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 پارت  یکم 
 

چشم هایم  تار  بودند  و  تنها  به  روی  نقطه ای  نامعلوم   
ه  بودند  .بدنم  کرخت   بر  دیوار  سفید  بیمارستان  خیر

و  ب  جان،  بر  روی  صندل های  فلزی  و  رسد  افتاده  
بود  .دیگر  ناب   برای  التماس  کردن  نداشتم،  تمام  آن  

چه  را  که  در  چنته  به  کنار  گذاشته  بودم،  با  شنیدن  
خی   وخیم  شدن  وضع  پدرم  به  اتمام  رسیده  بود  .

دیگر  اشک  نداشتم  برای  روانه  کردن  بر  جاده های  
گونه هایم،  دیگر  تواب   نداشتم  برای  ضجه  زدن  و  

  نباب   به  رس  
 
چنگ  انداخت    بر  رس  و  صورتم  .در  زندگ

  و  رس  صدای  اطرافم  را  متوجه  
 

م بردم،  نه  شلوغ
بودم  و  نه  آن  چنان  عالقه ای  هم  داشتم  که  دو یدن  
سفید  پوشان  بیمارستان  به  این  طرف  و  آن  طرف  را  

 .دنبال  کنم 
  خانم  پرند؟  -

ون   با  شنیدن  صداب   از  خلسه ی  حزن  گرفته ام  بیر
آمدم  .نگاه  خسته  و  درمانده ام  را  به  صورت  

چروکیده ی  دکی   سفید  پوش   که  کم  به  طرفم  خم  
شده  بود  سوق  دادم  .تن  خسته ام  را  با  هزار  و  یک  



زحمت  از  روی  صندل های  فلزی  بلند  کردم  و  
رو به رویش  قرار  گرفتم  .در  همان  حال  با  صداب   که  

ون  م آمد  گفتم   :گویا  از  ته  چاه  بیر
؟  -  چ   شده  دکی 

نگاه  لرزانم،  با  هر  لحظه  مکثش  لرزان تر  م شد  .با  هر  
لحظه  تردیدش،  در  دریای  حدس  و  گمان هایم  

غرق ترم  م کرد،  طوری  که  برای  آخرین  نفس هایم  
ب   برای  تنفس   جانم  بال  م آمد  و  انگار  که  دیگر  اکسیر 
در  فضا  برایم  موجود  نبود  .تاسف   که  در  چشمانش  

موج  م زد،  همه  و  همه  دست  به  دست  هم  داده  
ه ی  جانم  را  هم  بال   بودند  که  ته  مانده های  شیر

بکشند  .قبل  از  آن  که  خل  موجود  در  فضا  جانم  را  
د،  تنها  کلمه ای  که  از  دهان  مرد  مسن  سفید   بگیر

ون  آمد  حکم  مرگم  را  امضا  کرد   !پوش  روبه رویم  بیر
 !متاسفم  -

دیگر  نفهمیدم  چه  شد  و  چه  بر  رسم  آمد  !تنها  
آخرین  دردی  که  احساس  کردم  جاب   درست  در  

 !ناحیه ی  پشت  رسم  بود  و  تمام 
 



به  سخت   لی  پلک هایم  را  باز  کردم  و  بعد  با   
استشمام  بوی  الکل  چیت   به  بیت  ام  دا دم  .فکر  

م کردم  خواب  دیدم؛  ول  با  دیدن  دیوار های  سفید  
بیمارستان،  درد  فجیع  در  ناحیه ی  سینه ام  احساس  

کردم،  انگار  داشتند  با  چاقو  قلبم  را  از  سینه ام  
م کندند  .دستم  را  روی  قلبم  گذاشتم  و  فشار  دادم  تا  
ی  نداشت  .یاد   د؛  ول  هیچ  تاثیر شاید  دردش  آرام  بگیر

دیروز  افتادم  و  نگراب  هایم  که  ب  دلیل  نبود  و  
ی  که  م ترسیدم  بر  رسم  آمد   .آن چیر 

 

 《فلش  بک 》
 

 :با  صدای  بغض داری  گفتم  
باباب   توروخدا  نرو  !اون ها  آدم های  قابل  اعتمادی   - 

 .نیست   
 :دستم  را  گرفت  و  شمرده  شمرده  گفت 

م  هیچ   نم شه  -  .نگران  نباش  دخی 
بغض  کردم  که  بابا  هم  من  را  در  آغوش  امنش  گرفت  

 :و  با  مهرباب   زمزمه  کرد 
 چشم های  دخی   لوس  لوش  من  چرا  باز  بارونیه؟  -



در  بتر   اشک هایم  خندیدم  و  محکم تر  پدرم  را  به   
 :خودم  چسباندم  و  گفتم 

  .باباب   خیل  دوستت  دارم  -
  با  لحن  دلنشیت   پچ  زد 

ا
 :متقابل

 .من  بیشی   عزیزم  -
از  رفت    پدرم  سه  ساعت  گذشته  بود  و  من  دست  و  

پایم  را  گم  کرده  بودم  .گوش   را  با  عجله  برداشتم،  به  
پلیس  زنگ  زدم  و  تمام  اتفاقاب   که  رخ  داده  بود  را  

 .توضیح  دادم 
 

با  صدای  پرستار  از  فکر  و  خیال  دردناکم  خارج    
 .شدم 

ید؟  -  بهی 
با  صدای  گرفته ای  که  ناش   از  بغض  سنگینم  بود  

 :جواب  دادم 
 .بله  -

  کفش های  سیاهم  را  
 
از  تخت  بلند  شدم  و  ب ا  کرختک

پوشیدم  .زانوهایم  م لرزید  و  به  سخت   قدم  
برم داشتم  .دستم  را  روی  دیوار  گذاشتم  تا  بتوانم  

زودتر  از  این  بیمارستان  نفرت انگیر   خارج  شوم  .به  در  



خروچ   که  رسیدم،  صدای  کس  مانع  حرکتم  شد  .به  
 .سمت  منبع  صدا  برگشتم 

 ببخشید  شما  خانم  پرندید؟  -
 :به  آرام  نزدیک  پلیس  جوان  شدم  و  زمزمه  کردم 

 .بله  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

 ممکنه  با  ما  بیاین  آگایه؟  -
باشه "ای  گفتم  و  به  سمت  آگایه  به  راه  افتادیم  .از  "

روزی  که  پدرم  تهدید  بود  تا  امروز  را  به  پلیس  توضیح  
دادم  و  با  هر  جمله ام  انگار  روح  از  تنم  جدا  م شود  و  

 .برم گشت 
 

ه  شدم  و  در  دلم    از  شیشه ی  ماشتر   به  جاده ها  خیر
بر  کس  که  پدرم  را  از  من  گرفت  لعنت  فرستادم  .

دستم  را  مشت  کردم  و  ناخن هایم  را  از  حرص  به  کف  
دستم  فشار  دادم  .آن قدر  غرق  افکارم  بودم  که  

نفهمیدم  گ  به  خانه  رسیدیم  !از  ماشتر   پیدا  شدم  و  
 :در  را  زدم  که  »زهرا  «بازش  کرد  و  با  غم  گفت 

 .غم  آخرتون  باشه  خانم  -



خنده دار  بود  !مگر  من  باز  کس  را  داشتم  که  از  
دست  بدهم؟  حوصله ی  حرف  زدن  نداشتم  به  همتر   

خاطر  به  گفت    "ممنون  "اکتفا  کردم  و  به  سمت  
اتاقم  رفتم  .وارد  حمام  شدم  .وان  را  پر  آب  کردم  و  

مرطوب  کننده ها  را  ریختم  و  داخلش  دراز  کشیدم  .
چشم هایم  را  بستم  و  آن قدر  گریه  کردم  و  زار  زدم  که  

  از  خواب  
 
نفهمیدم  گ  خوابم  برد  .با  احساس  خفک

پریدم،  کم  مانده  بود  در  وان  غرق  شوم  !رسی    ع  بلند  
شدم  و  لباس های  راحت   سفیدم  را   پوشیدم  .روی  

 .تخت  صورب  ام  دراز  کشیدم  و  خوابیدم 
 

 پارت  دوم 
 

در  دلم  طوفاب   بزرگ  بود  که  هیچ  ک س  درکم   
نم کرد؛  البته  مگر  کس  دارم  که  بخواهد  من  را  درک  

کند  .پس  از  خاکسپاری  پدرم  چند  فامیل  هم  که  
داشتیم  رفتند  و  من  ماندم  و  تنهاب   !رس  قی   پدرم  

نشستم  بودم  و  درگ  از  فضای  اطرافم  نداشتم  .
اشک هایم  بدون  اختیارم  روی  گونه هایم  روانه  شد  و  



دستم  را  روی  قی   پدرم  که  ت ل  خاک  بود  گذاشتم  و  با  
 :صدای  بلندی  گفتم 

؟  ببتر   من  این جا  تنها  موندم  !» بابا،  باباب   کجا  رفت 
کس  نیست  بغلم  کنه  و  بگه  من  هستم  و  تسکینم  

بده  !اول  مامانم  رفت  بعد  تو،  باباب   اون  قدر  هم  
برات  دخی   بدی  نبودم  که  ترکم  کردی  .چرا  رفت   بابا؟  

شاید  بنده ی  خوب   برای  خدا  نبو دم  که  این جور  
 «!مجازاتم  کرد  و  شاید  هم  ...نم دونم 

آن قدر  جیغ  کشیدم  که  نه  صدایم  در  م آمد  نه   
نفسم  !چه  کس  م توانست  آن قدر  راحت  و  رسی    ع  

کنار  بیاید  که  من  بتوانم؟  !مت   که  دیگر  بدنم  نا  
به  جدید  .مت   که  دیگر   نداشت  برای  تحمل  یک  ض 

  پر  از  فراز  و  
 
پاهایم  جان  نداشت  برای  ادامه  این  ز ندگ

نشیب  .گ  قرار  بود  به  یک  مسیر  صاف  برسم؟  دیگر  
  از  این  به  بعد  برایم  معناب   نداشت  .هوا  رو  به  

 
زندگ

ستان  نبود  .با   تاریک  م رفت  جز  من  کس  در  قی 
س  از  جایم  بلند  شدم  و  مانتوی  چروک  شده ی   اسی 

سیاهم  را  تمیر   کردم  .اشک هایم  را  پاک  کردم  به  
طرف  ماشتر   حرک ت  کردم  .در  ماشتر   سیاه  رنگم  را  

باز  کردم  و  حرکت  کردم  .در  طول  راه  تمام  خاطراب   



که  تا  به  حال  با  پدرم  داشتم  را  مرور  کردم،  لبخندم  با  
گریه ام  قاط  شده  بود  .آن قدر  در  فکر  بودم  که  

نفهمیدم  گ  به  دم  در  خانه  رسیدم  .ریموت  در  را  زدم  
که  در های  بزرگ  سیاه  رنگش  باز  شد  .بعد  از  پارک  
،  داخل  خانه  شدم  .زهرا  مثل  همیشه   کردن  ماشتر 

مشغول  تمیر   کردن  خانه  بود  که  با  دیدنم  به  سمتم  
 :آمد  و  گفت 

خوش  اومدین  خانم  .خیل  متاسفم،  آقای  پرند   -
  انسان  خوب   بودن  .چندین  سال  در  این  خونه  

 
واقعا

امیش  رو  ندیدم    .کار  کردم  هیچ  ب  احی 
 :نفس  عمیف   کشید  و  ادامه  دا د 

 .ان شاءللا  خدا  روحش  شاد  کنه  -
تشکری  کردم  و  بدون  هیچ  حرف  اضافه  دیگر  از  

پله ها  بال  رفتم  و  مستقیم  وارد  اتاقم  شدم  که  این  
روزها  خودم  را  آن جا  حبس  کرده  بودم  .روی  تخت  
نرمم  دراز  کشیدم  و  با  یاد  خاطراتم،  اشک  ریختم  .

  پل  کردم 
 
 :گوش  ام  را  برداشتم  و  آهنک

 
 پدر  اسمت  همیشه  روی  لب هاست 

 پدر  مهرت  همیشه  مهرت  توی  دل هاست 



 پدر  دفی   شعرت  توی  طاقچه 
 تنها  آرامش  قلبم  تو  شبهاست 
 پدر  یادم  نم ره  مهربوب   تو 
ه  همزبوب   تو   پدر  یادم  نمیر

 پدر  وقت   که  رفت   من  شکستم 
 پدر  حرف  همه  ست  حرف  جووب  

 پدر  پشتم  شکست  از  رفت    تو 
 پدر  شادی  حروم  شد  تو  غم  تو 

 پدر  کو  اون  همه  حرفات  کجا  رفت 
 همه  رفت    بعد  از  رفت    تو 

 بخواب  آروم  بخواب  که  وقت  خوابه  ای  پدر  جون 
 بخواب  که  دیدنت  دیگه  رسابه  ای  پدر  جون 

 پدر  تنها  شدم،  تنهاب   سخته 
 پدر  تنهاب   هم  از  دست  بخته 
 دلم  از  دست  بختم  گله  داره 

 چرا  اون  مثل  یه  تیکه  سنگ  سخته 
  مون 

 
 بعد  رفتنت  پدر  زندگ

د   نور  قلب  من  به  خاموش   سی 
بعد  رفتنت  پدر  هست   من  رس  به  جاده  های  ب   کس  

د   سی 



 
ضا )  (پدر  از  علیر

 
چه  قدر  راحت  سه  روز  گذشت  !هر  روز  بیشی     

نابود  م شدم  و  حس  انتقام  در  وجودم  رشد  م کرد  .
انتقام  پدرم  را  از  کس  که  ما  را  به  این  حال  و  روز  

انداخت  به  بدترین  شکل  م گرفتم  .دستم  را  مشت  
کردم  و  از  حرص  نفس  عمیف   کشیدم  .عصبانیتم  

فروکش  نم کرد  و  م خواستم  آن  قاتل ها  را  با  دست  
خودم  خفه  کنم  تا  کم  خیالم  راحت  شود  .از  همه  
متنفر  بودم  !انگار  نه  انگار  تا  همتر   هفته  پیش  یک  

آدم  دیگر  هم  بینمان  بوده  !شاید  برای  بقیه  حضورش  
؟  من  چرا  داشتم  به   آن قدر  پررنگ  نبود  ول  من  چ 

  بدون  پدرم  عادت  م کردم؟  مگر  من  نبودم  که  
 
زندگ

م؟  پس  این  نفس ها  چه  بود   م گفتم  بدون  پدرم  م میر
که  هنوز  داشت  م رفت  و  م آمد  و  وادارم  م  کرد  به  

  نکبت   را  ادامه  بدهم؟  حت   از  دست  خدا  
 
این  زندگ

هم  حرص  بودم  که  چنتر   رسنوشت   را  برای م  رقم  زده  
بود  !یعت   گناهم  چ   بوده  که  خدا  آن قدر  مجازاتم  را  
سخت  در  نظر  گرفته  بود  .ذهنم  از  همه  فکر  و  خیال  



خسته  شده  بود  !رسم  را  از  حرص  محکم  به  بالش  
کوبیدم  .همتر   که  چشم هایم  را  بستم،  یاد  مادرم  
افتادم  و  صدای  هق  هق  گریه ام  بلند  شد  .یاد  آن  
روز ها  افتادم  که  فقط  ده  سالم  بود  و  مادرم  برای  

عمل  جراچ  یک  بیمار  که  در  شهر  اصفهان  بود  به  
آن جا  رفت  و  دیگر  برنگشت  .همتر   که  عمل  را  تمام  

کرد  از  بیمارستان  خارج  شد  و  دیگر  پیدایش  نشد،  
انگار  زمتر   دهان  باز  کرده  بود  و  مادرم  را  بلعیده  بود  .

چندین  سال  دنبالش  بودیم  ول  نه  جسدش  را  پیدا  
کردیم  نه  خودش  را  !یادم  هست  پدرم  ط  چند  سال  
پیر  شد  و  پرده ی  غم  مشهود  بر  چشم هایش  افتاد   .
برای  فراموش  کردن  مادرم،  رسش  فقط  به  کار  و  من  

مشغول  کرد  ول  نه  من  توانستم  مادرم  را  فراموش  
کنم  نه  پدرم  !از  ته  دل  خدا  را  صدا  زدم  و  گریه هایم  

  بالشم  
ا
را  از  رس  گرفتم  .وقت   به  خودم  آمدم  کل

خیس  از  اشک هایم  شده  بود  و  رسم  به  حدی  درد  
،  از  حال  رفتم 

 
 .م کرد  که  انگار  از  ب  خواب   و  خستک

 
 پارت  سوم 

 



به  روی  تخت  صورب  ام  نشسته  بودم  و  نگاهم  به  
روی  دیوار  روبه رویم  زوم  بود  .نم دانم  به  دنبال  چه  

ی  در  دیوار  صورب   رنگ  بودم ؛  اما  این  را   چیر 
م دانستم  آ ن  قدر  رنگش  مالیم  هست  که  نخواهد  از  

ه  ماندن  چشمانم  را  بزند  .شاید  همتر    این  همه  خیر
هارموب   رنگ های  سفید  و  صورب   بودند  که  

چشم های  خسته  از  گریه ام  را  به  آرامش  دعوت  
م کردند؛  ول  باز  تاثیر  چنداب   نداشتند  .یک  هفته  از  

مرگ  پدرم  گذشته  بود  و  من  مثل  مرده ی  متحرک  
شده  بو دم  و  رنگ  بر  رویم  نمانده  بود  و  بدنم  توان  

حرکت  کردن  نداشت  .کار  هر  روزم  گریه  بود  و  اشک  
ریخت    !در  خاطرات  گذشته  سیر  م کردم  که  صدای  

 .زنگ  گوش  ام  بلند  شد  .تماس  را  وصل  کردم 
 سالم،  همراه  خانم  پرند ؟  -

 :با  لحن  متعجت   گفتم 
 .بله  بفرمایید  -

یف   - ی  زنگ  زدم  برای  قت ل  پدرتون  .لطفا  تش  از  کالنی 
 .بیارین  این جا 

س  گفتم   :با  اسی 
 مشکل  پیش  اومده؟  -



ه  بیاین  این جا  حرف  بزنیم  -  .بهی 
باشه "ای  گفتم  و  با  دست های  لرزانم  تماس  را  قطع  "

کردم  .با  عجله  از  درون  کمد  لباس هایم،  اولتر   
ون  و  آن  را  با     که  دیدم  را  کشیدم  بیر

 
مانتوی  سیاه  رنک

 ام  عوض  کردم  .شال  سیایه  از  کمد  
 
لباس های  خانک

برداشتم  و  رسم  کردم  و  از  ساختمان  خانه ام  به  
رسعت  خارج  شدم  .وارد  حیاط  شدم  و  ریموت  را  از  
نگهبان  گرفتم،  سوار  ماشینم  شدم  .بعد  نیم  ساعت  

ی  ماشتر   را  نگه  داشتم  و  با  عجله  از  
جلوی  کالنی 

ماشتر   پیدا  شدم   .همتر   که  داخل  رفتم،  وارد  اتاقک  
شد م  و  به  پلیس  جواب   که  در  آن  جا  نشسته  بود،  

سالم  کردم  و  گوش   و  دیگر  وسایل  فلزی ام  را  تحویل  
دادم  .از  اتاقک  خارج  شدم  و   با  دیدن  مرد  مست   که  

 :پشت  میر   نشسته  بود  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
  .سالم،  برای  اطالع  قتل  پدرم  زنگ  زده  بودین  -

 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
 خانم  پرندید  د رسته؟  -

 :آب  دهنم  قورت  دادم  و  گفتم 
 .بله  -

  .به  اتاق  آقای  کریم  مراجعه  کت   .سمت  چپه  -



  که  اشاره  کرد،  نگاه  کردم  و  تشکری  
 
به  سمت  اتاق

کردم  .به  طرف  اتاق  حرکت  کردم  و  در  را  زدم  .با  
شنیدن  بفرمایید  کس  وارد  شدم  .نگاهم  به  روی  

ه  ماند  که  ریش های  سفید  و  بلندی   مردی  مسن  خیر
ش  گفتم   :داشت  .با  صدای  پر  اسی 

 .سالم  وقتتون  بخیر  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
 .سالم  بفرمایید  بشینتر   -

روی  صندل ی  قهوه ای  که  نشان  داد  نشستم  و  از  
س  با  ناخن های  دستم  بازی  کردم  .نگاه  گذاراب   به   اسی 

اتاق  انداختم،  دیوار های  سفید ی  داشت  و  با  دکور  
وع  کرد  به   قهوه ای  !نفس  عمیف   ک شیدم  که  رس 

 .حرف  زدن 
خب  ما  پیدا  کردیم  قاتل  پدرتون  رو  ول  ایشون  دو   -

 .روز  بعد  از  قتل  پدرتون  مردن 
با  تعجب  نگاهش  کردم  و  دستم  را  مشت  کردم  .با  

 :تپه  تپه  زمزمه  کردم 
؟  -   یعت   ...چ 

ایشون  در  یک  تصادف  جونشون  رو  از  دست  دادن   -
 .و  دیگه  کاری  از  دست  ما  بر  نمیاد 



  دست هایم  !خشک  
 
ب دنم  رسد  شده  بود،  مخصوصا

شده  بودم  و  توان  هیچ  حرکت   را  نداشتم؛  حت   آن  
ه  شدم   لحظه  پلک  هم  نزدم  .به  نقطه ی  نامعلوم  خیر
و  ذهنم  مشغول  تجزیه  و  تحلیل  رویدادهاب   که  اتاق  
افتاده  شد  .با  صدا  کردن های  متعدد   آقای  کریم  از  

  :جایم  بلند  شدم  و  با  لحن  لرزاب   گف تم 
 .خسته  نباشید  .خداحافظ  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

 .ممنون  .خداحافظ  -
با  قدم های  لرزان  بعد  از  گرفت    گوش   و  دیگر  

ی  خارج  شدم  .نفس  عمیف   کشیدم   وسایلم،  از  کالنی 
و  سع  کردم  بر  خودم  مسلط  بشوم  ول  مغزم  
بدجور  رسدرگم  بود  .روی  نیمکت  آب   پیاده  رو  

نشستم  .جسمم  توان  انج ام  هیچ  حرکت   را  نداشت  .
افراد  زیادی  از  کنارم  م گذشتند . نم دانم  چند  ساعت   

هست  ب  حرکت  این جا  نشسته ام  اما  وقت   به  خودم  
آمدم  کل  صورتم  پر  از  اشک هایم  بود  و  هوا  رو  به  

تاریک  م رفت  .از  جایم  بلند  شدم،  بعد  از  پاک  کردن  
 .اشک هایم  به  سمت  ماشتر   رفتم  و  سوار  شدم 

 



 پا رت  چهارم 
 

روی  تختم  داز  کشیده  بودم  و  ذهنم  دنبال  راه  حل  
ی   م  .با  یادآوری  این که  داب  بود  تا  انتقام  پدرم  را  بگیر

ین  دوستم،  پلیس  بود،  نور  امید  در  دلم   مریم،  بهی 
روشن  شد  .مریم  ب  چاره  هم  مثل  من  در  این  دو  روز  
پدرش  را  از  دست  داده  بود  .رسی    ع  به  مریم  زنگ  زدم  

 :که  بعد  از  چند  بوق  جواب  داد 
؟  -  سالم،  الیا  خوب 

 .سالم  عزیزم  .تو  چطوری  -
 :با  لحن  مهربان  اما  گرفته  گرفت 

 .ممنون 
 مریم  داییت  هنوز  پلیسه؟  -

 :یکم  مکث  کرد  و  با  تعجب  گفت 
 آره  .چطور؟  -

هیچ   م خواستم  در  مورد  خانواده ی  قاتل  پدرم   -
جست  و  جو  کنم  .گفتم  شاید  داییت  بتونه  کمکم  

 .کنه 
 :با  صدای  مالیم  گفت 

سم  اگه  بتونه  حتما  کمکت  م کنیم  -  .البته  بذار  بی 



 .نفس  راحت   کشیدم 
 .مرش  -

 .خواهش  م کنم  پس  منتظر  بمون  بهت  خی   م دم  -
 .باشه  -

گوش   را  قطع  کردم  و  لبخند  کم  جاب   زدم  .اگر  داب   
مریم  بتواند  کمکم  کند،  خانواده اش  را  پیدا  م کنم  و  
م  .فقط  دعا  م کنم  که   انتقام   پدرم  را  از  آن ها  م گیر
حداقل  یک  خانواده ای  داشته  باشد  تا  به  حسابشان  
برسم  .به  جلوی  آینه ی  سفیدم  رفتم  و  خودم  را  در  

ی   آینه،  دید  زدم  .اصال  از  آن  دخی   رس   و  شیطون  چیر 
نمانده  بود  و  به  جای  آن  یک  دخی   شکست  خورده  و  

فلک  زده  دیده  م شد  .از  شدت  گریه  کردن  زیر  
چشم هام  به  گودی  افتاد  بود  و  انگار  یکم  هم  لغر تر  

شده  بودم  .بیخیال  روی  تختم  دراز  کشیدم  و  
 .چشم هایم  را  بستم 

 

 《یک  هفته  بعد 》
 

از  پله های  چوب   پایتر   آمدم  که  صدای  در  بلند  شد  .
خانه  خارج  شد  و  در  را  باز  کرد  .با   فاطمه  از  آشی  



دیدن  مریم،  لبخندی  کنج  لبم  نشست  و  به  
ا ستقبالش  رفتم  .با  هم  سالم  و  احوال  پرش  کردیم  و  
یک  دیگر  را  در  آغوش  کشیدیم  .داخل  شدیم  و  روی  

مبل های  راحت   کرم  رنگم  نشستیم  .خانه ام  پانصد  
خانه  و   ی  بود  و  طبقه ی  اول،  سالن  پذیراب   و  آشی   می 

طبقه  دوم،  اتاق ها  بود  .مریم  دستم  را  گرفت  و  
ی  بگوید  که  فاطمه  به  طرفمان  آمد  و   خواست  چیر 

 :پرسید 
 چ   میل  دارین؟  -

 :مریم  با  لخند  گفت 
-  
 
 .قهوه ی  ساده  لطفا

ام  »چشم  «گفت  و  ما  را  تنها   فاطمه  با  احی 
 :گذاشت  .با  هیجان  و  عجله  به  مریم  گفتم 

؟  - هاب   پیدا  کنتر 
 چ   شد؟  تونستتر   چیر 

مریم  هم  انگار  آشفته  بود  و  چشم هایش  غم  را  فریاد  
 :م زد  .با  ب  حال  ول  مهربان  گفت 

 .آره  عزیزم  -
 :با  خوشحال  گفتم 

 .بده  ببینم  -
 :مریم  هم  ریز  خندید  و  گفت 



  !چه  عجله ای  داری  الیا  -
 .عجله  برای  انتقام  پدرم  -

 :مریم  با  تعجب  گفت 
 !انتقام  -

 .آره  -
 :با  همان  لحن  متعجبش  گفت 

ی؟  -  !م خوای  انتقام  بگیر
 :بیخیال  گفتم 

آره  پس  چ   فکر  کردی  !یعت   م ذاشتم  قاتل های   -
ا  نیست   ؟  خیر  از  این  خی    کت  

 
پدرم  به  راحت   زندگ

  رو  به  
 
نم ذارم  آب  خوش  از  گلوشون  پایتر   بره  .زندگ

 .براشون  جهنم  م کنم،  فقط  منتظر  بمونن 
  پرونده  را  به  دستم  داد  .آن  را  

 
مریم  بدون  هیچ  حرق

باز  کردم  و  مطالعه  کردم  .از  آن جا  که  معلوم  هست  
دارای  یک  فرز ند  پش  به  نام  امیر  که  بیست  و  هشت  

کت  در  خارج  و  داخل  کشور   سال  سن  و  چندین  رس 
دارد  .زن  محمد  هم  چند  سال  پیش  به  دلیل  تومور  
مغزی،  فوت  کرده  .بعد  از  خواندن،  از  مریم  تشکر  
کردم  و  بغلش  کردم  آن  هم  آرزوی  موفقیت  برایم  

کرد  و  رفت  .گوش  ام  را  باز  کردم  و  وارد  اینستاگرام  



شدم  و  اسم  امیر  پورزند  را  رسچ  کردم  .درسته  که  
عکسش  را  در  پرونده  دیده  بودم  ول  م خواستم  

دقیق تر  نگاه  کنم  .با  دیدن  عکس هایش،  پوزخندی  
 .زدم  .قیافه ی  خوب   داشت  !با  چشم  و  آبروی  مشک 

 
 پارت  پنجم 

 
بعد  از  یک  حمام  درست  و  حساب   با  صدای  پیامک   

گوش  ام  به  سمتش  رفتم  و  از  روی  میر   آرایشم  
برداشتم  .با  دیدن  اسم  رضا  فوری  قفل  گوش   را  باز  
کردم  و  مشغول  خواندن  پیام  شدم  .آدرس  خانه  و  
کت  امیر  را  برایم  فرستاده  و  این  که  امیر  الن  در   رس 

کنار  ساحل  است  .به  سمت  کمد  لباس هایم  رفتم  و  
از  میان  لباس ها  مانتوی  صورب   جلوبازم  را  برداشتم  و  

با  لباس های  راح ت  ام  عوض  کردم  .شال  صورب  ام  را  
 .هم  رسم  کردم  و  از  اتاق  خارج  شدم 

*** 
قدم  زنان  به  سمت  ساحل  به  راه  افتادم؛  چون   

تعطیالت  بود  افراد  زیادی  در  اطراف  بودند  .صدای  
برخورد  دریا  به  صخره ها  گوشم  را  نوازش  کرد  .نم  نم  



باران  م بارید  و  زخم های  دلم  را  با  هر  ترنمش  تسکتر   
م د اد  .رسم  را  بلند  کردم  .اجازه  دادم  قطرات  باران  با  

صورتم  برخورد  کند  .لبه ی  ساحل  روی  صخره ها  
نشستم  .یاد  کوچک هایم  افتادم  که  با  پدر  و  مادرم  به  

این  جا  م آمدیم  و  قلعه های  شت   درست  م کردیم  .
پارسال  هم  با  پدرم  درست  در  این  جا  نشسته  بودیم  و  

با  یاد  مادرم  اشک  ریختیم  و  الن  بعد  یک  سال  من  
تنها  در  این  ساحل  به  خاطر  مرگ  عزیزانم  اشک  

م ریزم  .اشک هایم  مثل  سیل  روی  صورتم  روان  شد  و  
  از  یادم  رفته  

ا
شانه هایم  از  شدت  گریه  م لرزید  .کل

بود  که  چرا  به  این جا  آمده ام  .کم  کم  هوا  داشت  
تاریک  م شد  که  صدای  پشی  من  را  از  فکر  و  خیال  

 .خارج  ک رد 
 خانم  حالتون  خوبه؟  -

رسم  را  بلند  کردم  و  با  دیدن  امیر  متعجب  نگاهش  
کردم  .نفس  عمیف   کشیدم  و  بر  خودم  مسلط  شوم  .

 :کم  نزدیکم  شد  و  گفت 
  حالتون  خوب  نیست  .کمک   -

 
خانم  فکر  کنم  واقعا

 م خواین؟ 
 :با  لحن  آرام  و  خشداری،  زمزمه  کردم  



 .نه،  ممنون  خوبم  -
 .از  جام  بلند  شدم  و  ا ز  امیر  دور  شدم 

 

 《امیر 》
 

در  کنار  ساحل  قدم  م زدم  و  از  این  منظره ی  زیبا  
لذت  م بردم  .چند  وقت   بود  به  این  آرامش  احتیاج  

داشتم  .نفس  عمیف   کشیدم  و  دور  و  برم  را  نگاه  
ی  که  روی  صخره  نشسته  و  از   کردم  .با  دیدن  دخی 

گریه  شانه هایش  م لرزید،  متعجب  به  طرفش  رفتم  و  
  :گفتم 

  خانم  حالتون  خوبه؟  -
رسش  را  بلند  کرد  و  نگاهم  کرد  .چشم هایش  درشت  و  

ش  از  گریه  رسخ  شده  بود؛  ول  خیل  چهره ی   سی  
  نگاهم  م کرد  که  

 
دلنشیت   داشت  .بدون  هیچ  حرق

  :کم  نزدیکش  شدم  و  گفتم 
  حالتون  خوب  نیست  .کمک   -

 
خانم  فکر  کنم  واقعا

 م خواین؟ 
 :با  صدای  مالیم  گفت 

  .نه،  ممنون  خوبم  -



بدون  هیچ  حرف  اضافه ای  از  جایش  بلند  شد  .چند   
قدم  بر  نداشته  بود  که  انگار  تعادلش  را  از  دست  داد . 

 :مضطرب  به  سمتش  دویدم  و  با  نگراب   گفتم 
  حالت  خوبه؟  -

رسش  را  تکان  داد  و  با  گفت    "ممنون  "به  راه  خود  
 .ادامه  داد 

 
 پارت  ششم 

   
صداب   که  در  رسم  م پیچید  ب اعث  م شد  که  خواب  

از  چشم هایم  پر  بکشد  .با  چشماب   خواب  آلود  
اطرافم  را  برای  پیدا  کردن  منبع  صدا  کاووش  کردم  که  

تلفن  موبایلم  را  روی  عسل  یافتم  .یادم  آمد  که  
دیشب  ساعت  را  به  روی  ساعت  شش  تنظیم  کرده  

بودم  .با  کرخت   از  جایم  بلند  شدم  و  به  سمت  
رسویس  رفتم،  صورتم  را  شستم  و  مسواک  زدم  .به  

طرف  کمد  لباس هایم  رفتم  و  مانتوی  قرمزم  را  
برداشتم  و  پوشیدم،  شال  مشکیم  را  رسم  کردم  .

آرایش  مالیم  هم  کردم  و  از  پله ها  پایتر   آمدم  .وارد  
خانه  شدم  که  فاطمه  با  دیدنم  گفت   :آشی  



 .صبح  به  خیر  خانم  -
 :در  جوابش  لبخندی  زدم  و  گفتم 

 .صبح  شما  هم  بخیر  -
روی  ص ندل  نشستم  و  لقمه  پنیر  و  گردوب   برای  

خودم  گرفتم  و  مشغول  خوردن  شدم  .بعد  از  خوردن  
از  فاطمه  تشکر  کردم  و  از  خانه  خارج  شدم  .رضا  

   ماشتر  ها  بود  که  با  دیدنم  به  سمتم  
مشغول  شست 
 :آمد  و  گفت 

 .سالم  خانم  .صبحتون  بخیر  -
م  رو   - سالم  صبح  شما  هم  بخیر  .ریموت  ماشتر   بی  

؟   لطف  م ک ت 
رسش  را  تکان  داد  و  از  بتر   ریموت ها،  یک  را  در  آورد  و  

به  سمتم  گرفت  .تشکری  کردم  و  سوار  ماشینم  
  .شدم 

*** 
  بودم  که  به  یاد  مریم  افتادم  .کیفم  را  

 
مشغول  رانندگ

از  صندل  بغل  برداشتم  و  بازش  کردم  که  کیف  از  
دستم  رس  خورد  و  همه ی  وسایلش  پخش  شد  .از  

  خم  
 
حرص  دستم  را  روی  ف رمان  کوبیدم  .حتر   رانندگ

شدم  تا  گوش  ام  را  از  زیر  پایم  بردارم  که  صدای  داد  



س  از   کس  بلند  شد  .فوری  ترمز  کردم  و  با  اسی 
ماشتر   پیدا  شدم  .چند  نفری  دور  کس  که  با  آن  
برخورد  کرده  بودم،  جمع  شده  بود  .به  سخت   از  

میانشان  رد  شدم  و  با  دیدن  امیر  که  روی  زمتر   افتاده  
بود  و  از  درد  صورتش  جمع  شد  بود  به  سمتش  رفتم  

 :و  با  لحن  نگراب   گفتم 
  وای  !ببخشید  .شما  حالتون  خوبه؟  -

 :هنور  رسش  پایتر   بود  که  با  عصبانیت  گفت  
  به  شما   - 

ا
کوری  یا  خودتون  رو  زدین  به  کوری  !اصل

  گ  گواهینامه  داده؟ 
  من  نم دونم  چ   بگم،  متأسفم  -

 
 !ببخشید  .واقعا

رسش  را  بلن د  کرد  که  باز  جوابم  را  بدهد  که  با  دیدنم  
 :تعجب  کرد  و  گفت 

 .ببخشید  نم خواستم  رستون  داد  بزنم  -
اشکال  نداره  شما  حالتون  خوبه  یه  جاتون  زخم   -

  نشده  که؟ 
  .نه  نگران  نباشتر   -

از  جایش  بلند  شد  و  خواست  قدم  بردارد  که  از  درد  
س  گاز   صورتش  جمع  شد  .گوشه ی  لبم  را  از  اسی 

 :گرف تم  و  قدم  به  سمتش  برداشتم  و  گفتم 



 چ   شد؟  -
 !پام  -

؟  -  درد  م کنه؟  م خواین  بریم  دکی 
 .نه  بابا  بشینم  خودش  خوب  م شه  -

با  کمک  چند  نفری  که  دورمان  بود،  روی  نیمکت های  
کنار  خیابان  نشست  .سوار  ماشتر   شدم  و  گوشه ای  

پارک  کردم  .از  ماشتر   پیدا  شدم  و  به  سمت  امیر  
 :رفتم  .نفس  عمیف   کشیدم  و  گفتم 

  .کاش  م رفتیم  دکی   شاید  شکسته  باشه  -
نه  لزم  نیست  یکم  درد  م کنه  نشکسته  نگران   -

 .نباشتر  
بقیه  هم  با  دیدن  حال  خوب  امیر  به  راه  خودشان   
ادامه  دادند  .کنارش  روی  نیمکت  نشستم  .بعد  از  

 :مدب   از  جاش  بلند  شد  و  گفت 
 .من  باید  برم  -

باشه  حداقل  بذار ید  من  به  مقصدتون  برسونم  با  این   -
  کنتر  

 
 .پا  نم تونتر   رانندگ

 .باشه  ممنون  -



کتش  را  داد،  هر    باهم  سوار  ماشتر   شدیم  .آدرس  رس 
چند  که  خودم  م دانستم  .بعد  از  نیم  ساعت  ماشتر   

کت  پارک  کردم  و  گفتم   :را  جلوی  درب  رس 
 این جاست  دیگه؟  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 
 .بله،  خیل  ممنون  -

 :رسم  را  تکان  دادم  و  زمزمه  کردم 
 .خواهش  م کنم  .بازم  خیل  معذرت  م خوام  -

 :به  طرفم  برگشت  و  گفت 
مهم  نیست  .تا  این  جا  که  اومدین  بیاین  یک  قهوه   -

 .بخوریم 
 .نه  ممنون  من  باید  برم  -

-   
 
خواهش  م کنم  یک  فنجان  قهوه  بخوریم  بعدا

 .برید  .این  همه  راه  رو  واسه  من  ط  کردین 
فکر  بدی  نب ود . "باشه "ای  گفتم  و  از  ماشتر   پیاده  

کت  شویم؛  ول   شدم  .خواستم  کمکش  کنم  تا  وارد  رس 
 :گفت 

  .خوبم  نگران  نباشتر   -
کت  شدیم   .کل    رسم  را  تکان  دادم  و  وارد  رس 

کت  به  رنگ  کرم  بود  و  با  دکور   دیوار های  رس 



قهوه ای  !کارمند ها  با  پرونده  در  دست هایشان  به  این  
طرف  و  آن  طرف  م ر فتند  .سوار  آسانسور  شدیم  به  

طبقه ی  دوم  رفتیم  .من  را  اتاقش  همرایه  کرد  و  دری  
  را  باز  کرد  .اتاق  بزرگ  و  زیباب   داشت  .روی  

 
سیاه  رنک

یک  از  مبل های  راحت   قهوه ای  رنگ  نشستم  و  او  به  
 .پشت  میر   قهوه ای  رفت  و  روی  صندل  نشست 

 چ   میل  دارین؟  -
-  
 
 .قهوه ی  ساده  لطفا

تلفنی  رو ی  میر   را  برداشت  و  به  کس  زنگ  زد  .انگار   
منس  اش  بود  چون  سفارش  قهوه  داد  .به  طرف  من  

 :برگشت  و  گفت 
؟  -  موافقتر   در  مورد  خودتون  بگتر 

 .اول  شما  -
 :تک  خنده ای  کرد  و  گفت 

امیر  هستم،  بیست  و  هشت  سالمه،  پدر  و  مادرم   -
 .فوت  کردن 

 :ابروب   را  بال  انداختم  و  گفتم 
من  هم  ال یا  هستم،  بیست  سالمه،  تک  فرزندم  و   -

  .مادر  و  پدرم  من  هم  فوت  کردن 



ی  بگوید  که  با  صدای  در  توجه اش   امیر  خواست  چیر 
به  آن  جلب  شد  .با  صدای  جدی ای  "بفرمایید "ی  
گفت  .در  باز  شد  و  خانم  با  لباس های  رسم  و  

سیت   حاوی  فنجان های  قهوه  وارد  اتاق  شد  .سیت   را  
 :روی  میر   گذاشت  و  گف ت 

 امر  دیگه ای  دارین؟  -
 :امیر  رسی  تکان  داد  و  جواب  داد 

 .نه  ممنون  .م توب   بری  -
منس   "خواهش  م کنم "ی  گفت  و  از  اتاق  خارج  

شد  .بعد  از  خوردن  قهوه  از  جایم  بلند  شدم  و  از  امیر  
 .خداحافظ   کردم 

 
 پارت  هفتم 

 
بر  روی  مبل  که  در  پذیراب   چیده  شده  بود  نشسته  
بودم  و  به  تماشا ی  فیلم  سینماب  ای  که  در  تلویزیون  

پخش  م شد  نگاه  م کردم  .خیل  فیلم  هیجاب  ای  بود  !
در  مورد  سه  دوست  بود  که  به  جزیره ی  گمشده  رفته  

بودند  .بعد  از  اتمام  فیلم،  با  یاد  امیر  گوش  ام  را  
 :برداشتم  و  به  امیر  پیام  دادم 



 «سالم،  الیام  .خوب  شدین؟  باز  پاتون  درد  م کنه؟ »
 :بعد  از  چند  دقیقه  جواب  داد 

 «.سالم،  آره  خوبم  .خیل  ممنون »
 :بعد  چند  ثانیه  نوشت 

ون  برای  شام؟ »  «اگه  ممکنه  فردا  باهم  بریم  بیر
 :فردا  برای  تولد  مریم  به  خرید  م رفتیم  .پس  نوشتم 

 «.اگه  تونستم  میام »
 «چرا  مگه  کار  دارین؟ »

 :رسی    ع  تایپ  کردم 
دوستم  امروز  به  این جا  اومده  و  قرار  گذاشتیم  بریم  »
خرید  .هفته  بعد  تولدش  هست  و  م ریم  لباس  بخریم  

 «.اگه  زود  کارم  تموم  شد  بهتون  خی   م دم 
 «.باشه  پس  فردا  بهتون  زنگ  م زنم »

  جواب  دادم 
ا
 :متقابل

 «.باشه  شب  به  خیر »
 «.شب  به  خیر »

گوش  ام  را  به  روی  میر   جلوی  مبل  گذاشتم  و  از  روی   
مبل  بلند  شدم  و  به  طرف  آشی   خانه  رفتم  .وارد  

خانه  که  شدم،  از  درون  یخچال  پاکت  شیر  را   آشی  
ون  کشیدم  و  لیواب   را  از  درون  کابینت  کنار   بیر



سینک  ظرفشوب   برداشتم  و  آن  را  پر  از  شیر  کردم  .
بعد  از  نوشیدن  از  پله ها  بال  رفتم  و  وارد  اتاقم  شدم  .
 .بعد  از  تعویض  لباس هایم  روی  تختم  دراز  کشیدم 

*** 
با  مریم  وارد  یک  پاساژ  بزرگ  شدیم  و  به  سمت  

مغازه های  لباس  مجلس  حرکت  کردیم  .افراد  زیادی  
مانند  ما  به  پاساژ  آمده  بودند  و  عده ای  از  آن ها  

پاکت های  خرید  دستشان  بود  .مشغول  دیدن  
ین  مغازه ها  بودیم  که  مریم   لباس های  پشت  ویی 

 :گفت 
  م خوای  لباس  دکلته  بخری؟  -

 :لب هایم  را  به  نشان ه ی  فکر  کردن  جمع  کردم  و  گفتم 
 !شاید  -

 
بعد  از  این که  تمام  مغازه ها  را  دیدیم،  مریم  برای  پرو  

لباش  که  پسندیده  بود  در  مغازه ی  کناری  بود  .من  
هم  مشغول  دید  زدم  لباس ها  بودم  که  توجه ام  به  

ین  به  تن     که  پشت  ویی 
 
اهن  بلند  و  قرمز  رنک پیر

مانکن  شده  بود،  جلب  شد  .یقه ی  ق ایف   داشت  و  از  
کمر  به  پایتر   کلوش  بود  .وارد  مغازه  شدم،  مغازه ای  



کوچک  بود  .دیوار های  کرم ای  داشت  و  با  دکور  
بنفش  !لبخندی  از  رس  رضایت  زدم  و  به  فروشنده ی  

 :جواب   که  قیافه ی  دلنشیت   داشت،  گفتم 
 .سالم  خانم  .م شه  اون  لباس  قرمز  رو  بیارین  -

به  لباش  که  اشاره  کردم  ن گایه  انداخت  و  لبخندی  زد  
 :و  گفت 

 سالم،  البته  .سایزت  چنده؟  -
 .ش  و  هشت  -

به  سمت  لباش  که  م خواستم  رفت  و  یک  را  از  
میانشان  برداشت  .لباس  را  گرفتم  و  تشکر  کردم  .
داخل  اتاق  پرو  شدم  و  بعد  از  پوشیدنش  از  آینه  
ه ی  خودم  شدم  .مثل  این که  برای  من  دوخته   خیر

بودند  !با  رنگ  سف ید  بدنم  هامورب   زیباب   را  ایجاد  
کرده  بود   !بعد  از  اینکه  لباس  را  در  آوردم،  از  اتاق  

خارج  شدم  و  پولش  را  حساب  کردم  .از  مغازه  خارج  
شدم  و  با  دیدن  مریم  که  او  هم  مشغول  دید  زدن  

مغازه ی  روبه رو  و  کفش هایش  بود  به  سمتش  رفتم  .و  
 .دنبال  کفس   گشتم  تا  با  لباسم  تناسب  داشته  ب اشد 

 
 پارت  هشتم 



 
ون    تاب  و  شلوارک  کرم ام  را  از  کمد  لباس هایم  بیر

کشیدم  .بعد  از  پوشیدن،  صدای  زنگ  گوش  ام  
توجه ام  را  جلب  کرد  .از  روی  میر   عسل  کنار  تخت  

برداشتم  .اسم  امیر  بر  روی  صفحه اش  خودنماب   
 :م کرد  .نفس  عمیف   کشیدم  و  جواب  دادم 

؟  -  سالم . امیر  خوب 
 :با  صدای  مالیم  جواب  داد 

؟  -  سالم  .مرش  تو  خوب 
 :روی  تخت  نشستم  و  جواب  دادم 

 .ممنون  -
 :با  لحن  مشتاقانه ای  گفت 

 اگه  کارت  تموم  شده  بریم  شام؟  -
 :با  یادآوری اش  ابروهایم  را  بال  انداختم  و  گفتم 

 ...آره  تموم  کردم؛  ول  راستش  -
 :مانع  ادامه ی  حرفم  شد  و  ملتمس  زمزمه  کرد 

 !خواهش  م کنم  رد  نکنتر   -
ون  دادم  و  گفتم   :کالفه  نفسم  را  بیر

  .باشه  -
 :با  صدای  خوش حال  گفت 



 !خیل  ممنون  .پس  منتظرتم  -
به  سمت  کمد  لباس هایم  رفتم  از  بینشان  مانتوی  

بنفشم  را  برداشتم  و  پوشیدم  .شال  مشک ام  را  هم  
رسم  کردم  و  به  سمت  میر   آرایشم  رفتم  .خط  چشم  و  
رژ  بنفشم  را  روی  لب هایم  کشیدم  و  با  آرایش  مالیم  

  .از  خانه  خارج  شدم 
*** 

جلوی  یک  رستوران  شیک  که  نمای  سیایه  داشت،  
  امیر  خوش  سلیقه  بود  !

 
ماشینم  را  نگه  داشتم  .واقعا

نگایه  به  دور  و  برم  انداختم  و  با  دیدن  امیر  که  از  
 :ماشینش  پیدا  م شد  به  سمتش  رفتم  و  کفتم 

 .سالم  -
ه ی  در  چ شم هایم  زیر  لب  "سالم "ی   لبخندی  زد  .خیر

گفت  .با  ورودمان  به  رستوران،  لبخندی  کنج  لبم  
نقش  بست  .رستوران  شیک  بود  !میر  های  سفید  به  
صورت  دایره ای  چیده  شده  بودند  .دیوار ها  به  رنگ  

ی  در   طالب   بود  و  دکور  سفید  و  طالب   !به  طرف  میر 
دنج ترین  قسمت  رستوران  رفتیم  و  پشت  میر   

نشستیم  .پش  جوا ب   که  خنده  روی  لب هایش  نقش  
 :بسته  بود  به  سمتمان  آمد  و  گفت 



  .سالم  .خوش  اومدین  -
امیر  جوابش  را  با  خوش روب   داد  .گارسون  منو ها  را  
دستمان  داد  و  منتظر  سفارشمان  شد  .هر  دو  باهم  
سفارش  مایه  دادیم  و  گارسون  "چشم "ی  گفت  و  

رفت  .امیر  چشم های  نافذش  را  قفل  چشم هایم  کرد  .
ی  جذاب    اب  چشم هایش  به  رنگ  ذغال  بود  و  گیر

داشت  .از  خجالت  رسم  را  پایتر   انداختم  گوشه ی  لبم  
را  گاز  گرفتم  .دو  دل  بودم  که  امیر  را  به  تولد  مریم  

 :دعوت  کنم  .آخررس  رسم  را  بلند  کردم  و  زمزمه  کردم 
ه  توی   - فردا  روز  تولد  مریم  هست،  پارب   م گیر

باغش  .اگه  وقت  دارین  ممکنه  با  من  بیاین  به  
؟   مهموب 

انگار  از  دعوتم  خوشحال  شد  و  با  لبخند  بر  لب  
 :گفت 

  میام  -
 
 .البته  !اگه  وقت  کردم  حتما

 .خیل  ممنون  -
انگار  چشم هایش  از  خوشحال  برق  م زد  !با  آمدن  

  بینمان  رد  و  بدل  نشد  .بعد  از  خوردن  
 
گارسون  حرق

غذا،  امیر  برای  تصفیه ی  حساب  رفت  .دم  در  
ه اش  شدم  .ورزشکار  به   منتظرش  شدم  و  از  پشت  خیر



نظر  م رسید  !عضالت  بدنش  از  لباس  هم  به  چشم  
 :م خورد  .بعد  مدب   به  طرفم  آمد  که  گفتم 

 .مرش  بابت  شام  -
 :با  لحن  خوشحال  جواب  داد 

خواهش  م کنم  .من  ممنونم  که  دعوتم  رو  قبول   -
 !کردین 

خداحافظ "ی  کردم  و  سوار  ماشینم  شدم  .آهنگ  "
 .مورد  عالقه ا م  را  پل  کردم 

 
 اوب   که  رو  نم داد  بهت 

 حال  اسمتو  م نویسه  روی  دیوار 
ی  خونه  م خواد   یه  حس،  یه  نفس  یه،  گرد  گیر

  برس 
 که  تنهاب   م کنه  تو  خونه  بیداد 

  برس 
 اوب   که  رو  نم داد  بهت 

 حال  اسمتو  م نویسه  روی  دیوار 
ی  خونه  م خواد   یه  حس،  یه  نفس،  یه  گرد  گیر

 برس 
 که  تنهاب   م کنه  توخونه  بیداد  برس 



ر،  گله 
ُ
رم  از  غ

ُ
 پ

ر  گرفت 
ُ
 تو  تنهاب   سوخت    بدنم  گ

رم  از  غم  برس  تو  تاریک  موندم 
ُ
 پ

 دلمم  ُمرد  چه  حیف 
 من  ازت  دورم  تو  برس 

 من  یک  غد  و  مغرورم  برس 
 اگه  بد  بودم  اگه  فاصله  است  بدون  که  مجبورم  برس 

 
 (امیر  تتلو،برس )

 
این  آهنگ  مورد  عالقه ی  پدرم  هم  ب ود  .با  یادآوری اش  

اشک  از  گوشه ی  چشمم  روان  شد  و  زیر  لب  زمزمه  
م،  نگران  نباش  بابا  جان  «! کردم »انتقامت  رو  م گیر
بعد  نیم  ساعت  دم  در  خانه  رسیدم  و  ریموت  در  را  
زدم  .وارد  حیاط   پر  از  درخت های  رسسی    و  شدم  و  

ماشتر   را  پارک  کردم  و  از  ماشتر   پیدا  شدم  .کلید  را  از  
کیفم  در  آوردم  و  داخل  خانه  شدم  .چراغ ها  خاموش  
بود  و  انگار  همه ی  خدمتکار ها  خوابیده  بود  !آرام  به  
سمت  اتاقم  رفتم  و  بعد  از  تعویض  لباس هایم  روی  

 .تختم  دراز  کشیدم 



 
 پارت  نهم 

 
با  گفت    "تموم  شد  "آرایشگر  نفس  عمیف   از  روی   

  کشیدم  و  از  روی  صندل  آرایشگاه  بلند  
 
آسودگ

شدم  .خودم  را  در  آینه  نگاه  کردم  .با  آرایش  ملیچ  
که  بر  روی  صورتم  نشسته  بود  چهره ام  را  زیباتر  و  

خیل  متفاوت تر  از  همیشه  نشان  م داد  به  طوری  که  
با  لباس  تنم  هماهنگ  شده  بود  .آرایشگر  با  تحستر   

 :گفت 
 !عزیزم  تو  چه قدر  خوشگل  شدی  -

 :لبخندی  زدم  و  با  لحن  خوشحال  گفتم 
 .مرش،  خیل  ممنونم  -

 :خندید  و  گفت 
 .خواهش  م کنم  -

خندیدم  و  پولش  را  حساب  کردم  .مانتو  و  شالم  را  
برداشتم  و  تنم  کردم  .از  آرایشگاه  خارج  شدم  که  

صدای  زنگ  گوش  ام  توجه ام  را  جلب  کرد  و  بعد  از  
باز  کردن  زیپ  مشک  کوچک  کیفم  گوش   را  

برداشتم  .اسم  امیر  روی  صفحه اش  خودنماب   م کرد  .



دکم ه ی  اتصال  را  زدم  که  صدای  امیر  از  پشت  خط  به  
 .گوشم  رسید 

؟  -  سالم  الیا  کجاب 
ون  -  .سالم  .از  آرایشگاه  اومدم  بیر

 :آهان "ی  گفت  و  ادامه  داد "
؟  -  آدرس  باغ  دوستت  رو  برام  م فرست 

لبخندی  روی  لب هایم  نقش  بست  .رسی    ع  جواب  
 :دادم 

 .باشه  .ممنون  که  دعوتم  رو  قبول  کردی  -
 :رسم  را  ب ا  این  فکر  تکان  دادم  که  گفت  

 .خواهش  م کنم  .پس  م بینمت  -
گوش   را  قطع  کردم . آدرس  را  برایش  فرستادم  .سوار   
ماشینم  شدم  و  به  طرف  باغ  مریم  حرکت  کردم  .نیم  
ساعت  بعد  به  باغ  مریم  رسیدم  .به  دلیل  زیاد  بودن  

ماشتر   به  سخت   جاب   برای  پارک  پیدا  کردم  و  پس  از  
پارک  کردن  ماشی نم  از  درون  ماشتر   پیاده  شدم  .

همزمان  با  من  امیر  هم  رسید  و  از  ماشینش  پیاده  شد  .
با  دیدنم  خشک  شد  و  و  لبخندی  روی  لب هایش  

 :نقش  بست  .به  طرفش  رفتم  و  گفتم 
  .سالم  -



 :با  لحن  آرام  گفت 
 !سالم  بر  خانم  زیبا  -
 :ریز  خندیدم  و  گفتم 

 بریم  تو؟  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

 .بریم  -
با  هم  وارد  باغ  شدیم  .چراغ های  زیباب   به  درخت ها  و  
اطراف  خانه  وصل  کرده  بودند  و  با  گل های  زیبا  تزئتر   

شده  بود  .کلبه ی  چوب   درست  وسط  باغ  بود  و  
اطرافش  مملو  از  درخت های  بزرگ  و  کوچک  بود؛  

  م کردند،  
 
چون  اکی   فامیل های  مریم  در  شمال  زندگ

مریم  همه ی  آن ها  را  دعوت  کرد ه  بود  .مریم  با  دیدنم  
به  طرفمان  آمد  و  همدیگر  را  بغل  کردیم . با  لحن  

 :خوشحال  گفت 
 .سالم  عزیزم،  خوش  آمدید  -

یت   گفتم   :با  لحن  شیر
 .سالم  مرش  .تولد  مبارک  گلم  -

 :دستم  را  گرفت  و  گفت 
 .مرش  عزیزم  -



نگایه  به  لباش  که  بر  تن  داشت  کردم  .آب   رنگ  بود  
و  کلوش  !با  امیر  هم  سالم  کرد  و  بعد  رو  به  من  

 :گفت 
 !چه  خوشگل  شدی  -

 :خندیدم  و  گفتم 
 .مرش  تو  هم  همچنتر   -

 
ی  بنفش  که  کنار  کلبه  چیده شده   

روی  مبل  سلطنت 
بود  نشستیم  .مانتو  و  شالم  را  درآوردم  و  روی  مبل  

گذاشتم  .به  افرادی  که  داشتند  م رقصیدند  نگاه  
م کردم  که  آهنگ  آرام  که  مخصوص  رقص  دونفره  

ب ود  پخش  شد  .امیر  بلند  شد  و  دستش  را  به  طرفم  
 :گرفت  و  گفت 

 افتخار  م دهید  بانو؟  -
 :بعد  از  مکت   با  تردید  گفتم  

 !البته  -
دستم  را  دستش  گذاشتم  و  از  جایم  بلند  شدم  .امیر  
یک  دستش  را  دور  کمرم  حلقه  کرد  .اولتر   پشی  بود  
که  با  آن  م رقصیدم  و  این  باعث  خجالتم  شده  بود  .

 :رسم  را  پایتر   انداختم  که  بعد  مدب   گفت 



 پیداش  کردی؟  -
 :با  تعجب  گفتم 

 چ   رو؟  -
ی  که  رست  رو  انداخت   پایتر   و  م خوای   - همون  چیر 

؟   پیداش  کت 
متوجه  کنایه اش  شدم  و  گوشه ی  لبم  را  از  خجالت  
گاز  گرفتم  .آرام  آرام  با  ریتم  آهنگ  تکان  م خوردیم  

 :که  بعد  مدب   گفتم 
 بریم  بشینیم؟  -

 :به  چ شم هایم  عمیق  نگایه  انداخت  و  گفت 
 .بریم  -

نم دانم  چرا  تپش  قلبم  بیشی   شده  بود  !به  سمت  
چشمه ای  که  کنار  کلبه  بود  رفتم  و  به  درخت   که  
کنارش  بود  تکیه  کردم . نفس  عمیف   کشیدم  و  به  

دم  که  صدای   صدای  دلنشتر   رس   رس   آب  گوش  م سی 
 .پشی  توجهم  را  جلب  کرد 

 !الیا  -
با  سمت  منبع  صدا  برگشتم  و  با  دیدن  پارسا،  پش  
 :عموی  مریم  که  عاشقم  بود،  اخم  کردم  که  گفت 

  !چه قدر  خوشگل تر  شدی  -



انگار  چشم هایش  با  دیدنم  برق  م زد  .اخم  کردم  و  
خواستم  از  کنارش  رد  بشوم  که  مچ  دستم  را  گرفت  و  

 :گفت 
 ...کجا؟  م دوب   چه قدر  دنبالت  بودم  -

 .با  حرف  امیر  حرفش  نصفه  م اند 
 الیا  مشکل  پیش  اومده؟  -

 :آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  گفتم 
 .نه  مشکل  نیست،  بریم  -
 :پارسا  با  حرص  تش   زد 

 .الیا  داشتیم  حرف  م زدیم  -
 :اخم  کردم  و  گفتم 

  ندارم  -
 
  .من  با  تو  حرق

ب  توجه  به  پارسا  با  امیر  به  طرف  مریم  حرکت   
  .کردیم 

 
بعد  این که  مریم  کیک  را  برید  و  ما  هم  کادو هایمان  را  

دادیم  با  مریم  خداحافظ   کردم  .با  امیر  به  طرف  
 :ماشتر  هایمان  م رفتیم  که  گفتم 

 .ممنون  که  دعوتم  رو  پذیرفت   و  اومدی  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 



  .خواهش  میکنم  -
 

با  هم  خداحافظ   کردیم  و  سوار  ماشینم  شدم  . 
  پل  کردم  و  به  طرف  خانه ام  حرکت  کردم 

 
 .آهنک

 
 پارت  ده م 

 

 《امیر 》
 

روی  تختم  سیاهم  دراز  کشیده  بودم  و  خاطرات   
امروز  را  مرور  م کردم  .الیا  با  آن  لباش  که  پوشیده  
  با  فرشته ها  نداشت؛  شاید  هم  زیباتر  

 
بود  هیچ  فرق

از  فرشته  شده  بود  و  مثل  ماه  م درخشید  !هنوز  هم  
باورم  نم شود  که  من  را  هم  به  مهماب   دوستش  

کت  افتادم  . دعوت  کرد  .رسم  را  تک ان  دادم  و  یاد  رس 
این  یک  هفته  که  در  شمال  بودم  نتوانستم  مشکالت  

کت  را  حل  کنم  .به  همتر   دلیل  قرار  شد  یک   رس 
کتم  در  این جا  داشته  باشم  .قرار   یک  برای  رس  رس 

هست  امروز  برای  امضای  قرار  دادمان  با  وکیلم  و  
یک  جدیدم  به  یک  رستوران  برویم   .رس 



 

 《الیا 》
 

مشغول  شانه  کردن  موهای  بلندم  بودم  .عاشق   
موهایم  بودم  و  حاظر  نبودم  حت   کم  هم  از  آن ها  

یک   کت  امیر  رس  کاسته  شود  .امروز  قرار  هست  در  رس 
شوم؛  چون  نتوانست  مشکالتش  را  حل  کند  مجبور  

یک  برای  خودش  پیدا  کند  .البته  من  هم   شد  تا  یک  رس 
کت هاب   که  با  آن ها   در  این  مورد  ب  تاثیر  نبودم  !با  رس 
قرار  داد  کاری  داشتند  را  به  هم  ریختم  به  همتر   دلیل  

مجبور  به  این  کار  شد  .پوزخندی  زد  و  شانه  را  روی  
عسل  کنار  تخت  گذاشتم  و  از  جایم  بلند  شدم   .

روی  صندلی  جلوی  آینه  نشستم  و  مشغول  آرایش  
شدم  .بعد  از  زدن  خط  چشم  رژ  لب  صورب  ای  بر  

لب هایم  مالیدم  .با  آرایش  ملیچ  که  صورتم  ب ود  
اهت   که  برای  امشب  خریده     زیبا  شده  بودم  !پیر

 
واقعا

بودم  را  پوشیدم،  رنگش  ترکیت   از  سیاه  و  سفید  بود  .
ساپورتم  را  تنم  کردم  و  بعد  از  پوشیدن  مانتوام  از  

اتاقم  خارج  شدم  و  از  پله ها  پایتر   رفتم  .فاطمه  



مشغول  تمیر   کردن  پله ها  بود  که  با  دیدنم  دست  از  
 :کار  کشید  و  گفت 

 خانم  برای  شام  چ   درست  کنم؟  -
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

ی   - ون  م خورم  نیازی  نیست  چیر  امشب  شام  رو  بیر
 .درست  کت  

 :رسی  تکان  داد  و  گفت 
 .چشم  .خداحافظ  -

خداحافظ "ی  گفتم  و  از  خانه  خارج  شدم  .ریموت  "
  .ماشتر   را  زدم  و  سوار  ماشتر   شوم 

 
بعد  از  نیم  ساعت  به  رستوراب   که  دفعه ی  قبل  با  

امیر  آماده  بودیم،  رسیدم  .ماشتر   را  پارک  کردم  .با  
دیدن  وکیم  که  به  ماشینش  تکیه  داده  بود  رسی    ع  از  
ماشتر   پیدا  شدم  .بعد  از  سالم  دادن  وارد  رستوران  

شدیم  .امیر  با  مرد  کناریش  گرم  صحبت  بود  که  
وکیلش  ما  را  دید  و  از  جایش  بلند  شد  امیر  هم  رسش  

 .را  به  طرفمان  چرخاند  و  با  ناباو ری  نگاهم  کرد 
 

 پارت  یازدهم 



 

 《امیر 》
 

کتم  در  حال  بحث  بودیم  که  محسن  به    با  معاون  رس 
جاب   اشاره  کرد،  رسم  را  برگرداندم  و  به  کس  که  به  

ت زده  شده   ه  شدم  .از  دیدنش  حیر طرفمان  م آمد  خیر
یک  جدیدم  الیا  باشد  . بودم،  باور  نم کردم  که  رس 

نگاهم  به  لباس هایش  افتاد  .خیل  خوشگل  شده  بود  !
من  عاشق  ترکیب  رنگ  سیاه  و  سفید  بودم  .مرد  

 :جواب   که  کنارش  بود  سالم  داد  و  گفت 
 .سالم  آقای  پورزند  من  مهران  کریم  هستم  -

 :با  اشاره  به  الیا  گفت 
 .ایشون  هم  خانم  پرند  هست    -

  بر  رس  میر   نشستیم  .بعد  از  کل  صحبت  در  
 
همک

کت  و  امضای  قرارداد،  شاممان  را   مورد  کارهای  رس 
خوردیم  و  بلند  شدیم  .به  طرف  ماشتر  هایمان  حرکت  

 :کردیم  که  الیا  ایستاد  و  با  لبخند  بر  لب  گفت 
یک  خوب    - کت  م بینمت  .امیدوارم  رس  فردا  توی  رس 

 .باشیم 
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 



 .امیدوارم،  خداحافظ  -
خداحافظ "ی  گفت  و  به  سمت  ماشینش  حرکت  "
کرد  .نگایه  به  آسمان  پر  از  ستاره  اندا ختم  و  نفس  
عمیف   کشیدم  .سوار  ماشینم  شدم  و  آهنگ  را  پل  

کردم  .بعد  از  نیم  ساعت  با  هزار  زحمت  به  خانه  
رسیدم  و  ریموت  در  را  زدم  .وارد  حیاط  بزرگ  پر  از  

درخت های  بزرگ  و  کوچک  خانه  شدم  و  ماشینم  را  
پارک  کردم  و  خمیازه ای  کشیدم  .چنان  خسته  بودم  

که  چشم هایم  را  به  سخت   باز  ن گه  داشته  بودم  .در  را  
باز  کردم  و  مستقیم  از  پله ها  بال  رفتم  و  وارد  اتاقم  
شدم  .بدون  عوض  کردن  لباس هایم  خودم  را  روی  
  .تخت  پرت  کردم  و  به  خواب  عمیف   فرو  رفتم 

 

  《الیا 》
 

نقشه هایم  به  خوب   در  حال  اجرا  بود  .آرام  آرام  در   
  امیر  نفوذ  م کنم  .در  این  میان  حس  بدی  

 
تمام  زندگ

  زیادم  
 
دارم  که  داشت  اذیتم  م کرد  .به  دلیل  خستک

نتوانستم  بیشی   از  این  فکر  کنم  .چشم هایم  را  مالیدم  



و  لباس  خواب  آب  ام  را  تنم  کردم  و  روی  تخت  دراز  
ی  شدم   .کشیدم  و  وارد  عالم  ب  خی 

   
در  جاب   تاریک  بودم  و  هر  چه  راه   م رفتم  فایده ای   

نداشت  !هیچ  کس  هم  نبود  .زوزه ی  گرگ ها  موهای  
تنم  را  سیخ  م کرد  و  رسدی  هوا  رعشه ای  به  تنم  

انداخته  بود  .به  دلیل  تاریک  و  مه  آلود  بودن  هوا  
روبه رویم  را  به  سخت   م دیدم  .گریه  م کردم  و  داد  

م زدم؛  ول  فایده ای  نداشت  که  یک  دفعه  دست   روی  
بازو هایم  نشست  که  همتر   باعث  شد  با  جیغ  خفیف   
از  خو اب  بیدار  شوم  .قلبم  بسیار  تند  م زد  و  به  نفس  
نفس  افتاده  بودم  .از  جایم  بلند  شدم  و  پارچ  روی  میر   

را  برداشتم  و  لیوان  را  پر  آب  کردم  .بعد  از  نوشیدن  
روی  تختم  دراز  کشیدم  و  با  فکر  و  خیال  راجع  به  

 .خواب   که  دیدم  به  خواب  فرو  رفتم 
 

 پارت  دوازدهم 
یک  شدن  من  و  امیر  یک  ماه  م گذشت  . از  رس 

کت  را  به  طور  کامل  حل  کردیم  .با  امیر   مشکالت  رس 
کت  را  به   قرار  است  به  تهران  برگردیم  و  کارهای  رس 



مدیر  واگذار  کنیم  .ط  این  یک  ماه  وقت  زیادی  را  با  
ون  م رفتیم  . کت  و  یا  بیر امیر  گذراندم  .یا  درون  رس 

 :آیه  کشیدم  و  زیر  لب  زمزمه  کردم 
کاش  کارمان  به  این جا  نم رسید  !کاش  پدرش  قاتل   -

 !پدرم  نبود 
با  یادآوری  این که  امروز  با  امیر  به  ساحل  م رفتیم  
مشغول  پوشیدن  مانتو  و  شلوارم  بودم  که  صدای  
گوش  ام  توجه ام  را  جلب  کرد  .از  روی  میر   آرایشم  

برداشتم  و  نگایه  بر  صفحه اش  انداختم  .نام  امیر  بر  
روی  صفحه  خودنماب   م کرد،  دکمه ی  سی    رن گ  

دم  و  پاسخ  دادم   .اتصال  را  فش 
 .سالم  الیا  .اگه  آماده ای  من  دم  در  هستم  -

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
م  الن  م یام  -  .سالم،  آره  حاض 

 .باشه  منتظرتم  -
تماس  را  قطع  کردم  و  شال  آب   رنگش  را  رسم  کردم  و  
از  اتاق  خارج  شدم  .با  رسعت  از  پله ها  پایتر   آمدم  و  

از  خانه  خارج  شدم  .ماشتر   مدل  بالی  سیاه  رنگ اش  
را  جلوی  درب  خانه  دیدم  و  سوار  شدم  .سالم  دادم  

که  جواب  سالمم  را  با  خوش روب   داد  و  در  سکوت  به  



طرف  ساحل  حرکت  کردیم  .لبخند  زیباب   کنج  لبش  
نشسته  بود  و  پاک  نم شد  .مشغول  دید  زدن  

درخت ها  و  طبیعت  بودم  که  بعد  نیم  ساعت  به  
ساحل  رسیدیم  .از  ماشتر   پ یدا  شدیم  .امیر  زیر  اندازی 

ون  کشید  و  مشغول  پهن   را  از  صندوق  ماشینش  بیر
کردنش  شد  و  روی  آن  نشستیم  .بعد  نیم  ساعت  

کت  از  جایم  بلند  شدم   حرف  زدن  در  مورد  کارهای  رس 
و  به  سمت  دریا  حرکت  کردم  .موج  آب  به  پاهایم  

م خورد  که  حس  خوب   را  برایم  القا  م کرد  و  با  هر  
برخوردش  زخم ها ی  دلم  را  تسکتر   م داد  .در  فکر  

خود  فرو  رفته  و  متوجه   غروب  نشده  بودم  .نم  نم  
باران  هم  م  بارید  و  با  هر  ترنمش  من  را  به  

رسزمتر  های  ناشناخته  م برد،  رسزمیت   که  پر  از  
ون  کشید   .آرامش  بود  .صدای  امیر  من  را  از  حالم  بیر
الیا  حواست  کجاست؟  دو  ساعته  صدات  م کنم؛   -

 .ول  انگ ار  نه  انگار 
 :لب هایم  را  جمع  کردم  و  معذب  گفتم 

 .ببخشید  -
 :رسی  تکان  داد  و  گفت 

  .بیا  بریم  دیگه  دیر  شده  -



امیر  بعد  از  این که  من  را  به  خانه ام  رساند  به  سمت   
ون  کشیدم   خانه اش  حرکت  کرد  .کلید  را  از  کیفم  بیر
و  در  را  باز  کردم  .نگایه  به  اطراف  انداختم  .چه قدر  
دلتنگ  این  خانه  م شدم  !در  را  باز  کردم  و  از  پله ها  

بال  رفتم  .وارد  اتاقم  شدم  و  در  کمد  لباس هایم  را  باز  
کردم  .مانتوی  کرم ام  را  از  میانشان  انتخاب  کردم  و  

پوشیدم  .لباس هایم  را  از  کمد  برداشتم  و  درون  
چمدان  چیدم  و  از  خانه  خارج  شدم  .نگاه  گذراب   به  

اطرافم  انداختم  و  سوار  ماش تر   شدم  .رضا  هم  بعد  از  
چک  کردن  خانه  پشت  فرمان  نشست  و  به  طرف  

ه  در  جاده ها  نفهمیدم  گ  خوابم  برد    .تهران  راند  .خیر
  .با  صدای  رضا  پلک  زدم  و  خمیازه ای  کشیدم 

 .الیا  خانم  به  خونه  رسیدیم  -
رسی  تکان  دادم  و  از  ماشتر   پیاده  شدم  .به  طرف  

خانه  حرکت  کردم  .در  را  فاطمه  باز  کر د  و  با  لبخند  
 :گفت 

 .سالم  خانم،  خوش  اومدین  -
چشم هایم  باز  نم شد  سالم  رسرسی  دادم  و  مستقیم  

به  سمت  اتاقم  حرکت  کردم  .فردا  یک  مهر  بود  و  
دانشگاه ها  باز  م  شد،  برای  این  که  صبح  زود  بلند  



شوم  رسی    ع  لباس  خواب  یاش ام  را  تنم  کرد  و  روی  
 .تختم  دراز  کشیدم 

نور  خورشید  به  اتاق م  م تابید  که  باعث  شد  از  خوابم  
بیدار  شوم  .کش  و  قوش  به  بدنم  دادم  و  با  کرخت   از  

جایم  بلند  شدم  .به  طرف  دستشوب   رفتم  و  پس  از  
اتمام  کارهایم  به  سمت  کمدم  رفتم  و  از  بینشان  یک  

مانتوی  کرم  و  شلوار  و  شال  مشک  برداشتم  و  
پوشیدم  .از  پله ها  پایتر   آمدم  که  فاطمه  دست  از  

 :جا رو  زدن  برداشت  و  لبخند  بر  لب  گفت 
 .صبح  به  خیر  خانم  -
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

  .ممنون،  صبح  تو  هم  -
 .خانم  صبحونه  آمادست،  بفرمایتر   -

تشکر "ی  کردم  و  پشت  میر   نشستم  .لقمه ی  نون  و  "
پنیر  برای  خودم  گرفتم  و  مشغول  خوردن  شدم  .بعد  

از  خوردن  چاب  ام  از  خانه  خارج  شدم  .ریموت  را  ا ز  
رضا  گرفتم  و  سوار  ماشتر   شدم  .بعد  بیست  دقیقه  

به  دانشگاه  رسیدم  نفس  عمیف   از  رس  آسودگ  
کشیدم  .از  ماشتر   پیاده  شدم  و  وارد  دانشگاه  شدم  .

نگایه  به  کالس  و  نیمکت های  قهوه ای  رنگ  چیده  



شده  انداختم  که  رونیا  با  دیدنم  به  طرفم  آمد  و  با  
 :شیطنت  گفت 

 !آی  ناقال  کجاب   تو؟  -
 :د ر  حال  که  روی  نیکمت  م نشستم،  زمزمه  کردم 

  سالم،  مرش  خوبم  تو  چه طوری؟  -
ا
 اول

 :لبخندی  زد  و  گفت 
  یادی  از  ما  نکت  ها   -

ا
سالم  علیکم  من  هم  خوبم  .اصل

 !یه  وقت 
 :معذب  گفتم 

؟  -  ببخشید  مشغول  کارهام  بودم،  بیخیال  !چه  خی 
 :رسی  تکان  داد  و  زمزمه  کرد 

  .سالمت   -
یاد  استاد  شیمیمون  که  عوض  شده  بود  افتادم  و   

 :پرسیدم 
 !تو  م دوب   چرا  استاد  شیمیمون  عوض  شد؟  -

 :لب هایش  را  غنچه  کرد  و  گفت 
نم دونم؛  ول  م گن  به  یک  شهر  دیگه  رفته،  یک   -

 .دیگه  میاد 
 :ابروب   بال  انداختم  و  گفتم 

 .آهان  !خدا  کنه  خوب  باشه  -



همه ی  بچه ها  یک  دفعه  جایشان  نشستند  .ت رانه  با  
ش  گفت   :آن  صدای  نفرت  انگیر 

 .بچه ها  همه  رس  جاهاتون  بشینید  استاد  اومد  -
 .پشتم  به  در  بود  که  صدای  آشناب   به  گوشم  رسید  

 .سالم  بچه ها  من  پورزند  هستم  استاد  جدیدتون  -
برگشتم  سمتش  که  با  دیدن  صحنه  رو  به  رویم  دهانم  

 باز  ماند 
 

دهم   پارت  سیر 
 

 《امیر 》
 

از  موقع  که  وا رد  کالس  شدم  سنگیت   نگاه های   
ه ی  الیا  را  به  خودم  حس  م کردم  .روی  صندل ام   خیر

ه  شدم  .با   نشستم  و  رسم  را  بلند  کردم  و  به  الیا  خیر
رسعت  رسش  را  پایتر   انداخت  .لبخندی  زدم  و  رسی  

تکان  دادم  .بعد  یک  ساعت  با  گفت    »خسته  
نباشید  «.از  کالس  خارج  شدم  و  به  طرف  اتاق  

مخصوصم  رفتم . امروز  سه  تا  کالس  داشتم  بعد  از  
کت  م رفتم   .کالس  هم  باید  به  رس 



  *** 
در  اتاقم  را  باز  کردم  و  پشت  میر   قهوه ایم  نشستم  .

 :بعد  از  یک  رب  ع  کس  در  را  زد  که  گفتم 
 .بفرمایید  -

 :الیا  داخل  شد  و  با  تردید  گفت 
 م تونم  بیام  تو؟  -

 :رسم  را  تکان  دادم  و  گفتم 
 !آره  بیا  -

 :داخل  شد،  ب ا  اشاره ی  من  روی  مبل  نشست  و  گفت 
؟  -  تو  چرا  به  من  نگفت   که  استاد  م ش 

 :ابروب   بال  دادم  و  گفتم 
 .چون  م خواستم  سوپرایزت  کنم  -
ه  نگاهم  کرد  و  زیر  لب  گفت   :خیر

  سوپرایز  شدم  -
 
  !واقعا

 :خندیدم  و  گفتم 
 نکنه  ناراحت  شدی؟  -

 :مضطرب  گفت 
نه  نه  !چرا  ناراحت  شم؟  یکم  تعجب  ک ردم؛  آخه   -

  بهت  نمیاد  استاد  درس  شیم  باش  
ا
 .اصل

 :با  تعجب  گفتم 



 چرا؟  -
 :لب هایش  را  جمع  کرد  و  گفت 

آخه  به  سنت  نمیاد  استاد های  این  درس  یکم   -
  .سنشون  بالست 

در  جوابش  تک  خنده ای  کردم  و  رسم  را  تکان  دادم  که  
 :الیا  گفت 

راست   من  یک  سوال  در  مورد  درس  داشتم،  اون  رو   -
سم،  البته  اگه  وقت  داری   !م خو استم  بی 

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
ش  -   بی 

  .آره،  م  توب 
کتابش  را  از  کیف  مشک اش  در  آورد  و  به  طرفم  آمد،  

 :کنار  میر   ایستاد  و  گفت 
 .توی  این  سوال  مشکل  داشتم  -

کم  روی  میر   به  سمت  جلو  خم  شدم  و  با  جدیت  
سوال  را  برایش  توضیح  دادم  .بعد  از  توضیح  

تشکر «ی  کرد  و  کتاب  را  درون   کیفش  گذاشت  و  »
 .با  گفت    "خداحافظ  "از  در  اتاق  خارج  شد 

 

 《الیا 》
 



در  آینه  به  صندل  پشت   که  پاکت  خریدهایمان  آن  جا  
بود  نگاه  کردم  و  لبخندی  زدم  .چند  وقت   بود  با  رونیا  

به  خرید  نرفته  بودیم  .ساعت  یازده  شب  بود  که  
ماشتر   را  به  سمت  خانه ی  رونیا  راندم  .بعد  یک  رب  ع،  
 :ماشتر   را  جلوی  خانه ی  رونیا  پارک  کردم  که  گفت 

 .مرش  عزیزم  .خیل  خوش  گذاشت  -
 :لبخندی  کنج  لبم  نشست  و  گفتم 

 .به  من  هم  خیل  خوش  گذشت  .برو  به  سالمت  -
رونیا  گونه ام  را  بوسید  و  از  صندل  پشت   پاکت  

لباس هایش  را  برداشت  و  از  ماشتر   پیاده  شد  .ماشتر   
 .را  روشن  کردم  و  به  سمت  خانه  حرکت  کردم 

 
 پارت  چهاردهم 

 
  یک  ساعت  از  زماب   که  استاد  سالری  در  حال   

 
تقریبا

تدریس  بود  گذشت  و  هیچ  کس  صدایش  در  نم آمد  
  خشک  و  عصت  ای  داشت  .کالس  

 
از  بس  که  اخالق

  
 
به  حدی  کسل  کننده  بود  که  چشم هایم  از  خستک
زیاد  به  روی  هم  م یافتاد  و  آن قدر  کالف ه  بودم  که  

توجه ای  به  بچه های  دیگر  نداشتم  .کیفش  را  جمع  



کرد  و  خسته  "نباشید "ی  گفت  و  از  کالس  خارج  
شد  .وسایلم  را  جمع  کردم  و  همراه  رونیا  از  کالس  

 :خارج  شدیم  که  گفت 
  شاپ،  من  گشنمه  -

 
 .الیا  بریم  کاق

یاد  امیر  افتادم  که  قرار  بود  امروز  با  هم   جاب   برویم  
 :به  همتر   دلیل  گف تم 

رونیا  جان  بمونه  واسه  بعد  !من  با  کس  دیگه ای   -
 .قرار  دارم 

 :مشکوک  نگاهم  کرد  و  با  شیطنت  گفت 
  هو  !بگو  ببینم  با  گ؟  -

 
یک  دفعه  فهمیدم  که  چه  سوب  ای  دادم  !لبم  را  گاز   

 :گرفتم  و  گفتم 
 !مریم  باهام  کار  داشت،  م خوام  برم  خونه ی  اون  -

 :ابروب   بال  داد  و  گفت 
  م بینمت  -

 
 .آهان  !باشه،  پس  بعدا

 :گونه اش  را  بوسیدم  و  گفتم 
 ممنون،  خداحافظ  -

از  کوله ام  گوش   را  برداشتم  و  به  امیر  زنگ  زدم  که  
 .بعد  از  چند  بوق  جواب  داد 



 .سالم  -
 :با  شیطنت  گفتم 

 !سالم  استاد  جان،  دم  در  هستم،  نمیای  -
  کشید  و  گفت 

 
 :پوق

 !تو  هم  این  کلمه ی  استاد  رو  ورد  زبانت  کردی ها  -
 :ریز  خندیدم  و  زمزمه  کردم 

 !خوب  استادم  دیگه  -
 .باشه  باشه،  از  دست  تو  !الن  میام  -

گوش   را  قطع  کردم  و  درون  جیبم  مانتوام  گذاشتم  .
بعد  چند  دقیقه  امیر  از  ساختمان  دانشگاه  خارج  شد  

 :و  به  سمتم  آمد  و  گفت 
 .ببخشید  منتظر  موندی  -
 :چشم  گرداندم  و  گفتم 

 !خواهش  م  ک نم،  بیا  بریم  دیگه  -
 :سوار  ماشتر   سیاه  رنگش  شدم  که  گفتم 

 !هنوز  نگفت   کجا  م ریم ها  -
 :ابروب   بال  انداخت  و  گفت 

  !یکم  صی   کت   م فهم  خانم  کنجکاو  -
 :ریز  خندیدم  و  گفتم 

 .باشه  -



  نگه  
 

بعد  از  نیم  ساعت  ماشتر   را  روبه روی  درب  باغ
داشت  .جلوی  درب  ورودی  باغ  با  گل های  زیب ا  زینت  

یافته  بود  .از  ماشتر   پیدا  شدیم  و  همراه  با  هم   به  
طرف  باغ  رفتیم  .در  وسط  باغ  یک  کلبه ی  چوب   دو  

ی  داشت  .درخت های  بلند  و  کوتاه  هم   طبقه ی  فانی  
در  اطرافش  سی    شده  بودند  .کف  زمتر   کاش  های  

سنگ فرش   زیبا  بود  .احساس  کردم  ب  ب   چشم هایم  
 !از  خوشحال  و  ذوق  برق  زد 

 امیر  این جا  واسه  توعه؟  -
 :پلک  زد  و  گفت 

 آره،  خوشت  آومد؟  -
 :هیجان زده  گفتم 

ه  -  !محش 
 :خندید  و  گفت 

 .خوشحالم  که  پسندیدی  -
 :زبونم  را  روی  لب هایم  کشیدم  و  گفتم 

 !مگه  م شه  این  جای  به  این  زیباب   رو  نپسندید  -
 :نفس  عمیف   کشید  و  گفت 

  با  سلیقه ی   -
 
اولتر   جاب   که  خریدم  این جا  بود  .ب عدا

 .مامانم  خونه  رو  درست  کردیم 



 :آهان "ی  گفتم  و  ادامه  دادم "
  زن  خوش  سلیقه ای  بود  -

 
 !مامانت  واقعا

؟  -  آره،  م خوای  داخل  خونه  رو  هم  ببیت 
 :با  ذوق  گفتم 
 !چرا  که  نه  -

 

 《امیر 》
 

چشم های  الیا  از  ذوق  م درخشید،  وقت   داخل  خانه  
را  دید  چشمانش  برق  زد  .م دانست م  که  از  این جا  

خوشش  م آید؛  ول  نه  به  این  حد  !به  طرف  شومینه  
  که  اطراف  شومینه  بود  

 
رفت  روی  بالش  های  رنگارنک

 :نشست  و  گفت 
 !وای  امیر  این جا  معرکه ست  -

خندیدم  و  کنارش  نشستم  .حس  عجیت   به  الیا  
داشتم  و  تا  به  حال  همچنتر   حس  را  به  کس  

 .نداشتم 
* 

ه   همراه  با  الیا  بدون  هی چ  حرف  از  بالکن  به  باغ  خیر
شده  بودیم  .خورشید  در  کمال  زیباب   رو  به  غروب  



بود  و  منظره ی  تماشاب   و  رویاب  ای  به  وجود  آورده  
بود  .رنگ  نارنچ   و  زرد  خورشید  بر  روی  صورتم  
افتاده  بود  .آرامس   به  وجودم  تزریق  شد  .به  الیا  

نگایه  انداختم  که  با  چشم های  مشتاقش  به  منظره  
ه  شده  بود  و  مرا  مست  خودش  م کرد  .هوا  کم   خیر

 :کم  داشت  رسد  م شد  که  به  الیا  گفتم 
  بریم  داخل؟  -

خانه  شدم  .از   باشه ای  گفت  و  داخل  رفتیم  .وارد  آشی  
درون  کابینت های  قهوه ای  دو  فنجان  برداشتم  و  

قهوه ای  که  درست  کرده  بودم  را  به  درون  فنجان ها  
ریختم  .به  سمت  الیا  رفتم  و  کنارش  روی  بالش ها ی  

کنار  شومینه  نشستم  .فنجان  قهوه ی  الیا  را  به  او  
 :دادم  و  بعد  از  آن  که  قهوه ها  رو  خوردیم  الیا  گفت 

 .امیر  دیر  شد،  باید  بریم  فردا  کالس  دارم  -
 :رسم  را  تکان  دادم  و  گفتم 

 .باشه  بریم  -
* 

به  صورت  الیا  که  غرق  خواب  بود  نگاه  کردم  .مانند   
بچه های  مظلوم  در  خوا ب  عمیق  فرو  رفته  بود  .دلم  

نم آمد  بیدارش  کنم  .م خواستم  ساعت ها  به  



ه  شوم،  اما  چاره ای  نبود  .آرام   چهره ی  زیبایش  خیر
 :بازویش  را  تکان  دادم  و  گفتم 

 !الیا  رسیدیم،  بیدار  شو  -
 :کم  کم  چشم  هایش  را  باز  کرد  و  خواب  آلود  گفت 

 !ببخشید  خیل  خسته  بودم،  خوابم  برده  -
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 

 .اشکال  نداره  -
 :در  حال  که  چشم هایش  را  م مالید  گفت 

 .مرش،  روز  خوب   بود  .خداحافظ  -
  .خواهش  م کنم  .خداحافظ  -

از  ماشتر   پیاده  شد  و  دست   برایم  تکون  داد  و  در  
 .خانه اش  را  باز  کرد  و  وارد  شد 

 
  پارت  پانزدهم 

 

 《الیا 》
 

با  رسعت  از  در  دانشگاه  و  حیاطش  گذر  کر دم  .به   
سمت  کالسم  حرکت  کردم  و  با  دیدن  در  بسته ی  

کالس،  دندان هایم  را  از  روی  حرص  ساییدم  .انگار  دیر  



رسیده  بودم  .ناچار  در  را  زدم  و  با  بفرمایید  وارد  
ه  شده  بود  و  امیر  با  اخم   شدم  .کل  کالس  به  من  خیر

 :نگاهم  م  کرد  که  گفتم 
م  - منده  استاد  بابت  تاخیر  .رس 
 :امیر  با  حرص  خاص  گفت 

 !تکرار  نشه  خانم  پرند  .فرمایتر   رس  جاتون  -
 ام  نشستم  

 
با  اخم  نگاهش  کردم  و  در  جای  همیشک

 :که  امیر  گفت 
م  .آماده   - خب  بچه ها  گفته  بودم  که  امتحان  م گیر

 .باشتر   ورقه ها  رو  پخش  کنم 
وع   امیر  یک  یک  ورقه ها  را  پخش  کرد  و  ما  هم  رس 

کردیم  .با  آرامش  به  تمام  سوال ها  جواب  دادم  .در  
کل  امیر  بیست  تا  سوال  داده  بود  .بعد  نیم  ساعت  

امیر  مشغول  جمع  کردن  ورقه ها  شد  .بعد  از  گرفت    
ورقه ها  با  برداشت    کیفش  و  گفت    "خسته  نباشید  "
از  کالس  خارج  شد  .همیشه  کنار  رونیا  م نشستم  .
ین  دوستم  بود  !رونیا  در  حال  که  مقنعه اش  را   بهی 

 :درست  م کرد  گفت 
 .ال یا  بیا  بریم  خرید،  فردا  کالس  نداریم  -

 :رسی  تکان  دادم  و  گفتم 



 .باشه  بریم  -
بعد  از  جمع  کردن  وسایلمان  با  هم  از  کالس  خارج  

 .شدیم 
*** 

با  تابش  نور  خورشید  به  چشم هایم  از  خواب  بیدار  
شدم  و  خمیازه ای  کشیدم  .چند بار  چشم هایم  را  باز  و  

بسته  کردم  و  به  ساعت  نگاه  کردم  که  هفت  صبح  
بود  .با  کرخت   از  جایم  بلند  شدم  و  به  طرف  رسویس  

رفتم  .بعد  از  شست    دست  و  صورتم  از  اتاق  خارج  
شدم  .از  پله ها  پایتر   آمدم  و  با  وارد  شدنم  به  

خانه  فاطمه  "صبح  بخیر "ی  گفت  و  با  خوش   آشی  
روب   جوابش  را  دادم  و  رس  میر   نشستم  .فاطمه  چند  

  از  مربا  
ا
نوع  مربا  درست  کرده  بود؛  ول  من  اص ل

خوشم  نم آمد  .به  زور  چند  لقمه  نون  و  پنیر  خوردم  
 :و  گفتم 

 .ممنون  فاطمه  جان  -
 :لبخندی  زد  و  گفت 

 .نوش  جان  خانم  -
به  سمت  اتاقم  رفتم  و  در  کمدم  را  باز  کردم  .شلواری  
که  پایم  بود  مناسب  بود  .روی  تاپ  زرد  رنگم  مانتوی  



ون  آوردم  و  پوشیدم  .شال   مشک ای  از  درون  کمد  بیر
  هم  بر  روی  موهایم  گذاشتم  و  از  روی  میر   

 
مشک  رنک

آرایشم  سوییچ  ماشینم  را  برداشتم  و  از  خانه  خارج  
 .شدم 

 
  پارت  شانزدهم 

 
با  رونیا  در  مورد  درس  گرم  صحبت  بودم  که  امیر   

ش  حرکت  کرد  .روی   وارد  کالس  شد  و  به  سمت  میر 
صندل اش  نشست  و  بعد  از  سالم  دادن،  ورقه ها  را  از  

ون  آورد  و  گفت   :کیف  د ست   چرمش  بیر
 !توی  امتحان  فقط  یه  نفر  نمره  کامل  رو  گرفته  -
 :همه  منتظر  به  امیر  چشم  دوختیم  که  گفت 

خب،  من  دوست  دارم  از  کس  که  کم ترین  نمره  رو   -
وع  کنم   .گرفته  رس 

اض  بچه ها  بلند  شد؛  ول  امیر   یک  دفعه  صدای  اعی 
وع  به  خواندن  نمرات  کر د  . بودن  توجه  به  آن ها  رس 

کم ترین  نمره  را  ترانه  گرفته  بود  !آن قدر  به  آرایش  و  
لباس  خودش  م رسید  که  وقت   برای  خواندن  درس  
  نم ماند  .امیر  هم  که  وقت   قیافه  و  تیپ  

 
برایش  باق



ی  نگفت  . سف  رسی  تکون  داد  و  چیر 
 
ترانه  را  دید  با  تا

بعد  یک  یک  مشغول  خواندن  نمرات  شد  .تا  این که  
 :نوبت  به  من  رسید  با  افتخار  به  من  نگاه  کرد  و  گفت 

 .خانم  پرند  شما  نمره ی  کامل  گرفتتر   -
همه ی  بچه ها  تشویقم  کردند  .با  لبخند  به  امیر  نگاه  

 :کردم  که  رونیا  دم  گوشم  گفت 
  !آی  ناقال  -

 :چیت   به  ابرویش  داد  و  گفت 
  بد  ننوشتم  -

 
 .حال  بهم  م گ

  خندیدم  و  رسم  را  از  روی  تاسف  
 
بدون  هیچ  حرق

 .تکان  دادم 
*** 

بعد  از  اتمام  کالس،  کوله ام  را  برداشتم  و  از  کالس   
خارج  شدم  .وارد  حیاط  بزرگ  دانشگاه  شدم  و  به  

سمت  پارکینگ  حرکت  کردم  .سوییچ  ماشینم  را  از  
کیف   سیاهم  در  آوردم  و  سوار  ماشتر   شدم  .آهنگ  

 .مورد  نظرم  را  پل  کردم  و  به  طرف  خانه  راندم 
  

آهای  همه  ی  قرارم  کیو  جز  ت و  دارم  تو  اومدی  تو  
زندگیم  شدی  دار  و  ندارم  غمم  نیست  دیگه  با  تو  نه  



ه  تو  قلبم  دردونه  قلبم  با   هیشک  دیگه  جاتو  نه  نمیگیر
تو  با  تو  من  غرق  حال  خوبم  دوست  دارم  آهای  

عزیزتر  از  جونم  میلرزه  دلم  تا  اینکه  میام  بگم  من  
همونم  که  یک  دل  نه  صد  دل  عاشقتم  عاشقونه  

ی  دلتو  بدی   عاشقونه  خیل  شی ک  و  ب   بهونه  حاض 
به  دل  یه  آدم  دیوونه  مثل  من  من  که  برات  مردم  دم  

خودم  گرم  که  زدم  دلتو  بردم  عاشقونه  عاشقونه  
ی  دلتو  بدی  به  دل  یه   خیل  شیک  و  ب   بهونه  حاض 

آدم  دیوونه  مثل  من  من  که  برات  مردم  دم  خودم  گرم  
 که  زدم  دلتو  بردم 

 
شانه هایم  را  تکان  م دادم  و  زیر  لب  آهنگ  را  با  

 .خواننده  هم خواب   م کردم 
 

،  شیک )  (یوسف  زماب 
 

 《امیر 》
 

ین  دوستم  که  تازه  از  ایتالیا  بر گشته    با  سالر،  بهی 
خانه   بود،  گرم  صحبت  بودم  که  خدمتکار  از  آشی  



خارج  شد  و  سیت  ای  که  دو  تا  لیوان  درونش  بود  را  
روی  میر   گذاشت  و  رفت  .سالر  ابروب   بال  داد  و  

 :گف ت 
امیر  همه اش  در  مورد  من  حرف  زدیم  .حال  بگو   -

؟   ببینم  تو  چ   کار  م کت 
 :شونه ای  بال  انداختم  و  گفتم 

کت  بعد  هم  دانشگاه  -  !هیچ   م رم  رس 
 :چشم هایش  را  در  کاسه  چرخاند  و  گفت 

  شخصیته  ! -
 
اون  رو  خودم  م دونم  !منظورم  زندگ

ی  نشدی؟   عاشف   چیر 
 :آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  گفتم 

 !نه  بابا  چه  عشف   -
 :چشم هایش  را  ریز  کرد  و  گفت 

 !ول  چشم هات  یه  چیر   دیگه  م گه  -
 :متعجب  گفتم 

ی  م گه؟  -  !مگه  چشم های  من  چیر 
 :ابروب   بال  داد  و  گفت 

 !دارن  م درخشن  -
 :تو  گلو  خندیدم  و  زمزمه  کردم 

 !برو  بابا  تو  هم  !بابات  رو  مسخره  کن  -



 :خندید  و  گفت 
 .باشه  باشه  نزن  .بیا  برین  یکم  بگردیم  -

 :رسی  تکان  دادم  و  گفتم 
 .پاشو  بریم  -

* 
همراه  با  سالر  در  پیاده رو  راه  م رفتیم  و  با  هم  گرم  

صحبت  بودیم  .امروز  بیشی   از  روزهای  دیگر  
خیابان های  تهران  پر  از  جمعیت  بود  .وارد  پارک  

کوچک  کنار  خیابان  شدیم  و  با  دیدن  کس  که  روی  
نیکمت  نشسته  بود،  ا بروب   بال  دادم  .الیا  بود،  همراه  

با  پشی  که  آن  را  نم شناختم   با  یک  دیگر  حرف  
م زدند  .حس  عجیت   تمام  جانم  را  فرا  گرفت  .مانند  

حس  حسادت  !ابروهایم  در  هم  گره  خوردن  قدم  به  
سمتشان  برداشتم  و  نزدیکشان  شدم  .الیا  با  خنده  به  

 :همان  پش  گفت 
وای  ترکیدم  از  خنده  حامد  .ا ین  حرف ها  رو  از  کجا   -

؟   !پیدا  م کت 
ه  به  الیا  گفت  ش  خیر  :پش  با  آن  چشم های  سی  
،  وقت   م خندی  خوشگل تر  م ش   -  !م دونست 

 



اخم هایم  غلیظ تر  شد  و  با  رسعت  از  آن  جا  دور  شدم  
و  به  امیر  گفت   های  سالر  گوش  ندادم  .نفس  عمیف   

 .از  زوی  حرص  کشیدم  و  دستم  را  مشت  کردم 
 

  پارت  هف دهم 
 

 《راوی 》
 

امیر  درون  شعله های  آتس   که  هر  لحظه  بیشی   
م شد،  م سوخت  .با  دیدن  آن  مرد  غریبه  کنار  

عشقش،  چنان  دلش  به  غلیان  افتاده  بود  که  
  دوست  

 
نم دانست  چه  کند  !سالر  به  طور  اتفاق

صمیم  الیا  و  امیر  بود  و  وقت   که  الیا  ماجرا  را  برایش  
تعریف  کرد،  سالر  هم  هم دست  الیا  شد  و  امیر  را  
  .همان طور  که  الیا  خواسته  بود  به  پارک  کشاند 

 

 《امیر 》
 

مشغول  تدریس  درس  جدید  بودم  که  الیا  در  را  زد  و   
 :وارد  شد  .اخم  کردم  که  سالم  داد  گفت 



ببخشید  استاد  !مشکل  برام  پیش  اومده  بود  دیر   -
 .رسیدم 

 :چیت   به  ابرو هایم  دادم  و  با  عصبانیت  گفتم 
خانم  پرند  !دفعه  قبل  تذکر  داده  بودم  که  به  موقع   -
ین  و   توی  کالس  باشتر   !الن  هم  وقت  کالس  رو  نگیر

ون  ین  بیر یف  بی   .تش 
  

از  حرف  و  لحنم  جا  خورد  و  بعد  از  مکت   رسی    ع  از  
کالس  خارج  شد  .از  کارم  پشیمان  شدم؛  ول  چاره ای  

 .نبود 
*** 

بعد  از  کالس  به  طرف  اتاقم  رفتم  .فکر  الیا  کنار  آن   
ون  نم رفت  .برای  فهمیدن  موضوغ   پش  از  رسم  بیر
باید  با  الیا  حرف  م زدم،  موبایلم  را  از  جیب  شلوار  
ون  آوردم  و  به  الیا  زنگ  زدم  .بعد  چند   مشک ام  بیر

 .دقیقه  با  صدای  آغشته  از  حرص  جواب  داد 
 بله؟  -

ون  دادم  و  گفتم   :کالفه  نفسم  را  بیر
 الیا  م توب   بیای  اتاقم؟  -
 :با  لحن  حرص ای  گفت 



 !توی  کالس  رسزنشم  کردی  دیگه،  چ   م خوای  باز؟  -
 :دستم  را  روی  پیشانیم  گذاشتم  و  گفتم 

  .بیا  توی  اتاق  حرف  بزنیم  -
 :دلخور  و  با  لحن  لجبازی  گفت 

  با  تو  ندارم  -
 
 .من  حرق

الیا  جان  خواهش  م کنم  یک  دقیقه  بیا  این جا  حرف   -
 .بزنیم 

 ...گفتم  که  -
 :اجازه ی  حرف  زدن  ندادم  و  گفتم 

 !الیا  خواهش  م کنم  بیا  -
  از  آمدن  بزند  تماس  را  قطع  کرد  .

 
بدون  آن  که  حرق

معلوم  بود  از  دستم  ناراحت  و  عصت   هست  .بعد  
چند  دقیقه  کس  در  را  زد  و  وارد  اتاق  شد  .با  دیدن  
الیا  ناخواسته  لبخندی  روی  لب هایم  نقش  بست  و  

 :گفتم 
 .بیا  بشتر   -

 :روی  مبل  نشست  که  گفتم 
ببتر   الیا  جان  من  نم خواستم  ناراحتت  کنم  . -

 !معذرت  م خوام  ازت 



د  و  رسش  را  پایتر    لب هایش  را  از  حرص  روی  هم  فش 
 :انداخت  که  تحملم  تمام  شد  و  ب  مقدمه  گفتم 

  اون  پش  که  دیروز  باهاش  بودی،  گ  بود؟  -
اول  با  تعجب  نگاهم  کرد  و  بعد  چشم هایش  را  ریز  

 :کرد  و  گفت 
  به  خاطر  اون  باها م  اون جور  رفتار  کردی؟  -

 :هول  کردم  و  تپه  تپه  گفتم 
 !نه  !چه  ربظ  داره  .عصت   بودم،  برای  همون  -

 :ابروب   بال  داد  و  گفت 
  معلومه  -

ا
 !کامل

 :نفسم  رو  فوت  کردم  و  گفتم 
 !نگفت   گ  بود  -

 :چشم هایش  را  در  کاسه  چرخاند  و  گفت 
 .پش  داییم  -

 :با  تعجب  گفتم 
 !پش  داییت؟  -

 :بیخیال  رسی  تکان  داد  و  گفت 
 آره،  تو  چ   فکر  کردی؟  -

 :نفس  راحت   کشیدم  وگفتم 
 !هیچ   -



دست   به  پیشاب  اش  کشید  و  بلند  شد  .نگاهش  کردم  
 :که  گفت 

 .اگه  حرف هات  تموم  شد  من  دیگه  برم  -
 !نه  بمون  -

ب  توجه  به  حرفم  به  طرف  در  رفت  و  خواست  در  را  
باز  کند  که  به  رسعت  از  روی  صندل ام  بلند  شد م  و  
مچ  دستش  گرفتم  .سمت  خودم  برگرداندم  و  لبم  را  

 .به  گوشش  نزدیک  کردم 
 .ببخشید  نم خواستم  ناراحتت  کنم  -

  :ناز  خاص  در  صدایش  بود  گفت 
 .باید  فکر  کنم  -

 :لبخندی  به  این  شیطنتش  زدم  و  گفتم 
 !نازتون  رو  هم  خریدارم  خانم  -

ی  نگفت  .مچ  دستش  را  از  حصار  دستم   خندید  و  چیر 
 :رها  کر د  و  گفت 

 .باید  برم  -
 :رسی  تکان  دادم  و  گفتم 

 !برو  .بازم  معذرت  م خوام  -
خواهش  م کنم "ی  گفت  و  از  اتاق  خارج  شد؛  ول  "

 .انگار  باز  هم  دلخور  بود 



 
  پارت  هجدهم 

 

 《راوی 》
 

اف  کند؛   امیر  م  خواست  احساسش  را  به  الیا  اعی 
ول  م ترسید  الیا  او  را  پس  بزند  و  همان  احساش  که  

خود ش  به  الیا  داشت،  او  نداشته  باشد  .این  دفعه  
تمام  جسارتش  را  جمع  کرده  بود  تا  احساساتش  را  
ابراز  کند  .وقت   الیا  را  با  آن  پش  دید،  انگار  از  کوه  

 .بالب   به  زمتر   سقوط  کرد 
گ  های  قرمز      که  الیا  پسندیده  بود  با  شمع  و  گلی 

 
باغ

تزئتر   کرده  بود  .این  روز،  روزی  بود  که  امیر  به  
رویا های  خود  م رسید،  رویاب   که  هیچ وقت  دوست  

نداشت  از  آن  بیدار  شود؛  ول  م ترسید  که  مبادا  این  
رویا  را  الیا  با  رد  کردنش  به  کابوش  ترسناک  تبدیل  

 .کند  .به  هر  حال  او  تصمیم  خود  را  گرفته  بود 
برای  این که  الیا  متوجه  نقشه اش  نشود  به  او  گفت  

که  عروش  دوستش  هست  و  م خواهد  او  هم  



همراهش  شود،  الیا  هم  بدون  هیچ  مخالفت   قبول  
 .کرد 

بعد  از  نیم  ساعت  به  دم  در  خانه  الیا  رسید  و  به  او  
تک  زنگ  زد  تا  از  خانه  خارج  شود  .الیا  هم  رسی    ع  از  

خانه  خارج  شد  و  سوار  ماشتر   امیر  شد  .امیر  با  دیدن  
صورت  مانند  قرص  ماهش  که  آرایش  مالیم  کرده  

بود،  دلش  ضعف  رفت  که  چه طور  یک  انسان  
م تواند  این قدر  زیبا  باشد؛  ول  م دانست  این  دخی   
برای  دیوانه  کردن  او  به  دنیا  آمده  بود  .در  طول  راه  

آهنگ  مالیم  پخش  شده  و  الیا  هم  به  درختان  کنار  
ه  شده  بود،  دلهوره ی  عجیت   داشت  که  اگر   جاده  خیر

الیا  او  را  نخواهد  چه طور  از  دوری  عشقش  دوام  
بیارد،  ول  سع  م  کرد  تا  این  فکر های  منف   را  از  

 .رسش  دور  کند 
بعد  از  انتظاری  که  کشیده  بود  بالخره  به  باغ  

  کشید  .الیا  در  
 
رسیدند،  نفس  عمیف   از  رس  آسودگ

شک  بود  که  مگر  به  عروش  نم رفتند،  پس  چرا  امیر  
او  را  به  باغش  آورده  است؟  !همون  سوال  را  از  امیر  
پرسید؛  ول  او  سکوت  کرد  .از  ماشتر   پیاده  شدند  و  
به  داخل  باغ  رفتند  .الیا  با  دیدن  منظره ی  روبه رو  از  



ی  که   تعجب  چشم هایش  گرد  شد  .با  تعجب  به  میر 
گ هاب   رویش  خودنماب   م کرد   کنار  کلبه  بود  و  گلی 
چشم  دوخت  .امیر  صندل  الیا  را  عقب  کشید  و  الیا  

خانمانه  نشست  و  تشکر  کرد  .بعد  از  در  آو ردن  مانتو  
گ های  رسخ  از  رس  الیا   و  شالش،  یک  دفعه  گلی 

رسازیر  شد  .الیا  با  تعجب  به  دریچه  ی  بالی  رسشان  
گ ها  م ریختند  .با  ذوق  به  امیر   نگاه  کرد  که  گلی 

 :گفت 
 !امیر  این ها  خیل  خوشگلن  -

 :امیر  تک  خنده ای  کرد  و  گفت 
 !به  خوشگل  تو  نم رسن  -

ی   الیا  فقط  به  زدن  لبخندی  کوچک  اکتفا  کرد  و  چیر 
نگفت  .بودنش  با  امیر  فقط  به  خاطر  انتقامش  بود  
د؛  ول  یک  حس  ناب   در  درونش   که  م خواست  بگیر

احساس  م  کرد  که  حق  بروز  دادنش  را  نداشت،  
 .چون  به  پدرش  برای  گرفت    انتقامش  قول  داده  بود 

امیر  گوشیش  برداشت  و  بعد  از  این که  آهنگ  
رمانتیک  را  پل  کرد،  دستش  ر ا  به  طرف  الیا  دراز  کرد  

 :و  گفت 
 افتخار  م دید  بانو؟  -



الیا  دستش  را  روی  دست  امیر  گذاشت  و  از  جایش  
 :بلند  شد  و  گفت 

 !البته  -
امیر  لبخند  کوچک  زد  و  یک  دستش  را  دور  کمر  

باریک  الیا  گذاشت  و  آرام  آرام  با  ریتم  آهنگ  تکان  
 .خوردند  و  غرق  چشم های  خوش  رنگش  شد 

بعد  از  اتمام  آهن گ  امیر  جلوی  الیا  زانو  زد  و  با  
 :احساس  گفت 

ی  هست   که  من  رو  شیفته ی   - الیا  تو  اولتر   دخی 
خودت  کردی  .با  اون  زیباب   رویاب  ای  که  داری  با  هر  

نگاهت  بیشی   به  این  نتیجه  م رسم  .الیا  من  عاشقت  
شدم،  عاشق  چشم هات،  حرف  زدن هات،  رفتار هات،  

ی  الیا  !شاید  تو  من  رو  نخوای  و  ردم  کت    تو  ب  نظیر
  .ول  این  رو  بدون  من  بازم  دوستت  م دارم 

الیا  وقت   حرف های  امیر  را  شنید،  آن  لحضه  انتقام  از  
یادش  رفت،  چون  او  اولتر   نفری  بود  که  این  همه  به  
او  عالقه  داشت  .دست های  امیر  را  گرفت  و  بلندش  
 :کرد  و  خودش  را  به  آغوش  امیر  انداخت  و  لب  زد 

 !دیوونه  مگه  م شه  تو  رو  نخوام  و  ردت  کنم  -
 :امیر  هیجان  زده  گفت 



 یعت   دوستم  داری؟  -
الیا  با  لبخند  بر  لب  رسی  تکان  داد  .برق  شوق  در  

چشم های  امیر  براق  شد  و  الیا  را  بلند  کرد  و  دورش  
چرخاند،  الیا  هم  از  هیجان  جیغ  زد  .امیر  الیا  را  روی  

زمتر   گذاشت  و  بوسه ی  کوچک  بر  روی  لب های  الیا  
 .کاشت 

 
 پارت  نوزدهم 

 

 《الیا 》
   

یک  روز  از  آن  شب  م گذشت،  با  امیر  تصمیم   
گرفتیم  تا  وقت   که  دانشگاهم  را  تمام  نکردم  هیچ  

دار  نشود   .کس  از  رابطه مان  خی 
 

موهایم  را  با  کش  بستم  و  روی  تختم  نشستم  که  
صدای  پیامک  گوش  ام  بلند  شد  .از  روی  میر   عسل  
بر  داشتم  و  به  صفحه اش  نگاه  کر دم  .امیر  از  تلگرام  

 .برایم  پیام  داده  بود 
 «.سالم  الیا  جان »



 :پوزخندی  به  احمقیش  زدم  و  نوشتم 
 «.سالم  »

 :کم  بعد  جواب  داد 
 «حالت  چه طوره؟ »

 :دستم  را  روی  پیشاب  ام  گذاشتم  و  نوشتم 
 «.مرش،  خوبم »

 :بعد  چند  ثانیه  نوشت 
 «نخوابیدی،  زنگ  بزنم؟ »

 :موهایم  را  پشت  گوشم  زدم  و  نوشتم 
 «.نه  هنوز  نخوابیدم،  زنگ  بزن »

لحظه ای  نگذشت  که  صدای  زنگ  گوش  ام  بلند  شد  .
 :دکمه ی  اتصال  را  زدم  که  گفت 

 م گم  بیام  پیشت؟  -
 :چشم هایم  گرد  شد  و  متعجب  گفتم 

 !الن؟  -
 :بیخیال  گفت 

 !آره،  چطور؟  -
 :با  همان  لحن  متعجبم  ادامه  دادم 

 !ساعت  یازده   شبه ها  -
 :با  لحن  بیخیال  گفت 



؟  -  خب  که  چ 
 :با  حرص  تش   زدم 

 !امیر  -
 :خندید  و  گفت 

بله؟  الیا  تو  صدات  چرا  یه  جوری  میاد؟  !رسما   -
 نخوردی  که؟ 

 :دستم  را  روی  گلویم  گذاشتم  و  گفتم 
یم  نیست،  شاید  از  خستگیه  -  !نه  چیر 

  خمیازه ای  کشیدم "
 
 .آهان "ی  گفت  و  از  خستک

 .من  م رم  بخوابم  .شب  به  خیر  -
 :نفس  عمیف   کشید  و  گفت 

،  خوب  بخواب   -  .شب  به  خیر
* 

امروز  قرار  هست  استاد  سالری  نتایج  امتحاب   که   
داده  بودیم  را  اعالم  کند  .امتحان  سخت   بود؛  ول  به  
نظرم  خوب  نوشتم  .با  رونیا  رس  جایمان  نشستیم  و  
ش  حرکت   استاد  بعد  از  ورود  به  کالس  به  سمت  میر 
کرد  .کیف  دست   چرمش  را  روی  میر   گذاشت  و  م ثل  
همیشه  جدی  و  خشک  سالم  داد  و  روی  صندل اش  

 :نشست  .ورقه ها  را  از  کیفش  در آورد  و  گفت 



  انتظار   -
 
امتحان  سخت   براتون  داده  بود،  واقعا

ه؛  ول  در  کمال   نداشتم  کس  نمره ی  کامل  بگیر
 !ناباوری  خانم  پرند  نمره  کامل  گرفته 

  خودم  هم  انتظار  نداشتم  
 
لبخند  مغروری  زدم  .واقعا

م  .چنان  ذوق  کرده  بودم  که  اگر   نمر ه ی  کامل  بگیر
خجالت  نم کشیدم  یک  جیغ  بلندی  م زدم؛  ول  

 .خانمانه  رس  جایم  نشستم 
*** 

 
دستم  در  دست  امیر  بود  به  وسیله های  شهربازی   

ه  بودم  .امروز  چون  جمعه  بود  و  شهربازی  کم   خیر
ه  شدم   .شلوغ  بود  .با  فشار  دست  امیر  به  او  خیر

 دوست  داری  اول  سوار  کدومش  بشیم؟  -
لب هایم  را  به  نشانه ی  فکر  کردن  غنچه  کردم  و  که  

یک  دفعه  چشمم  به  کشت   باد  صبا  افتاد  .خیل  بزرگ  
بود  !رنگ  آب  ای  داشت  و  طرح های  جالت   رویش  

خودنماب   م کرد  .به  طرفش  دویدم  و  دست  امیر  که  
توی  دستم  بود  را  کشیدم  و  با  خنده  به  دنبالم  افتاد  .

بعد  از  خری دن  بلیط  در  صف  ایستادیم  و  منتظر  
ماندیم  .تقریبا  در  آخرای  صف  بودیم  و  هنوز  به  



  دندان هایم  را  روی  
 
نوبت  ما  زیاد  مانده  بود  .از  کالفک

هم  ساییدم  .بعد  نیم  ساعت  بالخره  نوبت  ما  هم  
رسید  و  با  خوشحال  همراه  با  امیر  سوار  شدیم  و  

کنار  هم دیکر  نشستیم  .وقت   حرکت  کرد  چنان  تکا ن  
خوردیم  که  جیغ  بلندی  از  هیجان  زدم  .بقیه ی  

دخی  ها  هم  زمان  جیغ  م زدند  .امیر  هم  با  لبخند  به  
 .حرکات  کودکانه ام  نگاه  م کرد 

 
 پارت  بیستم 

 
در  باغ  مریم  روی  چمن ها  نشسته  و  گرم  صحبت   

بودیم  .باغش  مثل  بهشت  بود  و  با  لذت  به  اطرافم  
نگاه  م انداختم  .برگ  درختان  آرام  آرا م  لباس  زرد  
رنگشان  را  تن  کرده  و  بر  روی  زمتر   از  شاخه های  

درختان  رها  م کردند  .خورشید  به  آرام  غروب  
م کرد،  باران  نم  نم  م بارید  و  به  قول  معروف  هوا  دو  

  .نفره  بود 
 



تمام  اتفاقات  را  به  مریم  که  با  دقت  در  حال  گوش    
کردن  به  حرف هایم  بود  توضیح  دادم،  وقت   

 :حرف هایم  تمام  شد  مریم  گفت 
الیا  جان  از  یادت  نره  که  با  امیر  فقط  و  فقط  برای   -

،  مواظب  باش  که  دلت  رو  به  امیر  ندی  . انتقام  هست 
خودت  بهی   از  من  م دوب   که  پدرش  باعث  مرگ  
پدرت  شد،  هیچ وقت  یادت  نره  که  به  پدرت  برای  

 .گرفت    انتقامش  قول  دادی 
 

محبت های  امیر  باعث  شده  بود  که  من  کم ی   به  
انتقام  فکر  کنم؛  ول  با  حرف ها  مریم  به  خودم  آمدم  .

یاد  آخرین  حرف هایم  با  پدرم  افتادم،  اشک  در  
چشم هایم  جمع  شد  و  حس  انتقام  که  این  روز ها  کم  

  
 
رنگ  شده  بود،  پر  رنگ  شد  .من  تا  زماب   که  زندگ

امیر  را  نابود  نم کردم  دلم  خنک  نم شد ،  همان  طور  
  من  شد 

 
 .که  پدرش  باعث  نابو دی  زندگ

 
بعد  از  صحبت هاب   که  با  مریم  داشتم  از  او  

خداحافظ   کردم  و  باغ  را  ترک  کردم  .پشت  فرمان  
نشسته  و  به  سوی  خانه  راندم  .مرحله ی  عاشق  کردن   



امیر  را  به  خوب   ط  کردم  و  الن،  مرحله ی  جلب  
اعتمادش  بود،  باید  کاری  م کردم  که  با  تمام  وجودش  

 .به  من  اعتماد  داشته  باشد 
 

 《امیر 》
 

مشغول  تدریس  درس  جدید  بودم؛  ول  تمام  حواسم  
به  الیا  بود  که  رسش  را  به  زیر  انداخته  و  با  دقت  در  

حال  نوت  برداریی  توضیحاتم  بود  .بعد  از  اتمام  کالس  
با  گفت    خسته  نباشید  از  کالس  خارج  شدم  .به  طرف  

اتاقم  م رفتم  که  کس  صدایم  زد  .برگشتم  به  طرف  
منبع  صدا  که  با  دیدن  آرتام،  صمیم ترین  دوستم،  

 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
 !سالم  بر  آقا  آرتام  -

 
با  هم  دست  دادیم  و  آن  را  به  سمت  اتاقم  هدایت  

کردم  .به  اتاقم  که  رسیدم  در  اتاق  را  باز  کردم  و  
همراه  با  هم  به  سمت  مبل های  توی  اتاق  رفتیم  و  بر  

 .روی  آن ها  نشستیم 



بعد  از  دقایف   صحبت  با  آرتام  تقه ای  به  در  خورد  و  
با  گفت    بفرمایید  در  باز  شد  .الیا  با  لبخند  بر  وارد  

 :اتاق  شد  و  با  دیدن  آرتام  گفت 
  م یام  -

 
 .ببخشید  استاد  انگار  مهمون  دارید  من  بعدا

 .اگه  کار  مهم  داری  بگو  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

  حرف  م زنیم  -
 
 .نه  بعدا

  .در  و  بست  و  رفت 
 شاگردت  بود؟  -

 :با  صدای  آرتام  نگاهم  را  از  در  بر  داشتم  و  گفتم 
 چه طور؟  -

 !خیل  خوشگل  بود  -
 :اخم  کردم  و  گفتم 

 آرتام  جان  به  دخی   مردم  چ  کار  داری  تو؟  -
 .آرتام  ابروب   بال  داد  و  رسش  را  تکان  داد 

 .باشه  باشه  من  دیگه  برم  دیر  شد  -
 .با  همان  اخم های  در  همم  "باشه "ای  گفتم 

 
*** 



به  طرف  پارک ینگ  به  راه  افتادم  که  الیا  را  دیدم  .به  
سمتش  رفتم  که  متوجه  شدم  با  پشی  در  حال  

صحبت  است  .با  دقت  نگاهش  کردم،  آرتام  بود  !
اخم  کردم،  بیشی   نزدیکشان  شدم  که  صدای  الیا  به  

 .گوشم  رسید 
م  چند  بار  بهتون  بگم  که  به   - آقای  به  ظاهر  محی 

شما  ربظ  نداره،  دیگه  دارین  مزاحمت  ایجا د  م کنیم  
  از  جلوم  برید  کنار 

 
 .خواهشا

خونم  به  جوش  آمد  که  الیا  آرتام  را  هل  داد  و  از  
کنارش  رد  شد  .آرتام  نفس  را  فوت  کرد،  سوار  ماشتر   
سیاه  رنگش  شد  و  از  پارکینگ  خارج  شد  .نفس  راحت   
کشیدم  و  به  طرف  الیا  دویدم  و  از  بازوش  گرفتم  و  به  

سمت  خودم  برش  گرداندم  که  یک  طرف  صورت م  
 :سوخت  با  تعجب  نگاهش  کردم  که  با  بهت  گفت 
 وای  ببخشید  فکر  کردم  همون  پش  مزاحمه ست  -

 :رسش  را  به  زیر  انداخت  و  گفت 
 !ببخشید  -

دستش  رو  به  طرف  لبم  گرفتم  و  بوسیدم  و  با  خنده  
 :گفتم 

 !دستت  سنگینه ها  -



 :چونه اش  را  گرفتم  و  رسش  را  بلند  کردم  و  گفتم 
 .خجالتتون  هم  خواستنیه  ب انو  -

لبخند  خجول  زد  و  دلم  را  لرزاند  .به  سمت  ماشینم  
حرکت  کردیم  .سوییچ  ماشتر   را  از  جیبم  در  آوردم  و  

 .با  هم  سوار  ماشتر   شدیم 
 

در  طول  مسیر  آهنگ  شادی  گذاشته  بودم  و  الیا  با  
حالت  عجیت   م رقصید  .خیل  با  نمک  شده  بود  که  
طاقتم  تمام  شد  و  خم  شدم  و  گونه اش  را  بوسیدم  .با  
چشم های  متعجبش  نگاهم  کرد  و  دست  به  سینه  به  

صندل  تکیه  داد  .وقت   به  خانه اش  رسیدیم،  ماشتر   را  
 :نگه  داشتم  و  نگاهش  کردم  که  گفت 

 .مرش،  خداحافظ  -
 :لبخندی  کنج  لبم  نشست  و  زیر  لب  زمزمه  کردم 

 .خواهش  م کنم،  خداحافظ  -
 .از  ماشتر   پیاده  شد  و  به  سمت  خانه اش  رفت  

 
 پارت  بیس ت  و  یکم 

 



از  صبح  ده  بار  به  الیا  زنگ  زده  بودم  ول  به  هیچ   
کدام  از  تماس هایم  پاسخ  نداده  بود  .نگراب   مانند  
موریانه  به  جانم  افتاده  بود  .روی  مبل های  راحت   

کرم  رنگ  پذیراب   نشسته  گوش   را  روی  میر   عسل  
قهوه ای  روبه  رویم  پرت  کردم  .دستم  را  روی  رسم  

گذاشتم  و  انگشتانم  لبه لی  موهایم  گم  شد،  دلم  
آرام  نم گرفت  .بار  دیگر  تلفنم  را  برداشتم  و  به  او  

زنگ  زدم؛  اما  هر  چه قدر  منتظر  ماندم  جواب  نداد  .
با  اخم های  در  هم  تنیده  از  روی  مبل  بلند  شده  و  از  
خانه  خارج  شدم  و  سوار  ماشتر   شدم  .پایم  را  روی  

دم  و  در  ذهنم  نگراب   برای  الیا  موج   پدال  گاز  فش 
 .م زد 

 
با  عصبانیت  و  نگراب   همراه  با  رسعت   رسسام آور  

راندم  و  نفهمیدم  چه  موقع  خود  را  جلوی  درب  خانه 
اش  یافتم  .رسی    ع  از  ماشتر   پیدا  شد  و  سمت  در  رفت  
و  زنگ  آیفون  را  زدم  .خدمتکار  در  را  برایم  باز  کرد  و  

بعد  از  وارد  شدن  به  خانه  صدای  الیا  و  پشی  به  
گوشم  خورد  .عصب انیتم  شعله ورتر  شد  و  با  حرص  و  

خشم  جلوتر  رفتم  .الیا  را  دیدم  که  در  آغوش  



پریست،  با  صدای  بلند  و  ناباور  اسم  الیا  را  داد  زدم  
که  ترسیده  از  بغل  پش  خارج  شد  و  با  تعجت   که  از  

چشم هایش  هویدا  بود  مرا  نگریست  .به  سمتش  رفتم  
 :و  یک  از  بازوهایش  در  چنگم  گرفتم  و  با  داد  گفتم 

 داشت   چ   کار  م کردی  ها؟  -
ه ام  شده  و  با   الیا  با  چشم های  درشت  شده اش  خیر

 :صدای  آروم  گفت 
؟  این  همون  پش  داییم  هست  -  .امیر  چرا  داد  م زب 

 :با  حرص  تش   زدم 
برای  این که  پش  داییت  هست،  باید  بچست    -

  !بهش؟ 
 :الیا  با  صدای  تحلیل  رفته ای  گفت 

امیر  تو  رو  خدا  آروم  باش،  من  که  کاری  نکردم   -
 .م خواست  بره  داشتیم  خداحافظ   م کردیم 

  .از  عصبانیت  منفجر  م شدم  
الیا  هیچ  کدوم  از  این  حرف هات  دلیل  نم شه  که   -

 .تو  بری  به  اون  بچست  
الیا  جان  من  دیگه  برم  شما  راحت  حرف  بزنید،   -

 .خداحافظ 



نیم  نگایه  به  حامد  انداختم،  الیا  رسش  را  تکان  داد  و  
 .حام د  با  اجازه ای  گفت  و  رفت 

 :الیا  با  ناراحت   گفت 
خیالت  راحت شد؟  !الن  م ره  همه  چیر   رو  م ذاره   -

 !کف  دست  داییم 
 :دستم  را  کالفه  روی  شفیقه ام  کشیدم  و  گفتم 

 !به  درک  که  م ذاره  -
امیر  اون  پش  داییم  هست  .جرم  که  نکردم  داری   -

 !رسم  داد  م زب  
  
 
نفس  عمیف   کشیدم  و  بر  خودم  مسلط  شدم  .واقعا
  درست  نبود  و  الیا  حق  داشت 

ا
  !این  رفتارهایم  اصل

 :الیا  با  صدای  گرفته ای  گفت 
 .امیر  بازوم  رو  کبود  کردی  تو  رو  خدا  ولم  کن  -

یک  دفعه  به  خودم  آمدم  و  بازویش  را  رها  کردم  و  با  
ی  پشیماب    داشت  زمزمه  کردم 

 :لحت   که  چاشت 
ببخشید  وقت   به  تماس هام  جواب  ند ادی  عصت    -

   .شدم  و  این  هم  روش  اضافه  شد 
ی  نگفت  و  با  ناراحت   از  خانه  خارج  شد  .به   الیا  چیر 

خودم  لعنت  فرستادم  که  چرا  همه  چیر   را  بزرگ  
م کردم  .از  پشتش  به  سمت  در  دویدم  ول  با  دیدن  



  
 
ماشینش  که  با  رسعت  از  در  حیاط  خارج  شد  پوق

 .کشیدم  و  وارد  خانه  شدم 
*** 

نگایه  به  ساعت  م چ  ام  انداختم،  ساعت  دوازده  شب  
ی  نبود  .از  وقت   که  سوار   شده  بود  ول  از  الیا  خی 

ی  از  حالش  نداشتم  . ماشینش  شد  و  رفت  هیچ  خی 
شاید  هم  به  تنها  ماندن  احتیاج  داشت  ول  من  

   .نم توانستم  فکر های  منف   را  از  ذهنم  دور  کنم 
از  نگراب   دور  خودم  م پیچیدم  که  صدای  گوشیم  
توجه ام  را  جلب  کرد  .از  جیب  شلوارم  در  آوردم  .

نگایه  به  صفحه اش  انداختم،  اسم  الیا  روی  
صحفه اش  خود  نماب   م کرد  .دکمه ی  اتصال  را  زدم  و  

 :رسی    ع  گفتم 
الیا  جان  ببتر   اشتباه  کردم  برگرد  خونه،  حرف   -

 بزنیم،  باشه؟ 
که  به  جای  الیا،  صدای  مردی  بر  گوشم  طنتر   

 .انداخت 
 سالم  ببخشید  شما  نزدیکان  خانم  پرندید؟  -

س  و  نگراب   که  حت   در  صدایم  هم  مشهود   با  اسی 
 :بود  گفتم 



 .بله  -
خانم  پرند  تصادف  کردند  الن  هم  توی  بیمارستان   -

 .هستند  خواستم  اطالع  بدم 
  که  زد  روح  از  تنم  خارج  شد  و  گوب   دنیا  رسم  

 
با  حرق

آواره  شد  و  برای  چند  لحظه  نفس  کشیدن  هم  از  
 .یادم  رفت  .با  ل کنت  حرفم  را  بر  زبان  آوردم 

 .الن  ...میام  -
بعد  از  گرفت    آدرس  تماس  را  قطع  کردم  و  به  رسعت  

از  خانه  خارج  شدم  و  با  رسعت  و  دلهره  به  سمت  
بیمارستان  راندم  .دعا  م کردم  حال  الیا  خوب  باشد،  

تمام  تنم  م لرزید  و  انگار  یخ  زده  بود  .تا  به  بیمارستان  
  .برسم  جانم  به  لبم  رسید 

بعد  از  پارک  کردن  در  پارکینگ  عجول  از  ماشتر   پیاده  
 .شدم  و  خودم  را  به  داخل  بیمارستان  رساندم 

 
 پارت  بیست  و  دوم 

 

 《الیا 》
 



با  داغ  شدن  دستم  و  بوی  تند  الکل  چشمانم  را  به  
آرام  باز  کردم  .گیج  به  اطراف  نگاه  کردم  و  با  دیدن  

دیوارهای  سفید  متوجه  شدم  که  در  بیمارستان  
ه  شدم  که  در  دست   تنومند   هستم  .به  دستم  خیر

احاطه  شده  بود  .چشمانم  را  به  بال  سوق  دادم  و  به  
صاحب  نگاه  کردم  که  با  چهره ی  آشفته  و  پریشان  
امیر  روبه رو  شدم  .با  دیدن  چشم های  بازم  لبخند  

  زد  و  با  خوش حال  گفت 
 
 :بزرگ

خدا  رو  شکر  به  هوش  اومدی،  من  برم  دکی   رو   -
 .صدا  کنم 

بعد  از  این  حرفش  از  اتاق  خارج  شد  .سع  کردم  
اتفاقات  را  به  یاد  بیاورم  .بعد  از  بارها  تالش  بالخره  
همه ی  اتفاقات  به  ذهنم  هجوم  آوردند  .حرف های  

امیر  و  عصبانیتم  از  رفتارش  و  تصادفم  به  خاطر  
  .رسعت  زیادی که  به  ماشیت   برخورد  کردم 

 
ه   با  صدای  در  رشته ی  افکارم  پاره  شد  و  به  در  خیر

ی  سفیدپوش  میان  سال   ش دم  که  امیر  را  همراه  دکی 
 :وارد  اتاق  شد  .که  دکی   بعد  از  معاینه  گفت 



حالشون  بهی   شده  .امشب  رو  باید  تو  بیمارستان   -
 .بمونن  فردا  صبح  مرخص  م شن 

 :امیر  با  خوشحال  کفت 
 .خیل  ممنون  -

دکی   "خواهش  م کنم "ی  گفت  و  از  اتاق  خارج  شد  .
امیر  نزدیکم  شد  و  کم  خم  شد  تا  پیشانیم  را  ببوسد  

که  رسم  را  به  سمت  مخالف  چرخاندم  .امیر  با  ناراحت   
 :و  پشیماب   که  در  صدایش  موج  م زد  گفت 

الیا  عزیزم  م دونم  کارم  اشتباه  بود  ول  ببتر   خیل   -
پشیمونم  .وقت   تو  رو  اون جور  دیدم  صد  بار  مردم  و  

زنده  شدم  .خواهش  م کنم  ازت  عزیزم  من  رو  
 .ببخش 

ب ه  حرف هایش  اهمیت   ندادم  و  به  لباس هایش  نگاه  
کردم  .همان  لباس هاب   بود  که  آن روز  پوشیده  بود،  

اهن  و  شلوار  مشک   .پیر
 

ه  شده  بود  .ول   با  چشم های  ملتمسش  به  من  خیر
ی   این دفعه  از  کارش  چشم  پوش   نم کردم  .چیر 

ه   ون  خیر نگفتم  و  از  پنجره ی  آب   رنگ  اتاق  به  بیر



شدم  که  امیر  دس تم  را  گرفت  و  خواست  ببوسد  که  
ون  آوردم    .با  شدت  دست  را  از  دستش  بیر

ی  بگو  !نگاهت  رو  ازم   - الیا  خواهش  م کنم  یک  چیر 
 !نگیر 

باز  سکوت  کردم  که  آخررس  امیر  پوف  کالفه ای  
 .کشید،  از  جایش  بلند  شد  و  از  اتاق  خارج  شد 

*** 
امیر  اتاق  خصوص  برایم  گرفته  بود  و  خیل  راحت  

م توانستم  لباس هایم  را  عوض  کنم  .داشتم  مانتو  و  
شلوار  طوش  که  امیر  برایم  آورده  بود  را  تنم  م کردم  
که  صدای  در  توجه ام  را  جلب  کرد  و  بعد  صدای  امیر  

 .از  پشت  در  به  گوشم  رسید 
ی  الیا؟  -   حاض 

 .آره  اومدم  -
شال  مشکیم  را  هم  رسم  کردم  از  از  اتاق  خارج  شدم  .
تمام  تنم  به  شدت  درد  م کر د  و  تواب   برای  راه  رفت    

نداشتم  .امیر  متوجه  حالم  شد  .بازویم  را  گرفت  و  با  
کمکش  از  بیمارستان  خارج  کرد  .بالخره  از  میان  آن  

هم  همه  رد  شدیم  و  وارد  حیاط  بزرگ  بیمارستان  
ن     کشیدم  و  اکسیر 

 
شدیم  .نفس  عمیف   از  رس  آسودگ



را  وارد  ریه هایم  کردم  .امیر  در  ماشتر   را  باز  کرد  و  
ک مک  کرد  تا  بر  روی  صندل  شاگرد  بنشینم  .خانه ام  

 .حرکت  کردیم 
 

زیر  چشم  به  امیر  که  غمگتر   و  ناراحت  داشت  
ماشتر   را  م راند  نگاه  کردم  و  دوباره  در  سکوت  به  

ه  شدم  .بعد  از  نیم  ساعت  به  خانه ام   ون  خیر بیر
رسیدم  .امیر  در  ماشتر   را  باز  کرد  و  کمک  کرد  از  

ماشتر   پیاده  شوم  .کلیدم  را  از  کیفم  در  آورد  و  در  را  
باز  کرد  .با  هم  وارد  خانه  شدیم  و  به  پله ها  نگاه  کردم  
و  آیه  کشیدم  .سخت  بود  برایم  با  این  وضع  از  پله ها  
بال  رفت    !در  همتر   فکر ها  بودم  که  یک  دفعه  پاهایم  

از  زمتر   کنده  شد  با  بهت  به  امیر  نگاه  کردم  که  
 :لبخند  کوچک  زد  و  گفت 

 !با  این  حال  ن م توب   بری  بال  -
از  خدا  خواسته  دست هایم  را  دور  گردنش  حلقه   

کردم  که  امیر  من  را  به  سمت  اتاقم  برد  .در  را  با  پایش  
باز  کرد  و  آرام  من  را  روی  تخت  گذاشت  و  با  حشت  
نگاهم  کرد  .قدم  به  سمت  در  رفت  و  در  همان  حال  

 :گفت 



 !اگه  درد  داشت   و  حالت  خراب  شد  به  من  خی   بده  -
 :با  ب  حال  نجوا  کردم 

 .باشه  -
  از  اتاق  خارج  شد  و  در  را  پشت  

 
بدون  هیچ  حرق

رسش  بست  .چشم هایم  را  بستم  و  بدون  هیچ  فکری  
  تنم  به  خواب  عمیق  فرو  

 
  و  کوفتک

 
به  خاطر  خستک

 .رفتم 
 

 پارت  بیست  و  سوم 
 

 《دو  هفته  بعد 》
 

مشغول  خواندن  جزوه هایم  بودم  که  صدای  در   
توجه ام  را  جلب  کرد  .نگایه  به  ساعت  کوچک  روی  
عسل  انداختم،  دوازده  شب  بود  .کش  و  قوش  به  

بدنم  دادم  و  از  روی  تخت  بلند  شدم  .از  پله ها  پایتر   
آمدم  در  را  وا  دادم  .با  دیدن  امیر  از  آیفون  تصویری  

ابروب   بال  دادم  و  با  تعجب  در  را  باز  کردم  که  امیر  با  
رس  و  وضع  به  هم  پاشیده  وارد  خانه  شد  .قدم  به  



س متم  برداشت  که  بوی  الکل  به  مشامم  پیچید  معلوم  
 :بود  مست  کرده  .با  عصبانیت  تش   زدم 

 !امیر  تو  مست  کردی؟  -
 :با  تپه  تپه  گفت 

؟  من ...نه  ...بابا  -  !چ 
 :بعد  با  صدای  گرفته ای  گفت 

الیا  ...خواهش  م کنم  دیگه  ...من  رو  ببخش  .ببتر    -
دو  هفته  ...گذشته  یه  بار  هم  درست  ...حساب   با  من  

  !حرف  نزدی  ...بسه  دیگه 
 :با  حرص  گفتم  

مگه  تو  بچه ای  که  رفت   خودت  رو  به  این  وضع   -
  م کرد؟  !

 
ی  م شد  وقت   رانندگ انداخت   هان؟  !یا  چیر 

  این ها  به  ذهنت  میاد؟ 
ا
 اصل

 :دستم  را  گرفت  و  گفت 
 .معذرت  م خوام  الیا  من  رو  ببخش  -

نم خواستم  زیاد  ناز  کنم  .من  با  امیر  فقط  و  فقط  به  
خاطر  انتقامم  بودم  به  همتر   خاطر  دستش  که  روی  

دم  گرفتم  و  گفتم   :دستم  بود  را  فش 
یک  بار  دیگه  تو  رو  توی  این  وضع  ببینم  من  میدونم   -

 تو  .فهمیدی؟ 



 :با  خنده  گفت 
 .بله  -

 :مرا  در  آغوشش  گرفت  و  در  گوشم  پچ  زد 
 .ممنونم  -

گونه ام  را  عمیق  بوسید  و  پیشاب  اش  را  به  پیشاب  ا م   
 :گذاشت  و  گفت 

 .خیل  دوست  دارم  -
لبخند  دل  فریت   زدم  که  امیر  رسش  را  به  خرمن  
 :موه هایم  فرو  برد  و  نفس  عمیف   کشید  و  گفت 

 .دلم  لک  زده  بود  وایه  بغل  کردنت  -
 :امیر  را  به  زور  از  خودم  جدا  کردم  گفتم 

با  این  وضعت  که  نم توب   بری  خونه  بیا  بریم  توی   -
 .یک  از  اتاق ها  بخواب 

 :رسی    ع  گفت  
 .باشه  -

 .رسی  به  عنوان  تآسف  تکان  دادم 
 .بیا  بال  نشونت  بدم  -

  که  برای  مهمان ها  بود  را  
 
با  هم  به  بال  رفتیم  و  در  اتاق

  بزرگ  بود  با  دیوار های  سفید  و  
 
باز  کردم،  اتاق  نسبتا



پنجره ی  کوچیک  کنار  تخت  قهوه ای  .امیر  رفت  
 :داخل  شد  روی  تخت  دراز  کشید  که  گفتم 

 .شب  به  خیر  -
 .شب  تو  هم  بخیر  -

در  را  بستم  به  اتاق  خودم  رفتم  و  روی  تخت  دراز  
 .کشیدم  و  با  فکر  خیال  امیر  به  خواب  فرو  رفتم 

 
 پارت  بیست  و  چهارم 

 
با  تکان  خوردن  تختم  از  خواب  بیدار  شدم  و  

ی  که  کنارم   چشم هایم  را  مالیدم  .پلک  زدم  و  بر  امیر
ه  شده  بود   روی  تخت  نشسته  و  به  صورتم  خیر

 .لبخندی  زدم 
 .صبح  به  خیر  عزیزم  -

 .صبح  به  خیر  -
 :روی  تخت  نشستم  و  گفتم 

 خوب  خوابیدی؟  -
 .لبخندی  بر  روی  لب هایش  نقش  بست 

  .آره  -



موهاب   که  روی  صورتم  بود  را  پشت  گوشم  فرستادم  
 :و  گفتم 

یم  صبحانه  بخوریم  .استاد  جان  امروز  باهاتون   - بیر
 !کالس  داریم  ها 

 :ابروب   بال  اند اخت  و  با  شیطنت  گفت 
 .بیخیال  امروز  برنامه  دارم  -

 :چشم هایم  را  ریز  کردم  و  گفتم 
؟  -  !با  گ  به  سالمت 

 .با  یک  خانم  بسیار  زیبا  -
 .چیت   به  پیشاب  ام  دادم 

 !تو  چ   گفت   من  نشنیدم  -
 :توی  گلو  خندید  و  گفت 

 .اوه  اوه  چشم هاش  رو  نگاه  کن  -
 :نیشگون  از  بازواش  گرفت  و  گفتم 

نمت ها  -  !امیر  میر 
 !اگه  اجازه  بدی  م گم  آن  خانم  زیبا  کیه  -

 :چشم  گرداندم  و  گفتم 
 .خب  بفرما  -

،  حسود،  خوشگل  و  خیل  ناز  داره  که   - خانم   خجالت 
 .توی  این  چند  روز  من  رو  با  ناز هاش  کشته 



چشم هایم  گرد  شد  و  با  حرص  مشت   به  بازویش  زدم  
که  آن قدر  سفت  بود  دست  خودم  درد  گرفت  .امیر  

 :با  خنده  نگاهم  کرد  و  گفت 
آخه  تو  چقدر  زور  داری  که  دست  به  این  کار ها   -

  !ببتر   دست  خودت  درد  گرفت 
 .م زب 

 :از  روی  تخت  بلند  شد  و  گفت  
 .حاض   شو  بیا  پایتر   -

رسس  تکان  دادم  و  از  روی  تخت  بلند  شدم  .بعد  
این که  دست  و  صورتم  را  شستم  از  میان  لباس هایم  
مانتوی  لیموب  ای  بر داشتم  و  پوشیدم  .شال  همرنگ  
با  مانتوام  را  هم  رسم  کردم  و  از  اتاق  خارج  شدم  .رس  

 :میر   کنار  امیر  نشستم  که  امیر  گفت 
 دلت  م خواد  کجا  بریم؟  -

در  همان  حال  که  لقمه ی  نون  و  پنیر  برای  خودم  
 :م گرفتم  گفتم 

 .نم دونم  هر  کجا  که  تو  بخوای  -
*** 

 
در  هال  روی  مبل های  کرم  زنگ  ن شسته  و  منتظر   
امیر  بودم  تا  لباس هایش  را  عضو  کند  .اولتر   بار  بود  



به  خانه ی  امیر  م آمدم  .با  دقت  به  اطراف  نگاه  کردم  
  هم  اندازه ی  سالن  من  بود،  با  

 
که  سالنش  تقریبا

دیوار های  کرم،  مبل های  قهوه ای  و  شیک  .با  
خانه  نگاه  کردم  که  دیوار هایش  باز  کرم  بود  با   آشی  
کابینت ه ای  قهوه ی  !در  هم  رفته  خانه ی  خوشگل  
داشت  .مشغول  دید  زدن  اطرافم  بودم  که  امیر  از  

اهن   پله ها  پایتر   آمد  .به  لباس هایش  دقت  کردم،  پیر
لیموب   همراه  شلوار  مشک  بر  تنش  بود  و  تقریبا  با  من  

ست  کرده  بود  .لبخند  رضایت  بخس   بر  روی  
 .لب هایم  نقش  بست 

 
 پارت  بیست  و  پنجم 

 

 《امیر 》
 

کت  الیا  رسیدم  و  ماشتر   را  پارک  کردم  و      به  رس 
داخل  شدم  .به  طرف  یک  خانم  میان  ست   که  فکر  

 :کنم  منس  اش  بود  رفتم  و  گفتم 
 .سالم  با  خانم  پرند  کار  داشتم  -

 .بله  بفرمایتر   تو  .ایشون  هم  منتظرتون  بودند  -



در  سیاه  رنگش  رو  زدم  و  وارد  شدم  .الیا  مشغول  دید  
زدن  پرونده ها  بو د  که  وقت   من  را  دید  لبخند  زد  و  

 :گفت 
 .بیا  بشتر   عزیزم  -

  روی  مبل  راحت   مشک  نشستم 
 چ   میل  داری؟  -

 .قهوه  -
 .زنگ  زد  و  منس  اش  گفت  که  دو  تا  قهوه  بیارد 

کتمون  که  توی  شمال  بود  همتر  طور  که   - الیا  رس 
م دوب   شعبه ی  دوم  در  ترکیه  داره  که  به  مشکل  

 .برخورد  کرده  باید  بریم  آ ن جا 
 .آره  م دونم  اشکال  نداره  م ریم  -

از  این که  با  الیا  به  سفر  که  هر  چند  کاری  بود  
م رفتیم،  خوش حال  بودم  .بعد  از  صحبت  کردن  در  

کت  و  خوردن  قهوه  برای آماده  شدن   مورد  کار های  رس 
به  خانه  رفتم  .بعد  از  گرفت    دوش  رسپاب   از  حمام  
خارج  شدم  و  لباس هایم  را  پوشیدم  و  وس ایل های  

مورد  نیازم  را  برداشتم  که  برای  صبح  راحت  باشم  .
قرار  بود  فردا  صبح  ساعت  پنج  با  هواپیما  برویم  

 .ترکیه 



 
با  صدای  گوشیم  از  خواب  بیدار  شدم  و  جواب    

 دادم 
 سالم  عزیزم  .آماده ای  دیگه؟  -

 سالم  عشقم  .آره  تو  آماده ای؟  -
  .آره  -

 .پس  حاض   شو  من  الن  میام  -
 .گوش   را  قطع  کردم  و  از  جایم  بلند  شدم 

 
بوق  ماشتر   را  زدم  که  همان  موقع  الیا  از  خانه اش     

 :خارج  شد  و  با  لبخند  سوار  ماشتر   شد  و  گفت 
 .صبح  بخیر  -

 .مگه  م شه  تو  باش   و  صبح  من  خیر  نباشه  -
لبحندش  عمیق  تر  شد  و  آروم  گونه ام  را  بوسید  .

 .دست  ظریفش  را  در  دستم  گرفتم  و  حرکت  کردیم 
 

بعد  از  نیم  ساعت  به  فرودگاه  رسیدیم  و  چمدان     
هایمان  را  برداشتیم  و  روی  صندل ها  نشستیم  که  الیا  

 :زمزمه  کرد 
 امیر  خوابم  میاد  میشه  بخوابم؟  -



 .آره  عزیزم  بخواب  -
رسش  را  گذاشت  روی  شانه ام  و  چشم هایش  را  بست  .
در  خوب  خواستت  تر  و  مظلوم تر  م شد  که  لبخندی  

زدم  و  دستم  را  د ور  کمرش  حلقه  کردم  تا  راحت  
 .بخوابد 

 
بعد  از  چند  ساعت،  رسیدم  ول  الیا  هنوز  خواب    
بود  به  آروم  صدایش  کردم  که  کم  کم  چشم های  

 :خوشگلش  را  باز  کرد  که  گفتم 
 .پاشو  ناز  نازی  خانم  رسیدیم  -

یت   زد  و  از  جایش  بلند  شد  و  از  هواپیما   لبخند  شیر
خارج  شدیم  و  به  طرف  خانه ای  که  در  استانبول  
داشتم  رفتیم  .توی  ماشتر   الیا  باز  خوابیده  بود،  

 !عجب  خوش  خواب  بود  ها 
 

بالخره  رسیدیم  .دلم  نیامد  الیا  را  بیدار  کنم،  بغلش    
لتر  )خدمتکار  (در  اتاق   کردم  و  داخل  خانه  شدیم  .س 

را  باز  کرد  که  الیا  را  روی  تخت  خواباندم  و  به  صورت  
ه  شدم   .غرق  خوابش  خیر

 



 پارت  بیست  و  ششم 
 

 《الیا 》
 

با  گرم  شدن  پیشاب  ام  از  خواب  بیدار  شدم  که    
چشم هایم  قفل  چشم های  امیر  شد  .با  لبخند  نگاهم  

 :کرد  و  گفت 
 .صبح  بخیر  عزیزم  -

 :نیم  خیر   شدم  و  چشم هایم  را  مالیدم  و  گفتم 
 صبح  بخیر  .ساعت  چنده؟  -

 .یازده  -
  داد  زدم 

 
 :با  تعجب  تقریبا

 !چند؟  -
 :غش  غش  خندید  و  گفت 

 .من  هم  الن  بیدار  شدم  .پاشو  صبحانه  بخوریم  -
 .بلند  شدم  و  به  طرف  رسویس  رفتم 

 
 :داشتم  صبحانه  م خوردم  که  امیر  گفت    

 .الیا  دو  ساعت  دیگه  جلسه  هست،  زود  باش  -



وای  بلندی  گفتم  و  رسی    ع  از  جایم  بلند  شدم  و  به  
طرف  اتاقم  رفتم  .در  سفید  رنگش  را  باز  کردم  و  وارد  

شدم  .یک  پیر اهن  رسخ  آب   با  کفش های  مشک  
پوشیدم  و  بعد  از  آرایش  مالیم  از  اتاق  خارج  شدم  .

هم  زمان  با  من  امیر  از  اتاق  خارج  شد  .با  دیدنم  اول  با  
 :تعجب  نگاهم  کرد  و  بعد  اخم  کرد  و  با  حرص  غرید 

 !این  چیه  پوشیدی  -
یکم  بهش  حق  دادم  آخه  لباسی  کم  لخت   بود  .

  .یقه اش  قایف   بود  و  بالی  ز انو 
 .برو  عوض  کن  زود  -

عه  چشه  مگه  !درضمن  عوضم  نم کنم  .خیل  هم   -
 .بهم  میاد 

 .الیا  با  اعصابم  بازی  نکن  زود  باش  برو  عوض  کن  -
 !اصال  به  تو  چه  -

نزدیکم  شد  و  رسش  را  به  گوشم  نزدیک  کرد  و  آرام  
 :زمزمه  کرد 

 !نکنه  دوست  دوست  داری  من  برات  عوض  کنم  -
یکهو  گونه هام  گل  انداخ ت  و  از  تعجب  چشم هایم  
گرد  شد  .امیر  مرموز  نگاهم  کرد  و  پوزخندی  زد  .با  

شتاب  ازش  فاصله  گرفتم  و  وارد  اتاقم  شدم  .لباسم  را  



با  تاب  کوتاه  قرمز  و  دامن  سیاه  تا  زانو  عوض  کردم  و  
از  اتاق  خارج  شدم  .وارد  سالن  شدم  که  یک  از  

 :خدمتکار ها  گفت 
ون  منتظرتون  هست  -  .خانم،  آقا  بیر

تش کری  کردم  و  از  خانه  خارج  شدم  .امیر  توی  ماشتر   
سفیدش  منتظرم  بود  .داخل  ماشتر   شدم  که  امیر  با  

 :چشم های  گشاد  نگاهم  کرد  و  گفت 
 !این  که  از  اون  بدتره  -

 :این  بار  با  عصبانیت  گفتم 
عه  دیگه  دقم  دادی  !آخه  تو  گ  هست   که  به  لباس   -

 !پوشیدن  من  دخالت  م کت   ها 
 :امیر  دلخور  نگاه م  کرد  و  گفت 

  من  گی  تو  هستم  که  بخوام  به  لباس   -
 
تو  راست  م گ

 .پوشیدنت  دخالت  کنم 
  که  زدم  پشیمان  شدم  ول  دیگر  

 
خودم  هم  به  حرق

 .کاری  از  دستم  بر  نم آمد 
 

ه  شده    
ُ
کت  زیادی  طول  کشید  .ساعت  ن کار های  رس 

بود  ول  هنوز  به  خانه  نرفتیه  بودیم  .امیر  هم  بعد  از  
،  حت   با  یک  بار  هم  نگاهم  نکرد    .بحثمان  در  ماش تر 



 
در  ماشتر   نشسته  بودیم  که  یکهو  رسم  گیج  رفت    

 :که  به  امیر  گفتم 
 .ماشتر   رو  نگه  دار  امیر  -

 :جواب   نداد  که  با  عصبانیت  گفتم 
 !م گم  ماشتر   رو  نگه  دار  نم شنوی  -
 :بازم  جواب  نداد  که  با  عجز  نالیدم 

،  دارم  بال  میارم  تو  رو  خدا  نگه  دار  -  .امیر
 

یکهو  ماشتر   رو  نگه  داشت  که  فوری  از  ماشتر   پیاده  
شدم  و  بال  آوردم  .حالم  خیل  خراب  بود  و  کم  مانده  
بود  که  بیفتم  زمتر   که  امیر  بغلم  کرد  و  روی  صندل  

نشاند  و  برام  آب  آورد  .بعد  نوشیدن  آب  حالم  یکم  
جا  آمد،  از  جایم  بلند  شدم  و  خواستم  از  امیر  تشکر  

کنم  که  لب هایم  گ رم  شد  .با  تعجب  به  امیر  نگاه  
کردم  که  داشت  با  خشم  لب هایم  را  م بوسید  .بعد  
 :از  چند  دقیقه  دست  از  بوسیدنم  برداشت  و  گفت 

الیا  من  همه  چیر   توام  فهمیدی؟  همه  کست  .دیگه   -
  .حق  نداری  روی  این  موضوع  با  من  بحث  کت  

 :با  لبخند  نگاهش  کردم  و  گفتم 



  .ببخشید  نم خواستم  آن  حرف ها  رو  بزنم  -
محکم  بغلش  کردم  که  روی  موها یم  را  بوسید  و  

 :عمیق  بو  کشید  و  پچ  زد 
 .بوت  دیوونم  م کنه  -

 
جلوی  تلویزیون  نشسته  بودیم  و  فیلم  سینماب   که    
پخش  م شد  نگاه  م کردیم  .امیر  رسش  را  روی  پایم  

گذاشته  بودم  و  دراز  کشیده  بود  و  من  هم  موهایش  
را  نوازش  م کردم  .غرق  فی لم  بودم  که  یکهو  چشمم  

که  امیر  افتاد  که  خوابیده  بود  .در  خواب  خیل  
خواستت   م شد  !لبخندی  زدم  و  مشغول  تماشای  

فیلم  شدم  .بعد  از  اتمام  فیلم،  آرام  امیر  را  صدا  زدم  
ول  جواب  نداد  انگار  بدجور  غرق  خواب  بود  .این  بار  

آرام  تکانش  دادم  که  چشم های  خمار  خوابش  را  باز  
 :کرد  که  گ فتم 

 .خواب  آلو  بلند  شو  برو  رس  جات  بخواب  -
 :چشم هایش  را  مالید  و  بلند  شد  و  گفت 

 پات  که  درد  نکرد؟  -
 .نه  بابا  .برو  بخواب  دیگه  دیر  شده  -



از  جایش  بلند  شد  و  به  طرف  اتاقش  رفت  .من  هم  به  
 .سمت  اتاقم  رفتم  و  روی  تختم  دراز  کشیدم 

 
 پارت  بیست  و  هفتم 

 
 یک  هفته  بعد  

 
کت  را  حل  کردیم  و  فردا  قرار      اکی   م شکالت  رس 

هست  برگردیم  تهران  .امیر  زنگ  زد  و  گفت  که  با  هم  
بریم  کلوپ  .در  کمد  سفید  رنگم  را  باز  کردم  و  از  بتر   

اهن  کوتاه  سیاه  به  چشمم  خورد،   لباس ها،  پیر
برداشتم  و  پوشیدم  .جلوی  آینه  ایستاده  به  خودم  

نگاه  کردم،  محش   شده  بودم  !انگار  لباس  را  ب رای  من  
دوخته  بودند  .جلوی  آینه  نشستم  و  مشغول  آرایش  

شدم  .بعد  از  کرم  زدن،  خط  چشم  پهت   کشیدم  و  
بعد  رژ  قرمز  رو  زدم  و  کفش های  قرمزم  را  پوشیدم  

 .که  گوشیم  زنگ  خورد  .امیر  بود 
 آماده ای؟  -

  .آره  -
 .دم  در  منتظرتم  -



ون   این  را  گفت  و  گوش   را  قطع  کرد  .از  خانه  زدم  بیر
 :و  سوا ر  ماشتر   شدم  .نگایه  به  من  انداخت  و  گفت 

 .محش   شدی  -
 .خیل  ممنون  -

 
 

به  طرف  کلوپ  حرکت  کردیم  و  بعد  از  نیم  ساعت    
بالخره  رسیدیم  .از  ماشتر   پیدا  شدم  و  دستم  را  دور  
بازوی  امیر  حلقه  کردم  و  داخل  شدیم  .صدای  آهنگ  

زیاد  بلند  بود  و  همه  داشتند  م رقصیدند  .روی  
 :صندل  نشستی م  که  گارسون  گفت 

 چ   میل  دارین؟  -
 :امیر  گفت 

 .دو  تا  کوکتل  میوه ای  بیارین  -
 
 

داشتم  کوکتلم  را  مزه  م کردم  که  آهنگ  مالیم    
 :چخش  شد  و  پشی  رو  به  من  گفت 

 افتخار  م دهید  بانو؟  -
 .نه  ممنون  -



پشه  انگار  بدجور  پیش  دوستاش  خراب  شد  و  با  
خشم  از  کلوپ  خارج  شد  .یکم  تعجب  کر دم  که  

 صدای  حرف  زدن  دوستان  همان  پش  به  گوشم  رسید 
ط  رو  باخت  .الن  ده  میلیون  رو  بهم  بدهکاره  . - رس 

احمق  فکر  میکنه  با  اون  قیافش  کس  بهش  نگاه  
 .میکنه 

بقیه ی  پش ها  هم  با  این  حرف  پش  زدن  زیر  خنده  .
 :امیر  کنارم  نشست  که  گفتم 

 چ   شد؟  -
کت  بود  -  .هیچ   در  مورد  رس 

آهاب   گفت م  .یکهو  من  هم  دلم  خواست  برقصم  که  
  :به  امیر  گفتم 

 .امیر  پاشو  ما  هم  برقصیم  -
خندید  و  از  جایش  بلند  شد  .آهنگ  شادی  در  حال  

  .پخش  بود  و  ما  هم  با  ریتم  آهنگ  م رقصیدیم 
 

بعد  از  کل  رقصیدن  از  کلوپ  خارج  شدیم  و  به    
طرف  خانه  حرکت  م کردیم  که  ماشیت   جلویمان  را  
گرفت  .کم  م انده  بود  تصادف  کنیم  .دستم  را  روی  



قلبم  گذاشتم  و  نفس  عمیف   کشیدم  .امیر  از  ماشتر   
 :پیدا  شد  که  من  هم  پیدا  شدم  .امیر  با  خشم  گفت 

 !مگه  کوری  کم  مونده  بود  تصادف  کنیم  -
با  دقت  به  پش  نگاه  کردم،  همان  کس  بود  که  توی  
کلوپ  به  من  پیشنهاد   رقص  داده  بود  .پش  با  صدای  

 :بلند  خن دید  و  با  اشاره  به  من  گفت 
 .به  خاطر  این  دخی   ده  میلیون  من  پر  شد  -

امیر  با  تعجب  به  من  و  پش  نگاه  کرد  که  پش  
خواست  بهم  حمله  کنه  که  امیر  مانع  شد  و  با  هم  
درگیر  شدند  .امیر  نشست  روی  سینه ی  پش  و  تند  

تند  بهش  مشت  م زد  که  ترسیده  به  طرفش  رفتم  و  
 :گفتم 

امیر  خواهش  م کنم  ولش  کن  .اون  مسته  .الن   -
 .میکشیش 

امیر  بلند  شد  و  از  دستم  گرفتم  و  سوار  ماشتر   
  .شدیم 

 
    ،   م کرد  .معلوم  بود  خیل  عصت 

 
با  رسعت  رانندگ

  نزدم  .بعد  
 
به  همتر   خاطر  تا  رسیدن  به  خونه  حرق

از  این که  رسیدیم  خونه،  امیر  فوری  از  ماشتر   پیدا  



ی  بگم   شد  .من  هم  به  سمتش  رفتم  و  خواستم  چیر 
 :که  گفت 

  حوصله  ندارم  -
ا
ی  نگو  اصل  .الیا  چیر 

با  ناراحت   داخل  خونه  شدم  و  به  اتاقم  رفتم  .این  
؟  خب  من  که  گنایه  نداشتم  . رفتار  امیر  یعت   چ 

بیخیال  گفتم  و  لباس هایم  را  در  آوردم  .لباس  خواب  
 .صورتیم  را  پوشیدم  و  خواب  عمیق  فرو  رفتم 

 
توی  هواپیما  نشسته  بودیم  و  از  پنجره ی  کوچکش    

محو  تماشای  منظره  شده  بودم  .از  بال  همه  چ   
کوچک  به  نظر  م رسید  .از  همون  بچگیم  عاشق  

هواپیما  بودم  و  وقت   سوار  م شدیم  تا  وقت   که  
ه  م شدم  .با  یاد   ون  خیر م رسیدیم  از  پنجره  به  بیر
 :آوری  آن  روز ها  آه  عمیف   کشیدم  که  امیر  پرسید 

ی  شده؟  -  چیر 
 !نه  چطور  -

 .آه  کشیدی  واسه  همون  پرسیدم  -
 .یاد  بچگیام  افتادم  -

امیر  آهاب   گفت  و  چشم هایش  را  بست  .من  هم  به  
 .صندلیم  تکیه  دادم  و  چشم هایم  را  بستم 



 
 پارت  بیست  و  هشتم 

 
امروز  روز  تولدم  بود؛  هر  روز  این  سال  پدرم  به    

مناسبت  تولدم،  در  باغمان  پارب   م گرفت  ول  این  
سال  حت   ک س  یادش  نیست  که  امروز،  روز  تولدم  

هست  .امیر  هم  که  از  آن  روزی  که  با  آن  پش  درگیر  
شد،  ندیدمش  انگار  بدجور  از  من  دلخور  شده؛  ول  
من  که  گنایه  نداشتم  .از  روی  مبل  کرم  رنگم  بلند  

شدم  و  به  طرف  حیاط  رفتم  .روی  چمن ها  دراز  
کشیدم  و  محو  تماشای  اطرافم  شدم  .به  دلیل  این  که  
پ اییر   بود،  برگ های  زرد  رنگ  درختان  روی  زمتر   پخش  

شده  بود  و  زمتر   انگار  لباس  زرد  رنگ  پوشیده  بود   .
چشم هایم  را  بستم  و  خودم  را  در  دستان  طبیعت  

دم    .سی 
 

چه  قدر  من  بدبخت  بودم  .حت   یک  کس  هم  تولدم    
یک  نگفته  .قطره های  اشک،  صورتم  را   را  برام  تی 

خیس  کرده  بود  .توی  افکارم  بودم  که  گوشیم  زنگ  
 :خورد  .بدون  نگاه  کردن  به  صفحه اش  جواب  دادم 



 .بفرمایید  -
الیا  یک  مشک  برام  پیش  اومده  .میشه  بیای  خونه ی   -

 ما؟ 
 :رونیا  بود  .تعجب  کردم  و  پرسیدم 

 چ   مشکل؟  اتفاق  بدی  که  نیفتاده؟  -
 .بیا  این  جا  توضیح  م دم  -

 .باشه  الن  میام  -
ه  
ُ
گوش   را  فوری  قطع  کردم  و  به  اتاقم  رفتم  .ساعت  ن

شب  بود  .یکم  نگران  شدم  که  بالب   رسش  آمده  باشه  .
تند  تند  مانتوی  سفید  و  شلوار  مشکیم  را  پوشیدم  و  
  .شال  سفیدی  هم  رسم  کردم  و  از  خانه  خارج  شدم 

 
دم  در  خانه ی  رونیا  ماشتر   را  نگه  داشتم  و  پیاده    
شدم  .دری  سفید  رنگشان  را  زدم  که  رونیا  در  را  باز  

کرد  .سالم  دادم  و  وارد  خانه  شدم  .ترش  توی  
وجودم  پیچید  .همه  جا  تاریک  بود  که  روبه  رونیا  

 :گفتم 
 چرا  خانه  این  قدر  تاریکه  رونیا  !چ   شده؟  -

 :رونیا  از  دستم  گرفت  و  گفت 
  .بریم  توی  حیاط  حرف  بزنیم  -



من  را  به  سمت  حیاط  برد  که  یکهو  کل  چراغ ها  
  .روشن  شد 

 تولد  تولد  تولدت  مبارک  -
با  تعجب  به  اطراف  نگاه  کردم  .همه ی  دوست های  

دانشگاهیم  این  جا  بود  .باورم  نم شد  !یعت   تولدم  از  
یادشون  نرفته  بود  .امیر  با  لبخند  به  سمتم  آمد  و  

 :گفت 
 .تولدت  مبارک  عشقم  -

با  بهت  نگاهش  کردم  .کنار  همه  بهم  گفت  عشقم  .
مگه  قرار  نبود  تا  زماب   که  من  دانشگاهم  تمام  نشده  

کس  از  رابطمون  خی  دار  نشود  .تعجبم  را  که  دید  من  
را  به  سمتش  کشید  و  محکم  بغلم  کرد  و  گونه ام  را  

 :بوسید  و  گفت 
 .م دوب   چه  قدر  دوستت  دارم  -

 :هیچ   نگفتم  که  گفت 
برو  بال  لباش  رو  که  خریدم  را  بپوش  ببتر   خوشت   -

 .میاد 
  .با  لبخند  نگاهش  کردم  و  رسم  را  تکان  دادم 

 



به  کمک  رونیا  لباس  را  پوشیدم  و  جلوی  آینه ی    
ایستاده ی  سفید  به  خودم  نگاه  کردم  .رنگش  آب   بود،  

بال  تنش  دکلته  بود  و  دامنش  هم  بلند  و  یکم  کلش  
بود  .خیل  ناز  شده  بودم  .رونیا  موهای  خرماب  ام  را  

دور  شونه هایم  ریخت  و  آرایش  مالیم  کرد  .از  پله ها  
پایتر   آمدم  که  امیر  کنار  پله ها  بود  .وقت   چشمش  به  

من  افتاد  با  لبخند  نگاهم  کرد  .به  سمتش  رفتم  و  
 :گفتم 

 چطورم؟  -
 .مثل  فرشته ها  شدی  -

منم  بهش  لبخند  زدم  و  وارد  حیاط  شدیم  .همه  با  
دیدنمان  تشویق  کردند  .از  بینشان  مریم  برایم  دست  
تکان  داد  که  منم  لبخندی  بهش  زدم  .آهنگ  رمانتیک  
پخش  شد  که  دست  ام یر  دور  کمرم  حلقه  شد  .منم  

  دست هایم  را  دور  گردنش  حلقه  کردم  و  آرام  
ا
متقابل

آرام  تکان  خوردیم  .در  ذغال  چشم هایش  غرق  شده  
  .بودم  که  آهنگ  تمام  شد 

 
 :با  مریم  و  رونیا  در  حال  رقص  بودیم  که  امیر  گفت   

 .وقت  بریدن  کیک  -



بهش  نگاه  کردم  که  از  دستم  گرفت  و  به  طرف  کیک  
یت  روشن  کرد  .خواستم   رفتیم  .ا میر  شمع ها  را  با  کی 

 :شمع ها  را  فوت  کنم  که  مریم  گفت 
 .آروز  کن  -

چشم هایم  را  بستم  و  از  خدا  خواستم  که  در  راه  
گرفت    انتقامم  کمکم  کند  .شمع ها  را  فوت  کردم  که  

  .صدای  سوت  و  دست  بچه ها  بلند  شد 
 

   کادو ها،  امیر  جلوی    
بعد  از  خوردن  کیک  و  گرفت 

ی  را  از  جیبش  درآورد  .با  تعجب   پایم  ز انو  زد  و  انگشی 
 :نگاهش  کردم  که  گفت 

الیا  توی  این  مدت  که  با  تو  بودم  برایم  اثبات  شد  که   -
  
 
من  بدون  تو  نم تونم  نفس  بکشم  چه  بماند  به  زندگ

کردن  .تو  رو  از  هر  چیر   و  هر  کس  بیشی   دوست  
دارم  .کلمه ی  دوست  دارم  برای  ابراز  عالقه ام  نسبت  
به  تو  کمه؛  چون  من  عاشقتم  یا  حت   مجنونتم  .الیا  

م خوام  تنها  زن  زندگیم  باش   .م خوام  تا  آخر  عمرم  
؟   کنارم  باش   .با  من  ازدواج  م کت 

ی  که  م خواستم  رسیدم؛  ول  با  این  کلمات   به  چیر 
امیر  یک  حس  خوب   بهم  دست  داد  .دلیلش  را  



نم دانستم  .انگار  توی  دلم  پروانه ها  در  حال  پرواز  
بو د  .تا  کنون  همچنتر   حس  بهم  دست  نداده  بود  .

 :ناخداگاه  لبخندی  زدم  و  با  صدای  بلند  گفتم 
 .معلومه  که  آره  -

امیر  با  خنده  من  را  در  آغوشش  گرفت  و  دور  خودش  
 :چرخاند  و  گفت 

 .قبول  کرد  .قبول  کرد  که  زنم  بشه  -
صدای  سوت  و  دست  همه  بلند  شد  .امیر  من  را  

گذاشت  زمتر   و  انگشی   را  دستم  دستم  کرد  و  دستم  
 .را  بوسید 

 
 پارت  بیست  و  نهم 

 
امیر  محکم  من  را  در  آغوشش  گرفت  و  دم  گوشم    

 :پچ  زد 
تا  آخر  عمرم  نم ذارم  از  انتخابت  پشیمون  بس   .تو   -

رو  خوشبخت ترین  زن  دنیا  میکنم  .مرش  که  قبول  
 .کردی  زنم  بس   گلم 

با  این  حرف هایش  دلم  یک  جوری  شد  .کاش  م شد  ما  
هم  مثل  بقیه ی  انسان ها  خوشبخت  م شدیم  و  تا  



آخر  عمرمان  در  بغل  همدیگر  بودیم؛  ول  نم شد  .
امیر  رسش  را  به  گودی  گردنم  برد  و  محکم  بوسید،  با  

  .این  کارش  بدنم  لرزید  و  چشم هایم  را  بستم 
 !بویت  مستم  م کنه  م دونست   -

 
بعد  از  این که  همه  مهمان ها  رفت،  از  رونیا  تشکر    
کردم  و  با  امیر  از  خانه  خارج  شدیم  .سوار  ماشتر   
شدیم  و  حرکت  کردیم  .امیر  دستم  را  در  دستش  

گرفته  بود  و  بعض   وقت ها  روی  دستم  را  م بوسید  .
بعد  از  نیم  ساعت  امیر  ماشتر   را  دم  در  خانه ام  نگه  

 :داشت  و  گفت 
  .خداحافظ  زندگیم  .مواضب  خودت  باش  -

 .خداحافظ  تو  هم  -
از  ماشتر   پیاده  شدم  و  وارد  خانه  شدم  .لباس هایم  را  

  .عوض  کردم  و  روی  تختم  دراز  کشیدم 
 

 《امیر 》
 

الیا  از  ماشتر   پیاده  شد  و  رفت  .کاش  زود  ازدواج    
  کنیم  .آن قدر  

 
کنیم  و  با  هم  در  یک  خانه  زندگ



م  به  خاطرش  هر  کاری  را   دوستش  دارم  که  حاض 
  را  پل  کردم  و  به  

 
بکنم  که  مال  من  بشود  .آهنک

طرف  خانه ام  حرکت  کردم  .توی  راه  بودم  که  چشمم  
به  ماشتر   آرتام  افتاد  .کنارش  هم  یک  دخی   بود  .با  
دقت  نگاهشان  کردم  که  دخی   کناریش  رونیا  بود  .

  باید  این  موضوع  
 
آرتام،  رونیا  رو  بغل  کرده  بود  .حتما

را  با  الیا  در  میان  بگذرام  .ب  خیال  به  راهم  ادامه  دادم  
و  بعد  ده  دقیقه  به  خانه ام  رس یدم  .بعد  از  یک  دوش  

 .به  خواب  فرو  رفتم 
 

الیا  از  خانه اش  خارج  شد  و  به  طرفم  آمد  .سوار     
 :ماشینم  شد  و  گونه ام  را  بوسید  و  گفت 

 .صبح  بخیر  نامزد  جان  -
با  این  حرفش  پروانه ها  در  دلم  پرواز  کردند  .شنیدن  
کلمه ی  نامزد  از  الیا  چه قدر  خوشایند  بود  .لبخندی  

 :زدم  و  گفتم 
 .صبح  تو  هم  بخیر  خانمم  -

یت   و  زد  و  دستش  را  در  دستم  گرفتم   الیا  لبخند  شیر
 .و  حرکت  کردم 

 الیا  تو  از  رابطه ی  رونیا  و  آرتام  خی   داری؟  -



 !نه  چطور؟  -
 .دیروز  با  هم  بودند  .فکر  م کردم  خی   داری  -

 .از  رونیا  م پرسم  -
ی  نگفتم  و  به  راهمان  ادامه  دادیم    .دیگر  چیر 

 
بعد  از  این ک ه  کالس های  الیا  تمام  شد  با  هم  به  کافه    

  .رفتیم 
از  رونیا  پرسیدم  گفت  که  ازش  خوشش  اومده  و  با   -

 .هم  دوستند 
آهاب   گفتم  و  قهوه ام  را  مزه  کردم  .که  گوش   الیا  

 :زنگ  خورد  .از  کیفش  درآورد  و  جواب  داد 
 .سالم  عزیزم  -

 .باشه  یک  ساعت  دیگه  اونجام  -
 :گوش   را  قطع  کرد  که  پرسیدم 

 گ  بود؟  -
 .مریم  -

 !مشکل  پیش  اومده  -
 .نم دونم  گفت  بیا  باهات  کار  دارم  .بلند  شیم  -

باشه ای  گفتم  و  بعد  از  گذاشت    الیا  به  خانه ی  مریم  
  .به  سالر  زنگ  زدم  و  گفتم  که  بیاید  خانه ی  من 



 
بعد  از  کل  حرف  زدن  و  خوش گذران،  سالر  رفت  و    

من  هم  بعد  از  جمع  و  جور  کردن  خانه  ب ه  الیا  زنگ  
 :زدم 

 سالم  الیا  هنوز  تو  خونه ی  مریم؟  -
 .آره  امروز  م مونم  اینجا  -

 .باشه  مواضب  خودت  باش  .خیل  دوست  دارم  گلم  -
 .منم  -

 :با  شیطنت  گفتم 
؟  -  تو  هم  چ 

 :الیا  با  ناز  گفت 
  دلت  میاد  -

ا
 .امیر  برو  بخواب  .اذیتم  نکن  دیگه،  اصل

  .گ  هست  که  دلش  بیاد  گلم  -
 .من  دیگ ه  برم  بخوابم  -

 .باشه  -
گوش   را  قطع  کرد  و  روی  تختم  دراز  کشیدم  .به  

سقف  زل  زدم  و  به  الیا  فکر  کردم  که  در  آخر  
 .ندانستم  گ  خوابم  برد 

 
 پارت  ش  ام 



 

 《رونیا 》
 

به  دم  در  خانه ی  یزدان،  دوست  پشم  که  دوسال    
هست  با  هم  دوست  هستیم،  رسیدم  .با  دیدن  باز  

بودن  در  خانه  یکم  تعجب  کردم  .در  سیاه  رنگ  را  یکم  
فشار  دادم  و  وارد  شدم  .با  دیدن  صحنه ی  روبه رویم،  

دهنم  باز  ماند  .یزدان  داشت  جلوی  چشم  من  یک  
ی  را  م بوسید  .دخی   را  نم توانستم  ببینم؛  ول   دخی 

انگار  نمیه  لخت  بود  .از  گوشه ی  چشمم  اشک  چکید  
و  رسم  گیج  رفت،  دستم  را  روی  میر   گذاشتم  که  
یکهو  میر   به  زمتر   افتاد  .یزدان  ترسیده  به  طرفم  
برگشت  و  از  دیدنم  انگار  تعجب  کرد  .به  دخی   

کنارش  نگاه  کردم  که  ترانه  بود،  با  تاسف  نگاهش  
کردم  .یزدان  نزدیکم  شد  و  از  دستم  گرفت  و  وارد  

حیاط  شدیم  .با  چشم های  خیس  نگاهش  کردم  که  
 :گفت 

ی  که  فکر  م کت   -  ...رونیا  بذار  توضیح  بدم  .آن  چیر 
 :با  سیل ای  که  زدم  حرفش  نصف  ماند  .داد  زدم 



چ   رو  توضیح  بدی  هان  !چ   کم  گذاشتم  برات  که   -
ه ی  هرزه  .کم  دوست  داشتم،  بهت   رفت   ب   این  دخی 

خیانت  کردم،  بهت  محبت  نکردم  ها  !چرا؟  چرا؟  من  
 !چ   کم  داشتم  ها 

 ...رونیا  جان  عزیزم  به  خدا  گناه  من  نیست  اون  -
 :داد  زدم 

بسه  دیگه  نم خوام  صدات  رو  بشنوم  .دیگه  تموم   -
  .شد 

 
اهن  سفید  یزدان  وارد  حیاط  شد  که  به      ترانه  با  پیر

 :طرفش  رفتم  و  سیل  محکم  بهش  زدم  و  گفتم 
 .کثافت  آشغال  -

به  رسعت  از  خانه  خارج  شدم  و  سوار  ماشتر   سیاه  
رنگم  شدم  .اشک  جلوی  دیدم  را  تار  کرده  بود  .با  
  م ک ردم  و  به  زمتر   و  زمان  لعنت  

 
رسعت  رانندگ

م فرستادم  که  با  دیدن  ماشیت   که  کم  مانده  بود  با  
هم  بر خورد  کنیم،  ماشتر   رو  نگه  داشتم  .از  ماشتر   

پیاده  شدم  که  پش  با  دیدن  چشم های  قرمزم  با  
 :تعجب  پرسید 

 حالتون  خوبه؟  -



با  دقت  نگاهش  کردم  .این  پش  را  توی  دانشگاه  دیده  
بودم  .دوست  استاد  پور زند  بود  .یکهو  رسم  گیج  رفت  

 .و  چشم هایم  به  سیایه  رفت  و  از  حال  رفتم 
 

چند  بار  پلک  زدم  و  با  بهت  به  اطراف  نگاه  کردم  .از    
دیوار های  سفید  و  بوی  تند  الکل،  فهمیدم  که  در  

  .بیمارستانم 
 .خدا  را  شکر  به  هوش  اومدین  -

 :همان  پش  بود  .با  تعجب  پرسیدم 
 مگه  چه قدر  بیهوش  بودم؟  -

پنج  ساعت  هست  ب  هوشید  .فشار  عصت   بهتون   -
 .وارد  شده  بود  انگار 

ی  نگفتم  که  پش  گفت   :چیر 
 اسم  من  آرتام  هست  .اسم  شما  چیه؟  -

 :با  صدای  گرفته ای  گفتم 
 .رونیا  -

 :آرتام  لبخند  ملیچ  زد  و  گفت 
 میشه  بدونم  دلیل  گریتون  چ   بود؟  -

 .دوست  پشم  بهم  خیانت  کرد  -



احمف   خودش  هست  .اون  باید  گریه  کنه  که   -
ی  به  این  زبیاب   رو  از  دست  داده 

 .دخی 
ی  نگفتم   .لبخندی  بهش  زدم  و  چیر 

 
 یک  هفته  بعد 

 
توی  این  یک  هفته  یزدان  سع  کرد  معذرت  خوایه     
کند؛  ول  من  نه  جواب  تلفن هایش  را  دادم  نه  وقت   دم  

در  خانه ام  آمد  در  را  باز  کردم  .آرتام  هم  توی  این  
هفته  کنارم  بود  و  بودنش  هم  بهم  آرامش  م داد  .با  

 :صدای  گوشیم  به  طرفش  رفتم  و  جواب  دادم 
  .جانم  آرتام  -

  .رونیا  حاض   شو  بریم  شام  -
 .باشه  -

گوش   را  قطع  کردم  و  لباس هایم  را  با  یک  مانتو  و  
شلوار  مشک  تعویض  کردم  .کفش های  سیفدم  را  

پوشیدم  و  از  خانه  خارج  شدم  .آرتام  جلوی  در  
ایستاده  ب ود  که  به  طرفش  رفتم  و  سالم  دادم  .آن  هم  
جواب  سوالم  را  با  گرم  داد  .سوار  ماشتر   شدیم  که  

  را  پل  کرد 
 
 .آرتام  آهنک



 
س  دارم  نم دونم  چرا  حالم  خرابه   اسی 

 توی  هر  حالم  یه  گوشه  از  دلم  بارون  م باره 
ه  توی  سینه   نم دونم  چرا  قلبم  م گیر

ه  واسم  عجی به   چرا  اسمش  میاد  بغضم  م گیر
 رفت  دیگه  کنارم  نمیاد  چرا  بارون  نم باره 

ر  از  خوابه  تو  چشمام  دلم  چقدر  چشماشو  م خواد 
ُ
 پ

 دیگه  اون  واقعا  نمیاد  اون  منو  یادش  نمیاره 
 پر  از  ابری  تو  چشمام  من  دیگه  بارون  نم خوام 

 عشق  یه  دیوونه  م سازی  ازم  آخرش 
ت  عشق  تو  که  دیدی  بریده  شد  دل  نفسش   حض 

شه  یادش  و  خاطراتش 
ُ
 آهای  عشق  منو  م ک

 گ  میتونه  اونو  مثل  من  بخوادش 
 گ  للب   م خونه  واسش  بخوابه 

 رفت  دیگه  کنارم  نمیاد  چرا  بارون  نم باره 
ر  از  خوابه  تو  چشمام  دلم  چقدر  چشماشو  م خواد 

ُ
 پ

 دیگه  اون  واقعا  نمیاد  اون  منو  یادش  نمیاره 
 پر  از  ابری  توو  چشمام  من  دیگه  بارون  نم خوام 

 
 (اسی  س  دارم  از  احمد  سلو )



 
 پارت  ش  و  یکم 

 

 《الیا 》
 

یک  هفته  از  نامزد شدنمان  با  امیر  م گذشت  و    
یم  .مشغول   امروز  به  مناسبت  نامزدیمان  پارب   م گیر

تعویض  لباس هایم  بودم  که  امیر  زنگ  زد  با  لبخند  
 :جواب  دادم 

 .جانم  عزیزم  -
 .اگه  آماده ای  پایتر   منتظرتم  بدو  بیا  -

 .باشه  الن  میام  -
خودم  در  آینه  برای  بار  آخر  نگاه  کردم  .مانتو  و  شال  
آب   با  شلوار  مشک  پوشیده  بودم  .کفش های  سیاهم  

را  هم  پوشیدم  و  از  خانه  خارج  شدم  .سوار  ماشتر   
 :شدم  و  گونه ی  امیر  را  بوسیدم  که  گفت 

 !ناز  من  چه  خوشگل  شده  -
 .لبخند  زدم  و  ممنوب   گفتم 

 



ین ها  نگاه     دستم  در  دست  امیر  بود  و  ب ه  ویی 
اهت   توجهم  را  جلب  کرد    .م کردیم  که  پیر

 امیر  این  خوبه  نه؟  -
 .بریم  تو  پرو  کن  ببینم  چطور  میشه  -

 :داخل  مغازه  شدیم  که  امیر  گفت 
 .تو  برو  اتاق  پرو  من  برات  میارم  -

داخل  اتاقک  شدم  که  امیر  لباس  را  برایم  آورد  .به  
سخت   پوشیدمش  و  در  آینه  به  خودم  نگاه  کر دم  .

رنگش  کرم  بود  و  یقه اش  باز  بود  .از  کمر  به  بعد  هم  
یکم  کلش  بود  .به  پشتش  نگاه  کردم  که  تا  کمرم  باز  

بود  .امیر  را  صدا  زدم  که  در  زد  و  وارد  شد  .با  دیدنم  
چشم هایش  برق  زد  ول  یکم  که  گذشت  اخم  کرد  و  

 :گفت 
 !این  که  خیل  بازه  -

 .عه  چشه  آخه  لباس  به  این  خوشگل  -
تم  که  بذارم  با  این   - نه  .زود  درش  بیار  من  مگه  ب  غیر

 .لباس  به  باز  جلو ی  همه  بری 
خب  درسته  که  یکم  بازه  ول  این  جشن  نامزدی   -

 ماست  دیگه  حال  یک  بار  بپوشم  چ   میشه؟ 
 .الیا  یک  بار  گفتم  نه  یعت   .نه  زود  درش  بیار  -



با  خشم  از  اتاق  خارج  شد  .از  حرص  دندان هایم  را  
روی  هم  ساییدم  و  لباس  را  عوض  کردم  .از  اتاقک  

خارج  شدم  و  بدون  نگاه  کردن  به  امیر  از  مغازه  زدم  
ون  که  دست   دور  بازویم  حلقه  شد  .با  تعجب  به   بیر

عقب  برگشتم  که  امیر  بود  .دلخور  نگاهش  کردم  که  
 :دم  گوشم  گفت 

حال  قهر  نکن  جوجو  .واسه  خودت  م گم  این ها   -
 رو  .دوست  داری  هر  ب  معرفت   بدنت  رو  ببینه؟ 

 .مگه  لختم  که  بدنم  رو  ببیت    -
ه  -  !وال  به  جای  پوشیدن  اون  لباس  لخت  باش   بهی 

ی  نگفتم    .با  تاسف  رسم  را  تکان  دادم  و  چیر 
  

ی  خیل    بعد  از  کل  گردش  بالخره  یک  لباس  شیر
خوشگل  را  پسندیدیم  که  یقه اش  یکم  باز  بود  و  

دامنش  هم  یکم  کلش  بود  .در  کل  لباس  زیباب   بود  .
ب عد  از  خریدن  کفش های  همرنگ  لباسم  برای  امیر  

من  خرید  کردیم  .آن  هم  کت  و  شلوار  مشک  با  
ی  خرید  و  من  را  به  آرایشگاه   اهن  و  کفش  شیر پیر

 .همیشه گیم  گذاشت 
 



 :آرایشگر  بعد  یک  ساعت  آرایش  کردنم  گفت   
  .تموم  شد  .ماشاللا  مثل  ماه  شدی  -

از  جایم  بلند  شدم  و  با  شوق  به  خودم  در  آی نه  نگاه  
کردم  .نفسم  در  سینه ام  حبس  شد  .واقعا  خیل  

خوشگل  شده  بود  .چشم هایم  با  خط  چشم  پهن  و  
ی  رنگ  محش   شده  بود  .رژ  صورب   هم   سایه ی  شیر

به  لب هایم  مالیده  بود  .تشکری  کردم  و  به  امیر  زنگ  
 :زدم 

 .جانم  -
 کارم  تموم  شد  میای؟  -

ون  من  اینجام  -  .آره  عزیزم  بیا  بیر
گوش   را  قط ع  کردم  و  شنلم  را  پوشیدم  و  از  آرایشگاه  

خارج  شدم  .امیر  از  ماشتر   پیاده  و  با  چشم هایش  
 :ستاره  باران  شد  .نزدیکش  شدم  و  گفتم 

 چطور  شدم؟  -
 .مثل  پری های  دریاب   شدی  -

 .تو  هم  خیل  خوش  تیپ  شدی  -
لبخندی  زد  و  در  را  باز  کرد  .به  آرام  سوار  شدم  که  

امیر  هم  سوار  شد  و  گونه ام  ر ا  بوسید  با  تعجب  
 :نگاهش  کردم  که  گفت 



 .خیل  خوردب   شدی  نمیشه  ازت  گذشت  -
گونه هام  گل  انداخت  و  خجول  نگاهش  کردم  و  با  

اض  اسمش  را  صدا  زدم   .اعی 
بلند  خندید  و  دستم  را  در  دستش  گرفت  و  حرکت  

 .کردیم 
 

از  ماشتر   پیاده  شدیم  و  وارد  باغ  شدیم  که  صدای    
دست  و  سوت  همه  بلند  شد  .آهن گ  مالیم  گذاشته  

شد  که  امیر  دستش  را  دور  کمرم  حلقه  کرد  و  به  
  .آرام  تکان  خوردیم 

ی  .نمشه  چشم هایم  را  لحضه ای  ازت   - الیا  ب  نظیر
م    .بگیر

لبخندی  زدم  و  ممنوب   گفتم  .آهنگ  که  تمام  شد  
امیر  پیشاب  ام  را  بوسید  و  رس  جایمان  نشستیم  .همه  

داشتند  م رقصیدند  که  رونیا  به  طرفم  آمد  و  از  
 :دستم  گرفت  و  بلندم  کرد  و  گفت 

 .بلند  شو  برقصیم  -
 .با  لبخند  بلند  شدم  و  همراه  مریم  و  رونیا  رقصیدم 

 
 پارت  ش  و  دوم 



 
بعد  از  کل  رقصیدن  نصف  شب  شد  که  بچه ها  به     

طرفمان  آمدند  و  آرزوی  خوشبخت   کردند  .بعد  از  
این که  همه  رفتند  روی  صندل  نشستم  که  امیر  

 :گفت 
 !چ ه قدر  خوشگل  م رقض  -

 :خندیدم  و  گفتم 
  جوب   برام  نموند  -

 
 .وای  مردم  از  خستک

امیر  لبخندی  و  زد  و  من  را  در  آغوشش  کشید  .جیع   
کشیدم  و  دست هایم  را  دور  گردنش  حلقه  کردم  و  

 :گفتم 
 .وای  امیر  بذار  زمتر   ببینم  عه  -

 .نوچ  .خودت  گفت   خسته  شدی  -
 !امیر  الن  میفتم  زمتر   ها  -

س  -  .توی  بغل  من  از  هیچ   نی 
با  حرص  نگاهش  کردم  که  بلند  خندید  .به  طرف  

خانه ی  باغ  رفت  و  وارد  یک  از  اتاق ها  شدیم  .من  را  
روی  تخت  گذاشت  و  محکم  گونه ام  را  بوسید  که  

 :گفتم 
 !رو  دل  نکت   یک  وقت  -



دلنشتر   خندید  و  نوچ   گفت  و  از  اتاق  خارج  شد  تا  
لباس هایم  را  عوض  کنم  .از  کیفم  لب اس هاب   که  آورده  

بودم  را  برداشتم  و  روی  تخت  قرمز  رنگ  گذاشتم  .
هر  چه  سع  کردم  نتوانستم  زیپ  لباسم  را  باز  کنم  .

 :ناچار  امیر  را  صدا  زدم  که  گفت 
 جانم؟  -

امیر  این  زیپ  گیر  کرده  باز  نمیشه  بیا  بازش  کن   -
 .دیگه 

 :فوری  وارد  اتاق  شد  و  گفت 
 .برگرد  بازش  کنم  -

خندیدم  و  برگشتم  .زیپ  لباس  را  به  آرام  به  پایتر   
کشید  و  هرم  نفس هایش  به  گردنم  م خورد  و  تنم  را  

مور  مور  م کرد  .بعد  از  این که  زیپ  را  باز  کرد  
 :شونه ام  را  بوسید  و  گفت 
 .خیل  بوی  خوب   میدی  -

نفس  عمیف   کشید  در  گردنم  کشید  که  تشکری  
کردم  .از  اتاق  خارج  شد  که  نفس  راحت   کشیدم  .

لباسم  را  با  تاب  و  شلوارک  کوتاه  مشک  عوض  کردم  
 :که  امیر  در  را  زد  و  وارد  شد  و  گفت 

 .میشه  امشب  پیشت  بخوابم  -



  زد  و  روی  
 
با  خنده  رسم  را  تکان  دادم  که  لبخند  بزرگ

تخت  دراز  کشید  .منم  رسم  به  سینه اش  گذاشتم  و  
 :چشم هایم  را  بستم  که  امیر  گفت 

 .خیل  خیل  دوستت  دارم  الیا  -
 .منم  -

؟  -  ت و  هم  چ 
 :از  لحنش  شیطونش  خندم  گرفت  و  گفتم 

 .منم  دوستت  دارم  آقای  شیطون  -
ی  گفت،  منم  جوابش   محکم  بغلم  کرد  و  شب  به  خیر

یت   فرو  رفتم   .را  دادم  و  به  خواب  شیر
 

صبح  با  نوازش های  امیر  بیدار  شدم  و  چشم هایم  را     
ی   مالیدم  که  امیر  مهربان  نگاهم  کرد  و  صبح  به  خیر

گفت،  منم  جوا بش  را  دادم  .به  سمت  توالت  رفتم  و  
خانه   بعد  از  شست    دست  و  صورتم  به  طرف  آشی  

رفتم  .امیر  داشت  با  سوت  صبحانه  درست  م کرد  با  
خنده  به  طرفش  رفتم  و  از  پشت  بغلش  کردم  و  

 :گفتم 
 !آقاب   من  آشی    شده  -

 .آقات  فدات  بشه  .از  اول  بودم  خوشگل  خانوم  -



خدانکنه ای  گفتم  و  گونه اش  را  بو سیدم  .دل  یک  
جوری  شد  .کاش  این  خوشبخت   پایدار  بود  ول  من  با  

امیر  فقط  برای  انتقام  بدم  .کاش  یک  جور  دیگری  با  
هم دیگر  آشنا  م شدیم  .بلکه  آن وقت  همه  چ   فرق  

  ...داشت  اما 
 :آیه  کشیدم  که  از  چشم  امیر  دور  نماند  و  گفت 

 .حال  آه  نکش  باشه  فدات  نم شم  -
حال  برای  خنده  هم  بر ایم  نمانده  بود  .امیر  این  را  

 :فهمید  و  کنارم  نشست  و  گفت 
 .چ   شده  عشقم؟  چرا  ناراحت   من  کاری  کردم  -

ی  نیست  ناراحت  نیستم  -  .چیر 
 

بعد  از  خوردن  صبحانه  امیر  من  را  به  خانه ام     
کت  رفت  .به  طرف   گذاشت  و  خودش  هم  به  رس 

،  لباس هایم   حمام  حرکت  کردم  و  بعد  از  دوش  رسپاب 
را  پوش یدم  و  روی  تختم  دراز  کشیدم  .به  بدبخت   

 .خودم  لعنت  فرستادم  و  چشم هایم  را  بستم 
 

با  رونیا  در  رستوران  مورد  عالقه یمان  نشسته     
بودیم  .خیل  رستوران  شیک  بود  و  غذاهایش  هم  



حرف  نداشت  .گرم  صحبت  با  هم  بودیم  که  چشمم  
به  یزدان  و  ترانه  افتاد  .چون  رونیا  سمتش  به  من  بود  
آن ه ا  را  ندید  .یزدان  دستش  را  دور  گردن  ترانه  حلقه  
کرد  و  گونه اش  را  بوسید  .ترانه  مثل  همیشه  آرایش  

زیادی  کرده  بود  .من  ماندم  رونیای  به  این  زیباب   را  ول  
  که  !رسم  را  تکان  

 
کرده  و  رفته  به  این  چسبیده  !واقعا

دادم  و  بعد  از  خوردن  شاممان،  یکهو  چراغ ها  
خاموش  شد  و  شمع ها  روشن  شد  .رونیا  با  تعجب  به  

اطراف  نگاه  م کرد  که  انگار  چشمش  به  یزدان  افتاد  
که  چشم هایش  پر  از  غم  شد  .یزدان  از  جایش  بلند  

ی  را  جلوی  ترانه  گرفت  و  گفت   :شد  و  انگشی 
ی  تا  آخر  عمرت   - ؟  حاض  ترانه  عشقم،  زنم  م ش 

 !کنارم  باش  
ترانه  دست هایش  را  دور  گردن  یزدان  حلقه  کرد  و  با  

 :صد ای  بلند  گفت 
 .معلومه  که  آره  -

اشک های  رونیا  مثل  سیل  از  صورتش  روان  م شد  .از  
 :دستش  گرفتم  که  گفت 



دوساله  با  هم  دوستیم  و  کلمه ی  ازدواج  رو  هم  به   -
زبانش  نیاورده  بود  الن  به  این  دخی   که  دوهفته  

 .نم شه  دوسته  تقاضای  ازدواج  م کنه 
ین هاب   ب  خیالش  شو  -

  .رونیا  جان  تو  لیق  بهی 
 :رونیا  لبخند  کم  جاب   زد  و  گفت 

 میشه  از  این جا  بریم؟  -
 .آره  عزیزم  پاشو  بریم  -

 .از  جایمان  بلند  شدیم  و  به  طرف  خانه  حرکت  کردم 
 .رونیا  امشب  خونه  من  بمون  یکم  حرف  بزنیم  -

 .باشه  -
ه   ون  خیر اشک هایش  را  پاک  کرد  و  از  پنجره  به  بیر

 .شد 
 

بعد  از  کل  حرف  زدن  ر ونیا  رسش  را  روی  پایم    
گذاشت  و  به  خواب  فرو  رفت  .مو هایش  را  نوازش  

کردم  و  به  رسش  یک  بالش  گذاشتم  و  به  منم  
 .خوابیدم 

 
 پارت  ش  و  سوم 

 



 《رونیا 》
 

از  الیا  خداحافظ   کردم  و  سوار  تاکس  شدم  .با    
یادآوری  اتفاقات  دیشب،  قطره ی  اشک  از  گوشه ی  
چشمم  چکید  .چه قدر  من  بدبخت  بودم ! حت   یک  
نفر  هم  دوستم  نداره  .آن  از  خانواده ام  که  به  زور  

م خواستند  من  را  به  شوهر  بدهند  که  شانس  آوردم  
از  دانشگاه  قبول  شدم  و  از  دستشان  راحت  شدم  .این  

هم  از  یزدان  که  ترانه  را  به  من  ترجیح  داد  .احساس  
م کردم  فضای  اتاقک  ماشتر   مه  گرفته؛  مه  از  

 !غمگیت   من 
 

در  خانه  را  باز  کردم  و  وارد  شدم  .مانتو  شلوارم  را     
عوض  کردم  و  جلوی  آینه ی  سفید  رنگم  نشستم  و  

مشغول  شانه  زدن  مو هایم  شدم  .مو هایم  تا  زیر  
باسنم  بود  و  رنگ  خرماب  ای  داشتم  که  یزدان  

عاشقشان  بود  یا  آن جور  وانمود  م کرد  .با  حرص  
شانه  را  به  سمت   پرت  کردم  که  چشمم  به  قیچ   روی  

 هاب   که  
م یر   کنار  تختم  افتاد  .دیگه  از  یزدان  و  چیر 

من  را  به  یادش  م افتاد،  منتفر  بودم؛  حت   از  مو هایم  .



قیچ   را  برداشتم  به  جان  مو هایم  افتادم  .با  صورت  
خیس  از  اشک  به  مو هاب   که  روی  زمتر   پخش  شده  

ه  شدم  .یک  روزی  عاشق  این  مو هایم  بودم   بودند،  خیر
و  حت   حاض   نبودم  یک  سانت  هم  کوتاهشان  کنم؛  

اما  الن  دیگر  برایم  اهمیت  نداشتند  .به  خودم  در  
ه  شدم  .موهایم  الن  تا  گردنم  بود  و  چهره ام   آینه  خیر

را  تغییر  داده  بود،  مظلوم تر  و  زیبا تر  از  قبل  به  نظر  
  .م رسیدم 

 
این دفعه  به  خودم  قول  م دهم  که  دیگر  حت   اسم    
یزدان  را  هم  به  زبان  نیاورم  .الیا  راست  م گفت،  آن  
لیاقتم  را  نداشت  .با  صدای  گوشیم  از  افکارم  خارج  
 :شدم  و  بدون  نگاه  کردن  به  صفحه اش  جواب  دادم 

 بله؟  -
؟  -  سالم  رونیا  جان  خوب 

  .آرتام  بود  و  با  صدای  دلنشتر   همیشه گیش 
 سالم  ممنون  خوبم  .تو  چطوری؟  -

ون؟  -  ممنون  .اگه  کار  نداری  با  هم  بریم  بیر
 :یکم  فکر  کردم،  پیشنهاد  بدی  نبود  پس  جواب  دادم 
 .نه  کاری  ندارم  .وقت   حاض   شدم  بهت  زنگ  م زنم  -



-  
ا
 .باشه  ب   فعل

گوش   را  قطع  کردم  و  به  طرف  کمد  لباس هایم  رفتم  .
در  سفید  رنگش  را  باز  کردم  و  از  بتر   لباس هایم،  
مانتوی  و  شال  سفید  و  شلوار  مشک ام  را  انتخاب  

کردم  و  پوشیدم  .آرای ش  مالیم  هم  کردم  تا  این  
ب  روچ  از  صورتم  پاک  شود  .بعد  از  حاض   شدن  به  

 .آرتام  زنگ  زدم 
 .آرتام  جان  من  آماده ام  -

 .من  هم  دم  در  منتظرتم  بیا  -
 

آهنگ  شادی  در  حال  پخش  بود  .از  شیشه ی  ماشتر     
ه  شده  بودم  که  آرتام  گفت  ون  خیر  :به  بیر

 جای  خاص  دوست  داری  بریم؟  -
  ن داره  برام  -

 
 .نه  فرق

ی  نگفت  .بعد  یک  رب  ع  ساعت   لبخندی  زد  و  چیر 
 شاپ   نگه  داشت  .داخل  

 
ماشتر   را  جلوی  یک  کاق

شدیم  و  روی  صندل  نشستیم  که  گارسون  به  
 :طرفمان  آمد  گفت 

 .سالم  خوش  اومدین  -



آرتام  تشکری  کرد  و  دو  تا  آب  هوی    ج  بستت   سفارش  
 :داد  .بعد  از  رفت    گارسون  آرتام  گفت 

 !موهات  رو  ک وتاه  کردی  رونیا  -
با  تعجب  نگاهش  کردم  و  متوجه  شال  عقب  رفته ام  

 :شدم  .شالم  را  جلو  کشیدم  و  گفتم 
  .خواستم  تنوغ  در  موهایم  ایجاد  کنم  -

 :آرتام  لبخندی  زد  و  گفت 
 .خیل  بهت  میاد  -

تشکری  کردم  و  بعد  از  نوشیدن  آب  هویجمان  از  
 شاپ  خارج  شدیم  و  که  گفتم 

 
 :کاق

 .ممنون  -
 .خواهش  م کنم  گفت  و  حرکت  کردیم 

 
جلوی  تیوی  نشسته  بودم  و  فیلم  سینماب  ای  را    

تماشا  م کردم  که  در  خانه  به  صدا  در  آمد  .به  
طرفش  رفتم  و  بازش  کردم  که  الیا  بود  با  دیدنم  

 :تعجب  کرد  و  گفت 
 !رونیا  این  چه  وضعیه؟  -

 .هیچ   بیا  تو  توضیح  بدم  -



خاک  تو  رست  موهای  آن  خوشگل  را  چرا  ک وتاه   -
 !کردی 

داخل  شد  و  در  را  بستیم  .روی  مبل  نشستیم  و  همه  
چ   را  توضیح  دادم  که  با  تاسف  رسی  تکان  داد  و  

 :گفت 
  که  !ول  این جوری  هم  خوشگل  -

 
 .واقعا

 .خندیدم  و  تشکری  کردم 
 

بعد  از  کل  حرف  زدن،  امیر  به  الیا  زنگ  زد  و  آن  هم    
 .مجبور  شد  برود 

 
 پارت  ش  و  چهارم 

 

 《امیر 》
 

چ ند  روز  هست  که  یک  نفر  تهدیدم  م کند  .در  اول    
زیاد  به  آن  توجه  نکردم  ول  کم  کم  ترس  بدی  برایم  
  م کردم  که  الیا  

 
القا  م کند  .با  فکر  مشغول  رانندگ

 :گفت 



؟  انگار  فکرت  یک  جای  دیگه   - ی  شده  امیر چیر 
 !هست 

 :به  زور  لبخندی  زدم  و  گفتم 
ی  نشده  -  .نه  عزیزم  چیر 

با  ماشیت   سیایه  که  جلویمان  را  گرفت؛  ترمز  کردم  
که  لستیک های  ماشتر   صدای  خیل  بدی  ایجاد  کرد  .

الیا  دستش  را  روی  قلبش  گذاشت  و  با  نفس  نفس  
نگاهم  کرد  .م توانستم  ترس  را  از  چشم هایش  

  .بخوانم 
 

س  به  الیا  گفتم     :با  دیدن  صورت  ماسکیشان  با  اسی 
  .الیا  زود  به  پلیس ها  زنگ  بزن  -

الیا  که  با  ا ین  حرفم  رنگ  از  رویش  پریده  بود  با  پلیس  
تماس  گرفت  و  آدرس  را  داد  .چند  نفر  از  

ماشتر  هایشان  پیاده  شدند  و  به  طرف  ماشتر   ما  
آمدند  نم دانستم  باید  چ   کار  کنم؛  ول  آن ها  

 :تهدیدوار  رو  به  ما  گفتند 
 !از  ماشتر   پیاده  شتر   زود  -



  از  ماشتر   پیاده  شدم  و  الیا  هم  
 
بودن  هیچ  حرق

د  دیگر  نفس   هم زمان  پیاده  شد  .قلبم  عجیب  میر 
  .کشیدن  هم  برایم  سخت  شده  بود 

 از  ما  چ   م خواین؟  -
 !هنوز  نهمیدی؟  -

بعد  از  این  حرفش  پوزخندی  بدی  زد  و  الیا  ترسیده   
به  من  نگاه  کرد  که  یکهو  همان  مرد  به  طرفم  حمله  

به  روی  زمتر    ور  شد  و  مشت  محکم  زد  .از  شدت  ض 
افتادم  خواستم  بل ند  شوم؛  اما  همه یشان   به  طرفم  
 :آمدند  و  لگد های  محکم  م زدند  .الیا  با  گریه  گفت 

 !ولش  کنید  عوص  ها  چ   از  جون  ما  م خواید  -
بعد  این  حرفش  همان  مرد  سیل ای  به  گوشش  زد  که  

 :الیا  به  زمتر   افتاد  مرد  به  الیا  گفت 
ی  -  !خفه  شو  اگه  نم خوای  تو  هم  بمیر

 
  از  زمتر   برداشت  و  به  رس  آن  مرد  زد  که    

 
الیا  سنک

همه یشان  به  طرف  آن  رفتند  .از  فرصت  استفاده  
کردم  و  دست  الیا  را  گرفتم  و  از  آن  جا  دور  شدیم  .

چند  قدم  بر  نداشته  بودیم  که  صدای  شلیک  تفنگ  
به  گوشم  رسید  .برگشتم  عقب  دیدم  که  آن  مرد  به  



هوا  شلیک  م کرد  وقت   دید،  ایستادیم  تفنگ  را  به  
 :طرفمان  گ رفت  و  گفت 

  از  نامزدت  خداحافظ   کن  -
 

ه  شده  بود  که  آن  لحظه     الیا  وحشت زده  به  من  خیر
مرد  شلیک  کرد  الیا  یکهو  جلوام  آمد  که  تیر  به  جای  
من  به  الیا  خورد  .با  چشم های  باز  به  الیای  به  زمتر   

  تواناب   
ه  شدم  .توی  شک  بودم  و  حت  افتاده  خیر

کوچک ترین  حرکت  را  هم  نداشتم  .بدنم  رسد  شده  
بود  و  انگار  خون  وجودم  منجمد  شده  بود  .

اشک هایم  ب  اراده  در  حال  روان  بود  و  به  تن  خوب   
الیا  زول  زده  بود  .با  چیر   محکم  که  به  رسم  برخورد  

ی   کرد،  چشم هایم  به  سیایه  رفت  و  دیگر  چیر 
 ...نفهمیدم 

 
 پارت  ش  و  پنجم 

 

 《امیر 》
 



با  رس  درد  شدیدی،  چشم هایم  را  باز  کردم  .با  دیدن    
دیوار های  سفید  و  بوی  تند  الکل،  متوجه  شدم  که  
توی  بیمارستانم  .یکم  به  مغذم  فشار  آوردم  که  چرا  
این جایم؟  یکهو  همه  چ   یادم  آمد  .فوری  نیم  خیر   

شدم  که  رسم  تیر  کشید  .آچ   گفتم  که  پرستار  
 :هراسون  وارد  اتاق  شد  و  گفت 

  !چرا  بلند  شدین  -
  :با  عجز  نالیدم 

  الیا  کجاست ؟  -
؟  - ی  که  تیر  خورده  بود  رو  م گتر   همون  دخی 
ین   - بله  .حالش  چطوره؟  تو  رو  خدا  من  رو  بی 

 .پیشش 
آقا  یکم  آروم  باشتر   !رستون  بخیه  خورده  .الیا  خانم   -

 .خوبن  و  هنوز  بیهوش  هستند 
روی  تختم  دراز  کشیدم  و  قطره ی  اشک  از  گوشه ی  

چشمم  چکید  .الیا  به  خاطر  نجات  کردن  من  تیر  
خورد  و  من  هیچ  کار  نتوانستم  بکنم  .اگه  به  الیا  

ی  بشود،  هیچ  وقت  خودم  را  نم بخشم  .آن قدر   چیر 
  .گریه  کردم  که  خوابم  برد 

 



  دو  روز  بعد 
 

کنار  تخت  الیا  نشسته  بودم  و  به  صورت  غرق     
ه  شده  بودم  .چه قدر  دلم  برای  آن   خوابش  خیر

چشم های  سی    رنگش  تنگ  شده  بود  .کاش  
چشم هایش  را  باز  ک ند  و  دنیا  را  برایم  ببخشد  .خدایا  !
م  . یش  نشود،  من  ب   آن  م میر خواهش  م کنم  الیا  چیر 

دستم  را  نوازشوار  روی  پوست  صفیدش  کشیدم  و  
لبخندی  زدم  .چه قدر  پوستش  نرم  بود  درست  مثل  

بچه  !آرام  خم  شدم  و  گونه اش  را  بوسیدم  .دم  
 :گوشش  پچ  زدم 

الیا  عزیزم  باز  کن  اون  چشم های  خوشگلت  رو  .تو   -
که  م دوب   نفسم  به  نفست  بنده  !تو  که  م دوب   ب   

تو  نفس  کشیدن  برایم  حرامه  !چرا  باز  نم کت   
چشم هات  رو  پس  عشقم  .به  خدا  قول  م دم  دیگه  

 .نذارم  کس  بهت  آسیب  بزنه 
قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  رسازیر  شد  .تا  خود  

صبح  با  الیا  حرف  زدم  و  قول  دادم  که  اگه  
چشم هایش  را  باز  کند،  خوشبخت ترین  زن  دنیا  

  .م کنمش 



 
امروز  دستگاه ها  به  هوش  آمدن  الیا  را  نشان  داده  و     
من  ذوق  مرگ  را  دارم  .درسته  که  هنوز  چشم هایش  را  

فته  دیگه  .دست   باز  نکرده؛  ول  این  هم  یک  پیش 
ظریفش  را  در  دستم  گرفتم  و  به  طرف  لبم  بردم  و  

ه  شدم  . عمیق  بوسیدم  و  به  صورت  معصومش  خ یر
زیباب  هایش  یک  دو  نبود،  انگار  الهه ی  زیباب   بود  .این  

چند  روز  بدجور  دلتنگش  بودم  و  برای  به  هوش  
  .آمدنش  بال  بال  م زدم 

 
کنار  الیا  روی  صندل  به  خواب  رفته  بودم  که  با     

ی  که  به  دستم  خورد،  چشم هایم  را  باز  کردم  .با   چیر 
دیدن  الیا  که  با  لبخند  نگاهم  م کرد  و  روی  دستم  را  

نوازش  م کرد،  با  شوق  بغلش  کردم  و  صورتش  را  
 :غرق  بوسه  کردم  .با  خنده  گفت 

 !امیر  یکم  آروم  باش  -
در  چشم هایش  غرق  شدم  و  کوتاه  لبش  را  بوسیدم  و  

 :گفتم 
م دوب   چند  وقته  منتظر  همتر   لحظه ام  !آخ   -

ت  تنگ  شده  بود   .چه قدر  دلم  برای  چشم های  سی  



با  شیطنت  و  آرام  ک ه  مسببش  زخم  کتفش  بود  زمزمه  
 :کرد 

 یعت   دلت  فقط  برل  چشم هایم  تنگ  شده؟  -
ی   تک  خنده ای  کردم  و  پیشاب  اش  را  بوسیدم  و  چیر 

نگفتم  .توی  دلم  از  خدا  را  صدبار  تشکر  کردم  که  الیا  
 .را  از  من  نگرفت 

 
 پارت  ش  و  ششم 

 
با  حس  نوازش  مو هایم  از  خوای  بیدار  شدم  .حس    

ناب  و  لذت  بخس   ب ود  .لبخند  ملیچ  زدم  و  
چشم هایم  را  باز  کردم  .با  دیدن  چهره ی  خندان  الیا  

که  مشغول  نوازش  مو هایم  بود،  یک  لحظه  خودم  را  
خوشبخت ترین  آدم  دنیا  فرض  کردم  .مگه  خوشبخت   

  ، به  این  معنا  نیست  که  وقت   چشم هایت  را  باز  کت 
،  عشقت  باشد  .دستش  را  در   اولتر   کس  را  که  م بیت 

 :دستم  گ رفتم  و  محکم  بوسیدم  و  گفتم 
؟  درد  که  نداری؟  -  خوب 

 .زیاد  نه  -



دلم  برای  این  مهربانیش  ریخت  .م دانستم  که  برای  
  زد  .از  جایم  بلند  

 
ناراحت  نکردن  من  همچنتر   حرق

شدم  و  پیشاب  اش  را  بوسیدم  و  از  اتاق  خارج  شدم  .
بعد  از  شست    دست  و  صورتم  به  اتاق  رفتم  و  با  
ه  شدم  .موهای  الیا   ین  منظره  روبه رویم  خیر بهی 

دورش  ریخته  شده  بود  و  دستش  را  روی  موهایش  
گذاشته  بود  و  مثل  فرشته ها  خوابیده  بود  .دستش  را  

در  دستم  گرفتم  که  چشم های  خمار  خوابش  را  باز  
 :کرد  که  گفتم 

الیا  من  برم  خونه،  لباس هام  رو  عوض  کنم  بیام  . -
 باشه؟ 

باشه  برو  توهم  خسته  شدی  این جا  .ی کم  هم   -
احت  کن  .رونیا  و  مریم  میان  این جا  نگرانم  نباش   اسی 

 .تنها  نمیشم 
 .باشه ای  گفتم  و  به  طرف  ماشینم  رفتم  و  سوار  شدم 

 
لباس هایم  را  درآوردم  و  زیر  دوش  آب  رفتم  .با    

برخورد  آب  گرم  با  بدنم،  چشم هایم  را  با  لذت  بستم  .
ی  مشک ام  را  

،  لباس های  راحت  بعد  از  دوش  حساب 



  
 
پوشی دم  و  روی  تخت  دراز  کشیدم  .با  خستک
 .چشم هایم  را  بستم  و  خواب  عمیق  فرو  رفتم 

 
 یک  هفته  بعد 

 
بعد  از  کار های  ترخیص  الیا  به  طرف  اتاقش  رفتم  و     

در  را  باز  کردم  .الیا  به  کمک  رونیا  لباس هایش  را  
پوشیده  بود  و  منتظرم  بود  .با  دیدنم  بلند  شد  و  چند  

قدم  برداشت  که  صورتش  از  در د  گرفته  شد  .فوری  
به  سمتش  رفتم  و  توی  بغلم  گرفتمش  .آن هم  انگار  از  
خدا  خواسته  دست هایش  را  دور  گردنم  حلقه  کردم  .
با  این  کارش  خندیدم  که  از  چشم  الیا  دور  نماند  و  با  

 :لحن  بامزه ای  گفت 
 .چیه  خوب  !بیفتم  زمتر   خوبه  -

چشمک  بهش  زدم  که  پشت  چشم  برایم  نازک  کرد  
 :که  دم  گوشش  به  لحن  آرام  گفتم 

 !اون جوری  نگاهم  نکن  و  گرنه  م خورمت ها  -
ی  نگفت   .با  تعجب  و  خجالت  نگاهم  کرد  و  چیر 

 



دری  اتاقش  را  با  پا  باز  کردم  و  الیا  را  به  آرام  روی    
تخت  خواباندم  .چشم های  نافذش  را  قفل  چشم هایم  
کرد  .نم دانم  چ   داشت  در  چشم هایش  که  این جور  

مستم  م کرد  ?ک اش  زمان  متوقف  شود  و  من  
همچنان  غرق  چشم هایش  شوم  .انگار  خدا  الیا  را  

  !انگار  
 
واقعا  زن  آفریده  بود،  بدون  هیچ  خوی  مردانک

وجودش  با  ناز،  عجتر   شده  بود  !هر  کارش  با  ناز  
م هایم  را  به  سخره  گرفته   همراه  بود  و  آتشش،  هیر 

بود  .نتوانستم  بیش تر  از  خوددار  باشم  و  خم  شدم  و  
پیشاب  اش  را  با  احساس  بوسیدم  .الیا  دستش  روی  

بازوی  چپم  گذاشت  و  فشار  داد  .به  چشم هایش  نگاه  
کردم،  خیل  چیر  ها  در  چشم هایش  بود  .بازو ام  را  
نوازش  کرد  که  چشم هایم  را  بستم  و  مسخ  کارش  

 :شدم  و  زمزمه وار  گفتم 
،  ممنونم  که   - ممنونم  گلم  !ممنونم  که  برگشت 

آرامش  با  تا  بودن  را  از  من  نگرفت   .نفس  من،  عمر  
 .من،  دنیای  من 

یت   زد  که  دلم  برای  هزارمتر   بار  برایش   لبخند  شیر
ضعف  رفت  .کنارش  دراز  کشیدم  که  رسش  را  روی  



سینه ام  گذاشت  و  دستش  را  دور  شکمم  حلقه  کرد  
 :وگفت 

خیل  دوستت  دارم  !بیش تر  از  هر  چ   !بیش تر  از   -
 هر  کس  !هیچ وقت  تنهام  نذار  باشه؟ 

آرامس   با  حرف هایش  بهم  تزریق  شد  و  لبخندی  از  
 :رس  رضایت  زدم  و  پچ  زدم 

 .هیچ وقت  تنهات  نم ذارم  فرشته ی  من  -
 

 پارت  ش  و  هفتم 
 

 《راوی 》
 

عشق  و  عالقه ی  امیر  هر  روز  بیش تر  م شد  .با     
کاری  که  الیا  کرد،  جوانه های  اعتماد  در  دل  امیر  

وع  به  رشد  کرد؛  البته  این  وقایاع  جز   رس 
صحنه سازی ای  بیش  نبود  .همه ی  این  اتفاقات  جز  

نقشه های  الیا  بود  و  هنگام  تیر  خوردن،  ضد  گلوله  به  
تن  داشت  .الیا  برای  جلب  اعتماد  امیر  دست  به  

همچنتر   کاری  زد  و  موفق  هم  شد  .امیر  خودش  را  



مسبب  این  کار ها  م دانست  و  خودش  را  مالمت  
  .م کرد 

 
رونیا  هم  ب  خی   از  همه  چیر   در  کنار  الیا  بود  و  با     

  گرفته  بود،  
 
این که  حالش  خوب  نبود  و  نوغ  افشدگ

یش  نیست  .آرتام  در  این   ول  چنان  القا  م کرد  که  چیر 
میان  همیشه  در  کنار  رونیا  بود  و  حس  که  نسبت  به  

رونیا  داشت،  حس  دوست   نبود  .بلکه  در های  دلش  
برای  اولتر   بار  به  روی  کس  باز  شده  بود  و  روز  به  
روز  جذب  او  م شود  .در  یک  جاب   خوانده  بود  که  
چه  سخت  هست،  عشقت  در  آغوشت  به  خاطر  »

کس  دیگر  گریه  کند  «!آن  روز  معت   این  حرف  را  
نفهمیده  بود؛  ول  الن  خودش  در  همان  وضعیت  

  .بود 
 

  نشسته  بود     
 
در  کنار  شومینه،  روی  بالش های  رنک

و  در  فنجان  سفیدش  قهوه اش  را  مزه  م کرد  .مش غول  
م هاب   بود  که  آتش  آن ها  را  سخره  گرفته  

تماشای  هیر 
بود  .از  پنجره ی  بزرگ  سیاه  رنگ،  مسخ  رقص  

دل فریب  دانه های  برف  شده  بود  !امروز،  اولتر   روزی  



بود  که  برف  باریده  بود  و  رسدی  هوا  با  این  برف،  
ی  داشت  .آرام  از  جایش  بلند  شد  و  وارد   سوز  بیشی 
حیاط  شد  .دستش  را  بلند  کرد  و  اجازه  داد  دانه های  

برف،  دستش  را  نوازش  کند  .لبخند  کوچک  بر  
لب هایش  نشست  .یاد  روزی  افتاد  که  با  یزدان  در  زیر  

برف  در  پارک  قدم  م زدند؛  چه قدر  آن  روز ها  خوب  
بود  !کاش  م توانست  به  آن  روز ها  برگردد؛  ول  

ی  ممکن  نبود  .در  بالکن  روی  صندل   همچنتر   چیر 
قهوه ای  رنگش  نشست  و  کت  صورب  اش  را  پوشید  تا  

رسما  نخورد  .البته  وجودش  از  این همه  ناراحت   داغ  
شده  بود  و  بعید  م دانست  رسماب   را  حس  کند  .
چشم هایش  را  بست  و  قطره ی  اشک  ناخداگاه  از  
گوشه ی  چشمش  چکید  .بر  زمتر   و  زمان،  حتم  

یزدان  که  این قدر  ب  رحم  بود،  لعنت  فرستاد  .نفس  
عمیف   کشید  و  بازدمش  را  با  آه  سوزناک  رها  کرد  .
چشمش  به  ماه  درخشان  افتاد  که  آن  هم  انگار  از  

آمدن  زمستان  خوش حال  بود،  چون  امروز  به  طرز  
،  م درخشید    .عجیت 

 



  آرتام  هم  در  بالکن  نشسته  بود  و    
 
به  طور  اتفاق

نظاره گر  ماه  بود  .فکرش  درگیر  رونیا  بود  و  در  
خودش  به  یزدان  لعنت  م فرستاد  که  باعث  ناراحت   
رونیا  شده  بود  .درسته  که  رونیا  را  دوست  داشت؛  
ول  خوشبخت   او  از  همه  چیر   حت   از  احساساتش  

هم  مهم تر  بود  .انگار  امشب  اتمام  نداشت  و  ماه  هم  
 !نیت  خداحافظ  

 
 پشت  شيشه  برف  م بارد »

 
 در  سكوت  سينه ام  دست  

 
 دانه  اندوه  م كارد 

 
 مو  سپيد  آخر  شدی  ای  برف 

 
 ت ا  رسانجامم  چنتر   ديدی 

 
 در  دلم  باريد  ...ای  افسوس 

 



 «.بر  رس  گورم  نباريدی 
 

 پارت  ش  و  هشتم 
 

 《رونیا 》
 

به  سمت  پارگ  که  همیشه  با  یزدان  م رفتیم،  رفتم  .    
هوا  زیادی  رسد  بود،  دکمه های  پالتوی  قرمزم  را  بستم  
و  دستم  را  داخل  جیبش  کردم  .به  حوضچه  ی  کنار  

ه ی  منظره ی  آغشته  به  برف   نیمکت  آب   رسیدم  و  خیر
شدم  .با  دیدن  پارک  خاطراتم  با  یزدان  زنده  شد  .نفس  
عمیف   کشیدم  و  بازدمم  را  با  آه  رها  کردم،  از  رسدی  

هوا  انگار  بخاری  از  دهنم  خارج  شد  .آب  حوضچه  یخ  
بسته  بود،  حت   این  آب  هم  از  من  خوش شانس تر  

بود  !گرما،  یخ  را  ذوب  م کرد  ول  یخ  دلم  ذوب  بش و  
نبود  !بغض   که  داشتم  را  همراه  آب  دهنم  قورت  

دادم  .لعنت  به  یزداب   که  دوستم  نداشت،  لعنت  به  
  لعنت  به  این  دنیاب   که  

ا
روزی  که  به  دنیا  آمدم،  اصل

  !حت   یک  نفر  هم  از  ته  دل  دوستم  نداشت 
 



ه  به      چند  ساعت  گذشته  بود  ول  من  همچنان  خیر
هوضچه  بود  .حت   نفمیدم  گ  صورتم  باز  پر  از  

اشک هایم  شد  .مگر  مهم  هم  بود  !مگر  من  یک  روزی  
از  ته  دل  خندیده  بودم  !مگر  روزگار  انتقام  حت   تک  

خنده ام  را  نگرفته  بود  !از  رسدی  هوا  اشک هایم،  مثل  
دلم  یخ  بسته  بود،  چشم هایم  م سوخت  .انگار  خدا  
خندیدن  را  برایم  حرام  کرده  بود  !اشک هایم  را  مهار  

کردم  و  از  پارک  خا رج  شدم  .همتر   که  خواستم  سوار  
تاکس  بشم،  یزدان  همراه  ترانه  به  سمت  پارک  

م رفت  .دست هایم  را  مشت  کردم  و  ناخون هایم  را  
  .در  کف  دستم  فشار  دادم  تا  اشکم هایم  را  مهار  کنم 

 
با  صدای  زنگ  گوش  ام  از  خواب  بیدار  شدم  و     

 بدون  نگاه  کردن  به  صفحه اش  تماس  را  وصل  کردم 
 .سالم  رونیا  -

 :آرتام  بود  !با  صدای  خواب آلودی  جواب  دادم 
 .سالم  -

 .خواب  بودی؟  ببخشید  مزاحم  شدم  -
 .خواهش  م کنم  -



م خواستم  برم  باغم  .اگه  م خوای  تو  هم  بیا  با  هم   -
 بریم؟ 

فکر  بدی  نبود  !از  این  حال  و  هوا  خارج  م شدم،  پس  
 :گفتم 

آره  ممنون  .خوب  م شه  منم  از  این  حال  و  هوا   -
 .خارج  م شم 

گوش   را  قطع  کردم  و  با  کرخت   از  جایم  بلند  شدم  .
در  سفید  رسویس  را  باز  کردم  و  بعد  از  شست    دست  

و  صورتم،  به  سمت  اتاق  تعویض  لباسم  رفتم،  در  
کمد  سیفدش  را  باز  کردم  و  از  بتر   لباس ها  پالتوی  

سفید  با  شلوار  مشک ام  را  برداشتم  .بعد  از  پوشیدن  
پوتتر  های  سفیدم،  ب ا  تک  زنگ  آرتام  از  خانه  خارج  

 .شدم 
 

آرتام  ماشتر   را  جلوی  باغ  زیبا  و  آغشته  از  برف  نگه    
داشت  .وسط  باغ  کلبه ی  چوب   دلنشیت   وجود  

داشت  که  کناره هایش  پر  از  چراغ های  رنگارنگ  .واقعا  
باغ  زیباب   داشت  !وارد  کلبه  شدیم،  با  دیدن  شمینه ی  

  کنارش  لبخندی  ز دم  و  
 
کوچک  و  بالش های  رنک

اطراف  را  برنداز  کردم  .چند  تا  مبل  چرم  قهوه ای  و  



تقریبا  همرنگ  با  کاغذ دیواری ها  !آرتام  به  طرف  
م ها  را  داخلش  انداخت  و   شومینه  رفت  و  هیر 

روشنش  کرد  .پالتو ام  از  درآوردم،  زیرش  یک  تونیک  
بلند  تا  زیر  باسن  پوشیده  بود  تا  کنار  آرتام  معذب  

نشوم  .شالم  را  درست  کردم  و  ر وی  بالش های  کنار  
شومینه  نشستم  .آرتام  با  دو  تا  لیوان  قرمز  به  طرفم  
آمد  و  یک  را  به  من  داد،  تشکری  کردم  و  جرعه ای  از  
قهوه  را  نوشیدم  .کنارم  نشست  و  هر  دو  در  سکوت  

مشغول  تماشای  شومینه  شدیم  .سکوت  بینمان  را  
 :آرتام  شکاند  و  گفت 

 م خوای  درد  دل  کنیم؟  -
وع  کردم   نفس  عمیف   کشیدم  و  رس 

از  کودکیم  مامان  و  بابام  داداشم  را  بیش تر  از  من   -
دوست  داشتند  .همیشه  »رادمهر  «اولویت  داشت،  

 !از  هر  لحاظ 
 :اشک هایم  را  پاک  کردم  و  ادامه  دادم 

نم دوب   چه قدر  سخته  بدوب   که  هیچ کس   -
دوستت  نداره  !م خواستم  من  رو  به  مردی  که  ده  
سال  ازم  بزرگ  بود  و  بچه ای  هم  داشت،  بدن  ول  

خدا  را  شکر  از  دانشگاه  قبول  شدم  و  به  این جا  



اومدم  .در  دانشگاه  با  یزدان  آشنا  شدم،  اون  روز ها  
خیل  خوب  بود،  احساس  م کردم  یک  واقعا  دو ستم  

داره  ول  خیل  خام  بود  .بدترین  کار  رو  در  حقم  کرد،  
  .خیانت 

 
با  هر  کلمه ام  اشک  دیختم،  دلم  از  این  همه  حقارت  و  

تنهاب   درد  گرفته  بود  .یکهو  در  آغوش  گرم  فرو  
رفتم،  با  تعجب  به  آرتام  نگاه  کردم  که  من  را  سخت  
در  آغوشش  گرفته  بود  .یک  حس  خوب   در  دلم  موج  

زد  !آرام  دست هایم  را  دور  گردنش  حلقه  کردم  و  از  
ته  دل  گریستم  .تنها  آغوش   بود  که  این جور  دلم  را  

گرم  کرده  بود  !انگار  آغوشش  آر ام  بخس   بود  که  در  
وجود  تزریق  شد   .نم دانم  چه قدر  گذشت  ول  من  

هنوز  در  آغوش  امنش  بودم،  یک  حس  ناب  در  
وجودم  شناور  بود  که  تا  به  حال  نچشیده  بودم  !کم  

ه ی  چشم های  آبیش  شدم،   ازش  دور  شدم  و  خیر
موج هاب   در  چشم هایش  در  گردش  بود  و  بدجور  

مجذوبم  م کرد  .پیشاب  اش  را  به  پیشاب  ام  گذاشت  و  
با  آرامش  نفس  عمیف   کشید  .هیچ  تمایل  برای  دور  

کردنش  نداشتم  !دلم  یک جوراب   همچنتر   آرامس   را  



م طلبید  .با  حرف  صمیم  و  دلگرم  که  زد  بهت  و  
 .تعجب  کل  وجودم  را  تسخیر  کرد 

 
 پارت  ش  و  نهم 

  

 《امیر 》
 

مشغول  صحبت  با   فروشنده  بودم  که  با  دیدن  الیا،   
چشم هایم  ستاره  باران  شد  .الیا  با  لباس  عروش  که  

پوشیده  بود،   مثل  ماه  م  درخشید  و  انگار  تمام  
نورهای  دنیا  در  الیا  جمع  شده  بود  .چشم هایم  قفل  

چشم هایش  شده  بود  و  توان  هیچ  حرکت   را  نداشتم  .
یقه  لباسش  قایف   و  دامنش  یکم  کلش  بود،  شبیه  

پری های  دریاب   شده  بود  و  شاید  زیبات ر  از  آن ها  .عتر   
  با  ریتم  آرام  و  دلنشتر   !جوری  

 
یک  آهنگ  بود،  آهنک

که  هر  چه قدر  گوش  کت   ول  باز  سیر  نم شوی  .
دوهفته  بعد  روز  عقدمان  هست،  دگیر  به  طور  کامل  

مال  من  م شود  و  چه  خوشبخت   از  این  بیش تر  !با  
 صدای  الیا  دست  از  برانداز  کردنش  برداشتم 

 امیر  چطور  شدم؟  -



 !نفس  گیر  -
یت   زد  و  از  خجالت  گونه هایش  گل   لبخند  شیر

انداخت  .انگار  خودش  هم  از  لباس  عروش  خوشش  
آمده  بود  که  به  دور  خودش  م چرخید  و  م خندید  .

نفس  راحت   کشیدم  بالخره  لباش  مورد  پسندش  
قرار  گرفت  .چه قدر  سخت  پسند  بود  این  دخی   !بعد  

از  خرید  لباس  عروس  برای  خرید  کت  شلوار  ب ه  
 ام  رفتیم 

 
  .مغازی  هیمشک

 
کت  شلوار ها  را  یک  یک  م پوشیدم  ول  الیا  برای  هر    

کدام  ایرادی  م گرفت  .الیا  با  ذوق  یک  کت  شلواری  
اهن  سفیدی  به  دستم  داد  و  گفت   :مشک  با  پیر

 .برو  بپوش  ببینم  چطوره  -
وارد  اتاق  کابتر   شدم  و  بعد  از  پوشیدن  لباس  از  اتاق  
خارج  شدم  .الیا  با  دیدنم  لبخند  رضایت  بخس   زد  و  

به  طرف  آمد  .دست های  را  به  سمت  گردنم  برد  و  
نزدیکم  شد  .با  تعجب  نگاهش  کردم  که  چشمک  زد  و  

اهنم  را  درست  کرد  .دم  گوشم  پچ  زد    :یقه ی  پیر
 به  چ   فکر  م کردی  منحرف؟  -

 :با  حرص  نگاهش  کردم  که  گونه ام  را  بوسید  و  گفت 



 این  خوبه  برداریم  نه؟  -
له ی  موافقت  تکان  دادم  و  بعد  از  خرید   رسم  را  به  می  

 .لباس  از  مغازه  خارج  شدیم 
 

ین ها  نگاه  م کردیم  که  الیا  به  یک  از     به  ویی 
کفش های  سفیدی  که  بند  ظریف   در  مچ  پا  داشت  

 :اشاره  کرد  و  گفت 
 این  چطوره؟  -

 .بیا  بریم  تو  بپوش  ببتر   چطوره  -
رسش  را  تکان  داد  و  وارد  مغازه  شدیم  .بعد  از  

 :پوشیدنش  گفت 
 خوبه  نه؟  -

 .ظریفه  عتر   خودت  -
 

بعد  از  اتمام  تمام  خرید هایمام  سوار  ماشتر   شدیم  .  
غروب  شده  بود  و  دیگر  تواب   برایمان  نمانده  بود  .یک  

یک  تالر های  عروش  را  گشتیم  ول  الیا  به  هر  
کدامش  ایرادی  م گرفت  .واقعا  این  دخی   زیادی  

سخت  پسند  بود  و  بعض   وقت ها  ناخواسته  حرص  
آدم  را  در  م آورد  .جلوی  یک  تالر  شیک  نگه  داشتم  



و  از  ماشتر   پیدا  شدیم  .الیا  نگاه  گذراب   به  ظاهرش  
 :انداخت  گفت 

 .ظاهرش  خوبه  باید  داخلش  رو  دید  -
ونش   موافقت  کردم  و  داخل  شدیم  .داخلش  از  بیر

هم  زیبا تر  بود  .میر  ها  به  صورت  دایره ای  چیده  شده  
بود  و  م حل  نشست    عروس  داماد  هم  با  تور ها  تزئتر   
شده  بود،   گل های  زیباب   روی  میر  ها  گذاشته  بودند  .
الیا  با  هیجان  اطراف  را  برانداز  م کرد  انگار  از  این جا  

  .خوشش  آمده  بود  درست  مثل  من 
ی  که   - وای  !این جا  معرکه  هست  درست  چیر 

 .م خواستم 
لبخندی  به  این  شوقش  زدم  و  دستش  را  در  د ستم  

  .گرفتم 
 

برای  خرید  وسایل های  خانه ای  که  تازه  با  الیا  خریده   
بودیم،  وارد  مغازه ی  مورد  نیازمان  شدیم  .الیا  یک  یک  
مبل ها  را  برنداز  م کرد  که  یک  مبل  کرم  که  گل هاب   
در  دسته هایش  داشت  به  چشمم  خورد  .دست  الیا  را  

 گرفتم  و  به  طرف  مبل  رفتیم 
 الیا  این  چطوره؟  -



 :با  دیدنش  لبخندی  زد  و  رویش  نشست  و  گفت 
 .این  خیل  خوبه  -

غذاخوری  ست  و  فرش های  همرنگش  را  هم  انتخاب  
کردیم  .بعد  تمام  وسایل های  مورد  نیاز  الیا  را  به  

خانه اش  گذاشتم  و  به  سمت  خانه ام  حرکت  کردم  .
یت   فرو  رفتم    به  خواب  شیر

 
 .بعد  از  دوش  از  خستک

 
 پارت  چهلم 

 

 《امیر 》
 

    
 
یک  هفت ه  به  روز  عقدمان  مانده  بود  و  شور  و  شوق
در  دلم  موج  م زد  .با  الیا  در  حال،  نشسته  بودیم  و  

فیلم  نگاه  م کردیم؛  رسم  را  روی  پاهایش  گذاشته  
بودم  و  دستش  میان  مو هایم  در  گردش  بود  .با  آمدن  

  کردم  م فهمم  .چقدر  
 
الیا  به  زندگیم،  معنای  زندگ

ین  ح س های  دنیا،   خوشبخت  و  خوش شانسم  که  بهی 
  .رساغم  را  گرفته  است 

 



خانه  رفت      الیا  برای  آماده  کردن  قهوه  به  طرف  آشی  
و  من  ماندم  و  احساسات  عجیب  که  رساغم  آمده  

بود  .صداب   از  درونم  فریاد  م زد » :این  آخرین  
خوش  های  زندگیته  «.نم دانم  این  حس  عجیب  از  

م  کرده  بود    .کجا  رس  در  آورد  ول  بدجور  درگیر
 

الیا  با  دوتا  لیوان  سیاه  به  طرف  آمد  و  یک  را  به     
دستم  داد . آرام  آرام  مزه  م کردم  و  فیلم  را  نگاه  

م کردم؛  فیلم  در  مورد  پشی  بود  که  خواب های  
عجیت   داشت  و  در  آخر  این  خواب های  عجیبش،  

یواش  یواش  به  واقعیت  تبدیل  م شود  .آن قدر  غرق  
  .فیلم  بودم  که  نفهمیدم  گ  قهوه ام  را  نوشیدم 

 
بعد  از  اتمام  فیلم  تلوزیون  را  خاموش  کردم؛  رسدرد    
عجیت   گرفته  بودم  و  رسم  گیج  م رفت  انگار  مست  
ی  نداشتم  .یکم  دراز   شده  بودم  و  از  حال  خودم  خی 

کشیدم  تا  حالم  جا  بیاید؛  درست  که  نشد  هیچ  بدتر  
ی  را   هم  شد  .دیگر  ذهنم  توان  تجزیه  و  تحلیل  چیر 

نداشت  که  یکهو  د نیا،  دور  رسم  چرخید  و  دیگر  
ی  نفهمیدم   .چیر 



 
با  تابش  نور  خورشید،  چشم هایم  را  باز  کردم؛  باز     

شدن  چشم هایم  برابر  شد  با  رسد  درد  شدیدی  در  
رسم  .دستم  را  به  پیشاب  ام  گذاشتم  و  فشار  دادم،  

یکم  به  مغزنم  فشار  آوردم،  با  الیا  به  فیلم  نگاه  
م کردیم  که  یکهو  رس  درد  عجیت   گر فتم  و  دیکر  

ی  یادم  نیست  .با  یادآوری  الیا  از  جایم  بلند  شدم   چیر 
و  صدایش  کردم  تمام  اتاق ها  را  گشتم  ول  هیچ  جا  

نبود  .با  احتمال  این که  به  خانه اش  رفته  باشد،  گوش   
س   را  برداشتم  و  زنگ  زدم  ول  گوش  اش  در  دسی 

  .نبود 
 

س  نگراب   روی  مبل  نشستم  و  رسم  را  بتر      با  اسی 
دست ه ایم  گرفتم  .پس  الیا  کجا  رفته  بو؟  !دیروز  که  
ی   باهم  بودیم  و  قرار  بود  شب  را  این جا  بماند  ول  خی 

ازش  نبود  .چند  بار  دیگر  زنگ  زوم  ول  باز  در  
س  نبود  که  نبود   !دسی 

 



خانه  شدم  و  با  دیدن  انگشی   الیا  کنار      وارد  آشی  
نامه ای  روی  میر   غذاخوری  به  سمتش  رفتم  و  نامه  را  

  .باز  کر دم 

امیر  تو  الن  این  نامه  رو  م خوب   من  دیگه  اون جا  》
نیستم  .متاسفم  ول  مجبور  بودم  .زیاد  با  خودم  

جنگیدم  اما  نتونستم  .من  برای  انتقام  وارد  زندگیت  
شدم  .همه ی  کار هایم  برای  انتقام  بود  .پدرت  قاتل  

پدرم،  تنها  تکیه گاهم  بود  .باید  انتقامم  رو  م گرفتم  تا  
یکم  هم  شد ه  روح  پدرم  شاد  باشه  .امیدوارم  بتوب   من  
رو  ببخس   و  درکم  کت   !خداحافظ  .ممنونم  به  خاطر  

 《.روز های  خوب   که  هدیه ام  دادی 
با  خواندن  هر  کلمه  از  نامه  انگار  دنیا  بر  رسم  آواره  

م شد  .چطور  ممکن  بود؟  !چطور  توانست  همچنتر   
کاری  را  بکند؟  !چطور  م توانست  این قدر  ب  رحم  
باش د؟  !و  صدها  سوال  دیگر  که  ذهنم  را  منفجر  

م کرد  .قلبم  تیر  م کشید،  این  بود  جواب  این همه  
عشق  و  عالقه ای  که  خرج  کرده  بودم  !انگشی   را  در  

دست  گرفتم  و  روی  زمتر   رسخوردم  و  رسم  را  به  
کابینت  تکیه  دادم  .اشک هایم  مثل  سیل  روی  صورتم  
روان  بود  .دستم  را  ردی  قلبم  گذاشتم  و  بار ها  و  بار ها  



نامه  را  خواندم  که  شاید  چشم های  من  اشتباه  م دید  
  ...ول 

 
نگایه  به  انگشی   کردم  .چطور  شد  که  این  رویای   

زیبایم  به  کابوس  وحشتناک  تبدیل  شد؟  !من  تاوان  
کدام  اشتباه  نکرده ام  را  پس  م دادم؟  هرچه قدر  فکر  
م کردم  حت   از  ذهنم  هم  نم گذشت  که  همچنتر   

  ب ر  رسم  بیاید  ول  حال  در  وسط  این  بازی  
 
اتفاق

دم  و  از  جایم   کثیف  بودم  .انگشی   را  در  دستم  فش 
ی  که   بلند  شدم  .تمام  لیوان ها،  بشقاب ها  و  همه  چیر 

به  دستم  رسید  را  روی  زمتر   پرت  کردم  و  با  فریاد  
  .اسم  الیا  را  صدا  زدم 

  !چطور  تونست   لعنت   چطوز؟  -
حنجره ام  از  شدت  داد  درد  گرفت  ول  برایم  مهم  

 .نبود 
من  ب   تو  چطور  نفس  بکشم  .ها؟  !چطور؟  !تو   -

  !دلیل  نفس  کشیدنم  بودی  لعنت  
 



نم دانم  چه قدر  زمان  گذشته  ول  من  هنوز  روی  
ه  در   خانه  نشسته  بودم  و  خیر کاش  های  رسد  آشی  

 .انگشی   اشک  م ریختم 
 

 پارت  چهل  و  یکم 
 

 یک  سال  بعد 
 

 《الیا 》
 

در  پارگ  نشسته  بودم؛  پارسال  درست  در  این  روز     
امیر  را  ترک  کردم  !تا  آخرین  لحظه  بتر   و  ماندن  و  

رفت    ذهنم  در  جدال  بود  ول  آخر  ترکش  کردم  .به  
جرعت  م توانم  بگویم  که  سخت ترین  لحظه ی  

زندگیم  درست  همان  موقع  بود،  موقع  که  وقت   
داروب   که  به  قهوه اش  ریخته  بودم  اثر  کرد،  برگه ای  

که  از  قبل  آم اده  کرده  بودم  را  امضا  و  دار  و  ندارش  را  
به  نام  من  کرد  .هوا  خیل  رسد  بود  ول  من  فکر  من  
آن قدر  مشغول  بود  که  حسش  نم کردم  .ذهنم  پر  

م  کرده   بود  از  سوال ها  و  عذاب  وجدان  بدجور  درگیر



بود  .دکمه های  پالتوی  صورتیم  را  بستم  و  از  جایم  
  
 
بلند  شدم  .در  کنار  دریا  قدم  م زدم  و  بر  این  زندگ
که  روی  خوشش  را  برایم  نشان  نداده  بود،  لعنت  

فرستادم  .چ   شد  که  به  این جا  رسیدم؟  چ   شد  که  
این قدر  ب  رحم  و  کینه ای  شدم؟  خودم  هم  از  حال  

ی  نداشتم  .مگر  من  همان  را  نم خواستم   خودم  خی 
  !پس  چ   بود  درد  من 

 
به  سمت  شمینه  رفتم  و  نشیتم؛  باز  یاد  روزی     

افتاد م  در  باغ  امیر  با  هم  کنار  شمینه  نشسته  بودیم  !
چه  روز های  خوب   داشتم  و  قدرش  را  نم دانستم  .

رسم  را  روی  زانو هایم  گذاشتم،  ناخودآگاه  اشک هایم  
روی  صورتم  رسازیر  شد  .چرا  در  این  دنیا  از  ته  دل  

یک  هم  که  شده  نخندیدم؟  یعت   آن قدر  جایم  در  این  
دنیای  بزرگ  اضافه  بود  که  همه  زجرم  دادند  !

 .نم دانم  شاید  خودم  مسبب  این  حال  و  روزم  بودم 
 

ه  شد  و  شعری     از  پنجره  به  رقص  دانه های  برف  خیر
 :را  که  همیشه  دوست  داشت  را  زیر  لب  زمزمه  کرد 

 



 پشت  شيشه  برف  م بارد »
 

 در  سكوت  سينه ام  دست  
 

 دانه  اندوه  م كارد 
 

 مو  سپيد  آخر  شدی  ای  برف 
 

 تا  رسانجامم  چنتر   دي دی 
 

 در  دلم  باريد  ...ای  افسوس 
 

 «.بر  رس  گورم  نباريدی 
 

با  خواندن  هر  بیتش،  اشک  از  گوشه ی  چشمم  
 .رسازیر  شد 

 
ین ها  بودم  و  مریم  از  دستم  و      مشغول  دید  زدن  ویی 

  .گرفت  و  وارد  مغازه  شدیم 
اهن  خوب   !بهت  خیل  میاد  -  .الیا  ببتر   چه  پیر



 
  
 
  بود،  واقعا

 
اهت   قرمز  با  آستتر  های  بلند  پوق پیر

اهن  زیباب   بود  !به  سمت  اتاق  پرو  رفتم  و  لباس  را   پیر
پوشیدم،  انگار  برای  من  دوخته  بودند  .بعد  از  پرو  

چند  لباش  دیگر،  لباس های  خودم  را  پوشیدم  و  بعد  
  .از  حساب  کردنشان  از  مغازه  خارج  شدیم 

 
ی ای  نشسته  بودیم  و  قهوه یمان  را     در  کافه ی  فانی  

مزه  م کردیم  .بعد  از  کل  خرید،  قهوه  خستگیمان  را  
  .رفع  کرد 

ون  حال  و  هوات  عوض  م شه  -   .دیدی  گفتم  بیای  بیر
با  حرف  مریم  لبخندی  زدم  و  رسم  را  به  نشانه ی  

 .موافقت  تکان  دادم 
 

 پارت  چهل  و  دوم 
 
 

 《امیر 》
 



کنار  پنجره ی  اتاق  نشسته  بودم؛  تنها  رفقیم  در  این     
دوران  تنها  این  پنجره  بود  .یک  سال  تمام  گذشت،  از  
  برایم  ب  معنا  شد  .او  رفت  و  

 
روزی  که  الیا  رفت  زندگ

پشتش،  ویراب  ای  به  پا  کرد،  روح،  احساس،  عشق  یا  
 .شاید  کل  وجودم  را  ویران  کرد 

 
برف  یک جوری  م بارید  که  انگار  ابر ها  هم  دلشان     

به  حال  من  م سوخت  .قلبم  یخ  زده  بود  مثل  آدم  
،  ب  روح  و  ب  اح ساس  !اگر  الیا  ترکم  نم کرد  

 
برق

امروز،  سالگرد  ازدواجمان  بود  ول  الن  سالگرد  تباه  
  برایم  تلخ،  سیاه  و  

 
شدن  زندگیم  بود  .دیگر  زندگ

ب  رنگ  شده  بود  .دیوانه وار  الیا  را  م پرستیدم  به  
گونه ای  که  مجنون  هم  لیل اش  را  آن  گونه  

نم خواست  .آخر  مجنونم  کرد  و  به  گوشه ی  
  !تیمارستان  افتادم 

 
چه قدر  محتاج  بوی  تنش  شده  بودم  !چقدر  دلم    

انه اش  تنگ  شده  بود  ! برای  آن  لبخندهای  دلی 
هیچ کس  نم توانست  مثل  الیا  شود،  از  هر  جهت  



تک  بود  .پوزخند  کم  جوب   زدم  و  در  دلم  زمزمه  
 :کردم 

 «.حت   در  فریب  دادن »
باز  رسم  از  درد  تیر  کشید  !دستم  را  روی  رسم  

گذاشتم  و  فش ار  دادم  تا  از  دردش  کم  شود  ول  مگر  
م  !آیه  از  رس  درد    فکر  الیا  م گذاشت  یکم  آرام  بگیر

رس  و  قلبم  کشیدم؛  احساس  م کردم  اتاق  مه  گرفته؛  
  !مه  از  غمگیت   من 

 
چه  خیال هاب   بافته  بودم  !خیال  این که  عزیزترین     
کسم  در  خانه  منتظرم  م شود  !خیال  این  که  با  آن  

لبخند  نابش  در  را  برایم  باز  م کند  !خیال  این که  هر  
ی  که   صبح  وقت   چشمم  را  باز  م کنم،  اولتر   چیر 

م بینم  صورت  ماهش  م شود  ول  همه  این ها  فقط  
  ماند  !الیا  به  خاطر  یک  هیچ  

 
در  خیالتم  باق

 .زندگیمان  را  تباه  کرد 
 

  .با  صدای  پرستار  از  افکارم  دردناکم  خارج  شدم   
ی   - آقا  بفرمایتر   غذات ون  رو  بخورین  از  صبح  چیر 

  .نخوردین 



معده ام  درد  م کرد  ول  نه  به  اندازه ی  درد  قلبم  !رسم  
را  تکان  دادم  که  پرستار  از  اتاقم  خارج  شد  .بعد  از  

خوردن  چند  لقمه،  داروهایم  را  خوردم  و  رسم  را  روی  
بالش  گذاشتم  .بالس   که  شاهد  اشک های  شبانه  
روزی ام  بود  .خواستم  چشم هایم  را  ب بندم  که  باز  

صورت  الیا  جلوی  چشم هایم  جان  گرفت  !با  حرص  
دستم  را  مشت  کردم  و  نیم  خیر   شدم،  زانو هایم  را  

بغل  کردم  و  رسش  را  رویشان  گذاشتم  .از  اتاق  بغل  
  م آمد،  انگار  آهنگ  برای  وصف  حال  

 
صدای  آهنک
 دلم  من  بود 

 
 از  اون  روزای  اول  که  با  تو  بودم 

 فکر  م کردم  همیشه  مجاز  و  خوبم 
 ول  حال  که  رفت   دیگه  فهمیدم 

 که  ب   تو  هر  لحظه  بدون  ثبات  و  روحم 
 آخه  عشق  یه  کلمه ی  خاص  هستش 

 راستیتش  خیل  داشت   ارزش 
 هنوزم  تورو  دوست  دارم  ول  به  خودم 

 م گم  که  واسه  چ   رفتش 
 تب  تن  تو  تنمو  م لرزونه  وقت  



 با  تو  بودم  تو  بگو  چ   بد  بوده 
 توی  دنیا  واسم  اینم  زوره  که  با  یک 

 دیگه  هست   که  م گن  خوبه 
 تب  تن  تو  تنمو  م لرزونه  وقت  
 با  تو  بودم  تو  بگو  چ   بد  بوده 
 توی  دنیا  واسم  اینم  زوره  که  با 
 یه  غریبه  هست   که  م گن  خوبه 

 
 (گناه  از  مرداد )

 
 .لبخند  تلچ   زدم  و  با  هر  کلمه ی  آهنگ  اشک  ریختم 

 
 پارت  چهل  و  سوم 

 

 《رونیا 》
 

یک  سال  گذاشت ! در  این  یک  سال،  خوش بخت   را    
برای  اولتر   بار  چشیدم  .چه قدر  خوب  بود  کنار  کس  

باش   که  م داب   از  ته  دل  دوستت  دارد  !در  پیاده رو  
قدم  م زدم  و  غرق  افکارم  بودم  که  به  کس  برخورد  



کردم  .رسم  را  بلند  کردم  و  به  یزداب   که  با  پشیماب   
ه ام  شده  بود،  نگاه  کردم  .خواستم  از  کنارش  رد   خیر

بشوم  که  از  مچ  دستم  گرفت  و  با  صدای  بغض  داری  
 :گفت 

رونیا  خواهش  م کنم  ...غلط  کردم  ...اشتباه   -
کردم  ...اصال  من  گوه  خوردم  ...ببخشید  ...التماس  

 .م کنم 
 :پوزخندی  زدم  و  تش   زدم 

وقت   داشت   جلوی  چشمم  به  اون  عفریته   -
درخواست  ازدواج  م دادی باید  فکر  این  روز ها  رو  

م کردی  .کیفر  کس  که  خیانت  م کنه  همینه  !حال  
برو  با  نامزد  خیانت  کارت  خوش  بگذرون  .من  هم  از  

یادت  بی   چون  من  تو  رو  در  قلبم  کشتم  و  روش  
  .خاک  هم  انداختم 

دستم  را  از  حصار  دستش  آزاد  کردم  و  به  راهم  ادامه  
 .دادم 

 
 :دلخور  نگاهش  کردم  و  با  صدای  ناراحت   گفتم    



آرت ام  به  خدا  من  داشتم  راهم  رو  م رفتم  .جلوم  رو   -
گرفت  و  اون  چرت  و  پرت ها  رو  گفت  .منم  جوابش  

 !رو  دادم  چرا  بزرگش  م کت   آخه 
 :با  عصبانت  داد  زد 

مگه  من  بهت  نگفتم  حت   حق  نداری باهاش  یک   -
کلمه  هم  حرف  بزب   !پس  چرا  رفت   به  حرف هاش  

 !گوش  دادی  و  جوابش  رو  هم  دادی  هان 
 :دستم  ر ا  روی  رسم  گذاشتم  و  نالیدم 

 !تو  رو  خدا  آرتام  بس  کن  -
باشه  بس  م کنم  .دیگه  تموم  شد  خوب  من  دیگه   -

نم  خوام  با  کس  به  حرف هام  ب  توجه  م کنه،  
  .ادامه  بدم  .برو  پیش  یزدان  جونت 

 
وع  کرد  به   با  بهت  نگاهش  کردم  .دست  و  پایم  رس 

 ...لرزیدن  .این  چ   گفت؟   یعت   باز  من 
 :با  تپه  تپه  گفتم 

؟  من  رو  دیگه   -   آرتام  ...یعت   چ 
 
تو  ...چ   م گ

 ...نم خوای  !توهم  مثل  بقیه 



دیگه  نتوانستم  ادامه  بدهم  با  رسعت  از  خانه  خارج  
شدم  و  به  سمت  خانه ام  حرکت  کردم  .با  رسعت  

  .م دویدم  و  همه  با  تعجب  نگاهم  م کردند 
 

در  را  باز  کردم  و  داخل  شدم؛  قدم  اولم  به  دوم     
نرسیده  بود  که  رس  جایم  میخکوب  شدم  .کل  خانه  
روشن  بود  ول  نه  از  آن  چراغ ها  !شمع هاي  کوتاه  و  

بلندي  که  تمام  سطح  زمتر   و  پوشانده  بود  و  
گ هاي  گل  رزقرمز  تزیتر   شده  بود  . لبه لیشان  با  گلی 

این جا  کجا  بود؟  درست  آمده  بودم؟  شاید  قبل  از  
این که  پایم  به  خانه  برسد  مردم  و  ر وحم  هست  که  
رفته  آن  دنیا  !باپخش  شدن  صداي  بلند  موسیف   از  

ه ام  از  شمع ها  به  دیوار  رو  به  رو   جا  پریدم  و  نگاه  خیر
کشیده  شد  و  تصویري  که  توسط  ویدیو  پروژکتور  

ه اي   جلوي  رویم  پخش  شد  .تصویري  زنجیر
  نم دانم  گ  و  

ا
ازعکس هاي  خودم  .عکس هاب   که  اصل

کجا  از  من  گرفته  شده  !حال  با  موسیف   زمینه اش  
  !تبدیل  شده  بود  به  یک  کلیپ  قشنگ 

 
   ...آن قدر  چهره ات  پر  احساسه  که  دردامو  م بره »



 
 ...حس  که  من  دارم  به  تو  از  یه  عشق  ساده  بیش تره 

  
 

   ...آن قدر  زیباست  لبخندت  که  اخمامو  م شکنه 
 

   ...تن  خاموشم  اما  مطمئنم  که  قلب  تو  روشنه 
 

   ...واسه  یه  بار  بشتر   به  پاي  حرفام 
 

   ...از  ته  قلبم  تو  رو  م خوام 
 

  ...وابسته ات  شدم  و  به  تو  کردم  عادت 
  

 «.دیوونتم  عشقم  تو  باید  مال  من  باش  
 

 پارت  چهل  و  چهارم 
 

رس  جایم  خشک  شده  بودم  !م ترسیدم  تکان  بخورم    
یا  حت   پلک  بزنم  و  آن  صحنه  از  جلوي  چشمم  محو  



یت  فروش  وقت    ك  کی  بشود  .م ترسیدم  مثل  دخی 
یت  به  انتها  رسید  و  خاموش  شد  این  رویاي   کی 

یت   بود  که   ینم  از  بتر   برود  شایدم  این  آخرین  کی  شیر
  .برایم  مانده  بود  !ول  نم گذاشتم  خاموش  بشود 

 
آهنگ  تمام  شد  و  کلیپ  هم  همتر  طور  ول  رویاي     

ینم  تمام  نشد  !دستاي  حلقه  شده ی  آرتام  از   شیر
پشت  به  دور  بدن م  درست  عتر   پیچک  داشت  به  من  
م گفت  این  رویا  هنوز  ادامه  دارد  .صداي  نفس هاي  

گرم  و  پر  آرامشش  کنار  گوشم  م گفت  که  هنوز  زود  
هست  براي  بیدار  شدن  از  این  خواب  خوش  !

بوسه اي  که  حدفاصل  گوش  و  شانه ام  را  به  آتش  
کشید؛  خون  منجمد  شده ی  رگ هایم  را  به  جریان  

انداخت  و  من  قدرت  پ یدا  کردم  تا  پلک  بزنم،  تا  نفس  
 :بکشم  یا  حرف  بزنم  .ناباور  لب  زدم 

  آرتام؟  -
بدون  این که  دست هایش  را  از  دورم  باز  کند  برم  
ه  در  چشم هایم  با  خونشدي  گفت     :گرداند  .خیر

 چرا  شکل  عالمت  تعجب  شدي؟  -
 خواب  م بینم؟  -



بوسه اش  این بار  به  لب هایم  گرم  داد  !تیکه  آخر  آن  
  که  هنوز  گوشم  را  نوازش  م کرد  را  برایم  

 
آهنک
 :خواند 

وابسته ات  شدم  به  تو  کردم  عادت  دیوونتم  عشقم   -
   ...تو  باید  مال  من  باش  
   :مکت   کرد  و  ادامه  داد 

 .مال  من  باش  رونیا  -
 ...زبانم  بند  آمد 

 آرتام  -
 !با  من  ازدواج  کن  رونیا  -

 ...نفسم  در  سینه ام  حبس  شد 
 

با  حس های  قاط  شد ه  نگاهش  کردم،   هنوز  هم     
باورم  نم شود  !آرتام  با  لبخند  به  این  حالت  صورتم  
نگاه  م کرد  و  من  توان  هیچ  حرکت   را  نداشتم  .جلو م  

زانو  زد  و  انگشی   زیبای  تک  نگتر   را  به  طرفم  گرفت  و  
 :گفت 

؟  - ی  تا  وقت   که  زنده ام  زنم  بس   حاض 
با  لبخندی  که  کل  صورتم  را  گرفته  بود  نگاهش  کردم  

 :و  با  ذوق  جیغ  زدم 



 .معلومه  که  آره  -
انگشی   را  دستم  کرد  و  دستم  را  عمیق  بوسید  و  نجوا  

 :کرد 
تا  وقت   که  زنده ام  با  تمام  توانم  تالش  م کنم  تا   -

 .معنای  خوشبخت   را  بچس  
دم    .بلندش  کردم  و  خودم  را  به  آغوش  امنش  سی 

 
اشک های  شوقم  از  چشم هایم  روان  بود  و  درونم     
آشوب  !یک هو  یاد  حرف های  آرتام  افتادم  و  از  بغلش  

 :جدا  شدم  و  رمزمه  کردم 
- !  

 
نامرد  چطور  دلت  اومد  اون  حرف ها  رو  بهم  بک

 .م دوب   مرد  و  زنده  شدم 
خندید  و  دلم  برای  این  لبخندش  برای  هزارمتر   بار  

 :رفت  !محکم  دست هایش  را  دورم  حلقه  کرد  و  پچ  زد 
 !م خواستم  سوپرایز  ش   -

 :محکم  به  بازوا ش  کوبیدم  و  گفتم 
 .بدجنس  -

 :آرتام  غرق  چشم هایم  شد  و  با  عشق  زمزمه  کرد 
مگه  آسون  به  دست  آوردمت  که  آسون  بخوام  از   -

 .دستت  بدم 



 .لبخندی  زدم  که  از  هزار  قه قه  وال تر  بود 
 

 پارت  چهل  و  پنجم 
 

 《راوی 》
 

رسش  را  بتر   دست هایش  گرفته  بود  و  خودش  را  به    
خاطر  حماقت هایش،  مالمت  م کرد  .رونیا  حق  

داشت  قبولش  نکند  !چه  کس  حاض   بود  با  یک  
خیانتکار  باشد  !رسش  از  این  همه  فکر  و  ناراحت   درد  
م کرد،  جوری  که  انگار  م خواهد  انفجار  کند  !دست  

و  پایش  م لرزید  و  پشیماب   اعماق  وجودش  را  به  
سخره  گرفته  بود  یا  شاید  خدا  انتقام  دل  شکسته ی  

ک  معصوم  و  ب  کس  را  از  او  م گرفت  .خودش  را   دخی 
ی  زیبای  و  پاک  مثل  رونیا  ول   لعنت  فرستاد  که  دخی 
کرد  و  دنبال  ترانه  افتاد  .دو  ماه  بعد  از  نامزدیشان،  
ترانه  خیانتش  کرد  .آن  روز  فهمیدم  که  رونیا  چه ها  

کشید  و  دم  نزد  !آن روز  فهمید  متوجه  حماقتش  شد  
  دانست 

 
  !که  ترانه  را  زن  زندگ

 



از  همان  روز  متوجه  اشتباهش  شد  و  خواست  به    
  
 
رونیا  برگردد  ول  دیگر  دیر  شده  بود،  دیگر  در  زندگ

  نمانده  بود  .با  دست های  
 
رونیا  جاب   برایش  باق

خودش  همه  چیر   را  نابود  کرد  ول  درستش  م کرد  .
اگر  لزم  بود  مثل  فرهاد  کوه ها  را  هم  م کند  و  رونیا  
را  باز  مال  خودش  م کرد  .اگر  ل زم  بود  مثل  ققنوس  

از  خاکسی  هایش  باز  متولد  م شد  ول  از  عشقش  دل  
ند 
َ
 .نم ک

 
مشغول  تعقیب  رونیا  بود  که  در  پیاده رو  قدم  م زد    

و  انگار  غرق  افکارش  بود  .چند  مایه  م شد  همه  
کارش  رونیا  شده  بود  .گایه  با  عشق  گایه  با  پشیماب   

و  حشت  نگاهش  م کرد  ول  مگر  م توانست  
بیخی الش  شود  .دلش  برای  آن  ناز  صدایش،  برای  

لمس  دستان  ظریفش  تنگ  شده  بود  و  کل  وجودش  
او  را  فریاد  م زد  .از  قصد  نزدیکش  شد  و  با  هم  

برخورد  کردند  .رونیا  که  تا  آن  موقع  رسش  پایتر   بود  
ایش  قفل  نگاه   متوجه  یزدان  نشده  بود  وقت   نگاه  گیر
یزدان  شد،  خواست  از  کنارش  رد  شود  که  یزدان  از  
 :مچ  دستش  گرفت  و  با  صدای  بغض  داری  گفت 



رونیا  خواهش  م کنم  ...غلط  کردم  ...اشتباه   -
کردم  ...اصال  من  گوه  خوردم  ...ببخشید  ...التماس  

 .م کنم 
 :پوزخندی  زدم  و  تش   زدم 

وقت   داشت   جلوی  چشمم  به  اون  عفریته   -
درخواست  ازدواج  م دادی باید  فکر  این  روز ها  رو  

م کردی  .کیفر  کس  که  خیانت  م کنه  همینه  !حال  
برو  با  نامزد  خیانت  کارت  خوش  بگذرون  .من  هم  از  

یادت  بی   چون  من  تو  رو  در  قلبم  کشتم  و  روش  
  .خاک  هم  انداختم 

 
یزدان  با  شنیدن  این  حرف ها  انگار  هزاران  بار  مرد  و    

زنده  شد  .بغض  به  گلویش  چنگ  زد  و  اشک هایش  
مثل  ابر  بهاری از  صورتش  روان  شد  .رونیا  دستش  را  
از  حصار  دستش  رها  کرد  و  دور  شد  .دستش  را  روی  

قلبش  گذاشت  که  جوری  به  سینه اش  م کوبید  که  
انگار  آرام  و  قراری  نداشت  .شانه هایش  از  گریه  

م لرزید  !چه  کس  گفته  است  مرد ها  گریه  
نم کنند؟  !مگر  م شود  از  عشقت  این  حرف ها  را  

 !بشنوی  و  زار  نزب  



 
از  حرص ش  پاهایش  را  تکان  م داد  و  ناخن هایش  را    

د  تا  رسش  را  به  دیوار ها  نزند  یا   به  کف  دستش  م فش 
  ...خودش  را  از  دره ای  پرت  نکند  یا 

آن قدر  از  دست  خودش  حرص  بود  که  نقشه ی  قتل  
خودش  را  م کشید  ول  باز  آرام  نم شد  .یادش  م آمد  
که  رونیا  زیادی  مهربان  و  دلسوز  بود  .باید  از  این  راه  

برای  برگرداندنش  استفاده  م کرد  و  از  احساساتش  
سو  استفاده  م کرد  .لبخندی  به  این  فکرش  زد  و  

 .دست  به  عمل  شد 
 

 پارت  چهل  و  ششم 
 

به  انگشی   تک  نگینش  با  لبخند  و  عشق،  زل  زده    
بود  .حت   پروانه ها  هم  به  حالش  حسودی  م کردند  
چون  با  بال های  رنگانش  روی  ابر ها  پرواز  م کرد  .در  

افکار  رویاب  اش  غرق  بود  که  با  صدای  زنگ  گوش  اش  
به  صفحه اش  نگاه  کرد » .آتریسا  «خواهر  یزدان  بود  !

 :با  تعجب  جواب  داد 
 .سالم  آتریسا  جان  -



 :با  صداب   گرفته ای،  زمزمه  کرد 
؟  -  سالم  عزیزم  .خوب 

 ممنون  .چ   شد  که  یادی  از  ما  کردی؟  -
 رونیا،  م توب   بیای  این جا ؟  -

 .بغض  صدایش  کامال  مشهود  بود  و  نگرانش  م کرد 
ی  شده؟  راستش  رو  بگو  -  .آتریسا  چیر 

  .بیا  کافه ی  همیشگیمون  همه  چ   رو  م گم  -
 .باشه  عزیزم  آروم  باش  الن  میام  -

فوری  تیپ  سیایه  زد  و  از  خانه  خارج  شد  .سوار  
 .تاکس  شد  و  به  سمت  کافه ی  مذکور  حرکت  کرد 

 
وارد  کافه  شد،  آتری سا  را  غرق  در  فکر  دید  و  با    

نگراب   به  سمتش  رفت  و  روی  سندل  کنارش  نشست  .
انگار  آتریسا  بدجور  در  فکر  بود  چون  وقت   رونیا  
دستش  را  در  دستش  گذاشت  به  خودش  آمد  و  

 :نگاهش  کرد  .رونیا  با  نگراب   گفت 
آتریسا  بگو  دیگه  چ   شده  .جون  بر  لبم  کردی  که   -

 !تو  دخی  
 



وع  به  حرف  زدن     با  صداب   که  از  بغ ض  م لرزید  رس 
 :کرد 

 ...رونیا  یزدان  -
انگار  بدجور  حالش  خراب  بود  چون  نتوانست  بقیه ی  

جمله اش  را  بگوید  .رونیا  نگران  دست  را  پشت  کمر  
 :آتریسا  گذاشت  و  گفت 

یش  شده؟  -  عزیزم  بگو  یزدان  چیر 
آتریسا  دستش  را  جلوی  دهنش  گذاشت  و  با  تپه  تپه  

 :گفت 
 .یزدان  ...تومور ...داره  -

دهنش  باز  ماند  و  چشم هایش  از  تعجب  گرد  شد  .
دستش  را  جلوی  دهنش  گرفت  و  ناخداگاه  هیت   

کشید  .شانه های  آتریسا  از  شدت  گریه  م لرزید  و  دل  
هر  آدم  را  به  رحم  م آورد  .اشک  چشم هایش  پرده ی  
دیدش  را  تا  کرده  بود  و  پا  به  پای  آتریسا  گریه  م کرد  .
 :برای  دلداری  کردن  آتریسا  دستش  را  گرفت  و  گفت 

فت  کرده   - ها  هست  .علم  پیش  عزیزم  خب  دکی 
یش  نم شه   .خوب  م شه  نگران  نباش،  چیر 

دکی   گفته  فقط  شش  ماه  م توب   زنده  بموب   . -
 .تومور  خیل  بزرگ  و  قویه 



انگار  روح  از  تنش  جدا  شد  و  دستش  را  مشت  کرد  .با  
شنیدن  بقیه ی  حرف  آتریسا،  ذهنش  قفل  شد  و  

 .بدنش  به  رعشه  افتاد 
دکی   گفته  از  شدت  ناراحت   و  فشار  عصبیه  که   -

 .این طور  شده 
یاد  روز هاب   افتاد  که  یزدان  چطور  التماسش  م کرد  تا  
او  را  ببخشد  .یاد  بغض ها  و  گریه هایش،  یاد  روزی  که  

 ....خیانتش  کرد،  یاد 
 اش  مثل  فیلم  از  جلوی  چشم هایش  رد  

 
انگار  زندگ

شد  .یزدان  خطا  کار  بود  ول  در  این  حد  انصاف  نبود  
تاوان  پس  بدهد  .قلبش  سوخت  و  خاکسی   شد  !

چنان  درد  کرد  که  به  مغز  و  استخوانش  رسید  .چنان  
اشک  م ریخت  که  انگار  چشم هایش،  چشمه ی  

جوشان  بود  .دستش  را  روی  قلبش  گذاشت  و  بر  
خودش  لعنت  فرستاد  .گ  این قدر  ب  رحم  شده  بود  

که  ذوب  شدن  یزدان  جلوی  چشم های ش  را  ندیده  
بود  !درست  که  خیانت  کرده  بود  !درست  که  
 !غرورش  را  له  کرده  بود  ول  این  نبود  کیفرش 

 



ه ی  بیمارستان  شد،  دستش  را  مشت  کرد  و     خیر
نفس  عمیف   کشید  .جسارتش  را  جمع  کرد  و  به  
سمت  اتاق  یزدان  حرکت  کرد  .در  اتاق  را  زد  که  

 :صدای  گرفته ی  یزدان  به  گوشش  رسید 
 .بفرمایید  -

داخل  شد  و  قلبش  با  دیدن  یزدان  با  آن  لباس  آب   
ده  شد  .ناخون هایش  را  به  کف   ،  فش  بیمارستاب 

ی  کند  . د  تا  از  ریزش  اشک  هایش  جلوگیر دستش  فش 
یزدان  لبخند  مهربان  ول  خسته ای  به  روی  نگران  

 :رونیا  زد  و  گفت 
 .خوش  اومدی  نفسم  -

رونیا  با  بغض  خندید  و  روی  صندل  کنار  تخت  
نشست  .نگ اه  یزدان  روی  انگشی   رونیا  ثابت  ماند  و  با  

 :لبخند  غمگیت   گفت 
یک  م گم  .انشاللا  با  آرتام  خوشبخت  بس   .من   - تی 

 ...که  نتونستم  خوشبختت  کنم  ول 
وسط  حرفش  پرید  و  نگذاشت  ادامه ی  حرفش  را  

 .بگوید 
مهم  نیست  دیگه  گذشت  الن  باید  روی  سالمتیت   -

  .فکر  کت   باشه  من  خیل  وقته  بخشی دمت 



یزدان  با  چشم هاب   که  پشیماب   و  عشق  را  موج  م زد،  
 .رونیا  را  نگریست  و  از  گوشه ی  چشمش  اشک  چکید 

 
 پارت  چهل  و  هفتم 

 
دست هایش  را  شست  و  از  آینه ی  بزرگ  مستطیل،    

خودش  را  نگریست  .نفس  عمیف   کشیدم  و  سع  کرد  
ی  کند  .دلش  به  حال   از  ریزش  اشک هایش  جلوگیر

یزدان  م سوخت ،  بدجور  شکسته  بود  و  پرده ی  غم  
مشهود  بر  چشم هایش  افتاده  بود  .خودش  را  جمع  و  

جور  کرد  و  در  سفید  را  باز  کرد  و  از  رسویس  خارج  
شد  .بدون  توجه  به  دویدن های  سفید  پوشان  به  این  

طرف  و  آن  طرف  به  سمت  اتاق  یزدان  به  راه  افتاد  .
ه  رفت  با   همتر   که  دستش  به  سمت  دستگیر

حرف های  یزد ان  و  آتریسا  رس  جایش  میخکوب  شد  و  
دستش  ب  حرکت  ثابت  ماند  .یزدان  با  صدای  بغض دار  

 :به  آتریسا  گفت 
آتریسا  من  خیل  بد  کردم  .قلب  رونیا  رو  شکستم  و   -

  .الن  دیگه  من  رو  نم خواد 
 :نفس  عمیف   کشید  و  با  لحن  خشداری  ادامه  داد 



ش  رو  دیدم  انگار  دنیا  رسم  خراب  شد  . - وقت   انگشی 
من  چطور  تونستم  به  این  راحت   عشقم  رو  دو  دست   

به  کس  دیگه ای  تقدیم  کنم  .ما  هم دیگه  رو  دوست  
 .داشتیم  ول  من  احمق  قدر  این  عشق  رو  ندونستم 

آتریسا  با  لحن  مالیم  که  انگار  قصد  در  تسکتر   
 :کردنش  داشت،  گفت 

یزدان  این قده  ناامید  نباش  !شاید  دلش  باهات  صاف   -
 .شد  و  بهت  برگشت 

 :ی زدان  با  همان  لحنش  گفت 
کاش  آتریسا  !ای  کاش  !آن قدر  م خوام  وقت   که   -
آخرین  نفس هام  رو  م کشم  رونیا  کنارم  باشه  ول  

 .م دونم  که  خیال  باطلیه 
  میانشان  رد  و  بدل  نشد  .

 
با  هق  هق  یزدان  دیگر  حرق

رس  رونیا  یکهو  گیج  رفت  و  دستش  را  روی  دیوار  
ی  کن د  .آب  دهنش  را   گذاشت  تا  از  افتادنش  جلوگیر

همراه  با  بغض  دردناکش  قورت  داد  و  روی  صندل  
فلزی  نشست  .نم دانست  باید  چ   کار  کند  !رسش  از  

این  همه  فکر  قاط  شده  بود  و  تواناب   تجزیه  و  
تحلیل  این  همه  اتفافات  را  نداشت  .اشک هایش  آرام  

آرام  از  صورتش  روان  بود  که  با  صدای  در  



اشک هایش  را  پاک  کرد  و  به  آتری ساب   که  با  التماس  
ه  شد  .م دانست  پشت  این  نگاه،   نگاهش  م کرد،  خیر
  به  

 
چه  حرف هاب   نهفته  است  .دستش  را  از  بیچاره گ
پایشاب  اش  گذاشت  سع  کرد  بر  خودش  مسلط  

 :شود  .آتریسا  با  لحن  آرام  گفت 
 .رونیا  م شه  بیای  بریم  کافه  با  هم  حرف  بزنیم  -

رونیا  فقط  به  تکان  دادن  رسش  به  م عنای  موافقت  
اکتفا  کرد  و  با  هم  به  سمت  کافه  به  راه  افتادند  .رونیا  
آن قدر  در  فکر  بود  که  نفهمید  گ  به  کافه  رسیدند  و  

روی  صندل های  فلزی  آب   نشستند  .دستش  را  
  کشید  که  

 
تکیه گاه  رسش  کرد  و  آیه  از  ب  چاره گ

 :آتریسا  با  لحت   که  غم  را  فریاد  م زد  گفت 
رونیا  بدون  مقدمه  چیت   بهت  م گم،  خواهش   -

م کنم  تو  این  دوران  پیش  یزدان  باش  .حداقل  بذار  در  
آخرای  زندگیش  یکم  هم  که  شده  شاد  باشه  .ازت  

 ...خواهش  م کنم 
بغضش  مانع  ادامه ی  حرفش  شد  .یکم  که  آرام  شد  

 :ادامه  داد 
نم گم  که  بیا  با  یردان  ازدواج  کن  یا  مثل  قبل  باش،   -

 .نه  .فقط  م گم  مثل  دوست  ک نارش  باش 



نم دانست  باید  چه  کاری  انجام  دهد؟  انگار  به  
چاله ای  افتاده  بود  که  هیچ  راه  خروچ   نداشت  !

جدال  عقل  و  وجدانش  او  را  به  خلسه  کشانده  بود  .
 :بعد  چند  دقیقه  رو  به  آتریسا  با  لحن  آرام  گفت 

  .آتریسا  من  الن  خستم  فردا  میام  باز  -
از  جایش  بلند  شد  و  بدون  این که  منت ظر  جواب  

آتریسا  باشد  از  بیمارستان  خارج  شد  .نفس  عمیف   
کشید  و  هوای  آزاد  را  وارد  ریه هایش  کرد  .سوار  

تاکس  شد  و  اشک هایش  همچنان  از  روی  صورتش  
روان  بود  .راننده  که  فرد  مست   با  قیافه ی  دلنشتر   بود  

 :با  دیدن  اشک های  رونیا  با  مهرباب   گفت 
م  حالت  خوبه؟  -  دخی 

رونیا  لبخند  ملیچ  زد  و  رسش  را  به  معنای  "بله  "
ه  شد  ون  خیر  .تکان  داد  و  از  شیشه ی  به  بیر

 
 پارت  چهل  و  هشتم 

 
ه  شده  بود  و  از  نگراب    به  صورت  غرق  در  خوابش  خیر

لک  قرمز  ناخن هایش  را  م جوید  .یزدان  روی  تخت   
،  دراز  کشیده  بود  .افکارش  بدجور     آب 

 
که  لحاق



  در  این  دنیا  نبود  .به  یک  
ا
داغون  بود  و  انگار  اصل

سال  پیش  فکر  م کرد  و  تمام  خاطرات  آن  دوران  را  
مرور  م کرد  .به  خیانت  یزدان،  تنها  ماندنش،  

شکست    قلبش،  درخواست  ازدواج  یزدان  به  ترانه  
جلوی  چشم هایش  و  همه  همه  در  جلوی  

  از  جایش  
 
چشم هایش  زنده  شد  .با  احساس  خفک

بلند  شد  و  به  سمت  پنجره ی  کوچک  اتاق  رفت  .
درش  را  باز  کرد  و  هوای  آزاد  را  به  ریه هایش  بلعید  .

برف  آرام  آرام  م بارید،  یاد  روزی  افتاد  که  چه  قدر  در  
پارک  گریه  کرده  بود  و  وقت   خارج  شد  یزدان  و  ترانه  

را  دست  در  دست  هم  دید  .با  یاد  آن  روز  اشک  از  
گوشه ی  چشمش  چکید  که  زود  با  دست  مهارش  

ه ی  شهر  از  پنجره  شد  که  گوش  اش  به  صدا   کرد .خیر
در  آمد  .به  سمت  کیف  کوچک  سیاهش  رفت  و  

ون  کشید  .با  دیون  اسم  آرتام  لبخند   گوش  اش  را  بیر
 :کوچک  زد،  تماس  را  وصل  کرد  و  جواب  داد 

 جانم  عزیزم؟  -
رونیا  نزدیک های  بیمارستانم،  شماره ی  اتاقش   -

 چنده؟ 
 :نفس  عمیف   کشید  و  گفت 



 .طبقه ی  دوم  شماره ی  چهل  و  پنج  -
گوش   را  قطع  کرد  که  یزدان  با  صدای  خواب آلودی  

 :گفت 
 .رونیا  م توب   کمک  کت   بلند  شم  برم  دستشوب   -

به  سمتش  رفت،  از  بازویش  گرفت  و  کمک  کرد  از  
جایش  بلند  شود  و  به  سمت  رستشوب   برود  .چون  

اتاق  خصوص  بود   رسویس  در  گوشه ی  اتاق  
داشت  .همان  که  یزدان  داخل  شد،  در  را  ب ست  و  به  

دیوار  کناری  تکیه  داد  .رسش  بوجور  گیج  م رفت،  
صبحانه  نخورده  بود  و  ضعف  کرده  بود  .یزدان  از  

اتاق  خارج  شد  که  فوری  از  بازویش  گرفت  و  کمک  
کرد  تا  باز  روی  تخت  دراز  بکشد  .پتو  را  رویش  کشید  

و  روی  صندل  نشست  .یزدان  از  دستش  گرفت  و  
ه  در  چشم هایش  گفت   :خیر

 .خیل  ممنو ن  که  هست   -
رونیا  لبخند  کوچک  زد  و  چشم هایش  را  باز  بسته  

کرد  .یزدان  انگار  م خواست  چزی  بگوید  ول  انگار  دو  
 :دل  بود  که  آخر رس  گفت 

رونیا  من  رو  بخشیدی؟  به  خدا  خیل  پشیمونم  .من   -
  .حت   بیشی   از  قبل  دوستت  دارم 



با  دستش  اشک هایش  را  پاک  کرد  و  با  لحن  
 :بغض داری  ادامه  دا د 

 .خواهش  م کنم  من  رو  ببخش  -
رونیا  با  ترید  نگاهش  کرد  که  یزدان  دستش  را  روی  
رسش  گذاشت  و  فشار  داد  .انگار  درد  داشت  چون  
چشم هایش  را  هم  محکم  روی  هم  گذاشته  بود  .با  
نگراب   از  جایش  بلند  شد،  به  سمتش  مایل  شد  و  با  

 :لحن  مضطرب   گفت 
؟  چت  شد  یکهو؟  -  یزدان  خوب 

با  کشیده  شد ن  دستش،  روی  یزدان  افتاد  و  لب هایش  
گرم  شد  .با  چشم های  درشت  شده  و  متعجب  به  

یزدان  نگاه  کرد  و  به  رسعت  خودش  را  عقب  کشید  .
قلبش  مثل  گنجشک  ترسیده،  م تپید  .با  داد  آرتام  از  

 .جا  پرید  و  ترسده  به  سمت  در  چرخید 
 !رونیا  -

با  چشم های  گرد  شده  به  آرتام  که  از  عصبانیت،   
بان  قلبش   چشم ه ایش  رسخ  شده  بود،  نگاه  کرد  .ض 

به  اوج  خودش  رسیده  بود  و  بدنش  عتر   بید  م لزید  .
 :لرزان  به  سمت  آرتام  رفت  و  با  تپه  تپه  گفت 
 .آرتام  به  خدا  اون  چ   که  فکر  م کت   نیست  -



صورت  آرتام  هر  ثانیه  قرمز  قرمز تر  م شد  و  دستش  
را  بیشی   مشت  م کرد  .آرام  آرام  به  سمت  رونیا  آمد  

 :و  با  صدای  بلندی  گفت 
  با  خودت  هان  !رونیا  به  خدا  م کشمت  . -

 
چ   م گ

 .داشت   چه  غلظ  کردی 
رونیا  که  از  ترس  به  سکسکه  افتاده  بود،  تپه  تپه  

 :گفت 
  شد  .تو   -

 
آرتام  ...به  خدا  ...روش ... افتادم  ...اتفاق

 .رو  خدا  باور  کن 
آرتام  از  دست  رونیا  گرفت  و  از  بیمارستان  خارج  
ش دند  .آرتام  چنان  دست  رونیا  را  دنبال  خودش  

م کشید  که  همه  متعجب  به  آن ها  نگاه  م کردند  .در  
ماشتر   سفید  رنگش  را  باز  کرد  و  رونیا  را  روی  صندل  
نشاند  .رونیا  با  عجز  و  التماس  نگاهش  کرد  و  با  بغض  

 :گفت 
آرتام  باور  کن  من  عاشقتم  چرا  برم  اون  خیانت  کار   -

 .رو  ببوسم  آخه 
 :با  دا د  آرتام  انگار  خفه  شد 

 .رونیا  صدات  درنیاد  -



  
 
سوار  ماشتر   شد  و  حرکت  کرد  .با  رسعت  رانندگ

م کرد  و  اخم هایش  به  شدت  در  هم  بود  .رونیا  هم  
مظلومانه  گریه  م کرد  و  دستش  را  روی  صورتش  

گذاشته  بود  .آرتام  ماشتر   را  به  سمت  پرتگایه  که  
همدم  دردهایش  بود  حرکت  داد  .باز  آن  جا  

م توانست  آرامش  کند  .ب  خی   از  این که  آن  پرتگاه  
د   .تمام  حساب های  هم دردیش  را  از  عشقش  م گیر

 
 پارت  چهل  و  نهم 

 

 《الیا 》
 

با  مریم  در  کنار  دریا  نشسته  بودیم  .به  کیر   کولس،  
  این  برج  

ا
یک  از  برج های  استانبول،  را  م نگریستم  .قبل

برای  تبعیدگاه،  فانوس  دریاب   و  انبار  آتش  استفاده  
م شد  و  الن  یک  از  مکان های  گردشگری  بود  و  جذب  

زیادی  داشت  .چراغ هاب   که  در  اطرافش  بود،  
زیباب  اش  را  دو  چندان  م کرد  .این  برج  داستان  غم  

انگیر   خیل  جالت   داشت  .بر  اساس  روایت،  این  برج  
به  دو  عاشق  بخت  برگشته،  گره  خورده  است  که  یک  



ی  زیبا  از  کاهنان  بنای  مذهت   آفرودیت   از  آن ها  دخی 
و  نام  داشته  و  دیگری  مرد  جواب   به  نام   بوده  و  هیر

لیندر  که  در  دام  عشق  یک  دیگر  افتاده  بودند  .
م گویند  که  لیندر  هر  شب  برای  دیدن  معشوقه  خود  

مسیر  طولب   کانال  را  شنا  کرده  و  خود  را  به  جزیره  
و  نیر   برای  این  که  راه  و  مسیر  را  به  وی   م رساند  و  هیر
نشان  دهد  در  بالی  برج  آتش  روشن  م  کرد  .در  یک  

،  باد  سبب  خاموش  شدن  آتش  شده  و   شب  طوفاب 
و  هر  چه  قدر  تالش  م کند  تا  آتش  را  دوباره   هیر

روشن  کند؛  موفق  نشده  و  در  نتیجه  لیندر  بینوا  در  
میان  امواج  دریای  طوفاب   راه  خود  را  گم  کرده  و  غرق  
م  شود  .روز  بعد  وقت   امواج  در یا  جسد  لیندر  را  به  

و  نیر   قادر  به  تحمل   خشک  و  نزدیک  برج  م آورد،  هیر
این  داغ  سنگتر   نشده  و  خودکس   م کند  .چون  

زمستان  بود  و  هوا  رسد،  گردشگران  زیادی  دور  و  بر  
ه   نبود . آیه  کشیدم  و  به  امواج  خمشگتر   دریا  خیر

شدم  .طوفاب   بزرگ  در  ذهنم  به  پا  شده  بود  .عذاب  
ه  جانم  را  بال  م کشید  !   ذره  ذره،  شیر

 
وجدان  و  دلنت ک

مگر  عشق  جوخه ی  اعدام  بود  و  من  نم دانستم  .با  
 .صدای  مریم  از  خلسه  خارج  شدم 



 .الیا  هوا  رسده،  رسما  م خوریم  بیا  بریم  دیگه  -
از  نیمکت  آب   بلند  شدم  و  دستم  را  داخل  جیب   

ی  سیاه  رنگم  
پالتوی  سفید  رنگم،  کردم  .سوار  ماشتر 

شدیم  و  به  سمت  خانه ی  مریم  به  راه  افتادیم  .ط  
راه،  یک  آهنگ  غمگیت   گذاشتم  و  آرام  آرام  اشک  

ریختم  .بعد  نیم  ساعت  به  دم  در  خانه ی  مریم  
رسیدیم  و  از  ماشتر   پیدا  شدیم  .مریم  از  داخل  کیف   
قرمزش،  کلید  را  در  آورد  و  در  را  باز  کرد  .وارد  شدیم  

و  پالتو هایمان  را  در  آوردیم  .خدمتکار  مریم  که  
ی  جوان  و  با  چشم  و  آبروی  مشک  بود  به   دخی 

 :طرفمان  آمد  گفت 
 .سالم  خوش  اومدین  -

 :مریم  رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
 .السا  به  ما  دو  تا  قهوه  بیار  -

خانه  شد  .وارد   السا  "چشم  "گفت  و  وارد  آشی  
ی  قهوه ای  نشستیم  .

سالن  شدیم  و  روی  مبل   راحت 
ص   گفت   :مریم  با  لحن  معی 

  در  بیای  آخه؟  -
 
  !الی ا  گ  م خوای  از  این  گرفتک

 :آیه  کشیدم  و  با  صدای  آرام  گفتم 
 .خودم  هم  نم دونم  -



ی  نگفت  .السا  با   مریم  با  تآسف  رسی  تکان  داد  و  چیر 
دو  تا  قهوه  به  سمتمان  آمد  و  روی  میر   گذاشت  .
لیوان  سیاه  را  برداشتم  و  کم  نوشیدم  .حت   این  

قهوی  داغ  هم  درونم  را  گرم  نم کرد  .یک  جوراب   دلم  
ینش  را  م خواست؛  ول   امیر  و  محبت های  شیر

م دانم  که  خیال  باطل  است  .بعد  خوردن  قهوه ام  از  
 :جایم  بلند  شدم  و  رو  به  مریم  گفتم 

  .عزیزم  من  دیگه  برم  -
 :مریم  با  ناراحت   گفت 

 .کجا  م ری؟  بشتر   شام  بخوریم  بعد  برو  -
 :لبخند  ملیچ  زدم  و  زمزمه  کردم 

  م بینمت  -
 
احت  کنم  .بعدا  .خوا بم  میاد  برم  یکم  اسی 

مریم  رسش  را  تکان  داد  و  از  جایش  بلند  شد  .با  هم  
روبوش  کردیم  و  با  پوشیدن  پالتو ام  از  خانه  خارج  

شدم  .سوار  ماشینمشدم  و  به  راه  افتادم  .با  یاد  رونیا  
کیفم  را  برداشتم  و  دنبال  گوش  ام  گشتم  ول  

نتوانستم  پیدا  کنم  .با  فکر  این که  شاید  روی  میر   جا  
گذاشته ام  به  سمت  خانه  مریم  تغییر  مسیر  داد  .چون  
زیاد  دور  نشده  بودم  بعد  چند  دقیقه  ماشتر   را  جلوی  
خانه ی  مریم  نگه  داشتم  و  پیدا  شدم  .با  دیدن  ماشتر   



سیاه  غریبه ای  با  تعجب  به  سمت  در  رفتم  و  همتر   
که  خواستم  آیفون  را  بزنم  با  صدای  مریم  که  با  کس  
حرف  م زد،  رس  جایم  میخکوب  شدم  و  با  شنیدن  هر  
حرفش  انگار  دنیا  رسم  آواره  شد  .پا هایم  سست  شد  و  

دستم  را  از  حرص  و  عصبانت  مشت  کردم  .من  چه  
قدر  احمق  بودم  که  حرفش  را  بدون  هیچ  جست  و  
،  باور  کردم  .من  با  خود  و  امیر  چه  کار  کرده   جوب 

بودم  !الن  امیر  در  چه  حال  بود  .خدایا  م ن  چطور  
این  کار  را  با  عشقم  کردم؟  !من  چطور  از  این  به  بعد  

به  صورتش  نگاه  م کردم؟  !مطمئنم  که  دیگر  هیچ  
 .وقت  من  را  نم بخشد 

 
 پارت  پنجاهم 

 
 :با  پوزخند  به  کس  که  با  آن  حرف  م زد  گفت 

ببتر   کامل  توضیح  م دم  تا  خوب  متوجه  ش   . -
موضوع  یکم  پیچیده  و  مربوط  به  قبله  !اول  ماما ن  الیا  

رو  از  اون ها  دور  کردم  .تهدیدش  کردم  تا  اگه  به  
سمتشون  بره  جسد  هر  دوتاشون  را  جلوش  پهن  

م کنم  .اون  هم  از  ترس  آسیب  رسیدن  به  دخی   و  



عشقش  به  یه  کشور  دیگه  رفت  و  پیداش  نشد  .بع د  
 ...پدرم  پدرش  رو  کشت  ول  با  مرگ  پدرم 

با  شنیدن  حرف هایش  انگار  بندی  از  دلم  پاره  شد  و  
چشم هایم  از  تعجب  گرد  شد  .بعد  چند  ثانیه  ادامه  

 :داد 
با  داییم  پرونده ی  جعل  درست  کردیم  و  الیا  رو  از   -
هدفش  دور  کردیم  .طبق  اون  چه  فکر  م کردم  الیا  
برای  انتقام  پدرش  به  سمت  امیر  رفت  ول  در  حال  
که  امیر  ب  گناه ترین  فرد  این  ماجرا  بود  .الیا ی  احمق  

هم  بدون  جست  و  جو  خام  حرف هایم  شد  .جست  و  
ی  به  دستش  نم رسید   جو  هم  که  م کرد  هیچ  چیر 

چون  داییم  فکر  هر  جاش  را  کرده  و  کل  مدارک  را  با  
مدرک  جعل  عوض  کرده  بود  .در  واقع  م خواستم  از  
م  و  تونستم  .پدر  امیر  از   دو  دشمنم  با  هم  انتقام  بگیر

دشمن های  پدرم  بود  .در  واقع  با  یک  تیر  دو  نشان  
  هر  دوشون  رو  به  هم  پاشیدم  و 

 
 ...زد م  و  زندگ

انگار  خون  در  رگ هایم  منجمد  شد  و  احساس  کردم  
ده  شد  و   بدنم  از  رسما  لرزید  .قفسه ی  سینه ام  فش 
چهره ام  از  بهت  و  تعجب  درهم  گشت  .اشک هایم  



بدون  اجازه  از  صورتم  روان  شد  و  با  گیج  رفت    رسم،  
ی  نفهمی دم   .چشم هایم  به  سیایه  رفت  و  دیگر  چیر 

*** 
به  سخت   لی  پلک هایم  را  باز  کرده  و  بعد  از  

استشمام  بوی  الکل  چیت   به  بیت  ام   دادم  .فکر  م  
کردم  خواب  دیدم؛  ول  با  دیدن  دیوارهای  سفید  
بیمارستان  درد  فجیع  در  ناحیه  سینه ام  احساس  

کردم؛  انگار  داشتند  با  چاقو  قلبم  را  از  سینه ام  
م کندند  .دستم  را  روی  قلبم  گ ذاشتم  و  فشار  دادم  تا  

ی  نداشت  . د؛  ول  هیچ  تاثیر شاید  دردش  آرام  بگیر
قطره  اشک  از  گوشه  چشمم  چکید  و  کم  کم  مثل  

  خودم  و  امیر  چه  
 
سیل  از  صورت  روان  شد  .من  زندگ

کار  کرده  بود؟  !یاد  محبت ها  و  چشم های  پر  از  
عشق  و  عالقه اش  شدم  .هیچ  کس  تا  به  حال  آن  جور  

نگاهم  نکرده  بود  !بع د  از  پدرم  و  مادرم،  امیر  اولتر   
کس  بود  که  آغوشش  برایم  گرم  و  دل چسب  بود  .با  
گفت    کلمه ی  مادر،  یاد  حرف های  مریم  افتادم؛  یعت   
مادرم  الن  زنده  بود  !باورم  نم شد؛  یعت   م توانستم  

بعد  چندین  سال ها  مادرم  را  ببینم  !آن  لعنت   باعث  
که  از  آغوش  گرم  مادرم  چندین  سال  دور  ب مانم  .



هنوز  هم  آن  عطر  دلنشینش  بیت  ام  را  نوازش  م کند  .
وقت   بچه  بودم  مادر  همکالش هایم  به  دنبالشان  
م آمد  و  من  در  با  حشت  نگاهشان  م کردم  .یاد  
بغض  و  گریه های  شبانم  افتادم  .شب هاب   که  به  

خاطر  نبود  مادرم  اشک  ریختم  .نصف  شب هاب   که  
صدای  گریه ی  پدرم  به  گوشم  م ر سید  و  قلبم  را  به  
در  م آورد  .زماب   که  شاهد  پیر  شدن  پدرم  از  دوری  

مادرم  شدم  و  الن  که  مشخص  شد  مادرم  زنده  
هست،  پدرم  ترکمان  کرد  .چانه ام  از  گریه  لرزید  و  

چنان  گریه  کردم  که  دل  خودم  هم  به  حالم  سوخت  .
چه  قدر  م توانست  انسان  این  قدر  ب  رحم  و  ظالم  

باشد  !زندگیم  را  تبا ه  کرد  !دستم  را  از  حرس  و  نفرت  
مشت  کردم  .چطور  آدم  هم  بود؟  !فکر  م کردم  

دوست  صمیم ام  هست  ول  مگر  دشمت   بیش  نبود  !
اشک هایم  از  روی  حرس  و  ناتواب   روی  صورتم  روان  

شد  و  چشم هایم  را  روی  هم  فشار  دادم  .با  صدای  
 .کس  چشم هایم  را  باز  کردم 

  آروم   -
 
؟  !برات ون  بده  .خواهشا خانم  چرا  گریه  م کنتر 

به  خورده  و  برای   باشتر   .رستون  هنگام  افتادن  ض 
 .احتیاط   امشب  مهمون  ما  م شتر  



پرستاری  خوش  چهره ای  بود  !رسم  را  تکان  دادم  و  
مم  را  چک  کرد،  " باشه "ای  گفتم  .بعد  این که  رس 

 :گفت 
 دوستتون  پشت  دره  صداش  کنم  بیاد  تو؟  -

رسم  را  تکان  دادم  که  از  اتاق  خارج  شد  .بعد  چند  
دقیقه،  مریم  داخل  اتاق  شد  و  با  لبخند  بر  لب  به  

سمتم  آمد  .با  دیدنش  دندان هایم  را  روی  هم  فشار  
دادم  و  سع  کردم  بر  خودم  مسلط  شوم؛  چون  

معلوم  نبود  با  فهمیدن  این که  من  همه  چ   را  فهمیدم،  
چه  بالب   رسم  بیاورد  .روی  صندل  نشست  و  از  دستم  

 :گرفت  و  گفت 
؟  !فشارت   - عزیزم  چرا  مواضب  خودت  نیست 

 !م دوب   چند  بود؟ 
ی  نگفتم  .از  مریم   به  سخت   لبخندی  زدم  و  چیر 

م ترسیدم  و  از  ترس  و  عصبانیت   بدنم  م لرزید  .
 :مریم  هم  انگار  متوجه  این  شد  و  گفت 
 .الیا  تو  م لرزی  !پرستار  رو  صدا  کنم  -

 :با  لحن  آرام  و  خشداری  گفتم 
  .نه  خوبم  -

 .من  برم  چیر  ی  بخرم  بخوری  .حالت  رس  جاش  بیاد  -



 .رسم  را  تکان  دادم  که  از  اتاق  خارج  شد 
 

 پارت  پنجاه  و  یکم 
 

بعد  از  خارج  شدن  مریم  از  اتاق،  بغضم  همچون  
دیواری  مرتفع  شکست  و  اشک های  محبوسم  در  

کمال  ناباوری  سیل  آلود  گونه  هایم  را  به  شوری  
کشید  .مریم  عوص   باعث  شده  بود  که  از  آغوش  

گرم  ما درم  دور  بمانم  !باعث  شده  بود  پدرم  طعمه ی  
خاک  رسد  شود  !باعث  شده  بود  از  چشم های  نافذ  
مشک  عشقم  محروم  بشوم  !رسیدن  به  خوشبخت   
یعت   آن قدر  سخت  بود  !یا  شاید  من  چون  طلبش  

م کنم  از  من  گریزان  است  .مگر  من  چه  گنایه  کردم  
 !که  این  چنتر   تاوان  م دهم 

ه  بال  پایتر   شد  و  به  تندی  اشک هایم  را  مهار   دستگیر
کردم  و  نفس  عمیف   کشیدم  .مریم  با  سیت  ای  که  در  

دست  داشت  وارد  اتاق  شد  .شیطان  انسان  صفت  !
سیت   را  روی  صندل  کنار  تخت  گذاشت  و  نزدیکم  

 :شد  .خواست  کمکم  کند  تا  بشینم  ول  گفتم 
 !خودم  م تونم  -



رسش  را  تکان  داد  .روی  تخت  خودم  را  بال  کشیدم  و  
نشستم  .سیت   را  روی  پایم  گذاشت  و  لبخندی  زد  .
تشکر "ی  کردم  و  مشغول  خوردن  سوپ  شدم  .از  "

حضورش  در  این  اتاق  احساس  ناامت   م کرد  و  
م تدسیدم  .بغض  همانند  گردوی  حجیم  و  درشت   

گلویم  را  به  اسارت  کشیده  بود  و  نه  بال  م  رفت  نه  
پایتر   م آمد  .به  سخت   سوپ  را  همراه  بغضم  قورت  
 :دادم  .بعد  خوردن  مریم  سیت   را  برداشت  و  گفت 
کت  زنگ  زدم  !زود  میام   - عزیزم  من  باید  برم  از  رس 

 باشه؟ 
باشه "ای  گفتم  که  لبخندی  زد  و  از  اتاق  خارج  شد  ."

با  رفتنش  نفس  عمیف   کشیدم  و  چشم هایم  را  از  
  .بدبخت   روی  هم  فشار  دادم 

*** 
 

تمام  تنم  از  این  یک وری  خوابیدن  در  کل  شب،  
خ شک  شده  بود  و  چشم هایم  از  شدت  گریه  

به ای  که  خورده  بود   م سوخت  .رسم  به  خاطر  ض 
درد  م کرد  و  اعصابم  را  خورد  م کرد  .به  سخت   و  با  

هزار  نفس  نفس  برگشتم  تا  به  چپ  بخوابم  که  



صدای  شنیدن  قدم هاب   نزدیک  در،  در  گوشم  طنتر   
انداخت  .با  دیدن  مریم  انگار  بندی  از  دلم  پاره  شد؛  

ول  سع  کردم  بر  خودم  مسلط  بشوم . در  اتاق  را  
 :بست  و  گفت 

سالم  گلم . کار های  ترخیصت  رو  انجام  دادم  بیا   -
 .حاض   شو  بریم 

سالم "ی  دادم  و  از  جایم  بلند  شدم  .مریم  از  کمد  "
کنار  پنجره  لباس هایم  را  برداشت  و  کمک  کرد  تا  

مانتو  و  شلوارم  را  تنم  کنم  .کل  شب  فکر  کردم  و  به  
م  و  گرنه   این  ن تیجه  رسیدم  که  از  پلیس  کمک  بگیر
مریم  با  فهمیدن  این که  من  متوجه  همه  چیر   شدم  

  من  را  هم  م کشت  .از  اتاق  خارج  شدیم  .در  
 
مسلما

  و  رس  و  
 

  نباب   به  رس  م بردم؛  نه  متوجه  شلوغ
 
زندگ

صدا  بودم  و  نه  چندان  عالقه ای  داشتم  که  به  دویدن  
سفید  پوشان  به  آن  طرف  و  این  طرف  ر ا  دنبال  کنم  !
ی  
از  بیمارستان  خارج  شدیم  و  به  سخت   سوار  ماشتر 
ی   مریم   شدم  و  حرکت  کردیم  .باید  فردا  به  کالنی 

 هاب   که  م دانستم  تعریف  
م رفتم  و  همه ی  چیر 

م کرد؛  شاید  توانستند  مادرم  را  هم  پیدا  کنند  .با  این  
فکر  لبخندی  کنج  لبم  نشست  .بعد  ده  سال  شاید  



م توانستم  مادرم  را  ببینم  !شاید  م توانستم  خودم  را  
ش  را   در  آغوش  گرمش  جای  دهم  و  آن  عطر  دل انگیر 
وارد  ریه هایم  کنم  .آن قدر  غرق  فکر  بودم  که  متوجه  

نشدم  گ  به  دم  در  خانه ام  رسیدیم  .دستم  را  روی  
 :پیشاب  ام  گذاشتم  و  رو  به  مریم  با  لحت   آرام  گفتم 

 .ممنون  مریم  .خداحافظ  -
 :مریم  لبخندی  ز د  و  گفت 

 .خواهش  م کنم  .خداحافظ  -
م دانستم  پشت  این  لبخند  و  مهرباب  اش  چه  شیطاب   

نهفته  است  .دستم  را  مشت  کردم  و  از  ماشتر   پیدا  
 .شدم 

 
 پارت  پنجاه  و  دوم 

 
چشم  به  آسمان  خاکسی   مانند  و  دود  گرفته  و  

خیابان های  شلوغ  تهران  دوختم  .بعد  از  یک  سال  که  
به  این  شهر  و  کشور  قد م  م گذاشتم  .سوار  یک  از  

تاکس های  زرد  رنگ  که  در  مقابل  فرودگاه  مهر  آباد  
صف  بسته  بودند  شدم  .به  یاد  خاطراتم  با  پدرم،  

،  مادرم  افتادم  و  چشمه ی  اشکم  جوشید  .آن قدر   امیر



ین  و  تلخم  بودم  که  متوجه  نشدم  گ   غرق  افکار  شیر
به  خانه ام  رسیدیم  .کرایه  را  حساب  کردم  و  پس  از  

گفت    متشکرم  از  تاکس  پیاده  شدم  .کلید  را  از  کیف  
مشک ام  برداشتم  و  در  را  باز  کردم  .وارد  حیاط  بزرگ  
خانه  شدم  و  به  گوشه  به  گوشه ی  اطرافم  را  از  چشم  
ی  زدم  و  آرام  آرام  به  سمت   گذراندم  .لبخند  غم انگیر 
خانه  حرکت  کردم  .در  را  باز  کردم  و  مثل  همیشه  به  
سمت  اتاقم  حرکت  کردم  .از  پله ها  بال  رفتم  و  نفس  

عمیف   کشیدم  .وارد  اتاقم  شدم  و  روی  تختم  دراز  
 .کشیدم  و  با  همان  لباس هایم  به  خواب  فرو  رفتم 

*** 
 

  که   
 
از  درون  کمد  لباس هایم،  اولتر   مانتوی  سیاه  رنک

ون  کشیدم  و  تنم  کردم  .شال  سیایه  از   دیدم  را  بیر
کمد  برداشتم  و  رسم  کردم  و  از  ساختمان  خانه ام  به  
رسعت  خارج  شدم  .وارد  حیاط  شدم  و  ریموت  را  از  
نگهبان  گرفتم،  سوار  ماشینم  شدم  .بعد  نیم  ساعت  
ی  ماشتر   را  نگه  داشتم  و  از  ماشتر   پیدا  

جلوی  کالنی 
شدم   .همتر   که  داخل  رفتم،  وارد  اتاقک  شدم  و  به  

پلیس  جواب   که  در  آن  جا  نشسته  بود،  سالم  کردم  و  



گوش   و  دیگر  وسایل  فلزی ام  ر ا  تحویل  دادم  .از  
اتاقک  خارج  شدم  و   با  دیدن  مرد  مست   که  پشت  میر   

 :نشسته  بود  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
سالم،  وقت  به  خیر  .به  خاطر  موضوع  قتل  پدرم   -

 .اومدم 
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

  .سالم  .به  اتاق  آقای  کریم  مراجعه  کن  -
تشکری  کردم  و  به  طرف  اتاق  حرکت  کردم  و  در  را  

زدم  .با  شنیدن  بفرمایید  کس  وارد  شدم  .با  صدای  پر  
ش  گفتم   :اسی 

 .سالم  وقتتون  بخیر  -
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
 .سالم  بفرمایید  بشینتر   -

روی  صندل ی  قهوه ای  که  نشان  داد  نشستم  و  از  
س  با  ناخن های  دستم  بازی  کردم  .نفس  عمیف    اسی 

وع  کردم  به  توضیح  دادن  .در  سکوت،   کشیدم  که  رس 
دقیق  به  حرف هایم  گوش  م داد  که  با  پایان  حرفم  

 :گفت 
متوجه  حرف هاتون  شدم  ول  باید  دلیل  دم   -

  .دستمون  داشته  باشیم 



 :بعد  مدب   فکر  کردن  گفت 
یه  نقشه ای  م کشیم  .شما  با  خانم  مریم  مالقات   -

م کنتر   و  بهشون  م گتر   که  متوجه  همه  چ   شدین  
 ...و 

با  دقت  به  تک  تک  جمله هایش  گوش  م دادم  .بدنم  
  دست هایم  !بعد  تمام  شدن  

 
رسد  شده  بود،  مخصوصا

 :حرف هایش  به  یاد  مادرم  افتادم  و  با  عجله  گفتم 
به  مادرم  هم  نقشه  کشیدن  و  تهدیدش  کردن  تا  اگه   -
ه  به  ما  آسیب  م رسونن  .مادرم  هم   از  ما  فاصله  نگیر

به  خاطر  ما  انگار  مجبور  شده  بره  .م تونتر   مادرم  رو  
 هم  پیدا  کنتر  ؟ 

 :دست   بر  ریش هایش  کشید  و  گفت 
ین   - البته  اسم  مادرتون  چ   بود  و  از  گ  ازشون  ب  خی 

ش  باشیم   .بگتر   تا  پیگیر
ا  امیت   بود  .ده  سال  قبل  برای  عمل   - اسم  مادرم  المیر
جراچ  یک  از  مریض هایش  به  اصفحان  رفت  و  از  آن  

ی  نداریم   .روز  ازش  خی 
 :رسش  را  تکان  داد  و  گفت 

 .پیگیر  م شی م  -
 :نفس  عمیف   کشیدم  و  گفتم 



 .ممنون  پس  اطالع  م دین  برای  اجرای  نقشمون  -
 :با  جدیت  گفت 

 .بله  منتظر  بمونتر   -
 :لبخند  زوری  زدم  و  گفتم 

 .خیل  ممنونم  .خداحافظ  -
خداحافظ "ی  گفت  و  از  اتاق  خارج  شدم  .با  "

قدم های  لرزان  بعد  از  گرفت    گوش   و  دیگر  وسایلم،  
ی  خارج  شدم  .نفس  عمیف   کشیدم  و  سع   از  کالنی 

کردم  بر  خودم  مسلط  بشوم  ول  مغزم  بدجور  
رسدرگم  بود  .روی  نیمکت  آب   پیاده  رو  نشستم  .
جسمم  توان  انجام  هیچ  حرکت   را  نداشت  .افراد  

زیادی  از  کنارم  م گذشتند . نم دانم  چند  ساعت   
هست  ب  حرکت  این جا  نشسته ام  اما  وقت   به  خودم  

آمدم  هوا  رو  به  تاریک  م رفت  .از  جایم  بلند  شدم  به  
 .سمت  ماشتر   رفتم  و  سوار  شدم 

 
 پارت  پنجاه  و  سوم 

 

 《رونیا 》
 



نگایه  به  پرتگاه  پر  ارتفاع  انداختم  و  آب  دهنم  را  
قورت  دادم  .مردمک  چشم های  از  ترس  و  نگراب   

م لرزید  .نگایه  به  چشم های  دریاب   پر موجش  کردم  و  
با  چشم هایم  داشتم  التماس  م کردم  تا  باورم  کند  .

ه  در   دست  راستش  را  روی  بازویم  گذاشت  و  خیر
چشم هایم  با  آرامش  که  رعشه  به  تنم  م انداخت  

 :گفت 
ی  بگو   - رونیا  بگو  من  اشتباه  دیدم  !بگو  !یه  چیر 

 !ساکت  نباش 
یک  صداب   در  درونم  م گفت  این  آرامش،  آرامس   

 :قبل  از  طوفان  است  .با  تپه  تپه  گفتم 
آرتام  ...باورم  کن ... من  نخواستم  ...من   -

م خواستم  ...کمکش  کنم  ...یهو  روش  افتادم  و  ...
 .نفهمیدم  چ   شد  !به  خدا  ...راست  ...م گم 

د  و  گفت   :بازوام  که  در  دستش  بود  را  بیشی   فش 
  بود؟  -

 
؟  یعت   تصادق  یعت   تو  نخواست 

با  ترس  و  دلهره  نگایه  به  پرتگاه  مرتفع  انداختم  و  
 :سیب  گلویم  لرزید  .با  صدای  خش ه داری  گفتم 

  ...آره  ...به  خدا  -



وع  به  لرزیدن   چنان  دادی  زد  که  بدنم  مثل  بید  رس 
 .کرد 

  بود  آره؟  ! -
 
فکر  کردی  من  خرم  آره؟  !که  تصادق

رونیا  با  من  بازی  نکن  !فهمیدی؟  تو  روی  خوب  من  
  !رو  دیدی  سع  نکن  روی  سگم  بال  بیاد 

از  شدت  گریه  به  سک  سکه  افتاده  بودم  .آراتام  را  
هیج  وقت  این جور  عصت   ندیده  بودم  .خیل  عصت   

بود  !چشم هایش  قرمز  شده  بود  و  با  خشم  نگاهم  
 :م کرد  .با  صدای  لرزانم  گفتم 

  ...تو؟  خواهش  م کنم  ...آروم   -
 
آرتام  چ   ...م گ

  ...بود  چرا  ...
 
باش  ...من  م ترسم  .گفتم  که  ...تصادق

درازش  ...م کت   آخه  !باشه  ...غلط  کردم  ...تو  رو  
 !خدا  آروم  باش 

 :با  صدای  بلندی  داد  زد 
 !من  درازش  م کنم؟  رونیا  رونیا  دیوونم  کردی  -

قلبم  انگار  م خواست  از  جایش  کنده  شود  .فشار  
دستش  روی  بازویم  بیشی   بیشی   م شود  .کل  صورتم  
خیس  از  اشک  بود  و  آرام  آرام  هق  هق  م کردم  .هوا  

رسد  بود  و  همه  جا  یچ   !م ترسیدم  پایم  لیر   ب خورد  و  
 :به  پایتر   پرت  شوم  .با  التماس  گفتم 



آرتام  خواهش  م کنم  از  این جا  بریم  .بریم  خونه   -
آروم  حرف  بزنیم  .ببتر   داری  اشتباه  م کت   !تو  رو  

خدا  بس  کن  .مگه  من  مریضم  برم  پیش  اون  
خیانتکار  !مگه  نم دوب   چه قدر  دوستت  دارم  !

 .خواهش  م کنم 
 :از  من  دور  شد  و  با  حرص  گفت 

هه  من  اشتباه  م کنم  !به  چ   باور  کنم ها  به   -
چشم هام  یا  به  تو  !تموم  شد  رونیا  تازه  م بینم  

چه قدر  آدم  کثیف   هست   !برو  گورت  رو  از  زندگیم  
گم  کن  !دیگه  نم خوام  حت   روتم  ببینم  !برو  دیگه  
 ...برنگرد  وگرنه  قول  نم دم  بالب   رست  نیارم  .برو 
وحشت  زده  نگایه  کردم  .قلبم  تیر  عمیف   کشید  

دستم  را  سمت  چپ  سینه ام  گذاشتم  و  ناباور  نگاهش  
م کردم  .بغض  مثل  گردوب   حجیم  و  درشت  گلویم  را  
به  اسارت  کشیده  بود  .هر  کلمه اش  در  رسم  اکو  شد  

و  پلک  هایم  سنگیت   م کرد  .هر  لحظه  شدت  تیر  
کشیدن های  قلبم  بیشی   م شود  و  بدتم  شل تر  !انگار  

پاهایم  توان  حمل  وز نم  را  نداشت  .آرتام  رویش  را  
برگرداند  تا  برود  .با  ترس  خواستم  به  سمتش  بروم  که  

با  گیج  رفت    رسم  پایم  لیر   خورد  از  جاب   پرت  شدم  .



صدای  داد  آرتام  گوشم  را  نوازش  کرد  و  با  بسته  شدن  
ی  نفهمیدم   .چشم هایم  دیگر  چیر 

 
 پارت  پنجاه  و  چهارم 

 

 《آرتام 》
 

چشم هایم  تار  بودند  و  تنها  به  روی  نقطه ای  نامعلوم  
ه  بودند  .اشک هایم   بر  دیوار  سفید  بیمارستان  خیر

مثل  چشمه ای  چوشان  از  چشمانم  روان  بود  .تپش  
قلبم  زیاد  بود  و  انگار  م خواست  از  جایش  کنده  

سود  .بدنم  کرخت  و  ب  جان،  بر  روی  صندل های  
فلزی  و  رسد  افتاده  بود  .دیگر  ناب   برای  التماس  کردن  
نداشتم،  تمام  آن  چه  را  که  در  چنته  به  کنار  گذاشته  
بودم،  با  شنیدن  خی   وخیم  شدن  وضع  رونیا  به  اتمام  

رسیده  بود  .دیگر  تواب   نداشتم  برای  ضجه  زدم  و  
  نباب   به  رس  م بردم،  نه  

 
لعنت  کردن  خودم  .در  زندگ

  و  رس  صدای  اطرافم  را  متوجه  بودم  و  نه  آن  
 

شلوغ
چنان  عالقه ای  هم  داشتم  که  دویدن  سفید  پوشان  
بیمارستان  به  این  طرف  و  آن  طرف  را  دنبال  کنم  .با  



باز  شدن  در  اتاق  رسی    ع  از  جایم  بلند  شدم  و  به  
سمت  دکی   رفتم  .در  همان  حال  با  صداب   که  گویا  از  

ون  م آمد  گفتم   :ته  چاه  بیر
؟  -  چ   شده  دکی 

نگاه  لرزانم،  با  هر  لحظه  مکثش  لرزان تر  م شد  .با  هر  
لحظه  تردیدش،  در  دریا ی  حدس  و  گمان هایم  

غرق ترم  م کرد،  طوری  که  برای  آخرین  نفس هایم  
ب   برای  تنفس   جانم  بال  م آمد  و  انگار  که  دیگر  اکسیر 
در  فضا  برایم  موجود  نبود  .تاسف   که  در  چشمانش  

موج  م زد،  همه  و  همه  دست  به  دست  هم  داده  
ه ی  جانم  را  هم  بال   بودند  که  ته  مانده های  شیر

بکشند  .قبل  از  آن  که  خل  موجود  در  فضا  جانم  را  
د،  تنها  کلمه ای  که  از  دهان  مرد  مسن  سفید   بگیر

ون  آمد  آب  رسدی  بود  روی  از   پوش  روبه رویم  بیر
 .رسم  رسازیر  شد 

متأسفانه  کما  رفت    .خونریزی  مغز  داشت    مشکل  رو   -
 ...حل  کردیم  اما 

روی  زمتر   نشستم  و  رسم  را  بتر   دست هایم  گرفتم  .
عشقم  به  خاطر  من  به  این  حال  و  روز  افتاده  بود  .

لعنت  به  من  !لعنت  به  یزدان  !نفسم  از  شدت  گریه  



گرفته  بود  .با  نشست    دست   روی  بازوهایم  رسم  را  
بلند  کردم  و  به  مادرم  که  با  غم  و  مهرباب   نگاهم  

م کرد  چشم  دوختم  .بدون  امتناع  خودم  را  در  آغوش  
مادرم  پرت  کردم  و  از  ته  دل  زار  زدم  .دیگر  غرور  
ب رایم  اهمیت   نداشت  !مادرم  سع  در  آرام  کردنم  

داشت  .دست   روی  موهای  به  هم  خورده ام  کشید  و  
با  هم  روی  صندل  نشستم  .با  صدای  بغض  دارم  

 :زمزمه  کردم 
مامان  رفت  کما  !مسببش  منم  .من  باعث  شدم  .اگه   -
  .به  اون جا  نم رفتیم  هیچ  یک  از  این  اتفاق ها  نم افتاد 

با  باز  شدن  در  اتاق  عمل  حرفم  نصفه  ماند  و  
چشمانم  قفل  صورت  رنگ  پریده ی  عشقم  شد  .مثل  

پری ها  خوابیده  بود  !شدت  درد  قلبم  با  دیدنش  
بیشی   شد  و  چهره ام  گرفته تر  !به  سمت  اتاق  

مخصوص  بردند  و  من  و  مادرم  هم  به  دنبالشان  به  
راه  افتادیم  .از  راهرو ای  رد  شدیم  .رونیا  را  وارد  اتاق  
کردند  و  اجازه ی  ورود  به  ما  ندادند  .کنار  اتاق  روی  

صندل  نشستیم  و  منتظر  ماندیم  .فکر  کنم  از  این  به  
بعد  تنها  کاری که  باید  انجام  م دادم  صی   بود  !رسم  
 .به  شدت  درد  م کرد؛  ول  شدت  درد  قلبم  بیشی   بود 



 
 پارت  پنجاه  و  پنجم 

 
ه ی  رونیا  شده  بودم  که  مادرم   از  شیشه ی  کوچک  خیر

 :دستش  را  روی  دستم  گذاشت  و  گفت 
ون  یکم  هوا  بخور  .من  این  جام  -  .پشم  برو  بیر

  هم  نیازی  به  هوای  آزاد  داشتم؛  ول  سخت  بود  
 
واقعا

دل کندن  از  رونیا  !نگاه  آخری  بر  رونیا  انداختم  و  از  
 :جایم  بلند  شدم  .مادرم  لبخند  کم  جاب   زد  و  گفت 

 .خوب  م شه  نگران  نباش  -
رسی  تکان  دادم  .با  دیدن  یز دان  که  با  عجله  به  

سمتمان  م آمد  خشم  تمام  وجودم  را  در  برگرفت  و  
دستم  را  مشت  کردم  .مقابلم  ایستاد  و  با  خشم  زمزمه  

 :کرد 
چه  بالب   رسش  آوردی  ها؟  چ   کارش  کردی؟  چرا   -

روی  اون  تخته  !م کشمت  به  خدا  .ب  لیاقت  بگو  بگو  
 چ   کارش  کردی؟ 

 :دندان هایم  را  روی  هم  ساییدم  و  گفتم 
  تو  از  کجا   -

ا
به  تو  چه؟  به  تو  چ   ربظ  داره؟  اصل

 !فهمیدی  هان؟ 



 :با  صورت  در  هم  رفته اش  گفت 
دخی   خالم  پرستاره  .توی  عملش  بوده  .رونیا  رو  هم   -

  .م شناخته  بهم  خی   داد 
رسی  تکان  داد  و  با  همان  لحن  عصت   و  بغض دارش  

 :ادامه  داد 
یش  بشه  من  چ    - ؟  اگه  چیر  چ   کارش  کردی  لعنت 

 ...کا ر  م کنم؟  من  ب   اون 
 :حرفش  را  قطع  کردم  و  تش   زدم 

هه  خیل  مهم  بود  برات  که  خیانتش  کردی  !تو  رو   -
  اعصابم  خورده  گمشو  از  جلوی  

 
خدا  به  اندازه ی  کاق

چشم هام  .یه  بار  دیگه  هم  نبینم  اومدی  اینجا  !
 .فهمیدی؟  !برو  گمشو 

 :با  خشم  کنارم  زد  و  گفت 
 .به  تو  هیچ  ربظ  نداره  -

 :نفس  عمیف   از  خشم  کشیدم  و  گفتم 
ببتر   به  خاطر  بیماریت  کاریت  ندارم  داری  زیاد  روی   -

 .م کت   برو  گفتم 
از  شیشه  به  رونیا  چشم  دوخت  و  اشک  از  

چشم هایش  روان  شد  .با  حرص  از  راهرو  خارج شدم  .
مادرم  آن جا  هیچ  نگراب  ای  نداشت  .به  سمت  حیاط  



کردم  .از  پله ها  پایتر   آمدم  و  وارد  حیاط  شدم  .نفس  
  .عمیف   کشیدم  و  سع  کردم  بغضم  را  محار  کنم 

 
بعد  از  چند  دقیقه  داخل  شدم  و  به  سمت  اتاق  رونیا  
حرکت  کردم  و  وارد  راهرو  شدم  که  صدای  گرفته ی  

  .یزدان  به  گوشم  رسید 
رونیا  معذرت  م خوام  .نم خواستم  این جور  بشه  . -

من  چه  م دونستم  !خدا  لعنتم  کنه  !کاش  اون  
حماقت  رو  نم کردم  !ای  کاش  !ببخشید  منه  احمق  

رو  !باز  ناراحتت  کردم،  باز  بهت  صدمه  زدم  ول  باور  
  .کن  نم خواستم 

با  حرف هایش  خون  جلوی  چشم هایم  را  گرفت  و  از  
خشم  نفس های  عمیف   م کشیدم  .من  چطور  

حرف های  رونیا  را  باور  نکردم؟  !رونیا  ب  گناه  بود  .من  
چطور  آن  حرف ها  را  به  عشق م  گفتم؟  !من  چطور  به  
عشق  پاک تر  از  گلم  تهمت  زدم  .اشک  که  از  گوشه ی  
چشمم  چکید  را  محار  کردم  و  به  سمت  یزدان  حرکت  

کردم  .از  بازواش  گرفتم  به  سمت  خودم  برگرداندم  .
ب  توجه  به  صورت  متعجبش  مشت  محکم  زدم  که  

به  روی  زمتر   افتاد  .با  داد  گفتم   :از  شدت  ض 



ف  خیالت  راحت  ش د؟  !هان؟  !راحت  شدی   - ب  رس 
  که  الن  توی  این  وضعه  !راحت  شدی؟ 
 :از  یقه اش  گرفتم  و  بلندش  کردم  و  گفتم 

 .بگو  همه  چ   رو  بگو  .زود  باش  تا  نکشتمت  -
 :پوزخندی  زد  و  با  نفرت  نگاهم  کرد  و  زمزمه  کرد 

دروغ  گفتم  که  مریضم  به  خاطر  این که  مال  من   -
بشه  هر  کاری  کردم  و  م کنم  .این  رو  بدون  آ رتام  خان  
  م مونه  .

 
رونیا  از  اول  هم  مال  من  بود  مال  من  هم  باق

ه   .نه  تو  نه  کس  دیگه ای  نم تونه  اون  رو  از  من  بگیر
مادرم  که  تا  حال  این جا  نبود  با  وردش  با  بهت  

 :نگاهمان  کرد  و  از  بازوام  گرفت  و  گفت 
؟  آروم  باش  .آروم  باش  قربونت   - پشم  چ   کار  م کت 

  .برم 
یزدان  خون  گوش ه ی  لبش  را  با  پشت  دستش  پاک  کرد  
و  با  چشم های  پر  از  نفرتش  از  راهرو  خارج  شد  .روی  

زمتر   رس  خوردم  و  رسم  را  به  دیوار  تکیه  دادم  .
اشک هایم  روی  جاده ی  صورتم  در  حال  روان  شدن  

بود  .دستم  را  مشت  کردم  و  بر  خودم  لعنت  
فرستادم  .مادرم  نگران  کنارم  نشسته  بودم  و  حرف  
 .م زد؛  ول  متوجه  هیچ  یک  از  حرف هایش  نم شدم 



 
 پارت  پنجاه  و  ششم 

 
 «یک  ماه  بعد »

 
نگایه  به  دست  گل  قرمز  رنگ  که  رونیا  عاشق  بود  

 :کردم  و  رو  به  فروشنده  گفتم 
 .خانم  اون  دسته  گل  قرمز  رو  لطف  م کنتر   -

 :خانم  میان  سن  لبخندی  زد  و  گفت 
 !بله  البته  -

گل  را  دستم  داد  و  رسم  را  نزدیک  گل ها  کردم  و  بو  
کشیدم  .ناخواسته  لبخندی  کنج  لبم  نشست  .انگار  

این  گل ها  بوی  رونیا  را  م داد؛  البته  رونیا  از  این  گل ها  
هم  خوشبوتر  و  زیباتر  بود  .حس  درونم  را  قلقلک  
م داد  که  امروز  رونیا  بلند  م شود  !آن  چشم های  

زیبایش  را  باز  م کند  !باز  آن  لبخند های  دل  فریبش  را  
م زند  !رسم  را  تکان  دادم  و  بعد  از  پرداخت  پولش  از  
مغازه  خارج  شدم  .سوار  ماشتر   سفید  رنگم  شدم  و  

  .گل  را  به  صندل  کناری  گذاشتم 
 



بعد  نیم  ساعت  ماشتر   را  جلوی  در  بیمارستان  نگه  
   گل  از  ماشتر   پیدا  شدم  .نفس  

داشتم  و  با  برداشت 
عمیف   کشیدم  و  با  آرزوی  بلند  شدن  رونیا  به  اتاق  

رونی ا  حرکت  حرکت  کردم  .از  راهرو  عبور  کردم  و  با  
هیجان  از  شیشه  به  رونیا  چشم  دوخت؛  ول  باز  در  
همان  حال  بود  !پرستار  جواب   که  روپوش  صورب  ای  
به  تن  داشت،  رسم  رونیا  را  چک  م کرد  .وقت   از  اتاق  

 :خارج  شدم  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
 سالم  خانم،  حال  نامزدم  چطوره؟  -

 :لبخندی  زد  و  گف ت 
 .سالم،  نرماله  جای  نگراب   نیست  -

 :رسی  تکان  دادم  و  گفتم 
 م شه  برم  پیشش؟  -

اض  کند  که  رسی    ع  گفتم   :خواست  اعی 
 !خواهش  م کنم  فقط  چند  دقیقه  -

 :رسی  تکان  داد  و  گفت 
 .باشه  با  من  بیان  تا  لباس  مخصوص  رو  بهتون  بدم  -

با  خوشحال  همراه  پرستار  به  سمت  اتاق  تعویض  
لباس  حرکت  کر دیم  .در  یک  از  اتاق های  قهوه ای  رنگ  
را  باز  کرد  و  وارد  شدیم  .پرستار  به  سمت  کمد  سفید  



کنار  پنجره ی  کوچک  رفت  و  یک  از  لباس  مخصوص  
ون  کشید  و  دستم  داد » .تشکر «ی  کردم  که   آب   را  بیر
از  اتاق  خارج  شد  .بعد  از  پوشیدن  آن  لباس ها  و  زدن  

ماسک  از  اتاق  خارج  شدم  و  به  سمت  اتاق  ر ونیا  
حرکت  کردیم  .گل  را  از  صندل  راهرو  برداشتم  و  

 :خواستم  در  اتاق  را  باز  کنم  که  پرستار  با  تاکید  گفت 
 !یادتون  نره  فقط  چند  دقیقه  -

رسی  تکان  دادم  و  وارد  اتاق  شدم  .روی  صندل  کنار  
تخت  نشستم  و  گل  را  کنار  تخت  گذاشتم  .دست  

ظریفش  را  در  دست  گرفتم  و  به  صورت  رنگ  
ه  شدم  .زیر  لب  با  بغض  زمزمه  کردم   :پریده اش  خیر

چه قدر  م خواب   شیطون  !بلند  شد  دیگه  !م دوب    -
چه قدر  دلتنگم  !م دوب   اسمت  رو  گذاشتم  زیبای  

 !خفته 
 :با  این  حرف  مکت   کردم  و  ادامه  دادم 

البته  تو  از  اون  هم  زیباتری  !رونیا  خواهش  م کنم   -
بلند  شو  !ببخشید  من  اشتباه  کردم  که  بهت  ب اور  

 !نکردم؛  ول  تو  این جور  مجازاتم  نکن 
اشک  که  از  گوشه ی  چشمم  چکیده  بود  را  محار  

 :کردم  و  ادامه  دادم 



م دوب   چه قدر  دلتنگ  اون  چشم های  خوش رنگتم  ! -
م دوب   چه قدر  دلتنگ  صداتم  !خواهش  م کنم  بلند  
شو  !این جور  عذابم  نده  که  طاقت  ندارم  !م دوب   که  

چه قدر  دوستت  دا رم  رونیا  پس  بلند  شو  به  خاطر  
یز  شد  رونیا  بلند   م  لی  من  !باشه؟  !دیگه  کاسه ی  صی 

  !شو 
 :اشک هایم  را  پاک  کردم  و  گفتم 

مگه  عاشق  برف  نبودی  !ببتر   برف  م باره  !بلند  شو   -
 !بریم  دیگه 

 
رسم  را  پایتر   انداختم  و  اجازه  دادم  اشک هایم  روان  

شود  !بلند  شدم  و  پیشاب  اش  را  بوسیدم  و  دم  
 :گوشش  زمزمه  کردم 

 !خواهش  م کنم  بلند  شو  -
 

از  اتاق  خارج  شدم  و  روی  صندل  فلزی  نشستم  .رسم  
 :را  بتر   دستانم  گرفتم  و  زمزمه  کردم 

 !خدا  لعنتم  کنه  !لعنت  بر  یزدان  -



با  نشست    دست   روی  شانه هایم  رسم  را  بلند  کردم  و  
به  صورت  چروکیده  و  مهربان  پدرم  نگاه  کردم  .

 :لبخندی  زد  و  گفت 
درست  م شه  پشم  صی   کن  !صی   کت   همه  چ    -

 !حل  م شه 
بغض  حجیم  گلویم  را  در  بر  گرفته  بود  !به  سخت   

آب  دهنم  را  همراه  با  بغض  دردناکم  قورت  دادم  و  
 :گفتم 

؟  من   - بابا  من  دیگه  نم تونم  !یا  بیدار  نشه  چ 
  کنم  !همش  تقصیر  منه 

 
  !اون وقت  چطور  زندگ

پدرم  رسی  تکان  دا د  و  کنارم  نشست  .با  پدرم  همیشه  
مثل  دو  دوست  بودیم  !رسم  را  روی  بازواش  گذاشتم  

و  آرام  و  آرام  اشک  ریختم  .اشک  از  رس  ناامیدی  !
  و 

 
 ...اشک  از  رس  پشیماب   !اشک  از  رس  دلتنک

 
ی   ی  از  خوانواده ی  رونیا  نبود  !انگار  نه  انگار  دخی  خی 
هم  دارند  !این ها  چطور  مادر  و  پدری  بودند؟ ! ب  چاره  

رونیا  این  همه  زجر  کشیده  بود  !سخت  بود  اضافه  
بودن  در  یک  خوانواده  !نه  در  خانه ی  پدریش  روز  

 ...خوش  دید  نه 



قلبم  درد  م کرد  !به  خاطر  ب  رحمیم  !به  خاطر  
 !شکست    قلب  عزیزترینم 

 .با  صدای  پدرم  از  فکر  و  خیالم  خارج  شدم 
آرتام  خسته ای  تو  برو  خونه  من  این جام  نگران   -

ی  شد  بهت  زنگ  م زنم   .نباش  !اگه  چیر 
احت  احتیاج  داشتم؛  ول  سخت   به  خواب  و  اسی 
بودن  رفت    .رسی  تکان  دادم  و  از  جایم  بلند  شدم  .
برای  آخرین  بار  از  شیشه ی  کوچک  به  رونیا  نگاه  

 .کردم  و  از  راهرو  خارج  شدم 
 

 پنجاه  و  هفتم 
 

با  صداب   که  در  رسم  م پیچید  چشم هایم  را  باز  کردم  
و  جویای  منبع  صدا  شدم  .صدای  زنگ  گوش  ام  

توجه ام  را  جلب  کرد  .گوش   را  از  عسل  کنار  تخت  
برداشتم  و  با  دیدن  اسم  بابا  روی  صفحه اش  رسی    ع  

 :دکمه ی  اتصال  را  زدم  و  جواب  دادم 
ی  شده؟  -  !سالم  بابا  چیر 

 :پدرم  در  میان  خنده هایش  گفت 
 .مژدگوب   بده  پشم  رونیا  چشماش  رو  باز  کرد  -



چش م هایم  گرد  شد  و  رسی    ع  از  جایم  بلند  شدم  و  با  
 :هیجان  گفتم 

  بابا؟  -
 
 !راس  م گ

 :پدرم  با  خنده  گفت 
 !آره  زود  بیا  که  عروس  گلم  تو  رو  صدا  م زنه  -

از  ته  دل  خندیدم  و  گوش   را  قطع  کردم  .با  عجله  
ت  سفیدم  را   کمد  لباس هایم  را  باز  کردم  رسرسی  تیش 

برداشتم  و  تنم  کردم  و  بعد  از  ب رداشت    سوئیچ  
ماشینم  از  اتاق  خارج  شدم  .رسی    ع  از  پله ها  پایتر   

آمدم  و  از  خانه  خارج  شدم  .سوار  ماشتر   شدم  و  به  
 .سمت  بیمارستان  حرکت  کردم 

 
بعد  نیم  ساعت  جلوی  در  بیمارستان  ماشتر   را  نگه  

داشتم  و  رسی    ع  بدون  توجه  به  جمعیت  زیاد  به  
سمت  اتاق  رونیا  حرکت  کردم  .وارد  راهرو ی  اتا ق  
شدم  و  از  پنجره  به  اتاق  رونیا  چشم  دوختم؛  ول  
هیچکس  نبود  .ترسیده  گوش   را  از  جیب  شلوارم  

درآوردم  و  به  پدرم  زنگ  زدم  .بعد  چند  بوق  جواب  
 :داد 

؟  -  بابا  رونیا  که  اتاقش  نیست  .کجایتر 



  !آرتام  رونیا  به  اتاق  معمول  بردن  .طبقه ی  پایینه  -
باشه "ای  گفتم  و  تماس  را  قطع  کردم . از  پله ها  پایتر   "
امدم  و  به  اطراف  نگاه  کردم  .با  دیدن  پدرم  جلوی  در  

  به  سمتش  رفتم  و  گفتم 
 
 :اتاق

 گ  به  هوش  اومد؟  -
 :تک  خنده ای  کرد  و  گفت 

یک  ساعت   م شه  بیا  بریم  برو  تو  تا  وقت  مالقات   -
 .نگذشته 

رسم  را  تکان  دادم  و  در  قهوه ای  رنگ  اتاق  را  باز  کردم  .
با  دیدن  رونیا  که  مثل  فرشته ها  خوابیده  بود  لبخندی  
زد  و  روی  صندل  فلزی  کنار  تخت  نشستم  .عشق  من  

بالخره  به  هوش  اومده  بود  !دستش  را  در  دستم  
گرفتم  و  بوسه ای  رویش  کاشتم  .زیر  لب  با  صدای  

 :بغض داری  گفتم 
ممنونم  رونیا  !خدا  رو  شکر  تو  رو  از  من  نگرفت  . -

کم  خم  شدم  و  پیشاب  اش  را  عمیف   بوس یدم  .رسم  را  
عقب  کشیدم  و  با  دیدن  پلک  زدنش  با  خوشحال  

 :گفتم 
 .رونیا  عزیزم  باز  کن  چشم های  خوشگلتو  ببینم  -



آرام  چشم  هایش  را  باز  کرد  و  نگاهم  کرد  .چه قدر  
دلتنگ  این  رنگ  چشم هایش  شده  بودم  !گونه اش  را  
بوسیدم  که  با  اخم  نگاهم  کرد  .دلهره ی  بدی  وجودم  

 :را  در  برگرفت  !با  صد اب   که  م لرزید  گفتم 
 چ   شده  رونیا؟  -

انگار  حرف  زدن  برایش  سخت  بود  !آب  دهنش  را  
قورت  داد  و  با  صداب   که  انگار  از  ته  چاه  م آمد  

 :گفت 
باز  باورم  نداری  آره  !باز  فکر  م کت   بهت  خیانت   -

 .کردم 
اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  که  انگار  خنجری  شد  

 :و  روی  قلبم  اصابت  کرد  !با  همان  لحن  ادامه  داد 
 !آرتام  خواهش  م کنم  من  رو  تنها  نذار  -

بغض   در  صدایش  بود  قلبم  را  لرزاند  و  باعث  شد  
اشک  از  چشم هایم  روان  شود  .گونه اش  را  نوازش  

 :کردم  و  گفتم 
ببخشید  رونیا  !من  اون  روز  عصت   بودم  وگرنه  مگه   -

  کنم  !ببخشید 
 
  .م شه  من  بودن  فرشته ام  زندگ

 



رسم  را  روی  س ینه اش  گذاشتم  و  آرام  آرام  اشک  
 :ریختم  و  زیر  لب  زمزمه  کردم 

  !ممنونم  رونیا،  ممنونم  که  من  رو  تنها  نذاشت   -
 :دستش  را  روی  موهایم  کشید  و  گفت 

هیچ  وقت  از  کنارت  نم رم  اگه  قول  بدی  توهم  ترکم   -
 !نکت  

ه   رسم  را  بلند  کردم  و  به  صورت  غرق  اشکش  خیر
 :شدم  و  گفتم 

قول  م دم  !هر  چ   شد؛  حت   دنیا  هم  خراب  شد   -
 .ترکت  نم کنم 

لبخندی  زد  و  من  خم  شدم  و  گوشه ی  لبش  را  
 .بوسیدم 

 
 پارت  پنجاه  و  هشتم 

 

 《الیا 》
 

ی  نشسته  بودم  و  از   روی  صندل  فلزیی  کالنی 
خوشخال  در  پوست  خودم  نم گنجیدم  .مریم  

بالخره  دستگیر  شد؛  البته  توسط  نقشه ی  ما  روی  



واقیع اش  را  نشان  داد  .وقت   از  ترکیه  برگشت  به  
ی  را  که  آن  روز   خانه ام  دعوت  کردم  و  همه  چیر 
شنیده  بود  به  او  گفتم  .اول ها  انکار  کرد  و  بعد  

خواست  با  چاقو  به  من  حمله  کند؛  اما  چون  پلیس ها  
در  خانه ام  پنهان  شده  بودند  با  دیدن  این  صحنه  

ش   ش  کردند  .هنوز  هم  آن  نگاه  نفرت انگیر  دستگیر
یادم  ن م رود  .چه قدر  احمق  بودم  که  باورش  کرده  

  !بودم 
 

با  یادآوری  این که  امروز  برای  اولتر   بار  بعد  چند  سال  
مادرم  را  م بینم  منتظر  به  در  چشم  دوختم  .تپش  

قلبم  از  هیجان  بیشی   شده  بود  و  پاهایم  را  تکان  
م دادم  .با  دیدن  زب   شیک  پوش  و  زیبا  که  وارد  

ی  شد،  هیجان  زده  ا ز  جایم  بلند  شدم  و  به   کالنی 
مادری  که  ده  سال  بود  ندیده  بودمش  چشم  دوختم  .

ش  کم  نشده  بود  .   از  آن  زیباب   نفس  گیر
ا
اصل

ناخواسته  قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  و  
روی  گونه ام  رسخورد  .نگاهش  با  نگاهم  گره  خورد  و  
با  آن  چشم های  دریاب  اش  نگاهم  م کرد  .چشم هایم  
ی  نبودم  . میخ  صورتش  شده  ب ود  و  متوجه  هیچ  چیر 



از  چشم هایش  اشک  م چکید  و  آن  هم  مثل  من  توان  
حرکت  نداشت  .آرام  آرام  قدم  به  سمتش  برداشتم  و  

در  چند  قدمیش  ایستادم  .دستم  را  به  سخت   بلند  
کردم  و  بعد  چند  سال  لمسش  کردم  .انگشتم  را  به  

همراه  دستم  به  طرف  خودش  کشید  و  در  کشی  از  
ثانیه  مرا  در  آغوش  خوش  عطرش  جا  داد  .آخم  را  در  
گلو  خفه  کردم  تا  عقده هایم  تهوع  نشود  و  به  جانش  

بریزد  .تا  زخمهایم  باز  نشود  و  با  دیدنشان  دردش  
د  .تنها  کلمه  "مامان  "از  میان  لب هایم  ب  اراده  از   بگیر

  بیورن  جهید  .همدیگر  را  در  آغوش  
 
روی  دلتنک

کشیده  بودیم  و  اشک  م ریختیم  .مادرم  تند  تند  بر  
رسم  بوسه  م زد  و  زیر  لب  کلمه ی  دخی   خوشگلم  را  
تکرار  م کرد  .بعد  چند  سال  بالخره  در  آغوشش  به  

ی  که  این  روز ها  سخت   آرامش  رسیده  بودم  .چیر 
ش  را  وارد   محتاجش  بودم  .با  تمام  توانم  عطر  دل انگیر 
ه   ریه هایم  کردم  .از  هم  جدا  شدیم  و  به  هم دیگر  خیر

شدیم  .دستم  را  روی  گ ونه اش  گذاشتم  و  به  آرام  
اشک هایش  را  پاک  کردم  .خم  شدم  و  گونه اش  را  

محکم  بوسیدم  .م خواستم  ساعت ها  به  مادرم  چشم  



بدوزم  و  ب  وقفه  ببوسم اش  !دستم  را  گرفتم  و  با  
 :صدای  بغض  داری  زمزمه  کرد 

م  من  -  ...ببخشید  دخی 
حرفش  را  قطع  کردم  و  با  صداب   که  انگار  از  ته  چاه  

 :م آمد  گفتم 
م دونم  ماماب   !همه  چ   رو  م دونم  !چطور  به   -
،  به  خاطر  این که  ما   خاطر  ما  از  خودت  گذشت 

صدمه  نبینیم  مجبور  شدی  ما  رو  ترک  کت   !همه  چ   
 .رو  م دونم 

باز  خودم  را  در  آغوشش  پرت  کردم  و  محکم  بغلش  
 .کردم 

*** 
در  اتاقم  نشسته  بودیم  و  رسم  را  روی  ران  پاهای  

مادرم  گذاشته  بودم  .عادت  کودگ ام  بود  !همیشه  
رسم  را  روی  پاهای  مادرم  م گذاشتم  و  ساعت ها  با  

هم  حرف  م زدیم  .ساعت  دوی  شب  بود؛  ول  ما  
قصد  دل  کندن  از  همدیگر  را  نداشتیم  .مگر  م شد  

بعد  ده  سال  مادرم  را  ببینم  و  دل  از  او  بکنم؟  !دست  
مادرم  میان  موهایم  در  حرکت  بود  و  آرامس   ناب  

درو نم  را  فرا  گرفته  بود  !آرامس   که  مرا  به  عالم  



خواب  دعوت  کرد  و  با  گرم  شدن  چشم هایم  به  
یت   فرو  رفتم   .خواب  شیر

 
 پارت  پنجاه  و  نهم 

 

 《دو  روز  بعد 》
 

ی  بود  ایستاده   مقابل  بیمارستاب   که  امیر  در  آن  بسی 
بودم  .افراد  زیادی  از  کنارم  رد  م شدند  ول  من  تمام  
حواسم  به  در  ورودی  بی مارستان  بود  .امروز  امیر  از  

بیمارستان  مرخض  م شود،  البته  با  هزار  حرف  و  
  امیر  رضایت  داد  .نفس  عمیف   کشیدم  

التماسم  دکی 
س  مثل   و  نگایه  به  نمای  سفید  بیمارستان  کردم  .اسی 

خوره  به  جانم  افتاده  بود  .از  واکنش  امیر  بعد  این  
همه  اتفاقاب   که  افتاده  بود  م ترسیدم  !شاید  حت   به  
صورتم  هم  نگاه  نم کرد؛  ول  تمام  سعیم  را  م کردم  تا  
مرا  ببخشد  .م دانستم  راه  سخت   در  انتظار  دارم؛  ول  
س  ناخن های  دستم  را  م جویدم  که   م ارزید  .از  اسی 

با  دیدن  امیر  نفس هایم  تند  شد  .چه قدر  شکسته  
شده  بود  !موهایش  ژولیده  و  ریش هاب   که  همیشه  



  
ا
م زد،  الن  صورتش  را  در  بر  گرفته  بود  .انگار  اصل
همان  امیر  سابق  نبود  !ناخواسته  اشک  از  گوشه ی  

چشمم  چکید  و  برای  بار  هزارم  بر  خوردم  و  حماقت   
که  کردم  لعنت  فرستادم  .در  ورودی  بیمارستان  

ایستاده  بود  و  نفس  عمیق  م کشید  .با  پاهای  لرزانم  
قدم  به  سمتش  برداشتم  و  وقت   چشمم  به  من  افتاد ،  

ه ام  شد  و  بعد  ب  توجه  از  کنارم  رد  شد  .به   کم  خیر
سخت   بغض   که  مثل  گردوب   درشت  گلویم  را  به  

اسارت  کشیده  بود  را  قورت  دادم  و  باز  به  سمتش  
 :رفتم  و  گفتم 

امیر  وایسا  همه  چ   رو  توضیح  م دم  .خواهش   -
 .م کم 

بدون  این که  زره ای  به  من  توجه  کند،  راهش  را  ادامه  
داد  .اشک ها یم  مثل  سیل  از  صورتم  را  به  شوری  

کشیده  بود  .او  م رفت  و  من  دنبالش  افتاده  بودم  و  
التماس  م کردم  تا  به  حرف هایم  گوش  کند؛  ول  انگار  
  با  داد  گفت 

 
 :کر  شده  بود  .یک  دفعه  ایستاد  و  تقریبا

چ   م خوای ها  !مرده ها  نم تونن  حرف  بزنن  این  رو   -
بفهم  .بعد  از  اون  همه  بالهاب   ک ه  رسم  آوردی  چ   



ی؟   م خوای  باز؟  این  دفعه  م خوای  جونم  رو  بگیر
  !برو  فهمیدی؟  برو  ...دست  از  رس  جنازه ام  بردار 
با  این  حرف هایش  انگار  خنجری  را  روی  قلبم  فرو  

برد  .دستم  را  روی  دهنم  گذاشتم  تا  صدای  هق  هق  
گریه ام  بلند  نشود  .دیگر  از  چشم  هایش  نفرت  
م بارید  !انگار  همان  ا میر  نبود  که  با  چشم های  

رسشار  از  عشقش  قلبم  را  م لرزاند  .رسی  به  عنوان  
 .تاسف  تکان  داد  و  به  راهش  ادامه  داد 

 
*** 

 
روی  مبل  کنار  مادرم  نشسته  بودم  و  مثل  ابر  بهاری  

اشک  م ریختم  .مادرم  موهایم  را  نوازش  م کرد  و  
سع  در  آرام  کردنم  داشت؛  ول  مگر  این  دل  من  آرام  

م گرفت ! با  صدای  گرفته  و  مملو  از  بغض  زمزمه  
 :کردم 

مامان،  چ   کار  کنم؟  چ   کار  کنم  تا  من  رو  ببخشه؟   -
چشماش  پر  از  نفرت  بود  !باورت  م شه؟  !روزی  با  
اون  چشماش  جوری  نگام  م کرد  که  قلبم  م لرزید؛  



ول  الن  انگار  بزرگ ترین  دشمنش  روبه  روشه  !باورم  
  !نم شه  مامان 

 :هق  هق  گریه ا م بلند  شد  و  با  همان  لحن  ادامه  دادم 
همش  تقصیر  مریم  عوضیه  !اون  لعنت   باعث  شد  تا   -
این  بال ها  بر  رسم  بیاد  !اون  باعث  شد  که  عشقم  اون  
جور  رسد  نگام  کنه  !ازش  متنفرم  !از  خودمم  متنفرم  

 .که  باورش  کردم 
دستم  را  روی  صورتم  گذاشتم  و  از  شدت  گریه  

وع  به  لرزیدن  کر د   .شانه هایم  رس 
 

 پارت  شصتم 
 

 دو  ماه  بعد 
 

 «امیر »
 

بعد  از  این که  ماشتر   را  دم  در  خانه  پارک  کردم،  بدون  
توجه  به  الیا  پیدا  شدم  و  به  طرف  خانه  رفتم  .کلید  را  

ون  کشیدم  و  در  را  باز   از  جیب  شلوار  مشک ام  بیر
کردم  و  منتظر  ماندم  الیا  اول  وارد  شود  .دامن  کلوش  



لباس  عروسش  را  کم  بلند  کردم  و  وارد  خانه  شد  .با  
لبخند  به  شمع های  چیده  شده  در  کل  خانه  را  نگاه  
م کرد  .نقش  بازی  کردن  از  امروز  تمام  بود  و  دیگر  

 .جهنم  واقع  را  نشانش  م دادم 
 

به  سمتم  برگشت  و  با  دیدن  خشم  نگاهم،  رنگش  
پرید  .لبخندی  که  با  دیدن  تزئتر  های  خانه  روی  لبش  

نشسته  بود  محو  شد  و  با  چشم ها ی  پر  از  شک  
نگاهم  کرد  .حق  داشت  !با  نقس   که  من  بازی  کرده  

بودم،  فکرشم  نم کرد  همه  چ   از  همتر   شب  اول  
وع  م شود   !رس 

  :جلوتر  رفتم  و  شمرده  شمرده  گفتم  
فکر  کردی  م بخشمت  نه  !با  اون  کاری  که  باهام   -
کردی،  م بخشمت  !چه قدر  خام  تو  دخی   !فکر  
م؟  فکر   نکردی  انتقام  ترک  کردنت  رو  ا زت  م گیر

نکردی  من  که  بعد  رفتنت  سوختم  تو  رو  هم  
 م سوزونم؟ 

  داشت  
ا
با  چشم های  گرد  شده اش  نگاهم  کرد  و  کامل

م لرزید  و  این  ترس  انگار  من  و  قوی تر  و  جسور تر  



م کرد  .شاید  هم  خالص  شدن  از  رس   آن  نقاب  
،  آزادی  عملم  را  بالتر  برده  بود    !سنگتر 

اوضاع  حافظه ات  چطور ه؟  مال  من  که  خیل  خوبه  . -
ه  .هیچ     !هیچ   از  یادم  نمیر

نفس  نفس  م زد  و  چشم هایش  پر  از  اشک  بود  و  
حت   حرف  هم  نم زد  انگار  خودش  هم  م دانست  چه  

 .در  انتظارش  هست 
حتر   باز  کردن  دکمه های  لباسم  با  خونشد ترین  لحت    

ده ترش  م کند  ادامه   که  خوب  م دانستم  وحشی  
  :دادم 

  .حال  دیگه  وقشه  تاوان  کارات  رو  پس  بدی  -
بعد  از  سکوت  چند  دقیقه اش  بالخره  به  خودش  

آمد  .آب  دهنش  را  قورت  داد  و  عقب  عقب  رفت  .
چند  بار  دهنش  و  ب  هدف  باز  و  بسته  کرد  و  آخر  رس  

   :گفت 
وایستا  !ببتر   ...من  که  برات  ...توضیح  دادم  .مریم   -

بهم  ..دورغ  گفت  ...من  چه  م دونستم  ...تو  من  
 ...رو  ...بخشیده  ...بودی  ...خودت  گفت  

همان  لحظه  پایش  به  دامن  لباسش  گیر  کرد  و  محکم  
از  پشت  به  زمتر   خورد  و  حرفش  نصفه  ماند  .من  هم  



که  انگار  یک  پلنگ  بودم  و  منتظر  گیر  افتادن  
طعمه ام  !قدم های  بلند  رفتم  سمتش  و  بالتنه  

   لباسش  را  وحشیانه  در  مشتم 
گرفتم  .همان  لبا ش  که  خودم  با  دقت  تمام  انتخابش  

  !کرده  بودم 
اهمیت   نداشت  که  چه  م خواهد  بگوید  !حرفاب   که  

در  این  مدت  زیاد  شنیده  بودم  و  دیگر  نیازی  به  گوش  
  .دادن  نبود 

جوری  بلندش  کردم  و  به  طرف  خودم  کشیدمش  که   
  .صدای  پاره  شدن  پارچه  به  گوشم  رسید 

ی  بدونم  .جز  این که  دوست  داری  از   - نم خوام  چیر 
  کدوم  نقطه  آتیشت  بزنم؟ 

ده  داشت  نگاهم  م کرد  که  انگشتم  و  رو   وحشی  
پوست  گردنش  به  حرکت  درآوردم  .آینه  دم  دستم  
نبود؛  ول  خودم  م توانستم  حس  کنم  که  چهره ام  

آن قدر  ترسناک  شده  که  به  این  شدت  داشت  
م لرزید  .بازویش  را  کشیدم  و  ب   اهمیت  به  جیغ  و  
داد  کردنش  ب لندش  کردم  و  از  پله ها  بال  رفتیم  .در  

اهنم  را   اتاق  را  باز  کردم  و  روی  تخت  پرتش  کردم  .پیر
ده اش  را   درآوردم  و  گوشه ای  پرت  کردم  .نگاه  وحشی  



اهنم  به  صورتم  دوخت  و  با  التماس  نگاهم  کرد  . از  پیر
  فکر  م  کرد  من  

 
صورتش  خیس  اشک  بود؛  یعت   واقعا

با  این  درجه  از  خشم  و  عصبانیت  و  نفرت  به  محض  
دیدن  چند  قطره  اشک  و  شنیدن  خواهش  و  التماس  

  :دلم  به  رحم  م آید  !با  تپه  تمه  گفت 
تو  ...تو  چرا  قبول  کردی  اگه  ...اگه  م خواست    -
؟  چرا  ...گفت   ...بخشیدمت   .این جوری  رفتار  کت 

 :ابروب   بال  دادم  و  با  تمسخر  گفتم 
این که  چرا  گول  خوردی  از  حماقت  خودته  !من  که   -

گفته  بودم  هیچ  وقت  نم بخشمت  .گفته  بودم  که  
دیگر  عشق  برایم  معناب   نداره  و  دیگه  نم خوامت  

 .ول  تو  چسبیدی  بهم 
نگاهش  مات  شد  و  چشمه ی  اشکش  خشکید  !انگار   

 .برای  چند  ثانیه  حت   نفس  هم  نم کشید 
 

لباسش  را  با  خشم  درآوردم  و  خواست  دربرود  که   
رسی    ع  سنگیت   بدنم  را  رویش  انداختم  .نفس  عمیف   

کشیدم  و  بوی  عطرش  را  وارد  ریه هایم  کردم  .چه قدر  
عاشق  این  بویش  بودم؛  ول  باید  تاوان  کارش  را  پس  

م داد  !هر  چه قدر  هم  دوستش  داشته  باشم  از  کارش  



ایط  نبودیم  با  تمام  توانم   نم گذرم  .اگر  در  این  رس 
سع  م کردم  که  امشب،  رویاب   ترین  شب  زندگیش  

 ...بشود  و ل 
م  ضعف  نکند،   برای  اینکه  از  ترس  رفتار  خشونت  آمیر 
لب هایم  را  با  مالیمت  به  گردنش  چسباندم  و  پوست  
نرمش  را  بوسیدم  و  هم چنان  بوسه هاب   به  جای  جای  
تنش  زدم  .هنوز  در  همان  حالت  خاموش   مطلق  بود  

و  هیچ  حرکت   نم کرد  که  تنم  را  رویش  انداختم  و  
بالخره  این  بت  زیباب   را  مال  خودم  کردم  .جیغ هایش  

قلبم  را  به  درد  م آورد  ول  قسمت  زخم  خورده ی  
 .روحم  را  ترمیم  م کرد 

 
 وانشات پارت شصتم 

 

 《امیر 》
 

هایم را روی گردنش گذاشتم و پوست نرمش رو  لب 

خشن بوسیدم. بدن بلوریش رو دوست داشتم. آروم  

اش کشیدم. از  دستم رو روی پوست لطیف مثل بچه 

هام خمار شده بود. دیگه  ه داشتم چشم شدت لذتی ک 



اش رو از حصار سوتینش ازاد  طاقت نیاوردم و سینه 

هاش طاقت  کردم. با دیدن گردی خوش فرم سینه 

هاش. با جفت دستام  نیاوردم و چنگ زدم به دوتا سینه 

با حرص و محکم مالیدمشون. صورتش از درد جمع  

های اشکی به سقف  شد ولی صدایی ساکت و با چشم 

اش کشیدم و  چشم دوخته بود. زبونم رو بین دوتا سینه 

هام خمار شده بود و دیگه شهوت حسابی کورم  چشم 

کرده بود. شورتش رو هم سریع از پاهاش درآوردم. با  

ای به  دیدن وسط پاش برق از سرم پرید و سیلی 

های باسنش زدم. دلم می خواست جیغ بزنه و  لپ 

ریخت. حرصی  التماسم کنه ولی در سکوت اشک می 

هاش رو محکم گرفتم که از  روش خیمه زدم و شونه 

اش رو به دندون گرفتم و  زیرم تکون نخوره. سینه 

ای کشید و  محکم خودم رو واردش کردم. جیغ خفه 

هاش شدت گرفت. مایع لرجی که از بین پاهاش  اشک 

اومد به من فهماند که الیا این بار مال من شد. بعد  می 

م رو شروع کردم و اون نیم نگاهی  ها چند ثانیه ضربه 

های اشکیش دلم لرزید  به من انداخت. با دیدن چشم 

کرد. با یادآوری گذشته  ولی حقش بود! نباید ترکم می 

خشن خودم رو بیشتر بهش کوبیدم و بعد چند دقیقه  



توجه بهش پتوی  آروم شدم. کنارش دراز کشیدم و بی 

 رو روی خودم کشیدم و پشت رو بهش کردم. 
 

 پ ارت  شصت  و  یکم 
 

 《الیا 》
 

با  صدای  رس   رس   آب  که  در  رسم  م پیچید،  باعث  
م شد  که  خواب  از  چشم هایم  پر  بکشد  .با  کرخت   
لی  پلک هایم  را  باز  کردم  و  با  چشماب   خواب آلود  

اطرافم  را  برنداز  کردم  .با  یاد  آوری  خاطرات  دیشب  
قطره ی  اشک  از  گوشه  چکید  .تمام  بدنم  درد  م کرد  

و  کوفت ه  بود  .پتو  را  تا  بالی  رسم  بال  کشیدم  و  
صدای  هق  هق  گریه ام  در  اتاق  پیچید  .با  کشیده  

شدن  پتو  وحشت  زده  به  امیر  نگاه  کردم  .با  اخم های  
 :در  هم  گفت 

واسه  من  آب غره  نگیر  !رسی    ع  اماده  شو  م خوام   -
مت  یه  جاب   که  بهت  خوش  بگذره    .بی 

 :از  ترس  نزدیک  بود  سکته  کنم  .با  تپه  پته  گفتم 
  کجا  م خوای  بریم؟  -



  :اخم هایش  را  در  هم  کشید  و  با  خشم  گفت 
فقط  پنج  دقیقه  فرصت  داری  اماده  بس   .فقط  پنج   -

 !دقیقه 
اض  باز  کردم  .که  با  تو  دهت   که  زد   دهنم  را  برای  اعی 
خفه  شدم  و  با  چشمان  بارانیم  به  چشم های  به  خون  

 .نشسته اش  نگاه  کردم 
از  امروز  به  بعد  من  م گم  تو  فقط  م شنوی  و   -

  اطاعت  م  کت   .فهمیدی؟ 
به  معت   فهمیدن  رسم  را  با  بغض  تکان  دادم  .با  گفت    

ون  رفت  .دست   " آفرین  تازه  اولشه  "رسی    ع  از  اتاق  بیر
به  گوشه  لبم  که  خوب   بود  کشیدم  و  از  دردش  

صورتم  جمع  شد  .خیل  رسی    ع  با  دردهاب   که  داستم  
ون  رفتم  .به   لباس  ساده ای  تنم  کردم  و  از  اتاق  بیر

سخت   از  پله ها  پایتر   آمدم  و  در  را  باز  کردم  .به  
ماشتر   تیکه  داد  بود  و  منتظرم  بود  .با  دیدنم  به  

سمتم  آمد  و  به  داخل  ماشتر   هلم  داد  و  محکم  در  را  
  .بست  .خودش  هم  سوار  شد  و  حرکت  کردیم 

  
بعد  نیم  ساعت  به  باغ  امیر  رسیدیم  .با  چشم های  
اشک ام  نگایه  به  امیر  انداختم  که  با  اخم  به  جلو  



ه  شده  بود  .ماشتر   را  جلوی  کلبه  پارک  کرد  و  پیدا   خیر
  :شد  و  در  سمت  من  را  باز  کرد  و  با  خشم  گفت 

 !پیاده  شو  زود  -
با  دست  و  پای  لرزانم  از  ماشتر   پیدا  شدم  .با  هول  

 :دادنم  به  جلو  نعره  زد 
  .راه  بیفت  تا  همتر  جا  زنده  زنده  چالت  نکردم  -

دستم  را  روی  دهنم  گذاشته  بودم  و  اشک  م ریختم  .
من  را  به  سمت  پشت  کلبه  برد  و  قفل  اتاقچه  را  باز  
وع  کرد   اب  رس  کرد  .قلبم  در  سینه ام  از  ترس  و  اضی 

  .به  کوبیدن 
از  بازو ام  گرفت  و  داخل  اتاقک  هولم  داد  .با  ترس  و  

وحشت  مردمک  چشم هایم  را  چرخاندم  .یک  اتاق  
  کوچیک  بود  که  کفش  سیما ن  بود  و   با  یک  

 
نصبتا

  که  داشت  به  
 
رسویس  بهداشت   !با  دیدن  موش  بزرگ

سمتم  م آمد  .جیغ  بلندی  زدم  و  با  گریه  خودم  را  به  
آغوش  امیر  پرت  کردم  و  محکم  با  دست هایم  کمرش  

  .را  گرفتم 
چند  ثانیه ای  همتر  طور  رسم  را  روی  سینه اش  

گذاشتم  .با  صداب   که  به  هق  هق  تبدیل  شده  بود  
 :گفتم 



-   ، امیر  تو  رو  خدا،  تو  رو  به  هر  کس  که  م پرست 
  .من  رو  از  این  جا  بی   !من ...من  ..م ترسم 

با  باز  کردن  دست هایم  از  دور  کمرش  من  را  از  
خودش  دور  کرد  .پوزخندی  زد  و  به  شدت  هلم  داد  .

نتوانستم  تعادلم  را  حفظ  کنم  و  روی  زمتر   افتادم  .
درد  بدی  در  ناحیه ی  کمرم  احساس  کردم  .بدون  

 :توجه  به  مت   که  درد  م کشیدم  گفت 
لیاقتت  همینه  !از  این  به  بعد  جهنم  واقع  رو  بهت   -

 .نشون  م دم 
ون  رفت     به  من،  از  انباری  بیر

امیر  با  نگاه  پر  از  حقارب 
و  در  را  قفل   کرد  .با  داد  اسمش  را  صدا  زدم  و  از  

وع  کردم  و  به   جایم  بلند  شدم  .مشت   به  در  زدم  و  رس 
ی  به  مچ  پایم  جیغ   جیغ  و  داد  زدن  .ب ا  برخورد  چیر 

بلندی  کشیدم  و  موش   که  کنارم  بود  را  با  پا  به  
گوشه  اتاقچه  هل  دادم  .وقت   از  جیغ  و  داد  کردن  
خسته  شدم  روی  زمتر   نشستم  و  در  خودم  جمع  
شدم  .صدای  هق  هق  گریه ام  کل  اتاقچه  را  در  بر  

گرفته  بود  .یاد  چند  هفته  قبل  افتادم  .روزی  که  با  
امیر  برای  خ رید  لباس  عروش  رفته  بودیم  و  امیر  با  
چه  دقت   لباس  عروسیم  را  انتخاب  کرده  بود؛  ول  



دیروز  همان  لباس  را  تیکه  پاره  کرد  .آیه  کشیدم  و  
بیشی   در  خودم  جمع  شدم  .مگر  تمام  کارهایش  برای  
انتقام  گرفت    از  من  بود  !ول  من  دست  بر  نم داشتم  

  .و  تمام  سع  را  م کرد  تا  مرا  ببخشد 
*** 

 
شب  شده  بود  و  همه  جا  تاریک  !این  خراب  شده   
ی  نخورده  بودم  و   چراغ  هم  نداشت  .از  صبح  چیر 

بدنم  ضعف  کرده  بود  .چشم هایم  داشت  بسته  
م شود؛  ول  از  ترس  موش ها  نم توانستم  بخوابم  .

تمام  تنم  مثل  بید  م لرزید  و  اشک هایم  بدون  اجازه  از  
چشم هایم  روان  م شود  .رسم  را  روی  زا نوهایم  

گذاشتم  و  سع  کردم  بر  خودم  مسلط  شوم  .از  ته  
دل  خدا  را  صدا  زدم؛  ول  مگر  خدا  من  را  هم  م دید  !
،  مریم  و  حت   از   از  همه  حرص  بودم  !از  خودم،  امیر

 .خدا  که  همچنتر   رسنوشت   برایم  نوشته  بود 
 

 پارت  شصت  و  دوم 
 



باران  به  شدت  م بارید  و  صدای  رعد  و  برق  رعشه  به  
تنم  م ان داخت  .بخاری  هم  که  در  این  اتاقک  نبود  .

نزدیک های  عید  بود  و  هنوز  هوای  رسد  حاکم  بود  .در  
خودم  جمع  شده  بودم  و  دندان هایم  از  شدت  رسما  
به  هم  م خورد  و  رفته  رفته  بدنم  ب  حال تر  م شد  .

اشک هایم  همچنان  مثل  سیل  از  صورتم  روان  بود  و  
  زیاد  چشم هایم  بسته  م شود  .ت واب   برایم  

 
از  خستک

نمانده  بود  و  کم  کم  چشم هایم  به  سیایه  رفت  و  وارد  
ی  شدم   ...عالم  ب  خی 

*** 
 

بتر   خواب  بیداری  احساس  کردم  کس  گونه ام  را  
بوسید  .پلک  زدم  و  چشم هایم  را  باز  کردم  .با  دیدن  

مادرم،  لبخند  کم  جاب   زدم  .با  یادآوری  اتفاقات  بغض  
دردناک  گلویم  را  به  اسارت  کشید  .ن فس  عمیف   

ک   کشیدم  و  سع  کردم  محارش  کنم  .در  اتاق  مشی 
من  و  امیر  بودیم  .مادرم  بوسه ای  روی  گونه ام  کاشت  

 :و  گفت 
خوب   عزیزم؟  وقت   اومدم  این جا  امیر  گفت  انگار   -

 .حالت  بد  شده 



 :رس  تکان  دادم  و  با  صدای  گرفته ای  گفتم 
 .آره،  انگار  یکم  رسما  خوردم  - 

 :موهای  رسم  را  نوازش  کر د  و  گفت 
  به  پوششت  توجه  نم کت   که   -

ا
مامان  جان  اصل

 !گلم  .یه  م گم  لباس های  گرم تری  بپوش 
ی   تک  خنده ای  به  این  غر  زدنش هاش  زدم  و  چیر 

  .نگفتم 
 !برات  سوپ  درست  کردم  پاشو  بخور  -

کم  در  جایم  نیم  خیر   شدم  که  مادرم  سیت   را  روی  
پاهایم  گذاشت  .سوپ  بوی  خیل  خوب   داشت  .

 .مشغ ول  خوردن  شدم،  خیل  خوش  مزه  بود 
ه اش  شدم    .با  صدای  امیر  رسم  را  بلند  کردم  و  خیر

 بهی   شدی  عزیزم؟  -
چون  مادرم  این جا  نقش  بازی  م کرد  .بغض  گویم  را  

چنگ  زده  بود  و  اجازه ی  حرف  زدن  به  من  را  نم داد  .
مجبور  رسی  تکان  دادم  و  به  سخت   "بله "ای  گفتم  .

کنارم  روی  تخت  نشست  و  رسم  رو  بوسید  .مادرم  با  
دیدنمان  لبخندی  زد  و  از  اتاق  خارج  شد  .رسم  را  بلند  

کردم  و  چشم های  را  قفل  چشم های  امیر  کردم  .با  
حالت  خاص  نگاهم  م کرد  و  قلبم  را  م لرزاند  .



لب هایش  را  نزدیک  گوشم  کرد  و  با  صدای  آرام  
 :گفت 

ب  جون تر  از  این  حرف هاب   !یکم  خودت  رو  قوی   -
  !کن  چون  قراره  بالهای  بدتر  از  این  به  رست  بیاد 

وع   س  رس  پوزخندی  زد  و  دست  و  پایم  از  شدت  اسی 
به  لرزیدن  کرد  .خواست  از  تخت  بلند  شود  که  

 :دستش  را  چنگ  زدم  و  با  بغض  زمزمه  کردم 
چرا  گفت   بخشیدمت؟  اگه  م خواست   این  بالها  رو   -

 رسم  بیاری  چرا  گفت   هنوز  هم  دوستم  داری؟ 
 :پوزخندی  زد  و  گفت 

یک  سال  تمام  نابودم  کردی  !من  هم  نابودت   -
  غلط  کردم  

 
م کنم  .کاری  م کنم  که  با  تمام  توانت  بک

 !و  هر  روز  آرزوی  مرگ  کت  
قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  و  دستش  را  
رها  کردم  .چشم هایش  جوری  رسد  و  ب  احساس  بود  
که  تمام  وجودم  را  به  لرزه  م انداخت  .از  اتاق  خار ج  

 .شد  و  من  را  در  آغوش  درد  پرتاب  کرد 
 

 پارت  شصت  و  سوم 
 



 《سه  روز  بعد 》
 

امروز،  روز  عروش  رونیا  و  آرتام  بود  .چه قدر  
خوش حال  بودم  که  بالخره  به  هم  رسیدند  .به  لباش  
که  امیر  برایم  گرفته  بود  تا  امشب  بپوشم  نگاه  کردم  .
اهن  لیموب   رنگ  که  تا  زانو  تنگ  بود  و  از  زانو   یک  پیر
تا  مچ  پا  کلوش  م شد  .پشت  لباس  تا  کمر  لخت  بود  .

در  کل  با  این که  ساده  بود  اما  زیباب   خاص  داشت . 
اهن  رو  از  روی  تخت  برداشتم  و  پوشیدم  .جلوی   پیر
آینه  نشستم  و  بعد  از  زدن  کرم  پودر  سایه ی  لیموب   

  بر  چشم هایم  و  کشیدم  و  رژ  صورب   
 
لیموی  رنک

  بر  لب هایم  مالیدم  .بعد  از  اتمام  کارم  از  جایم  
 
رنک

بلند  شدم  و  در  آیینه ی  قدی  به  خودم  نگاه  کردم  .
خیل  لباس  زیباب   بود  و  با  رنگ  تنم  ترکیب  خوب   

ه  شده  بودم   ایجاد  کرده  بود  .با  لبخند  به  خودم  خیر
که  ناگهان  در  باز  شد  و  امیر  با  اخم های  در  هم  وارد  
ه ام  شد  .به  لباش  که   شد  و  با  دیدنم  ب   حرکت  خیر

تن ش  بود  نگاه  کردم  .یک  کت  و  شلوار  مشک  به  
اهن  لیموب   !تیپش  محش   بود  !لبخندی   همراه  پیر



روی  لب هام  نشست  .کم  نزدیکم  شد  و  دست   روی  
 :شونه های  لختم  کشید  و  گفت 

 .بریم  -
دل خور  نگاهش  کردم،  انتظار  داشتم  در  مورد  لباش  

ی  بگوید ؛  ول  حت   یک  کلمه  هم   که  پوشیدم  چیر 
حرف  نزد  .م انتوی  صورب   رنگم  را  تنم  کردم  و  بعد  از  

این که  شال  بر  روی  موهایم  انداختم،  با  هم  از  اتاق  
 .خارج  شدیم 

 
این  سه  روز  رفتار  امیر  عجیب  بود  !م ترسیدم  این  
سکوت،  سکوت  قبل  از  طوفان  باشد  .نفس  عمیف   
کشیدم  و  سوار  ماشتر   مدل  بالی  امیر  شدم  .امیر  

ماشتر   را  به  سمت  مهماب   راند  .کل  راه  اخم هایش  در  
ه  شده  بودم  ون  خیر  .هم  بود  و  من  متفکر  به  بیر

*** 
 

کنار  امیر  روی  مبل  نشسته  بودم  و  به  مهمان ها  که  
م رقصیدند  چشم  دوخته  بودم  .آهنگ  رمانتیک  

 :پخش  شد  و  با  ذوق  به  طرف  امیر  برگشتم  و  گفتم 
 !برقصیم؟  -



 :ابروب   بال  داد  و  با  لحن  خشت   گفت 
 !اعصاب  ندا رم  -

ه   نفس  عمیف   از  حرص  کشیدم  و  به  رستوران  خیر
  بود  و  میر  ها  به  شکل  

 
  بزرگ

 
شدم  .رستوران  تقریبا

دایره ای  چیده  شده  بودند  .کل  دیوار ها  به  رنگ  سفید  
بود  و  دکور  طالب  ای  داشت  .از  جایم  بلند  شدم  و  به  

سمت  دستشوب   کنار  اتاق  تعویض  لباس  حرکت  
  .کردم  .در  طالییش  را  باز  کردم  و  وارد  شدم 

دست هایم  را  شستم  و  در  آینه  به  خودم  نگاه  کردم  .

باید  صی   م کرد  و  دل  امیر  را  باز  به  دست  م آوردم  .
با  نفس  عمیف   که  کشیدم  از  دستشوب   خارج  شدم  .
 :به  سمت  امیر  م رفتم  که  پشی  نزدیکم  شد  و  گفت 

 !الیا  -
امیر  رسش  را  بلند  کرد  و  با  دیدن  پشی  که  کنارم  بود،  

اخ م  خیل  غلیظ   کرد  و  از  جایش  بلند  شد  .کنارم  
ایستاد،  دوستش  را  دور  کمرم  حلقه  کرد  و  با  صدای  

  :خشت   گفت 
  !فرمایشت  چیه؟  !چرا  زل  زدی  به  خانوم  من؟  -

پشه  انگار  با  صدای  امیر  به  خودش  آمد  و  رو  به  من  
   : با  تعجب  گفت 



  !تو  ...تو  ازدواج  کردی؟  این  غیر  ممکنه  -
تعجبم  خیل  بی شی   شد  .با  چشم های  گرد  شده ام  

 .نگاهش  کردم 
 .پشه  چشم های  آب  اش  را  به  چشم هایم  دوخت 
؟  از  ترکیه  برگشت   این جا  و   - الیا  چطور  تونست 

ازدواج  کردی؟  مگه  نگفت   بودی  بعد  پنج  ماه  
  !برم گردی؟ 

دست  حلقه  شده ی  امیر  دور  کمرم  لحظه  لحظه  
سفت تر  م شود  و  ترس  من  بیشی   !با  صدا ی  لرزاب   

 :زمزمه  کردم 
من  شما  رو  نم شناسم  و  این  که  مگه  شما  من  رو   -

  از  کجا  
ا
؟  !اصل م شناستر   که  این طور  حرف  م زنتر 

 !م دونتر   که  ترکیه  بودم؟ 
 :متعجب  نگاهم  کرد  گفت 

  !یعت   من  رو  یادت  نمیاد؟  -
ابروب   بال  دادم  و  خواستم  از  کنارش  رد  شوم  که  

بازوام  را  در  حصار  دستش  گ رفت  .از  ترس  و  
اضطراب  قلبم  جوری  م زد  که  انگار  م خواست  از  

ون  بزند    .قفسه ی  سینه ام  بیر



امیر  دست  پش  را  از  بازوام  برداشت  و  محکم  فشار  
 :داد،  خشن  گفت 

 !تو  به  چه  حف   به  زن  من  دست  م زب   ها؟  -
با  ترس  به  امیر  نگا  کردم  که  عتر   یک  گرگ  زخم  به  

پشه  نگاه  م کرد  .در  واق ع  نگاهش  بتر   من  و  او  در  
نوسان  بود  .چشمانش  کاسه ی  خون  شده  بود  و  

   !نفس هایش  تند 
 .آب  دهنم  را  از  ترس  قورت  دادم 

-  
 
 !من  شما  رو  نم شناسم  .اشتباه  گرفتتر   حتما

 :ابروب   بال  داد  و  گفت 
  حالت  خوبه  یعت   چ   نم شناسیم؟  -

 
 !واقعا

با  مشت  محکم  که  امیر  به  پش  زد  پخش  زمتر   شد  
ی  عتر    و  حرفش  نصفه  ماند  .از  ترس  و  اسی 

مجسمه ها  رسم  جایم  میخکوب  شده  بودم  .امیر  به  
  برای  ترک  کردنش  عصت   بود  و  حال  با  

 
اندازه ی  کاق

  رس  به  نیستم  م کرد  !بدنم  
 
این  حرف های  پش  حتما

از  شدت  اضطراب  م لرزید  و  به  سخت   نفس  
م کشیدم  .امیر  پشه  دست  از  زدن  پش  برنم دا شت  

  .و  فحش  م داد 



همه ی  دورمان  جمع  شده  بودند  و  این  صحنه ی  
وحشتناک  را  نگاه  م کردند  .آرتام  به  سمت  امیر  آمد  

و  از  بازواش  گرفت  .به  سخت   امیر  را  از  روی  پش  
  امیر  

کنار  کشید  .نگایه  به  با  دست های  خوب 
انداختم  و  بعد  به  صورت  و  گردنش  که  رسخ  بود  !

پشه  هم  پخش  زمتر   شده  ب ود  و  رس  و  صورتش  خوب   
بود  .حت   توان  باز  نگه  داشت    چشم هایش  را  هم  

نداشت  .امیر  را  صدا  زدم  که  با  چشمان  رسخ  و  
  :عصباب  اش  نگاهم  کرد  .با  صدای  رسد  و  خشت   گفت 

تو  یک  حرف  نزن  !صی   کن  فقط  الیا،  صی   کن  و   -
 !ببتر   چه  بالهاب   رست  میارم 

 
 پارت  شصت  و  چهارم 

 
انگار  چند  لحظه  با  این  حرفش  نفسم  قطع  شد . 

ب  توجه  به  حالم  از  بازوام  گرفت  و  با  برداشت    مانتو  
و  شالم  از  رستوران  خارج  شدیم  .سوییچ  ماشتر   را  از  
جیبش  درآورد  و  در  ماشتر   را  باز  کرد  .به  شدت  من  را  
به  سمت  ماشتر   هل  داد  و  خودش  هم  سوار  شد  .از  

شدت  گریه  شانه هایم  م لرزید  و  صدای هق  هق  



گر یه ام  اتاقچه ی  ماشتر   را  پر  کرده  بود  با  دادی  که  
 .امیر  زد  از  جا  پریدم 

خفه  شو  الیا  فقط  خفه  شو  !حال  من  رو  م ذاری   -
 !م ری،  اون جا  با  این  و  اون  عشق  و  حال  م کت   آره 

* 
 

از  دستم  گرفت  و  من  را  کشان  کشان  و  بدون  توجه  
  که  یک  روزی  

 
به  تقال هایم  داخل  باغ  کشاند  .باغ

عاش قش  بود؛  ول  الن  با  دیدنش  چنان  رعشه ای  به  
تنم  انداخته  بود  که  دندان هایم  از  ترس  به  هم  
م خورد  .به  سمت  پشت  کلبه  رفتیم  و  با  دیدن  

سگ ها  غول پیکر،  روح  از  تنم  جدا  شد  و  دست  و  
وع  کرد  به  لرزیدم  .با  تپه  تپه  گفتم   :پایم  رس 

؟  !تو  رو  خد ا  ... - امیر  ...م خوای  ...چ   ...کار  کت 
 ...غلط  کردم 

با  بست    هر  دو  دستم  به  میله ای  که  وصل  به  دیوار  
کلبه  بود،  حرفم  ناتمام  ماند  .به  سمت  اتاقچه ی  

سگ ها  رفت  و  کم  درش  رو  شل  کرد  و  با  لبخند  
یک  گفت   :هیسی 



  تقال   -
 
تا  فردا  باید  شانس  بیاری  که  این ها  از  گشنک

  .نکت    که  در  باز  بشه 
دست هایش  را  وارد  جیبش  کرد  و  با  قدم های  آرام  از  

من  دور  شد  .با  بدبخت   دست  و  پا  زدم  و  با  تمام  
 :توانم  چیغ  زدم 

 !امیر  -
ون  و    با  ب  رحم  از  باغ  خارج  شد  .رفت  از  باغ  بیر
بغض  شکسته ام  ندید  رفت،  رفت  و  غرور  خورد  

شده ام  ندید  .صدای  هق  هق هایم  بالتر  رفت  و  از  
رسما  و  ترس  به  سگ ها  حریص  نگاه  کر دم  .از  رسما  و  

ترس  عتر   بید  داشتم  م لرزیدم  .دیگر  دندان هایم  را  
حس  نم کردم  و  حدس  م زدم  که  لب هایم  کبود  

  .شدند 
 * 
 

هوا  رو  به  تاریک  رفته  بود  و  باغ  وحشتناک  شده  بود  .
صدای  نفس های  سگ ها  به  گوشم  خورد  و  با  

چشم های  نیمه  بازم  به  جای  سگ ها  نگاه  کردم  .
ک  

َ
ی  تا  باز  شد نش  نبود  و  تا  دقایق  دیگر  ش چیر 

نداشتم  تیکه  تیکه  م شدم  .قطره ی  اشک  از  گوشه ی  



چشمم  چکید،  پوزخند  تلچ   زدم  .عشق  بینمان  تا  
این جا  بود  !نم توانستم  از  دستش  ناراحت  شوم،  

چون  همه  این  بالهاب   که  بر  رسم  م آمد،  حقم  بود  .
خودم  کردم  که  لعنت  بر  خودم  باد  !من  بودم  که  

امیر  را  با  شکست    غرورش،  دلش،  عشق  بینمان  به  این  
 .هیول  تبدیل  کرده  بودم  و  الن  تاوانش  را  پس  م دادم 

 
کل  بدنم  خشک  شده  بود  و  ب  احساس  !نه  قدرت  باز  

کردن  دست هایم  را  داشتم  نه  قدرت  فرار  کردن  .
فقط  اشک  م ریختم  !به  راحت   داشتم  خوراک  این  

 سگ ها  م شدم  .مرگ  من  هم  این جور 
ر قم  خورده  بود  !در  زیر  هوای  سوزناک  و  ابر هاب   که  

انگار  دل  آن ها  هم  مثل  دل  امیر  یخ  بسته  بود  و  با  
خشم  فراوان  برای  نابود  شدنم،  برفشان  را  زمتر   

م ریختند  !لب های  خشکم  رو  به  هم  چسباندم  و  به  
بدنم  که  بخاطر  جریان  نداشت    خون  کبود  شده  بود،  

ه  شدم  .برف  با  شدت  زیادی  م بارید  و  روی   خیر
صورتم  م ریخت  و  للب  های  مرگ بار  ابر ها،  گوشم  

نوازش  م کرد  .پوزخندی  زدم  و  به  قفل  در  سگ ها  
ه  شدم  .حریصانه  سع  در  شکست    قفل  داشتند  . خیر



اشک هایم  با  رسعت  روی  گونه ی  یخ  زده ام  ریختند  .
در  با  شدت  باز  شد  و  پنج  تا  سگ  گنده  و  سیاه  از  

ون  آمد ند  .آن قدر  از  رسما  بدنم  ب  حس   زندانشان  بیر
  .شده  بود  که  نم توانستم  خودم  را  جمع  کنم 

 
دانه های  برف  با  شدت  روی  بدنم  م ریخت  و  رس  و  

صورتم  را  خیس  م کرد  .سگ ها  با  دو  به  سمتم  
آمدند،  قلبم  از  شدت  ترس  چنان  م زد  که  قفسه ی  

سینه ام  بال  پایتر   م شد  .ناخن هایم  را  به  کف  دستم  
فشار  دادم  و  چشم های  را  محکم  روی  هم  گذاشتم  تا  

شاهد  مرگ  خودم  نشوم  .نفس  عمیف    کشیدم،  
شاید  این  آخرین  نفس  بود  که  وارد  ریه هایم  م کردم  .

چه قدر  سخت  بود  به  دست  کس  که  عاشقش  
ی  و  دلت  دوام  نیاورد  تا  نفرینش  کت   !چه   ،  بمیر هست 

رویا های  عاشقانه ای  برای  خودم  بافته  بودم  چه  ب ر  
  به  ساق  

 
رسم  آمد  !با  فرو  رفت    دندان های  تیر   سک

پایم،  با  آخرین  توانم  جیغ  از  ته  دل  کشیدم  و  از  
وحشت  و  ضعف،  چشم هایم  سیایه  رفت  و  سگ ها  

 ...از  جلوی  دیدم  محو  شدند 
 



 پارت  شصت  و  پنجم 
 

پلک هایم  بهم  چسبیده  بودند  و  نم توانستم  
چشم هایم  را  باز  کنم  .انگشت  اشاره ام  را  به  آرام  

تکان  دادم  و  به  سخت   پلک هایم  را  از  هم  باز  کردم  .
نور  لمپ  بالی  رسم  باعث  شد  رسی    ع  چشم هایم  را  

ببندم  و  روی  هم  فشار  دهم  .بدنم  کوفته  بود  و  حس  
کرخت   داشتم،  دلم  نم خواست  بدنم  را  تکان  بدهم  

اما  دهنم  خشک  بود  و  آب  م خواستم  .لب های  
خشک  شده ام  را  از  هم  فاصله  دادم  و  با  صداب   که  

 :انگار  ته  چاه  م آمد  نالیدم 
  .آب  -

با  خیس  شدن  لبم  فهمیدم  لیوان  آب  به  لبم  
چسبیده  .با  ولع  آب  خنک  را  نوشیدم  و  با  دور  شدن  

 .لیوان  نفس  راحت   کشیدم 
 

با  گرم  شدن  دستم  به  آرام  لی  پلک هایم  را  از  هم   
باز  کردم  و  به  چشم های  رنگ  شب  عشقم  نگاه  

کردم  .چ شم هایش  باز  مثل  همیشه،  ب  احساس  بود  .
با  یاد  اتفاقات  دیشب،  بغض  بدی  به  گلویم  چنگ  زد  



و  اشک  در  چشم هایم  جمع  شد  .با  لحن  مظلوم  و  
 :خشداری  که  حاصل  درد  گلویم  بود  پچ  زدم 

چرا  نجاتم  دادی؟  !تو  که  م خواست   من  رو  بکس    -
  نکبت   رو  ادامه  بدم؟  !تو  که  

 
چرا  گذاشت   این  زندگ

 !دی گه  من  رو  نم خواست   چرا  گذاشت   زنده  بمونم؟ 
 

ی  نگفت،  دستش  را  مشت  کرد  و  از  جایش  بلند   چیر 
شد  .چشم هایم  را  روی  هم  فشار  دادم  که  صدای  

کوبیده  شدن  در  به  گوشم  رسید  .پوزخند  تلچ   زدم  
و  آب  دهنم  را  همراه  بغض  گلویم  قورت  دادم  .سوز  
وحشتناک  در  گلویم  بود  و  بدنم  توان  حرکت  ک ردن  

نداشت  .با  این که  لباس های  خشک،  تنم  بود  ول  
انگار  هنوز  کل  وجودم  خیس  بود  و  تنم  از  رسما  

م لرزید  .دیگر  ذهنم  اجازه ی  فکر  کردن  را  برایم  نداد  
ی  راه  یافتم   .و  با  گرم  شدن  چشم هایم  به  عالم  ب  خی 

*** 
 

با  تکان های  شدیدی  از  خواب  بیدار  شدم  و  با  تعجب   
ه  شدم  .با   ی  که  با  حرص  نگاهم  م کرد،  خیر به  امیر

 :لحن  متعجب  و  آرام  گفتم 



  چیه؟  -
 :با  حرص  تش   زد 

  !ببتر   من   -
هه  !حال  خودت  رو  الک  به  خواب  م زب 

نه  اهل  ناز  کشیدنم  نه  خریدن  .حال  هم  بلند  شو  و  
 !این  دارو  رو  کوفت  کن،  تب  داری 

چانه ام  از  شدت  بغض  لرزید  و  سوزش  شدیدی  در  
ناحیه ی  قلبم  ا حساس  کردم  .ناچار  و  به  سخت   نیم  
خیر   شدم  و  دارو  را  خوردم  .با  عجز  به  چشم هایش  

ه  شدم  ول  آن  بودن  توجه  به  من  از  تاق  خارج   خیر
شد . بالش  امیر  را  بغل  کردم،  نفس  عمیف   کشیدم  و  

بوی  عطرش  را  وارد  ریه هایم  کردم  .چه  آرامس   
داشت  !چه  احساس  خوب   بود  !اگر  آن  حماقت  

احمقانه  را  نم کردم،  به  جای  بغل  کردن  بالشش،  در  
آغوش  امنش  بودم  .قطره های  بزرگ  اشک  از  

چشم هایم  روان  شد  .آن  شب  هم  تا  لحظه ای  که  
آفتاب  پشت  پنجره  دوید  و  انوار  طالتر اش  را  به  روی  

زمتر   و  مردمانش  هدیه  داد،  یک  دم  پلک هایم  به  
 .خواب  بسته  نشد 

 
 پارت  شصت  و  ششم 



 

 《امیر 》
 

در  را  باز  کردم  و  وارد  خانه  شدم  .به  سمت  حال  
حرکت  کردم  و  با  کرخت   کت  مشک ام  را  در  آوردم  و  
  خوابیده  

 
ی  از  الیا  نبود  !حتما روی  مبل  انداختم  .خی 

بود  .با  حرص  از  پله ها  بال  رفتم  و  آن قدر  محکم  در  را  
باز  کردم  که  برگشت  و  محکم  به  دیوار  پشتش  خورد  

و  صدای  مهیت   ایجاد  کرد؛  طوری  که  الیاب   که  از  
چشم هایش  معلوم  بود  خواب  بوده  از  جاش  پرید  و  

رساسیمه  روی  تخت  نشست  .به  طرفش  رفتم  و  
 :عصت   فریاد  زدم 

؟  !گمشو  برو   - این جا  اومدی  واسه  خوش  گذروب 
 .غذا  درست  کن 

با  دیدن  حالت  ب  تفاوتش  عصت   دستش  را  کشیدم  و  
دنبال  خودم  از  اتاق  خارج  شدیم  .روی  کاش  های  
آشی   خونه  پرتش  کردم  و  با  تهدید  تاکید  کردم  تا  

کارهای  خانه  را  انجام  بدهد  .برق  اشک  رو  در  
چشماش  دیدم؛  ول  آن قدر  حرصم  زیاد  بود  که  توجه 

ای  نکردم . آن  پش  بالخره  با  هزار  زور  و  کتک  همه  



اف  کرد  که  الیا  را  نم شناخت  و  از   چیر   را  اعی 
آدم های  مریم  بود  .مریم  در  زندان  هم  دس ت  از  

رسمان  بر  نم داشت  و  تمام  سعیش  را  م کرد  تا  ما  را  
جدا  کند  .این  اتفاقات  را  به  الیا  نگفتم  چون  

م خواستم  به  این  بهانه  بیشی   آزارش  دهم  .روی  مبل  
جلوی  تلوزیون  نشستم  و  درحال  که  رسم  رو  به  پشت   

مبل  تکیه  م دادم  عصت   از  پشت  دندان های  چفت  
  :شده ام  غریدم 

  !تا  یه  ساعت  دیگه  غذات  آماده  روی  میر   باشه  -
صدای  هق  هق های  ریزش  به  گوشم  م رسید؛  ول  

انگار  دلم  سنگ  شده  بود  .چشم هایم  را  بستم  و  سع  
 .کردم  نسبت  به  حال  و  روزش  ب  تفاوت  باشم 

 

 《الیا 》
 

کمرم  از  برخورد  با  کابینت ها  درد  گرفته  بود،  سوزش  
عجیت   پشتم  احساس  م کردم  .دست   به  کم ر  دردناکم  

خانه   کشیدم  و  با  صورب   جمع  شده  گوشه  آشی  
نشستم  .هق  هق  گریه ام  بال  رفت  و  با  دست هایم  
جلوی  دهنم  را  گرفتم  که  صدای  گریه ام  بال  بلند  



نشود  .م ترسیدم  با  شنیدن  صدایم  باز  رساغم  بیاد  .
ه  بودم  و  بر   خانه  خیر چند  لحظه ای  به  گوشه  آشی  

طالع  نحسم  لعنت  م فرستادم  که  به  خودم  آمدم  و  
درحال  که  چشم های  متورمم  را  که  از  گریه  قرمز  

شده  بودند،  پاک  م کردم  در  یخجال  را  باز  کردم  و  
م  .یک  بسته  گوشت   ی  بی   تصمیم  گرفتم  قورمه  سی  

ون  آوردم  و  بعد  این که  برنج ها  را  خیس  کردم  با   بیر
عجله  غذا  را  درست  کردم  .با  تمام  شدن  کارم  میر   را  

چیدم  و  با  ک مری  خمیده  قصد  خارج  شدن  از  
ی  که  در   خونه  را  داشتم  که  با  دیدن  امیر آشی  

وع   خانه  تکیه  داده  بود  دست هایم  رس  چهارچوب  آشی  
به  لرزیدن  کرد  .اشک هایم  را  پشت  دستم  پاک  کردم  

 :که  نزدیکم  شد  و  دم  گوشم  پچ  زد 
 .آفرین  کوچولو  -

چند  لحظه  ب  حرکت  غرق  چشم هایش  شدم  و  بعد  
به  رسعت  از  کن ارش  رد  شدم  و  به  سمت  اتاقم  حرکت  

 .کردم 
 

 پارت  شصت  و  هفتم 
 



ه  شده   از  پنجره ی  ماشتر   به  جاده های  شمال  خیر
  بود  .

 
بودم  و  امیر  با  اخم های  در  هم  مشغول  رانندگ

  به  ماه  عسل  م رفتیم؛  ول  انگار  نه  انگار  که  تازه  
ا
مثل

ازدواج  کرده  بودیم  .امیر  مثل  همیشه  رسد  بود  و  
چشم هایش  شده  بود  دو  گوی  یخ  !فکرش  را  هم  

نم کردم  روزی  که  به  این  حال  و  روز  بیفتیم  .حالم  
دگرگون  بود  و  قلبم  مملو  از  غم  و  غصه  !آیه  

سوزناک  کشیدم  رسم  را  به  شیشه ی  پنجره  تکیه  دادم  .
دیشب  هم  درست  حساب   نخوابیده  بودم  و  خواب  از  
چشم هایم  م ریخت  .پلک هایم  روی  هم  افتادند  و  به  

یت   فرو  رفتم    .خواب  شیر
 

*** 
با  شنیدن  صدای  وحشتناک  هراسان  چشم هایم  را  باز  

کردم  و  اطرافم  را  برانداز  کردم  .با  دیدن  امیر  که  به  
در  ماشتر   تکیه  داده  بود  با  چشم های  عصت  اش  

نگاهم  م کرد،  ترسیده  از  ماشتر   پیدا  شدم  .با  دیدن  
  
 
این  حرکتم  پوزخندی  زد  و  بدون  هیچ  حرق

چمدان های مان  را  از  پشت  ماشتر   برداشت  .به  اطرافم  
نگاه  کردم  و  با  دیدن  یک  هوتل  چند  طبقه ی  لوکس  با  



نمای  سیاه  لبخندی  از  رس  رضایت  بر  روی  لب هایم  
نقش  بست  .اطراف  هتل  پر  از  درختان  زیبا  بود  .چون  
نزدیک های  عید  بود  و  پارکینگ  پر  بود  از  ماشتر  های  
مدل  بال  و  ساده  !امیر  به  سمت  هتل  حرکت  کردم  و  
من  هم  به  دنبالش  به  راه  افتادم  .وارد  هتل  شدیم  و  با  
دیدن  داخل  هتل  انگار  چشم هایم  از  ذوق  برق  زد  .کل  
دیوار ها  به  رنگ  سیاه  بود  و  طرح های  زیباب   رویشان  

خود  نماب   م کرد  .دکور  و  وسایلش  هم  ترکیت   از  
رنگ های  سیاه  و  سفید  بود  .امیر  به  سمت  پرسنل  

هتل  رفت  و  بعد  از  انجام  تدارکات  نگایه  به  من  
انداخت  .نزدیکش  شدم  و  با  هم  به  سمت  آسانسور  
حرکت  کردیم  .آسانسور  در  طبقه ی  سوم  ایستاد  و  

خارج  شدیم  .امیر  با  اخم های  در  هم  و  چشم هاب   که  
  را  فریاد  م زد  یک  از  در های  سیاه  رنگ  اتاق ها  

 
خستک

را  باز  کرد  و  وارد  شدیم  .خواستم  کمکش  کنم  تا  کت  
 :قهوه ایش  را  در  آورد  که  دستم  را  پس  زد  و  غرید 

 !دست  نجست  رو  به  من  نزن  -
انگار  آن  لحظه  نفس  کشیدن  هم  از  یادم  رفته  بود  .

بغض  گلویم  را  به  اسارت  کشید  و  ناخودآگاه  اشک  از  
گوشه ی  چشمم  چکید  .هولم  داد  و  وارد  دستشوب   



کنار  در  وردی  شد  .ناباور  به  در  چشم  دوختم  و  
اشک هایم  همچنان  گونه هایم  را  به  شوری  کشیده  
بود  .با  پشت  دستم  اشک هایم  را  پاک  کردم  و  روی  

  در  
 
زمتر   نشستم  .به  من  گفته  بود  نجس؟  !واقعا

موردم  همتر   فکر  را  م کرد؟  !قلبم  از  این  فکر  مچاله  
شد  و  دندان هایم  را  از  روی  حرص  و  ناراحت   رو  هم  

فشار  دادم،  از  شدت  هق  هق  به  سخت   ن فس  
م کشیدم  .از  جایم  بلند  شدم  و  با  همان  حال  مانتو  

شالم  را  جاب   پرت  کردم  و  روی  تخت  دو  نفره ی  قرمز  
دراز  کشیدم  .چشم های  دردناکم  را  روی  هم  گذاشتم  
م؛  ول  نم دانستم  که  این  دردها  تازه   تا  کم  آرام  بگیر

وع  کار  بود   .رس 
 

 پارت  شصت  و  هشتم 
 

در  جنگل  پر  از  درختان  که  هنوز  دانه های  برف  
رویشان  خود  نماب   م کرد،  قدم  م زدیم  .دست هایم  

را  داخل  پالتوی  یاسیم  کرده  بودم  و  با  لذت  اطرافم  را  
  بود  .بخس   از  

 
م نگریستم  .جنگل  خیل  زیبا  و  بزرگ

ون  از  زمتر   بودند  و  منظره ی   ریشه های  درخت  بیر



رویاب  ای  را  ایجاد  کرده  بودند  .امیر  مثل  همیشه  
اخم  بتر   ابروهایش  جا  بسته  بود  و  امروز  رفتارهای  
عجیت   از  خود  نشان  م داد  .یک  جوراب   خونشد  و  

مرموز  بود  و  این  حالتش  مرا  م ترساند  .انگار  متوجه  
سنگیت   نگاهم  شد  و  نیم  نگایه  به  من  انداخت  .

بیخیال  به  جلوام  نگاه  کردم  و  سع  کردم  فکرهای  
منف   را  از  ذهنم  دور  کنم  .زیر  چشم  نگ اهش  کردم  
که  کوله ی  سیاهش  را  جا  به  جا  کرد  و  پوزخندی  زد  .

از  حرص  دندان هایم  را  روی  هم  ساییدم  .چرا  این طور  
  !رفتار  م کرد؟ 

 
بعد  نیم  ساعت  به  آبشار  زیباب   که  اطرافش  پر  از  
درخت  بود  رسدیم  .نفس  عمیف   کشیدم  و  روی  
  
 
  که  کنار  آبشار  بود  نشستم  .تقریبا

 
تخت  سنک

نزدیک های  غ روب  بود  و  تابش  نور  زیباتر  از  همیشه  
بود  .امیر  کوله اش  را  روی  زمتر   گذاشت  و  مرموز  

 :گفت 
؟  -  آماده ی  سوپرایز  هست 

مشکوک  نگاهش  کردم  و  ابروب   بال  انداختم  .
پوزخندی  زد  و  زیپ  کوله اش  را  باز  کرد  و  طناب  و  



ون  کشید  .با  چشم های   چشم  بندی  از  درونش  بیر
بان  قلبم  ناخوآگاه   گرد  شده ام  نگاهش  کردم . ض 

بیشی   شده  بود  و  ب  رحمانه  خودش  را  به  قفسه ی  
 :سینه ام  م کوبید  .آهسته  نزدیکم  شد  و  گفت 

ش  - وع  کاره،  تا  مونده  که  بی   !تازه  رس 
بدنم  رسد  و  مردمک  چشم هایم  از  شدت  ترس  لرزید  .

خواستم  از  جایم  بلند  شوم  که  رسی    ع  خودش  را  به  
من  رساند  و  چفت  دست هایم  را  در  حسار  

دست هایش  قرار  داد  .طناب  را  محکم  دور  مچ  
دست هایم  پیچید  .بغض  سنگیت   گلویم  را  چنی   زد  و  

مقابل  چشم هایش  به  گریه  افتادم  .برای  ثانیه ای  
کوتاه،  خیل  کوتاه  رد  ترحم  را  در  نگاهش  خواندم؛  

اما  آن قدر  عمر  این  حس  کوتاه  بود  که  به  شک  
ی  که  دیده  بودم  حقیقت  بود  یا  رساب   از   افتادم  چیر 

 !حقیقت؟ 
 :با  چانه ی  لرزانم  زمزمه  کردم 
؟  -  !امیر  م خوای  چ   کار  کت 

چشم های  وحشیش  را  به  چشم های  نمناکم  دوخت  و  
ی  نگفت  .رسم  را  تکان  دادم  و  قطره ی  اشک  از   چیر 

  .گوشه ی  چشمم  چکید 



 !امیر  خواهش  م کنم  این قدر  عذابم  نده  -
یک  کرد  و  چشم  بند  را  روی  چشم هایم   خنده ی  هیسی 
گذاشت  .هق  هق  گریه ام  کل  فضا  را  در  بر  گرفته  بود  

و  شانه هایم  از  شدت  گریه  م لرزید  .امیر  طناب   به  
مچ  پاهایم  بست  و  صدای  دور  شدن  قدم هایش  به  

 :گوشه  رسید  .به  تمام  توانم  جیغ  زدم 
 .امیر  خواهش  م کنم  نرو  -

ی  نم دیدم  و  این  شدت  ترسم  را  بیشی   م کرد  . چیر 
تنم  مثل  بید  م لرزید  و  دندان هایم  از  فشاری  که  رویم  

  .بود  به  هم  م خورد 
*** 

 
نم دانستم  چند  ساعت  گذشته،  ول  صدای  زوزه  

گرگ ها  و  صدای  مهیب  جغدها  رعشه ای  به  تنم  
س  تند   انداخته  بود  .نفس هایم  از  شدت  ترس  و  اسی 

شده  بود  و  اشک هایم  ب  محابا  از  چشم هایم  روان  
بود  .از  وحشت  در  خودم  جمع  شده  بودم  و  سع  
م کردم  صدای  هق  هق  گریه ام  بلند  نشود  .باورم  

نم شد  امیر  مرا  در  وسط  جنگل  بزرگ،  میان  گرگ ها  
و  هزاران  حیوان  درنده  تنها  گذاشته  بود  .یعت   آن قدر  



قلبش  یخ  بسته  بود  که  این  بال ها  را  رسم  م آورد؟  !
البته  من  خودم  به  این  هیول  تبدیلش  ک رده  بودم،  

  به  هم  م خورد  .با  شنیدن  
 
حالم  از  خودم  و  این  زندگ

ی  نزدیکم  م شد  بدنم  یخ  بست  و   صداب   که  انگار  چیر 
انگار  چند  لحظه ای  نفس  کشیدن  هم  از  یادم  رفت  .با  

ی  که  به  پایم  خورد  چیغ  فرابنفس    برخورد  چیر 
 ...کشیدم  که  حنجره ام  درد  گرفت 

 
 پارت  شصت  و  نهم 

 
ی  به  پاهایم  برخورد  م کرد،  از  ترس  در   همچنان  چیر 

خودم  جمع  شده  بودم  .دیگر  نای  برای  گریه  کردن  
  نمانده  بود  و  احساس  م کردم  هر  آن  

 
هم  برایم  باق

ممکن  بود  سکته  کنم  .به  سخت   نفس  م کشیدم،  
وه  م شد  .انگار  حیواب    س  فش  قلبم  از  شدت  اسی 

شبیه  سگ  یا  گرگ  بود  .حت   با  فکر  گرگ  هم  موهای  
تنم  سیخ  م شد  .آرام  هف   زدم  و  بیشی   در  خودم  
:جمع  شدم  .زیر  لب  با  صدای  لرزاب   زمزمه  کردم 

؟  !》 خدایا  رحم  کن  !التماس  م کنم  .مامان،  کجاب 

 《.یک  کمکم  کنه،  تو  رو  خدا 



با  صدای  خنده ی  کس  خشکم  زد  !صدای  قدم هایش  
بان  قلبم  بیشی   بیشی   م شد  .با  در   را  م شنیدم  و  ض 
آمدن  یک  د فعه ی  چشم بندم  رسی    ع  چشم های  نمناکم  
ی  که  با   را  از  هم  گشودم  و  در  میان  آن  تاریک  بر  امیر

  که  
 
مسخره کنان  نگاهم  م کرد  و  سگ  مشک  بزرگ

ه  شدم  .از  تعجب  دهنم  باز  ماند  و   کنارش  بود  خیر
چشم هایم  گرد  شده  بود  .چند  ساعت  امیر  داشت  با  

من  بازی  م کرد؟  !مت   که  از  ترس  در  حال  سک ته  
بودم  !پلک  زدم  و  اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  .
چه قدر  م توانست  این همه  ب  رحم  باشد؟  !دلخور  

نگاهم  را  از  نگاهش  دزدیدم  و  رسم  را  پایتر   انداختم  .
باورم  نم شد  که  الن  در  این  وضعیت  بودم  .خم  شد  

و  دست هایم  را  از  حصار  طناب  آزاد  کرد  .مچ  
دستم هایم  را  مالیدم،  کم  قرمز  شده  بودند  .نفس  

عمیف   کشیدم  و  سع  در  مسلط  کردن  خودم  
داشتم  .طناب  پاهایم  را  خودم  باز  کردم  و  ب  توجه  به  

امیر  از  جایم  بلند  شدم  .در  سکوت  با  هم  به  سمت  
س   هتل  حرکت  کردیم  .گلویم  از  شدت  گریه  و  اسی 

خشک  شده  بود  و  به  سخت   رس  پا  ایستاده  بودم  چه  
 .بماند  به  جر  و  بحث  کردن 



*** 
 

روی  تخت  همراه  امیر  دراز  کشیده  بودم  .امیر  غرق  
خواب  بود  و  من  به  سقف  چشم  دوخته  بودم  .هنوز  

هم  آن  اتفاقات  از  یادم  نم رفت  و  بدنم  را  به  لرزه  
م انداخت  .اشک هایم  بدون  امتناع  از  چشم های  

دردناکم  روان  بود  .پتوی  سفیدی  که  رویم  کشیده  
دم  و  دندان ه ایم  را  محکم  روی   بودم  را  در  دستم  فش 
هم  فشار  م دادم  تا  صدای  گریه ام  بلند  نشود   .پشت  
دستم  را  محکم  روی  چشم هایم  کشیدم  و  اشک هایم  

را  مهار  کردم  .به  پهلو  چرخیدم  و  به  صورت  امیر  
چشم  دوختم  .این  روز ها  زیاد  ب  رحم  شده  بود،  
چه قدر  دلتنگ  محبت هایش  شده  بودم  !کاش  

هیچ وقت  ترکش  نم کردم  !آی  کاش  نم رفتم  و  
عشقم  را  به  این  هیولی  روبه  رویم  تبدیل  نم کردم  .
آه  دردناک  کشیدم  و  چشم هایم  را  بستم  و  با  هزار  تا  

 .افسوس  به  خواب  فرو  رفتم 
 

 وانشات پارت شصت و نهم 

 



 《الیا 》
 

ها باال رفتیم و امیر در رو با کلید باز کرد و یهو  از پله 

هام روی  و و ارنج پرتم کرد داخل خونه که روی زان 

زمین افتادم. ترسیده و ناباور بهش چشم دوختم. با  

دردی که توی تنم پیچیده بود، در حالی که احساس  

 کردم از جام بلند  حقارت می 

تخت    شدم که یهو بازوم رو گرفت و کشید. وقتی روی 

های  ام دکمه پرت شدم. در مقابل چشمای ترسیده 

من بود باز کرد.  پیراهنش رو در حالی که خیره به  

هام روان شد و صورتم رو خیس  ی اشک از چشم قطره 

از اشک کرد و با وحشت نگاهش کردم، خودم رو روی  

تخت عقب کشیدم. نیشخندی زد، خم شد روی تخت و  

مچ دو تا پام رو گرفت و به شدت سمت خودش کشید  

که جیغی زدم و به پشت کوبیده شدم روی تخت. من  

 آورد.  در می هام رو از تنم  لباس 

ای نداشت،  هام دیگه فایده زورم بهش نمی رسید، جیغ 

چنگ زدن هام فایده ای نداشت. سوتینم رو که باز  

هام کردم که جفت  کرد، سریع دستام رو قاب سینه 

 دستام رو گرفت و باالی سرم نگه داشت.  



هام رو گرفته بود  نیشخند کجی زد و اشک جلوی چشم 

و در آورد. سعی کردم لگد  دیدمش. شورتم ر و تار می 

کرد. سریع پاهام رو از هم باز کرد و  بزنم اما مهارم می 

 بین پاهام روی زانوهاش نشست و گفت:  

ات کنم. اما خب، خیلی داری  خواستم یکم اماده می   -

 پرونی و باید تنبیه بشی.  جفتک می 

هام گرد شد و نفسم  خودش رو به من تنظیم کرد و چشم 

ورد توی شکمم جمع کرد و با  حبس. پاهام رو آ 

هاش محکم نگهشون داشت. با چشمای گرد شده  دست 

کردم که پوزخندی زد یهو خودشو رو  نگاهش می 

محکم بهم فشار داد که جیغ بلندی کشیدم. سوزش و  

درد شدیدی داشتم که تحملش دور از توان من بود.  

 وقفه در حال روان شدن بود. هام بی اشک 
 
 

 پارت  هفتادم 
 

روی  تخت  مخصوص  کنار  استخر  نشسته  بودم  و  به  
امیر  که  داشت  شنا  م کرد  چشم  دوخته  بودم  .امیر  

  برای  چند  ساعت   کرایه  
 
  بزرگ

 
استخر  خصوص  نسبتا

کرده  بود  و  به  جز  من  و  او  کس  دیگه ای  در  استخر  



  که  تنم  بود  
 
نبود  .نگایه  به  مایوی  بنفش  رنک

انداختم  و  لبخندی  زدم  .رنگ  خیل  خوب   داشت  و  
طرح های  زیباب   رویش  خود  نماب   م کرد  .امیر  از  آب  

ون  آمدم  و  حوله ی  آب   رنگ  کوچک  را  از  روی   بیر
تختش  برداشت  و  دور  گردنش  انداخت  .نزدیکم  شد  

 :و  گفت 
 چرا  نمیای  شنا  کنیم؟  -

خاطره ی  خوب   از  شنا  نداشتم  .وقت   ده  سالم  بود  
نزدیک  بود  در  دریا  عرق  شوم  و  از  آن  روز  ترس  از  
شنا  و  آب  داشتم  .لب  برچیدم  و  رسم  را  به  عنوان  

مخالفت  تکان  دادم  .امیر  پوزخندی  زد  و  از  مچ  دستم  
گرفت  و  وادارم  کرد  دنبالش  به  سمت  استخر  بروم  .

از  روی  حرص  دندان هایم  را  روی  هم  ساییدم  .تقال  
کردم  تا  دستم  را  از  حصار  دستش  مهار  کنم  که  یک  
دفعه  دستم  را  رها  کرد  و  چون  تعاد ل  نداشتم  محکم  

داخل  آب  پرت  شدم  و  زیر  آب  فرو  رفتم  .خواستم  
پایم  روی  زمتر   بگذارم  ول  عمق  آب  زیاد  بود  .از  ترس  
تمام  بدنم  فلج  شد  .با  ترس  و  لرز  دست  و  پا  م زدم  تا  

مانع  غرق  شدنم  شوم  ول  ب  فایده  بود  .دست   از  
ن  را  وارد   بازوام  گرفت  و  مرا  روی  آب  کشید  .اکسیر 



ریه هایم  کر دم  و  نفس  نفس  زدم  .با  دستم  بازوی  امیر  
را  محکم  گرفتم  و  فشار  دادم  .امیر  دستم  را  ول  کرد  

که  نزدیک  بود  دوباره  زیر  آب  فرو  بروم  که  رسی    ع  
 :دست  امیر  را  چنگ  زدم  و  با  جیغ  گفتم 

  .امیر  تو  رو  خدا  ولم  نکن  -
ون  کشید  .باز   دستم  را  با  زور  از  روی  دوستش  بیر

دست  پا  زدم  و  در  آخر  خس ته  خودم  را  رها  کردم  .
نم توانستم  نفس  بکشم  و  دهنم  ناخداگاه  برای  

  
 
ن  باز  شد  که  آب  زیادی  وارد  دهنم  شد  .از  تنک اکسیر 

ی   نفس  چشم هایم  بسته  شد  و  وارد  عالم  ب  خی 
 .شدم 
*** 

 
با  تابش  نور  خورشید  به  چشم هایم  با  کرخت   پلک  
زدم  و  اطرافم  را  برانداز  کردم  .در  اتاق  روی  تخت  
در از  کشیده  بودم  .کم  به  ذهنم  فشار  آوردم  و  با  

یادآوری  این که  نزدیک  بود  در  آب  غرق  شوم،  قطره ی  
اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  .نفس  عمیف   

کشیدم،  سینه ام  خس  خس  م کرد  و  درد  کم  در  
گلویم  حس  م کردم  .رسفه ای  کردم  و  نیم  خیر   شدم  .



دست   بر  روی  پیشانیم  کشیدم  و  نگایه  به  لباس ه ایم  
  
ا
انداختم  .یک  لباس  خواب  سفید  تنم  بود،  احتمال
امیر  لباس  خیس  شده ام  را  با  این  عوض  کرده  بود  .

مشغول  مالیدن  گلویم  بودم  که  امیر  با  سیت  ای  حاوی  
کاسه  و  لیوان  آب  وارد  اتاق  شد  و  با  دیدن  حالتم  

نیشخندی  زد  .روی  تخت  کنارم  نشست  و  سیت   را  
جلویم  گذاشت  .نگایه  به  سیت   ک ردم  و  بوی  سوپ  

به  مشامم  پیچید  .قاشق  را  برداشتم  و  سوپ  را  
خوردم،  طمع  خیل  خوب   داشت  .همچنان  مشغول  

ه  نگاهم  م کرد  .بعد  از   خوردن  سوپ  شدم  و  امیر  خیر
خوردن  همه ی  سوپ  با  دستمال  دور  دهنم  را  پاک  
کردم  و  از  امیر  تشکر  کردم  .رسی  تکان  داد  و  بدون  

  با  برداشت    سیت   ا ز  اتاق  خارج  شد 
 
 .هیچ  حرق

 
 پارت  هفتاد  و  یکم 

 
دو  روز  بود  که  از  شمال  برگشته  بودیم  و  امیر  مثل  

همیشه  با  هر  روش   آزارم  م داد  .مشغول  پخت    غذا  
بودم  با  صدای  زنگ  در  از  جا  پریدم  و  دست  و  پای  

ه   لرزانم  به  سمت  در  رفتم  .دستم  را  روی  دستگیر



گذاشتم  و  باز  کردم  .چشمم  که  به  چشم هایش  اف تاد  
و  یخ  زدم  .مثل  همیشه  چشم هایش  ب  احساس  رسد  
بود . وارد  شد  و  در  را  پشت  رسش  بست  .با  تپه  تپه  

 :گفتم 
 .سالم  ...خسته  نباش   -

خانه  بروم   رسش  را  تکان  داد  .خواستم  به  سمت  آشی  
که  از  دستم  گرفت  و  من  را  به  طرف  خودش  برگرداند  
و  بتر   خودش  و  دیوار  زنداب   کرد  و  دستش  به  دیوار  

کنار  رسم  گذاشت  .به  چشم های  ترسیده ام  نگایه  
انداخت  و  رسش  را  به  گودی  گردنم  برد  و  عمیق  بو  

کشید  و  یک  دفعه  از  من  جدا  شد  و  سمت  اتاق  
خوابمان  رفت  .این  رفتار های  ضد  و  نقیضش  بدجور  

به  تنم  رعشه  م انداخت  .رسم  را  تکان  دادم  و  وارد  
خانه  شدم  .سوپ  سفیدی  که  درست  کرده   آشی  

بو دم  را  به  کاسه  ریختم،  برنج  را  هم  به  دیس  کشیدم  
  ریختم  .

 
و  خورشت  قیمه  بادمجان  را  هم  به  ظرق

سفره  را  م چیدم  که  دست های  امیر  دور  کمرم  حلقه  
شد  و  لب های  داغش  روی  گردنم  نشست  .آب  دهنم  

را  از  به  سخت   قورت  دادم  .از  این  کارهایش  به  جای  
این که  خوشم  بیاید  بیشی   مرا  م تر سیدم؛  چون  



م دانستم  که  آرامس   قبل  از  طوفان  هست  .ولم  کرد  
و  روی  صندل  نشست  .با  تعجب  نگاهش  کردم  که  

 :پوزخندی  زد  و  با  لحن  رسدی  گفت 
به  خودت  نگیر  .عروسکم  هر  کاری  خواستم   -

 .باهات  م کنم 
با  این  حرفش  از  حرص  دندان هایم  را  به  هم  ساییدم  و  

ناخون هایم  را  به  کف  دستم  فشار  دادم  .بغض  
مزاحم  مثل  استخوان  به  قلویم  گیر  کرده  بود  و  مانع  
نفس  کشیدنم  م شد  .من  امیر  را  دوست  داشتم  !این  

کارهایش  به  خاطر  حماقت  خودم  بود  .من  نباید  
ل  کنم  .نفس   ناراحت  شوم  و  باید  خودم  را  کنی 

عمیف   کشیدم،  روی  صندل  نشستم  و  مشغول  
 :خوردن  سوپ  شدم  که  با  داد  امیر  از  ج ایم  پریدم 

 !این  چیه  درست  کردی  !نه  طمع  داره  نه  نمک  -
با  تعجب  و  ترس  نگاهش  کرد  .نمکش  کم  کم  بود  

درست؛  ول  نه  تا  آن  حد  که  رسم  داد  بزند  !با  
عصبانیت  بلند  شد  و  از  بازیم  گرفت  و  وادارم  کرد  من  

هم  بلند  شوم  .از  درد  بازیم  صورتم  جمع  شد  ول  
ب  توجه  به  درد  کشیدنم،  من  را  ب ه  سمت  گاز  برد  .در  



ی  آب  داغ  را  باز  کرد  که  چشم هایم  از  ترس  و   کی 
 :تعجب  گرد  شد  .با  لحن  ملتمس  و  بغض داری  گفتم 
؟  تو  رو  خدا  ...خواهش   - م خوای  چ   کار  کت   امیر

م کنم  ...ولم  کن  ...غلط  کردم  ...اشتباه  کردم  ...
 !ببخشید 

یک  کرد  . بدون  توجه  به  التماس هایم،  خنده ی  هیسی 
خوا ستم  بازویم  را  از  حصار  دستش  رها  کنم؛  ول  
چنان  گرفته  بود  که  نم توانستم  تکان  بخورم  .از  

  به  گریه  افتادم  بود  و  تقال  م کردم  که  از  
 
ب  چاره گ

دستش  رها  شوم  ول  او   با  ب  رحم  تمام،  یک  دفعه  
آب  داغ  را  روی  دست  چپم  خال  کرد  .از  سوزش  و  

درد  دستم  چنان  جیع   زدم  که  احساس  کردم  
وع  کردم  به  گریه   حنجره ام  پاره  شد  .با  صدای  بلند  رس 
ده  شد  .درد  دستم   کردن  و  قلبم  از  همه  حقارت  فش 

تا  مغز  و  استخوانم  رسید  و  دلم  را  لرزاند  .با  دیدن  
دست  متورم  و  قرمز  شده ام،  روی  کاش  های  رسد  

نشستم  و  از  ته  دل  زار  زدم  .امیر  به  این  حالم  
 :پوزخندی  زد  با  تمسخر  گفت 

  آچ   خانم  کوچولو  اوف  شد؟  -
 :بعد  با  لحن  جدی  و  خشت   دامه  داد 



 !از  این  به  بعد  همینه  !حال  هم  واسه  آب غره  نگیر  -
خانه  خارج  شد  .زانو هایم  را   این  را  گفت  و  از  آشی  

بغل  کردم  و  رسم  را  رویشان  گذاشتم  .درد  دستم  زیاد  
بود  ول  نه  به  اندازه ی  درد  قلبم  !از  ته  دل  خدا  را  

  
 
صدا  ز دم؛  ول  انگار  خدا  هم  من  را  نم دید  .چرا  زندگ
من  این طور  شد؟  چرا  همه  فریبم  دادند  و  من  قرباب   

خشم  عشقم  شدم  که  هر  روز  با  کار ها  و  رفتار هایش  
نابودم  م کند؟  چرا  همه ی  بدبخت  ها  باید  رسم  من  
بیاید؟  مت   که  حت   آزارم  به  مورچه  هم  نم رسید  .
متنفر  بودم  از  خودم  و  حم اقت های  احمقانه ام  که  

باعث  شد  به  این  حال  و  روز  بیفتم  .لعنت  به  مریم  
که  این  جور  بدبختم  کرد  !تا  دم  صبح  روی  همتر   

کاش  های  رسد،  گریه  کردم  و  لعنت  فرستادم  به  این  
دنیاب   که  یک  بار  هم  روی  خوشش  را  برایم  نشان  

 .نداده  بود 
 

 پارت  هفتاد  و  دوم 
 

با  حساس  سوزش  دستم  پلک هایم  را  از  درد  روی  هم  
فشار  دادم،  دردش  طاقت فرسا  بود  .بدنم  روی  



کاش  های  رسد  خشک  شده  بود  و  همه ی  بدنم  درد  
م کرد   .پاهایم  را  داخل  شکمم  جمع  کردم  و  رسم  را  
رویشان  گذاشتم  .بغض  مزاحم  گلویم  به  درد  آورده  
بود  و  هر  آن  امکان  ترکیدن  داشت  .با  اولتر   قطره ی  
اشک  که  از  چشمم  ر وان  شد  راه  را  برای  اشک های  
سیل آلودم  باز  کرد  .هق  هق  آرام  گریه ام  بلند  شده  
بود  و  چانه ام  از  شدت  ناراحت   م لرزید  .با  صدای  

زنگ  در  ترسیده  با  پشت  دست  سالمم  اشک هایم  را  
پاک  کردم  و  رسی    ع  از  جایم  بلند  شدم  .به  سمت  در  

رفتم  و  با  دیدن  مادرم  از  آیفون  تصویری آب  دهنم  را  
با  صدا  قورت  دادم  .با  دست  لرزانم  در  را  باز  کردم  

که  مادرم  بعد  چند  دقیقه  وارد  خانه  شد  .لبخند  
زوری  زدم  و  خودم  را  در  آغوش  خوش  عطرش  

انداختم  .با  محبت  دست   روی  موهایم  کشید  و  
بوسه ای  بر  رسم  زد  .کم  از  من  فاصله  گرفته  و  با  

 .دیدن  قرمزی  چشم هایم  اخم هایش  را  در  هم  کشید 
 !چشم هات  چرا  قرمزه  الیا؟  -

مردمک  چشم هایم  لرزید  و  نگاهم  را  از  نگاه های  
 .مشکوکش  دزدیدم 

ی  نیست  مامان  -  !چیر 



د  که  با   مادرم  نگران  خواست  دست  متورمم  را  بگیر
برخورد  دستش  آخ  ریزی  گفتم  و  صورتم  از  درد  جمع  

 :شد  .نگران  به  دستم  نگاه  کرد  و  با  تپه  تپه  گفت 
  !الیا  دستت  چرا  به  این  وضع  افتاده؟  -

  که  به  ذهنم  
 

نفس  عمیف   کشیدم  و  اولتر   دروغ
 :رسید  را  گفتم 

ی   - دیشب  داشتم  چاب   درست  م کردم  دستم  به  کی 
 .خورد  و  آب  داغش  روی  دستم  ریخت 

با  چشم های  درشت  شده  و  مشکوکش  نگاهم  کرد  و  
  .زیر  لب  هیت   کشید 

؟  - م  چرا  مواضب  خودت  نیست    !دخی 
رسم  را  پایتر   ان داختم  که  از  دست  سالمم  گرفت  و  مرا  
دنبال  خودش  به  سمت  هال  کشاند  .من  را  روی  مبل  

 :تک  نشاند  و  گفت 
 پماد  دارین  خونه؟  -

 :رسم  را  به  عنوان  مخالفت  تکان  دادم  که  گفت 
 !برو  آماده  شو  بریم  مطبم  -

آیه  کشیدم  و  به  اجبار  "باشه "ای  گفتم  .از  جایم  
ک  من  و  امیر  رفتم  . بلند  شدم  و  به  سمت  اتاق  مشی 
ی  که  پتو  را  تا   به  آرام  در  را  باز  کردم  و  با  دیدن  امیر



روی  رسش  کشیده  بود  و  غرق  خواب  بود  اشک  در  
چشم هایم  جمع  شد  .رسی    ع  در  کمد  لباس هایم  را  باز  
کردم  و  اولتر   مانتوی  سفید  و  شال  مشک ای  برداشتم  

و  از  اتاق  خارج  شدم  .شالم  را  روی  مبل  گذاشتم  و  
مشغول  پوشیدن  مانتو  شدم   .پوشیدن  با  یک  دست  
خانه  خارج  شد  و  با   خیل  سخت  بود . مادرم  از  آشی  
دیدنم  به  سمتم  آمد  کمک  کرد  تا  مانتو  و  شالم  را  بر  

تنم  کنم  .وقت   آماده  شدم  گوش  ام  که  روی  میر   
جلوی  مبل ها  بود  برداشتم  و  همراه  مادرم  از  خانه  

 .خارج  شدیم 
*** 

 
نگایه  به  دست  باندپیچ   شده ام  انداختم  و  آه  

سوزناک  از  شدت  غم  و  غصه  کشیدم  .کلید  را  از  
جیب  مانتوام  در  آوردم  و  در  را  باز  کردم  .مادرم  چون  
مریض  داشت  در  مطب  مانده  بود  و  من  با  تاکس  به  

خانه  آمدم  بودم  .کفش های  مشک ام  را  درآوردم  و  
وارد  هال  شدم  .با  دیدن  امیر  که  روی  مبل  نشسته  

بود  و  رسش  را  بتر   دست هایش  گرفته  بود  و  زیر  لب  
بان  قلبم  شدت   کلمه ی  "نه  "را  تکرار  م کرد  ض 



گرفت  .نفس  عمیف   کشیدم  و  رسفه ای  کردم  که  
رسی    ع  رسش  را  به  سمتم  چرخاند  و  از  جایش  بلند  

  کشید  و  بعد  با  
 
شد  .اول  نفس  عمیف   از  رس  آسودگ

چشم های  به  خون  نشسته اش  نگاهم  کرد  .به  سمتم  
هجوم  آورد  که  از  ترس  چند  قدم  به  عقب  رفتم  و  با  
چشم های  مضطربم  به  رگ  گردن  باد  کرده اش  چشم  

دوختم  .با  رسعت  خودش  را  به  من  رساند،  سیل  
محکم  بر  روی  گونه ام  فرود  آورد  و  پخش  زمتر   

شدم  .ناباور  دستم  را  روی  گونه ام  گذاشتم  و  انگار  
 .برای  چند  لحظه  نفس  کشیدن  هم  از  یادم  رفت 

ون  رفت  ها؟  !با   - با  اجازه  گ  از  این  خراب  شده  بیر
  !اجازه ی  گ؟ 

با  دادی  که  زد،  نگاهم  متعجبم  را  از  کاش  ها  گرفتم  و  
به  چشم های  وحشتناکش  دوختم  .با  یک  حرکت  یک  

از  بازوهایم  را  گرفت  و  از  جایم  بلندم  کرد  و  دنبال  
 .خودش  به  سمت  پله ها  کشاند 

 
 پارت  هفتاد  و  سوم 

 



در  اتاق  را  باز  کرد  و  داخل  پرتم  کرد  و  چون  تعادل  
نداشتم  روی  زمتر   افتادم  .اشک هایم  ب  وقفه  از  

چشم هایم  روان  بود،  آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  تپه  
 :تپه  گفتم 

امیر  ...به  خدا  با  ...مامانم  ...رفتیم  مطب  !خواهش   -
 !م کنم  ...آروم  باش 

موهایم  را  در  مشتش  گرفت  و  از  روی  زمتر   بلندم  
کرد  !درد  بدی  در  رسم  پبچید  و  احساس  کردم  که  
موهایم  از  ریشه  کنده  شدند  .ناله ی  آرام  کردم  و  

نفسم  در  سینه ام  حبس  شد  .روی  تخت  پرتم  کرد  و  
 .رویم  خیمه  زد 

ون  م ری  آره؟  !فکر  کردی   - حال  ب   اجازه  از  من  بیر
باز  م توب   از  دستم  در  بری؟  !فقط  و  فقط  وقت   

مردی  م توب   ترکم  کت   فهمیدی؟  !هیچ  وقت  
 !نم ذارم  بری،  هیچ  وقت 

چشم هایم  از  ترس  و  تعجب  درشت  شد  و  با  دست  
سالمم  دستش  را  چنگ  زدم؛  ول  ب  توجه  به  من  

مانتوام  را  از  تنم  جر  داد  که  هتر   بلندی  کشیدم  و  
هق  هق هایم  شدت  گرفت  .با  یک  حرکت  غیر  منتظره  

لب هایش  را  روی  لب هایم  گذاشت  و  وحشیانه  



لب هایم  را  گاز  گرفت  .با  مشت  به  سینه اش  کوبیدم  
و  تقال  کردم  تا  ولم  کند  که  با  دست  راستش  دو  تا  از  
دست هایم  را  محکم  گرفت  و  بالی  رسم  نگه  داشت  .

ده  شدن  در  میان   دست  سوخته ام  از  شدت  فش 
دستش  درد  گرفت  بود  و  ناخواسته  آچ   کشیدم  که  
جری تر  شد  .نفسم  داشت  م گرفت؛  ول  امیر  بدون  
  .توجه  به  تقال ها  و  تکان های  من  به  کارش  ادامه  م داد 

 
دیگر  توان  مقاوت  و  تقال  را  هم  نداشتم،  فقط  به  

سقف  چشم  دوخته  بودم  و  آرام  آرام  اشک  م ریختم  .
امیر  کنارم  دراز  کشید  و  پشتش  را  به  من  کرد  و  پتو  را  

روی  خودش  کشید  .این روز ها  به  شکست    جسم  و  
روحم  عادت  کرده  بودم  و  انگار  برایم  ع ادی  شده  بود  .
شاید  هم  برای  عشف   که  حت   در  رگ هایم  هم  جریان  
داشت  این  شکنجه ها  را  تحمل  م کردم  .بدنم  کوفته  
بود  و  چشم های  خود  به  خود  بسته  م شود  .با  نفس  
کالفه ای  که  کشیدم  چشم هایم  روی  هم  افتاد  و  وارد  

ی  شدم   .عالم  ب  خی 
*** 

 



با  صدای  عجیت   که  در  رسم  م پیچید  چشم هایم  را  
باز  کردم  و  پلک  زدم  .با  کرخت   از  جایم  بلند  شدم  و  

از  کمد  لباس هایم،  لباس  خواب  قرمزی  را  برداشتم  و  
تنم  کردم  .قدم  به  سمت  در  برداشتم  و  کم  در  را  وا  
کردم  .صدای  فریاد  و  شکست    کل  خانه  را  در  برگرفته  
بود  .آرام  به  سمت  پله ها  رفتم  که  با  دیدن  امیر  در  آن  

بان  قلبم  شدت   وضع  ه تر   بلندی  کشیدم  و  ض 
ی  که  به  دستش  م رسید  را  بر   گرفت  .امیر  هر  چیر 

زمتر   م کوبید  .لب  پایینیم  را  از  ترس  گاز  گرفتم،  به  
اتاق  برگشت  و  در  را  بستم  .روی  تخت  نشستم  و  

  امیر  مشکل  
 
دستم  را  روی  دهنم  گذاشتم  .انگار  واقعا

روچ  پیدا  کرده  بود  !من  امیر  را  با  ترک  کرد نش  
نابودش  کرده  بودم  .اشک های  از  شدت  ترس  و  

ناراحت   صورتم  را  به  شوری  کشیده  بود  .برای  چند  
دقیقه ای  هیچ  صداب   به  گوشم  نرسید  جز  صدای  

قدم هایش  بود  که  انگار  از  پله ها  بال  م آمد  .نفسم  
در  سینه ام  حبس  شد  و  قلبم  ب  وقفه  در  سینه ام  

 :کوبید  .زیر  لب  با  صدای  لرزاب   تکرار  کردم 
 .نباید  خودم  رو  ببازم ...نباید  خودم  رو  ببازم  -



در  به  شدت  باز  شد  و  امیر  با  بال  تنه ی  برهنه  جلویم  
 .ظاهر  شد 

 
 

 وانشات پارت هفتاد و سوم 

 

 《الیا 》
 

 روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد. 

ری آره؟! فکر کردی  حاال بی اجازه از من بیرون می   -

فقط و فقط وقتی مردی  تونی از دستم در بری؟!  باز می 

ذارم بری،  تونی ترکم کنی فهمیدی؟! هیچ وقت نمی می 

 هیچ وقت! 

هام از ترس و تعجب درشت شد و با دست سالمم  چشم 

توجه به من مانتوم رو از  دستش را چنگ زدم؛ ولی بی 

هام شدت  تنم جر داد که هین بلندی کشیدم و هق هق 

ی  هاش رو رو گرفت. با یه حرکت غیر منتظره لب 

هام را گاز گرفت. با مشت  هام گذاشت و وحشیانه لب لب 

اش کوبیدم و تقال کردم تا ولم کنه که با دست  به سینه 

هام رو محکم گرفت و باالی سرم  راستش دو تا از دست 

ام از شدت فشرده شدن در  نگه داشت. دست سوخته 



میون دستش درد گرفت بود و ناخواسته آخی کشیدم که  

ی چپم رو چنگ زد و فشرد.  ه تر شد و سین جری 

ی  هام رو روی هم فشردم و اشکی از گوشه دندون 

چششم چکید. از روم بلند شد و با یه حرکت لباس  

هایی که ازشون  خوابم رو از تنم بیرون کشید و با چشم 

بارید بر تنم خیره شد. سرش رو نزدیک  شهوت می 

ام آورد گاز محکمی گرفت که صدای جیغ من در  سینه 

پیچید. مشغول گاز گرفتن بدنم بود که از روم بلند    اتاق 

شد و شلوارش رو از تنش درآورد. خواستم از جام بلند  

 شم که دوباره زود روم خیمه زد و کنار گوشم غرید: 

 خیلی دوس داری درد بکشی؟ باشه خودت خواستی.   -

یه دفعه خودش رو واردم کرد و از درد دادی زدم.  

هام سرعت  بیدم و اشک ی ستبرش کو مشتی بر سینه 

هاش رو تند تر کرد و دیگه توانی برام  گرفت. ضربه 

حال به سقف چشم دوخته بودم و اون  نمونده بود. بی 

ریختم و  کرد. آرام آرام اشک می فقط با شهوت نگام می 

امیر مثل همیشه بعد تموم کارش کنارم دراز کشید و  

 پشتش را به من کرد و پتو را روی خودش کشید. 
 

 پا رت  هفتاد  و  چهارم 
 



ی  گرسنه  نگاهم   با  چشم ها  و  صورب   رسخ،  مثل  شیر
م کرد  .از  نگاهش  ترسیدم  و  از  روی  تخت  بلند  شدم  .

  :امیر  با  دندان هاب   کلید  شده اش  غرید 
  .م کشمت،  نابودت  م کنم  -

از  ترس  توان  نفس  کشیدنم  هم  نداشتم  با  لکنت  
  .حرفم  را  بر  زبان  آورد 

   !چ   ...شده؟  -
با  سیل ای  که  نثار  گونه ام  کرد  برق  از  رسم  پرید  و  

روی  تخت  فرود  آمدم  .چند  دسته  عکس  به  سمتم  
  :پرت  کرد  و  داد  زد 

؟   - ون؟  به  من  خیانت  م کت  حال  ب   اجازه  م ری  بیر
نابودت  م کنم  الیا  !کاری  م کنم  که  هر  روز  آرزوی  

 !مرگ  کت  
نگایه  به  عکس ها  انداختم  و  از  تعجب  رسجایم  

 !می خکوب  شدم  .این  چطور  ممکن  بود؟ 
 

 «فلش بک »
 

در  افکار  حزین آلودم  غرق  شده  بودم  که  یک  دفعه  
پشی  دست  راستم  را  کشید  و  مرا  به  سمت  خودش  



برگرداند  .از  شدت  تعجب  کم  ب  حرکت  ماندم؛  
  لغری  بود 

 
   !پشی  با  چشم  و  ابروی  مشک  و  تقریبا

عصت   دستم  را  از  حسار  دستش  رها  کردم  و  او  وقت   
  :صورتم  را  دید،  رسش  را  پایتر   انداخت  و  گفت 

معذرت  م خوام،  فکر  کردم  نامزدمه  م خواستم   -
ش  کنم     .غافلگیر

با  شنیدن  حرفش  رسی  تکان  دادم  و  زیر  لب  زمزمه  
  :کردم 

  .اشکال  نداره،  پیش  م یاد  -
 .بدون  هیچ  حرف  اضافه ای  به  قدم  زدنم  ادامه  دادم 

 
 «حال »

 
بدنم  همانند  گنجش ک  که  زیر  باران  اسیر  شده  بود،   

م لرزید  و  دمای  بدنم  رفته  رفته  رسدتر  م شود  .
همه ی  این  عکس ها  شکار  لحظه ها  بود  !نگاهم  را  از  
عکس ها  گرفتم  و  با  التماس  به  امیر  چشم  دوختم  .

چشم هایش  جوری  قرمز  شده  بود  که  احساس  
م کردم  هر  آن  ممکن  است  خون  از  آن ها  چکه  کند  .
به  زد  و  آینه   یک دفعه  ب ا  پای  راستش  به  میر   آرایش  ض 



و  وسایل هاب   که  رویش  بود  با  صدای  مهیت   
شکستند،  درست  مثل  قلب  من  که  با  هر  توهتر   

 .کردنش  م شکست 
 !الیا  م کشمت  -

با  دادی  که  زد  چهار  ستون  بونم  لرزید  و  از  ترس،  
ی  که   گوشه ی  تخت  در  خودم  مچاله  شدم  .هر  چیر 

به  دستش  م رسید  را  بر  زمتر   پرت  م کرد  و  چنان  
داد هاب   م زد  که  حت   دیوار های  خانه  هم  م لرزید  !

اشک هایم  ب  محابا  در  حال  روان  شدن  بود  و  با  تمام  
توانم  سع  م کردم  از  اوج  گرفت    هق  هق هایم  

ی  کنم  .یک  دفعه  دست  از  شکست    برداشت   جلوگیر
و  روی  پاشنه ی  پایش  چرخید  و  اول  با  نگاه  طوفانیش  

مرا  نگریست  و  بعد  به  سمتم  حمله ور  شد  .از  ترس  
رسی    ع  بلند  شدم  و  خواستم  به  سمت  در  بروم  که  
 :امیر  یک  از  بازوهایم  را  در  جنگش  گرفت  و  غرید 

کجا  م ری  ها؟  !م خوای  بری  پیش  اون  پشه  آره؟  ! -
؟   م خوای  باز  ترکم  کت 

ه  شدم  و   ثانیه ای  بر  چشمان  وحشت زده  و  بارانیم  خیر
 :لبانش  را  نز دیک  گوشم  آورد  و  ادامه  داد 



الیا  اگه  بخوای  باز  ترکم  کت   هم  تو  هم  خودم  رو   -
 رس  به  نیست  م کنم،  فهمیدی؟ 

یک  کرد  و  بدنم  جوری  لرزید  که    خنده ی  هیسی 
متوجه اش  شد،  پوزخند  صدا  داری  زد  و  با  کاری  کرد  

 ...درد  در  تمام  بدنم  پیچید  و 
 

 پارت  هفتاد  و  پنجم 
 

با  تمام  قدرتش  روی  ز متر   پرتم  کرد  دستانم  را  روی  
زمتر   گذاشتم  تا  تکه های  شیشه  وارد  بدنم  نشود  .

جیغ  بلندی  از  ترس  کشیدم  و  نفسم  در  سینه ام  
حبس  شد  .خیس  و  سوزش  شدیدی  در  دست هایم  

احساس  م کردم  .با  قیافه ی  در  هم  کشیده  نگایه  به  
دست هایم  انداختم،  تیکه  شیشه های  آینه  بر  دستم  

فرو  رفته  بود  .رسم  را  بلند  کردم  به  امیر  چشم  
دوختم  .متوجه  سنگیت   نگاهم  شد  و  با  چشم های  

رسد  و  ب  احساسش  نیم  نگایه  به  من  انداخت  و  بعد  
با  دیدن  چشم های  هویدا  از  کینه  و  غمناکم  رنگش  

پرید  .انگار  احساس  کرد  که  با  این  رفتار هایش  کم  کم  
ار  م کرد  .پلک هایم  را  روی  هم   مرا  از  خودش  بیر 



دم  و  چشم هایم  همچون  ابری  حزین،  بارانش  را   ف ش 
بر  روی  صورتم  روان  کرد  .تمام  بدنم  از  شدت  درد  به  
لرزه  افتاده  و  توان  حرکت  نداشت  .بدنم  دیگر  از  پرت  
شدن  بر  روی  زمتر   خسته  شده  و  انگار  تحملش  تمام  
شده  بود؛  چون  با  دردش  عصیان  ب  صدایش  را  فریاد  

م زد  .با  صدای  کوبیده  شدن  در  نگایه  رو  به  رویم  
انداختم  و  با  جای  خال  امیر  مواجه  شدم  .پوزخندی  
از  شدت  اندوه  روی  لب هایم  نقش  بست  .به  سخت   

از  روی  زمتر   بلند  شدم  و  خودم  را  به  رسویس  
رساندم  .درش  را  باز  کردم  و  با  پاهای  ب  جانم  وارد  

شدم  .از  آینه ی  کوچک  بر  صورت  حزین آلود  و  
خسته ام  چشم  دوختم  .چه قدر  چشم هایم  رنگ  

ب  روچ  بر  خود  گرفته  بود  !دیگر  آن  ستارگان  
درخشان  در  چشم هایم  اثری  نبود  و  انگار  از  شدت  

دل غمناک  من  آن ها  هم  خاموش  شده  بودند  .از  کمد  
ون   بالی  روشوب   جعبه ی  کمک های  اولیه  را  بیر

کشیدم  و  بتادین  را  روی  قسمت  زخم های  دستم  
ریختم  .با  احساس  سوزش  عمی ف   که  در  دستم  

پیچید  صورتم  گرفته  شد  و  آخ  دردناک  کشیدم  .پس  
از  اتمام  کارم  با  پشت  دستم  رد  اشک هایم  را  پاک  



کردم  و  از  دستشوب   خارج  شدم  .گلویم  از  شدت  
بغض  و  جیغ  م سوخت  .به  سمت  تخت  رفتم  و  

رویش  دراز  کشیدم  .رسم  را  روی  بالش  همیشه  خیس  
از  اشک هایم  گذاشتم  و  چشم هایم  را  روی  گذاشتم  تا  

د   .کم  این  دل  دردناکم  آرام  بگیر
*** 

 
ین  م شد   کم  کم  داشت  چشم هایم  وارد  رویای  شیر
که  با  صدای  باز  شدن  در  رسی    ع  در  جایم  نیم  خیر   

ی  که  مثل  همیشه  با  ابروهای  در   شدم  .با  دیدن  امیر
هم  کشیده  نگاهم  م کرد  آب  دهنم  را  از  ترس  قورت  

دادم  و  نگاهم  را  از  طوفان  نگا هش  دزدیدم  .
نیشخندی  به  این  حرکتم  زد  و  آرام  آرام  قدم  بر  

سمتم  برداشت  .از  ترس  بغض  گلویم  را  چنگ  زده  و  
در  خودم  جمع  شدم  .دستش  را  بر  روی  موهای  

پریشانم  کشید  و  رسش  را  نزدیک  گوشم  آورد  و  پچ  
 :زد 

 چرا  نگاهت  رو  از  من  م دزدی؟  -



دستش  را  روی  بازوی  لختم  کشید  و  تنم  از  ترس  و  
دلهره  لرزید  .یک  دفعه  محکم  بازوام  را  در  مشتش  

 :گرفت  و  غرید 
چرا  ازم  م ترش  ها؟  !چرا؟  من  بهت  اجازه  دادم  ازم   -

ش؟   !بی 
رسم  را  پایتر   انداختم،  اشک  در  چشم هایم  حلقه  زد  و  
روی  دستش  چکید  .چانه ام  در  محکم  گرفت  و  رسم  را  

بلند  کرد  .نگاه  اشکیم  را  بر  نگاه  پر  از  خشمش  
  .دوختم 

الیا  از  این  به  بعد  حق  نداری  پات  رو  از  این  خونه   -
ون  بذاری  فهمیدی؟  و  گرنه  بالب   رست  میارم  که   بیر

 .عقلت  رس  جاش  بیاد 
چانه ام  را  با  تمام  قدرتش  ول  کرد  و  به  رسعت  از  اتاق  

خارج  شد  .ناخوآگاه  جیع   از  رس  حرص  کشیدم  و  
 .صدای  هق  هق های  گریه ام  فضای  اتاق  را  فرا  گرفت 

 
 پا رت  هفتاد  و  ششم 

 
 «دو  روز  بعد »

 



حوله ی  تن پوش  سفید  رنگم  را  بر  تنم  کردم  و  از  
حمام  خارج  شدم  .جلوی  آینه ی  قدی  ایستادم  و  
مشغول  خشک  کردن  موهایم  با  حوله ی  کوچک  

بودم  که  صدای  زنگ  گوشیم  توجه ام  را  جلب  کرد  .
حوله  را  روی  تخت  گذاشتم  و  گوش   را  از  روی  

عسل  برداشتم  .اسم  رو نیا  روی  صفحه اش  خودنماب   
م کرد  .لبخند  کوچک  مهمان  لب هایم  شد  و  دکمه ی  

  .اتصال  را  زدم 
؟  ب  معرفت  یادی  از  ما  نکت  ها   -  سالم  الیا  جان  خوب 

   !یه  وقت 
 :خندیدم  و  گفتم 

سالم  مرش  عزیزم  خوبم،  ببخشید  دیگه  این  روز ها   -
  .رسم  شلوغ  بود 

 :آهاب   گفت  و  ادامه  داد 
؟  - ا  چ   کار  م کت   !حال  چه  خی 

 :روی  تخت  نشستم  و  در  همان  حال  گفتم 
از  حموم  خارج  شدم  موهام  رو  خشک  م کنم،  تو   -

؟   چ   کار  م کت 
 :آیه  کشید  و  زمزمه  کرد 



هیچ   وال  پوسیدم  تو  خونه  !آرتام  هم  این  روز ها   -
 .رسش  شلوغه  به  کارهاش 

 ...عشق  من  خب  کار  داره  -
با  کشیده  شدن  گوش   از  دستم  ه یت   بلندی  کشیدم  
و  رسی    ع  به  پشت  رسم  نگاه  کردم  .امیر  با  اخم های  در  

هم  کشیده  و  چشم های  به  خون  نشسته اش  نگاهم  
م کرد  .گوش   را  به  سمت   پرت  کرد  و  صدای  شکسته  

شدنش  در  اتاق  پیچید  .دستم  را  از  ترس  روی  دهنم  
 :گذاشتم  و  داد  زدم 

؟  -  !امیر  چ   کار  م کت 
 :دندان هایش  را  روی  هم  سایید  و  گفت 

  !با  گ  حرف  م زدی  ها؟  -
 :آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  لکنت  گفتم 
 با  رونیا  حرف  م زدم،  قراره  گ  باشه؟  -

فکر  کردی  من  احمقم  آره؟  !فکر  کردی  نم فهمم   -
؟  !م خوای  با  اون   که  با  دوست  پشت  حرف  م رب 

بری  آره؟  !فکر  کردی  مثل  اون  دفعه  رسم  کاله  
 م ذاری  م ری؟ 

با  دادی  که  زد  تمام  تنم  به  لرزه  افتاد  و  ناخودآگاه  
چانه ام  از  شدت  بغض  لرزید  .قلبم  جوری  م تپید  که  



ون  بزند  .موهایش  را   انگار  قصد  داشت  از  سینه ام  بیر
وع  به  قدم  زدن  در  اتاق  کرد  و   در  مشتش  گرفت  و  رس 

 :زیر  لب  تکرار  م کرد 
 .باز  م خواد  بره  -

از  ترس  وحشت  در  خودم  جمع  شدم  و  بغض  
وع  به  باریدن  کرد  . دردناکم  ب  امتناع  شکست  و  رس 

بعد  چند  دقیقه  رس  جایش  ایستاد  و  به  چشم هاب   که  
مملو  از  خشم  بود  مرا  نگریست  و  یک  دفعه  به  سمتم  

حمله ور  شد  .ترسیده  خودم  را  عقب  کشیدم  که  
رسی    ع  خودش  را  به  من  رساند  و  موهایم  در  مشتش  

گرفت  .با  تمام  توانش  موهایم  را  کشی د  و  با  دردی  که  
در  رسم  پیچید  و  جیغ  بلندی  از  دهنم  خارج  شد  .

 :سیل ای  بر  روی  گونه ام  فرود  آورد  و  داد  زد 
 !هیس  ...صدات  رو  نشنوم  الیا  -

  .موهایم  را  کشید  و  از  روی  تخت  بلندم  کرد 
 .ولم  کن  رواب   بسه  دیگه  مردم،  دست  از  رسم  بردار  -
یک  لحظه  ب  حرکت  در  چشم های  اشکیم  نگاه  کرد  و  
بعد  از  شدت  عصبانیت  صورتش  قرمز  شد  .بازوام  را  

در  مشتش  گرفت  و  مرا  به  سمت  حمام  کشاند  .
وحشت زده  دستش  را  چنگ  زدم  و  جیغ های  بلندی  



کشیدم  .حوله ام  را  از  تنم  درآورد  و  مرا  محکم  زیر  
دوش  کشید  و  ناگهان  دوش  را  باز  کرد  و  خودش  هم  
رسی    ع  از  من  فاصله  گرفت  .آب  رسد  روی  تنم  باعث  
شد  تنم  یخ  بزند  .امیر  با  پوزخند  نگاهم  کرد  .رسمای  

ون   آب  آن نقدر  زیاد  بود  که  ناخودآگاه  از  زیر  دوش  بیر
آمدم  .جفت  بازو هایم  را  در  چنگش  گرفت  و  با  

 .نیشخند  نگاهم  کرد 
  من  یه  دیوونم  !تو  باعث  شدی  به   -

 
آره  راست  م گ

این  حال  و  روز  بیفتم  .من  رو  عاشق  خودت  کردی  و  
بعد  ولم  کردی  .تو  باعث  شدی  نابود  بشم  

  !فهمیدی؟ 
دندان هایم  از  شدت  رسدی  و  ناراحت   به  هم  م خورد  
و  صدایش  در  حمام  م پیچید  .اجازه ی  عقب  نشیت   
به  من  نم داد  و  در  زیر  دوش  آب  رسد  محکم  نگهم  

داشته  بود  .حس  م کردم  خون  در  تنم  منجمد  شد،  
 :با  گریه  و  زار  گفتم 

امیر  ...تو  ر و  به  خدا  ولم  کن  !دارم  یخ   -
  من  روانیم  ...ولم  

ا
م زنم ....التماست  م کنم  !اصل

  .کن 



همچنان  با  پوزخند  و  چشم های  رسدش  نگاهم  
م کرد  .به  سخت   نفس  م کشیدم  با  یک  نفس  حس  

 .کردم  تمام  بدنم  لمس  و  زیر  پاهایم  خال  شد 
 

 وانشات پارت هفتاد و ششم 

 

 《الیا 》
 

ه پوزخند ازم جدا شد و وان رو  امیر با دیدن حالم با ی 

پر آب کرد. دستم رو روی دیوار گذاشته بودم و به  

سختی روی پا ایستاده بودم. امیر به سمتم اومد و از  

دستم گرفت و در وان دراز کشیدیم. گرمای آب وان و  

طور گرمای تن امیر کم کم لرزم رو کم و بدنم رو  همین 

م کرد بهش  گرم کرد. به کمرم فشاری آورد و مجبور 

تکیه بدم سرم رو روی شونه اش گذاشتم. کمی که  

آروم شدم امیر با هر دو دستش بازوهام رو تو مشتش  

گرفت و فشار داد. یهو بلندم کرد، مجبورم کرد تو وان  

چهار دست و پا بشینم و خودش پشتم وایستاد و با  

فشار واردم کرد. جیغی کشیدم و تقال کردم تا از دستش  

 محکمی به باسنم کوبید.   یلی در برم که س 

 حرکت وایستا الیا، نذار دیوونه بشم. بی   -



قدر درد داشتم که کم مونده بود از حال برم. با هر  اون 

های  اومد. لبه کردم تموم جونم باال می ضربه حس می 

زدم، با گریه و داد  وان رو گرفتم و از درد جیغ می 

 گفتم:  

 بس کن... لعنتی بس کن درد دارم.    -

قدر  دستش اومد سینه چپم رو تو مشتش گرفت و اون 

 محکم فشار داد که ضعف کردم.  

خوام درد داشته باشی که یه بار دیگه قسط ترک  می   -

 کردنم به ذهنت نیاد. 

هایم سبقت گرفت. کارش که تموم شد  با حرفش اشک 

ازم فاصله گرفت. نفسی از سر آسودگی کشیدم و دستم  

هام بلند نشه. امیر  هق هق روی دهنم گذاشتم تا صدای  

توجه به  ش را برداشت و بی که دوش کرد حوله بعد این 

 من از حموم خارج شد. 
 
 

 پارت  هفتاد  و  هفتم 
 

امیر  بعد  این که  کمکم  کرد  داخل  وان  آب  گرم  بشینم  
از  حمام  خارج  شد  .بعد  چند  دقیقه  به  سخت   از  وان  

بلند  شدم  و  با  پوشیدن  حوله  لنگان  لنگان  از  حمام  



خا رج  شدم  .پاهایم  م لریزد  و  حساس  م کرد  هر  آن  
ممکن  هست  پخش  زمتر   شوم  .روی  تخت  دراز  

کشیدم  و  چشم های  خسته ام  را  روی  هم  گذاشتم  .
حت   توان  پوشیدن  لباس هایم  را  هم  نداشتم  .از  

  زیاد  چشم هایم  گرم  و  شد  و  به  خواب  عمیف   
 
خستک

 .فرو  رفتم 
*** 

 
 «یک  هفته  بعد »

 
موهایم  را  پشت  گو شم  زدم  و  از  پله ها  پایتر   رفتم  .

  وصف  
 
امروز  روز  تولد  امیر  بود  و  شور  و  شوق

نشدب   در  دلم  موج  م زد  .امشب  به  مناسبت  روز  
تولدش  جشت   برگذار  م کردم  و  اکی   دوست ها  و  

فامیل هایمان  را  دعوت  کرده  بودم  .وارد  اتاق  پذیراب   
شدم  و  گوش  ای  که  امیر  برایم  خریده  بود  را  از  میر   
عسل  جلوی  مبل  برداشتم  و  به  رونیا  زنگ  زدم  که  

 :بعد  چند  بوق  جواب  داد 
 سالم،  جانم  الیا؟  -

 .لبخندی  به  این  مهربانیش  زدم 



  وقت   -
 
سالم  عزیزم،  کیک  رو  من  سفارش  دادم  لطفا

 اومدن  میاریش؟ 
یت   فروش   سفارش  دادی؟  -  چشم  گلم  به  کدوم  شیر

بعد  گفت    آدرس  تماس  را  قطع  کردم  و  نگایه  به  
خانه ی  تزئتر   شده  انداختم  .شمع  و  گل  برگ های  

قرمزی  روی  میر   و  ورودی  در  چیده  بودم  .انواع  
یت  های  رنگارنگ  روی  میر   غذا  خوری   درس ها  و  شیر

خودنماب   م کرد  .خوشحال  از  این که  همه ی  تدارکات  
را  انجام  داده  بودم  لبخند  پهت   بر  روی  لب هایم  

نشست  .با  صدای  در  رشته ی  افکارم  پ اره  شد،  به  
سمتش  رفتم  و  در  را  وا  دادم  .با  دیدن  زن  جواب   که  
کیف  مشک ای  دستش  بود  لبخندی  روی  لب هایم  

 :جلوه گر  شد  .وارد  خانه  شد  و  گفت 
 .سالم  عزیزم  من  النازم  -

 .سالم  خوش  اومدین  -
 :تشکری  کرد  و  با  هم  وارد  هال  شدیم  که  گفتم 

 چ   میل  دارین؟  -
 :کیفش  را  در  دستش  جا  به  جا  ک رد  و  گفت 

ی  نم خوام  -  .مرش  گلم  چیر 



باشه "ای  گفتم  و  الناز  را  به  سمت  اتاقم  هدایت  "
کردم  .وارد  اتاق  شدیم،  روی  صندل  جلوی  میر   

م  گذاشت  و   آرایشم  نشستم  .الناز  کیفش  را  روی  میر 
  .مشغول  آرایش  کردنم  شد 

 
بعد  نیم  ساعت  دست  از  آرایش  کردنم  برداشت  و  

 :گفت 
 .تموم  شد،  ببتر   خوشت  میاد  -

ه  شدم  . چشم هایم  را  گشودم  و  در  آینه  به  خودم  خیر
  بر  چشم هایم  حاکم  

 
خط  چشم  و  سایه ی  صورب   رنک

بود  و  رژی  همرنگ  با  سایه ام  بر  روی  لب هایم  نقش  
بسته  بود  .آرایش  ساده  و  زیباب   بود،  لبخندی  از  رس  

 :رضایت  زدم  و  گفتم 
 !دستتون  درد  نکنه،  خیل  خوبه  - 

خواهش  م کنم "ی  گفت  و  مشغول  اتو  کردن  "
 .موهایم  شد 

 
 پارت  هفتاد  و  هشتم 

 



با  صدای  تیک  در  هیجان زده  به  در  چشم  دوختم  .
امیر  که  وارد  خانه  شد  و  با  دیدن  ما  متعجب  نگاهمان  

 :کرد  .قدم  سمتش  برداشتم  و  با  نشاط  گفتم 
 .تولدت  مبارک  باشه  عزیزم  -

نگایه  به  لباسم  انداخت  و  اخم هایش  را  در  هم  
کشید  .با  نگاهش  دلم  لرزید  و  بدنم  تکاب   خورد  .

  زد  و  مرا  در  آغوش  کشید  .یک  از  
 
لبخند  ساختک

بازوهایم  در  مشتش  گرفت  و  زیر  گوشم  با  صدای  
 :آرام  غرید 

الیا  بعدا  به  حسابت  م رسم  .میون  این  همه  مرد  این   -
چه  لباسیه  پوشیدی  ها؟  تنت  م خاره  آره؟  خودت  

 .خواست   این  رو  از  یادت  نی  
تر سیده  آب  دهنم  را  با  صدا  قورت  دادم  و  تنم  مور  
اهن  بلند  با  آستتر  های  بلند   مور  شد  .لباسم  یک  پیر

بود  ول  یقه ی بازی  داشت  .از  کنارم  رد  شد  و  
مشغول   تشکر  کردن  به  دوستان  و  اطرافیان  شد  .در  
همان  حال  ایستاده  بودم  و  از  ترس  توان  هیچ  حرکت   
را  نداشتم  .با  صدای  مادرم  نگاهم  را  از  در  سوق  دادم  

ه اش  شدم  .مادرم  مشکوک  نگاهم  کرد  و  زیر   و  خیر
 :لب  زمزمه  کرد 



ی  شده؟  -  !چیر 
  .نه "ای  گفتم  و  دست   بر  دامن  لباسم  کشیدم "

 الیا  چرا  رنگت  پریده؟  -
گوشه ی  لبم  را  گزیدم  و  نگاهم  را  از  چشم هایش  

  بلند  آب   رنگ  بر  تن  داشت  و  
اهت  دزدیدم  .مادرم  پیر

س   خیل  زیبا  شده  ب ود  .دستم  را  که  از  شدت  اسی 
م لرزید  مشت  کردم  و  به  سمت  امیر  که  کنار  میر   

غذا  خوری  ایستاده  بود  رفتم  .اخم هایش  در  هم  بود  
ه  شده  بود  .کنارش  ایستادم  و  با  صدای   و  بر  زمتر   خیر

 :لرزاب   گفتم 
امیر  ببتر   ...ببخشید  من  الن  م رم  لباسم  رو   - 

 .عوض  م کنم 
خواستم  از  کنارش  رد  بشوم  که  مچ  دستم  را  گرفت  و  

  بلند  گفت 
 
 :با  صدای  نسبتا

بعد  این که  همه  بدنت  رو  دید  دیگه  لزم  نیست   -
 !عوضش  کت  

خدا  را  شکر  که  صدای  آهنگ  بلند  بود  و  کس  
متوجه  صدای  امیر  نشد  .مردمک  چشم هایم  از  

س  م لزید  و  چرات  نگاه  کردنش  را  هم  نداشتم  . اسی 
بغض  دردناکم  را  به  سخت   قورت  دادم  و  به  سمت  



خانه  حرکت  کردم  .دستم  را  روی  دهنم  گذاشتم   آشی  
فشوب   لیواب   برداشتم  .آب  را  

و  از  کابینت  زیر  ض 
س  و   جرعه  جرعه  نوشیدم  و  سع  کردم  این  اسی 

ترس  را  از  خودم  دور  کنم  .چاقوب   که  رویش  روبان  
پن  برداشتم  و  کیک  را  از  

ُ
قرمز  بسته  بودم  را  از  روی  ا

یخجال  در  آوردم  و  به  سمت  هال  رفتم  .همه  با  
دیدنم  روی  میر   غذا  خوری  جمع  شدند  .لبخند  زوری  
زدم  و  کیک  را  روی  میر   گذاشتم  .نگاهم  روی  رونیا  و  

آرتام  که  کنار  هم  ایستاده  بودند  و  آرتام  دستش  را  
دور  کمر  رونیا  حلقه  کرده  بود  ثابت  ماند  .برای  چند  

لحظه  به  محبت   که  بینشان  بود  حسادت  کردم  .
رونیا  متوجه  سنگیت   نگاهم  شد  و  من  چشم  دوخت  

یت   بر  روی  لب هایش  نشست  . و  بعد  لبخند  شیر
خجالت  زده  رسم  را  پایتر   انداختم  .امیر  نزدیکم  شد  
که  بدون  نگاه  کردن  به  چشم هایش  چاقو  را  دستش  

 .دادم 
*** 

 
بعد  از  رفت    تمام  مهمان ها  در  رابستم  و  نفس  راحت   
کشیدم  .برگشتم  تا  به  سمت  اتاق  ب روم  که  با  دیدن  



امیر  در  روبه رویم  نفس  در  سینه ام  حبس  شد  .
چشم هایش  کاسه ی  خون  شده  بود  و  نفس هایش  
تند  .ناخواسته  اشک  از  چشم هایم  چکید  و  بدنم  

وع  به  لرزیدن  کرد  .دستش  را  روی  بازوام  گذاشتم   رس 
محکم  فشار  داد  .آچ   از  درد  گفتم  که  با  درست  

دیگرش  موهای  اتو  شده ام  در  چنگش  گرفت  و  محکم  
 .کشید  .این  بار  جیع   از  درد  کشیدم 

  !خفه  شو  الیا  فقط  خفه  شو  -
با  دادش  تمام  تنم  به  رعشه  افتاد  و  دستش  را  چنگ  

 :زدم  و  با  التماس  گفتم 
امیر  ...خواهش  م کنم  ...من  م خواستم  ...فقط   -
  من  غلط  کردم  !

ا
خوشحالت  کنم  .ببخشید  ...اصل

 ...من 
با  کشیده  شدنم  به  سمت  پ له ها  حرفم  نصفه  ماند  و  

فقط  اشک  از  چشم هایم  ریخت  .م دانستم  هیچ  
  آرامش  نم کرد  بیشی   عصبانیش  م کردم،  پس  

 
حرق

 .سکوت  کردم  و  مطیع  کارهایش  شدم 
 

 پارت  هفتاد  و  نهم 
 



 
داخل  اتاق  شدیم  که  امیر  بالفاصله  بعد  بست    در  مرا  

به  در  تکیه  داد  و  دست  تنومندش  را  دور  گردن  
باریکم  ح لقه  کرد  و  فشار  داد  .چشم هایش  به  شدت  

  .ترسناک  بود  و  جرات  نگاه  کردنش  را  نداشتم 
خوشت  همه ی  مرد ها  تموم  تنت  رو  دید  هان؟  به   -

ت  مریم  ول  جلوی  مردها   من  که  م رش  م ش   حض 
 !با  این  وضع  این ور  و  اون ور  م ری 

با  دادش  تمام  تنم  به  لرزه  افتاد  و  نفسم  به  خاطر  
فشار  دستش  د اشت  قطع  م شد  .از  رس  عاجزی  اشک  

از  گوشه ی  چشمم  چکید  و  روی  گونه ام  روان  شد  .
به  سخت   نفس  م کشیدم  و  احساس  م کردم  صورتم  
دم  و  بر   به  کبودی  زده  بود  .چشمانم  را  روی  هم  فش 

 .دست  امیر  چنگ  زدم 
 !امیر  ...خواهش  م کنم  ...دارم  خفه  ....م شم  -

گ  کرد  و  حصار  دس تش  را  دور  گردنم   خنده ی  هیسی 
ب   ب  حال  شدم   محکم تر  کرد  .این بار  از  شدت  ب  اکسیر 

و  چشم هایم  کم  کم  داشت  بسته  م شد  که  با  فرود  
ن  را  وارد  ریه هایم  کردم  و   آمدنم  بر  روی  زمتر   اکسیر 

ون  جهید  .بعد  این که   آخ  دردناک  از  میان  لب هایم  بیر



حالم  به  جا  آمد  نگاهم  را  بر  امیر  دوختم  .پوزخندی  
که  بر  لب  داشت  قلبم  را  به  درد  م آورد  .خسته  شده  

بودم  از  این  ب  توجه  !یا  شاید  قندیل های  امیدم  به  
این  عشق  داشت  کم  کم  خاموش  م شد  !شاید  هم  
دیگر  تواب   برای  تحمل  این  شکنجه ها  برایم  نمانده  

بود . رسم  را  پایتر   انداختم  و  اجازه  دادم  اشک هایم  بر  
روی  گونه هایم  جاری  شو ند . با  صدای  کوبیده  شدن  
در  نیم  نگایه  به  در  انداختم  .از  روی  زمتر   بلد  شدم  

و  این  لباس  نحس  را  از  تنم  در  آوروم  .با  تت   برهنه  به  
سمت  کمد  لباسم  رفتم  و  لباس  خواب  یاش  رنگم  را  
از  بینشان  برداشتم  و  تنم  کردم  .به  سمت  آینه  رفتم  

و  بر  گردنم  که  رد  انگشت های  امیر  که  به  کبود ی  
ه  شدم  .اشک  که  از  چشمم  چکید  را  با   م زد  خیر

پشت  دستم  مهار  کردم  .روی  تخت  دراز  کشیدم  و  
آن قدر  اشک  ریختم  که  چشم هایم  گرم  شد  و  وارد  

ی  شدم   .عالم  ب  خی 
 

*** 
 



از  پله ها  پایتر   آمدم  و  پیچ  و  تاب   به  بدنم  دادم  .وارد  
اتاق  پذیراب   شدم  و  با  دیدن  در  باز  بالکن  متعجب  
 .نزدی ک  در  شدم  و  صدای  امیر  توجه ام  را  جلب  کرد 
-   
 
سالم،  الن  خونه  هست  نم تونم  حرف  بزنم  بعدا

 .بهت  زنگ  م زنم 
ابروب   بال  دادم  و  یک  حس  عجیب  در  دلم  موج  زد  . 

حس  که  نم توانستم  توصیفش  کنم  ول  عجیب  
  ....بود  .پر  بود  از  مشکوکیت،  نگراب   و 

امیر  که  وارد  خانه  شد  با  دیدن م  نیم  نگایه  به  من  
انداخت  و  بعد  ب  توجه  کنارم  زد  و  به  سمت  

خانه  حرکت  کرد   .آشی  
ی   - اون  گ  بود  باهاش  حرف  م زد؟  چرا  همچنتر   چیر 

 گفته  بود؟  چرا  نم تونست  الن  حرف  بزنه؟ 
ذهنم  مملو  از  امثال  این  سوال ها  بود  .نفس  عمیف   

کشیدم  و  سع  کردم  فکرهای  منف   را  از  خودم  دور  
کنم؛  ول  باز  هم  سخت  بود  فکر  نکردن  به  این  

 !مسائل 
 

 پارت  هشتادم 
 



 
دست های  لرزانم  را  مشت  کردم  و  به  قدم  زدنم  ادامه  

دادم  .سه  ساعت  بود  که  سانت  به  سانت  هال  را  از  
س  قدم  زده  بودم  .امیر  بعد  از  آن  اتفاق  به  خانه   اسی 

نیامده  بود  .دوباره  نگایه  به  ساعت  روی  دیوار  
ی  کم   انداختم  که  سه ی  شب  را  نشان  م داد  .از  اسی 

مانده  بود  به  گریه  بیفتم  .نه  امیر  به  تماس هایم  
جواب  م داد  نه  به  خانه  م آمد  .بغض   که  گلویم  را  

چنی   زده  بود  را  به  سخت   قورت  داد  و  روی  مبل  
نشستم  .قلبم  چنان  م تپید  که  انگار  قصد  شکافت    
سینه ام  را  داشت  .بغض  دردناکم  لحظه  به  لحظه  

بیشی   م شد  که  آخرش  با  بدترین  شکل  ترکید  و  
وع  به  باریدن  کرد  .زانوهایم  را   اشک هایم  ب  محابا  رس 
در  شکمم  جمع  کردم  و  رسم  را  رویشان  گذاشتم  .از  

شدت  گریه  شانه هایم  م لرزید  و  صدای هق  هق  
گریه هایم  کل  فضای  خانه  را  در  بر  گرفته  بود  .

س  به  سیایه  م رفت  و  هزاران  فکر   چشم هایم  از  اسی 
منف   در  مغزم  موج  م زد  .حالت  تهوع ای  که  داشتم  
امانم  را  بریده  بود  .اسید  معده ام  بال  م آمد  و  گلویم  

را  م سوزاند  .با  عف   که  زدم  رسی    ع  از  جایم  بلند  شدم  



خانه  شدم  و  تمام  محتوات   وارد  دستشوب   کنار  آشی  
معده ام  بال  آمد  .آب   به  صورتم  زدم  و  از  آینه  به  

صور ت  رنگ  پریده ام  چشم  دوختم  .کنار  روشوب   
روی  زمتر   نشستم  و  با  تمام  توانم  جیع   کشیدم  و  

  .اشک هایم  سبقت  گرفت 
 

به  سخت   از  جایم  بلند  شدم  و  از  دستشوب   خارج  
شدم  .روی  مبل  نشستم  و  به  در  چشم  دوختم  .بعد  

چند  دقیقه  کم  کم  چشم هایش  از  شدت  ب  خواب   
بسته  م شود  که  با  صدای  باز  شدن  در  رسی    ع  از  

ی  که  تلو  خوران  وارد  خانه   جایم  بلند  شدم  و  به  امیر
شد  چشم  دوختم  .لباس هایش  نامنظم  بود  و  

چشم هایش  خمار  !اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  و  
قلبم  مچاله  شد  .قدم  به  سمتش  برداشتم  و  

خواستم  کمکش  کنم  تا  به  اتاقمان  برویم  که  عطر  
غریبه ای  به  مشام  پیچید،  انگار  یک  عطر  زنانه  بود  !با  
اخم های  در  هم  کشیده  به  امیر  نگاه  کردم  که  کنارم  

 :زد  و  با  لحن  کشیده ای  گفت 
؟  -  !چیه؟  چرا  اون جور  نگاهم  م کت 



انگار  نفس  کشیدن  هم  از  یادم  رفته  بود  .حت   با  
خیال  این که  امیر  جز  من  عاشق  کس  دیگه ای  باشد  

 :مرا  به  جنون  م رساند  .زیر  لب  با  خودم  گفت 
دیونه  نشو  الیا  !شاید  از  خستگیه  که  همچنتر    »

احساش  کردم  !امیر  هیچ وقت  بهم  خیانت  
 «.نم کنه 

نگایه  به  جای  خال  امیر  انداختم  و  نفس  عمیف   
کشیدم  و  سع  کردم  این  فکرهای  منف   را  از  رسم  دور  

کنم  .دنبال  امیر  به  سمت  اتاقمان  رفتم  و  با  دیدن  
امیر  که  سع  در  درآوردن  لبای ه ایش  داشت  آیه  

کشیدم  و  از  کمد  یک  دست  لباس  راحت   مشک  برای  
ون  کشیدم  و  کمکش  کردم  تا  لباس های  تنش   امیر  بیر
را  با  این  لباس ها  تعویض  کند  .روی  تخت  دراز  کشید  

و  من  لباس های  کثیفش  را  برداشتم  تا  به  لباسشوب   
بیندازم  .وارد  دستشوب   اتاقمان  شدم  و  جیب های  
ی  دورنش  نباشد .  شلوار  امیر  را  چک  کردم  تا  چیر 

اهن  سفیدش  رسید  با  دیدن  رد  قرمزی   نوبت  که  به  پیر
که  روی  یقه اش  خودنماب   م کرد  نفس  در  سینه ام  

حبس  شد  و  مردمک  چشم هایم  لرزید  .با  حرص  
دست   بر  روی  پیشاب  ام  کشیدم  و  لباس  را  داخل  



لباسشوب   انداختم  .چرا  این  روز ها  مشکوک  شده  
بودم؟  !دندان هایم  را  روی  هم  ساییدم  و  بعد  از  اتمام  

 .کارهایم  روی  تخت  کنار  امیر  دراز  کشیدم 
 

 پارت  هشتاد  و  یکم 
 

چند  روز  بود  که  حالت  تهوع  و  رس  گیجه  امانم  را  
بریده  بود  و  احساس  م کردم  کم  لغرتر  شدم  .اوایل  
س  و  ناراحت   باشد  ول  دیگر   م گفتم  شاید  از  رس  اسی 
حت   توان  حرکت  کردن  هم  نداشتم  .روی  تخت  دراز  
کشیده  بود  و  دستم  را  روی  معده ای  دردناکم  گذاشته  

بودم  .سع  در  خوابیدن  داشتم  تا  شاید  حالم  جا  
بیاید  که  با  صدای  زنگ  در  پوف  کالفه ای  کشیدم  و  با  

انجاز  از  روی  تخت  بلند  شدم  .رسم  گیج  م رفت  و  
چشم هایم  تار  م شد  به  همتر   خاطر  دستم  را  روی  

دیوار  گذ اشتم  و  آرام  آرام  از  پله ها  پایتر   آمدم  و  در  را  
باز  کردم  .با  دیدن  مادرم  در  چهارچوب  در  آن  

کالفگیم  از  بتر   رفت  و  با  خوشحال  خودم  را  در  
ش  پرت  کردم  و  عطرش  را  وارد   آغوش  دل انگیر 



ریه هایم  کردم  .مادرم  کمرم  را  مالید  و  بوسه ای  بر  
  .روی  رسم  کاشت 

  .خیل  خوش  اومدی  مامانم  -
 :لبخندی  بر  روی  لب هایش  نقش  بست  و  گفت 

 .دو  روز  از  هم  دور  بودیم  دلم  لک  زده  برات  -
دم  و  زیر  لب   خودم  را  بیشی   به  آغوشش  فش 

  .همچنتر  "ی  زمزمه  کردم "
 

از  هم  جدا  شدیم  و  وارد  خانه  شدیم  .در  را  بستم  و  
خواستم  به  سمت  هال  بروم  که  درد  بدی  در  معده ام  

پیچید  و  رسی    ع  خودم  را  و ارد  دستشوب   کردم  و  بال  
 :آوردم  .مادرم  نگران  بر  در  م کوبید  و  م گفت 

چ   شد  اخه؟  !ایوای  الیا  این  در  رو  باز  کن  سکتم   -
  !دادی 

صورتم  را  شستم  و  از  دستشوب   خارج  شدم  .مادرم  با  
دیدن  صورت  رنگ  پریده ام  دستش  را  روی  گونه اش  

 :کوبید  و  گفت 
 !خاک  بر  رسم  !الیا  این  چه  وضعه؟  -

 :دستم  را  روی  پیشانیم  گذاشتم  و  ب  حال  گفتم 



نم دونم  مامان  این  چند  روزه  دارم  از  رسگیجه  و   -
م    .تهوع  دارم  م میر

دست  راستم  را  در  دستش  گرفت  و  با  لحن  شادی  
 :گفت 

 الیا  نکنه  حامله ای؟؟  -
یک  لحظه  با  بهت  به  مادرم  نگاه  کردم  و  بعد  با  فکر  
 :این که  شاید  دارم  مادر  م شوم  هی جان  زده  گفتم 

 .مامان  پس  بریم  آزمایش  بدیم  -
 :مادرم  با  خوشحال  مرا  در  آغوش  کشید  و  گفت 
وای  یعت   من  دارم  مادر  بزرگ  م شم  !البته  این   -

  حامله ای  ول  بریم  آزمایش  بده  
 
عالئم  که  داری  حتما

 .مطمت    شیم 
در  پوست  خودم  نم گنجیدم  .با  وجود  رسگیجه ای  

که  داشتم  رسی    ع  از  پله ه ا  بال  رفتم  و  وارد  اتاقم  
شدم  .کمد  را  باز  کردم  و  اولتر   مانتوای  که  به  چشمم  
خورد  را  برداشتم  و  پوشیدم  .شال  کالباش  همرانگ  با  
مانتوام  را  هم  رسم  کردم  و  از  آینه  به  صورتم  خندان  
و  چشم های  ستاره  بارانم  چسم  دوختم  .من  داشتم  

مادر  م شدم  !از  مردی  که  تمام  دنیام  بود  حامله  
بودم  .شادی  و  نشاط  از  تمام  اجزای  صورتم  نمایان  



بود  .دستم  را  روی  شکمم  گذاشتم  و  لبخندی  بر  روی  
گوشه ی  لبم  نقش  بست  .مادر  شدن  چه قدر  حس   
خوب   داشت  !هنوز  قطع  نبود  که  حامله ام  یه  نه؛  

ول  یک  هیجان  ناب  در  دلم  موج  م زد  .مطمت    بودم  
که  امیر  با  فهمیدن  حامله  بودنم  مرا  م بخشید  .نفس  

عمیف   کشیدم  و  با  برداشت    گوشیم  که  روی  میر   
 .آرایشم  بود  از  اتاق  خارج  شدم 

 
 پارت  هشتاد  و  دوم 

 
 «چهار  روز  بعد »

 
هوای  خیل  خوب  بود  و  خورشید  چمشک  زنان  بر  

زمتر   م تابید  .فردا  عید  نوروز  بود  و  رسدی  هوا  کم  
کاسته  شده  بود   .لبخند  پهت   که  صورتم  را  دربر  

گرف ته  بود  در  خانه  را  باز  کردم  و  وارد  شدم  .امروز  
جواب  آزمایش  تست  حاملگیم  را  گرفتم  و  جوابش  
مثبت  بود  .ما  داشتیم  با  امیر  مادر  و  پدر  م شدیم  .

مطمت    بودم  که  امیر  با  شنیدن  این  خی   خیل  
خوشحال  م شد  .امیر  عاشق  بچه ها  بود  و  همیشه  



ی  شبیه  من  داشته  ب اشد  . م گفت  م خواهد  دخی 
کفش های  مشکیم  را  از  پایم  در  آوردم  و  وارد  هال  

ت  مشکیش  را   شدم  .با  دیدن  امیر  که  داشت  کپ  اسی 
وع  به  تپیدن  کرد  . بر  تنش  م کرد  از  هیجان  قلبم  رس 

نگاهش  به  من  افتاد  و  با  اخم های  در  هم  کشیده  
 :گفت 

چرا  نیشت  تا  بنا  گوشت  بازه؟  !راست   تو  مگه  قرار   -
؟   نبود  تو  تا  ساعت  چها ر  خونه  باش 

 :آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  با  ابروی  بال  رفته  گفتم 
 !فقط  نیم  ساعت  دیر  کردم  خوب  -

چشم  گرداند  و  سکوت  کرد  .سوییچ  ماشینش  را  از  
 :روی  عسل  جلوی  مبل  برداشت  و  گفت 

ون  !فقط   - من  م رم  رس  کار  دیگه  از  خونه  نرو  بیر
امروز  به  خاطر  این که  گفت   مامات  کارت  داشت  

 اجا زه  دادم  بری،  هوا  برت  نداره ،  فهمیدی؟ 
رسی  تکان  دادم  که  "خوبه "ای  گفت  و  از  خانه  خارج  
شد  .م خواستم  فردا  که  عید  هست  خی   حاملگیم  را  

 :بگویم  .دستم  را  روی  شکمم  گذاشتم  و  گفتم 
ماماب   فردا  همه  چ   درست  م شه  !بابات  من  رو   -
  .م بخشه  و  تا  روزی  که  زنده ایم  خوشبخت  م شیم 



گوشه ی  لبم  را  از  هیجان  گاز  گرفتم  و  به  سمت  اتاقم  
  .حرکت  کردم 

بعد  این که  لباس هایم  را  با  یک  لباس  راحت   قرمز  
تعویض  کردم  از  پله  پایتر   آمدم  و  وارد  آشمزخانه  

شدم  .م خواستم  کیک  درست  کنم  پس  مواد  مورد  
نیازش  را  از  کابینت  و  یخجال  برداشتم  و  مشغول  به  

  .کار  شدم 
 

بعد  از  درست  کردن  مواد  را  داخل  ظرف  مخصوص  
ریخت  و  داخل  فر  گذاشتم  .هیجان  زده  دست هایم  را  

 :به  هم  کوبیدم  و  گفتم 
 ماماب   کیکمون  خیل  خوب  شد  نه؟  -

دستم هایم  را  را  شستم  و  ظرف های  کثیف  را  داخل  
  .ماشتر   ظرفشوب   جا  دادم 

*** 
 

مشغول  چیدن  سفره  بودم  که  صدای  زنگ  در  
توجه ام  را  جل ب  کرد  .کمرم  را  صاف  کردم  موهاب   که  

جلوی  صورتم  افتاده  بود  را  پشت  گوشم  فرستادم  .



آرام  آرام  به  سمت  در  رفتم  و  در  را  وا  دادم  .امیر  با  
  را  فریاد  م زد  وارد  خانه  شد 

 
 .صورب   که  خستک

 .سالم،  خسته  نباش   -
سالم "ی  داد  و  کتش  را  در  آورد  به  دستم  داد  .هنوز  "
هم  آن  لبخند  پهن  از  روی  لب هایم  پاک  نشده  بود  و  

 :که  امیر  با  ابروی  بال  رفته  گفت 
  !امروز  چه  مرگته  تو؟  -

رسم  را  پایتر   انداختم  و  ناراحت  از  حرفش  به  
خانه  رفتم  .دستم  را  روی  شکمم  گذاشتم  و  زیر   آشی  

 :لب  زمزمه  کردم 
  خودت  رو  ناراحت   -

ا
همه  چ   درست  م شه  تو  اصل

؟   نکن  باشه  ماماب 
؟  دیوونه  هم  شدی  به   - چرا  با  خو دت  حرف  م زب 

 !سالمت  
با  صدای  امیر  ترسیده  آب  دهنم  را  قورت  دادم  که  

خانه  خارج   رسی  به  عنوان  تآسف  تکان  داد  و  از  آشی  
  کشیدم  و   بعد  از  کشیدن  برنج  و  خورشت  

 
شد  .پوق

کرفس  با  مرغ  به  ظرف ها  به  سمت  اتاق  پذیراب   
 .حرکت  کردم 

 



 پارت  هشتاد  و  سوم 
 
 

کیک  را  ر وز  میر   گذاشتم  و  با  لذت  به  درسها  و  
 هاب   که  درست  کرده  بودم  چشم  دوختم  .

یت  شیر
نگایه  به  لباس هایم  انداختم  و  لب هایم  را  جمع  

کردم  .باید  لباس هایم  را  تعویض  م کردم  .از  پله ها  
بال  رفتم  و  وارد  اتاقم  شدم  .در  کمد  را  باز  کردم  و  با  

اهن  آب   که  قد  کوتاه  و  یقه ی  بازی  داشت   دیدن  پیر
برداشتم  و  تنم  کردم  .جلوی  آینه  ایستادم  با  

ه  شدم  .رنگ  لباس   چشم های  براقم  به  خودم  خیر
خیل  با  تنم  تضاد  زیباب   ایجاد  کرده  بود  و  انگار  برای  

من  دوخته  بودن  .روی  صندل  جلوی  میر   آرایشم  
نشستم  و  کرم  پودر  را  بر  صورتم  مالیدم  .بعد  این که  
خط  چشم  نازگ  بر  چشم های  کشیدم  لژ  لب  صورب   

  بر  روی  لب هایم  مالیدم  .موهایم  را  هم  دم  
 
کمرنک

است   بستم  و  بعد  اتمام  کارم  چشمک  بر  زب   که  
خنده  از  لب هایش  پاک  نم شد  زدم  .از  اتاق  خارج  

شدم  و  آرام  آرام  از  پله ها  پاییم  آمدم  .وارد  اتاق  
س  و   پزیراب   شدم  و  روی  مبل  راحت   نشستم  .از  اسی 



هیجان  با  ناخن هایم  بازی  م کردم  و  یک  حس  عجیت   
در  دلم  موج  م زد  .با  صدای  زنگ  در  رسی    ع  از  جایم  
بلند  شدم  و  با  هیجان  به  سمت  در  رفتم  و  در  را  وا  

دادم  .با  دیدن  امیر  که  صورت  خسته ای  داشت  
 :لبخندی  زدم  و  گفتم 
 .خسته  نباش   عزیزم  -

وارد  خانه  شد  و  با  ابروهاب   بال  پریده  رس  تا  پایم  را  
زیر  نظر  گذراند  و  زیر  لب  "سالم "ی  گفت  .با  هم  

وارد  اتاق  پذیراب   شدیم  و  امیر  با  دیدن  میر   غذاخوری  
یت  ها  بود  گفت   :که  پر  از  درس  و  انواع  شیر

 امروز  مگه  مراسم  هست؟  -
 :رسم  را  به  عنوان  مخالفت  تکان  دادم  و  گفتم 

 .همتر  جوری  درست  کردم  -
با  صدای  مشکوگ  "آهان "ی  گفت  .دست م هایم  را  هم  

 :مالیدم  و  گفتم 
 .امیر  یه  موضوغ  هست  که  باید  بهت  بگم  -

؟  -  چ 
ی  بگویم  که  صدای  زنگ   خواستم  دهن  باز  کنم  و  چیر 

گوش   امیر  مانع  حرف  زدنم  شد  .امیر  گوش   را  از  



جیب  شلوارش  در  آورد  و  نگایه  به  صفحه اش  
 .انداخت  و  تماس  را  وصل  کرد 

؟  -  سالم،  بله  بفرمایتر 
  چند  لحظه  صی   کنتر   پوشه  توی   -

 
بله  بله  حتما

 .ماشتر   مونده  برم  بیارم  براتون  ایمیل  م کنم 
 :گوش   را  قطع  کرد  و  گفت 

 .برم  از  ماشتر   پوشه  رو  بردارم  بیام  حرف  بزنیم  -
گوشه ی  لبم  را  گزیدم  و  "باشه "ای  زیر  لب  گفتم  .
امیر  از  اتاق  پذیراب   خارج  شد  و  بعد  صدای  بسته  
شدن  در  به  گوشم  رسید  .ب ا  صدای  زنگ  گوشیم  

نفس  عمیف   کشیدم  و  از  روی  میر   عسل  جلوی  مبل  
گوش   را  برداشتم  و  با  دیدن  یک  شماره ی  ناشناس  از  

تعجب  ابروب   بال  دادم  .دکمه ی  اتصال  را  زدم  که  
 .صدای  زب   به  گوشم  رسید 

ه ی  سلیته  دست  از  رس  امیر  بردار   - ببتر   من  رو  دخی 
خوب؟  نم خوادت  م فهم؟  عتر   کنه  چسبیدی  

بهش  چ   از  جونمون  م خوای؟  امیر  من  رو  م خواد  
خب  پس  گورت  رو  از  زندگیمون  گم  کن  وگرنه  بد  

م بیت   !هر  روز  توی  آغوش  منه  اون،  ما  هم دیگه  رو  
دوس  داریم  .قبل  اومدن  توی  عوص   هم  من  



تسکینش  م دادم  .در  آغوش  من  آروم  م گرفت  ول  
 !توی  هرزه  اومدی  زندگیمون  رو  به  هم  ری خت  

با  هر  حرفش  انگار  دنیا  رسم  خراب  م شد  و  بر  قلبم  
خنجرهاب   فرو  م رفت  .توان  نفس  کشیدن  هم  

نداشتم  و  مثل  مجسمه  ثابت  ایستاده  بود  .احساس  
م کردم  بدنم  رسد  شده  و  م لرزید  .بغض  وحشتناک  

گلویم  را  در  مشتش  گرفته  بود  و  رفته  رفته  جوری  
فشار  م داد  که  انگار  قصد  خفه  کر دنم  داشت  .با  

اولتر   قطره ی  اشک  که  از  گوشه ی  چشمم  چکید  راه  
را  برای  اشک های  ب   در  پیم  باز  کرد  .حت   از  شدت  
تعجب  و  غم  پلک  هم  نم زدم  .بعد  از  چند  دقیقه  

 .بالخره  به  خودم  آمدم 
؟  مردی  انشاءللا  !فهمیدی  - هوی  چ   شدی  عوص 

 که  چ   گفتم؟ 
آب  دهانم  را  با  صدای  به  همراه  بغض  دردناکم  قورت  

دادم  و  با  صداب   که  انگار  از  ته  چاه  م آمد  زمزمه  
 :کردم 

  مگه  چطور  ممکنه  شوهر   -
ا
؟  اصل شما  گ  هستتر 

 من  با  شما  باشه؟ 



صدای  پوزخندش  به  گوشم  طنتر   انداخت  و  درد  
 .فجیع  در  ناحیه  قلبم  پیچید 

من  روژانم،  اون  رو  دیگه  باید  خودت  بدوب   که   -
نتونست   شوهرت  رو  راص   نگه  داری و  دنبال  زن های  

 .دیگه  افتاده 
دمای  بدنم  رفته  رفته  رستر  م شد  و  لرزی  به  تنم  

م انداخت  .به  سخت   تماس  را  قطع  کردم  و  دستم  را  
روی  دهنم  گذاشتم  .هق  هق هایم  توان  نفس  کشیدن  
  م کردم  .یاد  حرف  

 
به  من  را  نم داد  و  احساس  خفک

زدن های  مخفیش  در  بالکن  افتادم  و  بعد  آن  شب  که  
دیر  به  خانه  آمده  بود  .عطر  زنانه ای  که  بر  تنش  

نشسته  بود  !لکه ی  قرمزی  که  شبیه  رنگ  رژ  روی  
اهنش  بود  !همه  و  همه  نشانه ی  خیانش   یقه ی  پیر

بود  !جیغ  خفه ای  کشیدم  و  اشک هایم  شدت  گرفت  .
هایش   من  شکنجه های  امیر  تحمل  م کردم  حت   تحقیر

را  هم  ول  خیانت  را  هیچ وقت  !بس  بود  که  هر  چه  
غرورم  را  زیر  پا  گذاشتم  بود  .بس  بود  که  همه ی  

کارهایش  را  به  سینه  کشیده  بودم  !دیگر  بس  بود  !
امیر  نه  لیاقت  این  بچه  را  داشت  نه  من  را  که  

 !دیوانه وار  عاشقش  بود  !یک  خیانتکار  بود  و  بس 



 
 پارت  هشتاد  و  چهارم 

 
 

با  پشت  دستم  محکم  اشک هایم  را  پس  زدم  و  چشمم  
ب ه  درس های  روی  میر   افتاد  .جیغ  خفه ای  کشیدم  و  
تمام  وسایل هاب   که  درست  کرده  بودم  را  روی  زمتر   
پرت  کردم  .اشک هایم  ناخواسته  روی  صورتم  جاری  
بود  و  قلبم  تیر های  عمیف   م کشید  .دیگر  یک  ثانیه  

هم  این  خراب  شده  نم ماندم  .به  سمت  پله ها  دویدم  
و  وارد  اتاق  شدم  .چمدانم  را  ا ز  داخل  کمدم  در  آوردم  
وریم  شدم  .لباس هایم   و  مشغول  برداشت    وسایل  ض 

را  داخل  چمدان  م گذاشتم  که  صدای  باز  شدن  در  
اتاق  را  شنیدم  و  متعاقب  آن  قامت  امیر  در  

  .چهارچوب  در  نمایان  شد 
 ...الیا  چرا  ظرف ها  رو  -

با  دیدنم  ادامه ی  جمله اش  نصفه  ماند  و  وحشت زده  
به  من  و  چمدان  چش م  دوخت  .در  مقابل  چشمان  

بهت  زده اش  به  کار  خود  ادامه  دادم  و  لحظه ای  



درنگ  نکردم  .به  حالت  دو  خود  را  به  من  رساند  و  داد  
 :زد 

؟  کجا  م ری؟  -  الیا  داری  چه  غلظ  م کت 
  بلند  و  بغض داری  زمزمه  کردم 

 
 :با  صداب   نسبتا

دارم  وسایل هام  رو  جمع  م کنم  که  برم  .امیدوارم  با   -
ه  خوشبخت  بس    .اون  دخی 
 .بازوام  را  در  مشتش  گرفت 

تو  حق  نداری  جاب   بری  و  پات  رو  از  خونه  بذاری   -
ون  .تو  زن  مت   و  تا  آخر  عمر  باید  تو  همتر   خونه   بیر

،  فهمیدی؟    بموب 
مقابلش  سینه  سی   کردم  .دستم  را  روی  ستر  هایش  

گذاشتم  و  به  عقب  هلش  دادم  .من  دیگر  نباید  جلوی  
  :این  مرد  از  خودم  ضعف  نشان  م دادم 

تو  حق  نداری  به  من  دستور  بدی،  م فهم؟  فکر   -
کردی  هر  کاری  م کت   من  ساکت  م شینم  آره؟  !

گفت   در  برار  همه ی  کارهام  سکوت  کرد  باز  هیچ   
نم گم  آره؟  خیر  اقا  امیر  همه  جیر   رو  به  سینه  

 ...م کشم  ول 
 :بغضم  را  قورت  دادم  و  با  صدای  لرزاب   ادامه  دادم 



تو  به  من  خیانت  کردی  لعنت   !من  چطوری  با  وجود   -
این  ب  تفاوب  هات  توی  این  خونه  بمونم؟  م دوب   

 ...دیگه  ازت  متنفرم  !م خوام  طالق 
با  سیلتر  که  بر  صورتم  فرود  آمد  حرفم  نصفه  ماند  و  

  .قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید 
تو  گوه  م خوری  از  من  متنفر  م ش   فهمیدی؟  غلط   -

ی  !الیا  به  خداوندی   م کت   که  م خوای  طالق  بگیر
خدا  هم  تو  رو  م کشم  هم  خودم  رو  ول  نم ذارم  ازم  

ی  فهمیدی؟    طالق  بگیر
با  دادی  که  زد  تمام  تنم  لرزید  ول  به  روی  خودم  

 :نیاوردم  و  مشت   به  سینه اش  زدم  و  گفتم 
هیچ  غلظ  نم توب   بکت   !بد  م بیت   امیر  ! -

هیچ وقت  نم بخشمت  !ای ن  رو  بدون  که  دیگه  تو  
واسم  مردی  !این  عشق  واسم  مرد  !دیگه  تموم  شد،  

 !من  دیگه  نم خوامت 
با  صورب   که  از  شدت  عصبانیت  قرمز  شده  بود  روی  
تخت  پرتم  کرد  و  با  بهت  نگاهش  کردم  .رسی    ع  از  اتاق  
خارج  شد  و  درد  را  بست  و  بعد  صدای  قفل  شدن  در  
به  گوشم  رسید  .وحشت زده  جیع   کشیدم  و  از  روی  



تخت  بلند  شدم،  به  سمت  در  رفتم  و  با  پایم  بر  در  
 :کوبیدم  و  با  داد  گفتم 

امیر  این  در  رو  باز  کن  تو  نم توب   من  رو  به  زور   -
 !نگاه  داری 

الیا  بس  کن  !بس  کن  فهمیدی؟  هیچ  جا  نم توب    -
بری  !هیچ  جا  !این  رو  توی  گوشت  فرو  کن  تا  روزی  

ون   که  من  زنده ام  نم ذارم  پات  رو  از  این  خونه  بیر
 !بذاری  !تو  زن  مت   تا  آخر  هم  زن  من  م موب  

روی  زمتر   رس  خوردم  و  رسم  را  به  در  تکیه  دادم  .
اشک هایم  سیل آلود  در  حال  روان  شدن  بود  و  دیگر  
توان  هیچ  حرکت   را  نداشتم  .روحم،  چسمم،  قلبم  و  

تمام  جای  جای  بدنم  شکسته  بود  .دستم  را  روی  
 :شکمم  گذاشتم  و  زیر  لب  گفتم 

خیل  خستم،  خیل  ناامید  !اگه  تو  نبودی  خودم  را   -
  خالص  م شدم  .به  خاطر  تو  

 
م کشتم  و  از  این  زندگ

 .هم  شده  قوی  م مونم  قول  م دم 
دم  و  قطره ی   چشم هایم  را  محکم  روی  هم  فش 

 .درشت  اشک  از  چشمم  چکید 
 

 پارت  هشتاد  و  پنجم 



 
 

با  گردش  دست   در  لی  موهایم  چشم هایم  را  از  هم  
گش ودم  و  پلک  زدم  تا  چشم هایم  به  نور  عادت  کند  .

با  دیدن  امیر  که  مهربان  نگاهم  م کرد  و  موهایم  را  
نوازش  م کرد  متعجب  و  ترسیده  رسی    ع  نیم  خیر   

شدم  و  از  او  فاصله  گرفتم  .نگاهم  را  از  امیر  به  تخت   
که  رویش  نشستم  بودم  سوق  دادم  .مگر  من  روی  
  امیر  مرا  

ا
زمتر   به  خواب  فرو  نرفته  بودم؟  !احت مال

روی  تخت  گذاشته  بود  .دست  امیر  که  روی  دستم  
نشست  با  تعجب  و  دلهره  نگاهش  کردم  .انگار  رفتار  

و  نگاهش  تغییر  کرده  بود  !یک  جوراب   عجیب  و  
  !نگران آور 

الیا  خیل  وقته  خوابیدی  بلند  شو  بریم  ناهار   -
  .سفارش  دادم  بخوریم 

ون   ابروب   بال  دادم  و  دستم  را  محکم  از  دست ش  بیر
 :آوردم  و  با  صدای  بلندی  گفتم 

م خوام  از  این  جا  برم  م فهم؟  !نم خوام  این جا   -
بمونم،  نم خوام  پیش  شوهر  خیانت کارم  بمونم  !



مطمت    باش  یه  روز  هم  ازت  جدا  م شم  و  تو  
  نم توب   مانعم  بس   م فهم؟ 

 :پوزخندی  روی  لبم هایم  نقش  بست  و  دادمه  دادم 
در  ضمن  تو  چرا  یهو  مهربون  شدی؟  !مگه  تو   -

نبودی  که  م گفت   از  من  متنفری؟  !مگه  تو  نبودی  
 !که  به  من  خیانت  کردی؟ 

 :حالت  متفکری  به  خودم  گرفتم  و  زمزمه  کردم 
ی  که  باهاش  بودی  چ   بود؟  !آهان  ! - اسم  دخی 

روژان  بود  .چرا  نم ری  پیش  اون؟  چرا  نشست   پیش  
 زب   که  ازش  متنفری؟ 

صورتش  در  هم  رفت  و  دوباره  دستم  را  محکم  در  
 :دستش  گرفت  و  گفت 

  نکن  -
 
  .الیا  من  بهت  خیانت  نکردم  با  خودت  خیال باق

 :آب  دهنش  را  قورت  و  نگاهش  را  از  من  دزید  و  گفت 
  آروم  و  بدون  دغدغه  باهات   -

 
من  دیگه  م خوام  زندگ

داشته  باشم  .الیا  خواهش  م کنم  گذشته  رو  
فرواموش  کنیم  دیگه  من  خیل  خستم  !بب تر   به  

خاطر  تو  دیگه  من  قرص هام  رو  هم  م خورم  .نذار  
زندگیمون  به  هم  پاشیده  بشه  !من  معذرت  م خوام  

 !واسه  اون  رفتارهام  و  حرف هام 



  ادامه  داد 
 
ه  شد  و  با  لبخند  کمرنک  :در  چشم هایم  خیر

دیروز  هم  که  عید  بود  نشد  کنار  هم  باشیم  پاشو   -
ون  با  هم  بگریدم   .بریم  بیر

وع  کردم  به  قه قه   دستم  را  از  دست ش  جدا  کردم  و  رس 
زدن  و  بلند  بلند  خندیدن  !با  چشم های  ترسده  و  

  امیر  من  را  
 
متعجبش  به  حرکاتم  چشم  دوخت  .واقعا

 !احمق  فرض  کرده  بود 
 :به  عقب  هلش  دادم  و  تش   زدم 

تو  من  رو  احمق  فرض  کردی  آره؟  که  بهم  خیانت   -
؟  هه  من  هم  باور   نکردی؟  که  از  کارهات  پشیموب 
کرد م  !این  هم  روش  جدیدته  !چ   م خوای  از  من؟  

چ   م خوای  از  جونم؟  دست  از  رسم  بردار  خب،  
چون  من  خستم  !نه  دیگه  توان  تحمل  شکنجه هات  

هات   !رو  دارم  نه  تحقیر
چشم  گرداندم  و  از  روی  تخت  بلند  شدم  که  رسی    ع  

بان  قلبم   مرا  از  پشت  در  آغوشش  گرفت  .ض 
ناخواسته  زیاد  شده  بود  و  با  رسعت  خ ودش  را  به  

سینه ام  م کوبید  .چشم هایم  را  بستم  و  سع  کردم  از  
د  و   آغوشش  در آیم  که  محکم تر  مرا  در  آغوشش  فش 

 :زیر  گوشم  زمزمه  کرد 



الیا  خواهش  م کنم  دیگه  بس  کن  !به  خدا  من  بهت   -
خیانت  نکردم  فقط  م خواستم  حرصت  رو  بر  بیارم  

همتر   !باور  کن  من  دوست  دارم  !خیل  م خوامت  ا لیا  
خواهش  م کنم  با  من  رسد  نباش  !قول  م دم  دیگه  
هیچ وقت  ناراحتت  نم کنم  !الیا  تو  که  دیدی  بعد  

رفتنت  چطور  حالم  بد  شد  !وقت   گفت   ازم  متنفری  و  
ی  خیل  ترسیدم  الیا  !به  خدا   م خوای  ازم  طالق  بگیر
من  ب   تو  نم تونم  خواهش  م کنم  دیگه  حرف  رفت    

  !رو  هم  نزن 
بغض   مشهود ی  که  در  صدایش  بود  قلبم  را  به  درد  
م آورد  ول  دیگر  به  امیر  اعتماد  نداشتم  .م ترسیدم  

این  هم  بازی  جدیدش  باشد  و  باز  عذابم  دهد  .
حرف های  آن  زن  یک  لحظه  هم  از  یادم  نم رفت  و  با  
روح  و  روانم  بازی  م کرد  .دستش  درست  روی  شکمم  

بود  و  انگار  امیر  هم  بچه اش  را  حس  کرده  بود ! 
قطره ی  اشک  از  گوشه ی  چشمم  چکید  و  روی  

گونه ام  فرود  آمد  .بر  روی  گردنم  بوسه ای  کاشت  و  
نفس های  گرمش  تنم  را  لرزاند  .به  امیر  اعتماد  

نداشتم،  نم خواستم  دیگر  کنارش  باشم  !عشقم  را  
در  قلبم  دفن  م کردم  و  برای  همیشه  م رفتم  .آمدنم  



اشتباه  بود  ما  نم توانستیم  با  هم  باش یم  .به  سخت   
خودم  را  از  آغوش  امیر  خارج  کردم  و  ب  توجه  به  

ه اش  به  سمت  دستشوب   حرکت  کردم  . نگاه های  خیر
در  را  بستم  و  از  آینه ی  کوچک  بالی  روشوب   به  

خودم  در  آینه  نگاه  کردم  .امیر  به  من  خیانت  کرد  !
م دانستم  که  به  خاطر  نگه  داشتنم  در  کنارش  

خیانتش  را  انکار  کردم  .با  پ شت  دستم  اشک هایم  را  
پس  زدم  و  شیر  آب  را  باز  کردم،  آب   به  صورتم  زدم  و  
با  یک  نفس  عمیق  از  دستشوب   خارج شدم  .امیر  روی  

تخت  نشسته  بود  و  رسش  را  در  میان  دست هایش  
ه ام   گرفته  بود  که  با  دیدن  رسش  را  بلند  کرد  و  خیر

شد  .دست   بر  روی  گردنم  کشیدم،  از  جایش  بلند  و  
خواست  قدم  ب ه  سمتم  بردارد  که  به  طرف  در  رفتم  .

ه ی  در  گذاشتم  که  امیر  برم   دستم  را  روی  دستگیر
گرداند  و  لب هایش  را  با  خشونت  بر  روی  لبم هایم  
گذاشت  .با  چشم های  درشت  شده  به  چشم هایم  

بسته  امیر  نگاه  کردم  .مشت   به  سینه اش  زدم  و  محکم  
هلش  دادم  که  از  من  جدا  شد  .آب  دهنم  را  قورت  

 .دادم  و  این  بار  به  رسعت  از  اتاق  خارج  شدم 
 



 پارت  هشتاد  و  ششم 
 
 

تپش های  قلبم  ناخواسته  زیاد  شده  بود  و  جوری  به  
سینه ام  م کوبید  که  انگار  قصد  شکافت    سینه ام  را  
داشت  .دستم  را  روی  قلبم  گذاشتم  و  با  یک  نفس  
عمیق  به  سمت  پله ها  رفتم  .رسگیجه  داشتم  و  این  
سبب  شده  بود  دستم  را  روی  دیوار  بگذارم  و  آرام  

آرام  از  پله ها  پایتر   بیایم  .خواستم  به  سمت  
خانه  بروم  که  با  دیدن  در  خانه  از  راهرو    آشی  

س  به  پله ها  نگاه   گوشه ی  لبم  را  جویدم  و  با  اسی 
کردم  که  مبادا  امیر  پایتر   نیامده  باشد  .با  قدم های  

  تند  به  سمت  در  رفتم  و  دستم  را  روی  
 
نسبتا

ه  گذا شتم  و  پایتر   کشیدم  ول  با  باز  نشدن   دست گیر
در  متوجه  شدم  که  امیر  در  را  قفل  کرده  بود  .آیه  

کشیدم  و  چشم هایم  را  از  روی  حرص  روی  هم  
دم    .فش 

خودت  رو  اذیت  نکن  تا  وقت   که  من  زنده ام  نم ذارم   -
غ  و     که  این  بار  رس 

 
دوباره  ترکم  کت   و  بری  !مخصوصا

 !قانون  زنم  شدی 



با  شنیدن  صدای  امیر  ترسیده  شانه هایم  بال  پرید  و  
سبب  شد  به  سمت  امیر  بگردم  و  به  چشم های  

غمگتر   امیر  زل  بزدم  .گوشه ی  لبم  را  ناخواسته  گاز  
گرفتم  و  رسم  را  پایتر   انداختم  .امیر  با  دو  قدم  بزرگ  
خودش  را  به  رساند  و  یک  از  بازوهایم  را  در  مشتش  

گرفت  .با  احساس  دستش  روی  چانه ام  ناچار  رسم  را  
ه  شدم  . بلند  کردم  و  به  چشم های  نافذش  خیر

صورتش  را  نزدیک  صورتم  کرد  که  رسی    ع  دست  آزادم  
را  روی  سینه اش  گذاشتم  و  با  فشاری  که  وارد  کردم  
چند  سانت  از  من  فاصله  گرفت  .با  این  حرکتم  آب  
  .دهنش  را  قورت  داد  و  سیب  گلویش  بال  پایتر   شد 

امیر  این  مسخره  بازی  ها  چیه؟  چند  با  بگ م  که   -
دستت  رو  به  من  نزن  !چند  بار  بگم  نم خوام  پیش  یه  

خیانتکار  بمونم؟  !چرا  قبول  نم کت   که  این  عشق  
بینمون  رو  نابود  کردی؟  بس  کن  خب؟  بس  کن  تا  

یم  .چرا  نم خوای  درک   هم  من  هم  تو  یکم  آروم  بگیر
کت   که  من  و  تو  هیچ وقت  نم تونیم  ما  باشیم؟  !

باشه  قبول  من  اشتباه  کردم  ر فتم؛  ول  حداقل  جز  تو  
حت   به  پشی  هم  نگاه  نکردم  !اما  با  وجود  این  که  من  

زنت  بودم  بهم  خیانت  کردی  !یعت   اون قدر  در  



ت   چشمت  ب  ارزش  بود  که  اجازه  بدی  دوست  دخی 
به  من  به  زنت  زنگ  بزنه  بگه  پات  رو  از  زندگیمون  

ون  بکش    !بیر
با  چانه ی  لرزاب   که  ناش   از  بغض  دردناکم  بود  ا دامه  

 :دادم 
من  دیگه  نم تونم  حت   نگاهت  کنم  !م دوب   چرا؟   -
چون  با  هر  دیدنت  یاد  حرف های  اون  زن  م افتم  که  

چه  جور  غرورم  پایمال  شد  !چه طور  تمام  روح  و  قلبم  
 .نابود  شد  !هر  کاری  کت   باز  من  نم تونم  ببخشمت 
با  اتمام  حرفم  رسم  را  بلند  کردم  و  به  صورتش  چشم  
دوختم  .چشم ه ای  غمناک  و  نم  دارش  بیانگر  شدت  
سنگیت   حرفم  بود  ول  تک  تک  حرف هایم  حقیقت   
د  و  بعد  با   تلخ  بود  !امیر  پلک هایش  را  روی  هم  فش 

 :صدای  بم  زمزمه  کردم 
  من  منضف  نم شم  !تا  زماب   که  من   -

 
هر  چ   هم  بک

رو  بخشیدی  و  باورم  کردی  که  بهت  خیانت  نکردم  
اجازه  نم دم  از  این  خونه  خا رج  بس   .تو  هم  این  رو  

 !بدون 
بازوام  را  رها  کرد  و  قدم های  رسی    ع  از  من  دور  شد  .

پوزخند  تلچ   روی  لب هایم  نقش  بست  و  با  احساس  



حالت  تهوع  صورتم  جمع  شد،  دستم  را  روی  دهنم  
گذاشتم  و  خودم  را  با  رسعت  به  دستشوب   رساندم  .
معده ام  سوز  شدیدی  داشت  و  رسم  به  شدت  گیج  

م رفت  .شیر  آب  را  باز  کردم  و  آب   به  صورتم  زدم  .با  
تقه ای  که  به  در  خود  شیر  آب  را  بستم  و  زیر  لب  

 .بله "ای  گفتم "
 !الیا  چت  شد  یهو؟  این  در  رو  باز  کن  دیگه  لعنت   -

با  صدای  نگران  امیر  نیشخندی  زدم  و  از  با  دستمال  
کاغذی  صورتم  را  خشک  کردم  و  از  دستشوب   خارج  
شدم  .ب  توجه  به  نگاه های  ن گران  امیر  به  سمت  هال  

  .رفتم  و  روی  مبل  تک  نفره  نشستم 
؟  -   چت  شد  اخه  !الیا  م خوای  بریم  دکی 

 :رسم  را  به  عنوان  مخالفت  تکان  دادم  و  گفتم 
  !نم خوام  لزم  نیست  -

 :ابروب   بال  دادم  و  با  پوزخندی  گفتم 
امیر  مگه  تو  من  رو  طعمه ی  سگ های  غول پیکرت   -

  !نم کردی  چ   شد  یهو  نگ رانم  شدی؟ 
 :امیر  رسش  را  پایتر   انداخت  و  گفت 

؟  م دونم  که  اشتباه   - م شه  این قده  بهم  طعنه  نزب 
ان  کنم   .کردم  ول  م خوام  جی 



 :زیر  لب  گفتم 
؟  !به  غرورت  بر  نخوره   - ان  کت  هه  که  م خوای  جی 

 !یهو؟ 
امیر  نفس  کالفه ای  کشید  و  دست   بر  روی  شفیقه اش  

  .کشید 
  حق  دا ری  -

 
  !هر  چ   بک

پوزخندی  زدم  و  در  سکوت  به  نقطه ی  نامعلوم  
 .چشم  دوختم 

 
 پارت  هشتاد  و  هفتم 

 
 «سه  روز  بعد »

 
مقابل  آینه  ایستاده  و  به  شکمم  چشم  دوخته  بودم  .

لبخند  کوچک  گوشه ی  لبم  نقش  بسته  بود  و  با  فکر  
این که  بعد  چند  ماه  شکمم  برآمده  م شد  گوشه ی  لبم  

دم  و  دستم  را  روی  شکم  لختم   را  از  هیجان  گیر 
کشیدم  .از  حمام  خارج  شده  بودم  و  جز  لباس  زیر  
چیر   دیگری  تنم  نبود  .احساس  م کرد  کم  شکمم  

نسبت  به  قبل  سفت تر  شده  و  این  مرا  به  وجد  



اهن   م آورد  .بعد  دقایف   به  سمت  کمد  رفتم  و  پیر
  که  تا  زانو  بود  به  چشمم  خورد  و  

 
گشاد  قرمز  رنک

برش  داشتم  .بعد  این که  تنم  ک ردم  سشوار  را  هم  از  
کمد  برداشتم  و  در  مقابل  آینه  مشغول  خشک  کردن  

موهایم  شدم  .با  صدای  پیامک  گوشیم  متعجب  
سشوار  را  خاموش  کردم  و  روی  میر   آرایشم  گذاشتم  .
گوش   را  از  روی  میر   عسل  کنار  تخت  برداشتم  و  با  

دیدن  شماره ی  ناشناش  که  برایم  از  تلگرام  عکس  
فرستاده  بود،  رسی    ع  عک س  را  دانلود  کردم  و  با  دیدن  

آن  عکس  قلبم  به  تپش  افتاد  و  احساس  کردم  
گونه هایم  از  شدت  عصبانیت  به  رسچ   زد  و  نفس  

کشیدن  هم  از  یادم  رفت  .تنم  م لرزید،  همچون  
قنجشک  که  تنها  زیر  باران  بود  .تار  بودن  چشم هایم  

نشان  از  رسازیر  شدن  اشک هایم  بود  .قلبم  برای  
هزارمتر   بار  خرد  شد  مثل  غرورم  که  حت   موجود  

بودنش  را  هم  از  یاد  برده  بودم  .با  احساس  رسگیجه  
روی  تخت  نشستم  و  بار  دیگر  به  عکس  چشم  

ی  نیمه  لخت  در  کنار  امیر  نشسته  و   دوختم  .دخی 
لب هایش  روی  لب های  امیر  بود  .شوهرم  به  جز  من  

دست های  زن  دیگری  را  گرفته  بود  !لب های  آن  زن  را  



بوسیده  بود  !گو ش   را  روی  تخت  پرت  کردم  با  شکم  
روی  تخت  دراز  کشیدم  و  اجازه  دادم  اشک هایم  بر  

روی  گونه ام  رسازیر  شود  .هیچ وقت  این قدر  احساس  
حقارت  و  تنهاب   نکرده  بودم  .حرف های  آن  زن  در  

رسم  اکو  م شود  و  آن  عکس  که  حت   یک  لحظه ها  از  
جلوی  چشمانم  کنار  نم رفت  .با  صدای  در  اتاق  که  

به  شدت  باز  شد  ترسیده  نیم  خیر   شدم  و  به  امیر  که  
ه ام  بود  چشم   با  چشم های  متعجب  و  نگرانش  خیر

دوختم  .با  دیدنش  حس  نفرت  در  وجودم  پیچید  و  
رسی    ع  نگاهم  را  به  سمت  دیگری  سوق  دادم  .حت   
راص   نبودم  برای  چند  لحظه  هم  به  صورتش  نگاه  

 :کنم  .قدم  سمتم  برداشت  و  گفت 
؟  نکنه  حالت   - الیا  چت  شده؟  چر ا  داری گریه  م کت 

  خوب  نیست  آره؟ 
کنارم  روی  تخت  نشست  که  رسی    ع  از  جایم  بلند  

شدم  و  از  او  فاصله  گرفتم  .با  این  حرکتم  تعجب  امیر  
ه ام     گرد  شده  خیر

 
بیشی   شد  و  با  چشم های  نسبتا

  .شد 
ازت  متنفرم  !فکر  نم کردم  این  قدر  پست  باش    -

  !امیر  !دیگه  تا  روزی  که  زنده ام  نم بخشمت 



رنگ  از  رخش  پرید  و  از  جایش  بلند  شد  .با  دو  قام  
بزرگ  خودش  را  به  من  رساند  و  دستش  را  روی  بازوام  

گذاشت  .خواستم  خودم  را  از  حصار  دستش  جدا  
 :کنم  که  فشار  محکم تری  بر  بازوام  وارد  کرد  و  گفت 
؟   - الیا  باز  چ   شد  آخه؟  !چرا  این  حرف ها  رو  م زب 

الیا  بس  کن  دیگه  ب بتر   من  هر  کاری  م کنم  تا  تو  
  !ببخشیم 

جیغ  خفه ای  کشیدم  و  با  تمام  قدرتم  خودم  را  از  امیر  
 .دور  کردم 

  ها  تو؟  !تو  جز  خیانت  چیر   دیگه ای  هم   -
 
چ   م گ

بلدی  مگه؟  !عوص   چطور  تونست   جز  من  به  یه  زن  
  دیگه  دست  بزب   ها؟ 

با  پشت  دستم  اشک هایم  را  پس  زدم  و  در  مقابل  
 :چشم های  به ت  زده اش  ادامه  دادم 

 !برو  گمشو  از  این  اتاق  !نم خوام  ببینیت  م فهم؟  -
دستش  را  روی  پیشانیش  گذاشت  و  با  صدای  

 :ملتمس  گفت 
الیا  خواهش  م کنم  بس  کن  !چند  بار  بهت  بگم   -
؟   !برای  حرص  دادنت  بود  .چرا  نم خوای  درک  کت 



دستم  را  مشت  کردم  و  گوش   را  از  روی  تخت  
 .برداشتم  و  سمت ش  گرفتم 

این  هم  برای  حرص  دادنمه؟  !رفت   به  یه  زن  دیگه   -
دست  زدی  تو  امیر  !جز  من  به  یه  زن  دیگه  نگاه  

  !کردی 
با  صورب   رنگ  پریده  به  عکس  زل  زد  و  چند  بار  

ون   دهنش  باز  و  بسته  شد  ول  صداب   از  لب هایش  بیر
نیامد  .یک  دفعه  گوش   را  روی  تخت  پرت  کرد  و   

 .دستم  را  گرفت  و  مرا  در  آغوشش  گرفت 
باور  کن  این  درست  نیست  من  حت   بهش  دست  هم   -
نزدم  به  جون  مادرم  قسم  درست  م گم  الیا  خواهش  

 !م کنم  باورم  کن 
لرزش  صدایش  نشان  از  بغضش  بود  ول  دیگر  برایم  

ون  بیایم  که   اهمیت   نداشت  .خواستم  از  آغوشس  بیر
د  و  نفس  عمیف   در   محکم تر  مرا  در  آغوشش  فش 

 .لی  موهایم  ک شید 
الیا  خواهش  م کنم  باور  کن  من  فقط  تو  رو  دوست   -

ه  . داشتم  و  دارم  !هیچ کس  نم تونه  جای  تو  رو  بگیر
تو  تمام  روح  و  قلب  مت   !مگه  م شه  کس  از  پاره ی  
 .تنش  جدا  بشه  !خواهش  م کنم  حرف  از  رفت    نزن 



چانه ام  از  شدت  بغض  لرزید  و  اشک  از  چشمانم  روان  
شد  .کم  از  من  فاصله  گرفت  و  بوسه ای  بر  رد  اشک 

های  روی  گونه ام  کاشت  .قدرت  امیر  دو  برابر  من  بود  
 .و  تالش هایم  برای  دور  کردنش  از  خودم  ب  فایده  بود 

 
 پارت  هشتاد  و  هشتم 

 
 

تقال  م کردم  تا  از  آغوشش  خارج  شوم  که  با  احساس  
دردی  که  در  ناحیه  شکمم  پیچید  صورتم  جمع  شد  و  

دستم  را  روی  شکمم  گذاشتم  .آچ   زیر  لب  زمزمه  
کردم  که  امیر  نگران  کم  از  من  فاصله  گرفت  و   

نگاهش  را  بتر   دستم  و  صورتم  گرداند  .کنارش  زدم  و  
به  سخت   خودم  را  به  تخت  رساندم  .دلم  غوغا  بود  و  

ترس  مثل  خوره  به  جانم  افتاده  بود  .ترس  از  دست  
دادن  بچه ای  هنوز  در  آغوشم  نگرفته  بودم  بدنم  را  

به  لرزه  م ا نداخت  .گوشه ی  لبم  را  گزیدم  و  روی  
 .تخت  دراز  کشیدم 

  !الیا  چ   شده؟  کجات  درد  م کنه؟  -



ب  توجه  به  لحن  نگران  و  لرزان  امیر  چشمانم  را  روی  
م  .با  بال  پایتر   شدن   هم  گذاشتم  تا  کم  آرام  بگیر

تخت  فهمیدم  که  امیر  کنارم  نشست  ول  باز  
چشم هایم  را  باز  نکردم،  در  واقع  نم خواست م  حت   

نگاهش  هم  کنم  .امیر  در  هر  ثانیه  حالم  را  م پرسید  
ول  من  در  سکوت  مطلقم  بودم  .با  کاسته  شدن  دردم  

  به  خواب  عمیف   فرو  رفتم 
 
 .از  خستک

 
*** 

 
س  گوشه ی  لبم  را  گزیدم  و  به  صورت  غرق   از  اسی 

  کلید  در،  در  جیبش  
ا
ه  شدم  .احتمال خواب  امیر  خیر

بود  ول  چطور  م توانستم  به  دس تش  بیاورم  .در  
همتر   فکرها  بودم  که  امیر  روی  تخت  غلتید  و  پشتش  

را  به  من  کرد  .با  دیدن  کلیدهاب   که  در  جیب  
شلوارش  بود  هیجان  زده  نگاهشان  کرد  و  در  یک  

حرکت  کلیدها  را  از  جیبش  در  آوردم  .با  حرکاب   
آهسته  از  روی  تخت  بلند  شدم،  در  کمدم  را  باز  

کردم  و  اولتر   مانتو  و  شال  که  ب ه  چشمم  خورد  را  
ون  کشیدم  و  با  برداشت    گوشیم  از  روی  تخت  از   بیر



بان  قلبم  خیل  شدیدتر  شده  بود   اتاق  خارج  شدم  .ض 
و  نفس هایم  سخت  !احساس  م کردم  که  دست هایم  

رسد  شده  و  بدنم  لرز  خفیف   داشت  .آرام  آرام  از  
پله ها  پایتر   آمدم  و  بعد  به  سمت  در  رفتم  .کلیدها  و  
گوشیم  را  روی  ج ای  کفس   گذاشتم،  مانتوی  قهوه ای  

رنگم  را  پوشیدم  و  شال  هم رنگش  را  بر  رسم  کردم  .
کلیدها  یک  یک  امتحان  م کردم  تا  کلید  در  را  پیدا  کنم  

ول  لرزش  دستم هایم  تمام  تمرکزم  را  زیر  و  رو  کرده  
بود  .هر  ثانیه  به  پشتم  نگاه  م کردم  تا  مبادا  امیر  

بیدار  شده  و  دنبالم  نگردد  .با  رس  خوردن  کلید  از  
دستم  هیت   زیر  لب  کشیدم  .رسی    ع  کلید  را  برداشتم  

س  باز  کارم  را  از  رس  گرفتم  .با  صدای   و  با  اسی 
  
 
چرخیدن  کلید  نفس  از  رس  خوش حال  و  آسودگ

کشیدم  و  از  خانه  خارج  شدم  .این  بار  با  تمام  توانم  
وع  به  دویدن  کردم  و  حت   به  پشت  رسم  هم  نگاه   رس 

 .نکردم 
 

ب  توجه  به  نگاه های  متعجب  بعض   از  افراد  همچنان  
م دویدم  که  وارد  خیابان  اصل  شدم  .ایستادم  و  
دست  را  روی  کمر  گذاشتم  .نفس های  ب   در  پتر  



بان  قلبم  نرمان  و  آرامش  را  بر  وجودم   کشیدم  تا  ض 
تزریق  کنم  .همتر   که  کم  حالم  رس  جایش  آمد  

گوش   را  از  جیب  مانتوام  در  آوردم  و  خواستم  به  
مادر م  زنگ  بزنم  که  با  دیدن  صحنه ی  روبه  رویم  رس  

جایم  خشک  شدم  و  نفسم  برای  چند  لحظه  قطع  
 .شد 

 
 پارت  هشتاد  و  نهم 

 
 

با  دهن  باز  و  چشم هاب   که  هویدا  از  ترس  و  نگراب   
ی  که  غضب آلود  به  ماشتر   تکیه  داده  و   بود  به  امیر

س  نبض   ه  نگاهم  کرد  چشم  دوختم  .رسم  از  اسی  خیر
م زد  و  نگاه های  امیر  مرا  به  خلسه ی  تلچ   م کشاند  .

در  یک  تصمیم  آب   چند  قدم  عقب  رفتم  و  بعد  با  
وع  به  دویدن  کردم  .صدای  امیر  در   تمام  رسعتم  رس 

  .آن  هیاهو  هم  به  گوش هایم  طنتر   م انداخت 
  !الیا  وایسا  نم توب   از  دستم  در  بری  -

ب  توجه  همچنان  به  سمت  یک  از  کوچه ها  دویدم  و  
  .یک  لحظه  ه م  دری    غ  نکردم 



 
کم  کم  داشتم  خسته  م شدم  که  با  کشیده  شدن  

بازوام  توسط  کس  جیغ  گوش  خراش   کشیدم  و  به  
ی  که  با  چشم های  به  خون  نشسته  به  صورتم   امیر

 .زول  زده  بود  نیم  نگایه  انداختم 
؟  م خوای  عصت   بشم   - الیا  چرا  م خوای  سگم  کت 
 !بالب   رس  خودم  و  خودت  بیارم  خوب  م شه؟  هان ؟ 

چنان  عربده  زد  که  چهار  ستون  بونم  لرزید  .نفس  در  
سینه ام  حبس  شد  و  با  چشم های  لرزان  به  امیر  نگاه  

کردم  .ب  توجه  به  من  که  تقال  م کردم  بازوام  را  از  
 .حصار  دستش  در  بیارم  مرا  دنبالش  م کشاند 

 .امیر  ولم  کن  نم خوام  باهات  بیام  -
در  یک  حرکت  برگشت  و  چنان  نگاهم  کرد  که  چند  

لحظه  خشکم  زد  .با  دست  دیگرش  چانه ام  را  گرفت  و  
 :جلوی  صورتم  داد  زد 

الیا  یه  بار  دیگه  ببتر   تاکید  م کنم  یه  بار  دیگه  از  این   -
مسخره  بازی ها  در  بیاری  کاری  م کنم  که  تا  آخر  

  غلط  کردم  !مفهومه؟ 
 
 !عمرت  بک

از  ترس  اشک  از  چشمم  چکید  و  بر  دست  امیر  که  
روی  چانه ام  بود  فرود  آمد  .چشم  گرداند  و  دوباره  مرا  



دنبال  خودش  کشاند  .دیگر  تقال  نم کردم  و  در  
سکوت  به  دنبالش  افتاده  بودم  .همتر   که  به  ماشتر   
رسیدیم  امیر  در  سمت  شاگرد  را  باز  کردم  و  من  هم  
در  حال  که  رسم  را  پایتر   انداخته  و  اشک  م ریختم  

  .سوار  ماشتر   شدم 
 

خم  شد  و  کراواب   از  داشبور د  در  آورد  و  در  مقابل  
چشم های  وحشت  زده ام  مچ  هر  دو  دستم  را  به  

ه ای  که  به  سقف  بالی  در  وصل  بود  بست  .با   دستگیر
 :چشم های  گرد  شده  از  تعجبم  جیغ  کشیدم 

تم  که   - ؟  مگه من  اسیر امیر  داری  چ   کار  م کت 
 دست هام  رو  م بندی؟ 

کارش  را  که  انجام  داد  .رسش  را  به  سمتم  برگرداند  
ه ام  شد  که  از  ترس  قلبم  ریخت    .چنا ن  خیر

تو  زن  مت   !بهت  گفتم  حق  نداری  ازم  جدا  بس   ول   -
ان   تو  چ   کار  کردی؟  لعنت   بهت  گفتم  م خوام  جی 
؟  باید  درش  بهت   کنم  ول  تو  گذاشت   من  رو  رفت 

 .بدم  که  دیگه  تکرارش  نکت  



با  چشماب   بهت زوه ام  نگاهش  کردم  .تحمل  هم  حدی  
  داشتم  رواب   م شدم  با  این  

 
داشت  و  من  دیگر  واقعا

 !رفتارهایش 
  .در  را  بست  و  رسی    ع  ماشتر   را  دور  زد 

 :وقت   سوار  ماشتر   شد  با  صدای  لرزاب   گفتم 
امیر  چرا  نم خوای  درک  کت   که  نم خوامت  .مگه   -
زوره؟  !تو  بهم  خیانت  کردی  عوص   با  این  کارهات  

 !هیچ وقت  نم بخشمت 
چشم های  به  خون  نشسته اش  را  ب ه  چشم های  خیس  

 :از  اشکم  دوخت  و  با  صدای  تحلیل  رفته ای  گفت 
بی   صدات  رو  الیا  !صدات  در  نیاد  !آره  زوره  خب؟   -

 !وقت   زنم  یعت   زوره 
چانه ام  را  مکحم  در  مشتش  گرفت  و  من  را  سمت  

خودش  کشاند  و  بعد  لب های  داغش  روی  لب هایم  
 .نشست 

 
 پارت  نودم 

 
 



ترس  بدی  در  تنم  نشسته  بود  و  درد  طاقت  فرساب   
در  دستانم  احساس  م کردم  .ماشتر   با  رسعت  رسسام  

آوری  م رفت  و  صدای  هق  هق  گریه ام  در  ماشتر   
 :م پیچید  که  ناگهان  امیر  داد  زد 

 !الیا  مگه  نم گم  صدات  درد  نیاد؟  -
از  دادش  بیشی   نفسم  بریده  شد  و  برای  چند  لحظه  

  به  سیم  آخر  زده  بود 
 
 .خشکم  زد  .امیر  واقعا

  
بال خره  بعد  نیم  ساعت  ماشتر   را  جلوی  خانه  نگه  

داشت  .از  ماشتر   پیاده  شد  و  به  سمتم  آمد  .
دست هایم  را  که  بسته  بود  را  باز  کرد  .مچ  دست هایم  

 :را  با  صورب   در  هم  مالیدم  که  امیر  گفت 
  .بیا  پایتر   -

جرات  نداشتم  پیاده  بشوم  و  از  ترس  اشک هایم  بر  
روی  گونه ام  روان  م شد  .امیر  وقت   دید  هیچ  حرکت   

نم کنم  یک  از  بازوهایم  را  در  مشتش  گرفت  و  مرا  
ون  کشید  و  دنبال  خودش  به  سمت  خانه  روانه   بیر

کرد  .همتر   که  کلید  را  از  جیب  شلوارش  در  آورد  در  
را  باز  کرد  و  با  هم  وارد  شدیم  .به  سمت  پذیراب   



رفتیم  و  بعد  امیر  روی  کاناپه  هلم  داد  و  در  حال  که  
  :کتش  را  در  م آورد  با  صدای  تحلیل  رفته ای  گفت 
حال  کارت  به  جاب   رسیده  از  دستم  فرار  م کت    -

 آره؟ 
  فریاد  زد  جوری  که  دوباره  لرزیدم  اما  "

 
آره  "را  تقریبا

سع  کردم  به  خودم  مسلط  باشم  .آب  دهنم  را  همراه  
با  بغض  سخت  شده ام  قورت  دادم  و  با  صدای  لرزاب   

 :زمزمه  کردم 
  !اول  و  آخر  که  م رم  و  تو  نم توب   مانعم  بس   -

ه ام  شد   با  چشمان  رسخ  شده  و  نمناکش  جوری  خیر
  .که  ته  دلم  فرو  ریخت 

نگاهم  را  از  نگاهش  دزدم  که  این  بار  کنار  پاهایم  زانو  
زد  .چانه ام  را  در  دستش  گرفت  و  وادارم  کرد  رسم  را  

ه   بلند  کرده  و  نگاهش  کنم  .ناچار  به  چشم هایش  خیر
 :شدم  که  زمزمه وار  پ چ  زد 

من  دوست  دارم  الیا،  چرا  نم خوای  بفهم  آخه؟  ! -
م  برات،  من  طاقت  دیدن  یه  قطره  اشکت   من  م میر

،  درکم   رو  ندارم  الیا  !تو  عشق  مت   درکم  کن  لعنت 
 !کن 

 :در  چشمان  نمناکش  غرق  شدم  و  گفتم 



من  نم تونم  دیگه  ببخشمت  تو  هم  این  رو  درک   -
  !کن 

خودش  را  کامل  به  سمتم  کشید  که  وح شت زده  
خودم  را  عقب  کشیدم  .بدنش  با  بدنم  برخورد  کرد  
  .که  با  چشمان  لرزانم  نگاهم  را  بر  صورتش  چرخاندم 

من  هیچ وقت  از  دست  تو  خسته  نم شم  !هر  کاری   -
م خوای  بکن،  هر  چ   م خوای  بگو  ول  من  هیج وقت  

 .دست  از  دوست  داشتنت  بر  نم دارم 
چشمانم  را  باز  عجز  بستم  که  یک  دفعه  لب های  گرم  

امیر  را  روی  لب هایم  نشست  و  من  بهت زده  
وع  کردم  به  تقال   چشم هایم  را  از  هم  گشودم  و  رس 

کردن  ول  او  جوری  به  من  چسبیده  بود  که  اجازه ی  
عقب  نشیت   را  برایم  نم داد  .اشکانم  ناخواسته  بر  

روی  گونه ام  چکید  که  امیر  کم  صورتش  را  به  سمت  
گونه ام  تمایل  داد  و  مشغول  بوس یدم  اشک هایم  شد  .

 :زیر  لب  با  صدای  لرزاب   گفتم 
 !امیر  خواهش  م کنم  بس  کن  -

ه  چشمانم   کم  از  من  فاصله  گرفت  و  ملتمس  خیر
 .شد 



الیا  خیل  ترسیدم  که  باز  هم  از  دستت  بدم  . -
 .خواهش  م کنم  بذار  آروم  شم 

رسم  را  به  عنوان  منف   تکان  دادم  ول  او  بوسه های  ریز  
 .و  درشتش  را  بر  تمام  اجازه ی  صورتم  از  رس  گرفت 

 
 وانشات پارت نودم 

 
 

ی عقب نشینی  زد و اجازه هام می های عمیقی به لب مک 

ام  داد. دستم رو روی دستش که روی سینه رو بهم نمی 

بود گذاشتم و سعی کردم دستش رو پس بزنم ولی  

هام بیرون  تر فشردش. آهی از بین لب بار محکم این 

یشتر شد چون با شدت  جهید و انگار شهوت امیر ب 

هام رو بوسید. یهو دست انداخت زیر زانو  بیشتری لب 

هام رو  و کتفم و از روی مبل بلندم کرد. از ترس دست 

 دور گردنش حلقه کردم و تقریباً با داد گفتم: 

 کنی؟ امیر داری چی کار می   -

هاش رو  های مشتاقش نگاهم کرد و دوباره لب با چشم 

 هام گذاشت.  روی لب 

 



حالی که در آغوشش بودم و مشغول بوسیدنم بود    در   

که چشم ازم برداره  ها رفت و بعد بدون آن به سمت پله 

در اتاق رو با پاش باز کرد. به آرومی من رو روی  

تخت گذاشت و سپس خودش روم خیمه زد. سرش رو  

این بار داخل گودی گردنم برد و مک محکمی به گردنم  

کشیدم، در رفتارهای  های عمیقی می زد. ناخواسته آه 

بار خشونت نبود و تموم کارهاش با عشق  امیر این 

هام گذاشت و مشغول مالیدن  بود. دستش رو روی سینه 

شد. من هم یه زن بودم! مثل همه غریزه داشتم امیر  

کرد.  کمی خودش را از من دور  بدجور با اون بازی می 

م  کرد و با یه حرکت تیشرتم رو از تنم بیرون کشید. یک 

ترسیدم و خودم رو عقب کشیدم ولی امیر با دست  

 داغش بازوم رو نوازش کرد و گفت: 

 کنم. نترس عشقم به خدا اذیتت نمی   -

تونستم جلوی شهوتم رو بگیرم و با خودم زمزمه  نمی 

 کردم: 

 این آخرین باره.   -

هاش رو روی قفل سوتیین قرمز رنگم گذاشت و  دست 

د و سفیدم چشم  های گر بازش کرد. با لذت به سینه 

کمید و  ور شد. جوری می دوخت و به سمتشون حمله 

ی جونم رو بیرون  خورد که انگار قصد داشت شیره می 



بکشه! با گاز خفیفی که از نوک سینم گرفت جیغ خفه  

کشیدم و سرم رو لذت به عقب بردم. امیر زیر لب  

ی دیگم رو بین انگشتاش  "جون"ی گفت و نوک سینه 

ت اشک تو چشمام جمع شده بود  گرفت. از شدت شهو 

وار امسش  داشتم. ناله هام بر نمی و امیر دست از سینه 

های  رو صدا زدم که سرش را باال آورد و با چشم 

 ستاره بارونش زل زد بهم. گونم رو بوسید و گفت: 

دم ازم دور  دم. اجازه نمی الیام تو رو به هیچ کی نمی   -

ی  شی. تو عشق منی، تو همه وجود منی! خیل 

 خوامت زندگیم. می 

هام زد دوباره  ی محکمی که بر روی لب با بوسه 

هاش در سرم  هام شد. حرف مشغول خوردن سینه 

تونستم امیر رو ببخشم؟!  پیچید، واقعاً من می می 

تونستم خیانتش رو فراموش کنم؟! با اشکی که بر  می 

روی گونم چکید زیر لب "محال" زمزمه کردم.  

رای آخرین بار خودم رو  هام رو پس زدم و ب اشک 

دست مردی که عاشقش بودم سپردم. با نشستن دست  

تر بتوته  امیر روی شلوارم کمرم یکم باال آورد تا راحت 

ی رانم زد و عمیق  ی بر روی کشاله درش بیاره. بوسه 

بو کشید. مک عمیقی به بین پام زد که جیغی از سر  



لذت کشیدم که امیر با صدایی که از شدت شهوت  

 لرزید گفت: می 

 جون! عشق من خوشش اومده؟   -

آهی کشیدم که تو گلو خندید و ازم روم بلند شد.  

هاش رو در آورد و وقتی چشمم به پایین تنش  لباس 

ی لبم رو گاز  افتاد آب دهنم رو قورت دادم و گوشه 

گرفتم. دوباره روم خیمه زد و گاز نسبتاً محکمی از لبم  

پایین اومد بعد پاهام    هاش از گردنم پایینم گرفت. بوسه 

رو باز کرد و بنشون قرار گرفت. در حالی که گردنم رو  

مکید خودش رو وارد کرد، از درد و لذت آه بلندی  می 

 کشیدم.  

 جونم عشق من!   -

هاش نگاه کردم که چشکمی زد و خودش رو  به چشم 

پیچیدم که با  بهم کوبید. از لذت مثل مار به خودم می 

هام رو محکم  تم. امیر روی لب ای آروم گرف جیغ خفه 

بوسید و بعد چند ضربه خودش رو توم خالی کرد و  

 سرش رو روی سینم گذاشت. 
 

 پارت  نود  و  یکم 
 
 



س  انگشت  اشاره ام  را  جویدم  و  به  گوش   امیر   از  اسی 
ه  شدم  .باید  به  مامانم   که  روی  میر   عسل  بود  خیر

همه  اتفاقات  را  م گفتم  .صدای  رس   رس   آب  نشانگر  
این  ب ود  که  امیر  هنوز  مشغول  حمام  کردن  بود  .با  

  تلفن  امیر  را  برداشتم  و  با  
یک  تصمیم  ناگهاب 

دست های  لرزانم  وارد  مخاطبتر   شدم،  شماره ی  
س  تند  و  تپش  قلبم   مادرم  را  گرفتم  .نفس هایم  از  اسی 

شدت  گرفته  بود  .بعد  از  چند  بوق  صدای  مادرم  به  
 .گوشم  طنتر   انداخت 

 .سالم  امیر  جان  -
  .ما مان  منم  الیا  -

 :بغضم  را  همراه  آب  دهنم  قورت  دادم  و  ادامه  دادم 
 .مامان  تو  رو  خدا  من  رو  از  این  جا  نجات  بده  -

 :مادرم  بعد  از  چند  ثانیه  مکث  گفت 
  الیا  چ   شده؟  امیر  اذیتت  کرده؟  -

اشک  که  بر  روی  گونه ام  چکید  را  با  پشت  دستم  پس  
 :زدم  و  جواب  دادم 

مامان  از  اولتر   روزی  ک ه  ازدواج  کردیم  اذیتم  م کنه  ! -
حال  هم  بهم  خیانت  کرد  و  خواستم  جدا  شیم  ول  



تو  خونه  حبسم  کرده  !خواهش  م کنم  نجاتم  بده  
  همه  چ   رو  بهت  توضیح  م دم 

 
 .بعدا

مادرم  با  صداب   که  تعجب  و  عصبانیت  در  آن  موج  
 :م زد  گفت 

؟  !باشه  الن  با  پلیس   - الیا  تو  چرا  بهم  تا  الن  نگفت 
س  باشه؟  تو  حامله ای   میا م  اون جا  نگران  نباش  !نی 

 !خدای  نکرده  بالب   رس  بچت  میاد 
 :با  صداب   که  انگار  از  ته  چاه  م آمد  زمزمه  کردم 

 .باشه  فقط  زود  بیا  من  دیگه  نم تونم  تحمل  کنم  -
مادرم  رسرسی "باشه "ای  گفت  و  تماس  را  قطع  کرد  .
چشم های  لرزانم  را  به  در  حمام  دوختم  و  بعد  رسی    ع  
گوش   را  رس  جایش  گذاشتم  .به  سمت  کمدم  رفتم  و  

  را  برداشتم  و  
 
اهن  یاش  رنک یک  شلوار  مشک  و  پیر

تنم  کردم  .با  نشست    دست   بر  روی  بازوام  هیت   از  
ترس  کشیدم  و  به  پشت  رسم  نگاه  کردم  .امیر  که  
ترسم  را  دید  دستش  را  از  روی  بازوام  برداشتم  و  

 :گفت 
سونمت  -   .ببخشید  نم خواستم  بی 

رسم  را  تکان  دادم  و  سکوت  کردم  .نگاهم  به  حوله ی  
 :تن  پوش   که  تنش  بود  انداختم  و  گفتم 



ون  تو  هم  لباس هات  رو  بپوش  -  .من  م رم  بیر
بدون  این که  نگاهش  کنم  از  کنارش  رد  و  از  اتاق  خارج  

شدم  .در  را  بستم  و  دستم  را  بر  روی  قلبم  که  به  
شدت  م تپید  گذاشتم  .با  نفس  عمیف   که  کشی دم  

  .چشم هایم  بسته  شد 
 
 

قدم  به  سمت  پله ها  برداشتم  و  دست های  رسد  
شده ام  را  مشت  کردم  .آرام  آرام  از  پله ها  پایتر   آمدم  

و  وارد  هال  شدم  .روی  مبل  تنک  نفره  نشستم  و  
 :دست  را  روی  شکمم  گذاشتم  و  زیر  لب  زمزمه  کردم 

  .مامان  بزرگ  یکم  بعد  میاد  نجاتمون  م ده  عزیزم  -
اهن  مشک  و  شلوار   چند  دق یقه  بعد  امیر  با  یک  پیر

جتر   که  بر  تنش  بود  از  پله ها  پایتر   آمد  و  با  دیدنم  
 :لبخندی  زد  و  گفت 

 گلم  م خوام  غذا  سفارش  بدم  .تو  چ   م خوای؟  -
نگاهم  را  از  چشم هایش  دزدیدم  و  در  حال  که  با  

 :ناخن هایم  بازی  م کردم  زیر  لب  گفتم 
ی  نم خورم  -  .من  چیر 



صدای  قد م هایش  را  شنیدم  ول  رسم  را  بلند  نکردم  .
یک  از  بازوهایم  را  در  دست  تنومندش  گرفت  و  

 :گفت 
چرا  همچنتر   رفتار  م کت   الیا؟  !ببتر   من  م خوام   - 

ان  کنم  .خواهش  م کنم  دست  از   کارهام  رو  جی 
 .لجبازی  بردار  بذار  زندگیمون  رو  بکنیم 

احساس  م کردم  صورتم  از  شدت  عصبانیت  و  حرص  
 .به  قرمزی  زد 

 
 پارت  نود  و  دوم 

 
 

از  جا  برخواستم  و  با  تمام  توانم  بر  روی  سینه اش  
 .مشت  زدم 

  حرف  م زب   ها؟  !کدوم؟  تو   -
 
از  کدوم  زندگ

نابودمون  کردی  م فهم؟  بهم  خیانت  کردی  چ   رو  
  گذاشت   که  

 
؟  !مگه  الیاب   هم  باق

ان  کت  م خوای  جی 
ان  کت   !تو  من  رو  کشت   خب؟ ! این  رو   م خوای  جی 

 .بدون  که  الیا  برای  همیشه  واست  مرد 



با  چشمان  ناباور  و  بهت زده اش  نگاهم  کرد  و  سیب  
گلویش  بال  پایتر   شد  .مچ  هر  دو  دستم  را  گرفت  و  

مرا  در  آغوشش  پرت  کرد  .اشکانم  مثل  سیل  بر  روی  
اهن  امیر  را  دستم  مشت  کردم  . گونه ام  فرود  آمد  و  پیر

امیر  سخت  من  را  در  آغوشش  گرفته  ب ود  و  
  .بوسه های  ب   در  پتر  بر  روی  موهایم  م کاشت 

من  رو  ببخش  الیا  خواهش  م کنم  .نم خواستم  به   -
خدا  نم خواستم  این قده  ناراحتت  کنم  .ببخشید  

 !گلم 
در  عالم  دیگری  سیر  م کردم  و  ب  توجه  به  زمتر   و  

زمان  برای  آخرین  بار  خودم  را  در  آغوش  امیر  جای  
 .دادم 

 
با  صدای  زنگ  در  به  آرام  از  آغوش  امیر  خارج  و  به  
ه  شدم  .این  ازدواج  از  اول   صورتش  آشک آلودش  خیر

هم  پایان  بود،  پایاب   برای  عشق  من  و  امیر  !دیگر  
همه ی  آن  عشق  و  عالقه ای  که  بینمان  بود  پایمال  و  
سبب  ویراب   زندگیمان  شده  بود  .امیر  از  من  فاصله  
گرفت  و  بعد  این که  اشک هایش  را  با  پشت  دستش  



پاک  کرده  به  سمت  در  رفت  و  همتر   که  در  را  وا  داد  
 .مادرم  سیله ی  محکم  بر  صورتش  فرود  آورد 

م  بیاری   - چطور  تونست   این  بالها  رو  بر  رس  دخی 
م  رو  توی  خونه  زنداب    ها؟  !چطور  تونست   دخی 

م  رو  به  دستت   ؟  من  بهت  اعتماد  کردم،  دخی  کت 
؟  دم  که  نابودش  کت    سی 

پشت  امیر  به  من  بود  ول  م توانستم  حدس  بزنم  که  
  و  پشیماب   شده  بود  .

 
مندگ چشم هایش  مملو  از  رس 

مادرم  امیر  را  کنار  زد  و  با  دیدنم  به  سمتم  آمدم  و  مرا  
در  آغوشش  کشید  .صدای  هق  هق های  گریه ام  در  

خانه  م پیچید  و  مادرم  هم  پا  به  پایم  اشک  م ریخت  .
کم  از  مادرم  جدا  شدم  و  به  امیر  که  پلیس  

دست بندی  به  دست هایش  م بست  نگاه  کردم  .از  
خانه  خارج  م شدند  که  لحظه ی  آخر  برگشت  و  

نگاهش  را  قفل  چشم هایم  کرد  .چشمانش  پر  بود  از  
  و  التماس  و  غمگیت   !با  دیدنش  دلم  انگار  از  

 
مندگ رس 

 .غم  منفجر  شد  و  ناخواسته  رسم  را  پایتر   انداختم 
 

با  کمک  مادرم  از  پله ها  بال  رفتیم  و  وا رد  اتاقم  شدیم  .
  
 
در  کمدم  را  وا  داد  و  از  بینشان  مانتوی  رسمه ای  رنک



ون  کشید  .مانتو  را  از  دستش  گرفتم  و  بر  تنم   را  بیر
کردم  .اشکانم  پرده ی  دیدم  را  تار  کرده  و  بغض  

دردناکم  گلویم  را  به  اسارت  کشیده  بود  .مادرم  شال  
را  بر  رسم  کرد  و  دست   بر  روی  گونه های  خیس  از  

 .اشکم  کشید 
 !بسه  دیگه  گلم  ببتر   همه  چ   تموم  شد  -

چانه ام  از  شدت  بغض  لرزید  و  قطره ی  اشک  درشت   
 .از  چشمم  پایتر   چکید 

 
 پارت  نود  و  سوم 

 
 

ه  شده   روی  تخت  دراز  کشیده  و  به  سقف  سفید  خیر
بودم  .دلم  انگار  از  غم  منفجر  م شد  .روی  تخت  

غلتیدم  و  چشم هایم  را  بستم  ول  فکر  خیال  مانع  آرام  
گر فتنم  م شد  .چشم هایم  از  شدت  گریه  م سوختند  

و  پلک هایم  سنگیت   م کرد  .آیه  کشیدم  و  دستم  را  
روی  شکمم  گذاشتم  .تنها  امیدم  خالصه  م شد  در  

این  بچه  !میان  این  همه  بغض  لبخند  پهت   روی  
لب هایم  نقش  بست  .مشغول  حرف  زدن  با  بچه ام  



شدم  که  شاید  کم  از  این  حال  و  هوا  خارج  شوم  .با  
صدای  باز  شدن  در  نگاهم  را  به  سمتش  سوق  دادم  .
ه ام  شده   مادرم  با  چشم های  هویدا  از  اندوهش  خیر

بود  .قدم  سمتم  برداشت  و  کنارم  روی  تخت  
نشست  .نیر   خیر   شدم  و  به  تاج  تخت  تکیه  دادم  .

 :مادرم  دست   بر  روی  موهایم  کشید  و  گفت 
  بتر    - 

اگه  حوصله  داری  توضیح  م دی  چ   اتفاقاب 
 ا میر  و  تو  افتاده؟ 

وع  کردم   چشم های  را  بستم  و  با  یک  نفس  عمیق  رس 
 .به  توضیح  همه ی  اتفاقاب   که  تا  به  حال  رخ  داده  بود 

قبل  از  ازدواجمون  همتر  که  م دوب   سع  م کردم   -
من  رو  ببخشه  .بعد  چند  ماه  درست  روزی  که  با  هم  

به  رستوران  رفته  بودیم  بهم  گفت  که  من  رو  
بخشیده  !اون  روز  از  ته  خوش حال  شدم  که  بالخره  

به  هم  م رسیم  ول  همش  خیال  باطل  بود  .روزی  
 ...جشن  ازدواجمون  وقت   که  به  خونمون  رفتم 

آب  دهنم  را  همراه  با  بغض   که  مثل  گردوب   درشت  
گلویم  را  احاطه  کرده  بود  قورت  دادم  و  بعد  مکث  

 :کوتایه  ادامه  دادم 



بهم  گفت  که  همه ی  اون  رفتارها  و  بخشید نش   -
فقط  به  خاطر  گرفت    انتقام  بود  .م خواست  انتقام  

ه  ول  من  م خواستم  با  هم  یه   ترک  کردنم  رو  بگیر
خونواده ی  خوشبخت  بشیم  .اون  روز  بهم  تجاوز  

  .کرد  و  صبح  من  رو  به  انباری  داخل  باغش  حبس  کرد 
اشک  از  چشمم  روان  شد  و  نفسم  برای  چند  لحظه  

قطع  !اشک هایم  را  پس  زدم  و  غرق  در  چشم های  
 :نمناک  مادرم  ادامه  دادم 

روزی  که  جشن  ازدواج  رونیا  و  آرتام  بود  پشی   -
جلوی  راهم  رو  گرفت  و  گفت  که  گوب   من  باهاش  

توی  ترکیه  رابطه  داشتم  و  دوست  بودیم  !امیر  با  
شنیدن  حرف های  اون  پش  خیل  عصت   شد  و  فکر  

کرد  که  بعد  این که  ترکش  کردم  و  رفتم  به  ترکیه  و  با  
 ...اون  پ ش  بودم  .من  رو  باز  به  باغش  برد  و 

ون   احساس  م کرد  با  هر  کلمه ای  که  از  لب هایم  بیر
 .م جهید  صدای  خورد  شدن  قلبم  را  م شنیدم 

دست هام  و  پاهام  رو  بست  و  بعد  دری  سگ های   -
غول پیکرش  رو  هم  شل  کرد  .چه قدر  التماس  کردم  تا  
من  رو  اون  جا،  میون  اون  سگ های  وحس   رها  نکنه  

و ل  با  تموم  ب  رحمیش  من  رو  اون  جا  رها  کرد  و  



رفت  .بعد  چند  ساعت  سگ ها  تونستند  در  رو  
 ...بشکت    .به  سمتم  حمله  کردن  و 

مکت   کردم  و  پاچه ی  شلوار  سیاه  رنگم  را  کم  بال  
کشیدم  .مادرم  با  دیدن  رد  دندان های  سگ ها  هیت   
ه   کشید  و  با  چشم های  گرد  شده اش  به  پاهایم  خیر

  .شد 
  .حا ل  وقت   که  به  ماه  عسل  رفتیم  -

 :پوزخندی  زدم  و  گفتم 
برای  پیاده روی  به  سمت  جنگل  رفتیم  ول  اون   -

درست  در  وسط  جنگل  و  شب  تاریک  با  دست  و  
چشم  بسته  ترکم  کرد  و  رفت  .مامان  خیل  ترسیدم  !

خیل  قلبم  شکسته  شد  !باورم  نم شد  که  اون  همون  
ی  بود  که  عاشقانه  هم  رو  دوست  داش تیم  .حال   امیر

این ها  به  کنار  !همه  این  رفتارهاش  رو  به  سینه  
کشیدم  ول  روزی  که  فهمیدم  حاملم  دنیا  رسم  خراب  

شد  .م خواستم  به  امیر  خی   حامله  شدنم  رو  بدم  
ی  بهم  زد  و  گفت  که  اون  و  امیر  با  هم   ول  دخی 

رابطه  دارن  .حال  بد  و  ب  راه هاش  رو  هم  دیگه  نم گم  .
با  فهمیدن  این  موضو ع  دیگه  نتونستم  این  همه  اجازه  

بدم  غرورم  شکسته  بشه  .تموم  لباس هام  رو  جمع  



کردم  و  خواستم  برم  ول  امیر  اون  روز  تو  خونه  
 .حبسم  کرد 

دیگر  نتوانستم  خود دار  باشم  و  صدای  هق  هق های  
گریه ام  در  اتاق  پیچید  .با  فرو  رفت    در  آغوش  مادرم  

وع  کردم   دست هایم  را  دور  گردنش  حلقه  کردم  و  رس 
به  اشک  ریخت    .مادرم  هم  پا  به  پایم  گریه  م کرد  و  

مدام  نوازشم  م کرد؛  ول  هیچ  یک  از  کارهایش  
 .تسکتر   دردهایم  نم شد 

 
 پارت  نود  و  چهارم 

 
 «امیر »

 
 «دو  هفته  بعد »

 
از  پنجره  به  اتاق  الیا  چشم  دوخته  بودم  .خیل  

دلتنگش  بودم  !جوری  که  قلبم  به  شدت  بر  سینه ام  
م کوبید . با  خاموش  شدن  تمام  چراغ های  خانه  نفس  

عمیف   کشیدم  .دستم  را  روی  میله های  پنجره ها  
گذاشتم  و  آرام  آرام  به  سمت  بال  حرکت  کردم  .



دستم  را  روی  بالکن  اتاق  الیا  گذاشتم  و  به  سخت   
خودم  را  بال  کشیدم  .تمام  رفتارهایم  مثل  دزدها  بود  !

با  این  فکر  توی  گلو  خندیدم  و  دستم  را  روی  
ه ی  در  تراس  گذاشتم  .با  صدای  تیک  باز   دستگیر

  کشیدم  و  وارد  اتاق  
 
شدن  در  نفس  از  رس  آسودگ

  تنش  
 
شدم  .با  دیدن  الیا  که  لباس  خواب  سفید  رنک

بود  و  کم   پتو  از  رویش  کنار  رفته  بود  لبخندی  بر  
روی  لب هایم  نقش  بست  .درست  مثل  فرشته ها  

 !شده  بود 
با  قدم های  سبک  به  سمتش  حرکت  کر دم  و  دستم  را  

روی  بازوی  لختش  کشیدم  و  آب  دهنم  را  با  صدا  
قورت  دادم  .چه قدر  دلم  برای  لمس  تنش  تنگ  شده  

ون  دادم  و  صورتم  را  داخل  گودی   بود  .نفسم  را  بیر
گردنش  بردم  .بوسه ای  پر حرارت  بر  روی  گردنش  

گذاشتم  و  عطر  تنش  را  وارد  ریه هایم  کردم  .به  
صورتش  نگاه  کردم  که  تکاب   خورد  و  چشم هایش  را  از  
هم  گشود  .با  دیدنم  ترسیده  دستش  را  روی  سینه ام  

گذاشت  سع  کرد  مرا  از  خودش  دور  کند  .چون  
دستم  را  روی  دهنش  گذاشته  بودم  نم توانستم  

متوجه  بشوم  که  چه  م گوید  .خیس  چشم هایش  



د  . باعث  شد  بود  که  صورتم  نم  اشکش  را  بگیر
همان طور  که  بوسه هاب   بر  روی  گونه هایش  

 :م کاشتم  در  گوشش  زمزمه  کردم 
ان   - الیا  خواهش  م کنم  یه  شانس  بهم  بده  بذار  جی 

  .کنم 
ه  در  چشم هایش  گفتم   :رسم  را  بلند  کردم  و  خیر

 !به خدا  نفسم  به  نفست  بنده  -
  :با  التماس  زیادی  ادامه  دادم 

 !تنهام  نذار  -
با  چشم های  خیس  و  بغض  دارش  جوری  نگاهم  کرد  

 .که  قلبم  به  درد  آمد 
 دستم  رو  برم دارم  اما  جیغ  نزن  باشه؟  -

رسش  را  تکان  داد  .به  آرام  دستم  را  برداشتم  که  یک  
دفعه  نفس  عمیف   کشید  با  گریه  و  عصبانیت  تش   

  :زد 
؟  -  تو  این جا  چه  غلظ  م کت 

 .رو  من   ببخش  الیا،  به  خدا  ب  تو  جون  م دم  -
چشمانش  از  تعجب  گرد  شد؛  ول  باید  کار  را  تمام  

م کردم  و  همه  حرف هایم  را  م گفتم  حت   به  قیمت  
  !کوچیک  کردن  خودم 



 بگم  غلط  کردم  خوبه؟  بگم  گوه  خورم؟  -
چشمانش  روی  صورتم  دو  دو  م زدند  و  ناباور  

نگاهش  را  از  من  نم گرفت  !آب  دهنم  را  قورت  دادم  
  :و  با  لکنت  لب  زدم 

م دونم  این  غلط  کردن  و  پشیموب   من  فایده  نداره   -
ی  نیست؛   و  دربر ابر  زجراب   که  من  بهت  دادم  چیر 

  ...ول 
  باعث  شد  

 
دست   به  یقه ام  کشیدم،  احساس  خفک

اهنم  را  با  فشار  باز  کنم  .با  یک  نفس   دکمه  بالب   پیر
 :عمیف   ادامه  دادم 

 !امیدوارم  یه  شانس  بهمون  بدی  و  برگردی  پیشم  -
  نزد؛  ول  یک دفعه  با  شلیک  

 
چند  ثانیه  هیچ  حرق

   خنده  بلندش  که  در  اتاق  پیچید 
ه  خنده های  ب  امانش  شدم  .نم دانم   متعجب  خیر

چند  دقیقه  بود  ول  برای  من  انگار  سال ها  گذشت  .
یکش  شدم  .نگاهش  تا   ه  خنده های  هیسی  ناراحت  خیر

به  من  م افتاد  باز  خنده  از  رس  م گرفت  .به  سخت   
 :دستش  را  جلوی  دهنش  گرفت  و  بریده  بریده  لب  زد 

  با  اون  بالهاب   که  رسم   -
  تو  فکر  م کت 

 
امیر  واقعا

آوردی  ببخشمت؟  برو  دیگه  نم خوام  ببینمت  .الن  



این جا  اومدنت  هم  جرمه  متوجه؟  !زود  گورت  رو  
 .گم  کن  وگرنه  همتر   الن  به  پلیس  زنگ  م زنم 

نفس  عميف   کشيدم  تا  بتوانم  بغض   را  که  به  گلوم  
فشار  م آورد  سبک  کنم  .آرام  به  سمتش  رفتم  و  

 :گفتم 
الیا  تو  رو  خدا  گوش  کن  .من  يه  اشتباه  خيل  بزرگ   -

کردم،  قبول  !ول  ازت  خواهش  م کنم  يه  فرصت،  
ان  بهم  بده  !به  خدا  عتر    فقط  يه  فرصت  واسه  جی 

 .سگ  پشيمونم 
دستش  را  روی  سینه ام  گذاشت  و  فشاری  محکم  بر  

 .سینه ام  وارد  آورد 
  !نيا  جلو  -

  دستم  را  به  نشانه ی  تسليم  بال  بردم  و 
 :گفتم 

هيس  !الن  مامانت  رو  بيدار  م کت   !من  يه  غلظ   -
کردم  و  الن  سع   دارم  جعمش  کنم  !خواهش  م کنم  

کمکم  کن  !الیا  به  دادم  برس  !نذار  عشقمون  از  هم  
بپاشه  !به خدا  دوست  دارم  .تموم  زندگيم  !بدون  تو  

 !دووم  نم یارم 
 



 پارت  نود  و  پنجم 
 
 

با  عصبانیت  در  حال  که  سع  م کر د  مرا  کنار  بزند  
 :گفت 

 .من  دیگه  زنت  نیستم  -
  :هلم  داد  و  با  عصبانیت  ادامه  داد 

 !برو  کنار  خفم  کردی  -
دستانم  را  در  میان  موهایم  فرو  بردم  و  با  صدای  

 :لرزاب   زمزمه  کردم 
  .اما  هنوز  زنم  من  که  طالقت  ندادم  -

  :با  لحن  تحلیل  رفته ای  گفت 
چند  روز  دیگه  همه  چیر   تموم  م شه،  بیخود  دلت   -

 !رو  صابون  نزن 
  :با  التماس  در  حال  که  بازویش  را  نوازش  م کرد  گفتم 

الیا  خواهش  م کنم  فقط  یه  شانس  کوچیک  بهم   -
 .بده 

ه  چشم های  ملتمسم  نگاه  کرد  و  با   با  عصبانیت  خیر
  :ب  رحم  تمام  گفت 



م  بهت   - من  دیگه  نه  تو  رو  دوست  دارم  نه  حاض 
 .شانس  بدم 

 :مشت  محکم  به  بازو ام  زد  گفت 
 !برو  دیگه  -

با  بغض  مشهودی  که  گلویم  را  چنی   زده  بود  برای  
آخرین  بار  نگاهم  را  در  صورتش  گرداندم  و  به  سمت  

  .بالکن  حرکت  کردم 
 

*** 
 

مشت های  گره  شده ام  را  ب   در  ب   بر  دیوار  م کوبیدم  
و  اسم  الیا  را  با  تمام  وجودم  داد  زدم  .چشم های  

اشکیم  صورتم  را  به  شوری  کش یده  و  قلبم  با  درد  به  
سینه ام  م کوبید  .رسم  را  این بار  به  دیوار  کوبیدم  و  بر  

  .روی  زمتر   فرود  آمدم 
احمق  راحت  شدی  الیا  دیگه  ازت  متنفره  !داره   -

 !م ره،  داره  ترکم  م کنه 
دادی  از  درد  قلبم  زدم  و  رسم  را  بر  روی  زانوهایم  

 .گذاشتم 



با  کرخت   از  جایم  بلند  شدم  و  طبق  معمول  روی  
تخت  دراز  کشیده  و  چسم هایم  را  محکم  روی  هم  
دم  تا  کم  از  درد  چشمانم  کاسته  شود  .روی   فش 
تخت  غلظ  زدم  و  بالش  الیا  را  بغل  کردم  .با  یاد  

بالهاب   که  بر  رس  الیا  آوردم  قطره ی  اشک  از  گوشه ی  
چشمم  چکید  و  روی  بالش  الیا  ریخت  .فکر  م کرد  با  

ب  رحم  بودنم  الیا  را  کنار  خو دم  داشته  باشم؛  ول  
  خودم  و  الیا  را  خراب  کردم  .الن  باید  عاشقانه  

 
زندگ

  م کردیم  نه  این که  من  هر  روز  و  هر  شبش  را  
 
زندگ

برایش  زهر  م کردم  .با  صدای  در  از  خلسه ی  
اندوهناکم  خارج  شدم،  به  زحمت  از  جایم  بلند  شدم  
و  از  پله ها  پایتر   آمدم  .به  سمت  در  رفته  و  دستم  را  

ه  گذاشتم  .با  دیدن  رسبازی  که   بر  رو ی  دستگیر
پوشه ای  زیر  بغلش  بود،  قلبم  مچاله  شد  .دستم  را  

ند  کردم،  صدای  کوبش  بلند  قلبم  
َ
ر  ب
َ
محکم  به  قاب  د

به  گوش هایم  م رسید  .حدس  این که  این  احضاریه  از  
طرف  چه  کس  بود  برایم  سخت  نبود  !حت   فکرش  

 .هم  به  تنم  لرزه  م انداخت 
بدون  توجه  به  حا ل  خرابم  "سالم "ی  زیر  لب  گفت  و  

ون  کشید  و   از  بتر   پوشه های  در  دستش  برگه ای  بیر



به  سمتم  گرفت . با  دست های  لرزان  برگه  را  گرفتم،  
حت   جرات  نگاه  کردن  به  برگه  را  هم  نداشتم  .با  امضا  

کردن  برگه  تحویل ،  با  خدافظ   کوتایه  که  باز  
 .ب  جواب  ماند،  رفت 

در  را  بستم  و  کنار  در  پاها یم  سست  شد  و  روی  زمتر   
نشستم،  برگه  مچاله  شده  بتر   دست هایم  را  باز  

کردم  .با  دیدن  احضاریه  دادگاه  برای  طالق  اشک  در  
چشمانم  حلقه  زد  .عصت   برگه  را  هزار  تکه  کردم  و  
داد  بلندی  کشیدم  .تلو  تلو  خوران  بلند  شدم  و  به  

طرف  اتاقم  رفتم  .وارد  دستشوب   شده  و  شیر  آب  را  
باز  کردم  و  م شت  پر  آب  به  صورتم  پاشیدم  .رسم  را  

که  بال  گرفتم،  با  دیدن  خودم  در  آیینه  یاد  نگاه  
مظلوم  الیا  وقت   که  مثل  رواب  ها  به  او  تعرض  کردم  

افتادم  .مشت  محکم  به  آیینه  کوبیدم  که  فرو  رفت    
تکه  های  شیشه  را  در  دستم  حس  کردم  .با  صورب   

جمع  شده  و  نفس های  بریده  دست  خونیم  را  به  ل به  
روشوب   تکیه  دادم  .زیر  لب  مثل  دیوانه ها  با  خودم  

 :زمزمه  م کردم 
 !نباید  کوتاه  بیام  .الیا  مال  منه  -



با  این  فکر  با  دست  سالمم  جعبه  کمک های  اولیه  را  
ون  کشیدم  و  بتادین   از  کمد  کوچک  بالی  روشوب   بیر

را  ب  توجه  مستقیم  روی  زخم  دستم  ریختم  .با  حس  
سوزش  عمیف   که  در  دستم  پیچید  صورتم  از  درد  
جمع  شد  .البته  درد  قلبم  بیشی   از  این  درد ها  بود  .

بعد  از  اتمام  کارم  از  دستشوب   خارج  شدم  .در  کمد  
لباس هایم  را  باز  کردم  و  با  دیدن  لباس های  الیا  از  

شدت  ناراحت   دندان هایم  را  روی  هم  فشار  دادم  و  
اهن  سفیدی  برداشتم  و  در  کمد  را  بستم  . رسی    ع  پیر

 .باید  هر  طور  هم  شده  الیا  را  راص   م کردم 
 

 پارت  نود  و  ششم 
 
 

نزدیک های  خانه ی  الیا  بودم  که  با  دیدن  الیا  و  رونیا  
در  پیاده رو  کم  رسعت  ماشتر   را  کم  کردم  .با  دیدنش  

حت   از  این  فاصله  هم  صدای  تپش های  
شدت گرفته ی  قلبم  به  گوشم  طنتر   انداخت  .کوچه  

خلوت  بود  و  جز  چند  نفر،  کس  دیگه ای  نمایان  نبود  .
به  دنبالشان  افتادم  و  بعد  این که  به  در  خانه اش  



رسیدند  ماشتر   را  نگه  داشتم  و  پیاده  شدم  .الیا  
پشتش  به  من  بود  و  مرا  نم دید  .نفس  عمیف   کشیدم  

  بلندی  اسم  الیا  را  صدا  زدم  .الیا  با  
 
و  با  صدای  تقریبا

شندین  صدایم  انگار  رس  جایش  م خکوب  شد  و  برای 
چن د  دقیقه ای  هیچ  حرکت   نکرد  .سمتم  برگشت  و  با  
ه  شد  .چشمانش   چشمان  پر  اشکش  به  صورتم  خیر

مملو  از  اشک  بود؛  ول  هنوز  مرواریدهای  تابانش  که  
د  نباریده  بود  .آب  دهنش  را   خنجر  به  قلبم  فرو  م بیر

قورت  داد  و  با  این  حرکتش  سیب  قلویش  بال  پایتر   
شد  .چند  قدم  به  سمتش  برداشتم  و  لب انم  را  با  زبانم  

 .تر  کردم 
 الیا  م شه  چند  لحظه  صحبت  کنیم؟  -

رسش  را  یه  عنوان  مخالفت  تکان  داد  .نگاهم  را  به  
رونیاب   که  تکیه  به  در  نظاره گر  ما  بود  سوق  دادم  و  

 :رو  به  الیا  با  صدای  بم  زمزمه  کردم 
 .فقط  چند  دقیقه  خواهش  م کنم  -

چند  قدم  دیگر  به  سمتش  رفتم  که  دست  لرزانش  را  
  :جلوام  گرفت  و  عصت   غرید 

 !بسه  هرچ   گند  زدی  به  زندگیم  برو  از  این جا  -



نگاه  لرزانش  را  در  صورتم  چرخاند  و  روی  پیشاب   َ ورم  
کرده ام  مکث  کرد  .برای  چند  ثانیه  نگاهش  رنگ  

نگراب   گرفت؛  ول  رسی    ع  نگاهش  را  از  صورتم  دزدید  .

کلید  را  از  کیف  سیاه  رنگش  در  آورد  و  در  را  باز  کرد  .
  بر  

 
تازه  چشمم  به  لباس هایش  افتاد،  مانتوی  آب   رنک

تن  داشت  و  زیباییش  را  دو  چندان  کرده  بود  .
خواست  داخل  خانه  بشود  که  رسی    ع  مچ  دستش  را  

اسیر  دست  تنومندم  کردم  .الیا  عصت   به  طرفم  
 :برگشت  و  تش   زد 

 !به  من  دست  نزن  -
از  این که  دستش  باز  در  دستانم  بود  و  لمسش  
  .م کرد م  حس  خوب  در  تمام  وجودم  موج  زد 

 !ولم  کن  لعنت   -
ینم  خارج  شدم  و  به  جای  این که   از  خلسه  ی  شیر

دستش  را  ول  کنم  بدون  توجه  به  رونیا  داخل  خانه  
هلش  دادم  .با  چشم های  گرد  شده  و  با  نفس  نفس  

نگاهم  کرد  که  در  رو  بستم  و  بتر   خودم  و  دیوار  
 .قفلش  کردم 

ببتر   الیا  من  هیچ وقت  تاک ید  م کنم  هیچ وقت  ازت   -
م  فهمیدی؟   طالق  نم گیر



 :پوزخند  تلچ   زد  و  گفت 
م  -   !تو  بخوای  نخوای  من  ازت  طالق  م گیر

قلبم  داشت  از  این  ب  اعتناییش  منفجر  م شد  .بغض  
دردناک  باز  به  گلویم  چنگ  انداخت  که  سع  کردم  

مهارش  کنم  .دستش  را  روی  سینه ام  گذاشت  و  
فشاری  وارد  کرد؛  ول  من  با  یک  حرکت  لب هایم  را  با  
  بتر   

دم  و  بیشی  ینش  فش  خشونت  روی  لب های  شیر
خودم  و  دیوار  قفلش  کردم  .به  شدت  لب هاش  را  به  
  و  عطش  نسبت  به  الیا  از  پا  درم  

 
بازی  گرفتم،  دلتنک

م آورد  !الیا  ب  حرکت  رس  جاش  خشکش  زده  بود  و  
فقط  صدای  نفس  های  عمیقش  به  گوشم  م رسید  .

یک دفعه  به  ش دت  هلم  داد  و  سیلی  محکم  بر  
 .گونه ام  فرود  آورد 

ناباور  نگاهم  را  بر  چشمان  خشمناکش  چرخاندم  که  
 :با  تمام  قدرتش  کنارم  زد  و  در  را  گشود  و  گفت 

ون  -   !از  خونم  گمشو  بیر
دستم  را  مشت  کردم  و  سع  کردم  بر  بغض   که  

گلویم  را  م فشورد  غلبه  بشوم  .با  قدم های  محکم  از  
خانه  خارج  شد ه  و  سوار  ماشینم  شدم  .پایم  را  روی  



دم  و  با  تمام  رسعت  ماشتر   را  به  جای   پدال  گاز  فش 
 .نامعلوم  راندم 

 
 پارت  نود  و  هفتم 

 
 

بعد  آن  روز  به  رونیا  زنگ  زدم  و  خواستم  تا  برای  به  
دست  آوردن  دل  الیا  به  من  کمک  کند  و  او  هم  خدا  را  

شکر  رضایت  داد  .طبق  نقشه ای  که  کشیده  بودم  
رونیا  الیا  را  جاب   که  م خواستم  م آورد  .فقط  

م خواستم  برای  نرم  کردن  دلش  نسبت  به  خودم  
اقدام  کرده  باشم  .در  پوست  خودم  نم گنجیدم  و  

حت   خیال  این که  چشم های  قشنگش  را  دوباره  از  
نزدیک  ببینم  و  تنش  را  لمس  کنم  مرا  به  وجد  م آورد  .

با  دقت  همه ی  تدارکات  را  تنظیم  کرده  بودم . کالفه  
موهایم  را  چنگ  زدم  و  نگاه  کل  به  دور  و  بر  انداختم،  
همه  چیر   رو  به  راه  بود  !کافه ی  دوستم  را  اجاره  کرده  

و  با  شمع ها  و  گل  برگ های  زیباب   دو  تا  دوری  کافه  را  
آراسته  بودم  .بوی  خوش  گل ها  در  مشامم  م پیچید  .



با  فکر  الیا  لبخندی  بر  گوشه ی  لبم  نقش  بست  و  زیر  
 :لب  ز مزمه  کردم 

 .الیای  من  زیباتر  و  خوش بوتر  از  این  گل هاست  -
پنجره ی  کافه  به  شکل  دایره  و  چند  میر   مرب  ع  شکل  

زیباب   چیده  شده  بود  .با  رضایت  اطرافم  را  نگریستم  
و  منتظر  آمدن  الیا  شدم  .م خواستم  روزی  فراموش  

نشدب   برای  الیا  درست  کنم  .نفس  عمیف   کشیدم  که  
با  شنیدن  صدای  ال یا  و  رونیا  کالفه  دور  خودم  

چرخیدم  و  سع  کردم  به  خودم  مسلط  باشم  .با  
دیدنش  درست  جلوی  در  کافه  که  مبهوت  رسجایش  
س  در  تمام   خشکش  زده  بود  و  پلک  هم  نم زد  اسی 

وجودم  پیچید  .درحال  که  نگاهش  را  متعجب  به  
  که  زد  از  ترس  چند  قدم  به  

 
اطراف  م چرخاند  با  حرق

 .سمتش  برداشتم 
  !هه  !پس  همه ی  این ها  یه  نقشه  بود  -

با  ابروهای  گره  خورده  نگاهش  را  بتر   رونیا  و  من  
 :چرخاند  و  ناباور  لب  زد 

 !باورم  نم شه  من  رو  این جا  و  پیش  این  آورده  باش   -



با  چشم  و  ابرو  مرا  نشان  داد  .رونیا  با  نگراب   خواست  
به  طرفش  حرکت  کند  که  دستش  را  جلویش  گرفت  و  

  :عصت   غرید 
 .ر ونیا  ازت  این  انتظار  رو  نداشتم  -

خواست  عقب  برگردد  و  از  کافه  خارج  بشود  که  با  
چند  قدم  بزرگ  خودم  را  به  الیا  رساندم  و  دستش  را  

  .از  پشت  گرفتم 
چون  انتظارش  را  نداشت  به  طرفم  برگشت  و  در  

آغوشم  فرو  رفت  .درحال  که  تقال  م کرد  از  من  جدا  
شود  با  رس  به  رونیا  اشاره  کردم  که  ت نهایمان  بگذارد  .

با  رفت    رونیا  همان طور  که  در  آغوشم  قفل  بود  به  
طرف  میر   حرکت  کردم  و  بدون  این که  از  خودم  

جدایش  کنم  روی  صندل  نشستم  .از  حس  گرمای  
بدنش  نفسم  حبس  شد  و  ب  تفاوت  نسبت  به  

تقال هایش  رسم  را  داخل  گردنش  فرو  بردم  و  درحال  
که  شالش  را  کنار  م زدم  بوسه ای  بر  روی  نبض  

  از  لب هایش  
 
گردنش  نشاندم  .بدون  این که  حرق

خارج  شود  نفس  عمیف   کشید  .آرام  دستانم  را  از  
دورش  باز  کردم  که  بعد  از  مکت   رسی    ع  از  من  فاصله  

گرفت  و  رو  به  رویم  ایستاد  .با  دیدن  چشم های  به  



خون  نشسته اش  ته  دلم  فرو  ریخت  و  از  ناامیدی  
رسم  را  تکان  دادم  .با  خشم  نگایه  به  کیک  روی  میر   

انداخت  و  یک دفعه  با  عصبانیت   که  تمام  وجودش  را  
فرا  گرفته  بود  با  یک  حرکت  بلندش  کرد  و  جلوی  

چشمان  بهت زده ام  روی  زمتر   کوبید . لب های  لرزانم  
  :را  تکون  داد  و  با  بهت  نالیدم 

 !الیا  -
  :دستش  را  عصت   جلوام  تکون  داد  و  با  حرص  لب  زد 

اسم  من  رو  به  زبونت  نیار  فهمیدی؟  الیا  مرد  تو   -
  !کشتیش  لعنت  

  را  نداشتم  و  انگار  آن  لحظه  
 
قدرت  گفت    هیچ  حرق

حت   نفس  کشیدن  هم  یادم  رفته  بود  .الیا  نفس  من  
 بود  چه طور  م توانستم  با  دوریش  نفس  بکشم؟ 

 
 پارت  نود  و  هشتم 

 
 

د  و  هرگز   با  این  فکر  این که  الیا  از  من  طالق  بگیر
نم توانم  نزدیکش  بشو م  رسم  نبض  زد  و  با  عصبانیت   
که  آن  لحظه  در  وجود  جرقه  زد  بود  رسی    ع  از  جایم  



بلند  شدم  .الیا  ترسیده  چند  قدم  عقب  رفت؛  ول  
قبل  این که  بتواند  کاری  بکند  از  مچ  دستش  گرفت  و  

الیا  را  دنبال  خودم  به  سمت  ماشتر   کشاندم  .در  
ماشتر   را  گشودم  و  مقابل ها  چشم های  درشت  شده  

از  تعجب  ال یا  و  نگاه های  بهت زده ی  رونیا،  الیا  را  به  
  .سخت   سوار  ماشتر   کردم 

؟  ولم  کن  نم خوام  باهات   - امیر  داری  چ   کار  م کت 
  .جاب   بیام 

مشت   بر  سینه ام  کوبید؛  ول  من  بدون  امتناع  به  کار  
و  حرف هایش  در  را  بستم  و  قفل  کردم  .الیا  ب   در  ب   

 :بر  شیشه ی  ماشتر   م کوبید  و  م گفت 
این  در  رو  باز  کن  نم توب   من  رو  به  زور  جاب    -

ی   !بی 
دم  . سوار  ماشتر   شدم  و  پایم  را  روی  پدال  گاز  فش 

م توانستم  صدای  نفس های  بلند  الیا  را  بشنوم  .کارش  
به  جاب   رسیده  بود  که  از  من،  از  عشق  م ترسید  .

  !لعنت  بر  من  و  حماقت های  احمقانه ام 
الیا  الن  م ریم  جاب   و  ر وژان  رو  هم  م یارم  اون جا  تا   -
همه  چ   رو  برات  توضیح  بده  .خواهش  م کنم  دیگه  
دست  از  رس  لج  بازی  بردار  .من  تو  رو  دوست  دارم  و  



مطمئنم  که  تو  هم  من  رو  دوست  داری  پس  آروم  
  باش  تا  من  خودم  رو  اثبات  کنم،  باشه؟ 

الیا  انگار  متوجه  شد  که  حریف  من  نم شود  یا  شاید  
هم  این بار  قص د  کرد  تا  کوتاه  بیاید  در  سکوت  از  
  
 
ه  شد  .نفس  از  رس  آسودگ ون  خیر پنجره  به  بیر

کشیدم،  بالخره  م توانستم  خودم  را  اثبات  کنم  تا  
  .مانع  از  هم  پاشیدن  زندگیمان  بشوم 

 
بعد  از  نیم  ساعت  ماشتر   را  جلوی  در  باغ  متوقف  

 :کردم  و  رو  به  الیا  گفتم 
  پیاده  شو  -

 
 .خواهشا

الیا  با  صورب   رنگ  پریده  و  نگران  به  صورتم  چشم  
دوخت  و  بعد  مکث  کوتایه  از  ماشتر   پیاده  شد  .
خوش حال  از  این که  توانسته  بودم  راضیش  کنم  
لبخندی  بر  روی  لب هایم  نقش  بست  .با  هم  به  

سمت  ویالی  باغ  حرکت  کردیم  .طبیعت  و  زیباب   باغ  
مثل  همیشه  بود  !کلید  در  را  از  جیب  شلوارم  در  

آورده  و  در  را  گشودم  .الیا  با  قدم های  آرام  وارد  خانه  
 .شد  و  من  هم  پشت  رسش  وارد  شده  و  در  را  بستم 



الیا  تو  الن  این جا  منتظر  بمون  من  برم  روژان  رو   -
پیدا  کنم  تا  بیاد  همه  چ   رو  برات  توضیح  بده  !

خواهش  م کنم  عزیزم  یکم  منتظر  بمون  تا  بیام،  
 باشه؟ 

 :الیا  رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
امیر  به  خدا  خیل  خستم  !بیشی   از  اوب   که  فکر   -

م کت  . دیگه  طاقت  این  همه  درد  و  غصه  رو  ندارم  .
دیگه  هم  جسم  و  روحم  خستس  .این  آخرین  شانسیه  

که   بهت  م دم  امیدوارم  که  بتوب   خودت  رو  ثابت  
کت   و  گرنه  جوری  م رم  که  حت   تا  آخر  عمرت  نتوب   

 .پیدام  کت  
لبخند  غمگیت   بر  روی  لب ها یم  نقش  بست  .چند  
قدم  نزدیکش  شدم  و  دستش  را  در  دستم  گرفتم  .

 :بوسه ای  بر  دستش  کاشتم  و  گفتم 
بهت  قول  م دم  همه  چ   رو  درست  کنم  !مرش  که   -

 .بهم  شانس  دادی 
  لبخند  کم  جاب   زد  و  گفت 

ا
 :متقابل

 ...این  شانس  رو  هم  برای  خودم  هم  -
مکت   کرد  و  نگاهش  را  از  چشم هایم  به  زمتر   سوق  

 :داد  .با  ابروهای  بال  پریده  متعجب  پرسیدم 



؟  -  هم  چ 
  توضیح  م دم "ی  

 
رسش  را  تکان  داد  و  زیر  لب  "بعدا

 .گفت  .کنجکاو  و  متعجب  به  صورتش  زل  زده  بودم 
  به  فکر  اثبات   -

ا
  توضیح  م دم  تو  فعل

 
م گم  بعدا

 .خودت  باش 
مش  که  دستم  را  جلوام   خواستم  در  آغوشم  بگیر

 :گرفت  و  گفت 
 !نه  امیر  خواهش  م کنم  نزدیکم  نشو  -

غمگتر   نگاهم  را  از  صورتم  دزدیدم  و  زیر  لب  
باشه "ای  گفتم  .دوباره  به  سمت  در  رفته  و  از  خانه  "
خارج  شدم  .با  فکر  این که  نکنه  الیا  از  خانه  فرار  کنه  

در  را  قفل  و  با  قدم های  محکم  به  طرف  ماشتر   
حرکت  کردم  .سوییچ  ماشتر   را  زدم  و  سوار  شدم  .
چشم های  را  روی  هم  گذاشتم،  باید  روژان  را  پیدا  
کرده  و  وادارش  م کردم  تا  تمام  حقایق  را  برای  الیا  

ون  دادم  و  ماشتر    توضیح  دهد  .نفسم  را  آه  مانند  بیر
 .را  روشن  کردم 

 
 پارت  نود  و  نهم 

 



 
 «الیا »

 
 

روی  مبل های  راحت   نشسته  و  منتظر  امیر  بودم  تا  
س  و  نگراب   منجر  شده   روژان  را  این جا  بیاورد  .اسی 

بود  سوزش هاب   در  معدم  بپیچد  .احساس  رسما  
م کردم  و  در  خودم  جمع  شده  بودم  .م دانستم  که  
س  برای  خود  و  بچه ام  سم  بود؛  ول  دستم   این  اسی 
خودم  نبود  .نفس  عمیف   کشیدم  و  سع  کردم  بر  

  به  
 
خودم  مسلط  شوم  .با  فکر  این که  شاید  امیر  واقعا

من  خیانت  نکرده  لبخندی  بر  روی  لب هام  نشست؛  
یعت   م توانستیم  خانواده ی  سه  نفره ی  خوش حال  

شویم؟  !مطمت    بودم  که  امیر  عاشق  بچه ها  بود  !با  
خودم  فکر  کردم  که  آخرین  شانس  که  به  امیر  دادم  

فقط  به  خاطر  بچه ام  بود  تا  ب  پدر  بزرگ  نشود؟  !من  
نم توانستم  عشف   که  کل  وجودم  را  فرا  گرفته  بود  را  

انکار  کنم  .عشف   که  به  امیر  داشتم  حت   در  تمام  
رگ های  وجودم  جریان  داشت  .آیه  کشیدم  و  

دم  .با  صدای  چرخش  کلید   چشم هایم  را  روی  هم  فش 



در،  پر  صدا  آب  دهنم  را  قورت  دادم  و  با  زانوهای  
لرزانم  از  جایم  برخواستم  .امیر  و  روژان  با  هم  وارد  

خانه  شدند  و  نگاه  من  میخ  صورت  روژان  بود  .ص ورت  
زیباب   داشت  با  چشم  و  ابروی  مشک  و  همچیت    اندام  

متناسب  !رسش  را  به  زیر  انداخته  بود  و  کیف  سیاه  
د  .نگاهم  را  از  روژان  سوق   رنگش  را  در  دستش  م فش 

دادم  و  به  امیر  چشم  دوختم  .لبخند  کچ   بر  روی  
لب هایش  بود  و  صورب   انگار  هم  رنگ  نگراب   داشت  
هم  خوشحال  !قدم  قدم  به  سم تم  آمدند  و  درست  

  .جلوام  ایستادند 
 .روژان  همه  چ   رو  تعریف  کن  -

ه  در  صورت  روژان  با  اخم های  در  هم   امیر  بود  که  خیر
تنیده  این  را  گفت  .روژان  همچنان  که  رسش  به  زیر  

بود  آب  دهنش  را  با  صدا  قورت  داد  و  با  صدای  آرام  
 :زمزمه  کرد 

من  اون  روز  که  عکس  برات  فرستادم  فتوشاپ  بود  . -
ه  و  مال  من  بشه  .من   م خواستم  امیر  ازت  طالق  بگیر

امیر  رو  دوست  دارم،  خیل  زیاد  !اون  دوست  
دانشگاهیم  بود  و  همیشه  م خواستم  احساسم  رو  

باهاش  در  میون  بذارم؛  ول  جرئتش  رو  نداشتم  .



همون  روزی  که  امیر  اومد  بهم  گفت  که  م خواد  برای  
حرص  دادنت  با  من  باشه  نور  امید  تو  دلم  روشن  شد  

 .که  شاید  تونستم  دلش  رو  به  دست  بیارم 
مکت   کرد  و  نفس  عمیف   کشید،  انگار  سخت  بود  

برایش  توضیح  دادن  اتفاقات  !قلب  من  هم  نسبت  به  
امیر  نرم  و  آن  نگراب   که  در  وجودم  بود  خاموش  

 .م شد 
نم دونستم  که  دل  امیر  باهات  قفل  شده  من   -

 .نم تونم  هیچ وقت  به  دست  ب  یارم 
رس ش  را  یک دفعه  بلند  کرد  و  با  چشمان  خیس  و  

قرمز  شده اش  جوری  نگاهم  کرد  که  ته  دلم  خال  شد  .
ه  در  چشم هایم  با  نفرت  زمزمه  کرد   :خیر

توی  لعنت   اگه  نبودی  امیر  مال  من  بود؛  ول  امیر   -
 ....جز  تو  کس  دیگه ای  رو  نم بینه  !من  م خوامش 
با  داد  امیر  روژان  از  ترس  شانه هایش  لرزید  و  کم  

 .چشم هایش  گرد  شد 
خفو  شو  روژان  خوب  خفه  شو  !الیا  مجبور  نیست   -
چرت  و  پرت های  تو  رو  بشنوه  حال  هم  گورت  رو  از  

 .خونم  گم  کن 



پوزخندی  که  روی  لب های  روژان  بود  حس  بدی  در  
دلم  م نشاند  .در  یک  حرکت  آب   روژان  اسلحه ای  از  
ون  کشید  و  به  سمتم  گرفت  .چشم هایم   کیفش  بیر

گرد  شد  و  قلبم  جوری  به  سینه ام  کوبید  که  انگار  
قصد  شکافت    سینه ام  را  داشت  .نفس هایم  تند  شده  

بود  و  با  چشم های  بهت زده  به  روژاب   که  اسلحه  را  به  
سمتم  گرفته  بود  نگاه  م کردم  .پوزخند  روژان  از  

دیدن  این  حالتم  قلبم  را  لرزاند  و  بدنم  از  آن  لحظه  
وع  به  لرزیدن  کرد  .قط ره ی  اشک  از  گوشه ی   رس 

چشمم  پایتر   چکید  و  بر  روی  گونه ام  فرود  آمد  .
نگاه های  وحشت زده ی  امیر  بتر   من  و  روژان  در  حال  

گردش  بود  و  دهنش  مثل  مایه  تکان  م خورد؛  ول  
ون  نم جهید  .انگار  آن  لحظه   صداب   از  لب هایش  بیر
ثانیه ها  ایستاده  بود  و  صدای  کوبش های  قلب  من  و  
نفس های  تن د  امیر  بر  زمتر   و  زمان  حکومت  م کرد  .

 :روژان  با  نیشخندی  که  در  لب هایش  بود  گفت 
حال  که  من  نم تونم  با  امیر  باشم  تو  هم  هیچ وقت   -

 .نم توب  
دستش  را  روی  ماشه  گذاشت  و  من  با  چشم های  

 .بسته  جیغ  فرا  بنفس   کشیدم 



 
 پارت  صدم 

 
 

با  بوی  تند  الکل  که  در  مشامم  م پیچید  چیت   به  
بینیم  دادم  و  به  آرام  چشم هایم  را  از  هم  گشودم  .
گیج  به  دیوارهای  سفید  چشم  دوختم  و  به  ذهنم  

فشار  آوردم  تا  اتفافات  را  به  یاد  بیاورم  .با  یاد  روژاب   
که  اسحله  را  به  سمتم  گرفته  بود  زیر  لب  "هتر  "ی  

کشیدم  و  ترسیده  نیم  خیر   شدم  .قلبم  محکم  بر  
سینه ام  م کوبید  و  نفس هایم  تنگ  شده  بود  .دستم  

را  روی  شکمم  گذاشتم  از  وحشت  این که  شاید  بچه ام  
وع  به  چکیدن  کرد  . را  از  دست  داده ام  اشک هایم  رس 
با  باز  شدن  یک دفعه ی  در  به  کس  که  وارد  اتاق  شد  

ه  شدم  .امیر  با  چشمان  بهت زده اش  وارد  اتاق  شد   خیر
و  با  قدم های  رسی    ع  خودم  را  به  من  رساند  .ناخواسته  
خو دم  را  در  آغوشش  جای  دادم  و  رسم  را  به  سینه اس  
گذاشتم  .چه قدر  دلم  برای  آغوش  و  عطر  تنش  تنگ  

  !شده  بود 
ی  نیست  - ؟  !آروم  باش  چیر   .عزیزم  چرا  گریه  م کت 



آرامش  ناخودآگاه  در  وجودم  تزریق  شد  و  اشک هایم  
  .بند  آمد 

امیر  چ   بالب   رسم  اومد؟  چرا  این جام؟  روژان  چ    -
 شد؟ 

 :امیر  رسش  را  به  زیر  انداخت  و  گفت 
قبل  این که  بتونه  کاری  رو  انجام  بده  اسلحه  رو  ازش   -

گرفتم  و  گلوله  به  دیوار  برخورد  کرد،  تو  هم  از  
س  از  حال  رفت   .به  پلیس  زنگ  زدم  روژان  رو   اسی 

 .بردن  .من  هم  تو  رو  به  بیمارستان  آوردم 
با  اخم های  در  هم  تنیده  رسم  را  زیر  انداختم  و  

  .سکوت  ک ردم 
 !چرا  بهم  نگفت   الیا؟  -

با  صدای  گرفته ی  امیر  متعجب  رسم  را  بلند  کرده  و  
ه  شدم   .به  چشمان  غم آلودش  خیر

 چ   رو  بهت  نگفتم؟  -
نگایه  به  تمام  اجازه ی  صورتم  چرخاند  و  بعد  مکت   

 :گفت 
 !این که  حامله ای؟  -

لب  پایینم  را  گاز  گرفته  نگاهم  را  از  نگاهش  دزدیدم  .
امیر  کم  خودش  را  نزدیکم  کرد  و  دستش  را  روی  



چانه ام  گذاشت  .وادارم  کرد  دوباره  به  چشمانش  نگاه  
کنم،  با  اخم  کوچک  که  بر  بتر   ابروهایش  جا  خوش  

 :کرده  بود  زمزمه  کرد 
چرا  الیا؟  یعت   این قده  از  من  متنفر  بودی  که  این   -

خی   رو  بهم  ندادی؟  من  چرا  باید  از  دکی   خی   حامله  
بودنت  رو  بشنوم؟  !م دونم  اشتباه  زیادی  کردم،  

م دونم  باعث  شدم  از  دستم  دلخور  باش   همه  این ها  
  .رو  م دونم؛  ول  الیا  من  بابای  اون  بچم 

مکت   کرد  و  لبخند  کچ   بر  روی  لب هایش  نقش  
 :بست  و  ادامه  داد 

 .ما  داریم  مامان  و  بابا  م شیم  -
 .دستش  را  روی  شکمم  گذاشت  و  نوازش  کرد 

به  خدا  دیگه  هیچ و قت  کاری  نم کنم  که  ناراحت   -
،  چه  برسه  که  اذیتت  کنم  .تو  نباش   دنیا  دیگه   بس 

برام  معناب   نداره  .الن  هم  که  یه  فرشته ی  کوچلو  به  
زندگیمون  اضافه  م شه  به  خاطر  هر  سه  تامون  بهم  

 شانس  بده  تا  همه  چ   رو  از  نو  بسازم،  باشه؟ 
اشکان  شوقم  بر  روی  گونه هایم  رسازیر  م شد  و  در  

حا ل  که  لبخندی  بر  روی  لب هایم  نشسته  بودم  
 :خودم  را  در  آغوشش  انداختم  و  در  گوشش  گفتم 



 .باشه  -
د  و   با  شنیدن  حرفم  محکم  مرا  به  خودش  فش 
 .بوسه های  متعددی  بر  رس  و  صورتم  نشاند 

مرش  عزیزم  از  این  به  بعد  از  چ   تو  بخوای  هر  چ    -
 
 
 .تو  بک

خندیدم  و  در  سکوت  عطر  دلنشینش  را  با  لذ ت  وارد  
 .ریه هایم  کردم 
 پارت صد و یکم 

 
 »یک سال بعد« 

 
ها نشسته و گرم  کنار رونیا و مادرم بر روی چمن 

صحبت بودیم که با صدا زدن امیر کمی به پشتم نگاه  

کردم و به امیر و امیرسام که در آغوشش بود چشم  

هایم نقش بست و با  دنگی بر روی لب دوختم. لبخند کم 

دگیم خیره شدم. امیر کنارم نشست  لذت به دو تا مرد زن 

های کوچک امیرسام بازی  و در حالی که با دست 

 کرد گفت: می 

 این آقا پسر انگار گشنشه.   -



ای  لبخندی زدم و امیر سام را در آغوشم گرفتم. بوسه 

هایم  اش کاشتم و عطر تنش را وارد ریه بر روی گونه 

 کردم. رو به رونیا و مادرم گفتم: 

 برم به امیرسام شیر بدم بیام.   با اجازتون من   -

مادرم لبخندی زد و سرش را تکان داد. از جایم  

برخواسته و با امیر به سمت داخل کلبه حرکت کردم.  

امیر در را برایم باز کرد و داخل کلبه شدم. امیر دستش  

. روی  را روی کمرم گذاشت و با هم وارد اتاقمان شدیم 

به سمت باال  تخت نشستم و در حالی که پیراهنم را  

 کشیدم رو به امیر گفتم: می 

 شه. قدر هم شکموعه! هی گوشنش می چه   -

امیر با خنده سرش را تکان داد و به تاج تخت تکیه  

داد. به امیر تکیه دادم و مشغول شیر دادن به امیرسام  

ام گذاشته بود و  های کوچکش را روی سینه شدم. دست 

 های نازش را بسته بود.  چشم 

 
هایی کشیدم تا به این  سال قبل که چه سختی   با فکر یک 

مرحله برسم، خدا را برای هزارمین بار شکر کردم.  

ام بیش از آن که  مادرم وقتی که فهمید امیر را بخشیده 

کردم عصبی شد؛ ولی باالخره رضایت داد.  تصور می 

شد در امیر و پسرم! امیر از  تمام زندگی من خالصه می 



همسر را داشت. هر دویمان    آن روز برایم نقش بهترین 

های زیادی کشیدیم؛ ولی باالخره بدون هیچ  سختی 

ای توانستیم کنار هم بمانیم. امیر موهایم را  دغدغه 

های عاشقانه کنار گوشم  کرد و زمزمه نوازش می 

خواند. امیر سام را روی تخت خواباندم و پتوی آبی  می 

رنگش را رویش کشیدم. پیراهنم را مرتب کردم و  

 تم: گف 

 بریم رونیا رو صدا کنم سفره رو بچینیم.   -

ای بر روی پیشانیم  امیر از جایش بلند شد و بوسه 

کاشت. از اتاق خارج شدیم و رونیا را از در صدا زدم  

تا سفره را بچینیم. رونیا و مادرم از جای بلند شده و  

زیر انداز کوچک را جمع کردند و به سمت خانه حرکت  

ه شدم و دیسی از کابینت باالی  کردند. وارد آشپزخان 

گاز برداشتم و مشغول کشیدن برنج به ظرف شدم.  

رونیا کنارم آمد و او هم مشغول کشیدن خورشت قیمه  

ی سفیدی برداشتم و روی میز  بر ظرف شد. سفره 

غذاخوری پهن کردم. همگی پشت میز نشستم و با بگو  

و بخند مشغول خوردن شدیم. نگاهی به رونیا، آرتام،  

های زیادی  میر، مامانم انداختم. تک تکمان سختی ا 

ها از من  کشیدیم مخصوصاً مادرم که مجبور شد سال 

دور بماند؛ ولی همین که همگی با خوبی و خوشی در  



کنار هم بودیم برایم کافی بود. با یاد پدرم بغضی بر  

 گلویم چنگ انداخت و زیر لب زمزمه کردم: 

 کاش بودی بابایی!    -

های پی در پی بر  بستم و بعد از نفس   هایم را چشم 

روند و  ها می بغضم غلبه کردم. زندگی همین بود بعضی 

هایت را بدانی و من از  ماند باید قدر داشته ها می در یاد 

ها آرامش را  ی آن سختی خدا شکر گذارم که بعد همه 

 بر زندگیم حاکم کرد. 

 
 

 پایان. 


