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 درخت زیر نشستم و گذاشتم رو هدفونم بود تابیده ها شاخه بین از کمی فتابآ 

 کردم نگاه بهش آوردم بیرون جیبم از رو بودم کرده پیدا همینجا دیروز که حلزونی همیشگی
 و روش گذاشتم رو حلزونم و کندم بودم داده تکیه بهش که درختی از برگ یه بود رنگ خاکی

 در حلزون بدن رو که بودم برقی عاشق بیرون بیاد تا بهش دوختم چشم آفتاب نور تو گذاشتم
 گوشم تو که بودم کالمی بی موسیقی غرق و بهش بودم زده زل میشد ایجاد خورشید نور اثر

 و ترسید گرفت قرار کنارش که پایی حرکت با که بود وردهآ  بیرون رسشو تازه حلزونم میپیچید
 کیوان صورت به و آوردم باال رسمو کیه بزنم حدس میتونستم فشاشک از برد داخل رسشو رسیع
 کرد پوفی گیج و منگ نگاش میکردم منیشنیدم صداشو ولی میخورد تکون لباش کردم نگاه

 : کشید بیرون گوشم از رو هندزفری سیم و آورد جلو دستشو جلوم نشست

 ؟ تو کجایی میکنم صدات دارم دوساعته -
 ینم؟بشت : گف که زدم لبخندی

 و قدبلند میومد بهش خیلی ای سورمه مردانه پیراهن ، نشست دادم مثبت عالمت رس با
 روبروم استخر آب به و درآوردم هندزفریمو رورسی زیر از منم نشست کنارم بود هیکل خوش
 زدن : حرف به کرد رشوع همیشه مثل زدم زل

 جای همون دممیز  حرف پری با داشتم دادم ای سوتی چه دیروز بدونی اگه آنا -
 پشت کاملی استاد دیدم برگشتم پرید رنگش پری دیدم که رشقی ضلع های پله زیر همیشگی

 من دررفته و نیست پری دیدم اومدم خودم به تا خالشه شوهر بودم گفته که یادته رسمه
 دودفعهگفت :  بگم چیزی کردم باز لب تا تگرف مچمونو که بود سومی دفعه کاملی و بودم
 نیومدی اگه اومدی که خاستگاری اومدی هفته همین آخر تا اگه ولی دررفتی زیرش پیش
هنوز مثل چی می  رفت و منوند جوابم منتظر دیدی هم رو پریسا دیدی گوشتو پشت دیگه

 اینکه بجای که داشت قبومل اونقدر همینکه خوشحامل خیلی دمل ته آنا میدونی ولیترسیدم ... 
 حتام پدرشم مادر کنه قبول اونکه خاستگاری خودش کلی حرفه،  بیا میگه کنه پارم و لت بزنه
 میکنن قبول

 به بگم اینا بابا به میخوامگفت :  و کرد نگاه بهم میخندید داشت کردم نگاه صورتش به
 میکنن؟ قبول نظرت

   حتام یعنی اینگفت :  که زدم لبخندی
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 میخواست زدمی حرف باهام که کسی ؟ تنها چی من ولی داشت خاصی ذوق چشامش
منیخواستم  ولی من همیشه تنها بودم اینکه چیز عجیبی نیست من بازم تنها میشدم ، کنه ازدواج

 بود درخته برگ نبود بودمش گذاشته که جایی به کردم نگاه افتادم حلزونم یادبهش فکر کنم 
 چی دنبال داریگفت :  که شنیدم رو کیوان صدای گشنت به کردم رشوع نبود خودش ولی
 یگردی؟م

 و شدم بلند بود رفته رسعت این به ، چطور نبود پرداختم گشنت به و  نکردم توجهی بهش
 و من مسخ درخشش بودم میدرخشید نور زیر میرفت داشت استخر لبه کردم نگاه اطراف به
 که استخر سمت دویدم کردی؟ گم چی آنا پرسید : دوباره کیوان بود جلوتر مرتی شش پنج
 که استخر تو میفتادم داشتم کرد گیر چیزی به پام که برسم بود منونده چیزی ددوی دنبامل اونم
 از کمرت در چیز همه روم افتاد کیوانو  زمین رو شدم پرت کشید خودش سمت به منو دستی
 نیفتاد ثانیه ده اون بخاطر که اتفاقهایی چه ثانیه ده اون بود بد چه و افتاد اتفاق ثانیه ده

 انداخت می رعشه تنم بهاز مدتها پیش  که بود همونی صدا این شد ندبل کسی عربده صدای
 منیتونستم میکرد بدنم درد میشد تر نزدیک و نزدیک عربده صدای شد، بلند رسعت به کیوان
 که برگشتم بشم بلند کردم سعی توانم متام با شنیدم رسم باالی از رو پدربزرگ صدای شم بلند
 ،مدمیکر  نگاه اونا به زده حیرت که من سمت برگشت گرفته رو کیوان ی یقه پدربزرگ دیدم

 برهنگی و شده کنده دکمه تا سه متوجه که کردم خم رسمود ش متوقف سینم رو چشامش
 باالتر صداش بود کوله و کج و بود شده کشیده رورسیمم حتی شدم سینم قفسه تا گردنم
 تشخیص صداشو تن نسممیتو  فقط و منیشنیدم کشیدن عربده موقع صداشو هیچوقت رفت
 و کردم نزدیک بهم لباسمو سینمو به زدم چنگ منیفهمیدم هیچی میره پایین و باال که بدم

 برام هم تصاویر حتی منیشنیدم چیزی من ولی میشد زیاد و کند صداها نشستم روزانواهام
 چیزی دیگه من و میشد تر شلوغ داشت لحظه به لحظه بودم متوجه اطراف اما ودب گنگ
 .همیدمنف

 
 کیوان
 شده چی خدایا بود کرده ومل باالخره بود شده عذاخونه مثل خونه بود خون پراز صورتم

آقاجون  میکرد درد شدت به شکمم کنم دفاع خودم از منیذاشنت چرا منیفهمیدم ممخود که بود
 نشست کنارم آب لیوان یه با مادرم حداقل پنج شش تایی مشت تو شکمم پیاده کرده بود

 تونستی؟ کیوان؟چطور کردی چیکارگفت :  بغض با بود اشک پراز چشامش

 میکنید اشتباه خدا خداوندی به میکنید اشتباه پیغمرب به پیر به وهلل به مامان -
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 اون رشف بی ی پرسه میکنم اشتباه که کردی غلط تواومد :  پدربزرگ عربده صدای بازم
 هیچوقت آنا بود باز لباسش دیدم دمخو  چشامی با میکردی ناموس بی داشتی رو بیزبون دخرت

  یه شاخه موشو به کسی نشون منیداد چه برسه به اینکه... استغفرهللا
 چیز همه یکشید : ب فریاد دوباره

 رو چی همه خودش و بیاد هوش به آنا بودم منتظر فقط کرد منی گوش حرفمو هیچکس
 زن و عمو خانوادش و عمه داشت خاصی رنگ نگاهشون همه کردم اطراف به نگاهی  بگه
 و پدربزرگ طرف برگشتم  بود قلبش رو دستش ،  بود شده سفید گچ مثل که پدرم حتی و عمو
 ... آقاجونم : گفت

 فطرت پس جون آقا نگو من بهفریادهاش :  از میشد کر داشت گوشام دیگه فریاد بازهم

 میگه خودش بیاد هوش به آنا بذارین -
 بیزبون ی دیوونه دخرت یه از هان؟ بپرسم کی ازورد : آ  هجوم سمتم به باز و زد پوزخندی

 شی نزدیک بهش منیکردی جرات کثافت توی که داشت حسابی درس عقل اگه هان؟ ؟
 انداختم پایین رسمو بود دیوونه همه نظر در که بود کسی آنا بودم نکرده اینجاشو فکر

 هرکیگفت :  جون آقا که هبزن حرفی خواست و شد بلند بابام رفت بابام طرف به جون آقا که
 عروسی و عقد مراسم میدم مهلت روز سه فقط روز سه ، میشینه لرزشم یاپ میخوره خربزه
  بشه انجام

 که چی؟ :زد داد مامان بودم خیره پدربزرگ به مبهوت و مات منیشنید چیزی گوشام دیگه
 کیانا اگه کن رفک پرست پشت دراومدن بجای خانم با صدای بلند گفت : راضیه بازهم پدبزرگ

 سنگ مث که لبام کردم سعی شد ساکت مادرم درمیومدی؟ پشتش همینطور بود آنا جای هم
 : دربیارم حرکت به رو بودن شده سنگین

 بدم؟ رو نکردم که اشتباهی تاوان باید چرا -
 به امیدم کردن زندونیم اتاق تو دخرتال مث کرد خفه گلو تو صدامو که بود بابا فریاد اینبار

  کنه ثابت بتونه اون شاید بود ناآ 
 نزدی غذا به لب دوروزه دیگه بخورگفت :  کنارمو گذاشت رو غذا ظرف مامان
 بود منونده برام نایی دیگه بودم کرده التامس و بودم زده زار دوروز این تو ازبس
 منیگه؟ هیچی آناپرسیدم :  بار صدمین واسه رو سوالی و بستم چشاممو

 تواین معصوم طفل اون ولی نه یا میگی راست منیدونم کیوانفت : گ و کرد بغض مامان
  گوشه یه کرده بغ بدتره همیشه از روزه دو

 دیوونست میگید همتون خوبه نیست بعید چیزا این آنا از مامان -
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 هان؟ کنم چیکار من -

  دیدنم بیاد بگو بابا به -

  میکنن اماده دارن رو عقد وبساط بند منیاد -
 : شد ریجا صورتش رو اشکاش

 دیوونه عروس یه شد نصیبمون که بود زندگیمون دنبال کی چشم منیدونم -
 به داشت زندگیم بستم چشاممو بودم شنیده رو اینا دوروز این متام بود تکراری حرفاش

چقدر این رویا رو باهم تکرار کرده بودیم خرید  بست نقش ذهنم تو پریسا تصویر میرسید آخر
ون لباس قرار بود پری قصه های من باشه خرید حلقه هایی که قرار لباس عروسی که پریسا تو ا

بود حلقه های تعهد عشقمون نسبت به هم باشه خرید کت و شلواری که به قول پری میشدم 
یه جنتلمن واقعی و کنار پری خودم قدم میزدم و سوار بر اسب سفیدمون میشدیم ماشینمو به 

کب عروسم بجای اسب سفید ماشین سفید باشه همین خاطر رنگ سفید خریدم میخواستم مر 
 به بود مامانم اومدم خودم به دستی تکون با همه چی داشت متوم می شد به همین سادگی؟

 وایستاده روم یجلو  بابا باال آوردم رسمو میکنه نگاه باال به داره دیدم که کردم نگاه صورتش
،  حموم میری صبح فردات : گف بود نشسته چشامش تو اشک نشست بود شده پیر چقدر بود
 میکنی عقد آنا با و میپوشی شلوار و کت

 منیکنی؟ باورم چرا باباکردن :  خیس صورمتو اشکام

 میکنه ساقطمون زندگی از هیچ که ارث از ، میشوندمون سیاه خاک به پدربزرگت -
 پرس بفهم کیوان بفهم

 احمقا مثل و  شینمب میتونم چطور من میخوام رو دیگه یکی خاطر من بفهم شام بابا -
  میشن داده شوهر زور به که دارم رو دخرتایی این حس بله بگم

 عقد واسه نیای یا کنی فرار فردا اگه منیکنم حاللت شیرموبود :  مامانم صدای

 من و شد خالی اتاق بود فایده بی زدن حرف چرا؟ دیگه شام من مادر چرا دیگه شام -
  پریسا خاطرات از شدم پر

 باشی؟ داشته دوسم ابد تا میدی قول -

  من عشق میدم قول شم فدات میدم قول -
 همیشه در برابر قربون صدقه هام قرمز میشد. ش که روگونش چال مینداخت.قشنگ ولبخند
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 ؟ میکردم غلطی چهاینجا  داشتم من بودم زده زل سفره به مراسم این بود خلوت چقدر
 عقد صیغه داشت روحانی نکنم فرار من تا بودن باش مادهآ  انگار همه کردم نگاه اطرافم به
دستش رو گذاشت رو  مادرم چشامی تو شد قفل چشامم که نه دادبزنم میخواستم میخوند رو

 عروس صدای منتظر کسی، چیزی گفت ساده نبود پشت پا زدن به محبتای مادر پدر و  سینه 
 کاشته قلبم وت که جدیدی حس با من و بودن دوخته چشم چهرش به همه و نبود مجلس این
 من گفنت بله خفیف صدای با کنم نگاه دیوونم عروس صورت به اینکه از بودم متنفر بود شده
 اهالی ی همه از نفرت ،جدیدم حس از و بغض از پربودم من اما شد راحت همه خیال انگار
 کردن پیاده مارو راست یه و نداشتیم عقد و نامزدی دوران ما که بود جالب چقدر خونه اون
اینم یه منونه حق السکوت بود وگرنه بابام حتام کل پس  بود خریده برام بابام که ای خونه دم

 تا مامانم اندازشو واسه این خونه داده اگه عادی ازدواج کرده بودم هیچوقت از این خربا نبود
 به نداشتم حوصلشو بودم دلگیر ازش اما !!!داشت بغضی چه کرد همراهیمون خونه توی

 یه داشت که شنیدم مادرمو صدای اینجا بود شده منتقل وسایلم متام رفتم اتاقا از یکی سمت
  رفت. هم بعد و میگفت آنا به چیزایی
 

 آناهیتا
 نشستم مبال از یکی کنار کسم بی چقدر بود اومده یادم سالها بعد میلرزید بید مثل تنم

 روز سه این متام مثل تمصور  ؟رسیدیم اینجا به که شد چی کردم جمع بغلم تو زانوهامو و
 کاش بودم نیومده دنیا به هیچوقت کاش میکردم سیر ها گذشته تو من و بود اشک خیس

 سکومتو تا بودم نکرده سکوت هیچوقت کاش و بود نشده متوم تنهاییم دوسال اون هیچوقت
 اممت گفتم مستبدم پدربزرگ اون به و گشودم هم از لب سالها بعد من ذارنب دیوونگیم پای به

 تو حاال و شدم خفه گذشته سال چند مثل بازم من و شم خفه گفت اما گفتم رو حقیقت
 ... اون و بچگیامم رفیق ی خونه

 برزخی قیافه آوردم باال رسمو بپرم جا از شد باعث شکست پام کنار که گلدونی صدای
 و کشید ور  بود تنم تو عروس لباس بجای که سفیدی لباس یقه شد خم بود چشامم جلو کیوان
 دیوار به کوبید منو بود گرفته خودش به رو خون قرمزی چشامش زد زل چشامم تو کرد بلندم
 : اومد بیرون شدش کلید دندونای الی البه از صداش شد جمع درد از صورتم

 توی اینکه خاطر واسه بررس خاک من نگفتی؟ راستشو ؟چرا گرفتی؟هان خون خفه چرا -
 هان؟یه خوشحالی ،افتادم روز این به لیاقت بی توی نجات واسه نیفتی استخر تو دیوونه
 از خر من ؟فقط میداد اهمیت دیوونه توی به کی شده نصیبت پولدار و قیافه خوش شوهر
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 اون تو میفتادی کاش  سوخت می حالت به دمل م چونمیزد حرف باهات دوستی انسان رس
  میشدی خفه و لعنتی خرتاس

 دنیا کار ترین غیرعادی زدن حرف بودم خفه همیشه مثل میرفت باالتر داشت صداش
 دنیا تو که بود کسی تنها کیوان بودم شوکه کافی اندازه به که حاال به برسه چه بود من برای
 متام اگه ؟حتی چرا بکنم کاری میتونستم من میکرد فکر چرا بود شده متنفر ازم اون و داشتم
 میکرد نفرینم رسهم پشت  بگیرم قرار  رگپدربز  جلوی منیتونستم من بودن من پشت دنیا

 منیدونم گذشت چقدربستم  میکرد وارد سینم قفسه به فشار واسطه به که دردی از وچشامم
  اتاقش تو فتر  و سالن وسط کرد پرتم اما

 همش میزد فریاد و بود گرفته یقمو داییم بودم ساله نه پیش سال هشت به برگشتم
 وقتی از نحسی اینقدر که بربن مردشورتو بودی نیومده ادنی به هیچوقت کاش هئتو  تقصیر
 کثافت گرفتی ازم خواهرمو بودی بدقدم دنیا این تو اومدی

 توش باخانوادم شپیش دوروز تا که ای خونه وسط کرد پرت منو کیوان امشب   مثل درست
 و ممیکرد زندگی تنها خونه یه تو دوسال که بودم ای ساله نه دخرت رفت و میکردم زندگی
 و میاورد غذا برام وراثت انحصار تو بیفته خونه و برم من مبادا اینکه واسه نشینمون اجاره
 اینکه تا خونه یه تو بودم شده حبس و بودم ساکت متام دوسال میداشت نگه زنده منو
 اوایل برد خودش با منو و اومد شدم یتیم من و مرده پرسش بود فهمیده دوسال بعد بزرگمر پد
 اول همون از حدم از بیش افرسدگی بخاطر و المل میکردن فکر همه اونجا بودم رفته که

 . پیشونیم رو خورد ونگیدیو  برچسب
 

 کیوان
 اون از روز سه نداشتم عادت جدید خونه به شدم بیدار خواب از وحشتناکید رسدر  با
 نداشت معنایی زندگی دیگه هرچند زندگیم به گشتم برمی باید بود گذشته عقد کذایی روز
 باید میزدم حرف پریسا با باید همه از اول بودم گرفته رو تصمیمم برمیداشتم قدمی باید اما

 طالق حق سال پنج تا ،میکردم جور و جمع خودمو باید هم بعد ،میدادم توضیحواسش 
 دور بیرون رفتم و پوشیدم لباسامو شدم بلند.  باید میکردم راضی رو پریسا باید ولی نداشتم
 نیفته بهش مهنگا هیچوقت کاش شکر خدارو بود شاتاق تو هنوز نبود انداختم نگاهی سالن
 و زدم پوزخندی سامور روی قوری و بود مادهآ  میز گذشته دوروز برخالف شدم شپزخونهآ  وارد

 بود پوشیده بلند تونیک یه بود همیشه مثل شد وارد دیدم که انداختم شپزخونهآ  دور نگاهمو
 ی دوباره شدن   بد با بود مصادف صورتش دیدن نکردم نگاه صورتش به بود رسش شالش و
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 ها صندلی از یکی رو نشستم میشد حالیش چیزایی یه باید میزدم حرف باهاش باید ،من حال
 میخوام بشین بیا گفتم که بریزه چای خواست ، وردآ  بیرون استکان دوتا و کابینتا سمت رفت
 بزنم حرف باهات

 گفتم : نشست و رسجاش تگذاش رو استکان مردد

 تباه زندگیم ثانیه ده از درکمرت که افتاد اتفاقی چه و شد چی منیدونم من بچه ببین -
 منیدونم ی روگرفت خون خفه که کردی خودت با فکری چه کردی ترش تباه دیوونه توی و شد
 توی هم باز و مهست پریسا عاشق من میدونی خودت که همونطور کن باز گوشاتوب خو  ولی

 صداقنامه اون براساس تو و من بدم دست از اونو منیتونم من ولی گرفتی ازم اونو عوضی
 تو کنیم تحمل همرو  همدیگه نیستیم مجبور ولی بگیریم طالق منیتونیم سال پنج تا مسخره
 واسه شپزخونستآ  این بری داری حق خونه این از که جایی تنها و میمونی خودت اتاق توی

 مدموآ  و رفت ساعتای شغالآ  سطل میریزی اومد اضافه هرچیم یخوریم و میپزی غذا خودت
 رسویس اتاقت بیای نداری حق هم شپزخونهآ  تو حتی ساعتایی که تو خونه امتو  میدم بهت

  شکر رو خدا داره هم بهداشتی
 نگاه چهرش به و مبکن دل لحظه یه تونستم میزد موج وجودم تو که نفرتی از شدم بلند

 حامل بازم داشت گرفتم ازش رومو همیشه مثل بود ساکت بود دوخته پایین به چشامشو کنم
 ی شامره.  روز سه بعد البته بیرون زدم خونه از و برداشتم وسایلمو اتاق تو رفتم میشد بد

 گوشم تو نگرانش صدای و برداشت ور  گوشی که بود نخورده بوق اولین هنوز گرفتم رو پریسا
 خودتی؟ کیوانپیچید : 

 بودی؟ ای دیگه کس منتظر خودمم که معلومهخامنم  سالم -

 کجایی؟ االن میشدم؟ دیوونه داشتم ؟ هفته یه این بودی کجا معلومه -

 ؟کجایی تو دانشگاهم جلو -

  میرسم دیگه دقیقه پنج تا راهم تو منم -
 به کرد رشوع من ندید با چطور؟ ؟میگفتم بهش باید چطور میومد دور از  که دیدمش

 اینطوریه؟ چرا صورتت من خدای ساملی؟وای گفت : زنان نفس نفس سیدر  که جلوم دویدن
 کردی؟ دعوا

 خوب.. برم قربونت باش آروم :گفتم و زدم لبخندی رهدا ورم صورتم هنوزم اومد یادم تازه
 بزنیم حرف باهم باید ولی... خوبم
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 چقدر تو پریساگفتم :  تو چشامی قشنگش خیره شدم و نشستم روبروش صندلی رو
 شقمی؟عا

 تو؟ شده چت دیوونه واشیرینا :  اون از خندید

 پریسا بده جوامبو -

 نداره مقدار که بودن عاشق بگم چطور خب -

 کنی؟ صرب بخاطرم سال پنج که هستی عاشقم اونقدری -
 بری؟ قراره جاییگرفت :  نگرانی رنگ باز شهنگا

 بگم تا بده جوامبو  تو -

 میمونم منتظرت ابد تا من -
 لحظه به لحظه کردم تعریف براش رو چیز همه رومآ  رومآ  کرد دلگرمم جوابش این
 االن تو ....تو کردی؟ ازدواج توگفت :  رسید خرآ  به که حرفا میباخت رنگ داشت نگاهش

 متاهلی؟...
 میرفت فقط ها دیوونه مثل اون اما زدم صداش و دویدم دنبالش شد بلند شیجا از
 من طرف نیا هیچوقت... چوقتهی دیگه:  زد فریاد که کردم سد راهشو جلوی

 پوفی طرفش میرفتم حال این تو نباید و بود عصبانی بودم العملی عکس همچین منتظر
  باشه خربدار لعنتی ازدواج این از هیچکس منیخواستم کالس سمت رفتم و کردم

 از بهم بیتوجه اون اما میکردم التامسش و پریسا رساغ میرفتم بود همین کارم هرروز
 بود سکوت نبود آنا از خربی و بود آماده ناهار حرفم برخالف میومدم که ظهر میشد رد کنارم

 بشنوم صداشو نیستم مجبور و نهمنیز  حرف هیچوقت اون حداقل که بودم خوشحال بس و
 رو روغن کردم روشن رو تلویزیون و برداشتم رو کنرتل کانرت رو از گاز رو گذاشتم رو ماهیتابه
 شبیه بود مونده کم کردم مرغا تخم به نگاهی کردم عوض رو شبکه رهدوبا و ظرف تو ریختم
 صدای که میکرد ولز جلز داشت مرغا تخم بودم کرده زندگی مجردی مدت یه کاش بشم مرغ

 : بود امیر شد بلند گوشیم

 چطوری؟ داداش سالم -

 چطوری؟ تو خوبم  سالم -
 داشتی؟ کاری داداش خوبم منم:  گفتم دلخور به نظر می رسید بود طوری یه صداش

 کیوان بیمعرفتی خیلی -
 شده؟ چی امیر میگی چی : دیوونه این گفت می داشت چی
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 کردی قایم دومادیتو خرب که بدی بهم شیرینی یه ترسیدی -
 گفته؟ چیزی پریساپری... گفتم :  کنان من من ریخنت رسم رو بآ  سطل انگار

 داد شیرینی رو دانشگاه کل تنیس بیمعرفت تو مثل کهاون -

 منو؟ دامادی شیرینی -

 خودش عروسی هم تو دامادی هم خب شدیا دیوونه وا -
 کرده؟ ازدواج پریسا مگهمیشنیدم :  داشتم چی میزد تند تند قلبم
 بده جواب لعنتی:  زدم داد نگفت هیچی بود کرده هنگ انگار امیر

  ...پریسا و تو میکردم فکر من ... من -
 پیداش گشتم پریسا شامره دنبال ها دیوونه مثل کردم قطع رسیع منیشنیدم هیچی دیگه

 بله؟:  گوشم تو پیچید قشنگش صدای و بوق دوتا .. بوق یکی کردم
 هان؟ میگن دارن... چی  چی ها بچه...  پریسا : گفتم کنان من من

 دیگهشام هم  سهرابی قایآ  کردم ازدواج من:  میشنیدم عمرم به که بود لحنی رسدترین
 نشین مزاحمم

 منیداد جواب گرفتم شامرشو صدباره و دوباره و دوباره پیچید گوشم تو بوق دممت صدای
 .میکردم مرگ تهی بودن ، احساس   احساس،  بود برده ماتم

 آناهیتا
 در زیر از کردم نگاه در به بیرون برم ترسیدم می بود پیچیده خونه یتو  عجیبی بوی
 گذاشتم دفرتمو بود افتاده اتفاقی اسشو  شایدم یا نبود کیوان البد ی اتاقتو  میومد دود داشت
 رسمو رورسی آشپزخونه سمت دویدم بود گرفته دود رو خونه متام کردم باز درو و کنار

 اتاقم تو برم تا برگشتم زدم رو هود دکمه یو  سینک تو انداختم رو ماهیتابه باهاش و دراوردم
 که دیگه طرف یه برم کردم جک رامو بیارم باال رسمو منیکردم جرات کسی به کردم برخورد که

 روزبونم رومآ  ترس از بود نشسته خون به چشامش کنم شهنگا شدم مجبور گرفت بازوهامو
 علی یا : شد جاری
 چنگ موهامو بیام خودم به تا دیوار گوشه به خورد شدت به رسم که طرف یه کرد پرتم 
:  زد فریاد بیارم باال رسمو تا کشید موهامو و کاناپه رو کرد پرتم هال سمت کشوند منو و زد

 خفه وامیکردی رو گاله اون باید که اومنوقع ؟ کثافت واشده زبونت حاال شد؟ راحت خیالت
 اللی میکردم فکر باش و من دراومده صدات واسم حاال گرفتی خون
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 توی گرفتی ازم اونو تو و بودم پریسا عاشق من:  گرفت گردمنو و کرد ول موهامو
 اشک پراز چشامش هان؟ گرفتی خون خفه چرا تو شغالآ  خهآ  ؟ شد روز چند مگه ... عوضی
 دیگه عمرمه خرآ  های لحظه میکردم احساس کرد بیشرت گردنم رو دستاشو فشار بود شده

 گوشم به هنوزم فریاداش منیدونم برگشتم زندگی به چطور من،  کرد ومل منیشنیدم صداشو
 .میومد خون داشت رسم رو کشیدم دست کردمی درد بدنم متام بیرون رفت خونه از میرسید
  اینجا بیا هستی گوری کدوم آنا)
 رسم تو خورد محکم و شد باز شدت به در که در سمت رفتم ضعیفم و کوچیک پاهای با
  ندارن دوستت دیوارم درو نحسی بس از :گفت دیدنم با دایی شد جاری صورتم روی خون

 با میکشتم دربیاد صدام اگه میدونستم لیو  کنم گریه دیگه های بچه مثل داشتم دوست
 کرد پانسامن رسمو بعدم و کشید جیغی دیدنم با زینب باال اومد نشینمون اجاره زن رفتنش
 مرتیکه؟ این داشت چیکار باز:  گفت سوخت حامل به دلش که بود اومنوقع بار اولین یادمه

 میکشه منو گرنهو  منیره مامانم کنم دعا گفت -

  کرد ناقص خواهرشو زد خودش عوضی ؟هرته رشه مگه کرده غلط -

 زینب؟ کجاست بابام میشه؟ خوب مامانمزینب  -
 زود یا دیر مادرتم آنا منیگرده بر دیگه بابات:  گفت و دوخت بهم تفاوتشو بی چشامی

 نداری؟ ای دیگه فامیل تو بابات پیش میره
 از رفت خونه از و شد بلند میگرفت بازی به رو ساله نه دخرت یه روح بیرحامنه چقدر

 منو نبودن حارض دیگه که بودن کجا بودن نیومده بود روز سه اینا مامان و میرتسیدم تنهایی
 (؟ببینن

 پانسامن کمد تو دستشویی سمت رفتم آورد خودم به منو و شد جاری صورتم روی خون
 سوندمر  خودمو زور به میکرد درد شدت به پهلوم ببندم رسمو تونستم سختی به برداشتم رو
 خالی دوبارهو  اشک از میشدن پر توقف بدون مامچش کاسه ی تخت رو شدم پرت و اتاق به
  شدن می

 اینجا بیا بدو مامان؟ عزیز کردی کثیف موهاتو چرا قشنگم آناهیتای) 
  رسم رو ریخت مبیوشوآ  سارا که نبود من تقصیر مامانی:  آغوشش تو دویدم رسعت با

 مدرسه بری باید صبح که بخواب و بشوریم موهاتو برو بدو سارا شده بدی دخرت عجب -

 ؟میکنی ناز موهامو مامانی -

 کنیم عروست میخوایم دیگه سال هشت سالته هشت االن شدی بزرگی دخرت تو -
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 گل بشه ماهی عجب من دخرت بشه قشنگی عروس عجب : میکشید رسم رو اروم دستاشو
 ( من

 هربار ترسیدم می با متام وجود رسم رو کشیدم چادرمو بردم دست اومد خونه در صدای
 تخت گوشه میکردم بدبختی احساس چقدر مینداخت دایی یاد منو میکرد حمله بهم کیوان که

 کن کمکم خدایا تو دمل گفتم : شد باز شدت با که در به بودم زده زل باترس و بودم شده جمع
 خفه تو هان؟ شیبا من زن خواستی تو شدن عوض قوانین:  شنیدم صداشو بستم چشاممو

 که بودم خر من باش زن بعد به این از باشه خب هان؟ کنی تور شوهر که گرفتی خون
 شام و بکش دستامل رو خونه کل شو بلند نکنی کاری که کردی غلط ،نکنی کاری تو میگفتم
 ده ساعت وزن این خونه کثیف باشه خودم میکشمتساز این به بعد فقط یه رس  کن درست
 بفهمونم یا میفهمی باشه اتوکرده و متیز لباسام متام صبح واسه ضمن در باشه آماده چی همه
 ؟ بهت

 فهمیدی؟ : زد داد و داد تکون بازومو میلرزید شدت به بدنم
 کردم ساعت به نگاهی شد راحت خیامل اومد که قاات در صدای کردم پایین باال رسمو
  کشید تیر پهلوم شدم خیز نیم ممیکرد کار اینهمه ده ساعت تا چطور من بود هفت ساعت

 خونه متام در به رسوندم خودمو اشک از شد خیس صورتم و گذاشتم همی رو  درد از چشاممو
 باید چی آشپزخونه سمت رفتم و کشیدم راحتی نفس بود بسته اتاقش در میداد دود بوی
 :پیچید گوشم تو جون خانوم صدای چرخوندم اطراف به موهنگا میپختم شام واسه
 وسال همسن دارن هم دخرت یه ، میشی شناآ  باهاشون حاال اینجا میان امروز اینا عموت)
 کنم؟ درست ناهار میکنی کمکم هتوئ

 تو:  پرسید ازم اشپزخونه تو بریم پس گفت و زد لبخندی که دادم مثبت عالمت رسم با
  برم؟ قربونت داری دوست غذایی چه

با اینکه مدتها از اون تنهایی بیرون اومده  ومدمنی یادم ولی کردم فکر چقدر میدونه خدا
 کابینتو در میپزیم چیزی یه باهم : گفت و فهمید انگار جون خانوم بودم اما هنوزم گیج بودم

 خانوم که کردم اشاره بهش بودن ریخته لپه توش که ای شیشه ظرف به افتاد مهنگا کرد باز
 (کنیم پاک رو ها لپه بریم پس عزیزم باشه ؟میخوای قیمه:  گفت جون

 کلفتی واسه شدم زاده میدونستی انگاری موقع همون جون خانوم کنه رحمتت خدا
 تیر پهلوم که هربار خونه کشیدن دستامل به کردم رشوع و قابلمه تو ریختم رو ها لپه کردن

 : گذشته تو شدم غرق بازم میکردم نفرین خودمو میکشید
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 اونو بدبختی و شمعتاد شوهر ولی بود خوبی دخرت میداد غذا بهم داشت زور به زینب)
 اثری من یرو  اون حرفای که بودم دیده مهری بی اونقدر ولی یخی دمآ  یه به بود کرده تبدیل
 یه, درست مردن پدرت مادر آنا ببین:  گفت و بشقاب تو گذاشت رو قاشق حوصله بی نداشت
 حاال !!!زندگی نشد اینکه لیو  ,درست بازم نداری کاری و کس ,درست اونم داری عوضی دایی
 ،بکشی بآ  از باید گلیمتو بریزی رست تو خاکی چه میخوای دیگه دوروز اینجام مرگم خرب من
 هم خونه این کلفتت شدم من ماهه پنج چهار رو خونه گوشه کردن کز بساط این کن جمع
  قربستون عین شده گرفته خاک بس از که

 پیدا دستامل یه شدمبلند ؟ باشه داشته میتونست یریثتا چه ساله نه دخرت یه  رو حرفاش
 مجبور رو خونه متام که بودم ای ساله نه ی بچه دخرت و ناشیانه به جون خونه افتادم کردم
 اجاره واسه نداشنت پولی چون میدونستم ،رساغم میومد کمرت زینب کنم متیز تنهایی به بودم
 دوست نقاشی میرفتم مدرسه وقتی نبود خربی اونم از گرنهو  بخورم میاورد چیزی یه واسم
 ( زندگیم مثل بود کاغذا کردن سیاه میکردم که کاری تنها و داشتم

 سوختگی بوی از خورده یه بشه اینکه واسه نکردم پیدا خوشبو کننده اسپری گشتم هرچی
 سهمی چه من داشت نه داشتیم .. هه... داشتیم گالب شکر رو خدا گشتم کابینتا تو کرد کم رو

 به بود آماده غذاهم ریختم اطراف و دور و دستم کف ریختم گالب قطره چند ؟مگه داشتم
 اومدم برداشتم لباساشو حموم تو رفتم و چیدم رو میز بود ده به دقیقه ده کردم نگاه ساعت
 تو ریختم رو لباسا و برگشتم برم ترسیدم میاد توق و تق صدای دیدم کهی آشپزخانه تو  بربم
 ولی  بود شده خشک چشامم انگار بودم ریخته اشک بس از دیگه شسنت به ردمک رشوع و وان
 شد متوم باالخره توش کردم فرو دندونامو بس از بودم وردهآ در  پایینمو لب پدر   پهلو درد از

 رفتم ؟میکردم پهن باید کجا خونه کوچیک حیاط   تو بردم رو لباسا بود عرق از خیس پیشونیم
 همه از شاخش دوتا خونه کنار کوچیک درخت به افتاد نگام برگشتم ودنب هیچی ،نبود اتاق تو

 توداخل  برگشتم و کردم پهن هاش شاخه یرو  رو لباسا برگاش تازه جوونه زده بود بود بلندتر
 خوابی چه اما بخوابم تونستم کشیدن درد ساعتها بعد وم اتاق به رسوندم خودمو بود اتاقش
 . منیرفت کنار چشامم جلو از هم لحظه یه ییدا چهره میدیدم کابوس شب متام

 کیوان
 فهمیدم تازه من و کرد ازدواج هفته کی عرض در پریسا بود شده سنگ از جنسم
 پنج بعد میکردم فکر که بودم احمق چقدر من تربیز میره داره همرسش با و گرفته انتقالیشو

 عین بودم شده من بود هک ؟هرطور بود افتاده اتفاقات این چطور میشه عادی چی همه سال
 درست کرده بود عوضیم همرس   ی کهناهار  برمیگشتم و دانشگاه میرفتم صبح رباط یه
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 خالی رسش حرصمو بتونم من و باشه کثیف ای ذره مبادا میکردم چک رو جا همه و میخوردم
 با و برداشتم رو سوییچ دویدم کردم پیدا رو پریسا باالخره ،اومد گوشیم پیامک صدای کنم

 بهش افتاد چشمم تا سالن اون به سالن این رسوندم فرودگاه به خودمو ممکن رسعت باالترین
  بیارم گیرش تنها بشه اگه تا شدم پنهان بود وایستاده کنارش بود همرسش حتامالا که مردی
 اینجا تو.. تو:  گفت و شد شوکه من دیدن با پریسا به رسوندم خودمو ، رفت شوهرش باالخره
 یکنی؟م چیکار

 منو زمان و زمین همه قرآن رو تو نکن اذیتم پریسا:  بود شده جمع چشامم تو اشک
 پریسا نکن نابودم نزن تو ،زدن

  میرسه معین االن برو اینجا کیوان؟از میگی داری چی -

 من خدا خداوندی به سال پنج فقط ساله پنج فقط خدا به بگیر طالق ازش بیاد بذار -
 ؟نیستی من عاشق   مگه جداشو مرد اون از مندار  دخرت اون با هیچکاری

 شوهرمم عاشق من:  گفت و شد بلند شیجا بود؟از زده سیلی بهم پریسا شد داغ صورتم
   زندگیم به نزدی گند این از بیشرت تا برو اینجا از حاالم

 .مردم دوم بار برای رفت کی نفهمیدم حتی زد خشکم همونجا بود برده ماتم
 آناهیتا
 شدم بلند آینه جلوی از نبود مشخص رسمم زخم جای بود شده بهرت ازهت پهلوم درد
 کیوان تا بود مونده دوساعتی برنامه طبق بود ده به ربع یه ساعت انداختم ساعت به نگاهی
 بچه یه اندازه خودم اینکه با بود خالی کردم نگاه رو یخچال تو میپختم ناهار باید خونه بیاد

 کردم نگاه کابینتا به بود شده متوم بازم نشه متوم زود غذایی وادم تا میخوردم غذا ساله هفت
 از یکی رو و کردم پوفی ،چیهی نه پیاز نه داشتیم زمینی سیب نه ولی داشتیم برنج هنوز
 و باشم خورده رو مواد درصد ده تنها من اینکه حساب با و بود گذشته روز ده نشستم صندلیا
 و ده انداختم ساعت به نگاهی بازم شد متوم زود اییمونغذ مواد خیلی بازم کیوان رو باقی
 به خونه این زنگ بود بار اولین شد بلند در زنگ میکردم؟صدای باید چیکار خدایا بود نیم
 در جلوی و کردم باز درو کیوان پدر   ،بود علیعمو  کردم نگاه یفونآ صفحه به میومد در صدا

 عمو داشنت عادت من گویی   آمد خوش نوع نای به همه زدم لبخندی شد که وارد وایستادم
 اشاره چشامم زیر به شد عوض نگاهش رنگ صورتم یتو  زد زل که کم یه ولی زد لبخند اولش
 گلم؟ دخرت شدی چی عمو؟ شدی چی:  گفت و کرد

 به رسیدم تا کنم دم چایی تا شدم بلند نشست وقتی داخل بیاد کردم اشاره بهش
  بریم شو آماده عمو بیاری چیزی منیخواد:  گفت اومد رسم پشت اونم نهاشپزخآ 
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 چرا داده گیر چندروزه شده تنگ واست دلش آقاجون:  گفت که کردم نگاش پرسشگرانه
 پاشه به بلوایی یه باز میرتسم اونجا منیربتت کیوان

 که کردم پایین باال رسمو بودم؟ مهم کسی واسه دنیا این تو ممن یعنی انداختم پایین رسمو
 گلم دخرت آفرین:  گفت و گرفت دستش دو ینب رسمو

 عمو که کردم نگاه گاز به برگشتم نکردم آماده رو کیوان ناهار اومد یادم که برم اومدم
  شو آماده برو نیست مهم نیومدم اونجا میاد کیوانم:  گفت
 مگه بود شده بزرگ برام سایز سهتا  دو شلوارم اتاق سمت رفتم نبود راضی دمل اینکه با

 عمو بیرون رفتم و رسم رو انداختم شاملو و پوشیدم مانتومو میشه؟ الغر چقدر آدم روز ده تو
  پایین بود انداخته رسشو و بود نشسته آشپزخونه تو همونجا
 گفت و کشید آهی من دیدن با عمو افتاد؟ اتفاق این چرا آوردم ذهنم تو هزارم بار برای

 بشه؟ آروم اوضاع تا ما ی خونه بیای میخوای عمو:  گفت شدیم که ماشین سوار ) عمو بریم (
 امروزم همین میدونست خدا پایین انداختم رسمو میکرد نگاه روبرو به کردم نگاه بهش
 و عموت اونجان همه امروزگفت :  دوباره عمو میدادم پس باید تاوانی چه اومدنم بخاطر
 هنوزم هسنتمبهوت  مات و حاال تا روز اون از همشون هاشون خونواده همه با عمت

 ذهنمم به حتی شهرمون برمیگشتیم داشتیم چندسال بعد وقتی ؟شد چی یهو منیدونه هیچکی
 با آقاجون میدونم بگذریم ... که دیدمت وقتی داره دخرت یه و مرده برادرم منیکرد خطور
 و پوست شدی نبینم که نیستم هم کور عمو نیستم سنگ از من جامیخوره حتام تو دیدن
 و بشه عصبانی دوباره نذار ؟ باشه نگو چیزی پرسید کیوان درمورد چیزی جون آقا اگه وناستخ
 دیگه منجالب یه تو بندازه هممونو دوباره

 رسمو زدم لبخند یه و بستم چشاممو کرد نگاه بهم و داشت نگه آقاجون ی خونه جلوی
  تری عاقل عامل همه از تو:  گفت و بوسید
 نگاهم شدم وارد ؟بود انتظارم در چی در این پشت کنه کمکم که کردم یاد رو خدا دمل تو
 متام روزی یه اینا داشت قرار بعدش که بزرگی باغ و بزرگ استخر خونه چپ   سمت چرخید
 به منو کرد هدایت جلو به منو و نشست کمرم رو کهعمو  ؟دست شد چی پس بود من عشق
 دوتا اون ما دیدن با بودن بازی مشغول عامرت جلوی بزرگ ایوان رو هام عمه پرس آورد خودم
 یه عمو شدیم وارد کنار رفنت راه جلوی از و کردن سالم رومآ  برد ماتشون انگار هم کوچولو
 تو پدربزرگ صدای مدام میلرزید بدنم به سالن اصلی رسیدیم منیشد جدا کنارم از هم لحظه
 شاید افتادم خونه این به بود آورده منو که باری اولین یاد یهو ولی شو خفه: میپیچید ذهنم
دلیل ترسم هم شاید  داشتم دوسش ولی میرتسیدم ازش مرگ رسحد تا که بود کسی تنها اون
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 خاموش شومینه به نگاهی بود نشسته شومینه کنار همیشگیش صندلی رو همین عالقه بود
 سالم نیستم الل من بفهمن بقیه میشد باعث سال اینهمه تو که چیزی تنها سالم:  گفتم و کردم
 میومد جلو که پاهاش به ترس با شد بلند پدربزرگ میگفتم آقاجون به که بود ای خدافظی و

 لحظه لحظه شدم خیره چشامش تو آورد باال رسمو و چونم زیر گذاشت دستشو شدم خیره

 که روزی عین شدی درست：گفت پرغیظ و عصبانی صدای با میشد تر عصبانی داشت
  اینجا آوردمت
 کشید آغوش در منو بود دیده منو که باری اولین عین حرکتش از بودم شوکه ردک بغلم
 اینجا خربه چه اوه اوه:  شنیدم رو رضا عمو صدای
 رسم دادن باتکون و برگشتم کرد عوض رو جو کم یه پرهام و خودش ی خنده صدای و
آقاجون  برد مبال سمت خودش با من بازوهامو دور انداخت رو دستش عمورضا کردم سالم

 پرهام و رضا عمو دیگه طرف یه نشست رشمنده و خجل صورت با هم علی عمو نشست
 من روی همچنان قاجونآ  سنگین نگاه اما شهب عوض جو تا کردن رشوع رو الکی های صحبت

 کیانا ترحم و  دلسوزی بود بقیه عین نگاهشون اومدن هم رضا عمو زن و عمه بود شده زوم
 این از پس بودن دیگه شهر یه دانشجوی هردو رضا عمو کوچیکرت رسپ ماپدر  و کیوان خواهر
 خانوم و من میومدن همه هرموقع اومد یادم نبود کیوان مادر یعنی عموعلی زن فقط جمع
 رو کارا این متام که بودم من هم فوتش بعد و میدادیم انجام رو پذیرایی کارای متام جون

 راهرو یه بود قدیمی سبک به آقاجون ی خونه . آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند میکردم
 اتاقا سمت به یکی داشت راه اصلی سالن به یکی میخورد دیگه راهروی چندتا به که داشت
رفتار  فکر تو میرفتم جلو که همونطور اشپزخونه به هم یکی و ورودی و حیاط سمت به یکی

 پدرام آوردم باال رسمو نفر یه به خوردم محکم بود راهرو ته درست شپزخونهآ  بودمآقاجون 
 کرد عبور کنارم از چند لحظه ای بهم خیره شد، همیشه مثل امروزم داشت اخم همیشه بود
 رسشو من ورود با بود شده خم میز رو و بود نشسته روصندلی عمو زن شدم شپزخونهآ  وارد
  اومدی خوش:  گفت رسدی به و نکرد نگاه صورتم به پرسش مثل ولی آورد باال

 کم کم رسدش نگاه صورتم به خورد چشمش که بگذره کنارم از اومد شد بلند شیاازج
 اونایی همه از بیشرت خیلی بود مهربون باهام همیشه عمو زن پایین انداختم رسمو شد بارونی

 وبازوش زیر که میفتاد داشت شد شل بدنش کردن نگاه بهم ترحم با و کردن بغلم امروز که
 شدی؟ اینطوری چرا ... چرا تو:  گفت بغض با هبشین کردم کمکش و گرفتم
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 دمل ریخت صورتش رو اشکاش بودم؟ کرده تغییر اینقدر یعنی کشید صورتم رو دستشو 
 دوتا بین دستمو که کردم پاک اشکاشو و آوردم باال دستمو ببینم ناراحتیشو نداشت طاقت
 میکنه؟ اذیتت کیوان:  گفت و گرفت دستش
 کیوان اون دیگه نیاد مادرش رساغ روز ده که کیوانی: گفت که  دادم منفی عالمت رس با
  نیست قدیمی
 آنا؟ این؟چرا بشه روزگارت که موندی ساکت چرا تو:  گفت سکوت لحظه چند بعد

 حرفمو نبود کسی ولی گفتم بخدا گفتم من بزنم داد میخواست دمل ولی نگفتم چیزی
 بلند پاش جلوی از و پایین انداختم رسمو ام دیوونه آدما این ی همه نظر در که من بفهمه
 صداشو شدم ناهار بساط کردن آماده مشغول همیشه مثل و دادم دستش به بیآ  لیوان شدم
 : گفت که شنیدم

 میاد؟ کیوان نظرت به -
 منیدونم یعنی دادم تکون طرف به رسمو و کردم نگاه صورتش به
 

 کیوان
 به میزدم قدم خیابونا یتو  هدف بی منیدونم مبود مونده حال همون به ساعت چند
 کنم سایلنتش نداشتم حس حتی ولی میزد زنگ مدام گوشیم بود یک ساعت اومدم که خودم
 تقصیر همش کنم خالی آنا رس حرصمو همیشه مثل میخواستم تو رفتم و بستم رو درخونه

 تو رفتم دمنیوم غذا بوی داشتم بهانه انگار دیوار به کوبیدم محکم و کردم باز درو بود اون
 زدم صداش چی؟ یعنی نبود کردم باز درو اتاقش سمت بردم هجوم نبود هیچی رهآ  شپزخونهآ 
 خودم وگرنه آنا باشی مرده کاش ،نبود کردم باز رو بهداشتیا رسویس و اتاق خودم در

 پرت رو گوشی مامان از هم چهارتا و بود بابام از متاس تا پونزده کردم نگاه گوشیمو میکشمت
حسابتو  خودم امشب آنا بکشمت تا میومدی باید کشیدم دراز روی تخت یه طرف و کردم
 صدای که شدم خیز نیم بود هفت ساعت کردم باز که چشاممو .برد خوابم کم کم میرسم
 میکردم باز رو اتاق در که همونطور و پریدم جا از فشنگ مثل اومد خونه در شدن بسته
 بودی؟ گوری کدوم :زدم فریاد

 تازه و پایین انداختم رسمو پدرم زده یرتح و متعجب چشامی تو شد قفل همنگا که
 خوردن زمین صدای که اتاقم دیوار به دادم تکیه بود دستاش تو که بودم هایی کیسه متوجه
  تو.. کیوان..کی:  گفت کنان من من باال وردمآ  رسمو شنیدم ور  دستش وسایل
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 رس   اونم...؟ میزنی داد اینطوری که وییت:  گفت و زمین رو نشست بده ادامه نتونست
 .. آنا؟

 دارم اختیارشو...نیست؟ من زن   مگه...نه؟ مگه .. زمنه:  گفتم پرخاشگری با
 زدمش من که ولز جلز اومده...آورده؟ کم چیه:  گفتم و مبال از یکی رو نشستم

 بود گرفته خون خفه میگفت باید که اومنوقع ؟اومده در صداش حاال… میخواست دمل...هان؟
 مبیره تا بودمش زده کاش…

 نشسته خون به چشامی تو برگشتم کرد خفه صدامو خورد صورتم یتو  که محکمی سیلی
 که زده حرف کی دخرت اون:  گفت بغض با میکرد؟ گریه من بابای ریخت اشک کردم نگاه بابام
 معصومو طفل اون تو کیوان؟ شده مرگت چه تو ؟ بکنه حاال که کرد گالیه کی بزنه؟ حرف حاال
 تونستی؟ چطور زدی؟

 وردهآ  که وسایلی به رفت بیرون خونه از افتاده هایی شونه با بکشه نفس منیتونست انگار
 کردن فکر حوصله دیگه پرت و خرت کلی و میوه کیسه دوتا گوشت کیسه یه کردم نگاه بود
 لباسامو داغ و گیج دمبو  جوری یه کشیدم دراز تخت رو اتاقم تو رفتم نداشتم رو چیز هیچ به

 .رفت من پریسای هیچ چیزی مهم نیست وقتی تخت رو افتادم لخت تنه نیم با و دراوردم
 آناهیتا
 نکنه درد عمو دست:  گفت و انداخت خونه به نگاهی یه کرد پارک در جلوی پرهام

 خوشگلیه خونه
 گذشتم ونهخ حیاط از بود فضول زیادی همیشه شدم پیاده ماشین از حرفش به توجه بی
 دستای با بود شده جمع مامچش تو اشک اومده بود رساغم که بود ترس بازم میزد تند قلبم
 تو راحت نفس یه نبود سالن تو شدم خونه وارد ابوالفضل یا گفنت با و کردم باز رو در لرزون

 و خرت و ها میوه ورودی جلوی بود داغون خونه اما راحت نفس دو نبود هم اشپزخونه
 پوفی عموعلیه کار احتامال نچ ؟ بود کرده خرید کیوان یعنی بود شده پخش خوراکی پرتای
 سنجیدم می موقعیتمو باید شپزخونهآ  تو گذاشتمشون اونا کردن جمع به کردم رشوع و کردم
 کشیدم رسک بود باز نیمه اتاقش در اتاقا سمت رفتم کنم جلوگیری دیگه طوفان یه از تا

 لباسامو اتاقم تو دویدم نداشت کاری بره این به و بود وابیدهخ گرگ پس خب بود خوابیده
 رو وسایل باد رسعت به میپختم شام و میچیدم رو وسایل باید بود خواب وقتی تا کردم عوض
 خوابیده هنوز اتاقش سمت رفتم باز شام میموند کردم بندی بسته رو گوشتا و کمد تو چیدم
 ای تازه گوشت با رسیع میگرفت رو شام ی بهانه ایدب االن تا اون بود ده ساعت برگشتم بود
 و درست ناهار حتام نبود اون و بودیم همه ظهر کردم درست کباب براش بود گرفته عمو که
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 به دیدمش که بردارم میز رو از رو منک ظرف تا برگشتم و چرخوندم رو توری نخورده حسابی
 تلو داشت کابینتا به خوردم تا رفتم بعق عقب ترس از بود قرمز صورتش بود داده تکیه کانرت
 حال از ...چه.. به تو... تو:   گفت و آورد باال تهدید نشونه به دستشو میومد جلو و میخورد تلو
 هیکلش ، ملسش از میشد چندشم داشت ، بود برهنه تنش گرفتم ور  بازوهاش زیر دویدم رفت

 هدایتش کردم سعی نبود بیهوش نچندا هنوز کنم تحمل وزنشو منیتونستم و بود من دوبرابر
 رو خوابوندمش رفت هوش از کامل و نکشید بیشرت شپزخونهآ  دم   تا ولی کاناپه سمت کنم
 اونم داشت تب روش کشیدم روپتو  و رسش زیر گذاشتم بالش یه اتاقش سمت دویدم و فرش
 بود؟ شده چش شدید

 بود شده وخشک بود تهپخ زیادی کردم خاموش رو کبابا زیر کنم چکار باید منیدونستم
 رو ای مزه بی سوپ کردم پیدا مرغ بال بسته یه باالخره تا یخچال تو گشتم نداشتیم مرغ

 تو گذاشتم پاهاشو و آوردم در جوراباشو پاش پایین نشستم ولرم بآ  تشت یه با ، بارگذاشتم
 و گفتمی هذیون خواب تو !! مبیره جون خانوم مثل نکنه؟ کنم چیکار باید من خدایا تتش
 .. نرو خدا رو تو... نرو پریسا:  میزد داد

 باز چشامشو گرفت مچمو زد چنگ وحشیا مثل که پیشونیش رو گذاشتم خیسی دستامل
 همش واقعا نکنه گرفت دمل رفت هوش از دوباره… میدم طالقش خدا به:  زد داد و کرد

 یه باید کردم نگاه صورتش به نشستم کنارش و دادم خوردش به رو سوپ بود؟ من تقصیر
 سه اون متام منم میدونست چه اون بدم؟ انجام میتونستم چیکار من ولی میکردم واسش کاری
 پنج این واسه بکنم میتونستم چیکار من زد داد رسم قاجونآ  واکردم لب هربار بودم حبس روز
 اهمیت بهم قاجونآ  های نوه ی بقیه برخالف کیوان کردم نگاه صورتش به دوباره ؟ سال
 میزد رس بهمیه بار  هردوروز اون و داشت فاصله قاجونآ  خونه با کوچه یه خونشون یدادم

 اونقدری داشتم دوست رو کیوان من, داشتم خرب پریسا به عشقش از میدونستم رازهاشو متام
 بدیهاش اون متام با و داشتم دوسش ولی شکلیه چه داشتنم دوست بدونم که نبودم جامعه تو

 دوست منو پدربزرگ خونه تو گذاشت پاشو که روزی از که بود کیوانی مونه نظرم در هنوزم
 پیشونیش رو گذاشتم دستمو بود کیوان همون هنوزم کرد مهربونی باهام و دونست خودش
 . میشد بد حالش بازم میدید شدن بیدار موقع منو اگه شدم بلند بود اومده پایین تبش

 
 کیوان

 دوباره بود تند زیادی میتابید پنجره از که نوری شدم مچشام نکرد باز به راضی اکراه با
 چیکار اینجا تختم تو بودم خواب من دیشب بیاد دستم موقعیت تا بستم چشاممو
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 زمین رو بخاطر بدنم بشینم کردم سعی و خوردم تکونی سختی به کردم باز میکردم؟چشاممو
 جمعه نه پنجشنبه؟ نبست؟ش چند امروز بود هشت کردم نگاه ساعت به میکرد درد خوابیدن

 فریزر دیگه صبح هرروز مثل کرده گرم رو نون حتام پیچید نون بوی ندارم کالس و ست
 باهاش حسامبو باید اومد یادم نبود خودش شدم بلند بخرم چیزی نیس نیازی خوبیه نعمت
 تو رفتم عصبانیت با اینکه اومد ذهنم تو تصاویری یه یهو… مبونه یادش باید میکردم تصویه

 چند میز رس نشستم رسیدم حسابشو دیشب حتام پس…میکرد کاری یه داشت اشپزخونه
 بخاطر اینا همه و خوردم سیلی بابام از من رفت چطور پریسا اومد یادم که خوردم ای لقمه
 باز اتاقشو در اتاقا سمت رفتم شدم وبلند انداختم بود دستم تو که ای لقمه بود دخرت اون
 بپره جا از مینوشت چیزی یه و بود نشسته اونکه شد باعث و خورد دیوار هب شدت با که کردم
 یاد میرفت تختش گوشه سمت به اون میرفتم جلوتر من هرچی بودم گیج هنوز رفتم جلو
 طفل تو: گفتم و زدم پوزخندی بزنی رو معصوم طفل اون اومد دلت چطور: افتادم بابام حرف

 کشیدم رسش از شالشو کردم دست لرزید می و بود کرده جمع زانوهاش بین رسشو معصومی؟
 آوردم باال رسشو کشیدم کم یه و گرفتم موهاشو از دسته یه کرد فرو پاهاش تو رسشو بیشرت

  لعنتی کن نگاه چشامم تو میزنم حرف وقتی: زدم داد بود بسته چشامشو
 بودم شده سنگ اشک از میشد خالی و پر نکشیده لحظه به هرچند کرد باز چشامشو

 باشه خوشحال تا میکردم هرکاری روزی یه که دخرتی اشکای حتی نداشت تاثیری روم هیچی
 اجازه بدون نداری حق دیگه:  طرف اون مبرگردوند موو ر  و کردم ول موهاشو گذشته فکر با
 بیرون بری خونه از نداری حق دیگه بری جایی من

 تو مگه:  گفتم نوشته  قبل از بود معلوم جلوم گرفت کاغذی اینکه تا منیگفت هیچی
  ندارم خوندن حوصله اللی؟من

 بازش و کردم نگاه کاغذ اون به دستم کف گذاشت و گرفت دستمو که بشم بلند اومدم
 : کردم

 اقاجون وگرنه دکرتم پیش برم باید فردا من اینکه و بزن حرف علی عمو با دیروز درمورد
 تقصیر همش که درسته اینا همه از بعد و  گفت همه جلوی دیروز که بود حرفی اینجا میاد
 خواستی هرکار بامن میکرد گریه فقط دیروز مامانت نکن اذیت خانوادتو ولی بکش منو منه
  ندون مقرص رو اونا ولی بکن

 کارای نرتسون جونت قاآ  از منو دیگه:  گفتم و طرفش کردم پرت رو کاغذ و زدم پوزخندی
 تا ای دیوونه شهب ثابت همه به باید باالخره برو تامح مشاوره اما و مربوطه خودم به من
 بدم طالقت زودتر بتونم شاید
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 خودم با رو همه بشم غرق من بود قرار که حاال میز رس برگشتم و اومدمن بیرو  اتاقش از
 برنامه میکردم فکر تلویزیون پای نشستم و خوردم غذا دیگه لقمه چند بآ  زیر میکشوندم
 زدم خونه از نداشت هیچی کردم رو و زیر رو ها شبکه کردنش ذیتا واسه باشه چی جدیدم
 مادرم میگفت راست آنا کردم نگاه خونه به بابامم خونه جلو دیدم اومدم خودم به تا بیرون
 دیدنم از که مادرم شدم خونه وارد بشم پشیمون اینکه از قبل و شدم پیاده نداشت گناهی
 بغلم محکم و سمتمو وردآ  هجوم شد جاری ورتشص رو اشکاش من سالم با بود برده ماتش
 ؟ میکنم دق نبینمت نگفتی بره قربونت مامان:  کرد

 فکر بودید ساکت همتون که اومنوقع:  گفتم و بوسیدم صورتشو کردم جداش خودم از
 چه ؟رفت و کرد ازدواج من لج از عشقم که اومنوقع میفهمی چه مامان نکردین؟ اینجاشو
 دارم حالی چه من میفهمین چه شامها گفتم بهش حقیقتو که اومنوقع کشیدم چی میفهمین

  هان؟
 یکی سمت رفتم و کردم جدا مدخو  از مادرمو بگم بیشرت منیذاشت بود گلوم تو که بغضی

 جلوم اومد نبینه اشکامو تاو به زمین خیره شدم  گرفتم دستام بین رسمو نشستم مبال از
:  گفت دارش بغض صدای با میکرد نوازشم که نطورهمو  و کرد فرو موهام تو دستشو نشست

 تا نداشتیم خدا به نداشتیم قدرتی هیچ ما باورکن پرسم ولی بود رسنوشتی چه این منیدونم من
 آنا به تو… تو که چی؟ که بودن شده دار خرب نزدیک و دور خانواده کل اومدیم خودمون به

 … کردی تجاوز

 … فقط من مامان نکردم من -

  منیدونن که مردم ولی دمل یزعز میدونم -

 نشه تباه دخرت اون یندهآ مثال که چی؟ که کردین نابود آیندمو منیدونن که درک به -
 ؟ اخه بگیره رو دیوونه دخرت این میومد ؟کی

 چرا میدونی:  زدم داد و شدم بلند میریخت اشک فقط مادرم و بود رفته باال صدام
 بگیرم دیوونشو ی نوه من میخواست… خاطر ینهم ؟به کرد پخش رو الکی خرب این قاجونآ 

 شو خفه کیوان شو خفه: زد داد و اورد باال دستشو مامانم

 … گفتین همینو هم اومنوقع -

 باشی؟ بیرحم اینقدر یتیم ی بچه اون درمورد میاد دلت چطور -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 22 
 

 چرا منیرسید اینجا به کارم که بودم بقیه مثل اگه بودم بیرحم اگه رس بر خاک من   -
 الف یه اون و بودم احمق من چون من؟ چرا…؟ نیست پدرام چرا…نیست؟ من ایج پرهام
 تله تو انداخت منو بچه

 : گفت که کردم نگاه بهش ناباوری با خوابوند صورتم تو محکمی سیلی مامانم

 آنا افتاد اتفاق اون که اونروزی شده؟ شکلی چه کردی؟دیدی نگاه آنا به دفعه هیچ -
 ؟هان؟ دخرت اون با کردی چیکار تو…بود؟ شکلی این

 خفه منو همتون نداره اشکالی اصال بزنه شوهرتم اون بزن تو آره:   گفتم و زدم پوزخندی
 همتون کنید

 اون از تر عصبانی بیرون زدم خونه از مبونم منتظر اینکه بدون بزنه حرفی میخواست
 صورت با مشد پیاده و کردم ترمز عامرت جلوی باشم داشته کنرتلی خودم رو که بودم

 بود نشسته سالن تو پریدم و کردم باز درو قاجون؟آ  کجایی: زدم داد و رفتم جلو برافروخته
 گوشت؟ پشت انداختی صداتو چیه:  شد بلند و کرد اخمی من بادیدن همیشگیش جای

 همه باشه راحت خیالت تا بزن بزن شامهم:  کردم اشاره صورتم طرف یه به و رفتم جلو
 میدونی خودت بودم گناه بی من میدونی خوب خودت… نکردم که جرمی به زدن منو عامل
 هم به زمانو و زمین میرفت عزیزدردونت پای به خار… اقاجون میشناسمت…ساکتی که

 قاجون؟آ  شده چی…درنیومد صدات و دیدی جونتو نوه شده چی میدوختی
  کیوان بیرون گمشو خونم از:  گفت و گذاشت هم روی عصبانیت از وچشامش

 بزنی؟ بهم تازه تهمت یه تا اینجا میمونم کردی فکر میرم که معلومه -
 اگه حالت به وای درضمن:  گفت که بودم نرفته بیشرت قدم چند در سمت کردم کج رامو

 بیارن وسایلشو میدمامروز … باشه شده الغرتر سانت یه فقط سانت یه میبینم رو ناآ  که اینبار
  خونت

 میکنه طیغل چه اون نیست مهم برام -
 داشتم بودم متنفر دماآ  این ی همه از بیرون زدم خونه از بزنه حرفی منوندم منتظر دیگه

 ی خونه روبروی درست خونشون بیرون اومد خونشون از پدرام که ممیشد ماشین سوار
 پدرامم جدیدتر نسبتا های خونه دیگش طرف و قدیمی عامرتای کوچه طرف یه بود قاجونآ 

 خودم به و زدم پوزخندی خونشون تو برگشت اما کنه سالمی بیاد بودم رمنتظ شد من متوجه
 خان کیوان شده دمآ  واست اینم:  گفتم
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 خونه رفتم و زدم گشتی خیابونا تو کردم خالی گاز پدال رس حرصمو و شدم ماشین سوار
 شدم مشغول و کردم روشن رو تلویزیون نداشتم میلی اما همیشه مثل بود حارض ناهار

 بیرون بیا کجایی؟ هایآ :  کردم بلند صدامو بود رسرفته حوصلم
:  گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم بود وایستاده حال از گوشه یه ثانیه ده از کمرت در
  کن درست دیگه غذای یه ندارم دوست کردی درست که ناهاری

 آناهیتا
 دوست لیخی که بود غذایی قیمه میکرد اذیتم چرا شد جمع چشامم تو اشک حرفش از
 بود قیمه به نگاش میز رس اومد و شد بلند چیدم براش و کردم درست ماکارونی براش داشت
 به کرد رشوع و نشست میریخنت صورتم رو اشکام نکرده هم نگاه غذاها به حتی فهمیدم تازه

 بغض و حرص از جلوش کشید رو ماکارانی بشقاب شد بودنش رسد متوجه وقتی برنجا خوردن
 زندگی کردم وگریه سجادمو رس نشستم بودم تنها چقدر اتاقم تو رفتم و خوردم ابی لیوان
 . بود شده هم تر سخت بود سخت

 کردم باز درو و کردم کم گازو زیر زدن رو خونه در زنگ که بودم پیاز کردن رسخ مشغول
 راحیمط دفرتای لباسام چمدون دوتا بودن وردهآ  قاجونآ  خونه از وسایلمو که بودن کارگر دوتا
 قشنگی پیانوی هم رس خرآ  بود کرده بیرون منو رسام قاجونآ  یعنی نمو لو وی مهمرت همه از و
 بذارمش بشه ناراحت کیوان میرتسیدم منیشد جا اتاقم تو پیانو بود مونده یادگاری ادرمم از که
 بودو خالی توش بودم رفته بار یه زمین زیر تو بذارنش خواستم کارگرا از همینم واسه سالن تو

 که شده متوم میکردم فکر زمین زیر همون تو گذاشتم وسایلمو همه نبود تاریک هم چندان
 زور به الزمه خونه واسه که هایی خوراکی فقط ایندفعه میارن وسیله دارن هنوز کارگرا دیدم
 بود مادهآ  ناهارم بود فرستاده میز چیز سال یه واسه دادم جا کابینتا و یخچال تو رو اونا
 خودم واسه و چیدم رو میز بشه پیداش بود ممکن آن هر و بود یک کردم ساعت به ینگاه
 اومد خونه در صدای که بود نگذشته بیشرت ساعتی نیم بردم پناه اتاقم به و کشیدم غذا کم یه
 دکرتم وقت تا دوساعتی کردم نگاه ساعتم به شپزخونهآ  تو توقش و تق صدای هم بعد و

 ماه سه تو ولی میومد خودش پیش ماه سه تا دکرتم بودم نرفته جایی ییتنها حاال تا بود مونده
 و شدم مادهآ  بود کافی ایندفعه واسه کردم نگاه پومل کیف به مطبش برم بودم مجبور گذشته
 ، بیرون زدم لرز و ترس هزار با بود کشیده دراز کاناپه رو سالن سمت رفتم پاورچین پاورچین

 تاکسی با بودم شده مجبور موسیقی کالس واسه ای دفعه چند که بود خوب گرفتم تاکسی یه
 ای مشرتی و بود خالی مطبش اما مطب رسیدم زود کم یه نبودم بلد وگرنه اینکار هم برم
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 یه همیشه مثل شدم داخل منشی هامهنگی با بودم نوبتش اولین من چون شاید بود نیومده
 ت:گف و کرد سالمی رادفر دکرت که نشستم گوشه

 ارصار پدربزرگت هنوزم چهارسال بعد چرا منیدونم من باشی؟ ساکت که اومدی وزمامر  -
  ندارم جدیدی حرف دیگه من اینجا بیای داره

 دارم من ولی -
 روم روبه مبل رو تردید با و شد بلند میزش پشت از بود شوکه میشنید صدامو اینکه از
 بزنی؟ حرف میخوای امروز تو یعنی:  گفت و نشست

 رشط یه به اما بزنم حرف میخوام رهآ :  شد جاری ونمگ رو اشکی

 قبوله باشه هرچی -

 مبونه خودمون بین شنیدین اینجا هرچی -

 باشه؟ این از غیر بود قرار مگه -
 …یعنی… سخته برام زدن حرف:  گفتم و کشیدم هیآ 

 ولی نیست ای ساده کار مسلام سکوت سال اینهمه بعد بگی میخوای چی میدونم -
 کن رشوع داری دوست هرچیزی و هرجا از پس کرد رشوع باید جایی یه از زمعزی نداره اشکال

 این و بزنم حرف میخواستم سال نه هشت بعد بستم چشاممو و کشیدم عمیقی نفس
 : بود سخت واقعا
 تو دنبامل اومد قبلش هرروز   مثل باباهادی اول کالس میرفتم که بود ای هفته سه دو تازه)
 چرا بابایی:  دراومد اعرتاضم آخرش بود فکر تو همش ولی گفتم هشب مدرسه درمورد کلی راه

 منیکنی؟ گوش حرفمو
 بگو تو عزیزم میدم گوش:  گفت و زد قشنگشو لبخندای اون از یکی
 به همیشه معمول طبق مامان خونه به رسیدیم باالخره نبود من به حواسش بازم ولی
 اینور از رسکنده مرغ عین مامان بعدازظهر تا تو رفتیم باهم و بوسید صورمتو اومد استقباملون

 بود مامان پی حواسش ولی بنویسم مشقامو میکرد کمک داشت مثال بابامم میرفت اونور به
 و شد بلند بابا … هادی اومد:  گفت و کرد نگاه بابام به اسرتس با مامانم زدن رو خونه زنگ
 هال وسط همونطور که مامانم ، شد بلند دعوا صدای و رس نکشیده دودقیقه به کرد باز و در

 صداها مامانم پشت دویدم ترس از یاعلی:  گفت و صورتش تو کوبید دستاشو بود وایستاده
 مامان دیدن با مرده اون دیگه مردگنده یه و بابا شدن هال وارد اینکه تا میشد تر نزدیک

  طوبی منیذارم زندت:  گفت و دوخت بهش چشامشو
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 تو برین وردار رو آنا طوبی:  زد داد و گرفت جلوشو بابام که مامان سمت آورد هجوم
  اتاق

 بهار ابر عین مامان میومد همچنان صداشون و رس . دوید و کرد بغل منو بالفاصله مامان
 : گفت در پشت از بابا و شد آرومرت صداهامیکرد  گریه

 رفت طوبی بیا -
 هنوزم .رفت بیرون اتاق از ودمب بغلش تو همونطور که من با و کشید نفس راحتی مامانم
 میومد خون بینیش از و بود شده کبود چشمش کنار درآورد بغلش تو از منو بابام می لرزید
 هادی؟ آورد رست بالیی شد؟چه چی:  گفت مامانم
 به آبی یه برو که نشد چیزی:  کرد عوض رو حرف من به اشاره با و زد مهربونی لبخند بابا
  بزن صورتت
 دخرتم؟ میلرزی چرا بابایی بره قربونش:  زانوش رو گذاشت منو و تنشس مبل رو

 بود؟ کی هه گنده آقا اون بابا -

 کرده پیدا مدت یه بعد خواهرشو که عصبانی آقای یه -

 بوده؟ کجا خواهرش مگه -

  اطراف همین جایی یه -
 بابا بود کرده پف صورتش و قرمز گریه شدت از چشامش اومد بیرون دستشویی از مامان

 بیاد بابایی تا بنویس مشقاتو بقیه بشین: گفت و مبل رو گذاشت و من

 بابایی میرتسم -

 باشه؟ کنم آروم رو مامانی برم من منیرتسه چیزی از شجاعه من دخرت -
 آشپزخونه کانرت کنار که مامانم دست باشه یعنی که زدم لبخندی و کردم کج رسمو
 بچگیم متوم با ولی بود چی به چی دمنفهمی اتاق تو رفنت باهم و گرفت رو بود وایستاده
 ، دوروز میکرد گریه گاهی و بود خودش تو اونروز متام مامان غلطه چیزایی یه میفهمیدم

 کسی منتظر اینا مامان ایندفعه ولی اومد در صدا به خونه در زنگ باز که بود نگذشته بیشرت
 شاید نباش نگران:  گفت بود هپرید رنگش که مامان به و اومد بیرون کارش اتاق از بابا نبودن
  نیاد در صداتونم و اتاق تو برب رو آنا احتیاط محض… نباشه طاهر

 نگو هیچی گفت: آنا و کرد قفل رو اتاق در داد انجام رو بود گفته بابا که کاری مامان
  دخرتم؟ باشه

 مامانی باشه گفتم:  و کردم پایین باال رسمو



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 26 
 

 صداهای شد ای دودقیقه میکرد نگاه نشه دیده بیرون از که طوری پنجره ی گوشه از
 و کرد بغل منو سمتم اومد و انداخت رو پرده مامان رسید گوش به سالن از ای مردونه

 کمکم علی امام ،یا کن رحم بهمون خودت گفت : خدایا میکرد نوازش موهامو که همونطور
 کن

 میگه آورده بچشو و ت: زنگف و وایستاد مامانم جلوی داخل اومد بابا و شد باز اتاق در
 ببینتت میخواد فقط و نیومده دعوا واسه

  میگه دروغ:  گفت کنون گریه مامان
 پیشم من نرتس عشقم نیست چیزی:  گفت و کشید آغوش در اونو بابام
 چادری خانم یه با بود هه گنده آقا همون بیرون رفتیم تایی سه و گرفت منو دست بعدم

 مثل بود شده قفل مامانم رو که بود آقاهه چشامی تو نگام رفت جلوتر و کرد بغل منو بابا
  داداش خان سالم:  گفت آرومی صدای با مامانم میاد بیرون دود بینیش از که بود اژدهایی

 که منی از تو؟ میرتسی کی از:  گفت که گرفت سنگر بابا پشت مامان اومد جلوتر آقاهه
 میرتسی؟ من کردم؟ از بزرگت دستام این با

 بزنیم حرف بشین بیا هم تو طوبی… طاهر آقا بشین:  گفت مامان شدن راحت واسه بابا
 متوجه که مامانم خونه تو اومد ساله دوازده ده پرس یه موقع همون نشست کنارم مامان

 بیتفاوت پرس اون اما برم؟!! قربونت شدی بزرگ عمه؟ چقدر تویی حامد:  گفت شد پرس اون
 کی اینا گفتم: بابا بابام گوش در بابام کنار نشست رفتارش از وارفت مادرم نشست پدرش کنار

 هسنت؟
 …زندا خامنم اون تو دایی یعنی مامانیه داداش آقا : این گفت و زد لبخندی بابام
 بچه این ندارم نسبتی شامها با گفت: من پوزخندی با و گذاشت نصفه رو بابا حرف دایی

   دتخو  مثل تره پست حیوون از من نظر از
 ولی واجبه احرتامتون طاهر آقا:  میشنیدم صداشونو ولی گوشم رو گذاشت دستاشو بابا

  باشین نداشته کاری بچه به

 ؟ گرفتی احمقمو خواهر عمر نصف و کاشتی تو که ننگیه تخم این ؟!! منظورت بچه -
  میگیری ورگلرت ترگل زن یه میری و میگیری دخرتتو دست مبیره این که دیگه دوسال
 خجالت بود معلوم پایین بود انداخته رسشو کردم نگاه زندایی به نگفت هیچی ابامب
 بشم مادر میخواستم خودم من داداش خان:  گفت و شد متوم صربش مامانم بقیه، از میکشه
 ساملم ،االنم
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 تا مریضت قلب این با معلومه سفیدت رنگ از …میکنی؟ خر بچه…خودت جون آره -
 انداختی؟ پس هم رو توله ینا که بکشی میتونستی کجا

 بگم منیتونستم هیچی بودم شنیده که حرفایی بهت از اتاق تو برد و کرد بلند منو بابام
  بیام من تا کن بازی سارا دستم : با داد عروسکمو و تختم رو گذاشت منو بابام

 داشت که میومد دایی صدای وایستادم در پشت و شدم بلند بیرون رفت معطلی بدون
 بیا بگیر طالق گفتم بودی باردار رو نحس موجود اون که اومنوقع طوبی:  میگفت مانمما به

 دیگه دوروز شوهرت این بریم بیا میکنم تکرار دارم باز االن نکردی گوش حرف خودمون پیش
 ارزشی چه تو نبودن مهم واسش خودش خانواده که کسی رست میاره هوو بیفتی رختخواب تو

 داری؟ براش
  بیرون برو خونم از طاهر آقا:  بابا بلند دایص واینبار
 بدبخت نداری سهم خونشم تو حتی تو خونم میگه دیدی:  زد داد میخندید بلند خندید
 میای سال اینهمه بعد میکردم فکر طاهر کنه لعنتت خدا:  اومد مامان گرفته صدای

 …ولی بپرسی احواملو

 بچت اون قدم نحسی از مامان و بابا و زاییدی رو توله اون پیش سال هفت وقتی -
 گفتم کی ببین منیکنم ولت نربم رو تو تا من مهمه آبروم نیست مهم برام تو حال دیگه مردن
 در الی از و کردم باز درو اومد خونه در شدن کوبیده صدای بعدش دقیقه چند درست و
 چه اومنوقع یول بودم من بدقدم بچه از منظورش میکرد گریه بابا آغوش در مامان کردم نگاه

 کرد حالیم میزد زبون زخم بهم و میومد دایی که هربار ؟بعدا چی یعنی بدقدم میدونستم
 چی" یعنی

 بود اشک از خیس صورتم ندو برگرد قبل سال ده از نوم نشست ام شانه روی که دستی
 یکی اون تو که لیوانی و داشتبر  رو دستش دکرت خانم بودم زده حرف اینقدر چطور من

 شدت به کشیدمرس  و گرفتم ازش رو آب لیوان بیمعطلی من و گرفت سمتم به رو ودب دستش
 و انتظار دور از بودم زده حرف اینقدر وقت اینهمه بعد اینکه شدم بلند میکردم گرما احساس

 که دکرت خانم به بود شده متام وقتم کردم نگاه ساعت به و زدم قدم کمی شدم بلند بود باور
 دکرت که شد زده زبانم بر لعنتی قفل هامن باز کردم نگاه بود دوخته شمچ من به موشکافانه
 : گفت و شد متوجه خودش

 بعد جلسه و بیا کنار خودت با بسه امروز واسه ولی ذهنمه تو سوال خیلی اینکه با -
  بگو رو داری دوست که حرفایی بقیه
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 بر خجالت با اومد یادم چیزا خیلی کیفم دیدن با اما برداشتم رو کیفم،  زدم لبخندی
  شده؟ گفت: چیزی و کرد نگام پرسشگرانه که دکرت سمت گشتم

 بود شده قفل زبونم حاال و میزدم حرف بلبل مثل پیش دقیقه چند تا که انگار نه انگار
 و گرفت دستمو دکرت خانم که بنویسم اومدم  برداشتم رو میز رو خودکار شدم خم رفتم جلو

 به ولی بگیرم سخت بهت منیخوام بشی مسلط خودت به بتونی باید تو آنا کن گفت: سعی
  بده گوش حرفام
 که چیزی کن سعی و ببند چشامتو:  گفت و زد لبخندی بودم شده خیره چشامش به
 میتونی مطمئنم کن امتحان اونوقت و کنی تکرار ذهنت تو بار چند رو میخوای

 من:  گفتم شد تکرار ذهنم وت که دفعه پنج چهار بعد و دادم انجام رو گفت که کاری
 بده پس بهتون آقاجون بعد تا بگیرین تاکسی برام میشه ندارم پول

 دخرت!!!  رسعتی عجب:  گفت و افتاد خنده به دکرت خانم که بودم گفته رسیع اونقدر
 میرسومنت خودم نداشتم بیامری اگه کن صرب لحظه گفت: یه و زد لبخندی هم بعد 

 و برداشت کمدش تو از کیفشو زدن حرف بعد و برداشت فنشوتل وایستادم دیوار کنار
  گفت : بریم
 سوال تا چند:  گفت رفتیم که مسیر از کم یه شدیم ماشین سوار رفتم بیرون رسش پشت

 بهم بعدا تا کن فکر بهش نتونستی هرکدومم بده جواب تونستی رو هرکدوم میپرسم ازت
 بدی جواب

 تصمیم وقت اینهمه بعد چرا اینکه همه از اول گفت: که کردم نگاه بهش حرف بدون
 بزنی؟ حرف گرفتی

 حرف پیشم داد : بازم که بیای ،ادامه  داشتم ذهنم تو جوابشو اینکه با کردم سکوت
 ؟ میزنی

 ، دنده زد لبخندی دادم مثبت جواب بهش رسم تکان و لبخند با که کرد نگاه بهم ایندفعه
 گفت:  و کرد عوض را

 … حالیکه در بزنی رو حرفا اون ونستیت که کردی چیکار
 با دفعه بیست از بیشرت رو جواب همین و حرفا اون چون:  گذاشتم متوم نیمه حرفشو

 کردم تکرار خودم
 بکشی؟ زحمت حرفاتم بقیه واسه باشم امیدوار میتونم پس:  گفت و زد لبخندی

 این میتونم کردی داعتام بهم که حاال منیدونم:  گفت که دادم جواب لبخندم با هم باز
 نه یا بزنم بهت رو حرف
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 گفت:  دید رو منتظرم نگاه وقتی ببینه حرفشو از قسمت همین اثر تا کرد نگاه بهم

 رس به چی بدونم میخواست دمل دیدم رو تو و خونتون تو گذاشتم پامو که باری اولین -
 من شد می بیشرت کنجکاویم میکردی سکوت فقط تو که هربار و اومده ساله دوازده دخرت این
 دیگه بهم رو تو منو که بود جونت خانوم با عمم آشنایی و بودم شده التحصیل فارق تازه
 صورت به که هستی کسی تنها تو االنشم حتی بودی من بیامر تنها تو دوسال تا کرد ، وصل
 و باشید فعال باید باشین موفق میخواین اگه میگفنت اساتیدمون همیشه پیشم میای مداوم
 زندگی داستان از میخواست دمل خیلی بگم راستشو بنویسین بخور درد به کتاب چندتا حداقل

 روانپزشکی دیدگاه از بنویسم کتاب تو
 رو اجازه این پرسید: بهم که نشد حالیم چیزی زد که حرفایی از شدم خیره چشامش به

 بنویسم؟  زندگیتو داستان میدی میدی؟اجازه
 کردم ماشین نگاه بهش چیزا این نه بود مهم شدنم خوب من واسه انداختم پایین رسمو

 عالمت رس حرکت با بازم بود جوابم منتظر کرد نگاه صورتم به بودیم رسیده کرد متوقف رو
 باش خودت مواظب گفت و زد لبخندی شدم پیاده و دادم مثبت
 رفتم جلوتر کمی کردم نگاه آقاجون ی خونه بزرگ در به رفت و کرد روشن رو ماشین 
معلوم بود تازه  پیشش بود پرهامم رضاست عمو زن   دیدم که برگشتم زد صدام کسی که

 روال طبق و داد خانم جوامبو یمهر  که کردم سالم رسم حرکت و لبخند با و رفتم جلوتر رسیدن
  ها کرده فراموش رو ما ؟پاک چطوره کیوان دخرتم؟ خوبی: میکرد احوالپرسی تند تند همیشه

 باشه آورده خاطر به رو چیزی تازه انگار کردم نگاه بهش لبخند با فقط و نگفتم چیزی
  میزنم حرف چقدر گفت : وای
 مامان گفت : آره میچرخوند دسش تو کلیداشو فقط و بود ساکت اومنوقع تا که پرهام

 ها منیده جواب میدونی خوبه
 دخرتم تو ت : بیاگف بهم لبخند با و رفت بهش ای غره چشم خانم مهری کرد فضولی بازم
 خونه البد منیشم مزاحمت عزیزم گفت : باشه که کردم نگاه آقاجون ی خونه به

 بری میخوای پدرشوهرتم
 بابت رو از خانم راضیه وخیال رسبزنم علی عمو به میخواست دمل خیلی شد رسد بدنم

 افکار تو میکشت منو هم اومدم اینجا حتی من میفهمید کیوان اگه وای ولی کنم راحت کیوان
 خانم مهری کردم نگاه روبرو ؟به تو کجایی آنا اویگفت :  پرهام که بودم ور غوطه خودم

 تو رفت کرد خدافظی میسوخت داشت غذاشگفت :  شد نگام متوجه که پس؟پرهام کجاست
  بودی هپروت تو هم
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 کیوان دیدن میاب میخوام خونه میری کیگفت :  و زد پوزخندی
 که بشم مانعش خواستم راست و چپ به رسم حرکت با و کردم نگاه بهش وحشت با
 اینجا؟ اومدی منیدونهگفت : 
  کن نگام آنا: گفت که پایین انداختم رسمو خجالت با

 کن نگام درنیار بازی لوس:  گفت که نکردم نگاش
 ؟ خرابه وضعش اینقدر کیوانگفت :  که آوردم باال رسمو
 خودم میام االن منم آقاجون خونه برو تو اشهب:  گفت و کرد پوفی که نگفتم چیزی بازم
  میرسومنت

 و کشیدم عمیقی نفس عامرت روبروی و شدم رد کذایی استخر اون از و بزرگ حیاط از
 لبخندی بود شده تنها واقعا میکرد فکر داشت و بود وایستاده پنجره کنار آقاجون شدم وارد
 کردم سالم اومد لبش به لبخند کم کم شد شوکه دیدنم با برگشت زدم در به تقه چند و زدم

 بود شده نصب دیوار به که بزرگی دار آونگ ساعت سمت چرخید رسم اختیار بی داد جوامبو
 بهم تعجب با گرفتم سمتش به و آوردم بیرون کیفم از پوملو کیف و رفتم جلو بودم کرده دیر

 چشامشو شد منظورم متوجه بودنش خالی از کرد باز درشو گرفت ازم رو کیف و کرد نگاهی
 هرماه میدم بهت کارت یه بیارم برات کن صرب:  گفت و گذاشت همدیگه روی عصبانیت از

  میریزم پول برات
 چطور میگم آوردم وقتی میدم بهت نقد هم پول:  گفت تردید با و کرد نگاه صورتم به
 کنی استفاده
 همومنوقع نشستم مبال از یکی رو جاهلم؟ اینقدر چرا گرفت حرصم خودم نادانی از
 پس؟ کجاست آقاجونگفت :  و شد وارد پرهام
 خودکار و کاغذ کیفم از نشست و نداد نشون توجهی که کردم اشاره راست سمت به
 برگردم تا نبودم بلد آدرس ولی برم جایی دکرت بجز نباید گفته کیواننوشتم :  و آوردم بیرون
 نگو چیزی دیدیش اگه بیام شدم مجبور

 بده خودکارتو:  گفت دودقیقه بعد و گرفت ازم طرفش رفتمگ رو کاغذ
 دیدن با آقاجون دستم آدرس خونه بود داد و نوشت چیزی گرفتم سمتش به خودکارو

 اومدی شد خوب چه:  گفت پرهام

 بزنم کیوان به هم رسی یه برسومنش خواست هرموقع اومدم اینجاست آنا دیدم -

 بده یاد بهش هم کارت این از استفاده روش راهت تو بیزحمت پس نکنه درد دستت -
 چنده؟ رمزش راحت خیالتون :گفت پرهام که کردم خجالت احساس
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 میشه دیرت شو بلند:  گفت و کرد اشاره من به رمز گرفنت بعد
 بابا اینجا بیا تونستی هرموقعگفت :  و پایین انداخت رسشو ناراحتی با آقاجون
 چطور داد یادم و خودپرداز یه دم برد منو هامپر  اومدیم بیرون پرهام با و زدم لبخندی

 سپرده آقاجون میگم نرتس:  گفت و کرد پارک رو ماشین رسیدیم چیزا بقیه و کنم برداشت پول
 دنبالت بیام مطب دم بود

درو  بود خونه یعنی این و بود روشن چراغا کردم باز درو زدم قدردانی نشانه به لبخندی
 آخرت دفعه !!!اومدی دیرگفت :  در صدای با میدید تلویزیون و بود خوابیده مبل روباز کردم 

 گشنمه باشه آماده دیگه ساعت نیم شام… باشه
 کرد بسته و باز چشامشو تو بیاد کردم اشاره میکرد نگاه کیوان به باز ناده با که پرهام به

 شد بلند عترس  به کیوان زدنش در با شده وارد تازه یعنی که گفت یاال و زد در بیرون رفت و
 همراته؟ کیگفت :  بودم در دم همونطور که من به و

 منیای؟ مهمون استقبال صاحبخونه کجاییگفت :  خنده با و شد داخل پرهام 
 دراز دستشو و زد لبخندی پرهام دیدن با اومد جلو و رفت من به ای غره چشم کیوان

 !!!منیکنی ما از ییاد دیگه کیوان آقاگفت :  و فرشد دستشو گرمی به پرهام کرد
 مناسب اوضاع میدونی خودت… پرس بشین بیاگفت :  و کرد مبال به ای اشاره کیوان

 نیست
 بشم مسلط خودم به تا بردم پناه اتاقم به
 

 کیوان
 گفت : و نشست روبروم بودم شده شوکه شدت به پرهام دیدن از

 خرب؟ چه دانشگاه از ؟ خربا چه خب -

  سختی به البته یگهد میگذرونیمش دانشگام سالمتی -

  شی راحت تا بشه متوم هم دوترم این بشه کی -

 میشم کالفه حسابی دارم دیگه آره -

 نیستی؟ کار دنبال چی؟ کار -
 نبود ذهنمه کنج تو که هدفی یه بخاطر اگه کنم کار چی واسه:  گفتم و زدم پوزخندی

 منیخوندم هم درس
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 قیافه ...نیستی قبال شبیهال اص بگو برام خودت از کیوانگفت :  و شد دلخور نگاهش
 دیدی؟ آینه تو خودتو
 از آنا دادم تکیه مبل پشتی به حرف بی دیدی؟ رو آنا قیافه نگه شد پیدا یکی عجب چه
 منیخوادگفتم :  بشنوه که طوری بلند و گرفتم او از نگاه آشپزخونه تو بره تا گذشت کنارم
 بذار تنهامون بیاری چیزی

 نگاه میکرد نگاه ما به موشکافانه که پرهام صورت به تاقشا تو برگشت لحظه چند بعد
  نذاشت محل بهم دیدم آقاجون خونه جلو پیش روز چند رو پدرامگفتم :  و کردم

 طفل اون با بگی اومدی هم تو نکنه اومدی؟ چی واسه تو:  دادم ادامه و زدم پوزخندی
مه که دستشون دراز شده ه هسنت ناو  طرف که همه شده؟ اونطوری که کردی چیکار معصوم

 واسه زدن من
 : گفت و کرد گره هم تو دستشو انگشتای شد خم جلو به و زد لبخندی

 باور حرفتو میکنی فکر گذاشتم تو جای خودمو بار هزار از بیشرت تاحاال روز اون از -
 میگفتی راست تو میدونن همه نکردیم؟
 جای بذار خودتو هم تو نکن نگاه اونطوری:  گفت که شدم خیره چهرش به تعجب با
 پر فامیل کل روز نصف طی که بودیم کرده هنگ همه بگیم جون آقا به میتونستیم چی بقیه
 بزنه؟ حرفی میتونست کی دیگه کردی تجاوز آنا به تو بود شده

 بزنه؟ حرف منیتونست ؟اونم چی قانونی پزشکی -
 کرد محکومت شمخود و کرد متهم رو تو آقاجون ایا دیوونه:  گفت و خنده زیر زد
 نه اینکه اینکارو کردی کنی تجاوز بهش تومیخواستی گفت اون بعدشم کیه ؟ خر قانونی پزشکی

 زیادی چیزایی یه حیاط؟ وسط میربدمش کنم تجاوز بهش میخواستم مسخرست زیادی -
 آقاجونه مقابلم طرف که حیف مشکوکه

  بیا کنار آنا با نکن اتفاق یه بدبخت خودتو بیا خودت به کیوان:  گفت و کرد پوفی پرهام
 دخرت یه با میومدی؟ کنار بود افتاده خودت واسه اتفاق این اگه:  گفتم و زدم پوزخندی

 بیای؟ کنار میتونی باشی متنفر ازش مرگ رسحد تا که ای دیوونه

 نگاه آنا به اصال ما که اومنوقع ولی کنم دفاع ازش منیخوام منبودی !!!  آنا دوست تو -
 بودی صمیمی باهاش تو هم منیکردیم

 عشقم پیش و بود راحت االن خیامل بودم شامها مثل منم اگه بود خریتم از اونم -
 بودم نشسته



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 33 
 

 گفت : رفتم پنجره سمت به شدمو بلند

 اگه دوستام از چندتا با میزنم رشکت یه دارم کن فکر حرفام به ولی کیوان برم باید من -
 یه و بگیری رو فوقت مدرک تا ،داریم نیاز ابدارحس یه به ما بپیوند ما به بیا داری دوست
  تو هم منه نفع به هم کنی کسب ربهتج که خوبه شی مشغول خوب جای

 میکنی فکر بهش کمرتم اینطوری:  گفت و شونم رو گذاشت دستشو
 میکنم فکر بهش:  گفتم و زدم لبخندی
 فکر پرهام رفایح به شد آشپزی مشغول و اومد بیرون اتاق از آنا پرهام رفنت بعداز
 گذاشت رو لیوان چایی آنا بود دلگرمی برام نکردم کاری من میدونسنت همه همینکه میکردم

 به و خوردم رو شام رفت و چید رو میز همیشه مثل آشپزخونه تو برگشت دوباره و میز رو
 تو ستممنیتون من آره ،کنم انداز پس رفنت برای پولی بتونم تا کار رس میرفتم باید رفتم اتاقم
 ی همه از دور راحت و آزاد میرم و میدم طالقش سال پنج بعد مبونم کشور و شهر این هوای
 . بستم چشاممو و کشیدم آهی آدما این

 
 آناهیتا
 اصطالح به زندگی از ماهی یه ، بودم کرده عادت کارام به بود شده عادی حدی تا زندگی
 منیاد ظهر تا و داره کالس امروز بودم مطمنئ رفت بیرون خونه از کیوان میگذشت مشرتکمون

 و کشیدم تارها روی رو ارشه گذاشتم شونم رو و برداشتم رو ویالونم و گذاشتم کنار دفرتمو
 می خاطراتم بهرتین یاد منو داشتم دوست رو اهنگ این چقدر کردم اجرا تک تک رو نتها

 این به وقتی از کردممی حس وجودم در رو جدیدی روح انگار من و شد متوم آهنگ انداخت
 رسجاش رو ویالون ترس حس بخاطر اونم بود کرده تغییر زندگیم روال متام  بودم آمده خانه

 ذهنم تو بارها دکرت جلوی زدن حرف برای میکردم مترین باید تخت ی لبه نشستم و گذاشتم
  کردم تکرار

 اومدم بیرون اتاق از برداشتم رو بود نوشته پرهام که آدرسی رسید بعدی جلسه باالخره
 رو کاغذ دکرت میرم دارم من:  نوشتم کاغذی روی نبود من به حواسش و بود پاش روی لپتابش
  بروگفت :  و انداخت اون به کوتاهی نگاه دستش دادم

  اومدم بیرون خونه از و گرفتم ازش رو
 آنا؟ میری کجا"
 مواظب دکرتت؟ پیش میریگفت :  و زد لبخندی بهش نگاه کردم همیشگیم سکوت با
 میرسوندمت وگرنه دارم کالس که حیف… باش خودت
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گفت :  و طرفم دوید که بودم نرفته قدمی چند هنوز شدم جدا ازش و زدم لبخندی
  میرسومنت کن صرب کالس بیخیال
 که شدم ماشینش سوار بود صورتش رو همیشگیش زیبای لبخند کردم نگاه بهش تعجب با
 بشنوم صداتو میزنم حرف باهات وقتی دارم دوست بده وشگ دکرتت حرفای به آناگفت : 
 باشه؟

 "… روزا این اما میگفت همینو دکرت میرفتم که هربار
 رو آدرس کردم بلند میشد رد داشت که زردی تاکسی برای رو دستم و کردم پاک اشکامو

 طلمع کمی و بود اتاقش تو بیامر یه ایندفعه کرد حرکت حرفی هیچ بی اون و دستش دادم
 از مخصوصا میرتسیدم محیطش از اینجا اومدم که باری اولین کردم نگاه انتظارش اتاق به شدم

یه طرح انتزاعی که از رنگهای مشکی ، زد و نارنجی کشیده  بود نصب دیوارش رو که تابلویی
اومدم :  خودم به منشی صدای با میشد غرق اون در بهش عمیق کردن نگاه با دمشده بود ، آ 

 مبل به که درحالی و شد بلند جاش از دکرت خانم شدم وارد و زدم لبخندی داخل یدبفرمای
  بشین عزیزم بیاگفت :  میکرد اشاره روبروش

 منیشی ناراحت:  گفت و میز رو گذاشت صوتی ضبط نشست روم جلوی خودشم نشستم
 الزمه کتاب واسه کنم ضبط صداتو
 کن وعرش  عزیزم خب:  گفت که دادم منفی عالمت رس با

 گفتم : و کشیدم عمیقی نفس
 دچار مدام مامان رفت و خومنون اومد دوم بار برای دایی که گفتم بهتون اونجایی تا
 دوباره که بود گذشته ماهی چهار میداد نشون اینطوری حداقل یا بود آروم بابا اما بود اسرتس
 برم خواست ازم مامان ودب بابا ننبود اینبار فرق   اما همیشگی حرفای همون باز و اومد دایی
  میگم چی بفهم و مبون میری کجا:  گفت و گرفت دستمو دایی اما اتاق تو

 ول بچموگفت :  و گرفت دستمو و اومد جلو مامان بودم متنفر مرد اون از من میلرزیدم
  طاهر کن

 بیارم؟ رسش بالیی ؟میرتسی بزمنش میرتسی چیهگفت :  و خندید بلند خندید
  اینجا نیا هرگز دیگه و بیرون برو خونم ازگفت :  و کشید خودش تسم منو مامانم
 رست از دست منگفت :  و آورد پایین و باال تهدید ی نشونه به اشارشو انگشت دایی
 برمنیدارم
همین موضوع و  کرد تعریف واسش رو چیز همه مامان اومد بابا وقتی بیرون زد خونه از

 کار تجاری رشکت یه تو بابام اصفهان رفتیم ریم ،ب شهر اون از ما هفته یک طی باعث شد
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 اما شدید درسیم افت و بود شده عوض مدرسم اونجا واسه بود گرفته انتقالی و میکرد
 کرده عادت اونجا به ما عادی حالت به بود برگشته چیز همه نبود دایی از خربی خوشبختانه

 رو در زنگ یکی بود مونده هفته یه یعنی بود سالگیم نه تولد نزدیک گذشت سالی یه بودیم
 دایی کردم باز درو تا در دم رفتم و زدم رو ایفون کلیدبود  حموم تو هم مامان و نبود بابا زد
 گوری کدوم بابات ننه نحس ی دخرتهگفت :  و گرفت بازوهامو من دیدن با و تو پرید برب مثل

 هسنت؟
 رو مامان جیغ صدای دیوار به خورد رسم گوشه یه کرد پرت منو که لرزیدم می بید مثل
 با زدم صداش رسم باال مامان و بودم بیامرستان کردم باز که چشاممو رفتم هوش از و شنیدم
 شد اتاق وارد بابا کردن گریه به کرد رشوع برم؟ قربونت اومدی هوش بهگفت :  صدام شنیدن

 رسم که دوهفته دبع کردن مرخص منو  اومدی هوش به که مرسیگفت :  و کرد بغلم دیدنم با
 با که ساله هفت و بیست دخرت یه نشینمون اجاره زن زینب به سپرد منو مامان شد خوب
به مامان   بابام هی قبلش یادمه مسافرت رفنت پدرم باخالصه  میکرد زندگی معتادش شوهر

  میرسم رو عوضی اون حساب خودم طوبی بیای نیست الزم تومیگفت : 
 خوابیده من پیش زینب افتادن راه شب هشت تقریبا ساعت رهب داشت ارصار مامانم ولی

 وقتی پرید خواب از من مثل هم زینب خورد زنگ تلفن که بود چند ساعت منیدونم بود
 بین از میکرد نگاه بهم خاصی جور یه میپره رنگش لحظه به لحظه که میدیدم داد جواب
 خانم؟ زینب شده چی پرسیدم : کرد قطع تا بیامرستان؟ کدوم گفت شنیدم حرفاش

 برمیگردم پایین برم رس یه من بخواب بچه نشده چیزی -
 گذاشتم بود پخته غذا برام مامان نیومد باال زینبم ظهر تا برد خوابم پایین رفت عجله با

 میکردم فکر در دم رفتم و زدم رو ایفون کلید اومد در زنگ صدای بشه گرم تا مایکروفر تو
 حرفاش از هیچی میزد داد تو اومد برزخیش قیافه با دایی و شد باز در یهو که زینبه

میزد :  داد همچنان دایی اما گوشه یه برد منو و باال اومد زینب نکشیده دقیقه به منیفهمیدم
 تو گفتم رس بر خاک طوبی این به چقدر گرفت باباتم ننه دامن ننگیت آخرش شوم ی دخرته
 نکرد باور ولی نحسی گوشه یه بندازه رو

 پلیس به نزدم زنگ تا بیرون برو:  زد داد ینبز
 گرنهو  بشه خوب مادرت کن دعا گفت و سینم قفسه تو زد رو دستش زینب به توجه بی

 میکشمت
 دوروز نیست چیزی گفت ؟ شده چی :پرسیدم زینب از رفتنش ازبعد میکشت منو کاش

 هستی؟ گوری کدوم آنا: شنیدم  رو دایی صدای که بودم اتاقم تو نداشتم خربی اینا مامان از
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 یه کرد خونریزی رسم گوشه و رسم تو خورد محکم کرد باز درو که بیرون برم اومدم
 اونقدرا برمنیگرده دیگه بابام گفت که شده چی پرسیدم ازش اومد که زینب رفت و زد حرفایی

 مبود شوکه بودن کرده تصادف مرد بعدش دوروز هم مامانم بود مرده بابام نبودم خنگ هم
 یه میرفت و میاورد غذا واسم فقط زینب منیگفتم هیچی و خونه گوشه مینشستم روز متام
 چیکار باید منیشد رسم تنهاست عمرش آخر تا میدونست و بود تنها خونه یه تو ساله نه ی بچه
 میربن منو مردن بابام مامان و ام خونه تو من بفهمه کسی اگه میگفت مدام زینب کنم

 خودم با وقتایی یه گوشه یه میکردم کز ممدا برم جایی نداشتم جرات ترس زا من و پرورشگاه
 بکشه؟ منو مرد مامانم اگه بود نداده قول مگه بکشه منو نیومد دایی چرا میکردم فکر

 بوی با و میخوابیدم تختش رو و میرفتم مامانم اتاق به ترس از شبا بود گذشته ماه یه
 رو طوبی میزد فریاد دایی که کابوسی نبینم کابوس که نبود شبی میگرفتم آروم پدرم مادر
 ارواح خانه شبیه خونه چی؟ یعنی نحس قدم منیدونستم هنوزم من و کشت تو نحس قدم
 میربد حموم منو مامانم همیشه اما بود سامل نه درسته بودم نرفته حموم بود ماه یه بود شده

 و بود گذشته ماه یه ولی میزد شونه موهامو مامان همیشه میگرفت ناخونامو بابام همیشه
منیکردم خیلی چیزای بدتر بود که فکر منو به خودش  فکر چیزا این به نبودن هیچکدومشون
 هم غذا همین دارم بدبختی جور هزار خودم من آنا ببینگفت :  زینب اینکه تا مشغول میکرد

 کم کم بدم یادت یستین بلد هرکاری بیا میزنه رسم غر جور هزار عوضی اون میارم واست که
 کنی مواظبت خودت از بگیری یاد خودت

 بود خوبی دخرت  دیگه چیز کلی و برم حموم کنم،چطور متیز رو خونه چطور داد یادم
 برای گرفتم یاد کم کم اما بود سخت برام اول ماههای  بود کرده تفاوتش بی روزگار ولی

 یا میکشیدم نقاشی و میگرفتم تمدس دفرتمو روز متام بودم کرده فکری یه هم بیکاریم
 داشنت پدر مادر ها بچه همه تبلیغا تو حتی فیلام تو چون کم خیلی ولی میدیدم تلویزیون

 متام کنار گذاشتم هم تلویزیون مدت کوتاه یه بعد بودم تنها من ولی داشنت رو یکی همه
 سعی کنار اشتمگذ رو دیدن تلویزیون وقتی طراحیم کاغذای از بود پرشده خونه دیوارهای

 پیانو ممامامن بابام زیاد مطالعه میکرد داشتیم بزرگی کتابخونه بگیرم یاد خوب رو خوندن کردم
 زینب گرفتم یاد هنگآ  تا چند و خوندم دفعه چند رو اونا بود درموردش کتاب تا چند میزد
 هنگآ  تا بیست حدود بودم گرفته یاد خوب گرفت واسم موزشیآ  فیلم چندتا و کرد لطف بهم
 تری پی ام دستگاه یه میخوندم که بود هایی موقع میشد شنیده ازم که صدایی تنها بودم بلد

 دادن درس بهم خودشون نقاشی و موسیقی شاگرد شدم من بود روش ترانه چندتا که داشتیم
 اون و بگیره فیلم برام خواستم زینب از بازم شدم جدا دماآ  عامل از کردن خودشون غرق ومنو
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 درک بگم هرچی اینجا و بود نشسته جونم به جوره همه سختی دوسال اون تو آورد برام
 فراموش رو کلامت از خیلی سکوت و سکوت و سکوت دوسال سخته خیلی سخته کردنش
 با اما میلرزید وجودم متام دوباره شد زده خونه زنگ دوسال بعد کردن سالم حتی بودم کرده
ده منو بکشه ولی این فکر رو از ذهنم دور کردم و با خوبه که دایی اوم میکردم فکر خودم

 کردم فکر شد سبز جلوم مرد یه متاق وقتی اما گذاشته جا کلیداشو زینب خودم گفتم البد
 اومنوقع بود آقاجون شد مشخص چهرش و روشنایی تو اومد که رفتم عقب عقب ترس از داییه

 ترس از کرد نگام واج و حاج دقیقه چند آقاجون دارم هم کسی منیدونستم حتی منیشناختمش
 بابابزرگتم من… من جون دخرت نرتسگفت :  آقاجون که رفتم عقب قدمی چند

 جلو میکردم نگاه بهش وحشت با همونطور منیشناختم بود؟ کی بابابزرگ کردم فکر کمی
 برات مبیرم که آخگفت :  و کرد بغلم حرکت یه تو رسیدم رسم پشت دیوار به من و اومد
  مدخرت 

 زینب داشتم اعتامد بهش برعکس منیرتسیدم ازش دیگه میدونم اما بود چی منیدونم حسم
 سهرابی آقا حاج شامگفت :  و پایین انداخت رسشو آقاجون دیدن با رسید موقع همون

 هستین؟
 !!زدین زنگ بهم که باشی همونی باید شام بلهگفت :  و کرد نگاش کم یه آقاجون

 …راستش بله -

 خودت با فکری چه نکشیدی؟ خجالت بزنی؟ زنگ بهم دوسال بعد ردیک فکر شد چی -
 آوردی نوم رس رو بال این که کردی

 ساکتی؟ چرا:  زد داد آقاجون بود بعید ازش بود ساکت زینب
 بودم کرده گم شامرتونو خبگفت :  کنان من من زینب

 ؟ بود چکاره پلیس مگه -
  بیرون برو… عاطفه بی:  گفت و کرد پوفی زینب سکوت با
 گفت: و مبال از یکی رو نشوند منو آقاجون زینب رفنت با

  بزن حرف و نرتس ازم خب؟ هستم تو بابای هادی بابای من دخرتم -
 لبام به بود خورده خاموشی مهر بود مدتها من نداشت خرب بزنم حرف میخواست ازم
 حاج پیش میریم بریم اینجا از کن جمع وسایلتو پاشو نگو هیچی باشهگفت :  و شد ناراحت
 ببینتت میخواد دلش منتظرته خیلی خانوم
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 به رسمو خونه این به بودم متعلق من ولی ببینه؟! منو میخواست دلش که بود یکی
 دوروز بردم پناه بابام مامان اتاق به و کردم فرار شدم دور ازش و دادم تکون منفی عالمت
 از که سوم روز تا نشدم راضی ولی تگرف غذا برام گرفت هدیه برام خوند گوشم دم بابابزرگ
 منو هان؟ کردی فکر خودت پیش چی میربمت زور به نیایزد : اگه  داد و شد عصبانی دستم

 انداختی زندگیم کارو از
 که رشط این به شدم همراش ولی  میرتسیدم هم آقاجون از حتی اونروز از میرتسیدم

 با من و گفت بهم خودش رو اینا حرف با نه البته نفروشه رو خونه و بیاره رو ی مامانپیانو 
 "شدم همراهش رشط این

 و زد رو صوت ضبط وکلید کرد پاک اشکاشو دکرت خانم آوردم باال رسمو و شدم ساکت
 باشی داشته رو پرسیدم ازت اونروز که سوالی جواب امیدوارم ولی کافیه امروز واسهگفت : 

 بزنی؟ حرف گرفتی تصمیم اچر  بگی منیخوایگفت :  که کردم نگاش پرسشگرانه
  کردم ازدواجگفتم :  لحظه چند بعد بودم کرده فکر بهش پایین انداختم رسمو
 آخه؟ چطور…چ…چی؟گفت :  کنان من من بود مونده باز دهانش دکرت آوردم باال رسمو
 پر دمل خونه رفتم تاکسی گرفنت با و اومدم بیرون مطب از ندادم ادامه و زدم تلخی لبخند

 پس بود خاموش چراغا شدم خونه وارد بود سوزونده دملو روزا اون آوری یاد غصه از بود
 چراغو میخواست رو مادرم عالقه مورد آهنگ و پیانو دمل زمین زیر تو رفتم هنوز بود نیومده
 زدم و درآوردم حرکت به رو انگشتام ،نشستم پیانو پشت برداشتم رو روکشش و کردم روشن

 چرا بود شده آهنگم آوای گریم هق هق صدای کردم خالی بغضمو زدن با و بودم بغض از پر
 بودم؟ بدبخت اینقدر
 

 همون لحظه همون موقع با اون احوال خیلی بد
 تی که میرفتی دمل شور تورو میزدت وقدرس

 دست میدادمهمون وقت که تورو داشتم یهو از 
 از اون شب به خودم هرشب چقد لعنت فرستادم
 چه کاری بود که من کردم تورو سوزوندم از ریشه

 این آتیش همون روزه که دامن گیر من میشه
 رفتی که تنها مبونم با خودم

 هیزم آتیش تنهایی شدم
 باعث اون همه تنهایی منم 

http://www.texahang.org/
http://www.texahang.org/
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 عاقبت باید که تنها میشدم
 جون میده میمیره توی این خونه ی مرتوک دمل

 شباش هم بی ستارست و غروباشم نفسگیره
 به تو بد کردمو االن ببین عاقبتم اینه

 که تنها م و دل تنگم دیگه ساکت منیشینه
 به تو بد کردم اون روزا که عشقت رو نفهمیدم

 که هرکاری باهات کردم دارم تاوانشو میدم
… 
 که تنها مبونم با خودمتی رف

 هیزم آتیش تنهایی شدم
 باعث اون همه تنهایی منم 
 عاقبت باید که تنها میشدم

 کیوان
 راه رشکتشونو که بود داده پیام بهم پرهام رسکار میرفتم باید بودم کرده فکر خیلی
اومد تو  پدرام یهو که بستیم ردادقرا پرهام با بودن زده بازرگانی کوچیک رشکت یه انداخنت
گفت :  و کرد بهش تیزی نگاه پرهام که کرد نگاه پرهام به تردید با شد شوکه دیدنم با اتاق

 پدرام؟ خوردی سالمتو
 سالمگفتم :  و مکرد دراز دستمو ،شدم بلند باشم داشته مشکلی کسی با اول از منیخواستم

 خوبی؟ پدرام
 چطوری؟ تو خوبم سالم : گفت و فرشد دستمو اکراه با

  خوبم منم -
 با چطوره؟ آنا راستیگفت : پدرام که میکردم نگاه ها برگه به داشتم نشستیم دوتامون

 به پدرام پوزخند نبود من از کمرت اوهم کردم نگاه هم پرهام به برگشتم کردم نگاه بهش شوک
 سالم خوبهل کنم : سعی کرم خودمو کنرت  دادم تکیه مبل پشتی به بود آورده رد حرصمو شدت

  میرسونه
 بدل و رد نگاهی پرهام و من بین کرد مشغول خودشو و داد تکون تاسف نشانه به رسشو

 یه بعد که بود مادری چطور بود شده تنگ مادرم برای دمل رفت خودش کار پی هرکس و شد
 خونه جلوی نبودم بدی پرس اونا واسه باشم بد هرچقدرم من دیدنم؟ بود نیومده نیم و ماه
 فکر ها گذشته به کردم نگاه خونه منای به مبونیم؟ عقدی مدت یه نذاشنت چرا داشتم نگه

http://www.texahang.org/
http://www.texahang.org/
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 یه رسیدیم منی اینجاها به بود اگه که جون خانوم به برگشتیم همدان از که روزی به کردم
 بار اولین برای میچید رو شام وسایل داشت آنا خونه برگشتم بودم نشسته ماشین تو ساعتی

 از من میخوردیم غذا باهم و میز رس میشست داشتم بهش که نفرتی وجود با واستمیخ دمل
با دیدن  که مبون بگم اومدم جلوم گذاشت رو کتلت ظرف نشستم میز رس بودم متنفر تنهایی

افتادم چقدر عاشقانه  پریسا دستای ظریفش که ظرف ترشی رو روی میز میذاشت یاد دستای
 بداخالقی با باشم خوب آنا با منیتونستم من نه همراه میکرد،  دستامو میگرفت و منو با خودش

 دیگه بروگفتم : 
 بلند رسمو برگشت لحظه چند بعد بود گرفته دنیا همه از دمل رفت آشپزخونه از زود
 به میزد بهم منو حال مظلومش ی چهره ببینم صورتشو نداشتم دوست همیشه مثل نکردم
 برم باید فردا منگفت :  آروم لحظه چند بعد بود تادهوایس کانرت کنار کردم نگاه پاهاش
 دکرتم…پیش

گفتم :  بود پایین رسم شکر خدارو کنم انکار رو بود شده وارد بهم که شوکی منیتونستم
 برو خب

زدم :  خودم حال به پوزخندی و رسکشیدم یکباره به رو آب لیوان رفت و کرد گرد عقب
  !!حاال؟!! دراومده؟ صداش حاال

  بیرون زدم خونه از و کردم ول کاره نیمه رو غذا شدم متنفرتر ازش
 

 آناهیتا
 الزم اگه حتی بزنم حرف میتونستم باید کردم امتحانش اما میرتسیدم واکنشش از اینکه با
که صدای به  شدم خوشحال نداد نشون خاصی واکنش اینکه از کنم تکرار خودم با صدبار باشه

  تنفر بودماز بین برد هنوزم ازم هم خوردن در خونه خوشحالیمو 
 رو صوتش ضبط دکرت خانم بودم آماده امروز برای رفتم بیرون خونه از و گرفتم تاکسی

 کردم:  رشوع من و کرد روشن
 سمت بزرگ استخر شد باز خونه در وقتی اینجا اومدم آقاجون همراه بود هرطور باالخره

 وجد به منو خونه راست سمت ککوچی های باغچه همینطور و پشتش بزرگ باغ و چپ
 شاید روم جلوی زیبای بسیار عامرت دیدن حاال و دوسال از بعد آدما دیدن دبودن آورده
 مسنی زن عامرت جلوی بدقدمم دخرت یه کنم فراموش میشد باعث لحظاتی برای حداقل
 بود مشخص ایش قهوه رورسی و بود رسخورده هاش شونه رو رسش گلی گل چادر بود ایستاده

 بغل منو ریخنت فرو چشامش تو اشک وایستاد روبروم وقتی اومد پایین ها پله از ما دیدن با
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 کرد می نوازش صورمتو که ،انگشتایی صداش مهربون حس شد بلند گریش هق هق و کرد
 شد ای دیگه رنگ زندگی آقاجون ی خونه به اومدنم با میاورد چشامم جلو مادرمو ی چهره
 هنوز،  بود دخرتونم داستانهای قهرمان و گاه تکیه که داشتم رو ریپد داغ هنوز من هرچند
 خانوم و جون آقا نبودم تنها دیگه اما بود محبت و مهر کامل ی منونه که داشتم رو مادری داغ
 بعد آخه بودن هم اونا راستش بودم منگ و گیج من اول سال یه تا زندگی میکردن تنها جون

 اتاقک یه تو بود گذاشته مادرمو پیانوی آقاجون میکردن بزرگ بچه یه باز داشنت سال چندین
 شد برعکس چی همه زمان مرور به اما بگردم بزرگ ی خونه اون تو میرتسیدم اوایل باغ ته
 قراره گفت جون خانوم که بود گذشته سالی یه تقریبا بودم اتاقک اون تو و باغ تو روز متام
 میدیدمشون که بودن خانواده اعضای اولین اونا بودن نهمدا اونا اومنوقع اینجا بیاد علی عمو
 من از سال هفت کیوان کیانا و کیوان داشت بچه دوتا و بود آقاجون بزرگ پرس علی عمو
 داشت هم حق منیومد البته خوشش من از کیانا اوایل همون از سال چهار کیانا و بود بزرگرت
 هم عموم زن داشت هوامو ر عین حالو د میذاشت رسم رسبه اول روز همون از کیوان ولی
 یکی از شهرای کرمانشاهتو اینا رضا  عمو اومد رضا عمو بعدش ماه چهار بود مهربون باهام خیلی
 اون بودن بزرگرت من از سال پنج پدرام و سال نه پرهام پدرام و پرهام داشت پرس دوتا بودن
 ماه سه میدونید خودتون که همونطور و نداشنت خوبی ی رابطه باهام هیچوقت هم دوتا

 البته بود سالشون سه اومنوقع و بودن دوقلو کامران و کامیار پرساش اومدن اینا عمه بعدش
 شهرای تو سالی چند بودن شده مجبور کاری ماموریتای بخاطر همشون حاملست االن عمه
 همیشه نداشتم دوست رو شلوغی شدن جمع همشون سال یه طی ولی کنن زندگی دیگه
 پیش بربن منو داد پیشنهاد رضا عمو زن خانم مهری میگشتم باغ تو و بودم گیر گوشه

 عوض من دنیای نداشت تاثیری اما اومدین شام اینطور شد که کرد قبول آقاجون و روانپزشک
 کمک بهانه به جون خانوم میشدن جمع همه که هربار منیدونستم چیزی آدما از بود شده
 هرموقع شد عادتم کم کم نه مثل روزای دیگه تو باغ میگشتمتو عامرت وگر  میداشت نگه منو

 خونه اون تو هیچکس میشدم مشغول پذیرایی کارای به آشپزخونه تو ومدمی مهمون
 بودم کاری مشغول توآشپزخونه من هروقت کیوان بجز کنه برقرا ارتباط باهام منیتونست

 پیشنهاد به منیومد بدش سکوتم از که بود کسی تنها میزد حرف یا میزد ناخونک غذا به میومد
 گفتم آقاجون به از رس شوق بار  اولین برای و بودم خوشحال خرید نولو وی برام آقاجون شام

 ته اتاقک اون تو روزا از خیلی من نداشت خرب بزنم حرف میتونم بخوام اگه شد متوجه ممنون
 نتای هرروز گرفتم دیا زود خیلی ور  نولو وی گرفت مربی برام میزنم آهنگ و میخونم باغ

 بفهمه کسی منیخوام میگفت داشت خرب آقاجون فقط زدنم نولو وی از میزدم و میگرفتم جدید
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 بهم هم پیانو کمی خواستم مربیم از نبود مهم من واسه حرفا این میکنه مطربی من ی نوه
 ل کرداز خدا خواسته قبو  نداشت مناسبی مالی وضعیت که بود میانسال مرد یه مربیم بده یاد
 و موسیقی بودم خودم دنیای تو بود خوب زندگیم میداد یادم آقاجون چشم از دور رو پیانو

 دنیای و خونه از بیرون دنیایاز  میومد بار یه روز دوسه هر کیوان داشتم دوست رو نقاشی
 چهار نبود غریبه برام داشتم راحتی احساس باهاش میگفت خودش از،  میزد حرف برام آدما
 بعله ی ،زار  و گریه و داد همه شد جهنم عین خونه صبح روز یه که میگذشت اومدنم از سال

 میومدین هرموقع راستش شد بیشرت افرسدگیم مدتها تا اون مردن بعد کرد فوت جونم خانوم
 افتاد خونه کارای ولیتمسئ زندگی به برگشتم بازم خب اما کنم خفتون میخواست دمل دیدنم
 کار کلی باالخره اما کنن متیز رو خونه بیان بار یه ای هفته دبو  ردهسپ آقاجوم هرچند گردنم
 کیوان اما ام دیوونه میگفنت همیشه فامیل های بچه میدادم انجام باید من که بود هم دیگه

 اتفاق اون و اونروز تا کیوان با همه فرق داشت منیگفت
 اون اتفاقای متام راشب اتفاق کدوم بفهمه بود منتظر شدم خیره دکرت خانوم چشامی به
 هم کیوان رفتارای و بعدش اتفاقای از میشد متعجب بیشرت هرلحظه کردم تعریف رو روز
 گفت :  حرفام شدن متوم با بزنه بیرون حدقه از چشامش که االنه میکردم احساس گفتم

 عجیبه واقعا کرد؟ اینکارو آقاجونت چرا تره اونور عجیب از چیزی یه
 تو که اونجایی تا ترسیدی آقاجونت از اینقدر چراگفت :  آورد ربخاط رو چیزی انگار

 نشنیدم پدربزرگت از ای بداخالقی من گفتی
 کسی بود کرده تاکید آقاجون که مخصوصا بود سخت خیلی گفتنش پایین انداختم رسمو

 خودتم یا نگفتی یا رو چیزا خیلی: شد بیخیال دید رو سکوتم که دکرت خانم بفهمه چیزی نباید
رای گفنت همه چیز یادت باشه هرچیزی که تو نخوای ب بدی فرصت باید خودت به باشه منیدونی

 ما دنیای به برگشنت واسه حارضی شدنت خوب ی رسقضیه برگردیم اما، رو تو کتابم منینویسم
 آدما؟
  داریم پیش در بلندی راهگفت :  و خندید دادم مثبت عالمت رس با

 اول اینکار واسه زدن حرف واسه کنی مترین باید همه از لاو داد :  ادامه زدم لبخندی
 کن تر وسیع کم کم بعد خاطراتت مثل کن مترین رو میکنیم استفاده زیاد درروز که جمالتی

  بشه واست عادی امر یه زدن حرف که اونجایی تا
 به بنابراین بزنم حرف کیوان با میرتسیدم ،زدن حرف واسه داشتم فرصت روز پونزده 

 عروسکم با منیتونستم حتی اوایل کردم تصور یه آدم بجای رو عروسک یه دکرت خانم شنهادپی
 هر اومد در زنگ صدای بود روبروم عروسک شدم بهرت روز پنج چهار طی اما بزنم حرف
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 رسم شاملو میاوردن ییغذا مواد برامون آقاجون سفارش محله به سوپری از بار یه چندوقت
 من کردن سالم از سالم گفتم رسیع و کردم هول بود خانم اضیهر  کردم باز درو و کردم

 کردم دعوت داخل به دستم اشاره با را او و کردم جور و جمع را خودم شد گرد چشامش
 عادی کردم سعی و دادم قورت را دهانم آب مادر؟ خوبی گلم دخرت سالم گفت و زد لبخندی
 گذشتیم خانه کوچک حیاط از شد خارج بانمز  از بله ی کلمه یک تنها تالش کلی با کنم رفتار
 کردم روشن ور  کرتی زیر نشست مبلها یکی روی بودم حیرت در ناگهانیش حضور از هم هنوز
 درست بودم گرفته یاد تازگی به که شیرینیهایی از ظرفی نبودم وارد چیزها این و چایساز به
 اطرافیان واکنش از هم هنوز ممیرتسید اما بفرمایید بگم نستممیتو  گذاشتم میز روی ور  کنم

 چرا دخرتم؟ چطوره زندگی : گفت و انداخت غمگینی نگاه صورتم به زد لبخندی میرتسیدم
 خانم راضیه شدم نو پشیم اما بزنم حرفی تا کردم باز دهان زدم لبخندی چطوره کیوان نپرسید
 هرروز ودمب کرده عادت هآر  کردی؟ عادت خونه این به:  انداخت نهو خ اطراف به نگاهی
 تنها به درواقع بربم پناه اتاقم به و بکشم دستاملو ر  چرم مبلهای متام بکشم تی ور  شزمینا
و ر  مصدا که هربار بله گفتم و زدم لبخندی بودم کرده عادت روشن نیمه زمین زیرو  اتاق یک

 تو شد می کاش شد می تر غمگین نگاهش اما دیمیشن ور  دنیا آوای ترین عجیب انگار میشنید
 میمونه مادر مثل آدم واسه مادرشوهر میگفت نو ج خانم بودم شنیده قبال کنم صدا مادرو ر 

 ور  ها شیرینی از یکی داشت بردم میوه براش و کردم دم ور  چای گذاشت احرتام بهش باید
 ببینم خودتو اومدم نکش زحمت عزیزم گفت میوه ظرف دیدن با میکرد مزه

 ی واژه تونستم باالخره و زدم جوابش در لبخندی مده؟او  کیوان دیدن برای منیگفت چرا
 سعی میبینم خوشحامل خیلی :گفت و خندید کنم اضافه جدیدم حرفهای به هم ور  بفرمایید
  بزنی حرف میکنی

 از یکی نشستم کنارش عزیزم اینجا بشین بیا :گفت و زد کنارش خالی جای روی رو دستش
 نکش خجالت ازم بگو راستشو آنا گفت و داد قرار دستش دو بین در و گرفت ور  دستانم
 بزنی؟ حرف میکنه مجبورت داره اون میکنه؟ اذیتت کیوان ببینم بگو خب؟

 اطمینان لبخند گذاشتم دستش روی ور  آزادم دست ؟ بود همین مادر این غم و درد پس
 نه گفتم و زدم بخشی

 باشم؟ نئمطم:  داشت تردید هنوز اما کشید راحتی نفس
 بله
 ماشاال شده جون انومخ شیرینیهای عین درست:  گفت و کرد ای اشاره ها یرینیش به
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 بود زن همین پرس میکرد تعریف کارام از که کسی تنها قبال شدم شادی غرق تعریفش از
 دخرتم برم باید من:  گفت که آوردم شبرا ور  چای

 کردن تصحب کلمه چند همین بودم کرده پیدا واقعی همصحبت هی تازه شدم ناراحت
 نه:  گفتم بود خیلی خودش هم

 این چرا ؟هخند می مادرش شبیه درست کیوان که بودم نکرده توجه تاکنون چرا خندید
 دخرت؟چرا چته:  گفت و گرفت دستم از ور  استکان نپرسیده؟ ور  پرسش احوال هنوز مادر

 وارفتی؟ اینجوری
 مبونین… ناهار:  گفتم کندن نو ج با و  دوختم چشامش به ور  نگاهم ناراحتی با

  دیگه وقت یه ایشاال خونه کردم درست ناهار:  گفت و زد مهربانی لبخند
 تعارفات نکردم بیجا ارصار بود واضح کامال اش بهانه هببین ور  کیوان منیخواست یعنی
 خانواده از شدم باعث من یعنی کردم فکر این به ساعتها رفتنش از بعد نبودم بلد ور  معمول

 تکیه مبل پشتی به خستگی از و بود نشسته مبل روی که او به او؟ از هم ناو ا و هبرب  دل اش
 کار چه خودت با داری کیوان: کردم نجوا دل در کردم نگاه بود بسته ور  چشامش و بود داده

 میکنی؟
 زندگیم در مهمی نقش روزها این عروسکم رفتم اتاقم به همیشه مثل بود آماده میز
 نستمو مید اما حالش خوبه میگفت خانم راضیه هرچند شده نگت آقاجون برای دمل داشت
 اصلی دلیل نمو ند که نبودم احمق هم نقدرهااو  ننو مید مقرص ور  او ازدواج این بخاطر همه
 ور  کیوان زندگی تحمیلی ازدواج این با او میکرد باور ور  حرفم کاش ای اما بود یچ ازدواج این
 ...  او اما شتندا فرقی منکه حال به بود کرده نابود

 باشیم؟ داشته عادی مکامله چندتا ای آماده:  گفت و زد لبخندی نشستم دکرت خانم روبروی
 بله
 میزنی؟ حرف بیشرت کی با:  گفت شد منودار خوشحالی اش چهره در

  عروسکم
 چیه؟ اسمش
 منیدونم:  گفتم و کردم فکر کمی
 ندادی؟ اسمی بهش و میدونی خودت دوست اونو تو
 داشتم کنارم در ور  کیوان اما بذارم کیوان ور  اسمش میخواست دمل بود خودم به اگر
 :  شود اسم بیخیال دکرت خانم شد باعث سکوتم بود دور من از ها فرسنگ هرچند

 ؟ زدی حرف باهاش وقتی داشته العملی عکس حاال تا چی؟ کیوان
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 نگفت چیزی… اون…گفتم…قبل دفعه اونم بار یه…بار یه
 گفتی اما سختی به هرچند گفتی جمله یه االن:  بست نقش ورتشص روی لبخندی

  بله
 هم شه ختم جمله دو به اینجایی که دوساعتی قراره اگه حتی بگو زندگیت از خب
  بزن حرف فقط تو نداره اشکال

 نیست…جدید…چیز:  کشیدم عمیقی نفس
 بگو ها تکرار همون از

 رو خونه… میکنم اماده… کیوان… صبحانه… میشم… بیدار صبح هر:  کردم فکر کمی
 داره کالس کیوان… که روزایی …میکنم مترین… عروسک با…کنم می متیز…میکشم تی
 میزنم اهنگ…ظهرها بعداز…

 …داری؟یعنی وسواس تو بپرسم چیزی یه بذار خوبه -

  نه …ولی…چیه…وسواس…میدونم -

 بودی گفته خونه کردن متیز هررروز از هم قبال تو اخه -

 کیوان -

 داره؟ وسواس وانکی یعنی -

 میکنه دعوا…ببینه کثیفی کم یه مبال زیر خونه ذره یه…حتی اگه…ولی…منیدونم -

 دلخوره تو از هنوزم اون -
 واسه تا کنی کمک خودت به باید تو بگذریم:  گفت انداختم پایینرو   رسم ناراحتی با
 کیوان رساغ بریم بعد مرحله
 اگه جامعه تو حضورت رساغ میریم بگی تونستی روانرت و بیشرت جمالت بعد جلسه تا اگه
 عجیب تو واسه آدما ممکنه هرچند میای عجیب کمرت مردم نظر در باشه عادی زدنت حرف
 باشن
 حرف رو این چرا میگم االن نکن نگام اینطوری:  گفت که بودم شده خیره او به تعجب با

 خرید؟ بری شده حاال تا

 نه -

 رفتی که ای دفعه چند و اینجا بجای کل طور به ؟اصال بزنی قدم خیابون تو بری شده -
 رفتی؟ ای دیگه جای حاال تا موسیقی کالس
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 بیامرستان … جون خانوم قرب رس:  کردم فکر کمی

 ی همه از دور تو و میزنه حرف آدما خیلی با میره جاها خیلی عادی آدم یه میبینی -
 داشتی؟ صمیمی تدوس هست؟ یادت چیزی میرفتی مدرسه که اومنوقع گذشتت از اینهایی

 جلد دفرتامو بابا بود خریده برام شوق با مامان افتادم مدرسم یاسی لباسای یاد ، گذشته
 باباهادی میخندیدم من و دکرت؟ یا بشه مهندس داره دوست گلم دخرت:  میگفت مدام و میکرد
 های دیوار ناو  با مدرسه ،سوم کالس های نیمه تا خوندن شد سوادش ته دخرتت ببینی کجایی
 دوست نگین با گذاشتم,محیط ناو  به پا که اولی روز بست نقش ذهنم در اش شده نقاشی
 پیدا جدیدی دوستهای جدیدم مدرسه تو دوباره باز و اصفهان رفتیم که موقعی تا بودم شده
 دکرت خانم صدای با مداو  صورتم روی لبخندی روزها ناو  آوری یاد از ستاره و ترالن بودم کرده
  باشه داشته میتونه آدم که نعمتیه بهرتین دوست داشنت :مدمآ  خودم به

 خانم نهمیز  شیآت دمل به بدجور روزها این نعمت این و داشتم دوست یک سالها من اما
 : میداد توضیح بیرون محیط درمورد هم باز دکرت

 خودت رو خونه خریدای کنی راضیش کن سعی بری بیرون منیذاره کیوان گفتی قبال -
  یبد انجام

 باشه -

 جواب اگه که دارم سوال رسی یه میکنم کار زدی قبال که حرفایی رو دارم من آفرین -
 بپرس بقیه از منیدونی اگرم خوبه خیلی بدی

  باشه -

 میکردن؟ زندگی همه از دور مادرت پدر چرا میدونی تو اینکه همه از اول خوبه -
 منیدونم:  گفتم بودم نکرده پیگیری اما بودم کرده فکر زیاد تاکنون موضوع ینا به

  میکرده رسزنش اونو جونت قاآ  و بوده ترسیده آقاجونت دیدن از چرا زینب -

 منیدونم -
 که ارباین لطفا بکشم حرف آقاجونت زبون از منمیک سعی بگذریم :گفت و زد لبخندی

 خوبه بیاری هم رو رات قدیمی بتونی اگه بیار هم میزنی که طرحایی میای

  باشه -
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 بیرون کم که تو راستی… باشی داشته گیری چشم رشد میای که دفعهاین ایشاال خوبه -
 معمول رسوم و دابو آ  ها خانواده روابط از خورده یه اینطوری ببین تلویزیون حداقل میری
 شدی بزرگ قدیمی تقریبا افکار با خانواده یه توی تو میگیری یاد رو

  بله -
 تسلط جمالت از بسیاری روی خوندممی بیشرت میزدم حرف روز متام کردم رشوع ور  مترینم

 دوران دوست اولین اسم گذاشتم اسم عروسکم برای دکرت خانم پیشنهاد به و بودم کرده پیدا
 تبلیغات روی از مدمیدی تلویزیون بیشرت روزها داشتم بیشرتی ی انگیزه حاال نگین ام مدرسه
 که دبو  نهو خ کیوان و دش می پخش شبها رسیالها بیشرت بگیرم یاد ور  کردن خرید ستمنمیتو 
 بودم پخته که یونفسنج به دیگر بار چیدم ور  شام میز بودم اتاقم در حبس به محکوم من
 که ای نوشته کندم دیدن از دل من و شد آشپزخانه وارد مدو می خوب نظر به انداختم نگاه
 منیشد انکیو  با هبش هم دنیا کار ترین راحت اگر حتی زدن حرف برداشتم ور  بودم کرده آماده
 حق منیکرد نگاهم هم هنوز دوماه از بعد ایستادم عقب و دادم دستش به ور  کاغذ زد حرف
 آقاجون دلتنگ من که قدرونهم اوهم شاید منیدید هم ور  اش خانواده مدت این حتی داشت
 بود اش خانواده دلتنگ بودم
 شد راضی بابا چطور آخه شده تنگ کیانا واسه دمل ولی !!!ندیا لو منو میگم چیزی یه آنا"
 زندگی تنهایی میخواد چطور دخرت این متنفرم تنهایی از من ؟!! بخونه درس دیگه شهر بره اون
 "پرس اون و  باشم دخرت بوده قرار من کنم فکر ؟!!کنه

:  گفت که شنیدمو ر  صداشه ؟ قدیم احساساتی کیوان نو هم غمگین و بداخالق پرس این
 و آقاجونت اون خونه طرف نداری حق فقط بکن میخوای ارهرک که وایستادی؟گفتم چی واسه
 بری عمت و عموها
 رفتم بیرون آشپزخانه از و برداشتم ور  کاغذ بود داده اجازه پس

 کیوان
 نگه اشان خانه جلوی ور  ماشین هم باز شده تنگ ام خانواده برای دمل گذشت دوماه

 میومد دور از پیرمردی ؟همنیش گتن مبرا نو دلش اونا چرا شدم خاطراتم غرق هم باز داشتم
 در ؟مامان ما با کردی ،چیکار آقاجون شدی شکسته چقدر !!!خودشه آره آقاجونه شبیه چقدر

 چیز همه کیوان نه بذارم نهو خ ناو  در قدم بازهم ستمنمیتو  میخواست دمل کرد باز رو براش
 به نوم که هستی طنابی تو کردم نگاه اش شامره به ندهو م باقی برام امید یک تنها ، شد مو مت

 :پیچید گوشم در شادش همیشه صدای باالخره و پی در پی های بوق میکنه وصل اینجا
 !!!یدکر  ما از یادی !!!کیوان آقا عجب چه سالم
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 همیزن طعنه همیشه او اما نداشتم دوستو ر  صداش ی طعنه

 مدنتنیو  شد طوالنی ایندفعه ؟ دخرت کجایی !!سوزوندی منو تلفن شام که نیست -

 دیوونش زن پیش داداشمو کنم؟ کار چه بیام نبودم بودم می باید که یروز  واسه -
 ببینم؟

 که حرفی از خودش بستم رو چشامم نزن زخم خسته قلب این به دیگه یکی تو کیانا نزن
 :گفت و کرد پوفی شد پشیمون بود زده

 … انکیو  ولی  شده تنگ همه واسه دمل منم امتحاناست موقع میدونی که خودت -

 نگو خدا رو تو نگو رو بگی میخوای هرچی کیانا نگو -
 که نبود احمق انقدرها هم کیانا بود بغض از پر صدام چکید چشمم گوشه از اشکی

  نفهمه

 آوردن؟ رست بالیی چه داداشی برم قربونت -

 کیانا ندارم رو هیچکس دیگه برگرد زود و برس درسات به -
 اعصابم زیادی روزها این رشکت. کردم طعقو ر  گوشی میگفت که هرچیزی به توجه بی

 ی تجربه بی رشکت زودی این به میشد باورش کی بود شده زیاد کارها میریخت هم به ور 
 ور  در گرفتم مرخصی کارم شدن مو مت از زودتر دوساعت بودم خسته هبرس رونق به پرهام
 مدو می خوشی یصدا است غریبه برام هم هنوز چرا کردم نهو خ به نگاهی حوصله بی و بستم
 آرام بود کرده متحیر شدت به نوم مدو می زمین زیر از که آهنگی صدای شدم متوقف جاونهم
 بودن ریخته شونش روی موهاش بود آنا کشیدم رسک و نشستم پنجره کنار برداشتم قدم

 چه بود شده گرد اندازه از بیش چشامم میزد؟ پیانو آنا !!!میزد پیانو و بود بسته ور  چشامش
 بود دلش ته از انگار که غمگینی آهنگ بودم شده مست میزد زیبا چقدر اینجا؟ بود خرب
 از دور خواست می حتام کرد نگاه ساعتش به شد متوقف آهنگ صدای گذشت چقدر مونمنید
 بلد زدن آهنگ آنا بود عجیب چیز همه میزدم قدم مدماو  بیرون نهو خ از آرام هباش من چشم
 بود شده چیده میز همیشه مثل برگشتم ؟ دنیایی این کجای تو ی؟کجای کیوان؟ کجایی هه بود
 شده جدیدش عادت کردن سالم گذاشت میز روی ور  برنج دیس گفت میو آر  سالم من دیدن با

 چرا شد اتاقش راهی او و نشستم برتسه منم از آقاجون مثل باید بود گرفته یاد چون شاید بود
 خوبی حس بهش نسبت هم باز رفت یادم از پیش ساعتی اتفاقات اون ی همه دیدنش با

  نداشتم
 آناهیتا
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 میکردم دنبال ور  تلویزیون های برنامه بیشرت میرفتم بیرون نان خرید برای بود روزی سه
 امروز شدم وارد زد مصدا منشی باالخره میشد نزدیک انسانها دنیای به داشت کم کم دنیایم

 نوشنت مشغول رسش بودم مدهاو  کامل ادگیآم با امروز من مبد نو نش ور  خودم میخواستم
 دکرت خانم سالم:  گفتم بلند صدای با بود چیزی
 جاش از و زد لبخندی شکست گردنش کنم فکر آورد باال ور  رسش او که رسعتی ناو  با
 و فرشد بودم کرده دراز ور  خوبین؟دستم: گفتم و زدم لبخندی ماهت، روی به سالم:  شد بلند
 بشین بیا بمخو خیلی االن:  گفت

 حاله؟ چه در زندگی عزیزم کن تعریف:  گفت نشستم

 همیشگی زندگی همون و خوب -
 : شد می دیده شچشام در ذوق با آمیخته تعجب

 بشی؟ خوب نخواستی حاال تا چرا تو -

 بودم خودم دنیای غرق زیادی -

 داره؟ خرب تغیراتت از کیوان -

 کنه تحمل حضورمو حتی ونهمنیت نیستم هم خدمتکارش حد در حتی کیوان برای من نه -

 میشه کشیده سمتت به هم اون عادی دخرت یه بشی وقتی بشی خوب وقتی -
 فقط من بشه کشیده سمتم به او منیخواستم که ؟من دکرت خانم میگفت داشت چی
 گرد چشامتو چرا شد؟ چی: گفت دید نوم تعجب که دکرت نده زجر ور  خودشن او  میخواستم
 کردی؟

 آقا خونه بودم اومده که اوایلیه مال دفرت این آوردم احیموطر  دفرت راستی… هیچی -
 جون

 که خوشحامل خیلی خیلی واقعا ولی میخوام معذرت:  گفت خوردم جا اش خنده از خندید
 میزنی حرف ساده اینقدر داری تو

 نصف تا گاهی حتی روز متام من دکرت خانم نبود ساده:  گفتم و انداختم پایینو ر  رسم
 خود   بودم شده من ولی نه یا داشته مشکلی همچین کسی حاال تا منیدونم ردممیک مترین شب
 سکوتد  خو 

 ولی نشدی متوجه تو شاید بزنی حرف میکردی سعی داشتی تو که روز اون آنا میدونم -
 نریزن تا کردم کنرتل خودمو خیلی شد جمع چشامم تو اشک بارها من
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 اگه کردین تحمل منو سال چهار که خوشحامل دکرت خانم ممنون:  گفتم و زدم لبخندی
 … بودین رفته اوایل همون

 بده دفرتتو اون هم حاال عزیزم مهفوظی ؟ چیه حرفا این -
 دوازده یازده دخرت یه واسه:  گفت انداخت صفحاتش به کوتاهی نگاه گرفت رو دفرت

 سیاه؟ اینقدر چرا ولی یهه احرف زیادی ساله

  بوده سیاه اولش از زندگیم -
 دور ذهنت از رو منفی افکار این الزمه شدنت خوب واسه:  گفت و زد ورق بازم رو دفرت

  مبونه؟ پیشم دفرتت میشه…کنی

 نه که چرا بله -

 نه؟ نکردی رشکت مسابقه تو حاال تا … ممنون -

 میدونید بهرت که خودتون نه -

 میکنه کار روغن رنگ اون البته میزنه منایشگاه یه داره میخونه هرن رشته خواهرزادم -
 برداری؟ رو اول قدم میخوای  باشه داشته کاراش تو هم قلم سیاه چندتا میتونه خب ولی

 چی؟ برای اول قدم !!!اول؟ قدم -

 پرواز برای اول قدم -
 گذاشت کمدش درون ور  دفرت شد بلند شجا از دکرت خانم کنم؟ پرواز بود قرار پرواز؟مگه

 برسی جاها باالترین به میتونی داری که ای اراده و استعداد با تو نکن تعجب آنا:  گفت و
 اینکه پرسید جامعه در حضورم درمورد دکرت ببینم خوشحال ور  کیوان میخوام فقط من

 اولین از بودم رفته نواییو ن به که باری اولین از میکردم تعریف شبرا من و گذشت طورچ
 راه طی در زدنهایم قدم از بودم کرده خرید مارکت سوپر از که باری

 از ور  ماشینی بوق صدای که کنم امتحان ور  اتوبوس میخواستم مدماو  بیرون بمط از
 بود شده پیاده سمتش برگشتم شنیدم ور  پرهام صدای که نکنم توجهی خواستم شنیدم کنارم

 کرد تعجب سایرین مثل هم او کردم سالم بود داده تکیه ماشین باز نیمه در بهو ر  دستش و
 واست دلش آقاجون شو سوار:  گفت و داد ور  سالمم جواب ودمنب آوردن کم آدم هدیگ من اما

  خونه گردونم برت زود و بریم بیا شده تنگ
 آقا ممنون نه:  میفهمید کیوان اگر اما بقیه برای حتی بود شده تنگ جون آقا برای دمل
  پرهام

 دیگه؟ خودمونی آنای تو:  گفت شود گشاد منیتواست این از بیشرت چشامنش
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  نباشم آنا اون دیگه میکنم سعی دارم نه:  گفتم و خندیدم
 رسیم می توافق به راه تو شو سوار:   گفت و خندید
 کردی باز زبون حداقل ساخته بهت ازدواج پس:  گفت شدم ماشینش سوار
 دید نکرد عوض منو ازدواج: بودم کرده بینی پیش ور  اینها متام اما شدم دلخور حرفش از
 کرد وضع اینو من به نسبت آدما

 نداشتم منظوری -

 میزنن رو حرفا همین همه زود یا دیر حال هر به نیست مهم -
 اتفاقاته این متام کیه؟منظورم تقصیر نظرت به:  گفت و زد پوزخندی

 شم؟ پیاده دارین نگه میشه: گفتم و کردم پوفی
 آقاجون نه اینجام تو خاطر واسه نه نکن قهر :گفت و انداخت من به نگاهی چشمی زیر

 که آقاجونم باشم دلتنگیت نگران منیتونم کنم حساب عموم دخرت رو تو هم هرچی ونچ
 رساغش میره مدام آقاجون که علیه عمو بخاطر اینجام اگه خودشه تقصیر
 بودم ساده چقدر بود مدهاو  خومنون به خانم راضیه همین برای پس گرفت دمل حرفش از

 : گفت پرهام همن نگران خودش میکردم فکر که

 خونه؟ برسومنت یا میای کنم یکارچ -

 بیام ندارم حق گفته کیوان چون منیام -

 کنی گوش حرف همرس چه اخی -

  کن متومش خدا رو تو پرهام آقا -
 خیابان ی گوشه چطوریه باهام کیوان رفتار دید خودش که او م رو گرفته بودگلو  بغض

 !!!که نگفتم چیزی تو؟ چته:  گفت و داشت نگه

 من تقصیر مگه ولی بگین شام هرچی اصال روانی من ، دیوونه من درسته پرهام آقا -
 توی و نوشیدم رو جام اون بود زهر جام خوردن مثل برام زدن حرف که اومنوقع من بود؟ چی
 شد اونم نکرد درکم نفهمید اما نیست میکنید فکر شام که چیزی اون مزد داد آقاجون گوش
 که نبودم دیوونه اگه میگفت راست سنی حالیت هیچی ای دیوونه تو گفت شامها مثل

 من داییم قول به بودم بدبخت همیشه که من نیاد رسمون بالها این تا میکشتم خودمو
 هان؟ هستم؟ چی من حاال کشیدم گند به زندگیشو و کیوان زندگی تو گذاشتم پامو بدقدمم
 چه باشه متنفر ازت زندگیت دوران دوست تنها وقتی میفهمی چه تو ؟ مقرصم من هنوزم
 …و داری حس باشی هم زنجیری ی دیوونه یه اگه حتی ؟داره حسی
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 سمتم به و آورد بیرون داشربد از ور  معدنی آب بطری افتادم رسفه به و گرفت نفسم
 جدول روی نشستم اومد جا حامل که کمی شدم پیاده ماشین از و نکردم توجهی گرفت
 کردم گریه همینطور مدتی شد شدید ام گریه هق هق گذاشتم زانوهام روی ور  رسم ،نو خیاب

 سمتم به که دستاملی آوردم باال ور  رسم گذشت که کمی میکردم حس ور  پرهام نگاه سنگینی
 …منیخواستم من میخوام معذرت:  گرفتم دستش از ور  بود گرفته

 بودا بهرت خیلی بودی زبون بی :گفت و خندید
 اصال من میخوام معذرت من:  تگف و داد تکیه ماشین به گرفت ام خنده گریه بین

 هئتو  تقصیر بگم منیخواستم

 راضی رو کیوان خودم شده هرطور بگین برسونید سالم آقاجون به پرهام آقا بگذریم -
 میکنم

  آنا منیتونی -
 من اندازه به ور  کیوان هیچکس میزد حرف اطمینان با اینقدر چرا کردم نگاه بهش
 منیذاره دلتنگه خودش وقتی تا شده تنگ انوادشخ واسه دلش:  گفت و زد لبخندی منیشناخت

 …هم تو
 اگه زن میگفت که گوشمه تو جون خانوم صدای هنوزم:  گذاشتم کاره نیمه رو حرفش

 بیخیال هم رو جون خانوم حرف اگه حتی کرده گناه بیرون بیاد خونه از شوهرش اجازه بدون
 بدم اینطوری رو کیوان اعتامد   نتیجه منیتونم بشم

 لبخندی ومدمی خوشش عموش دخرت از داشت تازه انگار داشت خاصی رنگ پرهام نگاه
 خونه برسومنت باال بپر بیا:  گفت و زد

 خرب:  گفت رفتیم که راه از کمی کنند رسباز مها عقده بودم شده باعث پرهام امروز
 میکنه؟ کار ما رشکت تو داشتی
  نکن نگام اونجوری:  گفت و خندید کردم نگاش شده گرد چشامی و حیرت با

 ولی نباشم چشمش جلو که میده آمدشو و رفت ساعتای آخه کار رس میره میدونستم -
 میکنه کار شام پیش منیدونستم
 خانوادست اعضای از یکی کنار حداقل اینکه از بود گرفته مو آر  دمل من ولی نگفت چیزی
 به بشمبود  ذهنم ویت که سوالی بیخیال نتونستم ولی شم پیاده خواستم کرد پارک رسیدیم
 خوبه؟ کیوان حال پرهام آقا:  گفتم و کردم نگاه صورتش

 بیاد کنار چیزا رسی یه با باید خوبه:  گفت و انداخت پایین رو رسش
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 قرار بیاد کنار من با اگه حتی کیوان که منیدونست اون ولی منم منظورش میدونستم
 بود نیومده هنوز کردم حارض معمول طبق رو شام کنه قبول همرس عنوان به منو نیست
 در صدای بودم نخورده میز رس رو غذا بود مدتها نشستم میز رس و کشیدم ور  خودم غذای
 االن:  گفتم بودم کرده هول کرد نگاهی میز به ایستاده کانرت کنار دیدم که پریدم جا از اومد
 میرم

 بشقاب ستنش صندلی روی گذاشتم کابینت روی و برداشتم میز رس از رو بشقاب
 بشقاب بود زده زل من به پوزخند با افتاد بهش نگاهم که میز رو بذارم خواستم رو خورشت
 بشقامبو بودن وحشی بازم چشامش گذاشتم میز روی زور به دستم لرزش بخاطر رو خورشت
 بودم الل پیش ماه یه تا که من چرا خدایا کجا؟:  گفت که کنم گرد عقب خواستم و برداشتم

 طرفش برگشتم میشد دیده وضوح به بدنم لرزش میزنم؟ حرف حواس بی طوراین حاال
 کیوان نکن:  میزدم فریاد دمل تو شد بلند و شد محو پوزخندش کم کم بود نشسته همونطور

 زیر گذاشت دستشو پایین انداختم رسمو شد خیره صورتم تو نکن خون دملو این از بیشرت
 که همونطور خدایا ببینم رو کیوان این منیخوام آوردم باال رسمو افتاد دستم از بشقاب چونم
 ی فاصله و آمد جلوتر بود ریخته زمین رو که برنجایی به توجه بی …کن کورم کردی الل منو
 همون من که ببین خدا رو تو کیوان چشامم تو زد زل کرد پر قدم یک با رو نو بینم قدمی یک

 باز کامل زبونت روزه چند  این انگار خوبه:  سایید می هم به دندوناشو حرص از آناهیتام
 داری؟ کردن تعریف واسه چیزایی چه ببینم بزن ساکتی؟حرف چرا خانم آنا عالیه شده

 دیوار به محکم و گرفت رو شونم دوطرف و کرد ول رو بود دستش تو همچنان که چونم
  آنا نکشتمت تا بزن حرف:  زد داد شد جمع درهم صورتم درد از کوبیدم
 داشتم خاصی حس نزدیکی این از کرد نزدیک صورتم به صورتشو درمنیومد صدام بغض از
 به که صدایی با ریخنت صورتم رو اشکام میکرد حس خوبی به نفساشو گرمی صورتم پوست
:  گفت و دهانم رو گذاشت دستشو…نک … وان…کی:  گفتم اومد بیرون ام حجره از زور
 نیار زبون به منو اسم هرگز دیگه

 اتاقت تو گمشو:  گفت و کرد ومل کردم پایین باال ورسم
 پناه اتاقم به و رفتم در دستش زیر از درمیره شیر چنگال از که یآهوی مثل میلرزید بدنم

 منیذاشت دیگه بودم کرده عصبانیش که حاال دکرت خانم ندارم پرواز برای شانسی هیچ من بردم
  آقاجون خونه برم عنوان هیچ به

 کیوان
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 خرابرت حاملو فقط صداش حاال و بود آنا صدای شنیدم من همیشگی رویاهای از یکی
 حالت همیشه مثل دیدنم با اومد بیرون دفرتش از پدرام که پرهام دفرت میرفتم داشتم میکرد
 پس نگفتم دروغ من میدونن همه میگفت پرهام ؟ بود مرگش چه این شد خصامنه نگاهش

 جلو دستمو و دادم رو سالمش جواب نداشتم بحث وصلهح داره مشکل من با هنوز پدرام چرا
 :  گفت و فرشد دستمو بردم

 خوبی؟ خرب چه -

 ؟ حاله چه در امتحانات چطوری؟ تو خوبم ممنون -

 خوبه؟ آناهیتا ؟ خرب چه تو دیگه میگذرونیم هی هم رو امتحانا …خوبم منم -
 عادی کردم سعی یدمنفهم کار این از منظورشو گفت رو آنا کامل اسم نفر یه سالها بعد

 دارم امتحان میگه بیا میگیم کیانا به هرچی که اومدی؟ما کی …خوبه:  باشم
 درگیر منم:  تگف کنی عوض رو بحث میخوای فهمیدم بگه تا میخنده میدونستم خندید

 کیانا به نسبت من بعدشم کنم تحمل منیتونم رو اونجا زیاد دیگه وقته خیلی ولی هستم
  نزدیکرتم

 منیشم مزاحمت برو:  گفت که زدم لبخندی
 یاد زدن در هنوز تو کیوان:  گفت من دیدن با بود کار گرم رسش پرهام شدم دفرت وارد
 نگرفتی؟

  داریا حوصله بابا برو:   گفتم و زدم لبخندی
 و گرفت رو ها برگه بود شده رسدتر رفتارش بود روزی چند گرفتم سمتش به رو ها برگه

  شینب وایستادی چرا ت :گف
  خوبه:  گفت و کرد نگاه رو ها برگه کمی نشستم مبال از یکی روی
 متوم امتحانات کی چطوری؟ خودت:  شد خیره صورتم به و گذاشت گوشه یه رو ها برگه
 میشه؟

 منونده چیزی نزدیکه
 میخوای چی:  گفتم و کردم پوفی بگه چطوری بود مونده اما بزنه میخواست رو حرفی

 پرهام؟ بگی
 تو که میدونی کیوان ت :گف و داد تکیه صندلیش پشتی به و کشید گردنش پشت دستشو

  توام طرف من قضایا اون متام و افتاد که اتفاقی

 خب؟ -
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 منیدونم گناهکار هم رو آنا اما -
 ندارم شنیدن نصیحت حوصله من پرهام:  گفتم و شدم بلند
 فقط من… میاری جوش زود که کنم نصیحت منیخوام:  گفت و شد بلند جاش از اوهم
  ببینه رو آنا آقاجون بدی اجازه میخوام

 نزن حرفشم پرهام:  گفتم و کشیدم موهام توی دستی
 قلبش اوضاع دکرت بردم رو آقاجونپیش  روز چند:  وایستاد روبروم و زد دور رو میز
  بشی پشیمون بعدا که نکن کاری نباشه زنده بیشرت امسال همین آخر تا شاید داغونه
 اوضاش منم قلب:  گفتم لحظه چند بعد و انداختم پایین رو رسم جاخوردم شحرف از
 کنم فکر او به بخوام من که کرد فکر من به کی داغونه

 بازم کارم بعد آدمم باشم شده که هرچی من اما بیرون زدم اتاق از منوندم جوابش منتظر
 میخواست دمل ایندفعه اما شدم خیره خونه منای به و کردم پارک خونه روبروی وقتا اکرث مثل

 هستم آقاجون ی خونه جلوی و کردم رد رو کوچه دیدم اومدم خودم به تا ببینم رو آقاجون
 آشپزخانه به بشه من حضور متوجه منیخواستم نبود سالن تو شدم خونش وارد و شدم پیاده
 وبرویر  درخت   کنار مینشست همیشه آنا که همونجایی دیدم که برم برگشتم نبود زدم رس

 عصای روی رو دستاش دوتا و بود داده تکیه درخت به رو رسش رفتم جلو آروم نشسته استخر
 رو کرد فوت جون خانوم که روزی هیچوقت کردم نگاه صورتش به بود گذاشته ایش قهوه
 شدت از که چشامیی با و بود نشسته سالن وسط جون خانوم جسد کنار جون آقا منیره یادم
 میدونه خدا دیدمش که رسبزنم آنا به بودم رفته میکرد نگاه بهش دنبو  شده گشاد تحیر
 سالن به خودشو رساسیمه آنا که بود صداها همون از و اومد در بهت از تا زدم صداش چقدر
 ماه سه حاال و رفت فرو آغوشش توی تردید با او و کرد باز دستاشو دیدنش با آقاجون رسوند
:  گفت که برگردم خواستم میگرفت آرامش ازش که کسی زشوعزی ی نوه این بود ندیده که بود
  پرس مبون

 کردین بیرونم بار آحرین:  گفتم بود بسته چشامش همچنان کردم نگاه بهش و برگشتم
 بودی اومده دعوا واسه چون:  کرد باز چشامشو و کشید آهی

 نیومدم صلح بخاطر االنم -
:  گفت و دوخت بود شده سبز جنل و کثیفی بخاطر آبش حاال که استخری به چشامشو

 بزن رس بهش نیس خوب اوضاش مادرت
 رسش بالیی میکشمت منیگین چرا چطوره؟ آنا منیپرسین چرا:  گفتم و زدم پوزخندی

 منیگین؟ هیچی چرا بیاری؟
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 هروقت و برو کیوان برو:  گفت و گذشت کنارم از شد بلند و داد تکیه درخت به دستشو
 برگرد اومدی صلح با

 گرفتی ازم گرانبهایی چیز منیکنم صلح هیچوقت شام با:  کردم مشت حرص از مودستا
 آقاجون

  دادم بهت چیزمو همه برابرش در:  کرد زمزمه و داد ادامه راهش به همونطور
 اون چیز همه از منظورش داشت ابهتشو هنوزم اما بود شده خم گذشته از بیشرت کمرش

 نگاهی گذشتم استخر کنار نبودیم؟از هاش نوه هم ماها بود؟مگه عزیز اینقدر چرا بود؟ دخرت
 آناهیتا ؟ میرسونه اینجا به رو آدما بیجا تعصبات چرا اومدم بیرون خونه از و کردم عامرت به

 که ماهی یک اون در بود اتاقش توی وقت متام و میرتسید من از اول روزای مثل درست
 و بود شده متوم امتحانام بودمش دیده هدفع چهار یا سه از کمرت شاید دعوا اون از گذشت
 هفته این آخر برای هایی نقشه چه من و میاد هفته همین آخر بود گفته بودم کیانا منتظر
 ترس از شدم آنا اتاق وارد زدن در بدون بودم گرفته مرخصی ور  امروز شدم خونه وارد داشتم
 رو کشید و زد چنگ ور  رورسی تختش گوشه از پرید نبود رسش رورسی کشید خفیفی جیغ
  بشم تحریک موهات دیدن با نیست قرار من نرتس: گفتم و زدم پوزخندی رسش

 پرنده تصویر کردم نگاهی طراحیش به بود تحریرش میز رو طراحی دفرت یه رفتم جلوتر
 من برای اما بود زیبا العاده فوق میشکست رو قفس های میله نوکش با داشت که بود ای

 صورتش به نفرت با بودم گرفته یاد سمتش برگشتم بود مزخرف بود هرچه دخرت این کارهای
 دستاش وبا بود انداخته پایین رو رسش نکنم نگاش و کنم کنرتل خودمو بخوام اینکه تا بزنم زل

 پوزده هوش و هول بگیرم کن لیست الزمه هرچی داریم مهمون هفته آخر:  گفتم میکرد بازی
  اینا نفر

 انداخت پایین رو رسش دوباره دید رو بودنم جدی وقتی و کرد نگاه صورتم تو تعجب با
 :  گفت کنان من من

 جایی؟ یه برم…چهارشنبه من میشه…میشه
 برو بری میخوای قربستونی هر نباش آقاجونت اطراف:  گفتم و رفتم در سمت به
 باشه غذاهات لیست تو حتام بخارا آلو خورشت راستی:  زدم داد و کوبیدم هم به رو در
 نگاه خونه کوچیک حیاط به نبود عادی مهمونی یه مهمونی این دادم تکیه مبل روی

 باغچه توی کوچیک توت درخت بود تیر اواسط حاال و افتاد اتفاق اون فروردین اواسط کردم
 پس منیشدن جا ما مرتی بیست حال تو نفر پونزده بود سبز هنوز که داشت توت مقدار یه
 کنم حیاط حال به فکری یه باید
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 آناهیتا
 آماده رو طرحها رسیعرت باید میومد نظر به عجیب خیلی ماه سه از بعد اونم ؟ مهامنی

 چهارشنبه منایشگاه برای تا بربه خودش با رو اونا و بیاد عرص امروز بود قرار دکرت خانم میکردم
 یه طرح لیاو  آوردم بیرون رو تخت زیر هفتاد در پنجاه های برگه و کردم پوفی بشه حارض
 این ی شیشه از که بود فانوس یه طرح دومی بود ایستاده پرتگاه یه ی لبه که بود بچه دخرت
 یه کنار که کیوان چشمهای طرح سومی و بود مشخص باریک ی کوچه یه از پیرمردی فانوس
 بود خونه کیوان امروز شانسم از گذاشتم کاور توی رو اونا بودم کشیده شکسته بال با پرنده
 مدام برگشتم اتاقم به اسرتس با و کردم درست رو ناهار بشه رو به رو دکرت خانم با رتسیدممی

 نشستم و کشیدم راحتی نفس اومد در شدن کوبیده صدای اینکه تا میپیمودم رو اتاق عرض
 دادم رو طرحها داره عجله گفت که داخل بیاد کردم تعارف اومد دکرت خانم که شد ساعتی نیم

 باشه؟ دنبالت میام شش ساعت عرص فردا:  دستش
  ممنون باشه:  گفتم و زدم لبخندی

 میز کنار و کردم لیست رو بود الزم که چیزایی کنم فکر مهمونی به تونستم تازه رفتنش با
 و کردم متیز رو جا همه دوباره احتیاط محض اما بود مرتب همیشه خونه گذاشتم شام

 چه منیدونستم بود آشوب شدت به دمل در بشه دهآما فرداشب واسه تا پختم رو ها شیرینی
 بجز بود بار اولین بود خریده رو بودم کرده لیست که چیزایی متام کیوان بیفته قراره اتفاقی
 خانم منتظر و پوشیدم رو خودم نظر از لباسام بهرتین  میخرید خونه برای ای دیگه چیز نون
 کردم نگاه خودم به دیگه دفعه یه آینه از و برداشتم رو کیفم خونه زنگ صدای با موندم دکرت
 خانم مهری که ای سورمه مانتوی با آبی شال بود مهم برام حد این تا رفنت بیرون بود بار اولین
 دکرت خانم ماشین سوار رفتم بیرون خونه از و گفتم هللا بسم بودم روپوشیده بود دوخته واسم
 ای آماده خامنا خانم سالم:  گفت و زد لبخندی کردم سالم شدم

 همیشه از بیشرت بله -

 بریم بزن پس -
 میکنم احساس دیدم طرحاتو:  گفت رفتیم که راه از کمی آورد در حرکت به رو ماشین

 درسته؟ کشیدی خودت زندگی از همشو
 پرنده میکنم تصور پرنده خودمو بیشرت پرواز گفتین که روزی اون از گفتم و کشیدم آهی

  زخمی یا اسیره یا  که ای

 پرواز فکر تو رفتی باالخره پس -
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 میریزه هم به هام نقشه باشم داشته خودم واسه هدفی یه میخوام هربار من -
 چطور؟ :گفت و انداخت من به موشکافانه نگاهی

 بجوه خرخرمو بود مونده کم ازم جمله یه شنیدن با ناکیو  -

 میرتسی؟ ازش تو -
 آره میشه صبانیع که وقتایی:  گفتم میلرزیدم چطور اینکه آوری یاد با

 چی؟ وقتا بقیه -

 من با ازدواج با که نرفته یادم من میدم حق بهش رفتاراش متام بخاطر چون نه -
 داد دست از عشقشو

 همرسشی االن تو باالخره نیست درست این اما -
 اعصابشم سوهان فقط من دکرت خانم:  گفتم و زدم تلخی لبخند
 یه همکف طبقه تو منایشگاه زهبری هم به رو اعصابم منیخواست نگفت چیزی دیگه
 خاله:  گفت که دخرتی صدای که میرفتم دکرت خانم رس دنبال بود شده برگزار تجاری ساختامن

 زد لبخندی معمولی حد در البته بود زیبایی دخرت صدا سمت برگشتیم کرد خودش متوجه مارو
 اومدی خوش جون خاله سالم:  گفت و

 خانومه آناهیتا هم ایشون:  گفت و کرد اشاره من هب داد گرمی به رو جوابش دکرت خانم
 میبینمت خوشحامل عزیزم سالم:  گفت کرد بغل منو سمتم دوید ذوق با
 :  گفت دادم جواب سالمشو و زدم لبخندی اومد بیرون بغلم از

  ببینتت میخواست اومد خوشش خیلی استادم بود العاده فوق طرحات -
 نگاه خالش به بودم نکرده تجربش تاحاال که دیشا و ذوق جور یه داشتم خاصی احساس

 کنی؟ معرفی ایشون به منو منیخوای شام:  گفت و کرد
 خودم بگین چیزی منیخواد حاال دیگه: شد مانع دخرت که بزنه حرفی خواست دکرت خانم

 هم اینجا کردم متوم رو چهار ترم البته طراحی چهار ترم دانشجوی هستم مهدیس من میگم
 همکالسیامه از دوتا خودمو ارایک منایشگاه
 میگم رو دوتا اون اینها گفت سمتی به اشاره با و کرد نگاهی اطراف به
 اینجا بیاید پروانه ، سهیل:  زد داد هم بعد
 و ای قهوه چشامی و موها متوسط قد با پرسی کردم نگاه بود کرده اشاره که سمتی به
 که رنگ آبی چشامی و سفید پوستی با چاق تانسب دخرتی و بود سهیل احتامال که برنزه پوستی
 بازوی مهدیس که رسیدند ما به بود عروسکا شبیه داشت قشنگی صورت بود پروانه احتامال
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 طرحای اون که همونی آناهیتاست ایشون ها بچه:  گفت و کشوند خودش سمت گرفت منو
 زده رو قشنگ

 اون کردم سالم و زدم ندیلبخ  منیدونستم و داشت ذوق برام کاملم اسم شنیدن چقدر
 کارتون بود عالی واقعا:  گفت سهیل کردن سالم هم دوتا

 دارین لطف ممنون -
 ببینم رو همدیگه کارای بریم ما با بیا - پروانه
 میمونم دکرت خانم پیش من:  گفتم و کردم دکرت خانم به ای اشاره

 معرفی بهتون خاملو رفت یادم اوا:  گفت بود اومده یادش چیزی تازه انگار که مهدیس
  منه خوشگل ی خاله ایشون کنم

 وگرنه بود یادش منو آنا خوبه:  گفت بود اومده خوشش مهدیس تعریف از که دکرت خانم
  منیشناختی رو ما اصال که تویکی

 این منم بهرته بری ها بچه با تو آنا:  برد سمتی به منو و گفت ببخشیدی دکرت خانم
 باشه اطرافم همین

 نباشید نگران باشه:  گفتم و دمز  لبخندی
 تابلو هر از گذشنت با بودند ما از جلوتر کمی هم پروانه و سهیل شدم قدم هم مهدیس با
 من تابلوهای به رسیدیم تا میدادن مخترصی توضیح سهیل گاهی هراز و مهدیس یا پروانه
 ببینیم بده حتوضی هئتو  تنوب حاال:  گفت مهدیس بود پرتگاه ی لبه دخرت طرح همون اولیش
 داره گفنت واسه حرفی چه تو قلم سیاه طرح سه این

 متام از که میکشه تصویر به رو ای بچه دخرت یه داره طرح این: گفتم و زدم زل تابلو به
 دخرت این و بشه خالی ممکنه لحظه هر پاش زیر زمین این که شده نصیبش زمین تیکه یه دنیا
  پایین بشه پرت

 نیست؟ دخرت این ی چهره تو ترس از ای نشونه هیچ چرا ولی:  گفت سهیل

 چی کن نگاه رسش پشت به نیست ترس برای جاییدیگه  درد از پره حسش دخرت اون -
 شاید دنیاییه چه میبینی پرتگاه همون از بعد درست جلوش اما خاکی زمین یه جز میبینی
  کرد درک سمت اون رو جنگال و درختا میشه اما نباشه درکار رنگی
 مبیره نیست مهم براش دخرت اون بگی میخوای یعنی:  گفت وانهپر 

 داره مرگ آرزوی دخرت اون درواقع -
 بعدی؟ بریم درآورد اشکمونو که یکی این:  گفت و گرفت بازومو مهدیس

 :  گفتم بود پیرمرد و فانوس بعدی تابلوی کردم تایید لبخندم با
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 عبور تاریک و باریک ی کوچه از دست به عصا پیرمرد این و نوره از ای نشانه فانوس این
  بچه دخرت همون شاید گره نظاره فانوس اینطرف که کسی زندگی واسه میشه نوری و میکنه

 سومی؟ بریم هستی کی دیگه تو دخرت واو:  گفت مهدیس
 رشوع اینکه از قبل شدم خیره بود روبروم که چشامیی تو ایستادیم سوم تابلوی جلوی

 نتونستم چیه؟اصال چشام این حس ولی میپرسام نکردی رشوع هنوز خشیدبب:  گفت پروانه کنم
 کنم درک

 قشنگ حس داشت حسی یه زخمی ی پرنده این به چشام این:  زدم زل چشام به دوباره
 گم چشامش تو حس این اتفاق یه براساس اما دوستی نوع از عشق نوع از نه داشنت دوست

 نفرته و دوستی جنگ چشمها این توی حاال و کرد پر نفرت جاشو و شد
 صدا سمت برگشتیم کشید نبیرو  کیوان چشامی اعامق از رو من کسی زدن دست صدای

  استاد سالم:  گفت رسیع پروانه که
 بود جوان زیادی بودن استاد برای بود زده زل من به کردند سالم هم سهیل و مهدیس

 میکرد تعریف کیوان که چیزایی اون با اما بودم ندیده نزدیک از رو استادی حال تابه هرچند
 کردم سالم آروم مدمو می نظر به کیکوچ خیلی بلندش قد برابر در مداو  جلو درمنیومد جور
 منیکنید؟ معرفی رو ایشون ها بچه:  گفت

 رو کاراشون از چندتا تا کردن معرفیشون خامل آناهیتاست ایشون:  گفت رسیع مهدیس
 بیارن ما منایشگاه برای

 سالته؟ چند شام:  گفت و زد لبخندی
  سامله هیفده:  گفتم و زدم تصنعی لبخندی
 چی؟:  گفنت صدا یک مهدیس و پروانه

 کردید؟ تعجب چرا:  گفتم و کردم نگاه دوتا اون به تعجب با
 میرفتی؟ طراحی کالس کجا:  گفت و زد لبخندی استادشون

 گرفتم یاد مترین با من هیجا:  گفتم و انداختم پایین رسمو
 میکنی؟ شوخی:  گفت و زد سوتی سهیل
 میکرد نگاه ما به و ایستاده دورتر کمی که دکرت خانم به افتاد نگام آوردم باال رو رسم
 واقعا گرفته یاد رو چیزی رفنت کالس بدون که کسی عنوان به پس:  شنیدم رو استاد صدای
 من؟ به بدی وقتتو دقیقه چند میشه العادست فوق

 به رفت جلوتر کمی دادم مثبت عالمت رس با بود مونده باز جبتع از ها بچه دهان
 نیست لولوخورخوره بابا برو:  گفت و زد چشمکی کردم نگاه مهدیس
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  ببین رو نقاشی این:  گفت و ایستاد ها تابلو از یکی کنار رفتم رسش پشت و خندیدم
 هدیه انشجوهامد به تابلو یه منایشگاهی هر توی من:  داد ادامه کردم نگاه نقاشی به
  منه کار این و میدم

  یه نیزارها پشت درست و بود پنهان نیزار وسط قایق یه کردم توجه بیشرت نقاشی به
   :گفتم پربود از درخت رودخانه سمت اون و زالل رودخانه

 قشنگه خیلی -

 کنی؟ تفسیر برام میشه -
 خودش ککوچی آور جرن دنیای یه تو که انسانیه یه مناد قایق این :شدم خیره نقاشی به

 داره وجود نیزار سمت اون زیبا و بزرگ دنیای یه که درحالی کرده اسیر رو
 اگه حتی آدم اون:  گفت و زد لبخندی نقاشی به بود شده خیره کردم نگاه صورتش به
  بشه خالص اسارت این از منیتونه کنه تالش هم خیلی

 تو چیزی یه بود خاص شچشام رنگ شد خیره صورتم به سمتمو برگشت نگفتم چیزی
 ؟ ببینمتون بازم بعدا میشه:  گفت و زد لبخندی رنگ طوسی های مایه

 نه -
 چرا؟ :گفت و کرد تعجب من رک و مقدمه بدون جواب از

  بیرون بیام خونه از زیاد ندارم اجازه چون -
 میبینید هم رو ها بچه کارای اینطوری دانشگاه بیاید کنید هامهنگ محمدی خانم با خب

 میتونید هست خصوصی های موسسه تو کالسام ولی تابستونه و شده متوم کالسا که االن تهالب
 میکنم صحبت پدرتون با خودم من بیاید

 کردن فوت مادرم پدر:  گفتم و زدم تلخی لبخند
 میتونستی استعدادته حیف:  گفت پایین انداختم رو رسم کرد نگاه بهم تاسف و تعجب با
 میکنی؟ ندگیز  کی با بود عالی بیای

 صدای که بگم چیزی خواستم بود جوابم منتظر همرسم؟ یا شوهرم؟ با میگفتم باید
 ویژه مهمون و استاد:  گفت و خندید بود دستش مرصف بار یه لیوان دوتا شنیدم رو مهدیس
 نداشتیم حسابی و درست پذیرایی وسیله که ببخشید لطفا

 پذیرایی شام چرا خاله وا:  گفت مهدیس پیشمون اومد دکرت خانم گرفتیم ازش رو یوهآمب
 میام االن کنین صرب ؟ نشدین

  دکرت خانم سالم:  گفت و زد لبخندی او هم کرد نگاه استاد صورت به دکرت خانم
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 چطوری؟ بهراد آقا سالم -

 خوبین؟ شام خوبم -

 تویی؟ بداخالق تیپ خوش استاد اون نکنه خوبم منم -
 گمونم رهآ :  گفت و کرد نگاهی من به زد لبخندی

 شدی؟ آشنا آنا با -

 شدم خوشحال هم خیلی بله -

 خودته شبیه جورایی یه -
 شدم متوجه طرحاش از بله:  گفت و انداخت پایین رو رسش
 نگرانتم پیشم بیا تونستی موقع هر:  گفت و زد لبخندی دکرت خانم

 خاله بفرما:  گفت و رسید مهدیس
 میدی؟ بهم شامرتو ناهیتاآ :  گفت و من سمت برگشت دکرت خانم داد رو لیوان
 ندارم تلفن من راستش:  گفتم و انداختم نگاهی نیم دکرت خانم به
  نداره اشکالی اگه بده آدرستو خب آهان:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

  بریم باید دیگه ما میکنم پیامک واست من باشه:  کرد مداخله دکرت خانم
 کجا از رو استاد:  گفتم شدیم که ینماش سوار کردیم خدافظی ها بچه و بهراد از

 میشناسین؟
 دکرتم من میدونست اون که همونجایی از:  گفت و بست کمربندشو خندید

 بوده؟ مریضتون یعنی -
 مریضشه ارسار محرم دکرت:   گفت و زد استارت

 ببینه منو بیشرت خواست ازم:  گفتم و کردم پوفی نپرس ای دیگه چیز یعنی حرف این
 باشی گذاشته روش زیادی تاثیر باید پس…جدی؟:  گفت رفنت باال جبتع از ابروهاش

 مگه؟ چطور -

 دادی؟ جواب چی تو -

 بیرون بیام خونه از منیتونم چون گفتم چرا گفت نه گفتم -
 ساده انقدر که برم قربونت:  گفت پایین انداختم رسمو شدم ناراحت خندیدنش از خندید

 ای!!!
 آخه؟ اچر :  گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
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 اومده خوشش تو از یعنی بشه آشنا باهات بیشرت میخواد که بوده این منظورش عزیزم -
 دیدیم هم رو تو ی خنده و منردیم:  گفت و کرد نگاه بهم دکرت خانم خندیدم من اینبار

 تازه …که شاپ کافی برم باهاش نگفت کالساش برم خواست ازم ،اون بود جالب آخه -
 کرده تصور بچه یه منو احتامال اون

 نکنم فکر بعدشم سالشه هفت و بیست فقط بهراد… افتادی!!! راه هم تو باریکال -
 کنه دعوت شاپ کافی به رو دخرتی که باشه آدمی
 بودم گفته بهش کاش میگین شام که اینطوره اگه:  گفتم شد محو لبم رو خنده حرفش از
 کردم ازدواج من

 ندیدیش اصال دیگه شاید نیست مهم:  گفت و کرد نگاهی بهم چشمی زیر

 همینطوره آره -
 کردم باز که رو در بره باید و شده دیرش گفت اما کردم تعارف کرد پارک خونه جلوی

بود  کی برای مهمونی این میکرد عوض رو حیاط چراغای از یکی المپ داشت دیدم رو کیوان
 اتاقم به و کردم حارض رو شام داخل رفتم و کردم سالم آروم داشت؟ اهمیت براش اینقدر که

 . داشتم کار زیاد فردا رفتم
 غذا باید کجا منیدونستم بودم ولی پخته مرغ و سبزی قورمه ، بخارا آلو خورشت نوع سه

 روی کشیدم رسک پنجره از بود؟ داده حیاط به گیری چه بود حیاط تو کیوان کنیم؟ رسو رو
 خیلی حتام مهموناش بود شتهگذا قدیمی تخت یه هم پایین و بود کرده موکت پهن رو ایوان
 چیا:   گفت و آشپزخونه توی اومد دیدمش که برگشتم و قابلمه تو ریختم رو برنجا بودن عزیز
 پختی؟

 بخارا آلو ،و مرغ ، سبزی قورمه:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 خوبه اوهوم -
 رو اونا گرفتم برات لباس دست یه:  گفت بود بعید خیلی میزد؟ حرف من با داشت کیوان

 بپوش
 رو برنج رفت اتاقش به و کرد نگاهی غذاها به کنم تعجب منیتونستم این از بیشرت دیگه

کرم  شال کردم رسم رو شال رسیع زدن رو در زنگ رفتم اتاقم به لباس تعویض واسه و کردم دم
 عمه دیدن با اومدم بیرون اتاق از و کردم پوفی رنگ ای قهوه و شلوار همرنگش با یه تونیک

  عزیزم اینجا بیا:  گفت کیوان که بود مونده باز دهانم ناای
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 شوهرش مهدی شد آقا متحیر زدنم حرف از بقیه مثل هم عمه کردم سالم بود؟!!! من با
 مبال به بودن آروم میکردن شیطونی که همیشه برعکس کامیار و کامران داد رو سالمم جواب
 خوش خیلی:  گفت کیوان نشسنت همه مهدی اآق بفرمایید عمه بفرمایید:  گفتم و کردم اشاره

 برسن هم بقیه تا بیار چایی رو عزیزم آنا اومدین،
 که هال تو میربدم داشتم ریختم چایی رفتم آشپزخونه به داشت؟ قصدی چه کیوان این

  رسیدن اینام عمورضا:  گفت و داد جواب کیوان اومد در صدا به دوباره زنگ
 صورمتو خانم مهری شدن وارد اینا عمو که کردم تعارف  رو چای میرتسیدم داشتم کم کم
 بود عادتش زدن حرف تند کال کنم سالم منوند منتظر اصال شد عمه با صحبت مشغول و بوسید

 نازم دخرت گفت : سالم و بوسید پیشونیمو زد لبخندی کردم سالم عمو به
 موندن؟ کجا عموهام پرس این پسگفت :  کیوان نبودن پدرام همراهشون و پرهام
 هنوز اینا مامانت میان مستقیم همونجا از بودن رسکارگفت :  و نشست خانم مهری
 نیومدن؟

 میان ولی نه -
 حواست آناگفت :  کیوان که بودم فکر تو ؟ میومدن هم اینا علی عمو یعنی خدا یا

  بیار چای کجاست؟
 میومدین باید اول شام کیوان آقاشنیدم :  رو عمه صدای که ریختم رو دوم رسی چای

 میومدیم ما بعدا بزرگرتا خونه
 ؟ باشه گشاش پا که مراسم دمیزاد بودآ  مثل چیش ازدواج اینگفت :  و خندید کیوان

 یچا و انداختم پایین رو طعنه ی کالمش اونقدر رصیح بود که حرفی باقی نگذاشت رسم
 چطوره؟ مشرتک دگیزن عزیزمگفت :  خانم مهری پیش ، نشستم کردم تعارف اینا عمو به رو

 میخواستین داره گلی این به شوهرگفت :  و خندید کردم نگاه کیوان به چشمی زیر
 باشه؟ چطور

 عروس تازه هنوز شوهرت پیش بشین بروگفت :  خانم مهری که انداختم پایین رسمو
 بشینین جدا بده دامادین

 باید پیشش اونوقت میلرزیدم کیوان شدن  رفتار عوض ترس از داشتم همینجوریشم
 چهره حالت مخمصه راحت کرد این از رو من در زنگ صدای مردم می شک بدون مینشستم؟

 اینا بابا از اینمگفت :  مصنوعی ی خنده با و مهمونا سمت برگشت شد عوض کیوان ی
 مبیرم بود؟ آقاجون من خدای ایستادم کیوان کنار استقبال برای و شدم بلند جام از زور به
 در از باهم علی عمو و کیانا نبود اون از بهرت وضعش هم خانم راضیه دهش شکسته چقدر
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 بازومو کیوان که جلو برم خواستم دیدنش با اومد باال رو ها پله آقاجون شدند وارد حیاط
 آقاجون سالمکنم :  کنرتل رو بغضم کردم سعی رسید ما به زد حلقه چشامم تو اشک گرفت

 دخرتم سالم:  گفت و زد صورتش پهنای به لبخندی ون،ج آقا میگفتم بود بهش بار اولین
 اومدین خوش جون آقا سالمگفت :  و زد پوزخندی کیوان
  ممنونگفت :  و شد خیره صورتش تو ای لحظه چند آقاجون
 حتی بود رسد و سنگین باهاش داد دست کیوان با و کشید آغوش در رو من علی عمو
 نیم تنها سالمم جواب در کیانا تادو  ناو  برعکس اام کرد بسنده سالم یک به فقط هم زنعمو
 برای منیومد خوشش من از هیچوقت کیانا خب رفت کیوان آغوش به و انداخت من به نگاهی
 ریزی برنامه قبل از کیوان رو اینا ،نهخو  داخل خامنا و نشسنت ایوان روی مردا مهمونا راحتی
 محل اصال که کیانا ریختم چای همه یبرا رسیدن هم پرهام و پدرام نکشید طولی بود کرده

 که بربم مردا واسه رو چای خواستم کرد تشکر همیشگیش مهربونی با عمو زن اما نگذاشت
 بربم من بده عزیزم چرا تو:  گفت بشنوه مامانش که طوری بلند شد سبز جلوم کیوان
 خانم ضیهرا کنار میکرد دیوونه رو من رسام داشت بودم شده قرمز اسرتس و رشم شدت از
 عزیزم؟ خوبیگفت :  و زد لبخندی نشستم

 ممنون خیلی خوبم بله -
  خوشحامل میزنی حرف خوب خیلیگفت :  و کشید صورتم به دستی
 بزنی؟ حرف گرفتی تصمیم یهو شد چی آنا آرهگفت :  خانم مهری
  شده وا زبونشم کرده شوهر البدگفت :  و زد پوزخندی کیانا
 به هم ، حاال نبوده الل هیچوقت آناگفت :  عمه که رفت بهش ای غره چشم خانم راضیه

 نیست سادگیا اون به زندگی و شده بزرگ فهمیده خودش خدا لطف
 روزای تلخی به بازم میزد هم صدبار روزی رو من کیوان اگه ،ساده؟حتی زدم تلخی لبخند
 اتاق سمت رممی دستشویی بهونه به من دخرتمت : گف گوشم در خانم راضیه منیرسید تنهاییم

 بیا هم تو
 از دستشویی دم رفتم و گفتم ای اجازه با منم رفت خانم راضیه دادم مثبت عالمت رس با

گفت :  و انداخت نگاهی اتاق اطراف به خودم اتاق   به کردم راهنامییش اومد بیرون دستشویی
 میکنه بازی نقش داره بودم مطمنئ
 حرف همینطوری همیشه … میگم رو کیوانگفت :  کردم نگاه بهش ابروهای باال رفته با
 میزنه؟

  بزنه گندی یه اینکه از میرتسم بزن حرف آناگفت :  که پایین انداختم رسمو



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 66 
 

 منیزنه حرف من با هیچوقت اون -
  پرس این شده چش منیدونمگفت :  و نشست تخت ی لبه
 اضیهر  اومدم بیرون و گفتم ببخشیدی میزد صدا رو من داشت که خانم مهری صدای با
 کیوان رسید شام موقع باالخره کیوان میرتسید ناگهانی تغییر این از من مثل درست هم خانم
 رو سفره و کردیم هدایت هال های گوشه به رو مبال بخوریم هم دور رو شام داشت ارصار

 میکرد تعریف غذا بوی و عطر از مدام بود همه از تر پرحرف که خانم مهری وسط انداختیم
 همونطور که من دست وسط سفره، گذاشت رو آب پارچ کیوان نشسنت همه رهسف چیدن با

 عزیزم بشینیم ماهم بیاگفت :  و گرفت رو بودم وایستاده
 به ؟رو کنه بازی آقاجون اعصاب با میخواد کیوان نکنه جون نشستیم آقا روبروی درست 
 ها دهکر  درست تو واسه رو بخارا آلو خورشت آنا ببینگفت :  و کرد نا کیا

 علی عمو و خانم راضیه هرچند نبود پرهام و آقاجون از تر موشکافانه نگاهش هیچکس
 با همیشه منه بخاطر بودم مطمنئ داشت اخم همیشه مثل پدرام ،بودن طوفان یه منتظر هم

حواسم به کیانا بود حتی یه قاشق  منیومد خوشش من از کیانا مثل میکرد اوهم اخم من دیدن
 محرتم ی خانواده خبگفت :  کیوان که گذشت کوتاهی مدت یهت نخورد هم از اون خورش

 اومدید متجاوز گناهکار این ی خونه به فرمودید و رنجه قدم همه واقعا ممنونم که از اول
 یه که کردم دعوتتون امشب اما:  داد ادامه کردن نگاهش گرد شده چشامی با همه
 شامها بود که اونی دیدید امشب که چیزی این کنم مشخص همتون واسه رو چیزایی

همه چی به  و میکنن عادت هم به شوهر و زن ماه چند بعد که اجباری ازدواج یه میخواستید
 به چیزا این اما داره، فرق ما زندگی داستان شده عوض داستان اینبار اما خیر و خوشی میگذره

گفتم و  بارها من درسته وزهر  اون ی قضیه اصل بدونید الزمه که چیزی تنها نداره ربطی شامها
 دیره خیلی هرچند میگه آنا منیگم، من ایندفعه اما شام نشنیدید

 دستش تو که دستم مچ بودم زده زل من به همه بدم فرو میتونستم سختی به دهامنو آب
 چه اونروز ببینن منتظرن همه آنا بگو گفت و زد پوزخندی کردم نگاه بهش داد فشار رو بود
 بود؟ خرب

 اینکارو نکن تو دمل داد میزدم ) کیوان بود انداخته پایین رو رسش کردم نگاه قاجونآ  به
 دیگه باش زود کرد یخ غذا آنا : منیداشت بر دست کیوان اما ( نداره طاقت آقاجونم
 جاری صورتم رو اشکهام بود پایین همچنان رسش منیکرد نگاهم آقاجون داشتم بغض

 کرده گم… رو حلزونم من… اونروزگفتم :  کنان من من منیزد حرفی هیچکس ن ولیمیشد
 بودم
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 آقا به فقط چشمم من اما گرفت نشنیده بشه که بود اونی از بلندتر کیانا پوزخند صدای
 …چیزی به کرد گیر پام بگیرمش که دویدم بود استخر ی لبه کردم نگاه اطراف بهبود :  جون
 استخر یتو  نیفتم تا کرد کنرتل منو کیوان وسط هوا و زمینم دیدم … اومدم خودم به ... تاتا

 همین ی منرو  افتاد و داد دست از تعادلشو ولی
 به هر دوبا بود حرف از پر همه نگاه اما منیزد حرفی هیچکس شد بلند جاش از آقاجون

  آقاجون میرسومنتون منگفت :  پدرام کردم نگاه ورودی سمت میرفت داشت که آقاجون
 هایی شونه با کهبود  آقاجون دنبال فقط چشامم هنوزم بود شده همهمه شدن بلند همه
 خدا رو تو آقاجون نرو تو دمل فریاد میزدم: " میرفت بود شده خم تازگی به که کمری و افتاده
 به زنعمو که ای کشیده صدای از در حیاط بیرون رفت منیومد در صدام چرا" نذارین تنهام شام

 خانواده فقط و بودن رفته همه کنم نگاه بهشون و یرمبگ پنجره از چشم شد باعث زد کیوان
 زدینش چرا زد : داد کیانا کردم پاک اشکامو و صورتم رو کشیدم دست بودن مونده کیوان ی

 ؟ مامان
  کیانا باش ساکت توگفت :  علی عمو
 چه بشه چیزیش آقاجون اگه مثال؟؟ کردی ثابت رو یادامه داد : چ و کیوان سمت کرد رو
 بریزم؟ رسم تو خاکی

 که اونی انگار ؟ بودین کجا شامها مردم من که اومنوقعگفت :  و زد پوزخندی کیوان
 منم؟ فقط مقرصه

 بریم ،کیانا راضیهگفت :  بلند صدای با علی عمو
این آدم  دخرتم مبون ما ی خونه بیا خواستی هرموقعگفت :  و برگشت سمت من زنعمو

  شته باشهاونقدری عوض شده که لیاقت تو رو ندا
 ایوان روی تمسنش رفتم حیاط تا دنبالشون رفنت تاشون سه زدنی هم به چشم در
 کردم هق هق مدت این متام اندازه به و کردم بغل زانوهامو
 کیوان
 تا بدونن رو چیز همه خانواده کنم کاری میخواستم بودم پشیامن واقعی معنای به

 به دمل میکرد گریه کردم نگاه آنا هب پنجره از شد برعکس اما سابق مثل بشه من به نگاهشون
 همه بود گفته آقاجون سوخت دمل میکرد تعریف داشت که موقع همون سوخت حالش
 بخوام منه دستای تو دیگه االن چیزت همه کنم ثابت میخواستم من و داده من به رو چیزش
 از دیگه بار بود گرفته خوابم منیدونم رو گذشت چقدر هم نابودش میکنم نخوام خوبم باهاش
 دراز تختم روی ؟دخرت نشدی خسته تو دمل گفتم : میکرد گریه هنوز کردم نگاهش پنجره
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 هنوز دیدم شدم که هال وارد شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با برد خوابم زود خیلی کشیدم
 بود نشسته که همونجا کردم باز حیاط رو در نیست آنا از خربی و پهنه همونطور سفره

 و کردم بغلش بود زده یخدستم رو روی دستش گذاشتم  بود خنک هوا هنوز بود برده خوابش
 پتو دوتا ؟میکردم باید چیکار ،بود رفته هوش از آنا خوابوندمش تخت روی داخل آوردم

 چیکارشمنیتونستم به کسی زنگ بزنم ببینم باید   زدم دیشب که گندی اون با روش انداختم
 تختش ی گوشه به زده وحشت من دیدن با کرد باز چشامشو هک بودم فکرا همین تو کنم
  نیستم نوکرت من نخواب بیرون دیگهگفتم :  کرد پنهان زانوهاش بین صورتشو و رفت

 و زود برگرد برو آقاجون خونه بری خواستی:  نیومد دمل اما بیرون بیام خواستم و شدم بلند
 آناهیتا

بدنم درد میکرد از بس گریه کرده بودم چشامم مثال میخواست گندی که زده رو درست کنه 
و به سختی میتونستم باز نگهشون دارم خودمو زیر پتوهایی که روم انداخته بود پف کرده بود 

جمع کردم بیشرت از دوساعت گذشت که احساس کردم خون تو رگام به حرکت در اومدن کم کم 
این موقعیت رو منیتونستم از دست  گرمم شد باید میرفتم پیش آقاجون بهم اجازه داده بود و

بدم هنوز احساس کرختی میکردم لباسامو پوشیدم از اتاق بیرون اومدم او هم آماده شده بود 
 گفت : حداقل این آشغاال رو جمع میکردی بعد میرفتیو داشت بیرون می رفت با دیدن من 

یام ولی تو تا ظهر رسم رو پایین انداختم حامل خوب نبود به طرف در رفت و گفت : ظهر من
 خونه باش این آشغاال رو هم از این وسط جمع کن 

حتی نگفت میرسومنت دمل میخواست تلفن داشتم و به پرهام زنگ میزدم بیاد دنبامل رسم 
گیج میرفت باالخره رسیدم رس خیابون خوشبختانه مسیر پرترددی بود و رسیع تاکسی گیر میومد 

بود که خیابونا اونقدر چاله چوله داشت که باعث میشد  سوار تاکسی شدم و آدرس دادم خوب
خوابم نربه پول رو حساب کردم و پیاده شدم آب استخر چقدر کثیف شده بود یعنی کارگرا دیگه 
واسه آبیاری درختا منیومدن پله ها رو باال رفتم صدای موسیقی که از گرامافون آقاجون پخش 

ش میتونستم االن یه دل سیر ویولون بزنم و گریه کنم میشد من رو برد به عامل موسیقی خودم کا
توی درگاه سالن وایستادم داشت به عکس خانوم جون که روی دیوار نصب شده بود نگاه می 
کرد بارها دیده بودم که باهاش حرف میزنه ولی انگار این روزها حتی دل و دماغ حرف زدن با 

ومی صورتش رو برگردوند سمتم با دیدن من خانوم جون رو هم نداشت تقه ای به در زدم به آر 
چشامش گرد شدن دمل براش تنگ شده بود انگار سالها بود از این پدر پیرم دور بودم از جایش 

 بلند شد قدمی به جلو برداشتم و گفتم : سالم آقاجون
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تو  برقی که ، لبخندی زد خربی از اون ابهت سابق نبود بجاش پر بود از حرست و غم
نشونی از اشک بود جلوتر رفتم و خودم رو انداختم تو آغوشش و بلند بلند گریه چشامش بود 

 کردم دستش رو نوازشگونه رو رسم میکشید گفت : حالمل کن دخرتم 
بین گریه گفتم : نه آقاجون شام منو ببخشید ... من میدونم دلیل اصلیتون واسه این ازدواج 

 رد کردم و رت میخام که دیشب شام رو خچی بود هرچند راهتون اشتباه بود ... من معذ
آقاجون هم بغض داشت با صدای گرفته ای گفت : هق هق مانع از ادامه دادن حرفم شد 

اگه این خورد شدن باعث شد تو بتونی بیای اینجا اشکالی نداره خدا رو هم شکر میکنم ... همه 
 ر حق دوتاتون بدی کردمی اون اتفاقات گذشته چشامم رو کور کرده بود کیوان حق داره من د

دوتامون از هم آرامش گرفته بودیم از آغوشش بیرون اومدم گفت : برام یه چای مثل همون 
 قدیام میاری

 لبخند تلخی زدم و گفتم : آره آقاجون واستون یه ناهار خوشمزه هم درست میکنم
اشق قورمه لبخندش نشانی از تایید بود براش چای دم کردم و غذا رو بارگذاشتم آقاجون ع

سبزی بود براش توی استکانای مخصوص خودش که یکی از همون استکانای کمر باریک کوچیک 
بود چای ریختم هرچند بجز صبحانه چای منیخوردم اما اینبار به نیت همراهی کردن آقاجون 
بود رسگیجم بیشرت شده بود ولی باید تحمل میکردم تا ظهر یه ساعتی وقت داشتم پس باید 

چای رو گذاشتم جلوی روی آقاجون و کنارش نشستم خندید و گفت : تو چقدر عوض  میموندم
 شدی دخرتم !!

 ض شدین و آهی کشیدم و گفتم : شام بیشرت از من ع
هستی که باهم ؟ لبخندش غمگین بود یه کم از چایش رو نوشید و گفت : تا کی اینجایی 

 ناهار بخوریم ؟
 م ناهار میخوریم اونوقت میر بله آقاجون 

آه کشید برای اینکه حال و هواش رو عوض کنم با خنده گفتم : آقاجون میخوام برم درس 
 بخونم 

 ابروهاش باال رفنت اینبار ذوق داشت نگاهش : جدی میگی؟

معلومه که جدی میگم خانم دکرت قرار شد ببینه رشایطش چطوره اگه بشه فقط امتحان  -
 یرم بعدم میخوام دیپلم بگیرم بدم و تو دوسال مدرک ابتدایی و سیکلم رو بگ

 لبخندی به صورتش اومد : منیدونی چقدر آرزو داشتم یه روز بشی یه دخرت عادی
 خندیدم و با دلخوری ساختگی گفتم : آقاجون یعنی من عادی نبودم؟
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خندید چقدر با خنده دوست داشتنی می شد چرا قبال به آقا جون توجه نکرده بودم ؟ به 
آماده کردم که صدای در اومد و بعد هم صدای مهری خانم که داشت به غذا رس زدم میز رو 

آقا جون سالم میکرد از آشپزخونه بیرون اومدم با دیدن من رنگ نگاهش خاص شد میدونستم 
توقع نداشت من رو ببینه دید چشامم کم کم داشت تار می شد چشامم رو باز و بسته کردم 

ت این بود که رسیع خودش رو جمع و جور میکرد بهرت شد مهری خانم اخالق خوبی که داش
 لبخندی زد و گفت : خوبی آنا جون؟

 بله ممنون شام خوبین ؟ عمو رضا خوبن ؟ -

آره قربونت برم همه خوبن راستش غذای آقاجون رو آوردم که میگن تو ناهار درست  -
 کردی 

 بله دستتون درد نکنه  -
 شام نخواستین بیاین اونجا بخورین  به آقاجون نگاه کرد و گفت : پس میذارم اگه واسه

آقاجون رسی تکان داد و به سالن رفت پشت رس مهری خانم وارد آشپزخونه شدم ظرف رو 
 گذاشت تو یخچال و گفت : آنا عزیزم نکنه با کیوان حرفت شد خونه رو ول کردی اومدی؟

بود از رفتار از خجالت رسم رو پایین انداختم آروم گفتم : نه مهری خانم خودشم پشیمون 
 دیشبش اجازه داد بیام ... تو رو خدا ببخشید مهری خانم من واقعا رشمنده ام 

دستشو گذاشت زیر چونم و رسم رو باال آورد لبخندی زد و گفت : اشکالی نداره عزیزم درک 
 میکنیم

یهو انگار چیزی متوجه شده باشه دست گذاشت رو پیشونیم و گفت : تو چقدر داغی 
 دخرت!!

 دم و گفتم : چیزی نیست رس قابلمه بودم بخار خورده به صورتمخندی

 مطمئنی خوبی؟ -

 بله ممنون -

ما امروز میریم خونه ی خواهرم اینا واسه همین ناهار رو واسه آقاجون آوردم اگه حالت  -
 خوب نبود بچه ها خونه هسنت بگو بربنت دکرت

خوردیم از منایشگاه براش تشکر کردم بعد از رفتنش آقاجون رو صدا زدم ناهار رو باهم 
ظرفا رو به زور شستم تلو تلو میخوردم آقاجون تعریف کردم میفهمیدم که خیلی خوشحاله 

ابیده بود بیدارش نکردم عادت داشت بعد ناهار بخوابه تا دم خونه رسیدم دیگه واقعا چیزی و خ
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ی رو از آیفون شنیدم رو منیدیدم منیتونستم تا رسخیابون برم در خونه عمو اینا رو زدم صدای کس
 و از هوش رفتم 

احساس سنگینی می کردم آروم چشاممو باز کردم نور اذیت میکرد بستمشون و دوباره باز 
کردم تا به نور عادت کرد به اطراف نگاه کردم بیامرستان بودم و کسی پیشم نبود رسم توی دستم 

 هنم جون گرفنت:ذبود خاطرات تو 
رو کنار پنجره دیدم عصبانی بود رسم توی دستم بود صدای  )چشاممو که باز کردم آقاجون

هق هق خانوم جون میومد با دیدن چشامی بازم لبخندی زد و گفت : به هوش اومدی عزیزکم 
 ؟

 آقا جون هنوز هم چشامش قرمز بود با غیض گفت : هنوزم منیخوای بگی چی شد؟
ن حاجی همین االن دکرت صورتم خیلی رسیع خیس شد خانوم جون ملتمسانه گفت : ولش ک

 رفت اگه دوباره حالش بد بشه چی ؟ اونوقت همه میفهمن
من مونده بودم از اینکه چه اتفاقی افتاده حتی منیدونستم چرا آقاجون اینقدر عصبانیه 

دیگه آقاجون رو دوست اونقدر که من رو زده بود تا حرف بزنم و من از هوش رفته بودم 
 نداشتم(

رو ازخاطراتم بیرون آورد اشکی که از گوشه ی چشمم ریخته بود  صدای باز شدن در من
رو پاک کردم و برگشتم سمت در پدرام بود با همون اخم همیشگی اما توی نگاهش مثل بقیه 

 ترحم بود گفت : چرا دیدی مریضی زودتر نیومدی ؟
 چیزی نگفتم که پوزخندی زد و گفت : به ما که میرسی الل میشی

بودن رو صورتم ریخت پوفی کرد و گفت : خیل خب حاال آبغوره نگیر اشکایی که منتظر 
 یه کم دیگه رسمت متوم میشه میربمت خونه 

کیوان گفته بود تا ظهر باید خونه باشم نکنه دیگه نذاره برم خونه آقاجون ؟ رسیع نشستم 
 و گفتم : من باید برم خونه 

ود گفت : زنگ زدم بهش گفتم الزم پدرام بی حوصله به نظر میرسید کاش پرهام بجای او ب
 نیست حرص بخوری فکر نکنم نگرانت باشه

رسم رو پایین انداختم نشست رو صندلی یه کم که گذشت گفت : من اونروز نبودم و 
 منیدونم چی شد ولی تو چرا همونوقت حقیقت رو نگفتی ؟

گفتم : به به صورتش نگاه کردم منتظر بود جواب بدم صورتم رو چرخوندم سمت دیگه و 
 قول خودتون شام نبودید و از چیزی خرب ندارید 
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خندید میخواست رو اعصابم راه بره چرا باید بجای جواب دادن به بزرگرتا به اینا جواب 
میدادم باالخره نیشش رو بست و گفت : نکنه میخوای بگی کیوان واقعا میخواست بهت تجاوز 

 کنه ؟
سه همه مهمه من چیکار کردم چیکار نکردم ؟ چرا حاال وا اخم کردم و برگشتم طرفش:

 شامها هیچکدوم حق دخالت توی زندگیم رو ندارین من به تنها کسی که باید جواب بدم کیوانه
دستاش رو دو طرف بازوهام رو  ماز روی صندلی بلند شد و هجوم آورد سمت، خم کرد ا

بچه ؟ اینکه فقط زندگی  تخت گذاشت و با غیظ تو چشامم زل زد: تو چی فکر کردی با خودت 
کیوان رو نابود کردی ؟ هان ؟ تو زندگی خیلی ها رو نابود کردی از وقتی قدم گذاشتی توی اون 

 خونه خیلی چیزا تغییر کرد 
تو بدقدمی ، دخرته ی  )صدای پدرام رو دیگه منیشنیدم فقط صدای دایی توی گوشم بود

تامو گذاشتم روی گوشم و داد زدم: متومش ( دسنحس ، باالخره زندگی مادرتو هم نابود کردی 
 کن لعنتی 

پدرام دمن که داشتم گریه میکردم نگاه کر ازم فاصله گرفت پرستار با عجله وارد اتاق شد به 
 .دهانش باز مونده بود 

 کیوان
با متاس پدرام اعصابم به هم ریخته بود کیانا رو رسوندم خونه ازم دلخور بود بعد مدتها 

ون هیچوقت با کیانا جور نبودم ولی االن تنها کسی بود که براش مهم نبود چی برده بودمش بیر 
شده و چه اتفاقی افتاده راهروی اورژانس رو پیمودم خواستم برم داخل که صدای فریاد آنا رو 

 شنیدم پرستار با عجله دوید داخل اتاق گفت : چه خربه اینجا 
که دهانش باز مونده بود من من کنان  از گوشه ی در رسک کشیدم نیم رخ پدرام رو دیدم

 گفت : فکر ... کنم ... شوک عصبیه
 پرستار نگاهی به رسم کرد و از آنا پرسید : خوبی ؟ میخوای بهت آرامبخش بزنم ؟

 با صدای گرفته گفت : نه ممنون خوبم 
 دمل گرفت من چه بالیی رسش آورده بودم به دیوار تکیه دادم پرستار بیرون اومد با دیدن

 من گفت : چرا اینجا وایستادین ؟
نیم نگاهی بهش کردم و بدون توجه بهش وارد اتاق شدم پدرام با دیدن من گفت : چه 

 عجب!!
چقدر در برابر اشکاش بی تفاوت شده بودم بهش توجهی نکردم آنا داشت گریه میکرد 

 نشستم رو صندلی و گفتم : تو دیگه برو میربمش خونه
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 مونم تا یه وقت همینجا نکشیشپوزخندی زد و گفت : می
چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : نرتس من نه وسط حیاط به کسی تجاوز میکنم نه تو 

 ی رو میکشمسبیامرستان ک
رسش رو به نشانه ی تاسف تکون داد گوشیش رو از میز برداشت به آنا نگاه کرد و گفت : 

 معذرت میخوام آنا کاری داشتی بهم زنگ بزن
به زنم این حرفا رو میزد اگه بجای آنا پریسا اینجا خوابیده بود االن فکش  جلوی من داشت

رو شکسته بودم از اتاق بیرون رفت آنا پشتش رو کرد طرفم پوفی کردم و رسم رو به پشتی 
 هصندلی تکیه دادم از بس گریه کرده بود به هک هک افتاده بود حوصلمو رس برده بود : بس

 دیگه اعصامبو خورد کردی
داش به زور شنیده می شد : تنهام بذار کیوان بذار وقتی رفتیم خونه همه دق دلیهات ص

 رو رسم خالی کن
دندونام رو روی هم ساییدم داشت چرت و پرت میگفت واسه اینکه ادامه پیدا نکنه حرفی 
نزدم باالخره رسمش متوم شد . داخل خونه که شدیم مردد وسط هال وایستاده بود و به سفره 

 اینا رو جمع میکنم  بمیکرد گفتم : برو بخوا نگاه
 اونقدری طاقت نداشت که بتونه مخالفت کنه یا چیزی بگه رفت توی اتاقشبهم نگاه کرد 

نگاهی به سفره و غذاهای فاسد شده انداختم خونه بوی گند میداد همه رو جمع و جور کردم 
ت میگفنت چقدر الغر شده بهش رس زدم خواب بود کنارش نشستم به صورتش نگاه کردم راس

بود منیخواستم بشم همون کیوان قدیم من همه چیزم رو بخاطر این دخرت باخته بودم صداش 
زدم چشامشو به سختی باز کرد با دیدن من نیم خیز شد با دستش چندشاخه مویی که توی 

ا گرمه صورتش ریخته بود رو زیر برد گفتم : پاشو یه چیزی بخور برات سوپ گرفتم رو گازه ت
بخور قرصاتم من در جریانش نیستم کی باید بخوری و چطور خودت یه جوری هامهنگ کن 

 رسساعت بخوری من حوصله ی بچه تر و خشک کردن ندارم 
 رسشو باال پایین کرد و آروم گفت : باشه ممنون

 خسته بودم در اتاقم رو بستم و روی تخت دراز کشیدم .
 آناهیتا 

ه زور خوردم ساعت هشت شب بود باید هر هشت ساعت قرص سوپی که گرفته بود رو ب
میخوردم پس ساعت ده بخورم خوبه یه قاشق دیگه از سوپم رو خوردم یاد حرفای پدرام افتادم 
راست میگفت من با قدم نحسم زندگی  همه رو نابود کرده بودم بخاطر اون اتفاق خانوم جون 

قاجون همیشه ی خدا حرص منو میخورد که دق کرد از بس حرص خورد و خود خوری کرد مرد آ 



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 74 
 

کی خوب میشم کی حرف میزنم به قول خودش کی عادی میشم و حاال که عادی شدم چی ؟ 
 دیگه منیبینمش اشکم رو پاک کردم که صدای کیوان رو شنیدم : خسته نشدی انقدر گریه کردی؟

رو پایین انداختم و بهش نگاه کردم داشت کنرتل تلویزیون رو از روی کانرت برمیداشت رسم 
شدم تلویزیون رو روشن کرد کاسه ای از کابینت برداشت و یه کم سوپ  مشغول خوردن سوپم

کشید زیر چشمی حواسم بهش بود نشست رس میز شبکه ی تلویزیون رو عوض کرد چیز جالبی 
دم پیدا نکرد خاموشش کرد چند تا قاشق خورد بخاطر نزدیکیش منیتونستم چیزی بخورم منتظر بو 

 کاری بکنه یا حرفی بزنه به ظرفم نگاه کرد و گفت : چرا منیخوری؟
رسم رو پایین انداختم و یه قاشق خوردم  تو رسش نبودبه چشامش نگاه کردم به نظرم فکری 

 گفت :

از دیشب دارم فکر میکنم ، خیلی چیزا توی این سه ماه اتفاق افتاد ... همه ی آدمای  -
اینطوری فکر میکنم منیدونم چرا آقاجون اونروز اینطور  اطرافمون عوض شدن یا حداق من

تصمیمی گرفت اما هرطوری بود منیتونم ببخشمش و تو ، منیدونم تو چرا سکوت کردی ، چرا 
حاال داری سعی میکنی عوض بشی و یا هرچیز دیگه ای ، برام مهم نیست ، تورو هم منیتونم 

 ببخشم و دیگه برام اهمیتی نداری مثل یه غریبه
بغض کرده بودم خیلی وقت بود میدونستم ازم متنفره اما شنیدن این حرفا اونم وقتی حالش 

 کامال عادیه خیلی دردناک بود 

اما دیگه خسته شدم از این بحث و جدل هرچی بود و شد مهم نیست مهم اینه که ما  -
میتونی  ی داریسال حق طالق نداریم و مجبوریم همدیگه رو تحمل کنیم البته تو یه راه حل 5تا 

بری خونه ی آقاجون و مثل قبل زندگی کنی منیخوای هم میتونی مبونی اینجا به هرحال نصف 
خونه مهریه ی جنابعالیه ولی موندنت اینجا به این معنی نیست که میتونیم باهم خوب باشیم 

ین به فقط همخونه ایم دیگه منیخوام بهت زور بگم دیگه حوصله ی تنبیه کردنت رو ندارم از ا
بعد هرکار دلت میخواد بکن هرجور دوست داری زندگی کن منم هرجور دوست دارم زندگی 
میکنم میدونم آقاجون خرجیمونو میده از این به بعد خودم مواد غذایی رو تهیه میکنم تو از 
 پولی که آقاجون بهت میده  فقط واسه خودت خرج کن چون من مسئولیتی درمورد تو ندارم 

پم رو خوردم شاید به واسطه ی اون میتونستم بغضم رو قورت بدم مسلام راه قاشقی از سو
شوهرداری که اول انتخاب من نبود آقاجون اگه برگشنت من به خونش رو میدید دق میکرد زن  

تو خونه ی پدرش زندگی کنه دور از شان آقاجونه هیچکدوم حرفی نزدیم سوپش رو خورد و 
قم رفتم دمل میخواست ساز بزنم ولی با وجود کیوان منیشد پس بلند شد ظرفا رو شستم وبه اتا
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کیوان  مدام حرفایمنیتونستم جایی برم نوبت دکرتم بود ولی با این حامل  رساغ دفرتم رفتم فردا
 میومد توی ذهنم آهی کشیدم و دفرت رو گذاشتم کنار و خوابیدم
متوم شده بود حامل خیلی بهرت کیوان گفته بود میتونم هرکاری دمل میخواد بکنم پس اسارتم 

کرت هنوز صدام کمی گرفته بود مریضی نداشت وارد اتاقش شدم مثل د بود و تصمیم داشتم برم 
همیشه با لبخند ازم استقبال کرد نشستیم براش از اتفاقات گفتم ناراحت شد اما وقتی خرب 

 بهرت پیش بره زادیمو شنید گفت : خب حداقل یه فایده داشته پروسه ی درمانیت شاید آ 

 بله شاید ... راستی خانم دکرت تونستید راجع به درس خوندنم اطالعات بگیرید -

آره چندجایی سوال کردم فهمیدم یه آزمون هست که تو اگه توی آبان تا اسفند ثبت نام  -
کنی میتونی با یه آزمون مدرک ابتداییت رو بگیری سیکلت هم همینطور ولی دیپلم رو منیدونم 

 هنوز

 تا به دیپلم برسیم  حاال -

آره خب باالخره تو خیلی عقبی درسته که خوندن نوشنت در حد کامل بلدی ولی ریاضی  -
 و علوم و این چیزام هست 

 خندیدم و گفتم : من فقط با ریاضی مشکل دارم 
 لبخندی زد و گفت پس از االن آماده باش تا منم مطمنئ بشم از این امتحانا و اینا

رآورد و گذاشت جلوی روم گفت : هنوز فرصت نکردم برم پیش آقاجونت دفرتشو از تو کمد د
 خونه آقاجونت باشه چطوره ؟ و ازش سواالمو بپرسم تو هم که حتام نپرسیدی بهرته جلسه بعد

 کمی فکر کردم و گفتم : خوبه 

 گفتی این مال اوایلیه که اومده بودی اینجا آره ؟طرحاتو دیدم  -

 بله همینطوره -

سیش کردم توی این طراحیها مشخص بود که فقط به مرگ فکر میکنی خب یه کم برر  -
 ایندفعه متام دفرتاتو بیار 

زیادن من سالی دو الی سه تا دفرت پر میکنم البته بجز اونایی که رو برگه های معمولی  -
 میکشم

 خونه خودته طراحیات؟ -

 اون چیزاییش که به چشم آقاجون خورده بله ولی یه خوردش جامونده -

 کاریش میکنیم  خب یه -
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 پروژه یه تابستون این میخواد میگرده دنبالت در دربه میخواد آدرستو مهدیس راستی -
 کنی؟ کمکش هم تو داده گیر کنه کار

 مگه؟ ایه پروژه چه من؟؟ -

 کنن درست کتابچه یه بتونن جدید ترم واسه اگه گفته استاداشون از یکی واال منیدونم -
  میده اضافی منره بهشون

 بهش میدم بهتون شامرشو میگیرم گوشی یه میرم فردا من فقط خدمتم در من آهان -
 بیزحمت بدین

 بهرته اینطوری آره -
 خوبی دوست میتونه ولی بازیگوشه و طبع شوخ کم یه گفت : مهدیس که زدم لبخندی

  باشه

 داشتنیه دوست خیلی بله -
 تر دقیق آدما و مکانها به نسبت رو دیدم خواست زد حرف جدیدمون های برنامه درمورد

هرچند رس و سامون دادن به این زندگی  بدم سامون کمی رو مزندگی بودم گرفته تصمیم کنم
چندان هم کار ساده ای نبود . به کتابهای کمک درسی نگاهی انداختم فروشنده چند نوع کتاب 

 روی میز گذاشت و گفت : گفتین واسه چه مقطعی میخواین ؟
 واسه چهارم و پنجم

بهم معرفی کرد از بین اونا هرکدوم به نظرم بهرت میومد رو گرفتم حاال باید گوشی  کتابها رو
میخریدم تا اینجا رو با تاکسی اومده بودم اما باید یاد میگرفتم جاهای مختلف شهر برم از 
فروشنده آدرس یه پاساژ گرفتم با پرس و جو سوار اتوبوس شدم باید دوجا مسیرمو عوض میکردم 

بود و من چیزی از گوشی رس در منیاوردم کمی دید زدم نه چیزی حالیم نبود حتی  پاساژ بزرگی
منیدونستم چی خوبه چی بد چشمم افتاد به یه گوشی شبیه کیوان خواستم بخرمش اما اگه 
کیوان میدید چی ؟ نه باید معیارم رو عوض میکردم شکل موبایل پرهام هم یادم بود باالخره 

ن چیزا گفت منیدونست یبیارتش دوساعت از حافظه و دوربین و ا دیدمش رفتم تو و خواستم
قیمتش رو پرسیدم برق از کلم پرید فروشنده من حتی روشن کردن این گوشی هم بلد نیستم 

 که پرس جوونی بود خندید و گفت : بذار ببینم دخرت خوب میخوای چقدر باشه قیمتش ؟ 
 ه ولی نه در این حد زیر یه میلیون باشه رسمو خاروندم و گفتم : میخوام یه چیز خوب باش
 چند مدل آورد گفت : اولین بارته گوشی میخری؟
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به صورتش نگاه کردم اثری از متسخر نبود گفت : نرتس من قصد مسخره کردنت رو ندارم 
بهت میاد بچه مایه دار باشی چرا تا حاال گوشی نداشتی هم مهم نیست ولی چون اولین بارته 

 هم بهت تخفیف میدم هم بهرتین نوعش رو برات میارم پس نگران نباشو اومدی اینجا 
 لبخندی زدم و گفتم : ممنون 

خندید یکی از گوشیا رو از بین بقیه برداشت و گفت : این رو بردار از نظر من هم خوش 
 دسته هم کاراییش باالست

 راست میگفت قشنگ بود تردید من رو دید خندید و گفت : سیمکارت داری؟
 م رو پایین انداختم و گفتم : نه رس 

خندید و گفت طبقه پایین یه دفرت خدماتیه اگه کارت شناسایی همراهته میتونی بخری ... 
 تا تو بری و برگردی منم یه رسی برنامه میریزم روی گوشیت

 خواستم از مغازه بیام بیرون که گفت : وایسا خودم باهات میام
اینقدر بد میگن از چرا بشم ولی خوب بود که میومد  خندم گرفته بود بیچاره میرتسید گم

بنده خدا حتی توی صورت منم نگاه منیکرد سیمکارت رو گرفتیم برنامه ها رو  جنس مذکر؟ این
 روی گوشی ریخت و گفت : بیا اینجا یادت بدم چطور باهاش کار کنی

رو داد دستم جلوتر رفتم روشهای یادگیریش رو بهم یاد داد پولش رو حساب کردم جعبش 
و گفت : ایشاال خیرشو ببینی ولی از این به بعد از چیزی رس در منیاری با یکی که میشناسی 

 همراه شو اینجور چیزا رو همه جور قیمتی میفروشن

 واقعا ممنونم خیلی وقتتونو گرفتم  -

شامرمو توی گوشیت سیو کردم اگه هرچیزی مثل کامپیوتر ، لپتاب و این چیزا هم  -
 هام متاس بگیرخواستی با

لبخندی زدم و دوباره تشکر کردم از مغازه بیرون اومدم ظهر شده بود باید ناهار درست 
میکردم رسیع تاکسی گرفتم و رفتم خونه ناهار رو درست کردم و رفتم رساغ گوشیم تا چیزایی 

دستم  که یاد گرفته بودم رو تکرار کنم یهو یادم افتاد من صبح کلی کتاب خرده بودم گوشی توی
"موبایل پارسا "روی گوشی منایش داده شد گفته بود رنگ سبز رو به سمت راست لرزید و اسم 

 هدایت کنم این کار رو کردم و گذاشتم دم گوشم صدای آشنایی گفت : سالم خانم سهرابی 
 سالم  بود که من رو میشناخت : یکس

 من پارسا هستم همونی که ازش گوشی خریدی -
 گفتم : آهان خوبین؟نفس راحتی کشیدم و 
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 ممنون هرچی منتظر موندم خودت زنگ نزدی  -

 ؟من واسه چی باید زنگ بزنم -
 خندید چقدر زیاد میخندید : خانم محرتم شام کتاباتون رو اینجا جا گذاشتید

تازه یادم اومد کنار مبل توی مغازش جا گذشته بودم پوفی کردم و گفتم : بله معذرت 
 گیرم ؟میخوام میشه من فردا بیام ب

 بله البته  -

 بازم ممنون امروز من همش مزاحمتون بودم -
کیوان وارد شد گوشی رو قطع کردم و گذاشتم یه گوشه چیزی نگفت میز غذا رو چیدم 

 خواستم برم توی اتاق که گفت : تو که غذا میپزی بشین همینجا بخور نرو توی اتاقت
رستوران بخاطر نبودن صندلی بدون حرف نشستم رس میز مثل دوتا غریبه ای که توی یه 

خالی کنار هم مینشینند اما برای من حس خوبی بود اینکه دیگه بخاطر کنارش بودن از دستم 
عصبانی نیست ظرفها رو شستم روی کاناپه نشسته بود و فیلم میدید اوضاع عادی به نظر 

 میرسید .
رو باز نکرده بود  هنوز مغازه جلوی مغازه ی پارسا منتظرش بودم ساعت نه و نیم بود ،

ویرتین مغازه ی بغل رو دید میزدم که صداشو پشت رسم شنیدم برگشتم که چشمم خورد به 
مهدیس اوهم به اندازه ی من تعجب کرده بود دوید طرفم و گفت : وای آنا تو اینجا چیکار 

 میکنی؟
 لبخندی زدم و گفتم : سالم مهدیس جون
برگشت سمتم گفت : آنا پارسا همکالسیمه لطفا  نگران بود به پارسا نگاهی کرد و دوباره

 چیزی به خاله نگو باشه ؟
 با تعجب گفتم : چرا باید بگم ؟

ه کرد و اشاره کرد بیاد جلو بهش سالم کردم مغازه رو اانگار خیالش راحت شد به پارسا نگ
میکرد گفت  مهدیس بزرگرت بود هنوز هم با تردید به ما نگاهباز کرد پارسا حداقل دوسه سالی از 

 : معرفی منیکنی مهدیس؟
درمورد پریسا میزد پارسا پرس   همکالسی و اینقدر صمیمی ؟ یاد حرفایی افتادم که کیوان

ولی حتام یه چیزی بینشون بود مهدیس مدام لب پایینش رو میجوید گفت : م ناپاکی نبود چش
 دوست خامله یعنی ...
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فش رو نیمه متوم گذاشتم : من مریض خاله عصبی بود و پارسا موشکافانه نگاهش میکرد حر 
 ی مهدیس جون هستم توی منایشگاه باهاش آشنا شدم 

 آهان خوشبختم  -
 تم و خداحافظی کردم مهدیس دستم رو گرفت و گفت : منتظرم مبون لطفا کتابا رو گرف

باشه ای گفتم و از مغازه بیرون اومدم یه کم قدم زدم که مهدیس اومد گفت : ماشین دارم 
 یا برسومنت توی راه یه کم حرف بزنیمب

 باشه بریم  -
پرایدشو اون طرف پارک کرده بود سوار شدیم راه افتاد صدای ضبطشو کم کرد همچنان 

 اسرتس داشت حوصلمو رسبرده بود : مهدیس؟
 بهم نگاه کرد و گفت : جونم ؟

زی به به من هیچ ربطی نداره ، مطمنئ باش چیاینکه تو با کی میگردی یا منی گردی  -
 خانم دکرت منیگم

 لبخندی زد و گفت : وقت داری یه قهوه بخوریم ؟

 باور کن قرار نیست چیزی بگم الزم نیست بهم باج بدی -
خندید معلوم بود خیالش راحت شده گفت : من بخوام تو رو مهمون کنم اسمش باج دادنه 

 ؟
 نکرده  رسم رو پایین انداختم و گفتم : آخه تا حاال کسی منو به چیزی دعوت

سنگینی نگاهش رو حس کردم صورمتو چرخوندم سمت پنجره که گفت : راستی خامل چیزی 
 از پروژه ای که میخوام کار کنم بهت گفت :

 آره گفنت ولی راستش چیزی نفهمیدم -

 رسیدیم واست تعریف میکنم  -
جلوی یه کافی شاپ پارک کرد محیط جالبی داشت معلوم بود آشناست به پرسی که پشت 

  دوتا قهوه ی همیشگی با کیک آرشبود گفت : آقا  دخل
من رو به طبقه ی باال هدایت کرد روی یه صندلی نشست روبروش نشستم گفت : اینجا 

 پاتوق ماست با بچه های دانشگاه زیاد میایم اینجا
به اطراف نگاه کردم متام وسایل و دکوراسیون طرح چوب بود به گوشیش نگاهی انداخت 

 و بهم منیدی؟و گفت : شامرت

 چرا اتفاقا قرار بود بهت زنگ بزنم فراموش کردم -
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گوشبمو ازم گرفت و به خودش زنگ زد گوشیا رو گذاشت رو میز و گفت : خب پروژه ی 
 ما اینه که باید یه کتابچه از طرحهای مختلف کار کنیم میخوام طرحهای سیاه قلمم از تو باشه 

 ب نیست چرا از من ؟ یعنی کارای من اونقدرام خو  -

شکسته نفسی نکن استاد خیلی از کارای تو خوشش اومده بود مسلام با دیدن اسم و  -
 کارای تو بدون شک خوشش میاد

 احساس کردم حرفش طعنه دار بود گفتم : چرا باید خوشش بیاد ؟

 کارای تو حس داره استاد همیشه دنبال همچین چیزاییه -

رتسم کارام در اون حدی که میخوای من مسلام کمکت میکنم و باعث افتخارمه ولی می -
 نباشه

استاد کامل  اکرثا رو خندید و گفت : عزیزم چقدر ما رو دست باال گرفتی کارای منایشگاه
 کرده بود وگرنه کارای تو نسبت به نقاشیای ما محرشه

ی قهوه ها رو گذاشت مهدیس لبخندی زد و گفت : احوال امیر از لحنش خندم گرفت پرس 
 آقا چطوری؟

  هم متقابال خندید و گفت : خوبیم کم پیدا شدین ؟پرس

 دانشگاه تعطیل شده بچه ها هم که اکرثا شهرستانی -
طور بخاطر پارسا اینقدر ترسیده بود با رفنت امیر چدیس که اینقدر با پرسا راحت بود مه 

ن گفت : ما یه اکیپ شش نفره ایم سه تا پرس سه تا دخرت بعدا اگه قسمت شد میارم ببینیشو 
 خاله هم میشناستشون

 پارسا رو چی؟ -
 قهوه افتاد تو حلقش لبخندی زدم و گفتم : چرا تو اینقدر میرتسی؟

 خندید و گفت : چون دوسش دارم 
چقدر رصیح اعرتاف کرد رسش رو پایین انداخت و با کیک مشغول شد : با پارسا ترم دو 

میخوند االنم در کنار مغازش آشنا شدم اون االن درسش متوم شده و مغازه زده اون گرافیک 
 کارای گرافیکی میکنه 

 اونوقت چرا میرتسی درحالی که معلومه توی روابطت محدود نیستی؟ -

 منیدونم میرتسم از دستش بدم -

 اون چی دوستت داره ؟ -
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 آره گمونم تا حاال چیزی ازش ندیدم که بهم خیانت کنه یا ناراحتم کنه -
 سی تو زندگیت نیست؟رسم رو پایین انداختم که گفت : تو چی ک

یه تیکه از کیک رو خوردم تا فرصتی برای جوابش پیدا کنم اما سیاست دروغ گفنت و 
 پیچوندن آدما رو نداشتم : من متاهلم مهدیس

چشامش کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه فنجونش رو گذاشت رو نعلبکی و به جلو خم 
 شد : تو داری شوخی میکنی؟
 دادم و گفتم : نه عزیزم کامال جدیم رسم رو به طرفین تکون

 آخه اصال بهت منیاد حتی حلقه هم نداری -
 رسم رو پایین انداختم گفت : حتام نامزدین نه ؟

 نه ما باهم زندگی میکنیم -
 بگذریمابروهاش رو باال انداخت و گفت : 

ون پول قهوه ها رو حساب کرد و رفتیم جلوی خونه پارک کرد و گفت : پس میام دنبالت بیر 
 از خونه طراحی کنیم دورهمی باشه ؟

 باشه ممنون خوش گذشت  -
 : راستی بیا داخل  خواستم پیاده بشم که یادم افتاد

 خندید و گفت : امروز کار دارم ولی حتام میام که آقاتونو ببینم 
لبخند تلخی زدم و پیاده شدم دوست داشنت ؟ حس شیرینی به نظر میاد ای کاش من هم 

داشتم ای کاش یکی رو دوست میداشتم و با عشق ازدواج میکردم ولی من کیوان یه زندگی عادی 
رو هم دوست داشتم اما... پوفی کردم و زیر برنج رو کم کردم میز رو چیدم دیر کرده بود 
منتظرش نشستم باالخره اومد خسته به نظر میرسید سالم کردم و غذا رو کشیدم کاغذی به 

 گرفت و گفت : تو هنوز از این کاغذ بازیا خسته نشدی ؟ طرفش گرفتم بی حوصله از دستم

 شامرمه دیروز گرفتم شاید الزمت بشه  -
 بهش نگاهی کرد و گفت : باشه

 کیوان 
پرهام از روز مهمونی به بعد باهام سنگین تر شده بود خدا رو شکر پدرام پیداش نبود یه 

میزد بیشرت از قبل بیرون میرفت ماهی از اون مهمونی گذشته بود آنا هر جمعه به آقاجون رس 
میدونستم داره تغییر میکنه اما برام چندان اهمیتی نداشت رسم گرم کارام بود چندتا کار 
خصوصی هم قبول کرده بودم و چون کالس نداشتم راحت بودم هرجمعه کیانا رو میربدم بیرون 
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خصی ساعتی گرفتم و از میگرفتم بازم حوصلم رس رفته بود مر به این طریق از خانوادم هم خرب 
رشکت زدم بیرون خسته بودم یه راست رفتم خونه بازهم صدای ساز میومد اما اینبار بی کالم 
نبود آنا داشت میخوند چرا هرروز یه چیز جدیدی از این دخرت میدیدم کنار پنجره ی زیرزمین 

چقدر زد نشستم چقدر قشنگ میخوند اینبار داشت آهنگ شادمهر رو میخوند و ویولون می
 . آرامش میگرفتم از این صدا با متوم شدن آهنگ مثل دفعه ی قبل از خونه بیرون اومدم

 که همونیه منه روبروی که آدمی این واقعا کردم نگاه صورتش به بودیم نشسته رسمیز
 منیزد؟ حرفی و بود الل آدمای مثل سال پنج اون توی که همونیه میخوند؟ قشنگ اونقدر
 کمه گفتم : منکش نشم ضایع اینکه برای آورد باال رو رسش کرد سح نگاهمو سنگینی
 هست گفت : منکپاش و کرد اشاره میز روی منکدون به
 و شدم بلند میز رس از کالفه داره فرق میزنه آهنگ زیرزمین توی که اونی با آدم این نه

 بخوابم میرم گفتم : ممنون
 آناهیتا
 دیدنی جاهای میربدم رفتیم بیرون ای فعهد چند مهدیس با بود شده گرم حسابی رسم

 او و دادم نشون دکرت خانم به دفرتامو از تا چند بود داشتنی دوست واقعا ببینیم رو شهر
 به هربار شد می خوشحال میگذاشتم آمدام و رفت درجریان اونو بودشون گرفته من از بازهم
 پس گفتم : آقاجون و شدست دادم رو چای میکردم زیادی شادی احساس میزدم رس آقاجون

 نیومدن؟ کارگراتون چرا
 نشده ده ساعت ؟هنوز دخرت داری عجله چقدر:  گفت و زد لبخندی

 پر دوباره رو استخر این زده لک دمل میشه گرمرت بگذره هرچی مرداده وسطای آقاجون -
 ببینم آب از

 بود بعید من از اومدنا ناز این گذاشتم شونش روی رو رسم میخندید جدیدا چقدر خندید
 خودش از منو اوهم نیستم تنها دنیا این توی من بدونم که یکی آغوش به داشتم نیاز اما

 به برو دخرتم:  گفت و کرد نزدیکرت خودش به منو بازومو دور انداخت دستشو نکرد محروم
 باشیم هم دور اینجا بیان ظهر بگو هم اینا عموت

 عمو گفتم : کدوم و کردم نگاه بهش
 مسافرت رفنت نیسنت اینا عمت هردوتاشونو داری آشپزی ی حوصله فت : اگهگ و خندید

 مبونم اینجا ای خورده یه بذارین آقاجون باشه -
 میشه گفتم : آقاجون آروم باشه میتونست این از بهرت چی کرد محکمرت دستشو ی حلقه

 بپرسم؟ سوال تا چند
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 نپرس سخت سوال ولی عزیزم بپرس -

 کردن؟ تصادف چطور بابام مامان ونیدمید شام … گذشتمه درمورد -
 همون که بابات کردن تصادف میدونم فقط منیدونم تو از بیشرت گفت : منم و کشید آهی

 بیاره طاقت نتونسته قلبش وضعیت بخاطر مادرتم کرده فوت موقع

 رفنت؟ شامها پیش از اینا بابام چرا -
 ماهم گفت ما به ودب شده مادرت عاشق میگم : بابات خالصه من ولی طوالنیه قصش

 ها موقع همون اما کردن عقد دوتا اون و کردن موافقت اونام خاستگاری رفتیم و کردیم اقدام
 ترس از هم اینا بابات میندازه راه بیداد و داد کردن ازدواج اونا میفهمه وقتی و میاد داییت
 حتی کنه یداشونپ نتونه هیچطوری داییت اینکه واسه کردن فرار بشه ازدواجشون مانع اینکه
 اومدی دنیا به تو نداشتیم خرب حتی بس و داشتیم نامه یه فقط ازش نگفنت چیزی هم ما به

 شدین؟ متوجه چطور بعدش -

 از دخرت اون ، بوده داده رو من ی شامره نشینتون اجاره به رفتنشون قبل بابات گویا -
 داد خرب نم به و شد پشیمون اینکه تا نزده زنگ بهمون دوسال شدن آواره ترس

 هست هنوز نفروشین رو خونه اون دادین قول بهم -

 هست که معلومه -
 بدم خرب اینا عمو به برم گفتم : من و کردم پاک رو بود اومده فرود صورتم روی که اشکی

 مهری خانم در رو باز کرد با دیدنم گفت : خوش اومدی عزیزم بفرما داخل

 واسه خالی کردن استخر دستتون درد نکنه باید برم کارگرا امروز میان -

 آهان به سالمتی -

 میگم مهری خانم اگه کاری ندارین با عمواینا واسه ناهار بیاین خونه ی آقاجون  -
خندید مهری خانم زن خیلی شادی بود در هر صورت میخندید گفت : چی از این بهرت ؟ 

 باشه عزیزم یه ساعت دیگه خودمم میام کمکت

 خیلی ممنون منتظرتونیم -
زنگ خونه ی عمو علی نگاه کردم از روز مهمونی به بعد هیچکدوم رو ندیده بودم به منای 

زدم که همومنوقع در باز شد و کیانا اومد بیرون با دیدن من گفت : چی میخوای؟ رسم رو 
انداختم پایین و سالم کردم جواب نداد صدای زنعمو رو از آیفون شنیدم : آنا جان تویی ؟ بیا 

 داخل عزیزم
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مونطور وایستاده بود و نگاه میکرد از کنارش رد شدم برم داخل که بازومو گرفت و کیانا ه
کشوندم سمت دیوار با تعجب بهش نگاه کردم با حرص بهم زل زده بود : ببین دخرت تو هنوزم 
در نظر همه همون دخرت بچه ی دیوونه ی اللی پس واسه من ادای آدم بزرگا رو درنیار و 

 با رو برادرمو بدبخت کردی بس نبود حاال نوبت خانوادمه ؟همینطور ادای عروس خو
چیزی نگفتم یعنی منیتونستم بگم بغض لعنتی راه گلومو بسته بود هلم داد سمت دیوار و 

 گفت : دورو ور ما نپلک 
بعد ریخنت زهرش رفت چند لحظه ای موندم تا بتونم خودمو کنرتل کنم دم پله های ورودی 

 رو صدا زدم وایستادم و راضیه خانم
 بعد چند لحظه اومد و گفت : چرا نیومدی داخل دخرتم؟

به زور لبخندی زدم و خواستم چیزی بگم که جلوتر اومد و گفت : تو چرا اینقدر رنگت 
 پریده ؟

میگم زنعمو ، دستی به صورتم کشیدم و گفتم : چیزی نیست تا اینجا رو دویدم واسه همینه 
 این خونه ی آقاجوناگه کاری ندارین واسه ناهار بی

 لبخند تلخی زد و گفت : عموت روش منیشه بیاد اونجا 
رسم رو پایین انداختم و گفتم : ولی اونی که از همه خجل تره آقاجونه من فکرشم منیکردم 

 تو این یه ماه ندیده باشیدشون

 چی بگم واال تقدیر ما هم این بود دیگه  -

 من خودم عمو رو راضی میکنم  -

 رم اگه تونستیم میایم باشه قربونت ب -

 من ناهار آماده میکنم و منتظرتونم -
رسش رو تکون داد که یعنی باشه از خونشون بیرون اومدم حرف پدرام توی ذهنم تکرار 
شد : تو زندگی  خیلیا رو نابود کردی !! راست میگفت آهی کشیدم و وارد خونه شدم از دیدن 

سایلشون و عمو اینا رو به کل یادم رفت داشنت و کارگرا اونقدر خوشحال شدم که کیانا و پدرام 
م سمتشون و سالم کردم : ممنون که اومدین لطفا خیلی خوب ویدرو میگذاشنت دم  استخر د

 متیزش کنید مثل قبال ، قبال هم خودتون میومدین دیگه ؟
 یکیشون که سنش بیشرت بود گفت : آره دخرتم خیالت راحت
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خورشت مرغ بار گذاشتم و یه کم از بادمجونایی که صبح خیامل راحت شده بود واسه ناهار 
توراهم خریده بودم رسخ کردم و باهاش خورشت درست کردم مهری خانم با دیدن خورشتا 

 خندید و گفت : وای دخرت تو چقدر رسیع دست به کار شدی؟
 خندیدم و گفتم : آخه میخوام امروز مثل قدیام توی حیاط سفره رو بندازم

 ش محو شد گفت : ولی اومنوقع ها تو هیچوقت کنار ما منیومدیلبخند از لب
من هم مثل اون خنده از صورتم رفت رسم رو به هم زدن خورشت گرم کردم و گفتم : 
اومنوقع ها همونطور که همه میگفنت دیوونه بودم شاید حاال هم کسی باشم که زندگی همه رو 

 اما حداقل ...خراب کرد و هنوزم در نظر خیلی ها دیوونه باشم 
دستاشو دورم حلقه کرد و بغلم کرد صورتم رو بوسید و گفت : آنا ما اشتباه میکردیم تو 

ر کن همه میدونستیم تو افرسده ای ولی این اشتباه جامعه ی ماست که به و دیوونه نبودی با
 هرکی فرق داشته باشه میگیم دیوونه 

در در آغوششون غصه هام کمرنگ چقدر این روزا رنگ این آدما واسم عوض شده بود چق
 من رو از خودش جدا کرد و گفت : درضمن اون اتفاق تقصیر تو نبود می شدن 

 با دلخوری نگاهش کردم و گفتم : مهری خانم نکنه شام هم آقاجون رو مقرص میدونید؟
خندید مثل همیشه نشست رو یکی از صندلیها و گفت : نه عزیزم منیگم آقاجونت اشتباه 

لی خب میشه گذاشت پای پیری و متعصب بودنش االنم که بنده خدا از پشیمونی روز نکرده و 
 به روز داره ضعیف تر میشه 

دیده بودم که هربار که به دیدنش میومدم کمرش خمیده تر شده بود ، نباید امروز رو به 
برنج رو چیزای ناراحت کننده فکر میکردم به مهری خانم نگاه کردم و گفتم : مهری خانم میشه 

 شام درست کنین ؟ آخه میخوام یه دستی به رس و روی حیاط بکشم

 آره عزیزم تو که زحمت همه چیز رو کشیدی برنج که کاری نداره -
ایوان بزرگ عامرت رو جارو زدم و همینطور سمت راست ورودی که باغچه ها و آالچیق 

ی حیاط و توی این بزگی بود همیشه تابستونا وقتی همه دور هم جمع میشدن میومدن رو 
آالچیق دورهم مینشسنت اما من در خلوت خودم اونطرف استخر زیر درختای باغ مینشستم تا 
از جمعشون دور باشم و چقدر احمق بودم که سالها از این آدمای با محبت دور بودم چه 

تونسنت اهمیتی داشت اگه از این جمع کیانا و پدرام از من متنفر بودند وقتی این آدمای بزرگ می
الهام بخش زندگیم باشن با دیدن زنعمو دست از کار کشیدم و دویدم سمتش کارگرا داشنت 

 استخر رو پر از آب تازه میکردن زنعمو با دیدنم گفت : اینجا چه خربه ؟
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خندیدم و گفتم : هیچی داریم یه کم متیز کاری میکنیم بفرمایید داخل مهری خانم هم 
 هسنت 

 تو کمک منیخوای ؟ -

 زنعمو داره متوم میشهنه  -
نگاهم افتاد به باغ از وقتی ازدواج کرده بودم دیگه به اتاقک مخصوصم رس نزده بودم به 
جاروی توی دستم نگاه کردم و گفتم : بریم یه دستی هم به اتاقکم بکشیم مثل همیشه تاریک 

یه اتاقک بیست  بود اما میتونستم تشخیص بدم برای جابجایی پیانو یه چیزایی رو جا به جا کردن
مرتی که با یه نردبون میخورد به زیر شیروانی هنوزم منیدونستم واسه چی این اتاق سقف 
شیروانی داره از نردبون باال رفتم و دریچه رو باز کردم هیچکس واردش نشده بود به کاغذایی 

این  که اطراف نصب کرده بودم نگاه کردم و چشامم توی دوتا چشم قفل شد جلوتر رفتم واسه
طرح سه روز متام وقت گذاشته بودم و چقدر به نظرم زیبا میومد چقدر این چشمها مهربونن 
مدت زیادی به ان دوتا چشم آشنا خیره بودم انگار اوهم به من نگاه میکرد با محبت همیشگیش 

کمی اونجا رو مرتب ا بیرون کشید هاشکی که روی صورتم ریخت من رو از رویای اون چشم
دتا از دفرتامو برداشتم تا به خانم دکرت نشون بدم آروم از نردبون پایین اومدم پایین کردم و چن

رو هم جارو زدم به تخت کهنه ی کنار اون نگاه کردم چرا این اتاقک پنجره ای نداشت ؟ به 
خیره شدن به اون تخت چیزی جز خاطرات بد یادم منیاورد چشاممو بستم و از اتاقک بیرون 

اغ که رسیدم صدایی شنیدم فکر کردم صدای کارگرا تا اینجا میرسه اما با شنیدن اومدم وسطای ب
دوباره ی اون صدا فهمیدم نزدیکرت از اونیه که فکرش رو بکنم خاطرات توی ذهنم جون گرفنت 
:) صداهای عجیبی میومد اما با بیتفاوتی رفتم سمت اتاقک ( دیگه موندن جایز نبود با بیشرتین 

دم سمت عامرت به استخر که رسیدم از نفس افتادم کارگرا با تعجب بهم نگاه رسعت ممکن دوی
 کردن همونی که سنش بیشرت بود گفت : دخرت جون االن غش میکنی که چیزی شده ؟

 خم شدم و دستامو روی زانوهام گذاشتم بریده بریده گفتم : نه ... چی...زی ... نیست 
بیرون اومد با دیدن من رساسیمه جلو اومد و  دیگه سوالی نپرسیدن آقاجون از در عامرت

 گفت : چی شده چرا رنگت پریده ؟
لبخند زورکی ای زدم و گفتم : چیزی ... نیست آقاجون یادم رفته بود مهری خانم اینجاست 

 فکر کردم االن غذا میسوزه دویدم اینجا 
 به باغ نگاهی انداخت و گفت : بازم تنهایی رفتی اونجا ؟

انداختم چیز دیگه ای نگفت باهم برگشتیم عامرت کیانا هم اومده بود ، روی  رسم رو پایین
یکی مبالی سالن نشسته بود و داشت با گوشیش ورمیرفت از آقاجون جدا شدم و به آشپزخونه 
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با راضیه خانم داشنت ساالد درست میکردن دستامو رفتم مهری خانم برنج رو درست کرده بود و 
 هری خانم گفت : خسته نباشی آناشستم و نشستم پیششون م

لبخندی زدم و تشکر کردم معلوم بود وسط حرفشون رسیدم راضیه خانم رو به مهری خانم 
 کرد  گفت : خب حاال کسی رو هم واسش در نظر گرفتین ؟

م راضیش کنیم اما من فکر میکنم خودش یکی رو زیر رس ینه راستش ما که تازه تونست -
 داره 

زد و گفت : پرهام پرس خوبیه هر دخرتی آرزو داره با همچین پرسی راضیه خانم لبخندی 
 ازدواج کنه

پس داشنت واسه پرهام آستین باال میزدن !! کمی به خودم فکر کردم درسته که هیچوقت به 
ازدواج فکر نکرده بودم اما حتی االن هم آرزوی داشنت یکی مثل پرهام رو نداشتم گوجه ها رو 

 داخل ظرف مهری خانم گفت : انشاهللا همه جوونا خوشبخت بشن خورد کرده بودم ریختم
 راضیه خانم زیر چشمی نگاهی به من کرد و گفت : انشاهللا

 منیخواستم مزاحم بحثشون باشم بلند شدم و گفتم : من ظرفا رو میربم تو حیاط
ام پرهام میخواست ازدواج کنه و اونطوری که من فهمیدم از یکی خوشش میاد آخه این پره

ظرفها رو روی زمین گذاشتم و  ست داشته باشه ؟و سنگدل و بی تفاوت میتونه کسی رو هم د
اما عاشق  دوست داشت انداز رو پهن کردم کف آالچیق ) دوست داشنت ؟!! کیوان هم منوزیر 

پتویی روی زیر انداز پهن کردم صدای پریسا بود پس این دوتا یه چیز جداست( پوفی کردم و 
ت رسم شنیدم از ترس ازجاپریدم صدای خندش بلند شد برگشتم سمتش پدرام کسی رو از پش

بود چه عجب خنده ی این برش رو هم دیده بودیم !! با دعوای اونروزمون منیخواستم ببینمش 
رسم رو پایین انداختم و مشغول چیدن پشتی ها دور آالچیق شدم نشست لبه ی نرده های 

 ری؟چوبی آالچیق و گفت : حاال مثال قه
 جوابی ندادم که گفت : بابا من که معذرت خواهی کردم 

چرا من براش مهم شده بودم ؟ البد بازم میخواست اذیتم کنه ظرفا رو گذاشتم یه گوشه و 
کفشامو پوشیدم خواستم برم که خودشو بهم رسوند و جلوم وایستاد همه ی این خانواده قد 

بودم رسم رو باال آوردم و با اخم بهش نگاه کردم : بلند بودن بجز من که احتامال به مادرم رفته 
 چی میخواین آقا پدرام ؟

پوزخندی زد و با دست موهاشو از صورتش کنار زد: هیچی فقط اونروز یه کم زیاده روی 
 کرده بودم میخواستم معذرت خواهی کنم 
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ی بگه رسم این دیگه از اون حرفا بود منیخواستم زیاد معطلش بشم که دوباره بخواد یه چیز 
 رو پایین انداختم و گفتم : مهم نیست شامهم زیاد بیراه نگفتین 

 از کنارش گذشتم کیانا پشت رسش بود پوزخندی زد و گفت : حاال نوبت  این یکیه ؟
 و من من کنان گفت : تو ... تو اینجا ...پدرام از شنیدن صدای کیانا رسیع رسشو برگردوند 

 مزاحم شدم ؟ آخی ببخشید -
وم این دوتا برام مهم نبودن از کنار دوتاشون گذشتم و وارد خونه شدم یه کم گذشت هیچکد

که عمو رضا و عمو علی هم اومدن تا سفره رو پهن میکردیم پرهام هم رسید چقدر جای کیوان 
خالی بود خودم رو به پرهام رسوندم و ازش خواستم چند لحظه ای بیاد سالن وقتی اومد با 

 ده میشه شامره ی کیوان رو بهم بدین ؟خجالت گفتم : رشمن
خوبی  پرهام این بود که زیاد اهل مسخره کردن نبود گوشیش رو از جیبش بیرون آورد و 

 گفت : یادداشت کن 
روی کاغذی شامرشو نوشتم که گفت : اگه میخوای بگی بیاد اینجا به خودت زحمت نده 

 دوساعت رو مخش کار کردم فایده ای نداشت .
م رو پایین انداختم گفت : حاال بازم شانستو امتحان کن میخوای با گوشی من یه نا امید رس 

 پیام براش بفرست 

 نه ممنون خودم گوشی دارم  -
 ابروهاشو باال داد و گفت : باریکال شامرتو به ما هم بده

 از لحن شوخش خندیدم و گفتم : باشه شام بفرمایید همه رس سفره منتظرن منم االن میام 
ید نوشتم : )همه خونه ی آقاجون هسنت اگه بیای همه رو خوشحال میکنی اگرهم با ترد

به جمع پیوستم پدرام زیر چشمی به  منیای که هیچی واست کتلت درست کردم گرم کن بخور (
من نگاهی انداخت کنار راضیه خانم نشستم عمو علی زیاد به آقاجون نگاه منیکرد رسش پایین 

ه بود با اینکه همه چی خوب شده بود اما جای خالی کیوان حامل بود کم کم اوضاع عادی شد
رو گرفته بود بعد شسنت ظرفا بی معطلی از همه خداحافظی کردم و رفتم خونه خوابیده بود 
به یخچال رس زدم حتی به کتلت ها دست هم نزده بود شاید بیرون غذا خورده باشه غذا رو 

داش زدم جواب نداد بلند تر صداش زدم که یهو از گرم کردم و آروم از همون دم  در اتاق ص
 خواب پرید دستش رو روی صورتش کشید و گفت : چیه آنا؟

 رسم رو پایین انداختم و گفتم : غذا رو گرم کردم گفتم شاید...
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و گفت : دیگه هیچوقت موقعی که خوابم رساغم نیا الزم  نفسش رو با حرص بیرون داد
خوردن یا نخوردن من به تو ربطی نداره ... دیگه هم منو به نیست نگران من باشی چون غذا 
 جمع خانوادگیتون دعوت نکن 

 زیر گاز رو خاموش کردم و با رسخوردگی به اتاقم پناه بردم .
اواخر مرداد شده بود باید میرفتم پیش خانم دکرت که منشیش بهم زنگ زد و گفت خانم 

کتابامو ورق زدم و بار دیگه تنهایی دمل گرفته بود  دکرت رفنت مسافرت دمل میخواست برم بیرون از
مسئله ها رو حل کردم بلد بودم تا حاال بیشرت از ده بار این مسئله رو حل کرده بودم ذهنم 
 درگیر بود طراحی هم منیتونستم بکنم صدای زنگ گوشیم بلند شد مهدیس بود جواب دادم :

 سالم مهدیس جان -

 سالم عزیزم چیکار میکنی؟ -

 بیکارم داشتم کتابامو ورق میزدم هیچی  -

میگم استاد امروز از همه خواسته جمع بشن که موضوع کتابچه ها رو بهمون بده تو  -
 هم میای؟

از بیکاری بهرت بود به ساعت نگاه کردم نزدیک شش بود گفتم : باشه عزیزم کجا باید بیام 
 ؟

 خودم میام دنبالت ده دقیقه دیگه اونجام -

 باشه آماده ام -
میشه شاد و رسحال بود زیاد ازش منیدونستم او هم درمورد من کنجکاوی منیکرد مثل ه

 کمی از راه رو رفتیم که گفتم :

 دیگه داشتم کال از این پروژه ی تو ناامید میشدم -
 خندید و گفت : چیکار کنم این استاد ما کال آدم رو میپیچونه

 آقا پارسا چطوره ؟ -

 خوبه اتفاقا اونم اونجاست  -

 خجالت میکشم بنده خدا بخاطر من کلی تو زحمت افتاد وای ازش  -

 عاشقشم واسه همینکه انقدر مهربونه -
خوش بحالش چقدر نسبت به همه ی عاشقا حسود بودم کنار یه ساختمون پارک کرد و 

 گفت : پیاده شو اینجا موسسه ی استاده
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بگم ساده ترین  وارد سالن انتظار که شدیم حدود بیست تا دیگه دانشجو اونجا بود میتونم
و از بین خودشون مهدیس و پروانه بادخرتی که با دیدن ما اومدن سمتمون با تیپ مال من بود 

رسیدن اونا سه تا پرسی که تازه از پله ها پایین اومده بودن هم به ما پیوسنت مهدیس دستمو 
 گرفت و گفت : بچه ها این عضو جدیدمونه آناهیتای هرنمند ما

شمکی زد یکی از پرسا هم سهیل بود دخرتی که قدبلند و خیلی خوشتیپ پروانه خندید و چ
 بود دستشو دراز کرد و گفت : خوشبختم عزیزم منم صنم هستم

یکی از اون دوتا پرس نا آشنا چشمکی زد و گفت : پیوسنت به گروه ما کار هرکسی نیست 
 ؟تونستی  چطور ولی تو

 ی نداره سهیل خندید و گفت : قبال گزینش شده پس مورد
پرس خندید و گفت : اگه این سه تا قبولت دارن ما که دیگه کاره ای نیستیم ... من امیر 

 علی هستم
کمی موذب شده بودم تا حاال بین اینهمه غریبه نبودم مهدیس به اون یکی پرس که نسبت 

 شهرام بسه دیگه خجالت بکشبه بقیه تپل تر بود و از اول رسش توی گوشی بود گفت : هوی 
 زن زلیل

 شهرام نیم نگاهی بهش انداخت و گفت : االن متوم میشه
 ممگوشی رو توی جیبش گذاشت و گفت : خوشبختم منم شهرا

امیر علی ایشی کرد و با صدای یکی از دخرتا که هی میگفت : )استاد اومد استاد اومد ( 
ا روی صندلی همونجهمه جلوی ورودی جمع شدن گفت :) باز این جیغ جیغو صداش بلند شد ( 

صدای کسی رو از کنارم شنیدم رسم رو باال آوردم که بهراد رو دیدم دستاشو تو جیبای  نشستم
شلوارش فرو برده بود و با لبخند منحرص به فردش به من نگاه میکرد هول کردم رسیع از جا 

 پریدم و گفتم : سالم 
 استادشون از پله ها باال خندید و یه قدم به من نزدیکرت شد به بچه ها نگاه کردم پشت رس

 میرفنت با صدای بهراد به سمتش برگشتم : خوشحامل بازم میبینمت
لبخندی زدم و نشستم تا فاصلش باهام کم بشه با حرفایی که خانم دکرت زده بود معذب 
بودم اما محاسباتم غلط از آب دراومد نشست کنارم دستم رو پشت گردنم کشیدم که گفت : 

 ی نگرانی؟ببینم تو از چیز 

 ن؟نه نه ... چرا اینطور فکر میکنی -

 خانم کوچولو قیافت داره داد میزنه -
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خودم رو سمت صندلی کنارم کشیدم تا فاصلمون بیشرت بشه خندید به صورتش نگاه کردم 
قیافش رو شبیه خارجیا کرده بود چند لحظه ای به چشامم  طوسیشو چشامی  خرماییموهای 

ای دنیا برتس چون همه آدما یه خوی گرگ مانند دارن ولی از من ه شد و گفت : از همه آدمخیر 
 نرتس چون من یه آدم زنده نیستم

چشامم از تعجب گرد شدن رسش رو پایین انداخت باید چیزی میگفتم ولی ذهنم خالی بود 
به پله ها نگاه کردم پس این مهدیس کجا مونده بود ؟ بهش نگاه کردم همچنان رسش پایین بود 

 گفتم:

 ستاد من ... من از شام منیرتسم ولی .. من ا -

 بهم نگو استاد ، چون استادت نیستم من فقط یه آدمم بهم بگو بهراد -
 برگشت سمت صورتم خندید و گفت : خانم دکرت چی بهت گفته که رفتارت عوض شده

 خانم دکرت چیزی بهم نگفنت -

 یه چیزی گفته که ازم فرار میکنی -

 چرا باید باهاتون ...رو دیدیم من و شام فقط یه بار همدیگه  -

 آخه بار اول که دیدمت با اینکه اصال من رو منیشناختی باهام راحت حرف میزدی -
خواستم جوابی بدم که مهدیس صدام زد درحالی که داشت میدوید سمتم نگاهش به بهراد 

 افتاد با خجالت گفت :سالم استاد راسخی ببخشید حواسم نبود...
 : اشکال نداره ... به استاد شمس سالم برسونیدبهراد بلند شد و گفت 

 با رفتنش مهدیس به من نگاه کرد و گفت : این اینجا چیکار میکرد ؟ 
 رسم رو پایین انداختم بیخیال شد و گفت : بدو بریم استاد میخواد ببینتت

باهم وارد کالسی شدیم که استادش بود استاد شمس شخص مسنی بود مهدیس دستم رو 
دستش  توی تیم سمتش فقط گروه خودش و دوستاش بودن استاد حواسش به دفرتگرفت و رف

 بود مهدیس گفت : استاد ایشون همون خامنیه که بهتون معرفی کردم 
 خوشبختم خانم جواناستاد عینکش رو برداشت و گفت : 

 رسم رو تکون دادم و گفتم : سالم منم همینطور
ت و گفت : بچه ها میگن توی طراحی خیلی قوی نگاه موشکافانه ای به رستا پای من انداخ

 هستین درسته ؟
 به مهدیس نیم نگاهی انداختم و گفتم : نظر لطفشونه اینطوریام نیست 

 میتونی االن برام یه طرح بزنی؟ -
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البته ولی اگه بخواین موضوع بدین و من رسیع طرح بزنم نه چون من ... من فقط  -
 میکنم طرح بزنم میتونم از چیزایی که زیاد بهشون فکر 

ی که دلت عنیست تو فقط طرح بزن با هر موضو  ابروهاش رو باال داد و گفت مهم -
 میخواد 

همه ی بچه ها دور میز جمع شده بودن قلم رو توی دستم گرفتم دستگاه ام پی تری رو 
از کیفم درآوردم و هدفون رو زدم توی گوشم چشاممو بستم نفس عمیقی کشیدم و رشوع کردم 

سنگی که هیچ آتیشی  یاز گوشه ی پایین سمت راست کاغذ رشوع میکردم شومینه همیشه 
چه ای با موهای کمی مواج که تنها کمی از نیمرخ صورتش دیده میشد توش منیسوخت و دخرت ب

اهاش رو تو سینه جمع کرده بود و رسش رو گذاشته بود روی زانوش و به شومینه زل زده بود پ
چشاممو باز و بسته کردم و هدفون رو از گوشم بیرون آوردم رسم نفس عمیق دیگه ای کشیدم 

 : کارت عالیه دخرت گفترو باال آوردم استاد شمس با لبخندی هاکی از رضایت 
همه برام دست زدن مهدیس دستم رو گرفت و با خنده دم  گوشم گفت : کوفتت شه اینهمه 

اد رو پشت رسم دیدم لبخندی زد و بدون استعداد برگشتم تا ام پی تریمو بذارم توی کیفم که بهر 
اینکه حرفی بزنه رفت سمت استاد شمس با هم درمورد طرح من حرف میزدن امیر علی گفت : 

 بابا دمت گرم استادا رو به چالش کشیدی
 خندیدم  و رسم رو پایین انداختم مهدیس بازومو چنگ زد و گفت : رفیق منه دیگه 

 فیقای دیگتو فاکتور بگیریم این یکی بهرته پوزخندی زد و گفت : البته اگه ر 
صنم زد رو شونه ی مهدیس و گفت : بچه ها بریم کافی شاپ برنامه ریزی کنیم واسه کارا 

 من این هفته باید برگردم کاشان
 شهرام گفت : من با ستاره قرار دارم شامها برین خربشو به منم بدین

نزدیک هشت بود باید شام حارض میکردم بچه ها رس به رسش میذاشنت به ساعت نگاه کردم 
 به مهدیس نگاه کردم و گفتم : مهدیس من باید برم حتام تا االن کیوان اومده بود 

 از حرفم ناراحت شد و گفت : باشه عزیزم صرب کن از بچه ها خدافظی کنم میرسومنت
 بازوش رو گرفتم و گفتم : نه بابا چه کاریه من با تاکسی میرم 

 بده کهآخه اینطوری  -

 نه بابا چه بدی ؟ خوش گذشت عزیزم -
ازشون خدافظی کردم بهراد نبود از استاد شمس هم خدافظی کردم و از موسسه بیرون 
اومدم هوای خوبی بود تا یه مسیر رسراست تر میتونستم پیاده برم کمی از راه رفته بودم که 
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دم شیشه رو پایین داد و صدای بوق ماشینی از کنارم شنیدم نگاهی انداختم که بهراد رو دی
 گفت : بیا سوار شو میرسومنت 

این چی داشت میگفت درسته کیوان گفته بود آزادم اما اگه من رو همراه این آقا میدید 
چه فکری درموردم میکرد ؟ باالخره باید میفهمید من ازدواج کردم گفتم : نه ممنون االن شوهرم 

 میاد دنبامل 
 و خودش رو بهم رسوند و گفت : چی داری میگی تو ؟به رسعت از ماشین پیاده شد 

 من ... فقط گفتم شوهرم میاد ... دنبامل -
از چشامش چیزی رو منیتونستم حدس بزنم پوزخندی زد و گفت : داری باهام شوخی 

 میکنی؟
کجاش شبیه شوخی بود ؟ رسم رو پایین انداختم و گفتم : چرا باید شوخی کنم این مسئله 

 ؟
گفت : اگه هرکس دیگه ای بجای تو بود حرفشو باور منیکردم اما تو دروغ اینبار خندید 

 منیگی 

 شام همیشه همینطوری راجع به آدما قضاوت میکنید ؟ -

 نه درمورد هرکسی ولی تو عین منی تو ده سال پیش  منی -

 من باید برم آقا بهراد -

وام دوست دخرتم باشه ولی باهات کار دارم منیدونم تو چه فکری درموردم کردی اما منیخ -
 باشی پس نرتس درمورد طراحیاته

خجالت کشیدم از قضاوت عجوالنم رسم رو پایین انداختم که گفت : من تا رشوع کالسا 
 دانشگاهاینجا نیستم ولی اواسط مهرماه برمیگردم تونستی بیا 
 با رس عالمت مثبت دادم خداحافظی کرد و رفت .

 کیوان 
که گفت وارد شدم یه آقای  یبود در زدم و با بفرماییدپرهام من رو توی دفرتش خواسته 

مسن و بسیار شیک پوش هم توی دفرت بود باهم دست دادیم و نشستیم پرهام به من اشاره ای 
 کرد و گفت : آقای سیفی ایشون همون حسابدار رشکت هسنت که عرض کردم خدمتتون 

 به من نگاهی کرد و گفت : بله ... خوشبختم از دیدنتون 
 ا لبخند و با لحنی مودبانه مثل خودش گفتم : من هم همینطور ب
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پرهام روکرد سمت من و گفت : کیوان جان ایشون معاون یه رشکت بازرگانی بزرگ هسنت 
یه کاری رو با ایشون رشیک بودیم و در این حین متوجه شدیم حسابدارشون کالهربدار بوده 

بهای سابقشون رو در بیارن من شام رو معرفی دنبال یه آدم قابل اعتامد بودن تا بتونن حسا
کردم تا اونجایی که میدونم ترم آخرته و چندان درگیر نیستی اینجا هم که اونقدرا کار سختی 

 نداری اگه برات مقدوره کار حسابداری این رشکت رو هم انجام بده
اری مجربه اما آقای سیفی ادامه داد : البته اضافه میکنم که رشکت ما دارای یه کادر حسابد

چون همه ی اونها با حسابدار شخصی آقای رادفر دوست و همکار بودن منیشه بهشون اعتامد 
کرد آقای سهرابی یکی از رشکتهای بسیار مدبر و قابل اعتامدی از نظر ما بودن و شام هم اگه 

 قبول کنید مایه ی افتخار ماست 
واسم یه کار درست و حسابی دست  با کمی دودوتا کردن هم میشد فهمید پرهام سعی داره

و پا کنه و معلوم نیست چقدر زبون ریخته تا قبول کردن مخصوصا با اینهمه کالسی که این یارو 
میذاره دستی به پشت گردنم کشیدم و گفتم : مسلام این یه فرصت عالی برای بنده هست اما 

... 
اما میرتسم لیاقت خدمت توی دوتاشون از این اما تعجب کرده بودند لبخندی زدم و گفتم : 

 همچین رشکتی رو نداشته باشم
پرهام داشت از عصبانیت قرمز میشد آقای سیفی ، طعنه ی کالمم شد  متوجه آقای سیفی

لبخندی زد و گفت : شکسته نفسی نفرمایید آقای سهرابی من روی حرف آقای سهرابی حساب 
 کردم و برای شنبه منتظرتونم 

او وپرهام هم از جا بلند تاه اومده بود لبخند پیروزمندانه ای زدم از اینکه کو  ستادم ،یا
 و گفتم : باعث افتخارمه آقای سیفیباهاش دست دادم شدند 

رسی تکان داد و خداحافظی کرد تا رفت پرهام با ابروهایی درهم به من نگاه کرد پیش بینی 
 نکن میرتسم  این دلخوریش کار سختی نبود لبخندی زدم و گفتم : اونجوری نگام

رسی به نشانه تاسف تکون داد و گفت : واقعا که مغروری .. من دارم رشکت خودمونو بی 
 حسابدار میکنم که تو به جایی برسی اونوقت ...

 باور کن متوجه شدم بخاطر زحمت تو اینجاست ولی زیادی رشکتشونو زد تو رسم -

ت ما کل دیگست وگرنه رش بخاطر خیلی مسائتو اونقدر خری که منیفهمی اگه اینجاست  -
 ناخن کوچیک اون رشکت هم منیشه

 روی مبل نشستم روبروم نشست قیافش مشکوک بود با شیطنت نگاهش کردم تبی تفاو 
 : مثال چه مسائلی؟
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 غافلگیر شد دستی توی موهای مشکیش کشید و گفت : کیوان مسخره بازی در نیار

 بگی یبه جون خودم یه چیزی هست منیخوا -
 بهم انداخت رفت سمت میزش گفت : پاشو برو رس کارت بچه نیم نگاهی 

 من کار خاصی ندارم میخوام بدونم چه خربه ؟ چند وقته ذهنت درگیره  -

 گیر نده کیوان پاشو برو  -
 از برخوردش دلخور شدم بلند شدم و گفتم : تو هم مثل بقیه ی اون خانواده ای 

م صدای پیامک گوشیم اومد پرهام بود از اتاقش بیرون اومدم و رفتم سمت اتاقم تا نشست
 : به آنا بگو ناهار بیشرت درست کنه مهمون دارین

 لبخندی زدم و به خودم گفتم : این پرهامه دیگه
به آنا پیامک دادم و با خوشحالی مشغول کارم شدم هنوزم بچه بودم و از بی محبتی های 

خونه شدیم که پرهام گفت : یه اخیر چنگ میزدم به همین چیزا تا خوشحال باشم باهم وارد 
 یاال بگو آنا بفهمه من همراهتم

حالت چهرم عوض شد آنا همیشه جلوی من حجاب داشت پس با اومدن پرهام قرار نبود 
چیزی عوض بشه برای حفظ ظاهر یاال گفتم در رو بالفاصله باز کرد و برای استقبال تا روی ایوان 

آمد گفت : رسم رو پایین انداختم هیچوقت به من  اومد سالم کرد و با لبخند به پرهام خوش
رفتم  خوش آمد منی گفت پرهام باهاش احوالپرسی کرد وارد شدیم میز مثل همیشه آماده بود

 پرهام خندید و گفت : آنا همیشه اینقدر آنتایمی؟ سمت اتاق تا لباسم رو عوض کنم
 آره پس چی فکر کردین؟با صدای شادی گفت : 

ه ی اتاق خشک شد این چند وقت چه اتفاقی افتاده بود که آنا ، آنای دستم روی دستگیر 
همیشه ساکت و رسبه زیر داشت با پرهام شوخی میکرد آب دهانم رو قورت دادم و وارد اتاق 
شدم لباسام رو عوض کردم صداشون میومد آنا داشت حال عمو رضا اینا رو میپرسید از اتاق 

ور به کانرت تکیه داده بود و به آنا که داشت غذا رو می کشید به پرهام که همینط، بیرون اومدم 
 نگاه میکرد گفتم : چرا اینجا وایستادی بیا بشین رس میز

 لبخندی زد و گفت : کیوان به آنا نگفتی من میام اینجا ؟
 با گیجی گفتم : نه چرا ؟

کیانا خانم واسه خندید که آنا گفت : نرتسین آقا پرهام منیدونستم شام مهمومنون هستید یا 
 همین دونوع غذا پختم 

بازم گیج بودم به خورشتی که روی میز بود نگاه کردم خورشت بامیه بود پرهام روی صندلی 
 نشست و گفت : اونطوری نگاه نکن من از بامیه متنفرم
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 آنا ظرف ماهی رو گذاشت جلوی پرهام و گفت : بفرمایید همونطوری که دوست دارین
آنا سلیقه ی غذایی پرهام رو از کجا میدونست حس خاصی داشتم روی صندلی نشستم 

مسلام حسادت نبود ولی اینکه آنا در متام مدت دیوونگیش هم حواسش به اطرافیان بوده برام 
خورد و گفت : ایول مزش خوبه ولی چرا دو نوع غذا و جیب بود پرهام یه تیکه از ماهی ر ع

 پختی نکنه تو ماهی دوست نداری؟
نگاه کردم اوهم نیم نگاهی به من انداخت و رسش رو انداخت پایین لبخند کج و به آنا 

 کوله ای زدم و گفتم : چرا من دوست دارم 
به پرهام نگاه کرد و گفت : صبح بامیه گرفته بودم وقتی آقا... وقتی پیامک اومد دیگه آنا 

 درست کرده بودم گفتم حاال یه نوع دیگه هم درست کنم
 : خوش بحال آقا کیوان سوتی زد و گفت

رسم رو پایین انداختم برای اولین بار خجالت کشیدم از اینهمه فاصله ای که با آنا داشتم 
 برای عوض کردن بحث گفتم : پرهام گمونم تو یه حرفی قرار بود به من بزنیا

حالت چهرش عوض شد یه جور نگرانی به من و آنا نگاه کرد و گفت : خب حاال بذار 
 خوریم میگم حاالغذامونو ب

آنا سینی رو گرفت طرفم چای رو برداشتم و به پرهام که به استکانش زل زده بود چشم 
 دوختم مگه چی میخواست بگه آنا خواست بره اتاقش که پرهام گفت : آنا تو هم بیا بشین

آنا نگاهی مردد به من انداخت و روی یک از مبال نشست پرهام دستی به گردنش کشید 
 بل تکیه داد و گفت : واقعیت اینه که مامانم گیر داده ازدواج کنم به پشتی م

گیج نگاهش کردم اینکه چیز عجیبی نبود نگاهش رو به من دوخت : اولش زیر بار نرفتم 
 چون قصدی نداشتم اما بعد قضیه ی آقاجون 

میدونستم منظورش قلب مریضشه ولی آنا خرب نداشت با عجله وسط حرف پرهام پرید و 
 : کدوم قضیه ؟ گفت

ش پشیمون شد و گفت : هیچی منظورم پشیمونیش رس  قضیه ی عپرهام از حرف بیموق
 ازدواج شامست

 بی حوصله گفتم : خب تو حرفتو بزن 

 خالصه فکر ازدواج افتاد به رسم تا با دخرت آقای رادفر آشنا شدم و تصمیم قطعی شد -
رار بود باهاش کار کنم با تجب گفتم : رادفر ؟ آشنا بود آهان رادفر رئیس رشکتی بود که ق

رادفر؟ تا اونجایی که یادمه گفتی رشکتت ناخن کوچیکه ی رشکت رادفر هم منیشه اونوقت اون 
 به تو دخرت میده؟
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 پوفی کرد و گفت : اون موافقه ولی یه مسائلی هست که به شام دوتا مربوط میشه 

 و اون مسائل چیه ؟ -
خب با ازدواج شام دوتا آقاجون خودش رو به کل فت : نگاهی مستاصل به ما انداخت و گ

 از ازدواج نوه ها کشیده کنار 

 حاال مگه آقاجون نیاد چی میشه ؟ -

 آقای رادفر بخاطر اعتبار آقاجون با ازدواج ما موافقت کرده  -

 حاال از دست ما چه کاری بر میاد ؟ -
 نی ؟به آنا که رسش پایین بود گفت : آنا میشه تو با آقاجون صحبت ک

 آنا رسش رو باال آورد و گفت : آره حتام ولی آقاجون تصمیمی بگیره منیشه ...

 تو باهاش حرف بزنی قبول میکنه -
 پوزخندی زدم و گفتم : آره دیگه عزیزدردونست 

 آنا اگه آقاجون قبول نکنه بابام هم منیاد خاستگاری پرهام بی توجه به حرف من گفت : 
: مطمئنم قضیه چیز دیگست ولی اگه با حرف زدن من چیزی آنا به پرهام خیره شد و گفت 

 حل میشه من حرفی ندارم
حتی آنا هم متوجه دروغ پرهام شد ولی اصل قضیه چی بود پرهام بلند شد و گفت : ممنون 

 من دیگه باید برم 
تا دم  در حیاط همراهیش کردم وقتی مطمنئ شدم آنا صدامونو منیشنوه گفتم : قضیه چیه 

 پرهام ؟

میخواستی چی باشه ؟ همه میگن تو کجا و دخرت رادفر کجا ؟ از یه طرف مامان میگه  -
به همدیگه منیخورید بیخیال شو از یه طرف بابا میگه فامیل هنوز منتظر یه مهمونی واسه 
ازدواج تو و آنا هسنت و با ازدواج تو اوضاع بدتر میشه و حرف و حدیث بیشرت آقاجون هم که 

ضعیف تر میشه میخوام تا قبل اینکه خدای نکرده چشم از این دنیا ببنده روزبه روز داره 
 ازدواجمو ببینه 

 اونوقت چرا خواستی آنا با آقاجون حرف بزنه ؟ -

 چون اگه آقاجون حارض بشه واسه خاستگاری بیاد بابا اینا حرفاشون متوم میشه -

 و اگه قبول نکرد؟  -
برادری کنی و یه مهمونی  سوری راه آهی کشید و گفت : اونوقت ازت میخوام در حقم 

 بندازی
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 داری شوخی میکنی؟از حرفش شوکه شدم بعد چند لحظه زدم زیر خنده و گفتم : 
بی حرف بهم چشم دوخت با حرص بهش نگاه کردم و گفت : پرهام بفهم داری چی میگی 

 من حتی برای یه شبم حارض نیستم این ازدواج رو بپذیرم

که چی ؟ اگه خانواده مادریت بیان چیکار میکنی اونا هم  حاال من به درک ولی آخرش -
 میخوان عروس خواهرشونو رو ببینن منیخوان ؟

متومش کن پرهام من از خانواده چه مادری چه پدری دل بریدم فقط تویی و کیانا این  -
 ریسامن رو تو یکی پاره نکن

 پوفی کرد و گفت : باشه امیدم به آناست
ا داشت ظرفای ناهار رو میشست عصبانی بودم باز هم دیواری با رفتنش برگشتم داخل آن

 کوتاه تر از این موجود نبود داد زدم : بسه دیگه بعدا بشور رس وصدا نکن میخوام بخوابم
روی تخت دراز کشیدم به من چه ربطی داشت که میخواد ازدواج کنه ؟ مگه من منیخواستم 

بودم اونا هم وضع مالیشون توپ بود پریسای  ؟ مگه من عاشق نبودم ؟ منم عاشق دخرت زیبایی
چشاممو بستم تا تصاویری که پیش ؟ عشق من  کجاییاز همه ی دخرتای عامل بهرت بود ،من 

 چشمم میاد رو نبینم.
جلوی رشکت آقای رادفر ایستادم واقعا آقای سیفی حق داشت رشکت کوچیک با فوقش ده 

ی بزرگ و زیبا کجا ؟ با بسم هللا وارد شدم با  تا کارکن پرهام کجا و این ساختامن پنج طبقه
راهنامیی نگهبانی به طبقه ی سوم رفتم سالن انتظار و کار منشی  معاونت اندازه ی یک سوم 
رشکت پرهام بود با معرفی خودم به منشی وارد اتاق شدم : بالبخند ازم استقبال کرد و ازم 

ی میکردم توضیحاتش درمورد کار رو سعخواست همراهش برم در حالی که پشت رسش میرفتم 
به ذهن بسپارم : آقای سهرابی مسلام معرفی  کار و فضاها یا حتی استخدام شام وظیفه ی من 

 نیست اما برای اینکه بقیه بدونن من طرف شامم خودم شخصا همراهیتون میکنم 
ز هم جدا طبقه ی دوم بعد از طی کردن راهروی باریکی وارد یک فضا که با چند پارتیشن ا

شده بود شدیم همه به احرتام آقای سیفی ایستادند دستش رو به سمت من گرفت و گفت : 
آقای سهرابی جایگزین آقای صامت هسنت و از این پس با ما همکاری میکنن امیدوارم هوای 

 ایشون رو داشته باشین 
آنها من بودم  چهار کارمندی که اونجا بودند جلو آمدند دوتا زن و دوتا مرد که جوانرتین
یکی از خانم آقای سیفی رفت ومن با کمک آقای علوی یکی از همکارای جدیدم با کار آشنا شدم 

ها رو صدا زد و گفت : ببخشید خانم رسولی میشه امروز که خانم دهنوی نیسنت شام پرونده 
 ها رو برای آقای سهرابی بیارین ؟ خانم رسولی لبخندی زد و گفت : حتام 
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ابداری هم منشی داشت تفاوت تا این حد؟ تا ظهر بیشرت رسگرم آشنا شدن حتی بخش حس
تا رشوع کالسا باید کارا رو جلو میربدم قرار بود روزای دوشنبه ، پنجشنه با نوع کارا و حسابا شدم 

 و گهگاهی جمعه ها به کارای رشکت پرهام رسیدگی کنم و بقیه ی وقت ها رو رشکت رادفر
چون روز اول بود د تا ساعت چهار باید میموندم نفت بودن بود هرچخوبی  این رشکت تک شی

ساعت سه دست از کار کشیدم در رو باز کردم خونه ساکت بود آنا رس میز غذا خوابش برده 
بود چرا این دخرت برای همراهی  من انتظار میکشید ؟ آروم صداش زدم اما از جا پرید و باعث 

:  می شکستنش جیغ خفیفی کشید رسم رو تکون دادم و گفتد لیوان کنار دستش بیفته با صداش
 چرا اینجا خوابیدی ؟ پاشو برو توی اتاقت بخواب
 اشاره ای به میز کرد و گفت : ناهار خوردی؟

 نه اما میل ندارم خسته ام -
رسش رو تکان داد و مشغول جمع کردن شد نگاهم به ظرف متیز زیر دستش افتاد خودش 

 جمع میکرد ؟ بی حوصله گفتم : بذار گرم شه لباس عوض میکنم میام هم نخورده بود و داشت 
 آناهیتا 

قرار بود تا رشوع کالسا هفته ای دوبار با مهدیس و دوستاش بریم پارکی چیزی که با هم 
توی پارک منتظرشون بودم من بودم و یه دفرتم اما اونا با بوم و کلی دم و دستگاه طراحی کنیم 

 خوش بحالت ما رو نگاه عین این حامال رسیدن امیرعلی گفت :
 خندیدم که مهدیس گفت : اینقدر حرف نزن امیر علی زود باشین 

به مهدیس که با کمک صنم داشت جای بومش رو محکم میکرد گفتم : مهدیس موضوع  
 نقاشیتون چیه ؟

 پایه ی بومش رو باز کرد و گفت : ترس
فریاد  آقاجون ، دایی و ... چیز میرتسیدم خشکم زد ترس؟ من توی این دنیا فقط از سه تا 

 صدای مهدیس منو از فکر بیرون آورد : ولی استاد گفت تو هر موضوعی دوست داری کار کن 
خیامل راحت شد اما دوست نداشتم موضوع کتابچشون رو خراب کنم مثل همیشه هدفون 

ستم سعی کردم به رو زدم تو گوشم دفرتم رو زمین گذاشتم به درختی تکیه دادم چشاممو ب
ترسهام فکر کنم من میرتسیدم از دایی هنوزم کابوس میدیدم که اومده و میخواد منو بکشه 
هنوزم یادم بود موقعی که بازوهامو گرفته بود رسم خون میومد اما اون میگفت بخاطر قدم 

دی مر  میریختم و میکشیدم دخرتی کنار دراشک نحسمه دفرت رو برداشتم و دست به قلم بردم 
که یه دستش روی دستگیره ی در بود و انگشت اون یکی دستش رو به نشونه ی تهدید باال 
آورده بود صورتش از عصبانیت جمع شده بود  اما دخرتک ... یکی دفرت رو از زیر دستم کشید 
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رسم رو باال آوردم همه دورم جمع شده بودن مهدیس خم شد هدفون رو از گوشم بیرون آورد 
 آنا؟ حرف بزن دخرت و گفت : خوبی

میداد سهیل لیوانی گرفت سمتم به سختی نفس می کشیدم مهدیس شونه هام رو ماساژ 
صورتم نزدیک کرد یه کم خوردم شیرین بود بریده بریده گفتم : خوبم  به پروانه ازش گرفت و

 ... خوبم ... چیزی .. نیست 
 اشک اختیار بی هنوزم نکرد خلوت رو دورم مهدیس ی اشاره با بود اومده رسجاش حامل
 مگه:  گفت و بست داشت برش مهدیس کردم نگاه بود افتاده تر دور که دفرتم به میریختم

 دخرت؟ منیدی گوش حرف چرا کن؟ کار داری دوست هرموضوعی تو نگفتم من

  کنم متومش باید -

  منیکنی فکر ترسات به دیگه تو بیخود -
  نیست چیزی آناهیتا باش ومآر :  گفت و کشید صورتم روی دستشو کشیدم آهی
 بود شده نگران هم او بود پارسا آوردم باال رو رسم روبروم ی مردونه کفشهای دیدن با
 ؟ندیدمت اومدی کی:  گفت مهدیس

 آنا؟ بهرتی نیومدم جلو نیست خوب آنا حال گفنت ها بچه میشه ای دقیقه چند یه -
 میخوام معذرت:  گفتم و شیدمک عمیقی نفس کردم ذوق نگرانی اینهمه از و زدم لبخندی

  ترسوندم همتونو

  دیگه میاد پیش نداره اشکال -
 حالتون اولی روز ببخشید خونه میگردم بر من:  شدم بلند و گرفتم مهدیس از رو دفرتم

 گرفتم رو
 دنبالت؟ بیاد شوهرت بزنم زنگ میخوای:  گفت و گرفت رو دستم مهدیس
 !!شوهرش؟:  فتگ که شنیدم رو پارسا متعجب و بلند صدای
 رسکاره ممنون نه:  گفتم و دادم تکون رو رسم ،ساکت یعنی که کرد بهش اخمی مهدیس

  میرم تاکسی با خودم
 گرفت رو دستش شهرام دیدم بینشون رو جدیدی دخرت که کردم می خدافظی ها بچه از

 منه نامزد خانم این:  گفت و
 از بازم همرسش بود سالش یستب نوزده تازه هنوز خودش بود کرده ازدواج زود چقدر

 نگاهشون میشدیم دور ازشون تا شدم تاکسی سوار بود شهرام خود همسنآخه  بود بزرگرت من
 میرسیدن نظر به خوشبخت چقدر اطرافم آدمای ی همه کردم
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 منیره بیرون خونه از اصال دیگه بودم شنیده بود شده الغر زیادی نشستم آقاجون کنار
 ی اندازه به اتفاق اون بعد آقاجون گذاشتم چروکش و پیر دستای روی رو دستم زد لبخند بهم
 : وگفتم شدم فکرام بیخیال …من بخاطر بازم حاال و شد پیر سال ده

 کنه؟ ازدواج میخواد پرهام دارین خرب آقاجون -
 متوم چی همه خاستگاری نرین شام اگه میگه ولی:   دادم ادامه داد مثبت عالمت رس با
 میشه

 مگه؟ چطور:  گفت و کرد صورتم به میقع نگاهی

 میکنید مجازات رو بقیه ما بخاطر چرا که اینه مهم نیست مهم اینا -
 آنا؟ میگی داری چی:  رفت هم در ابروهاش

 و کامیار حتی پرهام چه پدرام چه ببینن خاستگاریشون مراسم توی رو شام دارن حق اونا
  کامران

 ؟ کاره و کس بی خودش مگه بعدشم ...خرتد  بومم لب آفتاب من:  گفت و کشید آهی
  پدر هم داره مادر هم شکر رو خدا

  برین همراهشون رو مراسم این من بخاطر جون آقا -
 نکن تکرار اینقدر هم تو کنم فکر باید:  گفت و کرد پوفی
 گذاشت قرار و زد و زنگ بهم برگشت سفر از تا دکرت خانم بود امیدی یه حداقل خب
 تکمیل طرحتو تونستی:  گفت و کرد نگاه بهم بود گفته بهش حامل بدشدن زا مهدیس احتامال
 کنی؟

 گفت؟ بهتون مهدیس -

 میدی؟ نشون بهم رو طرح اون گفت بهم او آره -

 دایی از واقعا من اومد خون رسم و کرد باز درو دایی که اونروزیه داستان طرح اون -
 میرتسم

  نیست زندگیت توی دیگه اونکه ولی -

 کنه پیدام میتونه بخواد اگه کرد پیدامون رفتیم هرجا ما اومنوقع سممیرت  که همینه -

 داری رو خیلیا االن اما نداشتی رو کسی اومنوقع تو دخرت نرتس -

 نیست خودم دست ولی بله -

 بربیم بین از رو اونا بتونیم تا بیاد یادت میخوام بکشی رو طرحهات میخوام ازت -
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 حاله چه در سادر :  گفت و زد لبخندی دادم تکون رو رسم
 بیش و کم هم رو راهنامیی درسهای نداشتم مشکلی هیچ ابتدایی درسای با میخومنشون

 میکنم دنبال

 چی؟ کیوان از -
 میکنه کار هم شبا حتی شلوغه رسش خیلی کرده عوض کارشو:  انداختم پایین رو رسم
 جدید موضوع یه راستش و منیذاره محل بهم هم ذره یه حتی دیگه

 چی؟ -
 مراسم واسه بخوام آقاجون از خواست ازم کنه ازدواج میخواد پرهام:  دمکشی آهی
 باهاش بره خاستگاری

 خب؟ -

 ازش رفتم دیروز زدم حرف آقاجون با اینحال با ولی میگه دروغ فهمیدم هم همومنوقع -
 هیچ و کردیم ازدواج زودتر ما چون میگه رضا عمو نداره اون به ربطی گفت بگیرم جواب

 درآوردن حرف برامون فامیل همه زندگیمون رسخونه رفتیم همونطور و فتیمنگر  ای مهمونی
 اینا عمورضا از خیلی بگیره میخواد پرهام که دخرتی چون بگیریم جشن ما منتظرن هنوزم

 بشه بروریزیآ  منیخوان پولدارتره
 توپه خیلی که آقاجونت وضع ماشاال:  گفت و کرد نگاه رفته باال ابروهایی با دکرت خانم

 مالی کمک هیچ آقاجون از و وایستادن خودشون پای روی همشون آقاجون های بچه -
 جابندازن دیگه شهرای توی رو فروش منایندگی که داد همه به ماموریت یه اولش نگرفنت ای
 توضیح برام آقاجون اخیر وقت چند رو اینا ..بندازن راه کاری خودشون برای سودش از بعد
 نیاوردم در رس چیزی من ینبخوا رو راستش هرچند داد

 چندان هیچکدوممون به گفتی که چیزایی این خب:  گفت گرفت خندم هم خودم خندید
 دربیاریم ازش رس بخوایم که نیست مربوط

 همینطوره بله -

 کنید؟ طراحی باهم تا منیری اینا مهدیس با دیگه چرا -

 از فقط من نیست اونها سختی به من کار درضمن کنم طراحی شلوغ جای تونم منی -
  بزنم میتونم طرح تا پنج چهار بکشم خودمو بتونم خیلی اگه و میرتسم زندگیم توی چیز سه

 میکشی خجالت ازشون کردم فکر -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 103 
 

 پیششون نداره معنی خجالت که هسنت نشاط با و خوب اونقدر اونا نه -
 حرف عاقالنه نقدرای اینطوری تو منیکردم فکرشم هیچوقت:  گفت و کشید عمیقی نفس

  نیبز 
 اینکه دارم رو حس همین برمیگردم که پیش ماه پنج به هم خودم:  گفتم و زدم لبخندی

 ؟ شدم عوض اینقدر چرا من

 کردی؟ پیدا براش هم جوابی -

 نه هنوز،  نه -

 چیه؟ کیوان به حست تو -
  دارم دوست اطرافمو آدمای همه من راستش منیدونم:  کردم نگاه دکرت خانم چشامی به

 داری؟ دوسش کرده اذیتت اینکه با -

 از من که چیزیه اون از تر سخت بار هزار گرفتم کیوان از من که چیزی دکرت خانم -
 کشیدم کیوان

 کنه؟ ملست یا باشی نزدیک خیلی بهش شده:  کرد بررسی رو من موشکافانه

  میگرفت رو دستم که بود وقتی تنها کذایی مهمونی اون -
 چه میومد نزدیکت وقتی مهمونی توی شباون:  گفت انداختم پایین رو رسم خجالت با
 داشتی؟ حسی

 نداشتم ای دیگه حس هیچ داشتم اسرتس فقط اونشب:  کنم فکر شب اون به کردم سعی

 باشی آغوشش توی باشی خواسته حاال تا شده -
:  گفت دادم منفی عالمت رس میده؟با گیر چیزایی همچین به امروز دکرت خانم چرا
 بیارم در رس چیزا رسی یه از باید اول بگذریم

 جلوی حتی من:  گرفت خندم کردم فکر دکرت خانم حرفای به خونه مسیر از قسمتی
 منیاوردم در هم رو رورسیم کیوان

 کیوان
 گوشیم کنم قبول منیتونستم من اما بگیریم سوری جشن یه بود خواسته ازم بازم پرهام

 ؟ آبجی مجون:  دادم جواب بود کیانا کردم نگاه حوصله بی خورد زنگ

 خوبی کیوان سالم -

 داری؟ کاری کارم رس خوبم -
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  اینجا میان اینا خاله هفته این کیوان راستش -
 هم حاال و پرهام هم طرف یه از سنگین کارام و بود شده رشوع کالسام داشتم کم همینو

 هاشونم بچه بودن اومده جفتشون احتامال بشن جدا هم از من های خاله میشه مگه اینا خاله
 :گفت نشنید من از جوابی که کیانا بودن اینا آویزون الک که

 کیوان؟ هستی -

 ؟ میان دارن اینا که داره ربطی چه من به خب آره -

 ببینن هم رو دیوونت زن اون میخوان بیان اونا خب نیار در بازی دیوونه -
 نداشت حق هست و بود هم دیوونه اگه حتی منیومد خوشم کیانا لحن این از هیچوقت

 تو و میدونم من دیوونه بگی دیگه بار هی اگه کیانا:  گفتم حرص با کنه توهین نم زن به
 داری عالقه خامنت به اینقدر هم شام که حاال دیگه خوبه:  زد داد حرص روی از خندید

  رو بدبخت پرهام اون هم کن راحت رو ما هم بنداز راه مهمونی یه و نکن ما جگر به خون
 پوفی ؟دانشگاه برمنیگشت این چرا نداشتم جیغاشو جیغ ی حوصله کردم قطع رو گوشی

 پرس این ماشینش سمت میرفت داشت که دیدم رو پرهام پنجره از شدم کارم مشغول و کردم
 انداز پس رفنت واسه میتونستم و بود شده برابر سه حقوقم بود کرده لطف خیلی من حق در
  کنم

 به شب یه برای حتی رو تو منیتونم راچ من کردم نگاه میشست رو ظرفا داشت که آنا به
 این بگم و بدم نشونش دنیا همه به تا نیست تو جای االن پریسا چرا ؟بپذیرم همرسم عنوان
  میکردم فکری یه باید ؟منه زن دخرت

  آناهیتا
 گرفت کاغذی بود ساله دوسه و سی مرد یه کردم باز رو در شد بلند در زنگ صدای

  کنید امضا رو یدرس این خانم:  گفت و سمتم

 چی؟ رسید   -
 فرستادن رو این گفت و دستم داد بزرگی ی جعبه برام منونده حواس :گفت و خندید

  واستون
 تکون نباید گفت آخه کردم باز رو درش آروم و کردم نگاه رو جعبه کردم امضا رو رسید

 مبارک تولدت:  بود شده نوشته روش بود ای خامه خوشگل کیک ؟یه من خدای وای  بخوره
:  بود ناشناس شامره اومد گوشیم صدای بوده کیوان تولد حتام پس نبود من تولد   ولی

 بفرمایید سالم
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 راضیه منم عزیزم سالم -

 زنعمو؟ خوبین خانم راضیه سالم -

 اومده؟ فرستادم جعبه یه ممنون -

 نه مگه کیوانه تولد واسه بود کیک دیدم زنعمو بله -
 خودت بگو فرستادم من که نگو بهش چیزی وت یلو  عزیزم آره:  گفت و کشید آهی
 باشه؟ کردی درست

 کشیدید زحمت اینقدر شام آخه چرا -

 دخرتم دلخورم ازش هنوزم -
 عزیزم باش خودت مواظب:  گفت که نگفتم چیزی 
 ولی میکنه آشتی زنعمو با کیک دیدن با کیوان میکردم فکر خودم با کردم نگاه کیک به

 راستش منیدونستم رو همرسم تولد تاریخ حتی من بودیم شوهری و زن چه باطلی خیال چه
 سالگیم نه مال تولدم مراسم آخرین بود؟ گرفته تولد من واسه کی مگه نبود مهم چیزا این برام
  بود

 بگیریم عکس میخوایم بخند دخرتم)

 باشیم عکس توی تاییمون سه میخوام من بابایی نه -
 بابا و تو هم عکس یه میگیریم تو و من عکس یه برم قربونت:  گفت و خندید مامان

  منیخوام من نه -
:  گفت و گرفت رو چاقو کمکم بابا گرفت ازمون نفره سه عکس یه و اومد زینب آخرش

 بربیم؟ اهمب
 سه دو یک:   گفت دادم تکون رو رسم
 ( خوند بابایی و زد برام هم جدید آهنگ یه داد کادو بهم مامان بریدیم رو کیک باهم
  یخچال توی گذاشتم رو کیک، کردم کپا رو اشکم
  کیوان
 دعوت رو فامیل کل و میپخت کیک مامان هرسال بودم تنها امسال و بود تولدم امروز

 فوق بوش داد عطر یه بهم چی؟ حاال اما بود کنارم پریسا پارسال مهمرت اونا ی همه از میکرد
 میگفت چیه اسمش گرفتی کجا از پرسیدم ازش هربار بشه متوم که بودم نزده کاش بود العاده
 کردم پلی رو حبیبی امین آهنگ میخرم برات خودم فقط رو عطر این
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 تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری
 چه فایده داره وقتی تو گل برام نیاری
 عجب شبیه امشب داره میسوزه چشامم

 دورم شلوغه اما انگاری خیلی تنهام
 

همیشه ، من توی این دنیا واسه هیچکس ارزش اما دور من خیلی خلوته خیلی خلوت تر از 
 ندارم

 واسه چی زنده باشم جشن چیو بگیرم
 من امشبو منیخوام دمل میخواد مبیرم
 تولدم مبارک نیست دمل گرفته غمگینم
 هوای خونه دلگیره تو رو اینجا منیبینم
 تولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونم

 ونمتو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده مید
**** 

 هیشکی خرب نداره چقد هواتو کردم
 چقد دمل میخواد تو باشی دورت بگردم
 هیشکی خرب نداره دارم به زور میخندم
 منیدونن چرا من چشاممو هی میبندم
 چشاممو من میبندم تا منتظر بشینم
 شاید تو این سیاهی بازم تو رو ببینم
 تولدم مبارک نیست دمل گرفته غمگینم

 ره تو رو اینجا منیبینمهوای خونه دلگی
 تولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونم

 تو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده میدونم
 
 

 غذا به میلی کردم باز رو خونه در   منم آرزوم بود پریسا کنارم باشه بود خودم حال وصف
 و آلود خواب کردم باز رو چشامم که بود شده تاریک هوا اتاقم تو رفتم راست یه نداشتم
 بشینی؟ میشه:  گفت من دیدن با بود آشپزخونه توی آنا رفتم بیرون پریشون
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 آشپزخونه از بزرگ کیک یه با که مبل روی نشستم میخواست چیزی ازم بود بار اولین
 کردم نگاه بهش بود؟ مونده یادش من تولد کجا از آنا بود مامانم کیکای شبیه اومد بیرون
 مبارک تولدتون:  گفت ومآر  و انداخت پایین رو رسش

 ممنون:  گفتم بشکنم رو دلش منیخواستم میزد حرف رسمی باهام هنوز
 کنین؟ صرب میشه:  گفت بشه متوم مسخره ی دونفره مراسم این تا بربم رو کیک خواستم

  بگو آره -

 حیاط؟ روی تا میاین همراهم -
 میره رس حوصلم داره بریم:  گفتم و شدم بلند

 اینجا بشین :گفت و کرد اشاره حیاط ویر  تخت به رفت جلوتر
 فکر پایین رفت همونطوری اما کنه روشن چراغ بودم منظر زمین زیر سمت رفت نشستم

 شد بلند که آهنگی صدای زیرزمین مثل جاهایی از مخصوصا میرتسن تاریکی از دخرتا میکردم
 پیدا چیزی نشستم رهپنج کنار میزد؟!!! آهنگ من برای داشت آنارشته ی افکارم رو پاره کرد 

 برای میاوردم در شاخ داشتم شد بلند که صداش؟!!!  میزد آهنگ تاریکی این توی چطور نبود
آهنگ بی کالم بود و احتامال خارجی اما اون گاهی با بعضی آهنگای  ؟ رو تولد آهنگ میخوند من

 ایرانی میکس کرده بود و تولدت مبارک رو زمزمه می کرد.
 آهنگ شدن متوم با میکردم گریه نبود خوشحال بجای من و میزد اون بود زده خشکم

 اینبار اما دیگه بار یه باال اومد ها پله از شستم رو صورتم بآ  شیر زیر کردم پاک اشکامو
 مبارک تولد کیوان:  گفت بودن رسمی بدون
 رفته دیدم که برگشتم کنم کنرتل رو خودم بتونم تا زدم صورتم به آب دیگه مشت یه
 رو کیک خواستم نشستم میز روی گذاشت رو بشقابا شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس لداخ
 رو کیک این اما بدونین منیخواست… خانم راضیه راستش…رو کیک این:  گفت که کنم تکه

 فرستاد ایشون
 پخته کیک تولدم برای کردم بهش که احرتامی بی اونهمه با مادرم افتاد دستم از چاقو

 بود؟
 گفتم ولی بگم منیخواستم من بخدا:  گفت بود ترسیده من شدن شوکه از که آناهیتا

 کشیده تزحم…خب ایشون
 یه بشقابا از یکی تو گذاشتم و بریدم رو کیک شد ساکت بودم خوشحال واقعا خندیدم

 با آنا سمت گرفتم و برداشتم یکیشو بشقاب یکی اون توی گذاشتم و بریدم دیگه تیکه
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 آهنگ بخاطر ممنونم ازت:  گفتم کرد تشکر و گرفت ازم یکردم نگاهم شده گرد چشامی
 میخونی قشنگ خیلی

 آناهیتا
 واقعا اون ببینم رو سابق کیوان تونستم لحظاتی برای بودم خوشحالی غرق تعریفش از
 کیوان االن میخواست دمل واقعا من میکردم فکر دکرت خانم حرفای به بازم بود؟ اومده خوشش

 لذت غرق بود شده خوشحال اینکه از هنوزم اما شد رشمم حس این زا بگیرم آغوش در رو
 .بودم

 شامل اومد در صدای که دادم تکیه مبل پشتی به بودم زده هم رو سوم طرح بود پنجشنبه
 تا چند بود کرده عوض موهاشو مدل کیوان رسم رو کشیدم و برداشتم مبل ی دسته رو از رو

 برات که لباسایی این اینا بابا ی خونه میریم مشب: ا گفت من دیدن با  بود دستش کیسه
 همین عین شاید بوده خوب ازدواجمون کنیم تظاهر باید ما و اومدن اینا خامل بپوش رو گرفتم

 نزدیک و دور هسنت جمع فامیل کل اینبار اما باشیم داشته هم شب فردا رو مهمونی
  باشه:  گفتم و دادم تکون رسی
 رو لباسا رفتم حموم خوردیم باهم کردم آماده رو ناهار تمگرف دستش از رو ها کیسه
 هم کفش برام برداشتم رو کیفم یاسی شال یه و همرنگش شلوار با ارغوانی بلند کت پوشیدم
 توی قدم چند بودم نپوشیده کفشی اینجور عمرم به من بلند پاشنه کفش جفت یه بود خریده
 وسط کیوان اومدم بیرون اتاق از نبود سخت هم ااونقدر  بود رسه یه هاش پاشنه رفتم راه اتاق
 میداد نشون تلویزیون که رسیالی اون مثل داشتم انتظار چرا کرد نگاه بهم بود منتظرم هال
 بریم ای آماده اگه:  گفت بده نشون خاصی توجه اینکه ؟بدون کنه تعریف ازم االن

 زیاد:  گفت شدیم پیاده وقتی بودم ناراحت بود نکرده تعریف ازم اینکه از داشتم بغض
 دعوتیم هم دیگه مهمونی یه میگم من منیمونیم
 خوش:  گفت و کرد حرستی پر نگاه کیوان به اومد استقبال برای علی عمو زد رو در زنگ
 اومدی

 دخرت قربون:  گفت و انداخت نگاهی من به عمو شد وارد و کرد تشکر رسد خیلی کیوان
  عمو تو بیا قشنگم
 بودم دیده هم قبال رو کیوان های خاله شدیم وارد بود کرده بغل رو من که حالی در
 هاش خاله از یکی نشستم زنعمو کنار شدن جدا هم از مردا و زنا کردیم احوالپرسی باهاشون
 !هستی ایا مدرسه بچه شبیه نیستی زنا شبیه اصال تو چرا عزیزم:  گفت
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 صورت کشیدم صورتم به یدست ابروهامه و صورت نکردن اصالح منظورش میدونستم
 من گفتید خودتون که همونطور آخه: گفتم و زدم لبخندی میرسید نظر به ناراحت زنعمو
 هستم ای مدرسه بچه هنوز

 سالته؟ چند مگه -

 سامله هیفده من -
 ای رشته چه دانشگاهی پیش یا باشی سوم یا باید االن پس: گفت خالش یکی اون دخرت
 میخونی؟

 هرن همون طراحی -
 از زنعمو اما نگفت چیزی ولی زد پوزخندی کیانا کردم نگام برانگیز تحسین همشون

 کو؟ حلقت پس:  گفت هاش خاله دخرت از دیگه یکی دینا که میرسید نظر به راضی جوابم
 منتظر پوزخند همون با کیانا نداشتم اون از کمی دسته هم خودم شد گرد زنعمو چشامی

 فعال کنار گذاشتمش منم میده گیر مدرسه:  مکرد جور رسیع منم که بود بعدیم دروغ
 دیگه مهمونی یه آنا و من ببخشید:  گفت کیوان آوردن که رو میوه گذشت خیر به انگار

 بریم باید دعوتیم هم
 شنیدم پرسم:  گفت خالش بود کافی براش بودیم اومده همینکه اما بود دلخور مادرش
 آره؟!! بگیرین؟ جشن میخواین فرداشب

 معرفی مراسم یه درحد منیگیریم جشن آنا ی مدرسه شدن متوم تا هن که جشن -
 نیاورد روم به چیزی انداختم پایین رو رسم خجالت بود؟با شنیده منو بندیهای خالی یعنی

 واسه دیگه چیز یه بریم واست گشاده خیلی لباس این شو پیاده:  گفت پاساژ یه سمت رفت
 بگیر فردا

  پاساژ به ورودمون با بخره؟ لباس برام میخواست کیوان این از بیشرت شوق دیگه
 میشناسنش همه که چطوره بودم ندهو م میکرد سالم بهش میدید رو کیوان که ای هرفروشنده

 آقاجونته؟ واسه پاساژ این منیدونی نکنه: گفت بیحوصله شد من کنجکاوی متوجه انگار
 ها مغازه از یکی ویرتین ویجل ؟ بود آقاجون مال اینجا واقعا یعنی بود شده گرد چشامم

 ؟ نه یا میپسندی رو هیچکدوم ببین:  گفت و وایستاد
 رو رسم میدوخت واسم خانم مهری رو لباسام متام بودم نرفته لباس خرید واسه حاال تا
 منیارم در رس چیزا این از من:  گفتم و انداختم پایین
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 لباس یه خانم:  گفت بود جوونی زن که فروشنده به شد مغازه وارد ندیدم رو واکنشش
 میکنید پیشنهاد رو چی خانوادگی مهمونی یه واسه میخوام پوشیده
 میخوره بهت چی ببینم خانم اینجا بیا:  گفت و کرد نگاه من به
 ترجیحا:  گفتم که داد نشونم دامن و کت یهید!! میخر همینطوری هم رو قبلیا پس
 خورشنگ نظرم به که یکی داد نشون وارشل و کت مدل چند ،خندید باشه شلوار و کت همون

 اومدیم بیرون و خریدیم بود خوب نظرم به کردم پرو رو بود تر پوشیده و تر
 ایوان جلوی و استخر کنار میکردم رو تصورش که بود چیزی اون از شلوغرت مهمونی

 نآقاجو  های بچه متام وقتی هم قبال ای مهمونی اینجور بودن چیده صندلی و میز رو عامرت
 کاش میرتسیدم شلوغی از شدم قایم باغ ته اتاقک توی اومنوقع بود شده برگزار برگشنت

 و من باشه یادت:  گفت و سمتم اومد کیوان شدیم پیاده ازماشین کنم فرار هم حاال میتونستم
  کن رفتار همونطوری و کن تصور رو بابام مامان شوهریم و زن تو

 تک به و زد لبخندی کیوان زدن دست به کردن رشوع همه شدیم خونه وارد دوشادوشش
 بقیه گوش بودم گفته دیشب که دروغایی با بودم رسش پشت هم من میکرد سالم مهمونا تک
:  پرسیدم عمو از بودم ندیده رو آقاجون نشستیم اینا علی عمو میز کنار بودن پرکرده هم رو

 هسنت؟ کجا آقاجون ببخشید
 که بشم بلند خواستم داخل رفنت البد بودن اینجا االن تا:  گفت و کرد اطراف به نگاهی

 میشه پیداش حاال بشین:  گفت کیوان
 عامرت از آقاجون گذشت که ای دقیقه چند  انداخنت پایین رو رسشون زنعمو و عمو
 بریم بیا:  گفت و شد بلند خودش که کردم نگاه بهش کیوان ی اجازه منتظر اومد بیرون
 و سالم ظاهر حفظ برای و ایستاد آقاجون جلوی رفتم شرس  دنبال من و جلوتر او

 اومد میز رس تا همراهمون و بوسید رو رسم آقاجون کردم سالم هم من کرد گرمی احوالپرسی
 دارین آقاجون:  گفت و زد پوزخندی کیوان که بود خوب چی همه ظاهر به نشستیم همه
 میبینیدا رو ای صحنه اینجور میکنین عشق

 نبود مهم براش چندان هم کیانا فامیال پیش بودن رفته زنعمو و علی وعم شکر رو خدا
 نداشتم گفنت واسه چیزی بودم نه؟منم ندارین حرفی:  داد ادامه کیوان نگفت چیزی آقاجون
 االن کیوان:  گفت آروم آقاجون نریزم اشک که میجویدم رو لبم پایین انداختم رو رسم
 نیست وقتش
 میشه ضایع االن نکن اونطور قیافتو:  گفت شد پرت نم به حواسش چطور میدمهنف
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 ازش دیگه بوده زیاد واسش کلی خودش بودنش اینجا:  گفت کیانا که آوردم باال رو رسم
 باشه حسابیا آدم مثل قیافش باش نداشته توقع

 دفاع ازم میخواست دمل نداشت العملی عکس کیوان اما رفت بهش ای غره چشم آقاجون
 بری میخوان فامیل مجردای کیوان:  گفت ما میز رس اومد پرهام نگاه یه از دریغ اما میکرد

 پیششون
 پیش رفت حوصله بی هم کیانا رفنت میزا از یکی رس پرهام همراه شد بلند و کرد پوفی

 دخرتم ببخش منو:  گفت و کشید آهی آقاجون هاش خاله دخرت
 شدم بزرگ چقدر من ینیدبب نکنید عذرخواهی من از آقاجون:  گفتم و زدم لبخندی

 هستین؟ ناراضی
 بیاری؟ چای یه واسم میری :گفت و خندید
 اما رفتم آشپزخونه سمت میخورد مخصوص رو چای آقاجون شدم بلند و زدم لبخندی

 میرفتم داشتم رفتم باال ها پله از رسماشه میومد نظر به آقاجون و شده خنک هوا اومد یادم
 بابا:  گفت و زد لبخندی من دیدن با اومد بیرون دستشویی از پدرام که آقاجون اتاق سمت

  خوشتیپ
 میری کجا:  گفت کنه خورد اعصامبو میکرد سعی اواخر این چقدر نکردم توجه بهش
  منتظرته شوهرت
 میکنی؟ فرار من از چرا:  گفت اومد رسم دنبال آقاجون اتاق تو رفتم
 عوض ونرفتارت کردم ازدواج وقتی ؟ازام : شام چتونه آقا پدر  گفتم و سمتش برگشتم اخم با
  شده

 شدی عوض هم تو:  گفت و کشید گردنش پشت دستی
 اگه من:  گفتم اومد بیرون اتاق از رسم پشت برداشتم رو آقاجون کت نکردم توجهی بهش

 بشه عوض شام با رفتارم نیست قرار شدم عوض
 شدی عوض کیوان واسه پس:  گفت و داد باال رو ابروهاش

 این با مخصوصا اونقدرا خوشگل نیستم میدونستم خودم رفت و گذشت کنارم از رصح با
 درموردم فکری یه پدرام بزنم حدس میتونستم اما ای مدرسه کیوان ی خاله قول به ی قیافه
:  گفت شد سبز جلوم کیوان که میومدم بیرون آشپزخونه از داشتم ریختم رو آقاجون چای داره

 آتو یه کافیه امشب نخور تکون من پیش از گفتم بربی؟ چایی تو اجبهو  اینجان کارگر اینهمه
 یاغیا این دست بدیم
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 رو کتش ، آقاجون جلوی گذاشتم رو چای رفتیم نبیرو  رسش پشت و نگفتم چیزی
 اینا خاله میز رس بریم:  گفت و گرفت رو بازوم کیوان که زد لبخندی شونش روی انداختم

 نسبتا هوا شد متوم کوفتی مراسم اون باالخره میکرد ورد آقاجون از رو من رسام داشت
 گفت کیوان که عامرت داخل برم اینا عمو ههمرا خواستم موند حیاط رو زیاد منیشد و بود رسد
 بریم میری؟بیا کجا تو: 

 راه بین سنگدلیش اینهمه از میگرفت دمل گاهی کنم خداحافظی بقیه با نذاشت حتی
 کرده صحبت رادفر آقای با گفت پرهام که اینطوری:  گفت رسیدیم وقتی اما نگفت چیزی
 بگیر لباس برو یکی با بگیرن رو نامزدی مراسم دیگه دوهفته تا میخوان خارج میره داره چون
 میان خارج از مهموناشون از خیلی چون مختلطه مراسم احتامال بشه رسش که

  دادم تحویل مهدیس به رو طرحها بودم دلخور دستش از رفتم اتاقم به و گفتم ای باشه
  عالی همیشه مثل:  گفت و کرد نگاه بهشون

 جان مهدیس میگم:  زدم دریا به رو دل اما خرید بیاد باهام بخوام ازش میکشیدم خجالت
 کنم؟ خرید کم یه کنی کمکم میشه ، میشه

  کنم عوضت بربم میخوام کال وگرنه بشی ناراحت میرتسیدم ایول:  گفت و خندید
 خوب جای یه بریم بزن:  گفت کردم نگاه بهش جبتع با

 بازم میخرم مانتو اینجا از همیشه من ،مانتو اول: گفت و وایستاد مغازه یه ویرتین جلوی
 میریم هم دیگه جای چند نبود پسندت اگه

  کن پرو بپر:  گفت و دستم داد مانتو تا سه
 باالخره تا پوشیدم بود همغاز  توی مانتو هرچی کنم فکر پرو اتاق تو رفتم و خندیدم

 و بود اسپرت دوختش مدل و بود زانوم روی تا بلندیش که قرمز مانتوی یه پسندید دوتاشو
 خریدیم هم تنگ لی شلوار دوتا همین مشابه دوختی با آسمونی آبی مانتوی یه یکی اون
 کفشه نوبت:  گفت

  دارم کفش نه نه -
 باشه تس   شالت یا مانتو با باید فشک تازه مادربزرگی کفشای همین مثل جفت یه البد
 بگیریم رورسی و شال اول بریم نخریدیم هم شال راستی
 هم کفش میکرد بار رو ها مغازه کل میکردم ولش اگه کرد انتخاب واسم شال تا سه
 هنوز و شدم خسته من: گفتم و کردم نگاه دستم های کیسه به پاییزه مانتوی یه با گرفتیم
 نگرفتیم لباس

  منیشن خسته کردن خرید از هیچوقت خامنا:  خندید



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 113 
 

 گذروندیم رو مغازه چندتا رفتیم بزرگ خرید مرکز یه به ،گذاشتیم ماشینش توی رو وسایل
 به بودم خسته شد دوتامون پسند مورد رنگ یشمی ی پوشیده کامال شب لباس یه باالخره تا

 شوهرت:  گفت مهدیس دممیکر  درست هم ناهار باید بود دو نزدیک ساعت کردم نگاه ساعت
 بخوریم؟ باهم رو ناهار میشه ناراحت

 کنم حارض ناهار واسش چهار ساعت تا باید راستش -

 میگیریم اون واسه هم یکی میخوریم ناهار جا یه ؟خودمون کاریه چه خب -
 میرفتم که روزایی کیوان کنار خوردن غذا به بودم کرده عادت من اما بگم منیخواستم

 باشه:  نداشتم آشپزی ی حوصله ز یه طرفما بخورم غذا میتونستم زور به هم آقاجون ی خونه
  بریم

 الغری انقدر چیه دخرت:  گفت مهدیس که خوردم رو ها جوجه از تیکه چندتا بیحوصله
  دیگه بخور

 منیخورم غذا زیاد من -

 کنه خوش دل چی به شوهرت بیچاره قلیونی نی مثل همینه واسه -

 چی؟ یعنی -

 تو از مجردم منکه نربدی صورتت توی دست یه تو چی یعنی آخه یول نشیا ناراحت -
 حالیمه بیشرت

 استادی که شام:  خندیدم

 خاملم بیامر که مخصوصا کنم فضولی زندگیت توی ندارم دوست من میکنی؟ مسخره -
 میدونی؟ مردا به راجع هیچی اصال تو آخه ولی میربه رسمو هستی

 رو؟ چی مثال -
  بیخیال معزیز  هیچی:  خنده زیر زد

  خالت پیش برم باید فردا -

 هست؟ بارش هیچی من خاله این اوهوم -

 نیست دشمن به نیازی باشه داشته تو مثل دوستی یه خالت بیچاره -
 و کنم تعریف چیزایی یه یکی واسه بشینم برم اینکه به ال: ک خورد نوشابه کم یه خندید

  ندارم اعتقادی بده نشون رو درست راه مثال اون
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 تنیس راهی بشه خوب نخواد آدم تا که درسته نداشتی بهش نیازی حاال تا ونچ شاید -
 گرفتم تصمیم وقتی ولی نزدم حرف خالت با هم کلمه یه حتی من سال پنج چهار حدود
 گفتم بشم درمان

  واال منیدونم:  گفت و کشید عمیقی نفس
  .رفتیم و گرفتیم رو کیوان غذای
  افتادی راه پس باریکال:  گفت نیمهمو  اتفاقای شنیدن با دکرت خانم
  خوندم آهنگ براش کیوان تولد   روز من دکرت خانم:  انداختم پایین رو رسم

 ؟ بود چی العملش عکس خب…چی؟ -

  نشکوند دملو حداقل یا شد خوشحال -

 بگی دیگه چیز یه میخواستی تو گمونم ولی -

 چیه؟ حسش همهمیف چطور آدم چیه؟ کیوان به حسم پرسیدین ازم اوندفعه یادتونه -
 بگم باید مخالفه جنس یه داشنت دوست حس اگه منظورت:  گفت و کشید عمیقی نفس
 مقابلشون طرف دارن دوست زنا عموما ولی میکنه حس رو داشنت دوست نوعی یه هرکسی
 آغوش در اونو گاهی ، بده نظر تغییراتش درمورد ، بشه توجهش مورد ، بده اهمیت بهشون
 باشه داشته امنیت حس، باشه گاه تکیه واسش بده آرامش بهش داره نیاز که وقتایی بکشه
 داره دوسش یعنی باشه داشته مرد یه به حسایی همچین زن یه اگه فرد اون درکنار

 با شبا اینکه بشه خوشحال که بکنی هرکاری یکی واسه ،اینکه میشه شاملش هم اینا -
 دوست میشه اینا باشی دلگیر ازش نتونی بازم بکنه باهات هرکاری اینکه بخوابی اون یاد

 داشنت؟
 داری؟ دوست رو کیوان تو آنا:  گفت و کرد نگاه بهم بهت با

  پرسیدم ازتون همینم واسه دکرت خانم منیدونم:  انداختم پایین رو رسم دوباره

 داری؟ رو حسا این ی همه تو -

 بله -
 آنا میرتسم:  تگف و زد غمگینی لبخند آوردم باال رو رسم نگفت چیزی ای لحظه چند
 چشمهای طرح فهمیدم دیدم رو چشام اون تا منایشگاه توی ،اونروز بشکنه دلت میرتسم
 …بهش حست حد این در منیشد باورم ،ولی کیوانه

 هرکاری باشه داشته دوستت اینکه واسه ارضی: ح نشست میزش پشت نداد ادامه وحرفش
 بکنی؟
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 … نیستم نئمطم هنوز دکرت خانم منیدونم -

 ارضی؟ح آنا -
 ولی بدم براش جومنو بخواد اگه حارضم:  آوردم یاد به رو کیوان ی چهره کردم فکر کمی

 زندگیش از میرم نخواد اگه
 آل؟ ایده همرس یه بشی حارضی پس:  گفت و زد لبخندی
 و زن لئمسا درمورد دادن توضیح به کرد رشوع میربدم لذت تغییراتم از زدم لبخندی

 حاال دکرت خانم ولی بود گفته بهم جون خانم رو چیزا بعضی بود نپایی رسم مدت متام شوهری
 فوق فرصت یه مهمونی این رشوع برای آنا:  گفت آخرش میداد توضیح داشت واضح کامال

 تواین مهدیس دست میسپرمت کنی اعامل توجه جلب بدون رر تغییراتت بتونی تا العادست
 استاده کارا

 خوشش طرحهاش از العاده فوق استادشون که کرد تعریف راه تو دنبامل اومد مهدیس
 و زد لبخندی داشت نگه آرایشگاه جلوی کنن آماده هفته آخر تا رو کتابچه قرارشده و اومده
  موافقی؟,درد خورده یه با:  گفت

 .. میدونی که خودت نشه خوب فرداشب تا نشه طوری وقت یه -

 بریم بپر میخوابه پفت همه دیگه ساعت یه بابا -
 شارژ هرماه جون آقا کارمتو بود خوب کرد درست رو ناخونام کرد کوتاهرت وهاموم اول
 شد متوم هم اپیالسیون بودم بدبخت دستم رو میذاره مهدیس که خرجایی این با وگرنه میکرد
 صندلی روی ؟ آخه داشت کار من بدن به کی دیوونست واقعا دخرت این میسوخت بدنم متام

 به مشرتی عمرم به:  گفت و زد لبخندی آرایشگره شدم که بیدار برد خوابم خستگی از نشستم
 نداشتم؟ تو خوبی

 مگه؟ چطور -

  خوابیدی؟ گرفتی هیچ نگفتی که آخ یه برداشتم ابروهاتم انداختم بند رو صورتت -
 با چطور بودم شده عوض چقدر من خدای وای کردم نگاه آینه توی وحشت با ابروهام؟

 !!که شد بررسم خاک کجایی مهدیس:  گفتم هنال با خونه برم قیافه این
 کم یه بخوابی دادم ترجیح همین واسه منیکنی قبول میدونستم:  شنیدم خندشو صدای

 بودا طبیعی غیر کم یه میگم:  گفت و کرد نگاش آرایشگر
 شوهر آخه شدی ناز چقدر ببین دیوونه:  گفت مهدیس که کشیدم ابروهام به دستی
 اصال کردمی نگاهت چطوری بدبختت
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 شمیم: گفت آرایشگر به انداختم پایین رو رسم بودم شده عوض واقعا میگفت راست
 بشه العاده فوق میخوام نامزدی جشن بره میخواد میارمش چهار ساعت فردا خانم

 رو میز کردم گرم بودم کرده آماده قبل شب از رو ناهار بودم ابروهام حرست در همچنان
 اومد گذشت همینطوری هم بعد روز ببینه منو اینجوری منیشد روم اتاق توی دویدم و چیدم
  بیداری؟ آنا:  گفت روم کشیدم رو پتو و خواب به زدم رو خودم اتاقم توی

 بلهدادم :  تکون رو رسم

 باشیا آماده شب واسه -

 دنبامل؟ دیگه جا یه بیای میشه -

 کن پیامک رو آدرس برام باشه -
 رو ستش کیف و ورنی مشکی کفشای با ییزمپا مانتوی کشیدم راحتی نفس رفتنش با
 رسم روی و کردم دوال رو نازکم یشمی شال بپوشمش اونجا که برداشتم لباسمم پوشیدم
 میخواست دمل بودم شده عوض العاده فوق جدیدم ی قیافه با میومد خوب نظر به انداختم
 چی؟ منیداد اهمیتی اگه ولی ببینم رو کیوان واکنش

 استیناش پوشیدم رو لباسم مهدیس کمک با داد انجام صورتم روی کمرنگی آرایش شمیم
 هللا بسم بود منتظرم نکیوا برداشتم رو کیفم پوشیدم روش رو مانتوم مینداخت یونانیا یاد منو
 و بود جیبش توی دستاش از یکی بود داده تکیه ماشین به کردم باز رو آرایشگاه در و گفتم
 با بود وایستاده منتظرم و بود دستش گل شاخه یه االن میخواست دمل گوشیش یکی اون توی

 اونجا چرا:  شنیدم صداشو که بودم فکرا همین تو میبوسید پیشونیمو میکرد ذوق کلی دیدنم
  دیگه بیا وایستادی
 به دوباره بود گرفته گر هام گونه خجالت از شده شوکه بود معلوم آوردم باال رو رسم
 میشه دیر بشین:  گفت بیتفاوت گه؟منی هیچی چرا شدم خیره کفشاش
 کلمه یه حتی یعنی نشست چشامم توی اشک اومدم بیرون بهت از ماشین در صدای با
 پیاده زمین خوردم و کرد گیر پام توی لباس که برداشتم قدمی داشتم بغض بگه منیتونست هم
 نشد چیزیت ؟ کجاست حواست:  گفت و شد

 چیزی نه:  گفتم گرفته صدای با و شدم بلند داشنت اومدن فرود برای ای بهانه حاال اشکام
 نیست

 میکنی؟ گریه داری چرا پس -
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 متوم اینجا:  گفت رسیدیم که رادفر ی خونه نزدیک نپرسید بیشرت اوهم شدم ماشین سوار
 …کنی تظاهر باید اونشب مثل امشبم هسنت همکارامم

  رسم تو نزن رو همراهی این بودن سوری اینقدر لطفا میدونم خودم -
 زیر:  شنیدم دوباره صداشو بود؟ سخت اینقدر یعنی بگم؟ رو جمله این نتونستم چرا
 کن متیزش شده سیاه چشامت

 رو ریملم کیفم توی از بود شده کمرنگ خیلی آرایشم کشیدم چشمهام زیر رو دستامل
 تا دبو  قرص شبیه بیشرت رادفر ی خونه نکرد توجهی بازم کشیدم هام مژه روی و آوردم بیرون
 رو مانتوم در دم شدیم وارد کیوان بود؟دوشادوش زده رو یارو این مخ چطور پرهام خونه
 با خیلیها بودن پرهام همرس مادر و پدر رادفر وخانم آقا مدیدی که کسایی اولین دادم تحویل
 مشکی لباس سمتمون میومد داشت که دیدم رو کیانا بودن اونجا راحتی و باز خیلی لباسهای

 علی عمو دخرت از طرحدار مشکی ساپورت و بود پوشیده بود زانوش روی تا دیشبلن که
 از رو تعجب میشد هرچند نکرد توجهی معمول طبق منکه به بود بعید تیپی همچین

 توهم اخامش انکیا دیدن با بود همکارش با احوالپرسی به حواسش که کیوان خوند چشمهاش
 هم رسیع برو اومدی؟ ریختی این چرا تو:  فتگ بودم کنارشون گوشه یه کشید دستشو رفت
 رست اون رو بنداز چیزی یه هم کن عوض لباستو

 داری انتظار نکنه بنداز مهمونا به نگاه میگی؟یه داری چی:  کشید بیرون رو دستش کیانا
 بشم پیچ چهقب زنت مثل

 شو دور چشامم جلو از کنم لهت نزدم تا کیانا -

 نیستی من دار اختیار تو دستنز  بابام تا -
 رضا عمو و آقاجون بعدش حال به وای باشه این که شبمون اول رفت حرف این گفنت با

 …بریم میای:  گفتم میکرد پاک پیشونیشو عرق داشت که کیوان به دیدم رو

  میام منم برو -
 عین شدی:  گفت و شد خیره بهم لحظه چند دیدنم با آقاجون سمت رفتم رسعت با

 عقدش روز تو مادرت خدابیامرز
 بذار :گفت و زد چنگ بازومو خانم مهری که کردم سالم هم رضا عمو به بوسید رو رسم
  ببینمت

 کردی خوب شدی ماه مثل برم قربونت وای :گفت برگشتم سمتش به و زدم لبخندی
 عزیزکم
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 و علی عمو کشیدم کنار رو خودم کمی کرد سالم زنعمو و عمو به رسم پشت از کیوان
 عمه نشوند خودش کنار و گرفت رو دستم خانم هراضی شدن ملحق ما به هم خانم راضیه
:  گفت و انداخت کیوان بعد و من به نگاهی زنعمو بود نیومده بارداریش آخر ماههای بخاطر
 شده؟ عوض چیزی شام بین

 کیوان شدم؟ کیوان  عاشق من آره میگفتم؟میگفتم باید چی بودم نکرده اینجاشو فکر
 بی کیوان انداخت پایین رو رسش نه :گفتم خانم راضیه به رس شارها با نشست دیگم طرف

 کن خربم اومدن اینا پرهام همکارام پیش میرم من:  گفت بود حوصله
  آنا شدی عوض خیلی جدی:  گفت و کرد نگام بازم کرد پر خانم مهری جاشو

 مجردا همه روزا این دستت بودی انداخته هم حلقه یه کاش ولی:  داد ادامه زدم لبخندی
 شده نشون حلقه یه فقط برمیدارن ابرو هم

 کم کم حاال:  گفت و داد تکون رسی کردم نگاه خانم راضیه به
 برخالف همرسش بود همرسش و پرهام اومدن از نشان همه ایستادن و زدن دست صدای

 کالهی با هم رو موهاش خودم لباس از تر تنگ کمی شب لباس یه یعنی داشت حجاب تصورم
 رفتم باال ها پله از تره مقید ها نوه ی بقیه از پرهام میدونستم بودن پوشونده لباسش ست

 تودر سالن و اتاق تا چند میکردم پیداش باید ولی بگردم ها غریبه ی خونه تو منیومد خوشم
 رو پدرام که بعدی اتاق رساغ برم تا برگشتم نشنیدم جوابی زدم رو اتاقا از یکی در بود تو

 تغییرات این بگو بهم حاال کوچولو خب:  گفت و انداخت نگاهی پام رستا به یدمد رسم پشت
 کیه؟ خاطر واسه

 بردار رسم از دست یا میزنی بهم منو حال کم کم داری دیگه که چته بگو یا پدرام -
 مرگته چه دیوونه:  گفتم و کشیدم رو بازوم خالی اتاق توی کشوند منو کرد باز رو در
  مردمه ی خونه نیس رتعام دیگه تو؟اینجا
 دو گذاشت دستاشو دیوار به خوردم اومد دیگه قدم یه رفتم عقب اومد جلو قدم یه
 مرگمه؟ چه بدونی منیخوای مگه:  گفت و طرفم
 این سیدمرت می بازم اما بکنه منیتونه هیچکاری میدونستم اینکه با میرتسیدم رفتارش از
 کن… ومل پدرام…پدر: گفتم بریده بریده بود کرده عرق شدت به تنم بود شناآ  برام ها صحنه

 ؟ دارم چیکارت مگه -
 میخواستم آنا ندارم کاریت: گفت ترسیدو اینبار افتادم رسفه به بکشم نفس منیتونستم

 ازم شد شدیدتر هام رسفه …اینکه از  میشم دیوونه دارم بگم بذار خب مرگمه چه نیو بد
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 رس دیوار کنار شدم خوب گرفتنش فاصله با که بود گرفته تنفسمو جلوی انگار گرفت فاصله
 منیتونم لعنتی ببینم کیوان با رو تو منیتونم من:  گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه خوردم

 بیرون اتاق از و رسوندم در به خودمو میزد حرف بابغض داشت چشامم جلوی پدرام
 بود خوب زمین خوردم کنم کنرتل رو خودم نتونستم که بودم نرفته بیشرت قدم چند اومدم
 و بود وایستاده اتاق درگاه تو پدرام شدم بلند و کشیدم عمیق نفس تا چند نبود اونجا کسی
 شده جمع پایین داماد و عروس اومدن بخاطر همه که بود خوب بیاد جلو میرتسید میکرد نگام
 گوشم در رسوندم بهش رو خودم سختی به دیدم رو کیوان که اومدم پایین ها پله از بودن
 دوساعته؟ کجایی معلومه:  گفت

 … دنبالت اومدم -

  نشدی گور و گم تا بگیم تربیک بریم بیا نیست مهم -
 گفت آروم پرهام بود برخوردی خوش و افتاده دخرت واقعا پرهام همرس فریامه رفتیم جلو

 کنی؟ کم منو خانم روی میخواستی امشب کلک ای: 
 تویی؟ آنا :گفت یکی که بگم چیزی خواستم و زدم لبخندی
 کجا از رو آنا تو علی امیر:  گفت متعجب پرهام بود علی امیر صدا سمت برگشتم
 میشناسی؟
   کیوان
 داشت و بود ایستاده فریامه و پرهام کنار که آنا به و گرفتم سیفی و رادفر یاآق از چشم

 این خوبه هانآ :  گفت فریامه رسوندم بهشون رو خودم کردم نگاه میزد حرف دیگه پرس یه با
 داره آشنا جا همه من داداش
 میام وگرنه باش مهربون پرسعموم با علی امیر:  گفت میخنده داره انگار آره خندید؟ آنا
 میکشم بیرون کتابچتون از طرحامو

 ببین:  گفت شد من متوجه همه از زودتر که صمیمیه؟پرهام آنا با انقدر که کیه امیرعلی
 !!اومدن در آشنا خامنت و برادرزنم

 کردی؟ ازدواج تو آنا وای :گفت امیرعلی کنم خوشبختی اظهار اومدم تا اما زدم لبخندی
 فریامه میکشید خجالت من بودن از آنا رفت فرو هم توی آگاهی ناخود طور به اخامم

  جان علی امیر آره:  گفت
 کالس استو  دخرتم این کیوان آقا بفرما زدم خودم به پوزخندی نگفت؟ چیزی آنا خود چرا
 دیگه بریم:  گفتم گوشش دم حرص با میذارم
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 کنار اومد باهامون هم پرسه این که اینا بابا سمت بریم برگشتیم باهم و گفتم ای بااجازه
 باشه؟ نگو چیزی بقیه به لطفا آنا:  گفت آنا به بربن رو ما آبروی میخواسنت میرفت راه آنا

 رو چی:  پایین انداخت رو رسش باز بمعذ همونطور و انداخت من به نگاهی نیم اآن
 نگم؟

 منیدونن مورد این در چیزی اونا پولدارم بچه من اینکه -

 منیگم چیزی من راحت خیالت باشه -
 با خوبه نشست کنارم خجالت با اوهم نشستم مبال از یکی روی شد جدا ما از باالخره

 تو ی حوصله االن نه پیشم نشست پدرام میکشه خجالت من از فقط میکنه بش و خوش همه
 میکردن نگاه همه به حرستی چه با کردم نگاه پدرم مادر به نگفت چیزی ندارم رو یکی

 داشت دوست هرکی و گذاشنت آهنگ بودم ندیده دیگه رو کیانا چرخوندم اطراف رو نگاهم
:  گفت و ایستاد من جلوی اومد کنه ی پرسه این باز شد می متوم زودتر کاش میرقصید
 زمنو ازم داشت بدم؟ نشونش چیزی یه بربم ای دقیقه چند رو خامنتون میشه کیوان آقا ببخشید
 ها شده باورت خودتم انگار کیوان زن کدوم گرفت؟ می قرض

 هم اونقدرا من موفقیتد   کلی و بود رادفر پرس اینکه آوری یاد با و دادم تکون رسی
 دیره دیگه بریم بیا زود فقط جان آنا حتام بله :بدنیست
  غیرتت این با بررست خاک:  گفت پدرام رفتنشون اب

 رو زنت ؟ برخورد ؟بهت چیه:  گفت صورمتو توی برگشت انداختم بهش تیزی نگاه
 باال؟ فرستادیش پرس یه با هم حاال آوردی کردی عروسک

 میکنم چیکار من نداره ربطی هیچ تو به ثانیا نیست من زن آنا اوال پدرام شو خفه -
 ها پله از نیومدن؟ چرا پس ایستادم خاله داماد کنار ای دقیقه چند شدم بلند مبل روی از
 کشیدم هلند رو این ببین رو یکی این:  شنیدم رو علی امیر صدای سالنا از یکی توی رفتم باال
 نیست؟ زیبا نظرت به کشیدم عکس یه رو از گفتم ها بچه به ولی

 تابلوهای دور دورتا کشیدم رسکی مدمیو  ازش صدا که کوچیکی تاالر به دیوار ی گوشه از
 میکشی؟ نقاشی ساله خیلی تو پس:  گفت علی امیر جواب در آنا نقاشی

 میبینی؟ زندگیمه نقاشی اولین این:  گفت و رفت ای دیگه سمت ذوق با علی امیر
 میزدن حرف موردی درچه اینا و بود خرب چه پایین اون بودن هایی دیوونه چه دوتا این
 بزنی طرح میتونی منم ی چهره از تو آنا راستی:  پرسید امیر که دمبرگر  خواستم
 کنه وحشت قلم میرتسم نه:  گفت و خندید آنا
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 نازی این به پرس آنا کوفت -
 کسی ی چهره فقط من نه:  گفت و کرد جور و جمع خودشو آنا میکرد؟ شوخی چقدر آنا

  بچه دخرت اون مثل میکشم رو کنم فکر بهش زیاد که
 رفتم طرفش به و شدم بلند آنا دیدن با بود رفته رس حوصلم اومدم بیرون ازاونجا
 نگاه بهش اخم با میکرد خورد رو اعصابم خانواده دیدن اما کردن می چیکار داشنت میدونستم

 بریم بیا میشد کامل شبتون میموندی هم دیگه خورده یه:  انداخت پایین رو رسش کردم
 میکنه درد رسم کنیم خداحافظی

 کار چندتا بخاطر و شدم دوست دکرت خانم ی خواهرزاده با:  گفت شدیم که ماشین وارس
 بود اونا از یکی هم علی امیر شدم آشنا دانشگاهش دوستای با

 چه؟ من به -
 دیگه و انداخت پایین رسشو لحظه چند بعد دوباره کرد نگام تحیر با و کرد بلند رو رسش

 .نگفت چیزی
 آناهیتا
 کرد اعرتاف باالخره پدرام میبود عمرم شب بدترین گذروندم که شبی ودنب علی امیر اگه

 اگه نمئمطم میکنه حسادت کیوان به نسبت اینکه به فقط داره ای عالقه بهم اینکه به نه اما
 عالقه من به پدرام چرا ؟ چرا ولی میکرد خورد رو علی امیر گردن بود کیوان بجای اونشب
 وارد منیکرد نگاه دخرت یه عنوان با من به هم بود ستدو  باهام که کیوانی حتی داشت

 مر ب بهراد دیدن به مهر های نیمه بودم داده قول من و بود آبان های نیمه شدم دانشگاه
 بنداز یادم ؟!! نکردی متیز ابروهاتو این باز که تو: گفت دیدنم با اومد استقبامل برای مهدیس
  بکشم بهش دستی یه بیام خودم

 کاری مشغول هرکسی نشستم اونا کنار در پیوسنت ما به هم صنم و پروانه زدم لبخندی
 شمس ی موسسه بودی اومده که نیستی همونی تو:  گفت کالسشون دخرتای از یکی شد

 خودمم بله:  وگفتم دادم تکون رسی
 کنی؟ خلق حامسه باز اومدی:  گفت پرسا از یکی

 خفه همتون باشید نداشته کاری آنا به:  کرد ساکت رو همه علی امیر صدای
 مهربونن نهایت بی چشمداشتی هیچ با که آدمایی به بخوره پستت گاهی که خوبه چه
  وشام میدونم من دیوونه بگین آنا به دیگه بار یه اگه)

 باشه ؟نرتسیا آنا ترسیدی:  گفت و نشست کنارم شدن جدا ازمون حرص با کیانا و پدرام
 خوب؟ دخرت
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 یه یا بیشرته وزنش گندگی اون به کله یه من عزیز آخه:  گفت و خندید دادم تکون رسی
 کوچیکی این به زبون

 دیگه ایول: گفت شد خوشحال خندیدم اینکارش با داد نشون و آورد بیرون رو زبونش
 ( کیوان میگن من به شد راحت خیامل خندیدی
 نبود ایستاده همه کردم نگاه بقیه به بود مهدیس اومدم خودم به شونم خوردن تکون با
 بهم اسرتاحت وقت تا بود رسمی چقدر اینجا اما بود رسیده بود بهراد همون که هم استاد
 اگه سهرابی خانم:  گفت استاد که بزنه حرفی خواست گرفت رو دستم مهدیس نذاشت محل
  بیاید من با ممکنه
 کم یه ناال :  گفت که میرفتیم همونطور رفتم همراهش کردم نگاه پروانه و مهدیس به
 !!شدی ها متاهل شبیه

 با بود تاریک شد سالنها از یکی وارد بود فضول مرد این چقدر انداختم پایین رو رسم
 تاریکی از:  شنیدم خندشو صدای ببینم منیتونستم دستمم انگشتای دیگه حتی در بسنت

  بزنی جیغ باید قانونا االن منیرتسی؟
 از من ولی باشید راحت بزنید جیغ تا اینجا ناومدی اگه شام:  گفتم و خندیدم متقابال

 ندارم ترسی تاریکی
 سمتی به  بود بزرگ چندان نه سالن یه شد روشن سالن کلید چند فرشدن مثل صدایی با
  بدم نشونت چیزایی یه میخوام اینجا بیا:  گفت و کرد اشاره

 دیوار روی وکتیهایم تابلو و میخا از زد دیوار روی رو اونا بود زمین روی تابلو تا چند
:  گفت و ایستاد یکی جلوی کرد نصب رو تابلو چهارتا نقاشیشونه گالری اینجا که فهمید میشد
 میبینی؟ چی کن نگاه این به

 ها دوردست در و کلبه یه و درخت عامله یه دریا کنار، دریا وسط آبی چشم جفت یه
  عشق:  تمگف فکری هیچ بدون اما چرا منیدونم برف از پوشیده های کوه

 کنی؟ تفسیرش میشه ؟چرا: گفت و زد دست برام
  هاست چشم این صاحب که هستید زنی عاشق شام

 میکنی؟ فکر اینطور چرا -

 درخت دریا این کنار در خوندم بابام کتابای از تویکی از اینو آرامشه ی نشانه دریا -
 چیزها این دندا نشون با شام و هست الزمه زندگی برای که هرچیزی و خونه سامنآ  کوه
 شامست دنیای ها چشم این بگید میخواستین ها چشم این پشت

 شد نابود دنیام زود چه:  گفت و کرد اشاره بعدی نقاشی به کشید آهی
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 کلبه و خشکیده درختها برف از عاری ها کوه متضاد کامال اما همین مشابه نقاشی یه
 همینطور و مفهموش بود شده یفیکث مرداب به تبدیل دریا و بودند بسته چشمها شده ویران
 پشت بزرگ ساختمون یه ی لبه پرس یه رفتیم سوم نقاشی رساغ بود واضح کامال زد که حرفی

 این:  گفتم بود کرده دراز سمتش به و بود اومده بیرون سمونآ  از دستی دبو  کرده پرتگاه به
  نیستم نئمطم یعنی بگم منیتونم رو

  بودم منوندن یا موندن دوراهی   بین که اونجاییه این:  گفت و خندید
 که دنیاییه این:  گفت محدود درختان و بلند ساختامنهای با رسزمینی چهارم نقاشی و
  موند توش

 سیاه و من های نقاشی هستیم یکی تو و من:  گفت کردم نگاه چشمهاش به برگشتم
 گذشتمونه اونم میره چیز یه سمت دوتاشون تو قلامی

 از من لیو  کردی پیدا عشقتو تازه تو داری فرق من با االن تو ولی : نشست نیمکتی روی
 دادمش دست
  آنا باش دلت مواظب:  بود تیز چقدر کردم نگاه چشمهاش به
  شدی قشنگ خیلی راستی:  گفت میگذشت کنارم از که درحالی شد بلند نیمکت روی از

   بودم رسش بالدن هم من رفت بیرون سالن از میکردم حس رو هام گونه شدن رسخ
  میشه پرت حواسم کالسم رس نیا ولی دیدنم بیا بازم:  گفت رسیدیم که کالس به
منتظرم  که دادم پیام مهدیس به راه تو رفتم و دادم تکون رسی شدم دلخور رکش لحن از
:  بود ناشناس میزد زنگ داشت گوشیم بود ده تازه ساعت نداشتم رفنت خونه ی حوصلهمنونه 

 بفرمایید

  بهرادم المس -
 داشتید؟ کاری سالم:  بود؟ آورده کجا از منو شامره

  کنم عذرخواهی میخواستم آره -

 چی؟ برای -

 گفتم اونطوری شدی دلخور میکنم فکر -

  بهراد آقا نیست مهم -
  بشه راحت خیامل تا بخشیدی بگو شام کوچولو خانم:  گفت و خندید
 خیالتون اگه هرحال به ولی ببخشم که نکردین کاری بهراد آقا:  گفتم بود گرفته خندم

  بخشیدم میشه راحت
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 کالس رس برم من شد راحت خیامل آخیش -
 پیچیدم کوچه توی رفتم پیاده خونه تا بود ها بچه شبیه بهراد چقدر کردم قطع رو گوشی

 برم تا برگردوندم رومو ؟ میخواست چی دیگه این بود داده تکیه دیوار به خونه جلوی پدرام
 اخم دوباره رسید بهم جلو میومد داشت سمتش برگشتم و وایستادم جام رس زد صدام که

 پدرام؟ آقا میخواین چی:  چشامش توی زدم زل و جلوش وایستادم سینه به دست داشت
 بزنم حرف باهات باید:  گفت و پایین انداخت رو رسش

 کنم درست ناهار خونه برم باید االنم ندارم شام با حرفی من -
 خونه اینجا:  گفتم حرص با و کشیدم هم در رو ابروهام گرفت رو بازوم تمگذاش کنارش از

 داریم آبرو منه ی
 سخته؟ خیلی بزنم حرف باهات ساعت نیم میخوام فقط:  گفت التامس با

 ساعت نیم فقط: پس  گفتم و کردم پوفی
 برمیگردیم ساعت نیم رس نرتس:  گفت و کرد روشن شدم ماشینش سوار
  ندارم رساغ جایی این از نزدیکرت پایین بیا:  گفت و داشت نگه یساندویچ یه جلوی
 میشنوم خب:  گفتم حوصلگی بی با نشست و داد سفارش شدم پیاده
 :  گفت و کرد پوفی انداختم پایین رو رسم نیومد خوشم نگاهش از شد خیره چشامم به

 میاد؟ بدت من از -

 بیاد؟ بدم ازت باید چرا نه -

 میکنی فرار من از فقط میکنی بش و خوش ،خوبی اطرافت پرسای همه با -

 ننداخنت گیر مردم خونه اتاق توی منو تاحاال اطرافم پرسای -

 نیست خودم دست بفهم آنا -

 شدم مهم برات یهو ازدواجم بعد شد چی -

 وقتی منیکردم رو فکرش درصدم یه حتی ولی بودی مهم برام ازدواج از تر قبل خیلی -
  نکیوا زن شدی تو ببینم برگردم

 چرا؟ -

 چرا؟ چی -

 ای مراوده باهات نه بودم نرمالی آدم نه من پدرام نیستم خر میاد؟ خوشت من از چرا -
  ندارم ام قیافه حتی بیاد خوشت من از بخواد که داشتم
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 نداره کتاب حساب دیگه دله:  گفت و انداخت پایین رو رسش

 نه؟ نداره دم و شاخ دیگه که دروغ -
 دیگه کیوانم همرس من میبینی که حاال خب:  گفتم و مداد بیرون رو نفسم نگفت چیزی

 کن فکر بهم بدی اجازه خودت به نباید

 بشم بیخیالت منیتونم همین واسه نمئمطم چیزم یه از نیست خودم دست -
 نی؟ئمطم چی از

 باهم ای رابطه هیچ کیوان و تو میدونن همه چیزا خیلی از:  گفت زد زل بهم دوباره
 ندارید

 ؟نیئمطم کجا از تو -

 چون نیس خیامل عین بودی هم تختش توی باهاش بگی االن اگه حتی کهاونقدر  -
 میگی دروغ مئنمطم

 مغازه از و کردم نگاش خشم با نکرد نگاهمون برگشنت همه زدم صورتش به محکی سیلی
  اومدم بیرون

 بود خودمون ی کوچه از باالتر کوچه تا دوسه دویدم و نکردم توجهی اما شنیدم صداشو
 کن صرب … بابا کردم… غلط:  گفت زنان نفس نفس کشید بازومو و رسید بهم رشآخ

 گفت نداشتم دویدن برای نفسی دیگه اما دادم ادامه راهم به و کشیدم دستش از بازومو
 کن باورم فقط بگیری طالق میکنم کمکت آنا: 

 لیدک بود؟ ریخته صورتم رو لعنتی اشکای این کی بود خیس کشیدم دست صورتم روی
 زود چقدر رسیده تازه بود معلوم بود وایستاده کانرت کنار کیوان شدم خونه وارد و انداختم
 شد دقیقرت کم یه اما باشه بیتفاوت همیشه مثل خواست اولش من دیدن با ؟!!بود اومده

 شدی؟ اینطوری ؟چرا شده چی:  گفت که اتاقم تو برم خواستم بگه چیزی منیخواستم

 میکنم حارض رو هارنا االن نیست چیزی -
 رفتم اتاقم به و منوندم العملش عکس منتظر
 کیوان
 اینقدر کردن درست ناهار موقع هیچوقت داشت اسرتس اما میکرد درست ناهار داشت
 مشغول و انداخت بهم نگاهی نیم وایستادم کانرت کنار بود شده خورد اعصابم نبود دستپاچه
 چته؟ بگی منیخوای:  گفتم شد کارش
 نیس چیزی…چی:  کرد نگاه صورتم به بتعج با
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 درک به نگو بگی منیخوای -
 متام بودم تونسته باالخره شدم مشغول و پام روی گذاشتم رو لپتاب رسجام برگشتم
 چند بعد این از اینم:  گفتم و کشیدم به جلو دستامو یارمب در رو قبلی حسابدار کالهربداریای

 لعنتی انداختم گیرت باالخره ماه
 خوبین؟ کیوان آقا سالم:  شنیدم او بجای رو فریامه صدای گرفتم رو پرهام ی شامره

 خوبین؟ شام خوبم ممنون رادفر خانم سالم -

  مرسی خوبیم هم ما -

 اطراف؟ اون هست پرهام -

 بزنه زنگ میگم بیرون اومد حمومه بله -

 اینا؟ عمو یا شامست ی خونه میکنم فضولی رشمنده -

 ما ی خونه -

 متاسشم منتظر پس آهان -

 برسونید سالم آنا به چشم -
 اونور که هم پدرزنت رادفری آقای خونه شب و روز نیومده افتادی راه زود چه پرهام آقا

 آب از تدرس داشت کتابام حساب اینکه از اومدم بیرون فکر از آنا صدای با!!  کلک ای آبه
 یه میکرد یباز  غذاش با نبود هیچی به حواسش اصال آنا اما بودم خوشحال حسابی درمیومد
 در زنگ صدای کیوان؟ شده مرگت چه انداختم پایین رو رسم بخونه برام خواست دمل لحظه
 یفونآ از بود نشنیده هم رو زنگ صدای حتی کردم نگاه آنا به بود چهار نزدیک ساعت اومد
 رو در میکرد نگاه منتظر بود شده زنگ متوجه من شدن بلند با که آنا بود دخرت یه کردم نگاه
  بفرمایید: گفتم اومد ایوان روی تا رسم دنبال اوهم بیرون رفتم و کردم ازب

 سالم:  رفت جلو و انداخت من به نگاهی آنا شد وارد جوون دخرت یه و شد باز در
 میکنی؟ چیکار اینجا جان مهدیس

 سمت روکرد هم بعد کرد سالم من به لبخند با مهدیسه اسمش میدونستم حاال که دخرت
 میکنن؟ مهمون تعارف   اینجوری:  گفت و آنا

 یه آنا داخل بفرمایید:  گفتم و خندیدم !!میرتسید من از چقدر کرد نگاه من به تردید با آنا
 خجالتیه کم

 منیاد خوشحال اصال نظر به ولی میدونم آره -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 127 
 

 چیه حرفا این مهدیس داخل بیا:  گفت و خاروند رسشو آنا
 مزاحم رشمنده میخوردین ناهار داشتین یوا:  گفت مهدیس که شدیم وارد باهم همه

  شدم
 کن همراهیمون بیا هم تو:  گفت و گرفت آشپزخونه سمت دستشو آنا

 درسته؟ باشین کیوان آقا باید شام:  گفت و کرد نگاه من به مهدیس

 همینطوره بله -

 مهدیسه اسمم هستم آناهیتا دوست منم -

 ناهار بفرمایید باهاتون آشنایی از خوشبختم -

 میمونم منتظر من بفرمایید شام شده رصف نجا نوش -
 مبال از یکی روی مهدیس میز رس برگشتم بود مضطرب و نگران هنوزم کردم نگاه آنا به
 روشن رو کرتی زیر آنا داشت فاصله آشپزخونه با دوقدم اینه کوچیک ی خونه خوبی نشست

 !!را؟اینو  از !!عجب چه خب: گفت و مهدیس پیش برگشت شیرینی ظرف با و کرد

 چیدی؟ خودت سلیقه به خوشگله خونتون چقدر دربیاد چشات تا اومدم -
 تغییر رو دکوراسیون خودش همیشه داشت دوست مامامنم کرد سکوت جوابش در آنا
 کیوان آقا:  گفت بلند صدای با مهدیس خامناست ی واسه ذاتی خصلت یه این کنم فکر بده

 حرفت؟ کم زن این دست از منیشی خسته
  بزنه حرف من با منیکرد جراتاصال  بیچاره اون خندیدم کلی آنا و خودم حال به دمل تو

 نیستم خونه زیاد من -

 شدی حرف کم میذاره تنها رو تو شوهرت این بس از حتام پس آنا برات مبیرم آخی -
 مردا شام دست از هان؟

 برام بحث این موضوع که حیف میذاشت رسم رسبه داشت یکی مدتها بعد خندیدم
 داشتی؟ کاری نگفتی جان مهدیس:  گفت بود من رفتار نگران هم باز که آنا نبود بجال

  کنم اختالط شوهرت با دودقیقه گذاشتی اگه -

 باشی داشته عجله ترسیدم آخه -

 اومدم دانشگاه از تازه ندارم ای عجله هیچ من نه -

 گفتی؟ دروغ چرا نخوردی ناهار حتام پس -
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 از یکی بگم بهت گفت سهیل راستی خوردیم زیچی یه بیرون ها بچه با عزیزم خوردم
 ؟ نداره اشکالی ها نداره امضا طرحات

 بابا نه -
 آنا که کردم جمع رو میز رو ظرفای ظاهر حفظ برای دید رو آنا واکنشای منیشد اینجا از
 میکنم جمع خودم من برو شام:  گفت و رسوند بهم خودشو
 دم چایی منم باشه:  منیرسیدم نظر به خوبی شوهر من اینطوری نه ولی بهرت؟ این از چی
 میکنم

 روبروی مبل روی و کردم دم رو چایی بیارم ذهنم تو رو متعجبش ی قیافه میتونستم
 بکنه همرسایی همچین هم ما داداش نصیب خدا:  گفت خنده با نشستم مهدیس

 مگه؟ چطور -

 ها بوده زده شانست داره؟ شوهرشو هوای اینقدر دخرتی کدوم آخه -
 با منوند هم مهدیس چشم از دور که اومد لبهام روی اراده و کنرتل بدون وزخندپ آخرش

 شمس استاد آناهیتا:  نده نشون دلخوریشو و کنه رفتار عادی کرد سعی مهدیس آنا  اومدن
 ی جشنواره یه میشه فرستاده طرح این کنید کار طرح یه روی باهم یراسخ استاد و تو میخواد
 کنکور بدون حتی شاید بشی دانشگاه وارد میتونی راحت که یکی تو بشین برنده اگه کشوری

 چیزا این و
 کیوان آقا:  گفت مهدیس که انداخت نگاهی من به آنا کشوری؟ سطح در طراحی و آنا
  پایین میندازه رسشو بز بالنسبت مثل هی دخرت این که مخالفین شام نکنه

 چیزا خیلی باید دانشگاه قبل   آنا خب اام باشم مخالف باید چرا نه:  گفتم و زدم لبخندی
  بگذرونه رو

 چای اوردن با ، شد بلند جاش از کرده بغض آنا کردم احساس اما نبود درکار ای طعنه
 نه؟ یا یراسخ با کنی همکاری میای میکنی چیکار:  گفت مهدیس
 میدونی کی میشه زمانش و چیه موضوعش ببینم باید منیدونم:  گفت و داد تکون رسی

 دیگه ماه یه تا دارم امتحان که

 بکن فکراتو هم تو درموردش میپرسم من پس باشه گفته بهم خاله برم قربونت آره -
 کن خربم

 بخونم بگیرم کتاب تا چند برم سبکی چه و بدیم باید طرح تا چند بپرس -
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 اونوقت نیاوردی در رورسیتو چرا:  گفت آنا به و انداخت من به نگاهی نیم مهدیس
  تاحاال؟
 اما بود کرده گیر منگنه تو اینکه از بود اومده خوشم انداخت نگاهی چشمی زیر آنا
 همینجا میشه اگه ام خسته خیلی مبونم اینجا شام من میشه بگذریم :شد بیخیال زود مهدیس
  خونه تو تنهام سفر رفنت اینا مامان مبونم

  اتاق کن راهنامیی رو ایشون آنا البته -
  عزیزم بریم بیا:  گفت و زد لبخندی آنا خودمانی زیادی و بود رک چقدر دخرت این

 رو بود کرده یخ که چاییم و دادم تکون رسی ؟ تو بلدی حرفام این از باریکال عزیزم؟
  رسکشیدم

 آناهیتا
  کارته؟ اتاق اینجا:  گفت بردم اتاقم به رو مهدیس

 مگه؟ چطور -

 اینجاست چیزت همه که کارته اتاق البد نیست که خوابت اتاق مسلام -
 مبونه ما ی خونه خواست که بود کرده شک ما ی رابطه به حتام بود تیز زیادی مهدیس

 باشی راحت بیارم لباس برات بشین:  گفتم و کردم اشاره تخت به

 آنا؟؟ -
 کردم کاری یه من:  گفت که سمتش برگشتم

 … رسف رفنت اینا مامانم :گفت و انداخت پایین رو رسش کردم نگاش پرسشگرانه

 خونتون؟ بردی  رو پارسا نکنه -
 آدمیم؟ اینجور من ایا دیوونه :گفت و خندید
 هم به مرد و زن گفت دکرت خانم منیارم در رس چیزا این از منکه آخه میدونم چه من
 دارن کشش

 بودم نکرده رو پشیمونم ازش که کاری اون اگه میدونی:  گفت و خندید تر بلند اینبار
 بود رسم رو شاخ دوتا حرفت این بخاطر االن

 کردی؟ چیکار بگو خب -

 شوهر حمومه تو دیدم زدم صداش نبود اتاقش تو رفتم بودم اینا خاله ی خونه دیشب -
 خب …دفرته یه دیدم خاله پاتختی میز رو افتاد نگام هال تو میدید اخبار داشت خاملم
 هئتو  زندگی داستان اون منیدونستم اصال من … اصال من راستش
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 داری چی:  گفتم بودم منگ همونطور من ولی ببینه رو حرفش اثر تا آورد البا رو رسش
 میگی؟

 بردم برداشتم منم مینویسه داره خاله البد گفتم رمانه شبیه دیدم برداشتم که دفرتو -
  منیدونستم بخدا هئتو  درمورد اون شدم متوجه که جاییش یه تا خوندم و خودم اتاق

 و تو ی رابطه از من:  گفت کنارش نشستم و انداختم یینپا رو رسم بود مونده باز دهانم
  آنا دارم خرب کیوان

 بگم بهت میخواستم خودمم مهدیس نیست مهم -

 داری؟ دوسش -
 نذاره اینکه نه آدم چیز همه بشه باید شوهر میگفت جون خانم:  دادم تکون رسمو

 هم قبل از یا ودب عقدنامه اون مهر منیدونم بشه وجودت از یئجز  باید ولی کنیا زندگی
 کیوانه وجودم بیشرت حاال که داشتم دوسش

 منیکنی؟ تالشی آوردنش دست به واسه چرا پس:  گفت و گذاشت شونم روی رو دستش

  ندارم قدرتی چون -

 زنی یه تو -

 که بوده چیزا خیلی تازه ندارم قدرتی چرا میفهمی خوندی منو ی نامه زندگی اگه -
 بگم دکرت خانم به منیتونستم
 اومد یادم آشناست قیافش چقدر کردم فکر دیدم رو کیوان که اولش:  گفت و کشید آهی

 بود؟ کیوان چشامی بود کرده هم چشمها اون و منایشگاهت تابلوهای از یادی دفرت تو خامل
 میکنم حس ام تو پیش وقتی:  گفت و زد لبخندی دادم تکون تایید ی نشانه به رو رسم

  نیمداشت دوست ی بچه دخرت یه پیش
 میزنیم حرف بعدا بخواب :گفتم و زدم لبخندی

 آناهیتا؟ نیستی ناراحت ازم -

 دردو میتونم راحترت و میبینم خالت از بیشرت رو تو چون خوشحامل برعکس نیستم نه -
 کنم دل

 ممنونم -
 هرچند بود زده زل تلویزیون به و بود نشسته مبل روی همچنان اومدم بیرون اتاق از
 توی کمی برداشتم جلوش از رو استکان نبود میشد پخش که ای برنامه به حواسش بود معلوم

 و نشستم روبروش مبل روی بود خواب اتاقش توی منیرفت امروز چرا شدم مشغول اشپزخونه
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 دوستم و دارم دوسش که هستی کیوانی اون شبیه خواب توی چقدر صورتش به زدم زل
 روی بود ریخته موهاش بود مشخص بیشرت بسته چشامی روی مشکیش بلند های مژه داشت

 توی کشیدن دست برای عجیبی میل بود لطیف ردچق نظرم به موهاش جنس پیشونیش
 مبل پشتی به و بستم چشاممو بکشم دست گونش روی داشتم دوست شاید و داشتم موهاش
 تو کن دور خودت از رو احساسات این و نکن خوش هیچی به رو دلت آنا نه دادم تکیه

 یه ؟ چی کیوان اما نداشت بالی هیچوقت احتامال که ای پرنده یه تو کجا یوانک و کجایی
 پرس این حد در منیتونه هیچوقت که دیوونه دخرت یه اسیر بود شده اسیر حاال که آزاد ی پرنده
 کاش بدوزم؟ چشم شوهرم به نکردم سعی حاال تا چرا کردم نگاه صورتش به دوباره باشه

 من و میداد طالقم کیوان احتامال اونوقت بود نگذاشته رو سال پنج رشط آقاجون هیچوقت
 اگر نداره ای عجله هیچ پرواز برای که ای جوجه یه میموندم خودم دنیای همون تو میموندم
 تقصیرا میتونستم کاش نبودم منجالب این توی من بود نیفتاده لعنتی اتفاق اون پیش دوسال

 ؟ متنفره من از معشوق این و عاشقم من که کیه تقصیر بندازم یکی گردن رو
 فهمیده رو چیز همه مهدیس شاید نیست گریه وقت االن آنا نه دادم قورت رو بغضم

 روی از داری دوست رو همه از متنفر و مغرور مرد این حد چه تا تو منیدونه هنوزم اما باشه
 صرب حاال بخ داره؟ دوست چی مهدیس میدونستم کاش بود نیم و پنج ساعت شدم بلند مبل

 آهی فکر جز برمیومد دستم از چکاری نشستم آشپزخونه صندلی روی بشه بیدار تا میکنم
  خدا؟ دنیاتم کجای من کشیدم
 به شاید تا امامزاده برد جون خانم با منو بار اولین آقاجون شهر این بودیم اومده تازه)
 چیزا اینجور و لباس و رورسی برام مغازه یه رفتیم قبلش بده شفا منو خدا امامزاده ی واسطه
 حاجی نه مگه میاد بهت رورسی اینقدر که برم قربونت من الهی:  میگفت جان خانم گرفت
 توی نداشت اهمیتی برام چیزا این اما انداخت صورتم به تحسین پر نگاهی آقاجون و

 محبت ی تشنه اما بود سامل یازده بودم کشیده دراز و بود جان خانم پای روی رسم امامزاده
 و کرد ناز چروکش دستای پشت با رو صورتم رو نوازشا این داشتم کم سالگی نه از و بودم
 همه ایشاال ازش ندیدم بدی منکه بده خیرش خدا خوبیه مرد متدینه خیلی آقاجونت:  گفت
 حرفاش به خوشحالیش واسه داری دوستش اگه ولی کنی کاری منیکنه اجبارت باشن راضی ازش
 نه؟ مگه داری شدوست کن گوش

 حجاب باید خامنا ما عزیزم میدونی دخرتکم آفرین:  گفت و خندید دادم تکون رو رسم
 که چیزایی آدم که همونطور  چون خواسته؟ خدا چرا ،حاال خواسته خدا چون باشیم داشته
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 بد چشم منیخواد آفریده قشنگ رو خامنا چون هم خدا منیده نشون همه به رو داره دوست
 دخرتم؟ میفهمی باشه دنیالشون

 توضیح برام میکرد سعی جون خانم منیدادم نشون هم العملی عکس ولی منیفهمیدم
 باید رسیدی تکلیف سن به تو دخرتم ببین:  گفت نبود مهم برام چیزا این بازم اما بده ای ساده
 بدم؟ یادت میخوای بخونی مناز

 من و مینشست سجاده یه روی اباب اومد یادم یهو ولی نبود مهم برام هم بود چی مناز
 مثل داشتم دوست خونده؟ منازشو دخرتم:  میگفت شوخی به و میبوسید منو طرفش میدویدم

 خاطرات با،  میخوندم بیش و کم داد یادم دادم تکون رسی جان خانم برای باشم هادی بابا
 برسه بابا بود قرار که موقعی همیشه مامان یادمه چی؟ حاال اما میکردم رعایت حجامبم مامان
 (ن؟و ج خانم ؟کجایی مادر کجایی میزد شونه منم موهای میزد شونه موهاشو میکرد آرایش

 خوابیدی؟ اینجا چرا: پروند جا از منو کیوان صدای که گذاشتم میز روی رو رسم
 تعجب با همونطور کانرت جلوی دادم قورت رو دهانم آب و گذاشتم سینم روی رو دستم

  بودم نخوابیده:  میکرد نگاه من به

 میام شام واسه کنم خرید کم یه و بزنم گشتی یه میرم من -
  باشه:  کردم پایین باال رو رسم

معلوم بود  بیرون اومد اتاق از مهدیس که کشیدم عمیقی نفس رفت و زد شونه موهاشو
 زیاد نخوابیده به در اشاره ای کرد و گفت : رفت ؟

 آره بیا بشین برات میوه بیارم -
 میوه رو جلوی روش گذاشتم : دستت درد نکنه بابت لباسا هم ممنون ظرف 

خندیدم لباسای من واسش کوتاه بود گفت : نخند فسقلی باید یه دست لباس بیارم اینجا 
 چون بدجوری حال میده رسبه رس شام دوتا گذاشت 

 چه خوب میشد اگه میومدی اینجا  -

رم خونه ی خاله اینا آخه بچش کوچیکه مامان بابای من زیاد میرن سفر بیشرت اوقات می -
 دوستش دارم

 چند سالشه  -

 سه سالشه اسمش هدیه ست یعنی بعد چهار پنج سال هنوز منیدونی؟ -

 نه من چیزی راجع به خانم دکرت منیدونم -

 پس هنوز حس کنجکاوی زنانت بیدار نشده -
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 خندیدم و گفتم : چطوره از تو رشوع کنم ؟
 و گفت : خب بپرس ببینم بلدی یا نه یه تیکه پرتقال گذاشت تو دهانش

 اومم ... چند تا خواهر برادر داری؟ -

 من فقط یه داداش  ده ساله دارم  -
 چشمکی زد و گفت : البته یه ابجی هم توراه داریم

 با گنگی نگاش کردم و گفتم : یعنی مامانت حاملست ؟
 خندید و گفت : به کسی نگیا هنوز روم منیشه به کسی بگم 

 لی هم خوبه کهواسه چی خی -

 آخه فکرشو بکن من خودم االن موقع بچه داریمه -

 تو هنوز نوزده سالته -

 خب آره ولی اگه پارسا بیاد خاستگاریم خیلی ضایست -
 خندیدم که گفت : کوفت نخند روحیم تضعیف میشه

 برو بابا چه فرقی به حال پارسا داره ؟ -

 منیدونم میرتسم بگم یعنی خجالت میکشم -

 خوبیه ... این چیزا هم براش مهم نیست حرص نخور پارسا به نظر پرس -
 خندید اما اینار غمگین گفت : کیوان هم به نظر خوب میاد اما روت دست بلند کرده

شاید اگه خودم زندگیمو براش گفته بودم هیچوقت این چیزارو بهش منیگفتم لبخندی زدم 
مجبور باشی با یه پرسی که همه و گفتم : اگه یه روز یه اتفاقی بیفته که پارسا ازت جداشه و 
 دنیا بهش میگن دیوونه ازدواج کنی حال و روزت بهرت از اینه ؟

 توی صورتم زل زد و گفت : نه نیست

اگه اوایل بهش حق میدادم فقط واسه این بود که بدقدم بودنم روی زندگی او هم تاثیر  -
و تجربه کردم گذاشته بود ولی االن که میدونم حسم بهش عوض شده ودوست داشنت ر 

 میفهممش
 آهی کشید و گفت : پاشو برام شام درست کن برام فیلم هندی راه انداخته

 خندیدم و گفتم : میخوام شب اینجا نگهت دارم واسه همین شام دیر میخوریم

 اونوقت اون خون آشام میاد خونتو میخوره -

 خون آشام چیه ؟ -
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 ون آشام موجودیه که خون میخوره : من قربونت برم که از دنیا کلی عقبی خبلند خندید 

 واقعا هست ؟ -

 چی؟ -

 همچین موجودی دیگه  -

 آره وقتی توی تاریکی مبونی هست  -
به فکر فرو رفتم تاریکی ؟ من زیاد توی تاریکی بودم همچین چیزی ندیدم با صدای مهدیس 

 از فکر بیرون اومدم: جونم ؟

 میگم به چی فکر میکنی؟ -

بود و روزا طوالنی زینب غذامو زودتر از همیشه آورده تازه ده ساله شده بودم تابستون  -
میخواد بره جایی نیم ساعتی که گذشت هوا تاریک شد پاشدم چراغ رو بود گذاشت و گفت 

روشن کنم نشد چند تا دیگه رو امتحان کردم نشد که نشد تا اونشب حتی شبا که میخوابیدم 
صدا زدم جواب منیداد راهی نداشتم باید هم چراغ اتاقمو روشن میذاشتم ترسیده بودم زینب رو 

تحمل میکردم گاز رو با چه بدختی ای روشن کردم یه کم نور داشت اما نه اونقدرا اونقدر گریه 
کردم تا خوابم برد صبحش زینب اومد باال به چراغ اشاره کردم گفت : ببین آنا منکه پولی ندارم 

پوملو بهم بده تو هم اگه بخوای هرشب تا  قبض برق رو بدم فعال چند روزی قطعه تا صاحبکارم
 صبح گاز رو روشن کنی منیشه که رس ماه نشده گازم قطع میکنن

چیکار میتونستم بکنم جز اینکه تحمل کنم خدا میدونه من چند شب رو با گریه به صبح 
 ای کاش داشت لیرسوندم اما عادت کردم تاریکی برام معنایی نداره و 

 ایوال خوبه که -
 م و گفتم : چی دوست داری واست بپزم ؟آهی کشید

 منیدونم فرقی نداره من غذاهای فسفودی دوست دارم که اونم بلد نیستی! -

 خب آره ولی دستپختم بدک نیست  -

پس هرچی راحته درست کن میخوام امشب فقط حرف بزنیم تا خود صبح پیش من  -
 میخوابی دیگه ؟

 مگه جای دیگه ای میتونم بخوابم؟ -
 رست میکردیم گفت : آنا اون رورسی رو از رست دربیار دیگهدوتایی ساالد د

 خندیدم و گفتم : این رورسی به تو چیکار داره ؟
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 اونهمه پول دادیم که موهاتو کوتاه کنه اونوقت همش این رورسی رسته -

 االن کیوان میاد -

 همین کارا رو میکنی نگاهتم منیکنه -
 ی رو از رسم کشیدرسم رو پایین انداختم بلند شد اومد طرفم و رورس 

 مهدیس؟چیکار میکنی  -
دم  گوشم آروم گفت : شوهرت منیدونه من از رابطتون خرب دارم پس بذار یه کم نقش بازی 

 کنیم
 کردم سالم آروم اومده بود فهمیده چطور کردم نگاه مهدیس به شد وارد کیوان همومنوقع

 آقا منیگی زنت به چیهی چرا:  گفت و اونطرف کرد پرت رو رورسیم خوشی رس با مهدیس
 ؟ نیست قشنگش موهای این حیف میکنه رسش رورسی همش کیوان؟

:  گفت تفاوتی بی با ببینم رو رسیده راه از تازه کیوان واکنش منیتونستم و بود پایین رسم
 برب رو وسایل این بیا آنا

 تاررف از بود وارفته انگار مهدیس گرفتم رو وسایل و سمتش رفتم زیر به رس همونطور
 دهان با کردم نگاه مهدیس صورت به کرد روشن رو تلویزیون کیوان بود ساکت چون کیوان
 حفظ کردم سعی میکردم رسخوردگی احساس میکرد نگاه اتاقش سمت رفت که کیوان به باز

 کرد متوم رو ساالد هم مهدیس گذاشتم رسجاهاشون رو بود گرفته که وسایلی کنم ظاهر
 وایستاده کانرت کنار که کیوان با که بزنم حرفی مهدیس به اومدم یزم روی گذاشتم رو بشقابا
 آقا ساالدا از اینم:  گفت و شد بلند مهدیس انداختم پایین رو رسم شدم چشم تو چشم بود

 کنین؟ کمک میز چیدن تو منیخواین شام کیوان
 رو میز میخواین نفر چند واسه مگه هستید آدم دونفر دیگه نه:  شنیدم خندشو صدای
 بچینین؟

 مهمونم منکه وا -

 هسنت صاحبخونه همه اینجا ما نداریم مهمون -
 کاری رو میز میچینم خودم االن من جان مهدیس بشین برو هم تو:  زدم بیجونی لبخند

  که نداره

 گمونم مرد بدبخت بندازم گوشیم به هم نگاهی یه بشورم دستامو برم من پس -
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 توی میریختم رو ساالدا کرد می عوض رو ها کهشب داشت کردم کیوان به نگاهی رفتنش با
 میام شب میشم تحریک میبینم موهاتو منیگی:  شنیدم رسم پشت از صداشو که ظرف

 میخورمت
 کردم نگاه بهش زده وحشت چشامی با میگفت داشت چی افتاد دستم از سس ظرف
 من احساس و روح با داره چطور منیفهمید ولی میزنه طعنه داره میدونستم داشت پوزخند
 ریختی؟ رو سسا عزیزم شد چی:  گفت و کرد بلند صداشو  انداختم پایین رو رسم میکنه بازی
:  شنیدم رو مهدیس صدای کنم گریه میخواست دمل عجیب داشتم بغض کنم جمع من کنار برو
 آنا؟ شده چی

 و گذاشت کنار رو دستامل شدی؟ مهربون که دیدی رو مهدیس پس رفتم عقبرت کمی
 افتاد دستش از سس ظرف نیست چیزی:  گفت

 به که بودم کرده درست پلو استامبولی کشید رو غذا مهدیس کردم درست سس دوباره
 ظرف میزد ناخونک خیارشورا به و بود نشسته صندلی رو کیوان نباشه سخت مهدیس قول
 ردنخو  غذا وسطای کرد بدل و رد ما بین نگاهی مهدیس نشستم و میز رو گذاشتم رو ساالد
 هات بچه بحال خوش داری محرشی دستپخت چه:  گفت

 تو بشی کوچولویی مامان چه:  گفت ذوق با باشه اومده یادش چیزی انگار
 دربیار لباساشم رورسی بجای بیا دیگه دوبار:  گفت گوشم دم کیوان شد گرد چشامم

 شد هم کوچولو مامان شاید اومنوقع
 پشیمون اما بیارم رورسیمو شم بلند تمخواس دفعه چند وجودم به میزد خنجر داشت

  بخورم چیزی منیتونستم دیگه زنشم من کردم می قبول باید شدم
 کیوان

 حرفی اومدم بود شده ساکت مهدیس شدنش قرمز این از میربدم لذت خوردنش حرص از
 باالخره مهدیس بود پایین رسش افتاد آنا بشقاب تو که اشکی قطره به افتاد نگام که بزنم
 اینجا؟ مبونم شب من میشی ناراحت شام کیوان آقا:  گفت و کشید گوشیش از دست

 گرفتین؟ اجازه ازش ولی خودتونه ی خونه حرفیه چه اینا بابا نه -
 کی؟ از:  کرد نگاه بهم گنگی با مهدیس
 ایشون از:  کردم اشاره گوشیش به و زدم پوزخندی
 داریا شوهری عجب آنا ببین میگیری مچ داری:  گفت و خندید

 بخیر یادش دنیایی اینجور داشتیم ماهم آخه -
 آنا و تو:  گفت ذوق با
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 نه:  نبود مشخص چندان صورتش و بود ریخته دورش موهاش انداختم آنا به نگاهی نیم
 دانشجویی دوران خاطرات بابا

 وجدان عذاب آنا کردن ردو خ از چرا کرد نگاه آنا به و کشید هم در صورتشو مهدیس
 انداختی رستو مهمومنا مثال ساکتی؟ چرا آنا:  بود زده زل آنا به همچنان هدیسم ؟ منیگرفتم
 نیست من به حواست اصال پایین
 االن میام دستشویی برم من:  بود گرفته صداش شد بلند جاش از
 دخرتات دوست از خامنت جلوی نباید منیدونین شام واقعا یعنی:  گفت مهدیس رفتنش با
 بگی؟
 هست چیز همه درجریان هم آنا بود عشقم نبود دخرتم دوست:  مکرد نگاش تندی به
 نداشت موضوع این با مشکلی خودش

  رشمنده جان مهدیس:  نشست و برگشت هم آنا شد خوردن مشغول و کرد ایشی مهدیس

  عزیزم رشمنده دشمنت -
نیم نگاهی به صورت من انداخت موهای قهوه ایش واقعا بهش میومد شام متوم شد چی 

اگه امشب یکم بیشرت اذیتش کنم ؟ پوزخندی رو لبم نشست مهدیس بازوی آنا رو چسبید  میشه
 و گفت : آنا من یه شب خونتونم میشه بیای اتاق پیش من بخوابی

 آنا با همون صدای آروم گفت : چرا نشه ؟
با صدای بلند گفتم : یعنی چی آخه مهدیس خانم مهمونی احرتامت واجب ولی منیشه که 

 منو جدا کنی اتاق زن
دوتاشون از توی آشپزخونه بهم زل زده بودن ایستادم و دستامو تو جیب شلوار ورزشیم فرو 

 کردم مهدیس ایشی کرد و گفت : حاال یه شب که هزارشب منیشه آقا کیوان

 چه یه شب چه صد شب زن باید پیش شوهرش باشه  -

 خب بابا مبونه پیش خودت  -
ش رو پایین انداخته بود بازی جدیدم اونقدرا هم بد آنا میدونست دارم اذیتش میکنم رس 

نیست آناخانم فعال که داره خوش میگذره مهدیس رفت تو اتاق تا گوشیشو بزنه تو شارژ آنا هم 
 مهدیس با ذوق بیرون پرید و گفت : آنا تو آهنگ میزنی؟مشغول ریخنت چای شد 

 آنا برگشت طرفش : خب آره گاهی

 من عاشق آهنگای ویولونم برام بزن خواهش میکنم آنا -
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نجا نباشم !!! خندم گرفته بود باید امشب و به من نگاه کرد چقدر دلش میخواست من ا
صددفعه بغض کنی صد دفعه به مرگ فکر کنی آنا کاری که من هرروز میکنم : معلومه که 

 میزنه اتفاقا خیلی هم قشنگ میخونه 

 واقعا ؟ آنا بیا تو رو خدا -
خونه بیرون اومد سینی رو گذاشت روی میز و کیف ویولونش رو از سینی به دست از آشپز 

مهدیس گرفت از ساکت بودنش بغضش رو حس میکردم مهدیس نشست روبروم آنا به من نگاه 
کرد منیدونم چی توی نگاهش بود که منو پشیمون کرد از اینهمه تندروی اما او مصمم بود انتهای 

زل زده بود حلقه ی اشک توی چشامش برق میزد  ویولون رو روی شونش گذاشت هنوز به من
رسم رو پایین انداختم میخواست باعث بشه عذاب وجدان بگیرم ولی آنا وجدانم خواب  خوابه 
خیالت راحت صدای موزیک پخش شد مهدیس دستاشو توی هم قفل کرده بود و گذاشته بود 

 به آنا زل زده بود : و زیر چونش
 ز دنـيا گرفتهرو به گريه بازه جانم دمل ا

 تپش ترانه هامو مرگ يب صـدا گرفته
 

 گريه کن گريه کن گريه اي آواز خاموش
 گريه کن گريه کن اي تــرانـــه فراموش

 
 گريه کن گريه باغ الله هـاي پـرپـر
 گريه کن گريه من لحظه هاي آخر

 
  از کجای رشجي شب مي شـه دريا رو صدا زد

 صدا زدبه کدوم لهجه غربت مي شه دنيا رو 
 

 رو به گريه باز جانم دمل از دنيا گرفته
 تپش ترانه هامو مرگ يب صدا گرفته

 
 گريه کن گريه کن گريه اي آواز خاموش
 گريه کن گريه کن اي تــرانـه فـرامـوش
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  کي صــدا زد مـنو از شـب من که مغـلوب دوباره ام
 شب شب تاريک وخاموش من پر از نعش ستاره ام

 
 درده شـب چـنـدم عذابهاين کدوم لحظه 

 که دقيقه قرن رسشار از تالطم عذابه
 

 گريه کن گريه کن گريه اي آواز خاموش
 گريه کن گريه کن اي تــرانـه فرامــوش

 
 گريه کن گريه باغ الله هـاي پـرپـر
 گريه کن گريه من لحظه هاي آخر

 
  از کجا رشجي شب مي شه دريا رو صدا زد

 نيا رو صدا زدبه کدوم لهجه غربت مي شه د
 

 رو به گريه بازه جانم دمل از دنيا گرفته
 تپش ترانه هامو مرگ يب صدا گرفته

 
 گريه کن...گريه کن گريه اي آواز خاموش
 گريه کن...گريه کن اي تـرانـه فـرامــوش

 
 گريه کن گريه باغ الله هـاي پـرپـر

 گريه کن گريه من لحظه هاي آخر
 

پایین آورد مهدیس ازجاش بلند شد و گفت : خیلی قشنگ  به صورتش نگاه کردم ویولون رو
 خوندی

اما من الل بودم از این خوندن او و حاال نگاهم روی صورتش که داشت خیس میشد خشک 
 شده بود مهدیس زیر چونشو گرفت و گفت : ببینمت دخرت ... چرا گریه میکنی حاال

 دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم : دیروقته بریم بخوابیم 
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مهدیس جاخورد آنا ویولون رو گذاشت توی کیفش مهدیس به ما نگاهی کرد و گفت : شب 
 بخیر

با رفتنش آنا استکانا رو جمع کرد نه من منیخوام دمل برات بسوزه آنا منیخوام ... کنارش 
وایستادم با تعجب لحظه ای به من چشم دوخت و رسیع رسش رو رو انداخت پایین خودشو با 

رسگرم کرد : میدونی چیه آنا هرچی فکر میکنم میبینم بده بری تو اتاق دوستت شسنت استکانا 
 بخوابی چه فکری درمورد تو میکنه هان ؟ خرب نداره چجوری خودتو به من انداختی نه ؟ 

همچنان رسش پایین بود بدنبود یه کم وحشت کنه از بودن نزدیک من دستمو باال بردم و 
ازم جدا شد و خودشو کشید سمت دیگه : آخی نرتس عزیزم آروم روی موهاش کشیدم با ترس 

 میخواستم ببینم میشه با موهات تحریک شد یانه
رسش رو پایین انداخت و از تیش منو خاموش کنه ... آ امشب این اشکا باید بباره شاید 

آشپزخونه بیرون رفت شالشو از روی مبل برداشت و کشید روی رسش پوزخندی زدم و دم اتاقم 
 ابم میاداو زدم : آنا چرا منیای عزیزم خداد 

میلرزید از این فاصله ی چند قدمی هم لرزشش رو میدیدم مردد به در اتاق خودش نگاه 
کرد و بالتامس به من چشم دوخت که یعنی چیزی نگو با ابروهام اشاره کردم داخل اتاق از 

بسوزی آنا ؟!! نه  کنارم گذشت و وارد اتاق شد در رو پشت رسم بستم چی میشد امشب تو
امشب وقتش نیست دخرت از امشب تازه رشوعشه از توی دستشویی بیرون اومد کنار میز توالت 
وایستاده بودم کنار پنجره روی زمین نشست دکمه های لباسمو باز کردم رسش رو بین زانوهاش 

ش زدم : آنا برام پنهان کرده بود لباسم رو بیرون آوردم نگام منیکرد نه اینطوری فایده نداره صدا
 یه لیوان آب بیار

نیم نگاهی بهم انداخت و رسیع نگاهشو دزدید از کنارم گذشت دستشو گرفتم و برش 
گردوندم سمت خودم رسش رو به یه طرف دیگه چرخوند بازم اشک بود که از این چشام میریخت 

: کیوان نکن رسمو بردم جلوی صورتش با ترس توی چشمهام نگاه کرد و با صدای گرفته گفت 
 تورو قرآن

خودشه بذار اون فکری که میخوام تو ذهنت بیاد : عزیزم همون قرآن میگه زن و شوهر 
 باید به همدیگه آرامش بدن یعنی تو منیخوای زنم باشی؟

 دستشو از دستم کشید با حرص بازوهاشو گرفتم : اگه منیخوای پس غلط کردی الملونی گرفتی
ی از اشک های بیصدا نبود هلش دادم : برو یه لیوان آب هق هق گریش بلند شد دیگه خرب 

 بیار
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با رفتنش دستی توی موهام کشیدم چرا بعد هفت ماه دوباره این کینه رسباز کرده بود ؟ 
آهی کشیدم چقدر این آب آوردن طول کشید خواستم برم بیرون که در باز شد و وارد شد چقدر 

نفس رس کشیدم رفت رسجاش نشست روی تختم  کوچیک بود درست شبیه بچه ها لیوان رو یه
دراز کشیدم بهش نگاه کردم به حالت قبل زانوهاشو بغل گرفته بود خوابم برد باالخره اون لیوان 
آب کار دستم داد بلند شدم برم دستشویی که نگاهم به جسم مچاله ی گوشه ی اتاق افتاد جلو 

و روی صورتش رو پوشانده بود زانوهاش رفتم کنارش نشستم موهاش از شالش بیرون ریخته بود 
رو تا روی سینه خم کرده بود منیخواستم فیلم هندیش کنم پتو رو آوردم بکشم روش اما نه اگه 
پتو بکشم روش صبح بیدار میشه و میفهمه کار من بوده بازم روح خبیثم پیروز شده بود خوابیدم 

نگه داشت با اینکه درجه ی بخاری رو روی تخت اما این عذاب وجدان لعنتی منو ساعتها بیدار 
برای راحت کردن زیاد کرده بودم اما بازم از اینکه روی زمین خوابیده بود اعصابم خورد بود 

وجدانم پتو رو از تخت پایین انداختم تا الاقل برابر باشیم با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم به 
دم بلند شد بازم کم آوردم دست و صورتم اطراف نگاهی انداختم متوجه پتوی روم شدم آه از نها

رو شستم و از اتاق بیرون رفتم با مهدیس رس میز نشسته بود مهدیس داشت درمورد دانشگاهش 
یه چیزایی میگفت و او با اشتیاق گوش میداد انتظار داشتم االن با ناراحتی نشسته باشه جلوتر 

دیس هم سالم کرد و گفت : چی رفتم با دیدن من باز هم مثل همیشه سالم آرومی گفت مه
 میشد میذاشتی یه شب پیش من بخوابه

 از این به بعد اگه اومدی میاد پیش تو میخوابه خوبه ؟ -
 رسشو تکون داد و گفت :آره خوبه 

رس میز نشستم آنا بلند شد و برام چای ریخت به گوشی  مهدیس که رس میز بود اشاره کردم 
ه زود اقدام کنه یهو دیدی یه ده ثانیه باعث میشه همه : به این شازده بگو اگه تصمیمش جدی

 چی متوم بشه
 مهدیس با گیجی بهم نگاه کرد و گفت : یعنی چی؟

 با پوزخند به آنا نگاه کردم تصویر دیشبش جلوی چشمم اومد : هیچی بیخیال
بازم برای حفظ ظاهر رورسیشو درآورده بود موهاشو مدل کج شونه زده بود و یه طرف 

 خته بود رسش ری

 راستی آنا امروز زنگ میزنم به شمس رشایط اون مسابقه رو میپرسم تو هم فکراتو بکن  -

 باشه من مشکلی ندارم -
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ایول رفیق گلم راستی آخر هفته هم تولد شهرامه ستاره واسه سوپرایزش گرفته با آقا  -
 کیوان بیاین

: ممنون ولی منیتونم مصمم گفت منتظر واکنش آنا بودم شایدم منتظر بودم نگام کنه اما 
 بیام با خانم دکرت قرار دارم

 وا خاله که هیچوقت آخر هفته ها مطب منیرفت -
 : پس خالی بندیت در حد فوق العاده ای قوی شده آنا خانم بچرخ تا بچرخیم

 عزیزم یه روز نری دکرت چیزی منیشه منم کارامو راست و ریست میکنم حتام میایم -
 هدیس گفت : ایول پس همون کافی شاپ همیشگی آناچاقوی دستش رو زمین گذاشت م

بی اراده !!! به به چشمم روشن !! کافی شاپ میری اونم اونقدر که اسمش شده همیشگی 
 از دهنم پرید : امیر علی هم هست؟

نگاهی  با التامس بهم نگاه میکردکه دوتاشون بهم زل زدن اول به مهدیس بعد هم به آنا 
 ر علی بهش گفت به کسی حرفی نزنه یادم بود که امی انداختم

 شام از کجا امیر علی رو میشناسی؟ -

 مگه میشه دوستای خامنم رو نشناسم ؟ -

 نه  خب اینم حرفیه ... بله امیرعلی و بقیه ی دوستامون هسنت -
 آناهیتا 

با رفتنش مهدیس دوید سمتمو گفت : آنا از صبح جرات نکردم بپرسم خوبی؟ دیشب اذیتت 
 کرد 

 ش بخشی زدم : نه عزیزم جانی که نیستلبخند آرام
 نفس راحتی کشید و گفت : ناراحت نشیا ولی در عوض خیلی موذیه

دیشب تنها خدا میدونه چی به من گذشت چقدر خاطره برام زنده شد چقدر ترس به جونم 
 ریخت چقدر شکنجه شدم 

 راستی چرا گفتی پنجشنبه منیای؟ -

 واسه اینکه تو منو ضایع کنی!! -
گفت : آخه دیوونه من از کجا بدونم تو دروغ گفتنم بلدی خب فکر کردم جدی خندید و 

 میگی تعجب کردم

 بیخیال بگذریم -
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 حاال چیکار میکنی ؟ -

از همه چی خرب داری برام اونقدرا سخت نیست ولی اگه جلوی  اگه بیام هم تنها میام تو -
 بقیه این حرفا رو بزنه چی ؟

 یه چیزی بگهراست میگی احتامل داره به پارسا هم  -

 مگه اونم میاد ؟ -

 آره دیگه این مراسم رو از دست نده خیلیا میان -
 چشمکی زد و گفت : بیا که ببینی ما شش تا مخ چجور آدمایی رو زدیم

با رفنت مهدیس باز هم متام خندیدم خیلی خوب میشد اگه میتونستم برم اونم بدون کیوان 
، کیوان زیادتر از حد توانم بود  س، مهدی اتفاقات دیروز و دیشب رو به یاد آوردم پدرام

میدونستم کیوان فقط میخواد اذیتم کنه اما خب موفق هم میشد روی تختم دراز کشیدم به 
 اندازه ی یک عمر خسته بودم کاش چشاممو میبستم و دیگه باز منیکردم .

بودم  کیوان اومد میدونستم از اینکه رورسی رسم نبود تعجب کرد ولی تصمیمم رو گرفته
تو شوهرمی کیوان باید قبول کنی بی تفاوت رس میز نشست غذا رو گذاشتم جلوش و مشغول 
خوردن شدم چیزی منیگفت منم حرفی نداشتم گاهی نگاهشو روی خودم حس میکردم ولی باید 
میتونستم خودمو کنرتل کنم مثل روزای عادی سپری شد هر روز عادی بود خانم دکرت با دیدنم 

س بهم گفت و معذرت خواهی کرد همه چیز رو براش تعریف کردم شاید به درمورد مهدی
آهی کشید و گفت : میرتسم توی این راه بسوزی  بگم مهدیس نتونم بگم اما به اون که میتونم

 آنا میرتسم 
آهی کشیدم و گفتم : خودمم منیدونم چطور عاشق کیوان شدم از روزی که زنش شدم که 

 قبلشم که تو این فازا نبودمو بهم محل منیذاشت متام مدت ازم بیزار بود 
 لبخندی زد و گفت : حاال میخوای چیکار کنی؟

رسم رو به طرفین تکون دادم : منیدونم خانم دکرت میخوام واسه داشتنش تالش کنم اما ... 
 من قدرتشو ندارم

 چطور مگه ؟ -

 ن چیز من یه چیز مهمی رو بهتون نگفتم خانم دکرت شاید بشه گفت اصلی تری -

 واقعا ؟ چرا گفتنش اذیتت میکنه -

 فکر کردن بهش هم منو اذیت میکنه -
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صورتش پر بود از تعجب و کنجکاوی باید میگفتم شاید میتونست کمکم کنه براش تعریف 
کردم اشک ریختم و گفتم به هق هق افتادم اما گفتم بعضی جاهاش نفس کم آوردم اما بازم 

 : عوضیگفتم و او تنها یک کلمه جواب داد 
مسلام من مخاطبش نبودم چند لحظه ای سکوت بینمون بود تا اینکه گفت : پس تو با 
جسمت منیتونی اونو به دست بیاری چون تو منیتونی تحمل کنی اما با روحت چرا بهش عشق 
بورز بذار بفهمه عاشقشی یا دوستش داری محبت آدما رو به سمت خودش جذب میکنه باهاش 

اش رسد نباش که فکر کنه برات مهم نیست هرکاری که فکر میکنی دوست حرف بزن اونقدر باه
 داری براش انجام بدی انجام ده

 بدی العمل عکس اگه:  ازش میرتسیدم اما بدم انجام براش داشتم دوست کارها خیلی
 چی؟ بیاد بدش من از کال و داد نشون

 یادم بدش کارهایی چه از بدونی تا کنی رشوع کوچیک کارای با باید
  دادم تکون رو رسم
 کادو براش باید حتام شهرام تولد برم بخوام اگه کردم حرکت خونه سمت به زنان قدم
 قدم که مغازه توی چیزا این و اودکلن جز گرفت براشون منیشه هیچی مردا بیچاره بگیرم

 رفک مثال چیزا این و مارکا درمورد تعریف به کرد رشوع زیاد پرحرفی با فروشنده گذاشتم
 پاساژ کمی باشم راحت باهاش بشه که نیست کسی فروشنده این نه میشه رسم خیلی میکرد
 لبخندی دیدنم با سمتش میکرد؟دویدم چیکار اینجا وا آقاجون به خورد چشمم که گشتم رو
 میکنی؟ چیکار اینجا تو بابا:  گفت و زد

 میکنید؟ چیکار ؟اینجا چی شام بخرم کادو دوستم واسه اومدم من -
 بهت بگم تا باال بریم بیا:  گذاشت کمرم پشت رو دستش و دیدخن

 دفرتشد یه وارد باال رفتیم معمولی های پله از منیومد خوشش برقی پله از شدم همراهش
 دست آقاجون به احرتام با و شد بلند بود نشسته میز پشت که مردی بود پاساژ مدیریت انگار
 مرتضی آقا:  گفت و کرد من به ای اشاره اجونآق نشست مبل روی آقاجون روبروی اومد داد
 نومه دخرت گل این

  خانم خوشبختم:  داد تکان رو رسش

 همچنین -
 آقاجون و بود پاساژ مدیر به نظر می رسید، ساله پنجاه حدود مردی که مرتضی آقا
 دفرت از باهاش داشت هم دیگه یکی رفتیم کیوان با که پاساژی اون بجز پس پاساژ صاحب
 آقاجون دارین پاساژ تا چند مگه شام:  بپرسم اومد پیش موقعیت باالخره اومدم بیرون
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 نپرس هم تو پس منیدونست هم خدابیامرزت جون خانم:  گفت و خندید

 آقاجون منیپرسم باشه -
 زیاد نه ولی میرفت بیرون و میزد زنگ رانندش به گاهی هراز بود اومده قدیمیش بنز با

 دخرتم برسومنت بیا:  کرد اشاره ماشین به
 نگرفتم دوستم واسه هیچی هنوز منم منیاد چهار ساعت تا کیوان آقاجون نه

 دخرتم؟ داری پول -

  میکشید زحمت هرماه که شام آقاجون بله -

 مدیونم بهت اینا از بیشرت -
 دخرتم حق پناه در:  گفت و رفت ماشینش سمت به

 بازم اما خریدم هرامش برای شعر کتاب یه آخر دست و زدم دید رو دیگه های مغازه
 قشنگه ساعتا این چقدر وایستادم فروشی ساعت جلوی بخرم متفاوت چیز یه میدادم ترجیع
 میومد شیک نظر به خریدم رو یکی میومد دستهاش مچ به میبنده ساعت همیشه کیوان

 دکرت خانم که چیزی همون بخرم کادو براش میخواد دمل اما منیکنه توجهی بهم میدونستم
 و زدم شونه موهامو کردم درست براش جدید غذای یه بودم خریده که آشپزی کتاب با گفت
 کتاب انتهای که جدیدی مدل چیدم رو میز بود چهار نزدیک  پوشیدم ای معمولی لباس
 دادم نشون غذا چشیدن مشغول خودمو بودم کرده گم پامو و دست ورودش با بود آشپزی
 نباید منیزدیم حرفی کدوم هیچ شد خوردن مشغول و نشست برگشت کرد عوض لباساشو
 !شهرام؟ تولد برم هفته آخر میتونم من:  باشه سکوت بینمون بذارم

  دکرت بری میخوای گفتی کردم فکر -

  برم منیخوام نه -

 میریم گفتم که من میپرسی چی واسه -
 بیای؟ میخوای واقعا تو:  گفتم و دادم قورت دهامنو آب

 نیست بد بیام میخوام که معلومه:  میکرد نگام پوزخند با آوردم باال رو رسم کرد سکوت
 هسنت کیا خامنم دوستای بدونم
 میریم باهم باشه:  بیارم کم نباید من اما کنه اذیت میخواست هم باز

 خورد. غذاشو بقیه و خندید
 بود خوشتیپ العاده فوق بیرون بیاد اتاق از تا بودم منتظرش و بودم پوشیده لباسامو

 چند بازم که باال بود داده رو اونا اینبارهم و داشت ژل همیشه لختی و نرمی اطربخ موهاش
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 بود کرده روشنرت سفیدشو پوست سفید به مایل صورتی لباس بود افتاده یشونیشپ روی شاخه
 میخواست دمل شد جمع چشامم تو اشک بود کرده جذابش بسیار رنگش مشکی شلوار و کت

 بریم شد متوم بازرسیت اگه:  شنیدم صداشو انداختم پایین رو رسم کنم تعریف ازش میتونستم
  لحظه یه کن صرب:  آوردم یاد به رو چیزی که بریم خواستیم دادم رضایت رس تکون با
 از کنم نگاه چشامش توی منیشد روم سمتش گرفتم و آوردم در رو ساعتش کیفم توی از
 مثل بود تفاوت بی باشم داشته رو صورتش به کردن نگاه شجاعت شد باعث و گرفت دستم

 منیبینی دستمه پشت ساعت االن ولی ممنون:  گفت همیشه
 گفتم بود مشکی:  بره پایین لعنتیم بغض تا دادم قورت دهامنو آب جلو گرفت رو دستش

 نیس مهم نداری دوست اگه بشه ست کتت با شاید
 از صداشو ودب خریده براش شوقی چه با شدم خیر بهش کانرت روی گذاشت رو ساعت

 اه دیگه بیا:  شنیدم قدمیم چند
 کرده اجاره ساعتی چند برای رو شاپ کافی رفتم رسش دنبال و گرفتم ساعت از چشم

 که بود نفری اولین علی امیر باال رفتیم امیر راهنامیی با بودن باال ی طبقه همیشه مثل بودن
 کرد دراز رو دستش و اومد جلو شد محو لبخندش کیوان دیدن با که زد لبخندی دید مارو
 خوبی؟ رادفر آقای سالم:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم کیوان

 بفرمایید خوشحامل خیلی ولی بیاین منیکردم فکر کیوان آقا خوبم -
 جمع توی خیلیا چرخیدن ما طرف به همه میزد صدا رو ها بچه که علی امیر صدای با
 به همراهه من با که کیه بدونن میخوان تممیدونس بود کیوان روی همه نگاه نبود غریبه
:  کرد دراز رو دستش کیوان برای و اومد جلو دیدم مهدیس از زودتر رو پارسا کردم سالم همه
 درسته؟ باشید کیوان آقا باید شام

 شام و بله:  گفت و انداخت نگاهی من به
  آنا دوستای از یکی منم:  داد دست پارسا با حین همین در

  فضولی از مردیم هسنت کی ایشون بگه یکی بابا:   شد بلند جمع توی از هپروان صدای
 نگفته؟ من از چیزی آنا یعنی:  گفت کیوان بگم چیزی اومدم تا و خندیدم
  انگار نه:  گفت صنم کردن خالی رسم رو یخ آب سطل انگار
 منو همیشه مثل که شنیدم رو مهدیس صدای یهو که بودم مضطرب کرد نگاه من به
 به راجع بشینه که نبوده حد این در صمیمیه من با همه از بیشرت آنا کیوان آقا وا:  داد نجات

  بگه اون و این به شوهرش
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 آشناها مخصوصا اونجا ادمای تک تک صورت توی تعجب هرچند کشیدم راحتی نفس
 مدید رو بهراد که بود شونم روی دستش حاال که مهدیس سمت برگشتم لبخند با میشد دیده

:  گفت و کرد بغل منو مهدیس بود کیوان روی نگاش شد محو لبخندم اراده بی چرا منیدونم
 اومدنا راسخی استاد ها بچه اومدی خوش خیلی

 ها بچه شد باعث او به گویی مدآ  خوش و استاد سمت برگشنت هم کیوان حتی همه
 ما میز رس پارسا و مهدیس صندلیا روی نشسنت همه بره یادشون از من داشنت شوهر ی قضیه
 شهرام منتظر همه نشسته ها بچه از تا چند بین دیدم که کجاست بهراد ببینم برگشتم نشسنت

 یکیش بود سهیل دخرت دوس یکیش داد نشون رو ها غریبه تک تک مهدیس بودن ستاره و
 پرحرفی به لبخند با که پارسا سمت گرفت دستشو شیطنت با کیوان ... و پروانه عموی پرس
 ... که نیسنت ای شازده همون ؟احتامال چی محرتم آقای این و:  گفت و میداد گوش یسمهد

 زده خجالت همیشه مثل منم برخورد بهش گفت میشه پارسا اما زد لبخندی مهدیس
 نصیحتتو میخوای اگه حاال محرتمه ی شازده همون ایشون کیوان آقا آرهم : انداخت پایین رسمو
 بگو خودش به

 میخوای شوهر اینقدر یعنی -
  شد همراه پارسا و کیوان ی خنده صدلی با مهدیس گفنت کوفت صدای

 داری دوست رو پرحرف خانم مهدیس این اگه پارسا آقا بگم خودشم به بذار باشه -
  میکنن عوض آدمو زندگی مسیر چیزا بعضی یهو نکن دست دست

 مهدیس شد فهاضا جمعمون به کسی کردم احساس که کردم فرو یقم تو بیشرت رو رسم
 میکردم تعارف زودتر باید استاد ببخشید:  گفت محرتمانه
:  گفت لبخند با پارسا و ناکیو  بین صندلی رو بود نشسته آوردم باال رو رسم بود بهراد پس

 کنم صحبت آنا با مسابقه اون به راجع نیومدن ها بچه تا میخواستم حرفیه چه این
 صدای زد پوزخند کردمس احسا کرد نگاه بهم و شد متوجه دوختم چشم کیوان به رسیع

 آنا؟ چیه نظرت:  آورد بیرون فکر از منو بهراد
 دوست کیوان آقا شاید استاد:  شد رابمطاض متوجه انگار پارسا کردم نگاه کیوان به هم باز
 کنه رشکت خامنشون ندارن

 من اینطوره اگه کیوان؟ آقا اینطوره واقعا:  گفت و انداخت کیوان به رو متعجبش نگاه
 میخوام معذرت

  یراسخ آقای حرفیه چه این:  گفت مودبانه خیلی
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 موفقیت میشم خوشحال من:  نیستی من استاد تو یعنی که گفت عمد از رو یراسخ آقای
 ببینم رو آنا

 همه اومدن گفت که سهیل صدای با میزدم پوزخند من اینبار نبودم مضطرب اونقدر اگه
 پهن تور کدومشون واسه:  شنیدم کنارم رو کیوان صدای بودیم تادهایس دورتر کمی شدیم بلند
 داری؟ شوهر نگفتی که کردی

 بقیه به رو خودم و شدم جدا ازش بودم کرده بغض داشت پوزخند کردم نگاه بهش
:  گفت علی امیر آورد رو کیک صنم شدن جمع میز یه دور همه گفتم تربیک شهرام به رسوندم

 انتظار از مردیم ما برب رو ککی بدو شهرام آقا بدو
 انداختم رو رسم کردم نگاه میرفت ور گوشیش با تفاوت بی که کیوان به و زدم لبخندی

 کنارم رو کیوان حضور زدن دست همه کیک کردن فوت با گرفتم فاصله جمع از کمی و پایین
 کردن عجم میز دور رو صندلیا بود همیشه از بهرت بود زده امشب واسه که عطری کردم حس
 هم شهرام و میکرد نگاه شهرام به عشق با چه که کردم نگاه ستاره به بود شده کادوها نوبت

 لبخندی و کردم بلند رو رسم اسمم شنیدن با حرست از شدم پر میکرد همراهیش لبخندی با
 بیاد خوشتون امیدوارم نداشت قابلی:  زدم

 نکن درد دستتون هم شام کیوان آقا ممنون آنا کشیدی زحمت -
 چشم با پایین ی طبقه رفت شلوغی بخاطر زد زنگ گوشیش کرد اکتفا لبخندی به کیوان
 منیپره نرتس:  شنیدم رو بهراد صدای میکردم دنبالش
 مواظبش باید قیافست خوش خیلی:  پایین انداختم رسمو و انداختم بهش نگاهی نیم
 باشی

:  داشت مهربونی لبخند سبرعک نداشت پوزخند کردم بلند رسمو میگه چی منیفهمیدم
 میکنن تالش مردا بعضی داشنت واسه زیادی زنای کنم اذیتت منیخوام

 شاید منیدونم -
 میزنه صدات کیوان آنا:  اومد جلو علی امیر
 داشتی؟ کارم:  بود ایستاده ها پله پایین

 بریم بیا دارم قرار جایی زود صبح آره -
 تو باهام میتونی بده خرب بهم:  گفت بهراد با خدافظی موقع کردم خدافظی ها بچه از
 یانه کنی همراهیم مسابقه

 میکردم قبول میل کامل با وگرنه چیه رشایطش ببینم منتظرم فقط من -
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 بودی نیاورده رو اژدها این کاش:  گفت آروم کردم بغل رو مهدیس خندید
 تو رفتم بودیم نخورده شام نشد بدل و رد بینمون حرفی شدم جدا ازش و خندیدم

 میام دیر احتامال بیرون دارم من: گفت که شپزخونهآ 
 میخواست کجا بود ده نزدیک ساعت کشیدم دراز تخت روی رفت و منوند جوابم منتظر

  بره؟
 کیوان

 خونه گذاشتم رو آنا بیرون زدیم مسخره تولد اون از همکالسیام از یکی مهیار متاس با
 ها برنامه این اهل ولی میداد بهم رو بانهش پارتیهای به رفنت پیشنهاد مهیار بود وقت خیلی
 کمی گذاشتم باغ اون توی پامو بگذرونم خوش میخوام بشم عوض میخواستم حاال ولی نبودم

 فرش سنگ راه منیره بیرون صدا و رس ها پنجره و در پوشوندن با میدونستم بود دور شهر از
 چقدر :سمتم برگشت میاورد باال باغچه کنار داشت که دخرتی میرفتم جلو رو ورودی ی شده
 !!جیگر اومدی دیر

 خودمو ژست کامال بود چیزا این سانسور بدون فیلامی دیدن خوبی   نکردم توجهی بهش
 دستم یه منیدونست درستی چیز هم مهیار حتی هستم کی من منیدونست کسی کردم حفظ
 کردم صاف یعنی کتمو ی گوشه دیگم دست با و بودم کرده فرو شلوارم جیب توی نیمه تا رو
 قیافه برگشت من روی ها نگاه ی همه که دیدم سالن به ورودم با بود همراه حرکات این متام
 گرفتم خودم به بیتفاوتی ی قیافه باشم داشته خودمو پرستیژ میتونستم اما نداشتم خاصی ی
 ادخرت  بیشرت بود مهمونی اول اینکه با نبود خودش حال تو هیچکس کردم نگاه اطراف به و

 با شد پیدا دوستام از تا چند و مهیار ی کله و رس باالخره رفتم جلوتر بود گرم یکی با رسشون
 بگذرونیم خوش بریم بیا اومدی خوش خوشتیپ بابا: گفت و کشید سوتی من دیدن

 که رفتیم کانرت سمت شدم همراهش و زدم تفاوت بی لبخندی تنها صحبتاش جواب در
 صدا رو بود کانرت پشت که پرسی مهیار بود بلند زیادی آهنگ صدای میشد رسو مرشوب انواع
 میخوری؟ چی:  پرسید من از و زد

 با ببینم پس توام مهمون امشب:   بیارم کم نبود قرار امشب اما منیاوردم در رس مرشوبا از
 میکنی پذیرایی ازم چی

 میدم سفارش برات رو بهرتینا باش نئمطم:  گفت و خندید
 برداشت مهیار جلو اومد رنگی بی مایع از پر گیالس دوتا با اوهم و تگف پرس به چیزی

 تازمون رفاقت سالمتی به: گفت و زد لبخندی برداشتم هم من
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 بیشرت رو مرشوبش از کمی میخوره چطور ببینم کردم تعلل کمی زدیم هم به رو گیالسا
 جمع رو خودم زود اما رفت هم در صورتم کمی تلخه زیادی من خدای نوشیدم کم یه نخورد
 تو برم من  زیاده خوشگل داف امشب: گفت بود رقص پیست سمت نگاهش که مهیار کردم
 برس خودت به هم

  باش راحت آره:  گفتم و کردم دراز مسیر سمت به کمی رو گیالس زدم لبخندی
 میکردم مست اول بار برای نبود قرار من میز روی گذاشتم رو گیالس رسیع رفتنش از بعد

 آوردم باال رو رسم کردم حس خودم روی رو کسی نگاه سنگینی نشستم کانرت کنار صندلی روی
 بفرمایید:  شد کشیده هم در کمی اخمهام بود زده زل من به پوزخند با دخرتی

 اینجاها به نداره معنا بفرمایید مهمونیا اینجور تو:  کنارم صندلی رو نشست و خندید
 منیخوری
 منظور؟:  گفتم و کردم کج کمی رو رسم باشه شده رو دستم نکنه

 بیار برام ودکا یه:  گفت میکرد رسو مرشوب که پرسی به رو و خندید
 از که معلومه:  نه یا خوشگله بگم منیتونستم آرایش اونهمه با دوخت چشم من به دوباره

 منیاد خوشت درپیت مهمونیای این
 از و برداشتم دوباره رو گیالس دمبو  کرده بازی نقشمو قشنگ اینقدر یعنی خودم به ایول

 چی واسه تو:  گفت و کشید رس رسه یه رو گیالسش کردم مزه کمی داخلش ی مزه تلخ مایع
 اون مال احتامال رفتم باالشهری مهمونیای زیاد منیان جاها اینجور تو تیپ با آدمایی اینجایی
  قسمتایی

 رفت هرجایی میشه تنوع واسه:  زدم لبخندی

 بیشرتی راحتی احساس جاها اینجور من ولی همینطور منم…دیگه وانلی یه شاهین -
 دارن اینکه مثل میشه نگاشون و کارست این میگن بزنه شات تا چهار دخرت یه اگه اونجا دارم
 آشغالن همه اینجا ولی میبیننت آشغال یه چشم به

 و انداختم پایین رو رسم شدم آشغال راست یه بشم عوض اومدم بود گرفته خندم
 پری:  کرد دراز سمتم دستشو شدن مست از میرتسیدم شدم بلند جا از کردم متوم رو مرشوبم
 هستم
 چی؟ مخفف پری:  پرسیدم اختیار بی لرزید دمل

 پری فقط هیچی مخفف:  انداخت دستشو و خندید
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 نگاه رستاپاش به داشت کنرتل رفتارش و خودش روی خیلی ولی خورده زیاد بود معلوم
 نکن نگاه:  گفت و خندید مستانه نبود بد هیکلش بود پوشیده مشکی دامن و پتا یه کردم

 داره صاحب
 متاهلی؟:  پرسیدم شده شوکه
 عاشقم ولی نچ:  چشامم تو زد زل و گرفت کتمو ی یقه ی لبه

 آدما؟ جنس همین از:  کردم اشاره اطراف به کنار زدم دستشو خندیدم
  تو جنس از آدمایی:  وگفت کشید رس نفس یه هم رو دوم لیوان پایین انداخت رو رسش

 ؟مجنسی چه من -

 جذاب و لجباز ، ،خودخواه غرور جنس از -
  برقصیم بریم:  گرفت دستمو زدم پوزخندی
 اینجا اما نبودم وارد چندان رقص توی کشوند خودش دنبال منو و منوند جوابم منتظر
 میکرد پریشون موهاشو و میپرید نپایی باال فقط هم پری حتی منیرقصید آدمیزاد شبیه هیچکی
 گرفتم فاصله بود شده گرمم بازی دیوونه به کردم رشوع منم که بود گیالس یه اون داغی شاید
 و سن کم دخرت داشت که پرسی به خوردم که باغ سمت رفتم و آوردم در کتمو پیست از

 ودکا لیوان یه پری از یتتبع به اینبار و برگشتم افتادم آنا یاد ای لحظه برای میبوسید رو سالی
 اما رسد و بود ماه آذر هوای خنک و آزاد هوای به داشتم نیاز بیرون زدم و رسکشیدم رو

 حس بازوم دور رو دستی میبلعیدم طمع با رو هوا این که بودم شده زیاد بدنم حرارت اونقدر
 میری کجا:  خندید بود رسجاش حواسم هنوز که بود خوب بود پری سمتش برگشتم کردم

 بهت اگه ببینمت بازم میخوام من ولی کالسه بی زیادی یکمی تو واسه جاها اینجور ؟ مهندس
 میای؟ بدم آدرس

 کردم نگاه میخورد تکون داشت که لبهاش به خامری با میشد داغ کلم داشت زیادی دیگه
 دسمهن آقا:  داد تکون طرفین به رو شرس  قبع کشید رسشو که بردم جلو اختیار بی رو رسم
 داره صاحاب گفتم

 نه؟ یا میای آخرش:  نگفتم چیزی
  رشط یه به میام آره:  دادم تکون مثبت ی نشونه به رو رسم
 ای دیگه سمت به نگاهمو میکرد بد حاملو داشت خامرش چشامی کرد نگاه چشامم به

 یک درجه و عالی نوع چند برام کنم تهیه خوب مرشوب منیتونم نظر چند از من:  چرخوندم
 فرستب

  کنم سیو بده شامرتو میکنم جور برات باشه:  گفت و خندید
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 من:  دادم بهش گیجی با رو شامره آورد نو بیر  گوشیشو و برد فرو یقش داخل دستشو
 برم باید

 میبینمت باشه -
 بود آورده رسجاش کم یه رو حامل خنک هوای ولی بودم گیج بیرون زدم خونه اون از
  رسوندم خونه به رو خودم
 رسوش نوع و وبرش م انواع درمورد اینرتنت توی آقاجون ی خونه رفته میدونستم نبود آنا

 و خندیدم بود خوبی ی تجربه کنم اعرتاف میتونم آوردم در اطالعات خوردنش نوع حتی و
 مهندس آقا: بود ناشناس شامره اومد گوشیم اس ام اس صدای گذاشتم مبل پشتی روی رو رسم
 کن خربم خواستی هروقت جوره

 بیا عرص شنبه سه ندارم وقت فعال من: منوشت رو جواب رسیع بود پری ی شامره این پس
 میدم که آدرسی به

 منیکرد رو اشتباه این هیچکس شاید کردم نگاه اطراف به رفتم بودم داده که آدرسی به
 ام بی ماشین بودم گذاشته قرار رضا عمو و آقاجون ی خونه جلوی بودم کیوان من ولی
 شد پیاده ماشین از پریه؟ همون دخرت این کردم نگاه راننده به کرد ترمز پام کنار یسفید

:  اومد جلو و خندید بود اونشب از زیباتر خیلی داشت مالیمی آرایش و بود زده کج موهاشو
 توش میره پشه االن مهندس ببند

 اینکه واسه ابی:  کرد باز رو عقب صندوق بود مونده باز تعجب از که بود دهانم منظورش
 گذاشتم میوه صندوقای توی نکنه شک کسی

 سه االن ولی کنم تست رو مرشوبا میخواستم فقط من بودا دیوونه ایستادم ماشینش کنار
 عالیه جنسش نرتس:  گفت دید که رو من سکوت بود مرشوب صندوق تا

 چطور بود اومده پری که ماشینی این با چیه بدش و خوب میدونستم کجا از من
 رسایدارمون ماشین:  شد باز دروغ به زبونم بازهم بدم نشون رو خودم ماشین یتونستمم

  بعد تا اونجا میذاریمش اونجاست
 خونته؟ اینجا:  گفت و کرد نگاه آقاجون ی خونه به
 میاد خوشم قدیمی های خونه از:  گفت و خندید دادم مثبت عالمت رس با
 تو؟ بیام منیکنی تعارف:  بود داده تکیه ماشین به گذاشتم ماشینم توی رو وقادصن

  نه -

 کنم دعوتت قهوه یه میخوام نیستم تو ادبی بی به من ولی ادبی بی خیلی -
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 برب منو خودتم پس باشه -
 باال بپر :گفت و خندید
 یا متاهلی تو: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم افتاد راه شدم قیمتش گرون ماشین سوار
 مجرد؟
 داره صاحب منم قلب:  شدم خیره بیرون به شیشه از

 نپرسیدم اینو:  خندید
 غرور ای ذره دخرت این رفت من از جلوتر داشت نگه شاپ کافی جلوی ندادم جوابی

 اومد گارسن روبروش نشستم شدم چیزا این بیخیال میدید؟ پایین حد در منو زیادی یا نداشت
 و زد پوزخندی بود دهش خوردنم حرص متوجه انگار داشتم بوق نقش کال داد سفارش او و

 ندارم رو معمول تعارفات ی حوصله من مهندس آقا رشمنده: گفت
 شد؟ چند چیزا اون پول:  گذاشتم میز روی رو چکم دسته

 بودن هدیه اونا -

 چند؟ بگو بودم نخواسته هدیه من ولی -

 :کنار زد صورتش روی از موهاشو و خندید -
 مهندس میکنیم صحبت بهش راجع بعدا حاال

 مهندس؟ یمیگ چرا -

 میخوری مهندسا به درضمن و منیدونم اسمتو چون -

  کنی صدام کیوان میتونی ، نیستم مهندس ولی -
 میکنی نگام اینطوری چرا: کشیدم رس قهومو میکرد نگام موشکافانه

 میشی خوبی بازیگر -

 !!چی؟ -

 عموت پرس و فریامه نامزدی تو رادفر رشکای از یکی دخرت هستم قادری سوملاز من -
  شناختمت دیدمت تا صبح هستی آشنا میدونستم ولی بودم مست دیشب دمتبو  دیده

 بیار دیگه ی قهوه یه برامون:  زد صدا رو گارسن ، زد پوزخندی بودم شده ضایع بدجور
 نکردم بازی نقشی من:  کشیدم موهام توی دستی

 نیستی ها برنامه اینجور اهل تو… نکردی هم انکار ولی میدونم -

 مربوطه خودم به دیگه این -
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  باشیم دوست بیا:  زد زل صورتم به خندید
 روهم بریزی متاهل مرد با میخوای:  زدم پوزخندی
 آبرومون چته:  طرفمون برگشنت بودن اونجا که اندکی مشرتیهای خندید همیشه از بلندتر

 !!بردی رو

 پرسم دوست نگفتم باش دوستم گفتم روهم؟ بریزم تو با قراره گفت کی پرس آخه -
 دارم صاحب من کنم تکرار باید هردفعه چرا که باشی

 برم میخوام شد چند لعنتی مرشوبای این بگو:  میکرد عصبیم داشت دیگه
  بریم بپر: شد بلند و رسکشید رو مو د ی قهوه
 بهش نگاهی نیم بود منتظرم ماشین کنار بودیم این مهمون خوبه میز رو گذاشتم رو پول
 خانم اومدی خوش بلدم رو برگشنت راه خودم:  چرخوندم یا دیگه سمت به رو رسم و انداختم

 میکنه ناز دخرتا مثل ببینم بشین بیا -
 درآورد حرکت به وحشتناکی صدای با رو ماشین شدم سوار و دادم بیرون حرص با نفسمو

 وحشی؟ چته هوی: 
 میخوام اونجا دادم بهت که آدرسی به بیا پنجشنبه نه نگو دخرتایی مثل میگم: خندید

 بدم نشونت رو داغونم قلب این و توپ هیکل این احبص

 نیستی هم مالی همچین -

 بهرتم که تو مردنی الغر زن از بابا برو -
 اونم بری میذارم که ایه پارتی آخرین این ولی:  داشت نگه آقاجون کوچه رس نزدم حرفی

 معصومه دخرت اون بخاطر

 نباش من مردنی الغر زن نگران تو -
 که بودم آقاجون خونه نزدیک ماشینم سمت افتادم راه رفت رفح بدون و زد پوزخندی

 داشت کنکور رسش خیر رفت و کرد سالمی زور به من دیدن با بیرون اومد خونشون از پدرام
 پارس پژو سوار اوهم شدم ماشین سوار بودم شنیده پرهام از رو اینا بود کرده حبس خودشو و

 چند همیشه مثل بود داده خرج به بیشرتی تسخاو  من بابای به نسبت رضا عمو شد سفیدش
 چیکار اینجا این اومد بیرون خومنون از آنا یهو که موندم خودمون خونه جلوی ای دقیقه
 کلشو اون اینقدر که داره کار بهش کی انگار رفت آقاجون خونه سمت به زیر رسبه میکرد؟
 .رفتم او به بیتفاوت یقش تو بود کرده فرو

  آناهیتا
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 ضعف احساس روزا این چقدر کنم خالی راحت خیال با جا یه بغضمو استمیخو  دمل
 آقاجون پیش بیای بیشرت کن سعی آنا:)  میشد زمزمه گوشم توی زنعمو صدای میکنم

 افتاده؟ اتفاقی -
  نیست خوب اصال حالش روزا این اما نه یا بگم بهت باید منیدونم:  کشید آهی

 میکنید؟ مخفی ازم چیزی شام -

 منیمونه زنده زیاد آقاجونت بودیم دکرت پیش دیروز ما آنا ببین -
 نیفتاده اتفاق اون کاش: زدم زل کیوان مهربون چشامی به شد جاری صورتم روی اشکهام

 همیشه که همونایی میدیدم روبروم رو چشامت این االن و میموندم پیشش کاش کیوان بود
  داشت محبت

 منور اتاقک این توی کیوان آخ گذروندم نظر از رو شیروانی زیر اتاق این دور دورتا
 تا دارم دوست همرست به هسنت خیره من به چشامت اینجا میکنم حس بیشرت رو حضورت

 مجبور که جایی منیبینم رو آقاجون شدن ردو خ که جایی تو و منم که جایی مبونم اینجا ابد
 پرم اینجا منیدم دست زا آقاجونو که جایی بیارم یاد به رو جون خانم مرگ تلخ خاطرات نباشم

  کیوان تو وجود از
 میزنی معصومو طفل این چرا حاجی کن ولش: میزد داد میشنیدم رو جون خانم صدای

 مرد کن ولش
 تولد من جون خانوم نره پیشم از ولی بزنه منو داره عمر تا بگو بهش جون خانوم آخ
 ؟ جون خانوم کجایی دلشه تو تولد یه حرست آنا بگو بگیره تولد برام بگو کیوان به میخوام

 تنهام تو مثل اونم کنم آرزو میخوام کنم فوت آقاجون پیش امسال رو تولدم کیکای میخوام من
 از رسیع کردم پاک اشکامو میخواد؟ رو حضورم آقاجون وقتی داره فایده چه هق هق نذاره
 آقاجون اتاق توی رفتم و شستم رو صورتم ساختمون سمت دویدم اومدم پایین ننردبو 

  زنعمو پیش بودم نرفته کاش بودم نشده خوابیدنت این نگران کاش بود خوابیده

 ؟ نشستی اینجا چرا دخرتم -
  آقاجون میکردم فکر داشتم: کردم نگاه خستش صورت به و کردم بلند رو رسم

 چی؟ به -

 بگیرین؟ تولد برام بود گفته بهتون دکرت خانم یبار یادتونه -
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 حاال که بودم گرفته تولد کی واسه حاال تا مرد پیر من… ؟ هبر  یادم میشه مگه: خندید
 و عمه دامان به دست رسیع جونت خانم کنم؟ کارا این از بخوام بچه دخرت یه واسه

 شد زنعموهات
 رو تاتونمزح ی همه و کردم فرار اینا و دست صدای و شلوغی دیدن از اومنوقع من و -
  دادم باد به

 بودم نگرانت فقط من ولی بودی کرده کالفم :انداخت بهم مهربونی نگاه

 شام و من باشیم دوتایی شام پیش بیام تولدم امسال میخوام -
 درست معمولی کیک یه واستون ندارید دوست ای خامه شیرینی شام: گرفتم رو دستش

  میکنم
 میخونی؟ برام اونوقت خوبه خیلی آره:  خندید

 بندازم؟ راه مطربی میخواین ازم: کردم نگاه بهش تعجب با
 کنیم مطربی نداریم دل پیرمردا ما مگه: خندیدم هم خودم خندید

 دارید؟ دوست آهنگی چه -
 رو فیلم این االنم جوونای همه قلبها سلطان اسم به میداد فیلمی یه بودم که جوون

 جوونا رسزبون خیلی ها اومنوقع که میخونه آهنگی یه اون باشی دیده نکنم فکر تو ولی دیدن
 میخوندم جونت خانم واسه خونه میومدم وقتی هرروز ممن بود

 میگین؟ جدی: گفتم زده بهت
 ها؟ مبونه خودمون بین ولی آره:  گفت و شد خیر نیم کمی خندید

 نتای اگه میخونم باشه …؟ بخونم رو آهنگ این واستون میخواین حاال راحت خیالتون -
 میزنم هم آهنگ حتام آوردم گیر هم ویولونش
 داره آقاجون که فکر این و بودم خاطراتم غرق بودم نشسته زمین رو مبال زا یکی کنار
 آوردم با رسمو اومدم خودم به روم جلوی پاهای دیدن با کرد می دیوونم داشت میمیره

 میخوای؟ بدم سفارش غذا میخوام نپختی شده؟شام چیزی: میکرد نگام مشکوکانه
 بلند و دادم تکون طرفین به رو رسم ممیداد رو سوالش اولین جواب میموند منتظر کاش

 میکنم درست چیزی یه االن گذشت چطور زمان نفهمیدم ببخشید:  شدم
 گشنمه منیخواد:   رفت موبایلش سمت

 بخیر شب بخوابم میرم من پس:  کردم حرکت اتاقم سمت به
 دیگه مریضه آقاجون میگفتم باید میکردم صحبت کیوان با باید میکردم خستگی احساس

 مبونم آقاجون پیش میخواستم بدم دست از رو زمان یخواستممن
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 خورشت ظرف بودم نچشیده رو مزش حتی بودم کرده درست بیحوصلگی با رو ناهار
 بی پس روش ریخت زیادی منک شد خوردن مشغول نشستم و میز روی گذاشتم رو کرفس
 برم روز هر رو وقتی چند میخوام من:  بزنم حرف بتونم تا کردم بازی غذا با کمی بود منک
 آقاجون خونه

 زده رست به بابات خونه هوس نکنه خربه؟ چه:  داد قورت رو دهنش تو غذای
 گفنت بودم مامانت پیش دیروز: بگیرم دل به زبونشو زخم که بودم اون از تر حوصله بی
 ماه همین آخر تا شاید و نیست خوب حالش اصال جون آقا گفته اونم دکرت بردن رو آقاجون

 نیاره دوام هم
 بعد کشید رس نفس یه و ریخت آبی لیوان نیاورد باال رو رسش اما افتاد دستش از قاشق

  نیست مربوط من به برو میخوای جا هر بودم گفته: گفت سکوت لحظه چند

 رشکت بیاره برات پرهام میدم صبح یاهر میکنم آماده شبا رو غذاها ممنون باشه -
  نکرده الزم:  زد پوزخندی

 تا چند شام بعد مرغ و برنج بعدش روز ناهار برای و کردم درست کتلت براش حال این با
 دمل کشیدم دراز تخت روی و کشیدم آهی آقاجون کنار برم صبح تا برداشتم رو مهمم وسایل از

 .میشد تنگ کیوان برای
 آقاجون بفرما: گرفتم سمتش به رو جوشانده لیوان

  دخرتم بال بی دستت -
 بابام از آقاجون:  گذاشتم تختش روی ور  رسم ببینم رو ناتوانیش منیتونستم کنارش نشستم

 بگین برام
 تو بابای میکنه باز حساب بیشرت یکی رو هاش بچه بین از آدمی هر:  گفت و کشید آهی

 یادمه بود مهربون حال عین در و شق کله خیلی بود رضات عمو شبیه بود کوچیکم پرس
 پرسی تنها و بود سالش پونزده اومنوقع آخه جنگ بره بگیره اجازه بتونه تا درآورد بازی چقدر
 رفت اوهم جنگ چهارم سال باالخره بودن رفته عموهاتم دوتا آخه بود مونده خونه تو که بود

 شد جانباز ناچیزی درصد رضات عمو فقط نشد شهادت هیچکدوم نصیب
 جدید ی قضیه یه باز که دبو  شده متوم جنگ تازه: نبود اینجا انگار زدم زل چشامش به

 عاشق آقا بعله که کشید زبونش زیر از عمت بعدش تا بگیره زن میخواد که بود انداخته راه
  شدن

 جونت خانم بود سالش هیجده همش: میکرد تصور رو بابام داشت انگار میزد لبخند
 او بیهش زیاد تو بود شق کله واقعا بابات نرفت گوشش تو حرف زد در اون و در این هرچی
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 کردن قبول هم اونا اومد خوشم مادرت از اول جلسه همون خاستگاری رفتیم خالصه نیستی
 یه هرروز بود خوشحال واقعا بود آسمونا تو بودن کرده عقد وقتی نبودیم کسی کم باالخره

 گالی این چرا که جونش به میفتاد جونت خانم برمیگشت وقتی میربد و میچید حیاط از گل
 نبود اهل اصال شد پیدا داییت کله رسو که اومنوقعی تا بود خوب چی همه یچینهم رو بیزبون
 حسابشو میتونستم وگرنه نکنم دخالت بود خواسته ازم بابات شدن گالویز پدرت با باری چند
 میتونم نه دارم دوست رو زنم چقدر من میدونید شام آقاجون گفت پیشم اومد روز یه برسم
 عذاب هم شامها ببینم منیتونم طرف یه از بشه اذیت بذارم میتونم نه بکشم دست ازش

 حسابی حرفش این با بریم اینجا از ما که اینه اونم نیست بیشرت راه یه آقاجون ولی بکشید
 یو ر  نامشو روز همون فردای بودم نکرده کاش ای ولی کردم بارش تونستم وهرچی کردم داغ
 (. میکرد زاری و گریه مدتها تا جونت خانم کردم پیدا میزم

: پیچید گوشم تو مهری زنعمو خندون همیشه صدای برداشتم رو گوشی خورد زنگ تلفن
 خوبی؟ عزیزم سالم

 خوبین؟ شام ممنون -

 و بده آقاجون به خوب خرب یه هستی که خوبه ولی اونجایی منیدونستم خوبم -
 بگیر مژدگانی

 خوب؟ خرب این هست چی ؟واقعا -
 هسنت سامل بچش و خودش شکر خدارو دهکر  زایامن عمت : گفت و خندید

 ؟ بچه هست چی شکر رو خدا -

 ناز کوچولوی دخرت یه برم قربونش -

 بگم آقاجون به برم من پس سالمتی به -
 آقاجون: گفتم شادی با میکشید رس جوشوندشو لیوان داشت آقاجون اتاق سمت دویدم

 بگیرم مژدگونی ازتون بیام گفنت
 خربه؟ چه باشه خیر: گفت و میز رو گذاشت رو لیوان آقاجون
 بگم من بدین مژدگونی شام:  گرفتم دستاشو

 بگو میدم باشه باشه -

 …زد زنگ مهری زنعمو االن شد حاال ایول -

 میشه داماد داره هم پدرام نکنه -
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 آخه میده زن اون به کی آقاجون نه -
 نوم؟ چشه:  گفت و خندید

 کرده زایامن عمه…دیگه بگم بذارین هیچی -
 این گوش تو اذان نباشم میدمیرتس ایشاال سالمتی به شکر خدارو: شد شادی غرق چشامش

 بگم بچم
 چیزا خیلی از نگفت اذون من گوش تو اینکه از میرفت داشت آقاجون اینکه از گرفت دمل
 شدم بلند و کردم رها دستاشو

 دخرتم؟ میری کجا -

 کنم درست شیرینی برم -
 ها بچه به حاال تا بود شده مرخص ااین عمه خونه برم میخواست دمل زد مهربونی لبخند
 علی عمو باشه ای داشتنی دوست موجود باید میکردم حس حاال ولی بودم نداده اهمیتی
 دخرتم؟ منیای تو:  گفت من دیدن با آقاجون دنبال اومد

 راحته خیامل آقاجون پیش هستین شامها خونه برم باید عمو نه -
 بود بچه قعاش قبال بگو هم کیوان به: شد غمگین نگاهش

 میگم حتام عمو باشه -

 برسومنت؟ میخوای -

  میرسومنش خودم دارم کار جایی یه من عمو نه -
 خیلی انگار که عمو کردم نگاه بود زده رو حرف این که پدرام به و رسم پشت برگشتم
 دخرت بریمد: ز  زل صورتم به پدرام رفت آقاجون اتاق به و گفت ای باشه بود شده خوشحال
 عمو؟

:  ایستاد کنارم پوشیدم کفشامو رفتم در سمت اون به توجه بدون و برداشتم ور  پالتوم
  منیام هیجا تو با من پدرام برو

 ندارم کاریت نرتس -
 کوچه رس تا باشم رفته اونجا از اینا عمو رسیدن از قبل میخواستم نکردم توجه بهش
 شو سوار آنا درنیار بازی بچه: شنیدم صداشو وایستاد پام کنار ماشینش دویدم

 برو نیاوردی در ریزی آبرو تا منیشم سوار که میدونی -

 شو سوار پس نیست مهم برام -
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 شدم سوار میومد بیرون داشت آقاجون خونه در سمت گشت نگام نبود تاکسی از اثری
 آورده؟ در رس کجاها شوهرت میدونیت : گف که بودیم رفته راه از کمی زد پوزخند
 چشم شیشه به همچنان اما کردم حس نگاهشو گینیسن ندادم جوابی میزد شور دمل
 میشد باورش کی… شده برو پارتی آقا … میره خاص مهمونیای شده پولدار: خندید دوختم
 …دخرتو و مرشوب… باشه ها برنامه این اهل کیوان

  پدرام ببند دهنتو: کردم نگاش خشم و غیض با میکشید تیر داشت قلبم

 ببینم ناراحتیتو ندارم طاقت که یدونیم واست مبیرم شدی؟ ناراحت آخی -
 نزدم جیغ تا پدرام وایسا: کشیدم دستمو محکم کردم حس دستم روی رو دستش

 نیستی بلد زدن جیغ تو -
 خونه جلوی شد ساکت و کرد اخم بود عجیب برام زد که حرفی کردم نگاه بهش بهت با
 دخرت یه های خنده صدای مرفت باال ها پله از میومد موزیک بلند صدای شدم وارد داشت نگه
 صدای نشستم ایوان رو میلرزید پاهام اینجا؟ خربه چه نبودم روز چند فقط من شنیدم رو

 کن کم رو ضبط اون صدای ای مزه بی خیلی سوملاز: اومد کیوان

 باشم خوش بذار خونت میام اوله دفعه منیخوام -

  میشن شاکی ها همسایه -

 کرده ناپرهیزی زنت میکنن فکر فوقش بشن خب -
 نه میرم هوش از دارم میکردم حس من قلب رضبان صدای همراهش شد کم ضبط صدای

 رس صورتم روی دارن اجازه بی باز اشکا این چرا منیتونم چرا اما  باشی رسپا باید فعال تو آنا
 بیام رو مهمونی اون پنجشنبه میدم قول سوملاز برو اینجا از: میشنیدم رو کیوان صدای میخورن

 بود افتاده دوران به رسم خاص مهمونیای میره بود گفته بود گفته پدرام

  میکنی بیرون خونه از مهمونتو که بیشعوری یخیل کیوان -

 تو مثل نه میاد اجازه با مهمون -
 قدم دو هنوز باشم اینجا منیتونستم شدم بلند جام میخندید؟از اینقدر دخرت این چرا
 شدم زمین نقش که بودم نرفته بیشرت

 کیوان
 دوتایی بود متعجب اوهم کردم نگاه سوملاز به بهت با شد شنیده حیاط از بلندی صدای

 دویدم کند جا از منو سوملاز جیغ صدای باغچه توی بود افتاده که بود آنا حیاط رو مدیدوی
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 بود سفید دیگش ی نصفه اما بود شده گلی صورتش نصف خودم سمت گردوندم برش سمتش
  وملازس بیار قند آب: زدم داد

 اثرات کردم نگاه آنا صورت به خونه توی دوید بود ترسیده مرگ رسحد تا هم بیچاره اون
 بی همچنان دادم تکون رو بازوش نداد جوابی زدم صداش بود مونده صورتش روی اشک
 میکردم سکته داشتم ترس از دیگه نشد بیدار بازم زدم صورتش توی آرومی سیلی بود حرکت
 اشکی کشیدم راحتی نفس کرد باز چشامشو الی آروم خوابوندم تشصور  توی محکمی سیلی
 رسشو سمتم گرفت رو لیوان سوملاز سوزوند رو قلبم اعامق تا چکید چشمش ی گوشه از که

 بخور کم یه فقط بخور آنا: باالتر آوردم
 کردم نزدیک دهنش به رو لیوان دزدیدم رو نگاهم بود زده زل من چشامی به همچنان

  میخوره رسما اینجا کیوان خونه توی بربیمش:  گفت بغض با سوملاز خورد کمی
 خوابوندمش میدوید دنبامل زده وحشت سوملاز کردم بلند رو آنا دستش دادم رو وانیل
 رسش زیر دستمو کردم نزدیک صورتش به رو قند آب دوخت سوملاز به رو چشامش تخت روی
 ممنون خوبم: گفت آروم که بردم

 ممنونی؟برای چی برای ممنونم گفت او اما محلی بی حداقل یا کنه رخاشپ داشتم انتظار
 آنا به دلسوزی با کردم نگاه سوملاز به دیدی؟ خونه تو شوهرت با رو ای غریبه دخرت اینکه
 یه برم من کنی عوض لباساشو میشه: گفتم سوملاز به و دادم قورت دهامنو آب میکرد نگاه

 کنیم پاک صورتشو بیارم دستامل
 خوبم من… برمیام پسش از خودم ممنونم نه: گفت میلرزید بغض از که ضعیفش صدای
  کنم کمکت بذار ولی باش خوب: گفت و رفت جلو سوملاز

 رو پالتوش و مانتو برگشتم دستامل یه با و کردم ولرم آب از پر رو کاسه گذاشتم تنهاشون
 رو اینا چرا: کردم اشاره بهش بود پاش جین شلوار و کوتاه آستین تیرشت بود درآورده سوملاز
  سوملاز نکردی عوض

 نشسته تختش ی لبه شو خفه یعنی که کرد اشاره آنا به و رفت بهم ای غره چشم سوملاز
 با میری کجا: گرفتم دسشو مچ گذشت کنارم از شد بلند میز کنار صندلی روی سوملاز و بود
 کنم متیز صورتتو بیا حالت این

 بشورم صورمتو میرم -
 !!مظلومه چقدر: گفت کردم نگاه سوملاز به دستشویی توی فتر 

  برو دیگه تو: گفتم و کردم پوفی
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 بلند و زد رو دستشویی در رسش انداخت رو بود افتاده شونش روی که شالش شد بلند
 نیست میکنی فکر تو که اونطوری ولی خونت اومدم اجازه بدون میخوام معذرت آنا: گفت

 باش مواظبش:  گفت و ختاندا من به نگاهی نیم
 رو آب ی کاسه رفتم بیرون اتاق از هم به ورودی در شدن کوبیده با رفت بیرون اتاق از
 بلند آشپزخونه صندلی رو از اومد بیرون اتاق از گذشت که کمی کردم خالی ظرفشویی توی
 کنی؟ چیکار بیرون اومدی کنی اسرتاحت باید:  شدم

 بود افتاده فشارم خوبم -

  ونیمید خودت -
 یخچال رساغ رفت و شست رو بود ظرفشویی توی که بشقابی دوتا وایستاد سینک کنار

 بپزه؟ غذا میخواد دیوونه این

 خودم میگیرم غذا بخواب بگیر برو بیا ندارما داری مریض حوصله من…میکنی؟ چیکار -
 میخوریم نیمرو دوتا اصال

 نممیک درست خودم باشه:  آورد در یخچال تو از رو مرغا تخم
 میز بود بار اولین میز روی گذاشت رو ماهیتابه شدم بیخیالش خودش واسه بود شقی کله

 خودش خوردم رو اول لقمه داره بغض هنوزم میکردم احساس منیکرد نگاه بهم منیچید رو
 ها میفته فشارت باز دیگه بخور خب:  بود نزده دست هنوز

  بودن اونجا همه امشبم کردن مرخصش امروز … کرده زایامن دیروز عمه -
 تو به گفت بهم علی عمو که میرفت اینا علی عمو با آقاجون:  داد ادامه و کشید آهی

  ببینی عمتو ی بچه بخوای شاید بگم هم
 ببینش برو نازه کوچولوی دخرت یه میگن: زد غمگینی لبخند

 نرفتی؟ چرا تو -
 آقاجون خونه برم باید صبح بخوابم میرم:  شد بلند صندلی رو از
 نکرده کاری چون خومنون توی سوملاز بودن از نبودم پشیمون دادم تکیه صندلی پشتی به
 احتامال کرد زیاد رو آهنگ صدای برد دست مدمیدا گوش آهنگ داشتم بود رسیده تازه بودیم
 هیچوقت ؟من داره ربطی چه اون به ولی دیوونه دخرت این کرده خودش با ای دیگه فکر

 از بود خوابیده اتاقش سمت رفتم مبونم پایبند بهش بخوام که نداشتم قبول ازدواجمو
 اومدم بیرون اتاق از تکمیله ظرفیتش امشب میکنه گریه داره فهمید میشد لرزیدنش
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 داشتم که قیمتی گرون عطر بودم شده بهرت همیشه از میومد بهم خیلی جدیدم لباسای
 مسخره پارتیهای اون از ونیمهم این بود گفته بود من شانس شب امشب زدم خودم به رو

 ماشین داشنت باالیی مقام و پست آدماش ی همه که باکالس العاده فوق مهمونی یه نیست
 به کردم حرکت هللا بسم با شدم خوشگلم بلند شاسی سوار بودم گرفته رو دوستام از یکی
 بود شده رویایی میگم کنم توصیفش کلمه یه توی بخوام شد سبز جلوم سوملاز ورودم محض
 روی تا جلوش قسمت بلندی که لباسی قرمز لباس اون توی میدرخشید عجیب سفیدش پوست

 با منیدونم بود گذشته وقت چقدر میشد کشیده زمین روی کمی پشت از و میرسید زانوهاش
 میدی قورتش نگات با داری تو که آدمی این پدید ندید:  اومدم خودم به خندش صدای
 مهزار  بار برای داره صاحب

  شدی خوشگل یلیخ:  گفتم و زدم لبخندی
  بودم خوشگل: گفت گوشم دم

  بریم بزن : گفت و نشوند گونم روی ای بوسه
 ندید سوملاز قول به شده جمع اینجا فرشتست هرچی انگار امشب شدیم اصلی سالن وارد

 بشینم کرد اشاره هم من به نشست مبال از یکی روی برمیداشتم قدم کنارش بودم پدید
 هم یکی برداشت خودش یکی زد صدا رو میشد رد مرشوب از پر سینی یه با که خدمتکاری

 اگه امشب بخور سبکه این: سمتم گرفت رو داشت قرمزی رنگ که اونی کرد انتخاب من برای
 برسی نظر به ها بچه این مثل نباید شی آشنا مهم آدمای با میخوای

 چپش پای روی رو راستش سمت پای بود رتبه هم مزش آره کردم نزدیک لبم به رو گیالس
 بیای کردم منی فکر: انداخت

 چرا؟ -

 …همرست روز اون حال با -

 بزنم حرف درموردش منیخوام االن سوملاز نیست من همرس اون -

 پستی خیلی -
 من؟ کوچولوی خر کو صاحبت حاال خب:  انداختم بهش تفاوتی بی نگاه
  دهنتو ببند:  گفت و کرد ایشی
  باالست طبقه البد:  گفت و انداخت ینگاه اطراف به

 ی؟شخاطرخوا اینقدر تو میدونه -

 میدونه که معلومه -
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 نداری اهمیتی واسش حتام پس اوهوم -
 اینجا؟ اومدی چی واسه تو … اللی؟ میگن نزنی حرف تو
 میذاری؟ لنز:  بود رنگی یه هردفعه کردم نگاه چشامش تو

 خوشگله؟ آره -
 چشامتونم حتی دیگه هستین عملی همتون جلسم این دخرتای شام نیست بدک اوهوم
 مصنوعیه

  کردم عمل بینیمو فقط من گمشو برو -
 اینجایی؟ چی واسه نگفتی:  گفت دوباره خندیدم

 شام چون بانویی دعوت با اونم باشه داشته حضور آدم بده مگه مهمه های مهمونی -
 رسته؟ تو چی بگو راستشو … حرفا این منیاد بهت اصال: خنده زیر زد

 اینجا از برم کنم پیدا راهی یه میخوام: شدم خم جلو به کمی خندیدم
 فرشته اون دست از نکنه ؟ سالمتی به کجا:  شد خم جلو به اوهم کرد نگام موشکافانه

 میری؟ در کوچولو

 بر دورو بیشرت میخوام باشم ایران منیخوام دیگه فقط …نیست عددی که اون بابا ببند -
 بگردم پدرت
 دربیاری بازی زرنگ میخوای زیادی:  داد تکیه مبل پشتی به

 بابای و رادفر آقای نیستیم ای کاره که ما البته داریم منایندگی یه کانادا توی شنیدم
  منظورمه عزیزت

 شنیدن پرت و چرت حرف دوکالم با بابام کردی فکر نکنه داره؟ ربطی چه اینا ؟ خب -
 ؟ اونجا میفرستت

 میگه عمت پرت و چرت -

 کانادا بجای قربستون بفرستت کنم فکر کردی توهین خواهرش به بفهمه -

 باش من طرف تو -

 میرسه؟ من به چی -

 من با دوستی لذت -
 منو کشته نفست به اعتامد اون:  خندید بلند بلند
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 نگاهی سوملاز و من به بود میانسالی زن کردم بلند رو رسم شنیدم رسم باال رو زنی صدای
 میره تر هماونور  خونه تا هفت تا خندت صدای سوملاز چته:  انداخت

 مهمونای اون شاده دخرتت بده مامان وا: گفت بود صورتش روی خنده اثرات که سوملاز
 خلوته خیلی امشب کجان رنگتون هفت

 اونجا منیری چرا موزیکه و رقص گروه باال طبقه -
  نیست ها برنامه این اهل زیاد دوستم: کرد اشاره من به

 کنیم معرفی خودتونو میشه :شد خیره من به مادرش
 اینکه از متاسفم هستم سهرابی کیوان من:  کردم سالم مودبانه خیلی شدم بلند جام از

 ایشون و شدیم آشنا پیش وقت چند قادری خانم و من شدم ای مهامنی اینجور وارد ندونسته
 یه به رو من و هسنت رشکت سهامدار دخرت ایشون که منیدونستم اومنوقع کردن دعوت رو من

 متاسفم واقعا کردن دعوت رسمی مهامنی
 :  داشت پوزخند کردم نگاه سوملاز به چشمی زیر زد آمیزی تحسین لبخند

 هستین؟ رشکت قسمت کدوم تو سهرابی آقای نیست مشکلی -

 قسمت تو بنده نیست عار کار و کارمه ولی کنم عنوان میکشم خجالت واقعا من -
 هستم حسابداری

 سالمتی به -

 داریم ساده دوستی یه فقط ایشون و من نباشید دخرتتون با رابطم راننگ البته -

 راحته خیامل بابت این از -
 :گرفت فاصله ما از و گفت ببخشیدی حرف این گفنت با

 هستی خوبی بازیگر که بودم گفته -
:   زدم لبخندی کرد اشاره من به و ایستاد قادری آقای کنار که بود مادرش به چشمم هنوز

 اول قدم مخان سوملاز
 نداره قصد گمونم احمق اون باال بریم پاشو عزیزم طوالنیه کم یه راه این: خندید اوهم

 پایین بیاد کنه ول رو میمون ی دخرته
 دیگه رقیبته میمون ی دخرته اون:  افتادم راه دنبالش

 آخه؟ میکنه برابری من با کی نگو پرت و چرت -
 ها پله باالی بودیم رسیده منیشه من یپریسا مثل هیچکس اومد ذهنم تو پریسا تصویر

 انداختم نگاهی دیوونه جمعیت این به و چرخوندم چشم دماغم تو میزد مرشوب بوی
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 محض هم رو اینا باید بودن خارجی های رقص درحال دو دوبه و بود پخش مالیمی موزیک
 اون با میزدم حدس که همونطور دیدمش:  سمتش برگشتم سوملاز صدای با بگیرم یاد احتیاط
 کنیم عرض سالمی بریم بیا اومده میمون

 توهم بازم من خدای کردم نگاه میرفتیم که مسیری به افتادم راه دنبالش بود گرفته خندم
  معین آقا سالم: گفت که سوملاز صدای با هنوز نخوردم چیزی منکه

 خانم پریسا سالم: معینه اسمش شوهرش بود گفته
 سوملاز که بودیم خیره هم چشامی تو بود نکرده تعجب نم از کمرت اوهم بود برده ماتم
 رسنوشت چقدر و کوچیکه چقدر دنیا کردم نگاه پریسا کنار مرد به پهلوم تو کوبید آرنجشو
 هستم کیوان معین آقا خوشبختم: کردم دراز جلو به رو دستم پیچیدست آدما

 کنارمون از خدمتکاری پریسا بفهم نیستم آوردن کم آدم من کردم پریسا به کوتاهی سالم
 با سوملاز بود همیشه از تر تلخ کشیدم رس نفس یه و برداشتم سینی توی از گیالسی میشد رد

: گفت و کرد سوملاز به داری معنی نگاه معین نشستم او از زودتر کرد نگام شده گرد چشامی
 بودم ندیده قبال رو ایشون

 ببینی؟ تو رو همه قراره مگه -
 چشم بهم راحت خیلی و نداشت اسرتس هم چندان کردم نگاه یساپر به و زدم لبخندی

 اگه سوملاز: شنیدم رو معین صدای بود شده عوض چقدر کردم نگاه رو رستاپاش بود دوخته
 قادری آقای پیش رس یه بریم نداره اشکالی
 میمونم منتظرت جان سوملاز برو:  دوخت چشم من به سوملاز ،آقا این میخورد حرصی چه

  :رفنت دوتا اون اومد پریسا لبای رو یپوزخند

 سهرابی آقای سالم -
 شدی عوض زیادی باشی خودت داشتم شک:  دادم تکیه مبل پشتی به

 بدتر؟ یا شدم بهرت -

 منظورت باطنت اگه ولی بودی تپل کم یه اومنوقع شدی بهرت منظورته اگه ظاهرت -
  جاییم یه االن تو و من چون بدم نظری منیتونم باشه

 دیدن به برسه چه نبود مساعد حامل همونطوریشم بودم باز زیادی لباسش ی قهی خندید
 دارم دوست رو دخرت این هنوزم میکنم اعرتاف آره دارم دوسش که کسی بدن

  دیگه آخرته ترم این احتامال شدی بهرت قبلنا از شدی عوض هم تو -

 کردی؟ چیکار تو آره -
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 بود ضعیف زیادی خوندن درس واسه روحیم کردم تحصیل ترک -
 پاک هنوزم: خندید کردم مشت دستاممو شد قفل بازش ی یقه روی نگاهم طرفم شد خم

 مطهری؟ و
 چیه؟ منظورت:  کردم نگاه چشامش به

 میگرفتی برق میگرفتم دستتو بودی مثبته بچه ها اومنوقع آخه -
 متام لرزید بدنم متام دستش متاس ؟با ببینه یکی منیرتسید چطور آورد جلو دستشو

 همونی هنوزم: کرد بلند رو دستش و خندید میریخت فرو زن این برابر در دارمتاق و دونگیمر 
 کردی عوض رنگ چرا

 بزنی رس اینا بابا به باید کیوان بریم بیا: رسید سوملاز که شم بلند خواستم زدم پوزخندی
 مبود عصبی او اندازه به هم من میرفت راه رسیع رفتم دنبالش و شدم بلند بود عصبی

 دیده بردم جلوتر رو رسم بودم کرده تغییر چیزی یه کردم نگاه صورتش به ایستاد حیاط روی
  میکنه رنگی رو لبشون دور دخرتا لب رژ فیلام تو بودم

 میکنی نگاه اینجور چرا چته -
 بدبخت من گردن میفته گناهش ببینه یکی کن متیزشم : کرد اشاره لبش به

 باش من دنبال نگفتم ؟ شد مرگت چه تو:  کشید دست رو لبش دور شد دستپاچه

 توام؟ بازی اسباب من مگه -

 میشناختی رو دخرته اون ندارم بازیتو مسخره حوصله -
 میشناسیش؟ چی تو میشناسمش:  رفت هم در چهرم پریسا یاداوری با

 رو عوضی اون زن نشناسم میشه مگه -

 متاهله مرد صاحبت منیدونستم -
  ندارم اعصاب اصال االن کیوان برو:  کرد اخم یهو و خندید عصبی

 حاال؟ میگیری پاچه چرا خب خیل -
 کیوان برو پس … که بکشی پس پاتو نیومده اول قدم منیخوای:  اومد جلو قدم یه

 منجی میخوام بزن زنگ بهم عرص فردا … هاپو میکنی تهدید که منیرم نگفتم -
 کنم مهمون شام رویاهامو
 نگاهرو  ساختمون اعصابم به شد زده گند امشب آوردم در تنم از کتمو گذشت کنارم از
 خونه از و دادم تکون دستی براش میکرد نگاه بهم باال طبقه سالن های پنجره از پریسا کردم
  اومدم بیرون
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  آناهیتا
 خونه برگردم هرصبح و  خونه برم شبا کنم ریزی برنامه باید بود رمضون دیگه روز دو
 نشسته چوبیش راحتی صندلی رو کردم نگاه بهش میرسید رنظ به بهرت حالش روزا این آقاجون

 ماه این تو چرا بود زده یخ استخر آب روی بخوره رسما میرتسم بود شده خیره استخر به و بود
 : بود مهدیس شامره زد زنگ گوشیم که مونده کم یه زمستان تا ؟هنوز بود شده رسد انقدر

 خوبی؟ جان مهدیس سالم -

 چطوری؟ تو مرسی سالم -

 بودی؟ رفته کجا بگو راستشو نبودی خونتون اومدم کجایی عالی -
 اینجا بیا میدم آدرس آقاجون خونه:  خندیدم

 ببینیم رو شازده عامرت بیایم اوه -
 ؟ میری جاییت : گف دیدنم با آقاجون سمت رفتم

 رسده خیلی امروز تو بربم رو شام اومدم نه -

 شده رسد هوا یهویی آره -
 خودم ولی دخرتم ببینی خیر:  دستم روی گذاشت رو دستش بونمهر  گرفتم رو بازوش زیر
  میتونم

 میشه؟ رمضون کیت : نشس شومینه کنار مبل روی

  روز سه شایدم البته آقاجون دیگه روز دو -

 یانه دارم توفیق امسال منیدونم -

 نکنید بحث دیگه پس بگیرین روزه نباید شام آقاجون -
 برسی شوهرت به باید مبونی اینجا نیست الزم هم تو …دخرتم باشه:  خندید

 میام باز صبح خونه میرم شبا میکردم فکر بهش داشتم -

 برس زندگیت به کاریه؟ چه دخرت نه -
 خیلی کیوان آقاجون نداره اشکالی:  انداختم پایین رو رسم افتادم دخرت اون و روز اون یاد
 کارشه درگیر

 اون اول بازم -
  دوستمه کنم فکر:  ادد خامته رو بحثمون در زنگ صدای خندیدم
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 و زد کنار در جلوی از رو من کرد نگاه حیاط به شده گرد چشامی با کردم باز رو در
 ایوان به که سنگی راه توی میخورد پله دوتا بود گرفته خندم میزد دید رو خونه دور همونجور
  زمین خورد رس با و ندید رو اونا میخورد

 ؟آخه میذاره پله حیاط وسط کی آی آی آی -
 بری؟ راه ؟میتونی شده چی پات: نشستم کنارش
 اینجاست؟ پله بگی منیتونستی تو: رفت ای غره چشم بهم

 نشنوی صدامم داره امکان کردم فکر ندیدی منو تو -
 آنا وای:  عامرت سمت رفتیم گرفتم رو بازوش زیر شه بلند تا زمین رو گذاشت رو دستش

 افتادم العامره شمس یاد

 کی؟ یاد -

 بیخیال ندیدی تو البد بود العامره شمس اسمش بود فیلمه این مه تو کوفت -
 اطراف کنجکاوی با بازم باشیم تنها میخواست احتامال نبود آقاجون سالن سمت بردمش

 زمین نخوری دوباره باشه حواست:  کرد نگاه رو

 آنا؟ کیه خامنه این -
 جومنه خانم:  کردم نگاه جون خانم عکس قاب به

 نازه چه جونم ای -

 بخوریم بیارم چیزی یه برم من شینب -

 بزنم حرفمو نرفته یادم تا بیا میاری بعدا منیخواد -
 ردیفه چی همه گفنت پرسیدم مسابقه درمورد:  داد ماساژ پاشو کمی روبروش نشستم

 باهات بهراد دادم شامرتو دارید وقت دوماهی یعنی اسفنده قبل تا تحویلش آزاد موضوع
  کنه هامهنگ

 کردی کاری همچین چرا وا -

 دیگه چقدر من امثال میدونی بشی معروف قراره نرسیده که باشه باید خداتم از چون -
 بکشیم و بخونیم باید

 ؟ بیاری برام رو کتابات چندتا میشه اومد یادم بخونیم گفتی -

 میخوره تو درد به حداقل نخوندیم که ما آره -

 میزنه زنگ بهت شب تا احتامال بهراد -
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  استاد میگفتی قبال -
 باشه؟ بهراد تو واسه باید فقط کردی فکر چیه:  ندیدخ

 نباش دیوونه -

 میگم رو اژدها خرب؟ چه بداخالقت شوهر اون از -

  هم تو کوفت -
 فروریختنم ی آماده همش شب اون از بعد نداشتم رو کیوان یاد و اسم تحمل روزا این

  آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند
 : گفت معمول های احوالپرسی از بعد زد زنگ بهم بهراد که بود عرص پنج نزدیک

 به موضوع درمورد باید همه از اول کنیم کار بشینیم هفته در دوروز نداری کاری اگه -
 یه مشرتک طرح تا چند از بتونیم تا بزنیم مختلف های طرح کنیم رشوع هم بعد برسیم توافق
 بزنیم رو نهایی طرح و کنیم میکس

 یکم و رمضونه آخه باشه ها صبح ممکنه اگه قطف نداره فرق روزش من برای باشه -
 سخته

 کوچولو خانم باش خودت مواظب حتام اوکی -
 نیستم بچه هم چندان دیگه میشدم ساله هیجده داشتم
 روزه رمضانه فردا پس: خوردم رو غذا از کمی میداد پیامک داشت بودیم نشسته میز کنار
 میگیری؟
 نه: گفت جدی خیلی لحظه چند بعد چی به منیدونم کرد فکر کمی
 . بود شده عوض کیوان
 کیوان

 زنگ دوروز بعد باالخره :بست نقش لبهام روی لبخندی گوشیم روی شامرش دیدن با
 بانو؟ زدین

 بیام؟ کی و کجا کیوان خفه -

  میاد بهت بیشرت هاپو همون -
 نیمکت یه روی رستوران جلوی بیرون زدم و کردم شیک خیلی دادم بهش رو آدرس
 د:کر  بلند رو رسش پام صدای شنیدن با دخرت؟ مجبوری مگه بود نشسته

 کردی دیر خیلی -
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 بریم بیا جون هاپو ببخشید -
 : گفت گارسون رفنت از بعد داد سفارش رو غذا کرد نگاه رو منو

 منیاد خوشم نکن دعوت شیک جاهای منو بعد این از دیگه -

 پریسا رساغ رفته معین کردی رو کارا همین خری بس از -

 منیخوره تیپتون به حرفا این اصال جنتلمن پوش کشی آقای -
 ؟ لنزه بازم آبی چشامی این ببینم بگو کرده اثر من در همنشین کامل:  خندیدم

 مگه؟ چطور -

 شدی چشامت بیخیال شاید گفتم همیشست از کمرت آرایشت -

 بدی؟ نظر چشامم درمورد اینجا کشوندی منو -

  حرفاست این از تر واجب کارم هاپو نه -

 میشناسی کجا از رو پریسا بگو چیه کارت بگی اینکه زا قبل -
 میشی؟ صادق باهام بگم صادقانهش : چشام تو زدم زل و شدم خم جلو به کمی

 گفتم دروغ بهت کی من…بابا ببند -

 منه قلب صاحب پریسا -
 میکنی؟ شوخی باهام: شد خم جلو به دراومد تفاوتی بی اون از شدن گرد چشامش

 جدیم کامال هاپو نه -

 ؟ کیه اون چی؟ زنت پس -
 رو غذاش ظرف گفتم بود ذهنم توی که چیزایی بیشرت از و پریسا از ازدواجم از براش

 :داد تکیه میز روی رو آرنجاش و جلو کشید

 موذیه انقدر بچه دخرت اون یعنی -

  چیه و کیه آنا نیست مهم برام -
 کنم چیکار میخوای ازم حاال:  داد بیرون نفسشو

 داره؟ شام با نسبتی چه معین -

  اباب ی خاله پرس -

 داری؟ رابطه باهاش متاهله میدونی وقتی چرا تو -

 نداریم رابطه ما -
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 بود بوسیده رو تو اونشب نگو دروغ -

 پیش چرا که برسه حسامبو میخواست اونشب فقط اون نیست رابطه ی نشونه نبوسید -
 توام

 داره دوستت پس -

 میداد طالق رو پریسا داشت دوستم اگه… منیدونم -

 اونی مال خودت قول به منتظرشی اینقدر اچر  تو -

 بشم صیغش قراره -
 چی؟: پرید باال ابروهام

 معین با ندارم بابا اجازه به نیازی همین واسه بودم یکی عقد ماه چند واسه قبال من -
 نه یا باشه من با میتونه ببینه تا بشم صیغش گفت اون زدم حرف

 پایین؟ میاری خودتو ارزش اینقدر چرا تو -

 کنه باورم شاید میکنید فکر بهش مردا شام که چیزی بدم بهش رو چیز همه میخوام -
 حرفایی این از تر عاقل میکردم فکر:  خنده زیر زدم

 منیشناسه عقل داشنت دوست -

  فایدست بی کارا این میدونم مردم یه من -

 چیه؟ دومت قدم حرفا این از بگذریم بیا -

 مرد نقش باید اونجا چون نداری نقشی توش تو که دومه قدم این رادفر با دوستی -
 رسمیه صورت به خانوادت به من معرفی سوم قدم اما و کنم بازی رو متاهل

 ؟ عنوانی چه به -

 درآورده افرسدگی از رو تو که یکی عنوان به -

 نداشتم افرسدگی من -

 سادست؟ چقدر واست گفنت دروغ میبینی -

 ؟ منظور -

 عقد بوده عاشقش که پرس یه با که قادری آقای کوچیک دخرت کردم تحقیق بهت راجع -
 معین جز نبوده کسیم پرس  اون شکسته قلب یه و میمونه اون میذاره قالش پرس اون و میکنه
 نژاد پاک
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 فهمیدی؟ کجا از رو اینا:  شد خیره بهم حرص با

 نیستم دشمنت من نکن خورد خودتو اعصاب … کالغا از -

 میکنیم صحبت بعدا بهش راجع دیگه بریم -
 نزدیک تا منیاد خوشم کارش این از رفت من از جلوتر گذاشتم میز روی رو پول خندیدم

  رنگه همین واقعا چشامم: زد زل چشامم تو برگشت کردم همراهیش ماشینش

 قشنگه -

 میدونم -
 ممنون خانم سوملاز ممنون شد دور ازم بوق یه زدن با و شد ماشینش سوار
 لبخندی دیدنم با میشد ردی ادیزی داشت دیگه داشتم نگه عمه خونه جلوی رو ماشین

 عمتو کوچولوی ترنمای بی میشدم ناامید ازت داشتم دیگه بخدا جان کیوان اومدی: گفت و زد
 نیببی

 نوزاد اون دیدن با اله ی گوشه ی گهواره سمت رفتم و دادم دست کامران و کامیار با
 از آورد چای هعم بود ناز واقعا دخرت این و بودم بچه عاشق همیشه شکفت گلم از گل

  عمه ممنون: نشستم مبل روی و کندم دل دیدنش

 ببینه رو بچه نیومده هنوز نیاوردی رو آنا چرا پس -

 نداره عالقه بچه به کنم فکر -
 پر وجودم متام دوباره بیرون اومدم خونشون از چای خوردن از بعد زد ای مصنوعی لبخند

 . دمیکر  خیانت بهش داشت شوهرش که پریسایی از بود شده
 آناهیتا

 خانواده کل برای افطاری مهامنی یه آقاجون ارصار به بود گذشته رمضان از هفته یه
 اومد هم خانم راضیه ظهر نزدیکای میکرد کمک بهم صبحش از مهری زنعمو دادم ترتیب
 دیگه کیوان این میدونستم من فقط که کیوان بجز بودن نشسته هم دور همه افطاری موقع
 هم اینا عمه شدن مشغول همه اذان صدای با میخوند مناز و گرفت می زهرو  که نیست اونی
 نباتم جوش آب از کمی اذان شدن متوم با بود ناز واقعا دیدم رو کوچولوشون بودن اومده
 رو رسم طرفم گرفت اونو کسی که بردارم سفره وسط از قاشقی تا کردم دراز رو دستم خوردم
 شدن متوم با کشیدم دستش از رو قاشق و کشیدم هم در موابروها پدرام دیدن با آوردم باال

 برب غذا کم یه سحر واسه عزیزم:  گفت دیدنم با زنعمو شدم آماده کردیم جمع رو سفره افطار
 داره دوست سحری واسه رو پلو عدس کیوان
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 برداشتم کم یه زنعمو ممنون -
  میرسومنت من:  گفت پدرام که بودم رسشون پشت میرفنت داشنت پرهام و فریامه

 میگیرم تاکسی ممنون:  گفتم جدیت با
 میرسونیمت راه رس ما بریم بیا: گفت و زد لبخندی پرهام
 . شد رد کنارمون از و زد پوزخندی پدرام
 سالن جو و پرس با شدم وارد هللا بسم با و ایستادم موسسه جلوی رسید بهراد با قرار روز
 شدم وارد کارآموزا اومدن بیرون با شه متوم سشکال  تا موندم منتظر کردم پیدا رو تدریسش
 استاد آینده در دارم دوست منم نشستم صندلیا از یکی روی بودن میزش دور ها بچه از چندتا
 کالس رس دخرتا واقعا یعنی سمتم اومد لبخندی با رفنت و برداشنت رسش از دست باالخره بشم
 نشست میزم جلوی صندلی رو میموند براشون حواس مرد این

 کوچولو خانم اومدی خوش -

 برمیخوره بهم کوچولو خانم نگین بهم -

 کوچولو خانم ببخشید وای ای -
 حرف موضوع مورد در بیاید: درآوردم رو دفرتم کیفم تو از و رفتم بهش ای غره چشم

 بزنیم

 کم دست نباید مهمه العاده فوق مسابقه این بگم باید همه از اول خوبیه فکر -
 انتخاب جشن برگزیده طرح عنوان به طرح این و میکنن بررسیش رگیبز  استادای بگیریش
 ولی گذاشنت آزاد رو موضوع اونا موضوع اما و میشه باز روت به شهرت ی دریچه و میشه

 چیه نظرت تو باشیم داشته رو انتخاب بهرتین و کنیم فکر بهش باید داره مهمی نقش موضوع
 کردی؟ فکر بهش

  بدین موضوع شام دارم متایل رتبیش ولی کردم فکر یعنی نه
 نظراتو پس کنیم همکاری باید هردوتامون آنا: زد باال آرنجش روی تا آستیناشو و زد لبخند

 میگم نظرامو منم بگو

 بگید شام اول خب -
 تاثیر تحت بخوای اینها و ،شکست ،ترس تنهایی ، فقر مثل هست زیادی روتین موضوعات

 بگو منونه تا چند هم تو حاال همشه از بهرت فقر بدیم قرار

 ،اضطراب امیدی نا ، خال ،احساس پدر ، مادر -

  بده ادامه عالیه -
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 همرس عنوان به زن یک مظلومیت -

 بدی؟ توضیح بیشرت میشه چی؟ -

 دیگه موضوع یه بریم کنید ولش هیچی -
  باشم امان در پرسشگرش نگاه از تا انداختم پایین رو رسم

  خیانت دارم هم دیگه موضوع یه من -
 خیلی موضوع این روی من: زد قدم کمی شد بلند بود خونده ذهنمو نکنه کشید تیر لبمق
  چشیدم طعمشو هستم خربه

  زیاده موضوع ولی
 برای که باشه چیزی یه میخوام ولی ندارم دوست رو روتین موضوعات من:  شد خیره بهم

 باشه راحت تو

 باشین داشته دوست هم شام که باشه چیزی یه باید ولی -
  رفتیم فرو فکر به وتاییموند

 نباشه ذهن از دور  و خاص چیز یه هم رابطش نوع بزنیم طرح ها رابطه درمورد بیاین -
  داره قبلی آشناییت باهاش بیننده اینطوری
 نه باشه تابلو اعامق در رابطه نوع این باید ولی خوبه این آره: گفت و کرد فکر کمی

 واقعیه نقاش و طراح هی هرن این بشه درک اول نگاه با اینکه
 کنیم رشوع زدنش طرح و رابطه نوع به راجع بیاید پس باشه

 فردا میرسن کارآموزام االن دارم کالس االن من رشمنده:  شد بلند صندلی رو از خندید
 دنبالت؟ بیام داره اشکالی عرص

 چی؟ واسه -

 های لهمح کوچه قربستون بازی شهر بریم داری دوست بگردیم شهر توی یکم میخوام -
 ببینیم رو جا همه باالشهر شهر پایین

 ببینیم فردا رو جا همه -
 غریبه مرد به راجع نباید انداختم پایین رو رسم میشد زیبا میخندید وقتی چقدر خندید

  کرد فکری

 بریم هم دیگه روزای ببینیم فردا رو همه اینکه نه -
 که منیشه متاهل زن یه منم مردین یه شام آخه:  کردم نگاش مردد
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  حرفیه اینم میگی راست: داد ماساژ و گردنش پشت دستش با شد محو لبش از لبخند

 بیام شام با برم تنها منیتونم که رو جایی چند میکنم سعی -
 بقیه قربستون و شهربازی بیا خودم با حتام رو دوجا ولی عالیه این: زد مهربونی لبخند

 رو چی ببین کن توجه مردم به کن دقت میبینی که هایی رابطه متام به برو خودت رو جاها
 ندارن یا دارن دوست

 میشه سخت داره کار انگاری:  کردم پوفی
 نتونستم که بودم شوکه اوقدر صورتم سمت کرد دراز دستشو اومد جلو کمی و خندید

 سخته؟ میری شبه یه رو ساله صد راه داری کوچولو خانم: کشید دماغمو کنیم حرکتی
 آنا ببخشیدد : ش متوجه خودش انگار انداختم پایین رو رسم یومدن خوشم دستش متاس از
 هستی ایتالیا تو دوستام از یکی شبیه تو راستش … نداشتم منظوری باورکن

 : افتادم دلخوریم یاد دوباره بوده؟ ایتالیا اون یعنی ایتالیا؟ -

 بهراد آقا نزنید دست بهم دیگه لطفا -

 میکنن درست قصه تا هزار در پشت ها بچه این که برو پاشو االنم میدم قول باشه -
 حاال

 ببینمتون؟ کی:  برداشتم رو کیفم میکرد عوض رو جو که بود خوب خندیدم

 باش خودت مواظب میگیرم متاس باهات -
 بهراد که چیزایی درمورد و زدم زنگ مهدیس به راه تو رفتم پیاده رو راه از زیادی مسافت

 میکنه همراهیم کنه کار مختلف موضوعات خوادمی خودشم چون گفت زدیم حرف بود گفته
 داشت که داری مغازه مثل منیکردم درک رو روابط از خیلی من کردم نگاه اطرافم آدمای به

 به خیابون کنار داشت که ای بچه پرس یا بندازه پیرزن یه به موندشو های میوه میکرد سعی
 بود همراش که مسنی زن با شتدا که دخرتی یا بخره جوراب ازش تا میکرد التامس مرد یه

 اونم کنه دعوا مادرش با میتونه آدم یعنی مامان صداش زد شنیدم شدم که نزدیکرت میکرد دعوا
 تو هم کیوان حتی بودم ندیده اطرافم های خانواده از هیچکدوم توی !!ادبانه؟ بی لحن این با

 میانسالی مرد نشستم وبوسات ایستگاه تو بود نکرده توهین اینطور مادرش به عصبانیاتش اوج
 پیشونیش رگای میکرد دعوا خط اونطرف شخص با داشت بگم بهرت یا میکرد صحبت تلفنش با

 صندلی رو که شوهری و زن به داره؟ رو آوردن جوش این ارزش چیز هیچ بود زده بیرون
 حرف هم با احرتام با اما بود گذشته ازشون سنی اینکه با کردم نگاه بودن نشسته من جلوی
 ایستاده شیشه کنار که دبستانی پرس دوتا میزد موج همدیگه به محبت چشامشون تو میزدن
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 روابط چقدر میخندیدن و میدادن نظری بود اتوبوس از بیرون که هرکس مورد در و بودن
 اینهمه من گفت کی روزه دهان با امروز بود شده تشنم پیچیدست حال عین در و ساده آدما
 پیامک کیوان واسه دیگه هرروز مثل بشه گرم تا گذاشتم رو آقاجون رناها آخه برم راه

 بخور کن گرم یخچاله تو ناهارت: فرستادم
 اتاقش توی اوقات اکرث دیگه نبود راه روبه اصال آقاجون نداد جوابی همیشه مثل و

 زودتر کاش نداشتم رو پدرام حوصله بود کرده دعوتم خانم مهری افطار واسه بود خوابیده
 اومدم بیرون و کردم خداحافظی آقاجون از پوشیدم لباسامو بود که همونجا بره و بده نکورک

 خود بلندم اقبال و خوب شانس از زدم رو در زنگ بود سخترت گرفنت روزه همیشه از امروز
 قبال مثل خوبه بود منتظرم ورودی دم که دیدمش رفتم باال که ها پله از کرد باز رو در پدرام
 بود نشسته مبل روی که کیوان دیدن با گذشتم کنارش از و گفتم آرومی سالم داشت اخم

 بهش برو کنی تعجب نیس الزم دیدی درست: شنیدم کنارم از رو پدرام صدای شد گرد چشامم
 بود منتظرت خیلی کن سالم

 نیم کیوان اومد بیرون آشپزخونه از زنعمو شدم داخل و کردم بند جالباسی به رو کیفم
 کنار زنعمو با احوالپرسی از بعد کرد گرم شگوشی به رو رسش دوباره و انداخت بهم نگاهی
 دقیقه چند هنوز نشست ما روبروی اخم همون با پدرام کردم سالم آروم و نشستم کیوان
 گرم احوالپرسی بود عجیب که چیزی رسیدن عمو و پرهام و فریامه که بود نگذشته بیشرت
 عید اینکه و گفت خودشون درمورد فریامه آشپزخونه تو شدن عجم زنا بود فریامه با کیوان
 بشین تو پریده رنگت آنات : گف زنعمو که بکشم رو غذا خواستم بگیرن عروسی میخوان فطر
 مادر برو شه بد حالت میرتسم کشیدی رو کارا بقیه زحمت دیگه

 گرسنم بیشرت غذا بوی مبونم آشپزخونه تو منیتونستم واقعا کردم تشکر ازش و زدم لبخندی
 بچینم رو میز بربم رو اینا من پس زنعمو باشه:  گفتم و برداشتم رو قاشقا میکرد
 رفتارش نباشن آقاجون و مادرپدرش که جایی بود کیوان به نگاهم قاشقا چیدن حین در
 منیگن اذون چرا پس نداشتم نا دیگه رسحاله زیادی نبوده روزه میده نشون روش و رنگ خوبه

 که بشم بلند خواستم دیدم رو پدرام که برگشتم خورد تکون کنارم صندلی میز رس نشستم
 با که کیوان مثل بشینم کنارت داره حسی چه ببینم لحظه یه خواستم میرم دارم نرتس:  گفت
 میشینه کنارت تظاهر
 از کیوان افطار بعد اومدن هم بقیه میز ی دیگه سمت رفت و شد بلند صندلی رو از
 آنا بربمت منیتونم:  گفت که شدم بلند او از تبعیت به جایی بره باید گفت و ردک تشکر همه
 …و کنی لطف میشه پرهام دارم عجله
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 میرسومنش خودم: پرید حرفش وسط پدرام
 گفنت با میکردم حس خودم روی رو فریامه متعجب نگاه شدم تحقیر میکردم احساس

 دیرت اگه: شنیدم کنارم از رو پدرام دایص که بود زده خشکم همونطور رفت پدرام به ممنون
 میرسومنت بعدا که مبونی میخوای اگرم بریم میشه

 نشسته مبال روی که بقیه سمت برگشتم کشیدم صورتم به دستی منیزد حرفی هیچکس
  ما ی خونه بیارید ترشیف هم شام …گذشت خوش همه از ممنون واقعا : بودن

  عزیزم میموندی بیشرت: گفت لبخند با میشد عوض جوش همه از زودتر که زنعمو

  اجازه با دیدنتون میام صبح کنم درست سحری باید -
 گفنت با و برداشتم رر کیفم در سمت رفتم کنم گریه میرتسیدم کنم صرب منیتونستم

 تند تند باشم دور همشون از میخواستم من اما میزد صدام پدرام اومدم بیرون خداحافظ
 االن ندارم کارت به کاری خدا به شو سوار آنا:  وایستاد کنارم شماشین میرفتم خیابون سمت
 خطرناکه خلوته خیابونا شده افطار تازه

 بود فکرم به شوهرم از بیشرت میومد بدم ازش که پرس این اومد فرود صورتم روی اشکهام
 حرفی میدونست زندگیم درمورد همه از بیشرت پدرام این که بود جالب شدم ماشین سوار
 ؟ وایستادی چرا:  کرد پارک خیابون کنار میکردم گریه فقط من و یزدمن

 شد متوم کردنت گریه هرموقع میشم پیاده: کرد خاموش رو ماشین و داد بیرون نفسشو
 بریم بگو

 … من ببخشید -

 لطفا نگو هیچی آنا نزن حرف -
 و کرد لقف رو ماشین در ریموت با بودیم پارک یه کنار کوبید هم به رو در و شد پیاده

 حق چرا بود پر چیزا خیلی از دمل بود گذشته وقت خیلی نشست پارک نیمکتای از یکی روی
 منیتونستم چرا میکرد چیکار خومنون توی اونشب دخرت اون بپرسم دیگه زنای مثل نداشتم
 نگاهم قفال شدن باز صدای با بدبختم؟ اینقدر من چرا میای؟ دیر شبا که میری کجا بپرسم
 آرامبخشه چیه منیدونم عرق بخور: سمتم گرفت لیوانی و نشست پدرام در سمت چرخید

 که کنی نگاش نگرفتم بخور: دادم تکیه شیشه به رو رسم و گرفتم ازش
 پاک رو چشمم ی گوشه دستم با شدن متوم دیگه میکردم فکر،  اشک بازم کشیدم آهی

 رسکشیدم رو لیوان و کردم
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 مال اون ازش بگذر دارم خرب کیوان چیز همه از نم میکنی؟ خودت با اینکارو چرا آنا -
 نیست تو

 دارم بدبختی خودم اندازه به من کن نگام خوب پدرام برمنیداری رسم از دست چرا -

 کنم فراموش بخوام سخته آنا بفهم کردم نگاه آیندم همرس چشم به تو به دوسال من -
 شهشوهر  االن دیگه یکی و داده طالق رو زنش که دارم رو مردی حس

 بدم گوش حرفات به امشب ندارم جون واقعا من کن متومش -
 پدرام ممنون: ببینمش تا شدم خم و شدم پیاده خونه سمت رفت و کرد روشن رو ماشین

 منیکنم فکر کیوان جز هیچی به نشه متوم سال پنج این تا من نزن من از حرفی دیگه
 لیوان یه با بود مشکی شیشه یه کانرت روی نبود شدم خونه وارد و کوبیدم هم به رو در
 مسته یکی وقتی بودم دیده فیلام توی میداد الکل بوی شیشه سمت بردم رو رسم کنارش
 میکنی؟ غلطی چه داری تو کیوان باشه؟ مرشوب این ممکنه یعنی میده الکل بوی میگن
 . ببینمش منیخواستم خوابیدم و گذاشتم شامش واسه همون از کردم درست زود رو سحری
 انکیو 

 بودم خواسته سیفی از دادم بهش رو کالهربرداریها لیست برگشت سفر از رادفر باالخره
 برانگیزی تحسین نگاه بود مونده باز دهنش ارقام و اسام دیدن با بزنم حرف رادفر با شخصا
 کنه داعتام منیتونه هیچکس به آدم ناراحت یا باشم خوشحال منیدونم: گفت و انداخت بهم
 اینقدر منیشد باورم ولی بودم شنیده پرهام از تعریفتو ممنون واقعا زحامتت این بابت ولی

 باشی داشته رو حسابداری ریاست تا میدم ترتیبی عید از بعد باشی کارکشته
 نیست نیازی ولی دارید لطف شام: انداختم چپم پای روی رو راستم پای و زدم لبخندی

 بشم کارمندا بین تنش باعث منیخوام

 تنشی؟ چه -

 شد رییس ماهه شش میگن خودشون با اینجا اومدم تازه من هرحال به خوب -

 نداره ربطی بقیه به چیزا این -

 نیستم ریاست دنبال خودمم من واقعیتش اما متین شام حرف -
 هستی؟ چی دنبال پسد : دا تکیه صندلیش پشتی به کرد نگام موشکافانه
 بیشرت میخوام رادفر آقای نیستم زیچی دنبال فعال:  منیکنم رو برات هدفمو فعال خندیدم

 کنم ثابت هم بقیه به تواناییمو و کنم کسب تجربه
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 نظر در برات پاداشی یه هرحال به:  شد بیخیال اما نکرده باور حرفمو بود معلوم
 برمیگرده رشکت پوالی از خیلی و میشن مجازات خیلیها کالهربداریا این با میگیریم
 داشتین اعتامد بهم که ملخوشحا:  شدم بلند مبل روی از

 خوشحامل منم -
 قدم منتظر رفتم رو دوم قدم:  دادم پیامک سوملاز به اومدم بیرون و دادم دست باهاش

 باشه خوبی موقعیت پرهام عروسی کنم فکر سومم
 عروسی دیگه هفته دو بره راه من اعصاب رو میتونست دخرت این که واقعا نداد جوابی

 رساغت ممیا دارم قادری پس پرهامه
 حسابی بود زده زنگ پدرزنم دیروز:  گفت دیدنم با پرهام دفرت بردم رو کاغذ تا چند
 بردیا دلشو

 بود تو لطف:  خندیدم
 متومه کم کم که ترمتم این اینجا بیای منیخواد دیگه شلوغه رست اونجا اگه

 نیست مشکلی پس بدم انجام خونه تو میتونم نیست چندانی کار اینجا -

  هست چیزی یه راستی راحتی خودت هرجور -

 چی؟ -

 نشستم روبروش بشینم خواست ازم و نشست مبل روی -
 جوره همه آنا اینکه با نیست خوب اصال … بود اومده ویزیتش واسه آقاجون دکرت دیروز

 آخرشه نفسای میدونه خودشم … نیست خوب اما داره هواشو
 واسه میگی که اینا خب:  چی حاال اما داشتم دوست رو مرد اون سالها من بود لرزیده دمل
 چیه؟

  بار یه فقط ببینه رو تو داره ارصار:  انداخت پایین رو رسش

 نزن حرفشم -
 حاجی اون دیگه ردمپیر  اون نکن لج خودت با کیوان: شد بلند اوهم شدم بلند مبل رو از
  بیا یبار داری دوست هرکی بخاطر دیدنش بیا نیست قدیم
 دو برم منیذاشت لعنتی ی کینه این و غرورم ولی ببینمش تممیخواس اومدم بیرون اتاق از
 سوم قدم باید اما نداد جوامبو لعنتی سوملاز اینو  بود شده فطر عید گذشت برق مثل هفته
 آرایش و بود تنش بلندی رنگ یاسی لباس کردم نگاه بود شده حارض که آنا به میرفت رو

 ساعت به نگاهم پوشیدم کفشامو پوشتشب رفنت موقع تا بود دستش پالتوش داشت مالیمی
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 باالخره اومد گوشیم پیامک صدای بود قشنگ بود خریده آنا که بود همونی افتاد دستم
  نجات ی فرشته منتظرتمد : دا نشون خودشو خانم سوملاز
 اونشب از بود فکر تو انداختم بهش نگاهی نیم بود ساکت زیادی نشستیم ماشین تو
 شو پیاده:  داشتم نگه تاالر جلوی نداشت هم اهمیتی برام منیکرد امنگ میزد حرف کمرت خیلی
 االن میام میکنم پارک

 میرفتم آنا نزدیک تا که مسافتی اومد عروس ماشین میکردم پارک که رو ماشین شد پیاده
 رو حرست چشامش توی نیمرخ از میتونستم بود دوخته چشم فریامه به بود بهش حواسم
 همینکارا میگیرتت خری یه دیگه سال پنج ایشاال بریم بیا:  رساغم اومد مخبیث روح بازم ببینم
 میکنن برات رو

 کنرتل گریشو تا بود کرده فرو پایینش لب تو دندوناشو تاالر سمت افتاد راه حرفی بدون
 خانواده که میزد داد پیچ بقچه های قیافه این جمعیت اون از خانوادگی میز سمت رفتیم کنه
 مسخره نظرم به میشنیدم رو آنا از زنعمو متجیدای و تعریف کردیم سالم مهه به ماست ی

 برم خواستم بود من به چشمش اوهم دیدمش باالخره انداختم نگاهی سالن دور میومد
 خوبین؟ کیوان آقا سالم: شد سبز جلوم علی امیر که سمتش

 چطوری؟ تو ممنون -

 چطوری؟ تو آنا …بدنیستیم ماهم -
  چی؟ میگفت سوملاز درمورد چیزی اگه وای رسمه پشت اآن اومد یادم تازه

  ممنون علی امیر خوبم -
 رسوندم سوملاز به رو خودم شدم جیم من و خانواده به علی امیر معرفی به کرد رشوع

 فرشته که ببینه منو اگه زنت بدبخت:  گفت دیدنم با میخورد مرشوب داشت همیشه مثل
 خداست فقط نجاتت

 میای؟ مست نظر به راچ ...ببینم نزن حرف -

 میخورم مرشوب دارم خب کوری مگه -

 نداشتیم قرار تو و من امشب مگه رست بر خاک -
 باشم کنارت همکارام پیش برم منم بزن صورتت به آبی یه بروم : گرفت ازش رو لیوان
 ضایست
 عوضی دردرسی من واسه تو:  شد بلند صندلیش رو از

 میزنیم حرف اومد جا حالت بیرون برو حاال باشه -
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 احوالپرسی آشناها از تا چند با بود ساده مهمونی اون برعکس لباسش گذشت کنارم از
 وارد داماد و عروس شد متوم باالخره فیلمربدار کار انگار خانوادگی میز سمت برگشتم و کردم
 جرات دیگه من حرف اون با بیچاره کردم نگاه صورتش به افتادم آنا پرحرست نگاه یاد شدن
 اومده بیرون بهداشتی رسویس از دیدم دور از رو سوملاز زدم پوزخندی کنه نگاشون منیکرد
 لحظه یه وایسا کیوان:  شنیدم رو بابا صدای که شم بلند خواستم مادرش پیش نشست بود

 چطوره؟ اوضاعت: گفت گرفتیم فاصله جمع از کم یه طرفم اومد سمتش برگشتم دارم کارت

 ونبهت میده آمار پرهام کنم فکر -
 آقاجون دیدن بری نکردی قبول گفت بهم:  داد بیرون حرص با نفسشو

 میرفتم؟ باید نظرتون به -

  نکشیده زحمت واست کم داره گردنت حق پدربزرگته باشه که هرطوری اون کیوان -

  منیرم من بابا -

  میشیا پشیمون که روزی میرسه کیوان برو -

 روش اینم پشیمونم چیزا خیلی از من نیست مهم برام -

 متاسفم خودم واسه شدی عوض خیلی تو -
 هنوز تاالر بیرون ی تومحوطه رفتیم کردم اشاره سوملاز به گذشتم کنارش از حرف بی
 منو میکردم معرفی بابا به رو تو میکردی صرب دیگه ساعت نیم:  گفت و نشست بود مست
 رسمامه بیرون کشوندی چی واسه

 ؟ یخورد انقدر مرگته چه اصال تو میزنی حرف چقدر -
 ندیدیشون؟ تو یعنی:  داد بیرون نفسشو

 رو؟ کیا -
  ندیدیشون اصال تو اونوقت برنداشت ازت چشم هم دقیقه یه دخرته: زد پوزخندی

 یانه؟ کی میگی -

 معین با میگم رو میمون اون بچه نیار جوش -
 اومدن؟ چی واسه اینا: کردم نگاه چشامش به ندیدمش؟ من چرا میگفت؟ داشت رو پریسا
 داره رشکت از کوچیکی سهم یه معین رومیشناسن همدیگه رادفر و معین کهاین واسه

  باش نداشته هم تو ندارم اونا به کاری نیست مهم -
 عوضی بشم صیغش حتی نشد حارض:  ساختامن سمت رفت
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 آنا حیف: گفت و زد پوزخندی شدم چشم تو چشم پدرام با ورودی دم رفتم دنبالش
 آنا؟؟؟؟ حیف:  دادم دست از کنرتملو آخرش اما رفتم قدم یه نذارم محل بهش میخواستم

 نشنیدم؟ اشتباه احتامال
 نشنیدی نه: گفت جدی کامال سمتم برگشت
 فقط شامها نظر در یادمه که اونجایی تا: چشمش تو زدم زل کردم کم باهاش رو فاصلم

  بود دیوونه یه

 داشت؟ دوست رو دیوونه یه منیشه یعنی -
 چی؟ یعنی زدی که حرفی این:  ودمب شده گیج شد گرد چشامم

 میومد گیرش تو از بهرت بود نشده تو اسیر آنا اگه مینازی چیت به:  زد پوزخندی
 میاد خوشش زنم از میگه من به داره ؟ میومد خوشش آنا از پدرام یعنی شد رد کنارم از
 قعمی نفس تا چند کیوان نیست وقتش االن گذاشتم هم روی حرص از رو دندونام !!هه

 دخرت این چی از پدرام میزد حرف فریامه با داشت کردم نگاه آنا به شدم سالن وارد و کشیدم
 دور تا دور کنم پیداش باید مهمونیه این تو افتادم پریسا یاد ؟ بود اومده خوشش کوچولو
 فعال پس منه درمورد داشتم حتم میزد حرف پدرش با داشت سوملاز گردوندم چشم سالن
 که کیوانه آقا همون ایشون بابا:  گفت و خندید سوملاز میزشون سمت رفتم پریسا بیخیال
  میگم

 قادری آقای خوشبختم: کردم دراز قادری سمت به آوردم در جیبم از رو دستم
  کیوان آقا همینطور منم: فرشد رو دستم رسدی به بود بدتر زنش از این

 هستم رادفر آقای رشکت یحسابدار  قسمت تو بنده نداشتم رو دیدارتون سعادت قبال -

 سقف به برسونی خودتو میخوای اول پله از -
 قادری آقای کردید برداشت اشتباه:  بکنه فکری همچین بودم زده حدسشو خندیدم

 و قصد ایشون با آشنایی و دوستی از من ولی گفنت بهتون من درمورد چی جان سوملاز منیدونم
 باشید نئمطم ندارم غرضی

 که هستی عاقل اینقدر مسلام:  بود مشکوک هنوزم اما اومد بشل به لبخندی اینبار
 باشی نداشته

  خانواده پیش برم بنده اجازه با لطفتونه نظر -
 هسنت داماد عموی پرس ایشون: گفت و کرد پیشدستی سوملاز
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 میخوام میکرد فکر اینطوری چون ندادم توضیح خودم که بود خوب کرد تعجب پدرش
 بچسبونم بهشون رو خودم

 با: قبل از گرمرت اما فرشد رو دستم دوباره کردم دراز سمتش به رو دستم و زدم لبخندی
 اجازه
 گوشم کنار آشنایی صدای با داشتم پیروزی حس عجیب کردم حرکت میز سمت به
 میربد تنم از رو روح کوتاهش لباس بود شده زیبا عجیب امشب بود پریسا برگشتم ایستادم
 نیس یخرب  آقا نشو هول:  خندید

 سالم -

  دیدیم هم خامنت باالخره خوشتیپ سالم عیلک -
 ما به اوهم میکرد نگاه آنا به کردم دنبال نگاهشو رد

 قبول زیارتت -
  بچست زیادی: زد کنار صورتش از موهاشو
 بزنم حرف باهاش بخوام که نبود موقعیتی االن ندادم جوابی

 برم باید من ببخشید -

 ؟ قدیمیه نهمو  شامرت راستی…نگرانه زیادی آره -

 اجازه با آره -
 بودم منتظر نشستم کنارش انداخت پایین رو رسش کردم نگاه آنا به گذشتم کنارش از
 این بود شیرین چقدر کردم نگاه میکرد بازی بچش با داشت که عمه به نپرسید ولی بپرسه
 هنوز گهم نه اوه نه؟ یا داره بچه پریسا بودم نپرسیده حاال تا کرد مشغول رو ذهنم فکری بچه
 کردم دنبال رو نگاهش رد بود نشسته روبروم پدرام میشم دیوونه دارم کرده ازدواج وقته چند

 زد صدا رو آنا رسم پشت از علی امیر میخورد هم به حامل پرروییش از میکرد نگاه آنا به داشت
 بله؟: گفت آروم آنا

  شو آشنا استادام از تا چند با بریم بیا نداره اشکالی اگه -

 نقاشی؟ اداست -

 نگی بگی ای -
 همینجام من برو:  کرد نگاه من به

 دربیاد چشمت تا داد تکون برام تاسف ی نشونه به رسی کردم نگاه پدرام به شد بلند
 . پررو بچه
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 آناهیتا
 روم و بود گرفته رو حامل کیوان اولش از که مخصوصا نداشتم رو جشن این ی حوصله

 دوساعته دخرت کجایی: آورد بیرون فکر از رو من علی امیر کنم نگاه مهمونا به حتی منیشد
 میزنم صدات دارم

 علی؟ امیر چیه -

  هسنت اینجا استادا میگم -
 جوونن همه که اینه:  بودن جوون تا چند کردم نگاه میکرد نگاه که جایی به برگشتم
 هسنت آینده استادای اینا: خندید
 امیر رو همه پرس دوتا دخرت یه بودن نفر سه شدیم نزدیکشون و رفتم بهش ای غره چشم

 شمس یاد بود مودبانه خیلی صحبتشون نوع داد توضیح درموردشون کمی و کرد معرفی علی
 میزنن صدام دارن دوستام پیش رس یه برم من:  گفت که شدیم جدا ازشون علی امیر با افتادم

  برو باشه -
 باال رو رسم تادوایس جلوم دخرتی میکردم گرما احساس بهداشتی رسویس سمت رفتم

 داشتید؟ کاری بفرمایید:  میشناخت رو من او انگار ولی نبود آشنا برام آوردم

 هستی؟ آنا تو -

 مگه؟ چطور بله -

 …تو پس -
  اینجایی آنا: گفت که ای دیگه دخرت صدای

 بریم: گرفت دستمو اومد میکنه؟ چیکار اینجا این من خدای صدا سمت برگشتیم دوتامون
 دارم کارت
 بچه مثل محوطه سمت کشوند رو من بودن؟ کی دیگه اینا انداختم نگاهی کیی اون به

 خوبی؟: کرد ول رو دستم محوطه روی میدویدم دنبالش ها
 منه؟ نگران شوهرم دخرت تدوس کردم نگاه بهش بهت با

 میمون؟ این گفت بهت چی -

 میمون؟ -

 دیگه میگم رو دخرته این -

 هستی؟ کی امش اصال؟ بود ؟کی بگه چیزی بود قرار … هیچی -
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 هربار هایی بچه شبیه: نیمکت رو نشست و رسش رو گذاشت رو دستش میزد گیج کمی
 میده دست بهم بودن عوضی حس میبینمت

 دوستی؟ شوهرم با چون چرا؟ -
 یه شوهرت و من گفتم بهت هم اونشب نیستم شوهرت دخرت دوست من:  خندید

 همین فقط داشتیم باهم هایی معامله
 … کردی ازدواج کیوان با چطوری میدونمت : دوخ صورتم به رو شنگاه نشستم کنارش

 داری؟ بهش حسی چه تو
 داره؟ فرقی چه:  بود من از زیباتر دخرت این بود آبی کردم نگاه چشامش به

 رس زد رو انگشتش و زد لبخندی عقب بردم رسمو ترسیدم صورتم سمت آورد رو دستش
 ندارم کاریت بچه نرتسک دماغم

 تمنیس بچه من -
 منیشدی لیاقت بی کیوان این عاشق نبودی بچه اگه: خندید
:  کردم نگاش گفته او به و دارم دوستش بود فهمیده کیوان نکنه انداختم پایین رو رسم

 بود؟ کی دخرت اون

 نباش برش دورو کیه نداره اهمیتی دخرتم اون درمورد بدون اسممو اول سوملازم من -
 میشه رسماتون تو بریم شین بلند:  نبود تنش زیادی لباس

 برو تو داغم حاالها حاال که خوردم ماری زهر انقدر من نرتس -

 ندارم رو جشن ی حوصله میشینم منم -
 زیاد عوضی اون رس از تو مثل روزی یه منم زیادی کیوان رس از واقعا تو حیف:  خندید

 منیکنه نگامم حاال ولی بودم

 کی؟ -

 من روز اون از داد طالقم میمون ونا خاطر به ولی بود شوهرم موقع یه که کسی -
  مست همیشه دخرت این شدم

 میخوند مناز ، میگرفت روزه قبال نداشت عادت قبال ولی میخوره چیزا این از کیوانم -
  هیچی حاال ولی

 میکنه فرق حسابش مرده اون اما میره رو من راه داره اونم -

 دوسته؟ شام با -
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  هدفش به رسیدن واسه میکنه استفاده ازم داره درواقع ولی دوسته میگه -

 هدفی؟ چه -
 نیست مهم:  زد مهربونی لبخند
 میکنه نگامون شک داره با میبینی من از میرتسهد : خندی سمتمون میومد داشت کیوان
 باهاش دارم کار من آنا برو توت : گف برسه اینکه از قبل
 یه از نیست سیح کیوان به نگاهش توی چون میکردم؟شاید اعتامد دخرت این به باید چرا
  رفتم دیگه مسیر

 کیوان
 بردارم ازش چشم شد باعث سوملاز صدای میکردم نگاه آنا رفنت مسیر به

 شده تو زن که دخرت این حیف بود گفته بهت هیچکی حاال تا کیوان رست بر خاک -
 گفتی؟ بهش چی تو گفت یکی پیش ساعت یه آرهم : وایستاد جلوش دادم بیرون نفسمو

 داشت دوسش بشه که اونیه از تر لیاقت بی کیوان گفتم -

 نگفتی؟ چیزی که رفتنم درمورد بهش … تعریفت از ممنون -

 میکنه دق که بگم نه -

 داره دوستم اینقدر یعنی -
 منیفهمید چیزی عشق از هیچکدومتون مردا شامد : وایستا روبروم شد بلند
 بخاطر من فهمی؟می هئتو  ی معشوقه زن االن من عشقم: گرفت رو بازوش شد رد کنارم از
 دادم دست از اونو دخرت این

 هیچی از تو دادم دست از میمون اون بخاطر عشقمو منمد : کر  نگاه صورتم توی یضغ با
 نریختم بهم کاراتو همه تا شو خفه االنم…نداری خرب

 رسجاش حامل تا رفتم قدم چند زدم چنگ موهام توی رفت و کشید دستم از رو بازوش
 دخرتم دوست باش : گوش دم بردم رو رسم نشستم آنا کنار میکردن رسو رو شام داشنت بیاد
 کنم آشنات عشقمم با میخوام شدی آشنا

 میبینیش حتام شام از بعد اینجاست عزیزم آرهم : داد ادامه افتاد دستش از قاشق
 مامان صدای نخورد چیزی کنن تحقیرت همه داره دردی چه بفهم شد راحت خیامل حاال

 منیخوری؟ چیزی چرا عزیزم آنات : گف هک شنیدم رو
م: گفت و خندیدم بود نشده هم مادر صدای متوجه حتی بود پایین رسش کردم نگاه بهش

 مبونه باربی همینطور دمیخوا زنم مامان
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 که بچه این آخهت : گف زنعمو اما نگفت چیزی بود شده من ی کنایه متوجه که مامان
  استخونه و پوست

 خداحافظی بقیه از شام شدن متوم با شدن بیخیال هم بقیه بود شخود عامل تو هنوزم
 نگاه صورتش به بود یخ گرفتم رو آنا دست گفتیم تربیک داماد عروس سمت رفتیم کردیم
  نداشت رو پریسا تحمل دیگه بود پریده رنگش کردم

 منیکنی؟ معرفی کیوان آقا -
 چرا منیدونم بود دستم رو پریسا نگاه بودن پریسا و معین صدا سمت گردوندم رو رسم

 … ایشون…یعنی این …معین آقام : گفت کنان من من کردم رها رو آنا دست اما
 عزیزم البد همرسشونهت : گذاش نصفه حرفمو پریسا
د : کر  دراز سمتش رو دستش معین میکرد نگاه بهشون تفاوتی بی با کردم نگاه آنا به

 خوشبختم
 دیگه بریم باید ما ببخشیدد : ش ضایع بیچاره معین پریسا به بود زده زل آنا اما

  دیدنتون از شدم خوشحال بفرمایید بله -

 همینطور هم ما -
 که طوری اما کرد بغلش ظاهر به و شد نزدیک آنا به قدم یه پریسا رفت جلوتر معین
 بودی کوچولو زیادی عشقم گرفنت واسهت : گف بشنویم دوتامون

 دوباره بود قبل از سفیدتر کردم نگاه صورتش به رفت و برداشت آنا ی شونه از رسشو
 رس با و در چارچوب به کرد گیر پاش خونه دم نگفت هیچی خونه تا کشیدم و گرفتم دستشو
 خودش که بگیرم رو دستش خواستم شد پاره هم دامنش ی گوشه ،افتاد شالش زمین خورد
 کن باور آنا ببینی رو پریسا منیخواستم امشب من اتاقش توی رفت لنگان لنگ و شد بلند

 اینکه به آقاجون به کردم فکر امشب و امروز به رفتارام به بکنم باهات رو اینکار منیخواستم
 خونه جلوی بیرون زدم خونه از صبح اذون نزدیکای نربد خوابم اما چرا منیدونم میمرد داشت

 رد بزرگش حیاط از شدم پیاده میشدم پشیمون بعدا وگرنه میرفتم باید کردم پارک آقاجون ی
 کنارش بود کشیده دراز تخت رو شدم اتاقش وارد بود بیدار صبح اذون از بعد همیشه شدم

 باعث که شدم بلند صندلی رو از خورد تکونی بود شده تر شکسته سال ده اندازه به نشستم
 تویی؟ آناه : بش حضورم متوجه شد

 المسم : گفت آروم کشید عمیقی نفس شد گرد چشامش من دیدن با

 اومدی شد خوب پرسم سالم -
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 دارین کار باهام بودن گفته -

  اینجا بشین بیا -
 نه؟ اومدی که میمیرم دارم شنیدی هم تود : کشی بلندی نفس نشستم تخت روی کنارش
 کردم اینکارو چرا بدونی باید ولی نکنی حالمل هیچوقت شایدد : ز  لبخندی نگفتم چیزی
 برگردوند رو رسش بود چی من زندگی رسنگونی دلیل ببینم بودم منتظر کردم نگاه بهش

 دیگه طرف یه

 تکرار او برای روزا اون ندارم دوست ولی میپرسیدی آنا از باید رو اینا ی همه شاید -
  زدم داد رسش چقدر زدم کتکش چقدر دستم بشکنه بشه

 بود؟ کرده بلند دست آنا روی آقاجون منیشد باز این از بیشرت چشامم

 هرروز مثل آنا میکردم رسیدگی گال به داشتم حیاط تو بود دواجتوناز  از قبل دوسال -
 منیدونم نشست استخر کنار درخت زیر رفت و زد لبخندی بهم اومد بیرون عامرت از دیگه
 عامرت دم داشتم دلشوره عجیب ندیدمش زدم صداش شد پرت ازش کلی به حواسم شد چی

 ولی میزدم صداش هی باغ سمت فتمر  نیومده داخل هنوز گفت جونت خانم که زدم صداش
 حتام گفتم دیدم باز رو درش دور از باغ ته اتاقک سمت رفتم تر تند نبود ازش خربی

 کنار از شده دلتنگ باز شاید گفتم شنیدم گریشو صدای که رفتم جلوتر قدم دوسه اونجاست
 کشیدم رسک در

 لیوان یه بود پاتختی رو که پارچی از بود دیده چی مگه شد بلند آقاجون ی گریه صدای
 خورد رو آب از کمی طرفش گرفتم و ریختم آب

 رو در نبود معلوم چیزی تاریکی اون توی بود شده گلوله کهنه تخت اون روی بچم -
 ای کهنه ی پارچه میلرزید بید مثل رفتم جلو لرزون پاهای با بود لخت تنش کردم باز کامل

 بودم شده نابود بگم کلمه یه تو کرد نگاه بهم و آورد باال رسشو وحشت با روش انداختم
 تنش و صورت روی کبودیهای جای کردم نگاه بهش مجسمه مثل من و کرد گریه اون ساعتها
 میزد آتیش قلبمو

 بهم رو گرفته قرار تجاوز مورد که دخرتی یه اونا یعنی منیزنه قلبم میکردم احساس
 بودن؟ انداخته

 یکی انگار نداشته کاریش گفت کرد معاینش اومد زد زنگ دکرت به جونت خانم -
 دررفته من صدای از بوده هرکی نبوده حرفا این نقل میدونی خودتم ولی برتسونتش میخواسته

 … وگرنه
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 بودم مبهوت و مات ولی بزنم حرفی میخواست دمل کشید آه هم باز

 منیدونم میگفت اشاره با همش اون و بوده کی بگه که کردم حبسش روزی دوسه -
 حتی بود کشیده تو از که نقاشیهایی از بود پر اتاقش توی نگفت هیچی کردم دعواش مشزد

 چیزی داره دوستت چون و بودی تو شاید گفتم هست چیزی یه حتام گفتم اتاقک اون توی
 میگشتی آنا با که بودی کسی تنها تو آخه دووند ریشه موضوع این ذهنم تو کم کم نگفته
 خون دیگه دیدم که چیزی اون و اونروز تا میکردم فکر بهش رتکم دیگه مرد که جونت خانم
 و زد حرف سالها بعد آنا که موقعی حتی نفهمیدم هیچی دیگه بود گرفته چشاممو جلوی
 نکردم باور حرفشو هم نیست این قضیه گفت
 بودمش زده من گفته؟؟؟ آنا گفت اون بودم ای دیگه دنیای تو من اما میکرد گریه بازم او
 از دنیایی شدم بلند صندلی رو از میشد من زن نباید او باشه که هرچی ولی بود گفتهن چون
 کیوان کن حالملم : شنید دوباره رو آقاجون صدای میچرخید رسم توی فکرها

  نشستم ماشینم توی ساعتها رفتم بیرون خونه از نکردم توجهی بهش
  میشم هدیوون دارم برداشتم کمد از رو مرشوبم ی شیشه نبود خونه
 آناهیتا
 در بود پام روی بودم گرفته آقاجون و خودم واسه که کوچیکی کیک بود تولدم امروز

 رو ویولونم شدم پیاده تاکسی از بود شده میخواستم که همونطور درست کردم باز رو جعبه
 رو ضعیفش صدای زدم در گذاشتم بشقاب توی رو کیک آقاجون خاصیه روز امروز برداشتم
  آقاجوند : بو  فکر تو شدم وارد لبخند با شنیدم

 مبارک تولدمم : گفت کیک دیدن با سمتم برگشت
 توت : وگف کرد نوازش موهامو دادم جا بغلش تو خودمو کرد باز برام رو دستاش و خندید

 هستی؟ راضی زندگیت از
 وارد  بهراد با مشرتکم طرح شاید باشم کرده پیرشفت چیزا خیلی تو شاید نبودم راضی

 کردم پیرشفت چقدر ببینین آقاجون آرهم : میخوا رو کیوان من ولی بشه شنوارهج
 میبخشی؟ منود : بوسی رو رسم

 آقاجون؟ ببخشم باید چی برای -

 رست که وقتایی بخاطر زدمت که کتکایی بخاطر کردم درحقت که بدیهایی متام بخاطر -
 نکردم نوازش موهاتو نکردم تبغل حاال مثل هم اونوقتا که پشیمونم بابا پشیمونم … زدم داد

  کنی ازدواج کیوان با کردم مجبورت که ببخش
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 شام کردین پر برام رو پدر جای شام آقاجونم : شد خیره چشامش توی و گرفتم دستش
 این منیشدم دلخور ازتون و ممنون میگفتم بازم بودید کشته منو اگه حتی دارید گردنم حق
 نزنین رو حرفا

 بده قول … بشی خوشبخت بده قول بهم آنا … بودن زنده رتماد پدر کاشد : خندی
 بدی نجات زندگیتو تا کنی تالش

 آقاجونم : گرفت چشامشو خیسی بردم جلو رو دستم نداشتم چشامشو اشک تحمل
 بخونم رو خواستید که آهنگی براتون میخوام ها تولدمه

 بابا بخون شب -
 میارم ناهارتونو آقاجون باشهم : زد لبخندی
 برو بابا بیار بروت : گف شش ساعت خوردیم باهم رو ناهار یخچال تو گذاشتم رر کیک

 بگیریم جشن تولدتو بیار کیکتو
 و کشیدم تار روی رو آرشه زد لبخند بهم مدرآورد رو ویولون گذاشتم جلوش رو کیک

 م : کرد رشوع
 یه دل میگه برم برم
 یه دمل میگه نرم نرم
 طاقت نداره دمل دمل

 نم ؟بی تو چه ک
 پیش عشق ای زیبا زیبا
 خیلی کوچیکه دنیا دنیا
 با یاد توام هر جا هر جا
 ترکت نکنم
 سلطان قلبم تو هستی تو هستی
 دروازه های دمل را شکستی
 پیامن یاری به قلبم تو بستی
 با من پیوستی
 اکنون اگر از تو دورم به هر جا
 بر یار دیگر نبندم دمل را
 رسشارم از آرزو و متنا

 زیبا ای یار
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 یه دل میگه برم برم
 یه دمل میگه نرم نرم
 طاقت نداره دمل
 بی تو چه کنم ؟

 زیبا زیباپیش عشق ای 
 خیلی کوچیکه دنیا دنیا
 با یاد تو هم هر جا هر جا
 ترکت نکنم
 سلطان قلبم تو هستی تو هستی
 دروازه های دمل را شکستی
 پیامن یاری به قلبم تو بستی
 با من پیوستی
 اکنون اگر از تو دورم به هر جا
 بر یار دیگر نبندم دمل را

 رسشارم از آرزو و متنا
 ای یار زیبا

 ال ال ال ال الال ال ال 
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  بود خیره جون خانم عکس قاب به،  داشت دیگه رنگ یه امشب آقاجونم میریخت اشک
 بابا اینجا بیات : گف آهنگ شد متوم با

 دخرتم بیاد : دا بهم و برداشت میز روی از پاکتی کشید دست رسم روی نشستم کنارش
 تولدته کادوی اینم

 نگرفتم کادو کسی از وقته خیلی واقعا؟ -
 و برو دخرتم خونت بروت : گف که چیه ببینم میخواستم گرفتم دستش از رو پاکت
 بساز رو زندگیت

 رو ویولونم یخچال تو گذاشتم رو مونده باقی کیکای بذارم تنهاش میخواد میدونستم
 به بود پخش الکل بوی شدم که خونه وارد بده رو آقاجون شام سپردم خانم مهری به برداشتم
 سیگار داشت و بود نشسته پنجره به رو کیوان افتاد دستم از کیف کشیدم رسک اتاقش

 .نبود باور قابل غیر چندان جدید چیزای دیگه  کیوان؟ شدی سیگاری کی از میکشید
 میز به کشیدم عمیقی نفس آقاجون ی خونه برم زودتر باید امروز پوشیدم لباسامو

 که دربیارم رو آقاجون خونه کلید خواستم اومدم بیرون و انداختم ای دیگه نگاه صبحانه
 باز رو پاکت میپیمودم رو سنگی راه که همونطور دیدم کیفم توی رو آقاجون کادوی پاکت
 به بود حساب دفرتچه کردم باز رو دفرتچه و کردم آویزون رو کیفم بود توش ای دفرتچه کردم
 و باز چشاممو چندباری بود تصورم از بیشرت بودن چشمم جلوی که صفرایی کردم نگاه مبلغ
 م : کرد باز رو آقاجون اتاق در رفتم باال ها پله از درسته انگار نه کردم بسته

 کردین؟ کاریه چه این آقاجون -
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 خواستم رو پاتختی میز رو سوپ ظرف رفتم جلوتر بود خوابیده که بهش افتاد نگام هتاز 
 مگه آقاجونم : بگیر  دستشو تا بردم جلو رو دستم نخوردست دست شدم متوجه که بردارم
 …نداده قول

 عادت که شام شین بلند آقاجونم : داد تکونش شد خالی دمل تو رسده خیلی رسده دستش
 ابینبخو  انقدر نداشتین

 خدا تورو آقاجون… کنید باز چشامتونو آقاجونم : میرفت حال از داشتم نداد رو جوابم
 آقاجون… شین بیدار

 کرده فوت جون خانم که موقعی بودم دیده هم قبال رو اینا میکردم صداش و میزدم جیغ
 یمهر  زنعمو برگردوندم رو رسم کرد بلندم یکی کردم احساس بود گذشته چقدر منیدونم بود
 قیافه دیدن با بودن دوخته چشم آقاجون به همه بودن در دم هم پدرام و رضا عمو بود

 رفتم حال از و کردم نگاه آقاجون به دیگه بار یه شد تبدیل یقین به شکم هاشون
 تو بود رسم باال پدرام بود گذشته پناهم و پشت تنها مرگ از روز سه چشامم شدن باز با
 پدرام … پدرامود : نب ای دیگه کس کردم نگاه اطرافم به چرا؟

 ؟ آنا شدی بیدارد : کر  باز آروم چشامشو

 اینجام؟ روزه چند -

 روزه سه -

  آقاجون واسه بخونم مناز نشد قسمت پس -

 نیست یادت چیزی کردم فکر خوبی؟ تو -

 رس برم باید کن مرخصم برو نذاشته واسم جونی دیگه زدین بهم که آرامبخشایی یادمه -
 آقاجون خاک

 کجاست؟ کیوانم : گفت بیرون بره اتاق از خواست داد تکون رو رسش
 اونی؟ فکر هنوزمد : ز  پوزخندی
 پدرام جای باید او االن میکردم فکر کیوان به که معلومه رفت بیرون اتاق از ندادم جوابی

 متوم سوم مراسم بود گفته خاک رس بربه منو خواستم پدرام از شدنم مرخص با. میبود اینجا
 بذاری؟ تنهام میشهم : نشست خاکی قرب ارکن شده

 آقاجون دیدین … سالم آقاجونم : کشید خاک روی رو دستم شد دور ازم حرفی بدون
 تنها اینجا من وگرنه مردین منی تولدم روز فردای شام وگرنه بودم بدقدم من همه واسه

 میکنم بودن تهی احساس گذاشنت تنهام داشنت دوستم که کسایی متام ،باالخره منیموندم
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 ای قصه آقاجون … میمردم حتام بودم نداده قول بهت اگه … میکنم مرگ احساس   آقاجون
 دیگه اون واسه کنین کمکم … توامنه حد از ترزیاد کم یه نوشتین کیوان و من زندگی واسه که

 .کنید کمکم نباشم نحس و بدقدم
 به حواسم من آقاجون ینبخواب آروم دیگه شامم : شد بلند جام از ای فاتحه خوندن با
 نخورین حرص خدا رو تو هست زندگیم

 …یا خودت خونه میری کجاد : پرسی رفت که کمی یه نشستم کرد باز رو ماشین در پدرام

 خودمون خونه میرم بعدش آقاجون خونه برم باید -
 چیزهایی عزیزانشون مرگ از بعد که هسنت خیلیها نداشت برام معنایی هیچ عامرت این

 یادگاری رو خاطراتم فقط من نبودم آدما دست اون از من ولی میدارن نگه یادگاری یبرا رو
 تختش کنار بود عزیزتر چیز همه از برام بودم کشیده آقاجون از که بزرگی تصویر میدیدم
 که حسابی دفرتچه به افتاد چشمم میکردم حس رو جسدش رسدی هنوز بود رسد نشستم
 یه من نبود راهش این آقاجونم : داشت برش بود تخت ی پایه کنار حاال و بود دستم اونروز
 چیز یه فقط حاال من،  حاال به برسه چه نفهمیدم چیزی نداشنت یا داشنت ،از پول از عمر

 برای که ضامنتی این نه رو بانکی حساب این نه میخوام رو کیوان من آقاجون میخوام
 آقاجون منیخوام رو اینا دادی خوشبختیم

 بیرون خونه اون از و کردم نگاه دیگه بار ها خاطره به اتاق به شدم بلند تخت کنار از
 خونه دود بوی و الکل بوی تنهاترم دنیا هرجای از اینجا آره تنهاییم قفس به گذاشتم پا اومدم
 اونقدرا حامل پس؟ رفتی کجا هست که ماشینش ولی نبود گشتم دنبالش بود برداشته رو

 بودشون گذاشته آخه مرشوبش های شیشه رساغ رفته شاید اومدم پایین ها پله از نبود مساعد
 اومدید : میکشی سیگار و بود داده تکیه پیانو ی پایه به کردم روشن رو چراغ زمین زیر تو

 آقاجون ی عزیزدرونه

 اومده رست بالیی چه -
 نزن دست من هر : باونو  کرد پرت رو من که بگیرم رو زیربازوش خواستم سمتش دویدم

 آشغال

 بزن منو بیا بعد بخور چیزی یه بریم بذار نیست خوب حالت -
 کیوان؟ چته:  کرد پاره افسار بازم اشکها مستانه و بلند خندید
 متنفرم چی همه از متنفرم مرد اون از آنا متنفرم ازتد : کر  نگاه بهم

 با آورد درد به رو دمل چکید چشمش ی گوشه از که اشکی نشستم زمین رو همونجا
 بزن آهنگ برام آنا بخون برامت : گف دار بغض دایص
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 میخونم برات ولی بزنم آهنگ منیتونم -
 دل دنیارو خون کردی که اینجوری تو رفتی

 ..متوم دلخوشی هامو تو با رفنت گرفتی
 دل دنیارو خون کردی که اینجوری تو رفتی
 متوم دلخوشی هامو تو با رفنت گرفتی
 مثل حس یه عشق تازه بودی

 سانه بی اندازه بودیمثل اف
 هیشکی برای من شبیه تو نبوده

 ..دنیا چه بی رحمی آخه تنهایی زوده
 دل دنیارو خون کردی که اینجوری تو رفتی
 متوم دلخوشی هامو تو با رفنت گرفتی
 مثل حس یه عشق تازه بودی

 مثل افسانه بی اندازه بودی
 دل دنیارو خون کردی که اینجوری تو رفتی

 مو تو با رفنت گرفتیمتوم دلخوشی ها
 مثل حس یه عشق تازه بودی

 مثل افسانه بی اندازه بودی
 دور و بود دراومده ریشاش بود داغون پرس این واقعی عبارت به بود برده خوابش

 ؟ کیوان خودت با کردی چیکار بود شده کبود چشامش
 رسچ اینرتنت یتو  گوشیم با بودم گرفته یاد رو اینرتنت با کار بهراد کمک با و تازگی به
 خواب نشستم کنارش دادم خوردش به بردم عسل و بآ  براش خوبه مستی رفع برای چی کردم
 بار رو سوپ میپختم مقوی غذای براش باید خوابید آوردم پتو و بالشت براش باال از بود

 د : بو  بهراد اومد گوشیم زنگ صدای بودم گذاشته

 خوبین؟ بهراد آقا سالم -

  میگم تسلیت شدم متاسف واقعا شنیدم پدربزرگتو فوت خرب االن همین آنا سالم -

 زدین زنگ کردین لطف ممنون خیلی -

 بودی بیامرستان تو امروز تا شنیدم باشیا خودت مواظب میکنم خواهش -

  هستم خودم مواظب نباشید نگران -
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  بگو بهم داشتی کاری شکر رو خدا -

 بخیر شبتون حتام -
 کیوان ی نشسته خون به و قرمز چشامی گردوندمبر  رومو تا کانرت رو گذاشتم رو گوشی

 بودم برداشته رو ها شیشه کاش بود خورده مرشوب دوباره سمتم بود شده خم بود جلوم
 ؟ نه مگه منی زن تو…ه : ببین بهرت تا کرد بسته و باز چشامشو برد باال رو اشارش انگشت

 من … پس… میزنه حرف غریبه مرد با زنم میخواد زمنو میگه پدرام …منی زن… پس خب…
 بشن… واقعی حرفا بذار … دادم … رو نکرده کار تاوان من … ؟ چیکارم

 بیاد : کشون و گرفت رو دستم بود انداخته لرز بدنم به صورتش عصبانیت و خشونت
 من زن بریم

 کردم آزاد دستش از رو دستم اتاقش سمت کشوند منو نداشتم رو باهاش مقابله توان
 میزدم زور هرچی بودم شده الل دوباره کرد حلقه کمرم دور رو دستش که کنم فرار خواستم
 تنم رو شد خم بود خیس خیس صورتم تخت روی کرد پرتم میلرزیدم فقط منیومد در جیغم
 میگرفنت جون ذهنم توی ها صحنه

 تاریکی اون توی بود گرفته رو دهنم درمنیومد صدام بود زده خیمه تنم روی مردی
 هم اونقدرا هوا اینجا بود چشمم جلوی کیوان وحشتناک ی چهره االن ولی منیدیدم چهرشو
  بود تابیده داخل به در از هال نور نبود تاریک

 میاورد رسم رو بال همین داشت هم کیوان منیومد در صدام بازهم و درید رو لباسهام
 بده نجاتم خدایا

 به کشیدم بیرون بدنش زیر از رو لرزونم تن فقط شد چی منیفهمیدم میکرد درد بدنم
 از لباسی سختی به بود شده بیهوش چطور بود شده بیشرت تنم لرزش کردم نگاه خودمون
 بار برای میکردم سکته داشتم میرفتم باید ولی برم راه منیتونستم زدم چنگ رو کیوان لباسهای

 که یلرزیدم اونقدر دستام بود منونده برام چیزی دیگه اینبار اما بود شده تجاوز بهم دوم
 از و زدم چنگ رو منازم چادر کردم پام و کشیدم بیرون کمدم از دامنی کنم پا شلوار منیتونستم

 روی از زمین خوردم دوبار رو آشپزخونه تا اتاقم مسیر که میلرزیدم اونقدر اومدم بیرون اتاقم
 بود زمین روی هک همونطور افتاد بازم برداشتم دوباره افتاد دستم از برداشتم رو گوشیم کانرت
 منیکرد کار ذهنم زدم رو شامره نیآخر مبگیر  دست تو منیتونستم گرفتم شامره

  الو شده؟ چیزی آنا -

 بیا رسیع دنبامل بیا خونم بیا -
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 میلرزه؟ صدات چرا آنا ؟ شده چی -

  بیا فقط بیا -

 در دم بیا اومدم -
 پشت کشیدم ایینپ خودمو و رفتم ایوان تا پا و دست چهار و انداختم رسم روی رو چادرم
 آورده درد به استخونامو متام میخورد بهم که رسدی باد بودم ماشینش صدای منتظر درخونه

 من کیه؟ این کردم باز رو در بوق صدای با قبل بار مثل درست شدم له میکردم احساس بود
 نمک مخالفتی منیتونم ولی نامحرمه اینکه گرفت رو بازوم زیر و سمتم دوید زدم؟ زنگ کی به

 برو اینجا ازد : بو  زده زل بهم نگرانی با کردم گلوله خودمو عقب صدلی روی شدم ماشین سوار
 بیامرستان؟ بربمت آناد : افتا راه معطلی بدون و شد ماشین سوار

 نرب بیامرستان منو خدا رو تو نه… نه -

 ساختست کاری چه من دست از نیست خوب اوضاعت ولی منیربمت خوب دخرت باشه -
 آخه

 نرو امرستانبی -

 بزنم؟ زنگ مهدیس به میخوای -

 دکرت خانم اونجا برب دکرت خانم خونه برب منو نه -
 روی بعدش دقیقه چند شد پیاده و کرد پارک جایی بزنم حرف منیتونستم میلرزید تنم
 بهراد؟ شده چیم : شنید رو دکرت خانم صدای میکرد حمل منو که بودم دستاش

 منیدونم خدا به … منیدونم -

 همینجا بذارش باش آروم باشه باشه -
 دارم منو : جل بردم رو دستم شناختم رو دکرت خانم ی چهره کردم باز چشاممو الی کمی
 میمیرم

 برم قربونت نکنه خدا عزیزم منیمیری -
 بیامرستان بربمش نذاشت گفتم هرچی دکرت خانم

 داخل نیاد بگو محمدم به بهراد بذار تنهامون -
 آنا؟ آورده رست رو بال ینا کید : درآور  تنم از لباسمو در شدن بسته با
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 روی آب خنکی از بودم خوابیده چقدر منیدونم بستم چشاممو نداشتم زدن حرف جون
 رو مندار ی پارچه داشت دیدم رسم باالی رو دکرت خانم کردم باز چشاممو تا شدم بیدار پوستم
 نم…ا…خد : میکشی دستام روی

 خشکه لبات عزیزم بخورد : کر  نزدیک دهنم به لیوانی بدم ادامه نذاشت
 بربیمت بذار آنا میسوزی تب توی داریت : گذاش رسجاش رو لیوان نوشیدم کم یه

 بیامرستان

 نه بیامرستان نه -

 کیوانه؟ کار -
 عوضی ی پرسه وحشیه خیلیت : گف و داد تکون تاسف به رسی دادم مثبت عالمت رس با

 . برد خوابم زد بهم که آرامبخشی با رسم باال آورد رو دوستاش از یکی دکرت خانم آخرش
 کیوان

 با و رسوندم آشپزخونه به رو خودم نبود یادم هیچی شدم بیدار وحشتناکی رسدرد با
 اتاقم به برگشتم بود شده بهرت رسم کمی بیاد جا حامل تا صندلی رو نشستم مسکن یه خوردن
 و اتاق وسط که ای دخرتونه ایلباس به بوده جنگ یه انگار شدم اتاقم بد وضع متوجه تازه
 به بودم؟ کرده چیکار من میگرفنت جون ذهنم توی داشنت تصاویر کردم نگاه بود تخت روی

 گوشیش به کنم؟نگام چیکار خدایا انداختم نگاه سالن دور نبود اتاقش سمت رفتم رسعت
 شب؟؟؟ یازده ساعت راسخی استاد شامره شامره آخرین سمتش دویدم بود زمین رو که افتاد
 خوبی؟ آنات :برداش گرفتم شامرشو ایه عوضی دخرت چه این خدایا بود زده زنگ کی به

 بردی کجا رو آنا عوضی تو -

  آشغالی حیوون اون تو پس -

 بردی؟ کجا زمنو نزن مفت حرف -

 بشه سبز الف پات زیر تا بگرد نداری لیاقتشو تو -
م : زد پیامک براش نداد جواب گرفتم شامرشو هرچی کثافت ی مرتیکه کرد قطع رو گوشی

 اون هم میره تو آبروی هم میکنم شکایت ازت وگرنه کجاست گوب
 ؟ چیه میدونی تجاوز جرمت : گف که گذشت وقت خیلی
 رو مهدیس ی شامره زدم بیرون خونه از مبونم چی؟منیتونستم دیگه متجاوز؟ میگه من به
 جونم آنا سالمت : برداش زنگ سومین با کردم پیدا

 کیوان منم دیسمه سالم -
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 داری؟ چیکار خب آهان -

 بده آدرسشو کیه د راسخیستاا -

 کجاست آدرسش میدونم چه من وا -

 بیار گیر برام آدرسشو زده زنگ مرتیکه این به بار آخرین آنام دنبال مهدیس -

 میگیرم ها بچه از االن باشه -
 های محله در  دم اومد زدم درو زنگ کرد اس ام اس برام رو آدرس دقیقه پنج از کمرت در

 به کوبیدمش و گرفتم یقشو سمتش بردم هجوم دیدمش تا خلوت خیابوناش و بود شهر باال
 ؟ کجاست آنار : دیوا

 االغ مرتیکه کن ومله : کن جدا یقش رو اونا میکرد سعی گرفت دستامو

 یانه کجاست زنم میگی -
 میگفت بهت کجاست بدونی میخواستد : ز  زل چشامم توی
 کجاست بگو آدم ی بچه مثل میگم بهت دارم چی ببیند : بو  رفته ماعصاب رو تلفنم زنگ

 میبینی بد وگرنه

 کنی؟ تجاوز منم به میخوای نکنه چیه -
 جیبم از رو گوشی و زدم شکمش توی مشتی وقیحه چقدر مرد این شد گرد چشامم

 مهدیس؟ چیهد : بو  مهدیس درآوردم

 یراسخ پیش نرو خامله ی خونه آنا -

 بگو آدرسشو -
 کیوان رشفی بی خیلید : ز  داد شدم جدا یخراس از

 رو زنگ تا بود منتظر دکرت خانم انگار دادم گاز و شدم ماشین سوار نکردم توجه بهش
 هم قبال بود منتظرم واحدشون جلوی بود آپارمتانی خونشون رفتم باال آسانسور از کرد باز زدم
 اینجاست؟ آنا سالمش : بودم دیده آقاجون ی خونه

 تو بیا سالم علیک -
ت : گف و کرد مبلها به اشاره میگشتم آنا دنبال چشم با شدم خانه وارد و آوردم در کفشامو

 ببینی؟ رو آنا بری بعد تا بگم بهت چیز تا چند بشین

 ببینم اونو میخوام اول من -

 بیا دنبامل باشه -
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 دهخوابی تخت روی بیهوش منیشد باورم شدم وارد کرد باز رو در رفت اتاقا از یکی سمت
 من بود کبودی اثر صورتش روی رفتم جلوتر ناباوری با بود وصل بهش اکسیژن ماسک و بود
  بودمش زده

 تو نیست چیزی بدنش دربرابر هنوز ؟اینا میکنی نگاه چی بهد : ایستا کنارم دکرت خانم
  پرس؟ کردی چیکار

 چیه؟ اینا …ماسک اینم : اومد فرود زانوهام روی
 بکشه نفس درست منیتونه که داره اسرتس اونقدر دیشب از: ت گف و داد بیرون نفسشو

 میشه بیدار جیغ با و میبینه کابوس بار یه ساعت هرچند
 ممکنه … نزن دست بهشت : گف که بردم صورتش سمت رو دستم بودم بیزار خودم از
 بشه بیدار

 …منیخواستم هیچوقت منم : پا رون روی زدم محکم شد مشت زمین و هوا بین دستم

 کنیم صحبت بیرون بریم -
 چرات : نشس روبروم گرفتم ازش رو لیوان داد آب لیوان یه بهم نشستم مبال از یکی روی

 آوردی؟ رسش رو بال این
  انداختم پایین رو رسم میگفتم؟ باید چی

  بگو پس  گفته من به زندگیش درمورد رو چیز همه آنا بودی؟ مست -
 م : داد ماساژ رو گردنم پشت دستم با

 از بود چی لعنتی ازدواج این اصلی دلیل گفت بودم پیشش آقاجون مرگ از قبل زرو  -
 چی من منیفهمید هیچکدوم شامها بود سنگین برام حرفاش چون مرشوب به بردم پناه اونروز
  میبینم دیگه یکی پیش عشقمو وقتی میکشم

 چیه؟ آنا تقصیر -

 مقرص اونو فقط اشتمد دوست ریخت هم به اعصابم بیشرت تقصیره بی فهمیدم وقتی -
  بدونم

 منیگرده بر تو پیش دیگه آنا -
 اونیه از بدتر وضعیتش آنات : گف و کشید عمیقی نفس کردم نگاش شده گرد چشامی با

 ولی میومد خوب نظر به بود شده مرخص بیامرستان از که دیروز شاید کنی تصور بتونی که
 وضعیت تو و قبل حالت به برگرده دبو  ممکن هرآن منه پیش دوروز هیپنوتیزم اثر همش اینا
 کردی بدتر هزاربار رو
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 حاال؟ چی یعنی اینا -

 کنم بسرتیش میخوام -

 بده؟ اینقدر جسمیش وضعیت … چشه؟ مگه -

  بود روحیش وضعیت من منظور -

 تیامرستان؟ بربینش میخواین -
 صدای با گرفتم دستام بین رو رسم داشتم حسی چه منیدونم داد مثبت عالمت رس با
ت : گف برم دنبالش خواستم اتاق سمت دوید دکرت خانم پریدیم جا از اومد اتاق از هک جیغی

 بدتره ببینتت نیا
 خودش توی اون ولی میکرد نوازشش داشت دکرت خانم کردم نگاه بهش در ی گوشه از
 رو گذاشت رو ماسک زور به دکرت خانم بود شده سیاه رنگش میکرد گریه و بود شده گلوله
 فردات : گف و بست رو در دکرت خانم خوابید دوباره و شد آروم دقیقه چند بعد دهنش
 و دارم کوچیک دخرت یه دارم نگهش اینجا منیتونم ولی هستم مراقبش خودم اونجا میربمش
 آپارمتانه هم اینجا

 اینا مامان پیش میربمش -

 عذادارن خودشون ثانیا منیاد بر دستشون از کاری اونا اوال … منیشه -

 تیامرستان بربینش منیشه ولی -

 داری؟ وجدان عذاب االن داره؟ فرقی چه تو برای ؟ منیشه چرا -
 هم بودنم اینجاحتی  میکنه چیکار و کجاست آنا نبود مهم برام واقعا نداشتم جوابی

  بود وجدانم عذاب بخاطر

 میکنم پرداخت رو هاش هزینه من بدید انجام الزمه هرکاری باشه -
  زدم بیرون خونه از و میز رو گذاشتم رو آنا گوشی
 آناهیتا
 کیوان از که بود خوب روانی بیامرستان میکردن منتقل رو من داشنت بودم ماشین سوار

 کردن بسرتیم اتاقا از یکی توی بشه تنگ برام دلش که ندارم رو هیچکس دیگه من بودم دور
 سمونآ  چقدر دوختم چشم پنجره به نداشتم هم زدن حرف نای دیگه بخشا آرام بخاطر
 باشه؟ هست چی همه به حواسم خودم آنات : نشس کنارم دکرت خانم روشنه

 کردم پایین باال رو رسم
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 به بتونی که مدتی تا راحترتی اینجا نگیره تحویلت کسی که باشی جایی منیخواستم -
  باش همینجا بشی مسلط خودت

م رساغ اومد رستاراپ از یکی که بود عرص نزدیکای . رفت و بوسید رو پیشونیم ندادم جوابی
 داری مالقاتی نیومده ها کلفته پارتیت خامنا خانم: 

 بیاد بگم رسته رورسی که حاالت : گف و زد لبخندی کردم نگاش پرسشگرانه
 کوچولو خانم سالم :بود دستش کوچولو گل دسته یه شد وارد بهراد رفت بیرون که در از
 شدی؟ بهرت

 طرحمونو دیروزت : نشس صندلی روی و شتگذا میز روی رو گل زدم لبخندی زور به
 نیمه رنگی نیمه اینکه خاصه خیلی میگفت بود اومده خوشش خیلی که شمس استاد فرستادم
 بود زیبا براش سفیده سیاه

 پنجره سمت برگردوندم رو رسم میبود اینجا کیوان خواست دمل یهو چرا کرد نگاه بهم

 بدون ولی اینجام که دکرته خانم لطف بخاطر االنم اینجا بیام ندارم اجازه زیاد من آنا -
 روزت و حال میدونم بده جواب لطفا میدم اس ام اس بهت کن چک رو گوشیت فکرتم به که

 کن طراحی خواستی اگه آوردم برات کتاب تا چند و قلم نوع چند و دفرت یه اما نیست خوب
  منیتونستم دستا این با میلرزید هنوز کردم نگاه دستام به

  کن اسرتاحت هم تو میرم یگهد من -
 شد باز در کیه مالقاتیم ببینم بودم منتظر شدم مهم کسی برای باالخره تا گذشت هفته یه

 فکر همه نداشت خرب بودنم اینجا دالیل از هیچکس داخل اومدن زنعموهام و عموها دوتا و
 چرا ذاشتمی محل بهم کمرت خانم راضیه گرفتم حاد افرسدگی آقاجون مرگ بخاطر میکردن
 قبل از میدونستم زد حرف باهام و رفت صدقم قربون کلی مهری ؟زنعمو میشن عوض آدما
 فروغرت بی قبل از رو چشامم عسلی رنگ چشامم دور کبودی شدم تر زشت و الغرتر خیلی
 عمو اما خونشون برم شدم بهرت هرموقع کرد ارصار و بوسید پیشونیمو رضا عمو میداد نشون
 برای کردم تالش چقدر میکشیدن خجالت شاید نکردند هم تعارف حتی نمخا راضیه و علی
 خانم مهری زدم کمرنگی لبخند بود خورده لبهام روی خاموشی مهر هم باز اما زدن حرف
 بود آورده برام غذایی پرت و خرت کلی آخه نیست چی خوبه چی که میکرد سفارش بهم مدام
 ؟ مهمم براشون چقدر میدن؟ اهمیت بهم درچق آدما این کردم فکر این به رفتنشون با

 ؟ باشه داشته دوست رو غریبه یه میتونه چقدر آدم مگه ولی هسنت مهربونی آدمای همشون
 روی رو پتو بود دوخته چشم بهم نگرانی با بود پدرام سمتش برگردوندم رو رسم شد باز در

 پتو سکوت لحظه ندچ بعد نشست فهمیدم صندلی صدای از نرفت رو از اما کشیدم صورتم
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 ولی بود اونجا ساعت نیم از بیشرت نگفت چیزی بود زده زل زمین به کشیدم کنار صورتم از رو
 بدتره وضعش منم از این رفت و نگفت چیزی

 راه کم یه بیرون محیط توی شدم حارض پرستارا و دکرت خانم ارصار به هفته سه از بعد
 مثل بود بهراد لرزید جیبم توی گوشیم دیگه دبو  اسفند اواسط بود شده بهرت کمی هوا برم

 مشتاق منیپرسی حاملو که ممنون خوبم منم بخیر قشنگت صبح کوچولو خانمه : دیگ هرروز
  دیدارم

 ها دیوونه دنیای تو زدن قدم گاهی رفتم اصلی حیاط به و برگردوندم جیبم به رو گوشی
 عقلشون عاقل صدتا از ها دیوونه این که فهمید میشه گاهی کنه بهرت رو آدم حال میتونه
 جوون پرسی نشستم ها نیمکت از یکی روی بود سخت برام مدت این بعد رفنت راه بیشرته
 بهم حواسش بیشرت که پرستاری مینوشت چیزی تند تند و بود نشسته روبروم های سبزه روی
  دوختم پرس اون به دوباره نگاهمو بود فاطمه اسمش نشست کنارم بود

 دانشمند میزنن صداش خیلیا افتاده حال این به کنکورش بخاطر امیره اسمش پرس اون -
 رو بقیه میخوای خودشه دنیای تو آزاره بی واقعا بیامرای از معادالته کردن حل درحال همش
 ببینی؟ هم

 میکرد بازی دستاش با داشت که رفت میانسالی زن سمت دادم مثبت عالمت رس با

  افتاده روز این به کرد خودکشی بچش اینکه دبع خدا بنده خامنه اعظم این -
  داشت شادی ی قیافه بود مسن مرد یه جلوتر رفت

 داره همش راهه به تنبکش بساط بیاره گیر بزرگ ظرف یه اگه یعنی باقره مشتی این -
  بوده خواننده جوونیش تو میگن میخونه
 دید میشد رو اکرثشون اینجا از نشستیم نیمکتا از یکی روی

  باش دور دخرت اون از -
 کردم نگاه میکرد اشاره که جایی به

 بسرتی تو که قسمتی این شخصیته دوگانگی دارای ولی داره آرومی ظاهر دخرت این -
 اون ولی نیست خطرناک اونقدرا دخرتم این هسنت خطر بی و آروم آدمای همه هستی

 پرخاشگره کم یه بشه رو اگه شخصیتش
 خدا بنده ایند : دا نشون بهم رو میانسال زن یه گفت هم بیامرا ی بقیه درمورد
 چیزی و جایی به میزنه زل همش اینجاست چرا و کیه منیدونه کسی منیزنه حرف هیچوقت

  منیگه
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  کشیدم آهی لباش به زده خاموشی مهر اوهم منه مثل اونم
 میخوریا رسما بریمت : گرف رو بازوم زیر فاطمه 

 ببینی؟ رو دوستات منیخوای وزمهنت : گف رسیدم اتاقم به شدم همراهش
 دنیای این با اونا میدیدن نباید رو روزم و حال این دوستام نه یعنی انداختم باال رو رسم

 هسنت غریبه آنا
 کشیدم رو بروم رو درخت تصویر و گذاشتم پام روی رو دفرت بود شده کمرت دستام لرزش
 بهراد هم باز لرزید گوشیم
 مرحله از طرحمون نگم بهت نیاورد طاقت دمل ولی ادیند جواب که تو کوچولو خانم)
  (شد رد اول

 آوردم در حرکت به رو قلمم اومد لبم به لبخندی
 کیوان
 عوضی متجاوز یه من هرشب میکردم مرور رو خاطرات اون هرشب بود گذشته ماه یک
 آقا آهای: د میکر  نگام لبخند یه با که سوملاز به افتاد چشمم که اومدم بیرون دفرت از بودم

 شدی سهیل ستاره خوشتیپ

  ندارم حوصله -

 بریم؟ کجا باشی داشته میخواستی چه من به -

  خونه برم میخوام -

 میام منم باشه -
 هم او ماشین کردم پارک که خونه جلوی رفتم و شدم ماشین سوار نکردم توجهی بهش

 پشت تو فتر  من از زودتر کردم باز رو خونه در دادم بیرون نفسمو شد متوقف رسم پشت
 قفله دید که کنه باز خواست رو ورودی در رفتم رسش

 نیست؟ خونه آنا  وا -

 باش زود برگردی میخوای نه -

 برگردم؟ میخوام گفت کی نه -
 کیوان؟ خربه چه اینجاد : کشی خفیفی جیغ کردم پرت مبل روی رو کیفم کردم باز درو

 :رسکشیدم نفس یه ریختم خودم برای آبی لیوان ندادم جوابی

 چیه؟ واسه سیاه لباس این اومده؟ رست بالیی چه ؟ کیوان کجاست آنا -

 میکنی؟ ور ور اینقدر خربته چه -
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 برو دیدنش بری میخوای تیامرستانه آنام : نشست مبل روی

 تیامرستانه آنا که چی یعنی تو؟ میگی داری چی -
 مست دمبو  پشیمون سگ مثل بود بد حامل مرده آقاجون :کنم اعرتاف یکی به داشتم نیاز
 …من و خونه اومد آنا بودم کرده

 چی؟ تو -
 کردم تجاوز بهشم : گرفت دستام نبی رو رسم
 چی؟؟د : ز  فریاد

 میرتکه داره رسم سوملاز نزن داد -
 آشغال؟ کردی غلطی چه توت : وارف مبل روی

 رو امانم رسدرد روزها این میکشیدم درد من و میکرد گریه اون منیزدیم حرفی هیچکدوم
  دبو  بریده

 ...اون بیچاره ؟ آوردی رسش بالیی چه کیوان؟ تونستی چطور بود بچه خیلی اون -
  تو بیچاره

 تیامرستان؟ کدومت : برداش رو کیفش شد بلند میکرد زمزمه باخودش که همونطور
 عوض لباسامو امسال دارم عیدی چه بود عید نزدیک بیرون زد خونه از شنید رو اسمش تا
 از که بود مادرم شد باز کوبیدم دست با رو خونه در میرتکم دارم فتمر  بیرون خونه از و کردم
 و کردم حلقه دورش رو بازوهام موند باز دهنش من دیدن با بود دویده رساسیمه در صدای
  کردم گریه خودم امن مامن در

 دمل؟ عزیز شده چی بره قربونت مادر -

 ام خسته مامان کن کمکم -
  :بودم شده آرومرت تمسم گرفت رو جوشونده لیوان مامان

 کجاست؟ بابا -

 کیانا دنبال رفته -

 عید تعطیالت میاد حتام نبود یادم -

 شده؟ چی بگی منیخوای کیوان -

 بین از خودم توی شدم گم سال یه بودم دور ازتون سال یه مامان شده تنگ اتونر ب دمل -
 مامان رفتم



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 207 
 

 آنا گفتم کردین جازدوا  وقتیم: چشام توی زد زل و گرفت دستاش بین رو رسم اومد جلو
 که همونیه اوضاع باز اما میکنید عادت هم به میگفتم میکنه کنرتل هم رو تو و میشه خوب
 ببخش منو کیوان نیست بشو خوب دخرت اون بود

 آنا تنهایی برای دمل گذشت؟ ازش راحت اینقدر داشت عروسشو هوای اونقدر که مادری
  سوخت

 مبون خودمون پیش بیا -

 ونممنیت مامان منیشه -

 نداره حرفی اون …میگی؟ بابات بخاطر -

 اینجا برگردم منیتونم مامان نه -
 احساس مدتها از بعد. بود تفاوت بی کال که هم کیانا نزد گذشته از حرفی بابا شد بیخیال

 .هستم قبلی وحشی   همون من آدمم همون من و رسید خونه به پام بازم اما کردم می آرامش
 خوند رو مبارک تولدت برام شب اون آنا زمین زیر سمت فتمر  شکستم رو مرشوبم های شیشه
 بهرت که ببینم یبار باید دیدنش برم باید آنا میخوندی کاش کردم نگاه پیانوش به و کشیدم آهی
 شده

 دوست شاید افتاد ویولونش به نگاهم برداشتم براش لباس دست چند اتاقش سمت رفتم
 نبود اتاقش توی دیدنش برم گذاشنت بدبختی لیک با رفتم اونجا به صبح. بزنه آهنگ داره

 کجا رو آنا ببخشیدم : پرسید میشد رد اونجا داشت که پرستاری از و گذاشتم رو وسایلش
 کنم پیدا میتونم

 برو اینور از حیاطه تو -
 جلوتر میکرد طراحی و بود نشسته نیمکتا از یکی روی رفتم بود کرده اشاره که طرفی

 بالش که ای پرنده بود کشیده زخمی ی پرنده یه کردم نگاه حشطر  به رسش پشت از رفتم
 با سمتم برگردوند روشو کرد احساس رو حضورم میکرد کار چشامش رو داشت بود شکسته
 خانم ساختمون سمت دوید و کرد پرت رو دفرتش شد بلند جاش از زده وحشت من دیدن
 اینجا؟ اومدی حقی هچ به تود : اوم طرفم به رسعت با دیدم مسیرش تو رو دکرت

 حقی همه به -

  اینجا بیای نداری حق من اجازه بدون بعدم دفعه کیوان برو اینجا از -
 طرحاش ی همه برداشتم رو دفرتش ساختمون سمت رفت مبونه جوابم منتظر اینکه بدون
 برگه متام که کتابی بود خورده تیر که ای پرنده ، میگرفت آتیش داشت که درختی بود غمگین
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 و پرستارا از یکی دست دادم رو دفرت … بود شده پرپر که گلی بود شده جدا جلد زا هاش
 دارم کارت تو بریم کن باز دروت : گف رسدی به دیدنم با بود منتظرم خونه جلوی سوملاز. رفتم

  بشین بیات : نشس مبال از یکی روی
 مستقیم کردم صحبت پدرم با نداره ربطی من به شخصیت زندگیم : نشست روش جلوی

 کن روبراه کاراتو عید بعد ماه چند میزنه حرف رادفر با گفت خارج بری میخوای گفتم بهش
 اونجا میفرستنت

 جدی؟ -
  هستین روانی حد یه در عشقت و تو گمشو اینجا از برو آرهد : ز  پوزخندی

 گفتم بهت چرا نکن پشیمونم نباش زخمم رو منک سوملاز -

 چشمم یه اشکه چشمم یه بخوابم منیتونم یگفت بهم که موقعی از من عوضی آخه -
  میمردم بودم تو جای من خون

 کرد فرار ازم دیدنش رفتم -

 … منو که ممنون بگه کنه نگاه بهت مظلوم و آروم همونطور داشتی انتظار نکنه -

 برو شو بلند سوملاز کن متومش -

 آدمی میکردم فکر میرم -
 برنگردون رو ازم تو سوملاز نروم : سمت برگشت زدم صداش بره خواست شد بلند جاش از
  بزن حرف باهاش رساغش برو توم : وایستاد جلوش کرد نگاه بهم تعجب با

 عامل همه از دخرت اون رساغش میرفتم هم منیگفتی تو اگه حتیخت : اندا پایین رو رسش
  تنهاتره
 بود مونده عید تا هفته یه شدم خیره سقف به  کشیدم دراز کاناپه روی رفت و گفت اینو

 دم زدم رو آیفون کلید نبود مشخص چیزی گذاشته جا رو چیزی سوملاز نکنه شد زده در زنگ
 ممکن تعجب این از بیشرت دیگه شد منایان دخرتی قامت و شد باز حیاط در ایستادم ورودی
 پریسام : زد لب آروم نبود

 باشی داشته بزرگرتی ی خونه میکردم فکرت : انداخ خونه به اجاملی نگاهی
 کجاست؟ کوچولو اون پسد : کر  نگاه بهم بودم شوک تو هنوزم

  بود؟ آنا منظورش

 اینجا اومدی چرا -

 برم؟ ناراحتی اگه -
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 بشین حرفیه چه این نه -
 کجاست؟ زنت نگفتیت : گف و زد لبخندی نشستم جلوش نشست مبل روی

 کجاست؟ تو شوهر …حاال هست جایی یه -
 رسکاره احتامال منیدونمد : ز  پوزخندی

 اینجا؟ اومدی شد چی -

 میگیرم طالق دارم -
 ؟؟ خب م : شد خیره صورتش تو دقت با

 میکنه خیانت بهم راه به راه که هم عوضی اون دارم دوست رو تو هنوزم من -

 داد؟ طالق رو خودش زن تو بخاطر که ایه عوضی همون منظورت -
  نداد طالق رو کسی من بخاطرد : ش جدی چهرش

 ؟چیه برنامت ،نیست مهم برام -

 داری؟ دوست منو هنوز چی تو -
 پنج تا که میدونی خودتم داره فرقی چهم : داد تکیه مبل پشتی به بود ناگهانی سوالش

 ندارم طالق حق سال
 یادمه حرفات همه هنوز میدونمر : کنا زد صورتش از موهاشو خندید

 چی؟ پس -

 بشم صیغت میخوام بچشم رو تو با زندگی طعم میخوام -
 بریده صدام کنه؟ زندگی من کنار میخواست من عشق من پریسای پریدن باال ابروهام

  بود شده

 اما میکنی قبول کردن فکر بدون باشی داشته دوست منو هنوزم اگه چیه؟ نظرت -
 …انگار

 قبوله -
 صیغه و میریم سیزده بعد میگیرم طالق عید بعد ی هفته منت : گف و آورد باال رو رسش

 میکنیم ازدواج باهم سال چهار بعد بود خوب زندگیمون اگه میکنیم ثبت رو نامه

 سال چهار نه سال پنج -

 ها گذشته سالش یه -
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 از دردا متام دیگه داشتم ذوق. رفت و کرد خداحافظی د !زو  چقدر ؟ گذشته یکسال واقعا
 خوبی غذای مدتها بعد کردم متیز رو خونه دور ذوق با میشد من مال پریسا بود رفته بین

 از جالبرت و بودن شده جمع همه  بشه خونده آقاجون نامه وصیت ودب قرار عید روز خوردم
 رو بزرگش دفرت بود میانسالی مرد آقاجون وکیل بود آنا وکیل عنوان به دکرت خانم وجود همه
 وسط این که چیزی تنها ولی بود شده بخش عادالنه چیزا متام خوندن به کرد رشوع و کرد باز

 البته بود رسیده ارث من به فقط ها نوه بین از بود من به عامرت شدن بخشیده بود عجیب
 بحث چیزی به راجع هیچکس داشت رو اون االرث سهم هادی عمو ورثه عنوان به هم آنا

 چیزایی متام یعقوبی آقای مرسیت : گف رضا عمو بود آقاجون های بچه خصوصیت این نکرد
 میشه چی اون ی هقضی بود پر هم نقدیشون حساب آقاجون ولی درست خوندید که

 متام فوتشون از قبل روز چند ایشون متوجه شدم بانک رسیدای و فاکتورا بررسی با -
 کردن خالی حسابا متام از رو موجودیشون
 چی؟ یعنیت : گف بابا کردن نگاه هم به تعجب با همه

 داده یا قبال مثل خیریه های موسسه به بخشیدن یا رو نقدیشون پولهای ایشون یعنی -
 کسی به

 آخر تا بود رسیده بهشون که اموالی این بود سوال از پر همه صورتای اما نزد حرفی کسی
 هم اونقدرا آقاجون نقدی پول میکرد تامین رو هاشون نوه و هاشون بچه و خودشون عمر

 که باجی جون آقا بود من مال واقعا اینجا زدم چرخی عامرت توی رفنت همه نداشت اهمیت
 آخر تا هم تو افتادم آنا یاد دارم نگه رو چیزی نیست قرار من چون نهسنگی زیادی دادی بهم

 من ولی باشن داشته میلیاردر ی دیوونه زن یه حارضن خیلیها بگذرون خوش برو عمرت
  عشقم با میکنم ازدواج خودم پریسای با دارم من منیخوامت
 آناهیتا
 نیست معلوم آقاجونت نقدی حساب ولیت : گف میداد رو ارث تقسیم گزارش دکرت خانم

 شده چی
 کردم نگاه صورتش به شده چی بود معلوم خب کشیدم آهی

 دفرتچه ندارم نیازی پوال این به من اما حسابم به ریخته آقاجون رو پوال اون دکرت خانم -
 خیریه های موسسه بین رو پول اون و بده بهتون بخواین کیوان از لطفا خونست تو حسابم
 کنید پخش

  آنا هئتو  ی توانهپش این ولی -
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  بود آقاجون خود من ی پشتوانه -

 میکنه قبول کیوان نیئمطم اما خونتون دم میرم -

 نمئمطم بله -

 ببینن رو تو دارن ارصار هنوزم دوستاش بقیه و مهدیس بگذریم -

  بیان بگید باشه -

  میان هفته این خانوادتم -
 از من بخاطر خدا بنده این و بود عید اول امروز رفت اتاقم از دادم تکون رو رسم
 آشنا بعضیا با میرفتم بیرون بیشرت میزدم حرف هم باز که بود روزی چند بود گذشته خانوادش

 من شب عید مناسبت به بود قرار داشتم دوست همه از بیشرت رو باقر مشتی بودم شده
 منیگفت هیچی که میانسال زن اون نبود شده جمع ها بچه ی همه بخونه او و بزنم ویولون

 و کردم رشوع زدن که دستی با بعد ردیفای بقیه و بودن اول ردیف دوشخصیتیه و دانشمند با
 روح میکردم احساس میزدن دست همه بودیم کرده مترین باهم قبل از میخوند باقر مشتی
 وسط نبود یادم اسمشو که پرسا از یکی بودن شاد همه میشه دمیده بدنم توی ای تازه

 بودم کرده دشا رو همه یبارم میرقصید
 داشت بازم نشستم دانشمند کنار. باشیم داشته برنامه یبار ای هفته بود شده این بر قرار
 رو زندگی ی معادله نظرت به دانشمندد : میکر  سیاه رو کاغذا تند تند و میکرد حل رو فرموال
 کرد؟ حل باید چطور

  کن صرب میکنم حلش االنت : گف و انداخت نگاهی بهم

 چیه؟ تمعادل اجزای -

  کیوان و من -

 مجهوله؟ چی -

 رابطمون -

 نیست ای معادله که نباشه رابطه تا -
 دخرت اون سمت رفتم شدم بلند کنارش از شد خودش کارای مشغول بهم توجه بی

 و انداخت پایین رو رسش کرد نگاه بهم کردم سالم بودم زده زل درخت یه به دوشخصیتیه
 بدم؟ یاد طراحی هتب داری دوست م : زد لبخندی کرد سالم آروم

 نهد : کر  پایین باال رو رسش ، کرد نگاه بهم چشمی زیر
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 چی؟ موسیقی اوهوم -
 داری؟ دوست چیم : کرد پوفی قبلی جواب همون

 خانوادم پیش برگردم میخوام -
 سالته؟ چیه؟چند اسمتت : میسوخ براش دمل

 باشه سامل نوزده کنم فکر...  مونا -
 من دخرتد : بو  وایستاده کمر به دست سمتش مرفت و گفتم ببخشیدی زد صدام فاطمه

 گفتم؟ بهت چی

 گفتی؟ چی -

 نرو دخرت اون سمت گفتم -

 که داره ؟گناه چرا آخه -

 عاشقشه باقر مشتی که خامنه اون رساغ بریم بیا بهرته خودش واسه -
 ترانه منیزد حرف که خامنه اون جلوی میرفت همش باقر مشتی خنده زیر زدیم دوتامون

 د :کر  صداش قدمیش چند از فاطمه میخوند

 خانم مرجان -

 منیدونین؟ ازش چیزی نگفتی مگه -
 فاطمه بود زده زل ای گوشه به اوقات اکرث مثل گذاشنت واسش رو اسم این اینجا های بچه
 که دادی دستمون کار باز دیشب بگیرم فشارتو باید خانم مرجانت : گف و گرفت رو دستش

 زیادی بود شده شکسته خیلی ولی نداشت سنی شدم دقیق صورتش توی نداد جوابی
 دوخت بهم رو فروغش بی چشامی بود ساله ده ی بچه یه دستای مثل دستاش بود الغر

 فاطمه کنار و انداختم پایین رو رسم لرزوند رو تنم که بود چشام اون توی چی منیدونم
 آنا؟ بریم خوبهت : گف و گرفت رو فشارش نشستم

 بریم اوهوم -
 رو دستم مچ زن اون یهو بایستم تا دادم تکیه نیمکت به رو دستم دش بلند زودتر او
 دستم دید چشامم توی رو ترس میکرد نگاه بهم تعجب با کردم نگاه بهش زده وحشت چسبید

 و آوردم کم نفس اومد دنبامل هم فاطمه ساختمون سمت کردم فرار معطلی بدون کرد ول رو
  وایستادم

 کنی؟می فرار اینجوری چرا چته دخرت -
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  میزد نفس نفس و بود گذاشته زانوش رو دستاشو

 کنه حمله بهم میخواست … ندیدی -
 کاری کسی با خدا بنده این نرتس برم قربونت نهت : گف و کرد راست رو کمرش خندید

 که نداره

 ترسوند منو ولی -
  عزیزم بریم بیات : گرف رو دستم
 چهارم روز بود گرفته حرصم خودم از بودم ترسو ها بچه مثل اینکه از اتاقم سمت رفتیم

 بهرتین دارم مالقاتی زیاد هفته این دیدنم بیان ها بچه تا کردم قبول باالخره و بود عید
 تنگه براش دمل بودم نکرده فرار کیوان از اونروز کاش گرفت دمل ای لحظه پوشیدم لباسامو
 نزده دست صورتم به بود مدتها کردم رس رو رنگم کرم شال و کشیدم آهی دلتنگشم خیلی
د کر  نگاه بهم لبخند با زدم صدا رو فاطمه نداشتم ای انگیزه اینکه هم آقاجون بخاطر هم بودم
 شدی خوب خیلی لباسا این تو: 

 ؟ ده ساعت تا مونده چقدر -

 چطور؟ مونده ساعتی یه -

 بلدی؟ آرایشگری تو -

 نداره حرف کارش بیاد سلیامنی خانم میگم ولی نه -
 شده بهرت قبل از صورتم بود تند خیلی دستش سلیامنی خانم کردم تشکر ازش و خندیدم

 اومدن باهم مهدیس و دکرت خانم بود مشخص کمرت چشامم زیر سیاه ی حلقه حداقل بود
 واست بود شده ذره یه دمل دیوونهد : کر  بغلم و گریه زیر زد دیدنم با مهدیس

 همینطور منم -

 دیدنت بیام منیخواستی همین واسه -
 عزیزم نبود خوب حالشد : کر  وساطت دکرت خانم
 به تعجب با دیدم هم رو پارسا که کردم احوالپرسی همه با اومدن دوستاش ی همه
 خاستگاریم اومدهت : گف گوشم دم رسوند بهم رو خودش زد چشمکی که کردم نگاه مهدیس
 میشیم نامزد داریم
 در بازی مسخره یعل امیر میداد نظری و میگفت چیزی هرکس کردم بغلش خوشحالی با
 کسی خوشی و بیکار میده حال کلی کردی ردیف خودت واسه جایی خوب آنا ایولد : میاور 
 منیدن گیر هم استادا نداره کارت به کاری
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 منیدن گیر الکی که استادا -
د ز  داد سهیل بود اومده قشنگی گل دسته با که بود بهراد صدا صاحب سمت برگشنت همه

  اومد احبشص ببندین فلنگو ها بچه: 
 کردن پخش رو بودن اورده که هایی امبیوه بود گرم احوالپرسی و سالم بازار خندیدن همه

 دارم سوپرایز ها بچهت : گف بهراد
 در که بودن منتظر همه کرد قطع فوری و گرفت ای شامره گوشیش با شدن ساکت همه

 مشتی یهو میزدن وتش و دست همه شد وارد بزرگی خیلی کیک با پرستارا از یکی و شد باز
 و بود رسونده خودشو دست صدای از بود کجا حواسشون بقیه منیدونم اتاق تو پرید باقر
 بود رفته قبل کم یه که دکرت خانم بودن خیره بهش باز ناده با ها بچه خوندن به کرد رشوع
 میکنی؟ چیکار اینجا شامت : گف مشتی دیدن با شد اتاق وارد

 پرستارا افتادن خنده به و دراومدن بهت تو از هم بقیه خنده زیر زدم بود گرفته خندم
 کیکه ی قصه نوبت حاال اومد اونم که داشتیم کم خوانندهت : گف بهراد بردنش و اومدن رسیع

 منتظریم ما آرهت : گف علی امیر
 جشنوارست توی ما تابلوی شدن سوم مناسبت به کیک اینت : دوخ چشم بهم بهراد
  آنا بحالت خوش وایت : گف مهدیس که کردم نگاش ناباوری با

 این که برب پسم : جلو  کشید رو کیک بود همه از تر شکمو که شهرام زدن دست همه
  داره خوردن کیک

 چی؟ یعنیم : کرد نگاه بهراد به دوباره

 شدی موفق تو یعنی آنا شدیم برنده یعنی -

 ؟میگین جدی دارین -

 همه منتظرن برب رو کیک میگم جدی که معلومه -
 از بعد میکرد نگام ذوق و تحسین با دکرت خانم بردم فرو کیک توی رو چاقو خوشحالی با

 تعارف همشون به برداشتم رو بود گرفته پرستارا واسه بهراد که ای شیرینی جعبه رفتنشون
 نداشتم حق مردونه قسمت تو کنم تعارف هم اتاقا تو بیامرا به تا کرد همراهیم فاطمه کردم
 جوابی زدم در بری باید خودت گفت که فاطمه بدم خواستم رسید که خانم مرجان نوبت برم
 پس میخونه الالیی و میزنه شونه رو عروسک یه موهای داره دیدم شدم که وارد نداد

 از یکی تردید با گرفتم جلوتر رو جعبه کرد بغل رو عروسکش دیدنم با بزنه حرف میتونست
 . اومدم بیرون اتاقش از و زدم لبخندی برداشت رو شیرینیا
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 نشست بودم برگشته تازه منم اتاقم تو اومد دوباره بود کرده ویزیت مریضاشو دکرت خانم
 امروز شدم خستهت : گف و صندلی رو

 مونده بیارم؟چندتایی شیرینی نباشید خسته -

 دارم کارت بشین بیا کافیه خوردم کیک عزیزم نه -

 شدم خیره بهش و نشستم تخت ی گوشه -

 تا کنم مرخصت میتونم نداری مشکلی خداروشکر شدی خوب االن دیگه تو ناآ  ببین -
 باش من پیش ما ی خونه بریم بیا خونت برگردی منیخوای هنوز اگه برگردی عادی زندگی به

 مبونم؟ اینجا داره اشکالی یعنی -

 میشی اذیت خودت ولی نه که اشکال -

 راحترتم جااین من ولی سخته میدونم دکرت خانم مبونم بذارید میشه -
 مبون راحترتی اینطوری اگهد : دا بیرون رو نفسش

 دکرت خانم ممنون -
 دیوونه نگن بهت دوباره باز تا شدی خوب که بده نشون میان خانوادت فرداد : ز  لبخندی

 خوبین آدمای اونا نباشید نگران -
  نیست خوب هیچی آقاجون مرگ بعد میگذره چی دلش تو میدونستم کرد نگام نگرانی با

 خوشحال دیدنم سامل از کلی بودن هم فریامه و پرهام ، پدرام ایندفعه بودن اومده همه
 حاال عموت : گف و پیشم نشست عمورضا بخونم تا بود خریده برام کتاب تا چند فریامه بودن
 نیست راضی آقاجون خدا به ما پیش بیای کنم مرخصت میخوای خوبی که

 خودم خونه برمیگشتم بودم وبخ اگه من عموجون نهرفتم : گ رو دستش
 باز تو کیوان میسوخت برام دلشون انگار که جوری یه شد جوری یه نگاهشون همه
  کردی؟ چیکار

 ؟عمو شده چیزی -
 داری مراقبت به نیاز چون فقط نیست چیزی عمو نهت : گف و کرد دستی پیش علی عمو

  نباشی تنهافعال  بهرته
 پدرام بود انداخته پایین رو رسش کردم گاهن خانم راضیه به میگه دروغ میدونستم

 رو کس هیچ و بود ناهار وقت محوطه تو رفتم همه رفنت از بعد داشت پوزخند همه برعکس
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 اخم پدرام دیدن با کردم حس کنارم رو کسی حضور نشستم نیمکتا از یکی روی نبود حیاط
 هنوز؟ نرفتین چرام : کرد

 راهی رو تو که افتاد برات اتفاقی چه نجایی؟ای چرا بگو رو راستشد : وایستا روبروم
 کرد؟ تیامرستان

 باشه داشته ربطی تو به منیکنم فکر -

 اصال تو ؟ کنم ازدواج باهات میخواستم چرا میدونی داره ربط خیلی خیلی داره ولی -
 شهرستانای هام رشته انتخاب ی همه چرا ؟میدونی کشیدم درد تو بخاطر چقدر من میدونی
 آنا منیدونی تو نه بود؟ دیگه

  پاهاش رو گذاشت دستاشو آرنج و کرد خم رو کمرش نشست کنارم

 بعد بودم خورده قسم بودم کرده که اشتباهی بخاطر نداشتم دوستت اولش من آنا -
 متاهل رو خودم نکردم نگاه دخرتی هیچ به اشتباه اون بخاطر خاستگاریت میام درسم

 باشه شده آقاجون ی خونه ی دیوونه دخرت دمبرمیگر  وقتی منیکردم تصورشم حتی میدونستم
 کنی فراموش میتونی تو گفتم خودم به کم کم ولی بودم عصبانی جاخوردم اولش کیوان زن
 وقتی شدی زیبا اونقدر شدی عوض اونقدر که دیدمت وقتی نتونستم ولی پدرام میتونی…

 بودم گذاشته قلبم تو رو تو آنا نتونستم بود شیرین انقدر صدات و میزدی حرف راحت اونطور
 لحظه اون به وای اما باشی قلبم یخی قرص ی ملکه تو که بودم اومده کنار خودم با وقت کلی
 رسم میرتسیدم که چیزی اون از شده متوم چی همه فهمیدم تیامرستان اومدی شنیدم که ای

 اومد
 کلمه یه گیردر  هنوز من اما بود زده حرف اینهمه میکرد؟؟ گریه داشت پدرام میکرد گریه

 م : بود

 باشی؟ داشته دوسم شدی مجبور که کردی اشتباهی چه -
 ته… اتاقک… پیش سال سهت : گف و شد خیره صورتم تو لحظه چند کرد بلند رو رسش

 باغ
 ؟ چی چ:  گفتم لکنت با شدم بلند ؟ نداره امکان ؟این میگفت داشت چی
 باهم آخه بود شده دعوام ناایک با اونروزت : گف و شد دور ازم قدم یه وایستاد اوهم
 و بود سامل بیست همش من بودیم بچه موقع اون یعنی میخواستیم رو همدیگه بودیم دوست
 داشت دستم دی سی چندتا دوستام از یکی پیش رفتم… بگذریم دارم دوستش میکردم فکر
 برد ومن حرفا این از و شده دعوام دخرتم دوست با گفتم ؟ خرابه حالت چته گفت مددا بهش
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 گفته جون خانم اومد یادم خوردم که رو قرصه بیاد جا حالت بخور قرص یه گفت خونش توی
 داشتی دیدم رو تو شدم که خونه وارد شد خراب حامل راه وسطای از افتادم راه پیشش برم بود

 تو رفتی وقتی میدیدم کیانا رو تو جاهایی یه اومدم دنبالت منگ و گیج باغ سمت میرفتی
 حواست  خوردم مرشوب بطری تا ده انگار بودم مست من زدن آهنگ به کردی وعرش  اتاقک
 دورت دستامو پشت از نبود حواست هنوزم تو بود تاریک تاریک بستم رو اتاقک در نبود بهم
 متنفر خودم از اومد یادم که بعدا بودم شده وحشی اما… میدیدمت سختی به کردم حلقه
 …کردم فرار وحشت با آورد خودم به منو جونآقا صدای که شد چی منیدونم شدم
 بود دوخته چشم بهم وحشت با بود شده گرد تعجب از چشامم افتادم زمین روی زانو با
 پرس پدرام میشد باورش کی هسنت؟ کی اینا من خدای …که بود همونی پرس این آدم این
 خدا به کردم غلط من آنا ؟ خوبی آناد : دا تکونم و گرفت بازوهامو برما وای ...خانواده آروم

 منیفهمیدم هیچی من آنا کن باور چیه کوفتی قرص اون منیدونستم چیه به چی منیدونستم

 شو خفه -

 اینکه یکی آنا باشه یادت رو چیز دوتا اما میکنم گم گورمو میرم االنم میشم خفه باشه -
  پشیمونم سگ مثل اینکه هم یکی میمونم عاشقت عمر آخر تا

 از و گذاشتم ها سبزه روی رو رسم رفت عقب عقب میکرد نگام که ورهمونط و شد بلند
  زدم زار دل ته

 کیوان
 ت : گف حوصلگی بی با زدم زنگ سوملاز به بودم منتظرش خونه دفرت جلوی

 زدی؟ زنگ صبح کله باز مرگته چه -

 ها باشه ادب بی اینقدر نباید دخرت -

 بزن حرفتو -

 بگم؟ تا بده مژدگونی -

 مشت؟ یا لگد ، یسیل میخوای کدومشو -

 !!! دلباز و دست چه -

  میاد خوابم؟ کنم قطع یا میگی -

 میشه مجرد امروز صاحبت خرسه خانم -
 چی؟د : ز  جیغ نشد حرفم متوجه انگار
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 میگیرن طالق دارن دفرتخونه تو االن پریسا و معین میگم روانی شد کر گوشم -

 میگی؟ راست من جون -

 تو مهمون شام شب میگم راست خودم جون -
 : پیچید گوشم تو خندونش صدای

 مهندس خوردی غصه من مهمون شام دوتا -
 دست باهم منیرسیدن نظر به ناراحت هیچکدوم اومدن بیرون محرض از معین و پریسا

 خوشحال دیدنم با کردم ترمز پاش جلوی معین رفنت از بعد نیومد خوشم کارش این از دادن
 یکنی؟م چیکار اینجا تو کیوان سالمد : ش سوار رسیع شد

 پریسا؟ منردم تو بدون سال یه چطورم : بود صورتش محو
 به روز هر هرلحظه کن باور کیوان منیدونمت : گف و داد تکیه صندلی پشتی به خندید

 میکنم خیانت معین به دارم کردم می حس همیشه بودم تو فکر

 هم پیش برگشتنمون مناسبت به بخوریم توپ ناهار یه بریم -

 همیشگی جای ونهم بریم گفت ذوق با -
 رفته رو قدیم جاهای متام بودیم باهم شب تا بود زده لبخند بهم دوباره زندگی انگار

 رستوران بهرتین دادم تکون دستی براش سوملاز دیدن با بدنیست هم اونقدرا زندگی آره بودیم
 ریدا چی همه باشی پولدار العاده فوق تیپ یه با کرد پارک رو ماشین بود گذاشته قرار شهر
  رسیدم دیر ببخشیدد : ز  لبخندی رسید بهم

 رشط یه به بخشیدم -

 رشطی؟ چه -

 بیاری واسم توپ مرشوب شیشه یه باید -
 کردی؟ ترک میکردم فکرت : رف هم در ابروهاش

 بودم؟ معتاد مگه -

 نگو پرت و چرت کیوان بریم بیا -
 کن تعریف برام خوشتیپ آقاد : ش خیره بهم دادیم سفارش رو غذا

 دلگیرم نکردی قبول رشطمو اینکه از خب اومم -

 میخوای؟ چی واسه -
 میخوام جشن واسه اینو بشه صیغم پریسا قرارهش : سمت شدم خم
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 کیوان خری خیلی تود : کر  نگام اخم و خشونت با

 همیم عین تو و من سوملاز ندارم نصیحت حوصله -

 رو دخرت اون بشم صیغش بخوام میخوردم … من داشت آنا مثل زن یه معین اگه -
 میگیری جشن خودت واسه اینجا و کردی تیامرستان ی نهاو ر 

 ناراحت منو هیچی امشب سوملاز نکن خراب حاملوم : داد تکیه صندلی پشتی به
 دیدنش؟ رفتی راستی …منیکنه

 فقط ببینه رو کسی نداره دوست گفنت زدم زنگ چندباریت : گف و خورد میوشو آب
 یکشی درجه فامیل تو مثال کتورستخا فامیل هه …دیدنش برن میتونن فامیالش

 نداره؟ راه یعنی خب -
 اون شده بد حالش باز ولی بوده شده خوب حالش گفت پرستاره زدم زنگ باز امروز
 میکرده حس رو هوو بوی داشته بدبخت

 سوملاز کرد خراب منو حال چیزی یه بازم ؟ آورده یاد به منو بازم یعنی شده؟ بد حالش
  شد کالفگیم متوجه

 منیشه حل مشکلی نرم تا اونجا میرم فردا -

 بده بهم خربشو ممنون -

 . نبودیم قبل شادی به ولی خوردیم رو شام -
 آناهیتا
 اومد و زد در به ای تقه فاطمه بودم دوخته چشم محوطه به و بودم نشسته تخت ی لبه
 بهرتی؟ امروز خامنا خانمم : برگردون رومو نبود نیازی میشناختم عطرشو بوی داخل

 برم قربونتت : گف و کشید دست صورتم به روبروم اومد بود سکوت فقط مجواب
 شده؟ چی بگی منیخوای
 خاطرات تو شدم غرق بود شده برداشته راز یه از پرده فقط هیچی ؟ بود شده چی
 داد بود زخمی برب مثل که جون آقا سمت دوید رسعت با جون خانم شد باز شدت با در)
 میبینی بد وگرنه بگو بود؟ کی بگو آنان : آقاجو  یمیزن داد روزا این چقدر زد

 ( سمتم کرد حمله نداشتم حرفی بودم ساکت من اما
 (منیدونم من آقاجون کن ومل:) زدم فریاد کشوند اتاقم به رو پرستارا متام جیغم صدای
  شدم بیهوش زود خیلی و کردم حس بازوم توی سوزشی
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 آرامبخش بهم بازم میتابید در از کمی نور هاتن و بود تاریک کردم باز آرومی به چشاممو
 برگردونم رو رسم میکنن منتقلم زنجیری های دیوونه بخش به زودی به احتامال بودن زده

 نشده کسی حضور متوجه چرا بود ایستاده من به پشت و بود پنجره کنار دخرتی پنجره سمت
 روشو شد اومدنم هوش به متوجه تخت صدای از بشینم بتونم تا کشیدم باال رو خودم بودم

 لبه میپیچید گوشم تو هاش خنده صدای تنها نیست یادم رو اسمش آشناست چقدر برگردوند
 آنا؟ خوبید : کر  نگاه بهم ناراحتی با نشست تخت ی

 : بود یادم هاش خنده یاصد فقط هنوزم

  دیگه اینا و عروسی … ؟خونتون میاد یادت منو سوملازم من -
 وحشت گرفت رو دستم انداختم پایین رو رسم بود کیوان ستدو  که کسی اومد یادم

 کشیدم بیرون رو دستم رسیع و کردم

 غلطی چه کیوان … که میدونم من راستش خب … من ،دوستتم من باش آروم آنا -
  کرده

 به رو ای دیگه کس اشتباه تاوان بود داده تاوان فقط اون بود؟ کرده غلطی چه کیوان
 رو دستم نداشتم رو هیچکس اشکای دیدن طاقت من میکرد گریه داشت دوختم چشم سوملاز
 گونش به رو دستم پشت گرفت رو دستم و زد لبخندی کشیدم صورتش روی بردم جلو

  خیلی آنا معصومی خیلی توت : گف و چسبوند
 اما محبت های قطره به داشتم نیاز کرد نوازشش دیگش دست با و آورد پایین رو دستم

  میخوام رو قدیمیم یحام من نبود کافی

 هفته هر میدم قول باشه؟ کنی فکر بهش نباید تو آنا اونکار از پشیمونه خیلی کیوان -
  میکنیم زندگی دوتایی خودم خونه میربمت شدی خوب اینکه محض به دیدنت بیام

 کاش شوهرم از میگیره دمل کیوان پیش میربیمت شدی خوب وقتی منیگفت هیچکس چرا
 : بود قدیمی کیوان همون کاش داشت دوستم ذره یه

 چطوره؟ کیوان -
  خوبه هم خیلی… خ… خوبهت : گف کنان من من نداشت انتظارشو کرد تعجب سوامل از
 مواظبشی؟: ببینم کابوس بیداری و خواب تو اگه حتی خوبم منم باشه خوب که او

 حامقت داشنت دوست ولی حامقتم اینهمه از سوخت حامل به دلش کنم فکر زد لبخند
 مواظبشم آره میکنه راحت خیالتو اگه آنا خوبه اونت : نیس
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 از چیزی یه بودم گفته دکرت خانم به:  داره مهربونی قلب ظاهرش برخالف سوملاز خوبه
 بیاری؟ میگیری برام تو نگرفت ولی بگیره کیوان

 چیه عزیزم معلومه -

  بیار برام تحریرمه میز توکشوی حساب دفرتچه یه -

 میارم تبرا هفته اون باشه -

 نیست یا خوبه اینکه بده بهم خربشو لطفا میبینیش همه از بیشرت تو -
 مهمه؟ برات اینقدر آدم این چرا دخرتت : انداخ پایین رو رسش
 معذرت نیست خوب حامل منم : گذاشت دستم روی رو رسم کشیدم پایین رو خودم
 بذاری؟ تنهام میشه ولی میخوام
 منیکرد درک رو من داشنت دوست وسعت هیچکس رفت و بوسید رو صورتم شد خم
 .میکشم نفس کیوان یاد با رو هرلحظه من منیشد باورش هیچکس
 همیشگی اخم اون با شد وارد پدرام دوختم چشم در به اومد در ی تقه صدای)

 احمق اون زن تو ولی بخاطرت کردم تباه زندگیمو منت : گف میومد جلو که همونطور
 منیبینی؟ آنا نداره دوست رو تو ؟ رفته و اینجا کرده ولت منیبینی ؟!! شدی

 دستای بود گرفته دهنمو یکی شد تاریک جا همه یهو میشد نزدیکرت و نزدیک بهم
 اما برگشت روشنایی باز آنا؟ ؟ آناد : میز  داد جون آقا یدرمید رو لباسهام داشت یکی سنگین
 (صورتم توی دز  قدرت با و برد باال رو دستش اومد جلو بود عصبانی آقاجون
 دیگه بود عرق از خیس بدنم متام میزدم نفس نفس پریدم خواب از و کشیدم بلندی جیغ

 بهم ممکنه که اونجایی تا بودم خواسته ازشون بود شده عادی بودم دیده کابوس بس از
 ی قفسه بشم روبرو باهاش باید بیام کنار باهاش باید بود گفته دکرت خانم نزنن آرامبخش

 تو خوبم فاطمهم : گفت کنم نگاه اینکه بدون اومد در شدن باز صدای میدادم اساژم رو سینم
 بخواب برو

 خانم مرجان دیدن با کردم باز چشاممو وحشت با نبود او عطر بوکشیدم نداد جوابی
 زل بهم فروغ بی چشامی اون با هم باز و نشست تختم کنار اومد جلوتر کشیدم خفیفی جیغ
ت : گذاش پیشونیم رو و آورد جلو رو دستش میرتسیدم کم یه کنه چیکار میخواد منیدونستم زد
 داری تب خیلی … داری تب

 ممنون… نیست چیزیت : میرف باال بدنم دمای اسرتس و کابوس خاطر به نداشتم تب



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 222 
 

د : کر  کج کمی رو رسش میکرد نگام عجیبی طور به اون اما بود محسوس صدام لرزش
 کنم؟ پاشویت میخوای
 کنید باور… نیست چیزیم : داد قورت مودهن آب
 میشی تلف داری ولیت : گرف رو دستم شد نزدیکرت کمی
 کنارت میذارید : میکر  نگام همونجور میکشید بیرون مخمصه این از منو یکی کاش
 بخوابم؟
 ولی میشه که البتهم : کن رد درخواستشو نیومد دمل میزد حرف داشت وقت اینهمه بعد

 بخوابین احتر  نذارم ممکنه من
 کشید دراز کشیدم کنارتر رو خودم گذاشت باال رو پاهاش کنه توجهی اینکه بدون
 چیزی من از شام … خانم مرجاند : بو  کرده گل کنجکاویم شد خیره من صورت به برگشت

 میخواین؟
 خورد دستم از اعصابشون اطرافیانم چقدر افتادم خودم یاد میکرد کالفه رو آدم نزد حرفی

 کم میکرد نوازشم داشت کردم حس رو موهام الی دستش حرکت که بستم چشاممو میشده
  الالالالد : ش بلند زمزمش کم

 وقتی . ندیدم کابوس صبح تا دیگه برد خوابم داشتم خوبی احساس بود خوب صداش
 . نبود شدم بیدار

 ستمنیتون ولی شه پاک ذهنم از خاطره اون تا کنه هیپنوتیزمم داشت سعی دکرت خانم
ت : گف دلخوری با شدم بلند تخت رو از حوصله بی. منیشم هیپنوتیزم که عجیبه میگفت
 که شدی بلند دوباره

 کنید باور خوبه حامل من شین بیخیال دکرت خانم -

 نبود روزت و حال این بودی خوب اگه -
 وحشت قیافم دیدن از خودمم بودم شده اسکلت یه شبیه کردم نگاه دیوار رو ی ینهآ به
 م : گفت و پنجره پشت رفتم شدم کردن نگاه بیخیال  مداشت

 بودم منتظرش نیومد؟ دیگه سوملاز -

 کیه؟ سوملاز -

 خانوادگی دوست یه دوستمه -

 نگیرن جلوشو بیاد خواست اگه میسپرم -

 افتادین دردرس تو واقعا ممنون -
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 یه هم تا میگن چی استادام ببینم منتظرم نوشتم کتامبو راستی … ؟ چیه حرفا این -
 نداری؟ نظری مبنویس بقیشو هم بشه علمی سنجینظر 

 باشه؟ جالب میتونه کی واسه من زندگیم : کشید آهی
 خوشیاشونو قدر که داره آدمایی به گفنت واسه حرف خیلی تو زندگید : ایستا کنارم
 منیدونن
 کنه محبت بهش که  داشت رو یکی میکردم نگاه اطرافم هرکس به میگفت راست شاید

 صدای دارم شکسته قلب یه فقط من هیچی نه هدفی نه داشتم رو کسی هن چی؟ من ولی
 ت : گف دکرت خانم که طرفش رفتم اومد گوشیم اس ام اس

  بزن زنگ بهم داشتی کاری میرم دیگه من -

 ممنون باشه -
 و دادن اس از منیشی خسته چرا بهراد بازم کردم نگاه گوشیم به رفت بیرون اتاق از

 میکرد هم رس چیزی یه داشت دانشمند شدم خیره بیرون به پنجره زا دوباره نگرفنت؟ وابج
 یه تا میگیره کار به رو ها معادله داره درعوض میکنه حل معادله کمرت دیگه بود گفته فاطمه
 رو رسش که طرفی میخوند چیزی یه همیشه مثل داشت باقر مشتی کنه درست چیزی

 شب یاد میکرد نگاه خانم مرجان به تداش نبود سخت زدنش حدس کردم نگاه بود چرخونده
 .پیشم بیاد بازم کاش افتادم گذشته

 کیوان
 باالخره امروز و میگذروندیم خوش و بیرون میرفتیم پریسا با هرعرص بود عالی زندگیم

 میشه دیگه هفته یه که کردم فکر این به بودم منتظرش خونه دفرت جلوی میرسید رس انتظارم
 نیفتاده اتفاقات این هیچوقت اگه میکنم صیغه رو دیگه زن یه مدار  من و ازدواجم سالگرد
 حس آوردم باال رو رسم کفشاش دیدن با میدونستم گناهکار رو میکرد اینکارو که هرمردی بود
 اون ساعت یه از کمرت در هوا رفت شد دود حس این قشنگش صورت دیدن با اما داشتم گناه
 تو بودیم خریده قبل از که هایی حلقه خوردیم رونبی رو ناهار بود من محرم و من زن رشعا

 صیغه رو پریسا میخوام که بودم گفته فامیل همه به یعنی اینا مامان به میدرخشید دستامون
 نبودن پریسا از مهمرت برام هیچکدوم اما خوندم همشون چشامی تو رو تاسف رنگ کنم

 سخت ازش دوری دنبالش برم من شب تا کنه جمع رو وسایلش تا خونه رفت پریسا رو اونروز
 لباسامو اتاق تو رفتم و گاز رو گذاشتم رو کرتی کافیه برام منه مال دیگه حاال اینکه ولی بود

 خیلی کردم باز رو در ؟ شد پبدات باالخره کردم نگاه آیفون از شد زده در زنگ که کردم عوض
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 سالمش : سمت برگشتم و بستم درو نشست مبال یکی روی و گذشت کنارم از تفاوت بی و رسد
 گاو بیامرزه خدا ؟... خرب چه خوبی؟ شام خوبم

 ندارم حوصله نزن مفت حرف -

 نبود یادم بدم باید هم رو تو شیرینی دارم حوصله عجیب من اما -
 چیزی یه آنا نیومدم شیرینی گرفنت و خوردن واسهت : گف و رفت بهم ای غره چشم
 بربم براش اومدم خواسته

 شد؟ چی اونجا رفتی ؟ منیدی جواب میزنم زنگ بهت رچیه هفتست یه چرا -

 باشه داشته ربطی تو به نکنم فکر -

 ماری زهر برج مثل سوملاز چته -

 ی حوصله االنم رسمه تو جورواجور فکر عامله یه هفتست یه نخوابیدم هفتست یه -
 بیار تحریرشه کمد تو گفت حسابه دفرتچه یه برو ندارم رو تو با کردن بحث

 سوملاز؟ مرگته چهش : سمت شدم خم بود هکرد کالفم
ت : گف ای گرفته صدای با و انداخت پایین رو رسش شد خیره چشامم تو ای لحظه چند

 ببینم قیافشو منیخواد دمل اصال میرسه رس خامنت یهو میزنیم حرف بعدا

 خوبه ؟حالش شد چی آنا دیدن رفتی بگو منیاد اون نرتس -
 میذارین؟ کجا قرصاتونوه : آشپزخون سمت رفت شد بلند رسجاش از کالفه
 فکر تو ای لحظه چند خورد قرصشو و ریخت آب لیوان یه دستش دادم رو مسکن قرص

 سوملاز؟ چتهم : کرد نگاش شده گرد چشامی با رسخوردن هاش گونه رو اشکاش یهو رفت فرو

 هستیم؟ آدمایی چجور تو و من -
 چی؟ یعنیم : گفت زده بهت

 اصال شد کباب دمل میزدن آرامبخش بهش پرستارا وقتی میزد دفریا میزد زجه خواب تو -
 حال پرسید؟ ازم چی اوضاع اون تو میدونی کیوان؟ پستی اینقدر چرا شده؟ حال چه دیدیش
 بهت االن اون که درحالی آوردی هوو واسش رفتی تو … کیوان رست بر خاک .رو عوضی توی

 داره احتیاج
 داره چی این پس شده خوب آنا میگفنت همه یدممنیفهم حرفاشو بود مونده باز دهنم

 میگه
 به منمد : میکر  گریه بلند صدای با اینبار هال وسط کرد پرت رو بود دستش که لیوانی

 بازم معین رساغ رفتم بازم و دیدمش حال اون تو که ترم پست تو از منم آشغامل تو اندازه
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ر جو  چه اون م وهستی عاشقایی جور چه ماها من واسه شده باز راه اینکه از بودم خوشحال
 لعنتی؟ هستی کی میکنی فکر تو کیوان؟ چرا شده؟ تو عاشق دخرت اون چرا !!!

 د : میز  داد همونطور نیفتم تا بودم داده تکیه کانرت به همچنان من اما نشست زمین رو
 بود کرده تباور  اون اما اخالق نه آنچنانی ی قیافه نه داشتی  پول نه ، کیوان نداری هیچی تو

  عاشقشه داره دوست رو هاش گذشته کیوان
 شد بلند جاش از یهو داره دوستم نفهم که نبودم احمق نبودم کور بستم چشاممو
 به آنا اتاق سمت رفت میکردم نگاش فقط بزنم حرف منیتونستم حتی بخورم تکون منیتونستم
 اومد بیرون دیدم رسیدم که آشپزخونه دم کردم جدا کانرت از رو بدنم بود کندنی هرجون
 یه؟… چی … ایم : گفت کنان من من بود دستش ای  دفرتچه
 بربم براش گفتد : کر  پاک رو اشکاش دست پشت با

 ابروهام حد چه تا بگم منیتونم کردم بازش و کشیدم دستش از بگذره کنارم از خواست
 من به بدش ؟ وحشی چتهت : گف حرص با سوملاز بودن رفته باال

 تو چیزی یه یهو که بگیره دستم از خواست میکرد؟ چیکار آنا حساب تو باالیی این به رقم
 اینقدر شد داده تو به که باجی پس پرید یهو که جون آقا نقدی حساب آره زد جرقه ذهنم
 کردم پرت رو دفرتچه کرد نگام باز دهان با سوملاز خنده زیر زدم ها دیوونه مثل بود؟ زیاد

 ارزش ببین خانم سوملاز بفرمام : کرد اشاره دفرتچه به میخندیدم لندب بلند همونطور سمتش
 گرون زیادی من باشه تو حرفای به اگه … شدم؟ فروخته چند من میبینی … چقدره من

 شدم فروخته
 رو رسش بود شده گرد چشامش رقم اون دیدن با هم او برداشت زمین رو از رو دفرتچه

 چیه؟ اینت : گف و داد تکون
 منه قیمت ؟ کوری مگهم : داد فشار هم روی رو دندونام حرص با رفت صورتم زا خنده

 دیگه

 بده توضیح درست نزن مفت حرف -

 با ازدواج بخاطر که باجی واقع در آنا حساب به شده منتقل که آقاجون نقدی حساب -
  شدنشه بدبخت قیمت … گرفته من

 نداره رو هیچکس ناو  باالخره باشه راحت آنا بابت از خیالش میخواسته شاید -
 چقدر بسرتیه تیامرستان توی االن که دخرتی اون میدونی تو ایا دیوونهم : زد پوزخند

  چیزاست خیلی صاحب اون پول این جدای پولداره؟
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 واسش ارزشی پوال این میکنی فکر کیوان متاسفم براتش : کیف تو گذاشت رو دفرتچه
  زدم غلط پول تو عمره یه خودم که بپرس من از … نبود اونجا االن داشت اگه داره؟
 میکرد نگاه دوتامونو خشم از پر صورتی با پریسا شدیم ساکت دوتامون در صدای با
 خامنتون اینم بفرماد : ز  صداداری پوزخند سوملاز

 میکنه؟ چیکار اینجا ایند : کشی عقب که بگیرم رو دستش خواستم سمتش رفتم

 میدم توضیح برات لطفا باش آروم پریسا -
 داری و تیامرستان گوشه فرستادی رو معصوم دخرت اون که بده توضیح براش آرهز : وملاس
  میکنی حال خودت واسه اینجا
 منفجر عصبانیت از داشت که پریسایی و موندم من رفت و گذشت دوتامون کنار از
 میشنوم خبد : ز  داد مبل رو کرد پرت رو کیفش میشد

 بشنوی؟ میخوای چی -
 بیزبون زن اون من کیوان نکن بازی من با:  آورد باال تهدید حالت به رو اشارش انگشت

 نیستم احمقت
 اصال االن من کنار بذار رو تلخی اوقات پریسا م: بود کالفه دادم ماساژ رو گردنم پشت
 ندارم حوصله

 تو زندگیم وسط میدوه پابرهنه همیشه هست دخرته اون میرم هرجا چراد : خندی عصبی
 هان؟ میزنه تیک هم تو با معین مثل نکنه داری؟ رسی و رس چه سوملاز با

 پریسا کن نگاه بهمم : گرفت رو بازوهاش رفتم جلوتر
 شد خیره بهم اشک پراز چشامی با

 هستم؟ آدمی همچین من نظرت به کیوانم همون هنوز من عزیزدمل ببین -
 چی اما ودب گرفته طالق سوملاز از من بخاطر هم معینت : گذاش سینم روی رو رسش

 میپره دخرته این با هنوزم شد؟

 …هم خودم زن با حتی من ولی -
 چید : کر  نگاه بهم تعجب با گرفتم فاصله پریسا از کرد یخ تنم متام افتادم شب اون یاد

 کیوان؟ شد

 بگیرم شام برم من عزیزم هیچی -
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 چرا آخه نمک زندگی منیذاری چرا آنا بیرون زدم خونه از و برداشتم کانرت رو از رو سوییچ
 رو اونشب بد خاطره برو زندگیم از داری چی همه االن که تو آنا؟ چرا خونه اومدی اونشب

 .برب خودت با هم
 خامنم؟ …پریساد : بو  خاموش چراغا شدم که خونه وارد
 چیدم رو میز بیا بدو اومدی؟ باالخرهد : اوم بیرون اتاق از روشن شمع دوتا با یهو
 کردم نگاه بود پوشیده که کوتاهی دامن به بود شده دوچندان زیباییش شمع کم نور تو
 جلوتر لبخند با کرده ازدواج قبال که بود این بخاطر شایدم بود داده وفق خودشو زود چقدر
  خامنم کرده چهش : دست دادم رو غذاها میز رو گذاشت رو شمعا رفتم

 نشد بود بند دستمد : بوسی گومنو و وایستاد پاهاش پنجه رو صورتم سمت برگشت خندید
 کنم سالم قبال

 رو مشرتکمون زندگی شام اولین هم کنار فکری هر از دردی هر از شد خالی وجودم متام
 میبینم؟ خواب دارم یعنی میاورد در پرواز به رو روحم میخندید و میزد حرف وقتی خوردیم
 بودیم کرده جازدوا  آنا و من که بود روزی امروز گذشت مشرتکمون زندگی از هفته یه
 که پستی و عوضی کیوان به شدم تبدیل من که روزی شدم کشیده اسارت به من که روزی
،  نه من ولی بود عاشقم اما چرا منیدونم که دخرتی دشمنش شد کسش بی و مظلوم دوست
 قفل رو آنا اتاق در کردم یغهص رو پریسا که روزی از نبود هم تنفر حتی اون به من حس
 زندگی متام زن این کردم نگاه خوابش غرق صورت به نداشت اهمیتی هم ساپری برای کردم
 نشون فامیل کل به دنیامو گرفتم تصمیمه ، تیامرستان ی گوشه  که ای بچه دخرت اون نه منه
 همه واسه آنا نبودن انگار منیزنن آنا از حرفی هم اونا کردم آشتی خانوادم با وقتی از بدم
 که هستی همونی تو میگم همه به امشب کردم فرو پریسا نرم موهای بین رو دستم بهرته

 بگیرنش ازم میخواسنت
 آناهیتا
 بست رو اتاق در منیشناختیم رو همدیگه زیاد بود شده اضافه بخش به جدیدی پرستار

 ؟ بیاد اجازه مالقاتیت دهماو  خامنی یه عزیزمت : گف و اومد جلو کمی
 ممنون خیلی آرهه : بیار  رو چهدفرت  برام بود قرار افتادم سوملاز یاد

 خانم مهری دیدن با کردم بلند رو رسم اومد در شدن باز صدای کردم مرتب رو روتختیم
 مثل منیگرفنت من از رساغی هم خانواده البته منیدادم رو هیچکس با مالقات اجازه زد خشکم
 کرد بغلمو  جلو اومد گذاشت زمین رو بود دستش که پرتایی و خرت داشت لبخند همیشه
  کوچیک بچه یه عین شدی بردی بین از خودتو که تو برم قربونتم : بود شوکه هنوز
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 زل اونطوری چرا ببینم بشین بیات : نشس تخت ی لبه و رفت عقب کم یه شد جدا من از
 من؟ به زدی

 نداشتم دیدنتونو انتظار … ببخشید -
 گرفتم متاس بار چند من وگرنه که منیگیری تحویل رو ما میذاری کالس بس ازد : ندیخ
 اومدم آخرش نیاورد طاقت دمل بخدا دیدنت بیاد کسی منیخوای خودت گفنت

 افتادین زحمت تو … نکنه درد دستتونم : نشست صندلی رو و زدم ای کوله و کج لبخند
 تو برم قربونتد : کشی صورتم روی رو دستش میخنده صورت هر در زن این خندید بازم

 فکر تو به همش روزا کن باور نداشتمی دخرت عین تو ای غریبه ما هواس میکنی فکر چرا
  اینجایی اینکه از خونه دمل میکنم

 من بخاطر خودتونو خوبم من اما دارین لطفم : گرفت دستام بین رو دستش زدم لبخندی
 نکنید اذیت

  گفته؟ بهش چیزی پدرام نکنه شد پر اشک از چشامش

 خانم؟ مهری شده چیزی -
 حداقل بکنم بهت کمکی میتونستم میخواست دمل ولی نیست چیزی واال نه: د کشی آهی

 دیدنت بیایم میشد کاش میگه همش رضاهم مالقاتت بیایم بذار
 خودم من چرا دارن؟ دوست منو اینا واقعا یعنی بودن؟ من فکر به آدما این واقعا یعنی

 بزرگ عمه دخرت بگین هبقی ازم : کرد نوازش رو دستش پشت کردم؟ محروم دیدنشون از رو
 هسنت؟ خوب چی اینا پرهام آقا عمورضا … باشه شده ناز خیلی باید شده؟

 اونجا احتامال اصفهان رفنت مدتیه یه هم اینا عمت خوبن همه دمل عزیز آرهد : ز  لبخند
 که هم پرهام کنکورشه نتیجه منتظر که پدرام میرسونن سالم هم عموت و ها بچه میمونن
 خودشه ندگیز  و زن درگیر

 خوبن؟ اونا چی اینا علی عموم : زد دریا به رو دل باالخره اما بپرسم داشتم تردید
  خوبن اوناهم آرهد : کر  نگاه بهم ایه چندلحظ

 کم یه ایناد : کر  اشاره بود آورده که چیزایی به بود بعید دادن جواب کوتاه این زنعمو از
 زنگ داشتی هم هرکاری استخون و ستپو  شدی بگیری جون بخور چیزاست این و خوراکی

 باشه؟ بزن
 همه باش خودت مواظب میرم دیگه مند : ش بلند دادم تکون مثبت نشونه به رو رسم

 باشه؟ میام بازم دیگه هفته بخور هم رو اینا
 برسونید سالم همه به باشهل : د  ته از زدم لبخند
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 خانم مهری میومد اجازه بدون هربار میاد خوشم اومد سوملاز که بیرون میرفت داشت
 کوچولو خانم سالمر : جلوت اومد سوملاز رفت و کرد احوالپرسی و سالم دوستمه میکرد فکر

 چطوری؟

 بشینین بیاین خوبم سالم -

 بیا فقط ؟چیه اینا و بیاین دخرت اوه -
 شدی؟ ؟بهرت خربا چهد : کر  پرت اتاق کنار قدیمی مبل روی رو خودش
 چطوری؟ تو یعنی شام خوبم آرهم: کرد پایین باال رو رسم

 دیگه میگذره بدنیستم ای -
 بگیر اینو نرفته یادم تا بیام : طرف گرفت آورد در کیفش از رو دفرتچه
 …دفرتچه اینت : گف تردید با گرفتم دستش از رو دفرتچه

 تولدمه هدیه پاحسابم ریخته آقاجون رو پول این -

 منیده ای هدیه همچین کسی مسلام -

برعکس چیزی که بقیه فکر میکنن آقاجون این پول رو  بود چی کارش این دلیل منیدونم -
 به حساب من ریخته تا رس فرصت به خیریه ها بدم وگرنه آقاجون بذل و بخشش بیخود منیکرد

  بیاریش خواستم همین واسه ندارم پوال این به کاری من هرحال به چون
 کنارت همیشه ولی کرتیکوچی من از سال چند توت : انداخ پایین رو رسش زد لبخند
 کنم نگاه چشامت تو منیتونم میکنم خجالت احساس

  خوبه پیشم میای همینکه کردی؟ چکار حقم در مگهم : نشست کنارش

 نبودم تو پاکی به هیچوقت شاید خودمی پیش   سال چند تو دارم خوبی حس کنارت -
 .نبودم هم هستم حاال که چیزی این حداقل اما

 سوملاز؟ -
 جانم؟ م :سمت برگشت

 چطوره؟ کیوان …کیوان -
 رو مرتیکه اون کن ولشد : دا تکیه مبل پشتی به و داد بیرون رو نفسش
 انداختم پایین رو رسم شدم دلخور

 اون نه باش خودت نگران تو خوبه حالشت : گف پشیمونی با
 نشستیم سفره رس که روزی ، ازدواجمونه سالگرد امروزم : بودی ساکت دوتامون کشیدم آه

 که شدم کسی همرس شدم کشیده بیرون خودم دنیای از من که روزی کردیم عقد اجبار هب و
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 قربانی که کسی زندگیم آدم تنها بود دوستم تنها و بهرتین گذشته تو که کسی متنفره ازم
 که روزیه امروز نیست مهم برام چیزا این اما داره حق بکنه هرکاری شد دیگه نفر یه اشتباه
 شد پاره من های پیله

 میگن تربیک ها موقع اینجور معموال بگم چی منیدونمد : ز  محزونی لبخند
 اینجایی؟ چرا تو سوملازش : سمت برگشتم گذاشتم کمد تو رو دفرتچه شدم بلند مبل رو از
 چیه؟ منظورتد : ش شوکه سوامل از

 میکنی محبت بهم چرا دیدنم اومدی روز اون چرا منیشناسی منو که تو -

 میکنی خودت جذب رو آدم جورایی یه … کردی درگیر ذهنمو راستش منیدونم -
 باشه من به حواست خواسته کیوان میکردم فکرم : نشست تخت ی لبه کشیدم آه

 خونت؟ برمنیگردی چرا آناد : ز  لبخند
 تازه بخوابم راحت منیتونم مدتهاست منم : میپرسید خودم از هرروز که بود سوالی این
 خیلی تنهاییام حجم خونه تو نبینم کابوس بیداری تو حداقل تا بشم مسلط خودم به تونستم
 اینجاست از بیشرت

 خرباست خیلی بیرون اون بده خودت به تکونی یه پس آنا داری دوست رو کیوان تو -
 نداری خرب تو که

 مگه؟ خربه چهم : کرد نگاش شده گرد چشامی با
 همه من تا بیا خودت به شو وبخ دیگه هفته تا آنا میام دیگه هفتهد : ز  محزونی لبخند

 بگم بهت رو چیز
  خربی بی دنیا ویه موندم من ، رفت و برداشت رو کیفش مبونه جوابم منتظر اینکه بدون

 افتاده؟ دردرس تو کیوان نکنه کیوانه منظورش مسلام بود؟ خرب چهیعنی 
 کیوان
  وشی؟بپ تر ساده مانتو یه میشه عزیزدملم : رفت جلوتر کردم نگاه تیپش به

 چشه؟ مگه چرا؟ -

 نیست خوب اینا مامان جلو تنگه کم یه فقط هیچی -
 میام کوتاه رو یبار همین باشهت : گف دلخوری با و رفت بهم ای غره چشم
 خیلی پوشیدن لباس تو قبال بود شده عوض چیزاش خیلی ازدواجش با پریسا اتاق تو رفت

 پوشید می لباس شیک و ساده شههمی بود العاده فوق مالیشون وضع اینکه با میکرد دقت
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 دستش و زدم رضایت رس از لبخندی بود بهرت اینبارش مانتوی … حاال اما نبود زننده لباساش
 خامنم بریمم : گرفت رو

 عمیقی نفس در شدن باز با کنه دعوت رو همه بودم خواسته مامان از زدم رو در زنگ
 و بغل از خربی کرد احوالپرسی مولیمع خیلی اومد استقباملون به مامان شدیم وارد کشیدم
 که خانم مهری همینطور هم بقیه باشم آورده دوستامو از یکی اینکه مثل نبود اینا و بوس

 کردم نگاه پریسا به بود ساکت هم میکرد تعریف اون و این از راه به راه و میخندید همیشه
 صورتم تو دادم فشار مک یه رو دستش بود کرده آماده خودشو انگار نبود مهم براش چندان
 بود خیره پریسا به فریامه نشستیم مبال از یکی روی زدم، بخشی آرامش لبخند شد خیره

 خارج روحش بی و رسد حالت از فضا کم کم نزد حرفی اما میشناستش زود یا دیر میدونستم
 جمع ساکت آدم تنها بود خودش تو پدرام شدن مشغول زدن حرف به گروه گروه همه و شد
 خوشگلی به هیچکس مامانم: گفت میکرد صحبت خامل دخرت درمورد داشت که مامانم به دبو 

 نکنین تعریف سارا از الکی پس نیست پریسا
 جمع رو همه توجه پدرام پوزخند صدای میکشه خجالت که میفهمیدم نزد حرفی مامان

 بود بهرت خانم این از خیلی آنا ولید : کر 
 پرسش حرف ادامه در خانم مهری رفتم بهش ای هغر  چشم کردن تعجب حرفش از همه

  زنده اسکلت یه عین شده اون االن بود قبال مال این البتهت : گف
 یه درسته عسل ماه بریم میخوایم ما راستیت : گف و خندید جو شدن عوض برای پرهام

 نداره سوز و سوخت ولی داره زود و دیر خب اما افتاده عقب کم
  بود ساکت برگشت راه تو بود شده کالفه پریسا رفت خونه از حرف بی پدرام

 … من پریسا -

  کیوان نگو هیچی لطفا -

 باشه میخوای اینطور تو اگه باشه -

 واسه باید ندارن خرب طالقم از هنوز میان کانادا از دیگه دوهفته خانوادم خوبه -
 کنیم آماده رو خودمون اومنوقع

 پشتتم همیشه منم : گرفت رو دستش

 خوبه … خوبه باشه -
 بخواب اینجاه : کاناپ رو انداخت آورد پتو یه اتاق تو رفت رسیدیم تا نزد حرفی دیگه
 بخوابی جونت آنا اتاق تو هم میتونی
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 بخاطر راحتی این به یعنی بودم شوکه کارش از کوبید هم به محکم رو در و اتاق تو رفت
 انتظاری همچین پریسا زا کشیدم دراز کاناپه رو کرد؟ بیرون اتاق از منو ساده دعوای یه

 اینکه از بود آنا عاشق اینکه از بودم عصبانی پدرام از نربد خوابم صبح تا اونشب نداشتم
   . بودم عصبانی چیزا خیلی از بود کرده ناراحت رو پریسا
 ندارم رو دوریش و قهر طاقت من کردم نگاه بود کنارم صندلی روی که گلی دسته به
 پریسا بودم؟ کرده اشتباهی کار چه من مگه کردم نگاه اتاق ی بسته در به نبود کار در غذایی

 پایین رو دستگیره نداد جواب زدم در اتاق سمت رفتم و کردم پوفی منیکرد قهر هیچوقت
 قهری؟ هنوز… خامنم… پریساد : بو  قفل کشیدم

 لطفا کن باز درو شده ذره یه برات دمل کن باز درو بیاد : بو  ساکت
 نداری خرب ازش تو که هست چیزایی یه پریسا کردم چیکار من مگه: م نشست در پشت

 زد رو حرف اون همین واسه آناست عاشق عوضی پدرام اون
 چی تود : بو  زده زل بهم متعجب قیافه با شدم پخش زمین رو من و شد باز ناگهانی در
 آناست؟ عاشق پدرام گفتی؟
 به؟عجی اینقدر چیش حاال بلهم : شد بلند زمین رو از

 میاد؟ خوشش زنت از ای دیگه کس نیست مهم نیست؟ مهم برات اصال یعنی -

 پریسا نیست من زن آنا -
 قلبتم تو من فقط که خوشحاملد : کر  بغلم پرید بود مشهود کامال خوشحالیش خندید
 قلبمی ی ملکه همیشه توم : کرد نوازش موهاشو و خندیدم بود ها بچه مثل هنوزم

 سالمد : بو  سوملاز کردم نگاه شامره به لرزید جیبم تو گوشی دماوم بیرون سیفی دفرت از
 خربه؟ چه بداخالق ی دخرته

 رشکتی؟ سالم علیک -

 اجازتون با -

 منتظرتم البی تو بیا -
  سهرابی آقای سالمد : ش بلند مبل رو از من دیدن با

 باشیم خدمت در بفرمایید قادری خانم سالم -

 ندارم زدن حرف رسمی حوصله بغل این شاپ کافی بریم بیا -

 بریم باشه -
 بگم رو چیز همه آنا به میخوامد : ش خیره صورتم به بود رسد باهام هنوزم نشست روبروم
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 چیه؟ چیز همه از منظورت -

 میکنی زندگی باهاش داری اینکه پریسا کردن صیغه -
 خندیدم حرص رو از خندیدم

 میخندی؟ چرا مرگته چه -

 نه؟ مگه گرفته شوخیت -

 تو بشم شوهر و زن یه زندگی وارد میخواست دمل من گفتی میمه مثل تو و من گفتی -
 به اول روز از من اینکه …؟ چیه ما فرق میدونی بشه زندگیتون وارد پریسا میخواد دلت هم

 داره که هست یکی نداره خرب روحشم چی؟ آنا ولی سابقمه شوهر دنبال چشمم گفتم پریسا
 میکنه زندگی شوهرش با

 نگی؟ یا بگی میشه عوض چیش : طرف شدم خم

 منیدونه چیزی اینکه از میکنم گناه احساس ولی منیدونم -

  بگن بهش میزنن سینه به سنگشو که همونایی بذار مادر از تر دلسوز دایه شدی -
 واسه چون نیست بدبخت اون فکر هیچکس نیست آنا از تنهاتر هیچکسد : ز  پوزخند

  عزیزتری تو همه
 منیگی بهش چیزی تو حرفا این همه بام : کشید عمیقی نفس
 یادم چیزی یه درضمن نیست جلودارم کسی بگیرم تصمیمی مند : ش بلند صندلی رو از
 چیه؟ رفنت واسه برنامتم : بپرس ازت رفت

 باهام بشه راضی پریسا اگه منیدونمم : بود نکرده فکر بهش دادم ماساژ رو گردنم پشت
 میرم بیاد

 پریسا .درآورده زبون من واسه هم یکی این فتر  و داد تکون تاسف نشانه به رو رسش
 بود سوملاز حرفای درگیر ذهنم سمتم اومد شد بلند مبل رو از دیدنم با میدید رسیال داشت
 پریسا؟ آمادست ناهارم : گفت حوصله بی

 برات کلفتت آرهت : گف و آشپزخونه سمت برگشت ندادم بوسشو جواب که شد دلخور
 پخته غذا

 چیه؟ حرفا این برم قربونتم : دربیار  دلش از کردم سعی
 میخوام معذرت شدم خسته رسکار امروزم : گذاشت شونش روی رو دستم
 دیگه حاال ولی بود جذاب برام اوایل کنم آشپزی منیتونم من کیواند : ز  پس رو دستم
 نپختم غذا معین واسه هم بار چهار سال یه تو من سختمه
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 واست خودم دستای اب تا کنیم ازدواج زودتر میخواد دمل میگفت پریسا ها اومنوقع وارفتم
 میگیرم غذا بیرون از مدت یه باشهم : باش مسلط خودم به تا دادم بیرون رو نفسم بپزم غذا

 هم خیلی پس نداشت تعریفی دستپختش کنم اعرتاف بخوام قابلمه سمت رفت و خندید
 من پریسا کردم نگاه صورتش هب خوردم غذامو از کم یه بگیریم غذا بیرون از که نیست بد

 حاال؟ تا رفتی فرانسه تو پریسام : خورد آب کم یه منیرم هیجا منیرم جایی تو بدون
 پاریس بودیم رفته عسل ماه نیست بد ایت : گف و زد لبخند کرد نگام تعجب با

 پرسیدی؟ چرات : گف دید سکومتو وقتی هست معین این پای رد هم جا همه

 همینطوری هیچی -

 بگو راستشو نپرسیدی طوریهمین -
 تصمیم برگردی زندگیم به تو اینکه از قبل راستش خبم : کرد رها بشقاب تو رو قاشق

 کنم زندگی کشور از خارج برم داشتم
 آنا؟ بات : گف یهو شد گرد چشامش
 اونجا برم کنم فرار تنهاییام از میخواستم ؟ دارم آنا به چیکار من نهم : گفت و کردم پوفی

 کنم رشوع جدید یزندگ یه
 چیه؟ واسه حرفا این حاال خبد : کشی راحتی نفس

 بریم باهم میای شد جور کارم اگه -
 چی؟ یعنید : کر  اخم

 همون پاریس فرانسه بریم زیاد احتامل به کنیم زندگی اونجا بریم یعنی -

 فرانسه؟ بیام حاال بیارم دووم نتونستم و میکردم غریبی احساس شیراز تو ماه شش من -
 منیریم پس باشهم : برداشت رو قاشقم کنه مخالفت منیکردم مفکرش
 کشیده زیادی های نقشه کردن زندگی اونجا و رفنت واسه شد خوردن غذا مشغول اوهم

 . بود مهمرت برام پریسا اما بودم
 آناهیتا
 رو از احرتامش به میشد نزدیک بهم بود لبش رو که ای همیشگی لبخند با دکرت خانم
 دکرت خانم سالمم : دش بلند نیمکت

 دمل عزیز سالم -
 یه سفیدش روپوش جیب تو از نشستم کنارش نشست نیمکت رو و بوسید رو صورتم

 منیبخشتت نیای اگه گفت نامزدیشه داده مهدیس اینوم : سمت گرفت و آورد بیرون پاکت
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 بیام منیتونم ولیم : گرفت دستش از

 چرا؟ -

 دکرت نمخا میرتسم بیرون دنیای به برگردم منیتونم -

 آنا؟ میرتسی چی از -

 میکنم احساس خربه چه بیرون اون منیدونم میکنن مخفی ازم رو چیزی یه دارن همه -
 کرده کاری یه کیوان

 واسه فقط بشی مرخص منیخوای اگه نباش چیزی نگرانشت : گذا شونم روی رو دستش
 میگردونم برت و میربمت خودم میریم نامزدی شب

 کنم فکر دبای منیدونمم : زد لبخندی
 منیده بهت کردن فکر اجازه مهدیسد : خندی
 :بود بعد هفته مال کردم نگاه بود پاکت توی که کارتی تاریخ به

  میام باشه -

 دخرتخوب آفرین -

 میکنین؟ پیدا وکیل یه برام دکرت خانم -
 چی؟ واسه : رفنت باال ابروهاش

 متوم سامل هیجده تا ونمبد میخوام بپرسم اینا و میراث و ارث درمورد سوال تا چند باید -
 چیه تکلیفم نشده

 مهمه سالمتیت فقط االن نیست مهم چیزا این فعال آنات : گف و زد مهربونی لبخند
 :انداختم پایین رو رسم و کشیدم آه

 هر کار کردن بغض و کشیدن آه وقتی تا دکرتتم که بپرس من از نیستی خوب تو آنا -
 منیگی من به تو که چیه اون منیدونم من زمعزی نیستی خوب تو یعنی هرروزته و دقیقه

 دیگه بخشای مریضای به میرم مند : ش بلند و داد بیرون رو نفسش نکردم نگاه بهش
  کن خربم خواستی چیزی رسبزنم
 چند دادم اومدن فرود اجازه اشکام به رفتنش از بعد دادم تکون مثبت نشانه به رو رسم
 برگشتم عقب به نشست شونم روی دستی ردمک احساس که بود نگذشته بیشرت ای لحظه
 پذیرای معطلی بی من و کرد باز رو دستاش میکرد نگاه بهم دلسوزی با که بود خانم مرجان
 شد کشونده اینجا به پرسعموهام دوتا بخاطر من زندگی میکرد درک کسی چه شدم آغوش این
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 گریه اوهم کردم جدا زشا رو خودم شدم آروم که کمی میکرد نوازش رو رسم روی دستاش با ؟
 میکنین؟ گریه چی واسه شامم : زد لبخندی بود کرده

 خاص خیلی بود خاص محبتش کشید خیسم چشامی زیر آروم دستشو بجاش نزد حرفی
 سمت دوید هولکی هول خانم مرجان ما طرف میومد داشت اومد باقر مشتی تنبک صدای

 همونجور باقر مشتی بود گرفته خندم تیامرستانه اینجا باشه که هرچی دیگه خب ساختامن
 . میرفت دنبالش زنون تنبک
 زده حرف امروز میفرستاد شعر فقط که وقت اینهمه از بعد کردم نگاه بهراد پیامک به

 کنی؟ دعا براش میشه همرسمه فوت سالگرد امروز آنا سالمد : بو 
 ازدواج دبهرا یعنی بزنه بیرون حدقه از چشامم بود نزدیک تعجب از همرسش؟ فوت

 از شدم متاسف کردین ازدواج منیدونستم سالمم : داد جواب ؟ داده دست از رو زنش و کرده
 میکنم دعا حتام باشه قبول من دعای اگه همرستون فوت

 ممنوند : دا جواب همومنوقع
 و کیوان برای بهراد همرس برای ایستادم مناز به بودم؟ غافل اطرافم آدمای از اینقدر چرا

 هر قفل که کلیدیه یه مثل دعا میگفت همیشه جون خانوم کردم دعا اطرافم آدمای ممتا برای
 پرهام اینبار گفت همه حال از هم باز رساغم اومد هم باز خانم مهری  .میکنه باز رو مشکلی

 نخوردم حرست بگم منیتونم عسل ماه برن قراره گفت دیدم مادرش دنبال اومد که موقعی هم
 منتظر هرچی خوردم من ولی بخوری رو دیگران زندگی حرست نیست خوب میگن اینکه با

 هم آرایش حاال نداشتم مناسب لباس مهدیس نامزدی به بود مونده دوروز نیومد شدم سوملاز
 دراتاق داشتم رو سوملاز شامره کاش بود شده سهیل ستاره هم دکرت خانم مهمه که لباس نکنم
 بیاد؟ بگم داری مالقاتیت : گف و آورد خلدا در الی از رو رسش بود فاطمه شد زده

  کیه؟ -

 خوشگله دخرت همون -

 بیزحمت بیاد بگو آره آره -
 داشتم االن ی!!!ا حاللزاده چقدرم : بوسید رو گونش شدم خوشحالی غرق سوملاز دیدن با
 میکردم فکر بهت

 میای بهرت نظر به میکنی؟ فکر بهم تو که شده نصیبم سعادتی چه اوهو:  خندید

 بشین بیا هرتمب آره -
 میکردی؟ فکر بهم چی واسه نگفتیت : نشس قدیمی مبل همون رو
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 ی خاله اون خب ولیمیخواد بیاد دنبامل  دکرت خانم دوستامه از یکی نامزدی راستش -
 نیستم مزاحمت اگه البته دنبامل بیا تو نداره اشکال اگه میشه من معطل   خدا بنده عروسه
 هستم ای مهمونی جور همه پایه من ایولت : گف خوشحالی با
  بگذریم حاالت : گف شد متوجه انگار خودش کردم نگاش بهت با

 میخوام دیگم چیز یه اوهوم: دادم تکون رو رسم

  بخواه جون شام -

 برام خونه از ممکنه اگه بودم پوشیده پرهام و فریامه نامزدی واسه داشتم لباس یه من -
 بیارش

 االن تو آهان …چیزه… راستش… خبت : فگ کنان من من شد محو صورتش از لبخند
 میزنه زار تنت تو حتام لباس اون شدی الغر خیلی

  نداری؟ باشه پوشیده و بخوره من به که لباس یه خودت میگی راست -
 ندارم پوشیده لباس من بخوره بهت اگرمه : خند زیر زد

  آهان -
 خودت بربمت میخوای خوبه؟اصال میخرم برات مند : کر  جور و جمع رو خودش کم یه
 بخری

 بهرته بخری خودت شام ممنون نه -
 اونروز سوملازم : آورد واسش بود آورده خانم مهری که خوراکیایی از داد تکون رو رسش

 خربه چه بیرون اون بگی بهم میخوای گفتی
  آنا نیست خاصی خربت : انداخ پایین رو رسش

 منیزنن رس بهم وزنعم و علی عمو که هست چیزی یه نمئمطم هست چیزی یه ولی -
  میزنم زنگ بهت بگو شامرتو نکن اذیت خودتو آنا نیست خربید : ش بلند مبل رو از

 . خربه چه نگفت هم سوملاز رفت و کرد خداحافظی دادم بهش شامرمو
 اون یاد بود خودم اندازه درست کردم نگاه بود خریده که خوشدوختی شلوار و کت به
 سوملاز به انداختم رسم روی رو شال و کشیدم آهی افتادم دبو  خریده برام کیوان که لباسایی

 ام آماده من بریمم : گفت میرفت ور گوشیش با داشت که
 ببینم بشین میزدی رژ یه الاقل ای آماده و چیچیت : گف و انداخت پام رستا به نگاهی

 دهش وحشتناک مدت این قیافم اونقدر شد کار به دست و آورد آرایش لوازم کیفش تو از
 علی امیر همه از زودتر داشت نگه تاالر جلوی نبودم دیدن قابل هم آرایشا این زور به که بود
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 میتونستم کردم احوالپرسی دوتا اون با میکرد پارک رو ماشین که موقعی تا دیدم رو سهیل و
 مراسم شدیم سالن وارد باهم چهارتامون سوملاز اومدن با بخونم چشامشون تو از رو دلسوزی

 و صنم کنار نبود آنچنانی لباسای از خربی و بودن پوشیده رسمی تقریبا همه ولی بود تلطمخ
 زیادی نیومدم مراسام اینجور حاال تات : گف سوملاز گذشت که مراسم از کم یه نشستیم پروانه
 رسمیه

 حاال تا نرفتم مهمونی زیاد من منیدونم -
  نرفتی که بهرت هموند : خندی مهربون
 دکرت خانم میداد آینده داماد و عروس اومدن از نشان زدن دست و نکشید کل صدای

 به خوشحال خیلی پارسا اینا مهدیس سمت رفتیم تربیک برای باهم پیشم اومد رسید تازه هم
 اینجا که خوشحامل خیلی آنا وایم : بغل تو کرد پرت رو خودش دیدنم با مهدیس میرسید نظر

 میبینمت

 میگم تربیک میبینم باهم رو دوتا شام که خوشحامل منم -
 منحرص لبخند با شد سبز جلوم بهراد که برگشتم سوملاز سمت بش و خوش کمی از بعد

 کوچولو خانم سالمد : میکر  نگاه بهم فردش به

 خوبین؟ بهراد آقا سالم -

 میشیم بهرتم بگیرین تحویل کم یه شام اگه -
 میگذره خوش خربا؟ چهم : ندیدخ

 بریم باید میشه برگزار جشنواره دیگه هفته دیدمت ینجاا شدم خوشحال دیگه میگذره -
 جایزه گرفنت برای

 …من ولی -

 ساعته دوسه همش نداره اما و ولی -

 کنم فکر باید منیدونم -
 میان هم ها بچه بریم باهم دنبالت میام نداره کردن فکر
 پیشش میرم تنهاست دوستمم : کرد اشاره سوملاز به

 میزنم زنگ بهت اشب راحتت : گف و داد تکون رو رسش
 جیگری این به آقا با بودی نگفته به بهد : میکر  نگامون داشت رفته باال ابروهای با سوملاز

  کیوان بیخیال بچسب همینو ی !!!میگرد
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 چند دوستاشون بقیه پیش بودن رفته پروانه و صنم نشستم و رفتم بهش ای غره چشم
 اومد دوباره بهراد بیرون رفت صدا ورس  بخاطر خورد زنگ سوملاز گوشی که گذشت ای دقیقه
 ؟ بشینم میشهز : رسمی

 بفرمایید البته -

 منیدی؟ پیامامو جواب و میکنی فرار من از چرا -
 …بگم بهت چیزی یه بذار کوچولو خانمم : شنید خندشو صدای انداختم پایین رو رسم

 ساعت یه رممی من اومده پیش برام کاری یه آنات : گذاش کاره نیمه حرفشو سوملاز صدای
  برمیگردم دیگه

 میرسونه منو دکرت خانم نداره اشکال هم بیای نخواستی عزیزم باشه -
 داری طرفدار زیادد : ز  لبخندی بهراد رفت و بوسید رو صورتم
 دوستم هم ذره یه حتی باید که اون افتادم کیوان یاد بست نقش لبم رو محزونی لبخند

  نداره

 خونه؟ میربین منو بهراد آقا -

 …که اینه منظورم خونه؟ میگردیبر  -

 شام حال هر به بگم ای دیگه کس به منیشه روم ولی پرروییه میدونم برم رس یه باید -
 زندگیم از دارین خرب بیشرت

 بریم پاشو پس -
 جلوی بهراد ماشین اومدم بیرون تاالر از نشه متوجه کسی که طوری و برداشتم رو کیفم

 ببینی؟ رو کیوان میخوایت : انداخ مبه نگاهی نیم شدم سوار شد متوقف پام
 ندادم جوابی شیشه سمت برگردوندم رو رسم

 فکر که چیزی اون تو به راجع من نظر آنا میگم حاال نشد بگم میخواستم تاالر تو -
 منم داشتم زندگیم تو تلخی روزای منم دیگه چیز هیچ نه خواهرمی عین تو نیست میکنی
 این دیگه دادم تاوان بد و کردم اشتباه بار یه ونممیم عاشق هم عمرم آخر تا بودم عاشق
 چون معصومی خیلی چون دارم دوست رو تو من منیکنم خیانت دیگه منیکنم تکرار رو اشتباه
 داشنت دوست مثل داشتنم دوست ولی میای کنار سختیات متام با چون باهوشی خیلی

 دوستت اون یا مهدیسه
 ممنونم : خندید باشه برادرم عین واستمیخ یکی اینکه داشتم خوبی حس حرفاش از

 دارین نگه همینجا لطفاه : کوچ تو رسیدیم
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 پاهام کرد عبور کنارم از کیوان ماشین که بودم نرفته بیشرت قدم چند هنوز شدم پیاده
 شد باز مه راست سمت در نبود تنها اما شد پیاده کرد پارک خونه جلوی نداشت حرکت توان
 که بود همونی بدم تشخیصش میتونستم هم خونه رسدر نور رزی ولی تاریکه… دخرت یه

 میمون میگفت بهش سوملاز
 تنها هم سوملاز با قبال کیوان نه ؟ بود تنها خونه تو غریبه دخرت یه با کیوان شد بسته در

 که بود نذاشته سوملاز کمر پشت دست کیوان بود نگرفته رو کیوان دست سوملاز ولی … بود
 میکنه؟ درد زانوهام درقاین چرا بودم ندیده من و بود گذاشته شایدم کنه شراهنامیی داخل به

 توجه میومد کسی صدای نفهمیدم؟ چرا مبود اومده فرود زانوهام رو کردم نگاه خودم به
 شخص اون صدای در به رسیدم تا کشوندمش زمین روی بود سنگین پاهام شدم بلند نکردم
 د : میوم در پشت تا صداشون میگه چی منیشنیدم ولی میشد بلندتر

 برمیگردم االن من پریسا -

 میکنه یخ شام میری کجا -

 اومدم بچینی رو میز تا بیفتم کارم از شه قطع میرتسم بدم تلفنمو قبض رفته یادم -
 میشنیدم میشدرو نزدیک در به که قدمایی صدای اما میکرد کر گوشمو داشت قلبم صدای

 نیست خوب حالت بریم بیا آنا -
 جلوی کیوان و شد باز بودم زده زل در به همچنان من اما گرفت بازومو بود رادبه صدای

  آناد : ش شوکه من دیدن با شد حارض روم
 …فقط… من …مند : میش کنده جا از داشت قلبم شد نزدیکرت بهم قدم یه

 میخواستم …میخواستمم : کشید یمرسرو  لبه رو دستم میلرزید بدنم
 بریم ابی نیست خوب حالت آنات : گذاش رهکا نیمه حرفمو بهراد صدای
  میرتسید انگار بود ساکت همچنان کیوان

 میخواستم… میخواستم -

 بیامرستان بریم بیا خدا رو تو بسه آنا بسه -
 درهم اخامی با شد الل کلی به زبونم کیوان رس پشت پریسا دیدن با آوردم باال رو رسم

  ؟ آقا میکنه چیکار اینجا اینت : گف بهراد به
 تو پریساش : سمت به برگردوند رو رسش رسعت با بود شده او متوجه تازه هم کیوان انگار

 ریخت و رس این با اونم میکنی چیکار اینجا
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 کیوان جلوی هیچوقت من نبود مناسب کوچه برای اصال بود تنش که شلواری و تاپ
 راحته اینقدر که کیه دخرت این نپوشیدم لباس اینطوری
 بدون و گرفت رو دستش کیوان گرفتم پریسا لخت بازوهای از چشم بازوم شدن کشیده با
 دیوونه یه دیگه باشید مواظب آقاد : ز  داد پریسا داخل برن اینکه از قبل خونه تو رفت حرف
 میکنم شکایت وگرنه نربید جایی اجازه بدون تیامرستان از رو

 نشستم ماشین صندلی رو میکرد دور اونجا از منو و میکشید رو بازوم او به بیتوجه بهراد
 چند بعد شد متوقف ماشین جایی یه رفتیم بیرون کوچه از که وقتی تا بود در به نگاهم هنوز
م : کرد نگاه بهراد چهره به کشید بیرون شوک تو از منو شد پاشیده صورتم به که ابی دقیقه
 میکنی؟ چیکار

 منیدی؟ جواب میگم هرچی چرا دخرت میشدم دیوونه داشتمد : کشی عمیقی نفس

 میشه نگران دکرت خانم بیامرستان برسونین منو میشه نشنیدم ببخشید -

 خوبی؟ یئنمطم -
 حداقل یا بزنی حرف نیست بهرت آناد : افتا راه و کرد روشن رو ماشین دادم تکون رو رسم

 کنی؟ گریه
 نرتس خوبمم : داد تکیه شیشه به رو رسم

 بدتره خودت تو بریزی اگه -
 ؟ سوملاز جانمد : بو  سوملاز کردم نگاه صفحش به میلرزید بمجی تو گوشیم

 کجایی؟ بیامرستان نرفتی هنوز چرا -

 میرم دارم راهم تو -

 منتظرتم من باشه -

 میزنیم حرف فردا خونه برو سوملاز -

 بدم توضیح برات باید نگو چرت -

 … امشب کن باور -
 : تداش نگه بیامرستان جلوی گفته بهش کیوان میدونستم بود کرده قطع

 …هم رو شام بهراد آقا ممنون -

 بهم داشتی باهام روز شبانه از هرلحظه تو هرکاری کن حساب برادرت عین من رو آنا -
 بزن زنگ
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 بیا خودت به ایناست از بیشرت لیاقت توت : گف که شم پیاده خواستم دادم تکون رو رسم
 دارم هواتو خودم برو آخرش تا برداشتی رو قدم اولین تو آنا

 ممنونم : زد قدردانی نشانه به لبخندی
د : کر  بغلم یهویی سمتش رفتم میکرد نگاه ما به و بود داده تکیه ماشینش به سوملاز
 خوبی؟ برم قربونت

 نباش نگران خوبم سوملاز آره -

 میکن خواهش آنا بدم توضیح واست بذار -

 زنشه؟ -

 موقتشه همرس -

 نه؟ بود عاشقش که پریساست همون این -

 باهات دارم حرف خیلی مبونم پیشت امشب میتونم کردم هنگهام دکرت خانم با من -
 بگم بهت رو چیز همه اول از میخوام بزنم

 کیوان
 بلند مبل رو از میزد حرف و میرفت راه ها دیوونه مثل نداشتم رو پریسا غرغرای حوصله

 نهم تقصیر مگه کنم؟ چیکار تو با باید من آنا بیرون زدم خونه از و برداشتم رو سوییچ شدم
 عاشقمی تو که منه تقصیر مگه نداشتم دوستت درحالیکه کنم ازدواج باهات شدم مجبور که
 کنم اذیتت منیخوام من آنا ندارم؟ رو عشقم با کردن زندگی حق که کردم گناهی چه من مگه

 مرشوب رفتم درسته شدم دور ازت درسته کن دور ازم رو عذاب این خدایا منیخوام باورکن
 شد متوم اینا همه پریسا اومدن با بودی شاهد که خودت ولی شدم یگاریس رفتم شدم خور
 میرم من خدایا برمنیام پسش از من رو الهی آزمون این کن متوم رو بازی این کن متوم خدایا …

 بشه پاک رسنوشتم دفرت از تجاوز گناه تا کنه فراموشم آنا تا میرم اینجا از بشه هرطور
 پایین ها پله از شدم زیرزمین روشن چراغای متوجه کردم زبا که رو در بود صبح نزدیک

 پریساد : بو  نشسته کاغذ عامله یه وسط و بود دستش تو مرشوب ی شیشه پریسا رفتم
 اومدی باالخرهد : خندی بود مست شد بلند سختی به شد حضورم متوجه
 رو ذاکاغ از یکی شد کمکم مانع دستش با جلو دویدم زمین بخوره بود نزدیک شد خم
 هرنمنده چقدر ببینم : سمت گرفت برداشت
 کردم نگاه کاغذا بقیه به شد گرد تعجب از چشامم بود خودم تصویر کردم نگاه کاغذ به
 آوردی؟ کجا از رو اینام : دبو  من همش
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 ندیدیشون؟ بگی میخواید : میخندی مستانه خندید
 باال بریم بیام : گرفت رو بازوش زیر
 میخونه؟ قشنگ خونده؟ برات چندبارش : پیانو  سمت رفت و اونطرف کرد پرت منو

ش : خوابوندم تخت رو کشوندم خودم ودنبال گرفتم رو دستش دوباره میکرد کالفم داشت
 پیشتم من بخواب پریسا

 .برد خوابش که نکشید طولی بست چشامشو آروم
 آناهیتا
 من حس کردم نگاه ماه به کوچیکه دنیا این چقدر کرد تعریف برام رو چیز همه سوملاز

 این درگیر من که شد چی عاشقم؟خدا هنوزم ولی میکنم درموندگی احساس چرا خدا چیه
 ؟حتی نیستم عصبانی چرا عشقه؟ فقط حسم هنوزم اتفاقات این متام با شدم؟چرا عشق

 نه یا غمگینم منیدونم
 ناباوری با داشتم برش میز رو از بهراده بازم حتام رفت ویربه رو چندم بار برای گوشی

 آنام : کرد باز رو پیام خودشه واقعا انگار نه کردم بسته و باز چشاممو بود روش کیوان اسم
 بده مالقات اجازه لطفا دیدنت میام صبح من

 به میخواست کیوان بود اشکام اومدن فرود برای دلیلی حاال دیدنم؟ بیاد میخواست
 .یربممن گور به رو رزوآ  این حداقل دیدنم بیاد هردلیلی
 شدن قضا متوجه حتی من و بود شده روشن هوا برداشتم گوشی از چشم سوملاز صدای با
  نشدم منازمم

 نشستی؟ اونجا چرا آنا -
 همینطوری هیچیم : دبو  نشسته زمین رو دیوار گوشه

 خوابیدی؟ اصال دیشب تو ببینم گردی؟ گریه ؟ خوبی آنات : گف زده حشتو  چهرم دیدن با
 میکرد درد بدنم متام بودن شده خشک استخونام انگار شدم بلند نزمی رو از سختی به
 خونه برو و بخور صبحانتو سالن برو سوملاز خوبمم : گذاشت تخت کنار میز روی رو گوشی
 نیست تو جای اینجا

 روبراش دارم کار چندتا رساغت میام زود ولی میرم آنا باشهد : ش نزدیک بهم قدم یه
 الزمه ولی بکشه طول روزی دوسه شاید میام و میکنم

 بودی کنارم اینکه از ممنونم برس زندگیت به -
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 روی پوشیدم رو بودن بهرت نسبت به که لباسایی و گرفتم دوش رفت و بوسید رو صورتم
 سمت رفتم شدم حوصله بی نیومد و شد ده ساعت در به بودم زده زل و بودم نشسته تخت
 آنا سالمم : پرید جا از کیوان صدای با نبود حیاط رو کسی پنجره

 ام…ل…سم : گفت بریده بریده داشتم اسرتس سمتش برگشتم
 بزنم حرف باهات میخوام بشینی میشهت : گف بود ریلکس من برعکس او نشست مبل رو
 به دادم فرو سختی به رو دهنم آب نشستم تخت کنار فلزی صندلی رو لرزون پاهای با
 بود دوخته چشم زمین

 ی خونه تو کیه غمگین ی بچه دخرت این گفتم خودم با تدیدم که روزی اولین -
 حواست اصال داشتم باهات کمی فاصله اینکه با میدویدی ها گربه بچه دنبال داشتی آقاجون

 رسیده بلوغ به تازه بود سامل شونزده تقریبا نبودم بچه هم چندان اومنوقع من نبود من به
 زیر االن از بچه این گفتم عمومی دخرت دمشنی تا داشتم غرور و غیرت حس خودم واسه بودم
 میکردن مسخرت کیانا و پدرام هرموقع کنه نگاه چپ بهش کسی منیذارم خودمه بال و پر

 که دوستی یه دوستم تنها و بهرتین شدی جاییکه تا میزدم حرف باهات میکردم دعوا باهاشون
 اذیتت دیگه هاست هبچ منظورم نداشنت کارت به کاری من بخاطر بقیه بود شنونده فقط
 …اما نمنیکرد
 منیدونم میدم عذابت خودم روحت سوهان شدم خودم روزا ایند : ش خیره چشامم به
 بود گرفته نظر در برامون آزمونی چه خدا و افتاد اتفاق اون چرا

 حد در دخرتی اون پریسام عاشق که میدونستی توه : پنجر  سمت رفت و کشید بلندی آه
 کنده قلبم ما ازدواج با میدرخشید جا همه ستاره مثل خودش و بود لدارپو  پدرش بود فریامه
 همه از شدم متنفر ازت شکست و افتاد قلب اون شنیدم هم رو پریسا ازدواج خرب وقتی شد

 مرام تو که چیزایی سمت آوردم رو شدم سیاه منم میکنه، سیاه رو آدم روح تنفر شدم متنفر
 و گذاشت راهم رس رو سوملاز خدا که بود کارم کدوم پاداش به منیدونم نبود ما رسم نبود ما
  برگشت زندگیم به پریسا اون از بعد

 یا حرف هیچ تو حق در مخصوصا کردم زیادی گناهای من آنام : سمت برگشت دوباره
 کاری دیده آسیب اینقدر که احساست واسه میخوام ولی باشه تجاوز اون جربان منیتونه کاری
 آزاد سال پنج این از بعد و برس زندگیت به کمه سنت هنوز تو… برم ایران از میخوام من کنم

 کن زندگی
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 کیوان نه بود شده حلقه صندلی دسته رسد ی میله دور انگشتام بود خودخواهانه زیادی
 ظامل وقته خیلی مرد این اما نسوزون آتیش این تو رو روحم اینطور میکنم خواهش نزن حرف
 شده

 دوست بتونیم بازم بعد سالها شاید کنیم فراموش رو چیز همه بیا آنا میکنم خواهش -
 باشم میخوای ازم تو که چیزی اون منیتونم من ولی باشیم

 جلوی بود ریخنت اشک میکردم که کاری تنها میگفت او و بودم نشسته مجسمه یه مثل
 ببخش فقط آنا ببخش منوی : نکن رهاشون هیچوقت کاش گرفت دستامو زد زانو روم

 خوشبختی؟ تو… توم : گشود لبام از رو قفل باالخره که بیرون بره خواست شد بلند
 آره نباشه وجدان عذاب این اگهد : برگردون رو رسش
 شد قرص دمل ته ولی ریختم اشک ساعتها نداشتم گفنت برای حرفی منم منوند منتظر دیگه

 .باشه خوشبخت میتونه اینکه بود خوشحال اون اینکه از
 کیوان

 از و خانوادم دم ،خو  حق در کردم بد کنم اعرتاف تونستم باالخره میکردم سبکی احساس
 دادی من به اشتباه رو تچیز  همه تو آقاجونم : نشست آقاجون قرب کنار آنا حق در بیشرت همه
 فراموش منو کاش ببخشه منو کاش داشت دوسش اون حداقل پدرام به میسپردیش باید شاید
 کنه

 ظرفا میومد صدا رسو زیرزمین از شدم حیاط وارد برداشتم رو غذا ظرفای عقب صندلی از
  پریسان : پایی رفتم و ایوان دم گذاشتم رو

 نگفت چیزی ولی کرد نگاه بهم میکرد جمع رو کاغذا داشت

 میکنی؟بهرتی؟ چیکار اینجا عزیزم -
 یتکرب و طاقچه سمت رفت ریخت روغن خالی ی دبه یه تو رو کاغذا نذاشت محل بهم

 برداشت رو

 میکنی چیکار داری پریسا -
 مهمن؟ برات اینا نکنه چیهد : ز  داد

 نیست خوب حالت تو باال بریم بیا پری بسه -
 دبه تو کرد پرتش بود خیره من به که درحالی و زد اتیش رو کربیت

 غذا بریم بیا شد حتار  خیالت اگه خبم : دوخت چشم میسوخنت داشنت که طرحهایی به
 شهمی رسد گرفتم
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 مونده دیگه کار یهد : خندی
 فقط میدونی خودت هرطوری کن نابود تو اینوو : پیان سمت رفت کردم نگاش پرسشگرانه

 چشامم جلوی کن اونم نابودش
 شدی؟ دیوونهد : ش گرد چشامم

 باشه خونه این تو اونه مال که چیزایی ندارم دوست من آره کن فکر تو -
 دیگه جای یفرستمم باشهم : داد بیرون حرص با رو نفسم
 کنی نابود اینو میخوام من ولید : ز  داد
 رو خودش که بگیرم رو بازوش تا کردم دراز رو دستم رفتم جلو میکرد کالفم تشدا دیگه

 نه؟ زده مختو کارا همین با زده؟ آهنگ برات بار چندد : کشی عقب

  امانته این پری کن متومش -
 ری؟یادگا یا امانتهد : ز  پیانو رو محکمی مشت

 بخوام یادگاری ازش که مرده مگه -
 برگرده قراره پست : رف درهم اخامش

 زور به میشد کشیده دنبامل اوهم رفتم باال ها پله از حرص با و گرفتم رو دستش مچ
 وحشی کن وملد : کشی بیرون رو دستش

 نبودی آدمی اینطور که تو مرگته چه تو پریسا -
 آناهیتا

 دکرت خانم بفرمایید صدای شنیدن با زدم در رفتیم دکرت مخان اتاق سمت پرستارا از یکی با
 صندلی روی میکرد؟ چیکار اینجا اون شدم سوملاز متوجه که کردم سالم آروم شدم اتاق وارد

 ت : گف و انداخت سوملاز به نگاهی نیم دکرت خانم نشستم

 تو ه آیاک مونده حاال اومد خوشم پیشنهادش از منم داده بهم پیشنهادی یه سوملاز آنا -
  داره بستگی خودت به این یانه کنی قبول

 تنها دوتایی بدم توضیح خودم من بدید اجازه اگه دکرت خانمد : پری حرفش وسط سوملاز
 بزنیم حرف باهم

 ازسومل به رفت بیرون اتاق از و شد بلند منیرسید نظر به راضی چندان هکاین با دکرت خانم
 دوختم چشم

 تا بودم کارا دنبال دیدمت که دفعه آخرین از تورسمه رفک این وقتیه چند راستش -
  شد آماده چی همه دیگه که امروز
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 شد؟ آماده چی -

 رو تو افتاد دمل به دیدم رو تو وقتی از کنم زندگی مستقل داشتم خیال بود وقت خیلی -
 از میخوام منم باشی دور کیوان و خانواده از ایو میخ تو کنیم زندگی باهم خودم پیش بیارم
  باشم دور پدرمه ی خونه تو که واضطرابی هیاهو

 بیرون بیام اینجا از منیخوام من ولی -

 فقط زندگیتی راه اول تازه تو نیست کشیدن عقب وقت االن آنا ولی منیخوای میدونم -
 منی خونه اینکه از کسی میدم قول رسگذاشتی پشت رو مشکل همه این و سالته هیجده
 نشه خربدار

  همنیش سوملاز منیشه -

 گردونم برت اومد پیش برات ای ناراحتی کوچیکرتین اگه میخورم قسم منیشه؟ چرا -
 اینجا

 خونه تو رو ودمخ ساله اینهمه من منیارم دووم اونجا بیرون اون سوملاز منیخوام من -
 یه با یهو منیشناختم رو دماآ  من بودم دیگه دنیای یه تو زندگیم اینجای تا من کردم حبس
 درد سال یه این تو من کردم فرق خیلی پیشم سال یه با من شد رو و زیر یامدن اجباری ازدواج

 من بیام شامها دنیای به منیخوام من کردم حس بدنم اعضای تک تک تو لحظه لحظه رو
 خودم خدای و خودم فقط باشم خودم پیش میخوام

 دکرت مخان نزد حرفی اومدم بیرون که موقعی تا بود زده زل بهم باز دهان با سوملاز
 دکرت خانم بود من مامن بازم اتاقم شدم رد کنارش از دویدن کردم رشوع سمتم میومد داشت
 تو گذشت روز سه موندم ساکت زد حرفی هر درمقابل که داشتم بغض اونقدر اتاق تو اومد
 هست فاطمه اگه تا بستم چشاممو اومد در تق صدای ندیدم رو دکرت خانم دیگه روز سه این
 عزیزمت : گف و خندید پریدم جا از فشنگ مثل خانم مهری صدای شنیدن با ابمخو  کنه فکر
 ترسیدم پریدی جا از اینطوری چرا!! خوابی کردم فکر

 رسی یه واسم قبل دفعات مثل کردم سالم و انداختم پایین رو رسم کشیدم خجالت
 چیکار ؟ خرب چه ماهت روی به سالمت : گف و گذاشت اتاق کنار رو اونا بود آورده خوراکی
  میکنی؟
 هسنت؟ خوب خرب؟عمو چه شام سالمتیم : نشست تخت ی لبه
 همه کنی زندگی ما پیش بیای میکردی قبول کاش توییم نگران همه ... خوبن همه
  بود راحت خیالشون اینطوری
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 راحتم اینجا من ولی دارین لطف شامم : زد مهربونیش این روی به لبخندی
 کیوان خبط از شدی خربدار شنیدمد : کر  بهم غمگینی نگاه
 عمو زن نکرده اشتباهی اون ولیم : داد تکون مثبت عالمت به رو رسم
 به ونیکت یه باید داری دوست رو کیوان اگه تو گلم دخرت ببینت : گف و کشید آهی
 بگیره رو تو جای دخرت اون نذار بدی نجات زندگیتو باید بدی خودت
 ذره یه حتی اگه عمو زن : ریخنت فرو بودن باریدن منتظر که اشکهایی حرفش این با
 کیوان پیش جایی هیچ من که اینه بدبختی ولی ردمکمی تالش داشتنش نگه واسه داشتم جایی
 ندارم

 محتاج من جاداد آغوشش تو رو من و کشید رسم رو گونه نوازش رو دستش سمتم اومد
 جای دمل تو گاهی زن این و ودممادرب محبت ی تشنه من بیگاه و گاه محبتای این به بودم
 به که هرچند میدادن حق بهش دلشون ته همه نزد کیوان از حرفی دیگه مینشست مادرم
 منیکردن جاری زبون

 آنات : گف من بادیدن اومد فاطمه که میزد حرف بود آورده که چیزایی درمورد داشت
 ببینتت میخواد اومده یکی

 شببینم یخواممن بگو سوملازه اگهم : گفت دلخوری با
 بهراده اسمش میگه آقاییه یه نهت : گف و انداخت زنعمو به نگاهی تردید با فاطمه
 بیان بگوم : کشید راحتی نفس
 یه تو دوستامه از یکی استادم : گفت و زدم لبخندی بود من به زنعمو سوال از پر نگاه
 .. و کردیم رشکت باهم طراحی مسابقه
 اتاق وارد قشنگش لبخند با کشیدم جلوتر رو رورسیم ندمو  متوم نیمه حرفم در صدای با
د : ش زنعمو متوجه تازه و کرد سالم بلند بود دستش قشنگ و کوچیک گلدون یه شد

 داری مهمون منیدونستم

 هسنت زنعموم ایشونراسخی  آقای سالم -
 احوالپرسی و سالم ذاتیش محبت با میکرد راندازب رو بهراد داشت درحالیکه هم زنعمو

 فردا آناد : منون ساکت حال این با بود معذب خانم مهری حضور از بهراد نشستیم همگی دکر 
 که بشی پیچ سوال حدی تا فردا احتامال بریم دنبالت میام اینا ده ساعت جشنوارست روز

 نگیر سخت خودت به زیاد ولی رسیدی اینجا به اینا و رفنت کالس بدون چطور

 ممنون مشکلی نیست باشه -
 خربه؟ چه مگهت : گف تعجبم زنعمو



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 249 
 

 کشوری جشنواره یه تو آنا طرحهای از یکی؟!!  ندارین خرب مگهگفت :  و زد لبخندی بهراد
 آورده سوم رتبه

 دخرتم؟ میگه راستد : کر  نگام باز دهان با زنعمو

 دادن بهم رو مسابقه این شانس و کردن اعتامد بهم شمس استاد و ایشون زنعمو بله -
 نداشتیم خرب و بودی هرنمند اینقدر که برم قربونتد : کر  منگا ذوق با زنعمو

 شلوار و مانتو هیچتا نه کردم نگاه لباسام به دنبامل بیاد صبح که گذاشتیم قرار بهراد با
 من داره هم حق آنا منیاد رساغتم حتی دیگه اون نه )افتادم سوملاز یاد مر ندا حسابی درست
 (کردم رفتار بد خیلی
  بخوام معذرت ازش بایدم : کرد نگاه گوشیم به

 کردم نگاه سیاه و تاریک سمونآ  به دلخوره ازم حتام نداد جواب زدم زنگ هرچی
 اومد گوشیم ویربه صدای کشیدم دراز تخت روی و کردم پوفی نامزدشه درگیر هم مهدیس
 سالمم : داد جواب فوری بود سوملاز

 خوبی؟ عزیزم سالم -

 ی !!!دادن جواب زدم زنگ چطوری؟ تو ممنون -

 داشتی؟ کاری بودم حموم -

 کنم خواهی معذرت تا زدم زنگ من راستش …راستش خب -

 گلم؟ کردی چیکار چی؟مگه واسه -
 : داره پاکی خیلی ذات دخرت این بست نقش لبم رو لبخندی

 اونروزم رفتار بخاطر -

  خالیه جدیدم ی خونه تو جات راستی ...منم بخواد معذرت باید که اونی اتفاقا -
 که بودم اونی از خوشحالرت من ولی دربیاره منو حرص داشت قصد انگار خنده زیر زد
 : بشم عصبانی بخوام

 میخوام ده ساعت تا صبح بگیری برام رسمی شلوار مانتو یه میشه سوملاز -

  افتادی من یاد چی واسه بگو پس اوه اوه -

 کردم فکر تو به همش روز سه این خدا رو تو نگو اینطوری -
 ؟شیطون بری میخوای کجا حاال دستت میرسونم ده ساعت تا زیزمع باشهد : ندیخ
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 اینقدر چی ولی داشت ذوق زنعمو مثل اونم کردم تعریف براش رو جشنواره ی قضیه
 داره؟ ذوق

 کیوان
 دیگه بود شده عوض کل طور به رفتارش اونشب از نبود خوب اصال پریسا با اوضاع

 به بود بدتر اون از وضعم خودم یخوردم مرشوب دم به دم میکردم شک عقلش به داشتم
 بی با میشه این از تر دیوونه مبونه اینجا پریسا کنم عملی تصمیمو باید زدم زنگ سوملاز
  سالم د : دا جواب حوصلی

 خوبی؟ سوملاز سالم -

 چطوری؟ تو ممنون -

 ببینمت میخوام کجایی بدنیستم -

  میکنم خرید دارم پاساژ یه تو -

 ببینمت کجا میگیرم مرخصی دیگه ساعت یه تا من -

 میبینمت عرص ندارم وقت امروز من -
 :میذاره کالس ما واسه هم دخرت این

 بیام منیتونم بعدازظهر بیام بگو پاساژی کدوم -
 کدومت : گف ایستادم که کنارش میزد دید رو لباسا داشت و بود وایستاده مغازه یه کنار

 قشنگه؟ مانتوها این از یکی

 بخری؟ مانتو اومدی صبحی -

 کدوم؟ گفتین -
 بهرته اینم : داد نشون رو بود تر ساده که یکیش کردم نگاه مانتوها به

 کردی؟ خرید زن یه واسه حاال تا -

 خریدم لباس ناآ  واسه قبال اره -
 میدونی؟ سایزشو پسد : ز  پوزخند

  بود گشاد واسش هم اومنوقع نه -
 ندونه زنشو سایز در م یه که تاسفه مایه واقعاد : ندیخ
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 رو بود من انتخاب که مانتویی همون مغازه تو رفت بیتوجه رفتم بهش ای غره چشم
 تا باید بزن حرفتو زود و بشیند : کر  اشاره روبروش مبل به نشست البی تو خرید پرو بدون
 باشم جایی دیگه ساعت نیم

 پاریس برم میخوام گرفتم تصمیمو -
 کرد قبول جونت پریسا پست : انداخ باال ابروهاشو

 نکرد قبول اون نه -

 چی؟ پس -
 یه یا میکنی برام اینکارو بگو بگذریمم : داد تکیه مبل پشتی به و دادم تکون رو رسم
 بریزم؟ دیگه برنامه

 بکنی؟ میتونی غلطی چه مثالد : خندی
 چی؟ آناد : ز  پوزخند رفتم بهش ای غره چشم
 میشیم خوشبخت هم از دور اون و من آناست رفتنم دلیلم : انداخت پایین رو رسم

 خود رشکت پاریس میفرستم رو تو منم بزن آنا نام به رو رسیده ارث بهت که ای خونه -
   حسابداری بخش رییس عنوان به فرانسه تو بابا

 داره؟ ربطی چهد : ش گرد چشامم
 نداری ازدواج این از سهمی میکنی فرار داری که تود : کر  کج کمی رو رسش
 هیچ بدون رفنت ولی  بودم کرده حساب عامرت فروش پول رو کلی من شدم کالفه
 : دیوونگیه هم ای پشتوانه

 منه رسمایه متام خونه اون سوملاز منیشه -

 چیه؟ حرفت دیگه میکنم جور اونور رو تو رفاهی امکانات متام من -
 شاید خاص حس یه چیزیه یه چشامش تو ؟ چشه سوملاز این یهو اومد کجا از حرفا این
 متنفره من از سوملاز خودشه آره تنفر نوعی
  دیدم متفاوت چیز یه چشامت تو امروز ولی دوستمی میکردم فکرم : شد بلند مبل رو از
 یر فک چه نیست مهم برامت : برداش رو خریدش های کیسه شد بلند جا از حوصله بی
  بده خرب بهم و بگیر رو تصمیمت برابره آنا و تو به حسم من میکنی بهم راجع
 خانواده دیدن بریم بود قرار امشب شدم خونه وارد داغون اباعص با کرد عبور کنارم از
 ، جونم پریم : داد تکونش آرومی به میکنه دیوونم داره خوابیده بازم نبود آشپزخونه تو پریسا
 خامنی پریسا
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 اومدی؟ کید : کر  باز چشامشو الی زور به

 اینا؟ بابات خونه بریم نباید امشب مگه عزیزم رسیدم االن -
 برم منیخوامد : کشی پریشونش موهای توی دستی شد خیز یمن حوصله بی
 عزیزم؟ چرا؟ : شد چش یهو بریم داشت ارصار همش که پری کردم تعجب حرفش از

  بیار نوشیدنی یه برام...  منیخوام چون -

 کنم درست برات چیزی یه پاشو میخوای؟ مرشوب اونوقت نخوردی چیزی صبح از -
 مرشوب من ندارم حوصلهت : گف خواب از گرفته دایص با کشید دستام بین از رو دستش

 بیار برام سبک چیز یه میخوام

 میکنی؟ نابود زندگیمونو داری میکنی؟چرا نابود خودتو داری که چته مرگته؟ چه پریسا -
 هیچیی : بهداشت رسویس سمت رفت
 هبرس دستگیره به دستش اینکه از قبل دربره دادن جواب زیر از منیخواستم دیگه امروز

 دیوونه شب اون از … میکنی دیوونم داری پری هیچی؟ ه کهچ یعنیم : کشید رو بازوش
  منیکنی توجه بهم دیگه میخوری بو مرش  داری رسه یه شدی

 خوب من تا نشو نزدیک بهم کیوان نزن دست بهمد : کشی کنار حرکت یه با رو بازوش
 بشم

 بشی خوب کنم کمکت تا چته بگو -
 پشیمونمت : گف سکوت لحظه ندچ بعد شد خیره چشامم تو

 چی؟ ازم : آورد زبون به میشد؟فکرمو پشیمون باید چی از گفت؟ چی چی؟
 همه از تصمیامم از بودن اینجا از طالقم ازت : گرف چشامم از نگاشو رفت عقب قدم یه
 چی

 مبهوت و مات برداشت لباسی چوب رو از شلوارشو و مانتو بیام خودم به اینکه از قبل
 بودم هخیر  بهش

  کنم فکر باید -
 بار یه زندگیم کردم سقوط زمین رو خونه در   شدن کوبیده صدای با منوند جوابم منتظر

 باختم من ندارم رو چیز هیچ طاقت من گذاشت تنهام عشقم دیگه باره ی پاشید هم از دیگه
 نای میشه چی من دل آخه ولی شکستنه دل تاوان این کیوان ،باختم زندگیمو بازم من آره

 نیستم دمآ  من مگه نیستم؟ عاشق من ندارم؟مگه دل من وسط؟مگه
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 اما شکست وحشتناکی صدای با کردم پرت رو بود پاتختی رومیز که باژوریآ  حرص با
 تاوان میدم تاوان دارم من کشیدم دراز زمین روی بود بلندتر من قلب شدن شکسته صدای
 پرده وردمآ در  جیبم از گوشیمو بخشیده ومن خدا میکردم فکر که بودم احمق خیلی ... گناهامو
 تصمیم من و نداشت کاری اسمش کردن پیدا اما بود کرده تار دیدمو بود چشامم تو که اشکی
 .گرفتم

 آناهیتا
 که سوملاز به میداد جواب رو جشنواره تو کنندگان رشکت سواالی داشت هم باز بهراد

 بهراد از بود زده زل گوشیش صفحه به کالفه کردم نگاه بود اومده همراهمون اتفاقی خیلی
 ت :گذاش کیفش تو رو گوشی رسیع من دیدن با شدم جدا

 آنا برم باید دیگه من -

 افتاده؟ اتفاقی بری میخوای کجا -

 شم آماده برم باید دعوتم مهمونی یه -
  راحتی هرجور باشهم : کرد پوفی برنداشته مهمونیاش این از دست هنوزم

 ...میبینمت ... منیشم سیر میکنم نگاش هرچید : کر  نگاه تابلو به افتخار با دیگه بار یه
 فعال

د : پرسی رس عالمت با و زد چشمکی بهراد سمت برگشتم کردم بدرقش نگاهم با در دم   تا
 شده؟ چی

 بشه؟ متوم تا مونده چقدرم : ایستاد کنارش رفتم جلوتر

 ندارم حرفی من بریم میخوای متومه تقریبا -

 میشه سخت بیامرستان تو رفنت بشه دیر زیاد بریم پس -
 این حضورش ورودی سمت پیچید رسعت با دکرت خانم ماشین میشدم پیاده که ماشین از
د : ش پیاده ماشین از بالفاصله چون شد نگران انگار هم بهراد بود عجیب کم یه شب وقت
  شده چیزی یه حتام

  بود شیفت سیاح اقای نگهبانی سمت دویدم شد بیشرت دلهرم

  خربه؟ چهاح سی قایآ  -
 ماشین از چشم احسی قایآ  صدای با بودن محوطه تو که پلیس ماشینای به افتاد نگام تازه
 گرفتم پلیس

 داشتی؟ اجازه دخرت؟ بودی کجا تو -
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  بود شده هامهنگ دکرت خانم با بله -

 خربه؟ چه بگین میشه -
 کرد متوم رو دوتا ما بحث بهراد اضطراب پراز و بلند صدای

 در چندان منم بزنه سیبآ  پرستارا از یکی به داشته قصد مریضا از یکی تنیس چیزی -
  داخل برو بیا هم تو دخرت نیستم جریان

 ؟ برم منم میشهت : گف کالفه بهراد

 محرتم قایآ  ممنوعه ورود بری؟ تو که خربه چه نه -
  داشت اسرتس من از بیشرت کردم نگاه بهراد به
 آنا … آنا

 دیدمت ببخشیدد : اوم جلرتر میزد نفس نفس درحالیکه دکرت خانم برگردوندم صورمتو
 شناهاتآ  از یکی خونه بری امشب بهرته بدم توضیح برات شم پیاده نتونستم ولی

 دکرت خانم شده چی چرا -
 پنهانی هم بعد نخورده قرصاشو امشب دوشخصیتیه دخرت اوند : دا تکون رو رسش
 بخاطر هم دخرته اون بوده رفته کاری هواس گویا هم فاطمه تو اتاق به رسونده خودشو
  میده قرار حمله مورد رو فاطمه تو بجای و بده تشخیص منیتونه تاریکی

  دکرت؟ خانم میگین دارین چیبا ناباوری پرسیدم : 
 آنا؟ خوبید : پرسی نگرانی با و اومد جلوتر بود ساکت اومنوقع تا که بهراد
 ؟ دکرت خانم شده چش فاطمه شده؟ یچم : نکرد توجهی شبه

یکی خدمه  کنه خفش بتونه اینکه از قبل  گذشته خیر بهت : گذاش شونم روی رو دستش
 رسیده

  کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم سینم روی رو دستم

 میکردین؟ استفاده گفنت واسه دیگه روش یه از نبود بهرت دکرت خانم -

 بودم هول خیلی خودمم ولی میخوام معذرت -

 شد؟ چی دخرته اون -

ر کرده هنوز پیداش نکردن واسه همینه میگم امشب بهرته بری اینکه چرا اومده تو فرا -
 اتاق تو رو منیدونم ولی ممکنه یه بالیی رست بیاره

  بود دیده هم قبال رو چیزا این انگار کردم نگاه بهراد به
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 نباشم یا باشم من داره فرقی چه -

 همینه اوضاع وقت چند تا یبکن فکرشو که اونیه از شلوغرت اینجا کن گوش حرفم به -
 حتی اگه اون دخرت گیر بیفته

 میرم برمیدارم وسایلمو -
 چی؟ یعنید : کر  نگام باالرفته ابروهای با

 کنم زندگی اون با میخوام سوملاز پیشمیرم  -
 بیرون مامتکده این از باالخره اینکه از هم بهراد زد رضایت رس از لبخندی دکرت خانم
 از بهراد ماشین تا بردن رو اونا نفر چند کمک با کردم جمع رو موسایل بود خوشحال میومدم

 از یکی نشستم خانم مرجان جلوی کردم خداحافظی میشناختم که بیامرایی و پرستارا تک تک
 دارم دوست رو شام خیلی من خانم مرجانش: دستا رو گذاشتم رو بود نو هنوز که رورسیهام

 میشه تنگ براتون دمل
 به هم زن این انگار نداشنت ریخنت ی اجازه که بود اشکهایی نعکاسا میزد برق چشامش

 تکیه شیشه به رو رسم بود درگیر فکرش اما بود شده خیره خیابون به بهراد وابستست من
 منایشگاه تو سوملاز رفتار شاید گرفتم رو یهویی تصمیم این چطور موندم هنوز خودمم دادم
  بود کرده نگرانم

 بیرون اومدی اونجا از کردی کاری خوب -
  :بود دیگه دنیای یه تو انگار بود خیره روش روبه به هنوزم کردم نگاه بهراد به

 زوده کم یه یانه بوده خوب بفهمم اینکه واسه -
 طراحی بهت اونجا اموزشگاه بیا فردا از نکن تکرار منو اشتباهات تود : کشی بلندی آه
  میدم یاد اصولی رو کردن

 کنم پیدا دیگه جور یه خودمو باید قبلش منیره احیطر  به دستم منیتونم
 چجور؟ یعنیت : گرف خیابون از چشم باالخره
 میتونم هم حاال کردم رشوع جدیدی زندگی اومنوقع پیش سال ده به برگردم میخوام

 موسیقی سمت برگردم میخوام

 داره فرق تو موقعیت حاال ولی -

 فرقی؟ چه -
 که اسمه یه اون از بدتر داری شناسنامت تو هم گهدی اسم یه تو حاال: کرد عوض رو دنده

 داری قلبت تو
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 لباسا از بود منتظرم خونش جلوی سوملاز شدم خیره بیرون به نداره جواب که حق حرف
 باالخرهد : ز  عریضی لبخند دیدنم با اومده تازه فهمید میشد بود پارک اونجا که ماشینش و

 موندم منتظرت خیلی …اومدی
 بفهمه بهراد اگه بود؟ مست شد باز بود ممکن که اونجایی تا چشامم بودن خودش حال تو
م : گرفت رو سوملاز دست میاورد بیرون عقب صندوق از رو وسایلم داشت کردم نگاه بهش چی؟
 نیست خوب حامل من تو بریم کن باز درو سوملاز

 چند کرد فرو در قفل تو رو بود دستش تو که کلیدی منگی با کرد بسته و باز چشامشو
 خوبم من دیگه برین شامد : بهرا سمت برگشتم قدم

 چی؟ -
 ساکم و جلو دویدم من پیش برمیگشت داشت و بود کرده باز درو سوملاز داشتم اسرتس

 بیارین وسایلمو بقیه میزنم زنگ ونبهت فردا من ممنونم : گرفت بهراد از رو
  شدیم خونه دوار  باهم و کشیدم رو سوملاز دست بده جوابی اینکه از قبل

 هولی؟ اینقدر چرا آنا؟ میکنی چیکار -
  در دم سایبون ی پایه به خورد محکم که بگم چیزی برگشتم

 خوردی چی چته؟ تو …هومل این واسه -
 :کشید بیرون دستم از رو دستش و خنده زیر زد

 دستشویی برم باید من خونه تو بریم بیا نفهمید هم خوشگله پرس اون دارم عادت من -
 بود ما ی خونه دوبرابر تقریبا بود قشنگی ی خونه رفتم دنبالش و کشیدم قیعمی نفس

 بودم خونه متاشای محو منیاوردم در رس ازش چیزی که طوری بود جدید زیادی دکوراسیونش
  دوبلکس های پله سمت رفت بیرون اومد دستشویی از خیس موهای با سوملاز که

 باالست اتاقا آنا باال بیا -
 کوچیک نشیمن یه شامل باال طبقه بیاد جا حالش تا بود شسته رسشو نگارا رفتم دنبالش

 بود مشخص یکیش در مدل از که بود تا پنج شمردم رو درا بود اتاق دورش دورتا که بود
 کردم آماده برات قبال که اتاقیه اینجا کرد باز رو اتاقا از یکی در ازملسو  بهداشتیه رسویس

 کنن متیزش قشنگ یدادمم وگرنه میای امشب منیدونستم

 کردی لطف ممنون -
 اتاق سفید و روشن یآب تم زیبایی اونهمه از بود مونده باز دهنم رفت کنار در جلوی از

 کمد تو رو وسایلم نیست دیدم که کنم تشکر سوملاز از برگشتم میداد ای تازه روح دمآ  به
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 تصمیم   این داشتم خیال و فکر زیادی بخوابم منیتونستم حال این با بودم خسته خیلی چیدم
 پشتی خیابون به اتاقم پنجره از  بشم جدا بودم ساخته دوباره که دنیایی از شد باعث من آنی
 رو بود بیدار هم سوملاز اومدم بیرون اتاق از کنه خوب رو حامل که نبود ای منظره داشت دید
 و کشید عمیقی فست رفتم جلو رومآ  بود خیره جایی به و بود نشسته نشیمن مبالی از یکی
 ت : گف

 نخوابیدی؟ چرا -
 نربد خوابمم : خورد جا بود شده حضورم متوجه اینکه از

 بخوری؟ بیارم برات میخوای چیزی -

 سیرم ممنون نه -
 رنگش رشابی موهای میشد باعث که میتابید مبال کنار بلند پایه آباژور از کمی نور
 منیکرد نگاه بهم همینم واسه بود بیشرت بود چشامش تو که چیزی اون درخشش   اما بدرخشه
 تاریکی بخاطر بود نقاشی تابلوی یه کردم نگاه بود شده خیره که جایی به نشستم کنارش
 تابلو پایین ی رودخونه همه از بیشرت که باغه یه ی منظره بود معلوم نبود مشخص ازش چیزی
 میشد دیده

 دارم دوست خیلی رو تابلو این -
 :داشت بغض صداش

 داری؟ دوسش چرا -

 … شد روشن هوا وقتی میفهمی فردا -

 ؟ سوملاز چته امشب -
 : اومد فرود صورتش رو دوطرف از اشک قطرات بست چشامشو

 آنا ببخش منو -

 …تو اونوقت شدم مزاحمت من… تویی ببخشه باید که اونی شدی دیوونه من؟ -
 بار زیر میشم له دارم نگو هیچی دیگه ببخشی کن سعی فقطد : کر  بغلم ناگهانی خیلی

 گناه این

 افتاده؟ اتفاقی مهمونی تو شده؟ چی بگو خدا رو تو گناه؟سوملاز کدوم -
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 روی کرد بیشرت رو بود کرده حلقه هام شونه دور که دستاش فشار فقط نزد حرفی
 ساکم تو اونو که بود خوب افتادم ویولونم یاد نبودم بلد دادن دلداری کشیدم دست موهاش
 بشه عوض هوامون و حال کنم کاری هی بذار سوملازم : بود گذاشته

 خودمو حال مالیمش هنگآ  که هایی قطعه از یکی آوردم رو ویولونم اتاق سمت دویدم
 رو رسش هنگآ  وسطای میکرد نگام فقط شده گرد چشامی با اوهم زدم براش رو میکرد خوب
 سح تا کردم تکرار رو هنگآ  هم رس پشت دوبار بست چشامشو و داد تکیه مبل پشتی به

 سوملاز؟م : زد صداش هنگد آ ش متوم با نشه خراب خوبش
 دراز تا کنم کمکش کردم سعی بود برده خوابش بود لبش رو که لبخندی با نداد جوابی

 ببخش منوت : گف گرفته صدای با بود روش مستی از اثراتی هنوزم کرد باز چشامشو الی بکشه
 و نشستم کناریش مبل رو شده؟ این سوملاز روز و حال که شده چی برد خوابش دوباره

 منیذاشت افتاد صورتم رو که افتابی نور. برد خوابم چجور نفهمیدم شدم خیره تابلو اون به باز
 بود برده خوابم بودم نشسته که همونطور کردم باز چشاممو میلی بی با بخوابم این از بیشرت
 من خدای وای کردم اهنگ رو رسم باالی کجاست از نور این ولی بود خواب هنوز سوملاز
 دیدنش با تابلو سمت شد کشیده نگام اختیار بی بود ای شیشه باال نشیمن سقف از قسمتی
 رنگی چه منیدونم میدیدم عمرم به که بود ای نقاشی زیباترین شد حبس سینه تو نفسم

 باد اثر در داشنت درختا برگای انگار  میدرخشیدن رودخونه بهایآ  انگار که بود شده استفاده
 خورشید تابش عنوان به که نوری بودن تنظیم زیباتر اینا ی همه از ولی میخوردن تکون
 رو تابلو این شک بدون بود میتابید ای شیشه قسمت از که ای واقعی نور با بود شده کشیده
 بیشرت میشدم نزدیکرت هرچی رفتم تابلو سمت به قدمی چند شدم بلند کشیده همینجا یکی
 دیوار روی نقاشی این و نبود واقعی هم قاب حتی کشیدم قاب روی رو مدست میکرد جذبم
  بود شده کشیده

 نه؟ مگه زیباست -
 :کشید بیرون هپروت عامل از رو من که بود سوملاز صدای

 نظیره بی -
 نور که شده کار طوری سقف اینت : نشس میکرد مرتب موهاشو درحالیکه و خندید
 حتی و شده کشیده اصل همین رواز  هم نقاشی ینا میتابه سمت همین از همیشه خورشید
 میفته تابلو درختای زیر بعدازظهر که ایه سایه اینا از جالبرت
 بود بام روی درخت شبیه چیزی کردم نگاه ای شیشه سقف به

  باال بریم بیا -
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 کرد باز که رو در باال رفت ساختمون ی گوشه های پله از افتادم راه رسش دنبال تعجب با
  بشه سبز رسم رو شاخ دوتا بود نزدیک

 همین واسه کشید طول اینقدر خونه این ساخت اینکه منه کوچیک بهشت اینجا -
 بود قسمت

 که هایی باغچه داشت ای العاده فوق طراحی بود شده کار بام متام کردم نگاه دور دورتا
 و دبو  شده کار چوبی های صندلی که قسمت یه گل های بوته و ها درختچه از بودن پر

 بود چیزا اینجور و باربیکیو هم قسمت یه و بود اتیش کردن درست واسه جایی یه وسطش

 ای سلیقه خوش واقعا تو قشنگه واقعا اینجا -
 ندیده رو شپزخونهآ  هنوز بود زیبا خیلی خونه این پایین رفت حرف بی زد تلخی لبخند

  بود کرده عوض لباساشو اومد بیرون اتاقش تو از زدم صدا رو سوملاز بودم

 عزیزم؟ چیه -

 ؟ کجاست آشپزخونه -
 میری صبحانه واسه اگه ولی اونجاستد : کر  اشاره دوبلکس های پله پشت جایی به
 منیکنی پیدا خوردن واسه چیزی نکن خسته خودتو

 چی؟ یعنی -

 واسه میاد یازده ساعت از خدمتکار منیخورم صبحانه موقع هیچ چون اینکه یعنی -
 نظافت و آشپزی

 خدمتکار؟ -
 مگه؟ چطور  آرهت : نشس کاناپه رو

 داره؟ خدمتکار به نیازی چه ادم نفر یه خهآ  -
 نیستم خونه تو اصوال دارم رشکت یه من دخرت منیدونی من درمورد چیزا خیلی تود : ندیخ
 نیستم بلد شپزیآ  باشمم خونه البته

 :خنده زیر زد که بهش بودم زده زل همونطور داشتم سوپرایز چقدر دیشب از

 باشم؟ داشته رشکت منیاد بهم اینقدر یعنی ایه قیافه چه این دخرت -
 چی؟ رشکت شدم شوکه ذره یهم : داد تکون راست و چپ به رو رسم

 بزن حدس -
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 رشکت فقط میاد رشکت اسم تا منیدونم رشکتا از چیزیم : نشست روبروش مبل روی
 میرسه ذهنم به اینا و معامری و سازی ساختامن
 درسخون هم اونقدرا خهآ  نشدم قبول ولی بود معامری کنکور تو اومل انتخابد : خندی

 نداره ربطی اینا به کارم بازم ولی خوندم مدیریت نبودم

 چیه؟ کارت مگه -

 دارم مد اصطالح به و لباس طراحی رشکت یه من -
 بازم ولی کردم فکر کم یه کشیدم گردنم پشت دست با نیاوردم رسدر چیزی حرفاش از
 :شد کردنم فکر مانع خندش ندبل صدای نشد حالیم

 آنا باحالی خیلی -

 چیه؟ مد رشکت -

 میدونستی بودی امروزی دخرت یه اگه برم قربونت -
 وامنود فقط هم امروزی دخرتای نشو ناراحتت : نشس کنارم اومد شدم دلخور حرفش از
 ما رشکت مختلف،  اقسام و انواع میکنم لباس طراحی من کل در ولی چیه مد میدونن میکنن

 میشه بازار وارد و میکنن تولید میده زیردست کارگاههای به رو ها طرح که مارک یه برنده هی

 گرونه هم خیلی حتام پس هانآ  -

 داره طرفدار خیلی ما برند اوهوم -

  بیکاری میکردم فکر همیشه بودی پیشم داشتم کارت هرموقع که چطوره پس -
 فکر همه طالقم از بعد… ؟ هدار  خرب کارم از پدرم تنها آشناها کل از میشه باورت
  دارین فرق برام کیوان و تو م ولیسابق شوهر معین کنارحتی گذاشتم رو کار میکردن
 نگرانش میشد باعث دلتنگی هم شاید،  بودم نگرانش شد آشوب دمل کیوان اسم شنیدن با
 .باشم

 کیوان
 لطفا کنید ثبت رو اینام : گذاشت منشی میز روی رو ها پرونده

 …باشهت : انداخ نگاه بهم حوصله بی
 خوبه؟ حالتون سهرابی آقاید : ش عوض یهویی چهرش حالت

 چطور؟… بله -

 جوریه یه چهرتون پریده رنگتون کم یه هیچی -
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 خوبم نیست چیزی -
 کم …شکست دمل… شدم خورد نیست خوب اصال نیست خوب حامل برگردوندم رومو

 آوردم

 سهرابی آقای -
 لبخند گاهی بزنم لبخند کردم سعی رفتم جلو بود سوملاز پدر صدا صاحب سمت برگشتم

 فرشدم گرمی به رو دستش دنیاست کار ترین سخت آدم برای زدن
 بزنیم؟ حرف باهم دقیقه چند میشهد : کر  اشاره میشد ختم اتاقش به که راهرویی به

 خدمتم در بنده البته -
 بفرماییدد : کر  اشاره مبلی به شدم اتاق وارد رسش دنبال
 :شد خیره بهم داد قهوه سفارش یمنشست هردو

 اون ولی جاخوردم راستش کرد صحبتایی یه شام درمورد پیشم اومد سوملاز دیروز -
 بود قاطع خیلی

 عنوان به منو میتونه که داره قدرت اینقدر چطور سوملاز منیدونستم هنوزم گرفتم اسرتس
 اونجا بفرسته یسئر  یه

 دخرتم طرفی از و هسنت راضی رشکت وت کارتون از همه کردم تحقیق درموردتون من -
 بدم کارتو ترتیب تا سه ماه دیگه میتونم من کرده تضمین رو شام

 : میکنه قبول سوملاز بخاطر داره فقط میدونستم بود صداش تو تردیدی یه

 عجیبه واسم وسط این چیزی یه پرسم ببین -

 خالفکاری دکنی رفک نکرده خدای اینکه نه برم ایران از دارم احتیاج واقعا من ؟ چی -
 … فقط من چیزیم

 نیست چیزا این لهئمس سهرابی آقای -

 چیه؟ پس -

 میکنه طرفداری ازتون اینطوری سوملاز که چطوره ایه؟ رابطه چه سوملاز و شام بین -
 ؟ کرده شبه یه براتون رو سالتون هزار راه اون که کردین ؟چیکار
 م : انداخت پایین رو رسم پدریه هر نگرانی این

 وار زنجیر روابط یه عمیقه دوستی یه بگم باید رابطمون درمورد هستم حرفاتون متوجه
 واقعیت کنه باز برام رو راه شده راضی چطور اینکه اما و… دیگه نفر چند و سوملاز و من بین
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 شام من بکنم تالشمو متام میدم قول بهتون … کردم معامله اینکار با رسمایمو متام من که اینه
 کنممنی ناامید رو

 منیشد باورم اومدم بیرون اتاق از نیاورده در رس چیزی حرفام از بود معلوم اما زد لبخندی
 سوملاز شامره میرفتم ایران از همیشه برای تابستون اواسط تا نهایتا من بیفته اتفاق زود انقدر
 د :دا جواب بیحوصله اخیر چندوقت مثل گرفتم رو

 چطوری؟ سالم -

 ببینمت؟ میشه ممنون خوبم -

 …رستوران همون بیا هفت ساعت دارم کار باهات خودمم اره -
 خونه بزنیم حرف بریم زودد : کر  اشاره ورودی به سمتم اومد همیشگیش محرش تیپ با
 دارم مهمون

 منیکنی؟ سالمم دیگه حتی -
 چشامم تو برگشت مکث لحظه چند از بعد ایستاد بود رفته جلوتر من از قدمی چند

 نرو حاشیه بزنیم حرف بیا هم االن شناختی تو که نیستم آدمی اون من کیواند : ش خیره
 زمین را هایشان دشنه آدمها این متامی که انگار میسوزد عجیب هایم زخم روزها این
 عوض انسانها میپاشند ها زخم براین که هایی منک از شده پر هایشان مشت و اند گذاشته
  عوض دیگران و شدم عوضی من عوضی گاه و میشوند

 میزنم؟ صدات دارم دوساعته کجایی -
 اواسط تا بکشه طول خیلی گفت کردم صحبت پدرت با امروز همینجامم : کشید آه
 آنا اسم به بزنم رو سند بریم خواستی هرموقع تابستون

 کیوان نشی پشیمون انتخابت از امیدوارمد : ز  پوزخند
 نداشتم حرفی نزدم حرفی گرفتم ازش نگامو

 چی؟ پریسا -

 بپرسم تو از چیزی یه من شقبل بذار -
 :میز رو گذاشت رو بود دستش که منویی

 چی؟ -

 کرد فروکش عشقت یهویی میمردی معین واسه داشتی که تو چطور -
 :نداشتم انتظارشو خندید
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 هم به زندگی اینجور از حامل دیدم مزخرفتو زندگی وقتی کردی ازدواج پریسا با وقتی -
 میدونی و نداشته دوستم هیچوقت گفت بهم اغشرس  رفتم بودن گرفته طالق که ایلاو  خورد
 بود؟ چی جالبرت

 :شد خم جلو به کمی کردم نگاش پرسشگرانه

 داشته پریسا با ای العاده فوق زندگی گفت -

 چی؟ یعنی -

 زندگیشون وسط پریدیم پا جفت که تو و من رس بر خاک یعنی -
 سوملاز؟ میگی مزخرف چرام : ندیدخ

  :داد تکیه صندلی پشتی به دوباره

 تو با زندگی باره ی داشت دوست فقط پریسا شو بیدار خواب از کیوان کن باز چشامتو -
 معین نبودی اون قامش از چون بودی متفاوت اون با چون کنه تجربه رو اولشی عشق که

 زندگیشون داشت دوست رو پریسا ولی نبود باشه عقاید و اصول پایبند که دمیآ  هیچوقت
 ای دیگه رنگ زندگیشون دید رو تو پریسا که روزی از درست یزدم اتیش منو این و بود خوب
 بهم چی همه که جایی تا خاکسرت زیر تیشآ  شد هم معین بیگاه و گاه های رابطه گرفت
 هم تو با زندگی از پریسا نمئمطم ولی نیسنت ناراحت طالقشون از هیچکدوم هم االن خورد

 …نبود خوشحال

 سوملاز کن متومش -
  دوساعته موند کجا گارسون ایند : دا بیرون رو نفسش

  آوردن رو سفارشا همومنوقع شد بلند صندلی رو از -

 میربه؟ زمان اینقدر ساده سفارش یه -

  سوملاز بیخیال -
 : رفت ببخشید یه با و چید میز روی رو غذاها بیچاره گارسون نشست دوباره

 سوملاز؟ چته -
 ت :گف کردمی پهن پاهاش روی که حالی در و کرد باز رو دستامل

 نیست چیزی -

 داری مهمون نگفتی مگه بریم بخور غذاتو -
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 یه تو دوتامون بود شکسته فقط من مثل اوهم ولی بود کرده تغییر سوملاز خورد کم یه
 باشیم گرفته همدیگه سمت به رو ها اسلحه اگه حتی بودیم جبهه

 سوملاز؟ کنم رشوع جدیدی زندگی میشه قبل؟ بهه برگرد زندگیمون میشه -
 چی؟د : کر  نگاه بهم تعجب با

 رسباز یه که بودم شاهی من بازیم این سوخته ی مهره من باختم من ام خسته خیلی -
  فدا کردم رسبازامو ی همه … نه … کردم نشدنم مات فدای رو

 کیوان؟ خوبید : کر  رها بشقاب تو رو قاشقش

 ونخودم به دوتامون … نیستیم خوب هیچکدوم تو و من … سوملاز نیستم خوب -
 بدکردیم

 :میز رو گذاشت درآورد پول کیفش از نداشت حرفی اوهم موند ساکت نزد حرفی

 نیست کردن صحبت جای اینجا کیوان بریم بیا -
 :برداشت رو کتم میگفت راست

 میکنم حساب خودم بردار پولتو -

 افتاده مردونگیش یاد من واسه بریم بیا -
  :من ماشین سمت اومد

 چی؟ خودت ماشین -

 یربمم میام بعدا -
   :میکرد عوض من لگن این با خوشگلشو ماشین گرفت خندم

 بریم؟ کجا -

 دید اونجا از بشه رو شهر کل که جایی یه برو -

 بود هم مثل هامون سلیقه -
 :نشستم کنارش نشست زمین روی

 کجاست؟ تو و من جای نظرت به -
 : گذاشت زمین اسلحشو ، سمتم برگشت سوملاز اومد لبم به لبخند

 ی پایه هنوزم میدونم دارم آمارتو باشیم داشته نرمال زندگی یه بعد به این از بیا -
 شهری باال و پایین مهمونیای
  میمونی داداشا مثلد : ندیخ
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 هم ها اومنوقع نداشتم خوبی ی رابطه خواهرم با هیچوقت من باشم داداشت میخوام -
 میزدم حرف آنا با فقط
 :رفت هم در چهرش دوباره آنا اسم شنیدن با

 داری؟ خرب ازش -

 اوهوم -

 چطوره؟ حالش -

  شده برنده جشنواره یه تو خوبه -

 واقعا؟ -
 از که اونایی افتادم طراحیاش یاد بود؟ کرده رشکت جشنواره یه تو زبون و رس بی آنای

 سوزوند پریسا رو همه بود کشیده من چهره

 بود زیبا العاده فوق طراح دوتا با طرح یه کردن رشکت استاداش از یکی با واقعا آره -

 خوشحامل موفقیتش از -

 میکنه پیدا راهشو داره که عالیه آره -

 ؟ اینده واسه چیه برنامت چی تو -
  رسمیزنم بهت زیاد احتامال من میفهمی بعداد : کشی عمیقی نفس

 پاریسه؟ منظورت -

  اوهوم -

 بهت میخوام بعد به این از نشو رسد باهام دیگه لطفا سوملاز شدم خوشحال خیلی -
 باشه من جبهه تو نفر یه میخوام آبجی بگم

 ای؟ جبهه کدوم تو آنا با توت : داش رازی یه انگار زد زل بهم

 چی؟ -

 دوستت؟ یا دشمنته -
 :انداختم پایین رو رسم بود من از بیشرت داشت آنا به نسبت که وجدانی عذاب

 رشمندگیه اونم دارم حس یه فقط آنا به نسبت -

 داداشی باشیم جبهه یه تو بتونیم کنم فکر پس -
 . منیداد مزه بهم اینطور داداشی میگفت بهم هم صدبار اگه حتی یاناک
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 آناهیتا
 زنگ بهش نداشتم دوست کرده؟ دیر اینقدر چرا کردم نگاه ساعت به بار هزارمین برای

 رو تلویزیون بود گذشته یازده از ساعت میکنم دخالت کاراش تو دارم کنه فکر منیخواستم بزنم
 در رو ها پله راه حوصلگی بی با مهمونی رفته بازم البد بودم یعصبان دستش از کردم خاموش
 ماشین از رو کیفش ورودی در سمت دویدم عجله با اومد ماشینش صدای که گرفتم پیش

 آنا؟ خوردی شامت : گف و انداخت نگاهی نیم بهم برداشت
 هپنج رو رسید که قدمیم یک درست ندادم جوابشو همینم واسه برسه بهم بودم منتظر

 بزن حرفش : دهن جلو بردم دماغمو و ایستادم پام های
 چی؟د : میکر  نگام باالپریده ابروهای و شده گرد چشامی با بیچاره

 کن ها نزن حرف اصال نه …بزن حرف کلمه چند میگم -
 دخرت؟ شدی دیوونهه : خند زیر زد یهویی کرد نگاه بهم همونطوری دیگه کم یه
 مستی؟ امشبمم :خاروند رو رسم
  نه که معلومهت : انداخ پایین رو رسش شد محو کم کم بخندشل
 نداشتم بدی منظور من ببخشیدم : گذاشت شونش روی رو دستم بودم پشیمون حرفم از

 نه؟ یا خوردی شام نگفتی آنا نیست مهم -

 کنم؟ درست چیزی یه برات میخوای چی؟ تو خوردم کم یه ظهر ناهار از آره -

 خوردم شام منم عزیزم نه -
 د : برگردون سمتم به روشو و وایستاد زدم صداش ها پله سمت کرد کج شوراه

 میکنم آشپزی خودم من نیاد دیگه خدمتکارت بگی میشه -

 دارم قرارداد باهاش من ولی -

 ندارم خوبی احساس من اینطوری آخه -
 داری زیادی های برنامه نمئمطم برس خودت کارای به تو برم قربونت:  زد لبخند بازم

 منیگیره رو وقتم چندان بازم ولی -
 د : ایستا روبروم و برگشت رو رفته راه

 رشوع رو زندگیت از جدید فصل یه آنا نزدیکه امتحانات هستم هات برنامه جریان در -
 هرچقدرم باشی مستقل بگیری یاد باید نداری رو هیچکس تو باشی بین واقع بخوای کن

 میتونی داری دوست اگه بیاری دووم دنیا این تو بتونی تا کنی تالش باید بازم باشی پولدار
 من رشکت بیای
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 چی؟م : پرسید شده گرد چشامی با

 داری دوست اگه البته -
 یه ؟ کنم پرواز میشه برسم اوج به من که میشه واقعا یعنی بودم خیره اتاق سقف به
 باره اولین سال اینهمه بعد مامان،  بابا برم؟ باال دونه دونه رو ها پله میشه یعنی رفتم رو قدم

  کنین کمکم جدید کار یه بکنم زندگیم تو مهم کار یه میخوام
 یه میشه یعنی شد منایان پلکام عمیق سیاهی تو کیوان چهره گذاشتم هم روی چشاممو

 ای دیگه زن کنار در تو اگه حتی کیوان میکنم تالشمو متام من باشم؟ داشته رو تو لیاقت روزی
 خیلی کیوان نکنی رشم احساس میاد اسمت کنار اسمم که جاهر  دارم دوست بازم کنی ندگیز 

 . باشی خوشحال کاش دلتنگتم
 کیوان
 رازدار که تختی بخوابم تخت این رو منیخواد دمل دیگه نه بودم وایستاده تخت کنار
 بیرون اتاق از و برداشتم کمد تو از رو بالش بود اون به خیانتم هم بعدش و آنا به تجاوزم
 فقط کیوان آره بستم چشاممو ؟ کاناپه یا بخوابم تخت رو که مهمه ماهه چند نای مگه اومدم
  ماهه چند

 اسناد بود منتظرم محرض جلوی سوملاز بیرون زدم رشکت از و کردم رد رو ساعتیم مرخصی
 شدم پیاده و برداشتم داشبورد از رو

 تو گذاشت ور  گوشیش زد لبخندی میشد زیبا و خوشتیپ خیلی گاهی آورد باال رو رسش
 :سمتم اومد و کیفش

 ی !!شد پشیمون شاید میکردم فکر داشتم

 داخل؟ بریم بود ترافیک رشمنده نه -

 بریم آره -
 دست از واسه که بود بار اولین این و شد آنا نام به آقاجون عامرت شد متوم محرض کارای

 نبودم ناراحت آنا بخاطر اونم چیزی دادن
 همین داشت خرب رفتنم از اوهم کردم تصویه و دادم انجام رو پرهام رشکت حسابای

 . مبد توضیح هم خانوادم برای رو موضوع زودتر هرچه تا بود دلیلی
 رو آیفون زنگ کنه؟ آشتی میشه حارض یعنی کردم نگاه بودم خریده که گلی دسته به
 گروهی هم پریسا با که بودم دانشجویی عنوان به اومنوقع اما بودم اومده اینجا هم قبال زدم
 شد وارد پری خود همه از اول که بودم منتظر پذیرایی تو کرد باز رو در خدمتکارشون بودم
  ایستادم روبروش و زدم لبخند



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 268 
 

 میکنی؟ چیکار اینجا -

 خانوادتو هم رو تو هم ببینمت اومدم -
 بشه؟ چی که ببینی خانوادمود : ز  پوزخند

 افتاده یادش خونست این توی هک حاال انگار خاص غرور یه بود چیزی یه پری چشامی تو
 رسجام دادم قورت سختی به دهنمو آب نشست مبال از یکی روی و گذشت کنارم از کیه

  نشستم

 کنیم فسخ رو نامه صیغه بریم بیا کیوان -
 چرا؟م : کشید دست گردنم پشت

 چرا؟ چی -

 ؟ گرفتی رو تصمیم این ناگهانی اینقدر چرا …؟ کنیم فسخش چرا -

 پشیمونم چون کردم شتباها چون منیخوامت چون -

 بدحرف باهات کردم؟ بیتوجهی بهت کردم؟ چیکار من مگه کرد؟ پشیمون رو تو چی -
 …زدم؟

 نیست خندیدن وقت االن خندید

 اولشم از من ؟ شم جدا بخوام چیزا این بخاطر که ام بچه کردی فکر کیوان کن متومش -
 منیتونم من دروغه لیو  باشم دیگه یکی هووی میتونم میکردم فکر چون کردم اشتباه

 منیبینمش منم حتی منیکنه زندگی ما با که آنا ولی -

 میکردم فکر  هست ما زندگی رو سایش که اینه مهم نه یا میبینیش نیست مهم -
 خیلی دارم تو به نسبت که حسی بود اشتباه اینم ولی بیام کنار بتونم که دارم دوستت اونقدر
 زندگی وجدان عذاب با بخوام چی واسه پس نداره فرقی دارم معین به نسبت که حسی با هم
 کنم؟

 پس نداره نقشی من زندگی توی آنا میدونی خودتم پری میکنی انصافی بی داری ولی -
  نداره تاثیر رابطمون توی تو نبودن یا بودن

 تا بتونم که ندارم دوستت اونقدری که گفتم نیست آنا بخاطر هم اونقدرا من تصمیم -
 نشم خسته و کنم یزندگ باهات عمر آخر

 بلند سختی به داشتم شدیدی ضعف احساس میکشید آتیش به رو قلبم ظاملانه چقدر
 و بود داده تکیه ستونی به دیدم رو پری پدر که برم باال پذیرایی های پله از خواستم شدم
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 پری نداشتم زدن حرف قدرت اما کردم سالم لرزید می صدام بود شده خیره من به متفکرانه
 رسیدم خونه به چطور منیدونم گذشتم بزرگشون حیاط از نداره دوستم گفت نداشت دوستم
 مرد گفته کی کنم گریه خون میخواستم که بودم مردی داشتم بغض کشیدم دراز کاناپه روی
 ؟ کنه گریه نباید

 آناهیتا
 ونهخ از کیوان باالخره باشه مونده چیزی اگه البته برمیداشتم خونه از وسایلمو متام باید
 پس نداد جواب کسی زدم رو در زنگ خونست پریسا احتامال کشیدم راحتی نفس اومد بیرون
 نگاه پنجره از بود بسته ورودی در کشیدم رسک چرخوندم قفل توی رو کلید آروم نیست حتام
 اونجا زدم دید رو داخل اتاق در الی از اسرتس با نبود هم آشپزخونه و هال توی کسی کردم
 آشپزخونه سمت رفتم بود تشنم انداختم کاناپه روی رو کیفم راحت خیال با نبود کسی هم
 رو یخچال در بودن اومده ظرفشویی رس تا ظرفا نبود میرفتم اینجا از که موقع اون شبیه اصال
 خربه؟ چه اینجا بود توش خالی ظرف چندتا و مونده غذاهای کردم باز

 داره؟ ربطی چه تو به آنا آخه بود نامرتب خیلی هم کیوان اتاق
 یه اینجا باالخره بشم بیخیال نتونستم آخرش ولی بیرون بیام خواستم کردم جمع وسایلمو

 مرتب رو وخونه شستم رو ظرفا آشپزخونه دم گذاشتم رو کوچیکم ساک بوده من خونه روزی
 پایین کابینتای جلوی نشستم ؟میکنن زندگی دوتا این چطور نبود خوردن برای هیچی کردم
 اومد در صدای که شم بلند جام از خواستم بود نکرده تغییری ظروف جای حداقل که بهخو
 دیر چون بدم توضیحی چه بودم مونده گرفتم رو دهنم جلوی میزدم جیغ حتام داشت راه اگه
 میکردم باز رو چشامم که حینی در کشیدم عمیق نفس تا چند اینجام من میفهمیدن زود یا

 توهم واقعا انگار نه کردم نگاه رو اطراف دوباره شده گرد چشامی با نبود کسی اما شدم بلند
 رو کاناپه روی رو کیوان ی شده مچاله جسم رسیدم که کانرت نزدیک جلو رفتم قدم تا چند زدم
 کنار ساکم و بود دستش کنار درست کیفم آخه نبود حواس بی اینقدر هیچوقت اون دیدم

 مریضه نکنه بود عرق از خیس صورتش متام رفتم لوج پاورچین پاورچین آشپزخونه ورودی
 چیزی یه بازم پس بود شده همینطور هم ازدواجمون اول روزای یادمه نداشت رو به رنگ

 آتیش داره دمل حالت این تو دیدنش با که داشتم دوستش احمقانه چقدر کرده ناراحتش
 کیوانم : زد صداش آروم میگیره

 ی اندازه به بود داغ گذاشتم پیشونیش روی و ردمب جلو رو لرزونم دست نداد جواب
 که بود شده شب بودم گرفته یاد دیگه کردم درست ولرم آب رسیع بود داغ من پرالتهاب قلب
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 و گرفتم شامرشو بود گرفته متاس باهام بار پنجاه سوملاز کردم نگاه گوشیم به اومد پایین تبش
  کاناپه کنار زمین رو نشستم
 سوملاز المس

 شده؟ چیزی خوبه ؟حالت کجایی برم قربونت سالم
 :بود گرفته منم صدای کرده گریه بود معلوم میلرزید صداش

 کیوانم ی خونه نباش نگران سوملاز خوبم -
  منیکشید هم نفس انگار شد ساکت

  بردارم وسایلمو اومدم -

 اونجاست؟ هم کسی -
 حالش ولی هست وانکین : شد جاری اشکام بازم لرزید ماصد کردم نگاه کیوان صورت به
 دنبامل؟ میای نشد من متوجه نیست خوب

 بیامرستان؟ بربمش بیام نیست؟ خوب حالش که چی یعنی -

 سوملاز بیا فقط -

 میام االن من نکن گریه عزیزم اومدم -
 ؟ کو زنش پس حال این با اونم میدیدمش وقت اینهمه از بعد گذاشتم زانوم روی رو رسم

 …و اومده اون رس بالیی یه نکنه
 رسم روی که بود کیوان دست کردم بلند رو رسم یدتن به کردم حس رسم روی رو وزنی
 گوشه از کشیدم عقب رو خودم بودم دوخته من به رو بازش نیمه چشامی بود گذاشته
  چکید اشکی قطره چشمش

 ببخش منو -
 این به منیتونستم باشم؟ دلگیر آدم این از من میشد مگه اما میخواست بخشش بازم
  نشست بیام خودم به تا گرفت رو بازوم که شم بلند کردم عیس بزنم زل خسته یچشام

 لطفا کن ومل -

 میرتسی؟ ازم هنوزم -
 شد شل دستش گرفتم فاصله ازش

 بخوری کنم درست چیزی یه میرم -
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 نداشت خونه تو چیزی بزنم حرف میتونم عجیبه سنگین بغض این با برگردوندم رومو
  میکردم گریه هنوزم گرفتم رو سوملاز شامره

 آنا؟ جونم -

 بگیری هرا تو هم سوپ وسایل میشه -

 بگیرم؟ آماده میخوای باشه -

 کنم درست خودم میخوام نه -
 رو رسش و بود نشسته هنوزم نکرده استفاده اینا از بود خوب ریختم جوشونده لیوان یه
 :میز رو گذاشتم رو لیوان بود گرفته دستاش بین

 گرمه تا بخور -

 نکن گریه -
 که کردم رسگرم کابینتا کردن متیز با رو خودم آشپزخونه تو رفتم نکردم یتوجه بهش
 بزنه؟ منو بخواد باز نکنه رفت باال قلبم رضبان شنیدم پاشو صدای

 زمین رو نشست مکنار  دادم قورت دهنمو آب -

 آنا بزنیم حرف بیا -
 منیتونمم : انداخت پایین رو رسم

  بزنیم حرف باید ولی منیتونم منم -
 بود نشسته زمین رو زور به حالش این با کردم نگاه بهش

 هال تو بریم باشه -
 ولی جاخورد گرفتم بازوشو زیر گرفت میز ی لبه به رو دستش بشه بلند بودم منتظر
 منیرم اتاقم تو منت : گف که اتاقا سمت کشیدم بازوشو راهرو دم نکرد مامنعت

 جوشونده لیوان به نشست کاناپه روی کردم سکوت بازم ولی چرا بپرسم داشتم دوست
 شده رسد نخوردی چرا:  کردم نگاه بود میز رو که

 طول چقدر منیدونم شد قفل چشامش توی نگاهم که صورتش نزدیک بردم داشتم برش
 اومدم خودم به باالخره ولی کشید

  لطفا بخورش -
  خورد ذره یه گرفت ازم
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 بچگیام رفیق همون مدار  بهت رو قدیم حس همون تازه نیم و سال یه از بعد امروز -
 و سال یه ی اندازه به میخوام کنم تعریف برات میخوام آنا بود رازم محرم همیشه که همونی

 باشی صبورم سنگ سکوتت همون با قدیم مثل بازم تو و بزنم حرف نیم
  میریخت صورتم رو تند تند اشک های قطره

 کردم چیکار میفته یادم کنی گریه اگه بزنم حرف منیتونم کنی گریه آنا نکن گریه ولی -
  باهات

 گذاشت میز روی رو لیوان

 اما… پریسا،  پریسا گفتم دیدمت هرموقع و هرروز ازدواجمون قبل سال یه از یادته -
  رسیدم بهش وقتی آنا بود رساب یه فقط پریسا
 انداخت پایین رو رسش کرد نگاه بهم خجالت با

  نداره دوستم گفت خواستن منو اون ولی رسیدم بهش تو به خیانت با البته -
 داشت کیوان بیاد دیرتر میکردم دعا اما نرسید سوملاز چرا منیدونم زد حرف خیلی زد حرف

 گفت چیز همه از کرد که کارایی از کرد ازدواج باهام که روزی ازن !! م با میزد حرف باهام
 بازم ونا منیکردیم گریه دیگه هیچکدوم میشدم آروم آرامشش از من و میشد آروم اون

 اشتباه تاوان منیدونست هنوزم ولی میومد خوشش من از پدرام میدونست اینکه از میگفت
 بود همیشگیم تایید منتظر کردم نگاه صورتش به بود شده متوم حرفاش داده رو پدرام همون
 د :خندی زدم لبخند

 قدیمی آنای همون هنوزم -
  شدم دبلن و کشیدم آهی شد محو لبخندم نیستم آنا اون من نه

 شد؟ چی -
 دادم تکون راست و چپ به رو رسم

 باشی ساکت ندارم دوست اما باشی قدیم مثل دارم دوست گفتم لطفا بزن حرف -
 بزنیم؟ حرف باهم فردا میشهش: سمت برگشتم
 نه که چرا آره ن :پرید باال تعجب از ابروهاش

 واست بزن زنگ بود نگرفته اگرم گرفته آماده سوپ برات حتام سوملاز میرم من پس -
 میارم حسابی و درست غذای یه واست فردا من بیارن

 ممنون -
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 کفشامو داشتم رفتم بیرون در از آرومی خداحافظی گفنت با و برداشتم رو ساکم و کیف
 خفیفی جیغ ترس از بود نشسته حیاط کنار چوبی تخت رو سوملاز به افتاد نگام که میپوشیدم
  کشیدم

 ؟ چته مار زهر -

 کنی؟می چیکار اینجا -

 بیاما زدی زنگ تو کنم فکر -

 …هرموقع هم تو برم باید من -

 باش منتظرم ماشین تو شنیدم حرفاتونو -
 میخواست دمل بود کرده خرید عامله یه قاپیدمش هوا تو طرفم کرد پرت رو یچئو س

 . میپختم غذا کیوان برای و میموندم
 کیوان

 : شد سبز مجلو  سوملاز در سمت رفتم دیگه نفر یه و آنا صحبت صدای با

 میکنی چیکار اینجا تو -
 سالمته بجای این ت :رف بهم ای غره چشم

 دیدمت کردم تعجب یهو ببخشید -

 بکشمت خودم اومدم میمیری داری شنیدم آره -

 نخون یاس آیه اینقدر تو بیا -
  کانرت رو گذاشت رو بود خریده که پرتایی و خرت

 کو؟ آنا پس -

 میای خوب نظر به چون میرم میذارم رو اینا منم ماشینه تو -
 : بود خوب خیلی حامل آنا لطف به بودم خوب آره انداختم پایین رو رسم

 دستم رو ریخت رو پاکی آب پری -
 داشتی؟ انتظار این از غیر چیزید : میاور  بیرون ها کیسه از رو خریدا داشت

  منیدونم -

 سمتم گرفت یفمرص  بار یه ظرف -

 نیومد دمل نگیرم گفت آنا اینکه با سوپه -
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 ممنونم : گرفت ازش

 میری؟ کی -

 دیگه دوهفته -

 مخالفن؟ هنوز خانوادت -

 منیفنت من یاد پیششون بیاد شه متوم نزدیکه هم کیانا درس میان کنار ولی آره -

 برمیگردم و میمونم ای هفته یه میام باهات شد جور کارام اگه -
 نیاوردم زبون به اما شدم خوشحال

 برم؟ من خوبه؟ حالت جدی حاال -

 منه از بدتر حالش االن اون احتامال باشه آنا به حواست …طفق خوبم آره -

 دارم دوست بیشرت خودمم از رو آنا من نباش نگران -
 دارم الزم کن ایمیل برام مدارکتو راستیت : گف دوباره که بیرون بره خواست

 ممنون بازم باشه -
 یا نوادهخا یه از بیشرت خیلی دوست یه گاهی گذاشتم کانرت روی رو سوپ ظرف رفتنش با
 منیکنن درکم چندان اما خوبن خانوادمم دارم خوبی دوستای من عشقه حتی

 آناهیتا
 چیزی ومردم خیابون درمورد ساده جمله چندتا بجز راه تو حتی نپرسید چیز هیچ سوملاز

 سمتم برگشت زدم صداش اتاق سمت میرفت داشت نگفت

 جونم؟ -

 بشینی دقیقه چند میشه -
 هئتو  با شمگو ت : نشس مبال از یکی رو

 :روبروش نشستم
 شدی نگران خیلی حتام متاسفم امروز بابت اینکه اول

 بعدی؟ موضوع و بودمت کشته حاال تا بود عادی وضعیت اگه خب آره -

 …کیوان …ولی نه یا شنیدی حرفامو منیدونم راستش … من -

 کنه ناراحتت میرتسیدم نداشتم فضولی قصد البته شنیدم رو جاییش یه از -

 بکنم کاری یه میخوام من … فقط …نبود این منظورم نه -
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 کنی؟ چیکار -
 انداختم پایین رو رسم

 خونه برگردم میخوام من…من زدن هم به کیوان و پریسا که حاال -
 کیوان ممکنه اینکار با منیکنی فکر ولید : کر  کم اسرتسم از همیشه مثل سوملاز آرامش

 بشه؟ حساس بهت نسبت دوباره

 تو داشت بودم نرفته امروز اگه خوبه حالش نمئمطم اقلحد اونطوری ولی منیدونم -
 … بود مریض خیلی میسوخت تب

 منیدونی تو که هست چیزایی یه هنوزم آنا -

 چی؟ -

 بشنوی خودش از بهرته پس بزنی حرف باهاش تا میری خودت فردا ندارم گفنت حق من -
 مهری کشید نبیرو  فکر از منو گوشیم ویربه بد حسای اون بازم ترس بازم اضطراب بازم
 د :بو  خانم

 خوبین؟ زنعمو سالم -

 شدم خیره تابلو اون به اتاق توی رفت سوملاز -

 بهرته؟ حالت چطوری؟ تو خوبم دمل عزیز سالم -

 شده تنگ عمو برای دمل خوبه؟ حالشون بقیه زنعمو خوبم -
 زنگ، بیایم نتونستیم شلوغه رسش خورده یه هفته این دلتنگته اونم دخرتم خوبن همه

 بدم بهت خوب خرب یه زدم

 بگین زودتر پس خب جدی؟ -

 بارداره گلم عروس میشه پدر داره پرهامم -
 میگین؟ راست زنعمو وایم : کشید خفیفی جیغ

 بگم تو به همه از اول خواست دمل عزیزکم آره -

 باشه مبارکشون ایشاال زنعمو شدم خوشحال خیلی -
 نرفته اینجا از اینا مهع اگه هام بچه عاشق من جانم ای کردم قطع عادی صحبتای بعد
 هم کیوان حتام بحالش خوش میشد پدر داشت پرهام کوچولوشون دیدن میرفتم حتام بودن
 . میخواد رو خودش و پریسا ی بچه منو ی بچه نه اما باشه داشته بچه میخواد دلش
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 پوشیدم لباسامو بهرتین کردم کنسل هم رو مهدیس با قرارم گرفتم مرخصی سوملاز از بازم
 به بودم شنیده سوملاز از اینو بود گرفته مرخصی هم کیوان کردم آرایش کم یه مدتها از بعد

 شدم وارد تو بیات : گف که صداش شنیدن با زدم در به تقه چند درآوردم کفشامو آرومی
 جواب کرد سالم بهم لبخند با رفتم اومدم؟جلوتر زود اینقدر یعنی میخورد صبحونه داشت
 صندلی به دستش ی اشاره تنها میگه چی کیوان منیفهمیدم که بود حدی به قلبم صدای دادم
 کرد منظورش متوجه منو میز کنار

  اومدم خودم به تا کردم بسته و باز چشاممو چندبار نشستم

 منیخوری؟ چیزی چرا -

 اومدم زود که ببخش ن ،ممنو  خوردم -

 بزنیم؟ حرف خب شدم بیدار دیر من حرفیه چه این -

  کن متوم انتوصبح قبلش ولی آره -
 بفرمال : ها تو اومد چایی استکان دوتا با خورد صبحانشو درسکوت نکرد مخالفتی

 ممنون -

 میدم گوش من خب -

 خراب رو چیز همه حرفم این کردی اعتامد بهم وقت اینهمه از بعد وقتی میدونم -
 برگردم…میخوام من راستش خب… من اما میکنه

 چی؟ -
  انداختم پایین رو رسم

 بگو واضح آنا چی یعنی -
 ندارم کاری باهات خونه برگردم میخوام نیست پریسا که حاالم : داد قورت دهامنو آب

 …آشپز میکنم متیز رو خونه میپزم غذا برات باشم اینجا بذار فقط منیشم مزاحمت قدیم مثل

 آنا کن متومش -
 …باهات کاری میدم قول من کیوان میکنم خواهشت : شکس بغضم
 شدم مچاله مبل ی وگوشه کشیدم عقب رو مخود ترسیدم سمتم اومد

 این باشی؟ اینجا میخوای چطور میرتسی من حرکت هر با هنوزم کن نگاه خودت به آنا -
 دارم من …من که اینه  بدتر اینا ی همه از اما بیامرستان برگردی دوباره ممکنه خطرناکه برات
  میرم
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 میری؟ کجام : اومد بیرون دفاعی حالت از

  بودم داده قول بهت من باشه یادت اگه میرم رانای از دارم من -
 :گرفت فاصله ازم بریدن افسار اشکا این بازم

 یادت بدم نجات جفتمونو زندگی و برم تا ببخش منو گفتم ببخش منو بودم گفته من -
 رو جدیدی زندگی یه اونجا تا برم میخوام گناه عامله یه بار زیر میشم له دارم من آنا  رفته؟
 کنم رشوع

 میری؟ کی … کی؟ -

 بعد هفته آخر -
 م : کرد پاک تند تند اشکامو دست با

 ببخشمت؟ میخوای -
 چی؟ت : گف شده گرد چشامی با

 ببخشمت؟ میخوای پرسیدم -
 آنا؟ چیه منظورتد : کشی گردنش پشت دستشو

 کنی قبول رشطمو باید ببخشمت میخوای اگه -
 : میلرزیدم شدت به کردم پاک اشکامو دوباره درمنیومد صداش

 چیه؟ رشطم بدونی منیخوای -

 !!!آنا -

 بدبختم؟ اینقدر یعنی ندارم؟ حق اینقدرم یعنی بخوام؟ چیزی منیتونم یعنی -

 آنا -

  میخوام چیز یه دنیا از من کیوان میخوام من آنا نگو اینقدر -
 :شدم خیره چشامش تو نشستم زمین رو روش جلوی

 کنم اعرتاف بار یه بذار دارم دلتنگی عامله یه حرستم از پر نیمه و سال یه کیوان -
 باورت که میگم خودم ولی میدونی میدونم دارم دوستت وقته خیلی من …من… میدونی
 به کردی اذیتم که نیم و سال یه این اندازه به باشه میری دیگه دوهفته میگی تو کیوان بشه
  دوهفته این فقط اینها ی همه جربان

  د :بو  من حرفای و کارا مبهوت و مات همونجور

 آنا؟ میگی داری چی -
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 هم بری وقتی از نکردم زندگی بود سامل نه وقتی از من کنم زندگی دوهفته میخوام -
  بکن حقم در رو لطف این پس منیکنم زندگی

 میخوای؟ چی  منیش حرفات متوجه من -

 باش شوهرم دوهفته -
 کیوان
 یعنی میگی؟ داری چیم : زد فریاد ؟ میخواست چی ازم داشت ساکت همیشه دخرت   این
 چی؟

  منیشه متوم سیل این چطور بودم مونده کرد پاک اشکاشو بازم

 باش عاشقم منیگم  کن باز نقش برام زنتم کنم حس رو کوتاه مدت این میخواد دمل من -
  کن بازی نقش فقط میگم

 کشیدم رسش روی رو دستم بزنه رسش به بازم میرتسیدم نبود خوب حالش

  باش آروم آنا -
 میکنی؟ ولقبد : قاپی دستمو
 قبول آنا آرهم : نداشت خواهششو کردن رد حق واقعا داشتم هم ای چاره این جز مگه
 بیام کنار خودم با باید خونه میربمت االن ولی میکنم

 به راضیه دنیا متام از انگار میزد لبخند وقتی داشتم دوست لبخندشو همیشه زد لبخند
 داشتم نیاز بهداشتی رسویس سمت رفت اوهم شدم بلند صبحانه وسایل کردن جمع ی بهانه
 چطور بریدم پریسا از تازه من میخواست ازم سختی چیز واقعا بشم مسلط خودم به تا

 کنم؟ بازی رو شوهر یه نقش میتونستم

 ام آماده من بریم شد متوم کارت اگه -
 که کاری میکرد مبارزه خودش با داشت ولی بود قرمز رشم از صورتش سمتش برگشتم
 زنگ صدای بود ظریف زیادی میلرزید هنوزم شدیم ماشین سوار ،بدم انجام منم میخواست
 کیفش به گرفتم گاز لبمو بود گرفته خندم ترسید زدم صداش منیشنید ولی میومد گوشیش
 داد تلفنشو جواب که میپیچیدم داشتم زدم استارت اومد خودش به تازه کردم اشاره

 بهراد آقا سالم
… 

 داشتین کاری دبو  بند دستم رشمنده
… 
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 کالس نیام بدین اجازه اگه ای هفته دو میخوام واقعیتش بیام منیتونم نه
… 

 نباشین من نگران خوبم
 بیام فردا هست اجازه واقعات : گف میشد که پیاده نیست مهم عوضیه؟ همون بهراد این
  دنبالت میام خودمم : داد قورت دهامنو آب

 منیری؟ رسکار مگه نه -

 میگیرم یمرخص نیست مهم -
 برسی هم کارت به که بیا زودتر خواستی اگه ممنون باشهد : ز  برق چشامش کردم احساس
 ترین سخت میفهمم حاال ولی آسونیه کار بازیگری میکردم فکر ها اومنوقع زدم لبخندی

 میدونه مقابلتم طرف که اینه بدتر اون از و نداری دوست که نقشی کردن بازی دنیاست کار
 خونه برگشتم راست یه ببینم رو سوملاز منیخواستم میکنی بازی نقش واسش داری تو

 آناهیتا
 مشخص چهرش از دلخوری دادم توضیح براش خودم رو حدی تا اما نپرسید چیزی سوملاز

 پیشش از داشتم اینکه از همینطورم و  شکستم غرورمو و کردم التامس من اینکه از بود
 زودی به مسلام چون بود رضوری که چیزایی کردم جور و جمع وسایلمو بود دلخور میرفتم

 زد داد اتاقش تو از زدم صدا رو سوملاز اومدم بیرون اتاق از خونه همین به برمیگشتم

 ؟ نه یا شده دانلود میخواستم که فایالیی ببین میزه رو لپتابم آنا -
 یه داشت بودم رشکتش منشی باشه هرچی مبود گرفته یاد رو کامپیوتر با کار مدت این تو
 به کیوان اسم که ببندم رو صفحه خواستم بود شده دانلود فایال میکرد دانلود ایمیلش از فایل

 این کیوانه مدارک آره کردم باز رو فایال فرستاده کیوان رو ایمیل این یعنی خورد چشمم
 شوایمیل آدرس رسیع میکنم سواستفاده اعتامدت از که سوملاز میخوام معذرت منه امید آخرین
 اتاق از میکرد خشک حوله با موهاشو داشت که درحالی سوملاز بستم رو ها صفحه و برداشتم
 اومد بیرون

  بگیرم دوش یه گفتم شد گرمم عجیب یهویی -

 بخوابم برم نداری کاری باهام اگه بستم رو صفحه بود شده دانلود فایالت کردی خوب -
 دنبامل میاد کیوان صبح

 برای کنم استفاده فرصت این از باید بتونم باید من میداد قح بهم اما بود نگران نگاهش
 .بشم عوض بتونم باید نباشم پشیمون عمر یه اینکه
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 احتیاج کالمش یه به من اما کنه بدرقم سکوت با میخواست سوملاز بودم وایستاده در کنار
 م :بوسید رو صورتش داشتم

 کن دعا برام -
 کنم باز رو در تا بردم دست

 آناهیتا -
  سمتش شتمبرگ

 منیشی؟ پشیمون نیئمطم -
 :انداختم پایین رو رسم

 منیگرم جلوشو سوملاز نرتس زندگیه عمر یه مثل واسم مدت این باشه خوب باهام اگه -
 مبونه باهام دلسوزی رو از تا

 : گذاشت شونم روی رو دستش

 باشی موفق -
 اومد جلو دیدنم با بود وایستاده ماشینش کنار کیوان اومدم بیرون و زدم لبخند روش به

 ت : گرف رو دستم کوچیک ساک و

 بریم؟ -

 بریم آره -
 باشه کننده خوشحال اینقدر میتونه کوچیک چیز این یعنی من خدای وای زد لبخند
 منو نزدیم حرفی خونه به رسیدن تا باشم موفق هیجانم کردن کنرتل تو تونستم چقدر منیدونم
 مرتب رو خونه متام ظهر از قبل تا شدم خونه وارد و گفتم هللا بسم رسکار رفت و کرد پیاده
 آراسته رو خودم همرس یه عنوان به بار اولین برای پختم رو داشت دوست که غذایی کردم
 تی یه بپوشم ناجوری لباسای بخوام که منیکردم راحتی احساس اونقدر هنوزم هرچند کردم
 مالیم آرایش یه بستمش اسبی دم و کردم شونه موهامو مشکی شلوار یه با رنگ آجری رشت

 مالغه حیاط در صدای با چیدم زیباتر همیشه از رو میز شدنم آروم واسه یس سوره یه درآخرو 
 روزه دوازده شوهر این روی به و زدم لبخند در شدن بازدر با  سمت ورفتم گذاشتم زمین رو

 د : ز  ای زورکی لبخند جوابم در میکرد بازی خوب را نقشش اوهم زدم لبخند

 نباشی خسته مسال  -

 نباشی خسته هم تو سالم -
 شد گرد چشامش کردم دراز سمتش به رو دستم
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 بده کیفتو -
 داد دستم بهو  برداشت دوشش از رو کیفش و کشید راحتی نفس

 بیا کن عوض لباساتو آمادست ناهار -
  کشیدم رو غذا رفت اتاقش سمت به حرف بی

 خوبی بوی چه به به -

  بیا بدو داری دوست که غذاییه -

  شکمه جشن امروز پس ایول -
 میز رس اومد و زد باال توسیشو تیرشت ستینایآ 

 بود پر یخچالت کردی خرید کی -

  ارواح خانه اومدی نکنی فکر یهو گفتم گرفتم دیشب -

 نکنه درد دستت -
 چطوره؟ مزشم : پرسید هیجان با خورد قاشق یه
  بپرس بعد بخورم بذاره : خند زیر زد

  انداختم پایین رو رسم رشم با باز دادم سوتی

 عالیه همیشه مثل مزش -

 اومده خوشت که خوبه -

 پختی غذا برام تو که خوبه -
 نفس ؟ نقشه همش اینا که نخورم اینو حرست میتونم چطور من خدایا شد محو لبخندم

  شم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی

 منیخوری؟ خودت چرا -

  فکر تو رفتم لحظه یه هیچی -

 فکری چه -

 بودن برده منو بودن زنده پدرم مادر که موقعی یعنی بودم بچه یلیخ که ها اومنوقع -
 بریم؟ باهم میشه نرفتم هیچوقت دیگه بازی شهر

 نه که چرا آرهت : گف و زد ای مصنوعی لبخند شد خیره بهم ای لحظه چند
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 شبکه قدیام مثل داشت ریختم چایی براش غذا از بعد بود کافی من واسه جواب همین
 گذاشتم میز روی رو استکانش میکرد رو و زیر رو ماهواره و تلویزیون های

 منیخوابی؟ اتاقت تو چرا -
 . نپرسیدم ای دیگه سوال منم زد نشنیدن به خودشو ولی شنیده بود معلوم
 ای سورمه جین شلوار با ابریشمی مانتوی یه پوشیدم رو اینا سوملاز برند مانتوهای از یکی
 چطوری بگیرم یاد بتونم که داشت رو حسن این رشکتش تو نکرد کار و سوملاز با کردن زندگی
 و پریسا مثل آدمایی با هنوزم کردم نگاه آینه تو خودم به زدم خوشبویی عطر بپوشم لباس
 هم زود خیلی که روزه دوازده فقط آنا نیست مهم بودم ساده خیلی داشتم فرق سوملاز حتی
 با میزد شونه موهاشو داشت کیوان اومدم یرونب اتاق از و برداشتم کمد از کفشامو میشه متوم

 روز زدم پس رو دلخوری پس کنه تعریف ازم بخوام که بود بیجایی انتظار زد لبخند دیدنم
 داشته هیجان چیزا اینجور واسه نبودم بلد نبود شلوغ چندان هم بازی شهر و بود دوشنبه
 اینو اول بیا کیوانم : دوید فلک و چرخ سمت شوق با نبود بد اونقدرا بازیگریم منم ولی باشم

 کنیم امتحان

  باشه -
 کیوان

 آدم مثل میکرد سعی اگه حتی بود ها بچه شبیه واقعا کوچیکش و ظریف هیکل اون با
 باال داشتیم شد نوبتمون باالخره میکرد نگاه مردم به شوق با بودیم صف تو ه ،بزن تیپ بزرگا

 منیشنید اما زدم صداش شد محو لبخندش کم کم میرفتیم

 خوبی؟ آنا… آنا … آنا -
 میرفت فلک و چرخ که ارتفاعی باالترین تو و بودیم قفسه تو دادم تکون بازوهاشو

 بست چشامشو و گذاشت رسش دوطرف دستاشو

 میره گیج داره رسم -
 رسش روی دستمو کردم بغلش کنم چیکار باید منیدونستم میرتسه ارتفاع از اون وای
 کشیدم

 باشه؟ من به هبد حواستو نرتس آنا -
 نداد جوابی

 هم تو آقاجون خونه اومدم بودم قهر اینا مامان با بار یه یادته… بزنیم حرف بیا -
 بچه که ای جعبه به تو شده؟ چی آنا پرسیدم پیشت اومدم دویدم ؟ میکردی گریه داشتی
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 میخوردی غصه داشتی تو و بود کرده فرار گربت بچه کردی اشاره میداشتی نگه توش گربتو
 … گفتم اومنوقع

 نبود آزاد چون میمرد جعبه اون تو همونجا منیرفت اون اگه گفتی -
 پایین برسیم بود مونده دیگه کم یه هنوز بود اومده خودش به

 از چیزی میدونم اینکه با کردم آروم رو تو من اونروز ایه زنده موجود هر حق آزادی -
  میزدی حرف هم روزا اون داشتم دوست نفهمیدی حرفام

 داشتی؟ دوستم میزدم حرف گها -
 رسیدیم خداروشکرت : گف و کشید عمیقی نفس کردم جداش خودم از پایین رسیدیم

  منیشم چیزی همچین سوار دیگه
 ولی کرد نگام برگشت چسبیدم بازوشو خورد هم به تعادلش که زمین بذاره پاشو خواست

 آنا باشم تر محتاط کم یه ارامرفت تو باید پایین رفت و کرد جدا رو خودش رشم با رسیع خیلی
 که همونیم من رفته یادش چطور صافه اینقدر دلش چطور میباخت دل من حرکت هر با

 رو برمیداشت قدم آروم بود بدنش تو ترس از هنوزم که لرزشی بخاطر کردم؟ تجاوز بهش
 نشست نیمکت نزدیکرتین

 افتاده فشارت بخوری بگیرم چیزی یه میرم -

 میده حال بگیر بستنی پس -
 باهم دورتر مرت چند که کوچولویی های بچه به داشت برگشتم بزرگ قیفی بستنی دوتا با
 کرد می نگاه میکردن بازی

 دبش بستنی یه اینم -
 کوبید هم به دستاشو شوق با

 ممنون خیلی ایول -
 برگشتیم شام بعد بود واقعی خوشحالیش اما تظاهره رفتاراش نصف میدونستم هرچند

 در بودنم شوهر قرار تو دیگه چی منیدونم بودیم هم پیش مدتها بعد که ودب شبی اولین خونه
 عوض لباساشو میکردم عوض رو تلویزیون های شبکه داشتم و بودم نشسته مبل رو انتظارمه
 کنار گلدون رو که ای آینه تو از اینو قبال مثل بود پوشیده خرسی خواب لباس یه بود کرده

  دیدم بود شده کار تلویزیون

 بخیر شب کردم مرتب اتاقتو کیوان -
 بخیر هم تو شب ممنونش: سمت برگشتم و کشیدم راحتی نفس
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 . خودش اتاق تو رفت و زد مهربونی لبخند
 آناهیتا

 یاد به هنوزم رو اونا های عاشقانه بود شده تنگ پدرم مادر برای همیشه از بیشرت دمل
 خیلی و ازدواجشون سالگرد واسه قشوناشتیا،  مادرم لپای شدن گلگون ،پدرم نگاه برق داشتم
 بود پاتختی میز رو که گوشیم وز وز صدای میخواست عاشقانه نگاه یه دمل منم دیگه چیزای
 بود سوملاز داشتم برش بردم دست شد بلند

 سوملاز سالم -

 خوبی؟ خامنا خانم سالم -

 ؟حاله چه در رشکت چطوری تو قربونت -

 نبودی تو خهآ  بود داغون امروز رشکت ولی خوبم منکه -

 میکنی؟ مسخره منو دیگه حاال -

 مشکلیه؟ اوهوم -

 ؟منیره رس حوصلت خونه تو تنهایی -

 میبینم فیلم و میخورم تخمه دارم مزاحم بدون بابا نه -

 اینجا بیا ناهار فردا میرسم حسابتو برگردم بذار -
 ندارم طاقت نیام فعال بهرته آنا نه د : ش جدی لحنش

 کترش  میام رس یه صبح فردا من پس -

 باشیم راحت دستت از میخواستیم دوروز عجبا -

 اینا عمو خونه برم رس یه میخوام صبح راستی نه -

 خانم؟ مهری خونه -

 شده تنگ براشون دمل اومده عمم امروز اوهوم -

 زدی حرف زیادی دیگه کن خدافظی عزیزم بگذره خوش اوکی -

 زدیا زنگ خودت -
 اگه بودم نرفته عموهام و اجونآق خونه ور دورو بود وقت خیلی کرد خدافظی و خندید
 فکر وقت روزا این بستم چشاممو چی؟ میدیدم رو علی عمو خانواده اگه چی میفهمیدن

 . نیست بد چیزای به کردن
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 بود نیومده دیدنم به خالی دست هیچموقع خانم مهری کردم درست کوچیک کیک یه
 شنیدم رسم پشت رو پرهام مردونه صدای ، کنن باز درو تا بودم منتظر خونشون جلوی
  بود شکلی همون هنوزم ولی بودمش ندیده بود وقت خیلی سمتش برگشتم

 پرهام آقا سالم -

 نشناختمت خانم آنا سالم -

 شدم؟ عوض اینقدر -

 عالی تیپت ولی رنجورتر چهرت رهآ  واقعیتش -
  بود رک همیشه پرهام زدم لبخند

 هسنت باردار خانم فریامه شنیدم میگم تربیک راستی -

 ممنون -
 داری؟ خرب کیوان از توت : گف داخل میرفتیم که همونطور شد باز رد

 چی منیدونستم من اما بود جواب منتظر هنوزم پرهام اومد استقباملون به مهری زنعمو
 من وجود ولی بودن همه آره شد متوم بود خونه تو که هیاهویی ی همه من ورود با بگم
 اولین رضا عمو نبودم آماده آدما این دیدن رایب هنوزم بودم پشیمون اومدنم از اضافیه خیلی
 کرد بغلم سمتم اومد که بود نفری

  اومدی خوش دخرتم سالم -

 ممنون -
 .اومد بیرون اتاق از عمه که بشینم خواستم

 یهویی حاال ندادین گوش حرفم به بخوابونم رو بچه باشیم ساکت میگم دوساعته وای -
 …شدین ساکت چه

 سمتم ویدد شوق با شد من متوجه تازه

 دیدنت بیام نتونستم رشمنده بره قربونت عمه اینجاست کی ببین وای -
 عمو زن به دوباره دادم رو زبونیش چرب این جواب اومد لبام رو زور به که لبخندی با
 رو رسش خانم راضیه اما بود دوخته چشم بهم کینه با هنوزم که کیانا کردم نگاه کیانا و راضیه

 چیکار مدت این اینکه میپرسیدن سوال ازم همه میکرد بازی انگشتاش اب و بود نداختهیین اپا
 تو رفتم شد عوض بحث که کمی نداشتم سواالشونو ی حوصله گذشت چطور و کردم

  بشم وابسته خانم مهری به اینقدر روزی یه میشد باورش کی خانم مهری کمک آشپزخونه
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 ؟منیخواین کمک -
 این از تو کنم درست مقوی غذای یه فریامه واسه واممیخ اتفاقا چراد : ز  لبخند دیدنم با
 جونی خانم پرورده دست باشه هرچی میاری در رس بیشرت چیزا

 میکنم درست مقوی سوپ یه ولی خوبه چی حامله زن واسه منیدونم واقعا من خب -
  بدین بهش غذا پیش عنوان به

 نکنه درد دستت -
 پیازا برگشت خالی سینی با و بود برده چایی دور یه تازه میکردم خورد رو هویجا داشتم

  نشست رسمیز و کند پوست رو

 داری خرب کیوان از تو آنا -
  داشتم برش زمین رو از شدم خم افتاد بود دستم تو که چاقویی برد ماتم حرفش این با

 ندم؟ جواب میشه -

 داری خرب ازش پس -
 داره نگه مخفی رو ناکیو  رفنت ی قضیه میکنه سعی داره میدونم کشید آه

 دارم خرب هم رفتنش از دارم خرب بله -
 زد زل بهم شده گرد چشامی با شد شوکه

 ؟نداری مشکلی تو -

 دارین؟ نگه خودتون پیش رو رازی یه میتونین عمو زن -
 زد زل بهم سینه به دست و بشقاب تو گذاشت رو کاردش

 ردیک فرق خیلی امروز خهآ  افتاده اتفاقی چه بپرسم ازت میخواستم اومدی وقتی از -

 دیروز از میکنم زندگی کیوان با دارم من -

 چی؟ -
 انداختم پایین رو رسم

 باشم کیوان پیش رو روز دوازده این که منه انتخاب این ولی زنعمو نپرسین دلیلشو -

 ؟کرد قبول چطور … اون…اون -
 کرد ترحم بهمم : زد پوزخند
 میکنی؟ بازی خودت زندگی با چرا آنا:  داد بیرون رو نفسش
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 نگید چیزی هم رضا عمو حتی هیچکس به بدید قول زنعمو -

 منیگم چیزی من راحت خیالت -

 ممنون -
 :سمتم برگشت یهویی فکر تو بود رفته عمیق اما شد کار به مشغول دوباره

 هست راهی یه آنا -
 چی؟ واسه حل راه یعنی…چی؟م : شد خیره بهش تعجب با

 کنه ترکت نتونه اینکه واسه حل راه:  کرد نزدیکرت بهم رو خودش خندید

 راهی؟ چه یعنی -

 … پس میکنی زندگی باهاش داری گفتی تو -

 چی؟ پس -

 شو حامله ازش… بگم چطور خب -
 چی؟م : کشید خفیفی جیغ
 روزه دوازده فقط نبود یادم البتهت : گف رسیع باشه اومده یادش چیزی انگار
 تو مثل رفتگ خندم فکر تو بود رفته باز ،داره ما به راجع فکرایی چه خانم مهری این اوه
 سوپ منیشه ایجاد بچه یه بخاطر عشق میگشت حل راه دنبال داشت ماهواره کشکی رسیاالی

 میری؟ کجات : گف عمه که برداشتم رو کیفم بود نیم و دوازده ساعت گذاشتم بار رو

 دارم کار خیلی جون عمه خونه برم باید -

 کی؟ ی خونه خونه؟ -

 گفنت تونبه عمو میکنم فکر میکنم زندگی دوستم خونه -

 منیدونستم چیزی نه -
 بشم روبرو علی عمو با نداشتم دوست بهرت البته نداشت موندنم برای ارصاری هیچکس

 از باید شده تنگ بزرگ استخر اون دور زدن قدم برای دمل وایستادم آقاجون عامرت جلوی
 بفروشه خودم به حتام بفروشتش داشت قصد اگه بخوام کیوان

 که اومد رسم پشت از درست ماشینی بوق صدای افتادم راه خیابون سمت به زنان قدم
 داده تکیه ماشین در به دیدم رو پدارم که بگم چیزیش یه برگشتم هوا بپرم ترس از شد باعث

  ود انگار همیشه اینجا منتظرهب

 لطفا شو سوار -
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 … یعنی …هان؟ -
 :طرفم اومد و کوبید بهم عصبانیت با رو در

 صاحاب بی این تو دقیقه ده پس بخورمت نیست رارق نکن بحث من با خیابون تو -
 بشین

 و ترس با سوارشم موند منتظر و کرد باز رو در میدیدم عصبانیشو قیافه داشتم تازه اوه
 چه این بستم چشاممو داد فشار گاز پدال رو پاشو بست محکم رو در بازم شدم سوار لرز

 باز چشاممو ماشین توقف با گرفته قیافه برام اون باشم عصبانی دستش از باید من مرگشه
  بود خیره روبرو به کردم نگاه بهش بودیم خلوت خیابون یه تو کردم

 آنا متنفرم ازت -
 چی؟م : کرد نگاش شده گرد چشامی با

 چقدر و بشم عاشقت شدم مجبور باشم داشته دوستت شدم مجبور اشتباه یه بخاطر -
 بدم دستت از شدم مجبور اشتباه همون بخاطر که مسخره

 …م داری چی -

 رو دیوونه و الل دخرت یه مجبوری وقتی میدونی چه تو نزن حرف اصال نگو هیچی -
 چقدر میدونی کنم فکر تو به بودم مجبور همش ها اومنوقع ؟ چی یعنی باشی داشته دوست

 سعی چقدر میدونی داری؟ خوب خصوصیت تا چند اینکه ؟به میکردم فکر بهت خوابگاه تو
 اونوقت بودم مجبور فقط من بگیرم؟ نادیده رو میگفنت بهت راجع همه که چیزی اون کردم

 باشی داشته دوست رو کیوان کرد مجبور رو تو و دیگه یکی گردن انداخت منو اشتباه آقاجون
 میمونی تو و میره داره بودم شنیده روبراهه چی همه بود خوش دمل آنا میشم دیوونه دارم
 من واسه

 مپدرا ببندی دهنتو بهرته -
 :بودم جدی کامال ندید شوخی از اثری کرد نگاه صورتم تو

 دوستم شدی مجبور نیست مهم برام افتاد اتفاقی چه پیش سال چند نیست مهم برام -
 متاهلم زن یه من اینکه اول بفهمی همیشه واسه رو چیزایی یه مهمه برام ولی باشی داشته
 هم تو زنشم االن بده طالقم سال نجپ این بعد اگه حتی باشه نداشته دوستم کیوان اگه حتی
 دوست رو کیوان نشدم مجبور من اینکه دوم باشه متاهل زن یه دنبال چشمت نداری حق

 ازدواجم از تر قبل خیلی من میفهمم چیه واقعی دنیای میدونم که حاال چون باشم داشته
  بودم کیوان عاشق
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 ازت حرکاتی همچین دیگه عهدف یه اگه راستید : اوم یادم چیزی رورکشیدم در دستگیره
 میبینی بد باش نئمطم ببینم

 آنایی همون منم این خهآ  بشه شوکه بایدم میکرد نگاه بهم باز دهان با مدت این متام در
 . زدم هم به محکم رو در منیومد در صداش هم میکشتنش اگه که

 از شونم رو دستی نشسنت با بودم پدرام حرفای فکر تو هنوزم کردم مادهآ  زود رو ناهار
 :شدم روبرو کیوان متعجب صورت با که کشیدم بلندی جیغ ترس

 برتسومنت…خواستم منی وام…میخ ت…معذر -
 نشدم اومدنت متوجه اصال:   نشستم صندلی رو دوباره و گذاشتم قلبم روی رو دستم
 ببخشید

 میکنی؟ فکر عمیق انقدر چی به د :خندی

 میزنیم حرف ناهار رس کن عوض لباساتو برو -

 بکش رو غذا پس باشه -
 همیشگیش عادت طبق بشقاب تو کشیدم رو بودم پخته که پلویی استامبولی براش

 نشست و زد باال ستیناشوآ 

 خوردم پلو استامبولی کی بار آخرین منیاد یادم -

 چطوره؟ خانوادت با رابطت -
 مگه؟ چطورت : انداخ باال رو ابروهاش

  بودم رضا عمو خونه امروز -

 چی؟ -

  نگفتم چیزی کسی به نرتس -

 بگم خانوادم به رو قضیه خودم میخواستم فقط …نیست این لهئسم -

 دیدنشون بری منیخوای اومدن اینا عمه -

 بریم شب شاید چرا -

 بریم؟ -
  نداره اهمیت بقیه حرف برام میرم ایران از دارم وقتید : ندیخ

  بست نقش لبم رو لبخندی
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 به آخر روزای بیا بودیم خوبی ایدوست زمانی یه تو و من آنا کردم فکر خیلی خودم با -
  کنیم زندگی ممکن شکل ترین دوستانه

 چی؟ -
 میزنم زنگ عمه به اینا بابا خونه میریم اونطرف از سینام میریم شبد : خور  آب کم یه
  اونجا بیاد

 منه رویای بهرتین باشه هم خواب اگه حتی اینا خندید کردم نگاش اباورین با
 خیلی منیومدم بهش هنوزم مئنمطم ولی کردم رو تالشم اممت هرچند بود زده محرشی تیپ

 منیکنه بازی نقش دیگه میکردم حس اینکه میزدیم قدم هم پای به پا اینکه بودم کمرت ازش
 بار اولین ولی نیاوردم خودم روی به دیدیم کمدی فیلم یه میکرد دور ازم رو بد حسای متام
 فیلم بعد میرفتم کیوان دنبال منم میره رشماد دنبال که ای جوجه مثل میرفتم سینام بود

 خالف در همه طرفم میاد داره جمعیت دیدم که بودیم اومده که دری سمت کردم کج راهمو
 میرن اینوری دارن چرا اینام : گفت میکرد نگام واج و هاج همونطور که کیوان به میرفنت جهت

 برن باید چون -

 دیگه بریم بیا وایستادی چرا تو -
 برمیگردی داری که داری کاری یه تو انگار ولی برم میخوامه : خند زیر زد

 شده وارد بهم شوکی چه میدونه خدا گرفت دستمو اومد که میکردم نگاش گیج همونجور
 به میخورد مستقیم شدیم خارج ای دیگه درای از رفت دیگه سمت جمعیت پیرو اوهم بود

 بی و کیوان دستای گرمای بود مهم اومنوقع که چیزی ولی بودم داده سوتی بدجور خیابون
 قورت دهامنو آب کرد رها رو دستم و شد خودش حرکت متوجه ماشین نزدیک بود حواسیش

 بیشرت میشدم تر نزدیک عمو خونه به که لحظه هر شدم ماشین سوار او از زودتر و دادم
 یه که کسایی بودن معام برام آدما این هنوزم بودم ندیده رو علی عمو هنوز میگرفتم اسرتس
 دالیل حتام گذاشنت تنهام داشتم نیاز بهشون که موقعی میکردن توجه بهم همه از بیشرت روزی

 بشه متوم روزمون دوازده ی رابطه نشه باعث دالیل این امیدوارم ولی دارن خودشونو
   کشیدم عمیقی نفس شد متوقف ماشین

 میرتسی؟ چی از -

 بود؟ شده متوجه چطور سمتش برگشتم -

  نیست خاصی چیز نممنیدو  -

 میدم جواب خودم پرسیدن اگه اما منیپرسه چیزی کسی باش نئطمم -
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 ممنونم خدایا میکرد؟ حامیت ازم داشت
 خوبم : شنید رو زنعمو شاد صدای کشیدم رورسیم به دستی بود حیاط تو عمو ماشین

 …عمت کیوان اومدی کردی
 کردم سالم آرومی به و انداختم پایین رو رسم برد ماتش درگاه جلوی من دیدن با

 منیکنی؟ تعارف مامان سالم -
 چه…ایند : فهمی میشد کردنش من من از اینو کنه جور و جمع خودشو کرد سعی

  تو بیاین …حرفیه
 زد باهم ما دیدن با بود اومده بیرون شپزخونهآ  از تازه که کیانا شدم وارد کیوان رس پشت

 خنده زیر

 میبینم؟ خواب دارم کیوان -

 کردنته سالم بجای این -
 خندید دوباره که کردم سالم بده جوابی اینکه از قبل

 داری تنبال شاگرد ما به چیکار بیسته منرش شاگردت معلم آقا بیا -
 :افتادم راه دنبالش جوجه مثل هم باز نشیمن سمت رفت او به توجه بی

 پس؟ کجاست بابا -
 بود گردش در ما بین مدام نگاهش هنوزم زنعمو

 میاد االن نهمیخو  مناز داره -
 خودت با کلیدم دسته این داری نکنه بری قراره که توت : نشس کیوان کناری مبل رو کیانا
 میربی؟

 باش زدنت حرف مواظب کیانات : گف تندی با زنعمو
 قبلیه آدم همون هنوزم زنعمو پس

 منیدین؟ ما به چایی یه مامان کن ولش -
 هنوز نشد شوکه بقیه از کمرت هماو  اومد بیرون هم علی عمو که گذشت ای دقیقه چند

 هنوزمت : گف مینشست درحالیکه و کرد تعارف رو ها چایی زنعمو بود نپرسیده چیزی کسی
 رسجاشه رفتنت

 میرم بعد ی هفته خره آ بل -
  دیگه مادره باالخره کرده بغض بود معلوم سکوتش از

 میربی؟ هم رو آنا -
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 شدم خیره کیوان به پرسید بود کرده درگیر رو همه ذهن که سوالی عمو باالخره

 کردین؟ فکری همچین چرا نه -

 داره؟ ای معنی چه اومدنتون این پس -
 میکنه زندگی من پیش رو روزی چند آنا دالیلی به بنات : گذاش چپش پای رو راسشو پای

 دالیلی؟ چه -

 لطفا نپرسین دیگه بودم گفته اولش بگم میخواستم اگه من بابا -
 اومد در زنگ صدای رفت بهش ای غره چشم عمو

 اینان عمه حتام -
 شد بلند کیانا

 اتاقم برم میخوام میکنم باز من -
 بود خوب ها بچه با خیلی کیوان تصورم برخالف شد شلوغ دوباره اینا عمه اومدن با
 حسادت بهش نسبت که میکرد بازی باهاش و بود کرده بغل رو عمه کوچولوی دخرت طوری
 چه من اما ای احمقانه فکر چه بیارم بچه بود تهگف افتادم خانم مهری حرف یاد میکردم
 شدم بلند و گذاشتم هم رو چشاممو میکنم؟ فکر احمقانه پیشنهاد این به دارم که مرگمه
 اومد رسم دنبال زنعمو آشپزخونه تو رفتم و کردم جمع میز رو از رو بشقابا

 …خودم من نکش زحمت تو -

 مهمونا پیش برین شام زنعمو نیست زحمتی -
 متاسفم واقعا من آنام : کنار  اومد

 زنعمو؟ چی برای -

 کردم حقت در که کوتاهیایی ی همه برای -
 چیه؟ حرفا این کردین لطف بهم هم خیلی شامم : زد لبخند
 بود نیفتاده اتفاقا این از هیچکدوم کاشت :گذاش شونم روی رو دستش

 گفت کیوان کردم که قطع زد زنگ بهم سوملاز برگشت راه تو

 بشه وابسته حد این تا کسی به سوملاز منیشد رمباو  هیچوقت -

  باشم داشته اون خوبی به دوستی منیشد باورم هیچوقت منم -
 انتخاب من زندگیم با کردم چیکار من داشتم دوست هاشو خنده این چقدر خندید
 میمیرم حتام رفتنش از بعد کردم اشتباهی
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 بریم شب هر رو مونده یباق شب ده بیا بودیم بیرون هردوشب گذشته روز دو کیوان -
  گردش

 بری؟ میخوای کجاها -

  نرفتم هیجا حاال تا من میدونی که خودت -
 : کرد فکر کم یه

 این واسه دمل برم وقتی آخه گردی خیابون و پارک میریم چهارشنبست که فردا خب -
 با هم شنبه،  شنبه تا شامل میریم میگیرم مرخصی هم پنجشنبه میشه تنگ شهر و خیابونا
 میکشیم نقشه بعدا دیگه اون واسه که بیکارم کال و  میکنم حساب تصویه رشکت

 ببینم؟ رو دریا قراره یعنی وای -

  نرفتی؟ دریا حاال تا اوهوم -
 باشه؟ شامل بریم حتام دیگه عید این هادی)

  خامنم باشه عزیزم باشه -
 داره؟ دریا که همونجاست شامل باباییم : دوید بیرون اتاق از

 ببینه رو دریا بربم دخرتمو میخوام برم قربونت آره -

 ؟ بابایی واقعا -

 کنی آبدار بوس یه رو بابایی تو اگه آره -
 (شامل بربه منو بخواد که منوند اون ولی بوسیدمش

 آنا … آنا -
 چیه؟م : اومد خودم به کیوان صدای با

 میزمنا صدات دارم دوساعته خوبی؟ -

 شد پرت حواسم ببخشید -

  شو پیاده رسیدیم -
 کیوان
 آنا االن خوشحالی   ولی بیاد پیش قراره چی منیدونم بودم اومده کنار خودم با خرهباال 
 ولی منیدونستم گذشتش از چیزی منیشناختم زیاد رو آنا من وجدان عذاب شدن کم یعنی

 غذای یه بازم ظهر کردم تصویه همونروز شنبه بجای کنم خوشحالش راحتی به میتونستم
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 رو داشتم دوست که شهر از جاهایی متام اونروز داشتیم ناآ  محرش دستپخت با دیگه خوشمزه
 .میمیره ذوق از میکردم فکر که بود خوشحال اینقدر گاهی رفتیم باهم
 داشت انگار بود آنا به حواسم راه طول متام اونا ویالی بریم شد قرار سوملاز ارصار با
 تاسف خودم حال به عاواق میذارم اون جای خودمو وقتی میدید رو جهان چیزای ترین عجیب
 بیامرزتت خدا جایی همچین بیام منیدیدم هم خواب به شاید بود قشنگی ویالی میخورم
  میکردی؟ چیزا این خرج رو اموالت اون از کم یه میشد چی آقاجون

 قرصه یه شبیه اینجا کیوان وای -

 بخری میتونی بزرگرتشو یه کنی جیبت تو دست یه اگه آره -
 داخل نفهمید رو زدم بهش که ای طعنه معنی که خوبه کرد منگا شده گرد چشامی با
  بود تر قشنگ بیرونشم از ویال

 میکردم زندگی اینجا میومدم بودم سوملاز جای به -
 : خندید کردم نگاه بهش

 نرفتی؟ حاال تا مگه قشنگرته اینجا از خودش خونه -
  شهبا بهرت ویال این از منیومد خونش منای به کردم نگاه بهش تعجب با

 میرفتم؟ باید چرا نه -
 جاخورد سوامل از

 همینطوری هیچی -

 باال بذارم رو چمدون این برم منم نه یا هست هیچی آشپزخونه تو ببین بپر -
 داشت بزرگ اتاق تا سه رفتم باال رو ها پله آشپزخونه سمت رفت و گفت ای باشه
 گذاشتم جداگونه اقات یه تو هم رو خودم وسایل و گذاشتم اتاقا از تویکی رو آنا چمدون
 طبقه از رو آنا جیغ صدای که بودم دریا متاشای غرق بود دریا سمت به اتاقا ی همه ی پنجره
 دنبال نگاهشو رد بود زده زل چیزی یه به بهت با رفتم پایین یکی دوتا رو ها پله شنیدم پایین
  بود هال وسط بزرگ سگ یه کردم

 میکنه چیکار اینجا این -
 :گذاشت سینش روی رو دستش

  ترسیدم پرید… بیرون یهو دونم…منی -
 میرتسیدم ازش بگم دروغ بخوام چرا میرسید من کمر تا قدش که پشاملو سفید سگ
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 سوملازه مال شاید آزاره بی میاد نظر به -

 ؟ چیکار میخواد خودش اندازه سگ یه سوملاز -
 دیوونه میکنی چیکارم : گرفت بازوشو جلو میرفت داشت

 یانه هوحشی ببینم میخوام -
 چی؟ کرد حمله بهت و بود وحشی اگه اونوقته : احمق اینقدر گاهی چرا دخرت این خدایا

 فسقلی میکنه لقمت یه
  پریدیم هوا به جفتمون در زنگ صدای با

 یعنی؟ کیه -

 کن باز درو برو منیدونم -

 من؟ -

 نه یا میکنه حمله ببینی بری میخواستی بودی شجاع حاال تا که تو -

 میکنه لقمه یه منو گفتی خودت ولی -
 روبروی میانسالی مرد کردم بازش و پنجره سمت رفتم عقب عقب اومد زنگ صدای باز

 بود در

 آقا آهای -
  :دید منو باالخره تا گشت صدا دنبال دوساعت خدا بنده

 منیکنید؟ باز و در چرا آقا -

 خومنونه وسط سگ یه -

 بربمش بیام کنید باز و در آزاره بی آقا منه سگ -
 :کردم اشاره بود وایستاده قدمیم یک که آنا به

 آزاره بی میگه کن باز درو برو بگر -
 ترسویی خیلیه : خند زیر زد

 تکون جاش از بود ترسیده ما از بیشرت بیچاره سگ در سمت رفت پاورچین پاورچین
 مرد اون پیششون رفتم کردم پیدا جرات تازه صاحبش سمت دوید کرد باز و در آنا تا نخورد

 کردم سالم و دادم دست رفتم جلوتر میکرد احوالپرسی آنا با داشت میانسال

 گفنت گرفنت متاس خانم دیروز میکنم کار قادری آقای واسه من آقا میخوام معذرت -
  نشدم متوجه من اومده رسم پشت هم بسته زبون این کنم رومرتب خونه اومدم دارن مهمون
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 داخل بفرمایین حرفیه چه اینا میکنم خواهش -

 هستیم کناری ویالی رسایداری خونه تو ما داشتین کاری پرسم نکنه درد دستت -

  ممنون -
 داشت چشامش با کردم نگاه بود روصورتش خنده اثر هنوزم که آنا به رفتنش از بعد
 :میخندید

 چیه؟ -

  هیچی -

 میخندی؟ چی واسه -

 ؟خندیدم کی من -
 :بردم چشامش جلوی اشارمو انگشت

 میخندن دارن چشامت این -

 برتسی اینقدر یشدمن باورم آخه -
 ندارم خوبی رابطه جونورا با کال خبم : کشید گردنم پشت دستمو

 کنم درست ناهار برم من -

 میخوریم هم چیزی یه بیرون همون ببینیم رو دریا بریم بیا منیخواد -
 بریمت : برگش و کرد عوض لباساشو زدنی هم به چشم در

 میکشه طول کم یه خامنا شدن آماده معموال -
 بده؟ تیپم یعنیت : گف اضطراب با و کرد گاهن خودش به

 بریم بیا بابا نهش : سادگی از گرفت خندم
 تا جلو میرفت هی بدیدا ندید مثل دریا کنار نداد خرج به وسواس ولی بود مردد هنوزم

 نگاه او به هم و بودم نشسته دریا کنار شنای روی عقب میدوید میشد خیس پاش کم یه
 متومه؟ چیزا این ی همه بعد هفته از واقعا یعنی دستا دور به هم میکردم

 باشم داشته خوب های خاطره رو آخر روزای این باید شدم بلند و دادم بیرون رو نفسم
 و آورد کم نفس باالخره کردم دنبالش رو راه کلی کرد فرار و زد جیغ دیدنم با آنا دنبال دویدم
  وایستاد

 منیتونم…دیگه… کیوان بسه -
  بچه اولشه هنوزم : خندید نشزد نفس نفس به
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 گرمه هوا اینجا شو خنک خوبم : کرد آبش خیس بیاد خودش به تا و شدم خم
 کنم عوض لباسامو برم باید حاال دیوونه کیوان  د : ز  جیغ

 موش مثل دوتاومون شد کار به دست اوهم اینبار که کردنش خیس به کردم رشوع دوباره
 :ویال سمت برگشت بودیم کشیده آب

 کنم عوض لباسامو مبر  -
  میمیرم گشنگی از دارم منم آرهم : رفت رسش دنبال منم
 شد جلب بهش توجهم که کشید رسش از شالشو رسش پشت من و میرفت جلوتر او
 منیدونم میذاشت منایش به ظریفشو اندام عجیب و بود چسبیده تنش به خیسش لباسای
  خواهرمه مثل آناست این مرگمه چه من اومدم خودم به یهو اما کردم نگاه بهش چقدر

 ؟ بازه جایی دیگه نیئمطم کیوان -
 باشه؟ باز باید کجام : پرسید گیجی با

 ؟بخوریم غذا بیرون نبود قرار مگهت : گف و داد تکیه درگاه به در دم بود رسیده

 میبینیم بزنیم گشتی یه بریم حاال منیدونم -

 میریم عرصی دیگه میکنیم احتیاسرت  یه و میخوریم ژامبون کم یه بیا ها پره یخچال -
  بیرون

 باشهم : داد تکون رسمو
 اتاق کدوم تو وسایلمو رسدمها : ه پله سمت دوید و تو اومد رسم دنبال شدم رد کنارش از

 گذاشتی؟

 نیست یادم منیدونم -
 هوا که هنوز رسدشه چی واسه نشستم خاموش ی شومینه کنار کنم اشتباهی میرتسیدم

 باز ومچشام رسمه رو چیزی یه کردم احساس بستم چشاممو و دادم کیهت دیوار به نشده رسد
 با داشت کردم نگاه بود رسم رو که دستاش به زد لبخندی بود چشامم جلوی آنا صورت کردم
 :میکرد خشک رسمو حوله

 کنی؟ عوض لباساتو نرفتی چرا -
  نبود حسشم : منیخوا رو نزدیکی اینهمه گرفتم ازش رو حوله

 که موقعی واسه بذار مریضیتو پاشو میشه حالیت حس اونوقت ردیخو  رسما وقتی -
 رفتی

 منیخورم رسما راحتیا این به من نرتسش : صورت رو انداختم رو خیس نیمه ی حوله
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 کن عوض لباساتو پاشو هم تو بدم ناهارو ترتیب برم مند : ش بلند و برداشت رو حوله
 کردی کثیف رو خونه

 نشسته تنش به عجیب لی طرح ساپورت و بود زانوهاش ات بلندیش که رنگی شیری لباس
 تو که پریسا عکس به کردم عوض لباسامو. میرفت هرز زیادی داشت من چشامی شایدم بود
 کن کمکم شهوته و هوس دارم که حسی این میدونی خودت خدایام : کرد نگاه بود پومل کیف
 کنم غلبه بهش بتونم
 نگاه بود میز رو که ای ماهیتابه به، پایین رفتم و گفتم اللهی بسم میزد صدام داشت آنا
 :کردم

 باشه ناهار این دارم شک -
 :نشست و میز رو گذاشت رو ترشی ظرف

 ام خسته تو اندازه به منم نزن غر بشین -
 کردم نگاه ماهیتابه تو ی شده رسخ نیمه ژامبونای به و نشستم صندلی رو

 نیست بد اونقدرام بخور -
 نریختم سم توش نرتسد : ز  لبخند کردم نگاه بود رفتهگ سمتم که ای لقمه به

 ؟ معلوم چهم : گرفت ازش
 اثباتش اینمش : دهن تو گذاشت و قاپید دستم از رو لقمه

 چی؟ من پس -
 خودم با میتونستم کاش بود حرست از پر نگاهش عمق اون گاهی شد خیره چشامم تو
 سخته کن باور ولی آنا بیام کنار

 میکشمت روش بذاری عیب بخوای دیگه رو یکی این بیا:  تگرف ای دیگه ی لقمه
 و بردم جلو انگشتمو نشست لبش گوشه لبخندی گذاشتم دهنم تو و گرفتم دستش از
 بریم که بزن کوچولو چرت یه و بخور زودش : دماغ رس زدم

 این میتونم نه ، دارم مردونم احساسات رو کنرتلی من نه روز چند این بشه متوم زود کاش
 پله از که همونطور اومدم بیرون اتاق از و زدم شونه موهامو. کنم درک رو آنا عشق و تحرس 
 متاشا رو دریا و بود وایستاده نشیمن سالن بزرگ های پنجره ارنک که دیدمش میومدم پایین ها

 میکرد

 بریم؟ آنا -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 299 
 

 خوشم میپوشید سنگینی و مناسب لباسای همیشه اینکه از سمتم برگشت صدام شنیدن با
  بریمت : برداش مبل رو از کیفشو و زد لبخندی میومد
 از خوردیم ساده شام یه باهم ، بردمش باشه جالب میکردم فکر که جاهایی کلی شب تا
 و رفته دریا کنار از آخه نشستم ساحل شنای رو دیدم رو ویال تا نبودم بند پا رو خستگی
 نشست کنارم بودیم برگشته

 شدی؟ خسته -

 گرفته درد مپاها خیلی اوهوم -
 بدم ماساژش بذارم : پا ساق رو گذاشت دستشو و شد خم
 شد متوم تحملم دیگه گذشت که کم یه نبود متوجه اصال اون اما جاخوردم حرکتش از

 کنی؟ متومش میشه آنا -
 چی؟ت : گف تعجب با
  ای دیگه هرکس چه من چه نزن دست مردی هیچ به نکن اینکاروم : گرفت دستشو مچ

 فشار زیادی دستشو شدم متوجه تازه کرد نگاه دستش به و شد جمع شچشام تو اشک
 کردم می فکر کارام به زندگیم به شب های نیمه تا شدم بلند و کردم ول و دستم رسیع دادم
 پایین اومدم ها پله از رومآ  اومدم بیرون اتاقم از میدم عذابش اینقدر  کارام با چرا اینکه به
 خورد چشمم به ای شده مچاله جسم بود وایستاده قبال که همونجایی به افتاد چشمم که
 فکر تو اونقدر سمتش رفتم بود کرده جمع بغلش تو و زانوهاش و بود نشسته رفتم جلو رومآ 

 ت : گف بشینم اومدم تا نشده اومدنم متوجه میکردم فکر که بود

 باشم تنها میخوام کیوان برو -
 درک رو چیزا بعضی باید تو فقط نداشتم دیب منظور من آنام : داشت وجدان عذاب بازم

 کنی
 :شد خیره صورتم تو برگشت

 چرا؟ -

 چی؟ یعنی -

 برتسم؟ همرسم به زدن دست از باید چرا کنم؟ درک باید چرا -
 … آنام : گفت رفته باال ابروهای با

 کنی؟ نگاه زن یه عنوان به بهم یبار شدهد : ش خیره بیرون به دوباره
 اومد یادم خیسشو لباسای و ظهر موقع ولی نزدم حرفی
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 کنی باز نقش قراره اگه حتی خواهرت نه دوستت نه باشم زنت میخوام من کیوان -
 کن بازی شوهرمو نقش

  کنم ولش و برم باهاش خط آخر تا میخواست ازم چطور آنا بود؟ چی دیگه این

 پا از ودست کنم سپری شبامو و روز دخرت یه کنار که راحته من واسه میکنی فکر آنا -
 کردم چکار باهات نرفته یادم هنوزم من خودتم فکر به کن باور نکنم؟ خطا

  میگم دارم خودم نکن فکر من به تود : کر  باریدن به رشوع اشکاش

 … من اگه نداری مشکلی یعنی -

 کنم امتحانش میخوام ولی منیدونم -
 حتام پس بود خیره بیرون به هنوزم بود عجیب زیادی آنا مثل یکی از حرفا این شنیدن

  گفتنش سخته براش
 آناهیتا
 لرزید می بدنم تو بود آشوب از پر درونم ظاهرم خالف بر نگفت هیچی ای لحظه چند
 مردد هنوزم انگار کردم نگاه بهش و گرفتم پرخروش دریای از چشم گذاشت دستم رو دستش
 نکرد نگاه چشامم به نبود بد براش هم اونقدرا پیشنهاد این و بود مرد هرحال به اما بود

 بود قاطع تصمیمم ولی زدم رو حرفا اون وقتی شدم حالی چه میدونه خدا میکشید خجالت
 شده یخ رسدی به من بدن ولی بود داغ دستاش رفتم رسش پشت شد بلند و کشید رو دستم
 روز اون خاطرات ی لحظه لحظه میرفت بیرون من تن از جون میرفت باال که ای پله هر بود
 مبادا که میکردم پاک اشکامو تند تند میشد زنده برام خومنون تو اونشب و انبار اون تو

 که در این از آنام : انداخت پایین رو رسم سمتم برگشت وایستاد اتاق در پشت بشه پشیمون
 برگرد پشیمونی اگه ندارم رو االن منطق این دیگه من تو بریم

 لحظه کردم حس کمرم رو شدیدی درد در شدن باز با دادم تکون راست و چپ به رو رسم
 من توی اونشب حسای متام میرفت تخت سمت به که همونطور میشد تر سخت برام لحظه
 برد دستشو کردم باز و بستم چشاممو (تخت رو کرد پرتم و کشید موهامو )شد می زنده
 کرد باز رو ها دکمه تا سه بود تنم هنوز برگشتنمون موقع از که مانتوم های دکمه سمت

 آروم گذاشتم لبام رو دندون (کرد پاره هاشو دکمه حرکت به وتو مانتوم زیر )برد ستد
 بود دوبنده تاپ یه بود تنم مانتو زیر که تاپی آخه کشید بازوهام رو دستشو درآورد مانتومو
 درد وجودم اعامق تا میکشید تنم رو بیرحامنه که هاشو پنجه )میریخت همونطور اشکام

  کن صرب دم : کشی کنار بازوم رو از و فتمگر  دستشو (میکشیدم
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 داره که حاال اینکه از میرتسیدم نداشتم رو بهش کردن نگاه جرات رفت تر عقب قدم یه
  ذهنم تو بیاد هم کیوان نگاه اون و چشام اون میشه زنده برام خاطرات متام

 …میتونی بری میخوای اگه -

 کن صرب فقط برم منیخوام -
 باالخره نشست جلوم کردم احساس بردم فرو موهام بین رو دستم نشستم زانوهام رو
 بازوهام رو انداخت بود دستش تو مانتوم آوردم باال رسمو

 میرتسی داری معلومه کردی عرق آنا برو -
 من سخته براش حتام میداد آزارم دستاش گرمای ولی منیکردم نگاه صورتش به هنوزم

 آخر تا میخواد دمل من باشم دنیا زن حیاترین بی نظرش در باشه قرار اگه حتی مردم این عاشق
 میومد خون لبام دندونام فشار از کنم تالش مرد این واسه توانم آخر تا راه

 میتونی؟ بده انجام کارتو من به توجه بی بگم اگه -

 گند برامون سفر این نذار بیرون برو نیست تو از بهرت حامل خدا به آنا چیه؟ منظورت -
 بشه

 نه؟ یا میتونی -

 دارم اونشب با فرقی چه بتونم اگه ونوقتا -

 اینه تو فرقش میخوام من امشب -

 میکنی؟ ارصار اینقدر چرا -
 باشی شوهرم میخوام چونم : بگ دروغ بازم باید اما میکردم فکر هدفم به تصمیمم به

 خواستی خودت باشه یادت پس باشهد : اوم در حرصش انگار
  گذاشت گوشه یه و برداشت رو مانتو
 میخوام معذرتت : ریخ چشمش ی گوشه از اشکی کردم نگاه بهش کشید دراز کنارم
 کردم پاک اشکشو و بردم جلو رو لرزونم دست

 بذار تنهام فعال فقط نخواه معذرت -

 بود کرده پف چشامم که بودم ریخته اشک اونقدر رفت بیرون و برداشت لباساشو -
 حموم تو رفتم و برداشتم لباسامو بشه کمرت دردم از کم یه تا کشیدم دراز همونطور مدتی
 از اما بود گرفته صدام برداشت رو گوشی نرسیده بوق دومین به گرفتم رو دکرت خانم شامره
 ت : نداش بغض بودم کرده گریه بس
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 خوبی؟ آنا -

 دکرت خانم کردم سعیمو -

 نتونستی؟ چی؟ یعنی -

 … ولی تونستم -

 ؟ پیشت بیام -

 کنم؟ چیکار االن بگید فقط نه -
 دریا کنار همومنوقع درست من آره )کردم باز رو دوش شیر کردم قطع بتصح کمی بعد
 مخالف هرچند گفتم بهش کیوان پیش کردنم زندگی از زدم زنگ دکرت خانم به گرفتم تصمیمو

  میداد حق بهم اما بود

 یه مثل فقط کنین منرصفم دکرت یه مثل نکنید سعی گرفتم تصمیمی یه من دکرت خانم -
 کنید نامییمراه بزرگرت خواهر

 آنا؟ چیه منظورت -
  بکشم دست کیوان از منیتونم منم : کرد پاک اشکامو

 …آنا ولی -

 نگه خودم پیش رو کیوان منیخوام من کنم متوم حرفمو بذارید دکرت خانم کنید صرب -
 شم دار بچه ازش…ازش میخوام…میخوام من… دارم

 تصوره از دور واقعا تصمیم این میداد نشون تلفن پشت دکرت خانم جیغ صدای

 میگی؟ داری چی میفهمی آنا -
 باشه من مال که باشه کیوان شبیه که باشم داشته بچه یه میخوامم : کرد پاک اشکامو بازم

 میخوای چطور بشی حامله اگه حتی میره داره کیوان سادگیه؟ همین به کردی فکر آنا -
 بگیری شناسنامه بچت واسه

 کنید منرصفم نکنین سعی که گفتم -

 میکنم منرصفت من هم بگی هاگ حتی  -

 کنین؟ کمکم منیخواین یعنی -
 میاد؟ بر دستم از کاری چهت : گف و کرد پوفی

 بدین توضیح برام لطفا منیدونم لئمسا این از هیچی من -
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 (کنه منرصفم کرد سعی چقدر که مباند گفت میدونست هرچی
 صبح خود تا یومدمن بند عنوان هیچ به اشکا این اما پوشیدم حوملو و بستم رو دوش شیر

 آورده خودم با که لباسی بهرتین خوندم منازمو کردم نگاه دریا به پنجره از و نشستم تخت رو
 اما داشت درد و ضعف شدت به بدنم زدم عطر خودم به زدم شونه موهامو پوشیدم رو بودم
 کردم گرم رو باگت نون کردم آماده همیشه مثل رو صبحانه نیست کشیدن پس پا وقت االن

 زیر هنوزم کردم نگاه آینه تو دیگه بار بود نشده بیدار هنوز اون و بود هشت نزدیک ساعت
 زدم در به تقه چند باال رفتم و زدم صورتم به بیآ  بود شده بهرت ولی داشت پف چشامم
  باشه زده خواب به خودشو میخورد بیشرت ولی بود خوابیده کردم باز درو نداد جواب

 بریم میخوایم جا کلی هنوز شد ظهر اشوپ هنوز؟ خوابی کیوان -
 میکرد اذیتش افتابآ  نور کرد باز چشامشو الی سخته العاده فوق گاهی کردن بازی نقش
 بستشون دوباره

 پاشو حارضه صبحانه دوباره نخواب -

 بیدارم بابا باشه -

 بیا پاشو بیداری اگه -
 بکشم عمیقی نفس تا دادم تکیه در به رفتم بیرون اتاق از

 کیوان
 میخواست دمل کردم عوض لباسامو این شبیه چیزی جز داشتم برخوردی هرنوع تظاران
 سعی هرچند بود دستپاچه میز رس نشست و ریخت چایی برام رسید منی صبح به اصال دیشب
 ت : گف و خورد چاییشو از کم یه نداشتم رو صورتش به کردن نگاه روی کنه انکارش کرد می

 بخرم سوغاتی سوملاز واسه ممیخوا خرید؟ بریم امروز میشه -

  میریم فردا جمعست امروز -

 منیگردیم؟ بر امشب مگه -

 از میرم شنبه سه میمونیم همینجا دوشنبه تا کردم تصویه چهارشنبه همون من نه -
 میکنم خدافظی اینا مامان از و بندممی چمدونم هم پنجشنبه کنم خدافظی آشناهام و دوستا
 کنم

 تغییری من تصمیم تو گرفته پیش در اون که راهی این هبدون تا کردم اشاره رفتنم به
 برات میبندم خودم نباش چمدونت نگرانت : گف و زد مهربونی لبخند اون اما منیکنه ایجاد

 خوردم دیگه لقمه یه و دادم ماساژ رو گردنم پشت جاخوردم
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 کنیم؟ چیکار امروز پس -
 : منیاورد هم خودش روی به اصال کردم نگاه صورتش به

 نرفتیم که جاهاست خیلی هنوز میگردیم شهر دور دیگه کم یه ریممی -

  باشه -
 کنار های بازارچه پیاده ای خورده یه دوباره شد بیخیالش ولی بگه چیزی میخواست انگار

 خسته حسابی بود من از عقبرت قدمی چند آنا سمت برگشتم بود ظهر نزدیک گشتیم رو دریا
  بود شده

 نزدیکیاست همین شناسممی ساحلی رستوران یه بریم
 برگشتم وقتی شنیدم صدایی که بودم نرفته بیشرت قدم دوتا هنوز گفت رمقی بی ی باشه

 نیومد جا حالش ولی زدم صداش بود پریده رنگش رسوندم بهش خودمو رسیع کرده غش دیدم
 امروز چقدر زدم صداش بازم بیامرستان تا داشت نگه ماشین یه دویدم جاده تا و کردم بغلش
 داشتم انتظار که همونطور داشت توجه به نیاز که زمانی درست اونم بودم توجه بی بهش
 اینجا دیگه بار بشه متوم رسمش بودم منتظر بود شده اینطور روحی و جسمی ضعف بخاطر
 من بدون اونم باشی قوی باید تو ببینم حال این با رو تو ندارم دوست دیگه ولی آنا دیدمت
 آنا؟ شدی بیدارد : کر  باز چشامشو الی کم کم نارشک رفتم خورد تکونی
 …چرا منت : گف گذشت که ای لحظه چند بود گیج کم یه

 شدی خسته رفتی راه زیاد نیست چیزی -
 خیابون ماشین سمت به و بودم گرفته بازوهاشو شد متوم رسمش تا نگفت چیزی
 !که نخوردی ناهارت : گف که میربدمش

 ورممیخ چیزی یه خونه میرم حاال -

  خوبه حامل من بخور خوب غذای یه بریم بیا منیشه -
 از قبل شدیم که سوار کردم بلند تاکسی برای رو دستم بود من نگران هم موقعیت این تو

 خوب رستوران یه برین آقات : گف من
 درسته کارم میکردم احساس اما چرا منیدونم  .برنداشت من از چشم غذام شدن متوم تا
 تخت رو خوابوندمش نکردم توجهی کرد نگام شده گرد چشامی با مخود اتاق تو بردمش
  خودم

 بخوابی؟ من پیش میشی ناراحت -
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 میخوام فقطم : گفت و زدم لبخندی نبود نارضایتی از اثری نگاهش تو اما کرد نگام فقط
  باشم مواظبت

 منیشم ناراحت نه -
 وقتی گرفتم براش وپس یه بیرون رفتم برد خوابش زود قرصا اثر در کشیدم دراز کنارش

  بود آشپزخونه تو برگشتم

 اومدی؟ کیوان سالم -
 میکرد درست شام داشت کردم نگاه وضعش رسو به

 شدی بلند چرا تو آنا -
 خوبه حامل بخوابم چی واسهد : ز  جونی بی لبخند

 شق کله دخرته -
  کانرت رو گذاشتم رو سوپ ظرف

 بپزی یچیز  منیخواد دیگه بخوریم کن ظرف گرمه هنوز این بیا -
 سمت بردمش و گرفتم بازوشو شام بعد گرفت شادی رنگ صورتش من کم محبت این از

 بگذرونیم خوش کلی میخوایم فردا کن اسرتاحت راحت رو امشب یه بخواب بگیرق : اتا

  بودنم اینجا از بربم لذت میخوام نکن رفتار مریضا مثل باهام کیوان -

 کن اسرتاحت خوب امروزو پس بگذره وشخ میخوام منم ایرانه تو من سفر آخرین این -
 میگذرونیم خوش حسابی فردا از

 جلوی و پوشیدم رشت تی یه بجاش و آوردم در لباسمو اما نداشت اینو انتظار میدونم
 نکرد هم خاصی حرکت حتی نزد حرف خوابیدم کنارش و زدم دور رو تخت متعجبش چشامی
 کردم حلقه کمرش دور رو دستم و زدم لبخندی میکرد نگاه بهم فقط

  نیست سخت کردن بازی نقش من واسه میخوای تو اگه -
 خوبهد : ز  لبخند ولی شد جمع چشامش تو اشک

  خوابید و برد فرو سینم  تو رو رسش -
 میکرد متوقف رو آالرمش داشت و تخت ی لبه بود نشسته شدم بیدار آنا گوشی صدای با
 کردم نگاه اطرافم به شدم بلند بخوابم منیذاشت تشنگی احساس اما بستم رو چشامم دوباره
 رسک داخل به در الی از میگذشتم که اتاقش کنار از بیرون رفتم و شدم خیالش بی نبود

 ولی بودم معتقد همینقدر روزی یه منم گرفت دمل میخوند مناز داشت کمی نور تو کشیدم
 رو آنا پای صدای که کشیدم دراز تخت رو برگشتم و خوردم آب کم یه اومده روزم به چه حاال
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 از دخرت این میکردم حس نگاهشو سنگینی خوابید کنارم زدم خواب به خودمو رسیع شنیدم
 ؟ میاد خوشش من چی  

 رو بود گذاشته حصیری کاله یه خرید سوغاتی کلی سوملاز واسه زدیم گشتی بازارا تو
 با نشه خسته نکهای برای داشت تازگی براش دریا دیدن هنوزم میرفت من از تر جلو و رسش
  بودیم رفته ماشین

 بغلش پشت از میزد سیخ به رو ها جوجه داشت بودیم کرده پهن ساحل تو رو شام بساط
 :خندیدم کرد نگام شده گرد چشامی با کردم

 کنم بغل رو خامنم منیتونم چیه -
 و گرفتم دستش از رو سیخا شد مشغول کارش به خودتی خر میگه که اونایی از زد لبخند

 نشست روبروم اوهم گذاشتم شعله رو

 بودم آورده ویولومنو کاش -

 کنی شاعرانه زیادی شبمونو میخواستی اوه اوه -
 میذارم عمرمو بقیه موسیقی رساغ میرم بری وقتید : نیاور  روش به ولی جاخورد حرفم از

  اون پای به

 شدی؟ موسیقی عاشق اینقدر کی از -
 قشنگه خیلی شب تو دریا متس برم مند : ش بلند رفت هم در چهرش کم یه
 . منیدونستم گذشتش و آنا از هیچی واقعا من شد دور ازم

  آناهیتا
 دملو بود ساده حد این تا براش کردن بازی نقش این اینکه خوابید کنارم هم اونشب
 تداعی خاطرات همون هنوزم من برای هرچند نبود سخت براش روابطمون دیگه میسوزوند
 سه یازده ساعت نزدیک شد متوم سفر این باالخره بود شده تر عادی هم من برای اما میشدن
 دوستاش مهمون رو ناهار چون بیرون رفت خونه از اسرتاحت بدون که کیوان رسیدیم شنبه
 همونطور کردم درست قهوه براش رسوند خودشو نکشیده ساعت به زدم زنگ سوملاز به بود
 :گفت نشستم که کنارش داشت دوست که

 آنا هستی جوری یه -

 جوری؟ چه -

  ندارم خرب که هست چیزی یه انگار دونم منی -
 زدم مصنوعی لبخند سوملاز بدونی نباید هم تو رو راز این انداختم پایین رو رسم
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  نیست خاصی چیز -
 دمل بود شده تنگ براش دمل زدیم حرف کلی باهم نگفت چیزی ولی کرد نگام مشکوک
  میگفتم رو چیز همه و مکرد می اعتامد بهش همیشه مثل میخواست

 حاله؟ چه در رشکت -

  داریم سفارش رشکت تا چند واسه شده شلوغ رسمون -

 بگیرم؟ یاد میکنی کمکم مانتو و لباس طراحی به کنم رشوع رفت کیوان وقتی میخوام -
 کنی؟ کساد کاسبیمو میخواید : ندیخ
 :خندیدم حرفش از

 با و کنم دنبال موسیقیمو سایکال  کنم رشوع رو دبیرستان نهضت برم میخوام بابا نه -
 میکنم کار لباس طراحی بیکاریمم وقتای کنم طراحی داره بهار که منایشگاهی واسه بهراد

 چطوره؟
 خندیدم نبودم خودم حال تو اصال انگار کرد نگام دلسوزی با

 میکنی؟ نگام چرا چته -

 کردی بغض آنا -
 ؟میگی داری چی نهد : ش محو خندم
 نگرفتم جلوتو چرا پشیمونم د :کر  نگام دیگه کم یه

 رقم رو بهرتینا هم روز سه این داشتم عمرمو روزای بهرتین من نباشم : گرفت دستشو
 میموندم حرست تو عمرم آخر تا نداشتم رو روز دوازده این اگه میزنم

 زد لبخند

 !!! عیار متام هرنمند یه بشی قراره پس -
 عرص تا اونروز کردیم درست ارناه باهم ندادم کشش منم پس بود کرده عوض رو حرف

  موند پیشم
 رو کیوان ی بچه من که ممکنه یعنی خدایا کردم چک دیگه بار رو شده آماده چمدونای

 ؟ بیارم دنیا به
 اومد بیرون دستشویی از کیوان یعنی؟ میشه معلوم کی کردم نگاه شکمم به

 میکنی؟ چک رو اینا چندبار -

 بره یادت رو چیزی یه میرتسم -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 308 
 

 دخرت منیرم که بیابون سطو ：خندید
 تو کرد دراز سمتم به دستشو که میگشتم کلیپسم دنبال کردم جمع رسم باالی موهامو 
 میگردی؟ این دنبالد : بو  دستش

 میکنم کوتاهش بری وقتی میکنن خورد اعصامبو موهام این آره -

 قشنگه موهات چرا؟ وا -
 نشست لبم رو ندیلبخ بود؟ کرده تعریف من از کیوان زد خشکم ای لحظه برای
 پروازته؟ چند ساعت فرداش : سمت برگشتم و بستم رو چمدون زیپ

 ده ساعت -
 نرسم دیر یهو که برم زود بایدد : کشی دراز تخت رو

 فرودگاه؟ بیام باهات منم میشه اوهوم -
 کنن ناراحتت میرتسم میان اینام ماماند : کر  نگاه بهم

 آهان -
 شنیدم رو تخت فرنای صدای که کردم ابجاج رو چمدونا کم یه انداختم پایین رسمو
 بود صورتم سانتی چند تو صورتش شونم رو گذاشت دستشو که میکنه چیکار ببینم برگشتم
  داشت لبخند

 شدی؟ بلند چرا -
 باهم بعد میکنم خدافظی اینا مامان با خونه میرم اول صبحد : کشی صورتم رو دستشو

 فرودگاه میریم
 ؟میگی جدیم : گفت خوشحالی با

 احساس بوسید گومنو بشه قدم پیش اون منیکردم فکرشم بود شیطنت چشامش تو خندید
 بود قلبم تو که سوزشی متوجه نشد من اشکای متوجه میشه کنده جا از داره قلبم میکردم
 . نشد دلتنگیم متوجه نشد

 عطر باشم بهرتین آخر نظر در داشتم دوست کردم نگاه آینه تو خودمو دیگه بار یه
 از بودم منتظر بربتش بیاد جدیدش صاحب عرص بود قرار بود فروخته ماشینشو زدم وییخوشب
 رو ماشین بیرون رفتم و بستم درو بود خودش  خورد زنگ گوشیم برگرده اینا باباش خونه
 هم نگاه بهم حتی فرودگاه تا منیزدیم حرفی کدوم هیچ شدیم تاکسی منتظر بود کرده پارک
 کشیدم عمیقی نفس نشستیم انتظار سالن تو داشت تاخیر پرواز نکرد
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 کرد گریه خیلی حتام مامانت -
 زدم رو دلبستگیا قید وقته خیلی من ولی رهد : آ دا تکون رو رسش

  بگم امروز تا کردم تکرار ذهنم تو رو جمالت این روزه دوازده من کیوان -
 :انداختم پایین رو رسم شد خیره بهم

 رو هم به نسبت حسمون هردوتامون گذاشتیم رس پشت رو زیادی اتفاقات تو و من -
 … بود سخت تو برای که متاسفم بود من عمر روزای بهرتین روز دوازده این میشناسیم
 میخواست که اونطور بود هرچی اما بود چی ساله پنج قرارداد این از آقاجون نیت منیدونم
 تو کیوان… بگذرونم تو با رو روز دوازده این تا داد بهم رو فرصت این خوشحامل اما نشد
  رسیدم اوج به من… من اما بازموندی زندگیت از خوردی رو دیگه یکی گناه چوب

  کیوان
 بشنوم حرفاشو بقیه تا نکردم باز لب اما بود عجیب برام حرفاش تک تک

 میری در این از وقتی میاره خودخواهی عشق میگن اما خودخواهم چقدر بگی شاید -
 بدی هرچی کن سعی مدت این متام میبندی کمربندتو وقتی میری االب رو ها پله وقتی بیرون

 منیام زندگیت تو دیگه کن رشوع جدیدتو زندگی و برو سبک قلبی با بریزی دور دیدی من از
 …ولی

 طالق منیخوام من برگرد ساملون پنج پایان یعنی نیم و سال سه بعدد : کر  نگاه چشامم به
اومنوقع انتخاب کن  کنم نگاه چشامت تو میشم جدا ازت هک روزی میخوام باشم داشته غیابی

 منو میخوای یانه
 میخوای؟ اینو چرام : گفت ناباوری با بودم شوکه حرفش از

 بدم اینقدر که میخوام معذرتد : ز  غمگینی لبخند
 اومد پرواز اعالم صدای که بدم دلداریش تا سمتش بردم رو دستم
 میشه دیرت پاشود : ش بلند من از تر زود
 لحظه یه فقط ای لحظه برای بود خیره بهم هنوزم برگشتم کردم عبور پرواز گیت از وقتی

 میبوسیدمش بار آخرین برای خواست دمل
 آنا  به من که اونقدری کردم فکر خاطرامتون به پرواز موقع تا خواست ازم که همونطور

 بستم چشاممو نداد آزار نوم هیچوقت او واقع در بود نکرده اذیت منو او بودم رسونده آسیب

 آنا میخوام معذرت -
 آناهیتا



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 310 
 

 ها ساعت تا برگرده قراره فیلام تو مثل میکردم فکر چرا بودم وایستاده سالن وسط هنوزم
 اشک از خیس صورتم دادم حرکتش سختی به بودن شده چوب مثل پاهام وایستادم همونطور

 که در دم حسی هیچ بدون خالیه الیخ قلبم میکردم احساس زدم قدم خیابونا تو عرص تا بود
 رها آغوشش تو رو خودم اومد جلو دیدنم با بود داده تکیه دیوار به دیدم رو سوملاز رسیدم
 چه ببینن تا کشیدن رسک در الی یا پنجره از ها همسایه از تا چند که زدم هق اونقدر کردم
 شب های نیمه تا گردمبر  خونش به و کنم جمع وسایلمو کرد مجبورم سوملاز همونشب خربه
 برآورده آرزوم کاش ای بود خیال و فکر جور هزار خیاالتم تو بودم خیره دیوار روی تابلوی به

 برمیگرده وقتی میخواد دمل بده رو کیوان ی بچه من به و بسوزه برام دلش خدا کاش ای بشه
  ببینه بچشو

 کیوان
 بود کارم محل نزدیک و ایرانی سبک به کامل بود کرده آماده برام سوملاز که ای خونه

 گرفنت یاد ذکرم و فکر متام اول شبای و روزا بودن فرستاده راهنامییم برای رو کارمندا از یکی
 بود بزرگرت من از سال یه، مهران  بودم شده رفیق همکارام از یکی با بود زندگی سبک و کار
 گذشتم از بود این خوبیش میشناخت خوب رو شهر و زبان بود پاریس ی شده بزرگ چون
  میکردم کار ها پرونده از یکی رو داشتم میگذشت اقامتم از ماهی سه پرسید منی چیزی

 سهرابی آقای کارین مشغول سخت میبینم -
 همیشه مثل شدم بلند میز پشت از بود محال خواب یه مثل دیدنش آوردم باال رو رسم
 رس زدم انگشتمو و رفتم جلوتر دبو  داده تکیه در به مخصوصش لبخند اون با بود تیپ خوش

 :دماغش
 و من اومد دلت چطور گذشته اون از نیومدی اما میای باهام گفتی ؟!!اومدنه وقت االن

 ؟بذاری تنها ماه سه
  میکنن گله ماماناشون به که هستی هایی بچه مثله : خند زیر زد

 بشین بیا آره مامانی -

 انداختی کار به شعورتو اون عجب چه -
 ندادی جواب ایمیالمم اومدی دیر اینقدر چرا یجدم : نشست روبروش شستن صندلی رو
 میشدم نگران داشتم

 هسنت من زندگی تو هم ای دیگه عزیز آدماید : ز  لبخند
 ؟چطوره حالشد : میز  کنایه همیشه اون گرفتم منظورشو
  عالید : ز  پوزخند
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 جدی؟ -

 میکنه؟ زندگی ترک   تو بعد کردی فکر نکنه معلومه -

 میکنی؟ چیکارا تو بگذریم -

 خودمم کارای درگیر منم -
 دیگه پارتیاته منظورتم : ندیدخ
 که میبینی ولی پاریسم تو االن من کردی؟ دقت من قیافه بهد : ش خم سمتم به کم یه
  کامله پوششم

 چی؟ یعنید : بو  داشت تهران تو که تیپی همون میگفت راست

 رشمنده و میکشه خجالت بچش از که مادری مثل کشیدم خجالت یکی جلوی بار یه -
 زندگیمه تو نعمتی یه االن درضمن شدم چیز همه بیخیال شب اون از میشه

 کردی ازدواج نکنه -

 دادی دست از تو که نعمتیه منظورم نباش احمق -
 !!تو؟ منیشی بیخیالد : میکر  خورد اعصامبو
 کم یه بگردیم بریم بزن زنگ بهم کارت بعد هتل میرم بگذریمد : ز  لبخند

 باش منتظرم پس اشهب -
 واقعا یعنی افتادم آنا یاد داشتم کارام کردن متوم برای بیشرتی انگیزه رفتنش بعد

 خوشحاله؟
 میرفت یادش بازم ندارم دوست تلخ میدونست کردم مزه رو بود آورده مهران که ای قهوه

 پست و پیام کلی دوستام از کردم چک بوکمو فیس میز رو گذاشتمش دوباره توش بریزه شکر
 برات کشوری از خارج که بفهمن کافیه دخرتا این خوندم رو جدیدم دوستای پیامای و داشتم
 پیامش اما و بود دریا اسمش کردم حذف رو بقیه یکی بجز خوندم دونه دونه پیامارو میمیرن

 وقت فعال میفرستاد حکایت یه یا شعر جمله یه فقط هربار میداد یامچند دفعه ای بود پ
 مهران کردم متوم رو پرونده باالخره شدم کار مشغول و کردم پوفی نیست پیاما به دادن جواب

 منیریم؟ باهم مگه ؟ کجات : گف دیدنم با

 میبینمت فردا دارم قرار امشب رشمنده -

 افتادی راه نیومده ایول -
  پرس قدیمه دوستای ازم : کوبید بازوش به مشت با و خندیدم
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 بدتر دیگهت : گف و زد چشمکی
 اون زدم زنگ بود داده سوملاز که ای شامره به اومدم بیرون و رفتم بهش ای غره چشم

 شایدم بپرسم آنا درمورد نداشتم دوست چرا منیدونم اما پرسیدم درموردش ایران از کلی شب
 باالتره هرنعمتی از غربت توی آشنا یه دیدن بگیرم وجدان عذاب بازم که بگه چیزی میرتسیدم

 اصال سوملاز اما برد رو مهران دل اول دیدار همون شد آشنا هم مهران با موند ای هفته یه
 بود مونده ذهنم تو هنوزم افتادم دیدارمون اولین یاد دیگه بود سوملاز باالخره نداد رو بهش
 کردم اشاره بود همراهش که چمدونایی به رفتنش موقع داره صاحب هیکل این

 بودی؟ آورده وسیله اینقدر چیه اینا -

 که نیست چیزی دوتاست شهم -

 چمدون؟ دوتا هفته یه واسه -
 خریدم آنا واسه که سوغاتیاییه یکیش… که میگم درموردش چرا میگی االند : ندیخ

 خوبه؟ حالش واقعا اون سوملاز -
 میپرسی؟ حاال روز چند بعد چراد : ش دقیق صورتم تو

 پرسیدم اومل روز من -

 اجبار رو از اومنوقع ولی آره -

 ؟داره فرقی چه -
 ادامه درسشو داره مشغوله روز متام خوبه خیلی آرهد : دا تکون تاسف نشانه به رسی

  طراحیه و موسیقی رسگرم میده
 باشه موفق امیدوارم خوشحاملم : کشید راحتی نفس

 شناسنامته تو هنوزم آنا اسم …اونوقتاست از االنم کیوان میشم متنفر ازت وقتایی یه -
 غریبست یه انگار نزن حرف طوری لعنتی

 میخوام معذرت -
 بیارم برات بعدا بگو بهم خواستی چیزی برم باید دیگهد : دا بیرون حرص با رو نفسش

 میگیره دمل اینجا لطفا بیا زود زود ممنون -

 هست که دیوونت رفیق نو ا چرا -

 اومده خوشش دیوونه توی از که دیوونم رفیق اون بیچاره -
 تنهایی حس بازم رفت و کرد خداحافظی خندید



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 313 
 

 ناهیتاآ 
 رو چپ سمت دیگه کم یه کجه میکنم فکر هنوزم من آقام : کرد نگاه تابلو به دیگه بار
 پایین بیارین

 خانم؟ خوبهد : کر  بودم گفته که کاری

 ممنون عالیه -
 کرد قطع بشه متوم تلفنش موندم منتظر میکرد صحبت تلفن با داشت بهراد سمت رفتم

 ت : گف و

 شد؟ متوم -

 از تا چند نظرت به کرده هامهنگ ها بچه با هم مهدیس جاماین نه ساعت صبح آره -
 میره فروش تابلوهامون

  هستی؟ چی نگران -

 باشه داشته فروش خیلی دارم دوست خیرست واسه چون -
 جشنواره اون بخاطر حله کوچولو خانم نرتسد : میش جذاب خیلی میخندید وقتی خندید

 میخرن زیاد ظاهر حفظ واسه هم اونا میان هرنمندا از کلی شدیم مشهور حدی تا

 من مهمون شام بریم کن مرخص رو کارگرا -

 ها داره خوردن شام این ایول -
 تو رو شام تایی سه بیاد اوهم تا کردم هامهنگ سوملاز با کنه مرخص رو کارگرا رفت تا
 دوتاشون چون بودن اومده کنار باهم خوب بهراد و سوملاز خوردیم سنتی رستورانای از یکی
 ها داره ورمد : کر  نگاه دستم به سوملاز برگشت توراه بودن عالی ارتباط اریبرقر  تو

 میشه خوب نیست مهم -

 وضعیت؟ این با نیست سخت برات مدرسه بری باید نوروز بعد -
 میرم امتحانا واسه فقط کردم هامهنگ نهم : ندیدخ

  پس بحالت خوش -
*** 
 اینا میشهز : سوملا میز رو ذاشتمگ رو بودم کشیده تابستانه مانتوهای واسه که هایی طرح

 گرفتم ایده خارجی برندای از بندازی؟ نگاه یه رو

 شدی مرخص بیامرستان از تازه کنی اسرتاحت منیخوای تو -
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 زدم لبخند بهش

 این تو میخوام منایشگاه تو موفقیتمون با شده هم بیشرت ولیتمئمس االن منیخوام نه -
 بشم اول جشنواره
 نداری هم رسخاروندن وقت دیگه که فعالد : خندی
 . میگفت راست
 میومد کوچولواارشی ی گریه صدای چرخوندم قفل تو رو کلید و برداشتم دودیمو عینک

 کردم بغلش و گهوارش سمت دویدم

  نازم؟ پرس میکنی گریه چرا عزیزم برم قربونت -
 چشامی تو شد آروم زود بود کرده عادت شدن بغل به اما بود نشده ماهشم یه هنوز

  بود ناز خیلی شدم خیره ایش تیله

 پرسم نگو من پرس به گفتم دفعه صد -
 : دراومد دستشویی از خیس صورت با که مهدیس سمت برگشتم

 مگه؟ میشه کم ازت میخواد دمل -
 بدی؟ پس خومنونو کلید ام منیخوایش خانمت : گف و خندید

 دوساعت میام موقعهر  کاریه چه نهم : کرد نگاه بود دستم تو هنوز که کلیدی دسته به
 کنی باز درو بشم منتظر

 پررو بچه -
 کردی؟ باز کی دستتوه : آشپزخون سمت رفت

  پیش دوروز -

 نیاد فشار روش وقت یه زمین بذار رو بچه خب -

 همش بود کیست یه نیست مشکلی بابا نه -
 میکردم حال بود بیشرت کاش بلهم : دست داد رو رشبت لیوان

 انداخته یمموسیق از منو چقدر همینشم کوفت -
 کردی داغون دستتو زدی ویولون اون با بس از بهرتت : گرف ازم رو بچه

 بشه قبول برلین دانشگاه تو درخواستم شاید کنم مترکز پیانو رو میخوام فعال -

 اونجا بری که فکری تو هنوزم -

 اوهوم -
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 میشه؟ چی درست پس -

 میرم یرمبگ رو دیپلمم بخونم جهشی رو سوم و مدو  کنم صحبت میخوام منیدونم -
  اونجا

 بخونی جهشی بیای تا گذشته ازدواجت از ای خورده و دوسال برگردی باید زود هم بری
 بعدش نیم و سال یه شی قبول اگه میمونه واست نیم و سال یه ای خورده و سال سه میشه
 واسه مشخص شدن تکلیفت برگردی باید

 زیاده سامل یه همون مدته کوتاه هاش دوره -

 ؟ واقعا -

 خرب؟ چه دکرت خانم از آره -

 از خارج استاداش از یکی پیش بربه میخواد شده موفق خیلی بود نوشته که کتابی -
 کشور

 خورده دردش به من زندگی داستان خوشحامل خوب چه -
 بود داده پیام بهم کردم باز رو بوکم فیس کردم روشن رو لپتابم بود برنگشته هنوز سوملاز

 کردم روباز پیام صربانه بی

  قرار رس میرم سارا با امشب دریا گرفتم تصمیمو هباالخر  -
 بشناستم میرتسیدم چون اوایل میدادم پیام بهش بوک فیس طریق از رفتنش از بعد مدتی

 حسابی باهم کردن برقرار ارتباط به کرد رشوع خودش تا میفرستادم حکایت و شعر فقط
 نباید متاهله چون گفت بود گفته بودنش متاهل از منیشناختمنو  او هرچند بودیم دوست
 میگذرونه رو شبا و روزا چطور اینکه میگفت کارش از باشم داشته ازش خاصی ی رابطه انتظار
 تاهلش بخاطر او اما میاد خوشش او از و دورگست که بود کرده تعریف دخرتی از برام

 با اونم !!؟بذاره قرار باهاش میخواد میگفت داشت حاال اما باشه داشته ابطهر  باهاش منیخواد
 تند تند قلبم کنه عرضه بهش خودشو میخواد چطور بود کرده تعریف برام بارها که دخرتی
 رو سوزشی بودم نشده هم سوملاز اومدن متوجه حتی بودم خیره صفحه به ساعتها میزد

 شده خیره بهم اشکی چشامی با سوملاز شدم کشیده بیرون خلسه اون از کردم حس صورتم
 بود

 برم؟ بونتقر  خوبی آنا -
 نیستم خوب اصال سوملاز نیستم خوبم : داد تکون راست و چپ به رو رسم
 کرد خم شونش سمت به رو رسم
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 کن گریه میخوای اگرم شده چی بگو میخوای اگه -
 بودم خودم دنیای توی ساعتها گریه زیر زدم حرفش این با که بودم اجازش منتظر انگار

 چی؟ بیفته اگه ولی نیفته بینشون تفاقیا هیچ شاید سادست قرار یه فقط اون آنا
 چت تا بودم کشیده حاملگیم واسه که ای نقشه از گفتم سوملاز به چی همه درمورد

 ت : گف شد متوم حرفام وقتی اما داد گوش بهم و موند ساکت مدت متام کیوان با کردنم
 باید که حسی اون نداره ای فایده ولی رفتی آخرش تا تو بده گوش خوب حرفام به آناهیتا

 تحمل تونستم جایی یه تا ولی بودم معین عاشق تو ثلم منم نشد میشد ایجاد کیوان دل تو
 ذریبگ کن سعی هم تو ازش ذشتمگ کردم نابود زندگیمو دیدم و اومدم خودم به یهو کنم

 از امشب از میکنن کمک بهت و دارن دوستت واقعا که داری برت و دور آدمایی عزیزم
 هیجده تازه هنوز جوونی خیلی وزنه تو کن فراموش کیوان مورد در رو چیز ههم االن همین
  نباز خودتو اینجوری پس بری باید که هست راه کلی شده متوم سالت
 دفرت شب اون کردم فکر بهش بعد ساعتها تا ولی کردم نگاش فقط حرفاش جواب در
 و برگشت کیوان اگه نممیک باز رو دفرت این سال پنج شدن متوم از بعد بستم رو عشقم
 نخواست اگه و میمونم باهاش بازم و کنم می فراموش بدیهاشو ی همه باشه باهام خواست

 برای همیشه میسوزونم رو دفرت این
 کیوان
 بود شده تنگ ایران برای دمل میکرد گریه تلفن پشت هنوز مادرم سال سه گذشت بعد

 خرب سوملاز اینکه با میزنه پر عجیب رنف یک برای دمل که مدتهاست اما چیزها خیلی برای
 تغییر چقدر ببینم میخواد دمل میشنوم هاش موفقیت از که هربار ولی منیده بهم ازش زیادی

کرده هربار کنار دوست دخرتای چند روزم به یاد اون میفتادم و هربار حس تلخ خیانت رو 
 بود اومده که دوروزی اون ممتا و بود رسماخورده حسابی سوملاز هتل رسیدم باالخره داشتم .

 جلو بردم پامو شد باز باالخره بودم آسانسور منتظر شده مریض بخاطرمن که زد غر جونم به
 نبود من از کمرت هم او میشد تر گرد چشامم هرلحظه شدم چشم تو چشم آنا دکرت   با یهو که

 خوبین؟ سالم م:اومد بیرون شوک از باالخره
 همرسشه میدادم احتامل که بود همراهش هم مردی اومد بیرون آسانسور از

 چطوری؟ شام خوبم کیوان آقا سالم -

 کجا؟ اینجا کجا شام خوبم منم -
 کیوان با من مبونیم کم یه نداری مشکلی اگه عزیزمت : گف شوهرش به رو و زد لبخندی

 بزنم حرف
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 هتل بیال  تو تایی سه کردم احوالپرسی وباهاش بردم جلو دستمو بود شده معرفی که حاال
  نشستیم

 ؟ کیوان آقا چطوره اوضاع -

 کردم عادت ولی هست غربت فشار هرچند خوبه -

 باشی موفق خوبه -

 میکنین چیکار اینجا شام نگفتین ممنون -
 استادام از یکی نوشتم اینوم : سمت گرفت و کشید بیرون کتابی کیفش تو از کرد دست

 دیدنش بیام خواست میکنه زندگی اینجا اومد خوشش خیلی
  میومد ساده کتاب یه نظر به گرفتم ازش رو تابک

  کیوان بخون حتام رو کتاب این -
 ثیرتا زندگیت تو خیلی شاید ولی منیگیره وقتتو زیاد کتاب اینم : کرد نگاه بهش تعجب با

 ذارهب
 حوصله بی بود دخرتش تدوس رسگرم هم مهران و بود برگشته سوملاز ذشتگ روزی چند
 که کتابی به چشمم که میز رو ذاشتمگ رو کنرتل نداشت چیزی دمکر  رو و زیر رو ها شبکه
 با که بشم بیخیالش میخواستم بود کننده کسل اول صفحه چند افتاد بود داده دکرت خانم

 .بود زندانی خونه تو دوسال که دخرتی زندگی داستان شد جلب توجهم پنجم ی صفحه خوندن
 آناهیتا
 کرد ذوق حسابی دیدنم با دادم تکون دست میگشت دنبامل داشت که سوملاز برای
 لبخند با بود وایستاده دورتر کمی بهراد کرد بغلم پرید رفتم بیرون تا گرفتم تحویل چمدونامو
 اومدم بیرون سوملاز آغوش از و زدم چشمک براش میکرد نگاه بهم قشنگش

 بود شده ذره یه برات دمل آنا وای -

 عزیزم همینطور منم -
 اومدم بیرون سوملاز آغوش از جلو اومد رفت رس حوصلش بهراد الخرهبا کرد بغلم دوباره

  بیمعرفت کوچولوی خانوم سالم -

 خوبی؟ آقاهه سالم -

 بزمنت حسابی دامیخو  دمل نه -

 میاد؟ دلت -
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 ندادی جواب متاسامم از یکی میره راه هزار دمل منیگی تو میاد دمل که معلومه -

  میگرفتی جدیدمو شامره سوملاز از باید بود کرده گم خطمو من ولی میخوام ذرتمع -
 راه اون به زد خودشو او اما شد خیره سوملاز به تعجب با

 ندادی بهم و داشتی رو آنا شامره تو سوملاز -

 وایستادم پا رو دوساعته دیگه بریم -
 نامردی خیلی سوملازه : خند زیر زدم ناشیانه اینقدر اونم حرف کردن عوض از

 دقیقشه یه مال   بدت : گف و گرفت رو ازش اخم با بهراد
 بودم زده حرف سوملاز با قبال نبودم ایران ساله صد میکردم حس ولی بود ذشتهگ سال یه

 مونده کمی خیلی مدت میشدم قوی حسابی باید مبونم کیوان و خودم ی خونه تو میخواستم
 .میومدم کنار لهئمس اون با باید باالخره من و بود

د : میکر  نگاه میچیدم رو وسایلم داشتم که من به و بود دهدا تکیه توالت میز به سوملاز
 اینجا؟ بیای بود واجب حاال

 پرسم واسه ؟دمل خرب چه مهدیس از راستی واجبه اوهومد : پرسی می که بود صدم ی دفعه
 شده تنگ

 بابا زشته پرسم میگی بچه اون به اینقدر چرا -
 عقدش دوران تو شنیدم رو هدیسم حاملگی خرب باشم حامله میکشیدم انتظار که روزایی

 شکمش به هربار روز اون از کردن برگزار ازدواجشو مراسم هولکی هول و بود شده حامله
 میخوردم رو نداد بهم خدا که ای بچه حرست کردم می نگاه

 دخرت؟ کجایی -
 جانم؟د : بو  سوملاز صدلی

 ؟خوشتیپن پرساش نرفتم برلین حاال تا ؟ بود چطور اونجا بگو برام آکادمی از -
  زیاد نهم : ندیدخ

 پسندیدی رو دیالق کیوان اون نداری سلیقه که تو -
 اون ؟ چطوره حالش راستیم : بود گرفته یاد خوب رو بازیگری بود مدتها،  کیوان بازم
 دیگه بودی پیشش هفته

 شد الغر باز واگرفت بودم خورده رسما که من از بدبخت که بود شده چاق کم یه -

 کنیم؟ برگزار مهمونی یه ازسومل راستی خوبه -
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 چی؟ واسه -

 موسيقى آکادمى از اونم اومدم خارج از من مثال که واقعا -
 نيستى چيزا اين و بازى مهموىن اهل که تو آخهخندید : 

 باشن خانوادم و همکارام و دوستام که جور و جمع مهموىن يه هستم وقته خيىل چرا -
 کن دعوت دوستاتو و هخانواد هم تو

 باشه اى ديگه رام جناب چشم -

  ممنون عزيزم نه -

 کنى؟ برگزار ميخواى کجا -
  عامرت:  زدم لبخند
 جلوتر رو رنگم نيىل شال بود خوب چيز همه کردم نگاه خودم به آينه تو ديگه بار
 قدمييم اتاق از و کشيدم رنگم آىب بلند لباس به دستى کردم پا رو بلندم پاشنه کفشاى کشيدم

 رو مراسم سوملاز شنهادیپ به نبود رسد اونقدرا هنوز هوا و دبو  مهر اواسط اومدم رونیب
 نیست قدیمی آنای اون آنا این گذشتم آقاجون خونه باريک راهروى از کرديم برگزار توحياط

 نیستم ناوارد نفهم دخرت یه دیگه من
  میکشه حرف هم آدما این چشامی از حتی آنا این اومدم پایین ها پله از

 کنه بدی آنا این به نداره حق کسی م،ادایست حیاط در جلوی
 آنا این آخه میشن بلند جا از که معلومه ایستادن ورودم افتخار به همه کردم عبور در از

 دخرت روشا کردم روبوسی عموهام و زنعموها با ،مغرور کیانای حتی محرتمه همه نظر در
 شبیه دیگه آره یدیدمم رو تعجب رنگ مهمونا تک تک چشامی تو بود شده بزرگ خیلی پرهام
 و پارسا میز کنار شد متوم خوشامدگویی و احوالپرسی باالخره نبودم ساده ی بچه دخرت اون

 اومد دیدنم با اومد بیرون ساختمون از بود من پیش صبح از بیچاره سوملاز نشستم مهدیس
  میدادم پرتقال ارشیا به داشتم نشست کنارمون و سمتم

 نیاورد؟ رو کیک بهراد این چرا آنا -

 که نیست مهم کیک نباش نگران میاد -
 ها مهمه من تنهایی ولی نیست مهم کیکفت : گ و خندید پارسا

 نیومدن بقیه و سهیل علی امیر چرا راستی -
  نشد پیداشون هیچکدوم بیان باهم بود قرار مثال ت :گف حرص با مهدیس

 اومد دمبهرا اومدن همشون بداخالق بیادم : خندی رسیدن همشون همومنوقع
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 ؟آنا خودتی مطمئنیت : گف و  زد سوتی علی امیر سمتشون رفتم گویی آمد خوش برای

  شدم عوض خارج تو من نه -

 شدا حیف -
 از بعد زدم مالیمی آهنگ و نشستم پیانو پشت دوستام ارصار با مهمونا همه اومدن با
 نگاه همون با دیدم مهمونا وسط رو پدرام که کنم تشکر تا برگشتم زدن دست همه آهنگ

 از تا کردم خم کمی رو رسم و زدم لبخندی نکردم توجهی بهش بود خیره بهم همیشگیش
  نمک تشکر مهمونا
 آنا بود العاده فوقت : گف لبخند با فریامه نشستم خانواده میز رس عمد از

 ت :گف بود همه از بیشرت دقتش که رضا عمو کرد تایید رو حرفش شوق با هم خانم مهری
 بفروشه رو عامرت کیوان ردممیک فکر

 کرده من نام به رو عامرت کیوان م :زد لبخندی
 لوچه و لب از بلکه نگاهشون از تنها نه تعجب اینبار کردم نگاه همشون صورت به
 میدم بهش رو پول برگشتنش محض به البتهد : بو  مشخص هم هاشون

 برگرده؟ قراره مگه رگرده؟د : بپرسی بلند صدای با خانم راضیه
 اگه ... داره عالقه طالق به حد چه تا منیدونم م :خورد بود  میز روی که رشبتی از کم یه

 نیستم موافق اصال غیابی طالق با من چون بیاد باید بگیره طالق ادو بخ
 به رو حامل بیشرت بود شده خوشحال من جدی لحن از که پدرام لبخند اما زد پوزخند کیانا

 کنن رسو رو شام میخواسنت زد صدام عموق به خیلی سوملاز میزد هم
 شلوغ رو رسم حسابی داشتم پیش در که کنرستی و منایشگاه میگذشنت هم پی از روزها

ز : سوملا دست دادم رو بهاره لباسای طراحی بود نوروز عید هردوتاش برگزاری زمان بود کرده
 ببینم رو منایشگاه محل برم باید رشکت بیام منیتونم امروز من

 نداری وقت عید که تو سفر بریم عید قبل کن روبراه رو کارات متوم عزیزم باشه -
 بانو خدمتم در منم : بوسید گونشو
 ایران میاد عید واسه کیوان بود گفته بهم سوملاز خونه سمت رفتم و شدم ماشین سوار

 بشه عاشقم دارمر انتظا چطور نیم و سال سه بعد گرفته که معلومه گرفته رو تصمیمش پس
  حاال به برسه چه منیدید منو بودم چشمش جلوی که ومنوقعا

 این هنوزم کردم جور و جمع رو بود ریخته زمین رو که هایی برگه زمین زیر تو رفتم
 زمینه زیر این تو جاش پیانو
 



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 321 
 

 کیوان 
 تصویر به تاکسی ینهآ از. بود نکرده تغییری نیم و سال سه این تو نه کردم نگاه شهرم به
 کردم؟ تغییر انقدر من چرا پس شدم خیره خودم

 با چرخوندم قفل تو رو کلید نداشت خرب اومدنم از کسی بود خوب چه رسیدم باالخره
 برعکس اما باشه داغون حسابی نبودم در داشتم انتظار جاخوردم کوچیکمون حیاط دیدن

 ،ربها واسه میشدن سبز داشنت کم کم گل های بوته و بود شده کاشته ای تازه درختای
 از رومیآ  موسیقی صدای رفتم جلو که قدمی چند بستم رو در و خونه تو وردمآ  رو چمدونم
 جاش رس پیانو کردم نگاه زمین زیر پنجره ی شیشه از بود پیانو صدای شک بدون میومد خونه
 با دخرتی و بود کوچیکمون نشیمن ی گوشه پیانو کردم نگاه پنجره از رفتم باال ها پله از نبود

 آهنگش تا کردم صرب میشناسم خوب رو دخرت این من میزد آهنگ داشت بلند قهوه ای موهای
 باز رو در صدا و رس بی من اتاق خودش اتاق نه اونم اتاق سمت رفت شد بلند بشه متوم
 متاشا محو در دم گذاشتم رو چمدونم بود کرده تغییر خورده یه دکوراسیون شدم وارد کردم
 نداشتیم ثابت تلفن که ما تلفن میز سمت چرخید چشمم ومدا تلفن زنگ صدای که بودم
 دوش صدای با که شنیدم صداشو رفتم جلوتر که کمی نیومد اما بیاد بیرون اتاق از بودم منتظر

 پیغامگیر رو رفت تلفن بود حموم پس بود شده همراه بآ 

 باش اونجا شش ساعت ها نره یادت امروز قرار کوچولو خانوم -
 هنوزم صداست همون صدا این زدم پوزخند رفت بین از شوقم و رشو  متام لحظه یک
 ، کوچولو خانوم زد مختو باالخره استاد آقای پس نشستم مبال از یکی رو دارم بخاطر چهرشو
 وارنگ و رنگ دخرتای با خودم که موقعی دارم توقع چطور خودم بحال اما زدم پوزخند بازم

 هم رو آنا آواز صدای حتی دیگه شدم غرق کارماف ؟تو مبونه منتظرم اینجا اون میگشتم
 از اتاق سمت رفتم همیشه از تر تفاوت بی اومدم خودم به تازه سشوار صدای با منیشنیدم

 بود اومده پایین بازوش روی تا حوله کرد می خشک بلندشو موهای داشت کردم نگاش در الی
 باز یکباره هب رو در و دادم تکون رو رسم میرن هرز چشامم تفاوتی بی اینهمه با چرا منیدونم
 کرد نزدیک هم به رو حوله باز دوطرف رسیع آنا جیغ و پریدن جا از با شد همزمان که کردم
 شنیدم رو کشید که عمیقی نفس صدای ...خجالتی آنای انداخت پایین رو رسش من دیدن با

  :کنار زد موهاشو و کرد بلند رو رسش آروم

 مکن سکته بود نزدیک دیوونه -

 اینجایی منیدونستم ببخشید -
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 ولی بود داده تغییر ابروهاشو مدل شدم چهرش متوجه تازه کرد نگام خاصی حالت با
 منیرسید نظر به سن کم خیلی دیگه بود هکرد تغییر کلی

 کنم؟ عوض لباسامو بیرون میری -
 اعصابم ولی منیدونم دلیلشو ریختم بآ  لیوان یه شپزخونهآ  تو رفتم و دادم تکون رسی

 کلیپس یه با موهاشو برگردوندم رومو شنیدم پاشو صدای گذاشتم میز روی رو لیوان بود خورد
 بهش خیلی داشت هارمونی بنفشش شلوار با که کمرنگ صورتی لباس بود بسته کوچیک
 د : میوم

 اومدی؟ خرب بی چه -
 یمقد مثل بازم ببینتم بار اولین وقتی میکردم فکر بود تفاوت بی خیلی تصورم برخالف

 دارم کیوان کجایید : کر  کج رسشو بود عادی برخوردش خیلی اما میکنه گم پاشو و دست
 میزمنا حرف باهات

 قهوه؟ یا چاییت : گذش کنارم از و کرد ایشی
 کیواند : برگردون روشو دید که سکوتم برمیداشت رو فنجونا داشت برگشتم سمتش به
 خورده؟ موش زبونتو

 شدی عوض خیلیم : بود عضای زیادی دادم تکون رو رسم
 ؟قهوه یا چایی نگفتید : خندی

 بیزحمت بریز چایی برام نخوردم ایرانی چایی وقته خیلی -
 کرده آماده خودمو مبال از یکی رو نشستم بود شده خارج حد از رفتارم کردن کنرتل دیگه

 ز :می رو گذاشت رو چایی فنجون بگیرم قیافه براش تا بودم

 اومدی؟ کی -

 رسیدم پیش تساع یه همین -

 اومدی؟ خرب بی پس -
 آرهم : برداشت رو فنجون
 چی واسه که بیاره روش به حتی یا ؟ میکردی چیکار اونجا بپرسه میخواست دمل نزد حرفی
  خورد چاییشو از کم یه برگشتی؟

  شیراز میرن عید واسه دارن اینا مامانت راستی -

 اومدم زودتر شد خوب جدی؟ -

 بری باهاشون میتونی آره -
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 : رسجاش گذاشتم رو فنجون آناست؟ واقعا این شد باز ممکن حد آخرین تا مچشام

 میکنی؟ زندگی اینجا چرا میکنی؟ چیکار تو -
  زد کنار بود ریخته صورتش تو که مویی شاخه تا چند زد لبخند

 باشه زیاد دلیل خونه این تو کردن زندگی واسه میکنم فکر -
  تلفن سمت رفت شد بلند تلفن زنگ یصدا بازم نیست قدیم آنای اون واقعا این نه

  سالم
... 
 میای؟ کی نشدم متوجه سایلنته رو
... 

 بزن،فعال تک رسیدی هرموقع ام آماده اوکی
 کرد نگاه ساعت به گذاشت رو گوشی

 داشتی پیام هم خونه رسیدم وقتی -
 زنگ باز االن بوده بهرادد : ز  لبخندی کرد چک پیغامگیرشو و تلفن سمت برگشت دوباره

 تلفن رساغ بیام میره یادم من میدونه زده
 ه؟ئتو  اتاق اونم : کرد اشاره اتاق به

 کشید عمیقی نفس دیدم آنا از آشنا ی چهره یه باالخره شد عوض چهرش حالت

 واسه شده شلوغ زیادی نداشتم کردنشو مرتب حوصله فقط خودمه اتاق تو وسایلم نه -
  باش راحت میخوابیدم تو اتاق تو همین

 بود شده آماده هم اومد بیرون من اتاق از بود گذشته ساعتی نیم منوند جوابی منتظر
 لباس بینهایت برگشت و خودش اتاق تو گذاشت رو وسایل بود کرده جمع وسایلشو هم

 و شیک پوشیدنش لباس اما بود کامل پوشش نظر از هنوزم هرچند بود شده عوض پوشیدنش
 براقشو ورنی کیف داشت مالیمی آرایش میکرد مدهوش رو آدم عطرش بوی بود خاص

 نشست من روبروی برگشت درآورد گوشیشو و کانرت رو گذاشت
 ی : ا خسته حتام ؟ کنی اسرتاحت منیری چرا

 میخوابم همینجا:کشیدم دراز نفره دو مبل همون رو -

 باش راحت کردم عوض االن هم رو روتختیا کردم عوض کامل رو خواب رسویس -
 خورد زنگ گوشیش همومنوقع نشستم بشه تناراح منیخواست دمل

 بگیرم هم تو برای بگو اینا مامانت خونه نرفتی اگه میخورم بیرون رو شام برم باید من -
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 رو مشتم رفت بیرون که در از نداشتم حرفی هیچ برای حقی اما شد مشت دستام
  میکنه عوض اینقدر رو آدما که دنیا این به لعنت ز : می رو کوبیدم

 خانوادم دیدن منیخواستم خراب اعصاب این با ابمو بخ منیتونستم اما گذشت دوساعتی
 یه سوملازم ولی نبودم نزدیک سوملاز ی اندازه به هیچکس هب گرفتم دست تو گوشیمو برم هم

 گرفتم شامرشو شدم پشیمون ولی بذارم رو گوشی خواستم جانبست دو نیروی

 سالم -

 ایران؟ اومدی کی سالم علیک -

 اومدم؟؟ یدونیم کجا از تو -

 و گذاشتم ایران خطمو گفتی بار خرینآ  زدی زنگ قبلیت خط با االن خوبی؟ کیوان وا -
 اومدم

 کشیدم گردنم پشت دستمو

 باشه جمع حواست انقدر منیکردم فکر -

 کجایی؟ -

 چی؟ تو خونه -

 دیدنت میومدم وگرنه دعوتم شام رشکتم من -

 کن خرج معرفت ذره یه بابا کنی؟ کنسلش منیشه سوملاز -

 خرج معرفتامم دیدنت دنیا رس اون میومدم کردم می خرج پول اونقدر که اومنوقع -
 کردم

 نیست بشو عوض سوملاز این

 اینا بابا دیدن برم که نیستم موقعیتی تو االنم میره رس حوصلم -

 اونجام دیگه ساعت نیم تا باش آماده بابا باشه -

 مرامت قربون -

 نریز زبون بسه -
 خودم به آینه تو زد زنگ که میبستم ساعتمو داشتم کردم عوض لباسامو و گرفتم دوش یه
 خیابونا تو . بود سامل نه و بیست دیگه خب بودم کرده فرق قبال به نسبت خیلی کردم نگاه
 تلفن با داره دیدم برگشتم وقتی بگیرم بستنی رفتم میگفتیم ها گذشته از و میزدیم چرخ
  میزنه حرف
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 برین شام عزیزم کیوانم با من -

- ... 

 ندارین؟ مشکلی که شام میایم دوتایی کرد قبول کیوان اگه حاال -

- ... 

 فعال برم قربونت -
 بربی؟ میخوای کجا منو خربه؟ چه ش : سمت گرفتم رو بستنی کرد قطع

 عشقم پیش بربمت میخوام ت : گرف رو بستنی خندید

 عشق؟ و تو اوهو -

 چمه؟ من مگه -

 احساسی بی زیادی نیست که چیزیت -
 نه یا بریم میای بگذریم  د :خندی بلندتر

 بدم ج من تا کجا بگو اول تو -

 نه؟ یا بریم میای بود اون االنم داشتم قرار همکاراش از تا چند و آنا با امشب -

 بهراده؟ همکار از منظورت -
 ؟میشه حسودیت چیهت : گف و بیرون انداخت بستنیشو خالی ظرف

 حرفا چه م: زد پوزخند
 یاوردمن روم به اما میشد حسودیم شایدم

 ندادیا جواب آخر -

 میشه ناراحت آنا بیام من اگه -

 نداره فرقی براش گفت -
 دیدنم با که کسی نداشت فرقی براش نبودنم و بودن که اونقدر شدم عادی براش زود چه
 میزد موج چشامش تو حرست و عشق که کسی میشد رنگ هزار

 قرار نیست جواب بدی؟ -
 بریم باشه:  بستم چشاممو
 من ولی گفت رو میز شامره میگفت آمد خوش که مردی به شدم وارد سوملاز رس پشت

 گرفتم اطراف از چشم سوملاز صدای با نبودن کردم نگاه رو ور و دور نبودم او اشاره منتظر



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 326 
 

 هسنت باال طبقه میکنی نگاه رو کجا -
 قفل صورتش روی چشامم گذاشتم پا که پله آخرین رفتم رسش پشت و دادم تکون رسی

 زودتر سوملاز بهراده احتامال کردم نگاه بود نشته روبروش که شخصی به خندید می داشت شد
 شدن بلند سوملاز جلوی همگی که بودن هم دیگه نفر سه دوتا اون بجز رسید بهشون من از

 صدای با و زدم جوابش در لبخندی شد قرص دمل زد لبخند دیدنم با آنا رفتم جلو یمقد چند
 نگام متعجب چشامی با غریبه مرد یه و دخرت دوتا کردن نگاه بهم همگی کردم سالم بلند
 ... و بنده دوست سهرابی کیوان آقای ایشون ت : گف سوملاز که کردن
 من عموی پرس همچنین و ت :گف آنا بزنه حرفی اومد تا کرد اشاره آنا به

 لحظه اون تا که بهرادی سمت برگشتم میکردم شدن خورد احساس حد چه تا منیدونم
 به رو دستش که مردی به سوملاز اشاره با بود متعجب من اندازه به هم او بودم نکرده گاشن

 و خشم بهم نسبت هنوزم که بهرادی با ظاهر حفظ برای دادم دست بود کرده دراز سمتم
  اومدی خوش کیوان بشین:  کرد اشاره بهراد کنار صندلی به آنا دادم دست داشت کینه

 کیوان؟ آقا برگشتین کیت : گف و زد لبخندی بهراد ستنش آنا کنار هم سوملاز

 رسیدم امروز -

 باشه اینجا خانوادش دیدن بجای ایران بیاد سال سه بعد تازه که یکی منیشه باورم -
 او بگم چی میخوام من ببینه بود منتظر کردم نگاه سوملاز به میداد جنگ اعالن داشت

 بی که آنا به افتاد چشمم که بدم شکنی دندون جواب اومدم میشناخت منو هرکسی از بهرت
 م : زد لبخند شدم خیره بهش میخورد نوشیدنیشو داشت تفاوت

 ببینم رو آنا اومدم -
 با و گرفتم ازش چشم کرد نگاه بهم میکرد رسفه که همونطور گلوش تو پرید نوشیدنی

 با رفتگ رسخوشیمو ی همه بود لباش رو که پوزخندی اما کردم نگاه بهراد به پیروزی حس
 شد عوض جو بود جمع ی غریبه مرد که مهراور قایآ  صدای

 کیوان آقا بودین کجا -
 کارم بخاطر بودم پاریس کوتاهی مدت ه: ی سمتش برگشتم 

 واسه بودین رفته سهرابی خانم مثل کردم فکر د : کر  اشاره آنا به گفت بلندی آهان
 تحصیل

 منیدونم آنا به راجع چیزی که مبد نشون طوری اونا جلوی منیخواستم شد محو لبخندم
 دوتا اون از یکی نگاه نوشیدم رو بودن آورده برام تازه که ای نوشیدنی و زدم مصنوعی لبخند
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 تر حوصله کم که سوملاز رفتم ای غره چشم بهش چرخید می صورتم رو بود جوونرت که خانم
 کنن آماده رو غذاشه طول میک  شب نصف ات اینا ندادین غذا سفارش چرا ت : گف بود همه از

 مهراور که بود خوب میزدن حرف دو به دو همه غذا آوردن تا زد صدا رو گارسونا از یکی
 خیلی سوملاز و آنا و بهراد نفره سه جمع میرسیدم نظر به مزاحم یه مثل وگرنه بود من کنار

 وچولوک خانوم لفظ از آنا زدن صدا واسه بهراد که میشنیدم گاهی میرسید نظر به صمیمی
 به مهمونی این شدم متوجه مهراور حرفای تو از منیومد بر دستم از هیچکاری میکنه استفاده
 دستاشو بره تا گفت ای اجازه با بهراد شه افتتاح میخواد تازگی به که منایشگاهیه مناسبت
 میام باهات منم م :شد بلند منم بشوره شام واسه

 بی هنوزم آنا نگاه اما هستا بهت حواسم یعنی که طوری کرد بهم مشکوک نگاهی سوملاز
 شده گرد چشامی با دیوار به کوبیدمش و گرفتم یقشو شدیم فرعی راهروی وارد تا بود تفاوت

 دیوونه؟ میکنی همچین چرا ت :گف

 بهراد؟ میکنی غلطی چه داری تو -
 بودم حرفا این از تر مصمم من اما کنه جدا یقش از دستمو کرد سعی گرفت دستامو مچ

 زشته میشه رد یکی نکن رفتار ها بچه ثلت : مگف و کرد وفیپ
 بده سواملو جواب م :کرد ولش

 میزنی حرف چی به راجع منیدونم -
 زن یه با نداری حق کوچولو خانوم بزنی صداش نداری حق منه زن هنوز آنام : زد پوزخند

 بشی صمیمی حد این تا متاهل
 سال سه بعد کیوان احمقی هنوزم اما باشی شده بزرگ حاال تا شاید گفتم ه : خند زیر زد

 کرده؟ می چیکار مدت این زنت داری خرب اصن ؟داری هم ادعا اومدی نیم و

 آنا با نداری حق نگرفتیم طالق وقتی تا مربوطه آنا و من به اینا نکن فضولی تو -
 باشی داشته رفتاری همچین

 یندار  رو ما ی رابطه تو دخالت حق هم تو د : کر  مرتب کتشو

 سمتش برگشتیم دوتامون سوملاز صدای با -

 خربه؟ چه اینجا -
 کرد می نگاه بهمون اخم با و بود زده کمر به دستاشو

 میایم االن کیوان و من برو تو بهراد -
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 خودتو کیواند : اوم جلو قدمی چند سوملاز دستشویی تو رفت و گفت ای باشه بهراد
 از حقتو متام برم گرفتم تصمیم گفتی که اونروزی دیره زیادی کارا این واسه کن جور و جمع
 دادی دست
 بدی؟ ماشینتو چئیسو  میشه سوملاز میزنیم حرف بعدا م : شد خیره چشامش تو
 باش خودت مواظب:  سمتم گرفت آورد در جیبش از

 حس داشتم بغض گشتم خیابونا دور خورده یه گذشتم کنارش از و دادم تکون رسی
 روبروی کردم بازی بد من داره حق بگه هرچی هرکی خودمه تقصیر داشتم خوردن شکست
 پشت درست و کوچه تو پیچید بلند شاسی ماشین یه شدم پیاده همینکه کردم پارک خونه
 و زد لبخندی بود آنا هک راننده به افتاد چشمم که بگم چیزی اومدم کرد پارک سوملاز ماشین
 یهو؟ رفتی کجاد : ش پیاده

 از تر داشتنی دوست لبخند این با کنم بغلش میخواست دمل شدم خیره بهش لحظه چند
 رسجام دادی دست از حقتو متام تو شد تکرار رسم تو حرفا که جلو برم خواستم بود همیشه
 انداختم پایین رو رسم وایستادم
 گرفتم غذا برات من ولی منوندی که تود : کر  باز رو عقب در
 ندارم میل ولی منونه : مبش رد تا وایستادم کنار کردم باز رو خونه در

 نخوردی هیچی صبح از ؟ میشه مگه -
 فکرمی به هنوزم پس نشست لبم رو لبخندی
 تو کرد خالی رو غذا ظرف آشپزخونه سمت رفت راست یه شدم وارد و وردمآ  در کفشامو

 اینا عمو خونه میری فردا ر :مایکروف تو گذاشت و دیگه ظرف یه
 یهو سفر برن میرتسم عیده دیگه روز سه آره م : داد تکون رسی
 افتتاحیست صبح آخه اونجا میام ناهار واسه منم باشه د : کر  باز مانتوشو های دکمه

 بیا باشه -
 هم خودش بود چیده رو میز بیرون اومدم وقتی کردم عوض لباسامو اتاقش تو رفت
 تنهایی چون شاید کردم فک ندارم میل گفتیز : می رس بود نشسته

 ممنونم : تنشس و زدم لبخندی
 کردی؟ چیکارا سال چند این م :بشقاب تو گذاشتم رو کباب جوجه از تیکه یه

 میخوام گفتم یادته کارا خیلیت : گف میریخت که همونطور برداشت رو نوشابه پارچ
 از یکی واسه هم بعدش خوندم هرن رشته هرنستان سال سه کنم؟ دنبال رو موسیقی
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 دوم بار نشدم قبول بود درسم دوم سال هنوزر با یناول دادم درخواست برلین دانشگاهای
 برگشتم و گرفتم یاد پیانو برلین آکادمی تو سالی یه شدم قبول

 سوملاز رشکت تو رفتنم قبل همون یعنی سابق مثل برگشتم وقتی د : خور  نوشابشو کم یه
 میکنم تدریس هم طراحی و موسیقی کنارش در شدم کار به مشغول
 کردی؟ نیم و سال سه تو رو کار اینهمه م :کرد نگاش شدن گرد چشامی با

 اوهوم -

 بودی موفق که خوشحامل خوبه -

 چی؟ تو ممنون -

  بودم کار مشغول مدت متام من -
 گذاشتم روکنار بشقاب بودم شده سیر دیگهت . نگف چیزی آنا اما بود واضح خیلی دروغم

 شدی؟ سیر -
 ممنون آرهم : داد تکون رو رسم

 نگاش گاهی و نشستم کرد می جمع رو میز که موقعی تا شد بلند و زد مهربونی لبخند
 بخیر شبت دیگه بخوابم برم من ت : شس رو ظرفا کردم می

 بخیر هم تو شب ممنون بازم -
 می نگاه که خونه جای جای به دامتض احساسات دنیا یه و موندم من اتاقش تو رفت

 .کشیدم آه و بستم ور  چشامم میاوردم یاد به رو آوردم رسش که بالهایی کردم
  آناهیتا
 غلغله منایشگاه جلوی بیرون زدم خونه از و خوردم لقمه دوتا نداشتم وقت چیدم رو میز

 آمد خوش کنندگان بازدید به داشت بهراد بود هداد جواب خاصمون تبلیغات باالخره بود
 توجه که داد تکون رس واسم دور همون از بهراد شدم پیاده و برداشتم آفتابیمو عینک میگفت
 مراسم همکارا از دیگه یکی اومدن اب گفتم آمد خوش همه به لبخند یه با شد جمع بهم همه
 بود رفته که مهدیس بجای میداد توضیح رو خودش طرحهای طراحان از هرکدوم شد رشوع

 شده متفرق حدی تا جمعیت که بود یک نزدیک ساعت دادم هئارا رو طرحهاش من مسافرت
 برم باید من رشمندهد : بهرا سمت رفتم بودن

 سالمتی؟ به کجا -

  اینا عموم خونه -

 پس شوهر مادر خونه میری اوه اوه -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 330 
 

  بزن زنگ داشتی کاری نشو لوس م :ندیدخ

 برمیایم پسش از سهیل و من کنرستت و زندگی رو بذار حواستو تو نیست کاری نه -
 ممنونم : زد لبخندی
 عمو نزدیک دیگه بودن کرده عوض ونشونوخ اینا عمو بود وقت خیلی زدم رو خونه زنگ

 از شد ظاهر جدیدشون خونه بزرگ ایوان رو هم عمو زن در شدن باز با نبودن عامرت و رضا
 کیوان و کیانا تو رفتیم احوالپرسی بعد رسیدم بهش باالخره میدیدم لبخندشو فاصله همون
 کیانا اما شد بلند کیوان کردم سالم بودن نشسته نشیمن قسمت ی نفره سه مبالی از یکی روی
  نشستم گفت آرومی سالم لب زیر تنها شگیهمیش عادت طبق

 زنعمو؟ هسنت کجا عمو پس -

 کنه خرید کم یه رفته حاال میاد -
 اینکه برای میکرد نگاه بهم داشت کردم نگاه کیوان به گذاشت روم جلوی رو چای استکان

  د :پرسی دارم اهمیت براش بده نشون

 شد؟ چی منایشگاه -

 بود انتظارمون حد از بهرت بود خوب -

 شکر رو خدا -
 زدین؟ منایشگاه بازم ت :نشس و میز روی گذاشت هم شیرینی ظرف زنعمو
 کشید آقای راسخی رو زحمتا همه اینبار زنعمو بله م :داد تکون رو رسم
 بهراده؟ منظورت ت : گف و زد پوزخندی کیوان

 ؟شیراز میرین کی زنعمو راستی ...بله -
 سال سه بعد دیگه منیریم هم ما نیاد اگه منیاد میگه اینکه د :کر  نگاه کیوان هب زنعمو

 اومده پرسم
 منیری؟ چرا خبن : کیوا سمت برگشتم

 اونا بودن عادی وقتی کرد نگاه کیانا و مادرش به جاخورد مادرش جلوی راحتم برخورد از
 باشم خودم شهر تو میخواد دمل ...خبد : کر  نگاه بهم دوباره دید رو

  آهان -
 داره؟ چی اونجا مادر آخه برمیگردی؟ بازم ت :گف ناراحتی با زنعمو
 وگرنه مامان اومدم مهم کار یه بخاطر من د :کر  نگاه بهم گرفتو مادرش از چشم کیوان

 بیام منیتونستم حاالها حاال
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 خوردن مشغول و زدم لبخند بده گوش حرفم به منیشد باورم بده، طالقم بود اومده پس
 پاریس از خاطره کلی کیوان کوتاه مدت این توی ناهار واسه رفتیم عمو اومدن با شدم ییمچا

 بیای؟ منیخوای کیوان د :کشی پیش رو سفر بحث بازم عمو کرد تعریف

 گفتم قبال منکه بابا نه -
 منیای؟ آنا بخاطر د : کر  نگاه من به عمو

 من؟ پدر داره ربطی چه -

 منونه نهات آنا که بیای منیخوای شاید گفتم -
 تره شلوغ من از آنا ور و دور ماشاالد : ندیخ

 راحت خیالتون عموجان نه و :عم سمت برگشتم نکرد توجهی که رفتم ای غره چشم بهش
 نیست من بخاطر

  داد تکون رسی عمو

 بیاین داشتین دوست اگه میفرستم براتون کنرسمتو بلیطای منیرین که حاال راستی -
 میشم خوشحال

 نه که چرا میایم آره ت :گف حالیخوش با زنعمو
 داره اجرا بتهوون انگار میکنی ذوق طوری مامان ت : وگف کرد ایشی کیانا
 دخرتمه آنا ولی نداره ربطی من به بتهوون ت : رف بهش ای غره چشم زنعمو
 چهار نزدیک ساعت میکرد نگاه مادرش به داشت انداختم نگاهی نیم کیوان به زدم لبخند

 عمو؟ شدی بلند چرا ت :گف عمو شدم دبلن جا از بود

 خونه به دست بودم منایشگاه گرفتار روز چند این دارم کار کلی عمو برم باید دیگه -
 کنم تکونی خونه باید عیده نزدیک نزدم

 عزیزم کمکت بیام بگو داشتی کاری م :نزدیک اومد زنعمو

 میشه متوم زود کوچیکه خداروشکر خونه زنعمو نه -
  دارم قرار میام منمت : گف کیوان هک کردم خداحافظی

 میری؟ هنیومدت : گف دلخوری با زنعمو
 به باید اومدم مهم کار یه بخاطر که گفتم ولی میام بازم فردات : گرف مادرشو دست

 برم قربونت که برسم کارامم
 خونه؟ میای م :پرسید بشه ماشین سوار خواست اومدیم بیرون خونه از دوتایی

 بری؟ میخوای جایی آره -
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 کنم رانندگی منیاد خوشم مردا کنار کن رانندگی خودت خونه میای اگه نه -
 ت :گف رفتیم که راه از کم یه باشه داشته بدی احساس منیخواست دمل گفتم دروغ

 خوبیه ماشین -

 خریده برام بهراد آره -
 داری رو بهراد خوبهت : گف حرص با

 گرونی این به ماشین برات که چیکارشی تو مگهت : گف دوباره که نذاشتم محل بهش
 بخره؟

 دادم خودم پولشو ا !!و  -
 تو حد این تا مرد یه میدی اجازه چرا د : کر  عوض رو دنده شد کم آتیشش از کم یه اینبار
 بشه؟ وارد زندگیت

 بدم؟ اجازه نباید چرا -

 پرسعموتم فقط شده باورت هم خودت نکنه شناسنامته تو من اسم هنوز چون -

 یشهمن باورم که معلومه -
 کمرتی عمویی پرس هر از توم : زد رو نیشم من اما کرد نگاه صورتم به برگشت

م : مالید دست با رو بود خورده کاپوت به که رسم جلو بشم پرت شد باعث که ترمز رو زد
 دیوونه؟ میکنی چیکار
 پرس با کنهد : نبو  نشسته خون چشامش تو خودش سمت کشید و گرفت رو دستم مچ
 وابیدی؟خ دیگتم عموهای
م زد صورتش تو محکمی سیلی لحظه چند دعب میگفت داشت چی کردم نگاش ناباوری با

 کیوان پایین گمشو ماشینم از :
م : زد داد که بزنه حرفی اومد انداخت پایین رو رسش هرفت تند فهمید هم خودش انگار

 پایین گمشو یگمم
 هم ذره یه بیشعور ی هپرس  گاز رو گذاشتم رو پام و جاش رس نشستم شد پیاده حرف بی
 داره سابق مثل رفتاری باهام که اینه حداقلش برمیگرده وقتی داشتم امید چطور نشده عوض
 ... ولی

 امروز همین از آتیش این کیوان منیکنم گریه تو بخاطر هرگز دیگه کردم پاک اشکامو
 میشه خاموش

 کیوان
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 کفشامو بود در جلوی ماشینش زدم قدم خونه خود تا کنم؟ کنرتل رو رفتارم نتونستم چرا
 کردم نگاه درگاه از میومد آشپزخونه از صدایی یه نبود نشیمن تو کردم باز رو در و دراوردم
  داد جواب لب زیر و آروم کردم سالم کشید می دستامل رو کابینتا داشت و بود نشسته

 آنا میخوام معذرت من -
 شده عادی تو رفتارای نیست همت : مبرداش کردن کار از دست ولی نکرد نگاه بهم
 کرد رشوع رو کشیدن دستامل دوباره نداشتم؟ خرب و بودم بد انقدر همیشه گرفت دمل

 کنم؟ کمکت میخوای -

  نیست خاصی کار ممنون نه -
 شد متوم شستنش وقتی کرد مشغول آشپزخونه تو رو خودش شب تا نشستم مبل رو
 سابق آنای اون دیگه بود شده دور من از ها فرسنگ آنا رفت و برداشت کردن کار از دست
 هم سالگی ۲۲ تو که شده کسی بودم من صحبتش هم تنها که معصومی و خجالتی دخرت نبود
 نفس میلیاردر دخرت یه مهمرت اینا ی همه از و معروف طراح یه هم ماهره ی نوازنده یه

  دیر خیلی کیوان اومدی دیر کشیدم عمیقی
  میزدیم قدم پارک وت باهم رفتم جلو سوملاز دیدن با

 !!!شدی عوض خیلی تو کیوان شده چی -
 شدم عوض خیلی ماه شش تو شدم عوض اوهومم : داد تکون رو رسم

 کنی اذیت رو آنا که اومدی کردی ول وارنگتو و رنگ دخرتای دوست -

 عوضیم؟ انقدر من میکنی فکر هم تو -
 مرگته؟ چه د : ش خیره بهم لحظه چند
  چمه من که شو یخیالب م : انداخت پایین و رسم
 اینجا بشین م :کرد اشاره نیمکت یه به

 افتاد؟ اتفاقی چه اینجا ...رفتم وقتی سوملازم : نشستی
 بدونی؟ میخوای چی دقیقا د : ش خیره بهم

 اومد؟ رسش بالیی چه آناست منظورم -

 اومده؟ یادت نیم و سال سه بعد چرا -

 بده جواب سواالمو میکنم خواهش بگو بهم -
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 بهش و تابلو یه جلوی مینشست ساعته چهار و بیست اول روزای بشه ستیمیخوا چی -
 یه نداشت اثری کردم خرب رو دکرت خانم بکشه تیامرستان به کارش بازم میرتسیدم میشد خیره
 اما زدم زنگ دوستاش به نبود گشتم دنبالش رو جا همه نیست دیدم خونه اومدم که روز

 از لحظه اون کرد می گریه و بود کرده بغل لباساتو کردم پیداش توخونتون خودم آخر دست
 درس و کرد می کار مدت متام شد رو اون به رو این از اونروز فردای از اما بودم شده متنفر تو

 نداری خرب تو که هست هم چیزی یه میخوند
 بهت منیگم ولی د : دا تکون رو رسش دوختم چشم بهش التامس با

 بگو هست هرچی میکنم خواهش سوملاز -
  نکن خسته خودتو کیوان منیگمد : ش بلند نیمکت رو از

 آنا یا مربوطه من به چیز اون -
 جفتتون به د : ز  پوزخند
 خرب هم تو که هست چیزی یه سوملاز م :گرفت دستشو و دویدم دنبالش رفت قدمی چند
 نداری
 چی؟د : کر  نگاه چشامم تو

 شده عوض آنا به نسبت احساسم...  من -
 دیوونهت : گف خندیدن بلند بلند کلی بعد خنده زیر زد یهو بعد اما کرد منگا فقط اولش

  کیوان؟ شدی

 میگم راستشو دارم من -

 که بار آخرین وگرنه اومده رست بالیی یه گذشته ماه شش مدت تو میکنم فکر -
 میومد خوشت ازش هم خیلی اتفاقا که داشتی دخرت دوستیه  دیدمت

 کن قضاوت بعد دهب گوش حرفام به بود قبل مال اون -
  نشستم کنارش نشست قبلی نیمکت رو برگشت و کرد پوفی

 کم کم اما بود معمولی کتاب یه برام اوایلش رسید دستم کتاب یه پیش ماه شش -
 داشت فرق خیلی میشناختم من که اونی با هرچند اومد آشنا نظرم به اصلی شخصیت زندگی

  بود آنا نامه زندگی اون بود خودش اما
  رسیده؟ دستت کتاب اون چطورد : ش گرد چشامش

 میدونی؟ رو کتاب جریان هم تو پس -
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 نوشته آنا دکرت رو کتاب اون میدونم که معلومه -

 آره -

 داره؟ ربطی چه حرفا این خب -

 پستی احساس شدم پشیمون کردم فکر زندگیمون به و آنا به مدت متام روز اون از -
 دارم دوستش شدم متوجه بدتر همه از و کردم

 شی؟ عاقل میخوای کی تو کیواند : ز  کج لبخند یه
 در شدی؟ آنا عاشق میکنی فکر کتاب یه خوندن با تو م و او ادامه داد:کرد نگاش گیج
 ازش دیدم رو آنا که اولی بار همون از من کیوان ، ندیدی چشامت جلوی رو اون حالیکه
 اومد بیرون دنیاش از تو بخاطر نبود آدما ما دنیای از چون بود معصوم چون اومد خوشم
 نگاش زن یه چشم به هیچوقت زدی پسش تو عوض در کرد هرکاری بهت شدن نزدیک واسه
 هم ذرش یه حتی اینا ولی شده نوشته تو برابر در شدنش خورد بارها کتاب همون تو کردی؟
 که سختیایی اون حتی مقرصه کیوان بگه نبود بار یه منیگه بد تو از هیچوقت آنا چون نیست

 لحظه نرفته یادم من اما رفته یادت چیزا خیلی تو شاید ننداخت هم آقاجونت گردن رو شیدک
 بس از اون اما کردی تجاوز بهش تو میدیدمش تیامرستان تو خراب حال اون با که هایی

 چقدر تجاوز یه بعد کردن برقرار رابطه میدونی تو بشه دار بچه ازت میخواست بود عاشقت
 پیش پا خودش آنا کیوان منیدونی هیچی تو متجاوز اون خود با برسه چه سخته دخرت هی واسه

 ...فقط تو و گذاشت
 چیزایی یه هم تو ولی میدونم خودم رو اینا همه من بسه سوملاز سهبم : بست چشاممو

 وقتی گفت بهم خودش منه واسه فرصت یه این بود عاشقم وار دیوونه آنا اینکه رفته یادت
 بگیرم تصمیم برگشتم

 میشناختی تو که نیست اونی آنا االن نباشه دیگه شاید بود عاشقت خودت قول به -
 کنرستش همین االن مشهور و موفق دخرت نه بود پا و دست بی ی ساده دخرت یه آنا اومنوقع
  کرده صدا رسو وبسایتش تو کلی

 باشه کرده پاک ذهنش از کامل عشقمو اگه حتی منه زن هنوز باشه هم هرچی آنا -
 میکنم تالش مباز 

 باید هم تو رسوند تو دنیای به خودشو و کرد رها خودشو دنیای تو به رسیدن واسه آنا -
 کمکت عزیزی برام هم تو عزیزه برام آنا که همونقدر میدونی خودتم کیوان بکنی همینکارو
 کنی متومش بسه گفتم اگه که رشطی به میکنم
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 بهم که بود چی اونم : شد مخ طرفش به کمی دادم تکون مثبت نشانه به رو رسم
 نگفتی؟

 نکن سواستفادهد : خندی
 برات رو حالت بدترین بود سوملاز اخالق این اما بود رفته فرو قلبم تو خار عین حرفاش

 باشه کم توقعت بعدا تا میداد توضیح
 خوابش و پیانو ی گوشه بود گذاشته رو رسش برگشتم وقتی بودم اینا بابا ی خونه شب تا
 هنوزم بود مشخص صورتش رو اشک ی قطره جای زدم کنار صورتش از موهاشو آروم بود برده

 پس رو دستم پرید جا از کشیدم صورتش روی  رو دستم پشت میریزی؟ اشک من بخاطر
 میگیره درد گردنت خوابیدی اینجا م :زد لبخندی بود ترس صورتش تو شد خیره بهم کشیدم

 بخواب جات رس برو
 خوردی؟ شام د :کر  نگام برگشت رفت قدمی چند شد بلند و داد تکون رو رسش

 چی؟ تو آره -
 صبح از فهمید میشد هم خونه وضع رسو از بود خسته رفت و داد تکون رس فقط بازم
 یه روی رو سین هفت سفره منیذاشتم رسش به رس سوملاز پیشنهاد به دوروزی گذاشته وقت
 میز رو گذاشت رو ماهی تنگ بود چیده کوچیک میز

 کنیم؟ چیکار تحویل سال ناآ  -
 خاک رس میرم احتامال خانوادشون پیش میرن دوستام منیدونم ت : انداخ بهم نگاهی نیم
 جون خانوم و آقاجون

 اونجا میریم خاک رس بریم داری دوست اگه ولی اونجا بریم داشت ارصار مامان -
 کنی؟ می عوض من بخاطر برنامتو چرا د :بو  کرده تعجب کرد نگاه بهم
 داری؟ دوست منو هنوزم تو آنا:  شد خیره بهم بهت با گرفتم تاشودس

 آناهیتا
 فکری یه باز حتام کشیدم بیرون دستامو آروم بود؟ شده چش کیوان این شد گرد چشامم

 ؟!!اینطوره پس :شد دلخور نگاهش رفتم عقب کم یه رسشه تو
 تو:  اومد رسم پشت آشپزخونه سمت رفتم و گرفتم رو ازش دادم قورت رو دهانم آب
 حاال اونوقت بگیرم تصمیم برگشتم وقتی گفتی خودت

 میزنی؟ چیه حرفا این کیوان چته تو:  کردم نگاه بهش
 جلو رو دستش چسبیدم کابینتا به اومد جلوتر کم یه کرد نگاه بهم فقط ای لحظه چند

 آنا شده تنگ برات دمل د :آور 
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 همین کیوان نکن خراب عیدمونو روز م :گرفت بود رسیده صورتم سانتی یه به که دستش
 آقاجون رسخاک میرم منم اینا بابات خونه برو االن

 گرفتی رو تصمیمت تو کنم فکر ت :گرف فاصله ازم زد پوزخندی
 تحمیل بهت رو خودم گرفتم تصمیم وقته خیلی کیوان آره ) رفت و زد چنگ رو کتش

 (کنم فراموشت میکنم سعی دارم وقته خیلی نکنم
 کنارش گذاشتم هم رو بود سین هفت وسایل توش که کوچولویی سینی برداشتم ور  سبزه

 :بود زنعمو درآوردم جیبم از میکشت خودشو داشت که گوشیم بستم رو ماشین در و

  زنعمو سالم -

 برم؟ قربونت نیومدین چرا پس عزیزم سالم -

 اونجا؟ بیام من بود قرار مگه ولی میخوام معذرت -

 به گفتم نداد جواب زدم زنگ خودش به میاین باهم حتامالا گفت کیوان ولی خب نه -
 بزنم زنگ تو

 میاد باشه هرجا زنعمو نباشین نگران د :بو  رفته که میشد ساعتی سه کردم نگاه ساعتم به

 منیای؟ چی تو -

 آقاجون خاک رس میرم دارم من زنعمو نه -

 میشدم خوشحال میومدی عزیزم باشه -
 رفتشون دست از عزیز کنار رو سال تحویل تا بودن اومده خیلیا بود شلوغ هم قربستون

 اینجا م :برداشت عینکمو بود من به نگاهش دیدم رو کیوان که بودم آقاجون قرب نزدیک،  باشن
 میکنی؟ چیکار

 باشم اینجا تحویل سال تا اومدم د :بر  فرو جیبش تو دستاشو ایستاد
 ظرتهمنت زنعمو ولی  :قرب رو گذاشتم رو سینی و سبزه نشستم
 میرم تحویل سال از بعد نیست مهم ت :نشس دوباره

 دوتایی باره اولین د :ز  تا آرنج رو تا آستیناشو بود مونده ساعتی نیم کردم نگاه ساعتم به
 ... آقاجون ولی اومدیم زیاد جون خانوم رسقرب البته اینجا میایم

 نبخشیدیش؟ هنوزم تو کیوان -
 منیدونم د :ش خیره چشامم تو
 ببخشیش روز یه امیدوارم م :داد کونت رو رسم

 ببخشی؟ منو میتونی تو -
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،  بخشیدمت وقته خیلی من بگم منیخواستم بزنم حرف نتونستم اما کردم نگاش بازم
 عزیزم سالم تم :گرف ازش نگامو بود سوملاز خورد زنگ گوشیم

 خوبی؟ آنا سالم -

 کجایی؟ ، ممنون خوبم -

 کجایی؟ تو موندگارم اینجا شب تا اینا بابا خونه -

 جون خانوم و آقاجون خاک رس -

 خدمتشون برسون سالم -

 حتام دیدمشون اگه چشم -

 نیستی؟ ناراحت تنهایی -

  مبارک پیشاپیش عیدت عزیزم نه -

 میبینمت فردا مبارک هم تو عید -
 چیه؟ تحویل سال بعد واسه برنامت د :بو  من به هنوزم کیوان نگاه کردم قطع

 رضا عمو دیدن میرم معلومه -

 ما ی خونه بریم اول منیای چرا -
  نداره فرقی برام ن :ک کنرتلش خودته دست دمل این خدایا کردم نگاه چشامش به

 کرده وصل رو گوشیم بود ها بچه شبیه هنوزم ولی بود شده سالش نه و بیست خندید
 لرزید دمل نشست کنارم اومد که بود مونده سال تحویل به ای دقیقه چند سه شبکه رو بودم
 خوندن به کرد وعرش  و کرد باز رو بود آورده خودش با که قرآنی کتاب نکردم اهنگ بهش ولی

 به اینکه از قبل شد تحویل سال که بود یس سوره های نیمه بخونم منم که بود گرفته طوری
 ولی ببخشید د :میکر  نگام لبخند با سمتش برگشتم بود زده خشکم شد داغ صورتم بیام خودم
 که بدم بهت تربیک بوسه یه میتونم محرممی هنوز

 خیلی کنم فکر خیره شدم) آقاجون خانوم جون بوسه ای زدم به قرب قرب روی دزدیم نگاهمو
 کیوان صورت به شد جمع چشامم تو اشک (ببینی ای صحنه همچین روزی یه میخواست دلت
 ددی که منتظرم نگاه کرد نگام زده بهت دستم دیدن با بردم جلو رو لرزونم دست کردم نگاه

 کیوان مبارک عیدت م :بوسید گونشو و بردم جلو رو صورتم گذاشت دستم تو دستشو
 دیگه بار یه گرفتم فاصله ازش میکرد نگام باز دهان با همونطور ریخت صورتم رو اشکام

 آقاجون بود تو بخاطر این م :بوسید رو قربا
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 همین منتظرتم ماشین تو ش :سمت برگردوندم رومو رفتم قدم چند شدم بلند معطلی بی
 هئروبر 

 کیوان
 گذاشتی راه این تو منو خودت آقاجون م :کرد نگاه قربا به بودم مبهوت و مات هنوزم

 کنه کمکم بخواه خدا از خودتم
 کن رانندگی تو بیا:  گفت بشینم اومدم تا کردم باز رو در

 فرمون پشت نشستم و زدم دور رو ماشین ، راست سمت صندلی رو کشوند خودشو
  خونه برو نیست خوب حالت اگه م :کرد پارک خونه جلوی نزدم حرفی بهش بود گرفته حالش

 دیدنشون برم نشه وقت دیگه ممکنه نه دم :دا تکون رو رسش
 نه نزدیک ساعت داشت ذوق میدید باهم رو ما اینکه از مامان . شد پیاده من از زودتر

 جلو قدمی بابا وایستادم کنارش منم بره تا شد بلنداز جا  و کرد خواهی معذرت آنا که بود
 عروس واسه ناقابل عیدی یهش : دست تو گذلشت کوچیکی ی جعبه بوسید رو آنا صورت اومد
 گلم

 جور و جمع خودشو کرد سعی کرده تعجب بود مشخص کامال بود شده گرد آنا چشامی
 نبودیم زحمت به راضی جون عمو ممنونه : کن

 زشته بزرگرتن نبری اینا عموت خونه د : حتامفرش  منو دست خندید بابا
 بود توش که گردنبندی به کرد باز رو جعبه آنا نشستیم که ماشین تو دادم تکون رسی

 ماه حالل شبیه پالکی با کوچیک گردنبند یه شد خیره
  قشنگه خیلی د :ز  لبخندی

 میاد بهت حتام آره -

 ممنون -
 از بعد منو هنوز که مخصوصا بودن کرده تعجب ما دیدن از عمو خانواده ی همه
 مبونی که برگشتی د :کر  تعارف رو شیرینی مهری زنعمو نشستم آنا کنار بودن ندیده برگشتنم
 جان کیوان

  باشم اونجا رو سالی یه باید حال هر به ولی زنعمو نیست مشخص هنوز م :زد لبخندی
 دخرتم؟ میکنی چیکار و: ت آنا رو چرخید نگاش

 کنرستم رسگرم منم -
 پس ایشاال پس ن :اومد بیرون اتاق از پرهام با بود خوابونده کوچولوشو تازه هک فریامه

 دیگه دعوتیم فردا
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 من مهمون همه کنرست بعد ایشاال د :کر  نگاش ذوق با رضا عمو خندید آنا
 و فریامه بازم میگیرن تحویل اینقدر که کنرست به چه رو خانواده این خندیدم دمل تو
 واردترن کم یه پرهام

 کجاست؟ پدرام زنعمو ستیرا -
 متومه دیگه دوماه تا ایشاال  رسبازی رفته ت :گف و انداخت نگاهی آنا به زنعمو

 سالمتی به -
 چطوره؟ بار و کار اوضاع اونجا ت :نشس کنارم پرهام
 پیش روال رو کارا میشم خسته کمرت ولی هستم کار رسگرم بیشرت اینجا به نسبت عالی

 میره

  شدی استادتر هم تو -

  کرده پیرشفت خیلی رشکتت شنیدم چی تو هست اینم خب رهآ  -

 کردیم اضافه بخش تا چند خوبه منم کار شکر رو خدا -
 من به کردن نگاه بدون زد زنگ گوشیش بازم اومدیم بیرون خونه از بود معمولی صحبتا

 : ماشین سمت رفت

 سالم -

- ... 

 گرمه؟ رست کجا زدم زنگ چندبار مبارک هم تو عید ممنون -
 مرده یه بود مشخص میشنیدم کم یه رو خط پشت شخص صدای نشستیم وندوتام

  خونه میرم دارم نه -

- ... 

 نگفت بهم چیزی نه -

- .. 

 دادی؟ شمس استاد به رو بلیطا بهراد راستی ...میزنم زنگ بهش باشه -

- ... 

 فعال میبینمت ممنون خیلی -
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 خوش حامل کنی رانندگی خودت میشه د :کر  نگاه بهم تعجب با کردم پارک خیابون گوشه
 نیست

 اشه: ب داد تکون رو رسش
 کار بزنی زنگ سوملاز به میشه:  گفت رفتیم که راه از کم یه کرد عوض جاشو شدم پیاده
 داشت

 نظرت؟ به نیست وقت دیر ولی آره -

 باهام داره کار نه -

 داد جواب تا خورد بوق چندتا -

 خوبی سوملاز سالم -

 بارکم عیدتم راستی چطوری؟ تو خوبم ممنون سالم -

 داشتی؟ کار آنا با میگم قربونت -

 مگه؟ چطور آره -

 بزنم زنگ من گفت  میکنه رانندگی داره -

 بلندگو رو بذار پس اوکی -
 بلندگو رو زدم و گفتم ای باشه
 مبارک عیدت جون سوملاز سالم _آنا

 مبارک هم تو عید عزیزم ممنون _سوملاز

  سوملاز بگو زود -
 یه و بازی آتیش گذاشنت قرار تپه ها بچه امشب آنا ... ببینم نگو هیچی تو کیوان _سوملاز

  شوره رشو کم
 ؟انداخنت راه تاخیر با رو سوری چهارشنبه ؟ نکنهشده چی _آنا

  گفتم بهرادم به هسنت خودتم رفیقای منیدونم من دیگه اونو حاال د :خندی سوملاز
 دوتا؟ شام این زنده ...تواما با آنا اوی د :کر  نگاه من به

  وملازس میایم -

 کیوان؟ میای هم تو یعنی -

 داره؟ اشکالی آره -

 منتظرتونم پس اشکالی چه نه -
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 بیام؟ من منیشی ناراحت تو د : بو  خیره روبروش به کردم نگاه آنا به
  بشم؟ ناراحت باید چرا د :کر  عوض رو دنده زد لبخندی
 پارک باالخره شدم خیره بیرون به و دادم تکیه صندلی پشتی به برخوردش از خوشحال

  میومد شادیشون و خنده صدای صدمرتیش حدود کرد

 شو پیاده رسیدیم -
 بین مکان یه رفتیم باال تپه یه از بودن قرشی هر از یعنی بود شده پارک مختلفی ماشینای

 آتیش بساط داشنت بودن شده جمع هم دور نفر سی ، بیست حدود که بود تپه دیگه چهارتا
 قبل از رو بعضیا کردم نگاه دوستاش به میرفتیم پایین هک همونطور مینداخنت راه رو بازی

 کردم نزدیک آنا به خودمو بود پیشش بهرادم بود نشسته سنگ تخته یه رو سوملاز میشناختم
  داد تکون دست سوملاز واسه

 میان بهم استاد و سوملاز چقدر -
  منیان هم به اصال اتفاقاد : خندی که ببینم رو العملش عکس میخواستم

 کرد سالم بودن راهمون رس که نفری چند به رسشه؟ تو فکری واقعا نکنهجوابش وارفتم از 
 بودن ایستاده دوتاشون اونا به رسیدیم تا

 م :کرد اشاره بودن وسط که جمعی به نزدیم حرفی باهم بود خصامنه هنوزم بهراد نگاه
 کجاست؟ مهدیس پس

 لبخند همون با آنا اما ببینه العملشو عکس میخواست بود دوخته چشم آنا به سوملاز
 سختشه داره کوچیک بچه یه مهدیس ت :گف همیشگیش
 ؟باشه داشته بچه که کرد ازدواج کی ؟!!!میکنی شوخی ن :باالپرید ابروهام
 خونه رس رفنت و گرفنت عروسی رسیع دیگه شد حامله عقد دوران تو ه :خند زیر زد سوملاز
 زندگیشون
 نگاه بازی آتیش به داشت که آنا چشامی به بودم بچه عاشق من شد حالی یه دمل ته
 بوده شدن دار بچه من با زندگی روز ده اون از آنا قصد بود گفته سوملاز شدم خیره میکرد
 آنا بود تو آغوش تو من ی بچه کاش ای ، بود افتاده اتفاق این کاش

 شده؟ چیزی د :کر  نگام شده گرد چشامی با شدم غافلگیر سمتم برگشت یهو

 شدی قشنگ خیلی -
 ها بچه پیش میرم د :ش بلند رسیع موند حرکت بی لحظه چند
 کیوان هستی ضایع خیلی:  نشست کنارم سوملاز رفتنش با
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 مگه؟ چطور -

 میدی قورتش چشامت با داری -
 خربه؟ چه آنا و بهراد بین م :کرد اشاره میزد حرف تلفن با داشت که بهراد به

  سمتش برگشتم خندید

 بگم؟ کدومو زیاده که خرب -

 مربوطه من به هرکدوم -

  میاد خوشش آنا از بهراد کنم فک خب ..اومممم -
 .. مرتیکه اون یعنی م : کرد نگاش تندی با

 ها داره اسم چیه مرتیکه -

 ...تو نکنه ی !!!!دفاع چه -
 راحت خیالت آقا نه د :خندی بلندتر اینبار
 احساس من کنار همیشه ولی بود راحت خیلی ها بچه کنار شدم خیره آنا به دوباره
 یه برگردوند روشو منیدیدم فاصله اون از که دستش داد چیزی یه پرسا از یکی میکرد ناراحتی
 رو بودن انداخته راه ها بچه که باریکی های تیشآ  سمونآ  به دوخت نگاهشو و دیگه سمت
 و دمل ریاست بی و ساده اونقدر قدرت و غرور اوج در که میکردم نگاش وقتی میکرد متاشا
 دست که چیزی اون باهم و سمتش رفت بهراد میکرد طلب بودنشو وجودم متام اون از بیشرت
 میشنیدم رو هاشون خنده صدای سمونآ  به گرفت راه ازش تیشآ  که گرفنت تر باال بودرو آنا
ت گف که شنیدم رو سوملاز صدای شدم بلند جام از میکردم بهرتی انتخاب بودم آنا جای منم اگه
 ؟میری کجا: 

 کم یه میخوام سوملاز نیا دنباملم : شنید پاشو صدای رفتم رو خودم مسیر نکردم نگاه بهش
 باشم خودم حال تو

 منیدونم شدم رد شده پارک ماشینای کنار از ، میشدم دور باید دادم رسعت قدمهام به
 آنا که بزنم فیحر  برگشتم بود سوملاز حتام ایستاد کنارم ماشینی که بودم رفته رو راه از چقدر
 بریم شو سوار فت :گ و پایین داد رو پنجره دیدم رو

 رسش رو تکون داد: کردم خراب هم رو امشبشحتی 

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا کیوان؟ چیه -
 برگرد تو نبود خوش حامل ببخشید پایین انداختم : رو رسم

 نداشتم حوصله منم سوارشو ت :گف و زد لبخندی
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  آنا د :کر  پر رو مشامم مشمالی عطر نشستم کنارش
 بله؟ د :درآور  حرکت به رو ماشین

 میاد؟ بدت من از -
 بیاد؟ بدم ازت باید چرا:  بود خیره روش جلوی به همونطور شدم خیره بهش

  کنم می فکر نیم و سال یه اون و گذشته به شب و روز وقته خیلی -
 چرا؟ ت :انداخ نگاهی بهم اینبار
 جلوی که موقعی ولی شدم عاشقت کتاب یه بخاطر فتمگ می یعنی ؟ میگفتم باید چی
  ت :گف شد طوالنی که سکوتم ؟...!!! ندیدمت میشدی بمیسوختی و آ  چشمم

 حسامبونو روز دوازده اون با تو بدونی تا میگم االن پس مونده دیگه هفته دوسه فقط -
 شده چی منیدونم انزجاره یا تنفر بجز هرچیزی بهت حسم میدونی خوب خودت کردی صاف
 اون مال بود رفتنت قبل مال کردن بازی نقش اون کیوان ولی کنی توجه بهم کنی می سعی که

 نیستم نفهم ی بچه دخرت اون دیگه ندارم رودوست بازیگری دیگه من روز دوازده
 کرد پارک خونه جلوی ناراحت یا باشم خوشحال باید فهمیدم منی داشتم خاصی حس

 : سمتش گشتم رب مورود محض به بود آشفته ذهنم

 چیه؟ من به نسبت االنت حس -
 ؟داره فرقی چه:  گفت اتاقش سمت میرفت که همونطور زد زل بهم کم یه

 شونش دور دستامو دلتنگیم متام با رسوندم بهش خودمو که بود دستگیره رو دستش
 دلتنگ شدم مانع ولی سمتم برگرده میخواست گذاشتم شونش روی رو رسم و کردم حلقه
 بود عاشقم زمانی یه که دخرتی دلتنگ کشیدم رنج آنای دلتنگ بودم

 آناهیتا
 پرس این رفته باال قلبم رضبان بازم شومنه روی رسش که االن مشاوره و مترین اونهمه با
 کیوان؟ کنی می چیکار  م :گفت میومد در دهنم از زور به که صدایی با  شده؟ چش

 رو کیوان توجهات این و نزدیکی همهاین تحمل من بشم جدا ازش خواستم نزد حرفی
 تا بستم چشاممو بود کرده بغل منو محکم همونطور هست چیزیش یه امشب اما نداشتم
 کن ومل میکنم خواهش کیوان م :کشید عمیقی نفس نباره اشکام

 به قلبم رضبان بردم پناه اتاقم به و اومدم بیرون دستاش بین از فوری کرد شل دستاشو
 کیوان نذاشتم هم رو پلک صبح تا کنم سکته ممکنه نآ هر  میکردم احساس که بود شدید حدی
 واسه نکنه شده مهربون باهام طالقمون وقت درست وقت اینهمه بعد حاال که شده چش
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 رو منیزد من نام به رو عامرت بکنه اینکارو میخواست اگه کیوان نه باشه کشیده نقشه پوالم
  کن کمکم خدایا ردمب فرو موهام بین دستامو و نشستم تخت

  کیوان
 عید اول روز که ببخش منو خدایا نخوابیده هم او میفهمیدم زدنش قدم صدای از

 رشوع تو با رو جدید سال این خدایا بود اذان نزدیک کردم نگاه ساعت به کردم ناراحتش
 بود گناه دنیای یه از کشیدن پر مثل بود خوب حسش آره ایستادم مناز به و گرفتم وضو میکنم

 ماشین تو بود کنرستش و منایشگاه کارای دنبال مدام هم او نزدم حرف زیاد آنا با روز دو تا
 برای درخشید می مروارید یه مثل شدم پیاده اومدنش بیرون محض به بیاد تا بودم نشسته
 کیفش تو چیزی دنبال داشت تفاوت بی خیلی او چند هر شدم خیره صورتش تو لحظه چند
  گشت می

 آنا؟ -
 بله؟:  کرد پیدا رو گوشیش باالخره

 شدی قشنگ خیلی -
 ممنون:  گوشی صفحه رو موند مات نگاهش ای لحظه چند
 میزد زنگ یکی به داشت نشستم که کنارش شد سوار معطلی بی

  سالم الو -

- .... 

 رو پیانو رسیدنم قبل بگو رضوی به اونجام دیگه دقیقه بیست تا من عزیزم خوبم -
 سالن تو بذاره

- ... 

 بندازن وسطش سانس یه بگو ببینم رو الله منیخوام من -

- .. 

 قربونت -
 که که همونطور برم کرد اشاره و انداخت نگاهی نیم بودم منتظر همچنان که من به
 .کرد قطع و گفت ای باشه درمیاوردم حرکت به رو ماشین

 داری؟ اسرتس -
 نداشتم اسرتس چیزا این بخاطر هیچوقت:  گفت و زد لبخندی سمتم برگشت
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  بود آه شبیه بیشرت که کشیدم عمیقی نفس

 نکش آه -
 ... تا مونده روز دوازده فقط آنا م : کرد نگاش تعجب با

 طالقمون؟ -
 نزدیکرته برو طرف این از د :کر  اشاره سمتی به دادم تکون مثبت نشانه به رسی
 بزنیم حرف باهم باید:  پیچیدم میگفت که طرفی
 بذار باشه هرچیزی از خالی باید ذهنم االن ولی میخوام معذرت د :کشی عمیقی نفس

 بزنیم حرف بعدا
 واقعا چرخوندم سالن تو نگاهمو .نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه دادم تکون رسی
 پرهام کنار احوالپرسی و سالم از بعد دیدم رو اینا مامان باالخره بودن؟ اومده آدم اینقدر
 داخل اومد آنا و شد باز در باالخره کشید می رو آنا انتظار سن وسط مشکی پیانوی نشستم
 گیرن می ازت رو آنا دستا این میفهموند بهم داشت صدا این انگار شد بلند زدن دست صدای
 متوقف صورتم رو آنا نگاه کردم می نگاه جمعیت به و ایستاده همچنان من اما نشسنت همه
 و دادم تکونی خودم به باالخره بود مشخص چشامش تو ترس و تردید دور همون از شد

 یه کرد رشوع و گفت لب زیر چیزی یه بست چشامشو نشست پیانو جلوی هم آنا نشستم
 درخت اون زیر هم کنار که روزایی کشوند می گذشته به منو که بود آروم خیلی آهنگ

 حالت از آهنگ میداد اطمینان و اعتامد بهم که لبخنداش یاد میزدم حرف باهاش و مینشستیم
 طوفان یهو انگار آره کرد می حرکت کیبورد رو رسعت به دستاش گرفت اوج شد جخار  آروم
 ازدواجمون اول روزای تلخم خاطرات به بودم برگشته من حاال بودن شده مجذوب همه بشه
 غرق که حالت اون تو دیدنش با اما بسه آنا بزنم فریاد میخواست دمل آقاجون مرگ روزای
 فریاد اینطوری تنهاییاشو آنا بود گرفته روحمو و جسم قدرت ی همه ذهنم بود شده آهنگ
 پرهام شدم بلند مآرو  شد متوم طوفان باالخره میزد تند داشت حد از بیش بودم نگرانش میزد
 نشون پیشونیش عرقای بود آهنگ آخرای نکردم توجهی بهش ولی بگیر دستمو کرد سعی
 بهش رسیدن محض به رفتم باال ها هپل از شد تر تند هام قدم اومده فشار بهش خیلی میداد
 از نداشت کردن احرتام ادای و ایستادن نای که بود شده خسته اونقدر آنا اما شد متوم آهنگ

 نشی شو رو  رو دستم نبود من حرکت منتظر همه منیومد در صدایی هم سالن جمعیت
 روی ای بوسه و شدم خم شد گرد چشامش من دیدن با سمتم برگشت گیجی با گذاشتم

 عزیزم بود عالی م :زد پیشونیش
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 کرد می نگاهم خیره فقط او اما زدند دست همه ایستاد بود خیره بهم که درحالی
 تکان رسی براشون و جمعیت سمت برگشت زورکی لبخند یه با شد مسلط خودش به باالخره

 شخص و گذشتیم در از تا میرفتم رسش پشت در سمت رفت و داد رسعت گامهاش به داد
 بود؟ کاری چه این م :سمت برگشت بست اونو رد پشت

 شده براق مرو  تو زبون بی کوچولوی آنا میدیدم عصبانی حد این تا رو آنا بود بار اولین
 شدم جوگیر زیادی ببخشید م :زد لبخند د!!!بو 

  برم؟ بعدی اجرای واسه چطور من د :بو  عصبی زد قدم کم یه زد پوزخندی
 آنا؟ چتهد : بو  سوملاز در سمت برگشت نگاهمون شد باز کاتاق در که بزنم حرفی خواستم
 برم؟ بعدی اجرای واسه چطور نیست خوب حامل ی :صندل رو نشست
  کن کنرتل خودتم بشین سالن تو برو کیوان ت :رف بهم ای غره چشم سوملاز
 کردن گوش حرف به کرد می وادارم آنا حال ولی برم منیخواست دمل

 آناهیتا
 که نیفتاده اتفاقی آنا چته ت :نشس جلوم سوملاز رفتنش بیرون با
 کر دارم میشنوی؟ قلبمو صدای سوملاز کن گوش د :ش جاری اشکام ای اراده هیچ بی
 میزنه محکم ازبس میشم

 دستا این با میشه مگه ؟!! میبینی لرزه می چقدر ببین دستامو ش : جلو  بردم دستمو
 ؟زد آهنگ

 کنن جمع کم یه فعال رو برنامه دادم آنا باش آروم:  گذاشتم شونش روی رو رسم کرد بغلم
 !بودی کرده آماده روزی همچین واسه خودتو که تو حالیه چه این ولی دومت اجرای تا

 سه بعد کیوان چرا چیزا این واسه نه اما بودم کرده آماده خودمو من:  دادم قورت بغضمو
 دملو چراغ بود وقت یلیخ من .. هممم براش که انگار کنه می رفتار اینطوری و برگشته سال

 باشه داشته رفتارایی مچینه کیوان کردم منی فکرشم کردم خاموش
 اسپانرسات نیست خوردن حرص وقت اینجا و االن برم قربونت آنا د :کشی دست رسم رو
 اگه کن خالی زدن باآهنگ بغضتو همیشه مثل و بزن صورتت به آب یه پاشو میربن رسمونو
 بپیچونم میتونم سومیشو بری رو دوم اجرای

 هئتو  با حق م :اومد بیرون آغوشش از و کردم پایین باال رو رسم
 صحنه به برگشتم شد بهرت چهرم کم یه دیگه آرایش یه با بلندشم کرد کمکم زد لبخندی

 ترین غمگین نشستم پیانو کنار نکردم نگاه هیچکس به دیگه بودن هیجان و کو ش تو همه
  کردم رشوع رو شتمدا دوست که آهنگی
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 کرد می خفم و میتونست میخواست دلش آره دیدم ای لحظه برای ومبرنام مدیر
 دنیای متفاوت دنیای یه از دخرت یه پیشم سال ده آنای من لحظه این در اینجا بستم چشاممو

 اما ام صحنه رو ؟ هستم ندگیز  نوع این داستان کجای من دنیا این به چه رو من سکوته من
 طالقم تا روز دوازده تنها میکنم بازی زندگیم ی صحنه روروی نقشی چه دارم یستن یادم

 آره میزنم لبخند من مرگ به مونده روز دوازده ها شعله آخرین مرگ تا روز دوازده مونده
 سکوتم اوج در اینبار و ساله نه آنای دنیای سکوت دنیای خودم دنیای به گردم برمی و میمیرم
  میکنم پیدا خودمو

 کیوان
 باشه متوجه اونکه بی آنا که میکشید طول چقدر آهنگ یه مگه بودن متهیر و مات همه
 شدن نزدیک جرات برنامش مدیر میزد صربی هیچ بی دقیقه چهل رو غمگین گآهن یه داشت
 که سوملاز به بودن شده عمیقش ی خلصه متوجه همه که بود غرق اونقدر نداشت رو بهش
 به رسی بود زده زل من به اوهم کردم نگاه بود آنا دوستای بقیه و بهراد کنار باالتر ردیف چند
  بسهد : ز  لب فاصله همون از و داد تکون تاسف نشانه

 آهنگ اون باالخره کردم رشوع تازه من وقتی اونم ؟باشه بس میشه مگه برگردوندم رومو
 از شدم بلند طلیمع بی کرد ترک رو سن خالی و خشک رس تکان یک با آنا شد متوم کذایی
 دیدم که برگشتم شد کشیده بازوم یهو در سمت دویدم رسعت با و کردم خدافظی خانواده
  سوملاز کن ومل:  وایستاده بهراد قدمیش یک ی فاصله در و سوملازه
 متومه چی همه بری اگه نیست وقتش االن کیوان نرو االن د :کر  اخم
 شم روبرو بقیه با منیخواستم میشد شلوغ داشت سالن کشیدم بیرون بازومو درموندگی با
 بریم بیا منیگیری پاچه اگهد : ش نزدیک بهم بهراد

  پیشش برو:  سوملاز سمت برگشتم کنم مخالفت منیتونستم که بودم حوصله بی اونقدر
 دارم چکار بهراد با من کردم پشیمونی احساس تازه شدم که بهراد ماشین سوار زد لبخندی

  بخورمت نیست قرار نرتس د :کر  شنرو  رو ماشین آخه؟

 ندارم اعصاب نگو پرت و چرت -
 ندادن یادت بزرگرت به احرتام د :ز  پوزخندی

 منیداره نگه خودشو احرتام بزرگرت وقتی تا نه -
 کن پیاده همینجا منو دربیاری بازی مسخره قرارهم : گفت حوصله بی خنده زیر زد اینبار

 بزنم حرف باهات میخوام -
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 ندارم یحرف باهات من -

 باشه آنا درمورد اگه حتی -
 ؟بزنی من همرس به راجع داری حرفی چه م :کرد نگاه بهش اخم با

 میزنیم حرف بشینیم جا یه بذار ت :گف کردو عوض رو دنده زد لبخندی
 بزنی؟ حرفتو منیخوای د :بو  رفته رس حوصلم سکوتش از بود خیره قهوش فنجون به

 شد؟ مهم برات آنا یهو چرا -

 بود مهم مبرا آنا -

 ... همین واسه -
 اخلد محتوای درحالیکه و برداشت رو قاشق خورد حرفشو باقی من ی غره چشم با
 ت :گف میزد هم رو فنجان

 دخرت اون نیست میکنی فکر تو که اونطور آنا و من ی رابطه بگم باید هرچیزی از قبل
 پس نکردم نگاش زن یه چشم به بارم یه حاال تا خواهرمه مثل کوچیکرته من از سال ده حدود
 نری رو رفتم من که راهی تو تا خودته خاطر واسه اینجام اگه من نگیر جبهه واسم اینقدر
  رفتی رو راهها این همه تو هرچند

 با پیش سال شته د :خور  رو قهوه از کم یه و کشید آهی بزنه حرفشو باقی بودم منتظر
 شام میگفنت همه بود زیبا ها فرشته عین که دخرت یه کردم ازدواج بودم عاشقش که دخرتی
 حامله که بود گذشته سال یه داشتیم خوبی زندگی فرستاده هم واسه آسمون از خدا رو دوتا
  خاص ویار یه گرفت ویار اول ماه همون ولی داشتیم زیادی ذوق و شوق شد

 فاصله از منو بوی منیتونست حتی شوهرش به نسبت من به نسبت ویار د :ز  پوزخند
 خواست گریه با و پیشم اومد روز یه میخوابیدم ماشین تو شبا کنه تحمل مرتیش زدهپون

 این گندم شانس از دوستام از یکی خونه رفتم بعد به اون از باشه راحت هم او تا باشم راحت
 کم کم اما بود عادی رفتارش اول روزای بود برگشته خارج از تازه که داشت خواهر یه دوستم
 برم دوستمم پیش از میخواستم کنه نزدیک بهم رو خودش کرد می عیس شده عوض دیدم

 چه با اونم اتاقم تو اومد که میکردم جمع لباسامو داشتم خونشون رفتم بودم گرفته تصمیمو
 از کار میرسه که جایی یه گاهی آدم به اما کردم اشتباه بودم جوون منم بودم آدم منم تیپی
 ما شانس از مشهد میره گفت زد زنگ زنم روز یه گناه پشت گناه میشه و میگذره اشتباه

 خدا خودمون خونه بردم خواهرشو بود خونه همش و کاری تعطیالت به بود خورده دوستمم
 اتاق تو باشه شده دلت مهمون شیطون خدانکنه اما داشتم پشیمونی حس چقدر میدونه
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 شده گرد چشامی با دیدم رو مزن آوردم باال که رسمو شد باز در یهو خودمون حال تو و بودیم
 کرد سکته گفنت دکرتا کرد متوم بیامرستان رسوندمش تا کرد غش بیام خودم به تا میکرد نگام

 د :کشی گونش رو دستشو پشت بودم شده خیره روبروم مرد اشکای به باز دهان با
 هنوزم ولی میدم تاوان دارم هاستسال دادم دست از خودم هوس بخاطر زندگیمو عشقمو
 دیدم رو آنا وقتی نیست کم واسم

 نگاهش حرست میگفت چشام اون داستان از داشت وقتی افتادم زنم یاد د :ز  تلخی لبخند
 کرد می اعرتاف وفاییم بی به داشت و بود جلوم دیگه بار زنم انگار گرفتم آتیش کردم حس رو
 بار شدم متنفر ازت هئتو  به متعلق چشام اون و کرده ازدواج منیدونستم اینکه با لحظه اون
 به هیچکدوم ولی شد بیشرت تنفرم حس اونشب دیدمش وضع اون با که بود شبی اون دیگه
 عشقش ی معشوقه به داشت مظلوم آنای که شبی همون خونتون جلوی اونشب ی اندازه
 ولی کنی پیاده فکمو میخوای میدونم کشیدم خجالت بودنم مرد از نسوزوند دملو میکرد نگاه
 ؟ بشه کمرت حس این شد باعث چی میدونی ولی نبود خودم دست دیگه داشتم رو حس این

 اینقدر ببخشه ساده اینقدر زن یه منیکردم هم فکرش هیچوقت .. آنا:  زد زل چشامم تو
 داری کنه سیاه روزگارتو میتونست که حالی در باشه توقع کم اینقدر کنه عاشقی ساده

 شناخته قلم سیاه طراح یه عنوان به و گرفت یاد ور  موسیقی خوند درسشو میبینی قدرتشو
 یه عین من میشی طرف آدمی جور چه با داری بفهمی که بود این واسه حرفا این متام شدست

 جدا ازت هئتو  عاشق اون بگذریم حرفا این از اما کنی اذیتش منیدم اجازه دیگه آنام پشت کوه
هیچه تو بهش خیانت کردی بهش پشت  کوه قدرتم که باشه بدون عشق تو منیاره دووم بشه

کردی و تنهاش گذاشتی متام بی وفاییایی که یه مرد در حق یه زن میکنه رو کردی ایندفعه بازی 
رو متوم کن با دلت پیش برو حاال که میدونی آنا کیه دیگه خودت باش همون مردی که روزای 

 تنهاییش تکیه گاهش بودی همون کیوان قبل ازدواجتون
تعجب کرده بودم چرا هیچوقت منیتونم آدمای اطرافم رو بشناسم منیگم از این  از حرفاش

مرد خوشم اومد اما حداقل از اون تنفر اولیه خربی نبود . جلوی در پارک کرد خواستم پیاده بشم 
 که گفت : موفق باشی

رسی تکون دادم و پیاده شدم نگران آنا بودم هنوزم مونده بودم چی در انتظارمه هنوز 
نیومده بود خونه رو مبل نشستم و زل زدم به در با صدای در حیاط از جا پریدم همزمان با 
رسیدنم دم در اوهم رسید نیم نگاهی بهم انداخت خواست از کنارم رد بشه بازوشو گرفتم زل 

 زد تو چشامم غمگین و عصبانی بود : معذرت میخوام آنا بخدا منیدونستم به هم میریزی
 شید : بعدا حرف میزنیمبازوشو بیرون ک
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 رفت تو اتاقش درمونده و پشیمون نشستم رو مبل خدایا کمکم کن
 آناهیتا

دمل پر بود از همه دنیا دلگیر بودم متام حسایی که تو زندگیم تجربه کرده بودم قاطی شده 
بود لباسامو عوض کردم اما هرکار کردم خوابم منیربد کنار تخت رو زمین نشستم منیدونم چند 

عت گذشته بود که صدای در منو از جا پروند رومو برگردوندم که کیوان رو سینی به دست سا
به چشامش نگاه کردم شبیه وقتی دیدم لبخندی زد و نشست جلوی روم نیمرو درست کرده بود 

بود که هنوز ازدواج نکرده بودیم روزایی که دوستم داشت انگشتشو زد رس دماغم : با من قهری 
 ی ؟ با شکمتم قهر 

 شم بزنی تو رسم؟بچیزی نگفتم که خندید : میخوای خم 
اشک تو چشامم جمع شد هنوزم بهش زل زده بودم رسشو کمی خم کرد : گریه نکن آنا در 

 ضمن قهر کردن هم بهت منیاد

نیستم  مگه من چه فرقی دارم ؟ مگه من آدم چرا به من منیاد؟ چرا هیچی به آنا منیاد ؟ -
 ؟

آنا هستی چون تو با همه دنیا فرق داری تو یه فرشته ای آنا مثل بقیه بغلم کرد : چون تو 
 آدما نیستی

به سینی اشاره ای کرد : ببین چقدر زحمت کشیدم اول غذاتو بخور منو از خودش جدا کرد 
 قول میدم بعدش حرف بزنیم 

 به نیمروی توی ماهیتابه چشم دوختم لقمه ای گرفت سمتم: بیا اگه سختته لقمه بگیری
 خودم واست میگیرم
 بهش نگاه کردم 

 توش سم نریختم اصال خودم میخورم -
: خیالت  گرفت غذای تو دهنش رو قورت داد و گفت ای گذاشت تو دهنش لقمه ی دیگه

 راحت شد؟ بخور دیگه
: ازش گرفتم و گذاشتم دهنم به ارصارش چند لقمه ای خوردم اما داشت طاقم متوم میشد 

 چرا؟ متومش کن کیوان فقط بگو
 چی چرا؟از جا بلند شدم و روبروش ایستادم او هم سینی رو کنار کشید و ایستاد : 

 چرا باهام خوبی ؟ دلیل این رفتارا چیه ؟ -

 چون دوستت دارم -
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 چند لحظه بهش خیره شدم : چرا؟
خندید : اومنوقع که حرف منیزدی یه حسنی داشت اونم این بود که سواالی سخت منی 

 پرسیدی؟

؟... اینکه چرا دوستم داری سوال سختی نیست مگر اینکه تو جوابی  سواالی سخت -
 نداشته باشی

 با بهت نگام کرد آره عصبانیم کیوان این روی منم ببین چشاممو بستم باید میفهمیدم:
 بخاطر پوالمه یا شایدم دیدن یه کنرست و منایشگاه من اینقدر متعجبت کرده ؟

هیچ خربی نیست که هول برت داشته پوال رو  رومو برگردوندم و پشت بهش ایستادم :
همون ماههای اول ریختم به حساب خیریه کل داراییم این ماشین و پولیه که بابت عامرت 
واست کنار گذاشتم این شهرتم تبل تو خالیه اینجا ایرانه کی قدر هرن رو میدونه آخه؟ دلتو به 

 هیچی خوش کردی آقا
دست ینکه به خودم بیام صورتم داغ شد ماتم برده بود بازوم به شدت کشیده شد و قبل از ا

 لرزونم رو باال بردم و روی صورتم کشیدم با عصابیت روشو برگردوند : 

 معذرت میخوام -
 چیزی نگفتم دستمو جای سیلی ای که زده بود کشیدم 

چند لحظه سکوت بود دستاشو توی موهاش فرو برد : آخه این حرفه میزنی آنا؟ من بخاطر 
رگشتم اومنوقع هم از این که معروف شدی اصال خرب نداشتم درمورد پومل ... من اگه به پول تو ب

... قبل از اینکه برم بهش فکر میکردم اگه به فکر پول بودم عامرت اهمیت میدادم همون اول 
 رو به اسم تو منیزدم

یک اومد هنوزم دستم روی صورتم بود بهم نگاه کرد چند لحظه ای به دستم خیره شد نزد
یه قدم رفتم عقب جاخورد : فقط یه بار ، یه بار بهم فرصت بده ببین آنا من به تو دوازده روز 

 فرصت دادم بذار تا این دوازده روز باقی مونده هم من شانسمو امتحان کنم
 نشستم گوشه تخت : باورت ندارم

 بهم فرصت بده قول میدم باورم کنی -
 گذشته رو از ذهنت پاک کنم کنارم نشست : قسم میخورم روزای بد

به چشامش زل زدم هنوزم اونقدری عاشق بودم که لذت بربم از شنیدن این حرفا حتی اگه 
 دروغ بود حتی اگه فریب بود.

 
 کیوان
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 که بودم احمقی دمآ  واقعا من شدم خیره معصومش صورت به کشیدم موهاش رو دستمو
 بردارم گوشیمو تا پاتختی سمت یدمکش دستمو کمی نکردم حس خودم کنار در رو نعمت این
 کم کم اما بود رفته یادش انگار جاخورد من دیدن با کرد باز آروم چشامشو شد بیدار که

 کردم بیدارت ببخشید م :زد گونش رو ای بوسه شد تبدیل لبخند به اخمش

 میشدم بیدار باید دیگه نه -
 روش ذاشتمگ رسمو گرفت درد دستت البد وای ای ت :انداخ نگاهی دستم به

 نیست چیزیش برم قربونت نه -
 گذاشت سینم روی و کرد خم رو رسش زد لبخندی

 سوملازه بدد : ال پری جا از تلفن صدای با
 بچست بگذره هم سال هزار آنا این بیرون رفت نامرتب لباسای و شفتهآ  موهای همون با

 که بود تنم یرونب لباسای هنوز نبودم اون از بهرت خودمم کردم نگاه خودم وضع و رس به
 یه میزد حرف تلفن با داشت هنوز خودم اتاق تو رفتم که موقعی بود شده چروک همش
 در زدم صداش بود حارض صبحانه همیشه مثل رفتم بیرون و پوشیدم لباسامو گرفتم دوش
 کیوان اینجام د :اوم بیرون میبست کلیپس با رو خیسش موهای داشت که حالی

 ؟ ینکرد خشک موهاتو چرا وا -
 صبحونه بریم بیا نبود حسش چون ید :ندخ

 !!! که نبودی تنبلی دخرت -

 نده گیر بشین -
 چایی داشت بود شده بلندتر خیلی قبل از موهاش نشستم و رفتم بهش ای غره چشم
 یهو دربیارم رو بود پیچیده کیلیپسش زیر که مویی شاخه تا بردم جلو دستمو میریخت
 ؟ شد چید : بو  جاخورده کردم نگاش شده گرد چشامی با کشید عقب خودشو
 ترسیدم لحظه یه هیچی د :دا قورت رو دهنش آب

 به گرفته کم یه ولی خورد صبحانشو از کم یه میرتسید من از هنوزم آنا اما منیشد باورم
 ش : سمت گرفتم ای لقمه میرسید نظر

 خامنم بفرمایید -
 گرفت دستم از رو لقمه خندید

 چیه؟ برنامت امروز -

 مگه؟ چطور ندارم یخاص کار -
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 بریزیم توپ برنامه یه اینجاییم که روزی دوازده ده این واسه بیا ندارم ای برنامه منم -

 کنیم؟ چیکار مثال -

 واسه دمل بگیریم عامرت تو مهمونی یه هم فردا گردش بریم امروز اینکه همه از اول -
 خوبه؟ شامل بریم بعدشم شده تنگ قدیام اون

 عالیهد : ندیخ
 . بود نگذشته خوش بهم اینقدر بود مدتها بود عالی زاونرو  گردش
 رس بهش زیاد آنا بود معلوم اونجا حال و رنگ از عامرت رسیدیم هشت ساعت حدود

 کل تو دور یه آشپزخونه تو گذاشتم رو وسایل نبود بالاستفاده ی خونه یه شبیه اصال میزده
م : نشست خالیش تخت کنار آقاجون اتاق به گذاشتم پا بخیر گذشته دوران یاد چرخیدم عامرت

 رو آنا میدم قول ولی باهات بودم بد درسته باش داشته هوامو آقاجون خدابیامرزتت
 کنم خوشبخت
 آناهیتا
  شدم آشپزی مشغول و چیدم خوری میوه تو رو ها میوه

 نداری؟ الزم دیگه چیز اینا مامان دنبال میرم من آنا -

 رضا عمو هخون میرم بذارم بار رو خورشت منم نه -

 فعال پس باشه -
 دقیقه سه دو زدم رو یفونآ زنگ رضا عمو خونه سمت رفتم و کردم کم رو خورشت زیر
 هریدم : مز  صدا رو عمو زن میشدم خونه وارد که همونطور شد باز باالخره تا کشید طول
 رضا؟ عمو خانم،

 و زدم صدا دیگه یبار نبود کسی نشیمن سمت برگشتم و گذاشتم مرتب گوشه یه کفشامو
 روبرو پدرام با که برگردوندم رسمو شد کشیده پشت از بازوم یهو که آشپزخونه سمت رفتم
 نبودی؟ رسبازی مگه:  گفتم که مبود هول اونقدر شدم

 هستم چرا اراحتی: ن دیوار به کوبیدم محکم و گرفت بازومم یکی اون بود عصبی خندید
 تو بودم؟ بدتر آشغالت شوهر اون از عنیی ؟ کردم چکارت من مگه لعنتی؟ ناراحتی هان؟
 عوضی؟ هان ؟ نه منو ولی داری دوست اونو چطور

 میشه خورد داره استخونام میکردم حس که بود زیاد دستاش فشار اونقدر
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 تو شدی عروسک منیفهمی میکنه؟ بازی باهات داره منیفهمی آنا؟ خری اینقدر یعنی -
 یادت شوهرتو تجاوز ولی کنم تجاوز بهت میخواستم من نکردی فراموش چطور .. دستش؟
 رفت؟
 بیشرت خیلی بازوهام درد اما میومد خون داشت بودم داده فشار لبام رو دندونامو بس از
  کن ومل میکنم خواهشم : گفت لرزون صدای با بود

 پای به پا باید امروز  شدی؟ دیوونه کنم؟ لتد : و کر  نزدیک خودش سمت به بدمنو کم یه
  بکشی درد من

 زدم بلندی جیغ کوبید دیوار به منو محکم دوباره

 نبودی بلد زدنم جیغ قبلنا درمیاد صداتم شدی بزرگ خانم آنا آفرین -
 بود کرده خیس صورمتو اشکام

  میشی تر خواستنی میکنی که گریه آورد : نزدیکرت صورتشو
 سمت یه بچرخونم رو صورتم کرد وادارم که بود طوری چشامش حالت شد نزدیکر بازم
 دفعه هیچ میخورم قسم ؟ بوسیدتت چندبار ید :خند عصبی دوباره دیگه

 پدرام کن وملم : میشد حال بی داشتم
 بیرون کرختی اون از منو شدنم رها بالفاصله و شکسنت صدای بود شده سنگین پلکام

 اب که برگردوندم رومو کردم نگاه بود شده زمین نقش که پدارمی به شده گرد چشامی با کشید
 خوبی؟ نا: آ  سمتم اومد شدم روبرو پرهام برزخی صورت

 سمت برد هجوم گرفتم بازوهامو و خوردم رس دیوار کنار دادم تکون طرفین به رو رسم
 رو آب لیوان و رسیع برگشتآشپزخونه سمت رفت و شکمش تو کوبید دیگه لگد یه پدرام
 شده جمع خودش تو که امپدر  به و نشست خوردم کم یه میلرزید بیشرت خودش سمتم گرفت
 پدرام؟ شده مرگت چه تو:  کرد نگاه کرد می گریه و بود

 خونه از رو آنا کردم التامست وقتی شده؟ مرگم چه پرسی می حاال:  خندید گریش میون
 مرگمه؟ چه نپرسیدی بیرون بکشی کیوان

 نیدمش رو چی همه من د : کر  نگاه پدرام به دوباره انداخت من به نگاهی نیم پرهام
 عوضی کشیدی گند به رو خانواده که رست بر خاک پدرام رست بر خاک…

 بودم آشغال اینقدر کی من شدم دیوونه منیبینی میدم دارم تاوانشم کشیدم گند به آره -
  .. ببین حاال کنم؟ نگاه چپ مردم دخرت به

  بود شده داغون گرفت دستاش بین رو رسش پرهام
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 نه؟ لذتبخشه واست ما بدبختی دیدن آنا؟ شدی خفه چرا -
 رسید می نظر به بدبخت هم واقعا کردم نگاه پدرام به برگشتم
  کنم کمکت بذار آنا پاشو د : بو  ایستاده کنارم پرهام دیدم رو کسی ی سایه

  میتونم خودم م :گرفت دیوار به دستمو
 مدید جلوی پرهام میگفت دیگه چیز یه اشکاش اما داشت پوزخند هنوزم پدرام ایستادم

 خونه برسومنت بیا ت : گرف رو

 خودم میرم من مبونین شام نه -

 ...آخه -

  خوبه حامل -
 ..کسی به میشه ش :سمت برگشتم زد صدام که رفتم قدمی

 راحت خیالتون منیگم چیزی -
 توضیحی چه میدید منو کیوان اگه بیرون اومدم حال بی و لرزون تنی با دادم فرو بغضمو

 رو سوملاز خونه آدرس و شدم تاکسی سوار کردم کج ونخیاب سمت به راهمو داشتم؟ براش
 دادم

 بازومو زیر کرد حساب رو تاکسی کرایه سمتم دوید من دیدن با بود خونه شکر خدارو
 مانتومو و کردم جدا خودم از دستشو شدیم خونه وارد همینکه داخل برم کرد کمک و گرفت

 هب باز دهان با سوملاز رسوندم یورود کنار قدی آینه جلوی خودمو حین همون در دراوردم
 بود لبم اونا از بدتر بود کبود پدرام دستای اندازه به بازوم دوتا هر بود خیره بازوهام کبودی

 بود کرده باد شدت به دندونام فشار براثر که

 شده؟ چی آنا -

 حموم برم باید -

 کیوان نکنه شده؟ چی بگو ولی باشه -

 دادم منفی عالمت رس با -

 شده چی پس -

 بهت میگم بگیرم رسد آب دوش یه برم بذار -
 اومده پیش کاری واسمون بگو بزن زنگ کیوان به م :افتاد چیزی یاد رفتم ها پله سمت به

 کنه خاموش رو غذاها زیر فقط کنسله مهمونی بگو بریم بودیم مجبور که
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 درد بدنم متام کردم باز رو رسد بآ  شیر حموم سمت رفتم و منوندم سوملاز جواب منتظر
 ببینه نتونست رو کمرم باالی کبودیای سوملاز بود خوب اوردم بیرون رو بود تنم که تاپی میکرد

 بیرون که اتاق از  بود گذاشته لباس برام سابقم اتاق تخت روی کندم دل حموم از باالخره
 بود نشسته مبل رو انتظارم به که دیدمش اومدم

 بهم؟ زدی زل طلبکارا مثل چیه:  زدم لبخندی

 کیه؟ کار جدید گل دسته این ببینم ظرممنت -
 که کنم مقابله خواستم بدزده کیفمو میخواست یکی نیست خاصی چیزم : نشست کنارش

 خوردم کتک

 مخملیه گوشام پشت البد منم -
 بدم جواب باید پرسید هرکی که توضیحیه این:  خندیدم

 رو کبودیها این خودمون چشم با که کیوان و من واسه حداقل نیست قبول قابل ولی -
 میبینیم

 بدونه چیزی کیوان منیخوام -

 کنم کمکت من تا شده چی بگو اول تو -
 رفک:  گفت حرفام شدن متوم با میدونست قبل از چیزایی یه کردم تعریف براش رو قضیه

 منیگه؟ چیزی کیوان به پدرام میکنی

 با بعدا مورد دراین ٬ میشه عوض چیزا خیلی بگه اگه چون نگه امیدوارم ولی منیدونم -
 کنم؟ چیکار بگو االن میزنم حرف پرهام

 بوده اورده گیرت یکی کوچه تو بگو د :کر  نگاه بازوم به و باالزد ستینموآ  نشست کنارم
  بدزدتت میخواسته
 میشه تر دیوونه اینجوری کیوان م :کرد نگاش شده گرد چشامی با

  میکنم حلش خودم نداره اشکال -
 میسوزه پدرام برای دملم : گرفت دستام بین رو رسم

 میگفتی دو تا سیلی هم بزنه تو صورتت دیگه دلت نسوزه!!! -

 نیست عاشقم اون شک بدون سوخت حالش به دمل کرد نگاش بار خرینآ  وقتی امروز -
 کاراش و حرکات از شده وارد شوک بهش من ازدواج با کرده تلقین خودش به چون فقط

  معلومه
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 شده دیوونه عشق از شایدم -

 باشه؟ داشته دوست رو دخرتی همچین میتونست کی سوملاز برگرد پیش لسا پنج به -
 دمآ  اون باشه داشته من مثل زنی شد مجبور وقتی داشت رو هوام همیشه که کیوانی حتی
  شد

 نگرانته بیاد کیوان میزنم زنگ بگذریم د :کشی عمیقی نفس
 برای تنها نداشت خاصی نظر گفتم سوملاز به اخیر دوروز اتفاقای از کیوان اومدن تا

 ستیناموآ  یفونآ زنگ صدای با بود خرب دنیا یه من دل تو ولی کرد خوشبختی رزویآ  دوتامون
 بیاد چشم به کمرت لبم باد تا ریختم صورتم تو موهامو و کشیدم پایینرت

 افتاد لبم به نگاش که بگه چیزی خواست زد لبخند دیدنم با بودم منتظرش در جلوی
 شده؟ چی آنا فت :گر  باال صورمتو و مچون زیر برد دستشو

 بشین بیا نیست چیزی م :گرفت دستام تو رو دستش و زدم لبخندی
 که مبال سمت برم تا برگردوندم رومو باشم داشته اعصابم رو بیشرتی کنرتل اینکه برای
 کیوان کن ولش د :اوم سمتمون به هم سوملاز که گفتم کوتاهی خآ  گرفت بازومو

 شد؟ چی د :کر  رها مودست شد گرد چشامی با بیچاره کیوان

 بهت میگیم بشین بیا -
 مبل روی هم کیوان نشستم و کردم قدرشناسی نگاه بود زده رو حرف این که سوملاز به
 من به رو و نشست جفتمون روبروی سوملاز بود زده زل لبم به نگرانی با هنوزم نشست کنارم
 بگم؟ من میخوای ت : گف

 بگی؟ چی ت :دوخ سوملاز به نگاهشو کیوان دادم ونتک مثبت نشانه به رسی
 مرد یه دیدم کوچتونتو پیچیدم وقتی بیام منم دارین مهمونی گفت زد زنگ بهم صبح آنا
 تا و برداشتم رو فرمون قفل شنیدم رو دخرت یه گریه صدای رفتم که جلوتر گرفته یکیو هگند
 کنه کاری نتونست دیگه بود جاخورده چون اونم یارو پهلوی تو زدم دیدم رو آنا شدم پیاده

 دراومد وضع این به که آناهم دررفت
 چی؟د : ز  داد تقریبا کیوان به برسه چه بود شده گرد چشامم سوملاز دروغ از خودمم

 نذاشتم بدزده ازم مادرمو یادگاری گردنبند میخواستم : کرد جور و خودموجمع کم یه
  بگیره زور به میخواست اونم

 بازوت ببینم بگو اصال چی؟ میومد رست بالیی اگه هان؟ قیمتی چه به م :رو  جلوی اومد
 گفتی خآ  که شده چی
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 ت :گف بازوم کبودی دیدن با زد باال ستینموآ  سوملاز و من به توجه بدون و جلوتر اومد
 داشت ارزششو گردنبند یه آنا خری خیلی
 دکرت؟ بربمت میخوای شده؟ هم ایت دیگه چیز د :بو  نگران زد زل چشامم به

  خوبه حامل کن باور میکنی شلوغش چرا نه -
 حالش میگه دروغ کیوان خونه بربش ت :گف  میرفت باال ها پله از که همونطور سوملاز

  نیست خوب اصال
 لحظه چند بعد شدم خیره کیوان چشامی به ندید و بود رفته اما رفتم بهش ای غره چشم
 همچین اما بزنم داد میخواست دمل درد از گذاشت کمرم رو که دستشو کرد بغلم سکوت
 ت : گذاش تنهامون سوملاز چرا میفهمیدم حاال بود من آرزوی وقته خیلی نعمتی

  بیاد رست بالیی نداره ارزش دنیا تو هیچی ، نباش فکر بی اینقدر دیگه -
  خونه بریم بیا د :کر  جدا خودش از منو و ریخت هم به موهامو کردم پایین باال رسمو
 کنم چرب کبودیتو جای بیا کن عوض لباساتو بپر ت :گف و آورد یخچال تو از پامد یه
 بیرون اومدم و پوشیدم دوبندی تاپ یه میفهمید که باالخره کبودیا نه کبودی گفتم دمل تو

 اینجا بیا ت :گف من دیدن با
 : دز  داد میخوابیدم داشتم که همونطور پاش رو بذارم رسمو خواست ازم نشست مبل رو

 ببینم پاشو آنا
 وایستاد رسم پشت  کرد نگاه دقت با بازوهامو دوتا اول ایستاد خودشم شد رشوع وای
 سامله؟ استخونات آنا خدا یا د :کشی پایینرت لباسمو

 نبود که هیوال بود آدم م :خندید

 کنی شکایت پلیس اداره میربمت فردا میکشمش بیارم گیرش اگه بخدا -

 رفت تیاد بزنی پامد میخواستی -
 در به منو خودش که لعنتی روزای اون منیره یادم چرا زد پامد کبودیام تک تک رو دقت با

 ساده کبودیای این از بیشرت دردش بار هزار میکشید موهامو که اومنوقع ؟ کوبید می دیوار و
 لبخندم دیدن با شد متوم چی همه بگم بذار زدم لبخند االن اما داشت درد دمل اومنوقع بود
 شیطون؟ میکنی فکر چی به ت :گف

 خوشبختیمون به د :ش تر عمیق لبخندم
 میشی؟ حقیر ی بنده این مهمون شامت : کاش ای بوسه صورتم روی و کرد خم رسشو

  نه که چرا -



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 360 
 

 بریم شو آماده بپر پس د :بوسی صورمتو دیگه بار و زد لبخندی
 عوض چیز همه میفهمید اگه اما داشتم وجدان عذاب بودیم گفته کیوان به که دروغی از
 .بود شده کمرت لبم ورم کردم عوض لباسامو شد می

 آالچیق تو قدیم روال به رو سفره بود شده عالی چیز همه انداختم نگاهی غذاها به
 روی کردم می احساس بود تر ساکت همیشه از پرهام شدن بلند کمک برای هم بقیه انداختم
 برده فرو گوشیتو رو رسش همیشه معمول طبق اناکی نداشت رو کیوان یا من به کردن نگاه
 ها گذشته به بود برده رو همه اونروز غذای بده زحمتی خودش به کمک برای مبادا تا بود

 ظرفا شسنت مشغول خانم راضیه و مهری زنعمو بود خالی آقاجون و جون خانم جای چقدر
 انگار شدم میخکوب رسجام امپدر  دیدن با که شدم پذیرایی سالن وارد چای سینی با منم شدن
  کنم تعارف من بده م :سمت اومد شتاب با که بود لحظه همین منتظر پرهام

 علی عمو حرفای به حواسش کیوان چرخوندم نگاهمو دستش دادم رو سینی معطلی بی
 م :شنید رو پرهام صدای که کردم نگاه بود هدز  زل بهم که پدرامی به دیگه بار بود رضا عمو و

 برو هست حواسم آنا نباش نگران
داد زد :  میزد حرف تلفن با داشت راهرو تو که کیانا آشپزخونه سمت برگشتم دو حالت به
 چته؟ هوی

 میشد؟ چی میگفت کیوان به چیزی ه پدراماگ نذاشتم محل بهش
 رفتم دنبالشون منم نبود ای چاره سالن تو رفنت همه آشپزخونه تو کارا شدن متوم از بعد
 به گرفت دستمو که نشستم کیوان کنار نکنم نگاه نشسته پدرام که قسمتی به کردم سعی

 به کردم نگاه پدرام به بزرگرتا حرفای پی رفت حواسش دوباره و زد لبخندی کردم نگاه صورتش
 ازم روشو و انداخت بهم نگاهی نیم که کرد حس نگاهمو سنگینی انگار بود خیره ما دستای
 کرد خواهش ازم هم کردم دعوت ازشون که موقعی حتی بود تر هگرفت همیشه از پرهام گرفت

 متوم هم روز اون باالخره نبود ای چاره نکنه شکی کیوان اینکه برای اما کنم کنسلرو مهمونی
 دم بیرون زدیم خونه از زود صبح و کردیم خدافظی خانم راضیهو علی عمو از همونشب شد

 حاال نبود قبل مثل ما حس اما بود قبل مثل وزمهن سوملاز ویالی رسیدیم بود غروب دمای
 بودیم عاشق دوتامون

 کیوان
 آنا و داشتم چیز همه حاال بودم شناخته رو خوشبختی حس تازه بود شده عالی چیز همه

 سفر بعد روزهای همینطور و شد متوم رسیع چهارروزمون سفر میکرد کامل رو خوشبختی این
 نکرد قبول بیاد همراهم کردم خواهش آنا از هرچی فرانسه برمیگشتم باید دیگه دوروز
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 آماده چمدونامو بود راحترت برام اونجا از بریدن دل اینطوری چون نبود بد هم خیلی هرچند
 چیکارد : ز  لبخندی گرفتم دست تو موهاشو و نشستم کنارش بود خیره بهشون بود کرده

 میکنی؟

 کنم شونه موهاتو میخوام -
 نبلم؟ت بگی میخوای د : ندیخ

 آنا گردم برمی زود خیلیاینقدر گرفته نباش  ... خودمی زرنگ خانم همیشه تو نه -

 نکنی فراموشم کاش -

 نکن فراموشم میگی تو اونوقت برمیگردم زود میگم -
 موهاش کردن شونه مشغول بوسیدمو پیشونیشو بود غمگین بود تلخ اینبار اما خندید

 بگیریم عکس یه بیا: ت گف و برداشت پاتختی میز رو از گوشیشو شدم
 باشهم : چسبوند صورتش به صورمتو
 بود عجیب رفتارش کم یه فرستاد خودم واسه و برداشت گوشیمو رسیع عکس گرفنت بعد
 . بود رفتنم بخاطر شایدم
 درآغوش رو آنا عادت طبق تا کشیدم تخت روی دستی شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با
 کردمو پف چشامی که حالی در و پوشیدم تیرشمتو شدم لندب کرختی با نکردم پیداش اما بگیرم

 رفتم بود حارض همیشه مثل صبحانه میز ولی نبود هم آشپزخونه تو هال تو رفتم میاملیدم
 کاغذ شد ترس پراز وجودم متام افتادم دیشبش نگاه یاد بود گذاشته یادداشت میز سمت
  کردم باز رو تاشده

  بخیر صبحت عزیزم کیوان سالم
 و قانونی همرس و دیدیش بودی بچه خیلی وقتی که عمویی دخرت سهرابی ناهیتاآ 

 آماده رو مدارک متام وکیلم محرضه وقت دیگه ساعت دو تا جداشه ازت میخواد امروز رشعیت
 میکنم خواهش سال پنجمین اونم ازدواجمونه سالگرد امروز دارم طالق حق که میدونی کرده
 کردم رشوع شوک این با که ببخشید میفته اونور اینور جلسه سه دو فقط نری اگه محرض برو
 ، نبودنت یا بودن به ت ،نداشتن یا داشتنت به … کیوان کردم می فکر داشتم متام سال پنج من
 سپری زندگیم روزای بدترین و بهرتین اول روز دوازده خودم درمورد تو مورد در چیزا خیلی به
 تردید هم ای لحظه رفتنت برای حتی هیچی باورکن ؟کردی درک من از چی تو اومنوقع شد

 برگشتی مدت یه بعد .خدافظی ی لحظه اون تو موندم من اما گذشت شبا گذشت روزا نکردی
 بشنوم رو جمله این تا بدم عمرمو متام بودم حارض عاشقمی گفتی اینبار برعکس کامال اینبار
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 عشقی اون دهم یک حتی هنوز تو هن دیدم شد سپری دوم روز دوازده وقتی گفتی وقتی ولی
 دیگه یکسال من بدون تو بدون بگذره سال یک میخوام نداری من به رو داشتم بهت من که

 میکنی تلف وقتتو چون کنی پیدام نکن فکرشم حتی کیوان میبینمت خونه همین تو درست
 دارم دوست بیشرت اما میشم خوشحال برگردی زندگیم به اگه عشقم باش ودتخ مواظب

 پس امیدوارم بهرتین انتخاب رو برای خودت داشته باشی. ببینم خوشحالیتو
 نگهدارت خدا

 بود خاموش گرفتم شامرشو میکنه شوخی داره حتام چی؟ یعنی حرفا این بود زده خشکم
 برو پاشو ت :گف و خورد بآ  لیوان یه سوملاز زدم زنگ میشناختم هرکی به ساعت یه طی

 محرض

 بدم؟ القشط برم میگی؟ داری چی -

 داری؟ اینم جز راهی مگه -

 منیکنم اینکارو من -

 طرفی از میکنن شکایت ازت نریلنگه  اونور کارات میدونی خودتم داری پرواز فردا تو -
 میشه منتفی رفتنت و میفته جریان به پروندت ندی طالقش اگه هم

 بدم دستش از اینطوری منیخوام من بشه میخواد هرچی -

 میدونم ولی هست خورد اعصابم کافی انداره به االن دمخو  من کیوان نزن مفت حرف -
 میکشه بیشرتی عذاب خودش مسلام چون داره محکمی دلیل حتام بکنی اینکارو گفته اگه

 پرواز تقریبا باشه آنا اینکه به امید با خورد زنگ گوشیم بردم فرو موهام بین دستامو
 ییدبفرماد : بو  ناشناس شامره برداشتمش کانرت رو از کردم

  خامنتون وکیل هستم مجد بنده سهرابی آقای سالم -

 امرتون؟ خوشبختم -

 ساعت محرض قرار نکنین فراموش که زدم زنگ هستید امروز قرار جریان در حتام -
 منتظرتونم دوازدهه
 بی سوملاز نشستم دوباره و کردم نثارش فحش چندتا کرد قطع بزنم حرفی اومدم تا
 بود؟ کیت : گف حوصله

  محرضه قرار چند ساعت بگه زده زنگ وکیلش -

 بود؟ چند ساعت -
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 میکنه فرقی چه دوازده -

 نداریم وقتی بریم پاشو -

 منیفهمی؟ سوملاز منیام من -

 داشته دوسش اگه بده جفتتون به رو فرصت این نباش بچه دیگه پاشو میکنی غلط تو -
  بهرت که نه اگرم هم پیش گردین برمی دیگه سال یه باشه داشته دوستتو باشی

 میگیرم؟ آتیش دارم منیفهمی سوملاز مرگته چه تو هرت؟ب -

 که نه اگرم هیچ که محرض بریم اومدی اگه کنی فکر منطقی میدم وقت ساعت نیم -
 میکشی خط منم دور میری اینجا از میشی بلند

 من اگه سوملازه با حق ولی بیام؟ کوتاه میشد مگه رفت باال ها پله از موندن منتظر بدون
 م :زد فریاد عصبانیت روی از بستم چشاممو بدتره بار هزار من از حتام آنا داغونم اینقدر
 آقاجون تو به لعنت
 رشطی همچین چرام : شد رشمنده حرفم از آوردم یاد به رو آقاجون محبتای وقتی اما

 بار منه؟ برعلیه همیشه چی همه چرا ؟ باشه داشته طالق حق میتونه اون چرا گذاشتین؟
  میشم دیوونه دارم خدایام : کوبید پیشونی به محکم دستم با و مبست چشاممو دیگه

 بری؟ یا بریم ن :پایی اومد آماده و حارض سوملاز
 حرف وکیلش با منه : عذاب پر ساعت چند این چقدر کردم نگاه ساعت به و کردم پوفی

 کنم فکر باید من رفتنم قبل صبح فردا بذاریم رو قرار میتونیم میزنم
 منیشه عوض هیچی فردا تا د :دا تکیه پله های نرده به

 داره؟ فکری همچین آنا میدونستی تو -

 خربی هیچ آنا از من بابام جون به منیدونستم خدا به میپرسی اینو هزارمه دفعه امروز -
 کن اعتامد بهش شده بارم یه منیکنه هیچکاری فکر بی دخرت اون میشناسمش ولی ندارم

 طالق مهر ساعت سه از کمرت در کنه نرم دملو ملازسو  حرف این شد باعث چی منیدونم
 باال پر: ب زد رو ماشین ریموت سوملاز اومدیم بیرون که محرض از .شد خورده

 باشم تنها کم یه میخوام -
 داشتم رو اونروزی حس درست بود گذشته روز از چقدر منیدونم منوندم اعرتاضی منتظر

 میفهمیدن خانوادم اگه بود بدتر خیلی حامل نه اما بود زده سیلی بهم فرودگاه توی پریسا که
 خیابون گوشه خستگی فرط از و کشیدم عمیقی نفس ؟ میدادم توضیح واسشون چطور
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 یعنی باشم داشته خرب ازش اینکه بدون باشم آنا بدون سال یه چطور ؟ کنم چیکار باید نشستم
  کجاست؟ االن

 شب آخرین که عکسی به زوندسو  می بیشرت دملو بود اتاق وسط که بسته چمدونای
 سال یک بوسیدم صورتشو گوشی رو از گرفت؟ می عکس همین واسه پس  کردم نگاه گرفتیم
 االن از تر عاشق بار هزار باش نئمطم گردم برمی دیگه

 
 آناهیتا
 به دنیا کارای ترین سخت از یکی رانندگی کوچیک روستای اون تو کردم پارک رو ماشین

 بود سخت اینجا کردن پیدا آدرس چقدر انداختم نگاهی اطراف به و مشد پیاده میرسید نظر
 بفرمات : گف خورشویی با زدم صدا رو گذشت می مسیر اون از داشت که ای سالخورده مرد

 دخرتم
 چشاممو ایستادم آهنی بزرگ درب روبروی داد نشون بهم رو مسیری که گفتم رو درسآ 
 نا نکرد باز رو در کسی زدم در هرچی کردم در به کوبیدن به رشوع هللا بسم یه با و بستم
 پشتش روی رو خشک چوب دسته یه که پیرزنی دادم تکیه اون به و نشستم در جلوی امید
 خانم حاجم : کن کمکش میخواد یا داره کار من با کردم می فکر اومد طرفم به کرد می حمل
 میخواین کمک

 ایستاد کناری درب کنار من قدمی یک در اومد جلو همونطور و انداخت بهم نگاهی نیم
 ...من خانم حاج سالم م : پرید تیر مثل فکر این با همسایشونه؟ یعنی کرد باز اونو و

 داری؟ کار کی با تو ت :گف و گذاشت در کنار رو چوب دسته

  رحمتی خانواده،  خونه این صاحبای با -
 کاوید می رو صورتم موشکافانه د ،کر  کم رو بینمون فاصله

 شده؟ یزیچ -

 تو بیا دخرت تو بیا -
 چپ سمت بزرگی تنور بود روستایی های خونه ی بقیه مثل شدم خونه وارد تردید با
 دنبالش رنگ سبز درای از یکی سمت رفت و اون کنار گذاشت رو چوبا دسته که بود خونه
 یکیکوچ میز روی از اما داشت راه هم دیگه اتاقای به در طریق از که شد اتاقی وارد رفتم
 نشیمن عنوان به یکی این زد حدس میشد بود استکان چندتا و سامور یه روش و بود اتاق کنار

 کوچکش میز کنار اوهم دادم تکیه رسم پشت پشتی به و نشستم زمین روی میشه استفاده
 داری؟ نسبتی چه رحمتی خانواده با تو د : ش چای ریخنت مشغول و نشست
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  هستم طوبی دخرت من راستش خب -
  شبیهشی خیلی آخه میزدم حدس ت :گف و روم جلوی گذاشت رو ستکانا

 ندارین؟ خربی ازشون شام -

 رفنت اینجا از که سالهاست اونا -

 منیدونم مادرم خانواده درمورد هیچی من آخه ؟ میشناختینشون قبال -
 از سالی ده یه هرچند بودیم نزدیک هم به خواهر دوتا مثل مادربزرگت و من:  خندید

 بود کرتکوچی من
 منیدونم  هیچکدومشون از دیدم که دایی یه بجز من بگید برام ازشون میشه
  کجاست؟ مادرت ت :گف و کشید آهی
 کردن فوت پدرم مادر یعنی هردوتاشون بود که سامل نه م : انداخت پایین رو رسم
 میمونم دنیا این تو پیرزن من و میره مردم جوون کنه رحمتش خدا
 بود کلوچه جلوم گذاشت ای دیگه ظرف که ردمخو  رو چای از کم یه

 داشت دوست خیلی اینا از مادرت خودمه دستپخت -
 روزی یه زد حلقه چشامم تو اشک ناخودآگاه برداشتم رو ها کلوچه از یکی و بردم دست

  میخورده اینا از مادرم
 خیلی وگرنه شهر رفنت همه که حیف روستابودن این تو بچگی از مادربزرگت بزرگ پدر
 آورد دنیا به بچشو اولین نشده سال یه ما همسایه شدن کردن ازدواج وقتی داشتی فامیل
 بچه و بودم کرده ازدواج او از زودتر سال چند من ، خربت بی خدا از طاهر دایی همون یعنی
 شد که خورد حرومی ی لقمه کدوم منیدونم ولی  داشتم دوست خیلی رو طاهر نداشتم ای
 به خدا سال همون طاهره گذاشنت رو اسمش اومد دنیا به خالت بالفاصله بعدش سال یه ، این
 از اول همون از طوبی اومدد دنیا به مادرت بعدش سال دو آوردم پرس یه و داشت لطف منم
 دمل اول اون از منم که بود داشتنی دوست اونقدر بود خوشگلرت مادبزرگت های بچه همه

 نیاورد ای بچه دیگه مادربزرگت نبود قسمت مدممح...  زن بشه … عروسم ت بشهمیخواس
 و صاحبکارمه این گفت اومد یکی با دوسال بعد کنه کار که شهر رفت سالگی پونزده تو طاهر
 خالت شوهر شد مرد اون تهش که پدرش مادر پای زیر نشست اونقدر خالصه و خوبیه مرد

 نداشت قدرتی که دربزرگتما بود بزرگرت خودش از سالی ده که یکی زن شد طاهره بیچاره
 ازدواجش بعد سالی چند اینکه بخاطر اونم داشت مشکل کم یه ذهنی نظر از هم پدربزرگت

 گفت که داشت وجدان عذاب خالت قضیه رس اونقدر مادربزرگت بود افتاده بوم پشت از



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 366 
 

 داییت شد قبول دانشگاه و خوند درسشو بود زرنگ هم طوبی منیکنه بدبخت دیگه رو طوبی
 بعدش ماه دوسه شهر رفت که مادرت کنه دخالت نداد اجازه مادربزرگت اما کرد پا به نخو 

 من فقط  نگفت هیچی هیچکی به شنزایام وقت تا داییت ترس از بارداره فهمید مادربزرگت
طه  گذاشت رو اسمش مادرت عین هم یکی این بود پرس یه جدیدش ی بچه … میدونستم
 ها قعمو  همون گفت بیراه و بد پدربزرگت مادربزرگ به و غرزد داییت چقدر که بگذریم
 تحقیق که مادربزرگت ... خاستگاری اومد پدرت وقتی بودن شده آشنا باهم پدرت و مادرت
 که شد همونطور اومد که داییت کرد برگزار ازدواجشونو برسه طاهر اینکه قبل شناخت و کرد
 بود گرفته زن بدونه کسی اینکه بدون هم خودش که بود این جالبرت خیلی داشنت انتظار همه

 گشت دنبالشون خیلی داییت دیگه شهر یه رفنت مادربزرگت ارصار به پدرت مادر خالصه
 واسه فهمیدم بعدها که طاهر پیش رفنت طاها و مادربزرگت و مرد پدربزرگت بعدش دوسال
 شیراز رفنت مادرت کردن پیدا

  هاناصف رفتیم بعد بودیم شیراز اول ما درسته -
 بود غروب نزدیک کردم نگاه بیرون هوای به کشید عمیقی نفس

 برگرد فردا مبون اینجا امشب -
 شدم هم شام مزاحم ممنون م : زد لبخندی

 برام کردیم آماده مخترصی شام باهم ...شنیدم و گفت گذشته درمورد ساعتی سه دو
 زندگی تنها لهاستسا و کردن فوت سوزی آتش حادثه یه تو پرسش و شوهرش که کرد تعریف
 . دلتنگی دنیا یه شاید بود عجیبی حس یه دمل تو گفت می کودکیش و مادرم از وقتی میکنه
 به دیگه هرشب مثل کشیدم دراز بود انداخته برام کناری اتاق وسط که رختخوابی رو
 .شدم خیره دونفرمون عکس و گوشیم ی صفحه
 شدم شیراز راهی و کردم حافظیخدا پریچهره اسمش میدونستم حاال که خانم اون از
 حتی یا طاهره خاله شاید مادربزرگم پدربزرگ شاید میکردم رشوع جایی یه از باید باالخره
 همش جاده همش نداشتم دوست رو شهر از بیرون رانندگی کردم می پیدا رو طاها دایی

 خب ولی نداشتم بخاطر ازش زیادی چیز کودکیم شهر رسیدم شیراز به باالخره خستگی
 ای عجله فرار اون با البته هتل رفتم مستقیم خستگی فرط از نبودم حافظه کم هم اونقدرا
 هتل یه ادرس رهگذرا از پس میکنم خرج چطور پوالمو که کردم می جمع رو واسمح باید

 گرفتم رو معمولی
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 چندان محیط بود شلوغ زیادی انگار کنن آماده برام رو اتاق تا بودم نشسته البی تو
 کردم وصل و کشیدم عمیقی نفس کردم نگاه شامره به لرزید جیبم تو گوشی نداشت بیجال

 :پیچید گوشم تو بود مونده جا به گذشتم از که نفری تنها صدای

 کجایی؟ خامنا خانم سالم -

 ساختمون یه زیرسقف خانم شهال سالم -
 بپیچونی رو آدم شدی بلد خوب:  خندید

 داشتین؟ کاری -

 که بپیچونی منو نیس قرار -

 نکنین استفاده واژه این از انقدر میشه -
 زدم گند انگار ولی نکنم رفتار باهات دکرتت مثل میکنم سعی دارم: خندید
 دکرتمو احرتامین مورد برام هنوزم شام بگذره که هروقت تا کنید رفتار راحتین هرجور شام
  هستین

 کجایی؟ نگفتی کردی ناامیدم -

 خرب چه ااونج از بگین شام حاال دور شهر یه -

 دنبالنت در دربه که هم مهدیس و سوملاز و بهراد برگشت خاک و گرد کلی با که کیوان -
 کنه شکایت ازت تا کنی اجرا برنامه یجا منتظره فقط برنامت مدیر کنار بذار رو اینا همه ولی

 بگیرن ردمو بتونن کنه شکایت ازم میرتسم چون میزنم زنگ بهش خودم -
 باش خودت ظبموا آنا :کشید عمیقی نفس

 ببوسین من طرف از رو ارشیا همینطور هم شام -
 یهو که نریزه بود زده حلقه چشمم تو که اشکی ات گرفتم باال رسمو کردم قطع رو گوشی

 ست آماده اتاق خانم :کنارم بود ایستاده که دخرتی طرف برگشتم جاکند از منو ظریفی صدای

 ممنون باشه -
 بیارم من بذارین : دوید جلو که کشیدم رو ساکم دسته

 ممنون میارم خودم :زدم لبخندی
 رو اتاق بود خودم شبیه داشت ریزی ی جسه میرفتم رسش پشت من و میرفت جلوتر

 دوش یه بودم خسته حموم تو رفتم راست یه و کردم قفل پشت از درو رفت و داد نشون بهم
 . میاورد جا حاملو گرم آب
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 اتاق به منو که دخرتی همون کردم بلند رسمو تا پریدم جا از صدایی یه با که بودم خواب
 چیکار اینجاد : بیا دستم موقعیت تا دادم ماساژ پیشونیمو کمی بود ایستاده جلوم بود اورده

 میکنین
 ... من ...من :بود معلوم قیافش از بود شده هول
 بربی؟ چیزی اومدی ...چی؟ تو

 ...بفهمه صابکارم اگه خانم نکنین بد فکر خدا رو تو نیستم دزد من بخدا نه نه -

 اینجا اومدی چی واسه بگو فقط میکنی شلوغش اینقدر چرا -
 سهرابی آناهیتا شام خانم :گفت و جلوتر اومد بود شده راحت خیالش کم یه انگار
 هستین؟
 میدونی؟ کجا از تو : جاخوردم که بودم من اینبار
  نمطرفداراتو  از یکی من .. راستش خب :بود شده خوشحال خندید

 طرفدارم؟؟؟ -

 زیاد بودین عالی یعنی .. ترکوندین خیلی شام اواخر این خانم موسیقیم عاشق من -
 مینویسن درموردتون

 ؟ کجا ؟ من درمورد -

 اینرتنت تو دیگه معلومه خب -
  نگفنت چیزی هیچکدوم اسپانرسا یا برنامم مدیر چرا میشنیدم بود بار اولین

 یریم؟بگ عکس یه باهم رفتنتون لبق میشه خانم -
 پوفی دادم تکون رسمو هستم چیزی بازیگری من انگار دخرت این میگفت داشت چی

 از و شدی خسته آدم یه اتاق وارد چون ندارم ازت خوشی دل چندان که فعال :گفتم و کردم
 کنم سکته بود ممکن ترس از پروندیش خواب

 میدم قول میکنم جربان خانم رشمندتونم -

 میزنیم حرف بعدا ام خسته یلیخ من بذاری تنهام فعال میشه -
 عقب صندوق از رو لپتابم باید منیربد خوابم و بود گرفته درد رسم رفت اتاق از خجالت با
 از شد باعث معدم ضعف نوشنت؟ درموردم اینرتنت تو بودم نفهمیده چطور برمیداشتم ماشین
 رسکوچمون فالفلی زا هتل غذاخوری بیرون زدم اتاق از و پوشیدم مانتومو دربیام خیال و فکر

 ده حدودا ای بچه پرس نشستم داغونش صندلیای از یکی رو و کردم پوفی بود کوچیکرت
 دارین؟ میل چی خانم، بفرمایید : اومد سفارش گرفنت برای ساله دوازده
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 بیزحمت کباب جوجه پرس یه -
 کجایی؟ مهدی :زد داد یکی که بود نشده متوم حرفم هنوز
 نگاهم با رفتنشو مسیر رفت و گفت ببخشیدی بود وننوجو  گارسن همون که مهدی

 مشغول و اومد بیرون آشپزخونه از بودم دیده هتل تو که دخرتی موقع همون کردم دنبال
 انداختم نگاهی بود دستم زیر که ای دفرتچه به و انداختم پایین رو رسم شد مهدی با صحبت
 یه باید همه از اول شدم نوشنت مشغول و دراوردم جیبم از خودکارو میکردم ریزی برنامه باید
 اینا از بعد کنم درامد کسب ازش فعال بتونم که کار یه بعد ، کنم پیدا زندگی واسه ارزون جای

 ....اینا ی همه از قبل ولی بگردم مادرم خانواده دنبال راحترتی خیال با میتونم

 سفارشتون خانم -
 ببخشید شامیین خانم اوا :فتگ من دیدن با دخرت همون بازم آوردم باال رو رسم

 نشناختمتون
  میکنم خواهش : بذاره رو ظرفا تا برداشتم رو دفرتچه و زدم لبخندی
 بزنین صدام داشتین کاری:گذاشت رو ظرفا

 مبونی؟ دقیقه چند میتونی -

 شاکی بابام وگرنه هستم ای دودقیقه شامیی چون ولی دارم کار راستش خب ... من؟ -
 میشه

  اتاقم بیا شدی بیکار هرموقع بعدا بیخیال اصال نه منیگیرم وقتتو زیاد باشه -
 حتام خانم باشه :خندید هیجان با
 تو حتی بودم نکرده حس رو تنهایی مفهوم بود مدتها اما بودم تنها سال چندین اینکه با
 جون خانوم و آقاجون قرب رس دیگه حتی چی؟ حاال اما داشنت هوامو بهراد دوستای هم آملان
 از داشتم خانم مهری با که دالیی و درد از ، علی عمو و رضا عمو محبتای از برم ونممنیت هم

 آه بقیه و بهراد دوستی از داشت حقم در سوملاز که هایی خواهرانه از و خانم راضیه نگرانیای
 روز چند این چقدر نشستم تخت ی گوشه و بستم رو پنجره .بودم نصیب بی چیزا خیلی از

 .یشدم سپری دیر زمان
 در چشمی از اومد در هستهآ  شدن کوبیده صدای که بود شب یازده ساعت حدودای

 بست دررو و اتاق تو پرید شوق با کردم باز درو بود دخرت همون کردم نگاه

 کشید طول کارم خانم ببخشید -

 میکنی؟ کار چندتا اینجا -
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  میکنیم کار خانوادگی اینجا خهآ  میکنم کار همه :خندید

 کنید؟ کار هم خانوادگی که داره مدآ در  رچقد اینجا مگه -
 بگذره امورامتون که هست اونقدری :زد ای زورکی لبخند خورد جا کم یه حرفم از

 درسته؟ داری وقت دیگه االن -

 ندارم کاری صبح تا دیگه بله -

 منیگیرم وقتتو بیشرت دقیقه چند من اوکی -

 خانم بفرمایید -

 بلدی که اسممو خانم نگو من به اینقدر همه از اول -

 خانم آنا بله -

 سالته؟ چند تو -

 سامله هیجده -

 میخونی؟ چی دیگه کنکورته نزدیک االن پس -

 بشم وکیل میخوام خوندم انسانی -

 بخونی؟ درس میرسی اوضاع این با -

 میکنم سعیمو -

 منو اینکه اول بپرسم چیز تا چند که بیای گفتم مطلب اصل رس بریم خب باشی موفق -
 اینرتنت؟ تو وشنتن ازم چی یعنی میشناسی؟ چطوری

 بودم خاص مطلبای دنبال اینرتنت تو مینوشتم هرن درمورد مقاله یه چون من خب -
 زوج ترین احساسی و اجرا ترین احساسی :بود این ازتون مطلب اولین عنوان

 چی؟ -

 بوسیده رو شام همرستون که بود کنرستتون از کلیپ یه -

 بود پیش ماه یه همین مال اینکه ولی -

 و کنن پیدا عالقه شام به خیلیا شده باعث کلیپ این انگار بود وقعم همون مال اره -
 شده مشهور خیلی هم قلمتون سیاه تابلوهای عکس حتی کرده پیدا انتشار زیادی مطالب

  مسخرست نظرم به -
 شد ناراحت حرفم از
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  اسپانرسه و هام برنامه مدیر رس زیر جنجاال این ی همه که اینه منظورم -
 بده؟ رتشه مگه :زد لبخندی
 مشهور که رفتم نیت همین با شدم برلین عازم که روزی کرد مشغول رو ذهنم سوالش

 باشم الیقش میتونم بدونه کیوان که بشم

 زدم؟ بدی حرف -
 :دوختم چشم میکرد نگاه بهم نگرانی با که چشامش به و زدم لبخندی

 مشهور ادمای درمورد مردم که چیزی اون میدونم ولی خوب یا بده شهرت منیدونم -
 نیست درست هم همیشه میکنن فک

 فکری؟ چه مثال -

 دنبال دارم اخه باشه کم خیلی اجارش که ای خونه یه میخوام ای اجاره خونه یه من -
 بکشه طول وقت چقدر ممکنه منیدونم میگردم کسی

 چی؟ -
 نه؟ نداشتی رو چیزی همچین انتظار :خندیدم
 نداد جوابی

 واسه جایی به مبونم اینجا رو ماهی ندچ ممکنه و نیست همرام چندانی پول من -
 دارم نیاز شغل یه و موندن
 میداد انجام زیاد کیوان رو کار این خاروند رو رسش پشت کم یه راستش دست با

 :میشد گیج که موقعهایی

 بپرسم سوال یه میشه -

 حتام آره -

 بود؟ همرستون کنرست توی مرد اون -

 آره -

 ...چرا پس -

  شدیم جدا هم از -
 میدم خربتون میسپرم هم دوستام به میکنم فکر فردا تا من :اروندخ رو رسش بازم

 ممنون :کردم دراز براش رو دستم و زدم لبخندی
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 شبا بودم شده خواب کم خیلی مدت این.فرشد گرمی به و گذاشت دستم توی رو دستش
 خانم پیشنهاد به باید میکرد خراب رو روحیم کال داشت این و میخوابیدم ساعت سه حداکرث
 برگرده زندگیم به باید خواب قرصای شاید میکردم عمل دکرت

 گرفته تحویلم کلی ماشینم دیدن با که بنگاه صاحب نشستم بنگاه صندلیای از یکی رو
 کردین؟ مسخرم خانم: میکرد نگام داشت عبوس قیافه یه با حاال بود

 چرا مسخره نه -

 دیگه میاد گیر کجا از میلیون یه پیش پول با خونه آخه -

 نیاد؟ گیر میشه گهم -
 ندارم رساغ ای خونه همچین من: شد ناراحت بیشرت حرفم این از

 ممنون باشه -
 کم میاوردم گیر جا یه باید ولی سختیه کار میدونستم خودمم اومدم بیرون بنگاه از
 وایستادم بود نزدیکی همون تو که فالفلی کنار هست بد کافی اندازه به قدم اولین تو اوردن

 راهم به و کردم پوفی میومد؟ بدم ازش چرا پس بودم نخورده هیچوقت کردم ورمر  ذهنم تو
 بیراه بدو خودم به دمل تو بازم نبودم بلد چیزی هرن بجز میکردم باید کاری چه دادم ادامه
 شامره دراومدم خیال و فکر از گوشیم لرزش با کردم فرار ای برنامه هیچ بی چرا که گفتم

 باال ها پله از هتل برگشتم عرص نزدیک نداشتم کاریش پس نداشت شامرمو کسی بود ناشناس
 بهم خودشو بود دخرت همون که صدا صاحب برگردم اینکه از قبل زد صدام یکی که میرفتم
 خانم :گفت شد متوم که زدنش نفس نفس نپرسیدم هم رو اسمش حتی فهمیدم تازه رسوند
 کردین؟ پیدا رو جایی

 باال؟ بریم -
 بیکارم النا اوهوم: خندید
 :پرسیدم میکردم باز درو که همونطور باالرفتیم هم رو باقیمونده ی پله چند

 چیه؟ اسمت -

 مهرانه من؟ -

 تو بیا -
 خرب؟ چه :کردم پرت صندلی روی رو کیفم

 کردین؟ پیدا خونه نگفتین ٬سالمتی -
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 کار نه کردم پیدا خونه نه -

 بدم؟ بهتون پیشنهادی یه اگه میشین ناراحت -

 خوشحال یا میشم ناراحت بدونم تا چیه نهادتپیش بدونم باید -

 بیاین باهام جایی یه تا میشه نداره اشکال اگه -
 بریم باشه :کنم ناراحتش نیومد دمل ولی بودم خسته بااینکه

 اینجاست؟: داشتم نگه مجلل خیلی رستوران هتل یه جلوی رفتیم میگفت که درسیآ  به

 اوهوم -

 اینجا؟ اوردی منو چی واسه خب -

 کشوره هتالی بهرتین از یکی آرمتیس هتل این -

 خب؟ فهمید میشه قیافشم از اینو -

 پرسنل متام میکنه کار اینجا دوستام از یکی شده ساخته خارجی سبک به کامل اینجا -
 که میزنن پیانو نوازندگان بهرتین رستوران یک درجه قسمت تو اروپاییه سبک به هم لباساشون

  نکردن پیدا کار این برای رو کسی تیهوق چند

 بزنم؟ پیانو اینجا میگی یعنی -

 شدین؟ ناراحت -

 میکنن استخدام منو مطمینی کجا از اما بشم ناراحت اینکه نه -

 یه میتونین اینجا هم طرف یه از میشین استخدام حتام بربین رو مدارکتون اگه شام -
 دارن خاص کارکنان باشین داشته اتاق

 ؟ نیئطمم -

 چیزی یه فقط ...نکنی امتحان شانستونو میتونین حداقل -

 چی؟ -

 خربیه خیلی کنن فک که ندین نشون مشتاق رو خودتون اونقدری رفتین که موقعی -

 هست حواسم باشه -
 گیر پول بتونم تا بود راه خیلی اینکه با گرفتم کاریمو و تحصیلی سوابق اینرتنت طریق از
  داشتم دوست بیشرت رو راه این اما بیارم
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 کمک با اومدم بیرون هتل از و برداشتم رو مدارکم وشیدمپ رو داشتم که لباسایی بهرتین
: گفت و انداخت بهم نگاهی نیم منشی بگیرم هتل مدیر از وقت یه تونستم مهرانه دوست
 منتظرتونن ابویی اقای بفرمایید

 شدم اتاق وارد و کشیدم عمیقی نفس -
 سهرابی خانم ماییدبفر  :کرد استقبال ازم خورشویی با که بود ای جاافتاده مرد ابویی اقای
 باهام شام درمورد رجبی خانم : نشست مقابلم درست هم او نشستم مبال از یکی ویر 
 ندادن چندانی توضیح اما کردن صحبت

 کار تو بچگی از بنده که اینه واقعیتش ... شدم مزاحتون شخصا همین برای بله -
 هرن از ایران تو که اینه شدم متوجه که چیزی سالها این متام در اما بودم طراحی و موسیقی
 تصمیم بدم آشتی مردم با رو هرن بتونم اینکه برای تاسفه ی مایه این منیشه استقبالی چندان
 مهموناتون برای اینجا شام شنیدم دوستان از کنم رصف مردم بین در انرژیمو و وقت گرفتم
 میزنین پیانو

 میکردن اینکارو حال به تا که بودن زندگانیانو  بله ولی نه که : منخندید

 مدیر تا بیرون زدم تهران از برنامه بی خیلی که اینه واقعیت بود همین منم منظور بله -
 فراهم برام چیزایی یه شد باعث اومدنم یهویی این اما ندن گیر رفتنم به اسپانرسا و برنامم
 نباشه

 ساختس؟ بنده دست از کاری چه :داد تکیه مبل پشتی به گرفت رو منظورم انگار

  بزنم پیانو اینجا عوض در و مبونم کارکنان اتاق تو رو مدتی بدین اجازه اگه -
 میباختم خودمو نباید دیگه اما رفتم تند کم یه کردم احساس خودمم جاخورد حرفم از
 امشب :زد لبخندی و راومدد متعجب حالت اون از کم کم شد خیره بهم فقط ای لحظه چند
 باشه برگزار کالسیک مهامنی بودن کرده تاکید اتفاقا که همیش برگزار رستوران تو مهمونی یه

 بزنی؟ اهنگ امتحانی امشب میتونی
 صبور باید اما نیومد خوشم اصال کرد خطاب تو منو رسیع زدن حرف رسمی بجای اینکه 
 کالسیک موسیقی مترینامتون اکرث برلین تو که مخصوصا میتونم که البته :میگرفتم یاد رو بودن
  بود

 افتخاره باعث پس :شد تر عریض دشلبخن

 بیام؟ ساعتی چه لطفتونه نظر -

 هشت ساعت -
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 میبینمتون پس -
 میبینمتون بله: کرد تاکید را حرفم رسی تکان با
 . بکشم نفس باید بود اومده یادم تازه انگار اومدم بیرون که دفرتش از

 یاد شیدمپو  رو بودم خریده صبح که فرانسوی سبک به لباسایی بود هفت نزدیک ساعت
 صحبت خدمتا پیش با داشت مدیر . میاد بهت فرانسوی سبک میگفت همیشه افتادم بهراد
 با برگشت شد متوم سفارشاتش باالخره بشه متوم کارش تا ایستادم تر عقب کمی کرد می

 اومدی موقع به چه :گفت و زد لبخندی دیدنم

 دیربشه نکنه بودم نگران خوبه -

 بدم نشونت رو پیانو تا بریم بیا -
 سبک :کرد ورانداز رستاپامو ایستاد پیانو کنار بود شده گذاشته سکو یه رو سفید پیانوی

  عجیبه پوشیدنتون لباس
  فرانسویه سبک نوع یه اینم بپوشم لباس رسمی کردم سعی رسمیه مهمونی گفتید چون

  زیاده ای زمینه هر در اطالعاتتون خوبه -

 بگیرم یاد زیادی چیزای بتونم هم اینجا ارمامیدو  مده رشکت یه تو کردن کار لطف به -
 از گذشنت میکردم فکر خوب که حاال دادم تکیه پیانو به رفت و زد میزیآ  تحسین لبخندی

 بگیریم یاد باید شدن بزرگرت برای گاهی فهمیدم که بود اونجا تازه بود کرده عوض منو کیوان
 هربار اما بودم رفته زیادی ههایرا باشه ورآ  جنون هم فکرش اگه حتی بگذریم عالیقمون از

 داشتم حاال اما بود کیوان به رسیدن برای برمیداشتم که هرقدمی کیوان از بود پر وجودم متام
 خانوادم کردن پیدا برای شدن بزرگ برای برمیداشتم قدم

 حرکت به کیبورد روی دستامو شده رشوع مهمونی شدم متوجه جمع زدن دست صدای با
 دردهاست درمان هرتینب موسیقی وردمآ در 

 دیگه درس رسو موقع بودم داده انجام ای پشتوانه هیچ بدون که کاری بود کارم اول روز
 بی ساعت سه کردم نگاه دستام هب بودم نشسته البی مبالی از یکی روی بود شده متوم من کار
  بود شده حس بی انگشتام بودم زده وقته

 بود؟ سخت کارتون -
 لذتبخشه هم دردش که منه عشق کار این : زدم بود ایستاده که مدیر روی به لبخندی
 رزومه رفتنتون از بعد صبح امروز واقعیتش بود عالی کارتون: نشست و داد تکون رسی
 به شده پخش درموردتون زیادی چیزای هم اینرتنت تو حتی کردم بررسی خوب رو کاریتون
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 فردا از میتونید شام بوده العاده فوق جا همه کارتون اما ندارم کاری افراد شخصی زندگی
 .مبونید کارمندا اتاق تو و اینجا بیاین

 کردین لطف ابویی آقای ممنون :باشه؟ شیرین میتونه چقدر ادم تالش نتیجه
 چیدم رو وسایلم بود کوچیک سوییت یه کردم پیدا رو اتاق مهرانه دوست کمک با
 چند دیروز افتادم دکرت خانم یاد اینا یدای دنبال بگردم بیکارم که صبحا بودم گرفته تصمیم
 زدم زنگ بهش و برداشتم رو گوشی بود زده زنگ بهم باری

 !!!عجب چه خامنا خانم سالم -

  بود شلوغ رسم دکرت خانم ببخشین -

 مگه؟ چطور -
 بود شده راحت خیالش اوهم دادم توضیح براش چی همه و کارم درمورد

 زدین؟ زنگ بار چند که داشتین چیکار نگفتین ولی -

 نیست؟ خوب اوضاع خیلی اینجا راستش خب -

 چیه؟ منظورتون -

 برمیگردی کیوان رفنت بعد میکردن رفک رفتی که شده باورشون تازه انگار عموهات -
 االن؟ ولی

 چی؟ یعنی -

 میگردن دنبالت در دربه دارن -

 نگفتین؟ چیزی که شام -

 ام؟ بچه مگه نه -

 بکنین؟ برام کاری یه میشه -

 بگو -

 خومنون برگردم داشتم دوست همیشه من بگین بهشون میان شام اغرس  بازم حتام اونا -
 اونجا برگشته شاید بگین اصفهان تو

 بیارین گیر رو ادرسش برام بتونین شاید مابین این در دنبامل میره یکیشون حتام اینطوری
 شده عوض چی همه و شیراز اومدم که االن مثل نیست یادم بودم بچه خیلی اومنوقع من

 بکنم میتونم چیکار نمببی باشه -
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 ممنون -
 ولی کردم انتخاب روه را راحترتین شاید بودم شده کالفه حسابی دکرت خانم حرفای از
 باشن نگران داشنت حق اونا نبود راه بهرتین مسلام

 خیلی چی همه اما بیاد یادم چیزی شاید تا رفتم شهر اصلی جاهای از خیلی به اونروز
 کردم می انتخاب ای دیگه راه باید بود شده عوض

 بودم نکرده پیدا ازشون اطالعی هیچ اما بود گذشته شیراز به اومدنم از ماه سه درست
 کن کمکم خودت خدایا : خوندم رو منازم بود روزنامه اگهی رسید ذهنم به که راهی خرینآ 

 از بتونم شاید برم میگفت دمل یه بود اورده گیر رو اصفهان ی خونه درسآ  دکرت خانم
 جاانداختم که ای پله بخاطر ممکنه برم اگه میگفت دملم یه ولی بیارم گیر اطالعی اونجا
 . بود تامین هم زندگیم محل و کار طرفی از کنم سقوط
 پرت و چرت همشون ولی میزدن زنگ بهم زیاد بود گذشته دادنم اگهی از هفته یه
 دادم جواب زور به شنتندا حس دیگه انگشتام خستگی از میرفت ویربه میز رو گوشیم میگفنت

 بفرمایین؟ بله :

 سهرابی؟ خانم -

 هستم خودم بله -

  زدم زنگ اگهی اون بابت من -

 میشناسینشون؟ شام -

 ؟ هستین طاهر اقا دنبال شام -

  بله -

 ....بگم چطور خب یعنی ماست پیش طاهر اقا -
 اینجاست طاهر واقعه یعنی بود اسرتس غرق وجودم متام کردم نگاه روبروم ساختمون به

 بچگیم؟ دوران موجود رینت هولناک ؟
 طاهر قاآ  بستگان از من ببخشید سالم: ایستادم نگهبانی اتاقک کنار رفتم باال رو ها پله

 هستم رحیمی قایآ  نیعی

 زدم؟ حرف باهاش من که هستی همونی شام -

 ببینمشون؟ میتونم گرفتین متاس شام انگار بله -

 ...وضعیت این با خدا بنده اخه نیستی؟ که چیزی طلبکاری -
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 داییمه -
 شد گرد تعجب از چشامش

 ببینمش؟ میتونم -
 بدنم لرزش برمیداشتم که قدمی هر داد نشون دست با رو راه و گفت رو اتاق شامره

 اسرتس این از بازم اما کشیدم عمیقی نفس بستم چشاممو ایستادم در پشت میشد بیشرت
 پوفی اتاق تو برم تا زده زل همونطور نگهبان مرد دیدم که برگردم خواستم نشد کم لعنتی
 به قلبم بود معلوم پاهاش فقط کشیدم رسک در الی از کشیدم پایین رو دستگیره و کردم
 شدم اتاق وارد و برداشتم قدمی سختی به بود گرفته گلومو بغض میکوبید سینم به شدت
 اکسیژن ایدستگاه منیشنیدم صداشو حتی که بود برده ماتم اونقدر تختش کنار رسیدم باالخره
 زیر پاهاش از یکی جای نظرم به میکردم نگاه پاش تا رس به داشتم کم کم بود وصل بهش
  هستی؟ کی تو :زد داد تقریبا که صداش با بود خالی ملحفه
  م ... مم . م:  اومدم بیرون شوک از

 کنی؟ چیکار من اتاق تو اومدی نکن من من اینقدر -

 طاهری؟ اقا شام ..من -

 هستی؟ کی اشناست قیافت میگفت پرسیدی می هم ینگهبان از اینو -
 طوبی دخرت منم : بست چشاممو سیاه خاطرات اون به بود برگردونده منو صداش تن
 هستم

 هستی؟ خری کدوم گفتی -
 این اگه :گرفت طرفم به رو دستش رفتم عقب قدمی چند شدم کنده جا از زد که دادی از
 بودمت کشته االن نبود اینطور بدن نصفه

  میباریدن بهاری ابر مثل اممچش

 نشه پیدات اینجا هم دیگه و بیرون گمشو -
 و کرد نگاه بهم نگرانی با نگهبان شد باز در که بودم نرسیده در به کنم فرار برگشتم

 دخرتم بیرون بیا :گفت
 شی آروم بیارم قند آب یه من بشین:  بشینم صندلیا از یکی روی کرد کمک
 میشد تر شدید گریم هرلحظه سمتم گرفت رو یوانل برگشت دقیقه پنج از کمرت

 باش آروم دخرتم باش آروم -

 ... من ... من -
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  بابا بخور قندتو بآ  هیش -
 خوردم رو قند اب از کم یه

 این دنبال که شد پیدا هم یکی باالخره گفتم دیدم روزنامتونو تو آگهی وقتی راستش -
 کسی دیگه ساله خیلی شد بیشرت تعجبم داییته گفتی وقتی تنده اخالقش خیلی بگرده طاهر

 منیان دیدنش هم خودش خانواده از

 شده؟ اینطوری چرا -

 با که رفته بین از اش ریه هم اینا سیگار و اعتیاد بخاطر شده نخاع قطع کرده تصادف -
 کشه می نفس دستگاه

 اینجاست؟ ساله چند : کشیدم عمیقی نفس

  ساله ده تقریبا -

 دارین؟ خانوادش از ادرسی شام -
 رفنت اونجا از فهمیدیم خونشون در بودن رفته ها بچه لیئمسا بخاطر که یبار ولی تیمداش
 به مربوط ای لهأ مس اگه میدم بهتون شامرمو میام بازم من:  کردم پاک اشکامو دست با
 بزنین زنگ بهم بود داییم

 دخرتم باشه : گفت و داد تکون رسی
 از و دوسال اون خاطرات متام برد می خوابم که هربار بخوابم نتونستم بعدش روز سه تا
 تو: میپیچید گوشم تو فریادش هم بیداری موقع حتی  بود دایی با دیدارهام بدتر اون

 کشتیشون
 سهرابی؟ خانم :بیرون اومدم فکر از هتل ی خدمه از یکی علوی خانم صدای با

 جانم -

 میزنم صدات دارم دوساعته دخرت کجایی -
 داشتین؟ چکار حاال .. ببخشید : گفتم و زدم لبخندی

 جوریه یه میزنی اهنگ وقتی دوروزه -

 چی؟ -

 ها بده گیر بهت مدیر میرتسم برهمه درهم خیلی بگم چطور خب -
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 از کمی رسد آب دوش گرفنت می وجودمو ذره ذره داشنت دوباره خاطرات دادم تکون رسی
 راحتی به دایی که بود این فهمیدم روز سه این کردنای فکر تو که چیزی کرد کم بدنم کرختی

 منیده خانوادم از درسیآ 
 شده گرد چشامش دیدنم از نگهبان آمبیوه و کمپوت تا چند با گرفتم مریم گل شاخه دو

 خونرسد گذشتم اتاقک کنار از ببخشید یه با و میزش رو گذاشتم رو ها آمبیوه از یکی بود
 رشوع پاهام لرزش که بودم نرسیده اتاقش به هنوز که چرا بود فایده بی خودم دادن نشون
  نکردم رشوع رو بازی هنوز وقتی اونم ببازم میشد مگه اما شد

 اینجایی باز که تو : زد داد دیدنم با شدم اتاق وارد
 ای شیشه لیوان تو گذاشتم هم مریم گالی یخچال تو گذاشتم رو کمپوتا بهش توجه بی

  طاهر آقا سالم: کمد رو
 کرد می نگاه بهم هافروخت بر صورتی با کرد نگاه بهش

 دیگه گل یه منیاد خوشتون دیدم اگه خب اما نه یا دارین دوست مریم گل دونم منی -
 میارم

  کنی؟ می غلطی چه داری -

 بگم؟ راستشو :شدم خیره چشامش تو بود سخت برام اینکه با برگشتم -
 زد پوزخند

 میدم باج دارم -
 چی؟: شد جمع بود مونده کج همونجور که لبش

 کجان؟ خانواده اعضای ی بقیه بگین بهم تا میدم باج -
 کنی؟ می شوخی داری :خنده زیر زد هم بعد کرد نگاه بهم لحظه چند

 باشم داشته کردن شوخی به ای عالقه نکنم فک پس یادمه هاتونو اربده و شام هنوزم -

  باشه رفته یادت میرتسیدم خوبه خوبه -

 گالبی؟ یا آناناس کمپوت بگذریم ... منیره یادم راحت خیالتون نه -

 بیرون گمشو -

  تره خوشمزه آناناس کنم فک میکنم انتخاب خودم پس خب -
 :گفت که ظرف تو میریختم داشتم کردم باز رو کمپوت

 بچری؟ اینجا اومدی کرده ولت آشغالت بابابزرگ اون -
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 پرتش و وردمآ در  کمپوت خالی قوطی رس عصبانیتمو دادم فشار هم رو دندونامو خشم از
 غالآش سطل تو کردم

  همرامه همیشه نرتس محرتمه پدربزرگ منظورت اگه -
 میام بازم بعدا بسه امروزمون مکامله :گفتم و شکمش رو گذاشتم رو ظرف
 برنگردی که بری: خندید

 می داشت چشامش با نگهبان منیشن عوض هرگز بعضیا اومدم بیرون و زدم پوزخندی
  بود بهرت امروز :گفتم و زدم لبخندی خربه چه پرسید

 شکر رو خدا : خندید
 میکنه؟ پرداخت کی ایشونو های هزینه بپرسم نبود یادم پیش دفعه من ببخشید

 پاحساب میریزه رو هزینه کل هرسال نفر یه -

 نداره؟ بدهی پس اهان -

 نداره ما به ولی باشه داشته زیاد اخالقش این با گمونم که بدهی -
 کردم خدافظی و کشیدم عمیقی نفس
 سوم دیدار
 متام با هم هنوز چون بود من انتخاب زرد رز گل مردمه اکرث انتخاب که گلی رز گل
 موز منیذاشت محل بهم کال بود گرفته پیش جدیدی سیاست اینبار داشتم نفرت دایی از وجود
  بود نشسته چون پاهاش رو گذاشتم و کردم تیکه تیکه رو

 ترین تحمل قابل مک یه نشستینو منیزنین حرف چون اخه مبونم بیشرت میخوام امروز -
 برگردوند روشو و انداخت بهم نگاهی نیم

 کشفش باالخره نداره اشکال ندارین دوست هم رز گل معلومه بداخالقیتون این از -
 میکنم

 چهار تقریبا نذاشت محل بازم بود ارکیده گل با مالقامتون چهارمین نزد حرف کال اونروز
 خربی دکرت خانم از بود وقتی چند گذشت می بودم کرده ترک رو تهران که روزی از نیم و ماه

 حدسم کردم نگاه رو تاریخا کشیدم بیرون کیفم از رو تقویم کشور از خارج بود رفته نداشتم
 نکشیده بوق سومین به  گرفتم شامرشو ایران بود برگشته احتامال که بود دوروز بود درست
 :داد جواب

 عجب چه به به -

 دکرت خانم سالم -
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 ری؟چطو  عزیزم سالم -

 بود؟ خوب سفر خوبین؟ ؟ چی شام ممنون خوبم -

  بود پیشم االن تا مهدیس بود عالی هم سفر خوبم -

 شده تنگ ارشیا و خودش برای دمل جدی؟ -

 .. آنا -

 جانم؟ -

 برگشته کیوان -
 گفت سکوت لحظه چند بعد دلتنگی از شد پر وجودم متام اسمش شنیدن با

 یهویی چرا بپرسه بود اومده ولی کجایی بپرسه میخواد کردم فک دفرتم اومد دیروز -
 نکرده هضم رو رفتنت هنوزم شد؟ عوض چی همه

  میریخنت فرو صدا بی داشنت اشکام -

 میشنوم نفساتو صدای میکنی گریه داری میدونم -

 ؟..حالش -

 کردی؟ چیکار تو نباش نگران خوبه -

 ههما یه االن میگم رو اخالقش البته نشده عوض هم ذره یه حتی کردم پیدا رو طاهر -
 منیزنه حرف ای کلمه اما مالقاتش رفتم بار چهار دیدمش

 مبونی میخوای کی تا -

 کنم پیدا خانوادمو بقیه اگه حتی گردم برمنی سال یه از زودتر من -

 میشن اذیت دارن خانوادت آنا -

 چرا؟ -

 میزنن حرف رست پشت دارن زیادی دورتون فامیالی یعنی فامیالتون -

 بگه بهشون میگم میزنم زنگ املان تو دوستام از ییک به نداره اشکال کردم می فکرشو -
 اونجام

 تنهایی اونجا هم تو شده زیاد گرگ زمونه این آنا باش خودت مواظب -
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 داییمه میدونم که همین هست که همین اما منیذاره محل بهم اصال طاهر اینکه با -
 راهم رس یزیاد خوب های بنده اینجا پناهمه و پشت خدا نباشین نگرانم میکنه گرم دملو

 گذاشته

 باش خودت مواظب بازم باشه -
 فکر فرصت باید اما داشت تعلق او به ذهنم و فکر ی همه بود هام لحظه ی همه کیوان

 نخواد یا بخواد رو من اینکه فرصت میدادم بهش رو کردن
 امروز اما میذاشتم توش رو میاوردم بار هر که گالیی و بودم گذاشته گلدون یه تخت کنار
 منیذاشت محل بهم همیشه مثل گلدون تو گذاشتم رو ها میخک نبود گال اون زا خربی

 و گذشته ماه پنج نیام یا بیام دیگه بگین بار اخرین برای امروز منیزنین؟ حرف چرا -
 میکنین سکوت هربار

 زد پوزخند

  میزنه هم به حاملو چیزت همه بخوای راستشو متنفرم زدنت پوزخند از -

 نحس ی دخرته میاد خوشم ازت من کردی فکر -

 مبیری تنهاییت تو حقته -
 مادرت عین درست :خندید مستانه و بلند خندید

 مرد عشقش کنار پدرم کنار مادرم -
  مرد من کنار مادرت :خندید تر بلند اینبار

 میگی؟ داری چی -
  من نایآ  دخرتم میگفت میریخت اشک هرروز میکرد التامس هرروز :زد زل چشامم تو

 میگی؟ داری چی:  میریخنت فرو اختیار بی اشکام

  مرد من کنار بود من پیش بود منرده تصادف اون تو مادرت -

 اشغال پستی خیلی -

 نیا دیگه و بیرون گمشو اینجا از -

 مزخرف زندگی این حقته مبونی اینجا حقته منیومدم هم کردی می التامسم اگه حتی -
 باشی داشته رو

 رشوع سمتم بیاد خواست تا نگهبان رزیدل می تنم متام بیرون زدم و برداشتم رو کیفم
 میکنن نگاه بهم چطور مردم و هستم کجا نبود حالیم دویدم رو راه خیلی تا دویدن کردم
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 مادر  وارفتم نیمکتا از یکی رو خستگی شدت از پارک یه تو باالخره کردم می گریه فقط
 چرا مرد؟ کی رمماد نپرسیدم مرد اون از چرا بود کشیده زجر خیلی حتام من ی بیچاره
 ؟ مرد چی واسه نپرسیدم
 مادرم عین درست تنهام خیلی خدایا:  نیمکت دسته رو گذاشتم رو رسم

 نبود تنها هم اونقدرا مادرت -
 و وردآ در  دودیشو عینک کردم نگاه بود نشسته کنارم که مردی به و پریدم جا از برق مثل
  بود شناآ  چهرش سمتم برگردوند صورتشو

 شکی هیچ بی دیدمت وقتی بره مرد اون دیدن حارضه که کیه ینمبب بودم کنجکاو -
 هستی طوبی دخرت فهمیدم

 هستی؟ کی شام -
 شناختی؟ ، رحیمی حامد : زد لبخندی

 ... ولی بود مادرم فامیلی که فامیلش ؟ رحیمی حامد کردم هالجی ذهنم تو

 طاهری؟ پرس -

  همرامه نگن این خرشآ  ولی کردم پاک شناسنامم تو از اسمشو وقته خیلی -
 جون ذهنم تو خاطرات بود پدرش شبیه میگفت راست شدم صورتش مات لحظه چند
 بود اومده خومنون طاهر با که بداخالقی پرس اون حامد گرفنت

 ...مادرم که میگفت راست طاهر میگفت؟ راست -

 بود گرفته طالق اومنوقع مادرم نیستم جریانش در من ولی میگفت راست -

 مبهمه؟ همیشه زندگیم راچ ؟ جریانه در کی پس -

 دیره؟ خیلی سواال این همه پرسیدن واسه که منیکنی فکر این به چرا -

 چیه؟ منظورت -

 حقیقت دنبال اومدی سال همه این از بعد چرا -

 دنبال فقط من هست هم حقیقتی منیدونستم ضمن در نداشتم مساعدی رشایط من -
 زرگمپدرب بزرگ مادر داییم خامل دنبال بودم مادریم خانواده

  کردن دق داییت کارای از اقاجون و جون مادر :غم از پر ولی تلخ ولی خندید

 طه؟ -
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 یبار میزد پرپر مادرت که موقعی براشون بود ساده کردی فکر میگم رو طاهر بابا نه -
 میکشیدنش دستش زیر از خونی و ردو میخ کتک من مثل هم طه که هایی موقع ببینتت،
 خرب ازش از هیچکی و بود کرده فرار شوهرش خونه از شوندخرت  بود ساده کردی فکر بیرون
 باشن داشته رو ممکن زندگی ترین سخت دوتا اون میشد باعث چی همه نداشت
  نیسنت؟ هیچکدوم یعنی اومدم؟ هیچی دنبال من پس

 یه از طه پسته نظرایی یه از طاهر ، مرده همین شبیه خیلی دمآ  اون ولی هست چرا -
 دیگه نظرای

 ه؟چی منظورت -

 نداشنت اختیاری طاهر مقابل پرمادرش اینکه از همیشه بود متنفر خانوادش از طه -
  کتکاش بخاطر طاهر بوداز متنفر فرارش بخاطر طاهره از بود عصبانی

 چی؟ مادرم از -

 نبودم طاهر خونه تو اصال اومنوقع من منیدونم -

 کجاست؟ طه میدونی -

 خواهرزادتم من بگی جلو بری منیتونی آنا ببینی سادگی به منیتونی رو طه -

 چرا؟ -

 میگم بهت بریم پاشو -
 جلب نظرمو بود چسبونده داشبود در کنار که ای بچه پرس  عکس شدم ماشینش سوار

 پرسته؟ این :کرد
 دوسالشه اره :کرد روشن رو ماشین و خندید

 کردی؟ ازدواج ساله چند -

 عمه؟ دخرت سالته چند اصال ؟ چی تو چهارساله -

 دایی پرس سامله سه و بیست -
  سال سی بعد اونم دایی پرس میگه بهم یکی باره اولین :خندید
 میومدم اینا از زودتر خیلی باید من میگی راست: زدم لبخندی

 کردی؟ زندگی چطور مدت این تو تنهایی؟ چرا ...اومدی که اینه مهم -

 کردم ازدواج پیش نیم و سال پنج پدریم خانواده کنار -
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 که ودیب بچه خیلی وا: شد گرد چشامش

  بودم بچه واقعا اومنوقع اره -

 کجاست؟ شوهرت االن -

 اونجاست کارش کشوره از خارج -

 خوبه وضعتون پس سالمتی به -

  اونقدرا نه -

 شیرازی؟ وقته چند -

 ماهه شش تقریبا -

 میمونی؟ کجا -

 دارم اتاق همونجا میکنم کار هتل تو -

 سالمتی به -
 آنا شو پیاده : کرد پارک خیابون گوشه
 برگشت کردم نگاه رو بود روبروم که بزرگی ساختامن رفتم رفت که مسیری رسش دنبال

 میکنه کار توش طه که ساختامنیه این :سمتم
 دفرتی عمرم به ایستاد طبقه باالترین شد اسانسور سوار کردم تعقیب رو  قدمهاش بازم 
 به چرا اینکه از بودم پشیمون حاال مشکی سفید دکور رسارس بودم ندیده مجللی این به

 معرفی بهش رو تو منیتونم : سمتم برگشت و ایستاد البی تو بودم نکرده نگاه در دم تابلوهای
 خوبه باهام احوالپرسی و سالم حد در مبون منتظر همینجا منیدونم رو واکنشش کنم

  ببینش بیرون میکشومنش

 میکنی؟ عمل امنیتی اینقدر چرا -
  خاصه خیلی طه خهآ  :خندید

 که دیدمش دقیقه ده حدود بعد رفت ها راهرو از یکی متس نشستم و گفتم هانیآ 
 دنبال رو دیدش مسیر بشینم کرد اشاره دستش با که سمتش برم خواستم بود تنها بیرون اومد
 میشد نزدیکرت هرچی بود پوشیده سفید شلوار با مشکی اسپرت کت که بلند قد پرسی کردم

 جذابیت اینهمه از دهنم بهراده پرس رتینجذاب میکردم فکر حاال تا منکه میشد تر گرد چشامم
 کنار صورتش از دست با مشکیشو موهای نداشت نقصی هیچ ظاهری نظر از بود مونده باز
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 پشت چرخیدم داشنت فاصله من با قدم دو تقریبا حامد سمت رفت جدی خیلی حالت با و زد
 نشستم اونا به

 جوانم عموی سالم به -

 خوبی؟ سالم -

 ی؟چطور  شام خوبیم که ما -

 بپرسی حاملو اینجا اومدی -

 باشی داشته احساس کم یه میمیری -

 ندارم وقت بگو کارتو -

  بزنم رسی بهت اومدم میشدم رد اینجا نداشتم کاری -

 نداره من تجاری رشکت به ربطی هیچ شغلت میدونم که اونجایی تا -

 داشتم کار یعنی داشتم کار میگم وقتی -
 خدافظ برس کارت به :زد پوزخند
 نفهم ی پرسه :بود شده قرمز صورتش خشم از سمتم اومد بشه دور طه تا دایستا حامد

 بزرگرتم ازش دوسال باشه هرچی منیگه
  گرفت خندم

 داره؟ خنده چی -

  بود جالب برام کم یه خودته از کوچیکرت که عمو یه داشنت -

 بریم بیا -
 پله گیساد  به چطور جذابش ظاهر با اینکه گفت بهم طه اخالقای از کلی راه تو حامد

  قهاره خیلی دخرتباز یه اینکه و رفته باال یکی دوتا رو ترقی های
 ندیدیش؟ حاال تا میاد اینجا خیلی اتفاقا :ایستاد هتل کنار

 منیبینم رو مهمونا زیاد که طوریه کارم نه -

 چیه؟ کارت مگه -

 میزنم پیانو رستوران قسمت تو -

 حداقل کنی جمع حواستو میکنن دعوت اینجا معموال رو رشکتشون تجاری مهمونای -
 اینجا میان یبار ماهی
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 ببوس رو پرست من طرف از ممنون -

 و بگذر ازش منیرسه  خیری بهت طه از آنا  راستی ...برسون سالم شوهرت به هم تو -
 زندگیت رسخونه برگرد

 ندارم مادرم از چندانی فامیلی من بگذرم سادگی به منیتونم ولی نصیحتت از ممنون -
 هستین من دایامی تنها طه و تو

 میزنم رس بهت بازم : زد لبخندی

 خداحافظ ممنون -
  کشیدم نقشه جور هزار کردم اسرتاحت عرص تا
 ". بخونید یخی مرد عنوان با من بعدی کتاب در رو ابتدا از طه زندگی و آشنایی داستان"

 بلند مدیر داد که بده بهم بآ  لیوان یه خانم سامنه بودم منتظر بودم ایستاده دیوار کنار
 میکنین؟ چکار اینجا ربع یه سهرابی خانم: شدیدا بود بداخالق جدید مدیر شد

 بودم بآ  لیوان یه منتظر -

 ؟ بیارن برات خدمه از یکی بگی منیشد -

  کارم رس میرم االن میخوام معذرت -
  خوردم کسی به محکم که سالن سمت رفتم کردم می غرغر که همونطور

 کجاست حواست خامنا خانم -
  رسم رو هوارشه باز مدیر که االنه نیست وقتش االن طه وای : بود طه

 مردم من مگه میکنه غلط -
 ببینتتا میخواد غزل خامنی: اومد رسم پشت شدم رد کنارش از و رفتم بهش ای غره چشم

 اینجا بیارش صبح فردا باشه -

 بیای؟ خودم با اخرشب منیشه -
 پیشنهاداتش این و دشمخواهرزا من منیدونست هنوز کردم مشت خشم از رو دستم

 خوابه اومنوقع غزل نه:  کردم می تحمل باید اما میزد هم به حاملو عجیب

 بیداره که غزل بابای -
 میشه رش برام بشین برو ندیده مدیر تا :پیانو به بودم رسیده
 زده زل بهم که مشکی چشامی جفت رو نگاهم که بشینم خواستم رفت و کرد پوفی

  میدیدم خواب شتمدا من خدای شد قفل بودن
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 چه دقیقا االن کردم نگاه طه به بود خودش واقعا بود خودش نه : زدم هم به چشاممو
 خونرسدی با و رومیآ  به منیکرد نگاه بهم اینبار شدم خیره او به دوباره ؟میکردم باید غلطی
 سهرابی خانم : شد بلند بازم مدیر داد میخورد غذا داشت

 رشوع ها دیوونه مثل ؟ میزدم هنگیآ  چه اصال ؟ میزدم انوپی چطور میلرزیدم اما نشستم
: بود کنارم طه شد متوم که اول هنگآ  بودم نکرده اجرا بدی این به هیچوقت کردم نواخنت به
  باشه :بزن زنگ بهم داشتی وقت هرموقع فردا آنا برم باید من

  پریده رنگت ؟ خوبه حالت همین؟ -

 یامب و بخورم بآ  لیوان یه برم خوبم نه -

 خدافظ میرم من پس باشه -
 پر وجودم متام نبود او میز سمت چرخید نگاهم اما شپزخونهآ  برم تا ایستادم ظاهر به

 دیگه در از رفت بیرون در از تا بیرون بره طه زودتر هرچه میکردم دعا حرست از بغض از شد
 شد دور که دیدم رو طه ماشین میچرخیدم خیابون دور ها دیوونه مثل بیرون دویدم هتل ی

 این یه میشه مگه بودم دیده خواب حتام نبود گشتمرو دور دورتا بود شده راحت خیامل
  نرو ولی بکش منو بیا صورتم تو بزن یکی بیا خب ؟ میشه مگه بره سادگی

 باش نرفته خدا رو تو :زدم فریاد
 میزدم زار بلند صدای با نداشتم خودم از اختیاری دیگه اومدم فرود زمین رو زانوهام با
 چیزا این اما میدادن قند آب بهم زور به کردن بلندم زمین رو از کمکم اومدن خدمه از تا چند
 چشاممو منیتونست هم خواب قرص چهارتا حتی بودم کشیده دراز اتاقم تو منیکرد خوب حاملو
 ورودی نزدیک درختی کنار شدم خیره بیرون به اتاقم پنجره از بود شده کرخت بدنم ببنده
 و پوشیدم مانتومو گرفتم اشتباه شایدم میدیدم خواب داشتم حتام دیدم او هیبت با ای سایه
 جدول ی لبه نبود کسی ورودی در دم رسوندم خودمو زور به میرفت گیج رسم اومدم بیرون
  آنا دیدی خواب میشه؟ مگه :نشستم

 ندیدی خواب -
  بود برده فرو جیبش تو دستاشو آوردم باال رو رسم

 رویایی یه فقط االن تو میگی دروغ -

  بود کنارت قشنگ رویای کابوستم من -
  ایستاده روم جلوی درست کیوان بود خودش کردم بسته بازو رو چشامم حرفش این با
 بود
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 تویی؟ واقعا کیوان خودتی: رفتم جلو قدمی ایستادم
 داد اونطوری چرا کردی؟ می گریه چرا پس باشم؟ نداشتی دوست: داشت غم چشامش

 میزدی؟
 ی فاصله و برداشتم جلو به قدمی خریدم می جون به رو جهنم بود گناه اگه حتی
 بود مغزم کنرتل بدون حرکاتم متام بودم اختیار بی میکرد نگام متعجب پرکردمرو بینمون
 متاس از بوسیدمش بده انجام العملی عکس بتونه اینکه از قبل ، گذاشتم شونش رو دستامو
 سکوت لحظه چند برگردوندم رومو جداشدم ازش بودم کرده چیکار اومدم خودم به تازه لباش
  میریخنتفرو مهابا بی اشکام کرد بغلم پشت از یهو که بود

 رفتی؟ چرا دیوونه -

 اومدی؟ چرا تو میرفتم باید -

 میکردم؟ فکر بهت چقدر هرشب میدونی دارم؟ حالی چه میدونی میومدم؟ نباید -
 اون وقتی شدم حالی چه میدونی ؟ شنیدم من و میزنن ترس  پشت دارن حرفایی چه میدونی

 این تو اینجا اومدی شهرت همه اون با تو آنا؟ میکنی چیکار داری بود؟ کنارت خوشگله پرس
 میزنی؟ آهنگ هتل

 :شدم خیره چشامش تو و سمتش برگشتم اومدم بیرون شآغوش از

 مبون منتظرم فقط هستم آنا همون هنوزم من کن باور کیوان برگرد -

 باشی بریده ازم واقعا اینکه مگر ....برم کنی مجبورم منیتونی منیرم -

 بربم خودمو های ریشه که اینه مثل بریدن تو از -

 بده منطقی دلیل یه بهم -

 مونده ماه چند فقط -

 بفهمم روزتو حال از بذار مبونم روز چند حداقل بذار -

 شه خراب هام نقشه میشه باعث اینجا تو موندن منیشه -

 شدیمافیا  جاسوس نکنه نقشه؟ -
 خونه دم و برگردم ازدواجمون سالگرد میدم قول : زدم بازوش به آرومی مشت و خندیدم

 کیوان بگیر تصمیمتو موقع اون تا باشم منتظرت

 گرفتم تصمیممو وقته خیلی -
 عاشقمی کنی فکر نباید کتاب یه خوندن با:  شدم خیره چشامش به



71از سکوت تا پرواز نویسنده : الهه.م.  کانال تلگرام رمانکده 
  

 

 

 https://telegram.me/Romankade 391 
 

 میدونی کجا از تو -

 بخونی رو کتاب ونا میخواستم خودم -
 نداری؟ اعتامد بهم همین واسه پس: خندید

 اوهوم -

 عاشقتم واقعا کنم ثابت میدم قول میمونم منتظرت و میگردم بر من باشه -

 نربم بین از اعتامدتو هرگز میدم قول بهت منم -
 راه ی ادامه واسه زیادی انرژی شب اون فکر با نبود پیش ساعت چند غمهای از اثری

 بودم گرفته
 من که اتفاقاتی داشت ای طوالنی داستان که افتاد طه با رابطم حین در عجیبی تفاقاتا
 برم اصفهان به باهاش کار ادامه برای بودم مجبور اینبار و کشید می سو یک به هرلحظه رو

 جایی همچین گیمود زن از مهمی های لحظه چون بود سخت برام دماشآ  و هتل از خداحافظی
 مدت این تو پنهانی صورت به که کسی رفتم حامد ی خونه به بار خرینا برای بودم گذرونده
 دست دخرتشم دوست کرد می فکر هنوز که طه با اونم اصفهان به مبرگشت  داشت هوامو

  رسید طه باالخره بودم گرفته رو لغز 

 آنا اومد بابایی -
 تو بذارم رو وسایل کنه کمک تا شد پیاده هم طه کردم ماشین سوار اونو و مزد لبخندی

 بود مصنوعی زیادی نظرم به ولی زد لبخندی بود عجیب حالش ماشین

 شده؟ چیزی -

 نیست مهمی چیز عزیزم نه -

 بگی بهم باید مهم غیر و مهم -
 منیاد خوشم اصفهان از فقط نیست چیزی :زد مهربونی لبخند اینبار و گرفت دستمو

 اونجا بریم خواستی خودت چرا؟ -

 میگم بهت رسیدیم وقتی -
  باشه فهمیده نکنه داشتم اسرتس راه طول متام

 آنا -

 جانم؟ -

 نبود حواسم اصال اومنوقع داشتی؟ وسیله اینهمه چرا -
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 بود چمدون یه فقط نبود هم اینهمه -

 هست چی همه و لباس اونجا که گفتم -

 شیراز برمنیگردم دیگه شخصیمه وسایل اینا -
 چی؟ :کرد نگام شده گرد چشامی با

 باشه جلو به حواست -
 مبونی پیشم اومدی اصفهان شدم منتقل من چون ناقال یا :خندید

 تنها تو با بخواد خوابیده عقب که کوچولویی اون تازه بذارم تنهات میشه مگه اوهوم -
 میشه تلف باشه

 کنی؟ مراقبت ما از میخوای فسقلی توی دیگه حاال: خندید

 بده؟ مگه -

 چی ماشینت راستی ..خدمتم رساپا که من وگرنه میذاری کالس من واسه تو عالیه نه -
 میشه

 میارنش برام -

 کنم برگزار واست شکوه با کنرست یه فکرم تو راستی هانآ  -

 باشم داشته کنرست منیخوام فعال کردیم بحثشو قبال -

 ؟کنی برگزار کنرست منیخوای چی واسه میزنی پیانو خوب خیلی که تو چرا خهآ  -
 خونه میرفت لو چی همه میدید اینرتنت تو منو فیلامی اگه ندادم جوابشو و زدم لبخندی

 بود کرده مبلامن زیبایی سبک به منو اتاق بود شکوه با قرص یه مثل بود کرده اجاره که ای
 کنار باشم کنارش خواستیم دمل نبود ای چاره ولی نبودم نئمطم باهاش کردن زندگی از هنوزم
 دخرت این بیچاره ندمخوابو رو غزل بود شبیه کیوان به نهایت بی که مردی کنار تنهام دایی
 ببخش لغز  نیستم خوبی ی عمه دخرت که ببخش
 آنا :زد صدام قدمیم چند در کسی که بودم لغز  و طه منتظر مجتمع البی تو

 ای مغازه به دلهره با دیدنش با شنید میشد که بود صدایی بدترین االن عمه آشنای صدای
 می نگام شده گرد چشامی با نجورهمو  عمه  بیرون میومد داشت کردم نگاه بود رفته طه که
 خودتون روی به عمه :گفتم التامس با احوالپرسی هرنوع از قبل پیشش رفتم رسعت به کرد

 میشناسین منو نیارین
  شد قبل از گردتر چشامش
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 عزیزم ..آنا -
 خریدم چی ببین آنا : سمتم دوید شوق با لغز  ،طه سمت برگشتم

 اینجا عمه بودم کرده فراموش چرا رفتیم بیرون مجتمع از عمه حیرتزده چشامی مقابل در
 ؟ کرد می زندگی

 کجاست؟ حواست آنا -
 داشتی؟ کارم ... ببخشید : کردم نگاه طه به

 جایی یه بیای باهام میتونی خونه بذاریم رو لغز  میگم -

 خونست؟ خانم نازی -

 کردم هامهنگ باهاش آره -

 ندارم مشکلی من باشه -
 چه میدونه خدا کرده درموردم فکرایی چه دونهمی خدا بودم عمه فکر تو مدت متام
 کم بود شلوغ خیابونا کردم نگاه اطراف به کنم آزاد رو فکرم کردم سعی شده فامیل تو خربایی

 به بود مونده یادم رو خیابونا این اما بودم بچه بود آشنا زیادی آره شد جمع حواسم کم
 کوچه یه تو پیچید میخوندم رو بوناخیا اسم کردم نگاه بود فرستاده دکرت خانم که ادرسی
 از بود فهمیده یعنی بخونم منیخواستم دیگه بستم چشاممو بود کوچه همون اسم بود درست
: شد متوقف ماشین کردم می آماده چی همه واسه رو خودم داشتم ؟ ...کی از بود فهمیده کی
 خوابیدی؟ آنا

 بیدارم نه :زدم ای کوله و کج لبخند
 زینب منیدونم بود خونه همون هنوز بود همونجور هنوز کردم باز آرومی به چشاممو

  نه یا همونجاست هنوز

 سفیده در خونه همون ؟ میبینی رو اینجا -

 میبینم آره ... ره..آ -

 شو پیاده -
 اصفهانه از من تنفر دلیل این میبینی : ایستاد در جلوی

 چی؟ یعنی -
 سوار کجاست ابجی خونه بودم فهمیده باالخره کردم فرار خونه از بود سامل دوازده

 رسیدم باالخره باشه دنبامل طاهر ترسیدم می بود اطراف به حواسم راه طول متام شدم اتوبوس
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 تاول پاهام  کردم پیدا درسشوآ  جو و پرس کلی با ظهر نزدیک گشتم خیابونا تو صبح تا شب
 کسی کوبیدم رو در کردم می گریه شوق از کوچه رس بگیرم تاکسی نداشتم پول آخه بود زده
 نظرت به شاید سمتش دویدم کرد باز درو اومد زنه یه گذشت کم یه خونه در نشستم نبود

  طه منم تویی؟ ابجی :میزدم داد زنه سمت دویدم منیشناختم ابجیمو ولی باشه مسخره
  بچه برو بیا کیه دیگه طه :کرد نگام چپ چپ
 نیستین طوبی شام یعنی : بودم اومده اشتباه رو درسآ  نکنه شدم بغض از پر

 هستی؟ کی تو :کرد نگاه پامو رستا
 هستم  طه ابجی منم : رفتم جلو خوشحالی با  خودشه فهمیدم حرفش این از

 حتام باش منتظرش ها پله تو برو بیا واینستا در دم نیستم طوبی من: کرد نگام چپ چپ
 مدرسه بربه دخرتشو رفته

 وقتی برد خوابم که بود گذشته وقت چقدر ممنیدون نشستم ها پله تو شد خالی بادم
:  زد لبخندی شدم بیدار که من دیدن با تو اومد در از طوبی بودم خواب تخت تو شدم بیدار
 کوچک مرد هستی کی تو

 هستی؟ طوبی تو:  بود نشناخته منو خواهرمم

 ...تو ولی آره -

 هستم طه ابجی منم نیست یادت منو یعنی کوچیکتم داداش من -
 داداشم شدی بزرگ چقدر برم قربونت: کرد بغلم شد اشک از پر چشاش

 درست بود خوب هم هادی میرفت صدقم قربون داشت همش طوبی بودم اونجا عرص تا
 باهاش بچه دخرت یه برگشت وقتی بیرون رفت هادی .میگفت طاهر که چیزی اون برعکس

 جون اومدنش دنیا به اب بچه اون نحسه بچه اون بود گفته طاهر که بود ذهنمتو هنوز بود
 باهاش باید مبونم بخوام اگه گفتم ولی منیومد خوشم ازش اول از انداخته خطر به رو طوبی
 صدای یهو بود برش و دور مدام بچش پخت می شام داشت طوبی و بود شب باشم خوب
 گرفته دستشو طوبی بود وایستاده وحشت با دخرتش آشپزخونه تو دویدم اومد طوبی جیغ
 شد؟ چی : کرد می گریه داشت و بود

 مامانی دست رو افتاد ماهیتابه خورد دستم : گفت من من با بچه اون
 تکونش و گرفتم رو بچه اون بازوهای کنم تحمل نتونستم کردم طوبی به نگاه یه دوباره

 میکنی غلطی چه معلومه :دادم
 برگشتم دش داغ خودمم صورت که شد چی یهو منیدونم گوشش تو زدم کشیده یه بعدم

 ... نباید تو ولی طه ببخشید : میزد داد قیافش اینو بود شده پشیمون هم خودش طوبی سمت
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 بخاطر .. نحست ی بچه بخاطر زدی؟ اون بخاطر منو زدی؟ منوتو -

 بسه طه -
 رسوندم خودمو ای بدبختی یه با کردم فرار موقع همون ذهنمه تو هنوز طوبی فریاد

 اون تو دیدنش با بود اونجا طوبی که بعدهاش .. خوردم کتک طاهر از چقدر که مباند شیراز
 طوبی دادن آزار واسه طاهر که وقتایی دارم نفرت اینجا از هنوزم ولی ببخشمش تونستم وضع

 اون تقصیر همش آخه شدم می خوشحال دمل ته مرده تنهایی از حتام یتیمت دخرت میگفت
 بود دخرت

 رو روز اون متام حرفاش شنیدن با من بود متنفر من از طه بودم زده یخ من اما کشید آه
 اما بود کرده ورم دستش گردونه برش تا دوید دنبالش چطور مادرم که اومد یادم آوردم یاد به
  کرد می گریه روز سه تا گشنت می هادی بابا با شب تا

 خوبی؟ آنا -

  خوبم آره -

 بریم بیا کردم ناراحتت که ببخشید -
 در از میرتسیدم شدم خیره در به مدتها خونه دم رفتم رسکار رفت طه که روز اون فردای

 شدم خیره در به فقط و دادم تکیه دیوار به ساعتها دوسال اون خاطرات از میرتسیدم زدن
 باباهادی که روزایی به میرسیدم خوبم خاطرات به داشتم آوردم یاد به رو خاطراتم دونه دونه
 زینب انگار نه بار سه ... دوبار .. یکبار زدم رو در نگز  رفتم جلو کم کم بودن کنارم مامانی و

 برگشتم و شدم بلند حیرت با شد درباز یهو که نشستم در دم ی پله رو امید نا بود رفته
 اوردی؟ رس مگه دخرت چیه:  اونوقت از تر شکسته خیلی ولی بود خودش سمتش

 خودتی؟ خانم زینب -

 هستی؟ کی دیگه تو -

  ناهیتامآ  من ..راستش خب ..؟ من -
 نداره امکان: اومد جلوتر قدم یه شد گرد چشامش حرف این شنیدن با

 خودمم باورکنین -
  ببینمت جلوتر بیا:  شد جمع چشامش تو اشک
 مثل یکی که میکنه چیکار آدما با روزگار خامنه زینب همون این منیشد باورم کرد بغلم

 ...طاهر مثل هم یکی میگیره تحویلم زینب
 جلوم گذاشت رو سینی نشست اومد بیاره چای تا بودم نشسته کوچیکش ی گلخونه کنار
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 خانم؟ زینب کجاست شوهرت -

 بود کرده دوز اوور مرد رفتنت بعد دوسال -

 کنه رحتمش خدا -
 شد بهرت کلی زندگیم کار رس رفتم شد برداشته دوشم رو از بار کلی مردنش بعد

 نرفتین اینجا از چرا -

 مبر  بخوای تو اگه حاال برم کجا نشستم مفت هخون برم نداشت دلیلی بگم راستشو -
 نیست ای چاره دیگه

 باشه نفروخته رو اینجا آقاجون منیشد باورم نیومدم اینجا این واسه نه : خندیدم

 کرده فوت شنیدم کنه رحمتش خدا -

 کی؟ از -
 خربی ازش مدت یه باشه خونه اوضاع به حواسم که میداد بهم پولی یه ساالنه خدا بنده

 هدکر  فوت گفنت زدم که زنگ نشد

 دارین رو باال کلید شام یعنی پس -

 دارم که معلومه -

 اونجا؟ برم میشه -

 ایا صاحبخونه معلومه -
 هنوزم دوسامل اون تاریک دنیای کردم باز درو میشد بیشرت اسرتسم میرفتم باال که هرپله

 روبروی مبل روی بود سیاهم های نقش پراز دیوارها متام بودم زده دیوارا به که نقاشیایی بود
 از ریختم مدت اون که اشکهایی بود وحشتناک دوسال اون تاریکی و رسما نشستم شومینه
 خوندی کتاب اینهمه باباهادی :ایستادم بابام بزرگ کتابخونه کنار طاهر خاطرات بدتر همه
 کنی استفاده هات آموخته از تا منوندی حداقل چرا

 فرسوده زیادی دیگه ولی بودن اونجا وزهن عروسکام نشستم کوچیکم صورتی تخت رو
 طه شد بلند گوشیم زنگ صدای کردم مرور رو خاطراتم و زدم قدم خونه تو عرص تا.  بودن
 خونه بود برگشته تازه حتام کردم نگاه ساعتم به بود

 عشقم؟ کجایی -

 کجایی تو داشتم کار چندجا یه -

 خوردی ناهار رسیدم تازه ام خونه -
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 میام و میخورم چیزی یه جا یه میرم نه -

 دنبالت بیام بده آدرس -

  نیست الزم نه -

 آدرس؟ نیست الزم و چیچی -
 تاکسی یه با بیرون زدم خونه از رسعت با و دادمرو باالتر خیابون چندتا آدرس ناچارا

  قرار رس رسوندم رو خودم
 کرده آماده حقیقت گفنت برای خودمو تقریبا دیگه گذشت می اومدمنون از هفته سه
 داشتم فرصت به نیاز هم هنوز لیو  بودم

 ..آنا آنا -

 جانم -
 و بود ایستاده نشیمن وسط که دیدمش میومدم پایین که ها پله از بیرون دویدم اتاق از
 کرد می نگاه بهم

 داری؟ چکارم چیه؟
  خامنی بیا :زد لبخندی

 کو خانم نازی و لغز : زد خشکم ها پله رو بود آشنا برام لحنش این

 شهربازی رفنت -

 میخواست شهربازی دمل منم -

  گنده خرس ببینم بیا -
 خیره خیره بهم شام مدت طول در بود چیده نازی رو شام میز دادم قورت دهنمو آب

 بلند و خوردم آبی لیوان کنم قفل درو و اتاقم برم کنم فرار زودتر میخواست دمل کرد می نگاه
 کن ولش رو ااین :کرد بغلم پشت از که ظرفشویی تو بذارم ظرفا خواستم شدم

 خوردی؟ چیزیتو -

 چی؟ مثال -

 خوردی؟ مرشوب دوباره -

 کوچیک لیوان یه همش میکنی شلوغش همچین اوه -
 زدیم حرف باهم مورد این در قبال ما: سمتش برگشتم و کردم باز شکمم دور از دستاشو

 داریا انتظارایی چه ازم کنی می زندگی پیشم داری تو ؟ چیه حرف -
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  اومدم رشط همین با رفته یادت انگار -
 دیوونه :خندید
 از ؟ بودم آدمی همچین من میخوای؟ چی ازم میفهمی خودت :شد قطع خندش یهو
 رو شب چندین هرکدومشون با که دخرتایی کشیدم خط رو دخرتا دور شدم آشنا باهات وقتی

... 

 بسه طه بسه -

 نداری؟ دوستم مگه المصب بسه؟ چی -

 گناه من با رابطه ولی گناهه نامحرم خرتد  با رابطه گفتم ؟ گفتم چی اونبار یادته -
 کبیرست

 باشه حالیش ایمون دوزار که بزن یکی به رو حرفا این برو تو؟ میگی چی :خندید

 میرم اینجا از کنی رفتار اینطوری اگه -

 گیرم؟ می جلوتو میکنی فکر برو خب -
 و رداشتمب کیفمو بود الزم وضعیتش اون با اونشب ولی بذارم تنهاش منیخواستم اینکه با
 بابا مامان تخت روی قدیمیم ی خونه بجز نداشتم جایی بیرون زدم بشه پشیمون اینکه از قبل
 وقت اینهمه که ببخشید طه میخوام معذرت :دادم پیام بهش بودم طه نگران کشیدم دراز

 بدم توضیح برات رو اوضاع تا میذارم قرار یه باهات فردا دادم بازیت
 که ای خونه همون جلوی بیا پنج ساعت :فرستادم پیام براش کردم فکر گفنت به ظهر تا
 رفتیم باهم
 جانم؟: خورد زنگ گوشیم گذشت می سال یه مثل هرلحظه پنج ساعت تا

 درم جلوی من کجایی -
 داخل بیا :زدم رو آیفون کلید

 چی؟ -
 حیرت با ایستادم کوچیکمون راهروی انتهای و کردم باز رو ورودی در کردم قطع رو تلفن

 .. تو ؟ آنا خربه چه اینجا:  شد خونه وارد برمیداشت قدم ناباوری و
 بزنم حرف من بذار و کن حرفی کم همیشه مثل داخل بیا فقط نگو هیچی :گرفتم دستشو

  آنا
 بشین بیا هیش
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 ساله نه بچه یه ی شده سیاه کاغذای از بود پر که خونه دیوارای به شدن گرد چشامی با
 :کردم ول زدشو یخ دست کاناپهرو نشست
 دستشویی برم میرتسیدم بود تاریک خونه بودم تنها بود سامل نه طه کن نگاه اطراف به
 نرفتم اونقدر بودم کرده کز میگم رو شومینه کنار گوشه اون میرتسیدم سوسک از آخه

 زمین رسیع و برداشتم لباسامو از یکی زینب ترس از کردم خیس شلوارمو باالخره که دستشویی
 خوردم مفصل کتک یه و فهمید زینب آخر دست ولی  کردم کخش رو

 و بودم زده زل خاموش ی شومینه به بود شده قطع برق مثل هم گاز بود زمستون
 بیرون میان شومینه از ارواح کردم می احساس همش بودم گرفته بغل زانوهامو

 آنا؟ میگی چیه اینا -
 وقتی داشتم ذوق داریم عزیز مهمون یه گفت بهم راه تو دنبامل اومد بابا بود سامل شته
 حالت ولی کنم سالم بهش جلو رفتم دیدم سال و سن کم ولی قدبلند پرس یه خونه تو اومدم
 شام داشت مامان بود شب منیرفتم برش و دور زیاد ترسیدم ازش که بود طوری نگاهش
 و زد ندیلبخ مامان برداشتم رو کرد می رسخ داشت که زمینیایی سیب از تیکه یه میپخت
 باال کمدای از تا گذاشتمرو چهارپایه بخوره مهمومنونم برب نخور تنها تنها خانم شیطون :گفت

 برگشت همش و ماهیتابه به خورد دستم که بیفتم دو ب نزدیک لیزخورد پام ولی بردارم بشقاب
 که دادم جوابشو شد؟ چی پرسید آشپزخونه تو اومد پرسه شد چی بفهمم تا مامانی بازوی رو

 نگفته بهم تر نازک گل از هیچکی حاال تا زد بهم سیلی یه بعدم و بیداد و داد به کرد رشوع
 دیدم یهو که شد چی نفهمیدم دیگه گوششتو زد سیلی مامانی که بودم مونده مات بود

 ولی دوید کوچه وسطای تا برهنه رس با دوید مهمومنون دنبال شدش قرمز دست اون با مامان
 خالی دست ولی گشنت خیابونا تو دوتایی مامان بابا شب نصف تا نکرد هیتوج مهمومنون
  کشید می آه بعدش مدتها تا حتی کرد می گریه داشت روز سه تا مامان برگشنت
  بود اشک از خیس کردم نگاه طه صورت به

 خواهرزدتم عبارتی به هستم سهرابی هادی و رحیمی طوبی دخرت سهرابی آناهیتا من -
 میگی مزخرف : لرزید می دستاش... برد ماتش
 به محکمرو بدنم و آورد هجوم سمتم به آن یک در کرد نگاه بهم خشونت با نزدم حرفی

 میگی؟ رو پرتا و چرت این که هستی کی تو:  کوبید دیوار

 دایی آناهیتام من -

 توام؟ دایی من..دایی؟ -
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 نحسی دخرت همون تو یعنی ... دروغه : کرد ول یقمو آروم آروم

 بودم تنها بودم دیده عزیز داغ بود سامل نه آورد هجوم بهم تو عین هم طاهر ... ریبا -
 مدتها تا ...بود خودش کنار مادرم حالیکه در مرد تو بخاطر مادرت میزد فریاد بازم طاهر ولی
 وقتی حتی بدقدمم و نحس من درسته حرفاش کردم می فکر داشتم رو حس همین منم

 تا بگذره سال اینهمه گذاشتم بره گذاشتم نداشتم نگه عشقمو تفکر این بخاطر .. کردم ازدواج
 پیشم برگرده

 ولی نبود عاشقم هرچند داشت دوست منو بود براش بزرگی شوک لرزید می بدنش
 تلو تلو لحظه چند بعد بست چشامشو کرد نگاه رو خونه دورتادور کرد می سعیشو داشت
 برای بازی اینهمه یعنی کنم چیکار باید نستممنیدو  بودم خودم حال تو ساعتها رفت خوران
 چی؟ باشه شده متنفر ازم اگه چی؟ نداشت ای فایده هام نقشه اگه ؟ بود الزم کنه باورم اینکه

 بود طه ناباوری کامل با کردم بازش بود پیامک آورد بیرون فکر از منو گوشیم ویربه صدای
 باشم تنها وقت چند دارم نیاز من باش لغز  مواظب خونه برو :

 شاید مبون اینجا بیا خواستی خونست همین پایین طبقه خانم زینب باشهجواب دادم : 
  کردم بازی باهات که ببخش منو باشه اینجا هنوز مادرم بوی

  بیرون زدم خونه از و بوسیدم بابامو مامان عکس قاب دیگه بار نداد جوابی دیگه
 این و میکرد تابی بی نهایت بی لغز  خونه بود نیومده طه هنوز و بود شده روز سه
 نخوردی؟ غذاتو چرا عزیزم لغز :  کشیدم دراز تخت رو کنارش بود شده وجدانم عذاب باعث
 نخوردی چیزی هم صبح امروز و دیشب گفت نازی

 میخوام باباییمو من آنا منیخوام -

 گم می بهت جالب چیز یه منم بخوری غذاتو بدی قول اگه -
 ؟میاد کی بابایی میگی مثال :شد خیره بهم ظهلح چند خوشگلش چشامی با

 خوب جای یه میربمت بعدم گم می دیگه جالب چیز یه ولی نه -
 بود زیبا نهایت بی کردم نگاه بود غمگین هنوزم که صورتش به اومد کوتاه باالخره
 احتامال که بود قشنگ و کشیده ابروهاش بودن درشت و مشکی پدرش چشامی مثل چشامش

 هم همینطور  قرمزش و کوچولو لبهای بود هرفت مادرش به

 بگو حاال دیگه خوردم -

 هال تو بریم بیا -
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 پدرم مادر از که عکسی و کردم باز پوملو کیف زانوم رو نشوندمش و گرفتم دستشو
 هسنت؟ کی آقاو خانم این میدونی :دادم نشونش رو داشتم

 برادرتن؟ خواهر نه -

 بابامن مامان اینا عزیزم نه -

 وننجو  چقدر وای -
 جوونیاشونه عکس این اخه : خندیدم

 نذاشتی؟ االنشونو عکس چرا آهان -

 خدا پیش رفنت پیش سال خیلی اونا آخه -

 من؟ مامان مثل -
 میدونی فامیله تو با عکس توی خانم این :گفت می دروغ بهش نباید طه زدم لبخندی

 چیه؟ عمه
 ساراست ی عمه مهدمون معلم میدونم که معلومه

  ؟ ارید دوست عمه هم تو -

 ندارم که من -

  تویه ی عمه خانم این -
 مرده اونکه ... بازم خب...واقعا؟ :شد دقیق عکس رو اینبار
 منه؟ ی عمه تو مامان :گفت تعجب با لحظه چند بعد

 باباییتم خواهر دخرت من یعنی توام ی عمه دخرت منم اوهوم -

 واقعا؟ -

 کنی صدام عمه میتونی تازه اوهوم -
  خوبه چه وای : خندید

  بود کافی همین دیدم خندشو روز سه از دبع

 میربی جایی یه منو گفتی راستی -

  یادته رو چی همه خوب چه اوه -
 ببینی هم منو ی عمه میریم باهم عرص زوده که االن :کشیدم لپشو خندید

 عمه بازم وای -
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 هشیطون خودت مثل داره فسقلی یه تازه آره :بود گرفته خندم

 بریم زود پس -
 آنا:شد گرد چشامش من دیدن با گرفتم یوانک از رو عمه آدرس

 عمه سالم -
 تو بیا :کرد نگاه لغز  به

 آروم گوشم دم بردم پایین رسمو کشید دستمو لغز  کردم می درکش بود سنگین باهام
 بداخالقه تو ی عمه: گفت

 ناراحته کم یه االن عزیزم نه : کشیدم لپشو
 عمه؟ کجان ها چه: نشستیم مبل روی

  کنن می بازی پشتی حیاط تو: نشست روبروم

 کنیم صحبت برمیگردم پیششون میربم رو لغز  من پس -
 تحویلم کلی مادرشون برعکس هام پرسعمه گرفتم رو لغز  دست رفت بهم ای غره چشم

 : نشست و گذاشت جلومرو چای استکان عمه داخل برگشتیم دستشونو سپردم رو لغز  گرفنت
 کن تعریف خب

 کردم ناراحت رو خیلیا رفتنم یهویی اب میخوام معذرت همه از اول -

 هم رس دروغ چقدر منیدونی آملانه هم اینجا مگه شدن ناراحت همه که معلومه -
 کردی؟ فرار نفهمن آشناها تا کردیم

  نبودم هیجا به متعلق من نکردم فرار ای خونه هیچ از واقعیتش عمه نکردم فرار -
 ؟آنا زدنه حرف طرز چه این: موند مات حرفم از عمه

 کردن پیدا رفتنم دلیل بود داییم دیدین که هم مردی اون  داییمه دخرت بچه دخرت این -
  بود خانوادم

 ؟نیستیم هیچی ما انگار که میکنی رفتار طوری چرا !!آنا -

 نجات فرشته برام وضع اون تو هرکدومتون شامها نبود این منظورم میخوام معذرت -
 بدونم هم رمماد درمورد چیزایی یه داشتم حق ولی بودین

 ..کردم فکر دیدم باهات رو مرد اون وقتی -

  میکنم درک عمه بگین بهم نیست الزم -
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 ازدواج رشایط اون تو وقتی دارن دوست هاشونو برادرزاده خیلی ها عمه : کشید آهی
 برات وقتا خیلی اینجا بیام شدم مجبور و نتونستم ولی باشم کنارت میخواست دمل خیلی کردی

  کیوانم نگران بیشرت روزا این ولی ردممیک تاسف احساس

 گیره می تصمیم داره فقط عمه خوبه حالش کیوان -
 برق و پرزرق زندگیای درگیر اینقدر همه روزا این نیست خانواده داشنت از بهرت چیز هیچ
 کردم نگاه لغز  به میدن دست از رو چیزا گرانبهاترین دارن نیست یادشون که خودشونن
 که شدیم سالن وارد خنده با ام فرشته یه براش انگار که عمه میگفت بهم شوق با اونقدر
 بیا نازی : زد فریاد که سمتش دوید لغز  بود شده عوض خیلی قیافش طه به خورد چشمم

 برب رو لغز 
 رفت و کرد بغل رو لغز  دوید اسرتس با نازی زد خشکش راه ی میانه همون رست از بچه
  باال طبقه

 نه؟ خوشحالی حتام!!! میخندی خیلی -
 مستی؟تو :  رفتم جلوتر

 خوشحالی؟ االن بده جوامبو فقط نزن مفت حرف -

 همینطور و ناز دایی دخرت یک دارم دایی یه که خوشحامل .. خوشحامل خیلی آره -
 میکنیم پیدا هم رو طاهره زودی به که خوشحامل
 ؟بشه چی که کنی پیدا میخوای : اومد جلو حرص با

 .. باشم داشته مادری ی خانواده یه همه مثل میخوام ... بدونی؟ خوای می واقعا -
 بودم عموم عروس وقتی میدونی .. باشه پشتم کرد اذیتم شوهرم وقتی که باشه یکی میخوام

 تکیه بهش میتونستم داشتم رو تو مثل یکی اگه ولی بزنن حرفی کیوان به منیتونسنت هیچکدوم
 کنم

 بادیگاردی دنبال پس -

 گرفتش ازم طاهر که مادری محبت مادرمم محبت دنبال نه جون یدای نه !!بادیگارد؟ -
 تو داری؟ دوستم چی بخاطر نفهمیدی که احمقی اینقدر یعنی .. طه کن نگاه صورتم به ...
  مامامنم شبیه چون داشتی دوست مادرمو چون داری دوست منو

 منیشه ببخشمت میکنم سعی هربار میکنم فکر دارم روزه سه :شد دور ازم
 کن قبومل فقط دایی نبخش ومن
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 کن امتحان یبار طه :گذاشتم کمرمش روی رو رسم و کردم حلقه شکمش دور دستامو
  باش داییم هفته یه فقط

 ... بندازی؟ راه کثیفی بازی همچین رسید ذهنت به چطور :کرد جدا خودش از دستامو
 میدیدم؟ زن یه چشم به رو تو مدت این متام وقتی باشم داییت میتونم چطور من

 به اینو عالقه این بخاطر و داشتی دوستم فقط ندیدی زن یه چشم به منو تو ندیدی -
 بده فرصت بهم هفته یه میگم همین واسه کردی تلقین خودت
 باالخره کرد می فکر داشت ساعت یه این متام بودیم ساکت دوتامون گذشت ساعتی یه
 بودی نگفته ازدواجت درمورد : شکست رو سکوت

 نپرسیدی چیزی ماز  چون -

 بگو حاال -
 و منایشگاها همینطور و خودم خوندن درس کیوان رفنت خارج ازدواجم درمورد مخترصی

 ازت هیچی ماه چند بعد که عجیبه چقدر :گفت و داد تکون رسی دادم توضیح کنرستم
 !!نپرسیدم

  کردی اعتامد بهم چرا و چون بی تو -
 میکنی پر قلبم تو نواو  خالی جای تو میکردم فکر : کشید بلندی آه
 تره کننده خوشحال آدم واسه هرچیزی از خانواده داشنت کن باور دایی کنیم امتحان بیا
  داشتم؟ گفنت دایی حرست چقدر میدونی
 خانواده؟ کدوم خانواده؟ : شد خیره چشامم به

 طاهره کنه کمکمون خدا اگه و حامد تو من -

 طاهره؟ -

 رو لغز  بهرته االن بزنیم بعدا رو حرفا این یاب ..حامد کمک با گردم می دنبالش دارم -
 بود دلتنگت خیلی کنی آروم
 
 بعد ماه سه
 باالخره بوق صدای با کردم نگاه کودکیم ی خونه به دیگه بار بودم ایستاده دیوار کنار

 ماشین سمت برگشتم و گفتم رو وداع

 میکردیا االفمون اینجا تاشب منیزدم بوق اینقدر من اگه -

 شد دیر که بریم -
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 تو ماشین یا میرسیم زودتر ما ببینم تهران میرسه فردا ماشینت : خندید

 کنم خداحافظی هم عمم از باید هنوز -

 بریم بزن پس اوه اوه -
 تصمیمی چه کیوان ببینم تا میگشتم بر داشتم حاال بود رفته خواب راه اول از لز غ

 رسیدیم شب های نیمه . دکرت خانم حتی نداشتم خرب هیچکس از بود مدتها داره درموردم
 بودم بدهکار عموهام به زیادی توضیحات هنوز چون نبود رفنت برای خوبی ی گزینه عامرت

 دیگه اتاق یه هم من برای  و اتاق یه غزال و خودش برای بود کرده رزرو قبل از رو هتل طه
 کنم چکار بشم وارد چجوری منیدونستم بودم ایستاده خونه روبروی بود هشت نزدیک ساعت

  بگم چی حتی یا

 اومدی؟ که منیشه باورم -
 رز گالی از قشنگی گل دسته سمتش برگشتم شنیدم رسم پشت از که بود کیوان صدای

 بود دستش قرمز

 .. تو -

 داخل بریم -
 بود بهاری گالی از پر کوچیکمون ی باغچه بود کرده فرق خیلی قبل با حیاط کرد باز درو

 فقط بود نشده عوض اصال خونه داخل شدیم ونهخ وارد بود شده عوض ایوان های نرده
 شدم دقیق صورتش به سمتش برگشتم من تابلوهای از بودن شده پر حاال خالی دیوارای
 نه؟ شدم پیر :زد لبخندی

 جذابی هنوزم نه -
 بشین : خندید

 بودن رفته فروش منایشگاه تو تابلوها این -

 گرفتم پسشون رفتم -

 چی؟ -
 بشین : زد لبخدی

 بعد آشپزخونه سمت رفت و گذاشت پیانو روی رو گلش دسته نشستم مبال از یکی رو
 خوبه؟ اوضاع : برگشت آمبیوه لیوان دوتا با لحظه چند

 چی تو شکر رو خدا اوهوم -
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 عالی اینجایی که االن :شد خیره چشامم به
 همونطور شد بلند جاش از کردم حس رو کالمش صداقت وجودم متام با که بود بار اولین

 ... ولی نداشتم استعداد اصال طراحی و نقاشی تو :گفت پیانو سمت میرفت که
 داشتم انگار منیشد باورم میزد بهرت هم خودم از حتی رو آهنگ ... این نواخنت کرد رشوع

 و برداشت رو گل دسته شد بلند بود سکوت ای لحظه چند آهنگ شدن متوم با میدیدم خواب
 میکنم کار موسیقی روی دارم مدتهاست باورت رایب : گرفت سمتم رو گال نشست کنارم اومد
 آناهیتا؟ میکنی باور عشقمو داری؟ باورم حاال شم نزدیک بهت و کنم درکت اینکه برای

 تو زبون از شنیدن آناهیتا:  بود تر قشنگ رویایی هر از بود شده جمع چشامم تو اشک
 داری؟ باور بهم تو چی؟ تو اما باوره ترین شیرین برام

 شکیهیچ بی -

 کنیم رشوع عشق با اینبار بیا پس -
دسته گل رو ازش گرفتم که جعبه ای از جیبش بیرون  بست نقش صورتش رو عمیقی لبخند

 آورد و حلقه ی زیبایی رو واسه تعهد عشقمون دستم کرد.
 کینه ازم هنوز اینکه با و بود کرده ازدواج پدرام بود افتاده زیادی اتفاقات سال یه اون تو
 خانوادش با بود مدتها و بود رفته ایران از کیانا بود برداشته رسم از دست دیگه اما داشت
 از بعد بهراد کرد می حمل وضع زودی به و بود حامله دوباره مهدیس بود نگرفته متاسی
 برنامه برام رو تازه منایشگاه یه تنبیهم برای نهایت در و گفت بیراه و بد سیر دل یه دیدنم
 یکی با اونم بود کرده ازدواج اما بود سخت برام باورش اینکه با عزیزم وملازس اما و کرد ریزی
  میدیدم چشامشتو رو خوشبختی رنگ مدت اینهمه از بعد تازه ... رشکتش های بچه از

 دوتامون تالشهای با اما بود نرسیده درستش راه به هنوز طه داستان طه حکایت اما و
 شدم دایی ماشین سوار اسرتس با عروسیم از قبل روز درست اونم کنیم پیدارو طاهره تونستیم
 کجاست؟ گفتی : میشد آشناتر برام مسیر میرفتیم بیشرت هرچی نبود من از بهرت حالش اوهم

 روانی بیامرستان -

 چی؟ -

  میزنی؟ داد چرا چته -
 نشسته انتظار سالن تو باشه بوده خودم پیش خامل ممکنه چطور بود شده داغون اعصابم

 کنارم رو فاطمه صدای که میگرفنت جون داشنت خاطراتم فضا اون دوباره دیدن با بودیم
 خودتی؟ آنا وای :شنیدم
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  خودمم آره : بغلش پریدم کردم ذوق دیدنش با
 ایشونو؟ میشناسی کجا از تو :گفت تعجب با طه

 بودم بسرتی اینجا مدت یه من : زدم لبخندی که بود مردد فاطمه

 چی؟ -
 میکنم تعریف برات بعدا :کردم دنبالرو دیدش مسیر رفت و کرد هیخوا معذرت فاطمه

 کنم خاطره تجدید یکم فعال بذار
 فاطمه کن صرب : فاطمه دنبال دویدم
 ... نباید کنم فکر ببخشید :گفت رسیدم که بهش سمتم برگشت و ایستاد

 مرجان ، مشتی ، دانشمند ؟ کجان بقیه راستی میدونست باید داییم نداره اشکالی نه -
 ؟ خانم

 مراقبت ازش خودش گفت مادرش کردن مرخصش خانوادش پیش مدت یه رو دانشمند
 خودکشی متاسفانه هم دوشخصیتیه دخرت اون راستی بران دورو همین بقیه و مشتی میکنه
 کرد

 آخه؟ چطوری آخی :بود مونده باز دهنم

  نپرسیدی احوال دیگه و رفتی بگو خودت از بیخیال -

 شدم فارق کم یه تازه بودم یردرگ خیلی راستش -

 شدی معروف که شنیدم آهان -

 نه از این خربام نیست -
 دیدم که پیشش برم خواستم سمتمون میومد داشت پرستارا از دیگه یکی با خانم مرجان

 پرستاره اومد هم فاطمه رفتم رسشون دنبال منم باز دهان با طه سمت رفنت و گذاشنت کنارم از
 مشخصاتی متام با هسنت ایشون کنین مالقات میخواستین که کسی ییدبفرما:  ایستاد طه کنار
 ... که

 ابجی طاهره -
 ؟بود خامل خانم مرجان واقعا یعنی بودش شناخته کرد قطع حرفشو که بود طه
 پونزده آبجی یادته دیدمت که بار آخرین ؟ نیست یادت منو آبجی : گرفت دستاشو طه

 آبجی سامله سی االن ولی بود سامل
 آنا منم یادتونه؟ منو خانم مرجان : طه کنار جلوش رفتم کرد می نگاش فقط خانم انمرج
  بود یادش منو زد لبخند
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 ؟ هست یادتون رو طوبی هستم طوبی دخرت من -
 نیارین فشار بهش لطفا : کشید تر عقب رو مرجان پرستار
  کن ربص دایی  دویدم دنبالش رفت بیرون سالن از و  گرفت دهنش جلوی رو دستش طه
 اومده خودم به زودتر اگه منه تقصیر همش :نشستم کنارش نشست نیمکتا از یکی رو
 بودم کرده پیداش زودتر اگه بودم

 ؟ کرده زندگی مرجان اسم با ساله چند میدونی سالشه پنجاه حداقل االن خواهرت -
  بده فرصت یکم بهش

 عجیبی حس برام ناسمشبش اینکه بدون بودم گذرونده خامل کنار زیادی روزهای اینکه
 . بود

 درست زیبایی به موهامرو بود اوندفعه از متفاوت بسیار دومم بار برای عروسی جشن
 عشق صربم ی نتیجه باشه باید که بود همونطور چیز همه داشتم قشنگی آرایش و بودن کرده

 .بود شیرینی ی نتیجه عجب و شد کیوان ی خالصانه
 
 

 بجای رو اطرافمون آدمای ماست عرص در کمیاب ربسیا ی واژه دو مهربانی و صرب
 برای عجوالنست همه حرکامتون و ها تصمیم کردن صرب بجای و کنیم می اذیت داشنت دوست
 دلیل این به حدیش تا ها شخصیت خوشبختی عامل داستان این در شاید کرد تالش باید زندگی
 آنا و کیوان نیست آورده ادب پوال این بدم نشون شد سعی اما نداشنت پول کمبود که بود

 زندگی به کردن نگاه بدون کردن زیادی تالش عشق و ثروت این داشنت برای هرکدوم
 همه که روزی امید به رفنت پیش بود هدفشون که راهی به خوردن حرست بدون اطرافیانشون

 .بربیم پیش عشق و محبت با زندگیمونو داستان ما ی
 

 پایان
 ۱۳۹۴ مهر
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