
	
 

 عروس زیبای من
 

	....است جنون عشق ى مرحلھ آخرین
	...آخر ی مرحلھ غول ھمان

	...خطى آخر دیگر یعنى رسیدى كھ جنون بھ
	....ماندن بھ كنى مى وادارش یا میاورى دستش بھ یا یعنى
 قلب كھ شناسد مى را شخصى فقط شناست، نمى منطق جنون
	..تپد مى برایش

	...كشاند مى تباھى بھ یا كند مى عاشق یا
 من بھ ھمین مرحلھ رسیده ام...و 
	... تباھت یا کنم می عاشقت یا 
 انتخاب بشوی، کھ کنم می وادارت یا من می شوی مال یا

	...نداری دیگری
 ...كنم مى عروست یا شوى مى عروسم یا
 
	
 کرده انتخاب و عروسم لباس ماه یھ بعده باالخره اومدیم بیرون مزون از

 :گفتم و کردم فرید بھ وربھ اجبار  ، بودم
	
 !داشتی؟ بود؟دوسش قشنگ فرید_
	



 نشست گونم رو فرید عشق از پر ی بوسھ
	
 خیلیم باشھ؟اتفاقا بد و کنی انتخاب چیزی شما میشھ مگھ خانومم آره_

 نشون تر فرم رو و تر کشیده و خودت،ھیکلت مثل درست بود خوشگل
 میداد

 
 کھ فرید ماشین سوار. شدم مقد ھم باھاش و زدم روش اجبار بھ لبخندي 

 عقد بود خوابوندم،قرار رو صندلی کمیو  آوردم در کفشامو سریع شدیم
 بود شده فشرده کارامون انجام ھمین برای باشھ روز یھ تو عروسیمون و
 و ماشین فرید.بودیم عروسی و عقد کارای و خرید درگیر شب تا صبح و

 :گفت لب بھ لبخند و کرد روشن
	
 شده خستھ ممجان،خانو ای_
	
 چشماي. كن  استراحت کال خودمون خونھ نمونده،رفتیم بیشتر ھفتھ یھ

 نمي ھنوزم. چرخوندم پنجره سمت بھ و سرم و گذاشتم ھم رو و غمگینم
 ماشین بعد ساعت نیم .شم مي عروس دارم زودي این بھ كنم باور تونستم

 تیمرف و شدیم پیاده ماشین از فرید با. داشت نگھ بابا درخونھ كنار فرید
 . استقبالمون اومد مرتببا ظاھری آراستھ و  ھمیشھ مثل داخل،مامان

	
 نباشید خستھ سالم_
	

  شد خونھ وارد من از جلوتر فرید
	
 باشید عزیز،زنده زن مادر بر سالم_
	



ھمیشھ فرید و دوست داشت و حاال از این . خندید دل تھھ از مامان
 بھ كھ حالي در و آوردم در و كتونیمدامادش شده کامال راضی بود، 

 :گفتم رفتم مي سمتشون
	
 موقوف خودشیریني_
	

 كھ فرید. كردم درست شربت فرید و خودم برا و شدم آشپزخونھ وارد
 :گفت و گرفتش ازم ذوق با دید و دستم ھاي شربت

	
 مرسي من كدبانوي_
	

 یاد و من جملش اینو بھ دنبالش چشمکی زد و لیوان شربش و برداشت. 
قرا  .گفت مي بھم لعنتي اون ھمیشھ كھ اي انداخت،جملھ تلخ ي طرهخا یھ

 تو رفت اخمام اراده بي بود کدبانوی خونھ ی کسھ دیگھ ای بشم و حاال...
 با اخمام دیدن با فرید. بود شده دگرگون حالم یھو چرا دونم نمي. ھم

 :گفت نگراني
	
 شد؟خوبي؟ چي_
	

 اتاقم وارد كنم ستراحتا میرم خستم من گفتن با دادم،و تكون سري
 سرنوشتم كھ كنم چھ كنم،و فراموش و گذشتم بودم نتونستھ ھنوزم.شدم

 در.نزنیم دم و بسازیم و بسوزیم مجبوریم گاھي وبود  خورده رقم اینطور
 دمبر پناه تختم بھ ھمیشھ مثل لباسام آوردن در از بعد کردم،و قفل و اتاق

 چشمای بھ دستی.بود ختنامری اشک و قراریام بی تمام شاھد کھ تختی
 :گفتم خودم با و کشیدم خیسم

	



 بگیری؟مگھ آروم دیگھ بودی نداده قول کردی؟مگھ شروع بار تیارا_
 شد چی زندگیت؟حاال بھ چسبی می و کنی می فراموش و چی ھمھ نگفتی
 مگھ این انتخاب خودت نبود؟!!آوردی؟ کم زود انقدر

	
 دراز تختم رو و کردم پاک اشکامو سریع خورد در بھ کھ ای ضربھ با

 در پشت مامان، سرم رو کشیدم ھم رو پتو نبود سرد ھوا کھ این کشیدم،با
 :گفت می کھ اومد فرید صدای یھو کھ زد می صدام

	
 برم دیگھ شد،منم کالفھ حسابی بخوابھ،امروز بذارید خستس جان مامان_
 دارم ناتموم کاره سری یھ
	

 فشردم بالشت بھ و سرم. ندادم فرید و مامان ھای صحبت بھ اھمیتی دیگھ
 :گفتم لب زیر و
	
، باید بھ زندگی جدیدم عادت کنم، گاری کھ از دستم ساختھ نیست من_

 اونم برگرده و ببینھ عروس شدم ھمھ چی و فراموش می کنھ.
 

ای  آینده بھ فکر باو  روی بالشت افتاداز گوشھ ی چشمم قطره ای اشک 
 .برد خوابم کم کم مبھم
	
 فرید بھ و خودم کردم می سعی ھمش کھ ای ھفتھ یھ ...گذشت ھفتھ یھ

من ھم  و کرد می محبت ،بھمھش تر قوی بھش حسم شاید تا کنم نزدیک
سعی می کردم متقابال باھاش خوب برخورد کنم، اما نمی شد، لبخند 

 می بھش جا ھمھ مصنوعی و لحن بی حالم خبر از حال درونم می داد، 
، این درخواست گرفتم می ظریفم دستای با و دونشمر دستای و چسبیدم

 این بھ و خودم خواستم می ھمشخودش بود و منم قدرت مخالفت نداشتم، 



 فریدم و ھمسرم، بشھ قراره کھ مردیم عاشقھ وار دیووانھ کھ برسونم باور
	.بود خشنود وضع این از حسابی

 صبح  .كردم مي عادتکنارم  فریدحضور ھر روزه ی  بھ داشتم كم كم
 چرا دونم نمي آرایشگاه، رسوند و من و دنبالم اومد فرید عروسیمون روز
از طرفی عادت ماھانم نزدیک بود و انقدر استرس  .داشتم دلھره ھمش

 استرس اینا گفت مي مامانمداشتم کھ می ترسیدم تاریخش  جلو بیوفتھ ، 
و  این حالم ھمش منم.داره عروسیش روز تو دختري ھر كھ ازدواج قبل

کھ   این بھ فكر با بھ تغییر ھورمونام اونم نزدیک پریودیم ربط می دادم. 
 آروم و خودمو گذشتھ رو بھ فراموشی می سپرم ھمھ چی درست میشھ 

 .دیده واسم خوابایي چھ سرنوشت كھ این از غافل ولي.كردم مي
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با آرایشگر

	
 ھستید؟ پارسا خانوم عروس شما عزیزم_
	

 زدم محوی لبخند
	
 بلھ_
	

 زد کنارش چوبیھ میز بھ ای ضربھ
	
،خدارو شکر تو بشی عروسی چھ. خوشگلی خیلی ماشاهللا ھزار ماشاهللا_

قسمت نشده این گیر خانواده ی خوبیم افتادی، اون از شوھرت کھ آقاست،
اونم از مادرشوھرت  اقای خوشبخت و ببینم ولی تعریفش و زیاد شنیدم، 

یشینھ تعریف عروسش و می کنھ و پدر شوھرتم کھ دیگم نگم کھ ھر جا م
 چون دختر نداشتن مطمئن باش تو رو مثل دختر خودشون می دونن. \، 
	



. باشم راحت و کنم عوض و لباسام خواست ازم کھ کردم تشکریبھ اجبار 
 نشستم و گذاشتم گفت شاگردش کھ کمدی توی و کردم و عوض و لباسام
 اسمش بودم فھمیده ھمکاراش زدنای صدا از ھک صندلی،آرایشگر روی

 :گفت و کشید صورتم بھ دستی. کرد کار بھ شروع ریحانس
	
 ، قبلش اصالح کردی؟!کھ نداری مو اصال_
	
 بلھ چند وقت پیش. _
 

 _بدنت و چی؟!
	
 ، بدنم و قبال لیزر کردم.  نھ_
	

 انداخت باال ابرویی
	
، امشب  شوھرت حال بھ خوش، نداری اپالسیونم بھ نیازی پس خوبھ_

 خوش بھ حالشھ. 
	

 زود انقدر بخواد نمیومد بھشو خودش بلند بھ حرف بی مزش خندید،  
سعی کردم بھ روی خودم نیارم و  ،بزنھ و حرفش رک و شھ خودمونی

 ھر از قبل کال نادیدش بگیرم، حوصلھ ی عصاب خورد کنی جدید نداشتم.
 و بھش مالید رتپ و چرت سری یھ و کرد پاکسازی و صورتم چیزی
 درگیر اون کھ طور ھمون. شد موھامسشوار کشیدن  مشغول بعدش
 رفتن،اولش می ور ناخونام با داشتن نفرم دو بود موھام کردن درست

 طبیعی گفتن دیدن و خودم ناخونای وقتی ولی بکارن ناخون برام بود قرار
 ساده طرح یھ روشم کنن،طرح کاورش واسم فقط شد قرار و تره خوشگل

	.بودم کرده انتخاب شیک و



 خوابم زیاد خستگی از داشت کم بودم،کم آرایشگر دست زیر ساعتی چند
 فرید طرفیم شھ،از تموم عروسی این زودتر چھ ھر داشتم دوست. برد می
 زندگی تونستم نمی دیگھ منو،واقعا ببره ایران از بود داده قول بھم

 آرامش و کرد می تغییر چیزا خیلی رفتنمون با شاید کنم، تحمل اینجارو
 پشیمون فرید با ازدواج از بودم امیدوار فقط .گشت برمی زندگیمبھ   رفتھ
 آرایشگر صدای با کھ بودم ھای مختلف فکر درگیر چقدر دونم نمی. نشم
 اومدم خودم بھ
	
 دووم شب تا داماد گم می کھ من. ھلووو شدی،شدی چی ببین ماشاهللا_

 حجلھ برتت می سره یھ آرایشگاه از نمیاره
 
 و بدون ھیچ ھیجانی شدم بلند جام از .خنده زیر زدن ھمھ حرفش این با

 .نذاشت ریحانھ کھ ببینم و خودم آیینھ سمت برم خواستم
	
 اجازه بعد بپوش و عروست لباس برو بفرما اول !کجا؟ خانوما خانوم_

 .ببینی آیینھ تو و خودت داری
	
و ببینم با  ببینم آیینھ جلو و دمخو زودتر چھ ھر داشتم دوست کھ این با

 با و رفتم بود داخلش وسایالم کھ اتاقی سمت بھ ولیصورتم چیکار کرده 
 ھمیشھ کھ پفی پف عروس لباس یھ، پوشیدم و عروسم لباس ریحانھ کمک

 اتاق از ھم با. گرفت و دستم و زد روم بھ لبخندي ریحانھ، بودم عاشقش
 جلو رفتم بقیھ بھ توجھ بي من و بود من رو ھا نگاه ھمھ،شدیم خارج
 ینھآی تو دختر این شد نمي باورم.شدم شوكھ لحظھ یھ خودم دیدن با ، آیینھ

 سبك بھ الیت آرایش یھ آرایشمکھ تو اون لباس سفید می درخشید منم، 
 خودم بھ آیینھ تو. میداد نشون قبل از تر ملیح و چھرم كھ بود اروپایي
 :گفت و كرد نگام ذوق با رمكنا اومد ریحانھ كھ زدم لبخندي

	



 شد تر خوشگل بود خوشگل خودش كھ عروس كردم چھ ببین_
	

 :داد ادامھ كھ كردم تشكري
	
 خانواده اگھ كھ بگیرم اجازه شوھرت مادر از بعدا باشھ یادم راستي_

 آتلیھ میري كھ و امروزت عكساي اگھ یكي من نداشتن مشكلي شوھرت
 گاهآرایش تو بذارم كنم بزرگ گیري مي
	
 خیال خودش پیش نذاشتم پس داشتم اطالع خوبي بھ فرید غیرت از

 :گفتم معدبانھ خیلي ھمین براي كنھ پردازي
	
 شدت بشھ،بھ راضي ھمسرم نكنم فكر مورد این تو جون ریحانھ_

 غیرتیھ و متعصب
	

 ماسید ریحانھ لب رو لبخند
	
 فوق خداییش تو،ولي عكساي براي داشتم ذوق كلي باش و من بابا اي_

 .شدي العاده
	
 کار شما فوق العاده بود. _
	

 ریحانھ بلند یكي كردیم مي پاره تیكھ تعارف ریحانھ و من كھ ھمینطور
 خواھي معذرت ریحانھ. داره كار باھاش كسي بیرون گفت و زد صدا رو

 اومد. بود باز گوش بنا تا نیشش كھ حالي در بعد اي لحظھ، در دمھ و كرد
 :گفت گوشم كنار و گفتم و سمتم

	



 داد پیش پیشا و من اومده،شیریني ھمسرت عزیزم_
	
 كرد اشاره دستش تو تراوالي بھ و
	
 میدن خوب شیریني مادرشون مثل پارسا ھم آقاي ماشاهللا_
	
 برا پول ھمھ این چرا كھ كشیدم مي نشون و خط فرید واسھ داشتم دلم تو

 این ھب نیاز دیگھ!نگرفتن؟ پولشونو قبل از مگھ هداد آرایشكر بھ شیریني
 :گفت ریحانھ یھو كھ  داشتم ظاھر حفظ در سعي، كھ نبود ولخرجي ھمھ
	
 بیرون گھ مي من بھ غیرتیھ،برگشتھ شوھرم گفتي چرا فھمم مي االن_

 هشد دیر عكاسي براي باغ بریم باید زود بپوشھ و شنلش بگو شلوغھ
	

 دستش ھك و نزدیكمون،شنلم اومد ریحانھ شاگرداي از یكي لحظھ ھمون
 :گفت گرفت سمتم بھ بود
	
 منتظرتھ تابانھ بي ھمسرت خانومي بپوش_
	
 با و انداختم سرم رو و شنل. پوشیدم و گرفتم ازش و شنل تشكر با

، کھ ریحانھ درست موقع خروجم از بیرون اومدم آرایشگاه از خداحافظي
 آرایشگاه کنار گوشم با خنده گفت:

 
 مخی زدیاااا._ماشاال شوھرت عجب تیکھ ایھ، خوب 

	
 صورتم كھ طوري. بود در دمھ فریدلبخندی زدم کھ نگاھم بھ فرید افتاد. 

اروم خندیدم، از قبلم گفتھ بود دوست نداره   و انداختم پایین و سرم نبینھ و
فیلم بردار از دمھ در آرایشگاه شروع کنھ بھ فیلم برداری کردن ، از این 



خودمون و برسونیم تاالر  کارا خوشش نمیومد و ترجیھ می داد سریع
 اب، زد بوسھ روش و گرفت و دستم حرفي ھیچ نزدیكم،بدون اومد ،فرید
 این سره بعدا باشھ یادم نیست بلد خالیم و خشك سالم یھ:گفتم خودم

 شدم،آخرشم سوار و كرد باز برام و ماشینش در. بگیرم و حالش موضوع
 گرفتھ روسيع براي و خالش پسر فراري و بود كرده و خودش كاره

	شد سوار خودشم كھ زدم كارش این بھ بود،لبخندي
 چیزي اما بزنھ حرفي فرید بودم منتظر لحظھ ھر ماشین افتادن راه با

 نگاھی و كردم بلند و سرم و شاکی  كالفھ شد طوالني كھ نگفت،سكوتش
 دیدن با كھ، دھن یاز کردم تا دلیل این رفتارش و جویا بشم  انداختم بھش

. چیزی تھ دلم فرو ریخت و نفس ماسید دھنم تو حرف روم ھب رو شخص
 يم چیكار اینجا این !آخھ؟ ممكنھ چطور... نمیشد باورمتو سینم حبس شد، 

 شدم،بھ خیره روم بھ رو مرد بھ وحشت با، ممكنھ غیر این نھ نھ نھ!كنھ؟
 موقعیت این تو اونم كنارم و حضورش تونستم نمي و داشتم شك چشمام

 زیر لرزوني صداي بامثل مجسمھ ای با وحشت خیرش شدم و . كنم باور
 :گفتم لب
	
 آیھان_
	

 من بھ توجھي ھیچ و بود رانندگي مشغول پیشونیش رو اخمي با آیھان
، تمام بدنم مثل بید می لرزید و سعی داشتم  دادم قورت و دھنم نداشت،آب

 :خونسرد بھ نظر برسم 
	

 اینجا چیکار می کنی؟!
 

ھ میزان عصبانیتش پی برد، ھمیشھ ھمین بود، سکوت میشد ببا سکوتش 
می کرد و یکھو طوری از کوره در می رفت کھ سکوتش و ترجیھ می 
دادی، حرف ھای فریدو بابا تو سرم اکو شد و باعث شد خودم و سریع 



 جمع و جور کنم ، باید عادی رفتار می کردم. 
 
 تا منن،مطمئنا منتظره ھمھ اآلن!كني؟ مي چیكار داري ھست معلوم ھیچ_

 ، دنبال دردسر می گردی؟!آیھان برگردون و من، شدن غیبتم متوجھ حاال
	

 باالتر بردم و نداد،صدام اھمیتي
	
 برگردون، من االن باید تاالاار باشم می فھمی؟! و من گفتم تواماااا با_
	

 افتاد ترس. بود كردن رانندگي مشغول توجھ بي آیھان و زدم مي داد من
 حالش این دونستم مي خوب و بود اومده دستم خوبي بھ آیھان جونم،اخالق

 بده خودش و خودم دست كار كھ این از قبل طوفانھ،باید قبل آرامش اآلن
 با و صدام تو ریختم و جرعتم تمام.كردم مي فرار دستش از جوري یھ

 :گفتم بلندي صداي
	
 نگھ گم مي نیستم تو با شم،مگھ پیاده خوام مي دار ،نگھ دااار نگھ اصالا_

 دار
	
مات و مبھوت بھ رو بھ رو . شدم الل خوردم ازش كھ محكمي دھني تو با

شور و  باشھ، كرده بلند دست من رو آیھان شد نمي باورمخیره شدم، 
خون تو دھنم حس می کردم و قرمزی خون روی تور سفیدم حسابی تو 

 در ي دستگیره روي و دستم، راه گلویم و بست  بغضذوق می زد، 
 در،  محکم کشیدم. یک بار،،، دو بار... سھ بار...، فایده نداشت و ذاشتمگ

 غیبتم ي متوجھ ھمھ اآلن تا میومد،مسلما در اشكم داشت نشد،دیگھ باز
 مي بغض از كھ صدایي با، نگراننھم  اآلن صد در صد و شده بودن

 :گفتم لرزید
	



 ھمھ ؟حاالبري مي كجا و من داري آخھ برگردوند و من خدا ترو آیھان_
دنبالم می گردن، نذار پایھ پلیس کشیده شھ وسط، دیوونھ نشو آیھان، بذار 

 برم.
	
 نگرفتم زیرت ماشین با تا شو خفھ تیارا_
	
 اون از تر خراب اوضاع فھمیدم عصبانیش لحنصدای فریادش و  با

 شروع چشمام و گذاشتم دھنم روي و دستم. كردم مي و فكرش كھ چیزیھ
 باید كرد مي ترش جري فقط من اصراراي دونستم مي .باریدن بھ كردن
 بیرون بھ نگاھي، میوفتادم دستش از رھایي براي دیگھ راه بھ دنبال

 از بیشتر ترسم لحظھ ،ھر روند مي شھر از خارج سمت بھ انداختم،داشت
 . انداختم خشمگینش رخ نیم بھ نگاھي وحشت با. شد مي قبل
	
 خدا ترو آیھان_
	
 فقط خفھ شو، نشنوم صداتو...تیارا،  شو خفھ_
	
 آیھان_
	
 بریزم و خونت ھمینجا ،نذار نیار باال و من سگ روي اون شو خفھ گفتم_

 بگیر خون خفھ ،تیارا
	
 تونستم نمي طرفیم از و شناختم مي و آیھان گند اخالق طرف یھ از

 راكا این از قصدش دونستم جونم،نمي تو بود افتاده كنم،استرس سكوت
خونی  زدم، كنار كمي و شنلم. نداشت خوبي قصد صد رد صد ولي چیھ

 خشونت با و شنل یھو ولي بود رو بھ رو بھ حواسش كھ این باشده بود. 



 جلو كشید
	
 مي كنم،تا مي ناكارت زنم مي خدا بھ تیارا صاحابارو بي اون بپوشون_

 مخم رو نرو رسیم
	

 مي شدت بھ عصبانیتش ازبا وحشت شنل و بھ خودم چسبوندم ، 
 نمیتونستم جوره ھیچ ولي عصبانیھ چي از دونستم مي ترسیدم،خوب

 پس تاوانشم باید بودم كرده انتخابش خودم كھ بود راھي كنم،این آرومش
 دادم مي
 و من كردم مي خواھش  آیھان از گاھي از ھر و ریختم اشك ساعتي یھ

 مي تر خراب لحظھ ھر حالم. شنید نمي و صدام اصال انگار اما برگردونھ
 قدران بودیم راه تو ساعتي چند، انتظارمھ در اتفاقي چھ دونستم نمي و شد

 ھی وارد. نشدم رفتیم مي كھ مسیري و اطراف متوجھ اصال كھ بود بد حالم
 اومد من سمت بھ عجلھ با، كرد پارك داخلش و ماشین و شد بزرگ باغ
 ي قیافھ دیدن با. و با اون چشکای برزخیش خیرم شد.  كرد باز و در

 ماشین از و من و كشید و دستم، صندلي بھ چسبیدم ترس از خشمگینش
 خشونت با ولي كنھ ولم كھ خواستم مي ازش و كشیدم مي جیغ. كرد پیاده
 درد آیھان دست فشاراي از دستم مچ. برد باغ داخل ویالي سمت بھ و من

 تو و ھاش پنجھ و كرد ول و دستم مچ رسیدیم كھ ویال در بود،بھ گرفتھ
 و منو با باز شدن در،   آورد در جیبش از كلیدي. كرد قفل ھام جھپن

 لحظھ و بود كرده رخنھ وجودم تو ترس، كرد قفل و در و ویال تو كشید
	شد نمي جدا ازم اي
 خون بھ ھاي چشم بھ زده وحشت. كرد ول و دستم و اتاق تو برد و من

 تمدونس نمي ولي كنم آرومش تا بودم حرفي یھ دنبال و كردم نگاه نشستش
 تر خراب ھست كھ ایني از و اوضاع و نزنم گند وقت یھ كھ بگم چي باید
 مرفت مي عقب قدم یھ من میومد جلو كھ قدمي ھر شد،با نزدیكم آیھان. نكنم

. تمنداش فرار براي راھي دیگھ و دیوار بھ خورد پشتم كھ رفتم عقب انقدر.



 خندونش ھمیشھ ورتایستاد،ص روم بھ رو كمي خیلي ي فاصلھ با آیھان
 لباسم بھ و گرفت چشمام از و نگاھش، خشمگین و بود شده جدي حاال

می شد و نفساش کشدار  تر عمیقھر لحظھ  پیشونیش روي اخم دوخت
 صداي با تر، شنم کھ حاال روی شونم افتاده بود و تو مشتش گرفت و 

 :گفت خشني
	
 خودتو استيخو!فروشت؟ یا بود عروسیت مراسم!؟؟!پوشیدي؟ چیھ این_

 !داري؟ شدن دیده عقده!؟اره  بدي نشون
	

شنل و از تنم بیرون کشید، دستم و سریع روی سینم گذاشتم ، اما دیر شده 
 و تمپوس سفیدي و داشت لختي آسیناي كھ لباسم بھ نگاھيبود، با غضب 

 دوست و لباس این من. نگفت ھیچي و انداخت داد مي نشون خوبي بھ
. شتندا مشكلي ھیچ پوشیدنش بابشھ  ھمسرم بود ارقر كھ فریدي و داشتم
 و اشكم از پر ھاي چشم. آورد باال و سرم و نشست چونم رو آیھان دست

 ھمچنان كشید ترم چشماي روي و دستاش جفت تشس، بھش دوختم
 :گفت جدي خیلي با و چشمام تو زد زل. بود عصبي

	
	!من؟ جز كسي با كني؟اونم ازدواج خواستي مي_
	

 از بگم باید چي دونستم ،نميشت سر ھم روی گونم فرود میومد اشکام پ
 رشمفك حتي ولي بشھ عصباني داشت حق. گفت نمیشد و واقعیت طرفیم

 :نالیدم بغض با، اینجا بیاره و بدزده و من بخواد كردم نمي
	
 آیھان_
	

 لبم رو گذاشت سكوت عالمت بھ و تششس انگشت
	



 بده،واقعا و من سوال جواب فقط بشنوم خوام نمي پرت و چرت شششش_
 !كني؟ ازدواج خواستي مي
	

 :داد ادامھ با صدای پر از دردی و كرد مكث كمي
	
 تونستي؟ چطور_
	

 حرفي ھیچ ولي چي ھمھ بھ زدم پا پشت كردم،من نامردي من دونستم مي
 احساساتش با گفت مي خودش با آیھان اآلن نداشتم،مطمئنا گفتن براي
 منم نشد؟مگھ بازي خودم ساساتاح با مگھ ولي كردم بازي

 ولي نزدم دم من كھ تفاوت این آیھان،با اآلن ھمین مثل نشكستم؟درست
 مسر، من منم،فقط بازنده ھم بمونھ،باز ساكت نتونست من عكس بر آیھان

 با دوباره زمین،آیھان رو افتاد چشمم از اشكي ،قطره پایین و انداختم و
 بود شده قبل از تر عصباني حاال كھ لحني با و گرفت و چونم خشونت

 :گفت
	
 تو دست مسخره مدت ھمھ دیوار،این با نھ زنم مي حرف دارم تو با_

 مي من ریش بھ دیگھ یكي با و مني عاشق گفتي مي مدت ھمھ این!؟ بودم
 تيگف خودت با افتاد راه كھ كارت!بودي؟ من با پولم خاطر بھ خندیدي؟فقط

 كور و چشماش عشق انقدر یا فھمھ نمي خره آیھان كردي فكر!پر؟ آیھان
 آرزوي برات و شھ مي بیخیالت فیلما این مثل و نمیگھ ھیچي كھ كرده

 !كنھ؟ مي خوشبختي
	

 :شد قبل از تر بلند صداش یھو
	



 و بكنم و قبرت جا ھمین كنم قاطي نذار منو نكن سگ تیا بزن حرف_
 ...بزن كنم،حرف چالت زنده زنده
	

 بار این و كردم مي بود،گریھ شده تبدیل ھق ھق بھ حاال آرومم ھاي گریھ
 مي آرومم و گرفت مي آغوشم در محبت با آیھان كھ گذشتھ برخالف
 براي حرفي ھیچ من و خواست مي توضیح ازم و زد مي داد كرد،فقط

 رو محكم كھ دستي با. كنم نگاه چشماش تو شد نمي روم نداشتم،حتي گفتن
با  آیھان كھ گذاشتم دھنم روي و دستم، زمین افتادم نشست صورتم

 سمت بھ و گرفتم،سرم ازش و كرد،نگاھم بلندم و گرفت و دستمخشونت 
 :گفت عصبانیت با و چرخوند خودش

	
 پام خواستي مي اینجوري!ھیچكس؟ یا من یا گفتي مي اینجوري_

 كھ مبذار پیش پا زودتر بتونم تا نبودم،رفتم ایران ماه چند فقط!بموني؟
 وقت كنم،اون فراھم برات كسري و كم ھیچ بي و مآرو زندگي یھ بتونم
ون ا  با كي با اونم!برسھ؟ گوشم بھ تو ازدواج خبر گردم مي بر وقتي باید

 حرومزاده، با اون بی ھمھ چیز، با کسی کھ....
	

 مي باور و واقعیت مگھ!بگم؟ كھ داشتم چي ،آخھكردم سكوت ھم باز
 ارك فقط من دادن توضیح دادم؟با مي توضیح براش باید چطور كرد؟اصال

 خودم بھ سردم بازوھاي روي آیھان دستاي نشستن با. شد مي تر خراب
 :گفت و چشمام تو زد لرزیدم،زل

	
 پر و غدغھد بي زندگي یھ خواستم مي شي خونم خانوم خواستم مي_

 لتو راحتي این بھ نكن فكر نبودي،حاالم الیقش ولي بسازم برات عشق
 عنوان بھ نھ اونم بموني من كنار جا این ريمجبو عمرت آخر كنم،تا مي

 كھ حالي در بدي انجام برام و ھمسر یھ وظایف تمام باید خونھ خانوم
 سال ھمھ این ،تقاص بسازي و بسوزي خونھ این تو نیستي،باید ھمسرم



 بازم وقت اون بگیرم زن ممكنھ حتي. گیرم مي پس ازت و قلبم با بازي
 مي. دارم مي نگھت ھمینجا بازم بكني و زنم نوكري بري،شده ذارم نمي

 یھ ذارم باشم،نمي شدنت آب ذره ذره و كشیدن درد گر نظاره خودم خوام
 ...تیارا،نمیزارم ذارم بره،نمي پایین گلوت از خوش آب قطره

	
 برام كردم،حرفاش نگاه بودم عاشقش زماني یھ كھ مردي بھ وحشت با

 چطور. باشھ آیھان روم بھ رو مرد این شد نمي نبود،باورم ھضم قابل
 عاواق شھ؟یعني دل سنگ انقدر تونستھ چطور!بزنھ؟ حرفارو این تونست

 بھ و قلبم رحمیش بي! ھرتھ؟ شھره داره؟مگھ نگھ اینجا و من خواد مي
 شدم مي خالص دستش از جوري یھ باید نباختم و خودم ولي آورد درد

 :گفتم لرزید مي بغض از كھ صدایي با ھمین براي
	
 خبر پلیس بھ حتما حاال تا داري،بقیھ نگھ اینجا و من توني نمي تو_

 گردونن برمي و من حتما بمونم اینجا ذارن نمي، كنن مي پیدام دادن،اونا
 كنن مي شكایت ازت و
	

 زد نیشخندي
	
 آرایشگاه از من دونھ نمي كسیم كجایي دونھ نمي كسي!وقت؟ اون چطور_

 مطمئن بھت رسھ نمي بشري بني ھیچ دست كھ آوردمت دزدیدمت،جاییم
 باش
	

 یادداوري با یھو. لرزیدم مي خودم بھ ترس از و بود كرده كالفم حرفاش
 ھكن شناسایي و قیافش تونھ مي و زده حرف آیھان با در دمھ ریحانھ اینكھ
 :گفتم و زدم محوي لبخند. تابید دلم بھ امیدي نور
	



 باھاش امروز ودتدیده،خ رو تو ریحانھ كنن مي پیدات ریحانھ كمك با_
 زدي حرف

	
 زد داري صدا پوزخند

	
 ایيشناس و من بخواد كھ نرفتم جلو احمقم؟خودم انقدر كني مي فكر یعني_

 و من آرایشگره ھمون اگھ داشت،مطمئنا گریم بودم فرستاده كھ كنھ،كسیم
 ودمب كرده نیستش بھ سر حاال تا بود دیده
	

 اومد نزدیك صورتش
	
 كنن؟ پیدات خوان مي چطور حاال خب_
	

 انداخت پام سرتا بھ نگاھي. نبود ھمیشگي ،آیھان آیھان این كردم وحشت
 :گفت بود شده غمگین كمي حاال كھ لحني با و
	
 یيرویا عروسیمون شب بود قرار بپوشي من براي و لباس این بود قرار_

 ...ولي باشھ
	

 چشماي، كرد باز و ھاش چشم بعد ای لحظھ .گذاشت ھم روي و چشماش
 از كھ كرد وارد بازوھام بھ فشاري. بود شده ترسناك نھایت بي مزشقر

 محكم و كمرم و پایین داد سر ھام بازو از و دستش. گفتم آرومي آخ درد
 منو و گرفت كمرم از كنھ مي چیكار داره كنم درك اینكھ از قبل. گرفت
 برد و سرش، فھمیدم نمي و رفتارش این دلیلشدم،  متعجب,بغلش تو كشید

 آورد،خواستم در حركت بھ كمرم رو وار نوازش و دستش و گردنم تو
 روي و لباش. رسید نمي بھش زورم نتونستم،یعني كھ بگیرم فاصلھ ازش

 لحظھكشید و من ازش خواھش می کردم ولم کنھ، کھ بذاره برم،  گردنم



 حاال و داشتم دوست و بداخالق مرد این گذاشتم،من ھم روي و چشمام اي
 مردونش ي سینھ روي و دستام ، شد مي خراب داشت حالم شكارا این با

 یھ اب یھو، تونستم نمي جوره ھیچ ولي بزنم پسش داشتم سعي و گذاشتم
 بھ پي در پي مشتامو. كرد بلند و من و پام زیر گذاشت و دستش حركت
! آیھان شنوا؟ گوش كو ولي كنھ ولم خواستم مي ازش و كوبیدم مي سینش

 جیغ انقدر. بست پاش با و در و شد خواب اتاق واردکورو کر شده بود ،
 خودش بھ و من و ایستاد تخت كنارحنجرم می سوخت. كھ بودم كشیده
 :گفت آرومي لحن با گوشم كنار و نزدیك آورد و سرش فشرد

	
 اون حرمت بھ فقط اونم شم متوسل زور بھ خوام نمي و امروز یھ_

 مي ازدواجمون شب از گفتي مي ھمیشھ و بودم عاشقت كھ ساالیي
 مي نشي اذیت ازدواجمون شب كھ بودم داده قول بھت چون ترسي،فقط

 و كارات با نكن سعي پس باشیم داشتھ آروم ي رابطھ یھ و امروز یھ خوام
ست کھ کاری کھ از فردا می خوام موقع اون مخم تو بري انداختنات جفتك

	شروع کنم از ھمین االن شروع می کنم.
 نگاه بود خشمگین اي لحظھ و غمگین اي لحظھ كھ شچشما بھ وحشت با

 :نالیدم بغض بام و كرد
	
 خدا،قسم ترو برم بذار، باش نداشتھ كاري باھام كنم مي خواھش آیھان_

 خودم گم مي نزنم،اصال كسي بھ حرفي ھیچ االن راجب خورم مي
 .برم بذار فقط كنم فرار خواستم

 
 :گفت و آورد تر جلو و سرش.  نشست ش لبا روي پوزخندي

	
 باھام یا توني مي حاال، كشي مي درد خیلي نكنم آمادت اگھ بارتھ اولین_

 و دست كھ بیاري در بازي چموش انقدر یا كني كم دردت از و بیاي راه
 دردش و منھ برا لذتش وقت بدم،اون انجام و كارم زور بھ و ببندم و پات



 تو برا
	

 بھ لحظھ اون. لرزیدم مي مخود بھ ترس از كنم چیكار باید دونستم نمي
 اینجا از من و بود اینجا االن فرید خواست مي دلم كھ بود بد حالم حدي
 درنده شیر یھ چنگال تو آھویي مثل، شد نمي كھ افسوس ولي برد مي

 درد آھو ھمون مثل نمیومد،باید بر دستم از كاري ھیچ و بودم شده اسیر
 جسمش آھو كھ تفاوت این با. بشھ جسمم صاحب صیادم تا كشیدم مي

 كھ داشت سوز حدي بھ حرفش.خورده دست جسمم من و شھ مي خورده
	.بزنم حرفي تونستم نمي و بودم شده الل انگار ولي اومد درد بھ قلبم
 تو ریختم و التماسم تمام. زد خیمھ روم و گذاشت تخت روي آروم و من

. دید نمي و من انگار شدم،اصال سردش چشماي ي خیره و چشمام
. كھ نگذشت اي لحظھ. بستم درد با و چشمام اومد نزدیك كھ صورتش

 لباش. بوسید مي و من آیھان و ریختم مي اشك نشست،من لبام روي لباش
كشید،بوسھ ھاش از  مي بدنم رو و دستش و داد مي تكون لبام روي و

سیلی زدنش بیشتر از درد داشت، لبام می سوخت و قلبم تیر می 
 ھر. میشھ كبود بودم مطمئن كھ بود گرفتھ بازي ھب و لبام طوريکشید،
 و زدم مي شصدا و بغض باسعی داشتم از خودم زورش کنم کھ  لحظھ
 :گفت مي با لباش دھنم و می بست و  ھمش اون
	
 نگو ھیچي ھییییس_
	

 لباس سمت بھ كھ دستش، درد و بود درد ھمش كردم نمي حس لذتي ھیچ
 كاري باھام كھ كردم مي واھشخ ازش. كشیدم اي خفھ جیغ رفت عروسم
 و عروسم لباس. داد نمي اھمیتي ھیچ خواھشام بھ آیھان ولي باشھ نداشتھ

 م*برھن بدن روي و دستش، تخت ي گوشھ انداختش و آورد در تنم از
 نزمی خواست مي دلم و داشتم بدي حس. شد تنم سفیدیھ ي خیره و كشید
 زیر تا سینم ي قفسھ روي از و دستش، داخلش برم من و كنھ باز دھن



 یرهگ مي بازي بھ و بدنم داره چطور نبینم تا بستم و چشمام. كشید شكمم
 چشمام و گذاشتم دستش روي و دستم. ، كنھ مي دار جریحھ و احساستم كھ
 قطف. شھ منصرف كھ بگم يچ یا كنم چیكار باید دونستم نمي. كردم باز و
 از یھو شھ آروم اینكھ جاي ولي، چشماش تو زدم زل دارم نم چشماي با

 :گفت خشمگیني صداي با و رفت در كوره
	
 خواي نمي خودت بیام راه باھات خوام مي من خواستي،ھي خودت باشھ_

 ،نھ؟!باشي داشتھ دوست خشن كنم فكر شم مي وارد دیگھ در یھ از پس
	

و با خشونت بیشتری بھ  شد قبل از تر عصباني آیھان و فتگر شدت گریم
 رو خونھ كل من خراش گوش ھاي جیغ صداي کارش ادامھ می داد،

 ریاد می زدم:، با درد فبود برداشتھ
	
 كنم مي خواھش آیھان كن ولم تروخدااا آیھااان_
	

 قرمز حاال رنگش خوش چشماي. كرد نگاھم و آورد باال و سرش یھو
 :زد داد و گرفت چونم. بود زده بیرون گردنش رگاي و بود شده
	
 كھ كردي مي خواھش انقدر ھم حرومزاده اون زیر رفتي مي امشب_

 زدي؟ مي نعره انقدر بازم بشي زن اون ستد بھ بود قرار كنھ؟اگھ ولت
	

 كرد بیشتر و دستش فشار و اون كردم سكوت
	
 زدي مي حرفارو این بازم بودم من جاي فرید اآلن اگھ، لعنتي باتوام_

 !؟!ھااا!كردي؟ مي ھمراھیش عشوه با كردي؟یا مي مخالفت بازم
	



 :زدم لب آروم
	
 دوني نمي ھیچي تو آیھان_
	

 شد لقب از تر بلند صداش
	
 تو گي مي حاال و شدي مي دیگھ یكي و زن ؟داشتي دونم نمي و چي_

 روییتو؟حیلھ بدونم؟خیانتتو؟دو باید و چي دوني؟دیگھ نمي ھیچي
 ...گریتو؟دروغاتو

	
 داد ادامھ و كرد مكث كمي
	
 ؟!گیاتو ھرزهیا _
	

صدای تپش ھای بی امان قلبم بھ راحتی شنیده شكست، حرفش این از دلم
 مي ،كاش ی زخم خورده کھ داشت نمک روش پاشیده می شد،می شد، قلب

 نمي باور كھ اون فایده چھ ولي گفت حرفارو سري بھ و كرد باز دھن شد
 رو چكید چشمم گوشھ از سمجي اشك ،قطره گذاشتم ھم رو و چشمام. كرد

 ناراحتیش كھ آرومي صداي با و كشید م*برھن تن بھ دستي آیھان، بالشت
 :تگف زد مي موج توش

	
 مي ناراحت كھ بوسیدتت؟وقتایي من مثل كرده؟اونم لمس اونم و تن این_

 مي من بھ كنھ؟فقط آرومت ھاش بوسھ با تا خوابیدي مي اونم بغل شدي
 گفتي؟ مي اونم بھ یا عروسي برا بمونھ بقیش نریم پیش زیاد گفتي

	



 با، نگاھش رنگ باخت، شد زده جن آیھان انگار ،یھو كردم باز و چشمام
 :گفت و گرفت گردنمو شونتخ
	
 شدست خدا بھ نیستي؟تیارا دختر دیگھ كھ كرده؟نگو زنت كھ نگو تیارا_

 كاري باھات بگو. كشم مي و جفتتون اصال كشمت مي بھت باشھ خورده
 ...بگو نداشتھ

	
 بھ و سرم. داد نمي زدن حرف امون بھم و كرد مي خفن داشت بغض
 و سمتم گرفت و اشارش انگشت. دادم تكون راست و چپ بھ نھ ي نشانھ

 :غرید خشونت با
	
 و زندگي، تو و دونم مي من وقت اون نباشي دختر اگھ حالت بھ واي_

 مرگ آرزوي بار ھزاران روزي كنم مي كنم،كاري مي حروم برات
	تیارا كنم مي تساقطت ھستي كني،از

 .:نالیدم لرزوني صداي با
	
 نداشت... كاري باھام ان بھ خدا فریدآیھ_
	
 كرد بیشتر گردنم رو و دستش شارف
	
 تیارا میارم سرت بالیي یھ زنم مي نیار دھن بھ رو زاده حروم اون اسم_

 نكن بازي عصابم مخم،با رو نرو
	

 بھ و لبم و بستم و كرد،چشمام مي اذیتم داشت گردنم رو دستش فشار
، تنم از فشار نشست لبام رو لباش كھ نگذشت اي لحظھ، گرفتم دندون

 الھن صداي خورد مي تكون لبام رو شیانھوح كھ لبایي دستش درد گرفتھ و
 روي و گردنم،زبونش گودي تو برد و سرش، شد مي خفھ گلوم تو ھام



 ھمش آرومي صداي با. میرفت پایین رو و مكید مي و كشید مي گردنم
 :گفتم مي
	
 كنم مي كن،كافیھ،خواھش تمومش آیھان_
	

 لبام بھحشیانھ تر وھر چی بیشتر تقال می کردم آیھان جری تر می شد، 
 از وگرفتم،یھ مشتم تو و لباسش و گذاشتم سینش رو و دستم. زد مي بوسھ
 ومر شد،دوباره نمایان عضالنیش بدن آورد در و پیراھنش و شد بلند جاش
. شدم گذشتھ ي خیره و زدم زل سقف بھ. داد ادامھ كارش بھ و زد خیمھ

 و گرفتم مي پكاشو سیكس كشیدم مي آیھان ھیكل رو و دستم كھ زماني
، فرمھ رو ھیكلش ورزشكاره،كھ آیندم ھمسر كھ شدم مي لذت غرق

 "دما مي دستت كار تولھ نكن"گفت مي ھمش آیھان ھم ھام موقعھ اینجور
 مي نمایان صورتش طرف دو خندید مي وقتي كھ لپش چال یادداوري با

 مي فرو و ھام اشاره انگشت جفت خندیدناش موقعھ میشھلرزید،ھ دلم شد
 صورتت كلھ گودالھ كھ نیست چال لعنتي"گفتم مي و لپش چال تو كردم

 من چیز ھمھ:گفت مي گوشم كنار و كرد مي بغلم آیھان بعدشم "تو ره مي
 لپم چال حتي توإ مالھ
	

 فكر از پام وسط جسمي حس با.  شد نمایان صورتم رو محوي لبخند
 بھ وکامل بھ من چسبیده بود شدم،آیھان موقعیتم ي متوجھ و اومدم رونبی

	كرد مي آمادم داشت خودش ي گفتھ
 خوب تصویر تا بود شده باعث گذشتھ بھ فكر. گذاشتم ھم رو و ھام چشم
 خوب داشت حدي بھ آیھان چند كنھ،ھر تحریكم و چشمم جلو بیاد آیھان

 تحریك شرایط ترین بد تو بود من جاي كیم ھر كھ داد مي انجام و كارش
 جلو و كنھ كوبسر و درونیش حس تونھ مي چقدر آدم مگھ. شد مي

 باھاش سالھا و عاشقشھ ھنوزم كھ كسي جلو مخصوصا!بگیره؟ و خودش



 ساختھ. خاطره
 

 يم تیر دلم زیر. بكشم بلندي جیغ شد باعث كھبھم نزدیک شد و ...  آروم
 نمیتونستم،لباي اما بزنم كنار روم از و آیھان كردم مي و سعیم تمام. كشید
 كارش این با. مالید مي و ھام نھ*سي و نشست لبام رو دوباره آیھان داغ
 ،از...  جسمي دوباره كردم حس بعد اي لحظھ. كنھ ساكتم خواست مي
 شوري كھ گرفتم،طوري گاز لباش و زدم چنگي آیھان ي سینھ بھ درد

 چشمام تو اشك پام الي شدن خیس حس با. كردم مي حس دھنم تو و خون
 بود دزدیده و من كھ شدم زن كسي توسط. نبودم دختر دیگھ من. شد جمع

 بھ تا داشت نگھ و خودش كمي آیھان. نبود بینمون يمحرمیت گونھ ھیچ و
 آیھان. گرفت جاشو لذت و شد كاستھ كمي دردم از كنم عادت وضع این

 ردهك زن و ،من سمتم میاد نیازاش رفع براي فقط بعد بھ این از بود گفتھ
 كھ بودم كس بي زن یھ حاال من بگیره،و زن خواست مي آینده در و بود
 متونست روزي یھ اگھ دونم نمي كھ. نداره آبرویي بي این براي جوابي ھیچ
 فرید بھ!بگم؟ چي خانوادم بھ خونمون برگردم و كنم فرار آیھان دست از

	بگم؟؟ چي ریدف ي خانواده بگم؟بھ چي
 ردك شروع آیھان كھ كردم مي فكر بده رخ بود قرار كھ اتفاقاتي و آینده بھ
 ادامھ ی کارش... بھ
	
 دست بدنم بھ آیھان. گذاشتم ھم رو و چشمام پیچید دلم زیر كھ دردي از

 چقدر دونم نمي. ریختم مي اشك و دادم مي جون زیرش داشتم، كشید مي
 تكون تونستم نمي درد از. كشید دراز كنارم و گرفت آروم كھ گذشت
 سشپ تونستم نمي حتي بغلش تو كشید من و گرفت كمرم از آیھان. بخورم

 و دارم نم چشماي. زد گردنم زیر اي بوسھ و فشرد خودش بھ و من. بزنم
. شد دادنم ماساژ مشغول و نشست دلم زیر آیھان دست كھ تمگذاش ھم روي

ھمونجا  و شد گرم چشمام كم كم كھ گذشت چقدر دونم نگفتم،نمي چیزي
 ، یا شایدم از حال رفتم.برد خوابم



 ندبل كھ جام از. كنم درك و موقعیتم تا كشید طول كمي چشمام شدن باز با 
	ھم تو رفت درد از مكشید،اخما تیر وحشتناكي طور بھ دلم زیر شدم
 دیشب شدم،اتفاقات مالفھ روي خون متوجھ تازه اومدم پایین كھ تخت از
 باھام كاري خواستم مي آیھان از كھ افتادم خواھشام شد،یاده مرور ذھنم تو

	بود كرده تعرض بھم نامردي كمال در آیھان ولي باشھ نداشتھ
 كردم جمع ختت روي از رو مالفھ. چكید گونم رو چشمم از اشكي قطره

 و عروسم لباس. چرخوندم اتاق تو و نگاھم. زد مي بھم و حالم ،داشت
 يم چنگ گلوم بھ بودن،بغض زمین روي بود آیھان تن دیشب كھ لباسایي

 و شدم نزدیكش افتاد روم بھ رو كمد بھ نگاھم. كرد مي خفم داشت و زد
. بود ااونج دخترانھ لباس تا چند باوري نا كمال كردم،در باز و درش
 ودمب دل دو پوشیدنش براي. بود كوتاه شلوارك تاپ یھ. برداشتم و یكیش

 اتاق از. بود بھتر ھیچي از پوشیدمش،باالخره و دریا بھ زدم و دل آخرشم
	رفتم بیرون

 جاي بھ موقعیت این زد،تو مي ذوق تو بدجوري  خونھ تو آیھان نبود
 الدنب. چرخوندم خونھ تو و نگاھم. رفتھ گذاشتھ خونھ از باشھ كنارم اینكھ

 و بود قفل خونھ نكردم،در پیدا راھي ھیچ اما گشتم مي فرار براي راه یھ
 و من مسدون نمي كردم،حتي نگاه باغ بھ پنجره از. داشتن حفاظ ھا پنجره

 ھچ االن:گفتم خودم با. فرید و خانوادم سمت كشید پر ذھنم یھو. آورده كجا
	دارن؟ حالي
 و دستم و نشستم مبل روي. داشتم ضعف و شد مي بیشتر لحظھ ھر دردم
	گذاشتم دلم روي
 باز خونھ در كھ كردم نالھ درد از و موندم حال اون تو چقدر دونم نمي
 خونھ وارد دست بھ كیسھ آیھان. شدم در ي خیره و كردم بلند و سرم. شد
 نم متوجھ اینكھ مثل. اتاق تو رفت و گذاشت كانتر روي رو ھا كیسھ. شد

	بود نشده
 داص و اسمم بلند. اومد بیرون اتاق از عصبانیت با كھ نگذشت ثانیھ٣٠
 بدم و جوابش نداشتم حال. گذشت مي رو ھا اتاق ھا دیوونھ مثل ر زد مي
 تو دستي عصبي گشت كھ و آخري اتاق. كردم مي نگاش ھمینجوري و



 فكر، كرد نگام متعجب و شد باز اخماش دیدنم با برگشت و كشید موھاش
 .كشید گرفت و دستم و رسوند بھم و خودش عجلھ با. كردم فرار كرد مي
 مي تكونم كھ حالي دو و گذاشت شونم رو و دستش تا دو. شدم بلند جام از
 :گفت داد
	
 بھ داري اینجا نشستي!بدي؟ و جوابم مردي مي زدم صدات ھمھ این_

 !آره؟ خندي مي من ریش
	

 :داد ادامھ بده من بھ زدن حرف اجازه كھ این از قبل
	
 لیاقتت. بیاي بیرون نتوني اتاق از كنم مي كاري. تیارا كنم مي آدمت_

 بپوسي تا بموني اینجا ھمینھ،اینقدر
	
 با و تخت رو كرد پرتم. اتاق داخل برد و من و كشید و دستام یھو و

 دیگري از پس یكي اشكام. رفت بیرون اتاق از"خواستي خودت"گفتن
 شكمم كھ بود كرده پرت و من طوري آیھان. كردن مي خیس و ھام گونھ

 رفت مي گیج سرم. بود شده برابر چند دردم حاال و خورد تخت ي لبع بھ
 حس پام بین و لزجي مایع حركت آخر ي لحظھ. شدم مي بیھوش داشتم و

	.رفتم حال از و كردم
	

	آیھان
	

 قاتا تو تیارا ندیدن با بودم عصباني كافي ي اندازه بھ صبح از امروز
 تنھا و من و كرده فرار كردم مي حس ھمش. شد برابر چند صبانیتمع

 فرار براي راھي ھیچ و بودم كرده قفل رو پنجره و در كھ این با، گذاشتھ
 ھی باید، كرد مي اذیتم و جونم تو بود افتاده ترس این بازم ولي نداشت
. بزنھ حرف من حرف رو نكنھ جرعت دیگھ كھ كردم مي شنبیھت جوري



 شانس فقط بود رسونده جنون مرز بھ و من دیگھ یكي با تیارا ازدواج
 براي فقط دیشب ي رابطھ. بود دختر ھنوزم و بودن نكرده عقد بود آورده

 خونش موقع ھمون نبود دختر اگھ. شم مطمئن بودنش دختر از كھ بود این
 دونستم مي كھ این با. انداختم اتاق ي بستھ در بھ نگاھي.ریختم مي و

 دپیشش،بای برم خواستم نمي بازم نداشت رو بھ رنگ و نیست بخو حالش
 من دستاي تو عمرش آخر تا كنھ قبول و نترسونھ و من دیگھ بگیره یاد

 در از و نگاھم. بده پس و من دادن بازي سال ھمھ اون تقاص باید.اسیره
 مزمھز لب زیر و گرفتم دستام بین و پایین،سرم انداختم و سرم و گرفتم
 :كردم

	
 چي ھمھ بھ زدي گند تیارا كنھ لعنتت خدا_
 

 دمش اتاق وارد عصبانیت با. نشد تیارا از خبري ولي گذشت ساعتي نیم
باید می فھمید از این بھ بعد نقشش تو این خونھ چیھ ، کھ از بخور و 

بخواب خبری نبود، کھ باالخره انتقام تمام این سالھارو ازش می گرفتم. با 
کھ بھ چشمم خورد، جسم نیمھ جون تیارا روی  باز شدن در اولین چیزی

 نزدیكش ھراسون. بھ رو نداشت رنگ و بود خوني پاش وسطزمین بود، 
 .دادم تكونش وحشت بغلم،با تو گرفتمش و شدم

 
 _تیا، تیارااا پاشو، تیارااااا، تیا باتوام ، باز کن این لعنتیارو.

 
 بالیي نكنھ كھ ترسیدم. نشد بیدار ولي ، اونم بارھا و بارھا، زدم صداش 

 تیارا زدم،اما سیلي صورتش بھ ھم سر پشت بار باشھ،چند اومده سرش
 و آوردم در جیبم از و گوشیم لرزون دستاي با، نكرد باز و چشماش

 تو گفتنش بلھ صداي لحظھ چند از بعد. گرفتم رو محمدرضا ي شماره
 :گفتم بلندي صداي با، پیچید گوشي

	



 ونمد نیست،نمي خوب حالش تیارا اینجا بیا شوپا شدم بدبخت محمدرضا_
 برسون و خودت زود خدا ترو شده چش
	
 تو رو تیارا سرد بدن. كردم قطع و گوشي اي دیگھ حرف ھیچ بدون و

، با دیدنش تو اون وضعیت بغض بھ گلوم چنگ زد، نمی  گرفتم آغوش
،  خواستم اینجوری شھ، نمی خواستم دست بھ ھمچین کار احمقانھ ای بزنم

 غمي از پر صداي با نمی خواستم.... سرش و محکم بھ سینم چسبونم و 
 :گفتم
	
 يزندگیم ھنوزم اتفاقات این تمام با لعنتي، پاشو خدا ترو پاشو تیارا_

، مزد حرفارو اون عصبانیت روي از دیشب، بنده نفست بھ نفسم ھنوزم
م می خواستم مال خودم شی، می خوام مجبورت کنم بمونی، می خواست

 خانومم خواستم مي خدا بھ ،پالی پشت سرت و خراب کنم تا نتونی...
 خانومي،پاشو پاشودارم،  نگھت شده كھ اینجوریم حتي خواستم مي شي،

 تیا، آیھان بدون تو دق می کنھ.
	

 ضامحمدر رسیدن از قبل تا باید.  گرفتم دستام تو و پریدش رنگ صورت
 و گرفتم آغوش تو و ظریفش تن سریع. كردم مي كاري یھ خودم

 عوض خونھ تو راحتي شلوار بلوز یھ با و لباساش، تخت رو گذاشتمش
 ریزي خون تیارا. اومد بدم خودم از شلوارش رو خون دیدن با، كردم
چطور جلوی خونریزی و بگیرم. یعنی دیروز  باید دونستم نمي و داشت

 در گوشیش اما زدم زنگ رضا محمد بھانقدر وحشی بودم؟! سریع 
 تدس رو دست. میوفتادم پس استرس شدت از داشتم كم كم. نبود سترسد

 تا داد،باید نمي جواب كھ ھم محمدرضا طرفي از، نداشت فایده گذاشتن
 كھ كردم بغل رو تیارا.  كردم مي كاري یھ خودم بشھ دیر كھ این از قبل

	.شد بلند آیفون صداي موقع ھمون بیمارستان ببرمش



 تخت روي رو تیارا سریع محمدرضاس، بود معلوم زدنش زنگ طرز از
 محمد دیدن انداختم،با آیفون بھ بیرون،نگاھي رفتم اتاق از و خوابوندم

 لحظھ و كردم باز و ورودي در، 	.كردم باز و در و شد راحت خیالم رضا
 با، شد خونھ وارد عجلھ با اومد بیرون آسانسور از محمدرضا بعد اي

 :گفت و ستب و در كھ كردم نگاھش نگراني
	
 !كجاست؟ تیارا آیھان شده چي_
	

 و نگاھش محمدرضا.  كردم اي اشاره خواب اتاق در بھ حرفي ھیچ بدون
 با. افتادم راه سرش پشت منم و شد اتاق وارد عجلھ با و گرفت ازم

 نكرد معایینھ بھ كرد شروع و نشست تخت كنار سریع اتاق بھ ورودمون
 كھ سرمي سریع. بود آورده چیزا سري یھ خودش با خداروشكر. تیارا

 مي باال رو تیارا بلوز آستین كھ حالي در در و كرد آماده و بود ھمراش
 :گفت زد
	
 !آیھان؟ كردي چیكارش_
	

 :گفتم تندي لحن با و شدم عصباني یھو
	
 بده انجام و كارت تو. نداره ربطي تو بھ دیگھ اونش_
	

 انداخت بھم نگاه نیم رضا محمد
	
، باید ھمون موقع نیست خوش حالش اصال دختر این نكن لجبازي آیھان_

می دونم چھ  زنم مي حدسایي یھ خودممی رسوندیش بیمارستان، البتھ 
 شم مطمئن تا بشنوم خودت زبون از خوام مي ولي غلطی کردی، 

	



 پنجره سمت بھ محمدرضا بھ پشت و كشیدنم گردنم پشت دستي كالفھ
 با پس گفتم مي بھش چیزارو سري یھ باید و بود پزشك محمدرضا. رفتم
 :گفتم ِمن ِمن
	
 ...كھ االنم داشت خونریزي ِااِ  تیارا دیشب ممم یعني...چیزه راستش_
	

 حرفم وسط پرید محمدرضا
	
 یھ واسھ تونھ نمي حالش این ولي، عادتھ دونم،تیارا مي خودمم كھ و این_

  پایینھ. كھ پریده،فشارشم روش و رنگ زیادي.  باشھ عادت
 

 ره ای بھ ست و گردن تیارا کرد و ادامھ داد:اشا
 

دست بلند کردی؟! آیھان این جای چنگ روی بدن دعواتون شده؟! روش 
 تیارا چیھ؟! نو کاره توا کھ ازت نا امید میشم.

	
، فقط یھ جملھ از حرفاش اومد فرود سرم رو پتكي مثل محمدرضا حرفاي

 رخاط بھ دیشبشم ونریزیھخ یعني!بود؟ ماھانھ عادت تیاراو فھمیده بودم، 
 عنوان ھیچ بھ تونستم نمي حاال كھ خشمي نبودھبا بكارت ي پرده زدن

 :گفتم و كردم محمدرضا بھ رو كنم كنترلش
	
 !شده؟ عادت كي از داد تشخیص میشھ_
	

 .انداخت باال ابرویي محمدرضا
	



 یا مثالولی از شدت خون ریزیش معلومھ روزای اولبشھ،  نمیشھ، نھ_
 دیروز یا امروز

 .	
 ، محمدرضانشستم تخت كنار صندلي روي و شد سست پاھام حرف این با

 از جاش بلند شد
	
حاال من کاری بھ عادت شدنش ندارم، این زخما چیھ روی گردنش، با _

 این دختر چیکار کردی آیھان؟!
	

پاھام شل شد، ھمونجا روی صندلی کنارم نشستم و بھ موھام چنگ زدم، 
ار اوضاع رو برای بحث مناسب نمی دید دیگھ محمد رضا ھم کھ انگ
 ادامھ ی بحثو نگرفت

	
 بدش نبود،حالش خاصي كن،چیزه تھیھ خونھ دارو از ھارو دارو این_

 زیادي خون خاطر بھ داره خوني كم طرفیم از بوده ماھانش عادت بخاطر
 براش داروخانھ از و نوشتم كھ شده،داروھایي اینجوري داده دست از كھ

، معلوم نیست چی خورده میشھ خوب زود بخوره بدي موقع بھ كني تھیھ
 قبلش کھ بھ این حال و روز افتاده.

 
 و اشاره ای بھ لباس و مالفھ خونی کھ ھنوز گوشھ ی تخت بود کرد و

 من"گفتن با و گذاشت تخت روي رو برگھ كنم نمي حركتي ھیچ دید وقتي
	دمز صداش كھ رفت در سمت بھ"دارم كار جایي میرم دیگھ

 سمتم برگشت
	
 !بلھ؟_
	



 شمبا مسلط خودم بھ كردم ببینھ،سعي و شكستم و ناراحتي خواستم نمي
 :گفتم و دادم قورت و دھنم آب.
	
 ... یعني عادتھ یھ خاطر بھ فقط حالش این_
	

 و دستش شد نزدیكم محمدرضا. بگم بھش چطور رو موضوع دونستم نمي
 :گفت مردد و شونم رو گذاشت

	
 !داشتین؟ رابطھ ھم با تیارا و تو يیعن شما آیھان_
	

 تمگف مي!گفتم؟ مي چي. نداشتم گفتن براي حرفي گذاشتم، رو و ھام چشم
 فشاري با!كردم؟ برقرار رابطھ باھاش زور بھ و دزدیمش عروسیش روز

 . كردم وباز چشمام شد وارد شونم بھ كھ
	
ونم چقدر ، با شناختی کھ تو ین سالھا از تو پیدا کردم می دآیھان ببین_

 تیارا رو دوست داری و خدایی نکرده...
	

 :گفتم متعجب
	
 محمدرضا تفره نرو، جواب من یھ کلمست._
	

 در حالی کھ از ھیچی خبر نداشت و انداخت تیارا بھ نگاھي محمدرضا
 :گفت
	
مطمئن باش این دختری نیست کھ بخواھد ھرز بپره،خیالت راحت تیارا  _

	حالشم بھ خاطر مریضیشھ.



 
	
 ؟!بدم ربط عادتش بھ تونم مي فقط من و حالش این يیعن_
 

اگھ .  كردم اي دیگھ برداشت بھ حرفات از ولي كنم مي اشتباه من شاید_
بھ این دختر شک کردی باید ببریش دکتر زنان زایمان، تنھا اونجاس کھ 

 جواب سوالت و می گیری
 
 كردم نگاه رضا محمد بھ شده گرد چشماي و داغون حالي با
	
 !ئني؟مطم_
 

 داد تكون سري
 

 محمد!شد؟ مي مگھ ولي كنم فكر خوب تیارا راجب خواستم مي ھمش
 از بود ممكن لحظھ ھر و بده شو شستھ و مخم بود تونستھ خوب رضا

	بزنمش مرگ حد در و كنم حملھ بھش عصبانیت
 :گفت یھو كھ دید چھرم تو چي رضا محمد دونم نمي
	
 نره یادت داروھا میرم دیگھ من_
	
 تو ھمچنان من و. شد بلند خروجي در شدن بستھ صداي بعد اي حظھل و

، تیارا خواب در غرق صورت بھ بودم زده زل و بودم حرفاش شوك
	باشھ داده بازي و من مدت ھمھ این تیارا نمیشد باورم
 زا و عاشقمھ گفت مي سال ھمھ بفھمم،این كاراشو دلیل تونستم نمي حتي

 من و نداشت دوسم وقت ھیچ بود؟یعني مفیل ھمش یعني كرد مي تب دوریم
 آخھ، كرد مي خفم داشت و زد مي چنگ گلوم بھ خواست؟بغض نمي و



 شد مي بد حالم وقتي. پرستید مي و من وار دیوانھ ممكنھ؟تیارا چطور
 مي محبت بھم لحظھ بود،ھر مراقبم ھمش ریخت مي اشك ھمش

	دردام مرحم شد مي شدم مي عصباني كھ كرد،وقتایي
 جز یارات كنم قبول تونستم نمي، بود ریختھ ھم بھ و عصابم گذشتھ ھب فكر
 و بدنش من جز كسي كھ باشھ،این شده اي دیگھ كسھ ب*خوا زیر من

 مرز بھ و من باشھ گرفتھ آغوش تو و نش*بره تن و باشھ كرده لمس
.  بود ریختھ و خودش كرم آخرشم عوضي فرید اون، رسوند مي جنون
 مي تیارا بكارت گرفتن با بود دردسر ي مایھ ھمیشھ من براي فرید

 داشتھ منھ بھ مطلق كھ و چیزي ھر تونھ مي كھ بده نشون من بھ خواست
. باز ھم از فرید ضربھ خورده بودم ، بازم کرم خودشو ریختھ بود، باشھ

 بازم....
 با، خودم دستاي با ریزم،میكشمش،اونم مي و خونش روز یھ باالخره
 ھنوز. شدم تیارا ي خیره و  شدم بلند جام از یتعصبان روي از و حرص
	بود خواب

 :گفتم لب زیر و كردم مشت و دستام زیاد عصبانیت از
	
 داشتم بھت كھ عشقي اون. كنم مي زھر برات و زندگي بعد بھ این از_

 ربا یھ. دم مي بازیت دادي بازیم كھ طور ھمون. نفرت بھ شده تبدیل حاال
 درد پام بھ پا باید بعد بھ این از. شكستي عوضي اون جلوي و من دیگھ

 اسیرت می کنم تیارا.... مني اسیر عمرت آخر تا. بكشي
	
 بیرون رفتم اتاق از عصبانیت با و
 

	 تیارا
	
	



 تمدس بھ سرمي و بودم اتاق تو. شدم موقعیتم ي متوجھ چشمام كردن باز با
 درد از. ودنب آیھان از خبري اما چرخوندم اتاق تو و بود،نگاھم شده وصل

 ات نموندم منتظر و بود آخراش سرمم. شدم بلند جام از و گرفتم گاز و لبم
 خونش تا گذاشتم جاش ور دستم و آوردم در و سرم آروم شھ،خیلي تموم

 رفتم اتاق از و ندادم اھمیتي ولي كرد مي درد دلم زیر ھنوزم، بیاد بند
 چیكار خواد مي فھمیدممی  بزنم،باید حرف آیھان با خواستم بیرون،مي

 ھر و كني زنداني خونش تو و من خودش ي گفتھ بھ باشھ قرار اگھ،  كنھ
 ھدیگ بیارم خودم سره بالیي یھ زودتر تا كنھ تجاوز بھم اینجوري سري
	ندارم و وضع این طاقت

 مرفت كارش اتاق سمت بھ، نبود اما چرخوندم ھال تو و نگاھم عصبانیت با
 داخل از كھ شدم آھنگي صداي ي توجھم كھ كنم باز و در خواستم، 

 گوش آھنگ صداي بھ و شد خشك در دستگیره روي دستم، میومد اتاقش
	سپردم

	
	
	دیگروني مالھ تو دونستم مي اول از كاش_

	موني نمي من با تو فھمیدم مي اول از كاش
	نمیشي من سھم تو دونستم مي اول از كاش
	گریزوني من عشق از تو فھمیدم مي كاش
	
	زودي ھمین بھ كھ ري نمي تو قلبم و فكر از
	نبودي كردم مي فكر من كھ پاكي ي فرشتھ اون تو

	نشستي كھ كس ھر با ھستي كھ جا ھر دونم مي
	زودي غاین بھ تو كني مي فراموشم راحتي بھ
	

	نفھمیدي تو بودم عاشق ھمھ این
	نفھمیدي تو بودم صادق تو با



	نفھمیدي تو بودم عاشق كھ من
	نفھمیدي تو مبود صادق تو با
	
	

	مغروري تو فھمیدم مي اول از كاش
	دوري من دنیاي از دونستم مي كاش
	رفتي مي من قلب از آروم آروم كاش
	گفتي مي من بھ  شیریني دروغاي چھ
	
	

	نفھمیدي تو بودم عاشق ھمھ این
	نفھمیدي تو بودم صادق تو با

	نفھمیدي تو بودم عاشق كھ من
	نفھمیدي تو بودم صادق تو با
	
 ي متوجھ كھ كنم باز و در خواستم اومدم خودم بھ تازه شد تموم كھ نگآھ

. اومده در اشكم نفھمیدم كھ بودم شده آھنگ غرق شدم،انقدر چشمام خیسي
 كردم باز و اتاق در و كشیدم نمدارم چشماي بھ دستي

 كرد مي نگاه و بیرون پنجره از داشت من بھ پشت كھ آیھان شدن باز با
. كردم نگاھش ،متعجب بود قرمز رنگش خوش ايچشم. سمتم برگشت

	باشھ آیھان زار حال این با روم بھ رو شخص این نمیشد باورم
 آیھان، شدم كشیدنش سیگار ي متوجھ تازه لباش بین سیگار گذاشت با

 دیگھ آدم یھ بود شده كمي زمان مدت یھ تو بود، بیزار دم و دود از ھمیشھ
 :گفت و چشمام تو زد زل جدي ،نمیشناختمش من انگار كھ آدمي یھ
	
 !خواي؟ مي چي_
	



 مسلط خودم بھ كردم سعي، حسي ھیچگونھ از بود،خالي سرد سرد لحنش
 :گفتم آروم و كردم تر لبم با و زبونم شم
	
 برم بزار دیگھ حاال آوردی سرم باید كھ و بالیي اون كھ تو_
	

 ھاش ریھ تو فرستاد و دودش و زد سیگارش بھ عمیقي پك
	
 !؟بھ سالمتی كجا!بري؟ بذارم_
	

 :گفتم و كردم مكث كمي
	
 خونم_
	
 خونھ؟ كدوم_
	
 ھر خونھ اس بھ جز اینجا، برگردم پیش بابا اینا_
	

 اومد قدمي و كرد خاموش پنجره كنار سیگاریھ زیر زیر تو و سیگارش
 سمتم

	
 !بودي؟ كجا مدت ھمھ این بگي خواي مي_
	

این سوال پیدا نکرده بود،  . ھنوز جوابی برای بگم چي باید دونستم نمي
 :داد ادامھ تر بلند، كردم سكوت پس
	
 !بودي؟ قبرستوني كدوم حاال تا بگي خواي مي تواَم با_
	



 اب و پایین انداختم و سرم، داشتم وحشت كنم نگاه چشماش تو كھ این از
 :گفتم نبود زمزمھ بھ شباھت بي كھ آرومي صداي

	
 گم مي چي یھ حاال دونم نمي_
	
 با و گرفت محكم ھام شونھ از، رسوند بھم و خودش بلند قدم چند با

 :گفت حرص
	
 تحمل و من وجود مجبوري عمرت آخر تا كھ بودم گفتھ بھت قبلنم_

 وت نداري منم بودن خواب زیر لیاقت كرده،تو فرق اوضاع حاال كني،ولي
ت ، تو لیاقباشي یكي زیره شب ھر كھ نفر یھ دست سپرد شب ھر باید رو

داشتی. زندگی رو برات زھر می کنم تیارا، بالیی سرت میارم کھ ھیچیو ن
روزی ھزار بار آرزوی مرگ کنی، نمی کشمت، باید درد بکشی، باید 

مثل من انقدر درد بکشی تا بفھمی چی بھ روزم آوردی، نابودت می کنم 
 تیارا، نابودت می کنم....

	
 حرفارو این نمیشد باورم، قرمزش چشماي بھ دوختم و شدم گرد چشماي

 با، ھام گونھ رو چكید چشمم از اشكي قطره. باشم شنیده آیھان زبون از
 كلید ھاي دندون بین از و كرد وارد ھام شونھ بھ فشاري، آیھان:نالیدم درد

 :غرید شدش
	
 قطع و زبونت خودم بعد نیار،سري زبون بھ و من اسم وقت ھیچ دیگھ_

 كنم مي
	

 زمین بھ و گرفتم آیھان از و اھمنگ، لرزیدن بھ كرد شروع تنم تمام
 موقعي فھمیدم تازه، شدم اتاق ھاي پاركت روي خون ي متوجھ، دوختم

 اتاق در دمھ رسیدم وقتي و نزدم دستم بھ چسبي آوردم در و سرم كھ



 و بود خورده سر سرم جای روي از و دستم آھنگ صداي شنیدن با آیھان
 ھاي پاركت تو كرد يم چكھ دستم روي از خون، بودم نشده متوجھ من

 ادد ھولم شدت ،با شد خونریزیم متوجھ آیھانم كھ این مثل یھو، اتاق سفید
 پنجره سمت بھ من بھ پشت و گرفت ازم و گاھش، نزمین خوردم كھ

 :گفت و كرد بلند و صداش، رفت
	
 گمشو فقط، خوره مي بھم دستت رو خون و تو از حالم،  بیرون گمشو_

... 
	

 بلند آیھان صداي كھ شدم بلند جام از آروم داشتم ردد ھنوز كھ حالي در
 شد تر
	
 دستم زیر تا زنمت مي انقدر باشي اینجا دیگھ دیقھ یھ!؟!نیستم؟ تو با مگھ_

 بیرون برو گمشونکشتمت  تا پس بدي جون
	
 اب بیرون رفتم مي اتاق از كھ حالي در و كردم پاك اشكامو دست پشت با

 :نالیدم درد از پر صدایي
	
 پس و كردن مجازاتم عادالنھ نا و كارات این تقاص روزي یھ الخرهبا_

 ...نیست دور زیاد روز اون، دي مي
	
 رامب و سرنوشت این كھ نحسي اتاق وارد، بیرون رفتم اتاق از عجلھ با و

 جسمم و روح قتل شاھد كھ تختي رو كردم پرت و خودم و شدم زد رقم
 صدام مبادا كھ بالش تو ردمك فرو و ،سرم گرفتم سر از و ھق ھق، بود
 و نوشتمسر و كردم گریھ ساعتي یھ. كنھ عصباني و آیھان و بیرون بره

 مي گیج سرم و داشتم ضعف، شد نمي بار چشمام دیگھ كھ كردم نفرین
 با ھانآی و شد باز اتاق در كھ بخوابم خواستم و كشیدم باال و بینیمو، رفت



 بھم و عصبانیش نگاه، مشد جمع خودم تو ترس از، داخل اومد عجلھ
 :گفت خشم با و انداخت

	
 كمد تو لباسات،  بریم اینجا از شي آماده داري وقت دقیقھ پنج فقط_
	
 با، نبیرو رفت اتاق از در كوبیدن با بده توضیح و دلیلش كھ این بدون و

 :گفتم خودم با و شدم بلند جام از درد
	
 خواد مي حاال و گرفتھ ماز و انتقامش كار این با شاید دیدي چھ رو خدا_

 كنھ ولم
	

 كھ این از قبل باید، ھا لباس كمد سمت رفتم و زدم فكرم این بھ پوزخندي
 ھك بودم كمد بررسي مشغول، شدم مي آماده كنم عصبانیش بیشتر این از

	خونھ تو اومد دست بھ چمدون آیھان و شد باز در یھو
 :زد داد بلند من دیدن با
	
 ؟نشدي؟؟ آماده ھنوز تو_
	

 . ودمب گرفتھ اللموني انگار و چرخید نمي دھنم تو حرفي گفتن براي زبونم
 برداشت لباس  دست یھ، سمتم اومد عجلھ با و كرد ول و چمدون ي دستھ

	اشتنذ كھ بگیرمش ازش خواستم و
 :گفت و كرد نگام عصبانیت با
	
  مكن يم تنت خودم اآلن بود پیش دقیقھ پنج مالھ بپوش لباس گفتم كھ این_
	
 اونم" پوشم مي زود خدا بھ كن ولم آیھان" گفتم مي من كھ حالي در و

 و جلوش كردم سعي رسید كھ شلوارم بھ. شد لباسام آوردن در مشغول



 رفتھ پام وسط ونخ دیدن با كھ پایین كشید و شلوارم، نتونستم كھ بگیرم
 شدش مشت دست و شد مشت دستاش، شد ترسناك و قرمز چشماش رفتھ

 شقیاف، شد بلند ازجاش. كشیدم كوتاھي جیغ ترس از، كمد در بھ كوبید و
 ھاي ندندو بین از، بیاره سرم بالیي ترسیدم مي كھ بود شده ترسناك انقدر
 :غرید شدش كلید
	
 اینجوري اتاق تو بیام بگذره دقیقھ پنج بپوشي لباس داري وقت دقیقھ پنج_

  میارم دخلت ھمینجا ببینمت
	
 كاش. شد سرازیر روگونم اشكام، بیرون رفت قاتا از عصبانیت با و

 ھمھ و بزنم حرف باھاش تونستم مي كاش. بود قبلي آیھان ھمون آیھان
	ِھـــي.....  اما،  بگم بھش و چي

 زد مي ھم بھ و حالم داشت و بود خوني م*,شرت پوشیدم و لباسام سري
 از بلق. رهبب كجا و من قراره آیھان ببینم تا كردم مي تحمل باید فعال ولي
 دو ینب و سرش و بود نشستھ مبل رو آیھان، بیرون رفتم اتاق از دقیقھ پنج

 ستادموای سرش باال سكوت ،در بزنم حرفي ترسیدم مي، بود گرفتھ دستاش
،  بود قرمز چشماش ھنوزم كرد بلند و سرش كھ نكشید طول اي لحظھ. 
 منم تدس مچ برداشت و چمدون گرفت ازم و نگاھش زود من دیدن با

 جلوي در،  بیرون زدیم خونھ از، كشید خودش دنبال و گرفت محكم
 ماشین پشت گذاشت و چمدون، داخل كرد پرت و من و كرد باز و ماشین

 پاشو، بیرون زدیم باغ از و كرد و روشن و ماشین، شد سوار خودشم و
 :گفتم و صندلي بھ چسبیدم كرد، مي راننده سرعت با و گاز رو گذاشت

	
 !بري؟ تر آروم خورده یھ میشھ_
	

 و داشتم وحشت سرعت از ھمیشھ، كرد بیشتر و سرعتش و نداد و جوابم
 صندلي و بستم و چشمام ترس از، دونست مي خوب خیلي و این و آیھان



 اعتراض جرعت و بودم گرفتھ تھوع حالت و سرگیجھ، چسبیدم محكم رو
 و چشمام ماشین داشتن نگھ با باالخره كھ گذشت چقدر دونم نمي، نداشتم

 ھب رو شیكم ي خونھ بھ و بودیم سرسبز و بزرگ حیاط یھ تو. كردم باز
 از و چمدون. شد پیاده ماشین از حرفي زدن بدون آیھان، بود رومون

 چم كنھ نگام كھ این بدون. شدم پیاده ماشین از منم و برداشت ماشین پشت
 وضع این با و نبود خوب حالم، كشید خودش دنبال و گرفت محكم دستم
 دھنم میدیدم كھ چیزایي دیدن با شدیم كھ خونھ وارد. شدم مي اذیت داشتم

 رو عكساي محور چقدر دونم نمي. شد گرد چشمام تعجب از و موند باز
 .اومدم خودم بھ آیھان صداي با كھ بودم دیوار

	
 گوشم بھ خیانتت خبر و برگشتم كھ آمریكا از، نكن خوش و خودت دل_

 ااینج بیارمت شدم مجبور االنم، كنم جمع آشغاالرو این دمنكر وقت رسید
 .نداري رو خونھ این تو حضور لیاقت ھیچ تو وگرنھ

	
 رو نفرمون دو عكساي دیدن با. شد اتاقا از یكي وارد بھم توجھ بي و

 شده دگرگون حالم، كرد مي خیس و گونم دیگري از پس یكي اشكام دیوار
 سمت بھ عجلھ با، زدم مي حرف اھاشب باید نیاوردم طاقت دیگھ، بود

 نگاه آیھاني بھ و ایستادم در دمھ شد باز درش، رفتم شد واردش كھ اتاقي
 از عكسامون. بود دیوار رو از عكسامون كردن پاره مشغول كھ كردم
 ھق صداي تا گذاشتم دھنم جلو و دستم. كرد مي پاره و داشت برمي دیوار

 یھشاس تختھ و  شده پاره عكس از پر. تمانداخ اتاق بھ نگاھي. نشھ بلند ھق
	بود شده شكستھ
 كردن پاره از بعد و زمین رو كوبید مي ھارو شاسي تختھ حرص با آیھان
 مامت كھ زد بلندي فریاد و دیوار تو كوبید و شدش مشت دستاي عكسا ھمھ
 گذاشتم ھم رو و چشمام. زدم دیوار بھ و شدم قایم در پشت. لرزوند و تنم
 آیھان خراش گوش ھاي فریاد صداي. زدم زار بدبختیم براي دل تھھ از و

 چي ھمھ تونستم مي كاش، نمیومد بر دستم از كاري و لرزوند مي و دلم
 مي. نشستم مبال از یكي روي و گرفتم فاصلھ در از...كاش...بگم بھش



 شده اتاق در ي خیره. چجوري دونستم نمي ولي كنم آروم و آیھان خواستم
 مي اشك و زدم مي زار شومم سرنوشت این براي دل ھھت از و بودم

، بیرون اومد اتاق از نشستھ خون بھ چشماي با آیھان بعد اي لحظھ. ریختم
 :گفت و انداخت بھم خشمگیني نگاه
	
 نبینم خونھ تو آتاشغاالرو این برگشتم جایي تا میرم_
	

 و ونبیر رفت خونھ از عصبانیت با. فھمیدم خوب آتاشغاال از و منظورش
 ي اجازه اشكام بھ و گذاشتم آرومم نا قلب روي و دستم. كوبید بھم و در

 پاھاي با. نداشتم روز و حال این تو و آیھان دیدن تحمل. دادم باریدن
. بود كرده پاره پاره و عكسامون ي ھمھ. شدم خواب اتاق وارد لرزونم

 كھ عكسي. برداشتم و زمین روي عكساي از یكي و نشستم تخت روي
 و مونم مي پاش دادم قول بھش كھ موقعي. بود رفتنش از قبل ماه یھ واسھ

 ھكن درست و كاراش شد قرار. كنیم مي ازدواج باالخره برگشتنش از بعد
. كنیم مي نگاه بھم عشق با داریم آیھان و من عكس تو، خواستگاري بیاد و

 روز ناو یادداوري با. بود شده خندم محو اون و خندم مي دل تھھ از من
 :گفتم لب زیر.  كردم نزدیك قلبم بھ و وعكس زدم غمگیني لبخند

	
 ...بودم مجبور كن باور ولي، كردم بد آیھان،بھت ببخش منو_
	

 لب آروم. شد سرازیر چشمم از اشكي قطره و بستم و چشمام
 :مجبور...زدم

 كردم جمع عكسارو ي ھمھ. شدم اتاق كردن جمع مشغول شدید درد دل با
	ریختم كیسھ یھ تو و

 قایمشون ھا اتاق از یكي تو ھمین براي، دور بندازمشون نمیومد دلم
. داد دست بھم ضعف حالت كھ كشیدم خونھ روي و سر بھ دستي، كردم

 باز و یخچال در و شدم آشپزخونھ وارد، كنم درست چیزي گرفتم تصمیم



 رد، كنھ خرید كرده وقت كي آیھان دونم نمي.  بود پر خداروشكر. كردم
 و پیاز. برداشتم ماكاروني بستھ یھ. كابینت سراغ رفتم و بستم و یخچال
	شدم مشغول و كردم خورد رو زمیني سیب

 و گاز زیر. شد تموم ماكاروني كاراي باالخره تا بودم درگیر ساعتي یك
 پیاز بوي كردم مي حس و بود شده گرمم. بكشھ دم شدن منتظر و كردم كم
 در و شدم خواب اتاق وارد عجلھ با. شد ندشمچ خودم از لحظھ یھ. دم مي
 ،اونم باشھ داخلش لباس ھمھ این شد نمي باورم. كردم باز كمداشو از یكي
	من سایز ھم

 تاپ ھی ناچار بھ. نبود تو اون اي پوشیده لباس و بودن تي*لخ لباسا اكثر
	شدم حموم وارد و برداشتم زیر لباس دست یھ و شلوارك

 االن درستھ. پوشیدم مي لباسي ھمچین آیھان لويج كھ نبود باري اولین
 جلب و آیھان اعتماد باید یا. نداشتم اي چاره ولي كرد مي فرق موقعیت

	كردم مي فرار جا این از جوري یھ باید یا كردم مي
 حولھ با خودم كردن خشك با و شستم و خودم سریع شدم كھ حموم وارد

	بیرون ومدما و پوشیدم و لباسام بود حموم داخل كھ اي
 دارم نم بلند  موھاي با رفتن ور حال در و رفتم مي آشپزخونھ سمت بھ

 عقب قدمي و كشیدم بلندي ھین روم بھ رو درست آیھان دیدن با كھ بودم
 مي برانداز و بدنم داشت و بود ایستاده جلوم جیب بھ دست آیھان، رفتم
 دمبو پوشیده جلوش موقعیتي ھمچین تو اونم و لباس این كھ این از. كرد

 دستش و اومد تر نزدیك قدمي. پایین انداختم و سرم. كشیدم خجالت
 :گفت كھ كردم بلند و سرم آروم. چونم زیر گذاشت

	
 !پوشیدي؟ و لباس این كي ي اجازه با_
	
 خیلي و چشمام تو زد زل، بگم چي باید دونستم نمي و افتادم ِمن ِمن بھ

 :گفت محكم
	



 بیار درشون_
	
 كردم نگاھش شده دگر چشماي با
	
 چي؟؟؟؟؟_
	
 بیار درشون گفتم شنیدي كھ ھمین_

 رفتم عقب قدمي
	
 پوشم مي و خودم لباس اتاق تو رم مي االن باشھ_
	

 :گفت قبل از تر محكم اینبار و گرفت و جلوم
	
 ھمینجا درست اونم بیار درشون گفتم_
	
 يسر. ترسیدم شد مي قبل از تر ترسناك لحظھ ھر كھ قرمزش چشماي از

 در و لباسم لرزونم دستاي با. شدم لباسم آوردن در مشغول و دادم تكون
 و سرم. بودم ایستاده روش بھ رو زیر لباس دست یھ با حاال و آوردم

 :گفت و زد دورم چرخي پایین انداختم
	
 ھمش گفتم_
	

 :نالیدم لب زیر
	
 آیھان_
	



 شد بلند صداش
	
وقت چیزه  اون.درش بیارم خودم نكن كاري، ھمش یعني ھمش گفتم_

 نیست. انتظارت در خوبي
	
 يول، بردم نم*سوتي بند سمت بھ و دستم میلرزیدم كھ حالي در ترس با

. كرد حلقھ دورم و دستش و شد نزدیك بھم آیھان. كنم بازش تونستم نمي
 :گفت گوشم كنار و گردنم تو برد فرو و سرش

	
 مكن مي واست و كار این من توني نمي خودت كھ حاال باشھ_
	
. برد خواب اتاق سمت بھ و كرد بلندم دستاش رو و من یھویي خیلي و

 داشت عطرش بوي. گرفتم مشتم تو و پیراھنش و گذاشتم ھم رو و چشمام
 دوستم ھنوزم كاش. آیھان جز بود سابق مثل چي ھمھ. كرد مي مستم

 	...كاش. داشت
 رو و من .افتاد راه تخت سمت بھ و بست پاھاش با و در شد كھ اتاق وارد
 كردم مي نگاھش ترس با، كرد باز و پیراھنش ھاي دكمھ و خوابوند تخت

 و داشتم ھراس باھاش داشتن رابطھ از، زد خیمھ روم و تخت رو اومد كھ
 شد باعث كھ كشید برھنم بدن بھ دستي. فھمید میشد نگاھمم از و این

 ي هخیر كھ حالي در و برد بلندم موھاي تو و دستش.  و بخورم تكوني
 :كرد زمزمھ آروم بود لبام
	
 و بگي من بھ قبلش باید كردي عوض و لباسات خواستي بعد بھ این از_

 !ھوم؟ بپرسي و من نظر
	

 :داد ادامھ كھ دادم تكون سري نكنم عصبانیش كھ این براي
	



 بگردي لباس بي خونھ تو كنم مجبورت نكن كاري_
	

 مي حس كھ بود شده عوض حدي بھ آیھان. شد گرد تعجب از ھام چشم
 وير از و اشارش انگشت، آیھانھ شبیھ قیافش فقط دیگس یكي شاید كردم

 رو و لبش ،كرد بازش كمي و كشید لبم بھ دستي، آورد پایین لبم تا پیشونیم
 من و بود گرفتھ بازي بھ و لبام، كشید زبونم رو و زبونش و گذاشت لبم

 پس یا كردن حركت جرعت یعني، بودم ایستاده حركت بي دستش زیر
 با.  ترسیدم مي ازش كھ بود شده عوض حدي بھ آیھان. نداشتم و زدنش
 گ لبم از كھ گازي
 :گفت عصبانیت با و گرفت دستش تو و چونم. گفتم آرومي آخ رفت

	
 نكنھ ھمكاري ھم با طرف رابطھ تو متنفرم_
	

 كرد بیشتر چونم رو و دستش فشار كھ كردم بغض
	
 فھمیدي؟_
	

 لبام رو دوباره لباش. دادم تكون سري شدنش بانيعص ترس از بازم
. دادم مي تكون آروم و لبام اجبار بھ منم ، میزد میك و بوسید مي. نشست

	روی بدنم می نشست. دستش بوسیدن حین در
 منداشت چیزي. نداشتم زدنشم پس قدرت حتي و بود آورده كم برابرش در
 تو حاال و بود داده باد بھ آیھان كھ و م*دخترانگي. كنم حفظش بخوام كھ

 ھب فرقي چھ نداشتن یا داشتن رابطھ باھاش دیگھ پس بودم اسیر دستاش
 یھ سراغم اومد خوب حس یھ دستش حركت شدن تندتر با. كرد مي حالم
، شدم ضا*,ار بعد اي لحظھ و. خوردم مي وول ھي زیرش و شدن حالي
 مي نفس نفس آغوشش تو. خمارم چشماي تو زد زل و شد جدا ازم كمي
. گرفتم دندون بھ و م*لب و كشیدم آخي پام وسط تو سوزشي با. زدم



 ھك اونجایي از و كرد مي جلو عقب تند تند و بود كرده م*وارد و انگشتش
 يم اذیت انگشتشم با حتي بودم تنگ و بودم داده دست از تمو*,بكار تازه
 :نالیدم درد با و كردم فرو بازوش تو و ناخونم. شدم
	
 بسھ انھ..آي_
	

 :گفت جدي خیلي و نشست پیشونیش رو اخمي
	
 اولشھ كھ،تازه نكردم كاري ھنوز_
	

 گاز و لبم و بود گرفتھ گریمبازم شروع کرده بود، . زد خیمھ روم
 ومر لحظھ چندپ، نشھ عصباني گریم صداي شنیدن با وقت ھی تا میگرفتم

. انداخت گریونم چشماي بھ نگاھي. شد بلند جاش از و كشید دراز
	:گفت و زد پوزخندي

 مدارا باھات امروزم،بكشي و درد واقعي طعم مونده حاال اولشھ تازه_
 . ردمك
 و گونم دیگري از پس یكي اشكام .رفت حموم سمت بھ جدي خیلي و

 بھ دلم زیر. كشیدم مي عذاب آیھان برخورد از داشتم و كرد مي خیس
	شدم بلند جام از سختي بھ. بود گرفتھ درد فجیعي طور
 و كردم پاك دست پشت با و اشكام. خورد مي ھم بھ خودم از داشت حالم

 حموم وارد چسبوندم مي خودم بھ و تخت روي ي مالفھ كھ حالي در از
 نآیھا زیر پیش لحظاتي تا كھ تني و آب دوش زیر رفتم، شدم مھمان اتاق
 و خودم بیشتر چي ھر. شستم خوب و بود كرده لمس جاشو ھمھ و بود

 حموم كف عصبي و كالفھ. كردم مي بودن كثیف احساس بیشتر بیسابیدم
	كردم جمع شكمم تو و پام و نشستم



 تمام. گرفتم سر از رو گریھ شدم جمع پاھاي دور دستام كردن حلقھ با و
 این بھ و كردم گریھ آب دوش زیر چقدر دونم نمي.  لرزید مي تنم

	خورد در بھ اي تقھ كھ فرستادم لعنت شومم سرنوشت
 بازم بخواد ترسیدم مي و آیھانھ دونستم مي. كردم بلند و سرم ترس با

	كنھ كاري باھام
	:زد فریاد و كوبید در بھ تر محكم كھ كنم چیكار بودم مونده تحرك بي
 تا و صاحاب بي این كنز با.تو اون كني مي غلطي چھ داري_

 . نشكوندنش
 قبل و شدم بلند جام از. ترسوند مي بیشتر و من این و عصبانیھ بود معلوم

 اب. كردم باز روش بھ و در كنم ترش عصباني بیشتر این از كھ این از
 بدن پاي سرتا و گرفت بازوم از. شد حموم وارد غضبناكش ي فھقیا

 اب كھ این از بازم ولي دیده و بدنم كلھ اینكھ با. گذروند نظر از و ،م*برھن
 و آورد باال و دستم تا تو مچ. كشیدم مي خجالت بودم جلوش وضع این

	شدم منظورش متوجھ تازه. انداخت نگاھي بھش
 نگاه. داشتم و جرعتش كاش اي ولي كنم خودكشي خواستم كرد فكر

 مھر كھ گشت مي چیزي دنبال انگار.  چرخوند حموم تو و ھراسونش
 و نم عصبانیت با نكرد پیدا چیزي وقتي، بزنھ پوچش افكار رو تایید

	لرزید دیوار سرماي از تنم. حموم سرد دیوار بھ چسبوند
	:گفت آمیزي تھدید صداي با چشمام تو زد زل و چسبید بھم
 اون. بیاري خودت سره بالیي خواي مي بفھمم خواد مي دلم فقط یارات_

 ننھ دلھ وره میفرسمت و كارم مي شكمت تو رو بچھ یھ تخم كھ موقعس
 شب كھ دختري یھ راجبھ ھمھ ببینم خوام مي كھ موقعس اون، بابات

 .كنن مي فكري چھ برگشتھ برامده شكم بھ با حاال و كرده فرار ازدواجت
 نگات كنھ ،اشون*ارض بتونھ كھ كسي چشم بھ فقط ھمھ كھ موقعس اون
 م.ذار نمي خونوادت تو واسھ آبرو، كنن مي

	:گفتم كھ شد چي نفھمیدم كھ نبود پر ازش دلم انقدر
 بھش زور بھ و میشھ دزدیده ازدواجش شب كھ دختري با كاري بقیھ_

 .نیستن پست تو مثل ھمھ، ندارن میكنن تجاوز



	
 و گرفت و چونم. زدم زري چھ فھمیدم تازه خوردم ازش كھ دھني تو با

 دندون، چرخوند خودش سمت بھ بود شده كج سیلیش اثر بر كھ رو سرم
 :گفت و كرد اي قروچھ

	
 !دزدیدمت؟ من گفتھ كي_
	

 بخواد بودي باھاش سال چند كھ پسري كھ كنھ مي فكر كھ اصال
 نگ نمي ھا موقع اینجور، ھست كھ دوستیمونم فیلماي و عكسا، !بدزدتت؟
، زد چنگ گلوم بھ بغض، كرد فرار عروس میگن دزدیدن و عروس
 :زد فریاد و گذاشت صورتم رو و دستش

	
 بھ كھ زخمي جاي ھنوز و خوردم دست رو عوضي فرید اون از بار یھ_

 كنھ مي درد زد قلبم
	
 كرد قلبش بھ اي اشاره و
	
 نداره برت ورد اینجا آوردم اگھ. كنھ مي فرق قضیھ دیگھ بار این ولي_
 داشتم بھت كھ اي احمقانھ عشق ،تمام نھ ابروتم و چشم عاشق وقت یھ كھ
 موند،عذاب نفرت جاش و ھوا رفت شد دود فرید كنار تو دیدن با

، انتقام با مگھ كنھ نمي پیدا التیام جوره ھیچ كھ دردي. موند موند،درد
 ماش كشیدن ردد، سگ م*,تخ فرید اون ھم بگیرم تو از ھم باید كھ انتقامي

 روز زنش ھبرس فرید گوش بھ وقتي ببینم باید. شم آروم تا ببینم باید رو تو
 دور، میشھ حالي چھ كنھ فرار من با و باشھ من با داد ترجیح عروسیش

 .نیستم كن ول نكنم نابودتون تا و، منھ دوره
 

 لبق بھ فرید كھ زخمي قضیھ. افتاد رعشھ بھ تنم آیھان نفرت ھمھ این از



 تونستم مي كاش و، زدم نمي دم و دونستم مي خوبي بھ و بود زده یھانآ
	..نمیشد كھ افسوس اما، بدم توضیح بھش چي ھمھ
 نھكی آیھان. بزنھ و حرفایي ھمچین بخواد آیھان كھ بود سخت باورشم حتي
 كردم نمي فكر. رفت مي پیش منطق با ھمیشھ و بود منطقي نبود اي

 از فكم، بگیره قرار روم بھ رو بخواد حاال بوده كنارم ھمیشھ كھ مردي
 آیھان یھو. نداستم حرفي ھیچ جرعت و بود گرفتھ درد آیھان دست فشار
 :گفت صداش تو خشم ھمون با. كرد ولم
	
 باشي بیرون دیگھ دقیقھ پنج باید_
	

 از و. نیست انتظارت در خوبي چیزه حموم تو بیام بخوام خودم دوباره
 سمتم برگشت خرآ لحظھ. رفت بیرون حموم

	
 حموم میاي اینجا باشھ آخرتم بار ضمن در_
	
 بغضم.رفت كنار چشمام جلوي از نحسش قیافھ حموم در بستن با و

 یگھد آیھان. كنم چیكار باید دونستم نمي. گرفتم سر از رو گریھ و شكست
 پیدا فرار براي راھي اگرم حاال. بود كرده آبروم بي و خواست نمي و من
 دزدیدن و من گفت نمي كسي. بود آیھان با حق!برم؟ اینجا از چطور كنم
 و سرشناس مرد پدرم، مرتضي دختر كي اونم. كرده فرار گفتم مي ھمھ
 باشھ وسط آبروش پایھ، گذره نمي موضوع این از مطمئنا بود داري آبرو
 و اومدم بیرون فكر از حموم در شدن باز با، نمیاد راه خونشم حتي دیگھ

 تر نزدیك اون و رفتم عقب قدمي ترس از. انداختم نآیھا بھ نگاھي
 متس كشید و من دستش گرفتن با آیھان و خورد دیوار بھ دوباره پشتم.شد

 دیدم باوري نا كمال در ولي كنھ كاري باھام بخواد ترسیدم مي، خودش
 ھم بھ و تنم لرزشھ متوجھ هتاز و، كنھ مي تنم دستشھ كھ و اي حولھ داره

 از و كرد بلند دستش رو و من و كرد تنم و حولم. شدم دندونام خوردن



 خودم كھ بود شده سردم انقدر، زد مي قر لب زیر، بیرون برد حموم
 عقط صداش كارم این با، زدم چنگ پیراھنش بھ و چسبوندم بھش بیشتر

 رو خوابوندم و اتاق تو برد و من.  كرد نمي وز وز گوشم دره دیگھ، شد
 تو شدش مشت پیراھن از نگاھش، بود مشتم تو ھنوزم پیراھنش، تخت
 از دیگھ. بود شده آروم چشماش چقدر. اومد چشمام سمت بھ دستم

 و نگاھم و كردم باز آروم و مشتم. نبودخبری  پیشش لحظھ چند عصبانیت
 اب بعد اي لحظھ و. رفت كمد سمت بھ و شد بلند جاش از اونم. گرفتم ازش

 كھ شمبپو لباس شم بلند خواستم. شستن تخت رو كنارم اومد لباس دست یھ
 :گفت جدي خیلي و بود پیشونیش رو اخمي. كردم نگاھش. اشتنذ
	
 كنم مي تنت خودم نخور تكون_
	

 :گفتم آروم
	
 بپوشم تونم مي خودم خوبم_
	

 شد عصباني دوباره
	
 مي خجالت نكنھ چیھ. كنم تنت خودم خوام مي!بد؟ یا خوبي گفتم من مگھ_

 !ببینم؟ تنت كھ این از كشي
 داد ادامھ و زد پوزخندي

	
 بكشي خجالت بایدم باره اولین كھ ي،نھدار حقم_
	
 بھ توجھ بي و آورد در از تنم رو حولھ اي دیگھ ي حرفھ ھیچ بدون و

 :گفت عصبانیت با تنم پوشوند كھ لباسم. كرد تنم و لباسام تقالھام
	



 ندارم داري مریض حوصلھ كن خشك و موھات پاشو_
	

 اين حتي كھ بود سردم انقدر. نگفتم ھیچي ولي شكست حرفش نای از دلم
زمزمھ  لب زیر كھ دید چي نگاھم تو دونم نمي. نداشتم خوردن تكون
	لعنتي:کرد

 رو نشوند و من. برق بھ زد و برداشت و سشوار. شد بلند جاش از و
 واسھ دلم لحظھ یھ فقط لحظھ یھ. شد موھام كردن خشك مشغول و تخت

 .مھربونیاش واسھ. داشتم آیھان با كھ خوبي روزاي واسھ. شد تنگ گذشتھ
 این از آیھان یھو و كرد عوض و چي ھمھ زود تقدیر دست كھ حیف ولي
 بھ سشوار شدن خاموش با كھ بودم شده گذشتھ غرق. شد رو این بھ رو

 نگاھش از. بھم زد زل و گذاشت جاش سره و سشوار آیھان. اومدم خودم
 تمدس انگشتاي با رفتم ور مشغول. پایین نداختما سرم و كشیدم خجالت

 مكث كمي. كنم بلند و سرم نداشتم جرعت. نشست كنارم اومد كھ بودم
 :گفت و كرد
	
 گشنمھ كن گرم غذارو پاشو_
	
 گازم روي غذاي یاده تازه. كردم نگاھش و باال آوردم و سرم تعجب با

 وحشت ي قیافھ دیدن با. شدم بلند جام از سریع و كشیدم بلندي ھین. افتادم
 :گفت و انداخت باال ابرویي من ي زده
	
	!یھو؟ شد چی_
 :گفتم ترس با
	
	نكردم خاموش و گاز زیر_

 زد پوزخندي
	



 كن گرم غذارو برو.  كردم خاموش من_
	
 ي قیافھ بھ نگاھي آیینھ از.بیرون رفت اتاق از من از جلوتر خودش و

 بھ رو مبل رو آیھان. بیرون رفتم اتاق از منم و انداختم رفتم رو و رنگ
 گاھمن. كرد مي پایین باال ھارو شبكھ  داشت و بود نشستھ تلویزیون روي

 رو بودم كرده درست كھ ماكاراني. شدم آشپزخونھ وارد و گرفتم ازش و
 كردم روشن و زیرش. بود نكشیده دم ھنوز انداختم بھش نگاھش. بود گاز

 میز ساالد شدن آماده با بعد اي لحظھ. شدم ساالد كردن درست مشغول و
	بزنم صدا و آیھان باید چطور دونستم نمي. كشیدم غذارو و چیدم و

 ھك بودم این فكر تو. بشم تحقیر و كنھ توھین بھم بازم خواست نمي دلم
. آشپزخونھ داخل اومد خودش كھ آمادست غذا بفھمونم بھش چجوري

 و یدكش بیرون رو يصندل كنھ نگام كھ این بدون.  بود پیشونیش رو اخمي
 برم آشپزخونھ از گرفتم تصمیم كھ شد غذا كشیدن مشغول ، نشست
 ایستادم جام سر صداش با كھ برداشتم قدمي. بیرون

	
 كجا؟_
	

 :گفتم آخر در و كردم ِمن ِمن كمي
	
	بخوابم میرم_
 كرد اشاره خودش كنار صندلي بھ
	
 بخور غذاتو اول_
	
 خورم مي بعدا نیست گشنم_
	



 :زد داد و میز رو كوبید كممح و دستش
	
سره  بتمرگ، حلقت تو بریزم زور بھ اروغذ ارنذ تیارا مخم رو نرو_

	جات. 
 دوباره كھ بشینم از دورتر كمي خواستم، ترسیدم عصبانیتش از بازم

 شد بلند صداش
	
 اینجا گفتم_
	

 شدم مجبور كھ كرد اي اشاره غذا بھ. نشستم كنارش و دادم تكون سري
 آروم راشغرغ و فریادش صداي از رھایي براي و. شمبك خودم براي
 میز شم بلند خواستم. شد خورده سكوت در غذا. بشم خوردن مشغول آروم

 كھ كردم نگاھش سوالي. گذاشت پام رون رو و دستش كھ كنم جمع و
 :گفت
	
 دیگھ جور یھ بعد سري، كني مي فرار ازم ھي بینم مي باشھ آخرت بار_

 كنم مي برخورد باھات
	
 هكرد بغض، بیرون رفت آشپزخونھ از و شد بلند جاش از من از زودتر و

 كردم مي جمع و میز كھ حالي در، ببینھ و ضعفم خواستم نمي ولي بودم
 :گفتم خودم با زیر لب 

	
، میشھ منم نوبت روزي یھ، خان آیھان چرخھ نمي پاشنھ یھ رو دنیا_

 .منھ دوره دور روز اون، فایدس بي ولي میشي پشیمون كھ روزي
 
 مشغول و كردم پا و خورد سر گونم رو از كھ اشكي قطره دست پشت با

 بھونھ خواستم نمي. بودم آشپزخونھ تو ساعتي یھ، شدم ھا ظرف شستن



، بیرون زدم آشپزخونھ از و كردم تمیز خوب جارو ھمھ، آیھان دست بدم
 خواب اتاق وارد و چشم ھام باز نمی شد، داشتم استراحت بھ نیاز واقعا
 مبر قصد داشتم، سقف بھبود  زده زل و كشیده دراز تخت رو آیھان . شدم

 :گفت محكم خیلي كھ بیرون
	
 تو بیا_
	

 :داد ادامھ كھ شدم اتاق واردمردد 
	
 ببند درم_
	

 اذیت قصد وقت یھ كھ كردم مي دعا ھمش دلم تو. بستم و در با تردید
 .باشھ نداشتھ و كردنم

	
 جلو یاب وایستادي در دمھ چرا_
	

 انداختم جدیش صورت بھ نگاھي
	

 بھ برم من مونده كارامم سري یھیا نھ. خوري مي چایي ببینم اومدم_ 
 برسم كارام

 
 :برای فرار از اونجا بھ سمت در چرخیدم کھ گفت

	
 اینجا فعال بعد برا بذار كاراتم بقیھ خورم نمي چایي_
	
 ...آخھ_
	



 نكن معصبانی اینجا بیا گمشو آخھ،تیارا بي آخھ_
	
 بھ. شدم نزدیك بھش لرزونم پاھاي با. داشتم ھراس بھش شدن نزدیك از

و  بغلش تو كشید و من كھ تخت رو رفتم بھ اجبار. كرد اشاره آغوشش
 باعث شد لرزی بشینھ تو تنم

	
 دارم درد ھنوز كن باور باش نداشتھ كاري باھام خدا ترو آیھان_
	

 دستش، سوخت خودم حال بھ دلم خودمم كھ زدم و حرف این مظلوم انقدر
 :گفت گوشم كنار و كرد حلقھ كمرم دور و
	
 نگو ھیچي شششش_
	
 مثل تونست نمي دیگھ آغوش كرداین تر تنگ دورم دستاش ي حلقھ و

 ھیچ زدن جرعت ترس از .ولی بود درد خودش. باشھ دردام مرحم سابق
 و .شد بلند جاش از یھو كھ گذشت اي لحظھ. نداشتم و حرف یا اعتراضی

 :گفتم لب زیر. بیرون زد اتاق از عجلھ با كنھ نگام كھ این بدون
	
 ھا میشھ چیزیش یھ اینم_
	

 چرت ھی گرفتھ تصمیم و چشمام. نداشتم شدن بلند ناي كھ بودم خستھ انقدر
 دبلن جام از آیھان بلند صداي با كھ بودم خواب غرق. كوتاه چرت یھ. بزنم
  شدم
	
 حاال تا گفت تو بھ كي ذاشتي؟اصالن شام مھموني؟چرا اومدي مگھ_

  پاشودادم؟اینجا خونھ خالھ نیست، اجازه بھت من بخوابي؟مگھ
 



 بل زیر. خوابیدم خیلي یعني این و بود ده ساعت انداختم ساعت بھ گاھين
 :گفتم
	
 مونده ظھر غذاي از_
	

 شد بلند صداش
	
 راتیا.  كن درست چي بھ خورم؟گمشو آشغال من مگھ. مونده كھ درك بھ_
 بخون خودت اشھد نبود آماده غذات دیگھ ساعت نیم تا
 
 از تازه بود معلوم. شد لباساش كردن عوض مشغول من چشماي جلوي و.

 ستمدون نمي، بیرون رفتم اتاق از  پایین انداختم و سرم. برگشتھ بیرون
 كمي از بعد و یخچال سراغ رفتم. شھ آماده زود كھ كنم درست چي باید

 و ھگوج كنارشم در. كنم درست مرغ تخم و سوسیس تمگرف تصمیم گشتن
 ودمب كرده خورد ھارو زمیني سیب تند تند انقدر. كردم سرخ زمیني سیب

 مھ رو نوشابھ و سس. چیدم و میز. ندادم اھمیتي ولي برید دستم بار دو كھ
. بود گذشتھ ساعت نیم كنم فكر. آشپزخونھ تو اومد. سفره سر گذاشتم
 .اختاند غذا بھ نگاھي

	
 !چیھ؟ این_
	

 :گفتم مظلوم
	
 میشھ آماده زود دونستم مي و رسید ذھنم بھ كھ بود چیزي تنھا_
	

	زد پوزخندي



 جریمت االنم، نداري غذا واسھ وقت كھ معلومھ كپي مي حاال تا وقتي_
 .ببره خوابت اگھ چند ھر بخوابي باید شام بدون اینھ

 
 حالم دیدنش با، نخورم زيچی آیھان كنار در كھ بھتر ھمون ولي بود گشنم

 دم اما...شكستم...شدم خورد...كردم بغض...خورد مي ھم بھ
 :گفت جدي كھ بیرون برم آشپزخونھ از خواستم...نزدم
	
 و غذام من ھمینجا بیرون؟بشین بري دادم اجازه بھت من مگھ!كجا؟_

 كن جمع میز خوردم
	

. تمداش ھا نقشھ ولي، شدم رام كرد مي فكر باید، نشستم و دادم تكون سري
 بر. بودم كنارش خوردنش غذا آخره تا. دادم مي نجات و خودم باالخره
 اھمیتي، بده لفتش خواد مي بود معلوم،  خورد مي غذا آروم ھمیشھ خالف
  شد بلند جاش از تشكر بدون، شد تموم غذاش باالخره. ندادم

	
 و میز كن جمع_
	
، مشد ھا ظرف شستن و كردن جمع مشغول آشپزخونھ از رفتنش بیرون با

 مبر آشپزخونھ از نداشتم دوست اصال، دادم مي لفتش كھ بود من بار این
 كھ كابینت تو گذاشتم رو شده خشك ھاي ظرف و كردم دم چاي، بیرون

 آیھان متوجھ كردم بلند كھ و سرم، كردم حس خودم رو و نگاھي سنگیني
 چایي:گفت كھ دادم تكون چیھ ي نشانھ بھ و سرم، شدم
	
 میارم االن_
	
 سریع_
	



  زل و بود نشستھ كاناپھ روي بیرون رفتم و ریختم خوشرنگ چایي یھ
 محكم كھ گذاشتم عسلي روي رو چایي، خاموش تلویزیون بھ بود زده
 :گفت
	
 بشین_
	

 حرفي خواد مي بود معلوم، بودم مجبور ولي بشینم كنارش خواستم نمي
. بود نزدیك لباش بھ و چایي لیوان سكوت در، شدم نگران كمي، بزنھ
  گرفت دستاش تو و لیوان، سوخت من لباي اون جاي
	
 دیدم و فرید امروز_
	

 مي ھمش ،گرفت بر در وحشت و وجودم تمام، شد گرد تعجب از چشمام
 ي ادامھ منتظره، "گفتھ چي فرید بھ یعني"گفتم مي خودم با و ترسیدم
	بود كرده سكوت من دادن عذاب براي لعنتي ولي بودم حرفش
 از ياشك قطره، بابامھ دستھ كف حاال گفتھ فرید بھ كھ چیزایي تمام مسلما

 و نیاوردم طاقت شد طوالني كھ آیھان سكوت، بابام بیچاره. چكید گونم رو
 :مپرسید

	
 !گفتي؟ بھش چي_
	

 كرد مي نگاه رو بھ رو بھ ھنوزم
	
 !مھمھ؟ مگھ_
	
	مھمھ آره_



 ابو چشماش خشمگین،  ودب شده منقبض فكش،  برگشت با خشم بھ سمتم
 باال بود و صداش و چشمام تو زد زل عصبانیش چشماياون 
	
 كردي غلط خیلي تو_
	

 نبود دعوا وقت حاال
	

 :نالیدم و صدام تو ریختم و مظلومیتم تمام
	
 !؟آیھان  گفتي بھش چي_
	

 نفساش ھرم كھ نزدیك قدر اون، نزدیك آورد سرش و گرفت مھم و چونم
 :غرید شدش قفل دندوناي بین از. كرد مي كالفم صورتم رو
	
 يیعن منھ پیشھ االن تیارا گفتم بھش، بدونھ باید كھ و چیزي اون تمام_

 مطمئنش من و بود كرده شك خودشم، باشھ من پیش كھ خواستھ خودش
 یشنخواست گفتم. سقفیم یھ زیر ھم با و مني پیش كھ كردم مطمئنش، كردم

 مي باید، گفتم بھش اینارو ي ھھم حاال. كردي فرار  عروسي روز كھ
 شناختم رو تو كثیف ذات ھم چون، نشد بدم ھمچین عروسي این. دونست

با این کھ باھاش بی حساب شدم ولی  .بردم و چیز ھمھ بي اون آبروي ھم
 كردن فرار خبر االنشم ھمھ حاال مونده تا نابودش کنم. تا بی آبروش کنم،

 و نخواستش فرید زن !گن؟ مي چي ھمھ دوني مي، شده پخش جا ھمھ تو
 داشتھ مشكل پسره البد گن مي عده ي! چرا؟.  چاك بھ زد عروسیش روز

	كرده فرار سابقش عشق با گن مي عدم یھ
 :داد ادامھ و زد پوزخندي

	



 زا بیشتر آبروشون كھ این براي و منم سابق عشق اون دونن نمي فقط_
 .نمیارن در و صداش نریزه اینا

 
 دايص، شدبیشتر چونم رو و دستش فشار. شدن تبدیل ھق ھق بھ ھام گریھ

 تر.بلند فریادش
	
 !آره؟ كني مي گریھ ناموس بي اون واسھ_
	

و اون ھمچنان فشار دستش  نزدم حرفي و گذاشتم بیشتر ھم رو و چشمام
و بیشتر می کرد، طوری حس می کردم استخون فکم ھر آن تو دستش 

  خورد میشھ.
	
 !چیزه؟ ھمھ بي اون ھواس اشكا این تواَم با_
	
 از و دستش، دادم تكون راست و چپ بھ و سرم و گرفتم گاز و لبم درد از

 داشت حالم، مبل رو كرد پرتم و شد بلند جاش از،  برداشت چونم روي
 با و اشكام ھمھ از شومم سرنوشت از آیھان از زندگي از، خورد مي بھم

 آبرو بخواد حاال كھ مبود نگفتھ ھیچي مدت ھمھ این، كردم پاك دست پشت
 فرید تحویل چرندیات سره یھ نفرت رو از بخواد كھ، بندازه راه ریزي

 خشمم رسیده گوشش بھ آیھان حرفاي حاال تا كھ بابام یادداوردي با، بده
 از من بھ پشت كھ آیھاني كنار رفتم و بلندشدم جام از، شد برابر چند

 شدم مشت دستاي، ادمایست روش بھ رو، بود شده بیرون ي خیره پنجره
 شد بلند گریم صداي، سینش رو شد كوبیده و اومد باال
	
 فرار من گفتي چرا، !گفتي؟ دروغ چرا، عوضي خیلي پستي خیلي_

 بدبختم تو، اینجا آوردیم زور بھ تو، دزدیدي و من تو لعنتي، !كردم؟



 !چراااا؟ گفتي دروغ چرا، كردي
	

 :تگف و چشمام تو زد زل. كرد محكم و دستام
	
 كنھ؟ مي فكر چي راجبت كھ مھمھ مھمھ؟انقدر برات انقدر عوضي اون_
	

  بھش دوختم و خیسم ھاي چشم، منطق بي و حسود، بود حسود ھمیشھ مثل
	
، نبود انصاف بي انقد، نبود نامرد انقدربرای من  بود چیم ھر فرید_

 ...نبو عوضي
	
 گوشم ور و دستم، زمین افتادم گوشم تو خورد كھ محكمي سیلي با

 چسبید و یقم و نشست زمین رو كنارم. گذاشت
	
 حرومزاده؟ اون یا عوضیھ؟من كي_
 
 :زدم فریاد وجود تمام با
	
 ، تو عوضی،تو تــو_
	

 :غرید خشم با. دستش تو گرفت و یقم و نشست پام جلوي
	
 پیدا نا سرش اون بدم نشونت عوضي یھ_
	
 ديبلن جیغ تخت رو مكردن پرت با، اتاق تو برد و من و كشید دستم از و

 كرد باز و كمربندش، نداشتم دادن دست از براي چیزي دیگھ من. كشیدم
 از ھنوز تنم و خورد مي بھم وضع این از داشت حالم، سمتم اومد و



 درد كھ گذاشتم صورتم رو و دستم، داشت درد قبلي ھاي رابطھ
 پي در پي ھاي وضربھ كشیدم مي جیغ من، پیچید كمرم تو وحشتناكي

 وقت یھ كھ بودم گذاشتھ صورتم رو و دستم، میومد فرود كمرم رو آیھان
 یغج پھلوم بھ كمربندش سگك برخورد با، نشھ وارد صورتم بھ اي ضربھ
 زیر چقدر دونم نمي، رفتم مي حال از داشتم و كشیدم خراشي گوش

، گرفت فاصلھ ازم و برداشت زدنم از دست باالخره تا دادم جون دستش
 .زد فریاد و زمین كوبید و كمربندش

	
 یاد وو تو این خونھ بفھمی  جایگاھت باید. بود الزم برات كتك این_

 بزني زري ھمچین بعد سري، كني رفتار باید جوري چھ من با بگیري
. لیاقت تو ھمون فریده كنم مي چالت زنده زنده خودم، زارم نمي زندت

 آشغالھ....
	

 تكون ناي و كرد مي درد تنم متماو با عصبانیت از اتاق بیرون رفت ،
 رو و سرم بودم شده جمع خودم تو تخت كنار گوشھ ھمون. نداشتم خوردن

و مثل ابر بھار اشک میریختم ، بھ  بود بردیده و امونم درد. گذاشتم پام
 خودم با و گذاشتم ھم رو و چشمامسرنوشت شومم لعنت می فرستادم. 

 !میشھ؟ تموم كي پس:گفتم
 

 .اومدم خودم بھ آیھان داد صداي با كھ موندم حالت اون تو چقدر دونم نمي
	
 و تخت پاشو، نداره آفت بم بادمجون، نكن بازي فیلم من براي خود بي_
 كشیدي گند بھ
	

 كنار و آیھان وجود تر كم و شم پا جام از تونستم مي داشتم دوست خیلي
 ينم و تحقیراش و بیرون رفتم مي اتاق از شد مي كاش،كنم حس خودم
 و نفسم خدا كاش...فداكاري جز...جز...جز بود چي من گناه مگھ، شنیدم



 ولي ھم تو رفت اخمام خورد پام كھ لگدي با، كرد مي راحتم و گرفت مي
 جوابي وقتي زد صدام باري چند آیھان. بدم تكون و خودم نتونستم بارم

 .شد تر آروم صداش یھو نكرد دریافت
	
 ...تیارا_
	

 سكوت بازم
	
 تیارا_
	

 اما بزنم پسش وجود تمام با خواست مي دلم نشست موھام رو كھ دستاش
 ھنوزم چشمام، كرد بلند پام روي از و سرم، بود مونده برام قدرتیم مگھ
 كرد قاب دستاش با و صورتم، كنم بازش كھ تونستم نمي یعني بود بستھ
	
 نيك عصبانیم باز خواي نمي كھ تو توأم با تیارا، كن باز چشماتو تیارا_

 !خواي؟ مي
 

 نگران صداي این بھ لحظھ اون داشتم دوست چقدر، بود نگران صداش
 كاش، شده نگران خودشم انداختھ روز این بھ و من خودش، بزنم پوزخند
 چند.ھمیشھ براي،شد مي بستھ ھمیشھ براي چشمام كھ زد مي طوري
 يمن باز لعنتي. كنم باز كني و چشمام شد باعث كھ زد صورتم بھ ضربھ

 گونم وار نوازش بود گذاشتھ صورتم رو و دستش كھ طور ھمون، كھ شد
 .كرد مي نوازش و
	
 .كنم مي چیكار دارم نفھمیدم كردم غلط، چشماتو كن باز خدا ترو تیارا_

لعنتی تو کھ می دونی چقدر من رو اسم فرید حساسم چرا می خوای رو 



 ...چشماتو نبند تیارااعصابم، تیارا... 
	

 از و كشیدم اي خفھ آه كرد بلند زمین از و من و نشست پام رزی كھ دستش
 خودش بھ حتي بودم اتاق تخت رو كردم باز و چشمام وقتي. رفتم حال

سراسیمھ  كھ خوردم تكوني درد با، بیمارستان ببره و من نداده زحمت
، نفرت از پر درد از پر من چشماي و بود نگران چشماش سرم باال اومد
 :زد لب آروم

	
 !خوبي؟_
	

 من درد از مرد این. گرفتم ازش و نگاھم و زدم پوزخندي فقط جوابش در
 مي چي دختر یھ آبروي شدن ریختھ و بودن دختر از !فھمید؟ مي چي

 نھمی و سوخت مي پشتم، فھمید مي چي پدر یھ شكستگیھ سر از !فھمید؟
 صورتم و دست بھ آبي و شدم دستشویي وارد. شم بلند جام از شد باعث

دردم بھ حدی بود کھ حس می کردم وسط یھ بیابون تک و تنھا دارم . دمز
 مي تحمل باید وليزنده زنده تو آتیش می سوزم و ھیچ راه فراری ندارم. 

 باید. رفتم مي اینجا از فرار راه كردن پیدا با و كردم مي تحمل. كردم
 شگيھمی شكستگي سر این ذاشتم مي نباید. گفتم مي خانوادم بھ و واقعیت

. دبو شده تنگ بابا مامان براي دلم چقدر. چكید گونم از اشكي قطره. باشھ
 خوان نمي دیگھ االن فرید حرفاي با..ممكنھ غیر نھ!دلتنگمن؟ اونام یعني
 نمي آبروش از بگذره چي ھر از...آبروش و بابامھ. باشھ تنم بھ سر

 سرم يبالھای چھ آیھان گم مي. گم مي بھشون و چي ھمھ من ولي. گذره
 آیھان	..مطمئنم. كنن مي قبولم اونا بازم موقع اون. گم مي ھمشو. آورده

 پشت بھش و چرخیدم پھلو بھ پشتم سوزش از.  نشست كنارم تخت رو
،تحمل حضورش و کنار خودم نداشتم.  گذاشت پھلوم رو و دستش. كردم

 :كردم زمزمھ لب زیردوست داشتم ھر چھ زودتر ازاونجا بره برا ھمین 
	



 خوبم_
	

 پس و دستش تونستم مي داشتم دوست چقدر، گذاشت موھام رو و دستش
 دست از رھایي ھدفم تنھا واالن جرعتش نھ داشتم و حالش نھ اما، بزنم
 كمي آیھان دست...باید. دادم مي نجات و خودم باید. بود سر دو دیو این
 تو و دستش كھ حالي در. شد بلند جاش از یھو خورد تكون موھام تو
 ات. نبینمش تا بستم و چشمام. زد مي قدم اتاق تو كشید مي خودش وھايم

 .خارج شد اتاق از یھو و زد قدم اتاق تو كمي. نبینم و جسمم و روح قاتل
 قلبم درد. چكید بالشت رو چشمم گوشھ از اشكي قطره. كردم باز و چشمام

 جرم بھ اونم، سوخت مي قلبم چقدر كھ آخ. بود ھیچ پشتم درد مقابل در
. داشت باورم كاش، زدم مي حرف آیھان با میشد كاش، گناھي بي

 فقط،  خوابیدم مي كمي باید. گذاشتم ھم رو ھم باز و چشمام....كاش
 خواب بھ كاش. ببره یادم از و دردام اي لحظھ براي تونست مي خواب
 	...كاش، رفتم مي ابدي

 
	گذشت ھفتھ یھ
 چزوندم مي حرفاش با گاھي ولي نداشت كار باھام خیلي آیھان اي ھفتھ یھ
 باید شامش و ناھار و صبحانھ روز ھر. كردم مي سكوت اجبار بھ من و

 تو نباید ھم دقیقھ یھ كثیف ظرف. زد مي برق از تمیزی خونھ بود آماده
 راشغرغ نیست جاش سره چیزي یھ دید مي اگھ. موند مي شویي ظرف
 مي تر ضعیف روز بھ روز، كرد مي زھر بھم و زندگي و میشد شروع

 مي ھا صبح. كنم پیدا رھایي آیھان دست از چطور باید دونستم نمي. شدم
 حالي در فاصلھ این تو. گشت مي بر شب گاھیم و ظھر تا كار سره رفت

 !فراري؟ چھ ولي، بودم فرار فكر بھ دادم مي انجام رو خونھ كاراي كھ
 و داد اگھ بود طوري خونشم. رفت مي و كرد مي قفل رو پنجره و در

 امید نا داشتم كم كم، رسید نمي كسي ھیچ گوش بھ صدام كردم مي بیدادم
 و خانوادم یعني!بمونم؟روانی   این پیش عمر آخر تا میشھ مگھ ولي میشدم
 ن؟مگھكن پیدام نیست قرار یعني.نذاشتن؟ جریان در و پلیس حاال تا فرید



 داره نگھ خودش یشپ مخفیانھ عمر آخر تا و من تونھ نمي كھ میشھ؟آیھان
 و ھام عقده و بتازونم باید كھ منم وقت اون، ره مي لو ماجرا این باالخره،

	كنم خالي آیھان سره
	بخشم نمي وقت ھیچ، بخشمش نمي روز اون
	

 آماده كھ غذارو زیر. بود نیومده آیھان ھنوز و بود ظھر از بعد٢ ساعت
 كاراي، كرد مي درد سرم كمي، اتاق تو رفتم و كردم خاموشو  بود شده

 بھ چشمم كھ بودم گردنم دادن ماساژ مشغول. بود كرده خستم امروز
، ودمب گرفتھ آیھان برا خودم كھ دفتري. افتاد بود كتابخونھ داخل كھ دفتري

 قشن لبام رو محوي لبخند گرفتم و دفتر این براش كھ روزي یادداوري با
 متس بھ. خندیدم فترد این خرید سره دوستم شبنم با چقدر روز اون، بست

 ولا صفحھ دیدم كردم باز كھ و الش، برداشتم و دفتر و رفتم كتابخونھ
 "من زیباي عروس"نوشتھ
 چیزه كلمھ سھ ھمین جز دفتر تو اما كردم نگاه ھم رو بعدي ھاي صفحھ
 دونم ينم،  نشستم صندلي رو و برداشتم و دفتر، بود نشده نوشتھ اي دیگھ
 ..چي ھمھ از، دردام از حال از گذشتھ از، مبنویس خواست مي دلم چرا
 بھ، كردم مي اعتراف و نوشتم مي باید. میشد كاستھ دردام از كمي شاید
	...چي ھمھ

 ھصفح رفتم و انداختم كلمھ سھ اون بھ نگاھي. برداشتم و میز رو خودكار
 اي تھگذش...گذشتھ رفتم و نوشتم"پاكي یزدان نام بھ" و صفحھ باالي. بعد

	…دور
	
	ذشتھگ
	
	

 ترمز پام جلو سرعت یا ماشیني یھ كھ گشتم برمي مدرسھ از ھمیشھ مثل
 شینما و خودم بین  فاصلھ بھ وحشت با و گرفتم قلب تپش ترس از. كرد



 ھعجل با دیدنم با ساقي و شبنم. بگیره زیر و من بود نزدیك. كردم نگاه
 و ادد بھ كرد شروع و گرفت آغوش تو و لرزونم تن شبنم. سمتم اومدن
 .كردن بیداد
	
 رهذ یھ گرفتي اشتباه راني اتومبیل پیست با و خیابون آقا كوري مگھ_

 كني زیرش بود مونده
	
دستم و روی قفسھ ی سینم گذاشتم و ھمون طور کھ از ترس نفس نفس  

 .شدم رو بھ رو وحشي چشم جفت دو باو  كردم بلند و سرممی زدم 
 و كشیدم عمیقي نفسد، تو روز روشن برق می ز کھ 	چشمایی روشن

 با صدای بمی سره جام ایستادم  كھ خونھ سمت برم خواستم
	
 !بھتري؟_
	

 شبنممبدون این کھ جوابش و بدم ازش رو برگردوندم، و  ندادم اھمیتي
 اما، گرفتي مي و حالش باید!گرفتي؟ موني الل چرا كھ زد مي غر ھمش
 چھ ھر فقط خواست مي دلم كھ بود شده وارد بھم شوكي آنچنان لحظھ اون

	. شم دور مكان اون از زودتر
	گذشتھ ھفتھ یھ

 استاد امروز.  شدم آموزشگاه وارد. داشتم كنكور امسال و بودم آخر سال
 زیكمفی كھ این با. بودم نخونده ھیچي من و بگیره امتحان بود قرار فیزیك
	داشتم استرس انقدر چرا دونم نمي ولي بود خوب
 كردم مي فكر. كردم نگاھش شده گرد چشماي با شد كالس وارد كھ استاد
 رو و پولش كیف و گوشي. بود ي نشده من ي متوجھ. میبینم خواب دارم
 :گفت و گذاشت میز
	



 ونچ ولي. بیاد نتونستن اومد پیش براشون مشكلي رسولي آقاي ھا بچھ_
 بگیرم آزمون ازتون خواستن من از بود مھم براشون خیلي امروز آزمون

	.كنیم شروع و وسانن مبحث و
	

 زیر و من ماشینش با بود نزدیك كھ باشھ مردي ھمون این نمیشد باورم
 خواھي عذر یھ نداد اجازه خودش بھ حتي كھ مغروري مرد ھمون، بگیره

 و شد باز در لحظھ ھمون. كردم نثارش پررویي بچھ یھ لب زیر، كنھ
 چرا ونمد نمي. داد چلغوز اون بھ و آزمون ھاي برگھ مومني خانوم

 ھم مومني خانوم و گرفت مومني خانوم از ھارو برگھ. شد بیشتر استرسم
 لمث. بود ایستاده در دمھ ریخت مي دیگھ روزاي از بیشتر كھ یي عشوه با

 و كرد اخمي. كني مي دلبري واسش داره فھمید خان چلغوز اون كھ این
 :گفت
	
 شروع و آزمون خوام مي ببندید و در بیرون برید شد تموم كارتون اگھ_

 .كنم
	

، بیرون رفت اتاق از و گفت اي باشھ پرش تو بود خورده بد كھ ھم مومني
 بود و پایین سرم منم. شد مي پخش داشت بچھ از یكي توسط كھ ھا برگھ

 :شد بلند عصبانیش صداي كھ كردم مي بازي خودكارم در با
	
 خوان مي. نرید راه بقیھ ِنرو رو انقدر خودكار در با محترم خانوم_

 بدن آزمون
	

 جمع و خودش زود ولي خورد جا اي لحظھ دیدنم با،  كردم بلند و سرم
 :گفت محكمي صداي با و،  گرفت ازم و نگاھش و كرد
	
	كنید شروع_



	
. شدم میزم رو ي برگھ ي خیره و گرفتم مغرورش چشماي از و نگاھم
 حس چرا. تمانداخ سواال بھ نگاھي كالفھ. نمیومد یادم ھیچي چرا دونم نمي
 !نیستم؟ بلد و كدوم ھیچ كردم مي
	
 .نیست دھن تو خودكار جاي خانوم_
	
 كردم بلند و سرم قوزمیت این جدي صداي با
	
 !داري؟ درد_
	

 .رفت باالتر كمي صداش. ندادم و جوابش
	
 تواَم با_
	

 ي متوجھ كھ چھ تو بھ بگم خواستم. نداشتم و باھاش بحث و جر حوصلھ
 دندونام بود نزدیك كھ گرفتم خودكارم از گازي صحر از. شدم موقعیتم

 برم كالس از خواستم و گذاشتم میز رو و خوردكار. شھ خورد دھنم تو
 .شد بلند نحسش صداي بازم كھ بیرون

	
 دادم؟ خروج ي اجازه شما بھ من مگھ كجا؟_
	

 :گفتم كالفھ
	
 بدم و برگم خوام مي_
	



 كرد نگاه ساعتش بھ خاصي ژست با
	
 پس باشید داشتھ حضور جلسھ سر آزمون تایم پایان تا نموظفی شما_

 .بشینید
	
 بودیم كالس سره حیف. جام سره برگشتم و بستم و چشمام حرص از

 و نمیومد یادم ھیچي واقعا. انداختم آزمون ي برگھ بھ اي دیگھ نگاه. حیف
 تا دلم تو و گذاشتم سرم رو و دستم. شد مي تر شدید دردم سر لحظھ ھر

. خورد گره بھش نگاھم اي لحظھ. دادم فحش عوضي این ھب تونستم
 نا و اي برگھ. نیاوردم خودم روي بھ. سمتم اومد زنان قدم و زد پوزخندي
. انداختم برگھ بھ نگاھي. شد دور اونجا از و گذاشت میزم رو محسوس

 میشستیم فاصلھ با ھمھ و بود خلوت كالسمون چون و. بود سواالت جواب
 نگاھش انقدر. شدم خیرش و گذاشتم میز زیر رو برگھ. نشد متوجھ كسي
	كرد حس و نگاھم سنگیني تا كردم

 ھمون كھ گرفتم ازش و نگاھم. زدم پوزخند بھش كھ بودم من بار این
 اون سمت بھ و كرد سالمي. داخل اومد استاد و شد باز كالس در لحظھ

 . رفت چلغوز
	
 .ردمك بیكار كار از تورم امروز شرمنده آیھان واي_
	
 لبخند آیھان، قشنگھ اسمش گندش اخالق عكس بر...آیھان گفتم دلم تو

 . زد محوي
	
 نكردم كاري داري اختیار_
	

 كرد نگاه ما بھ و زد آیھان رو بھ لبخندي استاد
	



 !ندارید؟ سوالي چطوره آزمون ھا بچھ خب_
	

 ي برگھ دیدن با رسید كھ من بھ استاد. سواال بودن سخت از نالیدن ھمھ
 :گفت و برداشت میز روي از  برگھ متعجب لیمخا
	
 نخبھ. بودم كرده باز دیگھ حساب یھ رو تو خالیھ؟من چرا این تیارا_

 !بده؟ خالي برگھ باید فیزیك
	

 شد نگران حالتش كھ دید نگاھم تو چي دونم نمي
	
 !تیارا؟ خوبي_
 

 ھمھ كھ استادي. شد تر نگران چھرش. دادم تكون نھ ي نشانھ و سرم
. بود شده نگران من برايمنتظر یھ نگاه کوچک از طرفش بودن  ادختر

 :گفت و چشمام تو زد زل استاد. شد فعال دخترانام احساسات
 

 !اومدي؟ چرا بود بد حالت؟!دختر نداري رو بھ رنگـچی شده؟!چرا 
	

 پایین انداختم و سرم
	
 ...كھ بیرون برم خواستم. شد بد حالم یھو استاد بودم خوب_
	
 !چي؟ بیرون بري خواستي_
	

 انداختم آیھان بھ بدجنسي نگاه و كردم بلند و سرم
	



 نذاشتن ایشون كھ برم خواستم_
	

، گھب چیزي تونست نمي یعني، نگفت چیزي و آیھان سمت برگشت استاد
 :گفت و نیاورد مباركش روي بھ اصلنم آیھانم

	
 بود تر مھم آزمون_
	

 خواست ازم و من سمت كرد رو فقط، نگفت بھش چیزي بازم استاد
 و.  گیره مي آزمون بعدا خواد مي كھ گفت. كنم استراحت و خونھ برگردم

 انداختم آیھان بھ اي پیروزمندانھ نگاه داشتم مي بر و كولم كھ حالي در من
 اهآموزشگ سمت بھ. داشتم ادبیات كالس بعد روز. بیرون رفتم كالس از و

 و انداختم خلوت ي چھكو بھ نگاھي، جلوم پیچید ماشیني كھ رفتم مي
 صشخ دیدن با و اومد پایین ماشینش دودیھ ي شیشھ كھ كنم فرار خواستم

 :گفتم متعجب روم بھ رو
	
 !و؟.ت_
 

 كرد نگام و برداشت چشماش روي از و دودیش عینك آیھان
	
 شو سوار_
	

 خودش مثل. شد زیاد جرعتم و ریخت ترسم دیدنش با چرا دونم نمي
 :گفتم و كردم اخمي

	
 بفرمایید پس. نمیام جایي شما با من_
	



 زد خشكم جام سر زد كھ حرفي با كھ شم رد ماشینش كنار از خواستم
	
، بیمارستانھ تو االنم و كرده تصادف رسولي آقاي ھمون یعني محمد_

 مي و نزدیكھ كنكور میگھ. دنبالت بیاد خواست ازم و نیست خوب حالش
 .بگھ خوبش شاگرد بھ چیزارو سري یھ خواد

 
 مھم. نبود مھم چیزا این االن ولي گفت مسخره حالت با و خوب شاگرد

 بیمارستان ي گوشھ كشید زحمت برام ھمھ این كھ خوبم استاد كھ بود این
 دمش ماشینش نزدیك و كردم بغض. منھ فكر بھ موقعیتشم این تو حتي و
	
 !گي؟ مي راست_
	

 چشمام تو زد زل اي لحظھ
	
 كردن ثابت براي و وقتم تونم نمي دارم ركا.برم من تا بیاي خواي نمي_
 .بدم ھدر بچھ دختر بھ
	
 ھرچیزي از عزیزم استاد حال االن. نشستم و كردم باز ماشین در ترس با

، دش بلند الستیكا جیغ صداي ماشین در بستن محض بھ، بود تر مھم برام
 یھ توي پیچید. زد پوزخندي. چسبیدم و صندلي و داشتم وحشت سرعت از

 نگاھش وحشت با. ایستاد داشت كمتري دید كھ اي گوشھ و خلوت كوچھ
 كردم

	
 وایستادي؟ چرا_
	

 چشمام تو زد زل
	



 كني؟ خراب محمد جلو من خواستي مي_
	

 مردي یھ اون و بودم دختر یھ من باالخره كنم پنھون و ترسم كردم سعي
 انداختم باال ابرویي،  رسھ مي من بھ زورش كھ
	
 كنم؟ ابخر رو تو باید چرا من_
	
 من و مردي مي درد از داشتي كھ كردي وانمود جلوش دیروز چرا پس_

 بچھ دختر یھ دروغ خاطر بھ ؟از کالس بری بیرون دادمن ي اجازه بھت
 بشنوم؟ حرف رفیقم از باید من
	

 خودم روي بھ ولي كرد مي بیشتر و ترسم داشت نگاھش عصبانیت
 یامدراز زبون پشت كردم پنھون و ترسم و نیاوردم

	
 !بود؟ این از غیر مگھ_
 

 :گفت و زد ماشین فرمون بھ اي ضربھ. شد بیشتر نگاھش خشم
	
 دادم بھت سواالتم جواب، نبود بد ھم اونقدرا كھ تو حال احمق آخھ دِ _

 !بود؟ چي بازیا مسخره این دیگھ
	
 !خواستم؟ ازت مگھ_
	

 كرد اي قروچھ دندون
	
 چند تصادف كار این با خواستم كھ باش و من، رویي و چشم بي خیلي_

نباید  تو مثل دخترایي با، نداشتي لیاقت، كنم جبران و پیش وقت



 نھن اینجور بخواي بعد سري، گذشت اینبار حاال ولي، كرد رفتاراینطور
 .كنم مي خرابت كني خراب منو بخواي و بیاري در بازي غریبم من
	

 این ازاد. رعشھ بھ اندامم افت كھ گفت طوري و كنم مي خرابت ي جملھ
 و گرفت دستش تو و چونم، نبود بعید چیزي ھیچ روم بھ رو عصباني مرد
 :گفت
	
 !فھمیدي؟_
	

 چسبید و دستم كھ شم پیاده ماشین از خواستم و دادم تكون سري
	
 !كجا؟_
	
 كردم نگاھش عصبانیت با
	
 برم خوام مي دیگھ شنیدم شنیدنیارو_
	
 ھی با نزدیكي از حاال و دمبو نشده اي غریبھ ھیچ ماشین سوار زندگیم تو

 اگھ حتي كھ بود خلوت انقدر كوچھ. داشتم وحشت خشن و عصباني مرد
 و كرد روشن و ماشین. شد نمي متوجھ كسي من میاورد سرمم بالیي

 دوخت رو بھ رو بھ و نگاھش
	
	مكن مي پیادت كردم سوارت كھ جایي ھمون_
	

 :زدم داد
	



 شم پیاده ھمینجا خوام خوام،مي نمي_
	

 انداخت بھم خشمگیني اهنگ
	
 سوارت كھ كنم مي پیادت ھمونجایي،  نداره تاكسیم مسیر خلوتھ اینجا_

 .كردم
	

 كھ پاركي خاطر بھ و بود خلوت واقعا كوچھ. انداختم اطراف بھ نگاھي
 خاطر بھ و. بود شده ترسناك داشت زیادي درختاي و بود روش بھ رو

 صليا خیابون بھ تا رفتم مي هپیاد رو طوالني مسیر باید كوچھ بودن دراز
 نھمچی تو تنھایي بھ و آیھان االن ولي ترسیدم مي آیھانم از درستھ. برسم
 قانع خودم و بود رسولي آقاي دوستھ آیھان. دادم مي ترجیح اي كوچھ
 رهخی پنجره از. بیاره سرم بالیي تونھ نمي رسولي آقاي وجود با كھ كردم

 بود لحظھ چند و. نبره اي دیگھ همسیر و من وقت یھ كھ شدم بیرون ي
 پیاده كرد سوار كھ جایي و من بود قرار. كرد پیادم آموزشگاه دمھ درست

	بود رسونده آموزشگاه تا و من ولي كنھ
 فھمیدم شدم كھ آموزشگاه وارد، بیرون پریدم و كردم باز و ماشین در

 رفتم و كردم اعالم و حضورم اونجا پرسنل بھ سري. شده شروع كالس
 تمگف خودم با، بود امروزش رفتار و آیھان پیش فكرم تمام ولي، كالس تو

 كنم تالفي كنم،باید مي تالفي
	

.  دیدم مي و آیھان بار یھ وقت چند. گذشت سختیاش تمام با روزم اون
 ھب دیگھ. بودن صمیمي ھم با خیلي كھ این مثل، رسولي استاد پیش میومد
 اصال و نبود مخم رو بودنش و بودم كرده عادت دیدنش بھ زمان مرور
 زدم خونھ از عجلھ با رسید فرا كھ كنكورم روز. نشدیم صحبت ھم بازھم
 يم ھمیشھ بابا، خالھ پیش ھلند بود رفتھ مامان و بود شركت بابا، بیرون

 مي كنم مي خرج خورده یھ بشھ چي كھ خوني مي درس انقدر گفت



، كنھ درست و چي ھمھ پول با خواست مي ھمیشھ مثل، دانشگاه فرستمت
 یھ بیرون زدم خونھ از كھ موقعي، داشتم دوست و خوندن درس من ولي

 و رپد خیلیا مثل، بودم نشده رد قرآن زیر از خیلیا مثل، گرفت دلم لحظھ
	...خودم و بودم خودم بودنفقط نكرده موفقیت آرزوي برام مادر

 بلد دوديح تا و آدرس. انداختم داشت گنگي آدرس كھ حوضم بھ نگاھي
 رسیدمپ و دقیق آدرس نفر چند از شدنم پیاده از بعد و گرفتم تاكسي. بودم
	انداختم مچیم ساعت بھ نگاھي. شدم مي تر گیج بار ھر اما

 داشت كم كم. باشم جلسھ سره ٧:٣٠ ساعت باید من و بود ٧:١٥ ساعت
 نبود بلد بخواطر حاال كھ بودم نكشیده زحمت ھمھ ایند. كر مي گریم

 پدر دست از چقدر لحظھ اون. بمونم عقب كنكورم از بخوام حوضم آدرس
 در اینجوري االن ذاشت مي برام وقت كمي بابا اگھ. شدم كفري مادرم و
 كنارم ماشیني زدم مي قر خودم با كھ ھمینجوري. كشیدم نمي دري بھ

	زدم بوق و ایستاد
 عصبي. دمیوم من ھمراه ماشینھ داشتم مي بر كھ قدمي ھر. ندادم اھمیت

 ھب رو شخص دیدن با كھ كنم خالي و سرش و دلیم و دق تا برگشتم. شدم
 :گفت و انداخت بھم نگاھي نیم آیھان. موند باز دھنم روم
	
 !كني؟ مي چیكار اینجا باشي جلسھ سر باید دیگھ ربع یھ_
	

 مي و آدرس اون حتما. بود آیھان بھ امیدم تنھا احظھ اون چرا دونم نمي
 :گفتم ومیتمظل با. دونھ
	
 دونم نمي و آدرس_
	

 شد تر عمیق پیشونیش روي اخم
	



 !اومدي؟ تنھا چرا_
	

 جاش بھ نیست مھم براش من ندادن یا دادن كنكور كسي بگم نشد روم
 :گفتم
	
 بیام خودم شدم مجبور. مریض مادرش و بود كار سر پدرم_
	

 بھ رشپد كھ ھام بیچاره بدبخت اون از انگار كھ گفتم طوري رو جملھ این
 مادرمم و دم نمي مرخصي بھش و كار سره بره باید كار صاحاب زور

	ده نمي و مریضیش خرج كفاف پدرم آماد در و مریضھ
 .كردم جمع و خندم سریع ولي گرفت خندم تحلیلم زیھتج این از خودم

	
 :گفت و انداخت پام تا سر بھ نگاھي آیھان

	
 شو سوار_
	
 حرفایي چھ و شدم ماشینش وارس كھ باري آخرین بھ توجھ بدون من و

 كشیده زحمت كنكور این براي من، شدن ماشینش سوار ذوق با كرد بارم
، دادم مي دست از و كنكورم گانھ بچھ لجبازي یھ خاطر بھ نباید. بودم
 :گفتم تعجب با.  برداشت و دودیش عینك آیھان

	
 كنید حركت خواین نمي_
	

 چشمام تو زد زل
 
	



 !برم؟ كجا_
	
 دیگھ كنكور جلسھ سره_
	

 كھ بردم باال چیھ معناي بھ ابرویي. كرد نگام فقط سكوت در اي لحظھ
 :گفت
	
 آدرس_
	

 و كردم خودم نثار احمق یھ دلم تو. ندادم آدرس بھش اصال افتاد یادم تازه
 برگھ و انداختم روش آدرس بھ نگاھي. دادم بھش و جلسم بھ ورود كارت

	كردن رانندگي بھ كرد شروع سرعت با و. برگردوند بھم
 نگھ حوضم در دمھ بعد دقیقھ ٥ درست. گذاشتم ھم رو و چشمام ترس از

 لب بھ لبخند و انداختم روم بھ رو اي مدرسھ بھ نگاھي ذوق با. داشت
 :گفتم
	
 ممنونم_
	

 شتپ داشتم شدم پیاده كھ ماشین از. داد تكون سري فقط تشكري ابجو در
 :گفت شنیدم كھ برداشتم قدمي مدرسھ سمت بھ آیھان بھ
	
 رفك باشھ منفي نمره بھ حواست. بده جواب سواال بھ دقت نكن،با عجلھ_

 از دي مي جواب كھ سوالي ھر، برندس بده جواب بیشتر كي ھر نكن
 ،طالس تو براي وقت باشھ تایمم بھ حواست، باش مطمئن بودنش درست
 باشي موفق

	



 و من كھ يسرعت ھمون با ماشینش سمتش برگردم من كھ این از قبل و
 هباالخر. نشست لبام روي لبخندي اراده بي. شد دور اونجا از بود رسونده

 نھ بود پدرم نھ شخص اون و باشي موفق بود گفتھ بھم نفر یھ
 با و كنكور. بودم تشنھ خونش بھ پیش وقت چند تا كھ بود اي مادرم،غریبھ

 لح مشغول ١٢ ساعت یعني آخر لحظھ تا و رسوندم پایان بھ موفقیت
	اومدم بیرون مدرسھ از حالي خوش با. بودم تستا كردن

 قبول خوام مي كھ و چیزي ھمون و دادم عالي و كنكور بودم مطمئن
 زا خوشحالي با و شم شریك باھاش و شادي این تا نبود كسي ولي. میشم
	كنم بحث سواال سره باھاش و بگم كنكور بودن خوب

بل ، قآیھان بازم. كرد ترمز پام جلو ماشیني كھ خیابون اونور برم خواستم
 لحن با من از زودتر اوناز این کھ دلیل اونجا بودنش و جویا بشم 

 شو سوار:گفت محكمي
	
 رهس رسیدنم موقع بھ طرفیم از و نبودم بلد اصال و مسیر این چون من و

 بدون اون و كردم سالم لب زیر. شدم سوار بودم آیھان مدیون رو جلسھ
 :گفت بده و جوابم كھ این
	
 !بود؟ چطور كنكور_
	
 :گمب و بكوبم ھم بھ و دستام ذوق با تا بود كافي من براي جملھ یھ ھمین و
	
 .قبولم مطمئنم بود خوب خیلي واي. عالي_
 
، انگار فکرش و نمی کردم نگفت ھیچي دیگھ و انداخت بھم متعجبي نگاه 

 كھ مونخون درهبا ھمین شدتی کھ گفتم عالی، کنکورو عالی داده باشم، 
 :گفتم تعجب با داشت نگھ
	



 اینجاست خونمون باشم گفتھ بھتون نمیاد یادم_
	

 خونسرد و جدي ھمیشھ مثل. سمتم برگشت
	
 خونتون دره تا اومدم دنبالت كردم تصادف باھات كھ روزي_
	

 شد گرد تعجب از چشمام
	
 !وقت؟ اون چرا_
	

 گرفت ازم و نگاھش
	
 يكس نداره خوبیت محلتون تو شو پیاده االنم. خوبھ حالت شم مطمئن كھ_
 .ببینتت غریبھ یھ ماشین تو
	

 لب زیر. نبودم موضوع این متوجھ اصال من و بود درست حرفش
 ماشین از بود اومده وجود بھ ذھنم تو كھ سوال كلي با و كردم خدافظي

	بود کور و سوت خونھ ھمیشھ مثل شدم کھ خونھ وارد.. شدم پیاده
 برام برادر یا خواھر یھ حداقل کاش نیستن خونھ وقت ھیچ کھ بابا و مامان

 دراز تختم رو. کردم عوض و لباسام سریع و شدم اتاق وارد. میاوردن
 تو کھ انقدر کما تو رم می ماه یھ بدم کھ و کنکورم گفتم می ھمیشھ. کشیدم

 رفت فکرم تمام و شدم خیره اتاق سقف بھم.  کشید خوابی کم دوران این
 من و شد ظاھر جلو موقع بھ ناجی یھ مثل، امروزش ررفتا و آیھان سمت

	دنبالم اومد خودش طرفیم از وحوزه  بھ رسوند
 از چقدر روز اون، باشھ اومده خونمون در تا تصادف روز نمیشد باورم
 یا نکرد خواھیم معذرت یھ راضی  خود از ی پسره کھ شدم کفری دستش
، بود اومده دنبالم عوضش در ولی، بیمارستان برسونھ و من نکرد سعی



. شدم بلند جام از ترس با اتاقم در صدای با کھ کردن فکر آیھان بھ انقدر
 شدت بھ کھ قلبم رو و دستم. کرد می نگام تعجب با در چھارچوب تو بابا
 :گفتم و گذاشتم تپید می
	
 ترسوندیم بابا واای_
	

 بست و در و شد اتاق وارد بابا
	
 علیک_
	

 ایستاد روم بھ رو و داد و جوابم، کردم سالم آروم
	
 بودیا ھپروت تو زدم صدات بار ھزار بود کجا حواست_
	

 تخت از و انداختم داد می نشون و ظھر از بعد ۴ کھ ساعت بھ نگاھی
 .اومدم پایین

	
 بودم خستھ خورده یھ_
	

 :گفت و داد تکون سری بابا
	
 داشتی؟ برش تو بود کانتر رو پوشھ یھ تیارا_
	
 و دست بھ آبی. رفتم بھداشتی سرویس سمت بھ نھ گفتم می حالی در من و

 شد نمی باورم. انداختم روم بھ رو آیینھ تو خودم بھ نگاھی و زدم صورتم
	باشم آیھان بھ کردن فکر مشغول مدت ھمھ این



 رفتم و زد صورتم و دست بھ ای دیگھ آب پر مشت!بود؟ شده چم من
 آخرشم. زدم صداش ارب چند و شدم خارج اتاق از. نبود بابا. بیرون
 کنکورم راجب حتی. رفتھ و اومده پوشھ اون خاطر بھ فقط فھمیدم
 مونده یادش کنکورم راجب چیزی اصال دونم می بعید ھرچند. نپرسید

 چقدر فھمیدم می تازه، شدم آشپزخونھ وارد و زدم انگیزی غم لبخند. باشھ
 .گشنمھ

 
ودم و اتفاق خاصی تو این مدت کال خونھ ب،گذشت مي ھم پي از روزا 

نیوفتاد، زمانی کھ استرس کنکور وداشتم بابام ھمش می گفت نگران نباش 
چیزه مھمی نیست، چیزی کھ زیاده دانشگاه آزاد، تازه می تونی بیای 

شرکت پیش خودم کار کنی. انگار بابا زیاد رتبھ و رشتھ براش مھم نبود ، 
 .بود شده رقمي سھ بمرت.  كنكوراومد جواب ولی بعده کل استرس باالخره

 بند پام رو حالي خوش از. بودم گرفتھ و خودم زحمات جواب باالخره
 ودنب نشستھ  حال تو بابا مامان، بیرون اومدم اتاقم از و كشیدم جیغ. نبودم

 جلوشون. كردن نگام نگران و متعجب جیغم صداي با. دیدن مي فیلم و
 :گفتم ذوق با پریدم مي پایین باال كھ حالي در و ایستادم

	
 شدم رقمي سھ شدم رقمي سھ_
	

 شونم رو گذاشت و دستش بابا. شدن بلند جاشون از لب بھ لبخند جفتشون
 :گفت و
	
 میشي موفق بودم مطمئن من. دخترم آفرین_
	
 گرفتھ گریم خوشحالي از، گفت تبریك بھم ومامان منو بھ آغوش کشید  

 غوشآ از، شن سھیم شحالیامخو تو باشن بلد بابامم مامان نمیشد باورم. بود



 .كرد بغلم بابا اومدم بیرون كھ مامان
	
 ھك گیرم مي مھموني یھ برات. شدي افتخارم باعث دخترم گم مي تبریك_

، باشن توش ھا گنده ي كلھ ھمھ كھ مھموني یھ. بمونن دھن بھ انگشت ھمھ
 .اي نخبھ چھ دخترم بفھمن خوام مي
	

 رتبم از واقعا!افتخارشم؟ باعث واقعا یعني گفتم خودم با لحظھ اون
 رتبھ و بگھ و بده پز رتبم با تونھ مي كھ خوشحالھ از یا شده خوشحال

 منم باالخره. گذشت بابا مامان كنار در روزم اون!شده؟ رقمي سھ دخترم
 روز و محفوظھ ھدیم گفت بابا. كردم حس رو خانواده داشتن طعم

 یعني گفتم مي خودم با و شدم مي لذت غرق من و میده و ھدیم مھموني
 و واسم بگیره بزرگي مھموني بخواد اگھ بابا!باشھ؟ تونھ مي چي ھدیم

 براي. ده نمي بھم پاییني سطح ھدیھ وقت ھیچ كنھ دعوت و مھمي آدماي
 و من این و. گیره مي و چیز بھترین خودش دادن نشون و آبروش حفظ

 كردن بھ تدعو بھ كرد شروع بابا بعد  روزه. كرد مي تر حال خوش
 خرید درگیر ھمش شبنم و من، مھموني براي دیدن تدارك و مھموناش

 كلي از بعد باالخره، درخشیدم مي مھموني این تو باید من، بودیم كردن
	كردم انتخاب شیك و بلند شب لباس یھ پاساژا كردن پایین باال

. نمك پیدا مستتون نمي دیگھ این از بھترین فھمیدم كردنش پروو از بعد و
 روز اون، بیرون اومدیم مغازه از و خریدم ستشم كفش و كیف ھمونجا
. اشھب اینجا صبح فردا گفت و گرفت تماس خانوادگیمون آرایشگر با مامان

و برای مدتیم کھ شده  برسم خودم بھ كلي خواستم مي ھا مدت از بعد من و
 نيگذرو خوش الیق خوندن درس ھمھ این از بعداز فاز دست بیام بیرون. 

	!بودم،نبودم؟
 مي سرسبز باغ یھ مثل كھ خونھ بزرگ حیاط دیدم شدم كھ خونھ وارد
 وت رفتم و گرفتم حیاط از و نگاھم ذوق با. شده صندلي و میز از پر موند
 كردن نھي و امر مشغول مامان و بودن خونھ تو خدمتكار تا چند، خونھ

 مھموني داركاتت كردن آماده مشغول ھمھ اینا نمیشد باورم. بود بھشون



 بود خوبي روزي من براي فردا. شدم اتاق وارد و كردم سالمي. بودن من
 فردا بھ فكر با و. شدم ولو تخت رو و كردم عوض و لباسم، خوب خیلي

 .رفتم خواب بھ
 پاساژارو و خیابون انقدر دیروز. شدم بیدار خواب از كھ بود ١١ ساعت

 يیادداور با. بودم خوابیده رسخ مثل خستگي از كھ بودم كرده پایین باال
 مامان، بیرون رفتم اتاق از و پایین پریدم تخت از سریع امشب مھموني
 لبخندي. بود شده زیباتر و عوض خونھ دكوراسیون. بود سرگرم حسابي

 ،بوسیدم و گونش و كردم غافلگیرش پشت از. رفتم مامان سمت بھ و زدم
 :گفت و سمتم برگشت

	
 شدي؟ بیدار اِ _
	

 دادم تكون سري
	
 زودتر مھمونا از سري یھ شو آماده سریع و بخور و صبحونت برو_

  میان
	

 شد گرد چشمام
	
 جدي؟_
	
قراره یھ  مھموني از قبل میان زودتر بابات دوستاي از سري یھ آره_

  عدشون دور ھم جمع شن راجب کار صحبت کنن.
	

 نداشتم نھصبحو خوردن اشتھاي. اتاقم تو برگشتم سریع و گفتم بلندي واي
 رو و زیر مشغول و رفتم كمد سمت بھ. شم آماده زودتر دادم ترجیح پس

 و بود شب مھمونیھ براي بودم خریده دیروز كھ لباسي. شدم لباسام كردن



 رهباالخ گشتم و كمد كل كھ این از بعد. پوشیدم مي دیگھ چیز یھ باید حاال
 رو و یمانتخاب اسايلب. بپوشم شیك شومیز یھ با جین شلوار یھ دادم ترجیح
	حموم تو پریدم و گذاشتم تخت
 و موھام اومدم بیرون كھ حموم از. كشید طول خیلي حموم ھمیشھ مثل
، کھ ھمون لحظھ نشست آرایشم میز صندلي روي و كردم جمع سرم باال

 :گفت و داخل اومد ماماندر باز شد، 
	
 !نشدي؟ آماده ھنوز تیارا_
	

 وكس ایدب كشھ مي طول بیشتر تو كار، تھمنتظر لیال بپوش لباساتو سریع
، بزنھ ماسكم برات باید نزني جوش اینكھ براي برداري ابروھاتم و كني

 ھیچ دیگھ كھ موھاتم و آرایش
	
 شدم بلند جام از
	
 میشھ خراب موھام و آرایش شب تا، شیم آماده االن از قراره مگھ وااا_

 ھااا
	

 :گفت كرد مي دازان بر و تخت روي لباساي كھ حالي در مامان
	
 كھ میكشھ سشوار یھ موھاتم ده مي انجام صورتت رو ساده آرایش یھ نھ_

 شب براي.كشھ مي طول كلي كشیدنم سشوار یھ پره و بلند موھات چون
 دایي كھ گلبھي شومیز تیارا راستي، راحت خیالت كنھ مي آمادت دوباره

 ھمرنگشم نيكتو پوشي نمي و اون چرا!كو؟ بود آورده واست انگلیس از
 میشھ خوبي اسپرت ست سفید جین شلوار این با داري

	



 سمت بھ خوشحالي با. نرسید خودم فكر بھ چرا، بودم موافق نظرش با
 :گفتم ذوق با، كردم پیدا و شومیز اون و رفتم كمد
	
 پوشم مي و ھمین_
	
 تاقا از بپوش لباس زودتر گفتن با و گفت اي باشھ لب بھ لبخند مامان و

 باسل پوشیدن با میترسیدم. پوشیدم شلوارك تاپ یھ سریع. رونبی رفت
 كھ انداختم آیینھ تو صورتم بھ نگاھي. شھ خیس موھام نم با مھموني
. خوردم جا لیال دیدن با كھ آمادم مامان بگم خواستم، شد باز در دوباره

 منزدیك. كردم سالم و زدم روش بھ لبخندي. بیاد زود انقدر كردم نمي فكر
 شد
	
 داریم كار كلي كھ بشین.  خانوم خوشگل سالم_
 
 میز رو گذاشت و وسایالش لیال كھ نشستم كن گوش حرف ھاي بچھ مثل 

 ابروھام بعدش و كرد وكس و صورتم اول، سمتم چرخید و آرایشم
 و ماسكي یھ سریع. شد كالفھ خودشم كھ كردم اوخ و آخ انقدر. برداشت

 بودم نگران ھمش. شھ خشك تا كنم صبر باید گفت و گذاشت صورتم رو
 ستمنش، كردم خشك حولھ با و شستم و صورتم بعد دقیقھ چند، بزنم جوش

 از تر صاف موھام. شد موھام كشیدن سشوار مشغول لیال و صندلي رو
 یھ. كرد آرایش صورتمم شد تموم كھ موھام سشواره بود. شد ھمیشھ
 و رژ رنگ بھ الك یھ. زد الك ھم رو دستم. دخترونھ و ملیح آرایش
	بودم شده عوض خیلي. لباسم

 .شدم مي خوشحالي از لبریز و كردم مي نگاه خودم بھ لذت با كھ اونقدري
 یقيدق نگاه شد تموم كھ كارش. !نیاد؟ خوشش زیبایي و تغییرات از كھ كیھ
 انداخت بھم
	



 شدي چي بودي چي. كردم چھ ببین بھ بھ_
 
 آوردم در براش تھ تا و زبونم 
	
	شدم زیباترین حاال بودم زیبا اولشم از من_

 :گفت و زد اي قھقھ
	
 .نمیشھ مربوط كارم و من بھ اصال زیبایي این خو آره_
	
 كمش سن خاطر بھ و بود مامان و من آرایشگر لیال. خندیدم پاش بھ پا

 سخت مامان كھ طوري.  بود امروزي و عالي كارش. بودم راحت باھاش
 گفتن با و كرد جمع و وسایالش لیال .كرد مي تایید و كاراش من گیر

 خودم بھ اي دیگھ نگاه آیینھ تو. بیرون رفت اتاق از بپوش و لباسات
 چشم خودم از تونستم نمي خودمم حتي كھ بودم شده زیبا انقدر. انداختم
 :گفتم لب زیر و زدم نمایي دندون لبخند. بردارم

	
 خانوم لیال كردي چھ ببین_
	
 و شیك ست لباسام مامان قول بھ. كردم عوض و املباس و شدم بلند جام از

 خودم رو و عطرم و ریختم دورم و پریشونم موھاي. بود شده قشنگي
	بیرون رفتم اتاق از و زدم آیینھ تو خودم بھ چشمكي. كردم خالي

 بھ نگاھي. رسیدن مھمونا از سري یھ فھمیدم میومد كھ صدایي و سر با
 .انداختم مچیم ساعت

	
 بود ٤ ساعت_
	



 اباب و بودن رسیده تازه مھمونا. شدم ملحق بقیھ بھ ی کفتم واٌھ اٌه لب زیر
 با و شدم نزدیكشون سریع منم. بشینن كرد مي تعارف بھشون داشت
 ود بابا مھموناي. سمتم برگشتنھ ھممن  صداي با. كردم سالم بلند صداي

 و نداد و مسالم جواب. بودن مسن تقریبا آقاي سھ ھمراه بھ جوان آقاي
 بودن مسن تقریبا كھ آقایوني ھمیشگي ھاي پرسي احوال سالم از بعد

	درخشانم ي رتبھ بابت گفتن تبریك بھ كردن شروع
 اباب. شد شروع پذیرایي نشستن كھ مھمونا. كردم مي تشكر افتخار با منم

 ربدف و فرید یعني پسر جوون پسراي تا دو.  كرد معرفي بھمون و ھمشون
 ھب پدر خوب دوست و شركا از یكي پارسا آقاي. بودن پارسا آقاي پسراي
 ھب برن تا بودم منتظر و گذشت كاري ھاي بحث تو اي دقیقھ میومد حساب

 دهش جلسھ بیخیال كھ این مثل اما. بخورم چیزي یھ برم و برسن كاراشون
 با و كنھ مي نگاه ساعتش بھ داره دیدم كھ انداختم بابا بھ نگاھي. بودن

 :گفت تعجب
	
 !نیومد؟ آیھان راچ_
	

 و سرم. شدم جوري یھ آیھان اسم شنیدن با. باشھ اینجا ٤ ساعت بود قرار
 ونھخ آیفون موقع ھمون كھ نشھ حالتم تغییر متوجھ كسي تا پایین انداختم

 :گفت و رفت آیفون سمت بھ خدمتکارا از یکی .اومد در صدا بھ
	
 ھستن ھمکاراتون از یکی_
	
 .گرفتم استرس یھو چرا دونم نمی. شد بلند جاش از آیھانھ گفتن با بابا و

 کھ بودم دستم انگشتای با بازی مشغول. لرزید دلم و دست و زد یخ تنم
 الل روم بھ رو شخص دیدن با. بگیرم قلب تپش شد باعث آشنا صدایی

 مشغول آیھان. میشناختم کھ آیھانی ھمون. بود آیھان بود خودش. شدم
ن با چشم ھای گرد شده نگاھش می کردم. م و بود بابا با پرسی احوال



. بود شده چم دونم نمی. باشم خونسرد کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس
 زود خیلي اما. كرد تعجب اي لحظھ من دیدن با برگشت كھ ھمین آیھان

 كھ من بھ و داد دست بقیھ با، سمتمون اومد و كردو جور  جمع و خودش
 زهتا. باشھ بابا ھمكار آیھان شد ينم باورم. كرد سالم لب زیر فقط رسید

 شدن مخصوص اتاق وارد ھمھ وقتي. بردم مي پي دنیا بودن كوچیك بھ
 رپ و مشتم و شدم بھداشتي سرویس وارد. اومدم خودم بھ تازه جلسھ براي

 مبدن حرارت از كمي كار این با شاید تا. صورتم تو ریختم و كردم آب از
 از. فھمیدم نمي و حالم این لیلد خودمم و داشتم سرگیجھ. شھ كاستھ

 آوردم شانس. كرد نگام متعجب مامان اومدم بیرون كھ بھداشتي سرویس
 مامان، صورتم بھ بودم زده گند االن وگرنھ بود خوب آرایشم لوازم

 شد نزدیكم
	
 بود؟ واجب صورتت شستن_
	

 :داد ادامھ كھ دادم تكون سري
	
 شھ خشك خودش بذار نكشیااا صورتت رو و دستمال_
	

 گفتن با و. كشید پوفي و كرد برانداز و تاپام سر كھ دادم تكون سری
 بابا اتاق ي بستھ در بھ نگاه. شد آشپزخونھ وارد نزني گند باش موظب
 در بھ اي ضربھ كھ گذشت ساعتي دو. شدم خودم اتاق وارد و انداختم
 زد روم بھ لبخندي. شد اتاق وارد لیال بعدش و خورد

	
 رسن مي مھموناتون دیگھ كمكم  كنم آمادت باید شوپا خستھ خانوم_
	



 ومر بھ رو اومد لیال. نشستم صندلي روي و شدم بلند تخت روي از كالفھ
 :گفت طنزي لحن با و ایستاد

	
 .وقت ھی نمیري، شده خستھ نشده شروع مھموني ھنوز نگا قیافشو_
 

 شده يجد حاال كھ لحني باحوصلھ ی شوخی ندارن.   فھمید دید كھ سكوتم
 :گفت بود
	
 كھ كنم درست طوري و موھات خوام مي، ببینم و مدلش بیار و لباست_
 .بیاد لباست بھ
	
 نگاھي. گذاشتم تخت رو برداشتم كمد داخل از و لباسم و شم بلند جام از

 انداخت بھش
	
 نمك جمع سرت باال موھاتو پوشیدس كال و بستش یقش لباست چون خب_

 میشھ تر قشنگ
	
كرد و ذھن من بازم پر کشید سمت  كار بھ شروع و سرم باال اومد و

آیھان، در تمام مدت کھ لیال باال سرم بود من بھ آیھان و نگاه لحظھ  ی 
 دش تموم گفتن با كھ بود سرم باال چقدر دونم نمي پیشش فکر می کردم. 

 من این نمیشد باورم. شدم خودم ي خیره آیینھ از و اومدم بیرون فكر از
 و شده جمع سرش باال اي ماھرانھ طور بھ كھ موھایي با ريدخت. باشم

 رامب زیبایي بھ و چشمي خط. بود شده نشستھ صورتش رو شیكي آرایش
 نشون ھمیشھ از زیباتر و چشمام پلكام روي مصنوعي مژه و بود كشیده

 استفاده وقت ھیج كھ رنگي. بود شده سرخ سرخھ ایم قلوه ي لباي. داد مي
 :گفت لیال كھ زدم لبخندي اختیار بي. بودم نكرده

	



 باشن اومده االن تا باید مھمونا. بپوش لباستو پاشو_
	
 بیرون رفت اتاق از وسایالش كردن جمع با دوباره و
 

. تادمایس آیینھ جلوي و كردم پا كفشامو. پوشیدمش و رفتم لباسم سمت بھ
 ،مردارب آیینھ از چشم تونستم نمي خودم كھ قدري اون بودم شده نظیر بي

بھ قول لیال اعتماد بھ نفسم زیادی باال بود، ولی منی کھ در تمام این سالھا 
غرق درس بودم و ھیچ وقت اینطوری بھ خودم نمی رسیدم حق داشتم 

 :گفتم آروم و زدم كشي پسر لبخند االن واسھ خودم ذوق کنم، 
	
 یھ دارن توقع ھمھ االن درخشانم ي رتبھ اون با، موفق زیباي دختر یھ_

 ببینن چشمم رو گرد عینك یھ و خون خر ي قیافھ با ساده خیلي دختر
 ...ولي
	
 بفرمایید:گفتم آروم و برگشتم در صداي با
	

 دھنش رو و دستش و كشید ھیني دیدن با، شد اتاق وارد خدمتكارا از یكي
 زدم لبخندي. گذاشت

	
 !خانوم؟ پروانھ شده چیزي_
	
 شدید زیبا خیلي شما  پاتون كف چشمم. ھیچي خانوم نھ_
	
 !واقعا؟_
	
 جوون پسراي ھمھ امشب كنم فكر شدید ناز خیلي خانوم،  خدا بھ آره_

 ،ماشاال ھزار ماشاال، خاستگارتون بشن



 
 زن خانوم پروانھ. نخورم چشم خودش قول بھ تا زد در بھ ضربھ چند و 

 دست با، باش اومده خودش بھ انگار كھ طوري یھو. بود خوبي ي ساده
 :گفت و دستش یكي اون رو كوبید

	
 پایین بیاین زودتر چھ ھر، منتظرتونن مھمونا بگم اومدم خانوم واااي اي_
	

 مانداخت خودم بھ آیینھ از و نگاه آخرین. شد خارج اتاق از كھ گفتم اي باشھ
 دادم مي نشون. دادم مي نشون و خودم باید امشب. شدم خارج اتاق از و

. كیھ كرد نمي شركت مھموني ھیچ وت كھ رضا آقا خون درس دختر كھ
 بھ نكرد شروع ھمھ و. من رو چرخید ھا نگاه ھمھ كھ شدم كھ سالن وارد
 از بود داده یاد بھم مامان كھ طوري و زدم اي خانومانھ لبخند، زدن دست
 بابا شد قطع كھ زدناشون دست صداي، دادم مي تكون سر كمي ادب روي
 كردن معرفي بھ كرد شروع و، فتیمر مھمونا سمت بھ ھم با و طرفم اومد
 اونم براي حال ھر بھ چون، خوشحالھ ھم بابا بود معلوم، بقیھ بھ من

 بمب مثل خبرش و بود شده قبول ٣١٤ ي رتبھ با دخترش، بود افتخاري
 ھخست تكراري ھاي معرفي و تبریكا از داشتم كم كم، بود تركونده جا ھمھ
 يم نگام غرور با و بود دستش ابيشر لیوان، آیھان بھ رسیدیم كھ شدم مي
 میگن كھ ١ ي رتبھ نكنھ بگم خواستم مي كھ بود حدي بھ غرورش كرد

 و كرد آیھان بھ اي اشاره بابا، كنم سكوت كرد حكم ادب ولي. شمایین
 :گفت
	
 زا و،  آیھان شركت عامل مدیر، حقیقي آیھانھ ھستن حقیقي آقاي ایشونم_

  داشتن درخشاني ي بھرت كنكور تو ایشونم ترن مھم ھمھ
	

 خوشبختم:گفتم آروم و زدم مصنوعي لبخند
	



 باالخره و كردیم بش و خوش دیگھ نفر چند با گذشتیم كھ آیھان كنار از
ی ھنوز ھیچ و نداشتم عادت بلند پاشنھ كفش بھ، بشینم داد رضایت بابا

 يج دي از و میكروفن و سالن باالي رفت بابا، بود گرفتھ درد پاھامنشده 
 اي كننده كر صداي جي دي بھ اشاره با و گفت آمد خوش دوباره.  رفتگ

 ھمونجا منم و وسط اون رفتن جوونا از عده ھمھ کم کم، شد بلند سالن تو
	شدم بقیھ کردن برانداز مشغول و نشستم صندلی رو
، ارساپ آقای پسر، بود فرید،  برگشتم عقب بھ نشست شونم رو کھ دستی با

 ،کرد اشاره کنارم صندلی بھ و انداخت بھم غروری پر نگاه
	
 !بشینم؟ اینجا تونم می_
	

 بفرمایید بلھ: گفتم چرا دونم نمی
	

 دارم شد متوجھ افتاد آیھان بھ نگاھم خوداگاه نا نشست کنارم کھ فرید
، شدم جوری یھ، گرفت ازم و نگاھش و زد پوزخندی کنم می نگاھش

سریع از اونجا فرار کنم. ضربان قلبم شدت گرفتھ بود و دلم می خواست 
 جام از سریع و شدم پشیمون بشینھ کنارم دادم اجاره فرید بھ کھ این از

 حرف داداشش سامیار با داشت، رفتم عمم دختر سارا سمت بھ، شدم بلند
	زد می

 شروع و وسط رفتیم کردم بش و خوش کمی از بعد و شدم نزدیکشون
 با شدم مجبور سارا نرفت با کھ نگذشت ای لحظھ، رقصیدن بھ کردیم

	بودم معذب و نداشتم دوست و خودم بھ نگاھش، برقصم سامیار
 می قشنگ بودن فرستاده رقص کالس و من یبچگ از کھ اونجایی از

 ممکن شکل ترین معمولی بھ کردم می سعی موقعیت اون تو و رقصیدم
 بشینم برم گرفتم تصمیم رقصیدیم کھ کمی، کنم کم ھام عشوه از و برقصم

 :گفت نیومد خوشم اصال کھ لحنی با و گرفت و دستم سامیار ھک



 
	
	اومدی تازه کجا_

 می سعی کھ حالی در و خودش سمت کشید و من کھ زدم زورکی لبخند
	شد سومی نفر اسیر دیگم دست بکشھ آغوش در و من کرد

 کھ داد آرومی فشار و دستم، کردم نگاھش متعجب آیھان دیدن با و برگشتم
 آیھان بھ رو و کرد اخمی سامیار. کنارش برم و بیام خودم بھ شد باعث
 :گفت
	
 !بود؟ کاری چھ این االن_
	

 خیلی محکمش لحن ھمون با و کرد نزدیک خودش بھ بیشتر و من آیھان
 :گفت خالصھ

	
  باھاش کار دارم._
	
 ای گوشھ. افتادم راه دنبالش اجبار بھ منم و. کشید خودش دنبال من و

 :گفت من بھ رو و ایستاد خلوت
	
 !بود؟ کی پسره این_
	
	بود کی پسره این بپرسم ازش باید من کنم فکر_

 می حرص داشت کھ حالی در و سامیار و برگشتیم صدا سمت بھ جفتمون
 جدی خیلی ھمین برای نمیومد خوشم سامیار از وقت ھیچ. دیدیم خورد
 :گفتم بھش
	



 میشناسی کھ ھم روبابا. باباس شرکای از یکی تر مھم ھمھ از و استادمھ_
 حساس شرکاش رو
	

 نگاه و گرفت و منظورم کھ طوری.  کردم بیان تھدیدی آخر ی جملھ
 ترک اونجارو منم خواستم. شد دور اونجا از و انداخت بھمون عصبانی

	شد کشیده آیھان توسط دستم کھ کنم
 :گفت کھ کردم نگاھش سوالی

	
 !استادتم؟ من_
	
 بگم اینجوری شدم مجبور_
	
 !چرا؟_
	
 اینجوری و دستم بخوان کھ نیستم صمیمی انقدر بابام شرکای با چون_

	منو بکشونن اینجا. بکشن
 کرد نگام جدی

	
 کاری ھمچین بخوان کھ ھستی صمیمی حد این در استادات با مگھ_

 !بکنن؟
	

 :دادم جواب بودم شده کالفھ کھ حالی در
	
 بدین اجازه اگھ االنم. کنم باز سر از و اون تا گفتم اونجوری ولی نخیر_

 خوبیت نداره کسی منو با شما اینجا ببینھ. برم خوام می
	



 دور اونجا از لرزون پاھای با من و شد شل کم کم مچم دور دستش حلقھ
 .بود شده تند انقدر قلبم ضربان چرا دونستم نمی فقط. شدم
	نیوفتھ بھش نگاھمم حتي نرم آیھان سمت دیگھ كردم سعي شب اون
 فرید با ھمراه وسط اون داشتم و شد خاموش سالن برقاي كھ موقعي ولي

 داشت و بود پیشونیش رو اخمي كھ شدم آیھان متوجھ رقصیدم مي مونا و
. بھم ریخت عصابم شدم جري یھو. زد مي حرف بابا دوستھ دختر مریم با

 مي فقط. بود شده مرگم چھ دونم نمي. نشستم اي گوشھ و كنار اومدم
 يم حس كھ بودم رقصیده انقدر.  شدم حیاط وارد. معصبی و كالفھ دونستم

	آتیشم كوره تو كردم
 حلقھ كمرم دور دستي كھ شدم ماه ي خیره و زدم تكیھ خونھ ھاي نرده بھ
 وت ھیچي. كرد برخورد آیھان جدي نگاه با نگاھم كھ برگشتم تعجب با. شد
	:گفت كھ كردم مي نگاھش تعجب با ھمینجوري. ریخت فرو دلم
 !اینجا؟ مدياو چرا_
	

 كنارم و كرد تر محكم كمرم دور و دستش ي حلقھ. بود كرده قفل زبونم
 ایستاد

	
 بود گرم خیلي تو اون خوبھ ھوا ولي_
	

 مي سح و قلبم ضربان شدت. كشیدم عمیقي نفس و انداختم و پایین و سرم
 یعني. شد نمي اما شم خارج آیھان دستاي حصار از كردم سعي. كردم
	كرد مي نگاه رو بھ رو بھ و بود چسبیده سفت و من. ذاشت نمي

  شكستم و سكوت آخرشم
	
 داخل رم مي دیگھ من_
	



 داد تكون سري و كرد نگام
	
 بریم باشھ_
	
 مي بر قدم كنارم اونم و افتادم راه خونھ سمت بھ دستش شدن شل با

 حال در كھ شدم مالیمي آھنگ متوجھ خونھ بھ ورودمون محض بھ. داشت
 تو كھ گشتم مي نشستن براي جایي دنبال كم نور اون تو. بود پخش

 :گفت گوشم كنار. داد مي و آیھان بوي كھ آغوشي. رفتم فرو آغوشي
	
 برقص استادت با خوردم یھ رقصیدي ھمھ با كھ امشب_
	
 ھي مقلب ضربان و بود شده دار كش نفسام. فشرد خودش بھ بیشتر و من و

 تونستم نمي چرا دونم مين و رفت مي گیج و سرم. تر تند و تندتر
 دوست رو بو این چرا. فرستادم ھام ریھ بھ و عطرش بوي. كنم اعتراض

 دستش !بود؟ شده چم من. بیام بیرون آغوشش از خواستم نمي چرا!داشتم؟
 از داشت عطرش بوي. شد مي خالي دلم تھھ خورد مي تكون كمرم رو كھ

 اون و و بودم دهش خشك بغلش تو مجسمھ یھ مثل. كرد مي خودم بي خود
 بودم گرفتھ گاز انقدر و لبم. داد مي تكون آروم آھنگ ریتم با و خودش

 من و انداخت بھم نگاھي شد تموم كھ آھنگ. كرده ورم كردم مي حس
 نزدیك بھ و خودم. شدم جدا ازش سریع بازي تابلو از جلوگیري براي
 رمس شدم؟ ياینجور چرا من. گذاشتم قلبم رو و دستم و رسوندم اتاق ترین
 بھ نگاھي و ایستادم اتاق ي آیینھ جلوي. داشتم سرگیجھ و كرد مي درد

 صورتم بھ دستي. بودم تابلو خیلي.  انداختم پریدم رو و رنگ صورت
 اي ضربھ دست كف با. دادم مي وا نباید. باشم آروم كردم سعي و كشیدم

 تا موندم اتاق تو كمي كنھ؟ مي فكر چي راجبم آیھان حاال.  زدم پیشونیم بھ
. بیرون رفتم اتاق از عمیق نفس یھ كشیدن با و  شھ كم بدنم حرارت

 كنار  شیك خیلي ھم مامان و بابا و بودن رقصیدن مشغول ھمچنان جوونا



 معموال چون. كردن مي صحبت داشتن و بودن نشستھ مھمونا از سري یھ
 بش آخر تا و نشستم اي گوشھ نداشتم آشنایي خیلیا با نبودم مھموني اھل
 با مھمونا كھ بود شب آخراي. نخوردم تكون جام از شد تموم مھموني كھ

	كردن ترك رو خونھ كم كم گفتناشون تبریك و ھدایاشون دادن
 تونم مي داشتم سوالي درس مورد در اگھ گفت بھم پارسا آقاي آخر لحظھ

 :تگف حرفش تایید در بابا با كھ كردم تشكري. بگیرم كمك فربد و فرید از
	
 رھ تو بتونن كنم فكر و، باھوشن نھایت بي فربد و فرید دخترم آره_

 بدن جواب سواالت یھ اي زمینھ
	
 آیھان كھ زدم مصنوعي لبخند. خندید مزش بي حرف این بھ خودش و

 :گفت پدرم بھ رو و كشید كتكش بھ دستي، سمتمون اومد
	
 كنم زحمت رفع دیگھ من اجازتون با سمیعي آقاي_
	

 گذاشت آیھان ي شونھ رو و شدست بابا
	
 عروسي ایشاال. اومدي كھ كشیدي زحمت شما زحمتي،اتفاقا چھ پسرم نھ_

 كنم جبران خودت
	
 و كرد شكار و نگاھم كھ انداختم آیھان بھ دقیقي نگاه بابا حرف این با

 :گفت
	
 یدباش موفق ھمینطور ھمیشھ امیدوارم گم مي تبریك مجددا و موفقیتتون_
	



 تو رفت اخماش پارسا آقاي آیھان رفتن با. شد دور ازمون خدافظي با و
 :گفت بابا رو و ھم
	
 كاھھ زیره آب خیلي نمیاد خوشم پسره این از اصال_
	

 كرد براندازش پشت از دقت با بابا
	
 وت خیلي كم سن ھمین تو ولي. ندارم ازش آنچناني واال،شناخت بگم چي_

 ھباھوش. بوده رقمي دو مرتبش كنكورش تو كھ این مثل بوده موفق كارش
 .بلد كار و
	

 زد پوزخندي پارسا آقاي
	
 پسره این بھ خوبي حس من. كن جمع و حواست حال ھر بھ .مرموز و_

 .ندارم
	

. دمش دور اونجا از و گفتم و اي اجازه با. نداشتم حرفارو این شنیدن تحمل
 از یكي بھ. نداشتم خدافظي ي حوصلھ حتي كھ بودم خستھ اونقدر
 مرفت نبوده خوب حالم بگھ گرفتن و سراغم كسي اگھ كھ سپردم اراخدمتك
 خواب یھ بھ واقعا. شدم خوابم اتاق وارد حرف این دنبال بھ و. بخوابم

	.داشتم نیاز طوالني
	

	حال زمان
	
	
 و بستم و دفتر سریع داد مي آیھان برگشتن از نشان كھ در صداي با 

 با داشت آیھان. بیرون رفتم اقات از عجلھ با. خونھ كتاب تو گردوندم برش



 تر عمیق پیشونیش رو اخم دید و من كھ ھمین. گشت مي دنبالم نگاھش
 شد
	
	بودي؟ كجا_
 :گفتم ِمن ِمن با و كردم اشاره اتاق بھ بودم كرده ھول كھ حالي در
	
 بودم اتاق تو...چیزه...راستش_
	

 كرد نگام مشكوك
	
 !كردي؟ مي چیكار_
	

 گرفتم بازي بھ و تنم تیشرت ایینپ و پایین انداختم و سرم
	
 كنم عوض و لباسم خواستم مي_
	

 :گفت و چشمام تو زد زل. كرد بلند و سرم و گرفت دستش تو و چونم
	
 !نكردي؟ عوض چرا پس_
	

 كردم بغض. بگم چي دونستم نمي كھ ترسیدم مي ازش حدي بھ لحظھ اون
 .كرد وارد چونم بھ فشاري. گونم رو بریزه اشكام بود ممكن لحظھ ھر و
	
 توام با_
	

 بھش دوختم و اشكم از پر چشماي
	



 اومدي تو كھ كنم شعوض خواستم_
	

 :گفت جدیش لحن ھمون با و كشید چشمام رو محکم و دستش
	
 كن عوض برو_
	

 كردم روشن غذارو زیر بشم اتاق وارد كھ این از قبل و دادم تكون سري
 كمي و كردم عوض زشومی یھ و ساپرت یھ با و لباسام. اتاق تو رفتم و

 خواستم نمي. حس می کنم لباس تنم بوی پیاز گرفتھ. زدم خودم بھ عطر
 باال اي گوجھ و زدم شونھ موھام. كردنم اذیت براي آیھان دست بدم بھونھ
 لمب رو بیرونش لباساي ھمون با آیھان. بیرون زدم اتاق از و بستم سرم

 آشپزخونھ وارد و گرفتم ازش و نگاھم. بود شده خیره بھ رو بھ ولم داده 
 غذاي. بودم كرده درست بادمجون قیمھ. كشیدم غذارو و چیدم و میز، شدم
 نمي ،نشست صندلي رو، اومد كھ زدم صداش. آیھان ي عالقھ دمور

 صدام كھ دادم نشون مشغول و خودم، نھ یا بخورم غذا باھاش باید دونستم
 زد
	
 تیا_
	

 غر من و تیا زد مي صدام كھ ھایي موقعھ ھمون مثل درست، گذشتھ مثل
 صدا متفاوت باید كھ داشت اصرار اونم، تیا نھ تیارام من كھ كرد مي غر

 .نموند دور، بینش تیز چشماي جلو از كھ زدم روزا اون بھ لبخندي، بزنھ
 .كرد میز بھ اي اشاره، بود كرده درك و حالم اونم انگار

	
 بخور بیا_
	



 داد مھادا محكم كھ ندارم میل بگم خواستم
	
 سریع_
	

 سري، ترسیدم مي سخت مرد این از روزا این من، ترسیدم چرا دروغ
 در و كردم بغض، كشید برنج برام خودش. نشستم كنارش و دادم تكون

	بگیرم و اشكام ریزش جلوي داشتم سعي و شدم میز ي خیره سكوت
 .ردمك پر و سرم آروم پرم بشقاب دیدن با. كشید و بشقابم كنار و خورشت

	
 بخورم تونم نمي زیاده این_
	
 شدي الغر بخور_
	
 كجا گفتنش جرعت اما!مھمھ؟ مگھ بگم لحظھ اون داشتم دوست چقدر و

 دز كھ حرفي با كھ خوندن بھ كنم شروع خواستم و كردم پر و قاشق!!بود
 .شد كور كل بھ اشتھام

	
 حالم الغر دختراي از چون شدي الغر گفتم. نكن الكي فكراي خودي بي_
 .دیگھ بپسندم بایدتا وقتی کھ اینجایی من   باالخره. خوره مي ھم بھ
	
 كرد برانداز و ھیكلم نگاھش با
	
 كنم تحملت زور بھ مجبورم،  نیستي مالیم ھمچین چند ھر_
	

 مي نفس ھمچنان چرا دونم نمي و كرد مي درد قلبم...شكستم...شدم خورد
 رپ اشكاي یزشر جلوي نتونستم آخرشم ولي دادم قورت و بغضم.كشیدم
. كردم پاك و اشكام دست پشت با!بود؟ چي من جرم مگھ. بگیرم و دردم



 و اشكام ریزش جلوي تا انداختم پام و سرم. رفت نمي پایین گلوم از غذا
 بود كافي كلمھ یھ ھمین و. گذشتھ لحن ھمون با. زد صدام دوباره. بگیرم

	ببرم پناه اتاقم بھ و شم بلند جام از تا
 چشمام بھ بار بستماین و در و شدم اتاق وارد!بودم؟ بدبخت درانق چرا من

. زدم زار دل تھ از و گذاشتم دھنم جلوي و دستم، دادم باریدن ي اجازه
 چطور نبودن اگھ. بود اشكا ھمین ریزش بود دستم كھ چیزي تنھا ي اجازه
	!كردم؟ مي خالي و خودم كمي فقط كمي
	
	"كند مي آرامم گریھ فقط اھروز این"
	

. بود شده كرده پف و قرمز چشمام. شدم بلند جام از ساعت یھ از بعد
 ات شدم آشپزخونھ وارد. بیرون رفتم اتاق از و كشیدم چشمم زیر دستي

 و غذاش آیھانم. شدم نخورده دست غذاي ي متوجھ كھ بشورم ظرفارو
 یھ بھ كدوم ھر. كشیم مي درد داریم ما دوي ھر یعني این و. بود نخورده
 و میز بغض با. اون ھاي دیدن آزار با من. من دادن آزار با اون .نوعي
 بود نخورده و ناھارش كھ این از ولي داد مي عذابم درستھ. كردم جمع

 و عالقش مھم غذايبھ یاد روزای خوبمون  عشق كلي با. بودم ناراحت
 و شستم ظرفارو. بود كرده زھر جفتمون بھ رو غذا اونم و بودم پختھ

. نداشتم خوردن بھ میلي دیگھ خودمم، شام واسھ بذارم غذارو مداشت تصمیم
 ھخون كاراي با خودم شب آخر تا. اتاق تو رفتم و یخچال تو گذاشتم غذارو

 دوش یھ كھ بود ٩ ساعت طرفاي. كردم سرگرم ماھواره سریاالي دیدن و
	گاز رو گذاشتم غذارو و گرفتم
 رد كھ بپوشم و لباسام ات اتاق تو برم خواستم و كردم روشن و گاز زیر

 .زدم زل آیھان ي خستھ ي چھره بھ و چسبیدم سفت و حولم. شد باز خونھ
 يوحش وقت یھ كھ میلرزیدم من و ایستاد روم بھ رو. ترسیدم. شد نزدیكم

 و چشمام. شونم رو گذاشت و دستش. تخت رو بكشونھ و من بخواد و نشھ



 :گفت حكميم لحن با و كشید و سرم رو و حولم كاله. بستم
	
 خوري مي سرما بپوش لباست برو_
	

 :داد ادامھ كھ كردم باز و متعجبم چشماي
	
 ندارم و مریض یھ از كردن پرستاري ي حوصلھ_
	

 و شد حلقھ كمرم دور دستش كھ اتاقم تو برم خواستم. دارم قورت و بغضم
 بھ و لبام. نشست لبام رو لباش كنھ چیكار خواد مي بفھمم كھ این از قبل
 گردنم پشت كھ دستش. زد مي ریز ھاي بوسھ روش و گرفت زيبا

 دوست و ھاش عاشقانھ و مرد اینھنوزم  من. شدم خود بي خود از نشست
و ھر بار نزدیک شدنش بھ من این موضوع رو برام یادداوری می  داشتم
 تتخ تو بكشھ زور بھ و من خواستم نميشھ  وحشي خواستم نمي وليشد، 

 انتقام براي خواستم نمي، بده شكنجم حرفاش و رفتارش با و خوابش
 تو اي لحظھ،  كرد ول و لبام اي لحظھ از بعد، كنھ آبرو بي و خانوادم
 :گفت جدیش لحن ھمون با و شد خیره چشمام

	
 بري توني مي حاال_
	
 با بود ذھنم تو كھ چیزایي اونبھ زبون آوردن  از جلوگیري براي من و

 رفتم مي و پوشیدم مي و لباسام زودتر چھ رھ باید، شدم اتاقم وارد عجلھ
 ناھاراونم قبل از بلند شدن صداش و شنیدن تحقیراش ، چیزم مي و میز
 و خیسم موھاي و پوشیدم لباس سریع	...گشنس حاال حتما نخورد كھ

 کھ شدم غذا کشیدن مشغول و ایستادم گاز بھ رو.  كردم جمع باالسرم
 کردم زمھزم لب زیر، شد حلقھ کمرم دور دستی

	



 آیھان_
	

 شد بیشتر کمرم رو دستش فشار
	

 وقت یھ تا گرفتم گاز و لبم. بکشم جیغ درد از خواستم می کھ طوری
 ردآو سرش، عصبانیھ بود معلوم، بود شده شده خشن بازم، نشھ بلند صدام

 :گفت داد می فشار ھم رو و دندوناش کھ حالی در و  گوشم نزدیک
	
 چی دیده؟دستش و سفیدت بدن پوشیدی؟اونم فریدم جلوی لباسا این از_

 خورده؟ بھت دستش
	

 :نالیدم درد با. تونستم نمی اما کنم باز کمرم دور از و دستش داشتم سعی
	
 آیھان کن ولم. خورده بھم دستش نھ دیده اینجوری و من نھ کھ خدا بھ نھ_

 کن ولم خدا ترو
	

 :گفت کنھ کمتر کمرم رو و دستش فشار حتی کھ این بدون
	
. شکونم می و گردنت بعدشم کمرت ھمینجا وگرنھ تیارا بگو و راستش_

 بگو و راستش تیارا زنم می آتیشت
	

 :گفتم بود شده دار خش درد از کھ صدایی با و گذاشتم دستش رو و دستم
	
 کن ولم خدا ترو آیھان. عزیز جون بھ گم می راست خدا بھ_
	

 و عزیز جون دونست می خوب. شد شل دورم دستاش ی حلقھ کم کم
 این از، مھربونیاش از، بودم گفتھ واسش عزیز از، خورم نمی قسم الکی



 جنی آیھان یھو، شم می دیوونھ نبینمش روز یھ و دارم دوستش چقدر کھ
 در شدن کوبیده با. شد اتاق وارد خرابش حال اون با و کرد ول و من. شد

 درد ولی کرد یم درد کمرم. زمین نشستم و گذاشتم کمرم رو و دستم اتاق
 و لبم و ریخت می گونم رو اشکام. نبود چیزی قلبم درد مقابل در کمرم
 دل تھھ از و زدم سینم بھ چنگی. نشھ بلند صدام وقت یھ تا گرفتم می گاز

 می شکنجھ مرد این دست بھ باید کی تا. گریستم روزم و حال این برای
 بودن گناه بی جرم بھ اونم شدم؟

 بادمجونا قیمھ از کمی. انداختم میز بھ نگاھی. شدم بلند جام از بعد دقایقی
 تمیز با و کردم پاک و چشمم زیر دست پشت با. بود شده ریختھ میز رو

 سرم خیر، آشغالی تو ریختم غذاھارو تمام و شستم ظرفارو میز کردن
 من گذاشت نھ خورد خودش نھ ولی. بودم پختھ و عالقش مورد غذای

 .حال تو رفتم و کردم مرتب ھم رو آشپزخونھ دش شستھ کھ ظرفا. بخورم
 برم ترسیدم می. نھ یا داخل برم دونستم نمی. شدم خیره اتاق در بھ مردد

 خالی سرم و عصبانیش بازی وحشی با بخواد و باشھ عصبانی ھنوزم و
 نرفتنم خاطر بھ و شھ عصبانی ھم باز و نرم ترسیدم می طرفیم از و کنھ

	کنھ مجازاتم
 چھ و ناراحت کاری چھ دونستم می خوب و بود دستم آیھان قلق ھمیشھ
	...حاال اما کنھ می حالش خوش کاری
 گذشتھ آیھان بھ شباھتی ھیچ کھ بود شده عوض قدری بھ آیھان حاال

	.شناختمش نمی جوره ھیچ و نداشت
	

 کسھ او نکند:گویی می خود با کھ شود می عوض آنقدر عزیزترینت گاھی
 ...دارند شباھت ھم ھبکمی  فقط و یگریستد
 

، خوابمب كاناپھ رو گرفتم تصمیم باالخره خودم با رفتن كلنجار كلي از بعد
 زیرش تاپ یھ خداروشكر.  آوردم در و بود شده خیس كمي كھ و تیشرتم

 دراز كاناپھ رو ھمینجوري، بیارم متكا و پتو برم نداشتم حال، بود تنم
 شينا سرماي و پتو نبود كھ دمبو خستھ انقدر. شدم جمع خودم تو و كشیدم



 داشت چشمام كم كم، بگیره و خوابیدنم جلوي تونست نمي كولرم باد از
 و گرمي پتو كسي خودم خیال بھ. رفتم فرو گرمي جاي تو كھ شد مي گرم

 يا لحظھ. چسبوندم بھش بیشتر و خودم و زدم پتو بھ چنگي. پیچید دورم
 وابخ تو. نتونستم كھ شم جا بھ جا خواستم خوابیدم بد كھ این حس با بعد
 دمكشی بلندي ھین روم بھ رو شخص دیدن با. كردم باز و چشمام بیداري و
کمرم و  دستاش ي حلقھ. نتونستم كھ بیام بیرون آغوشش از خواستم و

 كاریھ شیرین یاده تازه. شد خارج گلوم از آھي صداي. محکم تر چسبید. 
 دراز كنارم خودشم و خوابوند تخت رو رو و من. افتاد پیشش دقیقھ چند

 بدترش گفتم مي چیزي. نداشتم اعتراض حق و كرد مي درد كمرم. كشید
 از دستش. بغلش تو كشیدم یھو و زد زل چشمام تو اي لحظھ. كرد مي
 كرد مي نوازش طوري و پشتم. نشست بره،نم تن رو و شد رد تاپم زیر
 آروم دستش،  دل تھھ شدن خالي مثل حسي یھ. شدم مي جوري بھ كھ

. دش اشك از پر چشمام. بود داده فشارش آشپزخونھ تو كھ قسمتي رو كشید
 : زد لب آروم

	
 داري؟ درد_
	
 :گفتم آروم ولي داشتم درد كھ این با
	
 نھ_
	

 لحا از نشون گوشم كنار كشدارش نفساي. فشرد خودش بھ بیشتر و من
 از تشدس. اشتذ مي مرھم خودش و زد مي زخم خودش. داد مي خرابش

	گذاشتم ھم رو و چشمام. اومد باالتر لباسم زیر
 بھ و سرم. تھھ دلم و خالی می کرد و خورد مي گردنم زیر نفساش ھرم

 مگوش كنار. لرزیدم بغلش تو كھ آورد در تنم از و تاپم. چسبوند سینش



 :كرد زمزمھ
	
 بود خیس_
	

 .كنم عوضش موقعیت اون تو تونستم نمي ولي دونستم مي اینو خودمم
 روش اي بوسھ و گذاشت گونم رو و لباش. نشست گردنم پشت دستش
 عجیب كھ صداش ھمون با كھ دادم مي دست از و اختیارم داشتم. نشوند
 :گفت گوشم كنار بود شده مالیم

	
 یا خستھ بخواب_
 

 آرامش كمي كنارشبرای لحظھ ایم کھ شده  تا بود كافي جملھ یھ ھمین
 اب و بستم و چشمام. نداره كاري باھام شبام كھ بشھ راحت خیالم و بگیرم

. رفتم خواب بھ زود خیلي سرم روي ریزش ھاي بوسھ و دستاش نوازش
 و شدم بلند تخت رو از. نبود آیھان از اثري كردم باز و چشمام كھ صبح
 نون ي لقمھ خودم براي و شدم آشپزخونھ وارد. كردم مرتب و تخت

 ميك. بود گرفتھ درد معدم گيگشن شدت از و داشتم ضعف. گرفتم پنیري
 مشغول شد مي حس كمرم تو ھنوزم كھ دردي با خوردم پنیر نون كھ

 مثل زیاد احتمال بھ. شدم ناھار كردن درست و خونھ كاراي دادن انجام
 یھ شد تموم كھ كارام. خونھ گشت مي بر ناھار براي آیھان ھا موقع اكثر
 عجیب نوشتن زھارو این. دفترم سراغ رفتم و گرفتم سرسري دوش
 آخرین بھ نگاھي، صندلي رو نشستم و برداشتم و دفترم. كرد مي آرومم
 كردم نوشتن بھ شروع ادامش از و انداختم ھام نوشتھ

 
	گذشتھ

	
	



 فرید گاھیم بین این و. خونمون میومد گھگداري آیھان مھموني اون از بعد
 و ودب كرده پیدا سختي سر رقیب شركتشون كھ این مثل، بود باھاش
 ما سود بھ رو نتیجھ زیركي با آیھان كھ رفتیم مي ورشكستي بھ رو داشتیم

 و شد برابر چندین بابا پیش قربش و ارج كھ طوري،  رسوند پایان بھ
 شد دانمی این پیروز آیھان كھ این ازبیشتر..  بھش نسبت پارسا آقاي نفرت

	شد كفري نیومد بر خودش پسراي دست از كاري و
 موقع اون تمام در. كرد مي استفاده آیھان چزوندن رايب فرصتي از و

 بھ كھ طوري. شدم سرسنگیش ي متوجھ میومد ما ي خونھ آیھان كھ ھایي
 شده باعث ھمین و چرخید نمي اي دیگھ سمت ھیچ بھ نگاھش پدرم جز
 ھنداشت بدي حس من خونھ رسید مي بابا از زودتر كھ ھایي موقع حتي بود

 پردمس خانوم ملوك بھ خرید برم دوستم شبنم با بود قرار كھ روز یھ. باشم
 خوردم نمي چیزي و داشتم ضعف. بخورم اتاقم تو بیاره برام چیزي یھ

 اتاقم از عجلھ با. نشد خانوم ملوك از خبري و شدم آماده. میوفتادم پس
 خواستم كھ ھمین.  زدم صدا خانوم ملوك بلند صداي با و بیرون اومدم
 من بھ داره و نشستھ مبل رو كھ شدم آیھان ي متوجھ بشم آشپزخونھ وارد
 از و كرده دیر بابا بازم كھ این مثل. كردم تعجب اولش. كنھ مي نگاه

 بابا معطل بازم مجبوره و اومده موقع بھ شناسھ وقت آیھان كھ اونجایي
 وارد باشم جانبش از جوابي منتظر كھ این بدون و كردم سالم آروم. بشھ

 و گذاشت میز رو و دستش سیني دیدنم با خانوم ملوك. شدم آشپزخونھ
 :گفت و گذاشت

	
 .كردم آماده و ساندویچت! شدي؟ آماده مادر واي اي_
	

 چھ اما. خوردم و ساندویچم آشپزخونھ تو ھمونجا و كردم تشكري
 مزش از چیزي و بود آیھان پیش بیرون ذكرم و فكر و تمام! ؟ خوردني
 شده چم من!كردم؟ مي فكر بھش انقدر چرا روزھا این راستي.نفھمیدم

، بیرون اومدم آشپزخونھ از و كردم تشكري شد تموم كھ ساندویچم!بود؟
 زدم خونھ از و ندادم اھمیتي بھش. كرد مي صحبت تلفني داشت آیھان



 قرار كنارم درست و رسید بھم كھ بودم در جلوي درست اما. بیرون
 :گفت كھ كردم نگاھش متعجب. گرفت

	
 ...قول خوش ھمیشھ مثل، نمیاد امروز گفت بابات_
 

 روي اخماي. نبود قول خوش وقت ھیچ بابام گفت مي راست. زدم لبخندي
 :گفت و زد و ماشینش دزدگیر. بود كرده جدي و قیافش پیشونیش

	
 برسونمت ري مي جایي_
	
 رم مي خودم ممنونم نھ_
	

 زد نیشخندي
	
 شدي ماشینم سوار قبلنم خورمت نمي نترس_
	

 وارس پررو پررو و گفتم اي باشھ. بود شده دیرم. انداختم ساعتم بھ ھينگا
 كردم مي درست و موھام كھ حالي در آیھان شدن سوار با. شدم ماشینش

 :گفتم
	
 شم مي پیاده ولیعصر_
	

 انداخت بھم نگاھي نیم
	
 !بابا؟ نھ_
	



 و حق بھ جانب جواب دادم: سمتش برگشتم
	
 !نھ؟ مگھ برسوني و من شد قرار_
	

 بودن آژانس حس طفلي، كرد روشن و ماشینش و انداخت باال ابرویي
	:گفتم خودم با و خندیدم ریز، بود داده دست بھش

 بخوام من جا ھر داده كھ حاال، نده و من رسوندن تز باشھ اون تا حقشھ_
 منو ببره باید
	

 رولیعص بھ نرسیده.شدم بیرون ي خیره پنجره از و زدم خبیسي لبخنده
 .دادم جواب لبخند با، بود شبنم، خورد زنگ گوشیم كھ بودیم

	
 !جانم؟_
	

 پیچید گوشي تو ناراحتش صداي
	
 قبلشم از. رسیدن شھرستان از اینا عممم بیام شدم آماده شرمنده تیارا_

 دستم از خدا ترو بیام،تیارا تونم نمي االنم. میان دارن بودن نداده خبر
	شد اینطور یھو چرا دونم نمي خودمم نشیاااا ناراحت

 .نیاوردم خودم روي بھ ولي بودم شده ناراحت كھ این با
	
 ریم مي دیگھ روز یھ نداره اشكال عزیزم نھ_
	
 بھم ریختھ عصابم خودمم تیارا ببخشید_
	

 قطع و گوشي باالخره شبنم خواھي معذرت و كردن صحبت كمي از بعد
	:گفتم و آیھان سمت كردم رو. كردم



 !داري؟ نگھ ھمینجا میشھ_
	

 :گفت ھمیشگیش جدیھ لحن ھمون با كنھ نگام اینكھ بدون
	
 !نمیاد؟ دوستت_
	
	نھ_
	خونھ رسونمت مي پس_

از طرفیم نمی خواستم بازم معطل  ببینھ آیھان با و من كسي خواستم نمي
 :گفتم بودم كرده ھول كھ حالي در ھمین برايمن بشھ، 

	
 برمي و زنم مي دوري یھ خودم كن پیاده ھمینجا و من خواد نمي نھ نھ_

 .گردم
	

 انداخت سمتم بھ نگاھي نیم
	
 !خونھ؟ بري خواھي نمي_
	

 یھ تو پیچید. دادم تكون نھ ي نشونھ بھ سري بودم ناراحت كھ حالي در
	:گفت و خیابون

 بینمب و دوستام از یكي خواستم مي، كافھ بریم ھم با باشي موافق اگھ پس_
 بیاي باھام توني مي باشي داشتھ دوست

	
دلم از پیشنھادش ذوق زده بودم ولی نمی خواستم این ذوق و نشون بدم تھ 
،آیھان ھمکار بابا بود و نباید بودم دل دو و برم باھاش داشتم دوست، 

 جلوش سوتی می دادم، اگھ بھ گوش بابا میرسید چی؟!
	



 ...آخھ ولي_
	

 حرفم وسط پرید
	
 امنھ جاش نترس_
	

 یھانآ كھ گشتم مي مناسب ي جملھ ھی دنبال و گرفتم دندون بھ و پایینم لب
 كرد راحت و كارم بعدیش حرف با
	
 .ریم مي رضاست،پس عالمت سكوت_
، بود كالسیك و شیك كافھ یھ،  رسیدیم باالخره تا بودیم راه تو ساعتي نیم

 و کنار گوشم آروم گفت: گرفت و دستم آیھان شدیم كھ كافھ وارد
 

نمی شناسم حواست بھ و  آدمای این جمعاکثر _باھاشون گرم نگیر، 
حرفایی کھ جلوشون می زنی باشھ، مطمئن باش منم اگھ مجبور نبودم 

 نمیومدم.
 
 جلومون كھ مردي با كھ بزنم حرفي خواستم و كردم نگاھش تعجبم

. ماسید دھنم تو حرف شد آیھان با كردن بش و خوش مشغول و ایستاد
 و دستم محكم قدران اما بیرون بكشم دستش از و دستم آروم داشتم سعي

 :گفت و كرد باال ي طبقھ بھ اي اشاره مرد، نتونستم كھ بود چسبیده
	
 باالن ھا بچھ_
	

 هرا دنبالش اجبار بھ منم افتاد راه ھا پلھ سمت بھ و داد تكون سري آیھان
 دختر ات چند كھ كافھ قسمت ترین دنج بھ آیھان و باال ي طبقھ رفتیم، افتادم

 دبلن جاشون از آیھان دیدن با پسرا، رفت دمبو نشستھ مبل روي پسر و



 چشمي زیر ھم دخترا،  كردن پرسي احوال بھ كردن بھ شروع و شدن
 و نشستیم مبل روي ھمھ اي لحظھ از بعد، بودن من كردن برانداز مشغول

 :گفت و كرد آیھان بھ رو بود شیطون خیلي كھ پسرا از یكي
	
 گم مي تبریك و شدنتون مرغ_
	

 :گفت و زد بھش نيگرد پس دوستش
	
 خروسا و مرغ قاطي رفتھ شده مادس،خروس مرغ احمق_
	
 داد ام مبل رو كامل آیھان،. خندیدن كلي مزشون بي حرف بھ خودشون و
 :گفت و دوستاش سمت كرد رو، گذاشت مبل ي لبھ و دستش و
 
	
 !شده؟ خروسا و مرغ قاطي یعني بیرون بره خانوم ھی با كي ھر_
	

 :تگف اي مزه با لحن با بود شیطون كھ ھموني و ماسید پسرا لب رو لبخند
	
 !فرنده؟ جاست_
	

آیھان یکی از لیوان ھای روی سینی کنارش رو برداشت و لیوان و بدون 
ھیچ حرفی بھ لبش نزدیک کرد انگار بقیھ ھم فھمیده بودن کھ آیھان 

 جمعشون تو، نگفتن چیزي دیگھ ھمحوصلھ ی توضیح دادن نداره اونا 
 یكي، برم اونجا از آیھان با زودتر چھ ھر و داشتم دوست و دمبو معذب

، كرد مي تر معذب و من این و بود من بھ حواسش دنگ شیش دخترا از
 رفتن بیرون و داره راحتي برخورد پسرا با كھ اوناست از بود معلوم

یا شایدم برای من کھ بار اولم بود غیر عادی بھ  عادیھ براش باھاشون



، اومدم جایي ھمچین آیھان با چرا كھ كردم لعنت و خودم نظر می رسید، 
 ھانآی دست كھ بردارم یكیشو خواستم شد چیده میز رو كھ میوه آب لیواناي

 باال كھ آقایي سمت برگشت، كردم نگاھش سوالي.، نشست دستم رو
 :گفت و بود سرمون

	
 خالص پرتغال بیارید،آب پرتغال آب لیوان یھ میشھ اگھ_
	

 شد ربیشت تعجبم
	

 من برا چرا!شد؟ مي چي خوردم مي آلبالو آب این از من اگھ حاال خوب
 كھ طوري بدم نشون عادي و خودم كردم سعي!داد؟ سفارش پرتغال آب

 بر لیوانارو از یكي كھ حالي در دخترا از یكي. نیوفتھ اتفاقي اصال انگار
 :گفت آمیزي تمسخر لحن با داشت مي
	
 !خوره؟ نمي_
	

  شدن شتم آیھان دستاي
	
 خوره نمي نھ_
	

 یھ با دخترم. شد بستھ من دھن دختره جاي كھ زد و حرف این محكم انقدر
 من چرا. اومد وجود بھ ذھنم تو سوال این و. شد خوردن مشغول پوزخند

 االح كھ دخترا از یكي. زدن حرف ربع بھ تقریبا از بعد!خوردم؟ مي نباید
 :گفت و زد روم بھ لبخندي سحره اسمش بودم فھمیده

	
 !جمعي؟ ھمچین تو میاي باره اولین_
	



 :داد جواب من جاي آیھان بدم و جوابش تا كردم باز دھن كھ ھمین
	
 نمیاد خوشش جمعایي ھمچین از تیارا آره_
	

 :گفت آروم و ماسید سحر لباي روي لبخند
	
 !جمعایي؟ چطور_
	

 :گفت و كرد دخترا بھ اي اشاره تمسخر با آیھان
	
 جمعایي ھمچین_
	

 جمعایي ھمچین با اگھ بگم بود مونده كم . شدن یخ روي سنگ شون ھمھ
 حرف با ولي، میاري خودت با ھم و من و میاي چرا كني نمي حال

 :گرفتم و سوالم جواب بعدیش
	
 دیگھ امروز بیام نتونستم تولدش روز اومدم، معین اطربخ امروزم_

 بذارم زمین و روش نخواستم
	
 بعد. گرفت معین سمت بھ و آورد در جیبش از و اي ھدیھ لحظھ ھمون و
 و متنداش توقع ازت و كشیدي زحمت چرا داداش كھ معمول تعارفاي از

 ترك اونجارو خدافظي با و شد بلند جاش از آیھان  باالخره داستانا این
 از و كنم كنترل و كنجكاویم نتونستم شدیم ماشین سوار كھ ھمین كردیم
 :پرسیدم آیھان

	
 !كردي؟ رفتار اونجوري دختر اون با چرا_
	



 شد تر عمیق پیشونیش روي اخم
	
 بود ھمین ارزشش_
	
 !چیھ؟ منظورت_
	
 بود الیقش كھ كردم برخورد طوري دختر اون با من واضحھ منظورم_
	

ھر طور حساب می کردم اون حق نداشت با یھ  .نفھمیدم و منظورش
 گرفتم خودم ھب مظلومي ي قیافھ دختر اونم تو جمع اینطوری حرف بزنھ. 

 :گفتم و
	
 .نگفت چیزي كھ اون_
	

 مشت فرمون روي دستاش و بود شده منقبض فكش، انداخت بھم نگاه نیم
 :گفت كرد مي بیداد ازش خشم كھ صداي با.
	
 یھ آویزون سري ھر كھ این از!جمع؟اون  دختراي از دوني مي چي تو_

 ... ھم و مالي نظر از ھم شن تامین جوره ھمھ یا میشن پسر
	

 كرد سكوت یھو
	

 :داد ادامھ اي لحظھ از بعد و داد فشار ھم رو دندوناشو
	
 كلیك ماالندختره ی چشم سفیدم ھر سری آویزون یکی میشھ   ھمین_

 مثل منم كنھ مي فكر و افتاده نم نام بھ قرعھ كھ این مثل،  من رو كرده
	میشم خر خركي عشوه تا چند با دورش پسراي بقیھ



 آبرو شركت دمھ اومده مختلف ھاي بھونھ بھ باري چند بیشور ي دختره
 باھام خواستم ھمین واسھ، باشھ اونجا زدم مي حدس امروزم. نداشتھ برام
بیخیال شد ولی مثل این کھ پررو تر از این  اینجوري شاید گفتم، بیاي

	حرفاست.
	
 اون با و بود شده خیره رو بھ رو ب جدي خیلي، كردم نگاھش تعجب با

 از و گرفتم ازش و نگاھم، كرد مي رانندگي داشت دشخو خاص سیس
 ھك باشھ من با خواد مي كردم مي فكر باش و من، دوختم بیرون بھ پنجره

 رو دیگھ یكي تا كنھ استفاده من از خواستھ آقا پس بیرون آورده و من
 حس،  دونستم نمي و دلیلش خودمم و زد چنگ گلوم بھ بغض، بپرونھ

 نفس چندو کوچیک می کردم و باھاش می رفتم، ،نباید خودم داشتم بدي
 اهنگ بیرون كھ ھمونطور، بدم قورت و بغضم داشتم سعي و كشیدم عمیق

 برگشتم بود داده قرار مخاطب و من كھ آیھان صداي با یھو كردم مي
 :گفت كنھ نگام اینكھ بدون، سمتش

	
 !بخوریم؟ چي یھ بریم میاي_
	

، اقممشت باھاش بودن براي كرد مي رفك نباید ولي برم باھاش داشتم دوست
، اگھ  بودم دلخور دستش از پیشش لحظھ چند كار بخواطر طرفیم از

 مثل ھمین برايباھاش می رفتم و ھمین حرفارو پشت منم می زد چی؟! 
 :گفتم جدي خیلي خودش

	
 دارم كار خونھ نھ_
	

 انداخت بھم نگاھي نیم
	



 وقت اون كاري چھ_
	
 !بدم؟ توضیح باید_
	

 خونھ سمت بھ راحتي طور ھر گفتن با و داد تكون نھ ي نشونھ بھ سري
 اینكھ مثل كھ شدم متوجھ حرفاش از و زد زنگ بابا بھ راه تو. افتاد راه
 دوباره و خونمون بیاد قراره و دعوتھ ما ي خونھ شامم بابا بدقولي اطربخ
مثل این کھ تازگی رو یھ نقشھ ی مھم کار می .شن كار درگیر بابا با
 خواست ازم كوچھ سر رسیدیم كھ موقعي. نیاوردم خودم روي بھ ردن، ک

 مھم برام كھ گفتم من اما. بیاد دیگھ ي دقیقھ چند خودشم و برم زودتر من
 وارد ھم با و كرد قبول اونم. دیدیم ھمو در دمھ گیم مي بقیھ بھ نیست
 چیزي دیگھ ھم اونا و زدیم و حرف ھمون بابا و مامان بھ. شدیم خونھ
 وضع و لباسم تا اتاقم تو رفتم منم و شدن حال وارد آیھان و بابا، نگفتن

 لگم. پوشیدم داد مي نشون كامل و پام مچ كھ لگ یھ و شومیز یھ، كنم
 ور و بستم پام بھ و بندام پا از یكي، الزم بند پا و بود كوتاه كمي چون

 اتاق از دیگھ روزاي خالف بر و كردم تجدید و آرایشم. پوشیدم و فرشیم
 و حرفاشون از ھیچي. بودن نشستھ مبل رو بابا و آیھان،بیرون رفتم

 و پام تا سر مامان، مامان پیش آشپزخونھ تو رفتم ،شدم نمي متوجھ
 مھمانا جلوي وقت ھیچ من آخھ، كرده تعجب بود معلوم. كرد برانداز

 امپ لگ و اي حلقھ آسین شومیز این با حاال وم. پوشید نمي لباس اینجوري
 داشت خانوم ملوك، نیاوردم خودم روي بھ اصال. بودم تركونده حسابي

 و برداشتم بشقاب یھسریع  میاورد در كن سرخ تو از ھارو زمیني سیب
 :گفت و زد لبخندي دیدنم با، سمتش رفتم
	
 سیب از بگذري چیزي ھر از تو دونم مي خوب و بشقاب اون من بده_

 .گذري نمي زمیني
	



 .ادد تحویلم شده پر و بشقاب، بھش دادم بشقاب و زدم یينما دندون لبخند
	رفتم یخچال سمت بھ و كردم تشكري

 :گفت مامان كھ برداشتم و سس
	
 بخوري شام توني نمي دیگھ میشي سیر بخور كم_
	

 صندلي از یكي، بیرون زدم آشپزخونھ از و آوردم در مامان براي زبوني
 روي سس كلي.  نشستم شرو و كشیدم بیرون رو خوري ناھار میز ھاي
	شدم خوردن مشغول و كردم خالي زمیني سیب

 نگاه متوجھ و باال آوردم و سرم یھو خوردم مي داشتم كھ طور ھمون
 نگاھي. شدم ھول. كرد مي نگاھم خاصي جور ھ. یشدمروی خودم  آیھان

 لمشغو دوباره آیھان ي خیره نگاه بھ توجھ بي و انداختم بابا خالي جاي بھ
  شد بلند بابا صداي لحظھ ھمون. شدم خوردن

	
 كردم پیداش_
	

 پایین و سرم، انداختم میومد بیرون اتاقش از داشت كھ بابا بھ نگاھي
 :گفتم لب زیر و انداختم

	
 یادب آیھان و بده انجام خونھ تو و كاراش سري بھ بابا كي تا قراره یعني_

 مي جوري یھ و كردم مي گم پام و دست ھمش بود اینجا كھ آیھان!اینجا؟
 از یھ طرف دوست داشتم بیشتر ببینمش و از طرف دیگھ.. شدم

 بزرگ زمیني سیب تا چند خودم. شدم آشپزخونھ واردکشیدم  و  پوفی
 زمیني سیب ھمھ این گفتم مي اینا مامان چیم ھر و. كردم خورد و برداشتم

	كردم ھوس گفتم مي چیكار خواي مي
 گذاشتمش و كردم تزئین و روش سس با كردم سرخ كھ ھارو زمیني سیب

 حرف غرق كھ آیھان بھ اي دوباره نگاه، بیرون خوري ناھار میز رو



 ھمین شاید و بود استایل خوش و بجذا زیادي. انداختم بود بابا با زدن
 از كھ آنا دیدن با، بدم نشون توجھ بھش انقدر شده باعث جذابیت

 ناآ. برداشتم آیھان ردنك نگاه زیركي زیر از دست اومد بیرون آشپزخونھ
 میومد بھش كردن كمك براي گاھي و بود خانوم ملوك ي زاده خواھر

 اسمش. تر بزرگ ازم سالي سھ دو تقریبا و بود خوشگلي دختر، اینجا
 تو ظروف و من كنار اومد. زدن مي صداش آنا ولي بود زھرا اصلیش
 :گفتم و زدم روش بھ لبخندي، میز رو گذاشت و دستش

	
  بچینم و میز من امروز یشھم اگھ_
	

 و مھنر تمام داشتم دوست. بیاره و ظروف ي بقیھ تا رفت و گفت اي باشھ
 ایيچیز بھ بازم ولي نبودم كاره این زیاد كھ این با. ببرم كار بھ چیدن تو

، بودم راضي خودم چیدم و نگاھی بھ شاھکارم انداختم، و میز، بود حالیم
 كنار خودمم،میز سره بیان كھ گفت و زد صدا رو آیھان و بابا،  مامان
 ھب كردن تعارف مشغول بابا. نشستم آیھان روي بھ رو درست یعني مامان
 خودم براي خواستم. بگیره تحویلش زیادي كرد مي سعي و شد آیھان
 متعجب، برداشت و زمیني سیب ظرف آیھان كھ بریزم زمیني سیب

 :گفت بابا كھ كردم نگاھش
	
 بده و ظرفت اصال! كني؟ مي تعارف ؟! زمیني بسی چرا جان آیھان_

 .بكشم برات خودم
	

 زد لبخندي آیھان
	
 اول گفتم زد مي چشمك میز رو زمیني سیب.  كنم نمي تعارف ممنونم_

 .راحت خیالتون كشم مي غذاھم. كنم امتحان و این
	



 خندید بابا
	
 نكن تعارف خودت ي خونھ مثل ھم اینجا ولي. راحتي طور ھر باشھ_
	
 بكشم لپش دوست چقدر. شدم لپش چال ي خیره من و كرد تشكري یھانآ
 میز روي رو زمیني سیب رفظ كھ آیھان، كنم بازي لپش چال با و

 گذشت مي ذھنم تو كھ فكرایي از، انداخت من بھ گذرایي نگاه گذاشت
 :گفتم خودم با و انداختم و پایین و سرم. كشیدم خجالت

	
 من چون شایدم یا!كرد؟ ھوس خوردم مینيز سیب جلوش من چون یعني_

 .كردم درستش
	

 بفھمھ كھ بود آشپزخونھ تو اون مگھ دیوونھ آخھ. زدم تشر خودم بھ یھو
 كردیاااا مسخره ي دخترونھ فكراي باز.!كرده؟  سرخ اینارو كي
 جوري یھ. شد خورده بابا و آیھان ھاي بحث و مامان و من سكوت با شام

 ھمش دیوار تو برم سر با خواست مي مدل كھ زدن مي حرف كار راجب
 ادامھ تا جاشون سره برگشتن آیھان و بابا غذا خوردن از بعد.كار كار كار
 ھوایي و آب تا حیاط تو برم دادم ترجیح منم و بدن انجام و كارشون ي

 كل بود بزرگمون حیاط ي گوشھ كھ یاسي ھاي گل بوي. كنم عوض
 ترین گوشھ سر آخر و زدم دمق حیاط تو كمي، بود كرده پر رو محوطھ
 و چشمام،  زدم لبخندي و ایستادم گردو درخت كنار درست حیاط قسمت
 حیاط از قسمت این. فرستادم ھام ریھ بھ رو ھوا این خوب عطر و بستم
روزایی کھ از ، بود عالي نشستن و زدن قدم براي و نداشت آنچناني دید

وردم  آرامش رفتم برمی ترس خوندن خستھ می شدم بھ این قسمت پناه میا
 كردم مي فكر خوب چیزاي بھ و بود بستھ چشمام كھ طور ھمونگشت، 
 رو ھب رو آیھان ي قیافھ با و برگشتم وحشت با، نشست شونم رو كھ دستي
 كھ بزنم حرفي خواستم و گذاشتم دستش رو و دستم. كردم تعجب. شدم



 :گفت و كرد دستي پیش
	
 واینمیستن حیاط تو وضع و سر این با خونھ برو_
	

 :گفتم آروم
 
	
	نداره دید اینجا آخھ ولي_

. نذاشت كھ بگیرم فاصلھ ازش خواستم ترس با. شد تر نزدیك بھم قدمي
 :گفت آروم و گذاشت شونم رو و دستاش

	
 اینجارو داره یكي سومش ي طبقھ تراس از، آپارتمانھ یھ من سر پشت_

 . اینجا بھ شده هخیر اینجوري كھ داره دید حتما پس كنھ مي نگاه
 

 مي نگاه و من داشت پسره.بود آیھان با حق.انداختم سرش پشت بھ نگاھي
 كمي صورتش. گرفت جلوم دوباره كھ خونھ سمت برگردم خواستم. كرد

 :گفت گوشم كنار اومدو تر نزدیك
	
 .باشھ خاموش حیاط برقاي كھ زمانیھ واسھ نداشتن دید ضمن در_
 	

 انقدر من امروز چرا. بود آیھان با حق بازم. بردم عقب و سرم كمي
 آیھان از و نگاھم. نداشتم و نزدیكي ھمھ این تحمل دیگھ. بود شده خنگ
ھھ تو یھ راست بھ اتاقم پناه بردم،  رفتم خونھ سمت بھ عجلھ با و گرفتم

دلم یھ حسی در حال جوونھ زدن بود، حسی کھ با ھر بار دیدن و نزدیک 
 یاد با شبم اوند، اصال من کسی نبودم کھ تر شدن آیھان عمیق تر می ش

 ھب،  خونمون بیاد آیھان داشتم دوست بیشتر ھا روز این، خوابیدم  آیھان
 با و چیزي گاھي كھ مردونش صداي پیچیدن و خونمون تو حضورش



فقط نمی دونستم اسم این  بودم كرده عادت داد مي توضیح بابا واسھ دقت
وی تر می شد و منو بھ آیھان حس و حال چیھ، حسی کھ ھر لحظھ ق

	نزدیک تر می کرد.
بھ نظر  آشفتھ. بود شده كمتر و كم آیھان آمداي رفت.  گذشت روزي چند

 و سراغش بابا از خواستم باري چند. گرفتم مي بھونھ گاھیم و می رسیدم
 ھانآی رو ترسیدم مي اما! نمیاد؟ دیگھ دوستت بپرسم عادي خیلي و بگیرم

 رفتم مي بیرون كاري انجام براي خونھ از داشتم ھك روز یھ، شھ حساس
 يكار براي آیھان گفت مي مامان بھ داشت كھ شنیدم رو بابا صداي اتفاقي

	برگرده امروز و رفتھ ایران از
 مي خونھ باید.كردم كنسل و قرار و زدم زنگ شبنم بھ كھ كردم ذوق انقدر
 آمداي و رفت این ببینم خواستم مي.میاوردم در ي قضیھ توي تھ و موندم
 رفتم، سریع وخیلي كردم عوض و لباسام...نھ یا داشت خواھد ادامھ آیھان

 :گفت و كرد نگاھم متعجب بابا، نشستم اینا مامان كنار حال تو
 
	
 ؟!مشاور پیش بري نبود قرار مگھ_
	

 :دادم جواب عادي خیلي
	
 نمم خوره نمي درد بھ گفت مي پیشش رفتھ كھ ھا بچھ از یكي ولي آره_

 كردم كنسلش زدم زنگ
	
 بھتریناس از یكي سلیماني آقاي ولي_
	
 نیست خوب قدرام اون كردن شلوغش الكي بابا نھ_
	



 :گفت بود كرده تعجب بابا مثل كھ حالي در مامانم
	
 دهش خوب قدري اون رتبت دونم مي. رشتھ انتخاب براي بري باید فردا_
 ھی با و بكني كوچولو تحقیق یھ خواي نمي ولي قبولي بخواي چي ھر كھ

 فالن كاش نگي فردا پس كشیدي زحمت ھمھ این.  بزني حرف مشاوره
و انقدر انتخاب رشتھ رو  كن فكر بیشتر. كردم مي انتخاب رو رشتھ

 سرسری نگیر، فکر نکن فقط رتبھ مھمھ.
 تر مھم رشتھ انتخاب بحث از آیھان االن.كردم سكوت و دادم تكون سري.

 و ساعتي یھ..چیھ داستان ببینم بزنھ حرف راجبش دوباره بابا كاش.بود
 ھمھ راجب. دادم گوش مختلفشون بحثاي بھ و نشستم بابا و مامان پیش
 صدام شامم واسھ گفتم و شدم اتاقم وارد كالفھ.آیھان جز زدن حرف چي

و  مد مي نشون واكنش آیھان بھ نسبت اینقدر چرا دونستم نمي خودمم.نكنن
 اما دونستم مي شایدم یای رسید عصبی می شدم. وقتی خبری ازش بھم نم

 رآخ و رفتم ور متاپ لپ با كمي شدم كھ اتاق وارد.كنم قبول خواستم نمي
 گوشیم زنگ صداي، .نداشتم و ھیچي حوصلھ، كشیدم دراز تخت رو سر
 فھخ و صداش خواستم و برداشتم تخت رو از و گوشیم حرص با، شد بلند
 یھ وقت چند كھ مدرسھ لوس دختر.  بود مھسا، .شد قطع خودش كھ كنم
 قفل و گوشي خواستم، .نداخت مي میس یھ ھا بچھ ي ھمھ ي گوشھ بھ بار
 جلب بود داده پیام بھم كھ ناشناسي ي شماره كھ تخت رو بذارمش و كنم

 از سریع.شد گرد چشمام خوندش با. انداختم پیامش بھ نگاھي.كرد توجھ
 .ندمخو اول از و پیام و شدم بلند جام
	
 خوب! كني؟ چیكار رشتھ انتخاب خواي مي واسھ فردا آیھانم، سالم_

 !كردي؟ فكراتو
	

، با استرس تو خونھ راه می رفتم ھزار رو رفت قلبم ضربان.  كردم ھول
 تونستم نمي و مثل دیوونھ ھا می خندیدم، ھزار بار پیامش و خوندم و



 داده ام پي بھم خودش آیھان شد نمي باورم.بدم و جوابش چي باید اصال
 كھ دادم مي جواب طوري باید.زدم محوي لبخند و بستم و چشمام.باشھ

 عضای خیلي وگرنھ بشھ اشتیاقم این متوجھ نباید.نشھ كردنم ھول متوجھ
 :كردم تایپ لرزونم دستاي با. بازی می شد

	
 آره گفت میشھ جورایي بھ سالم،_
	

 :داد جواب اي لحظھ از بعد
	
 !؟جورایي بھ چي یعني_
	

	دونم نمي: نوشتم
 و چرت داشتم. دم مي و جوابش اینجوري دارم چرا دونستم نمي خودمم

 و دش بلند گوشیم زنگ صداي كھ بودم بعدیش پیام منتظر. گفتم مي پرت
 گاز و لبم.گرفت شدت قلبم ضربان .صفحش رو افتاد آیھان ی شماره
 چشمام.شھ قطع ترسیدم.دادم قورت صدا با و دھنم و آب و گرفتم آرومي

 :دادم جواب و كشیدم عمیقي نفس بستم و
	
 !بلھ؟_
	

 گوشي توي پیچید آیھان مردونھ ی صداي
	
 سالم_
	
 سالم_
	



 !خوبي؟_
	
 ممنون_
 

 !شنوم؟ مي خب_
	

 !چیو؟: زدم لب آروم
	

 :گفت و كشید پوفي
	
 !خواي؟ مي چي.دیگھ رشتت انتخاب داستان. كردو حسین ي ھقص_
	
 :گفتم و كردم خودم نثار گیمخن براي فحش تا چند دلم تو
	
 خواستم امروز. دندون ھم دارم دوست پزشكي ھم. دلم دو ھنوز راستش_

 .نشد كھ مشاوره پیش برم
	
 این راجب و كنم مي رشتھ انتخاب واست میام خودم فردا نداره اشكال_
 ھاییتن تصمیم قبل از باید تو ولي .زنیم مي حرف باھم بیشتر رشتھ تا دو
 يچ كني فكر این بھ تازه رشتھ انتخاب قبل روز كھ این ھن گرفتي مي و

 !خواي؟ مي
	

 دوست جفتشو خوب ولي. كردم مي فكرامو قبل از باید. بود آیھان با حق
 :داد ادامھ آیھان كھ.  دونم مي: گفتم آروم. داشتم

	
 دومشك تو ببیني باید!نیست؟ كافي تنھایي بھ عالقھ دونستي مي اینم_

 شاخھ اون بھ توجھ با شي پزشك بخواي اگھ. تري فقمو و داري استعداد



 ھدیگ راه وسط. باشي داشتھ چیزارو خیلي دل باید كني مي انتخاب كھ اي
 و مرگ بدوني باید عمل اتاق رفتي وقت ھی اگھ كھ این یا. نداریم زدن جا

. بگیري ھم بدي زندگي توني مي ھم كھ. تواِ  دست شخص اون زندگي
 توني نمي كھ نداري و دلش بفھمي و بخوني درس مدت یھ كھ نشھ اینطور

 ستتد بتوني باید پیشت میان مریضایي. پزشكي دندون ھمین یا. بدي ادامھ
 زيسب نزده مسواك كثیفھ ده مي بو دھنش آي.  حلقشون تو بكني تھ تا و

 .نداریم كرده گیرش دندون الي
	

 اب و كنم كنترل و خودم نتونستم خندیدم مي ریز ریز حرفاش با كھ مني
 :گفت ابھتش پر صداي با .خنده زیر زدم بلند صداي

	
 !خندي؟ مي_
 

 با شیطنت جواب دادم:
	
، روزی کھ رشتھ نكردم تالش ھمھ این الكي باش مطمئن. خندم مي آره_

 .كردم فكر شمچیزا این تمام بھ تجربی رو انتخاب کردم
	
 مي فحر بیشتر قضیھ این راجب. بینمت مي فردا من پس. كنھ خدا_

 .دم مي انجام و رشتت انتخاب خودم و زنیم
	

 :داد جواب آروم كھ گفتم اي باشھ
	
 خدافظ فعال_
	

 ھیچ .فشردم سینم بھ رو گوشي ،كردن قطع از بعد و كردم خدافظي منم
 ھیچ...كنھ تغییر زندگیم آیھان دیدن با بعد روز كردم نمي فكر وقت



 	...وقت
 یھ بریم عصر طرفای شد رارق و کردم صحبت آیھان با صبح بعد روز
 بود داده قول بھم. کنیم صحبت رشتھ انتخاب مورد در ھم با و کافھ

 وسواس نبود،با دلم تو دل عصر تا .بده انجام خودش و رشتم انتخاب
 یکی و کردم آرایش.شدم آماده بوده سابقھ بی من برای حاال تا کھ خاصی

 :گفتم آروم تنم وتاهک مانتوی دیدن با.پوشیدم و لباسام ترین شیک از
	

 !پوشم؟ می کی برای رو مانتو این ؟!کنم می چیکار دارم من_ 
	

 و بیرون زدم خونھ از عجلھ با خودم توجیھ بدون و گرفتم گاز و پایینم لب
 خودش.موندم آیھان ظرمنت خیابون سره.شبنم شپی رم می گفتم مامان بھ

 وت و شدم سوار عجلھ با ایستاد پام جلوی کھ ماشینش.دنبالم میاد بود گفتھ
 با.باشھ ندیده وضع این با مارو کسی وقت یھ کھ کردم می خدا خدا دلم

 خجالت ازش جورایی یھ.دادم و جوابش آروم من و کرد سالم محکم دیدنم
 گوشیش.بودم نشده نزدیک اندازه این بھ پسری ھیچ بھ حاال تا.کشیدم می
 خونھ برگرده باید میدمفھ حرفاش از.کشیدم ای آسوده نفس خورد زنگ کھ
 کھ ھمین.بده انجام و کاری یھ خونھ تو مدارک سری یھ بھ توجھ با و

	:گفتم کرد قطع و گوشی
 منم. خونھ برگردین تونید می نداره موردی اومده پیش کاری براتون اگھ_

 .کردم و فکرام.دم می انجام و کارام نت کافی یھ رم می
 

 :داد جواب و انداخت بھم نگاھی نیم
	
 یھ کارمم. دم می انجام خودم یعنی دم می انجام خودم گفتم خواد نمی_

 فکس یکی برای و اطالعات سری یھ باید فقط بره نمی زمان بیشتر ربع
	.نیست بر وقت زیاد. بدم بھش توضیحات سری یھ و کنم



 .کردم سکوت
	

 می باھاش جوری چھ آخھ ؟؟ولی!خونش ببره و من بود قرار یعنی
 حسی چھ دونستم نمی خودمم.بود شده قاطی ھم با ھیجانم و استرس!رفتم؟
 آروم شد پیاده کھ ماشین از.نکردیم صحبتی خونش بھ رسیدن تا.دارم
 :گفتم
	
 مونم می ینجامھ من بدین انجام و کارتون برید شما_
	

 چشمام تو زد زل جدی
	
 !ترسی؟ می_
	

 نھ ی ھنشون بھ سری.بود نھ جواب. !ترسیدم؟ می آیھان از واقعا یعنی
 :گفت کھ دادم تکون

	
 شو پیاده پس_
	

 شلختھ ی خونھ یھ با داشتم توقع 	.افتادم راه دنبالش و شدم پیاده مردد
 تعجب از دھنم زد می برق تمیزی از کھ ای خونھ دیدن با ولی بشم مواجھ

 مرتب حد این در کردم نمی فکر.داشت شیکی و بزرگ ی خونھ.موند باز
 درو  .بشینم خواست ازم و کرد اشاره خونھ ھای مبل بھ.باشھ سلیقھ با و

 :گفت کرد می باز و پیراھنش اول ی دکمھ چند کھ حالی
	
 !نیست؟ گرمت تو! گرمھ؟ چھ امروز_
	



 می ذوب گرما از داشتم واقعا. دادم تکون آره ی نشونھ بھ سری
 رفت می اتاقش سمت بھ کھ حالی در و کرد روشن و گازی کولر.شدم
 :گفت
	
 .بیاری در مانتوتو تونی می_
	

 یادداوری با. بود آورده فشار بھم گرما. کردم باز  مانتوم ھای دکمھ مردد
 باز ھمون بھ و وردمنیا در و مانتو تنمھ جذب تاپ یھ مانتوم زیر کھ این

 و چشمام و نشستم گازی کولر زیر. کردم اکتفا ھاش دکمھ کردن
 :گفت اتاق تواز آیھان.بستم
	
 خورده یھ من. کن پذیرایی خودت از خودت کنم می فکس اینارو من تا_

 ھست شربت ھم یخچال تو. بدم انجام زودتر کارارو این باید دارم عجلھ
 .خنک جفتشم آب ھم
	
 اومدی دختر زشتھ گفتم خودم بھ اما شدم وسوسھ خنک اسم آوردن با

 پررو خوای می بعد نداری شناخت ازش خیلی کھ شخصی یھ ی خونھ
 کارش. دادم ترجیح ولی بود تشنم کھ این با!یخچالش؟ سراغ بری پررو
 شد بلند آشپزتونھ از دوباره صداش.بده آب بھم بیاد خودش و شھ تموم
	
 ..میشی ھالک داری دونم می. نکن تعارف_
	
 چیکار فھمیدم می داشتم تازه.شدم بلند جام از سریع حرفش این با

 و من شک بی فھمید می بابااگھ !خونش؟ بیام آیھان با تونستم چطور.کردم
 باز و یخچال در تردید با و شدم آشپزخونھ وارد.ذاشت نمی زنده
 نمی.مختلف ھای میوه آب و دسر و ژلھ و میوه از بود پر یخچال.کردم



 یا تونست می کھ زنی یھ..زنھ یھ کاره اینا کردم می حس چرا دونم
	... یا باشھ خدمتکار

 ھم بھ محکم و یخچال در باشھ باطارت در زنی با آیھان کھ این بھ فکر با
 زنیکھ اون کھ خوردم می چیزی بود این از بھتر خوردم می کوفت.کوبیدم
 باز موھام کھ کشید بلندم موھای توی دستی حرص با.باشھ کرده درست

 بھم نگاھی متعجباومد  تو آشپزخونھ.  آیھان کھ نگذشت ای لحظھو  شد
 :گفت و انداخت

	
 !خوبی؟_
	

 گفتم جواب در و کردم عجم و خودم سری
	
 .نیست چیزی خوبم آره_
	
 .کن ولش ھیچی... یھو آخھ_
	

 سریع ھمین برای وحشیانس طور بھ یخچال در بستن منظورش فھمیدم
 :گفتم
	
 شد ول دستم از یخچال در بخورم آب خواستم_
	

 :گفت جدی خیلی و نزدیک اومد قدمی
	
 !عصبانی؟ چی از_
	

 .کردم ھول، دیوار بھ خورد پشتمی کھ گرد کردم طور عقب با ھول و وال
	



 شد ول دستم از کھ گفتم. ھیچی از_
	
 گرفت قرار روم بھ رو کمی ی فاصلھ با
	
 شد نمی بستھ اینجوری شد می ول دستت از در_
	

 کھ کشید موھام روی دستی.نداشتم گفتن برای حرفی یعنی. کردم سکوت
 شد ایجاد بدنم توی لرزشی

	
 !کشیدی؟ می چرا موھاتو_
	
 کنم درست و شالم خواستم فقط کشیدم نمی نھ نھ_
	

 و پریشونم موھای از ای تره و برداشت و بود افتاده شونم روی کھ و شالم
 گرفت دستش تو
	
 !اینجوری؟_
	

 لب از آرومی گاز. شدم موھام شدن پریشون و شالم افتادن متوجھ تازه
 و.داد نجاتش ندندونا بین از و نشست لبم روی آیھان دست کھ گرفتم پایینم

 :گفت لرزوند می و قلبم کھ آرومی صدای با
	
 !یھو؟ شد چت! تیارا؟ شده چی_
	
 بگھ بازم داشتم دوست.مرد این زبان از اسمم شنیدن برای مردم من و

 می فکرم تو از کھ چیزایی تیارابا بگھ بھم بازم.بزنھ صدا و اسمم بازم
 دستای کھ بیرون برم آشپزخونھ از خواستم و انداختم پایین و سرم گذشت



 بھ و قلبم تپش صدای.شدم می دیوونھ داشتم.شد حلقھ کمرم دور آیھان
 طاقت دیگھ.کردم می گرما احساس قبل از بیشتر. کردم می حس خوبی

 رو دلم دست بمونیم حالت این تو اگھ ترسیدم می.نداشتم و وضعیت این
 :زدم لب آروم ھمین برای. بشھ
	
 برم بذار_
	

 شد تر محکم کمرم دور دستاش ی حلقھ
	
 ...بریجایی  زارم نمی چتھ نگی تا_
	

 هدوبار و حرفم. بود داشتني دوست زورگوییشم حتي، چشماش تو زدم زل
 .كردم تكرار

	
 ھمین شدم كالفھ گرممھ خورده یھ فقط نیست چیزي كن باور_
	

 لحظھ ھر من و بود گردش در چشمام دو بین نگاش. كرد نگام مشكوك
 این از تونستم مي نھ.  كردم مي شدن ذوب احساس قیمشمست نگاه زیر

 مدستکنم.  تحمل و موندن حالت ھمین تو تونستم مي نھ و كنم فرار وضع
 :گفتم و گذاشتم آیھان دست روي و
	
 بریم؟ میشھ_
	

 .كرد مشتش آروم و برداشت كمرم روي از و دستش. شد پكر آیھان قیافھ
 و حرفي زدن عتجر كدوممون ھیچ. بود خراب خیلي اوضاع
 از سریعکھ  كشید حالتش خوش موھاي توي دستي آیھان.نداشتیم

 و كنھ باز دھن زمین خواست مي دلم خجالت از، رفتم بیرون آشپزخونھ



 چش یھو آخھ. نداشتم آیھان از و حركات این توقع، داخلش برم من
 خواستم و بستم و مانتوم ھاي دكمھ بیرون زدم آشپزخونھ از سریع!شد؟
 و فتمگ لعنتي لب زیر، شدم كلیپسم شدن شكستھ متوجھ كھ ببندم و امموھ
 بردارم مبل روي از و كیفم خواستم كھ ھمین. كشیدم موھام روي و شالم

 صدا با و نفسم، افتاد دستم از كیف دستام لرزش و كردن ھول خاطر بھ
 منگاھ كردم بلند و سرم كھ ھمین برداشتم و كیفم و شدم خم و دادم بیرون

 انگار كھ كرد مي نگاه من طوري و بود ایستاده روم بھ رو. افتاد آیھان بھ
 نمك برخورد عادي كردم سعي، نیوفتاده اتفاقي ھیچ ما بین پیش اي لحظھ

 نبودم موفق خیلي كھ
	
 برسم رشتم انتخاب بھ باید. رم مي دیگھ من_
	

 كرد نگام دقیق آیھان
	
 بدیم انجامش ھم با بود قرار_
	
 شم نمي مزاحمتون دارید كار ماش ولي بلھ_
	
 شد گرفتھ آیھان توسط دستم كھ برم خروجي در سمت بھ كھ برگشتم و
	

 بھ زدن دست بھ اي عالقھ چھ امروز آیھان دونستم نميبازم ھول کردم، 
 و دستم كھ حالي در آیھان كھ گرفتم گاز آروم و پایینم لب، كرده پیدا من
 ایستاد روم بھ رو اومد بود گرفتھ دستش تو
	
 ریم مي ھم با_
	



 ...ولي_
	
 !اینھ؟ از غیر دیگھ بود ھمین قرارمون قبلم از. نداره ولي_
	

 :داد ادامھ و كرد اتاق بھ اي اشاره. بگم چي دونستم نمي
	
 رو تو ي رشتھ انتخاب اول. بده انجام دیگھ یكي سپردم ھم رو كارا_

 !ھوم؟ میدیم انجام
	

 سمت بھ و من و كشید و دستم آیھان .دادم تكون موافقت ي نشانھ بھ سري
 خوبي حس خب ولي كنم فكر منفي چیزاي بھ خواستم نمي.برد اتاقش
. دمش كفري دیدم میز روي كھ و تابش لپ. نداشتم اتاقش تو حضور براي
 وت میاورد و من باید حتما! بیرون؟ بیاره و تاپ لپ یھ تونست نمي یعني
 اتاقش بھ كلي نگاه زدم يم غر ذھنم تو داشتم كھ طور ھمون!اتاق؟

 آیھان. دبو سلیقھ با و شیك پذیراییش مثل كھ سفید اي سرمھ اتاق. انداختم
 :گفت و كرد كنارش صندلي بھ اي اشاره و نشست صندلي روي

 
	
	 بشین_

 براج صحبت كلي از بعد و رفت ور تابش لپ با كمي . نشستم كنارش
 كيپزش. بزنم رو كيپزش ھمون گرفتم تصمیم باالخره پزشكي ھاي رشتھ

 تمرش انتخاب آیھان ھاي راھنمایي با. .اولم اولیت شد بھشتي شھید دانشگاه
 بھتري حس حاال، .بھم داد و گرفت ازش پرینت یھ آیھان و شد انجام
 و آیھان سمت برگشتم. .ھم مطمئن بودم راضيھم  انتخابم از چون. داشتم

 :گفتم لبخند با
	



 نمي ھنوزم شاید یكرد نمي توجیحم تو امروز اگھ واقعا آیھان مرسي_
 حس فقط چون خوندم درس سال ھمھ این من. خوام مي چي دقیق دونستم

 و خوندم مي. دونستم مي خوندن بھ موظف و خودم بخونم باید كردم مي
 دكتر شي بزرگگفتن  بھمون يبچگ از انقدر. خوام مي چي دونستم نمي

 يول. بودم دل دو تازگیا ولي .شم دكتر باید حتما كردم مي فكر كھ میشي
 مي حس. خوام مي چي كھ كردي مطمئنم كردي، قانع منو حرفات با تو

 كھ كسي نداشتم راھنمایي حاال تا چون كردم پیدا و عالقم االن تازه كنم
 در بزرگي لطف. آیھان مرسي.  كنھ گوشزد بھم و مسائل سري یھ بخواد

 .كردي حقم
	

. با تغییر نگاھش .بھم بوده زده زل ھمچنان آیھان و زدم مي حرف من
 ھك گرفتم دندون بھ و پایینم لب ھمیشگي حالت بھ.  خوردم و لبخندم یھو

 :گفت آیھان
	
 نخورش_
	

 كردم نگاش متعجب
	
 گم مي لباتو_
	

 از بیشتر دیگھ، باال رفت بدنم دماياز این بی پرواییش خجالت کشیدم، 
، خودمون دست دادیم مي كار داشت كم كم، نبود جایز موندنمون اونجا این
 :گفتم و شدم بلند جام از
	
 .رم مي دیگھ من_
 	



 كنم باز و در خواستم كھ اي لحظھ درست. افتادم راه اتاق در سمت بھ و
 نھمی. داشتم برش و شدم خم حرص با، افتاد دستم از رشتھ انتخاب برگھ

	ایستاده روم بھ رو آیھان دیدم شدم بلند كھ
 قدمي آیھان، شھ ظاھر جلوم شم خم من منتظره. بود جن انگار بشر این
 .چسبیدم اتاق در بھ و دادم قورت و دھنم آب، شد تر نزدیك بھم
	
 !كردي؟ ھول چرا_
	
 دادم جواب لرزوني صداي با
	
 نكردم ھول_
	

 گرفت و دستم
	
 !لرزه؟ مي دستات چرا_
	

 کشیدم دستش تو از و دستم سریع
	
 خوبم من نیست چیزي نھ_
	

 شد تر نزدیك بھم دوباره و چشمام تو زد زل آیھان
	
 !مطمئني؟_
	

 صورتم طرف دو كھ دستاش. آورد باال و دستاش آیھان. دادم تكون سري
 بطھرا پسري ھیچ با وقت ھیچ كھ بودم دختري من. بستم و چشمام نشستن
 تموقعی این تو دونھ نمي حتي. ندیده توجھ اینجوري طرفشون از. نداشتھ



 ردك مي منتقل بھم رو خوبي حس یھ آیھان كاراي این تمام. كنھ چیكار باید
 گرفتھ ازم و واكنشي گونھ ھر ي اجازه كھ ترسي. ترس با ھمراه حس یھ

 صورتم روي بھ رو درست آیھان صورت.  كردم باز و چشمام آروم. بود
 دقیقھ چند با االنش نگاه رنگ. بود شده جوري یھ جدیش چشماي. بود

 لباي كھ بزنم حرفي تا كردم باز ھم از و لبام. كرد مي فرق كلي پیشش
 از من ھاي چشم و بستھ آیھان ھاي چشم. نداد بھم رو اجازه این آیھان

 دست. گرفتم گر. بیرون زد مي حدقھ از داشت و بود شده گرد تعجب
 آیھان لب. شد بستھ منم ھاي چشم خداگاه نا نشست گردنم پشت كھ آیھان

 ھیچ و بودم آغوشش تو اي مجسمھ مثل من و بود گرفتھ بازي بھ و لبم
 بھ مقلب ضربان. بگیرم و جلوش ونستمت نمي حتي. دادم نمي انجام حركتي

 از. نبود خودم دست حالم.  میاوردم كم نفس داشتم. بود رسیده خودش اوج
 من حال این اسم. شم جدا ازش نداشتم دوست ولي كشیدم مي خجالت آیھان
 !بود؟ چي
 مي فشار ھم رو محكم و چشمام كرد مي حركت ملبا روي آیھان لباي
	زدم سینش بھ چنگي و كردم مشت بود سینش روي كھ و دستم. دادم

 داشت حالمدادم.  ادامھ كارش بھ و گرفت لبم از آرومي گاز كارم این با
 يم پیش اینجوري اگھ و كنم كنترل و خودم تونستم نمي. شد مي دگرگون

 دور خودم از و آیھان خواستم مي. دادم مي خودم دست كار حتما رفت
 نگذشت اي لحظھ. شدم مي دیوونھ داشتم. كرد نمي یاري دستام ولي كنم
 فاصلھ با. كرد ول و لبام و گرفت پایینم لب از آرومي میك آیھان كھ

	كردم باز و چشمام آروم گرفتنش
 یھ تو كردم مي حس. چشمام تو بود زده زل پشیموني گونھ ھیچ بدون
 بود ھویدا چھرم تو كھ خجالتي با. بود داغ داغھ بدنم و آتیشم ي كوره

 یا داده انجام حسي روي از و كارش این دونستم نمي. انداختم بھش نگاھي
 سرم بالیي بخواد نكنھ. ترسیدم مي بودنش ھوس از من و. ھوس
 یھانآ دست كھ بردارم عقب بھ قدمي خواستم و انداختم پایین و سرم!بیاره؟

	گذاشت سینش روي و سرم و شد حلقھ مكمر دور



 ونپنھ سینش تو و سرم. بود بخش آرامش و خوب بوسیدنش مثل آغوششم
 تپش دیگش دست و كمرم دور دستاش از یكي. نیوفتھ بھش نگاھم تا كردم
 :كرد زمزمھ گوشم كنار مردونش صداي با و نشست گردنم

	
 نبود خودم دست شد چم یھو دونم نمي_
	

 از العملي عكس ھیچ چراچرا سست شدم؟! ، من دايخ. كردم بغض یھو
 سكوت چرا!كنم؟ فرار كنم نمي سعي چرا!دم؟ نمي نشون خودم

 واسمی اتفاق چھ پیش اي لحظھ كھ كردم مي درك داشتم تازه انگار!كردم؟
 كھ حرفي با كھ بزنم پس و آیھان خواستم و دادم بیرون آروم و نفسم. افتاد
  شدم شوكھ زد
	
 ..نبود ھوس روي از نك باور ولي_
 

 روي از. شد تكرار سرم تو حرفش این بار چندین و زد خشكم آغوشش تو
 	..!نبود. نبود ھوس...نبود ھوس

 یعني. كردم نمي درك و حرفش معني. كردم نگاه چشماش تو خجالت با
 بھ فضاي. گرفتم دندون بھ و پایینم لب آروم. !نبود؟ ھوس روي از چي

 انداختم پایین و سرم دوباره. نداشتم دوست عنوان ھیچ بھ رو اومده وجود
 اومد حرف بھ  آیھان كھ
	
 بریم_
	
 چند از تر گرم خیلي. بود شده گرمم. گرفت فاصلھ ازم سریع خیلي و

 شتدا و بود آشپزخونھ تو. رفتم بیرون اتاق از دنبالش بھ. پیش دقیقھ
 وجيخر در سمت بھ و گرفتم ازش و نگاھم. كشید مي سر و آب بطري

 از انمآیھ بستم مي و بندش داشتم  كھ ھمینطور و پوشیدم و كتونیام. رفتم



 اتاتفاق باور. نیوفتھ بھش نگاھم كھ بودم تالش در ھمش. بیرون اومد اتاق
 بنداي بستن. بودم شوك تو ھنوزم. بودممکن  غیر برام پیش ي لحظھ
 ونتك جاش از و ایستاد سرم باال اما بره من از جلوتر تا دادم لفت و كفشم

 بھش گذرایي نگاه و شدم بلند جام از سریع شھ مي تابلو داره دیدم. نخورد
. ردك مي  نگام جدي ي قیافھ با و بود ایستاده كنارم جیب بھ دست. انداختم
 از تر جلو درنگ بي من و كرد بلند خروجي قسمت سمت بھ و دستش

 زد و ماشین دزدگیر. اومد سرم پشت آیھانم. بیرون زدم آپارتمانش از اون
 :گفت و
	
 شو سوار_
	

 تكون جام از دید وقتي. كردم فرو دستم تو و ناخونم و ایستادم جام سره
 :گفت جدي لحن با و سمتم برگشت خورم، نمي
	
 دیگھ شو سوار_
	
 :دادم جواب آرومي بھ
	
 رم مي خودم برسید كارتون بھ برید شما شم نمي مزاحمتون دیگھ نھ_
	

 كرد باز مبرا و جلو در. شد تر جدي چھرش
	
 رسوندمت مي خودمم آوردمت خودم شو، سوار_
	
 ...ولي_
	



 شو سوار گفتم ولي بي ولي_
	

	كنم مخالفت باھاش دوباره نتونم شد باعث حرفش بودن محكم
 مونبین حرفي ھیچ خونھ بھ رسیدن تام.. شد سوار و پایین انداختم و سرم
 وارد و كردم باز و در يخدافظ بدون رسیدیم كھ ھمیند، نش بدل و رد

 سيك اینكھ مثل  كشیدم عمیقي نفس ، لرزید مي تنم تمام ھنوزم، شدم خونھ
 يم وضع این با و من كسي اگھ.بودم خوشحال بابت این از و نبود خونھ

 خیالبی فھمید نمي و حالم این دلیل تا و، افتاده اتفاقي فھمید مي حتما دید
	بود گرمم خیلي، رفتم اتاقم سمت بھ سریع، شد نمي

 آب دوش یھ دلم فقط االن، حموم تو پریدم و كردم عوض و لباسام سریع
 كم. كنھ كم و بدنم حرارت از كمي بتونھ كھ سردي آب، خواست مي سرد

	بستم و آب كھ زدم مي حق داشتم كم
 روي و دستم و نشستم تخت رو، بیرون اومدم حموم از و پوشیدم و حولم
 ھانآی كھ شد چطور آخھ، افتاد كھ بودم اتفاقي شوك تو ھنوزم،  كشیدم لبام
اصال من چرا مخالفت  !نبوده؟ ھوس رو از گفت چرا،  بوسید؟ منو

 ھمش شدم مي دیوونھ داشتمنکردم؟! چرا تو اون موقعیت داد شده بودم؟! 
	!كردم؟ جرعت چطور!خونش؟ رفتم چرا اصال گفتم مي خودم با
 و آوردم در كیفم تو از و گوشیم ، اومدم خودم بھ گوشیم زنگ صداي با

 شتمر انتخاب بپرسھ خواست مي البد. بود شبنم. انداختم صفحش بھ نگاھي
	كردم چیكار و

 و مامان، شدم لباسام پوشیدن مشغول و ندادم جوابنداشتم.،  و حوصلش
ھنوزم درگیر شدم.  بافي خیال مشغول تنھایی  منم و نبودن شب تا بابا

 زیره نزدم و نرفتم در كوره از لحظھ اون چرا ونمد نمياتفاق صبح بودم 
	؟!!آیھان گوش

 بیخیال انقدر بازم كرد مي باھام و كار این اي دیگھ كس اگھ كھ
 مشت دستام یھو!خونھ؟ گشتم مي بر باھاش و موندم مي پیشش بازم!بودم؟

 :گفتم لب زیر و شد
	



 میارم در چشاشو كنھ، مي غلط اي دیگھ كسھ_
	

 از و دادم بیرون صدا با و نفسم. كردم تعجب دادم كھ جوابي از خودمم
	...بیرون رفتم اتاق
	

	حال
	
	
 !كني؟ مي چیكار اینجا_
	
 مبرگشت. بستم و دفتر و اومدم بیرون گذشتھ بھ فكر از آیھان صداي با

 رايب بخونتش ترسیدم. بود دفتر رو نگاھش. كردم سالم لب زیر و سمتش
 :گفت آیھان كھ شدم بلند جام از و برداشتم و دفتر سریع ھمین

	
 !نوشتي؟ مي چي_
	

 و خورد زنگ گوشیش لحظھ ھمون كھ بیارم واسش بھونھ یھ خواستم
 مي حرف كھ حالي در و داد جواب و گوشیش. شد پرت حواسش آیھان

 تاقا از و منم كردم قایم تختم زیر و دفتر سریع. بیرون رفت اتاق از زد
، شدم آشپزخونھ وارد سریع، دادم يم و آیھان غذاي باید، بیرون رفتم
 زیر، بودم كرده آماده قبل از ھم ظرفارو و بود افتاده جا سبزیم قرمھ
اومد تو  اي لحظھ از بعد آیھان، كشیدم غذارو و كردم روشن رو كتري

 و خودم، بود عصبي و اخمو ھمیشھ مثل، شد خوردن مشغول و آشپزخونھ
 خوردن مشغول آیھان و دادم نشون ظروف و ظرف جایي جابھ درگیر

 :گفت بلندي صداي با و بیرون رفت آشپزخونھ از خورد كھ غذاشو، شد
	



 كنم مي خالي غذارو باشھ این مثلھ مزش كنھ درست دیگھ چي یھ شام_
 .سرت رو
	
 مزش، چشیدم و خورشت از كمي و گاز سمت رفتم عجلھ با حرفش این با

 جمع میز سریع!بود؟ يچ آیھان گیریاي بھونھ این دلیل پس، بود عالي
 بھ كھ حالي در آیھان كھ شدم ناھار ھاي ظرف شستن مشغول و كردم
 :گفت رفت مي خواب اتاق سمت

	
 نكن بیدارم خوابم، مي_
	
، ینھنب و دفتر وقت ھی كھ داشتم و این استرس ھمش، اتاق تو رفت سریع و
 زا كھ خیالم، بود خواب خوابھ، اتاق تو برگشتم و شستم سریع رفاروظ

 ھك بخوابم كاناپھ رو خواستم، بیرون اومدم اتاق از شد راحت دفتر بابت
 بھترین این، شد گرد ھام چشم. گرفت و چشمم میز رو آیھان گوشیھ

 ھمچین دیگھ شاید، كردم مي كاري بھ باید خواب، كھ آیھانم. بود فرصت
 مارهش داشتم، برش و رفتم گوشیش سمت بھ آروم. نمیاوردم گیر فرصتي

، نداد جواب بابا. بوق سھ بوق دو بوق یھ. زدم زنگ و گرفتم اباروب ي
 این تو و من و شھ بیدار آیھان بود ممكن لحظھ ھر، گرفتم استرس

 بازم. گرفتم رو بابا ي هشمار دوباره. كر مي بیچارم دید مي وضعیت
 ھم با ھمشون انگار ولي، گرفتم رو ھمھ خونھ مامان شماره، نداد جواب

 قلب تپش، برزید مي دستم، ندن جواب و تلفناشون كھ ودمب كرده عھد
 از وقتي، شد مي سرازیر گونم رو دیگري از پس یكي اشكام، گرفتم
 نھك كمكم بود ممكن كھ كسي تنھا، افتادم فرید یاد شدم امید نا بابا و مامان
 نآیھا كانتكتاي تو از و شمارش سریع، بشم زنش بود قرار كھ بود مردي

	گرفتم و كردم پیدا
 داد جواب بوق دومین با
	



 !بلھ؟_
	

 بھ مدت این تو یعني، رسید مي نظر بھ عصبي كمي مردونش صداي
 بغضم و قورت!شده؟ خیالم بي راحتي بھ یا، !گشتھ؟ دنبالم! بوده؟ فكرم

 و گوشي و نشست دھنم روي دستي بزنم حرفيدادم و دھن باز کردم تا 
 یھ براي و خودم و بستم و چشمام.رفتم مرگ پایھ تا لحظھ اون.گرفت ازم

 :شد بلند گوشم كنار آیھان خشن صداي.كردم آماده مفصل دعواي
	
 !بود؟ شده تنگ دلت! نھ؟ بشنوي و صداش خواستي مي_
	

 و سرم، كرد حلقھ كمرم دور و دستاش و خودش سمت برگردوند و من
 كنم نگاه بھش نداشتم جرعت پایین، انداختم

	
 انجام توني مي بخواد دلت غلطي ھر و خوابم كردي فكر! ترسیدي؟ چیھ_

 ...گوشیم چي اونم! بردارم؟ رفتھ یادم و گوشیم كردي فكر!بدي؟
	
 زد پوزخندي. كردم نگاھش و آوردم باال و سرم حرفش این با
	
 رفتن بابات مامان دونستم مي كھ امروز خوردي، ركب خانوم، تیارا آره_
 و گوشیم دن نمي تلفن وابج دونستم مي و ، تو دنبال دیگھ شھر یھ

 مي مانجا بھتري العمل عكس اگھ شاید كني، مي چیكار ببینم اینجا گذاشتم
 و چي ھمھ تونستم مي ببخشمت، و كنم باور و حرفات تونستم مي دادي

 بین از داشتم كھ امیدیم ذره یھ اون فرید بھ زدن زنگ با ولي كنم، عوض
	.ختمتشنا دیر كھ حیف خرابھ، ذاتت كال تو. رفت
 ازش كھ محكمي دھني تو با كھ كنم دفاع خودم از تا كردم باز و دھنم

 	.زمین رو افتادم خوردم
 



 لبم رو و دستم. و شوری خون و تو دھنم حس می کردم شد پاره لبم
 :شد قبل از تر بلند آیھان صداي كھ گذاشتم

	
 من پیش میومدي كھ ھا موقع ھمون! ھا؟ بودي حرومزاده اون با كي از_

 یشپ ھا كجا تا اون با! خندیدي؟ مي ریشم بھ و فرید پیش رفتي مي بعدش
 پیشھ دونست مي كرد؟ مي اونم كردم مي باھات من كھ كارایي! رفتي؟

 مي بابات پول خاطر بھ یا داشت غیرت روت اصال خوابي؟ مي منم
 !خواستت؟

	
 نششنید الیق واقعا كھ میشنیدم حرفایي داشتم. كرد مي خفم داشت بغض
 ايبر، بدبختیم براي. كردم گریھ ھاي ھاي و پایین انداختم و سرم. نبودم

 و گرفت دستم از آیھان...چي ھمھ براي، گندَم سرنوشت براي، شانسیم بد
 كرد بلندم
	
 براي دار نگھ اشكات شم، نمي خر مسخرت ھاي گریھ این با دیگھ_

 نمببی وامخ مي. بریز فرید برا بیرون كردم پرتت خونھ این از كھ روزي
 زیر مدت ھمھ این بفھمھ نداره، غیرتم ده، مي اھمیت اشكا این بھ قدر چھ

 .نباش نگران پس ه،گز نمي ككشم بودي من خواب
	
 رفتگ و من بیوفتم كھ این از قبل و. اومد فرود صورتم تو بعدیش مشت و
 دندونام دومش مشت با كردم مي حس. برد اتاق سمت بھ كشون كشون و
 كتر قلبم، قلبم ي اندازه نھ ولي. كرد مي درد صورتم، شده دخور دھنم تو

 :نالیدم درد با شدیم كھ اتاق وارد. بود برداشتھ
	
 آیھان_
	



 كشید و گرفت موھام از
	
 يم حلقومت از و زبونت بیاري كثیفت زبون بھ و من اسم دیگھ بار یھ_

 !فھمیدي؟ بیرون كشم
	
 :ردك زمزمھ لب زیر. دادم تكون سري درد شدت از
	
 كنم حالیت باید نفھمیدي نھ_
	

 آورد در تنش از و لباسش. شدم جمع خودم تو درد از. تخت رو كرد پرتم
 پاك و لبام دور خونھ و كشید لبام روي و پیراھنش. زد خیمھ روم و

 :گفت و زد پوزخندي.كرد
	
 بدم نشون بھت رو واقعي جھنم بعد بھ این از_
	
مثل یھ حیوون وحشی بھ دندون  و مگردن و لبام و اسیر کرد باره دو و

 در كھ صدام. گرفت مي ناك وحشت گازاي و زد مي محكم میكاي. گرفت
. نمیومد بر دستم از ریختن اشك جز كاري من و. كرد مي بدتر میومد
 خیلي كھ خدایي. زدم مي صدا خدارو دل تھھ از و كشیدم ميخفھ  جیغاي

 بود شده خشن حدي بھ نآیھا شب اون، بود كرده فراموش و من بود وقت
 آخھ .كردم لعنتم و شدم نفرین زندگي این و. ریختم اشك صبح خوده تا كھ

	!بود؟ چي من گناه
	
 داغ آب شاید تا حموم رفتم دلم زیر و كمرم درد از آیھان خوابیدن با

 قلبم درد با شد مي بھتر كمرمم درد اگھ حتي واي، دردم واسھ شد مرھمي
	توش كشیدم دراز و كردم آب از پر و وان، !كردم؟ مي چیكار



 با مامان و پیچیدم مي خودم بھ ماھانھ عادت درد از كھ افتادم روزایي یاد
 لب زیر و كردم پاك و اشكام دست پشت دادبا مي ماساژ و شكمم مھربوني

 :گفتم
	
 كھ دختري! افتاده؟ روزي چھ بھ دردونت عزیز ببیني كھ مامان كجایي_

 تحقیر چقدر روز ھر ابرو چشمت باال ھبگ بھش نداشت جرعت كسي
 ...چقدر خوره مي كتك چقدر میشھ

	
 تا خواست مي دلم، نشھ بلند ھقم ھق صداي تا گرفتم دھنم جلو و دستم
 بخواد آیھان ترسیدم ولي، زدم مي زار و موندم مي گرم آب تو صبح
	جونم بھ بیوفتھ عصبانیت با دوباره و شھ بیدار
 خوابھ آیھان، بیرون اومدم حموم از و ستمش و خودم سریع ھمین براي

 بآ پوشیدم و لباسام، شد خستھ كرد اذیت منو انقدر داشت حقم. بود خواب
 با ھمین براي، كنم روشن و سشوار ترسیدم. گرفتم حولھ با و موھام
 ي خیره، بود منم سمت آیھان صورت. كشیدم دراز دار نم موھاي ھمون

 باورم. بود شده مظلوم خواب وت چقدر، شدم خوابش در غرق صورت
 روم بھ رو مرد ھمین جونم بھ افتاده پیش ساعت چند كھ مردي شد نمي

 گھدی االن یعني !كردم؟ بیرون قلبم از و عشقش كاراش با یعني. !باشھ؟
 مستتون مي چطور، نشست گونم رو چشمم از اشكي قطره !ندارم؟ دوستش
 و زندگیم داشت كھ حیف فقط ،بود من زندگیھ تمام مرد این؟!باشم نداشتھ

	كشید مي آتیش بھ
 اون رسھ مي یعني.زدم كنار صورتش روي از و موھاش از اي تره

 من روزي یھ باالخره خودش قول بھ!شم؟ متنفر ازش كاراش با كھ روزي
 بره دلم از مھرش لحظھ اون تا كاش فقط، بیرون نداره مي اینجا از  و

 و گرفت و دستم یھو كھ كشیدم اشموھ تو دستي گذشتھ عادت بھ، بیرون
	بغلش تو كشید و من



 :گفت آروم آلودي خوب صداي با و موھام تو برد فرو و سرش
	
 عزیزم بخواب_
	
 نای اگھ حتي. بود بخش لذت برام مرد این زبون از عزیزم شنیدن چقدر و

 .نمونھ یادش چیزي صبح و باشھ زده بیداري و خواب عالم تو و حرفش
 وار دیووانھ ھنوزم بدیاش تمام با كھ مردي عاشق. دمبو شده عاشق من
 كھ راستي بھ. فھمیدم مي و وار جنون عشق معني تازه. پرستیدمش مي
 !دیووانگي؟ یا بود عشق این

 خالف بر و. باشھ رفتھ آیھان داشتم توقع شدم بیدار خواب از كھ صبح
 از، بود چسبونده خودش بھ محكم و من و بود خواب كنارم ھنوز تصورم
 دل طرفیم از و كردم مي آماده رو صبحونھ و شدم مي بیدار باید طرفي
 و یدمترس بعدش عصبانیت از آخرشم، واسم بود سخت آغوشش از كندن

 نم شم بلند خواستم كھ ھمین، برسم كارام بھ و شم بلند جام از دادم ترجیھ
	بیداره كھ فھمیدم. گرفت قبل از تر محكم و
 :گفتم لرزوني صدایي با
	
 كنم آماده رو صبحونھ برم خوام مي_
	

 با من با و كرد شل و دستاش چشماش كردم باز بدون اي لحظھ از بعد
، نكردم درك و آیھان االن و دیشب كار دلیل، بیرون زدم اتاق از عجلھ
	!گھ؟ مي چي و كنھ مي چیكار داره كھ بود متوجھ دیشبم یعني
 بھ خونھ زنگ كھ بودم حانھصب كردن آماده مشغول و شدم آشپزخونھ وارد
، شد خالي دلم تھھ و سراغم اومد وحشت و ترس اي لحظھ. اومد در صدا

 پیراھنش پوشیدن مشغول ھراسون آیھان، افتادم راه اتاق سمت بھ عجلھ با
 پشت شخص كردم مي حس و میومد ھم سر پشت خونھ زنگ صداي، بود
 ارشاش انگشت و یدكش آشفتش موھاي توي دستي آیھان.برده بویایي یھ در



 .من سمت گرفت و
	
 سرت بالیي بیاد در صدات خدا بھ.  نمیاي بیرون شد چي ھر تیارا_

 !فھمیدي؟ كردم، غلط بگي پام رو بیوفتي بیاي خودت كھ میارم
	
، .بست محكم در و بیرون رفت اتاق از سري كھ دادم تكون سري ترس با

 كھ نباش فھمیده میشھ يیعن، !باشھ؟ بابام داشت امكان یعني، گرفت بغضم
	!بدن؟ نجاتم تا باشن اومده و افتادم گیر اینجا  من

 كمد پشت و گرفتم دھنم جلوي و دستم شدن سرازیر گونم رو كھ اشكام
 .شد گرد تعجب از چشمام فرید داد صداي با كھ زمین رو نشستم

	
 تا بیاد تیارا بگو!حرومزاده؟ كردي قایمش كجا كجاست زنم ناموس بي_

 .نكردم خراب سرت رو ، رو ااینج
	
 :زدن صدا بھ كرد شروع و
	
اراااا تیــاراااا_ ـٰ  !؟!كجایییي؟ تی
 

 من فھمیده كجا از فرید آخھ. لرزیدن بھ كردم شروع ترس از
 درگیر ھم با بود معلوم كھ حالي در و كرد بلند و صداش آیھانم!اینجام؟

 :گفت شدن
	
 كھ انداختي راه بیداد و داد من خونھ تو اومدي صبحي اول حرومزاده_

 ھعرض اگھ تو. شناسنامت تو نرفتھ اسمش ھنوز نكن زنمم زنم! بشھ؟ چي
 روزه كنھ مي ازدواج آشغالي چھ با داره فھمید. دادي نمي فراریش داشتي

 .كرد گور و گم و خودش عروسیش
	



 . ازم دزدیدیش ناموس بي توي ندادم، فراریش من_
	
 طفق. آیناز مثل بود یكي برات ھم تیارا. نیستم الشخور تو مثل من ھھ_

 تا ماالن! دونھ؟ نمي اینارو تیارا كردي فكر. داشتي و كردنش بدبخت قصد
 بیرون، برو خونم از گمشو نكردي تر تازه ھست كھ ایني از و دلم داغ

 .شھ آلوده خونت بھ دستم خوام نمي... سریع
	

 :گفت و سرش رو گذاشت صداش فرید
	
 و ھیچ ربطی نداره. تو اگھ عرضھ داشتی...بھ ت آیناز جریان_
	

 :زد فریاد توانش تمام با خشم با آیھان
	
تو یھ آشغال بھ تمام معنایی، باالخره تقاص کاری کھ با آیناز کردی و _

 !من؟ اطرافیان بھ دادي گیر! تیارا؟ بعدشم آیلین اولشازت میگیرم. 
	
 من بھ ھمش كھ بود خودش اون نداشتم، دوست وآیناز وقت ھیچ من_

 !فھمي؟ نمي و این چرا شد مي نزدیك
	
 !آره؟ كردي بدبختش ھمین واسھ_
	

 :داد ادامھ آیھان كھ كردن سكوت اي لحظھ جفتشون
	
 بود اولیش فعال تیارا. كنم مي بدبختت منم پس_
	

 :گفت حرص با و پایین آورد و صداش فرید
	



 دم مي نشونت االن_
	
،  زدن مي ھمدیگھ بھ ھك میومد پي در پي مشتاي صداي بعدش و

، نداشتم خوردن تكون جرعت من و گرفت مي شدت داشت دعواشون
 اي لحظھ از بعد، لرزیدم مي و بودم كرده جمع و شكمم تو و و پاھام
 :گفت جواب در فریدم و زنھ مي زنگ پلیس بھ كرد تھدید فریدو ، آیھان

	
 چیكار مزن با آشغال توي بفھمم باید. زنم مي من نزني اتفاقا بزن_

 ؟!!كردي
	

 شد قبل تر خشن آیھان صداي
	
 .نیست زنت اون. نكن زنم زنم انقدر آشغال _
	

، گرفت شدت دعواشون و شد تر جري فریدم حرف این با كھ این مثل
 قدرچ نشنوم كھ، دن مي بھم فحشایي چھ نشنوم تا گذاتشم روگوشم و دستم
	....كھ، شدم گرفتھ بازي بھ انتقام یھ سره

 در شدن باز با. بشھ اتاق وارد و بزنھ پس و آیھان تونست یدفر آخرشم
 براي نفسم. فشردم ھم رو محكم و چشمام و گذاشتم پام رو و سرم اتاق

 گاز و لبم زد مي صدام كھ فرید صداي با،  شد حبس سینم تو اي لحظھ
 پشت	.شد اتاق وارد آیھانم لحظھ ھمون كھ، نزنم حرفي وقت یھ تا گرفتم

. شدن درگیر ھم با دوباره فرید و آیھان، شدم جمع خودم تو بیشتر كمد
	بیرون برد اتاق از و فرید شده كھ قیمتي ھر بھ آیھان
 مي. بدم انجام تونستم مي كھ بود كاري ترین راحت االن اینجا از فرار

 و راتحقی تمام از. شم خالص اینجا از و بدم نشون فرید بھ و خودم تونستم
	كرد نمي یاري پاھام، نتونستم ولي، شم تراح آیھان ھاي توھین



با این بی آبرویی کجا می رفتم؟! اگھ با فرید می رفتم بعدا چطور ھمھ 
 ميچیو بھ آیھان توضیح می دادم؟! چطور توجیھش می کردم؟! اصال 

 تحمل نمتو مي كي تا!نزنم؟ جا و باشم تونم مي كي تا ببینم و بمونم خواستم
 كردم مي كاري باید. كردم مي رامش باید و داشتم دوست و آیھان!كنم؟
 اشك ھاي ھاي و گذاشتم پام روي و سرم، ھمیشگي آیھان ھمون بشھ

 قبول كنیم فرار خواست ازم شوخي بھ آیھان كھ روزي ھمون كاش .ریختم
 یھ باھم و رفتیم مي بود خوب چي ھمھ كھ ھا موقع ھمون كاش، كردم مي

	كردیم مي شروع و جدید زندگي
 اتاق در كھ ریختم اشك دل تھھ از چقدر دونم نمي، ھدغدغ بي گيزند یھ

 ي گریھ از چشمام، كردم بلند و سرم آروم، سرم باال اومد آیھان و شد باز
 :دز فریاد و كرد بلندم خشونت با و گرفت و دستم آیھان، سوخت مي زیاد
	
 چرا دیگھ دنبالت اومد! خواستي؟ نمي ھمینو مگھ! نرفتي؟ باھاش چرا_
 دختر بفھمھ ترسیدي! ھا؟ شدي قایم اینجا چرا! ندادي؟ نشون و ودتخ

 این مثلھ بره آبروش تو خاطر بھ ترسیدي شایدم یا! بزنھ؟ پست نیستي
 تا شزندگی پي بره كنم ولش گفتي خودت با و كردي گذشتگي خود از فیلما
 !نھ؟ بود ھمین براي! ؟!آره؟. نكشھ عذاب انقدر

	
 ي گوشھ خون بھ حواسم تمام من زد مي رفح آیھان كھ مدت تمام در

 با بینب فرید بشكنھ دستت:  گفتم دلم تو. بود چشمش زیر كبودي و لبش
 ونتخش با و دستم. گذاشتم لبش كنار و كردم بلند و دستم، كردي چھ آیھانم

 :گفت و زد پس
	
 بده و من جواب بودم تو با. نزن دست من بھ_
	
  كردم نگاھش مظلومیت با
	



 میاد ونخ داره_
	

 اونم، دیوار تو كوبید و شدش مشت دستاي و برگشت ھا زده جن مثل یھو
 مي انگار، كرد تكرار و كار این و ھا بار و ھا بار ، بار دو ن بار یھ نھ

 :گفت و زد نعره بلندي صداي با. كنھ خالي دیوار رو و حرصش خواست
	
 چرا! زاري؟ مي راھي تو و من یھو! كنھ؟ مي اینجوري چرا لعنتي_

 و كارت كدوم! كنم؟ باور و حرفت كدوم! شم؟ دیوونھ كھ كني مي كاري
 ! كنم؟ باور و چیت اصال! كنم؟ باور
	

 و مردم شكستن، زد تكیھ دیوار بھ و سرش و زد دیوار بھ و آخرش مشت
 دلرزی مي دستام، نیومد بر دستم از ریختن اشك جز كاري و دیدم چشم بھ
	تونست نمي و برداره دمق سمتش بھ خواست مي پاھام و

 مظلومي و آروم صداي با و دیوار رو كوبید بار چند آروم و سرش
 :كرد زمزمھ

	
 !نرفتي؟ باھاش چرا_
	

 جواب آرومي بھ خودش مثلھ  شد سرازیر ھام گونھ از اشكام و زدم پلك
 :دادم
	
 خواستم نمي_
	

 با دیوار رو مشتش كوبیدن با بعدش و زد خشكش مجسمھ مثلھ اي لحظھ
 در شدن كوبیده با شد مساوي گریم صداي، بیرون زد اتاق از عجلھ

 ریختم مي اشك وجود تمام با،  زمین رو افتادم و شد شل پاھام، .خروجي



 :نالیدم درد با و انداختم دیوار روي آیھان انگشت جاي بھ نگاھي، 
	
 نكن كارو این خودت با آیھان نكن_
	
 	...كردم مي نابودم داشت عشق این.گرفتم سر از رو گریھ دوباره و
 	
 مي دیوونھ داشتم. نخوردم تكون جام از منم و خونھ نیومد آیھان شب تا

. نمبز زنگ بھش بخوام كھ بود تلفني خونھ تو نھ داشتم موبایلي نھ. شدم
 اردیو بھ سرم و نشستم گوشھ یھ آخرشم كھ رفتم مي راه خونھ تو عصبي

 مطلق تاریكي تو ي خونھ. شد نمي باز چشمام زیاد ي گریھ از. زدم تكیھ
 با ھمش. روحم سوھان بود شده ساعت تیك تیك صداي و بود رفتھ فرو

 صورت اون و حال اون با!باشھ؟ اومده سرش بالیي نكنھ:  گفتم مي خودم
 كلید چرخش صداي كھ گذاشتم ھم رو و چشمام!آخھ؟ رفت كجا زخمي

 لحظھ یھ براي ليو سمتش برم و شم بلند جام از خواستم اولش. اومد
 زا. داخل اومد. ببینم و العملش عكس تا بمونم حالت ھمین تو دادم ترجیھ

 سمت بھ و كرد روشن و سمت اون چراغ. خودشھ فھمیدم عطرش بوي
 با و زد مي صدا و اسمم داشت كھ اومد صداش بعد اي لحظھ. رفت اتاق

 شاید كرد مي فكر. كرد مي باز رو بھداشتي سرویس و حموم در عجلھ
 دامص تر بلند اینبار. بیرون اومد اتاق از ھراسون. آوردم خودم سره بالیي

 و دادم قورت و بغضم. گشت مي دنبالم دیگھ اتاقاي تو رفت مي و زد مي
 :گفتم خودم با
	
 ینا. نگرانیشو ببینم من و بگرده دنبالم اون شده كھ بارم یھ براي بذار_

 !بود؟ زیادي چیزه
	



 فریاد و زد دیوار بھ محكمي لگد عصبي شد امید نا مكردن پیدا از وقتي
 :زد
	
 لعنتی. میري آخرشم دونستم مي. بازیتھ ھمش اینا دونستم مي_
	

 :كرد زمزمھ عصبي و گرفت دستاش تو و سرش
	
.چرا فکر کردم حاال ذاشتم مي باز و در نباید من بھ لعنت من بھ لعنت_

 ....من بھ لعنت ،،.من بھ لعنت!نكردم؟ قفل و در چرانرفتھ دیگھ نمیره؟!
 

 براي كھ بره خروجي در سمت بھ خواست و كرد بلند و سرش كالفھ
 یعنيبھ من،  زد زل و ھم تو رفت چھرش. افتاد من بھ نگاھش اي لحظھ

 خودش بھ تا كشید طول لحظھ نبودم؟چند تاریكي تو مگھ!دید؟ مي و من
 نجو لگدشم و مشت زیر االن اگھ .برداشت قدم سمتم بھ عجلھ با یھو.بیاد
 كھ بودم دعوا ي آماده و گذاشتم ھم رو و چشمام. ارزید مي بازم دادم مي
 و چشمام، داد مي و عالقم مورد بوي كھ آغوشي، رفتم فرو آغوشي تو

 و من و زده زانو كنارم االن كھ مردي این شد نمي باورم، كردم باز آروم
 و مردم شایدم یا، !بینم؟ مي خواب دارم یعني. باشھ آیھان گرفتھ آغوش در

	!نیست؟ حالیم
 بر قلبم. سوزوند مي و وجود عمق تا گوشم كنار و گردنم تو نفساش ھرم

 بیشتر آیھان كھ دادم بیرون بی صدا و نفسم.خالف ھمیشھ آروم آروم بود
 م،بود راضي بمیرممھمین االن  بود قرار االن اگھ. فشرد خودش بھ و من

 كھ آغوشي. بچشم آغوش این طعم ستمتون دوباره چون  بودم راضي
 ي حلقھ. داد مي آرامش بھم و بود شده مھربون عجیبي طور بھ امروز
 حل خودش تو منو خواست مي انگار.كرد تر محكم كمرم دور و دستاش

 عدب و چسبوند گردنم روي و لباش. بود شیرین شدنا حل این چقدر و. كنھ



 :گفت لرزید يم كمي كھ صدایي با داري تب ي بوسھ نشوندن
	
 بري دنیا جاي ھر. نكن فكر رفتنم بھ حتي. نترسونم اینجوري دیگھ_

 بزاري تنھام ارمذ نمي...من پیش..  اینجاست فقط تو جاي.كنم مي پیدات
 	...ارمذ نمي تیارا
	

 و چشمام نشست موھام روي كھ ھاش لب.  شد سرازیر گونم رو اشكام
، بود شده خراب كھ زندگي براي، گریستم دل تھھ از و گذاشتم ھم رو

 ھم با تونستن نمي و بودن ھم عاشقانھ وار دیوانھ كھ قلب تا دو براي
 آیھان یھو كھ موندیم حالت ھمون تو اي لحظھ. نحسم طالع براي. باشن
 چیكار خودش با داشت  مانداخت قرمزش چشماي بھ نگاھي. شد جدا ازم
 و صورتم دستاش با !داشت؟ و دادنم دست از ترس انقدر یعني!كرد؟ مي
 :گفت خشدارب صداي با و كرد قاب
	
 !نرفتي؟ چرا_
	

 تو و كنھ بغلم آیھان خواست مي دلم. نداد زدن حرف ي اجازه بھم بغض
 ھر. شم خالي كھ قدري اون. بلند صداي با اونم بزنم زار تونم مي تا بغلش

 و سرم. شم خالي راحتیا این بھ كردم نمي فكر كھ بودم پر انقدر چند
 .دادم باریدن ي اجازه چشمام بھ و پایین انداختم

	
 فرید مگھ! خواستي؟ نمي و ھمین مگھ! نرفتي؟ چرا بده و من جواب_

 چرا! ھا؟ نرفتي چرا! نذاشتم؟ باز برات رو خونھدر  مگھ ؟!دنبالت نیومد
 !لعنتي؟

	



 شده كھ چشمایي.  رنگش خوش چشماي تو زدم زل و كردم بلند و سرم
 .خون ي كاسھ دو بود
	
 نتونستم_
	
 !چرا؟_
	

. یرمم مي نباشي اگھ نفسم شدي كھ. بنده جونت بھ جونم چون بگم نتونستم
 خوام نمي رو كسي ھیچ تو جز كھکھ با تمام بدیات بازم دوست دارم، 

 تمام این حرفا سکوت کردم. جاش بھ...كھ
	
 !آره؟ بزنھ پست و بودي من با بفھمھ ترسیدي_
	

 عصباني مرد این با آخھ.گرفت شدت من ي ھگری شد تر بلند كھ صداش
 تیكھ یھ مثل من با كھ موقعي درست اونم !گفتم؟ مي احساسم از چطور
 تجاوز بھم. كرد بلند روم دست كرد، خوردم تونست تا كرد رفتار آشغال

 شخصیتي گانگي دو دچار كھ گفتم مي مردي بھ احساسم از چطور.كرد
 طوالني كھ سكوتم. شناسمش ينم اصال كردم مي حس گاھي و بود شده
 :گفت خشني صداي با و شد بلند جاش از شد
	
 لكھب فرید تنھا نھ ریزي آبرو این با كھ. بزنھ پست ترسیدي ھمینھ آره_

 گي مي خودت با! آیھان؟ از تر خر كي باالخره. نكنن قبولت خانوادتم
 باال سایھ یھ اینجوري حداقل. مونھ مي بازم موند پام سال چند كھ آیھاني
 !نھ؟ داري سرت

	
 :گفتم و دادم تكون راست و چپ بھ و سرم ریختم مي اشك كھ حالي در
	



	.ندارم دوست و فرید اصال من آیھان. نھ كھ خدا بھ،  نھ_
 خیلي و كرد نگام متعجب اي دلحظھ مون ثابت روم نگاھش حرفم این با

 :كرد جمع و خودش زود
	
چرا واینستادی !نموندي؟ پام ؟چرا!!كني ازدواج باھاش خواستي چرا پس_

 !چرا؟ ھا تا برگردم؟!
	

 كھ حرفي ھر!دادم؟ مي جوابي چھ !گفتم؟ مي چي،  پایین انداختم و سرم
 :نالیدم و پایین و انداختم و سرم. بود آیھان ضرر بھ زدم مي
	
 بودم مجبور_
	
 .كرد بلند و سرم و گرفت چونم از. كنارم اومد عجلھ با
	
 !بودي؟ مجبور چرا_
	
 :گفتم مردد و زدم زل چشماش تو اي حظھل
	
 كرد مجبورم بابام بابام،_
 
 جمع خاطر بھ چشمام.  بود گردش در چشمام دو بین چشماش مردومك 

 وارد چونم بھ فشاري آیھان كھ نگذشت اي لحظھ. دید مي تار اشك شدن
 صداي با و كشید موھاش توي دستي كالفھ. شد بلند جاش از و كرد

	:گفت غمگیني
 چرا. فھمم مي چشمات از و چي ھمھ من كھ، نگو دروغ من بھ لعنتي دِ _

 چرا! فرید؟ با رفتي چرا خواستي مي و من اگھ!كني؟ مي گیج و من داري
! نرفتي؟ باھاش امروز چرا كھ نھ اگھ!كردي؟ مي ازدواج باھاش داشتي



 برام و چي ھمھ آدم ي بچھ مثل چرا!تیارا؟ كني مي دیوونم داري چرا
چرا نمی گی تو اون مدت کھ نبودم اینجا چھ اتفاقاتی  !دي؟ مين توضیح
 افتاد؟!

  
 تو و آیھان كھ داشت درد.گرفتم سر از و ھقم ھق و پایین انداختم و سرم
 تو و خودم تونستم مي كاش. بزنم حرفي تونستم نمي و دیدم مي وضع این

 كھ جایي.دور جاي یھ بریم كنیم فرار بیا بگم بھش و كنم رھا آغوشش
	...ولي تو و باشم من فقط كھ جایي نرسھ بھمون بشري بني ھیچ دست

 ونھخ از دوباره لعنتي گفتم با و نیاورد طاقت آیھان شد طوالني كھ سكوتم
 چطور. زدم زار دل تھھ از و گذاشتم صورتم روي و دستمبیرون ،  زد
 و فرید خون شك بي فھمید مي اگھ!بگم؟ آیھان بھ و چي ھمھ تونستم مي

 تونست مي چطور.میاورد خودش سره بالیي یھ آخرشم كھ.ریخت يم
 ایني از و اوضاعش تونستم مي چطور!بندازم؟ خطر بھ و دلم عزیز جون

 و شدم جمع خودم تو ، كشیدم دراز زمین رو!كنم؟ تر داغون ھست كھ
 :نالیدم

	
 .كن كمكم خودت خدا، میشم دیوونھ دارم.پام جلو بذار راھي یھ خدایا_
 

 درك و موقعیتم تا كشید طول كمي. شدم بیدار خواب از درد كمر زا صبح
 برده خوابم ھمونجا و بودم شده جمع خودم تو حال ي گوشھ. كنم
 سمت بھ زدم مي صدا و آیھان كھ حالي در و شد بلند جام از سریع.بود
 بدیش اینكھ مثل ولي گشتم دنبالش رو خونھ جاي ھمھ. نبود اما رفتم اتاق

 كجا و شب حالش اون با اون آخھ. شدم نگران.خونھ تھبرنگش اصال
 استرس موضوع این بھ فكر با! باشھ؟ اومده سرش بالیي نكنھ ؟!مونده
 و تدس كھ این با. بود ریختھ ھم بھ. انداختم خونھ بھ نگاھي. جونم تو افتاد
 دشای تا بدم خونھ بھ ساموني سرو دادم ترجیح ولي رفت نمي كار بھ دلم

 آیھان پیش ذكرم و فكر تمام!شد؟ مي مگھ ولي. نكردم حس و زمان و گذر
 رناھا گرده مي بر ناھار اینكھ امید بھ. میشدم دیوونھ داشتم نگراني از بود



 ومدنی اما نشستم انتظار چشم و گرفتم دوش بھ. پختم و عالقش مورد غذاي
 رفتھ آیھان فرید كردن شك وجود با كردم مي حس ھمش. نیومد كھ

 ھنوز آیھان و بود ظھر از بعد ٤ ساعت.شده دعواشون ھم با و سراغش
 یھو كھ كردم مي متر رو خونھ عوض و طول كالفھ. خونھ بود برنگشتھ

 ودمب شده مجبور آیھان دست از كھ دفتري. افتادم تختم زیر دفتر بھ نگاھم
 نای.انداختم بھش نگاھي  و داشتم برش تخت زیر از. كنم قایمش زیر اون
 رفح باھاش دغدقھ بي تونستم مي كھ كسي تنھا. ھمدمم تنھا بود شده دفتر
 ھك دفتر این بھ بگم آیھان بھ تونستم نمي كھ حاال. .بگم دردام از و بزنم
 میز روي و دفتر...كمي فقط.شدم مي خالي كمي شاید.بگم تونستم مي

 اون بھ رسیدم تا زدم ورق و دفتر. نشستم صندلي روي خودم و گذاشتم
 و خودكار و زدم دردي پر نیشخند. بودم كرده تموم پیش سري كھ جایي

	.برد خوابم ھمونجا و بستم و چشمام.برداشتم
	

 درك و موقعیتم تا كشید طول كمي. شدم بیدار خواب از درد كمر از صبح
 برده خوابم ھمونجا و بودم شده جمع خودم تو حال ي گوشھ. كنم
 سمت بھ زدم مي صدا و ھانآی كھ حالي در و شد بلند جام از سریع.بود
 بدیش اینكھ مثل ولي گشتم دنبالش رو خونھ جاي ھمھ. نبود اما رفتم اتاق

 كجا و شب حالش اون با اون آخھ. شدم نگران.خونھ برنگشتھ اصال
 استرس موضوع این بھ فكر با! باشھ؟ اومده سرش بالیي نكنھ ؟!مونده
 و تدس كھ این با. بود یختھر ھم بھ. انداختم خونھ بھ نگاھي. جونم تو افتاد
 شاید تا بدم خونھ بھ ساموني سرو دادم ترجیھ ولي رفت نمي كار بھ دلم

 آیھان پیش ذكرم و فكر تمام!شد؟ مي مگھ ولي. نكردم حس و زمان و گذر
 رناھا گرده مي بر ناھار اینكھ امید بھ. میشدم دیوونھ داشتم نگراني از بود

	. پختم و عالقش مورد غذاي
 مي حس ھمش. نیومد كھ نیومد اما نشستم انتظار چشم و گرفتم شدو بھ

 دعواشون ھم با و سراغش رفتھ آیھان ،فرید كردن شك وجود با كردم
	.شده



 و طول كالفھ. خونھ بود برنگشتھ ھنوز آیھان و بود ظھر از بعد ٤ ساعت
. افتادم تختم زیر دفتر بھ نگاھم یھو كھ كردم مي متر رو خونھ عوض
 زیر از. كنم قایمش زیر اون بودم شده مجبور آیھان دست از ھك دفتري
. ھمدمم تنھا بود شده دفتر این.انداختم بھش نگاھي  و داشتم برش تخت
 الحا.بگم دردام از و بزنم حرف باھاش دغدقھ بي تونستم مي كھ كسي تنھا
 ميك شاید. بگم تونستم مي كھ دفتر این بھ بگم آیھان بھ تونستم نمي كھ

	...كمي فقط. شدم مي خالي
 ات زدم ورق و دفتر نشستم صندلي روي خودم و گذاشتم میز روي و دفتر

 دمز دردي پر نیشخند.  بودم كرده تموم پیش سري كھ جایي اون بھ رسیدم
	.برداشتم و خودكار و
	
	
	گذشتھ 
	
	
	
	
	

 مي دلم ھم بعد بھ روز اون از.نبود آیھان از خبري و گذشت ھا مدت
 بھ روز یھ كھ این تا	.كشیدم مي خجالت دیدنش از ھم ببینمش خواست
 از اما برم خواستم نمي اولش	.بابا دوست مھموني	.شدیم دعوت مھموني
 كرد مجبورم بده و خونش درس دختر پز خواست مي بابا كھ اونجایي
 خودشم	.كنھ درست منو و بیاد بود گفتھ لیال بھ دوباره مامان	.برم باھاشون

 بود شیك ھم كھ لباسي	.بود گرفتھ لباس برام مزون از خودش ي سلیقھ بھ
 كمي و كشید سشوار ساده و موھام خودم خواست بھ لیال	.برازنده ھم و

 ساده لباس یھ ھم بود خودم خواست بھ چیز ھمھ اگھ ولي	.داد حالت بھش
	رفتم مي آرایش بدون ھم كردم مي انتخاب تر



 ھم و چشم و بودم اراد شركت از یكي دختر من كھ كرد میشد چھ اما
 سر كھ رسیدم مي خودم بھ طوري ھمیشھ باید كھ بود كرده كارا چشمي

 ھمش و نشستم گوشھ یھ مھموني بھ ورودمون با	,.بیام نظر بھ بقیھ از تر
 و مامان	!بشھ؟ تموم كي قراره مھموني كھ كردم مي فكر موضوع این بھ

 حس ھك بدم ام پي بنمش بھ تا آوردم در و گوشیم بقیھ پیش رفتن كھ بابا
 چشم جفت یھ با نگاھم كردم بلند كھ و سرم	.نشست كنارم كسي كردم

 ھیچ چرا دونم نمي ولي	,جذبھ پر و شیك ھمیشھ مثل	.خورد گره رنگي
 آدماي پارسا خانواده كال	,پدرش نھ خودش نھ	.نیومد خوشم ازش وقت

	:گفت تر نزدیك اومد كمي گرفتمش ندید وقتي	.بودن مزخرفي
	
	!گیري؟ گوشھ انقدر ھمیشھ_
	

	:دادم جواب و كردم نگاھش جدي خیلي
	
	جوشم نمي كسي ھر با اصوال نھ_
	

	:تگف و كشید میومد صورتش بھ نھایت بي كھ مردونش سیبیل بھ دستي
	
	!وقت؟ اون چرا_
	
 و حوصلھ بي انقدر چرا دونم نمي.شدم بلند جام از" ھمینجوري"گفتن با

 یمھمیشگ تاپ روي و باغ پست رفتم خونھ پشتي در از.بودم شده عصبي
	میومدم سعیدي آقاي مھموني كھ نبود اولم بار	.نشستم
 عالقھ وقت ھیچ چون منم و گرفت مي باغ ھمین تو و مھمونیاش ھمیشم

 مثل و جاش ھمھ حاال و. چرخیدم مي باغ تو م.نداشت مھمونیاش بھ اي
 ھول و خودم شتمدا زمین رو پام حركت با تاپ رو. شناختم مي دستم كف
 فریده بازم كھ موضوع این بھ فكر با. نشست كنارم شخصي كھ دادم مي



 :گفتم و برگشتم
	
 ...با تنھا خوام مي_
	
 مي نگاه رو بھ رو بھ داشت و بود نشستھ كنارم كھ آیھان رخ نیم دیدن با

 دستپاچھ. !كرد؟ مي چیكار اینجا دیگھ این، .ماسید دھنم تو حرف كرد
 صداي با و افتادم خونش رفتیم كھ روزي اون یاده. مكرد ھول. شدم

 :گفتم لرزوني
	
 !كني؟ مي چیكار اینجا_
	

 :داد جواب كنھ نگام كھ بدوني
	
 اینجا اومد نداشتم رو صدا سرو حوصلھ_
	
 :گفتم تعجب با
	
 !چرا؟ دیگھ تو_
	
 شركت مھمونیا جور این تو بودم مجبور ھمش میاد یادم كھ وقتي از_

 و دادن رشوه براي جاھایي ھی ولي مھمونیھ اسمش كھ يمھمونیای. كنم
 ھاي موشھ گوشھ ھمین تو دوني مي. خصوصیھ بھ شركت یھ با ھمكاري

 !دن؟ مي ھمكاري قول ھم بھ دارن نفر چندین االن مھموني این
	

 شدن گرد تعجب از چشمام
	



 !؟!جدااا؟_
	

 داد تكون سري
	
. ادمی وجود بھ كاري كثافت تا ھزار با چون كثیفھ شراكتا سري یھ ، آره_

 ندي ما پسره بھ و دخترت اگھ مثال كھ كنن مي تھدید و ھم جاھایي حتي
 اون كنیم مي خودمون جذب رو كنھ مي ھمكاري باید كھ و شخصي فالن
 مجبوره كارش حفظ براي شخصم اون و. میشي ورشكستھ تو وقت

 . .راحتي ھمین بھ كنھ قرباني و دخترش
 

 چطور آخھ. باور قابل غیر و سخت برام شنیدم مي كھ چیزایي باور
 براي آدماست؟كھ از دستھ اون جزء منم پدر یعني!ممكنھ؟ چیزي ھمچین

 ذھنم تو اومد سوال كلي لحظھ اون!بزنھ؟ كاري ھر بھ دست كارش حفظ
 :پرسیدم یھو كھ شد چي دونم نمي.
	
 !شده؟ ازدواجي ھمچین پیشنھاد توھم بھ حاال تا_
	

	زد لبخندي
 از. برد مي دل دختري ھر از و شد مي نمایان گونش چال كھ اونایي از

 ردك مي قبل از تر نشین دل و داشتني دوست و قیافش كھ لبخندایي ھمون
	
 بھ كھ یيپیشنھادا البتھ، شده پیشنھاد بھم خیلي مستقیم غیر چھ مستقیم چھ_

جا  ، انگار فکر می کنن با ازدواج می توننمن نھ میشده تموم اونا سود
پاشون و محکم تر کنن ولی بھ طالق بعدش اصال فکر نمی کنن.انگار 

یادشون رفتھ با ازدواج نمیشھ کارو نگھ دشات، فوقعش کار بھم می خوره 
 و طرفو طالق میدی. 

	



 :پرسیدم مردد
	
 !كردي؟ مي قبول میشد تموم خودت سود بھ اگھ یعني_
	

 دیگھ، ببینم حواض و كامل و صورتش تونستم مي حاال. سمتم برگشت
 كمي از بعد و چشمام تو زد زل، نبود لبش روي لبخند و لپ چال از اثري
 :داد جواب مكث

	
  نھ_
	
، یھ کار خوب، یھ ھمکاری خوب ، یھ باشھ نفعت بھ شاید خب! چرا؟_

 زن خوب، دیگھ چی می خوای؟!
	

 زد نیشخندي
	
 واسھ بخو زندگي یھ كھ كنم مي كار دارم من! بازیھ؟ بچھ ازدواج مگھ_

 دیگھ نباشھ بینمون اي عالقھ ھیچ اگھ بعد. بسازم زندگیم شریك و خودم
 و نشم عاشق كھ زماني تا من. دم مي دست از كارم واسھ حتي و انگیزم

 .كنم نمي فكرم ازدواج ھب حتي نكنم عاشق و شخص اون
	

 قراره كھ شخصي اون یعني ولي، كرد راحت و خیالم جورایي یھ جوابش
 مانداخت و سرم و گرفتم آرومي گاز و پایینم لب !كیھ؟ بشھ عاشقش آیھان
 آیھان از واقعا یعني، !كردم؟ مي من كھ بود فكرایي چھ این آخھ، پایین

 چي و حسم اسم دقیقا دونم نمي. ...داشتم دوستش شایدم یا!میومد؟ خوشم
 ...زیاد خیلي بود، خوب خیلي بود كھ چي ھر ولي، بذارم

	



 !شد؟ چي رشتت انتخاب جواب_
	

 گیراش چشماي بھ زدم زل بازم و كردم بلند و سرم
	
 بعد ھفتھ. نیومده ھنوز جوابا_
 
	

 داد تكون سري
	
  نذار خبر بي منو پس. خوبھ_
	

 مي یعني. كردم نگاھش ناراحت، شد بلند جاش از كھ گفتم اي باشھ
 :گفت و انداخت ساعتش بھ نگاھي !بره؟ خواست

	
 .باشیم اینجا ٢-١ ساعت تا مكن فكر ھھ٩ ساعت تازه پوووف_
	
 ولي نداشتم مھموني این تو حضور براي میلي ھیچ اولشم از كھ این با

 من و كنھ پیدا ادامھ امشب خواست مي دلم، .بمونم خواست مي دلم االن
	 داشتم حقم خوب، بشنوم صداش و باشم آیھان كنار ھمچنان

 بود آل ایده مرد یھ آیھانم، دخترونھ رویاي كلي با بودم سالھ ١٨ دختر بھ
 پر مرداي اون از، كرد مي جلب خودش بھ رو دختري ھر ي توجھ كھ

 دوست نھایت بي خندیدن موقع و جدي نھایت بي كردن اخم موقع كھ جذبھ
 خواست مي دلش آدم كھ لپش چال اون با مخصوصا .شد مي داشتني
 :گفت و انداخت اطراف بھ نگاھي آیھان، .كنھ ونبوسش

	
. خوردن مشروب بھ كردن مجبورم داد قرار یھ كردن مضاا خاطر بھ_

 تو منم ،بدن نشون و خوشحالیشون میشھ مشروب خوردن با فقط انگار



 . كردم روي زیاده كنم فكر موقعیت اون
	

 :داد ادامھ و گذاشت سرش رو و دستش
	
 كنھ مي سنگیني سرم_
	

 :گفتم بودم كرده ھول كھ حالي در شدم نگرانش
	
 !بیارم؟ آب واست برم_
	

 اون داره درد سر و خوردن مشروب بھ ربطي چھ آب دونستم نمي خودمم
 ي نشونھ بھ سري، آوردم زبون بھ و رسید ذھنم بھ كھ چیزي اولین لحظھ

	:گفت و داد تكون نھ
 .میشم بھتر بزنم قدم خورده بھ نھ_
	

 :داد ادامھ و كرد مكث كمي
	
 !میاي؟ باھام_
	
  شدم دستپاچھ لحظھ یھ
	
 ؟!كجا_
	

 ارهاش!كنھ؟ مي پا بھ دلم تو آشوبي چھ داره خندیدش این با نفھمید و خندید
 :گفت و كرد باغ بھ اي
	



 اونجا_
	

 :شدم بلند جام از و كردم جمع و شجاعتم تمام
	
 نري حال از یھو مستي كنم فكر بریم باشھ_
	

 :گفت و گرفت دستش توي محكم و دستم. شدیم قدم ھم باھم و شد نزدیكم
	
 	..نیستم مست نھ_
 
  عجبممت ي قیافھ بھ اھمیت بي كھ، بھش زدم زل و سمتش برگشتم تعجب با

 ذبمو كھ حالي در، .كرد ھمراه خودش با و خودش سمت كشید و دستم
 گاهن بود گرفتھ محكم كھ دستام بھ و داشتم برمي قدم دوشادوشش بودم شده
 :گفت و كشید عمیقي نفس آیھان. رفتیم باغ تھھ بھ، كردم مي
	
  خوبھ ھوا امشب_
	

گرمم شده بود  من خنك ھوای اون تو، دادم تكون سري حرفش تایید براي
 با و این و بود من از تر تاب بي قلبم، آتیشم كوره یھ تو كردم مي حس و

 رو و دادم قورت و دھنم آب، فھموند مي بھم ھمیشش از تر تند ھاي تپش
 :گفتم آیھان بھ
	
 گردن مي الموندنب بقیھ االن برگردیم دیگھ_
	

 و گرفت قبل از تر محكم و من كھ بكشم بیرون دستش از و دستم خواستم
 چشماش تو زدم زل بھت با، خودش سمت كشیدم

	



 نمیشھ نبودمون متوجھ كسي باش مطمئن كھ شلوغھ سرشون انقدر_
	

 از آروم و دستم، ترسوند مي منو داشت كم كم آیھان جدید رفتار این
 در كنارش از خواستم" رم مي دیگھ من"گفتن با و بیرون و كشیدم دستش

 كمرم دور دستاش،  افتادم تخت سینش كھ طوري،  كشید و دستم كھ شم
 :گفت گوشم كنار وار زمزمھ، رفت فرو گردنم تو سرش و شد حلقھ
	
 !ترسي؟ مي من از_
	

 مي ازش واقعا یعنيخودمم جواب این سوال و ھنوز نمی دونستم. 
 مي چطور منچشماش،  تو زدم زل و كردم بلند و سرم آروم!ترسیدم؟
 مي ینپای باالاز ھیجان  تند تند سینم ي قفسھ! بترسم؟ مرد این از تونستم

 و داد تكون سري آیھان. طوری کھ صدای نفسام بھ گوش می رسید.  شد
 :گفت سوالش جواب گرفتن براي

	
 !ھوم؟_
	

 .آوردم نزبو بھ و داد دلم كھ جوابي و كنار و گذاشتم و خجالت
	
  نھ_
	

 .بودم شده سرخ نزدیكي ھمھ این از من و چسبید بھم قبل از بیشتر
	
 !كني؟ فرار خواي مي چرا پس_
	

 دادم قورت و دھنم آب دوبارت
	



 كنم نمي فرار_
	

 گذاشت گونم روي و راستش دست و زد لبخندي
	
 .كني نمي فرار پس خب_
	
 در چاه تھھ از انگار كھ صدایي با
 
 :گفتم میومد 
	
	!بریم؟ میشھ_

 صورتش شد چي بفھمم كھ این از قبل و زد زل چشمام كھ اي لحظھ
. دار تب و كوتاه اي بوسھ. نشوند بام*ل روي اي بوسھ و اومد نزدیك
 براش جوابي ھیچ كھ اي بوسھ. سوزوند و وجودم عمق تا كھ اي بوسھ

 :گفت و كشید لباش بھ دستي. نداشتم
 

 بریم تونیم مي حاال_
	
 اپت كنار بھ. برگشتیم روه اومد راه و گرفت دستش توي و دستم دوباره و

 از و دستم. افتاده اتفاقي چھ كردم مي درك داشتم تازه انگار رسیدیم كھ
 و دستم، شدم دور اونجا از عجلھ با و زده خجالت و بیرون كشیدم دستش
 :گفتم و كشیدم داغم ھاي گونھ روي

	
 بود بوسھ ھی فقط كھ نبود چیزي لعنتي نكن تابلو_
	
 :زدم لب و فشردم ھم رو و چشمام بوسھ یادداوري با
	



 لعنتي_
 

 حس یھ ،گذاشتم قلبم و دستم  نشستم قبل صندلي ھمون روي برگشتم سریع
ھمش دعا می کردم کاش مست بوده  !بود؟ شده چم من واي. داشتم عجیبي

 باشھ، انقدر مست کھ ھمھ چی یادش بره. 
	
 .گردم مي دنبالت دارم عتھسا یھ! اینجایي؟ تیارا_ 
	
 جام از سریع میشھ گرفتھ مچش بزنگاه سر كھ كسي مثل مامان صداي با

 روي و دستش پشت و نزدیكم اومد، شد متعجب مامان صورت، شدم بلند
 :گذاشت گونم
	
 !مامان؟ خوبي! پریده؟ روت و رنگ چرا! تیارا؟ شده چي_
	

  دادم تكون سري
	
 ھمین. دارم درد سرد خورده یھ فقط خوبم آره آره_
	

 :گفت نگراني با و پیشونیم رو گذاشت و دستش مامان
	
 .میارم برات مسكن یھ االن وایسا_
	

 :گفتم و گرفتم و دستش بره خواست كھ ھمین
	
 بھترم االن مامان خواد نمي نھ_
	



 !مطمئني؟_
	

 دادم تكون سري
	
  خوبم مامان آره_
	

 زد لبخندي مامان
	
 .ببینتت خواد مي رساپا آقاي بریم بیا پس خب_
	

 میز بھ دور پارسا ي خانواده و بابا. افتادم راه دنبالش و گفتم اي باشھ
 بل زیر.  شد بلند جاش از پارسا خانوم ما شدن نزدیك با.  بودن نشستھ
 :گفت و كرد دراز سمتم بھ و دستش پارسا خانوم كھ كردم سالم

 
 .میشي زیباتر روز بھ روز ماشاال ھزار ماشاال. گلم دختر سالم_
	

 :گفت خندید مي كھ حالي در پارسا آقاي كھ كردم تشكري
	
 ھب خب ولي. باشھ برده پسرا ي ھمھ از دل زیباییش این با كنم فكر آره_

 . خودم عروس میشھ آخرش حال ھر
	

 تیھمرخرفا گفتنا عروسم عروسم این، نگفتم چیزي و زدم مصنوعي لبخند
 كلي ھمھ و شد اضافھ جمعمون بھ فریدم لحظھ ھمون، گن مي خیلیا كھ

 قطف اینكھ مثل و بود پارسا آقاي بزرگ پسره باالخره، گرفتن تحویلش
 چیز یھ عالقش فربد، كنھ مي كمك پدرش بھ شركت كاراي تو داره فرید
 زا بیشتر فرید بھ خانوادش ھمین براي، عالقش دنبال رفتھ و بوده دیگھ
 بھ و بمونم اونا پیشھ شدم ورمجب مھموني آخر تا، .دادن مي بھا فربد



 محواس و فكر تمام و بود اونجا جسمم فقط چند ھر. بدم گوش چرندیاتشون
 با،  سمتمون اومد آیھان كھ بود مھموني آخرایي، اخیرش رفتار و آیھان بھ

 بم*ل روي بوسش جاي، شدم ھول بازم و كردم گم و پام و دست دیدنش
 و شد بلند جاش از بابا. كرد سالم و ایستاد بابام كنار. سوخت مي ھنوزم

 :گفت داد مي دست باھاش كھ حالي در
	
 ندیدمت امشب! ؟ پسر تو كجایي سالم_
	

 و من بازم زل زدم بھ اون دو تا چال لعنتی. زد اي مردونھ لبخند آیھان
	
 بیام نتونستم بودم احوال خوش نا خورده یھ امشب. اطراف ھمین_

 ببینمتون
	

 :فتگ و شونش رو زد بابام
	
 !بھتري؟ االن نده بد خدا_
	

 داد تكون سري آیھان
	
 .بھترم االن خدا شكر آره_
 

 از خدافظي با اي لحظھ از بعد و كردن صحبت باھم كمي آیھان و بابا، 
، آیھان بھ بود زده زل بدي نگاه با پارسا آقاي مدت تمام در، . رفت جمع

	بود حرص توش كلي كھ ھا نگاه اون از
 !داشت؟ آیھان با كشتگي پدر چھ مگھ، میومدن خوشم كتشحر این ازاصال 

 
 و گرفتم دوش بھ رفتم سریع خونھ بھ برگشتنمون محض بھ شب اون



 ھنوزم، شد نمي دور ذھنم از اي لحظھ آیھان فكر، تختم تو رفتم سریع
 و بود بوسیده منو دوباره آیھان، كنم باور تونستم نمي و امشب اتفاقات
 كھ بودم جویده لبام انقدر زیاد استرس از، یاوردنم خودش روي بھ اصال
 برام، دش بلند گوشیم صداي كھ بخوابم گرفتم تصمیم آخرشم. بود شده زخم
 آیھان اسم دیدن با انداختم گوشي بھ نگاھي كھ ھمین.  بود اومده اس ام اس

 اومد بند نفسم
	

 !زدي؟ حرف فرید با امشب: بود نوشتھ
	

پریدم و شروع کردم بھ قدم زدم تو اتاق،  با استرس از  رو تخت پایین
 بار چندبازم آدرنالین خونم رفت باال.،  و لرزیدن بھ كرد شروع دستام
 و كردم تایپ كوتاه" نھ" بھ آخرشم، كردم پاك ھي و نوشتم جواب براش
، شدن خبري اما، شدم پیامش جواب منتظر شدید استرس با، فرستادم براش

دمھ پنجره ، دوباوه رو تخت دراز کشیدم و  رو تخت نشستم، پاشدم، رفتم
کردم و منتظر   مي نگاه و گوشیم ھيھمچنان خبری از آیھان نشد، 

 نیاوردم طاقت آخرشمپیامش بودم اما انگار قصد نداشت دیگھ چیزی بگھ،
 : دادم پیام بھش بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم و
	
 !چطور؟_
	

 درگیر خودم با كھ ھمونطور، كنم دسن و پیام نتونستم كردم كاري ھر اما
 تلگرام پیام مثل دادن اس ام اس خداروشكر، داد پیام باالخره دیدم بودم

 و مپیامش صفحھ تو فھمید مي وگرنھ، بخوره سین پیام دیدن با كھ نیست
 ھمكالم باھاش وقت ھیچ كن سعي خوبھ: بود داده پیام، رفت مي آبروم
 چطور و حرفش این دونستم نمي ،كردم تعجب داد كھ پیامي از. نشي
، !داره؟ غیرت من رو یا میاد بدش فرید از كھ این، كنم تعبیر خودم براي
 و چشمام،  كردم سند و بودم نوشتھ براش كھ چطوري...  دوش ھر شایدم



. دش بلند گوشیم صداي با كھ نگذشت اي لحظھ. شدم جواب منتظر و بستم
 خوندن با. پیامش خوندن بھ مكرد شروع و كردم باز و چشمام عجلھ با

 :شد حبس سینم تو نفس و شدم شوكھ پیامش
	
 داشت نگاھش با كھ كسي مخصوصاکنارش ببینمت.،  ندارم دوست_

 .داد مي قورتت
	

 باشھ داشتھ من بھ و حسي ھمون آیھان ممكنھ یعني، افتاد دستم از گوشي
 مي اهنگ بھش تعجب با و تختم رو گذاشتم و گوشي، !دارم؟ بھش من كھ

 ،بدم و جوابش نتونستم دیگھ، ؟!زد آیھان كھ بود حرفي چھ این آخھ، كردم
	.برد خوابم تا بافي خیال بھ كردم شروع و شدم ولو تختم رو
	

 حتي كھ بود اخیرش حركات و آیھان پرت حواسم حدي بھ بھ بعد روزه
 رو بھونھ رو رشتھ انتخاب استرس ھمش منم، شده چیزي یھ فھمید مامانم

 چك و گوشیم ھمش، خبره چھ دلم تو دونستم مي خودم فقط اما، كردم مي
 فكر، . نشد خبري ازش دیگھ اما بودم آیھان از خبر یھ منتظر و كردم مي
 بھم بار ھزار مامان شب تا، . كرد مي دیوونم داشت آیھان جدید رفتار بھ

 شدن دیوونھ یھ حس خودمم، !"شدي؟ دیوونھ! تیارا؟ شده چي" گفت
 عاشق، شدم عاشق كردم مي حس، !نبود؟ دیوونگي عشق مگھ، داشتم
 طور بھ اونم، داد مي نشون توجھ من بھ بودنش مغرور تمام با كھ مردي

 بوسھ حتي، بودم ھاش توجھ ھمین عاشق منم و، مستقیم غیرمستقیم و 
 خودم بھ و گذاشتم لبم رو و دستام یھو، .دارم دوست زیركیشم زیر ھاي
 :زدم رتش
	
 تیارا شدي دیوونھ اقعاو تو_
	



 خستگي از آخرشم، نشد خیري ھیچ اما، موندم آیھان پیام شب از پاسي تا
	، فکر کنم دیگھ قرار نبود پی ام بده...برد خوابم امیدي نا و
	
	گذشت ھفتھ یھ
 بود شده باز سایت وقتي از، بودم آیھان یاد بھ لحظش ھر كھ اي ھفتھ یھ

 انگار، انگار نھ انگار من و داشتن و رشتشون انتخاب ذوق و شوق ھمھ
 آیھان كھ موضوع این بھ فكر با اما، كردم تالش ھیچي براي سال ھمھ این

 سریع و برداشتم و تاپم لپ بپرسھ ازم رو نتیجھ تا زنھ مي زنگ حتما
 انگار، فشردم ھم رو و چشمام كردم وارد كھ و اطالعاتم، سایت تو رفتم
 دستاي كھ حالي در، بده نشون و خودش ناال تا بود شده جمع استرسم تمام

 لپ ي صفحھ دیدن با كھ,كردم باز و چشمام بودم كرده مشت و لرزونم
 اولیت، بھشتي شھید پزشكي. شد نمي باورم	.كشیدم جیغ وجود تمام با تاپم
 مامان من جیغ صداي با،خواستم مي كھ چیزي ھمون درست. اولم

 :گفت ترسیده حسابي بود علومم كھ صدایي با و شد اتاق وارد سراسیمھ
	
 !زني؟ مي جیغ چرا ؟!تیارا شده چي_
	
 و گرفتم دھنم جلو و دستم،  زد حلقھ چشمام تو شوق اشك خوشحالي از

 حسابي كھ حالي در، كنارم اومد سریع مامان. چكیدن گونم رو اشكام
 :گفت رسید مي نظر بھ نگران

	
 حرف كردي مرگ دق و من شده چي بگو جان مامان برن حرف تیارا_

 دیگھ بزن
	

 ،تاپ لپ رو چرخید نگاھش مامانم كھ انداختم تاپم لپ ي صفحھ بھ نگاھي
 انتخاب جواب داشت داشت حیرت با و بود شده گرد تعجب از چشماش



 :گفت و انداخت بھم نگاھي، خوند مي و رشتم
	
 !كیھ؟ مالھ این_
	
 :گفتم لرزوني صداي با
	
 من_
	

 تو كشید كشید و من، كشید مي جیغ حالي شخو از كھ بود مامان اینبار
 و سرم. گفت مي تبریك بھم منو تو بغلش می چلوند كھ طور ھمون و بغلم
	شد بلند ھقم ھق صداي و گذاشتم مامان ي شونھ رو
 با و كرد پاك و اشكاش. بود گرفتھ گریش اونم. شد جدا ازم مامان یھو

 :گفت ھیجان
	
 واي، شده قبول چي دخترش بفھمھ باید بزنم زنگ بابات بھ رم مي من_
 .كنم چیكار دونم نمي خوشحالي از تیا
	
 و شوق با، بزنھ زنگ بابا بھ تا رفت، بیرون زد اتاق از عجلھ با یھو و

 یعني. شد نمي باورم ھنوزم، تاپم لپ بھ زدم زل نشدني وصف ذوقي
 و زحمتام و خوابي بي تمام ي نتیجھ یعني، !شدم؟ مي دكتر خانوم داشتم

 مين كھ رویایي، شیرین رویایھ یھ، بود رویا بھ مثل چي ھمھ!بودم؟ رفتھگ
 ھك كشیدم خیسم صورت بھ دستي، وقت ھیچ بیام .بیرون ازش خواستم
	برداشتم میز روي از و گوشي، شد بلند گوشیم صداي

. مداد مي بھش خوب خبر این باید. زدم لبخندي اراده بي آیھان اسم دیدن با
 :گفتم و دادم جواب ھیجان با، شد مي لحا خوش اونم حتما
	
	...علو_



 :داد جواب سردي صداي با
	
 دارم كارت پایین بیا_
	
	كرد قطع روم رو گوشي سریع خیلي و

. باشھ كرده برخورد باھام اینطور شد نمي باورم. ماسید لبم رو لبخند
 یعسر. نداد رضا دلم ولي. پیشش نرم اصال داشتم قصد. ھم تو رفت اخمام
 وير و لبم برق. بودم زیبا ھم سادگي عین در. آیینھ جلو رفتم و دمپوشی
 اتاق از عجلھ با و زدم عطر خودم بھ كمي.مالیدم ھم بھ و لبام كشیدم لبام

 كھ ھمین. خندید مي خودش با داشت و بود حال تو مامان. شدم خارج
 :گفت تعجب با افتاد من بھ نگاھش

	
 !كجا؟_
	

 :دادم جواب پكر خیلي
	
 رس یھ شدم قبول كھ چیزي خاطر بھ باید. دارم كار بیرون رم مي سر یھ_
 .بزنم ھم آموزشگاه بھ
	

 گونم كھ حالي در و كنارم اومد، مامان لباي روي برگشت دوباره لبخند
 :گفت بوسید مي
	
 ھی خوام مي. میاد زود باباتم امشب كھ برگرد زود فقط برو دخترم باشھ_

  بگیریم خانوادگي جشن
	

 سره آیھان ماشین، بیرون زدم خونھ از خدافظي با و دادم ونتك سري
 لدلی ھنوزم. رفتم سمتش بھ كالفھ و كشیدم پوفي، بود شده پارك كوچھ



 سر ازم اشتباھي كاره مگھ. بودم نفھمیده گوشي پشت و برخوردش اون
 رو بھ نگاھش. شدم نزدیكش و فرستادم گوشم پشت و موھام. !بود؟ زده
 ازب و ماشین در حرص با. ایستادم ماشینش كنار انگار نھ انگار بود رو بھ

 .نشستم كردم
	
 سالم_
	
 انداخت بھم نگاھي نیم و برگشت سالمم صداي با
	
	سالم_

 خالي سرش و حرصم و تمام خواست مي دلم كھ داد و جوابم خشك انقدر
 با، افتاد راه و كرد و روشن و ماشین، بكشم و موھاش تونم مي تا و كنم

 :فتمگ تعجب
	
 .بگید میتونید ھم جا ھمین و تونركا! رین؟ مي كجاي_
	

 :داد جواب كنھ نگام كھ این بدون
	
 .گفت شھ نمي اینجا نھ_
	
 !رین؟ مي دارین كجا االن خب_
	
 خونھ_
	

 شد گرد تعجب از چشمام
	



 !خونت؟_
	

 داد تكون سري
	
	آره_

 :دادم جواب جدي خیلي و كردم اخمي
	
 .میشم پیاده دارید نگھ ینجاھم خواھشا. نمیام اونجا من_
	

 كرد زیاد و ماشینش سرعت آیھان
	
 بینیشب بیاد بدت خودتم نكنم فكر. بدم نشون بھت باید كھ ھست چیزي یھ_
	
 :گفتم کنجکاوی با
	
 !چي؟_
	

 انداخت باال ابرویي
	
 فھمي مي خودت_
	

 بود معلوم زدنش حرف لحن و برخوردش این با، جونم تو افتاد استرس
 و آیھان كھ باشھ تونھ مي چي بدھولي نشون بھم خواد نمي خوبي چیزه

 مي حرف اینطور من با خاطرش بھ داره كھ!ریختھ؟ ھم بھ اینطور
 كھ بود چیزي اگھ و كردم مي پیدا و عاملش باید...فھمیدم مي باید!زنھ؟
 بق آیھان ي خونھ بھ رسیدن تا.دادم مي توضیح داشت توضیح بھ نیاز

 عدب منم و شد پیاده ماشین از من از زودتر بودم دهش خیره بیرون بھ كرده



 از بلكھ آیھان از نھ. داشتم ترس.افتادم راه دنبالش استرس پر اي لحظھ از
 مدت تمام در. شدیم آسانسور سوار آیھان با.بود انتظارم در كھ چیزي
 خونش در جلوي. میاورد درد بھ و قلبم موضوع این و نكرد نگاھمم حتي

 :گفت و كرد من بھ رو و كرد باز و در انآیھ. ایستادیم
	
 تو برو_
	

 باالخره ولي، نھ یا درستھ كارم دونستم نمي ھنوزم. كردم نگاھش مردد
"  خدایي یا"  دلم تو. بود دیر زدن جا براي االن. بودم كرده كھ بود كاري
 و كشیدم بلندي ھین بود چشمام جلوي كھ چیزي دیدن با.شدم وارد و گفتم
 اصال. بود سخت برام دیدم مي كھ چیزي باور 	.گرفتم دھنم يجلو و دستم
 شدم گرد چشماي ھمونجا خشکم زد و پاھام سست شد،.بود باور قابل غیر

 نھ، ه بود و اماده گریھ کردنشد اشك از پر چشمام،  چرخوندم خونھ تو و
 ھاي شمع و قرمز گالي از بود شده خونھ، خوشحالي از بلكھ ناراحتي از

 ورد كھ دستي با. نبود بیان قابل كھ بود شده زیبا حدي بھ ونھخ،  روشن
 گوشم نزدیك و صورتش... بود آیھان. اومدم خودم بھ شد حلقھ كمرم
 بود كننده دیوونھ نفساش ھرم، برد،
	
 دكتر خانوم گم مي تبریك_
	

 :داد ادامھ و خودش سمت برگردوند و من. شد سرازیر گونم رو اشكام
	
 !اومد؟ خوشت_
	
 :زدم لب بغض با
	



 ..آیھان_
	

 زد لبخندي
	
 !آیھان؟ جان_
	
 !فھمیدي؟ كجا از تو_
	

 و قلبم تپش و شد مي نمایان لپش چال كھ اونایي از. زد زیبایي لبخند
 :گفت و كرد تر محكم كمرم دور و دستش ي حلقھ، كرد مي بیشتر

	
 اومد جوابا كھ موقعي از درست فھمیدم، خودت از زودتر من_
	

 دادم قورت و بغضم
	
	!چطور؟_
 اون با امروز و گرفتم كپي یھ مداركات ھمھ از خونم اومدي كھ روزي_

 ببینم رو نتیجھ و شم سایت وارد تونستم راحتي بھ اطالعاتت
	

 تو زد زل برداره كمرم روي از دستاشو كھ این بدون، سمتش برگشتم
 یكارچ داشتیم آیھان و منموقعیتم و درک می کردم ،   داشتم تازه، چشمام

	!كردیم؟ مي
 لندب و سرم و نشست چونم روي دستش كھ انداختم نپایی و سرم خجالت از

 تو داشتم دوست ھم، ازش خجالت می کشیدم و شد مچشما ي خیره، كرد
 .نھ ھم بمونم بغلش

	



 !كشي؟ مي خجالت من از ھنوزم_
	

 كردم ضعف براش بازم من و خندید. دادم تكون سري آروم
	
 بینمون چیزا خیلي تو سكوت با و باغ تو بوسم با روز اون كنم فكر_

 ولي منگفت چیزي قضیھ این با تو اومدن كنار واسھ االنم تا! نھ؟ كرد تغییر
 .باشي شده آماده حسابي دیگھ كنم فكر
	
 وقتي چرا واقعا. انداختم و سرم دوباره شب اون ي بوسھ یادداوري با

 ! نكردم؟ اعتراض شدم بوسیده
	
 !دكتر؟ خانوم بكشي خجالت ازم ھھمیش تا قراره_
	

آب .گمب چي ای كنم چیكار باید موقعیت این تو نبودم بلد واقعا. كردم سكوت
 بلند و سرم و گذاشت چونم روي و دستش دوباره دھنم و قورت دادم، 

 .گرفتم گر. شدم شوكھ. گذاشت بام*ل روي و باش*ل یھویي خیلي و. كرد
 ودب حركت بي اي لحظھ آیھان باي*ل. سر بدنم و شد حبس سینم تو نفس

 و كشید مي و دھنش تو و بام*ل. بام*ل با بازي بھ كرد شروع سپس و
 من و كرد وارد كمرم بھ فشاري. شد خالي دلم تھ. زد مي آروم ھاي میك

 زما آروم كھ شد مي تر تند داشت لباش ، حركتفشرد خودش بھ بیشتر و
 :زد لب و ایستاد صورتم از كمي ي فاصلھ با. شد جدا
	
 دم مي نشون عمل با دم نمي نشون زبون با و دلم حرف من_
	
 دستاي. نشست خیسم اي*لب روي باش*ل دوباره حرف این دنبال بھ و

 بودم شده شوكھ انقدر ، فشرد خودش بھ و من نشست، كمرم روي داغش
  نھ و بزنم پسش تونستم مي نھ. بدم انجام تونستم نمي كاري ھیچ كھ



 يب قلبم و بود كرده داغ بدنم. داشتم عجیبي حس یھ، كنم ھمكاري باھاش
 شپی ي لحظھ از تر خراب لحظھ ھر داشت حالم. كوبید مي سینھ بھ تابانھ

 طعم چشیدن ي وسوسھ. كرد مي وسوسم داشت باش*ل حركت، ،شد مي
 ھم رو و چشمام  گرفت بم*ل از كھ گازي با، جونم تو بود افتاده باش*ا

 اي مردونھ لبخند با دیدم كردم باز كھ و چشمام. شد داج ازم آروم، فشردم
 عشق از پر آغوشش سینش، رو گذاشت و سرم یھو و چشمام تو زده زل
 رو بود دلم تو ھا مدت كھ حسي این معني داشتم تازه. آرامش از پر بود
. بدونم عشق از چیزي كھ این بدون بودم شده عاشق من. فھمیدم مي

 بھ من.. بودم اسیر دامش تو حاال و بودم يفرار ازش ھمیشھ كھ عشقي
. مكن چیكار باید مواقعي ھمچین تو دونستم نمي ولي بودم داده دل مرد این
 پسر این از آیھانم. بگیرم و جلوش نھ و شم ھمراه باھاش تونستم مي نھ

 این با و این. نبود بده نشون خجالت با و عالقش بخواد كھ خجالتي ھاي
 در كمرم رو وار نوازش آیھان دست. بود وندهفھم بھم نشون كاراش
 اتفاقات این ي ھمھ انگار، گرفتم مي گاز خجالت از لبم من و بود حركت

	...رویا یھ، بود خواب یھ
 كردم مي حس بودم شده غرق توش انقدر كھ شیریني رویاي یھ

 مخت مرگ بھ اگھ حتي. بمونم توش ابد تا خواستم مي كھ رویایي.واقعیتھ
	...شھ
 انگار. اومدم بیرون فكر از میاورد زبون بھ و اسمم كھ آیھان صداي با

 وت آیھان سر. شد مي تبدیل واقعیت بھ بیشتر داشت لحظھ ھر رویا این
	كشید گردنم روي و لباش و رفت فرو گردنم گودي

. نداشت ھم با و ھیجان ھمھ این طاقت قلبم. ریخت فرو دلم تھھ چیزي یھ
 گردنم روي از كھ و لباش،. گرفتم گاز و دمبر دھنم تو و پایینم لب

 :گفت خشداري صداي با و كرد نزدیك گوشم بھ برداشت
	
 !بگي؟ چیزي خواي نمي_
	



 :گفت و شد جدا ازم كمي شد طوالني كھ سكوتم
	
 !دیگھ؟ كشیدي خجالت االن یعني_
	

 پایین انداختم و سرم
	

 و فشرد يم خودش بھ و من كھ حالي در و بغلش رو كشید و من دوباره
 :گفت برد مي موھام تو و سرش

	
 نمي دیگھ ولي خونم مي و حست چشمات از. برم خجالتیم خانوم قربون_

 كھ خونھ تو روز اون نباشي، من مال و باشي نزدیكم كھ كنم تحمل تونستم
 زمرو اون كار راستش. نیستي میل بي بھم نسبت شدم مطمئن بوسیدمت

 بھ من كھ این براي شد راھي یھ ركا اون انگار ولي. نبود خودم دست
 صدق از مھموني تو بوسیدنت. شم كار بھ دست داشتنت براي و بیام خودم

 ات گرفتھ دستات لرزش از. داشتم نظر زیر و حركتات تمام شب اون ، بود
ھمچین  ھم تو كھ شدم مطمئن شب اون، پریدت روي و رنگ و قلبت تپش

 كاره این اگھ زدي، مي پسم دنمیوم خوشت اگھ چون از من بدت نمیاد، 
 ھبرنام كلي امروز براي خالصھ. كردي نمي رفتار ناشیانھ قدر این بودي
 زبون از خوام مي ولي مطمئنم خودم فكراي از درصد نھ و نود.چیدم

 شم تر مطمئن تا بشنوم خودتم
	

 بھ رو كمي ي فاصلھ با صورتامون اینبار،  گرفت فاصلھ ازم كمي دوباره
 كھ ھایي چشم، رنگي چشم جفت یھ تو شدم غرق من و نبود ھم ي رو

	دادم قورت آروم و دھنم آب ،،  دنیام بود شده بود وقت خیلي
 از آیھان دستاي از یكيپس دست دلم خیلی وقتھ برای آیھان رو شده بود،  

 و چشمام تو زد زل. نشست گردنم روي اومد باال بھ رو وار نوازش كمرم



 :گفت
	
 !درستھ؟ فكرام_
	

 : داد ادامھ و زد لبخندي
	
 !كنم؟ خوشبختت بتونم كني مي فكر بگم بھتر یا_
	

 یھ قلب كھ كردم مي فكر این بھ داشتم من و خورد مي تكون آیھان لباي
 و دتن تپش اثر بر قلب ممكنھ بزنھ؟؟یا میتونھ ترم تند این از عادي آدم

 وير و ستمد و انداختم پایین و سرم دوباره!بیرون؟ بزنھ سینھ از سریع
 سوالش از پر چشماي ي خیره و كردم بلند و سرم. گذاشتم آرومم نا قلب
، گرفتھ و جوابش كھ فھموند بھم گرفت شكل لباش روي كھ لبخندي، شدم
 عشق بھ فقط كھ قلبم ھاي تپش و این، خواستم مي و مرد این واقعا من
 مي كدر و عشق معني داشتم تازه انگار، فھموند مي بھم تپید مي اون

 ايصد با و نشست پیشونیم روي لباش و اومد نزدیك آیھان صورت، كردم
 :گفت آرومي

	
 ....من زیباي عروس_
 

 نيیع!دونستم؟ نمي من و بود زیبا قدر این عشق واقعا بودم ابرا رو انگار
 من كھ داشت رو حسي و ھمون اونم!بود؟ واقعي من بھ آیھانم حس

 سرم. نداشتم و چشماش تو كردن نگاه جرعت شد جدا ازم كھ آیھان!داشتم؟
 .كرد بلند و سرم و گذاشت چونم روي و دستش كھ انداختم پایین و
	



 و بكشي خجالت من از طور ھمین آخرش تا خواي مي دیگھ، نشد دِ _
 !پایین؟ بندازي و سرت

	
 :زدم لب آروم

	
 ..من_
	

 :گفت و انداخت باال ابرویي كھ گزیدم و لبم آروم
	
 !؟..تو_
	

 گرفت لپم از گازي و اومد جلو صورت كھ كردم نگاھش تسكو در
	
 :گفتم بلندي صداي با
	
 كندیش آیھان نكن اِ _
	

 حلقھ،  كردم تعجب، خنده زیر زد بلندي صداي با و شد جدا ازم آیھان یھو
 :گفت شیطوني لحن با و كرد تر تنگ دورم و دستاش ي
 
	
 شده خوردني درچق لحظھ اون دوني نمي ، كردي باز زبون باالخره پس_

 بودي
	
 و بغلش تو كشید و من كھ زدم بازوش  بھ مشتي و شدم قرمز خجالت از
 :گفت گوشم كنار مردونش صداي با
	



 جشن و شدنت دكتر خانوم بریم خودم، خانوم شدي دیگھ كھ حاال_
 .بگیریم

	
. شد جدا ازم و نشوند گردنم گودي رو اي بوسھ حرف این دنبال بھ و

 :گفت و كرد ایيپذیر بھ اي اشاره
	
 !چطوره؟_
	

 برام دیدم مي كھ چیزي باور .دوختم رو بھ رو  بھ و گرفتم ازش و نگاھم
 من براي كارارو این آیھان كنم باور تونستم نمي.نبود پذیر امكان
 با كھ اي خونھ .چرخید مي خونھ تو آروم و بود شده گرد چشمام.كرده
 كھ قرمزي ھاي بادكنك. بود شده تزئین شده پر پر رز ھاي گل و شمع
 عكس با كیكي ، بود میز وسط كھ كیكي و بودن شده آویزون دیوار روي
 بودم كرده دكترا خانوم شبیھ و خودم بچگي موقع كھ عكسي ھمون .خودم

 حاال تا. كردم بغض، پزشكي لوازم ھاي بازي اسباب از بود پر دورم و
 بھ كارارو این بخواد كھ كسي، . بود نداده اھمیت بھم طور این كسي

 از نھ، اجبار روي از نھ، چشمي ھم و چشم نھ بده انجام خودم خاطر
 ..خودم خاطر بھ فقط و فقط، دادن پز روي

	
 !داشتي؟ دوست_
	
 آروم و بھش دوختم و اشكم پر چشماي، سمتش برگشتم آیھان صداي با

 :گفت نگراني با و كرد حلقھ كمرم دور و دستش،  دادم تكون سري
	
 !تیارا؟ كني مي یھگر داري_
	



 و من دوباره كھ دادم تكون راست و چپ بھ و سرم و كردم پاك و اشكام
 و بود گرم، داشت رو بھترین حكم من براي كھ آغوشي، آغوشش تو كشید
 :زد لب آروم و بوسید و موھام روي، امن
	
 !باشھ؟ ، حالي خوش روي از حتي ، نریز اشكارو این وقت ھیچ دیگھ_
	
 در ازم صدایي و بودم شده الل انگار، دادم تكون سري ارهدوب اجبار بھ

 كردنم آروم در سعي و فشرد مي خودش بھ و من آیھان ھا دست، نمیومد
 االن تا عجبم در و، ترینم آروم االن من دونست نمي كھ حیف ولي، داشت
 پیش وقت دیر تا روز اون \،!كنم؟ زندگي عشق بدون بودم تونستھ چطور
 يم شیطنت. كنھ باز و یخم تونست كم كم حرفاش و كاراش اب. بودم آیھان
 مي و خندید مي اونم..بازوش تو كوبیدم مي و مشتم حرص با منم و كرد
 :گفت
	
 .گیره مي درد خودت دست لعنتي دِ _
	

 :گفتم مي و كشیدم مي و موھاش شیطنت با منم
	
 .گیره مي درد تو سر فقط دیگھ االن_
	

 خیال بي خودم كھ كردم مي كاري و دز مي دستم رو اي بوسھ اونم
.. این مرد ھمھ چیز منو از بر بود، حتی بھتر از .بشم موھاش كشیدن

 خودم...
	

 تر جدي آیھان و من ي رابطھ لحظھ ھر و گذشت مي ھم پي از ھا روز
 این از. شدم مي دیوونھ دیدمش نمي روز یھ كھ ديح بھ. شد مي قبل از

	بودن اومده وجد بھ ھم بابا و مامان من یھویي ذوق و شور ھمھ



 بھترین بود شده آیھان، بود شده رو اون بھ رو این از روحیم و زندگیم
 مي زمین روي فرد ترین خوشبخت و خودم آیھان وجود با، زندگیم اتفاق

 از آیھانم شركت كارمنداي حتي كھ طوري، بودیم بیرون روز ھر، دونستم
 شركت بھ حواست گفتم مي وقتم ھر، بودن تعجب در غیبتش ھمھ این

 :گفت مي جواب در باشھ
	
 شركام از تا چند ھم دارم نظر زیر و چي ھمھ خودم ھم ھست،_
	

 نمي موضوع این بھ اصراري دیگھ ولي بودم كارش نگران كھ این با منم
 خواست نمي دلم و بودم راضي دیدمش مي كھ این از خودمم آخھ،  كردم
 ھك زد زنگ شب آخر ببینمش نستمنتو كھ روز یھ حتي، بشھ كارش غرق
 ھمھ. بیرون زدم خونھ از ترس با .براش كنم باز درو و خونس در دمھ

 حلقھ كمرم دور و دستش آیھان كردم باز درو كھ ھمین.بودن خواب خوابھ
 جایي حیاط، تھھ كشید و من بزنم حرفي كھ این از قبل و.بست در و كرد
 با و ھا درخت از یكي بھ ندچسبو و من،  مختلف درختاي از بود پر كھ

 :گفت شیطنت
	
 چطوره؟؟ من خانوم_
	

 دادم بیرون حرص با و نفسم
	
 بینتمون؟ مي یكي گي نمي كاریھ؟ چھ این آخھ آیھان_
	

 تر نزدیك آورد و صورتش
	
 بازیا باشك قایم این دیگھ. خودمي مال آخرش و اول كھ تو ببینھ، خوب_

 این طاقت دیگھ. بزنم حرف تپدر با زودتر چھ ھر خوام مي اصال چیھ؟



 .ندارم و اوضاع
	

 :گفتم بود عروسي دلم تو كھ حالي در
	
 !زوده؟ كني نمي فكر آیھان_
	

 انداخت باال ابرویي
	
 ھر و ھمیم با خدا شكر كھ االنم. دارم نظر بھت ھاست مدت زودي؟ چھ_

 !چیھ؟ براي كردن دست دست دیگھ خوایم مي دیگرو ھم دوتامون
	
 :گفتم اي نھگو بچھ لحن با
	
 واال دونم نمي_
	

 كاشت گونم رو اي بوسھ
	
 دخلت و میارمااااا، كار جا ھمین ، نزن حرف اینجوري_
	

  جلو دادم و پایینم لب
	
 گناه دارم._
	
 كھ فھمیدم بام*ل جون بھ افتاد وحشیانھ و نشست بام*ل روي كھ بایي*ل با

 .نكرد شوخي آقایون با ھا موقع اینجور باید
	



 !بزني؟ حرف اینطوري خواي مي ھنوزم_
	

 با و نشست لباش روي لبخندي كھ دادم تكون راست و چپ بھ سري
 :گفت آرومي صداي

	
 تولھ_
	

 :گفتم آیھان بھ رو میلم خالف بر و انداختم خونھ سمت بھ نگاھي
	
 !بري؟ خواي نمي_
	

 انداخت باال ابرویي
	
 !وقت؟ اون چرا_
	

 كردم خونھ بھ اي اشاره
	
 ببینن وضع این تو رو تو و من و شن متوجھ بابا یا مامان ترسم مي_
	

 :گفت مردونش صدایي با گوشم كنار و كرد وارد كمرم بھ فشاري آیھان
	
 ھم اینجا رسھ نمي گوششون بھ اینجا از صدا چون شن نمي متوجھ اوال_

 سریع من و بینیمشون مي اینجا از ما كھ شدن متوجھ اگرم دوما نداره دید
 !ھوم؟ خوري ھوا اومدي گي مي ھم تو. شم مي قایم
	

 كشید موھام تو دستي، ترسیدم مي باز من ولي بود منطقي حرفش
	



 يكس دم مي قول خدا بھ كني آرومم توني مي تو فقط خستم خدا بھ تیارا_
 ?!نداري اعتماد من حرف بھ تو نفھمھ

	
 چشماش تو زدم زل
	

 !نداشت؟ اعتماد مرد این بھ شد مي چطور
	

 :گفت و زد اي بوسھ موھام روي كھ دادم تكون تایید ي نشونھ بھ سري
	
 .نترس چیزي ھیچ از وقت ھیچ ھستم من كھ وقتي تا نترس، پس_
	
 از بیشتر.داشتم نیاز بھش بیشتر خودم كھ كشیدآغوشي آغوش بھ و من و

 	...چیزي ھر

 
 

 :كرد زمزمھ آروم و زد گوشم كنار اي بوسھ
	
 از خستھ وقت ھر كھ. خودم خانوم بشي كھ. خودم خونھ بیاي میشھ كي_

 يدزدك اینجا بیام ھمش نباشم مجبور و باشي خونھ تو گردم مي بر سركار
 .ببوسمت دزدكي كنم بغلت دزدكي. ببینمت

	
 قلبم بھ و خوبي حس حرفاش از.نشوند گونم روي رو بعدیش ي بوسھ و

 جواب آروم خودش مثل و كردم حلقھ كمرش دور و دستم. كرد مي تزریق
 :دمدا
	
 .میشھ درست چیز ھمھ باش داشتھ صبر_
	



 و نشست حیاط تھھ تاب روي كرد جدا خودش از و من آیھان لحظھ ھمون
 بھ رو صورتامون االن، نشستم پاش روي، خودش سمت كشوند و من

	جلو اومد صورتش و گذاشت گردنم پشت و دستش، بود ھم روي
 آیھان ھاي ب*ل عدب اي لحظھ و بستم و چشمام آروم. نشست تنم تو لرزي
 و كرد مي بستھ و باز آروم رو باش*ل، . نشست خیسم باي*ل روي

 بھ حالي و كرد مي خالي و دلم تھھ كھ ھایي میك. زد مي میك و بام*ل
 گردنم روي و دستش یھ بوسید مي و بام*ل كھ طور ھمین، شدم مي حالي

، دنبو خودم دست دیگھ اختیارم، كمرم روي رو دیگش دست و كشید مي
	خراب حالم و بود شده خمار ھام چشم
	

 حسابي درست حال جفتمون، تونستم نمي و شم جدا ازش خواستم مي
 دیگھ .كشید تنم باال بھ دستي و آورد باال بھ رو كمرم از و دستش. نداشتیم

 دلم. خواست مي و آیھان دلم فقط. كنم مي چیكار دارم فھمیدم نمي
. خواست مي و تنش. خواست مي و ھاش بوسھ. خواست مي و آغوشش
. بود شده داغ جفتمون تن. بمونم آغوش ھمین تو عمر آخر تا داشتم دوست
 :وگفت برد گردنم گودي توي و سرش، شد جدا ازم كمي آیھان

	
 ندارم طاقت دیگھ تیارا_
	
 ولي. بگم بھش طاقتیم بي این از منم لحظھ اون داشتم دوست چقدر و

 :گفت و چشمام تو زد زل، نتونستم
	
 !خوب؟ كنم حست بذار ولي ، نریم پیش خیلي دم مي قول_
	

 و سرم، باشھ بگم بھش صراحت با شد نمي روم ولي خواست مي دلم منم
 تيدس كھ گرفت و سوالش جواب سكوتم با اونم كھ این مثل. انداختم پایین
با صدای  بوسید مي و گردنم كھ حالي در و. كرد بلندم و انداختم پام زیر



 :فتگخشداری 
	
 لعنتي عاشقتم_
 

 خونھ زمین زیر تو كھ استخري سمت بھ. كردم حلقھ گردنش دور و دستم
 :گفتم و كردم آیھان بھ رو استرس با. داشت دنجي فضاي.  رفت بود
	
 !ریم؟ مي داریم كجا آیھان_
	

 زد اي مردونھ لبخند
	
 !نھ؟ داري دوست شنا ، استخر_
	
 :دادم جواب وال و ھول با
	
 . شو بیخیال خدا ترو فھمن، مي اینا بابا نآیھا نھ واي_
	

 نشوند سرم روي اي بوسھ و خندید صدا بي
	
 .بریم بخوایم تا دو ما كھ شنا ره مي شب وقت این كي خوب دختر آخھ دِ _
	
 :گفتم مظلومیت با
	
 !ریم؟ مي كجا پس_
	
 :گفت و رفت پایین زمین زیر ھاي پلھ از
	



 اج ھمھ خوب دیگھ اومدم اینجا بابات با و باري چند پایین، طبقھ اتاق تو_
 . شناسم مي رو
	
 تربیش استرسم شدیم مي نزدیك اتاق اون بھ بیشتر چھ ھر. زد چشمكي و

 آیھان سینھ رو و سرم. شدیم اتاق وارد و گذشتیم استخر كنار از. شد مي
. داشت اتاق چند زمین زیر این. بخوابم ھمونجا خواست مي دلم و گذاشتم

 ي و كاناپھ یھ میز كنار و میز یھ وسطش. بود بابا صمخت اتاقش این
 جااین بھ كاري مسائل براي و دوستاش گاھي بابا كھ بود راحتي مبل دست

 چراغ المپ جاي بھ و گذاشت كاناپھ روي و من آیھان، كرد مي دعوت
 ھاي دكمھ از تا سھ دو.  نشست كنارم اومد،  كرد روشن رو مطالعھ
 مي حلقھ شونم دور و دستش كھ حالي در و دكر باز و پیراھنش باالي
 :گفت كرد
	
  دلتنگي رفع براي آقاشون بغل بیاد خانومم خب_
	

 :گفتم شرارت با و كردم بلند و سرم
	
 !دلتنگي؟ فقط_
	

 :داد جواب و كرد اي خنده
	
 ...و عشق و انرژي و آرامش گرفتن براي دلتنگي، فقط نھ_
 
	

	انداخت بھم نگاھي یھو



 كنم صحبت بابات با بیام فردا مینھ بذار تیارا_
 
	

	زدم سینش بھ مشتي
 با فعال بابا. دانشگاه رم مي دارم تازه من. دیگھ نشو لوس آیھان إ_

 نمي دیگھ یا و میشھ حساس فقط اینجوري كنھ، نمي موافقت ازدواجمون
 . نیستم من كھ بیاي میگھ اي موقع ای اینجا بیاي گھ
 
 
	

	:دادم ھادام و گذاشتم سینش رو و سرم
 كھ ھست حواسش جا ھمھ اینجوري بشھ، حساس روت بابا خوام نمي_

 .نبینھ تو كنار و من
	

 چسبوند خودش بھ و من و كرد حلقھ دورم و دستش
	
 مي شده. خودمي مالھ آخر و اول تو بشھ كھ چیزیم ھر باش مطمئن ولي_

 .میارم دستت بھ ولي دزدمت
	
 براي كھ، خواد مي و من انآیھ كھ شدم لذت غرق چقدر لحظھ اون من و
 از آیھان دست	...كاري ھر، زنھ مي كاري ھر بھ دست آوردنم دست بھ

 سینش تو و سرم، شدم دخترانھ خجالت غرق من و اومد باال كمرم رو
 تنم باال روي دستي. چسبوند خودش بھ بیشتر و من اون و كردم پنھون
 و فشردم ھم ور و چشمام. شد سوییشرتم زیپ كردن باز مشغول و كشید

، خواست مي و آیھان باھم دو ھر احساسم و عقل، گرفتم گاز و پایینم لب
 رنگ بھ تاپ یھ بود، تنم تاپ یھ فقط حاال آورد در تنم از كھ و سوییشرتم



 نگاه چشماش تو شد نمي روم،  كرد جدا خودش از و من آروم زرشكي،
	پاش رو نشوند و من و گرفت پھلوم از، كنم

 :گفت و كشید دنمگر روي دستي
	
 !كشھ؟ مي خجالت من از ھنوزم خانوم_
 
	

 بوسھ و جلو آورد و صورتش، دادم تكون سرس كنم نگاھش كھ این بدون
 .كاشت گونم روي ي
	
 حساب بھ شوھرت دیگھ كھ من ولي بشم، خجالتت این قربون من الھي_

 اون خونم، ي خونھ برمت مي و گم مي بابات بھ ھم روزام ھمین میام،
 !بكشي؟ خجالت خواي مي بازم توق
	
 یمكن زندگي خونش تو ھم با و كنم ازدواج آیھان با قراره كھ این بھ فكر از

 تو زدم زل و آوردم باال و سرم آروم، شد مي لذت غرق وجودم تمام
 بھ و زد مي برق خوشحالي از خودم مثل از كھ چشمایي، رنگیش چشماي
  نشوند پیشونیم يرو ي بوسھ. دید توش و عشق شد مي راحتي

	
 ...ھمیشھ از بیشتر... خوادت مي دلم تیارا_
	

...  من... من !میومد؟ بر دستم از كاري چھ آخھ ولي، فھمیدم و منظورش
 نگاھم تو دونم نمي، ...بمونم دختر عروسیمون روز تا خواستم مي من
 :گفت و گذاشت موھام روي و دستش، زد لبخندي كھ دید چي
	
 طھراب تو بودم گفتھ بھتم زنم، نمي دست بھت نخواي خودت كھ زماني تا_

روزی .شھ انجام روزعروسي چیز ھمھ خواد مي دلم رم، نمي پیش خیلي



کھ مطمئن شم قلبی و قانونا مال خودمی، کھ خیال تو ھم از این بابت 
 و خودم عروسي شب و شم تر تشنھ موقع اون تا خوام مي راحت باشھ، 

 ینا و سفید لباس اون تو عشقت دیدن بعد عروسي شب لذت كنم، سیراب
 .دیگس چیز ھی شده خودت مال دیگھ كمال و تمام كھ
	
 چي فھمیدم. اومد جلو كمي و صورتش .زدم لبخندي منم تصورتاش از

 بام*ل روي باش*ل ثانیھ از كسري تو و بستم و ھام چشم. خواد مي
 مي لذت غرق و من و بوسید مي. داشتم دوست و باش*ل طعم، نشست

 خودم و شدم شل بغلش تو .دادم مي دست از و اختیارم داشتم دوباره. كرد
 بام*ل بھ و بود گرفتھ محكم و من. سپردم آیھان مند قدرت دستاي بھ و

 كردن ھمراھي براي من و دھنش تو كشید مي و بام*ل. زد مي بوسھ
 تر خمار من و چرخوند مي دھنش تو و زبونش. بودم ناشي زیادي باھاش

 تم٠*لخ تن رو و رفت باال تاپم زیر از دستش. كرد مي قبل از
. بود شده خمار خمار چشمام. بودم داده كف از اختیار كامال دیگھ.نشست
. مخورد تكوني بغلش تو. نشست باالتنم روي و اومد تر باال آیھان دست

 مھ*خي روم كنھ ول و بام*ل كھ بدون و خوابوند مبل روي آروم و من
 من و. زد مي چنگ تنم باال بھ و خورد مي و بام*ل شتريبی شدت با. زد

. .نداشتم یكجا رو ھیجان ھمھ این تحمل و پیچیدم مي خودم بھ مار مثل
 حركت یھ با و شد جدا ازم آروم. گذاشتم مردونش ي سینھ روي و دستم
 مي. گردنم جون بھ افتاد بام*ل جاي بار این و. آورد در تنم از و تاپم

 و بود گرفتھ فرا و وجودم وت*شھ، گرفت مي گاز و زد مي میك و خورد
 جور این دونن مي باشن كرده تجربھ عشقشون با و حس این كھ كسایي
 ھب فقط لحظھ اون ...نیست اصال ، نیست خودش دست آدم اختیار ھا موقع
 ھاي زمزمھ بھ... شدن یكي بھ. كني مي فكر عشقت و خودت لذت

 عمق تا و كنھ مي لمس و بدت جاي يجا كھ داغش دستاي بھ، عاشقونش
 كھ عشقي داري نگھ راضي و عشقت كھ این بھ. سوزونھ مي رو وجودت

	داره دوست دوني مي داري ایمان بھش



 جز كھ... بشھ شوھرت قراره دوني مي. خوادت مي آینده واسھ دوني مي
 مھم، باد بادا شد چي ھر كھ این بھ..خواي نمي رو كسي ھیچ دیگھ اون

 شكل بینمون تازه كھ عشقي مھم، آیھانھ مھم، منم مھم، ...ظسلح ھمون
 	...بھ داغی آتیش عشقي...عشقھ مھم آره، گرفتھ

 چشم نشست، ینم*س قفسھ  روي و اومد پایین گردنم از آیھان ھاي بوسھ 
 میك یھو و كشید مي بدنم روي و لباش. گذاشتم ھم رو لذت از و ھام

 شد مي تر خراب لحظھ ھر حالم. ملرزید مي خودم بھ كھ زد مي محكمي
 مي .بود بلد خوب و كارش آیھان  نشھ بلند صدام تا گرفتم مي گاز و لبم و

 تو كھ طوري. بودم شده رامش. كنھ رام و من كھ كنھ چیكار باید دونست
 ھاش بوسھ، .بگیرم و جلوش تونستم نمي كرد مي كاري ھر موقعیت اون
 مشغول كھ گذاشتم پیراھنش روي و دستم، كردم داغ.  بود شده دار تب
 نمایان ورزیدش ھیكل آورد در كھ و پیراھنش. شد ھاش دكمھ كردن باز
 :كرد زمزمھ گوشم كنار و كشید بدنم بھ دستي. شد
	
 !خوامت؟ مي چقدر دونستي مي_
	

 یھانآ بغل تو صبح تا كھ شبي، گذشت ماندني یاد بھ شب اون از ھفتھ یك
 متوجھ از قبل صبحشم و سپردم گوش نشعاشقو ھاي زمزمھ بھ و موندم
 از.اتاقم بھ برگشتم خوب حس كلي با منم و بیرون زد خونھ از بقیھ شدن
 يم لبریز صبرش بارھا. بود شده بھتر رابطمون بودیم ھم با كھ شبي اون
 یھ بعده كھ این تا،ذاشتم نمي من و بزنھ حرف بابام با خواست مي و شد

 روز یھ كھ این تا زد مي زنگ بھم كمتر مد،نیو دیدنم بھ دیگھ آیھان مدت
 طرفي از، بده نشون بھم و كسي خواد مي خونش بریم گفت و دنبالم اومد

 فتارر بھ ربط بي قضیھ این مطمئنا، شدم كنجكاو طرفیم از و كردم تعجب
 وارد كھ ھمین، كردم خیال و فكر كلي خونش برسیم تا، نبود اخیرش
 رو زیبایي دختر كھ انداختم نگاھي فاطرا بھ كنجكاوي با شدش خونش

 يا كشیده قد، .كرد مي انداز بر و من داشت لبخند با كھ دیدم آشپزخونھ تو
 اشتد تن بھ كوتاه دامن یھ با شیك شومیز یھ، بود سفید پوستش و داشت



 دمكر تعجب اي لحظھ، داد مي نشون بیشتر رو كشیدش پاھاي سفیدي كھ
 گونش چال و صورتش ي چھره تھ از، مداو سمتم بھ لبخند با دختره كھ

 ھك داره خواھر یھ بود گفتھ بھم قبال آخھ، باشھ آیھان خواھر باید كھ فھمیدم
، باشھ برگشتھ كھ دونستم نمي ولي خونھ مي درس داره ایران از خارج
 خجالت صدایي با و كردم جمع و خودم سریع خیلي ولي شدم پاچھ دست
 :كرد بغل من و سمتم اومد نمھربو خیلي .كردم سالم اي زده
	
 !شمایي؟ ما خان آیھان خوشگل عروس پس عزیزم، سالم_
	

 :كرد دراز سمتم بھ و دستش كھ زدم لبخندي خودش مثل
	
  آیھان خواھر آینازم منم_
	

 :گذاشتم ظریفش دست توي و دستم
	
  خوشبختم، ، تیارام منم_
	

 مبل بھ اي ارهاش" ھمچنین"گفت مي كھ حالي در و فشرد و دستم صمیمانھ
 :گفت و كرد پذیرایي ھاي
	
 .بشین عزیزم بفرما اومدي خوش_
	

 جلوي مبل سمت كشید و گرفت و دستم كشم مي خجالت فھمید كھ آیھان
 دايص با و نشست كنارمون مبل روي خواھرشم و نشستیم آیھان با .پنجره
 :گفت نازش

	



 اذیتت كھ ما نآیھا! خوبي؟ ،نمیاد خوشم اصال بقیھ داشتن نگھ پا سر از_
 !نھ؟ كنھ نمي
	

 :گفتم و انداختم كرد مي برانداز مارو لبخند با كھ آیھان بھ نگاھي نیم
	
 .آرومي ي بچھ ، اصال نھ_
	

 . انداخت باال ابرویي آیناز
 	

 زلزلھ ،زلزلس آیھان... نــھ! آرومي؟ ي بچھ آیھان_
	

 شوخي هدار بود معلوم كھ لحني با و شد جمع آیھان لباي روي از لبخند
 :گفت كنھ مي
	
 ،كھ بگي بھش چیزارو این نباید كھ االن از كنم، عقدش اول بذار آیناز اِ _

 ھاااا ره مي ذاره مي
	

 :گفت یھو آیناز كھ خندیدم مزش با لحن بھ آیناز و من
	
 دونست یھ آقاست، داداشم_
.	

 :داد ادامھ كشید مي طالییش موھاي توي دستي حالي در بعد
	
 بگم رفت یادم كھ شدم حال خوش دیدنت از انقدر من نجا تیارا راستي_

 .بدم لباس بھت بیا ،كني عوض و لباست
	



 و اتاق تو برد من.  نكرد قبول راحتم طور ھمین كھ كردم اصرار چي ھر
 :گفت

 
	
 ناراحتم من اینطور نداریم، راحتم راحتم_
	
 از تا چند، بود تنم ساده  تیشرت یھ آوردم در و مانتوم اصرارش بھ

 كھ اصرار كلي با و گرفت سمتم بھ رو بود روش مارك ھنوز كھ لباساش
 ونا قیمتیھ لباساش بود معلوم، زدم پس و لباسش راحتم خودم تیشرت با

 بھ و كرد برانداز و پام تا سر آیناز !بپوشمش؟ اول بار براي بیام من وقت
 از، آیینھ جلو رفتم. شم آماده تا بیرون رفت غذاش بھ زدن سر ي بھونھ
 .بستم اي گوجھ و موھام گیره تا چند با و برداشتم مویي كش كیفم داخل

 مرتب از اطمینان از بعد و كشیدم لبم رو بار چند روي و صورتیم رژ
 يم صحبت آیناز و بود داده لم مبل رو آیھان، بیرون رفتم اتاق از بودنم
 اي دانھخری نگاه آیھان، دادن خاتمھ بحثشون بھ رفتم من كھ ھمین، كرد
 ھمون. نشستم پیشش رفتم منم كرد كنارش بھ اي اشاره و انداخت بھم

 :گفت و شد بلند آیناز لحظھ
	
 میام االن_
	
 مي نظاره رو آیناز رفتن كھ طور ھمون، آشپزخونھ تو رفت سریع و

 صداي با، بغلش تو كشید و من و نشست شونم رو آیھان دست كردم
 :گفتم آرومي

 
	
	زشتھ آیھان نكن_



 :داد جواب و كاشت موھام روي اي سھبو
	
 مي خوب و من آینازم كنم، بغلت دارم دوست خانوممي ؟!زشتي چھ_

 .شھ نمي حالیم داستانا این و خجالت ، شناسھ
	

 :گفتم لب زیر باحرص
	
 آیھاااان_
	

 :گفت گوشم كنار و بوسید و گونم اینبار
	
 !آیھان؟ جااان_
	
 اھل زیادي بود این خاطر بھ شاید كردم، مي عوض رنگ ھي خجالت از

 ھم حاال و بود كتاب تو سرم سالھا این تمام نبودم، دیگران با دآم و رفت
 وستھد بود دبیرستانم دوستھ كھ شبنم جز آیھان، تو شد مي خالصھ زندگیم

 با كھ ھمینطور، . باشم نداشتھ كھ خواستم مي خودم یعني نداشتم، اي دیگھ
 ومدا آشپزخونھ از دست بھ سیني آیناز ھكن ولم تا رفتم مي كلنجار آیھان

 و كشیدم نشون و خط آیھان براي ابرو و چشم با، بود آورده چایي، بیرون
 :گفتمرو بھ آیناز 

	
 ببینیم و خودتون فقط اومدیم! كشیدي؟ زحمت چرا_
	

 :گفت خواھرش بھ خطاب و خنده زیر زد بلند صداي با آیھان
	



 چھ این آخھ بودین، آشپزخونھ تو ھمش ببینیمتون اومدیم دقیقھ پنج_
 !وضعشھ؟

	
 از ولي. شكمش تو زدم آرنج با بود لبام رو مصنوعي لبخند كھ حالي در

 .خندید مي رو نرفت و ھمچنان
	

 :گفت و انداخت داداشش بھ عشق از پر نگاھي آیناز
	
 !بخندي اینطور بودم ندیده بود وقت خیلي_
	

 :مداد جواب بود شده باز روم كمي حاال كھ منم
	
 .خوردم و اوایلش بودن سرسنگین گول شد، چش یھو دونم نمي منم واال_
	

 كرد اي سرفھ خنده شدت از آیھان
	
 مي خجالت ازت جوري یھ بامزس، چھ تیارا این دوني نمي آخھ آیناز_

 .گیره مي خندم كھ كشھ
	

 :گفت چسبوند مي خودش بھ و من كھ حالي در و من سمت كرد رو بعد
	
 از سال چند كھ این با من، بھ كسي ھر از تر خودي دیھ،خو آیناز بابا_

 و خواھر ھم و بود مادر برام ھم سالھا این تمام در ولي تره كوچیك من
 .دوستم بھترین ھم
	
 درپ كھ بودم شنیده آیھان از قبال. شد غمگین آیناز ش چھره حرفش این با
 موقع ناو از،  دن، مي دست از رانندگي سانحھ یھ توي رو مادرشون و



 مونده براش خواھر یھ فقط ازش كھ اي خانواده، خانواده مرد میشھ آیھان
 قورت و دھنش آب آیناز. داد مي خواھرش براي و جونش آیھان و بود
 :گفت بود شده غمگین چھرش مثل حاال كھ صدایي با.  داد
	
 میشھ سرد االن بخورین رو چاییتون ھا بچھ_
	
 كالفھ آیھانم. شد آشپزخونھ وارد رهدوبا و گفت" ببخشیدي"  لب زیر و

 :گفتم آرومي صداي با و كردم نگاھش، خودش تو بود رفتھ
	
 !یھو؟ شد چي آیھان_
	

 داد بیرون عصبي و نفسش آیھان
	
 بھشون خیلي نیومده، كنار بابا مامان مرگ با ھنوز آیناز سال شش بعده_

 .نمیاورد دووم آینازم مطمئنا نبودم من اگھ بود، وابستھ
 	

 بودم ندیده رو آیھان مادر و پدر وقت ھیچ كھ این با، شدم ناراحت منم
 مادر و پدر باشھ چي ھر. كرد مي ناراحت و من مرگشون بازم ولي

 نزدیك بھش كھ بودم من اینبار،  من دنیاي ي ھمھ آیھانم و بودن آیھان
 بھترین من كردن بغل گفت مي ھمیشھ.گذاشتم سینش رو و سرم و شدم

 دریغ ازش و وجودم آرامش خواستم نمي، ده مي بھش رو نممك آرامش
 :گفت و كرد آیھان و من رو و اومد دوباره آیناز كھ گذشت اي لحظھ	.كنم
	
 .آمادست ناھار ھا بچھ_
	

 مالك در آیناز.رفتیم آشپزخونھ سمت بھ و شدیم بلند جامون از آیھان و من
 ساالد با دبو كرده درستھ فسنجون. بود چیزه رو میز سلیقگي خوش



 دیده میز روي ھم نوشابھ و دوغ و ماست، .شیرازي ساالد و ماكاراني
 كنھ درست رو اومده وجود بھ جو داشت سعي كھ حالي در آیناز .شد مي

 :گفت
	
 نمك فكر كردم نمي آشپزي خیلي بودم ور اون. شده بد اگھ ببخشید دیگھ_

 .باشید داشتھ دوست امیدوارم حال این با ولي باشھ رفتھ یادم
	

 رو رومون بھ رو صندلي ھم آیناز. نشستم آیھان كنار و كردم تشكري
 كھ الحق. شدیم خوردن مشغول سكوت در. كرد انتخاب نشستن براي

 خوش با اونم و كردم تعریف غذاش از باري چند. نداشت حرف آشپزیش
 يچ ھر، رفت بین از خونھ بد جو تقریبا ناھار از بعد. كرد تشكر رویي

 تو ذاره مي رو ھمھ گفت مي. بشورم ظرفارو نذاشت آیناز كردم اصرار
 آیھان. بیرون اومدیم آشپزخونھ از جفتمون بعدش و، شویي ظرف ماشین

 كھ حالي در خودش و گذاشت شاد آھنگ بھ و كرد روشن رو تلویزیون
 و رقصیدم ھا ساعت تا. كرد دعوت رقص بھ و آیناز و من زد مي بشكن

 حال ھر بھ. بودم شده جور زیادي آیناز با. تیمگذاش ھم سر بھ و سر
 آیھان جلوي و حرف این وقتي. مونھ مي خودم خواھر مثل آیھان خواھر

 :گفت شوخي بھ زدم
	
 دیگھ داداشتم منم بگو یھو نكنھ درد دستت_
	

 :گفتم آروم و گرفتم و لپش منم
	
 ...لعنتي مني مرده مني، عشق تو_
	
 دوست رو جمع این چقدر، خندید مي تا دو ما بھ بلند صداي با آیناز و

 شد باز جلوش یخم سریع كھ خوب انقدر بود، خوب آیناز چقدر، .داشتم



 یھ كھ دونستم نمي و، خندیدم مي، میگفتم، كردم مي شوخي ،باھاش
 ...	.كور ي گره یھ.خوره مي گره ھم بھ آیناز و من زندگي روزي

	
 فھمیدم كھ موقعي خصوصام،شد بھتر آیناز با رابطم بعد بھ شب اون از

. گذشت مي ھم با روزامون اكثرا.خونھ مي پزشكي خودم مثل داره اونم
 يبرا نقلي خونھ یھداشت  سعي یعني. كرد مي زندگي آیھان ي خونھ آیناز

 دوري ازم مدت ھمھ این گفت مي. داد نمي اجازه آیھان و بگیره خودش
 ھب وقتاییم یھ. مونيب خودمون پیش باید ازدواجمم بعده حتي بستھ بودي

	خودم دلھ وره بشیني باید دم نمي شوھرتم گفت مي شوخي
 گاھیم. میومدم وجد بھ خواھرش بھ آیھان ي عالقھ و عشق ھمھ این از منم

 چند ھر.  خواھر یھ حتي یا. ندارم داداش یھ منم چرا كھ شد مي حسودیم
. بودم ھانآی ي خونھ من یا كھ طوري. من ي بزرگھ خواھر بود شده آیناز

 و داشتن دوست و آیناز كلي ھم بابا و مامان. ما ي خونھ میومد آیناز یا
 آیھان خواھر باالخره. گرفتن مي تحویلش كلي پیشمون میومد وقت ھر
	.داشت قبول رو آیھان زیادي ھم بابا و بود

 عالیش ي نمره و باال رتبھ باالخره آینازم ، كردم نام ثبت كھ دانشگاه
 تو ناال تا كھ این مثل.كنھ نام ثبت من پیش تخصصش قوف براي تونست
 جوایز گرفتن و باال ھوش خاطر بھ و خونده مي درس دانشگاه بھترین

 تيح آیھان.كردن موافقت نامش ثبت با راحتي بھ تحصیلي زمینھ تو زیاد
 كھ گاھیم و برد مي رو ما خودش شركت بھ رسیدنش دیر قیمت بھ

 سعي شد مي كھ جایي تا، دنبالمون یومدم بود وقت دیر تا كالسامون
 و شد نمي وقتاییم یھ حال این با ولي برداریم ھم با رو واحدامون داشتیم

 وقت برام جون دل با ھمیشھ آیناز، .خوردیم مي بر مشكل بھ آمد رفت تو
 با قبل از بیشتر روز بھ روز من و.كرد مي كمكم درسا تو و ذاشت مي

 مھھ.پرسید مي عاشقانھ رو جفتمون آیھان .شدم مي آشنا خوشبختي مفھوم
 داشتن و خوب عشق یھ خوب، ي خانواده.بود تكمیل زندگیم تو چي

 چیزي. دلسوز و مھربون خواھر یھ.موند مي خواھر مثل برام كھ آینازي
 نمي من و رفت مي پیش خوب داشت چي ھمھ.داشتم و آرزوش ھمیشھ كھ



 نای تو مارو دیدن چشم كھ یيھمونا.كوتاھھ خوشبختي این عمر كھ دونستم
	....ور چي ھمھ...دادن باد بھ رو چي ھمھ آخرش نداشتن وضعیت

	
	

	بعد ماه چند
	
	
 درس غرق و خودم داشتم كھ خواستگارایي خاطر بھ ماه چند این تو

 مراسم فكر بھ حتي بابا و مامان وقت یھ كھ دادم مي نشون خوندن
 براي حتي و مرد یھ ھانآی جز تونستم مي چطور.نباشن ھم خواستگاري
 جز یكي جلوي تونستم مي چطور اصال!بدم؟ راه خونھ تو ھم خواستگاري

 آیھان جز....ممكنھ غیر این نھ نھ.كنم تعارف بھش چایي و شم خم آیھان
	كردم. نمي نگاه كسي بھ وقت ھیچ و نمیومد چشمم بھ كسي
 فرید ، بود كرده دیوونھ و من بین این كھ لعنتیم خواستگاراي از یكي
 بھونھ یھ سریم ھر و شنیدم مي خونھ تو و بحثش باید من ھفتھ ھر.بود

 درسام و كالسام ندارم، و آمادگیش ندارم، ازدواج قصد كھ.میاوردم
 تا ھزار و....دارم كار دارم، امتحان دارم، كالس روز فالن شده، سنگین
	. دیگھ دروغ

 مي آیھان با داشتن كالس بھونھ بھ بیان خوان مي گفت مي بابا وقتم ھر
 شدن نمي خیال بي بازم ولي، پیچوندمشون مي جوري یھ و بیرون رفتم
، دمپیچی سریع آیناز با دفعھ ھر كھ دانشگاه دمھ اومد فرید باریم چند حتي
 وحشت بگم آیھانم بھ كھ این از، ترسیدم مي بفھمھ آینازم كھ این از حتي

 ھمھ و میاورد فریدسر  الیيب ھی زد مي و كرد مي قاطي موقع اون، داشتم
 كھ روز یھ كھ این تا داشت ادامھ ھمینطور اوضاع.كرد مي خراب چیو

 جز. اومد در صدا بھ گوشیم زنگ بودم خوندن درس مشغول ھمچنان
 و دمش بلند میز پشت از ھمین براي. باشھ تونست نمي كسي آیناز و آیھان

 مارهش بود، درست سمحد.برداشتم بودم گذاشتھ كتابخونھ روي كھ و گوشیم



 صفحھ رو بودیم گرفتھ پارك تو كھ نفرمون دو عكس ھمراه بھ آیناز ي
 :دادم جواب و زدم لبخندي.كرد مي خودنمایي گوشیم

	
 .خانوم خواھر سالم بھ_
	

 :شد بلند گوشي پشت از خوشحالش صداي
	
 !حالي؟ چھ در خانوم، عروس سالم بھ_
	

 :دادم جواب نشستم مي صندلي روي كھ طور ھمین
	
 .شدم خستھ آیناز واي. درس درگیر ھمیشھ مثل_
	
 واجب كار یھ باھات دنبالت میام باش آماده دیگھ ساعت نیم تا پس! جدا؟_

 .دارم
	
 مثل. ھست خبري یھ بودم فھمیده اولشم ھمون از صداش تو ھیجان از

 :دادم جواب ذوق با خودش
	
 .خانوم باشھ خیر_
	

 و جواب داد:؛  كرد اي خنده
	
 .یرهخ_
	
 یكي با كاش گفتم مي خودم با ھمش.بودم شده خوشحال منم خوشحالیش از

 كھ آینازم.بیاد در تنھایي از ھم باشھ داشتھ و لیاقتش ھم كھ باشھ شده آشنا



 گوشي خدافظي با و شم آماده گفت شلوغھ جاي یھ بود معلوم لحظھ اون
 آماده بھ كردم  شروع و كردم مرتب رو میزم روي كتاباي، .كرد قطع رو

 زنگ لحظھ ھمون\.زدم خانومانھ تیپ یھ و كردم ملیح آرایش یھ.شدن
 :گفت كھ دادم جواب و گوشي... بود آیناز، اومد در صدا بھ گوشیم

	
 پایین بیا درم دمھ من تیارا_
	

 آیینھ تو خودم بھ اي دیگھ نگاه.كردم قطع رو گوشي و گفتم اي باشھ
 زدم خونھ از و برداشتم تخت وير از و كیفم.بود خوب چي ھمھ.انداختم
 دمھ بود گرفتھ براش تازگي بھ آیھان كھ سفیدش ٢٠٦ اون با آیناز	.بیرون

 :گفتم خنده با و شدم سوار سریع. بود كرده پارك در
	
 شوور خواھر سالااام_
	
 :داد جواب داشت گوشي پشت كھ ھیجاني ھمون با
	
 !چطوري؟ عرووس، سالم_
	

 دمكر بوسي رو باھاش و شدم خم
	
 !چطوري؟ تو عالیم كھ من قربونت_
	

 :داد جواب و زد مشكوكي لبخند
	
 خوبم منم_
	



  كردم ریز ھامو چشم
	
 در حركت بھ و ماشین كھ حالي در و خندید با صدای بلند!خبریھ؟_

 :گفت میاورد
	
 .بھت گم مي حاال_
	

 چشماش برق و ھاش خنده از.گذاشتم سرش بھ سر كلي مسیر طول در
 اون شنیدن واسھ االن از، خاص اتفاق یھ.افتاده اتفاقي یھ بودم مطمئن

 رفتیم و كردم پارك كافھ یھ كنار و ماشینش آیناز.بودم كنجكاو اتفاق
 كمش نور كھ شیك ي كافھ یھ.بودیم اومده قبلنم كھ بود اي كافھ.داخل

 جفت ھمھ و بود نفره دو صندلیاش اكثر و بود كرده رمانتیك فضارو
. آیناز با گاھیم و نفره دو گاھي، اینجا میومدیم زیاد نمآیھا و من. میومدن

 و قھوه سفارش از بعد و نشستیم ھا صندلي از یكي روي كافھ ي گوشھ
 :گفتم آیناز بھ ذوق با شكالتي كیك
	
 .میوفتم پس فضولي از دارم ، شده چي ببینم كن تعریف خب_
	

 :گفت آرومي صداي با و گزید و پایینش لب
	
 ناسبم شرایط یھ تو بھتره، ندونھ فعال یعني نگي، آیھان ھب بده قول فقط_
	.كنم مي تعریف واسش و چي ھمھ خودم تر
 :گفتم ھول با
	
 كردم دق شده چي بگو ، گم نمي باشھ_
	



 :گفت و زد لبخندي
	
 جورایي یھ نیستما، مطمئن ھنوزم البتھ شم، مي عاشق دارم كنم مي فكر_

 ھا موقع اون خوب ولي دیدمش هدانشگا دمھ باري چند. میاد خوشم ازش
 .جلو اومد خودش اینكھ تا. كردم نمي توجھ بھش
	
 :گفتم ذوق با
	
 !دانشگاس؟ ھاي بچھ از عالیھ، كھ این واااي_
	

 :داد تكون نھ ي نشونھ بھ سري
	
 نمي تیارا واي. ھمكاره آیھان با جورایي یھ فھمیدم ھم تازگیا مھندسھ، نھ_

 ھنوزم ولي.خوبھ تپشم و ظاھر.صیتشخ با و آقا آقاست، چقدر دوني
 .دلم دو انتخابش براي

	
 !آیھان؟ خاطر بھ_
	

 نباید ولي دادم مي حق بھش دلي دو این براي كھ این با، داد تكون سري
 مي حالي بھش جوري یھ باید، كرد مي محروم عاشقي و خودش طور این

 مھبفھ اگھ آیھانم حتي كھ. نباشھ ھیچي نگران قویھ حسش اگھ كھ كردم
 دستاي و شدم خم جلو بھ كمي، كنھ مي حمایتش شده عاشق خواھرش

 :گرفتم دستم تو و سرش
	
 بھ حرفارو سري بھ تونیم نمي وقتایي یھ خانوما ما جان آیناز ببین_

 و نبودي شیطوني اھل ھم تو، كنیم ریسك باید گاھي كھ بزنیم، آقایون
 و آیھان مگھ صالا. داره و ھوات مطمئنا پس دونھ مي خوب و این آیھان



! ؟ گذاشتم قرمزام خط ھمھ رو پا چطور من! نبودن؟ ھمكار منم باباي
 انایم بود گرفتھ شكل بینمون كھ حسي بھ چون داشتم دوست و آیھان چون
 .داشتم ایمان عشق قدرت بھ داشتم

	
 انگار. ودب رفتھ فرو فكر بھ و بود انداختھ پایین و سرش آشفتھ صورتي با

 تو بره خواستم نمي. كرد مي حالجي خودش پیش و من حرفاي داشت
 :گفتم و خندیدم ھمین براي خودش

	
! ھست؟ كي شده شما قلب صاحب كھ شانس خوش آقاي این حاال خوب_

 !میشناسیش؟! چیھ؟ اسمش
	

 :زد محوي لبخند و كردم بلند و سرش
	
 ولي. شدم آشنا باھاش تازه ندارم، روش زیادي خیلي شناخت راستش_

 ...پارسا فریده ده،فری اسمش
 گرد تعجب از ممكن حد تا چشماملبخند رو لبم ماسید و دھنم باز موند، 

 عوض این كھ آیناز. شد حبس سینم تو نفس و كشید مي تیر سرم.  شدن
 :گفت تعجب با دید منو
	
 !شناسیش؟ مي! شده؟ چیزي تیارا_
	

 كاري چھ دونستم نمي اصال. بگم باید چي دونستم نمي واقعا لحظھ اون
 داشتم سعي من و شده چي گفت مي ھمش آیناز. غلط كاري چھ درستھ

 گفتم مي بھش چطور آخھ !شد؟ مي مگھ ولي   برسم نظر بھ خونسرد
 آوردھكھ در و من پدر ھنوزه كھ ھنوزم كھ منھ خواستگاراي از یكي فرید

 ھر مادرش كھ!شیم؟ مزاحم كي ما پس گھ مي بابام بھ روز ھر باباش
 من آخھ.دانشگاه دمھ میاد اكثرا كھ خودشم.زنھ مي زنگ انممام بھ روز



 از حال این عین در و عزیزه برام انقدر كھ بگم آینازي بھ چطور اینارو
 نم از كھ!شھ؟ سرد رابطمون حرفا این گفتنا با نكنھ!اومده؟ خوشش فرید
 ھب نسبت آیناز بود بار اولین این چون!كنھ؟ پیدا بھم بدي حس و شھ زده

 ، نداره فرید از خوشي دل آیھان گذشتھ اینا از و، كنھ مي پیدا حس پسري
 نشست صورتم جلو كھ دستي با، !بكنم؟ غلطي چھ من اوضاع این با حاال
 :گفت ھراسون آیناز.  برداشتم آیناز صورت روي از و خیرم نگاه
	
 آدمھ! دوني؟ مي فرید راجب چیزي كردي، مرگم دق تیارا شده چیزي_

 !بدیھ؟
	

 ازش داشت نمي بر سرم از دست چون فرید،  دادم قورت و ھنمد آب
، بھ سختی !میشھ؟ باشھ، بدي آدم كھ شھ نمي دلیل این ولي نمیومد خوشم
 :گفتم آیناز بھ رو و زدم محوي لبخند

	
 مھموني تو. میشھ محسوب آیھان و بابا ھمكاره شركتھ، شركاي از فرید_

 .منھ باباي میھصمی دوست باباش، .دیدمش زیاد كاري ھایي
	

 زد برقي آیناز ھاي چشم
	
 !جدي؟_
	

 رو بود آیھان چشماي رنگ ھم كھ رو رنگیش چشماي اون برق نتونستم
 .بگیرم نادیده

	
 :دادم تكون سري

	



 آره_
	
 :گفت و شد خم سمتم بھ كني بگیره رو جلوش تونست نمي كھ ذوقي با
	
 ھر كنم مي خواھش تیارا واي! دوني؟ مي چي راجبش! چطوره؟! خب؟_

 :گفتم و دادم بیرون و شدم حبس نفس.بگو دونی مي چي
	
 ھمین ھم فرید. داراس سھام ترین مھم از یكي سرشناسیھ، مرده پدرش_

 فربد، اسم بھ داره تر كوچیك داداش یھ.  كرده دنبال و پدرش راه ، طور
 دنبال رفت و بود اي دیگھ چیزه یھ عالقش جداست، اینا از كارش اون

 .خوبین ي خانواده كل در. عالقش
	
 !پسریھ؟ چطور اون! چي؟ فرید_
	

 اصال.شد نمي باز ھم از خواست مي و من قبال كھ این گفتن براي دھنم
 ھم زیباست ھم آیناز حال ھر بھ. داده دل آیناز بھ و شده من بیخیال شاید
	.ایھ برازنده دختر

 رو ندلبخ فكر این با !خواد؟ مي چی فرید دیگھ ھست، كھ كردم تحصیل
 .شد تر واقعي صورتم

	
 دهپرسی ازش سوالي تا یعني. حرفھ كم كھ مھمونیا تو خوبیھ، پسر اونم_

 میشھ برگذار خونھ تو كھ كاري ھاي جلسھ تو ولي. ده نمي جواب نشھ
 شنیدم كھ طور اون .كنھ مي نظر اظھار چیزي ھر راجب چطور كھ دیدم

 جفتشون چون. میاد بحسا بھ آیھان رقیب جورایي یھ و موفقھ كارش تو
 اون از خواد مي كدوم ھر كنن مي پیشرفت دارن روز بھ روز و جوونن

 .بشھ تر محبوب تا جلوتر بزنھ یكي
	



 :گفت آروم و خنده زیر زد آیناز حرفم این با
	
 .باشھ جالب باید نفر دو این بحثاي پس شد، جالب_
	

 :داد ادامھ و كشید رنگش خوش موھاي تو دستي
	
 فوت بعد مدت یھ چون. ندارم دوستي اینجا من! كنم؟ چیكار يگ مي تیارا_

 .خالم پیشھ آلمان، فرستاد تحصیل ادامھ براي و من آیھان ، مادرم و پدر
	
 كنار، گذاشتم رو ھمھ. ندارم خبر دوستام از كدوم ھیچ از موقع اون از

 چیزي تونم نمي فعال كھ آیھان بھ .آیھانھ و تو دارم كھ رو كسي تنھا االن
 گي مي .تو مونھ مي نھ، یا داره و ارزشش ببینم باید قبلش چون بگم

 واي! كنم؟ ردش یا بزنم حرف باھاش مدت یھ آشنایي براي! كنم؟ چیكار
ھمش .درستھ كاري چھ دونم نمي. كشھ نمي مخم دیگھ كھ من تیارا

 استرس آیھان و دارم، کاش حداقل ھمکار نبودن.
	
 نگاھش برق.خوند رو عشق شد مي اچشم اون از .شدم خیره چشماش تو

 ھك این بدون و گزیدم و لبم .شد مي خیره من بھ آیھان كھ بود وقتایي مثل
 :گفتم كنم فكر بیشتر

	
 	.كرد ثابت بھت و خودش شاید. بده فرصت یھ بھش_

 

 
	گذشت مي ھم پي از ھا روز
. دنش دوست ھم با بفھمھ آیھان كھ این بدون و داد فرصت یھ فرید بھ آیناز
 پیدا و راھش گمانم بھ، نبود فرید كردناي خواستگاري از خبري دیگھ
 ي خانواده با مدت یھ تا كال باباش ولي. بود شده آیناز عاشق و بود كرده

 بھشون من ،ھمكاري یھ خاطر بھ داشت توقع انگار. شد سنگین سر ما



 با كھ، آیھان و بودم من مھم. ندادم قضیھ این بھ اھمیتي .بدم مثبت جواب
 كشید مي پر دلم.گذروندیم مي رو خوبي روزاي ھم كنار در و بودیم ھم

 مثل آیھان.بودیم كرده انتخاب ھامونم بچھ اسم حتي.كنارش بودن براي
 و اسمش دارم دوست شم دار دختر گفت مي.  بود دختر عاشق مردا تمام

 با منم .میشھ خوردني عسل مثل بابا عسل صد در صد چون بذارم عسل
 مخالفت آیھانم نظر با تونستم مي مگھ اصال. كردم مي موافقت نظرش

 !كنم؟
	

، دو سالی کھ تنھا سال ھای خوب زندگیم بود، این و بعد گذشت سال دو
	ھا فھمیدم....

، كتابام تو بودم شده غرق من و شد مي تر سخت روز بھ روز درسم
 مي چون طرفیم از و بود پیشرفت عاشق. بود كاراش درگیر آیھانم

 بانز گیري یاد بھ كرد شروع كنن ھمكاري ایتالیایي كشور یھ با خواستن
 فرید ي رابطھ. باشھ جلوتر بقیھ از پلھ یھ طور این خواست مي، ایتالیایي

 فرید قراره كھ بود گفتھ آیناز حتي.شد مي بھتر روز بھ روز آینازم و
 اما. بودم حال خوش براش خیلي من و .بذاره پیش پا خواستگاري براي

 داد مي ترجیھ بود قائل داداشش براش زیادي احترام آیناز كھ اونجایي از
 شلوغ آیھان سره حسابي حاال طرفیم از و. بگیره سامون و سر آیھان اول
	نداشت اضافھ وقت واقعا و بود

 وندوستیش اولیل .كنھ درگیر و فكرش فعال خواست نمي آیناز ھمین براي
 دیگھ كھ شد چي دونم نمي ولي، قرار سر رفتم مي باھاش آیناز اصرار بھ

 دشای خب، گفت نمي چیزي من بھ رفت مي بیرون فرید با كھ ھایي موقع
 از. شیطوني عاشق و بودن تنھا جفتشون باالخره، باشن تنھا داشتن دوست
. ودب بھتر برام اینجوري و شم رو بھ رو فرید با نداشتم دوست منم طرفیم
	رفتم مي آیناز خاطر بھ فقط اوایلم
 دفری با منم جلوي حتي و شد باز یخش كم كم ولي كشید مي خجالت چون
 یھ ھب لبخند با منم، رفت مي صدقش قربون كلي و كرد مي صحبت تلفني
	باشھ راحت تا گفتم مي فاصلھ ازش اي بھونھ



 اصال و بود دیگھ دنیاي یھ تو انگار فرید با زدن حرف موقع چند ھر
 مي حرف آیھان با من كھ زماني مثل درست.شد نمي اطرافش ي متوجھ

	.زدم
 عجیب سواالت ازش و كرد شك آیناز بھ بار چندین آیھان سال دو این تو

 ھك اونجایي از خدا شكر و. پیچوندیم مي ما سریم ھر. پرسید مي غریبي
	...شد نمي پیگیر زیادي دیگھ داشت اعتماد جفتمون بھ

 مؤاخذه منم و بفھمھ كھ روزي از ترسیدم مي....ترسیدم مي من ولي
 فكر با و خودم ھمش ولي .كنھ دعوا كاري پنھون خاطر بھ منم با كھ.بشم
 عاشقھ خودش چون آیھان و رسن مي بھم فرید و آیناز باالخره كھ این بھ

 گند دونستم نمي ولي .دادم مي دلداري كنھ مي قبول و عشقشون
کھ زندگی خودمم خراب کھ نھ تنھا زندگی آینازو بل...گندي چھ اونم...زدم

	می کنم، دیر فھمیدم، خیلی دیر...
 زنگ گوشیم كھ دانشگاه برم خواستم مي. سرد ھوا و بود پاییز اواخر
 وت و گوشي. بیارم بیرون جیبم از و دستم نمیومد دلم سرما شدت از.خورد
 دهز حرف آیھان با پیش دقایقي چون طرفیم از. كردم سایلنت جیبم ھمون
 ندبل گوشیم صداي دوباره لحظھ چند از بعد.  نیست اون تمدونس مي بودن

 بیرون زدم یخ دستاي با و گوشي و بردم فرو شالم تو و صورتم.شد
 كشیدم گوشي رنگ سبز قسمت روي و دستم آیناز اسم دیدن با، آوردم

 :دادم جواب در حالی کھ از شدت سرما دندونام بھم می خوردو
	
 !جانم؟_
	

 جا ھمون كھ طوري، كردم ھول، گوشي تو چیدپی آیناز ھق ھق صداي
 رفت یادم از سرما و ایستادم جام سره
	
 !كني؟ مي گریھ چرا! شده؟ چي! خوبي؟ آینااااز_
	



 با زد مي ھق ھق كھ طور ھمون. زدم مي ترس با حرفارو این ي ھمھ
 :گفت اي شده تیكھ تیكھ صداي

	
 ....بیا ط فق جا، این بیا  را تیا_
	

 صداي با رسید خودش اوج بھ قلبم ضربان و شد سحب سینم تو نفس
 :پرسیدم لرزوني

	
 !خوبھ؟ آیھان بگو و راستش خدا ترو! شده؟ طوریش آیھان آیناز_
	

 :گرفت اوج ھقش ھق
	
  ا..بي خدا ترو بیا ط فق ، خوبھ آیھان_
	

 ھك داشتم نگھ تاكسي اولین جلوي و دستمبا ھول و وال  و گفتم اي باشھ
 پشیمون كھ بگیرم و شمارش دوباره خواستم شده طعق گوشي شدم متوجھ

 كھ نبود دلم تو دل، پیشش برسم زودتر خواست مي دلم فقط االن. شدم
 :فتمگ راننده بھ رو بغض با. شدم مي دیوونھ داشتم، افتاده اتفاقي چھ بفھمم

	
 دارم عجلھ برو تند خدا ترو آقا_
	

 :ادد جواب اي حوصلھ بي مرد بود معلوم كھ ھم راننده
	
 رفت نمیشھ تر تند این از ھوا این تو لیزه جاده خانوم_
	

 جلوش گرفتم و بیرون كشیدم پنجایي یھ و كردم باز و پولم كیف
	



 برین تندتر خواھشا فقط آقا بفرمایید_
	

 :گفت بود شده تر نرم حاال كھ صدایي با دید رو پول مبلغ كھ اونم
	
 خیره كھ شاالای داري، عجلھ خیلي كھ این مثل دخترم باشھ_
	

 :كردم زمزمھ لب زیر
	
 ایشاال ایشاال_
 
 و در زنگ. شدم زنده و مردم بار ھزاران آیھان  ي خونھ بھ رسیدن تا

 ھطبق كھ آسانسوري منتظر حتي.شدم وارد عجلھ با شدن باز از بعد و زدم
	.باال رفتم و كردم یكي تا دو ھارو پلھ نشدم ھم بود پنجم ي

 تیر درد از پاھام و زدم مي نفس نفس خونھ در بھ رسیدن تا كھ طوري
 ازب در لحظھ ھمون در بھ كوبیدم دست با و كشیدم عمیقي نفس.كشید مي
 ياتفاق یھ حتما فھمیدم آیناز اشك از خیس و قرمز ھاي چشم دیدن با و، شد

 سنف نفس كھ حالي در و ذاشتمگ شونش روي و دستم ، داخل رفتم. افتاده
 :گفتم زدم مي
	
 درست خودا براي حالیھ چھ این بزن، حرف خدا ترو! شده؟ چي آیناز_

 !كردي؟
	

 بلند ھقش ھق صداي، كرد رھا آغوشم تو و خودش و بست رو خونھ در
 :گفت اي شده بریده صداي با و شد
	



بھ خدا زندم نمی  كشھ، مي و من آیھان شدم، بیچاره ، شدم بدبخت تیارا_
 !بریزم؟ سرم تو خاكي چھ وااايذاره ،

	
 بھ مربوط ھست كھ چي ھر و خوبھ حالش آیھان كھ فھمیدم حرفش این اب

 كردم مي نوازش آروم كھ حالي در و گذاشتم پشتم روي و دستم، .خودشھ
 :گفتم
	
 حرفمطممئن باشھ یھ راھی براش پیدا می کنیم، تو ! عزیزم؟ شده چي_

 .كنم كمكت بتونم من شاید بزن
	

 با و گذاشتم گردنش پشت و داددستم نمي زدن حرف امون بھش گریھ
 :گفتم آرومي صداي

	
 میشھ درست چي ھمھ نیست چیزي عزیزم باش آروم ششش_
	

 :گفت اي گرفتھ صداي با ھاش گریھ میون و زد ھق كمي
	
! چي؟ یعني فھمي مي حاملھ، تیارا حاملم من! شھ؟ درست خواد مي چي_

 شكمم تو داره نكرده ازدواج ھنوز كھ اي بچھ شم، مي دار بچھ دارم من
 مي فرید و من قبلش نھ نھ. كنھ مي سكتھ بفھمھ آیھان كنھ، مي رشد

 !بكنم؟ غلطي چھ من كشھ،تیارا
	

 كردم مي حس، شدن گرد تعجب از ھام چشم و شد خشك گردنش رو دستم
 از كمي و آیناز و دادم قورت و دھنم آب. نداشت امكان این. شنیدم اشتباه
 چشماي بھ دستي، لرزید مي و ردك مي گریھ ھنوزم، كردم جدا خودم

 :گفتم لرزوني صداي با و كشیدم خیسش
	



 !گفتي؟ چي چ االن تو ناز آي_
	

 :گفت ھق با و دادن تكون سري
	
 میاد تگف فرید فھمیدیم وقتي آزمایشگاه رفتم فرید با. حاملم من تیارا آره_

! ؟مكن چیكار آیھان با تیارا ولي ، دارم نگھ رو بچھ این گفت خواستگاریم
! كردم؟ چیكار من میاره، خودش سره بالیي یھ و كشھ مي و جفتمون
 !كنم؟ چیكار بچھ این با! كنم؟ چیكار آیھان آبروي با درك بھ خودم آبروي

	
. شیدك مي تیر سرم. بزنم حرفي ھیچ تونستم نمي و بود كرده قفل زبونم
 معلوم یدفھم مي آیھان اگھ...كرد مي درد قلبم....قلبم و. لرزید مي دستام
 پاي و.نبود انتظارمون در خوبي اتفاق شك بدون .میوفتاد اتفاقي چھ نبود
 چي ھمھ.كردم خراب رو چي ھمھ سكوتم با ھک مني.بود وسط منم
 	....من خوده.بودم من اصلي مقصر..رو
 مي آروم مگھ ولي بدم دلداریش داشتم سعي فقط عصر تا روز اون
 انقدر كھ آینازي دونستم نمي. ودب آورده باال بدي گند داشت حقم!شد؟
 ھمچین بھ دست و شد فكر بي انقدر یھو چرا بود چي ھمھ بھ اسشحو

 كلي از بعد. كرد مي پا بھ خون فھمید مي آیھان اگھ واقعا. زد كاري
 يم اولش. كنیم اقدام بچھ انداختن براي گرفتیم تصمیم باھاش زدن حرف
	داد نمي رضایت و ترسید

 ولي،  كشھ مي نفس داره وجودم تو عشقمھ از كھ اي بچھ بچمھ، گفت مي
 دنیا بھ ھنوز كھ اي بچھ، ندازمش مي گفت مي میومد آیھان اسم وقتي

 بتصح تلفني فرید با طرفیم از!ھست؟ نیست كھ تر مھم آیھان از نیومده
،  نداره كاري باھاش اصال دیگھ بندازه رو بچھ بود گفتھ بھش فرید و كرد
 این اگھ ولي.خوام مي رو بچھ اون منم و ھست منم ي بچھ اون گفت مي
 راحتي ھمین بھ آیھان!كردیم؟ مي چیكار آیھان با داشتیم مي نگھ رو بچھ



 نیاد بھ بچھ كنیم راضیش خواستیم مي تا داد نمي رضایت اینا ازدواج بھ
	...جنین سقط داشتیم راه یھ تنھا اوضاع این با و.بود اومده
 از بعد ولي، شھ مادر تونھ مي بازم كھ. مدار دلداري رو آیناز كلي

 عینا.داد مي كشتن بھ رو ھمھ فھمید مي آیھان اگھ االن...االن نھ...ازدواج
 پزشك خودمون كھ اونجایي از و..كرد قبول ترس با آینازم...رو ھمھ

 نستیمتو تلفن تا چند با.نبود سختي كار زنان پزشك یھ كردن پیدا بودیم
 ومدهنی دنیا بھ ھنوز كھ اي بچھ بندازیم رو بچھ این كھ كنیم پیدا رو كسي
 آبرو داشتنش نگھ با...بندازتش بود مجبور ولي..داشت دوستش آیناز

 آیھان بسا چھ و.شدیم مي بدبخت ما ي ھمھ و داد مي رخ بزرگي ریزي
 مي بچھ اون افتادن باعث و كرد مي بلند دست آیناز رو عصبانیت تو
	.شدیم مي كار بھ ستد خودمون باید قبلش پس.شد
 اھ دیوونھ مثل.باشھ تنھا خونھ تو آیناز بذارم تونستم نمي وضع اون تو

 بھ شاید طرفیم از و .افتاده اتفاقي یھ فھمید مي دیدنش با آیھان.بود شده
	.میاورد خودش سره بالیي بھ بودن فشار تحت خاطر
 یھ گرفتن با و كردم جمع و وسایالش از سري یھ سریع ھمین براي

 زیر و ریخت مي اشك بھار ابر مثل ھنوزم.خودمون خونھ بردمش آژانس
 دونستم نمي كھ بودم شده كھوش انقدر خودمم.كرد مي لعنت و خودش لب

بود و من ھمچنان  وسط خودمم پایھ حال ھر بھ. بدم دلداریش باید چطور
خودم و مقصر می دونستم، آیھان می فھمید بھ خاطر سکوتم و نگفتن 

	در صد با منم بحثش می شد، حقیقت صد
 آیناز كھ كردم ھم سر دروغ كلي و زدم زنگ آیھان بھ خونھ رسیدیم وقتي
 با خواست مي ھمش و بود كرده شك جورایي یھ، میمونھ من پیش شب
 مدونست مي خوب ولي. پیچوندمش شده كھ قیمتي ھر بھ.. بزنھ حرف آیناز

 كھ خواھري. بود وسط خواھرش پایھ باشھ چي ھر. نشده بیخیال ھنوز كھ
 ...پرستیدش مي وار دیوانھ و بود خوانوادش از مانده باقي عضو كھ تنھا
	آیناز نھ بخوابم تونستم من نھ صبح تا شب



 تونستم مي شدم مي حاملھ منم اگھ واقعا. كردم مي درك و دلھرش و ترس
 داشت زیادي تعصب بابام چون بود نھ جوابم شك بدون. !دارم؟ نگھ و بچم

	.كرد مي گور بھ زنده و من فھمید مي اگھ و
 صد در صد پس، نیستم آیناز جاي االن من چون، نبودم مطمئن بازم ولي
 آیناز كھ ھمین صبح 	.كنم قضاوتش و بگیرم درستي تصمیم تونم نمي
 شد قرار ، زدم زنگ نیوشا بھ بزنھ صورتش و دست بھ آبى رفت

 چند آیناز. اعتماد ابلق دوستان از یكى مطب باشیم، مطب صبح ٨ساعت
 قرص. خورم مي زعفرون گفت مي،  بندازیمش خودمون بیا گفت بارى

 كنم قبول تونستم نمى جوره ھیچ كھ دیگھ حل راه تا ھزار یا. خورم مى
 بازم باشھ كوچیك چقدرم ھر كھ جنینى. بود جنین یھ بحث. بده انجامش

 كھ، وشانی پیش رفتیم مي باید، كنیم ریسك انداختنش سره تونستیم نمى
 دست باید و كار، چطوره بچھ اوضاع ببینھ بده سونوگرافي یھ قبلش

 یا ھبیوفت خطر بھ آیناز جون ما اشتباه یھ با خواستم نمى،  سپرد كاردانش
	بشھ حاملھ نتونھ دیگھ و ببینھ آسیب رحمش كھ بشھ طوري
 یادب باھام كرد موافق ھمین براى. ترسوند مي رو آیناز ھم موضوع ھمین
 خلوت شدیم كھ مطب وارد.بیرون زدیم خونھ از و شدیم آماده سریع، دكتر
 ترشدف تو رو چیزي گفتم اسممو كھ این از بعد و رفتم منشي سمت بھ.بود

 :گفت و كرد یادداشت
	
 اخلد فرستمون مي بیرون اومدن داخلن مریض یھ االن بشینید بفرمایید_
	

 تریخ مي اشك بھار ابر مثل. نشستم آیناز كنار رفتم و دادم تكون سري
 گریھ شدت از كھ صداىى و بغض با، گرفتم دستم تو و سردش دستاى.

 :گفت بود گرفتھ
	
 !؟ شد چى_
	



 :دادم جواب و كردم دكتر اتاق در بھ اى اشاره
	
 .میریم ما بیرون بیاد داخلھ مریض یھ_
	

 دبو بد خودم حال انقدر. شد كردن گریھ مشغول دوباره و داد تكون سري
 با ھخون از كھ رو آبي بطري .بزنم حرفي تونستم نمى كھ داشتم استرس و

 جلوش گرفتم و برداشتم رو بودم آورده خودم
	
  بدي سونو باید االن بخور_
	
 مشغول و گرفت ازم رو بطري.  كشھ نمى میلش بود معلوم كھ این با

 كھ مكرد مى فكر این بھ داشتم و گرفتم دستام بین و سرم منم، شد خوردن
 چھ من بیاد آیناز سره بالیي نكرده خدایي اگھ كھ، بریزم سرم تو خاكى چھ

 صدامون منشي كردم مى فكر داشتم كھ طور ھمین .بدم آیھان بھ جوابي
 اتاق از كھ مریضي ى متوجھ تازه،  داخل بریم خواست ازمون و زد

 از ترس با .شدم رفت مي خروجى در سمت بھ داشت و بود شده خارج
 حالي در و داد قورت و دھنش آب. لرزید مي بید مثل آیناز. شدم بلند جام
 وقت ھی اگھ تا گرفتم و دستش،  شد بلند جاش از كشید مي نفس تند تند كھ
	.كنم جلوگیري سقوطش از رفت حال از

 آشنا صدایي رفتیم مى دكتر اتاق سمت بھ آروم قدماي با كھ طور ھمون
 :شد بلند سرمون پشت از
	
 !كنى؟ مي غلطي چھ داري آیناز_
 

 كھ این جرعت حتى و روم بھ رو بھ زدم زل وحشت با. لرزید پام و دست
 و مگرفت گاز و لبم، شد بیشتر آیناز دستاي لرزش.نداشتم ھم رو برگردم

 داىص با و ایستاد من روى بھ رو اومد فرید.كردم حبس سینھ توى و نفسم



 :گفت بلندى نسبتا
	
 سونو آوردیش چى واسھ خبر بى! ان؟ھ ؟!كنى چیكار خواى مى_

 !گذره؟ مي سرتون تو چي! گرافى؟
	

 با ریدف. بگم باید چو دونستم نمى كھ بودم ترسیده انقدر یعنى. كردم سكوت
 آیناز سمت برگشت خشم
	
 خود سر امروز كھ ندادى جواب! ندادي؟ و تلفنم جواب دیشب از چرا_

 !اینجا؟ بیاي پاشي
	

 :داد ادامھ گرفت مى آیناز  سمت بھ و ارشاش انگشت كھ حالى در بعد
	
 من شھ كم بچم سر از مو تار یھ ولى كنى چیكار خواى مى دونم نمى_

 هھفده دشونز ی بچھ مگھ. وایمیستیم پاشم كردیم غلطي یھ تو، و دونم مي
 .دارم نگھش خوام مى بچمھ. بندازیمش بخوایم ترس از كھ ایم سالھ
	

 :گفت ریخت مى اشك ھنوزم كھ حالى در و گرفت رو فرید دست آیناز
	
 ما. كشھ مى و تامون سھ ھر بفھمھ آیھان نكن، لجبازى خدا ترو فرید_

 ازدواج بعد واسھ بذاریم و شدن دار بچھ بیا شیم، دار بچھ تونیم مى بازم
	

 :گفت غیض با و زد پس آیناز دست خشونت با فرید
	
 وقت اون من، ى بچھ ، شیكمتھ تو من ي بچھ ، اى حاملھ االن تو آیناز_

 بچم قاتل كنار تونم مى من كردى فكر وقت اون! بندازیش؟ خواى مى
 قتو ھیچ چون بكش، دلت تو منم كشتى و بچم تونم، نمى آیناز نھ! بمونم؟



 ...وقت ھیچ ببخشمت تونم نمى
	

 كرتذ بھمون بار چند منشي. پیچید مطب تو و شد بلند آیناز ھق ھق صداى
، بودم نگرانش من و شد مى تر خراب داشت حظھل ھر آیناز حال .داد

 :زد ھق آیناز
	
 خداااا ترو فرید_
	

 عقب رفت قدمي رحمى بي با فرید
	
 .رم ميکھ  و� بھ.  رم مي بگیري ازم و بچم آیناز_
	

 ايصد با و بیرون اومد اتاقش از نیوشا كھ بود باال صداشون و سر انقدر
 :گفت عصبي

	
 ! خبره؟ چھ اینجا_
	

 شپی فرید كھ بزنھ حرفى خواست.كرد تعجب افتاد ما بھ نگاھش كھ ھمین
 :گفت نیوشا بھ رو و كرد دستي

	
 .میبندم خودم و مطبت دره كنم مى شكایت ازت بیاري بچم سره بالیي_
	

 آیناز سمت برگشت
	
 ...چیو ھمھ بفھمھ چیو ھمھ وقتشھ كنم فكر گم مي و چي ھمھ آیھانم بھ_
	



 ھمھ این، زمین رو نشست ھمونجا و كرد یدفر بھ نگاھى وحشت با آیناز
 كن سرد آب سمت بھ عجلھ با، بودم نگرانش و نبود خوب براش استرس

 سرد آب كنار از و مصرفى بار یھ لیوان. بیارم براش آب لیوان یھ تا رفتم
 بھ ات كردم بلند و سرم كھ ھمین، توش ریختم آب نصفھ تا و برداشتم كن

 شده گرد يچشما. خورد گره رنگي چشم جفت یھ با نگاھم برم آیناز سمت
 و بود زده تكیھ دیوار بھ و بلندش قامت، كرد مي نگاه مارو داشت كھ اى

 مى بازو  سینم و قفسھ داشت قلبم و لرزید دستام، نداشت رو بھ رنگ
 مى نگاھش وحشت و ترس با كھ حالى در و،افتاد دستم از آب لیوان. كرد

 :زدم بل آروم لرزونى صداي با كردم
	
 آیھان_
 

 وارد و داد خودش بھ تكونى زد خشكش بود معلوم كھ حالى در آیھان
 آیھان ورود تونستم نمى حتى كھ بودم گرفتھ مونى الل طورى. شد مطب

 سعى نیوشا و بودن بحث مشغول ھمچنان فرید و آیناز. كنم اعالم رو
 بھ زونلر قدماى بھ آیھان!شدن؟ مى آروم مگھ ولي . كنھ آرومشون داشت

 و دستش آینازم. دیدش نمي و بود آیھان بھ پشتش فرید. رفت سمتشون
 مونى الل موقیت اون تو. كرد مى گریھ و بود گرفتھ صورتش جلوى
 كالفش و متعجب صداى اون با و ایستاد كنارشون آیھان. بودم گرفتھ
 :گفت
	
 ...آیناز_
	

 ھب آیناز. بود شده شوكھ من مثل اونم انگار. شد قطع آیناز ى گریھ صداى
 آیھان بھ قرمزش و شده گرد چشماى اون با و برداشت و دستاش آرومى

 بسح سینم تو نفس. كنھ سكتھ كھ االنھ گفتم خودم با لحظھ یھ. كرد نگاه
 اهنگ آیھان بھ فقط مجسمھ یھ مثل. شد بلند جاش از آیناز یھو كھ بود شده



 فرید بھ اى اشاره آیھان. دید نگاھش تو شد مى و وحشت و ترس. كرد مى
 :گفت آیناز بھ رو و كرد
	
 !میگھ؟ داره چى این_
	

 فرید از بگھ!بگھ؟ بخواد كھ داشت چى...داشت حقم، كرد سكوت آیناز
 عجلھ با. طوفانھ از قبل آرامش آیھان حال این دونستم مى خوب !حاملم؟

 دستم ودب وجودش تو كھ خشونتى تمام با. گرفتم و دستش و رفتم سمتش بھ
 .شد كوبیده شدت بھ پام زمین رو شدم پرت شدت با كھ طورى. زد پس و

 تازه آیھان انگار. بود شده جمع چشمام تو اشك درد شدت از كھ طورى
 حالى در و گذاشت آیناز ى شونھ روى و دستش. میومد خودش بھ داشت

 :زد فریاد داد مى تكونش كھ
	
 چھ! زنھ؟ مى رىز چھ حرومزاده این بده، و من جواب آیناز توام با_

 .بزن حرف!؟ آیناز كردین غلطي
	

 كم كم آیھان و لرزید مى تنش تمام، شد بلند دوباره آیناز ھق ھق صداى
 مى فشار رو آیناز ى شونھ كھ طور ھمون آیھان. شد مى وحشي داشت

 :زد داد خشمى پر صداى و عصبانیت با داد
	
 خون خدا بھ كشمت، مى وگرنھ آیناز بگو گھ مى دروغ داره بگو_

 آیناز بزن حرف ریزم مى و جفتتون
 

و آیناز با تنی لرزون فقط اشک ریخت، ھمھ چیز خراب شده بود، ھمھ 
 چیز....

	
 حال زمان



	
	
 روى و سرم سراسیمھ. پریدم خواب از سرم باال آیھان فریاد صداى با

 مداشت تازه انگار.انداختم برافروختش ى چھره بھ نگاھى و كردم بلند میز
 سختى بھ و سوخت مى گریھ شدت از چشمام، كردم مى درك و مموقعیت
 ایستاده سرم باال درشت ھیكل اون با آیھان.دارم نگھشون باز داشتم سعى
 :زد فریاد بلندش و عصبى صداى با كھ شدم بلند جام از ، بود
	
 ؟!خوابیدى گرفتى راحت تو وقت اون برداشتھ رو خونھ كل دود بوى_

 !آره؟ بزنى یشآت رو خونھ خواستى مى
	
 از كھ سرم بھ دستى.كردم حس رو سوختگى بوى تازه حرفش این با

 .انداختم روم بھ رو ساعت با نگاھى و كشیدم كشیدم مى تیر گریھ شدت
 سرگرم انقدر!بود؟ روشن گاز زیر حاال تا كى از. بود شب ٩ ساعت
 ىحرف بزنمخواستم سر غذام بھ بود رفتھ یادم حتى كھ بودم شده نوشتن

. .بیرون كشید اتاق زور بھ و من و شد گرفتھ آیھان توسط دستم كھ بزنم
	.وسط اون كرد پرتم و آشپزخونھ تو برد و من، .افتادم راه دنبالش

 شده جزقالھ حاال غذام شك بدون و.  بود برداشتھ رو آشپزخونھ كل دود
 :شد بلند دوباره آیھان صداى كھ كردم سرفھ بارى چند.بود
	
 رو خونھ االن رسیدم مى تر دیر دقیقھ دو. زندگیم خونھ بھ يزد گھ نگاه_

 .بود ھوا
	
 بوده نزدیك واقعا، بود آیھان با حق، انداختم آشپزخونھ بھ نگاھى درد با

 دستى!نشدم؟ بیدار چرا نبود سنگین خوابم كھ من ولي، ھوا رو بره خونھ
 . كشیدم ھام چشم بھ
	



 نیم فقط كنى، جور و عجم رو آشپزخونھ داري وقت ساعت نیم فقط_
 ...ساعت

	
 ىدست، بود كوفتھ بدنم...شدم بلند جام از و دادم تكون سرى...كردم بغض

 ھم قابلمھ حتى، .رفتم گاز سمت بھ و كشیدم كرد مى درد كمى كھ پام بھ
 مى و من آیھان وگرنھ نیوفتاد اتفاقي كرد رحم خدا فقط..بود سوختھ
 ھك حالى در  و برداشتم رو ستمالىد ، گاز سمت بھ رفتم بغض با	...كشت
 خیر. شدم كردن تمیز مشغول بگیرم رو اشكام ریزش جلوى داشتم سعى
 برنج ھم، بودم كرده درست دوست داشت و آیھانی کھ غذای  امروز سرم

 ھب و گرفتم دستگیره با غذارو قابلمھ. بود سوختھ كامال فسنجون ھم و
 دستم ھب قابلمھ سینك تو ابلھق انداختن موقع. رفتم شویى ظرف سینك سمت
 نمدھ تو رو بود سوختھ كھ دستم از قسمتى. بكشم جیغ شد باعث و خورد
 چھ دارى" گفت مى كھ آیھان داد صداى با، كردم مى فوت تند تند ر بردم

 نپایی بردم و سوختم دست.كردم بلند و سرم وحشت با" ؟!كنى مى غلطى
 :زدم لب آروم و
	
  ھیچى_
	

 :زد فریاد و كوبید كانتر وىر رو محكمش مشت
 
	
 ! ؟ ندارى كردن كار و عرضھ! چیھ؟ براى صدا و سر ھمھ این پس_
	

 زمزمھ لب زیر دادم مي قورت و بغضم كھ درحالى و پایین آروم و سرم
 :كردم

	



 ببخشید_
	

 .بیرون رفت عصبانیت با یھو موند آشپزخونھ تو سكوت در اى لحظھ
 ھام چشم از دونھ دونھ اشكام، اماشك ریزش با شد مساوى آیھان رفتن

 آیھان بھ پیش سال خیلى كھ قلبى، كشید مى تیر قلبم و شدن مى سرازیر
 جلوى و دستم، .شد مي قبل از تر خورد روز بھ روز االن و بودمش داده
 آیھان كردن استراحت مزاحم كھ، نره بیرون ھقم ھق صداى تا گرفتم دھنم
 شھ ثابت گناھیم بی كھ روزى كردم فكر این بھ و زدم ھق سكوت در. نشم

 تونم مى روز اون كھ !كنھ؟ نگاه چشمام تو خواد مى رویى چھ با آیھان
، كردم باز رو سرد آب و كردم پاك دست پشت با و اشكام !ببخشمش؟

 زد مى تاول دقایقى تا شك بدون كھ دستم قرمزى و سوزش بھ اھمیتى
 یكی اون سراغ فتمر و گذاشتم سرد آب شیر زیر رو قابلمھ.ندادم
 شدمحتویات كاستھ داغیش از كمى آب شیر زیر كھ این از بعد.قابلمھ

 یمس ھارو قابلمھ.شدم سابیدنش مشغول و آشغال سطل تو ریختم رو داخلش
 رو كترى زیر، جاشون سره گذاشتمشون و كردم خشك، شستم، كشیدم
 با اناستك یھ، كردم مى دم چایى یھ حداقل نشد كھ ناھار. كردم روشن
 آیھان براى چایى شدن آماده موقع كھ گذاشتم سینى روى خرما و قندون
 در آیھان مببین تا بیرون رفتم آشپزخونھ از و كشیدم لباسم بھ دستى .ببرم
 دراز كاناپھ رو دیدم كھ كنھ چیكار خواد مى ناھار واسھ كھ .حالھ چھ

	بود گذاشتھ صورتش روى و دستش و كشیده
 دبو وقت خیلى. رفت براش دلم اى لحظھ. صبانىع و خستس بود معلوم

 گونھ اون و بودمش نگرفتھ آغوش در كھ، بودم ندیده رو لپش چال اون
	.بودم نبوسیده رو داشتنیش دوست ریش تھ اون با كھ ھاش
 منھ براى اینا و. بودم نزده زل رنگى ھاى چشم اون بھ كھ بود وقت خیلي

 عاشق و من كاش. نبودم قعاش انقدر كاش. تدریجى مرگ یعنى عاشق
 	...كاش. كرد نمى
	



 دست پشت با .شدن سرازیر گونم رو اشكام وضع اون تو آیھان دیدن با
 ھی براش بود خواب تا باید. رفتم آشپزخونھ سمت بھ و كردم پاك و اشكام
 الغر كردم مي حس. خورد نمي غذا خیلي تازگیا. كردم مي درست چیزي

 دردا این و داشتیم درد كلي جفتمون. ....من از تر الغر نھ ولي. شده
 داشت.  شد نمى جدا ازم اى لحظھ گلوم بغض .میاورد درمون پا از داشت

 تناگ بستھ یھ، یخچال سراغ رفتم و شدیم آشپزخونھ وارد. .كرد مى خفم
 ناگت و گوجھ و كردم دم برنج دوباره.برداشتم گوجھ تا چند ھمراه بھ مرغ
 دقیقھ پنج و چھل سره، كردم سرخ زمیني بسی تا چند ھمراه یھ ھارو
 و چیدم و میز سریع، بودم كرده درست قبل از كھ ساالدم، بود آماده غذام

 دیدن با خواستم مى، .گذاشتم میز روى ھم رو نوشابھ و ماست و ترشى
 بھ طور ھمین اگھ، .بخوره تونھ مى تا و شھ تحریك اشتھاش غذا میز

 كھ میزو .میومد در پا از ھست كھ اینى از بیشتر داد مى ادامھ نخوردن
 دست ، شده بیدار خودش دیدم كھ كنم بیدارش تا بیرون رفتم چیدم

 صداى با.كنھ مى خشك حولھ با و صورتش داره و شستھ و صورتش
 :گفتم آرومى

	
 .چیدم و میز آمادست، غذات_
	

 تو رفت و شد رد كنارم از كنھ نگاھم كھ این بدون و. نداد و جوابم
 و غذاش راحت خیال با آیھان تا اتاقم تو رفتم منم و كشیدم آھى.زخونھآشپ

 ىمسریع دفتر و از روی میز برداشتم و  .بود خستھ و كوفتھ بدنم .بخوره
 وعشر دیدنم با و داخل بیاد آیھان ترسیدم كھ بكشم دراز تخت رو خواستم

 نمى منم و بود من از سوژه یھ منتظر اون .كردن داد بى و داد بھ كنھ
 ىصندل رو.شد اتاق وارد آیھان كھ گذشت ربعى یھ.دستش بدم آتو خواستم
 لندب جام از سریع دیدنش با كھ دادم مى ماساژ و شونم داشتم و بودم نشستھ

 لباساش كردن عوض مشغول و رفت كمد سمت بھ .كرد نگام ھم باز،.شدم
 و لباساش نآیھا كھ كردم مى بازى انگشتام با و پایین انداختم و سرمو شد

 جاى بھ نگاه.بیرون زد اتاق از سریع و برداشت باشگاھش ساك.پوشید



 صدق.كشیدم نفس رو بود پیچیده اتاق تو كھ تنش عطر و انداختم خالیش
 شاید ...كرد مى باور شاید.كنم تعریف آیھان براى رو موضوع ھمھ داشتم
 تونستم نمى دیگھ....كرد مى قبول دوباره منو...  شاید و... كرد مى درك
 	...شدم مى كار بھ دست باید...كنم تحمل رو وضع این
	

 و خواب تو صبح ٥ ساعت.  نیومد خونھ وقت دیر تا آیھان ھمیشھ مثل
 دمز اتاق از و شدم بلند جام از سریع. شد بلند در صداى كھ بودم بیدارى
 ور آیھان حال بى و خستھ ى قیافھ با كردم روشن و برق كھ ھمین، بیرون

 بود معلوم داد مى كھ الكى بوى از و بود قرمز چشماش.شدم رو بھ
 :گفتم و گرفتم و دستش، رفتم سمتش بھ سریع.مستھ

	
 !بیوفتي؟ روز و حال این بھ كھ خوردى انقدر چرا_
	
 :گفت و زد پس و دستم شدت با كھ اتاقش سمت ببرمش خواستم و
	
 چھ آشغال توى بھ باشم مستم اصال. نیستم مست ھم قدرا اون كن، ولم_

 !فھمیدي؟ باشھ، خودت كار بھ سرت تو ،! ھا؟! داره؟ ربطى
	

 زور بھ و بود مست مست گفت مى دروغ، .شدم نزدیك بھش دوباره
 ات گرفتم دوباره و دستش .زمین نخوره تا كرد مى حفظ و تعادلش داشت

 اب .زمین خوردم كھ جورى. زد پسم تر محكم دفعھ این كھ اتاق تو ببرمش
 :زد فریاد كھ شدم بلند جام از درد كمر و سختى

	
 پست یھ كثیف، آدم یھ آشغالى، یھ تو! نزن؟ دست من بھ نگفتم مگھ_

 .خوره مى بھم ازت حالم نبینمت اتاقت تو برو گمشو .عوضى فطرتھ
	



 :زدم لب آروم و دادم قورت و بغضم
	
 !شده؟ چى باز_
	

 شد قبل از تر بلند صداش
	
 روز احمق من فقط ھیچى! شده؟ چى باز رسىپ مى تازه! شده؟ چى باز_
 آشغالى چھ عاشق فھمم مى تازه شناسمت، مى قبل از بیشتر دارم روز بھ

 .بودم
	

 و چشماش تو زدم زل، كرده قاطى دوباره كھ شده طورى كردم مى حس
 :گفت و كرد دستى پیش كھ بزنم حرفى خواستم

	
 .صداتو نشنوم باش ساكت فقط نگو ھیچى ھییییس_
	

 دستیش ھم با سال این كھ گفت گفت، چیو ھمھ فرید فھمیدم، و چى ھمھ
 خودمم و كنید بدبخت و خواھرم كھ بگیرین، ازم چیمو ھمھ خواستین مى

 اون داد، نشونم و عكساتون. ببازم و چیم ھمھ كنید كارى كھ. دیوونھ
 .ھمن با ماھھ چند فقط كھ باشھ كسایى مالھ تونست نمى ژستا اون عكسا

 اشتباه خوردم، ركب من آره. ھمین عاشق سالھاست انگار عكسا اون تو
 نمى ولى باختم من. خواھرمو حتى باختم، چیمو ھمھ شدم، عاشق كردم،
 روز بھ زارم نمى. نشونم مى سیاه خاك بھ و جفتتون ببرین، شماھا زارم
 .زارم نمي و� بھ ، ببینین خوش

	
 ریختھ و خودش كرم بازم دفری. كردم نگاه آیھان بھ شده گرد ھاى چشم با

 بھ بودم زده زل شكھ من و خوردن مى سر گونم رو دونھ دونھ اشكام، بود
 باور و من جوره ھیچ بود شنیده و دیده كھ چیزایى با كھ آیھانى بھ.آیھان



 از،  داشت حقم .نھ منو حرف و كرد مى باور فریدو حرف كھ، نداشت
 و مونده قلبش رو ھنوزم جاش كھ اى ضربھه بود، خورد اى ضربھ بد من

 زنھ مى حرف خواھرش با كھ، پاشید مى نمك روش لحظھ ھر فرید
 خودم بھ شھ رد كنارم از خواست آیھان كھ ھمیند، میش بزرگتر زخمش
 :گفتم آلودى بغض صداى با و اومدم

	
 .. من گھ مى گھ مى دروغ داره خدا بھ آیھان_
	

 :زد داد
	
، دیگھ دار نگھ خودت واسھ و تچرندیا. بشنوم ھیچى خوام نمي بسھ_

 نمی خوام صدای نحست و بشنوم.
	

 تو ترف.افتادم راه دنبالش .بدم توضیح نداشت بزنم، حرف نذاشت و رفت
 رد بھ چسبیدم. كرد قفل و در بده ورود اجازه من بھ كھ این از قبل و اتاق

 :گفتم بغض با در بھ كوبیدم مى و جونم بى ھاى مشت كھ طور ھمون و
	
 آیھان تقصیرم، بى من خدا بھ بده، گوش و حرفام بھ خدا ترو انآیھ_

 ...براى باید من شدم، مجبور
	
 . زنمت مى سگ مثل بیرون بیام تیارا صدات، ببر گفتم_
	

 دیگھ و ریختم مى اشك. پایین خوردم سر در كنار ھمونجا و گزیدم و لبم
 كنھ ىم كار چي داره دونست نمى و بود مست. نداشتم زدن حرف جرعت

	.میاورد سرم بالیى یھ میومد یھو مخش رو رفتم مى
 :زدم لب آروم و كردم جمع شكمم تو و پاھام

	



 	.نكردم خدا بھ... آیھان نكردم خیانت بھت من_
	

 و شد مى بدتر حالم روز بھ روز. اومد نمى خونھ اصال آیھان مدتى
 زرو ھر. میاورد درم پا از داشت عصبیم فشارھاى. شدم مى تر ضعیف
 سرپا كردم مى سعى بازم و، شدم مى داغون. شدم مى آب قبل از بیشتر

 آیھان كار اتاق تو صبح خود تا  ھا شب گذشت روزى چند، .وایستادم
 حقم شدن خورد ھمھ این واقعا، كردممی  گلگى خدا از و ریختم مى اشك
 چقدر دونم نمى.برد خوابم گریھ شدت از كھ بود صبح دماى دم.نبود

 خنده صداى.شدم بیدار خواب از بلندى ھاى خنده صداى با كھ خوابیدم
 خواب .شدم بلند جام از ھا زده جن مثل.خندید مى عشوه با كھ زنى ھاى

	سپردم گوش صدا بھ تر دقیق، پرید سرم از حسابى
 و شد حبس سینم تو نفس، بودم مطمئنم، بود خونھ داخل از زن صداى

 باز درو و رفتم در سمت بھ نلرزو پاھاى با، گرفت اوج قلبم ضربان
 دھنم روى و دستم و كشیدم بلندى ھین !دیدم؟ مى چى من خدا واى .كردم

 روى بور موھاى با شدندخترى گرد تعجب از ممكن حد تا چشمام.گذاشتم
 از غیر زنى داشت.كرد مى نوازش داشت آیھان و بود نشستھ آیھان پاى
 مرد اون، ولی نبودم من زن اون...من از غیر زنى.كرد مى نوازش و من

 از و افتادم زمین روى ھمونجا.شد شل پاھام....كھ آیھانى...بود آیھان
 كابوس یھ..بود خواب یھ مثل چى ھمھ.شدم خیرشون در ى گوشھ

 دستام...اومد فرود سرم رو پتكى مثل دختره ھاى خنده صداى...وحشتناك
 رزهل زمین مثل...دلرزی قلبمم حتى...لرزید مى بدنم كل نھ نھ... لرزید مى
 اتاتفاق تمام من و لرزید مى قلبم...ریختم فرو خودم تو ریشترى ١٠ اى

	...سرم رو شد مى آوار روم پیش
 اصال!كنم؟ مى گریھ دارم چرا!بود؟ خیس چرا. كشیدم ھام چشم بھ دستى

 براى!ریزم؟ مى اشك چى براى!ریزم؟ مى اشك دارم كھ كیھ از
 دونم مى فقط...دونم نمى...دونم نمى!شد؟ باهت كھ زندگیم یا!آیھان؟!خودم؟
 ھمھ...باخت و چیش ھمھ كھ اى دیوونھ...كردن دیوونم یعنى...شدم دیوونھ
 	...چیزم ھمھ...بود چیزم ھمھ آیھان...چیشو



 دارم، خوابم كردم مى فكر ھمش. .نمیومد باال و نفسم و لرزید مى لبام
 سھ...دوبار...بار یھ. زدم صورتم بھ ى ضربھ، بیبنم مى خواب

 در....بود واقعى چیز ھمھ...نشدم كھ نشدم بیدار...بار ده...بار چھار...بار
 دور آیھان دست. شد بلند آیھان پاى رو از دختره...كردم باز بیشتر و

 اتاق از سریع كھ رفتن مى خواب اتاق سمت بھ داشتن و شد حلقھ كمرش
	...بیرون زدم
 و من اتاق اون...نباید...برسھ خوابم اتاق بھ پاشون ذاشتم مى نباید نھ

 اى دیگھ زن نباید خوابیدم مى روش ما كھ تختى رو...بود آیھان
 بیرون رفتم اتاق از كھ ھمین....ذارم نمى ذارم،،، نمى من...نباید...بخوابھ

 عمیق اخمى و ماسید آیھان لباى رو لبخند...شدن من ى متوجھ جفتشون
 اراده بى كسى ھر شد مى باعث كھ ھایى اخم اون ابروھاشاز رو نشست
 دونھ اشكام و داد نمى زدن حرف ى اجازه بھم بغض...ببره حساب ازش
 :گفت و ایھان سمت چرخید دختره...گونم رو چكیدن مى چشمم از دونھ
	
 !گفتى؟ كھ دخترست ھمون این آیھان_
	

 فشارى خون، كاسھ دو بود شده ھاش چشم...بھم زد زل سكوت در آیھان
 :گفت عصبانیت با و كرد وارد بود دستاش بین كھ دختره كمر بھ
	
 !خواى؟ مى چى_
	

 .بگیرم و اشكام ریزش جلوى كردم سعى و دادم قورت و بغضم
	
 آره؟! اتاق اون تو برى مى و زن این ببینم خوام مى_
	

 كرد اى قروچھ دندون آیھان
	



 .اتاقت تو گمشو !بگیرم؟ اجازه تو از قبلش باید_
	
، نمی ذارم اتاق اون تو برى زنیكھ این با ھم تو زارم نمى رم، نمى_

 آیھان...
	

 شد بلند آیھان صداى
	
 زنى، مى حرف اینطور باشھ آخرت بار! كنم؟ خفت بیام یا شى مى خفھ_

 رو خونھ این تو جایگاھت كھ این مثل. چھ تو بھ بگیرمش خوام مى اصال
 ...آ یھ تو كردى، فراموش

	
 بھ دوباره خواست و داد فشار رو ششد مشت دست ، كرد سكوت یھو

 :زدم فریاد و صدام تو ریختم رو خشمم تمام كھ برداره قدم اتاق سمت
	
 وقت ھیچ بخشمت، نمى وقت ھیچ اتاق اون تو برى قسمعزیز  جون بھ_

 كھ رو روزى اون بینم مى. بخشمت نمى و� بھ آیھان، بخشمت نمى
 بھ آیھان ولى كنم وشفرام روزارو این كنى التماس كھ ، شى پشیمون

 ...بخشمت نمى. بخشمت نمى عزیز جون
	

 عوض آیھان نگاه رنگ.بزنم حرف این از بیشتر نداد اجازه بھم ھقم ھق
 مى. شھ ثابت گناھیم بي ترسید مى انگار. دیدم نگاھش رو ترس. شد

 نھنتو بعدش و باشھ گناه بى داده عذاب مدت ھمھ این كھ رو تیارایى ترسید
	...كھ.  نشھ بخشیده كھ. كنھ جبران
	.ببینم دیگھ یكى كنار و آیھان این از بیشتر نتونستم دیگھ
 وارد عجلھ با و كنم خفھ و ھقم ھق صداى تا گرفتم دھنم جلوى و دستم
 براى دیگھ اینجا، در پایین خوردم سر ھمونجا و كوبیدم و در.شدم اتاقم
 نارك و آیھان ستمتون نمى...ببخشم تونستم نمى بار این...بود خط آخر من



 رفتن...رفتن فھمیدم. اومد خونھ در صداى...تونستم نمى، ببینم دیگھ یكى
 ھم در ھم باز من و رفتن .گذاشتن جا درد از بارى كولى با و من و

 	...جوره ھیچ...كرد نمى پیدا التیام جوره ھیچ كھ شكستنى...شكستم
 دب ناجور حالم ،افتادم راه بھداشتى سرویس سمت بھ تھوعى حالت حس با

 بھ و گذاشتم سینم ى قفسھ روى و دستم، كشیدم مى نفس سختى بھ، بود
 دھنم سمت بھ ام معده محتویات تمام بھداشتى سرویس در شدن باز محض
 گیجھ سر و درد سر .آوردم باال و بودم خورده كھ چى ھر و آوردن ھجوم
 مى تقال ناكسیژ اى ذره براى و زدم مى نفس نفس، بود بریده و امانم
 باز. نموند باقى معدم تو چیزى كھ قدرى اون، زدم عق و زدم عق، كردم

 نفسم، بیاد باال بخواد كھ نبود معدم توى چیزى بار این و زدم عق ھم
 .افتادم راه اتاق سمت بھ خستھ تن ھمون با و زدم دھنم بھ آبى، گرفت
 مى نز بود گفتھ قبال، بود كرده انتخاب انتقام براى رو اى گزینھ بد آیھان
 گونم رو دوباره اشكام، بودم انداختھ گوش پشت و حرفش این من و گیره

 !كردم؟ مى باید چیكار درد ھمھ این با من شد روون
	

	گذشت ھفتھ یك
 مى فرو بالشت تو سرم من و خونھ میومد شب آخر آیھان كھ اى ھفتھ یھ

 كجا حاال تا ھك گفتم مى خودم با ھمش ، نشھ بلند ھقم ھق صداى تا بردم
 مى بغل من مثل اونم!موند؟ مى دختر اون پیش شبا یعنى! بوده؟
 از و من بخواد و باشھ شده متنفر من از نكنھ!كرد؟ مى نوازشش!كرد؟

 مى خدا بھ. شم مى دیوونھ من واى!بگیره؟ زن كھ!برونھ؟ خودش
	....خورم مى قسم....مونم نمى زنده ھم لحظھ یھ حتى...میرم

	
                               ***	

	
 باز و پلكام الى گذشت مى كوچھ تو از كھ پلیسى ماشین آژیر صداى با

 گریھ شدت از ھام چشم، بودم خوابیده كھ بود ساعت چند دونم نمى.كردم



 پلك بار چند...مریض بدنم و بود كوفتھ شدتنم مى باز سختى بھ اخیر ھاى
، خوابیدم كى دونم نمى اصال، بود ظھر سھ ساعت. شدم بلند جام از و زدم

 مرفت و مالیدم و ھام چشم، .بود رفتھ در دستم از كارام حساب وقتھ خیلى
 ھك نونى تكھ.بودم نخورده حسابى درست غذاى بود ھفتھ یھ.آشپزخونھ تو

 دش داغ، تستر تو گذاشتم و آوردم در فیریزر داخل از و بود تیكھ آخرین
 ضعف احساس، روزم كل غذاي دش این، .خوردم پنیر كمى با ھمراه
	رفت نمى پایین گلوم از چیزى و داشتم

 مى درد سرم ، كشید مى تیر قلبم زدم، مى عق ھى استرس شدت از
 و دمكشی لباسم بھ دستى.شدم مى تر ضعیف روز بھ روز بھ روز و گرفتم

	گرفتم مى دوش یھ حداقل باید .افتادم راه حموم سمت بھ
 رو كسى خواست مى اگھ\كردم مى مشخص یھانآ با و تكلیفم باید امروز
 یىبال یھ و كردم نمى تحمل ثانیم رفتمیھ مى خونھ این تو بیاره من جلوى
 و گرفتم دوش یھ. آوردم كم، بودم شده خستھ دیگھ.میاوردم خودم سره
 .كنم تمیز رو خونھ یا كنم درست غذا نداشتم نا حتى. پوشیدم شلوارى بلوز

 در صداى كھ شدم ولو تخت رو جنازه یھ لمث و كردم خشك و موھام
. نمیومد خونھ روز وقت این وقت ھیچ آیھان كردم، تعجب .شد بلند خونھ
 آیھانھ كھ این یھ فكر با. كنم فكر بیشتر بخوام كھ بودم اونى از تر خستھ

 موقعیت بھترین اآلن ولى  بودم حال بى. نشستم دوباره و كردم باز و در
	...حرفام زدن براى بود
 كھ بود وقت اون...چیھ برنامش كھ...كنھ چیكار خواد مى فھمیدم مى باید

 	...ھمیشھ براى...كردم مى گور و گم و خودم
	

 !ندارى؟ كلید مگھ: گفتم لب خوردزیر در بھ اى تقھ كھ گذشت اى لحظھ
 دیدن با بزنم حرفى خواستم كھ ھمین، كردم باز و در و شدم بلند جا از

 ، بگم چى دونستم نمى .موند باز دھنم و شد گرد اىھ چشم روم بھ رو زن
 این اومدم، خودم بھ تازه شد، خونھ وارد و زد كنار و من شدم، شوكھ
 و بود نشستھ آیھان پاى رو كھ ھمونى، دیدم روز اون كھ بود زنى ھمون
 زیاد عصبانیت از رفتم سمتش بھ ...زن ھمون. كرد مى نوازشش آیھان



 :گفتم بلندى نسبتا صداى با و ایستادم روش بھ رو، لرزید مى دستم
	
 انداختى و سرت كھ خالس ى خونھ اینجا مگھ! كنى؟ مى چیكار اینجا_

 .شى مى خونھ وارد طور ھمین و پایین
	

 :گفت كرد مى انداز بر و تاپام سر كھ حالى در و زد روم بھ پوزخندى
	
 ...میارن در دم ھم خدمتكارا دونستم نمى_
	

 شد گرد چشمام
	
 ؟!؟!چیییي؟_
	
 شد، نمى باورم دیوونس خدمتكارش بود گفتھ آیھان شنیدى، كھ ھمون_

 .اآلن از اینم روزت اون نمایش از اون
	

 رایىپذی سمت بھ و فرستاد گوش پشت و بلوندش موھاى...شد منقبض فكم
 ...رفت

	
 :گفت و چرخوند خونھ تو و نگاھش

	
 خونھ وضع چھ این !گیرى؟ مى مفت پول ، الیقى نا خدمتكار عجب_

 ! زندگیمھ؟
	

 مى تكون راست و چپ بھ و سرش كھ حالى در و كشید میز روى دستى
 :گفت داد
	



 ! وضعشھ؟ چھ این. برداشتھ خاك رو خونھ خدا، ترو نگاه_
	
 .رسیدم جنون بھ آن یھ تو
	

 و چشمام تو ریختم و عصبانیتم و نفرت تمام گرفتم، و یقش و سمتش رفتم
 :زدم فریاد

	
 ىم خودم وگرنھ بیرون بكش آیھان زندگى از و پات. زنیكھ و نتدھ ببند_

 ...كشمت
	

 خواستم كھ موقعى درست و نداشتم تعادل.زد پس و دستم و زد نیشخندى
 با خودم مثل و كرد نگاھم. گرفتم دیوار بھ و دستم زمین رو بیوفتم

 :گفت عصبانیت
	
 شھ مى رهدا آیھان ، خونھ این خانوم بشم قراره من تویى،، زنیكھ_

 ....شوھرم! فھمى؟ مى شوھرم،
	
 ینا طاقت ضعیفم بدن. میوفتادم پس داشتم. لرزید تنم كالمش صحت از

 .شد تر نزدیك بھم قدمى. .نداشت رو عصبى شوك و درد ھمھ
	
 و من روز اون مگھ! نگفتھ؟ بھت آیھان مگھ! دونستى؟ نمى نكنھ چیھ_

 حالت بھ دلم بدبخت، ینجایىا من سره صدقھ از االنم! ندیدى؟ ھم با و اون
 عروسیمون موقع تا مونى مى اینجا كنى، درست دردسر ترسیدم سوخت،

 	...بیرون كنم مى پرتت خونھ از آشغال بھ مثل بعدش
	

 دوست غلیظ آرایش آیھان یعنى، آرایشش پر ھاى چشم تو زدم زل
 خودم بھ داشتم سعى گذاشتم ھم رو و چشمام و كردم مشت و دستم!داشت؟



 داد ھولم عقب بھ كمى وگذاشت  شونم روى و دستش، باشم لطمس
	
 دھنت تو زدم بار دو زنى مى حرف اینطور من با باشھ آخرتم باره_

 ....میشھ حالیت
	
 تو خوابوندم قدرت با و دستام و كردم باز و چشمام آنى تصمیم یھ تو

، منھ مالھ آیھان كھ، نگھ آیھان از من جلوى بمونھ یادش تا زدم، گوشش
 بار دو ولى كردم اشتباه بھ من كھ، بگیرتش ازم كسى نیست قرار كھ

 دستم جاى...دم نمى نھ نھ .دم نمى دست از و آیھان كھ. كنم نمى تكرارش
 اون لحظھ اون دونم نمى، زد مى قرمزى بھ و بود مونده صورتش رو

	...شاید...بود عشق قدرت شاید. آوردم كجا از و قدرت ھمھ
 از قبل آرامش این و ضربمھ شوكھ تو بود معلوم و دكر سكوت اى لحظھ

 اب و چرخوند سمتم بھ بود شده كج ضربھ اثر در كھ و سرش یھو. طوفانھ
 مى كنم درك بخوام كھ این از قبل و بھم زد زل خشمگینش ھاى چشم
 كھ طورى .زمین رو كرد پرتم محكم و گرفتم شونم از. كنھ چیكار خواد

 اب شد مساوى خراشم گوش جیغ و افتادم.خونھ ى گوشھ میز بھ شدم كوبیده
 لحظھ اومدھمون بند نفس درد شدت از...شدنش باز و در تو كلید چرخیدن

 خونھ تو پیچید آیھان داد صداى
	
 !كنى؟ مى غلطى چھ اینجا_
	

 شروع دستاش و پرید دختره اون روى و رنگ. گذاشتم شكمم رو و دستم
 نشست ى دختره ى شونھ رو آیھان دستاى، زمین افتادم، .لرزیدن بھ كرد

 :داد ادامھ ترى بلند صداى با و
	



 دیگھ نگفتم مگھ آشغال! كنى؟ مى چیكار من ى خونھ تو عوضى توام با_
 !خواى؟ مى چى دیگھ ھرزه گرفتى و پولت كھ تو! نبینمت؟ خونم اطراف

	
 .كشیدم مى درد ھمچنان من و كردن ِمن ِمن بھ كرد شروع دختره

	
، درست جایی کھ من زده اومد فرود دختره گوش تو یھانآ محكم سیلى

 مطمئن كردم حس پام الى و خون ،خیسى گذاشتم دلم زیر و دستمبودم. 
 دلم زیر محكم و دستم گذشت، مى ذھنم تو مدت ھمھ این كھ چیزى از شدم

	:زدم لب  آرومى خیلى صداى با و دادم فشار
 	...آیھان،بچت_

 یھان می گفت:دختره با بغض داشت رو بھ آ 
	...من آیھان بدم، توضیح بذار كردم، غلط آیھان_
 تداش و بود شده گرد آیھان چشماى، سمتم برگشتن جفتشون من صداى با
 انگار بود زده خشكش، زده وحشت و بود متعجب، بیرون زد مى حدقھ از

 سرازیر پام الى از كھ خونى بھ نگاھش، كنھ ھضم و حرفم تونست نمى
 مى خودم بھ درد از افتاد، بود كرده قرمز رو سفیدم ارشلو و بود شده

یعنی تنھا  !مرد؟ آیھان ى بچھ دادم؟؟یعنى دست از و بچم یعنى...پیچیدم
 زبون بھ و آیھان اسم درد با دیگھ باربرگ برندم و از دست داده بودم؟! 

 زانو پام جلو، برداشت قدم سمتم بھ عجلھ با ، اومد خودش بھ یھو. آوردم
 :گفت لكنت با گرفت مى دستاش بین و صورتم كھ طور ھمون و زد
	
 ! بچھ؟! چى؟ چ_
	

قدرت زدن ھیچ حرفی و نداشتم، آیھانم کھ اوضاع .گذاشتم دلم زیر و دستم
 در ، كرد بغلم و گذاشت پام زیر و دستش حركت یھ تو رو ناجور می دید

 :گفت زد مى نفس نفس كھ حالى
	



 ونسرت بالیى ارمذ نمى بیمارستان، یممیر االن  بیار، طاقت كن، تحمل_
 ...ارمذ نمى بیاد
	

 بھمون ترس با كھ دختره اون بھ خطاب و كرد بلند زمین رو از و من
 :گفت بود شده خیره

	
 عوضى نیاد سرشون بالیى كن دعا برو رسم مى بعدا رو تو حساب_

 ...كشمت مى ، خودمارمذ نمى زندت
	
 پشت و من.دنبالمون دختره و دافتا راه خروجى در سمت بھ عجلھ با و

 سرعت با و كرد روشن و ماشین. شد سوار خودشم و گذاشت ماشینش
 ترسیدم مى كھ طورى، بود من رو ھمش نگاھش، روندن بھ كرد شروع

 :گفت مى اون و پیچیدم خودم بھ درد از. كنھ تصادف
	
 چیزى دیگھ. رسیم مى اآلن خانومى، باش آروم عزیزم، باش آروم_

 .نمونده
	

 فراتر دردى.برید مى و امونم داشت درد.فشردم ھم رو درد از و ھام چشم
 ھفتھ این تو كھ اى بچھ!بود؟ شده سقط بچم یعنى.ماھانھ عادت درد از

 بوى با زدنام عق از، ھام تھوع حالت از، بودم كرده حس و وجودش
 شدیدى و عالقھ كھ این از، ماھانم عادت افتادن عقب از، مختلف غذاھاى

 مى لباساش كردن بغل با شبا و بودم كرده پیدا آیھان عطر بوى بھ
	....از...خوابیدم
.  انداختم آیھان ی آشفتھ صورت بھ نگاھى سراغم اومد تھوع حس دوباره

 آروم. بود شده دار بغض صداش، اشك پر و بود شده قرمز چشماش
 برگشت. شنید اون ولى نشنیدم خودمم كھ آروم قدر اون، زدم صداش



 :گفت بغض با و انداخت بھم نگاھى،تمسم
	
 تو نفھمیدم چرا عوضى منھ ، برات بمیره آیھان آیھان، عمر آیھان، جانھ_

 ! نبود؟ بھت حواسم چرا! اى؟ حاملھ
	

 ھم رو و ھام چشم شد باعث اومد پایین چشمش از كھ اشكى قطره
 ھوو سرم خواست مى كھ مردى ھمون.كرد مى گریھ داشت من مرد.بذارم
 ،آیھان زنھ بشھ خواست مى كھ ھمونى.شد اتفاق این باعث زن اون، هبیار

 نیم دوباره آیھان .افتاد گونم رو چشمم ى گوشھ از اشكى قطره...من آیھانھ
 :گفت و انداخت بھم نگاھى

	
 جون آیھان، مرگ بیار، طاقت خدا ترو خانومم، رسیم مى داریم_

 ....لعنتى بیارین طاقت بیارین،،، طاقت بچمون،،،
	
 اشكم از پر ھاى چشم	..كوبید ماشین فرمون روى رو محكمش ى ضربھ و
 و بود شده تار دیدم جلوى، رفتم مى حال از داشتم. گذاشتم ھم روى و

 ھب بعددقیقھ  چند و شد مى بیشتر لحظھ ھر سرعتش، ضعیف آیھان صداى
 آغوش تو و حسم بى تن. شد پیاده ماشین از و كرد ترمز وحشتناكى طور

 :گرفت بغض با و گرفت
	
 درست چى ھمھ میشین، خوب اآلن خانومى، رسیدیم عزیزم، رسیدیم_

 ....دم مى قول بھت میشھ،
	
 و من. نبود واضح برام دیگھ ھا صدا. شد بیمارستان وارد عجلھ با و

 و من معلومى نا سمت بھ عجلھ با كھ طور ھمون و خوابوندن تختى روى
 :زدم لب آرومى خیلى صداى با و كردم باز و حالم بى چشماى بردن مى
	



 بچم_
	
	...رفتم فرو خبرى بى عالم تو و افتاد ھم رو پلكام ھمون و
	
	
	

                             ****	
	
	

	كل داناى
	
	

 ھنوزم...ماند در پشت اجبار بھ آیھان و شد اتاقى وارد درمان براى تیارا
 زندگى تمام...بود عمرش...بود عشقش...پرسید مى وار دیوانھ را تیارا
	.بود اش
 كرده چھ پرستیدش مى وار دیوانھ كھ زنى با!بود؟ كرده چھ زندگیش با او

 ھمھ آن پس!نداشت؟ اعتماد تیارایش بھ چشمانش ى اندازه بھ مگر!بود؟
 مى چنگ موھایش بھ مرتب!آمد؟ عشقشان سر بر چھ!رفت؟ كجا اعتماد

 نزد دم او و داد عذاب را تیارا ھمھ آن، كرد مى لعنت را خودش و زد
 توانست مى چطور زنى ھمچین، بود آورده در پا از را تیارا خیانتش ولى

 اى رابطھ ھیچ بود دیده كھ آنچھ با دلش حرفاى باشد؟!ولی كار خیانت
 عروس خواست مى كھ بود دیده عروس لباس در را تیارا خودش .نداشت
 ار زدند مى بخندل یكدیگر كنار در كھ را ھایشان عكس شودخودش رقیبش

 دلش!كرد؟ مى اشتباه چشمانش یعنى...خودش ، بود دیده خودش.بود دیده
 خودش!دلش؟ صداى یا اش دیده!سپرد؟ مى گوش كدام حرف بھ باید !چھ؟
 كھ...است بند تیارایش جان بھ جانش دانست مى فقط...دانست نمى ھم

 شا نیامده دنیا بھ كودك و تیارا براى اتفاقى اگر كھ...تواند نمى او بدون



 راھیش تو فرزند یادداورى با...ھرگز...بخشد نمى را خودش ھرگز بیوفتد
 داشت...بود حاملھ تیارایش...خورد سر چشمش ى گوشھ از اشكى قطره
 و تگذاش تنھا موقعیتى ھمچین در را زنش كھ لیاقتى بى پدر...شد مى پدر

 و فشرد ھم ىرو را ھایش چشم...بیوفتد برایش اتفاقى ھمچین شد باعث
 و تیارا...بودن وجودش تمام كھ نفرى دو سالمتى براى شد دعا بھ دست

	...كودكش
 نز آن نھ گذاشت مى زنده را خودش نھ میوفتاد برایشان اتفاقى شك بدون
 خوب را كردن تالفى روزھا این...كرد مى تالفى اش موقع بھ...را ھرزه

 	...خوب خیلى...بود گرفتھ یاد
	

	تیارا
	
	
 باز چند ، دید مى تار چشمام.كردم باز و چشمام دلم زیر دردى حس با

 رتی دلم زیر ھنوزم. شد طرف بر دیدم جلوى تاریھ كم كم تا زدم پلك آروم
 و وسرش بود آیھان دست تو دستم. چرخوندم اتاق تو و نگاھم. كشید مى

 تكونى كھ بیارم بیرون دستش توى از و دستم كردم سعى. تخت روى
 :گفت ھراسون و بھم زدم زل. شد بلند جاش از و خورد

	
 !؟، خوبی؟ درد نداریاومدى بھوش تیارا_
	

 :تمگف و بھش دوختم عصبیمو نگاه.بیرون كشیدم دستش توى از و دستم
	
 !اومد؟ بچم سره بھ چى بچم،_
	

 :گرفت و دستم دوباره
	



 بعد بھ این از باید فقط سالمھ، بچمونباش،  آروم تیارا نیست ھیچى_
 .باشیم مراقبش بیشتر

	
 ھولم كھ موقعى و زن اون ى قیافھ، گھ مى دروغ بھم داره كردم مى حس
 بیشترى خشونت با بار این، رفت نمى كنار چشمام جلوى از اى لحظھ داد

 .كردم بلند صدام و زدم پس و دستش
	
 نمى نفرست كشتنش براى آدم تو.. من منھ، مالھ فقط بچھ اون! بچمون؟_

 .باشى مراقبش خواد
 
	
	...من دم مى توضیح برات تیارا_
 خوام، نمى ھیچى دیگھ خوام، نمى و توضیحت دیگھ ، خواااااااام نمى_

 ...بچم نھ من نھ ببینمت، خوام نمى برو بیرون، برو فقط ھیچى،
	

 حرفى بخواد كھ این از قبل شدو اشك از پر دوباره آیھان قرمز ھاى چشم
 :گفت و داخل اومد پرستارى بزنھ
	
 بفرمایید، نیست، خوب حالش مریض دونید نمى مگھ! خبرتونھ؟ چھ آقا_

 ...آقا بیرون بفرمایید
	

 :زد لب آروم و انداخت بھم غمگینى نگاه آیھان
	
 تیارا_
	

 مخواست نمى اآلن. نسوخت براش اصال ولى لرزید دلم شاید. ندادم اھمیتى
 خواستم مى فقط. ببینم و كارم خیانت مرد ، بچم قاتل خواستم نمى. ببینمش



 اون. بودم طمئن.مدونستم مى. بودم داده دست از و بچم من. باشم تنھا
 و اشكم از پر ھاى چشم. داشتم ریزى خون، بود گرفتھ ازم و بچم ضربھ
. كنارم اومد و انداخت بیرون اتاق از و آیھان پرستار. گذاشتم ھم روى

 :گفت و انداخت سرمم بھ نگاھى
	
 !م؟عزیز بھترى! چطوره؟ حالت_
	

 :گفتم بغض با و بھش دوختم و نگاھم
	
  ،،، بچم! نھ؟ گفت دروغ اون_
	

 .نداشتم آوردنشم زبون بھ طاقت.كردم مكث كمى
	
 ... بچم ب_
	

 زد روم بھ لبخندى
	
 خداروشكر سالمھ، بچت! بود؟ این خاطر بھ داد بى و داد ھمھ این پس_

 ماھھ سھ تو اخانوم از بعضى تو خونریزى نبوده، محكم ھم اونقدرا ضربھ
 بمراق بیشتر باید ولى. بوده فشار روتون كھ اآلن مخصوصا عادیھ، اول

 بھ حواست بیشتر باید گذرونى، مى دارى رو حساسى ى دوره باشى،
 .باشھ بچت و خودت

	
 با بھت و صدای لرزونی گفتمم:

 
 !سالمھ؟ یعنى_
	



 بود، بدتر تو از حالش ھمسرت نباش، نگران سالمھ، سالم خانومى، آره_
 ون،بھش كوبید مشت با انقدر برداشتھ ترك بیمارستان دیواراى كنم فكر
 كردیم، آرومشون زور بتو جای جایھ بیمارستان ھست،   انگشتاش جاى
 كنم فكر. نگرفت آروم لحظم ھی دادیم بھش و سالمتیتون خبر تا البتھ

 .داد جواب دعاھاش
 

 سالم مامان لوىكوچو شد نمى باورم.گذاشتم ھم رو و خیسم ھاى چشم
	:گفتم لب زیر و زدن تلخى لبخند.باشھ

 	...شكرت خدایا_
	

 خونھ برد منو آیھان، .شدم مرخص بعد روز و موندم بیمارستان شبم اون
 و بودم گرفتھ ازش و روم.نزدیم حرف ھم كلمھ یھ مسیر طول تمام در و

 مبود نتونستھ ھنوزم.شكستھ دل و بودم دلخور ازش.شدم بیرون ى خیره
 بود آورده دخترو اون قبال خودش.كنم قبول خونھ تو و دختر اون حضور

 یمرسید كھ ھمین.كنھ و بچم جون قصد و بیاد.بیاد ھم باز شد باعث و خونھ
 انآیھ توسط دستم كھ كنم دم چایى یھ تا آشپزخونھ تو برم خواستم خونھ
 :گفت و انداخت بھم غمگینى نگاه شد گرفتھ

	
 .بدى انجام كارى نیست نیاز عالف كن، استراحت برو تو_
	

 ىم كھ بچشھ خاطر بھ فعال یعنى این و نیست نیازى گفت.زدم پوزخندى
 نو از روز دوباره آوردم دنیا بھ و بچش كھ ھمین بیاد، راه باھام خواد

 فعال.اتاقم بھ برگشتم و بیرون كشیدم دستش توى از و دستم.نو از روزى
 رفك اخیر اتفاقات بھ خواستم نمى حتى. شم كالم ھم باھاش خواستم نمى
 نمى فعال یعنى كنم، گریھ خواستم نمى.بود عذاب فقط برام یادداوریش.كنم

 مى بیمارستان بوى كردم مى حس.حموم تو رفتم راست یھ.خواستم
 پاھاى پوشیدم زانو روى تا راحت پیراھن یھ و گرفتم سرى سر دوش.دم



 مگر كھ این براى فقط، توجھ جلب براى نھ ، انداختم بیرون ھم رو تم*لخ
 آیھان و شد باز در كھ بودم موھام كردن خشك مشغول.گرم خیلى بود،
 مى آیینھ تو از.بھم زد زل و ایستاد روم بھ رو فاصلھ با.داخل اومد

 حس و نگاھش سنگینى كھ طور ھمون و گرفتم ازش و نگاھم دیدمش،
 و دستم دوباره كھ شم رد كنارش از خواستم.شدم بلند جام از كردم مى

 :گرفت
	
 ...كنى درست چیزى نیست نیازى دادم سفارش ناھار_
	

 بود چسبیده سفت و من نتونستم، كھ بزنم پس و دستش خواستم
	
 یىبال خوام نمى وسطھ، بچھ یھ پاى فعال نیست، لجبازى وقت اآلن تیارا_

 .بیاد بچم سره
	

 دیگھ كھ بود شكستھ انقدر كھ دلى.شكست دلم دیگھ بار و.كردم بغض
 مى من فقط و بود بچش نگران وقت اون .بود نمونده باقى ازش چیزى
	دادم قورت و بغضم.داره دوست بچھ چقدر آیھان كھ دونستم
 :داد ادامھ كھ انداختم بھش نگاھى

	
 از ھم غذا خونھ، نظافت براى بیان نفر دو یكى گم مي بار یھ وقت چند_

 .كن استراحت فقط تو دم، مى سفارش بیرون
	

 وارد و گرفت ازش و نگاھم. من دل عكس بر ، بود آروم لحنش
 شدم آشپزخونھ وارد كھ ھمین. نبینھ و اشكام تا رفتم، شدم آشپزخونھ

 داشتم و زدم پس گونم روى از و اشكام، .روشنھ كترى زیر شدم متوجھ
 رو .خواد مى چایى دلم فھمید كجا از آیھان كھ كردم مى فكر این بھ

 زد ھتكی كانتر بھ،  آشپزخونھ بھ اومد آیھان لحظھ ھمون ھك نشستم صندلى



 :گفت و
	
 ..ھو یا داشتى الزم چیزى شركت، برم باید_
	

 :كرد اضافھ و داد قورت و دھنش آب. كرد مكث كمى
	
. گردم بر زود كنم مى سعى شبم بزن، زنگ بھم داشتى الزم چیزى_

 . گیرم مى كارگر نزن چیزیم بھ دست
	
 تلخى لبخند .بیرون زد خونھ از بعدش و آشپزخونھ زا خدافظى بدون و

 یعنى مامانھ ھووى بچھ گن مى فھمیدم مى تازه.گرفت شكل ھام لب رو
 بھ دستى.بشھ رو اون بھ رو این از آیھان بود شده باعث بچھ یھ!چى؟
 :نالیدم بغض با و كشیدم شكمم

	
 من باتبا ھنوزم سردرگمم، ھنوزم كھ اومدى موقعى! كنم؟ چیكار تو با_
 تو واسھ خواد مى چطور نیست، ھم شناسنامھ تو اسممون نداره، قبول و

 !بگیره؟ شناسنامھ
 

تازه اون لحظھ بود کھ تونستم آیناز و درک کنم، آینازم تو شرایط سخت 
ست بچش و نگھ داره و من خوا یحاملھ شده بود، اونم قبل از ازدواج، م

اتفاق وحشتناک بود وچون تشویقش می کردم بھ سقط، چون تو ذھنم اون 
و خودم تجربش و نداشتم روی آوردم بھ قضاوت، ھمش با خودم می گفتم 

چرا ما آدما چیزی رو کھ خودمون ھیچ وقت دوست نداریم و انجامش 
انگار یادم رفتھ بود قانون کارما نمیدیم برای دیگران تجویز می کنیم؟! 

می چرخھ تا تو رو  رو، کھ ھر کار خوب یا بدو انجام بدی دنیا انقدر
جای اون شخص قرار بده و ھمین اتفاق برات رخ بده، اون وقتھ کھ تازه 



 می فھمی نسخھ اشتباھی برای دیگران پیچیدی.
 
 دل ، درد سر تھوع، حالت ھمش بردم، مى سر بھ سخت دورانى تو 

 بزنم، حرفى آیھان بھ نداشتم جرعت و خواست مى آزاد ھواى دلم..پیچھ
 مى ولى بودم، ناراحت دستش از ھنوزم .بودم شده ینسنگ سر باھاش
 خوبى زندگى یھ تونیم مى كھ بخشمش، مى بخواد معذرت ازم اگھ دونستم

 كو ولى.گذشتم مى چیم ھمھ از خاطرش بھ كھ كنیم، شروع ھم كنار و
 مى تحمل بچھ این خاطر بھ منو اآلنشم ھمین آیھان!خواھى؟ معذرت

 مى كھ كارى با بود نتونستھ ھنوزم.نداشتم ارزشى براش كھ من.كرد
 یادب مسافرتش از بعد بود قرار.. .داشت حقم.بیاد كنار بدم انجام خواستم

 ازدواج خبر و برگشت ولى، زندگیمون خونھ سره بریم كھ، خواستگارى
 تا كردم خاموش و گوشیم ، نرفتم بیرون خونھ از، رسید گوشش بھ من

 از كھ، نلرزه دلم نبینمش، كھ، اشمب نداشتھ آیھان با ارتباطى راه ھیچ
 مرفت و دادم قورت و بغضم...شمن پشیمون بدم انجام خواستم مى كھ كارى

 تو برگشتم و خوردم آب لیوان یھ..داشتم ھراس آینده از...آشپزخونھ تو
 كھ آھنگایى یا بود ھندى فیلم یا. نداشت ھیچى ماھواره ھاى شبكھ، ھال
 تو زدن قدم مشغول و كردم خاموش و تلویزیون.نداشتم و حالش و حس
 كسى، آیفون سمت رفتم وحشت با.اومد در صدا بھ آیفون كھ شدم ھال
 فرا و وجودم كلھ خشم، ...دخترس ھمون كردم حس لحظھ یھ. نبود

 صبر اى لحظھ چند.كنھ تموم و تمومش نیمھ كاره تا اومده افریتھ گرفت،
 كنار آیفون جلوى از طرف ولى شد بلند آیفون صداى دوباره كھ كردم
 كھ ایىحرف.خودشھ بودم شده مطمئن دیگھ، ببینمش تونستم نمى و بود رفتھ
،  بود توپیده بھش آیھان. بود یادم بیش و كم و زد بھش آیھان روز اون
 ھول روز اون، توپیدم مى افریتھ این بھ باید كھ بودم من این االن پس

 باھاش آیھان كھ شھ، آیھان زن قراره واقعا كردم مى فكر ترسیدم، كردم،
	.داره رابطھ



 من موضوع ھمین و، نیست بینشون ھیچى ھک بودم شده مطمئن اآلن ولى
 ایدش، كردم باز و در حرص با آیفون صداى شدن بلند با.بود كرده شیر و

	كردم مى طرف بر دختر این با دعوا یھ با و كالفگیم
 لحظھ .بود بھتر ھك خوردن حرص تنھایى و نشستن خونھ تو از باالخره

 نفسم.خورد در بھ اى تقھ بعدش و اومد آسانسور در صداى كھ گذشت اى
 و خودم خونسردى داشتم سعى كھ طور ھمون و دادم بیرون صدا بى و

 بین اخمى، كنم دفاع زندگیم از كھ بودم آماده. كردم باز و در كنم حفظ
 روم بھ رو شخص دیدن با كھ بزنم حرفى خواستم و نشوندم ابروھام
	موند باز دھنم و بیرون زد حدقھ از چشمام

 چھار تو حركت بى اى مجسمھ مثل و لرزیدن بھ كرد شروع تنم تمام
 كوبید محكم درو و داخل اومد و زد پس و من خشونت با، موندم در چوب

 گرفتھ و چشماش چشماى جلوى خون كھ حالى در و ایستاد روم بھ رو بھم
 :گفت بود
	
 پس. بودى اینجا ھمھ مدتاین اینطور، كھ_
	

 :زدم لب آروم و دادم قورت وحشت با و دھنم آب
	
	فرید_
	

 دوخت خونھ بھ و گرفت ازم و نگاھش
	
 !آره؟ بودى آیھان ى خونھ اینجا تو و بودم دنبالت بھ در مدت ھمھ این_
	
 بودم افتاده پتھ تتھ بھ ترس شدت از
	



 ... من م م بخدا ب ، فرید ف_
	

 .سمتم رگشتب عصبانیت با فرید
	
 ! آره؟ بودى كرده خودت ى مسخره و من مدت ھمھ این! چى؟ تو_
	
 ...من نھ_
	
 شوووو خفھھھ_
	
 كھ كردم مى لعنت و خودم داشتم ھمش. شدم الل كل بھ زد كھ دادى با

 اآلن آیھان و اینجام من بود فھمیده كجا از اصال. كردم باز و در چرا
. ریختن ھام گونھ روى چشمم ى گوشھ از دونھ دونھ اشكام!نیست؟ خونھ
 :گفت بلندى صداى با و گرفت شونم از فرید
	
 ...شو آماده برو_
	

 شد تبدیل ھق ھق بھ گریم
	
 ...حر بذار خدا، ترو فرید_
	
 راحت خیلى اونجا! اینجا؟ بیام پلیس با یا شى مى آماده رى مى تیارا_

 بھ مھ چیو ھمھ بخورید، خنك آب زندان ى گوشھ ندازم مى و جفتتون
 دنیا بھ و نشد سقط بچش گم مى كردم، عقد و آیناز گم مى گم، مى آیھان
 ھمھ و� بھ منھ، ى خونھ تو منھ، پیشھ لندن جاى اآلن آیناز گم مى اومد،
 نازمآی و كنم شكایت جفتتون از نكن كارى نكن، سگم تیارا گم مى رو چیو



 .داداشش دلھ وره بفرستم
	
 !ندادى؟ طالقش مگھ_
 
	

	زد ىنیشخند
 عدب و كردم عقدش بگیره، شناسنامھ بچھ اون براى بتونھ كھ كردم عقدش_
 مى اولش ھمون از. دونھ مى ھم تو باباى و این طالق، ماه چند از

 .دونست
	

 ھمھ این بابام !شنیدم؟ مى چى من.گرفت اى لحظھ نفسم.شد گرد ھام چشم
 و هكرد عقد و آیناز فرید دونست مى! ؟ داشت خبر موضوع از مدت

 ھمچین بھ بده و دخترش خواست مى حال این با!نگفت؟ من بھ چیزى
 قراره دونستن مى بقیم خودم بر عالوه انگار ...من بر واى اى!مردى؟
 كھ این از قبل و شد شل پاھام ...بودن بدبختیم منتظره كھ.شم بدبخت
 :تگف خشدارى صداى با و نشست شونم رو فرید دست زمین رو بیوفتم

	
 !تنت؟ بپوشونم خودت یا بپوشى باسل رى مى_
	

 حظھل اون ...رفت اتاقم سمت بھ عصبانیت با كنم نمى حركتى دید وقتى
 دست از...ھمھ دست از فرار..فرار شایدم یا. خواست مى مرگ دلم فقط

 بھ آیھان ھاى تج،اوز حاصل كھ اى بچھ حتى و....آیھان فرید، خانوادم،
 نمى!بردم؟ مى پناه كى بھ!كردم؟ مى چھ درد ھمھ این با باید.بود من

 این دستاى تو عروسك یھ شدم كھ دونستم مى اینو فقط دونستم،
 	...كاش...گرفت مى نفسم كاش.جماعت



 دستش شالى ھمراه بھ شلوار مانتو سمتم اومد فرید كھ نگذشت اى لحظھ
 :گفت و جلوم كرد پرتش. بود
	
 .بریم بپوش سریع_
	

 :گفت بلق از تر بلند .نكردم حركتى ھیچ
	
 .كنم تنت خودم نذار تیارا بپوش، گم مى_
	
 شدم لباسا شدن پوشیدن مشغول لرزون دستاى با
.	

 با دید و كردنم دست دست كھ فرید، برگرده آیھان بودم منتظر ھمش
 :گفت و گرفت دستاش بین و شونم عصبانیت

	
 نمى عقلشم بھ مھمھ، ى جلسھ یھ تو االن منتظریشى كھ عوضي اون_

 .ببرمت كتك با نذار نیار، باال و سگم روى پس اینجام، اآلن من كھ رسھ
	
 و مانتوم ھاى دكمھ داشتم.  دادم تكون سرى بچم بھ زدن صدمھ ترس از

 نداخت مى و دستش كھ طور ھمون و سرم رو انداخت و شال كھ بستم مى
 :گفت پشتم
	
 .بندیش مى راه تو بریم،_
	
 حالت و نبود دلم تو دل .ونبیر برد خونھ از خودش دنبال بھ و من و

 سوار خودش بعدش و كرد ماشینش سوار و من فرید.داشتم شدیدى تھوع
 با و كرد روشن و ماشین.داد نمى اھمیتى ھیچ اون و كردم مى گریھ. شد



 :گرفت حرص
	
 روز نباید بفھمى كھ بزنمت، سگ مثل خودم ى خونھ ببرمت حقتھ_

 من مگھ بذارى، قال نارومھمو و خانوادت و من كھ كنى، فرار عروسى
 یھ! آره؟ رفت یادت و قرارمون زودى این بھ! عوضى؟ تواَم و مسخره
 بگیرمت، بیوفتى پام و دست كھ كنى، حض كھ بیارم در ازت پدرى

 .تیارا كنم مى بدبختت
	
 ...من خدا بھ فرید_
	
 ایینپ كنم مى پرتت بزنى حرف دیگھ كالم یھ صداتو، نشنوم دھنتو، ببند_
 .ارمذ مى پدرسگ اون دل بھ و داغت شم، مى رد روت از نماشی با
	

 ھمب خشمگینى نگاه.نشھ بلند ھقم ھق صداى تا گذاشتم دھنم جلوى و دستم
 :زد داد و انداخت

	
 كھ بابات ى خونھ برمت مى اول شو، الل عوضى، و صدات نشنوم_

 آیھان پیش مدت ھمھ این بفھمھ بابات كردن، تربیت دخترى چھ ببینن
 .ندازه نمى صورتت تو تفم یھ بودى

	
 :گفتم زدم مى ھق ھق كھ طور ھمون

	
 ..بدم توضیح بذار كارم، ھیچ من مامان جون بھ خدا، ترو فرید_
	

 شد بیشتر فرید ماشین سرعت
	



 .بدى توضیح باید بابات جلوى اآلن خوام، نمى و توضیحاتت_
	

 كھ این مثل...انگار نھ انگار اما كردم، تمنا ، كردم التماس كردم، خواھش
 بودن خانوادم امیدم تنھا.ببره و من آبروى بود كرده عھد خودش با فرید
. .ودمب گناه بى من .بشم رو بھ رو باھاشون آبرویى بى این با خواستم نمى
 كس ھیچ خونھ برد مى و من اینجورى فرید اگھ ولى. كردم مى ثابت باید

 با كوچمون تو یدیمرس كھ ھمین	....كس ھیچ كرد، نمى باور و من حرف
 . كردم نگاه فرید بھ ترس

	
 ...خدا ترو فرید_
	

 .داشت نگھ خونمون كنار و ماشین
	
 ھم ھمسایھ درو تو بود كم ریزى آبرو ھمھ این نبردمت، زور بھ تا پاشو_

 ...پایین گمشو! بیشتر؟ این از دیگھ! ببرى؟ و آبرومون خواى مى
	

 با و ھقم ھق صداى. میشھن نرم جوره ھیچ فرید سنگیھ دل دونستم مى
 ىجلو فرید قول بھ خواستم نمى، .شدم پیاده ماشین از و كردم خفھ دستم

 روز بودن فھمیده كھ ھمین، بندازم راه جدید آبروریزى بھ ھمسایھ
 زنگ .ایستاد آیفون جلوى و كشید و دستم فرید.كافیھ كردم فرار عروسیم

 دلش ولى، كردم نگاه ھشب و چشمام تو ریختم و التماسم تمام من و زد و
 .شد تر شدید گریھ اومد كھ مامان صداى. نشد كھ نشد نرم
	
 .باال بیا! تویى؟ جان فرید_
	

 كردم مى فكر این بھ داشتم مدت تمام،  داخل كشید و من فرید زد كھ درو
 !بدم؟ توضیح چطور، !بگم؟ چى كھ. كنم نگاه بھشون رویى چھ با كھ



 دلم چقدر فھمیدم تازه شدیم وارد و ذشتیمگ خونھ بزرگ حیاط از كھ ھمین
 رفتیم مي میومد دزدكى آیھان كھ روزایى براى .شده تنگ خونھ براى
 تنھا كھ روزایى براى، دیدیم مى رو ھمدیگھ استخر تو یا درختا پشت

 تا خوندم مى درس و زدم مى قدم حیاط تو كھ روزایى.بود درس دغدغم
 بخت...بود شده نوشتھ بد سرنوشتم گاران ...بدبخت یھ نھ دكتر، خانوم بشم

 شدیم، خونھ وارد كھ ھمین...نداشتم شانس وقت ھیچ من...نبود یار باھام
 :گفت و سمتمون برگشت بود دستش لیوانى كھ حالى در مامان

	
 ...چیز جان فرید_
	
 منكرد سعى دیگھ.شد تكھ ھزار و زمین افتاد دستش تو لیوان من دیدن با

 اعماق از، بلند صداى با اونم زدم ھق كردم گریھ.مبگیر و ھقم ھق جلوى
 ینا تو كھ مادرى براى...دلتنگیم سر از، بدبختیم براى كردم گریھ، وجودم

 مى باید چى مادر این بھ من...بود شده پیر سال چند ى اندازه بھ مدت
 !بگم؟ كھ داشتم چى اصال!گفتم؟
 گمشدش دختر دش نمى باورش انگار بود شده خیره بھم زده بھت مامان
 و پام تا سر چشماش و لرزید مى دستاش..ایستاده روش بھ رو اآلن

 .خودمم شھ مطمئن خواست مى.كرد مى برانداز
	
 پیدا خان آیھان ى خونھ و گلت دست بگیر، تحویل خانوم، رعنا بفرما_

 پیدا عوضى اون ى خونھ رو بشھ من زن بود قرار كھ دخترى كردم،
 پول یھ ى سكھ ھمھ جلوى و من باید طور ینا! بود؟ رسمش این كردم،

 بھ و سنگش مدت ھمھ این كھ ھمونى دخترتون، اینم بفرما! كردین؟ مى
 خبر بى جا ھمھ از كھ سادس و صاف تیارا گفتین مى و زدین مى سینھ

 بھ در ما كھ مدت ھمھ این كردین، مى اشتباه كھ این مثل ولى دزدیدنش،
 .بوده گذرونى خوش حال در زاده حروم اون با خانوم بودیم دنبالش در
	



 :زدم لب بغض با
	
 خدا بھ نكردم، كارى ھیچ من نرفتم، كج من دروغھ، خدا بھ دروغھ،_

 .نكردم
	

 :گفت و تر نزدیك اومد بود شده مسلط خودش بھ كمى حاال كھ مامان
	
 !بودى؟ كجا مدت ھمھ این تیارا بودى كجا! گھ؟ مى داره چى این_
	

 :دادم جواب ھقام ھق میون و زدم پس دست پشت با و اشكام
	
 .دم مى توضیح چیو ھمھ خدا بھ دم، مى توضیح مامان_
	

 كھ طور ھمون فرید و شد اشك پر مامان چشماى ثانیھ از كسرى در
 چند با مامان. كرد نزدیك گوشش بھ رو گوشى گرفت مى رو اى شماره

 اوج اونم یھگر، گرفت دستش تو و شونم و ایستاد روم بھ رو بلند قدم
 :زد مى داد من مثل و بود گرفتھ

	
 داره فرید بگو! بودى؟ كجا مدت ھمھ این بگو بده، و من جواب تیارا_

 ....بگوووو نكردى فرار بگو نبودى آیھان ى خونھ بگو گھ، مى دروغ
	

 بازوم رو مامان دستاى فشار. داد نمى زدن حرف ى اجازه بھم ھقم ھق
 و دستم...نكنھ سكتھ وقت بھ جونش از ورد كھ بودم نگران و شد بیشتر
 .گذاشتم مامان دست روى

	
 .بذار كنم مى تعریف برات چیو ھمھ باش، آروم جان مامان_
..	



 عوضى اون ى خونھ بگو فقط كنى، تعریف چیزیو خوام نمى خوام، نمى_
 گمب كنم حسابت مرده نذار كنم، عاقت نذار تیارا، بگو ھمین، فقط! نبودى؟

 مىن بگو كرده، اشتباه فرید بگو تیارا، بزن حرف نداشتم، رىدخت اولم از
 ...بگو كنى، بازى ما آبروى با خواستى

	
 دور و دستاش فشار و زد مى داد. ریخت مى اشك و زد مى داد مامان
 نمى و زد مى داد .لرزید مى بدنش و كرد مى داد. شد مى بیشتر بازوم

 بابا بھ فھمیدم فریدم حرفاى از.كنھ مى پا بھ دلم تو آشوبى چھ داره دونست
 و مامان ما اومدن از قبل تا باید.راھھ تو تازه اصلى دعوا و زده زنگ
 و دستم	...ریخت مى و خونم بابا ، بود حالل خونم وگرنھ كردم مى توجیھ

 :نالیدم گریھ با و گذاشتم مامان و شونھ رو
	
 اشتباه مگ نمى ھمیشگى، تیاراى ھمون تیارام، ھمون من نگاه مامان_

 رىفرا دختر من خدا بھ نرفتم، خطا خدا بھ ولى نكردم، اشتباه كھ نداشتم،
 .مامان نیستم

	
 :گفت نشست مى زمین روى كھ ھمون مامان

	
 نشد، باورم احمق منھ آیھانھ و تو بین چى یھ اول ھمون از گفت، فرید_

 ىم اشتباه كھ این مثل ولى حساسھ، آیھان آمداى و رفت بھ كردم مى فكر
 عروسیش روزه كھ بودى دخترى خبر یھ منتظر مدت ھمھ این كردم،
 تیارا، كردى آبروم بى بره، كھ خواست خودش كھ كرد فرار كھ رفت
 ،من بھ لعنت.. تیارا كردم شرمندم كردى، شرمندم پایین، انداختى و سرم
 .كردنم تربیت بچھ این با من سر بر خاك
	

 سعى .شد مى تر بلند من ھق ھق صداى و زد مى حرف گریھ با مامان
 دیوونھ مثل مامان، شنوا گوش كو ولى. بدم توضیح كھ. بزنم حرف كردم



 تكیھ و بود شده حس بى بدنش، كرد مى سرزنش و خودش و بود شده ھا
 زا...نبود توصیف قابل كھ بد قدرى اون  بود بد حالم، دیوار بھ بود زده
 و من كسى.  دونستن مى گناھكار و من ھمھ. بودم شده زده پس جا ھمھ
 براش داشتم سعى و نشستم مامان پاى جلوى، كس ھیچ، نداشت باور

 و من و زد مى حرف خودش با ھمش. داد نمى گوش اما بدم توضیح
 با،  شد باز شدت با در كھ گذشت چقدر دونم نمى .كرد مى مواخذه
 یمگر شدم رو بھ رو بابا برزخیھ ى قیافھ با كھ در سمت برگشتم وحشت

 بھ زدم زل و شدم بلند جام از لرزون پاى و دست با، زد خشكم و شد قطع
 بود زده رگاش و بود شده قرمز خشم شدت از صورتش، عصبیم باباى

	...ترسیدم.بیرون
 حاال ات"  زد فریاد كھ بلندش صداى با. ترسیدم اى دیگھ وقت ھر از بیشتر
 كھ اى خانواده یدمفھم، خرابھ خیلى اوضاع فھمیدم" بودى قبرستونى كدوم
 فھمیدم .كردن خالى رو پشتم ھم برد پناه بھش سختى مواقع در باید

 پس از تنھایى بھ باید و. كرد مى زندگى من در كھ جنینى و خودم. خودمم
 ....تنھایى بھ...میومدم بر مشكالت این
 رو محكمش سیلى بزنم حرفى بتونم كھ این از قبل و شد نزدیك بھم بابا

 سوزش مقابل در صورتم سوزش، شدم خورد. شكستم، اومد فرود گونم
 شد قبل از تر بلند بابا صداى، بود ھیچ قلبم
	
 شدى آدم دیگھ حاال! عوضى؟ ى دختره بودى قبرستونى كدوم حاال تا_

 !خودت؟ از تر عوضى یھ ى خونھ رى مى كھ! كنى؟ مى فرار من واسھ
	

 ىول بدم توضیح داشتم سعى و زدم مى ھق .گرفتم سر از رو گریھ دوباره
 كھ طور ھمون و حال وسط كرد پرت ونداد. من گوش حرفام بھ ھم بابا

 :غرید میاورد در بندش كمر
	



 پدر من! كردى؟ مى چیكار پدر بى اون ى خونھ آشغال ى دختره_
 دستم زیر تا زنمت مى انقدر زارم، نمى زندتون! میارم؟ در رو جفتتون

 كھ نما انگشت كردى منو نذاشتى، امبر آبرو عوضى ى دختره بدى، جون
 .زاده حروم اون با برى
	
 :گفتم گریھ با
	
 نم نیست، كنى مى فكر كھ جورى اون بدم، توضیح بذار خدا ترو بابا_

... 
	
 خواى مى چطور كرده، پیدات پفیوس اون خونھ از فرید! چجوریھ؟ پس_

 ! زیرش؟ بزنى
	
 من شناسى مى و من كھ تو بابا نكردم، فرار من نرفتم، من خدا بھ بابا_

 اباب نكردم، فرار من قسم خدا خداوندى بھ ،ولى قبول داشتم دوست و آیھان
 سرش بھ كھ تیارایى ھمون تیارام، من شناسى مى و خودت دختر كھ تو

 ببینى راجبش چیزى گفتى مى ھمیشھ كھ دخترى ھمون خوردى، مى قسم
 ذارى نمى حتى حاال بعد نھ، دخترت بھ ولى كنى مى شك چشمات بھ

 ...من خدا بھ بابا بدم، توضیح
	

 .اومد فرو پھلوم رو محكم و رفت باال كمربند
	
 نم دختر ندارم، تیارا اسم بھ دخترى من بابا، نگو من بھ دیگھ ، شو خفھ_

 ...آشغال یھ عوضى، یھ تو مرد، عروسیش روز ھمون مرد،
	

 ودمخ تو نخوره شكمم بھ كھ این براى و رفت باال كمربندش دوم بار براى
 و گرفتم گاز و لبم درد از .اومد فرود شونم رو بار این كمربند .شدم جمع



 .بدم توضیح داشتم سعى بازم
	
 خآ نرفتم، كج من نكردم، فرار من و� بھ بزنم، حرف بزار خدا ترو بابا_

 بابااااااااا بزنم، حرف بذار بابااااا
	

 ھیچ ولى، كردم مى لھنا، زدم مى ھق، كردم مى خواھش. زدم مى جیغ
 فرود كمرم رو كھ ھایى ضربھ شدت از بدنم، نداد گوش حرفام بھ كى

. داد مى فحش و زد مى بابا، شدم حال بى كم كم، بود شده سر بود اومده
 تار چشمام جلوى...لرزید مى صداش و زد مى، كرد مى تھدید و زد مى
 شد
	

 مشكم رو بعدى ى ھضرب كھ این از قبل و برداشتم شكمم روى از و دستم
 :گفت عصبانیت با و جلوم اومد فرید بیاد فرود

 
 
	
	...كشتینش دیگھ بسھ_
 :زد نعره بابا دنبالش بھ
	
 ....باید بمیره، باید آبرو بى دختره بكشمش، خوام مى_
	

 تو سوزشى با	...نفھمیدم و حرفاشون از چیزى دیگھ و بستم و چشمام
 بار چند، كشید مى تیر و كرد مى درد بدنم كلھ، كردم باز و چشمام كمرم

 اتاق تو درد با و نگاھم. زندگیم خوش دوران اتاق، بودم اتاقم تو، زدم پلك
 با. كرد مى نگاھم خورد گره ابروھایى با و بود سرم باال فرید. چرخوندم

 روى و دستش كھ شم بلند جام از كردم سعى و گرفتم ازش و نگاھم نفرت
 ،گذاشت سینم



 
	
	نیست خوب حالت یارات نشو بلند_
 زدم پس و دستش قدرت تمام با
	
 .نزن دست من بھ_
	

 :گفت آمیزى تمسخر لحن با و شد كج لبش
	
 !كردى؟ مى طور این زد مى دست بھت آیھانم_
	
 آیھان از االن من كھ دونست مى چھ اون. زدم دردى پر نیشخند دلم تو

 دبلن جام از .نھ یا مونده برام اوضاع این با دونستم نمى كھ اى بچھ. حاملم
 :گفت فرید كھ زدم تكیھ تخت تاجیھ بھ و شدم
	
 بردش بابات شد بد حالش مامانتم نداره، كارى باھات دیگھ گفتھ بابات_

 .ذاشت نمى زندت گرفتم نمى و جلوش اگھ بیمارستان،
 

 با نفرت چرخیدم سمت.
 

 .عوضي تواِ  اتفاقات این باعث_
	
 من آیھان، پیش فرستادمت نھ دادم ریتفرا نھ نكردم، كارى كھ من! من؟_

 !فرستادمت؟
	

 :داد ادامھ فرید كھ كردم مشت خشم با و دستام
	



 پرتش خونھ از گفت بابات! دونستى؟ مى خوانت نمى دیگھ خانوادت_
 .اینجا آوردمت زور بھ من بیرون كنید
	

 گذاشتم ھم رو حرص با و چشمام
	
 چى بدونم باید قبلش خوب ولى داشتم نگھت و سوخت برات دلم شاید_

 !ھا؟ رفتى خودت یا بردت خودش پایھ با كھ! گذشتھ؟ آیھان تو بین
	

 بھ فشارى كھ طور ھمون و نشست شونم رو فرید دست، كردم سكوت
 :داد ادامھ كرد مى وارد شونم

	
 چند ھمین تا بیرون، كشم مى زبونت زیر از باالخره خودم نزنى حرفم_

 كھ حاال بدى توضیح كھ كردى مى لتماسا بابات بھ داشتى كھ پیش ساعت
 !شدى؟ الل بدم گوش حرفات بھ خوام من
	

 :گفتم و چشمام تو ریختم و نفرتم تمام
	
می خواستی منو داشتھ ندم، توضیح تو بھ و چیزى ولى بمیرم حاضرم_

االن  باشی ولی بھ چھ قیمتی؟! بھ قیمت دیدن این حال و روزم؟!
بھ روز بیشتر ازت بدم میاد،  خوشحالی؟! بھ آرزوت رسیدی؟! روز

 كت تك با و نفرت شدى باعث كھ تویىحاضرم بمیرم و یھ لحظم نبینت، 
 آرزوى بیزارم، ازت متنفرم، ازت مرگ حد بھ كنم، حس بدنم سلوالى
 فرید، بخشمت نمى ، بكشى زجر بمیرى كنم مى آرزو كنم، مى و مرگت

 نمى ازت ى،كرد بدبختم سرتھ، پشت ھمیشھ آھم بدون بخشمت، نمى
 .بخشمت نمى فرید بخشمت نمى بخشمت، نمى كنم، نمى حاللت گذرم،

	



 حرفى خواست و داد قورت و دھنش آب شد، عوض نگاھش رنگ یھو
 پر چشماى تو زد زل اى لحظھ. كرد مشت و دستاش خشم با یھو كھ بزنھ

 باز سر بغضم دوباره .بیرون رفت اتاق از عجلھ از با و نفرتم از
 :منالید بغض با و كشیدم شكمم روى و دستم.شد روون گونم رو اشكام.كرد
	
 	.بیا بچت خاطر بھ بیا، ، كنم مى دق دارم! كجایى؟ آیھان_
 
 ىبرگشتنصدا بیمارستان از بابا و مامان.اتاق تو نیومد كسى شب آخر تا

 ھب كرد شروع دوباره ھم بابا و بود پیچیده اتاق تو ھنوزم مامان ھاى گریھ
	:گفت مى و زد مى غر مامان سره ھمش و كردن ادد بى و داد
	
 عدب بكن جون شركت تو شب تا صبح كردنت، تربیت بچھ از اینم بیا_

 شدم. كنھ فرار عروسیش روزه دخترت بدن، و جوابت طور این خانوادت
 دهز ازدواج از فرار براى خانوم فھمیدن ھمھ اآلن دیگھ سفید، پیشونى گاو
 فردا. كنید حض كھ بیارم در پدر بى اون و وت از پدرى یھ من چاك، بھ

 اون آبروم، ریختن برا  شكایت شكایت، براى كالنترى رم مى وقت اول
	.درمیارم ھم رو عوضى ى دختره این پدر زندان فرستادم كھ رو عوضى

	
 باید بار این بود، بس كردم سكوت چى ھر دیگھ.  شدم بلند جام از درد با

	. شده كھ متىقی ھر بھ اونم زدم مى حرف
	
 سرش و بود نشستھ مبل رو مامان. شدم خارج اتاق از خستھ تنى و درد با
 و رفت مى راه خونھ تو عصبانیت با ھم بابا بود، گرفتھ دستاش بین و

 كردم سعى و دادم قورت و بغضم.داد مى فحش زمان و زمین بھ لب زیر
 از ھك صدایى اب و شدم تر نزدیك بھشون قدمى. كنم حفظ و نفسم بھ اعتماد
 :گفتم لرزید مى بغض شدت

	



 .نبودم بدى دختر من بابا،_
	

 :زد فریاد بلند و سمتم برگشت عصبانیت با بابا
	
 ! ھا؟ بیرون بیاى شده خراب اون از داد اجازه تو بھ كى_
	
 ...بابا_
	
 بیرون نكشیدم حلقومت از از زبونت تا احمق، ى دختره و دھنت ببند_

 زا ندارى حق نكردم روشن و تكلیفت كھ زمانى ات ،تاتاق تو برو گمشو
 .بیرون بیاى اتاقت

	
 :فتمر سمتش بھ زخمى تنى و شكستھ قلبى با.، شدن ردیف گونم رو اشكام

	
 فرید وقت اون گم مى دروغ من! اعتمادین؟ بى من بھ نسبت انقدر_

 و شدم شرمندگیتون باعث كى! بابا؟ رفتم كج كى من! گھ؟ مى راست
 بھترین و آوردم رو رتبھ بھترین كھ موقعى! پایین؟ اختماند و سرتون
 افتخار با كس ھمھ بھ و من جا ھمھ بودم، خوبتون دختر شدم قبول دانشگاه

 ھمچین تو بعد منھ، افتخار ى مایھ منھ، دختره این گفتین دادین نشون
 ازم كھ این جاى بھ و كنید مى خالى و پشتم راحتى ھمین بھ موقعیتى
 من !بابا؟ شدین عوض انقدر كى! ببند؟ و دھنت گین مى نبخوای توضیح
 .نشده عوض چیزى خدا بھ آدم، ھمون دختر، ھمون ھمونم

	
 و دكشی بود اومده در كمى كھ ریشش بھ دستى. شد عوض قیافش كمى بابا

 :گفت
	



 انآیھ و تو رفتار بھ ھمیشھ..توجیھ مشت یھ. دروغھ مشت یھ توضیحات_
 داشتم، اعتماد بھت چون نیاوردم نیاوردم، نروتو بھ ھى و بودم مشكوك

 روز شدنت غیب با كردم، اشتباه ولى ره، نمى كج من دختر دونستم مى
 و تصوراتم چى، ھمھ بھ زدى گند آیھان ى خونھ شدنت پیدا و عروسى

 ندارم تیارا اسم بھ دخترى من شد تموم دیگھ كردى، عوض خودت راجب
 ریخت خوام نمى اتاقت تو گمشو ھم االح نداشتم اولم از كنم مى فكر اصال

 .شھ تر تازه دلم داغ و ببینم و نحست
	

 :گفتم لرزید مى چونم كھ طور ھمون و زدم تلخى لبخند
	
 بدى و من خواستى مى بازم و بوده آیھان خواھره با فرید دونستى مى_

 !بابا؟ قیمتى چھ بھ! بھش؟
	

 :زد فریاد خشم با و شد تر نزدیك بھم قدمى.  رفت در كوره از بابا یھو
	
 از اون خرابن، خانوادگى كال فھمیدم كھ االنم بود، دختره از كرم چون_

 مى روزا ھمین از چون. حرومزادشون پسر از اینم ھرزشون دختر
 رد نذاشت، كم برات فرید اعتماد، مورد آدم یھ دست بدمت گفتم كھ ترسیدم

 مى دنبالت ور اون رو این شب تا صبح ، بود دنبالت در بھ در مدت تمام
 دیگھ، زھرمار و كوفت ھزار و بیمارستان تا بگیر كالنترى از گشت،

 !حرومزاده؟ اون با! پفیوس؟ آیھان اون با رفتى مي تو وقت اون
	

 وبخ فرید.شد مى شكستم قلب بر نیشترى داد مى آیھان بھ كھ فحشى ھر
 .دادم قورت بغضم	.خوب خیلى كنھ بازى فیلم بود بلد
	
 ....اون نیست، اینجورین آیھان بابا_
	



 زمین رو افتادم محكم خوردم بابا از كھ دھنى تو با
	
! نیست؟ اینجورى آیھان گى مى من جلوى سر، خیره ى دختره شو خفھ_

 ! نكردى؟ فرار باھاش گى مى بعد! كنى؟ مى دفاع ازش
	

 :داد ادامھ بلندتر و گرفت اتاقم سمت بھ و اشارش انگشت
	
 كنم مشخص و تكلیفت بیام تا گمشو اتاقت، تو گمشو_
 

 ھدیگ. شدم بلند جام از و كشیدم بود شده خونى كھ لبم ى گوشھ بھ دستى
 شخندنی، نداشت فایده ھیچى اصال. نداشت فایده گریھ، نداشت فایده التماس

 :گفتم بود شده محكم حاال كھ لحنى با بابا بھ رو و زدم دردى پر
	
 از ندارین ھراس!شھ؟ ثابت بھتون یمگناھ بى كھ روزى از ترسین نمى_

 مى رویى چھ با روز اون! نكرده؟ كارى ھیچ دخترتون بفھمین كھ روزى
 تونم مى روز اون كنین مى فكر اصال! كنین؟ نگاه صورتم تو خواین

 و نكرد گوش دخترش حرف بھ حتى كھ رو پدرى تونم مى! ببخشمتون؟
 بھ كنھ كمكش هبگیر و دستش كھ این جاى بھ شرایط ترین سخت در

 رو كرد بلند روش دست زد تھمت بھش، ھولش داد  بده گوش حرفاش
 اونم از چى ھست چیز ھمھ شاھد و سرتون باال كھ خدایى از! ببخشم؟

 اصال حتى یا دیگھ وقت چند پشیمونى بشھ، دیر نذارین بابا! ترسین؟ نمى
 بابا، هخور نمى دردم بھ كنھ، نمى دوا من از دردى ھیچ دیگتون سال چند
 .خوره نمى خدا بھ
	

 و چشمام تو زد زل عصبانیت با. شد تر عمیق بابا پیشونى روى اخم
 :گفت
	



 اگھ عالمم ناموس بى نیستى، من دختر تو خوام، نمى جایى ھر دختر من_
 كھ مش مى پشیمون فقط بعدا آوردى باال تو كھ گندایى این با شم، پشیمون

 مردم پسر ى خونھ از سر كھ شى، ھار كھ گذاشتمت خودت حال بھ چرا
 عجم بدبختى با سال ھمھ این كھ عزتى و آبرو بھ بزنى گھ كھ بیارى، در

 .زنى مى ھم بھ و حالم ببینمت، خوام نمى كھ اتاقت تو گمشو االنم كردم،
	
 مى شاید.بھش زدم زل بود گرفتھ و دیدم جلوى كھ اشك از اى الیھ با

 ھمیشھ کھ مردى، ببینم و زندگیم مرد و پدرم بار آخرین براى خواستم
 سھتر مى بود معلوم قیافش از كھ بابا، نامرد بود شده حاال و بود مردبرام 

 كھ طور ھمون و اومد سمتم بھ عصبانیت با بده دستش كار احساساتش
 :زد فریاد باال برد و دستش

	
 ....حتما باید چیز، ھمھ بى ى دختره اتاق تو گمشو گم نمى مگھ_
	

 صداى كنھ تكمیل و حرفش یا بیاد فرود صورتم رو دستش ینا از قبل
 :پیچید خونھ تو زد مى فریاد كھ ابھتى پر و مردونھ

	
 	.كشم مى آتیش بھ و خونت بخوره زنم بھ دستت_
 

 بھ رو خشمگین اى چھره با آیھان.برگشتم صدا سمت سمت بھ ھراسون
 بھ زیاد مخش از صورتش. كرد مى نگاه بابا بھ و بود ایستاده رومون
 ھاش چشم دیدنش با بابا. بود زده بیرونھ گردنش رگاى و زد مى قرمزى

 :زد فریاد بلند و شد گرد
	
 !داخل؟ بیاى گفت كى! ھا؟ خونم تو گذاشتى پا كى ى اجازه با_
	



 برد یورش آیھان سمت بھ عصبانیت با و
	
 نم،ك مى بیچارت كنم، مى بدبختت میارم، در و پدرت ناموس بى پفیوس_
 و من اعتماد جواب طور این بره، پایین گلوت از خوش آب یھ ذارم مىن

 !آشغال؟ دادى
	
 ..اي دیگھ وقت ھر از بیشتر اونم ترسیدم،. شد یقھ بھ دست آیھان با و

 رو ىك طرف باید دونستم نمى. .بچم پدر یا باشم بابام نگران دونستم نمى
 اومد در دھنش از چى ھر و گرفتھ مشتش تو و آیھان ى یقھ بابا .بگیرم
 ندچ تا كھ مامان. شد مى بیشتر لحظھ ھر جفتشون عصبانیت. كرد بارش
 جیغ حاال ریخت مى اشك آروم و بود كرده سكوت زیاد درد از پیش لحظھ

	ترسید مى دعوا این سرانجام از اونم انگار. زد مى
 فتھبیو لرزه بھ بدنم ستون چھار شد مى باعث بابا عصبیھ و بلند صداى

	
 زیر چى! كردى؟ كار چى دخترم با اعتماد سال ھمھ این بعده غیرت بى_

 بھ كشمت مى! كردى؟ چیكار تیارا با! دادى؟ فراریش كھ خوندى گوشش
 .غیرت بى كنم مى خفت خودم دستاى با ریزم، مى و خونت و�
	
 آیھان بیاد فرو آیھان صورت تو كھ این از قبل و برد باال و دستش و

 :غرید شدش قفل دندوناى بین از و فتگر ھوا تو و دستش
	
 بى من كھ گیرم دارم، مى نگھ و باالت سن حرمت گم نمى ھیچى ھى_

! ا؟چر پدرشى مثال كھ تو! چى؟ تو باشم كرده بد تیارا با من باشم غیرت
 مى غلطى چھ بدونم خوام مى منھ، زن اآلن تیارا نخواى چھ بخواى چھ

 ! ھا؟ بكنى خواى
	



 شد منقبض بابا فك
	
 رو از تیارا كھ این مگھ آبادت، و جد ھفت با كردى غلط تو! زنت؟_

 جنازشم ولى ریزم مى و خونش تو، زن بشھ بخواد كھ شھ رد من نعش
 .دم نمى دستت

	
 نشست آیھان لباى روى نیشخندى

	
 .دستم دین مى و خودش نھ كھ و جنازش_
	
 بھ حشتو با، عقب داد ھول و كرد جدا خودش از رو بابا حركت یھ تو و

 ودب گرفتھ دیوار بھ و دستش زمین نخوره كھ تعادلش حفظ براى كھ بابا
 .گرفت دستم مچ از و سمتم اومد آیھان، كردم نگاه
	
 .كشتمت بخوره بھش دستت_
	

 بابا سمت چرخید آیھان
	
 !كنى؟ چیكار خواى مى خورده، كھ بینى مى حالى_
	

 زار داشت كھ مامان بھ رو و گذاشت سینش ى قفسھ روى و دستش بابا
 :گفت زد مى
	
 از كنن، جمع و آشغال این بیان بگو بزن زنگ بگیر، رو ١١٠ خانوم_

 .اعدام كننن اعدامش باید كمھ براش زندان دارم، شكایت حروزاده این
	



 .زنم مى من بزنید  زنگ نیست نیازى_
	
 رد چوب چھار تو برزخى ى قیافھ با فرید،  در سمت برگشتم تعجب با

 كھ ودهب عصبى انقدر بیمارستان از برگشت موقع بابا انگار، دبو ایستاده
 تو بیان و پایین بندازن و سرشون ھمھ شده باعث ھمین و، نبستھ درو

 داشت مى بر سمتمون بھ فرید كھ قدمى ھر. شد نزدیك بھمون فرید 	.خونھ
 خواست مى اینطور انگار. شد مى بیشتر دستم مچ رو آیھان دست فشار

 با فرید. نزدم حرفى و گزیدم و لبم درد از، كنھ خالى رو عصبانیتش
 :گفت و ایستاد روم بھ رو كمى نسبتا ى فاصلھ

	
 ..اومدین باالخره پس دزد عروس آقاى_
	

 :گفت و فشرد ھم رو حرص از دندوناشو آیھان
	
 وت بھ ربطى ھیچ بحث این اى، كاره ھیچ وسط این كھ شو خفھ یكى تو_

 .نداره
	
 ھمھ كرده تردش پدرشم كھ اآلن اتفاقا! كارشم؟ یچھ گفتھ كى! من؟_

 .من شم مى كارش
	

 كرد تر نزدیك خودش بھ و من آیھان
	
 خودم مالھ اولش ھمون از خودمھ، مالھ تیارا. باش خیال ھمین بھ ھھ_

 خواد مى كى ببینم خوام مى خونھ گردونم برش خوام مى اآلنم، . بود
 .بگیره و جلوم

	



 برد یورش یھانآ سمت ب دیگھ بار بابا
	
 لشو كنم، تیكت تیكھ جا تاھمین قرمساق، مرتیكھ كردى غلط خیلى تو_

 ...حرومزاده كن ولش. تیارو كن
	

 بابا سمت چرخید خشم با آیھان
	
 !كنھ؟ مى حالتون بھ فرقى چھ پس خواینش نمى دیگھ كھ شما_
	
 نمز مى آتیشش كشمش مى عوضى، تواِ  دست بسپرمش تا بھتره بمیره_

 دست دمش نمى ، شى نزدیكش زارم نمى بازم ولى دریا تو كنم ىم پرتش
 .تو مثل یكى
	

 چسبوند خودش بھ و من. گرفت و كمرم بار این و كرد ول و دستم آیھان
 :گفت بقیھ بھ خطاب و
	
 دخوای مى كھ خرى ھر بھ حاال میاد، من با تیارا بیاین پایین برین باال_

 .رمب مى اینجا از و زنم من زنید، مى زنگ
	

 شد تر نزدیك بھمون فرید
	
 تونى مى خودت اصال ببینم خوام مى وقت اون رسھ مى االن پلیس_

 !ببرى؟ ھم تیارا كھ خونھ برگردى
	

 .برداشت جلو بھ قدمى و كرد وارد كمرم بھ فشارى آیھان
	



! باشھ؟ كجا كنھ مى فرقى چھ پلیس براى نخوادش باباش كھ دخترى_
 ھیچ دست رو تیارا بیاد پلیسم باشھ، من با كھ خواست خودش ھم تیارا

 .دم نمى كدومتون
	

 ایستاد آیھان رخ بھ رخ فرید
	
 دزد جاى نزن، زیادى زور پس میشھ، من مال نخواد باباشم رو تیارا ،_
 رز جورى ھمین بیاد پلیسم ببینم خوام مى سنگین، كھ جرمتم. زندانھ تو

 !زنى؟ مى
	

 :گرفت مشتش تو رو فرید ى یقھ آیھان
	
 من اب رضایت با و حاملست زنم فھمھ مى پلیس وقتى ببینم خوام مى منم_

 ؟!خورى مى گھ جورى ھمین بازم بوده
	

 از كمى دست و مامانم و بابا حال.  من بھ زد زل و شد گرد فرید چشماى
 ھم بابا، مبل رو نشست ھمونجا و كشید اى خفھ جیغ مامان.نداشت من

 :گفت بھت از سرشار صدایى با و گذاشت سینش ى قفسھ روى و دستش
	
 !چیي؟_
	

 زا آبروریزى. فشردم ھم رو و چشمام و گزیدم و لبم پایین، انداختم و سرم
 اصال! كنم؟ دفاع شرافتم و خودم از چطور! بگم؟ چى من حاال! بدتر؟ این
 .ایستاد رومون بھ رو و زد كنار و فرید بابا !مونده؟ واسم دفاعیم راه
	
 !چى؟ یارات!اآلن؟ گفتى چى تو_
	



 جانب بھ حق آیھان ولى دروغھ چى ھمھ بگم لحظھ اون خواست مى دلم
 :گفت
	
 ادهنیوفت بچم واسھ اتفاقى كنید دعا فقط من، از اونم حاملست، تیارا آره_

  .كنم مى سیاه و  روزگارتون كھ باشھ
	

 لب زیر و نشست زمین روى مامان، پرید سرعت بھ بابا روى و رنگ
 تا و سرم. بود اشك از خیس چشمام، شدم نمى متوجھ كھ زد مى حرفایى

 ھمھ. بود بدى جو. زدم ھق آرومى صداى با و انداختم پایین ممكن حد
 ھانآی. بود شده خیره بھم خشم با فرید و بود شوك تو بابا، بودن عصبى

 :گفت و برداشت جلو بھ قدمى
	
 مدت، این مثل درست كنھ، مى زندگى خودم پیش تیارا بعد بھ این از_

 یدبخوا كھ نكنید فكرشم حتى ولى نھ یا كنید مى تردش نیست مھم برام
 .بگیرید ازم رو تیارا
	

 ببرى مثل ، بود شده قرمز لبو مثل صورتش. اومد خودش بھ یھو بابا
 ھمون و گذاشت آیھان گردن دور و دستاش، كرد حملھ آیھان بھ زخمى
 :زد مى فریاد داد مى فشار كھ طور

	
 آبرو بى و دخترم ، آشغال كنم مى خفت كشمت مى ودمخ كشمت، مى_

 .كشمت مى كنم مى خفت زارم نمى زندت كردى
	

 روى حاال كھ بابا بھ نگاھى نگرانى با،  زد پس بابارو حركت یھ با آیھان
 رھ حالش. نشست سینش ى قفسھ روى دستش. انداختم بود افتاده زمین
 نای از، ترسیدم،  سمتش رفت نگرانى با مامان. شد مى بدتر داشت لحظھ

 رمبردا سمتش بھ قدمى كھ این از قبل و لرزه، تنم بدم دست از و بابام كھ



 :زدم لب آروم گریھ با. فشرد خودش بھ بیشتر و من آیھان
	
 بابام_
	

بھ سفیدی می زد.  بیشتر بابام رنگ لحظھ بھ لحظھ، نداد اھمیتى آیھان
 : زد فریاد لندىب صداى با كرد مى گریھ كھ طور ھمون مامانم

	
 .بیارتش یكى كابینتھ تو داروھاش داروھاش،_
	

 و بابام داروھاى تا رفت آشپزخونھ سمت بھ و داد فحشى لب زیر فرید
 :نالیدم عجز با. نذاشت آیھان كھ سمتش برم خواستم دوباره .بیاره

	
 .نیست خوب حالش خدا، ترو آیھان_
	

 :گفت وار زمزمھ لب زیر آیھان
	
 .خوبى خیلى خودت تو نھ درك، بھ_
	

 و امباب بلند صداى با. بود شده سنگ از انقدر قلبش آیھان كى از دونم نمى
 مى بفھمم كھ این از قبل و شد كشیده آیھان توسط دستم كھ زدم مى صدا
 داد. برد در سمت بھ و كرد بلند دستش رو و من كنھ چیكار خواد
 اما. زدم صدا و مبابا، زدم ھق،كوبیدم مشت سینش بھ،كشیدم جیغ،زدم

 بھ و كرد ماشینش سوار و من. نداد اھمیتى ھیچ آیھان انگار نھ انگار
 بابا نگران بود، پدریم خونھ تو ذكرم فكر تمام من و افتاد، راه سرعت

 ھیچ ،ببخشم و خودم تونستم نمى وقت ھیچ میوفتاد واسش اتفاقى اگھ. بودم
 صداى با من و ردك مى رانندگى آورى سام سر سرعت با آیھان	.وقت
 با آیھان كھ گذشت اى لحظھ. بود پیچیده ماشین تو صدام.گریھ بلندى



 .زد فریاد خشمى از سرشار صداى
	
 صداتو نشنوم دیگھ، بسھ_
	

 مى مگھ ولى كنم خفھ و صدام داشتم سعى و گرفتم دھنم جلوى و دستم
 اعتماد كسى ھب مادرش و پدر جز و داشتم و خرسالى ى بچھ حال حس.شد

 اى غریبھ دست بچگى عالم در و اون مادر و پدر ھمون كھ. داشتن
 مامت با بچھ دختر اون وبره  غریبھ اون با خواستم مى ازش و بودن سپرده
 مى التماس زد، مى پا و دست زد، مى جیغ زد، مى صدا خانوادش وجود
 رابطى ھم بھ كودك اون ى گریھ مگھ.دادن نمى اھمیتى خانوادش و كرد
 با كردن حقش در اش خانواده كھ بدجنسى تمام با كھ كودكى!میشھ؟ قطع
 اى خانواده ھمون آغوش دنیا جاى ترین امن و. خواست مى رو اونا ھم
 خانوادت كھ فھموندن مى كودك این بھ باید چطور كردنحاال تردش كھ بود

	؟!نیستى مھم براشون كھ خوانت نمى كھ شدن تموم دیگھ
 آیھان ى خونھ دمھ .دوختم بیرون بھ و منگاھ آیھان وحشتناك ترمز با

 :تگف عصبانیت با و كرد باز و سمتم در، من سمت اومد و شد پیاده.بودیم
	
 شو پیاده_
	

 بابارو و خونھ تو حضورم دلیل آیھانم بھ باشھ قرار كھ این از ترسیدم،
 بگیرم قرار آیھان بازخواست مورد كھ این از ترسیدم، بدم توضیح
 :زدم بل وحشت با.ترسیدم

	
 ...آیھان_
	



 شھن بلند كرد مى سعى كھ صدایى با و صداش تو ریخت و خشونتش تمام
 :گفت
	
 .شو پیاده گم مى_
	
 كھ طور ھمون و گرفت و دستم آیھان.شدم پیاده ماشین از لرزون پاھاى با

 بودم بدبخت انقدر، .برد خونھ سمت بھ و من كوبید مى بھم و ماشین در
	.... كھ، نداشتم پناھى ھیچ ھك. ترسیدم مى ھمھ از كھ

 موھاش بھ حرص با و كرد ول و دستم آیھان شدیم خونھ وارد كھ ھمین
 كھ بزنم حرف خواستم مى شد خونھ تو رفت راه مشغول و زد چنگ

 سكوت در اى لحظھ. ترسیدم بیشترش عصبانیت از ولى بدم توضیح
 :گفت و رفت در كوره از یھویى خیلى كھ شد سپرى

	
 میشھ، من مال تیارا گھ مى چشمام تو زده زل صاف ومزادهحر مردیكھ_
	.برسھ تیارا بھ دستت زارم نمى كھ بمیرمم من حرومزاده دِ 
	

	:گفتم بغض با كھ و من سمت برگشت
	
 نفھمیدم خودمم برم، باھاش خواستم نمى برد، زور بھ و من خدا بھ آیھان_

 ...یھو كھ شد چى
 

 قدرت دستاى بین و شونم و ستادای روم بھ رو كمى ى فاصلھ با آیھان
 :گفت مندش

 
 اصال! دارم؟ كلید من دونى نمى مدت ھمھ این بعد! كردى؟ باز درو چرا_
 !ندیدیش؟ آیفون تو از
	



 شد، بیشتر شونم رو دستش فشار كھ دادم تكون راست و چپ بھ سرى
 یغج بود، شده زخم بابا كمربند ھاى ضربھ شدت از كھ بود قسمتى دقیقا
 	.گرفتم دندون بھ و لبم درد شدت از و كشیدم اى خفھ
	

	انداخت شونم بھ نگاھى چندان دو عصبانیتى با آیھان
	
	!كردن؟ بلند روت دست_
	

	:داد ادامھ بلندترى صداى با كردم، سكوت
	
 مش مى پا خدا بھ بزن حرف تیارا! كردن؟ بلند روت دست گم مى توام با_

 .ریزم مى و جفتشون خون رم مى
	

 بتونم كھ این از قبل و آورد در و مانتوم آیھان. شد بلند گریم صداى
 و كبود بدن كھ باال،نگاھش كشید و بلوزم حركت یھ تو بگیرم و جلوش
 لب زیر و كرد مشت و دستاش گرفت، و چشماش جلوى خون افتاد زخمم
 :غرید

	
 !بود؟ كدومشون كار_
	

 جواب قھ ھق میون و ایستادم جلوش ھنھ*بر تنى با نگرفتم، و جلوش
 :دادم
	
 یھ بدى ادامھ بخواى اینطور اگھ قسم خدا بھ شو، بیخیال خدا ترو آیھان_

 ھمھ، از خودم از تو از شدم خستھ دیگھ ذارم، نمى زنده و خودم ھم لحظھ
 ھن گذرم، نمى ازت كردى، بیچارم كردى بدبختم گرفتى ازم و زندگیم تمام
 وت تویى، االن من وضع این بانیھ و باعث عوضى، فرید اون از نھ تو از



 چیزى پس آوردى سرم بیشتر این از خودت بخورم، كتك شدى باعث
 بال ھمھ این حق نا بھ كھ تویى از دارم، گلھ تو از بیشتر االن من نگو،
 ...بخشمت نمى آیھان بخشمت نمى گرفتى، ازم و خانوادم آوردى، سرم
	

. شد مى حس وضوح بھ صورتش رنگ پریدن ، ھم رفت آیھان صورت
 بھش دیگھ كھ آغوشى، آغوشش تو كشید من و گذاشت شونم رو و دستش
	نداشتم امروزو یھ حداقل،  نداشتم نیازى

 آیھان دردم تمام امشب، حس بدون آغوشى، نداشت امنیت. نبود گرم برام
، .باشھ درمان تونست نمى خودش دیگھ گذشتھ روزھاى برخالف و بود
 اون .شده پشیمون آخر ى لحظھ و دریده رو آھویى شكم كھ شیرى مثل

 نمى كھ ...نداشت درمانى راه ھیچ دیگھ كھ داد آھو اون بھ رو دردى
 مى جون داشت كم كم آھو و.كنھ كم و دردش نھ و بده نجاتش نھ تونست

 	...كرد مى تموم روزا ھمین شك بدون...داد
 گردنم پشت و دیگش دست و نشست كمرم روى احتیاط با آیھان دست

 ولى كنم دورش خودم از داشتم سعى و زدم مى چنگ سینش بھ .گذاشت
 فرود مردونش ى سینھ رو جونم بى مشتاى.نخورد تكون مترم میلى یھ

 :نالیدم مى بغض با و میومد
	
 كن ولم میاد، بدم ازت بیزارم، ازت دیگھ خوامت، نمى دیگھ كن، ولم_

 .ندارم دادن دست از براى چیزى دیگھ بمیرم، خودم درد بھ بزار آیھان،
	

 گوشم كنار بود شده آروم كمى حاال كھ صدایى با و فشرد خودش بھ و من
 :كرد زمزمھ

	
 وقت چند تا كھ دارى كوچولو یھ دارى، و من تو باش، آروم شششش_

 .میاد دنیا بھ دیگھ
	



 .ندارم زندگى امید دیگھ خوام، نمى ھیچى دیگھ آیھان، خوام نمى_
	

 كرد وارد گردنم ب آرومى فشار
	
 .امیدت میشم خودم_
	
 :دادم جواب بغض با
	
 .خوام نمى و بدبختیم باعث خوامت نمى شى، نمى دیگھ شى، نمى_
	

 آروم و نشوند روش آرومى ى بوسھ. نشست گوشم كنار آیھان داغ لباى
 :زد لب
	
 خودم بقیھ، باباى گور اصال كنیم، مى درست ھم با و چى ھمھ شم، مى_

 پس! ھوم؟ كست، ھمھ شم مي شوھرت یشمم بابات، میشم مامانت، میشم
 نكن كارى نكن، تر دیوونھ ھستم كھ اینى از منو اشكارو این نریز دیگھ
 دنب این بابت ھنوزم بیارم، نفر دو اون سره بالیى یھ برم سرم بھ بزنھ

 .نكن ترم عصبانى این از ھستم، عصبانى كافى ى اندازه بھ زخمیت
	

 آیھان دست قدرت االن چون كردم سكوت، نشد قطع گریم و كردم سكوت
 ھی داشتم دوست و بودم شده خستھ زندگیم از. نداشتم دیگھ راھھ چون. بود

 شكمم روى و شد باز كمرم دور از آیھان دست. .بدم پایان بھش جورى
 و دستش كھ طور ھمون و نشوند گردنم گودى تو عمیقى ى بوسھ. نشست
 :گفت داد مى تكون شكمم روى وار نوازش

	
 !چطوره؟ حالش من ى وچولوك_
	



 حسى ھیچ االن ولى. بچھ دختر مخصوصا. بود بچھ عاشق ھمیشھ آیھان
 بودم احساسى بى مادر، نداشتم كرد مى رشد داشت درونم كھ اى بچھ بھ

 دست. كشید تھ اشكام كھ شدم حال بى كھ زدم ھق انقد آیھان بغل تو، !نھ؟
 :فتمگ بغض با كھ طورى. بود شكمم رو ھنوزم آیھان

	
 !آیھان؟_
	

 .كنھ آرومم اینطور خواست مى انگار. نشست گردنم رو لباش دوباره
	
 آیھان جان_
	

 :گفتم مردد بودم رسیده بست بن بھ دیگھ كھ حالى در
	
 !كنى؟ مى ول و من بیاد دنیا بھ بچت_
	

 :گفت جدى خیلى و چشمام تو زد. كرد جدا خودش از كمى و من
	
 !كنم؟ مى ولت رتنظ بھ! كنى؟ مى فكر چى خودت_
	

 مى آیھان كھ كارى و آینده از واقعا بدم، كھ نداشتم جوابى ھیچ لحظھ اون
 بھ دستى دید و سكوتم كھ آیھان.دونستم نمى ھیچى بده انجام خواست
 :گفت و كشید پریشونم موھاى

	
 حق تو نھ كنم مى ولت من نھ وقت ھیچ منھ، ى خونھ تو ابد تا تو جاى_

 !وم؟ھ كنى، ول و من دارى
	



 و مھربون. بود شده سابق آیھان ھمون چشماى، انداختم چشماش بھ نگاھى
 ولى شد عوض انقدر چرا، بود شده چش یھو دونم نمى، داشتنى دوست

 مرگ از بعد دارو نوش، .خواستم نمى و بودنش خوب دیگھ من
 از داشتم ضعف شدت از، بود نمونده باقى چیزى دیگھ من از، !سھراب؟

 پام زیر و دستش یھ چسبوند خودش بھ بیشتر و من آیھان كھ رفتم مى حال
 موھام روى كھ طور ھمون و چسبوند سینش و سرم. كرد بلندم و انداخت

 :گفت بوسید مى و
	
 	.خورم مى قسم میارم، در و ھمشون پدر_
 

 بدتر و بد لحظھ بھ لحظھ حالم. گذاشت تخت روى و جونم نیمھ جسم آیھان
 و دستش آیھان كھ نشست تنم تو لرزى. شتمدا پوچى احساس.  شد مى

	 شد تر عمیق و عمیق پیشونیش رو اخم. گذاشت پیشونیم روى
 :گفت لب زیر حرص با و
	
 !داغى؟ انقدر چرا_
	

 پیچید رو لباسى بود كرده ھول كھ حالى در آیھان. نداشتم دادن جواب ناى
 كھ زد مى حرفایى لب زیر. گرفت آغوشش تو و من دوباره و تنم دور

 كسى و لرزیدم مى بید مثل ھنوزم. شدیم خارج خونھ از. شدم نمى متوجھ
 و شىب تنھا و تك وقتى كھ !چى؟ یعنى رسیدن بن بھ نفھمید نفھمید، و حالم

 وت بابا صداى و گذاشتم ھم روى و چشمام !چى؟ یعنى بشھ نابود زندگیت
	.شد اكو سرم
	...بار یك
	... بار دو
	..بار سھ
	..رفتم فرو خبرى بى عالم تو و پیچید سینم ى سھقف تو شدیدى درد



	
 تعجب با من و كرد مى گریھ بود، نشستھ كنارم مو طالیی  دختركى
 قاتا در بود، آشنا عجیب چشماش ولى كیھ دونستم نمى بودم، شده خیرش

 دش عصبانى صورتى با،  بود بابا، گرفتم دخترك از و نگاھم شد باز كھ
 طرف بھ، زد كتك و من باھاش كھ بود ونىھم دستش كمربند ، شد وارد

 مپشت ترس با دخترك. ایستادم جلوش وحشت با برداشت قدم كھ دخترك
 :گفتم بغض باگرفت،  پناه
	
 !بچس این! بابا؟ كنى مى چیكار_
	

 :داد جواب عصبانیت با و باال برد و كمربندش
	
 .مگیر مى و نفسش خودم بشھ، كشتھ باید بچھ این حرومزاه، ى بچھ یھ_
	
 ىم نباید.گرفتمش آغوش تو سفت و انداختم دختره رو و خودم وحشت با

 من.بود كودك زیادى خوردن كتك براى بچھ این.برسھ بھش آسیبى زاشتم
	داشت درد عجیب. داشت درد. بودم چشیده و كمربند درد
 فتر باالتر كھ بابا كمربند.میومد در پا از كنھ، تحمل تونست نمى بچھ این
 بیاره پایین و كمربند خواست بابا كھ ھمین. فشردم خودم بھ تربیش رو بچھ

 جلوى از اى لحظھ بچھ اون تصویر. كردم باز و چشمام وحشت با
 و سرم زد مى صدام كھ آیھان صداى با .رفت نمى كنار صورتم

 نگاھم. كرد مى نگاھم نگرانى با و بود گرمش دستاى تو دستم، چرخوندم
 چشماى شبیھ چقدر بچھ اون چشماى كھ ھمیدمف تازه افتاد چشماش بھ كھ

 :گفتم و شدم پرسید مى و حالم كھ آیھانى ى خیره. كردم بغض .بود آیھان
	
 ...بچم_
	



 :داد جواب آروم و زد روش اى بوسھ. برد لباش سمت بھ و دستم
	
 باید مدت یھ اذیتھ، خورده یھ فقط مقاومھ، مامانش مثل ھم بچھ خوبھ،_

 .میشھ خوب خوبھ حالت بعدش شى بسترى
	

 مھم من براى كھ بچھ این كشیدم، آسودگى سر از نفسى چرا دونم نمى
 رو آیھان دست!شدم؟ مى حال خوش بودنش سالم براى باید چرا پس نبود،
 .نشست سرم
	
 !چطورى؟ خودت_
	

 نھ، نشم تلخ فعال دادم ترجیھ ولى كنھ مى فرقیم مگھ بگم خواستم مى
 دستم بھ آرومى فشار، .دادم تكون ىسر، چیزى نھ داشتم بحث حوصلھ

 :گفت صداش تو آشكارا غمى با و كرد وارد
	
 خدا روت. میمیرم من كھ بیاد تو سره بالیى تیا، باش خودت مراقب بیشتر_
 .دم مى قول بھت كنم مى درست چیو ھمھ خودم نكن، فكر ھیچى بھ
	
 گذشتھ مثل چرا .نبینم و اشكاش ریزش تا گذاشت دستم روى و سرش و

 لرزون دستاى و دار بغض صداى این بھ نسبت داشتم چرا !نسوخت؟ دلم
 سنگ یھ ازم كھ باھام كردن چیكار!شدم؟ مى بیخیال اشكى چشماى با

 !بودم؟ نبودم، رحم بى انقدر من!ساختن؟
 

	بودم بسترى بیمارستان ھفتھ یك
 كرف خلوت در بتونم كھ كنم، خلوت خودم با كمى شد باعث كھ اى ھفتھ یك
 علومم زندگى این با و تكلیفم كھ.بیام كنار اخیر اتفاقات و خودم با و مكن

 مریض بگن و نده ورود ى اجازه آیھان بھ بودم خواستھ پرستار از .كنم



 از و میومد .میومد شده كھ زورم بھ ھایى ھفتھ یھ ولى كنھ استراحت باید
 ھك این از ،شھ اضافھ زندگیمون بھ بود قرار كھ اى بچھ از. گفت مى آینده

	كنیم مى عقد میریم شدنم خوب محض بھ
 مى یعنى. كردم مى سر دیگھ دنیاى یھ تو من و زد مى حرف آیھان

 چھی بدون زندگى، !كنم؟ شروع رو جدیدى زندگى یھ مرد این كنار تونستم
	نكرد فكر گذشتھ بھ بشھ توش كھ زندگى،  عصبى تنشى

 شتپ بھم خانوادم !شد؟ ىم یعنى، نباشھ گذشتھ تاثیر تحت من رفتار كھ
 دش نمى كھ اقوامم سراغ، رفتم نمى سمتش مردمم مى كھ فرید، بودن كرده
	دیدمشون نمى سال بھ سال كھ كسایى، رفت

 مى خارج اتاق از بودن خونمون كھ ھایى موقع نھ و رفتم مى خونشون نھ
 ..آیھان موند مى فقط .شدم
	

 ای ببخشمش تونم مى كھ نستمدو نمى خودمم و بود بچم پدر حاال كھ آیھانى
 عشق اون از خبرى دیگھ، بود باختھ رنگ داشتم بھش كھ حسى .نھ

	.نبود كرد مى ذوب و سوزوند مى و وجودم ى ذره ذره كھ آتشینى
 و من جز، دادم مى حق بھش كمى شاید، كرد بد احساسم و من با و آیھان
 ھب آیناز وقتى ،تا دو ما تو بود شده خالصھ دنیاش، نداشت رو كسى آیناز
	دیدم وضوح بھ و آیھان كمر شدن خم افتاد فالكت اون
 بود شده بدبخت خواھرش تنھا، شد شكستھ و پیر سالھا ى اندازه بھ شبھ یھ
 روى تو كھ، نكرد قبول رو آیناز فرید كھ بود وقتى نھایى ى ضربھ، 

	!باشھ؟ من ى بچھ بچھ، این معلوم كجا از اصال گفت آیھان
 وهك مثل كھ آیھانى، دیدم چشم بھ و شكستنش، دیدم و اشكش اولین براى

 یھ شبرد، كرد دور تھران از و آیناز، شد داغون، شكست بود استوار
 از ھم و بیاد كنار احساسش با بتونھ خواھرش ھم كھ جایى، دیگھ شھر
 غم شدم من دوران این تمام در و .بده نجاتش صفت گرگ اون دست

 كارى، دادم دلداریش، بستم و زخماش، قشعمی درد مرھم شدم، خوارش
 زندگى من با ازدواج با خواست مى آخر در و،  شھ بلند جاش از كردم

 كنار خواھرش درد با ھنوز كھ، زدم گند من كھ كنھ شروع رو جدیدى



 ھك فریدى با....فرید با!كى؟ با اونم....كنم ازدواج خواد مى فھمید نیومده
	... كھ فریدى....دبو درد ھمھ این بانیھ و باعث

 ازم كھ كرد، مى اعتماد بھم كاش ولى...داشت حق آیھانم نگذریم حق از
 چیو ھمھ و نمیاوردم طاقت آیھان پرسیدن با شك بدون...خواست مى دلیل

 	...چیو ھمھ.دادم مى لو
 این فكر بھ لحظھ ھر. شدم زنده و مردم بار ھزاران روزى ھفتھ یھ تو

 حالشون اصال!  كنن؟ مى چیكار! دارن؟ حالى چھ بابا مامان االن كھ بودم
	!ھست؟ خوب

 گشتھ دنبالم و باشن شده پشیمون كردشون از داره امكان ھم لحظھ یھ
. شن مى دار نوه دارن كھ. حاملم بوده فھمیده كھ حاال مخصوصا. ! باشن؟

	....كھ اى نوه
 ...لىباط خیال چھ...  و بچم نھ داشتن قبول من نھ اونا...كردم مكث كمى

 
 شدیم خونھ وارد كھ ھمین. شدم مرخص بیمارستان از باالخره روز اون

 سبز از تركیبى بود شده خونھ. شدم رو بھ رو جدید دكوراسیونى با
 طور ھمون و زد روم بھ لبخندى. آیھان  سمت برگشتم تعجب با، وسفید

 :گفت ذاشت مى كمرم روى و دستش كھ
	
 . خوبھ ھم ھروحی براى روشنھ زندگیھ، رنگ سبز_
	
 مانداخت خونھ بھ نگاھى، !بود؟ بلند چیزا این از آیھانم شدم خیرش بھت با
 مى منتقل آدم بھ رو خوبى حس و بود شده باز خونھ روى و رنگ واقعا. 

 سمت بھ خواستم و گرفتم خونھ از و نگاھم رفت مى گیج كمى سرم. كرد
 و بود باز درش حاال كھ اتاقى. شدم كار اتاق ى متوجھ كھ برم خوابم اتاق
 و برداشتم قدم سمتش بھ اختیار بى. زد مى برق دخترونھ ھاى وسیلھ اون
 دختر آیھان نظر از كھ كوچولویي وجود داشتم كم كم. شدم زیباییش محو
 نبود معلوم جنسیتش ھنوز كھ كوچولویى. كردم مى حس وجودم تو و بود

 ... صورتى اتاق یھ. بود چیده اتاق براش باباش و



 ھك دستى با !نداشت؟ دوستش دیگھ آیھان یعنى!چى؟ شد مى پسر اگھ ولى
 و شد قفل كمرم دور آیھان دست. اومدم بیرون فكر از شد حلقھ كمرم دور

 .نشست شونم رو سرش
	
 !دارى؟ دوستشون_
	

 ركد رو آیھان جدید رفتار تونستم نمى ھنوزم!بدم؟ جوابى چھ دونستم نمى
 دیگھ ھك تغییرى، مثبت تغییرى بار این اما دبو كرده تغییر دوباره. كنم

 آروم بودم اسیر نیرومندش بازوان بین كھ حالى در، نداشت اھمیتى برام
 :گفت مردد و چشمام تو زد زل. سمتش چرخیدم

	
 ریم مى اصال. كنیم مى عوضشون بخواى! نیومد؟ خوشت ازشون تیا_
 ....ه
	
 !صورتى؟ چرا_
	

 شد شتربی كمى كمرم رو آیھان دست فشار
	
 دختره چون_
	
 !مطمئنى؟ انقدر كجا از_
	

 :داد جواب و كرد مكث كمى
	
 دونم مى چون_
	



 ؟!كجا از_
	

 كھ طور ھمون و اومد جلو كمى صورتش. نشست گردنم پشت دستش
 :گفت زد مى لبم ى گوشھ اى بوسھ

	
	.مادرش شبیھ دختر یھ دارم، دوست دختر من كھ اونجایى از_
 تر نزدیك صورتش كنم درك و حرفش بده جازها من بھ كھ این از قبل و

 	.نشست ،بام.ل روى آروم و نرم ،باش.ل و اومد
	

 و بودم حركت بى من و نشست مى لبام رو آرامش با و آرام ھاش بوسھ
 آیھان، یخ تیكھ یھ بودم شده. دادم نمى نشون خودم از العملى عكس ھیچ
	...برداشت بوسیدنم از دست شد حالم این ى متوجھ كھ

 صورتم رو نفساش كھ حالى در و گذاشت صورتم طرف دو و ھاش دست
 :گفت شد مى خالى

	
 كنم عوض چیزو ھمھ خوام مى آیھان، ھمون آدمم، ھمون من نگاه تیا_

 این از خستم دیگھ برگردونم، رو رفتھ زندگیم از كھ آرامشى خوام مى
 مبش خوام مى بدم، خودمون بھ دیگھ فرصت یھ خوام مى مكش كش ھمھ

 تو تیا رفت، مى در تیاراش براى جونش كھ ھمونى عاشق، آیھان ھمون
 رشد بدنت تو داره جفتمون وجود از تیكھ یھ میشى، مادر دارى اى حاملھ

 وچی ھمھبیا  ناراحتیشھ، ناراحتیت كنھ مى تغذیھ تو خون از داره كنھ، مى
 ردمبرگ كار سر از خوام مى خواد، مى آروم زندگى ھی دلم م،یبد تغییر
	.باشھ روشن خونم چراغ بده زندگى بوى خونم

	
	:داد ادامھ و كرد مكث كمى
	
	!میشى؟ خونم چراغ_



	
	:گفتم درد دنیا یھ با و كردم بغض

	
	!نیست؟ دیر حرفا این براى_
	

	نشست دارم نم چشماى روى آیھان مردونھ دستاى
	
 ده،زو گفتى و جلو بیام گفتم بار ھزار سال سھ این تو چون نیست دیر_

 وت رو زندگى این درصد نھ و نود. نذاشتى و بزنم حرف بابات با خواستم
 كلى با اونم بودى، حاملھ و دوم ى بچھ االن وگرنھ تیا، كردى خراب
	.كنى زھر جفتمون بھ و زندگى ماه چند كھ این نھ احترام، و عزت

	
	زدم پوزخند

	
 خاطر بھ! شدى؟ عوض یھو چرا آیھان، فھمم نمى و رفتارت این دلیل_

	!فھمیدى؟ و واقعیت یا بچس
	

	.شد بیشتر صورتم رو آیھان دست فشار
	
 و زندگى باشھ ذھنم تو اتفاقات اون تا نكن، یادداورى برام رو گذشتھ_

 انتقام ازت برنجورمت باشم بد كردم سعى كنم، مى زھر جفتمون براى
 بھ برابر ده زدم مى تو بھ كھ اى ضربھ ھر شھ، نمى دیدم ولى بگیرم

 مى فكر ،چشمم تو خار ھزاران شد مى اشكت قطره ھر میشھ، زده دمخو
! برنجونم؟ رو ندارمھ و دار تمام كھ كسى بود راحت خودم براى كنى
 اومد، موقع بھ درست ھم بچھ این ،شدم خستھ وضعمون این از دیگھ االنم
 موندن پیش منجز راھى بفھمونھ بھت كھ كنھ، موندگار رو تو تا اومد

 خوام، مى من ولى نخواستنت شرایط این تو دیدى كھ و نوادتخا ندارى،



 مى شده ھم بچھ این خاطر بھ دونم مى تیارا، خوامت مى وجودم تمام با
 ھمین ولى باشى نداشتھ بھش حسي ھیچ موقعیت این تو االن شاید مونى

 كنھ مى گل مھرمادریت بدى شیر بھش یا كنى بغلش بار دو بیاد دنیا بھ كھ
. 
	

 :داد ادامھ و كرد پاك گونم روى از و اشكام
	
 خوام مى مونى، مى منم مال ،تیا من مال نخواى چھ بخواى چھ تو_

 كنار خوام مى بدم آزارت تونم نمى دیگھ رو، گذشتھ اتفاقاى كنم فراموش
 تداش باھات پدرت كھ رفتارى از. عشق با بار این ، باشتمت داشتھ خودم

 فھمیدى كھ شدى ناامید ازش دیگھ ھك خوبھ چیزیش یھ ولى شدم ناراحت
 . رى نمى خطا دیگھ كھ ندارى رو كسى من جز
	

 با ھم رو عشق خواست مى. بود خواه خود ھنوزم.  زدم دردى پر پوزخند
 سرد دل بھش نسبت من ولى خواست مى و من.بیاره دست بھ خودخواھى

 	.نبود كم بود آورده سرم بال ھمھ این .بودم شده
 سوم شوك .شدم اتاق وارد بگیرم دوش یھ رم مى گفتن اب و شدم جدا ازش

. بود كرده عوض ھم رو اتاق ھاى وسایل حتى.شد وارد بھم اتاق دیدن با
 :گفت و زد لبخندى دید كھ و تعجبم

	
 .خواست مى تغییرات دلم_
	

 خیلى، بودم خستھ .شدم حموم وارد و گرفتم اتاق از و نگاھم اھمیت بى
 نمى فعال بود كھ چى ھر ولى، چیھ آیھان بھ حسم دونستم نمى...خستھ

	نبود دلیل بى تغییرات ھمھ این، كنم قبولش تونستم
 وشد یھ...دلیل دنبال گشتم مى باید دونم، نمى ....یا بود فھمیده چیزى یا

 اومدم حموم از شد بھتر حالم كمى كھ این از بعد و گرفتم سرسرى



 تخت رو خودش و\.بود كرده هآماد لباس برام آیھان بار اولین براى.بیرون
 جلو از و دستش شد حموم از من خروج متوجھ كھ ھمین. بود كشیده دراز

 از خستگى، كرد نگام آلود خواب چشماى با و برداشت صورتش
 ای بود من پیش یا مدت این كھ فھمیدم مى داشتم تازه، بارید مى صورتش

 گفت آفیتى لب زیر و شد بلند جاش از .خونھ كاراى درگیر یا و شركت
 پشتش و رفتم آرایشم میز سمت بھ .دادم و جوابش سرم دادن تكون با كھ

، یدمكش بودم گرفتھ و آبش حموم تو كھ پریشونم موھاى بھ دستى. نشستم
 دستش پشت از آیھان كھ كنم خشك و موھام خواستم و زدم و بدنم لوسیون

 سرشونھ وىر دستى. كردم نگاھش بھت با آیینھ تو از، نشست شونم رو
	زد كنار رو حولھ كمى و كشید ختم. ل ى

 رپ صداى با كھ بزنم پسش خواستم گذره، مى ذھنش تو چى دونستم نمى
 :گفت ىحرص

	
 !كنھ؟ مى درد ھنوزم_
	

 .فھمیدم و منظورش تازه
	

 :گفتم و كشیدم شونم روى و حولم
	
 دیگھ ولى بمونھ جاش شاید شدن، خوب كھ داشتم بدترم این از زخماى_
 و روح بھ كھ ھایى عذاب تمام مثل كنم مى عادت جاشم بھ كنھ، نمى ردد

 .شده عادى برام  دیگھ حاال و شد وارد جسمم
	

 ھم تو رفت قیافش
	
 .نزن زبون زخم انقدر تیا_
	



 برداشتم میز روى از و سشوار
	
 .كردم عادت اینم بھ كنم مى سكوت ھمیشھ مثل زنم، نمى باش_
	
	...تیا_

 روى دوباره دستش .سكوت بھ كرد وادارم كھ شتدا غم انقدر صداش
، موند ثابت سرشونم روى نگاھش و زد كنار آروم رو حولھ، نشست شونم

 سرم بالھایى چھ خاطرش بھ فھمید مى و دید مى باید، نگرفتم و جلوش
 مى جمع قبل از بیشتر لحظھ ھر صورتش...كرده چیكار باھام كھ، اومده

 یاد من و كشید ھاش كبودى و مزخ روى وار نوازش و دستش .شد
 داره بزن دست شوھرت بود پرسیده ازم بیمارستان تو كھ افتادم پرستارى

 كرده شك حرفم صحت بھ كھ اونم !نھ بودم گفتھ جواب در من و !نھ؟ یا
 تونم مى كھ شوھرمھ كار زخمى دستاى این دونھ مى گفت مى بھم بود

 كھ گیریم ولى.كنھ مى مكمك داره آشنا بود گفتھ حتى كنم شكایت ازش
 مگھ اتفاق اون .زندان ى گوشھ نداختم مى و آیھان و كردم مى شكایت
 مى بر بھم و آبروم و خانوادم مگھ! كرد؟ مى عوض و من تلخ ى گذشتھ

 االن كھ آیھانى !داشتم؟ كیو دیگھ آیھان جزاالن  من مگھ اصال!گردوند؟
 لب، اومدم بیرون فكر از تنم پوست رو سوزشى حس با .بود بچم پدر

 مى بوسھ روش و بود نشستھ زخمش قسمت درست سرشونم روى آیھان
 پسش نتونستم .سوزند مى و آدم وجود عمق تا كھ ھا بوسھ اون از، زد
 بوسھ با و گردنم گودى تا شونم سر از، شد حلقھ كمرم دور دستشم. بزن

 روى و لباش كھ طور ھمون و .كرد بارون بوسھ درشتش و ریز ھاى
 این .گذاشت شكمم روى و دستش و زد كنار و حولم داشت مى نگھ ردنمگ

 .دكر مى تقسیم بود خونش گوشت از كھ جنینى و من بین محبتشم روزھا
 حقم...پرستدش مى وار دیوانھ آیھان نیومده ھنوز بود معلوم كھ اى بچھ

 دوست بچھ ھمیشھ كھ پدرى ...شدن پدر از بود تجربش اولین داشت،
 ....شھھمی داشت،



 ھم و ھام چشم. نشست گونم رو آیھان بایى*ل رفت كنار دورم از كھ حولھ
 اومد وحشتناك تھوعى حالت بم*ل رو بش*ل نشستن از قبل و گذاشتم
 قبل و، بھداشتى سرویس تو پریدم و زدم پس و آیھان توانم تمام با، سراغم

 بودم ردهخو كھ چى ھر، كردم قفل و در شھ وارد بخواد آیھانم كھ این از
 دیگھ بچمم انگار، نموند برام نایى دیگھ كھ زدم عق انقدر، آوردم باال و

	شھ نزدیك باباش بھ خواست نمى
 ىآب .پرسید مى و حالم و كوبید مى در بھ تند تند كھ آیھانم، ....خودم مثل
 ، كرد مى درد سرم، بیرون رفتم بھداشتى سرویس از و زدم صورتم بھ

 :دكر نگاھم نگرانى با و شد نزدیكم سریع دیدنم با آیھان .داشتم سرگیجھ
	
 !بیمارستان؟ بریم دوباره خواى مى! خوبى؟ تیا_
	

 :گفتم آروم و دادم تكون نھ ى نشونھ بھ سرى
	
 .ھمینھ اوضاع اول ماه چند طبیعیھ حالتم این خوبم،نھ _
	
 از و لباسام. زد مى چنگ موھاش بھ كالفھ آیھان. رفتم تخت سمت بھ و

 :گفت دوباره آیھان كھ پوشیدم و برداشتم ختت روى
	
 !بیاد؟ غذا بزنم زنگ خورى مى چى_
	

 :دادم جواب آرومى بھ و سمتش چرخیدم
	
 .كنھ نمى فرقى برام دونم، نمى_
	



 بھ دستى اراده بى .شد خارج اتاق از اكراه با و داد تكون سرى آیھان
 عاواق یعنى. نمك قبول و بودنم مادر بودم نتونستھ ھنوزمم. كشیدم شكمم
	!شدم؟ مى مادر داشتم

	
                               •••	

	
 بر ودز گفت ولى بره شد باعث كھ شد آیھان بھ تلفنى گذشت، ساعتى نیم
 .ىو تى بھ زدم زل و كشیدم دراز كاناپھ روى اھمیت بى منم .گرده مى
، .بود ھدیگ جا یھ ذھنم و وى تى بھ نگاھم بود پخش حال در خارجى فیلم

 بلند ھخون تلفن صداى كھ كنم آماده خودم براى نوشیدنى یھ تا شدم پا كالفھ
 اینجا بودم اومده وقتى از انداختم خونھ ى گوشھ بھ نگاھى متعجب .شد

 .بود دهكر قبلى جایگزین جدید تلفن یھ حاال و بود كرده قطع رو تلفن آیھان
 تو زنگ صداى ومد بار براى وقتى ولى بدم جواب خواستم نمى اولش
 داشتم قصد .دادم جواب داره كارى آیھانھ كھ این بھ فكر با پیچید خونھ

 كھ كنم قطع حرفى ھیچ بدون نشناختم طرف صداى اگھ و كنم سكوت
 ....گوشى تو پیچید آیناز صداى

	
 ...تیارا علو علو،_
	

 هزد لك آیناز براى دلم، شدن اشك پر صداش شنیدن با شدم گرد ھاى چشم
مخصوصا حاال کھ دردای کھ اون کشیده بود و داشتم تجربھ می  بود

 شدم حالش جویاى كى زدم حرف باھاش كى بار آخرین نمیومد یادمکردم. 
. 
	
 !دارى؟ و صدام.  تیارا علو_
	



 لب آروم و دادم قورت و بغضم داشت، غم صداش چقدر.  اومدم خودم بھ
 :زدم
	
 !خودتى؟! آیناز؟_
 
	

 شد بلند گریش صداى
	
! تیارا؟ افتادم روزى و حال چھ بھ بینى مى بدبختم، خوده خودمم، آره_

 !كرد؟ چیكار باھام آشغال اون دیدى
	

 و دمخو آیناز جلوى نباید ولى، چكیدن مى گونم از بیشترى شدت با اشكام
 :گفتم بغض با و گزیدم و لبم. باختم مى
	
 ! خوبھ؟ كوچولوت دختر! خوبى؟_
	

	گرفت اوج گریش
 برد و بچم اومد عوضى اون شدم، بیچاره شدم بدبخت! یا؟ت خوبى چھ_

 دنبالش كجا! كنم؟ چیكار رھا بدون من حاال برد، و گوشم جگر اومد
 !كجا؟! ھا؟! بگردم؟

	
 :گفتم تعجب با
	
 !جورى؟ چھ! بردش؟ چى یعنى_
	
 رھا داخل، اومد و كرد باز و در یھو چطور دونم نمى بودم خونھ تو_

 ره مى خونھ از داره و داره بغلشھ تو رھا دیدم بیام خودم بھ تا بود، خواب



 آیھانم بھ چى ھر نرسید، دادم بھ كسى  كردم داد و جیغ چى ھر. بیرون
 مونده كھ كسى تنھا بگو بیاد، بگو بھش ترو ده، نمى جواب زنم مى زنگ
 خاطر بھ بیاد، بگو فقط ندارم، و كسى كھ آیھان جز اونھ، برام

 	....خواھرزادش
	

 :گفتم وحشت با و كردم ھول
	
 رو رھا زنم، مى زنگ بھش االن باش، آروم فقط تو گم، مى بھش باشھ_

 .دم مى قول بھت كنیم، مى پیدا
	

 جام از زده وحشت، كردم ھول، شد قطع تلفن و شد بلند ھقش ھق صداى
 رو رھا، بود كرده و خودش كاره عوضى اون باالخره پس، شدم بلند

 ھك بود بوق پنجمین ای چھار، .گرفتم و آیھان ى شماره سریع، گرفت ازش
 گوشى تو پیچید مردونش صداى

 
	
 !شده؟ چیزى تیارا علو_
	

 بود كرده ھول اونم
	

 اتفاق حتما زدم كھ حاال و بزنم زنگ بھش نداره امكان دونست مى چون
 افتاده مھمى

	
 !شده؟ چى توام با تیا_
	
 :نالیدم بغض با
	



 .بیا فقط بیا آیھان_
	

 تلفن پشت ولى شده چى بگم كرد اصرار زد صدام شد تر فھكال صداش
 نیم، نشستم زمین روى ھمونجا و كردم قطع و گوشى،  گفت شد نمى

	اومد در شدن باز بعدش و كلید چرخش صداى بعد ساعت
 از آروم، من زدن صدا بھ كرد شروع و شد خونھ وارد سراسیمھ آیھان
 :گفتم آرومى صداى با و شدم بلند جام
	
 ...یھانآ_
	

 دستاش بین و صورتش و كنارم اومد عجلھ با، من سمت چرخید نگاھش
 :گرفت

	
 !دارى؟ درد! بده؟ حالت! كنى؟ مى گریھ چرا! ؟ تیا شده چى_
	

 دادم تكون نھ ى نشونھ بھ سرى
	
 .كھ كردى مرگ دق و من بزن، حرف پس شده چى_
	

 ردد دنیا یھ با و كردم وارد بھش فشارى. گرفتم مشتم تو و آیھان پیراھن
 :گفتم
	
 ...آیناز آیھان،_
	

 ...ھم تو رفت آیھان صورت
	



 كسى تو جز كن، كمك بھش خدا ترو آیھان داره، احتیاج كمكت بھ آیناز_
 !داره؟ كیو دیگھ داداش یھ جز فقط براش، نمونده

	
 شھا چشم و شد منقبض فكش. افتاد و شد شل صورتم رو از آیھان دستاى

. دهنیوم كنار آبرویى بى این با ھنوز كھ. انیھعصب دونستم مى. خشمگین
 ھمین و من خودش قول بھ وقتى ولى. كنھ ھضم رو آیناز كار نتونستھ كھ

 با آیھان.كنھ مى قبول آینازم شك بدون كرده قبول كارام تمام با طورى
 :گفت و زد موھاش بھ چنگى خشم
	
 كھ ردك فكر این بھ میومد رفت مى عوضى اون با كھ روزى! آیناز؟_

 آبرویى با داره كھ! داره؟ داداش یھ كھ! مونده؟ براش تر بزرگ بھ ھنوز
 ھمون من! كرده؟ جمع آبرو رو این دل خون با كھ كنى مى بازى داداشى

 و كارش تاوان كھ روزى ھمون ندارم، كارى باھاش دیگھ گفتم بھش روز
 مطب اون تو كھ روزى ھمون بده، خواست مى بچش جون گرفتن با

 خبر مدت یھ بعد و شمال فرستادمش بندازه، و بچش خواست مى ىكوفت
 ىنم و آیناز فھمیدم كھ بود روز ھمون لندن، رفتھ و انداختھ و بچش رسید

 روزا ھمون من مگھ رفت، گذاشت من از خواستن كمك جاى كھ شناسم،
 !شدم؟ االن یھو! نبودم؟ داداشش ھم
	

 گرفتم مى قاب دستام با و آیھان صورت كھ بودم من بار این
:	

 گفتى بھش و گوشش تو زدى كھ روزى ھمون! یادتھ؟ و روز اون آیھان_
. ندارى كارى باھاش ھم بمیره كھ نیست، خواھرت دیگھ گفتى ننگ، مایھ

 ! یادتھ؟
	

 :زد فریاد بود دلش تو سال چند این كھ خشمى با آیھان
	



 كھ! ؟گفتم مى باید چى موقیت اون تو! رفت؟ مى باید اون گفتم من_
 حرف پدر گور و میاریم دنیاش بھ پدر بى دیگھ بچس بھ نداره اشكال
 رو رابطھ اون آینازم كھ! بودن؟ ھم با وقت چند دونى مى تیارا! مردم؟

 مى ریشم بھ ھم رو ریختھ مى خواھرم با عوضى فرید كھ خواستھ، مى
 چھ مرد یھ غیرت با بازى فھمى مى اصال! چى؟ ینى اینا دونا مى خندیده
 !داره؟ تاوانى

	
 چیزایى این فھمیدم، مى. چكیدن مى گونم رو دیگرى از پس یكى اشكام

 عقب بھ شد نمى دیگھ االن ولى. فھمیدم مى خوب رو گفت مى آیھان كھ
 .بودن مقصر جریان این تو منم. كرد درست رو چیزى شد نمى. برگشت

 با كارى پنھون این تو منم كھ. شده عاشق كھ.  شده آدم فرید كردم فكر
 نم سیریش خواستگار قبال فرید بگم كھ این جاى كھ. بودم شریك آیناز
 ھب و جفتمون زندگى یھو دونستم مى چھ. بده فرصت یھ بھش گفتم بوده
 كارى ندونم تاوان. دادم مى تاوان داشتم و بودم مقصر منم. كشھ مى گند

. كردم مى كارى یھ باید پس. كاریامو پنھون و سكوت تاوان. خودم ھاى
 چشم بھ زدم زل .دادم مى نجات صفت گرگ اون دست از رو رھا باید
 خبر ھیچى از دونستم مى كھ حالى در و آیھان ى نشستھ خون بھ ھاى
 :گفتم ترس با نداره

	
 رفتنشم لندن ى قضیھ نشد، خارج ایران از وقت ھیچ ایرانھ، آیناز_

 ىا خونھ تو ھرانھ،ت ھنوز آیناز. گفت فرید تھدید خاطر بھ كھ بود دروغى
 ...بچشم گرفتھ، براش فرید كھ
	

 شد مى تر گرد لحظھ ھر آیھان ھاى چشم كھ حالى در و كردم مكث كمى
 :دادم ادامھ

	



 دروغ بھت شد مجبور كشھ، مى نفس داره و زندس نكرد، سقط بچشم_
 ترف تو زندگى از بود، كرده تھدیدش فرید شد، مجبور خدا بھ آیھان بگھ،

 چیزش ھمھ از تو خاطر بھ آیناز نندازه، راه جدیدى وریزىآبر فرید تا
 فرید افتاده، دردسر تو االن  ولى كاراش، جبران خاطر بھ گذشت،
 كنھ، چیكار معصوم طفل اون با خواد مى نیست معلوم دزدیده، و دخترش

 بھ نازآی خاطر بھ نھ اصال كن، پیداش برو خدا ترو نیست، خوبى پدر فرید
 .كنم مى خواھش ازت. آیھان برو خدا ترو ت،زاد خواھر خاطر

	
 خشم شایدم و ناباوری  ، بھت با، خون ى كاسھ دو شد آیھان ھاى چشم
، بوده سخت براش چقدر واقعیت این شنیدن دونستم مى. چشمام بھ زد زل

 ھمھ ...بفھمھ و چیز ھمھ باید باالخره، فھمید مى باید ولى، كردم مى درك
 :گفت خشدارى صداى با..چشمام تو زد زل ...چیزو

	
 !تھرانھ؟.... آیناز_
	
 دادم تكون سرى گریھ با
	
 	...ھمیشھ بوده، تھران ھمیشھ_
	

 صورتى با و گذاشت مبل ى لبھ روى و شددستش سست آیھان پاھاى
 :گفت قرمز

 
 !ایرانھ؟ آیناز! چى؟ چ_
	

 نپنھو دیگھ. گفتم مى باید ولى، براش بزرگیھ شوك قضیھ این دونم مى
 با و گذاشتم ھم روى اى لحظھ براى و خیسم چشماى !كى؟ تا كارى



 :گفتم دردى پر صداى
	
 رو پاكى آب فرید نبود، خوب روحیش اوضاع شمال فرستادیش وقتى_

 ى بازیچھ شده كھ خورده، ركب كھ فھمید مى تازه و دستش رو بود ریختھ
 بود نیومده دنیا بھ ھنوز كھ اى بچھ بھ ایم مادرانھ حس فرید، دست

 تا رهب فرستادیش تو بود، شده افسرده بندازتش، خواست مى واقعا نداشت،
 كنار خودش با شد، بدتر ولى. بیاد كنار خودش با ھم شھ دور فرید از ھم

 آبروى ترس از آینازم ، بود كرده تھدیدش كرد، پیداش فریدم ھیچ نیومد
 ایران از گھ مى تو بھ دروغ بھ ده، مى انجام گھ مى كھ كارى ھر فرید تو

 یشھم دنیاش و دین میاد دنیا بھ كھ بچش. بوده فرید پیش كھ حالى در رفتھ
 بچش براى كھ این براى كنھ، مى استفاده موضوع ھمین از فریدم و بچش

 ماه چند! ازدواجى؟ چھ ولى ده مي فرید با ازدواج بھ تن بگیره شناسنامھ
 این تو نازمآی آیھان. كاسھ ھمون و آش ھمون و گیرم مى طالق بعدش
 تو داده پس كاراشم تمومھ تقاص كشیده عذاب كافى ى اندازه بھ سالھا
 پیاد تا سیر از و چى ھمھ خودم . برس دادش بھ نكن، مجازاتش دیگھ
 بى ازش تو كھ ھست چیزا خیلى. دم مى قول كنم، مى تعریف برات
 نجات و خواھرت برو االن فقط تو ولى رو ھمھ گم مى رو ھمھ خبرى

 .كنم مى خواھش آیھان كنم مى خواھش .بده
	
. داد مى گوش حرفام بھ شوكھ آیھانم .بود گرفتھ سكسكم گریھ شدت از

 انقدر كھ خواھرى شد نمى باورش، بود ممكن غیر براش حرفام ھضم
 بھ دیگھ گفت مى كھ خواھرى ھمون، بوده نزدیكیا ھمین گشت دنبالش

 میشھ مگھ !میشھ؟ گھم ولى...خواستش نمى كھ. نداره قبولش خواھرى
 رو خون ، خون!نخواى؟ و بودى باھاش بچگى از كھ خانوادت عضو تنھا
 و آینازش ، آیھان شد مي مگھ .بودن خون یھ از جفتشون و. كشھ مى

 صفت گرگ اون چنگ تو خواھرش دونھ مى كھ حاال مخصوصا !نبخشھ؟
 بچھ عاشق آیھان ... اومده دنیا بھ و زندس بچش كھ .اسیره

 كشید مى پر دلش بودم مطمئن حاال و ...ھا بچھ دختر مخصوصا...بود



 ى كلمھ ازش و ندید وقت ھیچ كھ اى خواھرزاده، زادش خواھر سمت
 نگرانى با مشت، دستاش و شد منقبض كھ آیھان فك....نشنید رو دایى

 وت سیلى چند ...بیاد سرش بالیى كھ. كنھ سكتھ ترسیدم. دادم تكونش
 صورتش و بود زده یخ تنش، .چشمام رو رخیدچ نگاھش كھ زدم گوشش

 :گفت خشدارى صداى با و بھم زدم زلتر میشد،  خشمگین
	
 !كجاس؟ آیناز!كجاس؟_
 

 :دادم جواب و زدم جونى كم لبخند
	
 .لواسون تو فریده، و خونھ دونم مى ولى ندارم ازش دقیقى آدرس_
	

 از دستاش كردن مشت با و گذاشت ھم روى و چشماش اى لحظھ آیھان
 درست و رفت در سمت بھ عصبى و محكم ھاى قدم با، شد بلند جاش
 با و گرفت سمتم بھ و اشارش انگشت،  سمتم برگشت آخر ى لحظھ

 :گفت خشونت
	
 تر زھر تیارا، كنم مى زھر برات زندگى بگى، دروغ اگھ حالت بھ واى_
 .ھمیشھ از
	
 آیھان تنرف با. كوبید بھم درو و رفت بیرون خونھ از سریع خیلى  و

 زمین روى ھمونجا و گرفتم دھنم جلوى و دستم، شد بلند ھقم ھق صداى
. هبر كنار ما زندگى روى از نداشت قصد نحس ى سایھ این انگار. نشستم

 من و، جدید خوردكنیھ عصاب یھ. جدید تنش یھ. جدید دردسر یھ روز ھر
 زندگى این و خودم از حالم.نشدم دیوونھ حاال تا چرا كھ بودم تعجب در

 دستم از كارى گریھ جز كھ این از، بودم شده خستھ. خورد مى بھم نكبت
 خانوم داشت كھ محكمى تیاراى .شدم مى كفرى خودم دست از نمیومد بر



 اىتیار بین ...بود دو ما بین فاصلھ دنیا یھ ...كجا من و كجا شد مى دكتر
	...فعلى تیاراى و گذشتھ

	
	

	.گذشت ساعتى چند
 شدت از بودم شده نگران .آیناز نھ داد مى جواب و شتلفن آیھان نھ

 عالوه. زدم مى قدم خونھ تو و جوییدم مى و ناخونام كنار پوست استرس
	.بودم گرفتھ یاد ھم رو خونھ تو زدن قدم ، كردن گریھ بر
 دونم نمى .زدم مى چنگ موھام بھ بار یك لحظھ چند ھر و رفتم مى راه

 نتلف سمت بھ ھراسون. پیچید خونھ وت تلفن زنگ صداى كھ گذشت چقدر
 :گفتم نگرانى با كنم نگاه رو شماره كھ این بدون و رفتم
	
 ...آیھان علو_
	

 ..گوشى تو پیچید بود شده آغشتھ غم بھ كھ آیھان ى مردونھ صداى
	
 زنگ بھم سریع زد در كسى كن، قفل گردم،درارو مى بر دیر امشب_

 .بزن
	
 !كردى؟ پیداش! كجایى؟! آیھان؟ شده چى_
	

 :داد ادامھ جدیش لحن ھمون با بده و من سوال جواب كھ این بدون
	
 ...باش خودت مراقب_
	

  زدم صداش زده وحشت. شد قطع صداش
	



 علووووو آیھااان،...  علو_
	

 مى دلم. گرفتم مشتم تو و تلفن عصبى پیچید گوشم تو كھ بوق صداى
 بود ممكن، تمداش نیاز بھش. شد نمى ولى.  دیوار تو بكوبمش خواست

 زنگ بھش بشم مجبور من و بیوفتھ اتفاقى بود ممكن، بزنھ زنگ آیھان
 :زدم لب بغض با و گذاشتم كشید مى تیر كھ سرم روى و دستم .بزنم
	
 	...كن كمكمون خودت خدایا_
 
	شد شب 

 كھ بودم برده فرو دستم كف و ناخونام و بودم داده فشار انقدر و دستام
 نمى و تلفنام جواب آیھان كھ بود این بدتر اون زا و. كرد مى درد دستم

. شد مى بد داشت رفتھ رفتھ حالم. كردم مى دق داشتم اینجا من و داد
 ھانمآی، بخورم چیزى تونستم نمى استرس از. داشتم پیچھ دل و تھوع حالت

، تمام و باش خودت مراقب گفت زد زنگ بھ فقط ادعاش ھمھ اون با
، استرس از كنم مى دق دارم كھ، خونم تو تنھا ھحامل منھ انگار نھ انگار

 پس و اشكام، !فھمید؟ مى فھمید، نمى كھ چیزارو این آیھان، بده حالم كھ
 بھفقط ھمین یھ یار ،  گفتم خودم با. گرفتم دوباره و آیھان ى شماره و زدم

 دادن جواب از كھ آخر ى لحظھ درست... رھا خاطره بھ...آیناز خاطره
 وت پیچید خستش صداى كھ كنم قطع خواستم مى و بودم شده امید نا آیھان

 گوشى،
	
 بلھ_
	

 :گفتم بودم كرده ھول كھ حالى در
	



 !خوبى؟ آیھان علو،_
	
 .بگو و كارت_
	

 بود شده خشدار صداش و سرد لحنش
	
 ....آیھان_
	

 ندلبخ. اومد گوشى پشت از اى بچھ ى گریھ صداى كھ بزنم حرفى خواستم
 امنھ. بود امن رھا و آیناز جاى حاال. بود كرده نپیداشو پس. زدم تلخى
 ...امن
	
 .زنم مى زنگ بھت بعدا دارم كار االن من_
	

 گونم رو چشمم داخل ى شده جمع اشكاى.  گذاشتم ھم رو و ھام چشم
 :زدم لب لرزید مى بغض شدت از كھ صدایى با. ریختن

	
 .باش_
	
 لحظھ براى. مسین رو گذاشتمش و كردم قطع رو گوشى خدافظى بدون و

 :زدم آروم گریھ میون و نشستم مبل روى، گرفت نفسم اى
	
 .باختم من شد، تموم چیز ھمھ شد، تموم_
	

 نجاای نباید دیگھ .لرزیدن بھ كردن شروع ھام شونھ و انداختم پایین و سرم
 مى باید. كنم اعتماد بھش تونستم نمى. بود حرف ھمش آیھان. موندم مى

	گرفتم مى و انتقامم ازش بچش فتنگر با و رفتم مى. رفتم



 و ازآین خاطر بھ فقط نزدم دم و موندم مدتم این !نھ؟ بود انتقام بدترین این
 من خانوادم نیست مھم .رم مى منم راحتھ جاشون كھ حاال ..بود  دخترش

	كنھ، مى رفتار بد باھام آیھان نیست مھم، خوان نمى و
، .یرمبگ شناسنامھ براش نتونم و باشھ نشون و نام بى بچم نیست مھم اصال
 انجام احسن نحو بھ و كارم من .شم آزاد قفس این از فقط كھ اینھ مھم
 مى ...خودم بدبختى قیمت بھ كردم مراقبت آیھان عزیزاى جون از .دادم
 دیر كھ روزى یھ ...فھمھ مى چى ھمھ روزى یھ آیھان دونم مى و رم

 جام از و زدم پس دست پشت با و اشكام ...نیست تیارا دیگھ كھ ...شده
 :زدم لب بغض با .شدم بلند
	
 آیھان من كھ طور ھمون نكنى، پیدا و بگردى دنبالم تواِ  نوبتھ اینبار_

 	....وقت ھیچ نشد، پیدا وقت ھیچ گشتم چى ھر و كردم گم رو گذشتھ

 
 قبول تقصیر من بود، ھر جا می خوای برو
 انقدی ازم دور شھ تا نرسھ صدام بھ گوشت 

 
 یگھ خبر ندارم االن عشقم کجاست د

 دیگھ حتی نمی دونم اون قراره چی بپوشھ
	

 ساعت  پوشیدم، و لباسام و كردم آماده و كوچیكى ساك بعد ساعت یك
 بھ فقط برداشتم، رو آیھان پول از كمى مقدار اجبار بھ .بود شب یازده
 و رفتم مى وقت اول فردا. كرد سر باھاش و امشب یھ بشھ كھ اى اندازه

 نیاد یھ با .بیرون رفتم اتاق از و برداشتم و ساكم. .فروختم مى و طالھام
 و باشھ آرزوھام ى خونھ تونست مى كھ اى خونھ، خونھ بھ زدم زل درد
 دچن. بود گرفتھ و دیدم جلوى چشمام اشك ى حلقھ .بختیم بد ى خونھ شد
 ،ابخو اتاق سمت برگشتم گونم روى اشك ریختن از بعد و زدم پلك بار

 لب زیر و زدم دردى پر نیشخند. بود درد برام لحظش ھر كھ اتاقى



 :كردم زمزمھ
	

 مى كھ ببخش. نكردى باورم ولى اتفاقات، تموم با بودم، عاشقت ھمیشھ_
اومدن  دنیا بھ از بعد ترسم مى چون رم مى نمونده، برام راھى دیگھ رم،

 خونھ از و من ، بچم گرفتن از بعد و بزنى بھم ھرزگى انگ بچھ این
 ھی تویى باباش كھ بچھ این داشتن نگھ با حداقل تا میرم بیرون، بندازى
 نبینم كھ نمیرم، بار ھزار روزى دیدنت با تا رم مي. باشم داشتھ دلخوشى

 این كھ ندى، عذابم دیگھ تا رم مى باشمت، داشتھ تونم نمى و كنارمى
...ھمیشھ ى،مون مى قلبم تو ھمیشھ ولى رم مى نكشى، دلم تو و عشق  

 
 

 بعده تو زندگیم شده پر از استرس
وای بھ دادام برساین روزا عشقم کجایی ای   

 
 من باھات راه نیومدن بگو کیا باھات ھم پا شدن

  قبال ھم گفتھ بودم از وقتی تو رفتی تنھا شدم
کجایی اینھ درگیره فکرم ، حالم از نداری خبر نھ  

برو خواد می دلت کھ ھرجایی  
خدایی دارم خب ودمخ واسھ منم  

ترینم خوشبخت کردم می حس  
دیدم تو چشای توی و عشق  

دور از اینکھ واسھ حاال اما  
امیدم نا دیگھ ببینمت دوباره  

رو آدما کن تجربھ  
کن تجربھ  
 



	
 تا باید .افتادم راه خروجى در سمت بھ و كردم پاك و اشكام دست پشت با

 ...اى نامھ پایى، رد ،نشونى ھیچ بدون.رفتم مى آیھان برگشتن از قبل
 جدید زندگى یھ و رفتم مى باید. بود شده نوشتھ طور این منم سرنوشت

...آیھان بدون جھنمى. جدید جھنم یھ. كردم مى شروع  
 

بلند بخند بزن حرف زن و مرد با بند یھ من بعد اصن  
من روی چشماتو جفت ببند نبند دل من بھ  

تو رو داره تعصب کی من بعد  
موتو تار یھ دنیا با نمیکنھ عوض  
آبروتو حفظ واسھ آدما ھمھ با میجنگھ  

 
 
 
	

 كمى و شالم. صورتم رو شد پخش خنكى باد بیرون زدم كھ ساختمون از
 قدم، زدم قدم بھ كردم شروع مشخصى نا مقصد سمت بھ و كشیدم جلو

 تر پایین محل چند تو پارك یھ كنار و خودم كھ انقدر. زدم قدم و زدن
و سرد، بی پناه تر از ھمیشھ بودم، انقدر بی پناه  بود خلوت اخیابون  دیدم،

 کھ جز خودم و بچم کسی و نداشتم.، حتی خدا ھم منو فراموش کرده بود.
 
 

 کوچھ تو صبح خوابم می ھا گریھ با شب ، پوچم و ھیچ و تنھا منم باز و
 م

بودن تو با ھای لحظھ یاد بھ پیاده  
بودم آتو گرفتن اھل منم کاش  



کن تجربھ  
رو دیگھ آدمای ھمھ  

باشھ حساس تو رو کسی محالھ  
ھام طعنھ ھمین واسھ دلت میشھ تنگ  

باشھ خواست می من از بیشتر تورو کسی  
کن فراموش و بینمون بود ھرچی بمون تو میرم من  

 
 

اشکام و از روی صورتم پس زدم، تو خیابون نھ ادمی دیده می شد نھ 
 انداختن تیكھ بھ كردن مى شروع نشد مى رد كھ ماشینیم تا چندماشینی .

 دست بھ ساك تنھاى دختر یھ راجب كى داشتن حقم، ركیك حرفاى زدن و
 اومدم آیھان ى خونھ از !كرد؟ مى فكر خوب شب یازده ساعت اونم

 مى كجا اوضاع این با ولى نداشتم اى دیگھ ى چاره چون بیرون
 ردك نمى قبولم جوریش ھمین كھ بابا!برم؟ كھ داشتم رو كجا اصال!رفتم؟

 عروسیم روز، داره حق ھم بابا، حاملم فھمیده حاال كھ این بھ برسھ چھ
 ھك این مثل، شكمم تو بچھ یھ با اونم كردن پیدام آیھان ى خونھ، شدم غیب
 	....من فقط .كردم اشتباه من فقط كھ ...من جز دارن حق ھمھ

 پشت جوونى پسر.  داشت نگاه پام كنار ماشینى كھ كشیدم سوزناكى آه
 امقدم، ندادم اھمیتى، كرد مى نگاه و من لب بھ لبخند و بود نشستھ فرمون

 :گفت لباش رو چندش لبخند ھمون با و افتاد راه دنبالم كھ كردم تند و
	
 .برسونمتون! خانوم؟ رین مى جایى_
	

 :داد ادامھ كھ ندادم و جوابش
	



 .بریم شو سوار نیست، جاش اینجا دیگھ جا یھ واسھ بذار و كردنت ناز_
	

 دادم جواب كنم نگاھش كھ این بدون
	
 شما رسوندن بھ نیازى ھست، آژانس بخوام ماشین آقا، نشین مزاحم_

 .نیست
	
 ھگذاشت قالت طرف! چیھ؟ بودى، گرفتھ حاال تا بگیرى آژانس بود قرار_
 !كردى؟ فرار خونھ از یا
	

 :گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم. رفتم در كوره از یھو
	
 اینجا از كن گم و گورت زودتر نداره، ربطى ھیچ توام بھ كدوم، ھیچ_

 .برو
	

 تر تند و قدمام زده وحشت، ترسیدم .داشت نگھ و ماشین و زد نیشخندى
 از و بدواَم خواست مى دلم، اومد ماشینش در شدن بستھ صداى كھ كردم
، !بردم؟ مى پناه كجا بھ !كردم؟ مى فرار كجا تا آخھ،  ولى كنم فرار اونجا
 ھك خیابون سمت اون برم خواستم و بخشیدم سرعت قدمام بھ، گرفت گریم
 یغج بھ كردم شروع ترس با و اونھ فھمیدم،  شد كشیده كسى توسط دستم

 .كشیدن
	
 ! فھمي؟ نمى نمیام، جایى تو با من گم نمى مگھ آشغال، كن ولممم_
	

 بترسھ اون بار این شد باعث كھ شدن متوجھمون نفرى چند
	



 .كنم كمكت خواستم تنھایى گفتم آروم، باشھ باشھ_
	
 .ندارم كسى كمك بھ نیازى من_
	

 :گفت آرومى صداى با. زدم پسش سریع كھ گذاشت بازوم روى و دستش
	
 مى ندارى، رفتن واسھ جایى دونم مى كھ من! كنى؟ مى لجبازى چرا_

 !خیابون؟ تو بمونى خواى
	
 .منھ با خانوم این! نداره؟ رفتن واسھ جایى گفتھ كى_
	
ی کھ تو تاریکی ایستاده پوش سیاه مرد .سمتش چرخیدم آشنایى صداى با

 :گفت مزاحم اون بھ خطاب و گرفت و دستم،  شد تر نزدیك بھمون بود
	
 !پایین؟ بیارم و فكت یا چاك بھ زنى مى االنم_
 

 سمت بھ شده كنف و گفت چیزى لب زیر ، انداخت بھم گذرایى نگاه پسره
 كھ مردى سمت برگشتم و دادم بیرون حرص با و نفسم .رفت ماشینش

 و مردونش ى چھره بھ زدم زل .بود آشنا صداش مثل قیافشم .بود كنارم
 رو اخم اون با یھو كھ دیدم كجا مردو این كھ كردم مى فكر این بھ داشتم

 :گفت پیشونیش
	
 .باشھ خانوم یھ تنھاییھ مناسب اینجا شب وقت این نكنم فكر_
	

 :گفتم عصبانیت با و كشیدم بیرون دستش تو از و مبازو
	



 .نداره ربطى شما بھ دیگھ اینش_
	
 شب اولین گذروندن از اینم. رفتم خیابون سمت بھ خستھ ھایى قدم با و

 مى زندگى گرسنھ گرگ ھمھ این بین باید چطور من، خونھ از بیرون
	اومد ماشینى بوق صداى كھ جلوتر رفتم كمى .كردم

 آشنا پوشھ سیاه مرد اون دیدن با كھ بدم فحش تا چند ردمبرگ خواستم
 :گفت و انداخت بھم نگاھى،  شدم پشیمون

	
 . رسونمت مى جایى یھ تا شو سوار خطرناكھ، خیابون این_
	

 زدم نیشخندى
	
 .گفت مى و ھمین كردینم دك كھ عوضى اون_
	

 شد تر عمیق پیشونیش روى اخم
	
 و داد از تو، ى مسخره نھ عالفم نھ من نكن، یكى عوضى اون با و من_

 مى ھمون با بودى اگھ نیستى كاره این كردم حس پسره اون سره بیدادت
 ولى دونم نمى و كنى مى چیكار خیابون تو االن كھ این دلیل رفتى،

 اون مثل یكى گیر كھ جایى یھ ببرمت حداقل شو سوار. ترسیدى معلومھ
 .نیوفتى عوضى

	
 براى آیا ولى، باشھ بدى آدم خورد نمى یافشق تیپ بھ .كردم نگاھش مردد
 :گفت كالفھ دید كھ و سكوتم !بود؟ مالك این بودن خوب

	



 ندارم، بحث ى حوصلھ خستم، مطبم صبح برم،از تا شى نمى سوار_
 .نمیشھ زورى كھ كردنم كمك
	
 شدم جورى یھ مطب اسم آوردن با
	
 !دكترى؟_
	

 شد تر عمیق ابروھاش بین اخم
	
 !نھ؟ یا میشى سوار! كنھ؟ مى فرقیم مگھ_
	

 تصمیمم لحظھ یھ تو .انداختم بستھ ھاى مغازه و خلوت خیابون بھ نگاھى
 :گرفتم و
	
 امامزاده تجریش، برم خوام مى! برسونى؟ آژانس یھ تا و من میشھ_

 	.صالح
 

 :گفت و كرد برانداز و مپام تا سر
	
 .رسونمت مى شو سوار_
	

 :گفت خشونت با كھ كردم باز و پشت در
	
 .جلو بیا نیستم، كھ رانندت_
	

 :داد ادامھ دید خودش رو كھ و ترسیدم نگاه
	



 .بشین ندارم كاریت_
	

 دلم تھھ افتاد راه ماشین كھ ھمین. نشستم و كردم باز رو جلو در مردد
 مبغض غریبھ، یھ ماشین سوار خیابون، تو تنھا ، شب وقت این .شد خالى
 ونرو گونم رو اشكام و كنم نترلك و خودم نتونستم كھ طورى بود، گرفتھ
 :گفت كھ شد حالم ى متوجھ كھ این مثل .شدن
	
 !كردى؟ فرار خونھ از_
	

 :گفتم اراده بى
	
 .نداشتم اى دیگھ راه_
	

	زد پوزخندى
 !دادى؟ ترجیھ بھش و خیابون كھ بود بدتر خیابون از خونتون اوضاع_
	
 .بدتر خیلى_
	

 شد بلندتر پوزخندش صداى
	
 ھر خونھ گى، مى طور این كھ دلت زیره زده خوشى مكن فكر جالبھ،_

 كوچھ تو كھ چیزى دارى، امنیت اونجا بازم باشھ بد جوش كھ چقدرم
 ادهم ى گربھ بھ حتى كھ كمینن در زیادى ھاى گرسنھ نمیشھ، پیدا خیابون

 .تنھا دختر یھ بھ برسھ چھ كنن نمى رحم ھم
	

 :داد ادامھ و انداخت بھم نگاھى نیم
	



 اومدى دیر مدرسھ از چرا گفتھ یا ابرو چشمت باال گفتھ ھتب بابات_
 !بیرون؟ زدى خونھ از و كردى قھر كھ خونھ

	
 زدم پوزخند من بار این
	

 ؟!كرد مى قضاوتم طور این داشت كھ دونست مى چى دردام از مرد این
 تنھا دختره یھ راجب كى بقیھ، مثل درست داشت، حق اینمحتی  چند ھر

 وقتى اصال !كرد؟ مى خوبى فكر دست بھ ساك اونم شب ١١ ساعت
 توقعى چھ باید غریبھ یھ از كردن قضاوتم ھمھ و ھمھ خانوادم عشقم،
 :گفتم لرزونى صداى با و دادم قورت و بغضم !باشم؟ داشتھ

	
 !دكترى؟_
	
 :داد جواب بدى لحن با
	
 !شمارى؟ مى ذھنت تو و من پوالى دارى یا! بده؟ حالت. پزشكم دام نھ_
	
 . زدم دردى پر لبخند كرد مى راجبم داشت كم كم كھ كرىف از
 	

 .پزشكى ٥ ترم بشم، دكتر بود قرار منم_
	

 .انداخت بھم آمیزى تمسخر نگاه
	
 !جدا؟! تو؟_
	

 سكوت .بود شده تنگ دانشگاھمم و درس براى دلم ، زدم پس و اشكام
 ى ھمھ،  شدم بیرون ى خیره پنجره از .كرد سكوت ھم مرد اون و كردم



 از و بگیرم ماشین یھ تا دیدم نمى آژانسى ھیچ و بود شده بستھ ھا مغازه
 .شم پیاده آقا این ماشین

	
 !كردى؟ فرار چرا_
	
 سمتش چرخیدم صداش با
	
 !بدم؟ جواب سواالت ى ھمھ بھ باید شدم ماشینت سوار چون_
	
 بمش یھ. بگیرى تصمیم زندگیت واسھ بتونى كھ ھستى اونى از تر بچھ_

 از ربیشت و خانوادت اعتماد و نشده دیر تا كنى، سر خیابون تو تونى نمى
 .خونھ گرد بر ندادى دست از این
	

 .گونم رو چكید چشمم ى گوشھ از اشكى قطره
	
 !بیرون؟ شدم پرت ازش كھ اى خونھ! خونھ؟ كدوم_
 
	

 شد متعجب
	
 !بیرون؟ كردن پرتت كھ كردى چیكار_
	

 كشیدم آھى
	
 ...ھمین داشتن، حق نمدو مى فقط دونم، نمى خودمم_
	

	نشست ابروھاش بین عمیقى اخم



 مادرى و پدر ھیچ خونھ، برگرد زدن، حرفى یھ عصبانیت موقع شاید_
 تو شب وقت این نیستن حاضر و رونن نمى خودشون از و ھاشون بچھ

 .بمونن خیابون
	

 :گفتم وار زمزمھ و دادم تكیھ صندلى بھ و سرم
	
 .شدن حاضر من خانواده ولى_
	
 غلطى چھ شھر این تو تنھایى قراره كردى فكر ھیچ. دختر نشو مقاح_

 !بكنى؟
	

 .زدم پس صورتم از و اشكام
	
 !آره؟ ایم مدرسھ ى بچھ دختر یھ كنى مى فكر_
 
	
 !اینھ؟ از غیر مگھ_
	

 زدم نیشخندى
	
 دن نمى تشخیص ظاھرشون رو از رو آدما سن_
	
 سالتم پنج وت حساب این با كھ دن مى تشخیص عقلشون رو از البد_

 .نیست
	

 :گفتم آرومى صداى با و گذاشتم ھم رو و چشمام
	



 و شد ترد خانوادش از كھ سالھ یك و بیست مادره یھ سالمھ، یك و بیست_
 .خوادش نمى بچشم پدر
	

 كردم باز و چشمام سمتم، برگشت تعجب با و ترمز رو زد خیابون وسط
 :گفت خشنى صداى با كھ
	
 !متاھلى؟_
	

 .دادم تكون نھ ى نشونھ بھ سرى
	
 .كرد تعریفش بشھ كھ اونیھ از تر پیچیده من زندگى_
	

 :گفتم كھ كرد روشن دوباره و ماشین
	
 ولى كنید، مى فكر چى راجبم دونم نمى كنید، پیادم اطراف ھمین میشھ_

 	...خستھ خیلى خستم، قضاوت از دیگھ كنھ، قضاوتم كسى ندارم دوست
	

 . ھم تو رفت قبل از بیشتر اخماش
	
 از ھم اونا و شدى حاملھ پسرت دوست از حتما پس! نكردى؟ ازدواج_

 !آره؟ بیرون كردن پرتت خونھ
	

 :داد ادامھ لب زیر و زد پوزخندى
	
 .زدم مى آتیشت كھ بودن اونا جاى من دارن، حق خب_
	



 :گفتم داشتم كردنش مخفى در سعى كھ بغضى با .شد خون جیگرم
	
 .شم مى پیاده دارید نگھ ھمینجا_
	

 نداد اھمیتى
	
 !نگرفت؟ گردن و كارش عوضى اون_
	
 سمتش برگشتم عصبانیت با
	
 سوار چون كردین فكر! زنید؟ مى حرف راجبش طور این حقى چھ بھ_

 دمكر مى فكر! بیارین؟ زبون بھ رو حرفى ھر دارین اجازه شدم ماشینتون
 .شم مى پیاده دارید نگھ. رسوندنھ قصدتون فقط
	

 .باالتر بردم و مصدا دیدم كھ و سكوتش
	
 .دارید نگھ گفتم_
	

 :گفت و انداخت بھم نگاھى نیم
	
 یھ زندگیھ با خودت زندگى بر عالوه دارى! میرى؟ در كوره از چرا_

 بر خودت پسھ از االنشم ھمین كنى، مى بازى دیگم ى زنده موجود
 !میاى؟ بر بچھ یھ پس از كنى مى فكر بعد نمیاى،

	
 چیكار بچھ این با باید من.گفت مى استر.برد فرو فكر بھ و من حرفش

 كردم نگاھش ترس با كوچھ یھ تو شد پیچیده كھ ماشین !كردم؟ مى
	



	!رى؟ مى كجا_
	

 :داد جواب سمتم برگرده كھ این بدون
	
 .من ى خونھ ریم مى_
	

 :داد ادامھ كھ شد برابر چند ترسم
	
 براى دلم ندارم، كارى باھات نترس. كنم مى زندگى بزرگم مادر با من_

 بیاد عزیز زنم مى زنگ. داره فكرى بى مادر ھمچین كھ سوخت بچت
 .شھ راحت خیالت بزنى حرف باھاش آیفون پشت

	
 .بھش زدم زل متعجب

	
 !خونت؟ ببرى و من خواى مى چرا_
	
 ھی دارم، وظیفھ مریضام قبال در و دكترم دوستانم، انسان حس پاى بذار_

 كمك بھ نیاز كھ مریضى. مونھ مى مریض یھ مثل من براى حاملم زن
 .داره
	
 !كنم؟ اعتماد بھت باید چطور_
	

 سمتم برگشت و داشت نگھ بلند ساختمون یھ جلوى
	
 .بمونى خونم بدم اجازه خوام مى و كردم اعتماد بھت من كھ طور ھمون_
	



 :داد ادامھ دید كھ و تردیدم
	
 سیره راحت خیالتم خواى، مى سرپناه یھ و ندارى رفتن براى جایى_

 ندارم، باھات كارى ره، نمى شكار سراغ سیره وقتى تا شیر یھ ، سیرم
 .باشم داشتھ چشم حاملھ زن یھ بھ بخوام كھ نشدم كثیفم قدر اون
	

 مجبور و نداشتم اى دیگھ راه چون شاید. كردم اعتماد بھش چرا دونم نمى
 ھاى گرگ. بود گرگ از پر شھر این خودش قول بھ. كنم اعتماد كھ بودم

 در .افتادم مى ترش بد یھ گیره كردم مى فرار این دست از. ..ھگرسن
 :گفت و كرد باز و ماشین

	
 شو پیاده_
	

 رو زنگى و رفت ساختمون سمت بھ .بود آشوب دلم تو، شدم پیاده مردد
 .پیچید آیفون تو سالخوره زنى صداى كھ نگذشت اى لحظھ.  زد
	
 .باال بیا! مادر؟ اومدى جان كامیار_
	
 بودم فھمیده حاال كھ مرد اومد، در شدن باز تیك صداى ظھلح ھمون و

 :گفت آرومى صداى با كامیاره اسمش
	
 .داریم مھمون جون عزیز_
	
 .شم نزدیك تا كرد من بھ اى اشاره و
	

 :گفت مھربونى با عزیز
	



	.ندار نگھ در دمھ و مھمونت پسرم باال بیاین خداست، حبیبھ مھمونم_
 :گفتم دلم تو و انداختم بھش گذرایى نگاه .ندونستم جایز و تردید

	
 كھ ھمین. فرستاده برام خدا آقارو این شاید بدبختى ھمھ این از بعد_

 	.كلیھ خودش كنم سر خیابونا تو نیستم مجبور
	

	مفرد شخص سوم
	
	
	

 این فرید شد نمى باورش ھنوزم، شد خانھ وارد خورد اعصابى با آیھان
 تك تك با رو خستگى .گرفتھ ازىب بھ را شه اخانواد طور این مدت ھمھ

 روز این كھ زندگى از خستھ و بود امید نا .كرد مى حس بدنش ھاى سلول
 زندگى، خواست مى تازه زندگى یك دلش، عذاب و بود درد اش ھمھ ھا

 درونش جنین و تیارا براى دلش .كدورت بدون دلھره، بدون ترس، بدون
 مى وار دیووانھ ھم وزھن خیانتش وجود با كھ تیارایى .بود شده تنگ

 در را كودكش داشت كھ زنى .بود تنش ى پاره بود، زنش . پرستیدش
 این با .زد مى صدا بابا را او آینده سال چند تا و داد مى پرورش بطنش

 چھ ھر خواست مى دلش .نشست ھایش لب روى لبخندى اختیار بى فكر
 .بیاید در شتن از مدت تمام خستگى تا بگیرد آغوش در را تیارا زودتر
 مثل نفھمید حتى نشد، خاموش ھاى المپ ى متوجھ كھ بود خستھ آنقدر

	.آید نمى غذا بوى اش خانھ از ھمیشھ
 بھ و كرد مى تحریك را اشتھایش بویش كھ اى خوشمزه ھاى غذا ھمان
 ھم را اى لقمھ چند ھمان .رفت نمى پایین گلویش از تیارا نخوردن خاطر

 اتاق سمت بھ خستگى از بارى كولھ با .شد مى زھرمارش خورد مى كھ
 اتاق جاى جاى در را نگاھش و كرد روشن را برقش ، رفت خواب

 ھب را بدى حس و افتاد جانش بھ خوره مثل دلشوره ...نبود تیارا .چرخاند



 دو... بار یك.زد صدا را تیارا و شد خارج اتاق از .كرد سراسیر قلبش
 اب ھمیشھ، بود نگذاشتھ منتظر را او درانق تیارا وقت ھیچ... بار سھ... بار

 نگرانیش حس، !بود؟ كجا امشب پس. آمد مى سمتش بھ زدن صدا اولین
 یكى یكى را ھا اتاق در و زد مى صدا را تیارا ھا دیوانھ مثل، شد بیشتر

 داخل، ...بھداشتى سرویس حمام، مھمان، اتاق خانھ، كتاب، .كرد مى باز
 تیارایش ...نبود.شد مى تر بلند دایشص لحظھ ھر و كرد نگاه را ھمھ
	...نبود

 و گرفت ھایش دست میان را سرش، .دانست مى خدا فقط را كجایش
، .نشست زمین روى باشند شده غرق ھایش كشتى كھ كسى ھمچون
 بغض ھم باز.گذاشت تنھا را او و رفت .بود شده تمام تیارا صبر باالخره

 مى فقط .دانست مىن ھم خودش!بود؟ چندمش بغض این امشب .كرد
 ،اش نیامده دنیا بھ كودك دیگر نیمى و بود تیارا جانش از نیمى دانست
 دست فك با را ھایش شقیقھ.بود گرفتھ را جانش تمام رفتنش با تیارا گویى
 فریاد بلندى صداى با است شده جنون دچار كھ كسى ھمچون و داد فشار

 زد
	
 تیارااااا_
 
	

	تیارا
	
	

 صداى با ھال تو از جون عزیز كھ بودم ارناھ ظرفاى شستن مشغول
	:گفت بلندى

	
	.پایى سره صبح از بشین بیا دخترم_
	



	:دادم جواب و گرفتم آب زیر رو كفى بشقاب
	
	.میام االن. نیست بیشتر كھ بشقاب دونھ تا دو جون عزیز_
	
 ىنیست خودت فكر بھ بمونى، پا سره زیاد نیست خوب برات دخترم آخھ_
	.باش بچت فكر بھ
	

درست مثل عزیز خودم بود،  .نشست لبم رو نگرانى این از لبخندى
 و شیر و شستم ھم رو بشقاب آخرین عزیزی کھ سال پیش از دستش دادم.

. رفتم عزیز سمت بھ كردم مى خشك و دستم كھ طور ھمون. بستم و آب
 كھ دیشب ھمون از. داد مى ماساژ آروم و پاھاش و بود نشستھ مبل رو

 پا سر من ذاشت نمى ھم لحظھ یھ وگرنھ. داره درد پا فھمیدم دیدمش
 من مادرانھ عزیز كھ  زمانى گرفت، جون چشمام جلو دیشب اتفاقات.باشم

 از كیم، من نپرسید. كردم گریھ سیر دل یھ دلش تو و كشید آغوش بھ و
 عزیز.چشمام رو قدمش و خداست حبیبھ مھمون گفت فقط اومدم، كجا

 براش سپرد كامیار بھ و كرد ذوق كلى حاملم فھمید وقتى بود، مھربون
	 .ببافھ لباس من كوچولوى براى بتونھ تا بگیره كاموا

	
 از تونستم نمى. كردم ذوق خودمم كھ زد و حرف این ذوق با انقدر

 لحظھ ھر و دادم مى پرورش خودم تو داشتم و جنینى كنم، فرار واقعیت
	.شد مى بیشتر مادرانم حس
	

 خدا امیدى نا ھمھ این میون باشھ، خوب انقدر جون عزیز شد نمى باورم
	.نكرد ترم كس بى این از و داد قرار راھم سره رو آدمایى ھمچین

	
	:گفت و زد لبخندى دیدنم با جون عزیز

	



 بھ و بگیرم و مھمونم كھ نیست این نوازى مھمون رسم دخترم، ببخش_
	.كردن كار
	

	.گذاشتم كیدشچرو دستاى روى و دستم و نشستم مبل روى كنارش
	
! دخترتونم؟ مثل منم نگفتین دیروز مگھ! جون؟ عزیز حرفیھ چھ این_

	! بشوره؟ عزیزش واسھ ظرف تا دو تونھ نمى دخترتون
	

	.گذاشت دستم روى و دیگش دست
	
 خیلى باید باردارى اول ھاى ماه كنھ، مى فرق تو اوضاع دخترم آخھ_

 یا وت سره بالیى كردهن خدایى شده، ضعیف حسابى كھ بدنتم. بود مراقب
	.ببخشم و خودم تونم نمى وقت ھیچ بیاد بچت

	
 بچم دارم، عادت چیزا این بھ من نباش، نگران شما جون عزیز نھ_

 كرده عھد خودش با كھ این مثل كرده، تحمل و تر سخت این از شرایط
	.دراره تنھایى از و مامانش و بذاره دنیا این تو پا حتما
	

	.داد تكون سرى مھربونى با جون عزیز
	
	..طوره ھمین حتما_
	
	:گفتم جون عزیز روى و شدم بلند جام از
	
 من بخورین رفت یادتون شاید وقتایى یھ! كجاس؟ داروھاتون راستى_

	.كنم یادداورى
	



	:دادم ادامھ و كردم مكث كمى
	
 گفتین كھ طور ھمون خوام مى مھمونم اینجا كھ وقت چند این باالخره_
	 شم،با دخترتون مثل كھ
	
	:كردم اضافھ شوخى با و
	
 هسیا بھ دست شد چتر اینجا اومد دختره بگىن رفتنم از بعد خوام نمى_

	.نزد سفیدم
	

	كوبید دستش پشت آروم و دستش
	
 ،خودتھ ى خونھ مثل اینجا نكن، فكر رفتنم بھ ،دخترم نگو ریاینجو ِاوا_

	.نباش بذمو انقدر مطبشھ، تو وقت دیر تا كھ كامیارم ، تو و منم فقط
	

 فرشتھ جون عزیز .گذاشتم ھم روى حرفش تایید ى نشونھ بھ و چشمام
 شب تا 	.دیدم مى شونش رو من فقط كھ مرئى نا ھاى بال با فرشتھ یھ بود،

 و كرد مى خانومى اون درست زدیم، حرف جون عزیز با درى ھر از
. كنم سكوت من كھ نبود درست این ولى پرسید نمى من راجب چیزى
 ازدواجم با خانوادم چون و دارم مشكل ھمسرم با گفتم الصھخ خیلى

 خورده یھ جون عزیز .دادم دست از ھم اونارو حمایت بودن مخالف
 وقتى و وسطھ بچھ یھ بحث حاال كھ كنم حفظ و زندگیم كھ كرد نصیحتم

	:گفت و كشید آغوش بھ و سرم مادرانھ دید و اشكام
	
 زدى شوھرت ى خونھ از اگھ پس ھستى، عاقلى دختر تو دونم مى ولى_

 ودم،خ دختره میشى نداره اشكال. بوده كننده قانع خیلى دلیلت حتما بیرون



 كھ گیرم مى تصمیم من اون وقت میاد، دنبالش بخواد و زنش اگھ اونم
	.نھ یا بدم بھش و دخترم

	
 غریبھ، یھ نھ زد مى خودم مادر االن باید حرفارو این گرفت، شدت گریم
 جون عزیز ى سینھ بھ و سرم بودم، خودم مادر آغوش تو االن باید

 دوازده ساعت طرفاى!بود؟ دیده برام خوابایى چھ سرنوشت واقعا. فشردم
 رو و بود افتاده شونم روى كھ و شالم سریع خونھ، اومد كامیار كھ بود

 بھ نشنیدم، كھ داد و جوابم آروم انقدر .كردم سالم لب زیر و كشیدم سرم
 این با .شد زدن حرف مشغول باھاش گرم خیلى و رفت جون عزیز سمت

 دلم لحظھ یھ ولى كرد مى رفتار خوب كامیار مثل منم با جون عزیز كھ
 تخت روى و رفتم بودن گذاشتھ اختیارم در كھ اتاقى سمت بھ گرفت،

 بلند صداى با خواست مى دلم كرد، مى خفم داشت بغض .كشیدم دراز
 دستى اومده، زندگیم سره بالیى چھ كردم نمى درك ھنوزم بزنم، زار

 مى متكام روى چشمم ى گوشھ از اشكام كھ حالى در و كشیدم شكمم روى
	:زدم لب آروم ریخت

	
	! دنبالمون؟ میاد! كنھ؟ مى پیدامون بابا یعنى مامانى_
	

	:كردم زمزمھ خودم با آرومتر و گذاشتم ھم رو و ھام چشم
	
 كنھ؟! مى چیكار داره االن آیھان یعنى_
	

	راوى
	
	

	گذشت روز دو



 براى را شھر تمام آیھان كھ روزى دو. .آه و بود اشك ھمش كھ روزى دو
 دبو نگذاشتھ ھم روى چشم روزى دو، بود گذاشتھ پا زیر تیارا كردن پیدا

. ..كوچھ بھ كوچھ خیابان بھ خیابان. گشت مى تیارا دنبال بھ در بھ در و
 نمى باز عصبانیت و وابىخ بى شدت از قرمزش ھاى چشم، ...نبود اما
 بود حاضر بگردد تیارا دنبال را كجا !برود؟ كجا دیگر دانست نمى .شد

 مگر، گذشتھ آیھان ھمان بشود كھ، بریزد پایش بھ را زندگیش تا برگردد
 و كند فراموش را بینشان ھاى اتفاق تمام خواست مى كھ بود این از غیر

 از غیر مگر !كند؟ شروع را جدیدى زندگى كنار دختر مورد عالقھ اش
 كنارش و كند عقد را تیارا كھ !كند؟ جبران خواست مى كھ بود این

 گوشھ احوال مریض رھا... شد دیر چھ اما!كند؟ سپرى را شادى لحظات
 ھوش تمام آیھان بین این در و،  سرش باال آیناز و بود بیمارستان ى

	.بود كردنش پیدا و تیارا سمت حواسش
 دعا دلش دررفت،  شا پدري ى خانھ سمت بھ اجبار بھ امیدى نا از بعد
 بیرون خانھ از را او پدرش اگر حتى كھ، باشد آنجا تیارا كھ كرد مى دعا
 چھ شا پدري ى خانھ جز تیارا آخر، باشد كرده قبول را دخترش ولى كرد

 شكمى با ھم آن بزرگ شھر این در تنھایى !داشت؟ رفتن براى جایى
 .اى پشتوانھ و شناسنامھ نھ داشت ھمراه بھ پولى نھ !كرد؟ مى چھ برامده

 تیارا پدر ى خانھ كنار و زد پس را چكید مى چشمش از كھ ھایى اشك
 تیارا كھ این بھ فكر با آخر در اما بود مردد زدن زنگ براى .داشت نگھ

 ى گرفتھ صداى بعد اى لحظھ و گذاشت زنگ روى را دستش آنجاست
 :آمد تیارا پدر
	
 !بلھ؟_
	
 در زهلر بھ تنش تمام باشند نداشتھ تیارا از خبرى كھ این از ترسید یھانآ

	:گفت تیارا پدر از تر گرفتھ صدایى با و داد داد قورت را دھانش آب آمد،



 .پایین بیاد بگین تیارا بھ_
	

 شد بلندپدر تیارا   عصبى صداى كھ نگذشت اى لحظھ
	
 ! الدنگ؟ رتیكھم من ى خونھ دره بیاى دادى اجازه خودت بھ چطور_
	

 دبو زود شدنش عصبانى براى االن. كند كنترل را خود داشت سعى آیھان
	
	.نمك نمى نگاه و خودم سر پشت دیگھ و رم مى بیرون، بیاد بگین زنم بھ_
 .شد صدای پدر تیارا بلندتر 
	
 ...مگھ! زن؟ كدوم!زنت؟_
	

 خود پیش را آیھان ھاى حرف داشت تازه گویى كرد، سكوتلحظھ ای 
 مگر ولى بیرون، بیاید بگوید تیارا بھ كھ بود گفتھ آیھان .كرد مى حالجى

 نھال قلبش در ترس !باشد؟ خودش پیش تیارا نباید مگر! بود؟ اینجا تیارا
 حیات در را خودش  بیاید خودش بھ كھ این از قبل و لرزید دستش كرد
 بر چھ !بود؟ كجا تیارایش .دوید مى در سمت بھ سراسیمھ كھ دید خانھ

 پشیمان بود زده پس را دخترش كھ روزى ھمان از !؟آورده بودن سرش
 آیھان از و برگرداند را دخترش داشت قصد روز ھمان از بود شده

 فرار این بھ خودش دخترش كھ بود این از غیر مگر اما كند شكایت
 را آیھان كھ. شد مى محسوب آیھان جرم شریك خودش كھ !بود؟ راضى

 اش بچھ با گرداند مى بر را تیارا اگھ. بود باردار ناو از و خواست مى
 پدر بااش بھ حساب میامد. پدر آیھان باشد كھ ھم چھ ھر، !كرد؟ مى چھ
 آیھان دوریھ از و گرداند بر را دخترش نكند !كرد؟ مى چھ بچھ آن

 باردارى دوران در ھا زن كھ است این از غیر مگر!كند؟ خودكشى
 بود كلنجار در خودش با، .دارند را سرگىاف ى زمینھ و شوند مى حساس



 با .شد رو در رو آیھان با لحظھ ھمان و كرد باز ار در، رسید در بھ كھ
 با توانست مى كاش .بود زار بى او از شدت بھ روزھا این كھ مردى
می   اى گونھ ھر بھ را بھایش وقت آن .كن اش خفھ خودش دستان

 پردازید.
	

 با اش شده قفل ھاى دندان بین از و تنشس آیھان ى یقھ روى دستانش
 :گفت عصبى حالتى

	
 تیارا! آوردى؟ سرش بالیى چھ! كردى؟ چیكار دخترم با عوضى_

 !كجاست؟
	

 با بود شده مطمئن اش خانھ در تیارا نبود از شبرخورد این با كھ آیھان
 :گفت دردى پر صداى

	
 حتى ترسش از و كرد فرار من ى خونھ از كھ دخترى! دخترت؟_
 بھش ،دخترت بھ حساب میاد؟!  بیاره پناه پدریش ى خونھ بھ تونستھن

 !انداختى؟ راه دخترم دخترم من واسھ حاال و نیست دخترت دیگھ گفتى
	

 رفت باال كمى آیھان صداى
	
 بھ مشكالت سرى یھ ممكنھ حتى ھست، مشكل شوھرا و زن تمام بین_

 جیگر اون و خانوادشین مثال كھ شما! چى؟ شما ولى شھ ختم جدایى
 ھمچین تو كھ كردین دورش خودتون از چرا دیگھ شما! چى؟ گوشتونھ
 من مبود بد من بده، ترجیھ شماھا بھ رو غریبھ ھی حتى یا خیابون موقعیتى

 !چرا؟ دیگھ میشھ ادعاتون كھ شما كردم، بد
	



 !بود؟ كرده چھ دخترش تك با او. بود آیھان با حق. شد الل تیارا پدر
 كرد حس. شد شل آیھان ى یقھ روى از دستانش !بود؟ رفتھ كجا دخترش
 سست پاھایش و كشید مى تیر قلبش. كشد مى پر بدنش از دارد روحش

 صداى با و شد كج كمى لبش ى گوشھ. رفت عقب قدمى آیھان. .بود شده
 :گفت دردى پر
	
 پیش ھم لحظھ یھ ذارم نمى دیگھ و كنم مى پیدا كنم، مى پیدا رو تیارا_

 الزم ھم دیگھ نبودین داشت نیاز بھتون كھ موقعى بمونھ، ىپدر ھمچین
 ور و زیر رو باشھ رفتھ ممكنھ كھ شھرایى و تھران كل شده. باشین نكرده

 . كنم مى پیداش ولى كنم مى
	
، .رفت ماشینش سمت بھ خستھ پدر آن ى زده بھت ھاى چشم جلوى و

 ،نداشت اھمیتى برایش و دید ھم شاید یا، ندید را مرد آن افتادن و رفت
 كھ نای از قبل كرد مى پیدایش باید ...تیارا فقط، بود مھم تیارا فقط االن
 تتوانس نمى بیشتر این از و بود حاملھ او، دھد رخ برایش گوارى نا اتفاق
 ھاى مشت كھ حالى در و كرد بیشتر را ماشینشسرعت  .كند تحمل

 :زد مى فریاد بلندى صداى با كوبید مى ماشین فرمان روى را محكمش
	
 !كجایى؟ لعنتیى كجایى! ؟!كجااایى؟ تیاراااااااا_
 

	تیارا
	

 كامیار كشیدم مى دیس تو و برنج داشتم كھ طور ھمون و چیدم و شام میز
 باعث شحضور، . نشست جون عزیز كنار و شد آشپزخونھ وارد ھم
	شد مى شدنم ذبمو

 سرنوشت بینمب و كنم تحمل فعال بود مجبور .نداشتم دیگھ راه خب ولى
 بى نگاھم گذاشتم میز روى رو برنج دیس كھ ھمین .دیده خوابایى چھ برام



 تركیدن حال در تنگش تیشرت اون زیر كھ افتاد آیھان بازوھاى بھ اراده
 :گفت ذوق با جون عزیز كھ گرفتم ازش و نگاھم سریع خیلى .بود
	
 ھب تازگیا بودم، نخورده غذایى ھمچین بود وقت خیلى بویى، عجب بھ بھ_

 وت خانوم تیارا ولى كنم، آشپزى و وایسم پا سره تونم نمى دردم پا خاطر
 منھ واسھ خدا ، رو تو انگار نداره حرف كھ آشپزیتم كاشتھ، گل مدت این

 .جان مادر بده خیرت خدا. فرستاده پیرزن
	

 :گفتم چیدم مى قیمھ ظرف رو بادمجونارو كھ طور ھمون و زدم لبخندى
	
 ھمیشھ من نداره، حرفارو این كھ آشپزى یھ جون، عزیز یھحرف چھ این_
 .كردم مى آشپزى خودمونم خونھ تو
	
 مى داشتم خونھ این تو تنھا دیگھ حالیھ، خوش باعث وجودت كال دخترم_

 .پوسیدم
	

 .شد بلند كامیار ى مردونھ صداى كھ بزنم حرفى خواستم
	
 قبول خودتون مبگیر پرستار براتون گم مى دارم سالھ چند جون عزیز_

 .كنید نمى
	

  كرد اخمى عزیز
	
 دارم توانایى قدرى اون خدا شكر! چیكار؟ خوام مى پرستار! ؟ پرستار_
 .بربیام خودم پس از كھ
	



 تنھایي خونھ تو گید مى خودتون خب_
	.د
 مى بگو یھو! من؟ واسھ زبون ھم میشھ پرستار مگھ بگم، من خب_

 و نس ھم اونم میشھ، پیدا بیشتر نزبو ھم اونجا سالمندان ى خانھ فرستمت
 .خودم سال
	

 بود نیومده خوش مزاجش بھ جون عزیز حرف این انگار كھ كامیارم
  شد جمع صورتش

	
 .دارید جا من سره رو شما عزیز، نگید اینجورى_
	

 دو نشستن براى و وسط گذاشتم و خورشت ظرف. .شد باز عزیز اخماى
 :گفت مھربونى با عزیز كھ بودم دل

 
	
 یتتقو و خودت باید شدى، خستھ حسابى امروز كھ بشین دخترم، شینب_

 .كنى
	

 باھاشون كھ این از .نشستم روشون بھ رو مردد و زدم اجبارى لبخندى
 ھب نگاھم تا كردم مى و تالشم تمام كشیدم مى خجالت بشینم میز یھ سره

 :گفتم زده خجالت كشید برنج برام كھ عزیز .نیوفتھ كامیار
	
 .نكشید زحمت شما عزیز، كشم مى خودم_
	

 :داد جواب و كشید برام كفگیر چند
	



 یھتغذ ازت داره دیگم یكى مثال بخورى، نفر دو ى اندازه بھ باید االن تو_
 .بچھ اون ھم زنى مى صدمھ خودت بھ ھم برى پیش طور این ھا، كنھ مى
	

 گوشتش پر قسمت از خورشت خورده یھ كھ انداختم بھش قدرانى نگاه
 . كنارم گذاشت رو ماست ظرف و ریخت بشقاب كنار برام
	
 .نكن تعارف اصلنم بخور، مادر، بخور_
  

 مامان پیش حواسم تمام اما .شدم خوردن مشغول و كردى تشكرى لب زیر
،  كشیدم آھى !رسید؟ مى بھم طور این اونم بود پیشم االن اگھ .بود خودم
 ھبچ عاشق آیھان مثل نمماما .بود كرده كامل سیسمونیمم االن تا شك بدون
 ھیچ .برسھ بچھ این بھ كدومشون ھیچ این دست ذارم نمى ولى .بود

 	...كدوم

 
. اتاقم تو رفتم و كردم دم چایى ھا ظرف شستن و غذا خوردن از بعد

 مى دیوونھ كردم نمى سرگرم خونھ كاراى با و خودم اگھ ولى بودم خستھ
 رد بھ اى تقھ كھ بكشم زدرا تخت رو خواستم و كشیدم عمیقى نفس .شدم

 .كردم مرتب و سرم رو شال و شدم بلند جام از سریع خورد
	
 بفرمایید_
	

 داخل اومد كامیار و شد باز در لحظھ ھمون
	

 با و گذاشت ھم روى و در. مدت این تمام مثل.  بود جدى صورتش
	:گفت مردونش صداى

 .بزنم حرف باھات خوام مى_
	



 :گفتم لب زیر و انداختم پایین و سرم
	
 .بفرمایید_
	
 كرد اى اشاره تخت بھ
 

 _بشین
 
 حرفش منتظر و نشستم مردد .نشست تخت كنار صندلى روى خودش و

 :گفت جدى و محكم خیلى كھ بودم
	
 من سوخت، برات دلم چرا دروغ خونھ این تو آوردمت كھ روزى_

 از و كنھ خوب و مریضاش ى ھمھ حال كنھ مى سعى كھ دكترى دكترم،
 ور داشت كھ بودى خیابون وسط تنھا دخترى ھم تو بده اتشوننج نابودى

 و كنم پیادت صالح زاده امام ھمون خواستم مى واقعا. رفت مى نابودى بھ
 حاملگى موقع خانوما نتونستم، اى حاملھ فھمیدم وقتى ولى خونھ برگردم

. بزنن آسیب خودشون بھ حتى بكنن كارى ھر تونن مى وضع این با اونم
 نمى وضعت سر بھ. بودم مسئول نفر دو جون بھ نسبت نم حاال پس

 ھك ماشینى اون نشدن سوار با طرفیم از باشى شھر پایین ى بچھ خورد
	... كھ دخترایى این از نھ پولى دنبال نھ فھمیدم بود دنبالت ھى
	

	:داد ادامھ و زد موھاش بھ چنگى. كرد سكوت
	
	!درستھ؟ اینھ فامیلیت و اسم! صابرى؟ تیارا_
	
 بھش و فامیلیم اومد نمى یادم كردم، نگاھش تعجب با و كردم بلند و رمس

	:داد ادامھ دید كھ و تعجبم. باشم گفتھ



	
 اعتماد كسى بھ حرف تا چھار و ظاھر بھ توجھ با كھ كرده ثابت تجربھ_

 حرفت این بھ توجھ با ولى نكردم، باور و خوندى پزشكى گفتى. نكنم
 فكر شاول تاریكى، تو بود تیر یھ باالخره كردم، كوچولو تحقیق یھ راجبت

 درس دانشجوى دیدم وقتى بود جالب برام ولى گى، مى دروغ كردم مى
	.كنم مى تدریس اونجا تازگى بھ كھ ھستى دانشگاھى خون

	
 تو پس بود، آشما برام قیافش چرا فھمیدم مى حاال شد، چندان دو تعجبم

	. دیدمش دانشگاه
	
 بھم وقتى ولى شناختمت، نمى ندیدمت، تم،نداش كالس باھات حاال تا_

 در دانشگاه از و آمارت كل راحتى بھ چیھ اسمت و چندى ترم گفتى
 كھ وضع این با دختر یھ باشھ، داشتھ واقعیت كردم نمى فكر آوردم،

 نصفھ و حاملست كیھ دونم نمى كھ پسر یھ از و كردن تردش خانوادش
	.باشھ تىبھش شھید پزشكیھ پنج ترم كنھ مى فرار شب
	

	.انداخت باال ابرویى
	
	!چرا؟ كردى، رد مرخصى كھ ترمم یھ_
	

	.شدم بلند جام از و زدم نیشخندى. زد چنگ گلوم بھ بغض
	
 بھتونم كردین، راجبم واجور جور فكراى كلى خودتون پیش دونم مى_

 اعتماد بھم امروز تا كھ مرسى. شم نمى مزاحمتون دیگھ پس دم، مى حق
 .رم مى جا این از امشب ھمین دادین، رام نخونتو تو و كردین

	



 .گرفت و لباسم آستین بردارم در سمت بھ قدمى خواستم كھ ھمین و
	
 .بشین_
	

 :گفتم و زدم پس و اشكام ایستادم، جام سره كھ بود محكم انقدر لحنش
	
 .رم مى جا این از من بدین، ادامھ نیست نیاز دیگھ گفتین رو ھا گفتنى_
	
 شد بلند جاش از
	
 !برى؟ اینجا از باید گفتم كى من_
	
 :داد ادامھ كھ چشماش تو زدم زل تعجب با
	
 بھم زندگیت راجب و چى ھمھ باید قبلش ولى كنم، كمك بھت خوام مى_

 !نھ؟ یا كنم كمك بھت باید چطور بدونم باید باالخره. بگى
 

	:گفتم لرزونى صداى با و شد گرد تعجب از ھام چشم
	
	!كنید؟ كمك من بھ خواین مى! كمك؟_
	

 .داد تكون سرى
	
 !خواى؟ نمى. كنم كمكت خوام مى آره_
	

 ھم تو رفت اخمام
	



 !بیوفتین؟ من بھ كردن كمك فكر بھ شده باعث چى! چرا؟ آخھ ولى_
	
 درس از ھمھ دانشگاه تو كھ تیارایى از چون دارى، كمك بھ نیاز چون_

 امید ان ریھفرا دختر یھ بھ شدى تبدیل كنن مى تعریف خانومیش و خونیش
 رفك! چى؟ بچت ى آینده بھ! كردى؟ فكر آیندت بھ. ھست حاملم قضا از كھ

 كجا برى ھم جا این از اصال! بیاد؟ سرتون بالھایى چھ ممكنھ كھ كردى
 روز چھار ھتل، روز ،سھ دوست ى خونھ روز دو! برى؟ خواى مى

 !كنى؟ چیكار خواى مى و بقیش! چى؟ بقیش خب َخِیر، آدم یھ ى خونھ
 و باشن داده گزارش پلیس بھ و فرارت حاال تا ممكنھ دونى مى اصال

 فكر این بھ چى اینش بھ! باشھ؟ شده چاپ روزنامھ اول ى صفحھ عكست
 !بودى؟ كرده

	
 ھی این الى بودم كرده فكر چیزى ھر بھ. شد خالى دلم تھھ حرفش این با

 قرمزش چشماى بھ زدم زل ترس با و كردم حبس سینھ تو و نفسم.  مورد
 :گفتم ترس با و گزیدم و لبم .بود شده عصبى كھ
	
 !نھ؟ زدن روزنامھ تو و عكسم_
	

 خواستم نمى واقعا. گرفت گریم .گرفت فاصلھ ازم و زد موھاش بھ چنگى
 عزیز پیش موندن اصال. خانوادم نھ آیھان پیش نھ. خونھ اون بھ برگردم

	.دادم مى ترجیھ برگشتن بھ و باھاش زدن حرف و جون
 :گفتم بغض با و برداشتم كامیار سمت بھ قدمى

	
 بود دروغ آوردى در و آمارم اسمم بھ توجھ با كھ حرفات اون ى ھمھ_

 .دادى تشخیص روزنامھ روى عكسم روى از و من ھویت تو! نھ؟ دیگھ
	



 داشت نگھ موھاش توى و دستش
	
 .نذاشتن فعال یعنى نذاشتن، روزنامھ توى و عكست نھ_
	

 دمدا قورت و بغضم
	
 ازمی خوا مى و دارى خبر چیزى یھ از تو ، بگو و راستش! چى؟ پس_

 .شده چى بگو بزن، حرف خدا ترو. كنىپنھونش 
	
 و دستاش، خون كاسھ دو بود شده چشماش، سمتم برگشت عصبانیت با

 :داد جواب حرص با و كرد مشت
	
 شوھرتھ، گفت مى دنبالت، دانشگاه بود اومده غیرت بى ى مرتیكھ اون_
 مى دانشجوت دوستاى از و سراغت دانشگاه بود اومده امید نا جا ھمھ زا

 .گرفت
	

 .ایستاد روم بھ رو درست و شد تر نزدیك بھم كامیار، شدم شوكھ
	
 اگھ حالت بھ واى تیارا! شوھرتھ؟ واقعا! گذشتھ؟ مرد اون و تو بین چى_

 اطالع بھش كردیم پیدا ازت خبرى اگھ تا داده و شمارش بگى، دروغ
 بگو. دمت مى مرتیكھ اون تحویل بستھ كت االن ھمین نزنى حرف. بدیم
 !چیھ؟ تو با رابطش و كیھ مرد اون

 
 داشت لعنتى بغض .شدن سرازیر گونم روى دیگرى از پس یكى اشكام

 :گفتم و انداختم پایین و سرم.كرد مى خفم
	



 .نیست شوھرم اون_
	
 :گفت جدیت با
	
 ...خب_
	

 :گفتم بل زیر و كردم بلند و سرم
	
 .بشھ بود قرار ولى_
	
 !كردى؟ اعتماد بھش بشھ بود قرار چون_
	

  دادم بیرون صدا بى و نفسم
	
 ...ولى نھ_
	
 !چى؟ ولى_
	
 .بودم مجبور_
	

 ور كسى كھ كردم فكر این بھ و نشستم صندلى روى .كرد نگاھم متعجب
 ھمھ باید. ندارم اى دیگھ راه.كنم اعتماد بھش بشھ كھ نیست كسى. ندارم
 نیتانسا كھ انسانى. انسانھ یھ ولى باشھ غریبھ شاید. بگم كامیار بھ و چى
 تو آورد و مندرست زمانی کھ از ھمھ جا پس زده شدم  و داد خرج بھ

 گفتم مى گفتم، مى باید بستم، و چشمام و گرفتم دستام بین و سرم، خونش
	. شم خالى شاید تا
	



                              ***	
	

 روزى چندمین امروز. بكشم عمیق ھاى نفس داشتم سعى و بستم و چشمام
 مى فقط .دونستم نمى خودمم !كردم؟ مى سپرى خونھ این تو كھ بود

	.تر افسرده من و میشھ تر برامده روز بھ روز شكمم دونستم
 تگف مى حتى،  بود گرفتھ لباس دست چند بچم و خودمم براى جون عزیز

 ىم بیشتر چى ھر .بودم نذاشتھ قسم تا ھزار با من و من با سیسمونیشم
 این و بچھ این و خودم با باید گفتم مى و میومدم خودم بھ تازه گذشت
 بھ .نمك زندگى اینا با تونستم نمى كھ عمر آخر تا .كنم چیكار لعنتى زندگیھ
 عزیز پیش موقعیت این تو گفت اونم و كنھ پیدا كار برام بودم گفتھ كامیار
 ارك بھم مطبش تو بچھ اومدن دنیا بھ بعد بود داده قول بھم ،بھتره بمونم
 بھ ،.بود شده بھتر رفتارش بود فھمیده راجبم چیزا سرى یھ كھ حاال بده،
 نمى اخم دیدنم با حداقل ولى جدى و بود خشك ھنوزم ، خندید نمى روم
 بیرون فكر از عزیز صداى با .زد نمى زبون زخم، پروند نمى تیكھ.كرد

 :گفتم غمگینى صداى با و ھال تو فتمر.اومدم
	
 !زدین؟ صدام! عزیز؟ جانم_
	

  زد اى مادرانھ لبخند
	
. مطب برین دنبالت میاد دیگھ ساعت یھ تا زد، زنگ كامیار دخترم، آره_

 چند ھر میشھ، مشخص بچھ جنسیت باالخره سونوگرافیتھ، نوبت امروز
 مشخصھ. كھ بچھ جنسیت

	
 مى بلند جاش از سختى با كھ طور نھمو و گذاشت، میز روى و دستش

 :داد ادامھ شد
	



 .دختره بچش باشھ رو خوش باز چشماش تو غم با كھ اى حاملھ زن_
	

 .زدم تلخى لبخند
	
 . كن فكر اسمش بھ االن پس_
	
 !سونو؟ برم چرا دیگھ مشخصھ كھ جنسیت شما قول بھ جون عزیز_
	

 انداخت باال ابرویى
	
 مطمئن بچت سالمت از تا برى باید واجبھ، حاملگى موقع سونوگرافى_

 .برو مادر شو آماده برو.  شى
	
 شكمم روى و دستم و كشیدم عمیقى نفس. شد اتاقش وارد خودش و

 یعنى.میومد دنیا بھ دیگھ ماه پنج و بود شده ماھش چھار بچھ این. .گذاشتم
 درستى كار خونھ اون از فرارم اصال!كنم؟ بزرگش پدر بدون تونستم مى

 .آیھان سمت رفت ذھنم و كشیدم شكمم روى وار نوازش و ستمد !بود؟
 ینا و عصبانیھ خیلى فرارم بخاطر حتما!كرد؟ مى چیكار داشت االن یعنى
 و بود دیگھ و كرده پیدا زن یھ حتما حاال تا كھ .بخشھ نمى و من دیگھ بار

 بچم شك بدون ببینھ اتفاقى منو روز یھ اگھ ولى .نیست مھم براش من نبود
 اشكى قطره .بچھ این فقط مھمھ براش بچھ این فقط اون . گیره مى و

 آماده باید .اتاقم تو رفتم و زدم پس و اشكام سریع خیلى، افتاد شكمم روى
 مصورت آیینھ، جلوى رفتم و پوشیدم معقوالنھ لباس یھ سریع 	.شدم مى

 .بود افتاده گود چشمام زیر و رسید مى نظر بھ ھمیشھ از تر پریده رنگ
 پژمرده روز بھ روز .زدم دردى پر لبخند و كشیدم چشمام زیر بھ دستى

 نقاب بودم مجبور و شدم مى آب داشتم شدم، مى تر داغون شدم، مى تر
 وىجل از فیلمى مثل آیھان با سالم چند این خاطرات تمام. بزنم خیالى بى



 لىو باشھ بخش لذت برام یادداوریش تونست مى كھ فیلمى .شد رد چشمام
 جوونیم و زندگیم تمام.غصھ و بود غم ھمش. نداشت چیزى تلخى جز االح

 عنوان بھ و من حتى كھ كسى ى بچھ مادر شدم سن این تو. بود شده تباه
 ، شكست بغضم !حرومزاده؟ گفتن مى بچم بھ یعنى نداشت، قبول زنش
	:تمگف لب زیر و كشیدم چشمام زیر بھ دستى شدن، سرازیر گونم رو اشكام

	
	.كن كمكم اخدای_
	

 دكتر مطب وارد ھم با حرفى ھیچ بدون و اومد كامیار بعد ساعت نیم
 وقت با ما ولى بود شلوغ مطب . ھیجان ھم كمى و داشتم استرس شدیم،
 زد ىلبخند با شد بلند جاش از. بود جوونى زن دكتر. شدیم اتاق وارد قبلى

 و جدى خیلى ھم كامیار كامیار، با كردن بش و خوش بھ كرد شروع و
	:گفت و پرسید و من حال. داد مى و جواب سنگین سر
	
	!وقتتھ؟ چند_
	
	:دادم جواب آرومى صداى با
	
	.كردم تموم ماه٤ تازه_
	

	:گفت كامیار بھ رو و نشست ابروھاش بین مصنوعى اخم
	
 خودت و زنان دكتر شدى مدت این تو نكنھ! نیاوردیش؟ زودتر چرا_

	!كردى؟ معایینش
	

	:داد جواب و انداخت من بھ ىنگاھ نیم كامیار
	



 ات شم خبر با خوام نمى بچمم جنسیت از رم، نمى سونوگرافى گفت مى_
	!شده مد روزا این كھ این مثل اومدنش، دنیا بھ موقع

	
 روزا این دونید نمى مگھ! چرا؟ دیگھ شما خواستن اینطور ایشون دكتر_

 مشكلى بچھ نكرده خدایى اگھ! واجبھ؟ حاملھ خانوماى براى سونوگرافى
	! كنید؟ چیكار خواید مى باشھ داشتھ

	
	:گفت و كرد نگاھم دكتر كھ گفتم اى نكنھ خدا لب زیر
	
	.بیام تا بكش دراز تخت رو و بیار در و لباسات پرده پشت برو_
	

 خوب اصال روحیم شرایط بودم، نگران شدم، بلند جام از و گفتم اى باشھ
.  یادب پیش مشكلى بچھ واسھ بشھ باعث موضوع ھمین ترسیدم مى و نبود
 دكتر خانوم كھ بودم كشیده دراز تخت رو .بود امیدم تنھا االن بچھ این

 ھمون و زد باال رو بیارم در بودم نتونستھ خجالت از كھ و تنم تاب اومد،
	:گفت ریخت مى شكمم رو ژل خورده یھ كھ طور

	
	!چیھ؟ بچھ جنسیت كنى مى فكر خودت_
	

	:گفتم لب زیر
	
	!دختر_
	

	نشست صندلیش روى
	
	.دختره كھ ایشاال_
	



 مى تكون شكمم روى كھ رو جسمى حركت و گذاشتم ھم رو و چشمام
 یھ بررسى مشغول دكتر خانوم شد، خالى دلم تھھ .كردم حس رو خورد

 فمخ داشت بغض و بود شده اشك از پر بود،چشمام مانیتور داخل تصاویر
 كنارم كھ میومد، باھام خودم مرد باید االن غریبھ مرد یھ جاى. كرد مى
ھم  رو و چشمام .شدیم مى خیره مانیتور بھ ذوق با ھم با و ایستاد مى

 ستامد خواستم، مى و بودنش سالم فقط نبود مھم برام بچھ جنسیت ، فشردم
 خانوم كھ گذشت اى لحظھ. دستم كف بردم فرو و ناخونام و كردم مشت و

	:گفت ذوق با دكتر
	
	.دختره بود درست نظرت شھبا مبارك جانم، اى_
	
 گرفت، شدت گریم ، كردم باز اضطراب با و چشمام دكتر خانوم صداى با

 اكو سرم تو آیھان صداى جاش بھ شنیدم نمى و دكتر خانوم صداى دیگھ
	.شد مى
	
 در صد چون عسل، بذارم و اسمش خواد مى دلم شدیم كھ دار دختر تیا"

	"میشھ خوردنى عسل مثل بابا عسل صد
	!صورتى؟ اتاقھ اچر"
	دختره چون_
	!مطمئنى؟ انقدر كجا از_
	دونم مى چون_
	؟!كجا از_
	."مادرش شبیھ دختر یھ دارم، دوست دختر من كھ اونجایى از_
 مواس نیاوردى دختر خوام مى دختر من كھ باشم گفتھ االن از خانوم تیارا"

	"طالق
 مى و مرفت مى باال كولش و سر از كھ من داداى و جیغ صداى بعدش و

	:گفتم



 پسر تا ھفت خوام مى اصال خودتم دل وره عمر آخره تا ، كردى غلط_
	!"كنى؟ چیكار خواى مى ببینم بذام
	

 و گذاشت شكمم روى كاغذى دستمال دكتر خانوم ، شد بلند ھقم ھق صداى
	:گفت
	
	.بیا و كن تمیز خودت_
	
 كرف ھمھ كھ اى گریھ. نشد قطع من ى گریھ و رفت كامیار، سمت رفت 

 ى بچھ این .درده سره از دونستم مى خودم فقط و شوقھ سر از كردن مى
 	.كرد نمى عوض رو حقیقت چیز ھیچ و بود آیھان

 تكرار مشغول چنان ھم ماشین تو كامیار برگشتیم، مطب از كامیار با
 چیكار كنم، چیكار نخورم، چى بخورم، چى كھ بود، دكتر خانوم حرفاى

 ى اجازه اشكام بھ ھمچنان و زدم تكیھ اشینم ى شیشھ بھ و سرم .نكنم
 ودب درگیر فكرم انقدر كردم، بلند و سرم ماشین ایستادن با  دادم، باریدن

 چشمام روم بھ رو سیسمونى ى مغازه دیدن با اما رسیدیم، كردم فكر كھ
	:گفت كھ دوختم كامیار بھ و متعجبم نگاه.شد گرد
	
	.شو پیاده_
	

	:گفتم سریع خیلى جوابش در
	
	.بگیرم چیزى خوام نمى نیست، نیازى فعال_
	
 االن بود بھونت بچت جنسیت نبودن مشخص كھ االن تا! چرا؟ دیگھ_

	!  چى؟
	



 و عروسك كلى و بود كرده درست دخترمون براى آیھان كھ اتاقى تصویر
 بغض با و. گرفت جون چشمام جلوى اى لحظھ بود گرفتھ براش لباس
	:گفتم
	
	داره.  چیز ھمھ بچم_
	
	!وقت؟ اون كجا_
	
	:گفتم ولى نبودم مطمئن بدم خواستم مى كھ جوابى از
	
	.باباش پیش_
	

	.باال رفت صداش و ھم تو رفت كامیار اخماى
	
 فرار چرا پس! راحتى؟ ھمین بھ! اون؟ بھ بدى و بچت خواى مى! چى؟_

 بھ موقع پیشش موندى مى روش، ماھم نھ كردى تحمل ھمھ این! كردى؟
 مگھ كردى، مى فرار بعد و دادى مى تحویلش رو بچھ بچھ، اومدن دنیا

 دیگھ پس! بود؟ شده عوض رفتارش اى حاملھ فھمیده وقتى از نگفتى
	!بود؟ چى دردت

	
 رفتگ مشتش تو و فرمون رفتھ، تند فھمید كھ این مثل گرفت، شدت گریم

	:داد ادامھ تر آروم و
	
 مى توِا، ى بچھ فقط االن بچھ این دى، نمى كسى ھیچ بھ رو بچھ این_

 كنھ، مى كمكت عزیزم،  كنى مى بزرگش خودت و خودت پیش مونھ
 ى خونھ تو اگھ اصال دم، مى كار بھت اومدنش دنیا بھ از بعد گفتم بھت
 كھ روزایى ،مطب نزدیك كنم مى رھن خونھ یھ برات نبودى راحت من



 پرستار براش بدونم چھ یا عزیز دست سپرى مى رو بچھ بودى سركار
 كھ انقدر گرده مى دنبالشون بخواد و بچش و زن اگھ اونم ى،گیر مى

 . كنھ پیداشون
	

 سمتش چرخیدم
	
 !میام؟ بر بچھ این كردن بزرگ پس از نظرت بھ_
	
 كھ خودش خواھر! میاد؟ بر پسش از اون كردى فكر اصال! نیاى؟ چرا_
 ان یھ میره موقعیت این تو نداره، كھ مادریم و پدر بدبختیھ، غرق تىگف
 بزرگ چطور و بچت نیست معلوم كھ نامادرى بچت، سره میاره درىما

 یھ دست زیر بچت خواى مى. نھ یا سوزونھ مى دل براش اصال كنھ، مى
 ى بچھ خودش ى بچھ اومدن دنیا بھ با کھ نداره مادرى مھر كھ نامادرى

 اسم كھ كنى اى عقده و بچت خواى مى! شھ؟ بزرگ كنار ذاره مى رو تو
 و بچھ اون ى آینده بھ! كرد؟ ول و من بگھ و شھ صبىع میاد مادرش

	!كردى؟ فكر مونھ مى ذھنش توى تو از كھ تصویرى
	

 خفھ و ھقم ھق صداى تا گذاشتم صورتم روى و دستم كشید، سوت سرم
 بزرگ خودم دامن تو بچم خواستم مى خواستم، نمى اینارو من نھ .كنم
 باز و ماشین در شد  مشدن نرم ى متوجھ كھ كامیار.خودم آغوش تو شھ،
	:گفت و كرد
	
 	.كنم مى حساب باھات بعدا و گرفتیم چى ھر شو، پیاده_
	
 داپی داخلش چى ھمھ و بود بزرگى سیسمونى. افتادم راه دنبالش اجبار بھ

 .ھدیگ چیزاى خیلى و گھواره و تخت و لباس تا گرفتھ كالسكھ از.  شد مى



 ىم چشمكش مغازه صورتى لباساى نشست، لبام روى لبخندى اختیار بى
	. ایستاد كنارم كامیار.برداشتم لباسارو از یكى و رفتم، سمتش بھ زد،
	
 چھ باشھ دختر چھ كھ، نداره پسر و دختر دیگھ نوزادى دوران لباساى_

	.بگیرى روشن رنگ باید پسر
	
 نھك دخترش تن صورتى لباس ھمش داشت دوست آیھان ولى: گفتم دلم تو
.	
	

 كرد مى اشاره فروشنده بھ كامیار رفتم مى لباسى رھ سمت كشیدم، آھى
 .بیرون زدیم مغازه از و گرفت لباس كلى آخرشم خوایم، مى و این كھ

 نفس چند داشتم، خفگى احساس كرد، نمى رھا رو گلوم اى لحظھ بغض
 و خریدامون ى ھمھ كامیار .شدم ماشین سوار و كشیدم پیاپى عمیق

 روى و دستم و گذاشتم ھم رو و شمامچ. شد سوار و عقب صندلیھ گذاشت
 شد مى ، گرفتم مى آبى و لباساش ھمھ ، بود پسر اصال كاش.  شكمم
 سر لبم روى چشمم ى گوشھ از اشكى قطره .زندگیم مرد صبورم، سنگ
 نبود با تونستم مى تر راحت طور این نبود، دختر كاشاصال  .خورد
 آورد و خرید ھاى كیسھ كامیار خونھ رسیدیم كھ ھمین. بیام كنار آیھان
 برگشت ھم كامیار .دم مى نشونش بعدا گفتم با بود، خواب عزیز باال،

 لباساى جلوم، گذاشتم دونھ دونھ لباسارو و كردم عوض و لباسام مطب،
 تلخى لبخند.دخترم تن رفت مى دیگھ ماھھ چند مالھ كھ نازى و كوچولو

	:مگفت لب زیر و كشیدم آغوش بھ لباسارو از یكى زدم،
	
	.تنھاست خیلى مامان مامانى، بیا زودتر_
	
 دفترى ى متوجھ جاش سره بذارمش خواستم و بوسیدم و لباس كھ ھمین و

 دفتر بود شده كھ دفترى .بیرون بود زده كیفم ى گوشھ از كھ شدم



 درداى و بودم خریده آیھان براى ذوق كلى با كھ دفترى ھمون. خاطراتم
 دم،ز ورق و برداشتم و دفتر و رفتم یفمك سمت بھ .نوشتم داخلش و خودم
 رھ از بیشتر دلم خندیدم، درد با .بود شده خیس اشكام از ھاش صفحھ تمام
 روى و زدم پس و اشكام. نداشتم دمى ھم ھیچ و بود پر اى دیگھ وقت
 گفتم، مى و چیز ھمھ امروز زدم، مى حرف دفترم با باید .نشستم تخت
 	....شدم آروم كمى طفق كمى، اینطورى شاید.چیزو ھمھ
	

	آیھان
	
	
	
 ھاى خوابى بى برداشتم، ماشین فرمون روى از و سرم گوشیم صداى با

 دمكشی چشمام بھ دستى .دارم نگھ باز زور بھ و پلكام بود شده باعث اخیر
 ىم خودنمایى گوشیم ى صفحھ رو آیناز اسم برداشتم، و گوشى اكراه با و

 روى و دستم شده كھ مشدختر خاطر بھ ولى بدم جواب خواستم نمى . كرد
	: كشیدم گوشى رنگ سبز قسمت

	
	!بلھ؟_
	

	.بدتر من از آیناز صداى و گرفتھ صدام
	
	.سالم_
	
	.بگو و كارت_
	
 جواب نھ زدن حرف حال نھ دونست مى خوب نكرد، تعجب سردم لحن از

	.مسخرشو سواالت بھ دادن



	
	.بدنشھ تو ویروس ھنوزم داره، تب باز رھا_
	
 ھنوز مدت ھمھ این بعد كردم فكر این بھ و زدم تكیھ ماشین و صندلى بھ

 بى خواستم !مریضھ؟ وقتھ چند رھا اصال! نشده؟ خوب رھا مریضیھ
 دلم لحظھ یھ خودم ى بچھ یادداورى با كھ دكتر ببرش خودت بگم رحمانھ

 شببرت نیست كسى شھ مریض اگھ اومدنش دنیا بھ از بعد یعنى شد، نرم
 نپیداشو اومدنش دنیا بھ موقع تا قراره كھ موضوع این بھ فكر با!دكتر؟

	گفتم؛ و زدم ماشین فرمون بھ محكمى مشت نكنم
	
	.میام االن_
	

 تو بپیچھ آه و بغض با ھمراه تشكراش صداى تا نموندم منتظر دیگھ
 ملشتح نتونستم لحظم یھ تیارا رفتن موقع از كھ اى خونھ سمت بھ. گوشم

 دقیقھ پنج دوش یھ رفت مى بار یھ وقت چند كھ اى خونھ .افتادم راه كنم
 تیارا وقتھ چند دقیق دونستم نمى .بیرون زدم مى ازش و گرفتم مى اى

 تار چند كھ. گذشت سال ده ى اندازه بھ من براى دونم مى فقط نیست،
 در پا از مشتدار وبود  شده خم كمرم كھ میشد دیده موھام توى سفید موى

 و كردم پارك آپارتمانم جلوى و ماشین ، نھخو رسیدم كھ ھمینمیومدم،
 تو بود قرار و كرد مى كار آگاھى ى اداره تو گرفتم، وسروش   ى شماره
	.كن كمك من بھ تیارا كردن كمك
	

. شدم قبل از تر شكستھ دل نشده خبرى ھنوزم گفت و داد جواب وقتى
 و بغضم كھ طور ھمون و گذاشتم ماشین فرمون روى اى لحظھ و سرم
	:نالیدم دادم مى تقور
	
	!كجایى؟! تیارا؟ كجایى_



	
	:گفت و سمتم اومد گریھ با آیناز شدم، خونھ وارد خستھ تنى با
	
 تشنج ترسم مى نیست، خوب حالش رھا كن، كارى یھ خدا ترى آیھان_

	.كنھ
	

 رفتم، بود كشیده دراز تخت روى كھ رھا سمت بھ حرفى ھیچ بدون
 باباش و مامان چشم رنگ از كیبىتر كھ چشماى ، بود باز خستش چشماى

 شباھت و داشت زیبایى صورت.آبى طوسى گفت شد مي تقریبا و بود
 مى نفس سختى بھ بود معلوم و كرد مى سرفھ آرام.   مادرش بھ زیادى
 اغد انقدر. بود داغ كوره مثل. گذاشتم پیشونیش روى و دستم پشت كشھ،

 از روش پتوى با مراهھ و گذاشتم پاش زیر و دستم .سوخت براش دلم كھ
 بھ فكر با .افتاد راه دنبالم بود شده آماده قبل از كھ آیناز. كردم بلندش جا
 .شدم ماشین وارد سریع و فشردم سینم بھ و سرش خودمھ ى بچھ رھا این

	:گفتم و بغلش تو گذاشتم رو و رھا نشست، جلو آیناز
	
 	. ببند و كمربندت_
	
 گوشم تو رھا ھاى سرفھ صداى تادم،اف راه بیمارستان سمت بھ سرعت بھ

 ھگری و شد مى بیشتر لحظھ ھر سرعتم.بود شده روحم سوھان و پیچید مى
 گریھ صداى اراده بى و كرد مى گریھ آیناز. گرفت مى اوج آیناز ھاى
 مى من كردناى اذیت خاطر بھ كھ اشكایى.پیچید مى گوشم تو تیارا ھاى

 سرم تو ھمھ و ھمھ زدم بھش ھك حرفایى كردم، باھاش كھ كارایى ریخت،
	:گفت مى ھمیشھ كھ رو حرفش یھ مخصوصا شد مى تكرار

	
 نمى وقت ھیچ بخشمت، نمی روز اون میشھ، معلوم گناھیم بى روز یھ_

	.وقت ھیچ آیھان، بخشمت



	
 خودم با و كردم مشت فرمون رو و دستام شد، وارد بھم عصبى فشار
	:گفتم
	
	.ببخشم و خودم تونم نمى خودمم روز ناو بشھ ثابت تیارا گناھى بى اگھ_
	

 بھ. نداشتم اى دیگھ راه ولى دونستم مى خوب خودمم ، كردم بد باھاش
 درست و بود كرده ترك و ایران آبرویى بى با خواھرم بودم، رسیده جنون

 ازدواج خواست مى تیارا زدن مى زبون زخم بھم داشتن ھمھ كھ موقعى
 وونمدی بھش كردن فكر كنم، قبولش متونست نمى جوره ھیچ كھ چیزى .كنھ
	.شھ بدبخت آیناز مثل ذاشتم نمى بود، من مالھ فقط تیارا. كرد مى
	
	رھااااااااااا_
	
 مى نگاه رھا بھ و كشید مى جیغ. سمتش برگشتم آیناز بلند صداى با

 مك و سرعتم كردیم، مى تصادف داشتیم سرعت اون با كردم، وحشت.كرد
 خون دھنش از شد نمى باورم شد، گرد چشمام.كردم نگاه رھا بھ و كردم
 من و زد مى داد كشید مى جیغ آیناز.كرد مى سرفھ ھمچنان رھا و میومد

 و كرد بیشتر و سرعتم عصبانیت با!بود؟ شده چش رھا بودم، شده گیج
 جیغ و كرد مى گریھ بھار ابر مثل آیناز ترمز، رو زدم بیمارستان جلوى

 دو اب. گرفتم بغلش از رو رھا و شدم پیاده ماشین از سریع خیلى.كشید مى
 ھند از كھ خونى دیدن بھ پرستار.دنبالم آینازم و رفتم اورژانس سمت بھ

	:گفت و جلوم اومد سریع بود اومده رھا
	
	...سریع. تخت رو بزاریتش آقا_
	



 گرفتن مشغول پرستار ، گذاشتم تخت روى رو رھا كوچك جسم عجلھ با
	:گفت نگرانى صداى با و شد سرم كردن وصل و نبض

	
	! خورده؟ چى امروز! شده؟ چش بچھ این_
	

 مى منفجر داشت مغزم. داد توضیح بھ كرد شروع ھقاش ھق میون آیناز
. بدبختى پشت بدبختى آیناز، و رھا ھم حاال و بچم و تیارا طرفى از شد،

 كردن اذیت! دادم؟ مى پس و كارم كدوم تقاص داشتم من واقعا
 خم نشستم، بود گوشھ اون كھ صندلى روى و كردم مشت و دستام!تیارا؟
 دبو ممكن آن ھر شدم، مى دیوونھ داشتم گرفتم، دستام بین و سرم و شدن
 یافھق ، گذاشتم ھم روى و پلكام. لرزید مى دستام و بست یخ تنم.كنم سكتھ

	:زدم لب آروم و كردم بغض. چشمام جلوى اومد تیارا معصوم ى
	
 تنبیھ برگرد دم، مى پس و كردم باھات كھ رایىكا تك تك تقاص دارم_

	.كرد تنبیھم كافى ى اندازه بھ دوریت بسھ، دیگھ كردنم
	

 الماع دكتر مختلف آزمایشات از بعد و شد بسترى رھا گذشت، ساعتى یك
 من و كرد مى گریھ و زد مى و خودش آیناز. داره سل بیماریھ رھا كرد
 شده وصل اكسیژن بھش كھ شدم رھا معصوم ى چھره ى خیره چنان ھم
 ردیوا بھ و سرم و گذاشتم روى و ھام چشم. گرفت نفسم. شد شل پاھام.بود
		.زدم تكیھ
	
	

	....بعد ماه چھار
	
	



 ودب پیچیده خونھ تو غذا بوى. خونھ رفتم و كردم پارك خونھ دمھ و ماشین
 وجھمت كھ رفتم اتاقم سمت بھ خستگى با  .آیناز غذاى تیارا، غذاى نھ ولى

 آھى دیدنش با. كرد مى بازى و بود نشستھ خونھ وسط كھ شدم رھا ى
 اومد اتاق از آیناز لحظھ ھمون. كردم كج اتاقم سمت بھ و راھم و كشیدم
	:گفت ھمیشھ مثل و بیرون

	
	!نشد؟ خبرى! اومدى؟ داداش سالم_
	
 كشیدم، دراز تخت روى و شدم اتاق وارد دادم، تكون سرى آرومى بھ

 رپ اینجا از تنشم عطر رفتنش با داد، نمى تیارارو وىب دیگھ كھ تختى
 نگج از انگار خستھ، بود كوفتھ بدنم. گذاشتم چشمام روى و دستم .كشید

 خیره سقف بھ و.  كردم باز و پیراھنم ھاى دكمھ.بودم گشتھ بر سختى
 ،كنم پیداش بودم نتونستھ ھنوز و گذشت مى تیارا نبود از ماه چند شدم،
 مداو بار چند تیارا باباى بودم، شده پیر سال چند ى اندازه ھب ماه چند این
 تیارا سره بالیى كرد مى فكر. انداخت راه داد بي و داد كلى و خونم دره

 این ، كشوندم كالنترى تا و خونم دره اومد پلیس با بار چند حتى آوردم
 مى پام و پر بھ تر كم دیگھ بود دیده و پریشونم حال كھ و اواخرم

 سرش. داخل اومد آیناز و شد باز اتاق در كھ كشیدم عمیقى نفس.دپیچی
	:گفتم آرومى صداى با ، بود پایین

	
	!دارى؟ كارى_
	
 و رھا بھ مربوط ھیت كھ چى ھر كردم فكر. داد تكون سرى ناراحتى با

	.شدم بلند جام از كمى و برداشتم و صورتم روى از و دستم. بدشھ حال
	
	!خوبھ؟ رھا! شده؟ چیزى_
	



	.داد تكون سرى ھمھ باز
	
	.بگم بھت چیزارو سرى یھ باید بزنم حرف باھات خوام مى_
	

	. ترسوند و من دارش بغض صداى
	
	!چى؟ راجبھ_
	

 مكث كمى. بود اشك پر و قرمز دریاییش چشماى كرد، بلند آروم و سرش
	:مگفت نداشتم كنترلش براى توانایى ھیچ كھ بلندى صداى با من و كرد
	
	!شده چى بگو! نھ؟ یا زنى مى حرف_
	

 آرومى صداى با و كرد باز ھم از و لباش شد، روون گونش روى اشكاش
	:گفت
	
	...تیارا_
	

 ھاش شونھ ایستادم، روش بھ رو و شدم بلند جام از سریع. شد گرد چشمام
	:گفتم عصبانیت با و گرفتم دستم تو و
	
 آیناز، لتحا بھ واى! نھ؟ كجاست دونى مى! ؟ آیناز شده چى! چى؟ تیارا_

	.گرفتى مونى الل و دونستى مى بفھمم اگھ حالت بھ واى
	

	:گفت بریده بریده و چشمام تو زد زل. شد بلند ھقش ھق صداى
	
	....كھ این راجب ، كجاست كھ این راجب نھ دونم مى و چى ھمھ من_



	
	.شد تر بلند من صداى و مكث كمى
	
	!دونى؟ مى جبشرا چى! شده؟ چى تیارا! آیناز؟ بزن حرف! چى؟ راجب_
	

 آرام حرفی زد، پایین انداخت و سرش. شد تر بلند گریش صداى
	

 تكونش خورد، تكون دلم تھھ چیزى یھ ولى گھ مى داره چى فھمیدم نمى
	:گفتم اى كالفھ صداى با و دادم
	
	.ببینم بزن حرف درست! آیناز؟ گى مى چى_
	

 و شتمگذا چونش روى و دستم .صداش مثل فكش، مثل لرزید، مى شونش
 صداى با ھاش ھق ھق میون بودم، شده الل خودمم كردم، بلند و سرش
	:گفت اى بریده بریده

	
 رفتم تھران از مدت یھ وقتى بودم، مجبور رھا جون بھ بودم، مجبور_

 مى ، كشھ مى و بچم كرد تھدیدم نبود، خوب اوضاعم سراغم، اومد فرید
 این ات نیومدم، كوتاه من ولى بیوفتھ، بچھ تا كافیھ شكم بھ ضربھ یھ گفت

 مى آبرو بى رو تو گفت مى... تو... ضعفم نقطھ رو گذاشت دست كھ
 حاال و بودم باھات زور بھ بگى تونى نمى ھست عكسامون گفت مى كنھ،

 ھم اینجا نیست، من مال شكمتھ تو كھ اى بچھ گم مى اصال اى، حاملھ
 خوبى فكر میشھ حاملھ ازدواجش از قبل كھ دخترى یھ راجب كسى ایرانھ
	.ترسیدم تو آبروى بى از ترسیدم، خدا بھ كنھ، نمى
	

	:گفتم بھت با و شد شل دستام. باال رفت مى داشت كم كم آمپرم
	



	...خب_
	
	:گفت و زد پس و اشكاش دست پشت با
	
 من با كنھ راضیش باید گفت مى خواست، مى روتیارا عوضى اون_

 كتك ازش نتونستم، بگو، بد آیھان از جورى یھ گفت مى ، كنھ ازدواج
 اتیار با كرد مجبورم بد حال اوج تو و كشید بیمارستان بھ كارم ، خوردم
 اون ھم تو. كرد ھول شنید و من ھاى گریھ صداى كھ تیارا بزنم، حرف
 نم،بز حرف تیارا با نتونستم بازم. برى ایران از خواستى مى تازه موقع
	.شھ اینطور خواستم نمى اخد بھ ولى.... ولى كشیدم عذاب داد عذابم

	
 اتاق كف ھاى پاركت ى خیره تخت، رو نشستم جا ھمون و شد شل پاھام
	:داد ادامھ آیناز كھ بودم
	
 برات شنیدم فرید از. كشید طول كارت اما برگردى ماھھ یھ بود قرار_

 ى ھمھ فھمیدم ریزه، مى بھم داره چى ھمھ كارت تو و شده درست پاپوش
 مى كارى ھر سرش بھ بزنھ كھ دیوونست، فرید میدمفھ فریده، كار اینا

 بھ باید گفت مى تیارا گفتم، بھش و چى ھمھ و زدم زنگ تیارا بھ كنھ،
 یھ از نھ،ك لج بدتر و بفھمھ فرید ترسیدم ترسیدم، نذاشتم، من و بگیم آیھان

 آبروى خودم آبروى تو آبروى دادن دست از. میومد بر كارى ھر دیوونھ
	....من بودم مادر من بود، ترسناك ااین ھمھ تیارا
	
	:زدم داد بلندى صداى با
	
	!!نزن حرف دیگھ نگو ھیچى شووووو، خفھھھھھھ_
	

	:گفت بلندى صداى با آیناز كھ شم بلند اتاق از خواستم



	
 گم نمى نكردم خواھش ازش گم نمى خواست، تیارا خود خدا بھ ولى_

 و كار این كرد، و ارك این خودش خواست بھ تیارا ولى نكردم التماسش
 از كشھ، مى رو تو بود كرده تھدید فرید بده، نجات مرگ از رو تو تا كرد

 جفتمون بود، گرفتھ عكس بود كشیده اسلحھ روت فاصلھ با كھ كسى
 ونازم رو تو نذاره كھ كنھ كارى یھ كردم خواھش ازش كردیم، وحشت
	. بده نجاتت كھ بگیرن

	
	.جلو اومد قدم یھ و كرد خفھ دستش با و ھقش ھق صداى

	
 این رھا، خاطر بھ تو خاطر بھ من خاطر بھ كرد قربانى و خودش تیارا_

 حاال و رفت تیارا! كجان بچش و خودش نیست معلوم حاال و كرد كارارو
 كارى تقاص دارم شاید. مریض ى بچھ یھ و وجدان و عذاب و موندم من
 مى بھت و چى ھمھ لاو ھمون از باید شاید دم، مى پس و شد تیارا با كھ

 ودب دیوونھ فرید. نداشتیم اى دیگھ راه بودیم، مجبور كن باور ولى م،گفتی
 وقت اون كنى مى فكر بكشدش خواست مى و نكرد رحم خودش ى بچھ بھ
 چى ھمھ. بود گناه بى تیارا.كرد نمى كھ خدا بھ! كرد؟ مى رحم تو بھ

 	...من بود من تقصیر

 
 چشماى چشمام، جلوى اومد تیارا ى قیافھ و .كردم نگاه آیناز بھ بھت با

	.دردش پر صداى اشكیش،
 روزي، میشھ منم نوبت روزي خانیھ آیھان چرخھ نمي پاشنھ یھ رو دنیا"

	"منھ دوره دور روز اون، فایدس بي ولي میشي پشیمون كھ
 شدم مجبور من نكردم كارى من گناھم، بى كھ خدا بھ گناھم بى من آیھان"

 !"كنى؟ نمى وربا و حرفم چرا
	نمی بخشمت آیھان بھ خدا نمی بخشمت....



 !بشھ؟ باورت كھ بخورم قسم چى بھ ندارم دوست و فرید من آیھان"
	

 رو افتادم كنم كنترل و خودم بتونم كھ این از قبل شدو تر شل و شل پاھام
 بدنم .زد مى نبض ناجور ام شقیقھ و بودند كرده ورم گرم ھاى رگ زمین

 .زدم مى یخ داشتم كردم نمى سرما احساس وقت ھیچ كھ ىمن ، لرزید مى
 ى معصومانھ ى چھره فقط، دیدمش نمى. سرم باال اومد نگرانى با آیناز

 احمق من و كنھ ثابت و گناھیش بى داشت سعى كھ دیدم مى رو تیارایى
	كور ھم و بودم كر ھم موقع اون

 :گفت ھاش گریھ میون و نشست شونم روى آیناز دستاى
	
 مى تنم ھمش شده طور این رھا وقتى از ببخش، و من خدا ترو ھانآی_

 دم، مى پس و كردم باھاتون كھ كارایى تقاص دارم گم مى ھمش لرزه
 با نم فھمید نمى تیارا باباى اگھ شاید دونستم، مى اتفاق این باعث و خودم
 این بھ كرد نمى مجبورش وقت ھیچ داره دوست رو تو ھم تیارا و فریدم
 اى خانواده چھ تو معلومھ اینھ آیھان خواھره از گفت مى باباش. جازدوا

 فرید دونم نمى برسھ، آیھان بھ تیارا ارمذ نمى بمیرمم كھ شدن، بزرگ
 كل ھب تو راجب آیھان باباى نظر كھ بود گفتھ چى تیارا باباى بھ تو راجب

 وقتى و تو دست بسپره و دخترش ترسید مى دیگھ كھ طورى. برگشت
	 و دخترش خواست مى نبودى

 از اصال قراره چھ از قضیھ فھمى مى و میاى ھم تو كنھ، عروس
. كنى مى تیارا با كارو اون عروسى شب و زنى نمى حرف برگشتت

 تیارا خواب تو بینم مى كابوس ھمش ندارم خواب شبا وقتھ خیلى آیھان
 ھی خدا ترو. شم مى دیوونھ دارم كنھ، مى گریھ رھام خواد، مى كمك ازم

 وت حاملگى دونم مى من فقط حاملست تیارا كن، پیدا رو تیارا كن، كارى
 وتر بشھ، مریض بشھ، رھا مثل یكى بچت نذار چى، یعنى كسى بى اوج
 .كن پیداش. برگردون رو تیارا كن كارى یھ خدا
	



 تیارا صداى ھم باز. شنیدم نمى و صداش دیگھ من و زد مى حرف آیناز
 ،بود پاك من تیاراى گناھھ، بى بگھ داشت ىسع ھنوزم بپیچید گوشم تو

 ھقفس روى و دستم !نفھمیدم؟ رفتارش از و این چرا بود خانوم بود عاشق
، دش تنگ نفسم، .بود رسیده خودش اوج بھ قلبم ھاى تپش، گذاشت سینم ى

 دیدم مى رو تیارا ھنوزم حال این با، رفت مى سیاھى ھام چشم جلوى
	 شنیدم مى و ھاش گریھ صداى

	"داره درد نزن خدا ترو آیھااان"
 یھ بدى ادامھ بخواى اینطور اگھ قسم خدا بھ شو، بیخیال خدا ترو آیھان"

 ھمھ، از خودم از تو از شدم خستھ دیگھ ذارم، نمى زنده و خودم ھم لحظھ
 ھن گذرم، نمى ازت كردى، بیچارم كردى بدبختم گرفتى ازم و زندگیم تمام
 وت تویى، االن من وضع این بانیھ و باعث عوضى، فرید اون از نھ تو از

 چیزى پس آوردى سرم بیشتر این از خودت بخورم، كتك شدى باعث
 بال ھمھ این حق نا بھ كھ تویى از دارم، گلھ تو از بیشتر االن من نگو،
	..."بخشمت نمى آیھان بخشمت نمى گرفتى، ازم و خانوادم آوردى، سرم

 وقت ھیچ بخشمت، نمى وقت ھیچ اتاق اون تو برى قسم عزیز جون بھ"
 كھ رو روزى اون بینى مى. بخشمت نمى و� بھ آیھان، بخشمت نمى

 بھ آیھان ولى كنم فراموش روزارو این كنى التماس كھ ، شى پشیمون
	..."بخشمت نمى. بخشمت نمى عزیز جون

	
 مى تقال اكسیژن اى ذره براى شد، دگرگون حالم تنم، تو نشست لرزى
 اومده بھوش تازه 	.نفھمیدم چیزى دیگھ و كشید تیرى قلبم نبود، و كردم
 پرستار كھ بردارم رو بود دھنم رو كھ اكسیژنى ماسك داشتم سعى و بودم

	:گفت آرومى صداى با و نذاشت
	
 ھنوز و شدید قلبى ى حملھ دچار شما برندارید، رو ماسك لطفا آقا_

	.كنید استراحت باید نیست، راه بھ رو قلبتون اوضاع
	



 ھا ساعت كھ كسى مثل بودم حال بى گذاشتم، روى آرومى بھ و ھام چشم
 بیھوشى این دونستم مى فقط بودم بیھوش چقدر دونم نمى. خورده كتك

 یھ .خواست مى خواب دلم نكرده، كم مدتم این ھاى خوابى بى از چیزى
 باشھ، كنارم تیارا شدم بیدار وقتى و بخوابم طوالنى، و عمیق خواب
 بھ بچم! ماه؟ نھ شایدم یا! ماه؟ ھفت! ماه؟ شیش! ماھشھ؟ چند ناال راستى

 داشت تازه ھم، تو رفت اخمام قلبم ى دوباره كشیدن تیر با !اومده؟ دنیا
 ...تیارا گناھى بى اجبارى، ازدواج فرید، تیارا، میومد، یادم آیناز حرفاى

 اسكم این بدون فھمیدم مى تازه گرفت، نفسم و كشید تیر قلبم دیگھ بار
 نمسی ى قفسھ روى و آوردم باال سختى با و دستم.بكشم نفس تونم نمى

 تیارا ھاى گریھ صداى اومد، سراغم ھمیشگى كابوس ھم باز گذاشتم،
	گوشم تو پیچید

	
	"كرد مجبورم بابام آیھان"
	"گناھم بى من آیھان"
	"داره درد نزن آیھان"
	!"ندارى؟ اعتماد بھم دیگھ آیھان"
	"بزنم حرف بذار آیھان"
	"ندارم دوست و فرید خدا بھ آیھان"
	..."بچت آیھان"

	....آیھان
	
 خودم بھ داشتم ىسع و گرفتم مشتم توى و تخت ى مالفھ دیگم دست با

 مىن و حرفاش سمتم، اومد پرستار كھ بود شده كشدار نفسام باشم، مسلط
 بھ كھ طور ھمون و كردم خالى و سرمم داخل رو آمپولى دیدم فقط شنیدم

 	.رفتم فرو خبرى بى عالم تو كردم مى فكر یارات
	

	تیارا



	
	
 صورتى، داشتى دوست كھ ھمون! چطوره؟ لباس این ببین بیا دخترم_

	.روش گلھ مونده فقط
	

 خندىلب و انداختم دستش تو كوچولوى لباس بھ نگاھى و نشستم عزیز كنار
	زدم،

	
 نیستم راضى خدا بھ! كشیدین؟ زحمت چرا آخھ ولى جون عزیز مرسى_

 دیگھ چھب . خریدم گفتین چى ھر كنید، بافتنى و گوشھ یھ بشینین ھا ساعت
	.میشھ داغون دستاتون نداره، نیازى لباس بھ
	

 زل ھا ساعت خواست مى دلت كھ ھا لبخند اون از زد، نشینى دل لبخند
	.بھش بزنى

	
 دستامم دارم، دوست و كار این من گفتم بھت بار ھزار جون دختر_

 این آخھ نیست رنگى كھ سیاھى از تر باال نباش نگران شھنمی چیزیش
	!شھ؟ تر داغون این از قراره چروكیده دستاى

	
	.بوسیدم آروم و گرفتم دستم توى و مھربونش دستاى

	
	.ارزشمندن خیلى دستا این جون، عزیز نگید اینجورى_
	
 بھ و نشست سرم روى دیگش دست و دستم رو جون عزیز دست یھ

	: گفت آرومى
	



 كارارو ھمھ زحمت مدت ھمھ این تو حالت این با دخترم، ببینى خیر_
 یھ و میشى فارغ سالمتى بھ ایشاال. شى فارغ تا مونده ماه یھ فقط كشیدى
	.خودت مثل درست. میارى ناز و خوشگل دختر

	
 كشید و اخماش عزیز كھ شد اشك از پر مھربونیش ھمھ این از ھام چشم

	:گفت و ھم تو
	
 تو گفتم بھت شدى خونھ این وارد كھ روزى ھمون. ترمدخ باش آروم_

 مى بخواى وقت ھر تا نباش، ھیچى نگران ام، نوه دخترت و دخترمى
	.ببینم چشم بھ و نوم شدن بزرگ خوام مى. بمونى خونھ این تو تونى

	
 زعزی گوشتیھ كمر دور و دستام اختیار بى شدن، روون صورتم رو اشكام
 آلودى بغض صداى با و گذاشتم، سینش ىرو و سرم و كردم حلقھ جون
	:گفتم
	
 شمارو كھ كنم مى شكر خدارو روز ھر جون، عزیز خوبین خیلى شما_

 بچم كھ حالم خوش چیز، ھمھ بابت مرسى واقعا. داد قرار راھم سره
 لباساىبراش  ھمش كھ مھربونبزرگ مادر یھ داره، بزرگى مادر ھمچین

 اومدنش دنیا بھ از بعد خودش قول بھ تا بافھ مى رنگ صورتى خوشگل
	.كنھ دلبرى و بپوشھ

	
	.نشست موھام روى جون عزیز لباى
	
 ھمچین كھ دخترت حال بھ خوش. دخترت و خودت فداى بھ من اى_

 .قوى خوشگلِ  مامان یھ ، داره مامانى
 



 بعدش و كلید چرخش صداى كھ بودم جون عزیز با زدن حرف مشغول
 ھاى كیسھ. افتاد كامیار بھ نگاھم و در سمت چرخیدم اومد، در شدن باز

 شدم دبلن جام از.خرید بود رفتھ ھم باز. لباس و تنقالت از بودن پر دستش
	:گفتم و كردم سالم رفتم مى سمتش بھ سختى با كھ رطو ھمون و
	
	.رو ھا كیسھ من بھ بدین_
	

	. ھم تو رفتھ اخماش دیدم كھ كردم بلند آروم و سرم ، رفت عقب دستاش
	
	!كنى؟ جا بھ جا اینارو خواى مى حالت این با_
	

	:داد ادامھ اون و كردم سكوت
	
 چیزه نكرده الزم ضمن در. آشپزخونھ تو برمش مى خودم نكرده الزم_

	!بگم؟ بھت باید من ھم و این واقعا بردارى، سنگین
	
. شد آشپزخونھ وارد دستش  ھاى كیسھ با و برگردوند ازم رو اخم با و

 نگام داره لب بھ لبخند دیدم كھ انداختم جون عزیز بھ نگاھى زده خجالت
	:گفت آرومى صداى با و داد تكون سرى. كنھ مى
	
 بعد بھ این از ممنوعھ، تو براى كاركردن دیگھ مادر، داره حق_

	.مطلق استراحت
	
	...آخھ ولى_
	



 ماه این دى، مى گوش منم حرف بھ جات سره شینى مى ولى، بى ولى_
 چشم تا نمونده زیادش بغلتھ، تو بچت موقع این بعد ماھھ كن تحمل آخرم

	.گذره مى بذارى ھم رو
	
	:داد ادامھ شد مى بلند جاش از سختى بھ كھ طور ھمون و
	
 ندچ دوندگى میاد دنیا بھ كھ بچھ میشھ، شروع كار سختى تازه بعد ماه از_

 بچھ بش باشھ،نصفھ تمیز باید زیرش باشھ، آماده باید شیرش میشھ، برابر
 رومآ تا بچرخونیش اتاق تو صبح خود تا كنى بغلش باید میشھ وابخ بد

 كنھ مى درد دلش گاھى سردشھ گاھى گرمشھ گاھى بچھ بخوابھ، و بشھ
 حالتاش از  اینارو ى ھمھ باید بزنھ تونھ نمى كھ حرف ولى گشنشھ، گاھى

 .بفھمھ و حسش تمام بچش بھ نگاه با باید مادر یھ بفھمى، مادرانت حس و
	.عزیزتر خودت وجود از و وجودتھ از ئىجز چھب این
	

 گذاشت گاز روى رو قابلمھ و شد آشپزخونھ وارد افتادم، راه عزیز دنبال
	.سمتم برگشت و
	
	.بخورى انگشتاتم كھ بپذم غذا یھ واست خوام مى كن استراحت برو االنم_
	
 و عزیز كنار رفتم ولى داشتم سرگیجھ كمى و نبود خوب حالم كھ این با
	:تمگف
	
 درست غذا یھ ؟!ارمذ مى من مگھ! كنید؟ آشپزى خواید مى شما عزیز_

 تو ذارم مى شورم نمى خودم ھم ظرفارو نداره، كارى دیگھ كھ كردن
	.شویى ظرف ماشین

	
	.نشست شونم رو عزیز مھربون دستاى



	
! كرد؟ مى آشپزى كى اینجا بیاى كھ این از قبل كنى مى فكر دخترم_

 نھ! دادیم؟ مى سفارش بیرون از روز ھر كنى مى كرف شایدم یا! كامیار؟
 پاھام درد كھ موقعى درست ولى دادم، مى انجام خودم كارارو ھمھ مادر

 نبود خوب خودت اوضاع كھ این با فرستاد، واسم رو تو خدا شد بیشتر
 مى و ماه یھ این خوبم، كردم استراحت مدت این شدى، كارم كمك ولى
 كرف بھ كامیار باشى سرپا بخواى طور ھمین اگھ ،بیام بر كارا پس از تونم

 كسب كاراى نكن، لجبازى پس ارم،ذ بى ازش كھ چیزى میوفتھ، پرستار
 ، كردن درست ساالد مثل تو، بھ دم مى و داد انجامش بشھ ھم نشستھ كھ

	.كردن پاك سبزى زمینى، سیب كردن خورد و گرفتم پوست
	

	:داد ادامھ خندید مى كھ درحالى بعد
	
 برو و نباش نگران پس خودتھ، دوش رو كارا از خیلى بازم حال این با_

	.بشین
	

 براى خدارو بار ھزار دلم تو و جون عزیز مھربون چشماى تو زدم زل
 كامیار!بود؟ خوبم كار كدوم حاصل جون عزیز واقعا. كردم شكر داشتنش

 اب شام موقع فقط و اتاقش تو بود رفت من نشدن معذب براى ھمیشھ مثل
 مطبش تو وقت دیر تا اغلب كھ نماند گفتھ نا البتھ بیرون، میومد ناھار

 . بود
 دراز تختم رو و اتاقم رفتم نداشتم حسابى و درست حال چون روز اون

 ھك قوى زن یھ شدم، مى قوى باید ولى بود درد پره دلم تو ھنوزم كشیدم،
 از زودى بھ و كار سره رفتم مى باید كار، ھم كرد مى دارى بچھ ھم باید

 كامیار آقا چقدرم ھر وضع، این از بودم شده خستھ دیگھ رفتم، مى اینجا
 مى باید بازم كرد مى مھربونى جونم عزیز و داد مى خرج بھ مردونگى

 تمتونس نمى كھ عمر آخر تا!  رفتھ؟ كجا گربھ حیاى بازه دیزى دره.رفتم،



 مادرى ھم بچش اىبر باید كھ قوى زن یھ شدم مى قوى باید ، بمونم اینجا
 كردم، نمى گریھ دیگھ نشست، لبام روى تلخى لبخند.پدرى ھم و كنھ

 سودى دیگھ بچم و خودم حال كردن بد و اشكام سوزش چون اشك ریختن
 این و درد، از پر بودم، پر من شد، نمى شدنم خالى باعث حتى! داشت؟

	.كرد نمى پیدا التیام راحتى این بھ درد
	
	

                               ***	
	
	

 تو بیرون، اومدم خونھ از تنھایى از مدت از بعد بود، صبح شیش ساعت
 سرى یھ خرید یا دكتر یا اونم بیرون میومدم كامیار با اكثرا مدت این

 لباساى اون از یكى داشتم، خفگى حس واقعا دیگھ امروز.واجب چیزاى
 بھ كشیدم مى مدمبرا شكم روى و دستم كھ طور ھمون و پوشیدم و گشادم
 براى اى عده و وزید مى خنكى باد.رفتم بود خونھ نزدیك كھ پاركى سمت

 سن ھاى مرد بھ زدم زل و كشیدم عمیقى نفس پارك، بودن اومده ورزش
 دلم.بودن كردن ورزش مشغول و بودن پوشیده ورزشى لباس كھ باالیى

 مقصد ھب و بدوام بدواَم، و ببندم و چشمام خواستم مى خواست، ورزش
 زندگى تنھایى و برم شم، دور ھمھ تا برم انقدر و برم و برم نكنم، فكر
 چى كنم درك تونستم نمى ھنوزم كشیدم، آھى.دغھدغ بدون زندگیھ بھ كنم،

 !باشھ؟ خواب اینا ى ھمھ نمیشھ یعنى افتادم، وضعى بھ كھ! اومده سرم بھ
 یشھش ساعت پاشو اتیار پاشو" بگھ و بده تكونم و سرم باال بیاد مامان كھ

 ھھم اگھ یعنى.كشیدم شكمم روى و دستم و زدم نیشخندى" شد دیر مدرست
 ناراحت انگار زد، لگد آروم بچم! شم؟ نمى مادر دیگھ باشھ خواب اینا ى

	گفتم و كشیدم شكمم روى وار نوازش و دستم بود، شده
	



 زندگیمى دلیل تنھا تو كنم، نمى عوض دنیا با و شدن مادر حس این_
	.مامانى

	
 بغلم تو ذارن مى رو كوچولو موجود یھ دیگھ ماه یھ تا كھ این بھ فكر با

 كردم مى بلند و سرم كھ طور ھمون و شد، ذوق و آرامش از پر وجودم
	:كردم زمزمھ خودم با لب زیر
	
 	...!من كوچولوى من برم قربونت_
	

 و انآیھ اى لحظھ براى وجودم تمام گرفت، دلم كھ گذشت چقدر دونم نمى
 مى سینش روى و سرم و كردم مى بغلش بود، خواست مى دلم خواست،

 ، خواست مى و بچم پدره دلم.كردم مى گوش قلبش ھاى تپش بھ و ذاشتم
 ى كره روى مرد ترین اخالق خوش زمانى یھ كھ بداخالقى مرد ھمون
 ھی با بود؟ زیادى چیز این خواست، مى و زندگیم مرد تنھا دلم. بود زمین

. دكر نمى یارى پاھام اما خونھ گشتم مى بر باید. شدم بلند جام از درد دنیا
 روم بھ رو ى جاده بھ نگاھى.بردارم قدم یھ حتى نتونستم كھ طورى بھ

 حال انگار پروند، مى لگد و بود گرفتھ بازیش كوچولوم دختر انداختم،
 بھ و گرفتم روم پیش ى جاده از و نگاھم.نبود خوب من حال مثل اونم

 دادم قورت و بغضم خواست، مى و باباش كوچولومم دختر دوختم، كممش
 نارمك كھ تاكسى اولین بھ رو و رفتم خیابون سمت بھ آنى حركت یھ تو و

	:گفتم و كردم داشت نگھ
	
	!دربست؟_
	

	داد تكون سرى بود باال سن مردى كھ راننده
	
	.دخترم باال بیا_



	
 مطمئن تصمیمم از ولى داشتم استرس نشستم، و كردم باز و پشت در

	.ثانیھ یھ شده حتى دیدمش، مى باید بودم،
	
	!جان؟ بابا میرى كى كجا_
	

 شیشھ بھ و سرم و دادم راننده بھ رو خونھ آدرس و كشیدم عمیقى نفس
	:گفت و انداخت مآشفت صورت بھ نگاھى آیینھ تو از راننده.چسبوندم

	
	!خوبى؟! جان؟ بابا شده چیزى_
	

	:زدم زوركى لبخند
	
	.خوبم. نیست چیزى_
	
	!بیاد؟ ھمسرت بزنم نگز یا بیمارستان ببرمت خواى مى! مطمئنى؟_
	

	:دادم جواب آروم و كشیدم آھى
	
 خب ولى بریم، دكتر سر یھ گم مى ھمسرم بھ حتما خونھ، رم مى دارم_

	.نیست مھمى چیزه خوبم االن
	

 عسل .گذاشتم ھم روى و چشمام اى لحظھ من و داد تكون سرى راننده
. ببینھ و باباش قرارت بود فھمیده بود، شده آروم حاال مامان كوچولوى

 روى چشمم ى گوشھ از اشكى ى قطره كھ طور ھمون و زدم تلخى لبخند
	:گفتم دلم تو چكید مى لبم
	



 .بینى مى و بابات باالخره بابا، پیش ریم مى داریم مامانى_
	

 بھ رسیدیم انومخ گفت می کھ راننده صدای با کھ بودم کردن فکر غرق
 کرایھ بودم، آیھان ی کوچھ سره. انداختم اطراف بھ نگاھی. اومدم خودم

 وقت این کوچھ. شدم بیاده ماشین از لرزون اھایپ با و کردم حساب رو
  بغض بستھ، در بھ زدم زل و شدم نزدیک قدمی بود، کور و سوت صبح

 کھ طور مونھ و گذاشتم گلوم روی و دستم بود، بستھ و کشیدنم نفس راه
 تمام. کشیدم عمیق نفسای بگیرم و اشکام ریزش جلوی داشتم سعی
 کم کم اھامپ. کرد عبور چشمام جلوی از فیلمی مثل بد و خوب خاطرات

 دلم حتی امروز. برم جلوتر کھ نداشتم و این قدرت ، شد می شل داشت
 از شده حتی و برم خواست می دلم بود، شده تنگ ھم بابا مامان برای

 عمیقی نفس. شد می بدتر حالم گذشت می بیشتر چی ھر. ببینمشون ردو
 شم خارج کوچھ از خواستم دیوار کمک با و دادم قورت و بغضم و کشیدم

. کنم قایم جایی  و خودم نتونستم حتی کھ یھویی انقدر. شد باز خونھ در کھ
 بھ و اومد بیرون خونھ از کھ شدم زنی ی خیره و بود شده گرد چشمام

 و اشکام.  کرد بیشتر و تعجبم کھ بود آیھان بغل ای بچھ. آیھان الشدنب
 چقدر بود، آیناز شد، نمی باورم ، انداختم کنارش زن بھ نگاھی و زدم بس

 آیناز ایپ روی و بغلش ی بچھ آیھان و نشست جلو آیناز بود، شده شکستھ
 ھک طوری. گرفتم ناهپ خونھ یھ شتپ سریع خیلی وضعیتم اون با گذاشت،

دلم پر کمی کشید برای آغوشش، برای شنیدن  .باشم خارج آیھان دید از
 صداش، برای....
 
 ببین چھ کردی تو با دل من
 عشق تو آخر شد قاتل من
 تو میروی و من میمانم بھ گریھ میرسم میدانم
 نفرین نمیکنم من عاشقم نمیتوانم 

 
 



بھ چشم  صورتش رو ریشی تھ. بود شده یرپ آیھانم چھرش، بھ زدم زل
 بدترین بچش گرفتن با دونستم می بود، وشیدهپ مشکی اپ سرتا و میومد
 مجازات باید آیھان. خواستم می و ھمین منم و زنم می بھش رو ضربھ

 زده حلقھ اشکای.داد می سپ و کرد باھام کھ کارایی تقاص باید شد، می
.گرفت می و دیدم جلوی داشت کم کم چشمم تو  

 
 خدا نگھدار تمام لحظھ ھای عاشقانھ من
 خدا بھ ھمرات دلیل گریھ ھای کودکانھ من
 سفر سالمت بھ دل بماند امید دیدار
 خدا نگھدار خدا نگھدار خدا نگھدار خدا نگھدار

 
 ماشینش در آیھان. زدم سپ و اشکام دست شتپ با و دادم قورت و بغضم 
 و سرش. شد شیمونپ آخر ی لحظھ بشینھ خواست کھ ھمین و کرد بااز و

 متوجھ کردم فکر ای لحظھ برای. انداخت کوچھ بھ نگاھی و کرد بلند
 کرده حس و وجودم انگار کھ طوری آیھان. رفتم تر عقب. شد حضورم

 دختر شد،انگار ماشین سوار مردد و انداخت کوچھ سراسر بھ نگاھی
 می لگد ھمیشھ از تر محکم کھ بود کرده حس و باباش حضور کوچولومم

 بودن، شده ھراشون جفتشون دختر و درپ. کشیدم شکمم روی و دستم زد،
 ھق صدای داشتم سعی و رفتمگ صورتم جلوی و دستم. گرفت شدت اشکام

 و خودم نتونستم دیگھ شد رد کنارم از کھ آیھان ماشین. کنم خفھ و ھقم
 نشستم، زمین روی ھمونجا نداشت و وزنم تحمل کھ اھاییپ با. کنم کنترل
 می چیزی یھ کسی ھر اومدن، سمتم بھ ای هعد کھ نگذشت ای لحظھ
	.گفت
	
	!خوبھ؟ حالتون خانوم_
	بیاره قند آب براش یکی افتاده فشارش کنم فکر_
 .آمبوالنس بزنھ زنگ یکی باشھ وقتش نکنھ بارداره_
 



 آتش زدی تو بال و پرم را
 جمع کن از این شھر خاکسترم را
 ولی میان خاطراتت مرا نگھدار
 سفر بخیر مسافر من خدانگھدار 
 خدا نگھدار تمام لحظھ ھای عاشقانھ من
 خدا بھ ھمرات دلیل گریھ ھای کودکانھ من
 سفر سالمت بھ دل بماند امید دیدار
 خدا نگھدار خدا نگھدار خدا نگھدار خدا نگھدار

 
 
 ھم روی و چشمام.  بود شده تار چشمم جلو ھمھ. کرد می سنگینی لکامپ

	:بود این شنیدم کھ حرفی اخرین و گذاشتم
	
	!شنوی؟ می و صدامون خانوم خانوم_

 این چقدر. کوچھ بھ زدم زل  پس چشمای خیسم از و زدم پس و اشكام
 	.بود انگیز غم برام مسیر

	
	کل دانای

	
	

 درونش در جنینی با جوانی اوج  در نداشت، را درد ھمھ این طاقت تیارا
 ھمھ این! ھست؟ این از بیشتر دردی مگھ. بود شده زده پس جا ھمھ از

 بیمارستان بھ را او سریع وضعیتش دیدن با مردم. نبود حقش عذاب
 داد جواب خورد می زنگ کھ گوشی اش دیدن با آنھا از یکی و. رساندن

 شود، جویا حالش تا بود زده زنگ بود کرده دیر تیارا چون و بود عزیز ،
 ھب را تیارا اوضاع سریع خیلی بود داده جواب را گوشی کھ مردی آن

 را ببرد آنجا بھ را تیارا خواست می کھ بیمارستانی آدرس و گفت عزیز



 از بود، شده گفتن ذکر مشغول دلش در و بود کرده ھول جون عزیز. داد
 چنین این کھ رفتھ کجا تیارا کھ زد می حدس بود داده مرد آن کھ آدرسی
 دختر آن داد بھ تا زد زنگ اش نوه بھ سریع خیلی شده، دگوگون حالش
 پھن را اش سجاده. شد کردن دعا مشغول ھمچنان خودش و برسد بیچاره

	:گفت درد دنیا یک با و کرد
	
 زیاد واقعا سن این تو درد ھمھ این! کرده؟ گناھی چھ دختر این آخھ_

	!نیست؟
	

 و کرد سجده پایش درد بھ توجھ بی و چکید اش گونھ روی اشکی قطره
 بیمارستان تخت روی بد یتیوضع با تیارا  .سپرد خدایش بھ را تیارا

 ھرچھ باید بود، او بھ سرم کردن وصل مشغول پرستاری و و بود خوابیده
 محض بھ ھم کامیار شدن، می آگاه شکمش داخل جنین وضعیت از زودتر

 بھ را خود عجلھ با و بود کرده تعطیل را مطبش عزیز دادن خبر
 با کھ تیارا. دبو شده تیارا حال نگران ھم آن گویی. رساند بیمارستان

 دست بھ را کسی ھر دل اش خانومانھ رفتار و معصوم و زیبا صورت
 دل برایش چنین این کھ بود برده نیز را کامیار سنگی دل یعنی آورد، می

.  شد بیمارستان وارد دو با و کرد پارک را ماشینش کامیار!بود؟ نگران
 باعث و خورد مردی بھ محکم برود اطالعات سمت بھ خواست کھ ھمین

 و کرد کوتاھی خواھی معذرت کامیار. بیوفتد دستش ھای برگھ شد
 آشنایی ی قیافھ  بھ نگاھش کھ کند عبور مرد آن کنار از توجھ بی خواست

 غر لب زیر کرد می جمع را ھایش برگھ کھ طور ھمان کھ مردی افتاد،
 بود آمده یعنی باشد، آیھان رویش بھ رو مرد این شد نمی باورش .میزد

 مرد این دانست می خوب. رسید خودش اوج بھ عصبانیتش! تیارا؟ یشپ
 این حق تیارا داده، انجام معصوم دختر آن حق در ھایی انصافی بی چھ

 در کھ دختری با ھمراه جوانی دختر کھ بگوید چیزی خواست. نبود مرد
	:گفت و کرد آیھان بھ رو داشت آغوش



	
	!آوردی؟ و آزمایش جواب آیھان_
	

 کامیار بھ رو و رفت جلوتر قدمی. شد کامیار ی متوجھ آیناز ھلحظ ھمان
	:گفت
	
	!اینجایین؟ ھم شما دکتر، آقای سالم_
	
 دخترش کھ کنار کھ آیناز بھ رو بود آمده خودش بھ تازه گویی کھ کامیار_

	:گفت و کرد بود
	
	.اینجا آوردنش کھ این مثل شده بد حالش دوستام از یکی بلھ. سالم_
	

	:گفت و کرد ای اشاره آیھان بھ بھت با کامیار کھ گفت ای نده دب خدا آیناز
	
	!ھستن؟ ھمسرتون_
	

	:گفت  خشم با رسید می نظر بھ عصبی کھ حالی در آیھان
	
	!امرتون؟ خواھرمھ،_
	

	:داد جواب کامیار جای بھ آیناز
	
 آوردم رو رھا بود کرده معرفی بھم ھستن،یکی رھا جدید دکتر ایشون_

 نمیشناسیشون، ھمین برای نیومدی مطب من با یاتازگ ایشون، پیش
	بدم، انجام خواستن ایشون امروزم ازمایشای

	



 ندچ كھ بیمار زیباى دختر آن شد نمى باورش شد، بیشتر كامیار تعجب
 .باشد ابلیس این ى خواھرزاده بود آمده مطبش بھ درمان براى پیش وقت
 ذھن حضور اما بود، ناآش اش قیافھ. انداخت کامیار بھ نگاھی مردد آیھان

 خوبی حس ولی دیده، کجا را رویش بھ رو مرد این دانست نمی و نداشت
 از کامیار کردن، می نگاه دیگر یک بھ غضب با دو ھر نداشت، او بھ

 کھ بود ھمین برای بود شده تیارا بدبختی باعث چون آمد می بدش آیھان
 در دارد امید و گردد یم تیارا دنبال کھ دید می دانشگاه در را او دفعھ ھر

 ایھان.... آیھان و شد می رد کناش از اھمیت بی کند پیدایش دانشگاه
 کھ او است، بیزار رویش بھ رو مرد این از چرا دانست نمی ھم خودش

 می کنند می زندگی مرد این ی خانھ در دخترش و تیارا دانست نمی
 !دانست؟
 و کرد آیناز بھ رو شتندا را مکان این در حضور طاقت دیگر کھ کامیار

	:گفت
	
 مطب تو فردا برسم، مریضم بھ برم دیگھ من اجازتون با حقیقی خانوم_

	.بینمتون می
	
 آقایی از ، رفت اطالعات سمت بھ و شد جدا آنھا از کوتاھی خدافظی با و

 اینجا بودند اورده تازگی بھ کھ پرسید ای حاملھ خانوم راجب بود آنجا کھ
 بود شده بستری داخلش تیارا کھ اتاقی شماره یعسر خیلی ھم شخص آن و
 آدرس شخص آن کھ سمتی بھ و شد تند  کامیار  ھای قدم داد، او بھ را

 پیدا را تیارا ترسید می و بود عصبی آیھان دیدن از ھنوزم. رفت بود داده
 پرستار دو.شد وارد سریع کرد پیدا کھ را تیارا اتاق دردسر كلى با. کند
 بھ رو بود کرده ھول کھ حالی در. بود بیھوش تیارا و بودن تیارا سره باال

	:گفت و کرد پرستار
	
	!بھترن؟! ؟ چطوره حالشون_



	
 زد می حدس کامیار نگران ی چھره دیدن با کامیار، برگشت پرستار

	:گفت سریع خیلی و نپرسید سوالی ھمین برای باشد، ھمسرش
	
	.شن عمل سریعا باید. بچھ حال نھ خوبھ، خودشون حال نھ_
	

	.شد تر گرد و گرد کامیار درشت چشمان
	
	.کھ نرسیده بچھ اومدن دنیا بھ وقت مونده ماھش یک کھ این اما_
	
	:گفت و کرد خالی تیارا سرم داخل را آمپولی پرستار_
	
 و. داره وجود جنین خفگی احتمال و چرخیده مادر شکم داخل جنین سره_

	.بشن حیجرا تر سری  باید خطره در مادرم جون حتی
	
 صدای با و شد نزدیک پرستار بھ افتاد، شمارش بھ کامیار ھای نفس  

	:گفت عصبی
	
 گید نمی مگھ! کنید؟ نمی جراحیش چرا! ھستین؟ چی معطل بس خب_

	!کجاست؟ دکتر اصال! نیست؟ خوب اوضاعش
	

	:گفت بیندازد کامیار بھ نگاھی کھ این بدون پرستار
	
 ھم شما عمل، برای میشھ آماده  داره .کنیم می کارو ھمین داریم ھم ما_

	.بدین انجام رو مربوطھ کارای پذیرش برین
	



 کرده، کار بیمارستان در سالھا انگار نھ انگار و بود کرده ھول کامیار
 و افتاد راه پذیرش سمت بھ بلند ھای قدم با کند، چکار باید دانست نمی

 کامیار تسم بھ را ای برگھ مرد آن داد، توضیح را مریضش اوضاع
	:گفت و گرفت

	
	.کنید پر و فرم این_
	

 دستانی با و برداشت را داشت قرار آنجا در کھ را خودکاری کامیار
 نگران ی چھره بھ نگاھی مرد آن ، شد فرم آن کردن پر مشغول لرزان
 بھ خطاب کرد می تایپ  را چیزی داشت کھ طور ھمان و انداخت کامیار
	:گفت کامیار

	
	! مریضتون؟ اسم._
	

	:گفت ھایش زدن نفس نفس میتن کامیار
	
	. صابری تیارا.. تیارا_
	

 مرد آن تحویل را شده پر ی برگھ کھ طور ھمان و زد موھایش بھ چنگی
	:داد ادامھ داد می
	
	!کنم؟ پرداخت اینجا باید رو ھزینھ_
	

	کرد رو بھ رو بھ ای اشاره مرد آن
	
	رواِ  بھ رو صندوق_
	



 بھ داشت دست در را ای برگھ کھ حالی در و کرد آرومی تشکری کامیار
 كرد مي عصبیش بیاید تیارا سره بالیي كھ این فكر رفت، صندوق سمت
 اتاق در کھ پرستارا از یکی لحظھ ھمان و کرد پرداخت کامل را ھزینھ
 رستارآن پ روی بھ رو ھراسان  کامیار. شد ظاھر جلویش بود دیده تیارا

	:گفت و ایستاد
	
	!عمل؟ اتاق دنشبر! خانوم؟ شد چی_
	

	داد تکان سری آرامی بھ پرستار
	
 زیاد موردا این از ما نباشید نگران دومھ، ی طبقھ عمل اتاق ، آقا بلھ_

	.نمیوفتھ اتفاقی خدا بھ توکلتون. بچھ ھم مونده سالم مادر ھم کھ داشتیم
	

  ندید، را آیھان و رفت. افتاد راه عمل اتاق سمت بھ و کرد تشکری کامیار
 آمده کاری برای کھ آیھانی. شکست دیگر بار آیھان کمر کھ ندید و رفت
 سست بود،پاھایش شنیده را کامیار حرفای اتفاقی خیلی و صندوق بود

 دست و کند، جلوگیری سقوطش از تا گذاشت دیوار روی را دستش شدن،
 گویی بود، کم برایش اکسیژن گذاشت، اش سینھ ی قفسھ روی را رشدیگ

 تنفسیش راه فشرد، می را گلویش و بود شده حلقھ ویشگل دور ھایی پنجھ
	بود. شده بستھ
	
 تیارای میاورد دنیا بھ را کودکش داشت االن کھ صابری تیارا یعنی_

	!بیاید؟ دنیا بھ بود قرار خودش کودک یعنی! بود؟ خودش
	
	: گفت می کھ آیناز صدای با
	
	!شده؟ چی داداش_



	
 جوابی کھ این بدون و افتاد زمین روی دستش ھای برگھ آمد، خودش بھ
 شد می مطمئن باید رساند، دوم ی طبقھ بھ را خودش دو با بدھد آیناز بھ
 او بھ حسش بود مطمئن ھرچند نھ، یا ھست خودش تیارای شخص آن کھ

 تیارایش فھمید، می را صبحش ی دلشوره دلیل حاال گفت، نمی دروغ
 	...بود اینجا

 گوش گویی افتاد، راه ھا پلھ سمت بھ آیناز ھای زدن صدا بھ توجھ بی
 آسانسوری دانست نمی حتی شنید، نمی صدایی ھیچ و بود شده کر ھایش

 لحظھ آن ببرد، دوم ی طبقھ بھ را او تواند می کھ ھست کنارش در باز
 یکی تا دو ھارا پلھ. بودن تیارا بھ رسیدنش راه کھ دید می ھایی لھپ فقط

 بھ را خود تند ھایی قدم با و زد تنھ دنبو انجا کھ نفریم چند بھ حتی کرد،
 تابلویی دیدن با کھ چرخاند سالن دورا دور را نگاھش رساند، دوم ی طبقھ

 می حال. بخشید سرعت را ھایش قدم بھ داد می نشان را عمل اتاق کھ
 زنی کنار در کھ کامیاری ببیند، را کامیار عمل اتاق بر عالوه توانست

 و رساند انھا بھ را خود دو با زد، می حرف او با و بود ایستاده پوش سفید
 رویش بھ رو دکتر بھ رو ای کالفھ صدای با کامیار کھ آخر ی لحظھ شنید
	:گفت می
	
 بچشو ھم و خودش ھم بدین، نجاتش کنم می خواھش ھمسرشم، من دکتر_

	....ک ھر خوشیشھ، دل تنھا بچھ اون خوام، می ھم با و جفتشون من
	

 اش مردانھ ھای شانھ روی دستی کھ بود نشده مامت کامیار حرف ھنوز
 و قرمز صورت دیدن با. عقب بھ برگردد کامیار شد باعث و نشست
 فھمیده، را چیز ھمھ کھ نداشت شک شد، گرد چشمایش آیھان عصبیھ
 باعث و امد فرود صورتش روی محکمی مشت کھ بزند حرفی خواست

 فریاد خشنی و بلند ایصد با و شد مشت آیھان دستان برود، عقب بھ شد
	:زد



	
 خدا بھ کشمت می! آشغالھ؟ تواِ  ھمسره من زن!  آره؟ ھمسرشی کھ_

	.ذارم نمی زندت
	
 ی حوالھ را محکمش ھای مشت و بود ھجوم کامیار سمت بھ دوباره و

 بدن. آمد خودش بھ ھم کامیار کھ نکشید طولی کرد، صورتش
 را ھایش ضربھ جلوی. نداشت آیھان از کمی دست نیز او ی ورزشکارانھ

	:گفت عصبانیت با و گرفت
	
 بیار شناسنامھ! زنی؟ می حرف کی راجب اصال! زن؟ کدوم!! زنت؟-

 چھ بوده من ی خونھ مدت ھمھ این کھ زنیتوا،  زنھ ،زن این بده نشون
 چی بازو و زور جز بودن مرد از تو! ھا؟ داره نخور درد بھ باتوا صنمی
 می شوھرش از زن مگھ آورد، پناه من بھ تو دست از زن این! ؟ داری

	!ترسھ؟
	

 زد می نفس نفس بینشان دعوای شدت از کھ حالی در و کرد مکث کمی
	:داد ادامھ

	
. نداره نیاز بھت دیگھ تیارا کھ ای اضافھ یھ تو. نیستی شوھر تو! دیدی؟_
 تو. چی یعنی زندگی فھمھ نمی و عذابھ در کنارش کھ ترسھ، می ازش کھ

 می نفس کھ جسمھ یھ فقط تیارا کردی، نابود و روحش ،کشتی رو تیارا
 براش و کردن پدری لیاقت حتی تو کھ دختری دخترش، امید بھ اونم. کشھ

	.نداری
	

 شده جمع دورشان کھ افرادی اھمیت بی و نیاورد، طاقت دیگر آیھان
 مطمئن دیگر آورد، فرود کامیار صورت روی را محکمش مشت بودن
 اش، زندگی زن ھمان است، خودش تیارای ھمان اتیار این کھ بود شده



 فرزندش سپ کرد، مرور خودش پیش را کامیار حرف اش، بچھ مادر
 و بود دیده را خوابش کھ ھمانی خواست، می کھ ھمانی درست بود، دختر
 آرزو كھ ھا ھمان از بود، خریده صورتی ھای لباس برایش بعد روز

 ھای لپ روی و بکشدش وشاغ بھ محکم او و کند تن بھ دخترش داشت
 مجدد دعوای از تا گرفتن را جلویش ای عده .بزند بوسھ الودش گوشت

 با.تیارا فقط بود، تیارا مھم االن. شد بیخیال دیگر ھم آیھان کنند، جلوگیری
 در روی محکمش ھای مشت با و رفت عمل اتاق سمت بھ محکم ھای قدم

 کم کم گلویش بغض زد، می صدا را تیارا و کوبید می. کوبید اش بستھ
 گریھ نباید مرد گویند نمی مگر! نبود؟ مرد او مگر شکست، می داشت
 می نفس سختی بھ چرا! اشک؟ از بود پر آیھان ھای چشم چرا پس! کند؟

 آیھان ای عده!|شدند؟ می شل پاھایش ھمراه بھ دستانش کم کم چرا! کشید؟
	:گفتند می کردنش ارام  برای و بودند گرفتھ را
	
 اتاق تو زنت. باش مارو بچت و زن خاطر بھ حداقل مرد، باش مروا_

 تو اون و تنش خوای می! انداختی؟ راه داد بی و داد اینجا تو و عملھ
	!دی؟ می استرس بھش داری کردن آروم جای. بلرزونی

	
 سر جا ھمان و انداخت پایین را سرش و شدن مشت در روی آیھان دستان
 دل این با حال بپرسد را تیارا حال ات نبود کسی .زمین روی خورد

 اگھ! بود؟ شده تیارا حال این باعث چیزی چھ اصال! کرد؟ می چھ نگرانی
 و گرفت دستانش بین را سرش. شد ھا دیوانھ مثل!  چھ؟ بیاید سرش بالیی
	:زد لب آرام
	
 دارشون نگھ خودت سپرم می خودت بھ و بچم و زن حسین امام یا_

 	.باش
 



 می بیشتر چھ ھر بودند، یکدیگر دنبال بھ سرعت بھ ساعت ھای عقربھ
 و نداشت خوبی حال شد، می بیشتر آیھان اضطراب و استرس گذشت

 موھایش بھ کالفھ ھم کامیار. بود خبری منتظره عمل اتاق در بھ چشم
 ھم را او حال آیھان آشفتگی .بود شده آیھان ی خیره و زد می چنگ

 قول بھ یا! داشت؟ دوست را تیارا اقعاو مرد این یعنی بود، کرده دگرگون
 تیارا بھ او فشرد، ھم روی را چشمایش! بود؟ اش بچھ دنبال فقط تیارا
 آیھان نگذارد بود داده قول کند، محافظت اش بچھ و او از کھ بود داده قول

 آیھان. زدن قدم بھ کرد شروع کالفھ بگیرد، او از را بچھ و کند یدایشانپ
 دیگر دنیایی در گویی شنید، می صدایی نھ و دید یم را کسی نھ گویی ھم

 بود مانده کم است بیمارستان این در تیارا فھمید وقتی آیناز کرد می سیر
 در خواست می بود، شده بد ھم او حال بیوفتد، زمین روی بغلش ی بچھ با

 اما شود، می خارج عمل اتاق از تیارا کھ زمانی تا بماند برادرش کنار
 بھ را رھا باید .دخترش نھ بود خوب خودش اوضاع نھ توانست، نمی
 رفت خانھ سمت بھ اجبار بھ سپ داد می را داروھایش و رساند می خانھ

 آماده را خانھ باید کرد، می دعا جنینش و رھا سالمتی برای دلش در و
 در .شدن می اضافھ آیھان ی خانھ بھ جدید عضو دو  زودی بھ کرد می
 خواست نمی بود،دیگر کرده درست دردسر تیارا و آیھان برای مدت تمام
 زندگی دخترش با و رفت می رفت، می زودتر چھ ھر باید باشد، بار سر

 آیھان بھ و نیاورد طاقت کامیار ھم طرف آن از.کرد می شروع را یجدید
 را دلش ھم ای لحظھ غمگینش صورت و ایھان قرمز چشمان. شد نزدیک

 می سپ تقاص داشت حال و بود کرده بد راتیا با مرد این نیاورد، رحم بھ
 طور ھمان و داد قورت را دھانشآب  ، نشست صندلی روی  کنارش.داد
	:گفت خشداری صدای با کند کنترل را عصبانیتش داشت سعی کھ
	
 براش خیابون تو کھ دست بھ کیف ناهپ بی دختر یھ دیدمش، اتفاقی_

 این از کردم فکر اولش کنم، کمکش داشتم سعی من و بود شده یداپ مزاحم
 و مشکالتش خواستھ می و شده دعواش باباش مامان با کھ فراریاس دختر

 ھمھ از کھ دختره یھ نیست طور این فھمیدم کم کم اما. کنھ درست فرار با



 کوچھ ی آواره شکمش تو گناه بی ی بچھ یھ با حاال و شده رونده جا
	.شده خیابونا

	
 ھم روی را چشمایش درد رپ آیھان و شد جا بھ جا کامیار گلوی سیبک

 و جنگ یا زدن حرف نای حتی کھ بود خستھ و امید نا انقدر گذاشت،
 دلش! غرورش؟ ھمھ آن بود رفتھ کجا نداشت، را کنارش مرد این با جدال

 اش بچھ مادر سال چند از بعد حاال کھ بود داده دبیرستانی دختر بھ را
.. خودش و بود فرشتھ تیارا ،حق نا بھ ھمھ آن بود داده عذابش.  بود

	!ببخشد؟ را خودش توانست می بود،چطور شیطان شک بدون خودش
	
 چشماش معصومیت خودم، ی خونھ بردمش نداره رو کسی دیدم وقتی_

	 نبودی، تو وقت ھیچ کھ چیزی ناھش،پ سر شدم بود، آورده درد بھ و دلم
	

	:داد ادامھ کامیار و کامیار سمت برگشت خشونت با آیھان
	
 قدرا اون نداشتم، کاری باھاش نترس کنم، می زندگی مادربزرگم با من_
	.نیستم غیرت بی ھم
	

	:داد جواب  ارامی صدای با و شد مشت آیھان دستای
	
 اشتباھی کار کھ ھست خانوم انقدر تیارا ولی دونم نمی رو تو. دونم می_

	دارم، اعتماد بھش چقدر فھمم می نده،تازه انجام
	

	 گرفت شکل کامیار لبای روی نیشخندی
	



 بھش باید کھ زمانی چرا! داری؟ اعتماد بھش کھ فھمیدی االن تازه_
 مگھ! کردی؟ خالی شونھ میستادی وای شتشپ مردونھ و کردی می اعتماد
	! داشت؟ کیو  تو جز تیارا
	

 فریاد کمی دلش شد، می خفھ نشست،داشت آیھان گلوی در بدی بغض
 می نمک ھایش زخم روی رف ھایشبا ح کامیار و خواست، می زدن

	:داد ادامھ کامیار شد طوالنی کھ ایھان سکوت.اچیدپ
	
 احساسشھ، بھ زدن ضربھ زد زن یھ بھ میشھ کھ ای ضربھ ترین بزرگ_

 ھیچ بھ کھ افسرده زن یھ شده تیارا  کردی، نابود و احساسش کل تو ولی
 کھ ای بچھ بچش، جز نداره زندگی برای دلیلی ھیچ کھ. نداره اعتماد کس
	. بگیریش ازش خوای می تو کنھ می فکر
	

 کھ کرد می فکر تیارا یعنی کرد، نگاه کامیار بھ شده گرد چشمانی با آیھان
 از را اش بچھ خواھد می کھ کر می فکر! بوده؟ تر عزیز برایش بچھ آن
 گرفت دستانش میان را سرش کالفھ!بوده این رفتنش دلیل سپ! بگیرد؟َ او
	گفت خود با و
	
 خودت جز دونی می کھ تو! چرا؟ دیگھ تو نکردم اعتماد تو بھ من لعنتی_

 دوستش توا وجود از و تو از  جز ھم بچھ اون نیست، مھم برام ھیچی
	. دارم
	

	:داد ادامھ و کرد وارد کشید می تیر کھ سرش بھ فشاری
	
! کردی؟ من راجب فکری ھمچین کھ کردم چیکار تو با من من، بھ لعنت_
... من بھ لعنت کردی، فرار خونھ از نگیرم و بچت کھ این اطرخ بھ کھ

 	....من بھ لعنت



 آیھان عصبى حركات از كامیار و لرزید مى آیھان ى مردانھ دستاى
 اوضاع كھ دانست مى خوب و بود پزشك. كند سكوت باید كھ شد متوجھ
 بھ اتفاقات ولى دارد دوست را تیارا بود معلوم نیست، خوب نیز آیھان

 درد توانست نمى ھم باز ولى بود كرده دور ھم از را دو این آمده جودو
 است مرد آیھان داشت قبول .كند قبول را بود داده تیارا بھ آیھان كھ ھایى

 كرد، مى تحقیق شد، مى پیگیر كرد مى اعتماد كاش ولى دارد، غیرت
  .گشت نمى بر جواب بى رفت مى سوالش دنبال اگھ شك بدون

 شدن، بلند جایشان از زمان ھم آیھان و کامیار عمل اتاق در شدن باز با
 از کھ رستاریپ سمت بھ کرد، می داد بی دو ھر ی چھره در نگرانی

	:گفت ستارپر رو ای کالفھ صدای با کامیار و رفتن شد خارج عمل اتاق
	
	!نھ؟ دیگھ سالمن دو ھر! شد؟ چی_
	
 شده اش خیره نگرانش و قرمز چشمان با کھ آیھان بھ گذاری نگاه رستارپ

	:گفت کامیار بھ رو و انداخت بود
	
 خوب خیلی ھم مادر وضعیت اومده، دنیا بھ موعود وقت از زودتر بچھ_

 داد، نمیشھ قطعی نظر ھیچ اومدنشون بھوش تا ایینھپ ھوشیاریشون نیست،
	.کنید دعا فقط
	
 شد، رد کنارشان از دو آن خراب حال و  شده گرد چشمان بھ توجھ بی و 
 ھر حالش نداشت، ایستادن توان این از بیشتر ایھان ی شده سست اھایپ

 با عمل اتاق در نفسش کشید، می نفس سختی بھ و شد می تر خراب لحظھ
. باشد خوب توانست می چطور او،  کرد می نرم نجرهپ و دست مرگ

 دیگر بار تیارا مظلوم ی قیافھ. فشرد ھم روی ای لحظھ برای را چشمانش
 تکرار گوشش در ھایش زجھ صدای ھم ھنوز شد، نمایان انشچشم جلوی

 و کرد باز را خشمگینش چشمان. گرفت را چشمانش جلوی خون شد، می



 و ایستد بھ اینجا توانست نمی بود، شده طاق طاقتش شد، بلند جایش از
 کھ نگذشت ای لحظھ و کرد باز را عمل اتاق در. باشد تیارا نابودیھ شاھد

 باید چطور دانست نمی کھ  دری. شد مواجھ رویش بھ رو بستھ دری با
 در در، روی امدن فرود از قبل و را کرد مشت را دستانش. کند بازش

 با و انداخت آیھان بھ نگاھی ،از آن بیرون آمد رستاریپ و شد باز خودش
	:گفت جدیت

	
	!!!بیروون عملھ، اتاق اینجا! داده؟ ورود ی اجازه شما بھ کی_
 	

	:گفت کند کند کنترل را خشمش کھ ینا بدون آیھان
	
 خراب سرتون رو رو اینجا شھ کم سرش از مو یھ توعھ اون من زن_

 و من زن. ببرمش بدین ،بدین انجام براش کاری تونید نمی. کنم می
	!کجاست؟ تیارا! کردین؟ چیکار

	
 شتپ از و آمد آیھان سمت بھ کامیار بزند حرفی رستارپ کھ این از قبل و
 نمی و کند رھا کامیار دست از را خود داشت سعی آیھان. تگرف را او

 زد، می فریاد را تیارا وجودش تمام و بود شده دیوانھ یک مانند. توانست
 را درد این تحمل کشید، می تیر قلبش و کرد می سنگینی سرش
 کامیار دست روی دستش ، شد تار و تیره چشمانش مقابل در دنیا.نداشت
 کھ بود فکر این در و فشرد ھم روی را شمانشچ دیگر بار و شد مشت
 !کند؟ چھ باید بیاید تیارا سره بالیی اگر

 شد، می ریسپ سرعت بھ زمان گذشتن می ھم یپ در ساعت ھاى عقربھ
 ی دوره نشدن کامل علت بھ و بود آمده دنیا بھ و تیارا کوچولوی دختر

 از تارھارسپ تمام کھ کوچکی دختر. شد گذاشتھ دستگاه داخل بارداری
. نینداخت او بھ نگاھی نیم حتی آیھان و کردن می تعریف زیباییش
 بدون را دختر این اما داشت را ارزویش کھ دختری ھمان بود، دخترش



 دختر دیدن بھ ھم با دویشان ھر خواست می خواست، نمی تیارا
 ی خیره او و بدھد شیر دخترش بھ تیارا خواست می بروند، کوچولویشان

 وارد اصرار با. شوند می بستھ و باز ارام کھ شود چکشکو ھای لب
 نشست، صندلی روی کنارش و شد بود بستری آن در تیارا کھ اتاقی

 شدن تر خراب باعث ھمین و نداشت رو بھ رنگ تیارا زیبای صورت
 ی خیره و بود گرفتھ دستانش در را تیارا سرد دستان شد، می آیھان حال

 کرد، می باز سر داشت کم کم شبغض بود، شده معصومش ی چھره
 می دعا ارام دلش در بود، داشتھ نگھ باز سختی بھ را قرمزش چشمان

 اورد،تمام نمی دوام ھم لحظھ یک نبودش در کھ کسی سالمتی برای کرد
 کرد می حس کرد، عبور چشمانش جلوی از فیلمی ھمچون مدت این اتفاق
 می کھ کابوسی.اکوحشتن کابوس یک بود، خواب یھ اتفاقات این تمام

 با نھ آیھان بود، شده تاریک ھوا برسد، ایانپ بھ تر سری چھ ھر خواست
 روی نگاھش ھمچنان خورد، می تکان جایش از نھ و زد می حرف کسی
 کردن باز برای تیارا نداد قسم از کردن دعا از بود شده خستھ بود، تیارا
 شدن بیدار قصد تیارا بود، نتیجھ بی کارا این ی ھمھ گویی ھایش، چشم

 و گذاشت تیارا دستان روی را لبش و داد بیرون را نفسش آیھان نداشت،
 بھ دید می را دو این کس ھر  ، نشاند دستش روی دردی رپ ی بوسھ

 موقع و باشد بچھ عاشق کھ مردیست کدام آخر خورد، می غبطھ عشقشان
 فتگ می کھ نیندازد، او بھ نگاھی ترین کوچک دخترش امدن دنیا بھ

 او بھ رو این از آیھان کرد می فکر کھ خواھم، می مادرش با را دخترم
 !شود؟ رو

 حال و بود کرده انتخاب را اشتباھی راه کھ عاشقی بود، عاشق آیھان
یک  با چگونھ کھ کرده، چھ اش زندگی با کھ کرد می درک داشت

 برایش تیارا کھ اش رنگی چشمان کشیده، آتیش بھ را اش زندگی سوتفاھم
 سالھا از بعد کھ ای مردانھ ھای اشک ھمان اشک، از بود رپ داد می جان
  دستانش از ای لحظھ را تیارا دستان ایھان.  بود، بستھ حلقھ چشمانش در
 با و زد می بوسھ رویش بھ کرد می نوازش را دستانش کرد، نمی جدا

	:گفت می آرام خشداری صدای



	
 دخترمون بھ باید شوبپ آیھان، زندگیھ اشوپ جونم، بھ دردت اشوپ اشو،پ_

 مثل خواد، می مامانشو کنھ می گریھ ھمش گن می رستاراپ بدی، شیر
	...من
	

	.زد سپ را اشکانش و نشست صورتش روی ایھان دستان
	
 زا بیشتر دارم خدا بھ م،داد سپ تاوان شدم، تنبیھ بسھ، دیگھ تیارا اشوپ_
 تحمل گفتی نمی مگھ م،میش اذیت کردم می اذیت رو تو کھ وقتایی اون تو

 وت رفتھ قلبم، تو رفتھ خار ھمون ببین اشوپ. دستم تو بره ارخ یھ نداری
 تو مراقب ھم بعد بھ این از کھ باشم قوی باید دونم می اشو،پ تیارا چشمم،

	.میارم کم دارم وضع این تو تو دیدن با ولی کوچولومون ھم باشم
	

 انداخت ایینپ ممکن حد تا را سرش نداد، زدن حرف امان آیھان بھ گریھ
 می اشک طور ھمان بگیرد، را ھایش اشک ریزش جلوی داشت سعی و

 گریھ نباید مرد گفتھ کھ اصال. ریخت می جلویش زمان آن تیارا کھ ریخت
 زندگی ھای عزیزترین بھ کھ دردھایی با! کند؟ چھ دردھایش با سپ! کند؟
 حجم این تواند می نھچگو نکند نالھ نریزد اشک اگر!  کند؟ چھ داده اش
 با و نشست تیارا سر روی و امد باال آیھان دست!کند؟ تحمل را درد از

	:داد ادامھ دردمندش صدای ھمان
	
 چشمارو این وقت چند دونی می!  کنی؟ باز و چشمات خوای نمی_

 آیھانت دیگھ بسھ شو، بیدار! آیھان؟ نفس! ؟ آیھان عمر! تیارا؟! ندیدم؟
 خانومی تو کردم، غلط اصال کردم اشتباه من کردم دب من کنھ می دق داره
 دیدن بریم تا شو بیدار ، تیارا شو بیدار کن، باز و چشمات و کن

 بمیر بگی. کنم می بگی کاری ھر شو بیدار فقط تو تیارا کوچولومون،



 دخترمون خاطر بھ نھ من خاطر بھ اصال تیارااا شو، بیدار فقط میمیرم،
	.شو بیدار

	
 ھایش حرف بھ سرش شتپ کامیار و زد می حرف تیارا با نھمچنا آیھان
 ایھان فھمید وقتی مخصوصا بود، آمده رحم بھ نیز او دل کرد، می گوش
 آیھان از را نگاھش. بچھ خاطر بھ صرفا نھ دارد دوست را تیارا واقعا

 بیشتر ساعت چند  کھ کوچولویی دختر ی قیافھ زد، تکیھ در بھ و گرفت
 از کھ دخترکی شد، زنده چشمانش جلوی گذشت نمی آمدنش دنیا بھ از

 داشت قصد کھ دختری ھمان داشت، شباھت تیارا بھ نھایت بی االن ھمین
 با باید حال بود، شده وابستھ او بھ کم مدت این در و کند دریپ حقش در

 !کرد؟ می چھ دلش
	

 حیاط سمت بھ و کند دل تیارا از سختی  بھ آیھان شد تمام کھ مالقات وقت
 و نشست ھا لھپ از یکی روی .بودن شده سست اھایشپ رفت، بیمارستان

 عرض در شد، می منفجر داشت مغزش  گرفت، دستانش بین را سرش
 ازدواج سفرش، بود، شده رو اون بھ رو این از ازش زندگی سال یک
 شدن حاملھ اش، زاده خواھر و خواھر شدن یداپ دادانش، آزار ، تیارا

	... و گناھیش بی اتاثب فرارش، تیارا،
 درد ھمھ این طاقت دیگر ترکید، بغضش ھم باز و زد موھاش بھ چنگی

 و تیارا سر بھ بالھارا  این خودش شد نمی باورش ھم ھنوز نداشت، را
 کسی تا بود انداختھ ایینپ ممکن حد تا را سرش.  است آورده اش زندگی
 دیگر بود هشرمند خودش خدای و خودش مقابل در نبیند، را ھایش اشک

	....بماند تیارا مقابل در
 زد می گناھیش بی از دم کھ مواقعی مخصوصا تیارا مظلوم ی قیافھ 

 فرید کھ افتاد روزی یاد رفت، نمی کنار چشمانش جلوی از ای لحظھ
 بود، کرده قایم اتاق از ای گوشھ در را خودش تیارا و شد اش خانھ وارد
 چطور رفت، می او با روز ھمان خواست می را فرید تیارا اگر خب



 بیش ھم نرفتنش برای کھ بود شده خراب تیارا بھ نسبت  ھمھ نآ ذھنش
	!بود؟ آورده  مسخره دلیل ھزاران خود

 و بود خلوت آورد،بیمارستان باال را سرش و کشید صورتش بھ دستی
 بود، ابری ، انداخت آسمان بھ نگاھی شد، نمی دیده اطراف آن در کسی
	...آیھان مثل

 زندگیش  بارید، می جایش بھ آیھان و بود کرده بغض بود، گرفتھ آسمان
 ایینپ بھ بلندی یک از را خود زد می سرش بھ لحظھ ھر و بود باختھ را

 بی او! چھ؟ را دخترش اما کند، راحت را تیارا ھم و خودش ھم و بیندازد
 توانست می! آمد؟ می بر کردنش بزرگ سپ از تیارا! کرد؟ می چھ درپ
 ھمیشھ کھ چیزی! برساند؟ جایی بھ و کند بزرگ خوب را خترشد

	.داشت را آرزویش
 و کند زندگی توانست نمی او بدون حال و بود، کرده بازی تیارا زندگی با
 خود از را او! گرداند؟ می بر را تیارا باید رویی چھ با اصال ....او با

 بر دوباره چطور تیارا حال این با بود بود شده فرارش باعث بود، رانده
. شد باران نم ی متوجھ صورتش خیسی با!گاه؟ شکنجھ آن بھ گشت می

 بھ نگاھی برد، باالتر را سرش ایھان' بود، شکستھ نیز آسمان بغض گویی
	:گفت دردی رپ و آرام صدای با و انداخت تار و تیره آسمان

	
 خواستم آخرین بھ ولی ندارم، ھم رو تو با زدن حرف روی حتی خدایا_

 ولی دم می بس تاوان خودمم کردم بد من برگردون، رو تیارا کن، گوش
 کافی ی اندازه بھ اون نکن تنبیھ و من اون بد حال با نیاد، تیارا سره بالیی
 نھ ولی کن دورش من از خوای می اگھ حتی کن، تنبیھ منو فقط شده، تنبیھ
 برو بگھ بعدش کن، باز و چشماش برگردون، بھش و سالمتیش طور، این

 وابستش مامانش مثل تا نکردم نگاه دخترمم بھ میرم، ھمیشھ واسھ میرم،
 تر سخت کندن دل میشھ،، تر سخت جدایی دیگھ ببینم و دخترم نشم،

	....کن کمکم. کن کمکم خدایا کنم، ولش تونم نمی دیگھ میشھ،
	
 	...شد بلند اش مردانھ ھق ھق صداى و



	
	تیارا
	
 دستای دستایی کردم، باز و چشمام  دلم زیر دردی و کوفتگی حس با

 بدم، تشخیص و موقعیتم  تا کشید طول کمی و فشرد می و سردم
 حال ھمون تو داشتم، سبکی احساس درد بر عالوه و بودم بیمارستان

 تنم، تو نشست وحشتی و انداختم بود شده تخت حاال  کھ شکمم بھ نگاھی
 روم بھ رو شخص تارم ھای چشم کھ این از قبل و کردم بلند و سرم

	:زدم لب آرومی صدای با بشنوم و صداش یا بده تشخیص
	
	...عسل بچم،_
	

 داشتم فقط انگار نرسید، خودمم گوش بھ چیزی کھ بود آروم انقدر صدام
 و  شد، بیشتر بود گرفتھ و دستام کھ دستانی فشاری.  کردم می خونی لب

 چشم زد، می صدا و اسمم کھ رسید گوشم بھ آشنا صدایی بعد ای لحظھ
 می حاال کردم، بازشون دوباره و گذاشتم ھم روی درد شدت از و ھام

 قرمز چشمانی و رو و رنگ بی صورتی ببینم، و آیھان ی قیافھ تونستم
 روم بھ رو شخص کھ کردم شک ای لحظھ برای اشک، از بود رپ کھ

 کھ اتاقی تو و نبود،نگاھم طور این شناختم می من کھ آیھانی باشھ، آیھان
 بچھ صدای داشتم توقع کردم، تیز و ھام گوش و چرخوندم بودم داخلش

 حاال شد، بیشتر دلم تو ترس نبود، طور این ولی باشھ، یچیدهپ اتاق تو ای
	!بود؟ افتاده اتفاقی چھ یعنی ،کھ نبود بچھ اومدن دنیا بھ وقت
	

	:شد واضح آیھان آلوده بغض صدای
	
! داری؟ درد! برم؟ قربونت وبیخ! شنوی؟ می من صدای خانومی تیارا_

	...تیاراا



	
 شده بلندتر کمی حاال کھ صدایی با و سمتش چرخوندم و ھراسونم نگاه
	:نالیدم بود
	
	...بچھ_
	

	.نشست سرم روی آیھان ی مردونھ دستای
	
 بچھ بھ مخصوص کھ اتاقی تو  بردنش فقط مامانش، مثل خوبھ، ھم بچھ_

	.ھاست
	

 تا باشى مادر باید. بچم بودن سالم از دش راحت خیالم و گرفت آروم دلم
  بعدش و شکمت تو بچھ کردن حس ماه ٩! چی؟ یعنی مادرانھ حس بفھمی
 در ولی باشم ندیده و بچم شاید! چی؟ یعنی اتفاقی اونم شکمت شدن خالی
 دل درد خوندم، شعر گفتم، قصھ براش کردم، زندگی باھاش مدت تمام

 باباش از و کردم می تعریف براش و زندگیم تلخ داستان گاھی حتی کردم
 .گرده می بر زودی بھ و سفر رفتھ خودم خیالت تو کھ بابایی. گفتم می

 لغزید، گونم روی درد روی از ھم و حالی خوش شدت از ھم اشکی قطره
 بھتر حاال. نداشتم رو اول استرس اون و شد برطرف چشمام جلوی تاری

 توی سفید موی تار چند .ببینم و آیھان ی شده شکستھ ی قیافھ تونستم می
 ھایی روز این تمام مثل شکستھ، و بود خستھ قیافش شد، می دیده سرش

 بود، شده یرپ= سالھا ی اندازه بھ بودم، کرده سر آیھان بدون من کھ
 بھ ھم کنم می ازدواج خودش جز کسی با دارم من فھمید کھ موقعی حتی
	.بود نیوفتاده روز و حال این
	



 نمى كھ زنى شد، وارد پوش سفید زنى و شد باز اتاق رد لحظھ ھمون
 نز بود، دشوار موقعیت این تو تشخیصش پرستاره، یا دكتره دونستم

	:گفت خوش روی با و شد نزدیک بھم لب بھ لبخند
	
	کردین، باز و چشماتون عجب چھ خانومی، سالم_
	
 گیرمب ازش بچمو سراغ کھ این از قبل و دادم و جوابش سر دادن تکون با
	:داد ادامھ و کرد دستی یشپ
	
 از کھ فامیالتون از اونم خوره، نمی تکون اینجا از کھ شوھرتون از این_

 دو یکی باید فقط خوبھ، ھم بچھ حال خدا شکر گرفتن، درو شتپ صبح
	.بشھ ھست کھ اینی از بھتر حالش کھ بمونھ دستگاه تو ھفتھ
	
	جونم تو نشست ترس بازم دستگاه اسم شنیدن با
	
	!دستگاه؟_
	

	:داد جواب سریع آیھان
	
 اومده دنیا بھ زودتر کھ اینھ خاطر بھ دستگاه خوبھ، حالش کن باور تیارا_

 	.ھمین
 

 یم تیر وحشتناکی طور بھ دلم زیر نتونستم، و شم بلند جام از داشتم سعی
 جام از تونم نمی فعال و کردم سزارین کھ بودم کرده فراموش انگار کشید،
	. نشست پیشونیم روی ایھان دست .بخورم تکون

	



 تو نیست چیزی میبینیش، ریم می شی بھتر خورده یھ باش آروم تیارا_
	نباش، نگران

	
 داغون انقدر حال بھ تا رو رنگیش چشمای. آیھان بھ زدم زل غم دنیا یھ با
	:نالیدم بغض با و گزیدم و لبم بودم، ندیده قرمز و
	
	!اومدی؟ مینھ واسھ! آره؟ بگیری و بچم خوای می_
	

 خودم حال بھ خودمم دل كھ زدم و حرف این مظلوم و درد با انقدر
	.سوخت

	
 دستم نشست، صندلی روی دوباره. اشک شد پر خودم مثل آیھان چشمای

	:گفت و برد لبش سمت بھ و
	
	!خواستم؟َ می بچھ خاطر بھ رو تو کردی می فکر_
	
	!بود؟ این غیر مگھ_
	

 ی گریھ. شد خیس اشکاش از دستم و نشست دستم روی ایھان صورت
 ای لحظھ از بعد و گذاشتم ھم روی و چشمام. گرفت می شدت داشت منم

	:گفت غمگینی صدای با ایھان سکوت
	
... من ولی کردی، می فکری ھمچین بایدم من کارای اون با توا با حق_

	...من
	

 و ھاش لب و کرد مکث ھم باز. نداد دادن ادامھ ی اجازه بھش بغض
	. گرفتم گاز آروم و بردم دندونام بین و بایین و لب.  گذاشت ستمد روی



	
 تھمت بھت نکردم اعتماد بھت دونم می کردم، بد دونم می تیارا ببین_

 از ھم لحظھ یھ حتی خورم می قسم ولی دونم، می رو اینا ھمھ زدم،
 جون بھ نباشم عاشقت کھ نبود ھم لحظھ یھ حتی نکشیدم، دست عشقت
 ولی... ولی داشتم دوست گم، نمی دروغ ھجفتمون وجود ی نیمھ کھ عسل
	....ازدواج اون
	

 و کردم باز و چشمام شد، می تر خراب داشت لحظھ ھر جفتمون حال
 جدیت با کھ مشکی چشم جفت یھ بھ خورد گره نگاھم لحظھ ھمون

 نمی فکر ، شدیم ھم ی خیره ای لحظھ کرد، می نگام داشت ھمیشگی
 ولی! اینجام؟ من بود گفتھ آیھان بھ اون یعنی باشھ، ااینج االن اونم کردم
	:زدم لب آرومی صدای نگھ، چیزی بودداده  قول من بھ کھ اون
	
	...کامیار_
	

 و سرش آیھان. زدم می صداش کوچیکش اسم با کھ بود بار اولین برای
 شد، نزدیک بھمون کامیار کامیار، سمت چرخید و برداشت دستم روی از
	:گفت منو سمت کرد رو انایھ بھ توجھ بی
	
	!خوبی؟_
	

 دستم. عصبی کمی شاید و بود حسرت از رپ ایھان نگاه دادم، تکون سری
 و برداشت سمتم بھ ای دیگھ قدمھ کامیار شد، بلند جاش از و کرد ول و

	.ایستاد کنارم
	
 میاد االن بچھ، یشپ رفت ندادن ورود ی اجازه بھش اومد، جون عزیز_
	.یشتپ



	
	.لبام روی نشست ندیلبخ اراده بی
	
	!بدم؟ شیر بھش نمیارنش! خوبھ؟ حالش بچھ_
	

	.داد تکون تایید ی نشونھ بھ سری کامیار
	
 باید کھ کوچولوا انقدر بدی، شیر بھش خودت تونی نمی فعال ولی خوبھ_
 میریم یا زودی بھ کن استراحت خورده یھ داد، شیر بھش سرنگ با

	.کنم می یداپ شتیپ آوردنش برای راھی یھ یا میبینیمش،
	

 و خندیدم می بود، آمیختھ اشک با کھ ای خنده خندیدم، ھم باز اختیار بی
 ولی باشھ انصافی بی شاید. نداشتم آیھان نگاه غم و ناراحتی بھ ای توجھ
... ایھان نھ کنھ آرومم تونست می کھ بود بچھ این  بود، بچھ مھم فقط االن

 انداخت آیھان بھ نگاھی کامیار	.شدم می رحم بی داشتم من بار این انگار
	:گفت تمام جدیت با و
	
	.کنھ استراحت باید بیرون، بیای ھم شما باشھ بھتر کنم فکر_
	
 سنگینی. شد خارج ازش و رفت در سمت بھ ای دیگھ حرف ھیچ بدون و

 بودم،چشمام اعتنا بی بھش نسبت و کردم می حس خودم رو و آیھان نگاه
	:شد بلند آیھان خشدار و گرفتھ صدای بعد ای لحظھ و گذاشتم ھم روی و
	
 ولی  زدم می حرف باھات خودم یش١ لحظھ ھر  نبودی کھ مدت این تو_

 بھ نبودت تو دونم می فقط نمیاد، یادم حرفامم حتی رومی بھ رو کھ االن
 می اتفاقی چھ بودی اگھ کھ این بھ کردم، فکر و شدم یرپ سالھا اندازه
 می کھ رفتی موقعی نکردم،درست یداتپ و گشتم دنبالت جاھا خیلی افتاد،



 واست دجدی زندگی یھ خواستم می  بدم، ایانپ بینمون جنگ بھ خواستم
 رفتی رفتی، و نکردی باور منو ھم تو اما کنم جبران رو گذشتھ و بسازم

	....من و
	

 تو رفت و اومد ایینپ چشمم ی گوشھ از اشکی قطره و کرد سکوت
	:گفت کشید می سوزناکی آه کھ حالی در نآیھا و کردم موھام،سکوت

	
 بیشتر شاید حتی رهپ خیلی دلم ولی نیست، حرفا این وقت االن دونم می_
 منو ھزار روزی کردم نمی یداپ رو تو و فھمیدم و وقعیتا کھ این تو، از

 خیلی وگرنھ ،نگھ داشت اممنو سره پ کھ بود کردنت یداپ امید کشت، می
	کردم، می تموم و چیز ھمھ یشپ وقت
	

 می شدنش دور از خبر  بیمارستان کف ھای سرامیک با کفشش صدای
 و فشردم ھم رو و ھام چشم بیرون، زد می سینم تو از داشت قلبم داد،

	 کردم، مشت ارومی بھ و دستام
	
	.بیرونم من داشتی الزم چیزیم کن، استراحت_
	
 سر زخمم ،بستھ در بھ زدم زل و کردم باز و چشمام شد، خارج اتاق از و

 بھ حاال و بذارم مرحم روش داشتم سعی ھا ماه کھ زخمی بود، کرده باز
 شده عصبی  رفت، می استخوانم مغز تا دردش و بود افتاده خونریزی

  کنم بغلش. بچم سراغ برم و شم بلند تخت روی از خواست می دلم بودم،
 ناال حتما بکشم، بو و تنش عطر فشردمش می خودم بھ کھ طور ھمون و

 کی شبیھ دخترم یعنی بودم، عاشقش کھ ھایی بو اون از ده، می بچھ بوی
	!آیھان؟ یا من! بود؟
	



 فھمیده چطور یعنی باشھ، کرده یداپمارو آیھان شد نمی باورم ھنوزم 
 نمی کھ سرنوشتی بود، داده قرار راھم سره اونم بازم سرنوشت! بود؟

 و نگاھم و چرخوندم و سرم سختی بھ. دیده برامون خوابایی چھ دونستم
 از وقت چند دقیق دونستم نمی و بود روشن اتاق،ھوا ی نجرهپ بھ دوختم
 قلبم،نفس درد جز بھ دردی داشتم، درد بود، تازه ولی گذره، می زایمانم
 و آیھان رتپ حواسم انقدر چرخوندم، اتاق تو و نگاھم و کشیدم عمیقی

 رفت کی شد اتاق دوار کھ رستاریپ اون نفھمیدم کھ بود شده حرفاش
 گذاشتم، شکمم روی آروم و دستم و گزیدم و لبم درد شدت از بیرون،

 باز سر زخمم بود، خونی کردم، نگاه بھش زده وحشت شد خیس کھ دستم
 	.بود شده پاره ھام بخیھ شک بدون دلم، زخم مثل بود کرده

 
	شخص سوم
	

 ی یافھق بھ و بود نشستھ بیمارستان ھای صندلی از یکی روی آیھان
 را چشمانش و زد تکیھ دیوار بھ را سرش کرد، می فکر تیارا غمگین
 سرش بود، کرده حالت بی و متورم را چشمانش اخیر خوابی بی بست،

 یادش راحت، خواب یک خواست، می خواب دلش و کرد می سنگینی
 ھمان در.گذاشتھ بالشت روی را سرش آرامش با کی بار آخرین آمد نمی

 لکپ الی سختی بھ زد، صدایش شخصی کھ برد می شخواب داشت حالت
 رنگ بھ نگرانی با آیناز افتاد، رھا و آیناز بھ نگاھش و کرد باز را ھایش
	:گفت و کرد برادرش تنھا سرخ چشمان و ریدهپ روی

	
	!  خوبی؟ ایھان_
	

 را دستانش شد ھم در آیناز ی چھره.  داد تکان سری سختی بھ آیھان
	:گفت وحشت با و گذاشت آیھان  داغ صورت روی

	



	!کنی؟ می چیکار خودت  با داری آیھان، سوزی می تب تو داری_
	

	:داد ادامھ ھقش ھق میان و شکست گلویش بغض
	
 این انداختی، آیینھ تو  خودت بھ نگاه یھ کشی، می و خودت داری آیھان_

 خوب اوضاعت آیھان اشوپ ببینت، دکتر بریم باید اشوپ ، اشوپ! حالیھ؟ چھ
 بچھ، ھم خوبھ تیارا ھم خدا کنی،شکر می سکتھ یھو جونت از دور تنیس
 بین از و خودت داری برسی خودت بھ کھ این جای بھ شدی درپ االن تو

 تو کنی،آیھان مواظبت بچت و زن از بتونی کھ شی اپ سر باید بری، می
 خودت فکر بھ خورده یھ میشھ، تر سنگین تھا مسئولیت بعد بھ این از

	.باش
	

 با کند بلندش جایش از داشت سعی کھ طور ھمان و گرفت را ایھان دست
	:گفت خواھشی رپ لحن
	
 ترو نیست خوب اشو،حالتپ دخترت و تیارا خاطر بھ اشو،پ داداش اشوپ_

 خدا بھ بنویسھ برات چیزی سرمی ولیآمپ دارویی دکتر، یھ  بریم بیا خدا
	.میای در اپ از طور این
	

	:کشید دردی رپ نفس بخورد تکان شجای از کھ این بدون آیھان
	
	!آوردی؟ رو بچھ لباسای_
	

	کرد مکث کمی آیناز
	



 نمی بود، آورده لباس براش ای دیگھ کسھ من قبل ولی آوردم و ساکش_
 گردوندم برش منم نیست، ساک این بھ نیازی گفتن من بھ ولی کی دونم

	خونھ،
	

 لحن با و خوردن گره اخمایش. شد عصبی قبل از بیشتر آیھان صورت
	:گفت بدی
	
	.... یا باباش آورده لباس براش کی کردن، جا بی خیلی_
	

 داخل مرد آن ی چھره آمد، می یادش چیزی داشت انگار کرد، مکث کمی
 بھ مدت تمام در کھ مردی ھمان بست، نقش چشمانش جلوی لحظھ اتاق
 ھایش لکپ و شد مشت دستانش بود، داده جا او بھ و بود کرده کمک تیارا
 و آرام صدای بھ بود ترسیده آیھان رفتار این از کھ آیناز. افتاد ھم روی
	:گفت ترسی از مملو
	
	...ب آیھان_
	
	.بیار رو بچھ لوازم برو_
	

	کرد تعجب آیناز
	
	...نیست نیاز وقتی_
	

	گرفت اوج آیھان صدای
	
 خودم باشھ الزم چیزی منم، درشمپ داره، درپ بچھ اون کردن، غلط خیلی_

 و یکی. هبگیر لباس من ی بچھ برای نداره حق کسی نم،ک می تھیھ



 خیلی  نکنم فکر خواد، می لباس ھم تیارا بیاره، و لباساش بفرست
 اون خوام نمی کنن، می مرخصش روزا ھمین شھ، بستری بیمارستان

 فقط جاش چون خونھ، گردونم برمی رو تیارا بیاره، براش چیزی مرتیکھ
	.خونس اون
	
 بھ اشک با آیناز رفت، بیرون سمت بھ و شد بلند یشجا از خشونت با و

 آیھان ی آینده برای شد، می بدتر حالش لحظھ ھر کرد، نگاه برادرش
 بھ بازم و سرش بھ بزند نکند! کند؟ چھ خواست می یعنی بود، نگران

	!گردد؟ می بر تیارا اصال! آورد؟ روی خشونت
	
	:زد لب آرام و کرد اکپ دستش شتپ با را اشکش 
	
 دونم می بعید_
	

 و بود شده بھتر تیارا حال کھ روزی سھ شد، ریسپ سرعت بھ روز سھ
 این در کھ کودکی برود، کودکش سراغ بھ بار اولین برای خواست می

 می رپ دیدنش برای داشت دلش و ببیند نتوانستھ بدش حال علت بھمدت 
 دندی بھ تنھایی تخواس می حال و بود ندیده را آیھان سری این کشید،

 ھم بار یک حتی ایھان بود شنیده رستاراپ از کھ فرزندی برود، دشنفرز
	. رسیدهپ را حالش باری چند فقط نرفتھ، دیدنش بھ
 دیدن برای داشت ذوق و شوق کلی شد، بلند جایش از عزیز کمک بھ

 زیبایی از لحظھ ھر و بود حال خوش تیارا برای ھم عریز دخترش،
 دخترش کھ قسمتی سمت بھ رستاریپ اهھمر بھ دو ھر  گفت، می دخترش

 شکستھ دلی با آیھان کھ نفھمید و شد اتاق آن وارد تیارا رفتن، بودن آنجا
	.ببیند را دخترش اما دور از چند ھر خواھد می ھم او کھ است دنبالش

	



 رو و ایستاد بودن دستگاه داخل کھ کوچولوھایی آن از یکی کنار رستارپ
	:گفت لبخند با تیارا بھ
	
 اینده وقت چند تا سرحال، و سالم ماشاال اینھ، دخترتون عزیزم، مبارکھ_
	.ببریش تونی می ھم
	

 سلول تمام بود، گرفتھ اش گریھ حالی خوش از دخترش، بھ زد زل تیارا
 بعید و بود کوچک زیادی کھ دختری خواست، می را دخترش بدنش ھای
 اش قیافھ دیدن با توانست نمی دستگاه در کند، بغلش بتواند دانست می

 دستگاه روی را لرزانش دستان شده، کسی چھ شبیھ کھ دھد تشحخیص
	:گفت بغض با و گذاشت

	
 چرا! مامانی؟ شدی اذیت من، کوچولوی مامان، من بگردم دورت_

 ،مامان زندگیھ برات بمیره مامان! تو؟ کوچولویی انقدر چرا! اینجایی؟
	!آخھ؟ بیرون میای اینجا از کی. مامان نفس
	
	:گفت و عزیز سمت برگشت بارانی چشمانی با و
	
 دستم از کنم بغلش! کوچولوعھ چقدر نگاه! نھ؟ منھ شبیھ جون عزیز_

	!نمیوفتھ؟
	

 می درک را حالش خوب زد، تیارا روی بھ ای مادرانھ لبخند جون عزیز
	.بود مادر ھم خودش کرد،

	
 شھ تر بزرگ چی ھر میشھ، تر بزرگ کم کم نمیوفتھ، جون مادر نھ_

	.دوم تیارای میشھ میشھ، خودت شبیھ بیشتر
	



	گفت؟ خنده و اشک میان و انداخت کودکش بھ نگاھی دوباره تیارا
	
	.شھ دچار من سرنوشت بھ خوام نمی من، مثل بشھ خوام نمی نھ_
	
	:رسیدپ ناراحتی با بود گرفتھ قرار تیارا حرفای تاثیر تحت ھم رستارپ
	
	!آره؟ عسلھ اسمش_
	

	.داد تکون تایید ی نشانھ بھ سری تیارا
	
	.عسل شیرینیھ بھ باشھ، شیرین اسمش مثل شمندگیز خوام می. عسل آره_
	

 حالی چھ با ندید ندید، را آیھان ی مردانھ ھای اشک و گفت را این تیارا
. را حالش نفھمید رساند، حیاط بھ را خودش و شد خارج بیمارستان از

 روزگار چرخش شاید! فھمید؟ می را تیارا زمان آن حال آیھان مگر اصال
 را تیارا و آیھان جای کھ طوری چرخید، می و چرخید می بود، ھمین

 نفر یک خودش بکشد، عذاب بود آیھان نوبت بار این بود، کرده عوض
 از نفر دو کشید، می عذاب نفر دو توسط داشت حال و بود داده عذاب را

 	....دخترش و تیارا اش، زندگی ھای ترین عزیز

 
 تیارا برای نشان و خط کلی ذھنش در آیھان گذشت، می ھم یپ از زھارو
 ی خانھ بھ را تیارا شده کھ قیمتی ھر بھ گفت می خودش با و یدکپ می

 نمی دیگر شد می متوجھ کرد می فکر کھ بیشتر اما گرداند می بر خودش
 آورد، روی زور بھ تواند نمی بنشاند، کرسی با زوربھ را حرفش تواند
 می کھ گرفت می تصمیم باید تیارا بود، تیارا با انتخاب حق ربا این

 طرف از و خواست می را تیارا طرفی از. نھ یا بماند کنارش خواھد



 بیشتر این از و کند دور او از بیشتر را تیارا حرکتش ھر ترسید می دیگر
	.شود ندهار سمتش از
	

 را ودخ جلوی سختی بھ و کشید می رپ دخترش دیدن برای داشت دلش
 او و کرد می تجسم را دخترش ذھنش در نرود، دیدنش بھ کھ بود گرفتھ

 دلش  کرد، می بازی او با و کشید می بو را تنش کشید، می اغوش بھ را
 می دخترش و داد می قلقلکش طور ھمون و ببوسد را او خواست می

 می ھارا چیز این نداشت را تیارا وقتی اما د،برو اش صدقھ قربان خندید
 دوری درد از باید وقت آن و برود تیارا و شود وابستھ!چیکار؟ واستخ
 دخترش بار یک اگر ولی سوخت می االنشم ھمین چند بسوز،ھر نفر دو
 ان و بدھد، تیارا بھ را آن بتواند دانست می بعید کشید می آغوش بھ را

 تیارا کھ ااین نھ و بگذرد دخترش از توانست می نھ ، شد می جنگ وقت
 برای را او ایھان کرد می فکر نیز حالت ھمین در تیارا براند، خود از را

 اینی از کار  کھ خواھد می را اش بچھ بگوید ایھان اگر خواستھ می بچھ
	شود می تر خراب ھست کھ
	
 داری نخوردی حسابی درست غذای وقتھ خیلی بخور و این بیا داداش_
	.میای در اپ از
	

 ایستاده غذا ظرف با سرش باال کھ رشخواھ بھ و چرخاند را سرش ایھان
 کھ این با بود، خوارش غم تنھا مدت این در کھ خواھری کرد، نگاه بود

 در را وقتش تمام اما داشت رسیدگی بھ نیاز و بود مریض دخترش
 آن و انداخت غذایش ظرف بھ نگاھی گذراند، می او کنار در و بیمارستان

 اتفاقات تنھا. بگوید نھ او بھ امد نمی دلش دیگر گرفت، دستش از را
 داشت درد کافی ی اندازه بھ آیناز!  چھ؟ خواھرش بھ بود خودش تقصیر

	.داد تکیھ نیمکت را سرش.کشید می دوش بھ نیز را او ھای در نباید
	



	 بخور، آیھان میشھ سرد_
	
 کنارش حاال کھ اینازی سمت برگشت و کرد سکوت ای لحظھ آیھان 

	.بود نشستھ
	
	!ش؟یدید_
	

 برادرش حال برای اما لرزاند، را ایناز دل آیھان درد رپ و خشدار دایص
	:گفت و زد لبخندی

	
	.دخترش بعدم ی ھفتھ و میشھ مرخص امروز. خوبھ حالش آره_
	
 نشست آیھان لبای روی نیشختی. گفتھ چھ فھمید تازه آیھان درد رپ نگاه با
	.گرفت آیناز از را نگاھش و
	
 سھمی من یعنی! تیاراست؟ دختره فقط ھبچ اون کنی می فکر ھم تو_

	!ندارم؟ ازش
	

	:گفت بود کرده ھول کھ حالی در آیناز
	
 اخھ..  اخھ ولی جفتتونھ، دختر بچھ اون بود، این منظورم خدا بھ نھ نھ_
 اون داری، دختری انگار نھ انگار کھ میلی بی بچھ اون بھ نسبت انگار تو

 ندیدش، بارم یھ حتی تو نھ،ز می سر دخترت بھ میره تو از بیشتر مرده
 نمیری، ھم تیارا دیدن حتی دیگھ تو، تا شھاباب اون کنن می فکربقیھ  حتی
 می حرف کسی با نھ. نیمکت این رو شینی می و بیمارستان میای فقط
 بیای منتظره منتظرتھ، تیارا شاید اصال دونفر، اون سراغ میری نھ زنی



! کنی؟ ولشون! شی؟ بیخیال! کنی؟ چیکار خوای می ایھان بزنی، حرفی
	!دارن؟ کیو تو جز نفر دو  اون مگھ
	

 شیجا از ،گذاشت کنارش و برداشت شپاھای روی از غذارو ظرف آیھان
	:گفت کنھ نگاه آیناز بھ کھ این بدون و شد بلند
	
 نگھش خونم تو زور بھ ماه چند خواد، می چی تیارا ببینم باید بار این_

 تو ببرمش تونم نمی فرارش، و تیارا تنفر شد حاصلش! شد؟ چی داشتم
 این! چی؟ کنھ فرار بازم اگھ کشیده، درد توش مدت ھمھ این کھ ای خونھ
 با اونم کرد، یداشپ نشھ کھ جایی میره مونھ نمی نزدیکیا ھمین دیگھ دفعھ
 اشتباه یھ کنم، ریسک تونم نمی ، کوچیک ی بچھ یھ با وضعیتش این

 با ایناز کرد، مکث کمی. کنم اشتباه تونم ینم دیگھ کشید گند بھ و زندگیم
	:گفت و شد بلند جایش از وحشت

	
	!کنی؟ چیکار خوای می_
	
 خونھ براش کنھ زندگی من با نیست حاضر اگھ زنم، می حرف تیارا با_

و  من با باید اول کنم تحمیل بھش و چیزی تونم نمی دیگھ. گیرم می
	،دقش ی آیینھ بشم خوام نمی بیاد، کنار گذشتش

	
	:گفت وال و ھول با آیناز
	
	...آخھ ولی_
	

	.برید حرفش میان بھ آیھان
	



 نمی. خواد می چی تیارا ببینم باید دفعھ این آیناز، کردم و فکرام من_
	بار،،،، این برم یشپ خودم حس با تونم
	

 و انداخت آیناز بھ نگاھید، دا بیرون صدا بی را نفسش و کرد مکث کمی
	گفت
	
 	.زنم می حرف باھاش خودم بعد چیھ، قصدش بینب بزن، حرف باھاش_
 

 حرف شد، گر نظاره را رفتنش شده گرد چشمانی با آیناز و رفت آیھان
 خواست می! چھ؟ کرد نمی قبول تیارا اگر ولی داشت قبول را ایھان ھای

 ماھاست نمیاورد، دوام  ایھان شک بدون! کند؟ بزرگ تنھایی را دخترش
 کنار را باشگایش  رود، نمی شرکت نخورده، حسابی درست غذای

ریخت  می و دیکش می درد فقط. رسیده ایانپ بھ اش زندگی گویی گذاشتھ،
	.خودشدر 

 رو کھ بیمارستانی بھ زد زل و و نشست نیمکت روی زار حالی با آیناز
 بود کنارش کھ گلدانی و نجرهپ بھ نگاھش لحظھ نھما در بود، رویش بھ

 د،کر نگاه تر دقیق و  برخاست جایش از عسری شد، بیشتر تعجبش ،افتاد
 نشستن برای را نیمکت این علت این بھ آیھان سپ بود، تیارا اتاق کھ این

 ی گوشھ از اشکش!بود؟ نشده موضوع این متوجھ چرا بود، کرده انتخاب
 ھم او دل انداخت، آسمان بھ نگاھی و خورد سر ھایش گونھ روی چشمش

 تقاص دو این و بوده چھ اتفاقات این حکمت دانست نمی غم، از بود رپ
 رنج و درد ھمھ این زودتر چھ ھر کاش ولی  دھند، می سپ را چیزی چھ
	. رسیدند می ایانپ بھ

 از ھم خودش بود، زدن قدم حال در بیمارستان ی محوطھ در ھم آیھان
 شرکت، حتی نداشت، را چیز ھیچ ی حوصلھ بود، خستھ وضعیت این

 بھترین اگھ کھ بود، کرده رھایش خود حال بھ مدت تمام در کھ شرکتی
	.شد می ورشکستھ بار ھزاران حاال تا نبود دوستش



	
 را شد می مرخص تیارا کھ امروزی اما بزند سری شرکت بھ داشت قصد
 کرد، می مشخص را تیارا و خودش تکلیف و ماند می ماند، می باید

 را وشیگ خورد، زنگ شا گوشی کھ برود بیمارستان سمت بھ خواست
 نقش لبانش روی نیشخندی صابری اقای اسم دیدن با و اورد در جیبش از

 و داد جواب دید، نمی گوشی روی را اش شماره کھ بود وقتی چند بست،
	:گفت برسد محکم ھمیشھ مثل صدایش کرد می سعی کھ طور ھمون

	
	...بفرمایید_
	

	.بیچید گوشی در دردمندی صدای
	
	!؟ کجایی_
	

	انداخت بیمارستان بھ نگاھی آیھان
	
	!کنھ؟ می فرقیم مگھ_
	

	کرد سکوت ای لحظھ صابری آقای
	
	!نشد؟ تیارا از خبری_
	
	!رسی؟پ می من از شماست دختر_
	

 با داشت سعی آیھان ، کرد قبل از تر خون را درپ نآ دل آیھان حرف این
 خودش کھ حال شد، شیمانپ اما بسوزاند قبل از بیشتر را او ھایش حرف

 بمیرد خودشبود  حاضر  کرد، می درک را درپ یک حال ودب شده درپ



 تیارا درپ جای را خودش ای لحظھ نرود، دخترش دست در خار یک اما
 وقت ھیچ شک بدون شد، خشمش شدن بیشتر باعث ھمین و گذاشت
 گذاشت نمی اصال گذاشت، نمی تنھا موقعیتی چنین در را دخترش
 را ھوایش و ماند می شتشپ نھمردا بیوفتد، برایش اتفاقی ھمچین دخترش

	.داشت
	
 اگھ رستیپ می چھ ھر بھ رو تو نیست، گردم می رو جا ھر آیھان_

 ترسم می نیست، خوب حال مامانش درک بھ من بگو، داری ازش خبری
	.بره ندیده و دخترش

	
 کرد وارد اش شده مشت دستان بھ فشاری. نشست ھم روی آیھان چشمان

	:گفت و
	
 ولی ببینینش، تونید می کجا گم می زنم می نگز فردا خوبھ، حالش_

 مھم ینبتون کھ نیستین موقعیتی تو نھ، یا کنھ می قبولتون ببینین باید قبلش
 االن نبودین، بودین، باید کھ موقعی کنید، تحمیل بھش و زودیتون محبت و
	.نھ یا باشین خواد می کنھ می تایین کھ اونھ یگھد
	
 را بدری کھ بود بدری تقاص این کرد، قطع را گوشی خداحافظی بدون و

 می بدری دخترش حق در باید خودش بس نداد، انجام دخترش حق در
 حرف تیارا با باید افتاد، راه بیمارستان سمت بھ و کشید عمیقی نفس کرد،

 حرف او با شد می و بود بھتر حالش االن بود، بس سکوت دیگر زد، می
 	. زد
 بود، بستری آن در تیارا کھ رفت تاقیا سمت ب و کرد تند را ھایش قدم

 باورش داشت، استرس کرد، مرور ذھنش در دیگر بار را ھایش حرف
 دستپاچھ گونھ این زن یک با زدن حرف از کھ برسد روزی شد نمی

 می ھم در را ھایش اخم ھا خانوم با برخورد در ھمیشھ  کھ اویی شود،



 ترک را ھا صحنھ سری شخص آن کھ داد می جواب طوری  و کشید
 ساده دختر ھمان ، بود گرفتھ را تیارا چشمش دختر ھمھ آن میان در کند،
 مھمانی در یا ، بود پایین سرش اکثرا دانست، نمى عشق از چیزی کھ ای
 ھمان از. نداشت كارى كسى با و بود خودش در یا کرد نمی شرکت ھا

 ھنگام  را او اتفاقی کھ اول ھمان از بود، آمده خوشش تیارا از اول
 کوتاه ای لحظھ. آموزشگاه در را او بعدش و بود، دیده رفتن مدرسھ

 نمی ھم ھنوز کرد، تر آھستھ را ھایش قدم و گذاشت ھم روی را چشمانش
	.کند چھ اش آینده و او با خواھد می تیارا دانست

 تنش تمام ،  شد می تر سست پاھایش شد می تر نزدیک اتاق بھ چھ ھر
 بھ و کرده درک را عشق معنای تازه  کھ نوجوانی دھمانن بود، بستھ خی

 مرور خودش با را نبود تیارا کھ مدتی این اتفاقات  تمام سپرده، دل کسی
 ای لحظھ. ببیند نیز فاصلھ ھمین از را تیارا اتاق توانست می حال کرد،
 منو دوباره تیارا یعنی گفت خودش با و. شد خیره در بھ ایستاد جایش سره
	!ھ؟کن می قبول
	

	!کردی؟ چھ من با ببین کردی رھا زخمی منو
	.برنگردی قراره اگھ حاال ھمین کن خالصم

	
 اتاق بھ کھ ھمین شد، روانھ اتاق سمت بھ و داد بیرون صدا بی را نفسش
 را در ، گذاشت در دستگیره روی را دستش ندانست، جایز را تردید رسید

	:رسید گوشش بھ ھمردان صدایی شود وارد خواست کھ ھمین و کرد باز
	
 تو تونی می بخوای کھ وقت ھر تا گفتم بھت اول روز ھمون از تیارا_

 باری، سر نکن فکر کھ نکن، فکر رفتن بھ اصال گفتم بمونی خونھ این
 بھ انگار کرده، تغییر عزیز روحیھ چقدر مدت این تو دونی می خودت

 چون تو شپی میومد حالش اون با مدت تمام در داشت، نیاز تو مثل یکی
 می باھاش منم بره بخواد تیارا اگھ گفت می من بھ حتی شده، وابستھ بھت



 این با وقت اون کنم، کمکش باید و دونھ نمی داری بچھ از چیزی کھ رم،
 شب کھ منم! اضافست؟ خونھ اون تو ، تو حضور کنی می فکر اوصاف

	! چیھ؟ تو مشکل پس نیستم خونھ شب بھ
	

 و تیارا ی چھره توانست می حال کرد، تر زبا را در الی کمی آیھان
	.ببیند بھتر را کامیار

	
 کردین، کمک بھم مدت تمام در شما نیستی، شما من مشکل دونی می_

 حسابی مدت این  بابت داد، قرار من راھھ سره خدا کھ بودین ھایی فرشتھ
	....نبودین شما اگھ شاید مدیونتونم، و شرمنده

	
 می من تیارا. باشی شرمنده یا کنی تشکر خوایب تو کھ نگفتم اینا من د_

	.... می ھمین واسھ نداری رفتن برای جایی تو دونم
	
	!نداره؟ رفتن برای جایی گفتھ کی_
	
 کھ پیش ای لحظھ خالف بر. برگشتن آیھان سمت بھ دو ھر آیھان صدا با

 دو آن مقابل در محکم حاال بگوید چھ باید دانست نمی و داشت استرس
 شما ھمان از کرد، می نگاه کامیار بھ اش جدی چشمان با ، بود ایستاده
 بھ تیارا حداقل یا نیست، دو آن بین چیزی بود فھمیده کامیار کردن خطاب

 اعتماد تیارا بھ چقدر کھ بود فھمیده تازه مدت این در ندارد، حسی مرد آن
	. داد مى دستش از نباید پس دارد
	

 ھر شد، بلند جایش از آیھان دیدن با یارکام. شد نزدیک انھا بھ دیگر قدمی
 کرد می فکر کامیار بودن، شده خیره ھم چشمان در محکم و جدی دو

 کھ مردی دانست، نمی تیارا داشتن الیق را آیھان و است خودش حق تیارا
 می دردی چھ بھ کند می رھا را ناموسش شرایط ترین سخت در



 خوده مالھ بود، او الم تیارا داشت، جبران قصد نیز آیھان و!خورد؟
 کرش و کور زیاد عشق و داشت دلیل اشتباھاتش برای ھم او خودش،

 ولی.شنید می را صدایش نھ دید می را تیارا نھ کھ طوری بھ بود، کرده
	!نبود؟ بود، جبران برای وقت

 از را دخترش توانست می چطور تیارا بودن، دختر یھ صاحب حاال ھا آن
 !کند؟ محروم اش واقعی پدر

 اپ بھ جدید شر یھ ھم باز ترسید می کرد، می نگاه آیھان بھ ترس با تیارا
 آن شود، درگیر بود داده ناهپ او بھ مدت این در کھ کسی با ترسید می کند،
 کامیار!کند؟ نگاه عزیز و کامیار چشمان در توانست می چطور وقت
 ھمان و گرفت قرار رویش بھ رو درست و شد نزدیک آیھان بھ قدمی
 فرو شلوارش جیب در را دستش و زد می کنار را کتش ی گوشھ کھ طور
	:گفت جدیت با برد می
	
	!داری؟ نسبتی خانوم این با_
	

	:داد جواب بود گرفتھ فرا را وجودش کل خشم کھ حالی در آیھان
	
	!شده؟ دار نسبت تو با ماه چند این تو نکنھ_
	
	!داری؟ شک_
	
	.دارم شک آره اینجایی ساعتھ رچھا بیست کھ تویی بھ ولی نھ اون بھ_
	

	 انداخت باال ابرویی کامیار
	
	.داره مرد یھ بھ نیاز موقعیت این تو تیارا چون اینجام من_
	



	.رفت باال آیھان صدای
	
 تو بھ نکنم فکر اینجاست تیارا مرد دوما خانوم، تیارا و نھ تیارا اوال_

	.باشھ نیازی
	

	 انداخت اطراف بھ نگاھی تمسخر بھ کامیار
	
	.بینم نمی اینجا مردی کھ من! مرد؟ کدوم! مرد؟_
	

 را اش یقھ و رساند کامیار بھ را خود بلند قدم یک با و خشونت با ایھان
	:غرید اش شده قفل ھای دندان بین از و. گرفت مشتش در
	
 ھر. منھ زنھ اینجاست کھ خانومی این محترم، اصطالح بھ آقای ببین_

 کرده نامردی حقش در اگھ حتی بوطھ،مر خودمون بھ باشھ بینمون چیم
 بچشون تازگی بھ کھ دار شوھر زن یھ بھ کھ ھستم مرد اونقدر بازم باشم

 نیازی کنیم می حل خودمون مشکالتمونم باشم، نداشتھ چشم اومده دنیا بھ
	.نیست تو دخالت بھ
	

	.زد نیشخندی کامیار
	
	.بینم نمی داخلش اسمی من خالیھ، کھ خانوم این ی شناسنامھ! شوھر؟_
	

 کھ حالی در و شد جا بھ جا گلویش سیبک لرزید، خشم از آیھان بدن تمام
	:گفت برسد نظر بھ خونسرد کرد می سعی

	
	.نداره ربطی ھیچ تو بھ_
	



 از را او دست كھ طور ھمان و گذاشت آیھان دست روی را دستش کامیار
	:گفت کرد می جدا اش یقھ
	
 دورش خانوادش از دزدیدی، و نجوو دختر یھ تو مربوطھ، اتفاقا چرا_

 کردی، رھاش شدن حاملھ از بعد و کرد بازی روانش و روح با کردی
 نمی فکر کنھ، فرار ساختی براش کھ جھنمی اون و تو از کردی کاری
 از تونھ می راحت خیلی تیارا! مسخرس؟ خورده یھ اینجا  حضورت کنی
	.کنھ شکایت تو
	

 اش خیره مظلومیت با کھ راییتیا سمت چرخید شد، مشت آیھان دستان
	.کامیار نھ بود تیارا او حساب طرف ریخت، می اشک آرام و بود شده
	
	!آره؟ کنی شکایت خوای می_
	

	:گفت و ایستاد آیھان روی بھ رو کامیار بده جوابی تیارا کھ این از قبل
	
 بی دیگھ تیارا بگو، من بھ خوای می چیزی باش، نداشتھ کاری اون با_

 	.بیاری سرش بخوای بالیی ھر کھ یستن کار و کس
 با و نتوانست اما کند کنترل را خشمش کھ کرد را سعیش تمام آیھان

	:گفت کامیار بھ رو نفرت و خشم از رپ صدایی
	
	!کنم؟ پرتت خودم یا بیرون ری می_
	

	.برد فرو شلوارش جیب در دوباره را دستش کامیار
	
	تونی، می اگھ البتھ کن پرت_
	



 تیارا سمت بھ قدمی کھ این از قبل و زد کنار را کامیار کثم بدون آیھان
 روی عصبانیت از را ھایش چشم. شد گرفتھ کامیار توسط دستش بردارد

	:گفت دستوری لحن با و گذاشت ھم
	
	.کن ول و دستم_
	

	:داد جواب کامیار
	
	.بیرون برو کنیم دعوا جلوش کھ نیست موقعیتی تو تیارا_
	
	.کن ولم گفتم_
	
	.بیرون روب گفتم_
	

 کامیار سمت چرخید. رسید خودش اوج بھ آیھان خشم ثانیھ از کسری در
 افتاد اتفاق این سریع آنقدر اومد، فرود صورتش روی محکمش مشت و

 ضربھ از متعجب و شد کج صورتش نداشت، دفاعی ھیچ قدرت کامیار کھ
 می نگاه دو آن بھ زده وحشت تیارا. شد وارد صورتش بھ کھ بود ای

 یخ تنش کند، باز لب از لب توانست نمی و بودن کرده قفل لبانش ،کرد
	:گفت و کرد نگاه کامیار بھ ابھت با آیھان بود، بستھ
	
 ی آینده برای باید کھ اونی نکن، دخالت ما خانوادگی مسائل تو گفتم بھت_

 تو یشپ باشھ من با نخواد دیگھ اگھ حتی تو، نھ خودشھ بگیره تصمیم تیارا
 و کن گم و گورت زودتر چھ ھر سپ باش، مطمئن و این  نھ،مو نمی ھم

	.بیرون گمشو
	

	.کرد بلند را سرش و کشید لبش بھ دستی دست بشتپبا کامیار



	
 تیارا کھ گیرم بیماره، یھ باشھ نداشتھ رفتارش روی کنترلی کھ مردی_

	!کنی؟ بلند دست اونم رو اینطوری خوای می برگرده،
	

 نقطھ روی دست کامیار شدن، مشت گذشتھ یادداوری با آیھان دستان
	.بود گذاشتھ ضعفش

	
	!خورد؟ بر نداشتت غیرت بھ! ؟ چیھ_
	

	:گفت حرص با و نشست ھم روی آیھان ھای پلک
	
	...بیرون گفتم_
	

 روی از تیارا بغض پر صدای کھ کند مخالفت ھم باز خواست کامیار
	.شد بلند تخت

	
	...کنم می خواھش.. لحظھ یھ کامیار_
	

 می دلش چقدر لحظھ آن در انداخت، مظلومیتش و تیارا بھ نگاھی ارکامی
 نمی بر دستش از کاری فعال کھ حیف کند، خورد آیھان گردن خواست

 حقی او بود، آیھان با حق شاید شد، مشت کھ بود او دستای بار این آمد،
 بوده، مھمان اش خانھ در مدت یک تیارا فقط نداشت، تیارا مقابل در

 مرد این دست را تیارا توانست نمی باز حال این با ولی ھمین،
 رو رفت می عقب عقب کھ حالی در و گرفت تیارا از را نگاھش.ردبسپ
	:گفت آیھان بھ
	



 شکنم، می و گردنت لحظھ، یھ حتی کنی ناراحتش لحظھ یھ حتی اگھ_
 با بچھ وجود و شاھد بھترین تیارا ی خانواده دمت، می پلیس تحویل خودم

 کن، جمع و حواست پس باشھ، مدرک بھترین تونھ مى خالی ای شناسنامھ
	.جام ھمین من
	
 بھ آیھان کامیار رفتن با	.کرد ترک و اتاق ای دیگھ حرف ھیچ بدون و

 دلش در اشک،آیھان از بود رپ زیبایش چشمان برگشت، تیارا سمت
 شده تیارا چشمان از اشک ریختن باعث باز چرا کھ کرد لعنت را خودش

 را نگاھش و زد سپ را اشکش تیارا نشست، صندلی روی نارشک. است
 شد، اش خیره آیھان بود، کرده دلش سنگ دوری این گرفت، آیھان از

 مثل ھم تیارا رسید، می نظر بھ خستھ کمی کھ زیبا صورت آن ی خیره
 اش شرمندگیرا از نگاھش می شد فھمید.  این و بود شده ژمردهپ خودش

	:گفت آرامی ایصد با و گذاشت کنار را
	
	!خوبی؟_
	

 شود می خارج دھانش از کھ ای کلمھ ھر ترسید می نداد، جوابی تیارا
 .آید فرود ھایش چشم از و شود اشک

	
	!بدی؟ منو جواب خوای نمی خانومی_
	
 را خودش اما لرزید خودش بھ تیارا آیھان، عشق رپ و آرام لحن با

 برایش تیارا کھ اشقیع ھمان گذشتھ، عاشق ھمان بود شده آیھان نباخت،
  کھ بود آورده تیارا روز بھ چھ دوری این! ؟ چھ حاال اما داد، می جان
	.را اش بچھ درپ ببیند، را آیھان تا کرد نمی را بلند را سرش حتی
	



 چیزی تونم نمی داد، نمیشھ توضیحی ھیچ.... من... من دونی می.. تیا_
	...ولی کنم توجیھ و
	

	:داد ادامھ و کرد مکث کمی
	
 انقدر من اگھ کنی، اشتباه نداری حق تو بازم من اشتباھات تمام با ولی_

 نمیھم  رو ای دیگھ ردم ھیچ سپ کنی قبولم دیگھ تونی نمی کھ بودم
	.میارم سرش بالیی یھ زنم می باشھ سمتت سرهپ این خدا بھ تیا  ، تونی

	
 .نرفت اش صدقھ قربان دلش در شدنش غیرتی برای تیارا گذشتھ برخالف

 ھم آیھان .دوخت اتاق ی نجرهپ بھ را نگاھش و کرد کج را سرش فقط
 با بزند حرف او با ندارد قصد تیارا شد متوجھ وقتی و کرد سکوت کمی
	:گفت شکستھ دلی
	
 بری، اون با  نکن فکرشم ولی داده انجام زودتر اون و ترخیست کارای_

 ھیچ بھ ولی مگیر می رستارپ گیرم می خونھ برات بیای نخوای منم خونھ
	.بذاری عوضی اون خونھ تو و اتپ نداری حق عنوان

	
	 برگشت آیھان سمت بھ عصبی تیارا آن یک در
	
 رو شما ی ھمھ بگیری،من تصمیم من زندگیھ برای تو نیست قرار_

 ھمتونو کنار، گذاشتم بیرون رفتم لعنتی ی خونھ اون از کھ روزی ھمون
 می کنم، نمی محرومت بچت از نداری، من قبال در مسئولیتی ھیچ تو ،

	شی. نزدیک من بھ نکن سعی دیگھ ببینیش،ولی تونی
	

	: گفت غمگینی لحن با آیھان
	



	...تیارا_
	

	:برید حرفش میان بھ سریع و خواست بر جایش از تیارا
	
	.میرم پیش عزیز اون از قبل تا ولی بگیر باشھ ، گیری می خونھ گفتی_
	
	:گفت آیھان برود اتاق ھداشتیب سرویس سمت بھ خواست کھ ھمین و
	
	.آمادست گرفتم،_
	

	آیھان سمت چرخید متعجب تیارا
	
 اونجا، بری تونی می امروز ھمین از. آمادست وقتھ خیلی خونھ اون_

	.ھمونجا گذاشتم ھم خریدیم بچھ برای کھ چیزایی تمام
	
	

 ھنوز آیھان کھ بود شنیده ھا رستارپ از شد، غمگین تیارا کوتاه ای لحظھ
 برای کھ کرد می فکر این بھ داشت و گزید را لبش نرفتھ، بچھ سراغ بھ

	:گفت و کرد دستی یشپ آیھان کھ ندک چھ باید بچھ ی شناسنامھ
	
 درپ زدم، حرف احوالھ ثبت تو کھ دوستام از یکی با ھم شناسنامھ واسھ_
 دوباره باید صبح فردا گیرم می شناسنامھ براش خودمم اسم بھ منم، بچھ او

	.بیای ھم تو کھ الزمھ اونجا برم
	

 نخورد بر مشکل بھ بچھ ی شناسنامھ کھ کرد می دعا دعا دلش در تیارا
	:گفت آیھان کھ بھداشتی سرویس سمت برگشت دوباره

	



	.بیاره آیناز گفتم لباساتم رسونت می خودم_
	

 دانست نمی ھم ھنوز شد، بھداشتی سرویس وارد و نکرد توجھی تیارا
 بھ را بچھ یھ توانست می چطور! دارد؟ تصمیمی چھ اش آینده برای

 درست ھم کامیار ی خانھ در این از بیشتر ماندنش! کند؟ بزرگ تنھایی
 می چطور ھم طرفی از بود، کرده آیھان کھ تھدیدی با مخصوصا نبود

 کھ !بماند؟ بود کرده زھر برایش را زندگی کھ مردی کنار در توانست
 حمایت دادن دست از و تحقیر ست،چی تجاوز. چیست تھمت دانست مین

 کشد می نفس درونت در کھ جنینی با شدن کار و کس بی چیست، خانواده
 باز لب از لب بود، تازه ھنوز ھایش درد و بود کشیده درد تیارا. چیست
 تازه آمد، خودش سره بالھا بدترین ولی نیاید آیھان سره بالیی تا نکرد

 چھ آیھان با باید.تر تازه ھایش زخم و بود شده حساس و بود کرده زایمان
 !چطور؟ اش بچھ با! کرد؟ می

 
 و زد مى نفس نفس كھ حالى در  دست بھ ساك آیناز گذشت ساعتى نیم

 آورده را ھایش لباس ساك. شد تیارا اتاق وارد دویده را مسیرى بود معلوم
 ىمن پوشید، اجبار بھ اما نداشت دوست را ھا لباس آن كھ این با بود،تیارا
 مى را بود آورده كامیار كھ ھایى لباس اگر. كند حساس را آیھان خواست

 راجب ناجور فكر ھزاران ذھنش در و رفت مى در كوره از آیھان پوشید
 تخت روى و كرد عوض را ھایش لباس حال بى و خستھ.كرد مى دو آن

 ى خانھ توانست مى نھ دانست، مى ترین كس بى را خودش نشست،
 آنھا سمت از! چھ؟ اش خانواده. برود آیھان ى خانھ بھ نھ و بماند كامیار

 در را اش خوابیده دخترك كھ طور ھمان ھم آیناز.بود شده رانده نیز
 گرا. شرمندگى با ھم شاید. بود شده خیره تیارا بھ غم با بود گرفتھ آغوش
 حل مشكالت ى ھمھ شاید زد مى حرف آیھان با و كرد مى باز لب زودتر

 و افسرده دختر بود شده شور و شر پر تیاراى !چھ؟ حاال ولى شد مى
 قسمت بھ بھ ھا مدت. كند مى غریبى لبانش با لبخند كھ دخترى. غمگین

 بھ چھ نبود دخترش اگر.كشد مى سوزناك ھاى آه گاھى و زد مى زل



 زندگى براى دیگرى ى انگیزه دخترش جز آیناز اصال! آمد؟ مى روزش
	!داشت؟

	
	!بریم؟_
	

 دلش در. آیناز بھ دوخت را حالش بى نگاه و كرد بلند را رشس تیارا
 كھ! كردم؟ فرار ازش كھ گاھى شكنجھ ھمون بھ برگردم! ؟ برم كجا: گفت
 مى زبانھ دلش در كھ ھایى حرف جاى بھ! روزام؟ این كابوس بود شده
 با و شد نزدیك او بھ آیناز. نداشت دیگرى راه ، شد بلند جایش از زد

	:گفت نگرانى صداى
	
	!برى؟ راه تونى مى! خوبى؟_
	

	.داد تكان سرى تیارا
	
	.بریم آره_
	
 و بودند ایستاده اتاق در دم كامیار و آیھان. شدند خارج اتاق از دو ھر و

 را تیارا دست خواست مى دلش بود، شده حرصى كامیار حضور از آیھان
 تر رابخ را كار فقط كار این با! شد؟ مى مگر اما ببرد آنجا از و بگیرد

 :گفت آیناز بھ رو و نكرد توجھ كدامشان ھیچ بھ تیارا.كرد مى
	
 ناراحتى با و انداخت آیھان بھ نگاھى آیناز. ببینم و بچم اول خوام مى_

 :گفت
	
 .بریم باشھ_
	



 :گفت كامیار بردارند قدم از قدم كھ این از قبل و
	
 . میاد االن بخونھ، نماز نمازخونھ رفتھ اومده، عزیز_
 

 مى را دخترش فقط االن شد، دور آنھا از و داد تكان سرى آرامى بھ تیارا
 بھ. بود آشوب دلش در رفت، دنبالشان بھ نیز آیھان. را عسلش. خواست
 را دستانش ، نرود دخترش سمت كھ بود گرفتھ را خودش جلوى سختى
 را دخترش دلش كھ لحظھ ھر .داد مى فشار شدت بھ و بود كرده مشت

 گفت؛ مى خود با خواست مى
	
 چھ خواى مى شھ بزرگ! دارى؟ رو بچھ اون لیاقت تو اصال شو خفھ_

 چى خواى مى بپرسھ مامانش حاملگى دوران از! بدى؟ بھش جوابى
 ھك موقعیتى تو كھ! كرد؟ فرار كھ كردم اذیت و مامانت انقدر بگى! بگى؟

 !بودم؟ دنبالش بودم مى كنارش باید
	

 دخترش اتاق بھ را آیناز و تیارا رفتن و ایستاد در مھد ھا دیوانھ مثل
 رت سنگین این از تبیھى چھ و كرد مى تنبیھ را خودش باید. شد گر نظاره

 در دخترش و آمده میدان بھ رقیبى گرداند، مى بر رو او از تیارا كھ
 را چشمانش و زد تكیھ دیوار بھ. ببیند را او تواند نمى و است نزدیكیش

  !د؟ش مى تمام كى درد این پس كشید، مى تیر سرش. ردفش ھم روى
 آنقدر ایستاد، بود دستگاه در ھم ھنوز كھ را كوچكش دختر كنار تیارا

 دیدن با. بگیرد آغوش در را او باید چطور دانست نمى كھ بود كوچك
 شھای اشك .آیھان یا تیاراست شبیھ داد تشخیص شد نمى فعال اش قیافھ
 فقط نزد حرفى ھیچ دیگر روزھاى برخالف دن،آم فرود اش گونھ روى
 از ھم او است قرار كى كھ كرد مى فكر این بھ و شد دخترش ى خیره

	.شود مرخص بیمارستان



 برادرى. كرد مى فكر برادرش بھ و ریخت مى اشك سكوت در ھم آیناز
 عشق تیارا بھ عشق بخواد، نگاھش در را عشق توانست مى ھم ھنوز كھ
 مىن فعال یعنى باشد، داشتھ را كدامشان ھیچ توانست نمى اما فرزندش، بھ

	.توانست
	
	:گفتتیارا بھ رو و كرد پاك را ھایش اشك دست پشت با
	
	.نباش نگران خودت، پیش میاد متدختر دیگھ ى ھفتھ تا! بریم؟ تیارا_
	

 غم نگاھش آیناز، سمت برگشت و گرفت دخترش از را نگاھش تیارا
 ذھنش در! گذرد؟ مى چھ نگاه این شتپ دانست مى كسى چھ و داشت
	!داشت؟ اى برنامھ چھ اش آینده براى واقعا تیارا! چھ؟
	
 دخترش بھ را آخر نگاه كھ طور ھمان و كرد پاك را ھایش اشك ھم او

	:گفت انداخت مى
	
	.بریم_
	
 سریع خواست مى دلش. افتاد راه خروجى در سمت بھ جلوتر خودش و

 نفس گویى. بفرستت ھایش ریھ بھ را تازه ھواى و شود حیاط وارد تر
	.بود شده سخت كشیدتش

	
 رد كنارش از. ندید در جلوى را آیھان حتى كھ بود مشغول ذھنش آنقدر

 از و شود باد در كھ این از قبل. رفت حیاط سمت بھ سریع و شد
	.زد صدایش شخصي بیرون بزند بیمارستان

	
	:گفت و ایستاد شروی بھ رو رفت، سمتش بھ عجلھ با كامیار. ایستاد



	
	!خوبھ؟ حالت! ؟ رى مى دارى كجا_
	
 بھ ھم باز اما نداشت، خوبى حال كھ بود وقت خیلى تیارا نبود، خوب نھ

	داد تكان سرى اجبار
	
	.خونھ برم خوام مى خوبم،_
	
	!خونھ؟ كدوم_
	

 دنبال. خانھ كدام دانست نمى ھم خودش ، كرد بلند را سرش مردد تیارا
	:داد جواب جایش بھ صىشخ كھ گشت مى جوابى

	
	.خودش ى خونھ_
	

 دیدن با انگار ، بود شده جدى ھم باز. چرخیدند آیھان سمت بھ دو ھر
. گذشتھ آیھان ھمان شد مى و گشت مى بر اشھمیشگی  غرور كامیار

 عصبي نگاه بود شده حرصى كھ ھم كامیار.داد مى وا رقیب جلوى نباید
	:گفت و آیھان بھ دوخت را اش
	
	!تیارا؟ ى خونھ شده خونھ اون حاال تا كى از! خودش؟ ى خونھ_
	

 ، گرفت محكم ار دستش و ایستاد تیارا كنار نداشت، جایز را تردید آیھان
 ار سرش. ریخت فرو تیارا قلب در چیزى شد قفل ھم در كھ ھایشان پنجھ
 صداى كھ كند رھا دستش از را دستش داشت سعى آرام و انداخت پایین

	:شد بلند آیھان ى مردانھ
	



 روف گوشت تو رانگا ولى نباش دورش منھ زنھ تیارا گفتم بھت بار یك_
	.كنم حالیت دیگھ جور یھ نذار نرفت

	
	شد نزدیك آیھان بھ دیگرى قدم كامیار

	
	...ت زنت؟؟_
	

	:گفت و پرید حرفش میان بھ شود تمام اش جملھ نذاشت آیھان
	
 پر زودى بھ بگم دبای وسط بكشى و شناسنامھ بحث بازم خواى مى اگھ_

 زندگیھ از و گورت ھم تو. بچھ ھم شناسنامش تو میره من اسم ھم. میشھ
	.نكردم گمش تا كن گم ما
	

 لحنى با و انداخت تیارا بھ نگاھى نداشت را حرف این توقع كھ كامیار
	:گفت عصبى

	
	!بگھ؟ بلھ تو بھ تیارا قراره گفتھ كى وقت اون_
	

	:داد ادامھ جدى چنان ھم آیھان
	
	.ده مى كھ بده تیارا باید رو بلھ. بگھ كسى نیست قرار_
	
 نیست، بچھ دختر یھ دیگھ كنارتھ االن كھ زنى این. ببینى خواب تو_

	.مونھ نمى كنارت لحظم ھپ باش مطمئن
	

 او و غیرتش روى بود گذاشتھ دست كامیار انداخت، باال ابرویى آیھان
	.كند حفظ را خود را خونسردى سختى بھ داشت سعى



	
 بچش پدر كھ مادرى مادره، یھ نیست، بچھ دختر یھ االن دیگھ تیارا آره_

	. منم
	
	!بمونھ؟ باھات كنى وادارش بچھ خاطر بھ خواى مى_
	

 بدھد خواست مى كھ جوابى از ھم خودش. كرد مكث اى لحظھ آیھان
 ردك وارد تیارا دست بھ آرامى فشار. گفتن بھ بود مجبور اما نبود مطمئن

	:گفت و
	
 غریبھ ھیچ دست و دخترم من. بمونھ باید شده كھ ھم بچھ خاطر بھ رهآ_

 	.كس ھیچ یا من یا. سپرم نمى اى
 

 شكل لبش روى پوزخندى شكست، غرورش دیگھ بار كرد حس تیارا
 دو آن بھ نگاھى. كرد رھا آیھان دست از را دستش لحظھ ھمان و گرفت

	:گفت عصبى لحنى با و انداخت
	
 وت رم مى اصال. ھم جون بھ بیوفتین اید بھونھ یھ رمنتظ ھى دیگھ، بسھ_

	.كنید ولم فقط خیابون
	
 كالفھ كامیار و افتاد راه دنبالش بھ آیھان. شد دور دو آن از عجلھ با و

 .شد گر نظاره را رفتنشان و كشید صورتش بھ دستى. ایستاد جایش سره
 چھ اراتی با باید دانست نمى است، درست كارى چھ دانست نمى ھم ھنوز
 اما دارد، حس آیھان بھ دلش در ھم ھنوز تیارا دانست مى كند، كار

 دیگر بار آیھان. شد خارج بیمارستان از تیارا !قیمتى؟ چھ بھ عاشقى
 .ایستد بھ جایش سره عصبانیت با تیارا شد باعث و گرفت را دستش
	:گفت خشم از پر لحنى با و آیھان سمت چرخید



	
	!دارى؟ نمى بر سرم از دست چرا !خواى؟ مى چى دیگھ! چیھ؟_
	

	:گفت و چشمانش در زد زل آیھان
	
	.رو تو_
	

 و گرفت او از را نگاھش بفھمد را منظورش تیارا تا كشید طول كمى
	:گفت
	
	.برو فقط برو،. كنھ مى اذیتم كنارم حضورت. ببینمت خوام نمى_
	

	 شد تر  نزدیك او بھ قدمى. شد برابر چند آیھان ناراحتى
	
	.بزنیم حرف بذار حداقل كردم، پیدات ماه چند از بعد تیارا_
	

	شد بلند تیارا صداى
	
	!مونده؟ حرفیم مگھ! حرفى؟ چھ_
	

	.داد تكان سرى آیھان
	
 زدن حرف ى اجازه تو بھ موقع اون منم. مونده حرفا خیلى. مونده آره_

 نم بھ ھم تو. بزنى حرف نخواستى كھ بودى تو این بار، چندین اونم دادم
 قانع كھ كنھ نمى دوا و دردى ھیچ من حرفاى دونم مى بده، رصتف این

	...خاطر بھ حداقل. بزنیم حرف بذار ولى نیست كننده
	



	.داد ادامھ مكث كمى با
	
	...بچمون_
	

 مى تنھایى دلش فعال. گلویش در بغضى و نشست ھم روى تیارا چشمان
 مى كنار خودش با قبلش باید بزند، حرف كسى با خواست نمى خواست،

 اش زندگى دیگر بار یك نباید. كرد مى ھضم را آمده پیش اتفاقات و آمد
	.كرد مى خراب را
	

	:گفت لرزانى صداى با و انداخت پایین را سرش
	
 	..ندارم رو حرفى ھیچ شنیدن یا زدن آمادگى االن... كنم فكر باید_

 
 

 تیارا
 
	

 سمت فعال كھ بود كرده قبول آیھان انداختم، خونھ دور تا دور بھ نگاھى
 برام اون كھ اى خونھ تو برم كردم قبول عوض در منم و نباشھ من

 لج آیھان و جون عزیز پیش برم كھ این از ترسیدم، مى راستش .گرفتھ
 چھب ى شناسنامھ گرفتن براى طرفیم از بگیره، رو بچھ تونست مى كنھ،
 بچھ خاطر بھ حاال حداقل كنم، لج باھاش تونستم نمى داشتم، نیاز بھش
 تمام كھ مرتب و شیك ى خونھ یھ بود، متر ١٦٠ تقریبا خونھ .تونستم نمى

 اھىنگ .زد مى برق تمیزى از و بود تمیز. بود شده چیده سلیقھ با لوازمش
 وت رفتم و كردم عوض و لباسام بود، خوابھ سھ انداختم، خونھ ھاى اتاق بھ

 ھمھ. كردم ستدر براش خونھ یكى اون تو كھ بود اتاقى ھمون. بچھ اتاق
 حس یھ بودن غمگین كنار در .اینجا بود داده انتقال و ھاش وسایل ى

 كنار .بود خودم مال كھ اى بچھ داشتن حس شدن، مادر حس. داشتم خوب



 نآیھا كھ افتادم روزایى یاده ، چرخوندم اتاق تو و نگاھم و نشستم تختش
 یادداورى با .خرید مى بازى اسباب بچھ براى و اتاق تو اومد مى ذوق با

 تخت بھ دستى. شد اشك بھ تبدیل بغضم و زدم تلخى لبخندى خاطرات
	.كردم زمزمھ لب زیر و كشیدم

	
	!كنھ؟ چیكار مامان ،مامانى_
	

 جنینى مثل و كشیدم دراز زمین روى ھمونجا و گذاشتم ھم روى و چشمام
	...ھمیشھ از تر خستھ بودم، خستھ.كردم جمع شكمم تو و پاھام
 دیدن با. خورد زنگ گوشیم كھ بود نگذشتھ اومدنم از ساعتى نیم ھنوز
 حاال آیھان برخورد اون با و بودم مدیون بھش. گزیدم و لبم كامیار اسم

	.دادم جواب مردد.كشیدم مى خجالت ازش
	
	.بلھ_
	

	.گوشى تو پیچید كامیار نگران صداى
	
 ونھخ تىرف كھ نگو! زد؟ غیبتون كجا یھو! تو؟ كجایى! تیارا؟ خوبى علو_
	... اون ى
	

 كنھ مى كنترل رو خشمش داره بود معلوم كھ حالى در و كرد مكث كمى
	:داد ادامھ

	
 نمى كھ خدا بھ نزن، جا فقط تو ھست چیز ھمھ بھ حواسم من گفتم تیارا_

 كھ مردى بھ ده مى رو بچھ دادگاھى كدوم آخھ بگیره ازت رو بچھ تونھ
 بھش رو بچھ تنھا نھ كرده كارچی باھات بگى. نداره روانى روحى تعادل



 ،پشتتم من خدا بھ تیارااا نترس. برن مى ابدم حبس براش بلكھ دن نمى
	.كن اعتماد من بھ بزنھ، آسیبى بچت و تو بھ ارمذ نمى
	

	 نشستم كنارم صندلى روى
	
	...تونم نمى_
	
	!تونى؟ نمى چیو! تونى؟ نمى_
	

	:گفتم و دادم قورت و دھنم آب
	
	.دخترمھ پدر االن اون باشھ چیم ھر. كنم شكایت چمب پدر از تونم نمى_
	

	شد بلند كامیار عصبي صداى
	
 و زندگیت بچت خاطر بھ خواى مى كھ نگو تیارا! حرفا؟ این چى یعنى_

 خودت واسھ رو جدیدى زندگى تونى مى جوونى ھنوز تو كنى، تباه
	.بچھ نھ مھمى تو چیزى ھر از قبل. نشو بچھ بسازى،

	
	.نشست ملبا روى پوزخندى

	
 یھ حس تونى نمى بشى، مادر تونى نمى تو دارى حقم كردى، امیدم نا_

 و خودش دیگھ میشھ مادر زن یھ وقتى دونى نمى كنى، درك مادر
 یھخوشبختدیدن  خوشبختیش ، بچش میشھ زندگیش تمام كنھ مى فراموش

 فرقى چھ وجب صد چھ وجب یھ چھ گذشتھ، سرم از آب دیگھ من. بچشھ
 و پدرش ، مادرش كھ كنھ فكر این بھ بچم ھا بعد خوام ىنم كنھ، مى

	. گیرم نمى ازش و بچم گاه تكیھ نبود گاھم تكیھ من پدر. زندان انداختھ



	
 و سرم. كردم قطع رو گوشى بزنھ اى دیگھ حرف كامیار كھ این از قبل و
 نھات نھ آیھان از شكایت با. بستم و چشمام و زدم تكیھ صندلى پشتیھ بھ

 آیھان االن كھ عذابى ھمین .شد مى تر خراب بلكھ شد نمى ستدر چیزى
 تونھ مى كھ این. تره سخت براش رفتن زندان و شكایت از كشھ مى داره

 .دكر نمى درك رو اینا كامیار. بسھ براش سمتش ره نمى و ببینھ و بچش
	...عسلم بچمھ، من براى چیز ترین مھم االن كھ كرد نمى درك
	
 	..فداكارى یعنى مادر دانست مى چھ كسى و
 

 میاوردمش بعد ى ھفتھ تا. بود زده لك دختركم برى دلم داشتم ضعف كمى
 بھ. شد مى راحت لعنتى بیمارستان و دستگاه اون از دیگھ. خودم پیش

 از بود شده پر یخچال. كردم باز رو یخچال در و رفتم آشپزخونھ سمت
 یھ. آیھانھ كار اینا ى ھمھ دونستم مى...  و سبزى كمپوت، آبمیوه، میوه،
 . نداشتم آشپزى ى حوصلھ بود گشنم كھ این با و خوردم میوه آب لیوان

 ختشت روى. بود دومادا عروس تازه اتاق شبیھ بیشتر كھ اتاقى تو برگشتم
 . اومد در صدا بھ در زنگ صداى كھ داشتم خوابیدن قصد و كشیدم دراز

 خواستم نمى و ھانھآی كردم مى حس ھمش. شدم بلند جام از ھراسون
 و دادم قورت و دھنم آب. شد بلند دوم بار براى در رنگ صداى. بیینمش

. شد راحت خیالم بود بغلش دخترش كھ آیناز دیدن با .رفتم آیفون سمت بھ
 لباسم بھ دستى. داخل داوم آیناز. كردم باز درو و كشیدم اى آسوده نفس

 آسانسور از بعد لحظھ چند كھ كردم باز براش ھم رو باال در و كشیدم
	:گفت و كرد مكث صورتم رو اى لحظھ دیدنم با. داخل اومد و شد خارج

	
	!پریده؟ انقدر روت و رنگ چرا! خوبى؟_
	



 ھآشپزخون سمت بھ بھش پشت كھ طور ھمون و كشیدم پیشونیم بھ دستى
	:دادم جواب رفتم مى
	
	.افتاده فشارم كنم فكر نیست چیزى خوبم_
	

	.شد تر نگران و تر بلند آیناز صداى
	
 تیارا! انداختى؟ خودت وضع و سر بھ نگاه یھ. نیست ھیچى و چى چى_

 بھ حداقل! شدى؟ شكستھ چقدر دونى مى! كنى؟ مى چیكار خودت با دارى
 ھیچى. میشھ خشك شیرتم برى پیش طور این. بیا خودت بھ بچت خاطر
 لطف اون ھب خواى مى نكنھ! دونستى؟ مى اینو نمیشھ مادر شیر بچھ براى

	!بدى؟ خشك شیر معصوم
	

 دوباره و ریختم آب داخلش برداشتم، رو بود گاز روى كھ كترى
 كھ آیناز سمت برگشتم . كردم روشن رو زیرش و گاز روى گذاشتمش

	:گفتم رھا بھ اشاره با و بود روم بھ رو
	
	!خوابیده؟_
	

	داد تكون سرى
	
	.برد خوابش تازه آره_
	
	كردم عسل ابخو اتاق بھ ى اشاره سر با
	
	.عسل تخت رو بذارش_
	



	شد تر نزدیك بھم قدمى آیناز
	
	!خوردى؟ چیزى اصال. دیوار با نھ زنم مى حرف تو با دارم نپیچون_
	

 كھ دادم تكون راست و چپ بھ سرى. مالید شیره رو آیناز سره شد نمى
 روى آروم رو رھا. رفت كاناپھ سمت بھ و كرد نثارم اى دیووانھ لب زیر

 مچی ھر. آورد و پتو و كوچولو بالشت یھ براش اتاق از و خوابوند كاناپھ
 دشمبع.خوبھ ھمینجا گفت مى. نكرد قبول عسل اتاق تو بذاره رو رھا گفتم

	:گفت و انداخت پایین بھ نگاھى. رفت پنجره سمت بھ
	
 درست چیزى میشھوقت  خوبھ، غذاھاش ھست نزدیكى این رستوران یھ_

 مى چیزى یھ رم مى باشھ رھا بھ حواست كنى راحتاست باید ھم تو كنم
	.میام و گیرم

	
 حسى یھ خونھ از خروجش محض بھ. شد خارج خونھ از كھ گفتم اى باشھ
 اد،افت آشنا ماشین یھ بھ چشمم نگاه اولین تو. كشوند پنجره سمت بھ منو

 	.بود نشستھ پشتش آیھان شك بدون كھ ماشینى
	

 و میز و كرد عوض و لباساش خونھ، اومد غذا با آیناز گذشت، ساعتى یك
 میز ھم آیناز. خوردم و غذام اجبار بھ ولى نداشتم اشتھا كھ این با. چید
 كھ بودم اونى از تر حوصلھ بى كرد، دم چایىبھ دنبالش  و كرد جمع

 ھكاناپ روى رفتم و شدم خارج آشپزخونھ از ھمین براى .كنم كمكش بخوام
 .دمبو متاسف واقعا و بودم شده ریضیشم ى متوجھ تازه نشستم، رھا كنار
 ھیچ كھ كسى عاشق شد عاشق. نداشت خوبى سرنوشت من مثل ھم آیناز
 ودب مطلقھ زن یھ آیناز حاال. نكرد قبول بچشم حتى و. نذاشت بھش حسى

 كوچولوم دختر یادداورى با !بود؟ انصاف این آیا مریض، دخترى با
 دق گرفت مى بیمارى ینھمچ من دختره نكرده خدایى اگھ كردم، بغض



 شدم، صورتش ى خیره و كشیدم ابریشمیش موھاى بھ دستى .كردم مى
	.مامانش مثل درست بود خوشگل

	
	.اومد نمى سرش بالھا این بود سرش باال پدر اگھ شاید_
	

 نزدیك روى و شد نزدیك بھم. آیناز بھ افتاد نگاھم و كردم بلند و سرم
 با كھ طور ھمون و پایین تانداخ و سرش. نشست من بھ مبل ترین

	:داد ادامھ كرد مى بازى دستش ھاى انگشت
	
 اومد زمانى ولى دارم دوستش بچمھ شدم، قافل ازش زیادى كنم مى حس_
 شدم، حاملھ ازدواج از قبل نداشتم، حسابى درست روحى شرایط كھ

	!نھ؟ شبیھ ھم بھ زندگیمون داستان زد، پسم بچم پدر و فھمید داداشم
	

 نكرده دقت موضوع این بھ حاال تا بود آیناز با حق شدم، شوكھ اى لحظھ
	.بودم
	
 دمكشی سختى شدیم، آواره. كشیدیم درد خوردیم زخم  زندگى تو جفتمون_

 احتنار ھنوزم آیھان، پیش برگشتم گرفتم بچم براى شناسنامھ وقتى ولى
 از و من قضیھ طرف یھ از. كرد مى تحمل رو سختى روحیھ فشار بود،

! داشت؟ ، نداشت رو كسى تو و من جز كھ اونم. تو ایم دیگھ طرف
 ھم كنھ جبران داشت سعى چون. بمونھ سرپا كرد سعى باز ولى شكست

 كمرش و شد پیر سالھا ى اندازه بھ. شد پیر آیھان. تو براى ھم من براى
 حال و حس از خواستم فقط نھ، ، كنم توجیھ رو كارش خوام نمى. شكست
 داداش برام بازم كردم درست براش كھ آبرویى بى تمام اب كھ بگم داداشى

 یھ با مدت این تو دونستم نمى نبود آیھان اگھ. موند داداش برام بازم بود
 ودب نگران بچش براى بود نگران تو براى. کنم چیكار باید مریض ى بچھ

	. نبود نگران خودش براى كس ھیچ و بود نگران رھا و من براى



	
	:زدم لب آروم و پایین داختمان و سرم بغض با
	
	!اینجاست؟ االن_
	
 دور از ولى داره حق نخواد خواد نمى منو تیارا میگھ. اینجاست آره_

 باشم خوام مى حاال نبودم كنارش باید كھ موقعى كھ. ھست بھش حواسم
. شده سیگارى بود بیزار دم و دود از كھ آیھانى تیارا. دور راه از حتى
 ھمیشھ ولى ھا نكشیده سیگار ما جلوى. كنھ مى دود سیگار پاكت پاكت
می  خونھ بیاد بچت فردا پس گفتم آوردم روش بھ بار یھ. میده سیگار بوى

 از! كنى؟ بغلش سیگار بوى با خواى مى بكشى سیگار اونم جلوى خوای
 از كھ طورى. شد تر داغون ولى نداد، سیگار بوى دیگھ بعد بھ روز اون

 زشا رو پناھش كنم فكر بود سیگارش آیھان ناهپ تنھا شدم، پشیمون حرفم
	!نھ؟ كردم اشتباھى كاره. گرفتم

	
 گونم روى چشمم از سرعت بھ اشك ھاى قطره. كرد باز سر بغضم
 این ھب توجھ بى آینازم. نشھ بلند ھقم ھق صداى تا گرفتم گاز و لبم. چكیدن

	:داد ادامھ حالم
	
 بھ رو نیمكت بھ روى انآیھ بودى بیمارستان توى ، تو كھ مدتى تمام_

 میشھ باورت. پنجره بھ بود زده زل و بود نشستھ اتاقت ى پنجره روى
 مى چون! چرا؟ دونى مى! ندیده؟ رو دخترش ھنوز بود بچھ عاشق آیھانى
 چشب دیدن بار یھ با كھ این از تره، مھم بچھ كنى فكر تو كھ این از ترسھ

	.... كھ این از. شھ بیخیالش نتونھ و شھ ممكن غیر براش كندن دل
	

 درانق من زندگیھ داستان یعنى. بود كرده بغض ھم اون. لرزید آیناز صداى
	!بود؟ انگیز غم



	
 یھ كردى مى فكر آینده بھ داشتى وقتى ولى چیھ تصمیمت دونم نمى_

 منم گشت مى بر ھم رھا پدر اگھ شاید. بچتون بھ. كن فكر آیھان بھ لحظم
 ھاتن شاید. نمیشھ كھ حیف ولى. دادم مى دیگھ فرصت یھ منم بخشیدم مى

 عاشقانھ رو تو ، تو ى بچھ پدر. ھمینھ انگیز غم داستان این تو فرقمون
	...من ى بچھ پدر و پرستھ مى
	

 با. انداخت پایین و سرش. نداد زدن حرف ى اجازه بھش گلوش بغض
 بلند جاش از كھ طور ھمون و كرد پاك رو خیسش چشماى دست پشت
	:گفت شد مى
	
 قطف كنى چیكار زندگیت با خواى مى كھ این. كنم ناراحتت خواستم نمى_
 فرار فكر دوباره نرو جایى دارم خواھش بھ ازت فقط. مربوطھ خودت بھ
 صد از آیھان نذارم دم مى قول بخواى اگھ  بمون جا ھمین. نزنھ سرت بھ

 رىب بار این. نكن دریغ ازش رو بچش بمون، فقط. بشھ رد اینجا فرسخى
	.نگیر ازمون و پناھمون.آیھانھ رھا و من پناه تنھا. نمیاره دووم آیھان

	
	:زد لب لرزانى و آرام صداى با و
	
 كنم مى خواھش_
 
 و دپوشی لباساشو رفت، كاناپھ سمت بھ كردم، نگاھش متعجب چشمایى با 

	:گفت و كرد من بھ رو و كرد بغل رو رھا
	
 ناال ولى بزنم، بھت حرفارو ینا كھ این از قبل تا اما بمونم خواستم مى_

با  واىخ مى ببینى كنى فكر بمونى تنھا خورده یھ. بھتره برم كنم مى فكر



 از آیھان ندارم شك نیستى، تنھا قدرام اون چند ھر. كنى چیكار زندگیت
	.پایینھ اون ھمش خوره، نمى جم جا این
	

 و شبجوا یا شم بلند نتونستم حتى كھ رفت و كرد خدافظى یھویى انقدر
 بھ لرزون پاھاى با. شدم بلند جام از یھو و موندم طور ھمون كمى. بدم

 ھب خودشم پنجره روى بھ رو بود شده پارك آیھان ماشین رفتم پنجره سمت
 شدم، خیرش فاصلھ ھمون از. بود پایین سرش و بود زده تكیھ ماشینش

 دكر بلند رو سرش كھ نگذشت اى لحظھ. عمیق فكرى بود، فكر تو انگار
 پنجره از و زدم كنار رو پرده عجلھ با.  انداخت من سمت بھ نگاھى و

 رو مچش خرابكارى حال در بزنگاه سره كھ اى بچھ دختر مثل. شم دور
 انگشتام با بازى مشغول و نشستم مبل روى.بودم كرده ھول گیرن مى
	:گفتم مى خودم با ھمش و بود لرزیده دلم. شدم
	
	!دید؟ منو یعنى_
	

                                ****	
	
 غذا ااینج میومد آیناز ھفتھ یھ این تو گذشت، باد و برق سرعت بھ ھفتھ یھ

 ھیچ بھ كرد مى رسیدگى خونھ بھ و شست مى ظرفارو كرد، مى درست
 استراحت كردى سزارین تازه گفت مى كنم كمكش ذاشت نمى ھم عنوان

 نآورد دنیا بھ موقع اونم ھك دونستم مى كسى ھر از بھتر من و.بھتره كنى
 درك رو حالم این بوده تنھا چون و كشیده رو دردش كرده، سزارین رھا
تاسف خوردم.   زندگیش و آیناز براى چقدر لحظھ اون من و كرد مى

 مدت این تو مامان، عسل دنبال بریم شدم مى آماده داشتم بود ھفتھ آخره
 مى امروز از و مزد مى سر بھش روز ھر بودم، بیمارستان روز ھر

 لشبغ لحظھ ھر تونستم مى.باشمش داشتھ خودم كنار ھمیشھ براى تونستم



 ى جثھ بھ بزنم زل ھمش و بدم شیر بھش بخونم، الالیى براش ، كنم
	.رفت ضعف دلم كشیدنش آغوش در حس از.كوچولوش

	
	!اى؟ هدآما_
	

 دبو دهایستا اتاق در چوب چھار تو كھ آیناز بھ نگاھى و كردم بلند و سرم
	:دادم جواب سریع خیلى و شدم بلند جام از .انداختم

	
	.بریم آره_
	

 مھد آیھان. بیرون زدیم خونھ از آیناز با ھمراه و برداشتم رو كلیدم و كیف
 قطف ولى كردم قبول منم. بریم اون با داشت اصرار آیناز و بود منتظر در
 كھ ھمین 	.زدم مى حرف باھاش ھم شناسنامھ راجب باید عسل، طراخ بھ
 ینا بھونش و نشست پشت رفت سریع آیناز شدیم نزدیك آیھان ماشین بھ

 باالخره نشستم جلو مردد. سختھ براش نشستن جلو رھا وجود با كھ بود
	.آژانس یھ نھ بود بچم پدر آیھان باشھ كھ چى ھر

 برخالف زده و ریشاش شدم متوجھ نگاه یھ تو كردم، سالم آروم لب زیر
 و ماشین داشتنیش دوست ادكلن بوى و بود رسیده خودش بھ مدت ھمھ این
 ولى كردم حس خودم روى رو نگاھش سنگینى اى لحظھ.  بود كرده پر

 اون از بود خوب ھوا. دوختم بیرون بھ شیشھ از و نگاھم و ندادم اھمیتى
 عمیق ھاى نفس و بزنى قدم بیرون برى خواست مى دلت كھ ھوایى
 یامب كوچولوم دختر با تونم مى بعد بھ این از كھ این یادداورى با.بكشى
 قلبم بھ خوب حس كلى و لبام رو نشست لبخندى بزنم قدم و بیرون

 لىو كنھ باز رو صحبت سره كرد سعى خیلى ماشین تو آیناز.شد سرازیر
 رو سواالتش تمام و نداشتیم زدن حرف بھ زیادى ى عالقھ آیھان نھ من نھ
 سكوت و شد بیخیال آینازم كھ طورى دیمدا مى کوتاه و مختصر جواب با

	.كرد



	
 یك تقریبا و عسل ترخیص كاراى دنبال افتاد آیھان. بیمارستان رسیدیم
 بغل رو عسل كھ حالى در دكتر توسط دوبارش ى معاینھ با بعد ساعت
 ردهك عوض بیمارستان تو رو لباساش .رفتیم ماشین سمت بھ بودم كرده
 ماخ شدیم، ماشین سوار. بود خریده آیھان كھ بود تنش لباسى ھمون و بود

 رانندگى موقع.رسید مى نظر بھ كالفھ و بود آیھان پیشونیھ روى عمیقى
 نمى اصال بدزده، عسل از رو نگاھش داشت سعى و بود پرت حواسش
 كنارت دخترت میشھ مگھ اصال بود، مسخره كارش كنم، دركش تونستم

 ھم عسل انگار.بود شده ھدیوون آیھان شك بدون نكنى، نگاھش و باشھ
 بى و كرد مى گریھ سره ھی كھ بود شده باباش مامان مشكل ى متوجھ
 هترسید خیلى بودم، ترسیده نداشتم، دارى بچھ تو ى تجربھ. بود قرار
	:گفت و شونم رو زد بود شده كردنم ھول ى متوجھ كھ آیناز. بودم
	
	.بره مى خوابش بدى و شیرش گشنشھ_
	
 مدیون و این و داشتم شیر ھنوزم كردم، باز و باسمل ى دكمھ استرس با

 در زده خجالت و انداختم آیھان بھ نگاھى نیم بودم، آیناز ھاى راھنمایي
 تمگذاش و سینم بپوشونم شالم با رو سینم جورى یھ داشتم سعى كھ حالى
 زمان زدن میك بھ كرد شروع و گرفت و سینم عسل كھ ھمین.عسل دھن

 لب بھ لبخند كھ طور ھمون و شدم كوچولوش لباى ی خیره. ایستاد
	:گفتم نشدنى وصف ذوقى با كرد مى نگاھش

	
	.زندگیم بخور گوشم جیگر بخور! مامانى؟ بود گشنت مادر، جان_
	
 ھیچى بھ اصال نبود، غمى ھیچ نداشت، وجود دردى ھیچ موقعیت اون تو

 .خورد مى شیر داشت كوچولوش لباى اون با عسلم چون كردم نمى فكر
 ھست؟ ماین از بھتر حسى مگھ



 خیره خوردنى و بود شیرین عسل مثل كھ عسل خوردن شیر بھ ذوق با
 بلند و سرم متعجب داشت، نگھ و كنار زد و ماشین آیھان كھ بودم شده

 ماشین دره. من سمت اومد و آورد در رو كتش شد پیاده ماشین از. كردم
 .شد پوشیده كامل ینمس كھ طورى بھ م ر انداخت رو كتش و كرد باز رو
 مى چنگ موھاش بھ و ایستاد ما بھ پشت رو لحظھ ، بست رو ماشین در
 بدون كرد، مشت و دستاش و رفت جیبش سمت بھ دستش بار چندین. زد

 تونست نمى االن كھ سیگارى.بیاره رو سیگار بھ بازم خواست مى شك
 كھ طور ھمون و فشردم خودم بھ و عسل. دخترش خاطر بھ حداقل بكشھ
	:گفتم دلم تو كردم مى نگاه بھش
	
	!كردى؟ مى قرارى بى ھمین واسھ! آره؟ خواد مى و بابات دلت ھم تو_
	

 دستاش و بود قرمز چشماش شد، ماشین سوار آیھان گذشت، اى لحظھ
 رو آیناز خونھ رسیدیم كھ ھمین. افتادیم راه و كرد روشن و ماشین. مشت
	:گفت و آیھان سمت كرد
	
	.تیارا نھ تونم مى من نھ! بیارى؟ و لعس ساك میشھ_
	

 نداره اھمیتى برام انگار كھ طورى من و انداخت من بھ مرددى نگاه آیھان
 رو ذاشتمش مى زودتر چى ھر باید بود خواب عسل افتادم، راه جلوتر
 در خوابوندم تختش روى رو عسل و شدم خونھ وارد كھ ھمین .تختش

 داد تشخیص شد مى راحتى بھ بود یدهپیچ كھ ادكلنى بوى از. شد باز اتاق
 بھ تابانھ بى كھ قلبى و داغون حالىبا  و عسل روى كشیدم رو پتو. آیھانھ
	:گفتم كوبید مى سینم
	
 ترسم مى. روش ریخت شیر ماشین تو شھ، عوض دوباره باید لباساش_

	.كن عوضشون تو شد بیدار كنم عوض و لباسش



	
 بھ عسل بھ آیھان كردن نزدیك براى كھ بود راھى تنھا موقعیت اون تو

 داشتم ذوق عسل براى انقدر من وقتى بود پدر یھ اونم رسید، مى ذھنم
 لحظھ ھمون و. بگیرم ازش رو حق این خواستم نمى! نداشت؟ داشت، اونم

 تو كھ برم اتاق در سمت بھ خواستم بھش توجھ بى و سمتش برگشتم
 آرامش تمام و شدم مى فشرده درونش کھ آغوشى. رفتم فرو گرمى آغوش
 و شد بستھ چشمام.كرد تزریق بھم رو داشتم نیاز بھش مدت این كھ ھایى
 نمى !بود؟ شده نزدیك من بھ انقدر كى آیھان كشیدم، نفس رو تنش عطر
 اما گرفتم فاصلھ ازش اومدم، خودم بھ كھ موندیم حالت اون تو چقدر دونم
 زدم زل. سمتش مچرخید حالت ھمون تو. نشد باز دورم دستاش ى حلقھ

	:گفت بزنم حرفى كھ این از قبل و چشماش تو
	
	!بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر دونى مى_
	

	:داد ادامھ آیھان و پایین انداختم و سرم. گرفتم ازش و نگاھم
	
 شده تنگ كردنت بغل دیدنت براى تنت عطر براى دلم چقدر دونى مى_

	!بودم؟ ىاینجور من! انصاف؟ بى من با كردى چیكار! بود؟
	

	 دادم قورت و بغضم
	
 مھم برام ھیچى دیگھ شده، ارزش بى براش زندگى كھ آدمى یھ شدم_

	!چى؟ دونى مى ، چیز یھ جز نیست
	

	:داد ادامھ و كرد مكث كمى
	



 ھك بود این زندگى براى امیدم تنھا كرد داغونم كرد، پیرم دورى این تو،_
	.ھمین م،بشنو و صدات ببینمت، دیگھ بار یھ و كنم پیدات

	
 خوردن سر دونھ دونھ اشكام و شكست بغضم لرزید كھ مردونش صداى
 كھ طور ھمون و نشست صورتم طرف دو دستش. مردونش پیراھن روى
	:گفت كرد مى پاك و اشكام

	
 اشكت قطره ھر با. لعنتى نریز اشكارو، این نریز برم، قربونت الھى_

 این باعث ھمیشھ یاد،م بدم خودم از شم، مى زنده و میرم مى بار ھزار
	!نھ؟ بدم خیلى من بودم، من اشكا
	

 حرف ى اجازه بھم و كرد مى خفم داشت گلوم تو بغض نگفتم، ھیچى
 اندازه بھ انگار زد مى حرف آیھان و بودم كرده سكوت من. داد نمى زدن

 نذاشت اون. بود مونده دلش تو كھ حرفایى. داشت حرف مدت این تمام ى
 روى و سرم. نشست گردنم پشت شدست.ارمذ مى من اما بزنم حرف من

	:گفت نشمردو بغض اون با و گذاشت سینش
	
 رو گذشتھ خواستم مى. بردى خودت با منو جون انگار رفتى كھ روزى_

 نھمو درست ولى باشیم داشتھ دوباره شروع یھ خواستم مى كنیم فراموش
 رو تو من ھرچند. دوبارت حسرت تو موندم من و رفتى رفتى، تو موقع
 قضاوت با كھ موقعى ھمون از درست ، داده بودم دست از كھ وقتھ خیلى
 خودم بھ و حق لحظم یھ حتى مدت این تو زندگیمون، بھ زدم گند بیجا
 بودى جونم تموم كھ تویى تونستم چطور اما درست دیدم خیانت من. ندادم
	! بدم؟ عذاب انقدر رو
	

 !اندازه؟ چھ تا اما. بود یدهفھم رو واقعیت پس. فشردم ھم روى و پلكام
	



 روى وار نوازش آیھان دست. نشھ بلند ھقم ھق صداى تا گرفتم گاز و لبم
 مگھ اصال تركید، مى داشت اونم ى مردانھ بغض انگار. نشست موھام
 آرومى صداى با آیھان كھ فشردم روى و پلكام !كنھ؟ بغض بود بلد آیھانم
	:گفت گوشم كنار
	
 انقدر كھ ھمین. نكن تر خون این از و دلم. باش آروم لعنتى باش آروم_

 اشكارو این دیگھ شم مى زنده و میرم مى بار ھزار بینمت مى غمگین
	. نریز

	
 دووم آخرش كھ طورى گرفت مى شدت اشكام گفت مى كھ اى كلمھ ھر با

 خارج اتاق از معطلى بدون و بیرون اومدم آغوشش از و نیاوردم
 اب تونھ مي! میاره؟ دووم ببینم خواستم مى ش،دختر و بود آیھان حاال.شدم

 شده سنگ انقدر یعنى! نره؟ سمتش و باشھ تنھا اتاق تو دخترش
 رو بھ رو مبل روى كھ دیدم رو آیناز شدم خارج اتاق از كھ بود؟؟ھمین

 كاش از خیس چشماش. شد بلند جاش از سریع دیدنم با بود نشستھ اتاق
 از. نزد حرفى ھیچ.بود ریختھ اشك من پاى بھ پا اینجا اونم انگار. بود

 نھآیی از و شستم و صورتم. شدم بھداشتى سرویس وارد و شدم رد كنارش
 از یكي یاد. بود حال بى و خستھ صورتم چقدر .كردم نگاه خودم بھ

 ای میشھ خشك شیرت نخور حرص انقدر"گفت مى كھ افتادم آیناز حرفاى
 حولھ با!"  دونستى؟ مى و این بچھ برا سم میشھ شیر ھمون نشھ خشكم

 آیناز بھ نگاھم. اومدم بیرون بھداشتى سرویش از و كردم پاك رو صورتم
 و شدم نزدیكش .ریخت مى اشك ھمچنان و بود ایستاده اتاق در دمھ افتاد،

 ھب در الى از. افتاد باز نیمھ اتاق در بھ نگاھم بگم چیزى كھ این از قبل
 شوق با و بود كرده بغل رو دخترش كھ آیھانى.دید رو آیھان شد مى خوبى

 اختیار بي. بوسید مى اونو و زد مى حرف باھاش نشدنى وصف ذوقى و
 ودشخ بھ باالخره پس.تلخ لبخند یھ لبخند، مثل حالتى. شد كج كمى لبم

. گرفتم فاصلھ در از نشست عسل دست روى كھ آیھان لباى...بود اومده
 تمام انگار كرد، نمى گریھ صالا باباش آغوش تو و بود شده بیدار عسلم



 ازهت. زدم تكیھ پشتش بھ و نشستم مبل روى.بود من براى قراریاش بى
 	.بود باباش شبیھ واقعا عسل كردم، مى قبول رو موضوع این داشتم

 سرم باال آیناز. كردم بلند و سرم گرفت قرار جلوم كھ چایى سینى با
 مد نمى انجام حركتى ھیچ ددی وقتى كرد مى نگاه بھم داشت و بود ایستاده

	كرد اشاره سینى داخل چایى بھ ابرو و چشم با
	
	!بردارى؟ خواى نمى_
	

 باریك كمر لیوان داخل كھ رنگى خوش چایى بھ و گرفت ازش و نگاھم
 .كنارم عسلیھ روى گذاشتم و برداشتم لیوان یھ. دوختم بود شده ریختھ
 انآیھ كھ شد مى ساعتى یك. انداختم ساعت بھ نگاھى. نشست كنارم آینازم

 نھ كردممی  اعتراض من نھ و.اومد نمى بیرون و بود مونده عسل اتاق تو
 انگار. شدم بستھ در ى خیره من و خوردیم و چاییمون سكوت در .آیناز
 شك احساساتش بھ داشتم كم كم. شد نمى سیر دخترش با بودن از آیھان

 عسل ى گریھ صداى با .داد بروز رو احساساتش باالخره ولى كردم مى
	:گفت آروم و انداخت بھم نگاھى آیناز. شدم بلند جام از
	
	.كنھ مى آرومش آیھان بشین_
	
 مى طرفیم از و اتاق تو برم خواست مى دلم ، كردم نگاه در بھ نگرانى با

 آروم و بچش خودش شده بارم یك كھ بمونھ تنھا عسل با آیھان خواستم
 داره دوست چقدر كھ بود گفتھ بھم قبال و بود آرزوھاش از یكى این. كنھ

 قیقھد چند .بچرخونتش اتاق تو و كنھ بغلش كنھ مى گریھ بچش كھ وقتایى
 داخل، رفتم و نیاوردم دووم آخرش كرد، مى گریھ چنان ھم عسل گذشت
	:گفت مى و داد مى تكون بغلش تو و عسل سراسیمھ آیھان

	



! گشنتھ؟ بابا شده چى! كنى؟ مى گریھ چرا عزیزدلم، بابا،جانم جانم_
	!كنھ؟ مى درد جاییت

	
	:گفت سریع خیلى من دیدن با و برگشت موقع ھمون

	
	.نكردم كارى من كن باور_
	

	:گفتم آرومى صداى با و گرفتم ازش و عسل. بود كرده ھول بود معلوم
	
	.شھ عوض پوشكش باید كرده، كثیف و خودش_
	

 و دونست نمى دارى بچھ از چیزى من از بدتر كشید، عمیقى نفس آیھان
 و برداشتم كمدش تو از رو عسل پوشك. بود شده وحشتش باعث ھمین

 بھ زد زل و سرش باال نشست آیھانم. كردنش عوض بھ كردم شروع
 ھك بود بار اولین این. كردم مى حس خوبى بھ و نگاھش سنگینیھ جفتمون

 	...بچش مادر ھم بچش ھم.دید مى ھم با و دوتامون ھر
 با بود شده آروم كھ طور ھمون اونم و كردم عوض و عسل پوشك

 رنگ ھم رنگش خوش چشماى من، بھ بود زده زل رنگیش چشماى
 كھ مكرد بلند و سرم و كردم مرتب تنش توى و لباسش .بود باباش چشماى
 لز لبش ى گوشھ غمگین لبخند یھ با گفت، آیھان حسرت پر نگاه بھ نگاھم

	. شد كباب دلم ھك غمگین قدر اون. عسل بھ بود زده
	
 شده جدى قیافش حاال كرد، بلند و سرش سریع آیھان و شدم بلند جام از

	:گفت تعجب با و بھم زد زل بود،
	
	!رى؟ مى_
	



	دزدیدم ازش و نگاھم
	
	.باشیم ناھار فكر بھ باید تنھاست، دست كنم، كمك آیناز بھ رم مى_
	
	.شد گرفتھ انآیھ توسط دستم بردارم قدم در سمت بھ خواستم كھ ھمین و
	
	.میارم غذا بیرون از رم مى! نرى؟ میشھ_
	

	:گفتم نلرزه داشتم سعى كھ صدایى با و نشستم ھم روى و پلكام
	
	.نیست سفارش بھ نیازى كنھ مى درست غذا داره آیناز_
	

	:گفت مكث كمى با آیھان
	
	!چى؟ كرد گریھ دوباره اگھ آخھ_
	

	سمتش برگشتم
	
	.كن آرومش خب_
	
	 ایستاد روم بھ رو فاصلھ با دش بلند جاش از
	
	!كجاست؟ مشكل كنھ مى گریھ وقتى بدونم چھ من آخھ. نیستم بلد_
	
	.گیرى مى یاد كم كم_
	



 و گرفتم فاصلھ ازش بزنھ حرفى كھ این از قبل ، شد گرد آیھان چشمان
	:گفتم
	
 تونم نمى چون كنم نمى محرومت دخترت داشتن از پدرشى، حال ھر بھ_

 میدمفھ و شدم یتیم كھ من. پدرشى بازم بشھ چیم ھر بدم تغییر و واقعیت
 مباباش بھ عسل. بیاد دخترمم سره بال این خوام نمى چى یعنى پناھى بى

	.داره نیاز
	
	:تگف آیھان كنم باز درو كھ این از قبل و رفتم در سمت بھ سریع خیلى و
	
	.ببینتت خواد مى_
	

	.شد خشك در رو دستم
	
	.كنھ جبران خواد مى. پشیمونھ گھ مى_
	

	.شد حبس سینم تو و نفسم و كشید تیر قلبم
	

	شد نزدیك بھم پشت از آیھان
	
 ممن كھ حاال ولى كشیدى سختى چقدر دونم مى. سختھ بخشیدن دونم مى_
	.كنم مى درك و حالش شدم پدر یھ
	

 و اشك از پر چشمانى با و آیھان سمت چرخیدم ، دادم قورت و بغضم
	:گفتم لرزید مى كھ صدایى

	



 خوام نمى. نشو من پدر مثل پدرى وقت ھیچ ولى گذشت كھ من از_
	.باشھ داشتھ من مثل پدرى دخترم

	
 تراس وارد آیناز متعجب چشمان جلوى و شدم خارج اتاق از سرعت با و

 ھقم ھق صداى و گذاشتم میز روى و سرم. نشستم صندلى روى و شدم
 منو خواست مى بابام نبود دنبالم خانوادم مدت ھمھ این از بعد. شد بلند

 رو مردى تونستم مى چطور من ولى ببخشمش، خواست مى البد ببینھ،
 وضعیت اون تو چقدر دونم نمى!بود؟ اتفاقات این تمام باعث كھ ببخشم
 ینا اتفاقات كشید مى تیر ھنوزم قلبم و بود شده خشك اشكم ولى. بودم
 دزدیده بارى،اج ازدواج. رفت نمى كنار چشمام جلوى از اى لحظھ مدت

 ھم آخر در و شدن تحقیر شدن، شكنجھ دیدن، زخم شنیدن، تھمت شدنم،
 باید دادم، قورت و بغضم.خانوادم یعنى امیدم تنھا طرف از شدنم زده پس

. بود بس كشیدم چى ھر دیگھ. شد مى فراموش باید كردم، مى فراموش
 .زندگى بھ یدجد امید یھ داشتم بچھ یھ من حاال. كردم مى شروع نو از باید
 گبزر لحظھ بھ لحظھ خواستم مى و بود بند نفش بھ نفسم كھ دخترى یھ

	. كنم مادرى براش و ببینم رو شدنش
	
	!نیست؟ سردت_
	
 خنك ى متوجھ تازه.  سمتش چرخیدم. اومدم بیرون فكر از آیناز صداى با

	:زدم لب آروم و كشیدم صورتم بھ دستى. شدم ھوا بودن
	
	.خوبھ ھوا نھ_
	
 كھ طور ھمون و نشست كنارم صندلى روى. شد تر نزدیك بھم ازآین

	:گفت بود روش بھ رو بھ نگاھش
	



	. شنیدم ناخواستھ و حرفاتون_
	

	.ندادم نشون العملى عكس پس نبود مھم برام
	
 وقتى منم دونى مى آخھ باشى داشتھ تنھایى بھ نیاز ممكنھ دونستم مى_

 كسى خواستم نمى. خواست ىم تنھایى دلم دادم دست از و بابام مامان
 حتى یا بده دلداریم بخواد كنھ ناراحتى احساس برام بزنھ حرف باھام

	.بگھ تسلیت
	

	. بود آور عذاب خیلى براش گذشتھ یادداورى انگار كرد مكث كمى
	
 بابا ى دردونھ عزیز نبود كسى. شدم كس بى رفتن كھ بابام و مامان_

. میشھ آماده غذا االن بشین انمام وروجك بگھ بھم نبود كسى. كنھ صدام
	!نخوردم؟ و مامانم پخت دست سالھ چند دونى مى اصال

	
	:پایین انداخت و سرش و نشست لباش روى تلخى لبخند

	
 تا. حسرت شده من براى سالھاست ولى بیاد نظر بھ مسخره اینا شاید_

 قراره ھمیشھ كنیم مى فكر دونیم نمى و قدرشون ھستن بابا مامان وقتى
 نبود، اینطور ولى. ھمسایست مالھ فقط میر و مرگھ كنیم مى فكر باشن

 تونھ مى چقدر درد یھ وقتایى یھ فھمیدم و دادم دست از باھم و جفتشون
 شناسم مى رو خیلیا. مونھ مى ابد تا جاش كھ عمیق انقدر. باشھ عمیق

 ھمسرشون. نشھ حس خالیش جاى تا آوردن دیگھ یكى كرد فوت بچشون
 رفتن دست از ھم با كھ مادرى و پدر ولى كردن ازدواج مباز كرد فوت
 از! میشھ؟ چى بچگى خاطرات ھمھ اون! بشھ؟ جایگزینشون تونھ مى كى

 و كردن نوازشمون محبت با گاھى بودن، و بودن كردیم باز چشم كھ وقتى
 گرم دل حضورشون بازم ولى. سرزنش اشتباه كار انجام خاطر بھ گاھى



 كھ. نیستن دیگھ كھ فھمن مى زمانى آدما اینو. نھممك چیزه ترین كننده
 و سوت جا ھمھ كھ نداره رو سابق گرماى دیگھ خونھ بینى مى خونھ میاى
 دید مى ھمیشھ بابا كھ تلویزیونى صداى. نمیاد مامان غذاى بوى ، كوره
 چقدر بشھ خاموش آدم ى خونھ چراغ دونى مى. خاموشھ چراغا. نمیاد
	!داره؟ درد
	

 و چشمام تو زد زل من، سمت چرخید سرش. لرزید كمى زآینا صداى
	:گفت
	
 و پدر ھر اوالد درد.طور ھمین باباتم شده مریض ، شده پیر مامانت_

 بھ. باش خوب تو ولى قبول بودن بد باھات.  میاره در پا از رو مادرى
 تو تا نخوابیدن. كشیدن خاطرت بھ بچگى از كھ دردایى اون تمام حرمت
 مردونھ كھ پدرى. بودى اولویت ،ھمیشھ بخورى تو تا نخوردن بخوابى

	....كھ مادرى و باشن آسایش تو بچش و زن تا كرد كار
	

 حرف ى اجازه بھش گلوش تو بغض و بود گرفتھ صداش. كرد مكث كمى
	:گفت سختى بھ و زد كنار كمى و بغض باالخره داد، نمى زدن
	
 كنم فكر ولى تگف شھ مى چیزا خیلى مادرى ھر مادرى اثبات واسھ_

 مى درك كشیدى و زجرش. باشھ كافى كرد حمل رو تو ماھیھ نھ ھمون
	.فھمى مى و حرفام.كنى
	

	كرد پاك و اشكاش
	
	.زدم حرف خیلى كنم فكر_
	
	:گفت و انداخت بھم نگاھى. شد بلند جاش از



	
	. داخل بیا ھم تو چینم مى میزو من تا آمادست غذا_
	

 اشك پاش بھ پا كھ فھمیدم تازه من و رفت. شد خارج تراس از عجلھ وبا
 	.خیسھ خیسھ باز چشمام و ریختم
 روى ھم رھا بود، آشپزخونھ تو آیناز. شدم خارج تراس از بعد اى لحظھ
. دید مى كارتون داشت زد مى میك و انگشتش كھ حالى در كش دراز مبل

 اتاق از آھستھ آیھان. شد باز عسل اتاق در كھ كردم مى نگاھش داشتم
 من .خورد گره ھم در نگاھمون اى لحظھ بست.  ودر و اومد ونبیر

 بوى. شدم آشپزخونھ وارد و دزدیدم ازش و نگاھم اومدم، خودم بھ زودتر
 در ینازآ نشستم، صندلیا از یكى روى. بود برداشتھ رو خونھ كل پلو لوبیا
 و انداخت من بھ نگاھى نیم كشید مى دیس داخل رو غذا داشت حالى
	:گفت
	
	.اومدى موقع بھ_
	

	.برداشتم میز روى از و قاشقم و زدم كمرنگى لبخند
	
	.رم مى دیگھ من_
	

 و دبو گذاشتھ كانتر روى و دستش آیھان. صدا سمت برگشت جفتمون نگاه
 یزم روى رو برنج دیس آیناز.زد مى برق ماشین سوییچ دیگش دست توى

	.گفت و گذاشت
	
	.برو بعد بخور و غذات بشین! كجا؟_
	

	:داد جواب كنھ نگاه منو كھ این بدون آیھان



	
	.خورم مى چى یھ خونھ رم مى نھ_
	

	.رفت آیھان سمت بھ خواھرانھ آیناز
	
 دیگھ، كردم درست غذا من! خورم؟ مى چى یھ خونھ رم مى چى یعنى_

	.برو بعد بخور
	
	...آخھ_
	
 نمى ھیچى برى دونم مى كھ من. استخون و پوست شدى آخھ، بى آخھ_

	.ذارى نمى بیرون در این از پاتو نخوردى غذا تا. خورى
	

 برام كھ طورى ، پایین انداختم و سرم منم انداخت، من بھ نگاھى نیم آیھان
 كنارم صندلى كھ كردم مشغول ساالد با و خودم .بمونھ یا بره نیست مھم

 براى خودش از قبل. ندادم اھمیتى. نشست روش آیھان و شد كشیده عقب
 و بود تنش مشكى پیراھن. كردن نگاھش مىچش زیر.  كشید غذا من

	.بود جاش سره  ھنوزم ایش عضلھ و پر بازوھاى
	
	:گفتم آیناز بھ خطاب دلم تو
	
 غرال و بده دق رو بقیھ بلده فقط نمیشھ استخون و پوست داداشت نترس_

	.كنھ
	

 از تشكر با و كردم تموم بقیھ از زودتر و غذام. شد خورده غذا سكوت در
 .كردمن اعتنایى گفتناش نخوردى چیزى كھ تو بھ و رھا اتاق وت رفتم آیناز
. عسل چشماى شدن باز و اتاق بھ نور ھجوم با شد مساوى در شدن باز



 امانم نقوى نق. شد بلند گریش صداى بود شده دیر ولى بستم و در سریع
 بھ و كوچولوش تن احتیاط با سمتش رفتم سریع.گرفت نمى آروم لحظم یھ

 با ذاشتم مى گردنش پشت آروم و دستم كھ حالى در و گرفتم آغوش
	:گفتم آرومى صداى

	
	! كنى؟ مى گریھ چرا! دخترم؟ شده چى مادر، جان شششش_
	

 بھ كردم شروع و نشوندم موھاش روى اى بوسھ نشست، سرش روى لبام
	.اتاق تو چرخوندنش

	
 تازه كھ و شیرت! كنھ؟ مى درد جاییت برم قربونت مامانى، باش آروم_

	!عسلم؟ قرارى بى چرا كردم عوض تازه كھ پوشكتم دادم
	

  .كردم مى لذت وجودش از داشتم لحظھ ھر من و شد قطع كم كم گریش
 مى حس لحظھ ھر كنم بغلش ترس با بود شده باعث كوچولوش ى جثھ

 ادد مى بچھ بوى كشیدم نفس و تنش عطر. میوفتاده دستم از ممكنھ كردم
 كھ زدم موھاش روى اى دیگھ ى بوسھ.شبخ آرامش و نشین دل بوى یھ
 دھنش آب شد، محومون  بزنھ حرفى خواست كھ ھمین آیھان. شد باز در
	:گفت شد مى جا بھ جا گلوش سیبك كھ طور ھمون و داد قورت و
	
	!ندارى؟ الزم چیزى رم مى دارم_
	

	.دادم تكون راست و چپ بھ سرى
	
 	.ھست چى ھمھ نھ_
 

	:گفت من بھ رو و گزید و لبش. ندمو ثابت عسل رو نگاش اى لحظھ



	
 باشھ كھ وقت ھر. بزن زنگ خواستى چیزى رم مى دیگھ من پس باش_

	.میام
	

	:گفتم آرومى صداى با كھ بره خواست و كرد خدافظى لب زیر
	
	.ببینمشون خوام مى بیان بگو_
	

	 كرد نگام برگشت تعجب با آیھان
	
	. بیاد تنھا خودش بابا اول بگو ولى_
	

	:گفت و ایستادرو بھ روم  فاصلھ با شد نزدیك بھم آیھان
	
 ونببینیش نخواى نیستى مجبور خدا بھ تیا! كردى؟ و فكرات! مطمئنى؟_

	...خودم اصال كنن پیدات وقت ھیچ ارمذ نمى
	

	.حرفش وسط پریدم و نشست لبام روى نیشخندى
	
 اونا كھ كردى كارى ھمون ھم تو! چیھ؟ اونا با تو فرق! چى؟ خودت_

 بیھتن چطور رو تو كنم تنبیھ طور این بخوام رو اونا. بدترش تىح كردن
	!ھوم؟! عسل؟ دیدن نیا دیگھ بگم! كنم؟
	

	.دزدید ازم و نگاھش و شد شرم از پر آیھان چشماى
	
	.بودم آدمى چھ خودم رفتھ یادم انگار. توإ با حق آره_
	



 و دستش.  انداخت عسل بھ نگاھى. كشید موھاش بھ دستى. كردم سكوت
	:گفت  و نشوند سرش روى اى پدرانھ ى بوسھ گذاشت عسل سر وىر
	
 درانق حتى باشین خوام مى. كنم فكر نداشتت بھ نداشتش بھ خوام نمى_

 ولى كنم نمى محرومت خانوادتم دیدن از. محدودتون دیدن بھ حتى. دور
 نباید بودن، خانوادت اونا ولى نبودم آدم من. عصبانیم دستشون از منم

	.بودن امیدت تنھا. كردن مى خالى و شتتپ  اینطور
	

	.چشمام زد زل و كرد بلند و سرش
	
 مثل. كنم نمى خالى و دخترم پشت وقت ھیچ باشم پست چقدرم ھر من_

	.باشھ كرده اشتباه اگھ حتى كنم مى حمایت ازش و مونم مى پشتش كوه
	

	:داد ادامھ كھ دید و نگاھم تمسخر كنم فكر
	
 مى دخترم براى نكردن حقت در خانوادت منكرد تو براى كھ كارایى_

	.مونم مى كنارش مردونھ. كنم مى قول خودم بھ نھ تو بھ و این. كنم
	

	.كرد گرد عقب و كشید عسل موھاى روى دستى
	
 سلع براى شناسنامھ بعدم كنیم عقد باید اول. محضر ریم مى صبح فردا_

	. بود راھش ترین راحت و بھترین این. بگیریم
	

	.دادم تكون سرى
	
	.دنبالت میام ٧ ساعت فردا ، پس_
	



 سریع كنھ خدافظى كھ این از قبل.  رفت در سمت بھ كھ گفتم اى باشھ
	:گفتم
	
	!بیاد؟ گى مى بھش كى! چى؟ بابا_
	

	:گفت و گذاشت در دستگیره روى و دستش
	
 دخترم بھ و ھرزه بگھ زنم بھ خوام نمى عقدیم، زن شدى كھ این از بعد_

 خانوادم بھ نداره حق كسى. كرده فرق اوضاع دیگھ فعھد این. حرومزاده
	.پایین كنم مى پرتش بالكن از در جایھ وگرنھ. كنھ توھین

	
	:داد ادامھ آرومترى صداى با و كرد مكث كمى
	
	.تره پاك گل از من تیاراى_
	
 نقش لبام روى تلخى لبخندى. شد دور اونجا از سریع خدافظى بدون و

 فرو گردنش داخل و سرم كھ طور ھمون و مفشرد خودم بھ و عسل. بست
	:زدم لب آروم بردم مى
	
 	.داشتى باورم قدر ھمین ھم موقع اون كاش_

 كنار واسم آیناز كھ ھایى لباس و گرفتم دوش یھ. بود صبح ٧ ساعت
 و كردم عوض و پوشك دادم رو عسل شیر. پوشیدم رو بود گذاشتھ

. بیرون میومدم و اقات تو رفتم مى ھمش. داشتم استرس. خوابوندمش
	:گفت تعجب با آیناز آخرش كھ طورى

	
 سر بھش برى ھمش نیست الزم نمیشھ بیدار زود انقدر عسل! شده؟ چى_

	.بزنى



	
 حالم ى متوجھ كھ آیناز. نشستم مبل روى و دادم تكون سرى جواب در

 تو زدم زل و گرفت دستش توى و دستم. نشست كنارم اومد بود شده
	چشمام

	
	!نیاد؟ امروز بگم خواى مى! ى؟شد پشیمون_
	

 تونستم نمى حتى استرس شدت از. دادم تكون نفى ى نشونھ بھ سرى
	.بزنم حرف

	
	. نمیوفتھ اتفاقى ھیچ نخواى تو تا! سردرگمى؟ انقدر چرا پس_
	
 رو آیھان ى شماره كھ این از قبل و برداشت و گوشیش لحظھ ھمون و

	:گفتم و گذاشتم دستش روى و دستم بگیره
	
	!كنم؟ چیكار عسل ى شناسنامھ با. شناسنامھ_
	

	من سمت چرخید آیناز نگاه
	
	. باشھ ایم دیگھ راه شاید دونم نمى_
	

	:تگف بود رفتھ فرو فكر تو كھ طور ھمون و گرفت مشتش تو و گوشیش
	
	.باشھ راھى واقعا شاید بپرسیم نفر چند از باید_
	

	گذاشتم آیناز دست روى و دستم اختیار بى
	



	!بودى آیھان طرف كھ تو_
	

	.بست نقش لبش روى تلخى لبخند
	
 بعدا كھ بشى كارى انجام بھ وادار زور بھ خوام نمى. جفتتونم طرف من_

 دیگى بشى عقدیش زن داداشمھ شناسم مى رو آیھان. بخورى رو حسرتش
 مى زدم مى حرف باھاش كھ طالق حق راجب. محالھ ازش شدن جدا

 ھمھ دارم دوست كھ این با. دم نمى طالق حق یا كنم نمى عقدش یا گفت
 تو شاید كھ كارى گناه.  كاره گناه آیھان بازم ولى شھ درست بینتون چى

	.دهب پس رو كرده تو با كھ كارایى تقاص باید بازم ولى نشھ محاكمھ دادگاه
	

	:داد ادامھ كھ زد مى دو دو آیناز چشماى تو بین نگاھم
	
 برو،آ خاطر بھ! ببخشیم؟ باید زنا ما كى تا دیدم كردم فكر كھ تر منطقى_
 چھب باباى بینم مي كنم مى فكر كھ بیشتر. بچھ خاطر بھ زندگى، خاطر بھ
	.نداره نیاز پدرى ھمچین بھ من دختر. كنم نمى قبولش برگرده اگھ منم ى
	

 دوى ھر با زندگى. كشیدمش آغوش بھ گاه خدا نا سوخت آیناز براى دلم
	.بستم و چشمام و گذاشتم نششو روى و سرم. بود رحم بى ما
	
 كى. باشھ دنیا پدر بھترین تونھ مى بودن مادر بر عالوه مادر یھ گاھى_

 كجا سختم شرایط تو داشتم پدر كھ منى! خواد؟ مى پدر حتما بچھ گفتھ
 ى رتبھ  كنكور كھ روزى فقط كنم فكر. شركت ھمش كار ھمش! بود؟

 رتبم ھمون با تونھ مى فھمید چون داره دختر فھمیدم شدم قبول خوب
 دو باھاش سال بھ سال كھ پدرى. بكشھ خیلیا رخ بھ و خانوادش برترى

 بھم اى عالقھ ھیچ گم نمى. ندیدم پدرى مھر ازش زدم نمى حرف كالم
 ھمون ولى داره رو پدرى حس خورده یھ باالخره پدرى ھر نھ نداشتا



 فھمیدم داشتم پدریش حس بھ نیاز اى دیگھ وقت ھر از بیشتر كھ موقع
 دوسش ھنوزم ولى نكردم حس زندگیم تو خیلى بابارو وجود من. یتیمم
	. دارم
	

	:دادم ادامھ و دادم قورت و دھنم آب
	
 	....مطمئنم اینو. باشھ بد تونھ نمى دخترش با ولى بود من با آیھان_
	

 باالخره كھ بودیم آیھان منتظره آماده و حاضر آیناز و من بود ١٠ ساعت
 اونم. بودم كرده آرایش كمى آیناز خواست بھ. رسید اخیرت كمى با آقا

 عاقد جلوى و بپوشونم و پریدگیش رنگ و چھرم حالتى بى كھ این واسھ
 یدنمد با آیھان .نباشم عقد ى سفره پایھ نشوندنش زور بھ كھ زنى چشم بھ

 بھ و دزدیدش ازش و نگاھم سریع خیلى اما شد چشمام محو اى لحظھ
 شساك برداشتن با و كردم بغلش. بودم كرده آمادش. مرفت عسل اتاق سمت

 و عسل حرفى ھیچ بدون اومد سمتم بھ دیدنم با آیھان.بیرون زدم اتاق از
 دو ھر و انداختم آیناز بھ نگاھى نكردم اعتراضى ھیچ گرفت، بغلم از

 رو آیھان نگاه ماشین بھ رسیدن تا. شدیم خارج خونھ از آیھان سر پشت
 دستش رو آیھان و بود گرفتھ رو آیھان انگشت خواب تو عسل. بود عسل
. من بھ بده رو عسل نمیومد دلش شدیم كھ ماشینم سوار .زنى مى بوسھ
 اب و سمتم گرفت رو عسل باالخره باطنیش میل برخالف و كرد مكث كمى

 صورت بھ زدم زل و فشردم خودم بھ رو عسل .بغلم تو گذاشتش احتیاط
 چى ھر. برنداشتم ازش و نگاھم محضر بھ رسیدن تا و عروسكش مثل

	. شدم مى مطمئن تصمیمم از بیشتر كردم مى  نگاه عسل بھ بیشتر
	

 	...آیھان بھ منم و داشت نیاز پدر بھ عسل
 زا بعد كھ ساده عقد یھ. كشید طول محضر تو كارمون ساعتى یھ تقریبا

 غضب طورى آینازم. گفت تبریك كسى نھ زد دست كسى نھ گفتنمون بلھ



 دوستاى از تا دو عقدمونم شاھداى. بزنھ حرف تونست نمى كھ بود كرده
 كدوممون ھیچ آیناز نھ من نھ و بود گفتھ اینطور خودش البتھ. بودن آیھان
 شد تموم محضر تو كارمون كھ این از بعد .شناختیم نمى و نفر دو اون

 كھ این براى ولى نبود گشنم اصال كھ این با. رستوران برد مارو آیھان
، كردم بازى باھاش فقط و دادم سفارش غذا نكنم زھر بقیھ بھ و چى ھمھ

 ھنوزم كھ گذشت زود انقدر چى ھمھ. خونھ برگشتیم شد تموم كھ غذامون
 ھراس ازش كھ مردى ھمون. شدم آیھان عقدیھ زن شدم شد نمى باورم
	:گفت و آیناز سمت كرد رو آیھان كھ شم پیاده ماشین از خواستم. داشتم

	
	.گردیم برمى و جایى تا بریم باید تیارا و منو خونھ برو تو_
	

	.كرد نگاھم مردد آیناز
	
	!كجا؟_
	

	:گفت و رو بھ رو بھ دوخت و نگاھش آیھان
	
	.دوستام از یكى مطب بریم سر یھ باید_
	

 خیال كردن راحت براى و فشردم خودم بھ و عسل. داد تكون سرى آیناز
 آیھان.رفت خونھ سمت بھ خدافظى با ماون و دادم تكون براش سرى آیناز

 مىن. بودیم كرده سكوت جفتمون. كرد حركت مشخصى نا سمت بھ
 صندلى بھ. رفت نمى بدى جایى مطمئنن ولى بریم قراره كجا دونستم
 ناال تونستیم مى آیھان و من .بیرون بھ دوختم و نگاھم و زدم تكیھ ماشین

 كھ نای از باشیم حال خوش و بخندیم بگیم. بشینیم ھم كنار شادى كلى با
 ھبیوفت تونست مى اتفاقات این ى ھمھ .منھ بغل تو االن عشقمون ى ثمره
 جلوشو من خاستگارى بیاد داشت اصرار آیھان كھ روزایى ھمون اگھ



 بى .زیبا زندگیھ یھ داشتیم عشق با ازدواج یھ موقع اون شاید .گرفتم نمى
 تگذش دقایقى .شدیم غریبھ قدرچ كھ كردم فكر این بھ و كشیدم آھى اراده
 مى نگاه منو داشت اونم ، سمتش چرخیدم. داشت نگھ باغ یھ در دمھ آیھان
	:گفت خودش بپرسم چیزى ازش كھ این از قبل كرد،

	
. ببینى و خودشھ قراره اول خواستى كھ طورى ھمون. منتظرتھ بابات_

	.اومده تنھا
	

 كار یھ كھ اى ھبچ مثل. گرفت و وجودم كل وحشت و شد گرد چشمام
 و خودش اتاقش تو كھ اى بچھ مثل. فھمیده باباش و داده انجام بد خیلى
 باز داشت در اون انگار. كنن دعواش بیان منتظره لحظھ ھر و كرده قایم
 بچگیش عالم تو كھ دعوایى یھ بود، دعوا منتظر بچھ اون و شد مى

	.افتاده براش كھ اتفاقیھ ترین ناك وحشت
	
	.بیاد دیگھ روز یھ بگم تونم مى نیست خوب حالت ىكن مى حس اگھ_
	
 پارك روم بھ رو كھ ماشینى بھ زدم زل و گرفتم آیھان از و نگاھم ترس با

 نآ ھر و شدن لمس دستام كردم حس . بود بابا مشكیھ ى سانتافھ. بود شده
 تسخ برام انقدر بابا دیدن كردم نمى فكر. بیوفتھ دستم از عسل ممكنھ
 لحظھ.كرد مى اذیتم و شد مى تكرار سرم تو حرفاش ى ھمھ ھنوزم. باشھ
 و كردم آیھان بھ رو كردنشون باز از بعد و گذاشتم ھم روى و چشمام اى

	:گفتم
	
	!بگیرى؟ و عسل تونى مى_
	
	!برى؟ خواى مى_
	



 و عسل آیھان. سمتش گرفتم و عسل و دادم تكون تایید ى نشونھ بھ سرى
 از شم پشیمون كھ این از قبل. ودب من بھ حواسش تمام ولى كرد بغل

 تمام .زنم مى حرف بابا با باید بار یھ شیون بار یھ مرگ. شدم پیاده ماشین
. كرد مى خفم داشت و بود مونده دلم تو مدت ھمھ این كھ حرفایى اون

 تمام كھ دردى این حجم از شدم مى خالى باید زدم مى رو ھمھ امروز
 وارد داشت مى بر قدم زور بھ كھ ایىپاھ با و مردد 	.كشیدم دوش بھ مدت
 تر كنزدی. نمیومد چشمم بھ زیباییش لحظھ اون تو كھ زیبایى باغ. شدم باغ
 جلوش میز روى و دستاش و نشستھ صندلى روى. دیدم رو بابا و شدم

 این از بازم ولى بود انداختھ پایین و سرش كھ این با .بود كرده مشت
 تھخس صورتش و بود شده خم امتشق. دید و شدنش شكستھ شد مى فاصلھ

 بود افتاده بینمون كھ اتفاقى تمام با .رسید مى نظر بھ مریض و حال بى ،
 چشمام بھ دستى و دادم قورت و بغضم. داشتم دوسش و بود پدرم بازم

 مسلط خودم بھ كردم سعى.بدم نشون ضعف خودم از خواستم نمى كشیدم
 و مامدق صداى. شدم نزدیكش. رفتم بابا سمت بھ و كشیدم عمیقى نفس. شم
 و دھنم آب. خورد گره ھم بھ نگاھمون اى لحظھ .برگشت سریع شنید كھ

 آروم نلزه داشتم سعى كھ ىصدای با و ایستادم روش بھ رو و دادم قورت
	:زدم لب
	
	.سالم_
	

 دهدی زجر زن این نذاشت باور انگار. بود شده شوكھ. شد بلند جاش از بابا
 از و باشھ شده عوض قیافش انقدر سال یك ھمین تو كھ روش بھ رو ى

 دلتنگى حسھ بر عالوه دیدنش با .باشھ خودش دختره باشھ اومده در بچگى
 دهز بھم كھ حرفایى انقدر. سراغم اومد عصبانیتم و ناراحتى مثل حسى یھ

 و بودم شده حفظ رو ھمھ كھ بودم كرده مرور خودم با خلوتم تو و بود
 بد لحظھ ھر حالم شد مى باعث و شد مى تكرار رمس تو حرفاش تمام حاال

 لرزونى صداى با بیاد خودش بھ بابا تا كشید طول اى لحظھ .شھ بدتر و
	:گفت آروم بود ھمراه بغض با كھ



	
	 بود شده تنگ ماھت مثل صورت براى دلم! دخترم؟ اینجایى_
	

 با و رفتم عقب قدم یھ كھ اومد باال صورتم كردن لمس قصد بھ دستش
	:گفتم بگیرم لوشوج اونستم نمى كھ  اى كینھ پر نلح
	
 و نحسم ریخت خواین نمى كھ كثیفم من نجسم من گفتین مى كھ شما_

 !شدین؟ ماھم مثل صورت تنگ دل حاال! شد؟ چى حاال ببینین
 

 .پایین انداخت و سرش شرمندگى با بابا
	
 ...دخترم_
	
 چیھ! مرد؟ رتوندخت نگفتین مگھ! دارین؟ دختریم مگھ شما! دخترتون؟_

 !شد؟ زنده حاال
	

 سال دو ولى،  تر تازه من دل داغ و شد قبل از تر شرمنده بابا ى قیافھ
 بھ و شھ ثابت گناھیم بى كھ روزى براىامروز ،  براى ساختم و سوختم

 و ببخشمشون بخوان كھ! دنبالم بیان خودشون خونھ از كردنم پرت جاى
 گوش من حرف بھ اونا مگھ اصال ندم، گوش حرفشون بھ من بار این

 كمال با بزنھ حرفى خواست تا، !بدم؟ توضیح من گذاشتن مگھ! دادن؟
 :گفتم دلى سنگ

	
 بى گفتین شما و شین مى پشیمون گفتم! یادتونھ؟ و پیشم سال دو حرف_

 !نبودم؟ ناموستون من مگھ شید، پشیمون اگھ عالمین ناموس
	



 :كردم زمزمھ لب زیر وندمنش مى لبام رو تلخى لبخند كھ حالى در بعد
	
 رحمى بى با كنھ، نمى بلند دست كھ ناموسش رو آدم نبودم، معلومھ خب_

 نمى كتك باد بھ ھم رو حاملس قضا از كھ و ناموسش كنھ، نمى تردش
 كھ ھمون! میشھ؟ حساب ناموستون اونم! چى؟ دخترم! گیره؟ مى گیره،
 دارم آوردم، یاشدن بھ تنھا گرفتین، مى و جونش داشتین دستتون زیر

 سعى دارم بچگى ھمین از پدر، یھ مادر یھ شدم براش ،بزرگش می کنم
 ھمین از ولى زوده زدنش حرف باشم،براى داشتھ اعتماد بھش كنم مى

 مى ازش اشتیاق با. دم مى یاد زدن حرف بھش دارم وجود تمام با االن
 اىبر طفق زدنش حرف براى اشتیاقم این دونید مى ولى بزنھ، حرف خوام
 چشماى جلوى اگھ حتى بیوفتھ كھ اتفاقى ھر بشھ سالشم ٤٠نیست، حاال

 نشون زدنش حرف براى و اشتیاقم بازم شھ مرتكب رو خطایى یھ خودم
 .بیاره دلیل كنھ توجیھ بده، توضیح كھ بزنھ حرف خوام مى ازش دم، مى
 یھ من مثل خوام نمى چون! چرا؟ دونید مى دم مى گوش دلش حرفاى بھ
 گرفتن دل بھ كینھ و نبخشیدن كھ. دلش تو عقده یھ و گلوش تو بشینھ ضبغ
 ....كھ بگیره، یاد و
	

 و دادم قورت و بغضم نداد، زدم حرف و اجازه بھم بیشتر این از بغضم
 :گفتم كردم مى پاك و اشكام دست پشت با كھ حالى در
	
 نم ولى كردین بد حقم در ھمھ درستھ! بابا؟ كردین چیكار باھام بینى مى_

 شنیدم، و حرفاتون چون! چرا؟ دونید مى بخشیدم، و ھمتون بخشیدم،
 بھم آیھان دادین، توضیح داشتین زدن حرف ى اجازه من عكس بر شماھا
 روزه داشتین حق زدین، بھم بودن خراب تھمت شما كار، خیانت گفت

 آیھان شاید اصال. كردین پیدام آیھان ى خونھ بعدش و شدم غیب عروسیم
 كردم، مى فرار باھاش خودم دریا بھ زدم مى و دل دزدید نمى و من

 كھ كردم ازدواج فریدى با من و شد عالفم سال چند چون داشت حق آیھانم



 ...كھ كرد بدبخت و خواھرش كھ بود خونیش دشمن
	

 كردم مكث كمى
	
 و سنجیدم رو زوایا ى ھمھ شما عكس بر من! بینى؟ مى! بابا؟ بینى مى_

 شما ولى كردم فكر بھش و دادم گوش و حرفاتون كھ. ادمد حق و بھتون
 !بدین؟ گوش منم حرف بھ شد لحظھ یھ! چى؟

	
 چونش و انداخت پایین و سرش شرمنده. اشك از شد پر بابا چشماى
 حرفى ھیچ با. كنم كنترل و خودم تونستم نمى. لرزیدن بھ كرد شروع
 در و درد این نم و خانوادست از ناامیدى درد بدترین. شدم نمى آروم

 چھ ھر و برم. برم خواست مى دلم. بودم چشیده شرایط ترین سخت
 و برگشتم. بود دخترم حاال دلخوشیم تنھا. بكشم آغوش بھ و عسلم زودتر
 شبعد و گوشم تو پیچید عسل گریھ صداى كھ بودم برنداشتھ قدمى ھنوز
 طور ونھم و بود كرده بغل و عسل.شد نمایان چشمم جلوى آیھان ى قیافھ

 گره ھم با نگاھمون اى لحظھ. شد باغ وارد كنھ آرومش داشت سعى كھ
 براى داشت دلم .شد نزدیك بھمون و كرد بیشتر و قدماش سرعت. خورد
 نم بھ رو و سمتم گرفت و عسل. ایستاد كنارم آیھان. كشید مى پر دخترم

	:گفت
	
	.نمك آرومش نتونستم جوره ھیچ كردن گریھ بھ كرد شروع شد بیدار_
	

 ھب كردم شروع و دھنش تو گذاشتم و پستونك. گرفتم ازش سریع و عسل
 پوست. رفت ضعف كوچولوم دختر براى دلم. رفتنش صدقھ قربون
 آروم كوچیكش لباى اون با. زد مى قرمزى بھ گریھ شدت از سفیدش

 چشماى. براش شد مى ریش ریش من دل و زد مى میك و پستونكش
 ھم و بود گشنش ھم انگار. كرد مى تھبس و باز آروم و رنگش خوش



 یادم از و زمان و مكان عسل كنار بودن. بوسیدمش آروم.میومد خوابش
 با.خورد گره نگاھش با نگاھم كھ كردم بلند و سرم اى لحظھ. بود برده
 مى انگار كھ طورى. كرد مى نگاھمون حسرت با و اشكیش چشماى اون

 باز ھم از لباش بابا. شردمف خودم بھ و عسل بگیرن، ازم و عسل خوان
 بھ رو و كرد حلقھ دورم و دستش آیھان بزنھ حرفى كھ این از قبل و شد
	:گفت بابا
	
 حاللھ بغلشھ كھ ایم بچھ این. شناسناممھ تو اسمش. زنمھ دیگھ االن_

 نیدك مى فكر اگھ. بچسبونید زنم بھ انگى ھیچ تونید نمى دیگھ االن. حاللھ
 حاال تا كھ طورى ھمون. كنار ذاریدشب شده آبروییتون بى باعث

	.باشم بچم و زن مراقب تونم مى خودم.گذاشتین
	

 ھمیدمف مى قبل از بیشتر لحظھ ھر و. كرد پاك و اشكاش دست پشت با بابا
	.شده شكستھ و پیر چقدر كھ
	

	:گفت آرومى صداى با و كرد من بھ نگاھى
	
 كھ ىموقع. نبودم دم،بو كنارت باید كھ موقعى. نداره فایده دیگھ پشیمونى_

 مىن یعنى. ندارم گفتن براى حرفى ھیچ كردم، پشت بھت داشتى نیاز بھم
 نمدو مى. گیرم پس و حرفام تمام بگم تونم مى فقط. بزنم حرفى كھ تونم
 از كھ روزى ھمون. پشیمونم واقعا ولى كنھ، نمى عوض و چیزى ھا این

 خونھ از و رفتى خونم از كھ روزى ھمون. شدم پشیمون روندمت خودم
. جان اباب نبودى. نكردم پیدات ولى گشتم خیلى گشتم. كردى فرار آیھانم ى

 دنبالت، اومدم ولى شدم اشتباھم ى متوجھ دیر ، فھمیدم دیر دونم مى
	...ولى. كنم جبران خواستم

	



 اشك ھم پاى ھم دومون ھر. نداد دادن ادامھ و اجازه بھش گلوش بغض
. ستنتون اون مگھ ولى ببینم طور این و بابام تمخواس نمى دلم. ریختیم مى

 این انقدر!دخترشو؟ تك اونم! كنھ؟ رھا طور این و دخترش تونست چطور
 و سرش بابا. شدم مى دیوونھ داشتم كھ بودم كرده تكرار خودم با رو جملھ
	:گفت اى رنگھ دو صداى با و كشید چشماش بھ دستى. كرد بلند
	
 چشات تو نمیشھ روم حتى كھ انقدرى ده،شرمن خیلى. شرمندست بابات_

	.كنم نگاه
	

. بذارم سینش روى و سرم و بشم نزدیك بھش تا بود كافى جملھ یھ ھمین
 .ودب زندگیش قھرمان بدیاش تموم با بابا كھ بابایى دختر یھ. بودم دختر

 وزحمتاش تمام و كشید زحمت برام سال چندین! نبخشم؟ تونستم مى چطور
 اباب دست! تونستم؟ مى طور چھ.كردم مى فراموش اشتباه كار باریھ باید و

 دیگھ. بودم شده خالى كمى بودم زده و دلم حرفاى كھ حاال. شد حلقھ دورم
 لمث. شد تر بلند ھام گریھ صداى. كردم نمى سنگینى احساس گذشتھ مثل
 ھك . كرده پیدا و باباش باالخره گشتن ھا ساعت بعد كھ شده گم كھ اى بچھ
 طور ھمون بابا و زدم مى ھق. پدرشھ آغوش لحظھ اون آغوش نتری امن
	:گفت مى لب زیر فشرد مى خودش بھ و عسل و من كھ
	
 .كنم مى جبران خدا بھ. دخترم برات كنم مى جبران_
	 

 از بودم شنیده. ببینم و مامان و خونھ بریم شد قرار و کردم آشتی بابا با
 و بود اشک از پر بابا چشمای. نداره خوشی حال و شده مریض دوریم

	:شد اکو سرم توی آیناز حرفای. نداخت می پایین و سرش شرمنده
	
 و پدر ھر اوالد درد طور ھمین تماباب ، شده مریض شده، پیر مامانت"

 بھ. باش خوب تو ولی قبول بودن بد باھات.  میاره در پا از رو مادر



 تو تا خوابیدنن.  کشیدن خاطرت بھ بچگی از کھ دردایی اون تمام حرمت
 مردونھ کھ پدری. بودی اولویت ھمیشھ بخوری، تو تا نخوردن بخوابی،

	" باشن آسایش تو بچش و زن تا مرد کار
	

 ی خونھ بریم بود قرار شدم، آیھان ماشین سوار و فشردم خودم بھ و عسل
 تلخی لبخند شد، می سوپرایز حتما بیام قرار دونست نمی مامان. اینا بابا

	. خورد می رقم داشت سرنوشتم تو جدیدی قسمت زدم،انگار
	
 از کدوم ھیچ کھ ای خونھ تو بری خوای می واقعا! ؟ راحتی ھمین بھ_

 داغون حال اون با کھ شبی ااون!شدن؟ن قائل برات ارزشی ھیچ اعضاش
 یادت کتکاش و توھین! رفتھ؟ یادت و گردوندم برت بابات ی خونھ از

 خوای می راحتی ھمین بھ! رفتھ؟ تیاد و زد بھت کھ تھمتایی! رفتھ؟
 یاد بھ رو روزا اون و ببینیشون لحظھ ھر تونی می چطور! ؟ ببخشی
	! نیاری؟

	
	:گفتم و عصبیش چشمای تو زدم زل آیھان، سمت چرخیدم

	
 فراموش روزارو اون دارم سعی و کنم می نگاه رو تو کھ طور ھمین_

	.کنم
	

 فرمون رو زد مشت با. تدوخ رو بھ رو بھ و گرفت ازم و نگاھش کالفھ
	:شد بلند صداش و
	
 دیگھ اونا کردم بد باھات عوضی منھ. گم می ھمین خاطر بھ لعنتی دِ _

	....من! کردن؟ خالی و پشتت چرا اونا زدم گند من! چرا؟
	

	حرفش وسط پریدم و فشردم خودم بھ و عسل



	
	.خوابھ بچھ تر آروم_
	

 ای لحظھ.داوم فرود پاش رو شدش مشت دست و شد جمع صورتش
 روی گذاشت و پاش ماشین کردن روشن با و گذاشت ھم روی و چشماش

 بود، شده تنگ خیلی مامان برای افتاد،دلم راه بابا ی خونھ سمت بھ و گاز
 بینشب داشتم دوست واقعا کھ بود کسی تنھا عسل از بعد.بابا از بیشتر حتی

 در دمھ بابا ماشین.  رسیدیم بعد ساعت نیم.داشتم نیاز حضورش بھ و
 رسیدن منتظر استرس با و بود ایستاده ماشینش کنار خودش و بود پارک

 نگاھم نگرانی با بابا شد پارک بابا ماشین کنار کھ ایھان ماشین.بود ما
. شدم پیاده ماشین از. برگردم بخوام و شم پشیمون ترسید می انگار کرد،
 اون مونخود حیات. شدم وارد حرفی ھیچ بدون بود، باز خونھ دره

 درختای و شد نمی دیده داخلش گلی دیگھ نداشت، رو گذشتھ زیبایی
 پای ی شده خشک خاک بھ نگاھم. نداشتن رو گذشتھ شادابی اون داخلشم
 از توجھ بی .نداده آب بھشون کسی وقتھ خیلی بود معلوم افتاد، درخت

 سرم پشت آیھان و بابا. ایستادم ورودی در جلوی و شدم رد کنارشون
 برای کھ آوردم یاد بھ رو ای لحظھ و کردم مکث کمی در دم ن،بود

 تنی و شکستھ دل یھ با کھ روزی. کردم ترک رو خونھ این بار آخرین
 اینجا، موند دلم بابا بد حال با ولی شدم خارج خونھ از آیھان توسط زخمی

 باز و در .برگردم خونھ این بھ دوباره کردم نمی فکر ھرگز کھ شبی
 كھ برم اتاق سمت خواستم و شدم حال وارد. بودم شده شجاع رانگا. كردم

	.شنیدم حال و گوشھ از صدایى
	
	؟!دى نمى جواب و گوشیت چرا! اومدى؟ باالخره_
	
 دمز زل و گلوم تو نشست بغضى. شد خالى دلم تھھ مامان صداى شنیدن با
 بود زده زل و بود كشیده دراز مبل روى من بھ پشت كھ جونش بى تن بھ



 ھفاصل ھمین با و تنش عطر. برداشتم قدم سمتش بھ آھستھ.رو بھ رو بھ
 الالییش صداى و گرمش آغوش براى دلم چقدر كھ آخ. كردم مى حس ھم

 الالییش صداى با و پاش رو بذارم و سرم خواست مى دلم. بود شده تنگ
 از دومك ھیچ و قبل سال چند بھ برگشتم ببینم شدم بیدار وقتى كھ. بخوابم

 صداى كھ بودم ایستاده سرش پشت درست. نیوفتاده برام اتفاقات این
	:شد بلند بازم مریضش

	
	!گرفتى؟ و داروھام. ببند درو تو میاى گفتم بھت بار ھزار_
	

 دستش دیدم كھ بھش زدم زل حالت ھمون تو. شد سرازیر گونم رو اشكام
 مریض زیادى انگار. شد بلند جاش از سختى با و مبل ى لبھ گذاشت و

 منو كھ ھمین. من سمت چرخید آرومى بھ و نشست دستش كمك با. بود
 از بعد كھ طورى. موند ثابت روم العملى عكس ھیچ بدون نگاھش دید

 ھمون.  زد نمى پلك حتى .كنھ سكتھ جونش از دور ترسیدم اى لحظھ
 ومآر و خونھ تو پیچید گریم صداى. شكست بغضم بود شده خیرم كھ طور
. شد بیدار عسل صدام و ھام شونھ لرزش از كھ طورى زدم مى ھق

 مى ھق كھ طور ھمون. شد آمیختھ خودم ى گریھ با عسل ى گریھ صداى
	:زدم لب آروم و نشستم مامان جلوش زدم
	
	...مامان_
	

 صداى با اونم و كرد برانداز و صورتم كمى. شد ریز آروم مامان چشماى
	:زد لب آرومى

	
	...تیارا.. تیا.. ت_
	

	:گفتم ھقم ھق میون و دادم تكون سرى



	
	.دخترت مامان، تیارام ، خودمم آره_
	

 باور ھنوزم انگار نشست، صورتم روى مردد و اومد باال مامان دست
 رویاى یھ. موندم مى خواب یھ مثل براش. خودمم واقعا كھ بود نكرده
 تو زد زل. شد متعجب چھرش كرد لمس كھ و صورتم.نكردنى باور

	:گفت اى رفتھگ صداى با و چشمام
	
	!دخترم؟ خودتى.. تیا_
	

 مامان دست روى و دیگم دست و فشردم خودم بھ دست یھ با و عسل
 اثرى ھدیگ. پیر خیلى بود شده پیر. كردم نزدیك لبم بھ و دستش و گذاشتم

 بھ و نداشت شیمآرای حتى نبود، زدش الك دستاى و شده مش موھاى از
 صورتش چروكاى و شكستھ صورت از و شدنش پیر شد مى وضوع

 این دونستم مى خوب و بود وابستھ من بھ ھمیشھ مامان .داد تشخیص
 سالم مامان بھ لب زیر. شد نزدیك بھم آیھان. كرده اذیتش چقدر دورى

 كرد مى گریھ چنان ھم كھ و عسل بزنھ حرفى مامان كھ این از قبل و كرد
	.گرفت فاصلھ ازمون و گرفت بغلم از
	

 آیھان از و نگاھش میومد خودش بھ داشت تازه رانگا كھ طورى مامان
 اشك از پر چشماش كم كم و شد جمع صورتش. دوخت من بھ و گرفت

	:كرد زمزمھ لب زیر و شد
	
	!برگشتى؟ دخترم تیارا_
	
 مخود. بتركھ بغضش و كنھ باور و حضورم تا بود كافى جملھ یھ ھمین و
	:گفتم ھق ھق با و كردم رھا آغوشش تو و



	
ت تیارا. مامان خودمم. برگشت نخورت درد بھ دختر. برگشتم نماما آره_

 برگشت.
	
	

 طرف دو دستاش و كرد جدا خودش از منو نشست شونم رو مامان دست
 ھمین او لحظھ. بود گردش در چشمام دو بین نگاھش. نشست صورتم

 بلند گریش صداى یھو و شد اشك از پر چشماش كم كم و شد خیرم طور
 صداى با ھقش ھق میون. بود كرده باور و ورمحض تازه انگار. شد

 :گفتى لرزونى
 

 مامان شدم كور! پیشم؟ اومدى باالخره! برگشتى؟ جان مامان  ، تیا تي_
 و شھ بستھ ھمیشھ براى چشمام ترسیدم مى بودم راه بھ چشم كھ بس جان
 اینجورى و مامانش من تیاراى دونستم مى,  میاى بودم مطمئن ولى نیاى
	.دونستم مى میاى، دونستم مى ھكن نمى ول
	

 صداى.  كردم حلقھ دورش محكم و دستام و شونش رو گذاشتم و سرم
 میون من و رفت مى صدقم قربون ھمش مامان. شد بلند جفتمون ی گریھ
 دستم از سخت دوران اون تو. كشیدم مى بو و تنش عطر ھام گریھ

 ونا بابا اگھ و نزد تھمت بھم. نكرد توھین بھم وقت ھیچ ولى شد عصبانى
 ولى. داد مى بھم و حق و نشست مى حرفام پایھ حتما میومد تر دیر روز

 ھگری ھم بغل تو چقدر دونم نمى.بود این من قسمت شاید. نشد كھ افسوس
 مامان پشت گذاشت و دستش. كرد جدا ازم و مامان و اومد بابا كھ كردیم

	:گفت و
	
	.نخوردى كھ داروھاتم میشھ بد حالت دوباره. باش آروم_
	



 .شد بلند صداش و زد پس رو بابا دست شدت با مامان
 

 مدت ھمھ این! كردى؟ چیكارش دیدى. آوردى بچم روز بھ چھ نگاه نگا،_
 بھ چھ دیدى! شدى؟ راضى حاال! بود؟ خوب ازش دورى و خبرى بى

 دخترم گذاشتى چرا! كردى؟ پیداش دیر انقدر چرا! آوردى؟ دخترم روزى
	! چرا؟! شھ؟بك سختى انقدر

	
	:داد ادامھ كرد مى نزدیك خودش بھ و من كھ حالى در بعد
	
 منم. مونم نمى خونھ این تو لحظھ یھ برنجونیش بازم بخواى خدا بھ_

 خدا بھ. نرسھ بھش دستت دیگھ كھ جایى برمش مى. رم مى باھاش
	...كنم مى نفرینت

	
	 مگرفت آغوشم تو و دستش كھ بود شده بلند انقدر ھقش ھق صداى

	
 اگرم رم نمى جا ھیچ دیگھ. جونم بھ دردت باش آروم. مامان باش آروم_

 ھمیشھ شم نمى دور ازت دیگھ. دم مى قول. برم مى خودم با رو تو برم
	.باش آروم فقط تو!باشھ؟ كنارتم

	
 بلم روى قرصاى سمت بھ سراسیمھ بابا و افتاد سرفھ بھ بغلم تو مامان
 سراسیمھ و گرفت دھنش جلوى و آب لیوان یھ و قرص تا چند. رفت
	:گفت
	
	.باال رفتھ فشارت باز بخور اینارو خانوم پاشو پاشو،_
	



 سریع كھ بود شده بد انقدر حالش، خورم نمى گفت مى لب زیر مامان
 . شد نمى باز پلكاش. دادم مامان خورد بھ خودم و گرفتم بابا از قرصارو

	:گفتم نگرانى با و كردم بلند و سرم
	
	.بیمارسن ببریمش باید بده حالش_
	

	:گفت من بھ رو و خوابوند مبل روى رو مامان آروم بابا
	
	.نھك مى اثر قرصاش االن نیست چیزى. میشھ اینطور باال میره فشارش_
	

	:گفتم لب زیر و گرفتم دستم تو و مامان دست. نشست مبل كنار
	
 !مامان؟ كردم چیكار تو با من_
	

 جاش از بابا. افتاد ھم رو پلكاش كم كم كردم حس خورد كھ و قرصاش
	:گفت من بھ خطاب و مامان بھ دوخت و نگاھش و شد بلند
	
 قلبشم میشھ كھ عصبى. داره خون فشار. ھمینھ اوضاعش وقتھ خیلى_

 با كھ طورى گرفتھ، معده زخم كھ خوره نمى ھیچى انقدم.گیره مى درد
 حال از درد شدت از نخوره و داروھاش روز یھ و پاست سره داروھاش

	.میره
	

. خانوادم دیدن براى و آیناز اصرار دلیل فھمیدم مى تازه. شد گرد چشمام
 تكیھ ھمونجا !نگفت؟ چیزى من بھ و بود خبر با مامان اوضاع از یعنى
 دهش بھتر حالش مامان.  موندیم اونجا شب تا. بستم و چشمام و مبل بھ زدم
بعده این . دید و عسل وقتى مخصوصا ریخت مى اشك سره یھ ولى بود

 كرد شروع عسلم كھ شد بلند گریش صداى و كرد بغل و بغلش دورىھمھ 



 مى نفرین و زد مى و خودش گرفتیم ازش و عسل وقتیم .كردن گریھ بھ
 مفرستاد و آیھان شد آروم كھ مامان. كنیم آرومش تونستیم سختى بھ. كرد
 شیر اىج و كردم عوض و پوشكش. بیاره و عسل ساك ماشین تو از بره

 این تو كردم مى حس و بودم عصبى.دادم خشك شیر بھش بار این خودم
 زد زنگ بابا كھ بود ٨ ساعت طرفاى . زھره عسل براى شیرم موقعیت

 ھك این براى فقط. شد خورده اشتھایى بى با و سكوت در شام. آوردن شام
 نشستم بازم و. خوردم و غذام بخوره اونم و نشده ناراحت مامان

 كھ این از پرسید مى من از و زد مى حرف ھمش. بود پر دلش.كنارش
 عزیز و كامیار از .نھ یا داشتم سختى زایمان و كردم مى چیكار بودم كجا

 باید دیدنشون بریم باید گفت مى. كرد دعاشون كلى مامان و گفتم جون
 كھ زدیم مى حرف طور ھمین. بطلبم حاللیت ازشون باید كنم تشكر

 جدا مامان از كردن دم چایى ى بھونھ بھ .شدم آیھان و بابا نبود ى متوجھ
 و كشیدن مى سیگار داشتن و بودن حیاط تو جفتشون. در دمھ رفتم و شدم
 مى خوب كردم نگاھشون نگرانى با اى لحظھ. زدن مى حرف كنارش در

 یا شھب بحثشون كھ این امكان وضع این با ولى. نیومدن كنار ھم با دونستم
 دوباره كھ دادن مى و احتمال این كدومشون ھر چون. بود كم كنن دعوا

 ىكار ھر كھ دونستن مى و بود ترسیده چشمشون. برم بذارم و كنم ولشون
. برم و بزنم و چى ھمھ قید تونستم مى كھ بودم رسیده جایى بھ. بربیاد ازم

 كردن جور و جمع با و كردم روشن و كترى زیر. شدم آشپزخونھ وارد
 ورط ھمون و بود گرفتھ بغلش تو و عسل. مامان پیش شتمبرگ آشپزخونھ

د. كر مى نوازشش و زد مى حرف باھاش داشت ریخت مى اشك كھ
 بھشون و زدم لبخندى ولى. گرفت بغضم صحنھ این دیدن از خودمم
 جفتشون ى قیافھ. شدن خونھ وارد آیھانم و بابا لحظھ ھمون. شدم نزدیك

 بى و خودم زدن حرف عسل و من راجب االن تا بود معلوم. بود پكر
 دبلن و سرش تلخى لبخند با ،مامان مامان كنار نشستم.  دادم نشون توجھ
	:گفت و سمتم گرفت و عسل ، كرد
	



 حسابى درست كھ شامم. بیارم میوه برم من  و بگیر و عسل جان مامان_
	. نخوردى

	
	 بغلم تو گرفتم و عسل

	
	. هبخور میوه كسى نكنم فكر دمكر دم چایى فعال بشین شما خواد نمى نھ_
	

	:گفت بابا لحظھ ھمون و داد تكون سرى. نكرد اصرارى دیگھ مامان
	
	. بمونید خودت اتاق تو تونید مي و امشب_
	

	:داد ادامھ كنم مخالفت بتونم كھ این از قبل
	
 خوده تا و شماس پیش حواسش و فكر ھمھ مامانت برین اگھ امشب_

	.بھتره بمونى پیشش بامش كنم فكر. خوابھ نمى صبح
	

	:گفتم لب زیر و زدم مامان روى بھ لبخندى. كرد نگاھش نگرانى با مامان
	
	.مونم مى_
	

 مى قرارى بى عسل و بود خستھ مامان. نموندم پیششون دیگھ شب اون
 اج خودم تخت كنار كوچیك ى گھواره یھ دیدن با. خودم اتاق تو رفتم. كرد

	.خوردم
	

 اب بود قبلى ھمون اتاقم. شدم خیره گھواره بھ متعجب و نشستم تخت روى
 تونستم سختى بھ. كردم مى گریھ سره یھ عسل.  بازى و اسباب كلى

 و كشیدم دراز تخت روى. خستھ خودم و بود درگیر فكرم. بخوابونمش



 چشماى با.داخل اومد آیھان و شد باز اتاق در كھ بودم كردن فكر مشغول
 حاال كھ بودم نكرده توجھ موضوع این بھ انگار ، كردم نگاھش شده گرد
 ھك اتاقى ھمون تو. من پیش بیاد باید موقعیتى ھمچین تو و شوھرمھ دیگھ
 نشست تخت رو كنارم. شد نزدیك بھم آیھان.  شدم بلند جام از. ھستم من
	.عسل بھ زد زل و
	
	!خوابید؟ باالخره_
	

 موھاش بھ دستى. نشنیدم خودمم كھ آروم انقدر ، گفتم  آرومى  ى آره
	:من سمت برگشت و كشید

	
	.بخواب شدى خستھ خیلى امروز_
	
	:پرسیدم اراده بى. رفت در سمت بھ و شد بلند جاش از
	
	!رى؟ مى كجا_
	

 اونم حال. شد خارج اتاق از" گردم برمى زود"  گفتن با و كرد مكث كمى
 سخت جفتمون بھ قراره امشب دونستم مى. نداشت من از كمى دست

 سعى و كردم خاموش برقارو. گذشت ساعتى نیم 	.سخت خیلى. بگذره
 دش باعث كنھ مى چیكار داره و كجاست آیھان كھ این فكر اما بخوابم كردم

 باز اتاق در كھ. شدم مى پھلو اون بھ پھلو این از ھى. بپره سرم از خواب
. بودم منتظرش بفھمھ خواستم نمى. گذاشتم ھم روى و چشمام سریع .شد
 اتاق وارد .خودشھ شدم مطمئن اتاق تو پیچید كھ سیگارى و عطر بوى از
 بھم تاریكى اون تو كھ بود بھش حواسم چشمى زیر. بست و در و شد

 آرومى بھ .عسل بعدش و كرد مرتب و من روى پتوى اول. شد نزدیك
 دستش. كردم مى حس و خودم رو نگاھش سنگینى. نشست تخت روى



 روى گذاشتش و شد مشت بشینھ مسر روى كھ این از قبل ولى اومد جلو
 اشتباھى كاره وقت یھ تا فشردم ھم روى و چشمام. بود قرار بى .پاش
 بود معلوم تنش بوى از. كشید آرومى آه و زد موھاش بھ چنگى. نكنم

 تداش اونم یعنى. رفت نمى سمتش وقت ھیچ كھ سیگارى . كشیده سیگار
 مى. شد بلند جاش زا آرومى بھ آیھان. گذشت اى لحظھ! كشید؟ مى درد

	:گفتم ارادى غیر كھ در سمت بره خواست
	
	...آیھان_
	

	ببینم و نگاھش برق تونستم مى تاریكى اون تو. سمتم برگشت
	
	...!جانم_
	

 امج از. نشست دل بھ و بود دل تھ از گفتنش جانم چقدر. لرزید ھم باز دلم
	:گفتم و نشستم تخت روى. شدم بلند
	
	؟!!رى مى كجا_
	
	:داد جواب آروم صداى ھمون با
	
	.بخورم ھوا حیاط تو رم مى_
	
	!شب؟ وقتھ این_
	

	كشید موھاش بھ دستى
	
	.دیروقتھ بخواب تو_



	
	!خوابى؟ نمى تو_
	

	. كرد سكوت اى لحظھ
	
	.میشھ بیدار عسل االن بخواب تو بیرون، میرم من نھ_
	

	. انداختم بود خوابیده آروم كھ عسل بھ نگاھى
	
	.شھ بیدار راحتى این بھ نكنم فكر خوابیده_
	

	:دادم ادامھ و آیھان سمت برگشتم
	
	!كشیدى؟ سیگار_
	

	.كنھ پنھان و كالفگیش تونست نمى ولى. كرد سكوت
	
 وب كنى بغل و دخترت باھاش باید كھ لباسى ھمون! دى مى سیگار بوى_

 ترك انقدر. نكشى دیگھ بود قرار یادمھ من كھ جایى تا. گرفتھ سیگار
	!سختھ؟ كردنش

	
 قتو اون. كردى تركم ھم تو ببینم و بیام خودم بھ و كنم تركش ترسم ىم_

 اگھ ولى كنم مى عادت بھش بكشم االن از اگھ. كنم شروع نو از باید بازم
	. ودمب بیزار ازش ھمیشھ كھ سیگارى بھ بردن پناه دوباره سختھ نباشى تو
	
	!"كشى؟ مى سیگار چرا گى مى بعد كشى مى دیوار خودت و من بین"
	



	. شدم بلند جام از و دادم بیرون صدا بى و نفسم
	
	!برم؟ بازم قراره كنى مى فكر یعنى_
	
	!رى؟ نمى_
	

	. نبودم مطمئن ھنوز خودمم. كردم مكث كمى
	
! برم؟ و بزارم و خانوادم تونم مى بازم كردى فكر! بچھ؟ این با برم كجا_
 تو. كنم در بھ در رو بچھ این كھ كنم محروم دیدنشون از و خودم كھ

	!آیھان؟ كردى فكر چى من راجب
	

 دو و دستاش و ایستاد روم بھ رو. رسوند بھم و خودش بلند قدم یھ با آیھان
 قاتا .كنم حس بھت و سیگار بوى تونستم مى حاال. گذاشت صورتم طرف

	:گفت وار زمزمھ و بھم زد زل. بود شده روشن كمى ماه نور با
	
 تو از و اسمت بتونى نكن فكرشم حتى. دماااا نمى طالقت من تیارا_

	.بزنى خط شناسنام
	
	.بودم جنبھ بى ھنوزم. شدم مور مور صورتش با دستشتماس  از
	
	!چرا؟_
	

	.خورد تكون صورتم رو آروم دستش
	
 ینا اصال. كنم پیدات غریبھ مرد یھ كنار كھ. برى بازم بذارم تونم نمى_

! نزد؟ رفىح! نداشت؟ نظر بھت بودى مرده اون خونھ كھ مدت ھمھ



 و داد پناه بھت كھ این خاطر بھ فقط خدا بھ تیارا! نگفت؟ چیزى
	.میاوردم سرش بالیى بھ زدم مى وگرنھ نگفتم چیزى دیدم و مادربزرگش

	
	.نداشت من بھ بدى نگاه وقت ھیچ كامیار_
	

	شد عصبى آیھان صداى
	
 ھم نگاه من یعنى! چیھ؟ بینم مى دارم من كھ نگاھى این پس! نداشت؟_
 انقدر غریبھ یھ بھ آدم داره دلیلى چھ اصال! شناسم؟ نمى و خودم نسج

 ادبخو بازم خانوادش شدن پیدا از بعد و بده پناه بھش باشھ داشتھ اعتماد
 تو خاطر بھ و بیارم جا و حالش خواستم بار چند دونى مى! گردونھ؟ برش

	!كردم؟ سكوت
	

	تر مظلوم لحنش و شد تر آروم صداش
	
 .نیستى پیشم و كنارمى. ندارم ھم و دارمت ھم. شدم خستھ خدا بھ تیارا_

 بھت. خوامت نمى كنى فكر شم دور ازت خودت خاطر بھ ترسم مى
 وقت ھر تا گفتم بھت. كنم مى استفاده سوء دارم كنى فكر شم نزدیك
 ببینم تونم نمى. تونم نمى خدا بھ ولى ندارم كارى باھات نخواى خودت
 برات كھ كنى مى توجھ من از بیشتر اون بھ كھ. كنارتھ اى دیگھ مرده
 كردم من كھ كارایى باتواِ  حق دونم مى. آوردم كم  خدا بھ تیارا. تره مھم

 اصال باھاش اومدن كنار براى بخواى زمان دارى حق كھ ناپذیره جبران
 و وضع این تونم نمى.تونم نمى دیگھ من خدا بھ ولى نبخشى كھ دارى حق

	.نمتو نمى تیارا كنم تحمل
	

 من چرا. میاوردم كم عشق مقابل در داشتم ھم باز. كردم بغض ھم باز
 گیر نخواستن و خواستن حس بین كھ! داشتم؟ دوست و مرد این ھنوزم



 وار نوازش آیھان شست انگشت. گذاشتم ھم روى و چشمام. بودم كرده
	:داد ادامھ غمگینش صداى اون با و اومد در حركت بھ صورتم روى

	
 نمى من تیارا. نشم امیدوار بگو نھ اگھ! ببخشى؟ منو روز یھ هدار امكان_

 كمك بھت داره سعى كھ. كنارت میاد اى دیگھ مرده و ھستم من ببینم تونم
 این تصمیمت اگھ ولى بگیرى تصمیم زندگیت براى دارى حق تو. كنھ

 من بھ زودتر باشى داشتھ خودت كنار رو اى دیگھ كسھ بخواى كھ باشھ
 ازت و عسل خوام نمى خدا بھ. نمیارم دووم من موقع ناو چون. بگو

 كھ بدتر این  از درد دیگھ. تو پیش ارمذ مى و عسل و میرم اصال. بگیرم
 مرده بغل تو عسل خوام نمى! بگذرم؟ خاطرت بھ گوشمم جگر از بخوام
 من بین این و بگھ اى دیگھ مرده بھ رو بابا اولین ، شھ بزرگ اى دیگھ
 اون و بریزم بھم و روانش و روح و دیدنش بیام سرى ھر مزاحم یھ مثل
 عقده یھ و بشھ تر بزرگ كھ! كدومھ؟ باباش كھ بشھ تردید دچار سرى ھر

 ھا اقاتف این قرار اگھ تیا. كرده ولش واقعیش باباى چرا كھ دلش رو بشینھ
 عسل ھب بیشتر كھ این از قبل برم كھ. باشم فكر بھ االن از من بگو بیوفتھ
 آخرعمرت تا مجبورى دیگھ. بریااا زارم نمى دیگھ موقع اون. شم وابستھ
. میشھ تر سخت خیلى برام عزیزام تا دو از كندن دل چون. كنى تحملم
	.خیلي

	
 و  كرد مى پاك آروم منو اشكاى آیھان. بود شده خیس جفتمون چشماى
 تونستم مى ھم تاریكى اون تو.  بود گونش روى چنان ھم خودش اشكاى

 شدت از كھ صدایى با و دادم قورت و دھنم آب. ببینم و ترش چشماى
	:گفتم لرزید مى بغض

	
	!شدى؟ پشیمون زودى این بھ شد چى! دم؟ نمى طالقت نگفتى مگھ_
	

	.شد مى دیده چھرش توى شرم آثار  ھنوزم. انداخت پایین سرش



	
 مى تو! تونم؟ مى دارم، نگھت تونم نمى كھ شناسنامھ توى اسم یھ با_

 نمى و دلت من. بكنى كارا خیلى كنارش در و باشى من عقدى زن تونى
	. جسمت نھ خوام

	
	:داد ادامھ و كرد بلند و سرش

	
 نمى اینو من. دیگھ جاى فكرت و دل و باشھ من پیش تونھ مى جسمت_

 برنده برگ من براى شناسنامھ یھ ولى. بدم طالقت ندارم دوستم. خوام
	..وقتى ولى خوام مى دارم، نگھت تونم نمى عسلم وجود با حتى.نمیشھ

	
. زد چنگ موھاش بھ و برداشت صورتم روى از و دستاش. كرد سكوت

 خوانى ھم ھم با اصال حرفاش.  رسید مى نظر بھ كالفھ و بود شده ھول
 دستش دو با و سرش آیھان. داد مى درگیرش ذھن از نشان این و نداشتن
 شونش روى بتونم كھ نای از قبل و آوردم باال و لرزونم دست.  گرفت
 و داشتیم گفتن براى حرف كلى دومون ھر. كردم مشتش ھوا رو بذارم
 سكوت. نزنم حرفى وقت یھ تا فشردم ھم رو و لبامو .بودیم شده الل حاال
 نھ بزنھ حرف تونست مى نھ آیھان دیگھ. بود شده برقرار بینمون بدى

 شدم مى خستھ ومدها وجود بھ وضع این از داشتم كم كم. كنھ بلند و سرش
 بھ نگاھى و كرد بلند و سرش آیھان. شد بلند عسل ى گریھ صداى كھ

 و عسل كھ و این جرعت انگار اما. انداخت كرد مى گریھ داشت كھ عسل
	. نداشت رو بكشھ آغوش بھ
	

 و زدم كنار آروم و لباسم بود شیرش وقت. كردم بغل  و عسل و شدم خم
 ستھب و باز آروم  و كوچیكش لباى.  شد قطع گریش سینم گرفتن با عسل

 سریع خیلى و انداخت عسل بھ نگاھى آیھان.خورد مى شیر و كرد مى



 آیھان كردناى دورى ى متوجھ خوب خیلى من و. گرفت ازش و نگاھش
	:گفتم بره در سمت بھ كھ این از وقبل شد بلند جاش از كالفھ.بودم شده
	
	!بكشى؟ سیگار بازم رى مى_
	

	.  ایستاد من بھ پشت آیھان
	
		.بیاى عسل و من سمت ندارى حق دیگھ كشیدى سیگار بازم اگھ_
 

	:گفت غمگینى صداى با و سمتم برگشت آروم
	
	!تونم؟ مى حاال مگھ_
	
	! تونى؟ نمى_
	

 ھك و عسل.بدم ادامھ این از بیشتر خواستم نمى و بود خستھ. كرد سكوت
	:گفتم و فشردم خودم بھ و بود رفتھ خواب بھ دوباره

	
	!بخوابى؟ خواى نمى_
	

 كھ طور ھمون و خوابوندم خودم كنار و عسل. داد تكون سرى آیھان
	:گفتم كشیدم مى دراز كنارش خودمم

	
 تونى مى كنھ نمى اذیتت صداش اگھ ، میشھ بیدار بازم امشب عسل_

	.بخوابى جا ھمین و امشب
	

	:گفتم بشینھ روش كھ این از قبل و رفت كاناپھ سمت بھ آیھان



	
	.نیاوردیم متكا و پتو ھم سفتھ ھم. خوابید نمیشھ ونجاا_
	

	 كردم اى اشاره تخت روى كنارم بھ. كرد نگام متعجب آیھان
	
	. امشب ھمین بخوابى،البتھ اینجا تونى مى_
	

 طور ھمون. كنھ درك و حرفم معنى تونست نمى و بود كرده ھول كمى
 و كشیدم عسل و خودم روى رو پتو كرد مى نگاھم مبھوت و مات كھ

	:گفتم
	
 اربید باید زودم صبح ، خستم واقعا بامش. نخور وول زیاد خوابیدى اگھ_

 زا. كنھ كار یلىخ بتونھ نكنم فكر وضعیتش اون با مامان كمك برم شم
 و پوشكش و بدم شیر عسل بھ شم بیدار بار صد باید صبح تا طرفیم
	.كنم عوض

	
 حواسم چشمى زیر.  تنشس كاناپھ روى ھمونجا آیھان ، بستم و چشمام

 كم كم و بودم شده امید نا آیھان اومدن از. گذشت اى دقیقھ چند ، بود بھش
 سنگینى. رفت كنار پتو و خورد تكونى تشك كھ برد مى خوابم داشت
 از دستاش.نشست لبم روى محوى لبخند كردم حس كنارم كھ و وزنش

 بازم امچشم كردم حس كھ و تنش گرماى. شد حلقھ كمرم دور پتو زیر
 آرومى خیلى صداى با و كرد خالى گردنم كنار و داغش نفساى. شد بستھ
	:گفت گوشم كنار
	
	مامان کوچولو. عروس زیبای من... دارم دوست_
	



امشب اولین شبی بود کھ بھ عنوان زن . شد سرازیر قلبم بھ آرامشى
 بود عسل جلومرسمیش کنارش بودم، امشب دیگھ زنش بود، زن واقعیش، 

 بود شده حاال بود گر شكنجھ روزى كھ مردونش دستاى. پشتم انآیھ و
 طعم بازم كھ بود بھونھ اینا ى ھمھ دونست نمى آیھان و. من شباى امنیت
	!نھ؟ بودم خواه زیاده. بچشم و گرمش آغوش

	
	.ھا بدى تمام با داشتن دوست یعنى عشق دانست مى چھ كسى و

	بدارى دوست و شوى زدى پس كھ
	بدارى دوست و بشكنى
	بدارى دوست و شوى خورد
	..عجیبیست چیزه عشق
	كند مى ات دیوانھ فقط و رود نمى بین از شرایطى ھیچ تحت

 دوست براى را خودت بار ھزار روزى و كند مى بیزارت خودت از
	كنى مى سرزنش داشتنش

 !فھمد؟ مى فھمد، نمى چیزھارا این كھ دل اما
 

 تا. بود خواب ھمچنان انآیھ. شدم بیدار زود صبح ھمیشگى عادت بھ
 نمیومد دلش  حاال انگار ولى شد مى بیدار زود ھمیشھ بود یادم كھ جایى
 خواب عسلم.شدم بلند جام از آرومى بھ و زدم روش بھ لبخندى. شھ بیدار
. شدم پشیمون آیھان وجود با ولى بیرون ببرمش خودم با خواست مى بود

 صدایى و سر از. شدم خارج اتاق از و كردم تر نزدیك باباش بھ و عسل
 میز. شده بیدار تر زود مامان فھمیدم میومد آشپزخونھ داخل از كھ

	. ذاشت مى بار و ناھار داشت االن از و بود چیده رو صبحونھ
	
	!شدین؟ بیدار زود انقدر چرا بخیر، صبح. سالم_
	



 و دستاش. سمتم اومد ذوق با و زد لبخندى. برگشت صدام شنیدن با مامان
	:گفت و گذاشت صورتم رفط دو
	
	! خوابیدى؟ خوب! مادر؟ شدى بیدار_
	

 طور ھمون.  بود شده تنگ ھاش مادرانھ براى دلم چقدر. دادم تكون سرى
	:گفت كھ بودم شده مھربونش ى چھره ى خیره

	
 ىبر تو تا.  بگیره تازه نون رفتھ باباتم جان، مامان آمادست صبحونھ_

	.رسھ مى اونم كنى بیدار و شوھرت
	
 و آیھان یعنى. پایین ریخت ھرى دلم مامان زبون از شوھر اسم آوردن با
 دلم. دادم تكون سرى مامان جواب در ؟!بودن كرده قبول شوھرم عنوان بھ

 مخود و سماور سراغ رفتم ھمین براى. كنم بیدار و آیھان برم حاال نمیومد
 اشتد لب بھ لبخند ھمچنان مامان. دادم نشون ریختن چایى مشغول و

 و اومد در شدن باز صداى كھ ریختم خودم براى چایى یھ. كرد مى نگاھم
 نون با صبحونھ خوردن عاشق من دونست مى. شد وارد دست بھ نون بابا

 ذاشت مى میز روى نونارو كھ حالى در بابا و كردم سالم لب زیر .تازم
	:گفت
	
	.بخیر صبحت ، جان بابا سالم_
	

	:گفتم لب زیر
	
	.خیرب ھم شما صبح_
	



 این ى متوجھ مامان انگار. بودم ذبمو بابا كنار در چرا دونم نمى
	:گفت كھ بود شده موضوع

	
 . بخوریم صبحونھ كن بیدار و آیھان برو پاشو اومد، ھم بابا جان مامان_
 

 ھك افتادم روزایى یاد. كردم ترك و جمع اون سریع خیلى و گفتم اى باشھ
 نونوایى خودش وقت ھیچ. شد مى خورده خنده و شوخى با صبحونمون

  كنم فكر. گیره مى نون تا فرستاد مى رو راننده ھمیشھ و رفت نمى
 دمھ. بود درگیر ذھنم.نونوایى رفت مى بابا كھ بود بارى اولین  امروز

 بھ. شد نمى اما خونھ برگردیم بگم آیھان بھ خواست مى دلم. درایستادم
. كردم مى تحمل رو سنگین وج این و موندم مى باید شده ھم مامان خاطر
 روم بھ رو ى صحنھ دیدن با كھ كردم باز و در و كشیدم عمیقى نفس

	.  زد خشكم ھمونجا
	

 مى داشت و صورتش رو بود شده خم آیھان. بود شده بیدار عسل
 ، زد مى پا و دست آروم عسل و داشتن لب بھ لبخند جفتشون. بوسیدش

	.كرد مى لوس باباش براى و خودش داشت انگار
 یھ كھ این از حال خوش عسل و رفت مى صدقش قربون زده ذوق آیھان

 بوسھ غرق صورتش ھمش و خورد مى وول ھى كرده پیدا بازى ھم
	. نشدن من متوجھ كھ بودن شده بازى غرق انقدر. میشد

 و خوابید پشت بھ.  كرد بغلش آیھان كھ شد مى خستھ داشت عسل كم كم
 گرفت آروم عسل. كرد حلقھ دورش و دستاش و شیكمش رو گذاشت عسل

 كھ. منھ براى بداخالقیاش تمام چرا كھ كردم مى فكر این بھ داشتم من و
 وت كمى آیھان. كنھ نمى اذیت اصال و خنده مى فقط باباشھ پیش وقتى چرا

 ى متوجھ كھ آورد باال عسل بوسیدن براى و سرش. شد جا بھ جا جاش
	:گفت شد مى بلند جاش از كھ لىحا در و فشرد خودش بھ و عسل. شد من
	



 آرومش جورى یھ گفتم گریھ زیر بزنھ كھ این از قبل شد، بیدار تازه_
	. كنم
	

	:گفتم و انداختم بود كنارش كھ عسل خالى شیر شیشھ بھ نگاھى
	
 !دادى؟ و شیرش_
 

 و شیشھ! بود؟ حال سره انقدر حاال نظرت بھ خورد نمى و شیرش اگھ_
 كل تا زد مى وق انقدر. كرد مى شیر شیشھ ومن دادم نمى بھش و شیرش

	.گشنشھ بفھمن محلھ
	

 شھ دود دلم توى بد ھاى حس تمام شد باعث آیھان و عسل بودن سرحال
	 رفتم سمتشون بھ لب بھ لبخند. ھوا بره
	
	.دیگھ رفتھ باباش بھ_
	

	انداخت باال ابرویى آیھان
	
	.گشنس ھمیشھ بچھ این! زنم؟ مى وق كجا من! من؟! كى؟_
	

	:گفتم و كردم بغل و بود شده انگشتاش مكیدن مشغول و عسل
	
	.زنى مى غر زنى نمى وق تو_
	
 بھ بخوام كھ ندارم خوردن براى اشتھایى دیگھ حاال. بود قبل واسھ اون_

	.بزنم غر غذا شدن دیر خاطر
	



	: كنم عوض و بحث سریع خیلى شد باعث غمگینش لحن
	
 صورتت و دست بھ ىآب یھ برو نشده شروع غرات غر تا حاال، خب_

	.توان منو منتظر اینا مامان آمادست صبحونھ میز.  پایین بریم بزن
	

 هخیر اومدنش تا. رفت بھداشتى سرویس سمت بھ و داد تكون سرى آیھان
 تونستم مى چطور. بود حال خوش خیلى باباش كنار دخترم. شدم عسل ى

 با و گرفت بغلم از و عسل اومد كھ آیھان.بگیرم ازش رو حالى خوش این
 مى رو چایى آخرین  داشت كھ حالى در مامان. شدیم خارج اتاق از ھم

 .رفت مى عسل ى صدقھ قربون لب زیر و كرد سالم آیھان دیدن با ریخت
.  یمنشست میز پشت آیھان با.كرد برخورد سرسنگین آیھان با كمى ھم بابا

	گفت: و میز روى گذاشت رو سینى. سمتمون اومد چایى سینى با مامان
	
	.دیگھ كنید شروع! ھستین؟ چى معطل_
	

	:داد ادامھ من بھ خطاب بعد
	
 تغذیت بھ باید میدى شیر بچھ بھ. بخور كامل و صبحونت جان مامان_

	.برسى
	

 صبحانھ پایان تا. كردم خوردن بھ شروع بقیھ با ھمراه و دادم تكون سرى
 و شد بلند جاش از آیھان خوردیم كھ و صبحونمون.  نشد زده حرفى ھیچ
	:گفت جمع بھ رو
	
	. كنیم زحمت رفع ما دیگھ خب_
	

	:گفت تعجب با مامان



	
	!صبحونھ؟ یھ براى فقط اومدین مدتا از بعد گذاشتم، ناھار من! كجا؟_
	

	:گفت و انداخت بھم نگاھى نیم آیھان
	
. هقرار بى خورده یھ. دكتر ببریم باید و عسل طرفى از. داره كار تیارا_

	. شن چكاپ زود خیلى باید سن این تو ھم ھا بچھ
	

	:گفت مامان
	
	.... آخھ. بیاین ناھار موقع برسین كاراتون بھ برین خب_
	

 كرده كالفھ خودمم بودن معذب این ولى. باشم مامان كنار داشتم دوست
 ستمخوا نمى طرفیم از. میومدم كنار اتفاقات این و خودم با كم كم باید. بود

	:گفتم و مامان حرف وسط پریدم ھمین براى.مكن ضایع جمع جلو آیھان
	
 یھ از. خوریم مى چیزى یھ بیرون. میشھ دیر برگردیم بخوایم تا دیگھ نھ_

 داره گناه طفلى. بھم ریختھ خوابش وقت چند. میشھ كالفھ عسل طرفم
	. اونور ور این بردمش خودم با كردم بغلش انقدر

	
 بخورین ناھار خب دستآما دیگھ ساعت چند تا ناھار جان مامان ولى_

	.برین بعد
	

	:دادم ادامھ ترى آروم لحن با و مامان دست روى گذاشتم و دستم
	



 حاال. موندم شما خاطر بھ فقط دیشبم. بزنم سر بھتون بازم دم مى قول_
 و مخود كاراى ى بقیھ بھ برم دن مى ترجیھ بودیم ھم كنار ھم صبحونھ كھ

	.میام دوباره كھ گفتم.  برسم عسل
	

	.شد غمگین صداش و ھم تو رفت مامان رتصو
	
 خودت از منو خدا ترو ولى راحتى، جور ھر. جان مامان واال بگم چى_
	. نذار خبر بى
	

 اب و شدیم آماده سریع خیلى. اتاق تو رفتیم آیھان با و دادم تكون سرى
 داشتم كنارم و خانوادم بازم كھ حاال. شدیم آیھان ماشین سوار خدافظى

 ھب چیزى ھر داشتن فھمیدم مى تازه. دادم مى ترجیھ رو ھایىتن بازم ولى
 خیلى دیگھ حاال ، نبودن كھ خواستم مى موقعى اونارو من. خوبھ موقعش

. مندار و داشتم بھشون قبل سال تا كھ حسى اون حاال. بود كرده فرق چیزا
	:گفت آیھان كھ انداختم بود برده خوابش كھ عسل بھ نگاھى

	
 من برو تو بگى بودم منتظر لحظھ نكردى،ھر عضای منو كھ مرسى_

	.نمیام
	

	:گفتم دلم تو و لبم گوشى نشست تلخى لبخند
	
 اگھ مخصوصا. كنھ نمى ضایع خانوادش جلوى و شوھرش كھ آدم_

	ھ....باش بچشم پدر شوھرش
	
	

 بھ اى عالقھ ھیچ من و زد مى زنگ سره یھ مامان گذشت، ھفتھ یك
 ھك بودم شده حس بى بھش نسبت انقدر لىو نخواما كھ نھ نداشتم، دیدنش



 زیادیش ھاى صدقھ قربون نھ، یا باشھ كنارم كھ نداشت اھمیتى برام دیگھ
 تمداش نیاز قبال احساسات ابراز این من. بود كرده خستم مترح سر از اونم

 عسل با و خودم ، ھفتھ روزاى تمام. زد مى بھم و حالم فقط االن و
 بھ رسیدگى درگیر ھمچنان و اینجا میومد رت كم آیناز كردم، مى سرگرم
 سالھا اندازه بھ مدت این تو كردم مى حس بود، مریضش دختر اوضاع

 كارى اون و شد مى آب چشماش جلوى روز بھ روز دختركش شده، پیر
 سره بال این اگھ گفتم مى خودم با لحظھ ھر من و. نمیومد بر دستش از

 از و كشیدم مى آغوش بھ و سلع بعدش و!  كردم؟ مى چیكار میومد عسل
 جورایى یھ آیھان مدت تمام در .خواستم مى خدا از و سالمتیش دل تھھ
 حس زدیم، نمى حرف ھم با كالمم دو روز طول در كرد، مى فرار ازم

 و زد مى زنگ روز ھر كامیار.  شد مى قبل از تر شدید داشت افسردگیم
 روى ھمچنان اون !بدم؟ كھ داشتم جوابى چھ اصال دادم، نمى جواب
 بدى راھى دو تو شم، جدا آیھان مثل آدمى از باید گفت مى و بود حرفش

	.پیش را نھ و داشتم پس راه نھ. بودم افتاده گیر
	

 داره كھ بود نفھمیده اما نمیاد خوشش ازش زیاد كامیار دونست مى آیھان
 ذاشت مى و سرش وگرنھ ده مى انجام كردنمون جدا براى و تالشش تمام

 ،بود آیھان از گوشیم كردن پنھون روزام این مثبت كاره تنھا و سینش ور
 گالویز كامیار با بازم و بفھمھ كھ روزى از ترسیدم مى! كى؟ تا آخھ ولى
 روى تو شد نمى روم حتى بكنھ، ھستم كھ اینى از تر شرمنده منو و بشھ

 و حالش نزدم زنگ یھ كھ بودم معرفت بى انقدر كنم، نگاه جون عزیز
 زا كردن فرار كلى از بعد باالخره.كرد مى كالفم موضوع این و بپرسم،
 باھاش دكتر بردم مى و عسل باید كھ موقعى اونم ھا مدت از بعد كامیار

 تنھایى خودم و بره بودم فرستاده و حال كھ روزى اونم.  شدم رو بھ رو
 آخر در و كرد نگام فقط اى لحظھ عصبانیت با  شدم، دكتر مطب وارد
	.جلو اومد
	



 مى دلم ، كنم چیكار یا بدم نشون العملى عكس چھ باید دونستم نمى
 كامیار. بود شده دیر اما نشم چشم تو چشم باھاش و كنم فرار خواست
	:گفت جدى خیلى و ایستاد روم بھ رو درست

	
	.سالم_
	
	. انداخت بود خواب بغلم تو كھ عسل بھ نگاھى دادم، و جوابش آرومى بھ
	
 تونیم مى بارش یھ وقت چند ھاى چكاپ و عسل وسیلھ بھ قلحدا خوبھ_

 .نیست كنارت دیگھ كھ امروز عجب چھ! كجاست؟ اون. ببینیم شمارو
 
	.فشردم خودم بھ بیشتر و عسل و گزیدم لب 
	
	.برسھ كارش بھ بره دادم ترجیھ داشت، كار جایى امروز_
	
 بھ تیارا، كن اهنگ منو! ھان؟ رسیدى كجا بھ فداكارى این با فداكار، چھ_

 اون كنار! امانھ؟ و امن چیز ھمھ! راضى؟ زندگیت از االن! رسیدى؟ كجا
	!آره؟ كنى مى امنیت احساس مرد
	

 عصبیش چشماى بھ و آورد باال بود پایین پیش ى لحظھ تا كھ و سرم
 وضع این از داشت انگار مشت، دستاش و بود شده منقبض فكش دوختم،
	.خورد مى حرص من از بیشتر

	
 در كھ پدرى ھمون! پدرى؟ خونھ برگردم بچھ یھ با! كنم؟ چیكار میگى_
 ىم چھ تو كامیار! برسم؟ اینجا بھ گذاشت و كرد خالى و پشتم شرایط بد

 روز و حال از دونى مى چھ تو! وضعیت؟ این از! من؟ زندگى از دونى
 و اطرافیاش بھ اعتماد كھ ، شھ جدا شوھرش از بخواد بچھ یھ با كھ زنى



 نداشتھ و كسى دخترش ھمین جز دنیا این تو و باشھ، كشتھ خودش وت
 در بھترى زندگى خونھ اون بیرون كنى مى فكر چرا كامیار باشھ،

 اینجور و بودن آیھان و فرید و پدرم حاال تا زندگیم مرداى انتظارمھ،
 كھ آدمایى ى بقیھ از تونم مى توقعى چھ دیگھ اومدن، در آب از آدمایى
	! باشم؟ داشتھ ندارن من با نسبتى

	
 مى نگاه نفر سھ ھمونمثل  یكى چشم بھ منم بھ یا غریبم منم! چى؟ من_

	.كنى
	

 كھ این مخصوصا رفتم، وا اى لحظھ كھ زد و حرف این مظلوم انقدر
 ،داشت حس من بھ نسبت كامیارم یعنى این، جز داشتم رو حرفى ھر توقع
 دیگھ كسھ از و اومده سرم بالھایى چھ دونست مى كھ این وجود با اونم
 قفر قبلش نگاه با نگاھش شد، تر نزدیك بھم اى دیگھ قدم؟ داشتم بچھ اى
	.آمیز سرزنش حال عین در و آرامش از پر و آروم نگاه یھ كرد، مى
	
 دره گفتم دارم، ھواتو جوره ھمھ گفتم بھت اول ھمون از من تیارا ببین_

 ىكسای تمام از و حقت كنم مى كمكت خودم گفتم بازه، روت بھ ابد تا خونم
	!خواى؟ مى چى دیگھ بگیرى، دادن آزارت كھ
	

 مى یادداورى برام كوفتیمو زندگى داشت بازم زد، چنگ گلوم بھ بغض
	:گفتم آرومى صداى با و داد قورت و بغضم كرد،

	
 تونى نمى وكھ شتگذ  ممكن شكل بدترین بھ زمانى و کھ شدم تباه عمر_

	! ى؟تون مى برگردونى، بھم
	

 خواب در ھمچنان كھ عسل پشت بھ دستى و دادم بیرون صدا بى و نفسم
	. كشیدم برد مى سر بھ



	
 دیگھ.  شده بستھ روم بھ درا تمام كامیار، نمیشھ خوب دیگھ دل این حال_
 كنار خوام مى فقط االن.  جنگیدن نھ دارم اعصاب جنگ ى حوصلھ نھ

	.ھمین ، باشم دخترم
	
 !نگفتم؟ كنم، ىم قبول دخترتم گفتم،_
 

 اشكاى ریزش جلوى داشتم سعى و زدم پس دستم با و اشك قطره اولین
 صورتم روى نشستن از قبل و اومد جلو دستش كامیار. بگیرم رو بعدى

 ھب نگاھى كالفھ.  نشست گردنش پشت دستش كرد، مشت ھوا تو و دستش
	.انداخت اطراف

	
 كنم، مى سوءاستفاده وضاعا این از دارم كنى فكر اگھ مدیونى تیارا ببین_
 تبھ بدى چشم بھ لحظم یھ بودى خونھ اون تو كھ مدتى تمام در كھ و� بھ

 نشدنت موذب براى كھ بودى ارزش با انقدر برام شاھده خدا نكردم، نگاه
 راحتى احساس خونھ اون تو وقت یھ نكنھ كھ نباشم خونھ اصال كردم سعى

	. باشى نداشتھ
	

	.آورد درد بھ و خودم قلب تلخیش كھ زدم نیشخندى
	
 گذشتم از تو نیست، اى ساده كار اصال من مثل دخترى با كردن زندگى_

 سرم بالھایى چھ و افتاد برام اتفاقى چھ دونم مى كامیار، دارى خبر
 نداشتم، عادى زندگى یھ نیستم، عادى دختر یھ من كھ دونى مى. آوردن

	.كردى پیدام حالى چھ با و وضعى چھ تو كھ
	
	:داد جواب بودم ندیده ازش حاال تا كھ مھربونى با میاركا
	



 خبر وضعیتت و حالت از كسى ھر از بھتر دونم، مى تیارا، دونم مى_
 این از بیشتر كھ بكشى، درد این از بیشتر خوام نمى ھمین براى دارم،

 ھك و آیندت ولى برگردونم بھت و گذشتت تونم نمى كنى، تباه و عمرت
	.بسازم تونم مى
	
 نمى كھ بره مى زمان انقدر كردنش درست چیزایى یھ كامیار، نمیشھ_

	.بذارى وقت براش صرفھ
	
	.بذارم خوام مى من اما_
	

 كسى منو دل نداشت، شكستم دل روى تاثیرى حرفاش چرا دونم نمى
	...شد مى اگھ البتھ شد، مى ترمیم خودش دست بھ تنھا كھ بود شكستھ

	
 با اونم باشى، داشتھ ھارو موقعیت ترینبھ تونى مى ، جوونى تو كامیار_

	....كھ دخترى
	

	.بدم ادامھ این از بیشتر تونستم نمى. گزیدم لب
	
	...كن نگاه منو. تیارا_
	
 اون بھ كردن نگاه جرعت ھنوزم گذاشتم، ھم روى و چشمام دنیا یھ با

	.نداشتم چشمارو
	
	.توام با تیارا_
	

 ایستاده جلوم اآلن كھ كامیارى كردم مى حس كردم، بلند و سرم مردد
	.داشت فرق كردم زندگى خونش مدتى كھ كامیارى با آسمون تا زمین



	
 شباھا زندگیم طول تمام در كھ ھستى دخترى ترین پاك تو تیارا ببین_

 مانھرح بى زندگى فقط ، بود بد باھاش سرنوشت فقط كھ دخترى.شدم آشنا
 بھ دشعب حداقل جنگید، نزد، جا اون و داد قرار راھش سره و مشكالت

 زندگى براى قوى ى انگیزه یھ االن تو تیارا جنگید، دخترش خاطر
 و خوب زندگى یھ حق خواد، نمى افسرده مادر یھ عسل... دخترت.دارى
	.نگیر ازش

	
 پر و خوب زندگى یھ از كھ كیھ! بگم؟ كھ داشتم چى اصال كردم، سكوت

 دم،بو خستھ فقط من! بیاد؟ بدش خوشبختى از كیھ! بیاد؟ بدش آرامش از
	.بیام اركن اخیر اتفافات و خودم با بتونم تا. كنم پیدا و خودم تا داشتم نیاز
	
	!دارى؟ دوستش_
	
 سختى بھ و شد جا بھ جا گلوش سیبك شدم، خیره كامیار بھ تعجب با

	.كرد تكرار و سوالش
	
	!دارى؟ دوستش گم، مى و آیھان_
	

 یكى كھ خاطراتى اطرات،خ تو شم غرق شد باعث كوتاه ى جملھ دو ھمین
 گاھى و شدن مى درد گاھى كھ خاطراتى بودن، بد و خوب میون در

 گریم باعث گاھى ،نذاشت مى مرھم گاھى و نزد مى زخم گاھى درمان،
	.مطلق بد نھ و بود مطلق خوب نھ كھ خاطراتى خنده، گاھى و شد مى
	

 یھ دمدیاومدم  خودم بھ وقتى كھ شدم غرق خاطرات در چقدر انمو نمى
 رفت بعق قدمى...اسپرسو تلخیھ بھ لبخندى كامیاره، لباى روى تلخ لبخند



 دید، مشكیش چشماى تو شد مى رو امید. من بھ بود زده زل ھمچنان و
	...من جواب بھ  ِامید
	
 جواب و كن فكر... دخترت بھ آیندت بھ خودت، بھ كنم، فكر حرفام بھ_

	.مونم مى منتظر بخواى كھ قتو ھر تا منتظرم، من بده، خبر بھم و قطعى
	
 روى سقوط از قبل من و رفت شد، ناپدید من ى زده بھت نگاه مقابل در و

	!كردم؟ مى چیكار زندگیم با باید نشستم، صندلى ترین نزدیك
	
	!كنم؟ چھ ام تنھایي روزاى ترین تنھا با
	!كنم؟ چھ اعتمادم رفتن دست از با
	

 زنند مى زخم و كنند مى جلب را اعتمادم
 !كنم؟ چھ قلب این عمیق ھاى زخم با
	
	
 مبغل تو عسل شد باعث کھ پیچید خونھ تو شکستنی صدای در شدن باز با

 لحظھ ھمون و کھ بستم و در. بچسبمش قبل از تر محکم و بخوره تکونی
 ھای چشم شد، خارج اتاق از آشفتھ ای قیافھ با کھ شدم ایھان متوجھ

 تازه ایستاد، روم بھ رو رسید، یم نظر بھ ھمیشھ از تر قرمز عصبانیش
 لباسی ھمون ببینم، و شدش چروک لباس و ریختش بھم موھای تونستم می
 نکرده تن طور این و لباس صبح  بودم مطمئن و بودم زده اتو خودم کھ
 لحظھ نگاھم شد باعث و بود باز از باال پیراھنش ھای دکمھ از چندتا.بود
 درک و موقعیت داشتم تازه ونھ،بم ثابت سینش روی ناخون جای روی ای
 کھ ایھانی ھمون شده بازم شده، عوض بازم ایھان کردم حس کردم، می

	.داشتم حراس ازش
	



	!بودی؟ کجا_
	
 ترسیدم نمی خودم برای دیگھ دلم، تو نشست ترسی خشدارش صدای با

	!بیاد؟ سرش بالیی موقعیت این تو نکنھ ترسیدم، می عسل برای
	
	!چنده؟ ساعت دونی می ھیچ! بود؟ گوری کدوم ساعت این تا پرسیدم_
	

 حال، وسط ساعت سمت  بچرخھ اراده بی سرم شد باعث بلندش صدای
 ساعتی. بود روحم سوھان تنھای روزای تو تیکش تیک کھ ساعتی ھمون

 و ١٠ روی کوچکش ی عقربھ چون باشھ، خراب رسید می نظر بھ کھ
	.بود ندهمو ثابت ٢ روی بزرگش ی عقربھ

	
 کھ افتادم راه عسل اتاق سمت بھ و شدم رد آیھان کنار از حرفی ھیچ بدون
	. چسبید راه وسط و دستم
	
 تیا بزن حرف!  بودی؟ کجا بچھ این با شب وقت این تا! تیا؟ باتوام_

	.نکن عصبیم
	

 پیش لحظھ چند ھمین تا اما بود، شده تاریک ھوا انداختم، پنجره بھ نگاھی
 کمی صورتم کھ کشید،آنقدر تیر سرم ھ،ک بود روشن بودم بیرون من کھ

	:گفتم آرامی صدای با و شد جمع
	
 رو عسل خوابوندن از بعد برای بذار و حرفات میشھ، بیدار عسل االن_

	.تختش
	
 خیره ی لحظھ خوابوندم، تخت روی و عسل شدم، رد کنارش از سریع و
 بھ نگاھی و بستم و در شدم، خارج اتاق از و شدم معصومش ی چھره ی



 زد می چنگ موھاش بھ و بود ایستاده پنجره کنار عصبی کھ ایھان
 سیگار ی مانده تھ از اثری نھ ولی بود میز روی سیگارش پاکت .انداختم

 آشپزخانھ سمت بھ آیھان بھ توجھ بی شد، می حس سیگار بوی نھ و بود
 کردم روشن و کتری زیر بودم، ای دیگھ زمان ھر از تر حس بی رفتم،

	.قبل از بلندتر بار این شد، بلند آیھان ایصد بازم کھ
	
 کجا االن تا صبح از. اینجا بیا و کنار بذار و لعنتی اون دیقھ یھ تیا_

	!ھان؟! خونھ؟ بیای باید االن کھ رفتی کجا مطب بعد!  بودی؟
	

	.شد تر نزدیك آیھان و کردم سکوت و ایستادم کانتر کنار
	
	.بزنم قدم خورده یھ  خواستم می_
	
	!الن؟ا تا_
	
	:داد ادامھ تری آرام صدای با 
	
 ھمھ چطور ساعت چند این تو دونی می!  گشتم؟ دنبالت چقدر دونی می_

	!کردم؟ خودم با فکرایی چھ کھ! ؟ کردم رو و زیر جارو
	

	:گرفت خود بھ غم رنگ صدایش
	
	.رفتی ھمیشھ برای کردم فکر_
	

	.عصبانی ھای چشم ناو بھ دوختم و نگاھم و کردم بلند سر
	



 این. کنم می پیدات زمینم زیر بری بشی آب بار این عسل جون بھ تیارا_
 ھم بگردم ھارو خونھ تک تک برم شده کنی، فرار دستم از تونی نمی بار

 ولی بھم میریزم و زمان و زمین کنم، می کارو این کردنت پیدا برای
 وت نداره حق کسی تیا، منی مال تو گردونم، می برت ولی کنم، می پیدات

	.بگیره ازم رو
	

 با و. بگیره آروم لحظھ یھ تونست نمی مرد این بود، شده بلند صداش بازم
 صورتش کنم حالجی و کارش این از قبل و شد نزدیک بھم بلند قدم چند

 آیھان ھای دست و خورد کانتر بھ کمرم کرد، اسیر لبامو و اومد نزدیک
 ھم رو پلکام راختیا بی لبام خیسی با. گرفت بر در محکم و صورتم
 یا درد از رھایی برای آیھان شدم، می شراب بوی ی متوجھ تازه. نشست

 بیزارازشون  از قبال کھ چیزی مشروب، یا برد می پناه سیگار بھ
 تخت روى ھا مدت بعد داد، مى نشون و صبح سھ میز روى ساعت...بود
 انآیھ و جلوم عسل بودم، كشیده دراز مشتركمون خواب اتاق ى نفره دو

 كردم، مى خفگى احساس كھ بود چسبیده سفت منو طورى. بود پشتم
 گذاشت بالشت روى و سرش تا آیھان من خالف بر و برد نمى خوابم

 اجبار بھ رسوندم مى صبح بھ عسل اتاق تو و شب ھر كھ منى خوابید،
 ساعت این تا عسل چطور كھ بود جالب برام خواب، اتاق بھ برگشتم آیھان
 قرارى بى و بپره خواب از بار یھ حداقل داشت عادت ھمیشھ ، نشده بیدار
 دلم و كردم مى تشنگى احساس.ھمیشھ تر آروم بود، آروم امشب اما كنھ
 آیھان دستاى حصار از شد مى چطور اما خواست، مى خنك آب لیوان یھ

 سعى.شم جا بھ جا یا بخورم تكون جام تو تونستم نمى حتى! كرد؟ فرار
 فشار گذشت كمى ، شد نمى و كنم باز رو آیھان تدس ى حلقھ داشتم
 ما شانھ روى پشت از را سرش شده، بیدار فھمیدم شد تر تنگ كھ دستش
	:گفت آلودى خواب صداى با و گذاشت

	
	!خوابى؟ نمى چرا_



	
 چراغ نور چرخوند، خودش سمت بھ منو بدم و جوابش كھ این از قبل

 بھ دستى.ببینم بھتر و آرومش چشماى بتونم كھ بود شده باعث خواب
	.فرستاد گوشم پشت و صورتم موھاى و كشید موھاى

	
	!بمونى؟ بیدار شب وقت این تا شد باعث چى_
	

 ندبل و سرم نشست، چونم روى دستش انداختم، پایین و سرم و گزیدم لب
	:گفت آرومى صداى با و كرد
	
	!دیدى؟ بد خواب یا بره نمى خوابت_
	

	:دادم جواب آروم خودش مثل
	
	.نمیبره خوابم_
	

	 شد، كشیده گردنم سمت بھ موھام توى از دستش
	
	!نكردى؟ بیدارم چرا_
	
	!بشھ؟ چى كھ كردم مى بیدارت_
	

 خودش بھ و من آغوشش، تو كشید و سرم یھو و كرد نگام خیره اى لحظھ
 سر و پھنش ى سینھ روى من سر شد، موھام نوازش مشغول و چسبوند

 عطر كھ حالى در و زد روش طوالنى اى بوسھ نشست، موھام روى اون
	:گفت وار زمزمھ گوشم كنار كشید مى نفس و موھام

	



	.كوچولو مامان خوابوندمت مى خودم گفتى مى_
	

 خوب و حالم شرایط ترین سخت در تنش عطر بوى زدم، محوى لبخندى
 مى حاال بستم، و چشمام و كشیدم عمیقى نفس خودش مثل كرد، مى

 كھ عطرى..  تلخ عطر بوى و آغوش ھمین با بخوابم، راحت تونستم
 	...نبود زندگیم بھ شباھت بى تلخیش
 با اى لحظھ ، عسل نھ و بود آیھان از خبرى نھ شدم بیدار كھ صبح

 اتاق از ھراسون شدم، بلند جام از سریع و كردم نگاه و اطراف وحشت
 خیره رو بھ رو بھ شوكھ روم پیش تصویر دیدن با كھ بیرون رفتم
 كرده بغل و عسل طورى بغلش، عسل و بود نشستھ مبل روى ھانآی.شدم
 ول دستش از ممكنھ آن ھر كردم مى حس كھ كرد مى بازى باھاش و بود
 و بود، میز روى عسلم پوشك و شیر شیشھ زمین، بخوره پشت از و شھ
 لبخند اختیار بى كرده، عوض و پوشكش ھم و داده و شیرش ھم یعنى این
 محو.نشد من حضور ى متوجھ كھ بود شده عسل غرق انقدر آیھان و زدم
 روى چال تا دو ھاش خنده موقع باباش مثل عسلم شدم، جفتشون لپ چال

 ندهخ صداى.داد مى نشون باباش شبیھ بیشتر اونو كھ شد مى نمایان گونش
 و گذاشت سینش روى و عسل ، كردم نگاش بھت با شد بلند كھ آیھان ى
	:گفت خنده با ذاشت مى پشتش و دستش دقت با كھ حالى در
	
 پا و دست اینجورى برى راه تونى مي مگھ آخھ! بابا؟ كنى مى چیكار_

	!زنى؟ مى
	

 جداش خودش از اى لحظھ از بعد و زد عسل بور موھاى روى اى بوسھ
 حرف باباش مثل داشت سعى و زد مى پا و دست چنان ھم عسل كرد،
 ى خنده اون با و رفتگ روش بھ رو عسلو آیھان  تونست، نمى و بزنھ

	:گفت شیرینش
	



	!دخترم؟ گى مى چى بابا، جانم_
	

	. كرد مى تایید زده ذوق آیھان و میاررد در صدا خودش از ذوق با عسل
	
	! گى؟ مى جدى! ؟!واقعا؟_
	

 كرد، دراز آیھان سمت بھ و دستاش شد، تر بلند عسل ى خنده صداى
 تمام با آیھانم و دراوردن صدا بھ كرد شروع بازم و شد درشت چشماش

	.كرد مى ھمراھیش وجود
	
 دیگھ جریانم، در بلھ بلھ. ھستم منظورتون ى متوجھ آھا آھاا! ھااا؟_

	!چى؟
	

 شد، مى بلندتر رفتھ رفتھ صداش بود شده پدرش ی توجھ محو كھ عسل
 خیرش اینطور باباش كھ بزنھ، حرف باباش با بود تالش در و خندید مى
 دیدن  اب .بچلونھ بغلش تو اونو و كنھ بغلش دشمبع و كنھ توجھ بھش و بشھ
 ھانآی ، رفتم آشپزخونھ سمت بھ.  كردم ضعف جفتشون براى صحنھ این

 سنگینى كردم روشن و كترى زیر كھ ھمین بود، نشده من متوجھ ھنوزم
 سراغ رفتم نیاوردم، خودم روى بھ كردم، حس خودم رو و نگاھش
	.براشون كنم دود اسپند خواست مى دلم برداشتم، رو اسپند و كابینت

	
	!كنى؟ مى چیكار_
	
 بود گرفتھ آغوش بھ و عسل حالى در ، چرخیدم سمتش بھ آیھان صداى با

 حنھص این دیدن واقعا"گفتم دلم تو. كرد مى نگاه منو و ایستاده كانتر كنار
	!"نداره؟ نیاز اسپند بھ
	:گفتم دندا جواب از فرار براى و گرفتم و خودم جلو سریع خیلى اما



	
	!خوردى؟ صبحونھ_
	
	.شى بیدار تو بودم منتظر نھ_
	

	.دادم نشون مشغول و خودم و گزیدم و لبم. خورد تكون دلم تھھ چیزى
	
	!نكرد؟ اذیت! ؟ شد بیدار كى عسل_
	
	!كرد؟ مى ،باید نھ_
	
 بذارم، قیمھ ناھار خواستم مى آوردم، بیرون گوشت بستھ یھ فیریزر از

	ھانو،آی ى عالقھ مورد غذاى
	
	.كنھ مى قرارى بى زیادى وقتایى یھ آخھ نھ_
	

 دنگ شیش اما كردم نمى نگاھش كھ این با و بوسید و عسل بازم آیھان
	.بود حركاتاش بھ حواسم

	
 و صداش خورده یھ فقط كنھ، نمى اذیت باباشھ پیش وقتى بابا عسلِ  نھ_

	.كنم مى ادبش زمان مرور بھ اونم كھ كنھ مى بلند من رو
	

	:گفت شوخى بھ و عسل سمت چرخید
	
	!جیغو؟ جیغ بزنم داد سرت منم خوبھ! بابا؟ خوبھ_
	



 یدمد مى و بود شده بلند عسل صداى بازم چون نخندم، تا گرفتم گاز و لبم
	.ره مى صدقش قربون و ده مى فشار خودش بھ و عسل  آیھان چطور كھ
	
 بایدن كھ فھمى مى چلوندمت وقتى بزن، داد ،باشھ سوختھ پدر باشھ_

	كنى بلند بابات رو و صدات
	

 ناال از بود، ھمیشھ از تر حال سر عسل سمتشون، برگشتم نیاوردم طاقت
 خورده یھ عسل لباس ى یقھ.فھمید راحتى بھ شد مى اینو و بود بابایى
	:گفتم و رفتم سمتشون بھ بود، شده كثیف

	
	.كنم عوض و لباسش بده و عسل_
	

 خودش باورى نا كمال در كردم رازد عسل سمت بھ و دستم كھ ھمین ولى
 دش بلند كھ آیھان ى قھقھ صداى برگردوند، رو ازم و چسبوند باباش بھ و

	:تمگف آروم و زدم عسل روى بھ لبخندى بگیرم، و تعجبم جلوى كردم سعى
	
	.كنم عوض و لباست باید جان، مامان بیا عسلى،_
	

 و ھگرفت شتشم تو و باباش تیشرت ى یقھ كوچولوش دستاى اون با عسل
 ھاى خنده ھا مدت از بعد خندید، مى فقط آیھان كرد، نمى نگام حتى و بود
 باعث ھاش خنده انگار شد، مى رو و زیر دلم و دیدم مى و دلش تھھ از

 از چال تا دو فقط و بره یادم از لحظھ اون تلخ خاطرات تمام شد مى
 خنده با من ھب رو و فشرد خودش بھ و عسل آیھان،.بمونھ ذھنم تو گذشتھ
	:گفت
	
	.كنم مى عوض و لباسش خودم_
	



 آشپزخونھ از! " پوشى؟ مى چى بابایى"گفت مى عسل بھ كھ حالى در و
 ادبی كش بدم اجازه لبام بھ راحت خیال با تونستم مى حاال من و شد خارج

	.آیھان و عسل مثل درست بخندم، منم و
	

 كردم، درك وجود تمام با رو خانواده یھ داشتن حس بار اولین براى
بعد  و گرفتم خالیشون جاى از و نگاھم نداشتم، وقت ھیچ كھ اى خانواده

 االن تا آیھان شدم، صبحانھ كردن درست مشغولاز دود کردن اسپند ، 
 دم چایى چیدم، و میز سریع 	.گشنشھ االن شك بدون بوده، من منتظر
 ولى شدم آیھان اومدن منتظر. گذاشتم تستر داخل و تست نون و كردم

 سراغشون، رفتم! كشید؟ مى طول چقدر كردن عوض لباس یھ مگھ نیومد،
 با كردم باز كھ درو بود، پیچیده اتاق تو عسل و آیھان صداى ھمچنان

 و شدن ساكت عسل و آیھان كھ كشیدم بلندى ھین اتاق وضعیت دیدن
	.سمت چرخید نگاھشون

	
 پا و دست اشلباس وسط عسل و بود اتاق وسط عسل كشوى لباساى كل
	:گفتم و كردم آیھان بھ رو تعجب با زد، مى
	
! شده؟ جنگ! كنھ؟ مى چیكار وسط این لباسا این! اینجا؟ خبره چھ_

 سمت بھ و اشارش انگشت و چرخید عسل سمت بھ آیھان چشم مردومك
	.گرفت عسل

	
	.اینھ تقصیره چى ھمھ نكردم كارى من_
	

 خودش از خواست مى انگار زدن پا و دست بھ كرد شروع بازم عسل
  دادم بیرون صدا بى و نفسم. كنھ دفاع
	



 مظلوم آیھان! رسید؟ لباساش كشوى بھ دستش چطور عسل وقت اون_
	.كرد نگام
	
	.نرسید_
	
	:گفت و كرد كلھ كجى قیافشو كمى آیھان! چیھ؟ وضع این پس_
	
	پرسیدم خودش از تنش بكنم چى دونستم نمى_
	

	:زدم جیغ تقریبا
	
 ! دى؟ش بچھ! پوشیدن؟ لباس از فھمھ مى چى بچھ این آیھان !چیییییییى؟_
 

 حالى در و انداخت نگاھى عسل بھ چشمى زیر ، خندید شیطنت با آیھان
	:گفت داد مى قلقلكش و سراغش رفت مى بازم كھ
	
 تمگف بیرون آوردم لباس ھى دیگھ، بده نظر باید ھم فسقلى این باالخره_

 ! بابا؟ نھ مگھ نكرد، پسند و كدوم ھیچ انگار ولى! چطوره؟ این
 

 مى چطور گرفت، خندم منم شد بلند كھ عسل شیرین ى قھقھھ صداى
 گرفتھ بازیشون انگار! كنم؟ سرزنشش چیزى ھمچین خاطر بھ تونستم

 و گرفتھ عسل جلوى آورده، در دونھ دونھ لباسارو آیھان فھمیدم تازه. بود
 لباس سراغ رفتھ خندیدنش و عسل صورت رو لباس اون كردن پرت با

 دیده كرد مى تكرار كارى این بازم داشت كھ حالى در ھا بعد اینو ، بعدى
 ،شدم خارج اتاق از" حاضره صبحونھ"گفتن با و رفتم عقب قدمى  بودم،
 مى چطور! كنم؟ زندگى لپ چال تا دو اون بدون تونستم مى چطور واقعا

 كردم مى ول آیھان اگھ یعنى! كنم؟ جدا واقعیش باباى از و عسل تونستم



 كرد مى شیطنت اینجورى! خندید؟ مى اینجورى اى دیگھ مرده بغل عسلم
 قرار كھ جوابى حاال از! شد؟ مى شخص اون ھاى كارى خراب پایھ و

 انجام خواستم مى كھ كارى از بودم مطمئن و بود معلوم بدم كامیار بھ بود
	. بدم

 و شد مى بچھ عسل ركنا در كردم، فكر آیھان بھ و كشیدم عمیقى نفس
 كھ من كنھ، جمع خودش و اتاق كردم مى وادارش باید كرد، مى بچگى

 زده گند خودش كشو، داخل بذارم كنم نمى تا دوباره لباسو ھمھ اون
 آشپزخونھ وارد و زدم خبیثى لبخند فكر این با و كنھ، مى جمعش خودشم

 	.ریختم مى چایى باید شدم،
 و عسل و لباس باالخره بیرون، اومدن اتاق از عسل و آیھان بعد اى لحظھ

 ات بگیرم ازش و عسل داشتم قصد و نشست میز پشت بود، كرده عوض
 براى سختى بھ.راحتھ اینجورى گفت مى نذاشت، كھ بخوره و صبحونش

با عسل بازی می  حالت ھمون تو كھ حالى در و گرفت مى لقمھ خودش
 تا دو اون بھ واسمح فقط خوردن جاى بھ منم خورد، و صبحونش کرد
 بیرون، رفتن آشپزخونھ از عسل با و كرد تشكرى آیھان آخرشم.بود

 ناال از و شستم ظرفارو كردم، جمع میزو و زدم لبخند روشون بھ لبخندى
 تا ذاشتم مى بار و شترخو االن از باید شدم، كردن درست ناھار درگیر
 آشپزخونھ از ردمك كھ و كارام.بود نمونده ظھر تا چیزى. بیوفتھ جا خوب
 ھك بود فرصت بھترین ، بودن درگیر ھمچنان آیھان و عسل بیرون، اومدم

 پریدم سریع.ھست عسل بھ حواسش آیھان كھ بود راحت خیالم ، حموم برم
 بھترى حس حاال. بیرون اومدم و گرفتم سرسرى دوش یھ حموم، تو

 جمعشون و گرفتم و موھام نم. رفتھ در خستگیم تمام كردم مى حس داشتم،
 كاناپھ رو كھ دیدم و آیھان بیرون رفتم اتاق از كھ ھمین سرم، باال كردم
 طورى عسل بودن، خواب جفتشون شكمش، روى عسلم و كشیده دراز

 رو دنیا جاى بھترین انگار كھ بود گذاشتھ باباش ى سینھ روى و سرش
 مى خودم با ھمش و اومد یادم آیھان سنگ مثل ھیكل لحظھ یھ.كرده اشغال

 !نگیره؟ درد سفت ى سینھ اون روى عسل سره گفتم
	



 ندلبخ زیادى روزا این زدم، خوابیدنشون طرز این بھ لبخندى اختیار بى
 آشتى لبام با لبخند كرد نمى فكر وقت ھیچ بود، عجیب این و زدم مى
 ساالد كردن درست مشغول و كردم دم و برنج ، شدم آشپزخونھ وارد.كنھ

 دقیق چیدم، خورشت ظرف داخل و كردم سرخ نبادمجو تا چند شدم،
 از و كردم كم آخر تا رو غذا زیر.بود آماده ناھارم نیم و یك ساعت

 نمیومد دلم و بودن خواب ھمچنان عسل و آیھان.  شدم خارج آشپزخونھ
 ونجفتش بھ سیر دل یھ و نشستم روشون بھ رو مبل روى. كنم بیدارشون

 باالخره داشتیم كھ بدى و خوب زاىرو تمام با كھ مردى بھ.كردم نگاه
 بودم بریده جا ھمھ از كھ موقعى درست كھ دخترى بھ بود، شده ھمسرم

 ولى بود نشده صاف آیھان با دلم ھنوزم. داد كردن زندگى امید بھم و اومد
 دادم دل بھش نگاه اولین با كھ مردى شد مى مگھ داشتم، دوستش دلم تھھ

 بد !باشم؟ نداشتھ دوست و ساخت و دگیمزن روزاى بھترین كنارش سالھا و
 این بدون شد، باز آیھان چشماى!نداشت؟ داشت، خوبیم ولى حقم در كرد
 دستى. شدم خیرشون و نشستم مبل روى چنان ھم بگیرم ازش و نگاھم كھ
 عسل بھ نگاھى و كرد بلند و سرش. كشید آلودش خواب چشماى بھ

	:پرسید آلودى خواب ىصدا با. شد من ى متوجھ لحظھ ھمون انداخت،
	
	!چنده؟ ساعت_
	

	:دادم جواب و انداختم ساعت بھ نگاه
	
	.دو بھ ربع یھ_
	

	.شد بلند جاش از و گرفت آغوشش تو محكم و عسل
	
	!نكردى؟ بیدارم چرا_
	



	:دادم جواب رفتم مى آشپزخونھ سمت بھ كھ حالى در و شدم بلندم جام از
	
 ضمن در.  كنى ستراحتا خورده یھ اى جمعھ روز بخواى شاید گفتم_

	.چینم مي میزو بزنى روت و دست بھ آبى یھ تا حاضره، ناھار
	

 ساالد آوردم، بیرون كابینت داخل از بشقابارو و كردم خاموش و گاز زیر
 تو اومد آیھان كھ شدم غذا كشیدم مشغول و گذاشتم میز روى و ماست و

 سریع و نشست میز پشت.نبود بغلش عسل دیگھ بار این. آشپزخونھ
 دهش باز اشتھام نشستم، جلوش و كردم نثارش شكمویى دلم تو شد، مشغول

 رد آیھان.رسیدم مى تغدیم بھ باید و دادم مى شیر بچھ دكترم قول بھ بود،
 من جاى اون انگار بشقاب، دو اونم ، خورد و غذاش اشتھا با و آرامش

 جلوى تمداش سعى و گرفت خندم اراده بى فكر این با داد، مى شیر بچھ
 نماو نموند، دور آیھان تیزبین چشماى از موضوع این اما بگیرم و خندیدنم

	.گذاشت نمایش بھ و چال تا دو اون بازم و خندید آروم
	
	!خندى؟ مى چى بھ_
	
	.تو بھ_
	

	.برد دھنش سمت بھ و كرد پر و بعدیش قاشق
	
	!من؟ بھ_
	

	:دادم جواب اھمیت بى
	
	.آلوده خواب چنان ھم چشمات برى مى رنج خوابى بى از انگار آره،_
	



	.بخوابم نتونستم دیگھ خوابیدى كھ تو دیشب_
	

 رو حرفى ھر توقع. موندم حالت ھمین تو و شد محو لبام روى از لبخند
	.این جز داشتم

	
	!نخوابیدى؟ دیشب_
	

	.انداخت باال ابرویى
	
	خوابم نبرد.  دیگھ كردم كارى ھر ، نھ_
	

 دونستم نمى ولى كنم عوض و بحث داشتم دوست گرفتم، گر اى لحظھ
 ھنتونست دیشب آیھان چرا"كرد مى تكرار رو جملھ یھ ذھنم ھمش چطور،
 بعد اى لحظھ و كردم سكوت! بود؟ من حضور خاطر بھ یعنى!" بخوابھ؟
 براى موقعیت بھترین. شكست رو خونھ سكوت عسل ى گریھ صداى

 	.دادم مى و عسل شیر باید بود، فرار
	

	آیھان
	
	
	:دادم جواب سریع گوشى خوردن گزن با
	
	.محمد میام دارم_
	

	.شد بلند گوشى پشت از عصبیش صداى
	
	!تو؟ موندى كجا_



	
	.رسوندم مطب بھ و خودم دو با و كردم پارك مطبش دمھ و ماشین

	
	.اومدم درم، دمھ_
	

 ھك ھمین. رسوندم اتاقش بھ و خودم كھ نكشید طولى و كردم قطع و گوشى
	:گفت جانبى بھ حق لحن با و شد ندبل جاش از شدم وارد

	
 ساعت قرارمون بنداز، ساعتت بھ نگاه یھ! كجایى؟ ھست معلوم ھیچ_

 تعطیل خاطرت بھ و مطب چند ساعت از دونى مى حسابى مرد!بود؟ چند
	!كردم؟

	
	.دادم تكیھ پشتیش بھ و سرم ونشستم  مبل روى خستگى با
	
 رینت شلوغ وقتى. بود كترافی نداره، حرفارو این كھ ساعت یھ حاال خب_

	.كن فكر ترافیكشم بھ زنى مى مطب تھران جاى
	

	.سمتم بھ شد خم و نشست روم بھ رو
	
 ینشما بھ میوفتادى، راه زودتر باید ترافیكھ اینجا دونى مى وقتى ھم تو_

	.كن فكر
	

 ضامحمدر گفتن بفرمایید با و خورد در بھ اى تقھ كھ انداختم باال ابرویى
 اومدیم انگار. شكالتى كیك یھ و قھوه تا دو. شد وارد ىسین با با منشى
 با. شد خارج اتاق از و گذاشت جلومون میز روى ، رو سینى منشى، كافھ

 جلوى رو یكى اون و من جلوى ھارو قھوه از یكى محمدرضا رفتنش
	.گذاشت خودش



	
	! رسیدى؟ كجا بھ خب_
	

	.برداشت مبل از و تكیم و كشیدم موھام بھ دستى
	
 تو رفتھ شده آب انگار اما گشتیم بگى كھ رو كجا ھر جا، ھیچ زھنو_

	 زمین،
	
 گذاشتھ خورده گھى چھ فھمیده خودش شاید آیھان، شو بیخیالش خب_

	.رفتھ
	
 بیاد اون تا كنم رھاش خودش حال بھ راحتی این بھ! ؟ شدى دیوونھ_

	...ھم و شده وصل بھش خواھرم زندگى ھم دونى نمى مگھ! سراغمون؟
	

 ھم صفت شیطان اون راجب زدن حرف حتى زدم، موھام بھ چنگى فھكال
	.كرد مى عصبیم

	
 بھ نشكرد پیدا كنى، پیداش بگردى كھ نیست آدرس یھ فرید ، آیھان ببین_

 از كىی تو شایدم یا تھران، از شاید رفتھ، ایران از شاید نیست، راحتى این
 میره كردى فكر! كنى؟ پیداش خواى مى چطور ولى ھاست، خونھ ھمین

 و خودش خونھ طرف نكن شك! شناسى؟ مى تو كھ ھایى خونھ ھمون تو
	.نمیره موستاش دوست و خانوادش

	
 پیدا اون ى كلھ و سر تا بذارم دست رو دست! كنم؟ چیكار میگى پس_

 نمى تو محمد! بده؟ نشون و خودش بگیره تصمیم آقا باالخره تا! شھ؟
 دعوا ھمش بود، ھوا رو كال دگیمزن افتاد، اتفاقى چھ مدت این تو دونى
 ساعت چند بدم، ادامھ اینطورى دیگھ خوام نمى اعصاب، جنگ ھمش



 حالشون خونھ االن بچم و زن كھ لرزه مى بدنم و تن ھمش نیستم خونھ
 پام یھ! راھھ؟ بھ رو اوضاعشون زادم خواھر و خواھرم كھ! چطوره؟
 بیا مگفت بھش بار ھزار بزنم، سر آیناز بھ باید ھمشم خونھ، پام یھ شركتھ،

 راحتھ، ھمونجا میگھ كھ، نمیده گوش بگیرم واست خودم نزدیك خونھ یھ
	. كنم اونور اینور باید من ھى حاال
	

 رو قھوه لیوان ، كرد روم بھ رو ى قھوه بھ اى اشاره چشم با محمد
	:دادم ادامھ و برداشتم

	
	!كردى؟ صحبت عموت پسر با شد چى_
	

	. ادد تكان سرى رضا محمد
	
 از فرید تا ولى دنبالشن زد، حرفارو ھمین اونم زدم، حرف باھاش آره_

 برص دیگھ خورده یھ كرد، پیداش راحتى این بھ نمیشھ نیاد بیرون لونش
	.باش داشتھ

	
	.میز روى برگردوندم رو قھوه لیوان و دادم، بیرون صدا بى و نفسم
	
 ىنیست من جاى مد،مح شدم خستھ!  كنم؟ صبر باید كى تا دونم نمى دیگھ_

 میرهن بیرون خونھ از زنم،تیارا مى پا و دست دارم وضعیتى چھ تو ببینى
 ھمین کھ. كرده زندونى خونھ تو خودشو اون بار این ترسھ، مى اونم چون

 با قراره كى تا كنھ، مى قفل رو خونھ دره اون بیرون میرم خونھ از من
	! كنیم؟ زندگى ترس این
	

 و زد تكیھ مبل بھ كرد، مى گوش من حرفاى بھ فقط سكوت در محمدرضا
	:گفت



	
 نیست، ساختھ دستمون از كردن صبر جز كارى فعال واال، بگم چى_

 كارش كن، اعتماد بھش كنھ، مى خبرمون بیوفتھ اتفاقى ھر گفت سروش
 مى پیدا زود خیلى اطراف ھمین و باشھ ایران باش مطمئن بلده، خوب و

	.كنیم
	
	:گفتم لب رزی و شدم بلند جام از
	
	.كنھ خدا_
	

	 آوردم در جیبم داخل از و مسویچ
	
 روم دیگھ زدم زنگ سروش بھ انقدر. نذار خبر بى منو برم، دیگھ من_

	.نمیشھ
	

 مردد بردارم قدم از قدم كھ این از قبل. شد بلند جاش از ھم محمدرضا
	:گفت
	
	...راستى_
	

	:گفت دلى دو با و  كشید سیبیلش بھ دستى كردم، نگاھش سوالى
	
 چیزى یھ ولى كنم قبر نبش خوام نمى...  بگم جورى چھ... راستش_

	...مخم تو رفتھ ھاست مدت
	



 و مھم موضوع منتظر باید یعنى لحنش این شدم، مى نگران داشتم كم كم
 	:داد ادامھ كھ برداشتم سمتش بھ قدمى.  باشم اى كننده نگران

 
 كھ موقعى ھمون پردیس، تو خونت خونت، بیام زدى زنگ كھ روزى_

 اون حرفاى كنم مى حس یعنى.... روز اون راستش بود بد حالش تیارا
 رهقرا چھ از اوضاع فھمیدم وقتى بعدن اینو.  شدى متوجھ اشتباه منو روز

 من روز اون ، بوده تیارا عروسى قبلش شب فھمیدم وقتى متوجھ شدم، 
 ىا دیگھ چیزه پایھ و عصبانیتت بود، اى دیگھ چیزه حرفا اون از منظورم
 كاره تو ممكنھ كردم نمى فكر درصد یك چرا دونم نمى بودم، گذاشتھ

 با كھ داشتم اعتماد اونقدرى زنت بھ طرفى از باشى، كرده اشتباھى
 بھ حالش این مطمئنى كردى مى تاكید تو زدم، حرفارو اون اطمینان

 مدیون آیھان ببین... كردم مى فكر چون آره، گفتم مى من و عادتشھ خاطر
 فكر شاھده خدا باشى، كرده من راجب اشتباھى فكر اگھ شھیدمى داداش

 وابھ،بخ تو عصبانیت كھ بگم اطمینان با گفتم ھمونھ، فقط مشكل كردم مى
 وت شناختم، مى و خانوم تیارا  آخھ اومده، پیش سوءتفاھمى كردم مى فكر

	....بخواد كھ نیست دخترى كھ بودم فھمیده برخورد چند ھمون
	

 براى داشتن قصد آدم و عالم انگار زدم، محمدرضا روى بھ تلخى لبخندى
 كنن، شرمندم منو واقعیت شدن از رو بعد و كنن درست سوءتفاھم من

 تیارا بازى این تو و بسنجن رو من عشق میزان خواستن مى ھمھ انگار
 كھ یمكرد مى بحث تیارا با وقتى فھمم مى تازه باختم، بدم باختم، من و برد
 اون گفتھ، مى راست واقعا من گفت مى تیارا دفعھ ھر و تره عاشق كی

	....من و كرد ثابت
	

 مسین رو كھ درد دنیا یھ با و گذاشتم محمدرضا ى شونھ روى دستى كالفھ
	:گفتم كرد مى سنگینى

	



 رشباو انقدر تونستم مى منم كاش داشتى، اعتماد بھش من از بیشتر تو_
 ینا االن اوضاعم وقت اون وایستم، پشتش كامل اطمینان با كھ باشم داشتھ
	.نبود
	
 فھمیدم مى تازه. شدم خارج مطب از بلند ھاى قدم با خدافظى بدون و

 .ترین گناه بى نفر یھ اون و باشھ نفر بھ علیھ بر چى ھمھ میشھ گاھى
 یارات خیانت لحظم یھ كھ قلبى. كنیم رجوع قلبمون بھ باید ھا موقع اینجور

	....عقلم و زد مى لبخند بود، راضى قلبم حاال ،نكرد باور رو
 اعتماد قلبم بھ كاش كردم، نمى تحلیل تجزیھ رو اوضاع وقت ھیچ كاش
	...كردم مى
 كوچولوم دختر و تیارا و قلبم و خودم ى شرمنده انقدر االن وقت اون

 	..نبودم
 

	تیارا
	

 عسل امروز بود برده یاد از كال كھ بود شده درگیر انقدر تازگى بھ آیھان
 بودم، اومدنش منتظر و كردم مى نگاه و ساعت تند تند داره، دكتر وقت
 بھ و دھنش تو گذاشتم و پستونكش كرد، مى قرارى بى سره یھ عسلم
 میبرم و عسل خودم گفتم بھش و بود مونده ترافیك تو. زدم زنگ آیھان
 اب عسل كردن بغل با و برداشتم و كیفم سریع ، گرفتم آژانس. دكتر

 حس ھمش كھ بودم چسبیده طورى و عسل. بیرون زدم خونھ از استرس
 سوار كھ ھمین.بگیره ازم عسل و بیاد نفر یھ ممكنھ آن ھر كردم مى

 مى و پستونك ھمچنان كھ عسلى بھ و كشیدم راحت نفس یھ شدم آژانس
 ھر مسئولیت ترین بزرگ بچھ از نگھدارى واقعا كردم، مى نگاه خورد

 حس ھمش و بود وجودم تو شدن دزدیده ترس كھ منى مخصوصا مادریھ،
 خودم سریع رسیدنمون با. بگیره ازم و عسل خواد مى نفرم یھ كردم مى
 رسیده دیر خورده یھ گویا بشھ، نوبتم شدم منتظر و رسوندم مطب بھ و



 .ونبیر بیا موندم مى منتظر بابد حاال و شده وارد از جلوتر نفر یھ و بودم
	:دادم جواب و فشردم خودم بھ و عسل آیھان، دیدم دخور زنگ كھ گوشیم

	
	..بلھ_
	
	!كجایى؟ تیا علو_
	
	.مطبم_
	
	.اونجام دیگھ ساعت نیم من پس باشھ خب_
	
	.نیا نھ نھ_
	

	:شد متعجب آیھان صداى
	
	!چرا؟_
	
 اتاق خونھ، برو تو جلومون، افتادن نفر دو یكى كشھ، مى طول كارمون_

 و آیناز شب جاش، سره بذار و شوسایال ریختس بھم خورده یھ عسل
 منم باشھ، ریختھ بھم اتاق خوام نمى اونجا، میان كردم دعوت و دخترش

	.دنبالمون بیاى زنم مى زنگ یا گیرم مى آژانس یا شد تموم كارم
	
	!مطمئنى؟_
	
 غذا گذاشتم. كردم كمش آخر تا. نكن خاموش و گاز زیر فقط آره، آره_
	.بیوفتھ جا
	



	. میام بزن زنگ شد مومت كارتون پس باشھ_
	

 شلوغى بھ بعدش و ساعت بھ نگاھى كردم، قطع و گوشى و گفتم اى باشھ
	!شد؟ مى نوبتمون كى یعنى انداختم، مطب

	
 عسل وضعیت شكر خدارو ، شد تموم كارمون باالخره گذشت، ساعتى دو

 اما گرفتم، و آیھان ى شماره و نشستم مطب ھاى صندلى رو بود، نرمان
 كھ طورى ، كردن گریھ بھ بود كرده شروع بازم ھم عسل نداد، جواب
 و آسمون كل ھم مشكى ابراى بمونم، منتظر تونستم نمى این از بیشتر

 یرهبگ آژانس واسم خواستم منشى از. بودن باریدن منتظر و بودن پوشونده
	.خونھ رسوندم و خودم سریع و
	

 ساختمون ھب و خودم دو با عسل نشدن خیس براى و بود گرفتھ بارون
 یعنى این و بود كور و سوت خونھ شدم، وارد و انداختم كلید رسوندم،

 بدى ى دلشوره حس یھ نیومده، خونھ اصال شایدم یا نیست، خونھ آیھان
 پیشونیم بھ سرم جلوى موھاى ، انداختم شونم روى و خیسم شال. داشتم

 ودمب دهخوابون ماشین تو سختى بھ كھ و عسل و زدم كنارش بود، چسبونده
 و اتاق در كھ ھمین ، تختش رو بذارمش تا بردم خوابش اتاق سمت بھ و

 نفس .شد تا چھار تعجب از چشمام روم پیش و صحنھ دیدن با كردم باز
 تصویر باور زد، خشكم در چوب چھار تو ھمونجا و شد حبس سینم تو

 ھمونجا بود ممكن آن ھر و شد سست پاھام بود، ممكن غیر روم پیش
 زمین روى كھ روم بھ رو مرد این كنم باور تونستم نمى .زمین بخورم
 یزهمیر اشك آروم و خونھ مى و دفترم داره عسل تخت بھ تكیھ با و نشستھ
 مامت كھ دفترى داد، مى لو مو بھ مو و اتفاقات تمام كھ دفترى .باشھ آیھان

 كردم مى سكوت من و پرسید مى آیھان كھ سواالتى جواب و دلم حرفاى
	:نالیدم بغض با  ....كھ دفترى.بود خلشدا
	



	...آیھان_
	

	:كرد بلند سر رمغ بى و حال بى
	

 مظلومیتش براى دلم كھ آروم انقدر آروم، و بود قرمز خیسش چشماى
 حالش بى دستاى بین از دفتر !نبود؟. بود قربانى من مثل آیھانم شد، ریش
	. نلرزید بھ كرد شروع ھاش شونھ و افتاد پایین و سرش افتاد، زمین روى

	
	میخوره غصھ کھ کوه میکنھ گریھ کھ مرد
	پره خیلی دلش یعنی عاشقھ ھنوزم یعنی

	
	نمیکنھ دوا نمک با قلبو زخمھ کھ آدم

	نمیکنھ صدا شما خلوتش تویھ عشقشو
	

 صداى نشستم، زمین روى در چھارچوب تو ھمونجا و شد سست پاھام
 اینطورى نداشتم طاقت بدیاش تمام با.  كردم خفھ گلوم تو و ھقم ھق

 خواست مى دلم!  كنھ؟ مى كنھ، نمى گریھ كھ مرد ببینم، خیس و چشماش
 ھھم این از تقدیر، از خدا، از كنم، گلھ بكشم، جیغ بزنم، داد وجود تمام با

 ى فاصلھ با تامون دو ھر. شد حالمون این باعث كھ كسى از...  بدبختى
 حالمون بھ آسمونم ، یختیمر مى اشك و بود نشستھ زمین روى ھم از كم
 سطو این. بود پیچیده خونھ تو شیشھ بھ بارون برخورد صداى و بارید مى
 و خوردن تكون با كھ آروم انقدر بود، عسل بود آروم كھ كسى تنھا

	.نشد بیدار بدنمم لرزیدن
	

	انگیزم غم خیلی غمگینی تو وقتی
	میریزم اشکامو برگا این ھمراه پاییزم ھمدرد

	ریزممی اشکامو



	باروونھ زیر کھ کی ھر شبیھتھ
 زمستونھ دلم میخونھ تو از کھ دیوونھ یھ شدم

 
 م،عاشق قلب بھ شد نیشترى غمش پر چشماى دیدن اومد، باال كھ آیھان سر
 اى لحظھ عشقش كھ! پرستیدمش؟ مى وجود تمام با كھ داشت چى مرد این
	!ذرم؟بگ خودش از شدم حاضر خودش خاطر بھ كھ! نشد؟ جدا قلبم از
	

 زبون بھ تونست نمى كھ ھایى حرف بود، حرف از پر غمگینش چشماى
 اوضاع شدم مجازات گناه بى من گفتم مى خودم با لحظھ ھر من و بیاره
 حس فھمیده و چى ھمھ االن و كرد مجازات گناه بى كھ آیھانى. اینھ حالم

	!؟ببخشھ و خودش تونھ مى اون آیا ولى ، بخشیدم اونو من! چیھ؟ حالش و
	

	میدی زندگی برایھ دیگھ فرصتھ یھ ما ھردوتایھ بھ بگو
	فھمیدی تو گرفتمو ی خستھ صدایھ این روز حالو کھ بگو

	پشیمونھ عاشقھ اینکھ از عالمھ یھ دلت نگو خدا تورو
	نمیمونھ ابد تا ھمیشھ تو کنار دلم رو زخم کھ بگو
	

 و بستم و ھام چشم اى، دیگھ وقت ھر از بیشتر فشردم، خودم بھ و عسل
 طاقت نداشتم، و آیھان شكست دیدن طاقت كشیدم، نفس و عسل تن عطر
 نداشتم، نداشتم، و شدش خم كمر دیدن طاقت نداشتم، و اشكاش دیدن

 و كرد مى سنگینى قلبم رو كھ دردو ھمھ این طاقت دیگھ.... نداشتم
	...نداشتم

	
 بغل و عسل ببینم و شم بیدار كاش شھ، تموم االن ھمین چیز ھمھ كاش
 آیھان كھ بوده، كابوس یھ اتفاقات این ى ھمھ بفھمم كھ منو، آیھانم و كردم

 و بذارم صدقھ لحظھ ھمون منم!" دیدى؟ بد خواب"بگھ و بپره خواب از



 كابوس یھ بود، كابوس یھ" بگم و كنم بغلش محكم آغوشش، تو برگردم
	"شد تموم ولى وحشتناك،

 ھمچنان آیھان و بود گذشتھ آیھان رفتن از ساعت دو ....شد مى تموم كاش
 استرس با و كردم مى طى رو خونھ عرض و طول. خونھ بود برنگشتھ

 و بود زده زنگ آینازم! .رفتھ؟ كجا بارون این تو كھ كردم مى فكر این بھ
 دش بلند كھ برق رعد صداى .بیاد تونھ نمى و شده بد دخترش حال كھ گفت

 كردن، گریھ بھ كرد شروع ترس زا بچم و پرید خواب از عسل دنبالش بھ
 پاش ھم منم و گرفتم آغوشم تو و عسل. رسوندم اتاقش با و خودم عجلھ با

	.ریختن اشك بھ كردم شروع
	
 بخواب اینجاست، مامانى باش، آروم دخترم، نیست چیزى! مامان؟ جانم_

	.مامان بخواب ، عسلم
	

 رو جا ھمون. میومد پایین چشمام از دونھ دونھ اشكام و لرزید مى صداى
 .نشستم ، بود نشستھ آیھان كھ ھمونجایى درست عسل تخت كنار زمین
 كنم، آرومش داشتم سعى و دادم مى تكون عسل كمر روى آروم و دستم

 آغوش تو بزنم، حرف باھاش بخوام كھ نمیومد در ازم صدایى دیگھ اما
 رعد صداى با كھ ھقى ھق صداى. شد بلند ھقم ھق صداى باالخره عسل

 ھوا تو یعنى زدم، مى صدا و آیھان و زدم مى ھق.بود شده یكى برق و
 بره سرعت  با نكنھ لیزه زمین! كنھ؟ مى چیكار داره! كجاست؟ االن

 بغض صداى با. گذاشتم عسل ى شونھ روى و سرم !نكنھ؟! كنھ؟ تصادف
	:گفتم آلودى

	
 نكن گریھ میاد، االن دیگھ بابا ششششش، باش، آروم مامانى عسلم_
	...باش آروم امان،م
	



 تختش كنار حالت ھمون تو و بستم و اتاق درو شد، آروم كم كم عسل
 و خواب میون و بود شده قطع گریش.  دادم مى تكونش آروم و نشستم
 بوسیدمش، آروم و گذاشتم گونش روى و لبام. كرد مى سكسكھ بیدارى

 برقاى.ختشت تو گردوندم برش نمیومد دلم و بود برده خوابش بغلم تو بازم
 بود، كرده تر دلگیر فضارو برق و رعد و بارون صداى و اتاق خاموش
 آروم بغلم تو و عسل كھ طور ھمون و گذاشتم ھم روى و خیسم چشماى
	:خوندم خودم براى بغض با كردم مى تكرار

	
	کنم چھ یادت با من ، بگذرم تو از بخوام

	کنم چھ خاطراتت با ، ببرم یاد از رو تو
	خاطراتتو و تو ببرم یاد از حتی
	کنم چھ خرابم خونھ دل این با من بگو
	بودی زندگی روزی یھ ، واسم کھ ھمونی تو

	بودی ھمیشگی عشق ، من رویاھای توی
	حسرتھ یھ عاشقی از فقط من سھم آره
	عادتھ یھ ما واسھ ، داره عالمی کسی بی
	خاطراتمو ھمھ اون ببرم یاد از طور چھ
	برو ، نمون مبگ دل بھ جراتی چھ با آخھ
	ده نمی گوش من حرف بھ ، شده خستھ دیگھ دل

 امیده... غرق ھمیشھ ، مونھ می تو راه بھ چشم
 
 زده باد کردم فکر اول ، پریدم خواب از در وحشتناک صدای با شب یمھن

 کم روم بھ رو ی سایھ دیدن و عسل اتاق در شدن باز با اما بستھ درو
 وحشت صورت تونستم می حاال د،ش روشن برق کھ بزنم جیغ بود مونده

 بھ خیسش موھای کشیده، آب موش بود شده ببینم، بھتر و آیھان ی زده
	.تنش بھ لباساش و بود چسبیده سرش کف
	

	:گفتم آیھان بھ رو وحشت با و شدم بلند جام از سریع



	
	!شده؟ چی! ؟ آیھان وضعیھ چھ این_
	

	:گفت و اختاند بود خواب کھ عسل بھ نگاھی شد، اتاق وارد سریع
	
	.بریم باید کن جمع داری الزم وسایل ھرچی سریع_
	

 اتفاقی یھ کھ بود شده مطمئن لحنش این با. شدم نزدیک بھش ھراسون
	.ترسوند می منو این و افتاده

	
 ھوا! عجلھ؟ این با اونم بریم خوایم می کجا!شده؟ چی گم می دارم آیھان_

	!دیدی؟ رو
	

	:گفت و برداشت و شنشکاپ.  رفت عسل کمد سمت بھ آیھان
	
	.شو آماده بدو فقط االن زنیم می حرف ماشین تو تیارا_
	
 و لباسام. رفتم خودم اتاق سمت بھ سریع ولی خبره چھ دونستم نمی این با

 عسل،  اتاق تو برگشتم دوباره و برداشتم لباس سری یھ ، کردم عوض
 بودم برداشتھ نآیھا و خودم برا کھ لباسایی بود، کرده آماده و ساکش آیھان

 با و گرفت ساکارو دستش یھ با آیھان کھ.  گذاشتم کوچیکی ساک تو  و
	.عسلو دیگش دست

	
	.بریم باید ، تیارا بدو_ 
	

 رونبی زدیم ساختمون از سریع افتادم، راه دنبالش فقط کجا، نگفتم بار این
 شد روشن کھ ماشین ، بغلم داد و عسل آیھان شدیم، آیھان ماشین سوار و



 آیھان از چیزی کھ این از قبل و انداختم اطراف بھ نگاھی استرس با
	:داد جواب عجلھ با و شد بلند گوشیش زنگ صدای  بپرسم

	
 سروش آره....میریم، داریم داشتم برشون آره آره! کجایی؟ سروش علو_

 یعنی  بود، عسل عکس  عکس، این فرستادم، برات و عکس بود، خودش
 ھمین شاید اطرافھ، ھمین خدا بھ سروش! م؟شناس نمی و دخترم عکس من

 پیداش کجا از یھو آشغال  این دونم می چھ...  باشھ، سرمون پشت االن
 خونھ کلید اگھ سروش کنم ریسک تونم نمی... فرستادمش برات اره... شد
 کاری ھر دیوونھ اون از!بریزم؟ سرم تو خاکی چھ من باشھ داشتھ رو

! ... کنھ؟ رحم من ی بچھ بھ خوای می نکرد رحم خودش بچھ بھ برمیاد،
 آیناز، دنبال میریم داریم االن آره... برمشون، می جا یھ باالخره دونم نمی
 می خبرت باشھ. میره اونم سراغ مطمئنم بذارم، تنھاش اینجا تونم نمی
	.خدافظ، فعال کنم،
	
	:گفتم لرزید می بدنم مثل کھ صدایی با گوشی کردن قطع با
	
	!بوده؟ کجا عسل عکس! ان؟آیھ چیھ قضیھ_
	

	:گفت و انداخت بھم نگاھی نیم آیھان
	
 نمیشھ درست ھیچی پات و دست کردن گم و کردن ھول با االن تیارا_

	.کنی می ھست کھ اینی از تر خراب و کار فقط
	

	:شد بلند صدام
	
 دخترم راجب داری آیھان نھ، یا قراره چھ از قضیھ بفھمم باید باالخره_

	.ازنیااا می حرف



	
 آدم نوشتھ، زیرش و  فرستاده برام عسل عکس یکی نیست، چیزی بابا_

 دونم نمی. ذاره نمی تنھاش خونھ کھ باشھ داشتھ زیبایی این بھ دختر
 نیستین، ببینم و خونھ بیام داشتم توقع ھمش. خونھ رسوندم و خودم چطور

	.سرتونھ باال عوضی اون ببینم یا
	

 ھیچ زدن قدرت بود، خواب وابھخ فشردم، سینم بھ تر محکم و عسل
 خیره پنجره از حرفی ھیچ بدون و دادم قورت و بغضم. نداشتم رو حرفی

 نفس بود، بارون از خیس زمین و میومد بارون ھمچنان شدم، بیرون ی
	.گذاشتم ھم روی و چشمام ، کشیدم عمیقی

	
	!مشکالت؟ این شد می تموم کی پس 
	
	!؟...باید التدنب میایم داریم دم دمھ بیا  آیناز_
	

 آیھان سمت بھ و سرم شد باعث کھ بود بلند حدی بھ آیناز ھق ھق صدای
	. بچرخونم

	
 بردش، آیھااان فریده، دیدم بیرون اومدم تویی کردم فکر زدم در آیھان_

	!کنمممم؟ چیکار من آیھااااان برد، و بچم
	

 نگفت با و کرد قطع رو گوشی نموند، حرفش ی ادامھ منتظر دیگھ آیھان
 لحظھ ھر سرعتش بارونی ھوای اون تو گذاشت، گاز  رو پاشو ، لعنتی
 زدن، معلق بھ کنھ شروع ماشین بودم منتظر آن ھر من و شد می بیشتر

 شاید زدم، می صدا خدارو لب زیر و بودم بستھ و چشمام موقعیت اون تو
 کوتاھی ی لحظھ از بعد ...رسید می موقع بھ دفعھ این شاید رسید، می

 کرد، می گریھ بھار ابر مثل و بود ایستاده در دمھ آیناز، ی خونھ یمرسید



 با شھ، سوار کھ کرد کمک آیناز بھ و شد، پیاده ماشین از سرعت با آیھان
	.کرد پر و ماشین کل ھقش ھق صدای آیناز شدن سوار

	
 دلم زدم، می صدا خدارو ھمچنان و بود مونده حرکت بی مجسمھ یھ مثل

 ھم رو و چشمام کنم، رفع رو شوره دل این داشتم سعی و زد می شور
	:زد می حرف تلفنی بازم کھ شنیدم می و آیھان صدای فقط و فشردم

	
 رھا بھ کرده کارو این فرید پیشم سری چون گھ می آیناز ، سروش آره_

 ردیابیش.... بودی داده تو کھ ردیابی ھمون آره آره... کرده، وصل ردیاب
	....نذار خیر بی منو میوفتم، راه دارم باشھ اشھب... کجاست ببینید کنید
	
 بھ نھ اما میومد بارون ھمچنان کردم، باز و چشمان ماشین شدن روشن با

	!بود؟ کجا االن رھا یعنی... آیناز چشمای بارون شدت
	

	زد، می شور زیادی دل این شدم، دعا بھ دست و بستم و چشمام دیگھ بار
	

 آیھان و خورد زنگ بازم آیھان وشیگ کھ بود نگذشتھ دقیقھ ده ھنوز
	:گفت زده وحشت

	
	.میایم داریم باشھ باشھ_
	

 کھ بود زده دور طوری شد، بلند الستیکاش جیغ صدای لحظھ ھمون
 بود حواسم در بھ خوردم می کھ طور ھمون و فشردم ھم رو و چشمام
	.نشھ طوریش عسل

	
 لمبغ تو اروم و فشردم سینم بھ و سرش ، خورد تکونی آروم بغلم تو عسل

	.رفت خواب بھ بغلم تو دیگھ بار تا دادم تکونش



	
	:گفت و کرد ایھان بھ رو وال و ھول با آیناز
	
	.بزن حرف خدا ترو آیھان! برده؟ کجا منو دختر! کجان؟_
	

	:داد جواب خراب حالی با و زد موھاش بھ چنگی آیھان
	
 روزفی ی جاده سمت االن کنیم، می پیداش شمال، ببرتش خواد می_

	.کوھن
	

 من و کرد می لعنت و فرید بلند صدای با ، شد بلند آیناز صدای دیگھ بار
 ساعتی کرد،چند می خفم داشت دلشوره این بودم، کرده سکوت ھمچنان
 رانندگی سکوت در آیھان و میومد آیناز فین فین صدای چنان ھم ، گذشت

 مشغول سروش با و خورد می زنگ گوشیش یھ دیقھ چند کرد، می
 زنگ سروش کھ شھر قائم بودیم رسیده شدن،تازه می اوضاع بررسی

 گوشی کھ ھمین وایسیم، اونجا خواست ایھان از و داد جایی آدرس زد،
	:گفت ھراسون آیناز شد قطع
	
	!کردین؟ پیداش شد چی_
	

	)گفت ، کنمی می پیداش( آیھان
	

	:گفت وال و ھول با آیناز یھو کھ
	
	کووو گوشیم گوشیم،_
	

	:کرد تکرار دوباره و انداخت اطراف بھ نگاھی



	
	.بود دستم گوشیم بزنھ، زنگ بخواد فرید شاید. گوشییییم_
	
 زدم زنگ بھت چی ھر اتفاقا.نبود دستت گوشی شدی سوار کھ موقعی_

	.خونھ تلفن بھ بزنم زنگ شدم مجبور ندادی جواب
	

	.شد خیره آیھان بھ آیینھ از آیناز
	
	...داشتم روزآیھان،ام بود دستم خدا بھ چرا_
	

 وحشت با باشھ اومده یادش چیزی انگار کھ طوری و کرد سکوت کمی
	:گفت
	

 ولی ، مطمئنم بود، دستم گوشی ازم، کھ رو رھا فریده، دستھ گوشیم_ 
	...حرفش وسط پرید
	

	:گفت عصبی صدای با ایھان
	
	.ببینم وایسا اصال! چیکار؟ خواد می و گوشیت_
	

	:گفت وحشت با آیناز سمت چرخید فرمون پشت
	
	!بود؟ چند ساعت تقریبا یعنی! برداشت؟ کی و گوشیت_
	

	:داد جواب بود گفتھ شدت گریش بازم کھ آیناز
	



 جواب ولی زدم، زنگ بھت کھ موقع ھمون دونم، نمی دونم، نمی_
	...در دمھ بیا گفتی زدی زنگ خودت بعدشم ندادی،

	
 بود زده زنگ بھش آیناز کھ ساعتی بھ نگاھی و برداشت و گوشیش آیھان

 ایناز بھ خطاب و گرفت مشتش تو و گوشی.تلگرام رفت بعدش و انداخت
	:گفت تری بلند صدای با
	
	!داری؟ عکس عسل از گوشیت تو ، تو_
	

 فرمان بھ کھ ایھان محکم ھای مشت صدای بعدش و داد تکون سری آیناز
 سرمون بھ داشت چی ترکید، منم بغض بار این کوبید، می ماشین
 دھنش گذاشتم  و پستونکش سریع ، شد بیدار دوم بار برای عسل!؟میومد

 حس انداخت، عسل بھ نگاھی نگرانی با آیھان شھ، قطع گریش صدای تا
 جای  و کرد حرکت بیشتری سرعت با داره، دلشوره من مثل اونم کردم

	:گفت  زده وحشت آیناز ، شد پیاده آیھان کھ ھمین.  کنار زد سرسبزی
	
	!تی؟داش نگھ چرا_
	

 ایناز بھ نگاھی بود شده منقبض فکش عصبانیت شدت از کھ ھم آیھان
	:داد ب جوا خشم با و انداخت

	
	.نیک پیک اومدیم_
	

	:رفت آیھان سمت ب و شد پیاده ماشین از سریع آیناز
	



 با داره االن عوضی اون نیست معلوم! داشتی؟ نگھ چرا میگم آیھان_
 از بچم نخوره و داروھاش ضھ،مری رھا ایھان، کنھ، می چیکار دخترم
	.میره دست

	
 نشدن پریشون برای ایھان و میومد باد زد، چنگ موھاش بھ کالفھ ایھان

 و ، خورده زنگ دوباره گوشیش. بود گرفتھ چنگش تو اونارو موھاش
	:داد جواب سریع ایھان

	
 االن باشھ باشھ!... اینجاس؟ مطمئنی!....کجا؟... گفتی کھ ھمونجا_

	.... میرم
	

	:گفت و آیناز و من سمت برگشت کرد قطع کھ و گوشیش  آیھان
	
	.بیام تا خورین نمی تکون جاتون از_
	
	:زد می داد ھمچنان ایناز ، شد دور ازمون دو با و
	
 من ایھان.  کنم می خواھش ازت. بیارش خدا ترو! اینجاست؟ بچم ایھان_

	میمیرم... رھا بدون
	
 اون ماشینی ھیچ و بود خلوت خیابون نشست، زمین روی ھمونجا و

 روم پیش دره از و نگاھم بود، دره یھ کنارمون شد، نمی دیده اطراف
 آوردم، در دھنش از و پستونکش بود، خواب  دوختم، عسل بھ  و گرفت

 بلند و سرم و بوسیدم و گونش خورد، تکون آروم کوچولوش لبای کھ
 بود، خاکی لباساش تموم و بود نشستھ زمین روی ھمچنان آیناز .کردم

 می چیکار عسل با نداشتم، و بیرون برم و کنم باز و در کھ این جرعت
 این از ماشینم یھ حتی ساعت نیم این تو گذشت، ساعت نیم تقریبا !کردم؟



 می نگاه اطراف بھ زده وحشت ترسوند، می منو این و نشد رد مسیر
 تو و یمکجای کردم می درک داشتم تازه انگار بودم، آیھان نگران کردم،

 تا انداختم، اطراف بھ نگاه شدم، پیاده ماشین از ھراسون .موقعیتی چھ
 می چشم بھ ادمی نھ اما بود، درخت از پر جا ھمھ کردم می کار چشم

 بود، نشستھ زمین روی ھمچنان رفتم، آیناز سمت بھ .ماشینی نھ خورد
 دتش از کھ صدایی با و کرد بلند و سرش شد حضورم ی متوجھ کھ ھمین
	:گفت نمیومد باال دادش و جیغ
	
	...بچم تیارا_
	

 باز لب باالخره ، کشیدم موھاش بھ دستی نشستم، زمین روی کنارش
	:گفتم و  کردم

	
	.گرده برنمی خالی دست آیھان باش، مطمئن کنھ، می پیداش_
	
	....نکرده خدایی اگھ تنھاست ایھان تیارا_
	

 من شوھر بردم، می پی جعھفا عمق بھ داشتم تازه من و کرد سکوت آیناز
 بالیی اگھ نفرن، چند نبود معلوم گرگ، گلھ یھ بین بود رفتھ تنھا و تک

 صدای کھ بود نگذشتھ فکر این از ای لحظھ ھنوز !چی؟ میومد سرش
 می بدنم تمام شدم، بلند جام از زده وحشت ، شد بلند تفنگی شکلیک
 از زد می صدا رو رھا کھ حالی در و کشید بلندی جیغ ایناز لرزید،
 تونستم نمی و بود شده سست پاھام.رفت بود رفتھ ایھان کھ جایی ھمون

 شلیک صدای شدم، خیره آیناز خالی جای بھ ای لحظھ بردارم، قدم از قدم
 بچم پدر بود، اونجا شوھرم بود، اونجا آیھان شد، می اکو سرم تو ھنوزم
	. ...بود اونجا زندگیم تمام بود، اونجا

	



 ایھان سره بالیی اگھ دوویدن، بھ کردم شروع و چسبیدم تسف و عسل
 می و ایھان بدون زندگی گشتم، برنمی اینجا از سالم منم باشھ اومده

 دیگھ و شدم گم درختا بین برم، کجا از باید دونستم نمی!چیکار؟ خواستم
  دونستم نمی چرخیدم، می خودم دور وحشت با نمیومد، آینازم صدای
 با شد، بلند شلیک صدای دیگھ بار بودم، شده گم درختا بین انگار کجام،

 باالخره دویدن، بھ کردم شروع و برگشتم صدا سمت بھ زده بھت چشمایی
 رھا تونستم می ھمینجا از . بودن دره کنار درست.  کنم پیداشون تونستم

 یھ و بگیره فرید از و رھا کرد می التماس ایناز  ببینم، فرید بغل تو رو
 می تازه رفتم، جلوتر !بود؟ کجا آیھان پس بود، گرفتھ و شجلو نفر

 وت میومد داشت قلبم و شد خالی دلم تھھ ببینم، زمین رو و خون رد تونستم
 پیراھنی با مردی بھ رسیدم و گرفتم و خون رد زدم، می نفس نفس. دھنم

 تن کھ پیراھنی گرن ھم سفید پیراھنی. بود گرفتھ و طرفش دو کھ خونی
	!بود؟ نبود، کھ من ایھان اون امابود، آیھان
 ھم کھ شدم پوشی سفید مرد ی خیره گرفتم، پناه درخت ترین نزدیک پشت
 ایھان بھ شباھت بی ھم ھیکلش کھ مردی  رفت، می خون ازش چنان
 داشت سعی و رفت می شدن خم بھ رو پاھاش کم کم کھ مردی نبود،
 اونجا از و گونم رو نچکید می  چشمم از دونھ دونھ اشکام .باشھ ممقاو
 ھق صدای تا گرفتم صورتم جلوی و دستم عسل، لباس رو میوفتادن ھم
	.کنم خفھ و ھقم
	
 نمی تشخیص رو بچھ این لباس روی یاب رد کھ! احمقم؟ من کردی فکر_

 من خانوم ایناز نھ! آره؟ انداختین گیرم راحتی ھمین بھ کردی فکر! دم؟
 ببرن فرستادم و ردیاب ارن االنم .نجاای کشوندمتون من انداختم، گیریتون

	.باشین اینجا کنھ نمی فکرشم کسی ، ای دیگھ جای
	
 بھ... آیھان خاطر بھ اومدم، خودم بھ امیدی نا اوج تو فرید صدای با

	....عسل خاطر



	
 کھ لرزید می طوری دستام گرفتم، و کامیار ی شماره و برداشتم و گوشیم

 شنیدم و کامیار صدای کھ ھمین وفتھ،بی دستم از گوشی بود ممکن ان ھر
	:گفتم بدم زدن حرف اجازه بھش کھ این بدون

	
 ایھان شھریم، قائم امبوالنس، ھم پلیس ھم پلیس، بھ بزن زنگ کامیار_

 کھ تیمی کن، پیدا و سروش سرھنگ،  کامیار اینجاست، فرید خورده، تیر
 ایھان بھ کھ اییھمونج بیان  بخواه ازشون و کن پیدا و اینجا بیان بود قرار
	.نرن ریاب دنبال بگو وایسا، گفتن
	

	:گفت بلندی صدای با کرده ھول بود معلوم کھ کامیار
	
	!خورده؟ تیر کی!زنی؟ می حرف چب راجب! کجایی؟ تیارا_
	

	.شھ باز تنفسیم راه تا کشیدم عمیقی نفس
	
 دور از خیابون تو روز یھ کھ ھمون دکتره!یادتھ؟ و دوستت محمدرضا_

 زنگ اون بھ داره، خبر چی ھمھ از اون  آیھانھ، دوستھ تمگف و دیدیمش
	.داره و سروش ی شماره حتما اون نبز
	
	...ال تیارا_
	

 از شد می و نفرت رفت، ایھان سمت بھ فرید کردم، قطع و گوشی عسری
	.دید چشماش تو ملفاص ھمین

	
 باالخره کردم نمی فکر!اینجا؟ بکشونمت اینجوری کردی نمی فکر چیھ_

 می طول چقدر نظرت بھ. فھمھ نمی کسی بمیریم اینجا االن! بیارم؟ گیرت



 از کی آخھ. بیشتر شایدم  یا! ھفتھ؟ دو! ھفتھ؟ یھ! کنن؟ پیدا و جنازت کشھ
	جنازت و پیدات کنھ.  بخواد،  کھ میشھ رد اینجا
	

 وجود با موقعیت این تو. انداختم عسل بھ نگاھی شد، حبس سینم تو نفس
 از یکی کنار ، انداختم اطراف بھ نگاھی!  دم؟کر می چیکار  باید عسل
. انداختم عسل بھ ای دیگھ نگاه بود، شده هچید ھم رو جعبھ سری یھ درختا

	:زدم لب اروم و بوسیدم و پیشونیش
	
 نکنیااا گریھ بیاره، بابات میره میاد، زود مامانی باشھ؟ مامانی باش آروم_

	!مامان؟ باشھ
	

 پیچیدم می دورش کامل رو پتو کھ طور ھمون و بوسیدمش دیگھ باره
 بود، بھتر بردمش می خودم با کھ این از جعبھ، آخرین تو گذاشتم و عسل

 عوضی فرید اون کھ آیھان، منو ضعف نقطھ شد نمی عسل اینجوری
	:زدم لب وار زمزمھ و رفتم عقب قدمی نمیاورد، سرش بالیی

	
 نبودی کھ مدت این تمام اندازه بھ کن، خدایی برام و بار یھ ھمین خدایا_

	....کنارمون یعنی باش، کنارم و امروز یھ ھمین
	

 بود، کامیار بھ امیدم تنھا رفتم، اونا سمت بھ و گرفتم عسل از و نگاھم
 و کرد می تھدید زد، می داد فرید!کنھ؟ پیدا و سروش تونست می یعنی
 بھ االن مطمئنا و بود اسیر اونا چنگال تو من ایھان. کشید می درد ایھان
 می کسی ھر از بھتر. بودیم عسل منو کرد می فکر کھ چیزی تنھا

 ولی بریم، ااینج از عسل منو کرد می دعا وجود تمام با االن شناختمش،
 ھمچین تو اونم ذاشتم، نمی تنھاش پیشش، میام دارم منم دونست نمی

 عسل گذاشتن تنھا خاطر بھ منو وقت یچھ دونستم می خوب و... موقعیتی



 ھا بعد میومد سرش بالیی و رسیدم نمی دادش بھ اگھ ولی.بخشھ نمی
	!بخشید؟ می منو عسل

	
 کھ تو میگیرم، ازت و زندگیت ی ھمھ روزی یھ گفتم میرسیم، بھم گفتم_
 کھ کاری تالفی بھ اونم خودم، پیش میارم و بچت و زن بشی گور و گم

 نستمنصفا نفر، چھار من و گرفتی ازم و نفر یھ تو کردی، عروسیم روز
 زادت خواھر و خواھر و بچھ و زن و نیستی تو وقتی ببینم خوام می!نھ؟
	. ببرن پناه کی بھ خوان می من جز
	

	:غرید لب زیر خرابش حال اون با ایھان
	
 کھ کسایی ھستن نباشم منم. رسھ نمی کدومشون ھیچ بھ دستت عوضی_

	.بدن نجات تو چنگ از و خانوادم
	

	. ریکھیستی ای خنده ، خندید فرید
	
 کی ، شده رونده جا ھمھ از کھ زنتم نداره، و کسی تو جز کھ خواھرت_

	! بفرستی؟ و روحت خوای می نکنھ! برسھ؟ دادشون بھ خواد می
	

 بھ رو کمی ی فاصلھ با ، شد تر نزدیک ایھان بھ و خندید قبل از تر بلند
	:ایستاد روش

	
 االن ، گشتی یبرنم لعنتیت کاریھ سفر اون از زودتر روز اون اگھ_

 نمی  غلطی ھیچ دیگھ و بود من زن تیارا االن نبود، این ما اوضاع
 زن داری امید کھ ای خانواده ھمین رسیدی، موقع بھ ولی بکنی، تونستی

 عقد زور بھ رو تیارا خواستن می دونی می دستشون بفرستی و بچت و
  ھک! نمیبینھ؟ و ھیچی شرکتش و پول جز دونستی می! بیارن؟ در من



 تیارا بھ مائیم نجاتش راه تنھا و میشھ ورشکستھ داره دید کھ ھمیین
 ھمین اما نرفت، بار زیر تیارا اولش. بشی فرید زن باید کھ کرد اصرار

 قبول شد تو خواھر زندگی بحث وسط، اومد تو کردن تھدید بحث کھ
 مجبورش کنی، زندگی تو تا کنھ خراب و خودش زندگی شد کرد،حاضر

 تلفنام جواب بیرون، بیاد بزنھ، حرف باھام کھ باشھ، خوب اھامب کھ کردم
 رو از ھمش بود، مصنوعی ھالش خنده ھمھ اما بخنده روم تو بده، و

 صورت عقد این کھ بود این واسھ گذاشتم زندت درصد یھ اگھ من و اجبار
 اما بعد، ببینم و شکستت و بدم نشون بھت و پیروزیم کھ ، بعد بگیره
 میاوردم، و دخلت داشتم و فرصتش کھ روزایی ھمون باید کردم، اشتباه
	.روزا ھمون

	
 آیھان روی بھ رو و اسلحش و رفت عقب قدمی اومد، باال فرید اسلحھ
	.گرفت

	
 با.  تازست بگیری آب از وقت ھر رو ماھی میگن ولی شده، دیر االن_

	.ایھان کن خدافظی تزندگی
	

 شلیک این از قبل و کشید رو ماشھ فرید ، شد بلند آیناز گفتن نھ صدای
	:فریاد زدم بلندی صدای با و دادم نشون و خودم کنھ
	
	فرید بکش منو اول_
	

	:دادم ادامھ و کردم قلبم بھ ای اشاره
	
 شلیک اینجا بھ باید بگیری ازم و عشقش بخوای اینجاست، ایھان عشق_

 نفرتم نھ کنی عوض بھش نسبت منو عشق تونی می نھ اون کشتن با کنی،
	.خودت بھ تنسب و



	
	.رفتم جلوتر ترسیدم، نمی چیزی از دیگھ و بود داده قدرت بھم عشق

	
 وقت اون. میشھ درست چی ھمھ من کشتن با کن، تموم و کن شلیک_

	.فرید کن شلیک بیوفتھ، راه کشتار و کشت سرش کھ  نیست تیارایی دیگھ
	

	: زد لب آروم درد با آیھان بود، زده بھت و متعجب دوشون ھر نگاه
	
	تیا–
	

 بحث زنی ھر میشم، خراب کلھ منم موقعش بھ بود فھمیده تازه انگار
	ایستادم روشون بھ رو فاصلھ با. میشھ خراب کلھ باشھ وسط زندگیش

	
	!نداری؟ و جرعتش چیھ دیگھ، بزن! ھستی؟ چی معطل_
	

	.داشت بر سمتم بھ قدمی و آورد پایین و دستش اسلحھ فرید
	
 چیکار باھات رفتھ یادت! آورد؟ روزت بھ چی مرد این دونی می تیارا_

	!بود؟ خوب برات این! چی؟ این نبودم خوب من اصال! کرد؟
	

 آیھان آمیز  سرزنش نگاه بھ نگاھم داشتم سعی و دادم قورت و بغضم
 .نیوفتھ

	
	.کنھ می فرق ایھان_
	

	.شد تر نزدیک ھم باز فرید
	



  کن نگاه منو اتیار! نگیدم؟نج من جنگید عشقش برای اون! فرقی؟ چھ_
 من چیھ تو بھ حسش دونست نمی ھنوز ایھان کھ روزایی ھمون! نجنگیدم؟

 بار چند! جلو؟ فرستادم و خانوادم مردونھ بار چند! جلو؟ اومد بار چند
 منو بارم یھ حتی کھ بود چی آیھان با من فرق! تیارا؟ خوامت می گفتم
	!؟یندید
	

 و دلیش و دق اون و نمک عصبانیش بگم چیزی ترسیدم می کردم، سکوت
	.کنھ خالی ایھان سره
	
 کرد چیکار اون! گذاشتم؟ کم برات کجا من بده، منو جواب تیارا، توام با_
 من بزن حرف تیارا. فرستادی می پس ھامم ھدیھ حتی کھ! نکردم؟ من کھ

	!بود؟ تر کم مردیکھ اون از چیم
	

 بره باھاش ھم بود بستھ و تنفسیم راه کھ بغضی تا دادم قورت و دھنم آب
 سعی و کشیدم عمیقی نفس. کردم می خفگی احساس ھمچنان اما پایین،
 دخترم، خاطر بھ شوھرم، خاطر بھ. صدام تو بریزم و شجاعتم تمام داشتم

	...زندگیم خاطر بھ
	
	.داشتم دوستش_
	

	.کرد وارد دستش اسلحھ بھ فشاری و شد جا بھ جا فرید گلوی سیبک
	
 .نداشتم تو بھ وقت یچھ کھ حسی ، داشتم دوستش_
 
 تا بگیره خودش جلوی داشت سعی و منقبض فکش شد و جمع صورتش 

	. نکنھ اشتباھی کاره
	



 تو ااون از بیشتر کھ من! باشی؟ داشتھ دوست منو نتونستی چرا! چرا؟_
 بھ دیدنت برای بیشتر کھ من بودم،  کنارت بیشتر کھ من بودم.  چشم

 نتونستی چرا! ندید؟ منو چشمت راچ خونتون، میومدم مختلف ھا بھونھ
	....نتونستی اچر! ببینی؟ ومن
	
  ، زد گره بھم سرش رو دستاشو زمین، کوبید و دستش اسلحھ عصبانیت با
 انداختم، ایھان غمگین چشمای بھ نگاھی شد، رفتن راه مشغول عصبی و

 راه اشکام و  شکست بغضم باالخره زد، نمی دم و کشید می درد
 کھ صدایی با و ایھان قرمز چشمای بھ زدم زل کردن، پیدا و خودشون

	:گفتم کنم کنترل و لرزشش تونستم نمی دیگھ
	
	....وقت ھیچ ندید، کسیو ھیچ وقت ھیچ آیھان جز چشمام_
	

 کرد شروع ھام شونھ و انداختم پایین و سرم شد بلند کھ فرید فریاد صدای
. نداشتم رو هشرمند چشمای اون بھ کردن هانگ طاقت دیگھ لرزیدن، بھ

 عسل کھ بودم این نگران لحظھ ھر من ، زد می فریاد بلند صدای با فرید
 لب! رسید؟ می عسل گوش بھ فرید صدای یعنی شھ، بیدار خواب از

 عقب عقب فرید .کردم می تحمل باید بود نمونده چیزی دیگھ گزیدم،
 تو کھ غمی داشت، غم بار این نگاھش ایستاد، پرتگاه نزدیک رفت،

 بود صداش تو کھ بغضی با شد، من ی خیره شد، می دیده ایھانم چشمای
	:گفت
	
 شده کھ بارم یک برای! باشی؟ داشتھ دوست منو کردی سعی وقت ھیچ_
	!اومدم؟ چشمت بھ
	

	. نشست لبش روی تلخی لبخند. دادم تکون راست و چپ بھ سری
	



	!بشی؟ من زن  بود قرار کھ وقتی حتی_
	
	.نالیدم بغض با
	
	....ایناز خاطر بھ... آیھان خاطر بھ کردی، مجبورم تو. بودم بورمج_
	

 عقب ای دیگھ قدم گفتم، می و واقعیت باید کرد، نگام حرکت بی فرید
	.رفت

	
 نباشھ، آیھان اگھ حتی! باشی؟ داشتھ دوست منو تونی نمی وقت ھیچ پس_

	... اگھ حتی باشھ، بد باھات اگھ حتی
	

	:شد بلند کھ بود ایناز صدای بار این
	
 خدا ترو فرید ، اینور بیا درس، پشتت فرید! کنی؟ می چیکار داری فرید_
	...اینور بیا
	

 نمی اما بره سمتش بھ داشت سعی ایناز رفت، عقب ای دیگھ قدم فرید
 می التماس زد، می بود،جیغ شده اسیر شخصی توسط دستاش تونست،

 پرتگاه کنار ھا وونھدی مثل .بودن کر ھمھ اینجا انگار اما کنن ولش کرد
 فرید واقعا یعنی انگیز، غم و تلخ لبخند یھ داشت، لب بھ لبخند ایستاد،
 داشتم دوست و ایھان من کھ قدری ھمون داشت امکان یعنی! بود؟ عاشق
	!منو؟ اندازه ھمون بھ فریدم
	:گفت آیھان بھ خطاب تلخی صدای با انداخت، ایھان بھ نگاھی فرید
	
 بلد و کارت تو بازم بودی، من از جلوتر قدم یھ تو مباز بردی، تو بازم_

	...من و بودی



	
	.زد می حرف سختی بھ انگار کرد، مکث کمی
	
	.باختم من_
	

	.ھمیشگی ژست ھمون با لبخند، ھمون با ،من سمت برگشت
	
	...من زیبای عروس. بودی من عروس تو بودی، من حق تو ولی_
	
	...بابا_
	
 شبباب دونست نمی کھ رھایی متش،س برگشت ھمھ نگاه رھااا صدای با

 از بچزونھ و آیھان و آیناز داشت قصد فرید کھ وقتایی ولی نھ ایھدیوو چھ
 بھ بود کردهعادت  رھا حاال و کرد می استفاده معصوم طفل ھمین

	!داشت؟ حسی بچھ این بھ فریدم یعنی داخالقش،ب بابای حضور
	

 توی و اشک برق شد می ھم فاصلھ ھمین از ، شد دار نم فرید چشمای
 بابا ی کلمھ تازه ، کرد دراز فرید دست بھ و شدستا ایناز دید، چشماش

 ، خون میشھ مگھ باشھ، فرید خود کار زدم می حدس و بود گرفتھ یاد رو
 ھم روی فرید چشمای و زد صدا و فرید دیگھ بار رھا !نکشھ؟ خونو

 سالھ چند جنگیدنی جنگیدن، ی خستھ رسید، می نظر بھ خستھ نشست،
 ھممون زندگی اشتباھاتش با کاش نداشت، فایده کھ جنگیدنی... ھیچ برای

 و زن کنار اونم بشھ، خوشبخت تونست می کرد، نمی خراب اینطور و
 کھ پلیس ماشین آژیر صدای !کرد؟ چیکار خوشبختی این با ولی بچش،

 و چشماش فرید. داده انجام درست و کارش کامیار فھمیدم شد نزدیک
 خندید، بازم.  شنید نمی و پلیس ماشین آژیر صدای انگار د،فشر  ھم روی
	:زد لب آرومی صدای با کرد، می فکر شیرینی چیزه بھ انگار



	
	بابا_
	
 گرد چشمای شد، محو چشمام جلوی از کنم درک و کارش این از قبل و

 شد بلند کھ آیناز جیغ صدای  بود، مونده ثابت خالیش جای رو ھنوزم شدم
 ھمونجا ، شد سست پاھام بود، رفتھ فرید اومدم، یرونب شوک از تازه

 بھ پلیس ماشین آژیر صدای دیگھ ایھان، مثل درست افتادم، زمین روی
 ھنوزم داد می نشون کھ صدایی بود، ایناز صدای فقط رسید نمی گوش
		....باشھ بد عشقش اگھ حتی... عاشقھ
 و کشید می یغج ھمچنان ایناز ، کردن پر رو اونجا سریع خیلی مامورا

 زمین، خوردم ھمونجا و شد شل پاھام بودم، شده رو بھ رو ی خیره من
 من و بوندنشخوا می برانکارد رو داشتن نفر چند ایھان، مثل درست
 مامور کرد، نمی یاری پاھام یعنی نداشتم، و بھش شدن نزدیک قدرت
 ،گرفت و دیدم جلوی و ایستاد روم بھ رو درست مشکی چادری با زنی
 گمب بھش تونستم سختی بھ تونستم، نمی اما شم بلند کنھ کمکم داشت سعی
 .شده ھالک گریھ شدت از و شده بیدار حتما بچم  کھ کجاست، عسل

 جایی سمت بھ نفر چند با آخر در و کرد نگام لحظھ چند تعجب با ماموره
 درد بھ و قلبم و بود گوشم تو آیناز صدای چنان ھم رفتن، بودم گفتھ کھ

 سرنوشتی این ھمیشھ، مثل درست دونستم، می مقصر و خودم میاورد،
	.بودمش نوشتھ خودم کھ ودب
	

 می سوارش و آیھان کھ آمبوالنسی سمت بھ و گذاشتم زمین روی و دستم
 از و چشماش آیھان شدم، سوار سریع و کردم معرفی و خودم رفتم، کردن
 باز چشماش تم،نشس کنارش نداشت، رو بھ رنگ و بود بستھ درد شدت
	:گفت و زد تلخی لبخند شد،
	
	!خوبی؟_



	
 پیراھنش روی اشکی قطره گذاشتم، سرش روی و بردم جلو و دستم

	 ریخت،
	
 چرا! برسن؟ بقیھ نکردی صبر چرا! آیھان؟ خودت با کردی چیکار_

	!رفتی؟ تنھایی
	
 و دلشورم دلیل حاال کشید، می نفس سختی بھ شد، جمع صورتش درد از

	:داد جواب آرومی صدای با گزید لب ،فھمیدم می
	
... ولی بگیرم امار یھ برم فقط بود قرار من بودن، منتظرم رفتم وقتی_

	.کردن گیرم قافل رسیدم وقتی ولی
	

	.کشیدم سرش روی وار نوازش و دستم زد، می حرف بریده بریده
	
 چی ھمھ بکشی عمیق نفس کن سعی نزن، حرف ، عزیزم باش اروم_

 چیزیت تو ایھان کن، فکر عسل منو بھ میشھ، خوب التح میشھ، درست
 ایھان. کنم می دق من ولی فھمھ نمی بچست عسل! کنیم؟ چیکار ما بشھ
	!فھمی؟ می ، ممیمیر تو بدون من
	

 زخمش و و زد سروم آیھان برای بود نشستھ روم بھ رو پوشی سفید زن
 خونی دست کردم، نمی حس اصال و وجودش  داد، می فشار دستش با و
	.زد، لبخند روم بھ سختی بھ گرفتم، و دستش د،اوم باال ایھان لرزون و
	
	!کجاست؟ عسل_
	



 زنھ ھمون بغل کھ دیدم و عسل آمبوالنس ی شیشھ از کردم، بلند و سرم
	:گرفتم تر محکم و دستش و آیھان سمت چرخیدم بود، چادری

	
 داخ ترو ایھان بکش، عمیق نفس تو نباش، نگران خوبھ، جاش عسل_

	.شی خوب باید نبند،تو و چشمات
	

	:زد لب آروم داشتھ نگھ باز زور بھ و چشماش بود معلوم کھ ایھان
	
 تو اما... نداشتم رو تو پاک عشق لیاقت... تیا بودم بد خیلی برات من_

	!نھ؟ بخشی می منو... کردی سفیدم رو
	

	بود شده تبدیل ھق ھق حاالبھ گریم
	
 اول روزای ھمون بخشیدمت، ودی،مننب خدا بھ آیھان نبودی بد تو_

 من! بسازی؟ برام جدید زندگی یھ خواستی نمی مگھ اصال بخشیدمت،
 بچھ یھ با منو ایھان. کنیم شروع و جدید زندگی یھ بود قرار ایھان. امادم
	.خداااااااا ترو نذار، تنھا
	

	.زد می حرف سختی بھ و کرد می خس خس سینش کرد، سرفھ آروم
	
 قول بدی، ادامھ زندگیت بھ نبودم من بده قول... بده بھم قولی یھ تیارا_

	... بده قول تیارا عسل، ی آینده بھ کنی، فکر عسل بھ بده
	

 می کھ کنارمون زن حرف بھ و بود شده کشدار نفساش کرد، سرفھ بازم
	.کرد نمی گوش بزنھ حرفزیاد  نباید گفت
	



 پاک قلبت از و لیاقت بی منھ عشق بده قول بده، قول بھم خانومم تیارا،_
	.کنی، می زندگی تو نبودم من بده قول کنی، می
	
 ایھان میمیرم، تو بدون من آیھان نگو، اینجوری کنم می التماست ایھان_

 چطور تو بدون منی نفس تو! چیکار؟ خوام می رو زندگی تو بدون
	.بیار دووم عسل جون ، بیار دووم!آیھان؟ کنم زندگی

	
 و فشرد ھم روی و چشماش ای لحظھ شد، می بستھ داشت آیھان چشمای

 سخت براش زدن حرف لحظھ ھر و لرزید می لباش کرد، بازشون آروم
	. شد می تر
	
	...میترسم تیا_
	
	:گفتم زده وحشت زدم بوسھ دستش بھ
	
 باش قوی میشھ، درست چی ھمھ! جونم؟ بھ دردت ترسی می چی از_

	.ایھان
	

	من بھ دوخت و بازش نیمھ شمایچ و کرد تر ونزب با و لباش
	
 نجبرا برات نتونم کھ نبینھ، رو تو دیگھ و شھ بستھ چشما این  ترسم می_

 می خجالت ازت کنم، نگاه چشمات تو نمیشھ روم کھ وقتھ خیلی تیا کنم،
 مباز تو و شھ بستھ چشمام ترسم می کنم خوشبختت نتونستم من کشم،
 بدونم کھ بسپرم کی دست و بچمون و تو تیا نبینی، رو خوشبختی رنگ

	!تیا؟ بزنم رو کی بھ! ؟دونن می و قدرتون
	

	:نالیدم ھقم ھق میون



	
 ھمھ این. شم نمی خوشبخت ھیچکی با تو جز من نگو، اینجوری آیھان_

 نمیبینھ، رو ھیچکی تو جز من چشم آیھان بگی، اینو کھ نموندم منتظرت
 چیزی گھدی ، بیار دووم ایھان تپھ، نمی ھیچکی برای تو جز قلب این

	.نمونده
	

	.تر اروم صداش و شد تر کم و کم آیھان دستای فشار
	
 ،تیا  نباش عاشقم نبودی، عاشق انقدر کاش تیا، ترسم می ھمین از_

 ، ببندم و چشمام دغدغھ بی بذار کن، زندگی ایھان خاطر بھ کن، زندگی
	....ھیچی خوام، نمی ھیچی تو خوشبختیھ جز شو، خوشبخت

	
 ایھان صدای خواستم می فقط نمیومد، در صدام شدم، خفھ گریھ شدت از
بی صدا بود، شده اروم نا منم قلبھ گذاشتم، سینم روی و دستاش. بشنوم و

 خندید
 

 مونده کم کھ روزی ھمون دیدمت، اول روزه کھ زنھ می طوری ھمون_
	!یادتھ؟ بھت، بخورم ماشین با بود
	

	 نشست، ھم روی چشماش کھ دادم تکون سری آروم
	
	.کشیدنم نفس دلیل بشی روزی یھ کھ کردم نمی فکرشم روز اون_
	

	:گفت و کرد ای سرفھ تک کرد، باز و چشماش
	
 زندگیم عشق با من زندگیم، عشق تنھا شدی وقتھ خیلی شدی، ولی_

	کردم؟! چیکار



	
 دستش بھ زد، سپ و اشکام و نشست صورتم روی اومد، باال آروم دستش
	....بار چنداونم  زدم، بوسھ

	
	!اشکاتم؟ آوردن در دلیل من کھ کنی یادداوری بھم باید آخر ی لحظھ تا_
	

	زد، لبخندی ھم باز درد شد،میون جمع صورتش بدم جوابی کھ این از قبل
	

 کم چند ھر اوردم دستت بھ باالخره خودم، عروس شدی باالخره ولی_ 
 بودی، کنارم تو کھ روزایی ھمون شد زندگیم روزای بھترین بدون ولی

	...و شتآغو برای کشیدم می پر کھ روزایی ھمون
	

 صدای با اونم داد تذکر  بار چند پرستار ، برید می و امونش داشت درد
	:زد لب لبخند ھمون با ایھان بود، شده دیر انگار اما بلند،
	
 امانت باش، عشقمون حاصل مواظب من، زیبای عروس دارم دوستت_

	....دستت
	
	. من جیغ و من دستگاه ممتد بوق صدای و

 خورد سر گونم روی از اشدست بود، شده بستھ من ایھان رنگی چشمای
 فقط  من ایھان از.نبود معلوم لپش چال دیگھ زد، نمی حرف دیگھ پایین،

....کشید نمی نفس دیگھ کھ بود مونده جون بی جسم یھ  
عنی سرنوشت منو آیناز انقدر بھ ھم شبیھ بود؟!ی  

 
 خداحافظ ای ھمنشین ھمیشھ
 خداحافظ ای داغ بر دل نشستھ



 تو تنھا نمی مانی ای مانده بی من
 تو را می سپارم بھ دلھای خستھ

 
	بعد سال سھ
	
	

 بابا مگھ نکن، دعوا بازی اسباب یھ سره رھا با گفتم بھت بار ھزار مامان
	!برات؟ میگیرم خودم بگو خواستی و کدوم رھ نگفت

	
	انداخت پایین و سرش مظلومیت با عسل

	
	تنم باژی من نمیده لھا بود، مدخو اشبابازیھ اون مامانی_
	

	.میومد سرم پشت از آیناز صدای بار این
	
 پالستیک تیکھ یھ خاطر بھ نفر دو شماز با بده، و بازیش اسباب رھااا_

	!ھم؟ جون بھ افتادین
	

	:گفت و انداخت مامانش بھ نگاھی رھا
	
	خودمھ، بازیھ اشباب نیش پالشیک مامی_
	

	اومد دوباره عسل صدای
	
	.خلیده من بال بابا خودمھ، مالھ خیلمن_
	



 پشت از ای مردونھ صدای بیاد در ایناز و من صدای بازم کھ این از قبل
	:گفت سر
	
	!کنین؟ می دعوا بازم. خریم می تا دو خریم می چی ھر کھ ما جان بابا_
	

	:گفت و ایستاد روشون بھ رو کامیار شدن، کامیار ی خیره ایناز و رھا
	
 بینین ھمو ندارین اجازه دیگھ کنین دعوا بازی اسباب سره دیگھ بار یھ_
 کنھ، می بازی خودش اتاق تو میشینھ تنھایی کدوم ھر کنین، بازی ھم با و

	!خواین؟ می ھمینو
	

 بازم دعواھاشون تمام وجود با کردن، نگاه ھمو ناراحتی با عسل و رھا
 ، اون وقت بود کھ دیدن نمی ھمو روز یھ کافی بود و داشتن دوست ھمو
	.یکی اون ی خونھ بره یکیمون شیم مجبور می کردن تا کچل و ایناز منو
	

	:گفت و کرد باز و دستاش کامیار
	
  ببرمتون خوام می کھ بغلم بیاین و کنین تموم رو دعوا سریع االنم_

 ھی و نرین باال ھم کول و سر از ھم اونجا کھ شرطی بھ البتھ ، پارک
 باشین، سوار نوبتی باید اونجا. منھ ی سرسره  این منھ تاپھ این نگین
	!باشھ؟

	
 سر رو کامیار کامیار، بغل پریدن و شدن بلند خوشحالی با دوتاشون ھر

	:شد بلند سرمون پشت از ای مردونھ صدای کھ  زد بوسھ جفتشون
	
	.کردی لھش نکن، بغل اینجوری منو دختر گفتم بار صد_
	



  کرد پرت و خودش گفتنش بابا بابا ، باو  کرد ول و کامیار سریع عسل
	:گفت و بوسید و گونش محکم آیھانم. آیھان بغل
	
 مسالاول  باید گفتن بابا جای نگرفتھ یاد ھنوز بابا عروسکھ بابا، جانھ_

	باباش و بده؟! خستگی رفع بوس و کنھ
	

 کھ طور ھمون و کرد حلقھ باباش دور و دستاش زبونی شیرین با عسل
	:گفت بوسید می و باباش

	
	)سالم تا صد سالم سالم(شالم شتا شالم شالم_
	

 و کردیم سالم ایناز منو بود، برگشتھ کار سر از تازه اومد، جلوتر آیھان
 بھ بود، گرفتھ بغلش تو رو رھا آیھان مثل اونم شد، بلند جاش از کامیار
	:گفت و زد لبخندی ایھان روی

	
 ی بچھ من ی بچھ  ھمچنان و سالتھ سھ و سی بکش، خجالت دیگھ بسھ_

	.منھ مال میگھ میبینھ چی ھر دخترتم ھمینھ کنی، می من
	

	مردونھ خندید  ھم آیھان
	
	.زیاده زورش باباش مثلھ نکنھ، درد دستش_
	

	:داد ادامھ و انداخت عسل بھ نگاھی
	
	... ھمش جان، بابا تو مال اینا ی ھمھ اصال_
	

	:گفت مظلومیت با رھا



	
	!دایی؟ چی من پش_
	

	:گفت و زد رھا سر روی ی بوسھ ،رفت کامیار سمت بھ ایھان
	
 باید ھم تو داره عسل چی ھر. جان دایی خرم می و بھترش تو برای_

	. باشی داشتھ
	

	:و گفت بوسیدش باز ایھان کھ گفت جونی اخ و کوبید بھم و دستاش رھا
	
 بازی اسباب کلی خرید میریم برگشتین پارک برین عمو با و امروز_

	!قبولھ؟ نکنید، دعوا دیگھ تا گیریم می جدید
	

 حالی خوش بھ کردن شروع و اومدن پایین باباھاشون بغل از رھا و عسل
 کدوم ھر و بودن کرده بغل ھمو حالی خوش از پریدن، پایین باال و کردن

 بھ .بخره امروز بود قرار کھ گفت می و عالقش مورد بازی اسباب اسم
 شمچ از دور کھ گرفتم و کتش و گفتم بھش نباشید خستھ رفتم، آیھان سمت
	:در جواب گفت و زد چشمکی بقیھ
	
	خانومی مرسی_
	
 و رفتن مبل سمت بھ داد می دست کامیار با مردونھ کھ حالی در بعدش 

 ھا بچھ بریزیم، چایی تا آشپزخونھ تو برگشتیم آینازم و من دادن، لم روش
	:گفتن می صدا یھ و بودن گرفتھ و ایھان و کامیار دور ھم
	
	پاک پاک_
	



 قصد بود داده قول چون و خورد پا سر رو و چاییش کامیار کھ طوری
 دوش یھ گفت ایھانم. کنن انرژی تخلیھ تا بیرون ببره رواونا زودتر داشت

 باشم کنارشون منم گفت می و پوشید و مانتوش آیناز میاد، و میگیره
 و تاشون دو ترسید می کھ دوییدن می اونور اینور انقدر ھا بچھ بھتره،
 سپردم و عسل پس برم، ایھان با دادم ترجیھ منم .بفرستھ کامیار با تنھایی
 و ایھان لباسای تا قاات تو برگشتم رفتنشون با و عمش شوھر و عمھ دست
 از .شد حلقھ کمرم دور دستی کردم باز و کمد دره کھ ھمین.  کنم اماده
 یسک کھ آیھان جز اصال آیھانھ، فھمید راحتی بھ شد می عطرش بوی
 وشر تو لبخندی بود، کرده گل شیطنتش بازم ، سمتش برگشتم نبود، خونھ
	:گفتم و زدم
	
	منتظرمونن اونا االن بریم، باید بگیر دوش برو پاشو_
	

	:گفت و زد لبم ی گوشھ ای بوسھ اومد، نزدیک صورتش
	
	!میشھ؟ طوری بمونن،مگھ منتظر بیشتر خورده یھ تونن می_
	

 کنم شدور خودم از داشتم سعی کھ حالی در و گذاشتم سینش روی و دستم
	:گفتم
	
 کامیار االن میایم، بگیری دوش گفتیم زشتھ، دیگھ، نشو لوس آیھان_

	.میره حوصلش آیناز ، ھاس بچھ درگیر
	
	!میره؟ سر حوصلت تو پارک میبریم ھارو بچھ ما کھ وقتایی مگھ_
	

 طوری من ھا موقع جور این چون بدم، کھ نداشتم جوابی کردم، سکوت
	. میبینم رو دنیا فیلم ترین قشنگ دارم انگار کھ شدم می ھا بچھ بازیھ محو



	
	.شد خیرم شیطنت با و نشست گونم روی ایھان بعدی ی بوسھ

	
 درست ندیدمت، سالھاست انگار کھ میشھ تنگ برات دلم انقدر وقتایی یھ_

	.االن مثل
	
	منم_
	

 کھ لپی چال نشست، لپش چال روی ، اومد باال دستم اختیار بی و خندید
 چطور واقعا کنم، لمسش کھ ببینمش، بتونم بازم کردم نمی فکر وقت ھیچ
	.برگردوند بھم و آیھان خدا روز اون کھ شد
	
	!گذشتھ؟ تو رفتی بازم_
	

 ایھان سال سھ بعده دوختم، چشماش بھ و گرفتم لپش چال از و نگاھم
 کنم، می فکر روز لعنتی اون بھ دارم فکر تو میرم وقتی بود فھمیده
 لحظھ برای آیھانم نفس کھ روزی.شدم زنده و مردم بار ھزاران کھ روزی

 ھمون اما .ایستاد حرکت از قلبش و کشید پر تنش از روحش رفت، ای
 می جیغ وجود تمام با کھ منی بودیم، رسیده ، شد باز آمبوالنس در لحظھ
 زدن، شوک بھش بیرون، کشیدن آمبوالنس از و زنم می و خودم و کشیدم
 چشماش باالخره ھفتھ دو بعده و شد عمل ، عمل اتاق رفت برگشت، ایھان

	.... من بھ برگشت باالخره کرد، باز و
	
 ، روز اون تکرار از ترسم می ھنوزم دلمھ، تو ترس اون ھنوزم ایھان_
	...کھ این از
	



 و اومد تر نزدیک صورتش  ، نشست لبم روی آیھان ی اشاره انگشت
	.چسبوند پیشونیم بھ و پیشونیش

	
 ھمیشھ من نمیشھ، تکرار دیگھ روز اون شد، تموم دیگھ ششششش_

 سوخت دلش خدا انگار ، کنم، خوشبختت بار این تا برگشتم من  کنارتم،
	.داد جبران فرصت بھم
	

 وقتی کھ ھمونجایی درست ، بوسیدم و گونش و شدم بلند پا انگشت رو
 لب آروم و  شدم جدا ازش طوالنی ای بوسھ بعد.میوفتاد چال خندید می
	:زدم
	
 یادش و کردن زندگی دیگھ آیھان بعده تیارا دونست می ھم خدا انگار_

	.نمیبینھ، رو خوشبختی رنگ وقت ھیچ کھ میره،
	

	:گفت و گذاشت پیشونیم روی و لباش گرفت، دستاش تو و صورتم آیھان
	
 دادم زجرت کھ روزایی تمام تالفی بھ .تیارا کنم می خوشبختت_

 کھ روزی تا  عاشقتمم، شھ، تکرار گذشتھ ذارم نمی کنم، می خوشبختت
 پام بھ سال ھمھ این کھ عشقی قدر و میمونم عاشقت ھم کشم می نفس

	....عاشقتم من، زیبای عروس عاشقتم دونم، می و ریختی
	

 نشست گردنم  روی آیھان دست کرد، تر و گونم شوق سر از اشکی قطره
 قلب این ، کرد ارومم قلبش ضربان صدای چسبوند، سینش بھ و سرم و

 .... تپید می من برای تپید، می ھنوز
	...این جز خواستم می چی دیگھ

	



 دکتر کنار یعنی کامیار، کنار ایناز و بودم خوشبخت آیھان کنار من
 دختر مثل و رھا کرد، پیدا و واقعیش عشق کامیار باالخره.. دخترش
 بھ آیناز شد باعث داشتن دوست ھمین کھ انقدری داشت، دوست و خودش
 کامیار ازدواج از بعد یکسال جونم عزیز ببازه، و دل و بیاد چشمش
 باھاش ھمیشھ برای کھ روزی ھرگز من و نشد، بیدار دیگھ و خوابید

 بود، مادر برام برم،، نمی یاد از و سپردم خاک بھ اونو و کردم خدافظی
 مادر از بیشتر حتی داد، دلگرمی بھم شرایط ترین سخت در کھ مادوی
 باشگاه ایناز منو گاھی کھ طوری ، شد بھتر خانوادم با رابطم... خودم

 پیش خوب چی ھمھ.... اینا مامان خونھ ذاشتیم می رو ھا بچھ و میرفتیم
	 ...کرد عشق از پر و زندگیم و عاشق آیھان ھمون شد ایھان... رفت می
	

 ھمیشھ بخشید، نباید کرد، خودگذشگی از نباید کرد، فداکاری نباید  ھمیشھ
 با و زندگیمون اشتباه آدمای باید گاھی نیست، درست آدما بھ دادن فرصت
 داشتھ فرق کمی من داستان شاید اما ، کنار بذاریم اشتباه اولین ھمون
 خوشحالم، بابت این از و دادم فرصت یھ خودم بھ ، نھ عشقم بھ من باشھ،
و انگار واقعا سرنوشت منو  ...کرد عوض و زندگیم فرصت این چون

ھر دو  بازش کرد...ھ نشھ آیناز بھم گره خورده بود، اما نھ انقدر کور ک
  فرصت دادیم، من بھ عشقم و او بھ عشق جدیدش....

 
 

 عشق تو ارزش صبر کردن را داشت... شکنجھ گر، 
 بزن ولی بدان دوست داشتنت کوتاه نمیایم...

 تی شده با زور...من ھم مانند خودت بدست میاورم عشق را ، ح
 و بھ دستت اوردم....

 عروست شدم و این بار دیگر عروست میمانم...
 شرعی و قانونی....

	



	عروس زیبای من....
 آیسا بانو و ساحل بانو...
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