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 خان؟ ارمین اومدی باالخره عجب چه

 بریم؟.میزدم حرف استاد با داشتم جون کیمیا ببخشید:ارمین-

 بریم باشه-

 ییمدا زن که افتادم گذشتم یاد خورد کامیون یه به چشمم مسیر توی.شاپ کافی بریم که شدیم ارمین ماشین سوار.

 کیی در و بودن شمالی مادرم و پدر...اومدم دنیا به تهران توی من...اریان کیمیا...کیمیاست اسمم. بود کرده تعریف برام

 ردک پیدا هم خوبی خیلی کار و شد تهران راهی کار کردن پیدا برای پدرم اینکه تا میکردند زندگی شمال روستاهای از

 من بعد بود باردار ماهه پنج منو موقع ،اون تهران اومد نداشت اونو دوری طاقت که هم مادرم شد موندگار تهران تو و

 یممیرفت داشت که وقتی ام خانوده و من برگشت ورق یهو اینکه تا بودیم خوشبختی خیلی خانواده ما و اومدم دنیا به

 ...موندم زنده من فقط تصادف اون از... بود باردار ماهه شش برادرمو موقع اون مادرم.کردیم تصادف کامیون یه با روستا

 میکنی؟ گریه داری چرا کیمیا:ارمین-
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 .بودم افتاده مادرم پدرو یاد ببخشید چی..چ: اومدم خودم به یهو

 باشی؟ داییت منتکش باید حاال تو که نداشت ثروتی هیچ بابات یعنی کیمیا:ارمین

 باال کشیدن رو همه عموهام ولی چرا-

 . نداره ارزش نکن ناراحت خودتو بد،بیخی چه: ارمین-

 .شاپ کافی رسیدیم اینکه تا ارمین نه و زدم حرف من نه حرف این از بعد

 میدین؟ سفارش چی کیانی اقای:گارسون

 تلخ قهوه همیشه مثل:ارمین

 وخانم؟:گارسون

 چی؟ شما خانمم: من روبه ارمین

 کردم بستنی هوس من -

 گذاشت تنها ارمینو منو و رفت ها سفارش گرفتن از بعد گارسون

 خواستگاریت؟ بیام کی پس کنم تحمل دوریتو نمیتونم دیگه من میشه تمومو عذاب این کی کیمیا:ارمین

 دیگه زرو چند میکشه،من منو دوستم باتو من بفهمه اگر مذهبیه چقدر که میدونی میشناسی داییو که تو نکن عجله-

 تموم شهب تمومو باالخره طرفه دو دلتنگیه این و خواستگاری بیای میتونی بعد میگم بهشون کم کم روستا میرم دارم

 ثلم نسترن و سارا اتاقیام هم شدم که اتاق وارد.رفت خودش و خوابگاه رسوند منو ارمین بستنیم خوردن از بعد. بشه

 رچها اتاق تو ما... بزنن حرف شده بزرگ روستا تو که دختر یه با داره افت واسشون اخه کردن محلی بی من به همیشه

 ام نیست نسترن و سارا مثل اصال سما ولی پولدارن خیلی سما ی خانواده. هست هم صمیمی دوست که سما منو نفریم

 خیلی اونا سامانه اسمش که داره دوقلو برادر یه سما. میکنند زندگی اصفهان تو سما مادر و پدر.خوبیم باهم خیلی

 .دیدم تهران بودن اومده سما دیدن برای بار اولین وقتی رو سما ی خانواده من.اند هم شبیه

 میکنی؟ چیکار داری:گفتم و نشستم بود تختش کنار که سما پیش

 میخونم درس دارم:سما

 خون خر بابا-

 منو هی میگیره خوب های نمره دانشگاه تو همش افتاده، فیل دماغ از میکنه فکر بگیرم رو عرشیا حال میخوام:سما-

 .میکنه مسخره

 .درگیری عرشیا با همش هم تو سما بیخیال-
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 .پرروئه خیلی اخه:سما

  کردی؟ پاس جوری چه امتحانارو امتحانه، اخرین فردا-

 چی؟ تو ندادم بد:سما-

 یادمز بکنه مراعات یکم ادم...میخونیما درس داریم کنم فکر: گفت و حرفم وسط پرید نسترن که بدم جواب میخواستم

 .نیست بد

 سیالکر ایت خوندن به شروع.میگرفتم استرس امتحان اخرین برای همیشه چرا نمیدونم نبود، دلم تو دل شد که فردا

 و بود اسونی امتحان شکر خدارو کردم شروع اهلل بسم با من و کرد پخش ها ورقه مراقب.بشم اروم یکم تا کردم

 و دیمش لند باهم سما منو که بودن داده هاشو ورقه کالس نصف تقریبا.رفت بین از کامل طور به مدتی از بعد استرسم

 .دادیم هامونو ورقه

 دادی؟ طور چه-

 چی؟ تو... دادم عالی: سما

 .بود اسونی امتحان شکر رو خدا همینطور منم-

 ...کامپیوتر لیسانس...بودیم شده قبول سما منو و گذشت سرعت به نتیج اعالم تا زمان.میگی راست اره:سما

 مهه کادو خریدن برای. ببینیم رو همدیگه رستوران تو شب و بخره کادو یه یکی اون برای هرکی گذاشتیم قرار باهم.

 رنگ به بود بدل گردنبند یه بخرم پولم با تونستم که چیزی بهترین بسوزه پولی بی پدر خوب اما کردم رو و زیر جارو

 .رستوران رسیدم موقع از دیرتر شب اینکه تا گشتم و گشتم اونقدر.مشکی

 دادی؟ سفارش شام برای چی کردم دیر ببخشید سما سالم

 بودم خانم منتظر هیچی:سما

 کردم خواهی معذرت که من-

 بده کادومو فضولی از مردم بیخیال بابا باشه:سما-

 وزندگیم اوضاع چون نمیشه ناراحت سما میدونستم ولی نبود سما شأن در و نبود گرونی کادوی دادم بهش کادومو من

 .نداشت زیادی انتظار ازم و میدونست

 یا خوشسلیقه خیلی میگما دارم دوسش خیلی جون کیمیا مرسی وای: گفت و کرد ذوق کلی بند گردن دیدن با سما

 ....ها

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا ~*  Night Star*~ | من و ما و عشق سایت نگاه دانلود
 

 روی از اینو سما که کردم حس شدم ناراحت کادوش دیدن با جلوم گذاشت موبایل گوشی یه و....... من کادوی اما و

 بخریم هم برای گرون فقدر این نبود قرار:گفتم و دادم هل سما سمت به بود میز روی که رو کادو... خریده برام ترحم

 .کنه ترحم بهم کسی ندارم دوست.کنم قبولش نمیتونم من

 نوای من درواقع نداری ترحم لیقات اصال تو. میکنم ترحم بهت من گفته کی کردی غلط: گفت بود جاخورده که سما-

 قبول که رو بود خریده برات ارمین که ای گوشی...دستت رو میفتم میکنم دق روستا میری... خریدم خودم برای

 کنی قبول منو مال باید نکردی

  تمومه جا همین ما دوستی پس: گفت و شد بلند جاش از سما حرف این باشنیدن. نمیکنم قبول من صورت هر در-

 کن تمومش میکنم خواهش سما-

 کن قبول رو گوشی نکن خواهش:سما-

 میکنم جبران برات روز یه حتما بدون ولی دنده یه خانم باشه-

 رامب میتونی مثال...ازخدامه که من کن جبران خواستی وقت هر ولی نخریدم برات اینو کردن جبران برای بااینکه: سما-

 طوره؟ چه کنی پیدا شوهر

 برم تا شدم بلند خواب از زود کردم،صبح جمع وسایلمو سما کمک به من.... خوابگاه برگشتیم شام خوردن بعداز

 .دیدم ارمینو رسیدم در جلوی وقتی ترمینال

 رو ازت خدافظی تحمل چون نگفتم ،بهت.... میرم امروز دارم فهمیدی کجا از تو...تو؟اینجا؟ ارمین: گفتم باتعجب-

 لق دهن ی سما معمول ؟طبق کیه کار فهمیدم! اهان... فهمیدی؟ کجا از حاال....ندارم

 چیه؟دلسوز لق دهن:پشتم از سما-

 کردم نگاه پشتمو برگشتم سما صدای باشنیدن

 میخوابم تخت میگیرم میره داره دوستم فکرکردی: سما

 .افتادیم راه شدمو ارمین ماشین سوار سما از خدافظی بعداز کردم بغلش و دلمی عزیز که تو: گفتم-

 میشه تنگ برات دلم خیلی من عزیزم:ارمین-

 عزیزم طور همین منم-

 باشه روشن همیشه گوشیت دارم شمارتو ارمین-

 خانمه سما گالی دست از دیگه یکی اینم اهان... بودم نداده ارمین به گوشیمو شماره که من: کردم فکر خودم با-

 داد بهت سما شد خوب نیستم حفظ گوشیمو شماره اصال من: گفتم ارمین به رو
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 خانومه؟ سما کار میدونی کجا از تو:ارمین

 دیگه معلومه نداره فهمیدن اینکه-

 نشی خسته تا بخواب یکم زیاده راه نابغه حاال خوب...زرنگ بابا: ارمین-

 ایندم شوهر چشم: گفتم باعشوه-

 نکن لوس خودتو:ارمین-

 تردخ یه من و بود شیطون و شر پسر یه اولش ارمین. میدیدم ارمینو با اشناییم خواب لی و برد خوابم کی نفهمیدم-

 ورقام الی کنم جمعشون تا کرد کمک بهم ارمین روزمین افتاد هام پوشه و خوردیم بهم حیاط تو اتفاقی روز یه. اروم

 وقت هر بعد به اون از... دید اونو ورقا کردن جمع موقع ارمین و بود کشیده برام سما که بود صورتی رز گل یه نقاشی

 ولی ذاشتگ پیش پا باالخره ارمین اینکه تا کیه طرف از نمیدونستم ولی بود صورتی رز گل یه میزم روی کالس میرفتم

 مذهبی خیلی من ی خانواده اخه. نشم رد مخالف جنس بغل از که بودم شده بزرگ جوری یه چون کردم ردش من

 وقتی . کنم شکر مرتبه هزار صد رو خدا باید بخونم درس دانشگاه تهران بیام بدبختی هزار با تونستم که ،همین بودن

 عاشق میگه بهم همیشه ارمین... شدم عاشقش مرور به و کردم قبول منم ، میمونه پاک دوستیمون داد قول بهم ارمین

 داریم دوست رو همدیگه خیلی ما.  شده سادگیم

 ناهار بریم پاشو... کیمیا..کیمیا:ارمین

 برو تو نمیام من بیخیال ارمین:  گفتم و بازکردم زور به چشمامو

 میشه ،کوفتم بخورم ناهار تنهایی نمیتونم گشنمه خیلی من بیا من خاطر به: ارمین-

 نمیام من... دیگه نکن اذیت ارمین-

 میخورم ناهار اونا از یکی با میرم قشنگی دخترای چه به به... نیا باشه: ارمین-

 بریم خوب خیلی...  کردی توغلط -

 از بعد میخوردن ارمینو چشاشون با داشتن دخترا چون شد کوفتم که ناهار.خودم خوب خانم شدی حاال:ارمین-

 نیا دیگه ارمین:گفتم ارمین به روستا نزدیک رسیدیم که بود پنج حدودای ساعت.افتادیم راه دوباره ناهار خوردن

 بیبنند باهم رو ما میترسم

 بری تنهایی که نمیده اجازه غیرتم ولی: ارمین-

  میکنم خواهش ارمین-
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 هک روستا بوی شدم روستا وارد و کردم خدافظی ارمین با و شدم پیاده ماشین از.  باش مراقب خیلی ولی باشه: ارمین

 وعلی میکردیم بازی جا این داییمه دختر منظورم فاطمه و من چقدر.افتادم بچگیام یاد دفعه یه شدم مست خورد بهم

 روجا حیاطو داشت داییم زن رسیدم داییم خونه به بعد کمی. بود ما مراقب بزرگتر برادر یه مثل همیشه داییم پسر

 اخه دارم دوسش چقدر کردم حس کرد بغل منو محکم و دوید من سمت به و افتاد دستش از جارو من بادیدن میزد

 رو فاطمه داییم زن منو گریه صدای کردیم گریه هردوتامون..میکرد محبت من به خیلی داییم زن مادرم مرگ از بعد

 مرد عجب کرد سالم بهم علی بعد کرد بغلم محکم و سمتم ،دوید شد زده ذوق دیدنم با فاطمه... حیاط تو کشوند

 اخه کرد بهم خالی و خشک سالم یه فقط و اومد اخر همه از دایی.برادریه چشم به منظورم البته بود شده خوشتیبی

 پدر ولی نبودن مذهبی خیلی بابام خانوده چون نمیاد خوشش منم از میومد بدش بابام از چون داییم میدونین

 مرگ از بعد. کرد راضی هم را داییم و کرد قبول داشت بابام بابای با که ای دیرینه دوستی خاطر به( مامانم بابای)بزرگم

 . کرد وبزرگم داشت نگه خونش تو منو خوبیه ادم چه بگن همه و کنه داری ابرو اینکه برای داییم مادرم و پدر

 تو مرفت بود نخورده دست اصال سال همه این از بعد گیام بچه اتاق.داد نشون بهم اتاقمو و خونه تو کرد تعارفم دایی زن

 دایی زن شد که شام موقع کردم عوض لباسامو و رفتم حموم هم من گذاشتن تنهام باشم راحت اینکه برای همه و اتاق

 .نشستم میز سر رفتم من و کرد صدام

 دیگه؟ گرفتی لیسانس سالمتی به عمه دختر خوب:علی-

 ازش نمیگذره هم هفته یه دایی پسر بله-

 شدی؟ مهندس خانم سالمتی به پس-

 جورایی یه البته دیگه بله-

 بدی؟ ادامه رو درست میخوای-

 مک کم باید دیگه خونده زیادی جاش همین تا جان علی دیگه نه: گفت و حرفم وسط پرید دایی بدم جواب خواستم تا-

 کیمیا؟ نه بشه،مگه عروس

 یدای.بده ادامه رو درسش هم کنه ازدواج هم میتونه ادم جان دایی البته گفتم میکردم فکر ارمین با ازدواج به که من-

 به خواب رخت تو من و خودش اتاق رفت کی هر شام خوردن از بعد.  شدند ساکت همه اون سکون با و نگفت هیچی

 خیلی صبح. دیدم ارمینو و خودمو عروسی خواب و برد خوابم فکر همین با اینکه تا میکردم فکر ارمین با ازدواج

 سن به دیگه تو عزیزم: گفت و تو اومد دایی زن که میکردم مرتب خوابمو تخت داشتم شدم بلند خواب از سرحال

 اب پارچ یه انگار حرف این باشنیدن.کنی ازدواج دوستش پسر با تو میخواد داییت سالته دو و بیست رسیدی ازدواج

 ازدواج دهاتی یه با نمیخوام من کنم انتخاب شوهرمو خودم میخوام من دایی زن ولی:گفتم اعتراض با. روم ریختن یخ

 .کنم
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 اینکه کنمثل ازدواج تو حاال. میکنه خراب سرمون رو رو خونه بفهمه داییت اگه نزن حرفو این... من کیمیای:دایی زن

 میاد وجود به ازدواج از بعد عشقم خوبیه پسر

 کنم ازدواج ندارم دوسش که کسی با نمیخوام من ام دیگه کس عاشق من دایی زن-

 ور تو پسرداری دوست تو بفهمه اگه مذهبیه خیلی داییت میدونی که تو نزن حرفو این خدا رو تو کیمیا: دایی زن -

 میکشه

 اشتد که داییم روبه و بیرون رفتم اتاق از عصبانیت با و نمیکنم ازدواج ارمین جز به کس هیچ با من گفتم دایی زن-

 هدیگ کس عاشق من ولی دارین گردنم به پدری حق و کردین بزرگ منو شما میدونم جان دایی: گفتم میخوند روزنامه

 هی: پرسید و وایستاد جلوم اومد شد بلند جاش از دفعه یه داییم.نمیکنم ازدواج هم ای دیگه کس با اون جز به و ام ای

 رفح بریده بریده و نمیچرخید دهنم تو زبونم که طوری بودم ترسیده خیلی که حالی در...گفتی چی بگو دیگه بار

 ...ای دیگه کس عاشق من جان دایی:گفتم میزدم

  دهنم تو بود زده دایی اره میاد خون داره دماغم از و افتادم زمین رو که دیدم فقط شد چی نفهمیدم دیگه

 ...میکنی خوبم... میکنی ازدواج تو غلطا چه: دایی

 با من ولی دارم دوستتان خیلی من دایی: گفتم میرفت دستشویی سمت به داشت که دایی وبه شدم بلند جام از زور به

 دایی منو بین اومد دایی زن که دهنم تو بزنه دوباره میخواست طرفم برگشت یهو دایی.نمیکنم ازدواج دهاتی یه

 دایی اخه نزد منو دایی زن خاطر به دایی و ببخشش خودت بزرگی به شما نمیفهمه جاهله بچس اقا:گفت و وایستاد

 داره دوست رو دایی زن خیلی

 نزن حرف داییت حرف رو میکنم خواهش جون کیمیا: دایی زن

 مداو تفنگ با لحظه چند از بعد و رفت دایی حرف این باشنیدن. ارمینه اسمش که دارم پسر دوست خودم من:  گفتم-

 ستی؟نی دختر دیگه حده؟نکنه چه تا رابطتون ببینم شده زیاد خیلی روت دیگه: گفت عصبانیت با من سمت گرفت

 ام خانوده با گفتن ات خانواده وقت هر گفته اون و داریم دوست رو همدیگه عاشقانه ولی دوستیم باهم ما دایی نه-

 خواستگاریت میام

 عوضیتو پسر دوست اون هم میکشم تورو هم وگرنه کنی ازدواج محمد با باید تو گفتم که همین غلطا چه: دایی-

 میدی رو چایی میای تو و خواستگاریت میان اش خانواده و محمد امشب نمیای بیرون و اتاقت تو میری هم االن همین

 اتاقم وت رفتم و شدم بلند زمین روی از گریه با. ببینم اتاقت تو شو گم حاال اره گفتی تو میگم من و اتاقت تو میری و

 همچنان فاطمه بغلش تو من و کرد بغل منو و اومد فاطمه اینکه تا زدم زار میتونستم تا و تخت رو کردم پرت خودمو

 همش نبود دلم تو دل.اشپزخونه تو رفتم بعدش کنم عوض لباسامو تا کرد کمک بهم فاطمه شد که شب. میکردم گریه

 دهکنن نابود صورت به نمیخواستم ولی بردم رو چایی کردن، صدام وقتی نیاد خوشش ازم یارو اون تا میخواستم خدا از
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 میمتص. بودم گرفته رو تصمیمم من اره. بستم چشامو محمد به چایی تعارف موقع همین خاطر به کنم نگاه زندگیم ی

 یدای که گفت بهم فاطمه شد تموم که وحشتناک شب اون. کنم فدا خودمو ارمین زندگی نجات خاطر به بودم گرفته

 شدم بلند خواب از فاطمه صدای با که برد خوابم صبح نماز از بعد و کردم گریه صبح تا داده مثبت جواب بهشون

 ختخوشب امیدوارم میگیرن عروسی برات هفته اخر جونم کیمیا:گفت نشست تخت رو کنارم اومد فاطمه بود نه ساعت

 .کنم ازدواج دهاتی یه با که اینه من سرنوشت شاید نیست مهم برام-بشی

 ام قراره امروز. نرفتم عروسی خریدای از کردم هیچ برای بودن مریض بهانه به دفعه هر من و رسید برق مثل هفته اخر

  متنفرم ازش واقعا میکنم حس.زندگیمه کننده نابود که کنم زندگی باکسی قراره شیم محرم باهم

 بهم منو حال که واقعا... عروسی تا میمونه مولودی شبیه بیشتر من عروسی است پوشیده کامال من عروسی لباس

 میزنه

 وحیفت محمد اقای دائم عقد به معلوم مهریه با ا ر شما وکیلم بنده ایا اریان کیمیا خانم میپرسم سوم بار برای:عاقد-

 بیاورم؟ در

 بله بزرگترا اجازه با: گفتم میشد حس صدام تو بغض که طوری و بستم و چشمام-

 به پاسخ در بله باالخره و عشقم نابودی به پاسخ در بله،. زندگیم نابودی به پاسخ در بله،: میکردم فکر خودم با-

 ارمین بیچاره کردم خیانت عشقم به من.بودم شده نابود کامال من که حالی در میومد وشادی شور و جیغ مردنمصدای

 تموم دنیا عروسی ترین ازاردهنده و ترین وحشتناک باالخره. بودم داده دست از اشکامو کنترل قدرت... بفهمه اگه

 .میمیرم بزنه دست بهم بخواد اگه میدونم منه ی شکنجه محل منظورم هه هه خونمون رفتیم محمد و من شد

 مه باز میخرید قصرم برام محمد اگه نیست مهم برام ولی بزرگیه ی خونه عجب: گفتم خودم با شدم خونه وارد وقتی

 ازش من فهمیده تاحاال شاید نزده حرف باهم اصال اونهم و ندیدم رو محمد قیافه هنوز.نبود مهم هم ذره یه من برای

 اقات تو رفت محمد.دراره پولدارو ادمای ادای میخواد و رسیده پول به تازه که ادمیه یه که بود این تصورم ولی متنفرم

 تو رفتم همین برای ارمینم مال فقط من... بمیرم میدم ترجیح وقت هیچ... برم باید منم یعنی چی یعنی خواب

: فتمگ خدا به ملتمسانه و براداشتم قرصو ی ،جعبه رسید ذهنم به شیطانی فکری قرص ی جعبه دیدن با دستشویی

 که وقتی.  زمین رو افتادم و رفت گیج سرم لحظه چند از بعد دهنم تو کردم خالی قرصو شیشه و ببخش منو خدایا

 کونت خواستم.فرستادم لعنت موندم زنده اینکه خاطر به خودم بد بخت بر بیمارستانم، تو دیدم و کردم باز چشمامو

 خانمی سالم: گفت و شد وارد پرستار هنگام همین در گفتم اخی اختیار بی و گرفت درد جوری بد معدم که بخورم

 زنده و مرد بیچاره اینجایی روزه یه االن بیرونه شوهرت.گرفتی اشتباه اسمارتیز با قرصو جعبه خودت با کردی چیکار

 میمردم باید من بمیرم نذاشتین چرا: گفتم پرستار به بغض و ناراحتی با.شد

 ویه.رفت بیرون اتاق از و کن استراحت حاال.بوده همین صالحت حتما.نگو کفر خداست دست زندگی و مرگ:پرستار-

 ناخوداگاه بدنم میشه نزدیک بهم داره میکردم حس اتاق تو اومد بود کی هر...محمده حتما میدونستم اومدم در صدای
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 حس نفسشو گرمای که میشه نزدیک بهم انقدر و جلو میاره داره صورتشو که میکردم حس... لرزیدن به کرد شروع

 از موسِرُ پایین پریدم تخت از سریع رسید ذهنم به فکری یه یهو منم بیرون رفت اتاق از و عقب رفت یهو ولی میکنم

 ودب توش بود داده هدیه بهم سما که ای گوشی خداروشکر برداشتم بود کمد تو اتاق گوشه که لباسامو و کندم دستم

 لطفا اخدای وای بود اول طبقه اتاقم دیگه شانسی خوش یه بیرون پریدم بیمارستان پنجره از و پوشیدم لباسامو سریع

 سوار و گرفتم بلیت ، ترمینال رفتم سریع.تومنه هزار بیست ممنونتم خدایا وای گشتم جیبامو باشه توش پول یکم

 بهم و جلو اومد بود فالگیرا شبیه قیافش که خانمی یه که میکردم نگاه بیرونو پنجره از داشتم شدم اتوبوس

 بگیرم فالت خانمی:گفت

 ندارم پولشم تازه.  ندارم اعتقاد چیزا این به من ولی ممنون-

 دلیلی چه هب نمیدونم خوب و نداشتم کار این به تمایلی. ببینم بده دستتو کف حاال.نمیخوام پول من خانم ولی:فالگیر-

 ابودتتن میخواد یکی: گفت و گرفت فرا وجودشو ترس و برگشت یهو فالگیر قیافه دستم کف دیدن با.جلو بردم دستمو

 .باش مواظبش کنه

  ام شده نابود تقریبا من نکن ناراحت خودتو بیخیال: گفتم بهش-

 باش مواظب ولی: فالگیر-

 پیاده وقعم فالگیر تهران رسیدیم اینکه تا نزدم حرف فالگیر با مقصد تا دیگه و نشست من کنار صندلیه روی فالگیر

 باش خودت مواظبت:گفت دوباره شدن

 که طوری و برداشت رو گوشی زدن بوق کلی از با. گرفتم رو سما شماره و اوردم در گوشیمو بود صبح5 حدود ساعت-

 بفرمایید بله: گفت میزد داد صداش تو الودگی خواب

 فتادا تخت از کنم فکر شد بلند سما اخ صدای حرف این شنیدن از بعد.  تهرانم االن من کیمیا منم سما سالم:گفتم-

 تهرانی؟ تو کیمیا:پرسید هیجان با.پایین

 اره:گفتم-

 رسوند منو اونم و دادم ادرسو راننده به و شدم تاکسی سوار و کردم حفظ ادرسو. میدم که ادرسی این به بیا: سما-

 خونه یه جلوی راننده.داشتم رو ها خونه این از یکی منم اگه میشد چی هایی خونه عجب گفتم:خودم با. زعفرانیه

... تو فتمر اکراه با. تو بیا جون کیمیا: گفت و برداشت ایفونو سما بود تصویری ایفونش. زدم زنگو و شدم پیاده.وایستاد

 پس.بودیم گاه خواب تو که اون بود؟منو اورده کجا از رو خونه این سما یعنی.میشدی گم توش که بود بزرگ انقدر خونه

 چیه؟ خونه این حاال

 داخل به منو اون دیدم بود پوشیده رو خدمتکارا لباس که رو دختری و برگشتم صدا طرف به. تو بفرمایید خانم-

 .شدم رو به رو خانوادش و سما با تو رفتم وقتی کرد راهنمایی
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 مزاحمه صبح پنج ساعت مگه ادم چون پایین بودم انداخته سرمو...خوشگلم اومدی خوش:گفت سما مامان سیما-

 نداشتم ای دیگه ی چاره من خوب ولی میشه کسی

 .نمیشدم مزاحمتون وگرنه اینجایین شما نمیدونستم واقعا شدم مزاحم که میخوام معذرت: گفتم خجالت با-

 .میمونی خودم دختر مثل هم تو حرفیه چه این عزیزم:گفت سما پدر سیاوش-

 بده نشون خانم کیمیا به رو مهمونا اتاق جون سما: گفت سما به و خانم کیمیا داخل بفرمایید: گفت سما برادر سامان-

 کیمیا: گفت و تخت روی نشوند منو ،سما بود پرنسسا اتاق انگار که اتاق یه تو باال طبقه برد منو سما. باشن راحت تا

 گها سما: گفتم و کردم گریه و سما بغل تو انداختم خودمو.بیای دیگه کم یه بود قرار که تو اومدی یهو شد چی.عزیزم

 .افتاد برام اتفاقایی چه مدت این تو بدونی

 ببینم کن تعریف خوب:سما

 نمم و کنم ازدواج خواستگارم محمد با باید و بخونم درس دیگه ندارم حق گفت داییم روستا رفتم که دفعه این سما-

 به لطفا میشه سما.اینجام که هم االن و کردم فرار بزنه دست بهم اینکه از قبل ولی کنم ازدواج باهاش شدم مجبور

 ومن که حال در سما.خونده حقوق برادرت که گفتی بار یه خودت اخه بگیرم طالق محمد تااز کنه کمکم بگی دادشت

 . بده انجام برات بربیاد دستش از کاری هر میگم سامان به من عزیزم باشه:گفت میکرد نوازش

 

 خبر؟ چه ارمین از راستی:پرسیدم ناراحتی با

 . کنی فراموش همیشه برای رو عوضی پسره اون بهتره:گفت و رفت توهم سما ی قیافه حرفم شنیدن از بعد

 عاشقشم من میگی داری چی سما-

 عوضیه یه اون ولی:سما-

 میگی؟ داری چی تو نمیفهمم که من-

 .برد می اونجا همیشه رو تو که شاپی کافی همون میرن وباهم شده دوست نسترن با االن ارمین: سما-

 نابود پوچ و هیچ خاطر به زندگیمو من یعنی:گفتم اشک از پر چشمای با ، میشه خراب سرم رو داره دنیا کردم حس

 .ریختم اشک تلخی به بغلش تو من و کرد بغلم سما. گریه به شد تبدیل هقم هق کردم؟و

 .ببینم نزدیک از واقعیتو خودم تا شاپ کافی اون ببری فردا منو باید سما -

 بشی ناراحت این از بیشتر که ببینیش بری میخوای چی برای:سما

 گفتم که همین-
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 گلم بخیر شب. فردا تا بخواب فعال: گفت... بیرون میرفت اتاق از داشت که سما-

 .رفت و کرد خاموش چراغو سما.  بخیر شب-

 اره...کردم خراب سرمو پشت پالی ی همه من ؟ کنم چیکار حاال:گفتم می خودم به و بودم کشیده دراز تخت روی

 پس راه نه هم حاال... گرفت ازم اونو انتقام هم خدا.نکردم نگاه بهش حتی.شکوندم رو بیچاره محمد اون دل من حقمه

 تنهام هدیگ تو لطفا کنم؟خدایا چیکار.بمونم نمیتونم که هم جا میکشه،این منو داییم که برگردم اگه...پیش راه نه دارم

... کنه درست برام رو چی همه خودش خدا که کردم دعا قلبم ته از و شدم بلند صبح نماز.  برد خوابم فکرا این با...نذار

 نماز از بعد. کردم بخشش طلب خدا از کردم خودکشی عوضی یه به عشق یه خاطر به اینکه خاطر به هم کلی تازه

 کیمیا:تگف بهم مهربونی لحن با سامان. نشستیم میز سر...بخوریم صبحونه تا پایین رفتیم سما با و شدم حاضر صبح

 ...میکنم کمکتون حتما من گفت بهم رو چی همه سما... نباشید نگران خانم

 ..پایین انداختم سرمو تشکر نشانه به-

 ... گردی تهران بریم دو ساعت تا ای پایه کیمیا:سما -

 ....موضوع اون ولی شده تنگ تهران برای دلم خیلی من باشه-

 میریم هم اونجا دو ساعت نباش نگران:گفت و کرد قطع حرفمو سما

 انقدر مدت این تو...داشتن تازگی برام همشون � �انگا...مردمش...خیابوناش...شده تنگ خیلی تهران برای دلم-

 .بودم کرده فراموش کلی به تهرانو اصال که بود افتاده برام بد اتفاقات

 بگو میموندی؟راستشو محمد با میگفتم بهت زودتر رو نسترن و ارمین قضیه من اگه کیمیا:سما-

 شاید نمیدونم-

 بود؟ ادمی جور چه اصال:سما-

 .گرفته اینجوری منو که اونه آه هم حاال ندیدمش اصال که من میدونم چه-

 ...دنبالت اومد دیدی یهو شاید میشدی خوشبخت بامحمد حتما بود قسمتت اگه بابا بیخیال:سما-

 کنم خداروشکر باید نندازه صورتم تو تف من دیدن با ،اگه دارم شک-

 ...انداخت خنده به هردومونو سما حرف. بیاد جا حالش که میزنم چکش جوری مردتیکه کرده غلط:سما-

 بیام بخرم بستنی دوتا مغازه اون از من تا ماشین تو بشین کیمیا:سما-

 ندارم میل نمیخورم من-
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 وامنمیخ هم دیگه.دیگه الزمه کارا اینجور برا هم انزی باالخره کشی گیس گیسو دعواو بریم میخوام کردی غلط:سما-

 بشنوم اعتراض

 . برگشت بستنی دوتا با سما کوتاهی مدت از بعد

 شی روشن بخور دردیه بد تاریکی میدونم:  گفت بود گرفته سمتم به رو بستنی که حالی در سما-

 نمیکنه روشنم چیزا این که تاریکم انقدر من: گفتم و گرفتم سما از رو بستنی -

  بخرم المپ برات بعد سری باشه یادم پس:سما-

 ببندمش؟ یا میبندی رو فلکه سما–

 نمیشه بسته خرابه شیرش:سما

 

 دهنش تو کردم فرو خودمو بستنی و میبندمش برات من حاال پس...  اِ -

 .میکشتی منو داشتی دیوونه میکنی چیکار: گفت بهم که میکرد سرفه داشت سما-

 باحال چه-

 ...شده باحال هم کشی دوست جدیدا... باحاله چی:سما-

 شتک را خود دوست بستنی با دوستی..مینویسن نامه روز تو مرگت از بعد که میکردم فکر موضوع این به داشتم نه-

 ...بستنی با مرگ علت...مینوسن مثال یا

 سرتم پشت سایه مثل من باش مراقب همیشه ولی طلبت یکی... خانم کیمیا....باشه... باشه: سما-

 رو تو ساعت نیم از بعد و کرد روشن ماشینو سما خوردیم که بستنیمونو. ترسناک فیلمای مثل دقیقا...شد باحال چه-

 . ایستاد میبرد اونجا به منو ارمین زمانی یه که شاپی کافی روی به

  ایستاد شاپ کافی جلوی بود توش نسترن حالی در ارمین ماشین شد که دو ساعت

 نیست؟ ارمین ماشین اون ببینم: گفت میکرد اشاره ماشین به که حالی در سما-

 . شاپ کافی تو رفتن و شدند پیاده ماشین از نسترن و ارمین.... خودشه اره-

 ...شاپ کافی تو رفتم و شدم پیاده ماشین از جت مثل منم میز یه دور نشستن وقتی-
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 اب ارمین... ارمین سر باالی درست البته... نسترن و ارمین میز جلوی وایستادم معلق اجل عین و شدم شاپ کافی وارد

 تویی؟ کیمیا پرسید و شد بلند جاش از تردید ،با...کنه سکته بود مونده کم من دیدن

 ینا اشغال عوضی کثافت....گوشش تو خوابوندم محکم و خودمم اره: گفتم ، میزد موج توش عصبانیت که صدایی با-

 نسترن به طرف به رومو بعد... میپری نسترن با رفتم از نگذشته ماه یه هنوز شدم عاشقش من که ارمینی اون بود

 عدب میکنه هم تو با کرد من با که رو کاری همون ارمین باش مطمئن... بدبختی و بیچاره واقعا تو:گفتم و برگردوندم

 ینمیبین جا این که پسری... واقعیه نمایش یه ،این اقایون و ها خانم:گفتم ما به بودن زده زل که مردم به رو برگشتم

 لگو که متاسفم خودم برای واقعا من... ست دیگه زن یه بغل که کنین نگاه حاال ولی من خواستگاری بیاد بود قرار

 شدم سما ماشین سوار. شدم خارج رستوران از عجله با و کردم همشون به پشتمو بعد.  خوردم رو مردی همچین

 اب. میکنه غش خنده از داره خانم دیدم برگشتم که سما سمت به. کرد عوض گریه با جاشو بود صدام تو که بغضی

  بودنم؟ ساده یا تره دار خنده من شدن بدبخت مار زهر: زدم فریاد عصبانیت

 خوبی این به نمیدونستم گرفتی ازش حالی عجب... داد حالی چه وای:گفت و کرد کنترل شو خنده زور به سما-

 .بود تئاترا عین درست میزدی حرف مردم با داشتی که موقع اون بلدی بازیگری

 توش گریه و خنده که صدایی با... گرفت خندم ناخوداگاه میریختم اشک که درحالی کردم فکر بهش خودم وقتی-

  پرش تو زدم حسابی میگیا راست: گفتم سما به رو بود قاطی

 لیسی چه نسترن ه ه ه اوه... میکنن دعوا دارن ارمین و نسترن کن نگاه! کیمیا: گفت و کرد رستوران سمت به رو سما-

 .گوشش تو زد ای

 شاپ کافی جلوی نسترن.بیرون میاد شاپ کافی از عجله با دراه نسترن دیدم برگشتم شاپ کافی سمت به من وقتی

 .رفت و گرفت تاکسی یه و وایستاد

 بدجنس؟ خانم داری حالی چه االن:گفت و برگشت من سمت به سما

 دادن بهم رو دنیا انگار االن...شد خنک دلم چقدر نمیدونی نگو وایی-

 میومد من سمت از که ماشین ی شیشه تق تق صدای که میخندیدم ارمین شدن ضایع به داشتیم هردو -

 سیلی بس از نمیدونم... ای قیافه چه با اونم. بود شیشه پشت ارمین.  کرد جلب خودش به( مارو توجه)توجهمونو

 کرد قفل ماشینو درای سریع سما.عصبانیت از یا بود شده قرمز صورتش بود خورده

 بهت دستم اینکه مگر... کن باز و در کیمیا: زد فریاد میشد شنیده زور به شیشه پشت از که صدایی با ارمین

 شدیم دور ارمین از کمی اینکه از بعد.بیفته راه که کردم اشاره سما به....میدی پس کارتو این تقاص باش مطمئن...نرسه

 فتوکثی کار تقاص تو حقیقت در...بود همین حقت... خان ارمین:گفتم ارمین به رو و پایین کشیدم ماشینو ی شیشه

 ... دادی
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 یتلخ به و نشستم تخت روی اروم... رفتم بودند داده بهم سما ی خونواده که اتاقی به عجله با خونه رسیدیم وقتی-

 صبح تا شب. ندادم اهمیت انها به اصال پایین برم شام برای که کردن خونودادشصدام و سما هرچی. ریختم اشک

 ره و روستا میرم من اره....گرفتم تصمیمو باالخره... کنم چیکار حاال که کردم فکر موضوع این به فقط و نخوابیدم

 صبح....بشم اینا سما مزاحم و بمونم اینجا عمرم اخر تا نمیتونم من اره.میکنم قبول رو کنند تعیین برام که مجازاتی

 یمتصم بود صبح هشت ساعت. بیرون اومدم اینا سما ی خونه از اروم و پوشیدم لباسامو بفهمه کسی اینکه بدون زود

 کردممی زمزمه اهسته خودم با.بشم تاکسی سوار شدم خسته هرجا بعد...برم پیاده میتونم که اونجایی تا بودم گرفته

 مرا صدای بشنو... تهران-

  مرا های دلتنگی صدای

 را خیانتکاران خیانت صدای

  را خسته عاشقان صدای بشنو

 شدم نابود و سوختم که من بشنو

  میکنم دعا ولی

  نیفتد دیگری کس هیچ برای اتفاق این میکنم دعا که باش شاهد تو

 یول. بود انداخته میسکال تا هف سما تهرانم کجای نمیدونستم اومدم خودم به وقتی بودم شده غرق خودم افکار تو-

 زنده یا بمیرم که نبود مهم برام اصال. بودم زنده جسمی نظر از فقط و بودم مرده ارمین باخیانت من نبود مهم برام

 غواا شونو همه بگیرم انتقام مردا همه از بهتره نه کنم؟یا خودکشی اصال طوره چه:.... میرسید ذهنم به فکری هر بمونم

 ودز انقدر چرا نمیبخشمتون بابا مامان....نداری هم رو کارا این عرضه تو کیمیا سرت بر خاک. بکشمشون بعد و کنم

 از من ندارم؟اصال برادری خواهر هیچ چرا. بگم بهش دردمو که ندارم رو کسی یه من گذاشتین؟چرا تنهام چرا رفتین؟

 نه... ندارم هیچی من که صورتی در باشند داشته چی همه باید ارمین مثل ای عوضی ادمای چرا طلبکارم دنیا همه

 که دبو گفته بهم فاطمه نیست تدبیر را کرده خود گفتن هم قدیم زا اوردم سرخودم رو بال این خودم من خودمه تقصیر

 من نحسی شاید منحوسم من شاید اصال.کردم کردم؟نابودش چیکار مقابل در من ولی داشت دوست منو خیلی محمد

 . میشه گلستان جهان حتما وقت اون بمیرم من کاش ؟ بمیرن ندیدم برادر و مادرم و پدر شد باعث

 :گفتم محترمانه خیلی اومدم خودم به میزد بوق برام که ماشینی صدای با-

  میگرفتم انتقام ارمین امثال و ارمین جای به تو از و بودم کاش: گفتم خودم با نیستم دخترا اون از من برو اقا-

  دیگه برو اقا زدم داد سرش زد بوق بازم-
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 اثر بر که دردی... بده حالم میچرخم ول که دوساعته االن و نخوردم هیچی چون کنم فکر اهان... بده حالم اینقدر چرا-

 ... کردم حس وجودم تمومو با رو بود پیچیده وجودم تو زمین با برخورد

 به چشمم..  میکرد درد بدنم تموم...شدم بلند تخت روی از سراسیمه. بودم خواب تخت یه روی اومدم که هوش به -

 یادم که چیزی کجاست؟اخرین جا این کجام من وای: گفتم خودم به.  پیچیدم خودم دور و برداشتم اونو خورد حوله یه

 امونمو هگری کنم کنترل خودمو نمیتونستم نبود؟ تنم لباس اومدم هوش به وقتی چرا ولی شدم بیهوش که بود این میاد

 نمک چیکار حاال بود پاکدامنیم اونم داشتم باارزش چیز یه فقط شدم بدبخت نه وای:گفتم جیغ صدای با بود بریده

 اتاقو رد کردم سعی. نبود اتاق توی ای دیگه چیز هیچ ساکم و لباسل جز به ولی بکشم خودمو تا گشتم چیزی یه دنبال

 یچ میدونی اصال تو کردی؟ باهام کارو این که ای عوضی کثافت آهای:کردم گریه و زدم دادم بود قفل در ولی کنم باز

 باز در یهو که میدادم ناسزا فحشو و میزدم داد داشتم... گرفتی ازم داشتم که چیزی تنها عوضی توی... کردی کار

 ...شد

 ..نمیشناختمش...کردم نگاه ابروم ی کننده نابود قیافه به -

 زدی؟ دست بهم چرا...هستی؟ کی دیگه تو: توپیدم بهش.

 نمماشی جلوی وقتی خوشگلین خیلی شما کنم کنترل خودمو نتونستم خدا به خانم:شد جمع چشماش تو اشک یهو-

 ...شدم شما عاشق اول نگاه در من. نتونستم ولی بیمارستان ببرمتون خواستم کردین غش

 ... صورتش روی موند دستام جای که گوشش تو زدم محکمی سیلی چنان-

 یه من میدونین.. میبینین خوشگذرونی وسیله فقط زنو چون عوضییین همتون مردا شما شدی؟ من عاشق اینجوری-

 بستم سرعت به درو اوردم یاد به وقتی.  دورمه حوله یه فقط نبود حواسم اصال که بودم عصبی انقدر. دارم شوهر زنه

 تاقا از.داشته برش عوضی نامرد اون حتما... نبود توش هم موبایلم حتی گشتم ساکمو و پوشیدم سرعت به لباسامو.

 در سمت به راهمو.بشم گوشی بیخیال گرفتم تصمیم نبود گوشیم از خبری کردم خونه کل به نگاه یه و شدم خارج

 :گفت و گرفت دستش تو دستمو و جلوم پرید یهو پسره اون که. کردم کج خروجی

 ازتون. میکنم قبول مسئولیتشو خودم کردم باهاتون کارو این که حاال دارم دوست رو شما من خدا رو تو خانم-

 کنید ازدواج باهام که میخوام

 دارم شوهر کری؟من اینکه مثل اقا-

 .کنین ازدواج من با و بشین جدا ازش ،پس بخواد رو شما موضوع این فهمیدن با نداره امکان که شوهرتون: پسره

 میگه داره چی ست دیوونه یارو کردم فکر لحظه یه-

 داییم پیش... باشم کسی سربار نمیاد خوشم اصال...برم نمیتونم که اینا سما پیش کنم کار چی حاال کردم فکر باخودم

 هدیگ که هم محمد...حالله خونم حتما دیگه اوضاع این با حاال بود امیدی یه قبال اگه چون.. برم نمیتونم اصال که هم
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 یاینجور حداقل میگیرم طالق ازش بعد میکنم زندگی باهاش مدت یه ست دیوونه میاد نظر به که هم یارو این... هیچی

 ...زنه یه از بهتره مطلقه زن باشه هرچی.میشه حفظ ابروم

 .بگیرم وکیل ندارم پول که من بگیرم طالق شوهرم از جوری چه ولی:  گفتم پسره به-

 خانم کیمیا میشناسم شوهرتونو من: گفت پره-

 چی؟:پرسیدم تعجب با... کلم رو ریختن یخ اب کاسه یه انگار حرف این باشنیدن-

 نمیگین؟ رو فتوحی محمد مگه: پسره

 خودشه....چرا...چ-

 دوستشم من

 گوشش تو زدم تر محکم رو سیلی دومین حرف این باشنیدن-

 

 زدی؟ دست دوستت زن به ،تو کردی سفید مرده هرچی روی دیگه تو... چی؟-

 .شد قدم پیش اول اون ولی میخواستم رو تو اول از من خودشه تقصیر-

 میکنی؟ زندگی ما روستای تو هم تو مگه-

 . بست زانوتو باهاش و. کرد پاره لباسشو بود شده زخمی زانوت وقتی بار یه بچگی تو که همونم من اره-

 قربونی دیگرانو خودت خاطر به نمیشه دلیل اینکه عوضیی یه تو ولی....د میا یادم چیزایی یه... میگی راست... اره-

 کنی

 عکسامونم تازه کرد قبول زود خیلی کردی فرار تو چون اونم و داری دوست منو تو که گفتم محمد به رو چی همه من-

 نمیکنه نگاهم بهت حتی دیگه... ببینه رو تو باش مطمئن دادم نشون بهش

 مردم یننفر و لعن یا... بکن فکراتو نمیشه درست کاری که من بازدن: گفت و گرفت دستمو که بزنمش خواستم دوباره-

 من؟ با ازدواج یا

 رفتم هعجل با میکرد دیوونم داشت بگیره باج ازم خواست می عوضی یه که فکر این بودم گرفته قرار بدی تنگنای تو

 کشمب خودمو تا برداشتم هاشو خورده از یکی بعد بشکنه تا زمین رو انداختم و برداشتم بشقابو یه و اشپزخونه تو

 میکنی؟ غلطی چه داری: پسره-

 کنم خالص خودمو زندگی این از میخوام نیست مربوط تو به-
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 نکن کارو این ام باتو:پسره-

 

 زمین ور افتاد دستم از بشقاب تیکه و گوشم تو خورد محکم سیلی یه یهو که بزنم رگمو میخواستم اون به توجه بی-

 . بشه کم ذوقش ذوق از یکم تا جاش رو گذاشتم دستمو بود محکمی سیلی چه-

 یک اصال زدی؟تو منو حقی چه به تو: گفتم و برگشتم سمتش به شدم عصبانی هم و کردم تعجب هم پسره حرکت از

 ...اشغالٍ یه تو بزنی منو که هستی

 گوشم تو خورد سیلی دومین که بزنم حرفمو میخواستم-

 میزنی حرف اینجوری من با باشه اخرت دفعه:  پسره

 جلو اومد گریم دیدن با پسره.  کردن گریه به کردم شروع و کنم کنترل خودمو نتونستم ترکید بغضم دیگه دفعه این-

 :میگفتم و میزدم مشت سینش به همش بودم که بغلش تو من کرد بغلم و

 بغلش از خودمو من کرد بغلم تر محکم پسره گرفتی؟و ازم داشتم که چیزی تنها چرا...کردی؟ باهام کارو این چرا-

 .نشستم مبل روی رفتم و بیرون کشیدم

 اگه سال یک تا کن ازدواج من با تو میکنیم کار یه اصال.کن ازدواج من با عاشقتم من میگم بهت دارم بازم:پسره-

 میشه حفظ ابروتم دیگه. میدم طالقت منم خواستی طالق و نشدی عاشقم

 .مکن قبول ازدواجشو پیشنهاد که گرفتم تصمیم همین ،برای نبود بد ،زیادم برد فرو فکر به منو پسره حرف این

 من. ..وشوهریم زن باهم ما که نکنی فکر ولی میکنم ازدواج باهات من باشه: گفتم پسره روبه و شدم بلند مبل روی از

 زدواجا تو با دارم مجبوری هم االن باش نداشته ازم انتظاری هیچ پس میبینم زندگیم کننده نابود چشم به فقط تورو

 .میکنم

 .ندادم اهمیتی من ولی شد ناراحت پسره کنم فکر حرف این باشنیدن-

 بیست.هستم خسروی سپهر من میکنم معرفی خودمو خوب...کافیه برام باشی درکنارم تو که همین قبوله باشه:پسره-

 ..کرد ادا بابغض اخرو ی جمله این.متنفره ازش که زنی یه عاشق و سالمه هفت و

 بخوابم؟ کجا باید من بشنوم نمیخوام دیگه بسه-

 خودمه اتاق منظورم:گفت پته تته با و خورد حرفشو من ی غره چشم با...خودمو اتاق تو منم مهمونا اتاق تو:سپهر -

 .تادمفرس لعنت خودم بخت به و کردم فکر افتاد برام امروز که اتفاقاتی به و تخت رو کردم ولو خودمو و اتاق تو رفتم-
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 یصورت رز گل یه خوری ناهار میز روی اشپزخونه تو دیدم و بیرون رفتم اتاقم از میکرد درد بدنم ی همه شد که صبح-

 دارم دوست خیلی ،من من کیمیای:بود نوشته توش ، خوندم و برداشتم میز روی از رو کاغذ...هست کاغذ ورق یه و

 لسط تو کردم پرت و کاغذ تفاوت بی میخوام معذرت واقعا شدی ناراحت که کردم کاری اگه دیگه نکن اینجوری باهام

 .اب تو گذاشتمش نیومد دلم گلو ولی اشغال

 خیلی مردتیکه معلومه داره چی همه نیست هم بدی زیاد ی خونه نه....بزنم خونه توی گشتی یه گرفتم تصمیم-

 کمی بهتره: گفتم خودم به.بود رفته سر ام حوصله چقدر زدم گشت خونه تو کمی.نیست مهم اصال که من برای پولداره

 ارک اتاق شبیه... تو رفتم بود من اتاق بغل اتاق یه توی کتابخونه.گشتم کتابخونه دنبال به... بخوانم کتاب

 به منو توجه یکتاب گشتم،اما بیاید خوشم که کتابی دنبال به کتابها اللی..بود توش هم دیگه چیزای و کامپیوتر...میموند

 شاخ تعجب از بازکردم که یخچالو در..بخورم چیزی یه گرفتم تصمیم و شدم بیخیال نهایت در.نکرد جلب خودش

 سر ام حوصله چون زدم خونه تو چرخی یه دوباره بعد.خوردم صبحونه واسه چیزی یه... بود غذاها انواع از پر دراوردم

 هاگ که کردم فکر این به و مبل روی نشستم... کردم مرتب رو بود ریخته بهم که رو خونه از هایی قسمت بود، رفته

 .نمیخوندش هم نفر یه غمه توش ازبس بنویسم رمان یه زندگیم به راجع

 .بیخیال کن ولش...بزنم زنگ بهش رویی چه با اخه نه ولی...بزنم؟ سما به زنگ یه طوره چه-

 لک در و بلنده قدش اند ای قهوه چشماش و موها...نیست ای بدقیافه پسر. شد کشیده سپهر سمت به ناخواسته فکرم

 ریختن اشک به مجبور منو خوداگاه نا بود کرده باهام که کاری اوردن خاطر به عوضیه کثافته یه ولی جذابیه پس

 بگردم کار دنبال به و کنم شروع اول از رو چی همه گرفتم تصمیم و کردم پاک اشکامو نمیشه اینجوری نه...میکرد

 مستقل زن یه هم و نمیره سر ام حوصله هم بهتره هم خودم برای اینجوری کامپیوترم نویس برنامه مثال سرم خیره.

 دم،ش اتاقم وارد.  برسه سپهر که االنه... دیگه وایستم خودم پای رو بتونم باید یارو این از طالق از بعد باالخره.میشم

 کتهن بود نو و رنگارنگ لباسای از ،پر کردم باز رو درش کنجکاوی روی از افتاد، بود اتاق ی گوشه که کمدی به چشمم

 این ی همه که بوده دیده منو و بوده محمد دوست واقعا سپهر معلومه. بود من ی اندازه هم همش که بود این جالب ی

 تصویری ایفون از.اومد ایفون صدای. کردم سرم روسریمو و پوشیدم خودمو مانتوی.خریده من ی اندازه درست لباسارو

 وایستاد روم روبه و تو اومد سپهر نشستم خروجی در به پشت مبل روی و کردم باز درو دره پشت سپهر که دیدم

 رفتگ سمتم به رو بود مختل رز های گل پاز که خوشگل گل دسته یه پشتش ،از کرده قایم پشنش چیزی بود معلوم

 مبرای میداد هدیه بهم گلی دسته همچین یه که داشتم شوهر یه منم میشد چی میکردم فکر داشتم لحظه اون توی.

 شاز گلو دسته هم همین برای کرد عصبیم دوباره کارش اوردن خاطر به ولی شدم بلند مبل روی از گل دسته گرفتن

 اتاقم تو باال رفتم ها پله از و کردم بهش پشتمو بعد. کردم له پام زیر گلو دسته کنم خالی حرصمو اینکه برای و گرفتم

 اون از من کرده فکر.  میاره گل من برای که کیه کرده فکر پسره. میکردم فکر خودم با. کردم قفل پشت از درو و

 .شم خر گل دسته یه با که دخترام
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 گاهن اطراف به کمی. میرفت ضعف گرسنگی از دلم. شدم خارج اتاقم از.بود چهار ساعت شدم بیدار وقتی. خوابیدم یکم

 یه.هست یخچال تو چی همه خوبه چه... رفتم یخچال سمت به راحت خیال با.نبود سپهر از خبری شکر خدارو.کردم

 کرد صدام سپهر یهو که بود دستم ای خامه شیرینی بشقابه

 ...کیمیا... کیمیا:سپهر-

 از ات شدم خم.شکست و افتاد دستم از بشقاب که بودم شده هول انقدر.نبود سرم هیچی. صدا سمت برگشتم عجله با-

 داره ددر چقدر وایی.برید دستمو یهو که میکردم جمع بشقابو ی تیکه داشتم. کنم جمع بشقابو های تیکه زمین روی

 ویدد سمتم به سراسیمه سپهر. بودم داشته نگه دستم یکی اون با بود بریده که دستمو.  میزد فواره ازش داشت خون.

 من کنار باندو ترسش از سپهر. میزنم جیغ بزنی دست بهش اگه: زدم داد عصبانیت با ببنده دستمو تا شد خم و

 .داشت درد چقدر.بستم باند با دستمو بود که ای سختی هر به من عقب رفت و گذاشت

 مومت حرفمو نذاشت بغض و گریه... شم راحت زندگی این از که بمیرم من الهی: زدم داد بشنوه سپهر که طوری کنایه با

 و گریه اب. نشستم در به پشت و شد سست هام بستمزانو پشتم که درو.اتاقم تو رفتم و شدم بلند زمین از زور به.کنم

 :زدم حرف خدا با فریاد

 .شم خالص مرده صاحب زندگی این از که نمیمیرم من چرا... بدبختم اینقدر من چرا خدایا...چرا؟ خدایا-

 این از اینم.بدبختی پشت بدبختی.دارم من میگن که جون هفتا نمیمیرم میکنم خودکشی دفعه هر چرا نمیدونم

 برای االن محمد حتما.نمیکرد باهام کارو این هیچوقت بود عاشقم واقعا اگه... منه عاشق میکنه ادعا که مردتیکه

 من از باشه چی هر زنه اون حال به خوش. کنه ازدواج اون با گرفت طالق من از وقتی تا کرده پیدا دیگه زن یه خودش

 . تره بخت خوش که

 بیرون؟ نمیای خانمی:سپهر-

 .میکنی صدا اینجوری منو باشه اخرت دفعه اشغال کثافت شو خفه-

 یحیوونای حق... حقشه اینا از بدتر کن ولش: گفتم خودم به حرفم توجیه برای و شدم پشیمون بودم زده که حرفی از

 اون مثل

 نمیره بین از حرفا این با من عشق که باش مطمئن ولی بگو میاد در دهنت از هرچی بده فحش باشه:سپهر-

 شدم خر که منم بابا برو:گفتم نشنوه که طوری باخودم-

 .جونت شوهر از بگیری طالق که دادگاه میریم فردا بگم خواستم:سپهر-

 بودم نکرده باهاش کارو اون کاش.بود من شوهر واقعا اون...کاش ای...  کاش شد تازه دلم داغ حرف این شنیدن با-

 راکا سپهر اقا این با من بگیرم طالق محمد از که فردا. گرفتم ماتم اینجوری چرا اصال...نگذره ازت خدا امیدوارم ارمین
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 ابودشن منم کرده نابود زندگیمو که حاال. بشه خنک دلم تا میکنم اذیتش انقدر بیفته پام به که میکنم کاری دارم

 از.دارم کارها تو با من حاال سپهر اقا کن صبر....بمیره تا میذارمش خودم حسرت تو اونقدر منه عاشق که حاال.میکنم

 ونهاشپزخ رفتم کنم غس بود مونده کم گسنگی از... شدم بلند خواب از صبح.کشیدم دراز تخت روی و پاشدم در کنار

 :کرد جلب خودش به توجهمو یخچال روی یادداشت.  بخورم چیزی یه تا

 ...دادگاه بریم باید ده ساعت... دنبالت میام نیم و نه ساعت کیمیا-

 ...میشود شروع تازه زندگی خانم کیمیا خوب:گفتم خودم به

 

 ...بگردی تا بگرد سپهر اقا خوب-

 ....انتقام میشد تکرار ذهنم تو مرتب که بود واژه این بودم گرفته تصمیمو. اتاقم تو رفتم-

 رت خواستنی واقعا پوشیدمش و برداشتم کمد توی از داشت طالیی کمربند که مشکی مانتوی یه.کردم باز کمدو در

 به الش یه.کرد جلب خودش به توجهمو نفتی ابی رنگ به لی شلوار یه و گشتم لی شلوار یه دنبال کمد تو.بودم شده

 یادز ارایش به احتیاجی بود ابی چشمام چون.کردم ستش بلند پاشنه مشکی کفش یه با و کردن پیدا هم رنگ همین

 ازب صدای با.رسوندم اتمام به رو ارایشم قرمز رژلب کمی با درنهایت و رژگونه و کمی زدم ای نقره ی سایه یه نداشتم

 بیرون اومدم اتاق از خروجی در شدن

 .بگیریم طالق جونت شوهر از بریم بدو کجایی کیمیا:گفت میکرد باز درو که حال در سپهر-

 کجا؟:گفت ای طلبکارنه حالت با و گرفت دستمو که شم رد کناررش از میخواستم....اومدم بریم باشه-

 دیگه طالق:گفتم بیخیال حالت با-

 پوشیدی؟ چیه اینا راه اون به نزن خودتو:سپهر-

 کدوم :گفتم و نباختم خودمو ولی ترسیدم لحظه یه.بود خون کاسه یه مثل عصبانیت از کردم نگاه چشماش تو وقتی-

 نخریدی؟ برام رو اینا خودت مگه راه

 نمیاد خوشم من تنگه برات خیلی پوشیدی که اینایی. نمیدونستم تو اندازه که من ولی بودم خریده چرا: گفت سپهر-

  بیار درشون برو گفتم

 .میکنم بخواد دلم هرکاری نیستی من شوهر هنوز که تو -

 خانم ،کیمیا رسیم می بهم موقع اون دیگه میشی زنم باالخره باشه:سپهر-

 نشستم راننده کنار سپهر ماشین جلوی صندلی رو و شدم خارج خونه از سپهر به توجه بی-
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  شد خنک حسابی دلم...  گرفتم خوب حالشو که میکردم فکر باخودم

 شد خرد ماشین در کنم فکر که کوبید همچین درو و شد ماشین سوار اومد سپهر

 بود خورده موش زبونشو انگار. نزد حرف هم کلمه یه راه توی

 شکست اونو سپهر خود باالخره اینکه تا بود فرما حکم ماشین فضای بر بدی سکوت

 بپرسم ازت سوال یه میتونم کیمیا:سپهر

 

 نه که چرا اره-

 داشتی؟ دوست تومحمدو: سپهر

 نبودیم همدیگه قسمت کال من... نمیکردم فرار دستش از که داشتم دوستش اگه نه که معلومه-

 نکردی؟ نگاه روشم توی اصال که تو میدونی کجا از:سپهر

 میدونی؟ کجا از تو-

 .نکردی نگاهم بهش حتی اصال که گفت من به محمد خود:گفت و شد هول سپهر

 نشد بد که تو شدی؟برای محمد مدافعه وکیل تو شده چی حاال-

 میکنی؟ بدرفتاری قدر این من با چرا دارم دوست خیلی من کیمیا:سپهر

 . نزد حرف هم کلمه یه حتی دیگه برسیم که موقعی تا دیگه سپهر... هست که همینه-

 .رسیدیم کیمیا شو پیاده:سپهر

 .بودیم محضر جلوی نبود خبری دادگاه از ولی شدم پیاده ماشین از

 نیست؟ دادگاه اینجاکه انداختی دستم:پرسیدم باتعجب-

 محضره اینجا...نیست که معلومه: سپهر

 کردی؟ مسخرم-

 کنیم ازدواج هم با اومدیم عزیزم همسر نه:سپهر-
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 شد؟ چی محمد پس میگی داری چی-

 شدیم محضر وارد...تو بریم بیا حاال. عاشقته که بس از داد طالق غیابی رو تو نباش نگران: سپهر -

 کیمیا؟ میکنی ازدواج من با توئه با. تصمیم: سپهر

... توئه با متصمی کیمیا خوب:گفتم خودم به. بده قرار تنگنا تو منو کردکه اینکارو قصد از عوضی کثافت:گفتم خودم با-

 کجا لیو نکنم ازدواج باهاش میتونم ببینم بذار:  کردم فکر خودم با کمی... نه؟ یا میکنی ازدواج میکنی؟باهاش چیکار

 تماح نمیشه اصال که هم داییم پیش.بشه حفظ شپیش ابروم حداقل بذار... .  نمیشه روم که سما پیش... بمونم میخوام

 چی عداب ببینم تا کنم سر سپهر با فعال مجبورم پس بشم نمیتونم که خوابم کارتن.گفته بهشون رو چی همه محمد

  میاد پیش

 .میکنم ازدواج باهات من:گفتم و کردم جزم رو عزمم....برگشت طرفم به سپهر...سپهر؟؟-

 و کرد سرم رو سفید چاد...ایستاد روم روبه. برگشت سفید چادر یه با بعد کمی و بیرون رفت ای لحظه سپهر-

 ی نمونه میز روی... نشستم کرد اشاره اون به سپهر که میزی پشت...میز اون پشت بشین لطفا جان کیمیا:گفت

 میومد بهش خیلی دامادی شلوار کت واقعا نشست کنارم هم سپهر خود.بود شده چیده عقد ی سفره از کوچیکی

 هست؟ اجازه خسروی اقای: گفت سپهر به رو عاقد -

 بفرمایید بله: سپهر

 سومو بار فقط نکنم یا کنم ازدواج سپهر با که میکردم فکر داشتم چون گفت چی عاقد نفهمیدم که اولو دوبار-

 .شنیدم

 ؟اورم در خسروی سپهر اقای دائم عقد به معلوم مهریه با را شما وکیلم ایا میپرسم سوم بار برای اریان کیمیا خانم-

 .بود اونجا بزرگتری مگه ولی بزرگتا اجازه با بگم میخواستم

 بله:گفتم اروم

 یه هم بعد. کنیم همدیگه دست تا دراورد ازدواجو های حلقه سپهر....  زدن دست برامون بود اورده سپهر که شاهدایی

 یننگ یه روش که بود خوشگل انگشتر یه سورپرایزشم اخرین... بود برلیان کنم فکر که داد بهم خوشگل سرویس

 اسمونا تو داشتم بگم دروغ نمیتونم که خودم به(...نداشتت عمه ارواح اره)نشدم خوشحال که من ولی.داشت بزرگ

 .داشتنش به برسه چه بودم ندیده هم رو چیزا جور این خواب حتی وقت هیچ عمرم تو من اخه.  میکردم پرواز

 عزیزم؟ اومد خوشت:پرسید و زد چشمکی باشیطنت سپهر-

 حرف ینا باشنیدن.میکنم ازدواج تو با زور با دارم من که رفته یادت نکنه بیاد؟ خوشم باید چرا: گفتم و گرفتم جبهه -

 .کرد عوض ناراحت ی قیافه با جاشو خوشحالش قیافی چون شد ناراحت خیلی سپهر کنم فکر
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 ذوق و شوق خیلی بیچاره نمیکردم ضایش اینجوری کاش. سراغم اومد وجدان عذاب این باز وایی: گفتم خودم به-

 .داشت

 ووجدانم عذاب اینکه واسه. بود کرده سکوت دوباره سپهر. افتادیم راه و کرد روشن ماشینو سپهر.شدیم ماشین سوار

 حرف باشنیدن. اومد خوشم خیلی نکنه درد دستت کردم شوخی: گفتم درگوشش و سپهر سمت شدم خم.کنم اروم

 محکم همشون بودن سرما پشت که ماشینایی وگرنه بود کوچه تو ماشین که اوردیم شانس کرد ترمز یهو سپهر

 دیگه بهم میخوردن

 یه کم کم دارم کردم حس چرا نمیدونم.شدم چشماش غرق کرد نگاه چشمام به و دستش تو گرفت دستمو سپهر-

 .میکنم پیدا بهش دارم حسّایی

 ات ولی شوهریم و زن االن که نمیدی؟درسته خودت منو به فرصت یه چرا. کن باور دارم دوست خیلی من کیمیا:سپهر

 .نمیشم نزدیک بهت من نخوای که موقعی

 .کردم اطمینان احساس قلب ته از واقعا.داد دست بهم خوبی خیلی حس سپهر سمت از حرف این باشنیدن-

 و مکشید دستش از دستمو....میزنه گولت داره کیمیا نه...ندم خودمون به فرصت یه نه؟چرا که چرا:کردم فکر خودم با-

 .بکنم کارو این نمیتونم:گفتم

 خودش و خونه تو برم اول که کرد تعارف من به و کرد باز درو سپهر شدیم پیاده ماشین از. نگفت چیزی دیگه سپهر

 .شد خونه وارد من سر پشت هم

 هاینک با...کرده بد بهم خیلی اینکه با میبخشمش من...بگیرم انتقام ازش دیگه نمیخوام من. شد عوض تصمیمم.

 نمید نشون العمل عکس تا دو ز.و.ا.ج.ت برابر در افراد که بودم خونده جا یه میبخشمش من ولی کرده نابود زندگیمو

 سردهاف و گیر گوشه یا میکشن خودشونو اینکه یا نیفتاده اتفاقی انگار که طوری میزنن خبری بی به خودشونو یا

 نارک برادر و خواهر مثل سال یه تا فقط ما کنم نگاه دید این به سپهر به دیگه نمیخوام کردم تجربه هردوشو من.میشن

 مه نمیخواد دلم دیگه... دیگه شوهرای و زن همه مثل.میگیریم طالق ازهم بعد.شه تموم سال یه تا میکنیم زندگی هم

 ..کنم زهر سپهر به هم و خودم به رو زندگی

 .نشست کنارم اومد هم سپهر.نشستم مبل روی

 بدون اما یمیکن نگاه زندگیت ی کننده نابود چشم به منو و متنفری ازم خیلی میدونم کیمیا:گفت و برگشت سمتم به

 هب بتونی امیدواری.کنم جلب رو محبتت که میکنم سعی بشه تموم یکسال که زمانی تا من. دارم دوست خیلی من

 ودب کرده مشغول خودش به شد شب که موقعی تا فکرمو بدجوری سپهر حرفای.کنی نگاه عشقت چشم به من به روزی
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 نداری؟ کاری بخوابم میرم دارم کیمیا:پرسید بخوابه میرفت داشت که حال سپهردر شب -

 مرسی نه:گفتم و بود روش اینه که میزی روی گذاشتم رو شونه. میزدم شونه موهامو و بودم وایستاده اینه روی روبه-

 .بخیر شب.

 .عزیزم بخیر هم تو شب:گفت در الی از بست می و در داشت که سپهر-

 :کردم زمزمه باهاش اروم و یاس بشکن رو دی سی اهنگ کردن گوش به کردم شروع و کشیدم دراز مبل روی-

 شلوغ شهر این تو تنهاِ  دختر یه نگفت هیچکی

 دروغ پا تا سر مردم ، ی هرزه نگاه بین

 بودن مرده آرزوهاش همه وقتی داشت حالی چه

 بودن برده رو آبروش ، پلید دستای که وقتی

 کشید چی نفهمید هیچکی

 میدید رو مرگش که وقتی

 نشنید رو صداش هیچکی ، نعرهها هجوم توی

 صحت داره ، حرفا این نیست دروغ بدون

 خط سه و چار مار یه ، شدیم ماها ی همه

 مرگ باعث ماییم ، درد وارث ماییم

 زد صاعقه رو ایرانیا غیرت

 بد کابوس شد ، اعصاب رو رفت بحثا حرفا

 مرگ ناقوس بیاره در صدا به خواست کمکم

 من ناموس ، تو ناموس ، ایرانی دختر

 مرگ پابوس به بره خودش ، کردیم کاری چرا

 دختر یک آبروی با اومد دلمون چطوری

 مختل بشه زندگیش که کنیم بازی ما

 تنها اون داده تکیه ، اتاق کنج تو
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 شبها بود داده هدیه ، اون به رو اشک خدا

 اشک ی تشنه چشما ، روز و شب حاال ولی

 اشک ی چشمه بود شده تموم دیگه که طوری

 : خواهش یه فقط ، من خدای ای " خدا به میگفت

 "!  خوابه یه فقط اینا همه بگو من به

 بود بیدار دخترک ، نیست خواب ولی

 بود بیکار جماعت ی بازیچه دخترک

 نابجا و کثیف های تهمت از ، شد بیمار

 نجات ها دسیسه از رو دختر بده خدا ای

 ؟ شلوغ شهر این مردای غیرت رفته کجا پس

 دروغ پا تا سر مردم از شده پر شهر تموم

 نابجا و کثیف های تهمت از شد بیمار

 نجات ها دسیسه از رو دختر بده خدا ای

 نیومده سرت بالیی همچین حال به تا

 " ؟ اومده بدتر این از بال ":  میگی ، بیاد اگه که

 جاش گذاشتیم رو جامون ، ما کدوم ولی

 پاش بسوزیم هم ما ، میکشه چی ببینیم که

 نبود روزی همچین میمرد "یاس" کاش

 عمود خنجر یه دست به بمیره غیرت که

 همکارشیم ما ، بود یکی دست به خنجر

 همبالشیم اون با هم ما ، جهنم توی که

 ؟ باشی کثیف میتونی چقدر" که پسر اون به خطاب

 " پاشی اسید از بود بدتر ، کردی تو که کاری
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 حسین واسه بکشی رو خود حاضری که تو

 حسین واسه میپوشی سیاه محرما که تو

 " آزادمرد باشیم ، نیست دین اگه ":  گفت حسین

 گرم رو بازار کنیم کثیف دی سی یه واسه نه

 رسید شهرتی به تا کشید ها زحمت ، دختر اون

 بدید مهلتی یه اسمش از بردن لذت واسه

 "همینه نوبت ، جدیده صحبتی" گفتید

 زدید تهمتی چه ، عجیب سرعتی با

 ؟ شلوغ شهر این مردای غیرت رفته کجا پس

 دروغ پا تا سر مردم از شده پر شهر تموم

 کنی تبرئه خودتو ، نزن تبصره الکی

 خودی رهبر تو خود ، داشتی عقل تو

 گناه عقب رفتی خودت دونسته ولی

 خدا غضب منتظر تو بشین پس

 ست تازه بگیری آب از که وقت هر رو ماهی نه ولی

 هست باز ، برگشت ی واسه راه که بدون و

 بیشتر تبلیغ به بست راه باید

 خویشتن تبدیل برای کرد سعی و

 صفات ی همه با واقعی انسان به

 دفاع ی واسه حاضر ، بین واقع و باانصاف

 ن تشنه حق باقی واسه که اونایی به میگم

 "!  بشکن رو دی سی حاال همین تو!  نکن شک "
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 دمپاش وقتی برد خوابم که بودم هوا حالو همین تو.میخوند من برای داشت که انگار میکردم گریه و میخوندم اهنگ با

 پهرس از اینکه بعداز. کار گشتن دنبال برم باید وای.بود صبح هشت ساعت. رفته و کشیده پتو روم سپهر که دیدم

 هرچی هباالخر کنم رعایت رو پوششم بعد به این از بهتره.دزدی برم باید البد باشم نکرده پیدا کاری اگه بگیرم طالق

 ی ازهاند کامال و نباشه تنگ برام که کرد پیدا لباسی یه بشه کمد تو باالخره کنم فکر.  دارم شوهر زن یه االن باشه

 نیاز حتما توش میدونستم که خریدم روزنامه یه کوچه سر فروشی روزنامه دکهی از و پوشیدم لباسامو.باشه خودم

 .داره مندی

 امبی بر ها اون ی عهده از میتونستم نظر به که کردم پیدا کار تا چند گشتم هاشو نیازمندی و خونه اوردم رو روزنامه-

 . گری منشی برای گرفتم تماس کارتون اگهی برای ببخشید اقا سالم الو،-

 .کردیم پیدا رو دیگه یکی شما پای پیش ببخشید خانم-

 ،خدافظ ممنون باشه-

  خدافظ-

 بعدی اگهی نشد که این خوب

 . شدم مزاحم نویس برنامه استخدام برای ببخشید خانم سالم-

 متاسفانه نه-دارید؟ قبلی ی بله،سابقه بله سالم-

 بدم انجام براتون کار یه تونستم شاید بزنید سر یه حاال باشه-

 خدافظ.  ممنون-

 خدافظ-

 بزنم زنگ اینم به بذار اگهی اخرین اینم خوب

 زدم زنگ تون نویسی برنامه استخدام اگهی برای من خانم سالم-

 دارین؟ کار ی سابقه.بفرمایید بله-

 متاسفانه نه-

 بشید استخدام ممکنه خوب شما باشه قسمت اگه.کنیم مصاحبه باهاتون بیاین امروز حاال-

 خانم،خدافظ ممنون-

 خدافظ-
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 وقتی تاداف خوشگلی مانتوی به چشمم.نباشه تنگ برام زیاد که گشتم لباسایی دنبال و رفتم لباسام کمد سراغ به-

 اینم چون دارم دوست خیلی مشکی من که میدونسته سپهر اینکه مثل.باشه اندازم باید که اومد نظرم به داشتم برش

 مشکی کیف یک و شدم رفتن ی اماده. پوشمشون می باهم میشه ست مانتو این با هم خودمم شال و شلوار. مشکیه

 ولیپ به چشمم رفتن بیرون موقع ناقصه تیپم کیف بدون میکردم حس چون.برداشتم رو بود کمد داخل که هم طالیی

 سیک تا دادم تکون دستمو و خیابون سر رفتم. گذاشتم کیفم داخل و برداشتم هم را ان.افتاد بود جاکفشی روی که

 بگیرم

 .شدم سوار و گرفتم دربست.  داشت نگه پام جلوی بود زرد رنگش که ای تاکسی-

 بریم؟ باید کجا خانم

 میرم تجریش اقا-

 دارم؟ نگه کجا خانم تجریشه جا این:  راننده-

 .وایستین شرکت اون روی روبه خودشه اقا! اها -

 کرد صدام پشت از یکی که میرفتم داشتم و شدم پایده ماشین از-

  خانم؟ خانم؟-

 بود تاکسی راننده.کردم نگاه سرمو پشت برگشتم-

 پولتون بقیه ببخشید خانم: راننده-

 (میبخشم خلیفه ی کیسه از) اقا خودتون مال-

 خانم ممنون:راننده -

 چندرغاز خاطر به باید ما اونوقت میدی پول اینقدر بعضیا به چرا خدایا... بزرگی شرکت چه وای: گفتم خودم به-

 .بزنیم در اون و در این به خودمونو کلی و کنیم گدایی

 ...سیزده عدد اخه نداشتم خوبی حس چرا نمیدونم.شدم پیاده سیزدهم ی طبقه تو اسانسور تو رفتم-

 . خرافاته همش اینا کیمیا نزن مفت حرف نه نه

 با اروم درو. سراغم اومد بد حس همون ،بازم شد زده ایفون. زدم شرکتو در زنگ و وایستادم تصویری ایفون جلوی-

 .کردم سالم بود نشسته میز پشت صندلیش روی که ای منشی خانم به.داخل رفتم و بازکردم دستم

 داشتین؟ کاری ببخشید:گفت و کرد بلند میخوند که ای نوشته روی از رو سرش منشی-

 .گرفتم تماس اگهیتون برای پیش ساعت یه که هستم کسی همون من خانم بله-
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 .هستن منتظرتون صدر اقای داخل بفرمایید.... اها...اها: منشی-

 که شنیدم صداشو... بود من به پشت اش صندلی و بود نشسته صندلی رو مردی.شدم داخل و زدم در اروم-

 بشینید بفرمایید:گفت

 .صندلی رو نشستم ای بدبختی هزار به خالصه.میکشیدمشون زمین روی نمیکرد حرکت پاهام-

  .شونه چهار و عسلی موهای و چشما با بود تیپی خوش پسر.زد برق چشماش من دیدن با و سمتم برگشت مدیر اقای-

 کنید معرفی خودتون بفرمایید خانم خوب:صدر-

 نویسی برنامه لیانس. هستم اریان کیمیا من-

 کاری؟ سابقه و:گفت بود گرفته ای طلبکارانه حالت که حالی در صدر-

 ...شرمنده: گفتم میزد موج صدام تو شرمندگی که طوری و پایین انداختم سرمو-

 فکرکنم که شد اتاقی وارد صدر کنار رفت کتابخونه و داد فشار رو ای دکمه یه دیوار سمت رفت و پاشد جاش از-

 جفل پاهام انگار ولی دربرم پاشم میخواستم.میکردم سکته داشتم ترس از من. .بود شده جاسازی کتابخونه پشت

 در و میز رو گذاشت گیالسارو میز سمت اومد.بود دستش گیالس تا دو و مشروب بطری یه بیرون اومد وقتی.بودن

 بیایم راه هم با جوری یه بتونیم شاید...ندارین کاری ی سابقه که حاال:گفت میکرد پرشون که حالی

 وایستادم که من دیدن با صدر و پاشدم جام از جت مثل. نبود اشتباه حست دیدی احمق ی کیمیا: گفتم خودم به -

 کجا:گفت و در جلوی پرید یهو که کنم فرار در طرف میخواستم من. حلقش تو کرد خالی درجا رو مشروب گیالس

 ... بودین حاال... خانمی

 بهم صدر. میشه مگه بیشترم این از بدشانسی اه.رسیدم دیوار به تا عقب رفتم اروم اروم منم سمتم اومد اروم اروم

 حس نفسشو داغی. کرد نزدیک صورتم به صورتشو. بست فرارمو راه و طرفم دو گذاشت دستاشو دوتا رسید

 ..خودمی مال تو خوشگله کجا:گفت گوشم در.میکردم

 .. باش داشته هوامو خودت خدایا. باطل خیال زهی.بده نجات منو تو بیاد در از فیلما عین سپهر االن کاش ای-

 ...بستم چشامو من که لبام نزدیک میاورد داشت لباشو صدر

 شد متوجه اینکه محض به صدر و زدم بیهوشی به خودمو. راهه بهترین بیهوشی!  اهان...کنم؟ چیکار حاال خدایا وای-

 از دویدم و پاشدم جام از جت مثل من بیاره اب برام کنم فکر رفت و مبل رو گذاشت و کرد بغل منو شدم بیهوش من

 که میشکستم گردو دمم با. بیرون زدم و گفتم ببخشیدی بود زده خشکش تعجب از من دیدن با منشی... بیرون اتاق

 به کن فرض. بدم باج بهش که اوناییم از من کرده فکر عوضی کثافت.کردم شکر خدارو بار هزار و کردم پیدا نجات

 وداگاهناخ سپهر عصبانی قیافه تصور با شه منفجر عصبانیت از کنم فکر افتاد برام امروز اتفاقی چه که بگم سپهر
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 برم باید خوب.میگردی کار دنبال داری بازم که کیمیا داری رویی عجب کجاست؟ بعدی مقصد خوب. گرفت خندم

 .زعفرانیه

 .پولدارتره قبلیه اون از کنم فکر یکی این... بعدی شرکت به شرکت رسیدم و شدم تاکسی سوار-

 اومدم تون اگهی برای من خانم سالم-

 پس میخوام کارو این من ؟ولی نه یا برم که بودم دل دو.هستن منتظرتون شمس اقای بفرمایید بله بله: منشی-

 شمس. عقب رفتم ناخوداگاه منم و شد بلند من دیدن با... بود نشسته صندلیش روی شمس. شدم وارد و زدم در.میرم

 بنشینید...بفرمایید.... شده؟ ؟چیزی خانم:گفت کرده تعجب من حرکت از که

 رایپس همه به نسبت کنم چیکار خوب.بود شده بلند احترامت به کردی؟بیچاره فکریه چه این دیوونه کیمیای اخه-

 دختر تر مهم همه از و بور موهای و ابی باچشمای بود جوون پسر یه هم این خوب.نداشتم خوبی حس اصال جوون

 میاکی من شمس اقای سالم:گفتم و نشستم.داری شوهر دیگه تو سرت خیر... فکراییه چه این بیشعور کیمیای.کش

 ...ندارم کاری ی سابقه و هستم اریان

 فرصتی تو باشند الیق اگر کار تازه ادامای... بودم کار تازه زمانی یه هم خودم من نداره عیب ولی میدونم بله: شمس-

 می بهتون که رو کاری تونستین اگه میدم فرصت یه شما به هم من... میدن نشون نو خودشو میشه داده بهشون که

 شرمندتون اینصورت غیر در میکنه پیدا ادامه ما همکاری بدین انجام احسن نحو به مشتری سفارش طبق سپارم

 .میشم

 نمطمئ نمیکنم امیدتون نا دادین بهم که فرصتی این از مرسی وای:گفتم میزد موج صدام تو خوشحالی که حالی در-

 .باشید

 شرکت؟ یا ؟خونه کنید کار کجا میدید ترجیح شما اریان خانم:شمس-

 لطفا خونه میشه اگه-

 . رفتمگ ازش رو بود کرده دراز سمتم به که ای پوشه بدین تحویل دیگه هفته سه تا بگیرین کارو این پس باشه:شمس-

 دست باهاش شده که هم احترام برای خوب ولی بدم دست باهاش نمیخواست دلم بااینکه...  کرد دراز سمتم دستشو-

 خیابون تو ها دیوونه مثل. کنم بغل رو یکی میخواست دلم که بودم خوشحال انقدر بیرون زدم شرکت از. دادم

 شفاش خدا بیچاره: میگفتن خودشون به داشتن چی که بزنم حدس میتونم.میکردن نگاه من به همه و میخندیدم

 برم که شدم تاکسی سوار.نیست مهم برام.کس هیچ حرفای...حرفا جور این از و... بده صبر مادرش پدر به خدا...بده

 خونه

 سمت به میشم رد داشت راه اصلی ی کوچه به که خلوت ی کوچه یه بغل از داشتم شدم کوچه وارد و پیاده تاکسی از-

 بود خودش خو اره...ارمین؟...نمیشد باورم...کردم نگاه شخص اون صورت به وقتی. شدم کشیده کوچه داخل
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 فریاد و طرفش برگشتم باعصبانیت.گرفت محکم دستمو مچ ارمین ولی کنم فرار باریک ی کوچه از تا زدم کنار ارمینو-

 میزنم جیخ وگرنه عوضی کن ول دستمو: زدم

 دممر بزنم داد من اگه ترسید چون کرد ول دستمو ارمین هم همین برای بود خونه از پر ولی بود خلوت کوچه اینکه با-

 ...خانم کیمیا داریم کار باهم حاال حاال:گفت و کرد ناز صورتمو دستش پشت با. بیرون بیان هاشون خونه از

 حرکت خونه سمت به اصلی ی کوچه امتداد در و بیرون اومدم خلوت ی کوچه واز زدم پس قدرت تمام با دستشو-

 در روی روبه که مبلی ازروی من بادیدن سپهر. شدم خونه وارد و دراوردم کلیدامو رسیدم که خونه جلوی.کردم

 بودی؟ کجا حاال تا:گفت ای طلبکارانه حالت با و شد بلند بود خروجی

 ...که نرفته یادت ولی باشی من شوهر شاید چه؟تو تو به:زدم فریاد بود تر طلبکارانه سپهر از که لحنی با من-

 برای سپهر باال برم ها پله از تا زدم کنار سپهرو کردد سد راهمو و جلوم اومد سپهر اما کردم کج ها پله سمت به راهمو

 گفتم اخی اختیار بی گرفت دستش با دستمو مچ بشه مانم اینکه

 ات پرسیدم:زد فریاد و رفت در کوره از ام شده کبود دست دیدن با برگردوند دستم طرف به رو نگاهش سریع سپهر

 یدادم تکونم که حالی در و گرفت بازوهامو دستش دوتا با اورده؟بعد سرت رو بال حیوونی بودی؟کدوم گوری کدوم حاال

 میپری؟ یکی با نکنه بودی کجا بگو:گفت

 لهپ از و زدم کنار سپهرو و برات ،متاسفم کردی فکر اشتباه من به راجع شما اقا:گفتم کردمو ازاد دستاش از دستامو-

 ..رفتم باال ها

 که ای خوری ناهار میز سمت به اکراه با.نشسته خوری ناهار میز پشت سپهر دیدم که اومدم بیرون اتاق از شام برای

 سشونح قیافه نمیخواستم دیگه بود زده بهم که تهمتی خاطر به وگرنه بود گشنم خیلی چون رفتم بود پیتزا روش

 امج از شام خوردن از بعد.کردم خوردن به شروع میلی بی با و کردم باز رو پیتزا جعبه و نشستم میز پشت.ببینم

 برم ات کردم بهش پشتمو سپهر به اعتنا بی. شد بلند صندلی روی از هم سپهر من با همزمان که اتاق تو برم که پاشدم

 ازیب انگشتاش با و پایین بود انداخته سرش که حالی سپهردر...وایستاد جلوم و اومد حرکت یه با بازم ولی اتاق تو

 یهو هک کنم گوش رو مزخرفاتش نمیخواستم... برم میخواستم....زدم تهمت بهت که میخوام معذرت کیمیا:گفت میکرد

 زا لحظه یه و کردم امنیت ،احساس داد دست بهم خوبی حس بغلش تو اما بودم ناراحت دستش از اینکه با. کرد بغلم

 دست مبه نبیبنم میکنی؟دیگه غلطی چه داری:گفتم فریاد با و بیرون کشیدم بغلش از خودمو ولی شدم خود بی خود

 خواب تخت روی کردم پرت خودمو و اتاق تو دویدم و بزنی

 رازیرس اشکام و... عاشقشی تو کن اعتراف اره... شدی عاشقش تو....؟نکنه میکنی چیکار داری کیمیا: گفتم خودم به -

 شد
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 کرف بهش کال کردم سعی و کشیدم دراز تخت روی چی؟ شم نابود دوباره چی؟اگه کنه بازی باهام ارمین مثل اینم اگه

 رز گل یه. بخورم چیزی یه تا اشپزخونه رفتم و پاشدم خواب از همیشه مثل صبح.برد خوابم کی نفهمیدم ، نکنم

 ...نامه یه با بود میز روی صورتی

 بی.ادمد دست از کنترلمو لحظه یه ببخش منو لطفا... میخوام معذرت کیمیا:بود شده نوشته نامه توی بازکردم را نامه -

 تو.بشورم صورتمو دستو تا رفتم دستشویی به و کذاشتم میز روی رو گل.داشت خوبی بوی چه.کردم بو گلو اختیار

 لبام.بود افتاده گودی چشمام و بود خورده گره بهم موهام.دبو شده بد قیافم چقدر.کردم وحشت خودم دیدن از ایینه

 هقیاف این با منو روز هر جوری چه سپهر بیچاره که کردم فکر این به و شستم خودمو صورت ارامی به بود کرده پف هم

 ...گرفت خندم خودم افکار به میکنه، تحمل

 

 ایدمش نکنه باهام رو بود کرده باهام ارمین که کاری اون شاید.باشم سپهر مال میخواستم.بودم گرفته تصمیمو دیگه

 مردی به کردن اعتماد دفعه این سپردم،امیدوارم تو به خودمو خدایا.بدم بهش فرصت یه میخوام هرحال به...بکنه

 ودب تومن هزار شمردم،سیصد و برداشتم رو بود گذاشته خوری ناهار میز روی سپهر که پول مقداری نیاره سرم بالیی

 به ریس یه و برسم خودم به یکم بدم فرصت یه سپهر به میخوام که حاال گرفتم تصمیم.رسید ذهنم به فکری یه یهو

 وت دوییدم جت عین شد تمام که صبحونم. خودم رو صبحونم ولع با و اومدم ذوق و شوق به فکر این با.بزنم ارایشگاه

 شگاهارای در دم.گرفتم تاکسی یه کوچه سر. بیرون زدم خونه از و پوشدم لباسامو سریع ارایشگاه برم شم حاضر تا اتاق

 رس به سر کردن شوهر به راجع همش و میخوردیم بستنی و میشدیم رد جا این از باسما چقدر بخیر یادش شدم پیاده

 حس گونم روی اشکو ی قطره گرمی ها خاطره اون اوردن خاطر به با.ارایشگاه این تو میاد اول کی که میگذاشتیم هم

 ستمد پشت با نداشتم سوال این برای جوابی رسید؟چون اینجا به من زندگی که ،چیشد بود گرفته ام گریه اره. کردم

 ارایشگاه شکر خدارو.شدم داخل من و شد باز در زدم ایفونو و ارایشگاه در جلوی رفتم و کردم پاک اشکمو قطره

 ور اون ور این به گنگی حالت با... میشد حساب شخصی ارایشگاه تقریبا و بود گرونی ارایشگاه اخه. بود خلوت نسبتا

 .شدم میخکوب جام تو خانمی صدای باشنیدن که میکردم نگاه

 داشتین؟ کاری ببخشید محترم خانم:ناشناس خانم-

 کنین تبدیلم عروسک یه به شما که اومدم:گفتم شوخی به-

 دارین؟ شوهر شما:پرسید و زد لبخندی من دیدن با خانمه-

 نه؟جوابمو یا کردم قبول شوهر عنوان به سپهرو باالخره که نمیدونستم هم خودم داشتم، شک بهش دادن جواب تو-

 بله:گفتم خاصی اطمینان با هم همین برای میدونستم

 نداری؟ دوسش نکنه کرده،ببینم ازدواج باهات که نکرده گناه شوهرت خودت؟بیچاره با کردی چیکار عزیزم:خانمه-

 .پایین انداختم سرمو-
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 نهک ضعف و غش واست شوهرت که میکنم کاری... صندلی این رو بشین بعد بیار در لباساتو برو عزیزم نیست مهم -

 کنارم اومد خانمه.نشستم صندلی روی و دراوردم روسریمو و مانتووم.  رفتم اویز رخت سوی به و زدم محوی لبخند

 دادم دست باهاش و کردم دراز دستمو هم من(کرد دراز من سوی به دستشو)شما؟ و هستم ارغوان من:گفت و وایستاد

 هستم کیمیا منم:گفتم و

 ردک شروع بعد و بیاد بهت خیلی کنم فکر عسلی ،رنگ میکنیم شروع موهات از اول خوب. عزیزم خوشبختم:ارغوان-

.  شهمی خوشحال خیلی حتما.کردم فکر ببینه منو که وقتی سپهر به و بستم چشمامو هم من من، موهای کردن رنگ به

  کردم باز چشمامو ارغوان صدای با

 میکردی؟ فکر شوهرت به ببینم:ارغوان-

 فهمیدی؟ کجا از:گفتم و زدم لبخندی-

 .میزدی لبخند داشتی اخه:ارغوان-

 میکنه چیکار ببینه قیافه این با منو اگه که میکردم فکر داشتم ،اره جالب چه:گفتم-

 من ولی شده داغون صورتت نرسیدی خودت به بست از فقط.خوشگلی خیلی تو اخه میکنه دق حتما: ارغوان-

 موهات از اینم خوب:گفت و کشید نفسی ،ارغوان بود قدر چه نفهمیدم که زمانی مدت گذشت از بعد. میکنم درستش

 .گذاشت سرم رنگ مخصوص کاله یه و

 و سشوار و کور پدی و کور مانی بعد و ابرو بعد و میکنیم شورع بند از اول.صورتت سراغ بریم حاال خوب:ارغوان-

 هک ،دیدم بود سال یک انگار نظرم به که زمانی مدت گذشت از بعد کرد کردن کار به شرع و نزد حرفی دیگه. ارایش

 کنار رفت اینه جلوی از و جدید کیمیای از اینم خانمی خوب:گفت بهم ارغوان و شد قطع سشوار صدای

 کم من پیش باربی کنم بودم،فکر شده عوض قدر چه.دربیارم شاخ تعجب از بود مونده کم خودم قیافه دیدن با

 بودم دیده اینه تو صبح که صورتی انگار.میومد آبیم چشمای به عسلیم موهای چقدر وای(کردم شوخی هه هه)میاورد

 ودب شده زده چشمام باالی که رنگی کم ابی های سایه.بود شده نرم چقدر زدم دست صورتم به.بود دیگه یکی صورت

 تشیطن با و گرفت مچمو ارغوان باز که زدم لبخندی اختیار بی سپهر قیافه تصور و خودم دیدن با.میومد بهم خیلی

 نه؟ مگه ، میفِکره شوهرش به داره پیشه عاشق زن که میبینم:گفت

 .یکنمم فکر خوب بیمارستانِ یه به دارم اره:گفتم و زدم چشمکی ارغوان به و کرد گل شیطنتم انکار، جای به ایندفعه-

 چی؟ برای بیمارستان:وپرسید گرفت خود به متفکری ی قیافه ارغوان-

 .باشم چاره راه فکر به االن از باید پس. میفته پس ببینه منو سپهر اینکه خاطر به-

 !ها بالیی خیلی کیمیا:گفت خنده با. شدم خم جلو به کمی ان اثر در که زد شانم به دست با پشت از ارغوان-
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 . نگفتم کسی به نیستم ریاکاری ادم که جایی اون از ولی من به دادن بودنو بال نوبل پس؟جایزه کردی فکر چی-

 .نیست که رو ، خودت جون...اره...اره:گفت و کرد ای مسخره حالت قیافشو ارغوان-

 از بعد..ممنونم ازت واقعا ارغوان:گفتم او به ای گزارانه سپاس حالت با. دادم دست ارغوان با و شدم بلند صندلی رو از-

 از مرسی. دیدم حاال تا من که هستی ادمی ترین بامزه و بهترین تو.کنم پیدا خوب دوست یه تونستم باالخره ها مدت

 .آوردی بیرون غم هوای و حال از منو که این

 خانومی؟ باشه... نباشه دیدارمون اخرین این بده قول کیمیا ولی میکنم خواهش:  ارغوان-

 . عزیزم چشم-

 این اگه میشم ناراحت کیمیا:گفت و گرفت بود کیفم تو که درحالی دستمو که دربیارم پول تا کیفم تو کردم دستمو-

 .بکنی کارو

 واسم همیش فقط بده پول خواست کی بابا نه:گفتم شوخی به.رسید ذهنم به فکری یه کنه قبول نمیخواد که فهمیدم-

 فرصت از منم بیاره اب تا رفت و نیاورد خودش روی به ولی خورد جا کمی ارغوان.بخورم قرصمو تا بیاری اب لیوان یه

 .اینه پشت گذاشتم پوالرو و کردم استفاده

 هرفت یادم قرصمو وای ای:گفتم میگرده دستم توی قرص دنبال دیدم چون هم من داد دستم به آبو لیوان و اومد ارغوان

 .بیارم

 به ور لبخندی با شه عوض بحث اینکه برای ولی نبودم موفق پیچوندنش توی اصال که میزد داد کامال ارغوان قیافه-

 بزنم؟ زنگ ،بهت کرد هواتو دلم باز اگر تا بدی شمارتو میشه عزیزم:گفتم ارغوان

 .بزنم شمارمو برات تا بده گوشیتو حتما عزیزم اره:ارغوان-

 .گرفتم ارغوان سمت به و دراوردم کیفم توی از گوشیمو-

 کپا تا کن سیوش سریع عزیزم بیا:گفت و داد پسش شماره تعدادی دادن فشار از بعد و گرفت ازم رو گوشی ارغوان-

 .کردم سیو ارغوان اسم با رو شماره و گرفتم رو گوشی منم.نشده

 لطفا بدی لباسامو میشه میرم دارم دیگه من ارغوان -

 .خانومی بیا:گفت و گرفت سمتم به رو اونا و برگشت من لباسای با کوتاهی مدت از پس و رفت پرو سمت به ارغوان

 .پوشیدم رو اونا و گرفتم دستش از لباسارو-

 ها؟ نیای دیگه نری کیمیا:ارغوان-

 نیستم معرفت بی باشم هرچی دیگه!بابا نه: گفتم میکردم سر شالمو که درحالی-
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 ی شماره و دراوردم گوشیمو. بیرون اومدم ارایشگاه از.کردم خدافظی باهاش و کردم دراز ارغوان سوی به دستمو

 ...نه یا بزنم زنگ بهش که بودم دل دو کردم، انتخاب مخاطبین لیست از سپهرو

 یا بدم گوش دلم حرف نه؟به یا بزنم زنگ سپهر به خدایا.بود کرده قفل مغزم ولی بزن میزد داد داشت دلم

 . دادم فشار رو گوشی سبز ی دکمه و بستم مغزم؟چشمامو

 ... زنگ که شده چی خانومم سالم:اومد تلقن پشت از سپهر صدای

 و مکیف تو گذاشتم رو گوشی.بشم جدا ازش دیگه ماه چند قراره من کنم فکر بهش نمیخوام اصال.کردم قطع رو گوشی

 بعج لعنتی:کنم فکر و برم پیاده یکم خونه تا میخواستم شدم پیاده کوچه سر.خونه برم تا گرفتم تاکسی یه

 .کنم چیکار که بگیرم تصمیم نمیتونم!تنگنایی

 ذیتما که هست سپهر توی چیزی یه. نمیدونم جوابشو خودمم که سوالیه این البته.کنم اعتماد سپهر به نمیتونم چرا

 یه شتپ از کسی یهو که بودم سپهر فکر تو نمیزد پر هم پرنده حتی نبود کس ،هیچ کردم نگاه کوچه به کمی. میکنه

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و دهنم روی گذاشت دستمال

 اوردم خاطر به و کردم فکر کمی. بود صورتم تو مستقیم نورخورشید.میشد منفجر داشت اومدم،سرم هوش به وقتی

 طناب با دیدم کردم نگاه خودم به وقتی. ظهره االن حتما پس... دستمال اون بعد و ارایشگاه بودم رفته صبح من که

 مهنی ساختمون یه اطرافم که دیدم و باالاوردم سرمو کرد عادت خورشید نور به چشمام وقتی و صندلی به شدم بسته

 یه طبقه اخرین تو اورده منو هست هرکسی این فهمیدم عادیه حد از بیشتر خیلی هم خورشید گرمای و ست کاره

 به منو که کیه این یعنی.بود من به پشتش که دیدم رو مردی کردم نگاه اطراف به که بیشتر. کاره نیمه ساختمون

 بسته؟ صندلی

 اینجا؟ اوردی منو که هستی کی تو اهای:گفتم فریاد با -

 .ارمینه که دیدم تعجب کمال با و برگشت سمتم به مرد -

 نجاتم کی کنم چیکار حاال یعنی.بود مست ارمین که اومد نظرم به چون میکرد رخنه وجودم تو کم کم ترس -

 داری؟ چیکارم برم بذار اینجا؟ اوردی منو چی واسه ارمین...میده؟

 .عشقم داریم کار هم با ها حاال حاال ما: داد جواب مست حالت با ارمین-

 .شد چندشم گفتنش عشقم لحن از-

 کردم براوردش شاید چیه؟بگو ارزوت توئه؟اخرین مرگ روز امروز جونم کیمیا: ارمین -

 متنفره ازم که افتادم مست ادم یه گیر بسته پا و ،دست کنم سکته بود مونده کم ترس از دیگه-
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 همه مبود تو با من که فهمید نسترن وقتی.کردی نابودم تو چون.بخورم خونتو میخوام چرا بگم میخوای کیمیا:ارمین-

 از همشون چون نمیکنه حسابم ادم کسی دیگه دانشگاه تو کردن رابطه قطع هام با همه که طوری کرد بدنام منو جا

 پایین اوردم خودمو شان تو با دوستی با بلکه نیستم اونا از دیگه من که دارن بودم،عقیده دوست پاپتی توی با اینکه

 هعوضیَ توئهِ خاطر به همش: زد فریاد و گرفت سمتم به انگشتشو زور به نداشت هم استادن توانایی بود مست چون.

 زدم لبخندی اختیار بی شد خنک دلم و افتادم بدبختیام یاد ارمین شدن نابود خبر شنیدن با-

 ،عشقم بود خواهد لبخندت اخرین این که بخند خانم کیمیا اره...اره: زد داد و گرفت گر من لبخند دیدن با ارمین

 با و مخواست کمک خدا از.باشه برا دورو او کسی نداره امکان میدونستم اینکه با کنم امتحان شانسمو گرفتم تصمیم-

 یلمایف مثل میخواست دلم لحظه این تو.کنید کمکم خدا تورو نیست؟ اینجا کسی کمک...کمک:زدم فریاد توانم تمام

 .نبود خبرا این از ولی بده نجات داستان ی بده ادم دست از منو و تو بپره یهو سپهر اکشن

 هامگنا ی همه خاطر به خدایا خدایا: گفتم بهخدا. میکردم حس گوشم بغل مرگو دیگه.گرفت سمتم تفنگشو ارمین-

 خوندم اشهدمو و ببخش منو کردم غلط

 با کمی قبلش بمیری قراره که حاال چرا:گفت و نشست صورتش روی اوری چندش لبخند و پایین اورد تفنگشو ارمین-

 نکنیم؟ حال هم

 خدایا :کردم التماس خدا به دلم تو.نداشتم حرفو این شنیدن انتظار. بود شده دیوار گچ عین رنگم.فهمیدم منظورشو-

 می پات به خدایا کنم تحمل ننگو این دوباره نمیتونم من بکش منو یا بده نجاتم یا داری دوست هرکی جون تورو

 تدس پشت با و گونم رو گذاشت اورشو چندش دست جلوم رسید... میومد سمتم به داشت خوران تلو تلو ارمین.افتم

  کرد جلب مونو دو هر توجه مردی صدای یهو که عقب کشیدم ،صورتمو کرد لمس گونمو

 خبره؟ چه اینجا:مرد-

 ببینم قیافشو نمیتونستم بود وایستاده خورشید نور سمت چون اما کردم نگاه مرد سمت به-

 بدین نجاتم نه دیوو ای دست از خدا رو تو اقا:زدم ؟فریاد کیه نیست مهم برام-

 .رسیده هم تو مرگ پس خوب:گفت و گرفت مرد سمت به تفنگشو و ؟ هستی کی دیگه تو:ارمین-

 .رسید ذهنم به فکری یه یهو کنم چیکار نمیدونستم-

 

 باهم و دوید ارمین سمت به مرد لحظه پیچید،توهمون خودش به درد از لحظه یه ارمین پای ی رو گذاشتم محکم پامو-

.. اومد یرت صدای یهو.کیه دست تفنگ نمیشد داده تشخیص که طوری بود جفتوشون بدنای بین تفنگ و شدند درگیر

 زده اونو تیر با ارمین فهمیدم زمین رو افتاد فداکار مرد بعد دوثانیه.کشیدم بلند جیغ یه ترس از
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 تو لعنتی؟ کردی کار چه:زدم داد بود معلوم صدام تو بغض که طوری بود شده جاری هام گونه رو اشکام که درحالی-

 کشتیش

 دفاع خودش از انگار که طوری بریده بریده بود جنون حالت در و کنه گریه یا بخنده نمیدونست که درحالی ارمین-

 . بود....خودش...خ...تقصیر...ت:گفت میکنه

 به کردم شروع هم من.پام و دست کردن باز به کرد شروع و کشید سرم از روسریمو و شد ور حمله من سوی به ارمین

 بشنوه صدامو یکی شاید تا زدن داد و جیغ

 بدین نجات دیوونه این دست از منو.... کنید کمکم....کمک... کمک-

 کرد میخکوب جامون تو رو ما هردوی صدایی... شد خفه سینم تو صدام و اومدم خودم به ارمین محکم سیلی با-

 اورمب وای.برگشتیم صدا سمت به هردو.میکشمت که میخورم قسم بزنی دست بهش دیگه بار یه اگه: ناشناس ی صدا -

 اومد خوش ولی.اومد کجا از اون.سپهره نمیشه

 سپهر به تهدید با و شقیقم روی گذاشت رو اسلحه و کرد خودش به پشتمو و کرد بلند صندلی رو از منو ارمین-

 دیوار رو میپاشه عزیزت عشق مغز جلوتر بیای قدم یه اگه:گفت میزد موج صداش تو مستی که درحالی

 یمیاک بذار... باشه... باشه:گفت و باال برد تسلیم ی نشانه به را هایش دست بود شده او مست لحن متوجه که سپهر-

 کنیم صحبت باهم مرد دوتا مثل ما بره

 بره نمیذارم کشیده لجن به زندگیمو دختره این...نه:گفت میکرد گریه داشت انگار که ارمین-

 بیاره من سر میخواد بالیی هر برو جا این از سپهر:زدم فریاد-

 شو خفه....میگم چی میفهمی...شو خفه....کیمیا:زد داد سرم داشت که توانی همه با سپهر-

 شکست قلبم کشید سرم بر که فریادی و سپهر صدای شنیدن با-

 عوض نقشه خانم کیمیا پس خوب.کنم گریه مونده کم که من...عشقوالنه چه... وای: گفت اوری چندش لحن با ارمین-

 .زمین رو کرد پرت منو و بمیری وجدان عذاب از عمرت اخر تا که میکنم کار یه شد

 .سپهر سمت گرفت تفنگو و عزیزم کن خدافظی عشقت با:ارمین-

 کردم حس چپم سمت رو تیر سوزش.سپهر جلوی کردم پرت خودمو و نمیذارم سپهرو گرفتین چیمو همه:زدم فریاد-

 .رفتم هوش از مدتی از بعد

 گل از پر جا همه.کردم نگاه اطراف به و شدم بلند زمین روی از اروم اروم بودم سرسبز جای یه توی شدم بیدار وقتی-

 مادر:... زدم فریاد اختیار بی و برگشتم صدا سمت... شنیدم صدایی.بود درخت و
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 خاطر به عمر یک که اغوشی...گرمی اغوش چه.گرفتم جای او اغوش در من و کرد باز من برای را اغوشش مهربان زن-

 پیشت اومدم باالخره جون مامان... دیدی:گفتم او به لبخند با و امدم بیرون مادر اغوش از کشیدم حسرت داشتنش

 االح.داره احتیاج بهت اون برگردی سپهر پیش باید تو مونده هنوز دلم عزیز نه:گفت و کشید صورتم به دست مادر-

 داره دوستت خیلی اون نکن اذیتش دیگه برمیگردی داری که

 برگردم کثیف دنیای اون به نمیخوام من مامان نه-

 یچ همه یهو. رفت و کشید بیرون دستم از دستشو مادر. عزیزم نرسیده فرا هنوز مرگتو زمان برگردی باید تو ولی-

 شنیدم رو برگشت مریض...دکتر...دکتر:میگفتند که کسانی گنگ صدای و شد تار و تیره

 

 خرهباال خفته زیبای به به:...گفت و زد لبخندی من دیدن با بود، ایستاده کنارم در پرستاری. کردم باز اروم چشمامو-

 کردند باز چشماشونو

 بدین اب بهم یکم میشه.تشنمه خیلی کجاست؟ جا این کجام؟ من: گفتم اومد می در چاه ته از که صدایی با-

 دکتر از اول باید هم آبِت درخواست مورد در و اینجایی که ه روز سه االن شما و بیمارستانه اینجا عزیزم:  پرستار-

 بده نم به پاسخ برای فرصتی اینکه بدون و کرد بهم پشتشو بعد بخوری اب داری اجازه هم تو داد اجازه اگر بعد بپرسم

 .رفت بیرون اتاق از

 اب که هایی اتفاق یاد سپهر دیدن با شد اتاق وارد سپهر بالفاصله و اومد در صدای پرستار رفتن از بعد لحظه چند-

 طوری چه:گفت و دراورد بزرگ گل دسته یه پشتش از و جلو اومد اروم سپهر.افتادم بود اومده پیش برامون ارمین

 خانمم؟

 گل:گفت و گرفت دستش از اونو فوراً سپهر دست توی گل دیدن با و تو اومد دوباره پرستار بدم جواب خواستم من تا

 .بیرون رفت اتاق از و عزیزم بخوری اب نمیتونی فعال: گفت من روبه و ممنوعه بیمار برای

 هرسپ که شد باعث در صدای دوباره ولی بوسید گونمو و اورد صورتم نزدیک صورتشو و شد نزدیک بهم کم کم سپهر

 میکنه چیکار اینجا شمس...دراوردم،شمس شاخ شد داخل اتاق از که مردی دیدن با.عقب بکشه خودشو

 بهترید که... شاء ان دور به بال اریان خانم سالم:شمس-

 ررض خانم برای گل محترم اقای ببخشید:گفت ای طلبکارانه لحن با و کرد شمس به رو سپهر بدم جواب خواستم تا-

 از.منتظرم بیرون عزیزم جون کیمیا:گفت محکمی لحن با اتاق از بیرون به رفتن حال در و گرفت شمس از گلو و داره

 دموخن نبینه خندمو شمس اینکه برای ولی میکرد حسودی داشت ها بچه مثل بود،اینکه گرفته خندم سپهر حرکات

 خوردم
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 بودن؟ کی اقا این اریان خانم:شمس-

 شوهرم:گفتم بودم کرده کنترل خندمو زور به که حالی در-

 بدن قورت درسته اینجا منو بود مونده کم ،چون اند دل بد اینکه ولیمثل:گفت و خندید کلمه این باشنیدن با شمس-

 شد مساعد حالتون هروقت بدین تحویل زودیا این به کارو نیست الزم که بگم تا اینجا اومدم شمس خانم راستی

 .منتظرم

 یراض اینجوری من بدین دیگه یکی به تا میارم براتون کارو میفته عقب کارتون اگه ولی شمس اقای ممنون واقعا-

 .نیستم

 خودمو شمس رفتن با.دیدار امید به نمیکنم خستتون دیگه. خودتونه ریش بیخ کار این راحت خیالتون اریان خانم نه-

 کنم اذیتش یکم بذار نه ولی بدم جواب سپهر سواالی به تا بودم کرده اماده

 .صورتم و سر رو کشیدم بیمارستانو ی ملحفه تو، اومد شمس رفتن از بعد ثانیه چند سپهر-

 .میدیدم ملحفه زیر از رو سرم باالی وایستاد اومد که سپهرو ی سایه

 میشنوم کیمیا خوب:گفت ای طلبکارانه لحن با سپهر-

 بود شده ترسناک قدر چه سپهر کردم وحشت ،وای کشیدم صورتم روی از رو مالفه-

 بود؟ کی مردتیکه اون:سپهر-

 نیست مهم سپهر کن ولش-

 بود؟ کی گفتم:برد تر باال صداشو سپهر-

 کارم صاحب-

 میکنی؟ کار تو ؟مگه کار کدوم:پرسید و کرو تعجب دهنم از حرف این شنیدن با سپهر

 .مینویسم برنامه شرکتش برای من جورایی یه اره خوب-

 .کردی پیدا کار خودت واسه رفتی که دادم نمی پول بهت من مگه نکن دیوونم کیمیا:سپهر-

 خواست؟ پول کی میکنم کار شه عوض روحیم اینکه واسه من-

 نمیاد خوشم مرده این از من کنیا کار نبیبنم دیگه:سپهر-

 بگین شما چی هر اقا باشه:گفتم و کردم لوسی حالت صدامو و قیافه-
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 کیمیا نشو مسخره:سپهر-

 شدم مرخص بیمارستان از بعد روز چند-

 .کرد بغلم سپهر یهو که شم پیاده ماشین از بازکرد،میخواستم منو سمت در و کرد پارک حیاط تو ماشینو سپهر-

 .برم راه میتونم خودم پایین بیام میکنی؟بذار کار چی زشته سپهر-

 .،وظیفمه خانمی حرفیه چه این:سپهر-

 .تختم کنار نشست و کشید روم رو، ملحفه و گذاشت تخت رو منو اروم سپهر

 .میشه دیرت سرکار برو پاشو سپهر-

 کنم مراقبت ازت تا میمونم.نمیرم روز چند:سپهر-

 بچّم؟ من مگه سپهر کن بس-

 نیستی اینکه نه:سپهر-

 بچم؟ من یعنی:گفتم و کردم دلخور حالت قیافمو

 یکم اره:سپهر-

 . بدی خیلی سپهر-

 .پیچید اتاق توی خندمون صدای

 شدی؟ خالص ارمین شر از جوری ؟چه شد چی شدم بیهوش که من راستی سپهر-

 .میگم بهت شد خوب حالت که بدونی؟بعداً میخوای چی برای:سپهر-

 بگی االن همین باید نه-

 .هاست بچه مثل لجبازیت همین بیا:سپهر-

 .بدونم میخوام من ولی-

 برای عدب. نشه بدتر این از اوضاع تا من به بده تفنگو که گفتم بهش باخت، خودشو ارمین رفتی هوش از که تو باشه،:-

 ...و کرد گیر سنگ یه به پاش یهو عقب رفت اونم و جلو رفتم اروم اروم بگیرم ازش رو اسلحه اینکه

 پایین؟ افتاد باال چی؟از-

 .گذاشتما سرکارت خوب: سپهر -
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 .دیگه بگو بدی خیلی سپهر...اِ-

 رو از تورو دبع.پایین کردم پرت ساختمون باالی از تفنگو بعد ازش گرفتم تفنگو پریدم من زمین رو افتاد ارمین:سپهر-

 میگفتن دکترا شدم، زنده مردمو که هم بعدش. شد چی ارمین نفمیدم دیگه بیمارستان دویدم و کردم بلند زمین

 به شمس اسم به اقایی یه شرکت از هم بار یه راستی.بود خورده قلبت زیر دقیقاً تیر موندی زنده که بوده معجزه

 هشب بیمارستانو ادرس و مریضی گفتم منم.دوستته گفت.پرسید ازم تو ی درباره بود خانومه یه زدن زنگ گوشیت

 .دادم

 !؟...سپهر:گفتم لوسی حالت با -

 جانم؟:سپهر-

 .بیمارستان بیاد شمس شدی باعث خودت نکن دعوا منو خوب-

 ...بود بیمارستان تو که مرده اون نکنه:گفت و گرفت خود به متفکری قیافه سپهر-

 همون. شمسه منشی بود کرده معرفی دوستم خودشو که خانومه اون بود خودش اره:گفتم و کردم قطع سپهرو حرف-

 .کنی لِهِش بود مونده کم بیمارستان تو که مردی

 . بود محترمی مرد نظرم به اومد خوشم ازش خیلی من اتفاقا گفته کی...نه:سپهر-

 .نمیشی خوشگل اصال میگی دروغ وقتی سپهر-

 .بیرون بره اتاق از که شد بلند تخت رو از و کن استراحت دیگه خوب.میگم واقعیتو دارم گفت؟من دروغ کی:سپهر-

 .شد حسودیت میدونم که من ولی کن فرار...خان سپهر باشه-

 .رفت بیرون اتاق از و بود نشده حسودیم که من کن فکر میخوای هرچی:سپهر-

 دوسَم اون اگه ولی بدم براش هم جونمو شدم حاضر که دارم دوسش حتماً من که کردم فکر این به سپهر رفتن از بعد-

 یک عشق که میکردم فکر این به همیشه بچگی تو چی؟وای بِده بازی ارمین مثل منو بخواد اونم چی؟اگه باشه نداشته

 یشترب عاشقمه،باید اونم که بشم مطمئن اول باید کنم اعتماد سپهر به زودی همین به نمیتونم ،پس بده خیلی طرفه

 باشه نمونده من با ای دیگه چیز خاطر به سپهر و باشه دوطرفه عشقمون کنه بشناسمش،خدا

 

 شده چی یعنی میومد سوختگی بوی. بود ظهر از بعد دوازده ساعت کردم نگاه ساعت به شدم بیدار که خواب از-

 میک بدم ادامه سریعم حرکت به تا شد این از مانع پیچید سینم قفسه توی که دردی ولی کنا زدم روم از سریع لحافو

 وت ادناخت رو چیزی یه که دیدم سپهر.رفتم اشپزخونه سمت به و پاشدم جام از اروم بعد بشه کم دردش تا کردم صبر

 .کن استراحت برو پاشدی جات از چرا:گفت من دیدن با شویی ظرف
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 رو اشپزی نمیدونه که ادمی مگه من عزیز خوب:گفتم سپهر روبه.بود سوزونده رو غذا اقا قراره چه از اوضاع فهمیدم-

 میپزه غذا مینویسن ای زه چه با

 .سوخت دفعه این نمیسوخت هیچوقت اخه:سپهر-

 .ببینم بیرون برو کشیدی گند به اشپزخونمو کنی توجیه نمیخواد... خوبه... خوبه:گفتم شوخی به-

 نکهای جای کرده؟به کار چی رفتم،وای شویی ضرف طرف به.رفت پایینو انداخت سرشو بزنه حرفی اینکه بدون سپهر

 میکردی من نسیب اشپز شوهر یه میشد چی خدایا.میذاره من دوش رو کار هی کنه سبک منو کارای

 با مکن درست سمبوسه یکم بهتر کنم درست نمیتونم خوبی چیز درد این با که االن خوب.کنم درست چی حاال خوب-

 .نمردیم گشنگی از تا سوپ یکم

 .بیارن غذا بیرون از بگم میخای: سپهر-

 میشه،یعنی نزدیک بهم پشت از داره یکی کردم حس که میکردم درست غذا داشتم.میکنم درست چیزی یه دارم نه-

 تصمیم میشدمولی عرق خیس داشتم ولی عشق یا هیجان یا بود ترس روی از نمیدونم کنه چیکار میخواد سپهر

 .کنه چیکار میخواد سپهر که ببینم تا نخورم تکون جام از که گرفتم

 رمنخو تکون جام از که گرفتم تصمیم میشدمولی عرق خیس داشتم ولی عشق یا هیجان یا بود ترس روی از نمیدونم

 و کرد نزدیک بهم خودشو و کرد حلقه کمرم دور پشت از دوستاشو سپهر.کنه چیکار میخواد سپهر که ببینم تا

 عشق تو ، دارم دوسِت شد،خیلی عوض زندگیم تو دیدن از بعد منی،من بانوی توی خانومم، دارم دوسِت خیلی:گفت

 .اخرمی و اول

 میعاشق بگو: گفت و داد فشار خودش به منو بیشتر سپهر حرف این گفتن با.سوخت زمینیا سیب سپهر کن ولم-

 .کیمیا

 دستای که بود نیومده در دهنم از حرف کردی؟هنوز کار چی باهام رفته یادت نکنه سپهر زوده حرفت این برای هنوز-

 بیرون اشپزخونه از سپهر زدم حرفو این یهو نبود خودم دست اصال شدم پشیمون شد،خودمم شل کمرم دور از سپهر

 که غذا. میکرد خفم داشت وجدان عذاب.شکوندی عشقتو دل میفمی.شکوندی رو بیچاره مرد دل کیمیا بمیری.رفت

 و نشست میز پشت اروم ،خیلی ناراحت ولی اومد اونم.تابیاد کردم صدا سپهرو و چیدم میز روی رو ،غذا شد اماده

 رقرارب که سکوتی سنگین جو ناهار سر.سوپ خودم برای و کشیدم سمبوسه براش منم بکشم غذا براش تا شد منتظر

 .بشکنم سکوتو این گرفتم تصمیم اینکه تا میکرد دیوونم داشت بود

 نمیشی نزدیکم نخوام من تا دادی قول تو ولی نباش ناراحت دستم از سپهر-

 .داری دوست منو تو کردم فکر من ولی:سپهر -
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 وستمد اگه پس نه یا بمونم باهات میخوام که کنم انتخاب موقع اون که دادی فرصت تحویل سال شب تا بهم تو سپهر-

 نذار منگنه تو منو اینقدر داری

 .شد مشغول خوردن غذا به دوباره و بگی تو هرچی کیمیا باشه: سپهر-

 .بگی برام خودت از یکم میشه سپهر-

 که زنی عاشق و سالمه 62.هستم خسروی سپهر من.نمیشه چرا اره: ،گفت داشت که محزونی لحن همون با سپهر-

 .زد اتیش قلبمو ریشه تا که طوری کرد ادا غم با خیلی اخرو جمله این.نداره دوسِش

 .بگو برام خونوادت از یکم نمیشی ناراحت اگه سپهر-

 .میکنند زندگی شهرستان تو که مادرم و پدر و کوچکترم خواهر مروارید و من.هستیم نفره چهار خونواده یه من-

 نموندی؟ خونوادت پیش چرا جا این اومدی چرا تو پس-

 .میدادم انجام باید که داشتم کاری یه خوب:گفت و کرد مکث کمی سپهر-

 کار؟ چی:گفتم و کرد گل فضولیم-

 .برگردم نتونستم شدم تو عاشق چون: گفت و کرد اروم صداشو لحن بعد... تو خاطر به: گفت رک خیلی سپهر-

 ندهمو من خاطر به گفت اینکه از ولی امیزه کنایه یکم کرد حس چون نیومد خوشم اصال گفتنش تو خاطر به لحن از-

 .شدم خوشحال خیلی اینجا

 مونمب سپهر با میخوام که کنم انتخاب من قراره که ایه لحظه تحویل سال میکنه،لحظه تر نزدیک بزرگم تصمیم به

 مثل یچیز یه که مشخصه ولی میکنه رفتار شنگول و شاد همچنان ،سپهر بود مونده باقی دلم ته تردید یکم هنوز.یانه

 هست همینم خاطر به شم جدا ازش میخوام من که میکنه فکر حتما دیگه معلومه.میخوره ذره ذره وجودشو داره خوره

 . تشویشه از پر درونش که

 بود؟ طور چه کار امروز نباشی خسته اقا سالم:گفتم و گرفتم دستش از کیفشو و جلوش رفتم.تو اومد در از سپهر

 .شکر رو خدا نبود بد:گفت و مبل رو کرد ول خودشو سپهر-

 یزم چیدن مشغول.کنه عوض لباساشو تا رفته سپهر حتما نمیومد صدایی و سر.کنم اماده رو غذا تا اشپزخونه رفتم

 ودب شده اسیر دستاش توی برگشتم سپهر سمت به.کردم حس رو بود شده حلقه کمرم دور که سپهر دستای که بودم

 مهربون چشمای همون کردم نگاه سپهر چشکمای به.میکرد مخالفت دلم ولی کنم فرار که میداد فرمان مغزم

 .همیشگی

 شده تنگ برات دلم کیمیا:سپهر-
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 .کنارتم که من میگی داری چی سپهر-

 .نیستی کنارم ولی کنارمی:سپهر-

 دمب نجات خودمو خواستم.کرد غافگیرم لبام رو لباش گذاشتن با ولی کنم ازاد سپهر دستاس بند از خودمو خواستم-

 به خودمو نمیکنه ولم سپهر میدونستم چون نه ولی کنه پیدا ادامه که خواستم خودم شاید نمیدونم نمیشد ولی

 نمیدم نشون العملی عکس هیچ دیگه که فهمید سپهر.کنه ولم تا زدم بیهوشی

 خوبه؟ حالت...کیمیا...کیمیا:داد تکونم و کرد جدا خودش از منو-

 یول بیام هوش به من تا بیاره چیزی یه اشپزخونه از تا رفت سریع و مبل روی گذاشت منو و کرد بغلم ندادم، جواب-

 خان سپهر:گفتم و ایستادم مبل روی و پاشدم جام از سریع ،من گذاشت اشپزخونه تا پاشو اینکه محض به سپهر

 خوردی گول دیدی...

 سپهر که اتاق تو برم اَم بدو. میخواستم.فهمید رو چی همه پوزخندم با و برگشت سمتم به صدا شنیدن با سپهر-

 نوم سپهر کنم فرار خواستم تا بودم نکرده رو یکی این فکر وای. کرد سد راهمو وو ها پله جلوی روسوند خودشو سریع

 .دادنم قلقلک به کرد شروع و تخت رو گذاشتم و اتاق تو برد و کرد بلندم و گرفت

 قلقلکم بیشتر سپهر و کن ولم خدا تورو....خدا تورو...سپهر...وای:میزدم فریاد میرفتم ریسه خنده از که درحالی-

 میداد

 .بزنه گول رو خسروی سپهر کسی نشده زاده مادر ،از میزنی گول منو حاال:سپهر-

 زده که حاال ولی-

 هرجا عدب داری دوسم بگی اول باید کنی فرار نمیذارم دفعه این:وگفت داد قلقلکم بیشتر حرف این شنیدن با سپهر-

 .برو خواستی

 .ندارم دوست... ندارم دوست... ندارم دوست-

 لبام رو تگذاش لباشو سپهر حرف این شنیدن با.دیوونه دارم دوست بابا...باشه...باشه:داد،گفتم قلقلکم بیشتر سپهر-

 باهاش میخوام من اره.رفت بین از همیشه برای بود دلم تو که شکی ذره یه ،همون نکردم مقاومتی هیچ دیگه این ولی

 و زد بهم چشمکی. بیاره دوووم من قلقلکای جلوی که کسی نشده زاده مادر از راستی:گفت و شد دور ازم سپهر.بمونم

 .رفت بیرون اتاق از و عشقم بخیر شب:گفت

 ات ارغوان پیش برم یکم امروز قراره.سپهره با موندن اونم و ام گرفته رو خودم تصمیم من و تحویله سال شب امشب -

 .کنه خوشملم یکم

 کیمیام کن باز ارغوان سالم-
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 عزیزم باال بیا جون کیمیا سالم:تصویری ایفون پشت از ارغوان صدای-

 شلوغه سرم خیلی امروز خوشگلم:گفت و کشید کناری یه منو ارغوان بود ادم از مملو ارایشگاه شدم ارایشگاه وارد-

 داره مهارت من اندازه به خیلی ،اونم کنه ارایشت ارشیدا کوچیکم خواهر نمیشه ناراحت اگه

 دیگه خوبه کارش حتما پس خوبه کارش میگفت ارغوان اگه چون کردم قبول ولی نبودم راضی دلم ته اینکه با-

 رغوانا گفته به.بفرستم رو ارشیدا تا اینه رو روبه صندلی رو بشین و باال طبقه برو ها پله این از کیمیا خوب خیلی-

 برای اج این حتما داشت پایین مثل ارایشگاه یه درست هم باال طبقه نبود کردنی باور رفتم باال ها پله از و کردم عمل

 .موندم منتظر و نشستم صندلی روی.خصوصیشونه مهمونای

 خانم کیمیا سالم-

 بامزه و تپل خرمایی موهای و عسلی چشمانی با کرد نمایی جلوه زیبایی دختر برگشتم صدا سمت به-

 هستین؟ خانم ارشیدا شما ببخشید:گفتم تردید با-

 .هستم خودم بله:داد پاسخ شیرینی لحن با-

 خیلی که ارغوان ،چون بدی نشون هنرتو میخوام جون ارشیدا:گفتم.است سال نوزده حدود سنش که رسید می نظر به

 .میکرد تعریف ازت

 حتما چشم:داد ادامه شیرین لحن همان با-

 خوب: گفت ارشیدا طوالنی نسبت به مدتی از بعد.باشد داشته کامل تسط خود کار روی ارشیدا تا بستم را هایم چشم

 .بیاد خوشتون امیدوارم شد تموم خانم کیمیا

 ...وای:گفتم اختیار بی خودم دیدن با و کردم باز چشمامو

 نیومد؟ خوشتون شد چی:پرسید باشد شده نگران که طوری ارشیدا-

 باالی که رنگی کم ابی های سایه.عزیزم هستی قابلی ارایشگر واقعا تو عالیه این عزیزم میگی داری چی:گفتم-

 .میداد نشون تر برجسته لبامو زده که براقی صورتی رز و میومد چشمام رنگ به کامال بود زده چشمام

 ممنونم ازت واقعا عزیزم جون ارشیدا-

 بود وظیفم خانم کیمیا میکنم خواهش:ارشیدا-

 باسل قبال شکر رو خدا.بشم حاضر شب برای تا خونه رفتم بست در تاکسی یه با کیمیا و ارشیدا با خدافظی از بعد-

 سبک به رو خوری ناهار میز و کنم مرتب کمی رو خونه اول گرفتم تصمیم. نبودم نگران و بودم خریده کفش و شب

 سر یه ور دوتا گرفتم تصمیم کردم پیدا شمع تا شش باالخره تا گشتم شمع دنبال ها کابینت توی. بچینم عشقوالنه
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 لیقهس به بودم بلد که اونجایی تا میزو ی بقیه بعد.بذارم میز وسط رو اخری دوتای و میز دیگر سر رو دویگر دوتای میز

 . شد گل دسته مثل خونه کردن تمیز کمی از بعد نبود ریخته بهم زیاد خونه شکر رو ،خدا چیدم مدرن

 یمشک دکلته یه پوشیدم و اوردم در رو بودم خریده پیش ی هفته که رنگی مشکی شب لباس و شدم خوابم اتاق وارد

 قایفه دیدن از واقعا ایستادم اینه جلوی و پوشیدم رو ام سانتی پنج بلند پاشنه کفشای.میومد پام پایین تا که بود

 حظهل کم کم.  برم می قیافه این با رو مردی هر دل که برم خودم قربون الهی:گفتم شوخی به و بردم لذت اینه تو خودم

 سمت به طمأنینه با.اومد در زنگ صدای و شد شب نیم و هفت ساعت باالخره اینکه تا میشد نزدیک داشت موعود

 هرسپ. بودم گذاشته باز نیمه رو وردی در.کنم غافلگیر سپهرو تا کردم خاموش چراغارو.  کردم باز را در و رفتم ایفون

 .بود تاریک جا همه تو اومد اروم

 کجایی؟...خانومی...کیمیا:سپهر-

 با ،سپهر شد روشن شمع تا شیش وقتی.رفتم دیگه های شمع سراغ به و کردم روشن شمعو یه کبریت با.  جام همین-

 خیلی من خانم اومدم اشتباه رو خونه من ببخشید...خانم:گفت شوخی به و ور اون برگردوند شو رو من قیافه دیدن

 این نم بدی خیلی سپهر:گفتم بود مشخص کامال صدام توی بغض که طوری و برخورد بهم خیلی.بود شما از خوشگلتر

 ومر روبه و سمتم برگشت کنم گریه که االنه فهمید که سپهر.کردم خوشگل بیاد خوشت تو اینکه برای خودمو همه

 و گرفت دستش تو دستمو سپهر.بود تر بلند ازم خیلی سپهر بازم بودم پوشیده بلند پاشنه کفش ینکه با وایستاد

 حالت به بعد. هستی من مال که کنم حس روز یه که این...بودم لحظه این منتظر قدر چه نمیدونم کیمیا:گفت و بوسید

 .برقصیم هم با میای:گفت و شد خم جلوم احترام

 کرده اماده اروم خیلی ی تانگو اهنگ یه قبل از بودم داده اینپیشنهادو احتمال چون و میل کمال با:  گفتم-

 دل ارمین از بعد تونست که مردیه تنها اون.دارم دوسش قدر چه که وای.رقصیدم سپهر با و کردم روشن ضبطو.بودم

 .اون مال فقط سپهرم مال فقط من نیستند مهم برام دنیا مردای از کدوم هیچ.بیاره دست به منو

 .ایستادیم هم روی روبه و کشیدیم دست رقص از سپهر منو.بود هشت به دقیقه یک ساعت-

 نه؟ مگه بشنوی دهنم از اینو میخواستی همیشه سپهر-

 نمیاد یادم چیزی که میگی؟من داری چو:گفت بود زده فراموشی به خودشو که سپهر-

 باد مبارک....  سال اغاز:رادیو-

 .میمونم پیشت همیشه و عاشقتم من-

 ...چیزی یه باید من کیمیا گفت و شد ناراحت حرفم شنیدن از بعد سپهر ی قیافه

 پهرس.باشیم تو منو فقط امشب میخوام بشنوم نمیخوام سپهر کن تمومش: گفتم و گذاشتم سپهر دهن روی دستمو-

 .برد خواب اتاق به و کرد بغل منو بود شده من مست انگار که
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 .دارم دوستتون میکنم جبران رو نبودم که روزایی این تموم خرداد هیجده از بعد راستی

 این که ای اسطوره نمیشد باورم.بود شده سرازیر چشمام از اشک پایین پریدم خواب تخت روی از ها دیوونه مثل-

 گفته دروغ بهم مدت همه این ،اون بود نزده دست بهم سپهر.سرم روی شد خراب یهو بودم ساخته سپهر از مدت همه

 به شیرینم رویای زدن هم به چشم یک در.بودم شده ها دیوونه مثل.نداشتم خبر خودم و بودم دختر امشب تا بود،من

 وونهدی مثل هم سپهر بیرون رفتم خواب اتاق از.  بود سخت برام واقعا دیگه خیانت یه تحمل. شد تبدیل مرگم کابوس

 مرگ:...میکردم فکر چیز یه به فقط من ولی میدوید دنبالم ها

 صدای اب گلدون. بشکنه تا کوبیدم دیوار به محکم به میزو روی ای شیشه گلدون و رفتم اشپزخونه به عصبانیت با-

 اشتمگذ گلوم زیر رو گلدون مانده باقی.بود تر وحشتناک هم این از من قلب صدای شکستن ولی شکست وحشتناکی

 فهمیدی؟ میکشم خودمو جا همین بیای جلوتر قدم یه اگه:گفتم میدوید من سمت به که سپهر به و

 یدمم توضیح برات رو چی همه کن صبر خدا تورو کیمیا:گفت و رفتم تر عقب کمی من عصبیِ ی قیافه دیدن با سپهر-

 که میدونستی تو ، میکشم زجر دارم دیدی تو.عوضی بدی توضیح میخوای رو چی: کشیدم فریاد عصبانیت با-

 هستی؟ کی تو.کشیدی لجن به زندگیمو تو ای عوضی یه تو نزدی دم ولی مهمه براش چقدر دختر یه پاکدامنی

 اینکه بدون عروسی شب که ام همونی کیم؟من من میدونی.بودی باعثش تو شدی؟ باعث تو:گفت فریاد با سپهر-

 سپهر. همونم من اره.کردی فرار دستش از بیمارستان تو و کشتی خودتو که ،هونی کردی تردش ببینی قیافشو

 تورو میخواستم من ساختی ای کینه مرد یه من از که بودی تو. هستم فتوحی محمد ،من نداره خارجی وجود خسروی

 همه.مشد عاشقت من نتونستم ولی دردیه بد چه طرفه یه داشتن دوست که بفهمی تا کنم ولت بعد و کنم خودم عاشق

 نفس حتی تو بدون نمیتونم فهمیدم موقع اون.شد برآب نقش خوردی تیر من خاطر به تو که موقعی اون از هام نقشه

 بکشم

 یادفر با. شد بلند وحشتناکی صدای و افتاد دستم از گلدون ی شیشه بود شده تموم گرون برام حرفا این شنیدن-

 دوسش هک کسی با نمیخواستم فقط. بودم نکرده کاریت که من. نیار دهنت به عشقو مقدس کلمه سپهر شو خفه: گفتم

 اعترافم پیشت حتی کردی خودت عاشق شد؟منو خنک دلت.نمونده ازم هیچی ببین شدی راحت حاال. باشم ندارم

 گرفتی؟ انتقامتو خان محمد شد راحت خیالت حاال کردم

 .زدم صورتش به محکم سیلی یه من ولی کنه بغل منو که اومد و دارم دوست خیلی من میکنم خواهش کیمیا:محمد-

 و کردم ازاد سپهر بند از خودمو.میکنم خواهش نرو نکن ولم ولی حقمه بزن میخوای که هرچقدر بزن اره... اره:محمد-

 . کنم جمع وسایلمو تا رفتم

 ینا بودم نگفته بهت ،من میرم من عشقم خدافظ:بود گذاشته نامه یه. نبود محمد همون یا سپهر پایین رفتم وقتی-

 .بیرون میرم ،من توئه ی خونه این. کردم تو اسم به شدم عاشقت وقتی رو خونه
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 یاد.بود شده خم بختی بد هم این بار زیر کمرم. نداشتن بدنمو سنگینی تحمل پاهام دیگه چون نشستم زانو دو روی

 قلقکم وقتی یا میاوردم در حرصشو همش منم و میشد غیرتی داشتیم،وقتی روزایی چه افتادم محمد با خاطراتم

 به اون بودم شده عاشقش من.کردم گریه تلخ ها لحظه اون یاد به.دارم دوسش که بگم بهش زور به میخواست و میداد

 اب نخواستم فقط من.باشم مجازات این مستحق که بودم کرده چیکار من مگه کثیفش،اخه هدف ،به بود رسیده هدفش

 مردیه اولین اون. دارم دوسش من.بشه گرفته انتقام ازم نکردم بدی کار اینکه با باید چرا. بمونم ندارم دوسش که کسی

 میکنم حس که مردیه اولین اون. میکنه فرق محمد عشق ولی بود جوونی هوس یه ارمین عشق.شدم عاشقش که

 .بزنه دست بهم گذاشتم که مردیه اولین اون.بکشم نفس اون بدون نمیتونم

 .بگم بهت چیزی یه باید من کیمیا:اوردم یاد به محمدو اخر حرف که بودم فکرا این تو

 قشعاش اول من مگه. شده عاشقم بعداً واقعا شاید گفته راست شاید.بگه که نذاشتم خودم من. بگه بهم میخواست اون

 ازش که زنی با باید چرا اصال پس.کنه ولم بعد و کنه خودش عاشق منو که بوده این هدفش که نگفت خودش مگه.بودم

 .باشه شده عاشقم بعد و باشه اومده انتقام قصد به اول واقعا باشه،شاید داشته رابطه متنفره

 خودتم وگرنه میکنی توجیه خودت برای کاراشو داری محمدی عاشق چون که میدونی خودتم کن تمومش کیمیا-

 حس وجودم ی همه با رو تنهایی شب اون.نمیاد بر ازش کاری دیگه عشقم و شده نابود بینتون اعتماد که میدونی

 لیخی دلم ولی رفته که نیست ساعت سه اینکه با.نمیدونستم حاال تا من لی و داشت اهمیت سپهر وجود چقدر.کردم

 ،توی برد خوابم که بودم فکرا این شبتو اون.دارم دوسش هنوز من ولی کرد باهام کارو اون اینکه با.شده تنگ براش

 روسیع لباس با.نذار تنهام کن،کیمیا کمکم کیمیا:میگفت که میومد سپهر صدای و بودم پوشیده عروسی لباس خواب

 هشت ساعت.بود شده عرق غرق صورتم پریدم خواب از یهو اینکه تا نمیکردم پیداش میگشتم سپهر دنبال هرچی

 دص در صد البته.بده پس بهم دوباره کارمو که کنم خواهش ازش و شمس رکت برم خونه از گرفتم تصمیم.بود صبح

 ودب شده پارک در جلوی سپهر ماشین اومدم بیرون که خونه در از.میکنم امتحان شانسمو من خوب ولی نمیکنه قبول

 .بود خوابیده راننده صندلی روی سپهر و

 

 

 با رسپه که میکردم نگاه سپهر به شیشه پشت از داشتم.کردم حس قلبم تو عشقمو همه لحظه یه. سوخت واسش دلم

 از نمیتونستم کنه باز چشماشو محمد نداشتم انتظار اخه زد، خشکم جام تو لحظه یه. کرد غافگیرم چشماش کردن باز

 فرارمو راه و ایستاد کنم فرار میخواستم که من جلوی و شد پیاده ماشین از فوراً من دیدن با محمد. بخورم تکون جام

 هم محمد.نکردم مقاومتی هیچ.بود شده تنگ اغوشش برای ،دلم شدم مست بغلش گرفت،تو اغوشش در منو.بست

 کنزدی اورد بودم،دهنشو بغلش تو که درحالی.میداد فشارم محکم هم همین خاطر به نمیکنم مقاومتی که بود فهمیده

 .میمیرم تو بدون من.نگذر ازم. ببخش منو.دارم دوستت خیلی من کیمیا:گفت و گوشم

 .بشم جدا ازت میخوام من.شده تموم دیگه ما عشق سپهر: گفتم و کشیدم بیرون محمد اغوش از خودمو
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 رو اونا به ریختن اجازه غرورش ولی شد جمع محمد چشمای توی اشک که بود نیومده در دهنم از حرف این هنوز-

 کردم حمدم به پشتمو اینکه محض به. رفتم و کردم بهش پشتمو. میشد تیکه تیکه اشکاش دیدن با داشت دلم.نمیداد

 .میکردم حس رو میچکید صورتم روی که گرمی اشکای

 ادامه راهم به و نکردم اعتنایی من ولی لطفا نذار ،تنهام نرو کیمیا:زد داد محمد که بودم شده دور محمد از کمی

 .نمیشد نرم دلم میگفت محمد هرچی که بود شده سنگ همه این دلم کی نمیدونم.دادم

 و اومد طرفم به من دیدن با هستی شدم که شرکت وارد.شدم پیاده شمس شرکت جلوی و شدم تاکسی سوار

 کردی؟ گریه...کیمیا؟:پرسید

 صدای سب از.کردم گریه بلند صدای با میتونستم تا و هستی بغل انداختم خودمو. کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 ...این کیافر خانم:گفت فریاد با و کرد باز اتاقشو در شمس که بود بلند ام گریه

 هب سرمو.دارین کاری من میکنید؟با چیکار جا این شما آریان؟ خانم:گفت تعجب با و خورد حرفشو بقیه من دیدن با

 . دادم تکون تایید نشانه

 با لی و برداشتم قدم شمس اتاق در سمت به اکراه با. گذاشت باز درو و تو رفت شمس.  داخل بفرمایید پس: شمس

 .بستم در و شدم اتاق وارد و کردم جزم رو عزمم میداد تکون برام اطمینان نشانه به رو سرش که هستی دیدن

 است؟ ساخته من از کمکی ،چه بشنید بفرمایید اریان خانم:شمس-

 نیدک باور ولی پرروئه چقدر دختره این که بگین خودتون پیش االن شاید شمس اقای:گفتم و نشستم صندلی روی-

 میشه اگه دارم نیاز پول به و میگیرم طالق شوهرم از دارم من راستش.نمیومدم اینجا هیچوقت نمیشدم مجبور اگه

 .بیرون برم اتاق از تا شم بلند خواستم من و نداد جوابی شمس.بدین بهم شرکتتون تو کار یه لطفا

 کجا؟ اریان خانم:شمس

 .شدم مزاحم ببخشید میرم دارم هم همین برای نکنید اعتماد بهم که میدم حق بهتون من راستش

 دنبال به که بود جوون دختر ،یه بودم اورده شما جای به که کسی.شانسید خوش خیلی شما خانم راستش: شمس

 فاقاات میگشتم یکی دنبال منم.امریکا رفت دیروز همین و گرفت بورسیه باالخره تالش کلی از بعد و بود بورسیه

 بگیرین؟ طالق میخواین چرا شما خانم راستی.نامه روز تو بدم اگهی فردا میخواستم

 رکا مجبورم دربیارم وکیلو پول اینکه برای منم. نمیخواد محمد ولی شم جدا میخوام من که اینه قضیه شمس اقای-

 .دارم احتیاج پول به هم همین برای بشم مستقل باید که هم بعدش کنم

 .بگیرم خوب وکیل یه براتون میتونم من بخواید اگه. هستم متوجه: گفت و داد تکون سرش شمس

 .ندارم پول من ولی ممنون-
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 .میگیرم ازتون کم کم کنید کار برام نداره عیب: شمس

 خوبی خیلی ادم شما ممنون واقعا:گفتم شمس به رو لبخند با و شد روشن امیدی نور یه دلم اعماق تو-

 .کنم جبرانش براتون بتونم روز یه امیدوارم.هستین

 هب ای پوشه شمس.  میکنم کمک کارمندم به صاحبکار یه عنوان به دارم فقط من نیست جبران به احتیاجی:شمس

 خوبی اوضاع االن میدونم اریان خانم راستش:گفت و گرفت من سمت به و برداشت رو بود میز روی که صورتی رنگ

 بدین؟ انجامش میتونین بشه اماده دیگه دوروز تا باید این ولی ندارین

 .نباشید نگران... حتما: گفتم و گرفتم ازش رو پوشه-

 و نذاشت تنهام که میکردم تشکر خدا از دلم توی.افتادم راه خونه سوی به و کردم خدافظی هستی از بعد و شمس از

 .کرد کمکم

 باز رو نامه میداد خوبی بوی چه کردم بو گلو. بود روش گل دونه یه و ورق یه فقط سپهر ماشین جای به برگشتم وقتی-

 اینو یدرس دستت به اگه ولی یانه میرسه دسستت به باالخره نامه این که نمیدونم کیمیا: بود شده نوشته توش کردم

 این از بیشتر نمیخوام کردم اذیتت خیلی من میدم طالقت من بخوای وقت هر بکشی زحمت زیاد نیست الزم که بدون

 من عشق خدافظ.بودم عاشقت همیشه من بدون ولی بیرون میرم زندگیت از من. بشی اذیت

 زمونا میاد سپهر که میکردم فکر نداشتم رو حرکتی چنین انتظار شد جمع چشمام تو اشک سپهر ی نامه خوندن با-

 نوم اینجوری وگرنه بود دروغ حرفاش همه شد معلوم حاال.نکرد کارو این ولی میکنیم اشتی دوباره باهم بعد میکشه

 نامه ممیخواست بود بریده امونمو گریه.درک به کیمیا حاال گرفتم انتقاممو که من گفته خودش پیش حتما. نمیکرد ول

 یه من.ردمیک بغلم و بود پیشم االن میخواست دلم چقدر.رفتم خونه به شکسته دلی با نیومد دلم ولی کنم پاره سپهرو

 به چشمام پاشم خواب از هشت ساعت که صبح کردم گریه صبح تا.دادم دست از عقلمو من.عاشق دیوونه یه.دیوونم

 یدمنفهم. نخوردم هم ناهار و صبحونه حتی کردن کار به کردم شروع و نشستم کامپیوتر پشت بود شده نخود ی اندازه

 فکر از میخواستم چون چرا دروغ.بود شده تموم کارو نصف و میخورد بهم داشت دیگه حالم. شد شب نه ساعت کی

 ولی نمبیبی محمدو اینکه امید به بیرون رفتم خونه از زود صبح فردا.بودم کرده مشغول کار به خودمو بیرون بیام محمد

 و ودب رفته همیشه برای معرفت بی نامرد نبود خبری ولی ببینمش اینکه امید به گشتم رو کوچه کل نبود خبری

 کار ایپ نشستم دوباره و خوردم صبحونه کمی و خونه برگشتم دوباره.بود گذاشته تنها(خودش قول به البته) عشقشو

 با لیوان یه و اشپزخونه رفتم دیوار و در کمک به و زور به بود شده بد خیلی حالم شد تموم شب نه ساعت اینکه تا

 اتاق تو رفتم میرفت گیج سرم که حالی در اروم اروم... بیاد جا حالم تا نشستم خوری ناهار میز پشت کمی.خوردم

 بدم تحویل بهش کارو تا شمس شرکت رفتم و شدم بیدار صبح هشت ساعت صبح.خوابیدم و خواب

 هم هنوز ولی شم راحت قضیه این شر از همیشه برای من تا دادگاه بریم که قراره شمس و من و است چهارشنبه امروز

 شهب نوبتمون تا بودیم نشسته قاضی اتاق جلوی.نگیرم طالق ازش تا کنه کاری محمد که هست امیدی نور یه دلم ته
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 دبو صورتش و چشماش توی همیشه که نشاطی ،دیگه شده شکسته چقدر کردم حس کردم، نگاه محمد به چشمی زیر

 زا نمیدونم که غروری و کثیف بازی اون اوردن خاطر به ولی کنم عوض تصمیمو میخواستم لحظه یه برای.نمیدیدم رو

 مگفت خودم به. کنم سبک خودمو من چرا میگفتم خودم به. بردارم من اولو قدم تا میشد مانعم بود شده پیداش کجا

 اردو رسید که ما نوبت. میکنم اشتی هم من. کنیم اشتی که بخواد ازم محمد دیگه بار یه اگه اما نمیشم قدم پیش من

 روبه حاضریم هردو ما شد مطمئن که بعد و کرد صدا هامونو اسم اول قاضی نشستیم قاضی روی روبه و شدیم دادگاه

 بگیرید؟ طالق شوهرتون از میخواید چرا اریان خانم خوب:گفت من

 .شیم جدا هم از که میخوایم هردو ما توافقیه ما طالق قاضی اقای:گفتم و شدم بلند جام از-

 فتوحی؟ اقای درسته:پرسید و کرد محمد روبه قاضی بعد

 اقای بله:گفت تفاوتی بی کمال با ولی بگیرم طالق نمیخوام ،من نه بگه محمد میخواست ،دلم بود افتاده تپش به قلبم

 .درسته قاضی

 میشه زخم قلبش واقعا میشکنه کسی دل وقتی میگن اخه. شد تیکه تیکه دیگه شکستم دل کردم حس لحظه اون تو

 .شده خون پر من بدن من حتماً دیگه حاال تا پس. میاد خون قلبش از و

 این ور بیشتر که میکنم پیشنهاد شما به من بگیرین طالق هم از که حیف میایید بهم خیلی شما من نظر به:قاضی-

 تست یه باید هم شما اریان خانم درضمن. میکنم موکول دیگه دوهفته به رو جلسه همین برای کنید فکر قضیه

 .بود داده حکمشو قاضی چون نداشتم مخالفت توان. نیست میون در سومی نفر پای که بشیم مطمئن تا بدید بارداری

 . شم خالص نمیشه تموم عذاب این چرا.دیگه هفته دو انداخت دادگاهو قاضی چرا اخه -

 

 واه رو منو شمس که افتادم می داشتم کرد گیر سنگ یه به پام لحظه یه بود شده بد حالم. بیرون رفتیم دادگاه از

 خوبید؟ اریان خانم:گفت و گرفت

  خوبم اره-

 با منو شمس. شد رد کنارمون از پوزخند با که دیدم محمدو لحظه همون تو. گردنش دور انداخت دستمو شمس-

 فکر خودم با.بود کرده مشغول فکرمو بد بارداری ازمایش. نشست فرمون پشت خودش و کرد ماشین سوار احتیاط

 چی؟ باشم حامله اگه میکردم

 . افتاد وراه کرد روشن ماشینو شمس-

 نیستید؟ حامله که شما راستی. بدید ازمایش بریم شید حاضر فردا اریان خانم:شمس

 .نمیدونم راستش:گفتم نگرانی با.روسرم ریخت یخ اب کاسه یه انگار شمس حرف باشنیدن-
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 .نمیکنه صادر طالقتونو حکم دادگاه باشید حامله اگه:گفت و شد نگران شمس

 .نباشم که اهلل شاء ان.کنم کار چی نمیدونم-

 شما هاینک مگر بکنیم فکری یه باید باشه داشته احتمال هم درصد یک اگر حتی.بدیم تست جوری این نمیتونیم ما

 ...نخواید

 اشتی محمد با وقت هیچ من... هرگز:گفتم و کردم قطع شمسو حرف. گرفتم گر درون از محمد پوزخند اوردن یاد به با

 .نمیکنم

 .میکنیم عوض ازمایشو جواب بودید حامله اگه که اینه خوبیش دوستم ازمایشگاه میریم فردا پس:شمس

 مرفت.رفت و خونه رسوند منو شمس. میترسوند منو بگیرم طالق محمد از نتونم اینکه.کرد امیدوارم شمس های حرف

 گوشیم ی صفحه به و اوردم درش کیفم تو از وقتی شد بلند موبایلم صدای.خوردم اب لیوان یه و اشپزخونه داخل

 .نمیومد کشیدن نفس صدای جز به صدایی هیچ.دادم جواب اکراه با بود ناشناس شماره.شدم خیره

 تلفونو منم و نداد جواب دوباره.میکنم قطع وگرنه بزنید حرف هستید خط پشت که اقایی یا خانم: گفتم عصبانیت با-

 .برد خوابم کی نفهمیدم. خواب رخت رو کردم پرت خودمو و اتاق تو رفتم کم کم.کردم قطع

 . خودمه بچه که میدونستم خواب تو من و بیرون میکشید بغلم از داشت رو بچه یه که دیدم می محمدو خواب توی-

 . بکش دستتو منه ی بچه این کن ولش:میزدم داد-

 و دنکر تایید تورو صالحیت دادگاه که نرفته یادت مگه میکنه زندگی من با بچه این بعد به این از کیمیا: محمد-

 .من به داده بچمونو سرپرستی

 عقب و کرد ول رو بچه محمد.نیست هم دیگه هیچکس مال و منه بچه این نیست مهم برام:میزدم داد و میکردم گریه-

 دزدی کارتون وگرنه بدین رو بچه خانم گفتن و سمتم اومدن زن پلیس دوتا لحظه همون اما شدم خوشحال.وایستاد

 .محمد بغل دادن و گرفتن ازم بچمو. میشه حساب

 .بده بهم دیگه فرصت یه میکنم ،التماست نبر بچمو خدا تورو محمد-

 گریه از هم صورتم بود عرق خیس بدنم. پریدم خواب از.رفت و کرد بهم پشتشو.شده دیر خیلی دیگه کیمیا:محمد

 هرچی و دستشویی رفتم عجله با میخورد بهم داشت حالم. بودند افتاده شماره به هام نفس بود شده خیس کامال

 بیام نمیتونستم هم لحظه یه خواب فکر از. اب دوش زیر رفتم همین برای.بود گرفته گند بو بدنم.اوردم باال بودم خورده

 .پریدم جا از ایفون زنگ صدای با صبح.برد خوابم بدن ی حوله همون با بیرون اومدم که حموم از.بیرون

 دنبو تنم هیچی بدن حوله جز به چون اتاق تو دویدم سریع و زدم ایفونو بود شمس.دویدم ایفون سمت به عجله با-

 . یرونب دویدم و سرم رو انداختم شال یه و بستم کش با موهامو کردم تنم لی شوار یه و پوشیدم بلند مانتوی یه سریع
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 اختهاند سرم رو فقط شالمو و داشتم عجله چون. برگشت سمتم به من پای صدای شنیدن با بود من به پشتش شمس-

 که نمپریشو موهای و کشید خود با بودم بسته شل که هم رو کشم و شد کشیده سم از و کرد گیر تابلو ی لبه به بودم

 .هام شونه رو ریختن ابشار مثل بودند ندیده رو شونه رنگ بیرون بودم اومده حموم از که که موقعی اون از

 نفهمم من که دهنش جلوی گذاشت دستشو و کرد کنترل خودشو زور به ولی گرفت خندش من حال دیدن با شمس-

 اومد شمس.کردم صبح که حمومی اون حیف میریخت عرق ازم داشت شرشر که کشیدم خجالت انقدر. میخنده داره

 نمیفهمیدم کارا این از هدفشو میکرد، معذبم حرکاتش این. سرم روی انداخت و برداشت زمین روی از شالمو سمتم

 . کرد ناز رو گونم دست پشت با و گونم سمت برد اروم دستشو.

 .بریم زود شده دیر شمس اقای:گفتم و رفتم خروجی در سوی به و عقب کشیدم خودمو. 

 به نسبت.بست درو و نشستم منم و کرد باز برام ماشینو جلوی در شمس شدیم خارج خانه از.  بریم باشه:شمس

 تا هک بودم افکار این درگیر انقدر. بیشتر نه و بود برادر یه مثل من برای اون نداشتم خوبی حس اصال شمس حرکت

 یه هک بودم نشسته صندلی روی. بشه نوبتمون تا موندیم منتظر ازمایشگاه تو. نزدم حرف هم کلمه یک رسیدن موقع

 یدمیرس نظر به سراسیمه که شوهرش به میکرد گریه که درحالی و بیرون اومد پزشک اتاق از گریون چشمای با خانمی

 .نگرفتیم نتیجه هم بار این گفت دکتر.نبودم حامله هم بار این:گفت

 .میکنیم سعی دوباره عزیزم نداره عیب:گفت داشت زنش کردن اروم در سعی که زن شوهر

 هم خدا نمیکردم سقط اولمو بچه اگه خودمه تقصیر همش. نمیشیم دار بچه هیچوقت دیگه ما سومه، دفعه این اما:زن

 از اروم زن اون شوهر.کنم گریه بود مونده کم منم که طوری میریخت اشک تلخی به زن. نمیگرفت انتقام ازم اینجوری

 بچه عضیاب ببین چی؟سرنوشتو بشم حامله من اگه گذاشت تنها خیال و فکر عالمه یه با منو و بیرون بردش بیمارستان

 .میشم حامله من حاال نمیخوام که من ولی نمیشن دار بچه ولی میخوان

 اریان؟ خانم:منشی

  بله:گفتم و شدم بلند جام از-

 نوبتتونه تو بفرمایید: منشی

 .  ام حامله من که بود شده الهام بهم انگار میزد شور جوری بد دلم-

 رهاشا با. داد خاصی ارامش بهم لبخندش.  ساله چهل حدودا. داشت شیرینی لبخند که بود تپل و بامزه خانم یه دکتر

 دادی؟ خون تاحاال: گفت و بست مخصوص کش با بازومو و شد نزدیک بهم دکتر نشستم مخصوص صندلی روی او ی

 نکنم فکر.نمیاد یادم نمیدونم-

 .نمیره گیج که سرت بدی ازمایش: دکتر
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  نمیدونم-

 .رفت گیج سرم دستم تو کرد فرو سرنگو سوزن. میفهمیم االن خوب:دکتر

 رو میوه اب. جامیاد االن حالت بخور این:گفت و داد بهم و بیرون اورد میوه اب یه یخچال از دید حالمو که دکتر-

 نازک زیادی مریضتون بیاین فرهاد اقا:گفت و کرد صدا شمسو دکتر. میشه بهتر داره کم کم حالم کردم حس.خوردم

 . نارنجیه

  خانم،یکم شیرین اره:گفت شوخی به شمس

 دارین؟ ماشین: دکتر

 اوردم اره:شمس

 .حاضره دیگه روز سه ازمایش جواب راستی. بیاد جا حالش تا ماشین تو ببرینش اروم:دکتر

 ...قضیه اون به راجع:شمس-

 .هست حواسم:دکتر-

 . بریم خوبه حالم من:گفتم و شدم بلند جام از همین برای شم ناراحت تا کنه کاری دوباره شمس نمیخواست دلم-

 .داد فشارش تر محکم ولی بکشم دستمو گرفت،خواستم دستمو شمس کردیم خدافظی دکتر از

 الشت از دست نداره ای فایده تالش دیدم وقتی.نمیکنم ول دستتو من نکن تالش بیخودی نیست خوب حالت:شمس-

 وایخ می چی میدونم:گفت و کرد دستی پیش شمس که بگم چیزی یه میخواستم.شدیم ماشین سوار وقتی.برداشتم

 مگه... مردم یه منم خوب.... خوشگلی و ازاد زن یه... .میگیری طالق داری ؟تو کیمیا میکنی اینجوری چرا...بگی

 .جرمه عاشقی

 گاهن شوهر یه چشم به تو به هیچوقت من... .برادری یه مثل فقط من برای میگی؟تو چی داری تو:گفتم عصبانیت با-

 .نکردم

 نمیفهمی؟ چرا... کیمیا دارم دوسِت من. کن نگاه حاال از خوب:شمس

 .کرد قفل رو درا شمس که شم پیاده ماشین از میخواستم... بشنوم نمیخوام دیگه... کن تموموش-

 .اونجاست پلیسم کن نگاه.میزنم جیغ نکنی باز درو اگه:زدم داد-

 ما میکنه فکر خانم نخیر ، میگیره رو تو طرف کردی فکر...جا این بیاد پلیس فکر... بزن داد میخوای قدر هرچه:شمس

 چون میکنم باز درو....داد ادامه مکث کمی از بعد..میشه بد خودت برای همه از اول بعد پسریم دوست دختر دوست

 ...ببخشید کردم ناراحتت اگه بیارم دست به دلتو میخوام.. .بشی ناراحت نمیخوام
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 رویِ یکی اون نمیتونستم.شدم پیاده ماشین از سریع و کردم استفاده فرصت از منم.. کرد باز ماشینو درای شمس

 من به اینهمه چرا بگو پس...شد خراب یکباره به بودم ساخته ذهنم توی اون از که ای اسطوره..کنم تحمل شمس

 این داره خدا رضای خاطر به میکردم فکر بگو ابلهو من..بود من اوردن دست به هدفش و قصد پس... میکرد محبت

... بود ختهری بهم بدجوری اعصابمو... کنم هضم نمیتونستم رو، بود افتاده برام حاال تا صبح از که اتفاقاتی... میکنه کارو

 رد خیابون از داشتم نبود خوب حالم بودم نخورده هیچی صبح از چون شد شب تا زدم پرسه خیابونا تو هدف بی

 و کردم حس رو خورد بهم که رو دردناکی ی ضربه اون دنبال به و کرد اذیت چشممو ماشین یه چراغ نور که میشدم

 ...شدم بیهوش بعدش. میکردم حس رو بود جاری پیشونیم روی که خون گرمی.. .افتادم زمین روی

 صدای..اوردم یاد به رو تصادفم دیدم رو بیمارستان و بازکردم که چشمامو...  میکرد درد سرم اومدم، هوش به وقتی-

 اون یکم ضربه اگه اوردی شانس خیلی خانمی:گفت و کرد تزریق سرمم به چیزی یه شد اتاق وارد پرستاری...اومد در

 در دم االن بود کرده تصادف باهات که خانمی اون...داره هواتو خدا ولی.بشی مغزی ضربه بود ممکن میخورد تر طرف

 ....سالمه هم بچت خوشبختانه دیگه خوب خبر یه راستی... ببینه رو تو بیاد میخواد

 بچم؟.. پرسیدم تعجب با و کردم جور و جمع خودمو زور به رفت سیاهی چشمام حرف این شنیدن با-

 تصادف باهات که خانمی دیدن از بعد.  میرم دارم دیگه من خوب.هفتشه سه نوزادت دونستی؟ نمی مگه اره:پرستار-

 .کن استراحت خوب کرده

 دل درو بچم با و شکمم روی گذاشتم بود،دستمو شده تبدیل واقعیت به ،شکّم میچرخید سرم توی بچه ی کلمه-

 گفتم چیزی اگه بودم بدی شرایط تو االن خوب ولی دارم دوست خیلی من...بدیم مامان من نکن فکر دلم عزیز:کردم

 . کنم مراقبت ازت و باشم پشتت همیشه برای کوه یه مثل که میدم قول من.میخوام معذرت ازت شدی ناراحت که

 دستش از اصال من ناراحته،البته خیلی اومد می نظر به شد اتاق وارد خانمی در صدای دنبال به و دراومد صدای-

 اشتد نازی ی قیافه کردم نگاه صورتش به. میکردم جمع بیشتر حواسمو ،باید بودم مقصر خودم چون نبودم عصبانی

 . بود ترسیده خیلی ولی داشت اهویی و عسلی چشمای.ساله چهار بیستو حدودا بود من سن هم نظر به

 ور شما بود شب چون ،فقط جمعه رانندگی موقع خیلی حواسم من کنید باور خانم: گفت من به رو سراسیمه دختره-

 .جوونم خیلی من میکنم خواهش نکنین شکایت ازم خدا رو تو ندیدم

 سالمین که هم فرزندتون و شما شکر رو خدا... باشیم سن هم ما میاد نظر به:داد ادامه و گرفت دستش تو دستمو

 .میدم بهتون بخواین پول قدر چه هر من نکنین شکایت ازم میکنم خواهش

 من نمیخوام ازت هم پول ندارم تو از شکایتی من نباش نگران عزیزم:گفتم میزد موج توش اطمینان که صدایی با-

 ...نیستید مقصر شما مقصرم خودم

 .دراوردم شاخ تعجب از دیدنش با تو اومد و کرد باز درو مردی-
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 ....خانم این به چرا میکردی جمع حواستو دخترم:مرد-

 کیمیا؟؟؟؟؟؟؟: گفت و خورد حرفشو من دیدن با

 فتوحی؟؟؟؟خودتونید؟؟؟ اقای:گفتم-

 نموخا این شما بابا: پرسید تعجب با بود شده گیج حسابی که دختر.بود وایستاده جلوم محمد بابای نمیشه باورم

 میشناسید؟؟؟

 .بشن جدا هم از قراره اینکه مثل محمده همسر خانم این...عزیزم اره:فتوحی-

 ست؟؟؟ حامله که خانم این بابا ولی: دختر-

 ؟بگیرین طالق میخواستین چرا پس...میگه؟؟؟ راست مهتا....کیمیا:پرسید تعجب با و برگشت سمتم به فتوحی-

 محمد بابای مگه. بگیرم طالق نمیتونم اوضاع این با دیگه بخوام هم خودم اگه حاال طالق بی طالق دیگه:گفتم خودم به

 االن نمیدونستم هم خودم من فتوحی اقای:گفتم فتوحی روبه... بشه جدا ازش نوش میذاره فهمیده واقعیتو که حاال

 .نبود من خواستگاری تو جون مهتا چرا پس راستی....فهمیدم

 .برگشته که روزه دو االن امریکا بود رفته تحصیل ادامه برا مهتا اخه:فتوحی-

 ...شمایین کرده حروم بهش خوابو و برده مارو داداش دل که خانمی اون پس: گفت خنده با مهتا

 شده؟ چی ؟...؟مهتا...بابا:پرسید اشنا صدای بایه و تو اومد و کرد باز درو عجله با یکی لحظه این در-

 ...کنار رفت من جلوی از کیان؟و مصدومان ببین بیا داداش اق: گفت خنده با و کرد صدا سمت به رو مهتا-

 کلمه یک حتی کدوممون همیچ..بود شده قفل هم تو هامون نگاه... شد اشک از پر چشمام دیدنش با... دید منو محمد

 ...بزنیم حرف نمیتونستیم هم

 ؟...کردی تصادف...تص.... کیمیا با تو...ت...مهتا...م:پرسید خواهرش از و شکست سکوتو محمد باالخره

 .کردم تصادف زادم برادر و داداش زن با من اره: گفت شوخی با مهتا-

 زادت؟؟؟؟...ز...برادر.. گفتی..گف:پرسید دوباره محمد

 .میشم دار نوه دارم من پسرم اره:داد جواب خوشحال با توام صدایی با فتوحی اقای اینبار-

 ....بیرون رفتن اتاق از هم با و کرد اشاره باباش به مهتا-
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 کنزدی بیشتر تختم به تا جلو کشید رو صندلی و نشست تختم کنار صندلیِ روی و تختم سمت اومد اروم محمد-

 بچشو بابای و عشقش میتونه ادم مگه میزد پر محمد با بودن لحظه یه برای دلم...بود شده تنگ براش دلم.باشه

 میزدم گول خودمو داشتم فقط مدت این ی همه بکنه؟من فراموش

 هیچ به گریه ی اجازه غرور که پیش دفعه خالف بر ایندفعه بود شده جمع چشماش توی اشک کرد نگاه بهم محمد

 .نمیداد امون تامون هردو به که بود اشکا سیل نمیداد رو کدوممون

 اهامب کارو این چرا.کنم فراموشت نمیتونم...شده تنگ برات دلم کیمیا:گفت میزد موج توش بغض که صدایی با محمد

 هرسه با اومد دلت جوری چه.کنی بزرگ بابا بی مونو بچه میخواستی البد نمیکرد تصادف باهات مهتا اگه... کردی

 بکنی؟ کاری همچین نفرمون

 ...بدن دیگه روز سه ازمایشو جواب بود قرار... حاملم که نمیدونستم هم خودم: گفتم بغض با-

 کنی؟ دورش ازم نمیخواستی میفهمیدی اگه بگو راستشو: محمد

 ...میگیریش ازم کردم فکر...بودم ترسیده من خوب: گفتم محمد به رو -

 جداکنم؟ مادرش ازم بچمو که ام سنگدلی ادم قدر چه من مگه فکریه چه این اخه:محمد

 نمیگیریش؟ میگی؟؟ازم راست محمد-

 چهب این و کرده لطف بهمون خدا که حاال کیمیا....نیستم ادمی همچین منم.باشه مادرش پیش باید بچه عزیزم نه:محمد

 این.کنم جبران رو اشتباهاتم ی همه تا بده بهم دیگه فرصت یه شده که هم بچمون خاطر به لطفا ، داده بهمون رو

 لطفا نگیر هممون از موقعیتو

 .باشم بچم پدر کنار عمرم اخر تا میخوام گرفتم تصمیمو من: گفتم محمد به بخش اطمینان صدایی با -

 به هردو...  عقب بکشه خودشو محمد شد باعث در صدای... کرد بوس لبامو و اورد صورتم نزدیک صورتشو محمد-

 ...بود مهتا... برگشتیم در سمت

 معرکه برخرمگس میگین االن میدونم: گفت شوخی به هم همین برای... زده گندی چه که بود فهمیده خودش مهتا

 ... بست درو و میکنه زحمت رفع خرمگس ببخشید... بگم همینو خواستم فقط... اومده مامان... محمد ولی لعنت

 بودی؟ نگفته داشتیو باحالی خواهر همچین تو... محمد:گفتم شوخی به-

 نیستم؟ باحال من یعنی: گفت و گرفت خودش به ناراحت ی قیافه محمد

 ...عشقی تو نیستی باحال که تو نه-
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 ودب برده خوابش تختم کنار محمد شدم بلند خواب از که صبح..خونه بودن رفته خونوادش. موند پیشم صبح تا محمد

 و کرد باز چشماشو اروم محمد...شده صبح پاشو عشقم محمد:گفتم وار زمزمه و محمد گوش کنار بردم اروم سرمو.

 ؟ دیدی جن نکنه... شده چی: پرسیدم خنده با. شد خیره من به و کرد بلند تخت روی از سرشو

 خواب از اگه تا میکنم نگات سیر دل یه دارم... باشه خواب یه همش اینا میترسم: گفت و زد دلربایی لبخند محمد-

 اطمینان لبخند...کردم ناز صورتشو و بردم محمد صورت نزدیک دستمو. نمونه دلم به تو دیدن ،ارزوی شدم بیدار

 درپ به چیزی من فرار به راجع تو راستی... ایم همدیگه مال ابد تا ما... نیست خواب...دلم عزیز نه: گفتم و زدم بخشی

 . مینداخت تف صورتم تو من دیدن با پدرت حتما بودی گفتی اگه چون نگفتی مادرت

 ... بره جفتمون ابروی روستا توی نمیخواستم چون... نگفتم راستش:محمد

 ... میرفت من ابروی... نمیرفت که تو ابروی ولی-

 ورج این از منم که کنن نگاه بهم بدبخت یه چشم به میخواستن میفهمیدند فرارتو موضوع اگه باالخره خوب: محمد-

 جایی رو موضوع این من تا نذاشته هم همین برای میشیم هم عاشق ما که میدونسته خدا شایدم.... متنفرم ها نگاه

 رونبی تا ویلچر با منو و گذاشت ویلچر روی و کرد بغل منو بعد... بپوشم رو هام لباس تا کرد کمک من به محمد بگم

 یپرس احوال و سالم محمد ی ه خونواد با.. بودند ایستاده هم محمد مادر و پدر و مهتا بیمارستان جلوی برد بیمارستان

 افتاد راه ماشینش طرف به و کرد بغل منو محمد.کردم

 .میشم اب خجالت از دارم من.زشته خونوادت جلوی پایین بذارم محمد-

 باز محمدو ماشین در ما از جلوتر مهتا. میرم زندانم خاطرش به من جرمه زنم کردن بغل اگه...مگه خوب چیه:محمد

 ماشین سوار محمد مادر و پدر و مهتا.فرمون پشت نشست خودشم و جلو صندلی روی گذاشت منو ،محمد بود کرده

 .شدن خودشون

 ...افتاد راه به پدرش ماشین پشت و کرد روشن ماشینو محمد

 میری؟ داری کجا محمد:پرسیدم باتعجب

 .بمونیم مادرم پدرو پیش میخوام بیاد دنیا به بچمون که ای موقعی تا: گفت محمد

 ...محمد ولی-

 

 .ببینن بزرگشدنشو لحظه به لحظه میخوان هست هم اونا ی نوه ما ی بچه خوب.نمیکنم قبول اعتراض: محمد

 ...بودم متنفر باشم کسی سربار اینکه از نداشتم،ولی کردن قبول جز ای چاره
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 اباد سعادت وارد...میشدیم نزدیک شهر باالی به داشتیم کم کم... میبردم لذت و میکردم نگاه بیرونو پنجره از راه توی

 اباده؟ سعادت خونتون ؟شما محمد:گفتم محمد به رو...شدیم

 اباده سعادت خونمون اره:گفت و کرد من به رو میخندید که درحالی محمد

 ...یامب شما ی خونه نمیخواد دلم من...بود بهتر میرفتیم خودمون ی خونه نیست من ی خونه اونجا ولی:گفتم اعتراض با

 کردن؟ چیکارت من ی خانواده مگه اخه چرا:پرسید بود شده ناراحت اشکارا که محمد

 باشم کسی سربار نمیخواد دلم من ولی ماهن مادرت...پدر...من عزیز:گفتم محمد به رو بخش ارامش صدایی با من

 زیچی یه با بود جلویی ماشین تو که محمد پدر... بود بزرگی ی خونه چه...خونه رسیدیم تا نگفت چیزی دیگه محمد

 خوشامد ما به که بود مسنی پیرمرد حیاط تو...شدیم حیاط وارد ما و کرد باز رو خونه در دور راه از کنترل شبیه

 ...رمضون مش نباشی خسته:گفت جوابش در هم محمد...گفت

 کرد پارس من روبه و اومد محمد سمت به سگی یه یهو که بشم پیاده تا کرد کمک بهم و کرد باز منو سمت در محمد

 یگهد همسرمه خانم این عزیزم گرگی:گفت بهش میکرد ناز بود گرگیا سگ اون از کنم فکر که سگو که حالی در محمد

 کنه کمک بهم تا سمتم به اومد و...نکنیا پارس بهش دیگه دارم دوسش خیلی من میکنه زندگی ما پیش بعد به این از

 اهر تنهایی میتونم خودم خوبه حالم من:گفتم محمد به رو و کشیدم کنار خودمو نجسن ها سگ میدونستم که من ولی

 نز بیا:گفت من به رو مهتا...بود تجمالت از پر میکردی نگاه رو هرجا... بزرگ پذیرایی سالن یه شدم سالن وارد... برم

 و خونه تو بودم دراورده شاخ تعجب از... کرد راهنمایی اسانسور سمت به منو و بدم نشون بهت اتاقتونو تا داداش

... ودب بزرگی اتاق عجب...  برد اتاقی یه به منو مهتا باال ی طبقه رفتیم و شدیم اسانسور سوار من و مهتا...؟ اسانسور

 نمک فکر. داشت قرار من روی روبه که تختی و کرد زندگی توش خونه گرفت نظر در بدون میشد که بود بزرگ اونقدر

 مهتا...میومد هم اضافه جا تازه بخوابیم روش بچهامون تا چهار و محمد با میخواستیم و اوردم می هم بچه تا تا سه اگه

 خوب البته...بود کرده کور چشممو خونه این تجمالت...کشیدم دراز تخت روی ارومی به من...رفت و گذاشت تنها منو

 ... نباشم خوشحال اینقدر االن که داره تعجبی چه پس کردم زندگی بدبختی تو عمر یه کنم چیکار

 صدای...کنم هضم اندکی رو بودم دیده خونه به ورود بدو از که چیزایی ی همه تا گذاشتم هم روی اروم چشمامو

 کنار...  اومده حموم از تازه بود معلوم... بود محمد... کردم باز چشمامو... اورد خودم به منو تخت به کسی شدن نزدیک

 ...مبزن دست بهت دارم اجازه حاال حموم رفتم خانمم:گفت شوخی به بود برده باال دستاشو که درحالی و نشست تختم

 محمد:مگفت دلجویی با...  بزنه دست بهم نجس دست با کسی بذارم نمیتونستم ولی شده ناراحت محمد که میدونستم

 نجسه حیوون سگ دین نظر از که میدونی توحتما شدم بزرگ مذهبی محیط یه تو من کن درکم

 وبخ و بودیم روستا تویه باشما ماهم رفته یادت اینکه مثل عزیزم میدونم:گفت و کشید دراز تخت روی کنارم محمد-

 میگیره قرار محیط تاثیر تحت بازم نباشه مذهبی ادم قدرم هرچه مذهبی فضای تویه باالخره
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 این به شما محمد: گفتم محمد روبه همین برای بود گنگ برام هنوز مسائل از خیلی چون شمردم غنیمت رو فرصت

 شهر؟ تو اومدین چرا حاال و میکردین زندگی روستا تو چرا پولداری

 بگم؟ برات اول از زندگیمو داری حوصله:گفت میکرد، نگاه منو مهربونی با داشت که محمد

 ...داره ای گذشته چه بچم بابای بدونم میخوام... اره:گفتم محمد روبه بود همین هدفم دقیقا که من

 از دوتا صاحب هردوشون و بود دوست مادرم بابای با پدرم بابای راستش:گفت و نشست محمد های لب روی لبخندی

 که پدرهاشونم و میشن هم عاشق مادرم و پدرم... خانوادگی امدهای و رفت اثر در بودن ایران های شرکت بزرگترین

 یازدواج پیوند غفوری و فتوحی ی خانواده میان ترتیب این به و میکنن موافقت ازدواجشون با بودن خوب باهم خیلی

 ادرمم اون از بعد...میاد دنیا به خواهرم تا میکنه پیدا ادامه ما زندگی و بچهت بابای میشه اولیش ثمره که میشه بسته

 بزرگ اونجا مهتا منو و بشه خوب مادرم حال تا روستا میان مادرم پدرو و میده دست از مادرشو پدرو ای یکدفعه

 ...میشیم

 البته میشن صمیمی زود خیلی تو دایی با پدرم... زده سرمی شرکت به مرتب نمونه عقب کاراش اینکه برای پدرم البته

 هک میفهمه هم داییت میکنه کمک روستا شدن اباد به خیلی پدرم چون ولی نیستیم ای مذهبی ی خونواده ما درسته

 گریه و زمین بودی افتاده روز اون... دیدم بود سالت هشت که موقعی رو تو بار اولین برای من...خوبیه ادم پدرم

 وقتی بعد بست لباسش ی تیکه با بود شده زخم که زانوتو و کرد پاره لباسشو که ام پسری همون من یادته... میکردی

 دمبو مراقبت همیشه من روز اون از بعد ولی کرد فرار اونجا از نشناسه اونو اینکه برای میگردن دنبالت دارند که دید

 نچو نبود مهم برام ولی شدم ناراحت خیلی دادی دست از مادرتو پدرو فهمیدم وقتی...بودم دنبالت یواشکی همیشه..

 ینکها تا نکرد مخالفتی داشتنم دوست با هستی خوبی دختر تو فهمید وقتی بود دیده رو تو هم مادرم... داشتم دوست

 ریکاام رفتم هم من بخونی درس تا شهر رفتی تو وقتی نرفتم تو خاطر به من ولی امریکا رفت سالگی هیجده تو مهتا

 خانم...ای؟ خواستگاری چه البته...خواستگاریت اومدیم هم همین برای و بود شده دوسالت و بیست برگشتم وقتی

 منمیخواست ولی نداری دوسم تو و ست طرفه یک حسم که فهمیدم موقع اون از...بکنه نگاه یه من به نداد افتخار حتی

 دوست قدراین من که ببینم نمیتونستم چون شدم متنفر ازت کردی فرار عروسی شب وقتی باالخره ایکنه تا کنم قبول

 دارم

 اییتد و مادرم پدر به بره ابروم نمیخواستم چون کردی فرار تو که نگفتم کسی به هم همین برای نداری دوسم تو ولی

 مشکله ات میکنیم زندگی تهران تو مدت یه برای ما و تهران رفتی سریع تو و اومده پیش مشکلی درست برای که گفتم

 کردین نگام که میدونستم... بگیرم انتقام ازت تا گرفتم تصمیم موقع همون من و کردند قبول مادرم و پدر بشه حل تو

 خودم با زندگی به راضی نمیتونم جور هیچ تورو مثل دختری که میدونستم ولی زد سرم به فکر اون هم همین برای

 ولی ودمب متنفر ازت که درسته البته... بمونی پیشم کنم مجبور تورو تا کشیدم پیش رو ماجرا اون هم همین برای بکنم

 وقتی اینو شدی عاشقم تو باالخره ولی میکشیدم عذاب نداری دوسم که دیدم می وقتی میکشیدم زجر دیدنت با

 و رفت بین از تو به تنفرم ی همه که بود لحظه هون تو...انداختی ارمین ی گلوله جلوی خودتو من خاطر به که فهمیدم
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 یشیم متنفر ازم بفهمی اگه میدونستم چون بگم واقعیتو بهت نمیتونستم میکردم هرکاری ولی شدم عاشقت دوباره

 از... تممیگرف گر درون از میدیدم شمسو به شدنت نزدیک وقتی...نذاشتی تو که بگم بهت میخواستم نو سال شب ولی

 و شد تبدیل امیدی نا به هم امیدم اخرین اومدی اون با که دیدم وقتی طالقمون روز...نمیومد خوشم اصال یارو اون

 ایبر میکردم کار پدرم شرکت توی همیشه من... انداخت عقب داداگاهو رای قاضی ولی بدم طالقت که گرفتم تصمیم

 ازم بااصرار وقتی دارم مشکلی یه فهمید هم ،پدرم نداشتم کردن کار حال دیگه رفتی پیشم از تو وقتی هم همین

 پدرو و بمونه پیشم تا اومد بود من حال نگران که هم مادرم و شدی جدا ازم تو ،گفتم بگم بهش واقعیتو تا خواست

 ونهخ همین خونه اون البته...بودن نفروخته خونشونو روستا به رفتن موقع چون قبلیشون ی خونه به برگشتن مادرم

 به محمد... رسوند بهم مارو و کرد تصادف باتو و تهران اومد خواهرم میدونی که بقیشم خوب...توشیم االن که ای

 بوسید لبامو و شد خم سمتم

 داییم ی خونه اطراف محمد متوجه وقت هیچ چون ابلهم چقدر که میکردم فکر ولی بود نمونده برام ابهامی هیچ دیگه

 ...شوخی به البته نزنه دست بهم سگی دست با که داد قول بهم هم محمد...بودم نشده

 بود تاب یه حیاط توی... بخورم هوا یکم تا حیاط تو رفتم... پایین اومدم تخت از بود برده خوابش ها بچه مثل محمد

 حاال ولی نشد بهم که ها خیانت چه کشیدم زجر چقدر که کردم فکر روزایی به...کردم ارامش احساس و نشستم روش

 شوهر خواهر و شوهر مادر و شوهر پدر یا خوب بچه...شوهرخوب... داشتم کم چی دیگه...بزرگ قصر یه عروس اینجام

 یه.... طوفانه از قبل ارامش همش اینا میکردم حس... کنم باور ارامشو این نمیتونستم ولی...داشتم همشونو...خوب؟

 ...بیفته بدی اتفاق یه قرار که میگفت بهم حسی

 که ودب گفته گرافی سونو...میشدیم نزدیک بیشتر مون بچه اومدن دنیا به روز به روز ما و میگذشتند هم پی در روزها

 هایی سیسمونی چه... بود کرده پیدا وارث یه فتوحی ی خانواده باالخره چون بودن خوشحال خیلی همه... پسره بچه

 دردم من و رسید فرا موعود روز باالخره اینکه تا میشد تر بزرگ روز به روز شکمم... بودن نخریده نوهشون برای که

 دیوونم داشت درد...بیمارستان بردن منو و بودن خونه همه گرفت دردم من که موقعی خوشبختانه...گرفت

 اخرین تا محمد زایمان اتاق ببرن میخواستن و خوابوندن خواب تخت روی منو... بمیرم که االنه میکردم حس...میکرد

 ی گریه صدای و شد تموم درد باالخره... بودم کرده انتخاب رو طبیعی زایمان من..میداد دلداری بهم و بود پیشم لحظه

 لحظه همون تو ولی شدم نگران نبود پیشم پسرم اومدم که هوش به... رفتم حال از من و...پرکرد اتاقو ی همه پسرم

 ...اتاق تو اومد بود بغلش تو پسرم که درحالی محمد

 روز چند...بود شیرین چقدر شدن مادر که راستی...رفت یادم زایمان دردای ی همه گذاشت تختم کنار پسرمو وقتی

 رقف پسر و دختر بین اینکه از بچگی از... نبودم حال خوش من ولی بود پا بر بزرگی جشن خونه تو...شدم مرخص بعد

 وت روزی چند... شنوا گوش کو ولی بده انجام میتونه دخترم میکنه پسر که رو کارایی اون خوب...بودم متنفر بذارن

 نی نی سمت من توجه تموم چون داشت حق البته خوب شده دور ازم محمد که میکردم حس...بودم خواب تخت

 اهم یک از بعد...پویان:کردند انتخاب محمد مادر پدرو رو پسرمون اسم...میشد حسودیش محمد کنم فکر و بود کوچولو

 سح ولی نمیگفت هیچی مدت این ی همه تو بیچاره... برسم محمد به یکم گرفتم تصمیم شد بزرگ کمی پسرم که
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 دیدنم از محمد... بیرون بریم باهم تا محمد دنبال شرکت رفتم و دادم شیر پویان به روز اون...داده دست از منو میکرد

 ول خانو پویان عجب چه:گفت شوخی با محمد بودیم که ماشین توی...بیرون رفتیم باهم و شد خوشحال

 .هست هم تنهایی محمد یه افتاد یادت کردی؟باالخره

 میکنی؟ حسودی ها بچه عین هنوزم میشه سالت سی داره...  خان حسود دیگه بسه:گفتم و زدم لبخندی

 هست؟ چی حسودی ؟اصال حسودی منو:گفت و راه اون به زد خودشو محمد

 حمدم برای دلم واقعا منم که میکردم حس...خندیدیم هردو... مخملیه گوشام پشت منم نمیکنی حسودی تو بابا باشه-

 اشکار اخیرا محمد بودم پویان پیش همش که من چون باشیم باهم نتونستیم زیاد پویان تولد از بعد اخه شده تنگ

 مهمه این و ایم باهمدیگه حاال عوضش نیست مهم اینا خوب ولی بود شده زیاد

 هم روی روبه میز دور... بودم کرده رزو رو میزا از یکی قبال من... بود شب هشت ساعت رسیدیم که رستوران به

 ...بشه نابود ای دفعه یه خوشبختیم همه که میترسیدم این از همش سراغم بود اومده غریب حس اون باز...نشستیم

 فکری؟ تو چیه:محمد

 خودمون ی خونه برگردیم دیگه لطفا فکری؟ولی چه نه

 میگه؟ بهت گل از کمتر کسی مادرم پدر ی خونه تو کردی؟مگه شروع باز کیمیا:محمد

 بشم خونوادت مزاحمت این از بیشتر ندارم دوست...خودمون ی خونه بریم میخوام من ولی نه خوب

 یه حاال بیا خانومم بیخیال:گفت و کرد عوض حرفشو هم همین برای اوردن رو غذا که بگه چیزی میخواست محمد

 دلداده تا دو ها مدت از بعد باالخره چون گذشت خوش خیلی شب اون...میزنیم حرف دربارش بعدا بخوریم چیزی

 ... زدم سری پویان به رفتم...بود رفته محمد شدم بیدار که صبح...رسیدن بهم دوباره

 دخترم یه دلم ولی. کردم حس قلبم توی رو داشتم پویان به که محبتی ی همه..بود خوابیده ها فرشته مثل

 چه خدارو:گفتم زدمو لبخندی دیشب یاد به...باشه مونسم تا باشم داشته دختر یه میخواستم...میخواست

 ...داد بهمون یکی خدا دیدی؟شایدم

 که میکردم حس...میکرد دوری ازم همش که طوری بود شده عوض رفتارش روز چند این تو محمد گذشت روزی چند

 شده اینجوری که بود کارش خاطر به شایدم نمیدونم البته...میکرد له قلبمو موضوع این و نمیخواد منو قبل مثل دیگه

 ...بدم ای تازه رنگ یه دوباره شدمون سرد ی رابطه به که بودم گرفته تصمیمو من ولی...بود

 ...بگم خوشامد محمد به تا در جلوی رفتم سریع و پریدم جا از ایفون صدای با

 گفتم و گرفتم دستش از کیفشو...نیاوردم خودم روی به من ولی شد ناراحت دیدنم از که کردم حس دید منو وقتی

 ...عزیزم نباشی خسته:
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 نیستم نه:داد جواب بهم سردی به محمد-

 ...نبودم خشکی سردو جواب همچین سزاوار حاال و بودم اومده محبت همه اون با من...ذوقم تو خورد بدجوری

 بار این بیاد هم فتوحی قای تا کردیم صبر کمی...نشست خوری ناهار میز پشت اومد و شست دستاشو و رفت محمد

 ارک محمد مشکل که شدم مطمئن کار این با...بوسید منو پیشونی و داد جواب بهم گرمی به...رفتم استقبالش به من

 ...قضیه بلکه نیست

 کرف...کنه دوری ازمن مرتب ابید محمد چرا وگرنه بود همین قطعا...دیگه زنه یه...افتاد لرزه به تنم بهش کردن فکر از

 ...خوردن شام به کردیم شروع و نشستیم میز پشت...میکرد تبدیل تیکه هزاران به قلبمو بهش کردن

 راه بغض انگار ولی من ی عالقه مورد غذای و بود مرغ چین ته بااینکه غذا من جز به میخندیدن و میزدن حرف همه

 ...نداشتم هم رو دیگه ی لقمه یه یه گنجایش بودم خورده بس از انگار که طوری بود بسته گلومو

 نمیخوری؟ هیچی چرا... کیمیا:اومدم خودم به مهتا صدای با

 اشتد وجود که ای دیگه عجیب ی نکته...پویان پیش برم تا میز سر از پاشدم و...ندارم میل:گفتم و زدم سردی لبخند

 بهم هم نگاه یه حتی شدم بلند میز سر از وقتی چون نمیخورم هیچی من که نبود مهم اصال محمد برای بود این

 ... اتاق تو رفتم اروم بود باز نیمه پویان اتاق در...باال رفتم ها پله از...نکرد

 نوم که بود چیزی تنها حاال پویان...بودم عاشقش وجودم تمام با بود داده بهم خدا که بود ای هدیه بهترین واقعا پویان

 من و دنیوم پیشم هم شب اون حتی محمد ولی خوابیدم و اتاق تو رفتم...کنم تحمل نکبتو زندگی این تا میکرد مجبور

 حمدوم بودم پویان درگیر که بس از بود خودم تقصیر که میفرستادم لعنت خودم به...کردم حس تنهایی وجودم تمام با

 وابمخ اینکه تا میکرد خیس سرمو زیر بالش اروم اروم اشکام... گرفته منو جای قلبش تو دیگه زنه یه که وحاال ندیدم

 ...برد

 نپویا پیش... بود نیومده اتاق تو اصال دیشب چون نه یا رفته محمد که نمیدونستم... شدم بیدار خواب از که صبح

 رجیحت هم همین برای نداشتم میل من ولی بخور صبحونه بیا میگفت که میومد مهتا صدای...بود خوابیده پویان رفتم

 شما ندارم میل که گفتم مهتا درجواب همین برای... بشه عوض هوام و حال تا بخونم رمان یه و اتاقم تو برگردم دادم

 بخورید

 ردک جلب خودش به توجهمو ناعادالنه قضاوت اسم به رمانی کردم نگاه ها رمان قسمت به وقتی... کتابخونه تو رفتم

 کار من برا صفحه صد و... صفحه صد نبود زیادی رمان... شدم مشغول رمان خوندن به و کشیدم دراز تخت روی-

 موضوعی با بود رمانی... نمیداد مجال بهم میچکید هام گونه بر که اشکا سیل کردم تموم رمانو وقتی...بود دوساعت

 زنشو و کرده خیانت بهش زنش که کرد فکر فیانش اطرا از یکی تحریک به داستان مرد نهایت در برانگیز تاسف واقعا

 ما از هرکدومو زندگی تو که ممکنه کننده تحریک فرد اون اخه...بودم ترسیده خیلی ریخت هری دلم واقعا...کشت
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 پویان ی گریه صدای با...بشه تبدیل قتل محل به یکشبه ادم ی خونواده گرم کانون که بشه باعث و باشه داشته وجود

 هکتابخون سمت رفت می عجله با که دیدم محمدو...  بود باز نیمه پویان اتاق در... کنم ارومش تا رفتم و اومدم خودم به

 متس رفتم و خوابوندم پویانو... شد رد پویان اتاق جلوی از تفاوت بی و ندید منو که بود افکارش سرگرم اونقدر ولی

 دمش کنجکاو... بود شده قاطی محمد ی گریه صدای با که میومد اشیاء شدن شکسته صدای بود باز نیمه در... کتابخونه

 من ولی بودن رفته مهمونی برای صبحونه از بعد همه چون... نبود خونه کسی خوشبختانه... وایستادم گوش در پشت و

 مرخصی هم ها خدمتکارا حتی... نبود جور من اعتقادات با و بود قاطی مهمونی اخه نرفتم برم میکشیدم خجالت چون

 کاری همیچین من با چرا...چرا:میگفت و میکشید داد محمد...میترسوند منو بیشتر این و بودن رفته ساعته چند

 ؟ بکنی کثیفی بازیه همچین من با اومد دلت جوری ؟چه دادی بازی منو کردی؟چرا

 که دهکر خیانت بهش زنه اون شاید گفتم خودم پیش میکنه؟ چیکار داره محمد نمیدونستم...بودم شده گیج کامال من

  بشم اتاق وارد که میترسیدم من و بود شده دیوونه محمد...میگه چیزایی همچین یه داره

 داد هل محکم منو و کرد حمله سمت به دیدنم محض به محمد... کتابخونه تو برم که کردم جزم رو عزمم نهایت در

 محمد؟ میکنی چیکار داری...گرفت دردم آی: زدم داد و گرفت درد بدنم ی همه دیوار با برخورد اثر دیواردر سمت

 ترسیدم ازش لحظه یه واقعا... بود شده خون ی کاسه دو مثل بود کرده گریه که بس از چشماش شد نزدیک بهم محمد

 تگرف دستامو...میزد شالق صورتم به داغش نفس... افتادم رمان یاد و کنه خفه منو درجا میتونست میخواست اگه اخه

 شده دیوونه که کردم حس واقعا من.. شده حس بی دستام که کردم حس میداد فشارشون دیوار سمت به محکم و

 چرا ام ای شکنجه همچین مستحق که کردم چیکار من مگه میگیره درد داره دستم کن ولم:زدم داد هم همین برای

 یزم سمت رفتم و کرد ولم محمد.... میگیری من از انتقامشو داری حاال کرده ولت زنه اون نکنه.. نمیزنی حرف کلمه یک

 لیو میکردم حس بود لپم روی که خونو گرمی...برید رو صورتم نامه پاکت صورتم سمت کرد پرت و برداشت رو کاغذی

 ودمب افتاده پام جلوی که رو نامه پاکت زدمو زانو... نمیکردم حس خونو درد که بود داغ بدنم و بودم نامه درگیر اونقدر

 اورب نمیتونستم میلرزید دستم...زد خشکم کردم نگاه داخلشو ی نامه وقتی... شده باز قبال بود معلوم... برداشتم

 سکته داشتم...شمسه فرهاد پسر پویان درصد نه و نود احتمال به که بود نوشته توش بودDNA ازمایش جواب...کنم

 دنمب...کنم چیکار نمیدونستم...افتاد می اتفاق خودم برای داشت حاال بودم خونده پیش لحظه چند که رمانی میکردم

 توی که میزی پشت محمد...بود اومده سرم باالخره میکردم فکرشو که ازطوفانی قبل ارامشی...نداشت حس انگار

 نه ولی بگیره انتقام بود ممکنه فرهاد که میدونستم... بود گذاشته میز روی سرشو و بود نشسته بود کتابخونه

 مه مطمئن اینکه به برسه چه اورد دست به دوباره نمیشه رو کنه شک زنش به که مردی اعتماد میدونستم...اینجوری

 به قلبمو این و بودم ر×آ×ک×ا×ن×ز زن یه اون چش تو من...میکنه تر خراب رو اوضاع بگم که هرچی میدونستم...بشه

 بش اعتنایی بی دلیل حاال...بود کرده هنگ مخم...کنم ثابت عکسشو بتونم که نداشت وجود راهی هیچ...اورد می درد

 بود کرده بهم محمد که شکی بلکه بود نشده باز ای دیگه زن یپای پس... میفهمیدم رو خودم به محمد پیش های

 نوک به و کشیدم زخم محل به دستمو و گرفت درد صورتم و شدن سرازیر اشکام... بشه نزدیک بهم نمیذاشت
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 زا سرشو محمد...شم بلند جام از کردم سعی...بود کرده خودشو کار نامه کاغذ...بود شده خون از پر کردم نگاه انگشتام

 کنی؟ دفاع خودت از نمیخوای حتی که داری دوسش اینقدر:  گفت و کرد بلند میز روی

 کاراتونو ی همه شمس با بگی چیزی من به اینکه بدون تو گذاشتی هم دفاعی جای مگه: گفتم تلخی لبخند با

 وربا تو مگه کثیفه بازیه یه همش اینا که بگم بهت من االن اگه میکنه؟ عوض هم رو چیزی من گفتن مگه...کردین

 زن یه میشم من بدی نشونش هرکی به... میکنن قبولش خدا و من جز به همه که داری دستت تو سندی ؟تو میکنی

 و رفتم پویان اتاق سمت به...  بیرون رفتم کتابخونه از و بکن میخوای هرکار... خورده فریب ادم یه تو و کار خیانت

 راحت بود کرده پر فضاشو بودم نکرده که خیانتی بوی که محیطی اون از میخواستم... برم که برداشتم و پویان

 ورک ولی عشقت پیش بری میخوای... بری نمیذارم:گفت و کرد سد راهمو پویان اتاق در جلوی ایستادن با محمد...بشم

 انوپوی ولی بری میتونی تو...اشتباهی در سخت بری بعد کنی استفاده سوء ازم میتونی که کردی فکر خوندی؟اگه

 ...ببری جایی نمیذارم

 ...داری نگهش میخوای چرا پس نیست تو ی بچه اینکه: گفتم فریاد با

 شناسناممه تو اسمش پویان میدونی خودتم...تو دادن عذاب برای: بست نقش محمد های لب روی شیطانی لبخندی

 حرف این...کنی تامینش مالی نظر از نمیتونی تو رفته یادت نکنه...میده من به حضانتشو دادگاه بگیریم طالق اگه

 دهش له تهمتاش و حرفا بار زیر من... باشم شده یفن ضربه کشتی ی مسابقه توی انگار که داد حسو این من به محمد

 موخود و اتاق تو رفتم و گذاشتم جاش سر پویانو...باشه داشته بیرحمی روی همچین یه محمد که نمیشد باورم...بودم

 اتاق تو اومد محمد...کنم حل مشکلو این بتونم جوری یه تا میخواستم کمک خدایا از...زدم زار و تخت روی کردم پرت

 باور اونه پسره پویان گفت و پیشم اومد شمس فرهاد که اولش...زرنگ خانم کن گوش خوب:گفت بهم تهدید با و

 شمسم... بگیرن DNA تست تا ازمایشگاه بردم پویانو موی تار یه وقتی هم همین برای کردم شک کم کم ولی نکردم

 مای غریبه باهم ما بعد به امروز از خانوم کن گوش...اومد امروز جوابش و داد خون ازمایش کنه ثابت حرفشو اینکه برای

 اونا جلوی ما هم همین برای بشه وارد شوک بهش نمیخوام و داره قلبی مریضی پدرم چون بدونه نباید هیچکس ولی

 البته بری خواست دلت که هرجا میتونی نداری دوست هم اگه...نشن چیزی متوجه تا درمیاریم رو شوهرها و زن ادای

 ...پویان بدون

 دارم هک میکرد فکر میگفتم محمد به اگه ولی کرده عوض ازمایشو جواب شمس که میدونستم میکرد خفم داشت بغض

 خیانت هیچوقت من که میدونی تو خدایا:گفتم خدا به... بیرون رفت اتاق از محمد...میگم اینو خودم از دفاع برای

 شروع شب اون از محمد اذیتای و ازار...بگیر فطرت پست شمس اون از حقمو میکنم،خودت خواهش نکردم

 مختلف های شماره با همش...میداد زنونه عطر بوی هم همش و خونه میومد دیر شبا... کنه کُشَم زجر میخواست...شد

 اطرخ به فقط... میکرد له مشکالتش بار زیر منو داشت زندگی...میرفت صدقشون قربون و میزد حرف مختلف ادامای با

 دو باش و بود تیکه دو تختمون...کنه تحمل رو مادری بی درد پویان بذارم نمیونستم...بگم چیزی نمیتونستم پویان

 دوباره نفهمه کسی اینکه برای صبا میخوابیدیم نفری یه تخت یه روی جدا هرکدوم و میکردیم جدا هم از تیکشو
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 رفح باهاش و شمس شرکت برم گرفتم تصمیم اینکه تا نمیدید منو رسما دیگه محمد...سرجاش برمیگردوندیمشون

 ..بگه محمد به واقعیتو که کنم خواهش ازش و بزنم

 رچقد اومدی؟میدونی باالخره عشقم وای:گفت و جلو اومد..بودم وایستاده اتاقش توی میزش جلوی که دیدنم با شمس

 شک عشقش مهمتر همه از و پاکش زنه به که مردی...داری دوست محمدو اون چیه تو که نمیفهمم من... بودم منتظرت

 نیست مرد...کنه

 فکری همچین دیدی می رو DNAازمایش جواب توهم اگه ؟خوب میگی داری چی:گفتم کنم دفاع محمد از اینکه برای

 با من اریان خانم متاسفم:گفت و کرد عوض حرفشو یهو شمس و زد زنگ تک شمس گوشی...میکردی زنت ی درباره

 بعدا هک معلوم کجا از ولی کنیم ازدواج باهم بود قرار ما درسته...کنم زندگی نمیتونم میکنه خیانت شوهرش به که زنی

 نکنین؟ من با رو کاری همچین یه

 پشتم و برگشتم وقتی شد باز شمس اتاق در اینکه تا...نمیفهمیدم رو ناگهانی رفتار تغییر این دلیل...بود زده خشکم-

 بازی نقش این با داشت شک درصدم یه محمد اگه تا بود شده ریزی برنامه همش...بود وایستاده محمد کردم نگاه رو

 بشه تبدیل واقعیت به شمس کردن

 ازیب یه همش اینا که میگفتم...میگفتم چی اخه...نداشتم خودمو از کردن دفاع توان... کنم چیکار نمیدونستم واقعا

 برای شمس که مبلی روی که زد گوشم توی محکمی سیلی چنان محمد...  کنن جدا هم از رو ما اینکه برای کثیفه

 داشت و بود اورده وجود به صورتم روی ازمایش جواب که زخمی و شدم پرت بود گذاشته کارش میز کنار هاش مهمون

 ور از محمد تهدید با...میزد فواره خون داشت هم لبم از که بماند البته کرد ریزی خون و کرد باز سر دوباره میشد خوب

 شدیم ماشین سوار و پاشدم زمین

 نابود پاکش زندگی و عشقش لحظه یه تو...بود بریده امونشو گریه که بماند البته میکرد رانندگی وحشیا مثل محمد

 محمد که میکرد ثابت من به هم یکی اگه شاید میدادم محمد به حقو ولی کنم دفاع خودم از نمیتونستم اینکه با...شد

 دستماب یه... خونه جلوی رسیدیم وقتی نزد حرف هم کلمه یه راه تو محمد...میشد بدتر این از حالم کرده خیانت بهم

 هنوز...بلرزه دستش شد باعث افتاد دستش روی که اشکم ی قطره کرد پاک میزید فواره خون که لبمو گونی و برداشت

 من از که شناختی به توجه با رو بود دیده که چیزیایی نمیتونست...میشد نابود داخل از داشت داشت دوست منو

 زخمای خاطر به خودشو داره دلش تو االن که میدونستم کرد پاک صورتمو روی های خون وقتی... کنه هضم داشت

 فتیمر و برنیاوردم دم ترس از منم...حالت به وای بفهمه کسی اگه که:گفت بهم تهدید حالت ،با میکنه سرزنش صورتم

 به دیلتب رسما بود توش موبایلمم که گرفت ازم کیفمو ماشین توی کرده باهام کارو این دزد اینه ی بهانه به محمد و تو

 هرروز محمد و نبود بشو تموم اور زجر روزهای... بود پویان میداشت نگرم سرپا که چیزی تنها ولی شدم برده یه

 هک میدونست هم محمد.. بود کرده فلج منو پویان...نمیزدم هم جیک حتی پویان خاطر به من ولی میکرد بدتر رفتارشو

 از پویانو که میکرد تهدیدم میشنید میلش مطابق حرفی هروقت و میکرد استفاده من علیه اون از دارم دوسش خیلی

 ... تو رفتم بود کتابخونه تو محمد که روز یه و شد تموم صبرم باالخره میگیره
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 داری؟ چیکار:پرسید و کرد بلند میخواند که ای نوشته از رو سرش در صدای شنیدن با محمد

 یزمان یه من... بریم پویان منو بذار...میدی عذابم قدر چه... برم من بذار میکنم خواهش دیگه بسه: گفتم التماس با

 ...باشم عذاب همه این مستحق که نکردم کاری هیچ من بابا...نکن اذیتم اینقدر... بودم عشقت

 ...دارم کار بیرون گمشو شد؟ تموم: گفت بیتفاوت محمد

 یب من مثل تا بکنم پویان خودموفدای میخواستم کنم گوش میگه محمد هرچی که دادم ترجیح..شدم بیخیال دیگه

 و زن ادای محمد ی خانواده جلوی اینکه با...میداد زجرم این و نمبیخشید منو هیچوقت میرفتم اگه نشه بزرگ مادر

 سراغم اومد روز یه ماهپری باالخره ولی میاوردیم در خوشبختو شوهرای

 من جون... شدم بلند احترامش به من اتاق اومدتو خونه خدمتکار ماهپری که بود صبح نه ساعت بودم خواب اتاق توی

 وت میدونم من عزیزم:گفت ماهپری و نشستیم تخت روی هردو... بذارم احترام خودم از بزرگتر به که بودم گرفته یاد

 بیگناهی تو میدونم من...شنیدم دعواهاتونو و برگشتم زود مرخصی بودم رفته که روز اون داری؟راستش مشکلی چه

 داد هم هنوز میزدن داد چشمات...داری دوست رو اقا چقدر که فهمیدم دیدمت که اول روز...میگه بهم اینو قلبم...

 درسته؟ میزنن

 ...انداختم ماهپری بغل تو خودمو و شد اشک از پر چشمام

 بشه؟ معلوم واقعی جواب تا بده ازمایش بره دوباره که نمیگی بهش چرا مادر خوب: ماهپری

 کنم تبرئه خودمو میخوام میکنه فکر... نمیکنه باور که مطمئنم ولی کردم فکر اینم به-

 نداره؟ ضرری که گفتنش حاال-

 نکنم سبک خودمو میدم ترجیح ولی...جون ماهپری ممنون-

 با معزیز:گفت و جلوم گذاشت میلیون ده ماهپری... بکشی عذاب اینقدر نمیتونی که ابد تا... کن فرار جا این از پس-

 ادمد هل خودش سمت به پولو... بده نجات جهنم از خودتو و کن فرار...داری نیاز بیشتر تو ولی مکه برم میخواستم این

 از من اب بچه نذارن که بود گفته بادیگاردا به محمد...کردم تاقبول کرد اسرار اونقدر اما نمیکرد قبول اینو وجدانم چون

 که سرعتی با... داد بهم ش چادر زیر پویانو ماهپری بعد و بیرون اومدم خونه از اول من هم همین برای بره بیرون خونه

 مبارزه که چشمهایی چه با... نکشیدم که رجرا چه...مسافرخونه یه تو رفتم و کردم فرار زندان اون از داشتم

 برای و زندان انداختن منو پویان دزدی جرم به که میدیدم خواب همیشه... ندیدم که وحشتناکی خوابی چه...نکردم

 ردممیک عوض جامو مرتب بشناستم کسی اینکه ازترس میکرد گریه پویان پریدم خواب از... گرفتن ازم بچمو همیشه

 میرفتم هرجا چون نمیشد این از بدتر و بود داده اگهی ها روزنامه توی محمد...مسافرخونه اون به مسافرخونه این از

 هم ور فکرش که چیزی وتنها دکتر برم که دادم ترجیح میخورد بهم حالم که بود روزی چند...بشناسنم که میترسیدم

 خراب داشت کم کم هم ماهپری پوالی کنم چیکار بچه دوتا با نمیدونستم.. بودم حامله دوباره اومد سرم نمیکردم
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 صمیمت... گرفتم تصمیممو باالخره... سربلند مادر یه مثل وایستادم سفت ولی نشنیدم که هایی پیشنهاد چه.. میشد

 پویانمو...محمد ی خونه برگشتم فرار ماه سه از بعد همین برای باشن خوشبخت هام بچه اما باشم بدی مادر گرفتم

 هب بچمو که بود خیانت یه علنا این بودم مجبور ولی...میکنم کاری همچین دارم که خواستم معذرت ازش و بوسیدم

 پویانو و زدم زنگو...بودم کردن فرار حال در دائما من چون میکرد بیتابی مدت این تو پویان...بدم عذاب خودم خاطر

 ازپویان ات نداشتم مالی توانایی من ولی بود غلط کارم میدونستم...رفتم اندوه از پر قلبی با...رفتم و در جلوی گذاشتم

 یدنبار به شروع و بود گرفته اما بود افتابی اینکه با هوا...ببخش مرا خدایا:گفتم و کردم اسمون روبه...کنم مراقبت

 ودب محمد...دیدم پشتمو وقتی نمیریزه بارون من روی دیگه که کردم حس لحظه یه میبارید که من چشمای مثل...کرد

 و دممر حتما که کردم فکر ترسیدم... مهربون چشمای و لبخند با...بود محمد همون...بود وایستاده شمپی چتر یه با که

 باشه:فتمگ و برگشتم سمتش به گرفت دستمو اما کنم فرار میخواستم... بود واقعی اما میافته ذهنم تو داره اتفاقات این

 کن مراقبت پویان از لطفا ولی عوضی کثافت یه من...نیستم مادر اصال من تو مال پویانم شدم نابود من بردی تو

 بود گرفته دستش تو که دستمو... بود شده جمع محمد چشمای توی اشک پسرته اون ولی نداری دوسش میدونم...

 ...ریخت اشک ارامی به ام شده پوست پوست دست دیدن با و بوسید

 نمیگی؟ چیزی یه کنی؟چرا کشم زجر میخوای نشده تمومو هنوز انتقامت چیه:گفتم ض اعترا با

  بود پایین سرش محمد

 کردن ول میزدی حرف باهاشون هرشب که زنایی اون شایدم...بگو چیزی یه خوب:دادزدم

 رفتوح من....کردم بد بهت خیلی من..ببخش منو کیمیا:گفت بار اندوه لحنی با و کرد نگاه بهم و باال اورد سرشو محمد

 ...کردم شک بهت من...نکردم باور

 ...بودم شده متوهم من یا میزد حرفارو این داشت محمد واقعا بود شده گرد چشمام

 بهم اون بگیره حاللیت ازت بود اومده...داره سرطان گفت و پیشم اومد شمس روز یه رفتی تو وقتی:داد ادامه محمد

 کنه جدا مارو تا بوده کرده عوض ازمایشو جواب که گفت

 این از بدتر سزاش بگه دروغ که ادمی میگی؟خوب بهم اینارو داری چی چی؟برای که خوب: گفتم سردی لحن با

 ...میگیری هم دست همون از بدی دست هر از مکافاته دار دنیا...حرفاس

 چی؟؟؟؟؟؟ من پس:گفت سوال از پر لحنی با محمد

 بود اون جای هرکسی شاید خب ولی بود کرده اذیتم که درسته...داشتم دوسش هنوز من...افتادم ماهپری حرف یاد

 اما مکرد خیانت بهش که میکرد فکر اینکه با ر×ا×ک×ا×ن×ز نگفت من به بارم یه حتی اون میاورد سرم رو اینا از بدتر

 ولی شدم له من درسته...  بشن بزرگ پدر بی من مثل هام بچه که ندارم دوست ولی شکوند قلبمو درسته... نبرد ابرمو

 نهبچگا لحن وبا شکمم روی گذاشتم بود پایین سرش که رو محمد دست میدیدم چشماش تو اینو... کشید عذاب اونم

 نمیکنی؟ اذیت مامانشو دیگه بده قول دخترم پیش:گفتم ای
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 ...تو دخترت؟مگه:گفت و کرد من به پرسشگرانه نگاهی محمد

 ولی هپسر یا دختره نمیدونم: گفتم و کردم نگاه محمد به... میام دنیا به دارم من بابایی اره:دادم ادامه گونه بچه لحن با

 دختره یه که میکنم حس من

 نکنم اذیت رو مامانی هیچوقت دیگه بابایی میدم قول...میدم قول:گفت و کرد ای گونه بچه شکل صداشو محمد-

 ...میزد چشمک بهمون که بود کمون رنگین و بود اومده بند بارون... گذاشت لبام روی لباشو محمد...

 پای که کرد اعتراف محمد البته...گذاشتیم باران اسمشو ،ماهم اومد دنیا به هم دخترم و کردیم اشتی باهم محمد من

 و مکه رفت و رسید دیرینش ارزوی به باالخره هم ماهپری...بده عذاب منو میخواست فقط و نبود میون در زنی هیچ

 ...کنه جدا هم از مارو نتونست چیز هیچ و کس هیچ دیگه

 9916 تیر91
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