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 #هانی 

دامن لباس عروس سفید رنگم رو و توی مشت های سفت شدم گرفتم و از آینه قدی 
 آرایشگاه چشم برداشتم.

 این لباس بیش تر حس کفن رو بهم می داد تا لباس بخت! 

 دقیقا یک ماه پیش با قبول کردن پیشنهاد ازدواج آرتان قبر آرزوهام رو کندم. 

 فکر می کنم زندگی با اون بهتر از تحمل کردن بابا و هادی برادر بزرگترم باشه. هر چند 

 با صدای آریشگر از فکر بیرون اومدم و به اجبار لبخند تلخی زدم. 

 عزیزم آقا داماد اومد. -

 شنل سفید و مخملی لباسم رو پوشیدم با کمک آریشگر از آریشگاه خارج شدم. 

 نگش تکیه داده بود با لبخند به سمتم اومد.آرتان در حالی که به بنز مشکی ر

 بهش نیم نگاهی انداختم و باز لبخند اجباری مهمون لب های سرخ رنگم کردم. 

 اون مرد خوب و جذابی بود، نه از قیافه کم داشت نه هیکل و نه حتی از نظر مالی!

ز گیر  اما من هیچ عالقه ای به این مرد نداشتم و تنها دلیل ازدواج با اون خالصی ا
 دادن ها و اذیت های بی جای بابا و هادی بود.

 بعضی وقت ها که بهش خیره می شم دلم براش می سوزه. 

 اما بعدش خودم رو با بهونه های مختلف قانع می کنم. 

 درب ماشینش رو برام باز کرد. 

 آروم سوار شدم و زیر لب ازش تشکر کردم. 



 اونم سوار شد و در و بست. 

 انداختم.زیر چشمی بهش نگاهی 

با لبخندی که چال روی گونه هاش مشخص بود بهم خیره شده بود و من داشتم از 
 این نگاه خیره آب می شدم.

 بعد از پنج دقیقه کالفه سرم و بلند کردم و بهش خیره شدم. 

 می شه بریم آرتان -

 به خودش اومد، سریع سرش رو تکون داد، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

 اری که انجامش دادم درسته یا نه.نمی دونستم ک

 حتی اطمینان نداشتم بتونم با این مرد زندگی کنم. 

اگه بابا و هادی اون تعصب های الکی و بی جاشون رو کنار می ذاشتن و با من مثل  
یه زندانی رفتار نمی کردن االن وضع من این نبود و آرتان هم قربانی خودخواهی  

 های من نمی شد 

 هانی  -

 صدای صاف و مردونه اش از فکر بیرون اومدم و سعی کردم لبخند بزنم. با 

 زندگی من بد بود گناه این مرد مهربون رو به روم چی بود. 

 جانم؟ -

چشم هاش کل صورتم رو از نظر گذروند و لحظه ای بعد صداش توی ماشین بخش  
 شد.

 خیلی خوشگل شدی خانومم. -

 اش زدم.  به سختی خم شدم و بوسه ای روی چال گونه

 توام همین طور -



 لبخندش گشاد تر شد و باز به رو به رو خیره شد.

 کرد و جواب داد. با صدای زنگ موبایلش صدای ضبط رو کم

 جانم مهدی جان؟ -

 ما االن نزدیک های آتلیه ایم.-

 باشه باشه می بینمتون.-

 تلفن و قطع کرد و ماشین رو کنار جاده نگه داشتن.

 مهدی و خانومش باشیم. خب عشقم باید منتظر-

 ابرویی باال انداختم و گفتم: 

 مهدی و خانومش؟! -

 بله فیلم بردارهای عروسیمون-
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 معترض گفتم: 

 آرتان قرار بود تا تاالر فیلم بردار نداشته باشیم.-

 به سمتم خم شد و آروم بوسه ای روی پیشونیم کاشت. 

 دارم لحظه به لحظه امروز ثبت بشه.خانوم خوشگلم من دوست -

 کالفه به رو به رو خیره شدم.

 من حوصله فیلم برداری ندارم عین دلقک باید کارایی که می گن و انجام بدیم.-

 قهقه ای زد و با دست ضربه ای به بینیم زد. 



 گفتم زیاد اذیتت نکن عمرم  بهشون -

 برام مهم نبود. پوف کالفه ای کشیدم، حوصله قهر نداشتم در واقع 

پنج دقیقه بعد دویست و شیش سفید جلوی ماشینمون پارک کرد و دختر پسر جونی  
 ازش پیاده شدن.

آرتان هم پیاده شد و با پسره که فهمیده بودم اسمش مهدی دست داد و به دختره  
 هم سالم کرد.

 خواستم پیاده شم که دختره به سمتم اومد و گفت: 

 کتون باشه. ایشاهلل به پای هم پیر شین.بشین عزیزم سالم خوبی مبار -

 باهاش دست دادم و لبخندی به چهره آوردم. 

 سالم خیلی ممنون عزیزم. -

 پسره هم به سمتمون اومد و کمی خم شد. 

 سالم بانو حالتون خوبه مبارک باشه ایشاهلل به پای هم پیر شین. -

نازنین سوار   بعد از تشکر و ابراز خوشبختی از مهدی و همسرش که فهمیدم اسمش
 ماشین هامون شدیم و اون ها هم شروع کردن به فیلم برداری. 

تا رسیدن به آتلیه هزار تا مدل برای انجام بهمون گفتن و من تو کل راه فقط حرص  
 خوردم. 

 حاال خوبه آرتان گفته بود اذیتم نکنن. 

 جلوی باغ خیلی بزرگی پارک کردیم و پیاده شدیم.

 و با یه چشمک دستم رو سفت گرفت. آرتان سریع به سمتم اومد 

 انگار قرار از دستش فرار کنم عجبا! 

 سری تکون دادم به رو به خیره شدم. 



 به محظ ورودمون به باغ باز فیلم برداری مهدی و نازنین شروع شد. 

 البته این بار فقط فیلم نبود عکس هم می گرفتن.

 ب نداشتم رو می خورد. مدل هایی که پیشنهاد می کردن واقعا مثل خوره داشت اعصا

من واقعا از نزدیک شدن زیاد به آرتان اذیت می شدم و از شانس بدم تمام مدل ها  
 چسبیده به آرتان بود. 

بدترش این بود که من باید نقش بازی می کردم و به زور لبخند می زدم که چیزی لو  
 نره.

 بعد از دو ساعت کارشون تموم شد و این باعث نفس عمیق من شد.

 با دیدن حالتم زدن زیر خنده و مطمعنم با خودشون فکر می کردن خسته شدم. همه

 در حالی که من داشتم هر ثانیه عذاب می کشیدم. 

 چقدر کم طاقتی تو دختر -

با این حرف نازنین دوست داشتم اون گیسای بلند و مشکی رنگش رو دونه دونه 
 بکنم ولی حیف نمی شد.

 کرد و من و به خودش چسبوند.  آرتان دستش رو دور بازوهام حلقه

 خانومم و اذیت نکن. -

 نازنین چشم هاش و تو کاسه چرخوند و به سمت مهدی رفت. 

 خب حاال توام مارو کچل کردی با این خانومت. -

 مهدی پیشونی نازنین رو بوسید و رو به من گفت: 

 قدر این داداش مارو بدون خیلی دوست داره.-

 نازنین و گرفت و از ما دور شد. و بعد با لبخند دست 



با رفتن اون ها آرتان لبخند خبیثی زد و بعد از خیره شدن به لب هام صورتش رو  
 روی صورتم خم کرد. 

سریع به خودم اومدم، عقب کشیدم و با بهونه کردن این که تا شب خبری نیست  
 ازش دور شدم. 

 اونم چیزی نگفت و با لبخند دنبالم اومد. 
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 از باغ خارج شدیم و دوباره فیلم برداری شروع شد. 

 بعد از نیم ساعت طاقت فرسا به تاالر رسیدیم.

 آرتان دستش رو گذاشت روی بوق ماشین و شروع کرد به بوق زدن. 

 ماشین و جلوی تاالر نگه داشت، از ماشین پیاده شد و در سمت من و باز کرد. 

مامان با لبخند به سمتم اومد و پیشونیم رو بوسید و با آرتان  پیاده که شدم اولین نفر 
 دست داد.

 بعد از اون بابا و هادی و پدر و مادر آرتان. 

 آرتان بازوش رو به سمتم گرفت. 

 با لبخند کم رنگی دستم رو دور بازوی بزرگش حلقه کردم. 

 ود.تاالر یه باغ خیلی بزرگ بود که تا وردی ویال یه فرش بزرگ قرمز پهن ب

 باالی سرمون مثل سایه بان پر شده بود از گل های الله.

و جلو تر چند تا آب نما بود و کل باغ رو با چراغ های رنگی کوچیک روشن کرده 
 بودن.



چشم از کنکاش باغ برداشتم و به آرتان خیره شدم که کت و شلوار مشکی و پیراهن  
 سفیدی به تن داشت و پاپیون مشکی دور گردنش بود.

ندی زدم و سعی کردم تمام فکرها رو از سرم بیرون کنم حداقل به خاطر مرد  لبخ
 مهربون کنارم. 

وارد ویال شدیم و با دست و جیغ مهمونا به سمت جایگاه عروس و داماد رفتیم که یه 
 مبل دو نفره سفید بود و با گل های رز سفید تزئین شده بود. 

 قرمز همه جا رو احاطه کرد بود. برق های سالن خاموش بود و رقص نور های بنفش 

 دی جی مراسم، سپنتا پسر دایی آرتان بود و کارش حرف نداشت. 

 سر جامون که نشستیم همه وارد جایگاه رقص شدن. 

درست بعد از نیم ساعت مهدی و نازنین مثل عزرائیل باالی سرمون ظاهر شدن و باز  
 فیلم برداری و عکس برداری شد.

آرتان و چنگ می گرفتم و حس می کردم االِن که از شدت  گاهی از حرص، بازوی  
 خشم منفجر شم. 

 اونم فقط می خندید و قربون صدقه ام می رفت. 

ساعت دو شب بود که باالخره مهمونا عزم رفتن کردن و ما مونیدم و آرزو خانوم و آقا  
 داریوش پدر و مادر آرتان و مامان بابا و هادی برادرم. 

 یختِن من و مامان، رفتیم سمت خونمون.آخرش هم با کلی اشک ر

اینم بگم که مهدی و نازنین تا جلوی در باهامون اومدن و دیگه داشتن وارد خونمون 
 می شدن که آرتان خیلی محترماِن بهشون گفت گم شید بیرون.
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روی تخت نشستم. انقدر خسته بودم که دوست داشتم بدون عوض کردن لباس  
 عروسم بخوابم. 

آرتان کش و قوسی به بدنش داد، با یه لبخند کوچیک کنار لبش به سمتم خم شد و  
 کنار گوشم زمزمه کرد. 

 خانومم نمی خواد لباس و عوض کنه. -

 از لهن حرفش لرز بدی به تنم افتاد و ترسیده عقب کشیدم. 

 آب دهنم و خیلی سخت قورت دادم. 

 طی کردم. انگار تازه االن فهمیده بودم چه غل

با دیدن قیافه ترسیده ام ابرویی باال انداخت و لحظه ای بعد باز لبخند مهمون لب  
 هاش شد. 

 پاشو لباست رو عوض کن و یه دوش بگیر که جفتمون خسته ایم.-

 با تعحب بهش خیره شدم.

 یعنی امشب باهام کاری نداشت!؟ 

 خورد نه از پشت.  سریع از جام بلند شدم. خداروشکر زیپ لباس عروسم از کنار می

بازش کردم خجالت زده به آرتان نگاه کردم که روی تخت لم داده بود و خیره بهم نگاه  
 می کرد. 

 به اجبار لباسم رو جلوش در آوردم و با آخرین سرعت خودم و انداختم تو حموم.

 در حموم و بستم و دستم رو روی قلبم گذاشتم.

 به شدت تند می تپید! 

 خودم خیره شدم.  از توی آینه حموم به

 صورت سفیدم به قرمزی می زد و چشم های قهوه ای رنگم کامال خسته بود.



 چند بار پشت سر هم پلک زدم و به سمت وان رفتم.

 بعد از پر کردن وان با تن خسته ام واردش شدم و باز فکرها به سرم هجوم آوردن.

 لعنت بهت هانی یه امشب و باهات کاری نداره بقیه شب ها چی؟ 

 چه بهونه ای براش بیارم؟ ترس!

 آخه تا کی می تونم بگم می ترسم؟ 

 یک ماه، دو ماه، اصال در حالت معجزه سه ماه! 

 آخرش که چی؟ باید پای کاری که کردم وایستم.

 این راهی بود که خودم انتخاب کردم.

 گناه آرتان بیچاره چی بود؟

 بهش عالقه ای نداشتم.مطمعنن اون بهترین مرد بود اما نه واسه منی که 

نمی دونم شاید اگه چند وقت باهاش زندگی  کنم عالقه هم شکل بگیره. شاید  
 عاشقش شم. 

 اما اگه نشم چی؟ اون موقع چطوری تحمل کنم؟! 

 انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. 

 قلطی توی جام زدم و خمیازه ای کشیدم. 

 ر گذروندم. آروم چشم هام و باز کردم و اطراف و از نظ 

 با یاد آوری دیشب مثل جت توی جام نشستم و به خودم نگاه کردم.

 دیشب توی حموم خوابم برده بود اما االن روی تخت بودم و خبری هم از آرتان نبود.

 به خودم نگاهی انداختم. تاپ و شلوارک صورتی تنم بود. 

 خت. با فکر این که آرتان لباس هام و پوشید صورتم از خجالت گل اندا



 مطمعنن کاری باهم نکرده بود چون نه درد داشتم نه کوفتگی.

 از جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی اتاق رفتم.

 بعد از انجام کارهام بیرون اومدم و تازه وقت شد اتاق و دیدن بزنم. 

 دیشب از بس استرس داشتن نفهمیدم چطوری اومدیم تو اتاق. 

 اتاق نشستم.  روی تخت دو نفره سفید طالیی وسط

 یه اتاق چهل متری که دکور سفید طالیی داشت. 

یه سمتش کمد دیواری سفید براق خودنمایی می کرد و سمت دیگه اش یه میز  
 آرایش سفید و طالیی. 

وسط اتاق تخت قرار داشت و درست رو به روی تخت یه پنجره بزرگ قدی بود که یه 
 تراس بزرگ و پر از گل داشت. 

 د با مخلوط سفید و کمی قهوه ای. پرده ها طالیی بو

دستشویی و حموم هم کنار هم و سمت چپ اتاق یکم با فاصله از کمد دیواری ها 
 بودن.

 با صدای»سالم« آرتان از اتاق چشم برداشتم و به اون نگاه کردم. 

 یه تی شرت سفید همراه با شلوار سرمه ای پاش بود. 
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 زدم و جواب سالمش رو دادم. بهش لبخندی 

 سالم صبح بخیر -



 کنارم نشست و دستش رو دور بازو هام حلقه کرد.

 این نزدیکی واقعا حالم رو بهم می زد. 

 روی موهای مشکی رنگ و بلندم بوسه ای زد.

 صبح توام بخیر عزیز دل آرتان. -

 و باز هم خنده های اجباری. 

ستش رو زیر پاهام و دست دیگه اش رو  از کنارم بلند شد طی یه حرکت ناگهانی یه د
 زیر سرم انداخت و من و روی دست هاش بلند کرد.

 جیغی کشیدم با ترس سرم و توی سینه پهنش پنهون کردم. 

 وای بزارم زمین آرتان االن می افتم. -

 صدای خنده های ریزش اومد و بعد از اتاق خارج شد.

 نترس کوچولو هواتو دارم.-

 ونه پایین رفت و لحظه ای بعد سر جاش ایستاد.از پله های مار پیچ خ

 آروم سرم و از سینه اش فاصله دادم و به اطراف خیره شدم. 

با دیدن مامان و آرزو خانوم انگار تو بدنم آتیش روشن کرده باشن سریع و با خجالت  
 ازشون چشم برداشتم و باز سرم و تو سینه ی آرتان پنهون کردم. 

 وم و بردی بزارم زمینخدا لعنتت کنه آرتان آبر-

 خنده ریزی کرد و طوری که فقط من بشنوم گفت: 

عزیزم من شوهرتم خجالت نداره که بعدشم این دوتا االن فکر می کنن تو دیشب  -
 شب سختی و گذروندی.

 و باز هم ریز خندید. 



 با تعجب بهش خیره شدم.

 مگه دیشب قرار بود چی بشه.

ا با گرفتن منظورش حس کردم آب شدم  شروع به سبک سنگین کردن حرفش کردم ام
 و رفتم تو زمین. 

 ثانیه ای بعد آرتان من و کنار میز غذا خوری آشپز خونه زمین گذاشت. 

 تابم و درست کردم و بدون نگاه کردن به مامان و آرزو خانوم سالم آرومی دادم.

 صدای خندشون که اومد باز شروع به سرخ و سفید شدن کردم. 

 آرتان که آبرو برام نذاشتی. خدا لعنتت کنه 

 خوبی مادر؟ -

 آروم سرم و بلند کردم و به مامان خیره شدم. 

 خوبم  -

 خب خداروشکر -

 آرزو خانوم لبخندی زد و رو به آرتان گفت: 

 آرتان پاشو اون کاچی و واسه عروس گلم بیار.-

 لعنتی بازم رنگ عوض کردم که این باعث خنده جمع شد. 

 چی رو جلوی دستم می ذاشت گفت: آرتان در حالی که ظرف کا

 مثل این که یه بار دیگه ام باید برات از اینا بیارن دلبر. -

 کوفتی نثارش کردم که با لبخند پنهش کنارم نشست. 

 عروس قشنگم اینو بخور تقویت شی. -

 ظرف دیگه ای رو به سمتم هدایت کرد. 



 یه صبحونه کامل از هر موادی که فکرش رو کنید. 

 دم و گفتم: لبخند کوتاهی ز

 مرسی زحمت کشیدید آرزو جون -

 دستم و گرفت و گفت: 

 زحمت چیه دختر جون درضمن دوست دارم صدام کنی مامان نه آرزو جون. -

سرم و بلند کردم و به مامان خودم نگاهی انداختم لبخندی زد و سرش و تکون داد و 
 قشنگ معلوم بود داشت از حسودی حرص می خورد.

 ن مطمعنن دلش می خواست خون آرزو خانوم و بخوره.مامانم بود دیگه اال

 سری تکون دادم و رو بهش گفتم: 

 چشم مامان آرزو -

 لبخندی زد که چال رو گونه اش نمایان شد. 

 قیافه آرتان دقیقا شبیه مادرش بود.

 چال گونه داشت و چشم های عسلی و پوست سفید و از مادرش به ارث برده بود. 

 پدرش بود. و اخالقش هم دقیقا شبیه 

 مهربون و خون گرم با یه قلب پاک.

 اخم هام و توی هم کشیدم.

 حاال من داشتم با خود خواهی هام از مهربونی این مرد سوء استفاده می کردم.  

 چیزی شده؟ -

 با صدای مامانم از فکر بیرون اومدم و سرم و تکون دادم.

 نه چیزی نیست. -



 توصیه کردن باالخر تصمیم گرفتن برن.مامان و آرزو خانوم بعد از کلی 

 باهاشون خداحافظی کردیم و باز به سمت آشپزخونه برگشتیم. 

 خیلی گشنه بودم و اگه یکم دیگه به داد معده بی نوام نمی رسیدم از حال می رفتم.
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 روی یکی از صندلی ها جا گرفتم و آرتان هم کنارم نشست. 

خوردن انقدر تند تند و با عجله خوردم که بشقاب کره مربای جلوی  شروع کردم به 
 دستم طی پنج دقیقه خالی شد. 

 سرم و بلند کردم با قیافه با مزه آرتان رو به رو شدم. 

چشم هاش اندازه نعلبکی های خونه مادر بزرِگ درشت شده بود و با دهن باز به من  
 نگاه می کرد. 

 ی گفت این زن من گرفتم یا خرس پاندا خندم گرفته بود. االن با خودش م 

 ثانیه ای بعد گفت: 

 عزیزم بخدا همش واسه خودته تو فقط آروم تر بخور. -

 خندیدم و سرم و با خجالت تکون دادم.

 از پشت میز بلند شدم و گفتم: 

 مرسی  -

 شوخی کردم دختر جون -

 لبخند تلخی زدم. 



 جمعشون کنم.سیر شدم بخدا صبحونت و خوردی بگو بیام  -

 خودم جمع می کنم بانو.-

 از آشپزخونه خارج شدم و وارد پذیرایی صد و بیست متری خونمون شدم.

 کف خونه سرامیک بود و دکور خونه هم سفید مشکی بود. 

 روی مبل های سلطنتی وسط پذیرایی نشستم و به تی وی بزرگ خیره شدم.

 اومده بود.حاال به جز حس ترس عذاب وجدان هم به سراغم 

 من نه تنها زندگی خودم بلکه زندگی آرتان رو هم خراب کرده بودم. 

 مردی مثل اون لیاقت بهترین هارو داشت. 

 اما من با خود خواهی هام همه اون بهترین هارو ازش گرفته بودم. 

 آرتان دانشجوی رشته مهندسی بود و بیست و سه سالش بود. 

ده بود کار می کرد و قرار بود بعد پایان  اما توی شرکتی که از پدرش به ارث رسی
 تحصیلش شرکت به طور کامل به اسمش زده بشه و پدرش کنار گیری کنه.

 اون پسر سر زنده  و مهربونی بود و همیشه به هدف های بزرگی فکر می کرد. 

 تک فرزند خانواده مهرداد بود و پدر و مادرش براش کم نذاشته بودن.

 همین امسال دیپلمم رو گرفتم.  و اما من هجده سالم بود و

مثل هم سن و سال هام آزادی نداشتم و حتی با این سن هم حق نداشتم تنهایی برم  
 بیرون.

موقع مدرسه هم هادی تا جلوی در باهام می اومد و تا مطمعن نمی شد نرفتم داخل  
 نمی رفت. 

 تعطیل هم که می شدم می اومد دنبالم.



شرکت کنم و این شده بود دلیل به تمسخر  نمی تونستم توی تولد دوست هام   
 گرفتن من از جانب هم کالسی هام. 

تعصب های الکی بابا و هادی باعث شد به اولین خاستگارم که آرتان بود جواب 
مثبت بدم و بدون فکر و برای خالصی از اون خونه و آدم هاش تن به ازدواج با مردی  

 عذاب می کشیدم.بدم که دوسش ندارم و از هر لحظه کنارش بودن 

 سرم و پایین انداختم و شروع به بازی با انگشت هام کردم. 

 دلم یکم آرامش می خواست اما هر چی می گشتم پیداش نمی کردم.

 اطرافم پر از آدم بود اما در واقع خیلی تنها بودم.

وقتی کسی و نداشته باشی که درکت کنه که بهت فرصت زندگی بده و مهم تر از همه 
 ه و بتونی باهاش درد و دل کنی یعنی خیلی تنهایی. پشتت باش

 و من از روزی که به یاد دارم تنها بودم و تنها!
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 با نشستن دست مردونه ای روی دستم از فکر بیرون اومدم و به آرتان خیره شدم. 

 خوبی هانی؟ -

دونست چه آشوبی توی  سرم و به نشونه تایید تکون دادم در حالی که فقط خدا می 
 دلم بر پاست. 

 دلت برای خانوادت تنگ شده خانوم کوچولوم.-

 دلم گریه می خواست و این بهانه خوبی بود برای خالی شدن. 

 با تکون دادن سرم بغضم ترکید و شروع به گریه کردم. 



 دلم از عالم و آدم گرفته بود حتی از خدا هم دلگیر بودم واسه چنین سرنوشتی. 

 آرتان به سمتم اومد و من به آغوش مردی پناه بردم که حاال شوهرم بود.

 من اشک می ریختم و اون قربون صدقم می رفت. 

 جالب بود که کار هاش و محبت هاش بهم آرامش می داد.

آخه تا این سن هیچ محبتی از جنس مخالف ندیده بودم حتی از بابا و هادی که پدر  
 و برادرم بودن. 

 امش بهترین و اولین حس خوبی بود که داشتم تجربه می کردم. و این حس آر

حسی که پاک بود و واقعی اونم از مردی که در حقیقت بدترین ظلم رو در حقش  
 کرده بودم. 

 نمی دونم چقدر اشک ریختم تا آروم شدم و خوابم برد. 

یا   بعد از اون روز هر بار آرتان می خواست بهم نزدیک شه ترس رو بهونه می کردم و
 به بهونه های مختلف ازش دور می شدم. 

 یک هفته از ازداجمون گذشته بود و من اجازه نداده بودم اون بهم دست بزنه.

 توی پذیرایی نشسته بودم و داشتم تی وی نگاه می کردم. 

 ساعت یازده بود، آرتان هم سرکار بود و تا ساعت دو بر نمی گشت.

 بلند شدم.کش و قوسی به بدنم دادم و از جام  

 اما همون لحظه صدای زنگ آیفون اومد. 

 با تعحب به سمتش رفتم و با دیدن تصویر آرتان در و باز کردم. 

 جای تعجب داشت که االن برگشته بود خونه!

 در ویال رو هم براش باز کردم. 



 اما همین که وارد شد متوجه خستگی و کالفگیش شدم. 

 به سمتش رفتم و کیف و کتش رو گرفتم. 

 م چه زود برگشتی چیزی شده؟ سال-

 لبخند کم جونی زد و با صدای ضعیفی گفت: 

 نه عزیزم فقط کارم یکم زودتر تموم شد. -

 با شک سرم و تکون دادم و بعد از بردن کیف و کتش به اتاق برگشتم توی پذیرایی. 

 روی مبل دو نفره نشسته بود و عمیق توی فکر بود. 

 نشستم. به سمتش رفتم و با کمی فاصله کنارش

 تو مطمعنی حالت خوبه آرتان؟ -

 با صدام به خودش اومد و سرش و به طرفین تکون داد.

 من برم چایی بیارم -

از جام بلند شدم اما هنوز اولین قدم رو برنداشه بودم که مچ دستم رو گرفت و زمزمه 
 کرد»بشین«  

 کنارش نشستم و سوالی بهش خیره شدم. 

 بهم نیم نگاهی انداخت و گفت: 

 هانی اگه ... -

 به لکنت افتاد انگار حرفی که می خواست بزنه خیلی براش سخت بود.

 اگه...اگه یه وقت... یه وقتی بفهمی حال پدرت بد...بده...چی...چی کار می کنی؟ -

 از حرف هاش سر در نمی آوردم برای همین گیج لب زدم. 

 منظورت چیه آرتان بابام چیزیش شده؟ -



 رگش گرفت و این بار توی چشم هام خیره شد. دستم رو توی دست های بز

 ببین هانی می خوام بدونی هر چی بشه من کنارتم. -

 کالفه از طفره رفتنش گفتم: 

 بگو چی شده ؟ -

 صورتم رو از نظر گذروند و به سمتم چرخید. 

 خب راستش امروز صبح بابات تو راه...توی راه شر...شرکت...تصا...تصادف کرده.-

 م: با صدای بلندی گفت

 چی؟!-

 از سر جام بلند شدم و ادامه دادم. 

 خب چرا نشستی پاشو بریم بیمارستان. -

 خواستم به سمت اتاقم برم و آماده شم که آرتان باز مچ دستم و اسیر کرد. 

 هانی پدرت بیمارستان نیست. -

 خوشحال از این که چیزیش نشده گفتم: 

 یعنی هیچیش نشده-

دوستش داشتم و اونم من و خیلی دوست   درسته اذیتم می کرد اما پدرم بود و
 داشت. 

 نه خب راستش... -

 باز هم حرفش رو نصفه گذاشت.

 تا اومدم دهن باز کنم بهش بگم چی شده گفت: 

 متاسفم هانی بابات فوت شده -



 صداش باعث شد برای لحظه ای خشک بشم و بعد تاریکی مطلق.
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 بابا می گذشت اما هنوز باورم نشده بود که نیست. درست دو هفته از مرگ 

 از همون روز تنهایی مامان رو بهونه کردم و به آرتان گفتم می مونم پیش مامانم.

 هادی و زن و بچش هم بعد از اومدن من رفتن خونه خودشون.

 از کنار مامان که حاال خواب بود بلند شدم و کنار پنجره ایستادم.

 فکرهایی به سرم می زد و که کامال گیجم کرده بود.چند روز بود 

 حاال که بابا نبود می تونستم برگردم خونه.

 اما آرتان چی؟  

 چه بهونه ای برای طالقم بیارم؟ اونم درست دو هفته بعد ازدواجم! 

 کالفه به سمت مامان برگشتم و خیره بهش نگاه کردم. 

 جواب مامان و چی می دادم؟

 ادی هم حق دخالت توی زندگیم رو نداشت اما مامان چی؟ حاال که بابا نبود ه

 از اتاق خارج شدم و به سمت پذیرایی رفتم. 

 تصمیم گرفتم بعد از چند روز یکم غذا درست کنم.

 مامان ضعیف شده بود و می خواستم براش یکم سوپ درست کنم. 

 خونه ما توی یه برج بیست طبقه سمت جردن بود.

 یه واحد شیک و بزرگ. 



طف تالش های بابا زندگیمون عالی بود چیزی کم نداشتیم فقط مشکل رفتارش  به ل
 بود.

 هر چند حاال آرزو می کردم کاش زنده بود و بازم بهم گیر می داد.

 همین که خواستم وارد آشپز خونه شم صدای زنگ واحدمون اومد. 

 ادی.نگهبان ها فقط افراد آشنا رو به برج راه می دادن پس یا آرتان بود یا ه

 به سمت در رفتم و از چشمی بیرون و نگاه کردم. 

 آرتان بود.

 در و باز کردم که وارد شد و سالم کوتاهی داد.

 سالم-

 سالم آرتان خوبی؟ -

به سمت مبل های راحتی وسط حال رفت و کت مشکیش رو روی اون انداخت و  
 خودشم نشست. 

 بهم اشاره کرد که برم پیشش. 

 نشستم.به سمتش رفتم و کنارش 

 می رم هانی...من دارم -

 ابرویی باال انداختم و متعجب گفتم: 

 می ری؟ کجا می ری؟!-

 یه سفر کاری پیش اومده باید برم فرانسه تا یه ماه آینده هم بر نمی گردم. -

 اگه بگم توی دلم عروسی به پا شد کم گفتم.

 اخم مصنوعی کردم و گفتم: 



 یک ماه؟ خیلی زیاده-

 لبخندی به روم پاشید.  پیشونیم و بوسید و

 زود بر میگردم خانومم فقط وقتی که من نیستم به مامان و بابا حتما سر بزن.-

 سرم و تکون دادم و حالت چهره ام رو غمگین کردم. 

 باشه حاال کی می ری؟ -

 فردا صبح. -

 پس امشب این جا می موند. 

شبم کنارم   اما خب حاال که نقشه ام داشت عملی می شد یه شب که چیزی نیست دو
 بود چیزی نمی گفتم. 

 از جام بلند شدم و گفتم:

 باشه عزیزم لباس هات و عوض کن تا من شام و آماده کنم.-

 داشتم به سمت آشپز خونه می رفتم که صداش اومد. 

 مامان کوش؟ -

 کمی صدام رو بلند کردم.

 حالش زیاد خوب نبود خوابیده. -
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 نگفت و منم شروع کردم به پختن قورمه سبزی و یکم سوپ واسه مامان. دیگه چیزی 



 گرم برنج بودم که دست های گرمی از پشت دور کمرم پیچیده شد. 

 ترسیده تکونی خوردم که صدای آرتان پیچید توی گوشم.

 خانومم کمک نمی خواد؟-

نزدیک به خودم  نفسم رو کالفه بیرون دادم نمی دونم چرا نمی تونستم وجودش رو  
 تحمل کنم.

 از بچگیم آرزو داشتم با کسی ازدواج کنم که عاشقش باشم و اونم عاشقم باشه. 

اما حاال با آرتانی بودم که هیچ حسی بهش نداشتم و نمی دونستم حس اون نسبت  
 به من چیه.

فکر کنم آرتان اون نفس کالفه رو به پای رفتنش گذاشت چون دوباره کنار گوشم  
 د. زمزمه کر

 می دونم ناراحتی ولی قول می دم زود بیام. -

 پوزخندی به حرفش زدم که فکر کنم ندید. 

 می دونی خیلی دوست دارم؟ -

 نمی دونم چرا از این حرفش قلبم شروع کرد به تند تپیدن و گرمم شد.

 دستم که در حال هم زدن خورشت بود خشک شد. 

 یه حس عجیب کل بدنم و در بر گرفت. 

 تش برگشتم. ناخداگاه به سم

دست هاش رو دو طرف بدنم روی هود پشت سرم گذاشت و به نقطه نقطه صورتم 
 نگاه کرد. 

 به چشم هاش خیره شدم.

 االن که توجه می کنم می بینم چه چشم های خوشگلی داره. 



 لبخندی زدم اما با صدای سرفه کسی از جامون پریدیم و از هم دور شدیم.

خونه وایستاده و بود و با یه لبخند کم رنگ بهمون  به مامان که توی چهار چوب آشپز  
 نگاه می کرد نگاه کردم.

 بازم گونه هام مثل گوجه قرمز شد و تند از آشپزخونه خارج شدم. 

 به سمت اتاقم رفتم و در اتاق رو به هم کوبیدم.

 اصال نمی دونم چم شده بود قلبم هنوز هم تند می زد. 

 ک نگین توی دستم خیره شدم. دستم رو باال آوردم به حلقه ساده ت

 با کوبیده شدن در اتاق ازش فاصله گرفتم و گفتم: 

 بله؟ -

 لحظه ای بعد در باز شد و آرتان با لبخند شیطونی وارد اتاق شد. 

 موش کوچولوی من کجا فرار کرد.-

 االن باید از حرفش خرکیف می شدم ولی اصال هیچ حسی به حرفش نشون ندادم.

دونستم چمه یه بار مثل مرغ پرکنده قلبم می خواد بیاد تو دهنم  هووف خودمم نمی 
 یه بار مثل یخ سردم. 

 حرف و عوض کردم و به سمتش رفتم.

 فردا واسه کی پرواز داری؟-

 آروم دستم و گرفت و با هم روی تخت نشستیم.

 زنه هانی. می دونی دلم خیلی شور می -

رم و گذاشتم روی شونه اش و  چیزی جوابش و ندادم و به جاش خیلی ناخودآگاه س
 به یه گوشه خیره شدم.



 حق داشت دلشوره داشته باشه. 

 نمی دونه چه خوابی براش دیدم.

با نشستن دستش روی موهام با یه لبخند چشم هام و بستم و انقدر این چند وقته  
 خسته شده بودم که نفهمیدم کی به خواب رفتم.

 

 م و زیر لب »هوم« ای گفتم.با صدای پی در پی آرتان توی جام قلطی زد

 هانی پاشو خانومم شام آمادس. -

 تخس دستش رو از روی بازوم کنار زدم و سرم و باال انداختم.

 برو کنار آرتان خوابم میاد.-

 لحظه ای بعد دستش دور کمرم حلقه شد و فهمیدم کنارم خوابیده. 

 باشه پس با هم می خوابیم. -

 ه خوابیدم. دستم و روی دست هاش گذاشتم و دوبار
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 با صدای پی در پی مامان از خواب بیدار شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. 

 وای چیه مامان. -

 چشم هاش رو توی کاسه چرخوندن. 

 پاشو نمی خوایی با شوهرت خداحافظی کنی.؟-



حال درست کردن  بعد هم به میز تحریرم اشاره کرد که آرتان جلوش ایستاده بود و در  
 موهاش بود. 

 از توی آینه به من نگاهی انداخت و با لبخند چشمکی انداخت. 

 چشات در بیاد، بری که دیگه برنگردی.

 از جام بلند شدم و گفتم:

 صبح بخیر!-

 هر دو جوابم رو دادن و مامان از روی تخت بلند شد و اتاق و ترک کرد.

 کرد.آرتان به سمتم چرخید و دست هاش و باز 

 خانومم نمی خواد همسرش رو مهمون بغلش کنه.؟ -

 آهی توی دلم کشیدم و به سمتش رفتم. 

 خودم و توی آغوشش جا دادم و سرم رو روی قلبش گذاشتم. 

 آغوشش گرم بود و ضربان قلبش باال. 

 روی موهام بوسه ای زد و سرش رو کنار گوشم آورد.

 می دونی خیلی دوست دارم؟  -

 خرف جای جای بدنم رو در بر گرفت. و باز هم اون حس مض 

 سریع از بغلش بیرون اومدم و با لبخند به سمت سرویس اتاق رفتم. 

 زودی میام.-

 خنده ریزی کرد و سرش رو تکون داد. 

 نفس عمیقی کشیدم و بعد از انجام کار هام بیرون اومدم. 

 آرتان توی اتاق نبود.



 باس داشتم. به سمت کمد آبی رنگم رفتم هنوز این جا چند دست ل

 یه مانتوی سرمه ای و شال و شلوار مشکی برداشتم.

 بعد از تعویض لباس هام از اتاق بیرون رفتم.

 هم زمان با من مامان هم از اتاقش بیرون اومد.

 هنوز مشکی به تن داشت. 

 آرتان کجاست. -

 درحالی که به سمت در می رفت گفت: 

 توی حیاط منتظر. -

 ون دادم. لبخند کم رنگی زدم و سرم و تک

به سمت در رفتم و بعد از پوشیدن کفش هام همراه مامان از خونه بیرون زدیم و به  
 سمت ماشین آرتان رفتیم.

 توی ماشین نشسته بود و داشت آینه رو تنظیم می کرد. 

 مامان عقب نشست و منم جلو.

 بهم نگاهی انداخت و باز لبخند مهربونی بهم زد.

 افتاد.ماشین و روشن کرد و راه 

 درست یک ساعت و نیم بعد اسم پروازش رو اعالم کردن و موقع خداحافظی رسید. 

 آرتان آهی کشید و بعد از خداحافظی رو به مامان گفت: 

 مراقبش باشید. -

مامان دست های مردونه ی آرتان رو توی دست هاش گرفت و با لبخند سری تکون  
 داد. 



 خیالت راحت پسرم مراقب خودت باش. -
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 آرتان لبخندی زد و به سمت من متمایل شد. 

 سعی کردم ظاهرم رو غمگین کنم و نشون ندم خیلی از رفتنش خوشحالم. 

 در آغوشم گرفت، بعد از چند دقیقه ازم جدا شد بوسه ای روی پیشونیم کاشت. 

 زود بر می گردم پس خیلی خوب مراقب خودت باش. -

 گذاشتم و سرم و به عنوان تایید تکون دادم.چشم هام و روی هم 

 توام مراقب خودت باش -

 چند ثانیه توی صورتم خیره شد و بعد از چند ثانیه ازمون جدا شد و رفت. 

 با رفتن آرتان مامان آهی کشید و گفت: 

 بریم دخترم. -

 از فرودگاه خارج شدیم و با مامان به سمت ماشین آرتان رفتیم. 

 وشن کردم مامان هم ثانیه ای بعد کنارم نشست. سوار شدم و ماشین و ر

 خب نظرت چیه اول بریم خرید مامان جونم. -

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 خرید؟ -

 با لبخند چشم از جاده گرفتم و نیم نگاهی بهش انداختم.



 آره یکم وسیله واسه خونه بخریم یکمم قدم بزنیم که هوایی به سرمون بخوره. -

 اش آرومی گفت. سرش و تکون داد و ب

 پام و روی گاز گذاشتم و به سمت مرکز خرید وسط شهر روندم. 

 تو کل راه فکرم درگیر تصمیمی بود که گرفته بودم.

نمی دونستم چطور به مامان بگم، اما باید تا قبل از برگشت آرتان همه کارهام و  
 درست می کردم. 

 ماشین و توی پارکینگ مرکز پارک کردم. 

 مرکز پیاده کرده بودم و گفته بودم یه چرخی بزنه تا من برم پیشش. مامان و جلوی 

بعد از برداشتن کیفم از ماشین پیاده شدم و با آسانسور خودم و به قسمت فروشگاه  
 مواد غذایی رسوندم.

مامان در حالی که سبد چرخ دار دستش بود داشت مرغ و گوشت ها رو بررسی می  
 کرد.

 و نوازش وار روی پشتش کشیدم. خودم و بهش رسوندم و دستم ر

 خب من اومدم مامان گلم -

 خوب شد بیا کمک کن تازه یادم افتاده کلی خرید داریم. -

 لبخند ریزی زدم و با گفتن: 

 چشم-

 دسته سبد و از مامان گرفتم و کنارش شروع به راه رفتن کردم. 

هر چیزی جلوی دستش بود رو داخل سبد می ریخت و می رفت سمت قفسه های 
 بعدی.

 با صدای زنگ موبایلم وایستادم.



 کیف کوچیکم رو داخل سبد گذاشته بودم.

 کیفم و برداشتم و گوشی رو از داخلش در آوردم.

 با دیدن اسم هادی پوف کالفه ای کردم. 

 کیه دخترم؟ -

 نیم نگاهی به مامان انداختم

 هادی-

 خب ببین بچم چی می خواد. -

 پیچید. گوشی و حواب دادم که صداش توی گوشم 

 سالم هادی-
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 سالم هانی خوبی مامان خوبه؟ -

 می خواستم بگم به توچه آخه تو برو به زنت برس زن ذلیل بدبخت. 

حاال که فکر می کنم می فهمم این از بدبختی من بود که هادی واسه من شیر می شد  
 واسه ترانه زنش موش.

 جوابش و دادم. با صداش به خودم اومدم و 

 الو هانی صدام و داری؟-

 آره هادی هم من خوبم هم مامان-



 دوباره دسته سبد چرخ دار فروشگاه رو گرفتم و دنبال مامان راه افتادم.

 خداروشکر شوهرت خوبه؟-

 مرسی آرتانم خوبه. -

 خداروشکر مراقب مامان باش شاید شب بیاییم اون جا. -

 زیر لب ادای هادی رو در آوردم. چشم هام و تو کاسه چرخوندم و 

 چیزی گفتی. -

 نه هادی باشه بیایین منتظریم االن توی فروشگاه دارم خرید می کنم خداحافظ. -

 و بدون این که منتظر حرفی از جانبش باشم گوشی و قطع کردم. 

 خدایا کاش یه زور بازو بهم می دادی تا دهنش و آسفالت کنم. 

 مردک زن ذلیل بدبخت. 

قدر ادا بازی در آوردم و حرص خوردم که صدای خنده ریز مامان به گوشم  نمی دونم چ
 رسید و ثانیه بعد دستش نوازش وار روی پشتم کشیده شد.

 بهش نگاه کردم و لبخند دندون نمایی زدم. 

اونم خندید و با گفتن»از دست تو دختر« دوباره شروع کرد به انتخاب موادی که می 
 خواست. 

 مون تموم شد و همراه مامان به سمت خونه حرکت کردیم. بیست دقیقه بعد خرید

 بعد از این که رسیدیم خسته و کوفته به سمت اتاقم رفتم تا بخوابم.

 مامان جان من خیلی خسته ام با اجازه یکم بخوابم. -

 در حالی که وسیله هارو توی یخچال می چید گفت: 

 باشه دخترم برو. -



 متم اتاقم قدم برداشتم. منم سری تکون دادم و بدون حرفی به س

 خونه ما سه تا اتاق داشت. 

 که دوتاش کنار هم و سومی رو به روی اون ها بود.

 من اون زمان برای دوری بیش تر اتاق سومی رو انتخاب کردم. 

 یه اتاق چهل متری با دکور آبی آسمونی. 

 وارد اتاقم شدم و با لبخند گشادی کش و قوسی به بدنم دادم.

 تخت سرمه ای رنگم انداختم. خودم و روی 

 کمی توی جام جا به جا شدم و به عادت همیشگی دستم رو زیر سرم گذاشتم.

 باید فردا می رفتم پیش وکیل بابا. 

 می خواستم تا قبل برگشت آرتان همه چیز و درست کنم و از این جهنم خالص بشم.

 اما باید تا چهلم بابا صبر می کردم و این من و می ترسوند. 

اگه دیر بجنبم و آرتان برگرده دیگه جرعت کاری که می خوام انجامش رو بدم   چون
 ندارم. 

شاید جرعت دارم اما خجالت می کشم و شرمنده ام بخاطر خراب کردن زندگی فرد  
 بی گناهی مثل آرتان. 

 یعنی وقتی برگرده و ببینه ازش طالق گرفتم چی می شه؟ 

 چی می گه؟

 یا من باید چه جوابی بهش بدم؟!

 بگم بازیت دادم؟ 

 اونم بخاطر این که توی خونه پدریم اذیت می شدم. 



 چشم هام و روی هم فشار دادم.

حتی قلب خودمم برای شنیدن این حرف ها مچاله می شد چه برسه به آرتان بی  
 چاره.

 برد. نفسم رو کالفه بیرون دادم و انقدر فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم 

 »دو هفته بعد« 

باالی سرم بستم، شال مشکی رنگم و پوشیدم و بعد از برداشتن سویچ موهام رو  
 ماشینم از اتاق خارج شدم.

 مامان با دیدنم متعجب ابرویی باال انداخت و گفت: 

 این وقت صبح کجا می ری مادر؟  -

نگاهی به  در حالی که کفش هام و می پوشیدم توی آینه جا کفشی جلوی در نیم 
 خودم انداختم.

 دارم زود میام. جایی کار-

 از روی مبل تک نفره بلند شد و به سمتم اومد.

 نمی دونم چرا دلشوره دارم هانی جان شوهرت زنگ نزد. -

 لبخند تلخی زدم و صورتش رو بوسیدم. 

 چرا دیشب زنگ زد. دلت قرص باشه و شور نزنه من برم که دیرم شد.-

 باهاش خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم.

دیشب گفت که براش کاری پیش اومده و دیرتر میاد و این چقدر برای من آرتان 
 خوب بود. 

 دیروز مراسم چهل بابا بود و من امروز با وکیلش قراد داشتم.

 سوار ماشینم شدم و به سمت دفتر وکالتش راه افتادم.
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 نستم چی بگم.هنوز چیزی به مامان و هادی نگفته بودم. یعنی نمی دو

 بگم هنوز دو ماه نشده می خوام طالق بگیرم؟

 چه دلیلی می آوردم؟ 

 این که بخاطر خود خواهی های خودم زندگی یکی دیگه رو خراب کردم!

 کالفه ماشین و کنار خیابون نگه داشتم و سرم و روی فرمون گذاشتم.

 افکارم مدام بهم فشار می آورد باعث سردردم می شد. 

 ر توی فکر بودم که گوشیم زنگ خورد. نمی دونم چقد 

سرم و از روی فرمون برداشتم و با دیدن شماره بکتاش وکیل بابا چشمم به ساعت  
 موبایلم کشیده شد. 

 قرار بود هشت اونجا باشم و االن ساعت هشت و نیم بود. 

 نفسم رو به بیرون فوت کردم و جواب دادم. 

 سالم جناب بکتاش. -

 تین چی شد بنده منتظرتون هستم.سالم خانوم ریاحی خوب هس-

 لبخند عصبی زدم و گفتم:

 متاسفانه برام کاری پیش اومد اما تا نیم ساعت دیگه خودم و می رسونم.-

 باشه خانوم پس می بینمتون. -



 فعال.-

 گوشی رو روی صندلی کمک راننده انداختم و دستی به چشم هام کشیدم.

 ختم.دنده رو جا به جا کردم و ماشین و راه اندا

 ده دقیقه بعد جلوی دفتر بکتاش بودم. 

 ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و با آسانسور به طبقه سوم رفتم. 

 تا به حال این جا نیومده بودم.

 با چشم دنبال واحد چهار گشتم. 

 بعد از پیدا کردنش دستی به موهام کشیدم و وارد شدم. 

 دختر جوانی پشت میز مشکی رنگی نشسته بود.

 زدم که باید منشی باشه. حدس 

 به سمتش رفتم. 

 سالم خانوم من ریاحی هستم با آقای بکتاش قرار مالقات داشتم. -

 سرش و از داخل دفتر بزرگ روی میزش بیرون آورد و از جاش بلند شد.

 سالم خانوم ریاحی خیلی خوش اومدین آقای بکتاش منتظرتون هستن.-

 کتاش رفتم.لبخندی زدم و بعد از تشکر به سمت اتاق ب 

 نفس عمیقی کشیدم و در زدم. 

 بفرمایید -

 در و باز کردم و وارد شدم.

 مرد مسنی با لبخند به سمتم اومد.

 سالم دخترم خیلی خوش اومدی.-



 قبال تو ختم بابا دیده بودمش.

 پشت میزش نشست و من هم روی صندلی قهوه ای رنگ رو به روی میزش نشستم. 

 کاری داشتی؟ خب دختر جان نگفتی با من چه -

 قبل از این که فکر کنه بخاطر مال و اموال بابا اومدم گفتم: 

 راستش به کمکتون احتیاج دارم. -

 لبخندی زد و گفت: 

 می شنوم. -

بعد از این که همه چیز رو براش تعریف کردم ابرویی باال انداخت و از پشت میزش  
 بلند شد. 

 که این طور!-

 با انگشت هام بازی می کردم گفتم: سرم و پایین انداختم و در حالی که 

 بله-

 طالق غیابی به این آسونی ها نیست. -

 معنی طالق غیابی این نیست که بدون اطالع همسرت ازش جدا بشی.

 برای ایشون

 مکثی کرد و ادامه داد.

همسرت و می گم براش حکم دادگاه می ره و اگه در جلسات دادگاه حضور پیدا نکنه  -
 ازش جدا شی. اون موقع می تونی 

 و این که باید دلیل محکمی داشته باشی واسه طالق.

 دوباره پشت میزش نشست. 



با دلیلی که شما داری فقط یک راه می مونه همسرت باید راضی به طالق توافقی  -
 بشه.

 با این حرفش آه از نهادم بلند شد و حس کردم توی صندلی وا رفتم.
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 قی! طالق تواف

 این امکان نداشت، اون راضی نمی شد. 

 نا امید از جام بلند شدم.

 این یعنی بدبختی کامل من، من نمی تونستم با آرتان زندگی کنم. 

 خب دخترم چی کار کنم.-

 با قیافه پکر بهش چشم دوختم.

 باید فکر کنم.-

 با این حرفم از پشت میزش بلند شد و به سمتم اومد.

 تاه از دفترش بیرون زدم و به سمت ماشینم رفتم.بعد از یه خداحافظی کو

 حالم واقعا بد بود و دقیقا حس کسی رو داشتم که از روز مرگش با خبِر!

سوار ماشینم شدم، خواستم ماشین و روشن کنم اما انقدر حالم بد بود که دست هام  
 بی حس شده بود و سرم مثل سنگ سنگین!



ترکید، از ته دل برای بخت سیاهم زار زدم و  سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم، بغضم 
 به خدا گله کردم. 

 اگه بابام یکم سخت نمی گرفت من این طوری بدبخت نمی شدم.  

 اگه هادی واسه من شاخ و شونه نمی کشید وضع ام االن این نبود. 

نمی دونم چقدر گریه کردم و با خودم و خدا صحبت کردم که صدای ضربه ای من و  
 . به خودم آوردم

 دستی به چشم هام کشیدم و با دیدن نگهبان کنار ماشین، شیشه رو پایین زدم. 

 خانوم چیزی شده.-

 از فضولی این مردک لجم گرفت، بگو آخه به تو چه.

 سری تکون دادم و گفتم:

 چیزی نیست جناب. -

 و بعد ازش رو گرفتم و ماشین و روشن کردم. 

براش نازک کردم و پام رو روی گاز  قبل از این که از کنارش رد شم پشت چشمی 
 گذاشتم. 

 سریع خودش رو از جلوی ماشین کنار کشید.

 با لبخند پیروزی از توی آینه بهش خیره شدم. 

 دستش و تو هوا تکون داد و فریاد کشید. 

 هو روانی  -

 فحشی زیر لب نثارش کردم و به سمت خروجی پارکینگ روندم. 

 سمت مسئول اون جا گرفتم.جلوی در خروجی ایستادم و کارت رو به 



 زیر چشمی بهم نگاهی انداخت و از جاش بلند شد.

 چند لحظه خانوم. -

 نفسم و رو کالفه بیرون دادم و از آینه بغل ماشین بهش خیره شدم. 

 لحظه ای بعد با یه پلیس برگشت. 

 چشم هام و ریز کردم. 

 یعنی چی؟! 

پلیس رفت تازه فهمیدم اوضاع  وقتی همون نگهبانی که خواستم زیرش کنم به سمت 
 از چه قراره.

 بدبختی هام کم بود اینم بهش اضافه شد.
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عصبی به رو به رو خیره شدم و توی یه تصمیم ناگهانی پام رو روی گاز گذاشتم و با  
 داغون کردن ریموت نصب شده جلوی خروجی از پارکینگ خارج شدم.

 نمی دونستم مسیرم کجاست! ندم، اما خودم هم با تمام سرعت می رو

 نمی دونم چرا این کارو کردم، انگار دیونه شده بودم.

 با صدای زنگ موبایلم نگاه عصبی بهش انداختم.

 با این وسیله بی جون هم سر دعوا داشتم.

 باز به رو به رو خیره شدم و به سمت مکان نامشخصم روندم. 



پی موبایلم جیغی کشیدم و ماشین و به کناری هدایت  با زنگ های دوباره و پی در 
 کردم. 

گوشی رو برداشتم و با دیدن  اسم پدر آرتان نزدیک بود گوشی رو از شیشه ماشین  
 شوت کنم پیرون!

جواب ندادم، تماس قطع شد اما لحظه ای بعد دوباره توی دستم شروع به زنگ  
 خوردن کرد. 

 اب دادم.حرصی تماس و برقرار کردم و با غیض  جو

 سالم بله؟ -

 سالم دخترم خوبی؟ -

 مرسی آقای مهرداد شما خوبین؟ -

 دخترم می شه سریع خودت و برسونی یه مشکل بزرگ پیش اومده؟-

 ابروهام پرید باال و گفتم:

 چی شده؟ -

 بیا می گم بهت فعال. -

 و قطع کرد!

ه آرتان اینا  فکرم به شدت درگیر شده بود ماشین و راه انداختم و این بار به سمت خون
 روندم. 

 نیم ساعت بعد جلوی در خونشون بودم. 

 دستم و روی بوق گذاشتم، لحظه ای بعد در باز شد. 

 وارد که شدم سرایدار باز با ریموت در و بست. 

 ماشین و خاموش کردم و بعد از برداشتن کیفم پیاده شدم. 



 سریدار که یه پیر مرد قد کوتاه و تپل بود به سمتم اومد.

 انوم، آقا و خانوم توی ویال منتظرتون هستن.سالم خ-

 سالم خیلی ممنون. -

 به سمت ویال پا تند کردم و وارد شدم.

 یعنی چی کار داشتن؟! 

با دیدن آرزو مادر آرتان که رو به روی آقا داریوش نشسته بود و گریه می کرد تعجب  
 سر تا سر وجودم و فرا گرفت. 

 م بلندی دادم. با قدم های بلند به سمتشون رفتم و سال

 مادرش تا من و دید از جاش بلند شد و با گریه خودش و تو آغوشم انداخت. 

 وای بدبخت شدیم هانی بدبخت شدیم.-

 متعجب به پدرش نگاهی انداختم و گفتم: 

 چی شده؟ -

 سرش و انداخت پایین و مادرش شروع کرد با گریه صحبت کردن. 

 پسرم از دستم رفت. واسه آرتانم پاپوش درست کردن هانی جان،  -

 قدرت تکلمم رو از دست دادم یعنی چی؟!

 همین حرفم و تکرار کردم اما با لکنت. 

 یع...یعن...یعنی چی؟!-
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 با صدای سالم کسی آرزو خانوم ازم جدا شد. 

 هر دو به پشت سر برگشتیم.

 آقا داریوش رفت و گفت: یه مرد تقریبا بیست و چند ساله با نفس نفس به سمت  

 باید امشب بریم فرانسه بلیط گرفتم واسه یه ساعت دیگه با یه وکیلم صحبت کردم. -

 مادر آرتان باز زد زیر گریه و نشست روی مبل. 

 با استرس به همون مرد جوون خیره شدم. 

 می شه به منم بگید چی شده؟ -

 مرد جون به من نگاهی انداخت و زمزمه کرد.

 تانی؟ شما خانوم آر-

 سرم و به طرفین تکون دادم.

 اخمی کرد و رو به آرزو خانوم گفت: 

 زن عمو براش توضیح بدین ما دیرمون شده.-

 مردک پرو شیطونه می گه بزنم اون چشم های آبی رنگش و کور کنم.

 انگار ارث باباش و خوردم این طوری حرف می زنه بی شخصیت. 

 خانوم نشستم.چشم هام و توی کاسه چرخوندم و کنار آرزو  

 پدر آرتان با عجله رفت طبقه باال تا آماده شه. 

اون پسِر هم به سمت آرزو خانوم اومد و کنارش روی مبل سه نفِر قهوه ای رنگشون 
 نشست. 

 باز هم با اخم به من نگاهی انداخت و زمزمه کرد.



 زن عمو قبل از این که بیام ایران آرتان و دیدم.-

 مکثی کرد و ادامه داد.

 بهتون قول می دم برگرده.-

 آرزو خانوم دستش و کوبید روی پاش و باز اشک ریخت. 

 کالفه نفسم و فوت کردم و گفتم: 

 می شه برای من هم توضیح بدین چی شده؟-

تازه فهمیده بودم این همون تیاِم پسر عموی آرتان که خارج از کشور زندگی می کرد و  
 اونجا با هم شریک بودن.

 نوم بلند شد و به آشپز خونه اشاره کرد. از کنار آرزو خا

 بیا  -

 تیز به رفتنش خیره شدم. پسره بی شخصیت. 

 از جام بلند شدم، راستش اصال مهم نبود چه اتفاقی برای آرتان افتاده! 

 از بس توی زندگیم محبت ندیده بودم دلم از سنگ شده بود.

 حاال هم تنها چیزی که مهم بود خالصی از این جهنم بود. 

 د آشپز خونه شد و منم پشت سرش رفتم. وار

 یکی از صندلی های میز غذا خوری  رو بیرون کشید و نشست.

 با اخم به رو به رو خیره شد و با تن صدای بدی گفت: 

 بشین -

 دست به سینه و با اخم بهش خیره شدم. 

 راحتم بگین چی شده؟-



 د. تو یه حرکت ناگهانی و سریع از پشت میز بلند شد و به سمتم اوم

 کار تو بوده مگه نه؟-

 به چشم های آبی رنگش که از شدت خشم قرمزه شده بود خیره شدم.

 از حرف هاش سر در نمی آوردم.

 گیج زمزمه کردم. 

 چی می گی؟ -
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 خودت و نزن به اون راه من خوب می دونم کار تو واون داداش عوضی تر از خودِت. -

 دست کوبیدم وسط سینه اش. اخمی کردم و با 

 برو کنار ببینم. من نمی دونم چی می گی حتی نمی دونم آرتان االن کجاست.-

 ابرویی باال داد و گفت: 

دروغ نگو یعنی نمی دونی بخاطر پاپوش اون داداش عوضیت آرتان االن افتاده  -
 گوشه زندان؟

 با تعجب بهش خیره شدم و زمزمه کردم. 

 چی؟!-

داریوش ازم فاصله گرفت و با تکون دادن انگشت سبابه اش از با صدای آقا 
 آشپزخونه خارج شد.



 هنوز تو شوک حرفش بودم.

 یعنی چی پاپوش هادی؟! 

کالفه به کابینت های سفید و مشکی رنگ آشپز خونه تکیه دادم و دستم و وارد 
 موهای بلندم کردم. 

رون دادم و از آشپز خونه  کار های عمارت نفسم رو کالفه بی با ورود یکی از خدمت  
 خارج شدم. 

یه دختر جون با لباس فرم خدمه کنار آرزو خانوم نشسته بود و داشت آب قندی که  
 توی دستش بود رو هم می زد.

دنبال کسی بودم که برام توضیح بده چی شده اما توی این اوضاع تنها کسی که تو  
 عمارت مونده بود آرزو خانوم بود. 

 تش رفتم.نفسی گرفتم و به سم

 آب قند و از اون دختِر گرفتم و زیر لب بهش گفتم می تونه بره. 

دستم رو نوازش وار پشت آرزو خانوم کشیدم و آب قند و به لب های صورتی رنگ و  
 باریکش نزدیک کردم. 

 آرزو جون این و بخور و برام تعریف کن چی شده.-

 دست هاش رو به لیوان نزدیک کرد و پسش زد.

 بخت شدیم از آرتان من مواد گرفتن.نمی خورم بد-

 با چشم های اشکی بهم خیره شد و ادامه داد.

 ولی اون بی گناهِ -

 با تعجب چند بار پلک زدم و به سرامیک های کف سالن خیره شدم.

 راست می گفت از آرتان بعید بود این کار ها. 



 اما منظور تیام از پاپوش چی بود؟

 یعنی چی کار من بوِد؟ 

 اقی برای آرتان می افته؟االن چه اتف

 این فکر ها داشت مخم و مثل خوره می خورد.

 چند تا نفس عمیق کشیدم، باید می فهمیدم قضیه از چه قراِر. 

 اما حاال که آرتان نبود من باید دنبال کار های طالقم می رفتم.

 این بهترین و تنها فرصت باقی مونده برای من بود.
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کردم به طبقه باال رفت تا استراحت کنه، منم  که کمی آرزو خانوم رو آروم  بعد از این 
 کیفم رو برداشتم و مانتوم رو تنم کردنم. 

 قضیه چیه.باید به دیدن هادی می رفتم و سر در می آوردم  

 به سمت سر خدمتکار عمارت رفتم.

 ه جایی و بر می گردم مراقب آرزو خانوم باش. نازی خانوم من می رم تا ی-

 در حالی که کنار میز ایستاده بود سری تکون داد و گفت: 

 چشم خانوم شما هم مراقب خودتون باشید. -

 جونی بهش زدم و از عمارت خارج شدم. لبخند کم 

 به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم. 



 یدار کنارش قرار گرفت. قبل از روشن کردنش در با ریموت باز شد و پیر مرد سر

کیفم رو روی صندلی شاگرد انداختم، بعد از روشن کردن ماشین از عمارت خارج شدم  
 ممنون و خداحافظی تکون دادم. و برای پیر مرد جلوی در سری به عالمت 

در حالی که به جاده خیره بودم گوشیم و از توی داشبورد در آوردم، شماره هادی رو  
 بلندگو گذاشتم.   گرفتم و گوشی رو روی

 بعد از چندتا بوق خوردن صدای مردونه اش توی ماشین پیچیده شد.

 بله  سالم-

 در حالی که به رو به رو خیره بودم گفتم: 

 کجایی؟ باید ببینمت. -

 چیزی شده. شرکتم -

 بدون توجه به حرفش گفتم» میبینمت« و گوشی رو قطع کردم. 

 نفس عمیقی کشیدم و به جاده خیره شدم. 

 فکرم شدیدًا درگیر بود و سردردی هم که داشتم اذیتم می کرد.

 با ترافیکی که تهران داشت چهل دقیقه طول کشید تا به شرکت برسم.

 ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و بعد از برداشتن کیفم پیاده شدم.

 به سمت مجتمع تجاری رفتم و وارد شدم. 

 جلوی در نگهبان جلوم رو گفت: 

 بفرمایید خانوم -

نفسم رو کالفه به بیرون فوت کردم، از بس تو خونه بودم هیچ کس نمی دونست بابا  
 حتی یه دخترم داره!



 حاال هم نگهبان شرکتش منو نمی شناخت. 

 باال کار دارم. -

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 با کی انوقت؟ -

 نگاه تیزی بهش انداختم.

 هانی ریاحی هستم خواهر هادی ریاحی  جناب این جا شرکت پدرمه و من هم -

 پوزخندی زد و گفت: 

 پس منم حتما هادی ریاحی هستم.-

 از به تمسخر گرفته شدن اونم از طرف این نگهبان جون حرصم گرفت. 

 مقصر این ها همه بابا و هادی بودن.

 با اخم های غلیظ ازش فاصله گرفتم. 

نگهبان و کم کن تا نزدم شل و  به هادی زنگ زدم و با گفتن»من جلوی شرکتم شر این 
 پلش کنم.« گوشی و قطع کردم. 

 با زنگ خوردن تلفن نگهبان به سمتش برگشتم و با پورخند بهش خیره شدم. 

 ثانیه ای بعد به سمتم اومد و دستی به موهاش کشید. 

 نشناختم بفرمایید باال.شرمنده خانوم من  -

 گذشتم. چشم هام و توی کاسه واسه اش چرخوندم و از کنارش 
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 به سمت آسانسور رفتم و دکمه طبقه دوم رو فشردم.

 می کرد. لحظه ای بعد آسانسور ایستاد و صدای زنی که طبقه ها رو اعالم 

 نفس عمیقی کشیدم و پیاده شدم. 

 به سمت واحد مورد نظر رفتم و وارد شدم. 

 سته بود. دختری با موهای بلوند و تیپ رسمی پشت میز نش

 با دیدن من از جاش بلند شد و گفت: 

 سالم بفرمایید. -

بهش سالمی کردم و به سمت اتاقی که کنارش تابلوی مدیریت زده شده بود پا تند  
 کردم. 

 انقدر عصبی و کالفه بودم که می خواستم زودتر هادی رو ببینم. 

 اون دختر پشت سرم اومد و شروع کرد به صدا کردنم.

 خانوم... خانوم -

بدون توجه بهش وارد اتاق شدم، هادی که پشت میزش نشسته بود با اخم از جاش  
 بلند شد و به دختری که حدس زده بودم منشیِش اشاره کرد بره بیرون.

 اون دختر هم چشمی گفت و با بستن در از اتاق خارج شد. 

 به سمتم اومد و دستش و توی هوا تکون داد.

 چه خبرته هانی این جا-

 ا اخم های غلیظی که مهمون ابروهای کمونی و مشکی رنگم کرده بودم گفتم: ب

 قضیه آرتان چیه هادی-

 ابرویی باال انداخت و گفت: 



 منظورت و نمی فهمم یعنی...-

 باز هم میون حرفش پرید و صدام و کمی باال بردم حاال موقع یه دستی زدن بود. 

شتید و مطمعنم دلیل زندان  طفره نرو هادی من می دونم شما با هم مشکل دا-
 رفتنش تو هستی. 

 با تعجب بهم خیره شد.

خواستم باز چیزی بگم که انگشتش رو به عنوان هیس جلوی بینی قلمیش گذاشت و  
 گفت: 

 بهتر دهنت و ببندی -

 پوزخندی زدم و تا جایی که می شد بهش نزدیک شدم. 

 دیگه نمی تونی بهم زور بگی هادی -

 تابی به گردنم دادم.

 مخصوصا حاال که خیلی چیزا رو می دونم.-

 برا لحظه ای جا خورد اما کم نیاورد و باز اخم کرد.

 ازش فاصله گرفتم و به سمت صندلی های چیده شده دور میزش رفتم.

 یکی رو عقب کشیدم و خیلی ریلکس نشستم.

 حاال دیگه نوبت من بود، دیگه اجازه نمی دادم برام شاخ و شونه بکشه. 

 آدما بود.  راه من برای خالصی از دست این   این تنها

دست به سینه شدم و در حالی که به مجسمه سفید رنگ طرح هخامنیشی توی  
 دفترش خیره بودم گفتم:

 من سهمم رو از ارث پدری می خوام. -



 رو به روم ایستاد و با پوزخند گفت:»چی؟« 

 روی صورتش تیز شدم و با تحکم گفتم: 

 همین فردا -
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 عصبی بهم خیره شد و دندون هاش رو روی هم سابید.

 بدون توجه بهش از جام بلند شدم و کیفم و توی دستم تکون دادم.

 عینکم و روی چشم هام گذاشتم و به سمت در قدم برداشتم.

 دستگیره رو فشردم و بازش کردم. 

 روی پاشنه پا چرخیدم و دوباره بهش خیره شدم.

چشم هاش به حدی قرمز بود که آدم حس می کرد هر لحظه امکان داره ازشون خون  
 جاری شه! 

من خونه آرتان اینام فردا ساعت نه صبح دفتر بکتاش می بینمت. متوجه ای که چی -
 می گم داداش.

 داداش رو طوری کشیدم که بفهمه شوخی ندارم. 

ر سنگ دل شده بودم ولی دلم  مسبب این زندگی اون بود و بابا، نمی دونم چرا انقد
 نمی خواست سر به تن هادی باشه. 

 ازش رو برگردوندم و از اتاق خارج شدم. 



 منشیش با دیدنم از جاش بلند شد و با تعجب بهم نگاه کرد.

 از کنارش رد شدم و به سمت آسانسور رفتم.

 سوارش شدم و دکمه هم کف رو زدم. 

مهم تر از اون کار های طالقم بود، این تنها  موضوع آرتان فکرم رو درگیر کرده بود اما 
 فرصت من بود و نمی خواستم با دلسوزی های الکی از دستش بدم. 

با نبود من که زندگی آرتان فرقی نمی کرد، پدر و مادرش کنارش بودن و حتما تا آخر  
 ماه آزادش می کنن. 

 سرم و تکون دادم تا کمی از فکر و خیال آزاد شم.

 د پیاده شدم و از مجتمع خارج شدم. آسانسور که ایستا

 به سمت پارکینگ رفتم.

 با زنگ خوردن موبایلم سر جام ایستادم و از توی کیفم درش آوردم. 

 با دیدن اسم بکتاش ابرویی باال انداختم، یعنی چی کار داشت؟ 

 دستم رو روی اتصال گذاشتم و کشیدم.

 سالم بله؟ -

 سالم خانوم من از شما توقع نداشتم. -

 تعجب گفتم: با 

 چیزی شده جناب بکتاش -

 اما همین که حرفم تموم شد یاد قضیه پارکینگ افتادم.

 محکم به پیشونیم کوبیدم همین یکی رو کم داشتیما. 

 صدامو دارید با شمام. -



 به خودم اومدم و گفتم: 

بله بله من معذرت می خوام شما یه کاریش کنید من فردا میام اون جا جبران می  -
 کنم.

 حین صحبتم به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم. در 

خانوم ریاحی من چه چیزی رو درست کنم شما خواستین نگهبان مجتمع رو زیر کنید  -
 و ...

 میون حرفش پریدم. 

 بله متوجه ام اما واقعا عصبی بودم. -

 صدای نفس عمیق اش اومد.

باید پرداخت   این بار و بخاطر پدر خدا بیامرزتون من حلش می کنم اما خسارت رو-
 کنید. 

 به صندلی تکیه دادم و خوشحال گفتم: 

 باشه باشه خیلی ممنون پس من فردا می بینمتون.-

 همچنین خدانگهدارتون.-
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 سه هفته بعد

 

 چمدونم و بستم و با لبخند دست به کمر ایستادم.



 فردای اون روز هادی سهمم از ارث بابا رو به نامم زد.

 بکتاش به زور اون نگهبان و بقیه رو راضی کرد ازم شکایت نکنن.  و

 امروز پرواز داشتم به مقصد ترکیه و هیچ کسی خبر نداشت. 

 حتی مامان و هادی!

نمی دونم چرا تصمیم گرفتم بی خبر برم، شاید بخاطر این که می ترسیدم کسی جلوم  
 رو بگیره یا این که می ترسیدم آرتان بگرده. 

فهمیده بودم که به پنج سال حبس محکوم شده اما دوست داشتم زودتر از  هر چند 
 این جهنمی که برای خودم ساختم خالص شم.

 

 شیش سال بعد 

 

 موهام و باالی سرم بستم و رژ قرمز رنگم رو روی لب های کوچیکم کشیدم.

 شال و پالتوم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.

 یز نشستم.وارد سالن غذا خوری شدم و پشت م

 مهناز خانوم -

 مهناز در حالی که وسایل صبحونه رو روی میز می ذاشت گفت: 

 صبح بخیر خانوم. -

ممنون امشب مهمون دارم شام رو هم بیرون می خورم نمی خواد چیزی درست  -
 کنید. 

 االن هم می تونید برید.



 چشم خانوم پس فردا می بینمتون.-

 لبخندی زدم و سرم و تکون دادم.

 خوردن صبحانه ام از پشت میز بلند شدم و وسایل رو تند تند جمع کردم.  بعد از

 موهام رو پشت گوشم زدم و پالتوم رو تنم کردم.

امشب توی رستوران یه جشن چند نفره داشتیم و قرار بود با یه هتل توی شمال  
 تهران قرار داد ببندم. 

 و در و قفل کردم. بعد از چک کردن خودم توی آینه جلوی در از خونه خارج شدم  
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 آرتان 

 سیگارم و توی جا سیگاری خاموش کردم و با پوزخند به دختر رو به روم خیره شدم. 

 آرتان باتوام -

 خوایی بلوط؟ چی می -

 با ناز به سمتم اومد. 

روی صورتم خم شد و از اون لبخند هایی زد که شاید هوش از سر هر مردی می برد 
 من! جز 

 تو رو می خوام آرتان -

 تموم خشمم رو توی چشم هام ریختم و به چشم های سبز رنگش خیره شدم. 

 به وسط سینه اش کوبیدم و از جام بلند شدم.



 گرفت و با ترس بهم خیره شد. تلو تلو خوران ازم فاصله 

 این دختر خوب می دونست من وقتی عصبی شم هیچ چیزی جلو دارم نیست. 

 سمتش برداشتم و فاصله بینمون رو پر کردم. چند قدم به 

 صدای قورت دادن آب دهنش پوزخند کنار لبم رو پر رنگ تر کرد. 

 دستم رو روی صورتش کشیدم و در آخر به موهای طالیی رنگش رسوندم.

 عزیزم تو که نمی خوایی امشب و با نگهبانا سر کنی؟ -

 ترسیده سرشو تکون داد و با لکنت گفت: 

 ن...من دوست...دوست دارم.آر...آرتان م-

با تمام توان موهاش رو کشیدم و کشیده محکمی توی صورتش کوبیدم و در آخر  
 صدای دادم بود که ستون عمارت رو لرزوند.

 خفه شو هرزه -

در حالی که از خشم نفس نفس می زدم انگشت اشاره ام رو تحدید وار براش تکون  
 دادم

ه درد تخت می خورید. دفعه بعد خودت و  شما زن ها فقط یه مشت هرزه این که ب-
 به من بچسبونی بد می بینی بلوط. می فهمی که چی می گم. 

پوزخندی به هیکل بی نقص و بدن برنزه اش که با یه دکلته کوتاه و مشکی پوشونده  
 بودش زدم و از عمارت خارج شدم. 

 ردم. جلوی در ایستادم و با صدای بلند و خمشگین یکی از نگهبان هارو صدا ک

 سیاوش -

 سیاوش با سرعت و سر پایین خودش و بهم رسوند. 

 بله آقا -



 به داخل عمارت اشاره کردم. 

این هرزه رو بنداز بیرون به بابامم بگو دیگه فک و فامیالشو نفرسته این جا واگرنه  -
 جنازشونو تحویلش می دم.

 چشم آقا-

 روم رو انور کردم برم که صداش متوقفم کرد.

 فقط آرتان خان-

 با اخم های در هم این روز هام بهش نگاهی انداختم.

 چی شده؟ -

 پیداش کردیم.-

 ابرویی باال انداختم و به سمتش رفتم و رو به روش ایستادم. 

 خب  -

 سرش و بلند کرد و انگار با دیدن چهره و رفتار جدیدم جا خورد.

بود که سیاوش  کل این عمارت از من می ترسیدن اما نمی دونم چهره ام چطور شده  
 جا خورد!

 سعی کردم اخم هام و بکشم توی هم.

 کمی صدام رو بلند کردم.

 با توام -

 معذرت می خوام آقا -
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 عصبی دستی میون موهام کشیدم و دستم تو هوا تکون دادم.

 سریع ماشین و روشن کن همین االن من و می بری اون جا. -

 ه از کنارم رد شد. با گفتن یه چشم کوتا

دوباره وارد عمارت شدم، بلوط روی مبل های مشکی رنگ نشسته و به گوشه ای خیره  
 شده بود.

 در حالی که به سمت اتاقم می رفتم گفتم: 

 دارم می رم بیرون برگشتم این جا نباشی. -

 خودم و به طبقه باال رسوندم.

 دوتا سمت چپ داشت.  داشت که دوتا اتاق سمت راست واین طبقه یه سالن بزرگ  

 که اتاق های هر سمت رو به روی هم قرار داشت. 

 خودم و به اتاقم که سمت چپ قرار داشت رسوندم و وارد شدم. 

 به سمت کمد مشکی رنگم رفتم و کت و شلوار مشکیم رو بیرون کشیدم. 

یکی از پیراهن های سفید و کراوات مشکی رنگ رو هم برداشتم و در کم ترین زمان  
 پوشیدمشون. ممکن 

 دستی به موهای حالت دارم کشیدم و از اتاق خارج شدم. 

 وقتی به طبقه پایین رسیدم خبری از بلوط نبود.

 دختر نچسب -



از عمارت خارج شدم، سیاوش لیموزین مشکی رنگم رو روشن کرده بود و کنارش  
 ایستاده بود.

 بهش که نزدیک شدم در عقب رو باز کرد.

 خودش هم پشت فرمون نشست.   سوار که شدم در و بست و

 در رو با ریموت باز کرد و خارج شد. 

 در رو بست و آینه ماشین رو تنظیم کرد. 

 دستم و باال آوردم و به ساعت مچیم خیره شدم.

 ساعت ده و نیم شب بود.

 هم بی قرار بودم هم عصبی، باورم نمی شد بعد از یک سال گشتن پیداش کرده باشم. 

 چقدر راه سیاوش  -

 وی آینه بهم نگاهی انداخت و گفت: از ت

 نیم ساعت آقا، یه رستوران اروپایی توی شمال تهران. -

 سرم و تکون دادم. 

 سریع برون  -

 آقا چشم-

 

 هانی 

 

 اوه هانی -

 به سمت صدا برگشتم و با آرشام رو به رو شدم.



 لب هام به خنده باز شد.

 سالم آرشام خوش اومدی منتظرت بودم. -

 تش و توی جیب شلوار توسی رنگش کرد. به سمتم اومد و دس

 نمی دونی چقدر از دیدنت خوشحالم و این که باعث افتخار شروع شراکت با تو. -

 چشم هام و بستم، لبخندم پر رنگ تر شد. 

 من هم خوشحالم ت...-

 با صدای یکی از خدمه رستوران از آرشام معذرت خواهی کردم. 

 تا برگردم.  معذرت می خوام آرشام از خودت پذیرایی کن-

 با دور شدن آرشام رو به خدمه گفتم:

 چی شده امیری -

 به در رستوران اشاره کرد.

 دو نفر با شما کار دارن خانوم. -

 اخم هام و توی هم کشیدم

 مگه نمی بینی مهمون دارم بگو از این جا برن.-

 خانوم من بهشون گفتم اما...-

 شدت باز شد. هموز حرفش تموم نشده بود که در رستوران با 

 و صدای جیغ چند خدمه زن جلوی در بلند شد.

 با قرار گرفتم دو جفت کفش مشکی سرم و باال گرفتم و با دیدن 
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 فرد رو به روم اخمی کردم.

 دست به سینه ایستادم و گفتم: 

 می شه بگی این جا چه خبره؟ -

 رنگش کشید.   پوزخندی زد و دستش رو به لبه های کت مشکی

 گفته بودم سهمم و نمی فروشم -

 دستی توی هوا براش تکون دادم و گفتم: 

 برو بابا بردارت سهم تورو به من فروخته با وکالت نامه خودت. -

 اون وکالت نامه جعلی بوده -

 آرشام کنارم ایستاد و گفت: 

 چی شده هانی  -

 به سعید اشاره کردم و گفتم: 

 از ایشون بپرس.  -

 آرشام با اخم به سمش رفت و گفت: 

 چی می خوایی این جا-

 سعید قهقه ای زد و گفت: 

 به تو چه ربطی داره جوجه دو سوم این رستوران برای مِن  -

 میون حرفش پریدم و صدام رو بلند کردم. 



من سهمت رو از داداشت خریدم برو مشکلت و با اون حل کن که سرت کاله گذاشته  -
 بدبخت. 

 گرفتم و ادامه دادم.نفسی 

 حاال هم از رستوران من گم شو تا ندادم بندازنت بیرون. -

 با خشم بهم خیره شد و بعد با تکون دادن انگشتش از رستوران خارج شد. 

 چشم هام رو بستم تا کمی آروم شم. 

 رو به مهمون هام برگشتم و سعی کردم لبخند بزنم. 

 خب بچه ها از خودتون پذیرایی کنید. -

ز این که جمعیت پراکنده شد روی صندلی که پشت سرم بود نشستم و سرم و  بعد ا
 توی دست هام گرفتم. 

 با صدای آرشام سرم و بلند کردم و بهش خیره شدم. 

 لیوان آبی که دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت: 

 این و بخور آروم شی بعد برام تعریف کن قضیه چیه.-

 ش گرفتم و سر کشیدم. لیوان رو از دست سرم و تکون دادم، 

 آرشام صاحب یه هتل پنج ستاره بود و قرار بود باهاش قرارداد ببندم.

 قضیه امشب واقعا عصابم رو خورد کرده بود. 

 اگه پشیمون می شد چی؟

 خدا لعنتت کنه سعید.
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ودن و کسی  چند ساعت از اون اتفاق گذشته بود، همه مهمون ها و حتی خدمه رفته ب
 جز من توی رستوران نبود.

از پشت میزم بلند شدم، خیلی خسته بودم و فقط دوست داشتم به خونه برسم و  
 استراحت کنم.

 به ساعت بزرگ رو به روم خیره شدم، ساعت نزدیک به یک بود!

 سری تکون دادم و کیفم رو از روی میز برداشتم و به سمت در رفتم.

 ر آوردم و خارج شدم.کلید رستوران و از جیبم د

 در رو آروم بستم و با کلید قفلش کردم. 

 خیابون کامال خلوت بود و مجبور بودم بیست دقیقه راه برم تا به پارکینگ برسم.

نفس عمیقی کشیدم حاال که رستوران برای من شده بود باید پارکینگ نیمه کارش رو  
 کامل می کردم. 

 کردم سرم و بلند نکنم. به سمت پارکینگ قدم برداشتم و سعی 

دروغ چرا می ترسیدم و ترسم کاملن از لرزش دست هام و باال و پایین شدن سریع  
 قفسه سینه ام مشخص بود. 

با شنیدن صدای ماشینی که از پشت سرم می اومد ترسم بیش تر شد برای همین  
 سرعتم رو تند کردم و سعی کردم به عقب بر نگردم. 

 ماشین کنارم جیغی کشیدم و شروع به دویدن کردم.  اما طولی نکشید که با ترمز

 اشک هام از ترس سرازیر شده بوده و توی دلم خدارو صدا می کردم.

 نزدیک پارکینگ بودم و از دور نگهبان رو می دیدم.



خواستم داد بزنم و صداش کنم اما قبل از این که دهنم رو باز کنم دستمال بد بویی  
 دیدم تار و تاریک شد.  روی دهن و بینیم نشست و جلوی

 

 آرتان 

 

 به جسم بی جونش که روی تختم بود خیره شده بودم. 

 خیلی زیبا تر از قبل شده بود، هر ثانیه که می گذشت خشمم بیشتر و بیشتر می شد. 

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. 

رفته   قفسه سینه ام از خشم به سرعت باال و پایین می شد و دمای بدنم به شدت باال
 بود.

 به تخت که رسیدم دست هام مشت شدن و ابرهام در هم فرو رفتن.

 پس توی این شیش سال پی عشق و حالش بوده.

 پورخندی زدم و روی صورتش خم شدم. 

این دختر انقدر عوضی بود که حتی مادرش رو هم رها کرده بود من ک جای خود  
 داشتم.
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 هانی 

 



 درد و سوزش پوست سرم چشم باز کردم و از درد جیغ کشیدم. با 

 کسی موهام رو گرفته بود و منو دنبال خودش می کشید. 

 به گریه افتادم و شروع به التماس کردم. 

 از کفش ها و شلوارش فهمیده بودم مرده.

 آخ تو رو خدا ولم کن، وای سرم  از جونم چی می خوایی -

 نه می دید!ولی اون انگار نه می شنید 

کف سرم به شدت می سوخت و حس می کردم دارن سوزن رو تند تند توی سرم فرو  
 می کنن. 

 آقا جون عزیزت ولم کن تو کی هستی چرا این کارو می کنی. -

 جلوی یه اتاق ایستاد و درش رو باز کرد. 

 وارد شد و من باز به دنبالش کشیده شدم. 

 اما این بار به سمت جلو پرتم کرد.

 نفس عمیق کشیدم و به سمتش برگشتم تا چیزی بگم و ببینم کیه. چند تا

 اما همین که به سمتش برگشتم از ترس الل شدم.

 آرتان برگشته بود، اما انگار کسی جز اون جلوی من ایستاده بود.

 کسی که فقط بهش شباهت داشت. 

 آخه آرتان حتی دلش نمی اومد به یه مورچه آسیب برسونه اما حاال! 

 ت و مبهوت بهش خیره بودم که به سمتم اومد و جلوم زانو زد.هنوز ما

 بهم خیره شد و لبخند پر رنگی روی لب هاش نشست. 

 انگار همون آرتان شیش سال پیش جلوم بود.



خوشحال از این لبخند، خواستم چیزی بگم که با ضربه ناگهانیش توی گوشم به عقب  
 پرت شدم و صدای جیغ بلندم توی اتاق پیچید.

م با برخوردی که االن با زمین داشتم بیش تر درد گرفته بود حس می کردم دنیا  سر
 دور سرم می چرخه و حس خون دماغ شدن بهم دست داده بود. 

 سرم و به سختی بلند کردم و بهش خیره شدم.

چشم هاش مثل کوره آتیش شده بود و حس می کردم هر لحظه امکان داره مثل  
 گرگی وحشی جسمم رو بدره. 

 ت به سینه ایستاد و پوزخندی مهمون لب هاش کرد.دس

 از دیدنم خوشحال نشدی عشقم؟-

 لبخندی زد و ادامه داد. 

 عزیزم شوهرت بعد شیش سال برگشته نمی خوایی بغلش کنی.-
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 گوشم به شدت تیر می کشید و چشم هام کمی تار شده بود. 

دستی بهش کشیدم اما با دیدن خون از ترس به لرزه با خیس شدن گوشم ترسیده 
 افتادم.

عوضی ببین چی کار کردی بعد می گی خوشحال نیستی ازت شکایت می کنم آرتان  -
 از

 با داد بلندش حرفم نصفه موند.



 خفخ شو هرزه -

به سمتم اومد و من با هر قدمش سعی می کردم ازش دور تر بشم با برخورد به دیوار  
 امیدی و ترس به آرتان خیره شدم. پشت سرم با نا

عوضی تویی هانی، پنج سال تو کشور غریب چشم انتظار به در آهنی بودم که بیایی  -
 مالقاتم 

 پنج سال تو حسرت این موندم که صدات و باز بشنوم.

 فریاد کشید. 

 اما تو کجا بودی عوضی با کی بودی؟ پی کدوم خوش گذرونی بودی ها؟-

 به گریه افتادم.

 ..آرت آر.-

 پرید. باز هم میون حرفم 

اما کور خوندی هانی هم حساب تو رو هم اون داداش عوضی تر از خودت و می رسم  -
 فقط منتظر باش و تماشا کن همسر عزیزم. 

 و بعد هم با سرعت از اتاق خارج شد. 

دستی به گوشم کشیدم خیلی کم می شنیدم این و وقتی متوجه شدم که آرتان فریاد  
 کشید.

 وای خدایا یعنی چی نکنه کر شدم. 

 گریم شدت گرفت. 

 این اتاق خیلی سرد بود و هیچ فرش یا وسیله ای هم داخلش نبود.

 خودم و بغل کردم، پاهام و جمع کردم و سرم و روشون گذاشتم.



نمی دونم چقدر گریه کردم و درد کشیدم که بدون توجه به سرمای اتاق به خواب 
 رفتم.

 

 خوردم ترسیده چشم باز کردم و به اطراف نگاه کردم.با تکون شدیدی که 

 اما چیزی نبود، به خودم که اومدم فهمیدم تکون از برخوردم به زمین بوده.

 هوا روشن شده بود و به نظر می رسید ظهر شده.

 آروم از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. 

 چند بار دستگیره رو باال و پایین کردم اما قفل بود.

 آهای کسی اون جاست ، کمک در و باز کنید.-

چندین بار دیگه هم فریاد کشیدم اما انگار جز من توی این خونه هیچ کس دیگه ای  
 نبود!

 به سمت پنجره اتاق رفتم و سریع بازش کردم. 

با دیدن حیاط بزرگ و زیبای ویال تعجب کردم به اطراف ویال که توجه کردم متوجه  
 نه تنها خونه این اطرافه!شدم از بخت بدم این خو

 و این یعنی اوج بدبختی حاال چطور فرار کنم؟ 

با این که خانواده ای ندارم که نگرانم بشن و به پلیس خبر بدن جلوی پنجره به روی  
 زمین سر خوردم.

 حقمه خودم ولشون کردم و فرار کردم. 

 هر بالیی سرم بیاد حقمه. 
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 امانم تنگ شده بود آخرین باری که دیدمش یک ماه پیش بود. دلم واسه م

 مامان خوبم. 

توی این شیش سال چقدر دلم می خواست به جای یواشکی دیدنش برم جلو و  
 بغلش کنم. 

 بوی تنشو نفس بکشم و بهش بگم چقدر دوستش دارم. 

 گردنبند توی گردنم و کشیدم و درش آوردم. 

 ه زندگیم بود خیره شدم. بازش کردم و به عکسی که برای فرشت

 چقدر دلم برای صدای آروم و پر از آرامشت تنگه مامان.-

 اشک هام شروع به باریدن کردن.

 مامانی بیا بغلم کن، دخترت تنش خیلی درد می کنه بیا ازش دفاع کن.-

 حرف می زدم و اشک می ریختم. 

 گله می کردم از خدا از خود نامردم از این دنیا.

 انی در توی جام نیم خیز شدم و به فرشته مرگم خیره شدم. با باز شدن ناگه 

 من از این آرتان جدید به شدت می ترسیدم. 

 اون نه دیگه مهربون بود نه دل رحم نه حتی می خندید. 

 اونم آرتانی که روزی خنده از روی لب هاش محو نمی شد. 

 یعنی باعثش من بودم؟!

 باید همیشه عذاب می کشیدم.  اما اگه می موندم چی؟ زندگیم نابود می شد و



 اما حاال چی؟ 

 آیا زندگیم خوبه؟ خوشحالم؟ 

 نه نیستم االن تنهام و افسرده، االن حتی خانواده هم ندارم.

نه بابایی که جونش برای پسرش در بره، نه داداشی که همش بهم زور بگه و اذیتم 
 کنه و نه مادری که مرحم درد هام باشه. 

 خورد روی زمین زانو زدم و از درد فریاد کشیدم.با ضربه ای که توی شکمم 

 کری جوابم و بدی یا کتک خوردن و دوست داری ها؟-

 انقدر بد با لگد به دل و کمرم ضربه زد بود که حتی نمی تونستم تکون بخورم. 

 با ضربه بعدش به پشتم جیغ بلندی کشیدم و کامل روی زمین سرد دراز کشیدم. 

 التماس افتادم. میون هق هق و گریه به 

 آر...آرت...آرتان تورو...تورو خدا نزن. -

 از درد مکثی کردم و چشم هام رو روی هم گذاشتم

 _بز...بزار حرف بزنم. 

قهقه ای زد و با بی رحمی تموم کمر بندش رو در آورد با لبخند به جون تن و بدنم  
دید و من اشک  افتاد و تا می تونست با کمربندش بهم ضربه زد و با هر ضربه اون خن 

 ریختم.

 اون خندید و من درد کشیدم.

 اون خندید و من التماس کردم. 

 اون خندید و من مردم.

 مگه مردن فقط ایستادن قلب از تپِش؟ 



 نه!

 گاهی آدم با نابودی روحش می میره. 

 گاهی بعضی آدم ها نفس می کشن تا به جای مرده ها دفن نشن.
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 دستم چشم هام رو باز کردم.  با سوزش

 کمی توی جام تکون خوردم که تنم  به شدت درد گرفت. 

 ناله آرومی کردم و تازه یادم اومد چی شده و االن کجام. 

 چند بار پشت سر هم پلک زدم و به اطراف نگاه کردم. 

 دختر جونی باالی سرم بود و داشت داخل سرمم چیزی تزریق می کرد.

 ببخشید خانوم. -

اما انگار صدام و نمی شنید چون چند بار دیگه هم صداش کردم اما جوابی نشنیدم.  
 نمی دونم شاید ناشنوا بود! 

 به شدت تشنه ام بود و درد داشتم.

 دختر جوان بعد انجام کارش از اتاق خارج شد و تنهام گذاشت.

می اومد   توی یه اتاق بزرگ بودم با دکور قهوه ای و مخلوطی از رنگ طالیی که بنظر 
 واسه آرتان باشه. 



سعی کردم روی تخت بشنیم به تشک طالیی تخت چنگ زدم و به کمکش کمی نیم  
 خیز شدم که آه از نهادم بلند شد. 

 درد بدنم خیلی زیاد بود و از طرفی از دیروز نه آب خورده بودم نه غذا! 

 حتی توان این رو نداشتم که از کسی کمک بخوام.

 حتی نمی تونستم یکم داد بزنم تا شاید کسی صدام رو بشنوه.  انرژیم ته کشیده بود و 

با باز شدن در و ورود آرتان به اتاق ترسیده بهش خیره شدم و قلبم شروع به تند  
 تپیدن کردن.

 آرتان که سرش پایین بود سرش رو باال آورد و بهم پوزخندی زد. 

 انگار متوجه ترسم شده بود و صدای قلبم رو شنیده بود. 

توجه به من به سمت کمد قهوه ای رنگی که آینه داشت رفت و درش رو باز  بدون 
 کرد.

 یه دست لباس راحتی بیرون آورد و روی تخت انداخت. 

دستش که به سمت دکمه پیراهن مشکیش رفت چشم هام مثل یه توپ گنده گرد  
 شد.

 یعنی می خواست جلوی من لباس هاش و عوض کنه؟ 

 دم بهش توجه نکنم. آب دهنم و قورت دادم و سعی کر

 پسره بی شور خجالتم خوب چیزیه واال. 

 به انگشت های لرزونم خیره شدم و شروع به بازی باهاشون کردم. 

به دستش که تی شرت سفیدش رو از روی تخت بر می داشت نگاه کردم و بی اختیار  
 چشم هام به روی بدنش کشیده شد. 

 جب کردم. از دیدن اون بدن ورزیده و بازوهای خوش فرمش تع



 این آدم اصال آرتان چند سال پیش نبود. 

 خوردیم. -

 سردرگم گفتم: 

 ها-

 وقتی روی تخت کنارم نشست به خودم اومدم و تازه فهمیدم چی کار کردم. 

با ترس بهش خیره شدم و باز آب دهنم و با صدا قورت دادم دست خودم نبود که 
 ازش می ترسیدم. 
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 که به صورتم نزدیک کرد متعجب بهش خیره شدم. سرش و 

 نگاهی به چشم ها و بعد به لب هان انداخت و سرش و نزدیک تر کرد. 

 اما من انگار خشکم زده بود و نمی دونستم چی کار کنم.

 ضربان قلبم باال رفته بود گرمم شده بود.

جاش بلند   باز هم نزدیک شد و درست چند سانت قبل از برخورد لب هامون به هم از
 شد، به سمت در رفت و من و تنها گذاشت!

 بعد از رفتنش مثل جت روی تخت نشستم که باعث درد بدنم شد. 

 آخ  خدا لعنتت کنه آرتان-

 



 آرتان 

 

 از اتاق خارج شدم و به سمت میز ناهار خوری رفتم.

 خدمت کاری که کنار میز ایستاده بود صندلی رو عقب کشید. 

 پشت میز نشستم و گفتم: 

 برای هانی غذا ببرین بعد بیایین میز و جمع کنید. -

دختری که داشت برام غذا می کشید زیر لب چشمی گفت و بعد از گذاشتن بشقاب  
 جلوی دستم برای هانی غذاش رو کشید و از آشپز خونه خارج شد.

 اولین قاشق رو نخورده بودم که گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد. 

 ردن یا انجام کاری گوشی رو جواب بدم.عادت نداشتم موقع غذا خو

 برای همین بدون توجه بهش شروع به غذا خوردن کردم.

 اما موبایلم بعد از هر بار قطع شدن دوباره زنگ می خورد. 

کالفه قاشقم و توی بشقاب برنجم گذاشتم و موبایلم رو از داخل جیب شلوارم در  
 آوردم. 

 ه گوشی خیره شدم. با دیدن شماره خسرو حسابدار شرکت کالفه ب 

 لقمه توی دهنم و قورت دادم و دکمه اتصال رو زدم. 

 سالم آقا -

 سالم خسرو چی شده.-

 آقا سریع باید بیایین شرکت. -

 می گم چی شده خسرو؟-



 انبارو آتیش زدن آقا -

 از پشت میز بلند شدم و گفتم: 

 یعنی چی خسرو کی آتیش زده؟ -

 بیایید پلیس ها منتظر شمان. دوتا از کارگرا آقا لطفا سریع -

 خیلی خب خودم و می رسونم. -

 گوشی و قطع کردم و دستم و محکم روی میز کوبیدم و فریاد کشیدم.

 لعنتی. -
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 با صدای فریادم همه خدمه توی آشپزخونه جمع شدن. 

 سیاوش بهم نزدیک شد و هول گفت: 

 چی شده آقا. -

 سابیدم و زیر لب و با خشم گفتم: دندون هامو روی هم  

 سریع ماشین و آماده کن باید بریم کار خونه. -

 سری تکون داد و با گفتن یه چشم کوتاه ازم دور شد. 

با اخم شدیدی که بین ابروهام نشسته بود کمی صدام رو بلند کردم و رو به خدمه 
 گفتم: 

 چه خبره همه این جا جمع شدید برید سر کارتون. -



 ق شد از خشم چند بار چشم هام رو پشت سر هم باز و بسته کردم.  جمعیت متفر 

 دستی میون موهای حالت دار و خرماییم کشیدم و به سمت اتاق راه افتادم.

 از پله های مارپیچی که به طبقه باال ختم می شد گذشتم و به اتاقم رسیدم.

بود بی اختیار   در و باز کردم و سریع وارد شدم، با دیدن هانی که متعجب بهم خیره
 سرش فریاد کشیدم. 

 ها به چی نگاه می کنی؟ بتمرگ سرجات تا مثل سگ نزدمت. -

 

 هانی 

 

با ورود ناگهانی آرتان به اتاق خواستم چیزی بارش کنم اخه داشتم لباس هام رو  
 عوض می کردم. 

اما وقتی چشم های قرمز و اخم های غلیظ ش رو دیدم با تعحب فقط بهش خیره  
 شدم.

 رو بلند کرد و تیز بهم نگاه کرد که یکم عقب رفتم.سرش  

 ها به چی نگاه می کنی؟ بشین سر جات تا مثل سگ نزدمت. -

 با بغض شدیدی که گلوم رو گرفت سرجام ُسر خوردم و گوشه دیوار کز کردم. 

با سکسه ای که زدم ترسیده هر دوتا دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم تا بهونه ای 
 تک دوباره. دستش ندم برای ک
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بعد از این که لباس هاش رو با یه کت و شلوار مشکی عوض کرد بدون توجه به من  
 و حالم اتاق رو ترک کرد.

 با صدای کوبیده شدن در اتاق دست هام کنارم افتاد و بغضم با صدای بدی ترکید. 

 اشک می ریختم و با صدای بلند هق هق می کردم. 

 م چی بود تا کی باید پیش این عوضی می موندم. تکلیف

 تا کی باید کتک می خوردم و دم نمی زدم.

سرم و چند بار تکون دادم سرم و روی پاهام گذاشتم و از ته دل به حال و روزم زار زدم  
 و از خدا گله کردم. 

ن با صدای باز شدن در از ترس این که آرتان باشه سریع سرم و بلند کردم، اما با دید
دختر جونی که لباس فرم تنش بود و سینی غذا دستش؛ نفس راحتی کشیدم و با  

 چشم های اشکی بهش خیره شدم. 

 سینی رو روی تخت گذاشت و برگشت که بره. 

از اون جایی که من کنار تخت نشسته بودم سریع خودم رو بهش رسوندم و از پشت  
 مچ دستش رو گرفتم. 

 وایسا خواهش می کنم.-

 شت و فقط بهم خیره شد.به سمتم برگ

اجزای صورتش رو از نظر گذروندم. یه دختر تقریبا بیست ساله با پوست سفید و  
 چشم و ابرو مشکی بود.

 لبم رو با زبونم خیس کردم و گفتم: 

 می شه بگی من االن کجام؟  -



 اما باز هم فقط نگاهم کرد.

 به اطراف نگاه کردم و باز ادامه دادم.

 خانوم این رئیستون من و زندانی کرده تورو خدا کمکم کن.ببین دختر -

با اون یکی دستش دستم رو از دور مچش باز کرد و لبش رو کمی کج کرد و در کمال  
 تعحب از اتاق خارج شد! انگار نه انگار که داشتم با اون حرف می زدم.

باز توی چشم هام اشک جمع شد و عصبی و از حرص دست هام رو به موهام  
 وندم و محکم کشیدمشون و جیغ زدم. رس

 خدا لعنتتون کنه -

 بغضم و قورت دادم و با عجز روی تخت نشستم و با اشک غذام رو تا آخر خوردم. 

 به سینی خالی خیره شدم.

با خشم برش داشتم و با بشقاب ها و لیوان داخلش محکم کوبیدمش روی زمین و  
 بهش خیره شدم. 
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 تان آر

 

دستم رو داخل جیب شلوارم کردم و با اخم به میز قهوه ای رنگ داخل اتاق کارم خیره  
 شدم.

 با زنگ خوردن گوشیم سریع به سمت میز رفتم و برش داشتم.



 شماره ناشناس بود جواب دادم. 

 بله-

 به به آرتان خان حال شما؟ -

صال دوست نداشتم  دندون هام رو روی هم سابیدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم ا 
 این عوضی ضعفم رو ببینه. 

 ابرویی باال انداختم و گفتم: 

 می بینم زورت به اموالم اومده چرا نمیایی رو در رو با خودم مشکلتو حل کنی؟ -

 قهقه اش روی عصابم خط انداخت. 

 اوه آرتان به خودتم می رسم اما می دونی چیه؟ می خوام از ریشه نابودت کنم.-

 و ادامه داد.  مکث کوتاهی کرد

راستی مادرت و امروز تو مرکز خرید دیدم چقدر شکسته شده باید بیش تر مراقبش  -
 باشی.

 از این که من و با مادرم تهدید می کرد فریاد کشیدم  

 خفه شو آشغال  -

 اما اون باز هم خندید و با قهقه اش گوشی رو قطع کرد. 

هر چی روی میزم بود رو روی  گوشی رو با شدت روی زمین پرتاب کردم و با دست 
 زمین ریختم و عصبی به میز تکیه دادم.

 نابودت می کنم عوضی  -

 

 هانی 



 

با جیغ از خواب پریدم و در حالی که از شدت ترس روی تخت نشسته بودم چند بار  
 میون اشک هایی که از چشم هام رون شده بود پلک زدم و سرم و تکون دادم.

 خوبی هانی -

 درست از کنارم می اومدم باز هم جیغ زدم و ازش فاصله گرفتم.  با صدای آرتان که

 دست هاش رو باال برد و گفت: 

 کاریت ندارم نترس -

 دست هام رو روی صورت خیس از اشکم کشیدم و بی حرف بهش خیره شدم. 

 خودش رو به سمتم کشید و این کارش باعث شد من بیش تر ازش فاصله بگیرم. 

 یون موهاش کشید.خنثی بهم خیره شد و دستی م

 به رو به روش خیره شد و سکوت کرد. 

 منم به پتویی که روی تخت بود خیره شدم و  با یاد خوابی که دیدم باز بغض کردم. 

 با صدای آرتان آروم سرم و بلند کردم و بهش با نگاه خیره شدم. 

ی  بگیر بخواب من حوصله این مسخره بازیا رو ندارم. یه بار دیگه صدات بیاد من م-
 دونم با تو. 

 سرش و بلند کرد و با اخم بهم نگاه کرد.

 فهمیدی -

 آب دهنم و قورت دادم و سرم و تکون دادم. 
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 روی تخت دراز کشید و با شدت پتو رو از جلوی پام کشید و انداخت روی خودش. 

 بهش خیره شدم. یعنی پیش من خوابیده بود؟!

یدم و همون جا که نشسته بودم پام هام رو توی شکمم جمع  چند تا نفس عمیقی کش
 کردم و آروم سرم و روشون گذاشتم.

 فکرم به خوابی که دیدم کشیده شد. 

خواب دیدم توی بغل مامانم بودم، مثل وقت هایی که هادی کتکم می زد برام شعر  
 می خوند و باهم گریه می کردیم. 

 قطره اشکی از چشم هام چکید. 

 بعدش یه مرد سیاه پوش اومد و مامانم و با تیر کشت. اما 

 با درد چشم هام و بستم و سعی کردم کمتر بهش فکر کنم. 

 از گوشه چشم به ساعت روی دیوار خیره شدم.

 ساعت چهار صبح بود اما من دیگه خوابم نمی اومد.

 دوست داشتم زودتر از این جا خالص شم.

 که نبود در رو روی من قفل می کرد.  اما چطوری  نمی دونم آرتان حتی وقتی

 ازش متنفر بودم ، اون با آرتان چند سال پیش زمین تا آسمون فرق داشت. 

 خشن، بی رحم، سرد و بی روح! 

نفسم رو کمی با صدا قورت دادم و سعی کردم بخوابم وگرنه تا صبح از بس فکر و  
 خیال می کردم دیونه می شدم. 



 

 رد چشم باز کردم. کش و قوسی به بدنم دادم و از د

 سخت از جام بلند شدم و اطراف و نگاه کردم.

 روی کف سرد اتاق خواب بودم!

 اما من که دیشب رو تخت بودم!

 به تخت نگاه کردم آرتان نبود و تخت کامال مرتب بود. 

پوزخندی زدم، حتما از روی تخت افتادم دیشب اما فکر نمی کردم آرتان انقدر پست  
 زخمی همین طوری ولم کنه و بره. باشه که با این بدن 

 باز هم واسه بخت سیاهم بغض کردم و آروم از جام بلند شدم. 

 جلوی آینه قدی کمدش ایستادم و لباس بلندم رو باال زدم. 

 به زخم هام خیره شدم و اخم هام رو توی هم کشیدم. 

 کل بدنم خونی و زخمی بود!

 می ترسیدم عفونت کنه.

 حموم خیره شدم.  آهی کشیدم و به در 

 حتی می ترسیدم برم حموم! 
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 با ورود ناگهانی کسی لباسم رو ول کردم و به سمت در چرخیدم. 



 دختری که وارد شده بود با تعجب بهم خیره شد و گفت: 

 تو دیگه کی هستی؟ -

 سالم-

 به سمتم اومد و با اخم بازوم رو گرفت و باز گفت: 

 توام می گم تو کی هستی؟با -

 از درد بازوم اخی گفتم و دستم و از میون دست هاش بیرون کشیدم.

 با یه نگاه بد رفت جلوی در اتاق و فریاد کشید.

 سپیده -

 دختری با عجله وارد اتاق شد و گفت: 

 جانم بلوط خانوم -

 اون دختِر که فهمیده بودم اسمش بلوِط به من اشاره کرد و گفت: 

 این کیه تو اتاق آرتان. می شه بگی -

 ابرویی باال انداختم یعنی این زنش بود؟! 

 پس تا حاال کجا بود؟ 

 اگه این زنش بود پس من چی بودم و این جا چی کار می کردم. 

 چی می گی هانی اون که نمی دونه تو طالق نگرفتی ازش.

 با تکون شدیدی که خوردم به عقب پرتاب شدم و روی تخت افتادم. 

 م هرزه تو اتاق آرتان چی کار می کنی؟ هوی باتوا-

 با خشم بهش خیره شدم که همون خدمت کاره که اسمش سپیده بود گفت: 

 گفتم که خانوم مهمون آقا هستن.-



 تو خفه شو سپیده-

انگشت تهدیدش رو برام تکون داد و با گفتن دارم برات از اتاق خارج شد و اون دختر  
 هم با تکون دادن سرش دنبالش رفت. 

 ایا داری با سرنوشتم چی کار می کنی؟ خد

من هاتی ریاحی که هزار نفر جلوم خم و راست می شدن باید از یه دختِر هرزه کتک  
 بخورم.

 چشم هام و بستم و گذاشتم اشک هام بباره. 

 کار این روز هام بود که اشک بریزم و کاری از دستم بر نیاد. 

 کردن؟حاال کارگرای بیچاره رستوران باید چی کار می  

 امروز باید حقوقشون رو براشون می ریختم.

 حاال چطور دارو های دخترش و بخره؟ بیچاره سعیده  

 ماهان چطور قسط های خونشو بده؟ 

 وای لیال چند روز دیگه عمل داشت پول عملش و از کجا بیاره؟ 

 دست هام رو روی صورتم گذاشتم و زار زدم. 

 رس.خدایا من به درک به داد اون بیچاره ها ب -

 

 آرتان  

 

 وارد شرکت شدم و به ساعت مچیم نگاه کردم.

 سالم خوش اومدین  -



 به محمدی منشی شرکت نگاهی انداختم و گفتم: 

 ممنون آقای سرمدی اومدن؟-

 خودکار توی دستش رو تکون داد و به عالمت نه سری تکون داد.

باهاشون   زنگ زدن گفتن هر چی باهاتون تماس گرفتن پاسخ گو نبودید. از آگاهی-
 تماس گرفتن رفتن برای شهادت یک ساعت دیرتر میان. 

به چشم های آبی رنگش نگاه کوتاهی انداختم و با گفتن یه »خیلی خب« آروم به 
 سمت اتاقم رفتم. 
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 در و باز کردم و در حالی که سرم پایین بود وارد شدم و در و پشت سرم بستم. 

 سالم پسرم -

 با صدای بابا متعجب سرم و بلند کردم و بهش خیره شدم. 

 در حالی که از پشت میزم بلند می شد هر دو دستش رو باز کرد و گفت: 

 هی پسر بعد چند ماه پدرتو دیدی نمی خوایی بغلش کنی؟! -

 سری تکون دادم و متعجب گفتم: 

 بابا شما این جا چی کار می کنید؟! -

برای به آغوش کشیدنش اقدام نمی کنم، دست هاش  وقتی دید به سمتش نمی رم و 
 رو داخل جیبش هاش فرو برد و ابرویی باال انداخت. 



 اومدم حرف بزنیم. -

 دستی میون موهام کشیدم و کالفه گفتم: 

 بابا لطفا بی خیال شو عصابم خورده و حوصله حرف های همیشگیت رو ندارم. -

 ارم رفتم. بدون توجه بهش از کنارش رد شدم و به سمت میز ک

 صندلی رو عقب کشیدم و در حالی که می نشستم گفتم:

 همیشه گفتم و این بار هم می گم.-

 پشت میز نشستم و دست هام رو توی هم قالب کردم. 

 به بابا که به سمتم برگشته بود خیره شدم و ادامه دادم. 

ی  من هیچ وقت با بلوط ازدواج نمی کنم هیچ کسی هم نمی تونه مجبورم کنه کار -
 که نمی خوام و دوست ندارم رو انجام بدم.

 بابا در کمال تعجب لبخندی زد و به میزم نزدیک شد.

 دست هاش رو روی میز گذاشت و گفت: 

 اما من امروز بلوط و با تمام وسایلش فرستادم توی خونه تو! -

چشم هاش رو توی کاسه چرخوند و بدون توجه به چهره متعجب من به سمت پنجره  
 رفت و در حالی که به بیرون خیره شده بود ادامه داد.  قدی اتاقم

سه ماه بهت وقت میدم باهاش کنار بیایی اما بعد از سه ماه باید جشن عروسی  -
 بگیرد. 

 عصبی از پشت میز بلند شدم و کمی صدام رو باال بردم. 

چی می گی بابا من هیچ وقت با اون دختره ازدواج نمی نکنم شما هم هیچ کاری -
 نمیدین. انجام 

 روی پاشنه پا چرخید و با اخم به چهره قرمز شده از خشمم خیره شد.



 دستش رو به حالت تهدید بلند کرد . 

خوب گوشاتو باز کن آرتان یادت باشه دو سوم این شکرت و همه اموالت به نام مِن  -
 اگه کاری که می گم و 

 میون حرفش پریدم. 

 ازتون می خرم -

 قبل از خارج شدن گفت:  قهقه ای زد، به سمت در رفت و

اما من به تو نمی فروشمشون یکی هس که قرار این جارو بکوبه یه برج تجاری -
 بسازه. 

 و بعد با خارج شدن از اتاق من و تنها گذاشت.

 فکر نمی کردم یه روز پدرم چنین چیزی بهم بگه. 

 اما من آرتان بودم و زیر بار هیچ زوری نمی رفتم.
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 هانی 

 

عصبی توی اتاق جدیدی که این دختره عوضی بهم داده بود نشسته بودم و ناخونامو  
 می خوردم.

 خدا لعنتت کنه آرتان! خودت کم بودی یه عفریته بدتر از خودتم انداختی به جونم.

 چشم هام و تو کاسه چرخوندم و کالفه موهای بلندم و چنگ زدم. 



 ه به ذهنم خورد از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.با فکری ک

 نفسم رو با صدا بیرون دادم و دستگیره رو پایین کشیدم که در کمال تعجب باز شد! 

 به اتاق خیره شدم، اتاق که چه عرض کنم انباری بود.

پر شده بود از وسایِل غیر قابل استفاده و قدیمی که نه فرشی داخلش بود نه جایی  
 راحت. برای است

سری تکون دادم، ای بابا هانی توقع داری توی انباری برات جای استراحت و وسایل  
 پذیرایی بزارن! 

 کالفه از اتاق خارج شدم و به سالن بزرگ رو به روم خیره شدم. 

بلوط روی مبل های راحتی وسط سالن نشسته بود و داشت با سوهان ناخون هاش  
 و تمیز و درست می کرد.

فهمیده بودم به خون من تشنه بود و این یه راه حل عالی می شد واسه تا جایی که 
 فرارم. 

دو قدم مونده بود بهش برسم که در باز شد و قامت آرتان جلوی چشم هام نمایان  
 شد.

 از ترس چند قدم عقب رفتم و به سکسه افتادم.

 آرتان با اخم های در همش به سمتم اومد و فریاد کشید. 

 یرون؟تو چطوری اومدی ب-

 از ترس قدرت تکلمم رو از دست داده بودم و فقط بهش نگاه می کردم.

 باز هم داد کشید.

 باتوام -

 من مهمونت رو هدایت کردم طبقه  پایین عزیزم.-



 به بلوط که با لبخند بازوی آرتان رو گرفته بود نگاه کردم. 

 راستش یکم فقط یکم حسودیم شد! نمی دونم چرا!

 موهاش کشید و رو به بلوط گفت:  آرتان کالفه دستی بین 

 کی اومدی؟ -

 بلوط باز هم لبخند زد انگار دوست نداشت جلوی من چیزی بگه.

 بیا بریم شام آمادس برات توضیح می دم. -

 آرتان با همون اخم های در همش به سمت من برگشت و گفت: 

 گم شو تو اتاقت تا به حسابت نرسیدم. -

 سمتم بیاد که باز بلوط دستش رو گرفت و کشید. وقتی تکون نخوردم خواست به 

منم ترجیح دادم تا به فرصت دوباره برم و توی همون اتاق بتمرگم تا حداقل کتک  
 نخورم. 
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 وارد همون اتاق شدم و روی یه میز چوبی که گوشه ای و دور از وسایال بود نشستم.

 م کوفت کن انگار من شلغمم  نه آدم.احمق ها اصال نگفتن بیا یکم شا-

هی خدا چه توقع ها دارم من! یارو زندانیم کرده و همین که کتکم نزنه انگار بهم لطف  
 کرده.

 لب هام و آویزون کردم و اتاق و از نظر گذروندم.



 دیوار هاش انگار گچ نبود و از آهن بود! 

 مگه داریم؟! 

 تری رنگ دست کشیدم.کنجاو از جام بلند شدم و به دیوار های خاکس 

 جنسشون معلوم نبود چیه!

یه کمد خیلی قدیمی و قهوه ای رنگ نگاهی انداختم. کم کم برای پنجاه سال پیش  
 بود!

به سمتش رفتم و چندتا وسیله ای که جلوش بود رو با پا کنار زدم و سعی کردم درش  
 رو باز کنم. 

و دسته های چوبیش رو گرفتم   نفسم رو کالفه بیرون دادم و تمام انرژیم رو جمع کردم
 و کشیدم که با تقی باز شد.

 با تعجب به داخل کمد خیره شدم پر بود از لباس های زنونه قدیمی و خاک خورده!

دستم و به لباس ها کشیدم که کلی گرد و خاک ازش بلند شد و باعث سرفه و سوزش  
 چشم هام شد.

 دستم و تو هوا تکون دادم و به چشم هام کشیدم. 

 البه الی لباس ها چشمم به یه صندوقچه قهوه ای و خاک خورده خورد.  از

 روی زمین نشستم، لباس هارو کنار زدم و دستم و به صندوقچه کشیدم.

 روش با نقره نوشته شده بود کژال! 

ابرویی باال انداختم و به جلو کشیدمش اما با دیدن قفلی که بهش خورده بود کالفه  
 کامل روی زمین نشستم.

ستش خیلی کنجکاو شده بودم بدونم این وسایل قدیمی برای چه کسِی و توی این  را
 صندوقچه قدیمی چیه. 



 با صدای پایی که از بیرون می اومد در کمد و بستم و ازش فاصله گرفتم. 

خداروشکر این اتاق چندتا پله می خورد و زیر زمین بود، برای همین صدا راحت می  
 اومد.

در اتاق باز شد همون خدمت کار جون که اسمش سپیده بود با یه سینی غذا وارد   
 شد.

 کالفه به اتاق نگاهی انداخت و سینی رو روی زمین گذاشت. 

 انگار اونم دلش به حال من سوخته بود!

از اتاق که خارج شد به سمت سینی رفتم و به قیمه توی سینی نگاهی انداختم، وای 
 بود.که چقدر گشنه ام 
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 همون جا که سینی بود نشستم و شروع کردم به خوردن. 

 خب آخه جایی نبود برای نشستن!

 غذام که تموم شد دستی به شکمم کشیدم. 

 آخیش  -

دوست داشتم سریع تر از این زندون فرار کنم و تنها راه حل من برای فرار بلوط بود،  
 آرتان بره بیرون. پس باید منتظر می موندم تا

نمی دونم چند ساعت گذشته بود و من داشتم نقشه فرارم و می کشیدم که در باز شد  
 و چهره دراکوال جلوی چشم هام نمایان شد. 



 کاش ازش نمی ترسم، انوقت شلوارشو پرچم آمریکا می کردم. 

 از جام بلند شدم و بهش خیره شدم. 

 من چرا انقدر ترسو شده بودم!

 هانی نبودم که وقتی هادی کتکم می زد جلوش کم نمی آوردم؟! مگه من همون 

 پس چرا جلوی این مرد انقدر مظلوم و بی دفاعم؟!

 کی آوردت این جا؟ -

خیره اخمی کردم، تمام شجاعتم رو توی چشم هام ریختم و دست به سینه بهش  
 شدم.

 اون زن عفریتت -

 بیش تر بهم نزدیک شد.انگار از رفتارم تعجب کرد چون ابرویی باال انداخت و 

 چی گفتی؟ -

 چشم هام و توی کاسه چرخوندم و گفتم: 

 کری؟ -

 اخم غلیظی کرد و پوزخندی زد.

 زبون در آوردی؟ -

 پرو شونه ای باال انداختم.

 زبون داشتم چشم بصیرت نداشتی ببینی آرتان خان.-

 یهو قهقه بلندی کرد و سرش و تکون داد. 

 فاصله بینمون رو پر کرد.لب هاش و با زبونش خیس کرد و 

 دقیقا توی یک وجبیم بود.



 به چشم هاش خیره شدم و اونم با مرموزی به چشم هام خیره شد. 

قدم تا سر شونش به زور می رسید و اگه می خواست با اون هیکل راحت می  
 تونست خفه ام کنه!

 ! همین طور بهم خیره بودیم من با ترسی که سعی داشتم نشونش ندم و اون خنثی

 نمی دونستم چی توی سرش می گذره و قراِر چند دقیقه دیگه چه اتفاقی بی افته. 

 دستش و باال آورد و مقداری از موهام رو دور انگشتش پیچید.

 نه تکون خوردم و نه چشم ازش بر داشتم. 

 می دونی چیه؟ -

 چشم از موهام گرفت و دوباره به چشم هام خیره شد. 

 جوابی که نگرفت ادامه داد. 

 و خیلی قوی هستی. ت-

 منظورش رو نفهمیدم و این باعث شد کمی چشم هام رو ریز کنم. 

 زیر لب اومی گفت و هیکلم رو از نظر گذروند. 

 زیر نگاه هیزش کمی تکون خوردم که باز چشم هاش روی چشم هام ثابت موند. 

 توی یه حرکت ناگهانی موهام رو محکم کشید که با سر روی زمین خوردم. 

 و با خنده گفت:  جلوم خم شد 

 اما منم بقیه نیستم-

درحالی که موهام روی صورتم ریخته بود سرم و به سمتش گرفتم و با نفرت بهش  
 خیره شدم. 

 اما با نشستن لوله سرد تفنگ روی شقیقه ام از ترس نفسم رفت. 



 در حالی که کنارم نشسته بود سرش و به سمت گوشم آورد و زمزمه کرد.

 االن چندتا گلوله توی سرت خالی کنم و اخم به ابروم نیارم. من می تونم همین -
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 درحالی که نفس نفس می زدم به چشم های عسلی رنگش خیره شدم.

 آخه یه آدم چقدر می تونست بی رحم باشه؟ 

 همه عذاب برام زیاد بود.  درسته من ولش کردم و رفتم اما این 

 چیه ترسیدی؟ -

 خواستم ضعف نشونش بدم نمی خواستم اشک بریزم. نمی 

 روی زمین تف انداختم و با تموم نفرتی که ازش داشتم گفتم: 

 خیلی پستی. -

 انگار خیلی عصبیش کرده بودم. 

چشم های عسلی رنگش قرمز شده بود و ضربه ای که با دسته کلتش به سرم زد  
 م. باعث شد تو دنیای بی خبری فرو برم و چشم هام رو ببند 

 

 با درد شدید سرم چشم باز کردم و چند بار پشت سر هم پلک زدم. 

 با یاداوری اتفاقی که افتاد به زود نشستم و دستی به سرم کشیدم. 

 اولین قطره اشک روی گونه هام چکید. 



 من جقدر بدبخت بودم، انگار نافم و با بدبختی بریده بودن.

 نره.  دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم بیرون

خدایا خودت کمکم کنه، می دونم اشتباه کردم وارد زندگیش شدم اما خودت خوب  
 می دونی اگه کنارش می موندم دق می کردم. 

 خدایا پشیمونم خواهش می کنم کمکم کن. 

چشم هام و بستم و اشک ریختم دیگه نمی تونستم این جا بمونم باید حتما می  
 شده. رفتم، باید فراد می کردم به هر قیمتی 

با سر و صدایی که از باال می اومد اشک هام رو با پشت دست پاک کردم و به در  
 خیره شدم. 

 یعنی چی شده بود؟ 

 صدای جیغ بود و گریه و گاهی شکستن چیزی؟! 

 سرم و تکون دادم و از در چشم بر داشتم اصال به من چه.

 اما با باز شدن در و ورود سپیده متعحب بهش خیره شدم. 

 د و گفت: نفس نفس ز

 زود باش پاشو. 

 چیزی نگفتم و باز بهش نگاه کردم که با اشک به سمتم اومد.

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد.

 نکنه دوست داری بمیری دختر جون پاشو باید بری تا نیومده  -

 و من و دنبال خودش به سمت در برد. 

 متعجب گفتم: 



 کی نیومده من و کجا می بری؟ -
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 از حیاط بزرگ گذشتیم و به در عمارت که رسیدیم ایستاد و اطراف و نگاه کرد. 

 شال و مانتویی به دستم داد و گفت: 

 آرتان خان داره میاد.-

 دستی به اشک هاش کشید و به جلو هولم داد.

 برو تا نیومده. برسه میکشتت. -

 گفت:  متعجب از رفتارش خواستم چیزی بگم که

 تورو خدا برو -

 عمارت فاصله گرفتم و شروع کردم به دویدن.عقب عقب از در بزرگ  

 نمی دونستم کجا دارم می رم! توی عمارت چه اتفاقی افتاده بود؟

 آرتان چرا می خواست من و بکشه؟! 

 فقط می دویدم و گه گاهی به عقب نگاه می کردم. 

 د.وارد کوچه خلوتی شدم که هیچ خونه ای توش نبو

 فقط سنگ بود خاک و آخر کوچه یه ماشین مشکی! 

با پیاده شدن مرد جون و کت و شلوار مشکی عقب عقب رفتم و دوباره شروع کردم  
 به دویدن.



 به جاده رسیدم و نفس نفس زدم. 

باید می رفتم با صدای سگ هایی که از پشت سرم می اومد و چند تا مرد که  
 همراشون بودن. 

رفتم اما تازه متوجه شدم وسط جاده ام ماشین ها دارن با بوق از  بازم عقب عقب  
 کنارم رد می شن. 

با صدای بوق بلند ماشینی به سمتش برگشتم و با تعجب و بی حرکت بهش خیره 
 شدم.

 می خواستم تکون بخورم اما انگار پاهام قفل شده بودن!

شدیدی که بهم وارد شد به  همه این ها توی یک لحظه اتفاق افتاد و من با ضربه 
 جلو پرتاپ شدم و روی زمین افتادم. 

 اما نمردم! 

 بدنم درد می کرد و نفسم سخت شده بود. 

 چشم هام تار شده بود.

 صداهای اطرافم واضح نبود!

 باورم نمی شد یعنی داشتم می مردم؟!  

 این آخر زندگیم بود؟ 

 با قطع شدن نفسم تکونی خوردم. 

 ی نفس کشیدن. داشتم تقال می کردم برا

چند بار پلک زدم و لحظه آخر با دیدن چهره آرتان که بدون حرکت نگاهم می کرد درد  
 جای جای بدنم رو در بر گرفت. 

 هوا تموم شد و تمام! 
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 راوی

 

 اشک هایش را پاک می کند و از روی قبر سرد و سنگی بلند می شود.

 ادن زنی که تمام زندگی این مرد جوان بوده.باورش هم سخت است! از دست د

مرد جوان اما حال چندین ماه است زندگیش نفس نمی کشد، نمی خندد، و برای این 
 اشک نمی ریزد. 

می خواهد از سنگ قبر فاصله بگیرد، اما پاهای بی جانش یاری نمی کند، دلش هنوز  
 هم گیر جسمیست که زیر سنگ قبر رو به رویش خوابیده.

ن به نوشته های سنگ قبر خیره می شود، نوشته ها بغض مردانه اش را می  بی جا
 شکند و برای صدمین بار به او یاد آواری می کند که عزیزش رفته و دیگر بر نمی گردد.

و مردانه اش را روی نوشته های سنگ  روی سنگ زانو می زند و دست های بزرگ 
 مشکی رنگ می کشد. 

 ن خیره می شوند.همراهانش با ترحم به رئیسشا

 هیچ کدام هیچ وقت حتی فکرش را نمی کردند آرتان سرد و خشن اشک بریزد. 

 صدای هق هق پسرک جوان در قبرستان می پیچد. 

 سالم ملکه قلبم خوبی؟-

 درد قلبش باعث بارش بیشتر اشک هایش می شود و صدایش را باال می برد. 

 مامان پاشو، دل پسرت برات تنگ شده. -



 تلخی می زند و ادامه می دهد. لبخند  

آرزو بانو چطور دلت اومد ولم کنی بری؟ تو که دیدی همه پسرت و ول کردن رفتن تو  -
 چرا رفتی؟ 

 سیاوش با غم به آرتان خیره شده، پسرک بیچاره!

 با زنگ خوردن تلفنش چشم از آرتان دردمند می گیرد و پاسخ می دهد.

 بفرمایید؟ -

 س می گیرم، بیمارتون بهوش اومدن. سالم من از بیمارستان تما-

 سیاوش ابرویی باال می انداز و زیر لب می گوید: 

 کاش بهوش نمی اومدی-

 چیزی گفتین؟ -

اخمی می کند و با گفتن»نه ممنون که خبر دادین خانوم خدانگهدار« تلفن را قطع می  
 کند.

تاده می باز به آرتان خیره می شود از روزگار دخترکی که روی تخت بیمارستان اف
 ترسد. 

 قرار است چه بالیی سرش بیاید؟ 

 کاش هیچ گاه چشم هایش را باز نمی کرد. 

  

 هانی 

 

 خوبی دخترم؟ -



به دکتری که صبح برای معاینه ام اومده بود خیره شدم و سرم رو به نشونه بله تکون  
 دادم.

 لبخند زد و پرونده دستش رو روی میز کناریم گذاشت. 

 زدیم.به خانواده ات زنگ -

 می خواست حرفش رو ادامه بده که کمی سرم رو به سمتش چرخوندم و گفتم: 

 خانواده؟! -

 بهم نگاه مشکوکی انداخت که ادامه دادم.

 پس چرا من یادم نمیاد خانوادم و  -

 اخمی کرد و به سمت در اتاق رفت. 

 خانوم رمضانی -

 ت تختم اومدن. با وارد شدن یه دختر جون که رو پوش سفید تنش بود هر دو به سم

مردی سن کاملی که دکتر بود آروم به دختر جون چیز هایی رو گفت و به من نگاه کرد  
 و با یه لبخند کوچیک گفت: 

 اسمت و چی یادته؟ -

 یکم فکر کردم اما انگار سرم خالی بود درست مثل یک گوی معلق در فضا.

 اشک توی چشم هام جمع شد و سرم رو به طرفین تکون دادم. 
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 چند روز بعد 



 

 چند روز گذشته بود و امروز قرار بود مرخص شم.

یه خانوم آقایی همون روزی که بهوش اومدم، اومدن و گفتن پدر و مادرمن اما من  
 هیچی یادم نبود!

 دختری که خودش رو خواهرم معرفی کرده بود به سمتم اومد.

 اما باهاش حرف نزده بودم.  امروز که دیدمش به دلم نشسته بود

 بهش خیره شدم و گفتم:

 اسمت چیه؟ -

 در حالی که کمکم می کرد از تخت بیام پایین لبخندی زد و گفت: 

 سپیده -

 اهانی زیر لب گفتم و با کمکش لباس هام رو عوض کردم. 

یه مانتوی بلند آبی با شال و شلوار مشکی پوشیدم و یه تونیک مشکی هم زیر مانتوم  
 رده بودم. به تن ک

بابا و مامان به من و سپیده لبخندی زدن و بابا در حالی که ساک مشکی رنگی  
 دستش بود گفت: 

 بریم -

 من سری تکون دادم و سپیده هم یه بریم آروم گفت. 

 به بابا نگاه کردم قد کوتاهی داشت و موهاش کامل سفید بود.

شت دقیقا شبیه سپیده مامانم تپل بود و قد کوتاه با یه پوست سفید و چشم های در
 بود فقط سپیده تپل و نبود یه دختر ظریف و الغر.



هام مشکی بود نه قدم  برام جالب بود من چرا اصال شبیه خانوادم نیستم نه چشم 
 کوتاه بود!

از بیمارستان خارج شدیم که بابا و مامان ایستادن و بابا در حالی که با گوشیش ور  
 می رفت گفت: 

 االن میان-

 باال انداختم و در حالی که دست سپیده رو گرفته بودم گفتم:  ابرویی

 کیا؟ -

 اما هیچ کس هیچ جوابی بهم نداد!

 با ایستادن یه ماشین مشکی رنگ و دراز تعجب کردم. 

 یه مرد هیکلی که کچل بود پیاده شد و در عقب رو باز کرد. 

سپیده منو به سمت  متعجب به سپیده و بعد به مامان بابا نگاه کردم و در حالی که 
 ماشین می برد گفتم: 

 سپیده؟ اینا کین -

به ملشین رسیدیم اول من سوار شدم و منتظر موندم بقیه بیان اما در کمال تعجب  
 در ماشین بسته شد! 

 اون مرد سوار شد و ماشین راه افتاد ترسیده به کنارم نگاه کردم.

د و جلو هم همون مرد یه پسر جون با لباس های مشکی به رو به رو خیره شده بو
 کچِل و یک مرد دیگه نشسته بودن.

 با ترس به صندلی تکیه دادم به مرد کناریم خیره شدم. 

 با این که فقط نیم رخش رو دیده بودم چهره اش خیلی برام آشنا بود.
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 کالفه ترسیده داشتم فکر می کردم تا شاید یه چیزی یادم بیاد. 

 اینا کی بودن؟ چرا خانواده ام من و تنها گذاشتن؟ اصال من کی بودم؟!

 سرم درد گرفته بود و بغض کرده بودم. 

 باز به پسر جونی که کنارم نشسته بود نگاه کردم که یهو سرش و به سمتم چرخوند. 

 چشم هام از تعجب گرد شد و زمزمه کردم. 

 آرتان!-

 جیغ کشیدم. دستم و محکم روی سرم گذاشتم و از دردش  

 همه چیز داشت یادم می اومد.

 خودم و آرتان و شب فرارم و حتی سپیده و بقیه رو! 

فکرم کشیده شد به شب تصادفم من فرار کردم چون آرتان می خواست من و بکشه  
 بعدش تصادف! 

 دستم و آروم از روی سرم برداشتم، همین ماشین به من زد بعد آرتان و دیدم!

شده بود اشک هام باعث شده بود بعضی از تار هاش به  موهام توی صورتم پخش 
 صورت خیسم بچسبه. 

 آرتان با پوزخند بهم خیره بود و چیزی نمی گفت. 

 با نفرت بهش خیره شدم و در حالی که به لکنت افتاده بودم گفتم: 

 اون...اون شب...اون شب تو با ماشین بهم زدی؟!-



 این که جوابم رو بده پیاده شد.با ایستادن ماشین چشم ازم گرفت و بدون  

 با کشیده شدن دستم از سمت کسی به عقب پرت شدم و از ماشین بیرون افتادم. 

 صورتم از درد جمع شد و »آخی« از میون لب هام خارج شد. 

 ماشین جلو تر رفت و از من فاصله گرفت. 

 به اطراف نگاهی انداختم و تازه فهمیدم توی عمارتیم. 

 ستاش توی جیب کتش بود به سمتم اومد و رو به روم ایستاد. آرتان در حالی که د

 دست به سینه شد و یهو لب هاش به خنده باز شد. 

 این دیونه بود!

 اخمی کردم و با درد از جام بلند شدم. 

 موهام رو از جلوی صورتم کنار زدم و فریاد کشیدم. 

 از جون من چی می خوایی عوضی؟ -

 رد و این باعث می شد عصبی تر از قبل بشم.اما اون فقط با لبخند نگاهم می ک

 یهو اخم کرد!  به من پشت کرد و به سمت ویال رفت! 

 خود درگیری نداشت؟! 

با قفل شدن دست کسی دور بازوم به همون مرد کچِل نگاهی انداختم و درحالی که  
 تقال می کردم از دستش خالص شم گفتم: 

 ولم کن عوضی -

 ودش می کشید و دنبال آرتان می رفت.  اما اون بدون توجه من و دنبال خ

دست دیگم و به سمت دستش بردم تا شاید بتونم دستم و آزاد کنم اما حتی یکم 
 دستش شل نشد. 



 با وردمون به عمارت همه خدمه جلو اومدن و بهمون خیره شدن.

 نگاه کردم دیدم همه مشکی پوش شدن! به لباس هاشون که  

 ق آرتان ایستادیم.از پله ها باال رفتیم و جلوی اتا

 آرتان سرجاش ایستاد و در حالی که پشت به من بود گفت: 

 می تونی بری-

 و همین حرفش باعث شد اون غول تشن دست بی نوای من و ول کنه و بره. 

 به مسیر رفتنش چشم غره ای رفتم که آرتان در اتاقش رو باز کرد و کنار کشید. 

 ت ناکش بهم خیره شد و غرید. وقتی من تکونی نخوردم با اون اخم های وحش

 گمشو داخل -
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 نفسم رو با صدا بیرون دادم.

 بخاطر این چند وقتی که توی کما بودم هنوز نمی تونستم راحت راه برم. 

 وارد اتاق شدم و آرتان هم پشت سرم اومد. 

گرفته شد و به شدت به  درست لحظه ای که خواستم به عقب برگردم از پشت بازوهام 
 سمت  خودش برگردوندم.

صورت هامون توی یک وجبی هم بود و من بی حرکت به چشم های عسلیش خیره  
 شده بودم. 



 این چشم ها دیگه سرد و یخی نبود! 

 پر شده بود از غم و پشیمونی! 

 آب دهنم و به زور قورت دادم و اسمش رو زیر لب صدا کردم. 

 آرتان-

 گفت و فقط به چشم هام نگاه می کرد.اما اون چیزی نمی 

دوست داشتم بپرسم به چی فکر می کنه، لباس های مشکی که پوشیده واسه عزای  
 چه کسِی؟

 چرا من و انقدر عذاب می ده؟

 مطمعن شده بودم که بخاطر ترک کردنش نیست اما جراتش رو نداشتم که بپرسم. 

 لب هام حرکت می کرد اما صدایی ازشون خارج نمی شد! 

 آرتان چند بار پلک زد و ازم فاصله گرفت. 

 کالفه دستی میون موهاش کشید و به سمت پنجره قدی اتاق رفت. 

 حتی از پشت هم مشخص بود که نفس هاش تند شده! 

 یه قدم به سمتش برداشتم که صداش بلند شد.

 مامانم و از دست دادم می دونی چرا؟ -

 و خانوم مرده باشه.با تعجب سر جام میخکوب شدم. باورم نمی شد آرز 

 کشتنش -

 سکسه ای کردم و دستم و محکم روی لب هام گذاشتم.

 آخه چرا کشتنش؟ کی کشته؟

 کاش می شد بپرسم. 



 به سمتم برگشت و با چشم های اشکیش محکم مشتش رو روی قبلش کوبید. 

 مرده  مامان بیچاره و بی آزار من -

 داره گریه می کنه.اشک توی چشم هام جمع شد. باورم نمی شد آرتان 

 هر چند خیلی عذابم داده بود اما دلم براش می سوخت. 

 سرش و با گریه تکون داد و سعی کرد اشک هاش و محار کنه.

 ولی من می دونم کار کیه-

 یکی از دست هاش رو مشت کرد و کف اون دستش کوبید. 

 می کشمش  -

 همه اون هایی که مقصرن باید تاوان بدن. -

 داشت و هر لحظه بیشتر بهم نزدیک می شد. قدم به قدم برمی 

 داداشت هنوز خبر نداره خواهر کوچولوش پیش منِ -

 ابرویی باال انداختم اینا چه ربطی به هادی داشت؟ 

 با ادامه حرفش نفس توی سینم حبس شد. 

 همون طور که مامانم و پر پر کرد خواهرش و جلوی چشم هاش تیکه تیکه می کنم. -

 ن و کشته بود؟!یعنی هادی مادر آرتا

 امکان نداشت. آخه چرا! 

به عقب قدم برداشتم و فقط به آرتانی خیره بودم که هر لحظه عصبی تر و ترسناک تر  
 می شد!

 انگشتش رو به عالمت تهدید تکون داد.

 توام تاوان هم دستی با اون حروم زاده رو میدی.-



 سر جام ایستادم. هم دستی!

 ت! اصال مگه من می تونستم آدم بکشم؟! من که حتی نمی دونستم هادی کجاس

 به دیوار پشت سرم چسبیدم و سعی کردم از خودم دفاع کنم. 
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 آرتان بخدا من چیزی نمی دونم -

 میون گریه قهقه ای زد و تیز بهم نگاه کرد. 

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم و به چشم هاش خیره شدم. 

شکنجه خسته شده بودم، دلم می خواست برم یه جایی که هیچ کسی از عذاب و 
 نباشه. 

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. 

 بزار توضیح بدم خواهش می کنم آرتان. -

 سریع خودش و بهم رسوند و همین باعث شد از ترس گوشه دیوار جمع شم. 

م دستش  چشم هام رو روی هم گذاشتم و فاتحه خودم رو خوندم اما با نشستن آرو
 روی موهام آروم چشم باز کردم و از دیدن چهره اش یکه خوردم. 

 خیلی آروم و ریلکس شده بود!

 دستش رو از روی موهام برداشت و به سمت بازوم برد.



با فشار آرومی وادارم کرد بشنیم و خودش هم رو به روم نشست و منتظر بهم چشم 
 دوخت. 

 م. به گل های فرش زیرم چشم دوختم و شروع کرد

 از همون روزی که باهاش ازدواج کردم و تا روزی که ترکش کردم رو تعریف کردم.

از کتک های هادی و زورگویی های بابا، از اشک های مامان و دل خودم گفتم. گفتم 
 و اشک ریختم.

 بعد از این که تو رفتی بی خبر از همه رفتم خارج از کشور.-

 لبخند تلخی میون گریه زدم.

اه رفتم درسم که تموم شد برگشتم ایران. بعد چند ماه یکی از همکالسی  اونجا دانشگ-
هام توی دانشکده اومد ایران گفت می خواد یه رستوران باز کنه و به شریک احتیاج  

 داره.

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. 

 باهاش شراکت کردم و درست یه ماه پیش سهمش رو ازش خریدم.-

ود رو بلند کردم و به چهره آرتان نگاه کردم. به گوشه ای سرم رو که تا حاال پایین ب
 خیره و سخت توی فکر بود.

 سرش و بلند کرد و اون هم به من خیره شد که گفتم:

 دیدی من مقصر نبودم. می دونم بهت بد کردم.-

 مکثی کردم و آروم و ادامه دادم. 

 جبران می کنم. -

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 ان کنی مامان من با این حرف ها بر می گرده؟ می خوایی چیو جبر-



 اعتراض گونه دستم و تکون دادم.

 تنها گناه من ترک کردنت بود همین! آرتان مگه من مادرت و کشتم؟ می گم-

 از جاش بلند شد و پشت به من به سمت در رفت. 

منم بلند شدم و منتظر جوابی موندم. سر جاش ایستاد و در حالی که دستش روی  
 دستگیره در بود گفت: 

 تنها راه جبران موندن این جاست  -

 کالفه خواستم چیزی بگم که روی پاشنه پا چرخید به سمتم.

 بزار داداشت فکر کنه تو داری شکنجه می شی، بلدی که نقش بازی کنی!-

 و بعد بدون حرفی از اتاق خارج شد. 

 یعنی فقط شکنجه هادی واسه آرتان مهم بود!؟ مگه می شد؟

 تی میون موهام کشیدم تنها راه خالصی از این جا گوش دادن به حرف هاش بود. دس
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 جلوی آینه اتاق آرتان نشستم و شونه روی میز رو برداشتم. 

بعد اون روز باز برگشتم به اتاق آرتان اما خودش تمام این سه روز رو نبود و ندیده  
 بودمش!

 رنگ رو به موهام کشیدم که در اتاق باز شد و سپیده اومد داخل.  شونه آبی



 دختر موزی اون روز من و داد دست آرتان.

 براش پشت چشمی نازک کردم که تعجب کل صورتش رو فرا گرفت و گفت: 

 چیزی شده؟ -

 جوابش رو ندادم و به شونه زدن موهام ادامه دادم.

ینه بهش نگاهی انداختم و باز توجه ای به سمتم اومد و پشت سرم ایستاد. از داخل آ 
 نکردم که صداش توی گوشم پیچید. 

 آقا آرتان گفتن برید پایین واسه شام. -

 سری تکون دادم و باشه ای زیر لب گفتم. 

 بیا باهم بریم.-

 متعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد. 

 دستور آقا آرتان  -

 لب زمزمه کردم. شونه رو روی میز کوبیدم، به سمت کمد رفتم و زیر  

 مرده شور آقا آرتان و ببرن   -

 صدای خنده ریزش باعث شد به سمتش بگردم.

 دستم و توی هوا تکون دادم و مثل بچه های تخس گفتم: 

 نخند  -

 چشم هام و توی کاسه چرخوندم و در کمد و باز کردم و یه شال مشکی برداشتم. 

 سپیده هم دنبالم اومد.شال رو روی سرم انداختم و از اتاق خارج شدم 

 از پله ها پایین رفتم و به سمت آشپزخونه رفتم.

 با دیدن بلوط و آرتان پشت میز بادم خالی شد.



 بازم این دختِر چندش -

 سپیده از پشت گوشم آروم گفت: 

 باید تحملش کنی. -

 نفسم و کالفه بیرون دادم و به سمت میز رفتم.

 سالم  -

داد اما در کمال تعجب آرتان با لبخند و خوش رویی  بلوط زیر لب و با غیظ جوابم رو 
 جواب سالمم رو داد.

با چشم هایی که اندازه یه گوی بزرگ شده بود بهش خیره شدم و رفتم روی صندلی  
 رو به روش نشستم.

همونطور به غذا خوردنش نگاه می کردم که سرش و بلند کرد و با لبخند گشاد یه 
 چشمک بهم زد! 

 خودم اومدم.با صدای بلوط به 

 عزیزم نمی خوایی غذا بکشی. -

 به چهره حرصی و عصبیش نگاهی انداختم و غذا کشیدم.

 دختر انتر عملی! 
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با ذوق به قرمه سبزی توی بشقابم خیره شدم از وقتی اومده بودم به این خونه یه 
 غذای درست حسابی نخورده بودم. 



 صال چیزی برام نمی آوردن!همش یا با کتک بود یا ا

 سرم و تکون دادم و شروع به خوردن غذام کردم.

 چند دقیقه گذشته بود که آرتان از پشت میز بلند شد و گفت: 

 غذاتون رو خوردین بیایین تو پذیرایی کارتون دارم.-

هم من هم بلوط بهش نگاهی انداختیم که بلوط چشم بلندی گفت و من فقط سرم  
 رو تکون دادم.

 بلوط خیلی زود غذاش رو تموم کرد و از آشپزخونه خارج شد. 

 به مسیر رفتنش چشم غره ای رفتم و از جام بلند شدم. 

 دختر کنه همش خودش و می چسبونه به آرتان-

 چشم هام محکم روی هم بستم. آخه به من چه هر کاری می خواد بزار بکنه.

کردم و بعد از مرتب کردن  تشکری از سپیده و بقیه خدمت کار های توی آشپزخونه
 لباسم نفس عمیقی کشیدم و به سمت پذیرایی قدم برداشتم.

قبل از رسیدن به مبلی که بلوط و آرتان روش نشسته بودن ایستادم و چندتا صلوات  
فرستادم آخه هنوز هم از آرتان می ترسیدم و این تغییر ناگهانیش ترسم و بیشتر از  

 قبل کرده بود.

 و روی مبل تک نفره رو به روشون نشستم. بهشون نزدیک شدم

مبل ها به صورت مربع شکل وسط سالن چیده شده بود و یه عسلی بزرگ هم 
 وسطش جا داشت و تلوزیون بزرگشون هم رو به روی مبل ها بود. 

زیر چشمی نگاهی به آرتان انداختم که لبخندی زد و در حالی که روی مبل لم می داد 
 گفت: 

ه خانواده هانی اون و سپردن دست من می خوام تا برگشتشون  خب از اون جایی ک-
 بهش خوش بگذره. 



 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد. 

 برای همین یه برنامه واسه سفر چیدم. -

 با تعجب بهش خیره شدم خانواده!

 من و سپردن دست این!

خدا همچین خانواده ای به هیچ کسی نده که دخترشون رو بسپردن دست این غول 
 بیابونی! 

دروغ هم  بلد نیست بگه، آخه کی دختر جونش و می سپره دست یه پسر جون و  
 مجرد! 

به آرتان خیره شدم و در این حال هر چی فحش بلد بودم بارش کردم توی دلم که 
 توی یه حرکت ناگهانی سرش و بلند کرد و این باعث شد با هم چشم تو چشم بشیم.

 ن چشم های عسلی نه اون!حاال نه من چشم برمی داشتم از او

با صدای بلوط هر دو به خودمون اومدیم و بهش نگاه کردیم که رو به آرتان با ناز  
 گفت: 

 خب عزیزم پس من چمدونم رو ببندم. -

 آرتان نگاه مرموزی به من انداخت و دوباره به بلوط نگاه کرد. 

 چشم هاش رو توی کاسه چرخوند و در حالی که سعی می کرد نخنده گفت: 

 ولی ما تورو نمی بریم بلوط جون -
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 و از جاش بلند شد و مارو ترک کرد. 

لب هام و گاز گرفتم تا به قیافه مات شده بلوط نخندم ازجاش بلند شد، تیز بهم نگاه 
 کرد و در حالی که دست هاش مشت بود رفت. 

 رفتنش همانا و ترکیدن من از خنده همانا. 

 انقدر خندیدم  که چشم هام پر اشک شد. 

 با اومدن سپیده به مبل تکیه دادم و دستی به صورت خیسم کشیدم.

سپیده که تعجب کرده بود به سمتم اومد و با چشم هاش گرد و بزرگش دستی به  
 صورتش زد. 

 وای خدا مرگم بده دیونه شدی هانی. -

 نه باال انداختم.ریلکس و با لبخند گشاد روی لب هام سرم و به نشونه 

 وای سپیده نبودی ببینی آرتان چطوری بلوط و ضایع کرد.-

 دستی به دلم کشیدم و ادامه دادم. 

 وای دلم خنک شد دختره چندش. -

 سپیده لبخندی زد و سرش و تکون داد.

 از دست تو دختر فکر کردم از بس غصه خوردی دیونه شدی.-

 و با ترس رو به سپیده گفتم:با یاد آوری حرف های آرتان سر جام میخ شدم 

 سپیده این می خواد من و با خودش ببره مسافرت بالیی سرم نیاره؟! -

 سپیده ابرویی باال انداخت و با نگرانی دستش رو روی دسته مبل گذاشت. 

 واقعا؟ -

 آب دهنم و به سختی قورت دادم و زیر لب »آره« آرومی گفتم. 



 سمتمون اومد و رو به من گفت:  سپیده خواست حرفی بزنه که یکی از خدمه به

 آقا آرتان کارتون دارن  -

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و از جام بلند شدم. 

 به سپیده نگاهی انداختم و بعد از تکون دادن سرم به سمت اتاق آرتان راه افتادم.

 از پله ها عبور کردم و وارد طبقه باال شدم. 

 زدم.  به در اتاقش که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و در

 بیا داخل -

 با اومدن صداش وارد شدم.

پشت میزش نشسته بود و سرش توی لب تاب بود بعد چند دقیقه سرش و بلند کرد  
 و لب تابش رو بست. 

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد.

 ترسیده و ناخداگاه قدمی به عقب برداشتم که آرتان سر جاش متوقف شد.

 به سمتم گرفت. چشم هاش و بست و باز کرد و دستش و  

 .نترس دیگه کارت ندارم بشین -

 به عقب نگاه کردم و روی تخت دو نفره داخل اتافش نشستم.

 صندلی میز کارش رو برداشت، رو به روم گذاشت و روش نشست. 

 کل صورتم و از نظر گذروندن و این باعث قرمز شدن گونه هام شد. 

 هوف من چم شده بود؟!

 ی کردن با گوشه شالم کشیدم و بهش نگاه کردم. با بلند شدن صداش دست از باز 



ببین هانی من می دونم که تو بی گناهی. اگه داریم می ریم شمال واسه اینه که  -
 داداشت نتونه تورو پیدا کنه؟

 کمی من و من کرد و ادامه داد. 

 تو کمکم می کنی دیگه مگه نه؟ -

من دوسش داشتم  بهش خیره شدم درسته هادی اذیتم می کرد ولی داداشم بود و
 بعد آرتان توقع داشت توی بازی که واسه انتقام راه انداخته بود کمکش کنم؟ 

 چشم هام و بستم و همه فکر هارو از ذهنم بیرون کردم.

 فعال تا وقتی که فرصت فرار پیدا می کردم باید به حرف هاش گوش می دادم.

 برای همین سری تکون دادم و زیر لب »آره« گفتم.
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 لبخند جذابی زد و از روی صندلی بلند شد. 

 و آروم بلند شدم. منم لبخند زورکی زدم 

 دست هاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد و گفت: 

 بهتره آماده شی امشب راه می افتیم.-

 با تعجب کمی بهش نزدیک شدم. 

 امشب؟!-

 شونه ای باال انداخت و در جوابم گفت: 



 اری؟ آره مشکلی د-

 سری به عالمت نه تکون دادم. 

 پس من برم آماده شم.-

 از کنارش رد شدم و باز بهش لبخند زدم. 

 خودم و به کمد رسوندم و درش رو باز کردم. 

 چند دست مانتو و شلوار بیرون کشیدم و روی تخت انداختم.

از توی کشو هم چند دست لباس راحتی برداشتم و با برداشتن چمدون مشکی رنگ  
 کنار کمد روی زمین نشستم.

به سنگینی نگاه کسی سرم و بلند کردم. آرتان روی تخت نشسته و بود و خیره نگاهم 
 می کرد. 

 خجالت کشیدم و برای برداشتن لباس های روی تخت بلند شدم. 

 خودم و به تخت رسوندم، لباس ها دقیقا جایی بودن که آرتان نشسته بود!

 داشتم. خم شدم و بدون توجه بهش برشون

 زیر چشمی نگاهی بهش انداختم که دیدم باز داره نگاهم می کنم. 

 راست ایستادم و خواستم برم که مچ دستم اسیر دست های بزرگش شد. 

ترسیده بهش نگاه کردم که آروم از جاش بلند شد و این باعث باال رفتن ضربان قلبم  
 شد.

 توی یه حرکت ناگهانی مچم و کشید. 

 بهش چسبیدم. روبه اش ایستادم و 

 آب دهنم و با صدا قورت دادم و مثل خودش بهش خیره شدم. 



 دستش رو باال آورد و به موهام کشید.

 فقط خواستم بگم  -

 سوالی ابروهام رو باال بردم که ادامه داد. 

 خیلی خوشحالم که دوباره دیدمت. -

 از این حرفش حس خوبی به جونم تزریق شد. لبخندی زدم و توی دلم گفتم

 من اصال از دیدن توی دراکوال خوشحال نشدم.ولی 

با خوردن موهاش به صورتم به خودم اومد و خواستم فاصله بگیرم که دستش دور  
کمرم حلقه شد و من و بیشتر به خودش فشار داد.صورتش هر لحظه بیشتر به  

 صورتم نزدیک می شد. 

 درسته هنوز شوهرم بود ولی نمی خواستم این اتفاق بی افته. 
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 خواستم چیزی بگم که در باز شد و تنها چیزی که شنیدم صدای جیغ بلوط بود. 

 دست آرتان از دور کمرم باز شد و چون کنترلی روی خودم نداشتم خوردم زمین! 

 آخی گفتم و اخم کردم. باسنم داغون شد کم مونده بود اشکم در بیاد. 

 انداختم.به بلوط و آرتان نگاه بدی 

 آرتان نگران و بلوط با پوزخند نگاهم می کرد. 



دوباره به آرتان نگاه کردم که اونم نگاهم کرد. حس می کردم چشم هام دو تا قلب  
 بزرگ شده. 

 آخی این پیشی وحشی نگرانم شده. 

 عصبی دستی به موهام کشیدم. 

 من نگرانی بخوره تو سرش چرا من و ول کرد.  چی می گم

 قلبیم و تبدیل به دوتا خنجر کردم و از جام بلند شدم. چشم های 

 چشم هام رو واسه آرتان توی کاسه چرخوندم و به بلوط نگاه کردم. 

 ها چیه -

 با صدای دادم عقب رفت و با تعجب نگاهم کرد.

 دفعه آخرت باشه به من پوزخند می زنی فهمیدی؟-

 بازم پوزخند زد و به سمتم قدم  برداشت.  

 رو تکون داد و گفت:   انگشت اشارش

 ببین من بخوام می تونم بزنم بکشمت دختر جون پس دم در نیار  -

 عصبی خودم و بهش رسوندم و با تموم قدرت خوابوندم توی گوشش.

 صدای جیغش با صدای برخورد دستم به صورتش یکی شد. 

 با شدت به عقب کشیده شدم و یه طرف صورتم سوخت! 

 توی صورتم کوبیده بود.  با تعجب به آرتانی خیره شدم که

 پس حرف هاش چی؟ مگه نگفت... 

 میون افکارم پرید و گفت: 



درسته گفتم کاریت ندارم ولی دفعه آخرت باشه دستت رو یا حتی صدات و واسه -
 بلوط بلند می کنی. 

 ناخواسته بغضم گرفت نه بخاطر سیلی که خوردم نمی دونم چرا حرفش ناراحتم کرد. 

 نشونه بله سرم و تکون دادم. ازش فاصله گرفتم و به 

 بغضم و قورت دادم و چند بار پلک زدم دوست نداشتم اشک هام بریزه. 

 نمی دونم چم شده بود چرا برام مهم بود آخه؟!

 سریع از اتاق خارج شدم و با دو خودم و به حیاط رسوندم.

 همین که پام رو بیرون گذاشتم بغضم ترکید و اشک هام شروع به باریدن کرد.

 چرا تا فکر می کردم همه چیز درست شده خراب می شد؟! 
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 هوا کمی سرد بود و این باعث لرز تنم شد. 

 نمی دونستم باید چی کار می کردم یا کجا می رفتم فقط می دونستم خیلی خستم.

 خودم و به تاب سفید و آهنی وسط باغ رسوندم.

 سوندم و با کمکشون روی تاب نشستم.دستم و به زنجیر های بزرگش ر

 رو آه مانند بیرون دادم باید یه فکری می کردم.  نفسم 

 به هر قیمتی شده باید از این جهنم خالص شم.



سرم و به میله بلند وصل شده به تاب که تا میله باالییش می رسید گذاشتم و به فکر  
 فرو رفتم. 

 

 آرتان 

 

یاط شدم، معلوم نبود این دختِر کجا رفته، کت مشکی رنگ چرمم رو پوشیدم و وارد ح 
 از عمارت نمی تونست خارج شه این و مطمعن بودم چون جلوی در پر از نگهبان بود. 

به سمت پشت باغ رفتم و با چشم دنبالش گشتم، با دیدنش روی تاب عصبی اخم  
 هام رو توی هم کشیدم و به سمتش رفتم.

ا دیدن چشم های بسته و صورت خیسش  وقتی بهش رسیدم خواستم فریاد بزنم اما ب
 متجب جلوی پاش زانو زدم.

دستی به صورتش کشیدم که تکونی خورد، توی خواب درست شبیه فرشته ها بود و  
 من چقدر این فرشته رو دوست داشتم. 

 لبخند تلخی زدم. 

 کاش باطنتم مثل چهره  و رفتارت درست و پاک بود. -

دستی میون موهام کشیدم و گوشیم رو از   پوزخندی زدم و از جام بلند شدم کالفه
 داخل جیب شلوار اسپرت و راحتیم در آوردم. 

 سیاوش -

 بله آقا -

 به چهره هانی نگاهی انداختم و گفتم: 

 چمدون های توی اتاق و بیار پایین و ماشین و روشن کن. -



 با گفتن چشمش گوشی و قطع کردم و داخل جیبم انداختم.  

 کتکم رو در آوردم و روی هانی انداختم.

در حالی که روی صورت مهتابیش خم شده بودم ناخداگاه بوسه ای روی پیشونیش  
 زدم.

 با صدای سیاوش به خودم اومدم و سرم و تکون دادم.

 شدم؟  می  من چم شده بو چرا داشتم به دشمنم نزدیک 

 قلبم تند می زد و دمای بدنم باال رفته بود.

 عصبی و کالفه نفس عمیقی کشیدم و به سمت سیاوش برگشتم.

 به پرادوی مشکی رنگم اشاره کردم. 

 در عقب و باز کن سیاوش. -

 سری تکون داد و به سمت ماشین رفت. 

پاهاش  دوباره به سمت هانی برگشتم و یه دستم و زیر سرش و دست دیگه ام رو زیر 
 انداختم و بغلش گرفتم.

 آروم به سمت ماشینم رفتم و روی صندلی عقب خوابوندمش. 

 به ساوش اشاره کردم. 

 همین جا بمون تا برگردم.-

 به سمت ویال راه افتادم، همین که وارد شدم بلوط به سمتم اومد.

 عصبی چشم هام رو روی هم فشار دادم.

 خودش و به بازم چسبوند و گفت: 

 نم بیام.نمی شه م-



 بهش لبخندی زدم و گفتم: 

 می برمش شمال.  عزیز دلم برات که توضیح دادم چرا دارم -

 نفسی گرفتم و به گونه اش بوسه کوتاهی زدم و عقب کشیدم. 

 من برم تا دیر نشده بلوط جان زود بر می گردم.-

 و با فشردنش به عقب از خودم جداش کردم. 

 . به سمت اتاقم قدم برداشتم و وارد شدم

در کمد و باز کردم و با برداشتن شلوار و پیراهن آستین کوتاه سریع لباس هام رو  
 عوض کردم. 

 کیف مدارکم رو برداشتم و در کشوی میز کارم رو باز کردم. 

 و با کیلید کوچیکش درش رو باز کردم.  جعبه مشکی چرم و بیرون کشیدم 

ه کمرم بستم و از اتاق  پوزخندی زدم و بعد از برداشتن اسلحه مشکی رنگم اونو ب
 خارج شدم. 
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 بعد از سپردن عمارت به نادر و محمد دوتا از بادیگارد هایم به سمت حیاط رفتم.

 به ماشین که رسیدم به سیاوش اشاره کردم در عقب رو ببنده.

 خواست به سمت رل راننده بره که صداش کردم.

 سیاوش -



 که دستش رو سقف ماشین بود گفت: برگشت و در حالی 

 بله آقا -

 به جلو قدم برداشتم.

 تنها میرم نیازی به اومدن تو نیست.-

 با تعجب به سمتم اومد.

 اما-

 میون حرفش پریدم. 

 چیزی نمی شه مطمعن باش بهت خبر میدم.-

 سرش و پایین انداخت و از ماشین فاصله گرفت. 

 سوار ماشین شدم و روشنش کردم. 

 یم آینه داخلش به هانی نگاهی انداختم و پام رو روی گاز گذاشتم. بعد از تنظ 

از حیاط که خارج شدم از آینه کوچک عقب رو دیدم، سیاوش میون در ایستاده بود و  
 نگاه می کرد بوقی زدم و پام رو بیشتر روی گاز فشار دادم. به ماشین 

 دستم و به ضبط رسوندم و روشنش کردم. 

 آهنگ مورد عالقه ام رو گذاشتم. صداش رو کم کردم و 

 به جاده خیره شدم و زیر لب شروع به خوندن کردم. 

 »یه وقتایی الزمه بشی از همه دور 

 بری یه جایی که نباشه حتی یه لکه نور 

 یه وقتایی مجبوری بزنی به بیخیالی 

 اون که عاشقش بودی رفته و مجبوری بگی نیست خیالی 



 باشه نیست خیالی! 

 ایی که فقط رو شونه تو خوابم می برد اصال بی خیال شب 

 تو می خندیدی و دلم می مرد اما تو یادت رفت کی واست می مرد.«

 از توی آینه ماشین به چهره غرق در خواب هانی نگاهی انداختم و پوزخندی زدم. 

 با یادآوری نقشه هام لبخندی روی لب هام نشست و چشم هام رو باز و بسته کردم. 

 

 هانی 

 

جام چرخیدم اما بر خوردن به چیز سفتی که به صورتم خورد آروم چشم باز کردم  توی 
 و برای بهتر شدن دیدم چند بار پلک زدم. 

با پیچیدن عطر تلخ و شکالتی توی بینیم و سینه چسبیده به صورتم ترسیده عقب  
 کشیدم که دستی محکم دور کمرم پیچید و اجازه عقب رفتن نداد. 

 آرتان نگاهی انداختم. سرم بلند کردم و به 

 من چرا بغل این غول بیابونی بودم! 

 دست هام و باال آوردم و روی سینه های ستبرش گذاشتم و به عقب هولش دادم.

 ولم کن آرتان -

 در حالی که چشم هاش بسته بود اخمی کرد و تخس گفت: 

 بگیر بخواب هانی تا صبح رانندگی کردم خوابم میاد.-

 اطراف نگاهی انداختم که دیدم بله توی عمارت نیستیم.  با این حرفش با تعجب به

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و باز گفتم: 



 آرتان برو کنار محرم نیستیم گناه داره ای بابا -

 چشم هاش و باز کرد.

 آخی بچم از خستگی چشم هاش قرمز بود!

 نمی دونم چی شد که لبخندی به چهرش زدم و گفتم: 

 بخواب -

 اره بست به خودم اومدم.چشم هاش و که دوب

 وا من چرا اون طوری گفتم بهش دارم خل می شم خدایا خودت کمکم کن. 
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یکم توی بغلش جا به جا شدم، من چرا این طوری بهش گفتم؟! االن نه خوابم می  
 برد نه می تونستم چیزی بگم.

 با چشم دنبال ساعت گشتم. حتما االن شمال بودیم.

 نفسم رو کالفه بیرون دادم از چاله در اومدم افتادم توی چاه!

 حاال چطوری فرار می کردم؟ 

ناچار چشم هام و بستم و سعی کردم بخوابم چون معلوم نبود این خرس گنده تا کی  
 می خوابه. 

 

 سه روز بعد 



 

بود  سه روز از روزی که اومده بودیم شمال گذشته بود رفتار آرتان بهتر از قبل شده 
 حداقل دیگه نه کتکم می زد نه دعوام می کرد. 

 با توام هانی -

 با صداش به خودم اومدم و با اخم های درهمش رو به رو شدم. 

 سر میز ناهار بودیم و من شدید توی فکر بودم که با صداش به خودم اومدم.

 بله ببخشید  -

 چشم هاش و توی کاسه چرخوند و قاشقش رو توی بشقاب گذاشت.

 آماده شو غروب بریم بیرون  می گم-

 در حالی که قاشقم رو پر می کردم سرم و تکون دادم. 

 باشه  -

زیر چشمی بهش نگاهی انداختم خیلی برام جالب بود که چرا یهو این طوری آروم  
 شده اونم توی سه روز؟!

 سرم و تکون دادم و شروع کردم به خوردن غذام.

 با صدای آرتان سرم بلند کردم. 

 به بعد باید تا تو هستی از بیرون غذا بگیرم. از این -

 چرا؟ -

 خیلی خوشمزس برای همین می گم.نه این که -

 به بشقابقش که یدونه برنجم داخلش نبود نگاه کردم. 

 غذای توی دهنم و قورت دادم با یه لبخند کوچیک کنج لبم به بشقابش اشاره کردم. 



 واسه همین همه غذات و تا آخر خوردی؟ -

 د و در حالی که از پشت میز بلند می شد گفت: کم نیاور

 عزیزم مجبور شدم بخاطر کرونا رستوران ها بسته است کاری نمی تونم بکنم. -

 چقدر پرو بود این بشر!

 دستم و تو هوا تکون دادم و گفتم: 

باشه پس من مجبورت نمی کنم از دستپختم بخوری از این به بعد فقط برای خودم  -
 غذا می پزم. 

اخم هاش و توی هم کشید و اومد سمتم روی صورتم خم شد و با پوزخندی که کنج   
 لبش بود گفت: 

 یادت که نرفته برای چی این جایی؟ -

 متعجب از تغییر رفتارش سرم و انداختم پایین و هیچی نگفتم. 

 ازم فاصله گرفت و در حالی که می رفت سمت اتاقش گفت: 

 بریم.  میز رو جمع کردی برو آماده شو تا -

 از پشت میز بلند شدم دیگه اشتها نداشتم.

 باشه -

توی کمترین زمان ممکن میز و جمع کردم، ظرف ها رو شستم و بعد از خشک کردن 
دستم از آشپز خونه بزرگی که همه کابینت هاش سفید بود و یه میز غذا خوری هشت  

 نفره مشکی داشت بیرون اومدم.
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ت اتاق آرتان رفتم و نفس عمیقی کشیدم، دستم و روی دستگیره گذاشتم و  به سم
 بدون در زدن وارد شدم.

 کردم. با صحنه رو به روم جیغی کشیدم و به آرتان پشت 

 دست هام رو روی صورتم گذاشتم و گفتم:

 خجالت نمی کشی لخت اومدی جلوی من لباس هاتو بپوش. -

 جوابی نشنیدم. 

 با توام آرتان می -

ا پیچیده شدن دستی دور کمرم حرفم توی دهنم ماسید و آب دهنم و بزور قورت  ب
 دادم.

 عزیزم تو بدون در زدن اومدی توی اتاق تقصیر من چیه؟ -

 نفس هام تند شده بود و انگار هیچ فاصله ای بین صدای ضربان قلبم نبود! 

 آرتان ولم کن لطفا -

 چرا ولت کنم؟ -

شتم، به دست هاش که دور کمرم پیچیده شده  دست هام رو از روی چشم هام بردا
 بود رسوندم و هر چی زور زدم نتونستم از کمرم جداشون کنم. 

 آرتان خواهش می کنم ما مح -

 میون حرفم پرید. 

 تا کی می خوایی دروغ بگی هانی؟ -

 متعجب مکثی کردم و دست هام روی دست هاش خشک شد. 



 منظورت چیه؟ -

 سمت خودش بر گردوند وتوی صورتم دقیق شد. توی یه حرکت ناگهانی من و به 

 با لبخند مرموزی توی صورتم فوت کرد که موهای ریخته شده توی صورتم کنار رفت. 

 هیچی همسر عزیزم -

 با ترس ابروهام و باال دادم.

 فکر کردی نمی دونم نتونستی طالق بگیری؟ -

 اخم هاش و در هم کشید.

 با بد کسی در افتادی هانی. -

اشکم روی گونه هام ریخت، حاال دیگه هیچ راه فراری نداشتم اون می اولین قطره 
 دونست من هنوز زنشم دیگه نمی تونستم تکون بخورم. 

 با دیدن اشکم پوزخندی زد و رهام کرد. 

 الزم نکرده گریه کنی. -

 پشت بهم کرد و به سمت لباس هاش رفت. 

درضمن من به ته مونده بقیه برام هیچ ارزشی نداری که بخوام بهت دست بزنم، -
 دست نمی زنم. 

 با حرف آخرش قلبم مچاله شد و اشک هام شدت گرفت. 

 منظورش از ته مونده چی بود؟ من که حتی به یه مرد نزدیک هم نشده بودم.

 باز هم صداش روی اعصابم خط انداخت. 

 مثل این که خیلی دوست داری بدن من و دید بزنی؟ -

 م و خواستم از اتاق بیرون برم که صداش متوقفم کرد.با نفرت نگاهم و ازش گرفت



 پاتو از اتاق بیرون بزاری من می دونم و تو من رفتم مثل بچه ی آدم آماده می شی.-

 بعد هم با برداشتن پیرهن سرمه ای رنگش از اتاق بیرون رفت. 

همزمان با صدای کوبیده شدن در من هم با زانو روی زمین افتادم و از ته دل جیغ  
 بلندی کشیدم. 

 با ضربه بدی که به در خورد سرم و بلند کردم و اشک هام پاک کردم.

 تا ده دقیقه دیگه آماده نباشی مثل سگ می زنمت فهمیدی؟-

 با اشک هایی که قصد قطع شدن نداشتن بلند شدم و به سمت کمد سفید رنگ رفتم. 

رنگی هم برداشتم و   یه مانتوی  بلند که سبز یشمی بود برداشتم، شلوار و شال سفید
 با اشک همه رو پوشیدم.
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 از توی آینه بزرگ میز آرایش سفید رنگ توی اتاق به خودم نگاهی انداختم.

چشم هام پف کرده و قرمز بود! لب های صورتی رنگم رو خیس کردم و بغضم رو  
 قورت دادم. 

 فاصله گرفتم و با سر پایین افتاده گفتم: با وارد شدن آرتان به اتاق از آینه 

 بریم. -

 مکثی کرد و گفت: 

 برو پایین منم االن میام.-



 بدون نگاه کردن بهش از اتاق خارج شدم و به سمت حیاط ویال رفتم.

حیاطتش پر از درخت و گل های مختلف بود و وقتی روی پله های ورودی ویال  
 وایمیستادی می تونستی دریا رو ببینی. 

 م بری-

با صداش به خودم اومدم و وقتی از کنارم گذشت پشت سرش راه افتادم و با هم به  
 سمت ماشینش رفتیم. 

 سوار شد و منم آروم در ماشین و باز کردم و جلو نشستم.

هیچ دوست نداشتم عقب بشینم و مثل توی رمانا بهم بگه مگه من رانندتم چون صد  
 می خوردم. درصد بعدش دعوامون می شد و باز باید کتک 

 نفسم رو کالفه بیرون دادم.

کردن ماشین پاش رو روی گاز گذاشت  سریدار ویال در و باز کرد و آرتان بعد از روشن 
 و از حیاط خارج شد. 

 با صدای آهنگ سرم و به شیشه ماشین تکیه دادم و چشم هام و بستم.

 ه.معلوم نیست تا کی باید اسیر آرتان باشم و آخر این داستان چی می ش

 حاال که فهمیده بود من هنوز زنشم بیشتر از قبل نا امید بودم. 

 بدتر از همه این بود نمی دونستم توی فکرش چی می گذره و قرار چی کار کنه.

 با افتادن چیزی رو پام بهش نگاهی انداختم یه ماسک سفید رنگ فیلتر دار بود! 

 دارم.  این ماسک و بزار نمی خوام مریض شی و بمیری فعال الزمت-

بغضی که هر لحظه امکان داشت بترکه رو به سختی قورت دادم و با دست های  
 لرزون ماسک و برداشتم.



نمی دونم چرا حرف هاش اذیتم می کرد شاید اگه هر کسی جز اون بود حرف هاش  
 برام ارزشی نداشت. 

نمی  اما حرفای آرتان هر لحظه بیشتر قلبم رو به درد می آورد، کاش این طوری رفتار 
 کرد، کاش باهم خوب بودیم.

 پیاده شو -

 با صداش سرم و تکون و دادم تا این فکر های مسخره از سرم بپره. 

 در و باز کردم و پیاده شدم.

 سرم و به سمت آرتان چرخوندم و بهش خیره شدم. 

 با نگاه ناگهانیش نگاهامون قفل هم شد. 

خوبی بهم می داد یه چیزی رنگ نگاهش فرق می کرد دیگه سرد و یخی نبود، حس 
 مثل عشق!

 اما با پوزخندش و تغییر رنگ نگاهش بهت زده فقط نگاهش کردم. 

 این مرد داشت با من بازی می کرد و لذت می برد!

 لبخند پیروز مندانه ای زد و با سر اشاره کرد دنبالش برم. 

 به آسمون نگاهی انداختم و دنبالش رفتم.

 قدرتی نمی دی این و از روی زمین محوش کنم.خدایا چرا به من یه -

 چیزی گفتی؟ -

 چشم هام رو توی کاسه چرخوندم و رفتم کنارش. 

 نه-

 جراتم نمی کنی بگی آره-



 از حرص نفسم توی سینه حبس شد و دندون هام به هم سابیده شد.

 با پیچیده شدن انگشت هاش میون انگشت هام به نیم رخش خیره شدم. 

 ی بگم پیش دستی کرد و گفت: قبل از این که چیز 

 حرف نباشه-

 چشم هام و چند بار باز و بسته کردم و زیر لب اداش و در آوردم. 

 حرف نباشه مرتیکه گودزیال-

 

 #غبار_تلخ_تنهایی  

#part61 

 

 با ایستادن جلوِی مغازه لباس شب متعجب بهش خیره شدم. -

 اولین قدم و که برداشت دستش و کشیدم. 

 کجا -

 ت و با اخم گفت: به سمتم برگش

 می خوایی بگی کوری؟-

 نفسم و عصبی بیرون دادم.

 نه آقا کور نیستم چه دلیلی که بخواییم از این جا خرید کنیم؟ اونم تو برای من!-

 لبخندی زد و ابروش و باال انداخت. 

 کی گفته می خوام برای تو خرید کنم؟-



گوش هام آتیش بیرون  با این حرفش گوش هام داغ شد و حس کردم االِن که از 
 بزِن. 

 با دیدن قیافم قهقه ای زد و گفت: 

 چیه؟ نکنه حسودیت شده-

 دستم و با شدت از دستش بیرون کشیدم و گفتم: 

نه آقا من به جای تو خجالت کشیدم انگار نه انگار متاهلی بعد داری درباره خرید  -
 برای 

 و وارد مغازه شدم. حرفم و خوردم و دستم و براش بلند کرده بودم پایین آوردم  

 حقیقت این بود که داشتم از حسودی می مردم!

 هر چی باشه من زنشم و اون چرا باید چنین رفتاری بکنه. 

 به سمت زن فروشنده رفتم و سالمی دادم.

 سالم عزیزم خوش اومدی.-

 لبخندی زدم. 

 مرسی گلم  -

 به عقب برگشتم و دیدم آقا داره میاد. 

دستش و داخل جیب شلوارش کرده بود با لبخند گشادی  کنارم ایستاد و در حالی که 
 به فروشنده خیره شد و سالمی داد.

 با حرص به قیافش خیره شدم، مرتیکه هیز و ببینا! 

 به فروشنده نگاهی انداختم انگار خوشش اومده بود از نگاه خیره آرتان.

 دختر چندش فک کنم ده کیلو آرایش داشت با اون موهای صورتیش.



 ضربه محکمی به شیکم آرتان زدم که با درد خم شد. با آرنجم

 آخ دختر وحشی وایسا دارم برات وای خدا دلم.-

لبخند پیروزی زدم و در حالی که دست به سینه ایستاده بودم چشمکی حواله چهره  
 دردناکش کردم. 

با اخم صاف ایستاد و عصبی به لباس ها نگاهی انداخت، دوباره به سمت دختر  
 شت و با لبخند گفت: فروشنده برگ

 عزیزم می شه اون ماکسی آبی رنگ و برای دوستم بیاری؟ -

 دختره که خر ذوق شده بود به سمت لباس رفت. 

 چشم حتما -

به ماسکی که دختر برام آورد نگاهی انداختم آستین های بلندی داشت و تا زانو تنگ  
استیل مانند  و بعد از اون گشاد می شد. قسمت کمرش هم یه کمر بند نقره ای 

 داشت که یه نگین فیروزه بزرگ وسطش بود. 

 بیا  -

 با اخم به دختر نگاهی انداختم و لباس و محکم از دستش گرفتم.

 یه نایلون از روی میزش برداشتم و لباس و چپوندم داخلش.

 رو به آرتان چشم هام و توی کاسه چرخوندم و گفتم: 

 بیا. جلوی در منتظرم کارت با خانوم تموم شد -

 و با سرعت از مغازه خارج شدم. 

 قلبم داشت می ترکید و حالم خوب نبود نمی دونم چرا این طوری شدم و اصال چمه؟ 

 به مانتوم چنگی زدم و برای جلوگیری از ریزش اشک هام چند تا نفس عمیق کشیدم. 

 بریم -



با صدای آرتان به سمتش برگشتم، اخم کرده بود و داشت بدون توجه به من می  
 فت. ر

 دنبالش راه افتادم و سعی کردم ده قدم با فاصله ازش راه برم. 

 با صدای چند تا پسر از پشت سرم توجه ای نکردم و به راهم ادامه دادم.

خانومی با توام نمی خوایی افتخار بدی عزیزم با این هیکل خوبت پول خوبی بهت  -
 می دیم.

 مانتوم از پشت کشیده شد. یکم سرعتم و بیشتر کردم تا به آرتان نزدیک بشم که

جیغی زدم و به عقب هدایت شدم و این باعث شد از پشت به پسری که مانتوم و  
 کشده شده بود برخورد کنم.

 با برگشتن آرتان به سمتمون فاصله گرفتم و به سمتش دویدم.

 این جا چه خبره؟ -

 پسره گفت: 

 به توچه راهت و بگیر برو -

 قدم براشت.  آرتان فریادی کشیدی و به سمتشون

 کثافت بی ناموس بهت نشون می دم دست درازی به ناموس من چه عواقبی داره. -

با این حرفش قند توی دلم آب شد و لبخندی زدم، اما با مشتی که آرتان توی دهن  
 پسِر خوابوندن جیغی کشیدم.

پسِر در حالی که خم شده بود دستی به دهنش کشید و با دوستش به آرتان حمله  
 کرد.
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 دست هام و روی دهنم گذاشتم و جیغی کشیدم. 

به سمتشون رفتم که چند نفر از کسایی که دورمون جمع شده بودن زودتر از من به  
 سمت آرتان اینا رفتن و سعی در جدا کردنشون کردن.

 کشیدن.دو مرد آرتان و که به اونا فحش می داد و می خواست باز حمله کنه عقب 

 با دیدن چهره زخمیش به گریه افتادم و به سمتش رفتم. 

 آرتان خوبی؟ -

با دیدنم دست اون دو مرد و کنار زد محکم سیلی توی گوشم خوابوند که محکم روی  
 زمین افتادم! 

 تو خفه شو که برات دارم. -

 این جا چه خبره؟ -

 بلند شدم.  با درد و اشک به دو پلیسی که اومده بودن نگاه کردم و به سختی

آرتان به سمتشون رفت و با هم صحبت کردن بعد از چند دقیقه اون دو پسر رو  
 گرفتن و به سمت ماشینشون رفتن. 

 آرتان عصبی نگاهی بهم انداخت. 

 گمشو باید بریم کالنتری-

 سرم و پایین انداختم و دنبالش راه افتادم آخه مگه من چی کار کردم؟

 لیس راه افتادیم. سوار ماشین شدیم و پشت ماشین پ

ماشین و   آرتان دست مشت شده اش رو روی فرمون می کوبید و با دست دیگه
 هدایت می کرد. 



چشم های عسلی رنگش قرمز شده بود و رگ گردنش به شدت بلند شده و ضربان می  
 زد.

 ده دقیقه بعد جلوی اداره پلیس ایستاد و پیاده شد.

 دنبالش به راه افتادم. قبل از این که چیزی بهم بگه پیاده شدم و

 عصبی و کالفه بود و گاهی محکم به موهاش چنگ می زد. 

 همراه اون پلیس ها و پسرا وارد اتاقی شدیم. 

یه مرد مسن که سه تا درجه بزرگ روی شونه هاش بود پشت به میز قهوه ای رنگ  
 نشسته بود.

 بفرمایید -

 میزش نشستیم.با این حرفش من و آرتان روی دوصندلی رو به روی 

 مرِد عینک روی چشم هاش رو جا به جا کرد و رو به آرتان گفت 

 این آقا ها براتون مزاحمت ایجاد کردن؟ -

 آرتان نگاهی عصبی بهشون انداخت و گفت: 

 بله جناب سرهنگ برای خانومم مزاحمت ایجاد کردن.-

 مرد من رو مخاطب قرار داد.

 درسته دخترم؟  -

 قورت دادم. سرم و بلند و بغضم رو  

 بله -

 خب دخترم می تونی تعریف کنی. 

 نگاهی به آرتان و دست مشت شده اش انداختم و شروع کردم به تعریف کردن. 



 حرف هام که تموم شد سرهنگ اخمی کرد و به اون پسر ها نگاه کوتاهی انداخت. 

 بعد از پر کردن شکایت نامه با آرتان از اتاق خارج شدیم. 

 لحظه بیشتر از این سوکت می ترسیدم.  چیزی نمی گفت و من هر

 از اداره پلیس خارج شدیم و به سمت ماشین رفتیم.

با سوار شدنمون آرتان پاش و روی گاز گذاشت و این باعث شد محکم به صندلیم  
 بچسم. 

 سرعتش خیلی زیاد بود و هر لحظه امکان داشت تصادف کنیم. 

 اول به رو به رو بعد هم نگاهی به آرتان انداختم.

 آرتان تو رو خدا آروم برو -

 خفه شه بزار برسیم قبرت کندس هانی -

 با فریادی که کشید و نگاه غضب ناکش ترسیده به گریه افتادم.
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 وقتی رسیدیم ماشین و برد داخل حیاط و سریع پیاده شد. 

 بر بخورم.قبل از این که بهم برسه پیاده شدم و همین باعث شد به سینه اش  

 آب دهنم و قورت دادم و آروم سرم و بلند کردم.

قفسه سینه اش به شدت باال و پایین می شد و چشم های عسلی رنگش مثل کاسه  
 خون شده بود. 



 ترسیده کمی عقب کشیدم و تمام التماسم رو توی چشم هام ریختم.

 آرتان-

رو گرفت و  لبخندی کنج لبش نشست و ثانیه ای بعد دست هاش با شدت موهام 
 سرم و باال و رو به روی صورتش کشید. 

 بغضم با صدای بعدی ترکید و دست هام برای جدا کردن موهام باال اومد.

 روی صورتم خم شد و دندون هاش و به هم سابید. 

 پس میری تو بغل پسرا؟-

 هق هقی می کنم و دست هام رو روی دستی که به موهاِم می زارم.

 مقصر نبودم.آخ آرتان بخدا من -

بدون توجه به اشک هام همین طور که موهام دور دستش پیچیده شده به سمت  
 ویال راه افتاد.

 از درد موهام جیغی کشیدم و شروع کردم به التماس کردن.

 آرتان تو رو خدا -

 التماست می کنم آرتان-

 اما انگار کر شده بود و حرف هام و نمی شنید.

شدت من و روی زمین انداخت و اومد رو به روم  از در عمارت که وارد شدیم با 
 ایستاد.

 عصبی دستی میون موهاش کشید و قهقه ای کرد که لرز به تنم انداخت. 

سرم و بلند کردم و با اشک و درد بهش خیره شدم، اما وقتی دستش به سمت  
 کمربندش رفت خون توی رگ هام یخ بست. 



به باز کردن دکمه های پیراهنش کرد  اول فکر کردم قراره کتک بخورم اما وقتی شروع 
 فهمیدم اوضاع خیلی خرابه. 

 سری تکون دادم و ترسیده از جام بلند شدم. 

 لبخند وحشتناکی زد و گفت: 

 سال یادت رفته که شوهر داری. انگار توی این پنج-

 به سمتم قدم برداشت و ادامه داد. 

 نره. اشکالی نداره عزیزم یه کاری می کنم هبچ وقت یادت -

چند قدم که مونده بود بهم برسه توی یه حرکت ناگهانی کنارش زدم و به سمت آشپز  
 خونه فرار کردم. 

 وقتی دیدم داره دنبالم میاد سرعتم و بیشتر کردم.

وارد آشپز خونه شدم و خواستم چاقو سفید رنگ روی کابینت و بردارم اما با کشیده  
 شدن موهام از پشت محکم روی زمین خوردم.
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 سرم و بلند کردم و با ترس به چهره آرتان خیره شدم.

 هیچ وقت این طوری ندیده بودمش حتی وقت هایی که کتکم می زد.

 آب دهنم و قورت دادم و با التماس بهش نگاه کردم. 

 آرتان تور و خدا -



لحظه ای چهره اش   جلو اومد و رو به روم نشست سر تا پام رو از نظر گذروند و برای
 عوض شد. 

 نه عصبانیتی بود نه اون چشم های وحشت ناک!

 به جاش دوتا چشم ناراحت و یه نگاه پشیمون بود.

اما عمر این نگاه فقط چند ثانیه بود چون باز هم همون آرتان ترسناک برگشت و یقه  
 لباسم و چنگ زد.

شاید ازم دور شه اما با نشستن  جیغ بلندی کشیدم و دستم و به سینه اش کوبیدن تا  
لب هاش روی لب هام با چشم های متعجب فقط به چشم هاش که حاال بسته بود  

 خیره شدم. 

 حسی غریبی دلم و در بر گرفت و ضربان قلبم با شدت بیشتری شروع به تپیدن کرد. 

 هم این حس غریب و دوست داشتم هم ازش می ترسیدم. 

 بود و کمرم و سفت چسبیده بود.ماهرانه لب هام و به بازی گرفته 

 ناخداگاه دست هام باال اومد و روی موهاش نشست. 

 لحظه ای مکث کرد و عقب کشید. 

 به چشم هام خیره شد، انگار دنبال حرف یا چیزی می گشت! 

 قورت دادن آب دهنش و از روی سبیک گلوش متوجه شدم. 

یاد می زد که یه در حالی که به چشم ها و صورتش خیره بودم یه حسی درونم فر
 نمی تونم زندگی کنم. لحظه هم بدون اون 

 حسی که دوست داشتنش رو فریاد می زد! 

اما امکان نداشت چطور می تونستم با این همه بدی که در حقم کرده دوستش 
 داشته باشم!



چطور می تونم مردی که همین االن می خواست بهم تجاوز کنه رو دوست داشته  
 باشم!

ذهنم بود و می خواستم با چشم هام ازش خواهش کنم کاری باهام   همه این ها توی
 نداشته باشه، بگم که من بی گناهم.

 روی زمین دراز بودم و آرتان هم روم خیمه زده بود.

 نفسی گرفتم و صداش کردم 

 آرتان-
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 بلند شد. نفسش رو بیرون داد و با تکون دادن سرش از روم 

 یون موهاش کشید و با حال آشفته از آشپز خونه خارج شد.دستی م

سر جام نشستم و به لباسشویی پشتم تکیه دادم، هنوز تو بهت اتفاق های چند 
 دقیقه پیش بودم.

 حرکات و تغییر رفتارش برام عجیب بود! 

هر لحظه عوض می شد، یه لحظه عصبی و بی رحم، یه لحظه مهربون و لحظه بعد  
 گنگ بود.

 دستی به عرق روی پیشونیم کشیدم و آروم از جام بلند شدم. 

 موهام و که بهم ریخته شده بود مرتب کردم و آروم از آشپز خونه خارج شدم. 

 آرتان روی مبل نشسته بود و سرش و توی دست هاش گرفته بود. 



 نمی دونم چرا ولی از دیدن این حال بدش دلم گرفت! 

شدم، دستم و آروم روی یکی از بازوهاش    به سمتش قدم برداشتم و بهش نزدیک
 گذاشتم که صدای گرفته اش توی گوشم پخش شد. 

 چی می خوایی -

 آب دهنم و قورت داردم و رفتم رو به روش ایستادم.

 هم چنان سرش توی دست هاش بود. 

 خوبی؟ -

 با بلند کردن سرش متعجب به چشم هاش خیره شدم و یه قدم بهش نزدیک شدم. 

 داشت گریه می کرد؟! این چرا 

توی یه حرکت سریع به سمتم اومد و هر دو بازوم رو توی دست هاش گرفت و در  
 حالی که  محکم تکونم می داد با بغض مردونه توی گلوش گفت: 

 چرا هانی؟ چرا انقدر سنگ دلی؟ چرا رفتی؟ چرا همه چیز و خراب کردی؟-

 نفسی گرفت و فریاد کشید: 

 چرا -

 ین مرد گرفت و به گریه افتادم، من سنگ دل بودم یا اون؟ ناخداگاه دلم برای ا

 میون گریه پوزخندی زدم!

خب معلومه من سنگ دل بودم که بخاطر خودخواهی خودم زندگی این مرد و بهم 
 زدم.

 سنگ دل من بودم که مادرم و رها کردم. 

 با کشیده شدن یهویی توی آغوشش به خودم اومدم و لبخند تلخی زدم.



ان بلک تلخ شو محکم توی بینیم کشیدم و دست هام و باال آوردم و منم  عطر کاپیت
 بغلش کردم. 

حس خوبی ته دلم نشست این اولین بار بودم در آغوشش می گرفتم اولین بار که  
 بوسیده شدم. 
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نمی دونم چند دقیقه توی آغوشش آرامش گرفتم که عقب کشید و دست هام و توی  
 ست هاش گرفت. د

لبخندی به روم پاشید و بعد از کنکاش صورتم خم شد و پیشونیم رو کوتاه و محکم  
 بوسید. 

 عقب کشید و در حالی به چشم هام خیره شده بود گفت: 

 من و می بخشی هانی؟ -

 باورم نمی شد آرتان از من معذرت خواهی کرده باشه! 

 اتفاقات عجیب دیگه ای می افتاد.امروز روز عجیبی بود و هر لحظه که می گذشت 

 هانی؟ -

 با صداش به خودم اومدم و سردرگم گفتم: 

 بله؟ -

 لبخند جذابی زد که غش کردم براش، خنده انقدر بهش می اومد و نمی خندیدید!



 گفتم من و می بخشی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و خجالت زده سرم و انداختم پایین. 

 اونی که باید ببخِش تویی نه من.-

 کوتاهی بهش انداختم و ادامه دادم.  نگاه

 من با خودخواهی زندگی تو رو هم خراب کردم.-

موهایی که روی صورتم ریخته بود رو فرستاد پشت گوشم و دستش رو گذاشت کنار  
 گردنم.

 جفتمون اشتباه کردیم من می خوام جبران کنم.-

ت داشتم  منم دوست داشتم کنارش باشم نمی دونم این حس کی شروع شد اما دوس
 باشم و باشه. 

 

 »دو هفته بعد« 

 

 دو هفته از اون اتفاق گذشته بود و رابطه من و آرتان خیلی خوب شده بود.

 به آرتان درباره رستوران گفته بودم و قرار شد امروز با هم بریم اون جا. 

 به سمت کمد مشترکمون رفتم و یه مانتو و شلوار سرمه ای برداشتم. 

 وی کشو بیرون آوردم و روی تخت گذاشتم. شال و کفش قرمزمم از ت

 کفش هارو آرتان برام خریده بود و هنوز نپوشیده بودمشون.

 جلوی آینه ایستادم و دنبال رژ قرمز رنگم گشتم.

 از قبل آرایش کرده بودم و فقط یه رژ واسه تکمیل آرایشم مونده بود.



ان دستم و پایین  رژ رو باال آوردم و خواستم روی لب هام بکشم که با صدای آرت
 آرودم. 

 اون و نمی زنی عزیزم. -

 پوکر به سمتش برگشتم، لب هام و آویزون و چشم هام مثل گربه شرک کردم. 

به سمتش قدم برداشتم و با همون حالت یقه پیراهن سرمه ای رنگش و گرفتم و با  
دست دیگه ام شروع کردم به کشیدن نقش های مختلف روی سینه ستپردن که 

 پیراهن بهش چسبیده بود.

 صدام و بچگونه کردم و گفتم: 

 آرتان جونی دلت میاد من زشت بیام بیرون؟- 
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 خندید و خم شد، با بیرون دادن نفسش توی صورتم چتری هام و کنار زد. 

 آره ولی دلم نمیاد گربه کوچولم و کسی با این رژ ببینه. -

 داد و ابرو هاش و  به باال متمایل کرد. تابی به گردنش 

 تو حق داری فقط واسه من خوشگل کنی. -

 با این حرفش انگار کیلو کیلو قند توی دلم آب کردن و لب هام تا بنا گوش کش اومد. 

با انگشت اشاره اش ضربه ای به بینیم وارد کرد و توی یه حرکت ناگهانی گونه ام رو  
 بوسید. 



ریع ازش فاصله گرفتم تا سرخی گونه هام و نبینه، اما  با جوشش خون به صورتم س
 آرتان خیلی تیز تر از این حرف ها بود.

 جونمم خانمم توام فقط سرخ و سفید شو  -

 بعد هم با قهقه بلندی از اتاق خارج شد و قبل خارج شدن کامل از اتاق گفت: 

 عزیزم دو دقیقه دیگه پایین نباشی من رفتم.-

 یره شدم و چشم هام توی کاسه چرخوندم.حرصی به مسیر رفتنش خ

 چرا همیشه تا می خواست کاری کنه ازش می ترسیدم یا فاصله می گرفتم!

 بی خیال این فکرها شدم و با برداشتن کیفم از اتاق خارج شدم. 

به سمت جا کفشی جلوی در رفتم و کفش های اسپرت مشکی و توسی رنگم رو  
 برداشتم.

شی به خودم انداختم و بعد از پوشیدن کفش هام در و  نگاه کوتاهی از آینه جا کف
 کلید کردم. 

آرتان با ژست خاص همیشگی خودش به ماشینش تکیه داده بود و داشت نگاهم  
 می کرد. 

 عینک آفتابی روی چشم هاش رو گذاشت باالی سرش و بلند صدام کرد.

 عزیزم می خوای تا شب همون جا وایسی و من و با چشم هات بخوری؟-

 ندی زدم و منم با صدای بلند گفتم: لبخ

 عزیزم چرا فکر کردی دارم به تو نگاه می کنم؟ -

 به سمتش قدم برداشتم، قهقه ای کرد و گفت: 

 پس اون من بودم داشتم تورو با چشم هام می خوردم نه؟ -

 در ماشین و باز کردم و در حالی که سوار می شدم گفتم: 



شانست چشم هام رو تو مونده بود البته دقیق هم نخیر جناب آقا تو فکر بودم از -
 بهت نگاه نمی کردما. 

 سوار شد و ماشین و روشن کرد.

 لبخندی زد و گفت: 

 یکی تو راست می گی یکی ب -

 میون حرفش پریدم. 

 حرف بزنی قهر می کنم.-

ماشین و از داخل عمارت خارج کرد و دستش رو به صورت اطاعات کنار سرش  
 گذاشت. 

 شه بانو اطاعات می  -
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 لبخندی زدم و با تکون دادن سرم به بیرون خیره شدم. 

 چهار ساعت بعد جلوی رستوران ایستاد.

 قرار بود باز برگردیم شمال و نمی دونستم چرا!

 با تعجب دیدم که رستوران باز! 

 نگاهی به آرتان انداختم و دوباره به رستوران خیره شدم. نیم 

 نگفتی این جا برای خودِت؟ مگه -



 آب دهنم و قورت دادم و دستم و روی دستگیره ماشین گذاشتم.

 دوباره بهش نگاهی انداختم.

 دستش روی فرمون بود و داشت به رستوران نگاه می کرد. 

 سرم و تکون دادم و با اخم گفتم: 

 آره نمی دونم چه خبره!-

 خیلی خب بیا بریم ببینم چه خبره -

 ماشین پیاده شد.و بعد از 

 سرم و تکون دادم و منم پیاده شدم، قفل ماشین و زد و به سمتم اومد.

 با لبخند مصنوعی دستم و دور بازوش پیچوندم.

ََ استرس داشتم و فکرم مدام به سمت سعید می رفت!  شدیدَا

 هر کاری ازش بر می اومد.

ناپدید شد و   یک سال پیش وقتی که جواب رد به پیشنهاد ازدواجش دادم شیش ماه
 من سهمش رو از برادرش که ازش وکالت نامه داشت خریدم. 

به نگهبان جلوی رستوران نگاهی انداختم، لعنتی حدسم درست بود، چون سیروان  
 یکی از نوچه های سعید بود!

 با اخم به سرتاپاش نگاهی انداختم که با تعجب نگاهم کرد.

 کمی صدام رو باال بردم.

 ی کنی؟ تو این جا چی کار م-

 عینکش رو برداشت و متعجب زمزمه کرد »شما!«

 بدون توجه به حرف هاش بازوی آرتان و ول کردم و وارد رستوران شدم.



 چشم توی رستوران چرخوندم خدمه همه عوض شده بودن جز چند نفر! 

 آرتان کنارم ایستاد و با اخم گفت: 

 می شه بگی چی شده؟-

 گاهی انداختم.به سمتش برگشتم و به چشم های عصبیش ن

 خودمم دقیق نمی دونم.-

 خانوم جان -

با صدای سعیده یکی از خدمه رستوران به پشت سر آرتان نگاهی انداختم و اشک  
 توی چشم هام جمع شد.

 آرتان کنار رفت و اونم به سمت سعیده برگشت. 

 سعیده به سمتم اومد و آغوشش رو برام باز کرد. بغضم ترکید و زدم زیر گریه،

 ردم و به اشک هام اجازه ریختن دادم.بغلش ک 

 تمام چند سالی که من تنها بودم خدمه این رستوران خانواده ام بودن.

 دستش و نوازش وار روی پشتم کشید و میون اشک گفت: 

 کجا بودین این همه وقت  -

 از بغلش بیرون اومد و لبخند تلخی به روش پاشیدم. 

 تعریف می کنم.-

 به اطراف نگاهی انداختم.

 بقیه کجان؟ -

 به سر تاپام با شوق نگاه کرد و بعد چهره اش در هم شد.

 راستش خانوم جان طوالنیه-



به آرتان نیم نگاهی انداختم، داشت با اخم بهمون نگاه می کرد می دونستم از این که 
 چیزی بهش نمی گفتم کالفه و عصبی شده بود.

 رها! -

 ومد.خواستم چیزی بگم که صدای نحس سعید از کنارم ا 

 عصبی به سمتش برگشتم و تمام نفرتم رو ریختم تو چشم هام و بهش خیره شدم. 

 به سمتم قدم برداشتم و با تعجب سر تا پام رو بر انداز کرد. 

 با فشاری که به بازوم اومد و به قیافه سرخ شده آرتان نگاهی انداختم.

 از بین دندون هاش غرید: 

 ه تیکه اش کنم؟می گی این مرتیکه کیه یا همین جا تیک-
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سعید دقیقا توی یک وجبیم ایستاده بود، خواست قدم بعدی رو برداره که آرتان  
 محکم با کف دست کوبید تو سینه اش. 

 هوی کجا داری میایی -

 آب دهنم و قورت دادم و با ترس بهشون خیره شدم.

 چشم  همه مشتری ها روی ما بود. 

 د و با وقاحت تمان گفت: سعید پوزخندی ز

 به به می بینم دوست پسر جدید پیدا کردی! -



 فکر کردم با آرشام رفتی ترکیه اما انگار ی 

 میون حرفش پریدم و با خشم فریاد زدم. 

 خفه شو احمق همه که مثل تو نیستن. -

 قهقه ای زد و میون خنده گفت: 

 دنبال این چیزا نیستی تو بک آره عزیزم من می خواستم باهات ازدواج کنم اما تو -

 حرفش کامل نشده بود که دستم توی صورتش فرود اومد. 

قفسه سینه ام به شدت باال و پایین می شد، اگه جلوش و نمی گرفتم همین طور  
 چرت و پرت می گفت و آرتانم باور می کرد. 

اجازه  به قیافه غضبناک آرتان خیره شدم و خواستم چیزی بار سعید کنم که آرتان 
 نداد.

 تو توی رستوران همسر من چی کار می کنی؟ -

 جا خوردن سعید رو به وضوح دیدم. 

 به فرشته نجاتم نگاهی انداختم و دلم گرم شد.

 سعید کم نیاورد و گفت: 

 این جا دیگه واسه منِ -

 ابروهام باال پرید یعنی چی واسه اونه من کل پول این جا رو داده بودم.

 با خبر بود میون خشم پوزخندی زد. آرتان که از همه چیز 

کامل به سعید نزدیک شد و دستی به یقه پیراهن سفید رنگ زیر کت و شلوار  
 مشکیش کشید.

 قد آرتان حداقل ده بیست سانت از سعید بلند تر بود.



ببین جوجه من مثل همسرم انقدر خوب باهات رفتار نمی کنم ما سند داریم تو چه -
 تِو؟ مدرکی داری این جا برای 

 تابی به گردنش داد و کمی تو صورتش خم شد.

درضمن من از راه قانون وارد نمی شم که، با دم من بازی نکن این جا که چیزی  -
 نیست یه شبه با خودت آتیشش می زنم و یکی دیگه واسه همسرم می گیرم.

 بهتر نیست با هم راه بیاییم؟ 

 سعید از آرتان فاصله گرفت و بلند خندید. 

 طی نمی تونی بکنی حاال از این جا گم شید تا ندادم بندازنتون بیرون.هیچ غل-

 خواستم جلو برم که سعیده دستم رو گرفت و ملتمس بهم خیره شد. 

آرتان به سعید پشت کرد و در حالی که دست راستش توی جیب شلوارش بود به رو  
 به رو خیره شد.

 باشه پس خودت خواستی.-

 ردن بهم دستش رو به سمتم گرفت. به سمتم اومد و بدون نگاه ک

 بعد از نگاه کردن به سعیده و سعید آروم دستش رو گرفتم و باهاش همراه شدم. 

 از رستوران خارج شدیم و به سمت ماشین آرتان رفتیم. 

 لعنت بهت سعید اگه آرتان حرف هاش رو باور کرده باشه چی؟ 

 گاهش غافل گیرم کردم. نکاه کردم که سرش و به سمتم چرخوند و با ن با ترس بهش 

 سریع سرم و انداختم پایین و محکم تر دستش رو گرفتم.

 من کاری نکردم بخدا اون درو -

 میون حرفم پرید و با تحکم گفت: 



 می دونم -

 یکم ذوق زده شدم. 

 یعنی حرفش رو باور نکردی؟ -

 کردم -

 از جوابش جا خوردم!  

حرف هاش و باو کرده یعنی  یه بار می گفت می دونم دروغ می گه یه بار می گفت 
 چی؟!

 واقعا متوجه منظورش نمی شدم. 

 دستم و ول کرد و سوار ماشین شد.

 منم با مکثی سرم و تکون دادم و سوار شدم. 

 دوست نداشتم آرتان فکر اشتباهی در موردم کنه.

 خدا بگم چی کارت نکنه سعید.

 رخش خیره شدم.  این پا و اون کردم و بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم به نیم

 با همون اخم ها گفت: 

 چی می خوایی هانیه-

 واسه اولین بار صدام کرده بود هانیه! یعنی ناراحته؟

 گرفت.  با انگشت هام بازی کردم و بغضم 

کاش می شد بهش بگم چقدر دوستش دارم احساسی که درونم شکل گرفته و بود و  
 جرات گفتنش رو نداشتم.

 گفتم:با صدای گرفته از بغضم 



 می شه من و ببری خونم؟-

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و فقط سرش و تکون داد. 
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 یک رب بعد جلوی در خونه ام بودیم. 

 دلم برای این جا هم تنگ شده بود!

 با شوق پیاده شدم و به سمت در رفتم. 

 کلید رو از داخل کیف دستیم بیرون آوردم و درو باز کردم. 

 با ایستادن آرتان پشت سرم به سمتش برگشتم و از جلوی در کنار رفتم.

 بفرمایید همسر عزیزم.-

 از حرفم تعجب کرد و لبخند کم رنگی روی لب هاش نشست. 

 وارد شد و منم بعد از وارد شدن در و پشت سرم بستم. 

 کنارش ایستادم و دستش رو گرفتم، بهش خیره شدم و گفتم: 

 نه؟آقایی قهری مگه -

دلم و زدم به دریا من آرتان و دوست داشتم و عالقه ام روز به روز بیشتر از قبل می  
 شد.

 من جز تو هیچ کسی و دوست ندارم. -

 سر جاش ایستاد و توی چشم هام خیره شد.



 با خجالت سرم و انداختم پایین و شروع به بازی با انگشت هام کردم.

 آورد.دستش رو به چونه ام رسوند و سرم و باال 

 بخش نکردم و به جاش به یقه لباس نگاه کردم. 

 هانی به من نگاه کن. -

 سرم و به طرفین تکون دادم و چشم هام و بستم.

 هانی با توام  -

آروم یه چشمم و باز کردم و با دیدن لبخندش اون یکی چشمم هم باز شد و لبخندم  
 کش اومد. 

 چونه ام رو ول کرد و با دست هاش صورتم رو گرفت. 

 رش و پایین آرود و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. س

 باورم نمی شه -

 چشم هامون قفل هم شد و لبخندم جمع شد.

 چرا باور نمی کرد!

 اخم هاش و کمی توی هم پیچید و انگار توی چشم هام دنبال اثبات حرفم بود. 

 نمی فهمیدم چرا باورش نمی شه! 

 من حرف دلم رو بهش گفته بودم. 

 ور گردنش پیچیدم و سعی کردم با اطمینان بهش خیره شم. دست هام و د

 من راست گفتم آرتان  -

 به لکنت افتادم. 

 من...من و...وا...واق...واقعا...به...بهت...عالق...عالقه دا...دارم.-



ابروهاش کمی باال پرید و چشم هاش رو محکم بست و بعد لبخند روی لب هاش  
 شکل گرفت. 

 هام و بستم. منم لبخندی زدم و چشم 

 با داغی لب هاش روی لب هام انگار بهم برق وصل کردن!

 نفس توی سینه ام حبس شد و ضربان قلبم باال رفت. 

 اولین بارم نبود اما هر بار آرتان یه حس عجیب و قشنگ بهم منتقل می کرد. 

 خودم و بهش نزدیک کردم و بهش چسبیدم. 

 دوست داشتم زمان وایسته و توی آغوشش حل بشم.

 منم شروع به بوسیدنش کردم، انگار توی دلم عروسی بود. 

 ازم جدا شد و با چشم هایی که حاال سرخ شده بود بهم خیره شد. 

 خواستن و از تک تک حرکاتش می شد فهمید.

 منم می خواستمش، آره من این مرد و با تک تک سلول های بدنم می خواستم.

 اجازه هست. -

 داشت ازم اجازه می گرفت.با این حرفش هری دلم ریخت، 

 بغضم گرفت و خداروشکر کردم بخاطر داشتنش.

 سرم و تند تند تکون دادم و اولین قطره اشک روب گونه ام چکید. 

با یه حرکت یه دستش رو زیر سرم و دست دیگه اش رو زیر پاهام انداخت و از روی  
 زمین بلندم کرد.

 جیغی کشیدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم.

 ند خندید و به سمت ویال قدم برداشت. بل



 نترس خانومم هیچ وقت ولت نمی کنم. -

 و این حرفش چقدر برای منی که عاشقانه می پرستیدمش زیبا و آرامش بخش بود. 

 سرم و روی سینه اش گذاشتم و به صدای تند ضربان قلبش گوش سپردم. 
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 و با شوق بهش خیره شدم.  میز ناهار و چیدم

 خوشحال بودم به خونه ای نمی ریم که بلوط اون جا باشه. 

باید امروز حتما از آرتان درباره بلوط می پرسیدم، حاال که همه چیز درست شده باید  
 ببینم بلوط واقعا نامزد آرتان؟  

 با این فکر یهو ته دلم دلشوره خیلی بدی افتاد.

 ناهار خوری سفیدم رو عقب کشیدم و پشتش نشستم.یکی از صندلی های میز 

 نگاهی به ساعت انداختم که دو و بیست دقیقه رو نشون می داد.

آرتان یکم دیگه می رسید برای همین پارچ آب شیشه ای روی میز رو برداشتم و برای 
 خودم توی لیوان آب پر کردم. 

 ر شه.آب رو سر کشیدم و نفس عمیقی کشیدم تا شاید حالم کمی بهت 

با فکر مامانم بغض گلوم رو گرفت، باید حتما می رفتم سراغش، حاال که همه چیز 
 داشت درست می شد باید خودم و بهش نشون می دادم.



 با صدای زنگ آیفون لبخندی روی لب هام نقش بست. 

 از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، با دیدن چهره خسته آرتان یکم حالم گرفته شد. 

 ردم و جلوی در منتظرش ایستادم. در رو باز ک 

 از وقتی برگشته بودیم آرتان دوباره می رفت سرکار. 

 دستی به دکلته کوتاهم کشیدم و موهام رو توی آینه مرتب کردم.

 با صدای زنگ در، بازش کردم و عقب رفتم.

 آرتان وارد شد و با دیدم لحظه ای خشکش زد.

 لبخند پر نازی زدم و گفتم:

 نباشی  سالم عشقم خسته-

 سری تکون داد و لبخند کوچیکی زد. 

 از این حالش جا خوردم اما به روی خودم نیاوردم. 

 بعد از گرفتن کتش کنار رفتم تا وارد شه. 

 آب دهنم و قورت دادم و لبخندم رو پر رنگ تر کردم. 

 برات ناهار پخ...-

 بیرون ناهار خوردم. -

 میون حرفم پرید و بدون توجه به سمت اتاقش رفت. 

 رو قورت بودم. رم و تکون دادم و سعی کردم بغضمس

 با...باشه عزیزم. -

 لعنتی حالم و لکنتم داشت حال بدم رو لو می داد و من این و نمی خواستم.

 آرتان برگشت و با اخم نیم نگاهی بهم انداخت. 



 لبخد مصنوعی زدم و به آشپزخونه اشاره کردم.

 کن. می زارمش توی یخچال واسه شام برو استراحت-

 سری تکون داد و به سمت اتاقمون رفت. 

 چرا این طوری رفتار کرد!؟

 به سمت آشپزخونه رفتم و دوباره روی صندلیم نشستم. 

 سرم و روی میز غذا خوری گذاشتم و به گوشه ای خیره شدم.

بعد از کلی بحث و کلنجار با خودم، خودم و با این که امکان داره خسته باشه قانع  
 اصال نفهمیدم کی خوابم برد. کردم و 

  

 با نوازش های دست کسی کمی تکون خوردم.

 عشق آرتان؟-

 با صداش کمی به خودم اومدم و گوشه چشمم رو باز کردم.

 خانوم خانوما -

 آرتان رو به روم نشسته بود و با لبخند در حال نوازش موهام بود. 

 چند بار پلک زدم تا دیدم کمی واضح شه. 

 زد و به چشم هام نگاه کرد. لبخند مردونه ای

 چقدر می خوابی تو عشقم ساعت هشت شِب!-
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 متعجب سرم و از روی میز برداشتم که گردنم درد گرفت. 

 دستم و روش گذاشتم. 

 آخ-

 آرتان هول شده از جاش بلند شد و دستم و گرفت. 

 جونم چی شد.-

 متعجب بهش خیره شدم.

 رش نه به رفتار االنش. نه به رفتار ظه 

 نگاه متعجبم و که دید دستی میون موهاش کشید و جلوم زاند زد. 

 دستی که روی پام بود رو دورن دست هاش گرفت و مستقیم به چشم هام نگاه کرد. 

بابت ظهر معذرت می خوام کار های شرکت تو مدتی که نبودم به هم ریخته عصابم  -
 خورد بود. 

 بی حال سری براش تکون دادم.آب دهنم و قورت دادم و 

 نیمچه اخمی کرد و بلند شد.

 دست من و کشید و باعث شد که از روی صندلیم بلند شم. 

 بدنم خشک شده بود و کمی درد می کرد. 

 دستم و ول کرد و دست هاش و از هم باز کرد.

 با سر بهم اشاره کرد. 

 یاال بیا بغلم آشتی کنیم.-

 قعا حالش خوب نبود. از این رفتارش متعجب شدم این وا



 ازش رو گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم. 

باید می فهمید نمی تونه هر کاری دوست داره انجام بده و بعد من راحت باهاش  
 آشتی کنم. 

داشتم به سمت اتاقم می رفتم و زیر لب فحش نثار آرتان می کردم که با ریختن آب  
م که خداروشکر دستم و بند  یخ روی بدنم جیغی کشیدم و نزدیک بود پخش زمین ش

 تابلو نقاشی خودم کردم.

به عقب برگشتم و با دیدن آرتان و پارچ آب دستش انگار توی دلم آتیش روشن  
 کردن.

 با دیدن قیافه ام پقی زد زیر خنده و شروع کرد به مسخره کردنم! 

 وای هانی دقیقا شبیه مادر فوالد زره شدی  -

 ی زمین نشست. و بعد دستش و گذاشت روی شکمش و رو

 میون خنده گفت: 

 وا...وای...این...این طوری نگا...نگاه نکن  -

 درست ایستادم و دست به کمر بهش خیره شدم.

و تصورم از خودم دقیقا اژده هایی بود که از بینیش آتیش بیرون می زد و هر لحظه  
 امکان داشت به طعمه اش حمله کنه! 

 کمی به خودش اومد و دستی به صورتش کشی.

چشم های عسلی رنگ قرمزش که از شدت خنده پر از اشک شده بود رو پاک کرد و از  
 همون ژست های خاصش گرفت. 

دست هاش رو با فاصله دور زانوهاش جمع کرد و با لبخند جذابی که همیشه من و 
 می کشت و زنده می کرد به سر تاپام خیره شد.

 خوشگل شدی دلبر -



 مطمعن بودم گونه هام سرخ شده!  با این حرفش سر تا پام داغ شد و

 شروع کردم به بازی کردن با انگشت هام و آروم به سمتش قدم برداشتم.

به دسته مبل پشت سرش تکیه داده بود و با اون چشم های خوشگل و گوگلیش  
 داشت بهم نگاه می کرد.

 من آخه جذاب!آخ قربونت بشم  

 از این همه ذوق به خودم خندیدم. 

گلدون پر از آب روی عسلی نزدیک به آرتان لبخند خبیثی روی لب هام نقش  با دیدن 
 بست. 

 ابرویی باال انداختم و بهش خیره شدم. 

 مگه قبال زشت بودم آرتان خان! -

 لبخندش گشاد تر شد و دندون های سفید و ردیفش نمایان شد. 

 نه عشق آرتان-

 چشمکی زد و ادامه داد.

 ر شدی.اما االن خوشگل تر و خوردنی ت-

توی چند قدمیش ایستادم و تمام ناز و عشوه ای که هیچ وقت اهلش نبودم و توی  
 چشم هام ریختم.

 کنار لبم و بین دندون گرفتم و تابی به گردنم دادم.

آرتان برای بلند شدن نیم خیز شد و من از فرصت استفاده کردم، به سمت گلدون خم  
که آرتان به خودش بیاد با همون گل ها  شدم و با یه حرکت برش داشتم و قبل از این 

 همه رو توی صورتش خالی کردم! 



آرتان که نیم خیز بود پخش شد و مثل بچه هایی که برای اولین بار آب می ریزی  
 روی سر و بدنشون چشم ها و لب هاش و حالت داد.

 پقی زدم زیر خنده و با دو به سمت اتاقمون رفتم.

 در و قفل کردم و پشت در نشستم.

 نمی دونم چقدر خندیده بودم که در ضربه ی بدی خورد. 

 جرات داری در و باز کن هانی. -

 بازم خندم گرفت و میون خنده گفتم: 

 عز...عزی...عزیزم...ما...ماهم...ما هم و...هم و می شنا...می شناسیم؟-

 صدای کفریش باز بلند شد.

 اگه باز کنی بهت می گم-
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 پشت در بلند شدم و سری تکون دادم. از 

 امشب مجبوری تو اتاق مهمان بخوابی.  شرمنده عزیزم -

 خنده ریزی کردم و ادامه دادم. 

 ته سالن دست چپ. -

 باز صدای در اومد. 

 اذیت نکن هانی کاری باهات ندارم باز کن بزار بیام داخل. -



 خودم و انداختم روی تخت و اداش رو در آوردم.

چشم بندم رو از کنار بالشتم برداشتم و روی گوش ها و چشم هام گوش بند و 
 گذاشتم و نفهمیدم کی به خواب رفتم.

 »صبح روز بعد« 

 کش و قوسی به بدنم دادم و روی تخت نشستم.

 نگاهی به ساعت انداختم که ده صبح رو نشون می داد.

ونستم برم  از روی تخت بلند شدم، آرتان االن خونه نبود خداروشکر و راحت می ت
 بیرون از اتاق. 

به سمت دستشویی اتاقم رفتم، وارد شدم و بعد از انجام کار هام دست و صورتم رو  
 شستم و بیرون اومدم. 

جلوی آینه میز آرایشم ایستادم، از توی کشو یه کش موی آبی رنگ بیرون آوردم و  
 موهام رو باالی سرم دم اسبی بستم.

بعد از عوض کردن لباسم با یه تاب و شلوارک   با شونه چتری هام رو مرتب کردم و
 صورتی رنگ از اتاق بیرون رفتم.

 دیشب شام نخورده بودم و حسابی گشنه ام بود.

 با فکر این که امکان داره آرتان هم چیزی نخورده باشه لب هام آویزون شد.

ن  ولی خب حقش بود که قهر کنم، تا دیگه این طوری بهم بی توجه ای نکنه اورانگوتا
 پلشت. 

به سمت آشپز خونه رفتم و با دیدن میز آماده صبحانه حس کردم چشم هام االِن که  
 از تعجب بیرون بزنه.

 به میز نزدیک شدم از هر چیزی یکی روی میز بود و همه چیز دست نخورده بود. 



ناگهان با فکر این که آرتان امروز خونه مونده برگشتم برم تو اتاقم که محکم خوردم تو  
 ه یه نفر. سین

 و لحظه بعد عطر تلخ آرتان بود که ریه هام رو پر کرد.

 تشریف داشتین عزیزم.- 

 با این حرفش لبخند خجولی زدم و یک قدم ازش فاصله گرفتم. 

 سرم و بلند کردم و به لبخند شیطانی لب هاش خیره شدم. 

شبیه  تو یه تصمیم ناگهانی سرم و مثل بچه های تخس کمی خم کردم، چشم هام 
 کردم و با سر پایین انداختم به چشم هاش خیره شدم. گربه شرک  

 یهو بلند زد زیر خنده و دستش رو بند میز غذا خوری کرد. 

 خودت و مظلوم نکن. -

 توی صورتم خم شد که کمی سرم و عقب بردم.

 واگرنه مجبورم به جای صبحونه شما رو میل کنم بانو. -

 ظلوم بودن در اومدم.یهو لبخند گشادی زدم و از حالت م

 با چاپلوسی میز آرتان عقب کشیدم و با دست بهش اشاره کردم. 

 بفرمایید بشینید همسر عزیزم. -

در حالی که سعی می کرد خنده اش رو قورت بده پشت میز نشست و سری تکون 
 داد. 

 راستش خودمم داشتم از خنده منفجر می شدم اما جلوش رو گرفته بودم.

 صندلی رو به روییش نشستم و هر دو به هم نگاه کردیم.منم روی 

 و همون لحظه صدای خنده بلند هر دومون توی خونه بخش شد. 



 

از اول هم جای ما تو زندگی کسی خالی نبود و حقیقت تلخی که روز به روز بیشتر و  
بیشتر بهمون ثابت می شد این بود که هیچ کسی به فکرت نیست، هیچ کسی  به  

 دت دوستت نداره.غیر از خو

 آدم ها به یه جایی میرسوننت که ترجیح میدی تنها باشی. 

 اونی که می گه بدون تو می میرم، اگه بری نمی میره! 

فقط برای مدت خیلی کوتاهی غصه می خوره و بعد بدون در نظر گرفتن تو و  
 خاطراتت برات جایگزن میاره. 

طی قرار نمی ده که از دستت کسی که واقعا دوست داشته باشه خودش رو توی شرای 
 بده.

 کور رنگی دارن رنگین کمون نباش. پس برای آدم هایی که 

و هی خودت و یاد اونی ننداز که تنش بوی یکی دیگه رو میده اما با وقاحت تمام  
 توی چشم هات خیره می شه و می گه دوست دارم! 

 آدم های خوب مثل روز های خوب دارن تموم می شن! 

 شده باشم اما، آدم های دور برم دیگه برام آشنا نیستن!یادم نمیاد گم 

 #بهارکرمی 
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 مربا رو از روی میز برداشتم و با همون لبخند برای خودم لقمه گرفتم.

 هانی -



سرم و بلند کردم و به آرتان نگاه کردم نشونی از لبخند روی لب هاش نبود، دستش  
 ره شده بود.هاش به هم قالب کرده و بهم خی

 سرم و تکون دادم و گفتم:

 جان -

لقمه ام رو داخل دهنم گذاشتم و منتظر بهش چشم دوختم. انگار مردد بود برای گفتم  
 حرفش!

 لقمه ام رو قورت دادم و صداش کردم عمیقا توی فکر بود.

 آرتان-

 از فکر بیرون اومد باز هم بهم خیره شد، اما این بار با نگرانی، شک و کمی ترس! 

 

 »آرتان« 

 

 بی قرار دستی میون موهام کشیدم و به معنی هیچی سری برای هانی تکون دادم. 

بدای لحظه ای توی دلم آشوب به پا شد و دو دل شدم بخاطر کاری که داشتم انجام  
 می دادم.

 از خودم عصبی و شاکی بودم نباید اجازه رشد این حس هارو به خودم می دادم.

 صبحونه ام رو خوردم.به زور هم که شده 

هانی گاهی شوخی می کرد و من مثل همیشه خنده ها و نگاه های مصنوعی  
 تحویلش می دادم.

 اما از دورن فکرم داغون بود و حتی متوجه نمی شدم چی کار می کنه یا چی می گه. 



با صدای زنگ موبایلم که از روی کابینت های آشپز خونه می اومد سرم و بلند کردم و  
 اه کردم. بهش نگ

 قبل از این که از جام بلند شم هانی بلند شد و به سمت موبایلم رفت.

 لقمه توی دهنش رو قورت داد و موبایلم و برداشت. 

 بعد از نگاه کوتاهی بهش به سمتم اومد و میون راه گفت: 

 باباته آرتان -

 از پشت میز بلند شدم و موبایلم و ازش گرفتم.

 جواب می دادم از آشپز خونه خارج شدم.تشکری کردم و در حالی که 

 سالم بابا -

 سالم آرتان کجایی تو؟ -

 خونه چطور بابا -

 صدای خشن و عصبیش بلند شد.

آرتان من االن تهران خونه توام هر جا هستی تا نیم ساعت دیگه خودت و برسون  -
 فهمیدی؟ 

 ردم. چشم هام رو کالفه روی هم فشار دادم و بعد از گفتن باشه آرومی قطع ک 

 به سمت اتاق پا تند کردم.

 

 »هانی« 

 



میز رو جمع کردم و بعد از شستن چند تا ظرف کثیف دست هام و با پیش بندم  
 خشک کردم و درش آوردم، سر جاش آویزونش کردم و از آشپزخونه خارج شدم.

 همین که سرم و بلند کردم آرتان و حاضر و آماده دیدم.

 ابرویی باال انداختم و گفتم: 

 جایی می ری -

 سریع گفت: 

 شرکت  -

 متعجب قدمی به سمتش برداشتم. 

 امروز جمعه اس! -

با شنیدن حرفم دست از بستن دکمه پیراهنش برداشت، سرگردون سری تکون داد و  
 با من من گفت: 

 آ...آره...کار...کارهام عقِب -

 و بعد لبخند کوتاهی زد و به سمتم اومد.

 سمت در رفت.  خم شد و بعد از بوسیدن گونه ام به

 زود برمی گردم عزیزم. -
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 دلشوره خیلی بدی داشتم رفتار های آرتان خیلی مشکوک بود. 

 چشم هام و بستم عصبی به سمت در برگشتم.



هم عصبی بودم هم می ترسیدم، نکنه آرتان بخواد گذشته رو تالفی کنه هر چند بالیی  
 ما دلم گواه بد می داد.نمونده بود که سرم نیاروده باشه ا

چرا باید آرتان روز تعطیل من و تنها بزاره و بره شرکت مگه کار هاش و نمی تونست  
 روز های دیگه انجام بده؟! 

 هر دو دستم و دو طرف شقیقه هام گذاشتم و با حرص فشارشون دادم.

 این ساعت تکرار سریال مورد عالقه ام پخش می شد اما من اصال حوصله نداشتم. 

 ه سمت اتاق رفتم تا یکم جمع و جورش کنم.ب

 وارد شدم اما هنوز روی تخت نشسته بودم که صدای زنگ خوردن گوشیم اومد.

 به سمتش رفتم شماره ناشناس بود! 

 سری تکون دادم و جواب دادم.

 بله بفرمایید؟ -

 هانیه -

 با شنیدن صدای پشت تلفن نفسم برای لحظه ای رفت.

 هانی خودتی؟ -

شدم و تمام انرژی که برام باقی مونده بود رو جمع کردم و با من و من   روی تخت ولو 
 گفتم: 

 ها...هادی-

 جان هادی  -

اشک هام رون شد درسِت خیلی اذیتم کرده بود، درست آرتان ازش بد می گفت، اما  
 داداشم بود خیلی وقت بود ندیده بودمش. 

 زنم.هانیه من نمی تونم زیاد صحبت کنم آبجی بهت زنگ می  -



 مکثی کرد و ادامه داد.

هانی درباره تماسم به کسی هیچی نگو حتی به مورد اطمینان ترین آدمی که می  -
 شناسی. 

اما همین که خواستم چیزی بگم صدای بوقی توی گوشم پیچید که نشون از زنگ  
 زدنش می داد. 

 گوشی رو از گوشم فاصله دادم و بهش خیره شدم هنوز توی ُبهت بودم.

 و بی قرار از جام بلند شدم و دستی به گردن و صورت عرق کرده ام کشیدم. سرگردون 

به سمت کمد لباس هام رفتم و از توی صندوقچه کوچیکی که پشت لباس هام پنهون  
 بود دفترچه کوچیکی بیرون آوردم. 

 شماره هادی رو یاداشت کردم و دوباره داخل صندوق گذاشتمش. 

 احتیاد شروع به حفظ شماره کردم.روی تخت دراز کشیدم و محض 

 انقدر زیر لب تکرارش کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. 

تکونی خوردم و چشم باز کردم دستی به چشم هام کشیدم و بعد از نگاه به اطراف  
 دیدم درست شد. 

 به ساعت که نگاه کردم انگار دود از سرم بلند شد.

 ساعت هشت شب بود!

آرتان بی چاره شام و ناهار نذاشتم بچه ام االن گشنه مثل جت سر جام نشستم برای 
 حتما نشسته بیرون از اتاق و دلش نیومده بیدارم کنه. 

موهام و بهم ریختم و از جام بلند شدم تخت و مرتب کردم و موهام رو سریع شونه  
 کشیدم.

 نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم. 



 واجه شد!اما وقتی کل خونه رو گشتم با نبود آرتان م

 گوشیم رو که دستم بود بلند کردم و بهش نگاهی انداختم.

 حتی زنگم نزده بود آرتانی که هر پنج دقیقه یه بار زنگ می زد و دلم برات تنگ شده! 

 دلشوره بدی دلم و چنگ زد و راه درست نفس کشیدنم رو گرفت. 
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 م.قفل گوشی رو باز کردم و شماره آرتان و گرفت

 اما هر چی منتظر موندم جواب نداد.

 چند بار دیگه هم زنگ زدم اما باز هم جواب نداد! 

 لحظه آخر که خواستم گوشی رو از گوشم فاصله بدم صداش توی گوشم پیچید. 

 بله-

 بله!

 آرتان هیچ معلومه کجایی؟ -

 دستی میون موهام کشیدم و کالفه گفتم: 

 نمی شه به من یه خبر بدی که کجایی -

 چقدر حرف می زنی هانی شرکتم دیگه سرم شلوغه-

 آرتان امروز ه... -

 آرتانم بیا شام دیگه فداتشم -

 با شنیدن صدای دختری که از پشت گوشی می اومد حرفم و خوردم.



 نفسم بند اومد صدای شکستن قلبم رو شنیدم.

 این صدا صدای بلوط بود!

 اولین قطره اشکم که چکید صدای آرتان اومد. 

 عال برم شاید امشب نیام خونه  من ف-

 و بعد هم صدای بوقی که نشون می داد تماس قطع شده.

 به دیوار پشت سرم تکیه دادم و سر خوردم زمین.

 به همین سادگی قطع کرد، حتی نخواست توضیح بده! 

 اشک هام پشت سر هم روی گونه هام می ریخت و صورتم رو خیس می کرد.

 برای قطع کردن نفسم.  درد قلبم هر لحظه تالش می کرد

 باور اتفاقی که افتاده بود خیلی برام سخت بود.

با صدای زنگ دوباره موبایلم به امید این که آرتان باشه گوشی رو باال آوردم و با شوق  
 بهش خیره شدم. 

 اما با دیدن شماره هادی باز همه درد ها برگشت سر جاش!

باشم، اما هر کاری می کردم   دستی زیر چشم های خیسم کشیدم و سعی کردم آروم
 هق هقم مانع می شد. 

زنگ گوشی بعد از چند ثانیه قطع شد و لحظه بعد صدای پیامک بود که میون صدای 
 گریه من می پیچید. 

 با دست های لرزون وارد پیام شدم. 

 هادی بود.

 هانی می دونم آرتان خونه نیست جواب بده.-



 کجا می دونست!متعجب چند بار پیام و خوندم، هادی از 

 باز هم گوشی شروع به زنگ زدن کرد. 

 دکمه سبز رو کشیدم و با دست های لرزونم گوشی رو روی گوشم گذاشتم.

 از فرط گریه به لکنت افتاده بودم.

 ال...الو-

 الو هانی خوبی -

 و همین کلمه کافی بود تا بغضم با صدای بلندی بترکه

 صدای نگرانش باز هم بلند شد. 

 هانیه خوبی؟ -

 میون گریه ناله کردم.

 نه، نه-

 مکثی کردم و با فریاد ادامه نیستم. 

 خوب نیستم مقصرش تویی، مقصر همه بدبختیام تویی هادی تو -

 

 77#غبار_تلخ_تنهایی

 

 گوشی از دستم افتاد و شدت اشک هام بیشتر شد.

د هر  احساس تنگی نفس داشتم، انگار یکی داشت شیره جونم و می کشید و بای
 لحظه منتظر مرگ باشم.

 به عکس دونفره خودم و آرتان که روی دیوار بود خیره شدم. 



 سرم و به طرفین تکون دادم باورم نمی شد این کارو باهام کرده باشه.

 امکان نداره -

 سرم و روبه سقف کردم هق بلندی زدم. 

 اون دوسم داره، دوسم داره دوسم داره-

 ان فریاد کشیدم.به گلوم چنگی زدم و با تمام تو

 لعنت به همتون-

ناتوان روی سرامیک ها دراز کشیدم و با هق های آروم دستم رو زیر سرم گذاشتم و  
 باز به عکس خودم آرتان خیره شدم. 

آرتان دستش و دور کمرم حلقه کرده بود، منم دستم رو دور گردنش و  در حالی که  
 بودیم.  خیس خیس بودیم و تا کمر توی آب هر دو بهم خندیده

 فکرم کشیده شد به روزی که این عکس و انداختیم.

 »فلش بگ به ده روز پیش«

 وای هانی دو دقیقه وایسا دیگه-

 دستم محکم روی دهنم گذاشتم تا از خنده ام جلو گیری کنم.

نیسم ساعت بود که می خواستیم عکس بندازیم ولی هر کاری می کردم نمی تونستم  
 بگیرم و این حرص آرتان و در آورده بود. جلوی خنده هام و 

 عکاس که دختر جونی بود کالفه دستی به کمرش زد و گفت: 

 عزیزم به همسرت نگاه کن تا من این عکس و بگیرم تموم شه -

 پیشونیم و به سینه آرتان چسبوندم سعی کردم خنده ام و قورت بدم.

 نه فایده ای نداره-



منظورش بپرسم اما قبل از به حرف اومدنم یه  با صدای آرتان سرم و باال آوردم که
دستش رو زیر پام و دست دیگه اش رو زیر سرم انداخت و روی دست هاش بلندم  

 کرد.

 با ترس جیغ کشیدم و گردنش و چسبیدم. 

 چی کار می کنی دیونه؟-

 واسه عکس اومده بودیم باغ آرتان اینا که توی برغان بود. 

 لبخند خبیثی زد و گفت: 

 فهمی   االن می-

سرم از سینه اس فاصله دادم تا ببینم می خواد کجا بره اما تا بخودم بیام و بخوام  
 مخالفت کنم آرتان پرید توی استخر پر از آب!

 از فکر بیرون اومدم و هوا رو با سرعت بلعیدم.

 یعنی االن داره چی کار می کنه؟ 

 چرا شب خواست بمونه؟

دم فکر هایی که به سرم هجوم می آورد  دستم و محکم روی دهنم گذاشتم و سعی کر
 رو دور کنم. 
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 اما بی فایده بود! 

 انقدر فکر و خیال کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. 

 



 »آرتان« 

پوزخندی به صفحه لب تابم زدم و از فیلم زنده ای که در حال پخش بود چشم 
 برداشتم.

 سمتم کمدم رفتم.از پشت میز کارم بلند شدم و به 

پنج روز بود خونه نرفته بودم اما با دوربین های مدار بسته ای که توی خونه هانی  
 گذاشته بودم همه چیز رو زیر نظر داشتم.

 عشقم بیا دیگه بابا منتظرمونه -

با صدای بلوط دستم لحظه ای روی کت و شلوار مشکی رنگ توی کمد خشک شد اما  
 شلوار و برداشتم و به سمت بلوط برگشتم.بعد نفس عمیقی کت و 

 عزیزم تو برو پایین من باید برم جایی -

در حالی که تابی به گردن و کمرش می داد به سمت تخت دو نفره وسط اتاق رفت و  
 روش نشست. 

 نقشه هات داره خوب پیش میره مگه نه؟-

 

 »راوی« 

 

 با کمک هادی سوار ماشین شد. 

نگرانی درونش موج می زد سری تکان داد و بعد از دور  هادی بعد از نگاه کوتاهی که 
 زدن ماشن سوار شد.

ماشین را روشن کرد و لحظه ای بعد راه افتاد فکرش مدام پیش خواهری بود که 
 برایش برادری نکرده بود.



 دوست داشت تمام ماجرا را مو به مو برای هانیه تعریف کند. 

 این باره نمی کرد.  اما هر کاری می کرد زبانش یاری به صحبت در

بعد از مدتی کلنجار رفتن با فکر هایی که همانند خوره در حال خوردن مغزش بودند  
 گفت: 

 هانی هیچ چیز اون طوری که تو فکر می کنی نیست. -

چشم از جاده گرفت و نگاه کوتاه و گذرایی به خواهرش کرد که سرش را به صندلی  
 خیره بود.  تکیه داده و بی حرف به خیابان و ماشین ها

 هانیه -

 چندین بار دیگر صدایش کرد اما جوابی نگرفت. 

کالفه با یکی از دست هایش موهایش را به عقب هدایت کرد و به سمت بیمارستان  
 راند.

 

 »هانی« 

پنج روز بود که آرتان رو ندیده بودم، پنج روز بود که تلفنش خاموش بود، پنج روز که   
 به بدترین شکل ممکن گذشته بود.

 اال هم داشتم می رفتم بیمارستان واسه سونوگرافی!ح

سه روز بعد از اون شب شوم تصمیم گرفتم هادی رو ببینم بهش زنگ زدم و توی یه  
 رستوران نزدیک خونه باهم قرار گذاشتیم. 

 اما همین که وارد رستوران شدم بوی غذا ها حالم و بهم زد. 

 ام بود رو باال آوردم.  به سمت دستشویی رستوران رفتم و هر چی توی معده



به خودم گفتم حتما بخاطر ضعف و بی حالی این چند روزه اما حالم ساعت به ساعت  
بدتر از قبل می شد تا این که دیروز وقتی هادی واسم وسیله خریده بود و آورده بود  

 خونه با جمله ای که گفت انگار دنیا رو سرم خراب شد و اون جمله این بود.

 بهتره بریم دکتر شاید باردار باشی« »بنظر من 

 رسیدیم  -

 با صدای هادی از فکر بیرون اومدم. 

به اسم بیمارستان نگاهی انداختم و با پوزخندی که کنار لبم شکل گرفت از ماشین  
 پیاده شدم. 
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با هر قدمی که بر می داشتم حالم بدتر و بدتر می شد، حاال که چنین بالیی سرم  
 ومده بود نباید این اتفاق می افتاد.ا

وارد بیمارستان شدیم و بعد از سوال از نگهبان جلوی در به سمت بخش سنوگرافی  
 رفتیم.

یکی از دوست های هادی این جا دکتر بود و سپرده بود که بهم یه وقت سونوگرافی  
 بدن.

 با ایستادن هادی منم ایستادم.

 ه شده بودن اشاره کرد و گفت: به صندلی های پشت سرم که به ردیف چید

 این جا بشین هانی ماسکتم در نیار خطرناکه من االن بر می گردم. -

 سری تکون دادم و به آدم هایی خیره شدم که یا در حال رفت و آمد بودن یا منتظر. 



چشمم روی دختر جونی که شکمش برآمده شده بود و خانوم مسن کنارش خشک  
 موند.

 بود بهم دل داری می داد.  اگه مامانم االن این جا 

 اشک توی چشم هام جمع شد دلم خیلی براش تنگ شده بود.

 هانیه خوبی -

 چشم از مادر و دختر برداشتم و صورت نگران هادی خیره شدم. 

 از کی تاحاال بخاطر من ناراحت می شد!

 آروم زمزمه کردم.

 خوبم -

 در حالی که روی زانوهاش خم شده بود صاف ایستاد.

 شده نوبت تو -

 آروم از جام بلند شدم و به سمت اتاق سونو رفتم. 

 

 »آرتان« 

یک ساعتی بود که جلوی در بیمارستان منتظر بودم تا بیان بیرون اما خبری ازشون  
 نبود. 

از همون لحظه ای هانی به هادی زنگ زد و گفت نیم ساعت دیگه بیاد دنبالش به  
 برن.سمت خونش رفتم ک منتظر شدم تا ببینم قرار کجا 

وقتی اومدن بیمارستان کمی تعجب کردم اما نمی تونستم دنبالشون برم چون امکان  
 داشت دیده بشم و من این و نمی خواستم.



نیم ساعت دیگه هم منتظر موندم اما باز خبری نشد کالفه از ماشین پیاده شدم و به  
 سمت بیمارستان قدم برداشتم.

 آوردم.  بعد از کلی گشتن از بخش سونوگرافی سر در

 فکرم مشغول شده بود یعنی هانی این جا چی کار داشت. 

با دیدن هانیه که داشت به سمت سرویس می رفت تصمیم گرفتم منتظر باشم تا  
 برگرده. 

 باید می فهمیدم داره چه غلطی میکنه. 

 چند ثانیه از رفتنش نگذشته بود که اسمش رو صدا کردن 

 هانیه ریاحی -

 بود جواب دهی رفتم.  به سمت اتاقی که کنارش زده

 دختری با مانتو شلوار و مغنه مشکی پشت میر قهوه ای نشسته بود.

 خانوم هانیه ریاحی رو صدا کردید من همسرش هستم. سالم خسته نباشید-

چشم از صفحه کامپیوتر جلوش برداشت، با لبخند برگه ای رو از روی میز برداشت و  
 به سمتم گرفت. 

 ون باردارن. تبریک میگم جناب خانومت-
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 ناباور برگه رو از دستش گرفتم و از اتاق خارج شدم. 

 شه.حس می کردم راه نفسم لحظه به لحظه داره تنگ و تنگ تر می 



 روی اولین صندلی خالی نشستم و سعی کردم هوای اطراف رو ببعلم.

 من داشتم پدر می شدم! پدر بچه ای که مادرش هانیه بود.

 که مهم ترین وسیله انتقامم بود!کسی 

 

 هانی« »

دست هام با دستمال کاغذی خشک کردم و بعد از انداختنش توی سطل زباله از  
 سرویس بهداشتی بیرون اومدم.

با صدای پیامک موبایلم سر جام ایستادم، گوشیم رو از جیب مانتوی مشکی رنگ و  
 شیدم. بلندم که تا موچ پام بود و مدل پرنسسی داشت بیرون ک

 با دیدن اسم هادی وارد پیام شدم. 

»آرتام روی صندلی کنار اتاق جواب دهی نشسته نباید بری پیشش هانی. تاکید می  
 کنم پیش آرتان نرو و سریع برو توی حیاط اون جا می بینمت.« 

گوشیم و توی جیبم انداختم و بدون توجه به پیام هادی به سمت جایی که آرتان  
 برداشتم.نشسته بود قدم 

 باید می فهمیدم چرا این کارو کرده. 

 از دور دیدمش که خم شده بود و سرش رو میون دست هاش گرفته بود.

 با دیدنش قلبم لرزید و بغض این چند روزه دوباره مهمون گلوم شد.

 باز هم صدای پیامک موبایلم اومد. 

 بهش توجه ای نکردم و به آرتان نزدیک شدم.

 م و بی حرف فقط نگاهش کردم. درست یک قدمیش ایستاد

 چند ثانیه ای بیشتر نگذشته بود که سرش و بلند کرد. 



 با دیدم چشم های عسلی رنگش که حاال کامال قرمز بود ترس بدی به دلم افتاد. 

رنگ گردن و شقیقه اش کاملت متروم شده بود و این نشون دهنده این بود که خیلی  
 عصبانیه.

 لت آرتان از ترس به سکسکه افتادم. به یاد چند ماه پیش و این حا

 من این حالت و این رنگ چشم هارو خوب می شناختم.

 از جاش که بلند شد ترسیده قدمی به عقب برداشتم.

پوزخند کنار لبش که شکل گرفت خواستم ازش دور شم اما قبل از برداشتن حتی یک  
 قدم مچ دستم اسیر دست های بزرگ و گرمش شد. 

 رو صدا کردم.  با صدای لرزون اسمش 

 آر...آرتان -

 سرش و به گوشم نزدیک کرد و با صدای دو رگه ای گفت: 

 حال کوچولوی بابا چطوره -

هینی کردم و خواستم منظورش و بپرسم اما با دیدن برگه ای که توی دستش بود و  
 یادآوری این که چرا این جام خفه شدم. 

 باورم نمی شد االن بچه آرتان توی شکمم باشه! 

 این انقدر عصبیش کرده بود؟! یعنی 

 آخه چرا؟ 

 ازم فاصله گرفت و با گفتن یه »بریم« محکم و کمی بلند من و دنبال خودش کشید. 
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از بیمارستان خارج شدیم و به سمت ماشینش که رو به روی خیابون بیمارستان پارک  
 شده بود رفتیم. 

 ستش گذاشتم وایستادم.هنوز بهش نرسیده بودیم که دستم و روی د

 چته آرتان؟ -

 سرجاش ایستاد و به سمتم برگشت. 

 فقط خفه شو دنبالم بیا تا همینجا  تیکه تیکه ات نکردم. -

 چرا باید دنبال چنین آدمی بیام -

 دستش که باال رفت واسه زدنم چشم هام و بستم و گوشه لبم و گاز گرفتم.

 اما هر چقدر منتظر موندم خبری از درد نشد. 

 آروم چشم هام و باز کردم و به دستش که توی هوا خشک شده بود نگاه کردم. 

با دیدن حلقه ای که توی انگشت ازدواج بود آروم مچ دستم و از اون یکی دستش  
 آزاد کردم، دستی که توی هوا بود رو با دست هام گرفتم و آوردم پایین.

ود انگار دنیا روی سرم  با دیدن حلقه ای که روش اسم بلوط به انگلیسی حک شده ب
 خراب شد. 

دهنم و باز کردم تا بگم چرا، بگم مگه نمی گفتی عاشقمی، مگه جونت نبودم؟ چطور  
 تونستی پس.  

اما هیچ صدایی ازم باال نمی اومد و فقط این لب هام بود که مثل ماهی تکون می  
 خورد! 

 و آرتان هم بدون هیچ حرفی بهم خیره بود. 

 بهم پشت کرد، حالت کالفه اش رو می دیدم. دستش و از دستم کشید و



 شاید دلش برام سوخته بود!

سرم به شدت گیج می رفت و حس می کردم هر آن ممکِن من هم مثل کاخ آرزوهام  
 خراب شم و فرو بریزم. 

 با چکیدن اولین قطره اشکم روی گونه هام چشم هام و بستم.

 هانیه -

 .با صداش آروم چشم باز کردم و بهش خیره شدم

دوست داشتم فریاد بکشم چرا؟ چرا این کارو کردی؟ من که دوستت داشتم، دوستت 
 دارم

 به سمتم برگشت و با همون حالت عصبیش گفت: 

 سوار شو باید بریم-

 اما نمی دونم چی توی چهره ام دید که رنگ نگاهش عوض شد و به سمتم اومد.

 دورم حلقه می شد.  و آخرین چیزی که یادمه دست های گرم مرد نامردی بود که

 »آرتان« 

 

 نمی دونم چم شده بود! حالم دست خودم نبود.

 میون موهام کشیدم و صداش کردم.  دستی

 هانیه -

 به سمتش برگشتم

 باید بریم -

 اما به محض دیدن حالش خودم و بهش رسوندم و مانع افتادنش روی زمین شدم. 
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 »هانی« 

 

 باز کردم. با سردرد بدی چشم 

 دستم رو روی سرم گذاشتم و برای واضح شدن دیدم چند بار پشت سر هم پلک زدم. 

 با دیدن اتاق آشنا مثل جت سر جام نشستم. 

 اون من و آورده بود به عمارت خودش؟! 

 با یاد آوری اتفاقات امروز آه از نهادم بلند شد. 

 چشمم رو روی ساعت  طالیی رنگ روی دیوار چرخوندم.

 و بیست دقیقه شب بود! ساعت ده

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم، اما استرس داشت بند بند وجودم و  
 می خورد. 

 آروم از روی تخت دو نفره ای که رو تختی طالیی لحاف آبی رنگی داشت بلند شدم. 

 سردرد شدیدی که داشتم داشت دیونه ام می کرد.

 طالیی رنگ رو به روی تخت قدم برداشتم. دستی به سرم کشیدم و به سمت کمد 

 مانتوم تنم نبود و فقط تاب و شلوار مشکی تنم بود.

 از توی آینه قدی کمد به چهره بی روحم خیره شدم.



هنوز هم نمی تونستم اتفاقات اخیر رو درک کنم و چه برسه به این که بخوام باهاش  
 کنار بیام یا راهی پیدا کنم واسه درست کردنش!

د شدن کسی داخل اتاق سریع برگشتم، اما با دیدن پدر آرتان بعد از چند سال با وار
 سرم و از خجالت پایین انداختم.

من در حق این خانواده بدی کرده بودم و حاال بعد از چند سال داشتم پدرش و می  
 دیدم.

 حتی نمی دونستم چی باید بگم. 

 خیلی عوض شدی -

 آروم سرم و بلند کردم. 

 بود و خیره  و با اخم بهم نگاه می کرد.  روی تخت نشسته

 سالم-

 پوزخند مسخره ای زد و سری تکون داد.

 خیلی سریع از جاش بلند شد و دست هاش و پشتش حلقه کرد. 

 نیومدم حالت و بپرسم، چون اصال مهم نیست!-

 متعجب به چشم هاش خیره شدم که قلبم رو نشونه گرفت. 

آورده این جا اما اومدم باهات اتمام حجت کنم که  نمی دونم چرا آرتان تورو -
 مزاحمش نشی و اطرافش نپلکی. 

 مکث کوتاهی کرد و دستش رو باال آورد.

 مزاحم آرتان و بلوط نشو واگرنه بد می بینی.-

 لبخند مرموزی زد و تیر آخر دقیقا وسط قلبم فرو کرد.



ن ادامه بدن و موی اونا تازه عروس و دامادن پس بهتره بزاری به زندگی شادشو-
دماغشون نشی چون من هر چیزی؟که خوشحالی پسرم و عروسم و خراب کنه نابود  

 می کنم.

 روی زانو هام افتادم و قلب دردمندم رو محکم چنگ زدم.

 حضم حرف هاش خیلی سنگین بود. 

 حتی نفهمیدم این مرد سنگ دل کی از اتاق بیرون رفت! 

 کرد و کی دنیا تیره و تار شد. نفهمیدم کی اشک هام کل صورتم رو خیس

 »دو هفته بعد« 

بعد از شستن ظرف ها دست هام و خشک کردم و به کابیت های سفید رنگ که 
 طرح های هخامنشی داشتن تکیه دادم. 

از وقتی اومده بودم این جا آرتان رو ندیده بودم و به گفته پدرش رفته بودن ماه 
 عسل. 

 شکمم گذاشتم.  میون بغض پوزخندی زدم و دستم رو روی

دو هفته بود که مجبور بودم کل کار های این عمارتو تنهایی انجام بدم و هر لحظه  
 ترس داشتم که مبادا بالیی سر بچه ام بیاد. 

بچه ای که تا یک هفته دیگه سه ماهش می شد و می تونستم بفهمم جنسیتش  
 چیه.

ه برام می  نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به خوندم شعری که مامانم همیش
 خوند. 
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 در حالی که شکمم رو نوازش می کردم شروع کردم به خوندن.

 الال الال گل رعنا می خواد بارون بیاد این جا 

 کی گفته تو ازم دوری ببین نزدیکتم حاال 

 الال الال گل پونه گل خوش رنگ بابونه

 دیگه هیچ کس تو این دنیا سر قولش نمی مونه.

 الال الال دلم خونه ببین مامان چه داغونه 

 الال الال گل پسته نشی از این روزا خسته

 الال الال گل پونه کالغ آخر رسید خونه

 یکی پیدا می شه یه شب سر هر قولی می مونه.

 نفس عمیقی کشیدم لبخندی زدم. 

 پیشبند قرمز رنگ رو در آوردم و به جای مخصوصش آویزون کردم. 

 م بزرگ می شد و من نمیخواستم پدر آرتان این و بفهمه.شکمم داشت کم ک

این چند وقت هیچ تالشی برای فرار از این عمارت نکرده بودم چون نه راهی برای فرار  
بود نه امیدی و مهم تر از همه نمی خواستم تنها داراییم توی این دنیا کوچیک ترین  

 آسیبی ببینه. 

باعث شده بود با تموم این همه   مادر شدن بهترین حس بود و شاید همین حس
اتفاق هنوز دووم بیارم و برای سالمت بچه ای که درونم درحال رشد بود تالش کنم و  

 البته زندگی.

 هر چند شب هام با گریه ختم می شد و روز هام با تحقیر و گاهی درد.

انگار که قلبم تحمل این حجم از بدبختی رو نداشت که داشت ضعیف می شد و هر  
 دردش بیشتر از روز قبل می شد. روز 



 از آشپز خونه بیرون زدم و به سمت اتاقم رفتم.

 اتاقم دقیقا رو به روی اتاقی بود که آرتان و بلوط انتخاب کرده بودن.

 و من نمی دونستم در آینده چطور باید با این موضوع کنار بیام. 

انتقام آرتان بودم باز هم با این که فهمیده بودم تمام این مدت بازیگر نقش اول فیلم 
 دوستش داشتم.

گاهی از خودم متنفر می شدم که چرا انقدر دوستش دارم و بند بند وجودم اسمش رو  
 صدا میزنه؟! 

در حالت طبیعی االن به جای عشق باید پر از انتقام باشم اما انگار عشق خیلی قوی تر  
 از این حرف هاس. 

 نه دردناک باشه. و همون طور که لذت بخِش صد برابر می تو

 وارد اتاقم شدم و روی تخت طالیی رنگم نشستم.

ساعت یازده شب بود و خیلی خسته تر از اونی بودم که بتونم برم حموم اما انقدر تو  
 گرد و خاک و تمیز کاری بودم که نمی شد نرم.

با تن خسته حوله صورتی رنگ بلندی رو از  توی کمد بیرون کشیدم و به سمت حموم  
 رفتم.

 

 »آرتان« 

 همین که از ماشین پیاده شدم به سمت عمارت دویدم. 

 وارد که شدم بابا رو با لبخند دیدم که گویا منتظر من و بلوط بود. 

 با دیدنم ابرویی باال انداخت و گفت: 

 بلوط کجاست؟ -



 براش سری تکون دادم و پوزخندی زدم. 

 خونه باباش -

 اخمی کرد و به سمتم قدم برداشت. 

 منظورت چیه آرتان. -

 عصبی براش دستی تکون دادم و به سمت طبقه باال رفتم.

 از خودش بپرس من کار دارم. -

 جلوی در اتاقی که گفته بودن واسه هانی ایستادم.

 نفس عمیقی کشیدم و دستگیره در رو پایین کشیدم.
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 وارد اتاق شدم و در و پشت سر خودم بستم. 

 حوله ای که به تن داشت روی تخت خوابیده بود. آروم  با  

 بدون سر و صدا بهش نزدیک شدم و روی تخت نشستم.

 متعجب دستم و روی قلبم که داشت با شدت میزد گذاشتم.

 من واقعا عاشق این دختر بودم!

 دستم و محکم مشت کردم و چشم ازش برداشتم.

 اتاق نباید این طوری میشد.کالفه از جام بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن توی 

 من باید ازش متنفر باشم، آره من ازش متنفرم.

 چنگی به موهام زدم و بهش نگاه کوتاهی انداختم که توی جاش قلطی زد. 



 حوله از روی یکی از پاهاش و شکمش کنار رفت. 

 سرجام خشکم زد!

تابید  شکمش کمی برآمده شده و با تابیدن نور مهتاب که از پنجره اتاق روش می 
 بیشتر توی چشم بود. 

آب دهنم و قورت دادم و همین طور که بهش خیره بودم دوباره به سمت تختش  
 رفتم و کنارش نشستم.

 نفس عمیقی کشیدم و دستم و آروم روی شکمش گذاشتم.

من داشتم پدر می شدم! این و به کل فراموش کرده بودم و تنها فکر و ذکرم انتقام  
 بود.

 ی کردم؟ من داشتم چی کار م 

 از هادی انتقام می گرفتم یا از هانی و بچم! 

 با تکونی که زیر دستم خورد دستم و کنار کشیدم و به شکمش خیره شدم!

 دوباره آروم دستم و روش گذاشتم و این بار شروع کردم به نوازش کردن.

با تکون خوردن دوباره زیر دستم یه حس خوب و غریب زیر پوستم دوید و باعث  
 گرفتن یه لبخند پر رنگ روی لب هام شد.شکل 

 با تکون دوباره زیر دستم صدای ناله هانی توی اتاق پیچید. 

 سریع از سر جام بلند شدم و بدون فکر وارد حموم اتاقش شدم و در و هم بستم.

 

 »هانی« 

 با درد دلم چشم باز کردم و با ناله روی تخت نشستم.

 تکون خورد و درد و بهم تزریق کرد. گذاشتم که باز  دستم و روی دلم



 با درد لبخندی زدم.

 کوچولوی مامان این همه مدت االن یادت افتاده اعالم حضور کنی؟-

 با لبخند نفس عمیقی کشیدم که عطر آشنایی ریه هام رو پر کرد. 

 من این عطر و خوب می شناختم.

 عطر آرتان بود. 

پیدا نکردم با بغض آب دهنم و قورت  کل اتاق تاریک و از نظر گذروندم و وقتی چیزی 
 دادم.

 دستی به موهام کشیدم.

 هه دلتنگی کم بود کارم به توهم رسیده!-

 از جام بلند شدم، دستم و روی شکمم گذاشتم.

شروع کردم به نوازش کردن و میون اشکی که حاال از چشم هام سرازیر شده بود  
 گفتم: 

 ن نیست و دوستمون نداره!مامانی اصال غصه نخوری که بابایی به فکرمو -

 دماغم و باال کشیدم و میون هق هق ادامه دادم.

 من خو...خودم...به...به جای هم...همه عاشقتم.-

اشک هام و با دستم پاک کردم و به سمت کمد لباس هام رفتم همین طور با گریه  
 حوله رو در آوردم و یه پیراهن بلند گشاد پوشیدم تا شکمم معلوم نشه. 

از روی زمین برداشتم و به سمت حموم رفتم تا بندازمش پیش لباس های   حوله رو
 کثیف که فردا بشورمشون.

 در حموم و باز کردم و بدون وارد شدن لباس و شوت کردم توی سبد آبی رنگ. 

 در و بستم و به سمت تخت رفتم.



 خواب از سرم پریده بود و به جاش دلم پر از غم و دلتنگی شده بود. 

یکی که گفته بودم یکی از کارگرای عمارت برام بیارن رو از روی میز  اسپیکر کوچ
 کوچیک کنار تخت برداشتم.

روشنش کردم و اهنگی که می خواستم رو گذاشتم و خودمم شروع کردم باهاشون  
 خوندن.

 نمی شنوی صدام و نمی بینی نگام و دلم هوات و کرده چرا نداری هوام و-

 دوباره اشک هام شروع باریدن کرد. 

 مگه دوستم نداری چرا تنهام می زاری، چرا نمی شنوی تو صدای گریه هام و -

 اگه من و دوسم داری همین حاال حاال بگو، اگه منو دوس...

دست هام و محکم روی دهنم گذاشتم تا گریه شدت گرفت و هق هقم بلند تر شد، 
 صدام بیرون نره. 

 مگه دوسم نداری چرا تنهام می زاری مگه نمی شنوی تو صدای گریه هام و -

 »همین حاال حاال بگو از نگار« 

 انقدر اشک ریختم و فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد

 

 85#غبار_تلخ_تنهایی

 

 خانوم، خانوم جان  -

 صدام می کرد و تکونم می داد چشم باز کردم.   با صدای زنی که مدام

بخاطر گریه های دیشب چشم هام تار می دید. چند بار پلک زدم تا دیدم واضح  
 بشه.



 همون پیرزنی بود که چند ماه پیش وقتی آرتان این جا دیدم. -

 لبخندی زدم و بهش نگاه کردم. 

 سالم-

 لبخندی زد و دستش و گذاشت روی بازوم. 

 ح بخیر آقا گفتن واسه صبحونه صداتون کنم.سالم دخترم صب-

 متعجب گفتم: 

 مگه ساعت چنده؟ -

 ساعت نه و نیم  -

 و لباسم رو مرتب کردم.  به سرعت جت از روی تخت بلند شدم 

 چرا زودتر بیدارم نکردین صبحونه رو آماده کنم و خونه رو تمیز کنم. -

ه بیرون بزنه و بی  متعجب و با چشم هایی ک حس می کردم هر لحظه ممکِن از حدق
 افته روی زمین بهم نگاه کرد.

 لبخند کجی زدم و زیر لب با حالت مسخره ای  گفتم: چیه 

 سرش و کج کرد و بازم با تعجب نگاهم کرد. 

 در حالی که سر تا پام رو از نظر می گذروند یه دور دورم چرخید. 

 دختر جان مطمعنی خوبی؟ -

 خجول از نگاهش سری تکون دادم.

 لبخندی زد و دستم و گرفت: 

 بیا بریم  -

 



 »آرتان« 

 بس کن بابا من و خسته کردی هر کاری گفتی کردم من نمی  -

 سالم-

 با صدای هانی حرفم و خوردم و بهش نگاهی انداختم.

 کنار میز غذاخوری وایستاده بود و بهم خیره بود.

 با دیدن چشم های پوف کرده اش یاد دیشب افتادم.

 کردم و از پشت میز بلند شدم.دست هام و مشت 

 چنگی به کتم زدم و از پشت صندلی برش داشتم.

وارد حیاط شدم و پشت بنز مشکی رنگم که نگهبان درش رو باز کرد واسم نشستم و 
 از عمارت خارج شدم. 

 چنگی به موهام زدم و ضبط ماشین رو روشن کردم. 

 شایدن حرف دلم. صدای اهنگی توی ماشین پخش شد که دقیقا وصف حالم بود و

»کاش نبودم، کاش همون اول ازت خواسته بودم پا نزاری رو من و این غرورم،  
 کاشکی از چشم تو افتاده بودم.

کاش نبودم، من به اون عشقت گرفتار نبودم، رو صدای خندت حساس نبودم، انقدر  
 اون چشم های تو خاص نبودن خا« 

 کاش نبودم از احمد سلو

ضبط و کم کردم و گوشی رو از روی صندلی کمک راننده  با صدای زنگ موبایلم  
 برداشتم.

 بلوط بود!

 عصبی دوباره پرتش کردم روی صندلی که باز صداش بلند شد. 



 این بار جوابش رو دادم.

 ها چیه؟ -

 ها تو کالت درست حرف بزنا تو که نمی خوایی همه چیز و به بابات بگم؟-

 مشتم و محکم روی فرمون کوبیدم. 

 جراتش و نداریخفه شو -

 قهقه اش روی مغزم خط انداخت. 

 با اطالعات جدیدی که از اون دختره گیر آوردم راحت می فرستمش اون دنیا -

 در حالی که پشت چراغ قرمز وایمیستادم گفتم:

 منظورت چیه؟ -

 بیا خونه ما تا بهت بگم عشقم فعال بای بای. -
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 صندلی انداختم.گوشی و قطع کردم و روی 

 عینک آفتابیم رو از توی داشبورد برداشتم و روی چشم هام گذاشتم.

 بعد از این که چراغ سبز شد دور زدم و به سمت خونه بلوط روندم. 

 سی دقیقه طول کشید تا رسیدم. 

 جلوی در خونشون پارک کردم و پیاده شدم. 

 همین که زنگ آیفونشون رو زدم در باز شد. 

 که پر از گل و درخت بود گذشتم و وارد ویال شدم.از حیاط خونشون 



 در و پشت سرم بستم و صداش کردم. 

 بلوط -

در حالی که از پله های مارپیچ خونشون که به طبقه باال ختم می شد پایین می اومد 
 لبخندی زد. 

 سالم عزیزم خوش اومدی-

 دست هام و توی جیبم فرو کردم و پوزخندی به تیپش زدم. 

 تاب سفید پوشیده بود. یه شرتک لی و 

چشم ازش برداشتم و به سمت مبل های طوسی رنگ وسط پذیرایی رفتم و روی  
 یکیشون نشستم.

 دستم و توی هوا تکون دادم براش. 

 بیا بشین بگو چه خبره من کار دارم. -

 با ناز اومد و روبه روم نشست. 

 زوده هنوز کجا؟ -

 خنده ریزی کرد و تابی به گردنش داد.

 بخاطر تو رفت تا ما تنها باشیم. بابا -

خواستم بگم خاک تو سر اون بابای بی غیرتت اما چیزی نگفتم تا برام یه دردسر تازه  
 شروع نکنه.

با اخم سرم و بلند کردم و همه حس تنفری که ازش داشتم و توی چشم هام ریختم و  
 چشم هاش و نشونه گرفتم.

 میگی یا برم؟ -



جمع و جور کرد و پاکت سفید و کاغذی که دستش نگاهم کمی خودش و با دیدن 
 بود و به سمتم گرفت. 

 ابرویی باال انداختم و پاکت و ازش گرفتم. 

 بازش کردم و روی میز خالیش کردم. 

 با عکس هایی که دیدم تا حس جنون رفتم!

 نفسم به شمار افتاده بود و سرم داغ شده بود.

 تو...تو -

 بهش نگاهی انداختم و فریاد کشیدم. 

 توی احمق چی کار کردی-

 بلند شد و دستش و به کمرش زد. 

 نگو که ناراحت شدی؟ چون باور نمی کنم.-

 از جام بلند شدم و شروع کردم تند تند راه رفتن توی پذیرایی دنبالم اومد.

 االن دیگه انتقامت و گرفتی اون دختر و ول کن-

 بلند تر از قبل فریاد کشیدم 

 خفه شو -

 م ایستاد.با گریه اومد و جلو

آرتان ولش کن اینم از تالفی بیبین چقدر دوستت دارم بیا و توام دوستم داشته باش  -
 اون و ول کن بره پیش برادرش و بیا با من زند...

 دستم و باال بردم و با تمام قدرت توی گوشش کوبیدم. 

 با جیغی که کشید روی زمین افتاد. 



 دوباره توی پاکت.به سمت وسایل توی پاکت رفتم و همه رو ریختم 

 برش داشتم و به سمت در رفتم.

 آرتان من این کار و نکردم. -

 به سمتش برگشتم که آروم از روی زمین بلند شد.

 اشک هاش رو پاک کرد و گفت: 

دیروز قبل از این که برگردیم تهران یه پست این و آورد جلوی در خونه گفت به تو  
 بدمش. 

 چی؟!-

 ادامه داد. دماغش و باال کشید و  

 بخدا راست می گم اصال برو ویال فکر کنم فیلم دوربین ها هنوز باشه.-

 برای خوندن پارت های اول رمان به کانال زیر مراجعه کنید       

@kojaiifafam 
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چشم هام رو محکم  بستم و بعد از خارج شدن از خونش در و محکم روی هم  
 کوبیدم. 

 م و سوار شدم. به سمت ماشینم رفت

روشنش کردم و به سمت عمارت روندم حالم اصال خوب نبود و اصال توقع این اتفاق و  
 نداشتم.



با صدای زنگ موبایلم برش داشتم چشم از جاده گرفتم و به شماره ناشناس نیم  
 نگاهی انداختم.

اصال حوصله نداشتم برای همین انداختمش سر جاش و پام رو بیشتر روی گاز فشار  
 دم.دا
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 تی وی رو خاموش کردم و از روی مبل های راحتی بلند شدم. 

 پدر آرتان نبود و بهم گفت دیگه الزم نیست کاری انجام بدم. 

واسم جای تعجب داشت اما وقتی گفت به آرتان چیزی نگم و کلی هم تهدیدم کرد  
ی خیلی  تازه فهمیدم اینا همش خواسته اون بوده نه آرتان برای همین چراغ خیل

 کوچیکی از امید تو دلم روشن شد. 

 در حالی که داشتم به سمت اتاقم می رفتم صدای پای کسی رو از پشت سر شنیدم. 

به عقب برگشتم و با دیدن آرتان قبلم هری ریخت و باز اون حس های همیشگی به  
 سراغم اومد.

 کنار پیراهنم و چنگ زدم و فقط بهش نگاه کردم.

 پله ها باال می اومد و سرش پایین بود.با عجله داشت از  

به من که رسید انگار دیدم سرش و بلند کرد و با یه نگاه خاصی به چشم هام نگاه 
 کرد.

 لب هاش واسه گفتن چیزی باز شد اما دستش و تکون داد و ازم دور شد. 

 لبخند تلخی زدم و منم به سمت اتاقم رفتم.



 وارد اتاقم شدم و روی تخت نشستم. 

 با آرتان صحبت می کردم. باید 

 اما اون فقط ازم دوری می کرد! 

 ولی من حاضر بودم شکنجه ام کنه مثل قبل اما ازم دوری نکنه. 

 من و از نگاهش، از صداش، از کنارش بودن حتی واسه لحظه ای محروم نکنه.

از جام بلند شدم تا برم پیشش، من همون دختر قوی بودم، همون دختری که عشق 
ضعیفش کرد، عشق مردی که روزی از دستش فرار کرد، اما حاال داشت تو  انقدر 

 آتیش نبودنش می سوخت. 

 مردی که بهش نزدیک بود اما فاصلشون از هر فاصله ای طوالنی تر بود!

 از اتاق خارج شدم و به اتاق روبه ای خیره شدم اتاقی که واسه آرتان و البته بلوط بود. 

 آهی کشیدم و به سمتش رفتم.

 با پشت دست آروم به در کوبیدم. 

 اما جوابی نشنیدم. 

 بازم به در کوبیدم و باز جوابی نگرفتم.

 در و آروم باز کردم تا مطمعن بشم نیست. 

 اما با دیدن اتاق هینی کشیدم و دستم و روی قلبم گذاشتم.

با صدای آرتانی که دست هاش رو روی میز گذاشته بود و خم شده بود به سمتم 
 برگشت. 

 ت های لرزونم و به سمتش گرفتم و ناباور لب زدم. دس

 آرتان-



تا حاال انقدر عصبی نشده بود که کل وسایل اتاق و بهم بریزه و بشکونه و خودش و  
 زخمی کنه!

 به سمتش قدم برداشتم.

 طبیعتا باید االن از این جا می رفتم.

 چون معلوم نبود با این حالش چه بالیی سرم میاره! 

 لم غلبه کرد.اما قلبم بر عق

قلبی که داشت برای این مرد پرپر میزد و انگار تمام درد های مرد زخمی و خونی رو به 
 روش رو احساس می کرد.

 چند قدم مونده بود بهش برسم که فریادش سرجام میخکوبم کرد. 

 این جا چی می خوایی-

 بغضم ترکید و زدم زیر گریه.

 ادامه داد. 

 گمشو بیرون  -

 راز کردم و میون گریه نالیدمدستم و به ستمش د

 دس...دست هات -

انگار که تازه فهمیده بود دست هاش و بریده و پر از خوِن، چون متعجب دست هاش  
 و باال آورد و بهشون نگاه کرد. 

 از فرصت استفاده کردم و رفتم توی یک وجبیش ایستادم. 
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 دستش باال رفت واسه زدنم!

هام و روی سرم گذاشتم و منتظر درد شدم اما بعد از چند ثانیه دو تا  دو تا دست 
 دست دور بدنم پیچیده شد و کشیده شدم توی بغلش. 

 سرش و گذاشت روی شونه هام و صدای هق هق های مردونه اش اتاق رو پر کرد.

 باور نمی کردم آرتان داره گریه می کنه! 

 به گریه انداخته بود!مگه چی شده بود که مرد مغرور و اخموی من و 

 از گریه هاش به گریه افتادم و دست هام و دور گردنش حلقه کردم. 

بعد از چند دقیقه که تو آغوش هم اشک ریختیم ازم فاصله گرفت و خواست چیزی  
 بگه اما یهو افتاد روی زمین.

دست هام و زیر بازهاش گذاشتم تا روی شیشه ها نیوفته، اما آرتان خیلی سنگین  
 بود.

 یکم خم شدم تا بکشمش باال. 

 نباید زیاد روی شکمم فشار می آوردم. 

 آرتان خواهش می کنم بلند شو. -

 حالش خیلی بد بود و بی حال افتاده بود.

 خداروشکر تختش دقیقا پشت سرمون بود. 

 این وقت روز همه ناهار بودن و کسی توی عمارت نبود. 

 تختش. به زور بلندش کردم و ناچار حلش دادم روی 

 بعد به سمتش رفتم و پاهاش و هم روی تخت گذاشتم.



به سمت حموم اتاقش رفتم و بعد از برداشتن جعبه کمک های اولیه و خیس کردن  
 پارچه توی دستم بیرون اومدم.

 داشت نفس نفس می زد و اخم هاش توی هم بود.

 بیشتر از قبل به گریه افتادم.

و تا باند بیرون آوردم، با دستمال سفید  کنارش روی تخت نشستم و از داخل جعبه د
خیس شروع به پاک کردن خون دست هاش کردم تا اگه شیشه رفته باشه داخلش  

 بیرونش بکشم. 

بعد از انجام کارم بتادین رو هم بیرون آوردم شروع کردم به ضد عفونی کردن  
 دستش.

 زیر لب ناله ای کرد و چشم هاش و باز کرد.

 ه با چشم های نیمه باز بهم خیره بود. بهش نیم نگاهی انداختم ک

 با پشت دستم اشک هام و پاک کردم و بدون نگاه کردن بهش گفتم: 

 می خوام دست هات و پانسمان کنم. -

 باند هارو برداشتم و شروع کردم به بستن زخماش. 

سرم و بلند کردم و بهش نگاهی انداختم هنوز هم با چشم های نیمه بازش بهم نگاه  
 می کرد. 

لبخند تلخی زدم و از کنارش بلند شدم وسیله ها رو هم برداشتم و به سمت حموم  
 رفتم.

 وارد شدم و بعد از شستن دست هام بیرون اومدم.

 به سمتش رفتم، چشم هاش و بسته و خوابیده بود.

 پتوی قرمز رنگی که روی تختش بود رو روش کشیدم. 



 گوشه تخت نشستم و به صورت بی حالش خیره شدم. 

 و ناخواسته زدم زیر گریه، از روی تخت بلند شدم و پایینش نشستم.یه

در حالی که بی صدا اشک می ریختم سرم و آروم روی بازوش گذاشتم و عطرش رو به 
 ریه هام فرستادم. 

انقدر اشک ریختم و عمیق عطرش و نفس کشیدم که نفهمیدم خواب کی من و به  
 خواب بی خبری برد.

 

برای خواندن پارت های اول به کانال زیر مراجعه کنید               

 @kojaiifafam 
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با نوازش های دست کسی روی موهام آروم چشم باز کردم و اولین چیزی که دیدم 
 سینه کسی بود؛ دقیقا رو به روی صورتم بود! 

 با یاد اتفاقاتی که افتاد سرم و سریع به سمت باال گرفتم. 

 عجبم لبخندی نثارم کرد.آرتان با دیدن صورت مت

 خوب خوابیدی؟ -

 باز هم قلبم دیونه وار شروع به تپیدن کرد. 

 من تو بغلش چی کار می کردم، آخه چطوری!

 نظرت چیه بریم بیرون؟ -



 سردرگم از بغلش بیرون اومدم و روی تخت نشستم.

 به چشم هاش خیره شدم تا شاید بتونم بفهمم باز چی تو فکرِش.

 من بازی کنه، حق نداشت از احساسم سواستفاده کنه.اون حق نداشت با 

 درحالی که هنوز به چشم هاش خیره بودم گفتم: 

 تمومش کن این بازی و آرتان  -

ابرویی باال انداخت و خواست چیزی بگه، اما سریع پیش دستی کردم، از روی تخت  
 بلند شدم و بدون هیچ فکری گفتم: 

 ازت متنفرم  -

 جا خوردنش رو قشنگ دیدم.لرزش مردمک چشم هاش و  

 بهم پشت کرد و آروم زمزمه کرد. 

 برو بیرون -

یک آن پشیمون شدم، اما بدون هیچ حرفی با سرعت از اتاقش بیرون زدم و به  
 سمت اتاقم رفتم. 

 با دیدن بلوط روی پله ها نگاهمون برای ثانیه ای توی هم قفل شد.

 اتاقم شدم و در و بهم کوبیدم.قبل از این که اون ازم چشم برداره وارد 

 با نفس نفس پشت در نشستم و موهام و چنگ زدم.

 هانی -

 هانیه کجایی -

 با صدای آشنایی که مدام صدام می کرد از پشت در بلند شدم و بیرون رفتم. 

 با دیدن هادی که با دو تا از نگهبانا درگیر بود و مدام صدام می کرد. 



 کار می کرد!ناباور بهش چشم دوختم این جا چی 

 وسط دهن شیر!

با بیرون اومدن آرتان از اتاق که باال تنه اش لخت بود بهش نیم نگاهی انداختم، هنوز  
 توی بهت بودم! 

 چشم ازش برداشتم و به اتاقش نگاهی انداختم.

 با دیدن بلوط با اون وضع باز هم مثل همیشه قلبم هزار تیکه شد. 

 اما االن موقع اش نبود.

 م و به سمت هادی دویدم. به خودم اومد

 هادی-

 هادی به خودش اومد و دست از دعوا با نگهبانا برداشت. 

 آبجی -

 اشک توی چشم هام جمع شد، باورم نمی شد اومده باشه دنبالم!

 نگهبانا ازش فاصله گرفتن و چند قدم اون ور تر ایستادن. 

 خودم و توی بغلش انداختم و بغضم ترکید. 

 ز خودش جدا کرد و با دست هاش صورتم و قاب گرفت. بعد از چند ثانیه من و ا

 خوبی؟ -

سرم و به طرفین تکون دادم و از پشت اشک هام به چشم های پوف کرده و لباس  
 مشکیش نگاهی انداختم.

نگرانی کل وجودم و فرا گرفت اما قبل از این که وقت کنم چیزی بگم صدای آرتان بود 
 که توی سالن پیچید. 



 ریاحی به به جناب -

 

 »آرتان« 

 

 هر دو از هم جدا شدن و به سمتم برگشتن. 

 دست به سینه بهشون خیره شدم و پوزخندی زدم.

 سخته مگه نه؟-

 هادی دست هاش رو مشت کرد و سرش و انداخت پایین. 

 باید صحبت کنیم.  -

 قهقه عصبیم و بعد صدای فریادم ستون عمارت رو لرزوند. 

 من با تو هیچ حرفی ندارم.-
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 سرش و بلند کرد و عصبی دستی میون موهاش کشید. 

 چرا انقدر بچه ای آرتان!  -

قدمی به جلو برداشت، اما سر جاش ایستاد و به عقب برگشت، نگاهی به هانی  
 انداخت و دوباره به سمت من برگشت. 

 این همه مدت نقشه کشیدی و دنبالم گشتی االن این جام.  -

 



 »هانی« 

 

 ه مدت نقشه کشیدی و دنبالم گشتی االن این جام. این هم-

 با اومدن بلوط که لباس پوشیده و کنار آرتان ایستاد هوفی زیر لب کشیدم. 

 هادی با دیدن بلوط ابرویی باال انداخت. 

 منتظرم، تو که نمی خوایی فرصت شنیدن حقیقت و از دست بدی!-

 هادی هم پشت سرش رفت. آرتان با همون اخم های در همش وارد اتافش شد و 

 بلوط دست به سینه بهم نزدیک شد و دقیقا نیم وجبیم ایستاد. 

 داداشتم مثل خودت مایع دردسر -

 به سمتم خم شد و سرش و آورد کنار گوشم. 

 تاره می خواستم پیش شوهرم بخوابم -

 حس کردم از یه پرت گاه بلند به پایین افتادم.

 خنده. ازم فاصله گرفت و بلند زد زیر  

 اشکالی نداره شب ادامه میدیم.-

 سرش و کمی کج کرد و با یه نگاه به سرتا پام از پله ها پایین رفت. 

دست هام مشت شد، خون خونم رو می خورد دوست داشتم بزنم تیکه تیکه اش  
 کنم.

یکی از دست هام و باال آوردم و شروع کردم به باد زدن خودم، در همین حین تند تند  
 پلک زدم. 

 نگران نباش هانی جان نوبت توام می شه. -



 بله؟!-

 با صدای کسی کنار گوشم یه متر پریدم هوا و به سمتش برگشتم.

 با دیدن پسر آشنایی که رو به روم بود دستم و گذاشتم روی قلبم. 

 چته دیوانه قلبم وایستاد-

 کت و شلوار مشکی که پوشیده بود جذب هیکل بزرگ و ورزشیش بود.

 و موهای مشکی که به یه طرف حالت داده بود.  یه ساعت مشکی

 لب های قلوه ای و چشم های مشکی رنگ. 

 با چشم های ریز بهم خیره شده بود. 

 م.کمی لبم و کج و چشم هام و ریز کردم، انگشت اشاره م و توی هوای تکون داد

 چشم چرخوندم یهو بهش نگاه کردم که هر دو هم زمان با صدای نسبتا بلند گفتیم: 

 تو  -
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پورخندی زد و در حالی که ازم رو می گرفت دست هاش رو توی جیب شلوارش فرو   
 کرد.

چند بار عصبی پلک زدم و در حالی که توی دلم هر چی فحش بلد بودم نثارش می  
 کردم به سمت اتاقم رفتم.

 این برج زهر مار این جا چی کار می کرد؟!

 بیرون دادم و وارد اتاقم شدم. نفسم رو کالفه 



 خیلی استرس داشتم و نمی تونستم یه گوشه آروم بگیرم. 

 همش می ترسیدم آرتان بالیی سر هادی نیاره.

 شروع کردم به قدم زدن توی اتاق آخرشم طاقت نیاوردم و از اتاق بیرون رفتم.

ی سر و صدا از  با دیدن اون پسره پشت در اتاق آرتان ابرویی باال انداختم و آروم و ب
 پشت بهش نزدیک شدم.

 عجب بچه پرویِی این! 

بدون توجه به اطرافش سرش و چسبونده بود به در اتاق آرتان و داشت سعی می  
 کرد حرف هاشون رو بشنوه.

 اما انگار موفق نبود چون داشت خودش و با در یکی می کرد!

م با دست دیگه دوتا  یه دستم و به کمرم زدم و در حالی که پورخندی روی لبم نشوند 
 ضربه آروم به پشتش زدم.

 هی بد نگذره -

 ترسده یه متر پرید هوا و ازم فاصله گرفت. 

 اخمی کردم و به در اشاره کردم. 

 به چی گوش می دادی؟-

 جبهه گرفت و حرفم و انکار کرد. 

 حالت خوبه؟ -

 قهقه خیلی آرومی زد و گفت: 

 مخت تاب برداشته فکر کنم -

 تهدید وار به سمتش گرفتم.انگشت اشاره ام رو 



 حالت و می... -

 هنوز حرفم کامل نشده بود که آرتان و هادی از اتاق بیرون اومدن.

 آرتان با دیدن این پسره که اسمش و یادم نبود گفت: 

 اومدی؟-

 و بعد نگاه گذرایی به من انداخت و ادامه داد. 

 چیزی شده -

 ک کردم. با بی محلی چشم ازش گرفتم و خودم و به هادی نزدی

 دستم رو دور بازو های ورزیده و بزرگش حلقه کردم و توی چشم هاش خیره شدم. 

 خوبی؟ -

 سری تکوم داد و با لبخند دستش رو به سمت همون پسره دراز کرد. 

 سالم من هادی هستم برادر زن آرتان. -

 پسره با اخم دست هادی رو گرفت و گفت: 

 عموی آرتان.خوشبختم منم تیامم برادر زن و پسر -

 حس می کردم داره آتیش از دماغم بیرون میزنه.

 پس بگو چرا انقدر رو مخ و چندِش، نگو داداش اون مادِر فوالد زرس!

تمام حرصم و با فشار دادن و چنگ زدن به بازوی هادی خالی کردم که دستش رو  
 روی دستم گذاشت و با لبخند رو به پسره گفت: 

 کردیم.  ما این مشکل و با آرتان حل-

 با همون لبخند به آرتانی نگاه کرد که تا االن ساکت بود. 

 مگه نه آرتان جان؟-



آرتان در حالی که نفسش رو کالفه بیرون می داد چنگی به موهاش زد و حرف هادی 
 رو تایید کرد. 

 درسته-
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 گفت:  تیام که توی چشم هاش دو تا عالمت سوال بود ابرویی باال انداخت و

 چی قراره حل بشه-

 آرتان دستش و توی جیب شلوار اسپرت طوسی رنگش فرو کرد و گفت: 

 هادی و خواهرش که از این جا رفتن توضیح میدم بهت. -

 با سردرگمی به هادی و بعدش به آرتان نگاه کردم و به لکنت افتادم. 

 یع...یعنی چی؟ -

 آرتان که سرش پایین بود سرش و باال گرفت. 

 استان چیزی که تا االن فکر می کردیم نبوده!انگار د-

 نیش خندی زد و ادامه داد. 

 پس انتقامی هم دیگه نمی مونه، نمی خوام بلوط بیشتر از این اذیت بشه. -

 چشم های سرد و یخ زده اش رو قفل چشم هام کرد و با بی رحمی تمام نابودم کرد.

 تره امشب از این جا برید. کار های طالقمون رو درست کردم به هادی خبر میدم به-

 ناباور فقط به لب هاش نگاه می کردم. 



در حالی که اشک صورتم رو خیس کرده بود از هادی جدا شدم و به پیراهن آبی رنگ  
 آرتان چنگ زدم. 

 دا...داری...اذ...اذیت...اذیتم می کنی؟ -

 قهقه ای زدم و سرم و تکون دادم.

 آره داری شوخی می کنی. -

 پایین انداخت و فقط تکونش داد. سرش و 

 یهو کم کم لبخند از روی لب هام پر کشید و بغضم با شدت ترکید. 

 چرا؟ چرا انقدر عوضی؟ -

 سرش پایین بود و بهم نگاه نمی کرد. 

 فریاد کشیده و تکونش دادم.

 چرا بهم نگاه نمی کنی؟-

 هقی زدم و چشم هام و بستم و باز کردم. 

 و میون گریه ادامه دادم. با نا توانی ناله ای کردم

 پ...پ...پس بچ... بچمون چی؟ -

 سرش و بلند کرد، دست هام و از پیراهنش جدا کرد و چند قدم به عقب برداشت. 

 نمی خوامش! -

 ناباور و شوکه زمزمه کردم.

 چی؟ -

 با اخم روی پیشونیش بهم نگاه کرد. 



نمی تونم قبول من دوست ندارم هانی، پس بچه ای هم که تو مادرش باشی رو هم -
 کنم!

 نفسی گرفت و محکم تر از قبل ادامه داد. 

 لطفا از زندگیم برو و بزار با عشقم  خوشبخت باشم. -

 روی زمین افتادم و اون گفت! 

 اون گفت و من فقط به حرکت لب هاش خیره بودم.

گفت و شکستنم و ندید، گفت و داغون شدنم و ندید، گفت و مرگ احساسم و ندید،  
 کم آوردن نفسم رو ندید!گفت و 

 گفت و ندید که مردم! 

 مگه مردن فقط به نفس کشیدن بود! نه گاهی نفس می کشی اما زنده نیسی!  

 مردن واقعی ایِن! مرگ احساس، نابودی روح! 

 ازم رو برگردوند و بدون نگاه کردن به هادی گفت: 

 لطفا از این جا ببرش -

بدم از روی زمین بلند شدم و خودم و  به خودم اومدم و با همون اشک ها و حال 
 بهش رسوندم. با التماس جلوی پاش افتادم. 

 شلوارش و چنگ زدم و میون گریه فریاد کشیدم.

 نه نکن...تو...تورو خدا ولم نکن -

 سرش و کج کرد و  اونم به لکنت افتاد.

 ول... ولم کن  -

 در حالی که اشک هام مثل سیل رون بود جیغ کشیدم. 



 ست می کنم نکن این کارو. آرتان التما-

 هادی به سمتم اومد و سعی کرد من و از آرتان جدا کنه.

 با دست هام هولش دادم و جیغ کشیدم. 

 هادی توروخدا بگو نره-

 آرتان با پا ضربه ای بهم زد که پرت شدم تو بغل هادی.

 در حالی که داشت ازم دور می شد  رو به هادی گفت: 

 ببرش -

 فریاد کشیدم»نه«

 م به سمتش برم که هادی محکم بازوهام و گرفت و گفت: خواست

 نه هانی نه -

 نفس نفس زدم و با تمام توان جیغ کشیدم. 

 آرتان من میمیرم نرو -

 هادی کنارم نشست و محکم من و کشید توی بغلش. 

 هق زدم.

 بگو نره -
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 »سه روز بعد« 

 یایی. هانی سه روزه هیچی نخوردی! داری از پا در م-



 بی حال بهش نگاه کردم که ادامه داد. 

 بچت آسیب می بینه -

 و همین کلمه کافی بود تا دوباره بزنم زیر گریه.

 روی تخت نشست و پشیمون من و کشید توی بغلش. 

 ببخشید گریه نکن -

 هقی زدم، سرم و روی سینه اش گذاشتم و میون گریه نالیدم. 

 دا...دارم...دیون...دیونه میشم.-

 روی موهام بوسه ای نشوند و محکم تر بغلم کرد.

 باید قوی باشی -

 سرم و توی بغلش تکون دادم و بیشتر از قبل هق زدم.

 من...من می...میمیرم -

 در حالی که لب هاش هنوز روی موهام بود زمزمه کرد. 

 هیش همه چیز درست میشه -

 ی کشیدم.چشم هام و بستم و نفس عمیق 

 هادی-

 جان -

 از بغلش بیرون اومدم و با چشم های اشکی بهش خیره شدم. 

 من و ببر پیش مامان -

یه لحظه ساکت و بدون حرف فقط بهم نگاه کرد اما بعدش از روی تخت بلند شد و  
 به سمت در رفت.



 فعال نمی شه-

 یعن...-

 حرفم رو قطع کرد. در حالی که دستش روی دستگیره اتاق بود به سمتم برگشت و  

 من دارم میرم بیرون چیزی الزم نداری؟-

 از روی تخت بلند شدم و طلبکار به سمتش رفتم.

 هادی-

 دستش و توی هوا تکون داد، شب صحبت می کنیم. 

 و بعد بدون توجه به من از اتاق خارج شد. 

 

 »آرتان« 

 

 خوشگه؟ -

 به لباس عروس سفید رنگ و بلند توی تنش چشم دوختم.

 تکون دادم و لبخند ریزی روی لب هام نشوندم.سری 

 زیبا شدی. -

 لبخند پر از نازی زد و گوشه لبم رو آروم و سریع بوسید. 

 دستی دور گردنم انداخت و خودش رو بهم چسبوند. 

 بیا عکس بندازیم.-

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم و با تکون دادن سرم حرفش رو تایید.

 آینه قدی مزون برداشت و دوباره یه سمتم اومد. موبایلش رو از روی میز کوچیک



بعد از گرفتن چند تا عکس باالخره رضایت داد ازم جدا بشه و بره که لباس رو عوض  
 کنه.

 عشقم من لباس هام و عوض کنم بیام بریم سراغ کت و شلوار. -

 به سمت اتاق پرو رفت که صداش کردم. 

 بلوط -

 داد.با لبخند به سمتم برگشت و سرش و تکون 

 جانم؟ -

 ببخشید که تا االن انقدر اذیت شدی. دوست دارم. -

 

 »هانی« 

 روی تخت دراز کشیده بودم و مثل این سه روز توی فکر بودم. 

با صدای در اتاق روی تخت نیم خیز شدم، اشک هام رو با پشت دست پاک کردم و  
 نفس عمیقی کشیدم. 

 بیا تو -

 هادی وارد شد و پشت سرش در و بست. 

 ه هامیگم ک-

 سرش و بلند کرد و با دیدنم حرف توی دهنش ماسید. 

 باز گریه کردی؟ -

 لبخند تلخی زدم و سرم و پایین انداختم.

 تو باید قوی باشی هانیه. اتفاق های بدتر از این قراره برامون پیش بیاد. -



 متعجب سرم و بلند کردم و بهش خیره شدم. 

همون رنگ بود و تختم دقیقا رو به روشون  به میز توالت سفید رنگ کنار کمدی که به 
 بود تیکه داد بود.
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 وسایلتو آماده کن یه چند وقتی باید از تهران بری.

 متعجب و سردرگم کمی صدام و بلند کردم و بهش خیره شدم. 

 چی؟!-

 خیلی واضح گفتم باید بری. -

 قهقه عصبی زدم 

 زده به سرت؟ -

 د از مکث کوتاهی ادامه دادم. سرم و تکون دادم و بع 

 چرا باید برم؟ -

 از میز فاصله گرفت و کمی بهم نزدیک شد.

 چون من میگم-

چند ثانیه بی حرف فقط بهش نگاه کردم تا شاید منظورش و از چشم ها و چهره اش  
 بخونم اما هیچی درستگیرم نشد. 

 قدم بر داشتم. از روی تخت بلند شدم و همون طور که بهش خیره بودم به سمتش  

 می دونی چیه هادی-



 ابرویی باال انداخت که ادامه دادم. 

 من به حرف هات گوش نمیدم. -

 پوزخندی زدم و یک قدم باقی مونده رو هم به سمتش بر داشتم.

 یقه پیراهن سفید رنگش رو گرفتم و ادامه دادم.

قیقه بی  اصال چی شد؟ اون آرتانی که پر از خشم و انتقام بود چطوری توی ده د-
 خیال همه چیز شد؟ 

 سرش و کمی به باال متمایل کرد و لب هاش رو از هم فاصله داد.

 انگار داشت فکر می کرد که جوابی بهم بده که با تحکم گفتم: 

 راستش و بگو-

 سرش و پایین آورد و بهم خیره شد، لب هاش و جمع کرد و با اخم در هم کشید.

 االن موقعش نیست. -

 فاصله گرفتم و داد کشیدم.عصبی ازش 

 پس کی موقعشه ها؟-

 دستی میون موهاش کشید و گفت: 

 استرس واست سمه هانی تمومش کن. -

 خندیدم، مگه مهم بود براش. 

خب پس چرا داری بهم استرس وارد می کنی بگو چرا این طوری شده؟ می خوام  -
 بدونم چی سر زندگیم اومده.

 به سمتم اومد.

 بهت  خیلی خوب فردا میگم -



 با تحکم فریاد کشیدم. 

 همین االن-

 پوف کالفه ای کشید و به تخت اشاره کرد. 

 خیلی خب بشین. -

 در حالی که نفس نفس می زدم روی تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم. 

صندلی میز توالت رو بیرون کشید و برعکس به سمت تخت گذاشت و خودش هم  
 برعکش روش نشست و پشتیش رو بغل گرفت. 

 ان به خیلی وقت پیش بر میگردهداست-

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 

وقتی که من تازه به دنیا اومده بودم، بابا اون موقع تازه به موفقیت رسیده بود و  -
 رشد شرکت خیلی باال بود.
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یه شریک داشت به اسم محمد حسین که اونم یه پسر داشت به اسم یاسین و یه  
 اسم یاسمین. دختر به 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 

 یک سالش بود.  محمد حسین تازه زنش رو از دست داده بود و دخترش فقط  -

خانواده ما با اونا رفت و آمد خانوادگی داشتن و به غیر از اون بابا و محمد حسین  
 دوست های دوران سربازی بودن. 



ردن و اون کسی و نداشت که  همه خانواده محمد حسین خارج از کشور زندگی می ک 
 از یاسین نه ساله و یاسمین یک ساله مراقبت کنه. 

 نگاهی انداخت و لبخند تلخی زد. بهم 

برای همین مامان گفت که می تونه هر روز وقتی بابا و محمد حسین سرکارن از   -
بچه هاش مراقبت کنه. و این طوری شد که محمد حسین هر روز بچه هاش رو  

 و بعد کارش اونا می اومد دنبالشون.  میاورد خونمون

 مامان و بچه ها روز به روز بهم وابسته تر می شدن.

منم دست کمی از اون ها نداشتم  یاسین برام مثل به برادر بزرگتر و یاسمین یه  
 خواهر کوچولوی شیطون و شیرین بود. 

وابسته شه اما بابا همیشه تو گوش مامان می خوند که نباید به اون بچه ها زیاد 
 چون قرار نیست همیشه پیش ما بمونن. 

یک سال گذشته بود که محمد حسین یهو تصمیم گرفت سهامش و بفروشه و به  
 خارج از کشور مهاجرت کنه.

وقتی این خبر به مامان رسید حالش خیلی بد شد همش بی تابی می کرد و حتی  
ت و اجازه نمی داد با  گاهی روز ها با یه عالم بهونه یاسین و یاسمین نگه می داش

 محمد حسین برن.

 سکوت کرد و به یک جا خیره شد انگار شدیدا توی فکر بود. 

 سرم و کمی کج کرده و صداش کردم. 

 هادی؟  -

 سرش و بلند کرد. 

 میشه بقیه اش بمونه بر  -

 میون حرفش پریدم. 



 نه لطفا االن می خوام بشنوم.  -

 خیلی آشفته به نظر می رسید  گفت: سرش و تکون داد و با قیافه ای که حاال 

یک هفته از تصمیم محمد گذشته بود. اون روز صبح وقتی بیدار شدم دیدم مامان   -
 توی اتاِق و داره چمدونش رو می چینه. 

خیلی تعجب کردم و از روی تخت بلند شدم آروم یاسین رو هم بلند کردم و بی صدا 
 به مامان اشاره کردم. 

 تخت پایین اومد به سمت مامان رفت و صداش کرد.  یاسین هم بلند شد و از

 

 »فلش بگ به گذشته« 

 

 خاله  -

 مامان با لبخند به سمتون برگشت. 

 بیدار شدین پسرای خوشگلم  -

 به چمدونش نگاهی انداختم.

 می خواییم جایی بریم مامان؟ -

 مامان در حالی که روی زانو هاش نشسته بود از جاش بلند شد و به سمتمون اومد.

دوباره جلومون روی زانو هاش نشست و یه دستش رو روی بازوی من و دست دیگه 
 اش رو روی بازی یاسین گذاشت. 

 می خواییم با خواهرتون بریم یه جای خوب-

 من و یاسین هر دو با هم گفتیم: 



 کجا؟ -

ـ   لبخند عمیقی روی لب هاش نشست

 یه جای خوب  -

کوتاهی به ساعت می انداخت در چمدون  ازمون فاصله گرفت و در حالی که یه نگاه 
 رو بست. 

 بچه ها لطفا لباس هاتون و بپوشید تا من به آژانس زنگ می زنم.-

 

 »زمان حال« 

 

اون روز وقتی داشتیم سوار ماشین می شدیم یاسین به چیزی رو یادش رفت بیاره  -
برای همین دوباره برگشت توی خونه برای برداشتن وسایل هاش و منم همراهش  

 رفتم.

 اما وقتی برگشتیم توی کوچه نه خبری از مامان بود نه ماشین. 

 محمد حسین و بابا بودن که کالفه و عصبی داشتن با مردی صحبت می کردن.  فقط

 باز هم نفس عمیقی کشید.

 اون روز من مادرم و از دست دادم.  -

 متعجب بهش نگاه کردم.

 چی؟  -

 بهم نگاه کرد. 

 فقط گوش کن  -



 مت تایید تکون دادم.سرم و به عال

بعد ها فهمیدم مامان اون روز می خواسته همراه من و بچه های محمد حسین فرار  -
 کنه.

اون روز هم وقتی ما رفتیم که وسیله جا گذاشته یاسین و برداریم بابا و محمد سر  
 رسیده بودن و مامانم رفته بود.

 ر می شه.مثل این که شب توی راه شمال تصادف می کنن و ماشین منفج 

 تونستن جنازه مامان و تشخیص بدن اما یاسمین و نه. 
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گیج و سردرگم به اشک هایی خیره شدم که از چشم هاش روی صورتش سرازیر  
 میشد.

 در حالی که از جام بلند می شدم، با من و من و فکری آشفته گفتم: 

 پ...پس...ما...مامان...مامانمو -

 . میون حرفم پرید

 اون مادر واقعیمون نیست هانی. -

 ناباور به لب هاش خیره شدم.

 بزاق دهنم رو با فکری درگیر و ذهنی گیج و آشفته تر از قبل قورت دادم.

 پس من چی؟! -

از روی صندلیش بلند شد و به سمتم اومد، دستم رو با یکی از دست هاش گرفت و  
 خودش نشوند. تخت نشست و منم کنار  به سمت تخت رفت، روی



 بعد از اون اتفاق یه کینه خیلی بزرگ توی دل محمد حسین رشد کرد.-

کمر بابا شکست، می دونی اون عاشق مامان بود، مرگش و ترک کردن بابا بخاطر بچه  
 های محمد حسین باعث شد اون نابود بشه. 

 محمد حسین و یاسین بعد از شیش ماه از ایران خارج شدن. 

 کردم.به نیم رخش نگاه 

 پس یاسمین چی؟ تو گفتی نتونستن جنازش و پیدا کنن؟ -

 آره پزشکی قانونی گفت بخاطر از بین رفتن و خاکستر شدن جنازه نتونستن بفهمن. -

 نفس عمیقی کشید و دوباره شروع کرد. 

دو سال بعد بابا با اصرار زیاد مامان گلی»مادر پدرش« مجبور شد با یه خانوم که یه  -
 داشت ازدواج کنه.دختر پنج ساله 

 شاید باورت نشه اما اون دختر بچه همون یاسمینی بود که ما فکر می کردیم مرده!

 لبخند تلخی زدم بخاطر زنده بودن اون بچه. 

 واقعا؟ -

 آره واقعا اما کاش مرده بود.-

 متعجب به لب هاش خیره شدم. 

 سری تکون دادم خوشحال بودم مامان من یاسمین و پیدا کرده. 

 هادی باعث شد یه حس بد تو دلم جونه بزنه. اما حرف

می خواستم زودتر همه داستان بشنوم، نمی دونم به جز این که مادر من و هادی 
 یکی نیست کجای این به من مربوط میشد. 

 سرم و روی شونه هادی گذاشتم و دستش رو میون دست هام گرفتم.



 میشه تعریف کنی -

 نفس عمیقش شدم. با باال و پایین شدن شونه هاش متوجه 

بعد از این که اونا ازدواج کردن عذاب های اون بچه شروع شد، هر روز کتک، هر روز  -
 منی که فکر می کردم اون مقصر مرگ مادرمه.  سخت گیری هم از جانب بابا هم

 متعجب و ناباور سرم و از روی شونه هادی بلند کردم. 

 به سمتم برگشت و نگران بهم چشم دوخت. 

 وسط یه شعله بزرگ آتیشم، نفس هام به شمار افتاده بود.  حس می کردم

 ناباور سرم و به طرفین تکون دادم.

 نه-

 هادی نگران بازوهام رو میون دست هاش گرفت. 

 ببین هانی من خیلی پشی-

 محکم به عقب هولش دادم و از جام بلند شدم.

ساله توی گلوم  دستم رو محکم روی قلب داغونم کوبیدم و به بغض سنگین و چند  
 اجازه شکستن دادم. 

 هادی در حالی که اسمم رو صدا میزد  از جاش بلند شد. 

 میون اشک و نفس نفس فریاد کشیدم. 

 پس اون همه سخت گیری بخاطر این بود؟ پس دلیل بدبختی من تو و خانوادتین؟ -

 یهو ساکت شدم و تند تند شروع کردم به تکون دادن سرم.

 به هادی نگاه می کردم آروم و ناباور زمزمه کردم. هقی زدم و در حالی که 

 پس از اولشم دوسم نداشتین! پس من از همون اولم تنها بودم. -



 به سمتم قدم برداشت. 

 نه هانی اشتب -

 با فریاد میون حرفش پریدم. 

 ساکت شو -

 روی زمین افتادم و بیشتر از قبل هق زدم. 

ه خودم دلداری می دادم که چطور تونسین؟ من از همون روزی که یادمه همش ب-
 شما هر چقدر هم بد باشین بازم دوستم دارین.

 موهام و چنگ زدم. 

هادی وقتی زیر مشت و لگد آرتان جون می دادم، وقتی توی کشور غریب تنها بودم  -
و حتی وقتی که تا لب پرتگاه مرگم رفتم همش به خودم می گفتم من کسایی رو دارم  

 که دوستم دارن. 
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 هادی جلوم زانو زد و با چشم های اشکی صدام کرد. 

 هانیه -

 بازم هق زدم. 

 آخه چرا؟ -

 فریاد کشیدم. 

 چرا -



با تار شدن دیدم و درد زیاد قلب و سرم به پیراهن هادی چنگ زدم و بعد همه جا  
 تاریک شد. 

 

 »آرتان«  

 

 ماشین و توی حیاط عمارت پارک کردم و پیاده شدم.

جشن عروسی هفته دیگه عمارت به شدت شلوغ بود و همه در حال تدارک  بخاطر 
 دیدن بودن.

 بابا خیلی خوشحال بود و من واقعا دلیل این همه خوشحالیش رو نمی دونستم!

 سالم عشقم  -

 با صدای بلوط لبخند مصنوعی روی لب هام نشوندم و به سمتش برگشتم. 

 سالم عزیزم -

 یه نگاه به سر تا پاش انداختم.

 یه تاب بنفش با شورتکش پوشیده بود. 

 این دختر اصال حیا حالیش بود! 

 با ناز تابی به گردنش داد و موهای بلوندش رو پشت گوشش فرستاد.

 به سمتم خم شد و بعد از گذاشتن بوسه کوچیکی روی لب هام عقب کشید.

 خسته نباشی آقایی دلم برات تنگ شده بود. -

 تیام مانع شد.تا خواستم جوابش رو بدم صدای  

 به به خلوت کردین -



 به سمتش برگشتم این بار چشم هاش سبز بود! 

 آخه کدوم آدمی چشم های آبی رنگش رو با گذاشتن لنز خراب می کنه؟!

 دلم گرفت، تیام بهترین رفیقم بود، چطور می شد حرف های هادی رو باور کرد!

 کجایی آرتان؟ -

 با صداش به خودم اومدم.

 شید تو فکر بودم. سالم داداش ببخ-

 لبخندی زد و سری تکون داد. 

 دستش رو دور شونه هام حلقه کرد که گفتم: 

 بلوط کجا رفت؟ -

 گفت کار داره-

 »آهانی« زیر لب گفتم و همراهش به سمت آالچیق پشت عمارت رفتم.

فشار خیلی زیادی روم بود و از همه مهم تر باید تحمل می کردم تا باز کسی بی گناه  
 قربانی نشه. 

باید بخاطر عشقم و ثمره عشقمون تحمل می کردم، اما خدا میدونه چقدر این صبر  
کردن و نبودن هانی داره عذابم میده، منی که می خواستم ازش انتقام بگیرم هیچ  

 وقت فکرش رو هم نکرده بودم که نبودنش باعث میشه چی به سرم بیاد. 

 صندلی های آالچیق نشستیم. با هم روی 

یام در حالی که درست رو به روم، و روی صندلی های گرد و آهنی نشسته بود، یه ت
 پاش رو انداخت روی پای دیگه اش و بهم خیره شد. 

 می دونی آرتان خیلی خوشحالم که خواهرم قراره عروس بهترین رفیقم بشه. -

 سعی کردم به اجبار هم که شده خودم رو خوشحال نشون بدم. 



لی پر رنگی زدم و در حالی که کمی به سمش خم می شدم  برای همین لبخند خی
 گفتم: 

من خیلی بیشتر خوشحالم که بعد از این همه سختی عشق بلوط باعث شد آتیش  -
 انتقام توی دلم خاموش شه. 

 همین درسته  -

 سرم و تکون دادم و به صندلیم تکیه دادم. 

 راستی بعد از این می خوایی چی کار کنی؟ بر میگردی پاریس؟ -

 همین که کار هام و تموم کنم بر میگردم -

 ولی من دوست دارم بیشتر این جا بمونی -

 مکثی کردم و بعد از این که لبخندی زدم ادامه دادم. 

 باالخره تو بهترین رفیقمی -
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لبخندی زد و خواست جوابم رو بده اما با صدای زنگ موبایلش ساکت شد و به  
 اخت، از جاش بلند شد و با گفتن »با اجازه« ازم دور شد. صفحه اش نگاهی اند

نفس عمیقی کشیدم و به آسمون خیره شدم. یعنی االن حال هانی چطور بود؟ چی  
 کار می کرد؟ 

 فکرم به روزی که هادی اومد عمارت کشیده شد.

 

 فلش بگ« »



 در حالی که رو به روی پنجره قدی اتاق و پشت به هادی بودم گفتم: 

 شنونم خب می  -

 و بعد به سمتش برگشتم.

دستش رو از توی جیبش در آورد و بهم نزدیک شد، توی چشم هام زل زد و با اخم از  
 کنارم گذشت، روی تخت نشست و گفت: 

 اگه بخواییم از کار هایی که باخواهرم کردی-

 مکثی کرد و با نگاه تیزش ادامه داد. 

 گوش بدی. فعال بگذریم باید فقط تا تموم شدن حرف هام -

 موبایلش رو از جیبش در آورد و اشاره کرد برم سمتش.

 پدزخندی زدم و خواستم چیزی بگم که پیش دستی کرد. 

 مکه نمی خوای حقیقت و بفهمی؟  -

نفسم رو کالفه و آه مانند بیرون فرستادم و با فاصله خیلی کمی کنارش روی تخت  
 نشستم.

 س برقرار کرد. وارد واتساپش شد و با کسی به اسم ستاره تما

 اولش تعجب کردم اما با تصویر سرگرد جعفری پشت خط تعجبم بیشتر شد. 

 هادی موبایل و به سمتم گرفت که سردرگم و با نکاهی گیج ازش گرفتم.

 سالم پسر جان خوبی؟-

 سالم جناب سرهنگ شما چرا؟ -

 در حالی که به صندلی مشکی رنگ پشت سرش تکیه می داد گفت: 



زیاد وقت ندارم واسه توضیح اما تو باید باهامون همکاری کنی   خب آرتان جان من-
 قضیه اونطوری که فکر می کردیم نبود.

کسی که پشت تمام این اتفاقاته کسِی که خیلی به تو نزدیِک و چند ساله که داره 
 همه مارو بازی میده. 

 از حاال به کسی جز من و سرگرد ریاحی نباید اعتماد کنی. 

 رات تعریف می کنه پسرم من باید برم خدانگهدار. اون همه چیز رو ب

 با تعجب به سمت هادی برگشتم و با من و من گفتم: 

 ت...تو! -

 سرش رو به عالمت بله تکون داد.

 که دستی میون موهام کشیدم و ناباور به سقف خیره شدم. 

 از کی تا حاال؟ -

 از همون اول-

 سرم و پایین آوردم و با اخم بهش نگاه کردم. 

 تم هر چی از دهنم در میاد بارش کنم که پیش دستی کرد. خواس

 دستی توی هوا تکون داد. 

ببین آرتان میدونم به هممون سخت گذشته خواهر و مادر منم قربانی این بازی -
 شدن ما االن نباید دعوا کنیم.

 مکثی کرد و شروع کرد به بازی با انگشت هاش. 

، اون نمی دونستیم که قضیه از چه قراره ببین آرتان حتی منو سرهنگ جعفری هم -
 فرد مارو هم بازی داد.

 لبخندی زد و در حالی که بهم نگاه می کرد ادامه داد. 



اما ما مهره اصلی این بازی رو پیدا کردیم فقط به کمک تو نیاز داریم. اون از اول -
ود  خودش وارد بازی نشده اون مارو به جون هم انداخت تا خودمون خودمون و ناب

 کنیم.

 قهقه عصبی زدم. 

یعنی چی؟ می خوای بگی من هانی رو الکی عذاب دادم؟ می خوای بگی من چند  -
 سال الکی تو اون زندان بودم؟ با این که شما می دونستین من بی گناهم؟

 مادرم تو خودت گفتی کشتیش یادته؟ 

 از جاش بلند شد و شروع کرد به راه رفتن تو اتاق 

 کردم تا اون فکر کنه داره خوب پیش میره.نه نگفتم فقط تظاهر  -

 بازی رو دوست داره آرتان پس ما هم باید باهاش بازی کنیم.  اون

گرفتنش سخته چون از خودش هیچ مدرکی به جا نذاشته، اما از حاال با کمک تو باید  -
 مدرک جمع کنیم. 

 چطوری -

 لبخندی زد. 

 تیام و بلوط -

 کمی صدام رو باال بردم.

 چی!؟-

 

 99_تلخ_تنهایی#غبار

 

 انگشتش رو به عالمت ساکت روی بینیش گذاشت. 



 ساکت باش من تو اتاق و چک کردم دوربین نباشه پشت در و نه، ممکِن بشنون.-

 داشتم دیونه می شدم منم از جام بلند شدم.

 بیشتر توضیح بده لطفا -

 بنظرت بابات چرا انقدر اصرار داره با بلوط ازدواج کنی آرتان؟ -

 سری تکون دادم  گیج 

 خب معلومه چون اون نزدیک ترین فامیلمونه و بابا خیلی دوستش داره.-

 سرش و تکون داد. 

 نه آرتان نه -

 کمی به سمتم خم شد و آروم زمزمه کرد. 

 چون مهره اصلی تیامِ -

 خشک شده فقط به لب هاش خیره بودم، امکان نداشت!

 سرم و تکون دادم. 

 بهترین رفیقمه امکان نداره اون   -

 اومد و کنارم ایستاد. 

 تظاهر کرده آرتان  -

همه مدارکی که بر علیه من به دستت می رسید و تیام بهت می داد درسته؟ تیام  -
 بهت گفت من مادرت و کشتم.

 آخه چرا باید این کارها رو بکنه هادی-

 به تخت اشاره کرد. 

 بیا بشین تا بهت بگم-



 کرد. با هم روی تخت نشستیم که شروع  

 یادته وقتی دبیرستان بودیم من و تو و تیام -

 لبخند تلخی روی لب هام نشست. 

 آهی کشیدم. 

 آره یادش بخیر جونمون به هم وصل بودـ -

 هادی هم با لبخند تلخی سرش و تکون داد.

 آره البته تا وقتی که بابا هامون پدر تیام و طرد کردن و اون ورشکسته شد.-

 رخش خیره شدم.  سرم و برگردوندم و به نیم

 می خوایی بگی تیام داره انتقام اون قضیه رو می گیره؟ -

 سرش و تکون داد. 

طبق تحقیقاتم وقتی تیام و خانوادش  از کشور خارج شدن ورشکسته می شن. همه -
 چیزشون رو از دست میدن و بعد از اون مادرشون ترکشون می کنه. 

ط مجبور میشن برن سرکار، یه شب که  پدرشون معتاد می شه و بعد از اون تیام و بلو
 بلوط از سرکار بر میگرده بهش تجاوز می کنن. 

 چشم هام و با درد می بندم که ادامه میده.

 اما چون این دوتا پول کافی نداشتن نتونستن شکایت کنن و وکیل بگیرن. -

بعد از اون تیام میاد ایران پیش بابات، قضیه رو براش تعریف می کنه و پدرتم  
 ش می کنه که درس بخونه و تیام وکیل میشه.کمک

 سرش و به سمتم برگردوند.

حتی قضیه و اصرار خاستگاری بابات از هانی بخاطر تیام بوده، اون از همون روز اولی  -
 که برگشته ایران فکر همه جاش رو کرده. 
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 مارو مقصر می دونه! 

نمی کردم آتیش انتقامش به حدی شعله ور باشه  اما تا روز مرگ بابام حتی فکرشم 
 که دست به قتل بزنه.

من به سرهنگ جعفری بیشتر از هر کسی اعتماد داشتم، یکمم که فکر می کردم  
 متوجه می شدم همه کار های تیام از روی نقشه بوده.

اون روز عکس های صحنه قتل مادر هادی، بلوط وقتی بهم دادشون دستکش  
 ین اثر انگشت روی عکس ها برای من می شد. دستش بود پس اول 

 در حالی که توی فکر بودم گفتم: 

 حاال باید چی کار کنیم؟-

 از جاش بلند شد و رو به روبم ایستاد. 

 آرنج دست هام رو روی زانو هام گذاشتم و بهش خیره شدم. 

 می خوام هانی رو از این جا ببرم -

 تو یه آن عصبی شدم. 

 چی؟ -

 

 فکر بیرون اومدم. با صدای تیام از 

امشب خودم و  من باید برم جایی برام کار پیش اومده سعی می کنم واسه شام   -
 برسونم. 



 از جام بلند شدم و باهاش دست دادم. 

 باش داداش مراقب خودت باش. -

بعد از یه خداحافظی سریع ازم دور شد، وقتی مطمعن شدم کسی روم دید نداره  
شتم»سالم موبایل تیام زنگ خورد االن هم داره  گوشی رو برداشتم و برای هادی نو

 میره بیرون«. 

 

 »هانی« 

 

 سرمم که تموم شد پرستار رو صدا زدم تا بیاد درش بیاره.

حضم اتفاقات اخیر خیلی برام سخت بود، حس می کردم یه حفره خیلی عمیق و  
 تاریک توی سرم ایجاد شده و هر لحظه بیشتر من و به سمت خودش می کشه. 

ونه نبود و دوست داشتم یه جوری خودم و سرگرم کنم تا حداقل یکم از فکر  هادی خ
 های جور واجور ی که داشت مغزم و مثل خوره می جوید دور باشم. 

 موبایلم رو از روی تخت برداشتم و وای فای رو روشن کردم. 

 وارد اینستاگرام شدم تا ببینم آرتان عکس جدید گذاشته، دلم براش یه ذره شده بود. 

وارد پیجش شدم که با دیدن سه تا عکس آخر حس کردم از یه برج خیلی بلند  
 سقوط کردم. 

 با دست های لرزون و اشک توی چشم هام روی عکس آخر زدم و واردش شدم. 

آرتان من با کت و شلوار مشکی و  بلوط با یه لباس عروس سفید در حالی که بلوط  
 آرتان و بوسیده بود و بلوط لبخند داشت. 

 کپشن نگاه کردم که نوشته بود.به 



 »دورت بگردم مهربونم  

 دردت به جونم تو اینقد خوبی که 

 آدم دلش می خواد محکم داد بزنه بگه این مال منه 

 نبینم کسی سمتش بیاد.

 جمعه شب منتظر همتون هستیم«

 گوشی رو بال بردم و  با جیغ محکم کوبیدم توی در.

 را هادی چیزی نگفت بهم.آخه چطور می تونست این کارو کنه؟ چ

 در باز شد و هادی با نفس نفس توی چهار چوب اتاق ظاهر شد. 

 هانیه -

 پتوی گل بافت قرمز زیر دستم و چنگ زدم و میون هق هق نالیدم. 

 چ...چ...چرا...چرا بهم...بهم نگفتی -

 از بیرون صدای یه مرد اومد.

 هادی چی شد؟ -

 ز نگران به من خیره بود گفت: هادی صداش رو بلند کرد و در حالی که هنو

 چیزی نیست دادش االن میام. -

به سمتم قدم برداشت و خواست چیزی بگه که پاش به موبایل که روی زمین افتاده  
 بود خورد. 

 نیم نگاهی به من و نیم نگاهی به موبایلم که حاال صفحه اش شکسته بود انداخت. 

 ت و باز کرد.انگار که فهمیده باشه چی شده چشم هاش رو محکم بس
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 خم شد و برش داشت، بلند شد و به سمتم اومد.

 هانی  -

 نمی دونستم چی بگم، چی کار کنم حس می کردم هر لحظه ممکنه دیونه شم.

خیلی خسته تر از اون چیزی بودم که بخوام حتی حرف بزنم، دوس داشتم فریاد 
 درونم خفه شده بود.بکشم، خودم و بزنم اما انگار صدام 

فقط به هادی خیره بودم، منتظر بودم و امیدوار، امیدوار به این که کسی بیاد بزنه 
 توی گوشم و از این کابوس بیدارم کنه. 

آرتان بیاد و کنارم بشینه، بغلم کنه و بگه»چیزی نیست عشقم فقط خواب دیدی من 
 کنارتم«. 

 اما همه این ها خیال پوچی بیش نبود!

 من داشتم لحظه به لحظه تو آتیش عشقش آب می شدم و می سوختم.نبود و 

حس می کردم دارم لحظه به لحظه بیشتر توی تاریکی های زندگیم گم می شم، کم 
 کم داشتم همه چیز رو فراموش می کردم! 

 این که من تنها نیستم، بچه ای درونم در حال رشته که یادگار مرِد نامردِم. 

ی تونم بخندم، می تونم اعتراض کنم. حتی دیگه حرف  داشتم فراموش می کردم م
 زدنم داشت یادم می رفت! 

انگار تمام کلمات تو گوشه ای ترین نقطه تاریک مغزم اعتصاب کرده و پنهان شده  
 بودن.

به لب های هادی نگاه کردم، داشت از بالیی که سرم اومده بود حرف می زد انگار!   
م، اما مگه اون از دردم خبر داشت؟ مگه می  می خواست قانع ام کنه که قوی باش



دونست دارم چی می کشم؟ مگه نمی دید داغونم؟ مگه می نمی دید دارم جون  
 میدم؟ یکم این خواسته هاش فرا تر از حد صبر من نبود!؟ 

چشم هام و بستم که حرکت لب هاش و نبینم، کاش کر بودم نمی شنیدم، کاش  
 میشد یکم مرد، کاش...

 

 بعد« »دو روز  

 

 مانتو مشکی رنگم و همراه شال و شلوار هم رنگش پوشیدم. 

بدون نگاه کردن تو آینه به خودم از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق هادی رفتم، با  
پشت انگشت اشاره ام به در کوبیدم و سعی کردم به زور هم که شده بخندم، باید  

خوب بودن و امید واسه  کاری می کردم که هادی من و نفرسته شمال، پس تظاهر به
 زندگی دوباره بهترین راه بود.

 در باز شد و هادی در حالی که تعجب کرده بود میون چهار چوب در نمایان شد. 

 دستی به چشم های خسته و غرق خوابش کشید.

 جایی میری؟! -

 لبخندم و عمیق کردم و سرم و باال و پایین کردم.

 آره من و تو با هم میریم-

 ادامه دادم.مکثی کردم و 

می خوام بببنم جنسیت بچه ام چیه آخه می دونی همیشه دوست داشتم براش کلی  -
 خرید کنم. 

 یه تای ابروش رو باال داد و مشکوک بهم خیره شد، انگار باورش نشده بود.



 پوفی کشیدم و به پشت سرم اشاره کردم. 

 تو که نمی خوایی پشیمون شم؟-

ون رکابی سفید و شلوار راحتی توسی رنگش از  یهو هول شده به خودش اومد و با هم
 اتاق اومد بیرون و گفت»باش بریم« 

 حالم داغون تر از اونی بود که بخوام بخندم. 

 لب هام و حالت دادم و با انگشت اشاره به تیپش اشاره کردم. 

 با اینا؟! -
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کوبیدم روی پیشونیش،  به خودش یه نگاه انداخت و با دیدن لباس هاش یکی 
 لبخند خیلی مسخره ای زد و چپید توی اتاقش.

اگه االن تو یه موقعیت بهتری بودم حتما کلی می خندیدم و مسخره اش می کردم،  
 اما هیچ چیز اون طور که باید نبود. 

پنج دقیقه نشده بیرون اومد و در حالی که دستی به موهاش می کشید گفت:  
 »بریم« 

 ا شلوار مشکی پوشیده بود!یه تی شرت مشکی ب 

یادم رفته بود ازش بپرسم چرا چند وقته همش مشکی می پوشه! آخه هادی که من 
 می شناختم از رنگ مشکی متنفر بود.

 در حالی که با هم به سمت در خروجی می رفتیم پر سیدم 

 چرا چند وقته همش مشکی می پوشی هادی-



دوباره به حالت قبلیش برگشت و   متوجه جا خوردنش شدم، اما فقط یک ثانیه، چون
 گفت»رنگ قشنگیه« 

خیلی مشکوک میزد اما واقعا حوصله نداشتم که بخوام بیشتر از این بحث کنم و  
 سوال بپرسم، حداقل حاال.

 از خونه خارج شدیم و رفتیم سوار هیوندای مشکی رنگ هادی شدیم.

 از خونه که یکم خارج شدیم پرسیدم 

 اون روز کی باهات بود؟-

 شم از جاده گرفت و نیم نگاهی بهم انداخت. چ

 کی؟ -

نفسم رو کالفه بیرون فرستادم، مگه چند بار کسی رو آورده بود خونش وقتی من   
 اونجا بودم!

 وقتی قضیه -

 مکث کردم گفتش خیلی سخت بود اما به زور زیر لب زمزمه کردم. 

 ازدواج آرتان و فهمیدم.-

 ش رو تکون داددر حالی که به رو به روش خیره بود سر

 اها یکی از همکار هام -

از پنجره به بیرون خیره شدم و سرم رو به پشتی صندلیم چسبوندم و چشم هام رو  
 بستم.

 هانی -

 بدون این که تغییری توی حالت چهره و بدنم بدم زیر لب»هوم« گفتم.

 هیچی -



 عصبی لب پایینم رو گاز گرفتم.  

 بال سرم اومده که بتونم تحمل کنم، چی شده. میشه باهام صادق باشی نترس انقدر -

 صدای نفس عمیقش رو شنیدم.

آرتان دیشب زنگ زد چهار شنبه وقت محضر گرفته، گفت می خواد قبل از شب  -
 عقدش با بلوط شما از هم جدا شین. 

نفس تو سینه ام حبس شد، باز هم قلبم شروع به تند تپیدن کرد و انگار هوا تموم  
ی هادی خودم رو می باختم واگرنه دستم رو میشد و فرصت دیدن  شد، اما نباید جلو

 دوباره آرتان رو از دست می دادم. 

 باز هم صداش اومد. 

می خواست شمال وقت بگیره اما وقتی فهمید این جایی و می خوایی از نو شروع  -
 کنی گفت چهارشنبه باشه، اینم گفت که خیالت راحت باشه بچه رو نمی خواد. 
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دستم روی شکمم مشت شد و هیچی نگفتم، انقدر با ناخون هام کف دستم و فشار 
 دادم و خود خوری کردم که صدای هادی بلند شد.

 رسیدیم -

آروم چشم هام و باز کردم و به اطراف نگاهی انداختم، همون کلینیکی بود که سری  
 اول اومدیم.

 خش سونو رفتیم.پیاده شدم و با هادی به سمت ب  

 فکر کردم میریم مطب شخصی -



 دستم رو توی دوست های بزرگ و گرمش گرفت. 

 اونجا باید منتظر می مونیدم اما زنگ زدم به رفیقم گفت سریع می فرسته داخل-

 بدون حرفی باهاش همراه شدم. 

پام و که اونجا گذاشتم اون روز مثل یه فیلم جلوی چشم هام شروع به پخش شد و  
 مچاله کرد.  قلبم و

 با این همه بدی دلم براش خیلی تنگ شده بود!  

تنها گناه من ترک کردنش بود اما اون دو بار ترکم کرد، اون تحقیرم کرد، قلبم و  
 شکست، نابودم کرد.

 خیلی زود وارد اتاق سونو شدم، دکتر کنار تختم نشست و لبخندی زد.

 مادر خانومی ما چطوره؟-

ی که به اون دستگاه مربعی شکل ژل میزد چندتا دکمه کنار  لبخند تلخی زدم، در حال
 مانیتور رو زد و دستگاه رو روی شکمم گذاشت.

 یه خانوم چهل و چند ساله بود که پوست سبزه و چشم های قهوه ای ریزی داشت. 

 رنگ قهوه ای چشم ها و موهاش هارمونی خوبی به وجود آورده بود. 

 خیره شدم. برداشتم و به مانیتور   چشم ازش 

 برعکس دفعه پیش قشنگ می شد نوزاد توی شکمم رو دید.

 لبخند ناخواسته ای روی لب هام نشست. 

 عزیزم یه دختر کوچولو فسقلی داری. -

 جای لبخندم با بغض پر شد آرتان عاشق دختر بود. 

با بلند شدن دکتر از روی صندلیش منم شکمم رو با دستمال هایی که باالی تخت بود  
 کردم و بلند شدم. پاک 



سمت اتاق بیست و چند متریش نشست و  دکتر رفت و پشت میز مشکی رنگ اون 
 شروع به نوشتن چیزی کرد.

 لباسم رو پایین کشیدم و دکمه مانتوم رو هم بستم. 

 رفتم و رو به روی میزش ایستادم. 

 برگه ای که نوشته بود رو داخل یه پاکت سفید رنگ گذاشت و به سمتم گرفت. 

 خندی زد و گفت: لب

عزیزم برادرت گفت تا حاال به ماما مراجعه نکردی ولی حتما باید بری بخاطر سالمت  -
 دختر کوچولت. 

 پاکت رو گرفتم و بعد از تایید حرفش و تشکر از اتاق بیرون اومدم. 

 هادی با دیدنم سریع خودش رو بهم رسوند و گفت:»خب؟« 

 رو بگیرم. تلخندی زدم و سعی کردم جلوی ریزش اشک هام 

 دخترِ -
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 مثل بچه های ذوق زده یهو محکم بغلم کرد و به خودش فشردم. 

 چندتا مشت آروم به پشتش کوبیدم. 

 هادی ولم کن لهم کردی-

 در حالی غر میزد ازم جدا شد و دستم و محکم توی دست های مردونه اش گرفت. 

 خب امشب شام مهمونی منی هانی بانو -



د کم رنگی سرم رو تکون دادم و باهاش همراه شدم، تا وقتی که شام و خوردیم با لبخن
 و به سمت خونه برگشتیم فقط با حسرت به حرکات و رفتار هاش خیره بودم. 

به محبت های گاه و بی گاهش، به شوخی ها و تخس شدن هاش وقتی سر به سرم  
 ، به حمایت هاش! میزاشت 

کرد باهام خوب باشه من هیچ وقت به اجبار   شاید اگه از اول فقط یکم سعی می
 ازدواج نمی کردم.  

 اون موقع هم آرتان ازم متنفر نمی شد و ما یه طور دیگه عاشق هم می شدیم.

 چشم هام و بستم و سعی کردم بدون فکر به آرتان و گذشته بخوابم. 

 

 »آرتان« 

 

گذشته بود و امروز قرار بود از  چند روز از روزی که هادی بهم گفته بود که بچم دختره 
هانی جدا بشم. خیلی جلوی خودم و گرفته بودم که نرم پیش هانی و بی خیال همه  

چیز بشم، اما نمی شد هر کاری از تیام بر می اومد و من نمی خواستم یه تار مو از سر  
و  زن و بچم کم بشه، باید تحمل می کردم تا روزی که بتونم دوباره برگردم پیش هانی 

 همه چیز رو جبران کنم.

 آقا همه چیز آماده س -

 با صدای یکی از کارگر هایی که گرفته بودم برای آماده کردن خونه به سمتش برگشتم.

نگاهی به اتاق و نیم نگاهی به اون انداختم و در حالی که کمی اخم چاشنی ابرو  نیم 
 هام کرده بودم سری تکون دادم.

 ودم که برگردم پیش هانی. این جا رو برای وقتی خریده ب



یه اتاق با دکور سفید و صورتی و تمام وسایل الزم برای دخترکم آماده کرده بودم و یه  
 اتاق هم برای خودم و هانی که دیوار هاش پر شده بود از عکسامون. 

بعد از دادن پول کارگر ها از ویال بیرون زدم و به سمت ماشینم که توی حیاط پارک  
 بود رفتم.

 شدم و با فکری آشفته و قلبی مچاله به سمت محضر روندم. سوارش

درست سی دقیقه بعد رسیدم با دیدن هانی و هادی که جلوی در محضر ایستاده  
 بودن پیاده شدم و به سمتشون رفتم.

 سالم-

 با صدای سالمم هر دو به سمتم بر گشتن که با دیدن چهره هانی هری دلم ریخت. 

د وگشاد، خیلی الغر شده بودو زیر چشم هاش گود لباس هاش سر تا پا سیاه بو
 افتاده بود

 انگار حال اون از من خراب تر بود که با دیدنم چشمه اشکش جوشید و ازم رو گرفت. 

 آب دهنم و به زور قورت دادم و سعی کردم صبور باشم. 

خواستم به سمتش برم که هادی دستم و به معنای سالم توی دستش گرفت و مانع  
 ام شد.

 سالم آرتان  -

 از هانی چشم گرفتم و به هادی نگاه کردم که داشت برام چشم ابرو می رفت. 

 زیر لب با عجز و ناتوانی نالیدم. 

 نمی تونم-

و اون هم مثل خودم در حالی که یه دستش روی بازوم و دیگری توی دستم بود آروم  
 زمزمه کرد. 



 مجبوری -
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ون نگاه کردن به هانی دستم و از دست هادی کشیدم و  نفس عمیقی کشیدم و بد
 سریع وارد محضر شدم.

 

 »هانی« 

 

 در حالی که دست و پام به شدت می لرزید به راه رفتنش خیره شدم و نالیدم. 

 نمی تونم-

 هادی دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و در حالی که نوازششون می کرد گفت: 

 قوی باش به خاطر دخترت. -

کمکش آروم وارد محضر شدیم، اصال برام مهم نبود بقیه من و با این حال ببینن،  با 
 عمق درد هام به حدی زیاد بود که مرگ هم برای آرامشم کافی نبود. 

قبل از وارد شدن به داخل اتاقی که دفتر وکیل بود از هادی جدا شدم، کمر صاف کردم  
 و بعد از پاک کردن اشک هام وارد شدم. 

صندلی کنار میز وکیل نشسته بود و مثل همیشه بی تفاوت و با اخم به   آرتان روی
 گوشه ای خیره بود. 

 به زور بغضم رو قورت دادم و آروم سالمی به پسر جونی که گویا وکیل بود دادم.



چشم از دفتر بزرگ رو به روش گرفت و خواست جوابم رو بده، اما نمی دونم چی توی 
 بعد آروم جوابم رو داد.که مکثی کرد و چهره ام دید  

 سالم-

 روی صندلی دیگه ای که اون سمت میز و رو به روی صندلی آرتان بوو نشستم.

 هادی هم وارد اتاق شد و بعد از سالم  کوتاهی اومد و کنارم نشست. 

 وکیل رو به من کرد و در حالی که پشت میزش می نشست گفت: 

 خانوم ریاحی لطفا شناسنامتون رو بدین.-

 ناسنامم و روی میز گذاشت. هادی ش

 قلبم شروع کرد به تند تپیدن، انگار توی جهنم بودم.

نمی دونم چقدر گذشت اما با امضا کردن دفتری که زیر دستم بود خطبه مرگم رو  
 امضا کردم و بعد تمام. 

 

 با تابش مستقیم نور خورشید چشم باز کردم. 

 برای واضح شدن دیدم چند بار پشت سر هم پلک زدم. 

 نه بودم! خو

 کمی به مغزم فشار آوردم و آخرین چیزی که یادم بود امضا کردن برگه طالق بود.

 هانی بیدار شدی؟-

 با چشم هایی که حاال اشکی شده بود سرم رو چرخوندم و به هادی خیره شدم. 

 من چم شده-

 دستی میون موهای نا مرتبش کشید و به سمتم اومد.



 حالت خوبه؟ -

 دادم و منتظر بهش چشم دوختم.کالفه سرم و تکون 

 کنار تختم نشست و دستم رو توی دست هاش گرفت. 

 بعد این که برگه ها رو امضا کردی یهو از حال رفتی!-

 نفس عمیقی کشیدم و از پنجره اتاق به بیرون خیره شدم. 

 زبونم رو به لب های خشکم کشیدم 

 چند ساعته خوابم؟ -

 از دیروز  -

 گم.تعجب می کنم اما چیزی نمی 

 بعد از چند ثانیه اون به حرف میاد 

 فکر کنم بری شمال خیلی برات بهتر باشه-

 بدون توجه به حرفش می گم

 امشِب آره؟-
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 عصبی می شم، دستم رو از دستش بیرون می کشم.

 ببینم مگه تو زن و بچه نداری که همش پیش منی؟ -

 از کنارم بلند می شه. جا خورده از رفتار تندم اخمی می کنه و



اون هم صداش رو بلند می کنه و انگشت اشاره اش رو به عنوان تهدید برام تکون  
 میده.

 حتی فکرشم نکن بزارم بری اونجا فهمیدی؟ -

روی تخت می شینم و می خوام مثل خودش جوابش رو بدم، اما اون پیش دستی  
 می کنه و سریع از اتاق میره بیرون. 

 رم بر می دارم و وارد پیام هام می شم.موبایلم رو از کنا 

 با تعجب پیامی که از سمت آرتاِن رو باز می کنم.

 امشب منتظرتم، این همه باعث دردسرم شدی دوست دارم خوشبختیم و ببینی -

 

 »آرتان« 

 

 آرتانم با توام حواست کجاست؟ -

 نگاه کردم. از فکر بیرون اومدم و به بلوط که با لباس عروس سفید کنارن نشسته بود 

 نیم نگاهی به جاده انداختم و لبخندی زدم. 

 جانم خانومم -

 دستش رو روی بازوم گذاشت و لبخندش رو عمیق تر کرد. 

 من هانی رو دعوت کردم امشب بیاد این جا -

تو یه حرکت ناگهانی محکم پام رو روی ترمز فشار دادم که هر دو به جلو پرت شدیم و  
 ن ایستاد. ماشین با صدای بدی وسط خیابو

با نفس نفس به سمتش برگشتم، یه دستش روی داشبورد و دست دیگه اش روی  
 قلبش بود.



 با اخم بهم نگاه کرد. 

 چی کار می کنی -

 دیگه صبرم تموم شد و فریاد کشیدم. 

 تو چه غلطی کردی؟ -

 چشم هاش پر از اشک می شه  

 هنوز دوستش داری آره؟-

 مکثی کرد و بازوم رو چنگ زد.

از وقتی یادمه همش خودم و بهت نزدیک کردم تا دوستم داشته باشی   آرتان من-
 اون در حقت بدی کرد ولی تو باز 

 به خودم اومدم و میون حرفش پریدم. 

 نه من فقط تو رو دوست دارم گریه نکن باشه؟-

 سرش و تکون داد و میون گریه گفت: 

 می شه بزنی کنار -

 ون هدایت کردم. شری تکون دادم و ماشین رو به سمت کنار خیاب

قلبم داشت می اومد تو دهنم هانی نباید می اومد تاالر، حاال باید چه خاکی به سرم  
 بریزم. 

 آرتان-

 به صورتش نگاه کردم که سرش رو گذاشت روی شونه ام.

 مگه برادرش مامانت و نکشته چرا ولشون کردی؟ اون روز چی گفتن بهت؟ -

 تحویلش بدم سعی کردم حرف هایی که هادی گفته بود و 



 کار اون نبوده، خودت که دیدی عکس های مادرش و -

 این دلیل نمی شه -

 نفس عمیقی کشیدم. 

 من مدرکی برای اثبات نداشتم، هانی هم بچم رو بارداره  -

 مکثی کردم و موهاش رو بوسیدم. 

و دلیل مهم تر تو بودی، خیلی به خاطرم سختی کشیدی می خواستم خوشبختت  -
 تیام به کار ها رسیدگی می کنه.کنم درضمن 

 سرش رو آرون تکون داد که گفتم:

 بریم؟ -

 ازم فاصله گرفت و لبخندی زد.

 بریم -
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ماشین رو روشن کردم و با سرعت روندم، اگه بالیی سر هانی بیاد چی؟ خدا لعنتت  
 کنه بلوط، دختر هفت خط 

 و رو به بلوط گفتم:  با دیدن یه سوپری جلوی راه جلوش ایستادم 

 نوشیدنی چی می خوری عشقم؟-

 لبخندی زد 

 هر چی خودت می خوری-



 سریع پیاده شدم و وارد سوپری شدم. 

گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون آوردم و در حالی که جلوی یخچال نوشیدنی ها  
 ایساده بودم با شماره دیگم که فقط هادی داشت بهش زنگ زدم. 

در یخچال رو باز کردم و بعد از جواب دادن هادی سریع  جوری که توی دید نباشم
 گفتم: 

 کجایی؟ -

 خونه چرا زن -

 میون حرفش پریدم  

 مراقب هانی باش هادی مثل این که قراره بیاد این جا -

 گوشی قطع شد، بیشتر نگران شدم. 

 سیم کارت و در آوردم و گوشی رو  توی جیبم گذاشتم. 

 دو تا آب پرتقال برداشتم.

 سمت صندق رفتم و یه پنجاه هزاری گذاشتم روی میز. سریع به 

 بقیش برای خودت -

با عجله خودم و به ماشین رسوندم، سوار شدم و بعد از دادن آب میوه ها به بلوط  
 روشن کردم و راه افتادم.

قلبم انگار توی دهنم بود، می دونستم هانی طاقت نمیاره، قصد بلوط هم دقیقا همین  
 بود.

 خواستن اون خودش خودش رو بکشه.می 

 پام رو بیشتر روی گاز فشار دادم.

 بلوط صدای آهنگ و زیاد کرده بود، باهاش می خوند و می رقصید. 



 منم سعی می کردم خودم و خوشحال نشون بدم اما روحم پیش یکی دیگه بود.

 »هانی«  

 

یواشکی از پشت  وقتی هادی رفت تا پول زنی که واسه تمیزی خونه اومده بود رو بده 
 درخت ها رد شدم و زدم بیرون. 

 و حاال رو به روی تاالری بودم که عروس و دامادش عشقم و بلوط بودن.

 با پا های لرزون قدم به جلو برداشتم که ماشین عروسی جلوی تاالر ایستاد.

با دیدن آرتان با کت و شلوار مشکی و گل رز توی جیب کتش نفسم رفت، خیلی  
 خوشحال بود. 

 ول دور و اطرافش رو نگاه کرد انگار دنبال من می گشت. ا

 ماشینش رو دور زد و در رو برای بلوط باز کرد. 

 بلوط که پیاده شد بغضم ترکید. 

با لبخند از میون مهمون هایی که به استقبالشون اومده بودن رد شدن و من حس  
 می کردم با دور شدنشون جون منم داره تموم می شه. 

 رو به مهمون ها رسوندم و وارد حیاط تاالر شدم. به سختی خودم  

 با ایستادن همه بلوط سرش رو زیر گوش آرتان برد و چیزی بهش گفت. 

با لبخند ازش فاصله گرفت و لحظه ای بعد با دیدن صحنه رو به روم زانو هام خم شد  
 و روی زمین افتادم. 

 بلند هق زدم که همه به سمتم برگشتن.

 شوکه از بلوط فاصله گرفت و به سمتم قدم برداشت. آرتان با دیدنم 
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 دستش رو به سمتم دراز کرد، از جام بلند شدم و با تکون دادن سرم ازش دور شدم.  

 نگاه آخر و بهش انداختم و با تمام توانی که برام مونده بود از تاالر خارج شدم. 

 مهم نبود هیچی!  دیگه

 نه...نه من نه بچه ام 

 به سر کوچه رسیدم. 

 با نفس نفس و درد زیر دلم به پشت سرم نگاهی انداختم.

 یکی از بچه های عمارت که همیشه همراه آرتان بود داشت با دو به سمتم می اومد.

 جلوی اولین ماشین دست تکون دادم که ایستاد.

 سریع سوار شدم با نگاه کردن به کوچه میون اشک گفتم: 

 برو آقا -

 کجا میری خانوم  -

 بهش نیم نگاهی انداختم یه مرد چهل پنجاه ساله بود.

 برو بهت میگم.-

 سری تکون داد و راه افتاد.

 با نفس نفس چنگی به زیر دلم زدم و به صندلی تکیه دادم

 نیاز داشتم برم پیش مامان، االن فقط اون می تونست یکم از درد هام کم کنه. 

 به راننده آدرس و دادم.

 رون شدیدی شروع به باریدن کرده بود.با



 با حال خرابم موبایلم رو از داخل جیبم در آوردم.

 سی تا تماس بی پاسخ از هادی داشتم.

 وارد پوشه پیام هام شدم و برای آرتان نوشتم: 

 خیلی پستی -

تنها کلمه ای که می تونستم بگم همین بود، هر چیز دیگه ای می نوشتم پشیمون می  
 ی کردم.شدم و پاکش م 

 اشک هام بند نمی اومد و قلب درد امونم رو بریده بود. 

 دختر جان خوبی؟ -

 با چشم های تار به راننده نگاه کردن و با صدای لرزون »بله« آرومی گفتم.

 دیگه چیزی نگفت، فقط سرش و تکون داد و به راهش ادامه داد. 

 چشم هام رو بستم و در حالی که اشک می ریختم مرور کردم. 

 هاش و، خنده هاش رو، روز هایی که بود، حتی اذیت ها و کم محلی هاش!  چشم

 مرور کردم و اشک ریختم.

 نمی دونم چقدر گذشته بود که صدای راننده بلند شد 

 رسیدیم خانوم -

آروم چشم هام و باز کردم و از پشت پنجره تار و بارون خورده ماشین به خونمون  
 خیره شدم!

پر شده بود از بنر و اعالمیه متعجب ابرویی باال انداختم و به با دیدن در و دیوار که  
 زور آب دهنم و قورت دادم
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ترس تو دلم لونه کرد و فکر ها و حدس هایی که از ذهنم می گذشت، حالم رو  
 دگرگون تر از قبل می کرد.

 ش دادم.بدون نگاه کردن به راننده پولش رو از توی کیفم در آوردم و به

 سریع پیاده شدم، آروم و با پاهای لرزون به سمت خونه قدم بر داشتم.

 هر قدمی که نزدیک می شدم کلمات روی بنر ها پر رنگ تر و واضح تر می شد.

با هر قدم انگار چیزی درونم فرو می ریخت، صدای تپش های محکم و تند قلبم تنها  
 چیزی بود که می شنیدم.

 نفسم رفت، صدا ها توی سرم جون گرفت. با دیدن اسم روی بنر 

 صدای مامان صدای آرتان.

 کل اتفاقات زندگیم مثل یه فیلم ترسناک توی سرم شروع به پخش شده بود. 

 روی زمین خیس و گلی افتادم. 

دست هام محکم توی موهام فرو رفت، موهام و چنگ زدم و سرم رو فشار دادم تا  
 این چیزارو نبینم. 

 کوتاهی می کشیدم سرم و به طرفین تکون می دادم. جیغ های 

انگار به جنون رسیده بودم با خاطرات خوبمون میخندیدم و با خاطرات بد گریه می   
 کردم. 

 

 »هادی«

 



با دیدن جمعیتی که جلوی در خونه جمع بودن از ماشین پیاده شدم و با دو به  
 سمتشون رفتم.

 ه.همه رو کنار زدم و سعی کردم ببینم چی شد

 خدا خدا می کردم اون چیزی نباشه که فکر می کنم. 

با دیدن هانی که اون وسط افتاده بود و مثل مجسمه به یه گوشه خیره بود قلبم درد  
 گرفت. 

 چند قدم مونده رو هم بر داشتم و کنارش نشستم.

 دستم رو روی بازو هاش گذاشتم، لباس هاش خیس بود و بدنش مثل بید می لرزید. 

 م به لرزه افتاد.دست های من

 اصال نمیفهمیدم همسایه ها چی می گن یا چی کار می کنن! 

 فقط و فقط هانی رو میدیدن

 به خاطر حال روزش بغض کردم. 

 تکونش دادم و با صدای گرفته صداش کردم. 

 هانی -

 حتی نگاهمم نکرد!  جوابم رو نداد که هیچ،

 ناتوان به گریه افتادم. 

 ببین من و؟ بخدا مامان راض...برم، الهی من قربونت  -

 با شنیدن اسم مامان یهو سرش و به سمتم بر گردوند و اشک هاش رون شد. 

 دست هام و گرفت و به لکنت افتاد.

 ما...ما..مامانم...مامانم کو؟-



 یهو زد زیر خنده و سرش و مثل بچه های ذوق زده تکون داد.

 ماها آرتان قراره بیاد من و ببره پیش مامان-

 بازم خندید. 

 می خواییم بیاریمش پیش خودمون توام میایی داداشی؟ -

 باز زد زیر گریه! جیغ کشید.

 برو بگو آرتان بیاد دیگه من منتظرم -

 سرم و روی شونه اش گذاشتم و اشک ریختم.

 نکن این طوری هانی، نکن تو رو خدا -

 »آرتان« 

 

 براتون یه هدیه دارم. -

 بود به تیام نگاه کردم.  در حالی که دستم توی دست بلوط

نگران هانی بودم، فقط می خواستم زودتر این مراسم چرت تموم شه تا به هادی زنگ  
 بزنم. 

تیام به سمتمون اومد و یه دستش رو روی بازوی بلوط و دست دیگه اش رو روی  
 بازوی من گذاشت. 

 دو تا بلیط جلومون گرفت. 

 سوپرایز -

 دم که ادامه داد. متعجب به بلیط های توی دستش نگاه کر

 یه ماه عسل توپ توی ایتالیا دو ساعت دیگم پرواز دارید.-



 سرم تیر کشید، چی داشت می گفت!

هانی من االن معلون نبود کجاست و چه حالی داره! بعد اینا می خوان من برم به یه  
 ماه عسل چهار ماهه!

 خواستم مخالفت کنم که دستی از پشت روی شونه ام نشست. 

 چه سوپرایزی به به -

 برگشتم و به چهره سرهنگ نگاه کردم. 

 منم براتون یه سوپرایز دارم. 

 ابرویی باال انداختم. 

 اومد میون و من و تیام ایستاد.

لبخند پر رنگی زد و دست تیام رو گرفت دستبندی رو روی دستش بست که صدای  
 جیغ بلوط بلند شد. 

 من جا خوردم و دست آزاد تیام به سمت پشتش رفت. 

 بهتره کاری نکنی چون با تیر هایی که به سمتت نشونه رفته تیکه تیکه می شی. -

تیام بدون توجه پوزخندی زد و سرهنگ و هول داد، سرهنگ رو از پشت گرفتم و   
 فقط صدای شلیک بود که توی حیاط تاالر پخش شد. 

 بلوط با جیغ به سمت تیام که پاش تیر خورده بود رفت و کنارش نشست. 

من نمیشناختم از میون مهمون ها بیرون اومد و با پا اصلحه کنار دست تیام   یکی که
 رو پرت کرد اون سمت. 
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 ولی من هنوز توی شوک بودم همه این اتفاقات توی چند دقیقه افتاد.

 با یاد هانی به خودم اومدم و رو به سرهنگ گفتم: 

 سرهنگ من باید برم دنبال زن و بچم -

 هنگ بهم لبخندی زد و چند ضربه روی بازوم کوبید.سر

 کارت خوب بود پسر برو -

 لبخندی زدم و ازش دور شدم. 

 کنار بلوط و تیام ایستادم و همه نفرتم رو توی چشم هام ریختم.

 خیلی پستین امیداوارم به سزای اعمالتون برسید.-

 شد. قدمی به جلو برداشتم که صدای داد بابا و چند نفر دیگه بلند  

 ترسیده برگشتم به عقب که درد بدی توی قفسه سینم پیچید!

متعجب دستم رو روی چاغویی که سمت چپ سینه ام فرو رفته بود گذاشتم و به 
 بلوط خیره شدم. 

 روی زانو هام افتادم و قطره اشکی از چشم هام روی لب هام ریخت. 

 چند نفر به سمتم اومدن.

 رسوند و کنارم نشست. بابا از پشت جمعیت خودش رو بهم  

 توی بغلش افتادم. 

 ناباور با دست های لرزون صدام زد. 

 آرتان جان، پسرم -

 سرهنگ در حالی که رو به روم ایستاده بود فریاد کشید.

 پس این آمبوالنس چی شد؟ -



 نفس  کشیدن برام لحظه به لحظه سخت و سخت تر می شد.

 درد داشت ذره ذره جونم رو می گرفت. 

 ا آخرین توانی که برام مونده بود سعی کردم حرف بزنم. به سختی و ب 

 با...با...-

 بابا میون گریه بوسه ای به موهام زد. 

 جاِن بابا ببخشید پسرم من مقصر بودم ببخشید.-

 لبخند تلخی زد. 

 ها...هان...مرا...مراق...مراقِب ..هان..هانی -

 نفسم یهو بند اومد. 

 من توی تاریکی مطلق فرو رفتم.   درد توی تک تک سلول های بدنم پیچید و

 شاید تموم شد همه چی ! شاید مردم. 

 »شیش ماه بعد« 

 

 بابا، بابایی بیدار شو -

متعجب به دختر بچه ای که دستم رو گرفته بود و مدام صدام می کرد بابایی خیره  
 شدم.

 لبخندی زدم و جلوی پاش نشستم.

 دستی به موهای بورش کشیدم و گفتم: 

 گم کردی؟ کوچولو بابات و-

 لبخند با مزه ای زد و با دستش به گوشه ای اشاره کرد.



 بابایی پاشو بریم مامانی منتظرته-

 به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم. 

 با دیدن هانی که توی یه قفس آهنی نشسته بود و گریه می کرد به سمتش دویدم. 

 بلند صداش کردم اما انگار صدام رو نمی شنید.

صدایی که مدام اسمم رو می گفت انگار درون چاهی پرت شدم و همه جا تاریک  با 
 شد.

 چشم باز کردم. 

 آرتان آرتان جان صدام و می شنوی؟ -

 چشم های تارم رو چرخوندم تا ببینم صدای کیه.

 توی یه اتاق بزرگ بودم با دیوار ها و پرده های سفید. 

 لبخند بهم نگاه می کرد.چشمم روی مرد سفید پوشی موند که داشت با 

 زنی که کنارش بود لبخندی زد.

 مثل این که معجزه شده.-

 چینی به ابروهام دادم و زمزمه کردم.  

 هانی -

 دکتر ابرویی باال انداخت و سرش رو به لب هام نزدیک کرد. 

 آرتان جان چیزی می خوایی -

 با دهن خشک و سردردی که داشتم گفتم:

 من کجام؟ -

 خوبه؟ بیمارستانی حالت-



 سرم رو تکون دادم.

 ازم فاصله گرفت. 

 خودکارش رو توی جیب روپوش سفید رنگ و بلندش گذاشت. 

 دست هات و تکون بده آرتان -

 به سختی انگشت هام رو تکون دادم.

 حاال پاها -

 پاهام رو هم به سختی تکون دادم.

 انگار کل بدنم خشک شده بود.

 لبخندی زد. 

 الیه با چند جلسه فیزیوتراپی درست می شه. خیلی خب بعد شیش ماه واقعا ع-
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 دکتر و اون زنی ک فکر کنم پرستار بود از اتاق بیرون رفتن. 

 بعد دوباره صدای باز شدن در اتاق اومد. چند لحظه 

 سرم و بر گردوندم که بابا با دیدنم انگار خودش رو به سمتم پرت کرد.

 پسر عزیزم -

 بوسیدن صورتم و چشم هام.شروع کرد به 

 صداش کردم 

 بابا -



 جاِن بابا عزیز دل بابا ببخشید پسرم دیگه مجبورت به کاری نمی کنم -

 با خیس شدن صورتم تعحب کردم.

 بابا داری گریه می کنی؟ -

 ازم فاصله گرفت و دستی به چشم های اشکیش کشید. 

 من توی آستینم مار پرورش دادم، خیلی اشتباه کردم. -

 ی زدم. لبخند

 حرف زدن یکم برام سخت بود.

 همه چی تموم شده بابا -

 یهو یاد هانی افتادم 

 بابا هانی کجاست؟ -

 یکم جا خورد ترسیدم که اتفاقی افتاده باشه باز صداش کردم. 

 بابا؟!-

 خواست چیزی بگه که صدای آشنای هادی توی اتاق پیچید. 

 به به سالم بابایی ببین کی اومده -

 ردم.متعجب بهش نگاه ک 

 یه نوزاد توی بغلش بود و داشت با لبخند به سمتم می اومد.

 بابا با لبخند کنار رفت و راه رو برای هادی باز کرد.

 هادی کنار تختم ایستاد و خم شد. 

 آرتان بعد شیش ماه افتخار دادی چشم هاتو باز کردیا -

 ببینمشبعد قهقه ای زد و بچه ای که توی بغلش بود رو پایین آورد تا  



 متعحب و با عالمت سوالی که توی چشم هام بود بهش خیره شدم که گفت: 

 ذوق مرگ نشو ولی این فسقل دخترته-

انگار توی دلم جشن به پا شد میخواستم دستم و بلند کنم و بغلش کنم اما سخت  
 بود.

 انگار هادی فهمید که دخترمو گذاشت کنار سرم.

 لبخندم لحظه به لحظه گشاد تر میشد. 

 سرم رو به گردنش رسوندم و نفس عمیقی کشیدم.

 بوی بهشت می داد، بوی خوشبختی. 

 باز صدای هادی بلند شد.

 معلومه خیلی هم و دوست داریدا دخترتم دقیقا وقتی بیدار شدی بدنیا اومد. -

 سرم و بلند کردم و به بابا و هادی نگاه کردم. 

 لبخندم یهو جمع شد. 

 هانی کجاست؟ -

 ه ای جمع شد اما دوباره پر رنگ شد. لبخند هر دو لحظ

 اونم خوبه هنوز بی هوِش بیدار شد بهش میگم تو بیدار شدی. -

 خیالم راحت شد. 

 باید ببینمش -

 هادی اخمی کرد.

 تو نمی تونی فعال تکون بخوری اون خودش بهتر شه میاد این جا. -

 ا بودم. راست می گفت ولی آروم و قرار نداشتم، باورم نمی شد شیش ماه تو کم  



 دوباره سرم و کنار سر دختر کوچولوم گذاشتم و نفهمیدم کی خوابم برد

 »شیش روز بعد« 

امروز سومین روز فیزیوتراپیم بود و خیلی بهتر شده بودم می تونستم راه برم ولی نه 
 خیلی خوب. 

از این که بابا و هادی همش برای دیدن هانی من و می پیچوندن باعث میشد  
 بترسم

 که می تونستم راه برم باید خودم می رفتم پشش.  اما االن 

 فردا قرار بود مرخص بشم و بقیه جلسه های فیزیوتراپی رو توی خونه بگذرونم. 
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 »هادی«

 نمی دونم چی بگم دیگه بهش -

 پدر آرتان سری تکون داد و نفس عمیقی کشید.

حال ما نتونستیم از امانتش مراقبت  هادی جان من نگران عکس العمل آرتانم به هر -
کنیم، روزی هم که اومدی پیشم و گفتی آرتان باید نقش بازی کنه من بهت گفتم  

 نمی خوام اتفاقی براش بی افته.

 مکثی کرد و دستی به ته ریش های سفیدش کشید.

هر چند من هم از رفتارم با خواهرت پشیمونم پسرم، خیلی برام سخت بود ما همه -
 م رو خوردیم، به خصوص من که اون رو مثل پسرم بزرگ کردم.گول تیا

 سری تکون دادم و حرفش رو تایید کردم.  



من هم سختی زیاد کشیدم، اشتباه هم زیاد کردم اما االن فقط باید یه راه حلی پیدا  -
کنیم برای قضیه آرتان و هانی. دکتر هانی گفت امکان این هست که اون با دیدن 

 ا این رو هم گفت که امکان بدتر شدنش هم هست آرتان خوب شه ام

 چی بگم پسرم من به کلی گیج شدم.- 

 نفسم رو محکم بیرون دادم و پام رو بیشتر روی گاز فشردم. 

 امروز قرار بود آرتان مرخص بشه و داشتیم می رفتیم بیمارستان. 

 

 »آرتان« 

 

 سالم آقا خیلی خوشحالم که حالتون خوبه -

 براش تکون دادم.  لبخند تلخی زدم و سری

 مرسی سیاوش کار های بیمارستان و سریع اوکی کن -

 مکثی کردم و رو بهش ادامه دادم. 

 خب چی شد فهمیدی کجاست. -

 به من و من افتاد.

 اخمی کردم و گفتم

 بگو سیاوش -

خب...خب آقا ایشون توی همین بیمارستان بودن تا...تا دیروز...ام...اما منتقلش  -
 بیمار...بیمارستان دیگهکردن به یه 

 از حرفش جا خوردم آروم از روی تخت بلند شدم. 



 چی؟! مگه حالش خوب نشده-

 سرش رو انداخت پایین

 آقا بیمارستان روان...روان-

 با فریاد حرفش رو قطع کردم. 

 چی؟ -

 حالم دگرگون شد، حس می کردم قلبم می خواد از دهنم بیرون بزنه.

 اومده بود؟به سر هانی من چی 

 با دست های لرزون به ساوش اشاره کردم. 

 زود باش من و ببر اون جا -

 به سمتم اومد.

 آقا هنوز کار ها -

 مطمعن بودم غرق خون شده غریدم. با چشم هایی که 

 نشنیدی چی گفتم؟-

 دستپاچه به سمتم اومد و کمکم کرد. 

 »هادی« 

سرا سیمه به سمت تیمارستانی که وقتی وارد بیمارستان شدیم و آرتان رو پیدا نکردیم 
 هانی بود رفتیم. 

نمی دونم آرتان از کجا و کی فهمیده بود اما نباید می رفت پیش هانی، اگه یک  
 درصد برای هانی بد باشه چی؟ اگه بالیی سرش بیاد چی؟ 
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بودم تا مانع  چنگی به موهام زدم و بیشتر گاز دادم، از قبل به پرستار هانی زنگ زده  
 ورود آرتان بشه اما باز استرس و ترس داشت تیکه تیکه خونم رو می خورد. 

 »آرتان« 

 آقا فایده نداره نگهبانا اجازه نمیدن بریم داخل.-

 قهقه عصبی سر دادم و از ماشین پیاده شدم.

 به سختی تا جلوی در بیمارستان رفتم.  

 کردم. می دادن برم پیشش باید چی کار حاال که اجازه نمی 

 تو یه تصمیم ناگهانی چنگی به موهام زدم و با تمام توان اسمش رو فریاد کشیدم. 

 هانی -

 مردونه توی گلوم ادامه دادم.  با بغض 

 هانیه بیا آرتان اومده ها-

 چندتا از نگهبانای جلوی در به سمتم اومدن که سیاوش مانع نزدیک شدنشون شد. 

 هادی بلند شد. خواستم باز صداش کنم که صدای داد 

 آرتان-

 برداشتم. با نفس نفس به سمتش قدم 

 بهش رسیدم و دستش رو چنگ زدم. 

 هادی بگو بزارن من برم داخل تو برادرشی به حرفت گوش میدن. -

 هادی با تاسف سری تکون داد.

 نمیشه آرتان -



 به موهام چنگی زدم. 

 چرا هادی چرا -

 خب دکترش گفته امکان داره بدتر شه.-

 ی میزنم.قهقه عصب 

من می خواستم خوشبختش کنم هادی مقصر شمایید که ازم خواستین اون کارارو  -
 کنم.

 کنم.صدام رو بلند تر می 

 من اون و به تو سپردم چرا مراقبش نبودی-

 با دیدن بابا که به سمتمون می اومد به سمتش رفتم.

 دخترم کو بابا -

 بلند شد. قبل از این که بابا جوابم رو بده صدای هادی  

 توی ماشین خوابیده-

 به سیاوش اشاره کردم. 

 خب سیا برو بیار دخترم و می خواییم بریم پیش مادرش. -

 آرتان پس -

 میون حرف بابا می پرم  با تکون دادم دستم

 حال اون بدتر نمیشه بابا من مطمعنم مارو ببینه خوب میشه. 

 شما باید این حق و به من و دخترم بدین 

 یزی بگه که پیش دستی می کنم. هادی می خواد چ

 ما میریم اونجا بحث نکنید با من. -



 سیاوش در حالی که دخترم رو توی بغلش داره

 به سمتمون میاد. 

بچه رو توی بغلم میزاره، با تکون دادن سرم به بابام و هادی که نگرانی توی  
 نگاهشون موج میزنه دلگرمی میدم. 

بیمارستان میشم و به سمت اتاقی که برای هانیه اس  با کمک هادی و سیاوش وارد  
 قدم بر میدارم. 

هادی با دست به در سفید رنگی که ته سالن و کنار چند اتاق دیگه اس  اشاره می  
 کند.

 سری براش تکون میدم و ازشون میخوام که تنهام بزارن.

 نرم نرمک و پر از استرس به سمت اتاقش قدم بر میدارم 

 م نفس عمیقی می کشم. جلوی در که می رس

 در رو با یه دستم باز می کنم و وارد می شم. 

با دیدن هانی عزیزم با لباس های صورتی و رنگ و رو پریده که خیلی هم الغر شده  
 هری دلم می ریزه. 

 به نفس نفس می افتم.

 هانی که تا حاال پشت به من ایستاده به سمتم بر می گرده.

 به دخترم و بعد به هانی می ندازم. لبخند تلخی میزنم و نیم نگاهی 

 آروم به سمتش قدم بر می دارم. 

 سالم مامانی من و بابایی اومدیم دنبالت -

 اما اون هنوز بدون هیچ حرفی فقط به حرکات و کار هام خیره شده.

 دقیقا کنارش وایمیستم که متعجب اول به من بعد به دخترمون نگاه می کنه.



دن مامانش خوشحال شده شروع به خندیدن می کنه و  دختر کوچولوم که انگار از دی
 همین باعِث شکل گرفتن لبخند روی لب های هانی می شه.

 خوشحال از عکس العملش دوباره شروع به خرف می کنم. 

 مامان هانی بابا آرتان اومده ازت معذرت خواهی کنه.-

 با این حرفم هانی چشم از بچه می گیره. 

 یره میشه.و گنگ و متعجب به چهره ام خ 

تموم عشقی که بهش دارم رو توی چشم هام می ریزم و اسمش رو زیر لب زمزمه می  
 کنم.

 هانی -

 صدای قورت دادن آب دهنش رو می شنوم.

 نگران می خوام چیزی بگم که بغضش با صدای بدی می شکنه.

چندتا پرستار وارد اتاق می شن و می خوان از من دورش کنن که دیگه طاقت نمیارم  
 ریاد می کشم.و ف

 بهش دست نزنید. -

 دخترم رو به پرستاری که کنارم ایستاده میدم و به سمت هانی قدم بر می دارم. 

پرستار ها که من و میبینن کنار میرن و هانی در کمال تعجب خودش رو توی بغلم  
 می ندازه.

 میون گریه به پیراهنم چنگ می ندازه. 

 چرا رفتی آرتان چرا رفتی-

 بوییدن و بوسیدنش می کنم.شروع به 

 هیشش االن این جام هانی دیگه نمیرم. -



 از خودم فاصله اش میدم و با دست هام صورت پر از اشکش رو قاب می گیرم. 

 لبخند پر رنگی می زنم و ادامه میدم.

 دیگه نمیرم عشق آرتان.-

 دوباره خودش رو توی بغلم می ندازه و محکم پیراهنم رو چنگ میزنه.

 یشه دوباره دیدمش، باورم نمیشه خوب شده.باورم نم 

 اون پرستاری که دخترم رو بغل گرفته به سمتمون میاد. 

 لبخندی میزنه و رو به هانی میگه: نمی خوایی کوچولوت رو بغل کنی؟  

هانی با دیدن دخترمون ذوق زده میون گریه میخنده و با دست های لرزون بچه رو  
 در آغوش می گیره. 

سینه اش می چسبونه و من در حالی که دستم رو دورش حلقه کردم  محکم اون و به 
به پدر و هادی که توی چهارچوب در وایستادن لبخند میزنم و خدارو هزاران هزار بار  

 شکر می کنم. 

 زندگی شیرین میشه 

 وقتی دلیل نفس کشیدنت کنارت بـاشه. 

 وقتی که تو باشی  

 تا که من باشم

 نفـس بکشم با تو 

 ار تو زندگی کنم کن

 حسه خیلی خوبیه صدات همیشـه کنـاِر گوشم باشه 

 باالترین آرامشـه دنیاست 



 وقتی که تو رو دارم. 

 #پایان 


