

 دیگه نپرسیدم وقتم هیچ نمیدونم و بعدش دیگه...کردن

 دفن رو خاطره این ردمک سعی فقط...ندیدم کامیارو یکبارم

  ....کنم

 

 زمزمه نفرت با و میکند باز را پیراهنش اول دکمه باربد

 با گورشو فقط تو به اش دوباره شدن نزدیک با:  میکند

 سرشون بالیی چه کن تماشا فقط...میکنه خودش دستای

 ...میارم
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 زیر که باربدی به توجه بی و گذارممی گوشم کنار را گوشی

 فردا: میگویم آراد به محبت با است من به حواسش چشمی

  ...باشه ها نباشی ناراحت دیگه خوشگلم پسر پیشت میایم

 

 پشت چطور که کنم تصور را شیرینش چهره میتوانم کامال

 شده تنگ برات دلم خیلی من: میکند لوس را خودش تلفن

 میکنند بازی باهام همش نرگس و ابشه عمو اینجا...مامانی

 بریم باهم قبلنا مثل پارک ببری منو تو میخواد دلم من ولی

  ...بخوریم بستنی بیرون

 

 تمام و میگیرند شکل قلبم در شدیدی دلتنگی احساس

 هم با داشتم روز چند این در ندیدنش از که بدی هایی حس



 رمتمیب پیشت اومدم میدم قول:  آورند می هجوم سمتم به

 ...میخوریم بستنی میریم هم پارک میریم هم بیرون

  

 با و میکشد بیرون جلویش تاپ لپ را سرش سرعت با باربد

  میدی؟ الکی قول بهش چرا: میگوید تشر

 

 قول: میگویم نشنود چیزی آراد که این برای آرام صدایی با

  ...واقعا ببرمش میخوام چیه الکی

 

 چیزی میخواهد و یکندم کج را لبهایش تمسخر با باربد

 را اراد صدای دوباره و میروم او به ایی غره چشم که بگوید

 بریم نباید میگه که اون چی؟ نذاشت بابا اگه:  میشنوم

  ...بیرون

 



 اخم تعجب با اینبار که اندازم می باربد به نگاهی چپ چپ

 باهاش من عزیزدلم نه: میگویم آراد به رو همزمان میکند

 ...بیرون بریم هم با ذارهب که میزنم حرف

  

 ان در شادی اوای که صدایی با سپس و میکند مکث کمی

  باشه؟ بیا زود فقط مامانی باشه: میگوید میزند موج

 

 برایش دلم و میکند شکوفه لبهایم روی دل ته از لبخندی

 بده و گوشی حاال...پیشتم فردا برم قربونت باشه: میزند غنج

  ...نازم پسر نرگس

 

 غلیظی ی غره چشم و کرده کج را لبهایش حرص با باربد

 که میکنم پنهان را لبخندم سختی به...میکند ام حواله

  ...تانیا سالم: میپیچد گوشم در نرگس صدای

 



 چطوری؟ نرگس سالم _

  

 تو خوبم: میکند محو لبم روی از را لبخند مغمومش نفس

  خوبه؟ چی همه چطوری؟

 

  اوکیه؟ یچ همه چی اونجا...خوبه اره _

 

  ...نیست خوب هیچی...نه _

 

 خوب که آراد حال مگه شده چی چرا: میگویم نگرانی با

  ...بود

 

  ...نبود منظورم لحاظ اون از...خوبه همه حال نباش نگران _

 



 معنی به را سرش و میکند نگاهم تعجب و کنجکاوی با باربد

 روبه سئوالش به توجه بدون...میدهد تکان " شده چی "

  ...دیگه بگو شده؟ چی پس: میگویم گسنر

 

 اتاق در شدن بسته صدای سپس و میکند مکث کمی نرگس

: میپیچد گوشی در صدایش دوباره...میشنوم خط ور ان از را

  بدبختم؟ انقدر چرا من تانیا

 نرگس مرگته چه:  میکنم جا جابه دستم در را گوشی کالفه

  ...من نکردم بارت چیزی یه تا بگو

 

 با سپس و میشود ام خیره رفته باال ابروهای با کمی باربد

 چیه" معنای به را سرم اخم با... میدهد تکان را سرش تاسف

 با که میکنم نازک برایش چشمی پشت و میدهم تکان "

 خواستگاری ازم شهاب: میپرد سرم از برق نرگس صدای

  ...کرده



 :میپرسم دوباره کنم شک هایم گوش به ایی لحظه که انگار

  ؟ چی

 

: میلرزد صدایش و میدهد نشان خودی صدایش درون بغض

  ...شدم بدبخت...تانیا کرده خواستگاری ازم شهاب

 

 گنگی شدت از و میشوم خیره روبرویم دیوار به حیرت با

 گفت بهم دیروز: میدهد ادامه نرگس ، آید می بند زبانم

 بهم قراره اگه گفت کنم فکر اش درباره داده وقت بهم...تانیا

 احساس اینجوری چون کنی قانعم باید بدی منفی جواب

 به اگه گفت حتی میشه توهین شخصیتم به داره میکنم

 کنم چیکار حاال...بگو بهم هم داری عالقه ایی دیگه شخص

  تانیا؟

 



 پشت را موهایم کالفه و میکنم گوش حرفهایش به دقت با

 که این...نرگس بگو بهش و حقیقت خب: میفرستم گوشم

  ...نداره گرفتن عزا دیگه

 

 و حقیقت کدوم: میشود تر مشهود صدایش در اینبار بغض

 بگم مثال چی...داره وجود حقیقتی مگه اصال تانیا بگم بهش

 کنم ازدواج دیگه یکی با قرار یا ایی دیگه کس پیش دلم من

  ؟

 

  اینه؟ از غیر مگه...بگو و همین آره _

 

 و دلم که گفته چیزی من به داداشت مگه...اینه از غیر آره _

 حرفی یه سال همه این شده بار یه مگه کنم خوش بهش

 بزنم گند بخاطرش بخوام من که بده انجام حرکتی یه یا بزنه



 بی دختر واسه موقعیتی همچین یه بازم مگه...شانسم به

  میاد؟ پیش من مثل کاری و کس

 

 دلم بیشتر من و آیند می فرود برسرم پتک مثل حرفایش

 بیشتر تا برگردم کن صبر یکم: میگیرد سرنوشتش خاطرب

 کاری هیچ ناقصت عقل اون با فعال باشه؟ بزنیم حرف باهم

  ...نکن

 

  ...منتظرم بیا...شدیا بیشعور مسافرت رفتی شوهرت با _

 

 با باربد...میکنم قطع را گوشی خداحافظی با و میخندم بلند

 دعوا باهاش اشتید: میکند نگاه لبهایم رو خنده رد به تعجب

  میگفتین؟ جوک یا میکردی

 

  میکنی؟ مسخره:  میکنم نگاهش شده ریز چشمهایی با



 

 مسخره نه:  میشود خیره تاپش لپ به و میکند اخم دوباره

  ...نکردم

 

 شهاب خواستگاری مورد در باربد شاید... میکنم نگاهش فقط

 احساسش روی از شهاب ایا بفهمم میخواهد دلم بداند چیزی

 ...نه یا است داده را پیشنهاد این نرگس به
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  باربد؟:  میکنم کج را سرم و مینشینم تخت روی کنارش

 

 من به رو نگاهی نیم با میکند تایپ را چیزی که همانطور

  میخوای؟ چیزی دوباره بله؟: میگوید



 

  ...مدار سئوال یه فقط بابا نه وا _

 

 فضولیت دوباره باز: میگیرد شکل لبش روی کمرنگی لبخند

   کرد؟ گل

 

 من نخیر:  میزنم زل او به اخم با و میشوم سینه به دست

  ...نیستم فوضول

 

 درصد ولی آره: میدهد تکان را سرش لبخند همان با

 چیه؟ قضیه ببینم بپرس حاال...باال رفته خیلی کنجکاویت

  

:  میکنم تر زبان با را لبم و میفرستم گوشم پشت را موهایم

  ....داده ازدواج پیشنهاد بهش شهاب میگفت نرگس



 

 من روبه و میزند را تاپش لپ پاور دکمه خونسردی با

  خب؟: میگوید

 میدونستی؟ تو _

 

  ...داره قصدی همچین میدونستم تقریبا آره _

 

  نگفتی؟ من به چرا پس:  میگویم تعجبم به آمیخته حرص با

 

 دراز را پاهایش و میدهد تکیه تخت تاج به خونسردی با

 از باالخره نداره ربطی تو و من به قضیه این چون: میکند

  ...دیگه میشنیدی نرگس زبون

 



 جلو را انگشتش سریع باربد که میگزم را لبم گوشه حرص با

 انقدر: میکند خارج هایم دندان حصار از را لبم و آورد می

 .... کنم تکرار برات باید چندبار نگیر گاز و لب این

  

 به وادار را باربد نمیشود که میدانستم باید...میکنم سکوت

  ...کرد زدن حرف

 چیه؟ نرگس جواب حاال _

  

: میکنم پیشه خونسردی هم من و اندازم می باال ایی شانه

  ...نگرفته تصمیمی هنوز

 بجوا شهاب به ممکنه یعنی: اندازد می باال ابرویی باربد

  بده؟ منفی

 

 ایی عالقه بهش نرگس...آره:  میدهم تکان را سرم صداقت با

  ...نداره



 

 به حد چه تا نرگس میدانم ، میگویم را ام جمله اطمینان با

 قلبش چقدر میزند زنگ او به که زمان هر و دارد عالقه تیام

 ...میکند قراری بی

  

 لیلد یه حساب حرف نشد که عالقه: میزند پوزخندی باربد

  ...بیاره باید منطقی

 

 مرد این به قلبم میکنم احساس و میکنم نگاهش بهت با

 چیزا این به تو شاید باربد میگی داری چی: میزند پوزخند

 عالقگی بی روی از همه نمیشه دلیل ولی ندی اهمیت

  ...کنن ازدواج

 

:  میگوید خشم کمی با و میکشد درهم اخم بالفاصله باربد

  چیه؟ منظورت



 

 و عشق بدون یکی نداره دلیلی میگم ولی ندارم منظوری _

  ...باشه داشته یکنواخت زندگی یه تهش و کنه ازدواج عالقه

 

  یکنواخته؟ ما زندگی االن: میشود تر غلیظ هایش اخم

 

 راحتی به مرد این وقتی کنم پنهان را پوزخندم نمیتوانم

 نفرت اب چون ما خب نه: میکند فراموش را اتفاقات این همه

 باال ام کلی نبود یکنواخت اصال زندگیمون کردیم ازدواج

  ...دیگه ببین خودت دیگه...داشت پایین

 

 ایی اضافه حرف بدون هم من و میبندد چشم خشم با باربد

 ...نگیرد شکل بین این دعوایی دوباره تا برمیخیزم کنارش از
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 به همزمان و میشکند را گردنش قولنج خستگی با باربد

 نزدیکن اگه کجان؟ ها بچه ببین بزن زنگ: میگوید کامران

  ...دار نگه همینجا

 

  ...قربان چشم _

 

 سمتش به پنجره از را نگاهم و میزنم ام چانه زیر را دستم

  ؟ بیام باهاتون باید منم:  میدهم سوق

 

 جایی بریم باید کامران و من عمارت میری هیراد با تو نه _

  ...داریم کار

 



 مهراد پوزخند از پر نگاه با نگاهم که میچرخانم سر سرعت به

 باهم نمیشه:  میکنم نگاه باربد به استرس با...میکند تالقی

 میخوای چرا تو پس ؟ خطرناکه نگفتی مگه خونه؟ بریم

  بری؟

 

 شخود مینشیند رویم دلخوری و غم از کوهی با مهراد نگاه

 کنایه و بمانم تنها او با ایی لحظه نمیخواهد دلم میداند هم

 عذاب قدر آن وقت چند این اندازه به...بشنوم را هایش

  ...باشم نداشته را او حرفهای تاب دیگر که ام کشیده

 لب و میکند شکار خاص حسی با را نگاهم باربد گرم چشمان

 ونحواسش ها بچه نباش نگران:  آیند می کش کمی هایش

 زود منم...بشه راحت خیالم که برید خونه تا فقط هست

  ...میام

 



 نمیتوانم...نمیزنم حرفی دیگر و میدهم تکان سری میل بی

 نباید بازهم اما بشوم میزند چنگ را قلبم که استرسی منکر

  ...بیوفتد باربد دست ایی بهانه

 

 در و میکند متوقف بزرگراه از ایی گوشه را ماشین مهراد

 کامران ، میپیچد جلویمان دیگری ماشین حین همین

 ماشین: میگوید باربد به رو و اندازد می اش گوشی به نگاهی

  ...قربان سامان

 

 ...بریم پس:  میدهد تکان را سرش باربد

  

 از کامران همراه و میفشارد دستش در را دستم سپس

 رها را قلبم ایی لحظه اضطراب و دلهره...میشود پیاده ماشین

 رنگ هایم پلک جلوی مهراد خبیث پوزخند و یکندنم

 رنگ مشکی ماشین سوار باربد و کامران...میگیرد بیشتری



 مهراد...میوفتد راه به بوقی تک با ماشین و میشوند روبرو

  ...میکند حرکت و میزند بوقی

 

 کار است کرده تنظیم صورتم روی را آینه که این حدس

 برایش را ام جهیتو بی نهایت هم من ولی نیست سختی

 من که ست مردی همان این نمیشود باورم...میکنم خرج

 چشمانش دیدن با و میکردم شماری لحظه دیدنش برای

 چشمهایم حاال و نمیکشید تپیدن از دست ایی ثانیه قلبم

 ...ندارند اشتیاقی دیدنش برای دیگر هم

  

 به ماشین سربسته فضای در صدایش که نمیکشد طولی

 و نگات لحظه یه و باشم جلوت نمیشد قبال: سدمیر گوشهایم

  ...بگیری ازم

 



 روزی یه که دختری میبینی رو دنیا کار: میزند پوزخندی

 بده دست از منو نگاه مبادا که نمیزد پلک هم ثانیه یه حتی

 یه که چشمهایی اون هی و نشسته شوهرش ماشین تو االن

 نیست؟ دار خنده...میکنه دریغ ازم داره و بود من سهم روزی

  

 فلج را ام زخمی روح گلویم بغض و میکند ایست مغزم

 غده و میخورند را وجودم کرمی همانند هایش جمله...میکند

 های اشک تا میکنم سکوت بازهم اما میشود بزرگتر گلویم

  ...نریزند صورتم روی مزاحم

 

 خیابان از ایی گوشه را ماشین بلکه نمیکند سکوت مهراد

 تو میکردی گریه تو: میدهد ادامه بیرحمانه و میکند متوقف

 بچه دختر مثل میشد دعوات یکی با میشدی آروم من بغل

 وقت هر...کنم آرومت تا من پیش میومدی چهارساله های

 تا دنبالت میومدم بودم جا هر من بیرون بری میخواستی



 میشنیدی منو صدای باید خواب قبل هرشب نباشی تنها

 نیست مسخره اینا...میگیری ازم هتونگا داری االن اونوقت

  نیست؟ مسخره تانیا؟

 

 آنقدر حرفهایش آتش باشد زیاد هم چقدر هر تحملم آستانه

 چشمهای صدایش و بشکند گلویم در بغض که هست داغ

 بدترین که میپرسیدند من از روزی اگر...کند نرم را دلگیرش

 و ساعت همین دقیقا من است روزی چه ات زندگی روز

 هستم دیگری مرد زن شرعا من...میزنم مثال را لحظه همین

 بند دیگری کس به ام عاشقی خاطرات پود و تار وقت آن و

 من میشود مگر دارد وجود هم این از بدتر مگر...است شده

 مشکی نگاه چشمهایم و باشم داشته گوشم در را آراد صدای

 یسوگوار روبرویم مرد عشق در قلبم و اورد یاد به را باربد

  ...است آمده کسی سر هم این از بدتر مگر کند

 بلند آراد صدای و میکنم پاک دستم پشت با را هایم اشک

 هیچ دیگه مامانی " میزند زنگ گوشم در هرچیزی از تر



 بسته چشمهایم و ایستد می قلبم " باشه؟ نذار تنهام وقت

 مهراد عشق ام حیاتی عالئم تا نمیکنم صبر دیگر...میشوند

 بکشم خط تا میدهم حرکت را هایم لب فقط بزنند فریاد

 واسه دلم ؟من خونه بری زودتر میشه:  خاطراتم تمام روی

  ...شده تنگ بچم

 

 را مغزم را صدایش و میکند پمپاژ سرعت با قلبم

 که این حدس اما نکردم نگاه چشمانش به هنوز...میرنجاند

 ...نیست سختی کار باشد شده زده نم نگاهش

  

 یا کنم لعنت خودمو شدم عاشقت که این بخاطر یدبا من _

 ؟ کرده پر قلبت تو منو جای که کنم لعنت و بچت
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 اینبار و میزند تر تند قلبم...میمیرد مغزم و آید می بند نفسم

 این مقصر آراد میکنی فکر چرا:  نکنم نگاهش نمیتوانم دیگر

 آراد گذاشته دنیا این تو پاشو گناه بی بچه اون ؟ماجراست

 بذارم تنهاش بخوام اگه االن یعنی میفهمی منه شرعی بچه

 فقط میگردی مقصر دنبال اگه...میکنه نفرین منو هم خدا

 یه پدرم میذاشتم باید که منی...بدون مقصر و باربد منو

 تصمیم بدترین من نشه باعث تهدیدش و بیاره سرت بالیی

  باربد ، بشه جهنم از تر جهنم زندگیم که بگیرم یموزندگ

 لحظه هر و ندارم دوسش من میدونست که بدون مقصر و

 بدون و نشست خونسرد ولی بدم جون عقد سفره سر ممکنه

 که بدون و باربد مقصر...بخونن رو خطبه گفت من به توجه

 به بشم پابند که خواست بچه فقط من شرایط به توجه بدون

 به بشم محکوم بشینم جلوت اینجا االن و گیزند این

 ...نداره گناهی من بچه...خیانت

  



 عصبانیت از عضالتش تمام و میکند قرمز را چشمانش غم

 باشد کرده حمله چشمانش به آتش که انگار میشوند سفت

 ترجیح من:  میشوند خاکستر و میسوزند هایش حس تمام

 مرتیکه اون چهب فهمیدی وقتی که بدونم مقصر رو تو میدم

  ...دنیا این به نرسه پاش تا نکردی کاری هیچ و شکمته تو

 

 ، یابند می کاهش ها ضربان و میشوند فلج قلبم عضالت

 طوفان چشمانم در ناباوری موج و میوفتد تنم در بدی لرزش

 به  توجه بی که میکنم نگاه اویی به فقط  ومن میکند پا به

 تو:  میدهد حرکت را ماشین است زده قلبم در که تیری

 بیرحم بچه یه کشتن حد تا تو...مهراد نبودی بیرحم اینقدر

  ...لعنتی نبودی

 

 و قلبم خونی زخم روی میشود نمک بیشتر پوزخندش

 بدست واسه من: میدوزد بهم را دهانم ترسناکش صدای



 مادرش از رو بچه یه که میشم بیرحم حدی به تو آوردن

 ...تانیا نکن شک بیرحمی این به...کنم جدا
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 و میکند حلقه گردنم دور را کوچکش دستهای محکم آراد

 را شیرینش عطر...میفشارم آغوشم در را کوچکش تن هم من

 را آرامشش هم قلبم و میکنم رفع دلتنگی و میکشم نفس

 قرار بی بیشتر من و میبوسد را ام گونه محکم...میکند پیدا

  خوشگلم؟ پسر خوبی:  میشوم

 

 و سیاه چشمان با و میکند بلند ام شانه روی از را سرش

 مامانی خوبم آره: میشود خیره اشکم پر چشمان در زیبایش

  ...بود شده تنگ برات دلم خیلی ولی

 



 اش مشکی موهای روی و میزنم لبخند چشمانم اشک میان

  ...پسرم بود شده رهذ یه برات دلم منم: میکارم ایی بوسه

 

 قلبم روی را سرش من و اندازد می آغوشم در را خودش

  ؟ کجاست پس بابایی:  میگذارم

 

: پرمیزند چشمانش غم برای دلم و میکنم نگاهش لبخند با

 تنگ براش دلت...میاد دیرتر یکم داشت کار جایی بابایی

  شده؟

 

... یخیل آره:  میدهد تکان را وسرش میکند جمع را هاش لب

 منو که میاد زود گفت زدم حرف باهاش تلفنی دیروز خودم

  ...ببینه

 



 دیروز:  میکنم نگاهش و میکشم عقب را سرم تعجب با

 که این از قبل بهت؟ زد زنگ خودش زد؟ حرف تلفنی باهات

 بزنی؟ حرف من با

  

 تعجب با و میگیرد دندان به را انگشتش شده گیج آراد

 داشت بانو ماه زد زنگ صبح دیروز مامانی دیگه آره: میگوید

 بزنه حرف تو با میخواد بابایی گفت بعد میزد حرف باهاش

 منم گفت شده تنگ براش دلم گفتم زد حرف باهام یکم

 با میخوام گفتم تازه برمیگردین زود گفت بعدشم همینطور

  ...نیست پیشم مامان گفت بزنم حرف مامان

 

 جدید های رفتار که رانگا و میکنم فکر حرفهایش به ناباور

 و تر عجیب مرد این از که بخدا...نمیگنجد مغزم در باربد

 سرش در میداند خدا فقط ندارد وجود تر بینی پیش غیرقابل

  ...است کرده تغییر همه این چرا و میگذرد چه



 

 و تفکر با و مینشیند زمین روی بزرگمان چمدان کنار آراد

   خریدی؟ چی یسوغات برام مامانی: میگوید کنجکاوی

 

 زیپ...میبوسم را اش گونه و مینشینم کنارش عشق با

 زیر از را هایش سوغاتی پالستیک و میکنم باز را چمدان

 دوسشون ببین نازم پسر بیا:  آورم می بیرون ها لباس

  ...داری

 

 دیدن با و میکند نگاه پالستیک محتوای به ذوق با آراد

 من...مامانی پاندا ایو: میکند شیرینی خنده کوچکش پاندای

  ...دارم دوسش خیلی

 

 یاداوری با اما مغزم و میرود هایش خنده صدقه قربان قلبم

 میزند نیشتر اشک...میپیچد بهم مهراد وحشتناک های حرف



 آراد...میشود تار نگاهم در آراد تصویر و چشمانم ی کاسه به

 مگر میکنم فکر من و میکند نگاه وسایلش به شوق و ذوق با

 با که منی میشود مگر کرد جدا فرزندش از را مادری یشودم

 میدهم جان پسرکم شیرین های لبخند و ها نگاه دیدن

 است ظلم که بخدا...باشم داشته را ندیدنش تاب بتوانم روزی

 نمیفهمد چرا مهراد و است ظلم زدن حرف بیرحمانه اینطور

 محو ازقلبم را عشقش رنگ فقط کردنش قضاوت اینطور

 صدای شنیدن بدون را شب و روز میتوانم مگر من!...د؟میکن

 و بگذرم گفتنش مامانی خیر از میتوانم مگر کنم سر پسرکم

 ام گونه روی باالخره اشکم...باشم خودم خوشی دنبال

  ...میبوسم را آراد صورت بازهم من و میچکد

 

 مغمومی لبخند به نرگس دنبالش به و میخورد در به ایی تقه

  ...کردینا خلوت پسر و مادر خوب:  میشود اتاق وارد

 



 ببین نرگس خاله:  میچرخد سمتش به خوشحالی با آراد

 ...خریده برام نازی چیزای چه مامانم

  

 کنارش و میریزد بهم را آراد موهای لبخند با نرگس

 از آه سرخش بینی و آب پر چشمان دیدن با...مینشیند

 را وسایلش آراد...میسوزد بیشتر دلم و میشود بلند نهادم

 برم من: میگوید ناز با نرگس و من به رو و میکند جمع

 هم بانو ماه خاله به میخوام تازه بچینم اتاقم تو وسایلمو

  ...بدم نشونش

 

 میشود باعث و میکشد پر زدنش حرف اینطور برای دلم

 دو با و میکشد جیغ خنده با آراد...بگیرم هایش لپ از گازی

 ...دمیشو خارج اتاق از

  



:  میچرخانم نرگس سمت به شیرینش باالی و قد از را نگاهم

  زشت؟ دختره ناراحتی چرا

 

 به ایی غره چشم و میکند تکیه تخت به دمغ ایی چهره با

  کیش؟ گذشت خوش: میزند من

 

  ...نه که معلومه:  میدهم تکان را سرم صداقت با

 

 بازم چرا: آید می جلوتر و میگیرد تخت از را اش تکیه نگران

 زد؟ کتکت باربد

  

  چیه؟ کتک نرگس نه:  میکنم نگاهش چپ چپ

 

  شد؟ چی پس خب _



  

 نگاهم در  درد این میکنم سعی و میگیرد درد کمی قلبم

 که ام خانواده درمورد چیزایی یه فقط نه: ندهد جوالن

  ...نمیفهمیدم وقت هیچ کاش که فهمیدم

 

 ام دلخوری تا منمیزن حرفی دیگر اش تودهنی و مهراد از

  ...نکند پا به غبار

 

 شده چیزی: میگوید و میگیرد را دستم کنجکاوی با نرگس

  تانیا؟

 

 شو بیخیال...نشده هیچی نه:  میکنم نگاهش تلخی لبخند با

 کردی؟ گریه چرا خبر؟ چه تو حاال
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 و بزند حلقه چشمانش ی النه در غم میشود باعث سئوالم

 باال را اش چانه و میگیرم را دستش...بیوفتد پایین سرش

 زده؟ حرفی بهت تیام ؟ نرگس شده چی: میکشم

 

 لب روی تلخی لبخند قرمزش چشمان غم حجم میان در

 باشه درست حرفاش شاید نمیدونم: مینشیند کوچکش های

 ...من ولی میکنه انصافی بی داره شایدم

  

 بزن حرف: میفشارم بیشتر را دستش و میشوم تر قرار بی

  گفته؟ چی تیام شده؟ چی نرگس

 



 اش گونه روی مهابا بی اشکش و میلرزد بغض از اش چانه

 بهش امروز: میچکد

 هیچی اولش کرده خواستگاری ازم شهاب گفتم زدم زنگ

 کرد سکوت خط پشت فقط دقیقه چند شاید یعنی نگفتا

 من و چیه من جواب پرسید شد عصبی یکم بعدش ولی

 منه حق این خب کنم فکر باید گفتم منم...گفتم چی بهش

 بزنم لگد اینجوری نمیتونم ندارم و هیچکس که من کنم فکر

  ...آدمم منم خب...بختم به

 

: میگویم مهربانی با و میکشم نمناکش ی گونه روی دست

 تو کنی پاسوز خودتو باید تو گفته کی توعه حق که معلومه

  ...بدی تشکیل زندگی خودت برای و کنی دواجاز باید

  

 ولی...ولی آره:  میکند پاک را اش گونه دست پشت با نرگس

 بهت و کردم حقت در خوبی همه این من گفت...گفت تیام



 میخوام گفتی باربد خونه رفتی خودت تو بعد دادم پناه سر

 قضیه االن...باشه گفتم منم باشم خواهرت مراقب

 شدی عاشق و کردی دلبری اونجا رفتی...چیه خواستگاری

  ...زدی زنگ من به چرا دیگه باربد؟ رفیق واسه اونم

 

 بهت رو اینا واقعا:  میکنم نگاهش شده گرد چشمهایی با

 ...میشه مگه...حرفا این و تیام نرگس؟ گفت

  

 شدم عاشق نگفتم من...میشه آره: میشکند صدایش در بغض

 شم مطمئن تا زدم زنگ بهش فقط من کردم دلبری نگفتم

 ...دارم انتخاب حق منم خب... خب...نداره حسی من به تیام

  

 نمیذارم من: میگویم قاطعیت با و میگیرم را دستهایش جفت

 تو شی خوشبخت داری حق تو نرگس بشه خراب ات آینده

 داشته و لیاقتت که کنی ازدواج کسی با باید پاکی صافه دلت



 خوبیه ادم شهاب میگم بهش نممیز حرف تیام با من...باشه

 و دلت حرف باید میخوایش تو اگه داره و نرگس لیاقت

 ...شه من مثل سرنوشتت نمیذارم نرگس نباش نگران...بزنی
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 هایش اشک سپس و میشود خیره چشمهایم در کمی نرگس

  میزنی؟ بهش رو حرفا این واقعا: میکند پاک را

 

 باشه داشته لیاقت اگه تیام...دارم شوخی باهات مگه اره _

 زخم اینجور با میکنه خواستگاری ازت رسما و جلو میاد

  کنه؟ ثابت و عشقش تونسته کی زدنا زبون

 

 باورم:  میکشد باال را اش بینی و میزند لبخندی نرگس

 باال درکش انقدر جامعه ثروتمنده قشر از دختر یه نمیشه



 و بزنه حرف اینجور کار و کس بی دختر یه مورد در و شهبا

  ...کنه دفاع ازش

 

 چیه: مینشینم اش شانه به شانه و میکوبم بازویش به مشتی

 مورد پسر با اونا اکثر ؟ غمه بی دخترای اون شبیه من

 سرنوشتش دیدی و نفرشون چند میکنن ازدواج عالقشون

  بشه؟ من مثل

 

 دیوار ی خیره و میکند جمع ششکم در را زانوهایش نرگس

 اتفاقی برات تهش شاید معلوم کجا از: میگوید روبرویش

 یه...داره دوست خیلی که داری برادر یه تو بیوفته خوبی

 یه...بری باهاش میکشه خودشو داره که داری دلخسته عاشق

 از...بیاره دووم نمیتونه تو بدون روز یه که داری کوچولو پسر

 تا ولی بکنه هرکاری حاضره که داری شوهر یه مهمتر همه

  ...بمونی کنارش تو ابد



 

 یک من میخورد، پیچ سرم در حرفایش و میزنم تلخی لبخند

 از را من دارد سعی بیرحمی با که دارم دلخسته عاشق

 نتوانستم است سال شش که دارم برادری ، کند جدا پسرکم

 های نفس به هایم نفس که دارم کوچکی پسر...ببینم را او

  ....که دارم شوهری و است خورده گره کوچکش

 

 در غرق چهره به خیره و میزند آمیزی شیطنت لبخند نرگس

 نکن فکر...شدی غرق اومد شوهر اسم اصن: میگوید فکرم

 ...شده مهربون باهات زیادی جدیدا باربد نفهمیدم

  

   چیه؟ منظورت:  میکنم نگاهش کوتاه

 

 به گرفته را نگاهش رد من و دمیپرن باال خبیثانه ابروهایش

 خونمایی آن روی کبودی آثار کمی هنوز که ام سینه قفسه



 میگیرم بازویش از نیشگونی و میشکم پوفی...میرسم میکند

   وحشی؟ چته:  میپیچد اتاقش در جیغش که

 

 بهم خورد محکم اتاق در بودم کیش من مسخره دختره _

  ...تو منحرفی انقدر چرا...شد کبود اینجوری

 

: میگوید میدهد ماساژ را بازویش که همانطور و میخندد بلند

 ات سینه به بخوره میخواد فوقش اتاق در...کردم باور باشه

  ...نمیشم متوجه میکنه چیکار گردنت روی کبودی آثار

 

 خبیثش چهره به رو و میکشم گردنم به دستی تعجب با

  ...هست هنوز مگه: میگویم

 

 گردنم به دقت با...ایستم می آینه لویج و میشوم بلند سریع

 گردنم گودی در کمرنگی به باربد لبهای رد و میکنم نگاه



 من و میپیچد اتاق در نرگس بلند خنده...میکند خودنمایی

 ...میکنم باربد نثار ناسزایی لب زیر

 

  ...کن انکارش بازم حاال _

 

 ....نگفتم بت هیچی تا بیرون برو پاشو _

  

 دراری حرص لحن با و برمیخیزد جا از لیبیخیا با نرگس

 بابا...دادی گیر من به تو برد و حالش دیگه یکی بازم: میگوید

 همه جلو ابروت کنه رفتار تر مالیم بگو بهش خشنه شوهرت

  ...نره

 

 در طرف به خنده با نرگس و میروم تخت سمت به عجله با

 سمتش به تا برمیدارم تخت روی از را بالشت میکند فرار

 خشک سرجایم دَر چارچوب در باربد دیدن با که کنم پرت



 از پر چشمانی با و میکند سالم خجالت با نرگس...میشوم

 که بالشتی به تعجب با باربد...میشود خارج اتاق از شیطنت

  اینجا؟ کودک مهده: میکند نگاه داشتم نگه هوا در

 

: میگذارم تخت روی را بالشت و میکنم نازک چشمی پشت

 بچه این به دست شدم مجبور جنابعالی شاهکار بخاطر...نخیر

  ...بزنم بازیا

 

: اورد می در را کتش و مینشیند تخت روی خسته باربد

  شاهکار؟ کدوم

 

 و میکنم کج را گردنم کمی و مینشینم کنارش حرص با

 ...مونده جاش هنوز...کردی چیکار گردنمو ببین: میگویم

  

  ...نمیبینم چیزی که من _



 

 خیره اش خنده پر چشمان در و میکنم بلند سر خشم اب

 این: میگویم و میگذارم کبودی آثار روی را انگشتم...میشوم

  باربد؟ نیست تو لبای جای

 

 بذار: اورد می جلوتر را سرش و میکند اخم کمی باربد

  ...ببینم

 

 سر بر چه که ببیند بهتر تا میکشم جلو را خودم هم من

 کردنش انکار اینطور میداند هم ودشخ. است آورده گردنم

  ...آورد می در را کفرم

 پخش ام سرشانه و گردن روی سنگینش های نفس هرم

 جمع را گردنم میشود باعث و میگیرد آتش پوستم و میشود

 دلم و میرود باال را قلبم ضربان حدش از بیش نزدیکی...کنم

 فسن که این حس با...میلرزد مدت این در بار چندمین برای



 میشود تر نزدیک سرش و میگیرند بیشتری شدت هایش

 دور دستهایش بالفاصله که بکشم عقب را تنم میکنم سعی

 صدایش اش ناگهانی حرکت از شوکه میشوند، حلقه تنم

 باربد؟:  میزنم

  

 بازویم روی را هایش دندان تیزی که نمیگذرد ایی ثانیه

 داندن میان تنم گوشت شدن فشرده با و میکنم احساس

 اتاق در بلندم جیغ و میشوند گشاد درد از چشمانم هایش

 گوشت ناگهان که میزنم صدا را اسمش درمانده...میپیچد

 دقیقه چند تا اینم بیا:  میکند رها محکمی فشار با را بازویم

 ...میشه کبود دیگه
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 را دستانش حلقه باربد که ممیده ماساژ را بازویم ناله با

 اش سینه به محکمی مشت حرص با...میکند تر محکم

 چیکار بازوم با ببین باربد ایی وحشی خیلی:  میکوبم

  ...کردی

 

 اش خنده از نشان بدنش خوردن تکان و لرزانش سینه

 بازویش به را مشتم اینبار میشود باعث که میدهد

 نگاه خندانش چهره به ما گرفته را بازویم که همانطور...بکوبم

 خیره ام زده نم چشمان در خاصی برق با باربد...میکنم

 دم اشک و میکنی بغض سریع میشه هرچی چرا:  میشود

  مشکته؟

 

 برات اینجا داری انتظار گرفتی گاز و بازوم برداشتی _

  برقصم؟

 



  ...خوبه اونم آره: میدهد تکان سرش جدیت با باربد

 

  خوبه؟ چی:  میکنم نگاهش گنگ و ممیکش باال را ام بینی

 

  ...برقصی برام که این:  میزند کجی لبخند شیطنت با

 

 در مغزم و میکند متعجب را قلبم چشمانش عجیب حس

 حلقه تا میگذارم بازویش روی دست...میماند باقی گنگی

  ...باربد برم کن ولم: کنم باز را دستانش

 

 نامش اعتراض با هک میشوند پیچیده تنم دور بازوانش بیشتر

 کنم چیکار جدیدت شاهکار با االن برم بذار:  میکنم صدا را

  ...میمونه بازوم رو چقدر کبودیش جای میدونی من

 



 نخند:  میکشم جیغ حرص با که میلرزد اش سینه دوباره

 اینو االن خندید برام کلی گردنم واسه نرگس بخدا باربد

  ...هیچی دیگه ببینه

 

 خونسرد و میکند نگاه تنم پوست روی یشها دندان رد به 

 میگیرم گازتم یه زنمی...ببینه بذار نداره عیبی باشه: میگوید

  ...بدم پس جواب بهت باید

 

  بگیرم؟ گازت اینجوری منم خوبه باربد چی یعنی _

 

  ...بگیر بیا آره: میدهد تکان را سرش بیخیال

 

 سنگ مثل اینا:  میزنم غر و میگیرم را بازویش خشم با

  ...آخه گرفت گازشون میشه میمونن



 

 نقطه همان و میکنند غوغا عطش با چشمانش عجیب حس

 شدید گرمای...میشود بوسیده لبهایش میان لطیف بازویم از

 و برمیگیرد در را تنم تمام سوزان آتشی همانند خمارش نگاه

 ...باربد دیگه بسه: میشوند بسته چشمانم

  

 کالفه و میکند شل را دستانش حلقه مکث بی باربد

 میکشم عقب را خودم سریع...اورد می در تن از را پیراهنش

  دیدی؟ و آراد:  میگویم کنم عوض را بحث که این برای و

 

 از قبل آره: میدهد تکان را سرش و میچرخد سمتم به کوتاه

  ...پیشش رفتم اینجا بیام که این

 

 به را فرزندش با برخورد طرز تازگی به مرد این نمیزنم حرفی

 را قلبم آراد به محبتش کوچکترین و است گرفته یاد خوبی



 به لطافت کمی هم چهارسال این کاش ای...میدهد مالش

 آراد کوچک دل روی پدرانه های حسرت تا میداد خرج

  ...نشود انباشته

 

  چیه؟ نرگس جواب _

 

: کنم نگاهش تعجب با میشود باعث اش ناگهانی سئوال

 چی؟ جواب

  

  شهاب؟ خواستگاری _

 

 تصمیمی هنوز: میگویم خونسرد و اندازم می باال را ام شانه

  ...نگرفته

 



 بود مشخص:  میکند تایید را حرفم جدیت و اخم با باربد

 ازدواج باهاش نمیکنه مجبورش که شهاب چرا؟...کرده گریه

  ...کنه

 

 تو مثل که همه آره: میگویم طعنه با و میزنم پوزخندی

 باهام باید که شیشه تو بکنن و مردم دختر خون نیستن

  ...کنی ازدواج

 

 و میدهد ماساژ را گردنش پشت خونسردی به باربد

  ...نداره ها عرضه این از شهاب آره:  میبندد را چشمانش

 

 هنوزم: میدهم تکان را سرم و میکنم ایی مسخره ایی خنده

 انتخاب حق منم و بوده اشتباه کارت کنی قبول نمیخوای

  ...داشتم

 



 به را تنش و میکند باز خشم از ایی هاله با را چشمانش باربد

 و جانب به حق دلگیرم چشمان در خیره میکشد جلو سمتم

 حرف انتخاب حق کدوم از: میکند زمزمه خودخواهی با

 ...میبریدم نفستو خودم یا میشدی من مال یا تو...میزنی
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 ایی لحظه قلبم و میشود منجمد هایم رگ در خون

 چشمانم آغوشی هم به مزاحمم و لعنتی بغض...نمیتپد

 ...میزند پر نگاهش از باربد مطلق خودخواهی و میرود

 

  ...کنم درکت نمیتونم بخدا باربد نمیفهممت من _

 

 و درد چشمانش اما نمیزند هم پوزخند حتی نمیکند اخم

 درک نبایدم:  میکند زنجیر و قفل خود رد را درماندگی



 درک میخوای و چی نمیدونی ازم چیزی وقتی...کنی

  ...کنی

 

 را خودم کمی ، میکند رسوخ مغزم تا کنجکاوی و قراری بی

 هیچی چرا خب:  مینشینم جلویش زانو چهار و میکشم جلو

 بشه زنش کنه مجبور و یکی آدم میشه مگه ؟ نمیگی بهم

  ...انتقام بخاطر فقط اونم

 

 خیره زمین به و میکند گره درهم را دستانش باربد

 زمزمه نیمرخش به خیره و میکشم جلوتر را خودم...میشود

  نمیگی؟ مادرت و پدر از هیچی چرا:  میکنم

 

 نفوذ هم چشمانش تا اخم و میکشد باال را نگاهش باالخره

  ...کنه فضولی هرچیزی تو آدم نداره دلیلی:  میکند

 



 با شاید ، نمیزنم حرفی ولی میکشم درهم اخم هم من

 انتظار نباید مرد این...بشود منطقش بی جمله متوجه سکوتم

 بی من اش خودخواهی و سکوت همه این با باشد داشته

 عذاب این دلیلی هیچ بدون و بدهم دلش به دل داشت چشم

 کارهایش تک تک برای باید باربد...بپذیرم را چهارساله

 هم آراد چهارساله های حسرت برای هم باشد داشته جوابی

  ...من رفته دست از زندگی

 

  ...تانیا _

 

  ...میکنم نگاهش حسی هیچ بدون و کوتاه

 

 مسکوتم چهره روبه و میکشد موهایش در چنگی کالفه

 اینقدر که داره برات سودی چه گذشته زدن بهم: میگوید

  بدونی؟ درموردش میخوای



 

:  میدهم جواب صادقانه و یفرستمم گوشم پشت را موهایم

 مدت همه این من زندگی میشم متوجه که اینه سودش

 دقیقا شدم تحقیر همه این چهارسال چرا...شده چی فدای

 بی همه این که بوده چی بچه اون گناه بوده؟ چی من گناه

  ...گرفتی ازمون و چی انتقام ازت؟ دیده محبتی

 

 گناه: میغرد صورتم توی و میچرخد سمتم به خشم با باربد

 تو گناه بوده کردنات داداشم داداشم بوده ت سرکشی تو

  ...بوده من از نفرتت

 

 این...باربد میپیچونی بدجوری رو قضیه داری:  میزنم پوزخند

 منو گناهی چه به ازدواج قبل ازدواجه بد واسه همه ها

 نمیشناختمت که من زندگیت؟ تو بیام کردی مجبور

  ...کردی دخیل ات کینه تو منو چرا...باربد



 

 ایستد می پنجره پشت و میشود بلند تخت روی از باربد

 آتش از بعد و میگذارد هایش لب میان سیگاری همزمان

 فقط من نداشتی گناهی تو: میگوید عمیقی پک و زدنش

  ...من...عقب بکشم چیزا خیلی از رو تو پای میخواستم

 

 روی غلیظی ربخا دودش و میزند سیگارش به دیگری پک

 تو ات خانواده همراه هم تو نمیخواستم: میکند ایجاد پنجره

 دورت ازشون جوری یه باید پس بسوزی انتقامم آتیش

  ...باهات کردن ازدواج از بهتر راهی چه...میکردم

 

 شده جمع های غبار خیره و ایستم می پنجره پشت کنارش

 دلیل : میزنم ایی مسخره لبخند تهران خاکستری آسمان در

  باربد؟ چیه انتقامت

 



  ...گفتم بهت روزی یه شاید _

 

: میدهد ادامه و میفشارد میز رو جاسیگاری در را سیگار

 میوفته اتفاقا خیلی میشه روشن چی همه روزی یه باالخره

 که راحته خیالم حداقل ولی ببینی من چشم از ممکنه که

 شده باخبر چی همه از که مادرتم شناختی پدرتو کثیف ذات

  ...برادرت میمونه بره میخواد و

 

 پایم سرتا نگاهش موشکافانه که میروم سمتش به استرس با

  چی؟ تیام: میکاود را

 

 کنم قضاوتش بخوام که نمیدونم برادرت از چیزی من _

 این که بگیره من از رو تو میکنه تالش داره اون میدونم فقط

  ...بزنم آدم یه قتل به دست من میشه باعث خودش

 



 میکنی اشتباه:  میدهم تکان راست و چپ به را سرم تند تند

 دخالتی پدرم کارای از هیچکدوم تو تیام...باربد

 تورو حتی اون ما ازدواج قبل تا اصال...اصال...نداره

  ...نمیشناخت

 

  ...بده فراری اینجا از رو تو میکرد سعی اینقدر چرا پس _

 

 در بودنش و نرگس از چیزی مبادا که میشود بیشتر استرسم

 اش شده ریز نگاه زیر لکنت با...بیاید زبانم روی اینجا

 من موقع اون ندارم دوست من میدونست تیام: میگویم

 که همینه واسه ببره منو بیاد که میزدم زنگ بهش همش

  ...برم باهاش که فرستاد رو نیما بار اون

 

 بیرون محکم را نفسم من و میزند پوزخندی باربد

  ...رستممیف



 

 و کنه دخالت من زندگی تو بخواد داداشت که وقتی تا _

 ضربه من از پدرت از کمتر بگیره ازم و زنم که بکشه نقشه

 مالحظه کنه حرکتی کوچکترین بخواد اگه بار این...نمیخوره

  ...تو حتی نمیکنم و کس هیچ

  

*********************************** 
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 که اونجایی از: میگیرد سمتم به را گوشی استرس با نرگس

 باهاش میخوای تو که دادم پیام بهش نمیده منو تلفن جواب

 ...بزنی حرف

  



 کمتر:  میگیرم دستش از را موبایل و میدهم تکان سری

  ...باش داشته استرس

 

 از پس...مینشیند تراس صندلی روی روبرویم هم نرگس

  بله؟: میپیچد گوشم در تیام صدای چندثانیه

 

 منم: میچسباند بهم را ابروهایم اش عصبی و خشک لحن

 ...تیام

  

 و زیبا آهنگ همان و میشود عوض لحنش یکباره به

 خوشگل خواهر سالم: میدهد نوازش را گوشم آشنایش

  ...من

 

 مسکن از صدایش راستی به و مینشیند لبم روی لبخندی

  ...داداشی سالم:  است تر بخش آرام



 

 پایینسرش و میدوزد چشم لبخندم به حسرت با نرگس

  ...میوفتد

 

  ؟ خوبه آراد چطوره؟ حالت _

 

 اتفاقا خوبه حالش آرادم...خوبم:  میگیرد رنگ لبخندم

 وقت هیچ چرا من پس میگفت دادم نشون بهش عکستو

  ...ندیدم و تیام دایی

 

 حیف:  میکند نرم را لمد آمیزش محبت و لطیف ی خنده

 چقدر میدونه خدا وگرنه ببینمتون نمیذاره مرتیکه اون که

  ...کنم بغلش میخواد دلم

 



  ...میبینیش روزی یه باالخره _

 

 خودم با شمارو بتونم اگه آره:میگوید و میکشد آهی تیام

 ...ببرم

 

 و حرف این دیگه خواهشا...تیام:  میزنم صدایش تشر با

 از بچمو نمیتونم من آراد پدره باشه بد چقدرمهر باربد...نزن

  ...کنم جدا باباش

 

: میپرسد جدی لحنی با سپس و میکند مکث خط پشت تیام

 با زندگی ادامه مورد در مصمم انقدر بتونی شده باعث چی

 جدیدش؟ رفتار بزنی؟ حرف باربد

   

 روی از را قهوه فنجان و میفرستم و گوشم پشت را موهایم

 نیست باربد جدید های مهربونی فقط بحث: رمبرمیدا میز



 کنم خودم خوشی فدای آیندشو نمیخوام آراده آینده بحث

 آرامش خودش از دور به نمیده اجازه باربد میدونم وقتی اونم

  ...باشم داشته

 

 این تو نمیتونم: میگوید مردد و میکشد عمیقی نفس تیام

 تانیا یول میدم حق بهت زیادی حد تا کنم دخالت تصمیمت

 خودت زندگی حق در نیست درست نکرده اذیتت کم باربد

  ...ببندی چشم چی همه رو راحت و کنی انصافی بی

 

 این: شود تلخ هم لبخندم میشود باعث قهوه طعم 

 تا و نمیشه پاک من ذهن از وقت هیچ گذشت که چهارسالی

 کاراش واسه حسابی و درست و منطقی جواب یه باربد وقتی

  ...ببخشمش نمیتونم من شهبا نداشته

 



 از را شیرینش لبخند میتوانم من ولی میکند مکث کمی تیام

 بزرگ انقدر که خوبه خیلی:  بدهم تشخیص خط پشت

 پسره اون کاش فقط میکنی فکر عقلت با داری و شدی

 هاشو بازی شق کله این و میشد بزرگ ذره یه هم بیشعور

 غلطی هر نم با مشورت بدون که این نه کنار میذاشت

 خودشو جون و بمونه باربد نزدیک اونجا بیاد و بکنه میخواد

 حتی که شده خودخواه و منطق بی انقدر...خطربندازه به

  ...نمیده منم پیغامای جواب

 

 سرم در مهراد حرفای پژواک و میبندم درد با را چشمانم

 داشتم دوسش من که مهرادی اون دیگه مهراد: میشود تکرار

 با شخصیتش این ، خیلی...شده عوض خیلی تیام نیست

 آدمه این نه داشتم دوس و مهراد اون من نمیخونه من ذهن

 ...رو کینه از پر

  



 حیرت با نرگس گردن و سر و میکند سکوت خط پشت تیام

 تیام کاش و زدم را حرفهایم قاطع من...میچرخد سمتم به

 ...کند درک مرا هم

 مهم کار واسه من متیا: میگویم سپس و میکنم میکث کمی

 نیست کنارم نرگس که االن میخوام...زدم زنگ بهت تری

  ...بگم بهت

 

  ...میکنم نرگس نثار هم چشمکی همزمان

  خواستگارشه؟ مورد در: میشود جدی هم تیام

 

 ...شه...آره _
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 من مگه ؟ چه من به خب: میکند قطع عصبی را حرفم

  ...بدم نظر خواستگاریش مورد در که باباشم

 

 حرفمو من کن گوش دقیقه دو تیام میشی عصبی چرا _

  ...حرفم وسط نپر...بزنم

 

 چپ چپ من و میخندد ام جدی لحن به تعجب با نرگس

  ...میکنم نگاهش

 

 میکنی قاطی انقدر چرا:  میدهم ادامه تیام به رو تر آرام

 برعکس چیزی یه نیست بدی آدم اصال شهاب...من برادر

 انقدر بشناسمش تونستم چندساله دیگه نظر همه از باربد

 دلیل من باشه داشته و نرگس لیاقت که هست خوبی پسر

 چیه؟ مشکلت...نمیفهمم رو تو عصبانیت این

  



 لبخند با که میفرستد بیرون پرحرص را نفسش شهاب

 نه؟ مگه داری دوسش: میپرسم را سئوالم

  

 هایش نفس داشتم را انتظارش که همانطور میکند سکوت

 راحتی به را اش کالفگی من و میشوند منقطع

 تیام صدای و میشود خیره دهانم به قرار بی نرگس...میفهمم

:  دهم قرار بلندگو حالت روی را تماس سریع میشود باعث

 موقعی همون دارم دوسش هم خیلی دارم دوسش من آره

 و کار بخاطر اگه...اگه همدمم شد کیهتر تو تنهایی اوج تو که

 ولی میدادم ازدواج پیشنهاد بش موقع همون نبود امنیتم

  ...نشد

 

 و حسرت با و میچکد نرگس ی گونه روی اشک شوق قطره

  ...میشود خیره موبایل به حریصانه

 



 این با نکن اذیتش و بگو بهش پس داری دوسش اگه _

 وقتی دختره اون...میشکونی و دلش داری فقط بداخالقیات

 با باید پس بخونه چشمهات از و عشق و ببینتت نمیتونه

 ...بندازی دلش به مهرتو زبونت
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 روی را آراد لی جلیقه بانو ماه و نرگس های ممانعت تمام با

 روی هم را اش لی کاله و میکنم تنش سفیدش تیشرت

 ...میگذارم سرش

  

  مامانی؟ بریم: میخندد ذوق با آراد

 

  ...خوشگلم پسر بریم: میبوسم را اش گونه و میزنم لبخندی



 

 تو تانیا: میگوید حرص با و ایستد می در آستانه در نرگس

 دردسر تو خودتو هم داری حاال داریا و باربد خبر خودت

  ...رو برگشته بخت کامران اون هم میندازی

 

 رد نرگس کنار از که همزمان و میکشم آغوش در را آراد

 باربد از زودتر ما بخون یاس ایه کمتر: میگویم میشوم

  ...نمیشه هیچی...خونه برمیگردیم

 

 زمزمه لب زیر "وای" و میکشد عمیقی نفس نرگس

 پشت را دستش کف آراد و من دیدن با بانو ماه...میکند

 وزوامر یه بیا: میگوید نگرانی با و میکوبد دیگرش دست

 خونه ببینه بیاد پسره این بخدا بردار لجبازی از دست

  ...میکنه پا به خون نیستین

 



 نمیشه هیچی: میگویم مضطربش چهره به رو و میکشم پوفی

 پا به خون بیاد بخواد که نیست قبل مثل دیگه باربد...خاله

  ...کنه

 

: میکند مچاله دستش در را اش روسری گوشه درماندگی با

  ...بزن زنگ یه بهش حداقل...میزنه شور من دل ولی

 

 نگرانی و میشوند سست پاهایم استرش پر لحن از ایی لحظه

 حلقه گردنم دور را دستهایش آراد...میپیچد دلم در بدی

 گوش حرفشون به مامانی: میکند پچ پچ گوشم زیر و میکند

  ...دیگه بریم...ندیا

 

 آرام کمی قلبم و میشورد ام دلشوره کل آراد شیرین لحن

 نگران: میگویم اطمینان با نرگس و بانو ماه روبه...میگیرد



 دارن هم دیگه نفر چند همراهمونه کامران نباشید

  ...نمیشه چیزی...میان

 

 پایین پله از نگرانشان های چهره به توجه بدون سپس

: میگوید نفس نفس با و آید می دنبالم عجله با نرگس...میروم

  ...تره راحت خیالم اینجوری بیام باهات منم بذار حداقل

 

 روبه است ایستاده منتظر که در جلوی کامران دیدن با

 بچه این میخوام روز یه...نرگس ام بچه مگه: میگویم نرگس

 جون تو میندازین وال و هول چجوری ببین پارک ببرم رو

  ...نده استرس بهم انقدر برو بیا...آدم

 

 سری اجبار به و دمیکن نگاهم ملتمس چشمانی با نرگس

 ...میدهد تکان

*** 



  

  ؟ خانم بریم کجا: میپرسد و میکند نگاهم اینه از کامران

 

  ...عجایب سرزمین بریم: میدهد جواب من از زودتر آراد

 

 به را سرش من به رو و میکند نگاه آراد به مردد کامران

 و ببرم شلوغ جای اورا نباید میدانم...میدهد تکان نفی معنای

  ...بیوفتد خطر به جانش بازهم است نممک

 

 میشه خوشگلم پسر: میگویم آراد روبه مهربانی و نرمش با

  ...بشه ناراحت بابایی ممکنه وگرنه دیگه جای یه بریم

 

: میگوید متفکر ایی قیافه با و میکند جمع را لبهایش آراد

  ...میبردی منو همیشه که پارکه اون بریم...مامانی باشه



 

 مکث کمی با و میدهد تکان سر محجوبانه لبخندی اب کامران

  خانم؟ ببخشید: میگوید

 

  بله؟ _

 

 باربد: میگوید کنند باز را در تا میکند اشاره که همانطور

 خبر بهشون که نیست دسترس در گوشیشون اصال خان

 توبیخ حتما وگرنه کردم قبول شما بخاطر فقط االنم...بدم

 داریم که بدم خبر شونبه باید صورت هر در ولی میشم

  ...بیرون میریم

 

  ...بزن زنگ بهش نداره عیبی:  میدهم تکان را سرم بیخیال

 



 چنگ امانش بی خشم از دلم ته اما میگویم خونسردی با

 نشان خوبی العمل عکس قضیه این به باربد قطعا میخورد

 این اگر حال این با نمیگذرد کنارش از سادگی وبه نمیدهد

 به جا همه از خبر بی که این تا است بهتر ندبدا رو قضیه

 را شهر کل و شود مواجه آراد و من نبود با و برگردد خانه

  ...بریزد بهم

 ناامیدتر بار هر و میگیرد تماس باربد با وقفه بی کامران

 جانم به بدی اضطراب رفته رفته...میکند قطع را تماس

 خدا...مببوس را آراد موهای روی میشود باعث که میوفتد

 جان ذره ذره من شود کم سرش روی از مو تار یک میداند

  ...میدهم

 اخم با و میکند زیاد را ماشین سرعت ایی لحظه کامران

 نفس...میچرخاند سرش باال اینه و بغل آینه بین را نگاهش

 میدود دلم در که اشوبی از میکنم سعی و میکشم عمیقی

  ...کنم کم



 با که اندازد می فرعی یک رد را ماشین سرعت به کامران

  کامران؟ شده چیزی: میپرسم نگرانی و ترس

 

  ...ان فرخی آدمای...خانم میکنن تعقیبمون دارن _

 

 اراد...میشود کنده جا از قلبم و میکنم نگاهش زده بهت

  مامانی؟ شده چی: میگوید بغض با و میگیرد را دستم محکم

 

 مگه: پرسممی کامران روبه و میکشم اغوش در را سرش

  ...نیست دنبالمون محافظا ماشینا

 

 دیدی هیچ من زدن جلو ما های بچه از اینا ولی چرا _

  ...ندارم بهشون

 



 کوچه یک داخل و میچرخاند را فرمان مهارت با کامران

 پشیمان ام احمقانه تصمیم از وجودم تمام با... میپیچد

  ...دنمیشو دور نگاهم از ایی لحظه باربد چشمان و میشوم

 بلندی جیغ میخورد ماشین کنار به که محکمی ی ضربه با

 به ام کشیده اغوش در را اراد محکم که همانطور و میکشم

 بلند و میزند چنگ را مانتویم ترس با آراد...میشویم پرت جلو

 همزمان و میکند کنترل را ماشین سختی به کامران...میگرید

 ...پیچدمی ماشین اتاقک در هم موبایلش زنگ صدای
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 را تنم بیشتر فریادش و میکند برقرار را تماس سختی به

 یه برسونین خودتونو زود...لشا تنه شما کجایین: میلرزاند

 زنده هیچکدوم شه کم خان باربد خانواده سر از تارمو

  ...نمیمونین



 

 عقب برمیگردد و دمیکن پرت صندلی روی را گوشی کامران

 کنترلش از شدیدی ی ضربه با ماشین که بزند حرفی تا

 ایی گوشه و میچرخاند را فرمان سریع کامران میشود خارج

 که میکنند توقف جلویمان ماشین دو همزمان میکند توقف

 نگاه روبه و آورد می بیرون را اش اسلحه سرعت به کامران

  ...اصال یاینن بیرون شما خانم: میگوید من زده وحشت

 

 با نبرن رو بچه...بچه درک به من کامران: میگویم لکنت با

 ...خودشون

 

: میگوید و میکشد اش پیشانی به دستی درماندگی با کامران

 تا نشن متوجهش که بذارید صندلی زیر رو بچه بهتره خانم

 ...نزدیکن ها بچه کنم پرت حواسشونو

  



 و میبوسم را صورتش اشک با و میکنم جدا اغوشم از را آراد

 جان آراد: بزنم لبخندی نترسیدنش بیشتر برای میکنم سعی

 بیاد بابایی تا بشین ماشین گوشه اونجا برو تو مامانی

 تورو نباید وایستادن بیرون اون بد آدمای ببین...باشه

 نگو هم هیچی نکن گریه اصال بشین گوشه اون...ببینن

  باشه؟

 

 نه مامانی نه: میچسباند من هب را خودش لرز و ترس با آراد

  ...نذار تنها منو

 

 اش چهره روی خیره نگاهم و میکند بغض دلم

 تنها مامانت عمو جان آراد: میگوید لطافت با کامران...میماند

 رو تو بد آدمای نمیخواد فقط هست جا همین نمیذاره

  ...میشه عصبانی باربدت بابا وگرنه...ببینن

 



 ریختن با و میشکند بلندی ایصد با ماشین جلو ی شیشه

 و میکشم جیغ بلند میشود قطع حرفش کامران روی شیشه

 برای میشوند فلج پاهایم و میلرزد بدنم تمام خون دیدن با

 کامران...میلرزد بیشتر آراد و میکنم لعنت را خودم هزارم بار

 ایی ناله درد از اند رفته فرو بدنش در که هایی شیشه بخاطر

  ...بچه:  میزند بل فقط و میکند

 

 بینی روی را دستم و میگذارم ها صندلی میان را آراد گریه با

  ...نکند گریه تا میگذارم ام

 

 کامران که کنم باز را ماشین دستگیره تا میبرم دست سریع

  ...میکنی داری چیکار...نرو نرو: میزند فریاد درد با

 

 نوم:  میکنم زمزمه لب زیر و میچرخم سمتش به اشک با

  ...میبینن و اراد میان نرم اگه...کامران ببخش



 

 پیاده ماشین از و میکنم باز را در فریادش به توجه بی

 را ماشین که مردی چند روی زده وحشت نگاهم...میشوم

 که هایی اسلحه دیدن با قلبم و میچرخد اند کرده محاصره

 ...نمیتپد دیگر اند گرفته سمتم به

  

 تا میگزم را لبم محکم و میگیرم ماشین بدنه به را دستم

 کنار چشمهایم رفتن سیاهی با...نزند فریاد را باربد زبانم

 در انگیزشان نفرت و زمخت صداهای و میخورم سر ماشین

  خودشه؟: میپیچد گوشم

 

 که محافظشونم اون...ببریم براش رو دختره گفت آقا آره _

 ...تادیمنیوف دردسر تو تا بریم...ساختیم و کارش گمونم به
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 غرش با و میشکند را میز ی شیشه محکمی لگد با باربد

 شماها پس: میچرخد بانو ماه و نرگس سمت به خشمگینی

 خودش واسه سرخود گذاشتین که میکنین غلطی چه اینجا

  ...میزدین زنگ یه من به نباید...بیرون بره

 

 بانو ماه و میزند چنگ را بانو ماه بازوی لرز و ترس با نرگس

 پیش قدمی تشویش و نگرانی با مهراد...میریزد اشک بیشتر

 افتاده اتفاقی شاید: میگوید باربد به رو نرمش با و میگذارد

  ...رفته باهاش کامرانم نمیگن مگه...آقا

 

 قفسه و میکشد اش شده قرمز گردن به دستی پریشان باربد

 مبل دسته روی...میشود پایین و باال شدت به اش سینه

 به بار بیست کامران: میگوید داری خش صدای با و مینشیند



 جواب نتونستم بودم کوفتی جلسه اون تو بود زده زنگ من

  ...نمیده جواب میگیرمش هرچی که االنم بدم

 

 و آمیزد می درهم باران شدید بارش صدای با ماشین صدای

 پشت سریع مهراد کند بلند سر سرعت به باربد میشود باعث

 عمارت محافظان رنگ مشکی ماشین دیدن با و میرود پنجره

 خبری شاید... آقا عمارته های بچه ماشین: میگوید باربد روبه

  ...شده

 

 دستش اگر میداند خدا میرود پایین ها پله از عجله با باربد

 همه این با هم آن آورد می سرش بالیی چه برسد تانیا به

 میشود باز که عمارت در...است ریخته جانش به که نگرانی

 و محافظان خونی و خیس های لباس دیدن با بقیه و باربد

 سر میلرزد گریه با ویال محافظ محمد آغوش در که آرادی

 آنی به و میکشد تیر باربد قلب...میشوند خشک جایشان



 و میلرزد تانیا ندیدن با قلبش تمام میشوند سست پاهایش

 گرد هایی چشم با مهراد...میکند حمله چشمانش به خون

 سرد تانیا نبود از هم مرد این بدن و تن انگار میرود جلو شده

 ...میشود

 صدا را اسمش اشک با و میکند قراری بی باربد دیدن با آراد

 مبهوت و مات و میخورد سُر دیوار ی گوشه بانو ماه ، میزند

 و میریزد اشک اراده یب نرگس...میماند روبرویش ی صحنه

 پا و دست محمد آغوش در که میشود آرادی ی خیره

 بغضی با آراد و میگذارد زمین روی را آراد محمد...میزند

 با باربد...میچسبد را پایش و میدود باربد سمت به غریبانه

 کند باور نمیتواند انگار میکند نگاهش فقط آمده بند زبانی

 امان بی قلبش است یستادها روبرویش تانیا بدون بچه این

 دعا دلش در فقط...میرود یادش از هم زدن پلک و میکوبد

 برایش دختر آن بدون زندگی میداند باشد زنده تانیا میکند

 ...میشود جهنم

  



 با آراد...میدود آراد سمت به و میگیرد آتش جیگرش نرگس

 توجهی بی که را پدری معصومانه اشکی و دلگیر بغضی

 می نرگس آغوش در را خودش و میکند اهنگ کرده خرجش

 و میکند حلقه نرگس گردن دور را دستهایش محکم...اندازد

  ...میفشارد آغوشش در اورا بغض با نرگس

 

 پیش قدم عصبانیت با مهراد جمع آن میان در باالخره

 است انداخته زیر سر شرمنده که محمدی به رو و میگذارد

 کجاست؟ کامران ؟ کجاست خانم محمد؟ شده چی: میگوید

 ...اینجا خبره چه

  

 رییس به کردن نگاه جرأت میکند بلند سر ترس با محمد

 ستون وحشتناک خبر این میداند ندارد را اش خورده زخم

 ...میلرزاند را عمارت این



 در لرزه به را باربد بدن چهارستون صدایش و میکند باز لب

 و آراد آقا و خانم میخواد گفت خان کامران امروز: آورد می

 دنبالشون شدیم اماده همیشه مثل ماهم بیرون ببره

 خان کامران ماشین دیدیم یهو اصلی خیابون وسط...بریم

 تالش انقدر باالخره نداشتیم بهشون دیدی هیچ شد محو

 دنبالشون ماشین یه...کنیم پیداشون تونستیم تا کردیم

 ودب مشخص کامرانم میکرد تعقیبش سرعت با و بود افتاده

 تو اخر ی لحظه تا...فرعی یه تو انداخت سرعت با فهمیده

 از ماشین هردوتا شد چی نمیدونیم یهو اقا بودن دیدمون

 یه آدرس زدیم زنگ کامران به...شدن خارج دسترسمون

 های شیشه دیدیم رسیدیم بهش تا داد و خلوت کوچه

 پسرتونم بود رفته هوش از زخمی کامران شده خرد ماشین

  ...میکرد گریه بود نشسته ها یصندل بین

 

 در را محمد یقه و میدهد قورت را دهانش اب قرار بی مهراد

 ...دیگه بنال...پس بود کجا خانم:  میکند مشت هایش پنجه
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 کمر اش زمزمه و میوفتد پایین را سرش شرمسار محمد

 بودن فرخی آدمای...آقا بردن و خانم: میکند خم را باربد

 ...نبود اونجا خانم رسیدیم وقتی

 

 برق و میپیچد فضا در وحشتناکی طرز به برق و رعد صدای

 دیگر باربد قلب... میکند روشن را سالن کل رنگش آبی

 را دردناکش های پلک چشمهایش به خون قشون نمیتپد

 هایش رگ هایش دست شدن مشت شدت از و میبندد

 ...میشوند کبودتر

 



 از دیوار کنار بانو ماه ، میشود خیره زمین به ناباور مهراد

  ...میوفتد صندلی روی حال بی نرگس و میرود حال

 

 مشکی و میکشد زبانه باربد تن در چنان خشم ایی لحظه

 کسی به توجه بی که میشوند ور شعله چشمهایش های

 ششکستن صدای با و میکوبد زمین روی را میز روی گلدان

  ...میشود انداز طنین جا همه در هم آسمان غرش

 از که خونی متوجه حتی و میشود آوار سرش روی کوه

 ی سینه در ترس با آراد...نمیشود میچکد زمین روی دستش

  ...مینشیند زمین روی درد با مهراد و میکشد جیغ نرگس

 

 با هایش پلک و میکشد نفس عمیق کمر به دست باربد 

 را اش خونی مشت و میشود پاره قلبش ندمیخور تکان خشم

 ی کرده بغض قلب و میبارد وقفه بی باران...میکوبد ستون به

 مغزش در تانیا صدای...میشکند را اقتدارش تمام مرد این



 تیر تک به تک اش عصبی های نورون و میپیچد

 چشمش های عنبیه جلوی تانیا معصوم نگاه...میکشند

 درد پر های پلک پشت انیات های اشک و میکنند خودنمایی

 از را هایش عصب و میکشد پاهایش به درد...میلغزند باربد

 خونی های رد با سفید ستون کنار که اندازند می کار

 امانش بی غیرت تا میکند تالش فقط و میخورد سر دستش

 ...نبرد را داغش نفس
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 این شکست بد بود هرچه داشتن دوست یا بود عشق اسمش

 شد نازل سرش بر عذاب خود نبود که غم...را ازکینه پر مرد

 غیرتش پای به پا هم آسمان که کرد پاره چنان را قلبش و

 حبس قلبش و چشم در چنان را اش مردانه بغض...چکید

 اش قدمی چند در درست دیگری مرد نفهمید که بود کرده



 در و بست چشم خودش...شد آب ذره ذره عشقش بخاطر

 دیگری قلب فریاد صدای آسمان انگیز هراس های رعد میان

 دستش های رگ خودش...نشنید را کرد کر را فلک گوش که

 عجز با که را مردی عاشق های چشم ندید و کرد خونی را

 فقط و ندید نمیخورد تکان هایش پلک و میزد دل دل

 کرد سرزنش عمرش تمام ی اندازه به را خودش...کرد سکوت

 نفهمید هم باز و ریخت اش همیشگی اقتدار سر بر خاک و

  ...شد دوخته دهانش به امید با نفر چند چشم

 

 با...میکند باز را اش کوفته های پلک موبایلش صدای

 میان که اش گوشی به نگاهی شده قرمز چشمانی و خستگی

 الیبا که ناشناسی پیام با ، اندازد می افتاده هایش سیگار

 عجله با و مینشیند سرجایش صاف میبندد نقش صفحه

 نفرت های کلمه تک به تک نگاهش...میکند باز را پیام باکس

 خوش جا لبش رو پوزخندی و میبلعد را مقابلش انگیز

   :میکند



 

  ...عزیز بهراد جناب سالم "

 پیش عزیزت همسرت که باشی شده متوجه باید االن تا

 اون و بیای بهتره پس ارید دوسش خیلی اگه...ماست

 و میکنی مقاومت درمقابلش داری وقته چند که ایی معامله

 دختر این واسه خوبی اتفاق وگرنه بدی جوش

 این از بدتر حالش تا برسونی خودتو زودتر بهتره...نمیوفته

  "...نشده

 

 زنگ سرش در مدام آخر ی جمله و میکشد عمیقی نفس

 بالیی چه است؟ بد حالش گرم نشود؟ بدتر تانیا حال...میزند

 را خودش زودتر باید باربد که اند آورده سرش

 و میکند مشت را اش شده پیچی باند دستهای...برساند

 را خودش فقط میان این در...میکوبد اش پیشانی به محکم

 شده دختر آن عذاب باعث اینطور که میداند مقصر



 انشانگشت دور خورده پیچ های باند میان از خون...است

 باعث نمیتواند هم وحشتناکش سوزش حتی و میزند بیرون

  ...شود مشتش شدن باز

 

 جانش به بیشتر را درد فقط میخورد در به که ایی تقه

  میخواهد؟ تنهایی فقط باربد نمیفهمد کسی چرا و میریزد

 خان؟ باربد: میگوید من من با و میکند باز را در بانو ماه

  خوبه؟ حالتون

 

 نگفتم مگه: میزند تشر عصبی و میکشد نفسی رصح با باربد

  ...اتاق این تو نیاد کسی ندارم حوصله

 

:  میدهد قرار میز ی گوشه را غذا سینی بغض با بانو ماه

 دستتون نیست خوب حالتون شما اقا نمیشه که اینجوری



 هم هیچی دیشب از میکنه خونریزی داره دوباره

  ...نخوردین

 

 تکرار و چیزی یه باید چندبار: میزند فریاد حوصله بی باربد

  ...بیرون برو کن ؟جمع کنم

 

  باربد؟ کردی لج کی با بازم _

 

 باربد سر و میپچید اتاق فضای در مادرانه و دلنشین صدایی

 فروکش عصبانیتش تمام یکباره به...آید می باال سرعت به

 رنگی سبز چشمان در تعجب و بهت با نگاهش و میکند

  ...سیمین خاله:  مینشیند مادرش شمانچ همرنگ درست

 

 حجم تمام و مینگرد باربد صورت به لبخند با سیمین

 را سالمش دست باربد...میکند رفع نگاهش با را اش دلتنگی



 ماه میشود، بلند جا از سختی به و میگیرد تخت گوشه به

 را در و میرود بیرون اتاق از سیمین چشم گوشه با بانو

  ...میبندد

 

 با هایش پلک و میپیچد باربد بینی در همیشگی طرع بوی

 باربد ی صدقه قربان نگاهش با سیمین...میشود بسته عشق

 در را لجبازش زاده خواهر این سر که نمیکشد طولی و میرود

 مادر این مهر پر ی شانه روی سر باربد...میکشد اغوش

 اگه:  میکند حلقه دورش محکم را سالمش دست و میگذارد

  میگی؟ چی اومدی موقعی خوب بگم

  

 بود شده تنگ براتون انقدر دلم میگم:  میزند لبخند سیمین

  ...نکردم توجه موقعیت بودن بد و خوب به اصال که

 



 قاعدتا براتون؟: میگوید تعجب با و میکشد عقب کمی باربد

  ...شه تنگ من واسه باید فقط دلت

 

 ستبر هسین به را آرامش مشت و میکند شیرینی اخم خاله

  ...چی اراد و تانیا پس شدی حسود چقدر: میگوید باربد

 

 خاله...مینشیند تخت کنار دوباره و میزند تلخی لبخند باربد

 کنارش نگرانی با دستش دور خونی باند دیدن با سیمین

 اوردی سرخودت بالیی چه باربد؟ شده چی دستت: مینشیند

 ...بچه
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 زخم این به واقعا:  میکند نگاه دستش به تمسخر با باربد

 خبر اومده سرم که بالیی از پس بال؟ میگی کوچیک

 ...نداری

 

 شدم بلند لندن از خبر بی اینقدر که دارم خبر حتما _

 ...اینجا اومدم

 

: میگیرد آتش بیشتر سیمین دل و میوفتد پایین باربد سر

 زنتو بری یا بگیری بغل غم زانوی و بشینی اینجا باید تو االن

 ...بدی نجات وجدانا بی اون دست از

 

: میگوید درماندگی با و میدهد تکیه زانویش به را سرش باربد

 فرار میخوان ازم که چیزی از طریقی هر به دارم ساله یک

 این از شم راحت و بره پیش درست هام برنامه تا میکنم

 تانیا به ، کردم غرق توش موبچ و زن خودمو که منجالبی



 اوضاع تا نذارید بیرون خونه از پاتونو خدا رضای محض گفتم

  ...وضعیتم اینه حاال...نکرد که نکرد گوش ولی بشه اروم

 

 الزمه: میکند بلند را باربد سر و میبرد جلو دست سیمین

   ؟ گذروندی رو اینا از بدترین تو بگم

 

 من دونست؟ همونا مثل هم تانیارو دزدیدن میشه یعنی _

 که این بخاطر االن ولی نبودم مقصر چیزی تو زمان اون

  ...مقصرم کنم محافظت زنم از نداشتم عرضه

 

 انگار مینشیند اش خورده رژ های لب روی تلخی لبخندی

 معصوم دخترک آن شیفته حد این تا پسر این ندارد باور

 همه این از بعد نتونم که نکن رفتار جوری باربد: باشد شده

 کلی االن مطمئنم کردم بزرگت من اگه بشناسمت سال

  ...دادنش نجات واسه داری سرت تو نقشه



 

 مگر...میزند پوزخندی و میشود خیره روبرویش دیوار به باربد

 که دختری ان نجات برای هم ان باشد نداشته نقشه میشود

 مگر...باشد خودش جان و قلب تصاحب در باید فقط و فقط

 نفس بند بند که دختری آن تا بنشیند بیکار باربد میشود

  ...بیاید سرش بالیی میپرسد را هایش

 

 با خاله...میشود کنده دیوار از نگاهش خاله نچ نچ صدای با

 یادمه:  میکند نگاه زمین روی شده دود های سیگار به اخم

  ...نمیکشم سیگار بشه من مال تانیا اگه میگفتی

 

 غمگین نگاه به تر غلیظ های اخم با و اورد می باال را سرش 

 این بازم اینجا اومدم عروسی بعد من: میشود خیره باربد

 بیاره بچه یه برام تانیا اگه گفتی دیدم دهنت تو و کوفتی

 ...نمیکشم دیگه



  

 بازویش با مشتی حرص با سیمین که میزند لبخند باربد

 و عنتیل این هنوز تو و چهارسالشه ات بچه که االن: میکوبد

  ...چیه ات بهونه...باربد نکردی ترک

 

 تلخی و میدوزد سیمین حرص پر چشمان به را نگاهش باربد

 دیگه بشه عاشقم تانیا وقت هر: میشکند رکورد لبخندش

 ...ندارم الکردار این کردن دود واسه دلیلی
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 میشود باعث سنگینش های پلک پشت المپ نور تیزی

 گرفته نم زمین و دیوار سردی...کند باز را خیسش چشمهای

 و رخوت با نگاهش...میلرزد بدنش و میکند نفوذ جانش به

 فلزی صندلی یک فقط و میچرخد اتاق دور تا دور سستی



 خودش به تکانی...اند بسته آن به را دستهایش که میبیند

 بغض. میشود امید ان وپاهایش دست بودن قفل با که میدهد

 سر از هایش اشک و میکند حمله لرزانش گلوی به غریبانه

  ...میبارند کسی بی

 

 اش بدبختی همه این از دلش و میبندد چشم درد با تانیا

 برای قلبش و میزند صدا را اراد اسم فقط لب زیر میگیرد

 تاب بی غیرت ایی لحظه...میزند دل دل دیدنش دقیقه یک

 تمام با هم فاصله همین از انگار میگیرد جان ذهنش در باربد

 میریزد جانش در سرما آنقدر...میکند حس را ترس وجودش

 در کمی...میسوزاند را لبش پشت هایش نفس داغی که

 میان را دستهایش مچ سختی به و میشود جمع خودش

 دستش در بدی سوزش که میچرخاند قطور های طناب

 در دردناکش جیغ تا میگزد را هایش لب شدت به میپیچد

  ...شود خفه گلویش



 زیر فقط و مغزش در میشود درد سمفونی اش خفه هق هق

 باشه امده سرش بالیی اراد اگر ، میکند لعنت را خودش لب

 مگر کند حفظ را هایش نفس قوت میخواد چطور چه؟

 و کند فکر اش زندگی ادامه ده به بچه آن بدون میتواند

 نگاه باربد چشمان در میخواهد چطور...باشد داشته آرامش

 تاکیید بارها مرد آن وقتی بماند امان در خشمش از و کند

 بود کرده خریت...نگذارد بیرون خانه از را پایش که بود کرده

 وقتی بود نینداخته خطر به را آراد جان اینطور کاش

 خرج به حساسیت چیزی سر بیخود باربد میدانست

  ...نمیدهد

 

 سینه در نفس و میرسد گوشش به میمحک های قدم صدای

 آوای فقط انگار اتاق در قیژ قیژ صدای ، میشود حبس اش

 چشمهایش...میلرزد بیشتر دختر این روح و مینوازد را مرگ

 نگاهش که نمیکشد طولی و میکند بسته و باز ترس با را

 ، میماند ثابت براق و مشکی مردانه کفش جفت یک روی



 دوخت خوش کت و رنگ کرم شلوار روی از را چشمانش

 نگه ثابت آشنایش لبخند و نگاه روی و میکشد باال همرنگش

  ...میدارد

 نگاه تانیا پریشان موهای و دلفریب صورت به لبخند با مرد

 از ایی هاله ، مینشنید زانو یک روی اش نزدیکی در و میکند

 هایش لب و میکند رخنه تانیا زده بهت چشمان به ترس

 جوان مرد ایی قلوه های لب روی تلخ لبخندی...میشوند قفل

 روی پریشان موهای و میبرد جلو دست میکند، شکوفه

 نمناک دیوار به بیشتر تانیا که میزند کنار را تانیا پیشانی

  ...میچسبد سرش پشت

 

  ...خوشگلی همونقدر هنوزم _

 



 گرفته را کشیدنش نفس جلوی مرد این انگار میکند سکوت

 روبرویش مرد بم صدای که اندازد می یینپا را سرش...است

  نمیاد؟ یادت منو: میپیچد گوشش در

 

 ، میخورند گره درهم بغض از هایش لب و میزند نفس قلبش

 زل روبرویش مرد وچشمان ها اخم به و میکند بلند را سرش

  ...اینجا اوردین منو چرا:  میزند

 

 بازم داشتم دوس خیلی: میدهد زهر طعم اینبار لبخندش

  ...قشنگتو موهای و چشمها این...ببینمت

 

 چیکار اینجا من دزدیدین؟ منو چرا: میزند نفس نفس تانیا

  میکنم؟

 



 با بعد ایی لحظه و میشود خیره چشمهایش در کمی کامیار

 ها موقع همون مثل: میکشد اش پیشانی به دستی پوزخند

  ...لجباز و چموشی

 

 ترسناکش زمزمه و میکشد تانیا گونه روی را دستش پشت

 مرتیکه اون سر از ولی:  میلرزاند را دختر این تن

  ...زیاد خیلی...زیادی

 

  ...کامیار نکن:  میکشد عقب را صورتش بغض با تانیا

 

: میپیچد اتاق در اش مستانه قهقهه و میخندد بلند کامیار

  ...یادته اسممو پس

 

 اینجا من: میپرسد دوباره و اندازد می اطرافش به نگاهی تانیا

  نمیگی؟ هیچی چرا ؟ میکنم چیکار



 

 کردن باز مشغول و میکشد جلو را خودش کمی کامیار

 هرکسی از بهتر خودت کنم فکر: میشود دستش های طناب

 درست برامون دردسر چقدر احمقت شوهر بدونی

  ...نداری خبر هیچی از انگار که نکن وانمود جوری...کرده

 

  ...نمیگه من به چیزی باربد...مباش داشته خبر باید چی از _

 

 پریده رنگ صورت به نگاهی نیم وبا میزند پوزخند کامیار

 بیاد خودش پاهای با خودش شد مجبور وقتی: میگوید تانیا

  ...میفهمی وقت اون کنه خم پدرم جلوی وسرشو اینجا

 

 و میدهد ماساژ را اش شده آزاد بند از های دست مچ تانیا

 کنه؟ خم سرشو باربد: میزند امیزی تمسخر لبخند

  ...گرفته شوخیتون



 

 مرتیکه اون کردی فکر نکنه: میکند نگاهش تیز کامیار

  سوپرمنه؟

 

 و شوهرم من:  میدهد تکان را سرش لبخند همان با تانیا

 کی شماها؟...اینجا بکشونه و باربد میخواد کی میشناسم

  ؟ کنه خم سر پدرت جلوی که کنه مجبور و باربد میخواد

 

: میدهد ادامه تانیا که میفشارد برهم را هایش دندان کامیار

 چی خودتون با واقعا...بایسته باربد مقابل در داره جرأت کی

 من جون با و باربد میخواین اینجا اوردین منو که کردین فکر

 مهمه؟ براش کردین فکر واقعا کنید تهدید
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 حرف انگار میبندد نقش صورتش روی وحشتناکی های اخم

 کشیده معادالتشان تمام روی قرمزی خط دختر این های

 تمسخر با و میکشد لبش گوشه به را شستش انگشت...است

 همه که خان باربد پرستی ناموس ی آوازه این پس: میگوید

 کشکه؟ اش همه پیچیده جا

 

 خودش حقیقتا ، دنمیزن حرفی و میشود مات و کیش تانیا

 به و است حساس حد چه تا باربد میداند هرکسی از بهتر

 بخاطر است ممکن باربد میداند میدهد اهمیت ناموسش

  ...بگذارد پا دیگری چیز هر روی غیرتش

 

 میدونی خوب خودتم میبینی:  میزند نیشخندی کامیار

 ما...میزنه بهم هاشو برنامه همه مرتیکه اون ی مسخره غیرت

 ازت مجانی و مفت اینجا بیاریم رو تو که نیستیم احمق درانق



 اینجا نیاد خانت باربد کن دعا برو...جون دختر کنیم پذیرایی

  ...نمیوفته براش خوبی اتفاق اصال بیاد اگه که

 

 چنگ را قلبش که استرسی و شده گرد هایی چشم با تانیا

  ...کنین چیکار باهاش میخواین: میزند لب سختی به زده

 

 در مردی زمخت صدای دنبالش به و میخورد در به ایی تقه

  آقا؟ هست اجازه: میپیچد اتاق

 

  ...احمد تو بیا: میدهد را جوابش تانیا به نگاهی با کامیار

 

 پر چشمان مقابل در اش بادیگاردی و ورزیده هیکل با احمد

 میگذارد جلویش را غذا سینی و میزند نیشخندی تانیا لرز

  ...میرود بیرون اتاق از ایی اجازه با با سپس



 

 بخور بیا: میدهد هول تانیا سمت به را سینی کامیار

   ...بودی بیهوش چندساعت

 

 در عجیبی ضعف و اندازد می غذا سینی به نگاهی نیم تانیا

 تکان نفی معنای به را سرش حال این با میپیچد اش معده

  ...نمیخورم: میدهد

 

 اومدن تا باید که بکشیمت ینجاا نیاوردیمت میخوری چرا _

  ...بمونی زنده غیرت خوش ی اسطوره اون

 

 را سرش روی شال میکند اخم تمسخرش پر لحن به تانیا

  ...نبودی اینجوری قبال: میکشد جلوتر

 



 قفل هم در ابروهایش و مینشیند رویش مکث با کامیار نگاه

  بودم؟ مهربون پس؟ بودم چجوری: میشوند

 

 این منظورم نه: میگوید صادقانه و میدهد تکان را سرش تانیا

 پدر و پدرت وبار کار تو هم تو نمیکردم فکر موقع اون نبود

 مشت یه جون با بخوای نمیومد بهت باشی داشته دست من

  ...کنی بازی گناه بی ادم

 

 مثل هنوزم خب: میشود خارج گلویش از ایی خنده تک

 که اینجام ایی لهمعام بخاطر فقط من...نیستم پدرم و پدرت

  ...ببرم ازش بزرگی سود قراره

 

  سودی؟ چه: میکند نگاهش کنجکاوی با تانیا

 



 حرفی و میچرخد تانیا کنجکاو چهره روی لذت با نگاهش

 زیر به سر تانیا میشود باعث نگاهش گی خیره شدت...نمیزند

  ...شود

 وقتی ندارد خوبی و رنگ مرد این های حرف و ها نگاه

 سئوال زیر را باربد قدرت و میزند حرف بکارطل اینطور

 را باربد دلش فقط االن اما باشد عجیب شاید...میبرد

 سرزنشش و بزند تشر هایش زورگویی تمام با که میخواهد

 چجور میداند هم خودش ندادنش گوش حرف این برای کند

 خراب را چیز همه و است زده گند باربد های برنامه همه به

 ...است کرده
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 محکم که باربدی روبه و میکند قطع را تماسش شهاب

 تو مرتیکه؟ چیه اینکارا: میزند تشر میفشارد را هایش شقیقه

  برمیگردونن؟ تانیارو اونا باشی نداشته خوراک و خواب

 

 را هایش مردمک اطراف خون که درحالی حوصله بی باربد

 تر مهربان دایه انقدر: میکند نگاه شهاب به است ردهک احاطه

 اسیره الشخور مشت یه دست من زن. شهاب نشو مادر از

 نشسته گوشه یه یا دیگه میدونم حالیه چه تو نیست معلوم

 حرف نداره که زبون کرده غش ترس از یا میکنه گریه داره

 خواب میخوام صدسال بخوابم برم میگی تو اونوقت بزنه

  ...وضعیت این با باشم نداشته

 

 وقتی من برادر اخه: مینشیند روبرویش عصبانیت با شهاب

 رو بریزی هاشونو پته همه و بذاری چرخشون الی چوب تو

 بینی پیش اینارو همه باید که نمیزنن کف برات اونا آب



 چیزی کم دادی لو هاشونو محموله از تا سه...میکردی

  ...نیست

 

 عصبی چهره روبه و میزند اتش را سیگارش پنجمین باربد

 بیرون کوفتی عمارت اون از پاشو تانیا اگه: میگوید شهاب

 دختره میرفت پیش درست داشت هام برنامه همه نمیذاشت

 پدرش وقتی که نکرد فکر خودش با درصد یه عقل کم

 در شوخی هیچ میکنه تهدید مهمونی وسط منو اونجوری

  ...باشه آراد شوخود مراقب چهارچشمی باید و نیست کار

 

 کامران مالقات رفتم صبح امروز:  میزند لبخند غم با شهاب

 ها صندلی بین گذاشت و اراد که این از بعد تانیا میگفت

 پیاده ماشین از زودتر خودش نبینن و اراد اونا که این بخاطر

  ...داد خرج به جرات و دل انصافا...شد

 



 سیگار دود ناگهان که اورد می باال را سرش تعجب با باربد

 شهاب...افتد می خس خس به اش سینه و میپرد حلقش در

 را سیگار ی مانده ته و میگذارد جلویش آبی لیوان سرعت به

 و آب این بخور: میکشد بیرون دستانش از خشم و حرص با

  .... باربد

 

 را اب از کمی سختی به باربد که است کارساز انقدر فریادش

  ...بنوشد

 میکند پرت اشغال سطل داخل غیظ با را سیگار پاکت شهاب

 و سیگار این با رو تو بشه کی: میشود تر حرص پر صدایش و

  ...شم راحت بزنم آتیش فندکت

 

 چشم درد با و میکشد سوزانش گلوی به دستی باربد

 جان رنجورش های پلک پشت که تانیا چهره...میبندد

 کشیدنش آغوش در حسرت در وجودش عمق تا میگیرد



 لبخند برای باربد قلب تمام ولی باشد عجیب شاید...میسوزد

 برای نگاهش و است امده تنگ به دختر آن شیرین های

  ...میزند زار دیدنش دوباره

 

 استرس با و میشود وارد در به ایی تقه با شرکت منشی

 ...قربان ببخشید: میگوید

  

  شده؟ چی: میکند باز را چشمانش کالفه باربد

 

 دارن اصرار هستن همسرتون مادر میگن اومدن میخان یه _

 ولی ببینین و کسی نمیخواین گفتم من...ببینن شمارو

  ...نیومدن کوتاه ایشون

 

: میگوید گنگی با باربد و میکند نگاه باربد به تعجب با شهاب

  ...تو بیاد بگو خب خیلی



 

  ...میخواد چی اینجا دیگه این _

 

: میشود بلند جایش از و میکشد پیراهنش به دستی باربد

  ...تانیاست ی درباره قطعا ولی نمیدونم

 

 تارا و میپیچد اتاق در بلندی پاشنه های کفش تق تق صدای

 عطر بوی...اید می داخل اش آراسته همیشه ظاهر و تیپ با

 هایشان اخم و میزند مرد دو هر بینی زیر شیرینش و تند

  ...میرود درهم

 در زده زل و میگذارد پیش قدم اش همیشگی غرور با تارا

  ...بزنم حرف باهات باید: میگوید باربد خشمگین نگاه

 

 زنی پای سرتا اخم با و میکند فرو جیبهایش در دست باربد

  داریم؟ باهم حرفی:  میگذراند نظر از را ایستاده مقابلش که



 

 نادیده را باربد پوزخند و اندازد می شهاب به نگاهی نیم تارا

 پامو نمیشدم حاضر وگرنه...باهات دارم حرف من: میگیرد

  ...بذارم اینجا

 

 بعدا " ی جمله با و میگذارد باربد شانه روی دستی شهاب

 منتظر که این بدون تارا...میشود خارج اتاق از "میبینمت

 و مینشیند باربد اتاق رنگ بنفش کاناپه روی بماند حرفی

: میگوید است زده زل او به شده تلمبار نفرتی با که اویی روبه

 نگام نفرت با که کنم تهدیدت یا بگیرم گارد برات نیومدم

 ولی باشم دشمنت زن شاید من دارم حرف باهات...میکنی

  ...هستم زنتم مادر

 

  ...نداره مادر و پدر من زن: میگیرد کینه رنگ باربد پوزخند

 



 خوبی مادر شاید من نداشته مشکلی من با وقت هیچ تانیا _

  ...نشدم رنجشش باعث وقت هیچ ولی نبودم براش

 

 سبز چشمهای به حوصله بی و مینشیند روبرویش باربد

  ....میشنوم: میشود خیره رنگش

 

 را خودش و مینگرد باربد های اخم به مضطرب کمی تارا

 نخواستم وقت هیچ من باربد ببین: میکند جور و جمع

 یه ولی...میدونی خودتم اینو بیاد پیش حرمتی بی بینمون

 این...ریختی بهم و چی همه خودت و اومد پیش اوضاعی

 ...باشم محروم بچم دیدن از نباید من وسط
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 گره درهم را هایش انگشت و میشود خم جلو به کمی باربد

 شمارو نداره ایی عالقه واقعا تانیا: میگوید خونسردی با میزند

 نداره ازتون دلخوشی هیچ اون میدونید خوب خودتونم ینهبب

  ...نخوره بهم آرامشش بهتره پس

 

 ناخوداگاه و میزند دامن گلویش به بغض شده عصبی تارا

 که داره ارامش تو کنار دختر اون مگه: میرود باال صدایش

 حرف جوری یه چرا بخوره بهم ارامشش من دیدن با حاال

 ما و هستی تانیا واسه آل ایده وهرش یه تو انگار که میزنی

 آرامشش نگران حاال که نکردی اذیتش کم...دوسر دیو

  ایران از دارم من...باشی

  میفهمی؟ ببینم بچمو بار یه میخوام میرم

 



 زن بغض پر و مضطرب چشمان حواله را تیزش نگاه تیر باربد

 پر لب گوشه را شستش انگشت و میکند روبرویش

  راه؟ اون به میزنی خودتو راچ:  میکشد پوزخندش

 

  چیه؟ منظورت: میکند نگاهش گنگ تارا

 

 نداری؟ خبر هیچی از انگار که میکنی وانمود جوری چرا _

  نیست؟ من پیش االن تانیا نمیدونی تو یعنی

 

 از چیزی که این بدون و میدهد قورت را دهانش اب تارا

 اگه باربد؟ میگی داری چی: میپرسد بفهمد باربد های حرف

  ...کرده فرار دوباره نکنه کجاست؟ پس نیست تو پیش تانیا

 

 زیر و میکشد اش کرده عرق پیشانی به دستی ناامید باربد

  ...بود کرده فرار کاش: میکند زمزمه لب



 

 نمیگی؟ چیزی چرا:  میکشد جلو را خودش نگرانی با تارا

  باربد؟ چیه قضیه

 

 با و میفشارد لرزانش پلک روی اش اشاره انگشت باربد

 رو تانیا: میگوید میدهد نشان را غیرتش زخم که صدایی

  ...دزدیدن

 

  چی؟ _

 

 اش زده وحشت چشمان خیره و میکند بلند را سرش باربد

 منو زن فرخی آشغالش شریک اون با شوهرت: میگوید

  شدی؟ متوجه. دزدیدن

 



 کاری همچین باید چرا اخه: میدهد تکان را سرش ناباور تارا

  ...نبکن

 

 دار خش اینبار صدایش و میزند چنگ را موهایش باربد

 که عجیبه برات واقعا...بگیرن چشم زهر من از که: میشود

 هم میکنه خیانت تو به هم ثروتش و کار بخاطر شوهرت

 عجیبه؟ واقعا دزدیده؟ و دخترش هم و میکنه طرد و پسرش

 این ی همه من...نیست بعید امیریان مثل فطرتی پس از اینا 

 از تانیا نمیدادم اجازه که بودم کرده بینی پیش هارو روز

  ...بیرون بره خونه

 

 با و میزند کنار صورتش روی از را رنگش طالیی موهای تارا

 اشکش که میبیند باربد و اندازد می پایین را سرش خجالت

 و زندگی این از هم زن این انگار...میچکد دستش روی



 را خودش میخواهد فقط و تاس شده خسته کثیف سرنوشت

  ...دهد نجات باتالق این از

 

 با و میکشد اش خورده کرم صورت روی را دستش پشت تارا

 خیانت من به بهرام که میدونه هم تانیا: میپرسد تردید

  کرده؟

 

 با خودش آره: میدهد تکان را سرش خونسردی با باربد

  ...دید کاریاشو کثافت همه خودش چشمهای

 

 هوا در بغضش بوی و مینشیند لبهایش روی لخت لبخندی

 چجوری نمیبینمش منم نمیاد خونه زیاد بهرام:  میپیچد

  کنی؟ پیدا رو تانیا که کنم کمک میتونم

 



 شناسایی موقعیتشونو خودم نیست کمک به احتیاجی _

 دنبالش برم خودم تا بشه روبراه اوضاع منتظرم فقط کردم

 ...میوفته خطر به جونش وگرنه

  

 تانیا وقتی میشه: میشود بیشتر استرسش با و میگزد لب تارا

  ...و آراد هم و اونو هم ببینمش؟ من برگشت

 

 زن این چشمان بغض و میکند نگاهش خیره باربد

 با میبیند را باربد سکوت که تارا...میبرد بین از را پوزخندش

 هیچ دیگه شاید میرم ایران از بزودی من: میگوید درماندگی

  ...ببینمشون نتونم وقت

 

 اتاقش سراسری ی پنجره سمت به و میشود بلند جا از باربد

 با و میکشد تیر دردناکی طرز به اش شقیقه...میرود

 قصدت اگه: میتابد تارا قلب به امیدی نور اینبار حرفهایش



 ایرادی روز یک واسه خداحافظی و باشه دیدنشون فقط

 ...نداره
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 را سرش درمانده و میکند جمع شکمش در را زانوانش

 مرگ بازی انگار پریشانش افکار با مغزش...میگذارد رویشان

 داشته آرامش نمیتواند ایی لحظه که اند انداخته راه

 ایی اندازه به روزش هر دیدن و کامیار آخر های حرف...باشد

 تنش صدبار روزی هک است کرده مشغول را اش خسته ذهن

 این ته و بود کرده اشتباه...میکند لعنت را خودش و میلرزد

 با اش دشمنی و میشود وصل باربد به فقط  لعنتی اشتباه

 در را توپ خودش دستان با تانیا وسط این حاال و پدرش

 اش زندگی سر از لجن که کرده پرت پدری زمین

 باربد که تاس کرده پرت چاهی در را خودش تانیا...میبارد



 جز به حاال و بود داشته نگه دور آن از را او وقت همه این

 ...بکند میتواند چه خودش کردن لعنت

  

 آنقدر گذرانده انگیز نفرت اتاق این در که را چندشبی این

 کرده پا به زلزله ذهنش در باربد وعصبی خسته ی چهره

 چشمانش در نتواند دیگر خجالت و شرمندگی از که است

 این جواب و بزند زل چشمانش در میخواهد چطور...کند هنگا

 خطر به جواب میخواهد چطور بدهد را اش احمقانه لجبازی

 مقابل در که باربدی درمقابل هم آن بدهد اراد جان انداختن

 ...نمیدهد خرج به نرمش چیزی چنین

  

 پرت بیرون به افکارش از تانیا میشود باز ضرب به که دراتاق

 با چشمهایش...میچرخد در سمت به ترس با شسر و میشود

 تهدید کم روز چند این در که مینشیند مردی روی وحشت

 لبخند با فرخی...است نلرزانده را تنش و نریخته جانش به



 تانیا مقابل صندلی روی درست و اید می جلو مضحکش

 شاید بزنم حرف شوهرت با خودت جلوی اومدم: مینشیند

 اینجا تو کنه باور اونم باشه شده تنگ صداش واسه دلت

  ...نیومدی مهمونی

 

 پر های اشک تمام و میدهد قورت را دهانش اب تانیا

 ترسیده چهره به پوزخندی فرخی ، میکند مهار را استرسش

: میگوید میکند برقرار را تماس که همانطور و اندازد می اش

 ...داری ارزش براش تو و وفاداره بهت چقدر شوهرت ببینیم

  

 مردی و ایستاده در کنار که محافظی میان را نگاهش تانیا

 ناپذیر انکار بغضش انگار و میچرخاند نشسته روبرویش که

 و میکشد اش جوگندمی موهای بین دستی فرخی...میشود

 این تا چرا سالش و سن برخالف مرد این میکند فکر تانیا

  ...میرسد نظر به جوان حد



 

 میپیچد اتاق در ابهت پر باربد صدای که نمیکشد طولی

 باربد صدای انگار و میکند رخنه تانیا دل در زیادی گرمای

  ...میدهد کاهش را اضطرابش

 

  ...زدی زنگ که بازم خرفت پیر چیه _

 

 خانم نمیدونی که این مثل: میزند قهقهه حرص با فرخی

 داره گنجشک یه مثل و اسیره من دستای تو کوچولوت

  ...میلرزه

 

 اون: میرسد تانیا گوش به مکث کمی با باربد ردخونس صدای

 هم شفیقت رفیق دختره اسیره تو دستای تو که دختری

 کن تهدید اونو بزن زنگ مهمه باباش برای جونش اگه هست

 با کردی فکر...شدم خسته هاش حماقت دست از که منی نه



 خواسته به که کنی تهدید منو میتونی بچه دختر یه جون

 به مجبور منو کارا این با میتونی کردی فکر واقعا برسی هات

 کفتار توعه از بیار سرش میخوای بالیی هر برو...کنی کاری

 بچه دختر سر هاتو عقده بخوای که نیست بعید این از بیشتر

 به مسخره موضوع این سر هم دیگه کنی خالی اون مثل ایی

  ...نزن زنگ من

 

 سونامی شقلب در و میریزد فرو تانیا چشمان در کوهی

 خیره روبرویش مرد های دست در موبایل به ناباور...میشود

 قلبش تمام ایی لحظه میچکد خون مغزش از انگار و میشود

  ...میکند قلبی ایست روحش و میمیرد

 

 تمام که تانیایی به خشمش پر و شده قرمز چشمان با فرخی

 اینبار صدایش و میکند نگاه است شدن فلج حال در بدنش

 دروغ میزنن غیرتت از دم هرچی پس: میکشد را ربدبا خود



 حرفات با ببینی نیستی پرستیت؟ ناموس رسم بود این بود

 ...کشتی و ناموست
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 کر را فلک گوش فریادش و میکشد پر باربد خونسردی تمام

 چه داری هست معلوم مرتیکه میگی داری چی: میکند

  ...میکنی غلطی

 

 ادعا که ایی کوچولو خانم همین:  میخندد جنون با فرخی

 با ی اوازه شنید حرفاتو همه نداره ارزشی برات میکنی

 چی حاال بهراد خان باربد بود پیچیده جا همه که غیرتیت

 ...کردی پست انقدر زنتو شد

 



 شو خفه: میزند فریاد را اش شده زخم غیرت باربد صدای

  ...برسه اگه که...نرسه بهت دستم کن دعا طفق مرتیکه

 

 واسه تو میزنی گول کیو داری...جلب پسره شو خفه تو _

 ادعای حاال اوردی زمین به و آسمون دختر این اوردن بدست

 پای و مردی خیلی اگه...میکشی ما رخ به ارزشیشو بی

 هم زدناش ضجه وصدای نکن قطع و گوشی وامیستی حرفت

  ...بشنو

 

  ...آید می بند ناباوری با زبانش و میترکد ربدبا قلب

 به خودش و میگذارد صندلی روی را موبایل خباثت با فرخی

 مرد ان دادن آزار از بیشتر چیزی چه...میرود تانیا سمت

 نابودی به کمر که مردی هم آن باشد بخش لذت میتواند

 ...است بسته اش

  



 میزند زل ایلیموب به شده مسخ دیوار ی گوشه کرده کز تانیا

 زد رقم را براش مرگ سمفونی مردی صدای حاال همین که

 پیرمرد حتی اش شده گرد چشمان کرد تکه تکه را روحش و

 کامل استپ یک ذهنش تمام انگار نمیبیند هم را مقابلش

  ...است کرده

 

 صدای و میزند تانیا پهلوی در محکمی لگد خشم با فرخی

 اتاق در باربد فریاد...میکند رد را آسمان هفت جیغش

 آماج زیر را تانیا و میخندد جنون با فرخی و میپچید

 داری کنه باور بذار دیگه بزن صداش:  میگیرد را لگدهایش

 ...طرفه کی با بفهمه بذار میکشی عذاب

  

 اش گریه میداند کسی چه و میشکد جیغ و میگرید تانیا

 ذره ذره که جسمی تا است اش شده مال لگد روح بخاطر

 بار برای دختر این قلب این میفهمد کسی چی میشود آب



 خط پشت از که مردی غیرت صدای...است شده خرد هزارم

 جنون های خنده به آورد می در لرز به را اتاق های دیوار

  ...میزند دامن میبرد لذت صحنه این از که فرخی آمیز

 

 و میشود قطع  هایش جیغ میشود حال بی کم کم تانیا

 کسی و میشود قطع باربد نفس...میشوند تار چشمانش

 دارد کم تیغ یک فقط مرد این ببیند تا نمیفهمد را بغضش

  ...ببرد را غیرتش رگ تا

 و ترین خبیث با و میکند رها را تانیا متالشی بدن فرخی

 و سر فردا تا اگه: میگوید باربد به ممکن لحن ترین پرلذت

 حتی...میدم ویلتتح و دختر این جنازه نشه پیدا ات کله

 و دلت پس اومده دخترش سر به چی که نمیدونه پدرشم

  ...نکن خوش

 



 بدونی باید که االنم: میدهد ادامه تانیا به نگاهی با سپس

  ...نمیاره دووم زیاد نرسی دادش به نداره خوبی حال

 

 قطع را تماس باشد باربد جواب منتظر که این بدون فرخی

 پاشو کامیار باشه حواست: ویدمیگ محافظش به رو و میکند

  ...میخوره بهم چی همه وگرنه اتاق این تو نذاره

  

************************ 
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 تن خشمگینش غرش و و میکوبد دیوار به را موبایلش باربد

 تن و میدود آراد سمت به سریع نرگس...میلرزاند هم را آراد

 با سیمین...میرود اتاق داخل و میکشد اغوش در را وچکشک

  ؟ باربد شده چی: میکند نگاه باربد به نگرانی



 

 سینه میزند چنگ را گلویش و میبندد چشم خشم با باربد

 سیمین...میشود پایین و باال تندی به عصبانیت شدت از اش

 دو باربد:  میگیرد را بازویش و میرود سمتش به عجله با

  ...میکنی سکته االن بخدا بشین دقیقه

 

 هم خودش امد نمی سرش به روز این ولی میمرد کاش

 خنجر هم هایش تکه و شکست غیرتش تمام امشب میداند

 داری عزا برایش روحش حاال رفت فرو قلبش در و شد

 کمرش شنید را تانیا جیغ صدای که موقع همان...میکند

... مزخرفش های حرف بخاطر کرد لعنت را خودش و شکست

 میداند شکست؟ را انسان یک چطور امشب میداند باربد

 های جوانه تازه که ریخت دختری جان به حقارت چطور

 نمی قطعا میدانست اگر بود؟ داده شکوفه دلش در محبت

 رجز گوشش در تانیا سنگین های گریه و ها جیغ تا ایستاد

 کشیدنش زجر حین در دختر آن تا میزد فریاد کند خوانی



 موهای گرو در دل هاست سال که را مردی این عشق بشنود

  ...برود بیرون تنش از حقارت داغ و بشنود دارد بلندش

 

 فرو دختر آن دل در را عشق اجرهای تمام و نفهمید باربد

 در قلبش اوردن بدست برای بود کرده تالش چه هر و ریخت

  ...کرد نابود زدن بهم چشم یک

  

 به رو و مینشاند کاناپه روی را باربد سختی به سیمین

 میزند نفس نفس و چکیده اش پیشانی روی عرق که شهابی

 ماس اون تو شنیدین چی شهاب بزن حرف تو: میگوید

 حرفی هیچکدوم چرا شدین داغون اینجوری که ماسک

  ...میکنه سکته االن پسر این نمیزنین

 

 پاهایش به پیاپی را مشتش و میکند مشت دست باربد

 جون دارن برم نذاشتی تو شهاب برم من نذاشتی تو: بدمیکو



 تو حرف به دارم نشستم اینجا من اونوقت میگیرن زنمو

  ...لعنتی داری جوابی چه االن میدم گوش

 

 اش یقه غیظ با باربد که میکند نگاهش درماندگی با شهاب

 چه باید من االن ها ؟ بگی داری چی االن: میزند چنگ را

 رو تانیا داشت کفتار اشغال مرتیکه زمبری سرم تو خاکی

  ...میفهمی میزد کتک

 

 داری چی بده مرگم خدا: میرود عقب ترس با سیمین

  میگی؟

 

 را باربد های دست ومچ میبندد چشم غیرت و درد با  شهاب

 شمال میریم االن همین...دنبالش میریم االن همین:  میگیرد

  ...دنبالش

 



 سیمین قلب اش برجستگی و میشود کبود باربد شقیقه رگ

 رو مرتیکه اون میخوام من...میریم که معلومه: میلرزاند را

 ...اونجا برم حاال همین باید بکشم
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 شهاب به رو تعجب با و اندازد می اطرافش به نگاهی باربد

  ...جنگله همش که اینجا: میگوید

 

 آره: میکند بسته و باز را هایش پلک خستگی با شهاب

 ها بچه باشه کم دسترسیش که جنگله وسط فرخی ویالی

 بچرخی اطراف این بخوای...کردن شناسایی موقعیتشو بزور

 نمیکنی پیدا بیشتر روستایی خونه تا پنج چهار جمع سر

  ...ست افتاده دور خیلی

 



 خیره هوا میش و گرگ به و میکشد پوفی کالفه باربد

  ...کنیم پیدا رو تانیا باید چجوری وضعیت این با: ودمیش

 

 آتیش با نقشه طبق و میکنن محاصره رو ویال کل ها بچه _

 پیدا رو تانیا میری سریع جنابعالی میندازن راه که بازی

 همین بیرون میرین ویال از ایی اضافه حرکت بدون و میکنی

 گیزند توش پیرمرد یه که است روستایی خونه یه اطراف

 تا بده سرپناه بهتون قراره اون میشناسه رو ها بچه میکنه

 برگردیم بتونیم صبح و نرسه بهتون فرخی آدمای دست

  ...تهران

 

 چیه تو نقش وقت اون: میدهد تکان را سرش تفکر با باربد

  بازی؟ آتیش عملیات روی نظارت وسط؟ این

 



 :میگوید و میکند نگاهش چپ چپ باربد کنایه بخاطر شهاب

 که هایی مدارک دنبال برم باید برگشته بخت من نخیر

  ...کنیم دستگیر و فرخی بتونیم باهاش

 

 ماشین ی شیشه کنار را ارنجش و میزند پوزخند باربد

 که میذارن دست دم و مدارک اونا کردین فکر واقعا: میگذارد

 کنین؟ پیداش بری تو

   

 که رهمانطو و برمیدارد داشبورد از را اش اسلحه شهاب

 انقدر تو: میدهد را باربد جواب میکند چک را هایش خشاب

 چی نمیدونی...نداری خبر هیچی از ماشاال که شدی مجنون

 کردن رو و زیر و فرخی شرکت و خونه کل دیروز برادر شده

 قایم اینجا اومده موش مثل خودش وقتی نبود اونجا هیچی

  ...داشته نگه خودش پیش روهم جرمش مدرک یعنی شده

 



 زمزمه تشویش از پر و میکشد اش پیشانی به دستی باربد

  ...نیاد تانیا سر بالیی دار و گیر این تو: میکند

 

 باربد پای روی و برمیدارد داشبورد از دیگری اسلحه شهاب

 باربد فقط هست بهتون حواسم من نباش نگران:  میگذارد

 اگه فقط آ بیوفتی دردسر تو بکشی و کسی نزنی بگیر اینو

 باربد نری فرخی سراغ حله؟ کن دفاع خودت از شدی مجبور

 در بازی آرتیست بخوای شه پا به قراره بلبشویی اون تو

 تانیا به دستت دیگه پیرمرد اون سراغ بری بیاری

  ...بدونی که گفتم...نمیرسه

 

 هایش لب شهاب به رو و میگیرد دستش در را اسلحه باربد

  ...میدونستمن من نمیگفتی اگه: میکند کج را

 



 نگاه و میپیچد ماشین فضای در شهاب پیامک آالرم صدای

 را پیام محتوای شهاب...میشود موبایل میخ مرد دو هر

  ...بریم زودتر بهتره اومدن ها بچه: میگوید و میخواند

 

 به خاکی ی جاده سمت از و میشوند پیاده ماشین از هردو

  ...میکنند حرکت ویال طرف

  

*********************  

  

 لب میان از ایی ناله و میخورد تکان جایش در کرختی با

 به میپیچد بدنش در که بدی درد با...میشود خارج هایش

 تاری میان میکند باز را سنگینش های پلک الی سختی

 را سفیدی دستمال که میبیند را مردی ی سایه چشمانش

 نهال لرزانش های مردمک میان در ترس اورد می سمتش به

 که ناگهانی سرمای و اش پیشانی شدن خیس با که میکند



 هم چفت هایش دندان و میلرزد بدنش برمیگیرد در را تنش

 از هایش پلک و میخورد سُر کمرش ی تیره از عرق...میشوند

 باز را چشمهایش تا میکند تالش دوباره...میفتند هم روی لرز

 نگاه و شوندمی باز چشمانش...بیاید بیرون گنگی از بلکه کند

 ترس از هایش پلک مینشیند مقابلش مرد روی اش ترسیده

 دوباره درد که و میشود بلند جا از عجله با و میشوند گشاد

  ...اورد درمی را هایش استخوان صدای

 

 تخت روی  تا میکند وادارش و میگیرد را اش شانه کامیار

  ...بکش دراز شدی بلند چرا: بکشد دراز

 

 دست من به: میزند پس را دستش و میگوید بلندی آخ تانیا

  ...نزن

 



 چرا بده حالت نمیبینی: میفشارد را اش شانه حرص با کامیار

 ....میکنی لجبازی

 

 حاال باباته سر صدقه از همش: میکند نگاهش نفرت با تانیا

 از حالم کن ولم مادر از تر مهربون دایه شدی اینجا اومدی

 ...میخوره بهم همتون
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 میکند سعی و اندازد می موهایش در چنگی کالفه کامیار

 بکنه اینکارو میخواد بابا نمیدونستم من: کند رفتار تر آرام

 ...میگرفتم جلوشو وگرنه

 



 که من: میگوید بغض با و مینشیند تخت روی سختی به تانیا

 ببین خودت نداره رزشیا هیچ باربد واسه جونم گفتم بهتون

 باربد شد چی...داغون بدن یه با نشستم روبروت االن دیگه

 اگه...ندارم براش ارزشی هیچ من چون هیچی کرد چیکار

 بلکه بکشه منو بیاد بگو بابات به برو بشین مطمئن میخواین

 و باربد العمل عکس هم زندگی این از شم راحت من هم

  ...ببینین

 

 تمام انگار و مینگرد تانیا های اشک هب دلسوزی با کامیار

 حرص با تانیا...میزنند فریاد را دختر این غم بار هایش اشک

 کامیار به رو و میکشد اش گونه روی را دستش پشت

   من؟ با کنین چیکار میخواین االن: میگوید

 



: میگوید تلخ لبخندی با و مینشیند روبرویش ارامش با کامیار

 و باربد میخوایم فقط یستن بهت زدن صدمه ما هدف

  ...اینجا بکشونیم

 

 خیالتون نمیاد باربد: میکند پرت باال را سرش پوزخند با تانیا

  ...راحت

 

 داری چرا پس: میبندد نقش اش چهره روی غلیظی اخم

 فرار دفعه چند نمیدونم کردی فکر میکنی؟ زندگی باهاش

 همرتیک اون ندونه که کیه کرده پیدات هربار ولی کردی

  ...میخواد خاطرتو

 

: میدهد تکان افسوس با را سرش و میزند تلخی پوزخند تانیا

 اینارو کی میخواد خاطرمو باربد بخدا دلتون زیر زده خوشی



 و گل اینقدر من زندگی کردین فکر واقعا گفته؟ بهتون

  ...آراده بخاطر فقط اوردم دووم حاال تا اگه من بلبله؟

 وحشتناک صدای با که بزند حرفی تا میکند باز دهان کامیار

 کور نطقش اتاق ی پنجره همزمان شکستن و تیراندازی

 به تعجب و ترس با تانیا...برمیخیزد جا از عجله با و میشود

 از را اش اسلحه کامیار میکند نگاه زمین روی های شیشه

 شرط:  میگوید تانیا به رو و میکشد بیرون کمربندش پشت

 ارزش بی ادعای دیشب که خان باربد همون این میبندم

  ...اومده پر دست با داشت بودنتو

 

 حاال؟ چیه من تکلیف _

  

 با و میرود شکسته ی پنجره سمت به اضطراب با کامیار

 سمتی به محافظان هریک...میکند نگاه را بیرون احتیاط

 جای در اتش میشوند شلیک ی اماده دیوار کنار و میدوند



 سکوت دوباره تیراندازی ایصد و میکشد شعله حیاط جای

 کامیار که برمیخیزد تخت روی از سختی به تانیا...میشکند را

  کجا؟: میچرخد سمتش به سریع

 

  ...خبره چه ببینم میخوام منم _

 

 که تو مخصوصا خطرناکه میکنن تیراندازی دارن نمیشه _

 چند نتیجه...هوا میفرسته رو ویال این باربد بشه چیزیت

 مهم براش من میگی بعد...این شده دنتخور کتک دقیقه

  ...نیستم

 

 خون نفهمد کامیار و بماند پنهان لبخندش تا میگزد لب تانیا

 کرده پیدا جریان قلبش های رگ در گرمی به دوباره

 جهنمی شب ی کینه از پر و است دلخور بازهم اما...است

 را روحش و قلب تمام فرخی به حرفهایش با باربد که ایی



 دختر این ی شکفته تازه روح حرفهایش خنجر و ردک تحقیر

 ...درید را

  

 بریم بهتره:  میکشد را بازویش و میرود سمتش به کامیار

 کنن پرت چیزیم یه ممکنه نیست امن اتاق این بیرون

 ...اینجا

  

  مثال؟ چی: میکند نگاهش تعجب با تانیا

 

  ...شده جنگ میدون پایین نمیدونم چیزی نارنجکی _

 

 با اتاق در که برود همراهش تا برمیدارد قدم سختی به یاتان

 ...میشود باز وحشتناکی صدای
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 با و میچرخد باربد برزخی چهره سمت به تانیا نگاه و سر

 به بهت با کامیار...میپرد رخش از رنگ بارش آتش نگاه دیدن

 استرس ایی لحظه و میکند نگاه بدیلش بی ابهت و باربد

 بیاورد باال را اش اسلحه میتواند فقط میکند، گنگ را مغزش

 نشنیده کم را خشمش ی آوازه که مردی مقابل نیاورد کم تا

 بند که میکند گیر دستی به نگاهش فقط اما باربد...است

 خودش جز به باربد میداند کامیار و است شده تانیا بازوی

 کامیار میشکند؟ را بخورد دختر آن به هک انگشتانی تک تک

 قلبش های پود و تار تمام که را مردی این غیرت میشناسد

 که بخدا میزنند؟ زانو دختر این رنگ مشکی خرمن مقابل در

  ...است گرفته چنگ به را تانیا بازوی اینطور و نمیداند

 



 میکند رصد را پایش سرتا تانیا نگاه و میگذارد جلو قدم باربد

 ناکوک هایش بدی تمام با مرد این دیدن با قلبش چرا و

 را چشمانش هایش دلخوری تمام با نمیتواند چرا...میزند

  ...بگیرد ازهیبتش

 سمت به است گرفته پایین را اش اسلحه که همانطور باربد

 اسلحه و میدهد قورت را دهانش اب کامیار میرود، کامیار

 ...نیا جلو: آورد می باالتر را اش

  

 را تانیا بازوی ندارد خیال انگار نگاهش و میزند پوزخند باربد

 ایی اسلحه روی و ایستد می کامیار روبروی درست...کند رها

 ی ضربه شده متوقف صورتش متری میلی چند در که

 خوش: میشود باز خشم پر زبانش باالخره و میزند کوچکی

 یپ بره شه تموم ماجرا خونریزی و خون بدون همینجا دارم

 هات انگشت تعداد به نمیاد سوسولم بچه توعه به کارش

 و اسمم و بشناسی منو اگه پس باشی گرفته دستت اسلحه

 زنم به که رو دستی میکنم قلم من میدونی باشی شنیده



 و دق که کردم کنترل خودمو خیلی االنشم تا باشه خورده

 پس نیاد باال سگم روی اون و نکنم خالی سرتو و بابات دلی

 اسباب اون مردی خیلی دختر اون بازوی از و دستت شبک

 پس جون بچه نیستم تشنه خونت به کم...پایین بگیر بازیتم

 رو ببندم چشم بار یه واسه منم تا عقب بکشی خودت بهتره

  ...بیام کوتاه و نسبتت و اسم

 

 بیشتر را تانیا بازوی و میزند پوزخند هم کامیار اینبار

 بهراد جناب بشه چی که خوندی رجز همه این: میفشارد

 مال دختر این بگی چی؟ که بکشی رخم به غیرتتو میخوای

 بودی کجا میخورد کتک داشت زنت که دیشب پس توعه؟

 و فالن و نیست مهم برام دختر این میگفتی دارم و خبرش

 برات زنت اومده یادت روز پنج بعد شده چی حاال بهمان

 آره؟ مهمه؟

  



 تانیا سنگین های پلک دیشب نحس رییاداو و کامیار صدای

  ...میگیرد دوباره نفسش و میکند شل را

 

 چشمان اش وحشی نگاه با فقط نمیزند پوزخند باربد

 از که خرناسی و میکند شکار را روبرویش مرد ترسیده

 محکم باربد...میکند زده بهت را کامیار میشود خارج گلویش

 وبدون میکند پرت زمین روی را اسلحه و میزند دستش زیر

 مشت شود خارج گنگی از تا دهد فرصت ذهنش به که این

 خراشی گوش فریاد با کامیار و میکوبد صورتش در محکمی

 و میدهد سر ایی ناله کامیار...میشود پرت زمین روی

 حرکاتش در ترس میکشد آلودش خون بینی زیر را انگشتش

 از تا میکند سعی دوباره غرورش حفظ برای اما است مشهود

 به و میکند باز را پیراهنش اول دکمه باربد... برخیزد جا

 هجوم است شده نیمخیز خود از دفاع برای که مردی سمت

 ازاو را فرصت میکوبد شکمش در که محکمی لگد میبرد



 بیهوش گردنش پشت باربد ضربه یک با کامیار و میگیرد

  ...میشود

 

 کشتیش:  یکندم نگاه کامیار جان نیمه تن به حیرت با تانیا

  ...باربد

 

 حیرت به توجه بی میگیرد دستش در را اش اسلحه باربد

 میدهد هل اتاق بیرون سمت به اورا و میگیرد را بازویش تانیا

 بالیی یه همینجا تا بیرون بریم...شده بیهوش فقط نمرده: 

  ...نیاوردم سرتو هم

 

 طفق نمیشود آدم که مرد این و میکند نگاهش بغض با تانیا

 از دنبالش به...میزند دامن خشمش به بیشتر آتش هرلحظه

 محافظ سه دیدن با باربد لحظه همان که میرود بیرون اتاق

 به و میگیرد را تانیا دست آیند می باال ها پله از عجله با که



 نگاهش تعجب با تانیا...میکشد دیوار انتهایی ی گوشه سمت

 به اورا و کرده حلقه دورش دست کامل باربد که میکند

 بزند حرفی تا میکند باز لب تانیا...میچسباند دیوار ی گوشه

 پچ صدایش و میچسبد گوشش به مهابا بی باربد های لب که

  ...نگو هیچی...هیس: میشود پخش گوشش کنار وار پچ

 

 تن عطر و میزند ضربان مردش فراخ ی سینه زیر تانیا قلب

 بی باربد میدهد نوازش را اش شامه روز پنج از بعد باربد

 به را اش پیشانی بغض با تانیا...میفشارد آغوشش در اورا اراده

 پیدا را سرپناهش دوباره که انگار و میچسباند باربد سینه

 به روح...میکشد نفس را تنش گرمای پی در پی باشد کرده

 آهنگی همچون باربد قلب صدای و برمیگردد اش خسته تن

 هم روحش و میکند تعجب قلبش میکند آرام را مغزش

 برای چطور ذهنش تمام میفهمد خودش اما میشود گنگ

 ...میزند نبض مرد این های نوازش
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 ها پله راه سمت به نگاهی و میبرد عقب کمی را سرش باربد

 دست دوباره میشود مطمئن بودنش امن از وقتی اندازد می

 در دوباره درد...میکشد خودش دنبال به اورا و یگیردم را تانیا

 تا میکند خفه گلویش در را آخش و میدهد جوالن تانیا بدن

 پایین ها پله از سختی به...بشنود را صدایشان کسی مبادا

 شده جمع درد از که اش چهره متوجه باربد و میرود

  ...نمیشود

 را فسشن و برمیدارد پله آخرین ازروی را پایش باالخره

 ویال فضای در بازهم گلوله صدای...میفرستد بیرون عمیق

 تانیا تن حصار را دستهایش سریع باربد که میپیچد

 سعی و میزند چنگ را باربد بازوی وحشت با تانیا...میکند

 بلند های قدم از گامهایش تا کند غلبه بدنش درد بر میکند



 دیدن با و یکندم باز را در آرامی به باربد...نیوفتد عقب باربد

 ویال از تانیا همراه  "امنه چی همه " میکند اشاره که شهاب

  ...میشود خارج

 

 برود راه بتواند بهتر تا میکند حلقه کمرش دور دست باربد

 ولی میکشد تیر درد از دختر این بدن و تن تمام میداند

 به ایی لحظه باربد...نمیشود باز ناله به ایی لحظه زبانش

 بدون و میشود خیره میدود سمتش به راسانه که شهابی

 شهاب فریاد صدای با بچرخاند سر کند فرصت که این

 ثانیه میدهد پناه اغوشش در را تانیا و ایستد می سرجایش

 و میشود شلیک شهاب اسلحه از تیر که نمیگذرد ایی

 مردی فریاد صدای با باربد گوش نزدیکی در درست صدایش

 و میکند ایست شان قدمی ندچ در شهاب...میشود ادغام

 برو فقط داداش گذشت گوشت بیخ از:  میکشد عمیقی نفس

  ...خطره در جونتون اینجا از

 



 تیر که محافظی دیدن با و میچرخد عقب به حیرت با باربد

 افتاده زمین روی پرخون تنش و رفته فرو پهلویش در شهاب

 اشک اب تانیا...میفشارد آغوشش در را تانیا اختیار بی است

... میکشد خفیفی جیغ ترس از باالخره و میزند نفس نفس

 و میکوبد باربد بازوی در محکمی مشت عصبانیت با شهاب

 دیگه برو: میکشد فریاد متعجبش چهره به رو

 به و دختر این خودتو تا برو خبره چه نمیبینی...مرتیکه

  ...ندادی کشتن

 

 شب سیاهی میان در و میکوبد شهاب شانه روی دستی باربد

  ...مردی خیلی: میزند لب فقط

 

 ویال خروجی در سمت به و میگیرد را تانیا دست سپس

  ...میروند

 



 کجاست اینجا: میکند نگاه مقابلش جنگل به وحشت با تانیا

  باربد؟

 

 میبینی خوبه داره سئوال اینم: میکند نگاهش اخم با باربد

  ...جنگله همش

 

 را بازویش ترس با و میدهد قورت را دهانش آب تانیا

  ...باشه اینجا چیزی جونوری ممکنه خب: میگیرد

 

 وقتی چیه ممکن دیگه: میدهد تکان را سرش جدیت با باربد

 مازندارن جنگل اینجا فقط هست جونوری هر جنگلیم دل تو

 ور و دور این نترس باشه داشته پلنگ و خرس که نیست

  ...هستن روستایی های خونه

 

  ...بمونیم نمیتونیم که جنگل تو...بریم کجا باید ما خب _



 

 ترسش پر چهره روبه و میکند نگاه را اطرافش دقت با باربد

  ...میریم کجا داریم میفهمی کن صبر یکم: میگوید

 

 به بغض با و میگیرد باربد عصبی چهره از نگاه دلخور تانیا

 میکند سعی بازهم میشود خیره دارجنگل نم همیشه زمین

 بوی...باشد هماهنگ باربد محکم های قدم با هایش قدم

 شکسته نیمه و شکسته های چوب نم و خورده خیس خاک

 زده شبنم و سبز های برگ با و تنومند درختان دیدن و

 را سرش اشتیاق با و میکند بیرون دلش از را تشویش کمی

 خیره میدهد جوالن سرش باالی که مهتابی به و میکند بلند

 کمیاب لبخندی و مینشیند صورتش روی خنک باد...میشود

  ...میدهد زینت را لبهایش

 



 از ترست: میگوید پوزخند با و میکند نثارش نگاهی نیم باربد

  ...میزنی لبخند خودت واسه داری که ریخته جنگل

 

 قلبش و میکشد پر باربد امیز تمسخر لحن با لبخندش تمام

 فقط دنمیده هم را جوابش حتی نمیکند نگاهش...میسوزد

 چشمان در برق اشکش نم تا میشود خیره پاهایش زیر به

 می روبرویش دلگیرش صورت ی خیره باربد...نیندازد باربد

 میان در تانیا های مردمک آورد می باال را اش چانه و ایستد

 با اشکش ی خیره باربد و میزند برق جنگل شب تاریکی

 بالیی یه جنگل همین وسط نیست حقش: میغرد حرص

 نزنه سرت به رفتن بیرون هوس داری عمر تا که بیارم تسر

 صورتتو من واسه دیگه که زیرگوشت بزنم یکی نیست حقش

 ...نیست حقش نیاری در و ناراحت آدمای ادای برنگردونی
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 هایش قدم که میلرزاند را دختر این دل چنان فریادش

 را بازوهایش خشم با باربد میشود کشیده عقب هب ناخوادگاه

 چی چندروز این میدونی: میکشد جلو را تنش و میگیرد

 بی توعه حالیه چه تو آراد میدونی عقل بی ی دختره کشیدم

 ریزی برنامه وقتی نباید بزنی زنگ من به قبلش نباید فکر

 سرخود بود غلطی چه این...بگی من به بیرون بری میکنی

 سرخودت بالیی اگه رفت مرگ دم تا کامران نیمیدو کردی

 ...بدی بهم میخواستی جوابی چه میومد اراد و

 

 دلش درون شرمندگی و اندازد می پایین را سرش تانیا

 مقصر را خودش حقیقتا و میلرزد بغض از اش چانه ، میپیچد

 این سر بر چه حماقتش میفهمد...میداند اتفاقات این تمام

 حرفهایش و میلرزد درماندگی از ینطورا که است آورده مرد

  ...میدهد ناله و عجز بوی صدایش در



 

 نگاه حتی و میکند بلند را سرش لرزان ایی چانه با تانیا

  ...من باربد:  آورد نمی رحم به را باربد هم خیسش

 

 دهانش در تانیا حرف و میگذارد لبهایش روی دست باربد

 و میکند بسته و باز درد با را چشمانش باربد...میشود قفل

 رعشه دختر این تن به خشمگینی طرز به اش مشکی نگاه

 وقتی میدونی مدت این کشیدم چی من میدونی: اندازد می

 چی اسیره ناموس بی مشت یه های دست تو زنم فهمیدم

  ...اوردی سرمن بالیی چه میدونی کشیدم

 

 میان در باربد فریاد و میریزد اشک تانیا

 که دیشب میدونی: میشود اندازد نطنی جنگل عظمت 

 سرم به چی میدونی کشیدم چی شنیدم و جیغات صدای

  داری؟ درک قدرت اصن...تانیا اومد



 

 و میکشد خیسش صورت روی را دستش پشت غیظ با تانیا

 بود مهم برات اگه میگی دروغ: میزند پس را باربد دست

 توجیح خودتو داری فقط االنم نمیکردی خردم اونجوری

  ...داشتـ غیرت اگه تو...یکنیم

 

 میپرد سرش از برق میخورد صورتش در محکم که سیلی با

 اشک...مینشیند باربد خونین چشمان در ناباور نگاهش و

 گونه روی را لرزشش پر دست و میخورد سُر اش گونه روی

  ...میگذارد اش

 

 بی که میکشد شعله مرد این نگاه در چنان عصبانیت آتش

 هایش پنجه در را اش یقه تانیا جسمانی توضعی مالحظه

 ببند: میکشد خود سمت به اورا شدت به و میکند مشت

 جنازه االن  بودم غیرت بی اگه من...بیشعور دختره دهنتو



 جلوم لیاقت بی توعه االن که این نه میدادن بهم و ات

 ...بچسبونی بهم غیرتی بی انگ و وایستی
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 دستش از هایش اشک کنترل و میکند نگاهش بغض با تانیا

 شب نیمه در درست مرد این اما باشد عجیب شاید میرود

 مهتابی با اش کشیده فلک به سر و درختان و جنگل میان

 سکوت به که هایی پرنده و دارد احاطه رویشان مستقیم که

 این روی دست دیگر بار یک میزنند دامن جنگل انگیز رعب

 طرز به را تانیا قلب محکمش سیلی صدای و کرد بلند دختر

 و کشید چنگ به را اش یقه باربد وقتی حتی.لرزاند بدی

 و کرد سکوت تانیا زد صورتش توی را حرفهایش کوبنده

 پنج این تمام ی اندازه به بود مقصر بارید غم با چشمانش

 را کمرش ودب کرده خون را مرد این دل که شبی پنج و روز



 فریاد مرد این حال به هم آسمان شب یک و بود شکسته

 میفهمید را دختر این حال هم کسی کاش اما بود کشیده

 وحشت و ها ترس از و میکرد درک را اش کسی بی حال

 ...میشنید اش شبانه های

 زبان زخم و همیشگی های سرزنش جای به باربد کاش

 را مرد این اغوش تمام که دختری برای میشد پناه هایش

 ترسش میخواست فقط لحظه یک برای حتی و میکرد طلب

 خوش اش کسی بی اوج در دلش و بشوید تنش عطر با را

 کرده کر را فلک گوش مالکیتش ادعای که مردی به باشد

 ...است

  

 روی را دستش و اندازد می تانیا سرپایین به نگاهی نیم باربد

 نگاه را اطرافش دقت اب و میرود عقب قدمی ، میفشارد زنگ

 همان ی خانه باید است داده شهاب که آدرسی طبق میکند

 سفید در تا میکشد طول ایی دقیقه شاید...باشد تنها پیرمرد

 لباس با پیرمردی و میشود باز مقابلش ی رفته رو و رنگ و



 داری کار کی با: ایستد می روبرویش تمیز و ساده هایی

  پسرم؟

 

 باربدم من: میرود جلو قدمی و میکند مسال احترام با باربد

 زندگی اینجا یکی گفت...اومدم شهاب طرف از پدرجان

  ...رحیم عمو اسم به میکنه

 

 عمو: میکند باز کامل را در و میزند محجوبی لبخند پیرمرد

 در جلوی نیست خوب پسرم تو بفرما خودمم رحیم

  ...تو بیا بگیر و خانمت دست وایستادین

 

 کمر پشت را دستش و میکند تشکر محوی خندلب با باربد

 را شالش خجالت با تانیا...شود وارد زودتر او تا میگذارد تانیا

 را سرش رحیم عمو...میکند سالم لب زیر و میکشد جلو

 را در باربد...میدهد را جوابش مهربانی با و اندازد می پایین



 شبی نصف: میگوید رحیم عمو به رو و میبندد سرش پشت

  ...شدیم متونمزاح

 

 متانت با و میکند جا جابه دستش در را تسبیح پیرمرد

 شهاب بودم منتظرتون من باباجان حرفیه چه این نه: میگوید

 هوای که باال بریم...میارین تشریف بود گفته من به جان

 حال خانمتم که این مثل میندازه ادم جون تو لرز شب اینجا

 ...نداره خوشی

  

 و اش پریده رنگ صورت که اندازد می انیات به نگاهی باربد

 می پایین را سرش تانیا...میریزد جانش به نگرانی لرزانش تن

 ...میگزد را هایش لب بدنش درد شدت از و اندازد

 در کلیدش با و میکند حرکت جلوتر بفرماییدی با رحیم عمو

 باربد روبه و میگذارد باز را در سپس میکند باز را خانه

 پایین طبقه باالست طبقه من خونه پسرم تو مابفر: میگوید



 در روی کلیدم براتون کردم اش آماده که مهموناست برای

 کردم گرم هم محلی شیر هست خونه تو چی همه گذاشتم

  ...بخورین داشتین دوس اگه گاز روی گذاشتم

 

 وارد بخیری شب با عمورحیم و میکند تشکر بازهم باربد

  ...میرود باال اه پله از و میشود ساختمان

 

 ساختمان وارد و میگیرد را تانیا دست مالحظه بدون باربد

 تانیا اول تا ایستد می کنار و میکند باز کلید با را در میشود

 ...برود داخل

 آورد می در را هایش کفش باربد تیز و  سنگین نگاه زیر تانیا

 و ساده چیدمان با اتاق کوچک فضای...میرود خانه داخل و

 و کوچک گاز اجاق یک...مینشاند لبش روی لبخند شمرتب

 و دارد قرار غذا های ظرف ها آن در که چوبی چندقفسه

 و بخاری یک با و کوچک تلویزیونی اتاق دیگر ی گوشه



 در به تانیا...اند شده چیده ردیف که هایی دیواری پشتی

 سمتش به کنجکاوی با و میکند نگاه روبرویش ی بسته

 خواب رخت با کوچک اتاقی دیدن با میکند باز را در میرود

 ، میزند تلخی لبخند است شده پهن آن وسط که ایی دونفره

 دارد نظر زیر اخم با را حرکاتش تمام که باربدی به توجه بی

 باز را ان و میرود روبرویش کوچک ی پنجره سمت به

 ...میکند

 کم را بدنش کرختی میخورد صورتش به که بادی خنکای

 تنش به خوبی حس هایش مژه خوردن تکان و میکند

  ...میریزد

 

 قفسه از  لیوان دو و میکند باز را پیرهنش های دکمه باربد

 را مسی کتری ایی پارچه با و میرود اجاق سمت به برمیدارد

 شیر خوش عطر میریزد ها لیوان در را شیر و میکند بلند

 تحریک گرسنگی از اش معده و میزند اش بینی زیر محلی



 را لیوان یکی آن سپس و میچشد را شیر از کمی ، میشود

  ...میرود اتاق سمت به و برمیدارد هم

 

 سر و نشسته ایی گوشه که تانیا دیدن با و میشود اتاق وارد

 لیوان ، میشود جمع هایش اخم است گذاشته زانویش روی

 میگذارد اتاق طاقچه روی را آن و میکشد سر را خودش

 ...تانیا: میرود تانیا سمت به سپس
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 در آلودش خواب و مخمور نگاه و میکند سربلند مکث با تانیا

 و مینشیند کنارش باربد ، میخورد گره باربد اخم پر نگاه

 حالت اینو بخور: میگذارد زمین روی روبرویش را شیر لیوان

 ...میکنه بهتر و

  



 شیر خوردن مشغول و برمیدارد را لیوان حرف بی تانیا

 گونه قرمزی و میدوزدچشم رنجورش نیمرخ به باربد...میشود

 چشم درد با...میزند چشمش توی چیزی ازهر بیشتر اش

 را خودش میگذارد اش پیشانی روی را دستش کف و میبندد

 و دختر این صورت روی دستش ضرب بخاطر میکند لعنت

  ...کند بیرون دلش از را رنج مهه این میتواند چطور حاال

 

 روی سر دوباره و میدهد قرار کناری را خالی لیوان تانیا

 این وحشی نگاه به نگاهش نمیخواهد حتی میگذارد زانویش

 مقصر تمام با...بکشد درد بیشتر مریضش قلب و بیفتد مرد

 بازهم عذاب همه آن از بعد که مردی به نمیدهد حق بودنش

 زخم برابر در نرمشی کوچکترین و دکن بلند دست رویش

  ...ندهد خرج به هایش

 

  ...تانیا: میگذارد بازویش روی دست باربد



 

 نمیذاری چیه: میگوید عصبانیت با و میگیرد گارد سریع تانیا

  ...باشم خودم حال تو دقیقه دو

 

 که میکشد خود سمت به را بازویش غلیظ هایی اخم با باربد

  سریع میوفتد آغوشش در و میدهد تدس از را تعادلش تانیا

 بگیرد فاصله او از تا میگذارد باربد سینه روی را هایش دست

 را سرش و میپیچد تنش دور را بازوهایش جفت باربد که

 ...میکند قفل اش سینه روی

 و دختر این گوش در میشود اهنگ باربد قلب صدای

 ، میکند فرو موهایش در سر حریصانه چطور باربد نمیفهمد

 بازهم و میشود پخش تانیا گوش روی داغش های نفس هرم

 آرامش بگوید دروغ نمیتواند که خودش به...میگیرد گر تنش

 در را خون جریان باربد های نفس و تنش در میشود گلوله

 روی باهم بغضش و اشک قطره میکند تر تند هایش رگ



 قاب دستانش در را صورتش قرص باربد...میلغزد صورتش

 قفل تانیا اشکی چشمان در مستقیم را نگاهش و میکند

 و این بود حقت صورتت تو زدم که سیلی اون:  میکند

 که بود اضافی غلط یه من خوندن غیرت بی...میدونی خودتم

  حالیته؟ بشه تکرار نباید دیگه

 

 روی بدی طرز به و میپیچد گلویش دور میشود طناب بغض

 کتک وریاونج دیشب من اگه: اندازد می خش صدایش

  ...کردی تحقیر منو حرفات با که بود تو تقصیر همه خوردم

 

 را دختر این قلب میتوانست کاش میزند تلخی لبخند باربد

 از را تانیا شال...بخورند بند بهم بازهم هایش تکه تا ببوسد

 لختش موهای قفل هایش پنجه و میکشد پایین سرش روی

 نیومده سرت بدتری بالی و ایی زنده االن تو اگه:  میشوند

  ...گفتم دیشب که مزخرفاتیه همون بخاطر



 

 اش بوسه و میبرد فرو گردنش گودی توی را سرش

 بخوای میکنی بیجا هم تو: میکند زنده را شاهرگش

 تَخم و اخم من واسه و بگیری جدی هیچکدومشونو

  ...تو نه منم کنه ناز و باشه عصبانی باید که اونی...کنی

 

 ببین: میگوید دلخوری با و میکشد باال را اش بینی تانیا

 باربد خوبه همیشه دستت ضرب کردی چیکار و صورتم

  ...خان

 

 تیکه من به:  میکشد قرمزش گونه روی دست اخم با باربد

 روزه پنج...دیگه میشه همین میکنی زبونی بلبل بچه ننداز

 همه نکردم نگاهم آراد به روزه پنج ریخته بهم زندگیم همه

  ...ببرم رو تو بیام بتونم تا ریختم بهم و چی

 



 پایین سرش و میبندد را چشمانش شرمندگی با تانیا

  ...کن نگاه من به: میکشد باال را اش چانه باربد...میوفتد

 

 کار به زبانش باالخره و میکند باز را هایش پلک ترس با تانیا

  ...باربد میخوام معذرت: میوفتد

 

 سعی و میکند نگاه اش راریف چشمان به عشق با باربد

 کنار و میبرد جلو را سرش...بماند پنهان لبخندش میکند

 اوج قلبشان های ضربان...میبوسد طوالنی را اش شقیقه

 عطش با باربد میریزد تانیا دل به عجیبی آرامش و میگیرد

 میان را دختر این نحیف تن تمام و میکند تنگ را آغوشش

 طولی و یابد می امتداد اش بوسه...میفشارد بازوهایش

 قرار لرزانش های پلک روی درست لبهایش که نمیکشد

  .میگیرند



 خورده گره های تن میان قاصدکی همچون بهاری سرد باد

 ...میرقصد و میچرخد شان

 دور را دستهایش میچسباند، باربد به را خودش لرزش با تانیا

 خنک نسیم میان در اینبار باربد و میکند حلقه گردنش

 درون از قلب...میکند مهر دختر این لبهای بر را عشق هاریب

 لخت موهای درون تانیا دست میکند غوغا باتپش شان سینه

 تر تنگ را آغوشش ریسمان باربد و میرود فرو باربد

 ، میخندد سرشان باالی مهتاب میوزد، بیشتر نسیم...میکند

 شقع با هم خدا باالخره و میریزد اشکی قطره شوق با اسمان

 .....میزند لبخند
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 رویم از را لحاف و برمیخیزم جا از باربد خالی جای دیدن با

 جیغ و میپیچد بدنم در بدی درد همزمان که میزنم کنار



 در سراسیمه باربد قامت میشود خارج گلویم از خفیفی

 حرف موبایلش اب که همانطور و میشود ظاهر در چارچوب

 زود صبح گفتی من به تو شهاب: آید می سمتم به میزند

 ساعت االن تهران برگردونم رو تانیا من که میفرستی ماشین

  ...نشده ماشین از خبری هیچ هنوز صبح 9

 

 به حواسش همچنان ولی مینشیند تشک روی  روبرویم

 اصال میای دیگه دوساعت تا که چی یعنی: است اش مکالمه

  ...تو میکنی غلطی چه داری هست ممعلو

 

 با میزنم باال کمی را لباسم و میگیرم او از را نگاهم اخم با

 پهلوهایم روی که فطرت پس آن های لگد جای دیدن

 بی باربد میدوزم چشم باربد به بغض با میکند خودنمایی

 تازه میکند قطع را تماسش و میدهد را شهاب جواب حوصله

  شده؟ چی: ودمیش پکرم صورت متوجه



 

 اشاره کبودم بدن به نشسته ام چهره در که بغضی همان با

  ...آخه ببینش:  میکنم

 

 بدنم به شده سفت فکی و وحشتناک هایی اخم با باربد

 خشم با...میشوند مشت چشمانم زیر دستانش و میشود خیره

 اون کار باید دیشب من: میفشارد هم روی را هایش دندان

 روی گذاشتن دست تقاص بفهمه هک میساختم و آشغال

  ...چی یعنی باربد های داشته

 

 آخ با همزمان که میکوبم شکمش به محکمی مشت غیظ با

 زیاد آنقدر حرصم اما میگیرد درد هم خودم دست بلندش

 که بکوبم بازویش به تا اورم می باال را مشتم دوباره که است

 چیکار داری معلومه هیچ: میگیرد را دستم مچ عصبانیت با

  ؟ شدی دیوونه...میکنی



 

 روی دوباره دلخوری با و میکشم بیرون دستش از را دستم

 میدانم هم خودم...میبندم را چشمانم و میکشم دراز تشک

 مرد این ولی میکنم قهر زود و ام شده نارنجی نازک خیلی

 کی...بردارد رفتارهایش این از دست میخواهد کی دقیقا

 کنار را هایش بودن دیکتاتور و گری سلطه این میخواهد

  ...بگذارد

 

 روی ایی ضربه انگشتش با و میکشد حرصی پر نفس باربد

  زشت؟ دختره شده چی دوباره: میزند ام بینی

 

  ...نزن دست من به ، خودتی زشت _

 



 جدی لحنی با میشود باعث ام لجبازی و حرص از پر صدای

 همش من کنن فکر تانیا شدی نازی ناز و لوس خیلی: بگوید

  ...بکشم نازتو میتونم

 

: میزنم پوزخند اخمش پر نگاه روبه و میکنم باز را چشمانم

  ...بلدی کشیدنم ناز مگه اصن تو

 

 به ولی بلدم اره: میدهد سرتکان اش جدی چهره همان با

  ...خودم روش

 

 تو نکنه درد دستت نمیخواد نه:  میخندم تمسخر و حرص با

  ...بهتره باشی اخمو کال

 

 خنده من و میکند نگاه ام کرده بغ صورت به تعجب با باربد

 و  میکشد دراز کنارم ، میبینم نگاهش پرتو الی البه را



 و ناراحتیت این دلیل من: میکند تنش حصار را آرنجش

  ...نمیفهمم

 

 شده جمع ابروهایی با و میزنم کنار صورتم روی از را موهایم

 و کیف انگار میدونی هات داشته جز منو جوری یه: میگویم

  ...باربد میکنی رفتار اینجوری چرا...کفشتم

 

 روی به که این بدون و میکند نگاهم غرور با کمی باربد

 راه دیگه دوساعت تا گفت شهاب: میگوید بیاورد خودش

 ...میوفتیم

  

  ...باربد نکن عوض و بحث: میکشم جیغ عصبانیت با

 

 با که میخندد بلند و میکند پرت عقب به را سرش باربد

 سمتش به ناگهان و میکنم نگاهش تعجبی به آمیخته حرص



  میکوبم مشت سفتش ی سینه به محکم و میبرم هجوم

 در را تنم و میکند مهار را هایم مشت خنده همان با باربد

  ...کردیا پیدا بزن به دست خیلی جدیدا: میکشد آغوش

 

 خوبی حس و مینوازد را ام بینی که عطری به توجه بدون

 و میکشم عقب را خودم میکند پیدا جریان هایم رگ در که

 تخسی با...میدهد جای آغوشش در مرا بیشتر حریصانه باربد

  ...نمیکنه بغل کفششو و کیف آدم باربد کن ولم: میگویم

 

 تانیا چیه کفش و کیف: میرسد گوشم به حیرت با صدایش

  صبح؟ سر شدی دیوونه

 

 در میشکم عقب را خودم و میفشارم شا سینه روی را دستم

 صدایم میکنم سعی و میکنم مثل به مقابل اخمش مقابل



 کیف مثل البد منم االن هام داشته نمیگی مگه: نشود بلند

 واقعا؟ نمیکشی خجالت...دیگه کفشتم
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 خوشمزه وجودم یه بیشتر تو: میزند لبخندی خباثت با باربد

  ...کفش و کیف تا ایی

 

  ...باربد نکن ام مسخره _

 

 واقعا میگم جدی کن باور: میدهد تکان را سرش جدیدت با

  ...چرا مسخره...ایی خوشمزه

 



 هایم دندان زیر را لبم و میفشارم روی را چشمانم حرص با

 میشوم متوجه کامال...نکشم جیغ سرش دوباره تا میکنم اسیر

 خنده از اش سینه و میکند نگاه ام چهره به حتفری با که

  ...میلرزد

 

 پشت و آیم می بیرون آغوشش از اش خیره نگاه به توجه بی

  ...بخوابم کمی میکنم سعی دوباره میکشم دراز او به

 میشود باعث میشوند لمس انگشتانش توسط که موهایم تار

 :میرسد گوشم به مکث کمی با صدایش...کنم باز را چشمانم

  نیست؟ ات گرسنه

 

 " نه " لجبازی با پیچیده بدنم در که ضعفی وجود با

 صدا را اسمم دوباره و میکشد عمیقی نفس باربد...میگویم

  بله؟: بچرخم سمتش به میشود باعث عجیبش لحن...میکند

 



 به: میپرسد من من با میزند موج نگاهش در که تردیدی با

 که قبلش ، زد کتکت من لج از فرخی که شبی اون جز

  نکردن؟ اذیتت

 

 ...نکردن کاری هیچ نه: میدهم تکان را سرم صداقت با

  

 میشود بلند جا از که همانطور و میگیرد نفسی آسوده

 خاله تهران ببرمت اینجوری بخور چیزی یه شو بلند: میگوید

 ...میپیچونه و گوشم سیمین

  

 چی؟:  بنشینم جایم سر شتاب با میشود باعث اش جمله

  اومده؟ سیمین لهخا

 



 اوضاع دزدیدنت با که این از بعد اره: میزند لبخندی باربد

 اومد خبر بی اونم داد خبر بهش بانو ماه ریخت بهم عمارت

  ...شدم شوکه خودمم...ایران

 

 انگار و مهربان زن آن های محبت برای میرود غنج دلم ته

  ...شده تنگ براش دلم خیلی: میکشد پر دیدنش برای دلم

 بریم...بود شده تنگ برات دلش اونم:  میکند نگاهم مهر با

  ...شه وا روت و رنگ یکم  بلکه بخوریم صبحونه

 

 بیرون اتاق از دنبالش به و میکنم صاف درتنم را لباسم

 وسایلی و میکند پهن زمین روی را ایی سفره باربد...میروم

 به...میچیند آن روی را بود کرده آماده قبل از رحیم عمو که

 این به دست که است بارش اولین بگویم میتوانم جرأت

 چایی از کمی مینشینم روبرویش حال این با میزند کارها

 باربد...مینوشم را است گذاشته مقابلم که دمی تازه معطرو



 که نگو: میپرسم کنجکاوی با که میشود خوردن مشغول

  ...کردی دم چایی خودت

 

 میدونی  نکردم دم من: اندازد می باال ایی شانه خونسردی با

 آورد رحیم عمو رو همه نیستم بلد اینکارا از اصال که

  ...پایین

 

 و میشود تحریک اشتهایم تازه گردوی و محلی پنیر دیدن با

  ...میکنم خوردن به شروع

 

 خوش کلی همه به میاد سیمین خاله وقت هر میدونستی _

  میگذره؟

 

 چطور؟: میپرسد تعجب با باربد



  

:  اندازم می باال را هایم شانه بیخیال و میزنم لبخند خباثت با

 نمیتونی دیگه میشه تعطیل جنابعالی نظامی حکومت چون

  ...بگی زور کسی به

 

 و میدهد تکان را سرش اخم ایی ذره بدون انتظارم برخالف

 چهره به رو که میکنم نگاهش حیرت با میخندد شیطنت با

 به من جای به سیمین خاله جاش به آره: میگوید متعجبم

 پیشمون بیشتر اومده که اینبار خصوصا میگه زور همه

  ...بمونه

 

  چیه؟ منظورت:  میدهم تکان را سرم گنگی با

 



 میشود باعث اش جمله و میکند نگاهم شیطنت همان با

 خیلی بچه آراد گفته آخه: بیاورد هجوم صورتم به خون

 ...باشه داشته برادر یا خواهر یه نباید چرا تنهاست
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 اش جدی رخ نیم به روبرویم آشنای نا مسیر از متعجب 

  باربد؟ میریم کجا: میدوزم چشم

 

 بیمارستان میریم: میگوید و اندازد می سمتم به نگاهی نیم

 میترسم آورده سرت بالیی چه نشناس خدا اون نیست معلوم

  ...بیاد پیش مشکلی برات بازم

 

 نمیتوانم حقیقتا و میدهم بیرون به پنجره از را نگاهم

 قبل ی دفعه میداند هم خودش...کنم پنهان را تلخم پوزخند



 حاال و زد آسیب بدنم به اندازه چه تا هایش کتک بخاطر

 حتی...باشد آمده وجود به مشکلی برایم بازهم میترسد

 را پوزخندم جلوی نتوانست هم زد صبح امروز که حرفی

 باربد کاش نکند بزرگتر را گلویم لعنتی بغض این و بگیرد

 بحث این و ندارم شدن مادر برای شانسی دیگر من میفهمید

 به دوباره و نسوزد هم من قلب تا نمیکشید پیش را فایده بی

 کنم انکار را ام ناراحتی عمق نمیتوانم...نزند زار خودش حال

 از بدتر زن یک برای میتواند چیزی چه و زنم یک هم من

 هم آن بدهد دست از را شدنش مادر توانایی که باشد که این

  ...باشد داشته را توقع این بازهم حاال که مردی توسط

 

 به تعجب با من و میکند توقف بیمارستان روبروی باربد

 پیاده ماشین از همراهش...میکنم نگاه آشنایش محیط

  باربد؟: میپرسم را سئوالم باالخره و میشوم

 



  بله؟ _

 

  مگه؟ اومدیم بازم...آشناست برام خیلی اینجا _

 

 چشمانم از را نگاهش و میدهد تکان را سرش حرف بی

 با باربد و میشویم بیمارستان وارد مشوش ذهنی با...میدزدد

 روی...میرود پذیرش سمت به " بشین همینجا " ی جمله

 دستم با بسته را چشمانم و مینشینم انتظار های صندلی

 بدنم در چنان کوفتگی و خستگی...میدهم ماساژ را بازویم

 از دور به ها ساعت میخواهد دلم فقط که است کرده رخنه

 را چشمانم و بگذارم بالش روی سر ایی دغدغه هیچ

 تمام و کنم باز را چشمانم روزی میشود یعنی...ببندم

 بدون روزی میشود باشد شده تمام جهنمی این  روزهای

 جسمم و روح بخدا بخندم؟ و کنم بازی آراد با نگرانی هیچ

  ...ندارد را عذاب همه این تاب دیگر



 

 در را یخم ودست مینشیند کنارم دستش در ی برگه با باربد

  خوبه؟ حالت: میفشارد دستش

 

  ...خوبم: میچرخد سمتش و میخندد تلخ نگاهم

 

 انگشت فشار و میکند مات را نگاهش چشمانم در تلخی انبوه

 اینجوری میخوای کی تا: میشود کم دستم دور گرمش های

  ...نمیشن نرم یکم چشمهات چرا...کنی نگاهم تلخی با

 

 زندگیم وقتی تا: میخندند تلخی به هم هایم لب اینبار

 مختلف های حس من چشمای...باشه تلخی از پر همینجوری

 اشهب تلخ قلبم وقتی تا دادن جا خودشون توی منو قلب

 ...میشه تلخ نگاهمم

  



 چشمهای از میدزدم نگاه من و میماند صورتم مات باربد

  ...میزنند فریاد را غم که نافذی

 

 از تبعیت به من و میشود پخش بلندگو از مان شماره باالخره

 ...میروم پزشک اتاق سمت به باربد

 

 من تا ایستد می کنار و میکند باز در کوچکی ی تقه با باربد

 به رو و میکشم سرم روی شال به دستی...بروم داخل اول

 سالم کرده کمتر را سنش اش شده هایالت موهای که زنی

 تالشی و میدهد را باربد و من جواب رویی خوش با...میگویم

 ...نمیکند اش رفته عقب شال کردن درست برای

  

 مشکل خب: میپرسد لبخند با دکتر که مینشینم باربد کنار

  چیه؟

 



 به شروع جدیت با خودش و میگذارد دستم روی دست باربد

 سرم اش مصلحتی های دروغ مقابل در...میکند دادن توضیح

 فشرده هایش پنجه میان دستم و اندازم می پایین را

: میپرسد من روبه و میگوید "وایی " حیرت با دکتر...میشوند

  دزدیدن؟ هم چیزی حاال

 

  چی؟: رسممیپ گنگ و میکنم بلند را سرم تعجب با

 

 و کرده حمله بهتون موتوری یه وقتی میگن همسرتون _

 و شدید درگیر باهاش شماهم بدزده تونو کیف میخواسته

  ...زده آسیب بهتون اون

 

 بله:  میکنم تایید را حرفش و میخورم را لبخندم سختی به

  ...دزدیدن کیفمو

 



 واقعا: میشود بلند جایش از و میدهد تکان را سرش تاسف با

 سرت بالیی چه ببینم بخواب تخت روی بیا عزیزم متاسفم

  ...اومده

 

 بدون و میکشم بیرون باربد دستان زیر از حرص با را دستم

 به نخندد تا میفشارد هم روی را لبانش که اویی به نگاه

 ...میروم تخت سمت
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 را لباسم دکتر میکشم دراز تخت روی و اورم می در مانتویم

 با سپس میکند نگاه شکمم و پهلوها به دقت با و میزند باال

 از صورتم که میفشارد را پهلویم روی آرامی به انگشتانش

 ...میشود جمع درد



 

 میگیره؟ درد _

  

 فشار پهلویم از دیگری ی نقطه به او که میدهم تکان را سرم

 ...کنم خفه را ام ناله نمیتوانم اینبار و آورد می

  

 ...بپوشی لباستو میتونی خب خیلی _

  

 چشمهایش روی را عینکش و مینشیند میزش پشت دکتر

 به میبندم را مانتویم های دکمه که همانطور... میگذارد

  جدیه؟ مشکلش: میپرسد طاقت بی باربد...میروم باربد سمت

 

: یزنمم زل روبرویم زن دهان به هم من و مینشینم باربد کنار

 نظر در سطحی رو قضیه نمیتونیم بودن شدید ها ضربه



 انگشت بافشار که دیدن اسیب قطعا هاش کلیه بگیریم

 ها کلیه دیدن آسیب...میکنه احساس و درد خانمتون

 سیاهرگ ترومبوز ، کلیه خونریزی مثل داره زیادی عوارض

 های چیز خیلی و کلیه های رگ شدن بسته ، کلیه های

 و اصلی مشکل نمیتونم سطحی معاینه یه با من...دیگه

 بدم تشخیص بتونم من تا بدین خون آزمایش باید بفهمم

 بر کوفتگی فقط هم ممکنه اگره و اما همش اینا...شده چی

 بهتره ولی نکنه تهدید ایشونو جدی ومشکل باشه ضربه اثر

 ...بشه راحت خیالتون تا بدین ازمایش

  

 ایی لحظه هایش اخم و دمیده تکان را پاهایش عصبی باربد

  ...بشه باردار نتونه دیگه ممکنه: نمیشوند باز

 

 نیمرخش روی نگاهم و  میچرخد سمتش به بهت با سرم

 که همانطور و میزند کمرنگی لبخند دکتر...میشود خشک



 باید زنان دکتر دیگه اینو: میگوید میکند یادداشت را چیزی

 یه براتون...نیست من تخصص در بده تشخیص سونوگرافی با

 من بیارین جوابشم بدین انجام بهتره که نوشتم آزمایش

  ...ببینم

  

*******************   

  

 را خودش و میگذارد پایم روی را داروها ی کیسه باربد

 چند درد و التهاب واسه داده اینارو: اندازد می راه را ماشین

 وزر دو آزمایشتم جواب...میشی خوب کنی شون استفاده روز

 ...میشه اماده دیگه

  

 نوبت هم زنان دکتر از: میگوید دوباره و میکند مکث کمی

  ...گرفتم

 



 با و میکنم پرت عقب صندلی روی هارا کیسه پالستیک

 اون که بود بیمارستانی همون اینجا: میگویم خونسردی

  درسته؟ اورد منو شهاب سری

 

 نگاهم...ندمیک نثارم ایی درمانده نگاه نیم فقط نمیزند حرفی

 این از هدفت: میگویم دوباره و میدوزم خیابان به مستقیم را

 رفتی شم دار بچه نمیتونم من نمیدونی تو باربد؟ چیه کارا

   چی؟ که گرفتی دکتر نوبت

 

 نمیشی؟ دار بچه تو گفته کی _

 

 باال خود به خود صدایم تن و میزند آتشم اش خونسردی

 چه رفته یادت شدچی پیش چهارسال رفته یادت: میرود

  ...نشی دار بچه ممکنه گفت دکتر و اومد سرم بالیی

 



 روی بیشتر را وپاهایش میشود مشت پاهایش روی دستش

 دیگه بار یه ابادش و جد با کرد غلط دکتر اون: میفشارد گاز

 میاری دنیا به تو منم دوم بچه منی زن تو گفتم بهت هم

 و مزخرفاتت ینا حوصله که هست خرد اعصابم انقدر االنم

 ...نزنی غر انقدر و  باشی ساکت بهتره پس باشم نداشته
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 روی و میکشم آراد پریشان و ریخته بهم موهای روی دست

 های مژه روی نفسم...بوسم می را اش کرده پف های پلک

 قلکشقل کمی که انگار میشود رها اش خورده تاب و بلند

 از  تا میکشم عقب سریع میخورند تکان هایش پلک بیاید

 کرد قراری بی و گریه آنقدر میگفت نرگس نشود بیدار خواب

 برای سوخت قلبم...گرفت آرام و برد خوابش باالخره تا

 این بدون میتوانم من مگر قرمزش و کرده پف چشمهای



 زندگی و بمانم زنده ایی لحظه داشتنی دوس موجود

 زیر را سرم میبوسم را کوچکش های دست روی...کنم

 را اش داشتنی دوس عطر این عمیق و میبرم فرو گلویش

  ...میبلعم نه که نفس

 

 صدای بندش پشت و مینشیند هایم دست روی گرمی دست

  کنی؟ استراحت یکم نمیخوای: میزند گوشم زیر لطیفی

 

 ببینم و آراد سیر دل یه اول:  میچرخم سمتش به لبخند با

  ...کنم استراحت میرم بعد

 

 و میمانم روبرویم جوان زن ی خیره من و مینشیند روبرویم

 کلمه یک زن این میشود چطور میکنم فکر هایش مادرانه به

 زن این کند فروکش باربد خشم کل و بزند حرف آرامش با



 اعتراضی هیچ و کند قبول چرا و چون بی باربد بزند حرف

  ...نمیشود دوتا حرفش یباربد هم آن باشد نداشته

 

 با و میزند گوشش پشت را اش ایی قهوه موهای نرمی به

 یه بچه این نبودی که روزی چند این: میگوید آراد به نگاهی

 بهت انقدر نمیکردم فکر میکرد گریه و میزد صدا اسمتو دم

 دیگه مامانی اگه میگفت میترسید همش باشه وابسته

  ...چی برنگرده

 

 را اش بسته چشمان روی بازهم و زنممی تلخی لبخند

  ...بودم مرده پیش وقت خیلی من نبود آراد اگه: میبوسم

 

 این: میکند نگاهم اخم با و میزند دستم روی آرامی ی ضربه

 سرش رو خونه این گفتی چی بشنوه باربد دختر چیه حرفا

  ...ها میکنه خراب



 

 این تو باید همه انگار خودخواهه که بس: میکنم اخم هم من

 بچه این به محبت ذره یه بخدا...بچرخن باربد حرف به خونه

 چون داره وحشت من نبودن از آراد همینه واسه نمیکنه

  ...نیست خوش باربد به دلش

 

 میفهمم: میگوید و میکند اراد به غمگینی نگاه سیمین خاله

 نیست چیزی دلش تو باربد میدونی خودت ولی میگی چی

 فقط تو...داشته که سختیه شرایط خاطرب اونم تنده اخالقش

 ساله دوازده باربد ولی میکنی زندگی باهاش داری چهارساله

 تا میزنه پا و دست ها کثافتکاری و منجالب این تو داره

  ...بیرون بکشه خودشو بتونه باالخره

 

  سال؟ دوازده: میکنم زمزمه تعجب با

 



 لیخی تو: میچکد لبخندش از غم و میزند محوی لبخند

 اینی شده تا کشیده سختی خیلی باربد تانیا نمیدونی چیزارو

 کردن نابود خانوادشو که کسایی از انتقام برای اونم هست که

 با کینه انقدر رفته یادش کردن محبت که همینه واسه

 کنه محبت یکی به میتونه سخت که شده عجین خصلتش

  ...بچشه که آراد چه تو چه باشم من چه حاال

 

 دانستن برای میشوم کنجکاو بیشتر و میپیچد هم رد ذهنم

 سرم در یک به یک مجحوالت تمام انگار مرد این زندگی

 ...میگیرند بازی به را مغزم و میدوند

 

 خاله که نپرسم بیجایی سئوال تا میزنم قفل هایم لب به

 روزی یه باالخره: میگوید کنجکاوم چهره به نگاه با خودش

 بده توضیح برات باید باربد خود میفهمی رو چی همه

 ...ات دیده غم دل رو بذاره مرهمی یه بتونه شاید اینجوری



  

 ادامه سپس و میبوسد را آراد گونه میشود خم سیمین خاله

 و تویی زندگی از امیدش تنها که میفهمم من فقط: میدهد

 دلش باید که مرده یه بازم قدرتش ی همه با باربد ، بچه این

 همه محبتت تا کنی کاری باید زندگی نای به کنی خوش و

 بگم بهتره یا داره دوست باربد...ببره بین از و دلش ی کینه

 از و دلش های حس همه که میگم بهت منی اینو عاشقته

 داشت غیرتش نبودی که روزی چند این میخونم چشماش

 میدونن همه اینو دیگه...بود اتیش تو تنش تمام میسوخت

 ...نشدی متوجه حاال تا خودت فقط میمیره برات باربد که
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 کنم رفتار بد زن این مقابل در نمیتوانم من نمیزنم پوزخند

 سعی فقط میکند نثارم را آرامشش تمام او وقتی هم آن



 چرا: کنم خالصه صدایم در را ام ماندگی در اوج میکنم

 هیچکی چرا شدم خسته بخدا میزنید و حرف این همتون

 انقدر چرا پس داشت دوست منو اگه باربد نمیکنه درک منو

 از همه چرا بده اینارو جواب میخواد کی...خاله زد کتکم

 تانیا بیچارگی و بدبختی از ولی میزنن حرف باربد عشق

 کنم زندگی باربد با باید دلخوشی چه با من نمیزنن حرف

 هیچکس چرا بیام کوتاه هاش خودخواهی برابر در باید چرا

 شده زندگیم کل نمیکشم دیگه بخدا نمیکنه درک منو

  ...مصیبت

 ناراحتی با و حرفهایم از میشود درمانده سیمین خاله

  ...باربد ولی میفهممت بخدا: میگوید

 

  

 سبک کمی هم من مریض قلب این تا میکنم قطع را حرفش

 نامرد داره غیرت دارم قبول نبوده بد همیشه باربد: شود



 یه که وقتی تا نه حداقل ببخشمش نمیتونم من ولی نیست

 نبود آراد بخاطر اگر...باشه نداشته کاراش واسه منطقی دلیل

 اینجام اگه من برم اینجا از که میکردم تالشمو ی همه بازم

 حرفش شد بزرگ که دیگه روز دو که ست بچه این بخاطر

 مامانم نگه دیگه فردا دو که طالق ها بچه های حرف نشه

 انگ جور هزار و زندگیش پی رفت خودش خوشی بخاطر

 با ام بچه و قصه این ی بده ادم بشم تهشم و بچسبه پشتم

 همه این دارم اگه من شه بزرگ عقده و کمبود دنیا یه

 فقط میکنم تحمل و باربد به میشه وصل تهش که بدبختی

  ...مـ...همین فقط...آراده ی آینده بخاطر

 

 محو من و میکند قطع را حرفم و میگیرد را دستم خاله

 ولی کردی خالی خودتو زدی حرف: میشوم راسخش صدای

 و چی همه و ندونستی مقصر خودتو داستان این جای هیچ

 که بدم یاد بهت مادرت جای به منم بذار ولی...کردی تموم

 مردی هیچ ایی دیگه هرجای چه ایران چه جهان کل تو



 عاشقشه که زنی چشمهای توی رو ینهک و نفرت نمیتونه

 کنار چی همه با و کنه رفتار جنتلمن یه مثل و ببینه

 کنه تحمل رو محبتی بی همه این نمیتونه مردی هیچ...بیاد

 کرده بدی تو حق در باربد...نشه جمع سردلش عقده و

 که باشی ببین واقع بهتره ایی دیگه هرچیز یا داده عذابت

 یه روی اولشم از که ایی رابطه ینا واسه نکردی تالشی هیچ

 این عروس اجبار به تو نخواستی تو بود شده بنا نازک نخ

 اینم ولی میدونم همه از بهتر من رو همه اینا شدی خونه

 بارم یه حتی و گرفتی فاصله باربد از همیشه تو که میدونم

 عصبانیتش خوی تا نکردی نثارش خالی و خشک محبت یه

 نمیخوام نمیخوام گفتی اولش از بشه رام برابرت در و بخوابه

 عقب ترس با شده نزدیک بهت متنفرم ازت بوده زبونت ورد

 این واقعا که کردی هیوال خودت واسه و باربد انقدر کشیدی

 من دستای تو بچه این...ترسناک دیو یه به شده تبدیل پسر

 تو یکم کاش ولی...نبوده خراب ذاتش وقت هیچ شده بزرگ

  ...کنی فکر خودت های رفتار به هم



 

 من ، میرود بیرون اتاق از و میزند جدیت با را هایش حرف

 از میترکد سرم و میدهم تکیه تخت به را ام متالشی تن

 آیند می فرود سرم بر میشوند پتک حرفهایش...هایش جمله

  ...میکند قفل مغزم تمام انگار من و

  

***************** 
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 بیا: میگوید عصبی و میگذارد میز روی را هایم قرص نرگس

 وقت هم تو خرابه اعصابش کم باربد این نکن لج بخور رو اینا

  ...آوردی گیر

 



 سمتش به و میکنم رها هایم شانه روی را خیسم موهای

 دعوات تیام با دوباره چته؟ هستی عصبی چقدر: میروم

  شده؟

 

 با را قرص...نمیزند حرفی و مینشیند صندلی روی هحوصل بی

 یکم میشه: میپرسم نرگس از دوباره و میخورم آبی لیوان

  مازل؟ ماد بدی توضیح اعصابیتو بی این دلیل

 

  ...کرده شک مهراد به باربد: میزند لب کالفه و مقدمه بی

 

 تقریبا صدای با و میکنم نگاهش شده گرد چشمهایی با

  میگی؟ داری چی :میگویم بلندی

 

 پیشانی به دستی و میدهد تکان را پاهایش عصبی نرگس

 مهراد بیفته تو برای اتفاق این که این از قبل: میکشد اش



 خودش با رو تو که شده درست کاراش که بود گفته بهم

 کنه صحبت باهات بیاد میخواست نبود باربد که روز اون ببره

 تو که بعدشم شپیش بره که میزنه زنگ بهش باربد ولی

 حرفا این ی همه از دور...ریخت بهم چی همه کال و رفتی

 مدت یه گفته بهش کرده شک مهراد امدهای و رفت به باربد

 کامران شده دوبرابر عمارت های محافظ تعداد مرخصی بره

 اینجا نذاشته و پاش اصال ولی شده مرخص بیمارستان از

 نگرانی از رمدا من...بهم پیچیده فجیحی طرز به چی همه

 بخواد و اینجا بیاد بزنه سرش به پسره اون اگه میکنم دق

 میره عمارت از کمتر باربد حتی میشه چی میدونی ببینتت

  ...اگه میده انجام خونه تو کاراشو بیشتر بیرون

 

: میشوند تنگ هایم نفس و میکنم نگاه اش چهره به بهت با

 فتمگ که من چی؟ یعنی برم باهاش نرگس؟ چی یعنی

 جونمو بود نزدیک من نیست؟ متوجه مهراد چرا برم نمیخوام



 ادم هرچی چرا رفتنه؟ فکر به مهراد بازم بدم دست از

  افتاده؟ من گیر خودخواه

 

 پا یه مرغش...من عزیزه نمیره فرو گوشش تو حرف اون _

 داره مهراد داره نظرش زیر و کرده بیرونش رسما باربد داره

 شدم متوجه حرفاش از من تو و ودشخ زندگی به میزنه گند

 تو زندگی اینجوری وگرنه باربده از انتقام دنبال بیشتر اون

 نیست بند جایی به دستش میدونه مهراد میریزه بهم هم

 با من عشق گذاشته اسمشم کرده کور چشماشو کینه ولی

 انتقام میخواد اون شده عوض شخصیتش میدونم بودم مهراد

 همین واسه بگیره پدرت و باربد از و رفتنش زندان سال سه

 اینقدر مهراد بخدا...بزنه کارایی چه به دست نیست معلوم

 براش هم تو جون افتادن خطر به حتی که نبود خودخواه

 مهراد...بگیرم پس تانیارو میخوام من بگه فقط و نباشه مهم

 مهراد نبود منطق بی و خودخواه اینقدر تانیا نبود اینجوری

  ...ببینم حرفاش تو و عشق نمیتونم دیگه نم گرفته جنون



 

 دور میشوند طناب نرگس های حرف و نمیتپد قلبم

 به باربد میشود مگر باشد؟ کرده شک مهراد به باربد...گلویم

 بغض شدت از صدایم ؟ بنشیند بیکار و کند شک چیزی

 ...بریزم اشک نمیتوانم چرا من و میوفتد خش

  

  نرگس؟ _

 

 تیام: میزند را خالص تیر و یگیردم را دستهایم نرگس

 کاری هیچ مهراد نذاره تا بیاد میخواد تانیا ایران بیاد میخواد

 چی همه بشه متوجه باربد که این از قبل نباش نگران...بکنه

  ...میکنیم درست و

 

 را جانم ذره ذره بغض و میدهم تکان را سرم حیرت و بهت با

 ...و مهراد هم منو هم...نرگس میکشتش باربد: میمکد
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 تا چرا: میشود اشک پر چشمانش و میکند بغض هم نرگس

 این تو میخوره دیگه گند یه شه درست میاد چیزی یه

  زندگی؟

 

 زندگیم: میدهد زهر طعم لبخندم هایم اشک انبوه درمیان

 دارن فیدشس های ورق روز هر که انگیز غم داستان یه شده

 چجوری اش برگه آخرین میدونه خدا فقط میشن سیاه

 ...بشه پر میخواد

  

 غم انگار و میکشد اش گرفته نم های پلک زیر دستی نرگس

 چجوری موندم هنوزم: میکند لمس بهتر او مرا زندگی

 هم عاشق انقدر که شماهایی اونم اینجا به کشید کارتون



 رو تو کنم تصور تمنمیتونس پیش وقت چند تا من...بودید

  ...االن...االن ولی ببینم مهراد جز ایی دیگه کس کنار

 

 تکمیل را اش جمله خودم و میشود تر تلخ لبخندم طعم

 ...ببینی باربد جز کسی کنار منو نمیتونی االن ولی: میکنم

  

 بغض صدای در غم اینبار و میکند بلند را سرش نرگس

 رو تو فرخی آدمای که دادن خبر وقتی: میکشد جیغ دارش

 غیرتی اون من ولی بود ناراحت کشید عذاب مهراد دزدیدن

 این ندیدم مهراد تو میگرفت و باربد جون ذره ذره داشت که

 برای ولی شکست هم بد شکست کمرش باربد روز پنج

 من کرده عادت بگیرن ازش رو تو که این به انگار...مهراد

 نکشید سختی مک داره حق خیلی مهرادم بده مهراد نمیگم

  ...کنه درک شرایطتو باید سال همه این از بعد حاال ولی

 



 میدونی: میگوید ام زده ماتم چهره مقابل در و میگیرد نفسی

 ما که اونجور چی همه ها وقت خیلی میگفتی راست تو تانیا

 آدم قسمت و سرنوشت تو چیزی اگه نمیره پیش میخوایم

 به بخواین اگه حاال تهنمیوف اتفاق وقت هیچ چیز اون نباشه

 نخواد خدا وقتی تا قصه این ته بزنین چنگ ریسمونی هر

 مقصر دنبال نمیشه شماها زندگی تو حتی...نمیرسین بهم

 هیچکس به آزارتون بودین عاشق فقط که مهراد و تو گشت

 پدرت درسته شدین جدا هم از تقدیر دست به بعدش نرسید

 پاهای با خطر دل تو رفت مهراد وقتی ولی بوده مقصر

 میبینی هچل تو بیوفته شد باعث پدرت بعدش رفت خودش

  ...کردی ازدواج که بعدش حتی بود اشتباه اولتون قدم

 

 مجبور منو باربد: میگویم حرص با و میکنم قطع را حرفش

  ...که مقصره اون کنم ازدواج باهاش کرد

 



  ...تانیا نیست مقصر باربد _

 

 از پر صدای که میزنم اصد را اسمش حیرت و خشم با

 ازدواج باهاش نکرد مجبورت باربد: میبندد را دهانم آرامشش

 باربد که درسته این دادی مثبت جواب بهش خودت تو کنی

 باربد با خودت که این بدون تو ولی نداری دوسش میدونست

 دیگه جای یه دلت بگی نداری دوسش بگی و بزنی حرف

 جواب باربد به اچر و چون بی پدرت تهدید بخاطر ست

 رو تو بخواد که نداشت خبر مهراد وجود از باربد دادی مثبت

 پدرت از اون بود نکرده مجبورت باربد کنه جدا ازش

 از که این بدون دادی مثبت جواب هم تو و کرد خواستگاری

 عجله باشی خبر با مهراد مورد در پدرت حرفای صحت

 با کنی فکر کارت عاقبت به که این بدون و ترسیدی کردی

 عاشق تو میدونست باربد اگه شاید کردی ازدواج باربد

 که پدرت از کینه و انتقام میشد تهش کنار میکشید مهرادی

 جای هیچ باربد تانیا میبینی...میکنه کارو همین داره االنم



 از بعد برای باشه مقصرم اگر نیست مهراد و تو داستان

 که شوهری...وهرتش به بودی متعهد دیگه تو که ازدواجتونه

 و شدی زنش مهراد جون بخاطر پدرت حرف بخاطر خودت

  ...زندگیت به باشی متعهد داشتی وظیفه

 

 می زبان به را ها حقیقت تک به تک میزند حرف نرگس

 خنجر حرفهایش کلمه به کلمه که نمیفهمد ولی آورد

 من میرود بیرون که اتاق از...میشکافد را قلبم و میشود

 هایم شقیقه...میشود جزغاله اینبار روحم و یریزمم فرو بیشتر

. میکند منفجر را مغزم مانند جیغ صدایی و میزنند نبض

 باالخره و میکند ریشه وجودم در درختی مانند وجدان عذاب

  ...پذیرد می را اشتباهاتم تمام روحم

 

 قایق روی هم آن ام ایستاده اقیانوس وسط دقیقا من انگار 

 مقصر آیند می سمتم به که هایی جمو تمام ایی شیشه



 جانم به شرمندگی قشون قشون و میکشند فریاد را بودنم

 بند ایی شیشه قایق همین به دقیقا من زندگی...میریزند

 پایه میتواند طوفانی آن هر که متزلزل و سست آنقدر است

 ...برکند جا از هم را هایش
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 با ، میشود اتاق وارد باربد باالخره تا میگذرد ساعتی شاید

 در را پاهایم و ام نشسته تخت پایین که منی به تعجب

 بازم: میگوید مقدمه بی و میکند نگاه ام کرده جمع شکمم

  کردی؟ گریه

 

 اتاق در اش کالفه نفس صدای که اندازم می پایین را سرم

 همین با دقیقا مهراد و باربد و من سرنوشت انگار میپیچد



 شده نوشته تپش پر های قلب و کالفه های نفس و ها اشک

  ...میکند غریبگی مان زندگی با آرامش که

 

 کنار صورتم از را خیسم موهای و مینشیند کنارم باربد

  داری؟ درد شده؟ چت: میزند

 

  ...خوبم نه: میدهم تکان نفی نشان به را سرم

 

 هایش لباس کردن عوض لمشغو و میشود بلند جایش از

 و میکنم نگاهش خیرگی با اش خبری بی اوج در میشود

 دقیقا من... میفهمم را مرد این های حمایت معنای تازه انگار

 را مرد این قامت ام گانه بچه های حماقت با پیش شب چند

 هم خودم قلب حتی و بودم کرده خم را کمرش و شکسته

 فقط شب چند آن تمام رد من بود لرزیده هم بد بود لرزیده

 جواب و بکشد فرخی رخ به را غیرتش تا میخواستم را باربد



 پشت حرفهایش با که نمیکنم کتمان بدهد را تحقیرهایشان

 باربد فقط لحظه آن من بود شده سست پایم زیر چطور تلفن

 باور را نبودش نمیخواست قلبم و میدیدم کسم تمام را

 متوجه حاال اما کنم درک نتوانستم اینقدر موقع آن...کند

 چهارسال این تمام اندازه به مرد این نبودن از من میشوم

  ...میترسم

 

 از تعجب با نگاهش ایستم می پشتش و میشوم بلند جایم از

 جمع را هایش اخم تعجب و میشود دوخته نگاهم به اینه

   ؟ شده چیزی: میکند

 

 کردن باز مشغول ایی باشه با...میدهم تکان سرم دوباره

 است منتظر اوهم انگار میشود استینش سر های دکمه

 که هایی حس تمام منتظر نشده گفته حرفهای تمام منتظر

  ...دارد جریان قلبمان درون



 

 روی  اگر حتی مدیونم مرد این به من نمیبینم جایز را صبر

 غیرتش تمام اندازه به اما ببندم چشم چهارسال این تمام

 پدرم مثل میتوانست اوهم مدیونم او به شب پنج این برای

 خودش فقط مهراد مانند میتوانست نشود قائل ارزشی برایم

 روی را چشمهایش میتوانست ببیند را هایش خودخواهی و

 کسی چه ولی ندهد اهمیتی جانم به و ببندد دشنمش دختر

 بخاطر باربد است مرد واقعا مرد این میداند من از بهتر

 پرستی ناموس تمام بخاطر اش یمردانگ اتش بخاطر غیرتش

  ...است مرد واقعا اش

 

 کمرش دور پشت از را هایم دست و میگذارم کنار را تعلل

 که میفهمم کامال و میگذارم اش شانه روی سر میکنم حلقه

 که هایم دست روی دستهایش...میلرزد حیرت از اش سینه

 می زبان روی حیرتش و مینشیند شده قالب کمرش دور

  ...یاتان: اید



 

: میکند خیس را پیراهنش اشکم قطره و میبندم چشم

  ...باربد میخوام معذرت

 

 بخاطر: میزنم لب سختی به و میفشارم اش شانه روی سر

 ...میخوام معذرت انداختمت دردسر تو همه این که این
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  تو؟ میگی چی: میفشارد دستهایش زیر را دستهایم

 

 از آلود بغض آوایی و میچسبانم پهنش کتف به را ام پیشانی

  ...باربد:  میشود خارج گلویم های حفره میان

 



 چه میکند پر را اتاق فضای هقم هق فقط و اید می بند زبانم

 نسبت را حسم هنوزم که مردی این برابر در بگویم میتوانم

 وجودش و تاس مهم خودش فقط انگار نمیکنم درک او به

  ...کند ساطع دلم به را امنیت و آرامش میتواند که

 

 نفر یک که همین نباشد عشق زندگی یک چیز همه شاید"

 کند نوازش را ات گونه بکشد لختت موهای الی دست باشد

 میان را هایت استخوان جیغ توصدای و ببوسد را ات پیشانی

  ...کافیست بشنوی گرمش بازوان

 از پر زیبا های حس از پر است داشتن دوست از پر زندگی

 نیست عشق چیز همه.  داغ های بوسه و لطیف های نوازش

 همین نیست معشوق دیدار در انتظاری چشم نیست بغض

 را قلبت جزء به جزء نگاهش پستوهای میان از آرامش که

  "...است بس کند گرم

 



 سمتم به و میکند باز هم از را هایم انگشت گره باربد

 تا اندازم می پایین را سرم ولی میروم عقب قدمی میچرخد

  ...نگیرد را توانم چشمانش

 آورد می باال نرم را سرم و میگیرد انگشتانش میان را ام چانه

 مکث با و میشود خیره اشکم پر چشمان در اخم با کمی ،

  زدی؟ بود چی حرفا این: میگوید

 

  ...افتادی دردسر تو من حماقت بخاطر تو بود؟ دروغ _

 

: میچرخاند دیگری سمت به را سرش و میکند رها را ام چانه

  ...تانیا کن بس

 

 خودم سمت به و میگیرم را پیراهنش های یقه دوطرف

 بس و چی: کند نگاه چشمانم در میشود مجبور که میکشم



 من تقصیر ندادم گوش حرفتو که بود من تقصیر همش کنم

  ...بخوری تیر بود نزدیک شب اون که بود

 

: میشود کور نطقم و میکند نگاهم بران و تیز نگاهی با باربد

 میزنی هم و اب گند این همش چرا نه؟ یا میکنی تمومش

  ...برسی کجا به میخوای تهش

 

  ...مقصرم زندگی این کجای دقیقا من بدونم میخوام _

 

 و میکشد خودش سمت به مرا گرفته را دستهایم مچ باربد

 چشمانش از دیگر که خوب چه میکنم فکر من

 جا هیچ تو: میگوید حرص پر لرزانم نگاه در خیره...نمیترسم

 بخوای حاال که نبوده تو خواست به زندگی این نیستی مقصر

 که منم مقصر میگم؟ چی میفهمی کنی سرزنش خودتو

 نتونستم که منم مقصر کنم تضمین و امنیتت نتونستم



 رفتنت بیرون قبل که بدم امنیت و اعتماد حس بهت اینقدر

 خونه این تو نتونستی تو نیست تو تقصیر اینا بدی خبر بهم

 فقط لحظه هر که باشی داشته آرامش کافی اندازه به

 که منه تقصیر همش اونم کنی فرار اینجا از خواستی

  ...بدم آرامش بهت نتونستم

 

 های نفس مقابل در و میشوم خیره دهانش به زده حیرت

 جمله در درد...میکشم عقب را رموس آورم نمی تاب تندش

 جیغ را دردش من  قلب و میشود سمفونی هایش

 و گفت را ها حقیقت وجدانش تمام با زد حرف باربد...میکشد

 و میکنم بلند را سرم...کشید فلک سربه من قلب های ضربان

 دیگه: میکند جذب را نگاهم ربایی آهن همچون چشمانش

  ...فقط ندون مقصر خودتو

 



 میکشد، آغوشش به مرا تعلل بی سپس و میکند ثمک کمی

 همزمان و میشوند زندگی ناقوس وقفه بی قلبش های تپش

 آرامشمون شاید: میرسد گوشم به هم اش جذبه پر صدای

 شه تموم داستانا این همه باشه قرار شاید تانیا باشه نزدیک

  ...فقط

 

 قفسه روی هم من های چشم همزمان و میزند تندتر قلبش

 تازه که حریمی این نذار فقط: میشود بسته لرزانش هسین

 و بشه خراب بینمون دوباره میبره بین از طلسمش داره

  ...بشکنه

 

 چشمان به نگاهم و میکنم جدا اش سینه روی از را سرم

 در که داده ها مرد به توانی چه خدا... میخورد بخیه قرمزش

 شان سینه میکنند بغض نمیریزند اشک هم شرایط بدترین

 در احساسم...نمیکند حرام هم قطره یک چشمان ولی میلرزد



 گیرش نفس های جمله مات اما قلبم و میزند فریاد سرم

 آدم من کنم درک مرد این به را حسم نمیتوانم من...میماند

 که مردی برابر در هم آن نیستم شدن عاشق دوباره

 از بعد و است کرده مال لگد را جسمم و روح چهارسال

 بخدا نمیتوانم...آمده در غلیان به محبتش چشمه رسالچها

 و شدم عاشق وجود تمام با بار یک من ست کافی برایم دیگر

 عشقم تمام فهمیدم االن و شد متوقف همانجا برایم زمان

 تعهد از بودم مانده منتظر عشق با من...بود رفتن راه مه روی

 ختم قمعش کینه به داستانم ته و بودم کرده خرج همسرم به

 انگار و نمیزند موج خواستنش دیگر که نگاهی و است شده

 ...کند آوار سرم را هایش عقده میخواهد فقط
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 میزند فریاد را خواستن چشمانش که مردی این برابر در حاال

 وقتی بگویم میتوانم چه میدود حریصانه صورتم در نگاهش و

 انقضایش تاریخ هم نفرتم و است عشق از خالی بمقل

  ...رسیده

 

 منقطع نفسش و میگیرد قاب دستانش در را صورتم باربد

 ومن اورد می نزدیک را سرش...میشود پخش لبهایم روی

 باال را هایم دست نمیتوانم حتی شده دارش تب نگاه مسخ

 لب داغی و میبندم چشم من میبندد چشم باربد...بیاورم

 شدن باز با که نمیکشد ثانیه به خیسم های لب روی شهای

 و میکشم عقب را خودم زده هول...میرود بین از در ناگهانی

 ...میکنم نگاه میدود سمتم به که آرادی به تعجب با

 

 باربد پرحرص های نفس با سیمین خاله قهقهه صدای

 به را پسرکم هرکسی از قرارتر بی من و میشود همزمان



 میکند قفل گردنم دور را دستهایش بغض با...میکشم آغوش

 شوم سیراب تا میکشم نفس را تنش عطر شده حریص من و

  ...عشقش بوی از

 

 قلبم و میشوند خنجر لرزانش صدای با کوچکش های بغض

 دیگه ترسیدم مامانی ترسیدم خیلی من: میکنند پاره را

  ...نبینمت

 

 خودم به را تنش جنون با و میبندم درد با را چشمهایم

  ...پیشتم که االن ببین پسرخوشگلم نترس:  میفشارم

 

 را لبهایش سیمین خاله و میکند نگاهمان حرص با باربد

  ...نخندد باربد ازحسادت پر چهره به تا میفشارد هم روی

 



 و میچسباند قلبم به را سرش و مینشیند آغوشم در آراد

 میجنگند چشمانم با هایم پلک...میزند چنگ محکم را دستم

 روحم ولی ، نچکد کوچکش های هق هق مقابل در اشکی تا

 اغوش همین تشنه دقیقا من...نریزد فرو تا میدهد جان

 آرامش با نفسم و یابند التیام کمی هایم زخم تا بودم کوچک

  ...شود خارج ام سینه از

 

: میگوید باربد روبه و میزند من روبه چشمکی سیمین خاله

  ...باشن تنها یکم اربذ بیرون بیا باربد

 

 باشن تنها نکرده الزم: میدهد تکان را سرش تخسی با باربد

  ...ندیدن همو چندساله انگار

 



 من روبه بلندی ی خنده با خاله و میکنم نگاهش سرزنشگر

 دل به تو میکنه حسادت داره نرسیده دلش مراد به: میگوید

  ...نگیر

 

 نفسی کالفه باربد میرود بیرون اتاق از خنده همان با سپس

 زده چمباته آغوشم در که آرادی به گر مؤاخذه و میکشد

  ...بزن در قبلش میری جایی یه نگفتم تو به من: مینگرد

 

 و میشوم خیره باربد به ملتمسانه من و میکند سکوت اراد

  ...نیست وقتش االن: میزنم لب

 

  ...لوس کردین لوسش _

 

 لبخند با من و شودمی خارج اتاق از تخسی با را قامتش

 ...میکنم نگاه را رفتنش
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 مامانی: میگویم لبخند با و میگذارم دستش روی را دستم

  ...بگیری یاد بکشمش برات من بده

 

 دستم را مدادش خوشحالی با و میگوید شیرینی چشم

  .میدهد

 به دقت با سپس و یزنمم تپلش و نرم گونه روی ایی بوسه

 و برمیدارم را پاکن میکنم نگاه است کشیده که خرگوشی

 خطوطش تر دقت با و میکنم پاک را گوشش از هایی قسمت

 و میکند نگاه دستم حرکات به دقت با آراد. میکنم رسم را

 های مژه به عشق با میرود غنج تالشش این برای دلم من

 روز پنج ی اندازه به و میشوم خیره اش خورده تاب و بلند



 روی که دستم دیدن با آراد...میشود تنگ دلم بازهم ندیدنش

 و لخت موهای میرود باال را سرش است مانده ثابت کاغذ

: میگوید تعجب با و میزند کنار صورتش روی از را بلندش

  مامانی؟ نمیکشی چرا

 

 دلتنگی تمام و میشوم خیره درشتش و زیبا های مشکی در

 میکشم: میکنم خالصه اش چهره روی به بخندیل در را ام

  ...مامانی

 

 بیشتری دقت با اینبار و کنم تمرکز میکنم سعی دوباره

 را هایش دست خوشحالی با آراد میکنم تکمیل را خرگوشش

  ...شد خوشگل خیلی مامانی آفرین:  میکوبد بهم

 

 از محکمی چندان نه گاز و میبرم جلو را سرم طاقت بی

  ....مامانی: میکشد جیغ خنده  با که میگیرم لپش



 

 پسره تو: میبوسم را جا همان و میکنم رها را لپش باالخره

  ...منی ی خوشمزه

 

 اش داشتنی دوست لحن با و میگذارد لپش روی دست اراد

  ...گرفت دردم: میگوید

 

 به شروع و میکشم آغوش به را کوچکش تن کل اینبار

 از میکند سعی و میخندد لذت با آراد میکنم دادنش قلقلک

 پخش گوشم در که هایش خنده صدای...کند فرار دستم

 پمپاژ بیشتری سرعت با و میکشد نفسی قلبم انگار میشود

  ...میکند

 

 در سمت به و میکند رها آغوشم از را خودش باالخره آراد

 هم خودم و میشوم خیره شیطنتش به لذت پر...میدود



 کاناپه دور و میرود بیرون اتاق از جیغ با آراد میدوم دنبالش

  ...مامان بگیری منو نمیتونی: میچرخد ها

 

 دور که اراد منو دیدن با و اید می باال ها پله از تند نرگس

   میکشین؟ جیغ چرا: میگوید ترس با میدویم ها کاناپه

 

 هیجان با و میکند پنهان نرگس پشت را خودش آراد

 از دارم منم بگیره گازم میخواد مامانی نرگس: میگوید

  ...میکنم فرار دستش

 

 صبر:  میدوم اراد سمت به دوباره من و میخندد بلند نرگس

  ...بخورمت بیام من کن

 

 این ی مرده روح صدایش و میخندد میکشد جیغ آراد

  ...میکند زنده هم را عمارت



 با و مینشیند پله کنار ام گانه بچه حرکات دیدن با نرگس

 نفسم زیاد دویدن از خسته باالخره. میکند نگاهم خنده

 سریع دیدنم با نرگس...افتم می کاناپه روی حال بی و میبرد

 به ها نفس این میداند هم او میرود اشپزخانه سمت به

 و میبوسد را ام گونه آراد...میدهند را حیاتم کفاف سختی

  ...مامانی شد چی: مینشیند کنارم

 

 لبخندی میبرد را دلم براقش چشمان در نگرانی ی هاله

 قشنگم پسر نشد هیچی: مینشانم پایم روی را او و میزنم

  ...فقط شدم خسته

 

 تو: میکند زمزمه حرص با و میگذارد جلویم آبی لیوان نرگس

 سنگین ات سینه قفسه نمیدونی بدویی نباید نمیدونی

   میشه؟

 



 عادی کم کم هایم نفس و میکشم سر نفس یک را اب

  ...توام خب خیلی: میشوند

 

 آراد به رو مهربانی با و میکند نازک برایم چشمی پشت

 ، ببین بذارم کارتن برات من بشین بیا تو جان اراد: میگوید

  ...کردم درست هم ذرت برات

 

 بلند جا از...مینشیند تلویزیون روبروی و میگوید چشمی آراد

 سیمین خاله صدای با که بروم اتاقم سمت به که میشوم

  ...ایستم یم سرجایم

 

 جان؟ تانیا _

 

  ...خاله سالم _



 

  ...عزیزم سالم: آید می باال ها پله از و میزند لبخندی

 

 جوانی محو من و برمیدارد سرش روی از را رنگش آبی شال 

 گذشت؟ خوش بیرون: میشوم زن این

  

  ...میشه گرم داره هوا دیگه خب ولی بود خوب _

 

 عشق با سیمین خاله و دمیکن سالم زبانی شیرین با آراد

:  میگذارد میز روی شربتی نرگس...میبوسد را صورتش

  ...خانم بفرمایید

 

  ...دخترم نکنه درد دستت _

 



  خبر؟ چه خب: مینشینم روبرویش و برمیگردم را رفته راه

 

 پیش: میگوید اراد به نگاهی با و مینوشد را شربتش از کمی

  ...میاد دیرتر یکم خودش داشت کار باهام بودم باربد

 

 باربد و او روز هر های رفتن بیرون به و میدهم تکان سری

 عمارت از باربد همراه به صبح روز هر که این...میکنم فکر

 برمیگردد خانه به سیمین خاله ظهر نزدیک و میشوند خارج

 همیشه مثل هم من خب و باشد عادی نمیتواند قطعا

  ...نمیکنم کنجکاوی

 

: میپرسد سپس و اندازد می صورتم به مردد نگاهی خاله

  نزد؟ زنگ باربد

 

  چطور؟ نه _



 

 ...آخه _
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 حسش و میکند سعی و میکشد اش پیشانی به دستی کالفه

 ...اینجا بیاد قراره مادرت کنم فکر: کند مخفی صدایش در را

 

   واقعا؟:  میشوم خیره دهانش به زده بهت

 

 تارا مامان: میگیرد تلویزیون از را نگاهش هم آراد همزمان

  بیاد؟ میخواد

 



 را آراد موهای روی و میزند تلخی لبخند سیمین خاله

  داری؟ دوس رو تارا مامان: میبوسد

 

 باهام کلی میاد مامانی هروقت خیلی آره: میگوید ذوق با آراد

 ...مشببین نمیذاره که بابایی ولی میکنه بازی

 

 نمیتوانم حتی من و میشود تر تلخ لبهایش روی لبخند

 داده اجازه باربد که این مدت همه این از بعد...بزنم حرفی

 خوشایند نمیتواند که دارد دلیلی قطعا بیاید دیدنم به مادرم

 ...باشد

  

  شدی؟ ناراحت _

 



 نه: نجوشد چشمانم در اشک میکنم سعی و میگزم را لبم

 مادرمو من نمیداد اجازه باربد آخه کردم تعجب فقط

  ...ببینم

 

 کلی باربد پیش بود رفته مادرت: میزند کمرنگی لبخند

  ...کرد موافقت باربد باالخره تا کرد صحبت باهاش

 

  نگفت؟ چیزی من به چرا پس _

 

 مادرت که این مثل...بودی برنگشته هنوز تو موقع اون _

 شیطون خر از مباربد میزنه حرف باهاش باربد پیش میره

 ...روببینه تو و بیاد خواسته ازش اونم پایین میاد

  

  چی؟ منو پس _



 

 بغضش پر صدای و میکنم نگاه آراد شده جمع های لب به

 میخواد اتفاقا: کند نگاهش غم با سیمین خاله میشود باعث

 برات دلش هم کلی تازه...خوشگلم پسر ببینه روهم تو بیاد

  ...شده تنگ

 

 آرام را ام گرفته ماتم دل این نمیتوانم من ولی ددمیخن آراد

 و ببینم را او بار یک میخواست دلم که بود وقت خیلی...کنم

 او شاید کنم سئوال او از پیچیده ماجراهای این درمورد

 معمای کمی و بداند باربد سروته بی های کینه این از چیزی

  ...کند حل را ام زندگی

  

**********************   

  



 را چایش از کمی و اندازد می پا روی پا خونسردی با باربد

 با آراد ، میشوم خیره مادرم غمگین چهره به من...مینوشد

 صدقه قربان وقفه بی مادرم و میزنم حرف برایش زبانی بلبل

 باالخره و میفشارم را هایم پلک پشت حوصله بی...میرود اش

  ببینی؟ منو خواستی که شد چی:  میکنم باز زبان

 

 چشمانش از را سردم نگاه من و میکند بلند را سرش مادرم

 اشکش تا میکند را تالشش تمام میفهمم ولی میگیرم

 آراد به رو و اندازد می سمتم به نگاهی نیم باربد...نبارد

  ...آراد: میگوید

 

 باربد نمیدهد را جوابش ولی میکند بلند سر دلخوری با آراد

  ...پایین بریم بیا :میگوید جدیت و اخم با

 

  ...نمیام من _



 

 آراد:  میگویم لطافت با و میزنم تخسش چهره به لبخندی

 ماهم بعد نرگس و خاله پیش پایین برو بابایی با پسرم جان

 ...پیشت میایم

  

 به او از جلوتر باربد به نگاه بدون و میدهد تکان را سرش آراد

 دنبالش و شدمیک نفسی کالفه باربد ، میرود ها پله سمت

 همه این از ناخوداگاه و میکنم دنبالشان نگاهم با... میرود

 مغرور باربد مثل دقیقا هم آراد میزنم لبخندی شباهتشان

 ...میدهد نشان واکنش چیزی کوچکترین به نسبت و است

 

♥️♥️♥️♥️♥️ 
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 به را تنش پشت از باربد که میگذارد اول پله روی پا آراد

 چشمهای با میگذارد کولش روی را او و میکشد آغوشش

 میکشد بلندی جیغ ترسیده آراد که میکنم نگاهش شده گرد

 فاصله همین از...میکند حلقه باربد گردن دور را دستش و

  ...شدی لوسی پسره: وممیشن را باربد صدای هم

 

 قطعا نشود مهر از پر قلبم و کنم پنهان را لبخندم نمیتوانم

 های خنده و باربد یهویی و کوچک های محبت همین

 هم شاید...باشد من خوشبختی تمام میتواند اراد شیرین

 دلخوشی همین شاید میداند کسی چی اما باشند دلخوشی

  ...شوند ختم خوشبختی به هم کوچک های

 

  میشه؟ شبیهش داره _

 



 درچشمانش که حسرتی موج نمیتوانم و میکنم نگاهش

 باربد شبیه بیشتر روز به روز میگم و آراد: کنم انکار را میدود

  ...میشه

 

 خش صدایم میکنم سعی و میزنم گوشم پشت را موهایم

  ...اینجا اومدین چرا نگفتین: باشد نداشته

 

 و میپوشاند را اش زده غم و سبز های مردمک اشک ی هاله

 روی نگاهم میمانم بلوندش همیشه موهای ی خیره من

 این به میشود واقعا و میچرخد صورتش صاف و سفید پوست

 !کرد؟ خیانت زن

  

: میشود خیره هایش انگشت به و میکشد پایین را نگاهش

 دلم نگفتم دروغ بود شده تنگ آراد و تو برای دلم بگم اگه

 ...شده تنگ خیلی تیام برای هم تو برای هم



  

 مادر هم هنوز هایش نبودن تمام با زن این میکنم سکوت

 او که شوم این منکر نمیتوانم اما نمیکنم سرزنشش.  است

   ...است نکرده ادا کامل طور به را بودنش مادر حق

 

 میدونم: بکشم دست افکارم از میشود باعث بغضش پر صدای

 بازم من ولی گذاشتم مک میدونم نبودم براتون خوبی مادر

 هنوزم...بکشه اینجا به کارمون نخواستم وقت هیچ مادرتونم

 رفت و کرد بهونه کارشو پیش چندسال تیام چرا نمیدونم

 همیشه هم تو بابت از...شد دشمن بهرام با اینجوری تهشم

  ...باربدی پیش که بود راحت خیالم جورایی یه

 

 بود؟ راحت چی از ونخیالت دقیقا: میکنم نگاهش ناباوری با

  داشتم؟ آرامش اینجا من مگه

 



 از بهتر خیلی: میگوید مصمم و میکند پاک را هایش اشک

 زندگیت تهش میکردی ازدواج بابات مثل یکی با که اینه

  ...من زندگی میشد

 

 ممکن حد ترین آرام صدایم میکنم سعی و میزنم پوزخندی

  ...یادتونـ...ینآورد من زندگی سر به چی رفته یادتون: باشد

 

 احمقانه اون نمیشدی خوشبخت پسره اون با وقت هیچ تو _

 جربزه اینقدر کرد انتخاب اوردنت بدست واسه و راه ترین

 چه واقعا بزنه حرف بهرام با جلو و بیاد مستقیم که نداشت

 شیره و بهرام سر میشه راحت اینقدر که بودین کرده فکری

 ازدواج پسره اون اب راحت تو میشد چی تهش ؟!مالید

 به چی همه کردین فکر ؟ میشدی خوشبخت و میکردی

  سادگیه؟ همین

 



 تانیا باش عاقل: میدهد ادامه او و میکنم نگاهش بهت با

 دستگاه و دم وارد اینجوری نمیتونست باربد مثل هیچکی

 پدرت دشمن باربد بیاره دست به رو تو راحت و بشه پدرت

 گرفت و میخواست که یزیچ اون جلو اومد دوستانه بود

  ...زد بهرام به شو ضربه تهشم

 

  کیه؟ باربد _

 

  میگی؟ چی: میپرسد باشد نفهمیده را منظورم که انگار

 

  داره؟ بابا با دشمنی چه ؟ کیه واقعا باربد _

 

 اینو: میگوید مکث با و میشود خیره چشمانم در ایی لحظه

  ...بگه برات باید خودش



 

 روز معماها این کالف انگار... اندازم می ینپای را سرم بغض با

  ...میپیچد بهم بیشتر روز به

 

 دست میکنم حس کنارم را حضورش که نمیکشد طولی

 در بغض آوای اینبار و میگیرد قرار دستم روی سردش

 دیگه نمیدونم تانیا میرم دارم من: میشود تر پررنگ صدایش

 نداره خبر هیچی از پدرت برم میخوام ولی ببینمت میتونم

 پی هنوزم من میکنه فکر کردم شک بهش نمیدونه حتی

 که برم صدا سرو بی میخوام چیزام اینجور و خوشگذرانی

  ...نیوفته چشماش تو چشمم حتی

 

 و میگذارم دستهاش روی دست هم من و میکنم بلند سر

  میدونه؟ تیام: کنم انکار را بغضم نمیتوانم دیگر

 



 و میزند زل ام زده غم نچشما در اش اشکی چشمان با

 و میبندم چشم میبوسد را ام گونه روی میشود خم سپس

  ...میچکد اشکم باالخره

 

 پیش آلمان برم بعدش ترکیه برم اول قراره میدونه آره _

  ...کردم درست و کارام همه وقته خیلی...داییت

 

  برنمیگردین؟ دیگه _

 

 و باشی نیمیتو تو فقط برگشتنم بهونه: میزند تلخی لبخند

  ...نیام که نمیتونم شم دار نوه دوباره باشه قرار شایدم آراد

 هم او تا میکنم سکوت ولی میزنم تلخی لبخند هم من اینبار

  ...باشد خوش باربد مثل دلش

 



 تانیا؟ _

 

: میکند باز لب تردید با او و میشوم خیره چشمانش به منتظر

 اونم نمیکرد اجازدو باهات وقت هیچ وگرنه داره دوست باربد

 انتقامشو نخواد که هست مرد انقدر باربد دشمنش دختر با

 نگهت حاال تا که داره دوست پس کنه خالی سرتو

 از پسره اون بخاطر باش داشته دوسش هم تو پس...داشته

 نذار خورد حماقتشو چوب فقط مهراد نگیر کینه شوهرت

 تو ارنذ تانیا بزنه سرت تو و رفتنش زندان سال سه سرکوفت

 ...بذاره منت سرت و بدونه مقصر رو
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  ...مامان میگی چی:  میکنم نگاهش گنگ

 



 میکشد خیسش صورت به دستی و اندازد می پایین را سرش

 چشمهایم به تا و میگیرم را دستش...است مردد بازهم انگار

  ...مامان بگو بهم: کند نگاه

 

 چشم میزند دل دل حرفهایش انتظار در که نگاهم به غم اب

 نبود تو با ازدواجفقط رفتنش ترکیه از مهراد هدف: میدوزد

 بتونه که کنه همکاری پدرت های دشمن با میخواست اون

 دارایی کم بهرام بود مشخص هدفشم بزنه ضربه بهرام به

 پدر با بهرام میدونی که خودت نکشید باال و مهراد پدر های

 راهشون اختالف یه بخاطر آخرش و بودن شریک باهم مهراد

 کم اینا...بهشون نزد ضربه کم بهرام بعدش خب و شد جدا

 بود همین اصلیش هدف اون مهراد واسه نبود ایی بهونه

 میتونست و بهتری های راه تو اوردن بدست واسه وگرنه

 خبر چیزا خیلی از تیامم حتی تانیا باش عاقل کنه امتحان

 نکن فکر ولی داشت دوست مهراد که نمیکنم انکار من نداره

 میدونست مهراد بود تو بخاطر فقط ترکیه تو رفتنش زندان



 رفت بازم ولی داره خطر چقدر که میذاره پا جایی چه داره

 هیچکدومش پس بشه گرفتار ممکنه میدونست حتی جلو

 چی میفهمی...نداشتی خبر هیچی از که نیست تویی تقصیر

 گم؟می

  

 میمانند ثابت هایش لب روی نگاهم و میشود خشک زبانم

 هم قلبم انگار و میریزد فرو یکی یکی ذهنم در مهراد تصویر

 میتوانم بازهم ولی میسوزد پلکم... میشود مچاله همراهش

 تا باش داشته دوس و باربد: بشنوم را مادرم صدای

 خراب بچگی دوران عشق یه بخاطر زندگیتو کنه خوشبختت

 مادر هم آراد کنی بزرگ خوب و آراد بتونی باید تو نکن

 که بشه بزرگ ایی خونه تو باید بچه اون...پدر هم میخواد

 هم عاشق که باشن داشته دوست همدیگرو مادرش پدر

 که خورده چرخ طوری زندگی این چی همه وقتی باشن

 سعی باید پس باشی داشته بچه یه و اینجا به برسی تهش

 که میگم بهت منی اینو...باشی براش بیخو مادر کنی



 دور هام بچه هردوتا از و بدم انجام درست وظیفمو نتونستم

 داشته دوس زندگیتو باشی داشته دوس و باربد اگه تو افتادم

 برات و زندگی این های لحظه تک تک باربد هم باشی

 بزرگ سالم و خوب خانواده یه تو آراد هم میکنه شیرین

  ...میشه

 

 نفس میکنم سعی و میدهم قورت را دهانم آب تیسخ به

  ...باشین بلد هم حرفا ازاین نمیکردم فکر: بکشم

 

 مثل هم تو زندگی نمیخوام: آیند می کش تلخی با لبهایش

 هم تو پس نیست رذل پدرت مثل باربد بشه من زندگی

 خورده رقم برات که بوده چیزی این کنی تباه تو آینده نباید

 باید که داری پسر یه االن تو جنگید میشهن که سرنوشت با

 یاد و کردن زندگی سالم که بشه تربیت درست تا کنی تالش

  ...بگیره



 

 کمرنگی لبخند زن این دلخوشی برای هم من اینبار

 او تا میکنم آراد زندگی فدای را چیزم همه قطعا من...میزنم

 نباید آراد ننشیند دلش در ناراحتی و نکشد سختی ایی ذره

 محبت و عشق با باید فقط او کند تجربه مرا زندگی های غم

 هرکاری کردنش تربیت درست برای من و شود بزرگ

  ...میکنم

 

 امیدوارم...من رفتن از بعد البته...ایران میاد بزودی تیام _

 ...بیاد کنار باربد با بتونه

 

  میرین؟ کی شما _

 

 ...هفته همین اخر: میگیرد غم رنگ نگاهش

  



 خلع زن این حرفهای مقابل در امروز من نمیگویم چیزی

 کرده برخورد مادرانه توانش تمام با امروز او ام شده سالح

 هم من و بود کرده نصیحت را دخترش بار اولین برای بود

 حس را درد از حجم این زن این چهره در بار اولین برای

 پشیمانی و درد انقدر هایش کلمه تک تک در...بودم کرده

  ...باشم داشته او از ایی کینه نخواهم دیگر که بود تهریخ

 آغوش سمت به ناگهان که میشویم بلند باهم همزمان

 نبودنام تموم بخاطر تانیا ببخش:  میشوم کشیده اش مادرانه

  ...ببخش منو

 

 کینه روی میگذارم پا هم من و میپیچد ام بینی زیر عطرش

 :میکنم حلقه دورش را دستهایم و دلم های

 هروقت باشین مطمئین سالمت به سفرتون...بخشیدم

 ...منتظرتونه اینجا یکی برگردین خواستین

  



 و میشوند روش یک به یک چشمانش خاموش های چراغ

 روی را هایش لب...میزنم اش ستاره پر نگاه به لبخندی من

 این شاید و میبندم چشم من و میگذارد ام پیشانی

 ...باشد مادرم طرف از بوسه پرمهرترین
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 به و است نشسته مبل از ایی گوشه ساکت که آراد به باربد

 آن در لطافت کمی که صدایی با و میکند نگاه زده زل ها پله

  آراد؟: میگوید دارد وجود

 

 دیدن با و میچرخاند باربد چشمان سمت به را نگاهش آراد

  بله؟: میزند لب تخسی با مهربانی برق

 



 بچه این در خودش های عادت تمام انگار میزند لبخند باربد

 اینجا بیا: میکند اشاره پاهایش به. است شده خالصه

  ...بشین

 

 سمت به را نگاهش مکث با و میکند نگاه باربد به کمی آراد

  .ندارم دوست من...نمیام: میکشاند ها پله

 

 و ندارد تمامی بچه این ریدلخو انگار میکشد پوفی باربد

 میداند...است مقصر اش ناراحتی این در خودش فقط و فقط

 دل باید خودش حاال و است گذاشته کم بچه این برای چقدر

  ...آورد بدست را کوچکش

 تن دور را دستهایش و میکند خم سمتش به را خودش

 و جیغ جیغ به که این بدون سپس میکند حلقه کوچکش

  ...مینشاند پاهایش روی را او کند توجهی اعتراضش

 



 حصار باربد که میکشد عقب را خودش لجبازی با آراد

  تو؟ شدی لجباز انقدر چرا: میکند تر محکم را بازوانش

 

  ...مامانم پیش برم میخوام _

 

 بابات پیش دقیقه دو نمیتونی مامانتو؟ میبینی کم _

  بمونی؟

 

 حرف وهمه دمیکن نگاهش ایی کودکانه دلخوری با آراد

 باهام نیست تو مثل مامانی: آورد می زبان به را دلش

  ...دارم دوسش من نمیکنه بداخالقی

 

 دوس منو یعنی: میخورد ترک قلبش و میشود کدر باربد نگاه

  نداری؟



 

 با و میدهد باربد ناامید و منتظر چشمان به را نگاهش آراد

 منو تو ولی دارم دوست چرا: میگوید اش گانه بچه لحن

  ...نداری دوس

 

 دوس موجود این میتواند مگر میزند غمگینی لبخند باربد

 بعد اش زندگی تمام باشد نداشته دوست را اش داشتنی

  ...است بچه این ازتانیا

 

 نفس را عطرش و میچسباند آراد لطیف گونه به را لبهایش

  ...نیستی من پسر تو مگه ندارم؟ دوست گفته کی:  میکشد

 

 بازی باهام همش مامانی نمیکنی؟ بازی من با چرا پس _

 میرفتیم باهم قبال میگه قصه برام شب میکنه بوسم میکنه



 دوس منو تو پس ببره منو نمیذاری تو االن ولی شهربازی

  ...داره دوسم مامانی ولی نداری

 

 در غم همه این مات قلبش و میکند نگاهش خیره باربد

 سر و میفرستد بیرون مانند آه را نفسش...میماند صدایش

 وقت ولی پسرم دارم دوست منم: میگذارد قلبش روی را اراد

  ...کنم بازی باهات ندارم

 

 میبوسد را اش ابریشمی موهای روی باربد نمیزند حرفی آراد

 رو تو مثل خوبی پسر میشه مگه: میزند لب تر مهربان و

  ...نداشت دوس

 

 عقب را خودش و میگذارد باربد سینه روی دست اراد

  واقعا؟:  میکشد

 



  ...واقعا آره: میخندد زیبایش چشمان به خیره باربد

 

 حسودی دیگه پس: میگوید مکث با و میکند فکر کمی آراد

  ...نکن

 

  چی؟ به نکنم؟ حسودی: میگوید تعجب با باربد

 

 بعدش میشه حسودیت تو میکنه بغل منو مامان هروقت _

  ...نکن اینکارو دیگه...میشی عصبانی

 

 به کسی چه نخندد تا میفشارد هم روی را لبهایش باربد

 توجهش و تانیا های محبت به که میداند خودش اندازه

: میگوید لبهایش روی لبخند طرح همان با ، میکند حسادت

  میکنم؟ حسودی من گفته بهت کی



 

 مامانی تازه... بانو ماه و نرگس هم گفت سیمین خاله هم _

  ...گفت ام

 

  گفت؟ چی مامانی: میپرسد شده ریز هایی چشم اب باربد

 

: میکند پچ پچ سپس و اندازد می  پله راه به نگاهی آراد

 محبت آراد به هروقت من میگفت سیمین خاله به داشت

  ...میکنه حسودی باربد میکنم

 

 حرفی ولی بگیرد را لبخندش جلوی نمیتواند دیگر اینبار

 را دختر آن توجه و بتمح تمام باربد نیست که دروغ نمیزند

 و بفهمد را این هم تانیا کاش ، بس و میخواهد خودش برای

  ...نکند دریغ مرد این از را اش توجه

 



  ...اومد مامانی _

 

 از آراد میچرخد تانیا سمت به نگاهش و سر آراد صدای با

 پس: میدود مادرش سمت به و میپرد پایین باربد پاهای روی

  شد؟ چی تارا مامان

 

 نگاه مادرش ی رفته راه به و میزند محزونی لبخند انیات

  ...مامانی رفتش: میکند

  ...ببینمش برم من خب: میگوید عجله با آراد

 

 تانیا میشود سرازیر پایین سالن به منتهی های پله از سپس

 هیجانش همه این به و میگوید باشی مواظب بلند صدای با

   ...میزند لبخند

 



  رفت؟ _

 

 خیره که اویی به رو و میکشد باربد سمت به ار نگاهش

 ...رفت اره: میزند لب میکند نگاهش

  

  کردی؟ گریه: میکند زوم غمگینش چهره در بیشتر باربد

 

 میکند سعی و میکشد چشمهاش زیر دست شده هول تانیا

  ...چرا گریه نه: نشود آشکار صدایش در بغضی هیچ

 

 را او و میکشد را بازویش سپس و میگوید ایی خوبه باربد

 چسبیده که اویی به تعجب با تانیا مینشاند مبل روی

  شده؟ چی: میکند نگاه مینشیند کنارش

 



 کارت: میکند حلقه کمرش دور دست خونسردی با باربد

 ...بشین...دارم
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 پیچک که بکشد عقب را خودش کمی میکند سعی تانیا

 و جدی نگاه و میشود تر محکم تنش دور باربد های دست

 دو نمیتونی: میکند شکار را تانیا متعجب نگاه اخمش پر

 ...بگیری اروم دقیقه

 

 و میگیرد آرام باربد محکم و جدی صدای از خورده جا تانیا

 نگاهی نیم باربد...نکند تحریک را مرد این خشم میکند سعی

: میپرسد جدی لحن همان با و میکند اش بامزه صورت حواله

  میره؟ کی مادرت



  ...هفته آخر _

 

  برنمیگرده؟ دیگه _

 

  ...نکنم فکر: میدهد تکان سر ناامیدی با تانیا

 

 با تانیا که میشود خیره روبرویش به سکوت با باربد

  میگفت؟ چی آراد: میپرسد کنجکاوی

 

 نیشخند با و اندازد می کنجکاوش چهره به نگاهی باربد

 میکنی بوسش خواب قبل میری ها شب تو میگفت: یگویدم

  ...بخوابه تا میمونی پیشش

 

 ...خب اره: میدهد تکان سر صادقانه تانیا



  

 سیمینم خاله به که این مثل: میزند آمیزی شیطنت لبخند

  ...میشه حسودیم من گفتی

 

  میشه؟ حسودیت چی به: میگوید گیجی با تانیا

 

 میکنی؟ بوس و آراد تو که این به _

  

 اینم به تو دیگه آره: میگوید باشد متوجه که آن بدون

  ...میکنی حسودی

 

 آمیزش شیطنت لبخند و میکشد لبش گوشه دستی باربد

  ...نکنم حسودی کن کاری یه تو خب: میگیرد رنگ

 



  ...میکند نگاه اش چهره به لذت با باربد و میشود گنگ تانیا

 

 مثال؟ کنم چیکار _

 

  ...بدونی ایدب خودت _

 

 حسودیت: میزند زل مشکوکش لبخند به تعجب با تانیا

 که من ؟ ببره خوابش تا میمونم پیشش شب من میشه

  داره؟ کردن حسودی این...میخوابم تو کنار میام بعدش

 

 به ولی نمیشه حسودیم این به نه: میکند ایی خنده تک باربد

  ..چرا قبلش

 چی؟ یعنی _

  



  ...کن فکر یکم _

 

  کنم؟ بوست: میگوید هوا بی و میکند نگاهش مکث با تانیا

 

: میکشد خفیفی جیغ و میشود حیرت از پر نگاهش ناگهان

  ...باربد شدی پررو چقدر

 

 جلو را سرش ، میلرزد تانیا تن زیر اش سینه و میخندد باربد

 هایش نفس میرساند تانیا گوش به را هایش لب و میبرد

 به اش سینه داغ حجم و لرزاندمی را تنش تانیا گوش روی

 تا میذارم قانون واست بعد به این از: میتپد ایی کوبنده طرز

  ...بکنی کارا این از شوهرتم واسه بگیری یاد

 

 چشم تانیا و میزند بوسه تانیا گوش الله به باربد های لب

  ...باربد: میبندد



 

 سیراب آغوشش در دخترک عطر با را عمیقش نفس باربد

 به تانیا...دلبرش حجم برای میشود تر حریص و میکند

 برای انگار اش بینی و میدهد قورت را دهانش آب سختی

 و میکند کج را سرش...میشود تر مشتاق باربد عطر بلعیدن

 باال را سرش باربد. میکشد چنگ به را باربد پیراهن مشتش

 نگاه محو تانیا میشود خیره براقش چشمان در و آورد می

 روی همزمان باربد نگاه و میکشد جلو سر دبارب پرعطش

 در نگاهشان و ایستد می ایی لحظه زمان...میلغزد لبهایش

 جا از شان جفت آراد پرغیظ صدای با که میخورد گره هم

  ...میپرند

 

 ...مامانی _

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
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 دستان حصار از تا میکشد عقب را خودش کرده هول تانیا

 میکند قفل بهم را دستانش بیشتر باربد که شود رها باربد

 به اخم با باربد و میزند صدا را اسمش لب زیر التماس با تانیا

 دوباره تا میگیرد را زبانش جلوی اما میچرخد اراد سمت

  ...دنکن ناراحتش

 

  ...باال بریم مامانی: میرود سمتشان به حرص و اخم با آراد

 

 باز ازهم را باربد بازوان گره تا میکند تالش که همانطور تانیا

 حرصش پر و بامزه قیافه دیدن با میچرخد آراد سمت به کند

 ولم: میگوید باربد به رو لب زیر نخندد تا میگزد لب محکم

  میشه؟ عصبی رهدا نمیبنی...باربد دیگه کن

 



 عادت باید بشه خب: میزند لب آرام صدایی با هم باربد

  ...کنه

 

 دیگه بیا: میگیرد را تانیا بازوی و میرود نزدیکتر آراد

  ...مامان

 

 مامانت: میگوید سماجتش همه این از شده عصبی باربد

  ...نمیاد جایی

 

 :میدوزد باربد به را نگاهش کمر به دست و میکند اخم آراد

  کردی؟ بغل مامانیو چرا

 

: میگوید خونسردی با باربد ولی میگزد لب خنده با تانیا

  ...میکنم بغلش میخواد دلم وقت هر منم منه زن مامانت



 

 بغلش داره زن هرکی یعنی: میکند نگاهش تعجب با آراد

  میکنه؟

 

  ...میکنه بغلش اره: میدهد تکان سر باربد

 

 کن بس: میزند تشر و کوبدمی باربد بازوی به مشتی تانیا

 ...باربد

  

: میگوید متفکر و میزند کنار صورتش روی از را موهایش آراد

  کنه؟ بوس زنشو میتونه داره زن کی هر بعد

 

 آره: میگوید خونسرد بازهم و آیند می کش باربد های لب

  ...ببین...نمیتونه چرا



 

 را اش گونه محکم تانیا زده حیرت نگاه مقابل در سپس

 چیکار:  میکشد عقب را خودش جیغ با تانیا ، یبوسدم

  ...باربد میکنی

 

  ...بدونه و چی همه شده کنجکاو بچه نمیبنی _

 

 توضیح براش عملی و چی همه باید تو بشه کنجکاو بچه _

 بدی؟

  

 ست معرکه پس کالهم وگرنه میکنم اینکارم باشه الزم _

 پس وابج بچه فسقل به باید کنم بغل یه زنمو میخوام

  ...بدم

 



 در را هایش دست مادرش و پدر جدال به توجه بی آراد

 میتونن کارایی چه دیگه: میپرسد دوباره و میکند گره سینه

  بکنن؟

 

 با را هایش دست تانیا که میزند بلندی ی خنده تک باربد

 دیگه کن بس: اید می بیرون آغوشش از و میزند پس حرص

  ...آراد

 

 میخوام خب مامانی چرا: میکند نگاهش کرده بغ آراد

  ...بدونم

 

 این االن نکرده الزم: میگوید و میکند مصلحتی اخمی تانیا

  ...زوده تو واسه حرفا

 



 میبینی میای خودت به یهو بعد بکن زوده زوده انقدر آره _

  ...بلده تهشو تا بچه این

 

 پسرم: میگوید آراد به رو و میزند باربد به ایی غره چشم تانیا

  باشه؟ میام االن من نرگس و خاله پیش باال برو وت

 

 رفتنش از وقتی تانیا و میرود ها پله سمت به حرف بی آراد

 چی اینا: میچرخد باربد سمت به طلبکاری با میشود مطمئن

 بقیه جلوی همینارو بعدش میدونی باربد؟ گفتی بهش بود

  میگه؟

 

 چشمان در و میکند دراز مبل روی را پاهایش خونسرد باربد

 که نمیشه نه یا بدونه باید باالخره: میشود خیره تانیا عصبی

 ...بدم پس جواب بچم به کنم بغل زنمو بخوام وقت هر من

  



 که بزند حرفی میکند باز دهان دوباره و میکشد پوفی تانیا

  ...آقا ببخشید: میچرخد عقب به را سرش نرگس باصدای

 

: مینشیند مبل روی درست و میکند جمع را پاهایش باربد

  شده؟ چی

 

 ، میدوزد چشم نرگس مضطرب چهره به تعجب با تانیا

 پاچگی دست با و میکشد اش روسری به دستی نرگس

 اجازه نیس خوب حالش دارم خاله یه من راستش: میگوید

  ببینمش؟ برم میدین

 

 لباس روی نگاهش و میپرند باال تعجب فرط از تانیا ابروهای

 نرگس چشمان از میخواهد انگار یچرخدم نرگس بیرون های

   ...بگیرد را تعجبش جواب

 



: میگوید جدی لحنی با و میکشد درهم را ابروهایش باربد

  ...برسونتت میگم ها بچه از یکی به االن بری میتونی

 

 نه: میگوید عجله با و اورد می باال ضرب به را سرش نرگس

 ...ممنون ، میرم خودم آقا

  

 تاب نرگس که میکند نگاهش ظن سوء و اخم با باربد

 باربد به رو ارامش با تانیا...اندازد می پایین را سرش نیاورده

 تره راحت اینجوری بره بذار باربد داری چیکارش: میگوید

  ...خب

 

 پیچیدن با همزمان که میکند تانیا حواله نگاهی نیم باربد

 میتونی خب خیلی: میگوید نرگس روبه موبایلش زنگ صدای

 ...بری
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 به نگاهش با و میکند خداحافظی عجولی لبخند با نرگس

 ...میدهد توضیح برایش را چی همه که میفهماند تانیا

 

 رنگ سبز آیکون تعجب با  شرکت شماره دیدن با باربد

  بله؟:  میکند لمس را موبایلش

 

  .داشتم واجب کار...شدم حممزا ببخشید...قربان سالم _

 

  ...میشنوم _

 



 ببینن شمارو دارن اصرار شرکت اومدن آقایی یه راستش _

 حرف ولی ندارین تشریف االن شما میگم بهشون هرچی

  ...میزنن خودشونو

 

 چیه؟ اسمش: میگوید مکث کمی با باربد

  

  ...امیریان تیام _

 

 نهزبا وجودش در خشم و میشود خشک ایی لحظه نفسش

 و میشوند تنیده درهم عصبی طرز به هایش مشت میکشد

 تر بم خشم شدت از صدایش مینشیند خون به نگاهش

 ...میام دارم بمونه منتظر بگو بهش: میشود

  

 ته چیزی و میکند نگاه تندش های نفس به تعجب با تانیا

 را قلبش نگرانی و دلشوره جور یک شاید میخورد تکان دلش



 شده چیزی: میشود باز اراده بی زبانش و میگیرد بازی به

  باربد؟

 

 اندازد می تانیا چشمان در را ورش شعله و وحشی نگاه باربد

 تانیا روبه کند کنترل را ترسناکش پوزخند که این بدون و

  ...شرکت برم میخوام بیار کتمو برو: میگوید

 

 که آن بدون میریزد بهم بیشتر دلش ته شده کنجکاو تانیا

 جلو قدمی باشد داشته باربد امان بی خشم روی درکی

  زد؟ زنگ بود کی شده؟ چی بگو خب: میرود

 

 آن میچرخد چیز یک فقط سرش در و میبندد چشم باربد

 بگیرد چنگش از را تانیا بازهم تا آمده تیام مبادا که این هم

 بدون میکند تر مشوش را ذهنش و میشود غول جمله همین

 باشد روبرویش دختر ایی شیشه قلب و رفتار متوجه که این



 زنگ کی که توچه به: میکشند اش حنجره در بلندش صدای

  ...بیار کتمو برو میگم نمیفهمی زد؟

 

 هایش اشک تا میزند زور و میرود عقب حیرت و ترس با تانیا

 قلبش انگار میشنود را قلبش کشیدن درد صدای ولی نریزد

 به دستی...است نکرده عادت مرد این های خشم به هنوز

 برات االن: باشد نداشته بغض صدایش تا میکشد گلویش

  ...میارم

 

 پیشانی به را مشتش و میکند نگاه را رفتنش عجله با باربد

 چه اما شکسته را دختر این دل بازهم میداند میکوبد اش

 زندگی و دختر این داشتن نگه برای خشمش همه وقتی کند

 ...است اش
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 به رو و میکند جا جابه صورتش روی را اش طبی عینک تیام

  نه؟ یا میان باالخره: میگوید باربد منشی

 

 مصنوعی لبخندی با و میکشد اش مقنعه به دستی دخترک

  ...باشید منتظر باید یکم فقط...میان بله: میگوید

 

 صندلی روی دوباره و میدهد تکان سری حوصله بی تیام

 فضای به سرسری نگاهی...مینشیند شرکت مشکی های

 چشمانش ، میکشد موهایش به دستی و اندازد می سالن

 ثابت است متفاوت ها اتاق بقیه با که اتاقی در روی ایی ثانیه

 میکند خوش جا لبهایش روی کمرنگی پوزخند و میماند

 فقط است سرد خصلتش مثل هم مرد این اتاق رنگ انگار

 حاضر تا بود جنگیده خودش با حد چه تا میداند خودش

 که کند مالقات مردی با و بگذارد شرکت این به پا شود



 باید باالخره ولی...کرده حرام خواهرش بر را آرام خواب زمانی

 کسی دست بازیچه تانیا آینده اینبار تا کند صحبت باربد با

  ...نشود

 

 پر باربد قامت و شده باز در که میگذرد ایی دقیقه سی شاید

 نفوذ چشمان به خیره نگاهی با تیام. میشود نمایان ابهت

 نگاهش خاصی پوزخند با باربد میشود بلند جا از باربد ناپذیر

 کشیده اتاق پوش کف روی محکمش های قدم و میکند

 ...میشود

 میکند سالم باربد به و میشود بلند جایش از سریع منشی

 روی از را نگاهش یرمس ایی لحظه که آن بدون باربد

 خانم برید میتونید شما: میگوید کند منحرف تیام چشمان

  ...نمونده کاری دیگه سرمدی

 



 و میگیرد تیام چشمان تیر از را کنجکاوش نگاه سرمدی

 دیگری دستور منتظر که آن بدون سپس میگوید چشمی

  ...میشود خارج شرکت واز میکند جمع را وسایلش باشد

 

 از را پوزخندش پر نگاه و میکشد ریشش ته به دستی باربد

 قدم اتاقش سمت به حرف بی سپس میگیرد تیام

 ...برمیدارد

 در میکند سعی و میفرستد بیرون عمیق را نفسش تیام

 حفظ را خودش خونسردی مرد این زهرآلود چشمان مقابل

 حرف به باالخره باربد که میشود اتاق وارد دنبالش به. کند

 پذیرایی حوصله خودمم رفت کردم در و منشی: اید می

 و بزنی حرفاتو فری قرو هیچ بدون میدم ترجیح ندارم

  ...بری

 



 روبروی چرم صندلی روی تعارف بی و میزند نیشخندی تیام

 از مؤدبانه رفتار و پذیرایی انتظار من: مینشیند باربد میز

 کنم اجرا تو واسه فرامو و قر نیست قرارم ندارم تو مثل آدمی

 تانیا پیش چهارسال که هستی آدمی همون من اسهو تو

 که کسی نکنه ازدواج باهات تا زد دری هر به خودشو

 باشه آدمی نمیتونه شیشه تو کرده خواهرمو خون چهارساله

 تا اینجا اومدم من بزنم حرف باهاش اشتیاق با بخوام من که

 ...نیست وکار کس بی تانیا بفهمونم بهت

  

 عصبی و میکند نگاهش ایی نشسته نخو به چشمان با باربد

 چه من دید توی تو که بدونی اینم باید پس خب: میخندد

  هستی؟ آدمی

 

 من واسه تو: میزند نیش خشم با باربد و میکند سکوت تیام

 از منو زن منو ناموس خواسته چهارسال که هستی کسی



 باشی برادرش چه حاال بده فراریش ام خونه از و بگیره چنگم

 محسوب دزد ناموس یه من چشم تو ایی دیگه هرکس چه

  ...کنه جدا ازم زنمو داشته سعی نحوی هر به که میشی

 

 جلو را اش تنه خشم با و میفشارد برهم را هایش دندان تیام

 مثل رذلی آدم دست از جونشو میخواستم فقط من: میکشد

 آورده گیر کار و کس بی نزدی کتکش کم...بدم نجات تو

  ...میخـ بودی

 

 انگشتی سر حساب یه با: میپرد حرفش میان تند لحنی باربد

 های نقشه طبق تانیا که این بعد هربار من میشی متوجه

 خودشم از میزدمش من بیرون میزد خونه از تو احمقانه

 مردی کدوم میده بهت زبونش اون با دقیقشو آمار بپرسی

 عکس هیچ و باشه تفاوت بی زنش فرار به نسبت میتونه



 مرد اصال داری رو توانایی این اگه تو...نده نشون لیالعم

  ...نیستی

 

 را تیام نگاهش با و میخندد تمسخر با اش جمله دنبال به

 ...میدرد

 

 اش پیشانی روی محکم را دستش کف خشم شدت از تیام

 مرد میداند کند برخورد تر خونسرد میکند سعی و میکوبد

 با جدل و بحث و است کردن پا به جنجال خدای روبرویش

  ...ندارد ایی فایده او

 من: میگوید دارد کردنش آرام در سعی که صدایی با اینبار

 زندگی نمیخوام ولی کنم دعوا باهات اینجا نیومدم ابدا

 ...بگذره عذاب و درد با گذشته چهارسال مثل خواهرم

 

 240_پارت#



 

 

 الزم تو...نمیگذره: میگوید تخسی لحن با و میکند اخم باربد

 تانیا تا بیرون بکشی پاتو بهتره باشی من زندگی نگران نیست

  ...باشه داشته آرامش هم

 

  ...ببینمش بذار: میکند نگاهش درمانده تیام

 

  کنی؟ هواییش دوباره که ببینیش _

 

 ببینم خواهرمو میخوام من حسابی مرد میگی داری چی _

  ...نمیخوام خواهرمو زندگی دب من چیه هوایی

 



 روشنه روز عین من واسه ولی: میکند زمزمه حرص با باربد

 درش من چنگ از که این فقط دیدنش از تو هدف که

 بیاری؟

 

 مگه: میزند پوزخندی مکث با و میکند نگاهش کمی تیام

 اسیرته؟

  

  ...باش زدنت حرف مواظب: میکند اخم غیظ با باربد

 

: میگوید خونسرد و میکشد لبش وشهگ را انگشتش تیام

  بببینه؟ منو تانیا نمیدی اجازه که چیه تو مشکل میدونی

 

 می زبان به را حرفش رک تیام که میکند ریز چشم باربد

 تو بشه هوایی دوباره من دیدن با تانیا میترسی چون: اورد

 رفتن ساز بازم ممکنه و نداره ایی عالقه بهت تانیا میدونی



 تانیا که نیستم من این اصل در میترسی مینه بخاطر بزنه

 دوباره من دیدن با ممکنه که خودشه این میکنم هوایی رو

  متوجهی؟...میترسونه رو تو همه اینا و بخواد آزادی دلش

 

 را اش یقه و میبرد هجوم سمتش به حرص و خشم با باربد

 با تیام برود اسمان به فریادش این از قبل اما میکند مشت

 نه: میگوید جدیت با و میگیرد را هایش دست مچ آرامش

 و بدی جر یقه بخوای که میدونه چاله اینجا نه التم من

 که بزنم حساب حرف کالم دو بودم اومده من بکشی عربده

 الت و دعوا اهل من خوندن کُری به کشوندی کارو خودت

 دل برو پرستی ناموس و مرد خیلی هم جنابعالی نیستم بازی

 من دیدن با که کن تصاحب و قلبش و بیار بدست زنتو

  ...بشکونه و کردی درست براش که قفسی نخواد

 



 عقب به را او و میکند رها باربد دستان از را اش یقه سپس

  ...میدهد هل

 

: میگوید تمسخر با و میساید برهم را هایش دندان باربد

 و پند این از تو بلدن هم موعظه خان تیام نمیدونستم

 به کارشون االن که میدادی مادرتم و پدر به ها نصیحت

  ...نکشه جدایی

 

 میکند صاف تنش در را کتش اش کنایه به توجه بدون تیام

 من واسه: میگوید باربد خشمگین چهره به رو جدیت با و

  ...نشه خراب تو بخاطر دیگه که مهمه تانیا آینده فقط

 

 ...دمیرو بیرون اتاق از دیگری ی کلمه گفتن بدون سپس
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 به را اش شانه و میکند لمس را آسانسور لمسی ی صفحه

 بیرون عمیق را اش خسته نفس میچسباند ایی گوشه

 عینک زیر را هایش پلک انگشت نوک با و میفرستد

 صفحه های عدد روی حوصلگی بی با چشمهایش...میفشارد

 نظرش مورد طبقه در آسانسور الخرهبا تا میچرخد مقابلش

 در و میکشد بیرون به را سستش های قدم...میشود متوقف

 در که نوری هجوم با همزمان...میکند باز را آپارتمانش

 را نگاهش و ایستد می سرجایش تعجب با میفتد چشمانش

 سمت به و میبندد را در مکث با میچرخاند آپارتمانش اطراف

 دیدن با ، برمیدارد گام اید می آشپزخانه  از که صدایی

 تازه میزند لبخندی است فعالیت حال در عجله با که نرگس

 در ناپذیر وصف لذتی و میپیچد اش بینی در غذا بوی

 ...مینشیند وجودش



 را ساز چای باشد تیام خیره نگاه متوجه که آن بدون نرگس

 میکشم زحمت همه این: میزند غر لب زیر و میکند روشن

  ...دیگه میدونم میده تحویلم تخمشو و اخم دمیا تهش

 

 روی و میکند تنش از را کتش ، میزند پررنگی لبخند تیام

 این تو بیاد دزد اگه یعنی: میگوید خنده با و اندازد می کاناپه

  ...نمیشی متوجه تو هم خونه

 

 صدای و میفتد سینک در بلندی صدای با دستش توی لیوان

 به ترس با...آمیزد می هم در بلندش جیغ با شیشه شکستن

 کی: میگذارد قلبش روی را دستش و میچرخد تیام سمت

  اومدی؟

 



 روبرویش خنده با و میزند دور را آشپزخانه چوبی اپن تیام

: میکشد سرش روی را شالش شده هول نرگس که ایستد می

  ...میکنم نگات دارم هست ایی دقیقه پنج یه بخواد خدا اگه

 

 میفرستد بیرون اسودگی با را نفسش رسشت تتمه با نرگس

 نمیتونی: میگوید روبرویش مرد خندان چهره به رو اخم با و

 بابا...خونه تو میای میندازی سرتو همینجوری بدی خبر یه

  ...بودم نپوشیده لباس من شاید

 

 میکند نثارش کوفتی حرص با نرگس که میخندد بلند تیام

 بهت که ببخشید: یدمیگو بریده بریده اش خنده میان در

 نرگس شرمنده واقعا خودم خونه تو میام دارم ندادم خبر

  ...خانم

 



 ساز چای سمت به و میکند نازک چشمی پشت نرگس

  ...کن مسخره خودتو: میرود

 

 شیفتگی با کرده قالب سینه روی را هایش دست تیام

 خبرا؟ چه: میچرخاند ظریفش باالی و قد روی را نگاهش

  

 خاموش را ساز چای و برمیدارد کابینت از انلیو دو نرگس

 تیام روبه میریزد ها لیوان در را چای که همانطور میکند

  ...خوبن هم آراد و تانیا...نیست خبری سالمتی: میگوید

 

 نرگس نمیرخ خیره و میکشد لبش گوشه دستی تیام

  خوبی؟ خودت چی خودت: میپرسد

 

 مغزش در امتی صدای ایستند می حرکت از نرگس دستهای

 اش خونسردی. میزند لبخند قلبش توجهش وبا میشود تکرار



 هم را دوم لیوان " خوبم" ی کلمه گفتن با میکند حفظ را

 را چای لیوان و میچرخد تیام سمت به سپس میکند پر

 سر میکند تشکر مهری پر لبخند با تیام...میدهد دستش

 که ییا خانه و گاز روی های قابلمه دیدن با و میچرخاند

 مرتبش و رسیده آن به نرگس امروز همین است مشخص

 تنهایی تلخی و میپیچد وجودش در زندگی خوب حس کرده

 ...میشود کمرنگ اش چندساله های

  

  میمونی؟ کی تا _

 

 حس اش بینی زیر نعناع عطر و مینوشد را اش چای از کمی

  ...میکند دوچندان را خوبش

 

 منتظر چهره سمت به چای بخارهای از مکث با نگاهش 

 مشخص تانیا تکلیف که هروقت تا: میشود کشیده نرگس



 وجود به مشکلی واسش مهراد بشم مطمئن باید...بشه

  ...بشه خراب دوباره زندگیش نمیخوام...نمیاره

 

  دیدی؟ و باربد: میپرسد دوباره و میدهد تکان سری نرگس

 

  ...خونه اومدم اونجا از اره _

 

  رفتی؟ شرکت...بود خونه امروز که باربد ؟ واقعا _

 

 ایی نقطه به و میکند حلقه لیوانش دور را انگشتانش تیام

 اصرار انقدر نیست گفت اش منشی اولش اره: میشود خیره

  ...رسوند خودشو باربدم زد زنگ بهش کردم

 



 بیام عمارت از من که این بعد احتماال: میگوید متفکر نرگس

 تانیا و آراد پیش باربد که قبلش...زده زنگ بهش بیرون

  ...ببینه رو تانیا بود اومده مادرت امروز تازه...بود

 

 میگی؟ جدی: میگوید تعجب با و میکشد هم در اخم تیام

  بود؟ اومده مادرم

 

 ...کنه خداحافظی تانیا با بود اومده آره _

  

 بهم نمیتواند هم هنوز میفرستد بیرون درد با را نفسش تیام

 سال خیلی خودش که این با کند باور را انوادهخ این ریختن

 هم هنوز اما رفت ایران از و گذاشت کنار را چی همه پیش

 خانواده واقعا انگار...حاال ولی داشت امید اش خانواده بودن به

 می بر دستش از کاری چه او و است ریختن فرو حال در اش

  ...مادرش و پدر جدایی دیدن جز اید



 

 تیام؟ _
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 صورت به را نگاهش و میزند کنار را پریشانش افکار تیام

 جان؟: میدهد دختر این زیبای

 

 هر انگار و مینشیند نرگس های لب روی کمرنگی لبخند

 به دستی...میشود محتاج مرد این مهر به بیشتر لحظه

: میپرسد تیاطاح با و میکشد شالش از ریخته بیرون موهای

 گفت؟ چی باربد نمیگی

  



 نگاه... مینشیند اشپزخانه صندلی روی و میکشد پوفی تیام

 چی از باربد: میگوید حرص با و اندازد می نرگس به کوتاهی

 انگار...اش طلبی انحصار و خودخواهی جز بزنه حرف میتونه

 رو تانیا میخوام من انگار که میزنه حرف جوری دشمنشم من

  ...مبگیر ازش

 

 میگفت چیزی این از غیر: میخندد پرحرصش لحن به نرگس

  باشه داشته ربط تانیا به که کسی هر با اون...نبود باربد که

 ...میکنه برخورد همینطوری

 

 چی؟ یعنی: میگوید تعجب با تیام

 

 زبان به را حقیقت و مینشیند روبرویش خونسردی با نرگس

 میشه غیرتی سودهح زنش سر باربد حسوده یعنی: اورد می

 هم آراد به تانیا های محبت به حتی میده خرج به حساسیت



 میخواد خودش واسه رو تانیا توجه تمام اون میکنه حسادت

 اینا باشه خودش واسه تانیا محبت و مهر همه داره دوس

 اصال جنابعالی خواهر خب ولی...زیادشه عشق از همه

 باربد به داره میدونه خودشم که درحالی کنه قبول نمیخواد

  ...میشه مند عالقه

 

  میگی؟ داری چی: میکند نگاهش حیرت با تیام

 

 این تو باربد تیام باش بین واقع: میگوید جدیت با نرگس

 باربد شده وابسته بهش هم تانیا که کرده تغییر اینقدر مدت

 که من نیست قبل آدم اون دیگه انگار تانیاست توجهش همه

 چیزی یه حتما ولی میگذره یچ خلوتشون تو نمیدونم

 مهراد درسته شده سرد مهراد از راحت اینقدر تانیا که هست

 تو آدم میشه مگه ولی داده آزارش رفتاراش با و کرده خریت

 به قلبشو و بکنه دل سابقش عشقش از کوتاه مدت این



 بیکار باربد یعنی این...داده عذابش چهارسال که بده مردی

 خواهرت دل تو تا میکنه تالش ارهد شب روزو یعنی ننشسته

 با و چی همه احمق مهراد اون که همونطور کنه باز جا

  ...ریخت بهم حرفاش

 

 اذیت کم مهرادم: میکند بازوبسته درد با را چشمانش تیام

  ...دیدی خودت که تو نرگس نشده

 

 که دیدم اینم ولی دیدم خودم اره: میزند نیشخندی نرگس

 زخماش رو نمک داره اومده دختر این های بدبختی اوج تو

 رو و بود کشیده که هایی سختی منت نباید مهراد میپاشه

 حاال که خورده ضربه کم خودش تانیا مگه میذاشت تانیا سر

 ...بدونه مقصر اونو بخواد مهراد

  



 زمزمه و میدهد ماساژ را هایش شقیقه کالفگی با تیام

  ...شدم گیج بخدا نمیدونم: میکند

 

 قضیه باربد نذار: میگوید جدیت با و میگیرد سینف نرگس

 من...میبینه و ارامش رنگ داره تازه تانیا بفهمه و مهراد

 ...کنه خراب و زندگی این دوباره و بیاد طوفان یه میترسم

  

 جمله میشود خیره نرگس چشمان در و میکند بلند سر تیام

 چهره همزمان و میخورد تاب و پیچ سرش در نرگس های

 انگار میگیرد جان هایش پلک پشت هم باربد و دمهرا

 ....دارد هراس سهمگین طوفان این از هم خودش
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 ممتد بوق سه از بعد و میگذارد گوشش کنار را موبایلش

  آقا؟ جانم: میپیچد گوشش در کامران صدای

 

 کامران؟ چطوره اوضاع _

  

  ...نمونده نقشه اجرای تا چیزی خان باربد وبهخ چی همه _

 

  حاله؟ چه در امیریان: میزند نیشخندی باربد

 

 به پیچیده اوضاعشون همه شده دستگیر فرخی وقتی از _

 پسر...میکنن چیکار دارن نمیدونن شدن سرگردون هم

 خبر من به که اینجوری آقا شده دستگیر کامیارم فرخی

 کثافت و گند تمام تو یخواستهم فرخی که این مثل رسوندن

  .... خب ولی وسط بکشه هم شمارو پای کاریاش



 کاری تونست خبر چه شهاب از: میگوید حرفش میان باربد

  امیریان؟ انداختن تله به برای کنه

  ...آقا ندارم خبری هنوز _

 کامران بگو بهم شد خبری هر: میگوید حوصله بی باربد

  ...منتظرتم

 اندازد می دستش روی را کتش. میکند قطع را تماس سپس

 تعداد به نگاهی همزمان میرود عمارت ساختمان سمت به و

 فرخی دستگیری از بعد انگار اندازد می ها محافظ اندک

 بیشتر شهاب که برگشته خانه این به نسبی طور به امنیت

  ...است کرده مرخص هارا محافظ

 خانه مطلق سکوت و خاموشی با میکند باز را ساختمان در

 میکند سعی  کرده نگاه اطرافش به تعجب با...میشود روبرو

 به برساند باال طبقه به را خودش ها هالوژن نور کمک به

 بیشتر خانه سکوت اینبار که میرود باال ها پله از ارامی

 و میزند صدا را بانو ماه تعجب با...میدهد نشان را خودش



 روشن را لوسترها پریز ترین نزدیک تا میبرد دست همزمان

 جیغ و دست صدای چشمانش به نور هجوم با ناگهان کند

 موهایش روی رنگ سفید کف زیادی حجم و میرود باال

 " جمله و میکند نگاه مقابلش صحنه به حیرت با میریزد

 گوشش در آراد و شهاب و سیمین خاله " مبارک تولدت

 رنگی آبی تولد کیک به تعجب و بُهت همان با...میزند زنگ

 مکث با نگاهش و میدوزد چشم قرار سالن وسط میز روی که

 آید می جلو خنده با سیمین خاله. میچرخد تانیا لبخند روی

 تولدت:  میکشد آغوش در را باربد کوتاهش قد همان با و

  ...خاله عزیزدل مبارک

 رنگ موهای روی و میکند حلقه کمرش دور دست باربد

 کارا این به نیازی ولی نکنه درد دستت: میبوسد را اش کرده

  ...نبود

:  میزند لبخند باربد که میکوبد بازویش به مشتی سیمین

 میکنین فوت هارو شمع باهم میشینی زنت پیش میری

  ...باشم گفته



 تانیا سمت به و اید می بیرون آغوشش از سپس 

 را دستانش و میکشد جلو را خودش لودگی با شهاب...میرود

  ...کنیم بغل همدیگرو بیا تهتولد: میکند باز

 سرش تاسف با و میکند نگاه شهاب تولد کاله به اخم با باربد

 روم ام دوساله بچه من نمیکشی خجالت تو: میدهد تکان را

  چیه؟ کاله اون آخه؟ میریزی شادی برف

:  میکشد آغوش به را باربد مردانه و میخندد بلند شهاب

 در منم باشی ندهز صدسال ایشاال...رفیق مبارک تولدت

  ...کنارت

 از بیشتر میتواند کسی چه...میکشد آغوش به را او هم باربد

 منجالب پای به پا و کند مردانگی حقش در      پسر این

 خود نه که رفیق شهاب...بردارد قدم او با اش زندگی های

 ضربه و ها زخم با سال    چندین که باربدی برای است برادر

  ...است دهجنگی دشمنانش  های



 قراره اگه: میگوید جدی لحنی با و میزند کتفش روی دستی

  ...بمیرم زودتر میدم ترجیح من باشی کنارم صدسال تا

 و میکند نثارش "عوضی" گوشش کنار شوخی با  شهاب

  ...میگوید تبریک را تولدش دوباره

 به را اش جمله تند و میرود جلو ذوق با آراد تانیا اشاره با

  ...مبارک تولدت بابا سالم: اورد می زبان

 نوازش را قلبش آراد دلنشین صدای و میزند لبخندی باربد

 مهر با و میکشد آغوش به را کوچکش تن میشود خم میکند

 را باربد گونه خوشحالی با هم آراد  میبوسد را اش گونه

 باربد یهویی های محبت   همین به کوچکش دل و میبوسد

 با و میکشد عقب را خودش وقذ با آراد...میشود خوش

 رو  بابا بیا هم تو حاال مامانی: میگوید تانیا روبه بلندی صدای

  ...کن بوس

 لب خجالت از تانیا شهاب و سیمین بلند خنده صدای با

 با باربد. میگیرد رنگ اش چهره سفید پوست و میگزد



 برای قلبش و میشود خیره اش افتاده پایین سر به شیفتگی

  ...میتپد تر محکم شکشیدن آغوش

 میکشین خجالت من از اگه: میگوید شوخی و خنده با شهاب

  ...خدا به نکنین تعارف میبندما چشمامو من

 ارزوی به را باربد که این برای و میخندد دوباره سیمین خاله

 روشن هارو شمع ما بیا جان آراد: میگوید برساند اش قلبی

  ...بگه تبریک بابایی به مامانی تا کنیم

 رد ها آن جلوی از و میگیرد را چشمانش جلوی شهاب

  ...ندین طولش فقط بیارم ظرف میرم منم اره: میشود

 اش خودداری تمام با و میکند نثارش ناسزایی لب زیر باربد

 خاله به نگاهی نیم تانیا...مینشیند لبش روی محوی لبخند

 سمت به سست هایی قدم با به و اندازد می اراد و سیمین

 گره هم در را دستانش و ایستد می روبرویش میرود باربد

 نگاه جز به میشود کشیده طرفی هر به نگاهش میکند



 کردنش نگاه خیره از دست ایی لحظه که مردی پرستاره

 ...برنمیدارد
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 رد و میکند بلند سر باربد نگاه سنگینی از کالفه تانیا

 و میکند خیس زبان با را لبهایش میزند زل چشمانش

 باربد روبه میفرستد بیرون که عمیقی بازدم با باالخره

  ...باربد مبارک تولدت: میگوید

 

 سیاهی و میشود خالصه باربد ازخواستن پر نگاه در زمان

 مجذوب خود به را تانیا چشمان چنان درخشانش های

 مهر پر چشمان در مکانی و زمان هر      از فارق که میکنند

 جلو قدم باربد. میوفتد تقال    به قلبش و میشود خیره باربد

 های شقیقه     میان درست جایی میکند سرخم میگذارد



 تا میدهد خرج به خودداری و میبوسد را اش گرفته نبض

 کنار و میکند رها را اش گرفته کام به زبان...نرود جلو بیشتر

  ...ممنون: دمیزن لب تانیا   گوش

 

 پرخونش های رگ به گلوله گلوله که عجیبی آرامش با تانیا

 و میشوند تحریک دستش های عصب میشود تزریق

 جلو خودش اینبار میشوند حلقه باربد گردن دور دستهایش

 در یافته جریان های حس با ترسی و اجبار هیچ بدون میرود

 لبشق در اشک و میزند باربد گونه روی ایی بوسه قلبش

 هول تانیا و میدوند هم دنبال به باالخره ها ثانیه...میجوشد

 نگاه باربد چشمان به نمیتواند میکشد عقب را خودش زده

 برمیدارد قدم فقط باشد کشیده ته جسارتش تمام انگار کند

 های حس رقص این هم هنوز گویی...میشود دور او از و

 به را اش یذهن اختیارات تمام قلبش و ندارد باور را قلبش

 که عجیبی های خوردن تکان میتواند اما است گرفته بازی

  ...کند حس را میدهد رخ دلش در هربار



 اشاره تانیا به دستش با و مینشیند میز پشت آراد کنار باربد

 نگاه زیر میزند خجولی لبخند تانیا برود کنارش که میکند

  ...مینشیند کاناپه روی باربد کنار سیمین خاله سنگین

 

  ...کن فوت بابایی _

 

 اره: میکند تایید را حرفش هم شهاب و میگوید ذوق با آراد

  ...کن آرزو قبلش فقط داداش

  آرزویی؟ چه: میکند نگاهش تعجب با باربد

 

 زن یه من واسه کن ارزو: میزند بلندی ی خنده تک شهاب

  ...نکنه درد دستتم شه پیدا خوب

 



 شعله به خیره بقیه صدای به توجه بی باربد و میخندند همه

 ترین پرعطش میدهند نشان را 33 عدد که شمع های

 میکند فوت هارا شمع سپس...میزند فریاد دل در را ارزویش

  ...میزنند دست همه دوباره که

 نگاه مقابل در و میگذارد میز روی ایی جعبه بالفاصله شهاب

 برخ یه بر عالوه ست بنده کادوی این: میدهد توضیح بقیه

  ...خوب

 

  ...شهاب چیه کارا این: میگوید سرزنش با باربد

 

 این از تولدا تو معموال:  اندازد می پا روی پا آرامش با شهاب

 جای برات همین واسه نداری سررشته تو میکنن کارا

  ...تعجبه

 



 جلوی را شده پیچ کادو ی دوبسته لبخند با سیمین خاله

 طرف از یکیش این: میگوید اتانی به نگاهی با و میگذارد باربد

  ...کن بازش بعدا خودت دیگه تانیا طرف از یکی منه

 

 باربد جلوی و اورد می باال را اش نقاشی کاغذ سریع اراد

  ...بابایی کشیدم برات من اینم:  میگیرد

 

 را آراد موهای روی مهر با و میزند لبخند اشکارا اینبار باربد

  ...بابایی مرسی: میبوسد

 

  ...شهاب چیه خوبت خبر: میگوید شهاب روبه سیمین خاله

 

: میگوید مظلوم لحنی با و میکشد موهایش به دستی شهاب

  ...میگم بگیری زن برام بدی قول اگه



 

 شیطون باشه: میدهد تکان را سرش و میخندد بلند سیمین

  چیه؟ خبر این ببینم بگو حاال

 

 توش بعد به نای از قراره که آپارتمانی که اینه خوب خبر _

 و شده تموم کاراش همه...شده اماده کنین زندگی

 ...دادیم انجام چیدمانشم

  

 فکر...خوب چه: میدهد تکان سر لبخند با سیمین خاله

  ...بکشه طول شدنش آماده بازم میکردم

 

 جمع وسایالتونو باید کم کم فقط شده اماده چی همه نه _

  ...کنین

 



 چیه؟ قضیه: میچرخد باربد سمت به گیج نگاهی با تانیا

  

  ...میریم اینجا از بزودی: میگوید خونسرد باربد

 

 تکمیل را اش جمله و میشود خیره تانیا چشمان در سپس

 کنیم زندگی تایی سه آراد و تو و من بعد این از قراره: میکند

 خونه میریم...محافظی و خدمتکار هیچ بدون آپارتمان یه تو

 ...خودمون
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 میبرد اتاق داخل را او عجله با و میگیرد را نرگس بازوی تانیا

 تو؟ میکنی اینجوری چرا: میکند نگاهش تعجب با نرگس

  



 ابروهایی با و میزند کمر به را دستهایش طلبکاری با تانیا

 انقدر ات قیافه که بودی کجا دیشب: میگوید کشیده درهم

  ...نگفتی ما به داری پسر دوس نکنه...خندانه و شاد

 

 اش عصبی قیافه به رو و اندازد می باال ابرو حیرت با نرگس

  خوبه؟ حالت تو؟ میگی چی: میخندد

 

 آشنایی رفتی؟ کجا دیشب ، نداری خاله که تو نرگس _

 تهران؟ داری چیزی

  

 همون: مینشیند تخت روی و میزند لبخند خباثت با نرگس

  ...بودم پسرم دوس خونه درسته تاول حدس

 

: میکشد جیغ سپس و میکند نگاهش بُهت با ایی لحظه تانیا

 من بیچاره داداش پس سفید چش دختره کردی غلط تو



 باربد به و چی همه االن نمیکشی؟خوبه خجالت تو چی؟

  بگم؟

 

 با تانیا که میخندد بلند پرحرصش و جدی قیافه به نرگس

  ...میکند پرت سمتش به را کاغذی دستمال جعبه حرص

 

 خنده میان در و میکند  خم پهلو به را خودش سریع نرگس

 برم گفتم منم بود اومده ترکیه از پسرم دوس بابا: میگوید

  ...نباشه تنها پیشش

 

 تیام: میگوید حیرت با سپس و میشود گنگ ایی لحظه تانیا

  اومده؟

 

  ...داوم دیروز آره: میدهد تکان سر لبخند با نرگس



 

 غم از پر چشمانی با و مینشیند تخت روی کنارش تانیا

  میمونه؟ روز چند نگفت بود؟ خوب حالش: میپرسد

 

 رو تو تا دفعه این هست حاالها حاال...نباش نگران اره _

  ...باربد شرکت رفت دیروزم...نمیره اینجا از نبینه

 

 به بُهت با و میگیرد روبرویش دیوار از را چشمانش تانیا

  نرگس؟ میگی چی: میشود خیره نرگس

 

 تخت روی زانو چهار و میکند جمع را پاهاش نرگس

 از دیروز میگم دارم: میدهد توضیح تانیا روبه مینشیند

 خونه باربد ساعت اون باربد شرکت رفته مستقیم فرودگاه

 خودشو باربدم و میزنه زنگ بهش منشیش ولی بود

  ...میرسونه



 بخاطر پس. میزند پوزخندی سپس و میکند مکث کمی تانیا

 گونه آن و بود شده عصبی بدی طرز به باربد قضیه همین

 ببیند را تیام بخواهد اگر میداند خدا بود کشیده داد سرش

  ...داد خواهد نشان العملی عکس چه باربد

 

: میدهد تکان تانیا صورت جلوی را دستش نرگس

  کجایی؟...یوهو

 

 غم با را نفسش و میکند بسته و باز مکث با را چشمانش تانیا

  بله؟: میفرستد بیرون

 

  لک؟ تو رفتی چرا _

 

: میپرسد او به رو و میدهد تکان را سرش حوصلگی بی با

  بود؟ گفته چی تیام به باربد دیروز



 

 چی داشتی انتظار: اندازد می باال ایی شانه قید بی نرگس

 و فالن و بگیری ازم رو تانیا میخوای تو گفته برگشته بگه

 رفتار تیام با باربد بدونی بهتر باید که خودت دیگه...بسان

 گفته بهش اش کاسه تو گذاشته تیامم البته نمیکنه خوبی

 کار و کس بی خواهرم بفهمونم بهت تا اینجا اومدم من

 عذابش نمیدم اجازه دیگه و مهمه برام تانیا اینده و نیست

  ...بدی

 

 پروانه و میشود شکوفا شقع زیبایی به هایش لب روی لبخند

 دلش در امیدی ی روزنه انگار میکنند پرواز قلبش های

 که داری را کسی بدانی که است خوب چه میشود روشن

 هایش جمله با و بایستد پشتت کوه مثل باشد ات حامی

 فقط همسر چه و برادر چه باشد پدر چه کند گرم را وجودت

 به را دلت توانیب تو که باشد داشته مردانگی آنقدر باید

 ...کنی خوش هایش حمایت



  

  ببینیش؟ میده اجازه باربد بنظرت _

 

 از باربد نرگس نمیدونم: میدهد تکان سر امیدی نا با تانیا

 میکنه فکر که تیام از مخصوصا نمیاد خوشش من خانواده

 این ببینم داداشمو میخوام فقط من...بگیره ازش منو میخواد

  بزرگیه؟ چیزه

 

: میگوید مهربانی با و میکند نوازش را دستش شتپ نرگس

 این بده اجازه خودش که کنی نرم و باربد دل کن سعی

 اجازه بهت و کنه قبول خودش بذار نکن لجبازی دیگه دفعه

  ...بده

 

 زد داد سرم چطور ندیدی دیروز: میکند نگاهش بغض با تانیا

 به ولی برگشته تیام نداشت خبر روحمم که من نرگس



 باربد گفت رو قضیه و زد زنگ بهش منشیش که این محض

  ...کرد قاطی

 

 تقه لحظه همان که میدهد تکان تاسف با را سرش نرگس

 ...میشود اتاق وارد بانو ماه و میخورد در به ایی

  

  ...بانو ماه شده چی _

 

 خط پشت خان باربد:  میگیرد تانیا سمت به را تلفن بانو ماه

  ...داره کار باهات ان

: میگذارد گوشش کنار و میگیرد را تلفن تعجب با تانیا

  باربد؟

 

 اتاقی؟ تو تانیا کجایی: میپرسد عجله با باربد



  

  چطور؟...آره _

 

 کت کمد تو از برو میگم چی ببین کن گوش خب خیلی _

 ...جیبشه تو  کلید دسته یه بردار منو ایی سرمه
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 کت هایش لباس میان از و میرود باربد کمد سمت به تانیا

 فرو جیبهایش در دست میکشد بیرون را رنگش ایی سرمه

: میکشد بیرون هارا آن کلیدها خوردن بهم صدای با و میکند

  ...باربد کردم پیداشون

 

  ...من کار اتاق تو برو حاال خوبه _



 

 کسی که است بار لیناو این خب اندازد می باال ابرویی تانیا

 متعجب نگاه مقابل در...میکند پیدا را اجازه این باربد جز به

 ی پله چند میرود بیرون اتاق از و میدهد تکان سری نرگس

 یکی با سپس و میکند طی را باربد مخصوص اتاق به منتهی

 باز را در خورده رویش اتاق اسم که هایی کلید از

 دیزاین دیدن با میشود اتاق وارد که ایی لحظه...میکند

 ...میماند باز دهانش عجیبش و تاریک

  

   ...تانیا شدی چی _

 

 االن من: میگوید مکث با و میدهد قورت را دهانش اب تانیا

  ...اتاقم تو

 



 سمت کوچیک دیواری کمد یه: میدهد توضیح دوباره باربد

  ...کرم رنگشم هست اتاق راست

 

 دیوار گوشه که کوچکی کمد دیدن با و میچرخاند سر تانیا

  کنم؟ چیکار خب دیدمش: میگوید دارد قرار

 

 رمزشو تا کن باز و درش برو اونجاست من گاوصندوق _

  ...بگم

 

 میرود کمد سمت به اش چهره در تعجب آثار همان با تانیا

 کلید سپس میکند باز را قفلش و مینشیند زانو دو روی

  ...میچرخاند گاوصندوق قفل در را کوچکی

 

  ...بگو رمزشو کردم باز قفلشو من باربد _



 

 توضیح تانیا برای را کردنش باز نحوه و میگوید را رمز باربد

 باالخره تا میکند گوش حرفهایش به دقت با تانیا میدهد

 های چک دسته و ها اسکانس به تانیا...میشود باز درش

 باید و چی: میپرسد و میکند نگاهی هم روی شده انباشته

  باربد؟ مبردار

 

 تا سه دو ملی بانک نوشته روش ببین دارم چک دسته یه _

 ...بردار اونو نمونده ازش بیشتر هم برگ

  

 میان از و میزند کنار را ریخته هم روی کاغذهای کمی تانیا

 دسته است مختلف های بانک به متعلق که چکی دسته چند

 و واندمیخ را رویش دقت با...برمیدارد را باربد نظر مورد چک

  ...باربد کردم پیداش: میگوید اطمینان از پس

 



 در باش نداشته کاری بقیه با...بردار همونو خوبه _

 ازت و چک میاد کامران...بیرون برو ببند و گاوصندوق

  ...میگیره

 

 ...میکند قطع را تلفن و میگوید " ایی باشه " تانیا

 که میگذارد سرجایش دوباره بود ریخته بهم را کاغذهایی

 نوشته به دقت با...میکند گیر چیزی روی نگاهش ایی لحظه

 نگاه شده پنهان کاغذها زیر و نوشته عکسی پشت که ایی

  ...برمیدارد را آن و میبرد پیش دست ناخوداگاه و میکند

 

 رویش شده حک تاریخ به بچرخاند را عکس که این بدون

 سپس است قبل سال 10 به متعلق درست که میزند زل

 ...تمنا: میاند ثابت تاریخ باالی آشنای نا اسم روی انشچشم
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 پشت شده نوشته اسم به خورده گره ابروهایی و تعجب با 

 ذهنش در چندباره و چندباره اسم و میشود خیره عکس

 ...میچرخاند را عکس باالخره تا میخورد چرخ

 تکان دلش ته و میشود منجمد هایش رگ در خون ناگهان

 باعث و میکند رسوخ هایش زانو در درد میخورد سختی

 با چشمانش شود رها زمین روی درماندگی با بدنش میشود

 میزند دو دو است باربد اغوش در که دختری روی بیچارگی

 و میشود چشم تنش تمام...میریزد فرو قلبش در چیزی و

 عکس در اش جوانی اوج رد را باربد های حالت تک به تک

 دخترک کمر دور دستهایش چطور که این میکند شکار

  ...است رقصیده لبهایش روی لبخند و  شده حلقه

 

 و میشود سیاه برایش نقطه همین در زندگی ایی لحظه

 های اشک تا میزند پلک محکم میچکد اشکش باالخره



 تدق با اینبار...نکند تار را نگاهش هایش مردمک در رقصان

 باربد بین کوچکی شباهت شاید تا و میکند نگاه عکس به تر

 رنگ عسلی های چشم کند پیدا آغوشش در دختر و

 آتش آنی به را امید این تمام همرنگش موهای و دخترک

 ...میپیچد دلش در بدی سوزش و میزند

 حجم با چشمانش و میچسباند گاوصندق لبه به را سرش

 به باربد کند قبول نمیتواند چرا. میشود بسته اشک از انبوهی

 حسادت انگار بکشد اغوش به را دیگری دختر خودش جز

 روی بار نفرت نگاهش و کوچکش قلب روی میشود غول

 بود نگفته بانو ماه مگر...میچرخد دخترک خندان چشمان

 اولین و بود نبسته دل دیگری دختر هیچ به تانیا جز به باربد

 و بوده خودش ودب گذاشته اش خانه به پا که کسی

 با باربد محبت پر و اشتیاق پر چشمان این حاال پس...بس

 هم آن باشد داشته میتواند معنی چه لبهایش روی لبخند

  ...است گرفته آغوش در را دختر آن اینطور وقتی

 



 میزنند نبض هایش شقیقه و میکشد تیر ایی لحظه سرش

 با...میکشد اش اشکی صورت روی غیظ با را دستش پشت

 عکس همان با و میکند قفل را صندوق گاو در توانش تمام

 اتاق از و برمیدارد زمین روی از را چک دسته دستش در

  ...میرود بیرون

 

 پایین کامران جان تانیا: میگوید عجله با دیدنش با بانو ماه

  ...برسونه آقا دست چیزی یه قراره که این مثل منتظره

 

 سمتش به را چک و دمیده تکان سری حوصله بی تانیا

 ...ببر براش اینو بیا آره: میگیرد

 

 و میکند مکث سرخش چشمان و  چهره در کمی بانو ماه

  ...میگیرد دستش از را چک و میدهد تکان سری سپس



 اش اشاره و شست انگشت میان را عکس پوزخند با تانیا

 پر و بلند های خند صدای میرود اتاقش سمت به و میفشارد

 از باربد تولد ماجرای شنیدن با و میشنود را دآرا شوق از

 به بیشتر پوزخند میکند تعریف نرگس برای که زبانش

  ...میزند دامن لبهایش

 

  ...کرد بغل بابارو هم مامانی دیشب نرگس اره _

 

  واقعا؟: میشود بلند حیرت با نرگس صدای

 

 بابایی دیدم خودم بخدا آره: میگوید اش کودکانه لحن با آراد

  ...شد خوشحال هم

 

 های خند صدای تا میبندد سرش پشت را اتاق در محکم

 میداند هم خودش ، نزند آتش را دلش بیشتر نرگس و اراد



 که ست ناتوانی و سرمازده ی شاخه مثل اش زندگی دوام

 ای فقط...شود له زمین روی و بشکند است ممکن هرلحظه

 چهارسال ینا روزهای تمام دلیل و کند باز دهن باربد کاش

 همه تری راحت وجدان با تا دهد توضیح برایش را بدبختی

  ...بپذیرد را اجبار این چیز

 

 باربد وقتی تا میگذارد دید در درست اینه میز روی را عکس

 روی...بسنجد را هایش العمل عکس بتواند آید می اتاق به

 چه میشود جمع خوش در وار جنین و میکشد دراز تخت

 که زمانی درست دارد خبر دیده رنج دختر این دل از کسی

 نسبت را هایت کینه تمام سختی به که بدهی مردی به دل

 التهاب روانت و روح کاغذی تکه با باشی برده بین از آن به

  ...بپاشد ازهم قلبت در چیز همه و کند پیدا

 



 اتاق وارد باربد باالخره تا میگذرد ها دقیقه و ها ساعت شاید

 بزند پلک که این بدون روبرویش دیوار به خیره تانیا میشود

 خستگی با باربد...ببیند را باربد العمل عکس میماند منتظر

 و اندازد می اتاق ی گوشه دونفره کاناپه روی کتش و کیف

 میرود تانیا سمت به میکند شل را کراواتش گره که همانطور

: میکند نگاهش تعجب با و مینشیند تخت ی گوشه کنارش ،

  خوابی؟ نیاتا

 

 ایی ثانیه از پس و میبندد پلک ایی لحظه باالخره تانیا

  ...بیدارم نه: میدوزد باربد چشمان به را نگاهش

 

 باربد متعجب چشمان از را سردش نگاه که این بدون سپس

 االن:  مینشیند تخت روی و میشود نیمخیز کند جدا

  اومدی؟

 



: میپرسد جستجوگرش نگاه با و میدهد تکان سری باربد

  ...داره پف چشمات میکنم احساس نیست؟ خوب حالت

 

 آویزان تخت از را پاهایش و میزند پوزخندی مکث با تانیا

 ...خوبم:  میکند
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 زانوانش روی را آرنجش و میکشد ایی کالفه پوف باربد

 دختر این یداندم میکند خم جلو سمت به را بدنش گذاشته

 برای درازی راه انگار و است نشده احساسش رام هم هنوز

 میکند سعی حال این با...دارد پیش در قلبش اوردن بدست

 قلب کالمش مهربانی تا شود خارج جدیت از لحنش هم باز

 بهم بود بد حالت اگه: دهد قرار تاثیر تحت را دختر این

  ...بگیرمش کردمن وقت ولی ست اماده ازمایشت جواب...بگو



 

 ذهن و میشود خیره است میز روی عکسی به سکوت با تانیا

 را باربد حرفهای به کردن فکر اجازه اش اشفته

 عکس متوجه بازهم اما میگیرد را نگاهش رد باربد...نمیدهد

 و میکند نگاه فکرش در غرق صورت به دوباره نمیشود

 هارو سایلو بانو ماه و نرگس با کنید شروع کم کم: میگوید

  ...ست اماده آپارتمانمون کنین جمع

 

 خیره باربد چشمان به ایی زده یخ نگاه با و میزند پلکی تانیا

 اخالق خوش پیش سال ده تو: میپرسد مقدمه بی میشود

  بودی؟

 

: میزند لبخندی ناخوداگاه و میکند نگاهش حیرت با باربد

  چیه؟ منظورت

 



 کوتاه قدم چند با میشود بلند جا از و میزند پوزخندی تانیا

 اینبار میگیرد دست در را عکس و میرساند میز به را خودش

 باربد سمت به و میدهد سر آمیزی تمسخر ی خنده

 آخه: میگیرد باال باربد چشمان مقابل را عکس میچرخد

  ...میای بنظر خنده خوش و اخالق خوش خیلی اینجا

 

 و میزند دو دو اتانی دستان در عکس روی حیرت با باربد نگاه

 چهره بادیدن تانیا پوزخند میشود آوار سرش روی زلزله انگار

  و میگیرد رنگ باربد زده بهت

 با ی آوازه چهارسال: میزند آتش را باربد قلب کالمش نیش

 باور امروز همین تا و شنیدم و بودنت زاهد و عابد و غیرتی

 قهعال هیچکس به باشی تونسته سنگیت قلب با تو نمیکردم

 بهم تصوراتم تمام عکس این با امروز ولی باشی شده مند

  ...خورد

 



  ...ببینم کن صبر _

 

 هم چشمانش در همزمان خشمش این و میگوید خشم با

 میز به را تانیا کمر میگذارد جلو که قدمی میکشد زبانه

 به کنی رو و زیر منو وسایل داد اجازه بهت کی: میچسباند

 با نگفتم مگه گشتی و قگاوصندو جای همه حقی چه

  ...باش نداشته کار هیچی

 

 باربد خشم ی زبانه از بغضش ی شعله و میکند بغض تانیا

 گاو من ؟ نیوفتی پس میگیری پیش دست: میرود باالتر

 چیزایی قطعا میگشتم اگه که خان باربد نگشتم و صندق

 گول رو همه چندساله میکردم پیدا تویی از بیشتری

  ...نمیدونه کسی نباش نگران...دیدم اتفاقی عکسم این...زدی

 



 چشمان و میزند چنگ تانیا دستان از خشم با را عکس باربد

 و ببندی دهنتو بهتره: میلرزاند دختر این تن خونش پر

 نیاری زبون به رو میده فرمان بهت کوچیکت مغز اون هرچی

 محکوم منو داری و نداری خبر هیچی از وقتی اونم

  ...میکنی

 

 قورت را بغضش و میکند پاک را هایش اشک حرص با یاتان

 دختر این که این: میگوید لرزان و دورگه صدایی با میدهد

 من برای ایی دیگه هرکس یا بوده عشقت بوده دخترت دوس

 اینه من درد چیه؟ من درد میدونی نداره اهمیتی کوچکترین

 هم بغل تو اینجوری که پسر یه با منو عکس هم تو اگه که

  نکن؟ محکوم منو بگم بهت میتونستم من میدیدی ودیمب

 



 سر دستانش از عکس اینبار و میشود تر خونی باربد نگاه

 سر تانیا و میشود کبود بدی طرز به اش شقیقه رگ میخورد

 ...میشود میخکوب جایش

 

♥️♥️♥️♥️♥️ 
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 با باربد ، میچسبد دیوار به کمرش و میرود عقب ترس با تانیا

 می روبرویش درست و اید می سمتش به عصبی هایی قدم

: میچرخد تانیا ترسیده چشمان روی خشم با نگاهش... ایستد

 هنوز میکنه گل زیادیت های غلط میخندم روت به تا ببین

 بیاد بیرون دهنت از حرفی هر نباید من جلوی ینمیدون

 چه روی و کیه وایستاده جلوت که آدمی این نمیدونی هنوز

 این با پس تانیا نداری درک قدرت هنوزم تو حساسه چیزایی



 تعریف برات رو ماجرایی بشینم نخواه من از شعورت و فهم

 کردم غرق منجالب تو خودمو ساله دوازده بخاطرش که کنم

 گناه بی دختر همین دادن دست از ضررش گترینبزر و

  ...بوده

 

 تمام ناگهان و قلبش در میشود تیزی خنجر باربد جمله

 یخ نگاهش درون حس و میشود سرد وجودش میلرزد تنش

 در جسارت پر اینبار نمیکند بغض نمیریزد اشک...میزند

 فهم و درک من میگی راست:  میشود خیره باربد چشمان

 چهارسال نمیدونم فقط ندارم شماهارو ایه کاری کثافت

 زندگیم اونجوری که بود کجا دقیقا خدا من زندگی تو پیش

  ...خورد بهم

 

 ور شعله قلبش در کم کم آتش و میبندد چشم درد با باربد

 قربانی دختر اون اگه: میزند نیش مکث بی اما تانیا میشود



 همه نای که بودم گناهکار من  البد ماجراست این گناه بی

 بدبختی فقط ببینم خوش روز یه نتونستم و کشیدم عذاب

  ...ام قصه این کجای دقیقا نمیدونم هنوز اینه

 

 هل عقب به را او و میگذارد باربد سینه روی را دستهایش

 برای شدم طعمه من هم شاید: میگوید حال همان در میدهد

  ...بگیری و دختر اون انتقام تو که این

 

 تانیا میکند نگاهش درماندگی با فقط ندنمیز حرف باربد

 اینده منو زندگی: میگوید تمسخر با و میزند سردی لبخند

 درک به من باربد میشه تو های گرفتن انتقام فدای داره آراد

 یکی فردا نذار میشه وصل تو به فقط بچه اون زندگی ولی

  ...خودت مثل بشه

 



 را تشدس کف و میفرستد بیرون را نفسش حرص پر باربد

  ...میکشد ریشش ته روی

 صدای که شود خارج اتاق از تا میشود رد کنارش از تانیا

 من خواهر تمنا:  میکند میخکوب زمین به را پاهایش باربد

  ...بود

 

 زل روبرویش به شوکه و ایستد می سرجایش زده بهت تانیا

 تر خراب را حالش تانیا حیرت و میکند نگاهش باربد میزند

 خواهر نبود من معشوقه تمنا: میدهد ادامه حال ینا با میکند

 همه سیمین خاله از بعد زندگیم از برهه اون توی بود من

  ...بود من چیز

 

 با میکوبد دهانش در قلبش و میچرخد سمتش به کامل تانیا

 خواهر که تو نگو دروغ: میکند نگاهش ناباوری

  ...باربد نبودی فرزند تک تو مگه چیه خواهر...نداشتی



 

 در کم کم شرمندگی و میکند فوت کالفه را نفسش باربد

 حسادت با قلبش ایی لحظه میشود هویدا تانیا چشمان

 آمیز تمسخر ایی خنده به لبهایش و میکشد جیغ سرش

 بازم تا میزنی حرفارو این باربد میگی دروغ: میشود گشوده

  ...کنی تبرئه و خودت

 

 پای جلوی از را عکس و آید می جلو بدی حال با سپس

 که بغضی با و میگیرد صورتش جلوی را آن برمیدارد باربد

 ببین و دختر این: میگوید کرده حمله گلویش به باالخره

 نه نگاهش حالت نه چشمش رنگ نه نیست تو شبیه اصال

 چرا باربد نیست تو شبیه هیچیش موهاش رنگ نه اش قیافه

  ...میگی دروغ من به

 



 به را نگاهش سوق غم این و ندمیک نگاهش غم با باربد

 لب روی ارادگی بی با تلخی لبخند میکشاند عکس سمت

 چون نیست من شبیه تمنا: مینشیند اش زده غم های

  ...ام واقعی خواهر نه منه ناتنی خواهر

 

  چی؟ یعنی _

 

 سینه قفس حرکات غم حجم و میکشد دردی پر نفس باربد

 بود یکی پدرمون منبودی مادر یه از ما: میکند کند را اش

  ...نداریم بهم شباهتی هیچ همینم واسه

 

 از که آهی با و اندازد می تانیا فکر در غرق چهره به نگاهی

 همه بودنمون ناتنی همه با: میگوید میشود خارج اش سینه

  ...بود من چیز

 



 میکشد بیرون تانیا حس بی انگشتان میان از را عکس سپس

 تو دیگه: میگوید او به رو جدی لحنی با میگذارد میز روی و

 برات و چی همه روز یه من نکن کنجکاوی من وسایل

 و بودم چی و بودم کی من میفهمی باالخره میکنم تعریف

 آدم یه شدم و زندگیم به خورد گند اینجوری که شد چی

 به و بزنه و اش بچه و زن ارامش قید حتی که کینه پا سرتا

 عکس این توی که آدمی اون...باشه هدفاش بردن پیش فکر

 که نیست مردی این درده بدون وچشماش میزنه لبخند

 و دست لجنزار این تو دارم ساله دوازده من...ایستاده روبروت

 که رو خوشبختی همه دادن دست از انتقام بتونم تا میزنم پا

 باتالق این تو دارم هنوزم من...بگیرم بود من مال روز یه

 ...بگیره من از و آراد و تو هنتون کسی دیگه تا میجنگم
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 سکوت و اندازد می پایین را سرش شرمندگی با تانیا

 حاال و بود کرده قضاوت زود مرد این مقابل در بازهم...میکند

 ...بکشد را شرمساری این جور باید خودش

 

 که میکند وادارش انگشتانش با و ایستد می روبرویش باربد

  ...کن نگاه من به: بیاورد باال را سرش

 

 در پریشانی با نگاهش و میفشارد هم روی را هایش لب تانیا

 و غمگین چهره دیدن با باربد...میزند دو دو باربد درد پر نگاه

 امروز بگم اگه میشه باورت: میزند تلخی لبخند نمکش با

  بود؟ زندگیم روز بهترین

 



: میپرسد تعجب با و میدهد قورت را نشدها اب تانیا

 امروز میگی چطوری نکردم خرد و اعصابت من چرا؟مگه

  بود؟ زندگیت روز بهترین

 

 نگاهش در نیز عشق کمی اینبار میگیرد رنگ باربد لبخند

 حسادت من بخاطر تو که بود باری اولین چون: میرقصد

 کردی فکر و کردی خطر احساس که باری اولین کردی

 های اولین اینا...باشی داشته رقیب یه زندگیت تو شاید

 اعتمادی بی و نفرت چهارسال که منه مثل مردی زندگی

  ...کرده تحمل زنشو

 

 و میبرد جلوتر را صورتش تانیا شده خشک چهره مقابل در

 صدای میکند رها لطیفش پوست روی را هایش نفس داغی

:  میکند گرم را دختر این ی زده یخ وجود لذتش از آکنده

 زنمم باالخره که باشه رویا یه من برای میتونست همش اینا



 عصبی و کنه حسودی بخاطرم اینجوری و بده دلم به دلشو

 ...بشه

  

 با و میگیرد نادیده را میغلتد وجودش در که خوبی حس تانیا

 جیگرم اینجا خوردم حرص همه این من: میگوید حرص

 هیچ باربد هک واقعا بردی لذت جنابعالی گرفت آتیش

  ...باشه خودخواه تو مثل نمیتونه موجودی

 

  خودخواهم؟ من _

 

 حرص همه این ببینا خدا رو تو خودخواهم من پس نه _

 روز بهترین میگه تازه اومده خوششم آقا تهش بخور

  ...باربد که واقعا...بود زندگیمم

 



 بداخالق های خرگوش این مثل: میکند اخم شوخی به باربد

 حرف باهات احساس با اومدم بار یه زشت دختره نکن اخم

 منو همه جلوی دیشب نبودی تو...نمیذاری خودت بزنم

  بوسیدی؟

 

 سینه تخت را هایش دست و میکند نگاهش حرص با تانیا

 قوی های پنجه برود در سمت به تا برمیگردد میکوبد اش

 چرا خرگوشه؟ خانم میری کجا: میزند چنگ را کمرش باربد

  میکنی؟ فرار حقیقت از

 

 شود جدا اغوشش از تا میکند تالش که همانطور تانیا

 جلوی دیشب من برم کن ولم باربد چیه حقیقت: میگوید

 خودت اولش خوبه بکنم غلطی یه شدم مجبور سیمین خاله

  ...شدی قدم پیش

 



 نداره عیبی: میدهد تکان مثبت نشانه به را سرش باربد

 تو بعد بشم قدم پیش من اول خودمونم خلوت تو میخوای

  ...میکنم قبول من بکنی خواستی که غلطی هر

 

 ادم خیلی:  میکوبد باربد لرزان سینه به را ارنجش تانیا

 عصبانی دستت از مثال من االن باربد هستی طلبی فرصت

 هم رو ماجرا کل تازه...کجامیکشونی به و بحث ببین بودم

 دیگه الس میمونه اش بقیه میگی جمله یه نگفتی برام

  ...ایشاال

 

 اون تا تو که بگم امسال همین میکنم سعی: میخندد باربد

 که نسازی مادر چندتا برام خودت ذهنی های روش به موقع

  ...شدم دار خواهر یکی کدوم از ببینی

 



 و میکشد اغوش به را او کامل باربد میکشد جیغ غیظ با تانیا

 برای باشد مسکن دختر این عطر که انگار...میچسباند خود به

 تسکین دردش و  میکند غوغا تنش در آرامش مریضش قلب

 ...یابد می

 

 251_پارت#

 

 روی را پاهایش میگذارد مقابلش میز روی را اش قهوه ماگ

 زل تلویزیون سیاه صفحه به حوصله بی و میکند دراز میز

 مکش کش تمام با و دمیبند خستگی با را چشمانش...میزند

 می در جیبش از را موبایلش باالخره اش ذهنی های

 مخاطبینش صفحه وارد و زند می را اش گوشی رمز...اورد

 نظرش مورد اسم به باالخره تا میگردد فایل در کمی میشود

 سعی و میزند زل موبایل روشن ی صفحه به تردید با میرسد

 ایی کالفه پوف .کند مرور ذهنش در را حرفهایش تا میکند



 کنار را موبایل میکند لمس را صفحه باالخره و میکشد

 که ممتدی های بوق شنیدن از بعد و میدهد قرار گوشش

 را صدایش باالخره میکند تزریق گوشش جان به عذاب

 ما از یادی باالخره عجب چه خان تیام به به: میشنود

  ...کردی

 

 با میزند امند کالفگی این به تمسخرش و طعنه از پر لحن

: میگوید عادی لحنی با و میکند صاف را صدایش حال این

 باهم انگار که نکن رفتار جوری یه که دوما...سالم اول

 ...ما ، دشمنیم

  

 نیستیم هم دوست: میپرد حرفش میان خونسردی با مهراد

 مرتیکه اون شرکت تو گذاشتی پاتو که وقتی تا نه حداقل

 خاک رفاقتمون سال نچندی کل رو یعنی این بیشرف

  ...مرتیکه اون زمین تو انداختی و توپ و ریختی



 

 با سپس و میکند گوش حرفهایش به ناباوری با تیام

 رفتم من خر مرتیکه میگی داری چی: میگوید عصبانیت

 شدم بلند چی کردی فکر ببینم تانیارو بتونم که شرکتش

 من نمبز رو تو اب زیر و بدم دوستی دست باهاش اونجا رفتم

 که نیست صاحاب و سر بی تانیا کنم ثابت بهش که رفتم

 که رفتم...زندگی اون به کنه پابندش بازی قلدر با بازم بخواد

  ....تانیارو واقعا اگه بگم

 

 رفتی: میغرد بدی لحن با و میزند صداداری پوزخند مهراد

 اون تو نباید بزنی کتکش نباید داری دوس تانیارو اگه بگی

 زندگیشو سال چهارپنج این مثل نباید کنی شحبس عمارت

 احمقی مهراد پس بگی؟ میخواستی همینارو آره کنی جهنم

 چی کرد تالش خواهرت اوردن بدست واسه چندسال این که

 به اونم زندان افتاد لیاقت بی دختره اون بخاطر که مهرادی

 اسطوره شده خان باربد شده خوب چی همه االن چی؟ ناحق



 میخواد که عاطفه بی مزاحم یه مهرادم و خانم زندگی

 ؟ تیام میده کی و ناحقی همه این جواب بزنه؟ بهم زندگیشو

 غرورم که منی بودم من دیده اسیب وسط این که کسی تنها

 هر با که منی کردم خواهرت واداهای ناز تک تک خرج و

 میخواد کی سوختم هایش گریه با و خندیدم لبخندش

  ...عوضی باربد اون یا تو بده؟ منو شده تلف عمر جواب

 

 خم جلو به عصبی و میکند جمع میز روی از را پاهایش تیام

 به را مشتش و میفشارد زانوانش روی را هایش ارنج میشود

 بهم یکم خدا رو تو مهراد مهراد: میکوبد دردناکش پیشانی

 تو میگی درست تو ببین باش منطقی یکم بیا کن گوش

 کم منم خود و شده پایمال حقت دیدی اسیب خوردی ضربه

 فرق اوضاع ولی بگیری و حقت که این واسه نکردم کمکت

 کرد فرق پیش چهارسال همون کرده فرق هم خیلی کرده

 نادیده وسط این بخوام و هرچی من بفهمی نمیخوای چرا

 طفل بچه اون آینده نمیتونم بدم تو به و حق و بگیرم



 اون بشه دور ازش انیات بدم اجازه و بگیرم نادیده و معصوم

 شده پا به که جهنمی این پای به بخواد که نداره گناهی بچه

 بمونه تانیا پیش باید آراد باشه هرکی مقصر وسط این بسوزه

 همه به تربیتش به محبتش به داره نیاز بهش مادرشه چون

 انصاف شده باز زندگی این به پاش ناخواسته اون چیش

 ...هبخور رو ضربه بزرگترین نیست
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 فریاد بلندی صدای با تیام حرفای از شده عصبی مهراد

 بکشه جورشو خودشم انداخته پس رو بچه اون کی: میکشد

 باربد نمیگین مگه نمیخواست بچه تانیا نگفت نرگس مگه

 چی همه حاال کرده اینکارو زندگی اون تو داشتنش نگه برای

 بچه اون بیگناهی شد مادرانه؟ محبت و مهر شد شد؟ وضع



 فکر منطقی نشستید همه این مریزاد دست بابا اش؟ اینده و

 تانیا هم بشه؟ تموم باربد نفع به چی همه تهش که کردید

  ...دیگه بمیره بره مهرادم بچشو؟ هم باشه داشته رو

 

 گردنش پشت دستی و میشود بلند جا از حرص با تیام

 باید خودش تانیا مهراد ببین: میگوید ارامش با اینبار میکشد

 باشه دور بچش از نمیتونه اون بمونه کجا کنه انتخاب

 میفهمی؟ بیاد باهات شه بلند زندگی اون بیخیال نمیتونه

 

 مرتیکه اون عاشق نشناست نمک خواهر چون میفهمم اره _

 زجر همه اون کرده هندستون یاد فیلش و شده عوضی

 از چی همه باربد مهربونی و محبت چهارتا با ناال کشیده

 حرفه همش اینا...شده خوشان خوش زندگیش رفته یادش

 تو که کرده بهونه رو مرتیکه اون توله اینده و مادری مهر

 تو دروغی هیچ و بود ادم اگه تانیا...بزنه پا و دست باربد ثروت



 ارک االن که نمیگفت بله باربد به راحت اینقدر نبود عشقش

  ...بکشه اینجا به

 

 خودت به چطور شو خفه: میغرد بلندی نسبتا صدای با تیام

 که تویی همین بزنی تهمت بهش همه این میدی اجازه

 و چی همه قید و میومد  باهات تانیا اگه میشه ادعات اینقدر

 بهش میکنه خرجش باربد که محبتی همون جای به میزد

 ادمی اگه تو کردیمی زهر بهش و زندگی و میزدی سرکوفت

 نگاه سرتم پشت و میری میکشی راهتو داری شعور اگه

 زن یه زندگی دنبال چشمت که این به برسه چه نمیکنی

  ...بچش از اون کردن جدا و باشه دار شوهر

 

 مهراد تند های زدن نفس نفس صدای با و میکند مکثی

 ازدواج این به تن لیاقت بی توعه بخاطر تانیا: میدهد ادامه

 داره تو بخاطر االنم بود تو بخاطر اومد سرش بالیی هر داد



 چهارسال تو بخاطر میکنه تحمل و استرس و وجدان عذاب

 یکم نباید دختر این کرده خیانت شوهرش به فکرش با

  بخنده؟ نباید کنه؟ زندگی نباید باشه؟ داشته ارامش

 

 مرتیکه اون کنار: میکند نجوا خشم و درماندگی با مهراد

  بخنده؟ میتونه اون کنار داره؟ مشارا

 

 هم خودش وقتی بگوید میتواند چه میبندد چشم تیام

 را باربد هم هنوز وقتی کند تضمین را ارامش این نمیتواند

  ...است نپذیرفته و نکرده باور

 

 کنه حمایت ازش میتونه بهتر خیلی باشه چی هر باربد _

 وقت هیچ که هست زیاد قدرتش اینقدر باربد باشه ومراقبش

 ات احمقانه کارهای با چی تو ولی برسه اسیبی بهش نذاره

 کی تا مهراد دیگه کن بس...میندازیش خطر تو بیشتر



 دخترو اون جون هم خودتو جون هم کارات این با میخوای

  ...بندازی خطر به

 

 رو تانیا کارات این با تو: میبندد چشم و میکشد عمیقی نفس

  ...نمونده عشقی دلش تو هدیگ کردی دلسرد خودت از

 

 اش توزانه کینه صدای تن و میخندد وعصبی بلند مهراد

 دارم که همینه واسه اتفاقا: میکند پریشان هم را تیام ذهن

 بی این تاوان باید تانیا بریزم بهم زندگیشو میکنم تالش

 گلوشون از خوش اب یه نمیذارم بده پس من به و عشقی

 شده بشه پایمال من حق این زا بیشتر نمیذارم بره پایین

 ببینید بشینین فقط میبرم خودم با تانیارو بکنم هرکاری

  ...زندگیشون تو میندازم اتیش چجوری

 



 ذهنش در کلمات میشود الل زبانش و میکند قفل تیام مغز

 با مهراد عوض در دادن جواب از میشود عاجز و میشوند دفن

 نیست تانیا نفع به این قطعا: میدهد ادامه ایی موذیانه لحن

 جز ایی دیگه مرد عاشق سال چندین بفهمه شوهرش که

 ...دربیاد فکرش از نتونسته سال پنج چهار و بوده خودش
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 اعصابش و افتد می زمین روی تیام های دست از موبایل

 را سرش و میکند رها کاناپه روی را بدنش میشود تر پریشان

 مراقبت خواهرش از میخواهد چطور میفشارد دستانش میان

 و بردارد تانیا دست از تا کند قانع را مهراد باید چطور کند

 قدرت که بفهماند او به نمیتواند چرا برود اش زندگی پی

 وار جنون طور آن باربد وقتی هم آن ندارد را باربد با مقابله



 او به نمیدهد اجازه کسی هب میدهد خرج به تعصب تانیا روی

  ...شود نزدیک

 

 باعث که میزند دامن اش نگرانی آتش به بیشتر افکار همین

 نرگس با و بزند چنگ زمین از را اش گوشی عجله با میشود

 با باالخره تا میکند وارد اشتباه را رمز چندبار بگیرد تماس

 اسم روی سرعت به میکند متمرکز را ذهنش عمیقی نفس

 باالخره تا میماند منتظر ثانیه چند میکند لمس را نرگس

  تیام؟: میشنود را نرگس صدای

 

  کجایی؟...نرگس سالم _

 

  ...صبرکن یکم:  میشنود را نرگس پچ پچ صدای

 



 صدای دوباره و میشنود را در شدن بسته صدای دنبالش به

  ...تیام شده چی: میشود پخش گوشی در نرگس

 

 یواش انقدر چرا: میکند تعجب کردنش صحبت ارام از  تیام

  تو؟ میزنی حرف

 

 نرفته بیرون ست خونه صبح از باربد: میگوید حرص با نرگس

 بس از بزنم تانیا با نمیتونم حرف کلمه دو بخدا خرده اعصابم

  ...میپاد رو همه که

 

 شرکت مگه نرفته بیرون خونه از چرا: میپرسد تعجب با تیام

  نمیره؟

 



 کرده شک چی همه به باربد که مگفت بهت دفعه اون _

 خونه بیشتر خودش شهاب و کامران دست سپرده و شرکت

  ...ست کالفه هم تانیا میمونه

 

 تانیا باید من: میکشد اش پیشانی روی را دستش کف تیام

  ...بزنم حرف باهاش باید ببینم رو

 

  افتاده؟ اتفاقی تیام؟ شده چی: میپرسد نگرانی با نرگس

 

 هر نگیرم جلوشو اگه میفته: میرود باال خوداگاهنا تیام صدای

 معلوم خراب کله احمق پسره این...بیوفته ممکنه اتفاقی

  ...کرد تهدیدم انقدر امروز که میکنه غلطی چه داره نیست

 

  زد؟ زنگ خودش تهدیدی؟ چه _



 

 از بلکه بزنم حرف باهاش که زدم زنگ امروز احمق من نه _

 جوری مهراد دیدم زندگیش پی بره و شه پیاده شیطون خر

 تقصیر ها بدبختی این تمام انگار که میزنه حرف

 چندین رفیق نمیکردم فکرشم نرگس نمیشه باورت...تانیاعه

 بهم فکر به فقط که بشه ایی کینه اینطور روزی یه ام ساله

  ...بیفته خواهرم زندگی زدن

 

 کرده گناهی چه تانیا تیام چی یعنی: میگوید عصبی نرگس

 از دیدی چی تو بگو مهراد به بده پس تاوان باید بازم هک

  کم تانیا میزنی حرف اینجوری که دختر این های بدبختی

  کنه؟ اذیتش میخواد بازم ؟ ماجرا این تو کشیده عذاب

 



 کرده تهدید: میگوید مکث با و میکشد ایی کالفه پوف تیام

 مبذاری نباید ما بفهمه و چی همه باربد میکنه کاری که

  ...بذاره نباید تانیا نرگس بشه اینجوری

 

 ماجرا این از بویی باربد اگه: میکند زمزمه ترس با نرگس

 چی همه تازه تیام میشه جهنم بازم دختر این زندگی ببره

 خونه این هوای و حال انگار اصال میشه خوب داره بینشون

 اپارتمان یه برن جا این از قراره گفته باربد تازه شده عوض

  ...کنن زندگی اونجا نفری سه که ریدهخ

 

  میگی؟ داری چی: میزند لب حیرت با تیام

 

 میخوان: میگوید دوباره و میکند سکوت ایی لحظه نرگس

 بهم امروز تانیا فقط نمیدونم دلیلشو...کنن تخلیه و عمارت

  ...گرفته تصمیمی همچین باربد که گفت



 

 این بعد شده چی : میخاراند را اش پیشانی گوشه متفکر تیام

  گرفته؟ و تصمیم این مدت همه

 

 شاید...میکنن جمع هارو وسایل دارن همه ولی نمیدونم _

 کمتر تانیا به مهرادم دسترسی تیام باشه بهتر اینجوری

  ...میریزه بهم کمتر دختر این فکر میشه

 

 تردید با و میفشارد را دردناکش های پلک پشت تیام

 تانیا مراقب تو میزنم حرف باربد با بازم من ولی: میگوید

  ....باش

  

****************   

  



 که نرگسی به رو و آورد می پایین قفسه از را ها کتاب تانیا

 هم قفسه این نرگس: میگوید میزند چسب ها جعبه روی

 دستم من که باالیی قفسه اون مونده فقط شد خالی

 ...نمیرسه
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 باالی به نگاهی با و میکند پاره دندانش با را چسب نرگس

 برشون بیاد بگی باربد به باید اره: میگوید چوبی های قفسه

 ایی چهارپایه باالی بره باید نیست نردبون که باربد تازه داره

 به سال داری کتاب همه این چرا تو نمیدونم من...چیزی

 ...بخونی کنی باز یکیشونو ندیدم سال

 



 و دغدغه همه این: میکند جمع را هایش لب ناراحتی با تانیا

 خودت...نبود خوندن کتاب واسه وقتی دیگه داشتم درگیری

 فقط اراد اومدن دنیا به قبل اوایل همون من دیدی که

 فقط دیگه که بعدش سرگرم کتابام با و برم دانشگاه تونستم

  ...زندگیم تو اومد بدبختی

 

 نکن بغض حاال خب خیلی:  میکند نگاهش چپ چپ نرگس

 دیگه جعبه یه فقط برداره اونارو بیاد کن صدا و باربد برو بیا

  ...مونده

 

 استرس با و اندازد می ها کتاب سمت به نگاهی نیم تانیا

 نامه که هست کتاب یه کتابا اون بین...نرگس اخه: میگوید

 بعد داره برشون بیاد باربد اگه گذاشتم بینش و مهراد های

  ...بریزم سرم تو خاکی چه من پایین بیوفتن اونا

 



 های نامه تو: میکند نگاهش شده گرد چشمانی با نرگس

 همیشه باربد که جایی اونم کتاب الی گذاشتی و مهراد

   هست؟ عقل تو ی کله تو کنه؟ پیدا دسترسی بهش میتونه

 

 دور بندازمشون نمیومد دلم موقع اون میکردم چیکار _

 داشته هارو یادگاری همون تا کنم هرکاری بودم ضرحا

 اونارو باربد تا کنم هرکاری حاضرم االن خب ولی...باشم

  ...نبینه

 

: میگوید چندشی حالت با و میکند جمع را صورتش نرگس

 میدادین نامه بهم که بودین وزک وز شاه دوره تو مگه شما

 هم واسه همونارو پس بود چی بیصاحاب گوشی این

 ...دیگه رستادینمیف

  



 ایی دیگه ی مزه یه نامه:  میخندد بانمکش قیافه به تانیا

  ...اصن داره

 

 من بیار رو پایه چهار اون برو بیا خورد بهم حالم بابا بسه _

 پاره کاغذ تیکه چندتا با باربد تا بردارم کتابارو اون باال برم

  ...هوا نفرستاده و عمارت این و تو و من

 

 ، میدهد تکان تاسف عالمت به را سرش و دمیخند تانیا

 به نگاهی با و میگذارد ها قفسه جلوی را اتاق گوشه چهارپایه

 ...ها نمیرسه دستت: میگوید نرگس

  

  ...برسه دستم کنم کاری یه باید وسطه جونم پای فعال _

 

 به را دستش میکند سعی و ایستد می چهارپایه روی سپس

 نرگس میکند نگاه تالشش به خنده با تانیا برساند قفسه



 لبه به را انگشتانش نوک و ایستد می هایش پنجه روی

 کج خوران تلو تلو چهارپایه لحظه همان که میرساند قفسه

 ....میشود پرت زمین روی بلندی جیغ با نرگس و میشود

 

♥️♥️♥️ 
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  نرگس؟ شدی چی:  میدود سمتش به عجله با تانیا

 

 فکر: میگیرد کمرش به را دستش و میگزد لب درد با نرگس

 ...شکست کمرم کنم

  

 نرگس گردن زیر را دستش و میزند صدا را بانو ماه بلند تانیا

 تقصیر همش بکشه منو خدا وای: شود بلند جا از تا میگذارد

  ...بود من



 

 نیم دردناکی ی ناله با و میکند تنش حصار را دستش نرگس

 و تو خدا الهی: میگوید حرص با حال همان در میشود خیز

 که شما...میشن راحت ملتی یه بخدا بکشه باهم و مهراد

  ...دیگه بود چی دادنتون نامه بودین هم بغل تو همش

 

 مصدوم مثال ببند دهنتو یکم: میخندد نگرانی اوج در تانیا

  ...میجنبه فکت بازم شدی

 

 بلند جا از تانیا کمک به و میکند بارش ناسزا لب زیر نرگس

 بلندش وجیغ میپیچد کمرش در بدی درد ناگهان میشود

 با بانو ماه...میکشاند اتاق به هم را باربد بانو ماه بر عالوه

 به و میکوبد دیگرش ستد پشت روی را دستش کف نگرانی

 چرا تو شده؟ چی سرم به خاک وای: میرود نرگس سمت

  میلنگی؟



 

: میدهد توضیح تانیا و میکند نگاه ها آن به متعجب باربد

 برداره و آخر قفسه های کتاب که چهارپایه باالی رفت

 محکم هم نرگس پاش زیر از رفت در چهارپایه نبود حواسش

  ...زمین خورد

 

 میکردی چیکار چهارپایه باالی: میگوید وار زنشسر بانو ماه

  میرسه؟ دستت تو مگه اخه نرگس؟

 

 بچه دختر دوتا به: میدهد تکان را سرش تاسف با باربد

 خودتونو بود ممکن روند همین با کنن جمع وسایل سپردیم

 اونارو بیام کنید صدا منو نمیتونستید...بدید هم کشتن به

 قفسه به دستتون بذارنم هم روی و دونفر شما اخه بردارم

  ...نمیرسه

 



 سعی که حرصی با و میکند بلند سر درد میان در نرگس

  ...فقط اقا رسید دستم: میگوید بماند مخفی دارد

 

 ولی رسید دستت اره: میکند قطع را حرفش تمسخر با

  ...پایین افتادی خورد لیز چهارپایه نرسید پاهات

 

 ندهد را جوابش تا ندازدا می پایین سر عصبانیت با نرگس

 درهم هایی اخم با باربد و میگزند لب خنده با تانیا و بانو ماه

 دکتر به کنه استراحت اتاقش ببر و نرگس بانو ماه: میگوید

 خاصی مشکل بشیم مطمئن که بیاد بگو بزن زنگ فخرهم

  ...نداره

 

 تانیا میبرد بیرون اتاق از را نرگس و میگوید چشمی بانو ماه

 جدیت با باربد که برود دنبالشان که برمیدارد دمق هم

  کجا؟ تو: میپرسد



 

  ...وقت یه نشه بد حالش ببینم برم منم _

 

 جا همین شما نکرده الزم: میکند پرت باال به سری باربد

 اون برو هم حاال...کنیم جمع هارو وسایل بقیه تا میمونی

 بیارم ور عتیقه های کتاب اون من تا بیار رو چهارپایه یکی

  ...پایین

 

  کتابا؟ کدوم: میشود خشک تانیا های رگ در خون

 

 خوبه حالت: میزند زل صورتش به دقت و تعجب با باربد

 ناقص خودتونو بود نزدیک بخاطرش که همونایی تانیا؟

  ...کنید

 



 اب استرس با و میکند نگاهش شده گرد چشمانی با تانیا

 لرز و میکند خیس نزبا با را لبش...میدهد قورت را دهانش

 جمع واسه داریم وقت بازم...نیست الزم: میفتد صدایش در

  ...کردنشون

 

 از بریم باید هفته اخر میگم من داریم وقت و چی چی _

   هست؟ وقت حاال میگی تو اینجا

 

 و آید می باال اش تنفسی مجرای میان از سختی به نفسش

 تیز مرد نای پیش دلش و دست تا اندازد می پایین را سرش

 نامه آن جز به چیزی هیچ محور ذهنش انگار...نشود رو بین

 را وحشت باربد العمل عکس تصور و نمیچرخد کذایی های

  ...میکند تزریق بدنش های سلول به ذره ذره

 



 اون میگم تانیا؟ وایستادی اینجا ها شوکه این مثل چرا _

  ...باال برم من بیار رو چهارپایه یکی

 

 حفره در را بغض این سختی به و میکند بغض راینبا تانیا

 اش حنجره از زورکی ایی باشه. میکند خفه گلویش های

 کمد از را چهارپایه میرود کمد سمت به و میشود خارج

  ...بیا: میدهد قرار باربد روبروی و برمیدارد

 

 رنگ ابی و پالستیکی چهارپایه سمتش به نگاهی نیم با باربد

 حجم ایستد می آن روی و میدهد رارق ها قفسه مقابل را

 حبس همانجا و میماند باقی تانیا های ریه در هوا از زیادی

 توجه بی و میگذراند نظر از را ها کتاب دقت با باربد...میشود

 از را ها آن یکی یکی نشسته رویشان که خاکی حجم به

 نگاهش مبهوت که دختری دست به و میکند خارج قفسه

 میرسد تانیا شده طلسم کتاب به که نوبت میدهد میکند



 و میشود خشک اختیار بی دهانش نمیتپد دیگر قلبش

 شده انبوه های کاغذ حجم تعجب با میشود لمس بدنش

 بین ان چی ها برگه این: میکند نگاه کتاب صفحات میان

  کتاب؟

 

: میلرزد اش سینه کوبنده حجم سمفونی میان تانیا صدای

  ها؟ برگه کدوم

 

 کتاب این بین که همینا: اندازد می کتاب به هینگا باربد

 شعر کتاب کنم فکر...عشق رنگ اسمش گذاشتی مشکیه

 ...باشه
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 اون اره آها: میخندد ایی مسخره طرز به شده هول تانیا

 ان شعرهایی هم ها برگه اون بود ام عالقه مورد شعر کتاب

 گم که اون الی گذاشتم رو همه کردم جمع گیبچ از که

  ...نشن

 

 بیا پس خب خیلی: میدهد تکان سر حسی هیچ بدون باربد

 ...پایین نریزن برگه همه این باش مراقب فقط بگیر اینارو

  

 کتاب تا میکند دراز را دستش و میکشد نفس استرس با تانیا

 جلد تا میکشد طول ثانیه صدم شاید...بگیرد باربد دست از را

 از را آن و میشود مشت ظریفش های پنجه میان کتاب

 هایش ریه میان در که نفسی میکشد بیرون باربد دست

 رگ به خون گرمی میشود آزاد سرعت به بود شده زندانی

 ...میگردد باز هایش



 عکس یک و کاغذ چند که میشود پرت حواسش ایی لحظه

 بلندی هین عکس دیدن با میوفتد زمین روی کتاب میان از

 مینشنید زمین روی سرعت به و میشود خارج گلویش از

  شد؟ چی: میکند جلب هم را باربد توجه صدایش

  

 جمع مشغول عجله با و میگوید "هیچی" دستپاچه تانیا

 با و اید می پایین چهارپایه روی از باربد میشود کردنشان

  بود؟ چی عکس اون: میپرسد تانیا از مشکوکی نگاه

 

  چیه؟ عکس: میکند یستا قلبش

 

 عکست: میگوید اخم با و میکشد جلو را خودش کمی باربد

 .دیدمش لحظه یه کردم احساس بود؟ کتاب الی

  



: میگوید ایستاده باالسرش که اویی به و میچرخاند سر تانیا

  چیه؟ عکس دیدی اشتباه بابا نه

 

  بود؟ چی پس _

 

  ...باربد هیچی _

 

 اگه: میگوید جدیت و طلبکاری با و میکند دراز دست باربد

 چیه کتاب اون بین ببینم بده...ببینمش بده پس نبود چیزی

  ...بودی کرده قایمش ها قفسه باالی سال همه این که

 

 پلک و میزند نبض مغزش میکند نگاهش بیچارگی با تانیا

 باال را دستش درماندگی با. میپرند استرس و ترس از هایش

 بانو ماه لحظه همان که بگیرد سمتش هب را کتاب تا اورد می

  ...اقا ببخشید: میشود داخل



 

 بانو ماه به و میگیرد تانیا از را تشویش و شک از پر نگاه باربد

  شده؟ چی: میدوزد

 

  ...داره کارتون اومده یکی _

 

 چیه؟ اسمش: اندازد می باال ابرویی باربد

  

 اش روسری که همانطور و اندازد می تانیا به نگاهی بانو ماه

 ...آقا خانن تیام: میکند زمزمه میچالند دستانش میان را
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 نگاه مقابل در و آمیزد می در باربد وجود در حیرت و خشم

   ...میرود بیرون اتاق از تانیا درخشان و زده حیرت

 میگی  جدی :میپرسد بانو ماه از اشک و خوشحالی با تانیا

  اومده؟ داداشم بانو؟ ماه

 تکان سر شوقش پر و امیدوار چهره به رو لبخند با بانو ماه

 به و میکند پرواز خوشحالی و عشق شدت از قلبش...میدهد

 پای صدای شنیدن با باربد میرود بیرون اتاق از باربد دنبال

 به خشم با و ایستد می حرکت از پنجم پله روی تانیا

 حق فهمیدی؟ تانیا پایین بیای نداری حق: دمیچرخ سمتش

  نداری؟

 مگر است؟ شده دیوانه مرد این ایستد می سرجایش بهت با

 مگر نبیند را برادرش سال همه این از بعد میتواند دختر این

 شنیدن برای و نباشد اش چهره دیدن مشتاق میتواند

  نکند؟ دل دل صدایش



 را باربد قلب بغضش و میگیرند شدت اراده بی اشکهایش

 میدونی باربد دیگه نباش بیرحم اینقدر: میزند آتش

 آخه شده تنگ براش دلم چقدر میدونی ندیدمش چندساله

 تا...ببینمش نتونم وایستاده قدمیم یه تو وقتی انصافه این

  ...کنی محروم دیدنش از منو میخوای کی

 زبان بر را دلش حرف خشم با و میبندد چشم درد با باربد

 من از تو گرفتن هدفش بشم مطمئن که وقتی تا: وردآ می

 زندگی ریختن بهم قصدش بشه ثابت بهم که وقتی تا نیست

   میگم؟ چی متوجهی نیست من

 تا شاید میکند پاک را هایش اشک دست پشت با تانیا

 شاید میدهد حق هایش نگرانی و مرد این به هم حدودی

 با دکن درک را حدش از بیش های حساسیت هم خودش

 بی این با را برادرش دلتنگ و  آرام نا دل نمیتواند حال این

 بغض با و میگذارد جلو قدم...دهد تسکین باربد های منطقی

 چرا باربد میگی چی: میگوید باربد حس بی چشمان به رو

 افکارت اینقدر چرا باشه ما زندگی ریختن بهم هدفش باید



 بفهمی اینو یخواینم چرا منه برادر اون منفیه تیام مورد در

  ...کنی محروم دیدنش از منو عمر اخر تا نمیتونی تو

 نگفتم من تانیا بمون همینجا: میکشد حرصی پر نفس باربد

 نخوام من که وقتی تا ولی نبینیش عمر آخر تا قراره تو

 همینجا نکن اصرار این از بیشتر نمیوفته اتفاقی همچین

 هم اصال بِکنم وا داداشت با سنگامو و برم من تا بمون

  ...ندارم رو تو های بازی بچه این حوصله

 و میگیرند راه صورتش روی دوباره سرکشش های اشک

 های اشک که این برای باربد مینشنید ها پله روی همانجا

 نگاهی کوچکترین بدون نگذارد تاثیری تصمیمیش روی تانیا

 هم خودش دل میرود پایین ها پله از ملتمسش چشمان به

 مهم میتواند چیزی چه ولی میگیرد اش بیرحمی همه ینا از

 مشکالت و موانع همه این درمیان باشد دختر آن وجود از تر

 و باشد بخش انگیزه میتواند او بودن از بیشتر چیزی چه

  ...کند آرام را قلبش



 با و میرود پایین هم را اصلی سالن به منتهی ی پله چند

 خشم از پر وجودش هایستاد ورودی کنار که تیام دیدن

 صورتش روی را عینکش باربد قامت دیدن با تیام...میشود

 نمیخواستم: میکشد درهم را هایش اخم و میکند جا جابه

  ....شرکت زدم زنگ شدم مجبور ات خونه بیام

 اومدی که حاال: میکند قطع را حرفش خونسردی با باربد

  ...لبمط اصل سر برو تر زود فقط نکن توجیح خودتو انقدر

 صورت با تانیا دیدن برای قلبش و میکند نگاهش عمیق تیام

 تردید با و میکند تر زبان با را لبهایش میزند دو دو زیبایش

  ببینم؟ رو تانیا میتونم: میپرسد

  ...نه _

 آورد می بند را تیام زبان قاطعیتش این و میگوید قاطع

 صدایش و لحن میکند سعی و میکشد اش پیشانی به دستی

 باربد بزنم حرف باهاش باید: باشد نداشته تندی ایی ذره



 زندگی روی که مهمه اینقدر بگم بهش میخوام که چیزایی

  ...بذاره تاثیر جفتتون

  چیه؟ منظورت: میکند نگاهش شده ریز چشمانی با باربد

 بخوام که ندارم دشمنی تانیا و تو با من واضحه منظورم _

 باید مهمه برام زندگیش منه واهرخ تانیا بریزم بهم زندگیتونو

  ...بزنم حرف باهاش

 که دختری گوش به حتی صدایش و میزند پوزخندی باربد

 گوش برادرش صدای به حسرت با و است ایستاده دیوار کنار

 که حرفایی همین بود خیر نیتت اگه تو: میرسد هم میدهد

 موضوع...میزدی من خود به و تانیاست نفع به میکنی ادعا

 طریقی هر به میخوای که اینه تو درد خان تیام نیست این

 بدی شستشو و مغزش تا بیرون بکشونی اینجا از و خواهرت

 تمام...کنی سرخورده زندگی این و من به نسبت اونو و

 ...همینه هدفت

 



 

 دوست انیات میدونی خودتم تو یعنی: میزند پوزخند هم تیام

 دلیلی چه وگرنه بِکنه دل ازت حرفی هر با ممکنه و نداره

 ...بترسی من حرفای از انقدر داره

 

 شعله فشان اتش چشمانش در و اید می جلو خشم با باربد

 چیزی به نداره حق زندگی این و من از غیر به تانیا: میکشد

 من که نیستی حدی در توام میدونه خودشم اینو کنه فکر

 زندگی این دادن دست از نگران و بترسم حرفات با بخوام

 بسوزونی دل زنم منو واسه نیست الزم هم جنابعالی...باشم

 نجات فراریتو و وجود بی بابای اون برو داری وجود خیلی

  ...پلیس دستای تو بیفته دیگه وقت چند قراره که بده

 

 که بدهد کوبنده را مرد این جواب تا میکند باز دهان تیام

 خیره دختری به و میماند ثابت باربد سر پشت چشمهایش



 می پایین یکی دوتا هارا پله دلتنگی و اشک با که میشود

  ...اید

 

 جلب هم را باربد توجه ها پله پوش کف روی پاهایش صدای

 شده مشت دستان و برزخی نگاه به توجه بدون تانیا میکند

 هب کرده خیس را صورتش اشک سیل همانطورکه باربد

 و اندازد می زمین روی را کیفش تیام...میدود تیام سمت

 قبلش و میکند باز خواهرش روی به را مهرش پر آغوش

 جای تیام اغوش در را خود عشق با تانیا...میتپد تر محکم

 را عطرش و میکند حلقه گردنش دور دست محکم و میدهد

  .میبلعد دلتنگی با

 در که خوبی حس با و میفشارد خود به را ظریفش تن تیام

 هشت عقده و میگیرد ایی تازه جان یافته جریان هایش رگ

 ...میکند سرباز کوچک دلبر این از دوری سال
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 قفه بی اشکهایش و میفشارد تیام سینه روی را  سرش تانیا

 عطر از را هایش ریه تیام میگیرند آغوش در را صورتش

 خود به بیشتر را ظریفش تن لحظه هر و میکند پر موهایش

 ...میفشارد

 و میکند خالی عقده شان چندساله گسسته هم از پیوند

 میکند پیدا جریان تانیا های رگ در عشق با اینبار خون

 حسادت و حرص با که مردی به کدامشان هیچ توجه

 این فقط هایشان قلب و نمیشود جلب میکند نگاهشان

  ...میکشد رخ به را چندساله دلتنگی

 

 و میکند نگاه تانیا تن دور شده حلقه دستای به باربد

 هایش دست میچسبد، گلویش بیخ قشون قشون حسادت

 درهم که جسمی دو روی سرکشش چشمان و میشوند مشت



 به تیام بودن برادر تمام با غیرتش...میچرخد اند خورده گره

 که کند هضم واندنمیت ایی لحظه و میوفتد خروش و جوش

 حصار معشوقش ظریف بدن و تن دور خودش جز کسی

 متعلق که رنگی مشکی خرمن آن عطر را وجودش و بکشد

 ...کند سیراب اوست به

 

 تلخ را برادر این لبخند هایش اشک و میکشد عقب تن تانیا

  ...معرفت بی ندارم دوست اصال:  میکند تر

 

 روی که ایی وسهب و میگیرد رنگ پرنازش لحن از لبخندش

 میشود مگر و میسوزاند خشم از را باربد تن میکارد اش گونه

  !کند؟ لمس را دختر این گونه خودش جز به کسی های لب

 

 دل و میشود خیره خودش نگاه همرنگ چشمان در تانیا

 اشک تیام میزند باال بیشتر لحظه به لحظه هایش تنگی



 اش پیشانی روی اینبار اش بوسه و میکند پاک را هایش

 خوشگلتو چشمهای این نتونم دیگه میترسیدم بخدا: میخورد

  ...ببینم

 

 باز را اش چسبیده بهم و خیس های مژه و میزند پلک تانیا

 روی درد و حسرت با و میشوند حریص چشمانش میکند

 این به بری میخواستی وقتی چرا: میرقصند برادرش چهره

  ...نداره و هیچکس تو جز به تانیا که نکردی فکر

 بسته درد با تیام چشمان و میلرزاند را باربد قلب ایی زلزله

  ...میشوند

 

 منو چرا نداره و کسی تو جز به دختر این نکردی فکر چرا _

  تیام؟ رفتی گذاشتی

 



 نبض وار ساعت هایش شقیقه و میزند چنگ را گلویش باربد

  ...میزنند

 

 های دیوار قشه هق اینبار و میکند باز لب بغض با تانیا

 بدبخت تانیا میری میذاری نگفتی:  میلرزانند را عمارت

 و رذالت کردن پدری جای به  که پدری اون با نگفتی میشه

 چرا تیام رفتی چرا بیاد من سر بالهایی چه ممکنه یادگرفته

  رفتی؟ من بدون

 

 غیرت محکم کسی و میکند ریزش مرد دو این سر روی کوه

 میشود لبریز تیام نگاه از درماندگی...ندمیک مال لگد را باربد

 شرمگین را روحش فقط اش پژمرده خواهر های درد و

  ...تانیا: میکند

 



 هم در تانیا بغض با میشود خارج گلویش از بزور که آوایی

 نمیدونستی بمیرم تو بدون ممکنه من نگفتی: آمیزد می

 خودش به هرکسی که میشم سرپناه بی اینقدر نباشی وقتی

 تیام؟ نمیدونستی بیاره سرم بالیی هر بده ازهاج

  

 سینه میان جایی نفسش و میکشد جیغ درد از باربد غیرت

  ...میکند گیر اش

 

 قصد امشب انگار تانیا و میشود زیر به سر زده خجالت تیام

 اون شبیه االن من:  بکشد آتش به را مرد دو این روح دارد

 اون از تیام کن هنگا من به دیدی؟ پیش چندسال ام دختری

 زن یه جز به خواهرت از مونده؟ چی میشناختی که تانیایی

 مونده؟ چی خورده شکست

  



 شرمندگی و میزند دو دو تانیا لرزان نگاه روی تیام چشمان

 جون به تانیا نشد کردم تالشمو: میکند بیداد صدایش در

 مامان نذاشتن ببرم خودم با هم رو تو میخواستم نشد خودت

 ونتونستم بودم ایران عروسیتم شب حتی من نذاشتن بابا و

  ...ببینمت

 

 درد میکند نگاه باربد به و میچرخاند سر تلخی لبخند با تانیا

 گریه صدای هیچکس و میکشد فغان مرد این نگاه نی نی در

 عمق تا تانیا وار سرزنش نگاه نمیشنود را قلبش های

 را باربد خون قصاوت با کسی انگار و میکند نفوذ وجودش

   ...میمکد

 همه با:  میزند زل تیام به بازهم و میچرخاند سر تانیا

 ولی میکشه آتیش به و وجودم ذره ذره داره که دلخوری

 چهارسال این تو که باره اولین شاید اومدی که خوشحالم

 بودم منتظرت چقدر میدونه خدا فقط...تیام خوشحالم انقدر

  ...داشتم و نتدید ارزوی چقدر میدونه خودش فقط



  

 نفس و میخورد تکان سختی به باربد ی سینه ی قفسه

 میشود خارج اش سینه از همیشه از تر درد پر عمیقش

 آمد غیرتش و مرد این سر بر چه فهمید خدا فقط امشب

 روح دختر آن حرفای کلمه به کلمه که فهمید خدا فقط

 هم قلبش سوختن بوی و کشید آتش به را مرد این زخمی

 ...پیچید جا همه در
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 چطور که نفهمید و آورد باال را هایش دلتنگی تانیا امشب

 دردناک های فریاد حتی و درید هم از را مرد این غیرت

 ...نکرد حس هم را نگاهش

 



 که تیامی ی خیره و میکند تکیه سرش پشت ستون به باربد

 رنگ را لبخندش و میکند زمزمه تانیا وشگ زیر محبت با

... میماند ناب عشق آن از ایی ذره حسرت در فقط میدهد

 های اشک و ها دلتنگی این تقاص باید امشب میداند

 ...شود نصیبش مهری بی هم باز و بدهد را تانیا چندساله

 

 زمزمه تانیا گوش زیر را هایش نگرانی و ها حرف آهسته تیام

 تانیا میکند گرم راهم دختر این قلب ایشه زمزمه و میکند

 های حرف میان در را مهراد اسم میکند سعی و میزند لبخند

 با را حسرت پر دیدار این نمیخواهد دلش بگیرد نادیده تیام

 دل یک میخواهد فقط کند تلخ خودش به تیام های نگرانی

 ارزوی سال چندین که بنشیند برادری تماشای به سیر

 بازهم انگار حاال و بود خشکانده را وجودش ی ریشه دیدارش

  ...است کرده پیدا روییدن توان دلش در ایی شکوفه

 



 سیمین خاله و شهاب بلند های خند و آراد صدای و سر با

 را عمارت در هیجان یا آراد...میشود قطع هم نگاه اتصال این

  ...مامانی: میزند صدا را تانیا بلند و میکند باز

 

 باالیش و قد به لبخند با که تیام روی جبتع با نگاهش

 ...میکند ایست دوخته چشم

 تیام دیدن با و میشوند وارد باهم سیمین خاله و شهاب

 سپس و میکند سالم ها آن روبه موقرانه تیام میشوند خشک

 پسر اینجا بیا: میگوید اراد به رو و مینشیند زانوهایش روی

  ...خوشگل

 

 با و میشود قرص دلش تانیا انچشم به نگاهی نیم با آراد

 خیره نگاه زیر برمیدارد قدم تیام سمت به خجالت و احتیاط

  ...میکند سالم ایی مزه با لحن با میشود هول تیام

 



 میکند نگاه زیبایش صورت به عشق با و میزند لبخند تیام

  میشناسی؟ منو: میگوید مهربانی با و میگیرد را دستهایش

 آره: میدهد جواب صادقانه سپس و یکندم نگاه تانیا به آراد

 ...هستین تیام دایی شما

 

 تو نمیدونستم:  میبوسد را اش گونه محکم و میخندد تیام

  ...که هستی نازی پسر اینقدر

 

 رو...میشود گرم هم تانیا دل و میزند لبخند صمیمیت با آراد

 ایستاده سالن وسط شوکه هنوز که شهابی و سیمین خاله به

  گذشت؟ خوش بیرون: یدمیگو اند

 

 تانیا صورت روی که نشاطی و خوشحالی به سیمین خاله

 پذیرایی برادرت از چرا دخترم آره: میزند لبخند انداخته برق

  نکردی؟



 

 ممنون: میشود بلند جا از و میبوسد را اراد موهای روی تیام

  ...برم باید دیگه من

 

 برادرزن از نهمیتو باربد قطعا اومدی تازه که تو پسرم نه _

  ...کنه پذیرایی اش رسیده راه از تازه

 

 لبش گوشه دستی و میکند مخفی را پوزخندش تیام

 باربد پس: میکند نگاه اطرافش به تعجب با شهاب. میکشد

  کجاست؟

 

 االن همین:  میزند دو دو سالن اطراف تعجب با تانیا نگاه

 ...بود اینجا
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 به اراده بی چشمانش و میکند نگاه اطرافش به تعجب با تانیا

 تیام به توجه بی میرسد باال طبقه به منتهی های پله سمت

 با میچرخد اش آشفته چهره روی که ایی شده ریز نگاه و

 میرود باال یکی دوتا هارا پله میرود باال طبقه سمت به عجله

 دلش در چیزی ناخوداگاه اتاقشان ی بسته در دیدن با و

 ...میجوشد

 اتاق سمت به تردید با و میکشد زمین روی را سستش پاهای

 دلهره با که میگذارد دستگیره روی را دستش برمیدارد قدم

 دل غم که انگار...میکشد عقب دودلی با باربد العمل عکس از

 کم ذره ذره توانش و کرده سرایت هم خودش قلب به باربد

  ...میشود

 این غیرت با کم امشب بگوید دروغ نمیتواند که خودش به

 بود نزده اش مردانه غرور به زخم کم بود نکرده بازی مرد



 به خودش از بیشتر دلش روی شده تلمبار های عقده انگار

 مطمئن او به احساسش از هم هنوز که بود زده آسیب مردی

 ابلمق در که بود زده دهانش بر قفل باربد انگار...بود نشده

 همین کشید رخ به را سکوتش فقط تیام و تانیا های حرف

 دهنده آزار سکوت این از تانیا قلب تا بود شده باعث بیشتر

  ...بردارد ترک اش

 

 بر اینبار و مینشیند در دستگیره روی دستش دوباره

 سیگار غلیظ دود هجوم میکند باز را در کرده غلبه تردیدش

 و میکند سنگین را اش سینه قفسه هایش ریه و بینی در

 ...میشود بسته و باز تنفس ایی ذره برای دهانش

  

 و میکوبد اش سینه بر محکم که حالی در تانیا دیدن با باربد

 اخر تا را آن و میرود پنجره سمت به عجله با میکند سرفه

 پنجره سمت به اورا و میکشد را تانیا بازوی سپس میکند باز



 مه و غلیظ دود خروج با...بکشد نفس بهتر بتواند تا میبرد

 هوای و میابد رهایی تالطم از اش سینه قفسه سیگار آلود

 میکشد نفس عمیق میکند زنده را تنش سلول به سلول تمیز

 این زیر امشب بدنش و تن همه انگار برگردد انرژی دوباره تا

  ...است داده دست از توان فشار

 

 با و میکند نگاه شا پریده رنگ ی چهره به نگرانی با باربد

 وقتی حداقل باال بیای گفت بهت کی: میزند تشر عصبانیت

 که بیرون اتاق از برو حلقت تو میره داره دود انقدر میبینی

 کشش المصبت ی سینه این که تویی اونم نشی اذیت

  ...نداره

 

 مثل بودنش مریض حقیقت و اندازد می پایین را سرش تانیا

  ...آید می فرود سرش بر پتک

 



 ایی منتظره غیر طور به و میکشد نفس حرص با باربد

 بدت حال این میدونی تو تانیا؟ بدی عذابم میخوای: میگوید

 آره کنی؟ خردم رفتارات این با میخوای عوضیه منه بخاطر

  ؟ تانیا

  

 بخیه باربد چشمان به بهت با نگاهش و میکند بلند سر تانیا

 تاسف و پوزخند با سپس  میکند مکث ایی لحظه میخورد

 مریض ادای من کردی فکر واقعا یعنی: میدهد تکان سر

 یه واقعا بکشم؟ رخت به رو تو های بدی که درمیارم و بودنم

 انقدر من کردی فکر کردی؟ موردم در فکری همچین

 خودمو و بیارم در ادا جلوت بخوام که دارم کمبود و بدبخت

 حالم و عوض و بزنی کتکم تو خواستم من مگه کنم؟ سبک

  ...بشه اینجوری

 



: میزند فریاد صدایش در درماندگی و میخندد حرص با باربد

 میچیدم فرار ی نقشه راه به راه که بودم من نخواستی تو نه

 تانیا میگیره خندم میبینم اراد به و ت توجه ها وقت بعضی

 چطوری هستی فداکاری و خوب مادر اینقدر که تویی

 هوای به و خونه تو بذاری وارتوشیرخ و کوچیک بچه تونستی

 بیرون بری خونه از و بدی پول من محافظ به داداشت دیدن

 یا هستن عمارت تو نرگس یا بانو ماه نشی مطمئن وقتی اونم

 تنها خونه تو و کوچیکت بچه که باشی فکر بی انقدر نه

  ...بذاری

 

 سرش در ها جمله و میدهد تکان را سرش ناباوری با تانیا

  ...میکردم فکر روز اون من: شندمیک جیغ

 

 وقت هیچ تو: میکند قطع را حرفش غلیظی پوزخند با باربد

 کارمون که نکردی عمل فکر با وقت هیچ تو تانیا نکردی فکر



 یا میزنم سرکوفت بهت دارم من یا که نقطه این به رسیده

 ؟ چی و بعدش دفعه بودی کرده فکر میگیریم و اینبار...تو

 روی گذاشتی نوشتی مسخره نامه یه داشتیبر دیگه یادته

 فرار عمارت پشتی در از بازم کردی جمع وسایلتو و میز

 مراقب بودی گفته برمیگردی بودی نگفته ات نامه تو کردی

 از  من به شب همون نبینمش دیگه شاید باشین اراد

 که معتاد دختر گروه یه با و زنم که زدن زنگ کالنتری

 من بعد گرفتن میکردن فرار مأمورا دست از پارک تو داشتن

 ...زندان نندازن و زنم تا بذارم ابرومو و اعتبار و کالنتری بیام
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 به  تک و میپیچد تانیا گلوی دور قطوری طناب مـثل بغض

 از باربد...میرود فرو قلبش در تیری مثل باربد های حرف تک

 های دکمه و میکشد قرمزش گردن به دستی غیرت شدت



 دل تانیا فروغ بی نگاه در چشمانش..میکند باز را پیراهنش

 چی سوم بار کردی فکری بی میگیم هم اینبار: میزند دل

 فکر دارم هنوزم من و افتادی راه خیابونا تو تنها و تک شبانه

 کفتارهای اون و بود نکرده تعقیبت کامران اگه میکنم

 ...میشد چی میبردنت خودشون اب خیابونی

 

 همه اصال ؟ چی بعدش های دفعه: میکشد دردی پر نفس

 کجای و آخر بار من بوده ات احمقانه فکرهای حاصل اینا

 کتشم سرما بخاطر قضا از که جوون پسر یه با که بذارم دلم

  ...کردم پیدات مرز لب روت بود انداخته

 

 قفل هم روی ار هایش پلک درد این و میکشد درد تانیا

 اسیر هایش دندان زیر بغض شدت از لبهایش میکند

 در غرور و میکوبد اش پیشانی به محکم باربد...میشوند

 رو تو چرا نمیدونم هنوزم من تانیا: میشکند بمش صدای



 غرورو چندبار که این وجود با اونم داشتم نگه خودم کنار

 چرا موندم هنوزم من علی والی به کردی مال لگد غیرتمو

 بخاطر دستام زیر که حرفهایی درد حداقل تا ندادم طالقت

 و غیرتی بی انگ این چقدر من بشه کم گفتن سرم پشت تو

 رو بیچاره دختر باربد گفتن هی شد؟ چی تهش چشیدم؟

 زور دست از نمیتونه اسیره دستاش تو دختره میزنه کتک

 حبسش عمارت اون تو همش بکشه نفس هاش گویی

 دنبال که الشخورهایی همون اطرافیانم؟ از یدمشن کم...کرده

 یه پیش خوابشون جا و میکردن موس موس زناشون ثروت

 کم تو بابای همین...بود مادر پدر بی و خراب دختر مشت

 بسان؟ و فالنه باربد که انداخت چو جا همه کم زد حرف بهم

 قایم ایی طویله کدوم تو پلیس ترس از نیست معلوم االن

 دختر نیومد بار یه عوضیش خود همین بابات همین.  شده

 رقیباش پیش میترسید چرا؟ میدونی وببینه فراریش

 نگه هنوز رو تو غیرت بی من ولی بشه سرافکنده

 جلوی زنم که غیرتم بی من بیشعورم من قسم بخدا...داشتم



 دل آه و اشک با و میکنه نمایی مظلوم اینطوری داداشش

 و میکشه من رخ به و یشکار و کس بی میکنه اب و سنگ

 که بودی کجا موقع اون خان تیام نگم بشم الل منم

 دختر بشن مطمئن تا بده اعتیاد تست بردن بزور و خواهرت

 کتکایی تعداد فقط یا داداشت به گفتی اینارو نیست؟ فراری

  ...داداشت همین ؟ شمردی براش و خوردی که

 

 کنه بس: کشدمی جیغ اشک و حرص با کرده پاره افسار تانیا

 ...کن بس خدا رو تو...باربد دیگه
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 خالی از وقتی و میکند بسته و باز دوباره را کشوها تانیا

 نرگس به تا میرود بیرون اتاق از میشود مطمئن بودنشان

 تلفن میگیرد تماس نرگس با و برمیدارد را تلفن...بزند زنگ



 شده خالی فضای به کمر به دست و میگذارد گوش ارکن را

 در نرگس صدای چندثانیه از پس میکند نگاه اطرافش

  بله؟: میپیچد گوشش

 

 دیگه نکنم فکر گشتم اتاقارو همه کشوی من نرگس _

  ...باشه مونده چیزی

 

 برگردی نیست قرار دیگه گشتی؟ جارو همه مطمئنی _

 ...کن نگاه خوب دیگه یدور اونجا

  

 و باربد اتاق کنم؟ نگاه رو چی دیگه: میگوید کالفگی با تانیا

 کردیم جمع رو همه گشتم صدبار که آرادو و خودم اتاق

  ...میندازی شک به منو همش نرگس نمونده چیزی دیگه

 



 که اتاقه اون: میگوید سپس و میکند مکث ایی لحظه نرگس

  گشتی؟ اونجارم چی؟ موندی اونجا بود بد حالت مدت یه

 

 تمام با و اندازد می اتاق همان بسته در به نگاهی نیم تانیا

: میگوید است شده سرریز دلش به که بدی های حس

 از مزخرفه خاطره هرچی ؟ نرگس آخه بگردم چرا اونجارو

  ...دارم اتاق اون

 

 شاید بنداز نگاه یه برو موندی اتاق اون تو هفته یه تو _

 نگاه یه ولی نرو نداری سدو اگه باز باشی گذاشته جا چیزی

 پیدا ماشینامو از یکی من میگه آراد بنداز جا همه به کلی

  ...نمیکنم

 

 قطع را تلفن "ایی باشه" با و میگوید زیرلب "وای" تانیا

 قدم شده نفرین اتاق آن به کند رغبت که این از قبل. میکند



 اش عروسکی کمد دیگر باره یک. میرود آراد اتاق به بگذارد

 اتاق از ماشینی هیچ کردن پیدا از ناامید و میکند کچ را

 اراده بی میکند اویزان دوشش روی را کیفش...میرود بیرون

 را درش تردید با میرود اتاق همان سمت به ها پله جای به

 را روحش انگیزش نفرت خاطرات هجوم و میکند باز

  .میخراشد

 به تردید با هایش قدم و میفرستد بیرون عمیق را نفسش

 نفرت تخت آن روی نگاهش میشود کشیده اتاق داخل

 متالشی بدنی و تن با روز چندین که میچرخد انگیزی

 ...بود خوابیده رویش

 اتاق همین در دقیقا میشود بیشتر دردش و میبندد چشم

 از هم بعد و بود کرده التماس باربد به اراد ندیدن بخاطر

 بغضش پر لویگ به دستی...بود بریده را رگش لجبازی روی

 بخاطر را روزی ، میکشد تیر قلبش کمد دیدن با و میکشد

 باربد روز آن و بود امده اتاق این به پنهانی مهراد که اورد می

 چشمان با تانیا و بود بوسیده را او مهراد چشمان جلوی



 باز لب از لب و دید را پرکینه مرد آن شدن خرد خودش

 از میلرزد تنش...کند ابودن را اش زندگی باربد مبادا تا نکرد

 روی اشکی قطره اش خودداری تمام با و هایش یاداوری این

  .میخورد سر اش گونه

 که بود شده تبدیل مسخره بازی یک به اش زندگی کل انگار

 برایش انگیز غم تراژدی یک آن ی لحظه به لحظه مرور با

  ...میگرفت سخره به را وجودش غم و میشد پژواک

 هر که این به فکر با میکشدو خیسش صورت به دستی

... میکند پاک را اشکش برسد سر باربد است ممکن لحظه

 به چرخیدنش با همزمان که برود بیرون اتاق از تا برمیگردد

 ...میوفتد ضربان از قلبش و میشود خشک نگاهش در سمت

 از هم کشیدن نفس که میگیرد فرا را وجودش چنان لرز

 ...میرود یادش

 روبرویش مرد شرارت از پر نگاه روی مانشچش مردمک

 مردمک لرزش...برمیدارد قدم عقب به ترس با و میرقصد



 و بخندد خباثت با روبرویش مرد تا کافیست چشمانش های

  دیدنم؟ از کردی تعجب:  بردارد قدم سمتش به

 

 لب میکشد را دختر این شدنش نزدیک و میرود تر نزدیک

 مهراد؟ میکنی چیکار اینجا: دمیشون باز هم از بهت با هایش

  

 چشمانش حس بی خاکستری و میزند ایی خنده تک مهراد

 دیگر مرد این چشمان چرا میکند برابر چند را دختر این غم

 این قلب اش همیشگی برق چرا ندارد را اش گذشته احساس

 به ناامنی حس فقط چرا اندازد نمی تپش به را دختر

   !میشود؟ تزریق وجودش

 

 تانیا اشکی چشمان در خیره و میبرد جلو را سرش مهراد

   شدی؟ ناراحت چیه...ببینم رو تو اومدم: میکند زمزمه

 



 سر پشت به ترس با و میکشد جیغ تانیا گلوی در بغض

 میاد باربد االن مهراد برو اینجا از: میکند نگاه مهراد

  تو؟ اومدی چطوری اصال...میبینتت

 

 این تن آتش لبخندش و ندمیز لبخند خونسردی با مهراد

 باالخره داره؟ عیبی چه ببینه خب: میکند ور شعله را دختر

 نه؟ مگه...بوده کی عاشق چندسال زنش بفهمه باید روزی یه

 که بیام جوری داره کاری من واسه کردی فکر واقعا بعدشم

 همینجوری چندسال نیست یادت نشه؟ ام متوجه کسی

 ...میدیدمت بابات خونه میومدم

  

 به اتاق های دیوار و میشود خشک هایش رگ در خون

 تا میچسباند کنارش دیوار به را دستش ایند می سمتش

 ...نیوفتد زمین روی و نریزد بهم تعادلش



 و میکند نگاه اش پریده رنگ صورت به خونسردی با مهراد 

 یه میتونیم البته:  میخاراند را لبش گوشه مضحکی لبخند با

 و خون بدون مسئله این و فهمهن که کنیم هم کاری

 ...بشه تموم خونریزی
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 با میخواند را مرد این ذهن ته تا و میبندد چشم درد با تانیا

  چی؟: میدهد تکان را اش شده خشک های لب حال این

 

 سپس میبندد را اتاق در و میکشد عقب را هایش قدم مهراد

 قرارمون طبق: میکند زمزمه تانیا اشک پر چشمان قابلم در

  ...بریم ایران از که بیای باهام باید

 



 ادامه تاکیید با مهراد و میشود سنگ گلویش در بغض

  ...بچه اون بدون البته: میدهد

 

 من:  نزند سرباز هقش هق تا میکشد گلویش به دستی تانیا

 بخاطر اراد بخاطر نمیام جا هیچ تو با من مهراد نمیام

  ...خودم ارامش بخاطر اش اینده بخاطر زندگیش

 

  ...نمیام دیوونه توی جون بخاطر: میگیرد اوج اینبار صدایش

 

 بخاطر باربد بخاطر بده ادامه اره: میزند پوزخند عصبی مهراد

  ...دیگه بگو نمیای مرتیکه اون به عشقت

 

 الل زبانش و میکند نگاهش درماندگی با تانیا

 هر که این به فکر با و میدهد تکان را سرش مبهوت...میشود



 سوت مغزش ببیند را او و برسد سر باربد است ممکن لحظه

  ...میکشد

 

 شدی؟ الل چرا: میکند بلند را صدایش تر عصبی مهراد

 خودمو مدت همه این اره؟ ترسیدی آوردم روت به و حقیقت

 حاال متببر خودم با بتونم و اینجا برسونم خودمو که کشتم

 اون به عشقت و بیام که کنم؟ تحمل اطواراتو ادا این باید

  آره؟ ببینم؟ رو مرتیکه

 

 برو بیا: میلرزند بلندش صدای از وحشت با تانیا های پلک

 که نیست آدمی باربد برو داری قبول هرچی به رو تو مهراد

 ...میریزه خونتو بخدا بگذره قضیه این از

 یکم ببین برتو و دور یکم دردسری و شر دنبال همش چرا

 من غمم؟ بی ی ساله 18 ی بچه دختر اون من ببین منو

 رو تو عشق زندگیش تو فقط و فقط که ام دختری اون



 باربد با من حالمو؟ نمیبینی وضعیتمو نمیبینی میدید؟

 دارم ساله پنج من میکنی؟ بارم تیکه اینقدر که خوشبختم

 ؟ تهش شد چی...جنگممی باربد و زندگی این با دارم میجنگم

 تقاصشو کم کردم فرار خونه این از کم ؟ شد بهتر زندگیم

 پنج عشق نمیخواد هم خدا حتی ببین خودت ؟ دادم پس

 سرنوشت این با باید کی تا کنه پیدا سرانجام ما پیش سال

 به میخوریم همش نمیبینی نمیشه نمیبینی مهراد؟ بجنگیم

 زندگی زنی یه با یمیتون تو نمیخوای؟ ارامش تو بست؟ بن

 باید که بمونی کسی با میتونی است افسرده همش که کنی

 مرد اون ترس از باید بشه خشک اش بچه دیدن به چشمش

  زندگیت؟ دنبال نمیری چرا بلرزه؟ بدنش و تن

 

 نابودش پتک مثل حقیقت و اورد می هجوم چشمان به خون

  ...تو پیش تانیا اینجاست من زندگی: میکند

 



 زهر هم را مهراد کام تلخش لبخند و میکند نگاهش تانیا

 و من االن زندگی ریختن بهم گرو در تو زندگی واقعا: میکند

  اراده؟ اینده کردن نابود

 

 قلب این: میکوبد اش سینه روی و میرود جلو خشم با مهراد

 قلب این میفهمی میکنه کار ساعتی تو بخاطر داره لعنتی

  اینارو؟ میدونی داده دست زا ضربانشو روزی یه تو بخاطر

 

 در هقش هق و میگیرد دیوار به را دستش بدی حال با  تانیا

 طاقت بی و میشود عصبی بیشتر مهراد میشود خفه گلویش

 همه تو تانیا بودی من عاشق تو: میکند بلند را صدایش

  ...منـ عشق تو...بودی من زندگی

 

 مزمانه و اندازد می طنین اتاق فضای در اخرش ی جمله

 ...میکشد جیغ تانیا سَر در اتاق درِ شدن باز صدای



 

 

 264_پارت#

 

 قدم شدن وکشیده دیوار به اتاق در محکم برخورد صدای

 هم روی را تانیا های پلک پارکت روی محکمی های

 را باربد عطر بوی میتواند هم فاصله همین از انگار میچسباند

 ...کند حس میانش در یکی و منقطع های نفس با

  

 باربد شده کدر چشمان و حس بی چهره به تعجب با مهراد

 میکند حس بدنش اجزای تک تک در را ترس و میزند زل

 می است ریختن فرو حال در که تانیا سمت به نگاهی نیم

 به دوباره...میشود بدنش محسوس لرش متوجه و اندازد

 همه: میزند پوزخند جسارت با اینبار و میچرخد باربد سمت

  شنیدی؟ و چی



 

 مرد به سکوت در  تانیا به نگاهی کوچکترین بدون باربد

 دارد ترسش کردن پنهان در سعی هک روبرویش متزلزل

 ...میکند خوش جا لبش روی پوزخندی و میشود خیره

 به که اشکی قطره و اندازد می تانیا جان به مرگ سکوتش

 کاش میچکد صورتش روی باالخره بود چسبیده هایش مژه

 روح مرگبارش سکوت با حداقل تا بزند حرف ایی کلمه باربد

  ...نزد آتش را دختر این

 

 را نگاهش و میکند نگاه لبش گوشه پوزخند به تعجب دمهرا

 حس به هم خشم اینبار میکشد باال تهدیدش پر چشمان تا

 چرا: آید می حرف به دوباره که میشود اضافه متفاوتش های

 کنم حساب چی پای و سکوتت این خان باربد نمیزنی حرف

  ...شدی شوکه که این یا عصبانیتت پای

 



 دیدن با و اندازد می فاصله لرزانش های پلک میان کمی تانیا

 و خودش زندگی فاتحه اش دردنده چشمان و باربد قامت

 میتواند دختر این از بیشتر کسی چه میخواند را مهراد

 را احساسش ته تا و بفهمد را باربد تالطم پر نگاه معنای

 و سکوت معنای میتواند تانیا از بهتر کسی چه بخواند

  ...کند رکد را مرد این پوزخند

 

 ی مانده ته همان با و میخورند تکان باربد های پلک باالخره

 جلو که قدمی با  میکشد لبش گوشه را انگشتش پوزخندش

 در باربد صدای پیچیدن با و میریزد فرو تانیا قلب میگذارد

 طرفی احمق یه با کردی فکر تو:  اید می بند نفسش گوشش

 زنم پرِ دم و کنی امد و رفت ام خونه تو راست راست که

 راحت کردی فکر هستی؟ چی دنبال نفهمم منم و بپلکی

 و شوهر که میکنی وز وز تانیا گوش زیر و منو خونه تو میای

 نگات میشینم منم اونوقت بیاد باهات و کنه ول اشو بچه



 های فانتزی با قراره چی همه کردی خیال واقعا میکنم؟

  بره؟ جلو تو ذهن

 

 ذهن در باربد های حرف که میکشد طول ایی لحظه شاید

 ...شوند خیره باربد به بهت با و شود حالجی مهراد و تانیا

 باربد تمسخر از پر لبخند و میشوند مشت مهراد های دست

 این همه یعنی آها: میکند چفت هم روی را هایش دندان

 که بدونی باید اینم پس خوبه خب میدونستی؟ هارو ماجرا

 زن تانیا االن که این تویی من از تردخ این شدن جدا مسبب

 کله و سر یهو که عوضیه تو تقصیر نیست من مال نیست من

 کردی خراب و چی همه و شد پیدا ما زندگی وسط ات

 نبودی تو اگه میکردم درست و چی همه داشتم من وگرنه

 من ی بچه واسه داشت تو ی توله جای به و بود من زن االن

 ...میکرد مادری

  



 از هم مهراد زبان میکند سرایت باربد چشمان به که آتش

 وجودش در بیشتر ترس و اید می بند هایش گویی تند این

 کنار همانجا روبرویش مرد دو ی خیره تانیا میکند خودنمایی

 حقیقتا میشود رها زمین روی بدنش و میخورد سر دیوار

 زامرو باربد میداند میلرزد بیوفتد است قرار که اتفاقی از تنش

  ...میکند پا به قیامت

 

 حرکت و مهراد صورت در باربد ناگهانی مشت آمدن فرود با

 پرت آینه سمت به شدت به مهراد اش بینی پیش قابل غیر

 همزمان تانیا جیغ صدای با شیشه شکستن صدای و میشود

 زمین روی که هایی شیشه خرده روی دست مهراد...میشود

 های تکه میشود بلند ایشج از خشم با و میگذارد اند ریخته

 روی ازدستش خون و میبرند را دستش های رگ شیشه

 حرکتی در و اورد می بیرون جیبش از را چاقو میچکد زمین

 گارد سریع باربد میبرد هجوم باربد سمت به منتظره غیر

 باالخره تا میپیچاند و میگیرد را دستش همان مچ گرفته



 میوفتد زمین روی چاقو و میشود بیشتر خونریزی شدت

 پهلویش به محکمی لگد باربد و میدهد سر بلندی آخ مهراد

 زمین را او بدنش درد و میرود بین از اینبار توانش میکوبد

  ...میکند گیر

 

 چشمان مقابل در باربد شود بلند جا از دوباره که این از قبل

 و میکشد بیرون کمربندش از را اش اسلحه تانیا زده وحشت

 یه میذارم کردی فکر: میزند فریاد و میگیرد مهراد سمت به

 اون میذارم رسیده خیالت بمونه زنده تو مثل ایی حرومزاده

  !؟ بکشه نفس داره چشم من زن به که اشغالی

 

 بدنش و تن و میدهد جوالن مهراد چشمان نی نی در ترس

 و میشود بلند جایش از سختی به تانیا...میشود حس بی

 نگاه است باربد دستان در که ایی اسلحه به زده وحشت

 ...باربد: نمیشنود هم خودش حتی را لرزانش صدای...میکند



 

 265_پارت#

 

 نگاه بدون و میفرستد بیرون عمیق را خشمش پر نفس باربد

 جواب نذار بودم گفته بهت: میکشد را اسلحه خشاب تانیا به

 برسیم جایی به نذارم بودم گفته بیاد در درست هام بدبینی

  تانیا؟ نگفتم کنم جهنم زندگیتو بازم بخوام که

 

 در التماس با بغض و میکند خیس را تانیا صورت اشک

 میخوای باربد؟ کنی چیکار میخوای: میشکند گلویش

 بکشیش؟

  

 ایی صاعقه همچون یادشفر و میزند ترسناکی پوزخند باربد

 عاقبت تو تانیا ادمیم چه من میدونستی تو: میپیچد اتاق در

 اینجا به کار گذاشتی ولی میدونستی کاریاتو پنهون همه



 رابین آقای این مرگ باید هم حاال خواستی خودت...بکشه

  ...ببینی خودت چشمای با و هود

 

 یسمفون و میگذارد هایش گوش روی دست هق هق با تانیا

 ببین منو باربد: میکند اب هم را سنگ دل التماسش و بغض

 زندگیمون و تو به نخواستم بخدا برم باهاش نمیخواستم من

 بودی شاهد اگه میدونستی و چی همه خودت اگه کنم پشت

  ...برم پیشت از نخواستم من که بدونی باید پس

 

: میچرخد تانیا سمت به پرخونش نگاه و میزند نیشخند باربد

 خیلی که میکردی قبول و ناموس بی این ی خواسته تو گها

  ...میریختم خونتو پیش وقت

 

 هفت و تویی ناموس بی: میکشد فریاد وخشم درد با مهراد

  ...من مال میفهمی بود من مال تانیا مرتیکه ابادت و جد



 

 دیگه خدا رو تو مهراد شو خفه: میکشد جیغ گریه با تانیا

  نتی؟لع بکشتت میخوای...بسه

 

 در غیرتش و میرود پایین و باال تندی به باربد سینه ی قفسه

 مرد کشتن برای بیشتر هرلحظه انگار میجوشد داغی ی کوره

 ...میشود تحریک روبرویش

 

 میخوای: میزند فریاد تانیا های جیغ به توجه بی مهراد

 نه تویی دزده ناموس که اونی بدون ولی بکش بزن بکشی

 بود من زندگی همه دختر این گرفتی ازم منو عشق تو من

 گرفتی ازم اونو تو دزدیدیش من نبود تو کثافت توعه

 ...اشغال

  



 با و میدهد کف از طاقت میکشد شعله باربد غیرت ناگهان

 با و میشکافد مهراد بازوی تیر...میکشد را ماشه بلندی غرش

 دست از خونی به مبهوت و مات با تانیا میزند فریاد درد

 میکشد جیغ توانش تمام با و میکند نگاه میزند فوران مهراد

 را دستش و میزند چنگ را بازویش میرود باربد سمت به و

:  میگذارد میلرزد باربد های پنجه میان که ایی اسلحه روی

  ...باربد نکشش میکنم التماست

 

 عاشقش: میزند زجه غیرتش و میکشد نفس حرص با باربد

  نه؟ بودی

 

 نمیخواستم من اراد جون به نیستم االن: شدمیک جیغ تانیا

 عاشقش باید بازم چرا توام زندگی پابند من باربد برم

  ...باشم

 



 له پایش زیر غرورش و اید می بند نفسش هق هق شدت از

 میخوای داری بچه تو باربد کن ولش اراد جون رو تو: میشود

 من لعنتی؟ میکنی چیکار داری میفهمی بکشی و آدم یه

 میرفتم اینجا از باید تاحاال بودم اگه نیستم عاشقش دیگه

 ...موندم ولی

 

 ...بذاری تنها و اراد نمیتونستی چون موندی _

  ...موندی ات بچه بخاطر فقط نبودی من ی پیشه عاشق

 

 زانو پاهایش جلوی اشک با اینبار اورده کم مقابلش در تانیا

 نتگرد میوفته خونش نکشش میکنم خواهش باربد: میزند

 بدبخت و اراد میخوای بدی پس تقاصشو میخوای چطوری

 همینو اره باربد؟ کنی بیچاره بچه یه با منو میخوای کنی؟

  میخوای؟

 



 جیغ بلندتر تانیا و میبندد را باربد های چشم غیرت درد

 ...خدا رو تو باربد کن تمومش خدا رو تو: میکشد
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: میکشد فریاد تانیا پی در پی های التماس از خشمگین باربد

 ادعات بعد میکنی؟ التماس اشغال این بخاطر داری االن

  تانیا؟ اره نداری دوسشم میشه

 

 نگاهش که حالی در و میدهد قورت را سنگینش بغض تانیا

 ندارم دوسش نه: میکشد یغج است شده تار باربد روی

 ور میرفتم باهاش که داشتم دوسش اگه ندارم دوسش لعنتی

 خواهش باربد...بکشه اینجا به کارم که نمیموندم تو دل

 دوا تو از رو دردی که کشتنش...کن ولش میکنم



 میکنی بیچاره منو هم گردنت میوفته خونش فقط...نمیکنه

  ...خودتو هم

 

 با و میفرستد بیرون درماندگی با را سنگینش نفس باربد

 در وقفه بی تانیا هق هق صدای میکند نگاه مهراد به نفرت

 پشت آراد شیرین و معصوم چهره و میزند زنگ هایش گوش

 محو و کوچک تصویر همین انگار...میگیرد جان هایش پلک

 تمام را مهلکه این و بگذرد مرد این خون از تا کافیست هم

  ...کند

 

 و میشود قرمز دادن جان حال در که رادیمه خون از فرش

 چرا...میکند جا از را تانیا قلب جانش بی و ضعیف  های ناله

 که نیست این واقعیت مگر باشد راست رو خودش با نمیتواند

 از هم هنوز چرا پس ندارد مرد این به ایی عالقه دیگر

 جانش از تا میکند التماس باربد به اینطور و میترسد مرگش



 می فشار هم روی درد با که هایی پلک به نگاهش...بگذرد

 نفرین عشق این تاوان باید کی تا مرد این و ایستد می اورند

 به ایی دغدغه هرگونه از فارغ باید کی تا بدهد پس را شده

 این طلسم شکستن دنبال و برسد خودش زندگی ارامش

  نباشد؟ عشق

 

 میرود شدن بسته به رو که مهرادی های پلک دیدن با باربد

 اسم روی سریع و اورد می بیرون جیبش از را موبایلش

 پشت را اش اسلحه همزمان میکند لمس را کامران

 مرد این کشتن برای این از بیشتر تا میگذارد کمربندش

  ...نشود ترغیب

 

  ...اقا جانم _

 



 اینجا پسره این میکردم فکر که همونطور کامران باال بیا _

 تیراندازی بهش شدم مجبور شدم رگیرد باهاش االنم بوده

 که مدت همه این از بعد نمیخوام کن جمعش بیا کنم

 تو ناموس بی مرتیکه این بخاطر االن داشتم نگه خودمو

  ...بیوفتم هچل

 

 اش زده بهت صدای سپس و میکند سکوت تعجب با کامران

  اقا؟ زدین تیر بهش: میپیچد باربد گوش در

 

 اینو بیا: میزند تشر و میکند قطع را حرفش حوصله بی باربد

 بازخواست و شنیدن حرف حوصله من نمرده تا کن جمعش

  ...ندارم و بعدش شدن

 

   ...میکند قطع را تلفن و میگوید چشمی عجله با کامران

 



 تانیا بازوی زیر مهراد سمت به نگاهی کوچکترین بدون باربد

 چشمان به نگاهش...میکند بلند جا از را او و میگیرد را

 اش زده یخ قلب انگار و میخورد لرزانش های پلک و ترسیده

  ...میشود تر سرد

 

 از تنش و میکند باز را اش شده خشک لبهای ترس با تانیا

 کنی ولش همینجا میخوای:  میزند یخ باربد چشمان دیدن

  چی؟ بمیره اگه باربد؟

 

 های پنجه میان را تانیا بازوی و میشود تر سفت باربد فک

 غضبش و خشم تمام تا میکند سکوت میفشارد درتمندشق

 را قلبش تمام و نشود منفجر دختر این سر روی بمب مثل

 را خودش نمیتواند تانیا از اش دلگیری تمام با انگار نسوزاند

 ی شیشه چندسال این در آنقدر بشکند را دلش که کند قانع



 نداشته ظرفیت دیگر که است برداشته ترک دختر این عمر

  ...باشد

 

 با و میشود زیر به سر باربد پرمعنی سکوت مقابل در تانیا

 به را پشتش باربد میرود دنبالش مهراد سمت به نگاهی نیم

 که مردی نفرت و پرکینه نگاه لحظه آخرین و میکند مهراد

  ...نمیدهد تشخیص میکند رصد را پایش سرتا

  

*************  

  

 تابستان گرمای اوج در و میکند کز ماشین ی گوشه تانیا

 اشنای نا و پرت مسیر در فقط چشمانش میلرزد بدنش

 روشن یکی یکی ذهنش های چراغ و میچرخد روبرویش

 حتی و میزند زل روبرویش بیابانی تقریبا جاده به میشوند

 ...بیندازد باربد سمت به نگاهی نیم نمیکند جرأت



 و هخست چشمان و میدهد تکیه صندلی بالشت به را سرش

 و میکشند تیر اضطراب از ها شقیقه میبندد را اش کرده پف

  ...نمیچکد پایین چشمانش از هم اشکی حتی

 

 تانیا و ایستد می سختی های تکان با ماشین با باالخره

 ترس با و مینشیند صندلی روی صاف میکند باز را چشمانش

 به اراده بی نگاهش...میشود خیره شب مطلق تاریکی به

 کشیده گذاشته فرمان روی را سرش که دیبارب سمت

 می در جا از را دلش تالطمش پر سینه ی قفسه و میشود

 روی پریشان موهای و اورد می باال را لرزشش پر دست...آورد

 بتواند تا میدهد خرج به جرأت میزند کنار را صورتش

 ...باربد: بیندازد کار به را اش حنجره
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 مشت گره و میدهد جوالن اش گرفته صدای در بدی بغض

 ...باربد کن نگاه بهم: میشود تر کور باربد های

 

 میفهمد تانیا و میشود بسته حالت همان در باربد های پلک

 توجه از ناامید...است ریخته فرو امشب را مرد این غیرت کوه

 قلب روی دست و میکند تر زبان با را هایش لب باربد

 حق بیاری سرم بخوای که بالیی هر: میگذارد پرتپشش

  ...داری

 

 این با میدهد تشخیص هم صورتش ندیدن با را پوزخندش

 مقاومت پاست به قلبش در که ایی زلزله مقابل در  حال

 این چرا د؟بارب نیاردی روم به چرا میدونستی که تو: میکند

 رو پسره این جوری یه رفتیم هرجایی نزدی حرفی مدت



 پنهون این بخاطر و موندی ساکت چرا کشوندی دنبالمون

  ...نمیگی هیچی چرا گوشم؟ تو نزدی کاریم

 

 تانیا سمت به و اورد می باال را سرش نرمی به باربد

 وجود عمق تا تلخش لبخند با قرمزش چشمان ، میچرخاند

 ...میشود کور نطقش و میزند آتش را دختر این

 چرا میزدمت؟: میزند زجه دردش پر صدای در باربد غرور

 دیگه بشه حل چیزی زدنت با بود قرار کی تا...میزدمت باید

 بندازم دوشم رو زدنات کتک وجدان عذاب میخواستم چقدر

  کنم؟ نابودش بخوام که مونده ازت چیزی مگه اصال

 

 وقتی:  میشود خیره باربد های لب به ناباوری با تانیا نگاه

 چیکاره و کیه نمیدونستم شد دستگاهم و دم وارد مهراد

 زیاد هام درگیری اینقدر ولی نداشتم بهش خوبی حس ست



 اصلیش هویت دنبال و بدم بها حسم این به نتونم که بود

  ...که این تا...باشم

 

 که است اور عذاب برایش انقدر جمله این گفتن میکند مکث

  ...کند اش جاری زبان روی راحتی به نمیتواند

 

  چی؟ که این تا: میپرسد طاقت بی تانیا

 

 پیشانی به را مشتش و میگذارد شیشه کنار را ارنجش باربد

 اینقدر عجیبش رفتارای و امداش و رفت که این تا: میکوبد

 و هویتش و بره من اطالع بدون کامران که شد مشکوک

  ...کنه بررسی

 

:  میدهد ادامه تانیا به نگاه وبدون میفرستد بیرون را نفسش 

 ماجرا شهاب به اول بده خبر بهم نکرد جرأت کامرانم حتی



 چه از جریان که کرد تعریف واسم کم کم شهابم و گفت رو

 ...قراره

 این که نمیشد باورم لحظه اخرین تا من شاید تانیا میدونی

 ساعت تو و یبود فکرش تو چندسال این تو که همونیه مرد

 کی میدونی میخوردی اونو حسرت من با زندگیت ساعت به

  بردم؟ پی بدبختیم عمق به

 

 تر بم خشم از باربد صدای و میبندد چشم درد با تانیا

 دزدیدن رو تو فرخی آدمای اوردن خبر که شبی اون: میشود

 و شده زنم نگران دیگه مرد یه دیدم خودم چشمهای با من

  ...نشه برمال احساسش هک میزنه زور داره

 

: نمیگیرد آرام امشب چرا مرد این و میگزد لب اشک با تانیا

 همون زندگیم ی لحظه بدترین میکردم خیال زمان اون



 صبر باید دارم خبر حقیقت از که این وجود با که ست موقع

  ...بشه برمال چی همه و بده لو خودشو خودش تا کنم

 

 در تلخی به چرخیده انیات سمت به و میکند قطع را حرفش

 برای را مرگ سمفونی صدایش و میشود خیره چشمانش

 مرد یه زندگی ی لحظه بدترین نمیدونستم: مینوازد تانیا

 مالکیت از چشماش جلوی بخواد دیگه مرد یه که زمانیه

 ...بزنه فریاد زنش
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 جلو را دستش و میزند زل تانیا بغض پر چشمان در باربد

 میگیرد هایش پنجه میان را تانیا لرزان دست و میبرد

 فکر: میفرستد بیرون سختی به اش سینه میان از را نفسش

 نگرانیشو که هوا رفت شد دود غیرتم شب همون میکردم



 روزی قراره نمیدونستم بیارم سرش بالیی نتونستم ولی دیدم

 و کنی التماس بهم موندنش زنده واسه تو که کنم تجربه رو

  ...بریزی اشک اینجوری

 

 و میزند یخ میلرزد باربد های پنجه میان تانیا دست

 لب روی تلخندی میکشد آتش به را باربد وجود سرمایش

 هایش لب روی تانیا های مردمک و میبندد نقش هایش

 به شرمندگی باربد تا است منتظر بازهم انگار میماند ثابت

 ...بریزد جانش

 به ماشین ی شیشه پس از و میکند کج را سرش باربد

 بهم نشستی پیشم تو االنم: میشود خیره نورانی مهتاب

 تو من یعنی بیارم؟ سرت میخوام بالیی هر حقمه میگی

 یه منتظری همش که آشغالم و پست انقدر تو چشمهای

  بیارم؟ سرت بالیی

 



 ناباور چشمانش و میکند گیر تانیا گلوی در حیرت با بغض

 کی من باربد میگی چی: ایستد می باربد نیمرخ روی

 زدم؟ حرفی همچین

  

 و میبندد مهتاب نور روی به را چشمانش ایی لحظه باربد

 از تانیا چشمان میچرخاند تانیا سمت به را سرش سپس

 اش معصومانه نگاه برای باربد دل و میزند برق اشک شدت

 ولی نداشتی ام منظوری شاید نزدی حرفی همچین: میلرزد

 بفهمم که این از بعد نکنه که این از داشتی وحشت دلت ته

  میگم؟ دروغ...بزنم کتکت دوباره

 

 پر نگاه تا اندازد می پایین را سرش و میگزد لب محکم تانیا

  ...نکند خاکستر را روحش باربد معنی

 



 زیر دست میسوزاند را تانیا قلب آهش و میکشد نفسی باربد

 میبندد چشم تانیا اورد می باال را سرش و میگذارد اش چانه

 نمیشود؟ تمام امشب چرا و

 این حال تسکین برای ایی کلمه و کند باز زبان نمیتواند چرا 

  ...کند ارام را غیرتش بتواند کمی تا بگوید مرد

 

  ...تانیا کن باز چشماتو _

 

 دندان اسیر بیشتر لبش و میخورند تکان انیات های پلک

 اش تلخی از و میزند تلخی لبخند باربد میشوند هایش

 میکشد جلو را سرش ، میریزد اشک هم سرش باالی مهتاب

 بوسه همین میبوسد را دختر این لطیف های پلک روی و

 اینبار و کند باز چشم دوباره تا کافیست کردنش شوکه برای

  ...نیستی باربد تو:  برقصد اش گونه روی هم اشک

 



 اون امشب تو: میزند هق تانیا و میکند نگاهش تعجب با باربد

  ...نیستی باربد

 

 آسمان و میکند نگاهشان غم با مهتاب میبندد چشم باربد

 را هایش اشک عجله با تانیا...ببارد دارد قصد امشب انگار هم

 منو چرا: میزند دل دل اش حنجره در بغض و میکند پاک

 داشتم سال همه این من گوشم تو نمیزنی چرا باربد نمیزنی

 مرد یه به داشتم مدت همه این من میکردم خیانت بهت

 منو چرا نمیکنی کاری هیچ چرا میکردم فکر دیگه

  ...نمیکشی

 

 میکند پاره را قلبش تانیا های حرف و میلرزد باربد ی سینه

 مشت اربدب های دست میکند تکه تکه را  غرورش تانیا

 نگفتی مگه: نمیرسد دادشان به امشب خدا چرا و میشوند

 میاری سرم بالیی یه کردم فکر دیگه مرد یه به بفهمی اگه



 فکر تو سال پنج آشغال من نمیکنی کاری هیچ چرا پس

 من دیگه جای روحم بود تو پیش جسمم بودم دیگه یکی

 ونیمیت چطوری تو بود دیگه یکی مال قلبم ولی بودم تو عقد

 چرا نمیدی نشون العملی عکس هیچ چرا بیاری دووم انقدر

   باربد؟ نیستی همیشه مثل امشب چرا...نمیزنی منو

 

 همه این شاید تا میفشارد مشتش میان را تانیا دست باربد

 تند تند تانیا...بگیرد ارام کمی و نپاشد زخمشان روی نمک

 چشمهای و سکوت به رو میسوزد گلویش و میکشد نفس

 ازت هرموقعی از بیشتر امشب من: مینالد عجز با باربد ستهب

 خونسردیت و نزدن حرف این از بخدا باربد میترسم

  نمیکنی؟ خالی خودتو چرا بزن داد سرم حداقل...میترسم

 

 سوراخ را باربد قلب حرفهایش خنجر و میزند زار غرورش

 ارام و کشیدن اغوش در برای تابی بی با دلش میکند



 طاقت بی و میزند نفس حرص با تانیا...میریزد کاش کردنش

 چرا کردم بازی غیرتت با چندسال من لعنتی:  میکشد جیغ

  نمیگی؟ هیچی

 

 و میشود قفل فکش میکند حمله باربد وجود به خشم

 تانیا اشکی صورت روی تا اید می باال اراده بی دستش

 تانیا چشمان میشود متوقف همانجا ناگهان که بنشیند

 این امان بی خشم روی میشود ابی انگار و میبارد انهمعصوم

 پنجه و میزند کنار را تانیا شال میبرد جلو را دستش...مرد

 گریه شدت از تانیا میکند فرو موهایش میان را هایش

 قورت سختی به را اش شده تلخ بزاق و میکند سکسکه

 ...میدهد
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 زمزمه چشمهایش در زده زل و میکشد جلو را سرش باربد

 امشب یه بکشی؟ منو میخوای کنی روانیم میخوای: میکند

 یه نکنم ترش جهنمی را لعنتی زندگی این تا میزنم زور دارم

 کنم قبول اشتباهاتمو تا میجنگم چی همه با دارم امشب

 بدبختی این ی همه ی ریشه که میکنم متقاعد موخود دارم

 تا کشونده رو تو منو کار که ست دیگه چیز یه ها

  تانیا؟ میفهمی...اینجا

 

 چنگ را باربد پیراهن و میدهد تکان را سرش تند تند تانیا

 این امشب خدا چرا میکند تر نزدیک او به را خودش و میزند

 بوده بیشعور منه تقصیر همش باربد نه: نمیبیند را دختر

  ...که

 



 درد و تحکم با و میزند چنگ را موهایش بیشتر باربد

 چندسال من نبوده تو تقصیر هیچی تانیا کن بس: میگوید

 خواستم فقط و خودم به عالقگیت بی روی بستم چشم

 قلب زور با سال همه این من داشتنت واسه کنم خودخواهی

 دختر این نکردم رفک این به و میخواستم خودم واسه فکرتو و

  ...بشه جالدش عاشق نمیتونه

 

 باربد و میخورد سر باربد قلب روی ناخوداگاه تانیا دست

 ممکنه دختر این نمیدونستم من: میکشد اتش به را غیرتش

 جایی دیگه و باشه باخته ایی دیگه کس به و دلش قبل از

  ...باشه نداشته روحش قاتل واسه

 

 پیراهن روی از داغش ی سینه و میکوبد پرتپش باربد قلب

 و میبندد چشم باربد...میسوزاند را دختر این های انگشت



 هم خدا اینبار و بگوید را اخرش ی جمله تا میکند جان

  ...تانیا داری دوسش هنوزم تو: میسوزد مرد این برای دلش

 

 سردش چشمهای در غرورش و میزند زجه قلبش

 و میشود کم اتانی موهای در دستهایش فشار...میمیرد

 ...میگیرد اش زده بهت چشمان از را نگاهش

  

 اش سینه در هوا و میشود وبسته باز ماهی مثل تانیا دهان

 را تنش و اید می بیرون موهایش از باربد دست میکند گیر

 در بیشتر پیراهنش که بگیرد فاصله تانیا از تا میکشد عقب

 در ودمیش وادار و میشود مشت دختر این ظریف های دست

 میکشد باال هایش دست جسارت با تانیا...کند نگاه چشمانش

 امشب میکند قاب دستانش در باربد صورت دوطرف و

 این بند و بشکند هایشان قلب میان از را حصار این میخواهد

 ...کند پاره هارا فاصله



 میکشند تیر هایش شقیقه و میزنند نبض دستش های رگ 

 موهای میوزد داخل به اشینم پنجره میان از که خنکی باد

 ...میدهد تکان را هایش مژه و میگیرد بازی به را سرکشش

 

 و میزند زل زیبایش و ایی قهوه چشمان به تعجب با باربد

 جسارت با تانیا...میکند تکرار را انگیزی غم سمفونی نگاهش

 صورت که هایی اشک قطره قطره با و میکند باز را دهانش

 ندارم دوسش من: میزند لب نندمیک مرطوب را بلورینش

  ...ندارم دوسش دیگه وقته خیلی من بخدا باربد

 

 تانیا بعدی جمله با و میزند پلک خونسردی و ارامش با باربد

 و مردونگی که وقتی تا نه حداقل: میخورد سختی تکان دلش

 ...لرزوند و قلبم عشقت
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یش ذره ایی تکان قلب در سینه ی باربد میلرزد و پلک ها

نمیخورد مستقیم در مردمک های تانیا خیره میشود و برق 

مروارید های شفافش برای بار هزارم این دل عاشقش را 

عاشق تر میکند...انگار با رگه های شور انگیز عشق در 

چشمان دختر روبرویش ضربان به ضربان قلبش اوج میابد و 

صورتش  نفس هایش هایش از هرم داغ دست هایی دوطرف

قرار دارند جان تازه ایی میگیرند...دست روی دست های 

عرق کرده تانیا میگذارد و آن هارا از روی صورتش پایین می 

اورد نگاهش را با خیره گی روی صورت گر گرفته تانیا 

میچرخاند و مالحظه لرزش دستان کوچکش را نمیکند تانیا 

ن باربد تاب نیاورده سرش را پایین می اورد تا برق چشما

عمق وجودش را نسوزاند...باربد دور از چشم تانیا لبخندی 

میزند و لبخندش نگاه سرد چشمانش را هم گرم میکند 

دستان تانیا را در دستش میفشارد و حس زیبایی در قلبش 

شکوفه میزند...جاذبه ی عشق است دیگر...این که انتظار 



در نی  چندین ساله ات تمام شود و بتوانی جوانه ی عشق را

نی چشمان معشوقت ببینی و مثل لذت دیدن شکفته شدن 

غنچه های گل سرخ در بهار وجودت هم مملو از زیبایی های 

 دل انگیز این عشق بهاری شود... 

تانیا سر بلند میکند و با احتیاط دست هایش را از میان 

 دست های باربد بیرون میکشد: باربد؟ 

چرخاند و باالخره پلک باربد نگاهش را در چشمان تانیا می

هایش از مسخ شده گی خارج میشوند در سکوت نگاهش 

میکند و تانیا از سکوتش خجالت زده میشود نفس پر 

 استرسی میکشد و لبش را با زبان خیس میکند: میگم... 

باربد به نگاه فراری اش لبخند میزند و تانیا بیشتر هول شده 

د رنگ میگیرد: کلمه ها از ذهنش پر میکشند. لبخند بارب

 چی میخوای بگی؟ 

 تانیا نگاهش میکند: من؟ من...هیچی... 

 هیچی که نشد حرف...یه چیزی میخواستی بگی...  _



تانیا کم اورده نفس عمیقی میکشد حقیقتا کی توانسته 

چیزی را از این مرد مخفی کند یا در مقابل نگاه خیره اش 

نش را هول نشود و جمله هایش فراموش نشوند...اب دها

قورت میدهد و دستی به موهای بهم ریخته اش میکشد: اره 

 میخواستم بگم... 

بگو پس...لولو خور خوره نیستم که اینجوری هول  _

 میکنی... 

تانیا لب هایش را جمع میکند و با صداقت میگوید: اونجوری 

 نگام میکنی هول میشم خب... 

 باربد رو به چهره مضطربش اخم میکند: یعنی چی؟ 

 یعنی نگام نکن تا بتونم حرفمو بهت بزنم...  _

باربد با کالفگی چشم میبندد و به ناچار سرش را تکان 

 میدهد: باشه بابا نگات نمیکنم... 

سپس تنه اش را میچرخاند و به سیاهی شب زل میزند ، 

تانیا کمی خودش را جلو میکشد و با همان استرسی که در 



رمی که انگار شیره ی رگه های صوتی اش جریان دارد و ش

 وجودش را میمکد زمزمه میکند: منو ببخش... 

لرزش صدایش نفس های عاشق باربد را منقطع میکند مگر 

میتواند این موجود دوست داشتنی را نبخشد با این حال 

خیره به سیاهی مطلق مقابلش با خونسردی میگوید: برای 

 چی باید ببخشم؟ 

و شیشه ی قلبش ترک بغض در گلوی تانیا تکان میخورد 

برمیدارد: بخاطر این که پنج سال تو خونه تو بودم و فکر و 

 ذهنم پیش یکی دیگه بود... 

زلزله ایی غیرت باربد را تکان میدهد و غرور مردانه اش برای 

بار هزارم اشک میریزد با این وجود حرفی نمیزند تا بغض 

رس به بیشتر از این صدای معشوقش را نلرزاند...تانیا با ت

سکوتش نگاه میکند و امید در دلش کمرنگ میشود و صدای 

 دوباره اش سوهان روح این مرد میشود: نمیبخشی؟ 



باربد نفس عمیقی میکشد و نگاهش بی اراده روی صورت 

 مظلوم تانیا کشیده میشود: این که ببخشمت برات مهمه؟ 

 مگه میشه مهم نباشه؟  _

میشه اگه دوسم نداشته باربد با جدیت سر تکان میدهد: آره 

 باشی بخشیدن و نبخشیدن من برات اهمیتی نداره... 

تانیا با درد چشم میبندد و لبش زیر دندان هایش اسیر 

 میشوند: برام مهمه باربد... 

موج لذت به قلب باربد هجوم می اورد ولی با همان صدای 

 جدی و بم شده اش میپرسد: چی مهمه؟ 

 ن باربد... تانیا اخم میکند: اذیتم نک

باربد نیشخندی میزند و با خباثت میگوید: بخشیدنم شرط 

 داره... 

 تانیا با کنجکاوی نگاهش میکند: چه شرطی؟ 



باربد با لبخند دستی به پیشانی اش میکشد که صدای 

پرحرص تانیا به گوشش میرسد: بازم داری اذیتم میکنی 

 باربد؟ 

میخورد: نه جدی باربد ابرویی باال می اندازد و لبخندش را 

 گفتم واقعا اگه میخوای ببخشمت شرط داره... 

تانیا موهایش را پشت گوشش میزند و صاف سرجایش می 

 نشیند: خب زود باش شرطتو بگو... 

 حدس بزن...  _

 یعنی چی باربد؟  _

باربد با شیطنت شانه هایش را باال می اندازد: یعنی این که 

ال چیز سختی نیست حدس بزن شرطم چیه...نگران نباش اص

یه جورایی چندتا چیز و باهم ادغام کردم که راحت بتونی 

 انجامش بدی... 

تانیا چپ چپ نگاهش میکند: بچه شدی باربد؟ خب بگو 

 شرطت چیه دیگه... 



باربد با خباثت لبخند میزند و سکوت میکند...تانیا پر حرص 

 نفسش را بیرون میفرستد: شرطت اینه که بغلت کنم؟ 

 جدی سر تکان میدهد: داری نزدیک میشی...  باربد

 تانیا با حرص لب میگزد: ببوسمت؟ 

سینه اش از خنده میلرزد ولی همچنان جدیتش را حفظ 

 میکند: از اینا هم داره... 

تانیا پلک هایش را با غیظ باز و بسته میکند و با چشمانی 

 ریز شده میگوید: چی تو سرته باربد؟ 

پر حرصش چشم میدوزد: داشتی  باربد با تعجب به صورت

 خوب پیش میرفتیا... 

ناگهان تانیا جیغ کشیده مشت محکمش را روی بازوی باربد 

فرود می اورد: من از معذرت خواهی میکنم تو دستم 

 میندازی چرا حرف نمیزنی...یه کلمه بگو شرطت چیه دیگه... 

باربد با خنده مچ دستش را میگیرد و سرش را به آغوش 

نگار که تمام اتفاقات امروز را فراموش کند و میکشد ا



دلخوری هایش را زیر پا بگذارد سر تانیا را روی سینه اش 

میگذارد و با عطر موهایش جانی دوباره میگیرد تانیا در 

اغوشش تقال میکند باربد با لذت تالش هایش را مهار میکند 

از و انگار سلول های بدنش دوباره زنده میشوند...تانیا خسته 

تقالهای بیهوده اش در اغوش مردش ارام میگیرد و صدای 

قلبش انگار سمفونی روح مرده اش میشود باربد سر پایین 

برد درست کنار گوشش نفس داغش را رها میکند و بی 

توجه به لرزشی که به تن این دختر می افتد زمزمه میکند: 

شرطم این که تو هم منو ببخشی...بخاطر این چندسالی که 

نجوری عذابت دادم منو ببخش تانیا بخاطر کتک هایی که ای

به ناحق خوردی و اسیب هایی که بهت رسید بخاطر 

 همشون منو ببخش... 

تانیا شوکه پیشانی اش را روی قلب باربد میفشارد و نفس 

هایش از ضربان های قلب باربد پیشی میگیرند...باربد 

ماندگی پیشانی اش را روی سرشانه تانیا میگذارد و در



صدایش یک اتش فشان را خاموش میکند: اگه منو ببخشی 

 منم میبخشمت... 
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اشکی که در حلقه چشمانش اسیر شده بود باالخره آزاد 

میشود و پیراهن باربد را خیس میکند باربد با ارامش پلک 

میزند و گونه اش را روی موهای ابریشمی همسرش میکشد: 

 تونی منو با این همه بدی ببخشی؟ میتونی تانیا؟ می

تانیا بغض کرده پیراهن باربد را چنگ میزند این مرد از چه 

حرف میزند؟از بخشش؟مگر میتواند مردی را که تا پای جان 

برای حمایت کردن از او قدم برداشته نبخشد؟مگر میتواند 

لحظه ایی این زندگی را بدون او تصور کند آن هم وقتی 

بش را زیر و رو کرده است و هر لحظه غنچه باربد اینطور قل

 های عشق درون دلش بیشتر شکوفا میشوند... 



دست باربد بیشتر دورش حلقه میشود و به پیراهنی که روی 

تنش هرلحظه نمناک تر میشود توجه نمیکند اینبار لب 

 هایش را به گوشش میچسباند: هوم؟ میتونی ببخشی تانیا؟ 

ش را میسوزاند و انگار تمام هرم نفس های داغ باربد گوش

بدنش به یکباره درون اتش داغی فرو میرود که با عجله 

خودش را عقب میکشد تا از اغوش باربد جدا شود. باربد 

متعجب از رفتار ناگهانی اش حلقه دستانش را سفت میکند 

و رو به صورت سرخ شده تانیا میگوید: چت شد یهو؟جن زده 

 شدی؟ 

تانش را روی سینه باربد فشار میدهد تا تانیا با درماندگی دس

ناگهانی باربد دستانش از حرکت می   عقب بکشد که با اخم

ایستند...لب میگزد تا دوباره نیشتر اشک در چشمانش فرو 

 نرود: میشه ولم کنی باربد؟حالم خوب نیست... 

کسی به قلب باربد خنجر میزند و حس در چشمهایش هم 

شتم واست که حالت بد خاموش میشود: شرط سختی گذا

 شد؟ 



تانیا با درد به چشمانش نگاه میکند و با غم چمبره زده در 

 گلویش نجوا میکند: نه سخت نبود... 

باربد پوزخند میزند و حلقه دستهایش خود به خود باز 

 میشود: حتما سخت بوده که انقدر بهم ریختی دیگه... 

روبرویش زل سرمای بدی تنش را فرا میگیرد و ناباور به مرد 

 میزند: نه باربد چی میگی؟ بخدا... 

 من قراره به ازای بخشیدنت روی غیرتم پا بذارم...  _

دل در سینه اش فرو میریزد و کسی محکم تنش را لگد مال 

میکند چرا این مرد دردش را نمیفهمد و انقدر زود قضاوتش 

میکند...چرا نمیتواند زبان باز کند و از حس های مختلفی که 

 ر قلبش جریان دارد حرف بزند... د

خودش را جلو میکشد و در مقابل چشمان پر خشم و دلگیر 

باربد یقه اش را در دستانش مشت میکند: بخدا منظور من 

این نبود چرا سریع عصبی میشی باربد؟ دو دقیقه گوش کن 

 آخـ... 



باربد یقه اش را از دستان تانیا ازاد میکند او را به عقب هل 

فکی قفل شده میگوید: حقیقت همینه تانیا تو اون  داده با

روز جلوی داداشت تمام بدی های منو به رخم کشیدی ولی 

 تحمل اینو نداری که اشتباهات خودتو قبول کنی... 

تانیا با بغض بینی اش را باال میکشد: اگه نمیتونستم 

اشتباهات خودمو قبول کنم بخاطر این مسئله ازت معذرت 

من قبول دارم که کارم خیانت بوده این که  خواهی نمیکردم

چندسال زن تو بودم و قلبم پیش یکی دیگه پذیرفتن اینا 

 کافی نیست؟ 

باربد با خشم نفس میکشد و صدای بلندش تن این دختر را 

میلرزاند: بس کن دیگه اینقدر این جمله لعنتی رو تکرار نکن 

پاهات تا کی میخوای با تکرار کردنش غرور و غیرتمو زیر 

خرد کنی دِ اخه من ک*ث*ا*ف*ت یه مَردم تحمل ندارم 

زنم هی دهنشو باز کنه اینقدر صاف و صادق از خیانتش بگه 

خوشت میاد هی با مرورش منه اشغال و کوچیک کنی؟ اره 

 خوشت میاد تانیا؟ 



تانیا با ناباوری سرش را تکان میدهد و چشمانش از ترس 

محکم بر سینه ستبرش  گرد میشوند باربد تن جلو میکشد و

میکوبد: دقت کردی تا میایم باهم خوب بشیم و مثل بقیه 

زن و شوهرا باهم حرف بزنیم با حرفا و کارات گُه میزنی به 

اون لحظه یه دقیقه نمیتونی جلوی اون دهنتو بگیری که 

 اخالقی سگی من بدتر نشه؟ نمیتونی؟ 

 تانیا با درماندگی مینالد: باربد تو رو خدا... 

باربد با حرص نگاهش میکند و صدای بلندش اینبار عظمت 

شب را هم میلرزاند: چیه هی باربد باربد؟ فقط همینو بلدی 

دیگه نه فقط اشک ریختن و یادت دادن؟ یه بار شد پیش 

قدم بشی من ع*و*ض*ی و اروم کنی؟ یه بار شد به جای 

اون بغض های لعنتیت و چونه ی لرزونت یه کاری کنی 

شوهرت بخوابه؟ اصال بلدی اینکارارو؟ یا فقط یاد عصبانیت 

 گرفتی با حرف های احمقانه ات بیشتر منو اتیش بزنی؟ 

تانیا با دستان پر لرزشش اشک های مزاحمش را پاک میکند 

و با خنجری که هر لحظه بیشتر گلویش را میشکافد 



صدایش را بلند میکند: بازم مقصر شد تانیای بدبخت توام 

رچی میشه بندازی گردن من و با صدای بلندت یاد گرفتی ه

تنم و بلرزونی میدونی ازت حساب میبرم اینجوری عذابم 

میدی...تو اخالقت تنده یه کلمه حرف نمیشه بهت زد سریع 

از کوره در میری و انتظار داری همه گوش به فرمانت باشن؟ 

وقتی شوهرم انقدر   منه بدبختم آدمم احساس دارم معلومه

بی باهام حرف میزنه اشکم در میاد و بغض میکنم تند و عص

مگه دست خودمه؟ فکر کردی وقتی زور میگی خیلی 

 رمانتیک میشی؟ 

نه ولی دست توعه که کاری کنی اروم شم و این عصبانیت  _

کوفتیم بخوابه... درد من اینه که تو مثال زن منی اما 

 نمیدونی قلقم چیه نمیدونی راه اروم کردنم چیه... 

یا با حرص نگاهش میکند: تو وقتی عصبی میشی و داد تان

میزنی زبون من الل میشه من تو این گیر و دار چطور 

میتونم بفهمم قلق تو چیه... خداوکیلی باربد وسط داد زدنت 



چی میتونه ارومت کنه اونم وقتی همه تن و بدن من و 

 میلروزنی من جرات میکنم جیک بزنم اخه؟ 

د و با مکث پلک هایش را باز و باربد نفس عمیقی میکش

بسته میکند سپس با نگاهی ارام شده زمزمه میکند: فقط 

 آغوشت موقع عصبانیت میتونه آرومم کنه... 

تالطم در قلب تانیا اوج میگیرد و پلک هایش نبض میزند 

این مرد خوب میداند که چطور با احساسات سر به فلک 

فسش را به سختی کشیده اش بازی کند و دلش را بلرزاند...ن

از میان سینه اش بیرون میفرستد و در مقابل نگاه مسخ 

شده خودش را جلو میکشد دست های ظریفش را دور کمر 

باربد حلقه میکند و دوباره سرش را روی قلبش میگذارد 

چشم میبندد و انگار این قلب برایش بزرگترین مأمن است 

کاش  که آهنگش اینطور ارامش به جانش تزریق میکند و

باربد هم از جوانه های عشق این دختر با خبر شود...تانیا 

لبخندی به سکوت باربد میزند و این شوکه شدن ناگهانی 



اش را به جان میخرد شاید حاال او باید برای به ثمر نشستن 

 این عشق لب باز کند و با احساسات نوپایش مانور بدهد... 

ونم ببخشمت یا باربد میدونی چرا وقتی ازم پرسیدی میت _

 نه جوابتو ندادم؟ 

باربد لذت برده از اغوش کوچک تانیا فقط سکوت میکند تا 

صدای زیبایش را با جان و دل بشنود...تانیا چشم میبندد و 

تند شدن تپش های قلب باربد را بهتر حس میکند: چون 

خیلی سئوال احمقانه ایی پرسیدی من اگه میتونستم 

 اروم نمیگرفتم... نبخشمت که انقدر تو بغلت 

حجم کوبنده باربد در سینه اش تکان سختی میخورد و تانیا 

با رضایت لبخند میزند: خیلی وقته که آهنگ قلبت شده برام 

یه مسکن یه مرهم که داره جای زخم همه بدیاتو 

 میشوره...خیلی بدعادتم کردی باربد... 

نفس باربد میان سینه اش گیر میکند و دستهایش برای به 

اغوش کشیدن این دختر دل دل میزند...ثانیه ها با صدای 



نفس های تانیا عجین میشوند و اینبار زبانش با عشق باز 

میشود: من نمیتونم مردی رو که انقدر وجودش بهم حس 

امنیت و ارامش میده رو نبخشم...من خیلی وقته 

 بخشیدمت... 

 ستاره ها در آسمان میرقصند، مهتاب با شوق اشک میریزد

دست های باربد که دور تن تانیا حلقه میشوند خدا هم با 

 عشق میخندد... 
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تانیا کنار باربد می ایستد و به برج عظیم روبرویش نگاه 

 میکند: اینجاست؟ 

باربد موبایلش را در جیبش میگذارد و با نیم نگاهی به 

 صورت کنجکاوش میگوید: اره... 

لش میکشد: جدی کی خریدیش تانیا دستی به گوشه شا

 باربد؟ چرا هیچی به من نگفتی؟ 



لب های باربد به لبخند کمرنگی گشوده میشود: چرا باید 

 بهت میگفتم چه فرقی میکرد؟ 

سپس دستش را پشت کمر تانیا میگذارد و او را به در شیشه 

ایی هل میدهد تانیا با اخم کمرنگی نگاهش میکند: من 

یی که قراره توش زندگی کنم نظر نباید تو انتخاب خونه ا

 بدم؟ تو وسایل هاشم خودت خریدی چیدی... 

باربد اشکارا لبخند میزند و دلش برای اخم های شیرین این 

دختر غنج میرود: من این خونه رو دوسال پیش خریدم تو 

حاضر میشدی دوسال پیش با من بیای خونمونو انتخاب 

 کنی؟ 

و تلخی لبخند باربد را  تانیا با خجالت سر به زیر میشود

نمیبیند...بوی حسرت های انباشته شده روی دل باربد زیر 

بینی اش میپیچد و فکر میکند حتی برای انتخاب کردن 

اپارتمان هم به این دختر فرصت نداده است اپارتمانی که 

قرار است زندگی سه نفره شان را باهم شروع کنند و تانیا 

شته است...آه پرسوزش را حتی در چیدمان آن هم نقشی ندا



در گلویش خفه میکند... باهم وارد اسانسور میشوند که نگاه 

باربد روی چشمان قرمز و موهای بهم ریخته تانیا گیر میکند 

دست جلو میبرد و چترهای پریشان و بلند شده اش را کنار 

میزند سعی میکند افکاری که ساعت هاست مثل خوره به 

زند تا دوباره آتش خشم و غیرتش جانش افتاده اند را پس ب

دل این دختر را نرنجاند...دست باربد از کنار گوش تانیا سُر 

میخورد و پشت گردنش مینشیند تانیا با تعجب نگاهش 

 میکند : چی شده باربد؟ 

باربد با آتشی که درون قلبش شعله میکشد میجنگد و خیره 

 مت... در چشمان زیبای روبرویش زمزمه میکند: میخوام ببوس

 تانیا با چشمانی گرد شده میگوید: اینجا باربد؟ تو اسانسور؟ 

باربد به لب هایش نگاه میکند و خون در دلش فوران میزند 

نکند قبل از او این لب ها به اسارت آن مرد هم درامده 

باشد...با درد پلک میبندد و سرش را جلو میبرد کوتاه اناری 

هابش را عقب های کوچکش را میبوسد و تن پر الت

میکشد...تانیا با بهت دست روی لب هایش میگذارد و به 



حال و روز عجیب و غریب باربد نگاه میکند: چت شده باربد؟ 

 حالت خوب نیست؟ 

باربد نیم گاهی به صفحه لمسی شماره ها می اندازد و کوتاه 

 سرش را تکان میدهد: چرا خوبم... 

ل این دختر را صدایش از فرط غیرت میلرزد و این لرزش د

هم میلرزاند کاش میتوانست محرم دل این مرد باشد و حرف 

های قلبش را بشنود تا شاید ذره ایی آرامش کند...درکشویی 

اسانسور که باز میشود باربد عقب میکشد تا تانیا زودتر خارج 

شود... تانیا با گیجی به واحد های مقابلش نگاه میکند: 

 خونمون کدومه؟ 
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انیا سر میچرخاند و با کنجکاوی به واحد های دیگر نگاه ت

میکند باربد کلید را در قفل میچرخاند و در را باز میکند: بیا 

 برو تو دختره فوضول... 

 تانیا اخم میکند: باز به من گفتی فوضول... 



باربد دست پشت کمرش میگذارد و او را به داخل خانه هل 

 میدهد: هستی دیگه... 

شوقی که در دلش نشسته داخل میرود کفش هایش  تانیا با

را در می اورد و با صدای خنده ی اراد و نرگس حس خوبی 

در دلش میپیچد...خاله سیمین و ماه بانو جلو می ایند و تانیا 

همانطور که به اطرافش نگاه جواب سالمشان را 

میدهد...نگاهش از روی دیواره شیشه ایی بزرگ و تراس 

یگذرد و روی مبلمان استیل یاسی و سفید زیبای مقابلش م

با پرد های همرنگش متوقف میشود سر میچرخاند گوشه 

ایی دیگر از سالن یک دست مبلمان و میزناهار خوری کرم 

قهوه ایی همراه با ال سی دی قرار گرفته است با لذت به 

کاغذ دیواری های خوشرنگ که تلفیقی از گل های یاسی و 

و در دل باربد را بخاطر سلیقه اش  سفید است نگاه میکند

 تحسین میکند... 

خاله سیمین چشمکی به باربد میزند و دست روی بازوی 

 تانیا میگذارد: چطوره عزیزم پسندیدی؟ 



تانیا نیم نگاهی به چشمان منتظر باربد می اندازد و با 

شیطنت لبخند میزند: یه درصد فکر کنین من سلیقه ی 

 شمارو نپسندم... 

 با اخم جلو میرود : همش سیلقه ی خودمه... باربد 

خاله سیمین بلند میخندد و تانیا با خنده لب میگزد...باربد با 

دستپاچگی پیشانی اش را میخاراند: چیه خب؟ من انتخاب 

 کردم دیگه... 

همزمان نرگس و اراد از اتاق بیرون می ایند و اراد با جیغ به 

 تاقم چقدر قشنگه... سمت تانیا میرود: مامانی بیا ببین ا

تانیا با عشق خم میشود و صورتش را میبوسد کنار گوشش 

 لب میزند: از بابایی تشکر کردی؟ 

آراد دست هایش را دهم گره میکند و به سمت باربد میرود 

جلوی پاهایش می ایستد و سرش را بلند میکند: مرسی 

 بابایی... 



خم میشود  باربد لبخند میزند و ته دلش ستاره باران میشود

و روی موهای اراد را میبوسد با عشق عطر تن پسرکش را 

 نفس میکشد و لبخند روی لب های بقیه را نمیبیند... 

ماه بانو و نرگس کیف هایشان را برمیدارند که تانیا با تعجب 

 میگوید: کجا میرین؟ 

خاله سیمین لب باز میکند تا جوابش را بدهد که باصدای 

به سمت اتاق میرود...اراد هم با خوش  زنگ موبایلش با عجله

حالی به سمت اتاق خودش میدود تانیا دوباره میپرسد: مگه 

 شما اینجا نمیمونین؟ 

نرگس زیر نگاه خیره و عصبی باربد سر به زیر میشود و با 

استرس لب هایش را میجود ماه بانو رو به تانیا میگوید: 

قراره از این شهاب خان یه جایی رو برای من پیدا کردن که 

به بعد اونجا زندگی کنم هفته ایی دو روزم میام اینجا 

کمکت نگران نباش مادر نرگس هم که میره پیش خاله 

 اش... 



تانیا با چشمهای گرد شده نگاهشان میکند: یعنی چی که 

میخواین برین من اینجا دست تنها چیکار کنم؟ من که غذا 

 درست کردن بلد نیستم... 

 ز و درست کردم گذاشتم... غذای چند رو _

تانیا با تعجب لب هایش را جمع کند: خب بعدش چی 

 باالخره که تموم میشن... 

باربد اینبار به جای ماه بانو جواب میدهد: باالخره که 

جنابعالی باید این چیزارو یاد بگیری قرار نیست همیشه یکی 

 دیگه غذا درست کنه بذاره جلوت... 

 : من که بلد نیستم باربد... تانیا با بغض لب میگزد

باربد کالفه به پیشانی اش میکوبد: خاله سیمین و ماه بانو 

 بهت یاد میدن دیگه... 

ماه بانو با خنده جلو میرود و گونه اش را میبوسد: مواظب 

 خودت باش مادر... 



تانیا با دلتنگی لبخند میزند و او را به اغوش میکشد: مرسی 

 .تو همیشه جای مادرم بودی... ماه بانو بخاطر همه چی..

ماه بانو بغض میکند و برای این اشکش نچکد رو به نرگس 

 میگوید: نرگس من میرم پایین تو هم زود بیا... 

سپس از باربد خداحافظی میکند و به سمت در میرود...تانیا 

 غمگین به نرگس نگاه میکند: تو هم میخوای بری؟ 

دیگه منم برم دلم کلی نرگس با دلتنگی نگاهش میکند: آره 

 برات تنگ میشه هم تو هم اراد... 

 تانیا باالخره اشک میریزد: وای من تنهایی دق میکنم که... 

نرگس با غم پلک میزند که باربد با طعنه میگوید: بیا برو 

 نرگس خاله تیام پایین منتظرته... 

تانیا بهت زده به سمت باربد میچرخد و نفسش قطع میشود 

رمندگی سرش را پایین می اندازد: شرمنده ام نرگس با ش

 باربد خان...من... 



باربد حرفش را قطع میکند: من از تو توضیح نخواستم تیام 

 خان به اندازه کافی جواب پس دادن... 

نرگس ببخشیدی میگوید و در مقابل چشمان گرد شده تانیا 

 از خانه بیرون میرود... 
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در که در گوش تانیا میپیچد شوکه به صدای بسته شدن 

 باربد نگاه میکند: تو میدونستی باربد؟ 

باربد تلخ نگاهش میکند و لب هایش با تمسخر کج میشوند: 

 نه منتظر موندم تو به من بگی... 

تانیا اب دهانش را قورت میدهد و با نیم نگاهی به سمت 

تیام راهروی اتاق ها میگوید: از کجا فهمیدی نرگس از طرف 

 تو عمارت کار میکرد؟ تیام بهت گفت؟ 

باربد با تمسخر میخندد و دستی پشت گردنش میکشد: دوتا 

دختر بچه تو خونه من النه جاسوسی تشکیل دادن بعد من 



منتظر میمونم تیام بهم بگه؟ همون موقعی که خودت 

فهمیدی انقدر ضایع بازی دراوردین که راحت متوجه بشم 

 بینتون چه خبره... 

تانیا با خجالت لب میگزد و با مِن مِن میگوید: پس چرا 

 هیچی نگفتی؟ چرا این همه مدت سکوت کردی... 

چیکار میکردم قشقرق به پا میکردم از خونه مینداختمش  _

بیرون؟ نرگس تو کل این چندسال هیچ خطایی نکرده بود یا 

حتی دست کج هم نبود که بخوام بهش شک کنم چند ماه 

دم از طرف داداشت تو عمارت کار میکنه و تو پیش متوجه ش

هم تازه فهمیدی رفتم درموردش تحقیق کردم دیدم 

هیچکس و نداره همون موقع زنگ زدم داداشت که فکر نکنه 

احمق گیر اورده میتونه واسه خودش بتازونه هیچی و انکار 

نکرد صادقانه گفت که قضیه چیه و نرگس و فرستاده تا از 

خبر نمونه... این مدت هم حواسم بهش بود  حال و روز تو بی

که یه اتویی ازش بگیرم و بیرونش کنم ولی خب نشد...هم 



تو هم آراد خیلی دوسش دارین نمیخواستم همین دلخوشی 

 هم ازتون بگیرم... 

لبخند کمرنگ و دلنشینی روی لب های خشک شده اش 

مینشیند: میدونستی وقتی نرگس میگفت میره پیش خاله 

 ه خونه تیام؟ اش میر

باربد دست هایش را روی سینه گره میکند و سر تکان 

 میدهد: اره میدونستم... 

لبخندش پر رنگ تر میشود: میدونی بخاطر تیام به شهاب 

 جواب رد داد؟ 

باربد دوباره با جدیت سرش را باال پایین میکند: اینم از 

 دزدکی حرف زدناتون مشخص بود... 

حاال حاالها باید بخاطر پنهان کاری  تانیا سکوت میکند انگار

هایش شرمندگی به رخ این مرد بکشد و در مقابل صبور 

 بودن های باربد سرافکنده شود... 



باربد با لذت به چهره سرخ تانیا نگاه میکند و قلبش با دیدن 

صورت خجالتی و پلک های لرزانش لبخند میزند...دوباره در 

حاال میخوان باهم  پوسته جدی اش فرو میرود ومیپرسد:

 ازدواج کنن؟ 

تانیا سر بلند میکند و موهایش را پشت گوشش میزند: خب 

جفتشون هم و دوس دارن ولی تیام هیچ کاری 

 نمیکنه...معلوم نیست چه برنامه ایی داره... 

واسش کسر شأن نیست که یه دختر بی کس و کار زنش  _

 بشه؟ 

ر این مسئله تیام آدم کوته فکری نیست که بخواد بخاط _

 شخصیت نرگس و خرد کنه...نرگس دختر خوبیه... 

باربد پوزخندی میزند: ولی واسه پدر و مادرتون این مسئله 

 مهمه... 



تانیا نفس عمیقی میکشد پلک هایش را یک دور باز و بسته 

میکند و کالفه میگوید: تیام خیلی وقته راهش و از اونا جدا 

 ده... کرده اصال به نظرشون اهمیتی نمی

خاله سیمین تماسش را قطع میکند و به سمتشان میرود 

کیفش را در دستش جابه جا میکند و رو به باربد میگوید: 

 باربد جان به رانندت زنگ زدی بیاد دنبالم ؟ 

باربد موبایلش را از جیبش بیرون میکشد : اره بهش گفته 

 بودم ولی نمیدونم اومده یا نه االن زنگ میزنم میپرسم... 

 تانیا با تعجب جلو میرود: مگه شما هم میخواید برید؟ 

خاله سیمین لبخند شیطنت امیزی میزند و با نیم نگاهی به 

باربد میگوید: اره دیگه مادر منم برم خونه خودم باربد این 

خونه رو اینجوری درست نکرده که دوباره چند تا مزاحم 

 باشه...  دورش باشن تازه میخواد یکم با زن و بچه اش تنها



تانیا بق کرده سرش را تکان میدهد و حرفی نمیزند...خاله 

سیمین با تعجب جلو میرود و چانه ی تانیا را باال میکشد: 

 چرا انقدر ناراحتی؟ نکنه میترسی با باربد تنها بمونی... 

دلش درد میگیرد و چشمانش از اشک برق میزند مگر این 

ی برایش داشته مرد با محبت های تازه اش میتواند خطر

 باشد که حاال تانیا بخواهد از تنها بودن با او بترسد... 

تانیا با بغض سرش را تکان میدهد: نه خاله این چه حرفیه؟ 

من فقط حرفم اینه شما که همه دارین میرین من خیلی 

تنها میشم باربدم که بیشتر روزشو شرکته...تنهایی تو خونه 

 دق میکنم... 

ند گونه اش را میبوسد: خدانکنه دختر ما خاله سیمین با لبخ

هر روز میایم بهت سر میزنیم انقدر به خودت انرژی منفی 

 نده باربد نمیذاره تنها بمونی... 

از میان لب هایش  "باشه ایی "تانیا لبخند سردی میزند و 

خارج میشود...شاید به این تنهایی با باربد و خصوصی شدن 



نطوری بهتر بتواند به احساسات زندگی شان نیاز دارد شاید ای

نو رسیده قلبش پر و بال بدهد تا چشمهایش محبت های 

 این مرد را هم ببیند... 

باربد موبایلش را قطع میکند و رو به خاله سیمین میگوید: 

خاله ماشین پایین منتظرته...اگه شام نخوردی بمون با هم 

 بخوریم بعدش برو... 

فقط حواست به این دختر  نه پسرم ما شام خوردیم...تو _

باشه نبینم اذیتش کنیا ببین رنگ به روش نیست...اینجوری 

 میخواین دوباره برام نوه بیارین؟ 

تانیا با خجالت سر به زیر میشود و باربد با عشق لبخند 

 میزند: چشم حواسم هست... 

خاله سیمین با خنده خداحافظی میکند و باربد برای بدرقه 

یرود... تانیا نفسش را عمیق بیرون دنبالش تا دم در م

میفرستد و توجهش به اشپزخانه زیبای خانه جلب میشود 

حس گنگی در دلش میپیچد این که خودش باید در این 



اشپزخانه غذا بپزد ظرف بشورد خودش خانه اش را تمیز 

کند هر روز صبح خودش صبحانه اراد را اماده کند و از باربد 

غذایی هوس کرده است انگار کم بپرسد که برای ناهار چه 

کم احساسات گنگ از دلش پر میکشد و جایش را به حس 

قشنگی میدهد شاید با تمام این روزمره گی های زندگی 

مشترک غریبه باشد اما عشق که در زندگی جریان داشته 

باشد خود به خود این کارها کامش را شیرین میکند تا بتواند 

د و زنانگی هایش را به رخ باربد مادرانه برای اراد وقت بگذار

 بکشد... 

لبخندی که روی لبش مینشیند با یاداوری اتفاقات امروز و 

مهراد پر میکشد خون به دلش هجوم می اورد و دلشوره به 

تمام وجودش نفوذ میکند واقعا میتواند از کینه ی ان مرد 

زخمی در امان باشد؟ میتواند کمی در زندگی ارامش پیدا 

ترس دیدن دوباره ی مهراد او را از پا نیندازد؟ کند و اس

ناخوداگاه دستی به گلویش میکشد و بزاقش تلخ میشود... 



اشک حلقه زده در چشمانش را با نوک انگشت میگیرد تا 

 باربد متوجه این اضطرابش نشود... 

صدای قدم های باربد را که میشنود به سمت اتاق خواب ها 

ن بارانی و لرزانش را نبیند...از پا تند میکند تا باربد چشما

راهرو که میگذرد وارد یک سالن کوچک و خصوصی میشود 

که با یک دست مبل تزیین شده است با شنیدن صدای اراد 

به سمت یکی از دَر ها که پوشش عروسکی دارد قدم 

برمیدارد ارام در را باز میکند تا اراد متوجه اش نشود با 

و آرادی که با   حصر به فردشدیدن اتاق و فضای زیبا و من

شوق در استخر توپش باال و پایین میپرد وجودش گرم 

میشود لبخند پر عشقی میزند و با دیدن خوشحالی اراد 

لبخندش پر برق تر میشود...آهسته در را میبندد تا آراد او را 

نبیند...تنش را میچرخاند تا به سمت در دیگری برود که 

ربد دورش حلقه میشود از ترس اینبار دست های مردانه با

هین بلندی میکشد و با اخم به باربد نگاه میکند: ترسیدم 

 باربد... 



باربد لبخند میزند : به جز من کی اینجاست که بخوای 

بترسی...دیگه از این به بعد هر کی بغلت کرد باید بدونی 

 منم... 

تانیا چپ چپ نگاهش کرده سعی میکند حلقه دستانش را 

 بذار برم بقیه اتاقا رو ببینم...  باز کند:

باربد با شیطنت روی صورت تانیا خم میشود: فعال بریم اتاق 

 خودمونو ببین حاال به بقیه جاها هم میرسیم... 

تانیا مشتی در سینه اش میکوبد ولی نمیتواند لبخند 

 شیرینش را پنهان کند: پررویی دیگه... 

را باز میکند: برو  باربد او را به سمت اتاق هل میدهد و در

 ببین خوشت میاد؟ 

تانیا به دیزاین سفید و سرخابی اتاق مشترکشان نگاه میکند 

و بی اراده لبخندی به این همه خوش سلیقگی باربد میزند: 

 خیلی خوبه باربد... 

 جدی خوشت اومد؟ _



تانیا با صداقت سرش را تکان میدهد و عشق همچون لطافت 

لش میدهد: اره رنگش به آدم برگ های بهاری قلبش را ما

 آرامش میده... 

با لبخند به سمتش میچرخد و چشمان پر برق باربد را هم  

 شکار میکند: دستت درد نکنه... 

عشق در قلب باربد کوالک میکند و دلش برای بار هزارم با 

 لبخند های زیبای این دختر میلرزد... 
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می اندازد با کالفگی تیام نیم نگاهی به سمت نرگس 

 میگوید: چرا داری گریه میکنی نرگس چت شده؟ 

نرگس بینی اش را باال میکشد و با پشت دست اشک هایش 

را پاک میکند: دلم واسه اراد و تانیا تنگ میشه خب من 

چهارساله کنارشون زندگی کردم االن جدا شدن ازشون 

 خیلی برام سخته... 



هایش را دور فرمان میپیچد:  تیام لبخند تلخی میزند و پنجه

خب بازم میری میبینشون دیگه قرار نیست از کشور بری 

 که... 

نرگس پوزخند پر حرصی میزند: اره اگه اون باربد بذاره من 

 برم اونجا... 

 میذاره... _

 نمیذاره االن کلی از دست من عصبانیه... _

تیام با اخم نگاهش میکند: من باهاش حرف میزنم نرگس 

 ن نباش دیگه باربد انقدرم سنگدل نیست... نگرا

نرگس تخس سرش را تکان میدهد: چرا سنگدله اگه نبود 

 که این همه مدت تو رو از دیدنشون محروم نمیکرد... 

نفس تیام میان سینه اش میسوزد و آهش را در گلو خفه 

میکند: اره ولی قضیه دشمنی منو باربد خیلی فرق میکنه 

میخوام تانیا رو ازش جدا کنم بخاطر باربد فکر میکرد من 

همین اجازه نمیداد من ببینمش...االنم که این ماجراها حل 



شده حتی منم دیگه راحت میتونم تانیا رو ببینم و باهاش 

 حرف بزنم... 

نرگس با تعجب نگاهش میکند: جدی میگی؟ باربد خودش 

 گفت؟ 

ون تیام نیشخندی میزند و شیشه را پایین میکشد: فکر کن ا

 اسطوره غرور از این حرفا بزنه... 

 پس از کجا میدونی اجازه میده؟  _

خیلی سربسته گفت هر وقت تانیا دلش خواست میذارم  _

 بیاد ببینتت.. 

نرگس با خنده ابرویی باال می اندازد: همینشم خیلی خوبه 

 تیام داره پیشرفت میکنه... 

ان تیام هم میخندد ولی حرفی نمیزند...نرگس به خیاب

مقابلش نگاه میکند و حرفی که خیلی وقت است در دلش 

 مانده را باالخره به زبان میاورد: تیام؟ 

 تیام نگاهش میکند: جان... 



دلش میلرزد و قلبش دوباره بی قرار میشود کاش این پسر با 

این مهربانی هایش انقدر وجودش را به اتش نکشد...نفسش 

صمم میگوید: میشه را عمیق بیرون میفرستد و با صدایی م

 منو ببری یه هتل؟ 

تیام با تعجب به سمتش میچرخد: هتل چرا؟ میریم خونه 

 دیگه... 

نرگس با استرس لب میگزد و چشمانش را میبندد چرا انقدر 

برای گفتن حرفش تردید دارد چرا از عکس العمل این پسر 

 میترسد؟! 

دستی به پیشانی اش میکشد و باالخر لب باز میکند: 

..من تصمیم گرفتم فعال هتل بمونم تا بتونم یه جایی کار من.

 پیدا کنم و بعد واسه خودم یه جایی و اجاره کنم... 

تیام گنگ میشود و اخم هایش را درهم میکشد: چرا مزخرف 

 میگی؟ مگه من مردم تو بری هتل بمونی... 



نرگس با غم نگاهش میکند و کسی قلبش را مچاله میکند: 

 رفا چیه؟ خدا نکنه این ح

صدای تیام باال میرود: داری مزخرف میگی اخه نشستی 

 واسه خودت برنامه ریزی هم کردی... 

نرگس بغض میکند: این زندگی منه حق دارم واسش تصمیم 

 بگیرم تا کی قراره سربار زندگی تو باشم؟ 

تیام به طرز بدی ماشین را گوشه ایی از خیابان نگه میدارد و 

میچرخد: این چیزا رو از کجا یاد  با خشم به سمت نرگس

گرفتی نرگس؟ سر بار چیه این چرت و پرتا چیه بهم 

میبافی؟ من کی گفتم تو سربار منی من کی همچین غلطی 

 کردم... 

قلب نرگس محکم میکوبد و صورت عرق کرده تیام دلش را 

هیچکس هم بهم یاد نداده ولی   خون میکند: تو نگفتی

قراره آویزون تو باشم باید بتونم  خودم که شعور دارم تا کی



رو پای خودم بایستم یا نه منم باید به فکر آینده ام باشم 

 خب... 

خون به چشمان تیام هجوم می اورد و شقیقه هایش تیر 

میکشند: مثال تنهایی میخوای چه غلطی بکنی ؟ ها؟ تو این 

دنیای سگ مصب یه دختر جوون که هیچکس باالسرش 

از پس خودش بر بیاد؟ میدونی  نیست چجوری میخواد

ممکنه چه بالیی سرت بیاد؟ پنج سال پیش برات توبه نشد 

تنهایی تو پارک نشسته بودی چند وقت بعدش سر از کجا 

دراوردی فکر کردی خاله بازیه نرگس؟ فکر کردی این سال 

ها رفتی تو خونه باربد کار کردی هیچ بالیی سرت نیومده 

داشته باشی؟ خیال میکنی  جاهای دیگه هم قراره امنیت

همه مثل باربد شرف دارن که یه دختر ترگل ورگل راس 

 راس تو خونه اش راه بره و هیچ بالیی سرش نیارن؟ 

دل نرگس میسوزد و این سوزش تا چشمهایش هم نفوذ 

میکند اشکش روی صورتش میچکد و قلبش از این بی کسی 

ند اش میگیرد حرف های تیام مثل پتک روی سرش میخور



و این تنها بودنش در سرش غوغا میکند: من که نمیتونم 

همیشه پیش تو زندگی کنم تیام چرا متوجه نیستی تو 

زندگی خودتو داری چند وقت دیگه باید ازدواج کنی اونوقت 

 منم مثل یه بار اضافه بیام رو زندگیت خراب شم؟ 

تیام با درد پلک میزند و با دیدن چشمهای پر بغض این 

گار آوار روی سرش میریزد: من ازدواج دختر ان

 نمیکنم...خوبه؟ 

نرگس با بغض پوزخند میزند و سرش را با تاسف تکان 

میدهد: چرا اینقدر بی منطقی تیام؟ تو که نمیتونی تا آخر 

 عمرت مجرد بمونی و خودتو پاسوز زندگی من کنی... 

دیگه تو با بقیه اش کار نداشته باش...الزم نیست نگران  _

 د بودن من باشی... مجر

تالطم قلب نرگس میخوابد چرا این پسر خواسته ی قلبی 

 اش را نمیگوید... 



بغضش را قورت میدهد و با نفس عمیقی میگوید: ببین تیام 

خودتم میدونی درست نیست یه دختر و پسر عزب 

همینجوری تو یه خونه باهم بمونن؟ بخدا درست نیست گناه 

 داره... 

وت میکند و کالفه عینکش را از روی تیام لحظه ایی سک

صورتش برمیدارد چرا نمیتواند دهان باز کند و از احساسش 

برای این دختر حرف بزند چرا خواسته ی واقعی اش را به 

زبان نمی اورد...دکمه ی اول پیراهنش را باز میکند و در 

مقابل چشمان منتظر نرگس میگوید: اگه مشکلت اینه من 

 حلش میکنم... 

 جوری اونوقت؟ چ _

تیام نیم نگاهی نثارش میکند و گوش های نرگس در کمال 

ناباوری زمزمه اش را میشنوند: فردا میریم بهم محرم 

 میشیم... 



نرگس با ناباوری نگاهش میکند و نفسش از کار می افتد 

انگار که هیچ شناختی روی مرد روبرویش نداشته باشد رفته 

د: یعنی بیام صیغه ات رفته پوزخندی روی لبش نقش میبند

 بشم؟ 

تیام در سکوت چشم میبندد و سرش نبض میزند میداند 

جمله اش تمام این دختر را متالشی کرده است...نرگس 

صدای شکستن قلبش را میشنود و در میان اشک میخندد: 

انقدر منو بی کس و کار گیر آوردی که بهم همچین 

 پیشنهادی میدی؟ 

صدای کوبش بی امان قلبش  حرفی نمیزند فقط سعی میکند

به گوش نرگس نرسد...صدای خش دار نرگس روحش را 

بیشتر خط خطی میکند: فکر کردی چون پدر مادر ندارم 

سرپناه ندارم صاحب ندارم میتونی باهام اینجوری رفتار کنی 

میتونی یه همچین پیشنهاد مسخره ایی بهم بدی؟ تو در 

 مورد من چی فکر کردی تیام؟ 

 اقت مشتش را به فرمان میکوبد: بس کن دیگه... تیام بی ط



نرگس با صدای زخمی اش با اشک های معصومانه اش جیغ 

میکشد: چرا بس کنم به چه حقی غرور منو خرد میکنی با 

خودت چه فکری کردی که یه همچین چیزی رو به زبون 

میاری من پدر و مادر ندارم خونه ندارم ه*ر*ز*ه که نیستم 

 شم... بیام صیغه ات ب

تیام با خشم بازویش را میگیرد و فریادش هوا میرود: خفه 

شو نرگس...خفه شو...من به تو پیشنهاد دادم بهم مرحم شی 

که بتونیم تو یه خونه زندگی کنیم نگفتم بیای معشوقه ام 

بشی و نیازامو برطرف کنی که تو منو چجوری شناختی 

 نرگس...من اینقدر تو چشم تو آشغالم؟ 

ت تیام را پس میزند و با سرمایی که وجودش را نرگس دس

فرا گرفته است میگوید: نه آ*ش*غ*ا*ل نیستی ولی وقتی 

 همچین حرفی میزنی یعنی به اینده من بیچاره فکر نکردی... 

 تیام ابرو درهم میکشد و با تعجب میگوید: منظورت چیه؟ 



نرگس اشک هایش را پاک میکند و بدون کوچکترین نگاهی 

ن منتظر تیام پا روی تمام قلبش میگذارد: من اگه به چشما

صیغه ات بشم دیگه هیچکس حاضر نمیشه باهام ازدواج کنه 

 دیگه کسی حتی سمتمم نمیاد میفهمی؟ 

لحظه ایی سکوت فضای ماشین را پر میکند تیام خیره به 

نیمرخ پر استرس نرگس نفس نفس میزند و انگار داغی نفس 

میکشد...دست جلو میبرد و  هایش وجود نرگس را به آتش

چانه ی لرزان نرگس را به سمت خود میچرخاند نرگس به 

سختی بزاقش را قورت میدهد و انگشت هایش را درهم گره 

میکند...تیام کمی خودش را جلو میکشد و نگاه وحشی شده 

اش چشمان این دختر را مسخ میکند: تو به جز من قراره با 

 کدوم خری ازدواج کنی؟ 
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نرگس مات نگاهش میکند و روزنه ایی امیدی به قلبش نور 

می تاباند لب هایش را روی هم میفشارد و برق چشمان 



اشکی اش خشم نگاه تیام را کمرنگ میکند انگار که تازه 

متوجه جمله اش شده باشد به خودش آمده چانه ی نرگس 

یکند را رها میکند پنجه هایش را دور فرمان ماشین قفل م

پوف کالفه ایی میکشد و رو به دختری که از خجالت سر به 

زیر انداخته و با انگشت هایش بازی میکند لب میزند: نظرم 

 عوض شد... 

دست های نرگس از حرکت می ایستند و چیزی در دلش 

تکان میخورد لحظه ایی تمام امید از وجودش پر میکشد و 

خیره نیمرخ قلبش با بغض میتپد سرش را بلند میکند و 

 کالفه ی تیام میگوید: چه نظری؟ 

تیام دستی به ته ریشش میکند و شیشه ی ماشین را پایین 

تر می اورد نیم نگاهی به صورت درهم نرگس می اندازد و 

دوباره سرش را به سمت خیابان میچرخاند: در مورد همین 

 محرم شدن... 

نرگس پوزخند میزند و قلبش از بغض ناله میکند: چه 

 هتر...پس بیزحمت منو برسون یه هتلی جایی... ب



تیام با نیشخند به سمتش میچرخد: نرگس تو فازت چیه من 

این همه اینجا برات روضه خوندم و شاخ و شونه کشیدم تو 

باز این مزخرفاتت و به کار میبری تمومش کن دیگه...یه 

 کالم گفتم نه... 

ی ها؟ نرگس با حرص صدایش را بلند میکند: تو چی گفت

چی گفتی اولش میگی من بخاطرت ازدواج نمیکنم که تو 

خونم راحت باشی بعد میگی عیبی نداره میریم محرم 

میشیم دوباره بعدش میگی من نظرم عوض شد محرم نشیم 

 بهتره تیام تو دقیقا هدفت چیه... 

تیام لبخند کمرنگی میزند و صورتش را جلو میکشد زل زده 

و بغض دختر روبرویش با در چشمان عسلی و پر حرص 

 خونسردی و آرامش لب میزند: هدفم بدست آوردن توعه... 

 قلب نرگس نمیتپد و خون در رگ هایش یخ میزند: چی؟ 

لبخند تیام رنگ میگیرد و گرمای شور انگیزی در قلبش 

جریان می یابد کامال تنه اش را به سمت نرگس میچرخاند و 



ه میشود: هدفم با عشق در عسلی های بهت زده اش خیر

اینه که تو مال من بشی وقتی بهت گفتم تو به جز من قراره 

با کدوم خری ازدواج کنی باید منظورم و میفهمیدی پنج 

ساله میخوامت پنج ساله منتظرم زندگیم سر و سامون پیدا 

 کنه و تو بشی خانم خونه ام...میفهمی؟ 

نرگس بدون این که از حرفایش تعجب کند با حرص چشم 

بندد و ناگهان جیغ میکشد: خب چرا اینو زودتر نمیگی می

پسره بیشعور مگه من مسخره توام که اینجوری بازیم میدی 

نمیتونی از همون اول بگی دوست دارم بیا زنم شو مرض 

 داری اینجوری اذیتم میکنی؟! 

تیام با ابروهایی باالرفته و چشمانی گرد شده نگاهش میکند 

هجوم برده مشت هایش را روی که نرگس اینبار به سمتش 

سینه اش فرود می اورد: چرا حرف نمیزنی فکرکردی من 

باهات شوخی دارم که بهم از این پیشنهاد های خاله زنکی 

میدی بیا محرمم شو و فالن یا خیال کردی من دوس 

 دخترتم که هرجور بخوای باهام رفتار کنی؟ آره؟ 



میماند و  تیام لحظه ایی در سکوت خیره چهره بامزه اش

ناگهان با صدای بلندی میخندد قلبش ازاین بلبل زبانی 

نرگس جان میگیرد و چه کسی جز خودش میتواند این 

دختر را بپرستد و عشق به جانش بریزد...نرگس دست به 

سینه سرجایش مینشیند و با لبخند نگاهش میکند تیام 

نفهمید چه شوری در دل این دختر به پا کرده که تمام بی 

ی و بی پناهی هایش از قلب و روحش رخت بسته است کس

انگار بازهم بوی زندگی در مشام این دختر پیچید و دوباره از 

مادری به اسم عشق متولد شد که در آینه قلبش فقط تصویر 

حمایت های بی دریغ این مرد را دید و محبت در دلش 

 تپید... 

یگوید: تیام خنده اش را قطع میکند و با لبخند پر برقی م

خیلی باحالی نرگس بخدا همه اینجور موقع ها خجالت 

میکشن اونوقت تو جیغ میکشی میگی چرا زودتر نگفتی...یه 

 شرمی یه حیایی باید تو وجود تو باشه اخه... 



نرگس با بیخیالی دستش را در هوا تکان میدهد: بده 

خواستم یکم متفاوت باشم شرم و حیا میخوای تو وجود 

 برو نگاش کن... خواهرت پُره 

 تیام با تعجب میخندد: چطور؟ 

نرگس با کف دستش را به پیشانی اش میکوبد: بابا یه لباس 

میخواد جلوی باربد عوض کنه ده بار سرخ و سفید میشه 

 انگار نه انگار باربد شوهرشه من نمیدونم اینا چجوری.... 

با دیدن چشمان پر از خنده و شیطنت تیام حرفش را قطع 

و محکم لب میگزد صدای خنده ی دوباره ی تیام که  میکند

درگوشش میپچید صورتش از شرم قرمز میشود: خیلی خب 

 حاال انقدر نخند... 

تیام با خنده به پیشانی اش میکوبد: تو فوق العاده ایی 

 نرگس... 

 نرگس با خونسردی سر تکان میدهد: میدونم... 



با شیطنت  تیام دوباره میخندد و چیزی نمیگوید...نرگس

 صدایش میزند: میگم تیام... 

 جان...  _

بیا یه زنگ به تانیا بزن میخوام بهش بگم باالخره اون  _

 زبونت باز شد و حرف دلتو زدی... 

تیام نگاهی به ساعت می اندازد: ممکنه االن خواب باشن 

 شبه...  11ساعت 

نرگس سرش را تکان میدهد: نه االن خواب نیستن فقط اراد 

 وقع میخوابه... این م

تیام با تردید نگاهش میکند: من باید زنگ بزنم به باربد بگم 

میخوام با تانیا حرف بزنم عصبی نشه بزنه کاسه کوزه مونو 

 بهم بریزه... 

نرگس با صداقت میگوید: قطعا عصبی میشه چون االن همه 

رفتن تازه یکم میخواد با تانیا خلوت کنه خونش به جوش 

 می مثل منو تو خلوتشونو بهم بزنیم... میاد دوتا مزاح



تیام با تعجب میگوید: خب وقتی همه اینارو میدونی مرض 

 داریم بهش زنگ بزنیم... 

نرگس با خباثت لبخند میزند: منم دقیقا همینو میخوام که 

 عصبی بشه زنگ بزن میخوام حالشو بگیرم... 

ید: تیام موبایلش را در جیبش می اندازد و با خونسردی میگو

بیزحمت خودت زنگ بزن نرگس جان من عالقه ایی ندارم 

 ترکش های باربد دامنم و بگیره... 

نرگس اعتراض میکند: اعععع یعنی چی تیام یه زنگه دیگه 

 باربد از پشت تلفن نمیخورتت که مثال تو مردی...زنگ بزن 

تیام با تاسف سری تکان میدهد و دوباره موبایلش را بیرون 

 میکشد... 

ذار رو ایفون میخوام ببینم باربد چجوری باهات حرف ب_

 میزنه... 

تیام با حیرت به سمتش میچرخد: بچه شدی نرگس؟ این 

 کارا چیه... 



نرگس با اخم و تحکم تاکیید میکند: بذار رو ایفونا...شوخی 

 ندارم باهات...وگرنه جیغ میکشم... 

ثانیه تیام پوفی میکشد و تماس را روی بلندگو میگذارد، چند

 ایی میگذرد تا صدای سرد و یخی باربد در فضا میپیچد: بله؟ 

 سالم میشه با تانیا حرف بزنم؟  _

لحظه ایی سکوت برقرار میشود سپس دوباره باربد جواب 

 میدهد: تانیا خوابه... 

 نرگس با اشاره روبه تیام میگوید: دروغ میگه... 

ه خواب تیام با حرص نگاهش میکند و با نرمش میگوید: اگ

 نیست لطفا گوشی و بهش بده باید باهاش حرف بزن... 

باربد با تندی میگوید: گفتم که خوابه حرفی داری فردا هم 

 میتونی بزنی نه این که نصف شب مزاحم مردم بشی... 

تیام کالفه چشم میبندد و قبل از این که دهان باز کند 

صدای خواب الود تانیا از فاصله ی نزدیکی در گوشی 

 یپیچد: کیه باربد؟ م



 داداشته میخواد باهات حرف بزنه...  _

نرگس ریز ریز میخندد که اینبار صدای تانیا واضح در 

 ماشین میپیچد: الو تیام... 

 سالم تانی...خوبی؟  _

تانیا گلویش را صاف میکند تا خش صدایش را بگیرد: خوبم 

 چیزی شده االن زنگ زدی؟ نرگس خوبه؟ 

 باش راستش این نرگس... اره اره نگران ن _

نرگس گوشی را از دستش میگیرد و با ذوق به تانیا میگوید: 

 وای تانیا اگه بدونی چی شد؟ 

 تانیا با کنجکاوی میپرسد: چی شد؟ شما دوتا کجایین؟ 

چیزی نشد داداشت باالخره زبون باز کرد و ازم  _

 خواستگاری کرد... 

جب میگوید: واقعا ؟ تیام با عشق لبخند میزند که تانیا با تع

 باالخره گفت؟ 



نرگس با مهربانی به تیام نگاه میکند: اره بخدا کلی هوچی 

 بازی دراورد ولی باالخره غرورشو شکوند... 

تانیا میخندد: خب خداروشکر...توهم کم داداشم و اذیت کن 

 بهش بگو... 

نرگس هول شده با عجله میگوید: خب دیگه عزیزم بدموقع 

 بخیر... زنگ زدیم شبت 

تماس را در مقابل چشم های گرد شده تیام قطع میکند و 

موبایلش را روی پایش میگذارد: خب دیگه بریم میخواستیم 

 اذیتشون کنیم که انجام شد... 

تیام با تاسف سر تکان میدهد و با خنده میگوید: اره فقط 

لحظه ی اخر تانیا میخواست یه چیزی بهت بگه نباید قطع 

 خانما... میکردی خانم 

نرگس قند در دلش اب شده با ارامشی که شوق در ان موج 

میزند زمزمه میکند: میخواست بگه که منم اعتراف کنم که 

 دوست دارم... 
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با شدت نوری که در چشمهایم می افتد با کالفگی روی 

پهلوی دیگرم میچرخم که پیشانی ام به جسم سفتی برخورد 

پلک میزنم که نگاهم روی چهره خواب الود  میکند با تعجب

باربد مینشیند...با تعجب چشم میچرخانم و با دیدن ساعت 

 روی دیوار مقابلم با عجله از جا برمیخیزم: باربد؟ 

هومی از حنجره اش خارج میشود و سرش را روی بالش 

جابه جا میکند چطور باربد تا این ساعت هنوز خواب است؟ 

ار میزنم که باالخره چشمهای خمار و لحاف را از رویش کن

خواب آلودش را باز میکند با نوک انگشت پشت پلک هایش 

را میفشارد و نگاه خمار از خوابش را روی صورتم می اندازد: 

 چی شده اول صبحی... 

 چیزی نشده میدونی ساعت چنده؟  _

 باربد با خونسردی پلک میزند: چنده مثال؟ 



 10کوبم: ساعت نزدیک با حرص مشتی روی بازویش می

صبح باربد خان نمیخوای بری شرکت ادم تا این موقع 

 میخوابه آخه؟ 

باربد مچ دستم را گرفته محکم به سمت خودش میکشد 

سرم کنار سرش روی بالش فرو می اید و جیغم لبخند روی 

روی لبهایش مینشاند: خانم زرنگ امروز جمعه ست همه جا 

 تعطیله...کجا برم؟ 

 گاهش میکنم: جدی امروز جمعه ست؟ با تعجب ن

بله جمعه ست...حاال بگیر بخواب دیشب که اون دوتا  _

 خرمگس مزاحم نذاشتن ارامش داشته باشیم... 

چپ چپ نگاهش میکنم : به کی میگی خرمگس؟ به 

 داداشم؟ 

با صداقت سرش را تکان میدهد و من هاله ی ارامش را در 

 چشمان مشکی رنگش میبینم... 

 رد داداشم درست صحبت کنا باربد... درمو _



با خونسردی سکوت میکند ته نگاهش ولی آرامشی عمیق 

نهفته از همان ها که ممکن است دلت بلرزاند و تو نتوانی 

لحظه ایی در مقابلش پلک بزنی...دستش را پس میزنم از جا 

بلند شوم که بازوهایش دور تنم حلقه میشوند و سرم اینبار 

ی درست نزدیک قلبش فرو می روی سینه اش جای

اید...ضربان قلبش زیر گوشم جان میگیرند و من شوکه حس 

های قشنگی میشوم که لحظه به لحظه در دلم بیشتر 

 میشوند... 

خطوط فرضی که با انگشتم روی سینه برهنه اش میکشم 

انگار به مذاقش خوش مینشیند که حصارش را تنگ تر 

ه مُهر میکنند تار به میکند و لب هایش روی فرق سرم بوس

تار موهایم انگار نبض میگیرند و این نبض های پر عشق ذره 

 ذره وجودم را اسیر میکند... 

 تانیا؟  _

 هوم؟ _



 نفس عمیقی میکشد: بهت گفتم جواب ازمایشتو گرفتم؟ 

سرم را بلند میکنم و در چشمان براقش خیره میشوم: خب 

 چی شد؟ بردی پیش دکتر؟ 

هد انگار منتظر بود که عکس العملم را سرش را تکان مید

بسنجد و جوابش را از نگاهم بخواند: جواب آزمایشتو دید 

گفت مشکلت جدی نیست فقط بهتره هر چند وقت یک بار 

بری ازمایش بدی چون ممکنه در آینده عوارضش خودش و 

 نشون بده...گفت به هرحال باید تحت نظر باشی... 

ی نزنم من برای جسمم به سکوت میکنم و ترجیح میدم حرف

هیچ پزشک معالجی نیاز ندارم من فقط کسی را میخواهم 

 که التهاب های روحی و ذهنی ام را کاهش دهد... 

در دل دعا میکنم تا باربد بحث بعدی را پیش نکشد که با 

جمله اش تمام امیدم پر میکشد: از دکتر زنانم نوبت گرفته 

 یگیرم... بودم که نتونستی بری دوباره نوبت م



با بی حوصلگی چشم میبندم : بیخیال تو رو خدا باربد تو و 

آراد باهم نمیسازین اونوقت یه بچه دیگه هم میخوای؟ چرا 

نمیخوای قبول کنی من نمیتونم بچه دار شم فقط میخوای 

 بیشتر نمک بزنی به زخمم؟ 

باربد نیم خیز میشود و ارنجش را حصار تنش میکند تلخی 

شمانم می افتد میفهمم که بازهم زبانم بد نگاهش که در چ

چرخیده است: نکنه تو فکر کردی من این کارا رو میکنم که 

نمک به زخمت بزنم و مشکلت و به رُخت بکشم واقعا 

 اینجوری فکر کردی؟ 

 نه...  _

بغض سنگین گلویم چشمان پر درد باربد را میبندد: ولی من 

که بدی هاتو جبران  دکتر نمیام باربد تو این کارا رو میکنی

کنی وگرنه بچه برات مهم نیست من همه این چیزا رو 

 میفهمم ولی خواهش میکنم تمومش کن باشه؟ 



باربد چشم باز کرده سکوت میکند و من از این سکوتش 

 چیزی نمیفهمم... 

خودم را از اغوشش جدا میکنم و از جا بلند میشوم که با 

حداقل نمیری دکتر تا صدای درمانده اش دلم یخ میزند: چرا 

 مطمئن بشی اتفاقی نمیوفته که تانیا... 

محکم پلک میزنم تا این اشک های مزاحم و لعنتی از چشم 

هایم نبارند صدای نفس های کالفه ی باربد را که میشنوم 

سعی میکنم با صداقت دلیلم را برایش بازگو کنم: اگه 

من نابود  بریم...اگه بریم دکتر بگه که نمیتونی بچه دار شی

 میشم باربد خب؟ 

باربد با اخم و تعجب نگاهم میکند: یعنی چی اخه؟ این فقط 

 معاینه ست هیچی ازت کم نمیکنه تانیا... 

بغض گیر کرده در گلویم را به سختی قورت میدهم باربد زن 

نیست که بفهمد بدترین چیز برای یک زن این است که 

واند درک کند من بداند نمیتواند بچه دار شود باربد نمیت



هروز چقدر عذاب میکشم تا این درد در پستوهای ذهنم 

 مخفی شود و زخم برجای مانده اش آتش جانم نشود... 

انگار سکوت پر معنی ام تعبیر میکند که دیگر بحث را ادامه 

 نمیدهد: باشه هرجور خودت مایلی... 

 پاشو بذار تخت و جمع کنم باربد...  _

خودش میکشد و دوباره سرش را روی بیخیال لحاف را روی 

 بالش میگذارد: بذار بخوابم بابا فردا کلی بدبختی دارم... 

با حرص نگاهش میکنم: یعنی چی باربد بلند شو من باید 

 برم ارادم بیدار کنم... 

نچی میکند و با تخسی میگوید: تو قراره هر روز صبح مثل 

 مادربزرگا باالسرم وایسی بگی پاشو باربد؟ 

خنده لب میگزم که تقه ایی به در میخورد: مامانی بیام  با

 تو؟ 

دلم غنج میرود برای این گونه اجازه گرفتنش...باربد با حرص 

میغرد: به به از این به بعد همینو داریم اینم حالل زاده ی 



همون دایی مزاحمشه...هر روز صبح باید بیاد مامانی مامانی 

 راه بندازه... 

و با صدای بلندی میگویم: بیا تو  چپ چپ نگاهش میکنم

 مامانی... 

اراد در را باز میکند و با عجله به سمتم میدود...تن کوچکش 

را در اغوش میکشم و کنار باربد روی تخت دراز میکشم: 

 دیشب خوب خوابیدی مامانی؟ 

 باربد با همان چشمان بسته میگوید: صبح بخیر اقا اراد... 

مینشیند و با تعجب به باربد  آراد وسط منو باربد روی تخت

 نگاه میکند: مگه بابایی بیداره؟ 

باربد الی پلک هایش را باز میکند و من لبخند کمرنگ و 

 پرعشقش را میبینم: بله بیدارم... 

آراد موهایش را از روی صورتش کنار میزند و با لحن 

شیرینش به باربد صبح بخیر میگوید...سپس به سمت من 

را جمع میکند: بعضی شبا نرگس  میچرخد و لب هایش



پیشم میخوابید مامانی بعد من دیگه نمیترسیدم دیشب ولی 

 ترسیدم...میشه تو امشب بیای پیشم؟ 

باربد تند چشمهایش را باز میکند: پسر به این بزرگی از چی 

 ترسیدی... 

 خب ترسیدم دیگه...  _

باربد عصبانیتش را کنترل میکند و صاف سرجایش 

ا اراد تو باید عادت کنی سر جای خودت بخوابی مینشیند: آق

 مامانت که نمیتونه هر شب بیاد پیشت... 

آراد اخم میکند و من دلم برای اخم های کوچکش ضعف 

میرود حقیقتا نمیتوانم به جدل بین این پدر و پسر لبخند 

 نزنم... 

چرا نمیتونه بیاد پیشم پس چطوری هرشب پیش تو  _

 میخوابه... 

میگوید: میگم یه چند روز اینو  "وای "درماندگی باربد با 

 بفرستیم پیش خاله سیمین من یه نفسی بکشم... 



 اع باربد...  _

آراد با تعجب نگاهمان میکند و باربد غرغر کنان از روی 

تخت بلند میشود و من با عشق به جمع کوچکمان لبخند 

 میزنم... 
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د برمیدارم و داخل سینک بشقاب برنج را از جلوی ارا

میگذارم اما تمام حواسم پیش باربدی ست که با عصبانیت 

تلفن را در دستش جابه جا میکند و حتی به غذایش هم 

 "دست نزده...آراد از روی صندلی پایین میپرد و با گفتن 

به سمت اتاقش میدود...نا امید از آمدن باربد  "مرسی مامانی

غول چیدن ظرف ها در ماشین همه میز را جمع میکنم و مش

ظرفشویی میشوم...شاید چند دقیقه ایی طول میکشد که 



باصدای فریادش لیوان از دستم داخل روی پارکت اشپزخانه 

 میوفتد و گردنم به شدت به سمتش میچرخد... 

باربد با عصبانیت گوشی را روی مبل پرت میکند و بی هدف 

ا چنگ وسط سالن می ایستد و با کالفگی موهایش ر

روی زمین از آشپزخانه بیرون   میزند...بیخیال لیوان شکسته

 میروم و با نگرانی روبرویش می ایستم: چی شده باربد؟ 

چشمانش پر از تشویش و نا آرامش در نگاه کنجکاوم 

مینشیند و با درماندگی نفسش را بیرون میفرستد...سرش را 

د که تکان میدهد و راهش را کج میکن "هیچی "به عالمت 

به سمت اتاق برود که باصدای زنگ در سرجایش می 

 ایستد... 

با تعجب به سمت در میروم و صدای نفس های تند و عصبی 

در چشمی   باربد بلندتر میشود...دیدن تصویر شهاب و تیام

باهمدیگر قطعا آخرین چیزی است که در ذهنم بگنجد و در 

و در مقابل  مغزم هضم شود...باربد با عجله به سمتم می اید



چشمان شوک زده ام بازویم را میکشد و عصبی میگوید: بیا 

 برو یه چیزی تنت کن...نمیبینی شهابم هست؟! 

با همان تعجب مانتویم را جا لباسی برمیدارم و به تن 

میکشم...باربد نفس عمیقی میکشد و در را باز میکند...شهاب 

چهره و تیام که داخل می ایند دیدن حال و روز تیام و 

پریشانش نگرانی ام را صد برابر میکند...باربد سرد سالم 

میکند شهاب در اوج ناراحتی روبه من لبخند میزند و من 

 فقط خیره ی سکوت تلخ برادر همیشه مهربانم میمانم... 

 چی شده؟  _

این تنها چیزی است که در اوج تالطم ذهنی ام به زبان می 

ی هر سه مرد روبرویم آورم و انگار همین جمله به پریشان

دامن میزند...باربد بدون نیم نگاهی به سمت من کتش را 

برمیدارد و از خانه بیرون میرود تیام پوزخندی میزند و من 

بازهم متکلم وحده این جمع میشوم: چرا هیچکی حرف 

 نمیزنه؟ میگم چی شده؟ باربد کجا رفت؟ 



دا شهاب با تاسف سرش را تکان میدهد و بلند آراد را ص

 میزند: آراد جان عمو...کجایی... 

 با ناباوری نگاهش میکنم: چرا حرف نمیزنی شهاب؟ 

تیام به سمتم قدم برداشته مداخله میکند: من همه چی و 

 برات توضیح میدم تانیا اول بذار آراد و شهاب برن... 

آراد و شهاب که از خانه بیرون میروند تیام مستأصل وسط 

دمه اصل مطلب را بیان میکند: اگه سالن می ایستد و بی مق

دیدی باربد رفت بیرون من پریشونم شهاب عصبی همش 

 بخاطر باباست تانیا... 

 پاهایم انگار یخ میزنند: یعنی چی؟ 

 میشه اول بشینیم؟  _

به سمت مبل ها راحتی میرود و روی کاناپه سه نفره 

مینشیند به سختی جان در پاهایم میریزم تا بتوانم قدم 

ارم ، روبرویش خودم را روی کاناپه رها میکنم و انگار تازه برد

 نهایت خستگی چشمانش هویدا میشود... 



ارنج هایش را روی زانوانش میگذارد و خیره به زمین زیر 

 پایش زمزمه میکند: بابا رو دستگیر کردن... 

چشم میبندم نه با ناراحتی نه با غم با درد چشم میبندم با 

م و برای هزارمین بار خودم را بخاطر تاسف سرتکان میده

 همخون بودن با همچین مردی لعنت میکنم... 

 کی دستگیر شده...  _

سرش را بلند میکند تا حالت چهره ام را تشخیص دهد شاید 

فکر میکند من از این خبر غمگین میشوم...دستی پشت 

گردنش میکشد و با مکث لب میزند: دو ماهی میشه شاید 

 از این که شما جابه جا شدین... دوسه روز بعد 

 با خونسردی میپرسم: خب حکمش چیه؟ 

عمیق نگاهم میکند انگار که بخواهد در ته اعماق نگاهم 

حس های درونم را بفهمد...بی حسی چشمانم را که میبیند 

لبخند تلخی میزند و بی حاشیه جوابم را میدهد: حکمش 

 اعدامه... 



کم همه تنم را در بر  درد در چشمانم بیشتر میشود و کم

میگیرد فقط سرتکان میدهم و سکوت میکنم...من خیلی 

وقت بود که انتظار این روز را میکشیدم خیلی وقت خواهان 

این دقایق و ثانیه ها بودم و حاال انگار پایان 

ک*ث*ا*ف*ت کاری های آن مرد بی وجدان هم فرا 

 رسیده... 

 ناراحت شدی؟  _

جمله اش حس خوبی دیده نمیشود با تردید میپرسد ولی در 

میدانم که تیام هم کوچکترین عالقه ایی به پدر نداشت و او 

 هم انتظار این روز هارا میکشید... 

با صداقت سر تکان میدهم : نه ناراحت نشدم یعنی از 

دستگیر شدنش ناراحت نشدم ولی از این که باید اسمشو تا 

باشم همیشه  اخر عمر تو یه برگه از شناسنامه ام داشته

 ناراحت میمونم... 



لبخندش تلخ تر میشود و غم به چشمهایش میزند من 

میدانم این مرد بار سنگین تری روی دوشش میکشد و 

 کمرش خیلی وقت است از درماندگی خم شده... 

االن دلیل این همه پریشونی باربد چی بود اون با بابا  _

ربد این همه دشمن بود قاعدتا باید خوشحال باشه...مگه با

دوندگی نکرد واسه دستگیر شدنش االن که حکمش اومده 

 ناراحته؟ 

تیام سرش را تکان میدهد و همانطور که پشت پلک هایش 

 را میفشارد میگوید: ناراحت نیست فقط نگرانه... 

 گیج میشوم و پر از تعجب : نگران چی؟ 

تیام با تردید در چشمانم خیره میشود و من از نگاه های 

ه و پر معنی اش میسوزم: میترسه تو از دستش ناراحت خیر

 بشی یا ازش کینه به دل بگیری... 

از شدت گنگی حرفهایش ناخوداگاه اخم میکنم: یعنی چی 

 تیام؟ 



کف دستش را چندبار روی پایش میکوبد و اینبار نگاهش 

جایی به جز چشمانم توقف میکند: باربد کسی بود که باعث 

دشمن اصلی بابا باربد بود االنم نگرانه شد بابا دستگیر بشه 

 که نکنه تو بخاطر اعدام شدن بابا ازش کینه به دل بگیری... 

بزاقم تلخ میشود و لبخند مسخره ایی روی لبم شکل 

میگیرد: چرا باید از کینه بگیرم تیام بابا داره تقاص کاراشو 

پس بده تقاص بدبخت کردن جوونای مردم و جواب بچه 

داروهای و قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هایی که با 

جونشونو از دست دادن من راضیم به این حکم چون عادالنه 

ست خود من زندگیم بهم خورد نزدیک بود یه بار بچمو 

بدزدن خودم اسیب دیدم رنج کشیدم حاال چرا از باربد کینه 

بگیرم فقط هنوزم نمیدونم دلیل این همه دشمنی باربد 

م قربانی این کینه و دشمنی و پابه باهاش چیه که من شد

 پای کینه های باربد یکی از اجرهای زندگیم فرو ریخت... 



غم در نگاهش جایش را به آرامشی نامفهوم میدهد: همون 

بهتر که آجر های اون زندگی فرو ریخت به جاش باربد قراره 

 با عشق برات خوشبختی بسازه... 

معنی دارم  حرفی نمیزنم حتی پوزخند هم ضمیمه سکوت

نمیکنم من خیلی وقت است نسبت به همه چیز این زندگی 

 بی حس شده ام... 

تیام با دیدن سکوتم ادامه میدهد: باربد تو رو از مهلکه 

کشوند بیرون این یه حقیقته که نمیتونی انکارش کنی ، 

شکی نیست که تو هم اذیت شدی و رنج کشیدی ولی 

باربد خودش باید حقیقت چیز دیگه ایی تانیا چیزی که 

برات تعریف کنه تا بتونی جواب سئواالتو بگیری...ولی تو این 

چهارسال تو شاید تو عمارت باربد حبس شدی ولی از خیلی 

از ک*ث*ا*ف*ت کاری ها دور موندی و نجات پیدا 

 کردی... 

قفل دهانم سفت تر میشود و پلک هایم ثابت روی لبهایش 

ج بودنم را میفهمد که با یک میمانند انگار اوهم دلیل این گی



جمله تمام تصورات ذهنی ام را نابود میکند: باربد خالفکار 

نیست تانیا هیچ وقت نبوده...باربد فقط پس انتقام خانواده 

 اش خودشو درگیر این ماجراها کرده همین... 

نگاهم رنگ بهت نمیگیرد من خیلی وقت است که به هیچ 

داقل این چندماه انقدر فرصت کاره بودن باربد پی برده ام...ح

داشتم که از رفتارهایش و حرف هایش با شهاب بفهمم که 

 باربد در هیچ کدام از این خالف ها دستی ندارد... 
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شعاب اراد غرق در خواب را در آغوش تانیا میگذارد و رو به 

 چهره نگرانش میپرسد: چی شده تانیا... 

یگزد و با نیم نگاهی به ساعت تانیا با درماندگی لب م

میگوید: االن ساعت ده شب ولی باربد هنوز نیومده 

خونه...من عادت نداشتم اینقدر تنها بودم هم ترسیدم هم 

 نگرانش شدم خب... 



شهاب با تعجب اخم میکند: چندساعته تنهایی مگه...داداشت 

 کی رفت؟ 

تیام  تانیا لب برمیچیند و با صدایی آرام و پریشان میگوید:

ساعت چهار رفت نزدیک شش ساعته خونه تنهام هر چی 

هم به باربد زنگ زدم گوشیش خاموشه...چرا در همه حالت 

اینقدر خودخواهه اخه نمیگه تانیای بدبخت خونه تنهایی چه 

 غلطی میکنه... 

شهاب کالفه آهی میکشد و پشت پلک هایش را ماساژ 

منم زنگ میزنم میدهد: نگران نباش االناست که بیاد خونه 

 شرکت شاید اونجا مونده باشه... 

تانیا با غم سری تکان میدهد و در مقابل خداحافظی شهاب 

در را میبندد...آراد را در اغوشش میفشارد و روی سرش را 

میبوسد لباس هایش را از تنش خارج میکند و او را روی 

تختش میخواباند چراغ خواب باالی سرش را هم روشن 

نصف شب اگر از خواب پرید از تاریکی  میگذارد تا



نترسد...آهسته از اتاق بیرون میرود و در را نیمه باز 

 میگذارد... 

وارد اتاق مشترک خودش و باربد میشود...یکی از لباس 

خواب هایش را میپوشد و بدون این که هالوژن های رنگی 

اتاق را خاموش کند روی تخت دراز میکشد سرش که روی 

د هزارجور فکر و خیال و نگرانی به ذهنش بالش می افت

حمله میکند و دشوره اش دوبرابر میشود بغ کرده روی تخت 

مینشیند و سرش را روی زانوانش میگذارد حرفهای تیام که 

در گوشش پژواک میشود بغضی ته قلبش را مالش میدهد 

باربد از کینه گرفتنش میترسد مگر تانیا میتواند از ان مرد 

باشد مگر خودش آن شب در میان تاریکی کینه داشته 

مطلق اطرافش زیر سقف خدا اعتراف نکرد که باربد را 

بخشیده مگر نگفت وجودش به حمایت های آن مرد وابسته 

شده پس حاال باربد از چه می هراسد؟ از کینه ایی که خیلی 

وقت است از دل این دختر رخت بسته ؟ از نفرتی که 

ی قلبش قطع شده؟ باربد که جریانش در شریان های حیات



آن شب برق عشق را در چشمان پر اشک این دختر دیده و 

زمزمه تپنده ی قلب کوچکش را با گوش های خودش شنید 

پس چرا هنوز هم از گفتن حقیقت به این تازه محرم شده ی 

 روحش میترسد؟! 

صدای باز و بسته شدن در که می آید انگار جریان برق به 

ه صاف سرجایش مینشیند و چشمانش تنش وصل میشود ک

 را روی در اتاق قفل میکند... 

قدم های باربد روی پارکت خانه انگار قلبش را لگد مال 

میکند که این حجم پر تپش اینقدر با هول و وال به سینه 

اش میکوبد...قامت باربد که در چارچوب در ظاهر میشود 

زش دیدن ظاهر بهم ریخته اش کافی ست تا صدای پر لر

 تانیا از حنجره بیرون بجهد: باربد... 

 باربد با تعجب سر بلند میکند : چی شده... 

تانیا با عجله از روی تخت بلند میشود و به سمتش میرود 

روبرویش می ایستد و با دلخوری در صورتش میگوید: این 



چندساعت کجا بودی نمیگی من خاک تو سر تنهایی تو 

دی نه آراد تیامم که زود خونه چه غلطی میکنم نه تو بو

رفت داشتم از ترس و نگرانی میمیردم بخدا...گوشیتم که 

 خاموش بود... 

باربد خیره در چشمان پریشان و زیبایش قدم جلو میگذارد و 

 در فاصله ی کمی از او می ایستد: نگران من شدی؟ 

تانیا با بغض و حرص در سینه اش میکوبد: نه پس نگران 

ظهری اونجوری از خونه رفتی بیرون عمه ام شدم تو سر 

دیگه نباید نگران بشم یه کلمه حرفم که بهم نزدی...اصن 

 انگار نه انگار که این تانیای بدبخت آدمه... 

عشق مردمک چشمان باربد را میلرزاند و با نوری که هر 

لحظه در قلبش روشن تر میشود لبخند کمرنگ و پر مهری 

شفاف تانیا را میبوسد و میزند...خم میشود گونه لطیف و 

 کنار گوشش زمزمه میکند: ببخشید... 

 تانیا مشت دیگری در سینه اش میکوبد: خیلی بدی باربد... 



باربد جان گرفته از لحن بامزه و دلنشینش بوسه ی دیگری 

کنار گوشش میزند و لبخند پرعشقش از چشمان تانیا مخفی 

 ل... میماند: بنده از شما معذرت میخوام خانم خوشگ

تانیا لب میگزد تا لبخندش رسوایش نکند شور عشق است  

دیگر انگار قلب هایشان برای باهم بودن دل دل میزند که 

لبخند های پر مهرشان اینطور از هم پنهان میشود و امشب 

 انگار خدا هم برای قلب هایشان دل میسوزاند... 

باربد دست هایش را جلو میبرد تا تن ظریفش را در خود 

ل کند که تانیا سریع دست هایش را پس زده به سمت ح

تخت میرود و چهار زانو وسط آن مینشیند نگاه پر تعجب 

باربد که رویش میچرخد تانیا ابرویی باال انداخته با خباثت 

میگوید: فکر کنم تا تو لباساتو عوض کنی و یه آبی به دست 

 و صورتت بزنی منم بتونم اینجا منتظرت بمونم... 

د با شیطنت سری تکان میدهد و همانطور دکمه های بارب

پیرهنش را باز میکند میگوید: منتظر بمونی که چی بشه 

 عزیزم؟ 



تانیا دلبرانه نیشخندی میزند و با طنازی موهایش را از 

جلوی چشمانش کنار میبرد: که جنابعالی برگردی و همه 

 چی و از زندگیت مو به مو برام تعریف کنی... 

سفید و خوش تراشش را روی تخت دراز  سپس پاهای

میکند و با خونسردی مشغول بازی با موهایش میشود...باربد 

مسخ شده قدم جلو میگذارد این دختر مگر قصد جانش را 

کرده که انقدر لوندی به حرکاتش میریزد؟ دستی به پیشانی 

عرق کرده اش میکشد و با اخم روبه تانیایی با آرامش 

میگوید: همین امشب باید همه چی و موهایش را میبافد 

 بفهمی؟ 

تانیا با جدیت نگاهش میکند و مصمم و قاطع میگوید: همین 

امشب باید همه چی و بهم بگی باربد تا همین االنشم خیلی 

صبر کردم دیگه بسمه این همه بی خبری اون از تیام این 

همه سال یه کلمه نگفت شغلش چیه اینم از تو من امشب 

 ی و بفهمم وگرنه... باید همه چ



باربد با اخم حرفش را قطع میکند: وگرنه چی؟ تهدید 

 میکنی؟ 

تانیا زیر نگاه برانش سر به زیر شده با لحن دلخوری میگوید: 

بلند میشم میرم خونه تیام تا تو راضی بشی همه چی و بهم 

بگی بخوای به سکوتت ادامه بدی یه لحظه هم اینجا 

 نمیمونم... 

کمر روبرویش می ایستد: البد منم میذارم  باربد دست به

 بری... 

 میرم...  _

 نمیذارم...  _

بخدا اگه حرف نزنی میذارم میرم خستم کردی باربد خب  _

اون قفل زبونت و باز کن بگو جریان چیه دیگه واسه همین 

مسئله هم میخوای لج و لجبازی راه بندازی؟ خودت خسته 

 نشدی؟ 



را کوتاه باز وبسته میکند: باشه باربد پوفی کشیده چشمانش 

 بهت میگم...همه چی و بهت میگم... 

 تانیا تخس سرش را تکان میدهد: باشه من منتظرم دیگه... 

باربد لباس هایش را عوض میکند و بعد از این که دست و 

صورتش را میشور به سمت تانیا میرود کنارش روی تخت 

ام نمیخوای مینشیند و رو به چهره منتظرش میگوید: یه ش

 به من بدی...من امروز ناهارم نخوردم... 

تانیا بی تفاوت به سمتش میچرخد: جنابعالی تا ساعت ده 

شب کجا تشریف داشتین همونجا شام میخوردین رفت 

گشتت و زدی گرسنگی ات و آوردی خونه...مگه من امروز 

ناهار درست نکرده بودم ده بار صدات کردم میخواستی بیای 

 بخوری... 

باربد با چشمانی گرد شده به عکس العمل هجومی اش نگاه 

میکند و کف دستهایش را مقابلش باال می اورد: خیلی خب 

 تانیا...چرا انقدر عصبی میشی... 



تانیا بی نگاه به چشمانش بالش را روی پاهایش میگذارد و 

غر میزند: آدم و خون به جیگر میکنی انتظار مهر و محبت 

 صف شبی شام ندارم بهت بدم باربد خان... نداشته باش منم ن

باربد انگشتش را گوشه لبش میکشد و نیمچه لبخندی روی 

لب هایش جا خوش میکند...نیمرخ جدی تانیا را که میبیند 

ته دلش از این همه تخسی اش غنج میرود...دست هایش را 

دور کمرش حلقه میکند و با آرامشی که قشون قشون به مغز 

شود بی توجه به تقالیش کمر ظریفش را به و دلش ساطع می

سینه اش میچسباند...تانیا با ارنج مشتی به شکم باربد میزند: 

 بازی در نیار باربد...حرفتو بزن... 

باربد پیچک دستهایش را محکم تر میکند و چانه اش را 

روی سرشانه تانیا میگذارد صدایش اینبار بدون هیچ 

 15لین باری که دیدمت شیطنتی به گوش تانیا میرسد: او

 سالم بود و توهم یه دختر کوچولوی پنج ساله بودی... 

 تانیا با تحیر زمزمه میکند: چی؟ 



باربد با لحنی قاطع میگوید: تا آخر حرفام هیچی نگو بذار 

 همه رو برات تعریف کنم تانیا... 

تانیا با همان چشمان متحیرش به دیوار روبروش زل میزند و 

به سینه باربد میچسبد...باربد با نفسی که سرش بی اراده 

میگیرد ادامه میدهد: از وقتی دست چپ و راستمو تشخیص 

دادم فهمیدم دارم تو چه خانواده ایی بزرگ میشم و پدرم 

چیکاره ست...انقدر عقلم میرسید که بفهمم که چرا زندگی 

پدر مادرم اینقدر سرد و مسخره ست انگارتنها نقطه ی 

بودم که باعث شده بودم مادرم پیش اون اشتراکشون من 

 مرد دووم بیاره... 

باربد نفسش را عمیق بیرون میفرستد: مادرم زن دوم پدرم 

 بود زن اولش مادر تمنا بود... 

 تانیا با کنجکاوی میپرسد: تمنا ازت بزرگتر بوده؟ 

آره تمنا که دوسالش میشه مادرش میمیره پدرمم  _

درم که دخترعموش بالفاصله میره خواستگاری ما



بوده...خانواده مادرمم بخاطر قدرتی که اون موقع پدرم 

داشته نتونستن بهش نه بگن و مادرم میشه زن و یک سال 

 بعدشم من به دنیا میام... 

تانیا با تفکر میگوید: تمنا اون موقع کجا بود پس؟ کی 

 بزرگش کرد؟ 

: باربد در اوج غم لبخندی به این همه کنجکاوی اش میزند

 نمیتونی انقدر سئوال نپرسی دختره فضول... 

 تانیا صادقانه سرش را تکان میدهد: نه واقعا نمیتونم... 

لبخند باربد رنگ میگیرد و بوسه ایی روی موهای لطیفش 

میکارد...همانطور که دست های تانیا را میان پنجه هایش 

میگیرد ادامه میدهد: مادرم قبول میکنه که تمنا رو بزرگ 

بخاطر همین هم من هم تمنا از بچگی بهم وابسته کنه 

شدیم...از همون کوچیکی مادرم اجازه نمیداد درگیر کارای 

پدرم شم یه جوری بهم میفهموند که بابام ادم خوبی نیست 



و من باید راه خودمو برم من زیاد از شغلش سر در نمیاوردم 

 فقط سعی میکردم ازش دوری کنم... 

زرگ که شدم فهمیدم بابام سپس پوزخندی میزند: ب

سردسته یه باند بزرگ از قاچاق داروعه و اصلی ترین 

 شریکش هم پدر تو و فرخی ان... 

تانیا با تعجب به این همه درد در صدای باربد گوش میکند و 

زبانش انگار قفل میشود: باالخره به یه سنی رسیدم که 

نا مجبور شدم با پدرم بیام تو مهمونی هاشون مادرم و تم

زیاد همراهمون نبودن ولی پدرم با تمام ممانعت های مادرم 

منو با خودش میبرد...تو یکی از مهمونایی که خونه پدر تو 

 برپا شده بود خیلی اتفاقی مادرمم همراهمون اومد... 

 چرا؟  _

میخواست مراقبم باشه یادمه اون اواخر هرجوری بود  _

ه شب که اومدیم دنبالمون میومد تا حواسش به من باشه...ی

خونه شما مادرم گفته بود امشب هرطوری شده جلوی چشم 



بابام نباشم میگفت امشب میخوان یکی از قرارداداشونو 

ببندن و بابات میخواد به تو هم یاد بده پس هر جوری شده 

از جلوی چشمش دور بشم...منم چون هرچی مادرم میگفت 

 م... گوش میدادم از اول مهمونی رفتم تو باغ نشست

 تانیا با هیجان میپرسد: منو کی دیدی پس؟ 

باربد با عشق میخندد و با یاداوری ان خاطره چیزی در 

قلبش میجوشد: داشتم تو باغ راه میرفتم یهو صدای جیغ و 

گریه شنیدم...متوجه شدم صدا باید از طرف استخر باشه با 

عجله رفتم همون طرف یکم گشتم بعد دیدم یه دختر بچه 

که موهاشو دو گوشی بسته با یه پیرهن صورتی کوچیک 

نشسته یه گوشه داره گریه میکنه...رفتم جلوتر یکم اطراف و 

نگاه کردم هیچکس نبود بعد یهو دیدم صدای گریه قطع 

 شد... 

 تانیا با هیجان میگوید: خب بعدش چی شد؟ 



باربد لبخند میزند: سرتو آورده بودی باال داشتی با تعجب 

گریه اتم قطع شده بود...انقدر چهره دوست نگام میکردی 

داشتنی و بامزه ایی داشتی که آدم نمیتونست نگات نکنه 

همون طوری اومدم کنارت نشستم ببینم چرا گریه میکنی 

 بعدش ازت سئوال کردم چی شده؟ 

 تانیا با ذوق به سمتش میچرخد: چی گفتم؟ 

باربد با عشق به چشمانش خیره میشود: حرفی نزدی فقط 

   مثل این بچه گربه ها داشتی نگام میکردی...

 

  288/289پارت 

   

یاداوری چهره کوچکش با آن چشمان درشت و قهوه ایی 

سالم  15رنگش لبخندش را شیرین تر میکند: من همش 

بود به جز تمنا تو زندگیم با هیچ بچه ی دیگه ایی ارتباط 

م نداشتم تو رو که دیدم اولش از قیافه نازت تعجب کرد



بعدش دلم میخواست بگیرمت تو بغلم فشارت بدم خیلی 

 بامزه بودی... 

به دنبال این حرفش سرش را توی گودی گردن تانیا فرو 

میکند و با عشق میبوسد تانیا قلقلکش آمده سرش را کج 

میکند و با اعتراض میگوید: نکن باربد...بقیه اشو بگو...من 

 هیچی نگفتم؟ چرا داشتم گریه میکردم... 

با خنده لب هایش را روی هم میفشارد: اون که عادی بود 

مثل االن که گریه تو دستته تا یه چیز میگم سریع اشک 

 میریزی... 

تانیا ارنجش را در شکمش میکوبد: بی تربیت...احتماال همون 

 موقع هم تو اذیتم کردی که داشتم گریه میکردم... 

بعد دوبار که ازت باربد ابروهایش را باال پایین میکند: نخیر 

پرسیدم چی شده همچین با مظلومیت لباتو غنچه کردی 

گفتی توپم افتاده تو آب نمیتونم برش دارم داداش تیامم 

گفته به استخر نزدیک نشم خطرناکه...از خنده داشتم 



میمیردم خیلی خنگ بودی بخاطر یه توپ داشتی اونقدر 

 اشک میریختی... 

ر شکم باربد میکوبد که باربد تانیا اینبار ضربه محکم تری د

با درد خم میشود و آخ بلندی میگوید...تانیا با حرص جیغ 

خفیفی میکشد: خجالت نمیکشی بهم میگی خنگ...خیلی 

پرورویی باربد من همش پنج سالم بود به جای این که بلند 

 شی بری توپم و برام بیاری نشستی بهم خندیدی دلت اومد؟ 

د و کف دستش را به پیشانی اش باربد در میان درد میخند

ساله بودم که دوس  15میکوبد: تانیا من اون موقع یه پسر

داشتم بشینم به حرکاتت بخندم و تو برام شیرین زبونی 

 کنی اصال حواسم به توپ و این حرکات نبود که... 

تانیا با چشمهای گرد شده نگاهش میکند: جدی نرفتی توپ 

 و واسم بیاری؟ 

سرش را تکان میدهد: نه واقعا انقدر محوت  باربد با صداقت

 شده بودم که حواسم به این چیزا نبود... 



خیلی بدی باربد...همون موقع هم عشق اذیت کردنم و  _

 داشتی؟ 

 بیشتر عشق نگاه کردنت و داشتم...  _

پلک های تانیا از جمله ی بی پروای باربد تکان خوردن را 

روبرویش را میشناسد و با فراموش میکنند انگار که تازه مرد 

خلق و خویش آشنا میشود احساس میکند تمام تصوراتش از 

باربد در آنی نابود شده است...باربد لذت برده از خیرگی این 

دختر دست هایش را روی شکمش قفل میکند و ادامه 

میدهد: من ازت سئوال میپرسیدم تو هم همه رو جواب 

سمم چیه و کی میدادی جالب اینه تو اصال نپرسیدی ا

هستم فقط زل زده بودی بهم و جواب سئواالمو میدادی یه 

چند دقیقه که گذشت داداش همیشه مزاحمتون تشریف 

اورد و با یک نگاه خیلی غیرتی به من دستت و گرفت و با 

 خودش برد...همون موقع ازش بدم اومد... 



تانیا لبخند شیرینی میزند: البد همون موقع گفتی باالخره 

روزی میام این دختره رو مال خودم میکنم...آره گفتی یه 

 باربد؟ 

باربد کمی با تعجب نگاهش میکند و سپس بلند میخندد با 

تاسف سرش را تکان میدهد و در میان خنده اش میگوید: 

چه فانتزی هایی داری تانیا...نه نگفتم مگه فیلمه؟ تازه دو 

  روز بعدشم کال یادم رفت همچین بچه ایی هست...

تانیا لبخند روی لبش میماسد و با حرص لبهایش را به 

دندان میگیرد چشم غره ایی به باربد میزند و با لحن حرصی 

 اش میگوید: خب بعدش چی شد؟ 

باربد دستی روی لبهای خندانش میکشد و به سختی 

لبخندش را میخورد: هیچ وقت نتونستم درست بفهمم که 

چی شد که پدرم با چه اتفاقی تو اون مهمونی افتاد و 

عصبانیت از اونجا زد بیرون تا خود خونه یه بند داشت تهدید 

میکرد فقط بعدش که دلیل اشک های مادرم و پرسیدم 

 فهمیدم منشا این دشمنی چی بوده... 



اینبار دیگر خبری از شوخی و لبخند نیست تمام تن تانیا 

گوش میشود برای شنیدن حقایق و درد با بیرحمی به 

 باربد هجوم می آورد: پدرم عاشق مادرت شده بود...  چشمان

تانیا با حیرت به دهان باربد زل میزند و سرعت جریان خون 

در رگ هایش کند میشود...باربد پلک بسته دستی به 

صورتش میکشد و با صدای خش داری ادامه میدهد: پدرت 

زودتر متوجه میشه آبروشو پیش همه میبره همونجا جلوی 

ر این که پدر من آدم زن بازی بود شکی نیست ولی مادرم...د

 مادرم گناهی نداشت... 

تانیا به سختی اب دهانش را قورت میدهد و با صدایی لرزان 

 میپرسد: بعدش چی شد باربد؟ 

پدرم سردسته باند بود نمیتونستن به همین راحتی  _

کنارش بزنن از اونورم فرخی باهاش به مشکل برخورده بود و 

ریقی میخواست بهش ضربه بزنه نشستن نقشه به هر ط

 کشیدن دیدن راهی جز کشتنش ندارن... 



 تانیا ناباور نگاهش میکند: کشتنش؟ 

سیبک گلوی باربد به سختی پایین میرود و خون در نگاهش 

برق می اندازد: یه شب اینقدر بحث و درگیری پدر و مادرم 

م پیش خاله باال گرفت که منو تمنا از خونه زدیم بیرون رفتی

سیمین فقط پیش اون میتونستیم آرامش داشته باشیم 

وگرنه همش باید جنگ و جدال های پدر و مادرم و تحمل 

میکردیم...شب خوبی نبود تمنا انقدر دلشوره داشت هی 

میگفت برگردیم انقدر اعصابم خرد بود که رغبت نداشته 

ت که باشم پامو بذارم تو اون خونه ولی تمنا انقدر گفت و گف

خاله سیمینم به هول و وال افتاد میگفت هرچی به سیما 

 زنگ میزنم جواب نمیده... 

باربد با سکوت مکث میکند و سکوت مرگبارش به تپش های 

پی در پی قلب تانیا دامن میزند: وقتی رسیدیم پدر و مادرم 

غرق خون وسط خونه افتاده بودن...جفتشون با گلوله تو 

 مغزشون مرده بودن... 



تانیا هین بلندی میکشد و گلویش را چنگ میزند انگار که 

نتواند جمله های باربد را در مغزش هضم کند گیج شده به 

دهان باربد زل میزند...باربد به سختی نفس داغش را رها 

میکند و نگاهش لحظه ایی از روی دیوار مقابلش کنده 

 نمیشود: از اون روز و اون لحظه فقط همین صحنه رو یادمه

بقیه اش جیغ های تمنا و خاله ست که چندین ساله تو 

گوشم زنگ میزنه...قیافه معصوم مادرم که به ناحق خونش و 

 ریختن و پدری که... 

با تاسف چشم میبندد و درد در تک تک تارهای صوتی اش 

 جیغ میکشد: پدری که حتی به مردنش هم حسی نداشتم... 

ربد سرش را به تاج زمزمه میکند و با "وایی "تانیا شوکه 

تخت تکیه میدهد چشم میبندد و سعی میکند صحنه های 

وحشتناک جان گرفته در ذهنش را از بین ببرد عرق سردی 

که روی پیشانی اش مینشیند نگرانی این دختر را بیشتر 

 میکند دست روی بازوی باربد میگذارد: میخوای دیگه نگی... 



شد و او را در آغوشش باربد بدون نگاه به تانیا دستش را میک

 مچاله میکند: نه میگم... 

تانیا سر روی شانه اش میگذارد و باربد کمی جان به تنش 

برمیگردد: دیگه هیچ وقت به اون خونه برنگشتیم منو تمنا 

هم پیش خاله سیمین زندگی میکردیم تا این که وسایل 

مادرم و برامون اوردن میگفتن توش یه نامه هست که مربوط 

ه...همون نامه کافی بود تا مصمم بشم واسه انتقام از به من

 پدرت و اون فرخی بیشرف... 

تانیا لبریز از عطر مردانه باربد زمزمه میکند: مگه نامه چی 

 بود؟ 

مادرم توش نوشته بود که یه چند وقتی داشته با پلیس  _

همکاری میکرده تا بتونه پدرم و شریکاش و گیر بندازه تو 

بود اگه یه وقت بالیی سرش اومد من که از  اون نامه گفته

خیلی چیزا با خبر شدم و چهره خیلیارو دیدم کارشو ادامه 

بدم حتی خیلی از اطالعاتی که هنوز پلیس ازش خبر 

 نداشت رو هم تو نامه نوشته بود... 



 تانیا با کنجکاوی میپرسد: یعنی توهم پلیسی؟ 

ی چندین ساله باربد لبخند تلخی میزند: نه پلیس نیستم ول

دارم باهاشون همکاری میکنم...وگرنه دانشگاه داروسازی 

 خوندم... 

 تانیا با تعجب سر بلند میکند: واقعا؟ 

باربد پلک هایش را باز و بسته میکند و ادامه میدهد: بخاطر 

همینم تونستم با یه اسم و فامیل جعلی تو گروهشون نفوذ 

یباشون...هدفم کنم و تو سن کم بشم یکی از بزرگترین رق

فقط و فقط انتقام بود و گیر انداختن کل باند ولی 

 نمیدونستم همین انتقام قراره تنها خواهرمو ازم بگیره... 

 تانیا صاف سرجایش مینشیند: چی شد مگه؟ 

باربد نفس عمیقی میکشد و گلوی خشک و انباشته از بغض 

 مردانه اش را صاف میکند مرور این خاطرات زهرالود انگار

تیر سه شاخه شده در قلبش و محشر کبری به پا کرده است 

هم جرات کرده به گلوی این مرد قدم بگذارد: بعد   که بغض



از این که شدم یکی مثل خودشون پام به همه مهمونیا باز 

شد یکیش همون شبی بود که تو رو کنار استخر دیدم 

فهمیدم خودتی انقدر اطالعات دستم اومده بود که بدونم 

 یریان که دختر بیشتر نداره... ام

تانیا با تردید میپرسد: اون موقع میدونستی تیامم تو اداره 

 امنیت اطالعاته؟ 

باربد صادقانه سرش را تکان میدهد: نه نمیدونستم...فکر 

میکردم تیام فقط خودشو از این چیزا دور نگه داشته تا 

 قاطی این ک*ث*ا*ف*ت کاری ها نشه... 

 بخاطر انتقام نزدیکم شدی؟  من چی؟ از اول _

نه اصال برنامه ایی واسه ازدواج باهات نداشتم فقط  _

میدونستم تو بی گناه ترین فرد تو اون خونه ایی و کاری به 

 هیچی نداری ولی... 



سر میچرخاند و زل زده در چشمان منتظر تانیا زمزمه 

میکند: بعد از چندبار دیدنت نتونستم از خواسته ی دلم 

 .. بگذرم.

تانیا لبخند کمرنگی میزند: پس چرا انقدر اذیتم میکردی 

باربد اون موقع هر وقت منو دیدی بهم میگفتی موش 

 کوچولو...بخدا دلم میخواست خفه ات کنم... 

باربد به آرامی میخندد: خب هر وقت منو دیدی زهره ترک 

میشدی بهت چی میگفتم مثال؟ االنم درجه ات ارتقا پیدا 

 گوش... کرده شدی خر

تانیا با حرص اسمش را صدا میزند و باربد دوباره او را در 

 اغوش میگیرد: دروغ میگم؟ با این چشات؟ خرگوشی دیگه... 

تانیا بی توجه به لحن شوخش از او جدا میشود : شوخی و 

بذار کنار اگه از اول دوسم داشتی پس چرا اینقدر اذیتم 

 کردی درک نمیکنم بخدا... 



نگاهش را از چشمان دلگیرش میدزدد: دقیقا باربد کالفه 

چندماه قبل از این که بخوام از پدرت خواستگاریت کنم 

همه چی بهم ریخت بدون این که من احمق خبردار بشم و 

بتونم کاری بکنم یکی از آدمای فرخی خیلی اتفاقی تمنا رو 

میبینه و بعد چند روز زیر نظر گرفتنش متوجه هویت واقعی 

 .بعدشم... تمنا میشه..

صدایش میلرزد و انگار چاقو در سینه اش فرو میرود که 

نفس هایش بریده بریده میشوند تانیا با ترس نگاهش میکند: 

 بعد چی باربد؟ 

بغض به چشمان باربد رسوخ کرده با درد مینالد: وقتی رفته  

بود سرخاک مادرم میدزدنش و میبرنش پیش 

و تمنا میگردن تا مارو فرخی...میدونستم خیلی وقته دنبال من

هم خالص کنن ولی با اسم عوض کردنمون کارشون سخت 

و بی حواسی   شده بود رفت و امد های تمنا سر خاک مامانم

 مامورهایی که همیشه مراقبش بودن کار دستمون داد... 



نفس در سینه باربد برای رها شدن دل دل میزند و بغض در 

اش اجازه شکستن حنجره اش سنگ میشود و غرور مردانه 

به آن نمیدهد: وقتی میره خونه فرخی اونجا سراغ منو ازش 

میگیرن تمنا هم الم تا کام حرف نمیزنه اون پست فطرتا هم 

به هر ریسمونی چنگ میزدن تا ادرس منو گیر 

 بیارن...آخرشم... 

سینه اش از درد میلرزد چشم بسته با نفرت ناله میکند: 

انداختن یه گوشه بلکه من  بهش تجاوز کردن بعدم کشتنش

 خودمو نشون بدم... 

تانیا مبهوت به چشمان بسته و لرزان باربد زل میزند و با 

 ناباوری سرش را تکان میدهد: چی میگی باربد؟ 

باربد با غیرت نفس نفس میزند و بغضش سنگ تر  

میشود...اشک روی گونه های تانیا راه میگیرد و وجودش از 

لحظه ایی نمیتواند حرف های باربد را  سرما میلرزد...انگار

باور کند و عذابی که این مرد تحمل کرده را در ذهنش 



بگنجاند روحش خراش برمیدارد از تلخی های مرد زندگیش 

 و قلبش با ترس در دهانش میکوبد... 

باربد نگاهش نمیکند میتواند حالت هایش را حدس بزند 

اش شانه چندین سال از گفتن حقیقت وحشتناک زندگی 

خالی کرده بود و امشب انگار این دمل چرکی باید سر باز 

میکرد تا این دختر هم کمی این مرد رنج دیده را درک 

 کند... 

شهاب و پلیس ها نذاشتن خودمو نشون بدم نذاشتن برم  _

دخل اون اشغاالرو بیارم و حقشونو بذارم کف دستشون 

 دستم از هر طرف بسته بود هیچ غلطی نکردم من

ک*ث*ا*ف*ت بخاطر انتقام خواهرم هیچ غلطی نکردم...تو 

رو که میدیدم داغ دلم تازه میشد راحت داشتی بین این ادما 

زندگیتو میکردی و کسی از گل نازک تر بهت نمیگفت 

همین قضیه کافی بود که بخوام مصمم بشم واسه ازدواج 

 باهات و همه این بدبختی هارو سرت تالفی کنم... 
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تانیا در سکوت نگاهش میکند و باربد اما نگاه میدزدد از 

دختری که چشمانش از سرزنش لبریز شده است: اولش 

میخواستم بعد ازازدواج باهات یه بالیی سرت بیارم و ولت 

 کنم تا داغت به دل پدر و مادرت بمونه...ولی... 

وم با تاسف سرش را پایین می اندازد: ولی نتونستم تو معص

تر و بی گناه تر از این حرفا بودی که بخوام انتقام خون تمنا 

رو از تو بگیرم ازدواج که کردیم دیگه به هیچی جز بودنت 

کنارم فکر نمیکردم هیچی مهم نبود فقط میخواستم باشی 

نمیدونستم چه مرگم شده که اینطور به بودن دختر دشمنم 

پابندت  وابسته ام میخواستم هر جوری که شده به خودم

کنم که هیچ وقت راه برگشتی نداشته باشی اینطوری راه 

 ارتباطیت با پدر و مادرتم قطع میشد... 

خیلی خودخواهی باربد...تو باید به عالقه ی من فکر  _

 میکردی 



باربد چشم میبندد و صدایش سمفونی درد را بیشتر مینوازد: 

همین بی عالقگی ات باعث میشد خونم به جوش بیاد و 

یشتر ترغیب بشم واسه اذیت کردنت...تو زن من بودی هم ب

دوست داشتم و دلم نمیخواست از پیشم بری هم دختر 

کسی بودی که خواهر منو به بدترین شکل کشته بود من 

بین قلبم و غیرتم گیر کرده بودم اینا که همه بهم فشار 

آورده بود بعدش فرار کردنای توهم بهش اضافه شد همینا 

یگه روی رفتارام کنترلی نداشته باشم و همش باعث شد د

 اذیتت کنم... 

تانیا بدون کوچکترین نگاهی به او سرش را روی بالش 

میگذارد و به سقف باالی سرش زل میزند دلخوری توده 

و ذره ذره در رگ های حیاتی اش نفوذ   میشود در قلبش

میکند...باربد هم کنارش دراز میکشد: بعد از این که پدرت 

وجه هویت اصلیم شد تمام تالشش و کرد که طالقتو مت

بگیره میترسید همون بالیی که خودش سر تمنا آورد منم 

 سرتو بیارم... 



تانیا پوزخندی میزند و صدایش از بغض میلرزد: منم کم بال 

سرم نیومد تو این ماجرا...تو خواهرت و از دست دادی و 

 منم...من همه چی و از دست دادم... 

یشخند دردناکی میزند: منظورت از همه چی اون باربد ن

پسره ست؟ همونم که پدرت باعث شد از دست بدی...من 

اگه میدونستم روح و قلبت مال یکی دیگه ست هیچ وقت به 

فکر ازدواج کردن باهات نمیوفتادم...خودتم هیچی نگفتی 

شب خواستگاری فقط یه جمله گفتی قبول میکنم بعدشم 

تی وقتی که پا گذاشتی تو خونه که کال ساکت بودی ح

ام...من فکر میکردم تمام رفتارات از بی عالقگی ات به منه نه 

 فکر کردن به یه مرد دیگه... 

غیرت در صدای باربد دل دل میزند و نفس تانیا در گلویش 

 گیر میکند... 

 من گذشتم تانیا از این ماجرا گذشتم فقط تو هم...  _

 ؟ تانیا نگاهش میکند: منم چی



توهم از من بخاطر این که از سر کینه باهات ازدواج کردم  _

 بگذر... 

سرمیچرخاند و به چشمانش دلگیرش زل میزند عمیق و پر 

درد لبریز از حس پشیمانی و دلدادگی: میتونی ببخشی؟ 

 میتونی ازم بگذری... 

تانیا با آرامش پلک میزند و این آرامش قلبش را هم مالش 

ته بخشیدمت باربد اگه نبخشیدم بودم میدهد: من خیلی وق

 که االن پیشت نبودم... 

عشق مثل باران بهاری روی قلب باربد میبارد و قطره قطره 

اش را با جان و دل به رخ این دختر میکشد: من بد بودم 

بهت بدی کردم زخمی بودم زخمی ات کردم عذابت دادم 

ولی  عقده و نفرتمو سرت خالی کردم خانواده تو ازت گرفتم

انقدر جربزه دارم که بخوام به اندازه تمام این چهارسال به 

پات عشق بریزم و واسه خوشبخت کردنت تالش کنم خودم 

بشم پدر و مادرت و به اندازه ی همسر بودنت بشم تمام 



کس و کارت فقط یه چیز ازت میخوام تانیا مثل همین 

 بخشیدنت یه درخواست ازت دارم... 

انیا همچون نسیمی خنک میوزد و عشق در قلب رنجور ت

لطافت عجیبی در روحش میدمد...باربد به سمتش روی پهلو 

میچرخد کف دستش را روی گونه خیسش میکشد و نگاهش 

را در مردمک های پر برق چشمانش میچرخاند: من به جای 

همه ی اینا فقط ازت عشق میخوام تانیا...فقط عشق 

 میخوام... 

کند چشمان این مرد خیلی بهت زده نمیشود تعجب نمی

وقت بود که چنین چیزی را فریاد میزد و امشب انگار زبانش 

هم به تکاپو افتاده است...لبخند زیبایی روی لبهایش نقش 

میگیرد کمی خودش را جلو میکشد و سرش را بازوی باربد و 

در مقابل چشم های لرزان باربد انگشتش را روی سینه باربد 

د جذابش زمزمه میکند: اگه تو به میکشد و با همان لبخن

همه این حرفایی که زدی عمل کنی اگه کوه بشی پشتم اگه 



دیگه اگه مردونه هوام داشته باشی پس منم میتونم عاشقت 

 بشم مثل همون موقعی که بخشیدمت... 

باربد با عشق نگاهش میکند و بازوانش را حریصانه دور تنش 

د و جایی میان سینه حلقه میکند...تانیا سرش را جلو میکش

اش درست روی قلبش را میبوسد تکان خوردن سینه باربد 

را به وضوح حس میکند ولی مگر میتواند در مقابل این عشق 

 خالص باربد بی تفاوت باشد و هیچ کاری نکند... 

بوسه ی گرمی روی پیشانی اش میخورد و نفس های داغ 

به هر  باربد پوست صورتش را نوازش میکند: خوشحالم که

 ضرب و زوری بود تونستم نگهت دارم... 

تانیا میخندد و مشت شیرینی در سینه اش میکوبد: 

 خودخواه پررو... 

و   باربد هم میخندد تانیا نیم نگاهی به چشمانش می اندازد

نازی که قاطی صدایش میکند با تخسی میگوید: باربد من 

 گوشی میخوام... 



 ان میدهد: میخرم برات... باربد لبخندی میزند و سرش را تک

 بیرونم برم...  _

 باشه برو...  _

 خونه تیامم برم...  _

 باربد میخندد: خیلی خب... 

 اونا هم بیان اینجا...  _

 تانیا...  _

تانیا میخندد: بخدا تیام از تو بدش نمیاد باربد تو باهاش 

 خوب نیستی... 

 باربد پوفی میکشد: بهش فکر میکنم... 

پ نگاهش میکند باربد لذت برده از گرد شدن تانیا چپ چ

 لبهایش را میبوسد: فرصت طلبی دیگه...   چشمهایش آرام

تانیا با خونسردی سرش را تکان میدهد: اگه میخوای دختر 

 خوبی بشم باید حرفامو گوش کنی باربد خان... 



باربد بی حرف نگاهش میکند انگار تمام عشق در وجود این 

که اینطور با نازهای دخترانه اش  دختر خالصه شده است

 دل میبرد و عشوه های شیرینش را خرج این مرد میکند... 

 میگم باربد...خیلی وقته میخوام یه چیزی رو ازت بپرسم...  _

 چی و؟  _

تانیا کمی مکث میکند و سپس با تردید و دودلی میپرسد: از 

 کیوان و زنش خبر نداری؟ 

چطور؟ چی شد یاد اونا  باربد چشم هایش را تنگ میکند:

 افتادی... 

تانیا لب برمیچیند و با تفکر میگوید: اخه اون روز که 

خونشون بودیم روژین میگفت من میخوام از اینجا برم االن 

 چند ماه گذشته خیلی دوس دارم بدونم چی شده بینشون؟ 

باربد با تعجب در جایش نیم خیز میشود: تو میدونستی 

 روژین میخواد بره؟ 



اره خب بهم گفت نازنین حامله ست خودشو تو  _

زندگیشون مزاحم میدونست میگفت وقتی کیوان داره بزور 

 تحملم میکنه دلیلی نداره اینجا بمونم... 

باربد با سرزنش اسمش را صدا میزند: تانیا باید بهم 

 میگفتی... 

 تانیا با تعجب عقب میکشد: حاال مگه چی شده... 

ش را باز و بسته میکند: چند وقت باربد با حرص چشم های

پیش کیوان بهم زنگ زد گفت روژین سرخود گذاشته رفته 

 بعد چند روز دادخواست طالقش رسیده دستش... 

 تانیا با هیجان میپرسد: خب چی شد؟ کیوان رفت دنبالش؟ 

باربد با تاسف سر تکان میدهد: نه کیوانم با طالقش موافقت 

 دنیا اومده... کرد... االنم بچه نازنین به 

 جدی؟ چقدر بد...  _



چرا بد؟ کیوان دوسش نداشت اون دختر خودشم اینو  _

میدونست ولی رفت تو زندگیشون...طالقش بهترین تصمیم 

 بود اینجوری شاید خودشم یه زندگی خوب تشکیل بده... 

تانیا سری تکان میدهد و دوباره سرش را روی بازوی باربد 

به آغوش میکشد و انگشتانش را میگذارد...باربد تنش را 

میان موهایش به حرکت در می اورد آرامش کم کم در قلب 

هایشان جریان پیدا میکند و پلک هایشان با لطافتی پر 

 عشق زیر نگاه پر شوق خدا بسته میشود... 
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تانیا روبروی آینه می ایستد گره روسری قرمز رنگش را 

ینه پر برقش را روی کت خوش سفت تر میکند و سنجاق س

دوختش میزند...رژ قرمز رنگش را از روی میز برمیدارد و 

روی لب های کوچک و خوش فرمش میکشد چتری هایش 

که را حاال بلند تر شده اند زیر روسری اش پنهان میکند و 

چندتاری که با شیطنت روی پیشانی اش میریزند را 



خوشحال باشد و  همانطور رها میکند...امشب شبی ست باید

بازهم بتواند از ته دل بخندد امشب باید تمام بی کس بودن 

نرگس را برایش جبران کند باید پروانه وار دور تنها برادرش 

بچرخد و یک تنه وظیفه مادری کردن را بهم دوش بکشد تا 

 کام این روز مبارک را برایشان شیرین تر کند... 

ند بی اراده لبخندی قامت باربد را پشت سرش در آینه میبی

میزند و ته دلش از این همه جذبه غنج میزند...باربد کراواتش 

میبندد و با اشاره به رژ قرمز رنگ تانیا در دستش میگوید: 

یه امشب و بهت آوانس دادم باید پررنگ ترینش و انتخاب 

 میکردی؟ 

تانیا لبخند پر شیطنتی میزند: تو قول دادی روز عقد تیام 

 اشته باشی و به هیچی گیر ندی... بهم کاری ند

لبخند کجی که روی لب های باربد می نشیند دل این دختر 

را میبرد: پشیمون شدم من که نمیدونستم تو قراره امشب از 

 این رنگ جیغ استفاده کنی وگرنه باید دهنمو گل میگرفتم... 



تانیا اخمی مصنوعی میکند و به سمتش میچرخد: این چه 

امشب عروسی داداشمه باید خوشتیپ باشم  حرفیه باربد یه

 یا نه... 

چشمان باربد برق میزند وقدمی که به سمت تانیا برمیدارد 

کمر این دختر را به لبه میز میچسباند...دستهایش از دوطرف 

پهلوهای تانیا رد میکند و روی میز میگذارد تانیا با لبخند در 

بد چشمکی چشمهایش خیره میشود و روبه نگاه بی قرار بار

 میزند: ببین انقدر خوشگل شدم به چشم تو هم اومده... 

لبخند اینبار خالصانه لب های باربد را زینت میدهد: مگه 

قبال خوشگل نبودی که چهارتا وسایل ارایش و این قرتی 

 بازیا بخواد خوشگلت کنه... 

تانیا دستش را به یقه کت باربد بند میکند و با دلبری پلک 

 ؟ میزند: بودم

باربد نگاه پر حرارتش را روی چهره دوست داشتنی تانیا 

میچرخاند و در مقابل چشمان پر شیطنتش سر جلو برده پر 



از حس گونه اش را میبوسد تانیا با خنده سرش را کج 

خراب   میکند تا از او فاصله بگیرد: نکن االن همه آرایشم

 میشه... 

 خوشم نمیاد... خب بشه چه بهتر...بهت گفتم از این چیزا  _

تانیا بدون این که ذره ایی از لحن جدی اش دلخور شود 

مستانه میخندد یقه های کت باربد را گرفته به سمت 

خودش میکشد با ب*و*س*ه ی کوچکی که زیر گردنش 

میزند چهارستون بدن این مرد با این همه دلبری میلرزاند: 

ی فعال که خوشت اومده باربد خان هیچ جوری هم نمیتون

 انکارش کنی... 

باربد حریصانه دست دور کمرش حلقه میکند و با ابروهایی 

باال رفته میگوید: اونوقت تو از کجا فهمیدی من خوشم 

 اومده؟ 

تانیا لب هایش را روی هم میفشارد و همانطور انگشت اشاره 

اش را دورانی روی سینه باربد حرکت میدهد زمزمه میکند: 



سال نمیتونم معنی اون برق یعنی من بعد از این همه 

 نگاهت و بفهمم؟ نمیتونی با این چیزا منو گول بزنی باربد... 

قلب در سینه باربد تکان سختی میخورد و عشق در تک تک 

رگ های قلبش با جریان خونش یکی میشود با بی قراری 

پلک هایش را تکان میدهد وخیره به لب های وسوسه انگیز 

ب که به لب های کوچکش تانیا سرش را جلو میبرد ل

میچسباند همزمان دست های ظریف این دختر هم دور 

گردنش میشود و عشق میان قلب هایشان ولوله به پا میکند 

طولی نمیکشد که با صدای عصبی آراد این نیم بند فاصله 

بین تن هایشان از بین میرود و به سرعت از هم دور میشوند: 

 مامانی... 

 میچرخد: چی شده... تانیا با ترس به سمتش 

باربد با خشم و حرص دست هایش را مشت میکند ولی 

سعی میکند صدایش را باال نبرد: آراد بازم تو بدون اجازه 

اومدی اتاق؟ من چند دفعه باید بهت بگم وقتی یه جایی 

 میری در بزن... 



آراد با عصبانیت دستان کوچکش را به کمرش بند میکند و 

ازم داشتی مامانی و ب*و*س رو به باربد میگوید: ب

 میکردی؟ 

تانیا با خنده لب میگزد و باربد طلبکارانه میغرد: آره داشتم 

بوسش میکردم زنمه دلم خواست بوسش کنم...شما مشکلی 

 دارین؟ 

آراد با تخسی میگوید: من دوس ندارم تو مامانیمو ب*و*س 

 کنی... 

 باربد با حیرت صدایش را باال میبرد: بابا زنمه... 

آراد بدون این که از صدای بلند شده اش بترسد جلو میرود: 

 مگه مامانی قبال زنت نبود چرا اون موقع بوسش نمیکردی؟ 

تانیا با چشمهایی گرده شده نگاهش میکند: این حرفارو کی 

 بهت یاد داده آراد؟ 



عموشهاب گفت هر وقت دیدی بابات مامانت و ب*و*س  _

ت زنمه بهش بگو مگه قبال کرد باهاش دعوا کن اگه بهت گف

 زنت نبود چرا اون موقع بوسش نمیکردی... 

تانیا بلند میخند باربد دندان هایش را روی هم میفشارد و 

مشت محکمش را روی دیوار میکوبد: لعنت بهت 

 شهاب...بخدا دستم بهت برسه... 

سپس در مقابل چشمان متعجب اراد و تانیایی که از شدت 

اشته از اتاق بیرون میرود...تانیا با خنده دست روی دلش گذ

خنده مقابل اراد مینشیند: مامانی چی شد که عمو شهاب 

 این حرف و بهت زد؟ تو چیزی گفتی؟ 

آراد با تفکر سرش را میخاراند: من ازش پرسیدم عمو شهاب 

تو هم زنتو ب*و*س میکنی؟ گفت نه عموجون من که زن 

چون بابایی گفته ندارم حاال چرا اینو پرسیدی؟ منم گفتم 

هرکی زن داره بوسش میکنه...اونم خندید گفت هر وقت که 

 بابایی داشت بوست میکرد من اینکارو کنم... 



 تانیا با حیرت میخندد: راست میگی آراد ؟ 

 اره بخدا مامانی...  _

این اصال کار خوبی نیست مامانی چون بعدش بابایی از  _

 دستت ناراحت میشه باشه پسرم؟ 

 با تردید سرش را تکان میدهد: باشه مامانی... آراد 

تانیا دستی روی موهای لخت و سیاهش میکشد و با مهربانی 

 میگوید: حاال برو ازش معذرت خواهی کن پسرم... 

 چشم مامانی...  _

سپس با عجله از اتاق بیرون میرود... لبخند مثل پروانه روی 

کند انگار لب های تانیا مینشیند و در دل خدا را شکر می

سال ها این آرامش در قلبش کم داشت و حاال زندگی جرعه 

جرعه در رگ هایش جریان پیدا کرده بود...خشم باربد تا حد 

زیادی فروکش کرده و اخالقش نرم تر شده بود بیشتر با آراد 

حرف میزد و حتی گاهی هم برای بازی کردن با او وقت 

گ با احساساتش میگذاشت و تانیا همه این ها را مدیون جن



بود و قلبی که انگار تازه با شکوفه های بهاری عشق آشنا 

 شده بود... 
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تانیا سبد گل کنار سفره عقد میگذارد و با نگاهی کلی به 

جایگاه عروس و داماد روبه خاله سیمین میپرسد: خاله 

 بنظرتون همه چی خوب شده؟ 

ظرف شیرینی را روی خاله سیمین با لبخند جلو میرود و 

میز میگذارد: آره عزیزم همه چی خوبه الزم نیست انقدر 

 وسواس داشته باشی... 

تانیا لبخند پر استرسی میزند: چیکار کنم دست خودم 

 نیست... 

خاله سیمین کنارش مینشیند دست هایش را گرفته با 

 آرامش میگوید: به مادرت زنگ زدی؟ 

 باید زنگ میزدم؟ تانیا با تعجب نگاهش میکند: نه 



اره عزیزم اون هرچی باشه مادرتونه باید بدونه امروز عقد  _

 پسرشه... 

تانیا با تاسف سرش را تکان میدهد و غم در لحنش جا 

خوش میکند: من که اصال یادم نبود حاال شاید خود تیام 

 زنگ زده باشه... 

خاله سیمین نگاهش را میچرخاند و با دیدن باربد و آرادی 

غ کرده کنار هم نشسته اند با خنده میپرسد: این دونفر که ب

چرا اینطورین؟ از وقتی که دیدمشون با اخم کنار هم 

 نشستن یه کلمه حرف هم نمیزنن.... 

تانیا نگاهشان میکند و با یاداوری دعوای بینشان لبخند روی 

لبهایش مینشیند: تو خونه باهم دعوا کردن واسه همین االن 

 باهم قهرن... 

خاله با خنده سرش را تکان میدهد: از دست این باربد با این 

 بچه بازیاش... 



تانیا با دیدن ماه بانو با شوق لبخند میزند و برایش دست 

تکان میدهد ماه بانو به سمتشان میرود و بعد از سالم به 

باربد و در اغوش کشیدن اراد کنار تانیا و خاله سیمین 

میگیرد و با محبت میگوید:  مینشیند...تانیا دست هایش را

خیلی کار خوبی کردی اومدی خاله...دلم برات تنگ شده 

 بود... 

ماه بانو با لذت نگاهش را روی صورت آرایش شده تانیا 

میچرخاند و اشک در چشمانش حلقه میزند: خداروشکر 

دخترم زیر پوستت آب رفته خوشگل تر شدی نشاط به 

 صورت قشنگت برگشته... 

د خجولی میزند که خاله سیمین با شیطنت سرش تانیا لبخن

را جلو میبرد و آرام زمزمه میکند: فکر کنم تنها موندن با 

 باربد بهت ساخته همچین یکم تپل شدی... 

تانیا با خجالت لب هایش را زیر دندان هایش اسیر میکند: 

 اععع خاله... 



ماه بانو هم میخندد و در دلش دوباره خداروشکر میکند... 

دش شاهد همه عذاب کشیدن ها و گریه های این دختر خو

بود و در این چهارسال آرزو داشت تا یک بار بتواند لبخند از 

ته دلش را ببیند و حاال انگار به ارزوی قلبی اش برای 

دختری که برایش مادری کرده بود و پا به پای اشک هایش 

 دلداری اش داده بود رسیده بود... 

د سالن عقد میشوند اشک با شوق به تیام و نرگس که وار

چشمان تانیا نیشتر میزند با لذت به نرگس و پیراهن سفید 

رنگش نگاه میکند و دلش از غم چشمانش میلرزد...لحظه 

ایی انگار این بی کس بودنش را درک میکند و معنی غم 

آشنای چشمانش را میفهمد با لبخندی که اشک شوق از ان 

را در آغوش میکشد: داداشم میچکد جلو میرود و نرگس 

 خوشبختت نکرد بیچاره اش میکنم... 

اشک نرگس روی صورت میکاپ شده اش میریزد: امشب به 

 جای خواهر شوهر میخوام جای خواهرم ببینمت... 



تانیا گونه اش را میبوسد و با مهربانی زمزمه میکند: من 

 دیگه تا ابد خواهرتم... 

تن نرگس میچسبد که جمله اش انگار گوشت میشود و به 

 تمام غم از چشمانش پر میکشد... 

تیام با لبخندی دوستانه رو به بقیه سالم میکند سپس به 

سمت باربد میرود و دستش را به سمت او دراز میکند باربد 

در مقابل چشمان پر استرس و ملتمس تانیا از جایش بلند 

میشود و دستش را در دست مرد مقابلش میگذارد و زمزمه 

 یکند: تبریک میگم... م

تیام صمیمانه لبخند میزند: امیدوارم دیگه هیچ کینه ایی 

 بینمون نباشه... 

باربد نگاهش از روی لبخند آسوده تانیا میگیرد و رو به مرد 

مهربان مقابلش با جدیت میگوید: من هیچ وقت تو مراسم 

 عقد کسی که ازش کینه داشته باشم شرکت نمیکنم... 



از ابهت کالمش دستش را میفشارد و با  تیام مسخ شده

 کنار نرگس مینشنید...  "خوشحالم "گفتن 

نرگس دست گل قرمز رنگش را در دستش مچاله میکند و 

تیام با آرامش چیزی در گوشش زمزمه میکند نرگس سر 

بلند میکند و با عشق در چشمان تیام خیره میشود تمام 

قلبش جان  استرس از تنش پر میکشد و ارامش عجیبی در

میگیرد انگار این مرد با نگاهش هم میتواند به او بفهماند که 

 قرار است جای همه نداشته های نرگس را برایش پر کند... 

عاقد که وارد سالن میشود خاله سیمین پارچه سفید رنگ را 

برمیدارد و روبه تانیا میگوید: تانیا مادر تو بیا قند هارو بساب 

 ه میگیریم باال سرشون... منو ماه بانو هم پارچ

تانیا چشمی میگوید و قند های تزیین شده را از ظرف 

برمیدارد پشت سر نرگس و تیام می ایستد و در مقابل نگاه 

پر برق باربدی که رویش چرخ میخورد چشمکی میزند باربد 

دستی روی لب هایش میکشد تا بی موقع لبخند نزند ولی 

ن دختر بی تفاوت باشد؟! مگر میتواند نسبت به خوشحالی ای



میتواند لبخند روی لب های سرخ رنگ و دلبرش را ببیند و 

دلش نلرزد میتواند چشمان پرنازش را ببیند و قلبش کوالک 

نکند؟ این دختر خود عشق است برای وجود این مردی که 

در زندگی اش فقط نامردی دیده و حاال این خوشی که 

 حقش است...نیست؟ 

یکند خطبه را شروع کند که با تقه ایی که عاقد دهان باز م

به در میخورد نطقش کور میشود...در که باز میشود همه با 

تعجب به شهاب با چهره خندان و دست گل بزرگ در 

دستش نگاه میکنند...شهاب از عاقد عذر خواهی میکند و 

دست گل را روی میز میگذارد تیام به احترامش از جا 

 یگوید: لطف کردی داداش... برمیخیزد و با صمیمیت م

شهاب با خنده به کتفش میکوبد: نه بابا این چه حرفیه وقتی 

دعوت کردی باید میومدم دیگه عروس خانمتون که ناخن 

 خشک تشریف دارن... 

نرگس سرخ شده با خجالت سر به زیر میشود تیام لبخند 

گرمی میزند و سرجایش مینشنید شهاب به چشمان خندان 



میکند و با ببخشیدی رو به عاقد میپرسد: حاج آقا تانیا نگاه 

 ببخشید یه سئوال؟ 

همه با تعجب به دهانش خیره میشوند و عاقد با خوش رویی 

 میگوید: بپرس پسرم... 

شهاب با نگاهی به چشمان پر حرص باربد میپرسد: میگم 

من میتونم به جای خواهر داماد قند بسابم؟ نه که مجرد 

 اینجوری بختم باز شه... موندم بینشون بلکه 

تانیا با چشمانی گرد شده نگاهش میکند و باربد با اخطار 

 صدایش میزند: االن وقت مسخره بازیه شهاب... 

شهاب چشم غره ایی به باربد میزند: دارم جدی میگم نمیشه 

 من قند بسابم خب مگه چیه مجردم که هستم... 

میگوید:  عاقد دستی به ریش سفیدش میکشد و با مهربانی

نه باباجان نمیشه این یه جور سنت شکنی محسوب میشه تا 

 بوده خانما قند سابیدن... 

 شهاب با خجالت سرش را پایین میندازد: چقدر بد... 



خاله سیمین با خنده میگوید: نه که این پسر ما مجرد مونده 

به هر نحوی میخواد زن بگیره داره به هر راهی متوصل 

 میشه... 

د و اینبار عاقد خطبه را شروع میکند...شهاب همه میخند

کنار باربد مینشیند و اراد را در اغوش میگیرد باربد سرش را 

به او نزدیک میکند و با حرص میگوید: همه جا باید دلقک 

 بازی در بیاری؟ 

شهاب با تعجب نگاهش میکند: دلقک بازی چیه جدی گفتم 

هوچی بازی بیام تو جون تو...مثال انتظار داشتی مثل فیلما با 

سالن بعد زیر سفره عقد و بکشم و همه چی وبهم بزنم بگم 

 نه این دختر مال من بود؟ 

خاک تو سرت...مگه تو اینقدر جنم داری؟ اومدی میگی  _

 برم قند بسابم؟ خداوکیلی تو مردی شهاب؟ 

شهاب چپ چپ نگاهش میکند: نه پس زنم معلومه که مردم 

 ... باور نداری بهت ثابت کنم



دهنتو ببند انقدر از دستت عصبانی پا میشم همینجا  _

 دهنتو سرویس میکنما... 

شهاب با ترس سرش را عقب میبرد: چرا از دستم عصبانی 

 الکردار؟ مگه چه بدی بهت کردم؟ 

آراد خودش را بین شهاب و باربد میکشد و پچ پچ میکند: 

ی و عمو من به بابایی گفتم که تو بهم گفتی نذارم مامان

 ب*و*س کنه... 

شهاب با چشمانی گرد شده نگاهش میکند: یا جده 

سادات...آراد مگه من بهت نگفتم شوخی کردم تو چرا اینکارو 

 کردی... 

آراد شانه ایی باال می اندازد و دوباره سرجایش 

مینشیند...باربد با حرص دندان هایش را روی هم میفشارد و 

قشه همینجا ناکارت آرنجش را در پهلوی شهاب میکوبد: ح

 کنم... 



صدای بله نرگس که در سالن میپیچد ماه بانو با اشک کِل 

میکشد و تانیا اول نرگس و سپس تیام را در آغوش میکشد 

گردن بندی که برای نرگس خریده بود را در گردنش می 

اندازد و دوباره زیر گوشش برای ارزوی خوشبختی 

میگذارد و با میکند...شهاب سرویس طالیی جلوی نرگس 

 لبخند تبریک میگوید: ناقابله عروس خانم... 

 نرگس با شرمندگی لب میگزد : لطف کردین شهاب خان... 

 تیام هم لبخند میزند: دستت درد نکنه اقا شهاب... 

شهاب سری تکان میدهد: نه بابا این چه حرفیه این نرگس 

 خیلی دختر گلی بود اومدی برداشتی بردیش... 

ه لب میگزد و تیام بلندتر میخندد...تانیا با حرص نرگس دوبار

 به سمت شهاب میرود: اقا شهاب به لحظه بیا... 

 شهاب کنارش میرود: در مورد ب*و*س*ه؟ 

تانیا از این همه بی پروایی هینی میکشد و با اخم نگاهش 

 میکند: خجالت بکش این چیزا چیه به بچه من یاد میدی؟ 



 جون من ضد حال زد نه؟  _

 اربد مشت محکمی به بازویش میکوبد: به تو ربطی نداره... ب

شهاب دست روی بازویش میگذارد و نگاه چپی به باربد می 

اندازد: دستت بشکنه خودتون ضایع بازی در میارین به من 

 چه... 

 تانیا طلبکار میگوید: مگه ما چیکار کردیم؟ 

باربد شهاب میخندد و با اشاره به پیراهن باربد میگوید: یا 

جدیدا رژلب میزنه یا کسی که رژ لب میزنه جدیدا بوسش 

 میکنه... 

تانیا چشم میچرخاند و با دیدن لکه قرمز رنگ روی یقه 

پیراهن باربد محکم بر دهانش میکوبد و با عجله از ان ها دور 

 میشود... 

باربد با حیرت به یقه ی پیراهنش نگاه میکند: این چیه 

 دیگه؟ 



تفش میکوبد و با صدای کنترل شده شهاب دستی روی ک

 ایی میخندد: جای یه رژ قرمزه... 

باربد دستش را محکم پس میزند و با حرص نگاهش میکند: 

 لعنت بهت شهاب...لعنت... 
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تانیا پتو را از روی باربد کنار میزند و با لبخند میگوید: پاشو 

 که دیگه تنبل... 

و پرده را جمع میکند حجم نور  سپس به سمت پنجره میرود

که با بیرحمی به چشمان باربد هجوم میبرد غر میزند: شد 

یه روز صبح بذاری با خیال راحت بخوابیم تانیا...مثل این 

 مامانایی شدی که میخوان بچه هاشونو بفرستن مدرسه... 

تانیا جلوی میز آینه مینشیند و شانه اش را از داخل کشو 

گاهی به چشمان مخمور و خواب آلود باربد برمیدارد با نیم ن



میگوید: دقت کردی از وقتی اومدیم اینجا خیلی تنبل 

 شدی؟ تو هیچ وقت صبح ها نمیخوابیدی باربد... 

باربد خواب آلود روی تخت مینشیند ودستی در موهایش 

میکشد: اون موقع انقدر خیالم راحت نبود...االن تو خونه 

 خودمم دغدغه ایی ندارم... 

تانیا همانطور که شانه را به نرمی در موهای لخت و بلندش 

میکشد لبخند میزند: مگه اون عمارت خونه ی تو نبود؟ 

 نمیتونستی راحت بخوابی؟ 

نه اونجا خیالم راحت نبود چون هزارتا ادم دور و برمون  _

 بودن نمیشد احساس راحتی کرد... 

ا شیطنت نگاهش را روی نیمرخ زیبای تانیا میچرخاند و ب

میگوید: در ضمن اون خونه که بودیم کسی شب تو بغلم 

 انقدر دلبری نمیکرد که خود به خود خوابم ببره...اینـ... 

 تانیا با خشم حرفش را قطع میکند: باربد... 



باربد با لبخند دستی روی موهایش میکشد: فکر کنم از 

 وقتی اومدیم اینجا جذبمو از دست دادم... 

و با حرص از روی صندلی   روی میز می اندازدتانیا شانه را 

بلند میشود: نه باربد خان جذبه تو از دست ندادی فقط با 

 شهاب گشتی به میزان زیادی بی حیا و پررو شدی... 

باربد با خنده میگوید: جدی؟ ولی مثل این که تو خوشت 

 میادا دوس داری بیا یه مورد نشونت بدم... 

یکند و به تانیا اشاره میکند که سپس حلقه دستانش را باز م

به سمتش برود...تانیا با اخم روبرویش می ایستد: خیلی پررو 

شدی باربد بلند شو بریم صبحونه بخوریم مگه نباید بری 

 شرکت؟ 

باربد نچی میکند و از روی تخت بلند میشود: خیلی خسیس 

 شدی... 

تانیا تی شرتش را به سمتش میگیرد و به شوخی اخم 

فعال شما این لباستو بپوش االن اراد میاد اینجوری  میکند:



میبینتت دوباره میگه چرا بابایی وقتی میخوابه لباس 

 نمیپوشه ولی من باید لباس بپوشم... 

 باربد با تعجب نگاهش میکند: واقعا یه همچین چیزی گفته؟ 

بله گفته...صدبار بهت گفتم هرکاری میکنی این بچه  _

دیروز برگشته میگه مامانی من چرا سریع ازت یاد میگیره 

 نمیتونم زن داشته باشم که بوسش کنم؟ 

چشمان باربد به حالت خنده داری گرد میشوند: جدی 

 میگی؟ 

تانیا با خنده سرش را تکان میدهد: بخدا همه اینارو از روی 

همون حرفای اون روزت یاد گرفته بهت گفتم انقدر اینجور 

جلوی بقیه میگه به حرفم  چیزا رو جلوش نگو یاد میگیره

 توجه نکردی... 

باربد تیشرتش را تنش میکند و به سمت سرویس میرود: من 

 که نمیدونستم انقدر میدونه... 



تانیا با لبخند رفتنش را دنبال کند و سپس مشغول تمیز 

کردن اتاق میشود با دقت روتختی را روی تخت مرتب 

تاق جمع میکند و میکند لباس های باربد را از روی کاناپه ا

از کمد یک دست کت و شلوار برایش انتخاب میکند تا امروز 

بپوشد...همزمان که باربد دست هایش را خشک میکند آراد 

هم وارد اتاق میشود بلند سالم میکند و خودش را در اغوش 

 تانیا می اندازد: سالم مامانی صبح بخیر... 

تش را تانیا با عشق تنش را میچالند و جای جای صور

 میبوسد: سالم پسر خوشگلم... 

 آراد با خنده جیغ میکشد: مامانی بسه دیگه کشتی منو... 

تانیا محکم لپ نرم و پنبه ایی اش را میبوسد و سپس 

رهایش میکند فقط خدا میداند که این دختر چطور این بچه 

را میپرستد انگار بند بند وجودش را به او گره زده اند که 

وش کشیدنش حریص تر میشود برای عطر هربار با در اغ

 تنش... 



باربد با حرص حوله را روی کاناپه پرت میکند و خیره به 

عشق بازی این مادر و پسر چشم غره ایی به تانیا میزند 

گوشی تانیا که زنگ میخورد آراد با عجله میگوید: من 

 گوشیتو برات میارم مامانی... 

رص میگوید: من چیم سپس از اتاق بیرون میرود باربد با ح

 از این بچه کمتره که نمیتونی صبحا اینجوری بوسم کنی... 

تانیا چشم گرد میکند و کم کم لبخندی شیرین از حسادت 

بچه گانه این مرد روی لبش نقش میبندد: چرا اینقدر 

 حسودی باربد؟ آراد کوچیکه تو که کوچیک نیستی... 

 دل که دارم...  باربد با اخم و جدیت میگوید: کوچیک نیستم

تانیا لب میگزد تا لب هایش بیشتر به خنده باز نشوند اراد 

دوباره به اتاق می اید و گوشی تانیا را به سمتش میگیرد: بیا 

 مامانی... 



آراد که دوباره بیرون میرود تانیا سریع ایکون سبز رنگ را 

لمس میکند که صدای نرگس در گوشش میپیچد: سالم 

 تانی... 

 رگس چطوری؟ سالم ن _

 خوبم تو چطوری؟ باربد و آراد خوبن؟  _

تانیا به باربدی که با اخم لباس هایش را عوض میکند خیره 

 میشود و با لبخند میگوید: آره خوبن تیام کجاست؟ 

نرگس با لحن پکری میگوید: رفت اداره دیگه تازه گفته شب 

 هم خونه نمیاد... 

 جدی؟ خب تو بیا اینجا...  _

ا نمیخواد...زنگ زدم بپرسم امروز کاری نداری یکم نه باب _

 بریم بیرون... 

تانیا با نیم نگاهی به اراد میگوید: امروز میخوام آراد و ببرم 

 پارک میخوای تو هم باهامون بیا... 

 اوکی پس امروز میبینمت...  _



تماس را که قطع میکند همزمان سر باربد هم به سمتش 

 ن؟ میچرخد: امروز میرین بیرو

 آره خودت گفتی اشکالی نداره اراد و ببرم پارک...  _

باربد سرش را تکان میدهد: نه عیبی نداره برید فقط زود 

برگردید خونه...مثل اون دفعه نشه که با نرگس رفتی بیرون 

 ساعت هشت شب برگشتی خونه گوشیتم جواب نمیدادی... 

 تانیا میخندد: تو هم نزدیک بود از حرص بزنیم... 

اربد در سکوت نگاهش میکند و لبخند کمرنگی میزند مگر ب

میتواند دست روی این دختر بلند کند و بازهم دلش را 

بشکند تازه قلب خورده اش را ترمیم کرده است و تکه تکه 

هایش را به بند زده است مگر میتواند بازهم این دیوار تپنده 

 ی عشق را فرو ریزد؟! 

د روبرویش می ایستد و زل تانیا با ارامش به سمتش میرو

زده در چشمان مشکی و پر برقش کراواتش را از دستش 

بیرون میکشد با لبخند آن را دور یقه پیراهنش میپیچد و 



مشغول بستنش میشود با لبخند گره های کراوات را میبندد 

و خیره گی نگاه مردش را به خوبی روی این لبخند پرشکوفه 

زیبایی روی قلب هایشان  اش حس کند...تأللو نور عشق به

می افتد و تانیا به طرز غیر منتظره ایی روی پنجه ی پا بلند 

میشود و گونه باربد را پر از حس دلدادگی میبوسد سپس 

دست روی قلب لرزان باربد میگذارد و لب هایش با دلبری 

کنار گوشش ایست میکند: اینم از ب*و*س امروز باربد 

 حسود من... 
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نرگس بستنی را به سمت آراد میگیرد: بیا پسر خوشگل 

 بخور که بعدش بری بازی کنی... 

آراد چشمی میگوید و بستنی را از او میگیرد نرگس با اخم 

رو به من میگوید: تو چرا گفتی بستنی نمیخوری؟ این لوس 

 بازیا چیه...آدم دعوت زنداداششو رد میکنه ؟ 



م می اندازد: بیخیال نرگس پوفی میکشم و نگاهی به اطراف 

 حالم زیاد خوب نیست... 

باز چیشده؟ باربد باهات دعوا کرده ؟ شما دوتا که جدیدا  _

 شدین کفترهای عاشق... 

چشم غره ایی به نرگس میزنم اما نمیتوانم لبخندم را نسبت  

به جمله آخرش پنهان کنم : چی میگی نرگس دعوا چیه 

 فقط یکم دلم شور میزنه... 

س نوچی میکند و با درماندگی پلک هایش را میفشارد: نرگ

شد یه بار بیایم بیرون تو آیه یاس نخونی؟ خبر مرگم اومدم 

بیرون که نبودن تیام یادم بره این دم از شوری و شیرینی 

 دل میزنه... 

پلک هایش را باز میکند و رو به لب های پر خنده ام با 

نیا...همه دشمنای عصبانیت میغرد: ولمون کن تو رو خدا تا

باربد و که گرفتن این قایم موشک بازی ها هم که تموم شد 



دیگه چه مرگته تانیا نمیتونی یکم به چیزای خوب خوب 

 فکر کنی؟ 

واقعا نمیتوانم به این همه حرص در لحن بامزه اش نخندم... 

این دختر خدای انرژی است : مثال به چیه چیزای خوبی فکر 

 کنم اسطوره امید؟ 

رگس موهایی که روی پیشانی اش را ریخته اند را با عشوه ن

 کنار میزند و با خونسردی میگوید: به عمه شدنت فکر کن... 

با تعجب نگاهش میکنم پس از لحظه ایی که جمله اش در 

ذهنم جان میگیرد بدون توجه به محیط اطرافم جیغی 

 خفیفی میکشم: بگو بخدا نرگس... 

 د: چی رو؟ نرگس با حیرت نگاهم میکن

با ذوقی که در صدایم به رقص در امده میگویم: واقعا دارم 

 عمه میشم؟ 



نرگس با حالت گریه و زاری سرش را به سمت آسمان 

میگیرد و زیر لب میگوید: خدایا تو چرا یه ذره به این عقل و 

 هوش ندادی؟ 

سپس با عصبانیت به سمت صورت برافروخته من میچرخد: 

هفته ست ازدواج کردیم تانیا بعد تو من و تیام تازه چند

 انتظار عمه شدن داری؟ 

 بابا خب یه جوری گفتی فکر کردم خبریه...  _

نرگس بغ کرده میگوید: نخیر هیچ خبری نیست این داداش 

جنابعالی بیشتر شبا خونه نمیاد میمونه تو اون اداره کوفتی 

 مگر این که لک لک ها اینبار دست به کار بشن... 

یخندم و مشتی آرامی به شانه اش میکوبم: خاک تو بلند م

 سرت حرف زدن بلد نیستی... 

نرگس هم میخندد و سرش را تکان میدهد...آراد با پشت 

دست دهانش را پاک میکند و رو به من میگوید: مامانی من 

 بستنیمو خوردم حاال برم بازی کنم؟ 



با تردید نگاه از چشمان خواهشمندش میگیرم و به فضای 

شلوغی که بچه ها بازی میکنند نگاه میکنم نمیتوانم حس 

های بدی که به دلم سرازیر میشوند را انکار کنم اما این بچه 

هم حق دارد بعد از این همه روز خانه ماندن کمی تفریح 

 کند... 

دست نرگس که روی دستم مینشیند چشم از بچه ها 

میگیرم و به سمتش میچرخم نرگس با تعجب دستم را 

یفشارد و با نیم نگاهی به آراد میگوید: چرا انقدر دستت م

 یخه دختر بچه منتظرته بذار بره بازی کنه... 

نفس عمیقی میکشم. سعی میکنم لبخندی بزنم و به این 

قلب بی قرار و نا ارامم بفهمانم که همه چیز خوب است و 

دیگر کسی نمیتواند آرامش این زندگی را بهم بزند...دست 

آراد را میگیرم و خیره در چشمان پر برقش  های کوچک

میگویم: برو بازی کن پسرم فقط یه جایی بمون که من 

 بتونم ببینمت باشه؟ 



آراد به فضای دایره ایی شکلی که تاب و سرسره ها در ان 

قرار دارند نگاه میکند و با لبخند برای این که دلم را قرص 

 کند میگوید: چشم مامانی... 

ظیم دلهره در وجودم قطعا لبخند روی لب در میان حجم ع

هایم مسخره ترین چیز است اما انگار همین لبخند مصنوعی 

برای آراد عالمت تاییدی میشود که با سرعت از من دور 

 میشود... 

 انقدر نگران نباش...  _

نگاهش میکنم : نمیتونم نرگس من هیچ وقت زندگی آروم و 

ال راحت آراد و بفرستم بی دغدغه ایی نداشتم که حاال با خی

 اینجور جاها... 

سرش را تکان میدهد: حق داری...انقدر تجربه های تلخی 

 داشتی که روحیه ات حساس شده... 

مستقیم به آراد که از سرسره باال میرود نگاه میکنم و 

همزمان میگویم: تجربه های تلخ؟ احساس میکنم همشون 



باره دیدنش کابوس بودن نرگس یه کابوس وحشتناک که دو

فقط میتونه یه مرگ وحشتناک تر و تداعی کنه...انقدر تو 

اون کابوس غرق شدم که این روزهایی رو که دارم با آرامش 

میگذرونم و باور ندارم این همه خوب بودن باربد و این 

مهربونی هاش واسه منی که فقط بدی هاشو دیده بودم 

 عجیب ترین چیز دنیاست... 

خد و من فقط سنگینی نگاهش را نرگس به سمتم میچر

روی نیمرخم حس میکنم: اگه تو این روزها حالت خوبه اگه 

ارامش داری اگه باربد باهات مهربونه باید بدونی که تو بابت 

تک تک این لحظه ها بهای سنگینی دادی یه دختری مثل 

تو با این روحیه حساس خیلی خوب تونسته این همه سال 

 همه اتفاقات بدی که برات افتاد...  دووم بیاره اونم با این

آراد دوباره از سرسره باال میرود و همراه با بچه های دیگر با 

شادی جیغ میکشد...سر میچرخانم و به نرگس خیره میشوم 

انگار این دختر تنها کسی است که در این سال ها توانسته 

اینطور مرا درک کند و مرهم شود روی زخم های به جامانده 



روحم...زخم هایی که من چندسال با آن ها جنگیده ی روی 

بودم زیر بار دردشان کمر خم کرده بودم اشک ریخته بودم و 

حتی شبی در مقابلشان آن چنان تسلیم شده بودم که بدون 

 فکر به پسرکم روی نبض تپنده ی رگم تیغ کشیده بودم... 

نرگس لبخند گرمی به روی صورتم میپاشد و من باز هم فکر 

کنم این دختر تنها همدرد من است: انقدر غصه ی می

گذشته رو نخور همه آدم ها تو زندگیشون کلی بدبختی 

میکشن تانیا مثل منی که بی کسی رو به بدترین شکل 

ممکن تجربه کردم ولی دیدی که چی شد یه فرشته مثل 

 تیام اومد پر وبالم گرفت... 

یفشو لبخندی میزنم: هم از دستش حرص میخوری هم تعر

 میکنی؟ 

با تاسف سرش را تکان میدهد و همانطور که در میان بچه 

ها با چشم دنبال آراد میگردد زمزمه میکند: بخدا همش 

 حرصم میده...تانیا... 



 با تعجب نگاهش میکنم: چی شده... 

مضطرب در جایش تکان میخورد و همزمان میپرسد: لباس 

 آراد چه رنگی بود؟ آبی؟ 

قلبم را از کار می اندازد با ترس به یکباره جدی شدنش 

سمت تاب و سرسره ها نگاه میکنم و بادقت سعی میکنم در 

میان ان همه بچه آراد را تشخیص دهم...حس بدی که در 

قلبم دل دل میزند باعث میشود سریع از جایم بلند شوم: 

 اراد کو نرگس... 

 نرگس هم با نگرانی جلو می اید: منم پیداش نمیکنم... 

بم در حنجره ام میتپد و دست و پایم سست میشوند با قل

عجله به سمت فضای بازی میدوم و صدای نرگس را 

 میشنوم: تانیا آروم باش حتما همین دور وبراست... 

قلبم مگر چیزی به جز نگرانی میفهمد که نرگس اینطور 

دلداری ام میدهد؟! همراه با اشک های که گونه ام خیس 

ای کوچکی در پاک میدوند دور خودم کرده اند بین بچه ه



میچرخم تا کوچکترین نشانه ایی از همه زندگی ام پیدا 

کنم...نرگس به چندنفر نشانه های آراد را میدهد تا شاید 

کسی او را دیده باشد ناامیدی که در چهره اش بیشتر 

میشود تمام قلب من تپیدن را از یاد میبرد صدایم در گلوی 

.نرگس جلوی یک دختر بچه را پر بغضم خفه میشود..

میگیرد و با مالیمت میپرسد: خاله جون یه پسر بچه رو 

ندیدی که پیرهن آبی پوشیده باشه با یه شلوار سفید و 

 کتونی سیاه یه کاله کپ هم برعکس رو سرش باشه... 

دخترک با تعجب به قیافه روح مانند من و چهره پر استرس 

د: همونی که موهاش نرگس نگاه میکند و با تفکر میگوی

 مشکی و یکمی بلند بود؟ 

نرگس تند سرش را تکان میدهد: اره عزیزم داشت اینجا 

 بازی میکرد ندیدی کجا رفت؟ 

 فکر کنم باباش اومد دنبالش با هم رفتن...  _



جان از پاهایم میروند و تمام توانم برای ایستادن را از دست 

شمان مات میدهم همانجا روی سنگ ها می افتم و فقط چ

شده ی نرگس که دوباره دقیق تر از دختر بچه سئوال 

 میپرسد را میبینم... 
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گنگ میشوم و بی حس فقط به بچه های دور و برم نگاه 

و چشمان معصوم آراد با چهره زیبایش جلوی   میکنم

چشمانم جان میگیرد...نرگس با قدم های سست و بی جانش 

جلوی من روی سنگ ها زانو میزند من  را به سمتم میکشاند

مات و مبهوت به قطره های اشکی که روی چشمانش 

میریزند خیره میشوم و نورامیدی که در چشمانش که رو به 

 خاموشی میرود... 

چشم میبندم انگار خوشی با زندگی من غریبه است و 

آرامش نمیتواند در این نحسی جایی داشته باشد چرا من 

 ایی بی دغدغه نفس بکشم؟ نمیتوانم لحظه 



 نرگس دستانم را میگیرد و به سختی لب میزند: تانیا خوبی؟ 

چشمانم روی صورت خیسش خشک میشود...نرگس دست 

سردم را میفشارد و با هقی که میزند قلبم دیگر نمیتپد: 

 بدبخت شدیم تانیا... 

نگاهش میکنم خیره و عمیق ... من در این لحظه در این 

ان خدا انگار مرده ام که هیچ حرفی نمیزنم مکان زیر آسم

انگار فقط صدای باربد ذهنم میرقصد و قادر به شنیدن 

و زن هایی که دورمان جمع شده اند   صدای گریه نرگس

نیستم فقط چشمان اراد را میبینم نگاه پر از خشم باربد را 

 میبینم و زندگی که انگار دوباره سیاه شده است... 

ایلش را از جیبش بیرون میکشد و من نرگس به سختی موب

در میان ضعف وحشتناکی که تمام تنم را فرا میگیرد فقط 

 صدای نرگس را میشونم که با بغض بدی تیام را صدا میزند... 

   

 ***************************** 



   

بوق اشغال که برای بار هزارم در گوشش میپیچد به مرز 

میکوبد و از جا بلند  جنون رسیده موبایلش را روی میز

میشود...با خشم به سمت تراس میرود و پشت شیشه ی آن 

می ایستد دستانش را در جیبش فرو میکند و سیگارش را از 

جیبش بیرون میکشد انگار بعد از مدت ها بازهم دلش 

میخواهد کامی از دود مرگ آور بگیرد...خیره ی شهر بزرگی 

گارش را آتش که در میان سیاهی شب چراغانی شده سی

میزند و عمیق نفسش را بیرون میفرستد سیگار دوم را هم 

میان نفس هایش میسوزاند تا باالخره صبر و تحمل از 

وجودش پر میکشد حتما اتفاقی افتاده است که تانیا تا این 

موقع برنگشته و حتی موبایلش را هم جواب نمیدهد...کتش 

د هنوز را از روی مبل چنگ میزند و به سمت در میرو

دستش دستگیره در را لمس نکرده است که صدای زنگ در 

گوشش میپیچد نفس پر خشمی میکشد و با عصبانیت در را 

باز میکند... چشمش که به صورت رنگ پریده تانیا و چشمان 



خیس نرگس می افتد شوکه سرجایش می ایستد...تانیا پلک 

های سنگینش را روی هم میفشارد تا نگاهش به برزخ 

ان باربد نیوفتد...تیام محکم تر تن متالشی خواهرش را چشم

در اغوشش میفشارد و رو به باربدی که با حیرت به تانیا زل 

 زده است میگوید: داداش بیایم تو... 

نگاه باربد روی تیام میچرخد و خشم صدایش را میلرزاند: 

 چیشده؟ 

تیام کالفه میشود: بیام تو برات تعریف میکنم نمیبینی 

 ونو... حالش

باربد از جلوی در کنار میرود و با چشم دنبال آراد میگردد 

نرگس بیشتر بغض میکند و پشت سر تیام و تانیا وارد خانه 

میشود باربد با تعجب به جای خالی آراد نگاه میکند و تمام 

حس های نگرانی به دلش سرازیر میشوند از همانجا میپرسد: 

 پس آراد کجاست... 



تانیا غوغا میکند و سرش را به سینه تیام قلب در سینه ی 

میچسباند تیام با درد چشمان خونی اش را میبندد و نرگس 

 کنار دیوار سر میخورد... 

باربد در را میبندد و وارد خانه میشود تیام تانیا را روی 

کاناپه مینشاند و خودش با درماندگی روبروی باربد می 

 جاست؟ ایستد...باربد دوباره میپرسد: آراد ک

نرگس با چشمان اشکی نگاهشان میکند...تیام عمیق نفس 

میکشد و سعی میکند از نگاه به چشمان مرد روبرویش فرار 

 کند: راستش... 

باربد دستانش را به کمرش میزند و با مسخرگی میخندد: 

راستش چی؟ میگم آراد کجاست؟ مگه تودهنتون گچ 

 ریختن که حرف نمیزنید... 

چنگ میزند و به سختی خودش را روی تانیا گلویش را 

کاناپه باال میکشد میترسد از خشم بی امان این مرد میترسد 



نمیتواند باز هم تلخی ها و عصبانیت های باربد را تحمل کند 

 نمیخواهد این زندگی باز هم کامشان را زهر کند... 

 تیام باالخره دهانش را باز میکند: آراد و دزدیدن... 

تانیا گیر میکند نرگس خشک شده به نفس در سینه ی 

باربد نگاه میکند و باربد انگار تیر به مغزش اصابت میکند که 

 قدرت پردازشش را از دست میدهد: چی داری میگی؟ 

تیام نفس میگیرد و با نیم نگاهی به تانیا و تن لرزانش با 

صدایی درمانده توضیح میدهد: نرگس و تانیا یه جا نشسته 

بازی کنه بعدش این دونفر متوجه میشن  بودن آراد میره

آراد بین بچه ها نیستش هر چی دنبالش میگردن پیداش 

نمیکنن از چندنفر میپرسن تا باالخره یه دختر بچه بهشون 

 میگه آراد با باباش رفت... 

قلب باربد لحظه ایی میگیرد و و لرزش بدی در پاهایش می 

 افتد: این مزخرفات چیه؟ 



یا میرود و کنارش مینیشیند...تانیا بیشتر باربد به سمت تان

میلرزد و بغض گلویش را اتش میزند مگر میتواند به چشمان 

این مرد نگاه کند...باربد دستش را میگیرد و از سرمای 

 پوست بدنش یخ میزند: تانیا... 

تانیا محکم لبش را میگزد و صدای باربد نفس هایش را 

ش خوب نیست باربد میبرد...تیام کالفه جلو میرود: حال

 نمیبنی اوضاعشو؟ 

 باربد با عصبانیت فریاد میزند: میگم بچه ی من کجاست؟ 

 تانیا با اشک جیغ میکشد: دزدیدنش...بچمو دزدیدن... 

مشت کم جانش را روی دسته مبل میکوبد و دوباره جیغ 

میزند: بچمو دزدیدن و من اشغال هیچ غلطی نتونستم 

ا داشتم میدیدمش یهو بکنم...جلوی چشمام بود بخد

 نمیدونم چی شد... 

باربد با ناباروی نگاهش میکند...تانیا بلندتر گریه میکند و 

محکم سرش را روی زانوانش میکوبد: من بیشعور نتونستم 



مراقب بچم باشم...بخدا نفهمیدم چی شد باربد همه جارو 

 دنبالش گشتم...نبود برده بودنش... 

رتش میکوبد تا باالخره شوک آنقدر جیغ میکشد و به سر صو

از تن باربد خارج میشود و به سمتش هجوم میبرد محکم 

دست هایش را میگیرد و او را به اغوش میکشد...تانیا سر 

روی سینه باربد میگذارد و هق هقش مقاومت این مرد را از 

بین میبرد...قلب باربد تیر میکشد و جریان خونش انگار قطع 

می اورد بخاطر این دختر باید  میشود اما باز هم طاقت

تحمل داشته باشد سرش را محکم به سینه ی پرتپشش 

میچسباند و کنار گوشش با حجم درد زمزمه میکند: اروم 

 باش...خب؟ آروم باش من پیداش میکنم... 

تیام چشمانش را میبندد و روی مبل مینشیند اما نرگس 

یرتش فقط به مردی زل میزند که جان میدهد تا از فرط غ

فریاد نکشد مردی که محکم تانیا را به اغوش کشیده و قول 

پیدا شدن فرزندش را میدهد و لحظه ی این دختر را 

 سرزنش نمیکند... 



قلب باربد سمفونی غم را در گوش تانیا مینوازد ولی 

دستانش موهایش را نوازش میکنند و زمزمه ایی انگار 

انیا...من قول مسکن میشود برای دل بی قرارش: اروم باش ت

 میدم پیداش کنم به شرفم قسم قول میدم... 

   

تانیا سر روی زانوانش گذاشته و ارام اشک میریزد نرگس 

کنارش نشسته است و آهسته دلداری اش میدهد ولی مگر 

قلب این دختر لحظه ایی از دلواپسی دست میکشد مادر 

تن  است دیگر دنیا دنیا هم امیدواری به جانش بریزند تا عطر

فرزندش را استشمام نکند تالطم روحش آرام نمیشود این 

دختر که از بقیه مادرها مستثنی نبود فقط توانش کم شده 

بود بعد از این همه سختی و عذاب مگر میتواند آرام و قرار 

داشته باشد آن هم با این زندگی که انگار فقط برایش اشک 

 و گریه رقم زده است... 

ی تانیا قدم میزند و هر چندثانیه یک بار باربد با کالفگی جلو

نگاهش را به صورت خیس این دختر میدوزد...تیام گوشه 



ایی با موبایلش حرف میزند و هر بار دقیق تر ماجرا را برای 

مخاطبش توضیح میدهد...زنگ در که به صدا درمی اید تانیا 

بیشتر سرش را روی زانوانش میفشارد انگار خجالت میکشد 

مان شهاب و خاله سیمین نگاه کند و این بی تا در چش

مسئولیتی اش را به رخ آن ها بکشد...باربد پوفی میکشد و به 

سمت در میرود... در را باز میکند و در مقابل ورود ناگهانی 

 شهاب با اخم میگوید: چه خبرته؟ سَرآوردی؟ 

شهاب با عصبانیت داخل میرود و صدایش را بلند میکند: 

لیس این مملکتم اونوقت باید دیرتر از همه خبر مرگم من پ

 از این ماجرا خبردار شم؟ 

خاله سیمین با اشک باربد را به آغوش میکشد و کنار 

گوشش زمزمه میکند: نفهمم اون دختر بیچاره رو سرزنش 

 کرده باشی... 

چرا سرزنشش کنم خاله؟ مگه تقصیر اونه؟ کی بیشتر از  _

  اون این وسط داره داغون میشه ؟



خاله سیمین لبخند تلخی میزند و چشمانش پر از محبت 

میشود برای مردی که معرفت و مردانگی در وجودش عصیان 

 میکند... 

باربد در را میبندد و به سمت شهاب میرود با عصبانیت تشر 

میزند: شهاب میخوای به جای داد زدن دهنتو ببندی؟ 

 نمیبینی شرایطمونو؟ 

مگه من ع*و*ض*ی واسه  شهاب با حیرت نگاهش میکند:

چی دارم حنجره مو جر میدم؟ میگم شما نباید یه خبر به 

من بدین نباید وقتی تو پارک بودین و این اتفاق افتاد به من 

 زنگ میزدین چرا جمع کردین اومدین خونه؟ 

باربد با حرص نفس میکشد و خشم در نگاهش بیداد میکند 

اورا به عقب هل تیام دستش را روی سینه باربد میگذارد و 

 میدهد: باربد تو یکم آروم باش... 

سپس به سمت شهاب میچرخد: اقا شهاب گوش کن یه 

لحظه...فقط نرگس و تانیا با آراد رفته بودن پارک من نبودم 



باربد نبود همون لحظه هم که این اتفاق افتاد نرگس به من 

زنگ زد من رفتم پیششون...دیدم جفتشون دارن میمیرن 

مع شدن دورشون از هرکی هم که اونجا بود مردمم ج

پرسیدم دیدن آراد با کی رفته؟ هیچکی خبر نداشت به جز 

یه دختر بچه گفت یه اقای قدبلندی که عینک دودی زده 

بود میره با آراد حرف میزنه آرادم باهاش میره حتی قیافه 

اون مرده رو هم ندیده بود...میخواستم اونجا پلیس و پلیس 

 دازم که چی بشه... کشی راه بن

زمزمه میکند: دیگه کی میتونه با باربد  "وایی"شهاب 

 دشمنی داشته باشه؟ همه رو که دستگیر کردیم... 

تیام کمرش را به دیوار تکیه میدهد و موهایش را چنگ 

میزند...فکری که هر لحظه در ذهنش جوالن میدهد و 

حش حدسش را به تنها مظنون این ماجرا میکشاند انگار رو

را ذره ذره میخورد میترسد لب باز کند حرفی بزند تانیا 

بیشتر پریشان شود و همین اندک خودداری و آرامش 

 ظاهری باربد هم از بین برود... 



خاله سیمین دست تانیا را میگیرد و صورت خیس از اشکش 

 را پاک میکند روبه نرگس میگوید: تونسته چیزی بخوره؟ 

حتی یه لیوان آبم نرگس سرش را تکان میدهد: 

نمیخوره...فقط همون لحظه ایی که اومدیم خونه بلند گریه 

کرد و یکم حرف زد االن دیگه نه حرف میزنه نه جیغ میزنه 

 فقط زل زده به یه جا اشک میریزه... 

خاله سیمین با نگرانی اسمش را صدا میزند: تانیا میخوای 

 خودتو مریض کنی؟ 

شک هایی که پوست صورتش تانیا با چشمانی قرمز شده و ا

را میسوزانند به خاله سیمین نگاه میکند و به سختی لب 

 های خشک شده اش را باز میکند: من فقط آراد و میخوام... 

خاله سیمین دستش را میفشارد و با غمی که انگار از 

صدایش جدا نمیشود مینالد: بخدا جیگرم داره میزنه بیرون 

شی آراد برنمیگرده باربد و بخاطر شماها ولی اگه خودتو بک

 ببین هرچی بیشتر تو گریه میکنی بیشتر کمرش میشکنه... 



بغض صدایش را میلرزاند: اینا همش تقصیر منه من نتونستم 

 مراقبش باشم همش تقصیر منه بیشعوره... 

شهاب با خشم به سمت تانیا و نرگس میرود و بدون این که 

بل دریای اشک کنترلی روی رفتارش داشته باشد در مقا

چشمانشان تشر میزند: من میخوام بدونم حواس شما دونفر 

کجا بود که بچه رو انقدر راحت بردن وقتی بچه میره بازی 

میکنه نباید برید نزدیکش وایستید نباید همش نگاهش 

کنید وقتی پدر و مادرا بچه هاشونو میبرن پارک میرن نزیک 

.شما دوتا بچه هاشون چهاردنگ حواسشونو میدن بهش..

 داشتین چیکار میکردین من میخوام بدونم... 

تانیا مبهوت به خشم شهاب نگاه میکند و همزمان باربد روبه 

شهاب با خشم فریاد میزند: تو شدی دایه مهربان تر ازمادر 

 که سرشون داد میزنی... 

شهاب با چشمان خونی نگاهش میکند: میخوام ببینم 

 حواسشون کجا بود؟ 



متش هجوم میبرد که تیام سریع جلویش را باربد به س

میگیرد در همان حال بلند میگوید: اون موقعی که آدمای 

فرخی تانیا رو دزدیدن محافظای احمق تو داشتن چه غلطی 

میکردن؟ ها؟ حواسشون کدوم گوری بود که این همه بال 

 سر زنم اومد؟ 

شهاب درمانده شده در مقابل نگاه پر سرزنش باربد سکوت 

ند حرفی ندارد بزند وقتی این مرد حقیقت را اینطور به میک

رخش میکشد. با اشاره ی خاله سیمین روی مبل مینشیند 

 سرش را میان دستانش میگیرد... 

تیام با عصبانیت رو به هردویشان میتوپد: این حرکات چیه 

واقعا؟ االن باید منتظر بمونیم تا اون کسی که این بازی و راه 

د و گروگان گرفته زنگ بزنه ببینیم حرف و آرا  انداخته

حسابش چیه نه این که مثل موش و گربه بیوفتیم به جون 

 هم و دنبال مقصر بگردیم... 

سپس باربد را رها میکند و روبه شهاب میگوید: در ضمن 

جناب پلیس... خودت باید بدونی که تشر زدن و توپیدن به 



ه سکته مادری که بچشو دزدیدن و خودشم هرلحظه ممکن

کنه کار درستی نیست. اگر آراد و از بغل تانیا هم میکشیدن 

بیرون و میدزدیدن هم کاری از دستش بر نمیومد دیگه اینو 

 جنابعالی باید بهتر بدونی جناب سرگرد... 

شهاب با کالفگی چشمانش را میبندد و بازهم سکوت 

میکند...باربد دور از همه روی صندلی مینشنید عمیق نفس 

د و بازهم نفس هایش به درستی از میان حفره های میکش

گلویش رد نمیشوند انگار غده ایی بزرگ درست وسط سینه 

 اش قرار گرفته است و وجودش را از داخل میسوزاند... 

نرگس با تردید از کنار تانیا بلند میشود و به سمت تیام 

میرود کنارش می ایستد و رو به اویی که با موبایلش درگیر 

 میگوید: تیام... است 

تیام نگاهش میکند خستگی از چشمانش میبارند با این حال 

 با لبخند کمرنگی جواب میدهد: جان؟ 



نرگس با غم نگاهش میکند و دلش برای این همه درماندگی 

این مرد زار میزند...بیشتر نزدیکش میشود و با صدایی ارام 

 زمزمه میکند: تو میدونی کار کیه مگه نه؟ 

مکث پلک هایش را باز و بسته میکند و با نیم نگاهی  تیام با

به صورت تانیا میگوید: حدس میزنم ولی نمیخوام قبول 

 کنم... 

 نرگس با تعجب نگاهش میکند: چی و نمیخوای قبول کنی؟ 

 این که انقدر بد شده باشه که به هرکاری دست بزنه...  _

نرگس لبخند تلخی میزند: کسی که کینه داشته باشه 

رکاری میکنه تیام...مهرادم از بقیه مستثنی نیست اون قد ه

یه عمر از باربد و تانیا کینه گرفته از آراد نفرت پیدا کرده 

 انتظار دیگه ایی ازش نمیره... 

تیام عمیق نگاهش میکند خودش هم همه ی این حرف هارا 

قبول دارد ولی بازهم از بهم خوردن این زندگی تازه جان 

.سکوتش دوباره نرگس رابه حرف وامیدارد: گرفته میترسد..



بهش زنگ بزن تیام...این گره فقط به دستای تو باز میشه 

میدونم از چی میترسی خودمم میترسم این دختر تازه 

چندماهه خندیدن واقعی و یادگرفته معنی آرامش و فهمیده 

نباید بذاریم دوباره آجرهای این خونه با نقشه های مهراد فرو 

 بریزه... 

کمی مکث میکند و دوباره ادامه میدهد: مهراد تا خود تانیا 

 رو از باربد نگیره ساکت نمیشینه تیام...
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نرگس سینی غذا را روی میز میگذارد و در مقابل نگاه نگران 

خاله سیمین به سمت تانیا میرود...با دیدن چهره رنگ پریده 

به ارامی دست روی و چشمان پف کرده اش نچی میکند...

  شانه اش میگذارد: تانیا...

تانیا با بی میلی پلک های سنگینش را باز میکند زل زده در 



چشمان نرگس سکوت میکند...نرگس با غم کنارش مینشیند 

با مهربانی موهای شلخته روی پیشانی اش را کنار میزند و با 

همان غمی که انگار خانه مان سوز شده است زمزمه میکند: 

بیا یکم غذار بخور...حالت اصال خوب نیست دختر اینجوری 

  از پا درمیای...

پوزخند دردناکی روی لب های خشک شده اش نقش 

  میبندد: به درک بمیرم بهتره...

نرگس با اخم نگاهش میکند: چی میگی تانیا؟ این حرفا چیه 

االن تو خودت و بکشی همه چی درست میشه؟ آراد مادر 

  نمیخواد...

مانش پر میشوند و بغض صدای غم زده اش را میخراشد: چش

آراد کجاست نرگس؟ آراد کجاست االن حتما گشنشه 

تشنشه بعد من اینجا خوش و خرم برم غذا بخورم...نمیتونم 

  بخدا بذارید تو حال خودم باشم...

نرگس درمانده میشود و دیگر حرفی نمیزند این دختر حتی 

اند حتی صدای گریه قلبش نفس هایش هم از ریتم افتاده 



هم قابل شنیدن است این حرفا که دیگر جای تعجبی 

  ندارد...

خاله سیمین با ناراحتی روبرویش مینشیند دستش را 

میگیرد و پر بغض مینالد: مگه باربد نگفت آراد و پیدا میکنه 

چرا بهش اعتماد نمیکنی تانیا آراد پیدا میشه دوباره 

  شیرین زبونی میکنه... برمیگرده خونه دوباره برات

تانیا حرفش را قطع میکند: اگه بالیی سرش اومده باشه چی 

  من چه خاکی تو سرم بریزم خاله؟

بیچاره گی انگار در لحنش بیداد میکند و این زن حتی پلک  

  هم نمیتواند بزند...

نرگس دستی به پیشانی اش میکشد و روبه نگاه پر اشک 

س این برنمیایم خاله...فقط خود خاله سیمین میگوید: ما از پ

  باربد باید حرف حالیش کنه...

اون که وضعش از این بدتر بود ندیدی وقتی میخواست با  _

  تیام و شهاب بره چه حالی داشت...

  تانیا با نگرانی نگاهشان میکند: کجا رفتن مگه؟ دنبال آراد؟



نرگس نگاهی به خاله سیمین می اندازد و رو به تانیا 

د: از صبح رفتن اداره شهاب و همکاراش بلکه بتونن یه میگوی

سرنخی چیزی پیدا کنن امروز دیدم باربد دنبال عکس آراد 

  میگشت...

تانیا با بغض نگاهش را به سقف میدوزد...صدای باز و بسته 

شدن در هرسه شان را از جا میپراند...تانیا با دیدن باربد 

  یرود: باربد...سریع از جایش بلند میشود و به سمتش م

باربد با نگرانی قدمی جلو میگذارد و بازوی تانیا را به سمت 

خودش میکشد خیره به چهره بی رنگش با اخم میگوید: این 

  چه حال و روزیه؟

تانیا بی توجه به حرفش یقه ی پیراهنش را در مشت های 

ضعیفش میگیرد و با صدای بی حالی زمزمه میکند: بچم 

  چی شد باربد؟

باربد خم میشود درد به چشمهایش حمله میکند و  کمر

  جواب سئوالش را با شرمندگی نگاهش میدهد: هیچی...

تانیا مات میشود و ناخوداگاه صدایش باال میرود: هیچی 



چیه؟ مگه شهاب نگفت پیداش میکنم مگه تو نگفتی مگه 

  قول ندادی االن میگی هیچی...

کسی قلبش را  کوهی روی شانه های باربد فرو میریزد و

سنگسار میکند...تانیا اشک میریزد و سکوت مردش به بغض 

های جا خوش کرده در گلویش دامن میزند: باربد مگه تو به 

  من قول ندادی آراد و پیدا کنی؟

خون در مردمک چشمانش فوران میزند کتش از روی 

ارنجش روی زمین می افتد دست باال می اورد و مچ دست 

تر را در پنجه هایش قفل میکند: یکم های لرزان این دخ

  اروم باش...

زمزمه ی پر دردش آرام است ولی غم این دختر چندین 

برابر میشود که با عصبانیت خودش را از باربد جدا کرده با 

اشک جیغ میکشد: چجوری آروم باشم من بچه امو میخوام 

االن بچم آرومه؟ حالش خوبه؟ بهش غذا دادن؟ اگه گرسنه 

  چی؟ انصاف ندارین شما؟ اش باشه

نرگس دستش را جلوی دهانش میگذارد و هق هقش را در 



گلویش خفه میکند. خاله سمیمن دستی روی صورت 

خیسش میکشد و به سمت تانیا میرود: چرا اینجوری میکنی 

مادر یه ذره اروم بگیر داری خودتو با اون بغضت خفه 

  میکنی...

رش داشته باشد با اشک تانیا بدون این که کنترلی روی رفتا

وعصبانیت میگوید: مگه میتونم اروم بگیرم خاله...خودش 

دیشب بهم قول داد اراد و پیدا میکنه خودش گفت 

برمیگردونمش االن بچه من کجاست؟ مگه شهاب دیشب 

نیومد اینجا داد و بیداد نکرد که چرا ما خبرش نکردیم االن 

  چرا هیچ کاری نمیکنه...

رامش میگوید: به خدا توکل کن همه چی خاله سیمین با آ

  درست میشه...

تانیا اینبار با حرص بیشتری جیغ میکشد: خدا؟ مگه خدا تو 

زندگی من هست؟ کو؟ کجاست؟ کی به داد من رسیده...کی 

تو این زندگی دست منو گرفته...اصال میذاره من آرامش 

  داشته باشم؟ اجازه میده یه روز خوش ببینم؟ 



چیزی زیر لب میگوید و با ناراحتی لب خاله سیمین 

میگزد...باربد با عصبانیت بازوی تانیا را میگیرد و چرا صدای 

  همیشه استوار این مرد میلرزد: بس کن انقدر کفر نگو...

تانیا با جنون خودش را عقب میکشد و مشتش را به سینه 

باربد میکوبد: ولم کن...بهم دست نزن باربد...اگه مردی برو 

 پیدا کن انقدر صداتو واسه من باال نبر... بچمو

بازویش را از دستان باربد رها میکند و با همان قدم های 

لرزانش به سمت اتاق آراد میرود...میرود و متوجه ی تیری 

که درست در قلب باربد شلیک کرده نمیشود...باربد مبهوت 

 رفتنش را نگاه میکند...تانیا با خشم گفته بود با درد نالیده

بود و با رنگ و بوی التماس در صدایش غیرت این مرد را به 

آتش کشیده بود و سر اخر شکستن ستون فقراتش را هم 

ندیده بود...انگار بهمن به این زندگی تازه آرامش یافته زده 

  بود و سرمایش کل این آشیانه را یخ زده کرد بود...

ش خاله سیمین دست باربد را میگیرد به مشکی های پر غم

خیره میشود و با لبخند تلخی که اشک از ان میچکد زمزمه 



میکند: نباید از دستش ناراحت بشی مادره حق داره هم 

خودشو مقصر این ماجرا میدونه هم داره از نبودن بچه اش 

آتیش میگیره اصال متوجه حرفایی که میزنه نیست تو باید 

  بری پیشش ارومش کنی...میفهمی باربد؟

قی میکشد و این نفس به سختی از سینه باربد نفس عمی

  سردش خارج میشود: خودم آرومش میکنم نگران نباشید...

سپس نیم نگاهی به سمت سینی غذای دست نخورده می 

  اندازد و میپرسد: از صبح چیزی خورده؟

خاله سیمین با تاسف سرش را تکان میدهد: از همون دیشب 

ورده همه ی به هیچی لب نزده حتی یه لیوان اب هم نخ

  پوست لبش ترک برداشته...

باربد با حرص پلک میزند: من که گفتم شده به زور یه 

  چیزی بدین بخوره...

اینبار نرگس هم جلو میرود: گوش نکرده هرچی گفتیم 

حرف خودشو میزنه...حالش خوب نیست چیزی از گلوش 

  پایین نمیره...



برمیدارد:  باربد دستی به پیشانی اش میکشد و سینی غذا را

 خودم مجبورش میکنم یه چیزی بخوره... 

  304/305پارت 

 

باربد پشت در اتاق آراد می ایستد و با شنیدن صدای گریه 

  ی تانیا مکثی میکند: الهی من بمیرم که مراقبت نبودم...

 اش پیشانی باربد...میبندد را باربد درد پر چشمان اش جمله

 رها کالفه را اش هشد سنگین نفس و میچسباند در به را

ری قرا بی میگیرد شدت که تانیا ی گریه صدای میکند

قلبش هم بیشتر میشود نمیتواند شرمنده گی اش را انکار 

کند که قادر نیست کمی آرامش به دل این دختر بریزد 

حقیقت که ناگفتنی نیست این دوشب فقط از روی این 

...انگار دختر شرمنده بود و از مرد بودنش خجالت کشیده بود

فقط خودش را در این زندگی مدیون تانیا میدانست و 

  ارامشی که چندسال به او بدهکار بود...

 باز آهسته را در باربد میشود قطع که تانیا ی گریه صدای



 با...میشود اتاق وارد دستش در غذا سینی همان با و میکند

 عروسک از یکی و شده مچاله اراد تخت روی که تانیا دیدن

 اش سینه است کشیده آغوش به را اش عالقه مورد های

خودش حبس میکند و با دیدنش دراین  در را نفس بیرحمانه

  حال و روز انگارغیرتش لگد کوب میشود...

  جادویت شده دل

   کویت در شده گم

  مویَت شکن ار دل برده جانا

 تخت پایین را غذا سینی برمیدارد قدم سمتش به آرام

 تر محکم میپیچد تانیا بینی زیر که طرشع بوی...میگذارد

هم میفشارد باربد کنارش  روی را اش کرده پف های پلک

  روی تخت مینشنید...

 نوازش میزند موج ان در درد که مهربانی با میکند نگاهش 

 می باال را دستانش که این تا نمیکشد طول زیاد چشمانش

  ...تانیا: میکشد خیسش گونه روی آرام اورد

  نشان تو از هیچ ندارم دل زا وای



  جان راحت همه بیا دل از وای

  از تب و تاب دل دانی چه

  ارزویت در دل تاب بی که

  مویَت تار به سپردم دل که دردم همینه که دانی چه

 و میتپد تانیا گوش در شده بم که بغضی همان با صدایش

  ...میکند باز هم را هایش پلک تپش این

  گاهی کن صدایی

  تنهایی است سخت چه

  جدایی این از ست خسته دل

مهربان باربد برق میزند از اشک برق  و خسته نگاه در نگاهش

میزند و عشق از این چشمان پر غم مثل بارانی سیل آسا 

  سرازیر میشود...عشق در حنجره اش نبض میزند: باربد...

  خواهم دل آزار دل

  ماهم نیست اما است شب

  اهمخو چه دیگر مهرت جز

 را خیسش های مژه و میشود خم طاقت بی باربد



ستانش را باال می اورد دور گردن باربد حلقه د تانیا...میبوسد

میکند و اجازه ی عقب کشیدن را از او میگیرد...چانه اش را 

به سرشانه میچسباند و شاهرگ باربد از نفس های داغ و 

  منقطعش لبریز میشود: معذرت میخوام...

 چشمان را لبخندش این و میزند عشقی پر دلبخن باربد

غوشش هق میزند نمیبیند فقط ا در که دختری حال شوریده

این پیله پر غمش را دور گردن مردش محکم تر میکند: 

  حرفام دست خودم نبود بخدا...

 و کمر زیر دست میکند قراری بی اش سینه در باربد دل

 از تانیا مینشاند تخت روی را او و میگذارد هایش شانه

 خجالتش این برای باربد و اندازد می پایین سر خجالت

رد...لبخندی کمرنگی میزند و موهای شانه نشده و بهم میمی

ریخته اش مرتب میکند: حاال نمیخواد انقدر خجالت بکشی 

  فهمیدم مثل همیشه خنگ بازی در اوردی...

 رد دلخوری انگار ایی لحظه... نمیزند حرفی و میگزد لب تانیا

 سکوت بازهم دختر این که انداخت موج باربد صدای



ی را از روی زمین برمیدارد و روی پاهایش سین باربد...کرد

  میگذارد : خاله گفت از دیشب هیچی نخوردی...

  ...باربد نیستم که بچه: میکند بلند را سرش کالفه تانیا

 هم خیلی ایی بچه اتفاقا: میدهد تکان را سر تاسف با باربد

 من میخوری غذاتو آخر تا من جلوی میشینی...ایی بچه

  بتونی منو بپیچونی... نیستم خاله و نرگس

 هم غذا ولی...نمیپچونم: میکند نگاهش کرده بغ تانیا

  ...نمیخورم

 باید بگم بهت من وقتی...میخوری: میکند اخم باربد

  ...بخوری

 سکوت صدایش مثال بی تحکم و چهره اخم جواب در تانیا

 تکیه تخت تاج به و میکشد عقب را خودش کمی دمیکن

سردی نگاهش میکند: چرا دلت میخواد خون با باربد...میدهد

  منو عصبی کنی؟ چرا از خر شیطون نمیای پایین...

 خیره باربد به درمانده و میکند جمع را هایش لب تانیا

 بعد نمیاد باال استرس از جونم باربد نمیتونم بخدا: میشود



  ...میخوره بهم غذا بوی از حالم بخورم غذا بیام

نی ابروهایش را باال می اندازد: خردک اعصاب آرامش با باربد

این بهونه ها رو واسه عمت بیار نه من...حاال هم بیا جلو اینو 

  بخور لجبازی نکن اعصاب همه به اندازه کافی خرد هست...

 عصبی باربد...نمیزند حرفی و میگذارد زانوانش روی سر تانیا

 رها تخت روی را سینی میکند بسته و باز را هایش پلک

از جا برمیخیزد تانیا با ترس سرش را بلند  و میکند

میکند...باربد زل زده در چشمان لرزانش با عصبانیت میگوید: 

من دارم میرم پیش تیام و شهاب وقتی اومدم از خاله 

میپرسم اگه غذاتو خوردی که هیچی اگه نخوردی هر خبری 

 که از آراد گرفتم یه کلمه هم بهت نمیگم...

سپس روبرمیگرداند و به سمت در میرود که صدای ملتمس 

  تانیا قدم هایش را متوقف میکند: بیرحم نشو دیگه باربد...

 یا من؟ بیرحمم من: میچرخد سمتش به عصبانیت با باربد

 چه االن من میفهمی نمیکنی درک منو نگرانی که تویی

 پیش نمیدونم که ام بچه شده ذکرم و فکر ههم دارم حالی



فم دغدغه ام شده زنم که داره طر یه از چطوره حالش کیه

خودشو میکشه...من بیرحم نیستم بیرحم تویی که نمیفهمی 

  با صدمه زدن به خودت چه بالیی سر من میاری...

 خارج اتاق از تانیا مبهوت چشمان مقابل در و میگوید

 پلک که ایستد می عشق شور این از ارانگ تانیا قلب...میشود

ای باربد ذهنش را فلج حرف و میشوند خشک در روی هایش

  میکنند...

  
*****************  

  
 یک را اب لیوان و میفرستد پایین سختی به را لقمه آخرین

 پیچیده درخانه که سکوتی از متعجب...میکشد سر نفس

 وارد...میرود یرونب اتاق از و برمیدارد هم را غذا سینی است

ه ایی گوش تنها که سیمین خاله دیدن با میشود که سالن

  نشسته و دعا میخواند با تعجب صدایش میزند: خاله...

 روی را دستش و میکند بلند را سرش ترس با سیمین خاله

  ...ترسیدم دختر وای: میگذارد قلبش



 تعجب با میرود سمتش به و میگذارد میز روی را سینی تانیا

 اینجا تنها چرا: میپرسد سپس و میکند نگاه اطرافش به

  رگس کجاست؟ن پس نشستین؟

 را دعایش کتاب و برمیدارد چشمانش از را عینکش خاله

 چیزی غذایی یه تیام واسه خونه میرم سر یه گفت: میبندد

  ...برمیگردم دوباره کنم آماده

 نگیکمر لبخند خاله...مینشیند کنارش و میگوید اهانی تانیا

  بخوری؟ غذاتو کرد راضیت پسره این باالخره: میزند

خسی سرش را تکان میدهد: اره پسره زورگو مجبورم ت با تانیا

  کرد...

  ...کرد سفارش من به بار بیست هم بره میخواست _

 تون همه: اندازد می پایین را سرش شرمندگی با تانیا

  ...زحمت تو افتادین

 با را هایش مادرانه و میبوسد را اش گونه مهربانی با خاله

ند: این حرفا چیه میک خرج دیده غم دختر این برای عشق

عزیزم...تو دختر منی آرادم نوه منه...مگه میشه همینجوری 



  ولت کنم به امون خدا؟

 از و میکوبد پاهایش روی دستی خاله...میزند لبخندی تانیا

 ربدبا کنم خرید خونت برای یکم برم من: میشود بلند جا

  ...ست خسته خونه میاد بچم

  له غذاخوردن داره...حوص شرایط این تو کی نیست نیازی _

 خودتونو میخواین شدین پریشون شماها: میکند اخم خاله

  ...باشم فکرتون به باید که من بکشین

 دوباره خاله که میکند تشکر زیرلب و میکشد پردردی آه تانیا

 باز زور به چشمات...ببخوا یکم برمیگردم من تا: میگوید

  ...بشه اروم اعصابت این تا بخواب یکم میشن

به اجبار سری تکان میدهد و همانجا روی کاناپه دراز 

  میکشد...

 سر وقتی که آرام ذهنی با میخواهد راحت خواب یک دلش 

 جدیدی بدبختی رسیدن سر ی دغدغه میگذارد بالش روی

 قلبش دوباره و دنکن زهر کامش به را خواب این آرامش طعم

ن شیری صداهای سرو بدون میتواند مگر ولی نشود مشنج



پسرکش ارامش داشته باشد؟! میتواند شبی را بدون دیدن 

چشمان زیبایش صبح کند میتواند وقتی صبح میشود منتظر 

مامانی گفتن هایش نباشد؟! بخدا که نمیشود...این بچه تمام 

دون او کشیدن قلبش است تمام روح و زندگی اش...قطعا ب

این نفس هارا هم بر خودش حرام میکند و خودش به این 

  زندگی مرگ بار خاتمه میدهد...

 گرم اش کرده پف های پلک کم کم سیمین خاله رفتن با

 با که میشود تر منظم اش خسته های نفس ریتم و میشوند

 با...میپرد سرش از هم خواب نیمچه همان تلفن زنگ صدای

 از خبری است ممکن و است خط پشت اربدب که این به فکر

جا بلند میشود و پاهایش به  از عجله با باشد داشته آراد

سمت تلفن پرواز میکنند...سریع تلفن را برمیدارد و دکمه ی 

  سبز رنگ را میفشارد: الو...

 با که میپیچد گوشش در خشی خش صدای انگار ایی لحظه

  تویی؟ باربد...الو: میگوید تعجب

 جیغ پیچیدن با اینبار و میکشد طول که ایی چندثانیه شاید



تلفن پاهایش کامال فلج میشوند و روی زمین  در آراد بلند

می افتد صدایش را در گلویش رها میکند و بلند جیغ 

 میکشد: آراد... 
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صدا لحظه ایی قطع میشود و سپس صدای پر بغض آراد در 

  گوشش میپیچد: مامانی...

کم برقلبش میکوبد و زجه میزند : الهی مامان برات مح تانیا

  بمیره تو کجایی...

  ...پیشم بیا...پیشم بیا مامانی: میگوید گریه با آراد

 فرط از چشمانش و میتپد اش سینه در قلب جای به درد

  ...کجایی بگو من به...آراد کجایی تو: میشوند گشاد ترس

آشنایی گوشش را پر  نا و  نهمردا صدای آراد جای به اینبار

  میکند: بچه ات پیش ماست...



 کندتر لحظه هر نفسش و میلرزد تانیا دستان در تلفن

  کجاست؟ آراد هستین؟ کی شما: میشود

 اگه: میترسد بیشتر تانیا و میشود تر جدی مرد صدای

 غیر در بدی انجام و میگم که هرکاری باید ببینیش میخوای

  ات نمیرسه... بچه به تتدس وقت هیچ صورت این

 میگیرد فرا را جانش ی همه لرز و میپرد رخش از رنگ

 جانش کم صدای همان با میکوبد اش سینه به تند قلبش

  بکنم؟ باید چیکار: میکند زمزمه

 برای میشود سمفونی آورترین زجر تلفن پشت مرد نیشخند

 بدون: فرزندش دیدن برای نیست دلش در دل که مادری

ا پلیس بگی میای به این آدرسی که ی شوهرت هب که این

بهت میدم...حواست باشه دختر جون تنها نیای زندگی بچه 

  ات به خطر میوفته...

 روی را دستش کف میکشد زبانه وجودش بند بند در ترس

 میدهد جوالن تنش در که ضعفی این با تا میگذارد زمین

 عقلش و کند فکر چیزی به که این بدون...نیوفتد زمین روی



  ا به کار بیندازد زمزمه میکند: کجا باید بیام؟ر

  
 ****************************  

  
 روی استرس با و میپیچد گردنش دور تر محکم را شالش

 اندازد می اطرافش به سرگردانی نگاه مینشیند پارک نیمکت

 دقیقا...میشود چندبرابر استرسش هوا شدن تاریک با و

بدون اطالع به کسی به این  تماس ان زا بعد پیش دوساعت

پارک آمده بود و عین این دوساعت را منتظر مانده بود ولی 

هنوز خبری از کسی نشده بود و همین ترسش را بیشتر 

  میکرد...

 پنهان شالش زیر را اش ریخته بهم موهای میبرد دست

 می نیمکت کنار جا همان برمیخیزد جا از دوباره و میکند

  صدای مردانه ایی از جا میپرد... با الخرهبا تا ایستد

 روبرویش آشنای نا پسر دیدن با و میچرخد سمتش به تند

 می اطرافش به نگاهی جوان پسر...میرود عقب قدم چند

 بریم بیا: میگوید میشود مطمئن بودنش تنها از وقتی و اندازد



  کجاست؟ ت بچه میگم بهت

  ...نمیام ییجا من: میدهد تکان را سرش ترس با تانیا

 واسه پس: میغرد کالفه و میکشد اش پیشانی به دستی پسر

 فقط ماست پیش پسرت گفتم بهت اینجا؟ اومدی هواخوری

  ...بیای باهام باید ببینیش میخوای اگه

: نبارد چشمانش از موقع بی اشک تا میگزد لب محکم تانیا

  دزیدین؟ و آراد چرا اومدی؟ کی طرف از تو

ه که اینجا به همه سئواالت نمیش: زندمی نیشخند پسرک

  جواب بدم بیا خودت میفهمی...

 عصبانیت با مقابلش مرد که میزند چنگ را گلویش تانیا

 نمیخوای بیا ببینی و ت بچه میخوای...نترس انقدر: میگوید

  ...نکن معطل منو هم

 درماندگی با میرود جلو واهمه و تردید از موجی با تانیا

رای پیدا کردن باید برود به هر ب ندارد یراه میکند نگاهش

قیمتی باید پسرکش را پیدا کند حتی جان خودش...با 

  صدای لرزانش لب میزند: باشه میام...



 که مشکی ون به و میدهد تکان را سرش عجله با پسرک

  ...کن عجله پس: میکند اشاره شده پارک نزدیکی همان

به  را اش شده فلج ذهن تانیا...میرود سمت همان به سپس

کار می اندازد و با همان انبوه ترس دنبالش میرود...در دل 

فقط خدا را صدا میزند و کاش باربد هم بتواند پیدایشان 

کند...سوار ون که میشوند پسر صندلی جلو نشسته چشم 

 بند مشکی به سمتش میگیرد: اینو بزن به چشمت...

میشود بغض  تانیا با ترس سربلند میکند و به چشم بند خیره

انگار از بیچاره گی به حنجره اش تبر میزند...پسر کالفه شده 

از این همه تردیدش با اطمینان میگوید: نترس نمیخوام بهت 

 صدمه بزنم فقط اینو بزن چشمت....

تانیا سرش را تکان میدهد و انگشت های لرزانش را جلو 

میبرد و چشم بند مشکی رنگ را از دستش بیرون 

ضش را قورت میدهد و پارچه ی مشکی رنگ را با میکشد...بغ

دست های پر لرزشش دور چشمان بارانی اش میبندد...دنیا 

که برایش تیره و تار میشود شاید دقیقه ایی طول میکشد تا 



 ماشین هم حرکت میکند...

لب میگزد تا هق هقش به گوش آن مرد نرسد... کاش 

رون رفتن حداقل نامه ایی مینوشت و توضیح کوچکی از بی

ناگهانی اش به باربد میداد کاش بازهم سر خورد کاری 

 نمیکرد تا دوباره خودش را به دردسر بیندازد...

نمیفهمد چند دقیقه یا چند ساعت میگذرد تا باالخره 

ماشین از حرکت می ایستد...انگشتانش را در هم میپیچد و 

  ملتمسانه زمزمه میکند: میشه چشم بندمو باز کنم؟

 ش کنی بعدم از ماشین پیاده شو...باز یتونیم اره_

تانیا نفس عمیقی میکشد و پارچه را از دور چشمانش باز 

میکند...چندبار پلک میزند تا مردمک های تارش دوباره 

روشن شوند...به پسری که منتظر نشسته نگاه میکند و با 

ن را باز میکند و از ماشین پیاده اشاره اش در و

که صورتش را مینوازد اشک در حلقه  میشود...خنکای باد

چشمانش میسوزد...با حیرت به خانه قدیمی روبرویش نگاه 

 میکند و از سکوت بی مثال اطرافش تنش میلرزد...



 از این طرف بیا..._

تانیا دستی به گلویش میکشد و هوا را به شدت وارد ریه 

هایش میکند قدم های سستش را دنبال پسر میکشاند و 

د حیات کثیف و بهم ریخته میشود...با انزجار به همراهش وار

اطرافش نگاه میکند و کف دستش را روی گونه یخ کرده اش 

 میفشارد... 

پسرک در ساختمان قدیمی خانه را بازمیکند و صدای 

قیژقیژش انگار سوهان روی روح این دختر میشود...پسر در 

تو را کامل باز میکند و عقب میکشد: برو تو نترس...پسرت 

 خونه ست... تو دومین اتاقه...

تانیا آب دهانش را به سختی قورت میدهد و وارد خانه 

میشود قدم دومش را که به داخل میکشد در پشت سرش 

بسته میشود...سرجایش می ایستد و با تعجب به فضای ساده 

و بهم ریخته خانه نگاه میکند فرش و مبل های قدیمی و 

ن کجی میکند و صورتش دیوار های گچی به چشمانش دها

 از انزجار جمع میشود...



با یاداوری آراد قدم جلو میگذارد و به سمت اتاق دوم 

میرود...دستگیره زنگ زده اش را با احتیاط پایین میکشد و 

در را باز میکند. نفس پر استرسی میکشد و داخل میرود با 

دیدن آراد با چشمانی پف کرده که گوشه ایی از تخت به 

فته است تمام موقعیتش را فراموش کرده به سمتش خواب ر

 پرواز میکند: آراد...

کنارش پایین تخت زانو میزند و دستان کوچکش را میگیرد 

  با بغض صدایش میکند: آراد جان مامانی؟

 محکم تانیا دیدن با و میکند باز را خمارش چشمان آراد

 مامانی؟: میکند حلقه دورگردنش را دستانش

ر اغوشش میفشارد عطر تن کوچکش را د را او نجنو با تانیا

نفس میکشد و سرش را روی سینه اش میفشارد زیر لب تند 

تند قربان صدقه اش میرود و عطش این دوشب ندیدنش را 

رفع میکند...آراد خودش را عقب میکشد و با لبخند 

شیرینش میگوید: دلم برات تنگ شده بود چقدر دیر 

 اومدی...



ر دستانش قاب میگیرد و جای جای تانیا صورتش را د

  صورتش را نگاه میکند: اذیتت کردن مامانی؟

 بداخالقه عمو اون فقط مامانی نه: میدهد تکان را سرش آراد

 بیای تو تا بمونم منتظر و باشم خوبی پسر من گفت

 ...کرد هم بازی باهام مهربونه عمو یکی اون حتی...پیشم

  یغ میزدی؟ج امروز اچر پس: میکند نگاهش تعجب با تانیا

 اگه گفت بداخالقه عمو اون: میکند جمع را هایش لب آراد

 ....پیشم میای زودتر تو بزنم جیغ و کنم گریه

 ...کردم سکته من آراد چی؟_

 من...گفت عموعه اون بخدا: میخاراند را سرش تفکر با اراد

 ...میشی ناراحت تو کنم گریه اگه میدونستم

میفرستد و پیشانی اش را  بیرون گیآسود با را نفسش تانیا

 به پیشانی آراد میچسباند: وای خداروشکر که سالمی...

دست های کوچکش را میبوسد و با لبخند آسوده ایی دهان 

باز میکند چیزی بگوید که با شنیدن صدایی از پشت سرش 



 قلبش می ایستد...

 باالخره اومدی... _
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خد و زل زده در خاکستری های با حیرت به سمتش میچر

پر کینه اش زبانش الل میشود...به معنای واقعی شوکه 

میشود...چیزی در قلبش جیغ میکشد و ذهنش از کار می 

 افتد...مگر این مرد بدی کردن بلد بود؟

آراد سریع میگوید: مامانی این همون عمو بداخالقه ست که 

 بهت گفتم...

د و با آرامش به دختر مهراد دست در جیب هایش فرو میکن

روبرویش زل میزند لبخندی به چشمان ترسیده اش میپاشد: 

 تعجب کردی؟ حدس این که کار من باشه انقدر سخت بود؟

 آراد روی تخت مینشیند و با تعجب نگاهشان میکند...

تانیا بزاق تلخش را قورت داده نیم نگاهی به آراد می اندازد... 



د و کم کم از شوک خارج نفسش را پر درد بیرون میفرست

میشود ولی بازهم بغض در گلویش تیر میکشد : اره تعجب 

 کردم فکر نمیکردم تو اینقدر میتونی بد باشی...

میگوید...سپس صندلی رنگ  "آهانی"مهراد پوزخند میزند و 

و رو رفته ی گوشه ی اتاق را برمیدارد و روی آن مینشیند: 

اربد خان خوش خیلی راحت اومدی فکر نمیکردم اون ب

 غیرت انقدر راحت اجازه بده بیای...

سرش را بلند میکند و در چشمان سردش خیره میشود 

قلبش انگار هاله ایی از سرما را در خودش حل میکند که 

آنقدر بی حس به مرد روبرویش نگاه میکند...رو به لحن پر 

تمسخرش میگوید: تویی که ادعات میشه منو راحت 

میدونی اون ساعتی که گفتی زنگ کشوندی اینجا خوب 

بزنن خونم و اون نمایش مسخره رو راه بندازن اصال باربد 

خونه نبود که بخواد اجازه بده بیام یا نه...جوری رفتار نکن 

که انگار من احمقم من فقط بخاطر بچم اومدم... انقدر تو 

زندگیم عذاب کشیدم که تحمل چیز دیگه ایی رو نداشته 



 باشم...

یخندد با نفرت میخندد و پر کینه به دختری نگاه مهراد م

 میکند که شاید روزی برایش جان میداد...

تانیا کنار آراد مینشیند و سعی میکند اضطرابی که در 

وجودش به غلیان در آمده را پنهان کند...سرش را پایین می 

اندازد ولی نگرانی جای جای تنش را زخمی میکند انگار 

قرار است تیشه به ریشه زندگی اش کینه چشمان این مرد 

 بزند...

دوباره سر بلند میکند و رو به چشمان پرنفوذش زمزمه 

  میکند: میخوای چیکار کنی مهراد؟

 و اندازد می چپش پای روی را راستش پای آرامش با مهراد

 با که آراد به نگاهی نیم...میکند گره سینه روی را دستانش

 بلندی صدای با سپس و اندازد می شده اش خیره کنجکاوی

 ...پویا... پویا: میگوید

چندثانیه ایی طول میکشد تا صدای باز و بسته شدن در می 

اید و سپس همان پسر جوانی که تانیا را به اینجا اورده بود 



  در چارچوب در اتاق ظاهر میشود: چی شده؟

 ...ست مهربونه عمو همون این مامانی: میگوید دوباره آراد

 این با برو میشه اگه حاال: میکند نگاهش سح بی مهراد

 ...منو مامانت میخوایم حرف بزنیم...کن بازی مهربون عموی

 تانیا با عجله میگوید: کجا بره؟ همینجا بمونه خب...

مهراد با خشم چشم میبندد و آراد سریع میگوید: خب میرم 

 بازی کنم دیگه مامانی...

پویا با لبخند جلو می آید: تانیا با تردید به پویا نگاه میکند...

 کاریش ندارم خانم...نترسید...

آراد از روی تخت پایین می ایدو رو به تانیا میگوید: برم 

 دیگه مامانی...

تانیا با استرس دستی به پیشانی پرعرقش میکشد و با تردید 

 سرش را تکان میدهد...

آراد که همراه پویا بیرون میرود، مهراد عصبی میگوید: اگه 

خواستم بالیی سرش بیارم زودتر نمیتونستم اینکارو بکنم؟ می

 خیال کردی میخوام کینه مو سر بچه ات خالی کنم؟



 از انتظاری چه مهراد شدی بد تو: میزند پلک بغض با تانیا 

 جون سر نفرتت و کینه بخاطراین نمیتونم من داری؟ من

 بازی این چرا باربد و منم تو حساب طرف...کنم قمار ام بچه

 ...کردی شروع آراد دزدیدن با و

د و بکشونم اینجا طرف بارب و تو که دزدیدم و پسرت من_

 حساب من تو نیستی فقط و فقط باربده...

 تانیا با تعجب اب دهانش را قورت میدهد: یعنی چی؟

مهراد با نفرت میگوید: باربد باید مثل من معنی از دست و 

زن و بچه و زندگیش دادن و بفهمه باید بدونه از دست دادن 

 چه حسی داره...

تانیا محکم لب میگزد تا بغضش سرباز نکند: خودتم قبول 

  داری که منو از دست دادی؟

 مرتیکه اون بخاطر همش: میکشد فریاد خشم با مهراد

 ...بودی من مال تو وگرنه عوضیه

 را مرد این خشم نگاهش آرامش و میزند تلخی لبخند تانیا

 برسه؟ اینجا به کارمون شد باعث چی نیمیدو: میکند بیشتر



م مهراد برو وقتی قسمت دادم گفت بهت که موقعی همون اگه

که برو پی زندگیت اگه همون روزا میرفتی هیچکدوم از این 

بدبختی ها پیش نمیومد...قصه ی این عشق همون چهارسال 

پیش به سر رسیده بود همه راه ها بسته شده بود اینا تقصیر 

 یه هرکسی واسه که سرنوشته تقصیر نیست باربد یا تو من،

 ...میخوره رقم جور

هراد با خشم از جا بلند میشود: این سرنوشت لعنتی م

میتونست جوری رقم بخوره که تو با من بیای فقط کافی 

 بود...

تانیا عصبی چشم میبندد و با صدای بلندی حرفش را قطع 

کردم هر  میکند: من بخاطر بچم موندم...میفهمی؟ هرکاری

اتفاقی که افتاد همش بخاطر آراد بود...نمیتونستم بچمو ول 

کنم باهات بیام اراد به من نیاز داشت...ولی تو بعدش فقط 

ازم نفرت گرفتی از بچه ام نفرت گرفتی تهدید کردی با 

رفتارات خونمو تو شیشه کردی...تو باید میرفتی مهراد 

ه ی بد تو میرفتی که حداقل از این همه عشقمون خاطر



  ذهنمون نمونه...نه این که کارمون بکشه به اینجا...

 در نفرت ولی حس بی و عمیق میکند نگاهش مهراد

 اومدن با و اینجا کشیده کارمون که حاال: میزند ناله صدایش

 همه چی تموم میشه... شوهرت

تانیا با حیرت نگاهش میکند: یعنی چی؟ میخوای چیکار 

  کنی؟

 خودش در بیشتر تانیا و مینشیند تخت ویر فاصله با مهراد

 ... میشود جمع

مهراد پوزخند میزند و از این غریبه بودنش بیشتر متنفر 

میشود: بهش زنگ زدم گفتم زن و بچه ات اینجان اگه 

میخوای زنده بمونن بدون اون پلیس بازی که راه انداختی 

 بیا اینجا...

ود...مهراد تانیا سکوت میکند و فقط به نمیرخش خیره میش

با صدای آرامی میگوید: میدونی تانیا این عادالنه نیست که 

بعد از این همه رنج و بدبختی که بخاطر پدرت کشیدم و 

اخرشم باربد تو رو از من گرفت شماها یه زندگی خوب 



داشته باشین...تو گفتی بخاطر آراد با من نیومدی...با کسی 

اون مرد  که به قول خودت عاشقش بودی و بخاطرش با

ازدواج کردی و حاال بخاطر بچه ی اون مرد ردش کردی من 

حرفتو قبول میکنم دیگه نه عاشقتم نه میخوام که باهام 

 بیای بمون باال سر بچه ات و بزرگش کن بدون فکر به من...

تانیا گنگ نگاهش میکند و کینه روی لبخند مهراد میرقصد: 

نمیذارم کسی که ولی نمیذارم سایه باربد باال سرت بمونه 

زندگی منو بهم ریخت انقدر خوشبخت کنارتون زندگی کنه 

 و نفس بکشه... 

طناب را دور مچ دستان ظریفش میپیچد و سپس ان را دور 

میله ی تخت میبندد...تانیا مات و مبهوت به دیوار مقابلش 

زل میزند باور ندارد این همه بیرحمی و کینه این مرد را باور 

قط مهربانی مهراد را به یاد می اورد که ندارد...ذهنش ف

لبخند از روی لب هایش پاک نمیشد و محبت هایش زبان 

زد قلب تنها و رنجورش شده بود...حاال این مرد با روحی 

زخمی جلویش ایستاده بود از عشقش گفته بود از رنج 



هایش حرف زده بود و ته همه ی حرف هایش فقط به کینه 

تقامی که با آن میخواست زندگی و نفرتش رسیده بود و ان

این دختر را آتش بزند...تانیا هم مات همه ی حرفهایش 

مانده بود و جلوی چشمان بی حسش تصویر باربدی جان 

گرفته بود که تازه عشقش را به رخش کشیده بود تازه حس 

های خوشبختی را در چشمانش دیده بود و آتشی که 

شبختی را نابود میخواست با شعله ی نفرتش تمام این خو

   کند...

 

مهراد روبرویش روی زانو مینشیند...در چشمان بی فروغش 

خیره میشود و با لحن عجیبی زمزمه میکند: اون روزی که 

خبر ازدواجتو شنیدم دقیقا همین حال و داشتم همینجوری 

بی حس...شوکه...نا امید...زل زده بودم به دیوار و بعدش 

ید تو قلبم و چشمام سیاه نفهمیدم چی شد یه دردی پیچ

 شد...انصاف نیست شما این چیز هارو تجربه نکنین...

  چی؟ تهش_



 چشمان در را حسش بی نگاه تانیا...میشود گنگ مهراد

ر باربد س بالیی یه که این از بعد: میچرخاند مهراد منتظر

   آوردی و زندگیم و خراب کردی میخوای چیکار کنی؟

 

تخت تکیه میکند: نمیدونم شاید  مهراد پوزخندی میزند و به

 از این جا رفتم...

تانیا لبخند تلخی میزند...نفس عمیقی میکشد...صدای خنده 

ی آراد که در گوشش میپیچد با درد چشم میبندد...دلش پر 

است به اندازه ی یک عمر غم روی سینه اش سنگینی 

 میکند و چشمانش حتی اشکی هم برای باریدن ندارد...

ش را با زبان تر میکند و آب دهانش را به لب های خشک

سختی قورت میدهد...دوباره نفس عمیقی میکشد تا هوا با 

شدت بیشتری وارد ریه هایش شود...مهراد به سمتش 

 میچرخد و متوجه دم و بازدم سختش میشود... 

 

صدای زنگ موبایلش را حواسش را از رنگ زرد شده ی 



 میکند: چیشد؟اومد؟صورتش پرت میکند و تماس را برقرار 

  نه؟ یا جلو بریم...تنهاست مهراد اره_

 دوساعت: میدهد ادامه و اندازد می تانیا به نگاهی نیم مهراد

 که همونجوری  جلو برید پیشش نیومد کسی اگه کنید صبر

 ینجا...ا بیارینش گفتم

 حله داداش...فعال..._

ید: تماس را قطع میکند و رو به نگاه تانیا با نیشخند میگو

 یکم صبر کنی باربد جونتم میاد اینجا...

تانیا حرفی نمیزند همین سکوت مسخره اش پر از حرف 

است دیگر چه نیازی به بیان کلمه هایی دارد که روحش را 

میخراشند...به سختی دست های بسته اش را به میله بند 

میکند و به کمک ان خودش را عقب تر میکشد و به بدنه 

.زانوهایش را در شکمش جمع میکند و تخت تکیه میکند..

 سرش را روی آن ها میگذارد... 

 

مهراد با اخم به حرکاتش خیره شده میگوید: حرف نمیزنی 



 که دلم برات بسوزه؟

تانیا سرش را بلند میکند و زهر خندی میزند: مگه تو دل 

داری؟ مگه قلب داری؟ اصال چیزی به اسم قلب تو سینه ات 

  ن رحم کنه؟مونده که بخواد به م

 میزنی رو حرفا این: میدهد تکان را سرش پوزخند با مهراد

 از که من شه برقرار عدالت میخوام فقط من...بشه چی که

 اونم بده دست از و زندگی این و تو باید باربدم دادم دستت

 ای جونش... به با

تانیا دندان هایش را محکم روی لب پایینش میفشارد تا 

نزند... با هوای سردی که از پنجره اشک به چشمانش نیش 

نیمه شکسته به داخل میوزد در خودش جمع میشود و 

 دستانش با درد کشیده میشود... 

 .. 

التماسش نمیکند... کار از خواهش و التماس گذشته 

 است...ذره ایی احساس در چشمان این مرد دیده نمیشود...

یاهی تانیا سرش را به میله پشت سرش تکیه میدهد و به س



شب زل میزند فکر آمدن باربد و بالیی که قرار است سرش 

 بیاید همانند کرمی خون بدنش را میمکد...

انگار یک عمر میگذرد تا باالخره دقیقه ها و ساعت ها در پی 

هم میدوند و صدای خاموش شدن ماشینی در این نیمه شب 

 سرد میپیچد...

و پوسیده مهراد از جا بلند میشود و به سمت کمد قدیمی 

اتاق میرود...اسلحه اش را بیرون میکشد و سپس به سمت 

پنجره میرود...تانیا وحشت زده به شئ سیاه رنگ در دستش 

  نگاه میکند: اون اسلحه رو از کجا اوردی مهراد؟

: میکند زمزمه تمسخر با سمتش به نگاهی نیم با مهراد

 این از که شوهرت...داره زحمتی چه اسلحه یه گیراوردن

 ...میاد خوشش چیزا

 ... دستمه رو هنوز نشونش:  میکند اشاره بازویش به

 

تانیا با حیرت سرش را تکان میدهد... مهراد با لبخند پر 

کینه و چشمان پر برقی میان اتاق می ایستد وصدای قیژ 



قیژ در ناقوس مرگ میشود برای دختری که قلبش در 

 چشمانش ضربان میزند...

ر نگاه دو دو زنش را به سمت در صدای قدم های چند نف

اتاق میکشاند و باالخره قامت باربد با سر و صورت زخمی و 

دستان بسته و دو نفری که زیر کتفش را گرفته اند در 

 آستانه در ظاهر میشود...

نگاه خونی اش با نفرت روی نیشخند مهراد میچرخد: فقط 

ها همینجوری میتونستی عقده اتو خالی کنی؟ مرد نبودی تن

باهام روبرو بشی...دیدی که مثل تو ترسو نیستم پلیس و 

 دنبال خودم نکشوندم...

چشمان تانیا با وحشت روی خون گوشه لبش و پیراهن 

کثیفش به گردش در می آید و زبانش انگار به کام 

 نمیچسبد... 

 

ثانیه ایی نمیگذرد که یکی از ان دونفری که کنارش ایستاده 

یش میکوبند و قامت پر ابهت این اند لگد محکمی در پهلو



مرد روی زمین می افتد و صدای جیغ تانیا خنجر به غرورش 

 میزند: باربد...

باربد با درد چشم میبندد و حتی آخ هم از حنجره مردانه 

اش خارج نمیشود...مهراد بلند میخندد و با لذت به باربد نگاه 

بروند: میکند...به دوستانش اشاره میکند که از اتاق بیرون 

 اجازه ندید اون بچه بیاد تو اتاق...سرشو گرم کنید..

تانیا هق میزند وبا همان طنابی که دستانش را به میله تخت 

بند کرده است خودش را به سمت باربد میکشاند که دوباره 

روی تخت می افتد... باربد به سختی الی پلک هایش را باز 

یدوزد...سرزنش میکند و نگاهش را به چشمان پراشک تانیا م

نمیکند این مرد خیلی وقت است که نمیتواند چشمان زیبای 

این دختر را خیس ببیند فقط عشق به چشمان گریانش 

 میریزد و نمیفهمد چه بر سر قلبش می آورد...

مهراد با خونسردی روی تخت مینشیند و رو به باربد 

میگوید: خوشت نیومد باربد خان؟ میبینی جاهامون عوض 

ندماه پیش وضعیتمون برعکس بود...این دختر شده؟ چ



داشت التماس میکرد که عشق سابقشو نکشی...حاال باید به 

 من التماس کنه جون شوهرشو نگیرم...جالب نیست؟

باربد دندان هایش را روی هم می ساید...تانیا با جنون اشک 

میریزد و بغض نفسش را بند می آورد...باربد به سختی 

شد و به دیوار تکیه میکند...نفرت میان خودش را باال میک

چشمانشان دوئل راه می اندازد: مگه طرف حساب تو من 

نیستم مگه نمیخوای انتقامتو از من بگیری؟ بذار تانیا و آراد 

 برن...

 تانیا با عجز مینالد: من بدون تو هیچ جا نمیرم باربد...

مهراد با خنده دستی به چانه اش میکشد: اینجوری که مزه 

نمیده...تانیا قراره خرد شدن شوهرشو ببینه همونجوری که 

 خرد شدن منو دید ولی دم نزد... 

 

تانیا بهت زده نگاهش میکند و غیرت در چشمان باربد 

وحشت میکند...مهراد اسلحه را در دستانش میچرخاند و رو 

  به تانیا میپرسد: یادت هست دیگه؟



 جلوی بار یه یادته :میگوید تر نفرت پر دوباره و میکند مکثی

 عقب خودتو نکردی سعی حتی تو و بوسیدت چشمام

 داغون و میموندی تو و میکرد بغلت چشمام جلوی...بکشی

دن منو نگاه میکردی اینارو یادت هست؟ براش تعریف ش

 کردی؟

غیرت باربد درد میکشد و فریادش بهت چشمانش را از بین 

شم تو میبرد: خفه شو آ*ش*غ*ا*ل...خفه شو من شوهر

 ناموس حالیت نمیشه؟ میفهمی شرف یعنی چی؟

خون به چشمان مهراد حمله میکند و به یکباره تمام 

خونسردی اش پر میکشد: من بی ناموسم؟ من اشغالم؟ تانیا 

 مال من بود تو از من گرفتیش تو.... 

 

تانیا با جنون جیغ میکشد: خفه شو مهراد تو رو به هرچی 

میخوای گند بزنی به همه چی میپرستی ادامه نده تا کی 

  لعنتی؟

 را خودش تا میچرخاند طناب در را دستانش حرص با باربد



وندی خدا میکشمت...اگه مردی خدا به:  کند رها بند این از

 بیا دستامو باز کن...

تانیا با عجز هق میزند و مهراد با خشم به سمتش حمله 

ی میکند لگد محکم تری در شکمش میکوبد و اینبار صدا

فریاد دردناک باربد با صدای گریه ی بلند تانیا درهم می 

آمیزد...التماسش نمیکند نمیخواهد غرور باربد میان دستان 

این مرد نابود شود فقط بلند گریه میکند تا خدا صدای زجه 

 هایش را بشنود...

پلک های باربد با درد سقوط میکند و چشمان تانیا از فرط 

 د...باربد حالت خوبه؟ ببین منو...نگرانی گرد میشوند: بارب

نفس از سینه اش به سختی بیرون می جهد و فقط کمی 

 الی چشمانش را باز میکند تا دل این دختر را ارام کند... 

مهراد از خشم نفس نفس میزند ولی هیستریک میخندد: 

تانیا بهت گفته ما چقدر عاشق هم بودیم بهت گفته هر روز 

  ونشون و میدیدمش؟یواشکی میرفتم تو باغ خ

: میدهد ادامه بلندتری صدای با اینبار و میکشد نفسی



یکرد م عشق میزنه زجه برات االن که دختری این میدونی

 که تو بغلم بشینه و من موهاشو شونه کنم...

لحظه ایی انگار سرمای هوا با شدت بیشتری به داخل می 

و غرور اید...زمین زیر پای باربد میلرزد...کند نفس میکشد 

 ذره ذره در چشمانش میمیرد...

چشمان تانیا با هزارن حس روی صورت باربد دو دو میزند و 

میسوزاند...خجالت میکشد در  را کمرش ی تیره عرق سرد 

چشمان این مرد نگاه کند تمام وجودش عشق فریاد میزند 

برای این مرد ولی شرمندگی هم تبر به ریشه ی عشقش 

 میزند...

انیا مینشیند و زل زده در چشمان پر اشکش مهراد کنار ت

خودش را نزدیک تر میکند...تانیا با وحشت در خودش جمع 

میشود...باربد با درد الی چشمانش را باز میکند و با همان 

 سوراخ را شاهرگش که غیرتی با و صدای خش دارش 

 سیاه و زندگیت بخوره بهش دستت: میزند فریاد میکند

 به چی ببین...بزدل ترسوعه کن باز تامودس بیا مردی...میکنم



 ....بخدا...میارم روزت

 خس خس از اش سینه و میبرد را صدایش بدنش درد

هراد با خونسردی لبخند میزند: فقط بلدی رجز م...میلرزد

بخونی... به فرض من بخوام به این دختر دست بزنم چه 

 کاری از دستت برمیاد...

ب میچرخاند و تالش تانیا بازهم دست هایش را در طنا

میکند تا غیرت این مرد را نجات دهد میداند دست مهراد به 

بدنش بخورد زندگی باربد به اخر میرسد...باید این عشق را 

 نجات دهد...تمام این عشق در اسارت زندگی مردش است... 

 

مهراد در مقابل چشمان گرد شده باربد دستش جلو میبرد 

اربد با وحشت سرش را عقب تانیا در مقابل فریاد ضعیف ب

میکشد و اینبار دیگر زبانش به التماس باز میشود: نکن 

 مهراد...تو رو ارواح خاک پدر و مادرت نکن...

مهراد دوباره کارش را تکرار میکند که تانیا بلند جیغ میکشد 

و به آنی سوزش بدی در قلب باربد میپیچد...نفس در سینه 



م تانیا را صدا میزند...تانیا اش میماند و به سختی زیر لب اس

با ترس به چهره همچون گچش نگاه میکند: باربد...باربد 

 حالت خوبه ؟ یا علی...

لب های باربد کبود میشوند و اینبار سوزش با شدت بیشتری 

در قلبش میپیچد...مهراد با تعجب به سمتش میچرخد...تانیا 

اب به شدت خودش را به سمت باربد میکشد که باالخره طن

 مچ دست هایش را میبرد: باربد...چشماتو باز کن...باربد... 

بلند خدا را صدا میزند... مهتاب در این نیمه شب سرد پا به 

پای این دختر زجه میزند...آسمان با صدای ناله این دختر 

 ...میکند نفرین را مهراد اشک میریزد و شیطان وجود 

 عروسی لشد در شیطان و میکند نگاهش آرامش با مهراد

 را مرد این غیرت و بود گرفته را انتقامش باالخره...میگیرد

همان ته  با بود کرده جمع کینه عشق سر از...بود کرده نابود

مانده ی عشق متنفر شده بود و در نهایت هم نهال تازه 

 شکفته عشقشان را هم خشکانده بود...

پلک های باربد کم کم بسته میشوند و ناله هایش رو به 



اموشی میروند تا باالخره طناب دستان تانیا پاره میشوند و خ

 همزمان صدای آژیر پلیس هم در فضا میپیچد...

 

بدن سست و متالشی ام را به سمتش میکشانم و جلوی 

چشمان این مرد بیرحم کنارش زانو میزنم...مچ دست هایم 

میسوزد و از قلبم خون میچکد... دست جلو میبرم صورت 

میگیرم انگشت هایم را میان موهای لختش  سفیدش را قاب

فرو میکنم و سرش را باال می آورم...چشمهای همیشه براقش 

بسته است و من انگار بازهم دنبال مشکی ترین های دنیایم 

 میگردم: باربد...

 وقت آن شد که دلم را بگذارم بروم...

 با تو اورا تک و تنها بگذارم بروم...

شت و درماندگی ولی جواب با ترس صدایش میکنم با وح

نمیدهد و قلب من انگار از بلندی سقوط میکند...دوباره 

صدایش میکنم بلند...پر بغض...دلتنگ و خدا دقیقا کجاست 

 وقتی من دنبال صدای همیشه استوار این مرد میگردم...



 به کجا میشود از معرکه عشق گریخت...

 گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم...

وحشتناکی باز میشود...چند نفر باهم درگیر در به طرز 

میشوند کسی فریاد میکشد دیگری تهدید میکند ولی باز هم 

چشمان مرد من باز نمیشود... جیغ میکشم و بارها نامش را 

صدا میزنم باید چشم باز کند بخدا من به اخم هایش هم 

راضیم...به جذبه ی بی بدیلش...به تن صدای پر ابهتش...ولی 

سکوت است و سکوت...گلویم زخم میشود سینه ام  باز هم

میسوزد اما لحظه ایی اسمش از زبانم نمی افتد...جیغ هایم 

 ته نمیکشند و صدای گریه ی آراد هم در گوشم میپیچد...

 سرنوشت من عاشق هم از اول این بود...

 سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم...

میکشد... دستی دور تنم حلقه میشود و محکم مرا عقب 

چند نفر کنار باربد زانو میزنند و سفیدی لباس هایشان 

نفسم را میبرد...میبینم که با عجله دست به کار میشوند 

... میبینم "ایست قلبی "میشنوم که کسی بلند فریاد میزند



که شهاب محکم بر سرش میکوبد و تند تند چیزی زمزمه 

  میکند...چرا خدا هیچ کاری نمیکند؟

 ...گلی که شد همین عشق از نم سهم همه

 ...بروم بگذارم جا ات خاطره گوشه

 او و میپیچد ام بینی در بیشتر لحظه هر برادرم تن عطر

 تا بردارم تقال از دست تا میفشارد آغوشش در مرا تر محکم

نمیفهمد من جان میدهم  که او ولی نسوزانم را گلویم انقدر

ندگیم را تا بازهم چشم های پر برق مرد ترین مرد ز

ببینم...تا دهان باز کنم از حس جا خوش کرده در قلبم 

برایش بگویم...چرا باربد چشم هایش را باز نمیکند تا من 

 تمام این عشق را برایش جبران کنم؟

 بی غبار آمده ام پیش تو آیینه شوم...

 تا خودت را به تماشا بگذارم بروم...

 تا رسیدن به قرار ازلی راهی نیست...

 ر بر سر دنیا بگذارم بروم...پا اگ

باربد باید بلند شود بیدار شود اصال سرم داد بکشد سرزنش 



کند بازهم زورگویی کند فقط بلند شود... من غیرتش را به او 

بدهکارم ...من زندگی اش را به او بدهکارم...من غرورش را به 

او بدهکارم...باربد باید چشم باز کند من عشقش را به او 

 ..بدهکارم.

 کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا...

 ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم...

شهاب روی زانو می افتد...سینه ی تیام پشت کمرم میلرزد و 

 من اینبار بلند فریاد میزنم: خدا...

حصار دستان برادرم را پس میزنم ولی محکم تر اسیر میشوم 

ینه ام و صدایم در حنجره ام خشک میشود..نفس در س

میبرد...ضربان در قلبم کند میشود...بغض در چشمانم 

عذاداری میکند...کم کم صدا ها گنگ میشوند...بدنم کرخت 

تر میشود...چیزی در گوش هایم تیر میکشد...وزنم روی 

دستان تیام رها میشوند و تاری تمام چشمهایم را به انحصار 

 خود در می آورند...

 د که گلی...همه ی سهم من از عشق همین ش



 گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم...

*********   

تیام تن یخ کرده اش را روی تخت میگذارد و دکتر مشغول 

معاینه اش میشود...دکتر رو به پرستار کنارش چیز هایی 

میگوید و پرستار سرش را تکان میدهد سپس رو به تیام 

 میگوید: شما بیرون باشید کاری بود صداتون میکنم...

تیام با نگرانی به تانیا نگاه میکند و سپس از اتاق بیرون 

میرود...روی صندلی اورژانس مینشیند و سرش را میان 

دستانش میگیرد...خودش را سرزنش میکند بخاطر تمام 

نبودن ها و کوتاهی هایش لعنت میکند...صحنه های امروز را 

به یاد می آورد و اشک مردانه از تیغه ی صورتش پایین 

 چکد...می

دستی روی شانه اش میخورد و کسی کنارش مینشیند...سر 

بلند میکند و با دیدن چهره ی خیس از اشک شهاب دلش 

  ؟ccuمیترکد: بردنش 

 این نازکی دل اوج به تیام و میدهد تکان را سرش شهاب



  لش چطوره؟حا نگفتن: میکند فکر مرد

 زمزمه دارش خش صدای با و میزند چنگ را موهایش شهاب

 وای...کردن وصل بهش دستگاه کلی دیدم فقط نه: میکند

 ...اگه تیام

 ...باش آروم...مرد باش آروم: میکند قطع را حرفش تیام

 بودنش به نفر دو جون بشه چیزیش نباید نمیشه هیچیش

 ...بره نباید میدونه خودشم بنده

کث میکند و اینبار بغض در وجود مردانه اش شعله م کمی

اون دختر و عاشق خودش کرده کجا میخواد  ور میشود: تازه

  بره؟ بدون تانیا کجا میتونه بره؟

 همان با و میفشارد هایش دست میان محکم را سرش شهاب

 اون بیاد سرش بالیی اگه بخدا: میکند زمزمه هایش اشک

 ...میزنم آتیش رو پسره

چشم میبندد با نفرت... با کینه... با درد...با یاداوری  تیام

ونسرد و بی تفاوت مهراد انگار خون در مغزش جابه چهره خ

جا میشود که سرش تیر میکشد و شقیقه هایش نبض 



میزنند...باربد که پلک بسته بود مهراد با لبخند خیره اش 

مانده بود تانیا زجه زده بود خون دست هایش را خیس کرده 

بود و مهراد با بی تفاوتی به حرکاتش زل زده بود...این 

اش زندگی دونفر را تا مرز نابودی کشانده بود و سنگدلی ه

تیام به انسان بودنش به مهراد بودنش شک کرده بود... در 

نهایت بخاطر تمام رفاقت هایشان خاک بر سرش ریخته بود 

 و با نفرت آب دهان در صورتش پرت کرده بود...

شهاب ولی هوار کشیده بود مشت زده بود یقه جر داده بود و 

 یش گوش فلک را کر کرده بود...با تهدیدها

حاال باربد و مانده است و زندگی که به چند دستگاه بند 

است و قلبی که زور میزند تا دوباره با عشق بتپد و عقده 

 هایش را سر دخترک عاشق این روزهایش خالی کند...

و دخترکی که در میان تمام بیرحمی های زندگی اش 

با اشک زندگی کرده شکست خورده بود از دست داده بود 

بود بغض امانش را بریده بود در نامهربانی های زندگی اش 

مادر شده بود چند سال را با نفرت سپری کرده بود و در 



نهایت زنانه عاشق شده بود...و حاال او هم پابه پای مردش با 

تقدیر نحس زندگی اش میجنگد و قلبش بی وقفه خدایی را 

ش در گرو بخشندگی اش صدا میزند که تمام خوشبختی ا

 است... 

با حس نوازش دستی روی انگشتانش پلک های سنگینش را 

با درد باز میکند...نگاه گیجش را از سقف باالی سرش به 

سمت دستی که پوستش را نوازش میکند میچرخاند و با 

دیدن نرگس و چشم های خیسش گیج تر میشود...نرگس 

 لبخند سردی میزند: خوبی؟

چشمان خسته اش دوباره بسته نشوند کمی  پلک میزند تا

اطرافش را نگاه میکند تا متوجه موقعیتش بشود...تا ذهن 

خالی اش بدبختی اش را مرور کند تا معنی خیسی چشمان 

 نرگس را بفهمد...

لب هایش را با زبان تر میکند و با صدایی که از ته گلویش 

 خارج میشود میپرسد: باربد کجاست نرگس...

 رم باالی سرش نگاه میکند: این چیه...سپس به س



نرگس با بغضی که سعی در پنهان کردنش دارد میگوید: 

فشارت پایین بود بهت سرم وصل کردن...دیگه چیزی نمونده 

 ازش... 

 

  تانیا دوباره میپرسد: باربد کجاست؟

فقط با غم خیره ی چشمان بی  و میکند سکوت نرگس

خیز میشود که جای فروغش میشود...تانیا در جایش نیم 

سوزن در دستش تیر میکشد توجهی نمیکند فقط ذهنش 

معنی حجم غم چشمان نرگس را نمیفهمد: چرا حرف 

 نمیزنی نرگس میگم باربد کجاست؟ چرا نمیاد پیشم...

نرگس محکم لب میگزد و سعی میکند او را روی تخت 

 بخواباند: بلند نشو تانیا...سوزن رگتو پاره میکنه...

ا چشم هایی ریز شده نگاهش میکند: چی و داری تانیا ب

  مخفی میکنی نرگس؟ تیام کجاست؟

 زمزمه درماندگی با و میکشد اش پیشانی به دستی نرگس



 ...کنم صداش میخوای...بیرونه همین تیام: میکند

 ... کن صدا و باربد نه_

 

اشک نرگس روی صورتش میریزدو سرش را پایین می 

هیچ چیز را به یاد نمی اورد: باربد اندازد... چرا این دختر 

 نمیتونه بیاد...

  تانیا با عجله روی تخت مینشیند: یعنی چی؟

 از را سوزن زده حیرت تانیا که میبندد چشم درد با نرگس

 ...میرود پایین تخت از و میکند خارج هایش رگ

 نی تانیا؟میک چیکار _

 خون از رگش فوران میزند و تا عمق وجودش را میسوزاند

ولی توجهی نمیکند با عجله کفش هایش را میپوشد و با 

همان ضعف تنش از اتاق بیرون میرود...نرگس دنبالش 

 میدود: تانیا صبر کن...دستت...

تیام با دیدن تانیا که خون از دستش میچکد با نگرانی به 

 سمتش میرود: تو چرا از جات بلند شدی؟ 



  
 است بریده را امانش اشک...میزند چنگ را اش یقه تانیا

: نمیدهد اهمیتی هم دستش سوزش به حتی که آنقدر

  تیام؟ کجاست باربد کجاست؟

 دختر میره خون داره دستت از: میکند قطع را حرفش تیام

 ...اینجا بشین بیا

تانیا عاصی شده با عصبانیت جیغ میکشد: به درک...دستم به 

 درک...میگم باربد کجاست چرا هیچکی جوابمو نمیده...

پرستار با عصبانیت جلو میرود و بازویش را میگیرد: چه 

 خبره خانم...اینجا بیمارستانه چرا سرم و از دستت کشیدی...

تانیا با خشم او را به عقب هل میدهد و با اشک جیغ 

میکشد: ولم کن میگم شوهرم کجاست...چرا حرف نمیزنین؟ 

  باربد کجاست؟

 گره گردنش پشت را دستانش درماندگی با تیام

 ولی تانیا و مینشیند صندلی روی گریه با نرگس...میکند

 ... میکنند پا به همهمه وجودش در نگرانی و عشق



دو پرستار به سختی او را روی صندلی مینشانند و سعی 

میکنند آرامش کنند...یکی از آن ها مشغول پانسمان دستش 

ید میشود...تانیا با بغض و گریه نگاهشان میکند: تو رو خدا بگ

 باربد کجاست...

یکی از پرستار ها کنارش مینشیند و دهان باز میکند تا آرام 

ماجرا را برایش توضیح دهد که صدایی بیرحمانه حقیقت را 

 بستریه... ICUبه قلبش میکوبد: باربد تو 

بزاق در دهانش خشک میکند و چشمانش با حیرت روی 

در  مرد روبرویش میچرخد...سرجایش آرام میگیرد و حیرت

تک تک رگ های حیاتی اش نهادینه میشود...نگاهش از 

روی مردمک های خیس شهاب تکان نمیخورد...شهاب جلو 

میرود: فهمیدی چی گفتم؟ شوهرت سکته کرده...سکته 

 قلبی االنم با کمک دستگاه زنده مونده... 

کوهی در قلب تانیا فرو میریزد و انگار تازه تصویر پلک های 

چشمانش جان میگیرد و صداهای عجیبی بسته باربد جلوی 

در گوش هایش اکو میشود...پانسمان دستش که تمام 



میشود پرستار ها از کنارش برمیخیزند و با نگاه بدی به 

شهاب از ان ها دور میشوند...تیام عصبی بازوی شهاب را 

میگیرد: هیچ معلومه داری چه غلطی میکنی؟ میخوای اینم 

  سکته کنه؟

 باید که باالخره: میکشد بیرون مشتش از ار بازویش شهاب

 ...اورده مرد این سر بالیی چه بدونه باید... میفهمید

 ...چیه مزخرفات این_

انیا نگاه ت به نگرانی با و میرود کنارشان سراسیمه نرگس

میکند دست هایش را میگیرد و زیر لب نامش را صدا 

تر نابود میزند...تانیا نگاهش نمیکند و نرگس میفهمد این دخ

شده قلبش فرو ریخته و تمام زندگی اش را در یک شب 

 باخته است... 

 

تانیا دستانش را پس میزند و رو به تیام با صدای بی جانش 

 لب میزند: منو ببر پیشش...

غم در زمزمه اش انقدر بلند جیغ میکشد که چشمان شهاب 



هم با بیچاره گی نرم میشود...قلبش آب میشود و سینه اش 

میکشد...تیام با مهربانی دست دور تن رنجور و ضعیف  تیر

خواهرش حلقه میکند و سرش را تکان میدهد: میبرمت 

 عزیزم...

میبرد...نرگس نیم نگاهی به  ICUسپس او را به سمت 

 شهاب می اندازد و دنبالشان راه می افتد...

شهاب اما روی صندلی مینشیند و مسیر رفتنشان را دنبال 

ب خدا راصدا میزند و فقط زنده ماندن مردی را میکند...زیر ل

 میخواهد که انگار همه ی وجود این دختر شده است...

*********  

د میزن زل اقتدارش با مرد به و ایستد می شیشه پشت تانیا

به چهره رنگ پریده اش... به چشم های بسته اش...واقعا این 

مرد باربد است؟ باربد یک جمله میگفت دنیا بهم 

ریخت...تن همه میلرزید... دهان همه بسته میشد...حاال می

این مرد زیر این دستگاه های لعنتی همان باربد مغرورش 

  است؟



است مات  حیران...است نگران اوهم...ایستد می کنارش تیام

بهم خوردن این زندگی تازه جان گرفته است...این دختر 

دگی اش کمی آرامش پیدا کرده بود...میخندید...غصه از زن

رخت بسته بود و حاال دوباره غم کوله بارش را روی زندگی 

 اش پهن کرده است...

وقتی فهمید تو بی خبر از خونه رفتی نمیدونی چه حالی _

شد...انگار تا ته ماجرا رو خونده بود میدونست چی در 

انتظارتونه و قرار چه بالیی سر این زندگی بیاد...رو پاهاش 

 بشه و بتونه بیاد پیشتون آخرشم...بند نبود تا یه خبری 

مکثی میکند و با لحن پر حرصی میگوید: اخرشم بدون این 

که بگه مهراد بهش زنگ زده اومد دنبالت مثل خودت که بی 

 فکری کردی و سرخودت از خونه رفتی بیرون... 

 

  تانیا نگاهش میکند: پس چجوری پیدامون کردین؟

 هول چیز همه نقدرا: میدهد تکان را سرش تاسف با تیام

 تو گوشی و خونه تلفن به کرد فراموش شهاب که شد هولکی



 بعد ولی بیوفتیم عقب کلی شد باعث همین کنه وصل شنود

م به گوشی باربد ه کرد که کاری اولین شهاب تو رفتن از

شنود وصل کرد هم تو گوشی و لباساش جی پی اس 

ین بی گذاشت بدون این که بفهمه...حدس میزدیم باربدم ا

 عقلی و تکرار کنه....

 تانیا با بغض میگوید: پس چرا انقدر دیر کردین...

تیام با درد چشم میبندد: جی پی اس گوشیش همون 

ساعت اول از کار افتاد اون یکی هم دیرتر فعال شد...شانس 

اوردیم اون یکی و پیدا نکردن وگرنه معلوم نبود چه بالیی 

ه شدیم شهاب گفت فعال سرتون میومد...نزدیک اون خونه ک

اقدامی نکنیم بچه بازی که نبود جون هر سه نفرتون تو خطر 

بود...بازم خودش طاقت نیاورد تنهایی اومد تو خونه و وقتی 

 اوضاع رو دید بهمون خبر داد بیایم تو... 

 

 تانیا سرش را به شیشه میچسباند: خدا رحم کرد...

ش خوب میشه تیام دست روی شانه اش میگذارد: نگران نبا



 باید خوب بشه هم تو هم اون بچه بهش نیاز دارین...

  تانیا به سرعت به سمتش میچرخد: حال اراد چطوره؟

 ...سیمین خاله پیش...خوبه _

  دونه؟نمی چیزی سیمین خاله_

 بیرون عمیق را نفسش میکشدو اش پیشانی به دستی تیام

 ...بگیم چیزی بهش نتونستیم فعال نه: میفرستد

 و میچسباند سرد شیشه به را سرش...میگزد لب محکم اتانی

 ...نمیکند جدا باربد چهره از ایی لحظه را نگاهش

 جدیت با و میگذارد تانیا پاهای روی را کیک و ابمیوه نرگس

ید: همشو میخوری تانیا...از بس تو این بیمارستان روی میگو

این صندلی های سرد نشستی و حرص خوردی رنگ به روت 

ه...نه به حرف من گوش میدی نه به حرف تیام نه به نموند

متلک های شهاب توجه میکنی...میخوای یه بالیی سرخودت 

 بیاری از همین االن بگو...

تانیا سرش را به دیوار پشت سرش میچسباند و بدون توجه 

به حرف های نرگس میپرسد: چرا یه لحظه نمیذارن از 



 نزدیک ببینمش؟

شانی اش میکوبد و اینبار با لحن نرگس کف دستش را به پی

مالیم تری میگوید: بیا یک ساعت بریم خونه ما هم یه حموم 

برو هم یه چیزی بخور یکم بخواب بعد دوباره بیا اینجا بساط 

   گریه زاریتو پهن کن...حله؟

 

تانیا بی حوصله چشم میبندد: تو رو خدا ولم کن نرگس...من 

 میخورم...تا باربد بهوش نیاد از اینجا جم ن

 به درک هر غلطی دوس داری بکن..._

تانیا لبخند کمرنگی به چهره تخسش میزند: نمیشه آراد و 

 بیارین اینجا من ببینمش...

نرگس با چشمهایی گرده شد به سمتش میچرخد: دیوونه 

شدی؟ بچه رو بیاریم بیمارستان؟ جواب خاله سیمین و چی 

 ...بدیم؟ همین االنشم براش کلی دروغ بافتیم

بهتره حقیقت و به خاله سیمین بگید...نباید همچین  _

 چیزی و ازش مخفی کنید...



شهاب گفته هر وقت باربد بهوش اومد ماجرا رو بهش  _

 میگه االن اگه بفهمه چی شده ممکنه حالش بد بشه... 

 

تانیا با غم سری تکان میدهد و نرگس با دیدن شهاب و تیام 

: تانیا شهاب اگه بهت که به سمتشان می آیند میگوید

متلکی چیزی انداخت جوابشو بده اون حق نداره تو رو مقصر 

 این همه بال بدونه...

 تانیا با گیجی نگاهش میکند: چی میگی...

با نزدیک شدنشان نرگس سکوت میکند و ابروهایش را باال 

پایین میبرد...تانیا به سمتشان میچرخد و همزمان تیام 

  تانیا؟کنارش مینشیند: بهتری 

 سرش برادرش دلخوشی برای و میزند روحی بی لبخند تانیا

 ی دلهره و دروغین لبخند معنی تیام اما میدهد تکان را

ان این چشم در که است انتظار فقط...میفهمد را  نگاهش

دختر بیداد میکند و امیدی که هر لحظه نگاهش را به 

 آسمان باالی سرش میکشاند... 



 

میفشارد و لبخندی به چهره تیام دستان سردش را 

  غمگینش میزند: میخوای بریم خونه ما یکم استراحت کنی؟

 و عصبی شهاب که میدهد تکان نفی معنای به را سرش تانیا

ینم فکر کن که وقتی باربد بهوش ا به: میگوید تندی لحن با

اومد و این حال و روزتو دید حالش بدتر میشه...میخوای این 

 ری کنار یا نه...لجبازی کردناتو بذا

تانیا محکم لب میگزد که نرگس با عصبانیت میگوید: آقا 

شهاب فکر کنم بدونی که وقتی باربد بهوش بیاد و بفهمه با 

 زنش اینجوری حرف زدی خشتکتو....

 تیام سریع میان حرفش میدود: خجالت بکش نرگس...

شهاب پوزخندی عصبی میزند و نرگس پشت چشمی نازک 

 کند: مگه دروغ میگم... کرده زمزمه می

 

تانیا بی حوصله بلند میشود و راهش را به سمت آی سی یو 

 کج میکند که بازویش در دستان شهاب اسیر میشود: کجا؟



  
...تیام کالفه موهایش را چنگ میبندد چشم خشم با نرگس

میزند و تانیا با بغض به این مرد همیشه مهربان نگاه میکندو 

از عصبانیتش را درک کند: چرا چرا نمیتواند این حجم 

 اینجوری میکنی شهاب؟ میخوام برم پیش باربد...

شهاب زل زده در چشمان پر اشکش پوفی میکشد: باید بریم 

 اداره پلیس...

  تانیا تعجب کرده با نگرانی میپرسد: اداره پلیس چرا؟

 این دوباره ریختن فرو از...تردید با میکند نگاهش شهاب

 اون برای باید: میزند دریا به دل باالخره لیو... میترسد دختر

 جریان به اش پرونده زودتر تا کنیم تنظیم شکایت یه پسره

 ... بشه تشکیل دادگاهش و بیوفته

 

تانیا با نفرت پلک میزند و به سختی نفسش را بیرون 

میفرستد: من نمیخوام اون و ببینم...هر وقت باربد بهوش 

 اومد خودش شکایت میکنه...



ب دوباره عصبی میشود: نمیخوام باربد و درگیر این شها

ماجرا کنم دیگه اجازه نمیدم با دیدن اون ع*و*ض*ی 

اعصابش بهم بریزه...بعدشم تو قرار نیست کار سختی انجام 

بدی فقط زیر چندتا برگه رو امضا میکنی بقیه کاراش با 

 خودمه...

: نگران تیام هم جلو میرود و با مهربانی رو به تانیا میگوید

نباش تانیا ما اجازه نمیدیم چشمت بهش بیوفته فقط 

میخوایم وقتی باربد بهوش اومد دیگه هیچ اثری از این ماجرا 

 تو زندگیتون نباشه... 

****  

نش را جلو میبرد و در مقابل مرد مسنی که با لرزا دست تانیا

جدیت پشت میزش نشسته است و نگاهش میکند خودکار را 

د...شهاب برگه ها را جلویش مرتب میکند و از شهاب میگیر

توضیح میدهد: همه چی از اول اینجا بنویس دقیق و مو به 

 مو...

تانیا به سختی سرش را تکان میدهد... خودکار را در دستش 



جابه جا میکند و شروع میکند به نوشتن شبی که وحشتناک 

ترین خاطره ی زندگی اش را برایش رقم زده بود و تک تک 

های این چند روز را به کامش زهر کرده بود...از اول  لحظه

مینویسد از همان ساعتی که با صدای زنگ تلفن از جا پرید 

تا لحظه ایی که پلک هایش از ترس از دست دادن باربد 

روی هم لغزیده بود...نمیفهمد چند دقیقه یا چند ساعت 

طول میکشد که برگه های زیر دستش را سیاه میکند حتی 

اشک هایش هم نمیشود فقط با نگاه ملتمسش از  متوجه

شهاب میخواد تا هر چه زودتر از این محیط خفقان آور دور 

 شود... 

 

شهاب برگه ها را روی میز رئیسش میگذارد: بفرمایید 

 سرهنگ...

سرهنگ سری تکان میدهد و با نیم نگاهی به تانیا میگوید: 

بیاین  شاید الزم باشه تا زمان تکمیل پرونده باز هم

 اینجا...پس خواهشا از تهران خارج نشید...



شهاب سریع میگوید: نه قربان خیالتون راحت...مسئولیت این 

 پرونده رو شخصا به عهده میگیرم...

تانیا از جا بلند میشود و در میان همهمه ی ذهنی اش 

  میپرسد: من میتونم برم؟

 اب که ممنون: میدهد تکان مثبت معنای به را سرش سرهنگ

 ...کردید همکاری ما با حالتون این

 تیام...میشود خارج اتاق از سپس و میکند تشکر لب زیر تانیا

   شد؟ تموم: میرود سمتش به دیدنش با

 

تانیا دستی به شالش میکشد و با استرس زمزمه میکند: اره 

 بهتره بریم...

 هل جلو به نرم تیام دست پشت کمرش میگذارد و او را 

 ...زیزمع بریم: میدهد

 روح کسی زبان از نامش شنیدن با که برنمیدارد قدم از قدم

 چشم...میشوند میخ زمین به پاهایش و میشود جدا تنش از

ه سمتش نچرخد ب تا میبرد کار به را تالشش تمام و میبندد



و در چشمهایی که حاال فقط نفرت را برایش تداعی میکنند 

های تند و عصبی نگاه نکند...صدای تیام را به همراه نفس 

 اش میشنود: حق نداری اسمش و به زبونت بیاری...

مهراد توجهی نمیکند...با همان دست های دستبند زده اش 

بازویش را از دستان سرباز کنار دستش بیرون میکشد و 

صدای خش دارش سوهان روح تانیا میشود: فقط یک دقیقه 

 بهم مهلت بده تا بتونم باهات حرف بزنم... 

ا خشم نگاهش میکند و دندان هایش را روی هم تیام ب

میفشارد تا بر سر این مرد فریاد نکشد...تانیا ولی قلبش در 

دهانش میکوبد و لرزش نامحسوس بدنش را حس میکند... 

بدون این که به صدای ملتمس مهراد توجهی کند رو به تیام 

 مصمم میگوید: بریم تیام...

رفی بزند که با آمدن مهراد دوباره دهان باز میکند تا ح

شهاب و صدای فریادش رو به سرباز نطقش کور 

میشود...نگاهش ولی روی دختری میماند که از همین فاصله 

هم قدم های پر کینه اش قابل تشخیص است...تانیا اشک 



نمیریزد...بغض نمیکند با اقتدار همراه تیام بیرون میرود و 

پاهایش لگد تمام خاطرات خوب و بدش را با آن مرد زیر 

مال میکند...همه چیز ذره ذره آتش میگیرد...میسوزد و بوی 

سوختن ان عشق ناکام هم در این هوای سرد و غبار آلود 

 میپیچد... 

 

 آخر _پارت

   

 تیام دست روی بازویش میگذارد، آرام صدایش میزند...

حواس تانیا اما جایی میان آسمان غبارآلود این شهر می 

به اندازه ی یک عمر سختی کشیده... رنج ماند...این دختر 

دیده و اشک ریخته...حاال کمی آرامش داشتن به کجای این 

دنیا برمیخورد؟! دوباره صدایش میزند و باالخره تانیا از 

اسارت فکری اش رها میشود...چشم از شلوغی خیابان 

  میگیرد و به سمت تیام میچرخد: بله داداش؟

 دختر این با باید ولی دارد تردید...میزند کمرنگی لبخند تیام



 آرام اش ذهنی ی همهمه کمی شاید تا کند حجت اتمام

 باشه ایی لحظه آخرین و روز آخرین امروز کن سعی: بگیرد

 تو که چی هر دور بنداز و چی همه...میکنی فکر مهراد به که

ه یه روزی ک عشقی و عالقه اون حتی شد تموم بود گذشته

 ن رفته... بینتون بود همش از بی

دیگه حتی خاکستر این عشق هم تو چشمای تو و مهراد 

نمونده...ببین کل این زندگی چرخیده و چرخیده تا شماهارو 

کشونده به این نقطه...جایی راهتون از هم جدا شده اونم نه 

 با خوشی با نفرت...ولی...

مکثی میکند و در مقابل چشمان منتظر تانیا ادامه 

 تا باشی نداشته نفرتم حتی میخوام ازت من ولی میدهد: 

 آروم بتونی تا کنی پاک هاش خاطره از ذهنتو ی همه بتونی

 تو امید به داره که باربده یه االن تو زندگیه کل تانیا...بگیری

 در به چشمش شبه چند که آرادی و میجنگه زندگی این با

اش و ببینه...اینا باید برات باب و مامان دوباره تا شده خشک

انگیزه ی قوی و محکم باشه تا دوباره سرپا شی...بجنگی و  یه



یه زندگی جدید و پر عشق و با باربد شروع کنی...عشقی که 

   قراره آینده پسرت و بسازه...میفهمی چی میگم؟

 

تانیا لبخند میزند...لبخندی پر از درد... پر از حس دلتنگی: 

همون من خیلی وقته که بهش فکر نمیکنم تیام...شاید از 

وقتی که باربد واقعی و شناختم...یا زمانی که مهراد با کینه 

اش خاک ریخت روی همه احساساتم...خیلی وقته همه چی 

تو قلبم تموم شده...نمیتونم بگم فراموش کردم چون نمیشه 

این عشق با همه خوب و بد بودنش عشق بوده یه بخشی از 

اهاش زندگیم بوده گذشته مو ساخته...من چندین سال ب

زندگی کردم با وجود شوهرم با وجود بچم نتونستم از بین 

ببرمش و با فکر کردن بهش ناخواسته خیانت کردم...به قول 

تو این گردونه سرنوشت چرخیده تا کل این عشق و آتیش 

بزنه...اونم دست ما نیست کار خداست هر چی اون بخواد 

 همون میشه از بین بردن یه عشق جوونی که واسش کاری

نداره...با این وجود انکار کردنش محاله و فراموش کردنش تا 



ابد طول میکشه... ولی کمرنگ میشه انقدر کمرنگ که حتی 

 خاطره اش هم ذهنم و درگیر نکنه... 

 

تیام در سکوت لبخند میزند...این دختر بزرگ شده است 

عاقل شده است آنقدر که با تک تک جمله هایش دل زمین 

 اند...و زمان را میلرز

نگاه تانیا روی لبخندش میماند: چرا میخندی؟ خوشحال 

  شدی؟

: میدهد تکان را سرش میچرخاند را فرمان که همانطور تیام

 تا کنی تجربه چیزارو خیلی تا مونده هموز...شدی بزرگ

 احساساتت به عقلتو...بگیری تصمیم و کنی فکر تر درست

 لی به اندازه خودت بزرگ شدی...و بدی ترجیح

نیم نگاهی به چهره غرق در فکرش می اندازد و با نفس 

   عمیقی که میکشد ادامه میدهد:

یه چیزی رو بدون تانیا تو این ماجراهایی که برای تو و باربد 

و مهراد اتفاق افتاد هر سه نفرتون مقصر بودین اونم بخاطر 



تصمیمات غلطی که تو بدترین شرایط زندگیتون 

ا کینه اومد جلو...تویی که همه ی گرفتین...چه باربدی که ب

این چندسال از سر ترس و بدون فکر تصمیم گرفتی...چه 

مهرادی که بدترین روش و برای تالفی کردن انتخاب 

کرد...این ماجرا یه مقصر نداره سه تا مقصر داره و هیچکس 

به تنهایی قابل سرزنش نیست همتون تاوان اشتباهاتتونو 

یرتر...ولی باالخره همتون این پس دادین یکی زودتر یکی د

 امتحان و گذروندین...

فقط مونده باربد که باید بهوش بیاد تا دوباره این زندگی 

 شکل بگیره...اینبار درست شکل بگیره با عشق...

تانیا نگاهش میکند وآرامش حرف های تیام انگار دغدغه 

 های ذهنی اش را کمرنگ تر میکند...

باند و چشم میبندد...االن سرش را به پشتی صندلی میچس

فقط نگران باربد است و چشمهایی که برای دوباره باز 

 شدنشان هرکاری میکند...

**** 



همراه تیام وارد حیاط بیمارستان میشود که با دیدن نرگس 

که پریشان در حیاط ایستاده است و سر در موبایلش فرو 

 کرده با تعجب میگوید: تیام...نرگس و ببین...چرا اومده

 پایین...

تیام هم با تعجب به نرگس نگاه میکند: نمیدونم بریم ببینیم 

 چی شده...

لحظه ایی دلشوره تمام قلبش را چنگ میزند...همانجا می 

ایستد و گلویش را چنگ میزند...حتی فکر به این که اتفاقی 

برای باربد افتاده باشد نابودش میکند...تیام بازویش را 

 وید: تانیا... میگیرد و با نگرانی میگ

 

اشک به چشمانش میزند...سر به آسمان میگیرد و قلبش 

 فقط خدارا صدا میزند...دیگر طاقتی برایش نمانده است...

چشم نرگس که بهشان می افتد با عجله به سمتشان 

میدود...تانیا اما با نگاهش التماس میکند تا خبر بدی 

 نشنود...



 که اینبار جوانه امیدش نخشکد...

جلویشان می ایستد...نفس نفس میزند و با این نفس  نرگس

 های تندش ضربان قلب این دختر به آسمان میرود...

 تیام با نگرانی دست نرگس را میگیرد: چی شده نرگس...

نرگس نفس عمیقی میکشد تا بتواند حرف بزند سپس با 

عصبانیت میگوید: هیچ معلومه شما کجایین...بیست بار بهت 

 گوشیت چرا خاموشه... زنگ زدم تیام 

 

تانیا با نگرانی جلو میرود...دست هایش را میگیرد و با همان 

ترسی که در چشمانش میدود به سختی لب میزند: حرف 

  بزن نرگس...چیشده؟

 باربد: میکشد جیغ هیجان با اطرافش به توجه بدون نرگس

 ...بخش آوردنش....اومده بهوش

رو میریزد...وجودش هش حیرت میکند...قلبش در سینه فنگا

میلرزد و دیگر هیچ چیز نمیشنود...انگار تمام قدرتش به 

پاهایش حمله میکند که بدون گفتن هیچ حرفی به سمت 



پله ها میدود...اشک میریزد...موهایش روی صورتش پخش 

میشوند ولی میدود...تند و بی وقفه...بعضی ها با تعجب 

پر عشق لبخند نگاهش میکنند بعضی ها با غم...ولی آسمان 

 میزند و مهتاب با اشک به این دختر نگاه میکند... 

 

به سختی از پله ها باال میرود...نه صدای تیام را میشنود نه 

تانیا گفتن های نرگس را حتی به تذکر پرستار ها توجه 

نمیکند...امشب انگار با پای دلش میدود و شور عشق محرک 

 این همه شوقش میشود...

وارد بیمارستان میشود چطور جلوی یک نمیفهمد چطور 

پرستار را میگیرد و اسم باربد را میگوید فقط شماره اتاق را 

 میشنود و پاهایی که اینبار پرواز میکنند...

جلوی اتاق که می ایستد نفسش در سینه گیر 

میکند...دستش را به دیوار میگیرد تا نیفتد...تند تند پلک 

ایش روی گونه اش میزند و با تمام مقاومتش اشک ه

میلغزند...با شوق میلغزند و روی صورتش با شادی 



 میرقصند...

گام هایش اینبار آهسته ترند ولی عطرش که در اتاق 

 ... میبندد را مرد این آرام های چشم میپیچد 

 

جلو میرود و نگاهش روی نمیرخش میماند...گلوی پر 

بغضش را چنگ میزند و این بغض لعنتی صدایش را خفه 

 میکند...

دستش را به میله ی تخت بندمیکند و با دیدن چند تار 

سفید که درمیان موهایش جدیدترین عضو بدنش شده اند 

قلبش تیر میکشد...دستش به سختی باال می آید و انگشت 

هایش با لمس موهای مردش آتش میگیرند...قفسه ی سینه 

ان ی باربد با آرامش باال و پایین میرود ولی خدا لذت جری

یافته در قلبش را میفهمد...باربد نفس میکشد و انگار قلب 

 تانیا با این نفس کشیدنش پر تپش تر میتپد: باربد...

صدایش زیباترین سمفونی عاشقانه این افسانه غم انگیز 



میشود و باربد مگر میتواند چشم باز نکند...مگر میتواند در 

 ش نرسد... قهوه ایی های پر اشکش نگاه نکند و جانش به لب

 

با آرامش پلک باز میکند و همین پلک زدنش کافیست تا 

تانیا جان تازه ایی بگیرد، خم شود و لب هایش را روی 

 پیشانی این مرد بگذارد و ببوسد...

عمیق میبوسد... با دلتنگی و بی قراری...با حس لطیف 

دوست داشتن...نگران بود... به اندازه ی تمام سال های 

نبودن این مرد میترسید و حاال انگار تازه زندگی اش از 

 معنای نفس کشیدن را میفهمد...

 تانیا..._

بغض در سینه اش از دوباره شنیدن صدایش میترکد...اینبار 

سرش را روی قلب این مرد میگذارد و به پرحس ترین 

آهنگ زندگی اش گوش میکند...هنوز نتوانسته است در 

فقط بودنش مهم چشمهای عصیان گرش نگاه کند االن 

است دوباره تپیدن قلبش مهم است شنیدن صدای مردانه 



اش مهم است...وگرنه چشمهایش که همیشه روح این دختر 

 را به بازی گرفته است... 

 

دستش را میان موهای مشکی اش فرو میکند و اشک تانیا 

 روی قلبش میچکد: به من نگاه کن...

میکنند...تمام  ضربان های دوباره قلبش گوش هایش را مسخ

توانش را به کار می اندازد و حرف دلش را به زبان می آورد: 

 دلم برات تنگ شده بود باربد...

لبخند به زیبایی روی لب های باربد مینشیند: خب سرتو 

 بیار باال بذار ببینمت...

تانیا به آرامی سرش را باال می آورد...باربد با دلتنگی نگاهش 

ن چشمهایش بی قرارتر میشود...کمی میکند... تانیا با دید

خودش را جلو میکشد و میان بازی احساسی چشمهایشان 

چشم بسته لب هایش را به گوش باربد میچسباند...باربد 

پلک میزند و مسخ نفس های ظریفش شده قشنگ ترین 

 زمزمه ی زندگیش را میشنود: دوست دارم باربد...



د آسمان پر رنگ شب میرقصد...مهتاب بیشتر می تابد...لبخن

تر میشود و رنگش دل این مرد را نقاشی میکند...نفسش 

انگار جای بلندی سقوط میکند و دوباره تا آسمان هفتم اوج 

میگیرد...تانیا سرش را پایین تر میبرد روی رگ حیاتی باربد 

را با ب*و*س*ه اش مهر عشق میزند...امشب عشق با 

و انگار تپش قلبشان بازی تن به تن راه انداخته است 

هایشان عروسی گرفته اند...باربد با هیجان نفس میکشد: 

 تانیا...

تانیا سر روی شانه اش میگذارد: حالت خوبه؟ درد نداری؟ 

 وای خداروشکر...بخدا داشتم میمردم باربد...

زیر لب تند تند خدا را شکر میکند و باربد پشت دستش را 

ک میکند: روی گونه اش میکشد و اشک های داغش را پا

 خوبم عزیزم...فقط چرا نمیذاری نگات کنم؟ 

  
 گزد: خجالت میکشم...می لب تانیا

باربد اخم میکند...اخم انگار با وجود این مرد عجین شده 



 است: خجالت چرا؟ سرتو بلند کن ببینم...

تانیا میخندد...دلش برای همین زورگفتن هایش هم تنگ 

 است...برای تن صدای همیشه بمش...

ش را از روی شانه اش برمیدارد...روی صندلی کنار تخت سر

مینشیند و خیره خیره نگاهش میکند...باربد با اخم به 

صورتش چشم میدوزد و چشمانش به مژه های خیس و 

 بلندش گیر میکند: چرا اینقدر الغر شدی...

تانیا لب میگزد تا بلند تر نخندد...اخم باربد بیشتر میشود: 

 ..چشمات چرا قرمزه.

 باربد... _

 این چه سر و شکلیه...چشم منو دور دیدی..._

تانیا بغض میکند: آره بلند شو باهام دعوا کن...تو فقط بلند 

 شو هر کاری بگی من نه نمیگم... 

 

معنی دلتنگی این مرد را فقط خدا میفهمد...فقط خدا 

میداند چقدر دلش بی قراره در آغوش کشیدن این دختر 



و کشیدن عطر موهای همیشه است...بی قراره ب

 صافش...بوسیدن گونه های شفاف و بلورینش...

  آراد خوبه؟_

 ...خوبه آره: میدهد تکان را سرش تانیا

 ...بود خواب همش انگار: میزند پلک آسودگی با باربد

 کابوس یه...بود کابوس نبود خواب: میکند نگاهش درد با تانیا

 شد تموم ولی...میکرد باربد بی منو داشت که وحشتناک

 ....شد تموم چی همه

رو میکند...کاش میتوانست  و زیر را باربد وجود تمام عشق

همین حاال همین لحظه زیر نگاه گرم و نورانی خدا تمام تن 

 این دختر را در خودش حل کند...

 شش ماه بعد... 

در آینه به چهره آرایش شده اش نگاهش میکند و موهای 

سر زیبایی که باربد برایش خریده  هایالت شده اش را با گل

بود باالی سرش میبندد...طبق عادت تکه ایی از موهایش را 

روی صورتش میریزد و لبخندی روی لب هایش شکل 



 میگیرد...

میداند باربد برای این تارهای بلند و زیبایش جان 

میدهد...زیبایی چهره اش را با رژ لب گلبهی رنگش تکمیل 

ه به قاب عکس بزرگ پشت سرش میکند که چشمش از آین

 میوفتد...

نفره شان خیره  سه عکس به عشق با میچرخد و 

میشود...عکسی که باربد ناگهانی پیشنهاد گرفتنش را داده 

 بود و قلب این دختر ماالمال از عشق شده بود... 

 

خیره به عکس لبخند زیبایی میزند...باربد در آغوشش 

به دوربین خیره شده  کشیده بود و با اقتدار همیشگی اش

بود تانیا ولی با لبخند زیبایی سر به بازویش چسبانده بود و 

آرادی که با حرص و عصبانیت دستانش را روی سینه گره 

 کرده و جلویشان ایستاده بود...

عشق انگار تمام این زندگی را زیر و رو کرده بود...دردهایشان 

بود و مردی که  را شسته بود...غم ها را از دلشان بیرون کرده



این چندسال خشونتش را برای این زندگی خرج کرده بود از 

هر زمانی عاشق تر شده بود...خوش اخالق تر شده بود و 

تمام ناز و نوازش هایش را به پای زنانگی های زیبای این 

 دختر ریخته بود... 

 

تانیا نگاه مسخ شده اش را از عکس میگیرد و از اتاق بیرون 

دیدن آراد که روی کاناپه نشسته است و کارتون میرود...با 

 برایش بوسی دست با مورد عالقه اش را تماشا میکند 

 روی از را بلندش موهای...میخندد غش غش آراد...میفرستد

ا دست کوچکش ب را اش ه*س*و*ب و میزند کنار صورتش

 جواب میدهد...

تانیا به سمت آشپزخانه میرود و با دیدن خاله سیمین که 

رف ها را روی میز میچیند، اخمی مصنوعی روی چهره ظ

اش مینشاند: خاله من که بهتون گفتم خودم اینکارا رو انجام 

 میدهم...

خاله سیمین نگاه پر لذتش را سرتا پایش میچرخاند و لبخند 



پر مهری میزند...این دختر در این چند ماه زیباتر شده... 

م با کوله بارش از شاداب تر شده...بیشتر میخندد و انگار غ

 زندگی اش رخت بسته است... 

 

با همان لبخند مادرانه اش جلو میرود و پیشانی اش را 

 میبوسد: ممنونم ازت...

 تانیا با تعجب نگاهش میکند: مگه چیکار کردم خاله...

 باربدم و خوشبخت کردی... _

 سرخ میشود و لبخند خجولش چهره اش را زیباتر میکند...

بختی را مدیون گذشت های مردانه همسرش تمام این خوش

بود و صبوری های خودش...و شاید کمک های این زن برای 

 سرپا شدن این زندگی بی تاثیر نبوده است...

با صدای چرخاندن کلید و بازشدن قفل در نگاه هر دو نفر پر 

از حیرت میشود...تانیا کف دستش را به پیشانی اش میکوبد: 

 قدر زود اومده...وای باربده...چرا این



خاله سیمین در اوج تعجبش میخندد: هنوز بچه ها هم 

 نیومدن... 

 

تانیا بغ کرده به کانتر تکیه میدهد و آراد با صدای بلندی به 

 باربد سالم میکند: سالم بابایی...

باربد کتش را روی آرنجش می اندازد و با دیدن چهره پر 

ه اش را کنترل اخم تانیا و خاله سیمینی که به زحمت خند

  میکند میگوید: سالم...چیزی شده؟!

 ...باربد اومدی زود انقدر چرا تو: میرود جلو اخم با تانیا

  برگردم؟ میخوای: میکند نگاهش تعجب با باربد

شمی نازک میکند: نه چ پشت کرده جمع را هایش لب تانیا

خیر...ولی همه برنامه هامو بهم زدی...میخواستم سوپرایزت 

 کنم...

باربد چشمانش را روی چهره زیبایش دقیق میکند و لبخند 

 محوی میزند: نمیتونستی خانم اخمو...



خاله سیمین میخندد و با چشمک شیطنت آمیزی به سمت 

 غذا ها میرود... 

 

تانیا دست به کمر روبرویش می ایستد: کی بهت خبر داد 

باربد؟ امروز نه تولد کسیه که یادت بمونه نه سالگرد 

 اجمون...اصال مناسبت این مهمونی و هیچکس نمیدونه...ازدو

لبخندش پر رنگ تر میشود...نیم نگاهی به سمت خاله که 

سرگرم قابلمه های غذا است می اندازد و سپس جلوتر رفته 

در یک حرکت گونه ی تانیا را میبوسد...تانیا ولی لذت 

جریان یافته زیر پوستش را به رخ نمیکشد... لبخندش را 

ان کرده کف دستش را روی سینه باربد میگذارد و سرش پنه

 را عقب میبرد: باربد بگو کی بهت گفت امشب مهمونیه...

باربد انگشتش را گوشه لبش میکشد و با شیطنت میگوید: تو 

  اینجوری از من استقبال میکردی؟!

 استقبال چطوری پس ببخشید؟: اندازد می باال ابرویی تانیا

 ... میکردم



 

رو به چهره تخسش به شوخی اخم میکند و با لحنی باربد 

جدی میگوید: بیا شوهرت و ب*و*س کن ببینم...یه شبه 

 یادت رفت؟

تانیا با لوندی موهایش را پشت گوشش میزند و لبخندی 

خبیثانه لبهایش را زینت داده آرام زمزمه میکند: خاله 

 سیمین اینجاست زشته...

طاقت سرش را جلو باربد اخم کرده به دلبری هایش بی 

میبرد تا لب های کوچکش را ببوسد که با صدای زنگ در 

سرجایش متوقف میشود...تانیا بلند میخندد و باربد عصبی 

 مشتش را به کانتر میکوبد:دارم برات...

سپس با قدم های تندی به سمت اتاق میرود...آراد با عجله 

 از روی کاناپه پایین میپرد: من در و باز میکنم...

انیا با نگاهش قربان صدقه قد و باالیش میرود و با شنیدن ت

صدای نرگس و تیام و خنده ی بلند شهاب خوشی اش 

 تکمیل میشود...



شهاب دست گل بزرگی را به سمت تانیا میگیرد و با خنده 

 میگوید: باز کن اون اخماتو...

تانیا گل را روی کانتر میگذارد و رو به چهره شیطانش به 

 یکند: تو همه چی و لو دادی دیگه...شوخی اخم م

شهاب دستپاچه شده کله اش را میخاراند که نرگس با 

صدای بلندی میگوید: اره تانیا تو آسانسور داشت میگفت من 

 سوپرایزشونو خراب کردم...

تانیا با چشمانی ریز شده نگاهش میکند که شهاب هول شده 

 ... با عصبانیت به سمت نرگس میرود: دختره ی دهن لق

 

نرگس دست به کمر روبرویش می ایستد و با ابروهایی باال 

رفته میگوید: من دهن لق نیستم...تو خیلی خاله زنکی مگه 

 تانیا تاکید نکرده بود که باربد مهمونی امشب و نفهمه...

شهاب روبرویش ایستاده گارد میگیرد: شاید من میخواستم 

ونی چیه خوب شوخی کنم تو چرا انقدر دهن لقی...اصال مید

 کردم نگرفتمت...



نرگس هین بلندی میکشد و به سمت تیام میچرخد: میبینی 

 چی میگه تیام...

سپس دوباره رو به تیام با خشم میغرد: منم خوب کردم زنت 

 نشدم...

تیام بلند میخندد و تانیا و خاله سیمین با تاسف سر تکان 

 میدهند... 

 

رش مینشیند: چی شهاب بیخیال به سمت تیام میرود و کنا

 میکشی از دست این ورپریده...

نرگس جیغ بلندی میکشد که اینبار همه میخندند...باربد از 

اتاق بیرون می آید و با شهاب و تیام دست میدهد...رو به 

 تانیا میگوید: حاال مناسبت مهمونی امشب چیه...

تانیا چشم غره ایی به شهاب میزند: حاال وقت هست واسه 

 گفتنش...

هاب با لودگی روی مبل لم میدهد و بلند میخندد: آره بابا ش

 حاال وقت هست...میرین تو اتاق...



 تانیا جیغ میکشد و باربد با تشر صدایش میزند: شهاب...

 شوخی کردم جون داداش... _

آراد روی مبل می ایستد و رو به شهاب با صدای بلندی 

میبره تو میگوید: آره عمو من دیدم بابایی همش مامانی و 

 اتاق بوسش میکنه... 

 

تانیا از خجالت سرخ میشود...باربد محکم به پیشانی اش 

 میکوبد و شلیک خنده بقیه به هوا میرود...

شب زیبا و صمیمی شان با خنده های از ته دل شان...با 

شیطنت های شهاب...کلکل های نرگس و شیرین زبانی های 

شیرین این دختر را آراد میگذرد و یکی دیگر از خاطره های 

 رقم میزند...

آخر شب که همه میروند، تانیا آراد به خواب رفته را روی 

تخت ماشینی شکلش میخواباند و به اتاق مشترکشان 

 میرود...

با دیدن باربد که کنار پنجره سرتاسری اتاق ایستاده است و 



این شهر بزرگ و چراغانی شده را نگاه میکند لبخندی 

ر اتاق را میبندد و هوای همیشه مطبوع میزند...آهسته د

 اتاقشان که حاال با عطر مردش ادغام شده نفس میکشد... 

 

باربد با شنیدن صدای بسته شدن در تنه اش را میچرخاند و 

 لبخندش را با شیفتگی شکار میکند....

تانیا گل سرش را باز میکند تا موهای بلندش روی شانه 

 هایش رها شوند...

قدم برمیدارد و نگاه مردش به تک تک  آرام به سمتش

 دلبری های زنانه اش گیر میکند...

 باربد لبخند میزند...پر عشق...این دختر برای خودش است...

برکت زندگی اش و شاید شیرین هدیه ی خدا در تمام 

 عمرش...

تانیا روبرویش می ایستد...سپس روی پنجه پاهایش بلند 

باربد ب*و*س*ه ایی به میشود و در مقابل نگاه بی قرار 



طراوت گل بهاری روی لب های مردش میکارد...با شیطنت 

 نگاهش میکند: اینم طلبت باربد خان... 

 

باربد چشمان خمار شده اش را یک دور باز و بسته میکند و 

قبل از این که بازوهای تنومندش را پیچک بدن ظریفش 

راهن کند ، تانیا دست هایش را جلو میبرد و دکمه های پی

 مردانه اش را باز میکند...

کمی لباسش را کنار میزند و اینبار جایی میان سینه اش 

روی حجم داغ کوبنده اش را میبوسد...باربد میلرزد و بی 

طاقت تمام تنش را در خود حل میکند: خیلی شیطونی 

 میکنیا دلبر...

تانیا میخندد...از ته دل: وقتی حالم خوبه چرا نباید شیطونی 

 اونم وقتی پیش توام... کنم؟

باربد دست در موهایش فرو میکند و انگشتانش بر تارهای 

بلند خرمن دلربایش ب*و*س*ه میزنند: چرا مناسبت 

 مهمونی امشب و نگفتی...شهاب از فضولی مرد... 



 

تانیا میخندد...سر از سینه اش جدا میکند و دست های 

نیومد قبل ظریفش را دور کمر پهن باربد حلقه میکند: دلم 

از تو کسی با خبر شه...مهمونی امشبم بهونه بود خیلی وقت 

 بود دور هم جمع نشده بودیم...

باربد سرش را تکان میدهد...موهایش را پشت گوشش میزند 

و کف دستش را کنار صورتش گذاشته میپرسد: خب قضیه 

 چیه شیطونک؟ بگو ببینم...

هایشان فاصله تانیا لبخند پر شرمی میزند و کمی میان تن 

 می اندازد...دست باربد را میگیرد و روی شکمش میگذارد...

باربد با حیرت نگاهش میکند و نجوای دل انگیز تانیا بیشتر 

 به حیرتش دامن میزند: دوباره قراره بابا بشی باربد...

نگاهش به چشمان شوق کرده اش میچسبد...باور 

ه تاریکش نمیکند...این همه خوشبختی را در زندگی همیش

 باور نمیکند... ناباور لب میزند: واقعا؟

تانیا با عشق سرش را تکان میدهد و خیره ی دو گوی 



مشکی و عاشق مردش میماند...باربد میخندد...با ناباوری به 

شکم تانیا زل میزند و طولی نمیکشد که با عطش لبهایش را 

به آغوش لبهایش میکشد...میبوسد با تمام وجودش 

با تمام حسرت های چندین ساله اش...میبوسد و  میبوسد...

 تشنه تر میشود برای داشتن معشوقش... 

 

کم سختی نکشیده بود برای این روز...برای این لحظه...برای 

این ب*و*س*ه و این حجم از خوشبختی اش و حاال انگار 

 خدا همه ی این زیبایی هارا یکجا به او هدیه کرده بود...

را در دستانش قاب میکند و فقط به عقب میکشد...صورتش 

 نگاه زیبا و شیفته اش خیره میشود...

 قطره ایی با عشق از چشمان تانیا روی گونه اش میبارد...

باربد با سر انگشتش اشکش را گرفته چشم میبندد و با 

   لبهایش این قطره ی خیس را میپرستد...

 

ن عشق از چشمان تانیا روی صورتش میچکد...دست دور گرد



باربد حلقه میکند و زمزمه اش انگار آب حیات میشود: 

 دوست دارم باربد...خیلی دوست دارم...

باربد میخندد...تک تک اجزای صورتش را با چشمهایش 

ستایش میکند و با صدای پر بغضش حتی خدا هم لبخند 

 میزند: من عاشقتم دختر...عاشقتم...

و چانه اش سپس بازوان امنش دوباره پیچک تن تانیا شده 

روی موهای لطیفش مینشیند...تانیا با آرامش نفس میکشد و 

باربد خیره به نورانی ترین مهتاب زندگیش زمزمه میکند: 

 امشب مهتاب چقدر روشنه... 

 

 

  ️❤پایان

 


