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 به محض روشن شدن همه چهار چراغ مودم و ظاهر شدن عالمت 

ش برنامه رو باز کرد و با ی رو صفحه گوش ی فا ی وا  

: پ کردیبورد منتقل کنه تایبه ک  کرد از انگشتاشیم یکه سع یخشم  

دارما ی ر...کار فوریتماس بگ ی ن شدیتا آنال »  ...» 

ش بود انداخت و بای ه ربع پینش که ین آنالیبه ساعت آخر  ینگاه  

نتا ی بلند شد رفت تو آشپزخونه...دونه دونه کاب یکالفگ  

نت کهید در کابیبرخورد شد ی رو باز کرد به دنبال ظرف قهوه...صدا  

ده بود اعصابش و متشنج تر یچ یونه پتو آشپزخ  

حاضر بود تک تک  یکه حت ی م تر...انقدر یش و وخکرد و حالیم  

ومد یچشمش م ی ظرف قهوه جلو ی رو که به جا ییظرفا  

... ر کنه یو خورد و خاک ش  

رون...مخزن قهوهیدش بیداش کرد و کشینتا پ ی از کاب یکیباالخره تو   

شد و ازین بار داشت استفاده میاول ی که برا یجوش  

دونستیکه م  یدر حال شریآب و قهوه پر کرد و فنجون و گذاشت ز  
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که خاطره  یاصل ی قهوه ها ی جا  ی قهوه دستگاه  

... ره یگیکرد و نمیبراش درست م   

د یشن یرو م  یفیضع  ی دش صداینبار تو سکوت عذاب آور خونه جدیا  

نت به بدنه ی شتر از برخورد در کابیتونست بی که م  

ه یکه با هر ثان  یک ساعتیک تیت ی ...صداش عذاب آور باشهیچوب  

شتر به یکرد لحظه به لحظه ب یم ی ادآوریداشت بهش   

ش ین روز زندگیتونه بدتری که م ی شه...روزیک می روز موعود نزد  

ی ش باشه...روزیزندگ ی ن روزهایتونه شروع بدتر یکه م  ی باشه...روز  

کنه... فنجون که از قهوه پر شدیدا میت پیکه مرگ آرزوهاش رسم  

ش داره یه گوش د صفحیبرش داشت و راه افتاد سمت هال که از دور د  

و  ی ریع رفت سراغش و تماس تصویشه...سریروشن و خاموش م  

 برقرار کرد 

: د یاد کشیچشمش فر ی ر جلویبه محض واضح شدن تصو  

ام یپ یتو؟؟؟چرا هرچ یهست ی ه هفته کدوم گوریچ معلوم هست یه  
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ت شه کار یشت کنم تا حالد فحش کی؟؟؟حتما بای د یدم جواب نمیم  

 دارم باهات؟؟؟ 

ن یبلند و کلمات توه ی ن صداید تا از بهت ایه طول کشیفقط چند ثان  

به مراتب آروم تر ییاد و جوابش و بده...منتها با صدای رون بیز بیآم : 

خته بودیرستوران ر ی تو؟؟؟سرم شلوغ بود کارا ی چته چرا باز رم کرد  

د جور توهم بکشم یمن با ی ریم یکن یهو ول میخر   ی تو یبهم...وقت  

گهید  

به  یه داد و دستیز بود تکیکه رو م ی ه داریو به ظرف پا یگوش  

ن چند وقته رویاتفاقات ا ید دق و دلیدونست نباید...م یش کشیشونیپ  

ی ن دوستش که از قضا دختر بود و دل نازک خالیتر یمیسر صم  

ره شدهدست خودش نبود که چند وقت افسار اعصابش پا یکنه...ول  

 بود

ا نه؟؟؟یشده  یچ ی گیم - 

: فش تویظر ی ذهنش بود که دوباره صدا ی ات تودن کلمیدر حال چ  
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د یچیگوشش پ   

... گهیار؟؟؟با تو ام...حرف بزن دیکام  - 

: مقدمه لب زد ینگرانش و ب  ی و چشما یره شد به صفحه گوشیخ  

... کنمیدارم ازدواج م - 

: دیباال رفته چند بار پلک زد و پرس ی با ابروها  

کنه؟؟؟یم یتو؟؟؟شوخ یجانم؟؟؟خوب - 

دارن؟؟؟ یه که شوخییه آدمایبافه من ش یاآلن ق - 

بلند و  ی افه اش انداخت...چند تار از موهای به ق ی ار نگاهیاخت یب  

 روشنش که از حصار کش پشت سرش درومده بودن و 

: از یحس آشفتگ  ی ختن با وجود القایریپخش و پال رو صورتش م  

ن حال گفت یه بود با اشه جذاب ترش کردیهم  

... یخواستی؟؟همونکه مرخاله ات؟ ؟؟؟با دختییهوی آخه چرا انقدر - 

: د ینال یقه هاش و بادو انگشت فشار داد و با کالفگیشق   

اومد گند زد به  یه احمق روانیشد که  یدم چی نه نه...نفهم  
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دم تو محضر نشسته ام ویهمه برنامه هام...به خودم که اومدم د  

ه...باورتیده ام و دادن دستم...فردا هم مراسم عروسشناسنامه پر ش  

برام  ی نجوریران ایست که برگشتم ایشه؟؟؟هنوز دو هفته هم ن یم  

دن و دوختن یبر  

... شد یچهره اش لحظه به لحظه اش متعجب تر م  

خانواده ات رو حرف تو حرف یگفت ی شه؟؟؟تو که میمگه م   

ع سور ویتا سر ی ا خویدخترخاله ات و م یه کلمه بگیه یزنن...کافینم  

سفره عقد ی نشوندنت پاحت را یلیو راه بندازن حاال خ یسات عروس  

گه؟؟؟ ید یکیبا   

... کرد...تو  ی باز  یاون پست فطرت آشغال چه نقش یدونی ...نمی دونینم  

انداخت منو یچه هچل - 

؟؟؟یگی که م ینیه ایه کم واضح حرف بزن...اصال کی - 

 -دختر عمم...
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: تو ذهنش نسبت ها رو باهم هضم کنه و د تا یچند لحظه طول کش  

گفت شده  گشاد ی بعد و با چشما  

ینیریبوده آره؟؟؟رفته خودش یبچگ ی اوه اوه اوه...پس از اون عشقا -  

نهمه عجله واسهی ا ین بهتر؟؟؟ولی از ا  یدن چیکرده...خانواده تم د  

بود؟؟؟  یچ  

... ست ین ی نطوریه اصال اینه...قض - 

 

... ف کنیخب تعر - 

- وونهیفتم دی اد اون شب مزخرف بیام که دوباره  یر عصباآلن انقد  

دم کهی ح میگه که آروم تر شدم بهت توضیه وقت دی.بذار باشه  ..شمیم  

ده یرمش دختره ترشیخودش و بهم قالب کرد تا بگ ی چه جور  

نید فرار کنم از ایبا ی نسناس...اآلن فقط بهم بگو چه جور  

 مخمصه؟؟؟ 

د ویچیپ  یخودش بود تو گوش هیفندک خاطره که هد ی آهنگ آشنا  
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ار محو کردیکام ی و براگارش چهره اش یه کم بعد دود س ی  

... خ نکنهیقهوه ات و بخور  - 

ه قلپ ازش خورد یکه هنوز تو دستش بود انداخت  یبه فنجون   ینگاه  

کنه ی ادآوریش از حدش بهش ی ب ینکه تلخ ید ایبه ام  

... رار بود با اون دخترکه از فردا ق ی نده ایو آ یتلخ تر از زندگ ی زیچ  

 شروع بشه هم هست

شد بایدخترکاور خاطره م  

 (قسمت سوم)

ه؟؟؟ینهمه حرص و جوش خوردنت واسه چیحاال ا - 

نده ام خبر داشت تویآ ی که از برنامه ها ی ست؟؟؟تنها کسیمعلوم ن  

یپرسی همش بهم خورده بازم م  ینی بی...حاال که م ی بود  - 

؟؟؟ ی خوریچرا حرص م  

: دیت و غرید و با عصبانیخاطره نشست و د ی لبا که رو یلبخند کج  

نکه با احساسات دختریفتنات و راجع به ااره شر و ور گتو رو خدا دوب  
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بود که ینا تنها آدمینکن راه ننداز...ت ی مردم باز  - 

چ ده تا نسل بعد از ینده من که ه یتونست آیازدواج کردن باهاش م  

د یی...هم خودش از هر نظر تاط دو سر برد بودیه بلین کنه... ی منم تام  

کنه یه پول پارو مارد ی نجوریشده بود...هم باباش که هم  

ن رستوران؟؟؟ یم از ا یخودت؟؟؟مگه کم در آورد ی مگه کم دار - 

ی پام و محکم کنم...هدف من رستورانا ی جا ی ه جورید یبا ینه ول  

ران نداشتهیتو ا یاگه پشتوانه مال یبود ول ی ره ایزنج  - 

د صبر کنم یچ...چندسال بای د بفروشم هین اونور و که باباشم رستورا  

...چندبار بگم باباشی ن رستورانم برسه به افتتاح شعبه بعدیتا دخل ا  

ل هست و همهیتو فام ین آدمیهمچ ی از اون کله گنده هاس...وقت  

ز کردن مگه من ناقصم که خودم و بکشم عقب؟؟؟ یبراش دندون ت  

که تا اآلن  ی نجوریباال...هم یکشخودت وب ی تونیتو بدون اونم م -  

یتونست ... 

- نی...بودن همچیدونیخاطره خودتم خوب مه ادیتو کار ما دست ز  
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شترویشرفت ب یه قوت قلب داشت واسه پ یم حکم یتو زندگ یآدم  

عتر که گند زده شد توشیسر ... 

... دیگارش گرفت و دودش و بلعیازس یق یکام عم  

 

- یهم اون دختر ی عاشق بش من هنوزمعتقدم هم حق توئه که یول  

نه و بشنوه یبب  تو رو یپوشال ی ه عمرمحبت هایخواست یکه م  

... شه؟؟؟همه به فکرمنفعت شونن...نمونه اشیعاشق م یگه کیاآلن د  

ازی ن دختر عمه خل وچلم...نیهم - 

: از و متفکرانه تکرار کرد ویرلب اسم نید که زیخاطره رو شن ی صدا  

 گفت 

- دی؟؟؟شایکنی وان و نگاه نمیمه پرلیا نچر یه احتماله...ولینم یا  

نفعتشه واقعا عاشقت شده...به نظرال مدنب ی کنیکه فکرم ین آدمیهم  

ی ر بدییدگاهت و تغیه کم دیست یمن که بد ن  

... زید و فنجون و گذاشت رو میته مونده قهوه شو سرکش  
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؟؟؟خانواده ات چرا موافقت کردن؟؟؟یچ یعنی - 

- مانم که چشمش به دهن خواست مخالفت کنه؟؟؟مایم یک  

گهی؟تف سرباال بود د؟؟تهین عفریهم ییشه دایا بابام که میبابامه؟؟؟  

کرد؟؟؟ ید مخالفت م یبا ی چه جور  

ادش باینچندان ز ی برخوردها  ی ادآوریار با یخاطره سکوت کرد و کام  

چکس قبولش نداشت ویبا هیل تقریدختر عمه اش که تو فام  

ومد زمزمه کردیچوقت به چشم نمیه : 

- خودش و جفت پا پرت کرد وسط  ی عه عه عه...دختره لجن چه جور  

 

تا و پولی همه از موفق یدم چون شب مهمونی م...فکر کرد نفهمیزندگ  

ه سرش و یدرآوردنام حرف زدن شاخکاش تکون خورد و فکر کرد خبر  

بلندتر به خاطره گفت  ی بلند کرد و با صدا  

- شوهر عمم کرده با گه خون به دل عمم و ی من که نبودم مامانم م  

درسش و کاراش...هرچقدر خواهرش باعث افتخار شده براشون و  
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ن برعکس...سال اول دانشگاه ول کرده رفته سراغ یادامه داده ا  

از همون اول رفته دنبال پول  یعنی ؟؟؟یچ یعن ی یفهمی کار...م  

خودش ی لشون برایفام ی از پسرا یکینه یبب یه وقتی عیدرآوردن...طب  

رسه آب از لب یراه انداخته و دستش به دهنش م یاسب اونور کار و ک  

ن کردنشم دستش و واسه همه رو یی ه تعیه...مهرتفی ولوچه اش راه م  

 کرد

ره شد به به حال یبه تاسف تکون داد و تو سکوت خ ی خاطره سر  

نده یآ ی ار محرم دونستش و برنامه هایکام   یزون دوستش...از وقتینام  

خوند که ازدواج بای ز تو گوشش میه ریون گذاشت یاش و باهاش درم  

ت ی پول و موقع ی ز و فدایشه همه چیست و نمی ن  یده خوبینا ایت  

غلطش پر و بال داد تا به  ی به فکرا ی به خرجش نرفت و ه یکرد...ول  

تحقق آرزوهاش مطمئن بود که ی از خودش برا  ی د...انقدرینجا رسیا  

بهمش ی نجورینقشه هاش ا ی ه دفعه ایه نقش بر آب شدن یعیطب  

شتر از حد معمولی د ب یبه ساعت دور دستش فهم یم نگاه یزه با ن یبر  
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گه یار در کنارش دین مکالمه وقت گذاشته و نبود کامیا ی برا  

... ارمی کام ی د جایداشته باشه...با ی ادیداد وقت استراحت زیاجازه نم  

کردیکه راه انداخته بودن پر م ی تو کار  

ال کردنیغر زدن و فکر و خ ی د برم...تو هم به جایگه بایمن د -  

ی دونمچرا ولی مده...نه که شیخود به فکر مراسم فردا باش...کاریب  

حرف دهن فک و ی خودی...نذار ب ی فعال راه فرار ندار یگیخودت م  

بعدا مشکلت و با خودش حل کن یل بشیفام  

- تو محضر  ین بشم...ولیخواست مثل تو خوش بیدلم م یلیمنم خ  

م هم ین ینک خوشبیدود شد رفت هوا و ع سر عقدمون همه باورام  

کل گنده اش له کردیر هیز  

؟؟؟ زای؟؟؟نیک  

- واقعا عاشقمه هزار و نهصد و نود تا سکه ی کنیکه فکر م یبله...آدم  

ی عن ییفهمی ه طلب کردو حق طالقم گرفت...میبه عنوان مهر  

کشه منو طالق بده...تازهیلش میم ینم ک ینم ببید بشیبا یعنی؟؟؟ یچ  
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در ید هرچیبه طالق شد تاآخر عمرم با ید و راضی خواباگه کرمش   

زم تو شکمشیه بریه عنوان مهرارم ماه به ماه ب یم  

 (قسمت پنجم

: طنت ادامه داد یق مثل برادرش با شیبهتر کردن حال رف ی برا  

- هم خوش گذشت  یلید باهاش خیاز کجا معلوم؟؟؟اصال شا ..- 

. م یفت یدراز با هم راه م شه شرک منم خره گوش یهه...آره حتما...اون م  

ییم ماجراجویریم .. 

: با بهت گفت قهقهه خاطره بلند شد و   ی صدا  

... ه عکس ازش نشون بده جان منیانقدر چاقه؟؟؟ ی جد - 

م نگه دارم...اونموقع ی اد عکسشم تو گوشیخوشم م  یل یندارم بابا...خ -  

گشتم خواهرش یل می که داشتم دنبال دختر واسه ازدواج تو فک و فام   

نیکل تر...ایچشمم و گرفت...هم خوشگل تره هم خوش ه ه کمی  

یخواد بشه بالین می دونستم همیومد چه مین که اصال به چشمم یکی  

خورهینه ترک میش...آینه بذاریآ ی ...جلوین یافه اش و ببیجونم...ق  
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: د یش چشمش نالیم دوباره چهره اش پیبا ترس   

... م تو همونخواستم دختر چشم روشن انتخاب کنیآخه من اگه م   

گهیگرفتم دیو م یکیخراب شده  - 

: کرد و گفت  ی خاطره تک خنده ا  

... ...ست یستین ین حرف و نزن...خودتم که چشم ابرو مشکیگه ایتو د  

د باهمیشیم - 

... زدیت به لحن شوخ خاطره همچنان با حرص حرف میاهم یب  

... ستی نا ن یه تیه درصدم شب ی یخت حتیر یکثافت ب  - 

: ت گفتینبار با جدی مع کرد و اخاطره لبخندش و ج  

... اونم دختره...حواست و یار...ولید ظاهرش فرق داشته باشه کامیشا  

 -جمع کن...شکستن دلش تاوان داره ها

یکه با هم داشتن حرف بزنه ول  ی خواست در ادامه از قول و قراریم  

یار بهش فهموند که انقدر تو حال و هوایکام یر لبیز ی صحبت ها  

شنوهیصداش و نم خودشه که اصال  
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- به گه م کن یم ی طرفه...بذار فردا بگذره...کار یده با کی هنوز نفهم  

ده خودش بره حکمیه هفته نکش یکنم به یم ی فته...کاریخوردن ب  

ن یبه هم یکیذارم یه اشم ببخشه...من نمیطالق و امضا کنه و مهر  

ش من...دارم برا ی اد و پاش و بذاره وسط نقشه ها و.برنامه هایب یراحت  

ن بار از پشتیچندم ی فوت کرد و برا ینفسش و با کالفگ   

ره شد به درید و خیشرده بود سرک ککه استتارش ک یدرخت  

اده شده بود که ی ن پی شگاه زنونه اون دست کوچه...از ماشی آرا  

اآلن  ی ع بتونه خودش و برسونه ولیدش سریهروقت د  

... ازش نشده ی قه بود که خبر یک چهل دقینزد  

ک هفته خونه ید که بعد از یشن  یمشترکشون نم اگه از دوست  

نهمه ساعت خودش و یا ی دخویامروز رفته سر کارش ب ینینش  

کردیمعطل نم  

یوقت یرون ولی شه زنگ بزنه و بکشدش بیتونست بره مثل همیم  

ندش و به ی فون ببید از آیرش افتاد ترسیاخ ی ها  ی ریاد کناره گی  
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از همکاراش بگه دست به سرش کنه یکی  

 

داد تا راه فرار نداشته ید در مقابل عمل انجام شده قرارش میبا  

تونست بذاره همه ینم  یر شده ولیگه دینست دودی باشه...هرچند م  

تموم بشه ین راحتیز به همیچ  

رون ویشگاه زد بیدش که از در آرا یم ساعت باالخره دیبعد از ن  

دنش یشه به محض دیکه مثل هم ی ابون...با قلبیراه افتاد سمت خ  

د دنبالش...به ییرون و دوید بیع از پشت درخت پریزد سریندتر مت  

ستاد و وسط نفس نفس زدناش صداشید وایسش که ریچند قدم   

 کرد

از؟؟؟ین - 

تو ی د بازم هندزفرید فهمیازش ند یچ عکس العملیه یوقت  

چوقت ینثار کله خرابش که ه یشنوه...فحشیگوششه و صداشو نم  

سرعت دادن به قدم هاش رفت کرد و بایحرف حساب توش نم  
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ستاد و راهش و سد کردیجلوش وا  

حس  یشه بیهم ی ش و دوخت به چشمایو پر از گلگ ینگاه شاک   

تونست از توشون تعجبیو حالش که فقط به اندازه سر سوزن م  

دونست اگه تا ی م  یو ندامت و تاسف یمونیچ پشی بخونه...بدون ه  

نیه واسه همن یبیازش نم یچ عکس العملیسته هیصبحم اونجا وا  

رونیش و که از شالش بیم هندزفریخودش دست به کار شد و س   

د که جفتش از تو گوشاش درومد و افتاد رویکش ی جورزده بود   

ن یزم  

صاحابا رو نکن تو  ین ب یا یابونیتو خ یصد دفعه بهت نگفتم وقت  

اد بزنه جنازه اتیمغز تر از خودت ب یه بید یگوشت؟؟؟حتما با  

 کنه؟؟؟ 

 

شد و بدونیکه داشت تو محل کارش بلند م ییت به صدایاهم یب  

ش وجمع کرد یم هندزفریخودش سکنترل کردن  ی دادن تذکر برا   
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فشیو انداخت تو ک  

 (قسمت هفتم)

دیغر یتوجه ینهمه ب یاز ا یشاک  

ی نیوونه تر از ایحالمو؟؟؟منو د ینی بیزنم...نمیبا تو دارم حرف م  

 -که هستم نکن

ریه کم روش تاثیسر رو به روش باالخره لحن پر از غضب پ  

ش زلیخی ی همچنان با چشما یفش گرفت ولیگذاشت و چشم از ک  

د چشماش و پوشونده بود یکه سطح سف ی قرمز ی زد به رگه ها  

 چته؟؟؟ 

- کامل...امروز ی خبر یک هفته ب ی...بعد از یچی هه...چمه؟؟؟ه  

د که فردا دوست دخترم قرارهینور اونور بهم خبر رسیاز ا  

کنه ازدواج  

 -خب...خبر اشتباه بهت رسوندن ...

ی گوشه ها یو حت ز ته دلش حس کردیر ی ه شادی ی ه ایواسه ثان  
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ن خبر ویکه بهش ا یاون کس یرفت باال...ولیلبشم داشت م   

دونست که دروغ بگه...با ید میمطمئن بود و بع  یلیرسوند خ  

دی شتر پرس ینان ب یاطم  ی نحال برایا  

دروغه؟؟؟ یعنی...یعنی - 

ش ی ه هفته پیفردا قراره ازدواج کنم...آره...دروغه...چون  نکهیا  

کردن -یه جشن مسخره اس واسه علنیط ازدواج کردم...فردا فق  

ن ازدواج یا  

: دیخته با خشم غریآم ی آب دهنش و قورت داد و با ناباور   

م کهینهمه جون کندی؟؟؟ایچ یعنین حرفا یمنو؟؟؟ا ی مسخره کرد  

ازدواج کردم؟؟؟  ی بگ ییرروتو چشمام و با پ یآخر زل بزن  

... میبا هم نداشت ی ثاق...ما که قرار مداریشلوغش نکن م - 

ی الیخیسرش بزنه تا انقدر با ب  یه داد اساسیدهنش و باز کرد   

که همون لحظه از ی عابر  یش خشمش و تندتر نکنه ولیآت  

ه قدم فاصله یبهش نگاه کرد که به ناچار  ی کنارشون رد شد جور  
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به پهلو زده نفسش و رو به آسمون فوت کرد  ی گرفت و با دستا   

... ی ایتتش و دوخت به درن آورد و نگاه پر از شماییسرش و پا  

تالطم رو به روش  یب  

- که هر هفته با هم  یی؟؟؟اسم حرفاین یبی م یقرار مدار و تو چ   

م قراریختیری نده مون میآ ی که باهم برا  ییم و برنامه هایزدیم  

 مدار نبود؟؟؟ 

... ه قدم بلند پر کردی د شده رو دوباره با جایفاصله ا  

ی دوست دار یگفتش نبود که یدو هفته پ یکین یشرف همیآخه ب  

م که با یکردیم پول جمع میم؟؟؟داشتیم و بریزودتر بارمون و ببند  

 

شد که نظرت  یهو چین خراب شده...یرون از ایم بیهم بزن   

 عوض شد؟؟؟

- ه قطره پول گه خسته شدم از قطر ینظرم عوض نشده...فقط د  

گهید-که  ی ه روزیا بشه...یدر ی ه روز ینکه ید ایدرآوردن به ام  
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ه دودوتا یبه روم باز شد که با  ی ه درینخوره... به درد من  

یرسونه...منم دو دستیدم زودتر منو به هدفم میچهارتا فهم  

کاله نمونه  یدمش که مثل همه عمرم سرم بیچسب  

 (قسمت هشتم)

به تاسف ی راندازش کرد و بعد سره کم بیز شده یر ی با چشما  

 تکون داد 

قهیه دیمع ...سرجی ه اس...حق داریپس همون...طرف خرما  

یچیه یش با من پاپتیسه وضع زندگیبره مقایشتر زمان نمیب - 

ارزه  یک دو هزارتا سکه...می خودتو؟؟؟نزد یندار...چند فروخت  

 نه؟؟؟ 

- یود شه جلیارزه که صبر نکنم تا موهام دونه دونه سف یم  

هیاز آرزوهام نرسم...پس تو هم دنبال  -چ کدومیچشمم و به ه  

گه هم دور ی...دی شبه ره صد ساله رو بر هی یباش که بتون یراه  

دات نشهیو بر من پ   
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ثاق روش و گرفت و ازیپر از بهت و خشم م ی چشما ی جلو  

کرد که پرونده ید قبول میبا ین راحتیکنارش رد شد...به هم  

 

ی که فقط دوست ی ا یتموم شده؟؟؟دوست دو ساله ین دوستیا  

..قرار بود به .یبرسه فراتر از دوست یینبود...قرار بود به جاها  

برسه  یوند برسه...به زندگی عشق برسه...به پ  

: که داشت لحظه به لحظه  ی ریره به تصو یسرش و چرخوند و خ  

د یشد نالیپشت پرده اشک چشماش تارتر م  

... وجود دوست داشتم ینفهم من ب - 

... د یبرنگشت...فقط صداش و شن یستاد ولیقدم هاش وا  

شدنم ندارماقت دوست داشته یگه لیکه...د  ینیب یم - 

ید شدن از جلویکه تا لحظه ناپد  یثاقی گفت و رفت...رفت و م  

تیستاده بود و تنها گذاشت بدون اهمیچشمش به تماشاش وا  

... با قصاوت یخودش داشته باشه ول ی تونست برای که م یبه قلب  
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کستش ش  

ر اومده رو برگشت تا سوارید و مسی سش کشیخ ی به چشما  یدست  

سکوت کرد یعاشقش شده بود ول بود وقت یلینش بشه...خی ماش  

هم سطح  یخواست از لحاظ مالیتا زمان مناسبش برسه...دلش م  

ی جلو رفتن برا یدونست دست خالیاز...م یبشه با خانواده ن  

ده بود به خانواده وکه پشت کر ی ن دختر حماقته دختریتصاحب ا  

نم یسته...همیخودش وا  ی خواست رو پایپدرش و م ی ها ییدارا   

ن حالیعشق و عالقه اش شده بود...با ا ت گرفتنباعث شد  

کنن و داشت تمامیدونست خانواده اش مثل خودش فکر نمیم  

ن ینجا...با ایامروز...ا یکرد...ولیتحقق هدفش م  ی تالشش و برا  

 

ه عمر درباره اش اشتباه فکریحرفا بهش ثابت شد که   

د ی.شات اول بود.. یکرده...واسه اونم مثل اکثر دخترا پول اولویم  

ی نشون بده...ول ی گه ایداشت جور د یدو سال سع یکین یتو ا  
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 آخرسر به اصل خودش برگشت

د ینش شد و سرش و گذاشت رو فرمون...قاعدتا بای سوار ماش  

شدن ی از جدن دختر قبل ینکه دست ایشد از ایخوشحال م  

فیتکل یش و نشون داد...ولیرابطه شون رو شد و خصلت واقع  

شه...جواب روز یم یکرد چ  یف عاشقکه صر ین همه وقتیا  

یخواست بده...جواب اعتماد یم یاز دست رفته عمرش و ک ی ها  

خواست بده یم یدا کنه رو کیپ ی گه ایگه محال بود به کس دیکه د  

 (قسمت نهم)

راحت تر از اون  ی لید...خی هم پاش راحت از یلیز خیهمه چ  

ن رابطهیش تو این یکرد...اوج بدبیکه فکرش و م ی زیچ  

ازیداد خود نی ه درصدم احتمال نمی یاز بود و حتی پدر ن لفتمخا  

داد ی ه درصدم احتمال نمی ین رابطه رو بهم بزنه...حتیا  

یاورد برای کرد و پول درمیکه داشت سخت کار م  ی اون روز  

از سر سفره عقد نشسته و با یرد عالقه اش ندن به دختر مویرس  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ال راحت به خواستگار پولدارش بله گفته یخ  

ن و به حرکت یرو فرمون برداشت و ماش و ازسرش   

 درآورد...ضبط و روشن کرد و صداش و تا ته برد باال...دلش 

ی حرف با صدا ین ببره هرچیبلند از ب ی خواست اون صدایم  

هر روز یشد وقتینم ی گه زندگیش دی از تو گوشش مونده زندگین  

 

فیکرد که عشقش داره با شوهر ثروتمندش کین فکر م ید به ایبا  

د اونم یدیشد اگه مید حال و روزش بهتر میکنه...شایا رو میدن  

د بهتر ید...شایخواست...شایکه م ی زیده به چیمثل خودش نرس   

ر بده ییش و تغی بود هدف زندگ  

*** 

د و پشت در واحدشون در حالد باز کرده بوی اط و با کلیدر ح  

حرف زدن مادر و  ی دن صدای درآوردن کفشاش بود که با شن  

ز کردیستاد و گوشاش و تیت واتش از حرکخواهرش دس  
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... ن ازدواج یبا ا  یکردم هرکی...فکر میباحال یلیخ ییمامان خدا  

ار بشه دامادتیمخالف باشه تو از خداته که کام - 

- ار دری...من جونم واسه کام یمفه یگه...نمیگم دیم  یچ یفهمینم  

با تفاوتاش -خواد پس فردا همه یدلم نم یره...بچه برادرمه...ولیم  

نیم واسه ای د شرمنده باش یاز و بکوبن تو سرمون...همه جا باین  

 اتفاق

.- خواست اون کار ویاز و نمیار نیتو نگران نباش...اگه کام  

کردینم - 

...- ر یته و همه کارا زنداش  یار نقشینه که کامیترس منم از هم  

 -سر دختر خودم باشه

- شه مگه؟؟؟یال...میخیب - 

 

ره واسهی نا رو بگیت ادخوی همون شب نرگس بهم گفت م  

یار خواسته...بعد اون چه جوریگفت اصال خود کامی ار...میکام  
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ادیتونه ب یم  

- ومده خواسته ی نا خوشش نیار از تید کام یر مامان...شایسخت نگ   

شون بدهن کار مخالفتش و نیبا ا - 

- ار یز تمومه...چرا کامینا همه چی ش...تیایاد نیبا عقل جور در نم  

ادی خوشش ن - 

که علنا سر بودن  یید...حرفایمادرش که رس ی حرفا ی اجنیبه ا  

گه کنترلش و از دست داد و یکرد دید میینا به دختر خودش و تایت  

که به در کوبوند اعالم حضور کرد و بعد از ی با ضربه ا  

فشاش رفت تودرآوردن ک  

انه حرفشون و قطع یبه مادر و خواهرش که کامال ناش یم نگاه ین  

همن چقدر ازبودن به صورتش تا بف کرده بودن و زل زده   

ر لب رفت تو یز یده انداخت و بعد از سالمی حرفاشون و شن  

 اتاقش

 (قسمت دهم)
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از گوشه و کنار  یده بود...تو هر جمعیاد شنین حرفا زیاز ا  

ی نا بود و بشنوه...ولیت ی که نشونه برتر ییه هاتونست زمزمیم  

زبون مادرکه حکم خنجر و داشت براش از  یین حرفا یدن ایشن  

کرد...همه فقط تفاوت هایجاد میو تو قلبش ا ی گه ایخودش درد د   

هین تفاوت ها چیخواست بفهمه علت ایچکس نمیدن...ه یدیرو م  

 

: رد که چند تقه کیمانتوشو درآورد و داشت دکمه شلوارش و باز م  

د که گفت یخواهرش و شن ی به در خورد و صدا  

ام تو؟؟؟یب - 

: مون حال گفت شلوارش شد و تو هت مشغول درآوردن یاهم یب . 

ایب - 

: خکوب شد وی دنش م یدر با د یش همون جلوی ایدر باز شد و ن  

دیغر : 

ا؟؟؟ی ب ی گیم  یست واسه چیلباس تنت ن یوقت - 
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نس خودش هم بدنش وش همجی د پید چرا بایفهم  یچوقت نمیه  

داشت که اونا نداشتن؟؟؟شلوارش و پرت  ی زی بپوشونه مگه چ  

ن برداشتیش و از رو زمیاحتکرد رو تخت و شلوار ر  

ایدن ی ن کارهایاوقات حرف زدن براش جزو سخت تر یگاه  

یکار داریه چیخواست به اندازه ینم یشد...مثل اآلن که حتیم  

زود خودش شروعا یر یدونست دیزبونش و حرکت بده...م  

دن ینبود واسه پرس ی به هدر دادن انرژ یاجی کنه...پس احتیم  

ه یس بزنه چت حدتونسیش م یکه کم و ب  ی زیچ  

ه دور چشم چرخوندن تویش بعد از یای نشد و ن ی انتظارش طوالن  

دش منتقل شده بودیالش به خونه جدیاتاق خواهرش که اکثر وسا  

 گفت 

؟؟؟یراحت نشنا ی دی ز بپرسم...قول میه چیگم...یم - 

 

... ره یرون و نشست روش...خید بی وترش و کشیز کامپیم  یصندل  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 شد تو صورتش 

- ؟؟؟یحت کنیا نص ی  یز بپرسیه چی - 

کنن؟؟؟یحت م یکترا بزرگترا رو نصیتا حاال کوچ یوا...از ک - 

- پاشون به اتاق خواهر بزرگشون یکترا بعد قرنیکوچ یاز وقت  

ه سوالهیلش بزرگتر از یشه...مطمئنا دلیباز م - 

... از و از رو ی زد و با دوتا انگشت شلوارک ن یزورک ی لبخند  

ختن و نشست لب تییتخت انداخت پا  

- نمیخواستم بب ی...میلینه بابا...چه دل - 

: کرد و ادامه داد  ی مکث  

- گم...اونینا رو میا ییدا ینم اون شب...شب مهمونیخواستم بب یم  

ه...از طرف تو بود؟؟؟یقض - 

- ار اون کار و کرد؟؟؟ی د کامی ه باور کنانقدر سخت  یعنی - 

- نایه...ایچ یدون یم یر ممکنه ول یگم غی نه...نه خب...نم  

که -به نظر برسه  ی نجوریا ای گما...ممکنه واسه بعضینم رو من  
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...آخه اون قرار بود با ی نا اون کار و کردیتو از حرص ت  

ار یکام ... 

 

جمع واز جاش بلند شد و به ظاهر خودش و مشغول  یبا کالفگ   

مونده تو اتاقش نشون داد یباق ی الی جور کردن وسا  

- برو یرف بکشر زبونم حیاگه مامان تو رو فرستاده که از ز  

نا رو بکنم و یندارم که بخوام حسادت ت یلیچ دلی بهش بگو من ه   

نده خودم و نابود کنمیبه خاطرش آ  

( ازدهمیقسمت  ) 

: ده بلندی و شن از حرفاشونیگه مطمئن شده بود ن یش که حاال دیاین  

ت گفت یشد و با جد  

- دارن  ی بر یست...اآلن تو خونه هرکیمن و مامان ن  ی نا حرفایا  

ال یخید بیار با یکنن که چرا کامین موضوع صحبت میادرباره   

ی ده ایاد سراغ تو؟؟؟خواهر من انکار کردنش که فاینا بشه و بیت  
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مونمیگخانواد  ی ن رفت و آمداینا هم سن و سال توئه...اینداره...ت  

چه از نظر آداب  یلیچه از نظر تحص ی باعث شده تو هر دوره ا  

دیسه بشیم مقاپ و ظاهر با هی معاشرت چه از نظر...ت  

- شه هم اون سر بود...نه؟؟؟یهه...هم - 

.- هات...با حرف ی ری...با کناره گیسر باش  یتو خودت نخواست  

هات یالیخ  ینزدنات...با درس نخوندنات...با ب - 

- ن...حاال چرا فکر ی به رقابت با اون نداشتم...هم ی من عالقه ا  

ازش ار ی د دارم انتقام اون سر بودنا رو با تصاحب کامیکرد  

شعور  یت بی ترب یسواد ب یه بیه؟؟؟یار ک یرم؟؟؟مگه کامیگ یم  

 چشم چرون 

 

د باال یش پریاین ی ابروها  

- ار چشم چرونه؟؟؟یکام - 

شب زبونش و گرفت تا نگه همون ی نفسشو فوت کرد و جلو  
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یاندام همه دخترا حت ی ها یبه برآمدگ ی چه جور یمهمون  

به صورتباشه از فردا  یره شده بود...هرچیش خیایخود ن  

د یشد...بایخواست شوهرش میخواست چه نمیچه م یو علن یرسم  

ریش زین انتخاب اجباریپوشوند تا ایکه داشت رو م یبیهر ع  

 سوال نره 

رون بکشه یبون خواهرش بر زیاز ز یتونه حرفید نمیش که دیاین  

کرد  ینیعقب نش   

- ا جون فردا رو یگه بهش فکر نکن...با رویله خب...اصال دیخ  

؟؟؟ ی که بهت دادم و نشونش داد ی؟؟؟اون مدلی کردهماهنگ   

: جواب داد  یالیخ یتکون داد و با ب ی سر  

- کنهیه مدل خوب درستم م یگفت خودش  - 

- ...صورتت و نکنه  یجیمل یجیش خلیآرا  ی کردیکاش سفارش م   

شگاه خواهریخوام برم آرایده...اه...منم فردا می بزرگتر نشون م   

ومدم یدوستم...وگرنه باهات م  
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- اد...خودم حواسم هستوخینم - 

کوتاهش انداخت ی به ناخن ها  یاز و بلند کرد و نگاهی دست ن  

... یر سرت ناخون کاری ...خی ناخوناتم که درست نکرد  

 

 -وقت نشد-

: ال بشه یخ یش بیاینکه نیا ی فقط برا ینداشت ول ی ن قصدیهمچ  

 گفت 

- ذارم یم  یمصنوع - 

: گفت  رون رفتن از اتاقین بیش راه افتاد سمت در و حیاین  

- امشب...وگرنه  ید زود بخوابیم شام بخور بایا بریله خب بیخ  

کنه یفردا صورتت پف م  

به تاسف تکون ی به در بسته اتاقش انداخت و سر  ینگاه  

ادیک بارم به ی یحت یرگتر بود ولداد...مثال اون خواهر بز  

ش که تو یایبه خواهرش کرده باشه...برعکس ن   یحتینداشت نص  
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از یرو به ن ییزایه چیدونست یو موظف منه ها خودش یهمه زم  

 گوشزد کنه 

 (قسم دوازدهم)

 تن خسته اش و انداخت رو تخت و سرش و با دستاش نگه 

ت یاهم یش ظاهرش و خونسرد و بیاین ی داشت...نسبت به حرفا  

کنهیکه وانمود م ی تونست انقدریدر باطن نم یداد ولینشون م  

 خونسرد باشه

شیگران پیساس حرف دبر اش و یوقت بود زندگ  یلیهرچند خ  

کرد که از نظر خودش درستیو م ی شه کاریبرد و همینم  

 

تفاوت باشه  یتونست مثل اون بیار نمی مطمئنا کام  یبود...ول  

ه غازیصد من  ی ن حرفای زود ا ایر یه...دینسبت به حرف بق  

ذاشتیش م ی ر خودش و تو زندگیتاث  

رو مشخص ییزایه چیشون ید بهتر بود قبل از مراسم عروسیشا  
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خانواده خودش...فقط  ی برا یل...نه حت یهمه فام ی کنه...نه برا  

ار یکام ی برا  

د یرونش و پوشی ب  ی ع دوباره لباسایسر یلین فکر بلند شد و خیبا ا  

ش توآشپزخونه بودن و با یا یرون...مادرش و نیبو رفت از اتاق   

راه افتاد سمت اتاق مطالعه  یخال ییرایبه هال و پذ یه نگاه کلی  

وش یچند ضربه به در زد و با کسب اجازه رفت تو...دار رشپد  

ش اومده تا یای نکه نیال ایمشغول حساب کتاب کردن بود و به خ  

: ه گفت نکه سرش و بلند کنیشام صداش کنه بدون ا ی برا  

... ام بابایاآلن م - 

ی از که به جاینگرفت سرش و بلند کرد و با ن یجواب یوقت یول  

ز روبه رو شد و با یه لبه مره شده بود بیصورت پدرش خ  

نکش و از رو چشمش یکه از تعجب درهم شده بود ع ییاخما  

 برداشت

ن ین اتاق نذاشته بود و ایاز پاش و به ایوقت بود که ن یلیخ  
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دونست...هنوز یرو حق مسلم خودش م یآن تعجب و سکوت  

از به حرف اومد یاورده بود که خود نی به زبون ن ی زیچ  

- استموخینتون و میچ ماشییسو - 

 

نباشه که دخترش ی کرد لحنش جور یو سع یه داد به صندل یتک  

بده  ی و از اتاق فرار   

ن وقت شب؟؟؟یا ی بر  ی خوایکجا م - 

- گردمی ه کار واجب دارم...زود برمی - 

: د که ادامه داد یه نکش یان به ث  

- رمیست...با آژانس میشه مهم نیاگه نم - 

: کرد  رون از اتاق صداشید تا بره ب ینکه چرخیبه محض ا  

- از ین  

 با دو انگشت چشماش و ماساژ داد...دختر بزرگش که از فردا 

ی که حت یطوالن ی ن خونه نبود...بعد از مدت هایگه تو اید  
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خواست...چه یم ی زیه چیزمانشم از دستش در رفته بود ازش   

تونست رد کنه؟؟؟ یم ی جور  

- در...برو برش دار  ی ب کتمه...همون جلویتو ج - 

پر از ی وش و با نگاهیرون و داریتکون داد و رفت ب  ی سر  

د چرا ویچ وقت نفهمی ش تنها گذاشت...هیخال  ی حسرت به جا  

از بهش پر از نفرت شد...چرا روز به روز فاصلهینگاه ن  یاز ک  

شتر شد...چرا حرفاش خالصه شد تو سالم ویباش باهاش   

از نداشت یگه بهش نیاز دیخدافظ...چرا ن  

( زدهم یقسمت س ) 

 

برطرف ی برا ی چ تالش یدونست که خودشم هین و خوب میا یول  

اون  یتونست گول بزنه ولین فاصله نکرد...خودش و نمیکردن ا  

چ وقت نتونست با یش داشت و هیایکه با ن  ی مانه ا یرابطه صم  

از ین تفاوت ها بود که ن ید درک همیاز داشته باشه و اصال...شاین  
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ی نچ توایتو خودش ه  ید ولیدیو ازش دور کرد...فاصله رو م  

کرد ین بردنش حس نمیاز ب ی برا  

که تونست براش بکنه موافقت با ازدواجش بود تا  ی تنها کار  

ش حس ی گه رو تو زندگیه مرد دیپدرش حضور  ی حداقل به جا  

ه گاه روش حساب کنه...بدون در نظریه تکیمثل   کنه و بتونه  

ی برا یار آدم مناسب ینکه اصال کامیا ایگرفتن همه جوانب   

نه  ا یدخترش هست   

* 

: سر و صدا در یب کت درآورد و خواست بی چ و از جییسو  

د یسرمه رو از پشت سرش شن ی و باز کنه که صدا ی ورود   

- میم شام بخوریخوای؟؟؟می ریکجا م - 

رفت و آمداش هم از عواقب ی ریگ یم بست...پ چشماش و محک   

به کارش نداشت  ی کار یاون شب نحس بود...تا قبل از اون کس  

ومد یانش میار داشت به چشم اطرافی ه کامیر سایانگار ز یول  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

: نیبه سوال مادرش بده در و باز کرد و ح یتینکه اهمیبدون ا  

رون رفتن گفتیب  

- ل ندارمید...من میشما بخور - 

 

رون و در و یع رفت ب ینشنوه سر ی گه ایکه حرف دنیا ی برا  

خواست با تعللین بود که نمی ل عجله اش ایه دلیدم یبست...شا  

ه دو دوتا چهارتایشتر و فراهم کنه و با یال بیخنه فکر و یزم  

مون شه ازی نداره و پش یچ فرقی ا نزدنش هیبفهمه حرف زدن   

گه ید زدی ار حرف نمیکه گرفته...اگه امشب با کام یمیتصم  

تونست حرف بزنه ی چوقت نمیه  

* 

ار ینکه کام ید ایش نگه داشت و به ام ییدر خونه دا ی ن و جلوی ماش  

آورد تا بهش زنگ بزنه...تو در ش وینجا باشه گوشیهم  

ی طیچ شرایمش چون تحت هیمون شد از تصمیراه چند بار پش  
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ه دختر حسود و سبکینده اش یش شوهر آیخواست پیدلش نم  

بود  یار همونینظر برسه...نظرش درباره کام  مغز و متوهم به  

م و گرفتهین تصمیحاال که ا یش گفت...ولیایکه به ن   

... و کنار گوشش  یو گرفت و گوش  اره اشرفت شمید تا تهش م یبا  

نکه جواب بده رد تماسیا ی سر بوق سوم به جا  ینگه داشت ول  

ل قانع یه دلیکوچه تا  یکیکرد...مات و مبهوت زل زد به تار  

دا کنه که همون لحظه در خونهیجکت شدنش پ ین ریننده واسه اک  

رونیار اومد بیش باز شد و کامییدا  

 (قسمت چهاردهم)

شعوریکرد بیهم که فکر م ی احت شد...انقدرم ره کیالش یخ  

زنگ زد بهش  یده و وقتین و دینبود...البد از پنجره ماش   

 

ت روده که اومده تا باهاش حرف بزنه...دستش و گذاشیفهم  

ن بار شوکه اش کرد و یدوم ی ار برای اده شه که کامیره تا پیدستگ  
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ده بودن و پارک کریاز ماشی که ن ی م نگاهش به سمتی ن یبدون حت  

ن خودش و سوار شد ی رفت طرف ماش   

ه حاضر نبود باهاش حرف بزنهی به اندازه چند ثان  یحت یعنین یا  

کلمه هم هین مدت یکارش داره...همونطور که تو ایتا بفهمه چ  

که تو محضر  یی ه هایش و کنای باهم حرف نزدن...به جز همون ن  

تفاوتش شد  یافه به ظاهر خونسرد و بی ب قی نص  

ن و بهیار ماش یره خودش و نشون بده کامیم بگ یه تصمکنیقبل از ا  

ن اجازه رو داد تا دنبالش یازم به خودش ا یحرکت درآورد و ن  

ش بعد یه شب عروسش بود...حق داشت بفهمی بره...همسر قانون   

دیره...شایم  یجکت کردن تماس زنش داره سراغ کیاز ر  

حداقل یقلب و احساسش نداشت...ول ی رو ی ر یدنش تاثیفهم  

نده اشیآ ی ها ی ریم گیتصم ی باشه برا ی تونست کمکیم  

*** 

دلش  یره...ولید داره کجا م یبا فهمیر تقریمس ی از وسطا  
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...باورش بشه کهنه تا باورش بشهیخواست با چشم خودش ببیم  

ا نامزد سابقش ین وقت شب سر از خونه دختر خاله یشوهرش ا  

بشه بهمش چقدر غلط بود...باورش یدرآورده...باورش بشه تصم  

مثل  ینجا اومد به آدمیزبون آوردن اون حرفا که به خاطرش تا ا  

نه اشتباه محضه ی بینا رو م یار که چشمش هنوزم فقط ت یکام  

 

اینا بود یار واقعا عاشق تیکام  نکهیهنوز شک داشت به ا  

در خونه ی ن ساعت جلوی که بود حضورش ا یهرچ ینه...ول  

ت داره براشی جحار یطیثابت کرد که اون دختر تحت هر شرا  

شیزورک یول ی نسبت به همسر قانون  

نتش پاشو گذاشت رویاده شه و بب ین پ یار از ماش ینکه کام یقبل از ا  

خونه و صاحبش...انگار  ع دور شد از اون کوچه ویگاز و سر  

د خودش و آمادهیرش و...از فردا بایکرد تقدید قبول م یگه باید  

انت یکن بود بهش خکه هر لحظه مم یبا آدم یزندگ  ی کرد برایم  
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تونست براش شوهر باشه...نه دوست...نه یکه نه م یکنه...آدم  

یی پسردا یهمدم...نه همصحبت...نه حت  

کرد و یدور گردنش حلقه مدو تا دستاشو  یکه زندگ ییه روزا ی  

ه یرسوندش فقط به یم یداد که به مرز خفگ یانقدر فشار م   

نیاد و ایب  اشتد دیام یکه نبود...ول ی ه نفرید داشت...ینفر ام  

اد و بشه سنگ یدستارو باز کنه از دور گلوش...ب  

نداشت...فقط دوتا گوش شنوا که بتونه  ی ادیصبورش...خواسته ز  

ی د ترکش نکنه...ولیونه اگه حرفاش و شنبهش اعتماد کنه...که بد  

ا ی...یزندگ ی ها  یحاال خودش بود و دوتا دست پر قدرت از تلخ  

ذاشت اون حلقه تنگ تر ویرد و موایا کم م یومد...یاز پسش برم  

 تنگ تر بشه

 (قسمت پانزدهم )

د و با جابه جا کردن سرش به چپ وراستیقه اش کشیبه  یدست  

نه یبب ی شه در ورود یش رو شاز خود  یر واضحیکرد تصو یسع  
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د و همه رو به پشتیبه موهاش کش  یدست یکه موفق نشد و حدس  

ت کردیسرش که با کش بسته بود هدا  

ق زنگیه نفس عمیانداخت و با  یسر و ته کوچه خاله ب  ینگاه  

متعجب خاله اش تو  ی د که صدایطول نکش یلیو فشار داد...خ  

د یچ یپ یگوش  

؟؟؟ییار تویکام - 

... فونین آیدورب ی رو لبش نشوند و کامل جلو یمصنوع ی لبخند  

ستاد یوا  

د؟؟؟ید خوبی سالم خاله ناه - 

ص بده...گرما ویتونست تشخیم یلحن سرد خاله اش و به راحت  

ن یبش شده بود کجا و ایران نصی که از لحظه ورودش به ا  یمحبت  

کجا  یمحل یب  

- ن ورا؟؟؟یممنون...از ا - 
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 -راستش خاله...چطور بگم-

: ن گفت یره به زم ید و خیش کشی شون یبه پ  یدست  

- نا هست؟؟؟یت - 

... خ گرشید و بعدشم لحن توبینفس کالفه خاله اش و شن ی صدا  

 

- نا یسراغ ت ی نجا دار یا ی ت اومدیشب عروس اره ت ندیخاله خوب  

ها...حواست هست؟؟؟ ی ریگیرو م - 

- نا هم حق داره که مثل تمامید به خدا...تیدونم خاله...حق دار یم  

هید حتما یمن با یمدت نخواد با من حرف بزنه...ول نیا - 

... ا ندونستش یگه دونستن ید بدونه که دیرو بهش بگم...با ییزایچ  

ی بود که ما شب مهمون ی زیت اون چیکنه...واقعیو دوا نم  ی درد  

نا ی ت یحرف بزن  ی هم اآلن بخوا  یم...هرچیدید -با چشم خودمون  

ن یشتر از ای دنه...پس ب یهم قبول کنه از نظر من مثل ماله کش  

ست یاد خوب نینا میت ی خرابش نکن...برو خاله...برو اآلن بابا  
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ندتینجا ببیا  

: گهیه کانال دیو خواست از با حرص دندوناش و بهم فشار داد   

نا به گوشش خوردیف تیضع ی وارد شه که صدا  

- ه مامان؟؟؟یک - 

: کرد د...دستشو بلند ینشن ی زیگه چیقه صداها قطع شد و دیچند دق  

دی نا رو شنیت ی نبار صدایگه زنگ بزنه که ایه بار دی  

...- امیستا اآلن م یوا - 

دم عقب ده چند قینکه به هدفش رس یزد و خوشحال از ا ی لبخند  

شد که یینایمنتظر اومدن ت ی ره به در ورود یرفت و خ  

نده اش انتخاب شده ین ماه تو ذهنش به عنوان همسر آیچند  

ی تو زندگ یتش به فنا رفت و کس راحت تصورا یلیخ یبود...ول  

 

ه هم فکرشیک ثانی ی همسر بودن انتخاب شد که حت ی برا یواقع  

 و به خودش مشغول نکرده بود 
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 (قسمت شانزدهم)

ش و یتونست دلخورینا که از همونجا میدن تیدر باز شد و با د  

و پر کرد و رفت  ی حس کنه فاصله اش با در ورود  

کرد به یم یکه سع  یلحن سمتش...دستشو طرفش دراز کرد و با  

مون باشه گفتیپش  یقدر الزم و کاف  

- ؟؟؟ینا خانوم...خوبیسالم ت - 

باهاش جفت دست دادن  ی ر لب داد و به جایجواب سالمش و ز  

یلیار که خ یب مانتوش فرو کرد...کام یدستاش و تو ج  

ر افتادهیکرد از سر زیتش کار م ی داشت رو کنترل کردن عصبان  

و با چهره جمع شده از نفرت ونا سواستفاده کرد یت  

با باال  ید ولیبراش خط و نشون کش یپر از خشم حساب ی چشما  

و گفت  ش و پهن صورتش کردی سرش لبخند ساختگ  یاومدن آن  

...- نی م تو ماشیبر - 

نا باز کرد و بعد از سواریت ی ن و در و برایراه افتاد سمت ماش  
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م گرفت ی تصم یشدنش خودشم پشت فرمون نشست...وقت  

نرم کردن دل ی حرف تو ذهنش آماده کرده بود برا  ینجا کلیاد ایب  

نایف تیظر ی د که صدایچ ینا...داشت جمله هاش و تو ذهنش میت  

د یچ ین پی تو ماش  

 

- م یشتر باهم وقت بگذرونیکه ب ی شنهاد دادیو پ یبرگشت یوقت  

هامونم  -به خانواده  یصحبت حت ی م...وقتی گه رو بشناسیو...همد  

که  یهست ی مت جدیکردم انقدر تو تصمیمده شد...فکر  یکش  

ال بودم انگاریخوش خ یلیخ ی...ولی مطرحش کرد  

درهم گره خورده گفت  ی سرش و چرخوند سمتش و با ابروها  

...- بودم...هنوزم هستم ی معلومه که جد - 

...- گه به هممون نشون دادیز دیه چیکار اون شبت   یهه...ول - 

... ش جا خوش کرد نبار بهت بود که تو تک تک حرکاتیا  

- اون کار من  یکن یکار اون شبم؟؟؟کار من؟؟؟تو هم فکر م  
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 -بود؟؟؟

: پر از خشمش و لب زد ی ره شد تو چشماینا خیت  

 -نبود؟؟؟-

- دیبا یچ ی دن داره؟؟؟من برایاصال فکر کردن داره؟؟؟پرسه آخ  

ل ببرم؟؟؟یخودم و تو فام ی آبرو - 

- ره...احتمال تونه مطرح کنه...اون دختی ازم مین سوال و ن یهم  

شتریب -یلیچه خی ل بپیش تو فام ییطبل رسوا ی نکه نخواد صدایا  

زننده  ی و مستعد تمام رفتارا  یه که تازه از خارج برگشتییاز تو  

ه یا عادیکه واسه اونور یهست ی ا  

 

- ز یک چیل قانع کننده ات؟؟؟چون اونور هزار و ین شد دلیهم  

ارا رو انجامتونم همه اون کی منم م یعنیه یگند و کثافت عاد - 

؟؟؟ ی با من ازدواج کن  یخواستیت م ین ذهنیبدم؟؟؟با ا  

 (قسمت هفدهم )
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: ره به رو به رو گفت ینگاهش و گرفت و خ  یقیبا نفس عم  

- ه یکه با تو ازدواج کرده و قراره بق  یست...اون کسیمهم ن  هگید  

هم نداره  یتیستم...پس اهم یت و برات پر کنه من نیزندگ ی روزا   

از بپرس که درباره ات چه ی...برو از نهیت من چ یکه ذهن  

ی فکر .. 

نا رویآروم و لرزون ت ی دادش قطع کرد صدا ی صدا  

- چه رباره امته نحس دیست که اون عفریواسه من اصال مهم ن   

چی من ه  ین برام مهمه که تو باور کن یکنه...فقط ایم ی فکر - 

چ راه ین ماجرا ندارم...من و مجبور کردن...ه یتو ا ی ریتقص  

زون یش آویریه روز از شر اون سیباالخره  یندارم...ول ی فرار  

نا...فقط تو هوامو ی دم تیش تو...قول م یگردم پیشم و برمیخالص م  

 داشته باش

روح یسرد و ب یه خدافظیون داد و با راست تک به چپ و ی سر  

ار دستش و محکم نگه داشتیاده شه که کام یخواست پ  
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- ستا من هنوز حرفام تموم نشدهی وا - 

 

: د ویرون کشیار بود بیکام ی ر پنجه ها یاعد دستش و که اسس  

 بدون نگاه کردن به چشماش گفت

- یی نجایا تو رو بشنوم...مامان که گفت ی ومدم که حرفایاز اولم ن  

شده...اآلنم  -ز تمومیکه همه چ ی اومدم تا از زبون خودم بشنو  

بشنوم...نه اظهار ندامتت و...نه تظاهر به  یچیخوام هیگه نمید  

که معلوم  یه روز یدهات واسه یت و...نه وعده و وعیگناه یب  

ل به چشم یاد تو فامی ا...خوشم نمیگه سراغم نیه...لطفا دیست ک ین  

اگه از اون  ی.بعدشم...حتکن بهم نگاه کنن..ه دختر خونه خراب ی  

یری دختره طالقم بگ  

: ن لحن ممکن گفت یره تو چشماش با مصمم تریخ  

- دست  یگه حتید یکی ی هنستم به دیگه حاضر نیمن د  

ریبزنم...شب بخ - 
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ار رفت تویمات شده کام  ی اده شد و در مقابل چشماین پیاز ماش  

ی او از ج ه نگاهشیخونه و در بست...بعد از چند ثان   

نا گرفت و مشتش و محکم کوبوند به فرمونیشده ت  یخال  

دوار یام ی ادیدم زیبه سنگ خورد...شا ی رش بدجورین...تی ماش  

نا ینا رو داشته باشه...انگار تیتونه تی از میبا حضور ن یبود که حت  

تش ی که علنا خودش و بهش قالب کرد واسه شخص ی ازیبرعکس ن   

 ارزش قائله

: دیر لب غرین زی رکت درآوردن دوباره ماشه حن بین همه حیبا ا  

 

- د به جهنمید...بریخوره...همتون لنگه همیحالم ازتون بهم م - 

 (قسمت هجدهم )

شتر برنداشته بود که ید و رفت تو...هنوز چند قدم ب در و باز کر  

د که با دو اومد سمتش ویک هشت ساله شو دیار برادر کوچیمه  

 ...خودش و پرت کرد بغلش
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- شگاهی ار باالخره بابا اجازه داد که فردا منم برم آرایامداداش ک  

 -موهام و درست کنم

: مادرش از تو آشپزخونه بلند شد  ی صدا  

- ابات خوابهار آرومتر ب یمه - 

ی اره ولی تونست خنده رو لبش بیز اون لحظه نمیچ چینکه هیبا ا  

شش نبوده یرو پ ی ادیکش که مدت زیبرادر کوچ یدل خوش ی برا  

گفت  ید و با سرخوشش نشونرو لب ی لبخند  

- ؟؟؟یپ تر بشی از من خوشت ی خوایس...پس مییکال ریبار - 

: کرد و جواب داد  ینیریخنده ش  

- از عاشق من بشه ین  یکنم آبج ی ه کاریم خوای آآآآآآرههههه م  

گه به تو نگاه نکنهید - 

ی ه برایه چشم غره اساسین حرف یدونست جواب مامانش به ایم  

د رفتییده بود دویچیونه پتو کل خ که صداش ی ن با خنده ا یهم  
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ر ین رفتن سمت هال زیافه وا رفته اش حی ار با قی تو اتاقش و کام  

 لب گفت 

..- شدی کاش واقعا م - 

از و بندازه به برادری حاضر بود ن یاالت خودش که حتیخ به  

زد و خودش و  ی هشت ساله اش تا از شرش خالص شه پوزخند   

 پرت کرد رو مبل

ه داده بود و چشماش و بسته بود که با یتکمبل  ی سرش و به پشت  

مادرش مجبور شد بازشون کنه  ی دن صدایشن  

- ؟؟؟ ی کجا بود - 

ش موهاش و باز کرد وه کم جمع و جور کرد و کیخودش و    

ی نداشت وقت ی ده ا یچ فایانداخت تو دستش...انکار کردنش ه  

نکه به خونه برسه خبرا یبا مطمئن بود که خاله اش قبل از ایتقر  

ه کرده خابررو م  

- نایخونه خاله ا - 
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: نشستن انتخاب کرد و  ی پسرش و برا ی نرگس مبل رو به رو  

ره تو چشماش با خشم گفت یخ  

 -چرا؟؟؟ -

- نا حرف بزنم یبودم با ت رفته  ... 

 

- ار...مگه مردم مسخره تو ان؟؟؟دختره رو تو یخجالت بکش کام  

به همه ثابت  یزبون  یبا زبون ب -ی ه پول کردیل سکه یفام  

ی در خونه شون که بگ یرفت ی ه بعد حاال پاشد یانتخابت ک  ی کرد  

از پس زدنش؟؟؟  ی مون شدی؟؟؟پشیچ  

- تون...من پسشیارتکر ی باباااااااا...بازم همون حرفا ی ا  

د که ولش کنم...که برم با اون دخترهینزدم...شما مجبورم کرد - 

که  یازدواج کنم...من انتخابم و همون وقت ی ری کبیت ای خاص یب  

شما همه برنامه هام  یران بهتون گفتم ولیاومدم ا  

اد از یم بیتو زندگ یبدبخت ین به بعدم هرچ ید...از ایختیوبهم.ر  
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...تو و اون شوهرت نم یب ی چشم شماها م  

 (قسمت نوزدهم)

- که زل زده بودن بهمون تا یم؟؟؟به اون همه آدمیکردیکار میچ  

کارت  -ه کنهیم که توجیگفت ی د می با یم چیح قابل قبول بدیه توضی  

یکیخواد ین وسط میا یناست ولیم انتخاب پسر ما تیگفت یو؟؟؟م  

ه؟؟؟ نه کدومش خوشمزه تری ه دخترا هم بچشه تا ببیطعم بق  یکی  

قه اش و محکم فشار داد و سرش و انداختی دو طرف شق  

نا اون و مقصر ین...مادرشم درست مثل تییپا  

شتباه اورد تا ثابت کنه ایل و برهان میدونست...هرچقدرم دلیم  

کردن و فقطیدو هفته قبول نم یکین یقا مثل تمام ای کنن دقیفکر م  

شدیوقتش تلف م  

 

ذاشت ی انتظاراتش و کنار مت و ی هرچند حق داشتن...اگه عصبان  

ی چ حقیکه به نظرش ه یتونست درکشون کنه...تنها کسیکامال م   
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و  ید وسط زندگیبود که جفت پا پر ی ازین ماجرا نداشت ن یتو ا  

توشون داشته باشه  ینکه سهمیبدون انده اش یآ  

ره یبهش خ یه مادرش سرش و بلند کرد و با ناراحت یگر ی با صدا  

 شد 

- ی از عروسینا با نیت ی لم که قراره به جامن خوشحا ی کنیفکر م  

من از -یول ی خواینا رو م یکه ت  ی د تو تازه به من گفتی؟؟؟شایکن  

اال همهدم...ماش یدیش اون و به چشم عروس خودم میوقت پ یلیخ  

تونم جاش و تو .قلبم با اون دخترهیم ی تمومه...حاال چه جور یچ  

از تو مجبورمطمئن باش من و بابات  ی پر کنم؟؟؟اگه تو مجبور  

میتر  

ن کنار زدن اشکاش از جاش بلندید و حیر چشماش کشیز یدست  

ستاد و یه لحظه وایرون نرفته بود که یشد...هنوز از سالن ب  

اری د سمت کامیدوباره چرخ  

گفت بزنیه دلش میکه  ید بود واسه حرفیتو نگاهش پر از ترد  
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سرشم که نده پی باالخره به خاطر آ یکرد...ولیه دلش مخالفت میو   

 شده به زبون اومد

ینشده ته دلت و خال یچیخوام هنوز هی ار مامان...نمیکام  

ن به بعد یم و اون دخترم از اینجا اومدیحاال که تا ا یکنم...ول  

شتر حواست بهش باشه یکم ب هیزنته...  

ار گره خورد یکام ی ابروها  

 

؟؟؟یچ یعنی - 

ن ییرد پابه در بسته اتاق خوابشون انداخت و صداش و آو  ینگاه  

 تر

- یاد حرفایز  یاز بد بگم...ولیتونم از ن یاد نمیبابات ز ی من جلو  

رو  -هین قضیم ایکرد یست...حاال که سعیپشت سرش ن یخوب  

م...حواستیریآبرومون و بگتن رف ی م و جلوی حل و فصل کن  

گه آبروت و نبرهیه راه دیباشه بعد از ازدواجتون اون دختره از   
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( ستمیقسمت ب ) 

- از حرفاتون  یچ درکیره که هی ن اآلن انقدر ذهنم درگمامان م   

بگو -کنم واضح و روشن منظورت ویندارم...پس خواهش م  

: گفت  ی به خودش گرفت و از سر ناچار ی افه درمونده اینرگس ق  

- تلفن  ی دم که پایدوبار خودم شن یکی یگناهش و نشورم...ول  

د...دختر بزرگهیخندیزد و میداشت با دوست پسرش حرف م  

ه پسره راهیدتش که کنار ید دی ه مرکز خریه بار تو ینادرتم  ییدا  

رفته یم  

ره شده بود به مادرش ویفقط خ یاکشن ی چ ریار بدون هیکام  

رش هجوم آورده رو سربه سکه   یمختلف ی کرد فکرا یم یسع  

 و سامون بده که نرگس ادامه داد :

- نوادهتو خا یشده باشه...ول ی گه عادیزا اآلن دین چید ایخب شا  

دختره -نیخوام بگم که ایست...م یمرسوم ن یل یما هنوز خ ی ها  
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ه باهاش مخالفن...اصال یبکنه که بق  ی ه کاریهمش دوست داره   

ص خانواده شو خصو ه بهیخواد حرص بقیانگار از قصد م  

گم حواست و جمعین میاره با کاراش...واسه همیدرب  

اره یتو هم ب یگن اخالقش و با خودش تا خونه زندیترسم ایکن...م   

ن بره یی و نذاره آب خوش از گلوت پا  

ار و به فکر فرو برد بعد ازی کام  ینرگس که با حرفاش حساب  

تواتاقش مراسم فردا رفت  ی گه براید ی ه هایتوص ی ه سریگفتن   

ر لب زمزمه کرد ین بلند شدن از جاش زی ارم حیو کام  

- ست آب خوش یکه قرار ن یالت راحت مامان جان...اون کسیخ  

ستمین بره...من نییاز گلوش پا - 

ی زش و داشت دکمه هایچ و گذاشت رو مییو سو یگوش  

ادش افتاد قبل از یش یره به گوشیکرد که خی راهنش و باز میپ  

نکه یاز بهش زنگ زده بود و بدون ایاش ن نکه بره خونه خالهیا  

کار داره رد تماس کرد یفکر کنه چ  
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مونیپش یسه وله لحظه خواست خودش زنگ بزنه و ازش بپری  

راهن و از تنش درآورد...چهیباال انداخت و پ ی شد...شونه ا  

یبرا ی کارش داره...مگه خودش ذره ایداشت که چ یتیاهم  

اش داشته باشه؟؟؟ ت داره که حرفا و کار یار اهمیکام  

( کمیست و یقسمت ب ) 

ش یش زنگ خورد...شماره ناشناس با پی پشت فرمون بود که گوش  

یادآوریرش و بهش یاخ ی ها ی ریه درگ یشماره ترک  

 

د خاطرهیشماره خونه جد یکه وقت نکرده بود حت ی کرد...انقدر  

کر و جواب داد یو گذاشت رو اسپ یو کنه گوشیش س یرو تو گوش  

 -سالم...

...- ا کارت دارمین شو بی؟؟؟زود آنالیسالم خوب - 

- شده؟؟؟ یتونم...پشت فرمونم...چیاآلن که نم - 

- ؟؟؟یعروس ی ریم ی دار  - 
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- رم لباسام و از خونهیه؟؟؟دارم میتو؟؟؟اآلن وقته عروس یخوب  

شگاهیبردارم بعدشم برم آرا - 

- ریه تماس بگیخونه  ی پس رفت یاوک - 

 باشه فعال.-..

که داشت یاد درحال و رو گاز فشار د و قطع کرد و پاش یگوش  

شیتونست روز عروسیخورد چرا مثل همه داماد ها نمیحسرت م  

شدن ساعت   ی سپر ی برا یچ رغبتیه خوشحال باشه و برعکس  

امروز نداشت  ی قه هایها و دق  

شد ینم یچوقت راضیاگه ترس از طرد شدن توسط پدرش نبود ه  

حالن روزش و درکنار اون آدم معلوم الیکه مهم تر  

براش ارزش داشتن که  یتو زندگ ییه آدمایهنوز  یبگذرونه...ول  

به ناحق مجبور اگه همون آدما  ی خواست از دستشون بده...حت ینم  

ن وصلت کرده باشنشیرفتن ایبه پذ  
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*** 

وان رویه لی و به  یو لمس کرد و گوش ی ریکون تماس تصویآ  

روز مشغولیه داد و خودشم تو آشپزخونه مثل دیاپن تک  

ی شتر...آرامشی ب  ینبار با آرامشیست کردن قهوه شد...منتها ارد  

هروقت رش بود ویاز صبح درگ یه ولیدونست از چیق نمیکه دق  

و تنها شدنش با اون موجود خودخواه فرصت   یان عروسیبه پا  

شد یشترم م یکرد بیطلب فکر م   

: د ی شاد خاطره رو شن ی دکمه قهوه جوش و که زد صدا  

- ا نه؟؟؟یکوکه  ت فیبه به شادوماد...ک - 

... ش انداخت وی به صفحه گوش  یم نگاهی سرش و چرخوند و ن  

 دوباره مشغول ور رفتن با قهوه جوش شد

- ؟؟؟ یواسه شوخ یر آوردیوقت گ - 

...- روزت یت فقط واسه دیباباااااااا...فکر کردم گند دماغ  ی ا  

افهین قیا از ایگه در بیت و دی بود...روز عروس - 
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... ش یافتاد سمت گوش  وه رو برداشت و راهفنجون پر شده از قه  

- ش یروز عروس ید خوشحال باشم؟؟؟کسیبا  یقا واسه چیدق  

که ی خواسته...نه منیکه م ی زیاون چ ده بهیخوشحاله که رس  - 

دم ین و اون همه کارام و انجام مین ربات دارم به فرمان ایع  

 

... ره به خدایگی م یزنه افسردگی قه باهات حرف م یاه...آدم دو د - 

- که زنگ  یکار داشتیمگه...اصال چ ی حرف نزن مجبور بخ  

کارت دارم؟؟؟ یگفت ی زد - 

- ر زبونت حرفیاز ز روز سرم شلوغ بود نتونستمید یچیه  

روزیاز د  یشد خورد...ولیه من عسل نمیبکشم تو هم که با  - 

؟؟؟ ی ن کار شدیشده...چرا مجبور به ا یفکرم مشغوله که چ  

( ست ودومیقسمت ب ) 

: دی د و غریش کشی ن شویبه پ  یدست  

 -ول کن بابا.-..



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

...- م دوباره حرفیکه بتون ی تا دفعه بعد ی نجوریگه...ایبگو د  

الفه امم باهم کیبزن - 

دوباره اتفاقات اون  ی ادآورید و با یچشماش و با سر انگشتاش مال   

یفنجون جلو ی ره به محتوایخ یشب نحس و فراموش نشدن  

 دستش گفت 

- خوام با ین...به مامانم گفتم ما ریکه اومدم ا ی همون روز ی فردا  

م و یزدیم -ن مدت تو تلگرام باهم حرفینا ازدواج کنم...گفتم ایت  

ب بده که تو یترت یه مهمونیم...فقط شما یهم آشنا شدبا ی تا حدود  

ان قراریش در جری لم کم و بیه فامیبق  یاون مهمون  

ه شب به مناسبت برگشتن من همه رو دعوت یرن...مامانمم یبگ  

 

ون گذاشت ویه قبلش موضوع رو با خاله ام در م.البتکرد..  

ش کنن ی علن یتش و گرفت که همون شب مهمون یرضا  

: خاطره کنجکاوانه گفتبا سکوتش   
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 -خب؟؟؟ -

- م و...بعد با اشاره یگه...همه اومدن و شامم خوردید یچیه  

ده بودم وینا خریکه واسه ت ی مامانم رفتم تو اتاق انگشتر - 

ستادم به یاز دوستام زنگ زد و وا  یکیق ارم...رفتم تو اتا یب  

باز شدن در اومد ی حرف زدن با اون...تلفنم که تموم شد صدا  

... دمیبرگشتم د یر کردم ول ینه چرا د ی ردم مامانمه اومده ببفکر ک  

ته اومده تویاون عفر  

... خاطره گشاد شد  ی چشما  

- از؟؟؟ ی؟؟؟نیک - 

- ه بود وه گوشه نشستی یش...از اول مهمون ی آره...خود عوض  

واسه سالمم ی ومد...حتیه دخترا اصال طرفم نم یبرعکس بق - 

... اق و درم بست...منم هو اومد تو اتیبه زور دهنش و باز کرد   

کردمیوسط اتاق هاج و واج داشتم بهش نگاه م   

- بهش؟؟؟ یگفت  یاوه اوه...چ - 
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- ی رون واسه چی ومدم بیداشتم م  ی ستادیمیوا یداشت ی گفتم کار  

نگار تو حال خودش نبود...جوابمماصال انجا؟؟؟یا ی اومد - 

ستاده و زل زده تویم وای ه قدمیدم یاومد جلوتر که د ینداد...ه  

ده بودم ازش گفتم یه کمم ترسیمام....شوکه شده بودم...چش  

شده...تو کل عمرم سابقه نداشت از اون فاصله   ینکنه جن  

اومده اتاقم اونم  ینداشتم که واسه چ یچ درکینمش...هی بب  

... ی کین نزدینجا...به ایا  

... اعتراض خاطره بلند شد  ی ه قلپ از قهوه اش خود که صدای  

- کار کرد دختره؟؟؟یگه چ یو د...بگی جون به لبم کرد - 

: انه خودش دندوناش یاز و عکس العمل ناشی حرکت ن ی ادآوریبا   

د یو با حرص بهم فشار داد و غر   

- و منم قه لباسم و گرفت و چرخوندم سمت تخت.. یبا دستاش   

ه لحظه خون بهیمقاومت کنم و...  -ج بودم که نتونستمیانقدر گ  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نیبزنم به خاطر ا سرش یه داد اساسید و خواستم یمغزم رس  

د ویقه ام کشیهو از همون یموقع اش که  یمسخره و ب یشوخ .... 

( ست وسومیقسمت ب ) 

واقعا هنگ کرده یبودم ول یطیتو چه شرا یفهمیخاطره نم  

رون منتظر بودن تایکه اون ب  یم به جماعتبودم...فقط داشت  - 

 

کردم...باورتینا رو اعالم کنم فکر میم با ت یمن برم و نامزد  

قه ام و نگه داشته بود که هرچقدر سرم ویشه انقدر محکم ینم  

شد...آخرسر دستام و گذاشتم رو دستاش تایبردم عقب جدا نمیم  

قه ام و ول کنه و منم خودم و بکشم عقب که ازی  

نکه صدامیا ی گندم همون موقع در باز شد و مامانم به هوا  نس شا  

...همونموقع هم د همونجا خشکش زدیکنه اومد تو...مارو که د  

در رد شدن و انقدر  ی ل از جلوی فام ی ن دخترای دوتا از فضول تر  

ه هم پاشون به اتاق باز یواش بقیواش یسر و صدا راه انداختن که   
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 شد 

اون شب شعله ور ی ادآوریره با ش خشمش دوباره و چند بایآت  

ی ت به محتوای اهم یکه فنجون و گرفت دستش و ب ی شد...انقدر  

ه قلپ ازش کم شده بود محکم پرتش کرد کفیط قهوه اش که فق   

ره به صورت مات شده خاطره که داشت هاج و یآشپزخونه و خ  

کرد گفت یواج نگاهش م  

- شرف  یب ی نکه اون افعیره...از ایگی حرصم م  یاز چ یدونیم  

ذاشت جدا شم تایده بود و نمیقه ام و چسبی ی که اونجور - 

بیمعصوم فر ی ن دختراید دستش و ول کرد و عیت و دیجمع  

افه ماتم زده ها رو بهیخورده رفت نشست گوشه تخت و ق  

ار ینداشتم و کام ی ریچ تقصی که من ه یعنیخودش گرفت...  

ده ن عقب مونی کنه...منم که ع ی خواست به من دست درازیم  

افه متاسفیدست و پا فقط زل زده بودم به ق یب ی ها  

نکه یه برسه به اومد...چیه کلمه هم از زبونم در نی ی مهمونا...حت  
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ی ن پست فطرتی شده و به همه بگم هم یف کنم که چیبخوام تعر  

ی د سمت خودش...همون اللمونیکنه منو کشی ه میکه داره گر  

شه کار من موقع ام باعث شد همه باورشون ب یگرفتن ب  

پدر فکر همه جاشم کرده بود...خودش و انداخته بود یبوده...ب  

ساخته باشه ر تا صحنه رو به نفع خودش یز  

ار یخاطره که تا اون لحظه مات و مبهوت زل زده بود به کام  

ن ین...همییحرف سرش و انداختپا ی باالخره نگاهش و گرفت و ب  

ت داد یبانره و با همون عص یار گر بگیحرکتش باعث شد کام   

 بزنه 

- یکار من بوده و برا یکنیه؟؟؟تو هم مثل همه فکر میچ  

ف کردمی ر و ورا رو ردن شیگناه نشون دادن خودم ا  یب  

 آره؟؟؟اصال اشتباه کردم بهت گفتم

( ست وچهارمیقسمت ب ) 
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: ع گفت یدستشو جلو برد تا تماس قطع کنه که خاطره سر   

- د باور یمگه تو؟؟؟چرا با ی ستاااااااا...آخه خر ی اااااااار واینه کام   

ش هفت سالهین شینا اید مامانت ایکنم کار توئه؟؟؟شا - 

نجا ور دلت بودم...اونا حق دارن یه امن ک یشت نبودن ولیپ  

یفهمم اگه تو دله بودیمن خوب م ینفهمن کار تو نبوده ول  

از بود و دستتم ینجا هزار تا دختر رنگ و وارنگ تر از نیا  

خودت و تو اون جمع ی آبرو یه لذت آنی د به خاطریباز...چرا با  

ی ببر  

 

ن تو ار که حاال آروم تر شده بود شروع کرد به راه رفتیکام  

 آشپزخونه و سرش و به چپ و راست تکون داد تا دوباره

: د یخاطره رو شن ی صدا  

- ی ن کارید همچیاز چرا بای کنم که نین فکر میاآلن فقط دارم به ا  

 -بکنه؟؟؟
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- زود دستش یلیپول به مشامش خورده...خ ی چرا؟؟؟گفتم که...بو  

ن یبوده از ا یو رو کرد...تو همون محضر ثابت کرد هدفش چ  

ش خودشونیچرا؟؟؟چون پ یدونی...همه هم بهش حق دادن مکار  

ار راحت نتونه طالقشیکنه کام  ی ه کاریگفتن دختره حق داره یم  

مهذاره و دنبال دختر عینا رو می با ت ی که قرار نامزد یبده...آدم  

ره سراغ یکنه می نم ول میگه ایکنه چند وقت دیاش موس موس م  

گهید یکی  

: ی دوست و همراه سالها یه درموندگب یه کم با ناراحتیخاطره   

ره شد و گفت یغربتش خ  

- د باهم یشد؟؟؟همونجا گفتن با  یچ یبعد از اون اتفاق تو مهمون  

بهم خورد...همه رفتن خونه شون...شبم   یمهمون-د؟؟؟یازدواج کن  

نا ثابت کن که کار من یا به این دستور و بهم داد...حاال ب یبابام ا  

کنن؟؟؟ یمگه باور م -نبوده  

- ی گفتی م یکار تو بوده...ول ی کردیخب...خب اصال قبول م  
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یجور -هیدونم...یبشه...چه م  ی نجوریخواستم ای اشتباه کردم...نم  

که کار به ازدواج نکشه ی کردیم یه رو ماست مالیقض  

 

: زد و گفت ی دادارپوزخند ص  

- ل من انقدر اوپنیفک و فام ی دلت خوشه...فکر کرد یلیخ  

ش من دختره و تویق ش یاگه بفهمن رف ن اآلنیندن؟؟؟اونا هم یما - 

ه همش با او وقت گذروندم طردمین مدت تو ترکیا  

یحفظ آبرو جلو ی ان برایه که بعد از اون جر یعیکنن...طب یم  

ربط نزنه  یحرف ب  یکسو راه بندازن تا  یل بساط عروسیفام  

: جاد شد و خاطره شکوند ینشون ای که ب یسکوت  

- ؟؟؟ ی گه حرف نزدیاز دیبا خود ن - 

: باال انداخت و گفت  ی سر  

- نمش...واسه قرار مدارم فقط مامان و یگه ببیاصال ا نخواستم د  

دمش و حرصم ویبابام رفتن...من همون روز محضر د - 
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یشعور حتی ب دختره یکنم ول یخواستم با حرفام سرش خال  

نکه بخواد جوابم و بده ویبرنگشت بهم نگاه کنه چه برسه به ا  

... که کرده ی ن غلط اضافه ایاز ابوده  یبگه هدفش چ   

( ست وپنجمیقسمت ب ) 

- و باهاش حرف ی رفتین مدت مید تو ایبه نظر من با یول  

ال بشه و بهی خیکه ب یمتقاعدش کن  یتونستی د می...شای زدیم - 

... ست با تو ازدواج کنه ین یراض خانواده اش بگه  

 

از و رد تماس کردن خودش یشب نی اد تماس دیار دوباره یکام  

خواست از علت کارش حرف بزنه که زنگیم  یعنی...افتاد  

 زده بود؟؟؟ 

: د تکون داد و با حرص زمزمه کردییبه تا ی سر  

- ی لیزنم...خیباهاش حرف م ین امشب اساس یزنم...هم یحرف م  

ی ا ی ن بازیتو ا ی شرویپ ی کجا آمادگخواد بدونم تا یدلم م - 
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 که راه انداخته رو داره ...

یاز حرفا یخوب ی اه کرد...بود بهش نگ یخاطره با شک و ترد  

نهمه حرص وید ایترسی خورد...میار به مشامش نمیکام  

اره که یسرش ب  ییتش از اون دختر کار دستش بده و بالیعصبان   

دها بع که ی ه قلب شکسته ایفقط دردسر براش بمونه و   

... دا کنهیبراش پ ینتونه درمان و جبران ی چ جوریه  

: گفت  به ساعتش انداخت و  یار نگاهیکام   

- ؟؟؟ ی ندار ی د برم...کاریرمه بایگه دیمن د  

- ؟؟؟ینه برو خوش بگذره...کام  - 

 -هوم؟؟؟ -

- ن یگه ایته...ممکنه دیز دور...عروسیو بر یمنف ی ه کم فکرای  

س خوبم ازتا عکه چندیت...ی روز تکرار نشه تو زندگ - 

 

... درباره اش حرف یخوام وقتیر برام بفرست...میخودتون بگ  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

بتونم تصورش کنم راحت تر یزنیم  

: ن قطع کردن تماس گفت یبه خاطره نگاه کرد و ح یچپ چپ  

...- بت تصورش کن خدافظی و دو سر بد هیه دی - 

*** 

شگاه حاضر بشه ویه دوش گرفت و لباساش و برداشت تا تو آرای  

تو انتخابش نداشت  یچ سهمی که ه  ی رون...خونه اینه بز خوزد ا  

و داده بود به مادرش تا لشیاز وسا  ی ه سریو فقط پول رهن و   

یکین یلش و انتخاب تو تمام ایف کنه و وسایخودش کارا رو رد  

ش به یعالقگ یتونه ب یکه م یکرد از هر راه یدو هفته سع  

خواست یچکس نمیر هانگا یاز و به همه نشون بده ولی ازدواج با ن  

ده بودن و از ذهنش پاکید یکه شب مهمون  ی ه ایاون چند ثان  

ه موجود یش چشم همه یار و پیکه کام  ی ه ایند ثانکنه...همون چ  

کردیم  ی هوسباز معرف  

ن و خواست خودشم سوار شه که یلش و گذاشت عقب ماشیوسا  
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رو کنارش حس کرد...سرش و چرخوند یحضور شخص  

... افه یدرهم و ق ی و شد که با اخمان رو به ره پسر جوویو با   

 طلبکارانه زل زده بود به صورتش 

ییومد که قبال جای ادش نمی یه ذهنش فشار آورد ولب ی ه ایچند ثان  

که داشت با نگاه به  ینهمه خصومتیل ایده باشدش...پس دلید  

بود؟؟؟  یکرد چی ار منتقل میکام  

 

( ست وششمیقسمت ب ) 

... اومد ش که پسره به حرفن وبست و رفت طرف ی در ماش  

- ؟؟؟ ییکنام تو یار نیکام - 

 لحن گستاخانه پسر اخماشو درهم کرد...

- ش؟؟؟یفرما - 

... ی ار دوخت به آپارتمانیکام ی جواب نگاهش و ازچشما ی به جا  

کهیو نسبتا کوچ یمیرونم مشخص بود قدین بیکه ازهم  
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- خواد خوشبخت شه؟؟؟یم ی نجوریاز ایدتونه؟؟؟نین خونه جدیا - 

... ار و شکاری رت نگاه کامینبار بهت و حیش و چرخوند وارس  

 کرد

...- ؟؟؟شروع ی ه کردیتون ته یع زندگه که واسه شروین خونه ایا  

ت یزندگ  

ادامه داد  یزد و باتلخ ی با پوزخند  

 -عشق من؟؟؟-

ن چپ و راستیه قدم بلند فاصله اشون و پر کرد و حیار بایکام  

نسرد رو به ظاهر خو ی ن چشمایکردن مردمک چشماش ب  

: دیبه روش غر  

 

- و حرف حسابت  یهست ین آدم بگو کی؟؟؟عیگ یچرا شرو ور م  

ه؟؟؟یچ - 

- دم ید بگم...چون بعد از دوسال تازه فهمیهستم و من نبا ینکه کیا  
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از ید بهتر باشه از نیستم...شاین یچکیه  

...امشب...توخلوتتون ی بپرس  

... نگاهش و نگرفت  ید ولیکش  ی قینفس عم  

...- ثاق ی م یه تا ازش بپرسین خونه...وقت خوبیا تو اتاق خواب   

داره واسه گفتن ییه؟؟؟مطمئنا حرفایک - 

ن پسر یا ی ه قدم به سمت عقب برداشت و سرتاپاینباریار ایکام  

ی حق به جانب و برانداز کرد...اسمش براش آشنا نبود...ول  

تونست حدس بزنه که دوست یشب مادرش زد...م یکه د ییباحرفا  

..سخت بود براش باور کنههرچند.ازه... ی ن یپسر قبل  

... ازی نمثل  ی خاطرخواه دختر یو موجه ی پین خوشتیبه ا ی پسر  

 باشه 

: د باعث شد بگه یکه ازش شن یین نگاه خصمانه و حرفایا یول  

- ؟؟؟خبی دوست پسرش بود یکه بگ ی نهمه وقت تلف کردیا  

؟؟؟ی دم...که چیفهم - 
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- ش یدیقاپکه روهوا  ی ت نداره لقمه ایبرات اهم  یعنیهه...  

ده شده بود؟؟؟یچیگه پی د یکیقبالواسه  - 

 

ده...تو یاز اون و قاپیرد نکیشه فکر م ید باال...همیابروهاش پر  

برعکس خودش  ی دا شه که نظریپ یاالتشم نبود کسیباور و خ  

 داشته باشه 

: ثاق با کف ی دانکرده بود که مین حرفش پیا ی برا یهنوزجواب  

د یداد کش  نش زد وی به بدنه ماش یدست ضربه محکم  

- گه ید یکیناموس  یادگرفتیبزرگت کرده که  یناموس  یکدوم ب  

؟؟؟ی رایرو ازچنگش درب - 

... ثاق یقه م یه حرکت یکنترلش و ازدست داد...رفت طرفش و با   

 و تو مشتش گرفت

- گه دور ید  یکه...گذاشتم زرت وبزنیحرف دهنت وبفهم مرت  

کنم پس ه که بزنم ناقصتیل خوب یدل یینجاینکه ای برندار...هم - 
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... ادینذار اون روم باالب  

: نش گفت ی دن سمت ماشین چرخیهلش داد عقب و ح  

 -راهتوبکش برو-...

...- شرف...دوسال از عمرم و هدر ندادم کهیمن عاشقش بودم ب  

میاد گند بزنه به همه زندگیب یکیآخرش   - 

شدن حق داد  ینبارعوض عصبانیبه تاسف تکون داد...ا ی سر  

ی کرد همه برنامه هایه حس مد کبو یبهش...خودشم آدم  

 

... ن پسر سنگشو یکه ا ی نده اش بهم خورده...توسط همون دختریآ  

زدینه م ی به س  

( ست وهفتم یقسمت ب ) 

: پر از ی ن و باز کرد که دوباره صدایحرف در ماش  یب  

د یش و شنیدرموندگ  

... از مال منهی ن - 
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: دینفسش و با حرص فوت کرد و غر  

... د بگم کهیمحض اطالعت با - 

زبونش و گرفت...تا  ی د و جلویه لحظه خون به مغزش رس یفقط   

که  یک صدم عشقیدونم و یودم نمنگه منم اون و مال خ  

ه اجباریز تحت یبهش ندارم...تا نگه همه چ یزنیتو ازش دم م  

گهیاز و صد تا دختر دین نیبوده و اگه انتخاب داشت ب  

ون رو شد...تا نگه اکه دندیاز جلب نمیچوقت توجهش به نیه  

رون و دوباره مال یکنم بیگه پرتش میچند وقت د ی گر بذاریج  

... ا نگه در حال حاضر تنها حسش به اون دختر نفرتهشه...تیتو م  

ی ل قانع کننده اینکه دلیذهنش و کنار زد و بدون ا  ی تو ی جمله ها  

شب ید ی ش منطق خودش داشته باشه و فقط به خاطر حرفایپ  

 مادرش گفت 

 

- سراغ  ی منه...تو هم بهتره بر مالگه یاز حاال دین  
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ت بخوره...به گه چشمم بهیه بار دیت...مطمئن باش اگه یزندگ  

کنمیباهات برخورد نم یآروم -نیا  

زون و نگاهیآو ی که هنوز با شونه ها یثاقیسوار شد و از کنار م  

ستاده بود رد شد و رفت...قبل ازی وسط کوچه وا یتو خال  

نه بهشیاز آ اهش وگه نگیه بار دیدن از کوچه یچیپ  

ک سانتم از جاش تکون نخورده بود...حرصش وی یدوخت...حت  

ر لب زمزمه کردیکرد و با خشم ز ین خالیدنده ماش سر   

... اقتیل  یدختره ب - 

ش خودشیاز پ ی ن کار نیکه درباره علت ا یاالتیوسط فکر و خ  

د کمبود توجه و محبت ینم فکر کرده بود که شایداشت...به ا  

یره...ولیبگ ی م احمقانه ای ن تصمیعث شده که همچ باش یتو زندگ  

ه اشم رد شد...چه طوریضن فریثاق ایدن میحاال با د  

که انقدر دوستش داره رو ول کنه و خودش یحاضر شده بود کس  

کنه بهش نگاه کنه؟؟؟یکه رغبت نم ی و به زور ببنده به پسر  
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ده بود که عاشقش یاز دیتو وجود ن یثاق چیدونست میهنوز نم  

یر آورده بود ولیا اصال آدرسشون و از کجا گیشده بود   

ار از ذهنش ردیاخت یشجاعتش بشه...ب  تونست منکر جرات وینم  

یشد روز عروسیاون پسر بود حاضر م  ی شد اگه جا  

ن حرفا رو بزنه؟؟؟ یعشقش بره سراغ شوهرش و ا  

 

قاطع و مصمم داد...عشق ی ه نه یبالفاصله جواب خودش و با   

یزیتونست بگه چینداشت براش...نم یو مفهومچ معنا یه  

ارزش نداشت ی نظرش انقدردر  یبه اسم عشق وجود نداره...ول  

اره وین بیین حد پای که آدم به خاطرش خودش و تا ا  

 خورد کنه...

( ست وهشتمیقسمت ب ) 

از جان؟؟؟ ین  

- ش که هر لحظه منتظر بود اسم ینگاهش و از صفحه گوش  
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سمتوش و چرخوند فته گرفت و ری ار روش بیکام  

... کردیکه توش کار م یشگاهیا...مسئول آرایرو  

 -جانم؟؟؟-

- یلیکه خ ی نجوریا مژگان ناخونات و الک بزنه...ایحداقل ب  

ستیه که بلد ن یل زن ین چه بیگن ای لت میبده...اآلن فک و فام - 

... ل بزنه یباغچه خودش و ب  

: نفتشوخ گریشب از بین دیکوتاه دستش که هم ی به ناخونا  ینگاه   

تفاوت گفت یانداخت و ب  

... ی نجوریخواد خوبه همینم - 

 

... ها رو  یاز صندل یکیبه خودش گرفت و  یناراضافه یا قیرو  

از و نشست روشید سمت نیکش  

- یتجمالت باش یخواد عروس ساده و بی...دلت میچیاصال تو ه  

شگاهیب نداره...اونجا اگه مهمونات بپرسن کدوم آرایع - 
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... شگاهین چه آرا یگن ای ره که...نمیم ما  ی آبرو یرفت  

ز ناخوناش نم ایش عروسش ا ین از آرایه؟؟؟ایداغون  

شیکرد عروسیا زد که فکر می االت رویبه خ ی تو دلش پوزخند  

ه عروسایازم قراره مثل بق یاست و ن ی عروس یمثل باق  

ط کار یش تو محیاد اهل بازگو کردن مسائل خصوصیباشه...ز  

فهموند ی اورد و بهش می رش منبود وگرنه حتما ازاشتباه د  

ه خود عروس اون جشن چه مهمون چه خانواده ها چ ی تمام آدما  

 داماد ازسر اجبار چندساعت از وقتشون و واسه شرکت 

... کنن ین مراسم نه چندان باشکوه صرف م یتو ا  

ار یکام ی ام خشک و جدیدن پیدستش و رس  ی تو ید گوشیبا لرز  

رون » با مضمونیاب یا « بیازجاش بلند شد و در جواب رو   

 گفت :

... شگاه یر آرایگم تقصی پرسه...بپرسه هم مینم یالت راحت کسیخ  

رونهیار بیگه برم کامیست خودم خواستم...من دین - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

: ع گفت ی ن بلندشدن از جاش سریا حیرو  

 

... فون و بزن آقایه اسفند دود کنم برات...مژگان آیستا ی ستا وایوا  

ایاد خودتم بدوبیداماد ب - 

مهربون صاحبکارش زد و رفت سمت  دل به ی لبخند  

د و یهمکاراش پوش گه ازید یکی...شنلش و به کمک یجارخت  

ت به تذکرهمکارش واسه خراب نشدن موهاش یاهم یکالهش و ب  

نه اش محکم کردیانداخت رو سرش و گره اش و رو س  

ا بهیرون اومدن و رویا و مژگانم از آشپزخونه بیهمون موقع رو  

ع رفت در و باز یارپشت در منتظرشه سریامنکه اآلن کیال ایخ  

دی از پرس یعجب از نمت یخال ی دن راهرویکرد و با د  

ان تو؟؟؟یآقا دوماد نم - 

... از و به دو طرف کش دادین ی لبا یکمرنگ و زورک ی لبخند  

... ستیزا نین چیاد اهل ایز - 
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ی اد...دنبال عروسشم تا جلوی لمبردار که خوشش نمیبابا ازف ی ا  

ن شوهرت و؟؟؟یا ی دا کردیزکجا پ اد...ایدر نم - 

اله...همونطور کهبراشون سو ین عروسیز ایدونست همه چیم  

از تعجب کردن...خودش بهیهمراه ن یلحظه ورود از نبودن کس  

هم یش پس توانی زندگ ییهوین اتفاقات یکنار اومده بود با ا یسخت  

دیدیه تو خودش نمیواسه متقاعد کردن بق  

( ست ونهمیقسمت ب ) 

 

... چوقت توش شانس نداشتمی ...منم که ه یتخم مرغ شانس زا - 

ینکه متوجه تلخیالش راحت شد از ای رفت خخنده که باال  ی صدا  

یف پولش درآورد و بیه تراول از کیلحنش نشدن...  

: ا به عنوان انعام و تشکر گذاشت رویت به مخالفت رویاهم  

رون رفتن از در گفت ی ن ب یزش و حیم  

... زحمت   یلیخ یبرم...بازم مرسیام میلم باشه بعدا میوسا  
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دا منتظرمیاید...زود بیدیکش - 

... م...مواظب ی فت ی م بعد راه میشیزم با بچه ها آماده م یباشه عز  

شت باشی آرا - 

د و ماسک عروسی کش  یقیدر که پشت سرش بسته شد نفس عم  

رو صورتش نگه  یرو که چند ساعت با سخت یخوشحال  

... خودش  یشگیو سرد هم یاقعداشته بود کنار زد و با چهره و  

یراه افتاد سمت در ورود   

*** 

ن یده از ماشینکه اس ام اسش و ندیال ایومدنش به خیکالفه از ن  

شگاه تا زنگشون و بزنه کهیاده شد و رفت سمت آرایپ  

... رونیاز اومد ب یهمون موقع در باز شد و ن  

ن تا باال رو لباسییستاد...نگاهش و از پای که بود وا ییهمونجا  

که موها و گردنش و پوشونده  ین بلندش و شنلی ساده و آست  
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... ره شد تو صورتش یچرخوند و سر آخر خ بود  

انتظار  ین ی ت خوشبیتو ذوقش خورد...با نها یواقع ی به معنا  

ت ین ذهنینتش ای بیش عروس میتو لباس و آرا  یداشت وقت  

ن بره و دلش خوش بشهیافه اش داشت از بیکه نسبت به ق ی بد  

ن لحظه هم ازشیش قابل تحمل تره...تا همیآراقل با که حدا  

... ه کم ی یواه ی اال ین فکر و خیخواست با ایم  ید ولزار بویب  

ه مثبت ی ن قضیدش و نسبت به ایخودش و آروم تر کنه و د  

د که همه تصوراتش پوچ از آب درومد و معجزهیدیحاال م یول  

چی ن ظاهر مثال متفاوتش هم ه یاز تو ایرخ نداد...ن  ی ا  

ش یار نداشت و حاضر بود قسم بخوره آرایکام ی برا یتیجذاب  

ن برابر یکه همون لحظه از جلوشون رد شد چند ی ردخت  

... از بودیشتر از نیب  

ن یستاده بود برگشت و رفت سوار ماش یکه وا ییاز همونجا  

ش کنه...به ی ن چند قدم راه و همراهیحاضر نبود ا یشد...حت  
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... کردن و  یدر تاالر واسه همراه ی قه جلو ینظرش همون چند دق  

بود  یمهمونا کاف ی جلو  ی آبرو دار   

( ام یقسمت س ) 

ار انداخت و رفت سوار ین بدون گل کامیبه ماش  یاز نگاهین  

ن عروسشمیماش ینکه حتیشد...اون لحظه ناراحت نبود از ا  

 

ار براش دسته گلمینکه کامیا ایست...ی ن عروس نی ماش  

دیارم مثل خودش امی نکه کامینگرفته...بلکه خوشحال بود از ا  

بکنه تا همه فکر  یاست تالشخوی ن مراسم نداشت و نمیبه ا یواه  

ن ین اتفاق با سوار شدنش ماشیاز ا یکنن عاشق معشوقن و راض  

ره شد...از نظر ظاهر یابون خیاز به خیبدون حرف راه افتاد و ن  

به خودش   یاز عمل نکرده بود و برعکس حسابیار مثل نیکام  

ی د شاهد نگاه هایگه بایتا چند ساعت د یعنین ید...اده بویرس  

شون که همه متفق القول به یر لبیزیر مهمونا و زمزمه هابراندازگ  
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ی رسن داماد صد پله سرتر از عروسه باشه...برایجه م ین نتیا  

ت نداشت یخودش اهم  

... ن حرفا به گوش خانواده اش برسه و به قول یخواست ایفقط نم  

و بکوبن تو سرشون ت ها رن تفاویمادرش همه ا  

یاز درک و شعور خال ار هنوزمیهرچند که در نظر خودش کام  

ن بار افسوس خورد که چرا تویصد هزارم ی بود و برا  

... بایمتولد شده تقر ی نیل ظاهربین خانواده و فامیهمچ  

ه قانون نانوشته و یکردن...طبق  ی ر و تو سکوت سپرینصف مس  

ه هم یآتل یم داشتن حتیتصمن جفتشون یقرار هماهنگ نشده ب   

ن روز به ثبت یاز ا ی ره اچ خاطیخواستن هیچکدوم نمینرن...ه   

شون وین روز زندگیشک برچسب تلخ تر یکه ب  ی برسه...روز  

ش داشت یشونیتا آخر عمر رو پ  

ار خدا خدا ی ن سکوت به متلک باز نشده کام یاز خوشحال از این  

ه بر خالفدن به تاالر ادامه داشته باشه کیکرد تا رسیم  
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: د یخواسته اش باالخره صداش و شن   

... دمیو د یخونه ک  ی روز جلوحدس بزن ام - 

نه اش کهیاز ک ی ت و عاریمین لحن پر از صمیمتعجب از ا  

د سمتش و نگاه یکامال متفاوت بود از لحنش تو روز عقد چرخ  

... هیتونست آثار ی م  یش و دوخت به صورتش که به خوبیسوال  

نه یببکاذب و توش  یسرخوش  

: و پر   ی وره ی ی نکه برگرده نگاهش کنه با لبخند یار بدون ایکام   

 تمسخر گفت

... ثاقیآقا م  - 

: از و شکاریبه گردنش داد و نگاه مات شده ن  ینبار چرخشیا  

 کرد...سکوت پر از بهتش باعث شد ادامه بده 

... ش که؟؟؟دوست پسرتی شناسیم - 

رهیش خو گنگش و چرخوند و به رو به رو   یاز نگاه توخالین  
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رکتتند و محکم شده بود که ح ی شد...ضربان قلبش به قدر  

کرد...نه به خاطر بو بردنیحس م ینه اش و به خوبی قفسه س  

یثاق...فقط به خاطر علت حضورش جلویه م یار از قضیکام  

... ار یکه قرار بود از امشب خونه مشترکش با کام  ی در خونه ا  

 باشه 

 

( کمیو یقسمت س ) 

از خودش  ی ثاق انقدر یون حرفا به م زدن ا روز بایکرد دیفکر م  

حاال  یاره...ولیازش ب یاسم یگه نخواد حتیددش کرده که یناام  

- تعجب کردم یلیخ یدونیم - 

ار ساکت ین بود که کامیخواست ایکه م ی زیاون لحظه تنها چ  

شترم باز بود دلشیب ی آرزوها ی اگه دستش برا یشه...حت  

گه فضاش داشت خفقانین که دی ن ماشیتونست از ایخواست میم  

سرنوشت   ی...ولثاقیش م یاده شه و بره پ یشد پیآور م  
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نشست و در ین م ی ن ماشید تو ایجاب کرده بود که بایا  ی جور  

غیار که هرکلمه اش تی عذاب آور کام ی سکوت به ادامه حرفا  

... برد گوش بدهیشتر تو قلبش فرو می ز خنجر و بیت  

- دوست پسر مدیبود که فهم  یالبته اصل تعجبم مال وقت  

شه که رغبت کنه ینمدا  یا پیتو دن ی چ مردیکردم هی...فکر می دار  

- 

... پ ویدم طرف انقدر خوش تید ی وقت  یباهات وقت بگذرونه...ول  

اد رو سرمیخوش قد و باالست کم مونده بود شاخ در ب   

ی ب سعیاز انداخت که عجیخ زده نیبه چهره درمونده و   ینگاه  

تونست به ی ز نمیچ چیلحظه هن ببردش...اون یکرد از بیم  

... ش کنه ن دختر آرومی جز چزوندن ا  

 

: از یکرد و حال نی که حال خودش و موقتا خوش تر م ی با خنده ا  

 و بدتر...ادامه داد 
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- ی ن پسریاد که همچیحق ندارم؟؟؟آخه با عقل جور در م ییخدا  

نم یبب  -ستایاد؟؟؟خوش اومدنم نه...وایزون خوشش ب یآو ی از تو  

گفت؟؟؟یم یچ  

انجیفکر کردن و درآورد و بعد با ه  ی ادا یشیبه صورت نما  

ثاق باشه ی م ی صدا یکرد به بمیم  یکه سع  ییشتر و صدایب  

 گفت :

- از مال منه...تویآهاااااااااان...من عاااااااااااشقش بودم...ن  

؟؟؟یخوشبختش کن ی خواین خونه میا - 

ازی که فقط سرعت پمپاژ خون تو قلب ن یین حرف هایبه دنبال ا  

ر یزش و کمتر...بلند بلند زد یکرد و توان بدنیشتر م یو ب  

... از هم با اون حال نه چندان مساعدشیکه ن ی خنده...خنده ا   

ص دادیک بودنش و کامال تشخ یستریه  

ی ند و اجبارین اتفاقات ناخوشای خواست خشمش از ایانگار که م   

موفق  یل یخ ین خنده ها پنهان کنه ولیش و پشت ایزندگ  
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کهیه بعد از تموم شدن خنده اش در حالن چند لحظنبود...چو  

د که با حرصیزد صداش و شنیداشت نفس نفس م هنوز  

 زمزمه کرد :

 

... ه قصر بسازم و تشکر کنم ازش کهیخوام واسه اش ینه...م  

لیت نذاشت برام تو فامیثیح - 

 صداش و برد باال ...

خوام کل قصر از طال ساخته یفقط لنگ مصالحشم...آخه م   

رمثل شما پاش به کمت ییایت و باحیفه خانوم با شخصی .حبشه.. - 

 از قصر طال باز شه ...

: د یاز زد و غرین  ی به پهلو یبا آرنجش ضربه نه چندان آروم  

 -مگه نه؟؟؟

( ودوم یقسمت س ) 

دنده رو عوض کرد ید با کالفگیازش ند یچ عکس العملیه یوقت  
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شتر رو گاز فشار داد...برعکس تصورشیو پاش و ب  

حالاز و بد کرده بود و نه یفا و زخم زبونا نه حال ن حرن یا  

اقت بودنیل ی شک داشت به ب ی خودش و خوب...اگه ذره ا  

که دم از یثاقی نده میدا کرده بود آین پ یقیگه ین دختر حاال د یا  

ده یکش  یخورد به تباهیاز گره م یزنه هم اگه با ن یم  یعاشق  

... نده خودشی شد...مثل آیم  

*** 

 

وقت تلف کردن  ی ابونا برایتو خ اعت دور زدن بعد از چند س  

تاالر پارک کرد و ی ن و جلویار ماشی دن و کامیرس باالخره  

نشون و ببره تو یچ و داد به نگهبان که ماش یی اده شد...سویپ  

از هم که انتظار ینگ خودشم راه افتاد سمت تاالر...ن یپارک  

... ن و ییپا ار اومدیاد در و براش باز کنه همزمان با کامی نداشت ب  

دنشون هم به یل از رس قب یدنبالش رفتاکثر مهمونا تو بودن و حت  
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ان به یک تاالرن تا بیخبر نداده بودن که نزد یکس  

چ کدوم از مراحلیرفته بودن که هیاستقبالشون...هر دو پذ  

ه جشن و مراسم یبرگزار... ید طبق روال معمولیازدواجشون نبا  

مردم بستن دهن ی ته...فقط برایکامال فرمال   

داشت با قدم ها بلند واز یپاشنه بلند ن ی ت به کفشایاهم یار بیکام  

نکه بهش یا ی از مجبور بود برا یکرد و نیم  یر و طیمحکمش مس  

کردیداشت نگاهش م یرچشم یارم که زی برسه بدوئه...کام   

د تا شب یبراش بهتره...شا ی نجوریزد و تودلش گفت ا ی پوزخند  

کنه تر بتونه بهش نگاه کلش آب بشه و راحت یه کم از هی  

ار با یشد کام یه و زنونه از هم جدا م که قسمت مردون ییتو راهرو   

ب شلوارش فرو کرده بود بدونی که از کنار کتش تو ج ییدستا  

ازیبه عروسش راه افتاد سمت مردونه و ن یچ حرف و توجهیه  

 و هاج و واج وسط راهرو تنها گذاشت 

ی ره و بهش حس بیبگ  شکستن دلش و ی گه نتونست جلوینبار دیا  
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فات یچ کدوم از تشریته هن کنه...درسیمحض و تلق یالیخ  

 

ی انتظار داشت برا یرو انجام نداده بودن ول ی واقع یه عروسی  

چ لحظهی دونست تو هیلحظه ورود کنارش باشه...خوب م   

ه یه گاه محکم و یه تکیار به عنوان ی تونه رو کامیش نمیاز زندگ  

ن یاتفاقات ا  ی ت خودش و براهمراه حساب باز کنه و داش  

ن لحظه رو تجربهی...مگه چند بار ای...ولکردیآماده م ینیچن  

که سرتاسر ی کرده بود که حاال بخواد با حس بد و زجرآور  

اد؟؟؟ یر کرده بود کنار ب ی وجودش و تسخ  

شویخال ی جا ی ه ولیدونست چی تو وجودش کم بود...نم ی زیه چی  

همه بعد از ی ابرد یکه شا یکرد...خالئی حس م ی بدجور  

ده بود که تا آخر ی ن باور رسیبه ا  ازین یشد ولیازدواجشون پر م  

که یمی بسازه...به خاطر تصم یخال ی ن جاید با ایعمر با  

... خواست ازشیدلش م یلیکه خ  یمیخودش گرفته بود...تصم  
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تونست ینم یمون باشه...ول یپش  

( وسوم یقسمت س ) 

همهمه  ی کم صداپاشو که تو قسمت زنونه تاالر گذاشت کم    

دست زدنشون باال  ی د صدادنش قطع شد و بعیمهمونا با د  

ک گفتن به یتبر ی هاشون برا یاز رو صندل یکی یکیرفت...  

از تو نگاه همشون به وضوح وی که ن یاز بلند شدن در حالین  

سوال   یار کجاست » روشنی داد «؟؟؟ پس کامیص میرو تشخ  

شییاد زن دایزک شدن مادر و خواهرش و با فاصله یبا نزد  

ن رفتن ینشوند و ح رو لبش  یکمرنگ و جزئ ی لبخند  

 

ار یکام  یداد...وقتیمهمونا سرش و تکون م ی طرفشون برا  

ز همشون بره ویسر م  یکی یک ینداشت که  یکنارش نبود معن   

نهمه یر ایتونست زی نکه میخوش آمد بگه...به نظر خودش هم  

ن یاد کرین بار تو عمرش حس میاول ی ره که براینگاه خ  
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... کرده بود کنه و لبخند بزنه هنر   یر و طیمس  

یدن دخترش تو لباس عروسی با د ی گه ایسرمه مثل هر مادر د  

لشمیه دلیدونستن یچشماش پر از اشک شد...که همه خوب م  

دختر بزرگش بود ی ر عادیازدواج غ  

: دنش گفت ین در آغوش کشیح  

... دود گم اسفندخواستم بید؟؟؟میاید مید که دار یچرا پس خبر نداد  

 -کنن براتون

آروم کردن  ی شد برایه به دروغ متوسل موقت بود ک  یلیخ  

داد یح میبود که ترج ییاز همون وقتا یکیخانواده اش...اآلنم   

... باز بشه یدروغ بگه تا زبونش به تلخ  

... هاتون در دسترس نبود یم گوشیزنگ زد - 

شیآرا ره شد به چهره دخترش که بایاز جدا شد و خیسرمه از ن  

اش فاصله گرفته دخترونه ی ایه کم از دنیح فقط یمل  

ریش چشمش به تصویکه گذشته خودش و پ ی بود...چهره ا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ادش بود که نگاه ی...خوب ی ن روزیه همچید...تو یکشیم  

 

... از بود ینگاه ن  ی ن سردیش به همیخودشم تو روز عروس  

: رو لبش نشست و گفت   ی نیلبخند غمگ   

... یشاال خوشبخت بشین...اماما ی خوشگل شد یلیخ - 

ف مادرش لبخند ینتونست در جواب تعر ی نبار حتیاز این  

 بزنه...به نظرش سرمه نه به جمله اول انقدر که چهره اش نشون

... به جمله دوم داشت ی دیداد اعتقاد داشت نه ام ی م  

ش یایش که کنار نیید سمت زن دایتکون داد و چرخ ی سر  

دارانه براندازش یخر  یستاده بود و داشت با نگاهیوا  

ی جه مطلوبیا نتیدش و گوی دین بار بود میکرد...انگار که اولیم  

اورده بود...سخت نبود یق به دست ن یدق ی ن بررسیهم از ا  

... ا مادر ی ییا تو ذهن زن داینکه از تمام زوایدن ای از فهمین ی برا  

شهیسه م ینا مقایشوهرش داره با ت  
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مت توش نبود یصم ی چ رنگ و بویکه ه یت به نگاهیاهم یب  

ل کردن اقدام کرد که نرگس بغ ی رفت سمتش و خودش برا  

کردن نتونست یکه داشتن نگاهشون م  ینهمه مهمونیچشم ا  ی جلو  

ازش  یک خشک وخالیه تبرینشون بده و با  ی عکس العمل تند  

 جدا شد

( وچهارم یقسمت س ) 

 

دن یاز با دیو ن  ییرایپذ ی سرمه و نرگس رفتن سمت مهمونا برا  

یب ش مو و صورت ی راهن دکلته و آرایپ با  ش که یاین  

: نبار یکرد ایرش وسط تاالر مات و مبهوت داشت بهش نگاه مینظ  

ق زد و گفت یعم ی لبخند  

... ی چقدر خوشگل شد - 

: نیف خواهرش دستش و گرفت و حیت به تعریبدون اهم  

عروس دوماد با حرص گفت  ی کشوندنش سمت صندل  
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- که بهت  یمدلگفته بودم بهت؟؟؟تو اصال  یاز من چین  

؟؟؟ی ن نشون دادا جویداده بودم و به رو  - 

- ادم رفت...بد شدم مگه؟؟؟ینه  - 

... تر  یاز حرصیتفاوت ن یدن لحن بی ش لحظه به لحظه با شنیای ن  

شد یم  

- زدهیه دختر سینه؟؟؟انگار یتو آ ی دی؟؟؟خودتو اصال دی بد شد  

مامانش  -شیاجازه رفته سر وقت لوازم آرا  یچهارده ساله ب   

: امن لباسش نشست تو عد از درآوردن شنل و مرتب کردن دب  ازین  

ن لحن ممکن گفت یتر ی گاه و با عادیجا  

... شون خاص باشنیخوان روز عروسیگه...همه میخوبه د - 

 نگاه حق به جانبش و دوخت به خواهرش که دهنش و باز کرده 

مون شد...شک نداشت ی پش یگه ولیه حرف دیبود واسه   

 

ه جملهیالش یخ ین لحن سرد و بی با هماز در جواب هر حرفش ین  
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گهیکرد...اآلنم که دیگفت و اعصابش و خورد تر میم  

ومد...پس بهتر بود صحبت یچکدومشون برنمی از دست ه ی کار  

گهیه وقت دیاز و به یه نی ر عقالنین عمل کامال غیدرباره ا  

... از دوستاش که همون لحظه از در تاالر  یکیدن یموکول کنهبا د  

از نرفت ینن فحش دادن به خودش که چرا همراه یاومد تو ح  

شتر زل یاز حاال با آرامش بیشگاه راه افتاد سمت دوستش و نی آرا  

چ کدومیتونست بگه تو چهره هی ت میکه با قطع  ییزد به مهمونا  

نبود یواقع یاز خوشحال ی خبر  

ن ید ایارکستر و بزن برقصم نداشت...شا یش حتیمراسم عروس  

تو ییدن و هنرنمایچ وجه اهل رقصیه ه رو که ب ی ازیموضوع ن  

که به خاطر  ی همهمه ا یکرد...ولین مراسما نبود خوشحال میا  

جاد شده بودیحرف زدن مهمونا تو سالن ا  

نهمه نگاهش و از مهمونا به یدا کالفه اش کرده بود...با ایشد  

نکهیکه مد نظرش بود نگرفت تا ا ییدنبال اون چهره آشنا  
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... داش کردیباالخره پ  

ن یه اش نشسته بود و درست عزا کنار مادر و خالیاز م یکیسر   

ن مدتیاز که تو تمام ایاز زل زده بود به صورتش...ن ین  

یکه سع  ی بود از دستش نداد و با لبخند ی ن صحنه ای منتظر همچ  

ره شد بهیاد خیبه چشم ب یکرد از اون فاصله حساب  

 

... تو چهرهشدن و  یکه کم کم داشت آثار عصب  یینایصورت ت  

کردیان میاش نما  

( وپنجم یقسمت س ) 

ل فضولش که زوم کرده ین لبخند درنظر فک و فامی دونست همیم  

نایاز ازحسادت تیشد بر باوراشون که نیم ی دییبودن روش مهرتا  

دست خودش نبود...اون لحظه یار و از چنگش درآورد ولیکام  

هش مشابکه  ی ن لبخند و از رولباش کناربزنه...لبخند یتونست اینم  

که سرتاسر ینا باخشمیحاال ت  یلنابود ویت ی شه رو لبایهم  
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از جدا کردو به بهانه یوجودش و گرفته بود نگاهش و از لبخند ن   

ره و پر یکه نگاه خیسالن در حال ی راه افتاد سمت انتها ییدستشو  

د تا لحظه آخر روش بود...اگهینرگس و ناه یازناراحت  

نبود گرفتن عزت نفسش محکم بودن و پس ی اصرارمادرش برا   

ن یذاشت که حاال بخواد اینم یین مراسم کذایش و تو اچوقت پایه  

نه یاز بب یروزمندانه رو تو چهره نیلبخندو نگاه پ   

م گرفته یشب اشتباه تصم ی د دیدیکرد میحاالکه فکرش و م  

ارم بوده باشه ی واقعا ازجانب کام یه شب مهمون یبود...اگه قض  

شبش و ید ی ار با حرفا یدو کامه هوس زودگذر بویمشخصه که   

چیاز گرفته ثابت کردهین ی که برا ی ه این مراسم عاریا  

به اسم  ی ن ازدواج نداره...برگ برنده ایا ی برا یرغبت  

ین زودینداشت به ا یارهنوز دست خودش بود پس لزومیکام  

ه لبخند مسخره ینه اونم فقط به خاطر ی زو تموم شده ببیهمه چ  

*** 
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 -سالم...

دورشون که  ی ال یفام از یکیبه  ی دیآشنا ببخش ییصدادن یباشن   

شش گفت وسرش و چرخوند...چهره یک اومده بود پیتبر ی برا  

خواست ازیآشنا که دلش م  ی هم به اندازه صدا آشنابود...انقدر  

ندش...نه حاالکهیساعت اول مراسم بب   

... گذشته بود  یک دو ساعت از عروسینزد  

 -سالم...

 -مبارک باشه...

دوستش تو روز  نیتر یمیکه از صم ی جمله اتنهان...یهم  

یحت یعنیبود...  ی ن جمله دو کلمه ا یافت کردهمیدر یعروس  

لشون وبدرقه کردیکنه؟؟؟:فام یخوشبخت ی نخواست براش آرزو  

ره...بهت زده ید داره میو دوباره برگشت سمت دوستش که د  

 صداش کرد
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 -بلور؟؟؟

که تو  یتیجدو  یتفاوت ید سمتش...اون ب ی ستاد و چرخیوا  

تونست با دوستشم داشتهیده اش داشت ونمبرخورد با خانوا  

چوقت نتونسته بودیباشه...ه   

- ن؟؟؟یهم - 

؟؟؟یداشت ی گه ایزدیانتظار چ - 

 

... زای چ یلیآره...خ - 

 -مثال؟؟؟

: ی نکه کسی ال راحت از ایبه دورو برش انداخت و باخ ینگاه   

ره بهش گفت یست خیکش نینزد  

- ی ایم ی دار نم کهیتو تاالر تو رو ببفر ن نی انتظارداشتم اول  

ا نه...قبل ازاون...انتظار داشتم به عنوان همراه باهامیاستقبالم...  

- 
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دام کنارم یشگاه...انتظارداشتم تو تک تک خر یآرا ی ایب  

آدرس خونه ام وبرات فرستادم و تک و تنها داشتم  ی...وقتی باش  

یزیهرچ ی کمکم و واسه جا ی ای دم بیچیل و اونجا میوسا  

و یب نشیدن خبرازدواجم غیبعد از شن  ...انتظار داشتمی نظربد  

یه ازکسیادیمبارک باشه...انتظارز ی بگ ی ایب یهو روز عروسی  

ن دوستمه؟؟؟ یتر یمیکنه صمیکه ادعا م  

( وششم یقسمت س ) 

... ی بودنش و به خوب   یاز عصبیبلور نشست که ن ی رو لبا  ی لبخند  

 حس کرد

- که  ی ...چون درست همون روزی ردا ی ادیانتظار ز یلیآره...خ  

ن دوستتیدم بهتریفهم ی ت و بهم دادیخبر عروس - 

هو یثاق ی م  یه بند در گوشم گفتیستم...وگرنه بعد از دو سال که  ین  

...در جوابیکن  یت عروسییقراره با پسر دا یبگ ی زدیزنگ نم  
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یگفت یل قانع کننده نمیه دلی ی دم به جایکه ازت پرس یاونهمه سوال  

ی نگرفتم تا فکر نکن  ازت ی گه خبریعوض شد...د ممیهو تصمی  

ی خر فرضم کن یتونست  

: یت تلخیاز انداخت و با نهایتاسف بار به صورت ن  ینگاه   

 زمزمه کرد

- ن دوستت یتر یمیصم یگه ازم انتظار نداشته باش یبهتره د  

ثاقیکه از م  یت یباشم...نه فقط به خاطر خودم...به خاطر شخص - 

یخورد کرد   

یاد حرفایرفت...دوباره ثاق لبش و به دندون گی م  دن اسمیبا شن  

ن افتاد...دوست نداشت اون لحظه انقدر شرمنده یار تو ماش یکام  

انگار کنترل نگاهش دست خودش نبود که حس کرد یباشه ول  

ه کم آروم گرفتیبلور هم   

- ؟؟؟یتو بهش گفت - 

- ده و حال زار اومدهیپر ی با رنگ و رو یگفتم؟؟؟وقتید م ینبا  
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گفتم؟؟؟داشت ی م  -دیخبر ندارم نبا ازیگه چند روزه از نی م سراغم  

رفت یچشمام از حال م ی جلو  

... بهتر شد؟؟؟امروز صبح پاشده  ی لیت خیوضع یکن یاآلن فکر م  

دتشیارم دیرفته دم خونه و کام - 

و ندامت تو نگاه  یشرمندگ   ی زیه درصد ناچیباالخره تونست   

میاحساسات تصم د بازم از سری نه...فهمی حق به جانب بلور بب  

مون شده ی و بعد پشگرفته   

 

... دش یباشه...نخواستم...نخواستم ام  ی دید هنوز امیکرد شایفکر م  

نهید کنم...گفتم بذار بره با چشم خودش ببیو ناام - 

یگفت؟؟؟چید میبا  ین...چیره شد به زمیاز روش و گرفت و خین  

حق یکه همه به نوع ییگفت به آدمای د میبا  

نخواد دوستشگه یحق داشت که د ر همبلو یداشتن؟؟؟حت  

تونست بگه...حق داشت شکیباشه...چون حرفاش و به اونم نم  
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نشون یز بیهمه چ ین و چند ساله وقت ین رفاقت چندیکنه به ا  

کرد که بار ید قبول میبا  یعنینبود... یصداقت و روراست  

شد فقط رو ین ترم مین اتفاق که رفته رفته داشت سنگ ین ایسنگ   

؟؟؟ دوش خودشه  

...- ه بلور...واسه همه بهترهبهتر ی نجوریا - 

- دم و بهت یگه هم فهمیه بار دینو ی...ایخودخواه  یلیخ  

ی و از هر ترفند ی ثاق سبز شدیکه سر راه م یگفتم...همون وقت - 

...بهت گفتم ی جلب توجه و به دست آوردنش استفاده کرد ی برا  

اد یشو بکنه اگه خواست م ی از...گفتم بذار پسره زندگینکن ن   

یه گوشت دروازه...اآلن کاریوشت در بود ه گ ی یطرفت...ول  

د تالش یشتر با ید بیکنم...شایکه منم احساس گناه م ی کرد  

... ثاق دورت کنم یکردم تا از م یم  

( وهفتم یقسمت س ) 
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ره شد ین سکوت و نگاه خینگفت...هم یچیفقط نگاهش کرد و ه  

هیبا  دهش  ی بلور که اومده بود تا حت ی به حرفا ی دییمهر تا  

ی ن اندازه بیچوقت به ایکه ه  یره از دوستیآروم بگدروغ دلش   

از ثابت کرد که مثلیحاال ن یده بودتش...ولیرحم ند  

... چ نشونه یمش و گرفته بود و رفتارش هیشه خودسرانه تصمیهم  

نداشت  یمونیاز پش ی ا  

: ن تالش واسه کنار زدن بغضش یبه ساعتش کرد و ح ینگاه   

 گفت 

- ...فقط ییم جایم بریخواین منتظرن می نا تو ماشیامان اد برم...میبا  

نمت...کادوتم دادمینب -ومد...تو لباس عروسیاومدم چون...دلم ن  

از انتخابت...مراقب  یمون نشیچوقت پش یدوارم...هیش...امیای به ن  

 خودت باش 

ره یره خیدش محو شد خید ی از تا لحظه آخر که از جلویرفت و ن  

و به بلور ر ییه حرفایخواست یدلش م یل ینگاهش کرد...خ  
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زود یلیه و ممکنه خیز موقتیبزنه...حداقل بهش بگه که همه چ  

د بهتر بود همه باور کنن همه یشا  یپرونده اش بسته بشه...ول  

همه بهتره  ی برا ی نجوریز تموم شده...هنوز معتقد بود ا یچ  

*** 

ش محسوبی که مراسم عروس  ی کسل کننده ا ی خسته از مهمون  

حق ترک سالن هم نداشت  یزبان حت یعنوان مشد و به یم  

 

از  یکیتوماج  ی چرخوند که با صداینگاهش و به دور و برش م  

زشون نشسته بود روش و برگردوندیکه سر م  یمیقد ی دوستا  

- گه؟؟؟ید  ی شد ی موندن - 

... ه و یخوبه بعدش همش کالفگ ییه جایآره...اونور فقط تا   

بود ی نجوری...حداقل واسه من که ایدلتنگ - 

؟؟؟یکار کنیچ ی خوایحاال م - 

-... کردمیکه اونجا م  ی همون کار - 
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- ؟؟؟یبزن ی خوایجدا؟؟؟رستوران م - 

...- که ییه جایخوب و مناسب... ی ه جاید برم دنبال ی آره کم کم با  

 -بشه راحت براش مجوز گرفت

...- که ی رین اول مجوز بگیست از همیحاال الزم ن - 

...- دا تو کار شش بعیاد...آتینه من از دور زدن قانون خوشم نم  

الم راحت ترهیه رو بکنم خی ن اول قال قض یفته...هم یخودم م - 

: د جلوتر و آروم گفتیه کم خودش و کشیتوماج   

- ؟؟؟ی خوایک نمیک مریشر - 

شد به هفت یبهش انداخت...شناختش محدود م یق ی ار نگاه دقیکام  

ار غار شدن تو دوران ی بودن و  ی هشت سال هم محله ا  

خاطره رو براش پر کنه؟؟؟   ی ت جاتونسیم  یعنی..رستان. یدب  

 

( وهشتم یقسمت س ) 

: د ید جلو و پرسیمثل توماج خودش و کش  
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- ؟؟؟یه شراکت هستیپا - 

- چرا که نه؟؟؟  یاگه قابل بدون  - 

- شد؟؟؟  ی...چیمهندس بش  یخواستیم - 

...- زمیم ی به دردم نخورد...مدرکش تو کشو یمهندس شدم ول  

خورهیداره خاک م - 

- پس؟؟؟  یکن یمکار  یچ - 

- ی چرخم...لوازم خونگیدر روز تو مغازه بابام ول م ی چند ساعت  

کار -هیاد  یره...بدم نمیه جوب نمیفروشه...آبم باهاش تو یم  

خودم دست و پا کنم  ی گه براید ی کاسب  

- شتر از من با اصول و یگشتم که بیم  یکیحله پس...اتفاقا دنبال   

قیرف -از تربل اعتماد بهتر و قا ینجا آشنا باشه...کین ایقوان  

میمیقد  

... توماج نشست  ی رو لبا  ی لبخند  

...- ی هم کار ی...هم مالیحساب کن  یتونیرو کمکم همه جوره م - 
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م و گرفته ین تصمینفسش و با حرص فوت کرد...او موقع که ا  

ی نا حساب باز کرده بود...ولی پدر ت یرو کمک مال یلیبود خ  

 

ه بود بدونه نخواست یه حترش اومده بود کیگ ی ه پدر زنیحاال...  

نکه بخواد یبره...چه برسه به ا ی دامادش قراره سر چه کار  

هم ازشون داشته یتونست توقعیره...هرچند که نمیدستش و بگ  

نا هم نبودواسه یو درآمدش نصف خانواده ت یی باشه چون دارا  

 شروع کار

- م...مجبورم ی ت اگه کم آوردیم...نها ی دارم که لنگ نمون ی انقدر  

م درباره همه ی ن ید بشیبا -بفروشم...حاال مفصل اونور وران رستو  

نه الزمهیم چقدر هزی نیم و بب ی ز صحبت کنیچ  

.- یبره...مسئله اصلیاد زمان نمیباشه...مکان و مجوز و اماکنم ز  

 -آشپز و کار کُناس

: ومد طرفش انداخت و در جواب ی به باباش که داشت م  یم نگاهی ن  
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 توماج گفت 

- ش اومد یکردم چند وقت پیم ر باهاش کا که اونجا ی سرآشپز  

ران...کارش حرف نداره...اصال اون که اومد منم به فکریا - 

... ه یبرگشتن افتادم...خبرش و دارم فعال ا کار مار نداره...واسه بق  

می کنیدا م یم...کم کم آدمش و پیبزن  ید آگه یهم با  

... ت و بده شماره مو بزنم توشیله خب پس...گوش یخ - 

ست توماج و سرش و چرخوند سمت ش و داد دی ار گوشیکام  

ه ید چیستاده بود...با سر ازش پرسی باباش که حاال کنارش وا  

 که سهراب دوال شد و در گوشش گفت :

 

... به دوستات  ی دین...چسبیه کم کنار پسر خاله ات بشیبرو   

...زشتهیطرفشونم نرفت - 

... و که پسر خاله اش پشتش نشسته بودن انداخت ی ز یبه م ینگاه  

باباش تکون داد  ی برا ی لش سریم مرغ یعل  
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... رمیباشه اآلن م - 

الزم با توماج راه  ی ها یارم بعد از هماهنگیسهراب رفت و کام  

شانس و یکه قرار بود برادر زنش بشه ول یز کسیافتاد سمت م   

ن اجازه رو بهش ندادنیر ایتقد  

( ونهم یقسمت س ) 

: کردیم  یکه سع ی و لبخند یستاد با سرخوشیزش که وایکنار م  

باشه گفت  ی عاد  

؟؟؟ ی کم و کسر ندار ی زی...چیاحوال آقا نام - 

... م پسرخاله اش کرد یتقد یزورک ی ارلبخندیهم مثل کام ینام  

... زخوبهینه همه چ - 

: د ینشست کنارش و پرس  

 -آقافرهاد کجاست؟؟؟

... گار بکشهی رون سیرفت ب  - 
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به دور و برش  ید تکون دادو نگاهییبه تا ی سر  

باپسرخاله هم سن و یچ حرف مشترکیه چوقتی..هانداخت.  

نا یازو تیمشابه رابطه ن  یسالش نداشت...رابطه اش با نام  

از حق بده که یتونست به ن ی ن جهت کامال م ی ار از ای بود...کام  

ی ن دغدغه هایاز بزرگتر یکیکنه...چون ینا رو میچراحسادت ت  

ن بود که نسبت به هم سن و سال ین خواهرو برادر ایا  

نا یهم درست مثل ت یل وآشنا سر باشن...نامی فام ی ن توشوها  

ی از بیار مثل نیل بود...منتها کامیشه تومرکز توجه فامیهم  

... که روش  ییتونست کفه ترازو ی شرفت شغلیتفاوت نموند و باپ  

ن کنهیستاده بودن وبه نفع خودش سنگیوا ... 

نجور مراسمیاهل ا یلی...خی حوصله ات سررفته نه؟؟؟حق دار   

یستین - 

... ی ره شد به نام یباتعجب خ  

د عادت داشته باشم؟؟؟ی نجا بزرگ شدم...چرانبای منم هم - 
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: باالانداخت و گفت  ی شونه ا  

... ر اونور قرار یتحت تاث یلین مدت خیده تو ایرفتارت نشون م  

یگرفت - 

دونست منظور ید تابه خودش مسلط باشه...میکش  یقی نفس عم  

داشت  ییوراه جیو ه یه شب مهمون یبه قض  یم نامی مستق  

 

: شه براش روشن کنه یه بارواسه همینداخت...خواست یمتلک م   

گفت  یقبل از اون نام یول  

... ر سر اون دختره بودیز یدونم اون شب همه چی ال بابا...میخ یب - 

هینکه باالخره یگشاد شده زل زد بهش...خوشحال از ا ی باچشما  

یکاوا کنجاز بوده بیداره که ثابت کنه کار ن یلیه دلینفر   

: د یپرس  

؟؟؟یدونیازکجا م - 

... دوننیه...همه میعیطب  - 
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دونن؟؟؟یهمه م یچ یعنی - 

... تابلوئه یل یگه خیآخه د - 

: گفت  ییت پررویار زدو با نهای افه متعجب کامیبه ق یچشمک  

د همهیتودامنش نه؟؟؟دختره هم اون شب د یبچه مچه انداخت   

هبجنب رید دیزنن فهمینا حرف م یدارن از ازدواج تو وت - 

... هیمونه رودستش با  یه بچه میکالهش پس معرکه اس...  

ی شناسنامه خال  

شده بود در یعصبان  ینام یدن منظور اصلیار که حاال بافهمیکام  

کردآرامش خودش و حفظ کنه تا بهیم  یکه سعیحال  

: آتو دستش نده گفت  ی اندازه کاف  

 

کمکت کرد؟؟؟ یا کسی  یو روخودت تنها نوشتین سناریا - 

: ار زد گفت یکه به شونه کام ی د و با ضربه ا یبلندبلند خند یم ان  

ازمون  یم چیدون یگه ما پسرا که خودمون میال پسرخاله...دیخیب  
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اد...من همون موقع که خاله اومده بود خونمون و بهیبرم - 

خوام شستم یگه حتماخونه دو خوابه میار م یگفت کامیمامان م  

گه دوبارهیاه دمه ن ی ...سخته بخوای خبردار شد...حقم دار  

... ه خونه بزرگتر ی ی بر یکن یاسباب کش  

 (قسمت چهلم)

: آروم تر گفت ی ز خم کرد و با صدایخودش و رو م .. 

. ناکسم...تواز منم ناکس تر  یلیکردم خودم خیتا اآلن فکر م  

ی درومد - 

ه ید و صاف نشست...ین حرف دوباره سرخوشانه خندیبه دنبال ا  

شت و مشغول پوست کندنش رداز بیم ی وه رویار از ظرف میخ  

که چهره اش لحظه به لحظه داشت ی اری ت به کامیاهم ی شد...ب  

شد یسرخ تر م  

ن یتونست بهش بده همی که م  یار تنها جوابیط کامیتو اون شرا  

خواست بگه اون خونه دو خوابه رو واسه یسکوتش بود...نه م  
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داشت تا ی خواست نه عالقه ایاز م یشتر از ن یجدا موندن هرچه ب  

اگرم یه برگشت حت یکه از ترک یکنه تو مدت ی ش حالبه  

ن یکه همچ یاز نداشت...آدم یحامله کردن ن ی برا یخواست وقت یم  

 

و تو سرش پرورش داده انقدر کودن هست که با هزار ی فکر  

نشه  یل و برهان هم راضیدل  

ی ازی کرد نیت و خشمش اضافه می که داشت به عصبان ی زیتنها چ  

گه ید نبود چند نفر دیم انداخته بود...بعهنن جیبود که اون و تو ا   

تو سرشون داشته باشن و اون و به چشم  ی ن فکری همچ یمثل نام  

به شک  ین حرف نامیا ی نن ولیهوسران بب یه آدم عوضی  

از یل اون کار نید دلیگفت...شای د داشت راست میانداختش...شا  

ار براش شناسنامه یخواست به اسم کامیبود که م  ی بچه ا  

اگه یشه بود...ولیکه مال اون پسره عاشق پ ی ..بچه ا.ره یبگ  

قبل از عقدشون معلوم  ی ش هایحامله بود تو آزما  
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نکهیا ی گه هم وجود داشت برایه راه دیشد؟؟؟هرچند...یشد...نمیم  

 مطمئن بشه

کرد و با ی صورتش تشکر ی جلو  ینام   یش دستی با قرار گرفتن پ  

ل اون فضا محگه واقعا تید از جاش بلند شد...دیه ببخشی  

یی تونست تو چهره مهمونایر شده بود...نمیبراش سخت و نفسگ  

ک جور فکرینگاه کنه که ممکن بود در آن واحد هزار و   

به روش  ی ظاهر ساز ی غلط درباره اش داشته باشن و فقط برا  

دهنش و سوزونده ی ن آش نخورده بدجوریلبخند بزنن...ا  

... ت سوزشش واس خویبود و اون لحظه با تمام وجود دلش م  

ن آش و براش پخت یبکنه که ا یب همون کسی نص  

هیرون و یرفت سمت در تاالر تا بره بیبلند م  ی داشت با قدم ها   

به  یبخوره که سهراب سد راهش شد...با نگاه  ییهوا  

 

: د یار پرسیچهره آشفته کام   
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؟؟؟ی شده؟؟؟چرا پکر یچ - 

: د یجواب دادن به پدرش پرس ید بیبه صورتش کش  یدست  

د؟؟؟ یداشت ی کار - 

... گه یدن...بعدشم دیزتون و چی برو سمت زنونه...وقت شامه...م   

میم بری کم کم جمع کن - 

تکون داد و از خدا خواسته راه افتاد سمت در تا هرچه ی سر  

هیکه انگار  ی مسخره ا ین عروسیزودتر خالص شه از ا  

... ن بودیزم ی که از جهنم خدا رویت  

( کمیقسمت چهل و ) 

دهیکه فقط مخصوص عروس و داماد چ ینومی پز پر و یپشت م  

 شده بود بدون حرف نشسته بودن...هر دو انقدر تو فکر و

... اون سفره رنگارنگ غذا و دسر  ی االتشون غرق بودن که حتیخ  

ک کنهیهم نتونسته بود اشتهاشون و تحر  

که وسط غذا خوردن  ییمهمونا ی جلو ی ظاهرساز ی ار برایکام  
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دو قاشق یکیمادرش  شارهبا اکردن ینگاهشون م یواشکی  

کرد آروم باشه اون صورتیم  یهرچقدرم سع یخورد ول  

از یش کنه ون ینبود که بتونه مخف ی زیبرآمده چ ی برافروخته با رگا   

 

و یکرد نسبت به شروع مراسم عصب یبه وضوح حس م   

د تا ازش بپرسهیدی نم یلیدل ین تر شده ولیخشمگ  

... دن هم نداشتیچشه...هرچند پرس  

: ش اومد یشگیض و همیش با لبخند عریایشد نتموم م که شا  

از گفت یسمتشون و رو به ن  

... رنیگه کم کم مهمونا هم دارن میم دید بریپاش  - 

: تکون داد و گفت ی از سرین  

... ی اریم  یشنلم و از رو صندل - 

ار یش شنلش و داد دستش و خودشم رفت تا حاضر شه...کامیاین  

که فقط   یحرص و با ده اش انداختیبه لباس پوش  ینگاه  
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: از بود گفتیمختص حرف زدن با ن  

اد گنده تر ازی؟؟؟خوشت میپوشیم ی دار ین و واسه چیاآلن ا   

؟؟؟ی نشون بد یکه هست ینیا - 

: دن شنل گفت ی ن پوشیکالمش ح یت به تلخیاهم یاز بین  

... ستادنیدر تاالرم اآلن مردا وا  ی رون جلویم ب یم بریخوایم - 

؟؟؟ی دی ت می اهمزا یچ نیانقدر به ا یعنیهه... - 

: تش ویش عصبان یگه آتیه جواب خونسردانه دی نکه با یقبل از ا  

شتر کنه سرش و برد جلوتر و تو گوشش گفت یب  

 

نینامحرمت ا  ییبه پسردا ی دی ن بختک چسبی اون موقع که ع  

دت کجا بودن؟؟؟ یعقا - 

شد یر فشار دندوناش داشت له میاز که زیبه لب ن   یبا نگاه  

بهش نگاه  یکه با نگرانمادرش   رفت سمتزد و  ی پوزخند  

... کرد یم  
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... د یش و فهمی د علت نگران یکش که رسینزد  

... یشده؟؟؟غذات و که درست حساب ی زیار جان چیکام   

...چشماتم که شده دوتا کاسه خونی نخورد - 

نهمه جار و جنجال تازه یبعد از ا یگفت به مادرش وقتی د میبا یچ  

داشت که گفتیم ی دیشده؟؟؟از خبر جد  ی زید چیپرس یم  

هاش اضافه یشد؟؟؟تا به نگرانیل دست به دست مین فام یب  

 کنه؟؟؟ 

: د و زمزمه کردیبا دوتا انگشت چشماش و مال  

... ست مامان خسته امین ی زیچ - 

تونست به چشم ینکه هنوز نمیازم اومد و نرگس با ایهمون لحظه ن  

به ی ن اتفاق لبخندیندش و خوشحال باشه از ایعروس بب  

ی شون کرد سمت در ورودی هزد و را روشون ... 

 (قسمت چهل ودوم)
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ی رون تاالر جسمینکه پاشون و گذاشتن تو محوطه ب یبه محض ا  

از ینکه نیک با سرعت به طرفشون اومد و قبل از ایکوچ  

ی که مجبور شد برا ی بکنه محکم به شکمش خورد طور یاقدام  

دن ین برد بادیی حفظ تعادلش چند قدم عقب بره...سرشو که پا  

اون روز رو لباش  ین لبخند واقعیکش اولیکوچ ییپسردا رایمه  

یواقع  ی کرد تنها شادینشست...همونطور که حس م  

... ن پسر بچه هشت ساله اس ین مراسم متعلق به همیا  

ار که محکم پشت کمرش قفل شده بود و باز کرد و بایمه  ی دستا  

و جذابش شد که صداش و یپ خواستنیت ی لذت مشغول تماشا  

د یشن  

... ااااااااااااز ین  یآبج ی در خوشگل شدقچ - 

ن حرف ویکه در طول مراسم ا ی نبار نتونست مثل دو سه باریا  

ار یف از ته دل مهیتفاوت باشه چون تعر یده بود بیشن  

ی پوزخند مسخره رو یکه حت ی واقعا به دلش نشسته بود...انقدر  
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ت نداشت یاهم ی ار براش ذره ایکام  ی لبا  

... ی پ شدیخوشت  یلیتو هم خ - 

: د یی ن موضوع فقط منتظر تایبردن به ا یپ ی ار هم انگار برایمه   

د یاز بود که با ذوق پرسین  

؟؟؟یگی راست م - 

: ار رو پنجه پاش بلند شد و آروم گفتیبه کام یم نگاه ی بعد از ن  

 

... اریگوشت و ب - 

... ار بتونه دم گوشش حرف بزنهی از خم شد تا مهی ن  

... بهش  یلیخه من خدم؟؟؟آپ تر شی وشتارم خی از کام یگی م یعنی  

شهیم میحسود - 

ش برادرشیار و پ یخواست کام ید باال...دلش نمیاز پرین ی ابروها  

قا به یار دق یواقعا مشتاق بود که بدونه مه یخراب کنه ول  

... کنهیم ی ن آدم حسودیا یچ  
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 مثل خودش تو گوشش پچ پچ کرد :

شه؟؟؟یت می حسود  یواسه چ - 

... گهیواسه تو د - 

ی از برایمرد به سمت ن ی از مهمونا مدن چند نفر با او  

یدا کرد نه حتیار و پی ک...نه فرصت جواب دادن به مهیتبر  

دونست یبگه...نم ی زین حرف چیقدرتش و داشت که در برابر ا  

ش یید زندایکه به صالحد ی اریا بخنده...مهی د تعجب کنه یبا  

ه حرف ی ر قرار نگرفته بود بایچ کدوم از اتفاقات اخیان هیتو جر  

شتر ازیب  یلیتش خیاز ثابت کرد صالحیداقل به ن ه حساد  

... کوته فکر دور و برشه ی آدما  

 

در تاالر جمع  ی که حاال اکثرشون جلو ییمهمونا ی از ال به ال   

یقفل شد که با حسرت ی مرد ی شده بودن چشماش تو چشما  

د هر یکه شا یکرد...حسرتیق و آشکار داشت بهش نگاه م یعم  
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ی از کامال بین ی برا یداد ولیار مقرر یو تحت تاثر ی ننده ایب  

... ی بود...درست مثل رابطه اش با اون مرد که چند سال  یمعن  

نداشت   یو مفهوم یشد براش معن یم  

 (قسمت چهل وسوم)

که اسم خودش وگذاشته بود پدر   یشه اعتقاد داشت کسیهم  

ینشون و پرکنه...ولیب ی جاد شده  ین فاصله ایتونست ایم  

رهی ن نگاه خیا ی برا  ی سوز...پس مستحق دلنخواست  

ید مستحق دختریکشیازمین ی که برا یینبود...باوجود همه زحمتا  

... نبود  یچ یاز نبود...مستحق هیکردن ن  

تونست انکارکنه ته ته ته دلش ازش انتظار ینا نمیباهمه ا  

ی ش داشت...ولی میکه ازدوست صم ی داشت...نه به اندازه انتظار  

که به شدت  ی لحظه ا نیخواست توایم دلش ی مثل هر دختر  

ستاد ویمی به اسم پدرکنارش وا یکیکرد یم یپناه یاحساس ب  

گه ید ی ار...مثل همه پدرای ذاشت تو دست کامیدستش و م   
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خواست مراقب دخترش باشه...ازحاال به بعد اونیازدامادش م  

فقط از یاد...ولیه گاهش بشه و نذاره خم به ابروش بیتک  

به خودش زحمت جلواومدنم یه بود و حتیت بقکایدورشاهد تبر  

 

... دادینم  

نکه حس کردید تا ای ره اش چقدر طول کشین نگاه خیدونست اینم  

اد سمتش یوش رفت و خواست بید ازنگاه داریباالخره ترد  

ار یش که کنار کامییدن سمت دایاز باچرخیهمون لحظه ن یول  

ر یگه واسه جلو اومدن دیستاده بود بهش فهموند دیوا  

تاالر منتظرش بودنه حاال که با  لحظه ورودش بهشده...اون از   

کرده بود و اونم ینگاه گله مندش حرف دلش و بهش حال  

... فه پدر باشه یخواست از سرانجام وظیفقط م  

: شییکرد به خودش مسلط باشه و رو به دا یق سعیه نفس عمیبا  

 گفت 
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... بود یز عالیجون...همه چ ییدستتون دردنکنه دا - 

... نکردم ی کارخترم کنم دیخواهش م - 

ن تظاهر به یار با چهره ازحرص جمع شده زل زد بهش...ایکام  

محکم   ی کرد...شک نداشت برایش میخوب بودنش عصب  

مانه یخانواده اش رابطه صم ی خواست بااعضایپاش م ی کردن جا  

نین راحت بود که ایالش ازایحداقل خ  یبرقرار کنه...ول  

... ن دختر ندارهیبه اساسات خودش نسبت تو اح ی ریرفتار تاث  

 

بازدست عروسش و گرفت و گذاشت تو دست  ی سهراب با رو  

ره تو صورتیکه با اکراه مشتش و بازکرده بود...خ ی اریکام  

 جفتشون گفت 

ازتون یش نرفت...ولیپ یو معمول ی عاد یلید خیازدواجتون شا  

د ینش  -چ وقت مجبورید که هیجلو ببر  ی تون وجوری خوام زندگیم  

به حرف و ی د...کاری رتون و کج کنیآبرو مسبه خاطر ترس از  
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هید که  ید مطمئن باشیگه شدیحاالکه قسمت همد ی ثا ندارم...ولیحد  

د...گوشت بامنه ی د باهاش بجنگ ینکن  یپشتش هست...سع یحکمت  

ار؟؟؟یکام  

ب حسیپدرش نگاه نکنه چون عج ی کرد به چشمایم  یار سعیکام  

ص بده واسه یشخاز تونگاهش ت  یاحتتونه به ریکرد هدفش و میم  

کرد سرش و تکون ین نگاه می ن همونطور که داشت به زم یهم  

دم یشد...شا یداد و خدا رو شکرکرد که باباش به همون راض  

ن یت به همین موقعید قرارگرفتن تو ایباالخره درکش کرد و فهم  

ست یزنه هم ن یکه درباره اش حرف م یراحت  

 (قسمت چهل وچهارم)

ومد سمتش از خدایداشت م یخدافظ ی وماج که برادن تیباد  

از و تنها گذاشت و رفت طرفش...سهرابیخواسته سهراب و ن  

وش که هنوز داشت یار دوخت به دارینگاه پر از تاسفش و از کام  

ر نگاهش ویاز مس ینکه نیکرد و قبل از ایاز نگاه می به ن  
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: ع روش و برگردوند و آروم گفتیدنبال کنه سر  

 

؟؟؟ یرو کمک من حساب کن یتون ی...میطیتو هر شرا که  یدونیم  

د تکون داد و سهراب همونطور کهییبه تا ی از با لبخند سر ین  

کرد گفت یبهش نگاه م  یت مهربونیداشت با نها  

- تو  یدونم هرکسیو قضاوت کنم...م  ین ماجرا کسیخوام تو اینم  

ی اشتباه -شه که خب به هر حال هریش دچار اشتباه م یزندگ  

تت کرد من پدر یار اذی اگه کام یبدونخوام یم  یداره...ول تاوانم  

 توام...باشه؟؟؟ 

که کاسه چشماش و پر  یش شد اشکییاز به داینبار جواب نیا  

از اجازهیخ گلوش بود و نیکه مدت ها ب  ی ن بغضیکرد...ا  

کرد ی م ییداشت خودنما ی داد امشب بدجوریاشک شدن و بهش نم  

که  یردنش راحت نبود...حرفگه کنترل کین حرف دیو حاال با ا  

یو ب ی مهر  ین رفتار پر از بیشم اییفهموند دای داشت بهش م  
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شییاون و با دا یخال ی از جایده و خواسته نیپدرش و د یانصاف  

 پر کنه 

- د نرگس تا مدت ها نتونه درکت کنه و به چشم یاز...شاین  

شتر ازیمن...ب  ی ن چند سال برایتو ا یندت...ولیدخترش بب  

نکهیا  

رو که  ییره روزایادم نمی...ی ترم بودار پسرم باشه تو دخیمکا  

ه هم یه ثانیبود  ی مارستان بستریش تو ب یضینرگس به خاطر مر  

ه خواهر و براش پر ی یخال ی و جا  ی ار تکون نخوردیاز کنار مه   

یکرد  

... من فقط  ییدا - 

 

 سهراب حرفش و قطع کرد و مصمم تر ادامه داد :

- ی ه اونجا م ماه  ی یرفت و حتیار م یامدن کید ی که برا ییا وقتای  

شد تویکه از سر زدن بهمون خسته نم  ی موند تنها کس - 
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به ی گه ایتونم به چشم دی...به حرمت همون روزاست که نمی بود  

ز یپشت حرفم ممکنه چ یکن ینمت...پس اگه فکر میجز دخترم بب  

جون؟؟؟  ییزش دور...باشه دایباشه بر ی گه اید  

و مثل پدرش ش و باور نکنه و اون ییدا  ی تونست حرفایچطور م  

دونست با اونیشناختش و م یوش میشتر از دار یب  یندونه وقت  

کرده؟؟؟  ییاز چه فکرایحرف ن  

تونست بهش بزنه ازین اتفاق میکه ا ی ن ضربه اید بزرگتریشا  

یش سهراب داشت...ولیشه پ یبود که هم یی ن رفتن آبرویب  

قن اتفایکه از ا  ی محدود د اونم جزو تعدادید باید که شایدیحاال م  

عوض ی زیدن قرار بده...چیرسیبه نظر م یراض  

ه کم یش یپناه یو ب  یکس ین بود که درد بیشد...حداقلش اینم  

کرد یدا م ین پیتسک  

 (قسمت چهل وپنجم)

ال اتفاقات شب یخونشون از فکر و خ ی با بازشدن در ورود  
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ی چ غمیسرد خانواده اش که انگار ه یش و خداحافظیعروس  

رون اومدو پشت سر ینداشتن ب از تو خونه شونیز نبود نا  

ش و ثابت یشعوریگه بیک بار دیکه با جلوتر رفتنش  ی اریکام  

 کرد رفت تو

 

ارکه خودش و ولو کرده بود رو مبل و سرش یت به کام یاهم یب  

ش بود خواست بره سمت اتاق خواب که چشمش بهیتو گوش  

ی ازفنجونا یکیشکسته  ی که ها یآشپزخونه افتاد و ت ی ورود   

ه اش یزیجه  

دنی نجا و سخت نبود فهمیومده بود ایگه نیل دیدن وسایبعد ازچ  

چهیکه قال ی ن لک قهوه این فنجون شکسته و اینکه ایا  

ید اگه خلق و خو یاره...شایف کرده کارکامیآشپزخونه اش و کث  

یز انقدر براش بید اگه همه چیاکثر دخترا رو داشت...شا  

دور بود  ی لها ازساید اگه نیده بود...شا ت نشیاهم یرنگ و ب  
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ی داد و قشقرق اساسیه داد و بیار ین حرکت کام یجوابش به ا  

... شکسته ی که هایاون لحظه تنها حرکتش جمع کردن ت یشدولیم  

خواست گربه ی ار میختنشون تو سطل آشغال بود...کامیفنجون و ر  

ازیرو دم حجله بکشه و شک نداشت جوابش به هر اعتراض ن  

ن که هستین « همیکرد ایش م ی...پس چه بهترکه حالبود  « 

... ت نداره تا به خاطرشکستن اسباب یاهم ی زا براش ذره ایچ  

مصرف نکنه  ی ه خونه انرژیاثاث  

که ی دن تخت خواب دو نفره ایپاشو که تواتاق خواب گذاشت با د   

ده شده بود یامان مادر و خواهرش خر یبا اصرار ب  

کرد خودش و نشونیوبش مکه مدام داشت سرک یاسترس  

ی ه فنجون نبود که نسبت به خوردشدنش واکنشیگه ین دیا...داد  

 

تش بود...غرورشیاز وجودش بود...شخص  ینشون نده...بخش  

ارلگد یبود...عزت نفسش بود که هر آن امکان داشت توسط کام   
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 مال بشه

یکرد ولیقفلش م  یدرو بست و رفت تو...اگه چاره داشت حت  

ی ت یچ رضایه بشه که  ار ثابت ین اول کار به کام یخواست ازهمینم  

ن ازدواج نداشته یواسه ا  

ه گوشه گذاشت و لبه تخت نشست...با یرلباسش و یشنل و فنر ز  

نهیر خودش تو آین نگاه کردن به تصویلرزون ح ی دستا  

 رو به روش مشغول جدا کردن تور و تاج از رو موهاش

قیخواب و خلسه عمه یدو هفته تو  یکین یشد...انگار تمام ا  

دار شده بود...تازه ین لحظه بیت تو همبود و درسفرو رفته   

که فکرش ین سادگ یز قرار نبود به اید همه چیفهمیداشت م  

که حاال به هر سبک و یمشترک   یش بره...زندگیکرد پیوم  

یی دا کردن به انجام کارهایادامه پ ی شروع شده بود برا ی اقیس  

ه مثل ومد...نیوتا آدم مکمل هم برم ازداشت که فقط از عهده دین  

باهم  یو تفاهم ین وجه تشابهیار که کوچکتریخودش وکام  
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 نداشتن ...

 (قسمت چهل وششم)

د اگه به عقب ینداشت و شا ی گه اینکه انتخاب دیبا فکر ا  

برد خودش و تا ی ش میر پ ین مسی ش و تو همیگشت بازم زندگیبرم  

 

... ا باز شدن در توسط آروم کرد و خواست بلند شه که ب ی حدود  

و سر جاش موند رف شد ار منصیکام  

رون اومده از شلوار و کراوات شل شده ویراهن بینگاهش از پ  

رهیکه رو شونه اش انداخت بود باالتر رفت و خ یکت  

... اره اون نگاه یشتر نتونست تاب ب یه ب یچند ثان  یصورتش شد ول  

رو که مات خودش بود یبیب غریعج  

کرد مثلی نه...خدا خدا میه زل زد به آروش و گرفت و دوبار  

ن چند ساعت ین مدت باهاش تنها بود و ایکه تو ا ییاکثر وقتا  

ار الم تا کام باهاش حرفیر تاالر تا خونه که کامیو مس یعروس  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

هنوز دعاش و  یاد ولی ره و سمتش نیده اش بگ ینزد ناد  

... ار ینه توسط کامیرش تو آیاورده بود که تصویکامل به زبون ن  

ن رفت یب  ستاد ازیکه درست رو به روش وا  

ی تازه شوهر شده اش نداشت...ول ییاز پسردا ی ادیشناخت ز  

ه ین قض یال ایخیب ین راحتی تونست بفهمه به همیخوب م  

... ذارتشیشه و به حال خودش نمینم  

شکمش باالتر یاز که از حوالین یخی  ی به چشما یار نگاه یکام  

دونستی و تخت...مومد انداخت و کتش و پرت کرد رینم  

حس و حال هست که اگه تا خود  یر سرد و بن دختر انقدیا  

تونه نگاهش و به چشماش بکشونهیستاده نمینجا وایصبحم ا  

... ال باشهیخ یکرد مثل خودش ب ین سعیواسه هم  

 

: ن باز کردن کاملیاز جاش تکون بخوره ح ی نکه ذره ایبدون ا  

 کراواتش گفت
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گفت؟؟؟یبهم م  یر چپسرخاله ام تو تاال  یدونیم - 

: ودش ادامه داد نموند و خ منتظر جواب  

- ن کار و باهات یتو دامن دختره که ا یگفت البد بچه انداختیم  

 -کرد

... رون و انداخت رو کتش ید ب یقه اش کشی کراواتش و از   

- اگه باورشونم بشه که اون شب تو اون الم  ی؟؟؟حتینی ب یم  

ن قصه ام...بازم .من یابازم من خرابکاره  یشنگه رو راه انداخت  

الجوشن ی شم شمر ذینن...بازم من م ی بی م یه آدم الشی و به چشم  

 و تو فرشته معصوم خدا

ه کم سرش و روینبار یجفت دستاشو گذاشت رو پهلوهاش و ا  

ه یبا  ینه که فرقیشونه اش خم کرد تا واضح تر چهره اشو بب   

 مجسمه صامت نداشت 

- تو به همه یف و واقعیکثرت یکار کنم که س   یتو بهم بگو چ  

من  ین لجن و تو به زندگیثابت کنم ا ی ؟؟چه جورنشون بدم؟ - 
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تو...هوم؟؟؟اصال چطوره با علت اون ینه من به زندگ ی زد  

رهنم و یقه پیکه  ی م...اون لحظه ایغلط اضافه ات شروع کن  

؟؟؟ ی کردیفکر م یبه چ  یرو تخت داشت ی و منو کشوند یگرفت  

 

 (قسمت چهل وهفتم )

..دلش وره در نره.کرد تا از کی داشت خودش و کنترل م یلیخ  

ترس و وحشت و بهش القا  ی ن خونسردی خواست با همیم  

تش یخودشم راحت تر بود چون تو عصبان ی برا ی نجوریکنه...ا  

چ وجه دلشیشد و به هیز از کنترلش خارج م یهمه چ  

... کنه که بعدا مجبور شه ی خواست تو اون حالت کارینم  

ره یعهده بگ  تش و بهیمسئول  

: ی میکه انگار داشت با صم یو با لحنشد  ک تریه قدم بهش نزدی  

زد گفت ین دوستش حرف میتر  

- ی زیگرفتن که من چ یشه...با اللمونینم ی نجور یگه اینه د  
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نجایکه کارمون به ا ینگفت یچی و ه ی فهمم...دو هفته الل شدینم - 

... بود یرت چل اون کایبگو تا قانع بشم دل ی زیه چید...حاال یکش  

ر با لحن یمغا ی با شدتو سرش و  ر چونه اشیدستشو گذاشت ز  

ه ترس یتونست ته مای گه مید باال...حاال دیمش کشیمال  

... کردیش مینه و همونم راضیرو تو چشماش بب ی فیخف  

راهم نبودا...منتها ین ب یهمچ ینام  ی شه حرفایکم کم داره باورم م  

من...آقا ی به جان بچه دردسرساز ین تفاوت که پدر ایبا ا - 

اد نظر تو ین که جور در مهوم؟؟؟به نظر مثاقتون باشه...یم  

ه؟؟؟ یچ  

 

خواست قفل زبونش و یست...فقط مین ی زین چی دونست همچیم  

سکوت و  یاد...ولیبشکنه و از ترس آبروشم که شده مقر ب   

... خت و باالخره کاسه صبرشیاز نقشه هاش و بهم رینگاه مات ن  

ز کرد یو لبر  
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... دستشو از رو چونهتو مهار کردنش نداشت  یکه قدرت یخشمبا   

 اش برداشت و حلقه کرد دور گردنش 

- گه بفهمم؟؟؟یه راه دیا از ی یزنیزر م - 

: از محکم یر گذار بود که نیتاث  ی خشم کالمش انگار به قدر کاف  

دیدستش و پس زد و غر  

... رونیبرو ب - 

ب یهم عج یلیکه رو لبش نشست ناخودآگاه بود...پس خ ی لبخند  

تو  ییه تراسایدخترا  یباق ن آدم...مثلیالخلقه نبود ا  

که ییزایه چیت داشت براش...یاهم ییزایه چیوجودش بود و   

تونست ازش سو استفاده کنه حداقلیم  یار به راحتیکام  

... تا  یبهم زدن برنامه هاش...نه به طور کامل...ول یتالف ی برا  

بره   شیتونست پیمرحله زهر چشم گرفتن که م   

- و شب مامانم بفهمن شوهرتشه اگه فردا عمه و یبرات بد نم  

رسم ی رون؟؟؟شانس آوردیب یاز اتاق انداخت یعروس - 
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ل آبرو برات یگه تو فامیدستمال نشون دادن ور افتاد وگرنه د  

از خانوم نه ی چه که نیموند...فکر کن...از فردا همه جا بپ ینم  

... ومم تو شکمش دارهه بچه تخم حریست...که یتنها دختر ن  

 (قسمت چهل وهشتم)

اری نبود که کام ی زین چیکرد و ایاز فقط داشت نگاهش مین  

ن لحظهیکرد تو این حالت فکر م ینانه تری خواست...تو خوشبیم  

فته و از ترسم که شده زبونش باز یبه التماس و غلط کردن م  

نبود  ی چشماشم انقدر ی ه نمه ترس تویاون  ی حت یشه...ولیم  

... لش خوش بشهکه د  

... زهیه زهرش و برهرجور شد تر شد تا ی ن جریواسه هم  

- ه؟؟؟نهین راحتیمشترک به هم یزندگ ی ال کردیخ  

ی...من عالقه ای ه بذاریه کم از خودت ماید یدخترجون...با  

خوامیط مین شرایحاال که افتادم تو ا ین ازدواج...ولیا -نداشتم به  
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 ...ازش استفاده کنم...تو هم

.. شدو از زانو گذاشت کنارش رو تخت و دوال ه پاش ی  

... ی اید باهام راه ب یبا - 

ن دخترم بهیگفت ای د بهش میدیکه اون لحظه تو چشماش م ینفرت  

ل کارش عالقهیدنش و نداره...پس دلیاندازه خودش چشم د  

تونست باشه یکورکورانه هم نم   

 

... رونیگفتم بهت برو ب - 

... ش و باال بردل به قهقهه زدن یف صداش میلرزش خف  

... که هرچندست...یسخت ن   یلینترس خ - 

... شکارش حلقه کرد و  ی دستش و دوباره دور گلو ... 

... ی تو تجربه شو دار - 

گه به طور واضحید گوشه لباش که حاال دی زبونش و کش  

ی ف به جایو خف یجزئ ی ن ترس و وحشت هایا ید...ولیلرزیم  
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کرد یکش می شتر داشت تحری منصرف کردن ب  

... کردی...اون فرق ماون - 

: شتر شد و همونطور که با زور هلشیشتر و بی فشار دستش ب  

دیدندوناش غر ی داد تا بخوابه از ال یم  

... خوامی...اآلن من میکرد...اون دفعه تو خواستیآره...فرق م - 

...... ی س بدید بهم سروی...بایزنم  

 (قسمت چهل ونهم)

... د یدینکه میا  کرد با یش نمی نیبرداشتن سنگ  ی برا ی چ تالشیه  

از از درد جمع شده یچهره ن  

... ش و اشتباه کردم بهم بگوییگه نه؟؟؟اگه جایبود د ی نجوریهم - 

 

ازش نموند و یدن جواب و حرفیمنتظر شن  .... 

آزارش  ی ه جوریخواست یش بره فقط میشتر پی م نداشت ب یتصم  

کرد اآلن یده بود فکر میکه تو نگاهش د ی بده...با اون نفرت  
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... یکنه به مشت و لگد زدن واسه دور کردنش ولیشروع م  

تکون نخورد ی دستاش که آزادانه کنارش افتاده بود ذره ا  

د یهوش شده باشه سرش و کشینکه نکنه بیه لحظه با وحشت از ای  

رون فرستاد یار بی که بعد از جدا شدن کام یقینفس عم یعقب ول  

ه اشو باطل کردیفرض  

ن چشم ها روی مشابه ا نگاهش رو چشماش ثابت موند...حس کرد  

د یو سرد...شا ینه انقدر توخال ینه...ولی بی م نهی هر روز داره تو آ  

گهیزد دیاد میکه نگاهش فر  ی ن دختریبهتر بود بلند شه از رو ا  

که به جونش  ی وسوسه ا یاز دست دادن نداره...ول ی برا ی زیچ  

گه نتونه خودش و کنترل کنه و یاد بود که دیز ی افتاد انقدر  

ره یش بگ یه ممکنه تنش آتهرلحظ  

کرد که همه تصوراتشیت خدا رو شکر ماون لحظه فقط داش .  

زدیبه دل نم یافه و اندامش چنگ یدرست نبود...ق   

م شد دربرابر یگه تسلینکه دیا ی د برا یکرد شا یگه تقال نم یاز دین  
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براش مهم نبود...نه  یچیگه هیکه د  ی اریار...کامینفس کام ی هوا  

که مجال درآوردن لباس ی ت دختریشخص ن بردن غرور ویاز ب  

ش فقط ترسوندنید...نه خودش که قصد واقعبهش نداعروسشم   

ش یاز جسمیر نینجا درگیکرد تا ایچوقت فکرشم نمیاز بود و هین  

 بشه

 

ی ها و کالفگ ی کرد که تمام اعصاب خوردین فکر میفقط به ا  

که کل وجودش و در  ین حسین مدتش داشت با همیا ی ها  

ن حسیدن ابه موقت بو یتیرفت...اهمین میگرفته بود از بار یاخت  

ن کار به خودش القا کنه که یخواست با ایداد...فقط میو حال نم  

ف ساکت ویست...هرچند که حرین ی ن بازیبازنده صد در صد ا  

شدیمحسوب نم ی ف قدری حرکت رو به روش مسلما حر  یب  

 (قسمت پنجاهم )

د و یاز هر طرف کش چشماشو باز کرد و طبق عادتش دستاشو  
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نگاهش به نقطه نقطه اتاقگردنش و چپ و راست کرد...   

اریهش ی هنوز انقدر یشد ولیره می ده بود خیکه توش خواب ی دیجد  

که از کش موهاش به  ی اد کجاس...فشاریادش بینشده بود که   

وقت نکرده بازشون  یشب حتیگفت دی شد بهش میسرش وارد م  

چرا؟؟؟  یکنه...ول  

ی دن تخت خواب دو نفره ایز شد و با دیمخیش نبه کمک آرنجا  

تو ذهنش روشن شد و ی حاال فقط خودش روش بود جرقه ا هک  

یزشو از دست داده بود جلویر شب گذشته که کنترل غرا یتصاو  

 چشماش جون گرفت

د و نشست لبیبه صورتش کش  یق دستیه دم عمیبا   

افتاد  نه به خودش و سر و کله آشفته اشیتخت...نگاهش که تو آ  

تخت...انگشتاشو  با حرص کش موهاش و باز کرد و انداخت رو  

موهاش فرو کرد و مشغول ماساژ سر پر نبضش شد  ی ال به ال   
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از یش با نییشون و تنها ین مدت که واسه شب عروسیتو تمام ا  

کنه ی بشه...قرار نبود کار  ی نجورید قرار نبود ایکشینقشه م   

شون ید رابطه زن و شوهرفته گردنش...قرار نبویت ب ی تا مسئول  

تش کنه...با حرفاش آزارش یخواست اذیدا کنه...فقط میت پیرسم  

جز  ی زیکرد که حاال چ ی کار یداش بترسوندش ولیبده...با تهد  

د یکه نبا ی بابت رابطه ا یمونینداشت براش...نه فقط پش یمونیپش  

که به سرش زد و بازم  ی به خاطر فکر یمونیگرفت...پشی شکل م  

از دستخورده بودیگفت نیکه م ی زش نگرفت...فکرا ی جه اینت  

نگه  یه رو مخف ین قض ی ا ی ه ازدواج اجباریخواست با یمو   

ن فکر که ی بکنه با ا ینکه اقدامیا تو اوج لذتش قبل از ایداره...  

براش داشته  یاد فرقید زیست پس نباین رابطه اش نیمسلما اول  

که یناون لکه خو یباشه وجدانش و قانع کرده بود...ول  

... چوقت یکه ه واضح بود ی ف کرد انقدریلباس عروسش و کث  

ده یا فکر کنه اشتباه دیادش نره ی  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

از دختریکه...ن یشم فکر کرده بود در حالیبه حاملگ یاون حت  

که روز یرفتنش...با اون آدمیکه سخت بود پذ ی زیبود...چ  

از خودش و به آب ویدر خونه شون داشت واسه ن ی قبل جلو  

دونست یم یران نبود ولیمحال بود...چند سال ا زدیش میآت  

زنه...پس تو یگه تو اکثر رابطه ها رابطه حرف اول و مین د اآل   

نشون گذشته بود که انقدر حق به جانب یب ین دو سال چیا  

دونست؟؟؟یاز و مال خودش مین  

 

( کمی قسمت پنجاه و ) 

شب و به خاطر ید ی کرد تمام لحظه ها یچشماش و بست و سع  

ی توق یازم مقصر جلوه بده ولین ی ه جوریخواست ی...دلش ماره یب  

ی ار نکرد عصبیک کامیتحر  ی برا ین حرکتیادش افتاد کوچکتری  

 تر شد

به خرج نداد و  ین بابت راحت بود که خشونتیالش از ایحداقل خ  
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اد ین رابطه زیاول یعیت بگه به جز درد طبیتونست به قطع یم  

ه نگاه یبه قض یعد جسمفقط داشت از بُ ی...ولیت نشد ولیاذ  

شونیکیهم تو نزد یچ حسیه یکرد...بهش تجاوز نکرد ولیم  

از ین تجربه هاش بهش نیتو اول ی د هر دختریکه شا ینبود...حس  

 داره 

کرد یم یاز جاش بلند شد و راه افتاد سمت در...سع یبا کالفگ   

ی و وجدان دردش و با ضرب المثل هرک یمون یاحساس پش  

ن بده...فقط خدا خداینه تسکیشی زش هم ملر ی خوره پا یخربزه م  

ادی از دهنش در ن ی زین چیهمچ اش با خاطرهکرد وسط حرف یم  

ن تجربهیکه از تلخ تر ییادش بود تو درد دل هایچون خوب   

ه دختریچوقت با یار قول گرفت که اون هیکرد از کامیش میزندگ  

در و باز کرد و تو هال و ی نکنه و حاالال  ی ن کاریهمچ  

ست رفت ینکه مطمئن شد نید...همینه سرک کشآشپزخو  

داد که اونجا هم یاتاق خواب نشون م یکی از اونرون...در بیب  
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ست ین  

یتازه زن شده رفته بود تو فاز افسردگ ی مطمئنا مثل همه دخترا  

گشت یه برمیباد کرده از گر ی و چند ساعت بعد با چشما  

 

نداشت  یتیباال انداخت و رفت سمت حموم...اهم ی خونه...شونه ا  

زود اومد  یلیشبش خیبراش...حس عذاب وجدانش هم مثل حس د  

زودتر برطرف شد  یلیو خ  

دنیده بود که با شن یره نرس یدر حموم دستش هنوز به دستگ ی جلو  

ی سر جاش ثابت موند و گوشش و چسبوند به در...صدا ییصدا  

رونیاز خونه اس و بیداد نیومد که نشون م یم  ی زیدن چی ساب  

کنه...مسلما انقدریکار میتونست بفهمه داره چی نم ینرفته...ول  

فته تا محلی ن شدت به جون تن و بدنش ب یبود که با اه نوونید  

ن ببره یار با بدن خودش و از بی برخورد بدن کام  

ره یشانسش و امتحان کرد و دستگ  یداد در قفل باشه ولیاحتمال م  
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ی ازین که در باز شد و وسط حموم چشمش به نیید پایرو کش  

قهوه دن لکه ین چمباتمه زده بود و مشغول ساب یخورد که رو زم  

چه آشپزخونه بودیاز رو قال  

چه به لباس عروسش که اونم شسته یاز و قال ینگاه متعجبش از ن  

ازین ی ره شد تو چشمایزون بود افتاد و دوباره خی شده از دوش آو  

وجودش نگاهش  یشگیهم ی که حاال اونم داشت با همون سرما   

کردیم  

 (قسمت پنجاه ودوم)

شد یتر م یش راضدل ته یر بود ولیدرسته که با وجدانش درگ  

زنه...حداقلیه گوشه نشسته و داره زار میدش که یدیاگه م  

ضربه خورده  ی ن ماجرا اونم به قدر کافید تو ایرس ین باور میبه ا  

که همه موهاش و باالسرش گوجه ی ن دختریا یت شده...ول یو اذ  

 

که پاچه هاش و تا زانو ی شرت و شلوار یت  هیکرده بود و با   
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ی که ذره ا ین نگاه یبود...با اشغول شستن فرش باال زده بود م  

ی د بدجوریدیار توش نمیدن کامیشرم و خجالت به خاطر د  

نیتونست مثل ایکرد نمیم  ی اعصابش و متشنج کرد...هرکار  

از یکیال باشه...زود جوش بودن یخ یتفاوت و ب یدختر ب  

ن خصلت هاش بود یتر یاصل  

: د یارش شد توپاز که نگاهش و گرفت و دوباره مشغول کین  

- رم... ب یخوام دوش بگی رون میا برو ب یب  

نکه بخواد به کارشیار و بدون ایت به حرف کام یدون اهم  

رو برداشت و یبلند شد و دوش دست -سرعت بده با آرامش  

مطمئن شد   یفرش کرد...وقت ی رو ی شروع به شست کف ها  

از لکه و کف روش نمونده دوش و برگردوند ی چ اثریه هگید  

که بود بلندش  ی چه رو لوله کرد و به هر مشقتی...قال سر جاش  

ه داد به حوله خشک کن تا زودتر خشک بشهیکرد و تک  

یی ه به چهارچوب حموم و چشمایار با تک ی ن مدتم کامیتو تمام ا  
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به خودش زحمت کمک یکرد و حت یداشت نگاهش م یعصب  

اون و  ی ها یاز داره خراب کارید ن یدینکه میدن هم نداد با اکر  

دیره نگاهش کرد تا شایره خی نطور خیکنه...همیرفع و رجوع م  

که وجودش یدن خشم و غضبیبهش بندازه و با د یم نگاهیاونم ن  

تیاز در نهاین یاد ولی و گرفته بود حساب کار دستش ب  

ار و ین کام یله ببعد از برداشتن لباس عروسش از فاص ی خونسرد  

هم ی رد رخون ب یکه بدنش کوچکتر ی در رد شد و رفت...طور  

 باهاش نداشته باشه

 

که ید در حالی ار هم رفت تو حموم و در و محکم کوبیکام  

به جز ی از سودیشدنش تو برخورد با ن ی دونست عصبیم  

هاش کنار  ی ال یخین بید کم کم با ایخودش نداره و با یکالفگ  

تونست به خودش ی آروم شدنش فقط م ی ااد...اون لحظه بریب  

چ وجه اشتباه نبودیه شبش بهیبقبولونه که کار د ... 
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 (قسمت پنجاه وسوم)

ن خشک کردن موهاش با کاله حوله یرون اومد حیاز حموم که ب  

از و نشسته روی راه افتاد سمت اتاق خواب که وسط راه ن  

ره به ید...پاهاش و از زانو جمع کرده بود و خیمبل هال د  

به   یخورد...سرش و چرخوند ونگاهیون داشت نسکافه میزیتلو  

... هم دم نکرده بود...صبحونه  ییه چای ی آشپزخونه انداخت...حت  

ن روز یتونست انتظار داشته باشه صبح اولیشکش هرچند که نمیپ  

از نه یپس چرا ن یمشترکشون مثل همه عاشقانه باشه...ول یزندگ  

باهاش   یده نه مخالفتینشون م و ازدواج ین زندگیبه ا ی عالقه ا  

ار انقدر سخت شده یمکا ی داره؟؟؟چرا درک رفتاراش برا  

مه دوست دخترین تجربه نصفه و نیکه با چند ی اریبود؟؟؟کام  

شناسه یکرد همه دخترا رو مثل کف دستش میداشتن حس م   

دن لباساش رفت تو آشپزخونه و قهوه جوش و به کاریبعد از پوش  

که یه تین فقط یبحونه خوردن نبود واسه هماد اهل صیانداخت...ز  
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ن فکرین گاز زدنش به ایورد و حدرآ خچالیاز تو  ی نون قند  

از بشکنه ویوارد شه تا باالخره قفل زبون ن یکرد که از چه راه  

نجا کشوندتشون یاد چرا به ایمقر ب   

 

برسه فنجون قهوه اش و برداشت و رفت ی جه ای نکه به نت یبدون ا  

از نشست و پاش و انداخت رویاز مبال کنار ن  یکیتو هال رو   

ون و یزیباشه و برنامه تلو ی عاد ل خودشکرد مثیم ی پاش...سع  

کرد...با سکوتی د مجهوالت ذهنش و برطرف می با  ینگاه کنه ول  

شدیدرست نم ی زیکردن و رد شدن چ  

از...نسکافه اش تموم شده بود و حاال ی روش و چرخوند سمت ن  

لقه کرده بود و خودش و رو مبل تابدستاشم دور زانوهاش ح  

دادیم  

: مقدمه گفت  ی د و بینمدارش کش ی موها ی ال به ال  یدست  

- ی شبم کولیبه خاطر کار د ی دار شد یانتظار داشتم صبح که ب  
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یب -انقدر برات یعنی...ی غ و داد راه بندازیو ج ی اریدرب ی باز  

ت بود؟؟؟ یاهم  

نگفت  نم بپرسه که چرا بهش یخواست تو ادامه حرفاش ا  

و واسه ی دینپرس ی زیخواست بگه تو چیمطمئنا م  یدختره؟؟؟ول  

... ن موضوع ی...پس بهتر بود اصال به ایو دوخت  ی دیخودت بر  

کردیاشاره نم  

رون اومده بود نگاهش یار از خلسه بیکام ی از که انگار با صداین  

ده بود گرفت و بلند یاز محتواش نفهم ی زیکه چ ی و از برنامه ا  

ن رفتن سمت آشپزخونهیکافه اشو برداشت و حوان نسیشد...ل  

 گفت 

 

- که بهت بله دادم ی..اون موقعش تعجب کنم.نبود که از ی زیچ  

تو -مثل یکردن با آدم چشم چرون و بنده نفس یدونستم زندگ یم  

ن عواقبم دارهیا  
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 (قسمت پنجاه وچهارم)

... ار درهم رفت و صداش و برد باالیکام ی اخما  

 -من چشم چرونم؟؟؟-

... از که ین ی د و بعد صدایر آب و شنیباز و بسته کردن ش ی صدا  

گشت سمت هالیم باره برداشت دو  

- یه بار اندام همه دخترا ی یکی  یکه شب مهمون ی البد تو نبود  

انتخاب  -نکرده با ی ه وقت خدای ی نیتا بب ی کرد  یل و بررسیفام  

نا سرت کاله نرفته باشه یت  

داد ازیرصدم احتمال نمک دی یار به وضوح جا خورد...حتیکام  

هیکه تمام مدت  ی ازیکه اون شب اونجا بودن ن یی ن تمام آدمایب  

انگار از ینه...ولین حرکتش و بب یگوشه دور از همه نشسته بود ا  

ن دختر و دست کم گرفته بودیا یاد یهمون اول ز  

... م کردیکه رو لبش نشوند قا ی ه وریش و پشت لبخند یدستپاچگ  

 و از جاش بلند شد
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- ده ین رفتار منو دیا یکه همون شب مهمون  ییبه هدف...تو ی زد  

ی چسبوند -و خودت و ی فرار کردن ازم اومد ی جا به  چرا ی بود  

 بهم؟؟؟

 

 مبل و دور زد و راه افتاد سمتش...

... خواست که ی ه شوهر چشم چرون و هوسباز می نگو که دلت   

شهیباورم نم - 

: نگاهش و از نکهیاز نشست و بدون این ی رو لبا ی پوزخند  

ره گفت ی ستاده بود بگیش وای ه قدمیار که تو یکام ی چشما  

اونجا بود...منم  ی شتر دختراینصف ب ی آوردن تو آرزو دستبه   

بافتن  -ای رو ی ن بود که به جایمثل همونا...تنها فرقم ا یکی  

ن یکردم هم یخواسته ام و عمل   

... از و صورتش و برد جلو یه دستش و گذاشت رو شونه ن ی  

- ؟؟؟ی د باور کنم که تو هم عاشقم شدیبا یعنی - 
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... کن رو عشق گذاشت...آره...باوراگه بشه اسم حس اون دخترا  - 

: ار و از رو شونه اش برداشت و راه افتاد سمت اتاقیدست کام  

د یکه دوباره صداش و شن  

ذاره...اسمش یدوست پسرت نم ی حرفا یخوام باور کنماااا...ولیم  

عاشق چند  -تونهیآدم در آن واحد مه یثاق؟؟؟مگه یبود؟؟؟م یچ  

 نفر باشه؟؟؟

داد  ت و خواست برگرده و سرشه لحظه چشماش و محکم بس ی  

ثاق و وسط حرف زدنشونیبزنه تا بار آخرش باشه اسم م   

 

ی بود برا ین حرکتش کاف یمون شد...همیع پشیسر  یاره ولیم  

ت...سخت یره واسه آزار و اذیخواست ازش آتو بگیکه م ی اریکام  

ن اسم و صاحبش یرو ا ی تیکرد حساسید ثابت میبا یبراش ول بود  

 نداره

: ار و گفت یمت کاد سمیچرخ  
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... ثاق بود...نه من...مسلما همه ی که بهت گفت عاشقه...م یاون  

ستی عشقا دو طرفه ن - 

 (قسمت پنجاه وپنجم)

از یال نیخیپر از تاسف روونه صورت ب یار نگاه یکام  

ییک درصد از حرفای یه حتش بود که بفهمیحال  ی کرد...انقدر  

 که

تونست یم یچل کارش یده بود دلیزد راست نبود...هنوز نفهم  

فروختیعشقش و م  یبه خاطر هدفش داشت حت  یباشه ول  

ن همیتعصب روش داشته باشه...ا ی نکه ذره ایبدون ا  

یگه به راحتیکرد چون دیکرد...هم خوشحالش میمنزجرترش م  

... به اسم عشق وجود  ی زیه چتونست به خاطره ثابت کنه کی م  

ا ینده و از دافه درمون یاد قیبا   ی دیچ شک و تردینداره...بدون ه  

ن خونه سر راهش قراریدر هم ی که روز قبل جلو ی ثاقی ده میبر  

به چپ و راست تکون داد و لب زد  ی گرفت سر  
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... یآشغال یلیخ - 

 

ازش   یچ درکیار ه یبود که کام ی از فقط لبخندیجواب ن  

ی ن دختر و عصبیتونست اینم  یقیچ طریاز ه نداشت...انگار  

ی ها و زخم زبون زدنا کنه...پاسخش به همه حرف ها و متلک  

ن یشتر باعث خشمگیبود که ب یو آرامش ی ار خونسردیکام  

... خواست ینبود که م  ی زین چیشد و ایار میشدن خود کام   

ا هرطور شده یهنوز اول کار بود...به خودش قول داده بود  یول  

رو براش جهنم  ین زندگیا ی ا جوریبکشه ازش حرف   

... به اعتراف باشه زبونش فته و یکنه که خودش به غلط کردن ب  

 بشه

*** 

رژگونه یلی م  یده اش انداخت و با بیبه چهره رنگ پر  ینگاه  

حال بدش و یمصنوع ی د بتونه با رنگا یاشو برداشت تا شا  
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ن بود که خونهیکنه...تنها غصه اش اون لحظه از ا یمخف  

نجا وید ایآرامشش نبود که با ی برا یدش نه تنها محل خوبیجد  

ز خوبه ویکرد که همه چیبه ها تظاهر میغر شوهرشم مثل ی جلو  

خبرنداشت  یکس یش و نلرزونده...ولیزندگ یچ طوفانیه  

... اه پوشیاه پوش شده بود...سیشب سیکه همون د یاز دل  

چوقت قرار نبود بهشون برسه یگه هیکه د ییآرزوها  

نه کنار رفت...کاوریآ  ی د و از جلویبه شال و مانتوش کش  یدست  

و از  ییبده اتوشوداشت تا سر راه لباس عروسش و بر  

 

یکه رو یخال ی تزایرون...نگاهش و از جعبه پیاتاق رفت ب  

رفت ازیار...دلش مالش میره شد به کامیکانتر بود گرفت و خ  

تزا سفارشیخودش پ ی ار داره براید کامیشن  یوقت  یول یگشنگ  

نکه ازش یبخوره تا ا ی زیه چیشگاه و یح داد بره آرایده ترجیم  

ه دونه هم واسه اون سفارش بده ی بخواد  
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یبرا ی ه فکریه کم حالش رو به راه شد یبهتر بود از فردا که   

ش بود و هرطورین زندگیکرد...به هر حال ای شام و ناهارش م   

داد ی د خودش و باهاش وفق میشده با  

: رون رفتنش بده راه افتاد یب ی برا یحینکه بخواد توضیبدون ا  

د یش شن پشت سر ار و ازیکام ی سمت در که صدا   

 -کجا؟؟؟

 (قسمت پنجاه وششم)

: ن درآوردن یو ح یکاور لباس عروسش و گذاشت رو جاکفش  

 کفشاش گفت 

 ...-سرکار...

ک تر شدیار نزدیکام ی صدا  

ه؟؟؟یکارت چ - 

نین داد...مطمئنا ابه چپ و راست تکو ی زد و سر ی پوزخند  

ه زن و ین  یباشه که ب  ین سوالیتونست مسخره تری سوال م  
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ی برا ی اد...انقدریش م یمشترکشون پ ین روز زندگیولو ا شوهر  

ی دونست سر چه کاری نم  یبه بود که حتیش غرییپسردا   

... ره یم  

... کنمیروز رفتم کار میکه د یشگاهی تو همون آرا - 

- ؟؟؟یکشیم یط - 

... به  ی و نگاه خونسردش و دوخت به لباسرش و چرخوند   

ار یپوزخند نشسته کام  

...- تو یه...نگران نباش دخالتیگه ایز دیچ ت منیطه مسئولینه ح  

اد نشهیه وقت دست زیکنم که یحرفه تو نم - 

ی آرواره ها یاز به خوبیار رفت و ن یکام ی پوزخند از لبا  

ص یبرجسته و منقبض شده اش و از رو پوست صورتش تشخ  

از به یم ن ی خوب متلکش و گرفت...اشاره مستق ی لیار خی...کامداد  

ه بود که تو همونی و ترکدو سال اول اقامتش ت یکی  
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... دادینظافت و انجام م ی که بعدها صاحبش شد کارا یرستوران  

: ره شد و با یکرد و از باال بهش خ یمچه فاصله شون و طین  

 حرص گفت 

- کنم...همون کارها یم که تو گذشته کردم افتخار ی من به هرکار  

انداختن -متلک ی نجا برسم...تو هم به جایباعث شد که اآلن به ا  

باال  یخودت و بکش ی ر که چه جوریاد بگی  

 

... د و لباس عروسش و برداشتی کفشاش و همونجا پوش  

- ه رستوران کار کنم یه وقت خواستم برم تو یه...اگه  یفکر خوب  

مطمئن  -یم و وقتاریاول شجره نامه صاحب رستوران و در م  

ی شم...حسابیرم استخدام مینداره م ی ه داره و کس و کاریشدم ما  

چند سال بعد سرش و یکنم تا وقتیتو دلش جا مدم و هم خو  

ش به من برسه یی از دارا ی ه درصدین یگذاشت زم   

: زد و ادامه داد  ی لبخند  
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... د خودم و بکشم باال ویبا ی دونم چه جوری؟؟؟بهتر از تو مینی بی م  

شبه راه صد ساله رو برم هی - 

د ادیار به حرف و داد و بیو خشم نگاه کام یرگینکه خیقبل از ا  

هنوز به راه پله یرون ولی ل بشه در و باز کرد و رفت ب یتبد  

د ی ادش و شنیفر ی ده بود که صداینرس  

... ینشم ندااااااااااااریتو عرضه هم - 

له ها رفت مهار لبخندش داشته باشه از پ ی برا ینکه قدرتیبدون ا  

ار یش وسط درد دل کردناش از کامییکه دا  ین...اطالعاتییپا  

داشت به دردش  یلیرسونده بود خ ناخواسته به گوشش  

شهیخواست همیبود که دلش م ی خورد...طبعش جوریم  

اگه ی نگه...ول ی زیه چیبق ی سکوت کنه و در برابر حرفا  

کرد کالهش پس معرکه بود...پس یارم سکوت میدربرابر کام  

... کردید تا حد ممکن باهاش مقابله به مثل م یبا  
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 (قسمت پنجاه وهفتم ])

رفتنش به  یشگی نکه هنوز ساعت همیو با ا ییشولباسش و داد اتو   

نکه سرش گرم بشه و فکریا ی ح داد برا یترج یشگاه نبود ول ی آرا  

الش کمتر زودتر برهیو خ  

ن یش زنگ خورد...حی اده شد گوشین پ یابون که از ماش یسر خ  

د یفش کشیش و از تو کیشگاه گوش یاده رفتن سمت آرایپ  

ک یت تو هم...ساعت نزددن اسم مادرش اخماش رفیرون و با دیب  

ادش افتاده بود که به دختر یسه بعد از ظهر بود و مادرش تازه   

 تازه عروس شده اش زنگ بزنه؟؟؟ 

: د و جواب داد ی کش یدستش و رو صفحه گوش  

 -بله؟؟؟-

- ؟؟؟ی...خوباز مامان یسالم ن - 

- د؟؟؟یمامان شما خوب یمرس - 

- گذره؟؟؟ی فدات بشم من...عروس خانم خوشگل...خوش م - 
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: نبار دست از تظاهر برداشت و تلخ گفت یا  

- د خوش بگذره؟؟؟یبا - 

- شب خوب ینه که دید؟؟؟منظورم ایکار کردیدونم خب...چینم  

 -بود؟؟؟

 

...- بود یآره عال - 

- ارم؟؟؟ی ست کنم ب در یواست کاچ ی خوای خدا رو شکر...م - 

ه کم سرجاش موند و نگاه متعجبش و دوخت به دور و ی  

ا از قصد داشتیغ نبود قعا تو بامادرش وا  یعنیاطرافش...  

ی از انقدر عادیزد به اون راه؟؟؟به نظرش ازدواج نیخودش و م  

از از صبح رو تخت خواب پهن شده یکرد نیبود که فکر م   

ه؟؟؟اریب ی و منتظره که مامانش براش کاچ  

: فوت کرد و به راهش ادامه داد ینفسش و با کالفگ  

 -نه مامان...من اومدم سر کار...
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- ؟؟؟خبیرفت ی ؟؟؟حالت انقدر خوبه که پاشدیاسه چار وسر ک  

ادی ب -اریگه...زنگ بزن بگو کام ید ی کردیامروز و استراحت م  

 دنبال 

... ونید مید کنترلش و از دست داد و پر یحرفش که رس  ی نجایبه ا  

م مادرشکال  

- ی دون یتو نم یعنی؟؟؟یکنیم ی واسه من نقش باز یمامان چرا دار  

ار چهی طه من و کامن اآلن راب ط ازدواجمویبا اون شرا  

چشمش نباشم حاال زنگ ی ه؟؟؟اون از خداشه که من جلویجور  

دنش و ندارم...پسیمنم چشم د ی اد دنبالم؟؟؟راستش و بخوایبزنم ب  

م ینی گه رو نبیمدچه بهتر که در طول روز اصال ه  

 

: تو گوشش  یف شده مادرش بعد از مکث کوتاه یضع ی صدا  

د یچیپ  

- مامان؟؟؟ ی کردپس چرا اون کار و  - 
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ابون...مادرش یخشکش زد وسط خ یواقع ی نبار به معنایا  

ار مسبب اون اتفاقی احتمال بده که کام یخواست حتیچوقت نمیه  

زنگ یصلنکه باور کنه...حتم داشت علت ایبود...چه برسه به ا  

از یکه ن ید...سوالیبود که پرس  ین سوالیدن به همیزدنشم رس  

تماس و یچ حرفی ن بدون هیهم ی ابراش نداشت...بر یچ جوابیه  

نکه مادرش بفهمه چقدر ناراحتش کرده ید ایقطع کرد به ام   

 (قسمت پنجاه وهشتم)

شترشیدونست نصف ب یست اس ام اساش که میت به ل یبدون اهم  

ش و یبازکردنشون نداشت...گوش ی برا یلیا چ تمیه و هیاز ک  

شگاه و زدیفش و زنگ آرایبرگردوند تو ک  

ید حت یدی م یکرد؟؟؟وقتیخوش م  ی د دلش و به کی با ین زندگیتو ا  

یره تا دخترش؟؟؟وقتیگ یشتر طرف برادرزاده شو میمادرشم ب   

شد به یش میار حسودیفتاد واقعا به کامی ش مییشب داید  ی اد حرفای  

ه ی...کاش اونم تو خانواده شون نقش ی ن پدریمچخاطر داشتن ه  
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بود ر شتیکرد و ارزشش بینم ی رو باز یاه و تو خالینقطه س  

شگاه گذاشت نگاهش از چهره متعجب تکیپاشو که تو آرا  

که به زور رو لبش نشونده بود  ی تکشون گذشت و با لبخند  

 

: درآوردن لباساش که  ی برا  یداد و رفت سمت چوب لباس یسالم  

د یا رو شنیرو ی صدا  

- ؟؟؟مگه نگفتم امروزم ی اومد ی پاشد یچ  ی از؟؟؟تو براین  

ته؟؟؟یمرخص - 

: ال راحت گفت ی ن با خید واسه همکرده بو نجاهاش ویفکر ا  

- رزاد وقت ی ش واسه امروز به خانوم پی ادم نبود...هفته پیاصال   

بشه -نور اونوریه ساعت ایش که...وقتش ی شناسیناخون دادم...م  

ام ینداشتم گفتم ب ی ره رو سرش...تو خونه هم کارذاینجا رو میا  

 کار بنده خدا رو راه بندازم

- ی اومد یگذاشت یعروس ی هرت و فردا از دست تو...آخه شو  
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؟؟؟یسر کار که چ - 

- رون کار داشت منم حوصله ام سریشوهرمم خونه نموند...ب  

 -رفته بود

: د و گفت یکش یق ی ا نفس عمیرو  

... لر بشن حداقیا بگی له خب بیخ - 

: ن آورد و ادامه داد ییصداش و پا  

- ؟؟؟ی ا یناراحت ی که؟؟؟درد ی نداشت یمشکل - 

 

: ده گرفت یر شکمش و نادیگاه زیگاه و ب  ی دنایرکشیراحت ت یلیخ  

 و گفت 

...- نبود خدا رو شکر  ینه مشکل - 

ده اش چرخیا که تو صورت رنگ پریهرچند که از نگاه رو  

فضول  ی انقدر دونست یم  ید باورش نشده...ولیخورد فهمیم  

گفت حالش چندانی اره...اگه می ه رو در بیقض ی ست که ته و توین  
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؟؟؟چرا یدن چرا به شوهرت نگفتی پرسی نداره بالفاصله م یفیتعر  

ن سواال شکافتن ی دکتر؟؟؟که جواب دادن به ا ی؟؟؟چرا نرفتی اومد  

یاز تا حد امکان سعینابه سامانش بود و ن  یاز زندگ یبخش  

نگهش داره یه مخفیکرد از بقیم  

 (قسمت پنجاه ونهم)

ل یشم که راه انداخت شروع به مرتب کردن وساین مشتریآخر  

ی اهی کار حس کرد چشماش داره س ی سطازش کرد که ویم  

نتونسته  ینشسته بود و حت یه سره رو صندل یره...پنج ساعت یم  

یکه با تماس تلفن ییها  ی بود کمرش و صاف کنه...مشتر  

شگاهه خودشون و رسونده بودن تایااز امروز آر یده بودن نیفهم  

نه شون یازم نتونست دست رد به سیفته و نی کارشون عقب ن  

دیخواست حال بدش و بهونه کنه اصال نبایم  بزنه...اگه  

نداختید کار مردم و راه میومد...حاال که اومده بایم  

جه مداومش نداد ویبدنش و سرگ یبه سرد شدن آن یتیاهم  
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نستاده بود که یهنوز کامل وا یلخواست از جاش بلند شه و  

 

ه روینبار نتونست قض ی...ایدوباره با شدت پرت شد روصندل   

ن یوقع چشم مژگان بهش افتاد و حچون همون مپنهون کنه   

ا رو صدا کرد یدن سمتش روییدو  

: دی د و پرس یاز کشین ی رنگ و رو یبه صورت ب  یدست  

...- خیکه یه تی ی شد ی از؟؟؟وای ن یخوب - 

: د یا رو شنیرو ی افتاد و صداچشماش رو هم   

...- تو؟؟؟مژگان بر و بر نگاه نکنش برو  ی شد یخاک بر سرم چ  

ار فشارش افتادهیند بوان آب قیه لی - 

: رو صورتش صداش کرد یدر پ یسبک و پ ی ها  یلیبعد با س   

- از؟؟؟ی از جان؟؟؟به من نگاه کن...نیاز؟؟؟نین - 

... زبونش و به حرکت درآورد  یبه سخت  

...- ه زنگ به شوهرتیت کجاست؟؟؟بده یگوش -ا جونیخوبم رو  
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اد دنبالتیبزنم ب - 

... کرد یو سعباز کرد  ع چشماش وید سری اسم شوهرش و که شن  

نه یبش  یصاف رو صندل  

...- خوادینه...نم - 

 

...- ؟؟؟پاشو نگاه کن تو ی بر ی خوایم ی نجوریه؟؟؟همیخواد چینم  

ی شد ین چه شکلینه ببیآ - 

... د یبود که اون لحظه به ذهنش رس یبازم دروغ تنها راه حل  

...- روقتیداشت...رفته کرج...گفت د ی ه کاریستش...یشوهرم ن  

امیم - 

: ایاز که رویوان آب قند برگشت و گرفتش سمت ن یبا لان مژگ  

گفت   یدوباره با کالفگ  

- ا یگردوندم...ی د برت میا همون موقع بایر من شداااا...یتقص  

هی...پنج ساعت یهشگایگفتم امروز آرا یزنگ زد نم یهرک - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

تت ین وضعیبا ا ی سره کار کرد  

: ه نفس خورد و گفتیوان آب قند و ینصف ل  

...- ست ین ی زیشم...چیا جون...اآلن خوب میرو ب ندارهیع  

. رسونمتیم خودم میپاشو...پاشو بر - 

- دید بریخوایک مین ترافین وقت شب تو اینه تو رو خدا...ا ی وا  

د آژانس منیزنگ بزن هید...یاون سر شهر دوباره برگرد - 

...- رمیخودم م  

کنه که به آژانس زنگ یا رو راضیباالخره تونست رو  

نداشت به اون خونه برگرده و ی چ عالقه ایه  کهیبزنه...درحال  

 

... شگاه بمونه ی ن آرایداد شب و تو همیح میترج  

 (قسمت شصتم)

وار گرفت و نفس ین پله که رفت باال دستش و به دیاز آخر   

دونست ید...حالش هنوز رو به راه نشده بود و م یکش یقیعم  
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... ه خواب راحت تا خود صبحه...البته بعد ازیچاره اش فقط   

ز به معده اش رسوند یه چینکه یا  

و از  ی د در ورود یدر و کل ی د جلویخسته اش و کش ی قدم ها  

جواب  ین و زد کسییزنگ پا یداش جدا کرد...هرچیکل  یباق  

ش یدم بازیار خونه نباشه شایداد کامین احتمال مینداد واسه هم  

که  ین زندگ یکرد...تو ای گرفته بود و از قصد در و باز نم  

... رو در نظر ید هر احتمالیشروع شده بود با یاختشنچ  یبدون ه  

گرفت یم  

کرد که چهین فکر م یباز شدن در به ا ی ن کلنجار رفتن برایح  

ون ار...چون ایخودش و آروم نگه داره در برابر کام  ی جور  

دوار بودیگه واقعا توان کل کل و جرو بحث نداشت و امیلحظه د  

د ی ه بع...هرچند کنو درک کنهیه بارم که شده ایار واسه یکام  

دونست یم  

د و از جهت یقه اس که داره کلید چند دقیبه خودش که اومد د  
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یجه ایچ نتیه یکنه ولیمختلف تو قفل امتحان م  ی ها  

نکه بچرخه...با یرفت چه برسه به ایتو قفل نم ید حتیره...کلیگینم  

 

گه اس امتحانید ی قفال ی دونست برایکه م ییدای همه کل یکالفگ  

دومشون در و باز نکرد کچیه یکرد ول  

ی گه ایانگار چاره د ین موضوع فکر کنه ولی خواست به اینم  

د که یدیار و میه به وضوح چهره کامین قض ینداشت...پشت ا  

ن بهیقرار بود از ا یعنی...زدیداشت به حال و روزش قهقهه م  

نه یموند بب  ید منتظر میباشه؟؟؟هر روز با ی نجوریبعد ا  

نه آزار ویخواد زمیم ی ده و چه جوریبراش د ی ار چه خوابیکام  

ه روز با شکوندن فنجون قهوه اش رویتش و فراهم کنه؟؟؟یاذ  

ه روز با عوض کردن قفل در؟؟؟ یفرش آشپزخونه   

ش و درآورد...حال بد ی فش و گوشیدش و پرت کرد ته کیدسته کل  

گهیار از طرف دیکام ی ها ی ن بچه بازیه طرف و ایش از یجسم  
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به هر   ید...ولیلرزیه دستاش علنا مبود ک ش کردهی عصب ی انقدر  

و چسبوند به گوشش یکه بود شماره اش و گرفت و گوش  یمشقت  

 آماده بود به محض وصل شدن تماس تمام حرص و خشمش و با 

توگوشش  یزن ی کنه که صدا ی سرش خال ید اساسغ و دایه جی  

نجا هم بوده که یار حواسش به ایکرد کام ید که اعالم میچیپ  

ش کردهخامو ش و یگوش  

کمیقسمت شصت و ] ) 

از پله ها...تنها  یکید و خودش و انداخت رو یکش ی غ خفه ایج  

ه واحد داشت و واحدشونم ین بود که هر طبقه یکه آورد ا  یشانس  

چکدوم از یه ی نجوریطبقه سوم بود...ا یعنی ن طبقهیتو آخر  

هی ده بودن همسایفهم ین اسباب کشین مدت حیه ها که تو ایهمسا  

 

ط اسف باریون تازه عروس و دومادن متوجه شراشدیجد  

تونست ی م ی؟؟؟تا کیتا ک یشد... ولیشون نمیزندگ  
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کنه؟؟؟تا یه وخانواده و دوست و آشنا مخفین وضع و از همسایا  

ت باز نشه؟؟؟تا ی ت زبونش و نگه داره تا به گله و شکاتونسی م یک  

» به دنبالش جمله  یکه بله گفت ی و « مقصر خودت بود  

د تا ین نفر مادر خودش بود...پس بایون شک اول؟؟؟بدنشنوه  

با مداخله کردن یذاشت کس یکرد و نمیم یستادگی ن توانش ایآخر  

م تر کنه ین وخیت و از ایش وضع یبه زندگ   

نگ پارک کرد و راه افتاد سمت پله ها...تا ی ارکن و تو پی ماش  

رستوران و برآورد  ی نه هاین ساعت داشتن با توماج هز یهم  

افه یشد...ق یستشون اضافه میکه به ل ی دینه جدیهز  با هرکردن یم  

ق تریاز عمی گرفت و نفرتش از ن یروش شکل م ی نا جلویپدر ت  

هاش قدار و آرزوین کامی ه سد محکم بیکه مثل  ی ازیشد...ن یم  

رهیزنج ی رستوران ها  ی د آرزویگه بایعلم کرده بود...انگار د  

نه ها یزباال رفتن ه  برد...چون بای ه رو به گور میران و ترکی ا ی ا  

شد رستورانش و بفروشهیمجبور م  
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ن نگه ییکنه تا خرج و فعال پای گفت همه تالشش و میتوماج م   

نیا  یداره که مجبور به فروش اون رستوران نشن...ول  

از وی دش به نیار و راحت کنه و دی ال کامینبود که خ ی زیچ  

و د یدیرها رو از جانب اون دختر میبهتر...همچنان همه تقص  

و عذاب  ی مونیچ پشیتونست بگه هیت م یگه به قطعیحاال د  

اگه چاره داشته باشه  یشبش نداشت...حتیبابت کار د یوجدان  

 

... ه و بفهمهریدرس عبرت بگ یکنه تا حسابیهر شب تکرارش م  

د ازیدر واحدشون که رس ی به جلو یچ یعنیار یدر افتاد با کام   

به پشت بوم نشسته و ید که رو راه پله منتهیاز و دیگوشه چشم ن   

بایتش و دوخته بهش...خودش و تقرینگاه پر از خشم و عصبان  

ی ریچسبوند به در که متوجه لبخند بدجنسانه اش نشه...درگ  

عذاب دادن  ی که قبل از رفتن برا ی ر کاریچند ساعت اخ ی فکر  

د یدیاز انجام داده بود و از ذهنش پاک کرده بود و اآلن داشت مین  
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داده  هج یکه تالشش نت  

و  ین معطلی هم یاونجا نشسته...ول یاز از کیدونست نیق نمیدق  

ید جبران خوبیدین بار تو نگاهش م یاول ی د برایکه شا  ی تیعصبان   

نداختکه ظهر بهش ا ییمتلکا ی بود برا  

 (قسمت شصت ودوم)

... ازم پشت سرشیدش باز کرد و رفت تو که نید جدیدرو با کل  

 وارد شد 

؟؟؟ی کردعوض  یچ  ی قفل در و برا - 

کرد...چون یم  ی شتر از کارش احساس خشنودی لحظه به لحظه ب   

محض به  یتفاوت یاز از بی ر حالت نییتغ ی برا ی له ایباالخره وس  

دا کرده بودیت پ یعصبان   

: اد سمت هال و خونسردانه گفت راه افت  

 -مشکل داشت...
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دم به یه کلیو  یکه من باشم عوض کن  یه وقتی یبمون  یتونست ینم  

؟؟؟ی من بد -.. 

. ح دادینبار با صداقت علت کارش و توضیا  

..- که  ییبه خاطر شر و ورا ی شد یه م ید تنب ینکه بایا ی نه...برا  

ی لم دادیتحو - 

...- ی و غلطا ی طر هرزه بازه کنه به خایقراره تنب  یتو رو ک  

 -اضاف

گه نتونست قالب خونسردش و حفظ کنه...تویشد که د ید چینفهم  

و با ضرب کوبوند تو دستش از و ید سمت ن ی ه حرکت چرخی  

 صورتش

دا یکه شد یل یس ی د و دستش و گذاشت رو جایکش  ینی از هین  

سوزوند...نگاه ناباورش و دوخت به یپوست صورتش و م  

به  ی از خودش نداشت...جور یدست کم  ار که اونمیکام ی چشما  

ی ن کاریکرد که انگار باورش نشده بود همچیاز نگاه مین  
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از بود که حاال یده نیپر  ی و روشم رنگ گه تعجبیل دیه دلیکرده...  

ی راحت حدس زد علتش چ ی لینه و خیتونست بب یواضح تر م  

تیکه دوباره حس وجدان دردش و تقو یتونه باشه...علت یم  

شبیه دیرون نگه داشتنش بعد از قضیگفت بی م کرد و بهش یم  

نبود ی اصال کار عاقالنه ا   

 

کنه...خصوصا  ینبود که بخواد معذرت خواه ی ن حال آدمیبا ا  

ش کرده بود کهیک روز انقدر عصب ین دختر که در طول یاز ا  

د بود ی تش بعیکه از شخص ی مجبور شد دست روش بلند کنه...کار  

 (قسمت شصت وسوم)

ره شد تو یومد و با نگاه نفرت بارش خین ن ییدش پااز موضع خو  

ازی بهت زده ن ی چشما  

- تمام عمرم   که خدا گذاشت تو کاسه ام...واسه  ییه من تویتنب  

 -بسه
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: نبار با انگشت یره که دوباره مکث کرد و ایخواست روش و بگ  

داد گفتیاز تکون میصورت ن ی دگرش که جلویتهد  

- ه ی...ی دی به من نسبت م خودت و ی دفعه آخرتم باشه که لقبا  

ه...نکنه یک یفهم یم ی ت بندازی ر زندگ یبه دو سه هفته اخ  ینگاه  

 خودتم باورت شده من اومدم سراغ تو

از بود که روش و گرفت و راه افتاد سمت اتاق خواب کهینبار نیا  

نکه به یقبل ازا یچشماشو...ول ی نه اشک حلقه زده تویار نب یکام  

د یدادش و شن ی اتاق برسه صدا  

اتاق یکین به بعدم کپه مرگت و تو اونی هوووووووو...از ا  

ای ی د ین بخوابم...فهمی...من عادت ندارم رو زمی ذاریم  

توااااام نه؟؟؟با   

شد رفت تویار که رفته رفته بلند تر میکام ی ت به صدایاهم یب  

ه ین دو روز به یهضم کردن اتفاق ا ی اتاق و در و قفل کرد...برا  
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اون لحظه  ی زی چ چیاج داشت...ه یق احتیمو استراحت ع ییتنها  

ن درمانیره...چون اگه ای رو ازش بگ یین تنهایتونست اینم  

ورده اش بده شرمنده روح زخم ختونست به یرو هم نم ییجز  

شدیخودش م  

که قرمز شده ینه به تین درآوردن لباساش نگاهش از تو آیح  

ن یبابت ا یستی مون نید: هنوز پشیصورتش افتاد و از خودش پرس  

شو به سوالش داد...هنوز زود بودیانتخاب؟؟؟بالفاصله جواب منف  

اال نگرفته بود که ح یم و به راحتین تصمی...ا یمونیپش ی برا  

مهار  ی مون بشه...هنوز از تمام توانش برایانقدر راحت ازش پش  

ش استفاده نکردهی تم زندگیکردن ر  ی ار و عادیکردن کام  

ادی بر بدوار بود که از پسش یبود...فقط ام   

 (قسمت شصت وچهارم)

ره رو که ید و راه افتاد سمت در...دستگ یبه چشماش کش یدست  

ل کرده و چه خواب و قف شب دریادش افتاد که دیچوند تازه یپ  
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تونست در اتاق یم  یمگه تا ک  یکرده بود تا صبح...ول یراحت  

 خواب مشترکشون و قفل کنه؟؟؟

اون اتفاق و  ی کرد تا جلوینکار و میا یکاش همون شب عروس  

هنوز  یار گفته بود تعجب نکردم...ولی ره...به کامیبگ  

که  ی سر دختر یین بالینتونسته بود درک کنه که چرا همچ  

نینانه تری کرد ازش متنفره آورده بود...تو خوشبیوانمود م  

مونه  یار فعال به دخترخاله اش وفادار می کرد کامیحالت فکر م  

ز طبق تصوراتشیچچ  یه یبه کارش نداره...ول ی و کار  

 

... ش نرفت یپ  

که با  ییرون...راه افتاد سمت دستشو یدر و باز کرد و رفت ب  

اتاق راهش و به اون  یکیاز اون   یحرف زدن ی دن صدایشن  

ومد که داشت یار میکام ی صدا  یسمت کج کرد...در بسته بود ول  

زدیحرف م  یکیبا   
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ک شد و گوشش و چسبوند به در...به جزی آروم به اتاق نزد  

ص داد که یرو تشخ ی دختر ی ناآشنا ی ار صدایکام ی صدا  

 گفت :

- ؟؟؟ یانقدر بداخالق یحاال چته تو سر صبح - 

- رون برم لباس عوضیاره بیخواب ب منتظرم لشش و از اتاق  

بابا  -رون تو تنمه...کالفه شدمیب ی ن لباسایشب همیکنم...از د  

...- ؟؟؟برو لباسات و برداری کار به اون دار  یخب چ - 

...- اره خانوم در اتاق و قفلی...پت ی اد بد یخواد تو به من درس ینم  

 -کرده

الحا که ی دخترونه ا ی انقدر کنجکاو شده بود نسبت به اون صدا  

ی تیار براش اهمیکام ی د...حرفا یخندیداشت غش غش م  

دونست ید می بع  ینا باشه...ولید ت یه لحظه فکر کرد شاینداشت...  

اره و دوباره برگردهین ب ییپا تش وینا انقدر خودش و شخصیت  

ار یسمت کام   
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...- تو هم داره بدترش ی ن خنده هایخاطره اعصاب ندارما...ا  

کنهیم - 

- قبول کرد که  یه واسه چبود در و قفل کن خب...خب اگه قرار  

دنت و نداره؟؟؟ین حد چشم دیتا ا یعنید؟؟؟یکن یعروس - 

- .محض ست مثال من عاشق چشم ابروشم..یدونم...حاال نیچه م  

ست که آدم جذبشیز تو وجودش نیه چیخدا  ی رضا - 

نداره یمتیو مال  ی چ نرمیدتش...هیبشه...انگار خدا از سنگ آفر  

که خاطره  یار و بشنوه...اون آدمیبالت کامتا خزعنستاد یگه واید  

ن یقت ایار حاضر نشد همه حقیکه بود کام یصداش کرد هرک  

چه یت شب عروسگفید میدو روز و بهش بگه...وگرنه با  یکی  

که سنگ و روح و جسمش و بهیه تین یافتاده بود رو هم ی جور  

ادیب رون یش بی تفاوت یتونست از مود بیگرفته بود...کاش م ی باز  

ی حت یکه نتونست ی شد یو ازش بپرسه پس اون شب جذب چ  
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یه جدا بشیک ثانی  

 (قسمت شصت وپنجم)

فتاد؟؟؟ی نتون نیب ین دو روز اتفاقی تو ا یعنینم ی بب - 

... و یکرد نگاهش و از صفحه گوش یار به وضوح سعیکام   

ره یکنجکاو خاطره بگ  ی چشما  

- ؟؟؟ینه بابا چه اتفاق  - 

 

- شب مفصل باهاش ی نکه گفتیرت ازاپس...پس اون روز منظو  

بود؟؟؟  یزنم چیحرف م - 

...- ی دحتما منظوریگه مگه بایزنم دیخب گفتم حرف م - 

- یبگ ی خوای م ی عنیفا...نبند لط یگه واسه من خالیار...دیکام  

؟؟؟یاوردیسرش درن یکارش و شب عروس یتالف - 

: ار باعث شد ادامه بدهیسکوت کام   

- نه؟؟؟ ی تش کردیاذ - 
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به اشک نشسته  ی م به چشمای د و مستقو بلند کرنبار سرش یا  

تونست دروغ بگه به جزی م ی ره شد...به هرکسیخاطره خ  

اده رو کنارشاز خانو  ی غربت و دور ی که تمام سالها ی خاطره ا  

که مهارت  یکرده...آدم ی بوده و نقش سنگ صبورش و باز  

ار داشتیاحداقل ذهن کام یتو خوندن ذهن آدما  ی ادیز  

: م لب زدرت داد و آروآب دهنش و قو  

...- دونمینم - 

- ؟؟؟ یچ یعنی - 

- تیده که بفهمم اذیازخودش نشون نم ی چ رفتاریکه...ه  یعنی  

خواستمی...فقط م ن نبودیشده...قصدم...قصدم ازاولش ا - 

 

ی چ حرکتیه  یوقت  یدش کنم...ولیخواستم تهدیبترسونمش...م  

و تر شدم ی دم نشون نداد جری به تهد یواکنش ی حت ی نکرد...وقت  

الش نبود ین خیتاتهش رفتم...فرداشم اصال ع  
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- قبال یگ یم  یعنی...یعنی - 

: ت گفت یار با جدیاره کام ینکه جمله شو کامل به زبون بیقبل ازا  

...- بود یتر بود...خودمم تعجب کردم ولدخ - 

: د یوا رفت و نال یواقع ی خاطره به معنا  

... اااااااریکام  - 

- بحدوست پسرش صه که شده...یکارکنم من؟؟؟کار  یچ یگیم  

نیاز مال منه و عاشقشم و از ای اومد در خونه که ن یعروس - 

نم تجربه اولشینشون بود ایب  ییزایه چیحرفا...خب گفتم حتما   

...کامالیکنیست که فکر م ی ن ی ه اونجوریبعدشم...قضست... ین  

و  ی چ عشق بازیزبونش وگرفت تا نگه ه ی ش رفتمجلویم پیمال  

ف یه تعریخدا  ی گه محض رضانشون نبود...تان یب یاحساس  

ی ازازش نکرد...تا نگه حتین یدل خوش ی هم برا یخشک وخال  

طره ن خایاره و مطمئنا ایاجازه نداد لباس عروسش و از تنش درب  

... مونه...درست مثل خود یتلخ تا آخر عمر قراره باهاش م   
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 خاطره

 

- گه ین نظر از من خوش شانس تره...من دی...حداقل از ایاوک  

؟؟؟ی ندار ی برم کار - 

... ره شد یبه چهره اش خ یار با نگران یکام   

...- خواستم ناراحتت کنمینم - 

...- حداقل از اآلن به بعد سر قولت یست...ولیمهم ن  

..خدافظبمون. - 

دا کنه تماس و قطع کرد ویپ یار فرصت خدافظینکه کام یقبل از ا  

ه داد...اون لحظه تنها یوار پشت سرش تکیار سرش و به دیکام  

ن طرز رفتار ین بود که باایخورد ایکه تو سرش چرخ م ی فکر  

نجور کهیانه؟؟؟ایتونه از اآلن به بعد رو قولش بمونه یاز...م ین  

لحظه ممکن بود دوباره کنترلش ورفتن هر یش میداشتن پ  

 ازدست بده و 
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 (قسمت شصت وششم)

ع از جاش یومد سر یکه از آشپزخونه م ییدن سر و صدایبا شن  

عوض ی نکه بره تو اتاق برا یرون...قبل از ایبلند شد و رفت ب   

کردیدم م ییاز که داشت چایم رفت سراغ نیکردن لباساش مستق  

د یتوپ ی و با لحن بد  

- نجا عنتر دست تو یا...من ایکنیم  ین غلطیهمچبار آخرت باشه   

تو اتاق در و قفل  ی ستم که هر موقع دلت خواست برین  

ی اق در بسته زندگاته یتو  ی ن خونه بریتو ا ی خواستی...م یکن  

 

...حاال که ی ن ازدواج مسخره موافقت کردیبا ا ی غلط کرد یکن  

کن  ین آدم زندگ یبدبختانه...ع  یینجایا  

ار خواست ازیبه کام  یم نگاهی ن یو حتچ حرف یاز بدون هین  

ار با کف دستش محکم کوبوند .تخت یکنارش رد شه بره که کام  

نه اش و نگهش داشت یس  
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... زنمیخونما...دارم باهات حرف مینم  نیاسیتو گوش خر  - 

: دیتهد ی دا بویکه شد  یره شد تو چشماش و با لحنینبار خیاز این  

داد گفت یم  

- نکن منم مثل  ی ه کاریاش...مواظب رفتار و حرف زدنت ب  

بکنم که برات ی ه کاریر پام و یتم و بذارم زیخودت شخص - 

 گرون تموم شه

: پر از ی که صداار زد و از کنارش رد شد یبه کام ی تنه ا  

دی تمسخرش و شن  

- ؟؟؟بگو تا روشن یبکن ی خوای م یاوهووووووو...مثال چه غلط  

ورت بهز -فکر نکن یدرست...ول ی کل گنده کردیم...حاال هیش  

رسه یمن م   

: ش گفت یشگیهم ی ت خونسردید سمتش و با نهایاز چرخین  

- ن دو یه چشمه از رفتارات تو ایاگه  ید نرسه...ولیزور من شا  

یبدجور -ف کنم شک نکن زورش ویتعر  ییدا  ی راروز و ب  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 

ل یگه آبروت تو فامیه بار دیکه  ی ده...دوست نداری بهت نشون م  

 بره؟؟؟ 

: ادامه داد  زد و ی لبخند حرص درآر  

 بذار همه به چشم همون آدم هوسباز بهت نگاه کنن...اگه باد به -

مطمئن  -گهیار دست بزنم داره دیگوششون برسونه که آقا کام  

کنن ینگاهم نم و روتباش ت  

ن بود که مشت گره کرده اش و بایار اون لحظه ایتمام تالش کام  

ه دختر رو به روش یروح و کر یدو قدم بلند تو صورت ب  

کنه و به  یدش و عمل ید نبود که تهدیکوبونه...اصال ازش بعن  

گه یزده...اون.موقع د ی لیگوش باباش برسونه که شب قبل بهش س  

اد یباباش برب از پس جواب دادن به محال بود بتونه راحت  

ن دخترید زهرش و به ایشد...بای ه نمین قض یال ای خیمطمئنا ب یول  

د از خودش ی...باکردیرش م یس  ید از زندگیخت...بایریم  
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مین و اون قایتونست پشت ایشه که نمیکرد...همیدش م یناام  

خواست بهش بگه خود کرده را یم یکی ی ه روزیشه...باالخره   

... نشست سر یگرفت و می م یگه اللمونیست...اون موقع دینر  یتدب  

ار قرار بود براش بسازهی که کام ی ا یا بدبخت ی یزندگ  

 (قسمت شصت وهفتم )

آره؟؟؟ یفتن تازه ازدواج کردا جون گیرو - 

 

: ش یاش و پولی از مشتر یکی ی ن بود و داشت ناخونا ییسرش پا  

دن صداش گفتید که با شنیکشیم  

 -بله...

 -چند وقته؟؟؟

: در کنار یکی یکیکه داشت  ییمحاسبه تعداد روزها ی برا  

کرد و گفت  یکرد مکثی م  ی ار سپریکام  

 -ده روز...
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: کرد و گفت ی خنده کوتاه بود  یانسالی ش که خانوم میمشتر  

... سر کار؟؟؟پسر من ی اومد ی بعد پاشد  ی ده روزه ازدواج کرد  

ه ماه نذاشت عروسم از کنارش جنب بخوره یکه تا  - 

شد...انگار عالم  یبود که پشت ماسکش مخف  ی لبخند جوابش فقط  

و یخواستن تفاوت عروس یو آدم خواسته و ناخواسته م  

... به رخ بکشن   هیشون و با بقیر عادیغ  یزندگ  

ینپرسه که مجبور به دروغ ها ی گه ایکرد سوال دیخدا خدا م  

باز و ی ش بشه که همون موقع صدا یشگی و هم یمصلحت  

... ن خانومینداد چون ا ی تیخورد...اهم بسته شدن در به گوشش  

وقت نداده بود یگه به کسیامروزش بود ود  ی ن مشتریآخر  

 

گهیه نفر دیبا حرف زدن مژگان  ی ه کم که گذشت صدای یول  

 توجهش و جلب کرد چون حس کرد موضوع حرفشون اونه

...- گه پر شده...اگه یزدلم گفتم که...وقت امروز و فرداشون دیعز  
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پس فردا بهتون نوبت بدم ی تونم برای د می عجله دار یلیخ - 

ف یدارم...تعر یه مهمونیره خانوم...من فردا ید یلیپس فردا خ  

کنه  -حتما امروز برام درست خوامیدم میناخون کارتونم شن  

گهیزد دیکه داشت با مژگان حرف م  ی دختر ی آشنا ی صدا  

ت باشه...ماسکش و از رو یاهم ین مکالمه بینذاشت نسبت به ا  

: ه کم کج کرد تا از همونجایداشت و گردنش و ش برصورت  

دش و گفت یه...که همون موقع مژگان دینه کیسرک بکشه بب   

...- ؟؟؟کارین خانوم و درست کنیا ی وناناخ ی از جان وقت دارین  

هیهم نداره...فقط سوهان و طراح ی ادیز - 

ن حرف مژگان سرش ویاز بود با ایکه تا اآلن پشتش به ن ی دختر  

ص بده و بفهمهی تونست تشخ یاز به راحتیگه نیحاال د چرخوند و   

ده یکه اون صدا رو قبال کجا شن  

ر خاله ونکه دختینداشت از ا  یچ درکیه یص داد...ولیتشخ  

تونه داشته باشه...مسلما یکار م ینجا چینامزد سابق شوهرش ا  
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بود تا مژگان نفهمه که  یدن فقط رد گم کنی ف شنیه تعریقض  

کنه  یتونست خودش و معرفیراحت م یلیشناسدش وگرنه خیم  

 

: خودش و نباخت و بعد از صاف کردن  یبه وضوح جا خورد ول  

 گلوش گفت 

...- ن خانوم که تموم شد کار شماید کار این ینجا بشید ای اریف بیتشر  

ندازمیرو راه م - 

 (قسمت شصت وهشتم)

ی ادیز یکه سع  ییبه روش زد و با قدم ها یمصنوع ی نا لبخندیت  

از یز نیودنش داشت راه افتاد سمت م با وقار ب تو موزون و  

 ماسکش و برگردوند سر جاش و مشغول ادامه کارش شد و از

رو پا انداخته ی بود که با پانا هم ی ر چشم حواسش به تیز  

دار بود ویکرد...انگار خریشگاه نگاه میوار آرا یداشت به درو د  

ه یکه کرد یداشت همه جوانب ملک مورد معامله اش و برانداز م  
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 وقت کاله سرش نره 

نیهم ی ده بود برایاز علت حضورش نرس یچ درکی هنوز به ه  

یوع مهمش و راه انداخت تا بفهمه چه موضی زودتر کار مشتر  

نجا یکشوندتش ا  

نا بلند شد ویبگه خود ت ی زیاز چینکه نیش قبل از ای با رفتن مشتر  

رو به روش و دستش و گذاشت رو دستگاه  ینشست رو صندل   

کرد واقعا هدفشیبهش انداخت...فکر نم ی ه پرسشگرنگااز ین  

کنارشون نبود هم  یاآلن که کس یدرست کردن ناخون باشه...ول  

اوردیها رو در م ی مشتر ی داشت ادا ... 

 

- ه طرح یز کن...یه کم سرش و تیخوام کوتاه شه...فقط یاد نمیز  

 قشنگم برام بزن

ی ررسش و بصورت  ی اینا که داشت تمام زواینگاهش و از نگاه ت  

ن...اون لحظه واقعاییکرد گرفت و سرش و انداخت پایم  
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ار از رو صورتشیکام  ی خدا رو شکر کرد که رد انگشتا  

ی شد برایم یه خوبین موضوع دستمای...وگرنه همبرداشته شده   

شون از چه ینه اوضاع زندگ یکه انگار فقط اومده بود تا بب یینایت  

 ...قراره

- گذره؟؟؟ یخوش م  

ی نا باز یت ی ار و براینه چاک کامیت نقش عاشق ساسخویمسلما نم  

ن فقط یهم ی نداره...برا یچ نقصی شون هیکنه تا باورش بشه زندگ  

 گفت 

... ستی...بد نآره - 

: د که گفت ی ش و شنیر لبینا و زمزمه زیپوزخند ت ی صدا ... 

دم بدباشهینبا - 

وانمود کرد  ی سرشم بلند نکرد...جور یبهش نداد و حت یتیاهم  

ه یده گرفتن انگار ین نادیبه کارشه و امه حواسش که انگاره  

: د یپرس ی تر ینبار بالحن حرصیش کرد که ای کم عصب  
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چ تالش و یگه...بدون هید یکیبه دست آوردن مال   

لذت داره نه؟؟؟ یلی...خیزحمت - 

 

: دا کنه خودش ادامه داد یبراش پ یازجوابینکه نیقبل ازا  

- بد  یلیخ ه عادتیه دوست داشتم که یتودوران مدرسه   

زدویخودش دست نم یشد به خوراکیح که م ی داشت...زنگ تفر  

نکهی.با ام کنن.. ی ه هاشون وباهاش تقسیه که تغذیداد به بق ی م -ریگ  

از یوقت یه بود ولیخوشمزه تر ازبق یلیه خودش خید تغذیشا  

ش که داشتم بهیبرد...چندوقت پیم ی شتریخورد لذت بیه م یسهم بق   

نکه یاد اون دوستم افتادم...و ایکردم  یانات مسخره فکرمین جریا  

چیتووجودت هست...مطمئنا ه  ین خصلتیاحتماال تو هم همچ  

گه ید یکیقرار مال  ی دیط چون فهمفق  یارنداشتیبه کام یکشش  

آره؟؟؟  ی اریکه به دستش ب ی ک شد یباشه تحر  

 (قسمت شصت ونهم )
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ین...ازال یی د پایز و ماسکش و کشیسوهان وگذاشت رو م  

تفاوتش  یتونست بازنگهشون داره نگاه بیم  یه سختچشماش که ب  

ش ییبایتونست زی نا که همون لحظه هم نمیو دوخت به صورت ت  

 وانکار کنه

- م شده که ی ر من و زندگیخوشحالم که انقدرفکرت درگ یلیخ  

ه اتیمتاسفانه فرض ی...ولی کنیم یین فکرایهمچ ین یشیم  

ی ن آدمیمچه ارید کام یه...شاینجوریغلطه...البته درباره من ا  

ی گی باشه که م  

...- تون اومد درخونمون و بهم گفت کار ی ار همون شب عروسی کام  

بهت نداره ی اون نبوده و عالقه ا - 

 

قلبش و چنگ زدظاهرش و حفظ کرد و ی زیه چینکه یباوجود ا  

 گفت 

- ن حرف وبزنم...از کجا معلوم اون دروغیتونم همی خب منم م  
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گه؟؟؟ینم - 

: گفت  ی شتریب  یفگد و باکالیکش ی قینفس عم  

- یبر فرض که اون دروغ بگه وکار خودش بوده...تو واسه چ  

داشتناون شب همه  ی دی؟؟؟مگه نشنیزنش بش ی قبول کرد - 

زدن؟؟؟ یدرباره ازدواج ما حرف م  

- و  ی که خودتم شاهدش بود ی زم همه اون صحنه ایخب عز  

خودم وخانواده ام  ی حفظ آبرو ی کردم برا ی دن...من هر کارید  

 بود

: ی دش به مردمک هایپر از شک و ترد  ی ه باچشماینا چند ثان یت  

ت گفت یت جدیاز زل زدو آخر سر بانهایثابت ن   

...به ی الت قانعم کنیباحرف و دل  یتا بلکه بتون نجایاومده بودم ا  

ن موضوعیگه به ایخودم قول داده بودم که اگه قانع بشم د - 

پس  ی برام کن یاگه قانع نشدم...همه تالشم وم یفکرم نکنم...ول  

 ...گرفتن حقم
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به تاسف تکون داد  ی ثانه رولباش نشوند و سریخب ی لبخند  

... ی متاسفانه قانعم نکرد - 

 

... از به ینبار ن یفش بلند شد بره که ای گفت و بعد ازبرداشتن کن و یا  

 حرف اومد

... یتونم بذارم به خواسته ات برسیمنم متاسفم که نم - 

: کردو ادامه داد  ی مکث  

... یم و دو دستیمهمتر...من زندگ ی زا یچ ی ذار براتالشت و ب  

دمیچسب - 

ره نگاهش کرد ویره خیدرهم رفته از خشم خ ی نا با ابروهایت  

یداد به جای ح میروش و گرفت و رفت...ترج ی چ حرفیون هبد  

ه یک  ی ن بازیحرف با عمل بهش ثابت کنه که برنده ا  

خسته اش ومحکم به هم فشار داد و مشغول جمع و جور  ی چشما  

از ی فیضع یلیخ یلیخ ی ه صدایلش شد...هنوزم یکردن وسا  
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گفت قفل زبونت وید که بهش میشنیاعماق وجودش م  

بازم اون صدا رو در نطفه   یچندنفر...ول ی برا بشکن...حداقل  

کردیخفه م  

ح یتوض یکرده به کسیکه م  ی کار ی ش برایچوقت تو زندگ یه  

یمیتصمبزنه درباره  ینداشت حرف ینداده...پس اآلنم لزوم  

ی عنیمه...باز شدن قفل زبونش ی ن تصمیکه معتقد بوددرست تر  

ن ماجرا و یالن تو یدخ یکه به نوع ییح دادن به همه آدمایتوض  

چوقت قانع نشن با حرفاش...پس بهتر بود رازش یممکن بود ه  

خودش بمونه ی نه خودش...برایهمچنان تو س  

 

 (قسمت هفتادم)

یش و از رو یگوش فش و چک کرد ویک ی ل تو یه دور وسای  

رون رفتن یقبل از ب  یزش برداشت و راه افتاد سمت در...ولیم  

و باز کرد و با ش...تلگرامشی کرد و رفت سراغ گوش  یمکث  
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ار و آورد باال...صفحه یش با کامیانگشتش صفحه چت خصوص  

رو ی امیچ پیرنگ ه یکه درست از شب بعد از اون مهمون ی ا  

دیبه خودش ند  

د و لبه تخت نشست...هنوز دو دل بودیپاهاش و به عقب کش  

مدام بهش   ییه صدای یخواست انجام بده ولی که م ی کار ی برا  

نه وی تونست بشی...نمی ریده حقت و بگد هرطور شیگفت بایم  

پاش و  ی ار جا کنه و جای از رفته رفته مهرش و تو دل کامینه ن ی بب  

اد یکرد ازش بدش میار انقدر راحت اقرار میمحکم...اآلن که کام  

عرض اندام خودش  ی ن فرصت بود برایبهتر  

اگه جانب  ید حتیتش باشه...شایر با شخص یمش مغاید تصمیشا  

ل ینکنه باعث رفتن آبروش تو خانواده و فام   تیاط و رعایاحت  

نه تمامی سخت بود براش دست رو دست بذاره و بب  یباشه...ول  

ره یغما میاز به ی رش داره توسط نیاخ ی سالها ی االت و آرزوها یخ  

گذشت و یاز میدوارکننده اش با ن یدو روز از مالقات نه چندان ام  
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که  یهر راه فکر کرده بود...از  ین دو روز به قدر کافیتو ا  

اری د که بدون تصاحب کامیرس یجه مین نتیرفت آخرش به ایم  

شد...پس بهتر بود تمام تالشش ویبراش ممکن نم یادامه زندگ  

به دلش نمونه یبکنه که بعدا حسرت  

 

هیاز  یس کوتاهید و صفحه چت و باز کرد...ویکش  یقی س عمفن  

براش آماده اش کرده بود و ی ن روزیهمچ ی آهنگ که از قبل برا  

ق یخواست از طریکه م ی ترانه ا ی ش کرد...صدایفرستاد و پل  

دیچیار بزنه تو اتاق پیاون حرف دلش و به کام ... 

تو قلبم یام تو هستیتو رو یتو هست * 

... حال خرابم ی دیند و  یرفت یول  

... ن عالمیا ی ا توین دنیا ی تو  

... تو برام معنا نداره  یب  یزندگ  

 همه اون عشق و محبت ...
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... ن دل پاک من یحس ا  

... ک شب ی ه یر سایچرا ز  

... ادت رفتیعشقمون از   

... ا یگله دارم از تو خدا  

 چرا شد عشق از ما جدا...

*... ش بسوزم یشب و روز از دور  

... فش و رفت از یش و انداخت تو کیش شوند و گورو لبش ن ی لبخند  

رونیاتاق ب  

 

( کمی قسمت هفتادو ) 

: بلند گفت  ی بود با صدا دن مادرش که تو آشپزخونه یبا د  

؟؟؟ی ندار ی رم کاریمامان من دارم م  - 

ره شد یبه دخترش خ  ید با نگرانیناه  

میومدیفردا من و باباتم باهات م یذاشتیخب م - 
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دن کفشاش گفت ی ن پوشیح  

... رم...شما یست که تنها مین بارم نیکنه...اولیم یه فرق چحاال   

دی فردا خودتون بر - 

؟به آژانس؟؟ ی باشه...زنگ زد - 

... رسه خدافظیگه اآلن میآره د - 

ی ستاد و دکمه رو زد که همون موقع صدایدر آسانسور وا ی جلو  

د و یکش ی ق یش بلند شد...طبق عادتش نفس عمیزنگ گوش  

ش یار رو صفحه گوشیکام اسمدن یش و درآورد و با دیگوش  

دن به خواسته اش یض رو لبش نشست...انگار رسیعر ی لبخند  

... کرد سخت نبود...تماس و برقرار کرد و یم انقدرا که فکرش و  

و چسبوند به گوشش  یگوش  

 -الو...

 

... زم؟؟؟من که هر موقع ارادهی عز ی م بسوزیاز دور یواسه چ  
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کنارتم یکن - 

: ن سوار شدن به آسانسور یو ح نش و به دندون گرفتیی لب پا  

 گفت 

... برات فرستادم ی نجوری ر...همیبه خودت نگ - 

... یگیباشه تو راست م - 

: ازی ش از نیکه دو روز پ یدکمه طبقه همکف و فشار داد و سوال  

دی ار پرس ینبار از کامیده بود ایپرس  

گذره؟؟؟یخوش م - 

... گذره؟؟؟همه اش عذابهیتو جهنم مگه خوش م - 

ن تا ی ...نه تنها جوابشون که لحنشون هم زماال د بیابروهاش پر  

کرد؟؟؟ ید کدومشون و باور میبا یعنیکرد...یآسمون با هم فرق م  

... ار زبونش به متلک باز شد یاخت یب  

... ی چرا جهنم؟؟؟اون شب که انگار تو بهشت بود - 

- بحث اون شب و دوباره  ی که دوست دار ینا تو رو جون هرکیت  
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سر  یمانع -ازیسه به دست آوردن نش نکش...آخه مگه من وایپ  

رفتم سراغ یخواستمش که همون اول میراهم بود؟؟؟اگه م  

ش بذاره؟؟؟ یامانم گفتم واسه تو برام پا پاون...چرا به م  

 

رون...خودشم یدن به طبقه همکف در و باز کرد و رفت بی با رس  

آروم زمزمه کرد یمان داره ولیدونست چقدر به حرفش اینم  

... کنمیباور م - 

: د یار به گوشش رسیپر از بهت کام  ی صدا  

 -جون من؟؟؟

- گه واقعا کار تودم که ایجه رسی ن نتیفکر کردم...به ا یلیآره...خ  

شنهاد ازدواج مخالفتیتونست با پیبود...اون دختره م - 

روش نفوذ داشته باشن که  ی دونم خانواده اش انقدرید م ی کنه...بع  

ته و جنجال اون مجبورش کنن زن تو بشه...حتما خودش خواس  

 شبم نقشه خودش بود
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... ار بلند شد یخنده مستانه کام ی صدا  

- ...هر ییل و تبار توین ای تمام ان آدم تو یبه خدا عاقل تر  

جهین نتینداختن به ای ه ذره فکرشون و کار میکدومشون اگه  - 

دنی رسیم  

: در خونه نگه داشته بود قدم هاش ی ن آژانس که جلویدن ماشیبا د  

ت کرد و گفتیت هداو به اون سم  

... از خانوم ی ز اونطور شده که نیست...فعال که همه چیگه مهم نید  

خوادیم - 

 

( هفتادودومقسمت  ) 

: د یع پرسیار سریبه راننده داد که کام  یسوار شد و سالم   

؟؟؟یی؟؟؟کجای د ی سالم م  یبه ک - 

.-- ییرم جایتو آژانسم...دارم م - 

 -کجا؟؟؟
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: ی ش تو فرستاد و با ناراحتی نیق بی از هوا رو از طر یمیحجم عظ  

 گفت 

 -بهشت زهرا...

 -بهشت زهرا؟؟؟!!!

: د تکون داد و گفت ییتابه  ی ندش سریب یار میانگار که کام   

... انیش ک یرم پ یم - 

 -چطور اآلن؟؟؟سالگردشه؟؟؟--

... ن ی که تو گلوش نشست باعث لرزش صداش و وقفه ب  یبغض  

 کلماتش شد 

... ششی رم پی.م ره..یگ ی...هرموقع دلم می نجور ینه...هم - 

 -آهان...--

 

ه ین آهان یبود و ا یامرزه خشک و خالیه خدا بیدن یمنتظر شن   

و یگوش یه خدافظین اومد...خواست با یکم براش سنگ  
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ار گفت یقطع کنه که کام   

- ام دنبالت با هم یستا بیه جا وایندارم... ی زه...من اآلن کاریچ  

میبر - 

کرد یفکرشم نم ابروهاش کم مونده بود به موهاش برسه...اصال  

اد یبا کله ب ینجوریار برداره ایکه به سمت کام   ین قدمیتو اول  

 طرفش 

اره یبه زبون ن نتونست بهتش و   

 -واقعا؟؟؟---

... که ندارم...خب...دلمم برات تنگ شده ی آره واقعا...کار  - 

پس  یتو دلش نشست که اون بغض و به راحت یقیعم ی چنان شاد  

 زد و گفت

---... ا یمونم...تو هم ب   یک خونه مون میدپس من...پارک نز  

 -اونجا دنبالم

---- خدافظ-نمتی بیرسم...م یگه میقه دیست دیباشه حله...تا ب ... 
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در پارک نگه  ی و قطع کرد و به راننده گفت که جلو یگوش  

هیسرش و تک -رون فرستاد و یال راحت بیداره...نفسش و با خ  

ا بود ون اونجاز اآل یخواست ن ی...از ته دل م یصندل یداد به پشت  

 

دوست داشت  یلینداره...خ یچ قدرتید که در برابر اون هیدیم  

ذاره به خواسته اشیت گفت که نمی قطع با  یبفهمه رو چه حساب  

دن به خواسته اش و تویر رسینه نصف مس ی برسه...کجا بود که بب  

کرد؟؟؟  یقه طی ن چند دقیهم  

 (قسمت هفتادوسوم)

... و ک یه اتاق تاریدوباره من دنبال   

* که لو ندنش  ییه جایه تخت دو نفره ی  

مرفه که در حد هنرمنده یه زندگی  

... ده شدم مرد تو همدم توهمه روزا پر از خن  

... شم صبح از تختتیپا م   
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... ن چه وضع حال ماست ی مزخرفه بگو ا  

... الم روبروتوی نم تو خیش یم  

... خوب بگو تو ی زا یدر گوشم چ  

... و ن روبروتیده نداره خب ببیفا یول  

... نجا ته راهه ماست یآره ا  

... ی م که بر یپا ندارین تر یکه از ا ی دی فهم  یکاش م  

... م ینگرانتم من از قد ی ند ی بربره خودتو خ  

 

... م یکم با هم قدم زد  

... م یم جلو و عقب نریم که بریکم به هم قول داد  

... ن ی...از همه و قشنگتری که همش سر یگفتی م  

... ن یحال ماست فقط هم  

... میشمال کنار آب با لباس قدم زد  ی تو شبا  

... ی...هر چی داستان ماست لگد زد ی تو یو به هرچ یرفت یول  
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ی خواست که رو راست باشه باز همش بددلم   

... ی بنده...با همه خشکه واسه تو م یاز پشت لباستو م یک  

ی فهمه...امشب چقد چشا یه که حالتو م یخنده*....بگو اون ک  

رحمه یتو ب  

ن و کنار قطعه مورد نظرشون پارک کرد و ی اشم  نایت ییبا راهنما  

د سمتش وین چرخاده شدیاده شه که قبل از پینا پی منتظر موند تا ت  

 گفت 

؟؟؟ی ایتو نم - 

- اینجا...زود بینه من هستم هم - 

ش یر لبین غر زدن زین اقدام حیار تو اولیاده شد و کامی نا پیت  

ر نا رو سواینکه تین و خاموش کرد...به محض ایضبط ماش   

 

مورد عالقه خودش و گذاشته ی ه فلش از آهنگ هایکرده بود   

ن باعث شد سردردیبود و همار نیل کام یچکدوم باب میبود که ه  
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بلند آهنگ گوش ی نا دوست داشت که با صدایره چون تیبگ  ی بد  

 بده 

پر نبضش و فشار داد و سرش و  ی قه هایدو طرفه شق  یبا کالفگ   

ه چرا اآلن ود کده بیگذاشت رو فرمون...هنوز نفهم  

دشونیدیه نفر م ین کار و کرد؟؟؟اگه ی نجاست...چر ایا  

به کنار...جواب خانواده خودش و  ازو عمه اشی؟؟؟جواب نیچ  

شد  یراض ی نا چه جور یخواست بده؟؟؟اصال تیم یخاله اش و چ  

بهش نگفت به  یکه باهاش وقت بگذرونه؟؟؟مگه شب عروس  

د داشت یگه هنوز اما خودش...میزنه؟؟؟یگه دست نمید یکی یدهن  

به طالق  یاز راضینا؟؟؟بر فرض که نیبه ازدواج با ت  

نا رو بهش یکردن که تیهرخاله اش قبول مشد...بعدش خاله و شو  

 بدن؟؟؟ 

 (قسمت هفتادوچهارم)

ن بود که با حرف زدن مزه دهنیش از اومدن ای د هدف اصل یشا  
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ینده پدر مادرش و راضیتونه در آینه م ینا رو بفهمه...بب یت  

ر فقط آهنگ گوش دادن و حرفیتو کل مس یا نه...ولیکنه   

ی خواست صدا یبار حت شد...چندینشون رد و بدل نمی ب یخاص  

نا گرفته یافه تی انقدر ق یراه بندازه ول یه بحثیضبط و قطع کنه و   

بکنه  ی ن کاریبود که جرات نکرد همچ  

نیکه تو ا ی ازی از...نی نکه بخواد رفت سمت نیفکرش بدون ا  

ک بارم چهره اش و شادیمشترکشون  یوز زندگده ردواز   

 

ده به اونین اتفاق و رسیه از ای ه بارم نشون نداد که راضید...یند  

بود؟؟؟چرا چند تا  یش چیخواسته...پس هدف واقعیکه م ی زیچ  

قرار یچ نفعیخودش ه ی خانواده رو انداخت به جون هم اونم وقت  

شد طالقی م  یراض یعنینا به کنار...ینبود ببره؟؟؟حاال همه ا  

ه اش ویشد...مهریم  یره؟؟؟اصال بر فرض که راضیبگ  

کار کنه؟؟؟یخواست چیم  
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رون ی ال بیش از فکر و خیبا به صدا در اومدن زنگ گوش  

یگه با هم بذارن برایه قرار دیخواست یاومد...توماج بود که م  

نا سواریصحبتش ت ی و شروع کارشون آخرا  یینها ی زیبرنامه ر  

دی پرس  که قطع کرد شد و تماس و - 

- بود؟؟؟  یک  

: ن به حرکت درآوردنش گفت ین و روشن کرد و حیماش   

... رستوران و راه یکیز دوستام...قراره با هم شرا یکی  

میکن یم  ینه ها رو بررسیم هزیم...البته...فعال داریبنداز - 

نا نشست و گفت یت ی رو لبا یلبخند تلخ  

گفت درسیشه میممت...هین تصمیاستقبال کرد از ا ی لیبابام خ  

راه - ی ه کاریباهاش  ینتون یخوندن و دکتر مهندس شدن وقت   

زد که یتو رو مثال م ی خوره...مدام واسه نامینم به درد ی بنداز  

و یرون بکشیم خودت و از آب بیب گلیه کشور غریتو  یتونست  

دوست داشت  یلی...خی ه کار خوب واسه خودت دست و پا کنی  
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ک بشهیباهات شر  

 

ار رو فرمون ویکام  ی نا لحظه به لحظه فشار انگشتایت ی حرفا  

شیخودش پ ی زیمه رز طبق برنایکرد...اگه همه چیشتر م یب  

نا با توماج شراکت کنه و یپدر ت ی رفت...اآلن الزم نبود به جایم  

نن از پسش ینه ها رو هم حساب کنن تا بب یه قرون دو زار هزیتا   

ا نه یان یبرم  

: د یا و پرسیدلش و زد به در  

- اآلن دوست نداره؟؟؟  یعن یدوست داشت؟؟؟ یگیچرا م  

- ؟؟؟یکنیفکر م یهه...خودت چ  

تونست به صداش بده گفت یکه م  ین لحنیتربا مظلوم   

- گه نخواد تو یکنم انقدر ازم متنفر شده باشه که دیخودم فکر م  

مهم  -ن صحبتا که اصال برام یروم نگاه کنه...حاال شراکت و ا  

انا تموم شه و بخوامین جری ا  همه ه کهیست...ترسم از روزین  
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ش بذارم یپا پ ی خواستگار ی برا  

د ینا انداخت و پرسیعجب ت به چهره مت یم نگاه ین  

- ده؟؟؟یبه نظرت دخترش و بهم م  - 

 (قسمت هفتادوپنجم)

تش ویتونست جذابیچوقت نمیار که هیمرخ کامیره به نینا خیت :-  

نان گفت ی انکار کنه با اطم  

هدیاگه من بخوام م ...- - 

 

؟؟؟ ی خوایتو م - - 

-. ده بشه...آرهیت بریاون دختره از زندگ ی اگه پا - 

: شترین فشار دادن بیار نشست و حیکام  ی رو لبا یض یعر ی لبخند  

گفت  یپاش رو گاز با سرخوش  

-. بُرمش یخودم م  

*** 
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هم منتظر سفارششون  ی ز رو به رویه میشاپ پشت  یه کافیتو   

نگران بود و یار به طور محسوسینشسته بودن...کام  

یی ه آشنای د هر لحظه یترسیکرد...مینور اونور و نگاه م یمدام ا  

نا ی ت یوقت یاد...ول ی ه در بیون سبز بشه و گند قضروش ی جلو  

شاپ نتونست رد کنهحاال که از خر   یشنهاد داد برن کافیپ  

از یبه ن ی ار عالقه ایاده شده بود و باور کرده بود کام ی طون پیش  

داد تا روز موردیر تو دستش ورزش میخمد فعال مثل ینداره با  

نا رویه تن حرکتش دوبار ینظرش برسه...ممکن بود کوچکتر  

خواست ینبود که م  ی زین چیسرد کنه و ا  

- ؟؟؟ یکن ینور اونور و نگاه میچرا انقدر ا  

به ی جواب لبخند ی ره شد و به جایم بهش خی نا مستقیت ی با صدا  

صورتش ی اجزا ه تونا کیره تی شدن نگاه خ یروش زد...با طوالن   

د ینبار اون بود که پرسید ایچرخیو موهاش م  

- ؟؟؟یکنینگاه م  یبه چ - 
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ق زمزمه کردیعم ینا رو موهاش ثابت شد و با حسینگاه ت  

- بلندشون  ی م گرفتیاد...خوب شد تصمی از موهات خوشم م  

یشیجذاب م یل یخ ی بندی از پشت م ی ...وقتیکن  

شد نذاشت یشتر میب  رایکه لحظه به لحظه تو وجود کام یاسترس  

نشون بده و ینا عکس العمل خاصیف پر از احساس تین تعریبه ا  

نا که مصر بود ی ت یجوابش و داد...ول یه تشکر خشک وخالیا ب  

ار و به سمت خودش جلبیاون لحظه تمام هوش و حواس کام  

 کنه گفت 

 حاال تو بگو .-

- بگم؟؟؟ یچ  

- اد؟؟؟ ی شتر خوشت میم ب یافه ام...از چیتو ق  

نایخود تیب ی ن اصرارهایکه اون لحظه از ا   یت حرصیهان  با  

اد زدیداشت تو دلش فر : 
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- تیچیز ها  

یره شد بهش...چشمایمتفکرانه خ ی افه ایدر ظاهر با ق  یول  

پهن و پرپشتش و از نظر گذروند و ی و ابروها یدرشت مشک  

بش مکث کرد یو خوش ترک  یگوشت ی رو لبا  

اد ممکنه بهش یات خوشم م ن اول کار بگه از لبیدونست اگه همیم  

ن گفت یبربخوره واسه هم  

 

 خب...چشمات قشنگه -

گشت که یگه میز دیه چیمنتظره و داشت دنبال  حس کرد هنوز  

ع گفت یبلندش افتاد و سر ی چشمش به دستاش و ناخونا  

 دستاتم خوشگله-

 (قسمت هفتادوششم)

ی ار راضیاز احساس کام ی ن دوتا جمله عارینا که انگار از همیت  

ره یباشه انگشتاش و از هم باز کرد و با عالقه به دستاش خه  شد  
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ار و به سمت خودش یه متعجب کام ن حرکتش نگایشد و هم  

ل و خانواده اش یشه تو مرکز توجه فامیکه هم یینایکشوند...ت  

ه نفر انقدر به وجدی یف خشک و خالید از تعریبود...چرا با  

چوقت به ید که هادیاز انجام مین حرکت و نید اگه ایاد؟؟؟شایب  

نا رو ی ت یتونست درکش کنه...ولیومد راحت تر مینم یچشم کس  

ن ینا حیل گرفتن سفارششون مشغول شدن که تی... بعد از تحونه  

ار گفتی هم زدن معجونش بدون نگاه کردن به کام  

- ؟؟؟یگیز بپرسم راستش و م یه چی  

 آره بپرس-

- ؟؟؟ ی ندار ی چ عالقه ایاز...ه یبه ن  

ه یفقط  یش بگه نه ولیشگینان همیتا با اطم سرش و بلند کرد  

ون و رابطه اش باشیر محو از شب عروسیه تصویلحظه   

نان یر نذاشت اطمیچشماش رد شد و همون تصو ی از از جلوین  
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ن حال گفت یلحنش صد در صد باشه....با ا  

 معلومه که نه -

یه عاشق واقعیکه به  ی اد کرد و با نقابیاز داغش و زیه کم پی  

از متلک انداخت ویش به نی که چند وقت پ یکرد حرفیمهش  ی شب  

نا زدینبار به تیا  

- تونه عاشق چند نفر بشه؟؟؟ یه آدم میمگه   

رش با ید تینا و لبخند پر از شوقش فهم یت ی با برق زدن چشما  

م به هدف خورد بعد از یمستق  یپرتاب شد...ول یکینکه تو تاریا  

اهاشیبه رو ن دیش و رس یزندگ ی مدت ها حس کرد دوباره برا  

هی کرد تایاط حرکت م ید با دقت و احتیدا کرده...فقط بایزه پ یانگ  

نیهم ی ش و بر پا یناغافل ضربه نخوره...زندگ یوقت از کس  

سرتاسر  یه زندگ یاگه  یاها و آرزوهاش ساخته بود...حتیرو  

ی گرفت بازم براش زندگیسر راهش قرار م ی و شاد یخوش  

ق اون آرزو نقشهش واسه تحقه گوشه ذهنیشه یشد...چون همینم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

د یکشیم  

که هنوز بهش داشت  ی انا و عالقه یگه از بابت ت یالش حاال دیخ  

ازیکردن ن یداد راضید انجام میکه با ی راحت شد...تنها کار  

یست...ولین ید کار راحتی رسیطالق بود...که به نظر م ی برا  

کردید همه تالشش و میبا  

 (قسمت هفتادوهفتم )

 

ن اومدن ازییحوصله پا یدار شده بود ولیواب بازده از خیساعت   

ه کمینداشت...همونجا خودش و  رون رفتن از اتاق ویتخت و ب  

ه دادید باال و به تاج تخت تکیکش  

نه ی ز کرد که ببیز گوشش و تیش از رو مین برداشتن گوشیح  

که احتماال از آشپزخونه ییا نه...سر و صدایار خونه اس یکام  

اس  خونهداد یومد نشون م یم  

خورد یلیار سیکه از کام یه قراره نانوشته از همون شبیطبق   
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کرد...دلش یگه در و قفل نمید منتها دیخوابین اتاق میتو ا  

نشون درستی گه بیه جنجال دین موضوع ی خواست همینم  

ار نداشته باشه...اونم با یبه کار کام ی داد کاریح م یکنه...ترج  

ی ون داد که عالقه اق نشاتا ی کیدن تو اونیتش واسه خوابیرضا  

نیگفت ایبهش م  یاز نداره...هر چند که حسیبا ن  ی ریبه درگ  

نیست ایقرار ن ین راحتیار به ایآرامش قبل از طوفانه و کام  

 موضوع رو تموم شده بدونه 

نه چهینستاگرامش و باز کرد تا بب یا ی حوصلگیاز سر ب  

دن وسرگرم ش ی توش نداشت فقط برا یتیچ فعالی خبره...عمال ه  

یب ی نجوریکردهمیچکش م یا عقب نمونه گاه ینکه از اخبار دنیا  

ه دست یه عکس از یبرد که ین م ییحه رو باال پاهدف صف  

ناخون  ی ج هایدخترونه توجهش و جلب کرد...به خاطر کارش پ   

در  یاز هموناس ول یکیکرد یرو فالو کرده بود و فکر م ی ادیز  

ناست ید عکس مال صفحه تیت تعجب دینها  
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نیتونست مثل سابق نسبت به ایخواست انکار کنه نم یچقدرم مره  

ع رفت سراغ کپشن که ین سریت باشه...واسه همتفاو یدختر ب  

 نوشته بود

ین...سجده بر دستانین و دروغیراست ی ان تمام معبود هایدر م  » 

زنم که ی « تو » م یخوانی با میآنها را ز »  

ره یاره به عکس خن متن داشته باشه دوبیاز ا ینکه درکیبدون ا  

د...عکس نترنت نبویدانلود شده از ا یه عکس معمولیشد...مسلما   

که  یشاپ...همون دست ی مثل کاف ییز جایدست خودش بود رو م  

روش قرار  ی دن به ناخوناش جلویسوهان کش ی ش برا یسه روز پ  

ن کامال تو ذهنش بود یهم ی گرفت...برا  

تونه با ینم ی چ ارتباطی حس کرداون عکس و اون متن ه یوقت  

ریهوگوشه تصویخودش داشته باشه خواست ردش کنه که   

... ز خم شده بود یکه روم ی خورد به دست مردونه ا چشمش  
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یادیز زیکه چ یبه اون دست ی شتر یر و زوم کرد و بادقت ب یتصو  

روعکس تگ نشده  ی ره شد...کسیازش معلوم نبود خ  

تونست صاحب یم یک به راحتی ه قسمت کوچی همون  یبود ول  

ی راهن آبیتاخورده پ ی نایاون دست و بهش بشناسونه...اون آست  

ی د...اون رنگ پوست وموهایار دیروز تو تن کام یکه د یرنگ  

ی نا آشنا باشه...ول ی گه ایهرکس د ی د برایروشن دستش...شا  

ه که دوهفته ین دست همونیص داد که صاحب ایاز خوب تشخین  

کنه یم  یه سقف زندگ ی ر یداره باهاش ز  

 

( وهشتمهفتادقسمت  ) 

نشون ید اون لحظه چه عکس العملیدونست بایواقعا نم  

نا و ین حرکت تیار؟؟؟بخنده به ایبشه از دست کام  ی...عصبانبده  

از خودش  یا حتیار نوشته بود؟؟؟یکه در وصف کام ی جمله ا   

وقته  یلیکه خ ییزایه چید بشه که چرا مثل بق ی متنفر و ناام  
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ن موضوع ینست نسبت به اتشون و براش از دست دادن نتویاهم  

ت باشه؟؟؟ یاهم یهم ب  

نا یاز ت ی ا حتیار...یرو از کام ی زین چیچرا انتظار همچ  

ی شون نگذشته با هم تو کافی نداشت؟؟؟هنوز دو هفته از عروس  

ده که از یرس ییحرفاشون به جا ی ...حتیشاپ قرار گذاشتن؟؟؟حت  

ن وسط ی د کنن؟؟؟پس نقش اون ایف و تمجیگه تعریهمد  

که اسم شوهر و  یکس ی ارزش بود برا یانقدر ب یعنی؟؟؟ بود یچ  

رفت سراغ یشد و م یده گرفته م یناد یبه راحتد؟؟؟یکشیدک می  

انقدر یعنیکه قبل از اون قرار بود باهاش ازدواج کنه؟؟؟ یکس  

دشونیدیم  یه نفر اتفاقیدونستن؟؟؟اگه یخودشون و حق به جانب م   

داشتن که بهش بدن؟؟؟  یچه جواب  

دا نکرده بود که یذهنش پ ی سواال  ی برا یچ جوابی ه خودشم هنوز  

ار رشته افکارش پاره شد و نگاه پر ازیوسط کامبا باز شدن در ت  

 حرفش و دوخت بهش 
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از که ین ی دن چشمایهو با دیار راه افتاد سمت کمدش که یکام  

ستاد و با نگاه کردن بهی ره بود سر جاش وایم به خودش خی مستق  

تش رو تخت گفت یوضع  

 

درست  ی زیچ ی ه ناهاری ی از جات تکون نخورقت ه وی  

ی فتی کل میشن از هیپرده از گوشتات آب منکرده دو  ی ...خدایکن  

نا یزبونش و گرفت تا نگه ناهارت و برو با همون ت ی جلو  

ز داشت تویه چیداره بخور...درسته  یقشنگ ی که دستا  یخانوم  

بهتر بود که رو ی شد ولیده م یش کشیسوخت و به آتیوجودش م  

ه ین روزا فقط منتظر یار ایت نشون نده...کام ین موضوع حساسیا  

ده و ی خواد با رفتار نسنجیت کردنش و دلش نمی اذ ی انه بود برابه  

ار بعد از برداشتن ین بهانه رو به دستش بده کامیبدون فکر ا  

که هنوز داشت نگاهش  ی ازیلباساش از تو کمد بدون توجه به ن  

به  یاز تکونیاالخره نکرد مشغول عوض کردن شد که بیم  
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رونیخودش داد و رفت از اتاق ب  

( دونهمقسمت هفتا ) 

ار دارهیش وهشدار بده که کام یی گفت زنگ بزنه به دایه دلش می  

روثابت  ی زیتونست چیبااون عکس نم ی ره...ولیم یرآبیز  

نا روبنشونه سرجاش تا بفهمه یت ی ه جوریگفت ی ه دلشم میکنه...  

کون نکرده تا یگه رو کن ف یدخودش و چند نفر  یاز زندگین  

اون ار ولش کنه و دوباره بره سراغ یکام  

رون اومد و ید که حاضر و آماده از اتاق بیارو دیکام  یوقت یول  

باهاش حرف ی که درباره مسائل کار  یباکس ین صحبت تلفنیح  

نیذهنش و پس زد و به ا ی نه هایزد راه افتاد سمت در...گزیم  

به  یه درسید یدن خودش بام کرآرو ی د که فعال برایجه رس ینت  

تونست از سر راهش برداره انگاری نا روبعدا هم میار بده...تیکام  

 

ن ساعت ازیار و ایکرد که کامیم ی خداهم داشت باهاش همکار  
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رفت ویشه اون بود که زودتر میرون...چون همیخونه فرستاد ب   

داد...پس حاال کهیهم داشت غروب انجامش م ی ار اگه کاریکام  

ش یهم پ  یتی ن موقعی ه و همچیاز دستش عصبان در انق  

زدستش بده اومده...محاله ا  

*** 

دنش متعجبیا با دیشگاه و بازکرد و رفت تو که رویدر آرا   

د یپرس  

- ؟؟؟ یداشت ی ...مشتری از؟؟؟چه زود اومدین  

- گه زورم اومد تا خونه برم وین طرفابودم...دیسالم...نه...ا  

نجایام ای برگردم گفتم ب  

- ا آشپزخونهیم...بیم ناهار بخوریخواستی...اتفاقامی خوب کرد   

ن حجم یدونست با اید میکه بعی از درحالیر رفت و نخودش جلوت  

ن بره دنبالش راه افتادییاز گلوش پا یزیاز استرس چ  

رو تحمل نکرده ین اضطرابیش همچی مدت ها بود که تو زندگ  
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نا و یده اون کار تید...حداقل فای چسبیب داشت بهش م یبود و عج  

محضش  یتفاوت یو ب یشگیاز و از الک همین بود که نیار ایکام  

ن اتفاقیک به ای ه واکنش هرچند کوچید و باعث شد یرون کشیب  

 نشون بده 

ن بود که از قبل ازدواج حدس یشد ایکه باعث تعجبش م ی زیچ  

ن یده بشه...اون موقع اینا کشیار دوباره به سمت تیزد کام یم  

 

د که تجربه یدیاآلن م  یت نداشت...ولیاهم ی موضوع براش ذره ا  

سخت تر ازفکر کردنشه...انقدر سخت  یلیخ ی زین چیکردن همچ  

دونست مقصریجاد کرد...نمی و براش ا  یزه تالفیکه انگ  

ار بود که یکام  ی د از بد شانسیشا  یصددرصد کدومشون بودن ول  

ش و از تو یاز گوشیر نیز تینوک ت ی بل هدف شد برایفعال اون س  

نداره یچ زنگ و اس ام اسیمطمئن شد ه یو وقتآورد  فش دریک  

که تو  یزد حاال حاالها بمبی دش سر جاش...حدس مبرگردون  
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ار معموال کارش تا شب یخونه کارگذاشته بود نترکه...چون کام  

کهباعث شد زودتر از خونه یهمون احتمال  ید...ول یکشیطول م   

نان یگفت ممکنه زود برگرده و محض اطمیرون بهش میبزنه ب   

است خویکرد چون اصال دلش نمی ش و چک میقه گوشید هر دقیبا  

داد و از دست بده یکه همون لحظه نشون م یعکس العمل  

 (قسمت هشتادم)

از خونه اس چند بار زنگ در و زد تا زودتر ینکه نیا ی به هوا  

ازش نشد و چون عجله داشت دست به  ی خبر  یباز کنه ول  

ن بار باهاش یچندم ی برادش شد که همون موقع توماج یدامن کل  

رفت  یکیها رو دوتا تماس گرفت...در و باز کرد و پله   

ن جواب توماج و داد یباال و تو همون ح   

- ه؟؟؟ یچ  

- م ساعته رفتن و اومدنت؟؟؟من روین بود نیار؟؟؟ایکام ییکجا  

نجاین بابا رو کشوندم ایحساب حرف تو ا   
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- ونه...زودخ دمیتو...تازه رس یزنیبابااااااا...چقدر فک م ی ا  

ییکجا  ییکجا یگه...هیام دیدارم م یبرم  

- رستورانت  یکیار مدارک اونیمن صبح چقدربهت گفتم کام آخه  

کردم امروز  یارو رو راضین یجون کندم تاا ی ادت نره...کلیو   

از کارامون جلو  یلیم خیم نظرش و جلب کنی اد...بتونیب  

ره؟؟؟ یچقدر خرش م  یدونیفته...م یم  

- خوام برم اونی...نمینا روگفتیست بار ای..دوگه باشه. یباشه د  

...دو سوته اونجام...حله نگران نباش ا که یسر دن  

- ا...خدافظیله خب زود بیپووووووف...خ  

دونست یبش...اگه م یو قطع کرد و برش گردوند توج یگوش  

چوقت یشراکت با توماج انقدر قراره بهش استرس بده ه  

ازداشت ین ین آدم یچکرد...هرچند به همیشنهادش و قبول نمیپ  

ش ازحد بودیتاش بیاز حساس یبعض یول  
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دش یبا کل ینکه اقدامید...قبل از ایدر واحدشون که رس  ی به جلو  

حافظه اش ی بکنه نگاهش رو قفل درثابت موند...انقدر  

که خودش عوضش کرد و  ین قفل باقفلیاد ایادش بیبود که  ی قو  

ن تا آسمونی مندازه از نظر رنگ و ظاهر زی د می هر روز توش کل  

 فرق داره

تو وجودش بود...همونطور کهکه اون لحظه  ینان یبا وجود اطم  

دش و امتحان کردیرفت کلیبدنش لحظه به لحظه باالتر م ی دما  

ل شد...قفل بازم عوض شده ین تبدیقیکه شکش به طور کامل به   

 

رو دست خورده یواقع ی از...به معنا ی نبار توسط نیبود و ا  

ده بود یاز کشین ی ه بار خودش برایکه  ی قشه ابود...اونم با ن  

که ی ره شد به دریخون افتاده سرش و بلند کرد و خ ی با چشما  

ن چهرهیاز و تو خودش جا داده بود...انقدر ایانگار چهره ن   

که اون یچشمش واضح شد که با تمام حرص و خشم  ی جلو  
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به در کوبوند  یلحظه ازش داشت پاش و بلند کرد و لگد محکم  

- آره؟؟؟ یزرنگ یلیخ  ی پدر مادر فکر کرد یل بغاآش  

د تو راه پلهیاد خودش حواسش جمع شد و تازه فهمیفر ی با صدا  

صداش و بشنوه...دستش و محکم  ینییه پایستاده ممکنه همسایوا  

به در کوبوند و روش  ینبار مشت ید رو صورتش و ایکش  

 وبرگردوند

دیلب غر ریرفت زین م ییهمونطور که با عجله از پله ها پا  

- ی س کنم که حظ کنیمن از تو سرو یک دهنی  

( کمیسمت هشتادوق ) 

نش شد...بدش ی ع سوار ماشیرون رفت و سریاز ساختمون ب  

ه تلفن نشونش بده چهیاز با یچوندن گوش نی ومد قبل از پینم  

ه قفل یع ید سر یفعال وقت نداشت...با یده...ولیبراش د یخواب  

زنگ بزنه و مجبور ج دوبارهنکه تومایکرد قبل از ایدا م یساز پ  

باال آورده  ی گند شه بهش بگه زن احمقش چه  
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ده شده بود تو یت بلند و کشیکه از زور عصبان  ییبا نفس ها  

که اون روز خودش  ی داد تا به همون قفل سازیابون گاز م یخ  

به   یشش رفته بود برسه...ولین نقشه پیاده کردن همیپ ی برا  

مغازه آه از نهادش درومد نییدن کرکره پایدن با دی محض رس  

اده ینحال پیل...با ایو اکثر مغازه تعط نداشت سر ظهر بود یتعجب  

ل نکرده بود یکه هنوز تعط ی شد و از تنها مغازه دار  

ن و یرو گرفت و برگشت تو ماش  ی ن قفل سازی ک تر یآدرس نزد   

کرد به موقع برسه و تا کارش و راه یحرکت کرد...خدا خدا م  

مغازه هم نشون داد که امروز  یک ینیه افل شددر ق یبندازه...ول  

شه یشانسروز بد  

از دستیراه گفتن به ن یاز بد و ب ی ه ایکه زبونش ثانیدرحال  

ی تو یچ گوشتید دور زد تا حداقل با چند تا آچار و پیکشینم  

فته ی نش به جون قفل در بی ماش  
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به ساعت  یک خونه بود که توماج زنگ زد...نگاهینزد  

خودم و  ی قه ایکه گفته بود دو د یتاز وق م ساعتیانداخت...ن   

گذشته بود رسونمیم  

کر و تند جواب داد یو گذاشت رو اسپ یگوش  

گه نگهش یه کم دیارو رو ی یتون ی ر کردم میه جا گیتوماج من   

- کار داشت رفت ییزحمت نکش...جا  

 پاش از رو گاز شل شد و دستاش دور فرمون سفت

- بره؟؟؟  ی؟؟؟چرا گذاشتیچ یعنی  

 

- قرار ش باهاتون ی ه ساعت پیگه؟؟؟گفت من یکردم دیکار م یچ  

گهید ی ن بمونم مجبورم از وقت کارایشتر از ایداشتم ب  

ن چرت و پرتا یامبگذرم...اون کارا واجب تره و از ا   

 دستش و مشت کرد و محکم کوبوند به فرمون 

- نه؟؟؟شماره شو بده   یه آدم و نداشتیعرضه معطل کردن  یعنی  
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اد یگه بیه ساعت دیکنم یش می من خودم راض  

- ه یرفت یواسه من...داشت م ی ار یدرب ی زالزم نکرده سوپرمن با  

گهید یعنیام که یکنم ب یگه وقت نمین هفته دیگفت ا ی جور  

آدم  ی که زد ی ن گند یدونم هفته بعدم با اید م یم...بع یسراغش نر  

 حسابمون کنه

بهم خوردن  یاون لحظه اصال براش مهم نبود که علت اصل  

شهیخودش بود...مثل هم یامروزش حواس پرت ی ه هابرنام  

دونست که راه جبران اشتباهش ویم  ی ازیمقصر صد در صد و ن  

 به روش بست

 (قسمت هشتادودوم)

ن غلط اضافه اش چنان مصمم شد که گفت یا یتالف ی برا  

- زنم ی د برم...بعدا زنگ میبا ییمن جا  

- م چند تا یم بری؟؟؟مگه قرار نذاشتی بر ی خواینم...کجا می ستا ببی وا  

ره ها ینم از دستمون میا ی ایر ب یم واسه رستوران...دین یجا رو بب  
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گشت یاز و به شب که برم ین کار نید و جبران ایکش  یقی نفس عم  

گفت خدا به دادش ی خونه موکول کرد...همونطور که تو دلش م  

به توماج گفت  یبرسه تو گوش   

- ام یله خب دارم میخ  

*** 

داد که ین تکون میمد تند رو زه پاش و تنیاز شدت استرس   

ت خودش رسوندیدستش استرسش و به نها ی تو یدن گوشیلرز  

ش افتاده بود آب دهنش و ی ار که رو صفحه گوشیره به اسم کام یخ  

و هنوز کامل به گوشش  یقورت داد و تماس و وصل کرد...گوش  

د یار و شن یاد کام یفر ی نچسبونده بود که صدا  

- یاااااااااب؟؟؟فکر کردکله خراا ته احمق یحال یل یخ ی فکر کرد  

به  یو خودتم بزن ی اریباال ب ی ه گندیه که یتن راحیبه هم  

نم که ی خت نحست و ببیست ریگه قرار نید ی چاک؟؟؟فکر کرد   
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؟؟؟من اگه تو رو آدم نکنم...اگه ی رو کرد ین غلطیهمچ  

اری ننشونمت سر جات...اگه به غلط کردن نندازمت که کام  

ازت  ی ک پدریاز...یارم نیتو دربمن از  ی ک پدریستم...ین  

سنش...شب که از اون سوراخ موشت یو کتابا بنودرارم که ت  

ت یخونه...اون موقع حال یگردونیو جنازه تو برم ی ایدرم  

یداره...چند روز ل یکنم انگولک کردن اعصاب من چه عواقبیم  

انقدر برام ی ه؟؟؟فکر کردیخبر ی به الالت گذاشتم فکر کرد یل  

 

ات غش غش بخندم و صدامین مسخره بازیا به  که ی ز شدیعز  

که ی ن غلطیر...اتفاقا با ایاد؟؟؟نخیدر ن  

پست فطرته که اآلن  یعوض ی به خاطر تو یادم انداختی ی کرد  

ی فته...تالفیهزار نفر و بکنم که کارم راه ب  ی مجبورم پاچه خوار  

ه جا سرت یام و غلط اضافه امروزت و ی همه بدبخت  

تماشا کن و  ستای ارم...فقط وایدرم  
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وار رو یره به دینوز بهت زده خاز ه ین یتماس قطع شده بود ول  

کردیکه فکرش و م ی ز اونجوریچ چیبه روش مونده بود...ه  

برگرده...فکر  ی ن زودیار به ایکرد کامیش نرفت...فکر نمیپ  

ید علنیبشه و کار و به تهد  ین حد عصبانیکرد تا اینم  

ه قفل ساز و یاغ بره سرتونست یبکشونه...اون که وارد بود م  

نعره پر از  ی که صدا ینیار خشمگی ن کامیا یلکار و تموم کنه و  

ی شد بهش فهموند که جدیغضبش هنوز داشت تو گوشش اکو م  

در انتظارش  یز خوبیخونه چ ی ت قرمزه و شب تویوضع ی جد  

ست ین  

 (قسمت هشتادوسوم]

ریکه چند سال اخ یالی خ یکرد از حس بیداشت تالش م یلیخ  

استفاده کرد یومد و مشکالتش و حل میبه کارش م  یلیخ  

ی ست لرزشین  ی زیقبولوند که چیهرچقدر به خودش م یکنه...ول  

نی ذاشت همچیر کرده بود نمیبدنشم درگ یداخل ی اندام ها  یکه حت  
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ار به ی د کامیاد پر از تهدیکه فر یبه اثبات برسه...لرزش  ی فکر  

 جونش انداخته بود

 

مش یبت به حال نسبتا وخو نکنه نسرو کنجکا ینکه کسیا ی برا  

به دست و صورتش زد و  یو آب ییشد رفت دستشوبلند   

یامشب از جلو ی که چه جور یجه قطعیبرگشت...هنوز به نت  

ش داره زنگی د گوشیده بود که دیار دور باشه نرس یکام ی چشما  

خوره یم  

شییدن اسم دایبا د یار باشه برش داشت ولینکه کامیبا ترس از ا  

د و جواب داد ی کش  یتنفس راح  

- جون  ییسالم دا  

- ؟؟؟یسالم دختر گلم...خوب  

- ار خوبن؟؟؟یو مه یی؟؟؟زن دایممنون...شما خوب یلیخ  

- ار چطوره؟؟؟ ی همه خوبن سالم دارن...کام  
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ه یاره عالیکه قراره سرم ب ییتو دلش جواب داد مسلما با فکر بال  

- ارم خوبه ممنونیکام  

ی گفتناش فقط براو خوبه ن خوبم یدونست ایسهراب که خوب م  

د یپرس ی شتری د بیال اونه با تاک یراحت کردن خ  

- ه کم خوب؟؟؟ یا ی خوب خوب؟؟؟  

بده خودش ادامه داد  یاز جوابینکه نیقبل از ا  

- الزمه که بدونم  یاز جان...هرچی خوام دروغ ازت بشنوم نینم  

ط نامعقول ازدواجتون یذارم شرایبهم بگو...بهت که گفتم نم  

تون داشته باشه یدگرو زن ی ریتاث  

 

تا نوک زبونشم اومد که بگه پسرت  ی گه...حته لحظه خواست بی  

ده...خواست بگه که جراتیه به نقشه قتل براش کشیشب ی نقشه ا  

شد که  ید چینفهم  ینداره شب پاش و تو اون خونه بذاره...ول  

گه دادن ید ی ه حرفایسرش جاشون و به  ی تو ی حرفا  
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م باهم حرفیروز داشتیقا د...اتفایجون چه دروغ یینه دا  

ی ه کارید یا یم دلمون براتون تنگ شده...اصال ب یگفت م... یزدیم  

انی نا هم بیزنم مامان اید خونه ما...زنگ میایم...امشب شام بی بکن  

م ی دور هم باش  

ن کلمه لبش و به دندون گرفت ویبه محض به زبون آورد آخر  

ده هاخانوا ی چشماش و محکم بست...درباره برخوردشون جلو   

که با خودش داشت  ییتو قرارها ی...ولار نزده بودیبا کام یحرف  

خواست یکنه...م ی نقش باز  یش کسی خواست پیچ وقت نمیه  

پشت سرش نگه از یش و به همه نشون بده تا کسیواقع یزندگ  

اآلن کار از کار گذشته بود و یار...ولی با کام یخداش بود زندگ  

ره یتونست حرفش و پس بگ یگه نمید  

( مت هشتادوچهارمسق ) 

نیا یم...ولید شما رو پاگشا کنی د؟؟؟اول ما بایدرسم و عوض کر   

ن وقت نشدیه کم تو شوکن...واسه همیکه همه  یدون یچند وقته م   
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د یشگاه به خودش انداخت و تو دلش نال ینه آرایتو آ ینگاه  

د که منو به عنوانیکن یرو راض یید زن دایتا شما بخوا  ...» 

کفن پوسوندم ه که من صد تاعروسش قبول کن »  

 

- م طبق رسم و یم که حتما بخوایبه ایاشکال نداره...حاال مگه غر  

ف یاده...امشب شما تشریم؟؟؟وقت واسه پاگشا زیش بریرسوم پ  

د منتظرتونم یاریب  

- گهیه وقت دیشه دخترم...بذار یزحمتت م  

- ست ین یچ زحمتید...هیای...حتما امشب ب یینه دا  

باشه کلمهار نیبا کام یطیچ شرایو تحت هنکه امشب یاز هول ا  

ش نتونه مخالفتییکرد که دایف میهاش و تند تند پشت سر هم رد  

د یکش یشد و قطع کرد نفس راحت یباالخره راض  یکنه و وقت  

ی ن کلمه هایبعد از اون شماره مادرش و گرفت و اونم با هم  

ع راه افتادیپرت و پال و لحن پر استرسش دعوت کرد وسر  
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نجات بده  یگلوش و از خشکوان آب یه لیخونه تا با آشپزسمت   

وان آب سرد کم کم ذهنش و باز کرد و عقلش و سر یه لیاون   

م یگه از اون تصمید یکی د که بازم یجاش آورد...تازه فهم  

میش و گرفته...از همون تصمی و بدون فکر زندگ ی لحظه ا ی ها  

د یت باجان ی ن لحظه رسوندش...که براینجا و ایکه به ا ییها  

از دستش بر  ی گه کارید یشد ول یفر مدست به دامن هزار ن  

ت آشفته ین وضعیسر و سامون دادن به ا ی ومد جز تالش براینم  

ار اطالع بده یکه توش گرفتار شده...مسلما قصد نداشت به کام ی ا  

ط و بهیگه بکنه و شرایه فکر دینقشه اش و خراب کرده تا اونم   

شدیر م د خودش دست به کاین بای ه همر بده...واسیی نفع خودش تغ  

خواست ین بود که اگه میکه اون لحظه وجود داشت ا  یتنها مشکل  

روقت به خونهیار دی ر رو به رو شدن با کامید ی برا  

 

د یدرست کردن شام نداشت...پس با ی برا ی ادیبرگرده...زمان ز  
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کرد یگه میه فکر دی  

 (قسمت هشتادوپنجم)

ن ی ش..همه احتماالت مثل نبود ما در خونه رو باز کرد و رفت تو.  

که  ییا نبود کفشایکرد...یشه پارک میکه هم ییار اونجایکام  

ا اصال عوض نشدن قفل دریاورد...یدرم ی ورود ی شه جلویهم  

بازم تا مطمئن  یار هنوز برنگشته خونه ولی دادن که کامینشون م  

گرفتیشد آروم نمینم  

ی س بهداشتیوازش نبود...از سر ی تو هال و آشپزخونه که خبر  

مد...راه افتاد سمت اتاق خواب ها کهو ینم ییهم صدا  

- نا رو کجا بذارم؟؟؟ یاز این یآبج  

- ی دیخر ی سه هایدن کید عقب و با دیار چرخیمه ی دن صدایبا شن   

ن حواس پرتشیبه ا یکرد لعنتیحملشون م یکه داشت به سخت  

 فرستاد و رفت طرفش

ادتر شده بود یش زدر انقدر استرس   ی ده بودن جلویرس یاز وقت  
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ه همراه کوچولو آورده که اگهیرفته بود با خودش  ادشیکه   

فکر یپناهش بشه...بعد از کل ییه جورایار زود اومدن یکام  

ار و یره آموزشگاه زبان مه یش بگه مییم گرفت به دایکردن تصم  

ار بود که آموزشگاهش یبردش خونه...شانس باهاش یبا خودش م  

ونست زودتر تیم ی نجوریاز...ای ل کار نک بود به محینسبتا نزد  

روقت بمونه...هرچند کهیاد و الزم نبود تا دیشگاه دربیاز آرا   

 

ش خشمیآت ی زم و داره براین کارا نقش هیدونست تک تک ایم  

ار یکام  

- نیشون زمیذاریچرا نم ی نین سنگینا رو...آخه به ایبدش من ا  

ش وخودار ید دراز کرد مهیخر ی سه ها یدستش و که به سمت ک  

که به غبغبش انداخت گفت  ی دد عقب و با بایکش  

- گفتن  یگفتن زن ی ذارمشون...مردیخودم م  

ارم به همونی به آشپزخونه کرد و مه ی از با لبخند اشاره این  
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ار بهتر از ی کرده بود و مه  یسمت رفت...انگار انتخاب درست  

ار ازش مراقبت کنه یتونست در برابر کامیم ی گه ایهرکس د  

رد و برگشت توآشپزخونه تاق لباساش و عوض کتو ا ع رفتیسر  

- ؟؟؟یدرست کن ی خوایم یاز شام چین یآبج  

- ؟؟؟ ی ف استراگانوف...دوست داریگو...پاستا...بیخوراک م  

- افتاده اش ی ض بود که تک و توک دندونایار چنان عریلبخند مه  

ش گذاشت یو به نما  

- یلیخ  

ار ید دست مهرون و داید بیپس کشیه بسته چی داش ین خریاز ب  

- ی ن و بخور که تا شام ضعف نکنیپس فعال ا  

بار ی برا  یبازم وقت یشگاه درومده بود ولینکه زود از آرا یبا ا  

عیکه سر ی فانتز ی ن غذاهایگذاشتن خورشت نداشت...واسه هم  

 

شه رو انتخاب کرد...هرچند که مطمئن بود مامانش یتر درست م  
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تلفن سفارش کرد ی پا یمشه و حتین تصمیمخالف صد در صد ا  

آبرومند و ی ه غذایش ییو زن دا ییدا ی ن غذا جلویان اولبه عنو  

ان اصل موضوع یدرست کنه...مسلما اگه مادرش در جر یمجلس  

گرفت به یکرد قرار میکه روند کارهاش و کند م  ین استرسیو ا  

ذاشتیمنگنه نم ی ه شام ناقابل دخترش و الیخاطر  ... 

 (قسمت هشتادوششم)

گرفت ی ار میکه از نبود کام  یاز با آرامشین ی بعدک ساعت یتو   

ه کارا هم مربوط یش انجام داد و بقی شام و کم و ب ی کارها  

شدیبه همون لحظه بود که غذا سرو م   

به سر و گوش  یالش که از بابت غذاهاش راحت شد دستیخ  

کرد گفت یکه داشت کارتون نگاه م ی ارید و رو به مهیخونه کش  

- ؟ست؟؟یار گشنه ات نیمه  

-... ی نه آبج  

- امیرم حموم زود میخچال بردار...من میبرو از  یخواست ی زیچ  
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 -باشه؟؟

 باشه -

اری ش کامی قه پیاد اس ام اس چند دقیخواست بره سمت حموم که   

تو اس ام اس هم مشخص یکه حت یو لحن پر از خشونت  

 بود افتاد

 

دیزود گمشو برو خونه حوصله سر و کله زدن با قفل و کل  ...» 

ز و ندارماس »  

ار گفت ی ن رو به مهیگرده واسه همیداد که داره برمیم ن نشونیا  

... ارتهینجا رو زد باز کن...احتماال داداش کامیزنگ در ا یکس - 

- د نداره؟؟؟ یمگه کل  

ش در امان باشه راه افتاد سمت حمومیبعد ی نکه از سواال یا ی برا  

 و گفت 

- داش و جا گذاشته ینه کل  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

*** 

نه یآ ی س جلوی خ ی موها اال با حوله تنش ودوش گرفته بود و ح  

شده بود که   ی ره اش مات دختریستاده بود...نگاه خیاتاقش وا  

ساعت -کی یراجع به فردا و حت ی و حدس ینیش ب یچ پ یانگار ه  

چوقت حدس یکه ه ی همونجور-تونست داشته باشهیبعد خودش نم  

سته ینه وایآ یکه جلو ی نجا برسه...به روزیبه ا ی ه روزیزد ینم  

با کنه که به چشم یخودش و آراسته و ز ی رو دلش بخواد به قد  

ش که حاال شده بودن پدر شوهر و مادر شوهرشیی و زن دا ییدا  

رفته شدن از سمت خانوادهیکه براش مهم باشه پذ ی اد...به روزیب  

ر که تو جمعیاخ ی از سالهایار ن یمثل کام  ی شوهر...اونم شوهر  

شه یهمظاهرش نداشت و ه ب ین توجهیها کوچکتر یها و مهمون  

د یاد شایاد به چشم نیکرد که زی رو انتخاب م یینشستن جا ی برا  

انگار داشت یبه طور کامل از وجودش محو نشده بود...ول  
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ی خواست بازیکه م یشد که حاال عالوه بر نقشیکمرنگ تر م  

 ...کنه

م یکه تصم یخواست اون موقعین و میهم ته وجودش ا ی زیه چی  

ن قراریگفت اینه با خودش مازدواج و قبول ک نیگرفته بود ا  

نگه  ی برا یباشه که من بخوام مثل هر زن ی عاد  یه زندگیست ین  

امروز...از ی ست...ولین یز سختیداشتنش تالش کنم...پس چ  

دید...حس کرد باینا دی ج تیکه اون عکس و تو پ  ی همون لحظه ا  

و  ی اداز ش ی نجا رنگیکه تا ا ی ا یش بجنگه...زندگیزندگ ی برا  

خواست یه زن بود...اگه میاون  یده بود...ولیوش ندت یخوشبخت  

خواست ید میاره...فقط بایرو به وجود ب ین خوشبختیتونست ایم  

 (قسمت هشتادوهفتم )

یه سارافون آبیاون شب انتخاب کرده بود  ی که برا  یلباس  

ی م تنه مشکیه کت ن یخوش دوخت تا رو زانو بود که  یکاربن  

د از یپوش  یوقت ینشسته بود ول کامال تو تنشه نک یروش داشتبا ا  
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ن مدت ازینه برانداز کرد...انقدر تو ایچند جهت خودش و تو آ  

گه داشتیده بود که دیکلش شن یکه و متلک راجع به هیار ت یکام  

ار یدونست کام ینکه م یشد...با ایل به نقطه ضعف م یبراش تبد  

ستیهم مشکل دار ن ی کنه و اندامش انقدریاغراق م  

ش کردن خودش یش بود...درسته عادت به آرای راال نوبت به آاح  

براش داشت و یتیه مزیشگاه یکار کردن تو آرا  ینداشت...ول  

اد گرفتهیاز همکاراش  ییزایه چی ی کارین بود که تو مواقع ب یا  

خواست خانواده خودش و ی بود که حاال به دردش بخوره...نم  

ینه...ولخودش مواجه کن تا آسمون از یر زمییه تغیار و با یکام  

 

ییه تفاوت هایاز قبل ازدواج با بعدش ین ی د برایبه هر حال با  

فر و بلند و ی به موها   یشش که تموم شد دستیشد... آرایقائل م   

م گرفت باز بذارتشون...فقط با موس و ژل ید و تصمیروشنش کش  

گهیه دور دیخت پشتش سرش...یه کم مرتبش کرد و همه رو ر ی  
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ه کم ید و دستش و دراز کرد تا کر ینه بررسیخودش و تو آ  

هم الزم ی لیگه خیمون شد...دیرژش و پررنگ تر کنه که پش   

ره یش فاصله بگ ی نبود از خود واقع  

یکه همچنان جلو ی اریرون و با نگاه به مه یاز اتاق رفت ب  

ون بود گفتیزیتلو  

- ون؟؟؟ یز ین تلویتو از ا ی خسته نشد  

... د سمتش یار چرخیمه   

یلیخن کارتون و یآخه من ا  ... 

ده بود ماتش برد ویکه کمتر ازش د  ی دیاز و ظاهر جدیدن نیبا د  

به برق افتاده اش لحظه به لحظه ی همونطور که چشما  

شد با شوق گفت یدرشت تر م  

- ی اااااااااااااااز...چقدر خوشگل شدین یآبج  

ده بود به ین حرف و ازش شنیکه ا یدرست مثل روز عروس  

و باال برد...همونطور کهد به نفسش دلش نشست و اعتما  
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 رفت طرف آشپزخونه گفت 

نبودم؟؟؟ یعنی - 

 

... ی خوشگل تر تر شد ی...ولییییییییییچرا بود - 

... وه ها روین میا کمک کن ا یباشه قبول...حاال ب - 

زنگ در از جاش  ی حرفش هنوز تموم نشده بود که با صدا  

نکه چرا یت به ایاهم یدن برادرش بیار از شوق دید...مهیپر  

... د سمت درییداره دویدستش و از رو زنگ برنم  

- کنم یمن باز م  

مهار ی برا یکه قدرت یید و با پاهایکش یق ی ازم نفس عمین  

یره به در ورودیرون رفت و خیلرزشش نداشت از آشپزخونه ب  

ستادیوسط هال وا  

 (قسمت هشتادوهشتم)

ر ایچوند چون در با فشار دست کام یره رو پی ارفقط دستگ یمه  
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ر شدن یدرگ ی وار و به هوایده شد به د یز شد که کوببا ی جور  

ارخودش و انداخت یاره تو خونه که مه یازخواست هجوم بیبا ن   

 توشکمش و دستاش و پشتش قالب کرد 

- ه ذره شده بودایار دلم برات یداداش کام  

ش یرین سیکه ع ی اریار نگاه مات ومبهوت شده اش و از مهیکام  

که با ظاهر تر و ی ازیبه ن و زل زد ده بود جداکردیبهش چسب   

ن دوهفته فرق داشت...چه ین تا آسمون باایز و مرتبش زمیتم  

ینجا چیارایازش نداشت؟؟؟مه ی چ خبریافتاده بود که ه یاتفاق  

 

ده بودو انقدر به خودشین لباسا رو پوشیاز چرا ایکرد؟؟؟نیکار م  

ده بود؟؟؟ یرس  

ز وی...تمکرده یراتییه تغید خونه هم یخوب که دقت کردفهم  

تش از یتونست عصبان ین اتفاقات فقط میمرتب شده...تمام ا  

از  ی ریجلوگ ی شتر کنه...چون شک نداشت برای شتر و بیاز و ب ین  
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مون یار واقعا پشیده بود و کامیچ  ی ن نقشه ایار همچیبرخورد کام  

د بهش زمان داد یبود که چرا قبل از اقدام به عمل با اون تهد  

مسلط شدن به خودش نفس ی برا ی ا قشهن نیطرح همچ ی برا  

ار و از دورش باز کرد یمه ی دو دستایکش یقیعم  

- ؟؟؟ ییچ معلومه تو کجایس خودم...هییسالاااااام ر   

د یظش توپ ینسبتا غل یار ازش جدا شد و با اخمیمه  

- ؟؟؟ ییچ معلومه کجا یشه خونه ام...خودت هیمن که هم  

ییا جور هینکه یا ی شون...برایحق داشت...از بعد عروس  

ن ازدواج و اجبار خانواده به خصوصیاعتراضش و نسبت به ا  

 پدرش نشون بده پاش و تو اون خونه نذاشت و جواب تلفن

دیدیکرد میداد...اآلن که فکرش و میون م یدر م یکیهاشونم   

ن ازدواج وین دو هفته اینکرده...حداقل تو ا یچ کار اشتباه یه  

براش ی مثبت  بهجنچ یه یمشترک جز عذاب و کالفگ یزندگ  

گرفت ی نداشته...البته...اگه شب اول و فاکتور م  
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ار و باهم رفتن تو یدر و بست و دستش و گذاشت پشت کمر مه   

 

- ...بذار رستورانم و راه یر کار و بارمم فسقلیدرگ  

ن سن کار و یو از هم ی شه ور دلم باشیبرمت اونجا همی بندازم...م  

یجد ی ان...جدورستر یر داخلیکنمت مدی...اصال می ریاد بگی  

...خوبه؟؟؟ ی شیس مییر  

د سمتیید و دوباره دویار غش غش به حرف برادرش خندیمه  

ی ن فرصت خوبیون و برنامه مورد عالقه اش...همیزیتلو  

خون گرفته اش ی ش و از تو چشما ی ار تا نگاه سوالیکام  ی شد برا  

یش هم نتونسته بود سردی اون آرا  یکه حت ی ازیبدوزه به ن  

ن ببره یش و از به ا چهر یشگیهم  

شد بایر استرسش میاز که با همون نگاه کم کم داشت دوباره اسین  

بلند  ی ار راه افتاد سمت آشپزخونه و با صدایبه مه  یم نگاه ین  

 گفت 
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- دو ساعت  یکیر...تا یه دوش بگیبرو  ی خوای...م ی خسته نباش  

رسنینا میا یینا و دایگه مامان اید  

 (قسمت هشتادونهم)

ار یزد که هم مطلب و رسونده باشه و هم مه  و حرفش ی ه جوری  

ینداشته...ول ین مهمونیاز ا ی ار خبری نکه کامینبره از ا ییبو  

ار که ین نگاه پر از خشم کام یا ی هم برا ی ه فکری تونست یکاش م  

یخواست جلوی شد بکنه...اگه می از روش برداشته نم ی لحظه ا  

د یکار با یچ  ن طرز نگاه کردنش ادامه بدهیخانواده هاشونم به ا  

ر چشم یاز ز یظرف بود ول ی وه تو یدن میکرد؟؟؟مشغول چیم  

 

ی ار از جاش تکون نخورده و آخر سر با صداید که کام یدیم  

ار که گفت یمه  

- ؟؟؟یلباست و عوض کن ی ریار نمیداداش کام  

د و با گفتن ینفس پر از حرصش و شن  ی صدا  
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 چرا داداش -

ازم نفس حبس یق...ناباالخره نگاهش و گرفت و راه افتاد سمت ات  

آشپزخونه ی رون فرستاد و نشست رو صندلیشده اش و ب  

خانواده ها نقش  ی ار نخواد جلو ی نکه کامید...از ای ترسی قتا میحق  

از امروز یف کنه که ن ی نکه واسه همه تعریکنه...از ا ی باز  

نکه نتونه بگه یه...از ایکار کرده و چقدر از دستش عصبان  یچ  

ار بود که با دخترخاله اش یمااون کارش در جواب کار ک  

از دست و یه بخشیذاره...چون مسلما یشاپ قرار م یتو کاف  

رو ثابت  ی زیتونست چیر نمیار اونم گوشه تصویراهن کام یپ  

شه کوتاه باشه و همه بخوان حق ینکه زبونش مثل همیکنه...از ا  

نکه مجبور شه نگاه پر از سرزنشیار بدن...از ایو به کام   

... مادر خودش و تحمل کنه یا حتیش ییزن دا  

ییایح یگفت؟؟؟بیم ید چیداشت اون با یالین خی ار همچیاگه کام  

سرش آورد پرده یکه شب عروس  ییشد اگه از بالیم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

شه حق بهیکرد شوهر همیهمه اقرار م ی ا اگه جلویداشت؟؟؟یبرم  

وجودش و با ی جانبش احساسات و غرور و دخترونه ها  

 

ی او شب چند ساعت جلو ی گفت فردایما یبه فنا داد؟؟؟  یرحم یب  

یی رایده محکم ازش پذیه کشیدر خونه نگهش داشت و بعد با   

تونست یکه م ییا اگه چند نمونه از زخم زبونا و متلکایکرد؟؟؟  

لشیه صبح تا شب تحویار یو سرخورده کنه و کام  ی هر دختر  

کرد؟؟؟ یداد و رو میم  

ق تر و یعم ی لیار داشت مطمئنا خیکه اون از کام ییه هایگال  

نجا بودیمشکل ا یار...ولیکام ی ه هایدردآور تر بود از گال  

ه کدومشونید گفتن یکه توان به زبون آوردنشون و نداشت...شا  

نیبهش بفهمونن خودت ا  ی زبون  یبود تا همه با زبون ب  یکاف  

یرو خواست  یزندگ  

- قهیه دینجا یا ایاز...ب ین  
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کرد افکارش و یمش داار که از تو اتاق خواب صیکام ی با صدا  

که به تپش افتاده بود از آشپزخونه ید و قلبیپس زد و با ترد  

رون رفت یب  

 (قسمت نودم)

: دنش گفت یار با دیمه   

- کنه یار داره صدات میاز داداش کامین یآبج  

 تو دلش گفت 

ارت و...مخصوصا داره بلندیشناسم داداش کامیدونم...میم  ...» 

رم تو اتاقب شمتو مجبور  ی کنه که جلویصدام م »  

 

کردین م یکه مدام به خودش تلقی آب دهنش و قورت داد و در حال  

تونه بکنه قدم هاش و به سمت اتاقینم ی ار کاریبا وجود مه  

نکه در و ببنده یش برد:در و باز کرد و رفت تو...بدون ایخواب پ  

که بهش پشت کرده بود  ی اری چند قدم جلوتر رفت و رو به کام   
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 گفت 

؟ ؟؟یکار داریچ - 

ه آتشفشانیدن صداش بود تا مثل یار که انگار فقط منتظر شن یکام  

قه لباسش یاز تا به خودش بجنبه ی د سمتش و نیمنفجر بشه چرخ  

ار شد یر دست کامیاس  

واریده شد به دید و کمرش محکم کوب یبا قدرت دستاش چرخ  

؟؟؟یکن ی م یچه غلط ی چ معلومه داریه - 

: اد و همونطور کهیبدش خو ار باعث شد بهینسبتا بلند کام  ی صدا  

د یره توپیهلش داد که فاصله بگ  

... شنوهیار م یمه  - 

د یبا  یکنیبا من مهمون دعوت م یبدون هماهنگ  یبه درک...وقت  

یچه جور ین یبب  ی دینقشه کش ی ...نشستینجاهاشم باشیفکر ا  

آره؟؟؟  یشه از چنگ من فرار کنیم  

ی ب ط بانداشت که بزنه...فق  یچ حرفینزد...ه یچ حرفی از هین  
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ن ی ره شد که همیار خیتفاوتش به کام یا حداقل ظاهر بی یتفاوت  

ن تر اومدی ار سنگی کام ی سکوت و نگاه از صدتا فحش برا  

 

دیدندوناش غر ی ش زد و از ال یشونیبه پ ی ضربه ا  

- خ به من نگاه ی که یه تین ی...ع ی به من نگاه نکن عوض ی نجوریا  

ه سوال ازت ی ی...وقتوونه نکن با رفتاراتینکن...منو انقدر د  

ن آدم جواب بده...انقدر به من نگاه نکن ی پرسم عیم  

از که حاضر بود قسم یره و خونسرد نیبا ادامه دار شدن نگاه خ  

شد یجا به جا نم ی متریچشماش مل ی مردمک ها یبخوره حت  

پر از ی خواست دوباره با دو قدم بلند بهش حمله کنه که صدا  

و چشماش بمونه  د سرجاشار از پشت سرش باعث شیبغض مه  

 و محکم ببنده 

ااااااااااار؟؟؟ یداداش کام - 

ارمی حضور مه ی که حت ی ازیره شد به نیچشماش و باز کرد و خ  
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نکه برگردهیم نگاهش و کج کنه...قبل از اینتونسته بود خط مستق   

فتاده ین  یش کنه اتفاقیکش و با دوتا جمله راضیسمت برادر کوچ  

د اومد طرفشونییار دویمه  

( کمیودوقسمت ن ) 

ستاد و همونطور که دستاش ویار وایاز و رو به کامیپشت به ن   

نش و یاز از دو طرف باز کرده بود نگاه خشمگیدفاع از ن ی برا  

ار یدوخت به کام  

؟؟؟یکن یتش میاذ یواسه چ - 

چشماش که نشونه تجمع ی ار و برق تو یزون شده مه یآو ی لبا  

رد کهاقرار ک ش خودشیاشکش بود دلش و به درد آورد...پ   

 

ت حضوریشد و رعاید به اعصابش مسلط میاشتباه کرده...با  

کرد...صداش با وجود ولوم کمش هنوز دورگه بود یار و میمه  

- میزدیم باهم حرف می ...داشتیتش نکردم داداشیمن که اذ - 
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... ی...خب دردش اومد اونجوری دم پرتش کردی چرا...خودم د  

وار یش تو دیانداخت  

نکه ید ایاز به امیره شد به ن یکرد و خ رش و بلندس  یبا دستپاچگ  

کنه که فقط داشتن حرف یار و راضیمه ی ه جوریاون   

از همچنان ماتین ی د که چشمایرت دیت حیدر نها یزدن...ولیم  

ت بگه همونجا خشک یتونست به قطعیزد میخودشه...اگه پلک نم  

یلیچ تمایکرد و خودش هیط و درک میاز کامال شراین  یشده ول  

ن یا ی برا ی ل قانع کننده ایار و متقاعد کنه...دلیمه نداشت که   

ار ازشیکام ی جلو یکیومد یانگار بدش نم یسکوتش نداشت ول  

از پس  ی ار چه جورینه کام یخواست ببیکنه و دلش م ی طرفدار  

اد یکه زده برم ی گند  

ی برا یر افتاده بود هنوز حرفیگ یواقع ی ار که به معنا یکام  

از و گرفت و با ی ار دست نیه مهکرده بود کدا نیه کارش پیتوج  

که وسط  یرون ببره و با بغضیخودش کشوند تا از اتاق ب  
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د یل شد نالیه تبدید و باالخره به گریحرفاش ترک  

- ار تنها یذارم با داداش کامی گه نمیاز...دی ن ی م آبجیا بریب  

گم ی...تازشم بابام که اومد بهش میبمون  

 

ی ار کند و با سریکام از و ازیه ن ار باالخره نگا یه مهیگر ی صدا  

ار راه افتاد ویداد دنبال مهی ار به تاسف تکون میکام ی که برا  

رون یرفت ب  

خودش و انداخت رو  یوار کوبوند و با کالفگیبه د  یارم مشتیکام  

عاقل باشه که  ی از انقدریکرد نیتخت...اون لحظه فقط خدا خدا م   

ار یبه کام و ضربه زدن یتالف ی از احساسات اون بچه برا  

 استفاده نکنه 

 (قسمت نودودوم )

اتاق...با دستاش پهلوهاش و یکیار و با خودش برد تو اونیمه  

زیتوجه به اعتراضش نشوند رو م یگرفت و بلندش کرد ب  
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یستاد وزل زد به چشمایش وای ه قدمیگوشه اتاق...خودشم تو   

وجودش  ی ها  یبه تمام مردونگ ی ه اش لبخندیقرمز شده از گر  

صادقانه گفت زد و  

- ه داداش داشته باشم؟؟؟یخواست یشه دلم می هم یدونستیم  

از ین حرف نیره دستاش بود با ا یزون شده خیآو  ی ار که با لبایمه  

 مردمک چشمش و حرکت داد و زل زد بهش 

- ی منو برآورده کرد  ی تو امروز آرزو  

- ؟؟یچ یعنی - 

به که  ین آورد و با تمام عشقیی ار پای سر مه ی سرش و در راستا  

مه کرداشت زمزن پسر دیا  

 

ه داداش یه داداش دارم...مثل ی که باورم شد  ی کرد ی کار یعنی  

برام یلین خی...ای کرد ی و ازم طرفدار  ی مراقبم بود  یواقع  

 ارزش داشت
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ه اش و فراموش یاز داشت گرین ی ار که با حس خوب حرفایمه  

نه اش و سپر کرد و گفتی کرد سیم  

گم ی اد بهش می تازه بابامم ب  

ار ید کار کامیشد که حس کرد با ی د چیو نفهم دیکش  یقی فس عمن  

ه کنهیو توج  

- هیم...فقط یزدی م حرف م یگفت...داشتی ارت راست میداداش کام  

ه کار اشتباه کرده ی...من یدونی بود...آخه م یکم خسته و عصبان  

ارمی بودم داداش کام .... 

- ی ...ولشهیو خسته م یوقتا عصبان  ی منم بعض ی خب باشه...بابا  

خنده یشه به مامانم میکنه...همیت نمانم و پرچوقت مامیه  

ی ار برای ه کردن رفتار کامید توجیه لحظه به خودش اومد و فهمی  

ست...همونین ی ن سن اصال کار عاقالنه ایا یتو ی پسر بچه ا  

ش قرار بده...دوست نداشت یزندگ ی بهتر که رفتار باباش و الگو  

ه داره جازت ایو عصبان  یخستگن فکر کنه که اونم موقع یبه ا  
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گه وارد یه راه دیکرد از  ین سعیهم ی بکنه برا ی ن کاریهمچ  

 شه

- فه یه وظی ه...داداشا یچ یدون ی م ی...ولی گیباشه...تو راست م  

هم دارن ی گه اید  

- ؟؟؟ی فه ایچه وظ  

 

- دنی ا شنیدن یکه د ید هرچیشون باشن...نباید رازنگهدار آبجیبا  

ف کننیربدو بدو برن واسه همه تع  

- گم تا داداش یف کنم فقط به بابام میواسه همه تعر امخویمنم نم  

ار و دعوا کن یکام - 

- من و   ین کارت باعث شه زندگی ممکنه هم یزم...ولیدونم عزیم  

؟؟؟هوم؟؟؟ ی خواینو نمیار بهم بخوره...تو که ایداداش کام  

از انداخت و آروم سرش و به نشونه نه تکون داد یبه ن یم نگاه ین  

- ن یا یه داداش واقعیگه دار...دت نش خویت و پیراز آبج پس  
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کنه یکار و م  

د یار شکوند و پرس یجاد شد و مه ینشون ایکه ب  یه سکوت یچند ثان  

- ؟؟؟ یار و دوست داریتو...داداش کام  

 (قسمت نودوسوم)

ش همون رنگیره شد به چشماش که رنگ آبیبدون پلک زدن خ  

که اون از مادرش به ییار بود...چشمایخودش و کام ی چشما یآب  

دوار بود حداقلیار از پدرشون...ام یار و مهیارث برده بود و کام  

باشن  یده برعکس خودش راضی که بهشون رس ین ارثیاونا از ا  

خواست بهش دروغ ینگاهش و گرفت...نم یقی با نفس عم  

ه پسر ی ی برا ی نبود که بتونه به راحت ی زیقتم چی بگه...مسلما حق  

ن گفتیمه ی اره برای به زبون ببچه هفت هشت ساله   

 

- گه رو دوست یشون همدیهمه که از همون اول عروس  

ه کم یشه...یه کم مشکالت واسه شون درست م یا یندارن...بعض  
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کنن...کم کم با هم دوست یم  یکنن...بعدش دوباره آشتیباهم قهر م   

شن یم  

با  یار منتقل کنه ولی دونست چقدر تونسته منظورش و به مهینم  

اط برقرار کردنکه تو معاشرت و ارتب یوجود ضعف  

... جه بخش باشه یدوار بود که نتی داشت همه تالشش و کرد و ام  

- ار هنوز یبا داداش کام یگم...ولینم ی زیچ ییباشه من به بابا  

 قهرم

اد و لبخند خوشگلش دوباره رو لبش یافه درب ین قینکه از ا یا ی برا  

زد و گفت  ینه چشمکیبش  

- ی رتیغه داداش یگن ی به تو م  

- ؟؟؟ ی جورچه  یعنی یرتیغ  

- تش کنهیاذ یذاره کسیکه حواسش به خواهرش هست و نم یعنی  

... از سر ذوق اومده بود از رویف نی ن تعریاز ا یار که حساب یمه   

از ین و کف دستش و گرفت سمت نیید پایز پریم  
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 -پس بزن قدش...

به کف دستش کوبوند و با هم از اتاق رفتن  ی ازم ضربه این  

خورد که چرا آدم یم لش حسرتقا تو دیکه عمی...درحالرونیب  

 

ار یبمونه؟؟؟شک نداشت مه  یش باقیبچگ  ی ایشه تو دنیتونه همینم  

ی اون صحنه ا یکنه...ولیه رو فراموش مین قضیتا تا فردا اینها  

چوقت از ذهنش پاک بشه یار براش ساخت محال بود هیکه کام   

*** 

مطمئن  یز کرد و وقتیته کم گوشاش و یرون اومد یاز حموم که ب  

ار ویومدن راه افتاد سمت هال...مه یهنوز مهمونا ن دش  

نکهیون تماشا کردن بود...قبل از ایزید که همچنان در حال تلوید  

خواست ازید سمت آشپزخونه...م یچیع پیندش سری برگرده و بب  

اری داشت به مه یاز حرف بکشه و بفهمه تو اتاق چیر زبون نیز  

گفت یم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

اهاش جلوترپ گهید دی آشپزخونه که رس ی ورود  ی جلو  

شام و آماده ی از پشتش بهش بود و داشت ظرفاینرفت...ن   

براندازش  یارم از فرصت استفاده کرد و حسابیکرد...کام یم  

ن بار بود که داشت به چشم زنش نگاهش یکرد...انگار اول  

شون موجه تریتونست بگه از روز عروسیکرد...به جرات میم  

 شده بود

( نودوچهارمقسمت  ) 

که ی گل و گشاد ی ود و متفاوت از لباساب تنش بکه قال   یلباس  

از صفتاش  ی کید...واژه چاق و که به عنوان یدی اکثرا تو تنش م  

ن یداشت از ب یشه تو ذهنش بود و واسه متلک کاربرد خوبیهم  

شد بهش گفت الغریبود که مسلما نم ی برد...اندامش جور  

چاق؟؟؟  ی...ولیاستخون  

 

ره شد جواب سوالیپاهاش خبه ساق  ی شتریکه با دقت بنگاهش   
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شهیکه هم ییدخترا یظ داد...نسبت به باق یغل ی ه نه یذهنش و با   

...اگه یکل ینه چاق بود نه ه یکرد پُر بود...ولیانتخابشون م  

ن فرصت با خاطره ید تو اولیخواست منصفانه رفتار کنه بایم  

کلش اشتباه یگفت درباره ظاهر و ه ی گرفت و بهش میتماس م  

چ نقطه یونه شون شکرآب نبود هیگفت که اگه میم  منیکرده...و ا  

ن یه ی موندبا صدا یار در امان نمیکام  ی شگونای بدنش از گاز و ن  

ره شد بهش که فقط یاز نگاهش و از پاهاش گرفت و خیده نیکش  

ی ده بود و دوباره با حالت اصلیار ترس یدن کامیه با دیچند ثان  

 خودش برگشت

که حاال ولومش ییو با صدار چند قدم به طرفش برداشت ایکام  

از بود گفتیدن نی فقط در حد شن  

ار؟؟؟یبه مه  یگفتیم یچ - 

: نکه نگاهش کنه سرد گفت یاز بدون این  

... انیبرو لباست و بپوش اآلن م - 
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 -جواب سوالم و بده...

: ش یشون یبه پ ی خواست دوباره کنترلش و از دست بده دستینم  

زمزمه کرد د و آروم تریکش  

ا نه؟؟؟ی ینش کیراض یتونست - 

 

خواستیاز که سرسختانه میستاد و خم شد سمت نیش وایمیه قدی  

از یره شد...نیم بهش خی ره و مستقیار بگی نگاهش و از کام  

ار و حساس کنه رو حرفیگه مهیه بار دیخواست یکه اصال نم  

ار کهی کام ی زدنشون باالجبار نگاهش و دوخت به چشما  

ه پر از خون نبودگیحاال د  

... هنوز از دستت ناراحته ینگه ول ی زیچ ییدم به داکرش یراض  

ی اریاز دلش درب  ی ه جورید یخودت با - 

... ار باال رفت و سرش و چرخوند سمت هال ی لب کام ی گوشه ها  

ار انداختیبه مه  یکانتر نگاه ی و از باال   
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 -بزمجه آدم شده واسه من...

: باال رفته گفت  ی بروهااز و با ای دوباره برگشت سمت ن  

... ستیتو کله ات فقط گچ ن ی ه ثابت کردخرباال  - 

... به حرفش نشون بده ضربه نسبتا  یاز واکنشی نکه نیقبل از ا  

به او زد یمحکم  

... نیآفر - 

د و از آشپزخونه رفت یاز سرخوشانه خندی افه وا رفته نیدن قیبا د  

بشه و رهیر رفتنش خیاز فقط تونست با تاسف به مسیرون...نیب  

مزمه کنهر لب با تمام حرصش زیز  

 

... ی شعور عوضیب - 

 (قسمت نودوپنجم)

یی رایشد که مهموناشون اومده بودن و تو سالن پذیم  یک ساعتی  

از هم تو آشپزخونه داشتی مشغول خوش وبش بودن...ن  
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ین مهمونیکرد ایداد و خدا خدا میشامش وانجام م   یینها ی کارها  

ن یانگار ا یدونست چرا ول ی...نمش برهینطور خوب پیتا آخر هم  

براش مهم شده بود درحال مخلوط کردن مواد آماده یلیمسئله خ  

یه وری ی ش اومد تو آشپزخونه و با لبخندیایشده پاستا بود که ن  

 زل زد به خواهرش که سخت مشغول کار بود 

دیبهش انداخت و توپ یم نگاه ین  

... گهیا کمک کن دی؟؟؟بی زل زد  یبه چ - 

: ی ریتو مس ی رییغنکه ازجاش تکون بخوره و تیون اش بدیاین  

جاد کنه گفت یدش ا ید  

... ی شد ین زن زندگینه...همچ - 

 -منظور؟؟؟

... واسه یکن ی...خودت و خوشگل میکنیچند جور غذا درست م  

ل شوهرایفام - 

... شیای چرت و پرت نگو ن - 
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... ت قشنگ تر یچرت و پرته؟؟؟واال به خدا ازروز عروس  

شده ...صورتت بازی شد - 

: حون گفتیرگ نعنا و رن پاستا باچند بیین تزیح  

؟؟؟ی من یش عروسیر آرایتو هنوز گ - 

ش ی پ یرفت  ی ره...اصال از اول اشتباه کردیادم نمیآره بخدا از  

یکا که تو عروسیبده من انجام بدم...دوستم ال ی ه کاریا...یرو  

شگاهیآرا ی اوردیازو نیاورد...گفت چرا نیدت داشت شاخ درمید  

ش چشمی ه آرایست تونین رنگ چشماش میهر من...با اخوا  

 محشر داشته باشه

خود گفت...من که یز...دوستت ب ین رو میبشقابا رو بردار ببربچ  

ه جا یشگاه خودمون و ول کنم برم یتونستم آراینم  

ن هزار باری گه...بعدشم...خودم خواستم...اید  

ول از اشتباهش و قبیدونست تاصبحم بحث کنه نی ش که میاین  
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یگه اینبار با منظور دیشت و احرف بشقابا رو بردا یکرد بینم  

از دوباره به سمتش ینگاه ن  یره شد تو صورت خواهرش...وقت یخ  

دی ده شد پرس یکش  

ت؟؟؟ی رو به راهه زندگ - 

که رابطه ی خواهر ی ش برایتعجب داشت مهم شدن زندگ ی جا  

واب د جیده بود بایحاال که پرس  یباهاش نداشت...ول ی مانه ایصم  

دادیم  

گفت  ین حرف اعتقاد داره ولیه ادونست چقدر بیخودشم نم  

 

- شهیکم کم م ... 

- ؟؟؟یدوسش داشته باش  ین دوهفته؟؟؟تونستیگذشته ا ی چه جور - 

ده ین سوال ازش پرسیبود که درطول امروز ا  ی ن بارین دومیا  

اری روبده که به مه یش هم جوابی اینداشت به ن یلزوم  یشد...ولیم  

 داد 
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- کنه که بتونم دوسش داشته باشم ینم ی کار  

؟؟؟ یتو چ - 

؟؟؟یمن چ  

- ار؟؟؟یاواسه کام یت...یواسه زندگ  ی کار کردیچ - 

خودشم ی د برای ن سوال بده...چون شاینداشت که به ا ینبارجوابیا  

؟؟؟واسهین زندگیکار کرده بود واسه ایسوال بود...واقعا اون چ  

؟؟؟چرا یلیتحم طین شرایار به ایبند و عالقه مند کردن کامیپا  

که به  ی ارینا؟؟؟کامیارو تی مالقات کاکرد از میدتعجب میبا  

کردن باهاش نداره  یواسه زندگ یچ رغبتیاز هی د نیدی وضوح م  

ه که دوباره بره سراغ دخترخاله اش یعیطب  

 (قسمت نودوششم)

دا نکرده بود که همون موقع ی ش پیایسوال ن  ی برا یهنوز جواب  

مد توآشپزخونهزونش اویافه آویار با ق یمه  

م؟؟؟ازمنم کمکت کن ین یآبج - 
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گفت یش باشوخی ایاز نیقبل از ن  

... ر کار در یشه از ز ین...تا اآلن همی و بب ین فسقلیاوهوووو...ا  

شده یرفت حاال چه کمکیم - 

... کننیاشون کمک میهمه داداشا به آبج - 

ار توی ن لحن حق به جانب و طلبکارانه مهیکه از ا  یش بابهتیاین  

براش باال  ییازم ابرویاز...ن ید سمت نینشست چرخصورتش   

د کرد ییار حرفش و تایه چشمک به مهیانداخت و با   

... اریمه ی ش که رفت دوتا نمکدون برداشت و رو به رویای ن  

 نشست رو زانوهاش

... زینا رو ببر بذار رومیا - 

 -چشم...

؟؟؟ی کرد  یار آشتینم...باداداش کامی بب - 

 -نه...
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از  نفسش و فوت کرد و یازم با درموندگی ن با اخم گفت و رفت  

ار یکه به کام یجاش بلند شد...انتظارداشت با اون سفارش   

به دست آوردن دل برادرش  ی ه کم تالش کنه برا یکرد حداقل   

ه مهموناحرف درست ویار نه با بقیار نه با مهیکام یول  

که ازش  ییه گوشه نشسته بود و فقط به سواال ی زد...ینم یحساب  

گار سرسختانه ..انداد.یم ی ه جواب دو سه کلمه ایشد یه مدیپرس  

 

نجا نشستهیکرد تا به همه بفهمونه به اجباره که ایداشت تالش م  

ار در حالیادبانه کام  یب ی ن رفتاراید ایفهم یار نمینه اخت  

ی د برایشا یتونست براش داشته باشه...ولیم ی ده ایحاضر چه فا  

ار خواستیکام ی ه روزیاگه داشت...حداقل  ی ده ایه فایاز ین  

ازی شاپ انجام بده...ن ینا تو کافی گذاشتن بات از قرارفراتر  ی کار  

... اری تونست حرفش و ثابت کنه و به همه بگه کامیراحت تر م  

براش نداره نه اون یارزش ین زندگیه که ایکس  
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ی ده شد...نگاه ی ز چیار رو میش و مهیایل که باکمک نیهمه وسا  

رو از  ی زینکه چیال راحت از ایباخ بهش انداخت و یکل  

... د سمت مهمونا یقلم ننداخته چرخ  

- شهید...غذاسرد مییبفرما - 

: ش فرو کرده بود صداش یارکه سرش و تو گوشی به کام ی با نگاه  

 و بلندتر کرد

... زیارن سر میف بیارجان...تعارف کن مهمونا تشریکام  - 

م غره اشنگه داشتن چش یمخف ی برا ینکه تالشیار بدون ایکام  

ر رفت سمت باباش وبکنه ازجاش بلند شد و باالجبا  

ازم یسالن مشغول صحبت بودن...ن  ی شوهرعمه اش که باال   

ستاده بود و داشتیز واید سمت مادرش که حاال کنار میچرخ  

کرد...تا اآلنم که طاقت آورده بودو نرفتهیم  یغذاها رو بررس  

از یبود...که البته ن  یلیدرست کرده خ ینه چی از که ببیبود سراغ ن  
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از خودش کاربلده یش ثابت شه ن یین دابه زنکه یا ی د برایفهم  

رو ی دیتونست از تو نگاهش ناام یاآلن کامالم ینکرد ول یدخالت  

ی ره و غذاینگ  ی ازحرفش و جدیکرد نیبخونه...احتماال فکر نم  

درست نکنه  ی آبرومندانه تر  

 (قسمت نودوهفتم)

درش به جونش افتاد نامحسوسن نگاه مایکه از ا ی باحس بد  

ش انداخت چون اون معموالواکنشش و با ییابه زن د  ینگاه  

ی داد...ولیصورت و چشماش واضح نشون م ی اجزا   

ز نداشت یم ی رو ی با غذاها  یچ مشکلیانگاربرعکس مادرش ه  

مشغول شد ی عاد  یلیکه بعد از نشستن سهراب خ  

نتظر موند تا ز نشست و م یار سر میال راحت کنار کام یازم باخین  

کشن و بعد خودش دست به کاراول همه مهمونا غذاهاشون و ب  

 شه

... ازجانی؟؟؟نیکشیواسه منم غذام  - 
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ار از کنار گوشش سرش و بهیپچ پچ مانندکام  ی دن صدایبا شن  

و کالفه یسمتش برگردوند...حالت چهره اش همچنان شاک   

چندکردن  ی بود به نحوه صدا ی ازجان متلکیبود و مسلما اون ن  

از یش ن ی قه پیدق  

اشتبش و بردد و بشقا یکش  یقی نفس عم  

؟؟؟ ی خوریم یچ - 

 

... ی که درست کرد یین آت و آشغاال یازهم یکی...یکنینم یفرق - 

نتونست خودش و از جواب دادن  یلبش و از تو گازگرفت ول  

 منصرف کنه 

- خورین آت و آشغاال میخانواده خودتم دارن ازهم - 

از ینه و غضبش توسط نی ش کی آت ومدیارکه انگار بدش نمیکام  

ه جوابت و امشب بعد از رفتن شه خواست بگشتر شعله بکیب  

ه سوراخ دو باریخواست ازی مون شد...نمیدم که پشیمهمونا م  
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د باز یگه زبونش به تهدیه باردیده بشه...شک نداشت اگه یگز  

د یکش ینکه امشب تنها نباشن می ا ی گه برایه نقشه دیاز یشد ن یم  

بود  یه جور غذا کافی؟؟؟ی دیاانقدر زحمت کشدخترم چر -.  

ش ی زد و با استفاده از فرصت پ ی ش لبخندیین حرف دایاز بااین  

ع گفتیاومده سر  

... بهتر  ی ه غذای...شرمنده هم شدم که نتونستم ییدا  یچه زحمت  

 درست کنم 

نیخواست بشه؟؟؟همه شون عالیم ینا بهتر چیغذا ازا - 

د ادامه داد یتاکبه چهره زنش انداخت و با    ینگاه  

 -مگه نه؟؟؟

ب ویش خودش عی داشت پ یسع  یمهموننرگس که از اول    

ن باور برسه پسریاز و جمع بزنه تاباالخره به این ی رادا یا  

 

نتونست منکر   یچ منطقینبار باهین مرتبه سر تره...ایخودش چند  
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ز بشه یدن میقه خوبش توچی از و سلین ی غذاها یخوشمزگ  

ش گفت رو به عروس ی و با لبخند  

... نکنهزم...دستت درد یخوشمزه شدن عز یلیخ - 

 -نوش جونتون...

داشت ی ال راحت تریبه مادرش انداخت که انگار با خ  ینگاه  

شتردخترش و باور یه کم بید وقتش بود که یخورد...شایغذاش و م  

ی از سالهایداد...نین بابت بهش حق میداشته باشه...هرچند که ازا  

هاش و به ییخونه پدرش نداشت که توانا تو یتیچ فعال یگذشته...ه   

اد گرفته بود ی ی هم که ازآشپز ی زیابت کنه...هرچه اش ثخانواد  

رفتن یپدرو مادرش م یون خاله دوستش بلور بود که وقتیمد  

ومد و باهم غذا درست یرفت خونه اشون اونم میاز م یمسافرت و ن  

کردنیم  

 (قسمت نودوهشتم)

از محروم بود وینگاه ن که از توجه و ین وسط تنها کسیا  
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بود که انگار تازه داشت  ی به دختره همه حواسش یبرعکس بق  

وش یاد داریبرب  یتونه از پس زندگی کرد بزرگ شده و میثابت م   

از یارتباط برقرار کردن با ن  ی شه برایکه هم یوشیبود...دار  

ادیمنتظر بود تا اول اون به سمتش ب   

ش کنه تا بهش بگه چقدر شه منتظر بود نگاهیاآلنم درست مثل هم  

چوقت فکرینکه هی..و اام.ن شیلذت برده از خوردن ا  

 

از سرسختانه ین  یداشته باشه...ول ین دستپختیکرد همچینم  

نکه اونم دلشیا ی د برایکرد...شایغ مینگاهش و ازش در  

ن ارتباط یک بارم که شده پدرش شروع کننده ای خواست واسه یم  

دیدیو تو خودش نم ییوانان قدرت و ت یوش ایدار یباشه ول  

*** 

که قبل از رفتن به  ی چ شده ایو بسته کادوپفش و باز کرد یدر ک  

رون...اونید بیده بود و از توش کشیار خریآموزشگاه مه   
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ی ده بود...ولین کادو به ذهنش نرس یا ی برا یلحظه مناسبت خاص  

ار و که یزون مهیآو ی باشه تا اخما یتونست بهونه خوبیاآلن م  

ن ببره ی ش و کنجکاو کرده بود از بییو زن دا ییادا دیشد  

د رژ لبش و مرتب ینه انداخت و با تمدیبه خودش تو آ  یاهگن  

رون...همه تو سالن دور همیتنش رفت ب یکردن لباس تو  

ی که با دستا ینشسته بودن و دو به دو مشغول صحبت...تنها کس   

بتهار بود و الیکرد مه ین نگاه می نه گره خورده به زمیرو س  

ش ی گوش و با خودش ین مهمونیا  ی ار که مثل تمام ساعت هایکام  

 سرگرم کرده بود 

یدا تو مرکز توجه بود و حتی ار که انگار شدیت به کام یاهم یب  

ره و متعجب مادرشم جذب خودش کرده بود راه افتادینگاه خ  

که روش نشسته بود ی ار و همونطور که از پشت مبلیسمت مه   

.کادو رو یکی ه دست بغلش کرد و با اونیدوال شد طرفش...با   

 ..گرفت جلوش
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پ خودمیداداش خوش ت ی نم برایا - 

: باز شد و با ذوق گفت  یار به خنده واقعیمه  ی باالخره لبا  

... ستیمن که تولدم ن  یاز...ولین  یدستت درد نکنه آبج - 

... ک به مناسبت کالسیه کوچیه هد یزم...یست عزیواسه تولد ن  

شدنت یدوم - 

: همون ی ش و فقط برایل باطن یرغم م ی ار علیبه کام یم نگاهیبا ن  

به خودش داده بود ادامه داد  یکه واسه حفظ زندگ یقول  

... اریاز طرف من و داداش کام - 

... ن رفت و ی ن حرف از بیار با اید که لبخند مه یبه وضوح د  

ستادیباز کردن کادو از حرکت وا ی دستش برا  

 (قسمت نودونهم )

... ار گرفت یش نگاهش و از مهی یزن دا ی صدا  

د؟؟؟یدیزحمت کش یدستت درد نکنه...واسه چ - 
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: د یره شد و توپیکش خیهشدارگونه به پسر کوچ یبعد با نگاه  

؟؟؟ی ار تشکر کرد یار...از داداش کامیمه - 

: ی که سع یین بلند کنه با صداینکه سرش و از سمت زمیبدون ا  

ن ولوم و داشته باشه گفت یکرد کمتریم  

 

... اریداداش کام یمرس - 

ط اطرافشون ندارن فقط یااز شر یچ درکیکه ه ییار مثل آدمایکام  

ار به خودش اومد ویدن اسمش توسط مهینظاره گر بود که با شن  

دوستانه باشه گفت  یکرد به قدر کافیم ی که سع  یبا لحن  

... سییقابل شما رو نداره ر - 

به   ره شدنیخ ی نبار به جایار ایه گرم صحبت شدن و کام یبق  

ی تش دس یمهمونا پ ی که داشت جلو ی ازیش زل زد به نیگوش  

ذاشت یم  

کردنا و ی ن نقش بازیه...از این کارا چیدونست هدفش از ا ینم  
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کاراش  ینقصه...ول یز خوب و ب ینکه همه چیتظاهر به ا  

که ظهر ی تونست کاریشد نمیهرچقدرم در آخر به نفعش تموم م  

از ذهنش هنوز داشت ه گوشهیادش ببره...ی باهاش کرد و از   

ار و عقبم خوردن قراز باعث به یکرد که نیم ی ادآوریبهش   

ش شد یکار ی افتادن برنامه ها   

شتر یشتر و ب ید بیکه با ید چرا امشبیفهم یر نمی ن تفاس یبا همه ا  

کرد...هر بار که ازیازش متنفر باشه انقدر داشت جلب توجه م  

رهیرتش خا صو یه نقطه از بدن یشد نگاهش رو یجلوش رد م  

ه باشه و داشت ن رفتاریا ین جمعیخواست تو همچی شد...دلش نمیم  

دیر نظر گرفته باشدش بگه داره زنش و دیز یکیتا اگه   

ازی که تازه با ن ی ار مثل پسرین بود...کامیقت همیحق  یزنه...ولیم  

قتر از همهیشتر و دقیخواست با نگاه کردن بیآشنا شده باشه م   

چوقت فکر یکه تا اون روز ه  ییاجهات کشفش کنهمثال موه  
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ا ید رنگ نسبتا روشن موهاش یشاه... باش ی ن بلندیکرد به اینم  

ی ه پارتنر نبود...ولیقه اش واسه ی ل و سلیموج دار بودنش باب م  

چ وجهید که به ه ی رسیب به نظر نمیهم آزاردهنده و بدترک ی انقدر  

 نتونه تحملش کنه

 (قسمت صدم)

شه انقدر ساکته؟؟؟یمار هیسهراب خان...آقا کام - 

: ندد و روش و چرخووش حواسش جمع شیدار  ی دن صدا ی با شن  

 سمتشون...پدرش در جواب گفت

مش...قبل از رفتنشم ازیدیاد ندی برگشته که ما هم ز یواال از وقت  

رفت...احتماال ساکت شدنش از اثرات یوار صاف باال م ید  

 ازدواجه 

وش زد و یه دارحرف پدرش و خنده مستان یمزگ یبه ب ی لبخند  

ن تو وجودش از پدرزن بود ی چ نشونه ایکه ه یرو به پدرزن  

د گفت یدینم  
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ادیم زیه کم مشکالت کاریهستم در خدمتتون...شرمنده   

ر اونهیشده...فکرم گ - 

شما؟؟؟ یاآلن کجا مشغول - 

ن مردیره...ایقهقهه زدنش و بگ  ی د تا جلویلباشو تو دهنش کش  

و بپرسه؟؟؟اآلن که دو هفته از ن سوالیشد اآلن ایواقعا روش م  

ار یاگه کام  ی م نبود حتش مهبرا یعنیازدواجشون گذشته؟؟؟  

ینه؟؟؟هرچند مسلما اطالعاتییشه و هرویگفت مشغول قاچاق شیم  

 

د واسه ین اطالعات نبایا یکه الزم بوده رو از باباش گرفته...ول  

باشه یه پدر کافی  

... میندازی ان راه مه رستوریم یدار یکیاز دوستام شر یکیبا  - 

: ار یبا کام  یحساب ن مدت نتونسته بود درست ویسهراب که تو ا  

د یع پرسید و سریت و مناسب دی حرف بزنه موقع   

راجع  ی ق کردیا نه؟؟؟تحقین دوستت قابل اعتماد هست یار ایکام  
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 -بهش؟؟؟

... سوزونه واسه کارین که دل میرستانمه...همیدب ی آره از دوستا  

 -حله

د خدا؟؟؟ید به امیزندای راه م یک - 

... ز ویم همه چیال دارم...فعی دیم دو سه جا رو دیامروز رفت  

شهیم  یم چی نی م تا ببی کنیم  یبررس - 

ی ار راضیحات کامیوش انداخت که انگار از توضیبه دار  ینگاه  

ن دخالتی شتر از ایداد بیبه خودشم اجازه نم  ینشده بود...ول  

ن جور سواالت ین ادیپرس ی برا ی گه وقت مناسبیکنه...چون د  

 نبود

راحت ار و بارش الش و از کینداشت تا خ ی ارم اصراریکام  

به عقدش یچ ممانعت و مخالفت یدخترش و بدون ه یکنه...وقت  

 

یاز داره با چه جور آدمیکرد که نین فکر مید به ایاورد بایدرم  
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ن کنه ی نده اش و تامیتونه آین آدم میا ایکنه و آ یازدواج م  

دختر و دامادش و با همه ی گه مجبور بود زندگیانه...اآلن دی  

نیفرار از ا   ی از برای...اصال چه بسا که ن هریستش بپذیهست و ن  

ش حس ی که نداشت خودش و انداخت تو زندگ ییت هایآدم و حما  

همونجا به خودش قول داد که یتو وجودش نبود...ول ی پدرانه ا  

وش یمثل دار ی دختردار شد...واسه دخترش پدر ی اگه روز  

و ه ندیکمبودها با آ ی ه سریاز به خاطر ی نباشه...تا دخترشم مثل ن  

نکنه  ی چند نفر باز یزندگ  

( کم یقسمت صدو ) 

از همچنان تویگذشت و ن یاز رفتن مهمونا م یک ساعتی  

کرد...در جواب همه یآشپزخونه سرش و با ظرف شستن گرم م   

کمک واسه ی ش براییزن دا یش و حتیایمادرش و ن ی اصرار ها  

شام فقط گفته بود ی ع و جور کردن و شستن ظرفا جم  

... رمشوی خودم بعدا م  
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ار تنها یکه دوباره قرار بود با کام ین زمانیقا به همیاون لحظه دق  

نکنه تا بلکه تو  ی کار یکرد که اصرار داشت کسیبشه فکر م  

ار خوابش ببره و فکر یزمان سر و سامون دادن به کارهاش کام  

کردن از سرش بره یتالف  

 از همون آشپزخونه سرش و برگردوند عقب...از در بسته اتاق

د نقشه اشیخاموش هال و سکوت خونه فهمچراغ   خواب و  

 

ه ین قض یال ایخی که بود ب  یلیار به هر دلینبارم جواب داده و کام یا  

 شده 

ی ار اگه واقعا هدفیست و کام ین  یدونست فرار راه حل خوبیم  

ک هفته بعد ی یه حتت کردنش داشته باشه ممکنیاذ  ی برا  

بود یکس هر ی برا ی ه واکنش عادین یا یزه...ولیزهرش و بر  

همون جلو   ی ازم داشت بر پایدر برابر ترس...ن  

ز یچ چینداشت...اصال ه ی ال بودن اثریخ یگه بینجا دیرفت...ایم  
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گذشت تا یزمان م  یلید خ یار اثر نداشت...انگار بایرو کام  

 بتونه بشناستش 

امشبش و از تمام یک ساعت مهمون ین یا ن بار تویچندم ی برا  

د که به جز رفتاریجه رسی ن نت یاکرد...وبازم به  یا بررسیزوا  

شیز خوب پیارهمه چیادبانه کام یسرد و نسبتا ب  

حس کرد ینان داشته باشه ولیتونه اطمی دونست چقدر میرفت...نم  

ن تا آسمون فرقیآخر امشب زم ی ش تو ساعت هایینگاه زن دا  

یقبل از اون و روزعروس یا حتیلحظه ورودشون کرد با یم  

ه کم ید اگه یشا  یباز کنه تو دلش...ولا ج ی ن زودیسخت بود به ا  

نده اش یش کنه که عروس آیتونست راضیکرد میشتر تالش میب  

ستیانقدرا هم بد ن  

خوردیکه مدام تو سرش چرخ م یین فکرا یاز ا ی ناخودآگاه لبخند   

بود که داشت انقدر تو  یچد ین حس جدیرو لباش نشست...ا  

شده بود که انقدر براش مهم   یعنی داد؟؟؟یوجودش جولون م  
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مهم تر یهرجور شده تو دل مادر شوهرش جا باز کنه؟؟؟حت  

 

د چون تویار؟؟؟شایخودش تو دل کام  ی از جا باز کردن برا  

نسبت به  ی ه روزینکه بتونه ی د از ایدینم ی چ نشونه ایار ه یکام  

ش کم کم مجبورییزن دا یاشه و نرم بشه...ولن بی ن اتفاق خوشبیا  

ه ریط و بپذین شرایبود که ا  

ن فکر کردینا به ا یار و تی روز کامیادقرار دید و با ی کش یقیآه عم  

ن یده به ای گذره که دل نمی ار میداره تو سرکام یچ یعنیکه   

دم تویا شاید داره به برگشت رابطه شون؟؟؟ ی...که هنوز امیزندگ  

نا یسر ت  

[ صدودوم  قسمت ) 

و  یروح یخواست هم خستگ یگه تموم شد و اگه م یکاراش د  

ن وقت تلف کنه...چراغیشتر از ایذاشت بینموزش  امر یجسم  

عوض  ی آشپزخونه رو خاموش کرد و راه افتاد سمت اتاق برا  
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ار ازیزد که چرا کامیر لب غر میکردن لباسش همونطور که ز  

گه اتاقیتاق که انگار دن ایت سو استفاده کرده و اومده تو ایموقع  

کرد تو یو سع در و باز کرد ی ده...آروم ال یاز شده بود خوابین  

نه یوار تخت خواب و ببین در و دیو از فاصله ب  یکیهمون تار  

ش و یپر از خونسرد ی ا نه که صدایار خوابه یص بده کامیو تشخ  

د یاز پشت سرش شن  

... نجامیمن ا - 

ش محکم خوردیشون یشه پ ع برگرده که گوید و اومد سریکش  ینیه  

ا کرد و بتعلل ن ی لحظه ا یبه چهارچوب در و آخش درومد...ول  

 

د عقب کهیش و نگه داشته بود چرخی شونیکه پ  یدست  

از نه ازیکه ن ییدش...کنار آباژور گوشه هال نشسته بود...جاید  

ندش نه موقع رفتن سمت اتاقیتونست ببی تو آشپزخونه م  

ی ش افتاده بود چهره خشن ترکه از آباژور رو صورت ی نور  
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د کرده بودکه ضربان قلبش و تن  یازش ساخته بود و به ترس  

ی نبار ظاهریکه ا یتفاوت یخودش و نباخت و با ب  یدامن زد...ول  

 بودنش کامال مشهود بود گفت 

کار دارم؟؟؟ یبا تو چ - 

... از یار با لبخند از جاش بلند شد و رفت سمت نیکام   

 -من با تو کار دارم...

ا یستاده بود و از جاش تکون نخورد...یار وایره به کامیهمونجا خ  

بود...درست مثل غروب که تو اتاق با ک شدهدم خشیشا  

ار به طرفش خشکش زده بود و نتونسته بودیدن اون حمله کامید  

مردمک چشماش و تکون بده  یبدنش حت ی چ کدوم از اعضایه  

ش رفت ی ش پیدمه قید خودش تا یازش ند یچ حرکتیار که هیکام  

 و گفت 

ن با دعوت کردن مهمون و آورد ی اگه فکر کرد ی بچه ا یلیخ  

غلط اضافه ظهرت و یتونیار و طول دادن ظرف شستنت میمه  
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یادم ببریاز   

 

ی اریگه مهینبار دید و به خودش مسلط شد...ایکش  یقی نفس عم  

ال شه و مراعاتیخیار از ترس اونم که شده ب ینبود که کام  

... ن ید هرطور شده از پس ایبود و خودش...پس با کنه...خودش  

ومد یط برمیشرا  

- مشکل داشت عوضش کردممگه؟؟؟قفل کار کردم  یچ - 

- ی بهت دست داده که حرفا یاحساس زرنگ یلیهه...اآلن خ  

؟؟؟یگردونیبه خودم برم ی خودم و دار - 

عقب گرد به سمت  یا حتیحرف زدن  ی برا یمیاز تصمیهنوز ن  

ار خودش و چسبوند بهشیکام  اتاق نگرفته بود که  

هی...د عقبو بر  یکیه دست بازوشو محکم نگه داشت و اونیبا   

دیچوند دور دستش و سرش و کشیدسته از موهاش و گرفت و پ  

 باال 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

- که  یمزخرف ی ...به خاطر نقشه هایعوض ی به خاطر تو  

چوقت یگه هید دیه قرار مهم و از دست دادم...شایامروز  ی دیکش  

شتر یعقب افتادن نصف ب  یعنین یدم قرار بذارم...انتونم با اون آ  

ن همه دارم یکه ا ی ر هوا بودن کارگ دلن یعنین یبرنامه هام...ا  

که بهت  ی همون غلط اضافه ا یعنین یزنم...ایبراش سگ دو م  

چیچکدومش هیم...که هیدرازتر کردن پا از گل  یعنین یگفتم...ا  

ره یجوره تو کت من نم  

ده شدن موهاشیاز درد به خاطر کش از با چهره جمع شدهین  

ار که یچ دست کامدستش و برد عقب و ناخوناش و فرو کرد تو م  

 

از با شونه اش بهش یکه ن ی ار شل شد و تنه ایباالخره دست کام  

زدیه قدم عقب رفت همونطور که از حرص نفس نفس م یکوبوند   

دیتوپ  

- ه؟؟؟ی؟؟؟اآلن حرف حسابت چیخب که چ - 
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از علت کارش و اون عکس یت حرفکرد نتونس ی هرکار  

نه  مطمئنا بود که  یارم اون لحظه انقدر عصبانیبزنه...کام  

د نه اصال قبولشونی شن یم یحرفاش و درست و حساب  

ار و رو اون ید کامینکه هنوز معتقد بود نبایکرد...ضمن ایم  

کنهینا حسادت مین فکر که داره به تیموضوع حساس کنه و به ا  

 دامن بزنه 

- ی نجوری...همیچ یعنیکنم در افتادن با من  یبهت حال خوامیم  

دلت یهرغلطوصله ات سر رفت...ست که...هر موقع حین یالک  

تلفنم بهت هشدار ی آبم از آب تکون نخوره...پا یخواست بکن  

؟؟؟فکر یبکن ی خوایکار میمثال چ یش نگرفت یتو جد یدادم...ول  

ز شوک و من ا ی مثل اون دفعه که دست روم بلند کرد ی کرد  

ی کن ی گرفتم بازم هرکار ینهمه پست فطرت بودنت اللمونیا  

یکین دفعه یر...محض اطالعت ایکنم؟؟؟نخیستم نگات میمی وا  

ی خور یدوتا م یبزن  
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کرد و  یاز اخمین لحن طلبکارانه و نترس نیار متعجب از ایکام  

دیتوپ  

و پس فردا بابام یه مدرک تپل داشته باش یدست روت بلند کنم تا   

به جونم؟؟؟هه...نقشه ات و همون روز با زبون خودت  ی زو بندا  

 

عاقل هستم که  ی برعکس تو انقدر...پس مطمئن باش ی لو داد  

خودم و به فنا ندم  ی دست یدست  

ی ن کاریخواستم همچیه لحظه خواست بگه...اگه واقعا میاز ین  

واضح ی انگشتات رو صورتم انقدر ی بکنم همون روز جا  

زبونش و گرفت و  ی جلو یه برام...ولن مدرک باشیبود که بهتر  

ی نه باز چه خوابی ب ار تا بیره شد به کامیش خیسوال ی فقط با چشما  

ده یبراش د  

 (قسمت صدوچهارم)

: از و خوند سرخوشانه ی نگاه ن  ی ه ذره ترس تویار که اون یکام   
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سرش گفت  ی ن نوازش موهاید و حیخند  

- ره که...اونه کم با خانومم حال کنم...ترس ندایخوام ینترس...م  

 -دفعه مگه بد بود؟؟؟

د یاز نوازش موهاش دست کش  

- ام...پس  یشتر از دستت شاکیه کم بی ارنبیالبته...بگما...ا  

ف تا کنم باهات یتونم لط ی شرمنده اگه نم  

و دردآور  یاز که حاال لحظه به لحظه اون شب تلخ و طوالن ین  

ت انزجار و خشمش یرفت...با نهایچشمش رژه م ی داشت جلو  

یرو بغض ی نکه بتونه مهاریار و بدون ایوبوند رو دست کامک  

شک شد و تو صداش لرزش گفت داشته باشه که تو چشماش ا  

 

- ر ین کارات زی ت خودت و با ای ار...نکن...انقدر انسانینکن کام  

ش هم نابود ین پیشتر از ایسوال نبر...نذار احتراممون ب  

ی ذار منم زندگرو برام جهنم نکن...ب  ین خونه و زندگیبشه...ا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه بارم که شده فکر کن...درکیکنم...بذار نفس بکشم...واسه   

باش کن...آدم  

ی ه کم مات و مبهوت به جایار ین و گفت و رفت تو اتاق...کام یا  

ش نگاه کرد و بعد با حرص دستش و رو صورتشیخال  

ن چند تا یهو با ای بود که  یب چیب غریعج ی ن حس هاید...ایکش  

یتونست منکر حس ترحم آنیم آوردن؟؟؟نمجمله به سمتش هجو  

شد که ینم یراض یجاد شد بشه...ولیاز ایکه تو قلبش نسبت به ن  

مختومه اعالم کنه ی نجورین پرونده رو همیا  

رشیگ یچیاز ننشسته بود که آخرش هینجا منتظر نیک ساعت ای  

نیخوند که همه ایاز وجودش مدام تو گوشش م یه بخشیاد...ین  

یبودن بهانه اس...هدف اصل یبه عصبان و تظاهر یتالف  

که  ین شبیعد از ان بار بود...اونم بیدوم ی از برای تصاحب جسم ن  

 چند بار نگاهش و به سمت خودش و تن و بدنش کشونده بود

یحرفا ی ت قائل شه برایکرد اهمیم  یتونست...هرچقدرم سعینم  
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ن یعن حس که یتونست از ایا به قول خودش آدم باشه...نمیاز...ین  

شتر تو بدنش یم داشت لحظه به لحظه بیبدخ یه غده سرطانی  

کرد بگذره یم ی شرویپ  

رونیت کردن و از سرش بیساکت کردن وجدانش فکر اذ ی برا  

ن یاز حق داره همچین اعتقاد که به عنوان همسر نیکرد و با ا  

د عقب یاز به امیکه ن  یازش داشته باشه رفت تو اتاق ی خواسته ا  

 

ی نم باعث شد وقتی در هم نبسته بود...هم یار حتیدن کام یکش  

ار رفت تو متوجه حضورش نشهیکام  

( نجمقسمت صدوپ ) 

م تنه اش و از تنش دریار بود و داشت کت نیپشتش به کام   

زگر چند ساعت یره و آنالیارم با همون نگاه خی اورد...کامیم  

ستاد و تماشاش کرد یرش وایاخ  

نتش با چند ی عقب و بب نکه برگردهیکتش و که درآورد...قبل از ا  
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و انقباض   یقدم بلند رفت طرفش و از بغلش کرد...لرزش آن  

کرد زمزمه وار گفت  و که حسعضالتش   

... ت ندارم که یس...آروم...کاریه  

خواست تمام تالشش و بکنه تا حس تجاوز بهش القایم  

ن سرما رو از وجودش یخواست برعکس دفعه قبل اول اینشه...م  

تو یچ حسید هنوزم هی روع کنه...شاره بعد کارش و شیبگ  

کنه تا ی تونست کاریحداقل م ید...ولیدیاز نمیخودش نسبت به ن  

ن لذت دو طرفه باشه یا  

حرکت از یدوباره سرش و باال گرفت... با نگاه به دستاش که ب   

زون بود گفت یکنار بدنش آو  

که اآلن ییال حرفایخیاز...اصال بی انقدر بدنت و سفت نکن ن  

خوام کار اون شب خودم و جبران کنم...نه کار ی ر کن مزدم...فک  

 امروز تو رو 
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یتو ی حرفا و فکرا یو سادگ یه راحتب ازین ی ط برایشرا یول  

کرد واسه هوس ویم  یکه داشت سع ی اریار نبود...کامیسر کام   

بزنه ی و جوانمرد  یه نقاب انسان دوستیزش یغرا  

تونست ینم یق یرچ طیر افتاده بود که از هیگ ی بد یوسط دو راه  

خواست تن بده ی بفهمه کدومش درسته و کدومش غلط...نه دلش م  

از غرور و عزت  یار که هر بار بخشیکام ی هان خواسته یبه ا  

خواست با تقال کردن و لگدیبرد...نه دلش م ین می نفسش و از ب  

ار و از خودش جدا کنه و از اتاق پرتش کنه ی کام یپرون  

دادیبهش نم ی ن حقیهمچ یچ قانون یرون...ه یب  

رو نخواست...تو ی ن زندگیار ای گفت کامیبهش م ییه صدای  

نکه یجز ا ی ندار ی ...پس چاره ای دل کریخودت و بهش تحم  

ش و یایگه هم مدام سوال ن ید ی ه صدا ی...ی ایبا خواسته هاش راه ب  

ت؟؟؟ یواسه زندگ ی کار کرد یکرد...تو چیبراش تکرار م  

تداوم  ی ...براین زندگیا  ی که برا ی ن بود؟؟؟تنها کاریهم یعنی  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ن بود؟؟؟که یتونست انجام بده همیم  ین زندگیدن به ایبخش  

ی نه کی نه و منتظر باشه ببین بش یتریگوشه ووسک ه عرین یع  

ش یاینبار اگه نیزنه؟؟؟مطمئنا ایبه سرش م ی ار فکر بازیکام  

گرفت ی موند...سرش و باال م ید ساکت نم ین سوال و ازش پرسیا  

گفت یو م  

ار و ندارم گذشتماز همه د »  ...» 

 (قسمت صدوششم)

 

دیاخواست بشه...ش یکه م یچشماش و بست...گذاشت بشه هرچ  

دمیشد...شایمون مین سکوت و کوتاه اومدنش پشیاز ا  ی ه روزی  

 نه

ن آروم یشد ایاز جدا نمیهم از ن ی متریلیار که به اندازه میکام  

به کارش ادامه  ی ال راحت تریگرفتنش و حس کرد و با خ  

ادد ... 
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ن ییه قدم ازش فاصله گرفت و نگاهش و از باال تا پایبه اندازه   

ب بود که تازه بعد یخودشم عج ی رو بدنش چرخوند...برا  

زودتر به سرش  ید...چه جوریدیاز دو هفته داشت بدن زنش و م   

ن کار و بکنه؟؟؟ینزده بود که ا  

ی ر نباشه...ولین زیا یز قابل توجهیکرد چید چون فکر م یشا  

ن فکرش بلندیاز نبود به این...اگه ترس از جبهه گرفتن ن اآل   

گهیخودش قول داد که دد...در عوض همونجا به یخندیبلند م   

قضاوت نکنه  یدرباره ظاهر کس   یو سطح ید آنیه دیچوقت با یه  

از ین ماهیهو عینکه یاز و گرفت و از ترس ا ین  ی شونه ها  

ی ه صداتش کرد که وسط رایدستش سر نخوره با خودش هدا  

د یاز و شنیزمزمه مانند ن  

 -چراغ و خاموش کن...

؟؟؟یواسه چ - 

هم نکرد...اون لحظه انقدر از ی ونگرفت ازش...کنجکا یجواب  
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حرف چراغا   یبود که ب یاز و رام کنه راضینکه تونسته بود نیا  

 

که انگار اجبار یش زن یشش...پ یرو خاموش کرد و برگشت پ  

کردیکه فکرش و م یتلخ ه سقف بودن باهاش...به اونیر یز  

شد ینبود...کم کم داشت براش لذت بخش م  

*** 

ن ین ف یف ی دن صدایکه با شنفته بود ق فرو نریهنوز به خواب عم  

د ویاز و دیاتاق ن یکیه چشماش و باز کرد...تو همون تاریو گر  

ه داشتیاز گر یز بدنش نشونیر ی تکون ها  

یکه فردا ی ازیمتعجب شد و کالفه...براش قابل باور نبود ن   

شست یچه آشپزخونه رو میتمام داشت قال  یال یخیبا ب  یعروس  

کنه...هرچند که اگه اون شبم اونقدریم هیداره گر ی نجوریاآلن ا   

از و که یپر از غم شب تا صبح ن ی ه هایبرد...گریزود خوابش نم  

د یشنیکرد میرو خون م یدل هرکس  
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تفاوت باشه... برگشت سمتش و صداش کرد  ینتونست ب  

از؟؟؟ین - 

ن یاز حیبا بدنش نداشت که ن  ی ن برخورد یدستاش هنوز کوچکتر  

دراورش تا ش بلند شد و رفت سمت دن مالفه تخت دور بدنیچیپ  

ه لباس بپوشه ی  

ینکه چرا حتیکرد و سر جاش نشست...کالفه از ا ینچ  

د یگرده طرفش توپیبرنم  

- ؟؟؟یماتم گرفت یچه مرگته تو؟؟؟واسه چ - 

 

ه شو ین گریمصر بود که حتما علت ا یولازش نگرفت  یجواب  

کرد با هر ضرب ویم یکه سع ی بفهمه...امشب وسط رابطه ا  

دو طرفه اش کنه نتونست به خودش قول بده که بار  ی رزو  

ن حس لذتیکرد تا هر بار ا یم ی ه کارید یآخرش باشه...پس با  

ادیاز دماغش در ن  
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تو کشواز دوال شده بود و داشت از یبلند شد رفت طرفش...ن   

ستادی ارم پشت سرش وایداشت کامی لباس برم  

؟؟؟یکن یه میگر یبا توااااام...واسه چ  - 

دیو بلند کرد و با همه حرص و خشمش غرصداش نبار یا  

- مثال یبابا جرم که نکردم...زنم - 

که  ی شو دوخت به لبه دراوریه نگاه توخالیاز واسه چند ثان ین  

ر و تو ذهنش ایستاده بود و چند بار حرف کام یجلوش وا  

تمام قول یشد...ول  ید چید نفهمیتکرار کرد...به بار پنجم که رس  

تش به ی اد برد...عصبانیخودش داشت و از  ی که برا ییو قرارا   

ت و ی ن عصبانیخواست با حرفاش ایزد باال که فقط دلش م ی قدر  

ن آدم بود یار دم دست تری کنه...اون لحظه هم کام یخال یکیسر   

سیپوشوندن صورت خ ی برا ینکه تالشین اد سمتش و بدویچرخ  

ه داد زد یار داشته باشه با گر ی اشکش از کام  

یکیبمونم...گشت و گذارت و با ار فقط من زنت اگه زنتم پس بذ  
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شم زنت؟؟؟یمن م  یفتیاد هوا و هوست که می...ی ریگه مید  

 

از یک نیستریب و هین حالت عجیدن ایه با دیار فقط چند ثانیکام  

ی ن شوکه شده ها ساکت موند...ولی ده بود عیازش ندکه تا حاال   

زل زد به  درهم شده از تعجبش  ی ع به خودش اومد و با اخمایسر  

چشما و  ی تونست برق اشک تویاتاق هم نم ی کیکه تار ی ازین  

کنه  یصورتش و مخف ی رو  

- ایگیچرت و پرت م ی ه؟؟؟باز دار یگه کید یکی - 

- ی کاف ی ریه که باهاش م یگه همون دخترید یکیهه...  

که هر روز و هر یکه دستاش قشنگه...همون یشاپ...همون   

اون و تنگ کردم  ی انه جن خوین فکر کنم که تو اید به ایشب با  

یشاپ برا یهمون کاف ی اورد...ولیرو به زبون ن یاز اسمین  

ش زمزمه کنه یت حواس پرتیبود تا با نها  یار کافیکام  

نا؟؟؟یت - 
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و سرش که به چپ و راستاز یدن نگاه مات شده ن یبه محض د  

تونست جمعشیکه نم ی د گند زده...گند یتکون خورد فهم  

از از کجا ید نی فهمی د میبا یده بود...ولیاف  یکنه...انکار کردنشم ب  

ار ازی کام یی ف کذای اون تعر یده...حتیرو شن ییزاین چیهمچ  

نا یدست ت  

- ؟؟؟ ی دی تو...از کجا فهم  

د یکه به دستش رس   یاسن لبینبار اولیاز روشو برگردوند و این  

ی ه قفس ه ین یکه ع ین اتاقیرون از ایبرداشت تا زودتر بره ب   

م یه تصمیشد...اشتباه کرد که گفت...بازم یداشت براش تنگ تر م  

د یرس یمونیفکر گرفت که تهش به پش یو ب یآن  

 

باشه؟؟؟قسم بخوره که  یار چیانتظار داشت عکس العمل کام  

ی ن و زمان بزنه برای ه زمنبوده؟؟؟خودش و ب ی زین چیهمچ  

فقط صفت دروغگو به صفات ی نجوریاز؟؟؟نه...ایقانع کردن ن  
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مطمئن بود که به  ی ون خودش انقدر..چشد.یار اضافه م یکام  

 زبون آوردش 

د یار و شنیکام ی رون که صدایراه افتاد از اتاق بره ب  

 بمون-

رون رفتن از اتاقین بیار حیهنوز برنگشته بود سمتش که کام   

ب گفت ر لیز  

- اتاق یک یرم اونیسر جات بخواب...من م  

از که داشت یار موقع یر افتاده کامیه لحظه حس کرد سر زیفقط   

ن ید همیا شایش...یر لب یز ی ا حرفایشد...یکنارش رد م  

ی مونیپش ی دن ماجرا...بویاز و سکوتش بعد از فهمیتنها گذاشتن ن  

یزحس دلسو یا حتین حس و یع ایسر یداد...ولیو ندامت م   

ت خودشیرون کرد...در حال حاضر وضعیبعدش و از سرش ب  

ار بود یکام ی ز تر از لحن صدایترحم برانگ  

ینکرد برا  یچشم رو هم نذاشت...اصال تالش د صبحتا خو  
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که دوبار روش تا مرز جون ی ک اون تختینزد ی دن...حتیخواب  

ار همونجا با یدادن رفت و برگشت هم نشد...بعد از رفتن کام  

ش و دوختی ن نشست و نگاه پوچ و توخالیوار رو زمید ه بهیتک  

وار یبه در و د  

 

هی ی شده برا ی تفرار...ح ی گشت برایم  ییه جایدنبال   

نیخواست دور بشه از ایچند ساعت...دلش م ی برا یروز...حت  

خواستیمالل آور خونه...جمعه بود و سر کارم نم ی فضا  

ار و تماشای کام افه  ینشست و قید میکل روز با یعنین یبره...ا  

ش داشت و مدام ی روز تو مهمونیکه د ییکرد؟؟؟ تمام فکرایم  

نین شوهر و...ایرو...ا یدگن زن یا ی رید بپذیگفتن بای بهش م  

ار ویبهش بکنن تا کام  یتونستن کمکیرو...اون لحظه نمیتقد  

ه بحث ویموند   یتحمل کنه...شک نداشت اگه تو خونه م  

نکهی...پس بهتر بود قبل ازاومدیش مینشون پی ب یاساس ی دعوا  
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کجا؟؟؟  یدار شه بره...ول یب  

ب سرد ه دوش آید یوار و بلند شد...شایدستش و گرفت به د  

ن رخوت و ازش دور کنه و فکرش ویتونست ایم  

هنوز از یره ولیم بگیتونست تصمیراحت تر م ی بازتر...اونجور  

تو ذهنش جرقه زد...اون روز ی زیرون نرفته بود که چیاتاق ب  

ش...همه یمجرد یزندگ ی ه جمعه مثل همه جمعه هایجمعه بود...  

گه جمعیدند نفر ثاق و چیکه بدون استثنا با بلور و م ییجمعه ها  

ن دو هفته متاهل شدنش یا ی ها  ی ریرفتن کوه...درگیشدن و میم  

ادش برده بودیه رو از ین قضیپاک ا  

ثاق و ی ش می الخصوص پ یتو اون جمع...عل ییگه جایهرچند د  

ی دم متنفر بودن نداشت...ولی که هنوز ازش دلخور و شا ی بلور  

تونه ذره ی مه که یزیکوه تنها چ یاون لحظه حس کرد حال و هوا  

د...کوه رفتن ی ا شایده و داغونش موثر باشه...یروح غمد ی برا ی ا  

ی ن آدمایزتریدن دوباره دوتا از عزید ی بود برا ی بهانه ا  
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دو سال گذشته و نسبتا  ی که تک تک روزها ییش...آدمایزندگ  

اشون ساختن ی ش و با مهربونیسخت زندگ   

از صددم ن آیبه تریکه غر ی ن امروزید همیرفت...باید میبا  

رفت...تا به اونید حال و روز نامساعدش و می فهمی م یفرسخ  

ر دلش نزدهی ز یم خوشیآدما ثابت کنه واسه گرفتن اون تصم  

و با ذره ذرههم داشته...اآلن داره بهاش  یبود...هر هدف  

گرفت ویاز دلشون آروم میدن نید با دیده...شایوجودش م  

ه بهش ترحمشت کندا یتیگه اهمید یتونستن ببخشنش...حتیم  

خواست امروز اونجا باشه یکنن...فقط م  

د ینکه فهمیکرد و همیرون نگاه مین آژانس به بیشه ماش یاز ش  

رو درآورد   یک مکعبیفش جعبه کوچیع از تو کیکن سرینزد  

دوباره یعروس ی که از فردا ی و درش و باز کرد...حلقه ا  

ن جعبه رو از توش درآورد و دستشیبرگشته بود تو ا  
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حیخواست از تو خونه بندازتش و ترجینم یکه حت ی حلقه ا...کرد  

کرد یکه ثابت م ی ن لحظه سمتش نره...حلقه ایداد تا آخر  

ه یقط ار بودن هم در حال حاضر براش فیاره...زن کامیزن کام  

ه زن نمونه منتظر باشه تا هر موقع ین ینکه عیداشت...ا یمعن  

ت گرفی نم یچ حس خوبین کنه ه یشوهرش خواست تمک  

ی برا یپشتش نبود...ول یت و خواستنیچ حس مالکیازش...ه  

ه روین قضیکه مسلما هنوز نتونسته بودن ا یحفظ ظاهر تو جمع  

 هضم کنن الزم بود که دستش باشه

 

ه شد و کوله اش و از دو طرف انداخت روادین پیاز ماش  

که قرار داشتن زودتر اومده بود یشگیدوشش...از ساعت هم  

رو باال   ی ریه مسی ییفتاد تا تنهاراه ا ن خودشیهم ی برا  

ید راضی کشیکه م یداشت و هر نفسیکه برم یبره...هر قدم  

شیی هویم ین تصمی کرد از ایترش م  
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دا تو سه چهار هفته ین حس لذت بخش و شدین هوا و ایتنفس ا  

دوار باشه که یتونست ام ینم  یش کم داشت...حتیر زندگیاخ  

ی نجا باشه...برایته اهف هر یشگین به بعد طبق روال همیاز ا  

ره کنه ین حال خوبش و ذخیه کم از ایخواست ین دلش م یهم  

کردیم ی تو اون خونه سپر ید به سختیکه با ییروزها ی برا ... 

که  ید به محلی ه و باال رفت تا رسم کویب مالیش  یم ساعت ین  

د کنار یومد بای زود م یکیقرارشون...اگه  ی ن کرده بودن براییتع  

که رو لبش بود ی نشست...با لبخندی ه میمنتظر بق ن تخته سنگا یا  

گاه خودش یشه جایکه هم یکوله اش و درآورد و نشست رو سنگ  

 بود

ی...اونم وقت نجا نشستنشینجا اومدن و ایست ایدونست عاقالنه نیم  

ز تموم یگه همه چینجا ثابت کنه که دیا ی داشت به آدما یسع  

ادیلش یکه ف از فکر کنن ی دن ن یخواست با دیشده...دلش نم  

که گرفته...اگه  یمین تصمیمونه از ایهندستون کرده و پش  
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شد ویم م یه گوشه قایداد...یچاره داشت اصال خودش و نشون نم  

شاهد حال خوب و لبخند رو  نکهی کرد...همیاز دور نگاهشون م  

کردیت میلبشون بود براش کفا  

 

که مشغول صحبت بودن سرش و ی چند نفر ی با سر و صدا  

تین جمعیثاق از بی ص دادن چهره بلور و میتشخد و با برگردون  

ش ی خشکش زد...چرا انقدر زود اومده بودن؟؟؟ساعت هنوز ش  

شه راس ساعت هفت قراریاون موقع ها هم ینشده بود ول  

ذاشتن یم  

ذاشتن چون تو ی تو گوشش گفت اون موقع هفت قرار م ییه صدای  

که حذفاآلن زد...یدارشدن غر میزود ب ی که برا ی بود  یتنها کس  

که ی راحت تربرنامه هاشون و اون جور  یلین جمع خیاز ا ی شد  

نن یچیخواد میدلشون م  

د یاز دخترا بود چرخ یکینگاهش ازبلور که مشغول صحبت با   
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ن در جواب دوستش که یره به زمیثابت موند که خ یقثایو رو م  

داد یزد فقط سرش و تکون میتند تند باهاش حرف م  

ن اواخر توسط یدوتاشون ا یکیه نداشت...یاز بق ی ادیشناخت ز  

از وقتیثاق به جمعشون اضافه شده بودن و نیبلور و م  

ی لین بابت خیدا نکرده بود...و از ایشدن باهاشون و پ یمیصم  

و سرزنش و  یپر از دلخور  ی ل بود...چون تحمل نگاه هاخوشحا  

راحت تر از چندنفر بود یلیخشم و نفرت از دو نفر خ  

ن حرکت باعثیدن از جاش بلند شد و همیکه رس  شی به چند قدم  

ه هم یش شد و بقیخکوب شدن آنیثاق و می باال اومدن سرم  

ر یستاد مسینکه بپرسن چرا وایستادن...قبل از ایبه دنبالش وا  

ک ماهید یکه شا ی دن به دخترینگاهش و دنبال کردن و رس  

ه ک ی رین تاآسمون با اون تصویزم یدنش...ولیشد که ندیشتر نمیب  

 ازش تو ذهن داشتن فرق کرده بود
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ثاق در گردش یازو مین ن یبه جز بلور که نگاه ناباورش ب  

ثاق وین بهت و تعجب میاز و ایبه حضور ن  ی تیه اهمیبود...بق  

از یبه ن  ییاز سر آشنا یه سالم خشک و خالیدادن و با بلور ن  

ر یثاق تکون دادن و به سمت ادامه مسیبلور و م ی برا یدست  

دنحرکت کر  

به حرکت درآوردن پاهاش داشته ی برا ینکه توانیثاق بدون ایم  

دنشیشده بود که دوسال گذشته با د ی ره دختریباشه...خ  

جودش فوران تو و یگرفت و اآلن حسیضربان قلبش اوج م  

یی ره چشمایکرد که خودش اسمش و نفرت گذاشته بود...خیم  

ن رنگیتربایش خودش به زبون آورده بود زیشده بود که بارها پ  

ن حجم یدش چشماش ایکه د ی ا رو تو خوش داره...بار آخریدن  

رو تو خودش نداشت...کجا بودن اون نگاه خونسرد یازشرمندگ  

حق به جانبش؟؟؟ ی و حرفا  

توست یرو ضربان تند قلبش که نم ی چ کنترلی از ه یبل...ندر مقا  
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که هنوز تو  ی ه نداشت...از عالقه ایص بده از چیق تشخیدق  

ی چوقت نتونست اسمیکردو هین مرد حس میبت به اوجودش نس  

ثاقبرسوندش...ازیعالقه م ی چوقت نتونست به پا یبراش بذاره ه  

ا از همون حسیلرزوند...یکه سرتا پاش و م یاضطراب  

ی که تو نگاهشم اثر گذاشته بود؟؟؟همون حس شرمندگ یشرمندگ   

ثاق یش و که میشب عروس ی که باعث شد تمام اس ام اسا  

که هر کدومشون ییده پاک کنه...اس ام اسابود نخون فرستاده    

ه بار به طور کامل بکشتش یتونست یم  

 

گه یف و شکننده شده بود که دیه اش ضعین مدت انقدر روحیتوا  

یتفاوت یپر از ب ی هرموقع اراده کنه نگاه ها تونست ینم  

ش وبه همه نشون بده و پشت اون نگاه ها یشگیمحض و سرد هم  

ستاده دربرابریومحکم وا  ی ه که همچنان و قوبه خودشم ثابت کن  

 مشکالتش
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از به ین ی ازین  ین حس بیشم همی کیزا عوض شده بود...یچ یلیخ  

ی اجیش احتیر زندگیمس ی ه گاه...بارهابه همه گفته بود برایه تکی  

ر نگاه یانقدر تو اون لحظه ز یبان نداره...ولیبه همراه و پشت  

که به خودش اعتراف ردک یپناه یثاق احساس بی ره بلور و میخ  

اد یش بر بیزندگ  ی ها یاز پس سخت ییتونه تنهایگه نمیکرد د  

شوکه اش کرده ی دنشون جوریر منتظره دیو غ  ی ه دفعه این یا  

نکهیهم ید...ولیرسی به ذهنش نم یچ حرف یبود که ه  

ه سالم پا یه کم جمع و جور کنه و حداقل با یخواست خودش و   

ن کلمهیچکترت و بدون زدن کوثاق نگاهش و گرفی ش بذاره میپ  

رش ادامه داد یبه مس یو حرف  

ی ثاق بیکرد نتونست مثل م ی که هرکار ی از موند و بلور ین  

بهیخوبشون غر  ی ن ساله و همه روزهایچند یت به دوست یاهم  

رو  یو دلتنگ یکه نگاهش غم و درد و ناراحت ی ن آدمیباشه با ا  

زدیاد میفر  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نکه یبذاره...با وجود ا گنهمن  ی خواست بلور و ال یاز نمین یول  

ید ولیکشی ن دوستش پر میتر یمیصحبت با صم ی دلش برا  

 

ثاق بازخواست نشه که چرا باهاشی نکه بلور بعدا توسط میا ی برا  

گلوش ی بهش زد که بغض تو ی قط لبخندحرف زده ف  

ق بشه و بعد از برداشتن کوله اش از کنارش رد شدینذاشت عم  

دی که صداش و شن  

از؟؟؟ین - 

د سمتشیحرف چرخ یستاد و بیوا  

؟؟؟ ی اومد یواسه چ ی بر   یخواستیاگه م - 

نداشت که بهش یجواب خوب  یبود...ول یسوال خوب  

بگه ی رشتیت بیبده...سکوتش باعث شد بلور با جد  

که زخم کهنه اش ی کرد...فقط اومدیتازه داشت فراموش م -  

؟؟؟ ی دوباره سر باز کنه و بر - 
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ی ق تر از زخم هاید عمی.شاتونست بگه اون زخم ها..یکاش م  

شیه اش و پید گالیثاق تو وجود خودشم هست...اون بایم  

دونست؟؟؟یو مقصر م ید کیبرد؟؟؟اون بای م یک  

اخت و گفت باال اند ی فقط شونه ا  یول  

این...یخندی نکه هنوز مینمتون...خوشحال باشم از ای اومدم...بب  

د ی ش وشحالد...خی نیدم...شما منو بب ین...شاینکه چقدر خوشبختیا  

نکه...چقدر بدبختم یاز ا  

ن و لبش و به دندون گرفت...اگه چارهییسرش و انداخت پا  

زش اشکش ویر ی گرفت تا جلویداشت چشماش و به دندون م  

 

خواستین بخش اصال جزو برنامه اش نبود...نمی...چون اره یبگ  

که مجبور  ی ا یک احساسات بلور کنجکاوش کنه به زندگ یبا تحر  

ن انتخاب نداشت یل ایدل ی برا ی حیچ توضیکنه و هشد انتخابش   

... ن رفت یینشون و بلور پر کرد و چند قدم به طرفش پایفاصله ب  
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زنه؟؟؟ی؟؟؟کتکت م یچرا بدبخت - 

خ یره شد به بلور که نگاهش م ید کرد و متعجب خسرش و بلن  

ی که شب قبل با ب ییش بود...همونجایشونیپ ییجز ی کبود  

د جلوتر ویه کم شالش و کشیدر  کوبوندش به چهارچوب یحواس  

 گفت 

زنه یگفتم کتکم میوار...هرچند...اگه مینه بابا...خورده به د  

حقته مگه نه؟؟؟  ی بگ  یخواستیم - 

ره که بلور با تکون دادن یجوابش و بگمنتظر زل زد بهش تا   

زد و گفت  ی د کرد...لبخندیین حرفش و تاییسرش به باال و پا   

... یخوبه که حداقل باهام صادق - 

... ی کاش تو هم باهام صادق بود - 

ره اش شد تویشه نگاه خینگفت و جوابش مثل هم ی چیاز هین  

بلور یفندق ی چشما  

- گه که یه جهت دیرد...از برنگ ی نجا اومدیبه نظرم حاال که تا ا  
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چشمش  -ی جلو ی خوای...خوبه که می م خوبه که اومدینگاه کن   

 

مال  ی...ولیت راحت تر باور کنه که هس ی نجورید ای...شای باش  

یستیاون ن  

- تش بشم...چه یچشمش باشم...که باعث اذ ی ومدم که جلویمن ن   

خواستم ساختم ویکه خودم م ی م و اونجوری دونم پز بدم که زندگیم  

ل قانع یش خودمم دلین و وسط راه ولش کردم...اصال...اصال پاو  

ه کم یاج به ینداشتم واسه اومدن...حالم گرفته بود....احت ی کننده ا  

ی گفتیشه می ادته همید...ینجا به فکرم رسیآزاد داشتم...ا ی هوا  

...با ی ایال میفکر و خ ی ه سری کنه...با یزم میپنوتینجا آدم و هیا  

گه همید  ی زای چ یلیادمه...خی...آره ی گردیم شده بر یه کله خالی  

خورهیچکدوممون نمیگه گفتنش به درد هیادمه...که دی  

ره ید قدم عقب عقب رفت و خکه بند کوله اش بود چن  ییبا دستا  

از گفت یدرمونده ن  ی تو چشما  
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- گم برنگرد ویستم که میچکدومتون ن یه ی برا ید دوست خوبیشا  

م که...از فراری شناسیم ی...ول ایب ی که اومد  ین راهیتا آخر ا  

نهیکنه...مثل ایرو تموم نم ی زیاد...فرار کردن چی کردن خوشم نم  

ش و یزد ببنده دلت و و بعد ک ی ه کتاب و تا وسطا بخونیکه   

طرفش   یگه رغبت نکنید حاال حاالها دیش تو کتابخونه...شایبذار  

ه ...کی دا کردی اج پیچند وقت بعد که دوباره بهش احت ی...ولی بر  

شه...بازشی م یآخر اون قصه چ ینی بب ی دوباره کنجکاو شد  

داره که ییه فصل های...هر کتاب یخونیو ادامه اش و م ی کنیم  

هیبه گر یکنه...حت یتت می...اذی برینم از خوندنش لذت   

ه روز تموم ی...باالخره یه ذره تحمل کنیاگه  یندازتت...ولیم  

 

چوقت سراغشیگه هم ه یگرده تو کتابخونه...دیشه و برم یم  

ی رینم  

: د و ادامه داد یکش ی قینفس عم  
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- ن ید...کتاب ایها رو تحمل کن یثاقم گفتم...سخت ینا رو به میا  

ی زش تموم شده باشه...که وقتی د که همه چیببند یرابطه رو وقت  

فته...هر وقت ید نگاهتونم بهش ن یشیکتابخونه رد م ی از جلو  

دی و چند صفحه جد دید دلتون نخواد بازش کنیشی کار م یخسته و ب  

ا بازم یم با خودته...یگه تصمید...حاال دیورق نخورده شو بخون  

بمون  ایگه دوباره سر راهش سبز شو...یفرار کن و چند وقت د  

ز تموم شده یو تا تهش برو...بمون و به جفتتون ثابت کن همه چ  

به زبون ی شه با لحن محکم و مصممش جوریحرفاش و مثل هم  

از ینه و کلمه به کلمه اش جاشون و تو ذهن نآورد که دونه به دو  

 محکم کرد و رفت

اد و اآلنمی گفت که از طرز حرف زدنت خوشم می شه بهش میهم  

ش خودش کرد ین اعتراف و پیر ان بایهزارم ی برا  

تونه با چند تا جمله طرف و متقاعد یمثل بلور که م  یحضور آدم  

تونست یگه نمیف که دیح یالزمه...ول یهر شخص یکنه تو زندگ   
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ن استفاده رو ببره یش مثل گذشته ها بهتریمیار قدین یاز داشتن ا  

عت یژن طبیپر از اکس ی دن هوای ق و کشیبعد از سه بار نفس عم  

یه هاش...قدم هاش و به سمت باال و برایف به داخل ر رااط  

زجر آور و  ی که به قول بلور به فصل ها  ی ن کتابیتموم کردن ا   

یدونست که حت ینو م یت کرد...اید هداده بویناراحت کننده اش رس  

 

اون قرار  ی نداره و حداقل برا  یچ راه برگشتی با فرار کردنم ه  

تو یاالتیثاق فکر و خیم ممکن بود  یعوض بشه...ول ی زینبود چ  

 سرش داشته باشه که فراموش کردنش به نفع همه بود

*** 

... ه راست سر خونه یره یداره...که م  یه راهیوار شب یپشت د  

ارهست - 

... ماه شب چهارده  ین یبی ...میچهار قدم از ور دل ما که رد ش   

 داره 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... د خانوم و ابروشویداره...خورشید خانوم و ابروشو برمیخورش  

داره یمبر  

شه یه جا توقف کرده بودن و مثل همیصبحونه و استراحت  ی برا  

یلیتم نسبتا شادش خیکه ر یشروع کرده بودن به خوندن آهنگ   

واشون بود...فقط سه نفر تو اون جمعمناسب حال و ه   

کردن یشون نمیهمراه  

نگاهش  یثاق بود که تو جمعشون حضور داشت ولین نفر م یاول  

حلقه شده دور زانوهاش فقط سرش و  ی ن بود و با دستایخ زم یم  

دادیخوندن به چپ و راست تکون میکه م ی هماهنگ با ترانه ا  

... هواش تو باشه تو ی م اونجا که شباش...بویا بری ب - 

... زه سرت ستاره هاش یاد رد شه بره...بریباد که م  

 

یپرت کردن حواسش ظرف در دار ی بلور بود که برا ی نفر بعد  

به  ی نیرید و مشغول تعارف شاز تو کوله اش درآور  
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نگاهش و  ی تونست جلو یکرد نمیم ی هرکار یدوستاش شد...ول  

نکنه از اون دو نفر زوم  یکیه بار رو یه یره که چند ثان یبگ  

... ت یرهنت و تنت کن...تاج سر سرورین پیقشنگ تر ی ایم  یوقت  

 -و سرت کن

... رو بشکن...اال دل ساده و عاشق   یچشمات و مست کن همه چ  

 من 

ه نشسته ی دور تر از بق یاز بود که رو تخت سنگیر سومم نفن  

که از باال   یینگاهش و به سطح شهر و خونه ها یبود...گاه  

ن یبچه ها که ح ی به اداها یو گاه دوختیه ذره شده بودن می  

زد...هرچند یاوردن لبخند میگه درمیهمد ی خوندن اون ترانه برا  

ظاهر محکم ونشون دادن  ی برا یه بود...ولیو عار یزورک  

اج داشتیخونسرد سابق خودش بهش احت ... 

ح اونه که دست بزنم به یحلقه چشم مستت...ضر یعنیقبله   

 -دستت
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... مهر سرم و بذار ی تو خونه ات...به جا ل پام و ببند یدخ ی جا  

 رو شونه ات

 سرم و بذار رو شونه ات...

 

ک شدن بلور به سمتش...نگاهش و از دور و بر گرفت ویبا نزد  

دادیتوش نشون م ی ها ینیریکه ش  یره شد به ظرف یخ  

که با  ی بود لبخند ینبار واقعیشب خاله اش خونه اشون بوده...اید  

خورد یتو خونه بلور براشون رقم م روزها خوبشون که ی ادآوری  

 رو لبش نشست 

- هو به سرشی...ی ایدونست امروز تو هم م یانگار خاله نجوا م  

درست کنه یگوش منگول ینیریزد ش - 

دن اسمیل به قهقهه زدن داشت با شن یکارش از لبخند گذشت...م  

من  ی ها ینیریکه خودش گذاشته بود رو ش ی گوش منگول  

رد عالقه خودش خاله نجوا و مو  ی درآورد  
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ه دونه برداشت...لبخندش هنوز از رو یدستش و دراز کرد و   

تعارف ی لباش نرفته بود که بلور از جلوش کنار رفت برا  

پر ی از دوخته شد به چشمایه و همون لحظه نگاه ن یبه بق  ینیریش  

دش قرار داشت یر دیکه درست تو مس   ی ثاقیاز خشم م  

د حک شده رو لباش که کرد از اون لبخن یدونست چه برداشتینم  

قش یعم ی ص داد حرص نگاهش و نفسایاز همون فاصله تشخ  

شتر شد یب  

ی ن حالت هایل ایش فرصت تحلیبا به صدا درومدن زنگ گوش  

دو  یکیتفاوت  یرت داشت با برخورد بیثاق و که مغایم  یبعص  

رون ید بیبش کشیو از تو ج ی دا نکرد و گوشی رش پیساعت اخ  

یکه از هوا  یش...تمام حال خوبی شار رو صفحه گویاسم کام   

دستش نشئت  ی تو ینیریزاش و شیدن عزیخوب اونجا و د   

 

تو شب شب که احتماال یاد رابطه دین برد و دوباره ی گرفت از بیم  
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نده هم قرار بود براش تکرار بشه زنده شد...دوباره به یآ ی ها  

ی ه و زندگیخوب گذرا و موقت ی ن حس های ادش آورد که ای  

ان داره...نه یار جریمثل کام  یش آدمیون خونه...پا ی تو یاصل  

ا با یدن ی ن آدما که فارغ از همه غم ها ین ای ن کوه و بیتو ا  

کردن یهم تکرار م ر پشت ست بایه آهنگ و بیداشتن  یسرخوش  

ش نگاه کرد که یانقدر به صفحه گوش  یچ عکس العملیبدون ه  

ینبار اس ام اسینگذشت که ا یلیخ یتماس قطع شد ول  

که از تو اس ام  ی ش...لحنیتاد با همون لحن طلبکار خدا داد فرس  

ن تا آسمون تفاوت داره با لحن ی تونست بفهمه زمیاس هم م  

شبش یشرمنده د  

توی ؟؟؟جواب بده گوشیرفت ی پاشد ی کدوم گور »  ...» 

نکهیده...از ایرو لبش نشست...مشخص بود که ترس  ی پوزخند  

هنوز داره با دخترخاله  اریش باباش و لو بده که کامی از بره پین  

د بد یالش و راحت کنه...شایهم نداشت خ یلیدل یگرده...ولیاش م  
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و از شد پاشین ترس باعث مید و همی ترسی ه کم اونم مینبود اگه   

مش درازتر نکنهیگل  

دیلنت کرد و انداخت تو کوله اش خودشم چرخیش و سایگوش  

نکه به خودش نشون بده نسبت به یا ی ت و برایسمت جمع  

نبار اون یاله ای خیفته بی که داره دور و برش اتفاق م ییزایهمه چ  

ر لب زمزمه کرد ی خوندن زیرو که م یکه از آهنگیت  

 

... ت یو تنت کن...تاج سر سرور نترهین پیقشنگ تر ی ایم  یوقت  

 -و سرت کن

رو بشکن...اال دل ساده و عاشق یهمه چ ...  

ش ی نداد گوش جواب یاز و گرفت و وقتی ن بار شماره نیسوم ی برا  

 و با حرص پرت کرد رو مبل و به راه رفتنش تو خونه

 ادامه داد ...

شش یاز رفته پیجرات نداشت به باباش زنگ بزنه و بپرسه ن  یحت  
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نکهیا ایده یه رو فهمین قض یا یدونست کی نم..اصالا نه.ی  

نا توهمیدم همه ایبردن آبروش...شا ی چرا زودتر اقدام نکرده برا  

شد آرومیمطمئن نم  یتا وقت ینداشت...ول ی ن قصدیبود و همچ  

گرفت ینم  

بش کرده باشه؟؟؟بر فرض کهیممکن بود اون روز تعق یعنی  

و راه افتاده ن موضوع زده یگفت از کارش به خاطر ایم  

نا زده بود و از کجایکه به ت ییپس حرفا یار...ولی دنبال کام  

ده؟؟؟یشن  

و گرفت...بدون نا رینبار شماره تیخودش و انداخت رو مبل و ا  

اینکه صبح جمعه اس و ممکنه خواب باشه...یت به ایاهم  

ار حرفی د باباش خونه باشه و بفهمه داره با کامینکه شایا  

ن بودیت داشت ایکه براش اهم ی تنها مسئله ازنه...اون لحظه یم  

... انات از کجاستین جریکه بفهمه سر منشا ا  
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- ؟؟؟ی شده اول صبح  یار...چیالو کام - 

مزخرفش  ین زندگ یاز و ایکه اون لحظه از خودش و ن یخشم  

نا منزجرکننده یت  ی کلفت شده و خوابالو ی شد صدایداشت باعث م  

به اعصابش مسلط شد و  یا باشه در نظرش...ولیدن ی ن صدایتر  

 گفت 

... داشتم ازت یه سوالیداشتم...کار که نه... ی ه کار یسالم... - 

... شده؟؟؟بگو ینگران شدم...چ  - 

یشاپ و...به کس ی م کافی ان اون روز که...با هم رفت یتو...جر  

؟؟؟یگفت - 

د بگم؟؟؟یبا ینه واسه چ - 

ومده؟؟؟یاز دهنت در ن یش کسی ش و ولش کن...پیحاال واسه چ - 

... رهیخودم م ی ؟؟؟اگه بگم که آبرو ی خل شد - 

... ه داد و انگشتاش و تو موهاش فرویمبل تک یسرش و به پشت  

 کرد
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ده؟؟؟یمخدا پس از کجا فه ی ا - 

؟؟؟یک - 

 نفسش و فوت کرد و با حرص گفت:

 

... شاپ  ی دونست ما اون روز با هم کافیاز...می ن  

گهدونست من بهت گفتم دستات قشنیم ی...حت ی م...حتیبود - 

ار به تعجبیکه بود کام ی نا نشونه هرچیه مکث ت یچند ثان  

که ی د حس کرد اونقدریصداش و شن یوقت یرش کرد...ولیتعب  

... ن خبر متعجب نشد یدن ایشن د از یبا  

؟؟؟یعنیده یاز کجا فهم - 

... دونم...تو بگوینم -... 

 -من فقط

... ار صاف رومبل نشست و اخماش درهم شد یبا سکوتش کام   

؟؟؟یتو فقط چ - 
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... دهینستاگرامم و دی د...پست ایشا یعن یگم ی خب م - 

کار کرده  ینا چ یبه وضوح ضربان تند قلبش و حس کرد...ت   

ییزاین چیاز ازش همچیکه ن  یگذاشته بود؟؟؟پست یبود؟؟؟چه پست  

ییه خبراین وسط یفهمونه که ایه هم میرش بشه البد به بقیدستگ  

 هست

نا؟؟؟یت یگذاشت  یچه پست - 

... ر سرمی؟؟؟خیکنیاصال صفحه ات و چک مووف...پووووو   

ی مخاطب خاصم تو بود - 

 

ترق تروقش درومد...اون ی مشت کرد که صدا ی دستش و جور  

ی لیتونه خیاوقات م یاز گاهیش خودش اقرار کرد نیکه پ جا بود  

نا باشه یقابل تحمل تر از ت  

- م پاکینستا نرفتم...اصال برنامه شو از گوشیوقته ا  یلیمن خ  

یگذاشت ی چه پست یگ یو م ی کنی زبونت و باز م ..حاال کردم. - 
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؟؟؟ ی خوایم یرلفظیا زی  

کنترل  باالتر نره و خشمش و ی ه حد یکرد صداش از  یسع یلیخ  

خته با یلرزون آم ی نا با صدایاد موفق نبود که تیانگار ز یکنه ول  

د یرتش نالیبهت و ح  

- ؟؟؟مگه من کف دستم ویزنیبا من حرف م ی نجوریا یواسه چ  

نه...دختره متوهم یبی از خانومت پست من و میرده بودم که نک بو  

ره...وگرنه من یگیز و به خودش میاز بس فکرش خرابه همه چ  

ی ازت بردم نه اصال تو عکسم معلوم بود ینه اسم  

هم  یجه درستین فکر خراب به نتیداس که همیاز ظواهر امر پ  

ه رفتار د عاقالنیم بایم به هم برسینا...اگه بخوایده...ت یرس  

گه همیبو برده ممکنه چند نفر د ییزایه چیاز  ین  یم...وقتیکن  

شنا ل و دوست و آیاد فردا پس فردا تو فامیبفهمن...خوشت م  

گهیاون موقع د ی همه پشت سرمون حرف بزنن؟؟؟فکر کرد  

ذاره من دستم بهت برسه؟؟؟ یبابات م   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نقدرخوام باتو باشم...ایگه نمیبه درک...اصال بابامم بذاره من د  

ام یم  یو گفت ی اون روز بهم زنگ زد یاز زنت واسه چ یترس یم  

 دنبالت؟؟؟مگه من زورت کرده بودم؟؟؟ 

 

... گمیگه اس...من دارم میز دیه چینا اآلن بحث من یت - 

که وسط حرفش پخش شد و نشونه قطع تماس  یتک بوق ی صدا  

که با همه ی بود اعصابش و به نقطه جوش رسوند...طور  

: ش نعره زدیوشوجودش رو به گ  

لجن که مجبورم ین زندگیمتنفرم ازت...لعنت به من...لعنت به ا  

مثل تو دهن به دهن شم  ییسر و پا یکنه با بیم  

داینا رو براش پی دستش شکل ت ی تو یگوش ی جد ی انگار جد  

ن...دوال شد و سرش ویکرده بود که محکم پرتش کرد رو زم  

گفت هر ی بهش م یه حس مبهم و مزخرفیبا دستاش نگه داشت...  

از زنگ بزنن و بهعنوان ین ی بابا یا حتیلحظه ممکنه باباش   
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خالص د در حال حاضری؟؟؟شایکرد ین جمله بگن چه غلطیاول  

ن اتفاق ممکن یپر از استرس و عذاب بهتر ین زندگ یشدن از ا  

ل یمت رفتن اعتبار و آبروش تو فامیخواست به قینم  یبود...ول  

 باشه 

نا ازدواج کنه...تا به ی بده تا با تطالق  از و یخواست نیار میکام  

اهاش و بهینا کارش و گسترش بده و رویپشتوانه پول پدر ت  

خواد برسهی که م ی زین چیگه نتونه به اا یت برسونه...ولیواقع  

نداره براش ی ده ایچ فایازم هیطالق دادن ن  

شی ع رفت سراغ گوش ینستا گذاشته سرینا تو ایکه ت یبا فکر عکس  

ن احتمالمیه شو جا زد و روشنش کرد...اومددر ی و باتر  

 

د ینگفته باشه...اون موقع با یبه کس  ی زیاز چیوجود داشت که ن   

گهیه طرف دیارم یکنه که کام یچقدر مشخص م د اون عکس یدیم  

نا...مخاطب خاصشه یا به قول تیه اس...ین قضیا  
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نستاگرام و دانلود و یع نرم افزار ایش که باال اومد سریگوش  

م و پسورد و وارد کرد و رفت تویوزرنیرد...نصبش ک  

نینا رو باز کرد و رو آخر ینگاش صفحه تیین فالوی جش...از بیپ  

 پستش ضربه زد

که   یشاپ یز همون کاف یه عکس از دستش رو میودش بود...خ  

نیکه داشت ا ی اون لحظه ا یاون روز با هم رفته بودن...حت  

خوادید که میاصال به ذهنشم نرس  ید...ولیگرفت دی عکس و م  

ازش استفاده کنه  ی واسه چه کار  

ین لباس و بخشیا بود که آست یعکس از همه زوا یدر حال بررس  

گه یر توجهش و جلب کرد...حاال دیه تصواز دستش تو گوش  

شاپ  ینا تو کافیاز از کجا بو برده که همراه اون روز تید ن یفهم  

ی سه کساالش راحت شد که مسلما وایحداقل خ  یار بوده...ولیکام  

ه نگاه بشناسنش یست که با یآشنا ن ی گه انقدرید  

دین سوال ذهنش به جواب رسینگاهش که به کپشن افتاد و دوم  
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زد و با حرص گفت یظیند غلپوزخ  

- ن چرت و پرتا رو نوشته یزده که ا یست چی دختره معلوم ن  

که  ین...جمع کن برو بابا...حرفین و دروغینجا...معبود راستیا  

نوشته انگار عاشق ی ه جوریده رو یر زبونم کشیبه زور از ز  

نه چاکشم یس  

 

خودش درست ی ه قهوه برا ید و بلند شد یبه صورتش کش یدست  

ه کم آروم یرش یقه اخیه تا بلکه اعصاب به فنا رفته چند دقکن  

ره یبگ  

دا نکردهی پ یاز سواالت ذهنش جواب یکیهنوز واسه  یول  

د ویچرخیسرش مر تو ه مدایکه انگار داشت دور  یبود...سوال  

: ه بار از خودش بپرسهیه یشد هر چند ثانیباعث م  

از کجاست؟؟؟ی پس ن - 

ک ی راهشون نزد  ی ا ر برگشت بودن و به آخریتومس  
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ن قسمت یبراش عذاب آورتر ی ر یشه برگشت وسرازیشدن...همیم  

به خاطر تموم شدن ساعت  یبود...هم از نظر روح ی کوهنورد  

دایکه پاهاش شد ینظر جسمن و لذتبخشش...هم ازیدلنش ی ها  

شد و تا برسن ی ثاق میزون بلورو میشد...اون موقع ها آویخسته م  

فقط خودش بود و خودش  اآلن یزد ولی غر م ین کلییپا  

ثاق که درست داشتن یم  ی و کل کل دوتا ازدوستا یشوخ ی صدا  

نکه برگردهیجرات ا  ید...ولیشن یومدن ومیپشت سر راه م   

کنه رو نداشت...نبود یکارم یاره چثاق کجاست و دینه خود می بب  

ش ین باشه که اونمپیتونست نشونه ایدش میدون دیبلور تو م  

از زده بود وی که صبح به ن ییهمون حرفاثاقه...احتماال داشت یم  

دوست داشت بدونه عکس العمل اون  یلیکرد...خیبراش تکرار م  

هیبلور چ ی به حرفا  

 

: تندش و خطاب به ی ده بود که صدای نرس یجه قطعیهنوز به نت   
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د یطونش شنیاون دوتا دوست ش  

مسخره ی د شما؟؟؟کوه مگه جاید راه بری تونین آدم نمیع  

ه؟؟؟یباز - 

: ن سه چهار ساعت شاهدش یکه کل ا یون با همون سرخوششیکی  

 بود گفت 

... گه بابا یم دیکن یم یم شوخیدار - 

... جلوتون  ید کسی کن یه جا شوخید...ی کن ید اونور تر شوخیبر  

دیرید فقط خودتون دوتا بمیافتاد.حداقل نباشه..  - 

نیا یره رو به روش شد...معنین حرف خیدن ایبابهت از شن   

از  یعنیبود؟؟؟ ین لحن تندش چیا یمعنبود؟؟؟ یحرفش چ  

... ن حرف و زد؟؟؟چون یاز ایفتن رو نیب  ینکه وسط شوخیترس ا  

جلوشون نبود که تو خطر باشه  ی گه ایاز کس دیبه جز ن  

رخوندن سرش مخالفت کنه...از بعد با وسوسه چگه نتونست  ید  

که تو استراحتگاهشون ازش گرفت ینی اون نگاه خشمگ  
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خواست بدونه هنوز با یش نداشت ودلش مباها ی گه برخوردید  

ا نه...اگه انقدر یکنه یت داره نگاهش میهمون درجه از عصبان   

هین حرفا چیمتنفره ازش...پس ا  

ثاق ی به عقب چرخوند...منکه سرعتش و کم کنه سرش و یبدون ا  

رفت و با یداشت پشت سرش راه م یبافاصله کم ییتنها  

 

... بهش انداخت و ی م نگاهیاز...ن یدن سر به عقب برگشته ن ید  

 روشو بگردوند

رش نشده بود با چشم تو یم نگاه دستگیاز اون ن ی زیاز که چین  

یک جلویکوچ  یگشت که متوجه فرورفتگیت دنبال بلور میجمع  

تعادلش و از   یبیادش تو سراشیعت زبه خاطر سرپاش نشد و   

 دست داد 

: وثاق یاد پر از وحشت میفر ی غ بلندش صدایج ی همزمان باصدا  

د یاز پشت سرش شن  
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 -مواظب باااااااااااااش...

ش وی از زندگی ع که ن یع اتفاق افتاد...انقدر سریسر یلیزخیهمه چ  

د...چون درست داشت از کنار پرتگاه راه یدیتموم شده م   

ن یبه زم  ید نذاشت حتیچیکه دور بازوش پ یدست  یرفت...ولیم  

 بخوره چه برسه به پرت شدن از دره

ومد نگاه بهت زده و یرفت و میه زور مکه نفساش بیدر حال  

ستاده بود دوخت به یکه کنارش وا ی هراسونش و از دره ا  

ش که هنوز بازوش و محکم تو دستش گرفته بودیمنج  

که  یثاق و ترسیم  یمشک ی ه چشماخ شده بود بی از می نگاه ن  

شد...هر دو یاز جدا نمیثاقم از نیتوشون لونه کرده بود...نگاه م   

تند و بلند شده بود ی و ضربان قلبشون به قدر زدنینفس نفس م   

شد یکه تو گوش خودشونم اکو م  

: ثاق تو دلش گفت یم ی ره به چشما یخ  
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نجات  ...اگه انقدر برات مهم بود که جونم وی د یاگه انقدر ترس  

؟؟؟چرا ی ازم متنفر یوانمود کن ی خوای...پس چرا می بد »  

؟؟؟یف کنیروح پاکت و با حس مزخرف نفرت کث  ی خوایم  » 

: صورتش...نگاهش و  ی جلو یآب معدن ی با قرار گرفتن بطر  

گفت   یره شد که با نگرانیخ ی گرفت و به دختر   

ت نشد که؟؟؟یز ی؟؟؟چیخوب - 

... د یکش ی قیمثاق جدا شد و نفس عی بازوش از دست م  

 -نه...خوبم...

... یدن صدایثاق احتماال با شن یم  ی د که همه دوستایدی تازه داشت م   

کردن ینگاهش م یده بودن و با نگرانستایغ و داد وا یج  

... ده ین آب و بخور رنگت پریا ای ب - 

ه یرو از دستش گرفت و بق یآب معدن ی ر لب بطریز ی با تشکر  

ادامهراهشون  فتاده بهین  یالشون راحت شد اتفاقیکه خ  

نکرده بود که ی باز کردن در بطر ی برا یدادن...هنوز اقدام  
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گشتن راه خودش و بازیکه داشتن برم یتی ن جمعیبلور از ب  

 کرد و برگشت باال 

شده؟؟؟ یچ - 

 

یآب تو ی ستاده بود و بطر یاز وایکه باال سر ن  یثاقیدن میبا د  

شد رنگیشتر نمیه وجب بیکه از  ی از و فاصله ای دست ن  

... ر کردییبه تعجب تغ ینگاهش از ترس و نگران  

ره یبه دوستش خ یاز لبش و به دندون گرفت و با ناراحتین  

ی ریخواست با همون نگاه بهش بفهمونه که تقصی...دلش م شد  

نگاه  یبلور انگار اصال نخواست معن ین اتفاق نداشته ولیتو ا  

رش ی برگشت و به مس  یچ حرفیاز و بفهمه که بدون هین  

... ه داد اماد  

ثاق تا بگه تو هم باهاش ی د سمت میاز شوکه شده چرخین  

و خودش زوم شده بلور هنوز ر ی ثاق به جای نگاه م یبرو...ول  
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... ت ینبار با همون درجه از خشم و عصبان یبود...منتها ا  

و  یجز مهربون ی زیکه دو سال چ ین نگاه و از کسیطاقت ا  

لوش رد ن از جیهم ی محبت ازش نگرفته بود نداشت...برا  

مش سوال شد ی شد بره که باالخره مخاطب مستق  

نجا؟؟؟ یا یاومد یواسه چ - 

کنه تا  ی کردن کار ییظلوم نماخواست بامیبرگشت طرفش...نم  

برسه  یین مکالمه به جایخواست ایاد...نمیدلش به رحم ب   

د تونگاهش به یثاقم بده...شا یگه مید  ی که مجبور شه جواب سواال   

که  یمینه به خاطرتصم  ی..ولبود.  یثاق هنوز شرمندگیم  

م وگرفت ی ن تصمیا ینکه بدون اطالع قبلیگرفت...به خاطر ا   

 

به جانب مختص خودش و برگردوند به لحن خونسرد و حق  

 صداش و گفت 

 -سندش به نام تو خورده؟؟؟
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و  ییهه...نه من برعکس شوهرت روگنج ننشستم...با کل دارا   

سه به کلشتونم بخرم...چه بر ی ه مترشم نمیه ام یسرما - 

ن مسائل بحث کنه...اونیکرد تاراجع به اینم یاریحوصله اش   

شده به  یکه بخواد حت  نداشت یارم دل خوشیلحظه از کام  

ف کنه و ثابت کنه که فقط به یات خوبش و ردیدروغ خصوص  

 خاطر پول زنش نشده

نبار یر...ایبه چپ و راست تکون و داد و برگشت سمت مس ی سر  

ی شترید وحرص بی و با تاککرد به راه رفتن ثاقم کنارش شروع یم  

 گفت 

؟؟؟ ی اومد یگفتم واسه چ - 

- م به ی مستق یتو دلت نمونه و بتوننکه متلکات یتو فکر کن واسه ا  

یو آروم بش ی لشون بدی خودم تحو - 

ره شد به یو کالفه شو به دور و بر دوخت و دوباره خ ینگاه شاک   

از یمرخ ن ین  
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- شتر کردنیست بیامش من نکنم...هدفت آریفکرنم ی نجوریمن ا  

یکه اون حلقه تو ی ...اومدی که من و دق بد ی عذابمه...اومد  

ی تا ثابت کن ی که تو روم بخند ی ...اومدیدستت و به رخم بکش  

 

بود و ی نشون بد ی ...اومدیو خوشحال یت راضیچقدر از زندگ  

راحت به همه یلینداره که خ  یچ فرقی ت هینبود من تو زندگ   

ا بازم از اهدافتی...بسه یرسی شته ات مگذن یروت ی برنامه ها  

 بگم؟؟؟

ثاق ی دونست میستاد...اگه می سرعتش و کم کرد و سرجاش وا  

به سرش بزنه قلم پاش و یین فکرایدنش همچیممکنه با د  

د راستینجا...هرچند...شا یومد ا یچوقت نمیکرد و ه یخورد م  

خواست یبود...م یخودخواه ی ه کم ازرویمش یگفت...تصمیم  

کرد که ممکنه حال ید درک میبا  یبشه...ول دش خوبحال خو  

ه رو بد کنه یبق  
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ره به یستاد و خیارش واد که اونم کنیثاق و دیرچشم میاز ز  

ی چ.جوابید و زل زد بهش...هیصورتش منتظر جواب بود...چرخ  

که تو یه کم آروم شه...فقط حرفین حرفا نداشت تا بلکه یا ی برا  

 دلش بود و به زبون آورد 

ی عوض شد - 

که  ینهمه حرفی رو بعد از ا ی ن جمله دو کلمه ایثاق که انتظارایم  

ن دختریگفتن ای رش که مدام مس ی تو ی بهش زد نداشت...به فکرا  

ی شتریعذاب دادن تو اومده پر و بال داد و با انزجار ب ی برا  

صورتش زمزمه کرد ی ره به تک تک اجزا یخ  

ی...نه عوضی شدیکاش تو هم فقط عوض م - 

 

نیشتر از ایتونست بیگه نمیبود...د ی نجا کافید...تاهمگه بس بوید  

نیگاه و ا ن نین لحن وایمقاومت داشته باشه دربرابر ا  

د بزنه بهیه زخم جدیتونست یکه هرکدوم م ییحرفا  
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ا اگرم بود یمداواش... ی نبود برا یچ دستیکه ه یوجودش...زخم  

نش بده ی شد که تسکیدا نمی پ یچ مرهمیه  

ن ییرش وبه سمت پایمس ی شتریت ب باسرعنبار یروشو گرفت و ا  

خواد باهاش هم کالم یگه نمیثاق بفهمونه دیادامه داد تابه م  

بود که  ییکرد صدایکه اون لحظه آرومش م ی زیشه...تنهاچ  

گرفته  یمیازتصمی بزنه حق داره...ن یثاق هرحرفیگفت میم  

ن فقط نظرخودشیا ید بود...ولیهمه مف ی بود که به نظرش برا  

م به ین تصمیه رو بااین حق و نداشت که صالح بق یا بود...اون  

ل خودش عوض کنه یم  

د خواست بدون ی پارک شده که رس ی ناین کوه وکنار ماش ییبه پا  

ع راه خودش و باز کنه و بره که حسیسر  یت به کسیاهم  

د یبلور وشن ی دوئه و بعد صدایداره دنبالش م یکیکرد   

... ستایاز وای ن - 

خواست بگه یم   یمحکم بست...چستادو چشماش و ی سرجاش وا  
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د...بلور یکه صبح ازش شن  ییدر جواب بلور بعد ازاون حرفا  

کرد یاآلن بازداشت فرارم یه بود بجنگه ولازش خواست  

رابطه و ی نه...چراهم برایتونست رنگ آرامش و ببیچرا نم  

دور  ی کرد هم برایدو تالش می جنگید میار بایش با کام یزندگ  

 

ثاق؟؟؟ ی ش بامشدن و تموم شدن رابطه ا  

ستادهیکه چندقدم عقب تر وا ی ت به بلوریاهم یگفت بیه دلش می  

ی کرد به راهت ادامه بده...ولینگاهش م  ینبود و داشت بانگرا  

الش ید خین دلهره و عذاب تنها بذاره...بایومد دوستش و باایدلش ن  

ش یه قدم یکرد برگشت و تویو از بابت خودش راحت م  

دش و تار کردهیزده توش د ک حلقهکه اش ییستاد...باچشمایوا  

ره شد به صورتش و گفت یبود خ  

- کردن تو دوتا جنگ همزماند بلور...من آدم مبارزه یببخش  

ی م بجنگم هنرکردم...ولینکه بتونم واسه حفظ زندگیستم...همین  
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ثاق و از تو کتابخونه ام بندازم ی دم کتاب رابطه ام بام یبهت قول م  

چوقت هوس ورق زدنش بهیگه هیدزنم تایشش میرون...اصالآتیب  

دم ی سرم نزنه...بهت قول م  

ثاق برسه و ی نکه می...قبل ازابزنه  ینکه بلور بتونه حرفیقبل ازا  

نکه اشک حلقه زدهینه...قبل ازایصحنه فرار کردنش و بب   

که هست  ینیشتر از ایتو چشماش سر بخوره رو صورتش وب  

امششه زمان باعث آری که  یرسوا بشه رفت از اون مکان  

ن خدا یکه اززمیکه خودش و مالک اون ت ی بودانقدر  

که ییمثل تمام حق هاامروز بهش ثابت شد... یدونست...ولیم  

نجاهم یگه حق برگشتن به ایازش گرفته شده بود د ین زندگیتوا  

 نداره

ن کوه...محکم یمثل هم  یکیکرد تا بشه یر داشت مجبورش میتقد  

لگدمال کردنش باه یو سخت سرجاش بمونه و اجازه بده بق   

رنیه بگیروح  
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ه ون نشسته بود و با بدنه کنترل به کف دستش ضربیزیتلو  ی جلو  

فکرش در آن واحد هزار جا  یون بود ولیزیزد...نگاهش به تلویم  

د یچرخیم  

ن ویچ شدن توسط ایال سوال پ یخیزد بیگه داشت به سرش مید  

راز خبینه از ن یا عمه اش ببیاون بشه و زنگ بزنه به بابا   

د و ید تو قفل و شنیدن کلیچرخ ی ا نه که همون موقع صدایدارن   

ن فنر از جاش بلند شد یع  

از اومد تو...قدم هاش و بلند کرد و رفت طرفش یر باز شد و ن د  

د یو با خشم توپ  

؟؟؟ی کجا بود - 

که داشت تو ییها ی با نگاه به کتون ینگرفت ازش...ول یجواب  

ابش و گرفت ش جودوش ی ذاشت و کوله بزرگ رویم  یجا کفش  

از رفته تا آبروشیگفت نیکه م یالیه فکر و خیک ثانیدر عرض   
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شاپ ببره دود شد رفت یون روزش تو کافو با قرار ا  

نه با مطرح  یاز بردن آبروش بوده باشه...ولید هدف ن یهوا...شا  

بچسبونه به   یرتیغ یخواست انگ بینبار میه...این قضیکردن ا  

رش؟؟؟ دوست پس یش با همدستیشونیپ  

ت خشم به زبون آورد ی فکرش و با نها  

؟؟؟با دوست پسرت؟؟؟ ی کوه نورد ی رفته بود - 

 

شد اگه ین حرف...خوشحالتر میبشه از ا  یظار داشت عصبانانت  

از ین  یزد که بهش تهمت نزنه...ولیشد و سرش داد میم  یعصبان   

زد و گفت ی لبخند  یالیخیبا ب   

رونی ب ی ریداره؟؟؟تو هم که با دوست دخترت م یاشکال - 

دنشید ی از برایکه ن ی ستاد طوریه قدم بلند رو در روش وایبا   

 سرش و باال گرفت

- به سرت نزنه که   یمالف ین مسئله فکر تالف ین منو تو ایبب  
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کنما...فکر نکنیم  یکنم بد قاط ی ره تو هم...من قاطیکالمون م - 

با دوست پسرت ی کنم که چه جوریه گوشه و نگاه مینم یشیم  

از به ی ن ی لبا یبه آبروملبخند خونسردانه رو یزن یچوب حراج م  

ار و از خشم و تعجبیکام ی ل شد که چشمایتبد  ییخنده پر صدا  

 گشاد کرد...آماده کرد

از وسط خنده اش گفت یکه ن یه داد اساسی  ی خودش و برا   

- با آبروت  ی کار ی ذارینا م یکه با ت ییقرارا یعنی...یعنی  

التین خیکه ع ی دار ینداره؟؟؟نگو که انقدر سر نترس  

...اون یین خبر و برسونه به گوش دایه باد ای ست...فقط کافین  

ه ییات تماشا افه یوقت ق  

داد و از سرشیار به وضوح آروم گرفت و فکر داد و بیکام  

کرد ید عاقالنه رفتار مینا گفت بای رون کرد...همونطور که به تیب  

ار یکام ی از رفتارا یکی یتالف ی از ممکن بود هر لحظه براین  

ی ن مسئله رو ماست مالیا ی د جوریش باباش...پس بای بره پ  
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... بابتش نداشته باشه ی و ترس یگه نگرانیکرد که دیم  

ح یمن توض  ینذاشت یو دوخت ی دیشب خودت برین دی بب  

دمیابون دینا رو تو خ یست...من ت ین ی ان اصال اونجوریبدم...جر  

 گفتم 

ه آدم دروغگویل به یشم تبدیخودت و پ ی خودیار...بینکن کام  

با دروغات منو  یستا...ولی پاش وا ی هم اگه کرد ی ه کارینکن...  

کن خر فرض ن  

ل قانع ینگفت...واقعا هم دل ی زیگه چیار ساکت موند و دیکام  

خواست یاگه م یاز...حتیه کردن نیتوج ی نداشت برا ی کننده ا  

یر عکس و چه جوریده...اون جمله زید ینا رو اتفاق ی بگه ت  

؟؟ د؟کریم  یالپوشون  

ید چه جوری از که نفهمین ی ره زل زده بود به چشمایره خیخ  

خوند و گفتحرفش و از تو نگاهش   
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نم تا کجا یداره بب  ی گم...البته...بستگینم ییبه دا ی زینترس...چ  

ن کارا من و ینه که با ایاگه هدفت ا ی...ولی ش بر یپ ی خوایم  

رو ید بگم راه غلطی...بایت واسه طالق بکن یمجبور به رضا  

بشم...اگه کاسه  ی...چون اگه از دستت عصبانی انتخاب کرد  

ه ام و یرم...فقط مهر یگیالق نم ...ازت طیز کن یصبرم و لبر  

ذارم اجرا یم  

ه مجسمه ثابت وین یارم عیروش و گرفت و رفت تو اتاق...کام   

ذارهیه اش و میگفت؟؟؟مهر یستاد...چیحرکت همونجا وا یب  

 اجرا؟؟؟اونم بدون طالق؟؟؟ 

 

از عالوه بر طالق یخواست همه تالشش و بکنه تا ن یم  اریکام  

د که انگار یدیاآلن م یبخشه...وله اشم ب یمهر یبشه که حت یراض  

ن یا ی ده بود برایاونم فکر همه جاش و کرده...اونم نقشه کش  

کردیدست کم گرفته بودش و فکر م ی ادیمشترک ز یزندگ  
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از خداش از  ی ...نی عنیراحته...پس  یلیبرداشتنش از سر راه خ  

دن به یدا کنه واسه رسیپ ی ار هرز بره و اونم بهونه ایبود که کام   

ش؟؟؟ یاردی لیمه یمهر  

ستاده بودیگاز وا  ی از پایون بود و نیز یتلو ی ار تو هال جلویکام  

که واسه شام درست کرده بود و سرخ  یی و داشت کتلتا  

کرد...به ظاهر گشنه بودن خودش و سر رفتن حوصله شو یم  

نیکنه تا ا ی خواست کاریدر اصل ته دلش م  ی.ولبهونه کرد..  

کنه دو  یش و طیروند عادره و یبگ یبالخره رنگ زندگ یزندگ  

دش یکرد تهدی ب حس م یگذشت و عجی ار میروز از بحثش با کام  

ار و از همون روز به بعد انقدر آروم یکارساز بوده که کام  

شبهش نداشت و راه به راه با متلکاش حرص ی گه کار یکرده...د  

داد...اصال ازش انتظار نداشت که رفته رفته عاشقش ینم  

جاد ی تو وجودش ا یدونست حسی مد یبشه...چون خودشم بع  

ن مدت زمان باهم بودنشون تو آرامشیخواست ایشه...فقط م   
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ه اش بگذره و یکه خودش از مهر ی بگذره...تا برسه اون روز  

ره یطالق بگ  

گاز و کم کرد تا ش که رو کانتر بود شعلهیبره گوشیو ی با صدا  

ش و که برداشت ماتش برد با ی زنه...گوشیداره زنگ م ینه کی بب  

ی ن بار کیومد آخریادش نمیکه اصال  یان...آدمیدن اسم شاید  

شد با شروع تلخ  ی دنش مساویدونست که دیخوب م یدتش...ولید  

 

ی از حرفا تو ی ه سریش و محبوس شدن یزندگ ی ن روزهایتر  

نداشت یکس ی ون و برادلش که جرات بازگو کردنش  

ی گه کاریزد...اصال بعد از اون مدت دیاصوال بهش زنگ نم  

تونست باشه؟؟؟ی م ین تماس چی باهاش نداشت...پس اآلن علت ا  

هیدن یکه به ضربان افتاده بود از ترس شن یبلند و قلب ی با قدم ها  

گه...راه افتاد سمت اتاق و بعد از بستن در جواب داد یخبر بد د  

 -الو...
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 -سالم...

 -سالم...

 -مزاحم شدم...

... د یده اش کشیپربه صورت رنگ  یستاد و دستی نه وا یآ ی جلو  

... کنمیخواهش م - 

: در ادامه گفت  ید ولیترس ی ن سوال مینکه از جواب ایبا ا  

شده؟؟؟ ی زیچ - 

خودش و  ی حس کرد و بعد صدا  یقش و به خوب ی نفس عم ی صدا  

لمات نسبتا با همون لحن پر از غرور منحصر به فردش و ک  

شیادب  

 

- ا ی...گورن...خبیگ یشگاه با من تماس میه که مدام از آسایمدت  

کنهیم  یتابیه که بیبابا چند وقت - 

که ی که هنوز نتونسته بود نقش یکس  ی بغض نشست تو گلوش برا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ش داشت و هضم کنه یتو زندگ  

 -چرا؟؟؟ -

- ا یزنه...منم از پرستارش علت و جویخودش که حرف نم  

و  ی که شما براش برد  یپرسن...گلدونیازش م یت گن وقیشدم...م   

ن ید علت همی...فکر کردم شایته نرفتوق یلیده...گفتن خینشون م  

 باشه 

و اتفاقات بعدش یر عروسیدرگ  یآه از نهادش درومد...از وقت  

ی با خودش داشته...ول ییه قول و قرارایشد فراموش کرد که   

اون آدم بشه  ی بتایکرد با نرفتنش باعث بیخب...اصال فکرشم نم  

ا حتما ه که نتونستم...سر بزنم بهشون...فردیبله من...چند وقت   

رمیم - 

 -ممنون...خدانگهدار...

دا کردنیبه کش پ ی وانمود کرد که عالقه ا ی شه جوریمثل هم  

خواد زودتر به کلمه خداحافظ برسه یمکالمه شون نداره و دلش م  
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رد گفت کردن مکالمه و س ینداشت به طوالن ی ازم اصرارین  

 -خدافظ...

 

*** 

؟؟؟ی شد فکرات و کرد یچ - 

: ش با سرعت رفت یقه پیاز چند دی که ن یقره به در اتایهنوز خ  

گفت  یتوش و در و بست بود و در جواب توماج تو گوش   

... کن...هم محلش خوبه...هم  یه رو اوکیابونیآره...همون بر خ  

شه مانور دادیاد میش زیداخل یدلبازه...رو طراح  - 

ارو؟؟؟یخب پس...فردا غروب قرار بذارم با له یخ - 

گه ید ی ن که بعد از ظهر به کاراغروب چرا؟؟؟صبح هماهنگ ک  

ارو سرآشپزه هم چندجا یم...اون یمعطل موند یلیگه خیم...دیبرس  

ترسه از دستش بده...زودتر کار و راهیشنهاد شده م یبهش پ   

اد سر کار ی م اون بابا هم بیبنداز  
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- کنم...تو هم واسهیف می ارو ردین یو با ا ...من فردا صبحیاوک  

هنگ کننره همایزا یغروب با اون د  - 

 -باشه حله-

نا داره...بازش یام تو تلگرام از تیه پید یتماس و که قطع کرد د  

کر یست تا استیک به بینزد ی زیکرد و چشمش خورد به چ  

رشم نوشته بود ی...زیمونیو پش یهمشونم با مضمون ناراحت  

 

...کارم اشتباهیگفتیکردم...راست م  اون پست و پاک  ...» 

د یبود...ببش  »  

ده بود که اشتباه یکرد...بعد از دو روز تازه فهم نفسش و فوت  

نا هنوز در نظرش مجهول بود و ینکه رابطه اش با تیکرده؟؟؟با ا  

از  ی ن زودینخواست به ا  یبراش نداشت...ول ی فعال برنامه ا  

از بهش یروز ن د اونیاز تهد یا حرفیخودش دورش کنه   

ن نوشت یبزنه...واسه هم  
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گهیم همدی تون یال تا چند وقت نمفع یزم...ولیاشکال نداره عز  ...» 

م ینیرو بب »  

 بالفاصله جوابش اومد

الت راحت باشهیمونم...خ یمنتظر م  یمن تا هر وقت بگ  »  ...» 

ی ومد نگاهیکه از آشپزخونه م ی روغن سوخته ا  ی با استشمام بو  

کر قلبیه استیته اتاق انداخت و بعد از ارسال به در همچنان بس  

رفت سمت آشپزخونهنا بلند شد یت ی برا  

تابه بود که در اتاق باز شد یدر حال برگردوندن کتلت ها تو ماه  

د سمتش که یاز اومد تو آشپزخونه...چرخیه کم بعد ن یو   

دا تو فکره...تو یز و شدیره شده به لبه م یه به کانتر خید با تکید  

مطمئن بود  ید...ولیپلکیدور و برش نم یلیروز خ ن دویا  

. افه اش انقدر درمونده و ماتم زده نبودیه تو اتاق قنکه بریقبل از ا  

دی از پرسیخواست بپرسه چش شده که قبل از اون ن  
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ا اومدم...چند سالت بود؟؟؟یتو...اون موقع که من به دن - 

ربطش گفت  ین سوال بیمتعجب از ا  

... دونمیچه م - 

: دی اره با غذا مشغول شد و پرس دوب  

؟؟؟ی اآلن چند - 

... ست و چهاریب - 

ذهنش محاسبه کرد و جواب دادتو   

 -چهار پنج سالم بود...

... ستیادت نیپس  - 

... د یار صداش و شنیکام یزد ولی انگار داشت با خودش حرف م  

و؟؟؟یچ - 

... ا اومدن منویبه دن  - 

: ن دختر ویخواست ایشه میکه هم ید و با همون حسیکوتاه خند  

ت کنه جواب داد یاذ  
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... ا یه دختر زشت به دنیسرمه   گفتن یادمه همه میچرا اتفاقا...  

 -آورده

 

داد که دارهیار نداد چون لحنش نشون میبه حرف کام   یتیاز اهمین  

...اگه یذاره و بازم زده تو کانال متلک پرون یسر به سرش م   

اآلنش افه و ظاهر یخواست بحث و بکشونه به ق ی داد میت میاهم  

 که اون لحظه اصال حوصله شو نداشت 

ت ینبار با جدید ایاز ندیفش تو چهره ناز حر ی ریار که تاثیکام  

د یپرس  

 -چطور؟؟؟

از بدون جواب دادن به سوالش رفت سمت گاز...قاشق و ازش ین  

غذاش نشون یگرفت و خودش و به ظاهر مشغول بررس  

به  یاهار که هنوز منتظر جواب سوالش بود با نگ یداد...کام  

دیشتاپ رو ک یتنش بود...دستش و بلند کرد و قسمت کش ی تاپتو  
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 و ولش کرد

 -با توام...

که در اثر ضربه به  ییبرخورد محکم کش با کتفش و صدا  

ار یجاد شد از جا پروندش و با خشم زل زد به کام یپوستش ا  

؟؟؟ی مرض دار - 

 -خب جواب بده

دمیپرس ی نجور یهم یچیه - 

 

هم به  یل ین رفتارش نداشت و خیز اا یچ درکیار که هیکام  

از  یتفاوت ی انداخت و با ب باال  ی ومد شونه اینظرش مهم نم  

رونیآشپزخونه رفت ب   

به شالش یگلدون و تو دستش جا به جا کرد و دست  

وار نصب ی که کنار هر اتاق رو د یید...نگاهش به عددهایکش  

دش ید به دنبال عدد اتاق جدی چرخیشده بود م  
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زد ین راهروها قدم میت مثل هر دفعه که تو اضربان قلبش درس  

نیکرد به ای د عادت م یگه بایزد...دیتند م  دنش بودیو منتظر د  

شد یشتر میک شدن به اتاقش بیکه با نزد یحس  

ی دش...که رو صندلیدر د ی د از ال یدر اتاق که رس ی جلو  

رو به  یخواست قرصیچرخدارش نشسته بود و پرستارش م  

شد...جلوتر که رفت صداشو یق نما موفیخوردش بده که گو  

د یواضح تر شن  

- ...اگه ی د بخورین قرص و بایبه هر حال اآقا محمد...شما    

بذارم  ی خوای ا...اصال میشیروز بدخواب میدوباره مثل د ی نخور  

من بهت ی شی؟؟؟ناراحت می تو دستت خودت بخور  

دم؟؟؟آره؟؟؟ یم  

کیه تکون کوچیدر حد  یحت یچ عکس العملینکه هیکالفه از ا  

و ی افه شاکیستاد و قیسر ازش نگرفت دست به کمر وسط اتاق وا  

خودش بود و   ی ایکه تو دن ی مرخ مرد یش و دوخت به نی عصب  
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ره شده بود به پنجره اتاقیخ  

 

به هم  ید و با چند تقه به در رفت تو...نگاهیکش  یقی نفس عم  

به پرستار زد ی غرق خوابش انداخت و لبخند یاتاق  

 -سالم...

... ق شد ویاز دقیه کم به چهره ن یبود  یانسال یکه زن مپرستار   

ختش گفت شنا یوقت  

... ن بنده خدا اآلن چند وقته با زبون یتو دخترم؟؟؟ا   ییسالم...کجا  

رهیگ یش داره سراغ شما رو میزبون  یب - 

ی گشت سمتش...ولیبرنم یبود که حت ی ره مردی از فقط خی نگاه ن  

دو یکیسبت به ص بده که نیتشخ یتونست به خوبیاز همونجا م  

شکسته تر شده   یلیش خیماه پ   

خورهیکالفه کرده...قرصش و نماز صبحم ما رو  - - 

- دمید من بهش میبد - 
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: ن رفتن گفت یپرستار از خدا خواسته قرص و بهش داد و ح  

... نجور مواقعیاز ما بده...که ا یکی ا شماره تو به یب  ی بر یخواست  

چارهین بیم نه ای ت بشینه ما اذ - 

: د سمتش و گفت یچرخبا هول   

یآخه قرار بود کس - .... 

 

ان یدر بهمون سفارش شده که هممون در جردونم...انقیم -  

یچیکه ه ی خوایاط گفتم...اگرم نمیم...محض احتیهست  

که چهره اش و پوشونده  یازم با تمام درموندگی گفت و رفت...ن  

که آورده بود و ی دیبود حرکت کرد سمت پنجره اتاق...گلدون جد  

و برگشت طرفش  یمیت کنار گلدون قدگذاش  

 -سالم...

ق تر و پریکه نسبت به قبل عم  ی...جز نگاهنگرفت  یجواب  

ی روح ی به زجرا ی از پیدردتر شده بود...البد اونم از چهره ن  
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نگاهش و ی ه ایثان  یرش برده بود که حتین چند هفته اخیا  

گرفت ینم  

ی وقت شهین نگاه نافذ و نداشت و هم یچوقت تاب ایاز که ه ین  

ش م به چشمایره شدن مستقیکرد از خیم ی شش بود سعیپ  

وان آب و از روش برداشت وی ز و ل یکنه راه افتاد سمت م ی دور  

ستاد یکنارش وا  

نکه با خواهش و یصورتش نگه داشت و قبل ازا ی قرص وجلو  

ال یاز با خیبزنه...محمد دهنش و باز کرد و ن یالتماس حرف  

مکش کرد چند قلپ آب راحت قرص و رو زبونش گذاشت و ک  

 بخوره

ن زانو یپاهاش رو زم ی نبار جلویاز و یوان و برگردوند رو میل  

ن مرد و یده شد...تاحاال این کشیی زدو نگاه محمد هم باهاش به پا  

شهیدارشون همیکه موقع د یلمس نکرده بود...حس شرم وخجالت  

ه یداد که توچشماش نگاه کنه...چه برسه به یباهاش بود اجازه نم  
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ده بود اج داشت...اومیاون لحظه واقعابهش احت یبغل ساده...ول  

شد یدخودش آروم میاول با ین مرد ولیآروم کردن ا ی برا  

شتر نتونست تحمل کنه اون نگاه ی ه بیچند ثان یسرش و بلندکرد ول  

که مات چشماش بود...چشماش و محکم بست ی ره ایب وخیعج  

 و سرش وگذاشت رو زانوهاش

د و شلوار محمدیکه از چشماش چک یطره اشکن ق یهمزمان بااول  

حرف اومد و تر کرد به  

ن مدت بهتون ین که نتونستم ایز...واسه اید...واسه همه چیببخش  

ام و حال شما رو هم یخواست بی سربزنم...حالم خوش نبود...دلم نم  

تونم بگم چه ی نم یم افتاده...ولیتوزندگ  یه اتفاقیناخوش کنم...  

خواد شرمنده وخجالتزده باشمی...چون دلم نمیاتفاق  

ییزایه چیکردم که  یسع یلیکه هستم...خ ینیشتر ازایشتون...بیپ  

خواست ید که دلم مینوبدون یا یرو درست کنم...نشد...ول  
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ی ه اش باحس بیه به ثانیکه ثان  ییتو تمام اون روزها...روزها  

ی شد...ولیمثل شما روکنارم داشتم تاپناهم م  یکی گذشت... یپناه  

 نبود

کت ش رو سرش نوازشگونه حری که با همه کم توان ی باحس دست  

کرد سرش وآروم بلند کرد و با تعجب زل زد بهش...تاحاال یم  

نشون ین عکس العملیومده بود که نسبت به حرفاش همچیش ن یپ  

ختن چند قطره اشک نشونی ش و باریشه اوج ناراحتیبده...هم  

خوادیگه نمیفهموند که دیدن مالفه روسرش میا با کش یداد یم  

بشنوه  ی زیچ  

 

ت ینها یکه ب یین چشمهایگرش...ان دست نوازش یاآلن...ا یول  

رو توخودش جا داده بود  یه بود...محبتیپسرش شب ی به چشمها  

ازو از توی و عذاب دهنده ن یمنف  ی تونست همه حس های که م  

 وجودش پاک کنه
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هیکه داشت...  ییخواست...تنها آرزویکه اون لحظه م ی زیتنهاچ  

کلمه معجزه بابرگردوندن قدرت تیجزه از طرف خدا بود...مع  

ه معجزهیبود تحقق  ی ادیز ی ا...آرزوین مرد زخم خورده ازدنیا  

د؟؟؟ یا ندین دنیازا ی زیبت چی که جز مص یآدم ی برا  

 دست لرزون محمد و که هنوز روسرش بود تو دستش 

که توگذشته اتفاق افتاده بود  ی زیت به هرچیگرفت...بدون اهم  

نیکه تو وجودش نسبت به ا یقیر همون حس عمیط تحت تاث فق  

د یمرد داشت سرش و خم کرد و دست چروک خورده اش و بوس  

: ر لبیبوسه و ز ی ش و چسبوند جایشونیلباش و جداکرد و پ  

 زمزمه کرد

؟؟؟یشه معجزه کنیا میخدا - 

خورهی ت داره زنگ می از جون...گوش ین - 

رونیشگاه بیزخونه آرار آب و بست و از آشپیمژگان ش ی با صدا  

تش و دراز کرد ش...دس یاومد و رفت سمت گوش   
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ه لحظه مکث یدن شماره نرگس یش و برداره که با دیگوش  

ا مادرشوهرش بهش زنگی یین بار بود که زن دایکرد...اول  

کارش داشت؟؟؟   یچ ی عنیزد...یم  

 

: ل به جونش افتاده بود جواب داد یدل یکه ب ی با دلشوره ا  

 -سالم...

؟؟؟یاز جان...خوبین سالم - 

: ی شتریراحت کرد و با آرامش بالش و یه کم خیلحن آرومش   

 جواب داد 

... نا خوبنیا یید؟؟؟دا یبله ممنون...شما خوب - 

 -همه خوبن سالم دارن...

: نشون و باالخره نرگس شکست و گفت یب ی ه ای سکوت چند ثان   

... نجاید ایایار شام ب یزنگ زدم بگم...امشب با کام  - 

زن ن فکر کرد کهیبه ا  ین نشستن رو صندلیزد و ح یلخلبخند ت  
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شونیکه از عروس یک ماهیش باالخره بعد از ییدا  

از و عروسشی ن اتفاق و هضم کنه و نیگذشت...تونست ایم  

اد انتظار داشته باشه ازشون...اونم یتونست زیبدونه...هرچند...نم  

دم بدتر بودنیط...شاین شرایخانواده خودشم تو هم یوقت  

... شه براتونیزحمت م - 

... میشید خوشحال م یایگفتم...بارم ی ...به کامیچه زحمت - 

... میشیچشم...مزاحم م - 

 

... می منتظرتون - 

ار یست به کام ینکه الزم نیو قطع کرد و خوشحال از ا  یگوش  

دو هفته یکین یکه تو ا ی اریخبر بده رفت آشپزخونه...کام   

د کهیفهمیتلفنش م ی پا ی ده بودش و فقط از حرفایکم د یلیر خیاخ  

آخر شب  ی رستورانشه...گاه ی ازر کار و راه اندیدا درگیشد  

ن بود کهیتش ایموند...تنها مز ی شب همونجا م  یومد و گاهیم  
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از هم نداشت یبه کار ن ی سرش گرم شده بود و کار  

شست گفت یناهارشون و م  ی ه ظرفایا که داشت بق یرو به رو  

... شستمید خودم میذاشتی م - 

؟؟؟ی زدیحرف م یداشت یگه تموم شد...با کیخواد دینم - 

م خونه شون...امروزم دوتا ی مادرشوهرم...واسه شام دعوتبا   

زنگ زد واسه امروز  یشه کسیشتر ندارم...میب ی مشتر - 

ه کم زودتر برم؟؟؟ ید...من غروب یگه بهش وقت ندید  

... شه...برو به مژگانم بگو حواسش باشهیزم چرا نمیآره عز - 

خواست یرون...دلش م یبرگشت از آشپزخونه بکرد و  ی تشکر  

ه عروس نمونه زودتر بره و به مادرشوهرش کمک ین یع  

... رفت یومد و میشگاه در مید زود از آراین بایکنه...واسه هم   

 خونه تا حاضر بشه

 

یابون سوار تاکسیرون اومد و راه افتاد سمت خیشگاه بیاز آرا   
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م یه نید...ی رو از پشت سرش شن  ینیبوق ماش  ی شه که صدا  

بود تا بفهمه همون پسر مزاحم  ین کافیماش ی نگاه به بدنه نقره ا  

کرد یک لباس زنونه کار میه بوتیه کم باالتر تو یه که یشگیهم  

ده ین بود و فای اون سوار ماش یشتر کرد ولیسرعت قدم هاش و ب  

د یه کم بعد صداش و شنینداشت... ی ا  

ه بار ی ی دیار نم؟؟؟افتخیخانوم؟؟؟خوشگل خانوم؟؟؟خانوم تپل  

؟؟؟ین ما شی سوار ماش - 

ره به صورتش با خشم گفت یاد و خستیوا  

... غ و داد راه ننداختمیگمشو برو تا ج - 

- رت اگهی...گفتم مس ییرم جایر بابا...دارم میاوه...پاچه نگ   

خوره برسونمتیم - 

ح داد اصال باهاش دهن به دهن نذاره و به راهش ادامهیترج  

ه یاز و « به درک » داد...اونم با ظ پاشو گذاشت رو گیغل  

که فقط دارن تو ییپسرا ی ش و با تاسف تکون داد برارفت...سر  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

شه یحاضر م ی کنن...واقعا کدوم دختریجاد میا ی جامعه ناامن  

ت واسه یادب و ترب ی بشه که ذره ا ین آدمین همچی سوار ماش  

ه که عاشقیه خانوم نداره؟؟؟کدوم دختریارتباط برقرار کردن با   

هاشون  یرونکه پیکنن تیشه که فکر میتلک انداختن پسرا مم  

رخنه  ی ن فرهنگ غلط از کجا و چه جوریده؟؟؟ایکشته مرده م   

ره؟؟؟یچکس نتونست جلوشو بگ ین مردم که هین ای کرده بود ب  

 

ی نی بوق ماش ی ده بود که دوباره صداینرس  یابون اصلیهنوز به خ  

دوباره  یعنی.ره شد..ید و بهت زده به رو به روش خیرو شن  

؟؟ خودشه؟؟؟رفت دور زد و برگشت؟  

داد تا دفعه آخرش باشه به خودشینشون م ی د خودیگه باینبار دیا  

فته...با خشم برگشت عقب که دهن باز ی اجازه بده دنبالش راه ب  

ستاده یکه کنارش وا ییآشنا یدن سمند مشکیغش با دیج ی شده برا  

ش دوخته شد به گشاد شده ا ی باز موند و چشما ی بود همونجور  
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کرد...با یپلک زدن داشت بهش نگاه م ن که اونم بدون ی راننده ماش  

آروم یبیکه نسبت به دفعه قبل به طور عج یمشک ی همون چشما   

 شده بود

ش تو کوه اون حرفا و اون نگاه ها رو با یکه دو هفته پ یثاقیم  

نجا تو محلیبه سمتش پرتاب کرد...اآلن اومده بود ا یرحمیب  

بعد از گفت؟؟؟اونمید م یبا یبگه؟؟؟اصال خودش چ یچکارش که   

ش زدن کتاب رابطه اشون از تویکه به بلور داد...بعد از آت یقول  

 ذهن و قلبش 

: ه قدم به طرف یبه دور و اطراف  یدهنش و بست و با نگاه  

د ین برداشت و با اخم توپی ماش  

؟؟؟یکنیکار مینجا چیتو ا - 

: از گفت یت به سوال نیاهم یب  

... رفتن منتظرت ...تازه اومدم که تا وقتی ریم ی ر زود دار چقد  

ی دم رفته بودیرسیرتر میه کم دی یبمونم ول - 
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 جواب سوالم و بده ...

- ن سوال و یمون ایکید یم بای نیب یگه رو میهه...هر دفعه همد  

 -بپرسه؟؟؟دفعه بعد نوبت منه نه؟؟؟

... گه یگه ما همدینداره د یوجود نداره...اصال لزوم ی دفعه بعد  

مین یرو بب - 

ه...نوبت من که یتو باشه کار درستکه از طرف  ی زیجالبه هرچ  

شه اشتباه؟؟؟یرسه میم - 

: دید و غریکش یق و پر از حرصینفس عم  

؟؟؟تمومشیش یم  یمن بگم غلط کردم اون روز اومدم کوه راض  

؟؟؟یکنیم - 

... ثاق آروم شدیلحن م   

... گم چرای مرسونمت...هم بهت ین...هم می ن تو ماشیاز...بشی ن  

نجامیا - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

: گفت  ی شتریمت بیه با مالتا خواست مخالفت کن  

... کنم ازتیخواهش م - 

هیونم یه بار شیمش کرد...مرگ یرنگ التماس نگاهش تسل  

که بلد   ی ذاشت حرفاش و بزنه و بعد با هر زبونید میبار...با  

 

... ی د جلویگه نبای کرد که دیم ین زمان کم بهش حالیبود...تو هم  

ه راهش سبز بش  

ن پسر بدیکه با ا دادیه گوشه ذهنش بهش هشدار میشه یهم  

ونیز و باهاش درمیم همه چید قبل از اون تصمی...بای کرد  

ه روزینداشت و محال بود  ی ن قصد یچوقت همچی...هیذاشت یم  

تونست یحداقل م یسواالش داشته باشه ول ی برا یجواب  

... اد یشتر باهاش راه بیه بینسبت به بق  

دارشون باشهین دین آخریگه بتونه قانعش کنه ایکه د نید به ایبا ام  

از کهی به ن یم نگاهیثاقم حرکت کرد...با نی سوار شد و م  
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: ره رو به روش بود گفتیگره خورده خ ی با اخما  

 -حرفامون تو کوه نصفه موند...

... تو هنوز تموم ی اگه متلک ها ی ندارم...ول یگه حرفیمن که د  

شنومینشده...م  - 

: سر جنگ داشتاز که انگار یت به لحن نسبتا تند ن یماه یثاق ب ی م  

 با آرامش گفت 

... ی ای ن هفته هم میفکر کردم ا - 

که خودمم ازشون خبر نداشتم  یومدم که تو ذهنت به اهدافین  

شی زه...تا پیومدم که آرامشتون بهم نریاضافه نشه...ن  - 

 

... چکدومشون و تو سرمیکه من ه ی ک فکریخودتون هزار و   

د ین نداشتم نک  

بود؟؟؟ یپس خودت بگو...هدفت چ - 

ه ام عوض شه...اگه یه کم روحیحالم خوش نبود...اومدم اونجا   
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چوقتیز واسه ات تموم نشده هیکردم هنوز همه چیفکر م - 

... ومدم ینم  

نکید تکون داد و عییبه تا ی باال رفته سر ی ثاق با ابروهایم  

وکه ت یآهنگ ی ن بلند کردن صدایش و به چشم زد و حیدود   

: شد زمزمه کردی ن پخش م یماش   

... نده اموینم...من آیریش ی ن روزایچقدر عاشق ا-ع کننده اس...قان   

نمیب یتو چشم تو م * 

... دل  یچکیر تو به هیجنگم...به غ یا مین به خاطرت با دنیبب   

ندم ی بینم  

... فرق کرده...محاله نظرم عوض شه   یلیبا گذشته خ یهمه چ  

 برگرده

*... دم یسرد از من...تموم قلبم و بهت مه حرف ی ی محاله بشنو   

 اصال

 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

از ین ی ثاق براین م یشه تو ماش ین اواخر هم یکه ا ی دن آهنگیبا شن  

ثاق اعتراف بهیشد اخمهاش توهم گره خورد...میپخش م  

... که ین آهنگ به زبون آورده بود...اعترافیعشقش و با ا  

د یاز نشنیچوقت از زبون نیه  

... ...چقدر خاطره دارم با تومن عاشقت شدم از تو چه پنهونه  

وونهید * 

*... ...من عاشقت شدم از بس که یآروم یخوبه وقت ی چقدر زندگ  

ی خانوم  

د خواست خدا بود کهیکرد شایوقتا با خودش فکر م یبعض  

ثاق بود...چون نخواست با ی د خدا طرف میبشه...شا ی نجوریا  

از بود که یدم طرف نیست...شایازدواج کنه که عاشقش ن یکس  

ونن و به زبیه اعتراف به عشق دروغی نذاشت  

ه عشق و عالقه یثاق بود...یکه تو وجود م یاره...احساس عشقیب  

ی عادت و وابستگ ی ه عالقه از روید...نه صرفا ی طلبیمشابه و م   
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... ی و بهم بگ ی خوام بخندیباشه...م  یشگیهم ین دلخوشیبذار ا  

 *باشه

... ست که تومنتظرت ه یکی...یمراقب خودت باش  یلیخوام خیم  

ی ا شیدن  

...* دم از تو چه پنهونه من عاشقت ش  

 

 انقدر تو آهنگ خاطره سازشون غرق شده بود که حواسش نبود 

که پشت یابونیدن خیچه و با د ید بپ یثاق بگه که بای به م  

: ضبط و کم کرد و گفت  ی سرشون جا گذاشتن صدا  

... یرفتید م یبا ییابون باال یاز خ - 

... پشت سرش انداخت نه به یاز آ یثاق نگاهی م  

؟؟؟یا زودتر نگفتم...چریزنیدور م - 

... ه لحظه هوس کرد زبون خودشم به متلک باز شهی  

... آدرس خونه مونو ی فکر کردم بلد  - 
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: فرار کردن از  ی بهش انداخت و خواست برا یم نگاه یثاق ن ی م  

د ی از توپیاد کنه که نیآهنگ و ز ی جواب صدا  

... خوام یم ی م...گفتیگوش بد نجا با هم آهنگیم این ی قرار نبود بش  

زنمحرف ب - 

... ن آهنگهیحرفام مثل قبلنا تو هم - 

ز فرقیمثل قبلنا هست که حرفامون باشه؟؟؟اآلن همه چ یگه چید  

ن باریآخر  ی م...اونم برا یدتر بزنیجد ی ه حرفای د یکرده...پس با  

: که با  ی ن اومد...انقدریثاق سنگیم ی برا یلین بار خیعبارت آخر  

 حرص گفت 

 

که  ی کرد ی غافل شدم کار نه...چرا تا دو روز ازتیمنم همدرد   

ینجوریبه سرت زد که ا یز مثل قبل نشه؟؟؟چیچ چیگه هید  

؟؟؟ ی م دادیباز  

ه یش خودش ی مون شد...پیت ندادم پشیاز تا اومد بگه من بازین  
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اگه نگاه  ید کلیاز د یم و گرفت...ولین تصمیداشت که ا ییفکرا  

ده بودش داین بود...بازیکرد همیم  

( ی ن فوالدی شاف-آهنگ من عاشقت شدم ) 

: دو گفت یکش ی قینفس عم  

هم  ییه حرفایم...یه مدت کنارهم خوش بودیقبول دارم...  

ی نمون قطعیز هنوز ب یچ چیه یم...ولیدیچ ییه برنامه هایم...یزد  

ندهیرم تو اون آیم بگ ی نده ام تصمی آ ی نشده بود...من حق داشتم برا  

؟؟؟ی منم بودم...چراحذفم کرد - 

یود دلش و لرزوند...چه جورثاق بیم ی که توصدا  ی درد  

ی نش شده بود که راضید سوار ماشین امیکرد؟؟؟باایش میدحالیبا  

خواست گذشته ها رونبش یثاق م یم  ینن...ولی گه همونبیبشه د  

که خودشم هنوز نتونسته بود  ی ازیح بخواد ازنیقبرکنه و توض   

مش ین تصمی ا ی قانع کنه برا  

- سته...که ی میواش یر زندگیازمس ییه جایتو  وقتاآدم یبعض  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نیندارم ا ی ره...کاریم بگیه تصمیمجبوره فقط توچند ثان   

ی انه...ولیداره   یمونیاغلط...تهش پشیکه گرفتم درسته  یمیتصم  

م بودی زندگ ییهوی یمایازهمون تصم یکیبدون که   

 

- کردمیمن فکرم ینداره...ول یچ اشکال ی گرفتن ه ییهویم یتصم  

ی خوایکه م  یمیهر تصم توذهنت پررنگ هستم...که تو ی انقدر  

ی اول ازهمه من و درنظر داشته باش ی ریبگ  

- نداشتم؟؟؟ یدونیازکجا م - 

د ی چین پی ماش ی ثاق توفضا یم  یخنده عصب ی صدا  

- به  یبگ ی خوایاز؟؟؟ولت کنم می ن ی کنیخرفرض م ی و دار یک  

اروشدم...آره؟؟؟ یتو پست زدم و زن اون  ی خاطر خوشبخت - 

: گفت   دیدهنش و قورت دادو باترد آب  

- ؟؟؟یکن ینو بگم...باور میتو فکرکن ا - 

- که ازمغزم و خرخورده باشهیه تینکه قبول کنم یمگه ا - 
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باتاسف تکون داد و نگاه کالفه شو دوخت به  ی از سرین  

نداشت...انقدر گرم حرف زدن  ییازآشنا یچ رنگی که ه ییابونایخ  

د کجادارهیه نفهمثاق بود کی کردن منظورش به م یو حال  

نکه...چرا اصال دور نزد؟؟؟ یا ای...رهیم  

: د یسرش وچرخوند سمتش و بابهت پرس  

؟؟؟ی ریکجام - 

... میم راحت ترحرفامون و بزن یکه بتون ییه جای - 

 

ثاق به مشامش ین لحن نسبتا خونسردانه میازا یخوب ی بو  

ت داشت...احساسیشش امن یکه پ ید...برخالف همه دفعاتیرسینم  

: د که گفتخطرکر  

- ز تموم شد...چه رابطه امون چهیندارم...همه چ یفگه حریمن د  

ی تونم منظورم و بهت حالیهم نم ی گه ایچ جوردیحرفامون...ه   

 کنم 
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د صداش و بردباال یتوحالتش ند ی ریین تغیکوچکتر یوقت  

- اده شمیخوام پینگه دارم - 

- یرسونمت هرجا که خواستیحرفامو که زدم...بعدم  - 

- یبزن  ی تونستی نم من اآل یوگرنه هم یبزن ی ندار یتوحرف - 

- حرفام وبزنم که بتونم توچشمات ییه جایخوام ی شه...م ینجانمیا  

 -نگاه کنم

ازدرهم شد ین ی اخما  

- وقت منو تلف ی ...فقط داری خوا یم یچ یدونیاصالخودتم نم  

یکنیم - 

خوامیم یدونم چیخوب م - - 

- ثاااااقی گم مینگه داربهت م - 

 

به   یه زمانی ه ک یت احساسیو بانهاازی روش وچرخوند سمت ن  

د زمزمه ی کشین دخترداشت و هنوزم تو وجودش شعله میا  
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 کرد

- ثاق گفتنتیم ی دلم تنگ شده برا - 

ومده بود یرون نیبش ب ین حرف و لحن عجیاز هنوز از بهت این  

به صفحه اش  ی ثاق زنگ خورد...با اخم نگاهی م  یکه گوش  

 انداخت و جواب داد 

 -بله؟؟؟

... 

 -سالم...

... 

شده؟؟؟ یچ - 

... 

- گرفتم یفش کن من امروز و مرخصیخودت رد - 

: از انداخت و ادامه داد یبه ن   یم نگاهی ن  

- ه کار واجب دارمی - 
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.- ام...مگه یرسم ب یگم؟؟؟نمیدارم م یشه چیت می بابا...حال ی ا  

ست؟؟؟ین  ی مهندس اکبر - 

... 

... امی له خب...باشه...خودم میخ - 

گاز فشار شتر رویو پاشو بش و پرت کرد رو داشبورد  یگوش  

د که حالش بعد از اون مکالمه دگرگونیاز به وضوح دیداد...ن  

یاز کوره در بره...ول ین حرفیشد و ممکن بود با کوچکتر  

اده ید هرچه زودتر پین ترس غلبه کنه...چون بایمجبور بود به ا  

ن ی ن ماشیشه از ا  

- اده شمیخوام پین و می نگه دار ماش - 

شی نی ثاق بود که از بیص مق و پر حریعم ی اجوابش فقط نفس ه  

ازش نداشت...انقدر تو  یازم دست کمین یومد...ولیرفت و میم  

غ ین بار سرش جیاول ی شده بود که برا  یقه عصبیهمون چند دق  
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د یکش  

.- چیگم...من با تو هیمگه؟؟؟نگه دار م ی کر  

یجهنم - 

ثاق که تو دهنش خورد صداش و نه از یضربه پشت دست م  -.  

کرد .که از بهت قطعدرد..  

 

- کنم...فقط تو خفه یدارم م ینم چه غلط یاز...بذار ببی خفه شو ن  

 -شوووووو

حرکت شده  یمات و ب ییکه رو لبش بود و چشما ی با دست  

نشست...نگاه غمزده اش و دوخت   ید و صاف رو صندلیچرخ  

ابون و به اشکاش اجازه داد صورتش و تر کننیبه خ  

نگه داشت  یم یو قد ییالیه خونه ویدر  ی ن و جلوی ماش یتا وقت  

ثاق از کنترل ی م یدونست چرا...ولیخت...نمیصدا اشک ر یب  

د با هر حرف و حرکت اضافه اش بازمیترس یخارج شده بود و م  
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ن و اون یا ی دستش هرز بره اون موقع جواب دادن به سوال ها  

ه نگاه ین قضینانه به ایشد...البته...اگه خوشبیبراش سخت م یلیخ  

ح و سالم برش گردونهیصحو باور داشت  کردیم  

ن و ی سوار شد و ماش ی ثاق بعد از بازکردن در بزرگ ورودیم  

دونست خونهیبود که م ی خ خونه ا ی اط...نگاهش میبرد تو ح  

ی کنه ولیم  یثاق توش تنها زندگ یدونست م یخودشونه و م  

ثاق اعتمادینجا نذاشته بود...با همه وجودش به میچوقت پاشو ایه  

ن خونه رو نداشت و حاال به یگذاشتن تو ا جرات پا ی.ولداشت..  

نجا باز شده بود یزور پاش به ا  

ش و از رویثاق باز شد نگاه توخالی در سمت خودش که توسط م  

ره یتش خیبه رو گرفت و به صورت جمع شده از خشم و عصبان  

 شد 

... نییا پای ب - 
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... محکم کرد ی به خونه انداخت و خودشو رو صندل ینگاه  

... امینم - 

... از...سگ نکن منوین نییا پای ب - 

... ااااااااااااااامیگفتم نم - 

... ثاق خودش دست به کاری غش میج ی با بلند شدن صدا  

رونید بیشد...بازوشو گرفت کش .. 

. مات ین به بعد با تصمی...از ایم گرفتیبسه هرچقدر خودت تصم  

ی ریش م ی من پ - 

گهی..اصال دخوام با تو حرف بزنم. یثاق ولم کن...من نمیم  

نت شدم ی کردم سوار ماش یخدا عجب غلط ی نمت...ای خوام ببینم  

: دادیثاق که محکم از پشت بازوهاش و گرفته بود و هلش می م  

دیسمت خونه غر  

نیو کالفه هستما...به نفعته که با ا یاآلن عصب  یمن به قدر کاف  

یحرفات بدترش نکن - 
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ونه از بتیکه ننیدش باز کرد و رفتن تو...قبل از ایدر و با کل  

دشیل خونه بندازه کشیبه دور و بر و شکل و شما  ینگاه  

ه اتاق خواب و پرتش کرد تو...در و بست و رفتیسمت   

د یش و کشیفش و باز کرد و گوشی از با هول کیرون...نیب  

 

خواد چقدر طول بکشه یقا میثاق دقیم ی دونست حرفایرون...نمیب  

شییه داد خونی رسیکه مد نظرش بود نم  یمسلما اون ساعت یول  

نایا  

ه اس ام اس فرستادیار ی ن واسه کامیواسه هم  

رتر خودمیکشه...تو برو من د یه کم طول میشگاه یکارم تو آرا  ...» 

امیم »  

ی ن زندگیتداوم ا ی گه برایه قدم دیخواست ینکه میباافسوس از ا  

ین مهمونیو اثبات خودش برداره و زودتر خودش و به ا  

ن اعتماد ینثار ا یفش و لعنت ی کردوند تو ش و برگی برسونه گوش  
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کرد یثاق کرد...هرچند که هنوز درک میمثل م   یش به آدمیالک  

ن مدت داشتهیشناختش...مطمئن بود ایتشو خوب مینهمه عصبان یا  

ی ومده...ولیکرده که صداش در نین اتفاقات و هضم م یهمه ا  

دهید یوقت  

از یغ ن ومده سراتونه هضم کنه دوباره ا ی نه که نمی انقدر براش سنگ   

انات بودین جریهمه ا  یکه باعث و بان   

لش مشخص بود اتاق خود یکه از وسا ینگاهش و چرخوند تو اتاق  

د...با ی دینجا رو میه بار ایخواست یدلش م یلیثاقه...خیم  

شتر ازی ب یلیک و خیو خونه و خونواده اش از نزد یزندگ  

ش یچوقت فرصتش پ یه یشد...ولیخودش آشنا م ی دونسته ها  

ن یا ی برا ی گه رغبت و اجازه اینجا بود دیو اآلنم که ا ومد ین  

ه آدمین اآلن که اسم یدونست همیشناخت نداشت...خوب م  

 

... ی نجا موندنش...وایگه رو تو شناسنامه اش داشت گناه بود اید  
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زا باهاش صحبت کنه ین چ ینکه بخواد درباره ایبه حال ا  

ثاق کجا رفته که ی نه میبب به ساعت راه افتاد سمت در تا   یبا نگاه  

ه چسبیثاق با چند متر طناب و ی همون موقع در باز شد و م  

د وین چسبیپهن تو دستش اومد تو اتاق پاهاش به زم  ی نوار  

ز از وجودش یه چیه لحظه حس کرد یضربان قلبش اوج گرفت...  

تونست یکه رو زانوهاش نم ی خت...انقدریکنده شد و فرو ر   

ل تو دستش به چهره رنگ یز وسااش و استه...نگاه بهت زده یوا  

ثاق دوخت و با بهت فقط تونست اسمش ویده و هراسون میپر  

 صدا کنه 

!!! ثاق؟؟؟یم - 

ز یم به چشماش پرهی کرد که از نگاه کردن مستقیکامال حس م   

یاز نگاهش بفهمه چ  یاز مصر بود که حتین  یکنه ولیم  

هنش سواالت ذ ی ک برایه جواب کوچیگذره و یداره تو سرش م  

دا کنه...مگه قرار نبود حرف بزنن؟؟؟انقدر باورش داشت کهیپ  
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باشه  ی گه ایز دینجا اومدن چیشک نکرد قصدش از ا  

هو یکه  یمستاصل  یثاق مثل آدمیده بود که میجه نرسیهنوز به نت  

با به سمتش حمله کرد و مچ دستش و یم گرفته باشه تقریتصم  

برداشت وزش یم ی شو از جلو  یدستشم صندل  یکیگرفت...با اون  

ی لیکرد خیاز و با قدرت دستش که حس میگذاشت وسط اتاق...ن  

و خواست با  یشده نشوند رو صندل ی د تر از مواقع عادیشد  

د و محکم زد یاز باالخره خون به مغزش رس یطناب ببندتش که ن  

 

فکرشم  یکه بهش زد از جاش بلند شدحت ی رو دستش و با تنه ا  

د باهاش بکنه وگرنه قبل ازبخوا ی ن کاریثاق همچی کرد که مینم  

ی رون...ولیکرد بین پرت م ینجا خودش و از ماشینکه برسن ایا  

جاش و بخورهین اعتماد بیانگار همچنان قرار بود چوب ا  

زیفش و از رو می که کل بدنش و فرا گرفته بود ک یبا لرزش  

 چنگ زد و خواست بدوئه سمت در که شال و موهاش از 
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غش و بلند کرد یج ی و صداشد   دهیثاق کشیپشت توسط م  

... ...ولم یکنیم ی دار یثاق چه غلطی...میییییییآآآآآآآآآآآآآ  

...ولم کنی کن عوض - 

ده شد و دوباره کوبونده شد به یاز همون موهاش به عقب کش  

ثاق کهی م ی مهار دستا ی برا یگه فرصت ینبار دی...ای صندل  

با  نست توی دا نکرد...فقط میچوند پیپ یداشت طناب و دور بدنش م  

ر بندازه و اعصابش و خورد تر کنهیتقالهاش کارش و به تاخ  

یستی؟؟؟آدم نیر گرفتی؟؟؟مگه اسی بندی منو م ی دار  یواسه چ  

ه؟؟؟ین کارا واسه چیخوام حرف بزنم...ایم یتو؟؟؟گفت - 

نکهیکرد تا نگاهش کنه چه برسه به ایسرش و بلند نم یثاق حتیم  

ت طناب و دوریبا جدط بخواد جواب تک تک سواالش و بده...فق   

کردیاز محکم تر میبدن لرزون ن  

یی ثاق...جایم از هم بپاشه م ید برم...نذار زندگ ی ثاق به قرآن بایم  

ینبود ی نجوریره به خدا...تو که ایر برسم آبروم میدعوتم اگه د  
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ره توید باالخره سرش و بلند کرد و خیحرفش که رس  ی نجایبه ا  

گفت  یاز با تلخیس از اشک نیخ ی چشما  

ی نبود ی نجوریتو هم ا - 

ن برداشت و یاز فاصله گرفت و چسب پهن و از رو زمیاز ن  

رهیه خیدونست قصدش چی نبار میاز که ایبرگشت طرفش...ن  

ش فقط گفت یت درموندگ ی تو چشماش وسط هق هق با نها  

 -بذار...برم

مصمم بود یلی خواست بکنه خیکه م ی کار ی ثاق انگار برایم یول  

ه اشم آرومش یاز و هق هق گریاز اشک ن سین صورت خیکه ا  

کردینم  

نکه به دهنش بچسبونه یکه از چسب و جدا کرد و قبل از ایه تی  

ی بین آسیاز که اولیگوشه لب ن یجزئ ینگاهش افتاد به بادکردگ  

ن دو سال بهش زده بودیبود که تو تمام ا  
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ر لب زمزمه یشد و ز یه لحظه نگاهش پر از شرمندگی ی برا  

 کرد

دیببخش - 

ع روش یاز سرین یک صورتش کرد ولی دستش و بلند کرد و نزد  

د عقب و با خشم یثاقم دست مشت شده اش و کشیو برگردوند و م  

ی ت به صدایاهم یچسب و به صورتش چسبوند و رفت...ب  

شتر یاز که حاال خفه شده بود سرعت قدم هاش و بین ی ادهایفر  

رنامه براشبکه خارج از  ی سر و سامون دادن به کار ی کرد برا  

 

ده بود که نذاره با ی امروز نقشه کش ی برا ی انقدر یش اومد ولیپ  

زا از دستش بره ین چیا  

ش داشت در خونه باباش و باز کردیدیکه هنوز تو جاکل ی دیبا کل  

باز و بسته شدن در مادرش از تو ی و رفت تو...از صدا  

ار گل از گلش شکفت و یدن کامیرون اومد و با دیآشپزخونه ب  
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طرفش  رفت  

- سر و صدا  ی...چه بی خوش اومد - 

ه دست یکه تو دستش بود و جا به جا کرد و با   یبسته بزرگ  

 مادرش و در آغوش گرفت

- ست؟؟؟ی د...بابا نیز بشیگه گفتم سورپراید - 

- از کو پس؟؟؟یاد اآلن...ن یم - 

رونیاز با ذوق از اتاقش ب یدن نید ی ار به هوای همون لحظه مه  

ست لبخندش خشک شد وی از نین از ی د خبرید یاومد و وقت  

 آروم گفت

- اریسالم داداش کام - 

:- ار و داد و در جواب مادرش گفتیجواب سالم مه  

- ادیرتر خودش میکشه...گفت دیه کم کارش طول می - 

- دنبالش ی رفتیکاش م - 
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ی بکنه مکث ی ن کار یده بود همچیار که اصال به فکرش نرسیکام  

 کرد و گفت 

- رتر بهش یه کم دیشه کارش...حاال  مومت یست کیآخه...معلوم ن  

زنمیزنگ م - 

- ارمیب یین برات چایله خب...برو بشیخ - 

ار یار خواست بره سمت مه ینرگس برگشت تو آشپزخونه و کام  

ع صداش کردیره تو اتاقش...سرید داره میکه د  

- ار یمه  

هنوز اخمالو بود  یکه نه مثل اون روز ول یستاد و با نگاه یوا  

د ش شره برادر بزرگیخ  

 بله؟؟؟ -

دستش و گرفت  ی کنارش رو پاهاش نشست و بسته بزرگ تو  

ار برق زدی مه ی طرفش...چشما  

 واسه منه؟؟؟ -
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به نوک دماغش زد ی ضربه ا  

- س خودمهییبله واسه ر  

چ شده رو ین و بسته کادو پیار از ذوق همونجا نشست رو زمیمه  

دنید و مشغول بازکردنش شد...با دیرون کشیاز تو ساکش ب   

 

گره  ی د و با مشتایکش  ینیجعبه ه ی رو ین کنترلیاشکس مع  

 کرده اش داد زد 

- ول یا  

ره تویزد و خ ی ار لبخندی مه ین خوشحالی از ا ی ار راضیکام  

 صورتش گفت 

- ؟؟؟ یآشت  

دش یجد ی ع بره و با اسباب باز یخواست سری ار که فقط م یمه  

ار تند سرش و تکون بده که یکنه خواست در جواب کام ی باز  

ره شد بهش و انگشت یرد و دوباره با اخم خمکث ک ه لحظه ی  
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اری صورت کام ی اشاره اش و گرفت جلو  

- یت نکنیاز و اذین  یچوقت آبجی گه هید ی که قول بد یبه شرط  

خواست به یکه به خاطره داده بود...دلش م  یقول ی ادآوریبا   

یبرادرش حساب باز نکنه...ول ی رو قول ها  ی لیار بگه خیمه  

مشتش و باال آورد و مصمم گفت  نشکونهنکه دلش و یا ی برا  

- دم یباشه قول م   

مشتش زد به مشت  ین قول و قرار کالمیاز هم ی ارم راضیمه  

دییکرد دویحملش م ی که به سخت ی ار و با برداشتن جعبه ایکام  

 سمت اتاق خوابش

 از جاش بلند شد و راه افتاد سمت هال...همون موقع هم نرگس 

ست ارش نشاومد و کن ییوان چایبا دوتا ل  

 

نایبه زحمت افتاد -  

- نکردم ی کار ینه بابا چه زحمت  
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ان؟؟؟ ینا هم میعمه ا - 

ش خونه خواهر ینکه از چند روز پیمثل ا یگفتم بهشون...ول -  

 شوهرش دعوت بودن 

تکون داد و نرگس بعد از مزه مزه کردن حرفش ی ار سریکام  

د یپرس  

- سهدعوتتون نکرد وا یل کس ین مدت...از فک و فامیتو ا  

ا؟؟؟ پاگش  

ت نداشته یبراش اهم  ی ن موضوع ذره ایکه ا ی ار مثل آدمیکام  

داد که نرگس با بغض گفت  یباشه به سوال مادرش جواب منف  

- یاز خونه کسی...چون ن یشی پاسوز زنت م ی رم برات...داریبم  

کنه یرغبت نم یکرد کسیم میرفت و خودش و از همه قاینم  

نا بودیاگه ت یدعوتتون کنه...ول ... 

رون فرستاد که ید و بازدمش و به شکل آه ب یکش  یقی نفس عم  

لم داد رو مبل و گفت  ی ال یخیار با بیکام  
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- ن بابت واقعا خوشحالم یاز ا  

: د یبهش انداخت و پرس ینرگس با شک نگاه  

- ن بابت؟؟؟ یفقط از ا  

 

- خوشحالت  ین زندگیتو ا ی زیگه چید یعنی؟؟؟  یچ یعنی  

کنه؟؟؟ینم  

گفت ی د راست میدونست بای.نمره شد.. یش خار به چهره مادریکام  

ه دروغ بودی راض یلیش خیگفت از زندگ ید اگه میا دروغ...شای  

کرد که از همون اولم به مادرش صادقانهید فراموش مینبا یول  

خواد چون دوسش داره با ینا رو می حرفاش و نزد بهش گفته بود ت  

ی ...ولمشترک کم کم بهش عالقه مند بشه ید که تو زندگین امیا  

نا یگاهشون حس کرد تیواخر با برخوردا و ارتباط گاه و بن ایا  

اد...اگه ازیباهاش کنار ب یست که بتونه تو زندگین یاصال آدم  

که ی که ازش برد و اجبار ییومد به خاطر آبرویاز بدش مین  
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که ییزار بود به خاطر رفتارهاینا هم ب یل کرد از تیبهش تحم  

که  ییامای...مثل پ و سالش نبود ه دختر تو سنیاصال در شان   

ا یفرستاد...ی ار میبردن دل کام ی شب و روز با لهجه بچگانه برا  

دنیار و ناز کشیک کامیتحر  ی قه اش برایدم به د ی قهرها  

بود که روز به روز  ین وسط مسئله رستورانیا یازش...ول  

ه روز به خواستهینکه بتونه ید ای شد و به ام ینه تر میداشت پر هز  

کردینا رو تحمل میت ی رسه رفتارااش ب  

د و در جواب نرگس کوتاه گفت یبه صورتش کش یدست  

گهیگذره دیم - 

خواد اعتراف کنه که یکرد مادرش میحس م یدونست چرا ولینم  

همون حس عذاب یست...ولین  یاز راضیش با ن یفعل یاز زندگ  

داد بهش یخودش و نشون م ی وقتا بدجور یکه بعض  یوجدان  

 

ییف و بزنه...به هر حال لحظه هان حریه که ای افانص  یگفت بیم  
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ه روزاشم اگه ی...بقی اجبار ین زندگیبوده که لذت برده از ا  

خودش بوده ی جه رفتار و حرفایسخت گذشته....نت  

ن بلند شدن از جاش گفت ینرگس ح  

خ کردیت و ییت...بخور چایاز زندگ یباش یشه راضیشاال همیا  

رگس قبل ازو برداشت که ن شیی وان چایدستش و دراز کرد و ل  

 رفتن تو آشپزخونه گفت 

= ن چقدر مونده کارش تموم شهی از ببی ه زنگم بزن نی - 

ه ربع به یبه ساعت که  یش و خورد و با نگاهییه قلپ از چای  

از از تویزنگ زدن به ن ی ش و برایداد گوشی هشت و نشون م  

بش درآورد یج  

*** 

زیم ی ا رویوار یرو د ی هرچقدر چشم چرخوند ساعت  

ی که به اون صندل یقا چقدر گذشته از وقتیدونست دقید...نمیند  

ک شدن اتاق و درد گرفتن عضالتیتار یبسته شده بود...ول  
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ن بار بهش یچندم ی ش برایبدنش و به صدا درومدن زنگ گوش  

شده  یه که زندانیادیفهموند زمان ز  

ن حد تو وجودش رشد کردهیثاق تا اینه م یکرد کی چوقت فکر نمیه  

ه یختن یکه طاقت ر  یثاقی وضع ولش کنه و بره...من یباشه که با ا  

که تا   یثاقی ه خار تو پاش و نداشت...میاشک از چشماش و رفتن   

ه یرسوند تا با یکه بود خودش و م یید حالش خرابه هرجایفهمیم  

 

ی ثاقی اره...میو خنده از اون حال درش ب یکم دور زدن و شوخ  

کیکوه نزد  از ازیپرت شدن ن ش از ترسین دو هفته پیکه هم  

به سر خودش آورده بود که حاال درد و  یبود سکته کنه...چ  

ت نداشت؟؟؟ یاهم ی از براش ذره این ی ه زار یعذاب و گر  

خته بودیبخت و سرنوشت تلخش اشک ر ی ن مدت برایتو تمام ا  

خواست یو هنوزم چشمه اشکش خشک نشده بود...هرچقدر م  

ی ه بن بستیم به باز یلیتحم یزندگ نیتالش کنه و بجنگه واسه ا  
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که تو یین سنگا یهمه ا یعنیز نداشت...یخورد که راه گریم  

مین تصمیم غلطش بود؟؟؟اگه واقعا ایفتاد نشونه تصمیرش میمس  

راهش  ی اشتباه بود پس چرا خدا سنگاش و همون موقع جلو  

ار شد؟؟؟ یه هفته زن کامیننداخت و تو   

که به هق ی ا هیپنجره بسته و گر حبس شدن تو اون اتاق با در و  

گه کم کمیدهنش و گرفته بود د ی که جلو یده بود و چسبیهق رس  

باز و بسته شدن در ی کرد که باصدایداشت راه نفسش و تنگ م  

ه اش یگر ی اط پارک شد به هر ضرب و زوریکه تو ح ینی و ماش  

که ی ن بازیدونست آخر ایو قطع کرد و به خودش مسلط شد...نم  

یریجلوگ ی برا  یر بود به کجا برسه ولاه انداخته بود قراثاق ریم  

کرد وید ذهنش و متمرکز میگه بایم غلط دیه تصمیاز گرفتن   

نیثاق با ایق نسبت به میعم یت یحواسش و جمع خشم و عصبان   

ن حرف اضافه ید باکوچکتریترسیم  یکار به دلش نشسته بود ول  

ستکه ه ینیت و ازایکنه و وضع ی شتر لجباز یاش ب  
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یش بره و جواب سواال ی اشت با آرامش پ م دیخرابتر...تصم  

اتفاقات  ی ش کنه بده که جلویتونست راض ی که م ییثاق و تا جایم  

رهین و بگیبدتراز ا  

 

ثاق ویاتاق قامت بلند م ی کیاز تو تاریباالخره درباز شد و ن  

ه یص داد...چراغ که روشن شد چشماش و محکم بست و یتشخ  

تولد  ی ودش کادون بار خیش که اولیشگیعطر هم ی کم بعد بو  

د...چشماش و هنوز باز نکرده ی چیده بود تو مشامش پ یبراش خر  

ع یس از اشکش نشست سریثاق رو صورت خیبود که دست م  

ثاق جدا ی د عقب و دست میکه راه داشت کش ییصورتش و تا جا  

کردین نوازش ها رو دوست داشت...آرومش م یا یه زمان یشد...  

اآلن یزه...ولیا عز ین دنیو اه نفر تی ی برا یند حتفهمویو بهش م  

که پشتش بود فقط طعم زجرو عذاب و بهش   یحس گناه  

چشوند نه لذت و آرامش یم  
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ادی گه داره دستش میه بار دید یچشماش و بازکرد و د ی ال   

پرت ی نبار با کمک پاهاش خودش و با صندلیطرفش...خواست ا  

دهنش و باز کرد وثاق فقط چسب دور ی م ین ولیکنه رو زم  

دی ق و لرزون از دهنش کشید عقب چند تا نفس عمیو کش دستش  

پاهاش زانو ی که حاال جلو یثاق یش و دوخت به می و نگاه بارون  

هینجا هم که اومده ی د تا همیفهمی زده و محو تماشاش بود...خوب م  

زود یلیر پا گذشته و مطمئنا خیدش و زیاز اصول و عقا ی سر  

ن یکرد ایخداخدا م شه...فقط داشت تو دلشیمون میاز کارش پش  

ر نشه ید  یلیخ یمونیپش  

 -چرا؟؟؟

ثاق آب دهنش و قورت داد و فقط یپر از درد م ی دن صدایبا شن  

چهره ی ا ین رصد کردن تمام زوا یثاق حینگاهش کرد که م  

د یگه پرسیه بار دیاز ین  
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؟؟؟ی ن کار و باهام کردیچراا  - 

براش آزار   ی شد انقدریکه از نگاهش متصاعد م ی درد و زجر  

هنده بود که نتونه تحملش کنه...نگاهش و گرفت و سرد گفت د  

... ن طنابا رو باز کنیا - 

؟؟؟ی ن کار و باهام کردیچرا ا ی گیاگه باز کنم...بهم م - 

نیت داشت خالص شدن از ایکه براش اهم ی زیاون لحظه تنها چ  

دیف بودنش و تشدیبود که حس ضع ی ت اسف بار یوضع  

ع گفت ین سری .واسه همکرد..یم  

... گم...بازم کن ی آره...آره م  

نانه حرفش و باور کرد و مشغول بازکردن طناب از ی ثاق خوشبیم  

از به محض شل شدن طنابا تن لرزون وی از شد که نیدور بدن ن  

بلند کرد و خواست هجوم ببره سمت   یحسش و از رو صندل یب  

دشیحکم کشنبار رو شونه اش نشست و میثاق ایفش که دست میک  

 عقب 
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ی ثاق رو شونه اش درهم شد ولیناخون م  یدگیز کشچهره اش ا  

ز یت خواست خین وضعیفرار از ا  ی آروم نگرفت و دوباره برا  

ستاده بود و سد ینبار جلوش وایثاق ایم یبرداره سمت در ول  

 راهش شد 

نکه بفهمه پشت یاز و گرفت تو دستاش و بدون ای ن ی جفت بازوها  

فش با که کت  ی عقب هلش داد طور هست محکم به  یسرش چ  

 

پشت سرش برخورد کرد  ی وار یثاق به دسته کمد دی د میضربه شد  

غش و باال بردیج ی و صدا  

... نکن ی...وحشیییییییی آ - 

از کامال ناشناخته بودین ی که برا  یکیستریثاق با حالت ه یم  

دیدندوناش غر ی ن نفس نفس زدنش از ال یچشماش و بست و ح  

- ینیااز...منو سگ تر از ینزن ن س...حرف اضافه یه  

...پس ی زنیاگه بازت کنم حرف م ی نکن...گفت ی نیبیم ی که دار  
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یگه ایچ حرف دیفقط جواب سوال منو بدههههههه...ه  

االااااااا ینزن...  

ن مشت یر شده اش و از آرنج خم کرد و حیاس ی از دستاین  

ه زار زدیثاق با گری نه و سر و صورت میدن به س یکوب  

- یچ یخوام هیم...من نمااااااام...ولم کن بذار برخوااااینم  

بزنم ولم کن  یچ حرفی خوام هیبگم...نم  

ع مچ دستاش ویبازوهاش سر ی ه ولش کرد و به جا یه ثانیثاق یم  

 گرفت 

و جواب  ینجا باشینکه اآلن ایم گرفتن واسه ایتصم ی فکرکرد  

ولت ین راحتی...انقدرراحت بود که حاال به همی منو بد ی سواال   

کردم...داشتم یداشتم فکرمک ماه تمام یر...ی؟؟؟نخی بر  کنم  

کردم...هزارباربه خودم گفتم ولش کن...اونی ن م ی سبک سنگ  

هیو  ی کنیه کم بعدفراموش میش...توهم یزندگ یگه رفته پید  

نشد...نتونستم...نتونستم  ی...ولی سازیگه واسه خودت مید یزندگ  
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نم ی وم شده ببزوتمیبلورگوش بدم...نتونستم همه چ ی به حرفا  

 

ول کردو مشت محکمش و کوبوند به کنار ازدستاش و یکی  

از رو بدنه کمدیسرن  ... 

ی اون خنده ها یدمت...وقت یدوباره توکوه د ی شرف وقتیمن ب   

تونم دست ازت بکشم...اون خنده ها قراریدم نمیدم فهمیتود یلعنت  

ی شرف عوضی ه بیش به یبد یبود واسه من باشه...تو حق نداشت   

هگید  

که  یثاق و اون مشتیم ی ه هانعر ی که باصدا یترس و وحشت  

ذاشت راحتی کنار گوشش کوبونده بودتو جونش نشست...نم  

کردیم ید منظورش وحالیبا یقیبه هرطر یحرف بزنه...ول  

نداخت وین کلماتش وقفه میه اش بیلرزش صداش وهق هق گر  

د یتو همون حال نال   

ن حرفا وین...ایاق...اث یست...عوض بشه میقرارن ی زیگه...چید  
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نداره...بذار...بذاربرم...تو  ی ده ایچ فایگه هیکارات...دن...یا  

 رو...خدا

هراسون ی ره تو چشمایثاق نشست و خیم ی ثانه رولبایخب ی لبخند  

رشده بودیه بره تو چنگال گرگ مانندش اس ین  یکه ع ی دختر  

 گفت 

ی تخواسیم  یده داره...تو به من نگفتیفا  یلیچرا اتفاقا...خ  

من بهت  یب نداره...ولی...عی نکارو کردیو چرا ا یکارکنیچ  

گم یم  

 

بش درآورد...رفت سمت یش و ازجی از فاصله گرفت و گوشیازن  

مش یتنظ ی کتابخونه گوشه اتاقش و همونطور که باخونسرد  

کرد گفت یم  

ن کارویخوام ایگم چرا م ی کار کنم...هم میخوام چی گم م یهم بهت م   

 -بکنم
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ی ش در حدکرد...توان بدنیداشت بهش نگاه مازفقط بهت زده ین  

نیبود که دستش و رو بدنه کمد محکم نگه داره و نذاره روزم  

گه نگهش نداشته بود بازم شوکه یثاق دی سقوط کنه...حاال که م  

ثاق و ی ره میره خیستاده بودو خیده به کمد وایشده همونجا چسب  

ثاق یم یه ولی کرد تا بلکه خودش زودتر بفهمه هدفش چینگاه م  

و خودش به حرف اومد  بشه ینذاشت انتظارش طوالن  

خوام مال خودمیرم...میارو پس بگیخوام تو رو ازاون یم  

د یحقم و بخوره...هرچند...شا یخوام نذارم کسی ...دراصل میبش  

ام ینشم راضی...من به همیر شده باشه ولید  

ده شده توانی ب کشی به صل ی ن آدمایاز که عید سمت نیچرخ  

خودشم ناآشنا  ی که برا یو آرامش ی اشت و باخونسردحرکت ند  

 بود گفت 

ه کوچولو اآلن مال خودمی گم بهت...ی؟؟؟میچه جور ی گیم  

ت تماشا کنه...کارا یلمشو دادم به شوهر گرامیکنمت...بعد که فیم  
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کنه یمم میزنش و تقد یشه...خودش دودستیخودبه خود حل م  

الخره توان ثاق تو وجودش نشست باین حرف میکه ازا  یخشم  

ی نهمه پست فطرتیدنش برگردوند...اب ی حرکت و به اندام ها  

 

ی نجوریثاق و ای چوقت میثاق براش دور از باوربود...اون هیم  

نه ین و نداشت که بشیوقت ا ینشناخته بود...ول   

ی مت ید به هر قین آدم فکرکنه...بایب ایب غریعج ی درباره رفتارا  

ن یا یتش قربانیثیآبرو وح کرد...محال بود بذارهیکه شده فرار م  

غلط بشهاعتماد   

نیا  ی بود تا مصمم بشه برا ی مه باز اتاق کافیه نگاه به درنی  

ی فش که وسط اتاق افتاده بود فقط برای ت به کیاهم  یم و بیتصم  

 نجات جون و آبروش حمله کنه سمت در نشستن چندساعته اش

یول کردیثاق کم می م ی قدرت پاهاش و دربرابر پاها یرو صندل  

د سمت در ییرون دویق انداخت بثاق خودش و از اتایزودتر از م  
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ثاق داشت دنبالش یه لحظه برگشت به عقب...می...ی ورود   

که انتظارش و داشت...با قدم  ینه با اون سرعت یومد...ولیم  

بش فرو کرده بودیکه تو ج ییآروم و دستا ی ها  

نهمهید علت ایچوند تازه فهمیره رو پید و دستگیبه درکه رس  

نجایبل از اومدنش به اتاق فکر اه...قیثاق چی آرامش م ی خونسرد  

م نشد و یازتسلین یو قفل کرده بود ول ی کرده که در ورود یرو م  

ن نفس نفس زدنش با کف دوتا دست محکم کوبوند به در ویح  

د یغ کشیج  

نجا نجاتیاد منو از ای ب یکیکمک...  

...تو رودیبدهههههههه...کمک...تو رو خدا کمک کن  

د یجون بچه هاتون به دادم برس  

دش عقب صداش ویثاق که رودهنش قرار گرفت و کشی دست م  

کردیکه به سمت در پرت م ییمشت و لگدا یقطع کرد ول  
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ثاق کامال از دری باقدرت دست م ی همچنان ادامه داشت...وقت  

ده شد توهمونیفاصله گرفت و دوباره به سمت اتاق خواب کش  

که  یثاقی به مشت زدن تو سر و صورت محالت شروع کرد   

کرد و اون و دنبال خودش یاز غلبه مین ی شقت به تقالهابام  

کشوند یم  

یحساس ی ه جاین مشتاش به ی از ا یکیاون لحظه ازخداش بود   

محکمش که دور بدن ی ن دستایاز سر و صورتش بخوره تا ا  

داشت تو ذهنش به  یفته...حتی ده شده بودشل بشه و ب یچ یاز پین  

باشه  یمدرک خوب لمیدوار بود همون فیکردو امی شتنشم فکر مک  

نیدفاع ازجون و آبروش مرتکب ا ی نکه ثابت کنه برایا ی برا  

ثاق بازم برنده ی نشد و م یچکدوم ازفکراش عملی ه یکار شده ول  

ازو برد تو اتاق...خواست ین رقابت بود که طبق نقشه اش نیا  

که حواسش به عقب عقب ببردش سمت تخت خواب  ی همونجور  

ازم ین...ن یت خورد بهش افتاد زموسط اتاق نبود و از پش یصندل  
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ثاق بود تعادلش و ازدست داد و افتاد یکه کامال تحت کنترل م  

ع از رو ین فرصت به نفع خودش استفاده کرد و سریاز ازاین  

نبار مچ پاشیشتر برنداشته بود که ایثاق بلند شد...چندقدم ب یم  

ن بلند نشده بود شد و یکه هنوز از روزم یثاقیم  ی ر دستایاس  

غ پردردش تو یج ی ن...صدایم با زانوهاش خورد زممحک  

ها تامدت ها رو  ی و کبود ین کوفتگیدونست رد اید...م یچیاتاق پ  

ش یزندگ ی ن روزهایاز بدتر یکیادآور  یمونه و   یبدنش م  

نین بدتریبود که ا یین قسمت اونجایتلخ تر یشه...ولیم  

خوردیش رقم م یزندگ ی ن آدمایزتریاز عز یکیروزداشت توسط    

 

ن افتاده بود سرش و یکه چهاردست و پا روزم ی همونجور  

شد یازجاش بلند م ی ثاق که داشت به سختیدن میبرگردوند و با د  

به شونه اش زد و  یپاشو باال برد و با کف کفشش ضربه محکم  

خونه روبه لرزه ی شه هایثاق بود که شیاد میفر ی نبار صدایا  
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 انداخت

ت گذشته یبااهم ی هازیده بودن که همه چیرس  ییبه جا یول  

ن یگه که تو ای دن همدیبراشون از ارزش افتاده بود...مثل دردکش  

ت ندادنی دن واهمیقه به دفعات دیچند دق  

ن بلند کرد که بازم یاز تن پردرد و کوفته شده اش و از روزمین  

مخاطب نعره پر نبار یثاق مهار شد و ای فرارتوسط م ی تالشش برا  

 از خشمش قرار گرفت 

در قفلههههههههه؟؟؟ ی دی؟؟؟مگه ندی ریم ی دار  ی کدوم گور - 

ثاق که رگه یم ی از هراسون و نفس نفس زنون زل زدبه چشماین  

چشماش و پر کرده بود...خواست  ی دیقرمزش کامالسف ی ها  

و التماس ازش بخواد دست ازسرش برداره که ی نبار با زاریا  

مه رو سرشیاز و که نصفه و نیلند کرد و شال ن ثاق دستش و ب یم  

یمونده بود درآورد و پرتش کرد وسط اتاق نگاهش رو به چشما  

 وحشتزده اش دوخته شد 
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ه قدم عقب رفت و سرش و به نشونه مخالفت محکم به چپ یاز ین  

 و راست تکون داد

دیثاق دوباره فاصله شون و پر کرد و با خشم غریم  

 

ریک ماه با خودم درگیذار کارم و بکنم...من از بیا ن یبا من راه ب   

که  ی زید به چی رم...من بایبگ  ینجا با تو کشت یام ایبودم که حاالبن  

خواااااااام...تو همیازمو می...من نیفهمی خوام برسم میم  

ی ریجلومو بگ ی تونینم  

چشم مرد  ی ه با نگاه ناباورانه اش به مردمک هایاز چند ثانین  

ن آدمی د آروم تریشا یه زمانین رو به روش که یخشمگ  

و بعد دستش و بلند کرد و با تمام زور و ره شدیبود خ یزندگ  

ن چند ساعت تو وجودش جمع شده بود کوبوند یکه تو ا یحرص  

ثاق یتو صورت م  

چشمش بود با  یثاق که حاال جلویمرخ شوکه شده م یره به ن یخ  
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که تو دلش جمع شده بود و  ییمحکمش حرفا یلرزون ول  ی صدا  

رون یخت بیداد و ریترس اجازه به زبون آوردنشون و نم  

- ی ...نشستیازت و بخوابونی با من ن ی خوای...م ی خوایاز و نمیتو ن  

نور یم و ایدو سال هر روز باهم بود یگفت ی با خودت فکر کرد  

گهید یکیب ی دست بهش نزدم که آخرش نص  یم ولیاونور رفت  

به  ی ه...کیه انم چه مز یه ناخونک نزنم ببیبشه؟؟؟پس چرا من   

لمش و رویدم ارزشش و داره فیه...هم فاله هم تماشا...اگه دیک  

ست یهم ن  ین مالیدم همچیرمش...اگه دیگیکنم و از شوهرش میم  

نه یم آره؟؟؟ایزندگ ی رم پیهمون شوهره و م ی کنم جلویپرتش م  

ی خوایمن م ی ناحق نشه؟؟؟با بردن آبرو یخواستی که م یاون حق  

ی خوام سرم بیخوام به حقم برسم بگو م یم؟؟؟نگو یبه حقت برس  

هین بود که ین دو سالم هدفم همیه...بگو تو. تمام اکاله نمون  

ازام و باهاش برطرف کنم یرش بندازم و نیگ ی ه گوشه ای یزمان  
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ثاق که به طرفش برگشت و نگاهاشون بهم دوخته شدی سر م  

که  یکه بود پس زد و با لحن ی بغضش و با هر جون کندن  

دیداد غرید میتهد ی ر بونبایا  

به حالت اگه دستت به من بخوره...به  ی ثاق...وایبه حالت م ی وا  

ی کنم...که تا پایگه تو روت نگاهم نمید نه تنها دیقرآن مج  

مت یاگه به ق یرم...حت ین غلط اضافه ات م یاعدامت واسه ا  

کن  یابافین واسه خودت رویمجازات خودم تموم شه...حاال تو بش  

نقشه مزخرف و شرم آورت قراره به کجا برسه...آدمن یکه ته ا  

واسه از دست دادن نداره...پس بترس از ی زیگه چیابود شده...دن  

یخودت نابودش کرد ی که با دستا  ی ازین  

کرد باالخرهیم ییکه از وسط حرفاش دوباره خودنما یبغض  

وار پشت یه به دید...با دستاش صورتش و پوشوند و با تکیترک  

ی ش و گذاشته بود پاین...ته مونده انرژیرو زم سرش سر خورد  

مقاومت در ی تو تنش نمونده بود برا یگه جونیحرفا و د نیا  
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ثاق یبرابر م  

کرد کارساز بشه...هرچند یبود که دعا م ی دیدش به تهدی تنها ام  

د یش ببره بعیپ یبیخواست کارش و به هر ترتیثاق میاگه م  

ینکه بخواد برایبه انه...چه برسه یدونست رنگ فردا رو ببیم  

ت کردن اقدام کنه یشکا  

ن ها یشه بدتریکه هم ی رین تقدیا ی زد برایبلند زار م ی با صدا  

شه متهم یکه تو دادگاهش هم ی ر یگرفت...تقدیرو براش در نظر م  

ار یاز داشت...کام یت حق نگرفته اش و از نی ثاق شکایبود...م  

ت ینا شکای ...تاز داشتیبر باد رفته اش و از ن ی ت آرزوهایشکا  

 

ن وسط اونیداشت...ااز یده اش و از نیاهداف به سرانجام نرس  

براش ین دادگاه حقیبرد؟؟؟اصال تو ا ی م ی ش کیتش و پ ید شکایبا  

شد؟؟؟ ی در نظر گرفته م   

صورتش ی که جلو یدونست چقدر تو همون حالت موند...دستینم  
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...فقط کنه یکار میثاق کجاست و داره چینه م ی ذاشت ببیبود هم نم  

نکهیک شد و قبل از ایقدم هاش نزد ی ه لحظه حس کرد صدای  

ره با یبه خودش بگ یدش حالت تدافعیاز حمله جد ی ریجلوگ ی برا  

ر یه واکنش غید و با یرو سرش از جا پر ی ز یقرار گرفتن چ  

که داشت شالش و دوباره  یثاقیمحکم کوبوند رو دست م  ی اراد   

ثاق توین کار میا که از ینداخت رو موهاش بهت و تعجب یم  

س ازیخ  و صورت یبارون یدن چشمایوجودش نشست با د  

خت تو نگاهش و زل یشتر شد...تمام سواالتش و ریثاق بیاشک م  

از عقب عقب رفت و با ین ی ره تو چشمایثاق خی زد بهش که م  

د یه نالیگر  

ه عمر با جون کندن بهم نون یستم...بابام  یتونم...من آدمش نینم  

کردمیکنم...فکر م  یاال من حروم لقمگحالل نداده که ح  

ت بعدش حس گناه و از وجود آدم کردم لذیآسونه...فکر م   

لم و ضبط کنم...بعدش یه اون فیکردم فقط کافیبره...فکر م یم  
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ی هر کار ی گه دستم برای...بعدش دیشیگه تو مال من مید  

ه ماه تمامیزدم...یزا گول مین چیه ماه داشتم خودم و با ایبازه...  

که تهش نه فقط تو...که خودمم نابود  ی زه ام شده بود نقشه ایگان  

خواستم تو لجن فرو برم؟؟؟کاش زودتر یخدا تا کجا م ی شدم...ایم  

از یتو صورتم ن ی زدیم  

 

که در ی ریتقد ی ختن برایریگه جفتشون داشتن اشک میحاال د  

یکرد براشون...جفتشون انقدر سخت ی نظر هر دو نامرد  

هیدغدغه داشتن... یآروم و ب یه زندگی ده بودن که توقعیکش  

انگار قسمت  ی گذاشت...ول یخوشبختکه بشه اسمش و  یزندگ  

کشونم برسند ی کوچ ی ن خواسته های نبود به هم  

: هیدورگه شده از گر ی د و باصدایبه صورتش کش یثاق دست ی م  

 اش گفت

رسونمت هرجا که ین منتظرتم...می رون توماشیمن ب   
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که ی کار ی ...پای وپزشک قانون ی رکالنت ی...حت ی...حتی بخوا  

ح یمت توضیگه هم واسه تصمیگه هم...دیستم...دیمی کردم وا  

قبول  ی ریبگ  یم یشه...هر تصمی همون م یتوبگ  یخوام...هرچینم  

گهیکنم دیفکر م ی سوزه وقتیقلبم م ی تو ییه جایکنم...هنوز یم  

ی نیب ین باره که منومیدم...واسه آخری ...قول میندارمت ول  

ی ازم دستیرون رفت...ن یبلندش از اتاق ب ی و باقدم هانو گفت یا  

جونش و یوار تن خسته و بید و باکمک دیسش کشیبه صورت خ  

فش ین بلند کردو رفت سمت کیاز رو زم  

و  یر عقالنین نقشه غیثاق وبه خاطر ای خواست میدلش م یلیخ  

که به جونش یده بودو ترس و وحشتیکه کش ی احمقانه ا  

رو ی قصدرفتن به کالنتر یولانداخت مجازات کنه   

ثاق بهش دادیکه م  یوقولنبار ریدوار بود بتونه اینداشت...ام   

 حساب کنه
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شییزودتر به خونه دا  یخواست خودش و هرچیفقط م  

ان یازجر یطیچ شرایچکس تحت هیخواست هیبرسونه...دلش نم  

با پخش  یامشب با خبر بشه...چون باخبر شدنشون براش فرق  

ره نداشت یخواست ازش بگیثاق می م که یلمیشدن اون ف  

ی نکه از قطع شدن صدایا ارون آورد و بیفش بیش و ازکیگوش  

گه یه بار دیده بود خاموش شده یپشت سرهمش فهم ی زنگ ها  

د که تا ین امینداشت و با ا ی ده ا یشانسش و امتحان کرد که فا  

رشیرنشده باشه که همه به تاخید ی دن به اونجا انقدریرس  

ی که حساب ین اتاقیرون ازایدمهاش و به سمت بمشکوک بشن ق  

ند کردتوش شکنجه شده بود ت  

*** 

رشیگه بگیه بار دی - 

: دیان پدرش توپیپا یب ی ن اصرارهایکالفه از ا  

دروغ  یکنیشه...فکرمیش...معجزه که نمی گم خاموشه گوشی بابا م  
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رشیگم؟؟؟خودت بگیم - 

م ینیبش ی نجوریشه که همیآخه نم یپسر...ول یگ یگم دروغ م ینم  

ن ساعت یتا ا یشگاهیاد...ساعت ده شدکدوم آرا یم  یم کینی بب  

 بازه؟؟؟

دونم...اس ام اسشم که بهتون نشون دادم...حتمای گه من چه مید  

ش تمومی سرش شلوغ بوده که جواب نداده...اآلنم شارژ گوش  

د؟؟؟ ی زنیخود میگه چراانقدر جوش ب یاد دیشده...م  

 

ار و نشون داد و یکام ی ونسردنهمه خینبار خشمش از ایسهراب ا  

دیغر ... 

ام به یر میموقع که گفت من د...همون یرت داشتیه کم غیاگه   

دنبالش ی رفتینجا میا ی ایب  ینکه سر خرو کج کنیا ی جا - 

یچیبخشه...اون خودش هیر نمیبخشه وزی باباااااا...شاه م  ی ا  

کاسه داغ تر از آش؟؟؟  ی گه شما شدینم  
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ار یکام  یادب یلحن تند تر جواب به ینکه خواست با یسهراب هم  

راسون به پدر و برادرش ار که هی و بده با اشاره نرگس به مه  

ره شده بود آروم گرفت ونفسش و پر حرص فوت کرد یخ  

اردوخت که خونسردانه ینگاه نگرانش و دوباره ازساعت به کام  

ن حالت کهیکرد...تو ایشکوند وفوتبال نگاه م یتخمه م  

چیبلنداز پشت بسته شده اش که ه ی موها دیدیار و م یمرخ کامین  

ن یعث آزارش بود...واسه همشتر بایرفت ب یجوره تو کتش نم  

گفت  ی نگاهش و گرفت و بالحن آرومتر  

... ن خبردارنیاز همکاراش بب یکیابه یشگاه یه زنگ بزن به آرای  

 -ازش

ون یزیه نگاهش و از صفحه تلویک ثانیار که حاضر نبودیکام  

گفت  ی الیخیو با ب  یش دست یاش و انداخت توپره پوست تخمه یبگ  

 -ندارم شماره شونو...
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رون رفتن از سالن با خشم ین ب یش برداشت و حیاب گوشسهر  

 گفت 

... ی خورینم یچیبه درده - 

ش شماره ی نگاه نگران نرگس ازسهراب که داشت با گوش  

کرد به یم  یکه سع ییار دوخته شد و باصدایگرفت به کام یم  

تر نشه گفت  ی جر گوش شوهرش نرسه تا  

... جواب ندادبهت گفتم برو ی همون موقع که زنگ زد  

ی الش...گوش نکرددنب - 

... دونم چراانقدر یشه...نمیش نمیچیبابا اون بادمجون بمه...ه   

دیبزرگش کرد ی خودیب - 

ارافتاد که تو سکوت نظاره گر بحث ی همون لحظه نگاهش به مه  

از دوبارهیز نا ی نکه به طرفداریا  ی و بگو مگوشون بود و برا  

 قهره و اخم تخمش و شروع نکنه ادامه داد 

... رم دنبالشیومد میگه ن یه ساعت دیحاال اگه تا - 
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... که کاغذ پرت کردیه تیقه بعد سهراب برگشت تو سالن و یچندد  

ار یسمت کام   

- ن ی ش گرفتم...زنگ بزن ببی ایشگاه و از نی رش...شماره آرایبگ  

دهیجواب م یکس - 

 

که همه حواسشیرص فوت کرد و درحالارنفسش و با حیکام  

کاغذ و ی ت و شماره روش و برداشیهمچنان به فوتبال بود گوش   

 گرفت 

شد قطع کرد و ی قه که بوق آزاد تو گوشش پخش میک دقیبعد از  

 گفت 

ازم مطمئنا تو راهه داره یل کردن نیده...تعطیجواب نم یکس  

نداره چون ی ده ایچ فایاد...منم پاشم برم دنبالش ه یم  

شمیک میر راه و ترافیفقط اس ی خودینمش...ب ی بیمن  

ی ار با کالفگی گه بکنه کامید ه اعتراضیسهراب تاخواست   
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د ینال ... 

گه یم ساعت دیشه...تان یم ین فوتبال چینم ای دببیسر جدتون بذار  

رمیم ی ومد هرجا شماگفتیاگه ن - 

ن شوهرو پسرش از جاش بلند شد یآروم کردن جو ب ی نرگس برا  

شترمخاطبش شوهرشیکه بیسمت آشپزخونه درحالن رفتن  یو ح  

 بودگفت 

... داشی ازم پینم ن ی ز شام و بچ یه که...تا من مر نشدید ی هنوزانقدر  

دیشه نگران نباش یم - 

د حق با زنش بودیم شدونشست رو مبل...شایسهراب باالخره تسل  

ن حد نگرانیرنشده بود که بخواد تا اید ی و هنوز انقدر  

ه کم دل خودشیخواست ین وسط میا یخواهرزاده اش بشه...ول  

شده به اندازه سر یازحتی ار به نینکه کام یوخوش کنه به ا  

 

دیتفاوت پسرش بع ین چهره بیتو ا یده...ولی ت میسوزن اهم  
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ی ودلواپس ینگران  ی گه هم ذره ایدونست تا دو سه ساعت دیم  

جادبشه یا  

... رمی...نه آرومم نه دلگ ینکه تو خوشبختیمن ازا * 

... رمیم   یمونم نه م یزخم خوردم که...نه م  ی وره جی  

... که شددردم ییایوه رین بود...ی تمام آرزوم ا   

... آرزوکردم   ین چی ه بارم نوبت ما شد...ببی  

... گم...خدا روشکر خوشبخته یه عمره با خودم می  

*... ن گفتنتش سخته ی...چقدر ایخدا رو شکر خوشبخت  

شیین به خونه داک شدید نزدی که نو ییآشنا ی ابونا یدن خیبا د  

ونست دینکه میرون فرستاد...با ایال راحت ب یداد نفسش و باخیوم  

ی انقدرترس یبه کارش نداره ول   ی گه کاریثاق آروم شده دین میا  

ق بود که حاالحاالها راحتشیکه ازش تو جونش داشت عم  

ذاشت ینم  

ه آژانس برسونه یتونست خودش و تا یالش راحت تربود اگه میخ  
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لرزون و  ی نه پاها  یثاق نباشه...ولی ن محتاج مبرگشت ی و برا  

اده رفتن یپ ی داشت برا یافکرد نه وقت کیش میاریجونش یب  

ره...فقط یه دربست بگ یکه بشه حداقل  ییتواون محل نا آشنا تا جا  

هیش برسونه تا باییخواست هرچه زودتر خودش و به خونه دایم  

 

و ماست  رشین تاخ یکردن ا ی ه کم نقش باز یو  یمعذرت خواه  

کنه  یمال  

مه ه کلیثاق انداخت که از لحظه سوار شدنشون ی به م یم نگاه ین  

درهم گره خورده و ی هم حرف نزده بود و فقط بااخما  

نخواست  یره شده بود...حتیابون خیدرمونده اش به خ ی چشما  

ت و گرفتن طول درمان شد...انگار یال شکایخی از ب یبدونه چرا ن  

ماتش احترام بذاره یصمخواست به تیم ی جد  ی گه جدید  

... رحمهین درد بیا ی...ولیدونی نکه تو نمینه ا * 

... فهمهیک مرد میا...فقط یرو تو دن ییزایچ هی  
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... گه امید یک یخندم...تمام شب یتمام روز م  

... گم یم ی بد ی ن مردم...دروغایمن از حالم به ا  

... گم...خدا رو شکر خوشبخته...*خدا رو یه عمره با خودم می  

ن گفتنتش سخته ی...چقدر ای وشبختشکر خ  

رفت تا بعد ازیم  د...قلبشیچین تو کوچه پ یاز ماشین ییباراهنما  

ره که یچند ساعت تحمل اضطرب و ترس باالخره آروم بگ  

خ کرد ویش دوباره تنش ییدر خونه دا  ی ار جلوی دن کامیبا د  

ثاق گفت یضربان قلبش اوج گرفت هولزده به م  

 -نگه دار...

 

یر شده بود و چراغایگه دید یلحظه نگه داشت ولثاق همون یم  

شد و ینش م ی شت سوار ماش که دا ی ارین توجه کامیروشن ماش   

دیجلب کرد و اول سرش...بعدکل بدنش به سمتشون چرخ  

ص یکه اخماش ازهمون فاصله هم قابل تشخ ی اریره به کامیازخین  
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ثاق یحرف به م  ی بود آب دهنش و قورت داد و بدون کلمه ا  

د یاده بشه که صداش و شنیپخواست   

از؟؟؟ین - 

اری به کامنگاهش همچنان   یمکث کرد تا حرفش و بزنه ول  

از  ی گه اثریکه د  یید ازنگاه کردن به چشمایترس ی بود...هنوز م  

توشون نبود یشگیاون آرامش هم  

 -دوست داره؟؟؟

ن بارهیکه قبال در ا ییکه فرق داشت با سواال   یدن سوالیبا شن  

ره شد بهش یروش و چرخوند سمتش و خ ده بودنیازش پرس  

ون لحظه دلش ص بده که ایتونست تشخیبود که نم ی نگاهش جور  

گفت آره ممکن بودیاز بشنوه...اگه میاز ن یخواد چه جواب یم  

نه ی ه کیده و بازم یثاق میش و به م یدوباره فکر کنه داره پز زندگ  

ال ینبار به خیگفت نه ممکن بود ای ره...اگه میگه به دل بگ ید  

اقدام کنه و بخواد از  ی اجبار ی ن زندگینجاتش از ا ی خودش برا   
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اون  ی ش خودش حرفایه دور پی یوقت یه ولری ار پسش بگیکام  

ن رابطهید که ای ن باور رسی روز بلور تو کوه و مرور کرد و به ا  

د تموم بشه گفت ی...بایو ناراحت یاگه شده با تلخ یحت  

 

 -داره...

؟؟؟ی تو هم دوسش دار - 

که انگار وسط کوچه ی ارینگاهش و دوباره به سمت کام ریمس  

ثاق از نگاهش بخونه یکن بود م ر داد...ممییخشکش زده بود تغ  

د یبرد..بای به دروغش م ید پ ینبا یگه...ولیکه داره دروغ م  

شکستیاگه دلش م  یکرد..حتیهرطور شده حرفش و باور م  

: سوالش  ن جواب دروغ و بهیار دومیکام ی ره تو چشماینبار خیا  

 داد 

 -دارم...

گه نتونست ید دی چین پ یق و پر دردش که تو ماش ی نفس عم ی صدا  
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ثاق با دنبال یاده شه که م یفضا رو تحمل کنه و خواست پ اون  

ر نگاهش گفتیکردن مس .. 

. ح بدمیتونم بهش توضی م - 

... ن تکون داد ی به طرف  ی سر  

... خواد...بروینم - 

پدرش اومده بود که تو امان  ی ب ی ار که باالخره با اصرارهایکام  

ن یدن زنش تو ماشیاز بگرده...حاال با دیابون دنبال نیکوچه خ  

ال ویخیب ی ادید که انگار زیفهم یدوست پسر سابقش داشت م   

یادیدم زیاز...شایر نینهمه تاخین بوده نسبت به ایخوشب  

 

ک درصدم احتمال نداد که ی یاز و حتی اعتماد کرده بود به ن  

ی ل و منطقیچ دلیاسش باشه... با ه  پشت اون اس ام یدروغ  

ه و یعیطبه اتفاق  یتونست باور کنه که صحنه رو به روش ینم  

که از ی ازیبهش نگاه کنه...نگاه هراسون ن ی د بدیست با دیالزم ن  
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د بد دامنین دیومد طرفش هم به ای اده شده بود و داشت م ی ن پی ماش  

بردیشتر تو هم فرو میزد و اخماش و بیم  

رو که انگار  یتی ن عصبانید بروز داد ایش که رسی به چند قدم  

اش گذشته  ی ت هایکرد با عصبان یبراش فرق م  

- ش یاریم ی داریده که برش میرس ییگه کارت به جایحاال د  

که  ی آبرو شد یا و بیح یمن؟؟؟انقدر ب  ی در خونه بابا ی جلو  

از توین ی ه دفعه ایکه بود با پرت شدن  یادامه حرفش هرچ  

د و رفت یر کشبغلش از ذهنش پ  

ده بود و دستاشیاز که محکم بهش چسب ینگاه بهت زده اش و از ن  

ثاق که هنوز همونجا توی بهم قفل کرده بود به م و پشت کمرش  

کرد برد و دوباره برگردوند سمتینش داشت نگاهشون می ماش  

ازین  ..... 

بهش نداده بودن که  ی چ کاریرت و تعجبش هنوز اجازه هیح  

از به گوشش خوردیالتماس ن پر از عجز و ی صدا  
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 -بغلم کن

خواهشش و نبار نگاه پر از  یار بلند شد و ایسرش به سمت کام  

ار یناباور کام  ی دوخت به چشما   

 

 -تو رو خدا

نیکه قبل از ا  یت ید اون همه خشم و عصبانید چرا...نفهمینفهم  

د یه دفعه کجا رفت...نفهمیآغوش تو وجودش جمع شده بود   

دونست چهینم ی ه...حتیاز چین  ی و تقاضا ییهوین حرکت یعلت ا  

نکهیا ی د چرا به جایغلط...نفهم ی درسته و چه کار ی کار  

داد راه یآبرو کردنش به فحش بکشه و داد و ب یجفتشون و واسه ب  

دونستیکه بازم نم  یهو آروم گرفت...فقط طبق فرمانیبندازه   

ز ایصادر شد دستاش و بلند کرد و دور بدن ن یقا از سمت ک یدق  

 که لرزشش کامال محسوس بود حلقه کرد

د با از...همزمان شیرون اومدن بازدم حبس شده نیب ی صدا  
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ثاق که با سرعت از کنارشون رد شد وی ن می گاز ماش  ی صدا  

 رفت

ک عالمت سوال تو یدونست هزار و یکه م ی اریاز موند و کامین  

د بهشون ی با یدونست چه جوابینم یذهنش جمع شده...ول  

ی ر سر ناسازگاریگه بهش ثابت شد که تقدیک بار دیبده...فقط   

دن تو یلحظه که رس د درست همونیداره باهاش...وگرنه چرا با  

ار جلوشون سبز بشه؟؟؟ ین کوچه کامیا  

ل خودش تجربه اش ین بار با م ی اول ی که برا یخودش و از آغوش  

تعجب داشت که بعد از ی د...واسه خودشم جایرون کشیکرد ب  

ن یخواست ایعذاب آور و پر استرس دلش م ی هان ساعت  یتمام ا  

تا  ی.ولتر بشه.. یب آرومش کرده بود طوالنیآغوش که عج  

ار بود که حرفش و گوش کردیون کامیمد ییه جوراینجاشم یهم  

گه توین دیشتر از ایثاق دروغاش و باور کنه...بی و کمکش کرد م  
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ت ار رف یف نشده بودبدون نگاه کردن به کامیرابطه شون تعر  

ارم پشت سرش راه افتاد...انقدر شوکه بود ازیسمت خونه و کام  

باز یچ حرفیزبونش به هقه که ین چند دقیاتفاقات ا  

بپرسه هم  ی زیا چیبزنه  یدونست اگه اآلن حرفیشد...هرچند م ینم  

اعصاب خورد کن و ی از همون سکوت هایجواب ن  

در و پ ی جلو ین مهمون یشه...پس بهتر بود تا تموم شدن ایشگیهم  

کرد...جواب سواالتش و تو خونه بهیمادرش خودش و کنترل م  

رون بکشهی از ب یر زبون نیتونست از زیزورم م  

رفت نگاهش به پاهاش افتاد که به یاز م ینطور که پشت سر ن یهم  

هی نبار عالوه بر سوال ید...ایلنگ یم  یطرز نامحسوس  

د و ضربان قلبش و باال یهم تو وجودش شعله کش یشیآت  

دیلرزیتو بغلش م ی از اونجورینشون گذشته بود که ن یب  ی...چبرد  

ید جلویره؟؟؟همچنان باتونست درست راه بینم یو اآلنم حت  

گرفت؟؟؟یقضاوت کردنش و م  
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تو راه پله یچ حرفی دش باز کرد و رفتن تو...بدون هیدر و با کل  

یتو زانو ی دن دردیچی از با پ یرفتن که نیکنار هم باال م   

ه لحظه نتونست پاشو حرکت بده و داشت روی ضربه خورده اش  

و خودش و  ار و گرفتیراهن کامی ع پیکرد که سری پله ها سقوط م  

 سرپا نگه داشت 

دهیار نگاه پر از اخمش و دوخت به صورت رنگ پریکام  

ر یراهنش جدا کرد و خودش ز یاز و با خشم از پیاش...دست ن   

 

کهید...در حالبازوش و گرفت و همراه خودش از پله ها باال بر  

شد یه مشکوک مین قضیشتر نسبت به ایلحظه به لحظه داشت ب  

دش و بندازه تو قفل یار کلی نکه کامیاز ادن قبل یدر که رس ی جلو  

ن کار نگاهش و به یار تا به ایاز دستش و گذاشت رو دست کامین  

درهمش ی ار با اون اخماینگاه کام  یسمت خودش بکشونه و وقت  

ره شد گفت یبهش خ  
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نجا هم با آژانسید...تا ا ی شگاه طول کشیم تو آراکار  

 اومدم...خب؟؟؟

عد از باز کردن در رفت تو به روش زد و ب ی ار پوزخندیکام  

پدر و مادرش آبروش و  ینکه نخواد جلوید به ایازم با امین  

فرستاد و دنبالش رفت  یر لب صلواتیببره ز  

ار یام ش و خطاب به کییدا  ی ده بود که صدایهنوز به سالن نرس  

د یشن  

؟؟؟یشد پس؟؟؟چرا برگشت یچ - 

گه ب ی زیار چینکه کامیشتر کرد و قبل از ایسرعت قدمهاش و ب  

رو به جمع سه نفره  یه نشون داد و سالمیخودش و به بق  

ره شده بودن داد یبهش خ  یکه با نگران  

: از تو چهره اش نشست رفت ی دن نیکه از د یسهراب با آرامش  

 طرفش و گفت 

تر؟؟؟دلمون هزار راه رفتتو آخه دخ ییکجا - 
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ب حس یش که عجییاز خدا خواسته خودش و انداخت تو بغل دا  

ش تجربه اش کرده بودیقه پی ه که چند دقی وش ه آغیکرد شب  

ار گفت یف کنه کامیکه تو ذهنش بود و رد  ییتا اومد دروغا  

.- ید جلوی ن رسیی دا...تا رفتم پاینگران شد ی خودیگفتم ب   

نیدر...سوار ماش - 

از که استرس چهره اشید سمت نیباال رفته چرخ ی بروهابا ا  

ص بود و ادامه داد ی کامال قابل تشخ  

 آژانس-

از و ین ن ی ان اتفاقات امشب بیتمام و کمال درجر یطمئنا تا وقتم  

ر از خودشون از یغ یذاشت کسی گرفت نمیدوست پسرش قرار نم  

خواست لو نرفتنش یببره...هرچند که ته دلش م یین ماجرابویا  

از جبران کرده باشه ین ی نا روبرایه تیسر قض  

د ویکش یقی ار راحت شد نفس عمیالش از بابت کام ی از که خین  
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ش گفت یین رفتن سمت زن دایح  

... ر کرده بود که اصالیگ ی ه جوریشرمنده ام به خدا...کارم   

امیتونستم بذارمش و بینم - 

د یش وشنییدا ی صدا  

... خدا رو شکر  یالمن که س یجون...هم ییدشمنت شرمنده دا - 

به چهره اش ی نرگس که ازلحظه ورود داشت با دقت و کنجکاو  

 

ش و به زبون یاز علت کنجکاویبا ن یوبوسکرد...بعد از رینگاه م  

 آورد و گفت 

ده؟؟؟یتو؟؟؟چرا انقدر رنگ و روت پر یخوب - 

د و با خجالت گفت یبه صورتش کش یاز دست ین  

... هیفکر کنم به خاطر گشنگ - 

... لباست و عوض ی ...فشارت افتاده حتما...تا بری گیراست م   

کشمیمنم غذا روم یکن - 
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دن یار و بوسیدن مه یآغوش کشکرد و بعد از در  ی از تشکرین  

درآوردن  ی ار برایم کام یصورتش...راه افتاد سمت اتاق قد  

رو یلیش خییش و زن داییمانتوش...خدا روشکر کرد که دا  

ماجرا  ی ن ته و تور کردنش مشکوک نشدن و نخواستیه دیقض  

که هنوز به طور   ین فکر آشفته و شوکیارن...وگرنه با ایرو درب  

دیبا یدونست چه جوابیگه نمینشده بود دکامل از وجودش پاک   

 بده که قانعشون کنه 

بود که حس ی ار ین معضلش درحال حاضر کامیتر یهرچند اصل  

و شهیاز روش برداشته نم ی ه ایکرد نگاه به اخم نشسته اش ثان یم  

کرده ید که درست حس میرفت تو اتاق...موقع بستن در د یوقت  

میهش رو تخت خواب قداره نگاید تا مانتوشو در ب ینکه چرخیهم  

یار که هنوز همونجا وسط اتاق بود ثابت موند...تخت خوابیکام  

رش و رقم زد یتقد ییه جورایکه   
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ه چند قدم جلوتر رفت و نگاهش و دور تا دور اتاق چرخوند...اگ  

ش و باز کنه تا به نقطه یچ زندگ یچ در پیخواست کالف پیم  

د...منشا یرسیق من اتاین خونه و ایشروعش برسه...مسلما به ا  

ر کرد مربوط به یچندنفر و درگ ی که زندگ ین اتفاقاتیهمه ا  

ن اتاق رقم خوردیه شب تو ایبود که  ییماجرا  

تمام ت به یاهم یخودش...ب ی شداون شب با پا ی هنوزم باورش نم  

ی نجا و کاریرون نشسته بودن اومد ایکه اون ب یتیجمع  

ی ش بود...کاریگشیو هم یت ذاتی د نقطه مقابل شخصیکرد که شا  

جادیه ایبق ی خودش چه برا ی چه برا   ی ادید مشکالت زیکه شا  

که گرفته بود دفاع  یمیهمچنان سرسختانه از تصم یکرد...ول  

ی حیتوض ی زدونست بتونه روی د میکه بع یمیکرد...تصمیم  

بده  یدرباره اش به کس  

( ر یشال ومانتوشو درآورد و همونجا انداخت روتخت...از ز  

د باهمون سریده بود که ناچارا بایشرت پوش یه تیمانتو   
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همراهش نداشت...روبازوهاش هنوز ی گه ایکرد چون لباس دیم  

که چندساعت دورش ی توسط طناب ی اثرات خونمردگ  

که ییشرتش و تاجا  ین تیورد...آست خیده شده بود به چشم م یچیپ  

ن و خداخدا کرد تا آخرامشب حواسش جمعیید پایراه داشت کش  

ناش باال نره ی تباشه که آس  

و پوشوندن  ییرنگ و رو ین بیدرآوردن صورتش ازا ی برا  

ش استفاده کرد ویه کم ازلوازم آرایک گوشه لبش یزخم کوچ  

 

ه رد و نشوننه به خودش انداخت تامطمئن ش یتو آ یکل  ینگاه  

خوره وی ثاق به چشم نمی امشبش بام  ی ریاز درگ ی گه اید  

ار دروبازکردیکه مه رون یالش راحت شد خواست بره ب یخ یوقت  

که تو دستش گرفته بود اومد تواتاق ی و با جعبه بزرگ  

ده؟؟؟ یخر یاربرام چیداداش کام ی دیاز دین یآبج - 

ن یو ح رو لبش نشست ی باالخره لبخند یبعد ازچندساعت جهنم  
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ن ازجعبه اش یارکه مشغول درآوردن ماشیمه ی زانو زدن جلو   

 بود گفت 

ده؟؟؟یخر یچ - 

- ادبدم یبهت  ی خوا یه...میدوست داشتم...کنترل نا کهیازهمون ماش  

؟؟؟ی کن  یباهاش رانندگ ی چه جور - 

ار از طرف یحق السکوت مه ییه جورایه ین هدید ایازکه فهمین  

به روش زد و گفت  ی اربود لبخند یکام  

... ادم بدهیآره  - 

ار اومد ینبار کامیاز درباز شد و ایار به ن ین آموزش دادن مهیح  

دید یوقت ی از حرف بزنه ولی مده بود بان ال خودش اویتو...به خ  

ستاد و یه گوشه وایبگه وفقط  ی زینجاس نتونست چیارم ایمه  

 مشغول تماشاشون شد 

ی زیچ اربودیره و پر ازخشم کامیازکه همه حواسش به نگاه خین  

شام صداشون کرد ی نکه نرگس براید و همیارنفهمیمه ی ازحرفا  
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هو یت تا با هم برن که ارم گرفیاز خداخواسته بلند شد و دست مه   

ارگفت یار رو به کام یمه  

کیگه داره برام کوچیار...مامان گفت تختم دیداداش کام یراست  

ن به بعد تختت مال من باشه؟؟؟یازا ی ذاریشه...م یم - 

... از دوخت و دوباره به یر نگاهش و ازتخت به صورت نایکام   

ره شد یار خیمه  

- ن ی...ایجمع کن یلیدحواست و خی؟؟؟فقط بایشه داداش یچرانم  

هییتخت جادو - 

- ه؟؟؟ یچه جور یعنی  

- هو مثل آهنربا ی...چون یشش بمونیه دختر تنهاپید باینبا یعنی  

ا کوتاه تراز پسر ی واریچوقت دی کنه و چون هیجفتتون وجذب م  

فته گردن توی رامیشه همه تقصیدا نمیپ  

باال  ی برادرش نداشت شونه ا ی ازحرفا یچ درکیار که هیمه  
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ت انداخت و گف  

- ؟؟؟ یچ یعنیخب   

ین موضوع رو برایواضح تر ا یار باجمالتینکه کامیقبل ازا  

رون بردن از ین بید و حیازدستش و کشیار بشکافه نیمه  

 اتاق گفت 

- کنهیم یداره شوخاریزم...داداش کامیعز یچیه - 

 

پشت سرشون  یارم باپوزخند پرحرصیرون رفتن و کام یازاتاق ب  

 راه افتاد

جاد یرو ا یرشون سکوتیهن مشغول و درگز شام بودن و ذیسر م  

شکوندش یبرخورد قاشق با بشقاب م ی کرده بود که فقط صدا  

از ناراحت یشون نیدن چهره خسته و پریسهراب که هربار با د  

دیاورد و پرسی ن گه طاقتیشد دیم  

سخته اونجا؟؟؟ یلیکارت خ - 
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یرون اومد و با حواس پرتیش از هپروت بییدا ی از با صداین  

 گفت 

... د حواسم نبودید؟؟؟ببخشیبا من بود - 

- ینجوریکه ا یکنیکار م یلیشگاه خیگم تو آرای آره دخترم...م  

؟؟یشیخسته م - 

 کار که خب...دست خودمه...اگه خودم وقت داشته باشم و-

رسم دریوقتا هم م یدم...بعض یاد نوبت م یهم باشه ز ی شترم  

 روز فقط کار دو سه نفر و راه بندازم

- ده؟؟؟ یشگاه نوبت نمیها صاحب آرا ی مشتر مگه به یچ یعنی  

- کار  ی هم برا یکارم اونجا مستقله...کس ییه جوراینه من   

دن یپرسن بعد نوبت م یشگاه زنگ بزنه از خودم میناخون به آرا  

ه همون و ید ماه به ماه کرایز اجاره کردم بایه می...من فقط بهش   

 بهشون بدم 
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ان ین بار در جریولا ی نبود که اون لحظه برا یسهراب تنها کس   

د که یفهمیارم تازه داشت میگرفت...کامیاز قرار میات کار نییجز  

خواست باباشیه...دلش می قا چیشگاه دقیاز تو اون آرایکار ن  

یجه اطالعات خودشم باالتر بره ولیر نتشتر سوال بپرسه دیب  

الش راحت شده بود گفتیخ ی سهراب که تا حدود  

- اد یباز به نظرم خودت و ز یلست...ویبد ن ی نجوریخب پس...ا  

ارم یتونه...پس فردا که رستوران کامیخسته نکن...تازه اول زندگ  

سر کار  ی خواد بریگه نمیپا گرفت و دست و بالتون بازتر شد د  

سهراب یبخشی فه میسه خلیتا اومد به باباش بگه چرا از کار یکام  

 ادامه داد 

- د...مثل اونی کنار با هم تو رستوران کار ی ش کامیا اصال برو پی  

بود نرگس؟؟؟ یلمه...اسمش چ یف  

ر رنگ پوست پسرشیینرگس که همه حواسش اون لحظه به تغ  

اد بود در جواب شوهرش گفت یدر اثر حرص خوردن ز  
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- یآشپزباش - 

: د و گفت یار ذوق زده دستاش و بهم کوبیمه   

- س شمییار قول داده منم ببره تو رستورانش ری تازه داداش کام - 

ن سر و یار نشست و حیکام ی رو لبا یو پر حرص یلبخند عصب  

که همه رو داشت ی که مرغ تو بشقابش طوریکله زدن با ت  

داد گفتیمخاطب قرار م   

 

- د...فعال ی...بعد براش نقشه بکشد رستوران افتتاح بشهیحاال بذار  

م تو گلیکه مثل خر موند   

ر لب ادامه داد یبه چهره درهم شده پدرش ز ی م نگاهیبا ن   

- جون شما دور از - 

 :سهراب

کاراتون افتاده رو غلتک؟؟؟  یچرا؟؟؟مگه نگفت   

- نجا هم که مردم تا از یاره...ایداره خرج باال م یلیخ یآره ول  
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کنن برن اونجایسک نمینشنون رو  ییه جایف یچهار نفر تعر  

میغات بدینه تبلید هزیبا  ین کلیهم ی غذا بخورن...برا  

- ؟؟؟ ی ری بگ یتونیوام نم  

خت و گفت باال اندا ی سر  

- نهمه یهاش و ا یره به دوندگی گ یکه تهش دستمون و م ی زیچ  

ارزه یصبر کردنمون نم  

- خورهیه کم پس انداز دارم اگه به دردت میمن   

دونست یپدرش و بهتر از خودش م یبانک  یبار که وضع حسایکام  

دیوسط حرفش پر  

- فتیزا کارمون راه نمین چیبا ا - 

داد د و ادامه یکش یق و پر حرصینفس عم  

 

- د کم کم رستوران اونور و بفروشم...از اولم اشتباه کردمیگه باید  

ه شروع کردم...هرچند...برنامه هام بهم ین سرمایبا ا  
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و کرده بودم ز یخورد...وگرنه فکر همه چ  

ار ازش حرفیکه کام ی ات برنامه اییان جزیسهراب در جر  

زد بهم خوردن برنامه هاش مربوط یحدس م یزد نبود ولیم  

ه دفعه سر راهش قرار گرفت...چهره یبود که  ین ازدواجیابه   

ن برداشت و از یازم بهش فهموند اونم همی درهم رفته ن  

کرد وانمود یم یعکه س ی ن جوریهم ی ار داشته...برایکام ی حرفا  

فتاده گفتین  یچ اتفاق خاصیکنه ه  

- گه سودیست و دیمحله اش خوب ن  یخب بفروش...مگه نگفت  

فته سر زبونا...با ی ن رستورانت بیواد و اده؟؟؟اگه خدا بخینم  

ی گه افتتاح کنیده تا رستوران د یتونی پولش کم کم م  

باباش بسنده  ی در جواب حرفا یاربه زدن لبخند تلخیکام  

ادشیدا نکنه تا دوباره یگه ادامه پین بحث دیداد ایح م ی...ترجکرد  

که کنار دستش نشسته و تو سکوت داره غذاش و  ی ن دختریاد این  

انداخت تو خرمن آرزوها و اهدافش  یشیخوره چه آتیم  
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ع رفت تویاز سریز...نیبعد از تموم شدن شام و جمع کردن م  

نکه نتونست یار بعد از ظهرش و یآشپزخونه و به جبران تاخ  

ش کمک کنه با وجود همه ییواسه درست کردن شام به زن دا  

ه یجسم و روحش مشغول شستن ظرفا شد... ی ها یخستگ  

 

ره و یر نگاه خیخواست تا حد امکان از زین بود که میا لشمیدل  

شد فراریک بار روش ثابت میقه یار که هر چند دقیم کامی مستق  

 کنه 

که ین خشمیکرد ا یحس م یسوال داشت ول ی خودشم جا ی برا  

هیش فرق داره...ید با دفعات پیدیار میهر دفعه تو نگاه کام  

استرس وارد ترسوندش و بهش ی شتر میبود که ب یبیجور عج  

کرد...انگار که خواه ناخواه مجبور بود قبول کنه کهیم  

دادیح میات و تمام و کمال براش توضیید اگه جزیگناهکاره...شا  

اگه به ید کلیه دی در حال حاضر با  ی...ولشد یش ثابت میگناه یب  
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شدعهیکرد گناهکار محسوب میه نگاه م یقض ... 

- به ظرف شستن؟؟؟ ی ستادیقه ازت غافل شدم وایاز؟؟؟دو دین  

به روش ی سرش و به سمتش برگردوند و لبخند  ییزندا ی با صدا  

ع گفت یزد که نرگس سر   

- ...خودم بعدای خسته ا ی ر وقت سر کار بودین تا دیا برو بش یب  

شورمیم  

- د و غذاینهمه به زحمت افتادید ایشما هم خسته شد یینه زن دا  

شهیست که اآلن تموم مین ی زید...چ یدرست کرد  

فرق داشت با  ییه جوراینرگس نشست  ی نبار رولبایکه ا ی ندلبخ  

ش تو برخورد بای و مصنوع ی ه ایعار ی همه اون لبخندا   

ن دختریدش نسبت به ایگفت دی بود اگه م  یانصاف ی گه بیاز...دین  

یچ مهریش هیکه تو دوران مجرد ی از یعوض نشده...ن  

 

یراب ییه جای ش نکاشته بود حاال داشت کم کم ییتو دل زن دا  
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کردیخودش باز م  

- ینجوریاونم ا ی مهمون ی ه بار اومدیشه...یکه بد م  ی نجوریآخه ا   

- راحت ترم ی نجوری...من خودم اییستم زن دایبه که نیغر  

ام ی نجاها رو مرتب کنم مید منم این ید بشید...شما برین نباشنگرا  

: ه لحظهیرون که یاز به ناچار خواست بره ب ینرگس با اصرار ن   

فتستاد و گیوا  

- گه سه شنبه نذر ین هفته نه...هفته دیادم نرفته...ایتا  یراست  

ح و سالم برگشتن ی سفره ابوالفضل دارم...واسه صح  

یزون کنیکه برنامه هات و م  یشان بایار...گفتم در جریکام  

 باشه...خدا قبول کنه -

ی شد برایدا می هم پ یکیاز تو دلش گفت کاش ینرگس رفت و ن  

ار نذر سفره ابوالفضلیدست کام سالم موندن امشب من از  

گرفت یم  

ار اومد تو ید کامیظرف شستنش بود که از گوشه چشم د ی آخرا   
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هر جور شده  یآشپزخونه...ضربان قلبش به وضوح تند شد ول  

انیتو چهره اش نما یلیتفاوت نشون داد تا ترسش خ یخودش و ب  

 نشه

دایپادامه  یار تا وقت ینگاه نکردن به صورت کام ی مقاومتش برا  

یی نت کنار ظرفشوی به کاب ی ه وریش یار تو چند قدم ی کرد که کام  

بش و دوخت به صورتش...واسه چند یه داد و همون نگاه عجیتک  

 

ی گذره ولیتو سرش داره م یشد تا بلکه بفهمه چ  رهیه بهش خیثان  

د و دوباره مشغول کارش شد ینرس  ی جه ایبه نت   

اف کردن گلوش ار بعد از صید و کامی طول نکش  یلیانتظارش خ  

گفت  یبه صورت مصلحت   

- شدن  یز شدن کاسه صبر و...عصبان یاون روز که درباره لبر  

ادتی...فکر کنم ی منبر رفته بود ی ه باال یو...اجرا گذاشتن مهر  

بود یفمون چیشد تکلیط برعکس میاگه شرا یرفت بگ   
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ن کردن چند تا جواب مختلف تو ذهنش...آخریی بعد از باال و پا  

چپ و کوتاه گفت  یفت خودش و بزنه به کوچه علم گریسر تصم  

 -منظور؟؟؟

- ره ی...اونم از نوع کب ی شما گناه کرد ی دیهو دینه که یمنظورم ا  

کار کنم  ید چیه ندارم بذارم اجرا...اون وقت بایاش...منم که مهر   

 تا دستم نمونه تو پوست گردو؟؟؟ 

ید و گذاشتش تو آب چکون باال یدستش و آب کش ی بشقاب تو  

 سرش

- از من سر نزده...هر وقت به  ی فعال که خدا رو شکر گناه  

و من گناهکار شدم اون موقع درباره اش حرف ی دیآرزوت رس  

م ی زنیم  

- ؟؟؟ی نکرد ی کار  ی گیم یعنی - 

ی ول ی ه وریه لبخند یار که با یسرش و برگردوند سمت کام  

کرد یداشت نگاهش م یعصب  
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کار کردم؟؟؟  یچ - 

ازیدن نیکه از لحظه د یمون خشملبخند از رو لباش رفت و با ه  

ثاق سرتاسر وجودش و احاطه کرده بود و ین م ی تو ماش  

ی لیخکرد یم یکه سع  ییذاشت...و با صدایراحتش نم ی لحظه ا  

د یبلند نشه غر  

ی کار کرد یشه چیشب تو خونه معلوم م - 

ازیرون و نی بزنه رفت ب  ی گه ایاز بخواد حرف دینکه نیقبل از ا  

ذهنش تنها   یموم نشدنت ی اال یو با فکر و خ  

ن مسئلهیار انقدر به ایکرد که کام یقتا فکرش و نمی گذاشت...حق  

لک مثل تا با دو تا متیکرد نهایت نشون بده...فکر میحساس  

ی لید که انگار خیدیحاال م یاره...ولیشه سر و تهش و هم م یهم  

آماده  ید خودش و حسابیبراش گرون تموم شده بود...با  

... ار و قانع کنهی که کام  یحاتیتوض ارائه ی کرد برایم  
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گه تایار تو آشپزخونه بهش زد...د ی که کام ییبعد از حرفا  

یچ حرفی هتو راه برگشتشون به خونه  یآخراون شب و حت  

نشم حس یره و ممتدو خشمگیخ  ی د...نگاه هاین باره ازش نشنیدرا  

ه بارم که شده ی ی د برایکه فکرکرد شا ی کرد...انقدرینم  

ه ین قض یال ای خیار بیهش رو آورده و کامب  ی شانس تو زندگ  

ار فقط یمحاله وکام ی زین چیدونست همچیشده...هرچند که م  

... شییوع بازجوشر ی منتظر زمان ومکان مناسبه برا  

 

رفتن باال که تو طبقه دوم یتو راه پله آپارتمانشون بودن وداشتن م   

ازی ار و نیدن کامیه شون باز شد و بادیدر واحد همسا  

: ع گفت یسر  

د؟؟؟ یکنام...سالم خانوم...خوب هستین ی سالم آقا - 

: ش و که دادن با هول گفت یجواب سالم و احوالپرس  

... د راجع به یاریف بیظرم تشردمتون...ازسر شب منت یخوب شد د  
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باهاتون حرف بزنم ی ه مسئله ای - 

: د ی پرس یو کالفگ یحوصلگ یت ب یار بانهایکام   

شده؟؟؟ یچ - 

... ه یکه تازه اومده... ی...همونینییه پایاه درباره همسیه مسئله ای  

مجرده انگار ی آقا - 

 -خب؟؟؟مشکل کجاست؟؟؟

... بگم   ی واالچه جور  

هم  یه مردونه باشه و از طرفاز که حس کرد حرفاشون ممکنین  

داد انقدر سر پا تو راهی ل بدنش اجازه نمیتوان روبه تحل  

شه شکاکشون گوش بده از یه همیهمسا ی سته و به حرفایپله وا  

ه اشون به یهمسا ی د وسط حرفایه ببخشیخدا خواسته با   

 

: ار گفت یکام   

... رم باال یمن م - 
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ه و به ناچار بهش نگا یچپ چپ  ین فرصت طلبیاربه خاطر ایکام  

شتر یازم که درد زانوش لحظه به لحظه بیتکون دادو ن ی سر  

شد با کمک نرده ها رفت سمت خونه اشونیم  

ش و زد بهی لباساش گوشوارد اتاقش که شد قبل از درآوردن   

ه اس ام اس از بلوریشارژ و روشنش کرد که همون موقع   

... د یبراش رس  

... ام ی د و با خوندن متن پاز تعجب درهم شده بازش کر ی با اخما  

شتر شد یتعجب ب  

« ی؟؟؟ خوب  » 

ه ین پرسش ی باهم نداشتن و حاال ا  یچ ارتباطیوقت بود ه  یلیخ  

ال یخ یاشه؟؟؟نتونست بتونست داشته بی م یل یچه دل ی کلمه ا  

 بشه و توجواب نوشت :

« د بد باشمی؟؟؟ با  » 

ام داد گفت حالت وبپرسمیثاق پی دونم...مینم »  ...» 
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ین رفتارایبدنش منجمد شد...ا ی دخون تو ه لحظه حس کری  

ی شد...انقدریر قابل تحمل میداشت غ یلیگه خیثاق دینوظهور م   

ام داده ی...پبه اسم عقل توسرش باشه ی زیکرد چیاز شک میکه ن  

 

نکه خودش ی از و بپرسه؟؟؟ایبود و از بلورخواسته بود که حال ن   

ی بکنه کامالقابل درک بود...ول ی ن کاریشد همچیروش نم  

کرد که بلوریم ی کرد؟؟؟چراکارید چرا بلور و واسطه میفهمینم  

که هست به رابطه شون مشکوک وحساس  ینیشتر از ایب  

زد به یاخودش و مید؟؟؟یفهم ید؟؟؟نمید ینم یعنی بشه؟؟؟  

؟؟؟ینفهم  

: دا نکرده بود که بلور یسواالش پ ی برا ی هنوز جواب قانع کننده ا  

ام دادیدوباره پ  

« نتونیافتاده ب یاتفاقشده؟؟؟ ی زی؟؟؟ چ  » 

ثاق فرستاد که خودش و راحت کرده بود و یتو دلش به م یلعنت  
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ام یدونست تو اون پیاز و انداخته بود تو هچل...نمیحاال ن  

ه باخبر بودین قض یدونست بلور از ایگفته...نم یه بلور چگه بید  

چونده یثاق پیم ی جد ی نکه جدیا ایزد یم یه دستیو داشت   

نو خوبیا یاز شده بود...ولیست به دامن ن بودش که حاال د   

ن ینسبت به ا  ینیدونست که محال بود بذاره تخم شک و بدب یم  

... ه بشه ن دوستش کاشتیتر یم یرابطه تموم شده تو دل صم  

: خواست بدهیکه م یقه تمرکز رو جوابیق و چند دقی ه نفس عمیبا   

پ کردیتا  

اون روزش تو  ی ن فکر افتاده که حرفایر به ایه کم د ینه...فقط   

تونست حالم و داغون کنه...بهش بگو همونی کوه چقدر م »  

 

گه خوبمیاآلن د یرفتم...ول ی روز تا مرز نابود  ...» 

ثاق از اوی؟؟؟میرفت ی هو ول کردیثاق یم ی تو به خاطر حرفا  » 

« زد  ینگفت...مگه چه حرف یچیگه هی؟؟؟ روز د   
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نکه یکرد از االم و راحت یحداقل خ یکه درد داشت...ول ییحرفا  

ن کارمیز تموم شده...انگار با ایثاقم همه چیواسه م »  

یخواد حتیگه نمیتخم نفرت و تو دلش کاشتم...د ی بدجور  ...» 

بلور که باور کنه  ی ئن بود سخته برافته مطمیچشمش به من ب   

ش تو ی ه که دو هفته پییثاق مربوط به حرفایدرخواست امشب م  

دن و هضم یشن ی همه بود که به جا به نفع یاز زده...ولیکوه به ن  

مان ین دروغا رو باور کنه و ای امشب...هم ی کردن اصل ماجرا   

اره یب  

راشست و قلبش بیاز نی گه چشمش دنبال نیثاق د ی نکه میبه ا  

تپه ینم  

ز و یش و گذاشت رو میاز بلور نموند...گوش یام یگه منتظر پ ید  

ن وعضالتشبد یکه کوفتگیاره...درحالیبلند شد تا لباساش و درب  

ه لباس درآوردن ساده رو هم براش سخت و طاقت فرسا ی یحت  

 کرده بود
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هنوز  ید ولیقه باال کشیشرتشم تا  یشال و مانتوش و درآورد...ت  

ده یبلند باز شدن در وکوب ی اورده بود که صدایاز سرش درن  

دیچرخ ین پر از ترس یوار از جا پروندش و با هیشدنش به د  

 عقب 

 

ن بار پشت ین طبقه دوم و سوم چندیتو فاصله ب  ار که انگاریکام  

امشب و برداشت خودش و مرور کرده ی سر هم ماجرا  

قدم خون افتاده و  ی بود که خشمش دوباره سر باز کرد...با چشما  

از که وسط راه با یراه افتاد سمت ن یر زخمیه شین ی بلند ع ی ها  

ی لیکه خ ییها یو خونمردگ ی دن تن و بدنش و رد کبودید  

ستادی از حک شده بود سر جاش وای د نیح رو پوست سفواض  

ت از نگاهش رفت و جاشی ه غضب و عصبان یک ثانیدر عرض   

بودن رو  یچ  ی نا جایرت داد...ایو به بهت و ح  

کار کرده بود؟؟؟ذهنش یاز امشب کجا بود؟؟؟چ ی؟؟؟نبدنش  
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د شک کرده ی ه رابطه کامل...شایده بشه سمت ی خواست کشینم  

ن کاره یاز ای گفت نیدام بهش م م یه حسی یبود ول  

ت یاذ ی از زد برا یهم که تو آشپزخونه به ن  ییست...حرفاین  

تونست ی م یواسه چ ی و کبود ی نهمه قرمزیا ی کردنش بود...ول  

که سرسختانه داشت تو ذهنش چرخ  ی زیاز اون چ ریباشه غ   

خورد؟؟؟ یم  

ی ار حتی دن کامیرسوند که با د ی ازیبا چند قدم خودش و به ن  

پر  ی اره و با چشمایشرتش و از سرش درب  یه بود تنتونست  

ار کارش و راحت کرد و بایترس همونجا خشک شده بود...کام  

گوشه  شرت و از سرش رد کرد و پرتش کرد یقه تیه حرکت ی  

 اتاق

بدن  ی ها یکنه کوفتگ  یتونست بررسیم ی شتریحاال با دقت ب   

ودکه شونه اش و زخم کرده ب یزنشو...نگاهش از رد ناخون  
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نه اش که هنوز حالتیس ی رو یافق یده شد به خط خونمردگیکش  

بود  یچ و تاب طناب و حفظ کرده بود...درسته که چند وقتیپ  

ی ها ی ن کبودیدونست اید م یبع   یگه باهاش رابطه نداشت...ولید  

ر از امشب باشه یغ  یتازه از قبل و مال شب  

: از و لب زد ین ی نگاه ناباورش و دوخت به چشما   

تو؟؟؟ ی ر کردکا یچ - 

که  یمستاصل  ی ن آدمای بزنه ع یاز حرفینکه نیقبل از ا  

انجام بدن بازوش و ی د چه کاریقا بایدونستن اون لحظه دقینم  

ی دن کبودیکنه...با د یبررس  گرفت و چرخوند تا پشت بدنشم  

ی زد...بیم یاه یگه داشت به س یکتفش که د ی نسبتا بزرگ رو  

... ناله پر درد  ی کرد که صدا ار دستش و بلند کرد و لمسشیاخت  

از بلند شد ین  

... رون آوردش و سوالش ویف از خلسه بیضع ی همون صدا  

گه مطرح کردی ه جور دینبار یا  
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کارت کرده؟؟؟ یچ - 

: تکون داد خودش نداشت و  ی برا  یچ قدرتیر هکه انگا ی ازین  

دیاد کشیپر هراسش فر ی ره تو چشمایدوباره چرخوند و خ .. 

 -با توام...حرف بزن.

 دست راستش و برد باال ...

 

... گمیزنم تو دهنتاااااا...حرف بزن میاز می ن - 

از ین ی د بغض باال اومده تا گلویفهمینم یگفت حرف بزن ولیم  

ر لب زمزمه یداد...فقط تونست زیاجازه حرف زدن بهش نم  

 کنه :

... ار...منیکام  - 

شه که حق بهیناله نکن واسه من...صدات و ببر باال...مثل هم  

ی ن زندگیبه ا ی زد ی بگو چه گند یزنیب همه حرفات و مجان  

 مزخرف؟؟؟ 
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فرو  یاز ازش جدا شد و دستاشو با کالفگیبا سکوت ادامه دار ن  

و کش دار شده بود قیموهاش...نفساش عم ی کرد ال به ال   

 و ضربان قلبشو تا حاال انقدر تند حس نکرده بود...

... د سمتشیه کم جلوش تو اتاق قدم زد و دوباره چرخی  

؟؟؟مگه من ین زندگیمگه من زورت کردم واسه ا یآخه عوض  

غلط یرآبیز ی که حاال دار ید زنم بشیدم و گفتم بایخرت و چسب  

ی اومد ی غلط کرد یخواستی؟؟؟انقدر خاطرش و می ریم ی کرد  

واسه ی ه جماعت و مچل کردی ی سراغ من...غلط کرد  

نن یه آدم هرزه ببیهمه منو  ی کرد ی ... کاریعروس  

به اشک نشسته و وحشتزده  ی چشما یزد...ولینم یاز حرفی د نیشا  

تفاوت  یفرق داشت با اون نگاه سرد و ب یلیاش که خ  

 

... ات نداره بوده که اآلن جر ییه خبرایکرد یش ثابت میشگیهم  

ه کلمه حرف بزنه ی یحت  
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خفتت کرد  ی که بهش زد ی لگد  یسراغش اونم به تالف یرفت  

 -آره؟؟؟ 

... ت یاز حدسش و با نهایبدن ن  ی ها ی به قرمزدوباره  ی با نگاه  

 عذاب به زبون آورد 

که ی زی د به چیبهت تجاوز کرد که ثابت کنه باالخره رس  

د تو خونهت کرد و دوباره پرتت کریخواااااست؟؟؟دستمالیم  

 من؟؟؟

 دستاش و بلند کرد و محکم کوبوند تو سر خودش...

م...خاک بر دون دادی رت که انقدر به تو میغ یخاک بر سر من ب   

و همون موقع قلم پات و یدم باهاش قرار داشتی سر من که فهم  

نرسه...خاک بر سر من  ی بعد ی خورد نکردم که کار به قرارا  

م پخش بشه بازهمه به من ت هییابرو یکه اگه پس فردا خبر ب  

ی زنت و جمع کن یکه نتونست ی عرضه بود ی گن تو بیم  

ال قول و یخ یب  نش کرد کهیخشمگ ی از به قدریحرف نزدن ن  
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خواست بازم بهش حملهیه داشت میکه با خودش و بق ییقرارا  

گه به ید یاز با چند قدم بلند عقب عقب رفت و وقت یکنه که ن  

اری ردن از دست کامفرار ک ی برا یید و جایوار رسید  

: ی ن قطره اشک ینداشت...چشماش و محکم بست و همزمان با اول  

د لب زد یکه رو صورتش چک  

 

... منذاشت - 

: کتک زدن باال رفته بود با  ی ش برای ه قدمیار که تو یدست کام  

د ین اومد و پرس ییدن صداش پایشن  

؟؟؟ یچ - 

: ه اش اوج گرفت یاز صداش و باال برد و همزمان گرین  

... باهام ی تم...نذاشتم بهم دست بزنه...نذاشتم کارنذاش   

 -بکنه...به خدا نذاشتم...به قرآن نذاشتم

شتر و یح بیو قطع کرد و اجازه توضه اش حرفاش یهق هق گر  
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ه کم فاصله گرفته یدن حرفاش ی ار که با شنیبهش نداد...کام   

: از ید و خواست دوباره بره طرفش که نیکش یق یبود نفس عم  

د یهقش نالنبار وسط هق  یا  

... ار...تو رو خدا...برو عقب...من امشب...تا حد مرگ یکام   

دم...تو رو جون مادرت...بدترش نکنیترس - 

وار پشت سرش نداشت ویبا رنگ د یگ صورتش که فرقرن  

ه هم ازیک ثانیکه موقع پاک کردن صورتش  ییدستا  

دونست یحرفاش بود...هنوز نم ی برا یفتاد گواه خوبیلرزش نم  

ی لیگفت خینکه م یا یبهش گذشته...ول یبوده و چ  از کجاین  

... گفت ی ده...انگار راست میترس  

 

ازمین ی بازو ید...ولی قب کشد و ع یچشماش و با دو انگشت مال   

 گرفت و با خودش برد...نشوندش رو تخت و خواست بازم 

... ن هق هق تموم یبا ا یبازخواست کردنش و شروع کنه ول  
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نداشت ی ده ایچ فایش حرف زدنش هی نشدن  

: وان آب یه لینفسش و فوت کرد و رفت از تو آشپزخونه   

د یصورتش و توپ ی وان و گرفت جلویآورد...ل  

... شریبگ  - 

ه نفس سر یار گرفت و یوان و از دست کام یاز از خدا خواسته لین  

وان و گذاشت یه کم آروم گرفت لید...هق هقش که یکش  

... ز و با دستاش بدن برهنه اش و پوشوندیرو م  

: ک تر بود انداخت و یلباساش نزد ی ار که به کشویبه کام  یاه نگ  

 گفت 

... ه لباس به من بدهی - 

لباساش و باز  ی و کشو  د سمت دراوریار چرخیکام  

که دم دستش بود و برداره و بهش بده  ین تاپی کرد...خواست اول  

ومد و یبهش م  یل یخ یمون شد...آبیلباس پش یدن رنگ آبیکه با د  

نه و بازم یتو تنش بب ی ن لباسیست همچتونیط نمین شرایتو ا  
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شرت یه ت یگه از لباساش و که ید یکیباشه... یازش عصبان  

داشت درآورد و ازهمونجا  یعکس کارتون  بنفش بود و روش  

 انداخت رو پاش 

 

: ن زانویپاش و رو زم ی د رفت جلویلباسش و که پوش  

تیت جدی از با نهاین ی ره به چشمایزد...سرش و بلندکرد و خ  

 گفت 

... ف کن...مو به موی حاالتعر - 

: ی ازخواست حرف بزنه انگشت اشاره اش و گرفت جلوی تا ن  

د یصورتش و توپ  

... ا...حواست و جمع کنین یبی چونه بد میپ منو ب - 

همه اتفاقات امروز ی ادآورید تکون داد و به محض ییبه تا ی سر  

ر شد و تو همون حال گفت یاشکاش دوباره رو صورتش سراز  

... شگاه...گفت ی درآرا ی فتم سراغش...اومده بود...جلومن...من نر  
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خوام حرف بزنم...منم سوار شدمیم  

. د وسط حرفشیاربا اخم و تخم پریکام   

ابون گفت یتو خ ی...هر نره خرعوضی سوارشد ی د غلط کرد  

؟؟؟ید سوار شیخوام باهات حرف بزنم بایم - 

داش یخواستم ردش کنم که دوباره راه به راه پینم  

یزندگ یگه...بره...بره پیکنم که د یم...بهش حالخواستیشه...م - 

... دم داره اشتباه یهو دی...ی رسونمت ولیخودش...گفت...م   

رفت سمت خونه خودش یره...داشت...میم  

رهیم ی اون ا زگل نکبت داره عوض ی دی د یتو چراوقت - - 

 

ار و قطع کردیبلند حرف کام ی چشماش و بست و باصدا  

... یبذارحرفام و بزنم بعد تو هرچانقدر وسط حرف من نپر...   

بگو یخواست - 

ار ادامه ی کام یعصب ی ره تو چشمایچشماش و بازکرد وخ  
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ی ف کرد که هضم کردنش تا مدت ها زمان م ی و تعر ر ییماجرا  

آخر انقدر ی روکه لحظه ها  یثاقی خواست می برد...ته دلش نم  

ار متهم یش کام ین حد پیمون و درمونده بود و تاایپش  

دن یز به جز شنیچ چیار باهی خشم و غضب کاماون  یکنه...ول  

نانه یشد...هرچند اگه خوشبی قت خاموش نمیجزء به جزء حق  

... کنه حرفاش کهیار همه حرفاش و باور می کرد که کامیفکر م  

که ی اری ره به کامید و خیسش کشیخ ی به چشما  یتموم شد دست  

کرد گفت ینگاهش و جا به نم ی متریلیم یحت  

- ا نهی ی ل خودته که باورکنیگه م ین بود...دیهمه اش هم - 

پاش بلند شه  یاحداقل از جلویبزنه... یه حرفیار یمنتظر بود کام   

شیقه این حرکت بعد ازسکوت چند دقیبه عنوان اول یلبره و  

پش و باز کردیاز و دکمه و زیدستش و برد سمت لباس ن   

د یاز بهت زده دستاش و گرفت و توپین  

؟؟؟یکنیکارمیچ - 
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... سرت آورده ییگه چه بالیز دیهمه چ ینم اون بیخوام ببیم - 

 

؟؟؟ین یبب ی خوایو م یگه چیبود گفتم د یار...هرچیول کن کام - 

ت مشغول درآوردن یاردستاش و پس زد و دوباره با جدیکام  

مقاومت  ی تو بدنش برا  یچ توانیگه هیازکه دیشلوارش شد...ن  

رونید ب یار شلوار و از تنش کشیم شدو کامی نبود باالخره تسل  

زانوش وپوشونده بود آه  یکه برآمدگ یاهی دن لک بزرگ سیبا د  

عدم تعادلش رو پله هاازو یرون اومد...لنگ زدن نیاز نهادش ب  

غلط خودش  ی بود که تو زانوش داشت نه فکرا ی به خاطر درد  

از تو اتاق قدم زد ویگرفت و از جاش بلند شد...پشت به ن  ینفس  

کردید باور میبا ی عنید...ی به صورت و چشماش کش یدست  

کردید باور میف کرده بود؟؟؟بای از براش تعری رو که ن  یداستان  

نکرده بود به  ی دست دراز شرف  یکه اون پسره ب  

دن چهار تا حرفینشست و با شنیم ی نجورید همیناموسش؟؟؟با  
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گه چهی فتاده؟؟؟دین  یکرد که اتفاق خاصی خودش و قانع م  

و مهم باشه؟؟؟مهم تر از فتاد که در نظرش خاص ید میبا یاتفاق  

یی که تو جونش افتاده؟؟؟مهم تر از چشمها یترس و وحشت  

بدن ی ها ی شه؟؟؟مهم تر از کبودیه باز نمیکه از زور گر  

ال یخ یاز راست گفته باشه و اون پسره بیاگه ن یزنش؟؟؟حت  

از و شکنجه بده وینکه به خودش اجازه داده نیتجاوز شده...هم  

ی گناه بزرگ یازه کاف دست روش بلند کنه به اند  

از که ید و زل زد به ن ید چرخی بود...نبود؟؟؟وسط اتاق که رس  

ک ماه ین یخت...تو ا یریداشت اشک مره به دستاش هنوز یخ  

تونست بفهمه حرفاشیدا کرده بود که میازش شناخت پ ی انقدر  

 

منقلب و  ی که از رابطه با شوهرش اونجور  ی از یراست بوده...ن   

زد و به گناه یه نامحرم بهش دست میگه شه مطمئنا ایشون میپر  

ذاشت ینداختش خودش و زنده نمیم  
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که لحظه به لحظه شعله ور ش خشم وجودشیاون لحظه تمام آت  

از داشت فقط یکه به ن یثاق بود...حسیشد متوجه میتر م  

 ترحم بود...به خصوص اآلن که انقدر مظلومانه داشت اشک 

ه رون پاهاشم ک ی شرت بلند و گشاد یخت...تو اون تیریم  

... یبا اون تاپ آب ی ادیار فرق زیپوشونده بود و در نظر کام   

 رنگ نداشت 

شونش ویخته و پریبهم ر ی ه و موهایده از گرزون شیآو ی لبا  

ه دختر بچه تپل ویلباسش  ی رو یکارتون  ی اون شکلک ها  

ه و مظلومیر درآورد که با گریچشمش به تصو  ی با مزه رو جلو  

دش و در نظر پدر و مادرش کمرنگ کنه خواست کار بیم یینما  

دیدنش تو اون حالت شدیبا د  ین حس نسبتا دوست داشتنیانقدر ا  

ش برد و کنارش روی د که ناخودآگاه قدم هاش و به سمتش پش  

 تخت نشست 

ه یا و یاز که باال اومد دلش و زد به دریس و نگران نینگاه خ  
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 دستش و دور بدنش حلقه کرد

مشت شد بهش فهموند هنوز ترس و  رهنشیاز که رو پی دست ن  

ار فشار دستاش ویاخت یرون نرفته...بیهراس از وجودش ب  

 

که تو ذهنشه ی زیدونست چیشترکرد...نمیرزونش بدور بدن ل  

ح داد یترج یا نه ولیتو آروم کردن شخص داره  ی ریواقعا تاث  

هم نداشت امتحانش کنه  ی ده ا یاگه فا یحت  

که  ی ازنشوند...بوسه این ی ارو موه ی سرش و خم کرد و بوسه ا  

گرفت رو بدن یکه ازقلب و احساسش م  ین بار با فرمانیاول ی برا  

ت...نه صرفا به خاطر باالرفتن هورموناشاز نشسین  

د ازبهت یه اش...شایف گریقطع شدن لرزش بدنش و هق هق خف  

ی ه کم آرومش کرد جاینکه ی هم یار بود...ولین حرکت کامیا  

داشت  ی دواریام  

نقدر توهمون حالت نگهش داشت و با زبون بدنش تالشار ایکام  
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ن روز پر یا یاز که باالخره خستگیآروم گرفتن ن  ی کرد برا  

کرده بودبهش غلبه کرد و همونجا تو بغل ی که سپر یاضطراب  

ار خوابش بردیکام  

ن بشه و بعد از ی هم تکون نخورد تا خوابش سنگ  ی قه بعدیچنددق  

وند رو بالش...پاهاشم ازاز و آروم خوابیجاش بلند شد و ن  

ن بلندکرد و گذاشت رو تخت که چشمش دوباره به یرو زم  

کردن یعمل  ی و نگاه کالفه اش و برازانوش خورد  ی کبود  

ده بود تو اتاق چرخوندیقه به ذهنش رس ین چند دقیکه تو ا ی فکر  

داش کرد و برش یزپی از رو مین  یدا کردن گوشیواسه پ  

از یبه ن  یم نگاه یفل بود...ن زد ق یداشت...همونطور که حدس م  

مطمئن شد خوابه یانداخت و وقت  

 

کردن چراغ از اتاق ش و کند و بعد از خاموشی شارژر گوش  

رون رفت یب  
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تعلل  ی ه  یکردن فکرش مطمئن بود که ثان یانقدر ازعمل  

از و یخودش و ن ینکرد...نشست رو مبل هال و قاب گوش  

از و تویکارت نمیرون و سید بیمکارتا رو کشی درآورد...جفت س   

خودش فرو کرد  یگوش  

مکارت و وارد کرد و ین سیبه محض باال اومدن صفحه...مخاطب  

ی رو که اسم ها ییشماره ها ی ...بعضی ت سراغ کنتاکت گوشرف  

د به یتونست کنجکاوش کنه رو رد کرد تا رسیره شده اش میذخ  

دن اسمشم شعلهیبا د  یکه تو وجودش بود حت یثاق...خشمی اسم م  

دیر لب غریز د ویکش  

پدرمادر  یکثافت ب  

مکارت و برگردوند تویو کرد و سیش س یشماره رو تو گوش   

ه ین قض یش و برد گذاشت سر جاش که به ایز و گوشاین  یگوش  

ه یخواست بفهمه هدفش چیمشکوکش نکنه...نم  

بشه چون شک داشت به  یدونست فکرش عملید م یهرچندکه بع  
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جنم و دل و جرات  ی قدرد انید ی د میبته اش...با یب بیجربزه رق  

انه یکه کرده... ی غلط اضافه ا ی سته پایتو وجودش هست تا وا  

ره شده بود به فرشیخت نشسته بود و نگاه ماتش خبا حوله رو ت  

شب و ید ی ها  یکف اتاق...دوش آب گرم هم نتونسته بود کوفتگ  

تن و بدنش درد ین حرکتی از وجودش ببره...هنوز با کوچکتر  

نرفت ی ن زودی هاش به ا ی کرد اگه کبودیم گرفت...خدا خدایم  

سر  ین شکلیحداقل دردش بخوابه...چون سخت بود براش ا  

 

دش یدار شده بود ندیب یکه از وقت ی اریار...کام یکام ی کردن جلو  

دونست کجا رفته یو نم  

ع یاره سرینکه کامیا ی ش به هوایبا به صدا درومدن زنگ گوش  

مادرش بادش دن شماره یز برش داشت که با دیاز رو م  

حوصله جواب داد  ید و بیخواب  

 -الو؟؟؟
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که؟؟؟ ی ؟؟؟خواب نبودیسالم...خوب  - 

د؟؟؟یدارم...شما خوب ی...ب سالم...نه - 

ار چطوره؟؟؟یم خدا رو شکر...کامیما هم خوب  - 

... یل یدلم خ یدمش...ولیشب ندیدونم...چون از دیتو دلش گفت: نم  

زنه یشور م  

 -اونم خوبه سالم داره...

شب خوش گذشت؟؟؟ی شه...دسالمت با - 

با مادرش رابطه ی از گلوش خارج شد...چرا انقدر یقیآه عم  

نیاز بدتر یکیشب یاشت که بتونه بهش بگه دمانه ندیصم  

ش بود؟؟؟ یزندگ  ی شبا  

... یشما خال ی بد نبود...جا - 

دادن بهت؟؟؟ یکادو چ - 

 

ن لحن کنجکاوانه مادرش پنهونینبار نتونست حرصش و از ایا  
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دخترش در حال حاضر  یتنها مسئله مهم زندگ  ینعیکنه...  

دادن؟؟؟  ین بود که کادو بهش چیا  

ش یشرمنده شدم پ  یه ربع سکه دادن...حسابین  به هر کدوممو  

ک بود از خجالت آب بشمیار...نزدیکام - 

 -وا...شرمنده چرا مامان؟؟؟

شرمنده چرا؟؟؟  یدونیشما نم - 

نه و بپرسه از انقدر تند بود که سرمه رو متعجب کیلحن ن  

- زده؟؟؟  یت حرفییاز؟؟؟زن دا یشده ن  یچ  

- گهیا هر کس دی  یین دابکشه که ز یید کار به جایحتما با یعنی  

و نگه یینگفته احترام دا ی ز یان...تا اآلنم اگه چیبه حرف ب ی ا  

د چرا تا اآلن خانواده یپرس یبود م ی گه ایداشته وگرنه هرکس د  

 ات پا گشات نکردن؟؟؟ 

ن یداد که انگار اصال به همچیمادرش نشون م ی ه ا یمکث چند ثان  

زدن کرد شروع به حرف   ی وقت یفکر نکرده...ول ی مسئله ا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که انتظار داشت  ی د فکر کرده...اما نه اونجوریفهم  

- ه کم یه کم بگذره...یم بهتره یاز...فکر کردیخب...دروغ چرا ن  

ا م...آخه بیفته...بعد دعوتتون کنی ل جا ب ین فک و فامیه ب ین قضیا  

د یط که شما ازدواج کردین شرایا  

 

- اسه ما د ویریبگ یه مهمونید اگه یترسیط مامان؟؟؟میکدوم شرا  

ا یار بشه یهمه فکر کنن شما از خداتون بوده که دخترتون زن کام  

ده شون و قالب کردن بهیرن دختر ترشیگی م ین چه جشنیبگن بب   

ر منو به ای د که کامید قبول کن ی تون ی نکه هنوز نمی ا ایپسر مردم؟؟؟  

رفته؟؟؟ یعنوان همسرش پذ  

- باور...ما فقط عالم و آدم یگیست که م ین ی زین چیاصال همچ  

ر از تو و شوهرت کهیم غیار باهم ازدواج کردی کردن من و کام   

د خبر طالقمون به گوشتون برسه یانگار هر لحظه منتظر  

دیسرمه لرز ی به وضوح حس کرد که صدا  
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... توئه ی ر من بابا؟؟؟شوهیزنیحرف م ی نجور یچرا ا - 

 -هه...باشه

ع و قط یگوش یخدافظ یبا مادرش ب یتلفن ی مثل اکثر مکالمه ها  

ره ید داشته باشه که دوباره باهاش تماس بگینکه امیکرد بدون ا  

د باال و زانوهاش و تو شکمش جمعیخودش و رو تخت کش  

شبیکرد ذهنش و متمرکز کنه تا سمت د یکرد...هرچقدر سع  

ده یکرد بازم صحنه در آغوش کشیم ی هرکارنره...نتونست...  

ی خوبگرفت و حس یچشماش جون م ی ار جلویشدنش توسط کام  

کردیکه از بوسه اش گرفت وجودش و گرم م  

لین لحظه که بعد از حرف زدن با مادرش...هزار دلیچقدر تو ا  

شب بایکه د ی...به اون آرامشیشونیو پر یکالفگ ی داشت برا  

خواست اونیاج داشت...دلش می احت بش شدی ار نصیل خود کام یم  

 

نه اشیکه از س ییمحکم دوباره دورش حلقه بشه و گرما ی دستا  
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زد پوست صورتش و داغ کنه یرون میب  

به خودشم  ییه جورایاد...یرون بیهنوز از بهتش نتونسته بود ب   

که با هر حرف و ی اریکرد کامیچوقت فکر نمیداد...هیحق م  

همون اندازه تو آرامش دادن ده به یآزارش م ی ه جوریحرکتش   

 هم تبحر داشته باشه 

ار یاخت ینگ شد که بار تو ذهنش پرری ه لحظه انقدر کامیتو   

ش و برداشت تا بهش زنگ بزنه...معموال جمعه هایگوش  

... شب نگرانش یان دیش بعد از جریی هویبت ین غیخونه بود و ا  

کردیم  

ودکه تو آدرس ب ییالیبه پالک و در بزرگ خونه و  ینگاه  

ی ش برایزنگ گوش ی ن وپارک کرد...صدای انداخت و ماش  

ش ی از رو صفحه گوشیدن اسم ن ین بار بلند شد و بازم بادیدوم  

بش...درحال حاضر ذهنش فقط یبدون جواب برگردوند تو ج  

... پر  ی گه اید  ی خواست با حرفایه نفر پر بود...نمیز و یه چیاز   
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 بشه و تمرکزش و از دست بده 

ن لحظه برسه و ینجا و ایده بود تا به ایکش ی داریشب تا صبح ب  

ر بندازتش یتاخه هم به یک ثانی یخواست حتیحاال دلش نم  

اده شد و راه افتاد سمت خونه و زنگش و فشارین پیاز ماش  

در و  یچ حرفینبود که بدون ه ی گه ایداد...انگار منتظر کس د  

 باز کرد

 

و قبل از کرد  یتندش ط ی و با قدم ها ی اط تا ورود یفاصله درح  

باز کردن در دراز کنه...در باز شد ی نکه دستشو برایا  

ن بار اعصابش و به نقطه یشب تا حاال چندیکه از د ی توسط پسر  

ازیکه رد دستش رو بدن ن  ی جوش رسونده بود...پسر  

شب زنش یکه د ی رفت...پسریچشمش کنار نم ی از جلو  ی لحظه ا  

که خوردیخونه باباش و اآلن افسوس م ی و رسوند جلو  

... شب حسابش و نذاشته کف دستشی چرا همون د   
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: در کنار ی ار از جلوی کام به چهره طلبکارانه  یثاق با نگاهی م  

 رفت و گفت 

... برات مهم ی اس ام اس نشون داد  ی که پا ی کردم انقدریفکر نم  

ی اینجا بیتا ا یپاش ی جد ی باشه...که جد - 

... د یار باچند قدم بلند رفت تو و در و پشت سرش کوبیکام   

... تیکه آدرس واقع یجربزه داشته باش ی کردم انقدریمنم فکر نم  

ی و بد - 

: د سمتش...دستاش و از دو طرف باز کرد و با اشاره یخثاق چری م  

به خودش گفت ی ا  

؟؟؟یکار کنیچ ی خوایکه دارم...حاال م  ینیب یم - 

 

ثاق یده شد تو صورت میرمنتظره کوب یغ یلیار خی ن مشت کامیاول  

خودش و نگه داشت که پرت یم عقب رفت ول که چند قد ی انقدر  

ن ینشه رو زم  
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... ن و داشته باشی...فعال ااد دارم باهاتیکار که ز - 

د و خواست با خشم به سمتش حمله کنهیضربه کش ی به جا یدست  

گه صورتشیار زودتر دستش وخوند و مشتش و طرف دیکه کام   

 نشوند 

... ه قدم یار ی امد کیکش یثاق در اثر ضربه عقب میکه م یباهر قدم  

رفت جلو یم  

ن ینم به ایب نمت...گفتم اگه بی از نبیگه دور و برنیبهت گفته بودم د  

دمت...هم یاز دیاآلن هم دور و بر ن یکنم...ولیبرخورد نم  یآروم  

دا اضافه تر ازی ه غلط شدیکه واسه امثال تو  ی باهاش کرد ی کار  

شهیکوپن محسوب م   

: دیو توشکمش کوبوند و غر ی ضربه بعد  

خوام بکنم؟؟؟ی که م  ی الم واضحه واسه کاریدل - 

و با پشت دست پاک کردشده بود  ی که از لبش جار یثاق خونیم  

ار بهش نخورهیکام ی داد که مشت بعد  ینبار جا خالیو ا  
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... ار نشوند یو در عوض خودش ضرب دستش و تو صورت کام  

: شین مرد و به نمایکه تمام حرص و غضبش از ا ی ادیفر ی صدا  

د یچیخونه پ ذاشت تویم  

 

ل محکم واسه کشتن تو دارمیه دلیزا باشه...که من ین چیاگه به ا  

...من عاشقیمن و ازم گرفت یزندگ  یعوض ی ...تویعوض  

ی فهمیکردن بود م یل من واسه زندگیاز تنها دلیاز بودم...نین  

نو؟؟؟ یا  

ن حرفا رو یفکر کرده بود که اآلن داشت ا یثاق با خودش چیم  

ر قرار یار با حرفاش تحت تاثیکام کردیزد؟؟؟فکر میم  

کشه کناریش و ما خودیکنه؟؟؟یم یره؟؟؟ازش معذرت خواهیگ یم  

ال راحت بره به عشق از دست رفته اش برسه؟؟؟ یکه اون با خ  

ن بود یبراش سنگ  یلیشتر کرد...خیار و بین حرفا فقط خشم کام یا  

چوقت یخودش از عالقه اش به زنش بگه...ه ی ه نفر جلویکه   
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ه طرف ی یاونم وقت ی ن مسئله ایسر همچ ی کرد روز یفکر نم  

دست خودش  یبشه...ول ید عصبان ن حیاز باشه...تا ایه نیقض  

ش و کوبوند تو صورتش یشونیثاق و پی نبود که هجوم برد سمت م  

نش کرد یو نقش زم   

ی ناموس...تو دو سال جون کند  یعرضه اشو داشتم ب  

ر عمرش به پاتتا آخ ی...انتظار داشتی اری به دستش ب ینتونست   

اومده ازت یکیدست و پا؟؟؟اونجات سوخته  ینه بدبخت ب یبش  

زده آره؟؟؟  جلو  

... ار و تومشتش یقه کام یستاد و یه حرکت سر پا وایثاق با ی م  

 گرفت 

 -نگو عرضه داشتم...بگو پولش و داشتم...

 

...عرضه داشتم که پول درآوردم...که زن گرفتم...اونیهرچ  

گهیه بار دیاگه  ی خندیبه گور بابات م زن اآلن مال منه تو هم  
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یش و بلرزونو تن و بدن یبش  یچشماش آفتاب ی جلو  

- پدر ماااااااااااادر  یببند دهنت و ب  ... 

ن بودن کهیو خشمگ یعصبان ی گه جفتشون به قدریحاال د  

ن وسطیا یز شدن...ولید و باهم گالویرسیگه میزورشون به همد  

که  یه بعد از هر مشتار آماده تر بود کی انگار بدن کام  

ن ویزم ثاق و انداخت رویکه م ییزد...تا جای خورد...دوتا میم  

 خودشم نشست روش 

: که ازش به دل داشت و تو دستاش جمع کرد و  یتمام حرص  

دیثاق و گرفت و غری م ی باهاش گلو  

ن خراب یتو ا ی اریو ب ی انقدر کشکه؟؟؟زن منو بدزد ی فکر کرد  

خودت و ازش  یعرضگ یب؟؟؟انتقام یتش کنیشده ات و اذ  

آبم ازش؟؟؟یو بترسون  ی اریبراش درب ی ؟؟؟گنده الت بازی ریبگ  

 آب تکون نخوره؟؟؟آرههههههههه؟؟؟ 

پرت شدن پاهاش ید...ولیدیرو شکمش نشسته بود و پشتش و نم  
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ش بود و حس ین ور اون ور که به خاطر خفگ یبه ا  

... ت به صورتش که لحظه به لحظه کبودتریاهم یکرد و بیم  

کرد ی شد حلقه دستش و تنگ تر میم  

کارشیااان؟؟؟چ؟؟؟هااااااااااا ی کرد یگه چه غلطیشب دید  

که  ی سرش آورد ییکه به من نگفته؟؟؟چه بال ی کرد - 

 

به حال و  ی جرات نکرده درباره اش حرف بزنه؟؟؟وا  

ذارم حمالی...زنده ات نمیرفت یرآبیروزت اگه بفهمم ز  

شرفیب .... 

ار و از یاب داد و تونست دست کامثاق جویم ی باالخره تقالها  

پرتش کنه دور گردنش باز کنه و با ته مونده زورش  

ق و پشت سر هم یز شد و چند تا نفس عمیمخیع ن یاونور...سر  

ار که اونم به نفس نفس افتاده بود با ید و رو به کامیکش  

کننده گفت   یعصب  ی لبخند  
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- از ی..ن .ینجا...تا بفهمیا ی اومد ی نهمه راه...پاشدیپس...پس ا  

؟؟؟ ی اعتماد  ی ا راست؟؟؟انقدر...انقدر بهش...بیبهت دروغ گفته    

تنش ی ن صاف کردن لباس توی ن بلند شد و حی ار از رو زمیامک  

ثاق یره شد به م یبا نفرت خ  

- دونم انقدر دلرحم هست که یم یاز اعتماد دارم...ولیمن به ن  

نسناس آسمون جلم دل بسوزونه و صداش در  ی ممکنه واسه تو  

اد ین  

هو تو چشماش یکه  یثاق رفت و با غمیم ی لبخند از رو لبا  

ار یاز جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش...کام ی نشست به سخت  

: دستش ی تو یه کم بعد با گوشیره شد که یدرهم بهش خ ی با اخما  

ار و گفت یرون و گرفتش سمت کام یاومد ب  

خواد...به خاطر من...با شک و یر نگاه کن...دلم نمیرش...بگیبگ  

یاز نگاه کن یبه ن یبد دل - 
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د شاهدیه خبره و باچ یزد تو اون گوشیش حدس می ارکه کمابیکام  

ثاق آماده اشیکه م  یلمیو از دستش گرفت و ف ی باشه...گوش یچ  

کرد  یکرده بود و پل  

پر  ی گه ایز دی شب گفت قرار بود با چیاز دیکه ن یلمیهمون ف  

ب از زبونش یرو که د ییبشه و برسه به دستش...تمام حرفا  

اد و همونجیدیم ی ریده بود...حاال داشت به صورت تصویاز شنین  

د ین لحظه ها کشیاز با لمس تک تک ایکه ن یاقرار کرد عذاب  

دنش بودیدردناک تر از شن یلیخ  

ثاق کوبوند یاز تو صورت میکه ن ی ده ایدن کشین وجود با دیبا ا  

چیماجرا ه نینکه بعد از اینان از ایکه بهش زد و اطم ییو حرفا  

یاحتقت و گفته...نفس ریاز همه حقیفتاده و ن ی نشون نی ب یاتفاق  

ثاق گفت ی به م  ین برگردوندن گوشید و حیکش  

- نجا؟؟؟یام ایبا مامور ب  ی دینترس - 

: گفت  یبه گوش ی ثاق با اشاره ا ی م  
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... ستمیم ی که کردم وا ی کار  ی ازم گفتم...پای شب به نید - 

ن پسریبه ا یحساب  یه گوشمالیخواست یدلش م ی لیار خیکام  

بود و  ی ادینجاشم زی تا هم یپررو و زبون نفهم بده...ول  

ن خودش و به دردسر بندازه...باز شدن یشتر از ایخواست ب ینم  

نیاز ا یت کش یت و شکای به خاطر شکا ی پاشون به کالنتر   

که چه خودش چه  ی ه ایبا خبر شدن خانواده ها از قض یعنیآدم   

موند  یمسکوت م یطیهر شرا تر بودن اگه تحت یاز راضین  

 

به زور و یحت ی ابطه انکه رینان از ایلم و اطمیدن اون فیبا د  

الش راحت شده بود...پس ینشون شکل نگرفته هم خ یاجبار ب  

اره ید هم بیه تهدیتونست با یه شو میسر و ته بق  

اد یکه حساب کار دستش ب یه قدم به سمتش برداشت و با لحنی  

 گفت 

- خواد به یکه دلم نم ی ازی...به خاطر همون ننبارم ازت گذشتم یا  
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شبیکه د  یباز بشه و غلط  ی نترلجن پاش به کال ی خاطر تو  

گوشات و باز کن  یف کنه...ولیگه تعریو واسه صد نفر د ی کرد  

هضمش  یکنم و خوب بجو تا بتون یکه توش فرو م ییو حرفا  

ای...دلت بشکنه یا ندونی یاز و حق خودت بدونی...ن یکن  

چی...به ه یا نکنی یبکن ی...خودکشیا نشی یجنون بشنشکنه...م  

چوقت مال تو یگه هیکه د  ید قبول کنیبا ست...چون یجام ن  

ذارهیگه نمیمثل من پشتشه...که د یکی؟؟؟چون ی دیشه...فهمینم  

ین یرنگشم بب  یحت  

ثاق و هلش داد عقبیقه میانگشت اشاره اشو گذاشت رو شق  

م؟؟؟ت کنیگه حالیه جور دیا یفرو رفت توش  - 

ثاق نگرفت و برگشت بره که صداش و از پشتیاز م یجواب  

د ینسرش ش  

گه ینکه دست از سرش بردارم میشب فکر کردم به خاطر اید  

ن آدرس خونه ام و بهت دادم که خودم ی...واسه همی دوسش دار  
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ی زنیا بلوف م یبفهمم واقعا واسه ات ارزش داره   

ار که سرش و به سمتش چرخوند ادامه داد یکام  

 

... گفتی انگار راست م - 

ن حرف و یچرا ا ازینکه نیار سخت نبود حدس زدن ایکام ی برا  

یجلو یکه پشت سرش با اون آغوش اجبار یزده...حرف  

تو نقش  ی مطمئن بود انقدر   یثاق اثباتش کرد...ولیم ی چشما  

به زبون  ین حرف و جوریست که این ی کردن حرفه ا ی باز  

دنش ثاق شک نکنه به دروغ بویاره که م یب  

رون یع تر بره بیح داد سکوت کنه و هرچه سرین ترجیهم ی برا  

دم  ی ز اون خونه...حداقل وجدان خودش راحت بود که براا  

ی نین چنیا  ی رت و به دردسرایقه باد نکردن رگ غیبه د  

د حسش به اون دختر با همهیدروغ نگفت...شا ی خود یافتادنش بین  

همراه داشت که ازدواج کردن باهاش به ییها یاجبار و سخت  
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عالقه؟؟؟نه  یتنفر نبود...ول  

 (قسمت صدوهفتادوششم)

از  ی ه ایداد و نگاه نگرانش ثان یرو مبل هال خودش و تاب م  

نشون نبود ی ب ی مانه ایشد...درسته رابطه صمی ش جدا نمیگوش  

ی خبر ین بی دادن و ایگه رو جواب میهمد ی اصوال تماسا یول  

که به  ی ه دلشوره ایه به ثانیار...ثانیچند ساعته اش از کام  

کردیدتر میجونش افتاده بود و شد  

ه اشیع فرضیسر  یلیخ یثاق...ولیگفت رفته سراغ م یه دلش می  

ازش نداشت  یکرد چون هم شماره تلفن و آدرسیو باطل م   

 

ن مسئله براش مهم یا ی دونست انقدری د مینکه بعیهم ا  

رومنشون نبوده آیب ی زور یحت ی د رابطه ایشبم تا فهمیباشه...د  

 گرفت 

...رفته ی نهمه دلشوره و استرس دار یا ی خودیگفت بیه دلشم می  
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تونه یرستورانش و انقدر سرش شلوغه که نم ی سراغ کارا  

 جواب تلفنت و بده 

نکه حدس دومش درست باشه بلند شد بره آشپزخونهید به ایبا ام  

که به  یاز با قلب ی به غذاش سر بزنه که همون موقع در باز شد و ن  

یره شد به در ورود یستاد و خیاده بود همونجا واضربان افت  

ار که اومد تو...نگاهش که به سر و وضعید...کامدر که باز ش  

گه قلبش یسر و صورتش افتاد د ی آشفته و نامرتب و زخما  

ن حال ویتو سر کارش به ا یعنیستاد...یتند نزد...از حرکت وا  

بودجه تصادف یها نت یل ین زخم و زیروز افتاده؟؟؟اصال ا  

ن بال رو سر خودشی دعواش شده و ا یا دعوا؟؟؟با کی  

خورد...انقدر شوکه ین سواال فقط تو ذهنش چرخ میه؟؟؟اآورد  

ره نگاهش یره خیاره و فقط خیتونست به زبونش بی شده بود که نم  

 کرد

از که مات و مبهوت وسط سالن خشکیبه ن  یم نگاه یار با نیکام  
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مبل...سرش و بهشده بود از جلوش رد شد و لم داد رو   

دیه داد و نالیمبل تک یپشت  

... من بدهه مسکن به ی - 

 

که هنوز لنگ یره اش و گرفت و درحالیاز با چند پلک نگاه خین  

زد راه افتاد سمت آشپزخونه...مستاصل و درمونده یم  

کار ید چیدونست باید و نمیچرخیوسط آشپزخونه دور خودش م  

جش کردهیقدر گار تو اون حال و روز انی دن کامیکنه...د  

ن مسئله اونیتر ی لد بکنه...اصی کار باید چیفهمی نم یبود که حت  

ن بال رو سرش آورده یا ین بود که کیلحظه تو ذهنش ا  

اوردیمان مید کم کم به حدس اولش ایگه بایبود...هرچند...انگار د  

تونست یاز لرزشش نم ی ریجلوگ ی برا ی چ کاری که ه  ییبا دستا  

سهیه کیخت تو  یدرآورد و ر یخیجاخ از یبکنه چندتا قالب   

وان یه لیبا مسکن و چسب زخم و  زر و سرش و گره زد ویفر  
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ار رو مبل یو راه افتاد سمت هال...کنار کام ینیآب گذاشت تو س   

ز یو گذاشت رو م  ینی نشست و س  

 قرص و آب و داد دستش و دوال شد چسب و زخم و برداشت و

خوردن قرص بهش انداخت که بعد از یبازش کرد...نگاه   

بود...چسب و به  ه داده چشماش و بستهیدوباره با سر به مبل تک  

رونیه کم خون داشت ازش بیراستش که هنوز  ی ابرو ی باال   

ار باز شد ویخمار شده کام ی زد چسبوند و همون لحظه چشمایم  

از یره شد به ن یاز الش خ  

کهیخ و برداشت...درحالیسه ی ع نگاهش و گرفت و ک یاز سرین  

دستش باشه نه  ی سه تویکرد همه حواسش به ک یم یسع  

 

خ و گذاشت رویمرد رو به روش  ی ون چشماغرق خ ی ایدر  

دورگه  ی کبود شده گونه اش و ماساژش داد که صدا یبرآمدگ  

د یار و شنیکام یر لبیشده و ز  
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؟؟؟ ی ت نکردیازش شکا یواسه چ - 

ل شه...پسین تبدی قیاز به یذهن ن ی بود تا حدسا ین حرف کاف یهم  

ر ن بال رو سی ثاق ایثاق بود...اگه م یش م یپ ی جد  ی ار جدیامک  

کار یت باهاش چیار با اون حجم از عصبان یار آورده...کام یکام  

 کرده بود؟؟؟ 

تونست به سوال یکه م  ین جوابیدونست اون لحظه درست ترینم  

قت یح داد باهاش صادق باشه و حق یترج یبود...ول یار بده چیکام  

اره ی و به زبون ب  

... ومدین  دلم - 

نگفت  یچیه  یار درهم شد...ولیکام ی به وضوح حس کرد اخما  

از بود کهی از برداشت...حاال نوبت نیره اش و از رو نیو نگاه خ  

ام پشتش بود  ی ه کم دلخوریکه انگار  یسوالش و بپرسه...سوال  

- ؟؟؟ی از خودش بپرس  یکه رفت ی منو باور نکرد ی حرفا - 

- فهموندم باورمیشب بهت م یکردم همون دیاگه باور نم  
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رت ببو طرفه...تا فکر یغ یه آدم بینشده...رفتم تا فکر نکنه با   

 -نکنه

- بکشه ین نقشه مزخرفیهمچ  ی شرف باز ی تونه با بیهر دفعه م  

هم بکنم  ی ه من هر کارین یب زمین که س یش خودش بگه ایو پ  

 

ی ن زندگیاد...رفتم تا به تو هم ثابت بشه که اگه ایصداش درنم  

که ی زیشه نسبت به هرچیل نمی خواستم...دلیکه من منبود  یاون  

ی ال باشم و تو هم به خودت اجازه بدیخ یه مرد مهمه بی واسه  

نبار ازتون گذشتم...دفعه ی...ایش باهاش هم کالم شیدیهربار که د  

تیه اس ام اس ازش رو گوشی یکه سهله حت  ی زین چیگه همچید  

م...جفتتون و باهم و آبرو ندار  یبه زن و زندگ ی گه کارینم دی بب  

م بهت گفت  ین کیکشم...ببیش م یبه آت  

ان تو دلش موندهی ن جریکه از ا یتمام حرفاش و با ته مونده خشم  

ازم هاج و واجیبود به زبون آورد و بلند شد رفت سمت اتاق...ن  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که هنوز تو ذهنش بود راجع به  یمه باز مونده و سوالیبا دهن ن   

ره شد یر رفتنش خیدا کرده به مسیثاق و پیار از کجا مینکه کامیا  

راه افتاد سمت ی نید از برداشتن س د و بعیکش  یقی نفس عم  

ی داد...وقتیار حق می ته دلش به کام ییه جورایآشپزخونه...  

از  ی زینکه چینا بدون ایج تیدن اون عکس تو پیخودش با د  

ن حجم از خشمیشد...ا یان پشتش بدونه اونقدر عصبان یجر  

خواست خودش و بایاش قابل درک بود...نمار بریت کامی وعصبان  

کرد با دخترخاله اش دارهیکه همچنان حس م ی بطه ا ار و رایکام  

ش بکشه ی رو پ یا بحث تالفیسه کنه یمقا  

دادیار مینکه قانون حق چند زن داشتن و به کامینه به خاطر ا  

شد...به یبه جرم محسوب میه مرد غریارتباط اون با  یول  

ن یتش و ایخودش و شخص ی ئل بود برانکه ارزش قایخاطر ا  

گفت توی بودنش...هرچقدرم که م ی باربا تمام اج یزندگ  
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دونست که تحت ینم خوب میا یر بوده ولیتقص یروز بیاتفاق د  

از  یکیشد که همچنان یم ی ثاقین م ید سوار ماش ینبا یطیچ شرایه  

دلش و  ی تو ی حرفا یشه...تا وقت ی زندگ ی ن آدمایزتریترحم برانگ  

تن ماجرا نداشیتو ا یاره حقیبه زبون ب یکس ی ست براتونینم  

*** 

ده شدهیقه و مرتب چیبا سل  یلیکه واسه دو نفر خ ی زیبه م   ینگاه  

وان کنارش ویبود انداخت و با اضافه کردن پارچ آب و دوتا ل  

ست راه افتاد سمت یکم و کسر ن ی زیگه چینکه دینان از ایاطم  

ار و صدا کنه یاتاق تا کام  

ه ون اتفاقات و بشوریا یه ناهار خوشمزه تلخیاست با خویدلش م  

وقت  یکه کل ی ن ناهاریار با ای ت کامیدوار بود عصبان ی ببره و ام  

چ کدومی اد...هیبراش صرف کرده بود فروکش کنه و کوتاه ب   

قین طری تونستن از ایم ی نداشتن...ول یقصد معذرت خواه  

گه نشون بدن یشون و به همدیمونیپش  
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نیسر و صدا نگه داشتن ا یکرد ب یحس م یولدونست چرا ینم  

شونیزندگ  ی ه قدم مثبت برایار هم یز طرف کامه ایقض  

ر شده بود...با یثاق سبب خیم  ییه جوراید یشد...شایمحسوب م  

ده یکه نشون م ی ار اونقدریاز فهموند کامیاون کارش به ن  

شونیاجبار یدن زندگیاز هم پاش ی ست برایمشتاق ن   

رون.بادیار اومدبیده بود که در باز شد و کام یهنوز به اتاق نرس   

ظ تر یشتر شده بود و اخمش غل یصورتش ب ی ها یردگک  

 

دستپاچه شده  ی ره و همچنان عصبان یاز که کامال با اون نگاه خین  

ع گفت یبود سر  

 -اومدم صدات کنم واسه ناهار...

نگاهش و گرفت و از کنارش رد شد که  یاساس ی با چشم غره ا  

د یباال رفته آروم پرس ی هااز با ابروین  

؟؟؟ی قهر - 
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از که منتظر ید سمت نیه چرخیستاد و بعد از چند ثانیار وایکام  

ی کرد...تمام بیگرفتن جواب سوالش داشت بهش نگاه م ی برا  

تونست تو وجودش داشته باشه رو جمع کرد تو یکه م ی ا یرحم  

 لحنش و گفت 

- ن ما ی ..بباشه. ی زیه چینشون یکنن...که بیبا هم قهر م ییکسا  

نویادت نره ایست...ین یچیه  

از دوباره یمات و ثابت شده و ناباور ن ی به مردمک ها تیاهم یب  

که پرت شده باشه تو  ین آدمیازم عیبرگشت و رفت...ن   

... حرکت دادن  ی برا ینکه قدرتیخ...بدون ایه استخر پر از ی  

حرکت موند  یبدنش داشته باشه...همونجا ب ی اعضا  

قه هم یراش نقش بر آب شد...هنوز چند دقچقدر زود همه باو  

رو ی ن زندگیارم ایگفت کام ی که بهش م  یه بود از حسنگذشت  

مثبت و  ی ه جمله تمام فکرایراحت با  یل یخ یخواد...ولیم  

د و رفت...ذهن سرکشش ی ش کشیاز و به آتیدوارکننده نیام  
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یادش آورد...اگه اونجوریشب و به یاجازه آغوش د یدوباره ب  

تن تونس ی نشون نبود...پس چه جور ی ب یچیر گفت...هایکه کام   

د وی کش  یقیگه؟؟؟نفس عمیانقدر نقش داشته باشن تو آرامش همد  

ش و به چهره یشگیهم ی که بود نقاب خونسرد یبا هر مشقت  

کرد واسه ید تالش مین بود...چرا بایش همی نصب کرد...زندگ  

ر دادنش؟؟؟ ییتغ  

ر لب گفت ین رفتن به آشپزخونه زیح  

قهر ست باهم ینشون ن یب ی زیکه چ یی...آدمای گیت مراس -  

کننینم - 

اده شد و راه افتاد سمت ین پ یه آژانس و داد و از ماشیکرا  

ازش و تو دستش جا یل مورد نیلباس و وسا یخونه...ساک دست   

 به جا کرد و زنگ و فشار داد 

ه؟؟؟یک - 
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ندش ی ن که ببیدورب ی د جلویخودش و کش  

- ییمنم زن دا  

ه د متعجب شدیه در باز شد...از همون مکث فهمیبعد از چند ثان  

تو ین وقت صبح رفته خونه اشون اونم وقتیاز اینکه نیاز ا  

ازده خودش و رسونده بودیساعت  ی کاینزد یقبل یمهمون  

د نرگس در و به روش باز کرد ویدر واحدشون که رس  ی به جلو  

زد و گفت  ی دا بود لبخندیکه هنوز تو چهره اش پ  یبا بهت  

 

... ی سالم...خوش اومد - 

... یسالم...مرس  - 

ن درآوردن ید سوالش و حیاز از نگاهش فهمین ید ول یپرسن ی زیچ  

 کفشاش گفت 

- د کمکتون کنم یداشت ی زیچ ی ام...اگه کاری گفتم زود ب  

دستش ادامه داد  ی رفت تو و با نشون دادن ساک تو   
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- نجا حاضر شمیلمم آوردم همیوسا  

کمک تو بر پا ی از براین نرگس که انگار هنوز درک نکرده بود  

دین وقت صبح اومده کمک پرسیضلش از اکردن سفر ابوالف  

؟؟؟ی ر یمگه سر کار نم - 

.- نداشتم...از اول هفته سپردم سه شنبه به  ی نه...امروز مشتر   

نوبت ندن  یکس  

رون اومد و گفت یواش از بهتش بیواش یباالخره نرگس   

بزنم خواستم زنگ یشب میدستت درد نکنه...به خدا د -  

یش دروغ چرا فکر کردم ناراحت یبگم...ول  

م باهم؟؟؟ی...مگه تعارف دارییه زن داین چه حرفیا - 

به دور و بر گفت   یبا نگاه  

د؟؟؟ییتنها - 

 

- ارم مدرسه اس...برو لباسات ویت سر کاره...مهییآره...دا  
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میبخور ییه چایا یار بیدرب - 

ی ول و استرسکرد با هیکه قدم هاش و به سمت تلفن تند میدر حال  

ش بود گفت یه کم ذوق قاطیکه   

- و یگه کسیه بگم دین شرکت خدماتیمنم زنگ بزنم به ا  

د باال یاد...همش باینفرسته...راستش اصال از کارشون خوشم نم  

و بکنن ی ه کاریتا  یستیسرشون وا  

ده بود ادامهیاز تو خونه خودشون چیکه ن یز شامیم ی ادآوریبا   

 داد 

- الم راحتهیگه خیت خوبه دقه ای ماشاال تو سل  

کرد یم یش که هرچقدر سعییدل مهربون زن دا  به ی از لبخندین  

ه مادر شوهر بدجنس باشه زد و رفت سمت اتاق تا یتونست ینم  

 لباساش و عوض کنه 

کمک  ی نجا برایاد ایم گرفت از صبح زود بیاون موقع که تصم  

شه و اصال زنیرو به رو م یدونست با چه عکس العملینم  
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م یه تصمیا نه...یتو کاراش دخالت کنه  یخواد کسی ش دلش مییدا  

بهش داد  یجه خوب ینبار انگار نتیگرفت که ا ییهویو  یدل  

قه گپ و گفت بانرگس بلندشدن که یض لباس وچند دقیبعد ازتعو  

درست کردن ی به کارا برسن...نرگس رفت توآشپزخونه برا  

شد دن خونه یو جاروکش ی ریازم مشغول گردگیغذاها و ن  

 

ه یرفت ترکی ش مییدا داشت...اون موقع ها که زن یبیحس عج  

ومد و یار م یش ومهییسر زدن به دا ی از برایارو ن یش کامیپ  

که اآلن داشت و  ین حسیچوقت ایکرد هیخونه روم ی گهگاه کارا  

ق حس نکرده بودیچوقت انقدرعمیلمس نکرده بود...ه  

د ینه...شاد بادل و جون کارکینجا هم مثل خونه خودشه و بایا  

ان یاطراف ی خودش چه برا ی ه برا ن ازدواج چی روند باورکردن ا  

دن یرس ین باور میداشتن به ا یانگار همشون به نوع یکندبود...ول  

تو دلش اضافه کرد به جز ید و باتلخیکش  یقی نفس عم  
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ش با یان کتک کارین ده روز بعد از جریکه توا ی اریار...کام یکام  

نکه یده بودش...چه برسه به ایدن  یگه درست وحسابیثاق...دیم  

بهتر  ی ریشکل گ  ی باهاش حرف بزنه وبه تالشش برابخواد   

ن رابطه ادامه بده یا  

ر کاراشه و داشتن کمید که درگیفهمیش میتلفن ی حرفا  ی از البه ال   

ن یاگه به قول خودش ا یکردن...ول یکم رستوران وافتتاح م  

ارزشمندخواست...مسلما انقدر براش یبودکه م  یهمون یزندگ  

براش بذاره  یته وقیشد که وسط دغدغه هاش یم  

ا ناهار ی...دستاتو بشور بی ازجان...بسه مادر خسته شد ین -  

رسهیارم میم اآلن مهیبخور - 

به ساعت  ید و نگاهیش دست از کار کشییزن دا ی باصدا  

االتش غرق شده بود که گذریانداخت...انقدر تو کارو فکر و خ  

 

که مشغول  ییبه قاب عکس ها یاهزمان و احساس نکرد...نگ   
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شون بودانداخت و گفت یریگردگ  

- شهی...اآلن تموم میینامونده زن دایفقط هم - 

شون و کهیکید سمت قاب عکسا...یازچرخینرگس رفت و ن  

ناخودآگاه ی ار بود برداشت و بالبخندیکام ی ها  ی عکس بچگ  

ن سنش و خوب به خاطریره شد...ایکه رو لبش نشست بهش خ  

ی اش و حرفیخوش سر و زبون یطون بودولیشداشت...   

به   یذاشت کسینش کرده بود که نمیریقلنبه سلنبه اش انقدرش  

شه بلند یهم ی ادش بود که موهایطنتادعواش کنه...یخاطر ش  

...وسط تکیموند ول  یچوقت ازدستش در امان نمیخودشم ه  

که ی ه خاطره ایار داشت یش با کامیکه ازبچگ یوتوک خاطرات  

هنوز واضح  شدیت بد و تلخ محسوب مینها یبراش بتواون سن   

که باعث شد رفته رفته  ی و روشن توذهنش مونده بود...خاطره ا  

شه از یش و همییره از پسر دایاد شدن سنشون فاصله بگیباز  

ل باشهیفام ی ه بچه هایکردناش با بق  ی دورشاهد باز  
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مجدد اون خاطره رو صورتش ی ادآور یکه دراثر  یبا اخم  

د سر جاشد و برش گردونیبه قاب عکس کش ی تمالنشست دس  

دیر لب با حرص غریو ز  

... ی شعور بودیت بیازهمون بچگ - 

دنش گفت یدستاش و شست و رفت تو آشپزخونه که نرگس با د  

 

- گه درست کنم...عدس پلو رو واسه ید ی ه غذایوقت نکردم   

دونم دوست یم...نمین بخوریسفره درست کردم گفتم ناهارم از هم  

ا نهی  ی دار  

- ان؟؟؟ی م یست دارم...مهموناتون کد...معلومه که دویخوب کرد  - 

- نجا باشنیش ایم شیگفتم پنج و ن   

 با استرس ادامه داد 

م؟؟؟ی م کارا رو تا اون موقع تموم کنی رسیم - 

- دینمونده که...نگران نباش ی گه کاریآره د - 
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: فون بلند شد و نرگس با گفتن یزنگ آ ی همون لحظه صدا  

- ار اومد یمه  

ش قبل ازی ش پیکه پ  ی با لبخندازم ی رون و نیاز آشپزخونه رفت ب  

ار رو لبش نشست دنبالش راه افتاد...خودش و یدن مهید  

: م کرد ویقا ی خورد به در ورودیکه م ییوار راهرویپشت د  

د ید که بعد از سالم دادن به مادرش پرسیصداش و شن  

نجاس؟؟؟یاز این یمامااااان آبج - 

: شتر یب ی از خبر داشت برایار به نیمه نرگس که از عالقه   

ز شدنش گفت یسورپرا  

 -نه...چطور؟؟؟

 

 -آخه کفشاش پشت دره-

ن هوش باالش قربون صدقه اش رفت و با یتو دلش به خاطر ا  

ش که گفت یی زن دا ی صدا  
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- د باشهیدونم...حاال برو تو شاینم - 

د ویکش  یغیدنش جیار با دیرون اومد و مهیوار بیاز پشت د  

ت کرد تو بغلشخودش و پر   

- دونستم یتم م دونسی دونستم میم  

ره شده بود...سهراب و ینرگس با لذت به صحنه رو به روش خ  

گهیاز...خودشم که دی رفت واسه نیار جونشون در میمه  

ی د حتین ازدواج به دل نداشت...شایاز و ایاز ن ی مثل قبل گله ا  

ی کرد و از بعد احساسی ه نگاه مینانه تر به قض یاگه واقع ب  

ی شتر به درد زندگیب یلیخ از یمثل ن یگرفت...آدمیفاصله م   

کردیحس م  ینا...ولیخورد تا خواهرزاده اش تیپسرش م  

د باهاش صاف نشده و دل یکه با ی ار هنوز دلش اونجوریکام  

پسرش خبر داشت و یه دندگیش...از ینبسته به زن و زندگ  

د به دوار بوین اجبار و امیچ جوره تو کتش نرفته ایدونست ه یم  

ادیکنار ب مرور زمان بتونه با خودش  
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*** 

ن کردنییار مشغول تزیاز به کمک مهیبعد از خوردن ناهار ن  

شد...تو  ی ر سبزیحلوا و شله زردا و درست کردن نون پن  

 

نجوریمخصوص ا یین و سفره آرایینترنت چند مدل مختلف تزیا  

قشنگ تر شدن سفره از  ی داشت برا یده بود و سعیمراسما د  

ونا استفاده کنههم  

هر کدوم  ی ال نداشت برایاز اصال خیقبل از اومدن ننرگس که تا   

قه صرف کنه با تموم ی سفره اش انقدر وقت و سل  ی ها یاز خوراک  

زد یشتر برق می عروسش چشماش ب ی شدن هر کدوم از دسترنجا  

کمک  ی از خودش و برایکرد که نیو تو دلش خدا رو شکر م  

 رسوند 

ار که ی وم شد...نرگس رفت حموم و مهبا تمیغروب کارا تقر  

غر زدن حاضر شد و با اومدن یکالس زبان داشت بعد از کل  
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ک شدن به ساعت شروع یازم که با نزدیسش رفت...نیسرو  

شد خودشیشتر میمراسم و اومدن مهمونا ناخودآگاه استرسش ب  

ن موضوع یدن سفره سرگرم کرد تا فکرش کمتر به ایو با چ  

ده بشهیکش  

ی خواست با زنایوباره من بار بود که دیشون اولیروسبعد از ع  

تونست حدس بزنه که عکس العملشون یل رو به رو بشه و نمیفام  

زایچ یلیش خیخودش نسبت به روز عروس ی ه...مسلما برایچ  

دونست نگاه طلبکارانه اون آدما کهید م یبع یر کرده بود...ولییتغ  

ن مدتیتو ا ش از روش برداشته نشدیتمام ساعت مراسم عروس  

دونستن که ی ه کفتار میاز و مثل ی.اونا هنوز ن عوض شده باشه..   

چ وجه حقشیل به هیفام ی ن پسرا ین و موفق تریاز بهتر یکی  

 نبود

 

نرگس و از پشت ی سفره بود که صدا ی در حال گذاشتن شمع ها  
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د یسرش شن  

... بهت ی خوایکه م ین سفره ابوالفضل خدا هر چیبه حق هم یاله  

 بده 

ه رو یره نرگس که هر ثانیخبه نگاه  ی چرخوند و لبخند سرش و  

موند زد و با خجالت  ین شده سفره ثابت مییل تز یاز وسا یکی  

 گفت 

 -ممنون...خوب شد؟؟؟

- شده  یعاااااااال  

از و صادقانه گفت یروشو چرخوند سمت ن  

- ن کارا رو بکنم؟؟؟اجرت بایتونستم دست تنها همه ای م  یمن ک  

ن سفره یصاحب هم  

: گونه هاش که مطمئن بود از به یاز جاش بلند شد و دست  ازین  

د و گفت یخجالت سرخ شده کش  

- فه بودینکردم...وظ ی کار  
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به ساعت انداخت و گفت  ینرگس نگاه . 

رسنیگه کم کم مهمونا میبرو حاضر شو د - 

رم؟؟؟یه دوش بگیچشم...فقط...اشکال نداره من  - 

 

... ز یمن برات حوله تمدخترم...خونه خودته...تو برو  یچه اشکال  

ذارمیم - 

... وجود نرگس که  ی ضربان قلبش تند شده بود از لمس مادرانه ها  

کرد یو از ته دل بودنش و حس م ین بار واقعیاول ی برا  

 -دستتون درد نکنه...

*** 

ه کمیصاف شده اش که باالش و  ی نه از موهاینگاهش و تو آ  

م چهره اش و آخر سریش مالیجمع کرده بود...به آرا  

ی د و وقتیزانوش بود کش ی ش که تا رون بلندی آست یراهن مشکیپ  

رونیتو ظاهرش نداره از اتاق رفت ب یمطمئن شد مشکل  
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ومده بودن و نرگسم تو اتاق خودشون در حالیمهمونا هنوز ن  

شییدن زن دایاز با دیآماده شدن بود...در اتاق باز بود و ن  

د قدم هاش و دن پشت موهاش بوی مشغول سشوار کش یکه به سخت  

پاشنه بلندش تند کرد و رفت تو اتاق ی ش ها با وجود کف  

 کمکتون کنم؟؟؟-

... من پشت موهام و بکشم دستم  ی ریگ ین سشوار میقربون دستت ا  

رسه ینم  

دن همچنان شلختهیبه موهاش که با وجود سشوار کش  یاز نگاهین  

اورد که ناراحتش یبه روش ن ی زیچ یو نامرتب بود انداخت ول  

ت یاهم یدستش گرفت و ب ر عوض سشوار و برس و از نکنه د  

 

ه یش عالوه بر پشت موهاش بقییبه مخالف و تعارفات زن دا  

د و حالت داد ی قسمت ها هم با دقت سشوار کش  

به   ینه نگاهیکارش که تموم شد سشوار و خاموش کرد و از تو آ  
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تش صورتش ویاز رضا یش انداخت که لبخند حاکییزن دا  

 پوشونده بود 

- تت درد نکنه...خوب شد دس  

- شتونم بکنم؟؟؟ یآرا   

: د ید پرسیبا ترد  

- ست؟؟؟ یبد ن  

- ه کوچولو ی  

د و یهم به صورتش کش یه دستیاز یتش و که اعالم کرد نیرضا  

حرفش یرو چاشن  یه کم اغراق و چاپلوسیکه داشت یدرحال  

کرد گفت یم  

- دیش نداریاج به آرایماشاال اصال احت  

و از سر ذوق اومدیف نیعراز ت  ی گه اینرگس مثل هر زن د  

ه دور کاملید سمتش...از فرصت استفاده کرد و یچرخ  

نتونست از ی رادیب و ای چ عی عروسش و برانداز کرد...ه  
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ی م ثابت کرد انقدریش مالین لباس و آرایره و با ایظاهرش بگ  

د بپوشه یبا یچ ین مراسمیهمچ ی م هست که بدونه برایفه  

 

ه ومدینا به چشمش ن یز ان دختر زودتر ا ی دونست چرا اینم  

چوقت یم کرده بود که هیرو کجا قا ییباینهمه زیدونست ا یبود...نم  

یکیشون و یداد و حاال داشت تصورات قبل ینشونش نم یبه کس  

ن اواخر ازش یکه ا یدم حس خوبیکرد...شایباطل م  یکی  

بایشد ناخودآگاه چهره اشم در نظرش زیدا کرده بود باعث میپ  

هم بود که اون  ی گه اید  ی زایبر ظاهر چعالوه   یباشه...ول  

مربوط به  ییزهایشد...چیشدن افکار ذهنش م ی ل باعث منفیاوا   

ن مسئله یشوهرش انقدر تو گوشش خوند تا ا ی از...ولیخانواده ن  

ل به مشکل نکنه یش خودش تبدیرو پ  

د از اتاق بره که نرگس دستش و گذاشت رو شونه اشیاز چرخین  

تو وجودش  که امروز از صبح یحسو نگهش داشت...با تمام   
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ر لب یهوا بغلش کرد و ز ین دختر جمع شده بود بینسبت به ا  

 گفت 

- د یببخش  

د و با تعجب به نگاه یرون کشیاز خودش و از آغوشش بین  

ره شد یشرمنده نرگس خ  

- ؟؟؟ ییزن دا  یواسه چ  

- برات یکه از ازدواجتون گذشت مادر شوهر خوب ین مدتیا  

س که نه...دختر و عرو ی نکرد یو تالفتو کارم  ینبودم...ول  

ن ید که از همون اول نتونستم قبول کنم ای...ببخشی برام بود یخوب  

 ازدواجو 

 

مادر  یا حتی ییگفت از رفتار زنداید...اگه م یکش ی قی از نفس عمین  

کردناشون کنار گذاشتنش  یمحل  یخودش که علنا با ب  

ن فقط گفت یهم  ی ناراحت نشده دروغ بود...برا  
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- کنم یون م گذشته...منم...درکتگه ید  

از و ازین مهمون و اعالم کرد نیزنگ در که اومدن اول ی صدا  

دونستی ر افتاده بود و نمیکه توش گ یط سختیاون شرا  

باز کردن در از  ی د بگه نجات داد و از خدا خواسته برایبا یچ  

رونیاتاق رفت ب  

دار و دوتا از دختراش بودن و چنیکام یین مهمونا زن دایاول  

نا اومدن...نرگس تو سالنی د و تینا ناهقه بعد از اویدق  

ییاز تو آشپزخونه داشت چایششون نشسته بود و نیپ  

ن استرسیشتری بودن که ب  ییقا همونای ن مهمونا دقیخت...اولیریم  

ی رین استرس تاثیکرد ایگرفت و خدا خدا میممکن و ازشون م   

ریر ناپذیثاز سرسخت و تایتو چهره اش نذاره و بتونه همون ن   

پر از حرفشون که از همون ی ن نگاه های.هرچند با ا باشه..  

ه کم سخت بود یدر به سمتش پرتاب شد  ی جلو  

و برداشت و رفت تو سالن...دخترا هنوز تو اتاق ییچا ی نیس  
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از بعد از تعارف کردنیکردن و نیداشتن لباساشون و عوض م  

ش نشستییز و کنار زن دایو گذاشت رو م ینیس ییچا  

رونیو خنده از اتاق ب یاش با شوخییدختر دا  نا ویهمون موقع ت  

هینا که یاز رو لباس تیاومدن و کنار مادراشون نشستن...نگاه ن  

 

ه دامن کوتاه بود ثابت موند...ناخودآگاه یقه باز با یتاپ به شدت   

نایدن لباس تینه عکس العمل اون با دی ش تا ببییره شد به زن دایخ  

خودش شوکه شده...چون زد مثل یکه حدس م ی ه...همونجوریچ  

ظ یا انقدر غلیبپوشه  یین لباسای چوقت سابقه نداشت همچینا هیت  

ن یکه تو ا یمناسبت  یش کنه...درسته که جمع زنونه بود...ولیآرا  

خواد تنش یکه دلش م  یداد هرکس هر لباسیمراسم بود اجازه نم  

 کنه 

مرکز توجهار ممکنه از یاز و کامیدم حس کرده ازدواج نیشا  

ن کار بازم توجه همه رو بهیدورش کنه و خواسته با ا یشگیهم  
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ن ینکه ممکنه پشت ایت به ایسمت خودش جلب کنه...بدون اهم  

نباشه  یخوب ی توجه برداشت ها  

... ر کردهییاز خانوم چقدر تغیماشاال ن - 

رون اومد و یال ب یار از فکر و خیحه کامیمل ییزن دا ی با صدا  

رفش سرش و برگردوند ط  

- ر پوستت ین آب زیهمچ یته انگار از بعد عروسبزنم به تخ  

 ...رفته

در یمهربون یف از رو ی ه تعرین جمله رو  یکرد ا یهرچقدر سع  

که پشت لحنش بود و به  ی ه ایره نتونست...متلک و کناینظر بگ   

گفت  ی اورد و با لبخندیخودش ن ی به رو یخوب حس کرد...ول  

... دیممنون لطف دار - 

 

... ل نبود به یم  ینا هم انگار بیت یدامه نده ولگه ایکرد دیا مخدا خد  

از یپرت کردن متلکاش سمت ن  
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- ساختن آدم و سر حال  یه شبه زندگی...ییگه زن دایمعلومه د  

کنه یم  

حرف زدنش و...تا  ی ره جلویدندوناش و بهم فشار داد تا بگ  

ین جمع آبروش و نبره و به مادرش از قرارهایهم ی جلو  

دخترت و  ی ...تا بهش نگه جلوار نگهیبا کام دخترش ی پنهون  

ته یدونست چرا...ولیم...نمی ر که جفت پا نپره وسط زندگ یبگ  

ن رابطه ممنوعه یارم متهم بشه به ایدلش دوست نداشت کام  

نا گفت یحه در جواب تیمل  

- ساختن  یه شبه زندگیکنن ینا جون...اتفاقا فکر م ینه ت  

از ی کرف ین عجله و ب یا هست که سر همیآسونه...انقدر زندگ  

شده باشه...حساب شده  ی زید برنامه رین رفته...ازدواج بایب  

ی نجوریق بشه...همیباشه...با چهارتا بزرگتر مشورت بشه...تحق  

ه عمرهیساخت...بحث   یه زندگیشه که ینم  یاهلل بختک  

دونست ینکه میدا در حال کنترل کردن خودش بود...با ایاز شدین  
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فقط به احترام مادر ین حرف ولیا  د بگه در جوابیبا یچ  

ن تا آسمون با یزم ی نا که از نظر رفتاریمادر ت یشوهرش و حت  

ی ن مراسم سکوت کرد و حرفیدخترش فرق داشت و به احترام ا  

 نزد

 

د یزنگ بلند شد و رفت که در و باز کنه شن ی صدا یوقت یول  

گفت  یحه چینرگس در جواب مل  

- ر کنن...با کا یرن چیگی م میگه جوونا خودشون تصمیاآلن د   

ید آدم مخالفت کنه باهاشون ولیزمان ما فرق کرده...اولش شا  

ی ست آدم بعضین بوده...بد نینه انگار صالحشون تو هم ی بی بعد م  

کترشیوقتا عقلش و بده دست کوچ ... 

هیش که ییزن دا ی بانین پشتیرو لبش نشست بابت ا ینی لبخند غمگ  

دواج و قبول ن ازیفه و احه مخالیفهموند با نظر مل  ییجورا  

عقب ی باشه برا ی ل کافین حرف دلیدوار بود همیکرده...ام   
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خواد ی م نشده و دلش مید تسلیدی نا که همچنان تو نگاهش میت  ینینش  

دن به خواسته اش یرس ی تالش کنه برا  

مراسم بود...دعاها رو خونده بودن و کم کم شروع ی آخرا   

ه ک یرنگارنگ ی ها یکردن واسه خوردن غذاها و خوراکیم  

... حه تا اون لحظهیمل ی ه هایش و کنایاز که از نی سر سفره بودن   

ه گوشه دور از چشمیش یدر امان نمونده بود...مثل دوران مجرد  

یچ نمین...ه یش و دوخته بود به زمی همه نشسته بود و نگاه توخال  

که دلش  یحه چرا کاسه داغ تر از آش شده و هرچید مل یفهم  

داد یح میقرار بود بشنوه ترج یحرفاره...اگه یخواد به زبون م یم  

درباره  ییه صحبتاینا بشنوه که به هر حال یاز ت یا حتید یاز ناه  

د ی فهمیکرد اگه میار شده بود...هرچند تعجب نمی ازدواجش با کام  

خودش و به  ی از دخترا  یکیز کرده بود که یحه هم دندون تیمل  

و که فکرش  خوب ی...ولیره ولیار بگیکام ی نا برایت ی جا  
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تونست خودشینداشتن...نم یچ حقی چ کدومشون هی د ه یدیکرد میم  

چ وجهینه...نه...به هیخراب کن بب یه آدم زندگیو به چشم   

ه آدمیل بشه به ینا بدونه و خودش تبدیار و حق تیتونست کام ینم  

 مرده خور فرصت طلب 

- ؟؟؟ینجا نشستیاز...چرا این - 

فت کوتاه گ ش سرش و بلند کرد ویاین  ی با صدا  

... ی نجوریهم - 

- ام صدات کنمیکارت داره گفت ب  ییزن دا  - 

د یش پرسیایاز جاش بلند شد و راه افتاد سمت سالن که ن   

؟؟؟ یخوب  

 -آر-

- ی شد  ی دوباره اونجور  

... ره شد به صورت خواهرش یستاد و خیوا  

؟؟؟ یچه جور - 
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... و با  ی نشستیه گوشه می یم مهمونیرفت یمثل اون موقع ها که م   

نیبه زم ی شدیره میخ ی نجوری...همی زدیحرف نم یکس - 

کرد و ادامه داد  یمکث  

... یشیکم کم عوض م ی فکر کردم دار  - 

 

ش گفت یایدوباره راه افتاد و در جواب ن  

... از وجودت پاک یرفتارا هرچقدرم تالش کن یبعض  

لش هنوز تو دور و برت هستیشن...چون دلینم - 

سوال ی جلو  سوند تاش رییبا چند قدم بلند خودش و به زن دا  

نیشتر از ایوجودش و ب ی ها ی ره و کنجکاویش و بگیاین ی بعد  

 نکنه 

- د با من؟؟؟یداشت ی ؟؟؟کارییجانم زن دا - 

د سمتشینرگس چرخ  

... م شام ین یبش ی ای گفتم ب یستیدم نینگاه کردم د یتو؟؟؟هرچ ییکجا  
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میبخور - 

حس  ین بودنش و به خوبیبه روش زد که نرگس غمگ ی لبخند  

اورد و کنار خودش سر سفره براش جا بازیوش نبه ر یکرد ول  

 کرد

- درست ینرگس جون...چه سفره رنگارنگ و خوشگل  

اد ازشون بخورهی...آدم دلش نمی کرد  

ش دستش و گذاشت پشت یمینرگس در جواب حرف دوست قد  

ندش و با ذوق گفت یدش جلوتر تا دوستش بب ی ه کم کشیاز و ین  

... که من  ی دونی ه...معروسم  ناتش کاریین سفره و تزیکل ا  

ن کارا رو ندارمیحوصله ا - 

 

... ز تمومهی پس ماشاال به عروست...همه چ - 

ه لحظه حس کردیدن شد...یکرد و مشغول غذا کش ی از تشکرین  

زین حرف...همه چیتو وجودش تکون خورد با ا ی زیه چی  
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در ی زین چیه همچین بار بود ی...اولیبیف عجی تموم...چه توص  

از  یده بود...حتیاد شنی...هرچند قبال هم زدیشنیمورد خودش م  

زدینا حرف م یداشت درباره ت یوقت یمادر خودش...ول  

ده شد سمت مادرش که اونم با تعجب یار نگاهش کشیاخت یب  

نهمهید علت ایفهمیکرد...خوب میداشت به نرگس نگاه م  

رفتار کنه تا به همه نشون ی خواست جور یتعجب و...مادرش م  

د یدیحاال م ین وصلت...ولینبوده از ا یضرا هم یلیبده خ  

کنه و کنار یف میاز تعریجمع از ن ی راحت جلو یلینرگس خ  

لیشتر از اون دلیب  یلید خیکه شا  ینشوندش...نرگسیخودش م  

... که ی ال راحت ترینکه خواست با خیمخالفتاش هم ی داشت برا  

گه بهش یش دیه ن یحه ین جمله بود غذاشو بخوره ملیر ایتحت تاث  

د و غذارو براش زهر کردز  

- ...چهارتا ی کردیزودتر رو م ی ن هنرا بلد بودی زم از ا یخب عز  

شیو خودش.پا پ ینشست ی د به دل نرگس جون هم مید...شایدیآدم م  
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ی خواستگار ی ذاشت برایم  

گهیرون...دیش بزنه ب یحس کرد ممکنه هر لحظه از صورتش آت  

خودش و قالب هاز بوده ک یگفت نینهمه آدم میا ی علنا داشت جلو  

شی نداشتن که پا پ یچ رغبت یار و اونا هیکرده به کام  

 

یه مراسم عروسینهمه تالش کرده بودن که با یبذارن...ا  

نیرن ول حاال ایث اضافه رو بگ یحرف و حد ی آبرومندانه جلو  

بردیش همه م یراحت داشت آبروش و پ  یلیزن خ  

مسلط شدن به خودش و خواست در  ی د برایکش  یقی نفس عم  

کرد و گفت   یش دستیبزنه که نرگس پ یحه حرفیجواب مل  

... حه جان...حرمت سفره آقا رو نگه دار...واسه حرف زدنیمل  

شه هستیوقت هم - 

نزد و مشغول خوردن غذاش  یگه حرفیحه دین حرف ملیبا ا  

ی ن نرفت...حتییه لقمه هم از گلوش پایگه یاز دین  یشد...ول  
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از  یکیدار  یره و معن یخ ه وقت با نگاهیسرشم بلند نکرد تا   

ات یلرزونش محتو  ی مهمونا رو به رو نشه...فقط با دستا   

ن مراسم هرچهیکرد ایکرد و خدا خدا میر و رو میبشقابش و ز  

 زودتر تموم شه و بره خونه اش

کنه که بتونه یدا نمیچکس و پیخورد که چرا هیته دلش افسوس م  

چون خوب  دینش کنه...شایرا رو بندازه گردنش و نفریتقص  

ن ماجرا خودش بود یدونست تنها مقصر ایم  

 مراسم تموم شده بود و سفره رو جمع کردن...اکثر مهمونا به جز

خ نشسته یکه رو م ین آدمیاز ع ی ک رفته بودن...نینزد ی الیفام  

ی ن مراسم...ولیتموم شدن ا ی کرد برایم ی باشه لحظه شمار  

رفتن نداشتن با ل ایبحثشون گل انداخته بود و انگار حاال حاال خ  

ع خواست به بهانه جواب دادن یفون سریزنگ آ ی بلند شدن صدا  

ک ید که نزدینرگس و د ین فضا ولیه کم دور شه از ای  
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و برداشت و یفون رسوند گوشیتر بود و زودتر خودش و به آ  

 جواب داد 

... ا باال ی ار جان مامان...بیکام  - 

: ش و آماده کرد تاخودز شد و یار تیدن اسم کام یاز با شنین  ی گوشا  

ع بره حاضر شه که نرگس گفتیسر  

... ی زیه چیا یست...بیازم هنوز حاضر نیا تو...نیه؟؟؟بیگه چینه د  

دیرین بعد میه کم بشیهم بخور  - 

انگار در برابر یار قبول نکنه ولیکرد کامیاز خدا خدا مین  

م شد که نرگس در و باز کرد و اومد تو سالن و یمادرش تسل  

: ت گفت یمعرو به ج  

... اد باال یار بود...گفتم ب یکام  - 

هاشون و سرشون ی ع روسری ش سریایحه و دختراش و نیمل  

ره شد ینگاه متعجب نرگس رو خواهرزاده اش خ یکردن...ول  

... ش بودیت به حرف نرگس سرش همچنان تو گوشیکه بدون اهم  
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ذاشت یدوستانه شون م ی ها ینا تو دورهمیکه ت ییاز از عکساین  

ی ست...ولید و بند حجاب نیتو ق یلیده بود خیفهم گرامنستایا  

نیدونست خانواده اش به ایکرد چون میت میل رعایشه تو فامیهم  

داد که یش نشون مییره زن داین نگاه خیدن...و ای ت م یمسئله اهم  

دهیازش ند ی ن رفتاریتا حاال همچ  

 

نا آرومیاز نرگس نداشت رو به ت ید که نگاهش دست کمیناه  

 گفت 

... ادیار داره میکام  - 

... ادی خب ب - 

 -پاشو برو لباست و عوض کن...

نشون داد و حرف مادرش ینا همچنان خودش و سرگرم گوشیت  

نبار لحن تند مادرش به گوشش خوردیده گرفت که ایو نشن  

 -پاشو گفتم...
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فوت کرد و به ناچار بلند شد و رفت تو  ینفسشو با کالفگ   

ا به ینه...یس و تو تنش ببن لباار اویخواست کامیاتاق...دلش م   

ن یبا ا  ینه...ولیاندامش و تو اون لباس جذب و کوتاه بب  یعبارت  

رش به سنگ یده و عقب مونده مادر و خاله اش تیافکار پوس  

هم نداشت...شب  ی ادیده زیخورد...هرچند اجبار مادرش فا  

ار بفرسته یکام ی ه عکس تمام قد از خودش برایتونست یم  

یدر ورود ی باال رفت و جلو یخستگ رو باار پله ها یکام  

ل و یبا فک و فام یچ حال و حوصله احوالپرسیستاد...هیوا  

اد دنبال یهو به سرش زد بینکه چرا یمون شد از اینداشت و پش  

د و لباسش و مرتب کرد...دریبه موهاش کش یاز...دست ین  

... باز کرد و رفت تو  ی ااهلل بلندیو با گفتن  ی مه باز ورود ین  

 

: ن مهمونا که تو سالن به احترامش بلند شده بود از همونجادیبا د  

 ...گفت



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

د...من برم دست و صورتم ویی د...بفرمایسالم...خوش اومد  

امیبشورم ب - 

... د و با یبه کتفش کش یستاده بود دستینرگس که کنارش وا   

ره چهره خسته از کار پسرش شدیخ یمهربون   

... ی ورکنم بخیبرو مامان...منم برات غذا گرم م - 

: ع از یاز سرینکه نرگس حرکت کنه سمت آشپزخونه نیقبل از ا  

 جاش بلند شد و گفت 

... دین ی...شما بشییکنم زن دایمن گرم م - 

... بود پا دردش شروع شده بود از خدا ینرگس که چند ساعت   

 خواسته راه افتاد سمت سالن 

... از جانی دستت درد نکنه ن - 

ار بود که یقط کام ن وسط ف یهمه دوباره گرم صحبت شدن و ا  

بود که با  ی بدون تکون خوردن از جاش نگاهش مات دختر  

داشت رادار هاش و مجبور ی ساده بدجور ی اون لباس و مدل مو  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

تونست بفهمه که یم  ینه دم دستش نبود ولیکرد...آیت م ی به فعال  

 چشماش برق زد 

 

ده بودشیتو خونه ند یکه درست و حساب ین مدتیدونست اینم  

ازین ی جد ی ا جدیمحوش بشه  ی نجوریاآلن ا شده بودباعث    

شه داشتیبا هم یه فرقیامروز   

ار تو آشپزخونه مشغول گرم کردن غذا یبدون نگاه کردن به کام   

ی تونست حسابی ار از همونجا میکام یز بود ولیدن میو چ  

صاف شده اش در نظرش بلندتر و خوش  ی براندازش کنه...موها  

راهنید و اون پی رسیظر مبه ن ی ا گهیرنگ تر از هر زمان د  

دادیت تنش...اندامش و موزون تر نشون می ف یمشک  

د طاقت یحش رسیش ملین شده با آراینگاهش که به چهره رنگ   

ر لب زمزمه کرد یش زیه وریاورد و با لبخند ین  

 خوشگل شده ناکس ...
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: از که یبشه و بره سمت ن ییال دستشویخ یار خواست بیاخت یب  

 -سالم...

... ار چندش ینا که لحن بچگونه و ازنظر کامیت ی ا دن صدیشنبا   

د سمتش ین سالمشم حفظ کرده بودچرخیآورش و تو هم  

باز مانتو و شال  ی قه بازش که با وجود دکمه هاینگاهش از تاپ   

د که ی دش رسی د بود به خاله ناهیشل و ولش کامال تو د  

نکه بهش یزوم کرده بود روشون...جواب سالمش و دادو بدون ا  

ع ره افتاد سمتیرو بده سر  ی اضافه ا فرصت حرف  

 

ن لباسیکرد هدفش ازایچ جوره درک نمیکه هی...درحالییدستشو  

کردنیکه داشتن نگاهشون م  ینهمه آدمی ا ی دن جلویپوش  

بود؟؟؟  یچ  

ییبایت و پول پدرش زینا به جزموقعی پشت خواستن ت یه زمانی  

ییبا یز ی ااآلن انگارمالکش بر یرش بود...ولیانکار ناپذ  
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قه ی ن چنددقیهم یفرق داشت...وقت  یلیه دختر با اون موقع خی  

گه یبا وجذاب اومده بود...دیه زن زیاز به چشمش یش ن یپ  

خودشم ی با بدونه...براینا رو هم زیار تیتونست با همون معینم  

انگار  یدش نسبت به آدما ولیه تودیر رویین تغیب بود ایعج  

شتریکردن هرچه بسرگرم  ی برادیپسند یشتر میازو بین  یسادگ  

که ییخودش تو آشپزخونه و برنگشتن به اون جمع...تاجا  

ه نگاه یز و طولش داد و با یدن میتوست گرم کردن غذا و چیم  

موندن نداشت خواست بره   ی برا یلیچ دلیگه هید یوقت یکل  

ار اومد توی رون که همون موقع کامیب  

ن سرد وقدررابطه اشوره موندن...انیه بدون حرف بهم خیچند ثان  

نداشتن  یچ حرفیبعد از ده روزم ه یگنگ بود که حت   

کرد که اول نگاهش و دورین فکرمی ارم انگار به همیبزنن و کام  

ز ین نشستن پشت میتا دور آشپزخونه چرخوند و بعد ح  

: ده بود گفت یاز براش چیکه ن یمونیپر و پ  
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ار کجاست؟؟؟یمه - 

... ی ش شهربازخواست ببردیم ییکالس زبان داشت...بعدشم دا - 

 

: رون که صداش ویازم خواست بره بیتکون داد و ن ی ارسریکام   

د یشن  

 -بمون...

: کنار   یار صندلینگاهش کرد که کام  ید سمتش و سوالیچرخ  

رون و گفت یدب یدستش و کش  

... شمین پی بش - 

: ه حرفش ادامه داد یتوج ی برا  

... غذا بخورم  ییاد تنهای خوشم نم - 

شده از اون جمع دور باشه ی ه اکه به هر بهاناز ازخداش بود ین  

ی تونست بیب بود و نمی ارم براش عجین حرف کامیا یول  

 تفاوت ازش ردشه...
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... ن مدت که تویخب...توا - 

... بوده که تو ی ا وقتی...یا تحمل کردم به سختین مدت یتوا  

گه نازنکنین دی ا بشی ...بی...حاال که هستی نبود - 

ال یارم با خی کام و یشست رو صندلدو نیکش ی قی از نفس عمین  

همه ی ر چشمیز یراحت مشغول خوردن غذاش شد...ول  

... رچونه اش ستون کرده یبود که دستش و ز ی ازیحواسش به ن  

خوردیتکون نم ی زینش از رومیبود و نگاه غمگ  

 

... مصر بود که حتما به  یانقدر ناراحته...ول ید ازچیفهمینم  

اره یحرفش ب  

: تو؟؟؟  ی شام خورد  

ار گفتیاب کامف نشست و در جوصا - 

 -آره...

اری کام یره ولیار بگیداشت نگاهش و تا حد امکان از کام یسع  
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ن برد ویی از پایره ن ینگاه خ ی با سماجت سرش و در راستا  

: د ینبار پرسیا  

؟؟؟ یخوب  

هو اومد تو ینا یبهش نداده بود که ت یهنوز جواب  

ی اری ت به کامباال رفته دوخ ی آشپزخونه...نگاهش و با ابروها  

از و انگاریک وجب فاصله داشت با نیصورتش کمتر از  که  

ن فاصله یت نداشت که ای براش اهم ی نا هم انقدریحضور ت  

شتر کنه یرو.ب  

: از گفت یرو به ن ی با چشم غره ا  

؟؟؟ی دیوان آب بهم میه لی - 

ن آدم ویواسه بحث و مجادله با ا ی چ حوصله ای گه ه یاز که دین  

ی ز که بلند شه ولیستش و گذاشت رو مش نداشت دییزن دا  

 

... ار رو دستش نشست و مانع شد یدست کام  
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... نا بودیخ ت یار مینگاه کام یمتعجب زل زد بهش ول  

؟؟؟ی داریخودت چرا برنم - 

: روش بود  ی جلو ی ن معادله چند مجهولینا که انگار سخت تریت  

 بهت زده گفت 

 -من؟؟؟

... ی اربار بذ ی خوایآره تو...کله پاچه که نم - 

: نتا کرد و ادامه داد ی از کاب یکیبه   ی ره ابا ابرو اشا  

... زیخچال بر یوان اونجاست...آبم از آب سرد کن یل - 

ار ین حرف و لحن کام ینا از بهت ای د تا تیه طول کشیچند ثان  

ار یکه کام   ی نتی ره و بره سمت کابیاد و بتونه نگاهش و بگ یدرب  

 بهش اشاره کرد...

نیمه فکرش به اخ گلوش...هید ب یسبنکه بخواد بغض چیبدون ا  

عالقه ی تونست ذره ایار نمیگه تو نگاه کامیبود که چرا د  

بهش  یدا کنه...مگه از همون شب عروسینسبت به خودش پ  
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شش؟؟؟اون یاز و طالق بده و برگرده پیخواد نینگفته بود م   

دونست یاستفاده کرد که م ی مثال زدنشم از کله پاچه ا ی برا یحت  

سم بخوره که از قصد به تنفره و حاضر بود قنا ازش میت  

 

ه ازیثان ی زبون آوردش تا حالش و بد کنه...اآلنم که دستش برا  

نیکرد که تو اید باور می با  یعنیشد...یاز جدا نمی دست ن  

بش برنده شد؟؟؟باالخره تونست مهرش و به یرقابت باالخره رق  

رون ی ار بندازه و فکر طالق گرفتن و از سرش بی دل کام  

نه؟؟؟ ک  

ار یرون رفت و کام یوان آبش از آشپزخونه بیدن لبعد از پر کر  

از وی د سمت نیبش کرد چرخی که تا لحظه آخر با چشم تعق  

: د یپر از تعجبش پرس ی ت به چشمایاهم یب  

بهش؟؟؟ یزنیم ی زیدستت چرا انقدر نرمه؟؟؟چ - 

از فقط تونست سرش و به نشونه نه باال بندازه و به حرکاتین  
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شت اشاره اش و پشتار که حاال داشت انگیب کامیعج  

شده بود که  یین پسر بچه های ره بشه...عید خیکشیدستش م   

د و کشف کنن...با دقت مشغول نوازشیز جدیه چیخواستن یم  

... ز از توش یه چیاز شد انگار که منتظر بود یپوست دست ن   

م کنه و صداش زد یاد:نتوست بهتش و قایدرب  

اااار؟؟؟یکام - 

 -هوم؟؟؟

 -غذاتو بخور...

 

ش جدا شده باشه یکه به زور از اسباب باز ین کسیر ع ایکام  

ازم با یاز و ول کرد و مشغول خوردن غذاش شد...ن ی دست ن  

ره اش شد...انگار یکه ناخودآگاه رو صورتش نشست خ ی لبخند  

ات شوهرش و کشف نکردهیاز خصوص یلی خودشم هنوز خ  

ه پسربچه همسنیشد یتش که کامال م یشخص ی ن رویبود...مثل ا  
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ش یت پ ین موقعید از اینکه بایقه با فکر به ایبعد از چند دق  اریمه  

د یاومده استفاده کنه پرس  

ره؟؟؟یش م یرستورانت چطور پ ی کارا - 

... ه اشی نمونده به افتتاح ی زیگه چید - 

: د ید پرسیر چونه اش و با تردیاز دستش و گذاشت زین  

ام؟؟؟یمنم ب - 

 -کجا؟؟؟

ه؟؟؟یواسه افتتاح - 

... یبا سوال ید ولی ر که روش نشست عقب کش اینگاه متعجب کام  

الش راحت شد ی د خیکه پرس  

دن داره؟؟؟ یپرس - 

: د روش و برگردوند و گفت یاز و که دیلبخند ن  

 

ا باهم یشد  یهر وقت قطع یست...ولیقش معلوم ن یخ دقیحاال تار  
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ه نوشابه برام باز ی...ی ا یگم که فالن ساعت بیا م یم...یریم  

؟؟؟یکنیم  

ز برداشت و مشغول کلنجاریرو از رو منوشابه  یاز قوط ین  

تونست درش و یرفتن با درش شد...ناخوش کوتاه بود و نم  

 بکشه باال...انقدر باهاش سر و کله زد تا باالخره راه دستش و 

د تویهو گازش با فشار پاچید که یدا کرد و درش و کشیپ  

... ار متعجب یکامد که با صداش یکش ینیصورتش و از ترس ه  

د سمتش یچرخ  

نوشابه که از سر و روش  ی از و با اون قطره ها یافه ن یق یوقت  

که ترس  ی ر خنده...خنده ایبلند زد ز ی د با صداید دیچکیم  

از پاک کرد و اونم به خنده یرو از وجود ن یو نگران  

بود که همش داشت حرص و جوش  یانداخت...چند ساعت  

بهونه  ییهوین خنده ید همی د...شای شنیخورد و زخم زبون میم  

که  یمنف ی ها ی پاک کردن ذهنش از انرژ ی بود برا یخوب  
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 دورش و گرفته بود

: خنده اشون نرگس اومد تو آشپزخونه و پسر و  ی از صدا  

رو لبش نشست و گفت  ی د لبخندیعروسش و که تو اون حال د  

شده؟؟؟ یشه به خنده...چیهم - 

: از آشپزخونه گفت رون رفتن ین بیاز از جاش بلند شد و حین  

... کردم ی من خراب کار یچیه - 

 

: ار گفت ی ره به کام یاز نرگس خیبا رفتن ن  

؟؟؟ی ر شدیس - 

... خوشمزه شده بود یلیآره دستتون درد نکنه خ - 

: دی ار پرس یز شد که کام یگفت و مشغول جمع کردن م ینوش جان  

از چشه؟؟؟یمامان...ن - 

 -چشه؟؟؟

... ستیسر حال ن - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... ودده اتون خونه رو برداشته بخن ی اآلن که صدا - 

... ادیاومدم سر حال نبود ز ی گم...قبلش...وقتیاآلن و نم - 

: از از زبون یکه ن  ییحرفا ی ادآور ید و با یکش  یقینرگس نفس عم  

د گفت ین مراسم شن یا ی حه تو تمام ساعت هایمل  

... ر شدهیت دلگییزن دا ی البد از حرفا - 

: د یپرس ز خم شد و یدرهم رو م یار با اخمایکام   

گفته مگه؟؟؟ یچ - 

ی تون...گفت زندگیان عروسین جریک انداخت بهش...سر هممتل  

پاشه و ازی ه شبه ساخته بشه زود از هم میکه  ی زیبدون برنامه ر  

خدا یه کم زبونش تنده...ولیت ییکه زن دا یدون ین حرفا...م یا  

 

کرد و جوابش و نداد وگرنه دعوا  یاز خانومیرو شکر ن  

هم  یکم...کلنجا کمیصبح کله سحر اومد ا شد...طفلک ازیم  

حالش و گرفت   ی نجورید و خسته شد...آخرش ایزحمت کش  
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شییرفت...زن دایشتر درهم میار لحظه به لحظه بیکام ی اخما  

داد به زنش ی ه بود که به خودش اجازه مین قضیا ی قا کجایدق  

هیت یاوقات از رو عصبان ید خودشم هنوز گاهیمتلک بگه؟؟؟شا  

شدی نم یوقت راضچی ه  یکرد...ولیاز میبار ن ییکه هایت  

... رش کنه یگه آبروش و تو جمع ببره و تحقید یکی  

چینا اومده بود تو آشپزخونه...ه یش که ت ی قه پین چند دقیمثل هم  

تو ذهنش نبود  ی شده ا ی زیش برنامه ریقصد و غرض از پ  

تونست یاون لحظه حس کرد نم یکه بهش زد...ول ییواسه حرفا  

وان آب ی ه لیازه دادن به اند یاز حتی نگاه کنه که ننه و یبش  

... نا انجام بده یواسه ت ی کار  

از احترام ی رون...اگه ن یاز جاش بلند شد و رفت از آشپزخونه ب  

یش نزده بود لزوم ییبه زن دا ینگه داشته بود و حرف  

ش خودش داشت توی که پ ین کار و بکنه...منطق ینداشت اونم ا  

شد...به نظرش درست تریسرش نم ن جور مسائل احترامیا  
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... تا  یکن ین بود که رفتار زشت آدما رو مثل خودشون تالفیا  

ذارهیم ی ه چه اثریبفهمن حرفا و کاراشون رو بق  

 

از  یکیه سالم دوباره رویرفت توسالن و با    

وخودش شروع کنه و ی زیست چیدونست الزم نیمبالنشست...م  

ادی ش به حرف مییا زود زن دایر ید  

: د که گفتیننشد و صداش و ش ینتظارشم طوالن ا  

ست؟؟؟ی...خورد و خوراکت خوب نی ار جان چقدرالغر شدیکام - 

: جواب داد  ی سرش و چرخوند و با خونسرد  

... ادهیه کم زیتم یخورم...فقط فعالیاتفاقا غذاخوب م - 

ه کار و بارت رونق داشت که تا یماشاال هزارماشاال انقدر تو ترک  

ته نکن ته خودت و خسی...تازه اول جوونچند سال بست باشه  

- شه دلش یم  ی...آدم که صاحب زن و زندگییبه هرحال زن دا   

خواد همه تالشش و بکنه که خانواده اش تو رفاه باشن...منم یم  
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مثل همه  یکی  

: رون اومد و راه افتادیب یید که از دستشویاز و دیهمون لحظه ن  

دار بلند صداش کریبره سمت آشپزخونه که کام  

... ی خسته شد ی ه کم...ازصبح سرپا بودین یا بشیاااااااااز...بی ن - 

از ازیجاد شد نشونه تعجبشون بود...خود نیکه توجمع ا یسکوت  

ه به خودش اومد و راه افتادیزودتر ازبق  یشتر...ولیهمه ب  

... که روش  ی ار که با جابه جا شدن رو مبل دو نفره ایسمت کام  

 نشسته بود براش جا باز کرد

 

: رون اومد ویاز آشپزخونه ب ییچا ینیه س یهمون لحظه نرگسم با  

ارگفت یدر ادامه حرف کام  

... ن همه کاریازنبود من دست تنها از پس ایآره واقعا...ن   

ومدمیبرنم - 

... فه بودینکردم...وظ ی کنم...کاریخواهش م - 
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که  یره شد...تعجبیازدوباره و ناخودآگاه رو مادرش خی نگاه ن  

آزارش   دیدیف نرگس تو نگاهش م یه تعریدن ی هربار با شن  

زد که سرمه ین باورش دامن مین حال به ای داد...و در عیم  

دم...خودش نخواست که یچوقت دخترش و نشناخت...شایه  

 بشناسه ...

ش مناسب ییزن دا  ی متلک ها یتالف ی ت و برای ارکه موقعیکام  

کرد ویمبل رد م  ید...همونطور که دستش و از رو پشتید  

: به دور و  ی نگاه یشیرسوند به صورت نما ی از م ینه ن به شو   

حه گفت یبرش انداخت و رو به مل  

فی عروس خانومتون کجاست؟؟؟تشر ییزن دا یراست  

اوردن؟؟؟ ین - 

رش وسط هدف یداد که تیحه نشون می افه وارفته مل یق  

بود  ین حرف چیار از ایده بود هدف کامیخورده...نرگس که فهم  

 به
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: حه گفت ی نش و گرفت و قبل از مل لبخند زد ی جلو یسخت  

... ه از خانومش جدا شدهیپژمانت چند وقت ییار جان...پسردا یکام  - 

بابا...چرا؟؟؟  ی ا - 

: حه ادامه داد یروبه مل  

یزی و ازدواجش برنامه ر یواسه زندگ  یلیپژمان که خ  

هو؟؟؟ی شد   یداشت...چ - 

: درهم شده اش گفت   ی گرفت و با اخمها یحه نفسیمل  

... نکنن یدگگه با هم زن یرن دی گ یم م یهو تصمی... گهیجوونن د - 

... رن ازدواجیگیم م یتصم ییهویتونن همونجور که یپس جوونا م   

رن جدا شنیم بگیهم تصم ییهویکنن... - 

: پر از خشم به نرگس انداخت و جواب  ینگاه  یرچشم یحه زیمل  

 داد 

... بگم واال  یچ - 
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پاش از رو یش بود که حس کرددست نیینگاهش هنوز به زن دا  

رون پاش آوردکه اون به  ی نشست و با سر انگشتاش فشار  

خواست ازش تشکر کنهیداد...می م ی ا یدونست چه معنیلحظه نم  

سرش و یوقت ی اازش بخواد تموم کنه بحثو...ولی  

 

نکهیالش راحت شد ازاید خیمش و دیچرخوند سمتش و لبخند مال  

هیش کرده و تونسته ی راض یشده اندازه درصد کم یحت  

 کم از اون غم و پاک کنه ازنگاهش...

از وی دستش و گذاشت رودست ن یکیو برگردوند و اونروش  

ف دستش شد...خودشم حسی دوباره مشغول نوازش پوست لط  

نه و یازو ناراحت بب یخواست ن ینکه دلش نمیداشت...ا یبیعج  

یی ه جوراینشوندن دوباره لبخند رولبش... ی تالش کنه و برا  

... ن تالش ها به ثمریا یوجودش بود...ول ی سابقه ها یجزو ب  

رو حس ینگاه ی نینشستنشون لذت داشت براش سنگ  
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دونست به شدتیناست و میدونست مال تیکرد...میم  

ن ازدواج یار درباره ای که کام یینه...حق داشت...حرفایخشمگ  

ن تا آسمون فرقید زمیشنیکه اآلن داشت م ی زیبهش زده بود باچ   

تیاهم ی ن نگاه براش ذره ایا اون لحظه یکرد...ولیم  

بود که کنارش نشسته بود و  یش کسیها دل مشغولنداشت...تن   

داد که آروم شده یخ زده اش نشون میپوست  یجیگرم شدن تدر  

ن دختر و یش خودش اقرار کرد نگه داشتن ا ی ن بارپیاول ی برا  

هیکه  ییها ی دن بااون پسره و تحمل کبودیش...ارزش جنگیزندگ  

ر بودو داشتیرگهفته باهاش د  

*** 

... عاشق و درد یابسته شدم...مثل وابستگتو و ی ای من به دن * 

... تو برام معجزه کرد ی ک معجزه بودم تو خودم...خنده های یپ  

 

... من و از اون آدم  ی قبل تو باخودمم بد بودم...دور کرد  
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... ش تو عاطفه دارم به خودم یرسه ازقلب تو که...پ ی به من م  یچ  

... ته یفاوتت  ین بی ...عاشق همی تفاوتم باش یب  یاشیدن  که  یبه کس  

*... ته یتفاوت ین بی...عاشق همیتفاوتم باش یب  یاشیکه دن یبه کس  

که پشت  ییتو راه برگشت به خونه بودن و تو سکوت به آهنگا  

ن فکریار داشت به ای دادن...کامیشدگوش می سر هم پخش م  

ن یچند تا آدم با ار ازخودشون دوتا یا غین دنیتو ا یعنیکرد که یم  

رو تو وصف یین آهنگای چط مشابه هستن که همیشرا  

... که  ین آهنگیکنن...مثل ایل به ترانه میسن و تبدی نویحالشون م  

حس و حال امشب خودش بود ییه جورایشد و یپخش م  

... ن و زمانیچشم زم ی ه حادثه بود...تویتو نگاهت  * 

... صه جهانتوجاذبه اته...که به سازت برق ی زیه چیتو   

... ترک خودم برسم...تو رو منو عادت بده به خودت...که به    

دبفهمه دلم...که به درک خودم برسم یبا  

... ته یتفاوت ین بی ...عاشق همی تفاوتم باش یب  یاشیکه دن   یبه کس  
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*... ته یتفاوت ین بی...عاشق همیتفاوتم باش یب  یاشیکه دن یبه کس  

اده شه و خودش ی پاز یدر خونه نگه داشت که ن  ی ن و جلوی ماش  

هواگفت  یره بود که بیرو دستگدستش هنوز   یپارک کنه...ول  

 

 -دستت درد نکنه...

... ره شد یاز متعجب بهش خی ن  

؟؟؟یواسه چ - 

... ی به مامان کمک کرد ی نکه از صبح رفت یواسه...واسه ا - 

... کنمیخواهش م - 

: نبار خودش صبر کرد و گفت یا یاده شه ولیخواست پ  

... د نکنهدست تو هم در - 

: ه داد ار منتظر بهش چشم دوخت که ادامیکام   

... ی مو در کردینکه خستگیواسه ا - 

ی ر رفتنش تا تویبه مس ی ار با لبخندیاده شد و کامی از پین  
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ی ن پوسته سفتیگه ایره شد...انگار وقتش بود که دیساختمون خ  

دیاد و با دیرون بیکه دورش و گرفته بود و بشکنه و از توش ب  

که بود...نگاه  یش...هرچی زندگ ی ت هایواقعبه  ی بهتر  

نیخوندن ایرو که مدام تو گوشش م یی..وقتش بود فکراکنه.  

که داره ی زیزه دور و با چیشه برینم یبرات زندگ یزندگ  

... نده اش تالش کنهیآ ی برا  

 

: پارک کردن تو اون سمت کوچه به حرکت ی ن و برایماش   

ر لب زمزمه کردیدرآورد و تو همون حال ز  

... اشو دارهیهنوز خوشگل یزندگ ی جد ی انگار جد - 

*** 

از که داشتیبه اتاق و ن یدر و باز کرد و رفت تو...با نگاه   

کرد رفت سمت هال و خودش و پرت یلباساش و عوض م  

... ه یکرده بود که دلش فقط  یکرد رو مبل...انقدر امروز دوندگ  
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خواستیخواب راحت م  

امینگ پینگ دید ی اشد که صدیچشماش کم کم داشت گرم م  

ش وی بل نشست و گوشتلگرامش بلند شد...صاف رو م  

فرداشون و  ی خواد قرارا ینکه توماجه و میا ی برداشت...به هوا   

نا یدن اسم تیبا د یکنه تلگرامش و باز کرد ول ی ادآوری  

 کالفه شد و نفسش و با حرص فوت کرد...

ی که تو همون چند ساعت خونه پدرش به خاطر نگاه ها یامشب  

مل گه تحیحرص خورده بود د یدارش کل یره و معنیخ  

... بشه  یتلگرامش عصب ی امایهم با خوندن پ ی ه سر ینداشت   

... امیش و همون جمله اول کنجکاوش کرد که پیلحن نسبتا جد یول  

 و باز کنه 

 

ی دم که همه حرفات دروغه...چه وقتیفهمید میاز همون اول با  

ی گفت  یبوده...چه وقت از یر سر نیان اون شب زیجر یگفت »  
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خوام طالقش بدم برگردمیم  یگفت یهنوز دلم با توئه...چه وقت  

دم که تو شگردتی فهمینا مید زودتر از ایسراغت...با  

نکرده ی ه وقت خدایکه   یکنین دروغا رو سر هم م ینه...ایا  

نی...در عی خوایازت رو برنگردونه...همه رو باهم م  ی دختر  

د بد یبا د یل بره و کسیفک و فامخواد آبروت تو یحال دلتم نم  

ن یاز بدبختم گول همی.شک ندارم اون نبهت نگاه کنه..   

ده و ولت یبهت چسب  یدو دست ی نجوریحرفات و خورده که ا  

خودم و  ی خودین وسط فقط من احمق با حرفات بیکنه...اینم  

 وابسته کردم و آخرشم چرت و پرتات راجع به ازدواج و رفاه 

الم راحته...شکیه؟؟؟خیچ  ی دونیم  ی...ولدمیخانواده رو شن  

لشیکه راه به راه تحو ییازم متوجه دروغایزود ن ایر یندارم د  

سراغ خودم...اون موقع  ی د برگردیشه و بازم بایم  ی دیم  

ستا و تماشا کنیندازم...حاال وایم نگاهم بهت نمی ه نیمنم که   ...» 

تن بلند ن میچند بار انگشتش و به حرکت درآورد تا در جواب ا   
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یی ه جورای مون شد...انگاریپش یبگه...ول ی زیه چیباالش   

نا تو یبه دست آوردن دوباره ت ی که برا ی حق داشت...اون تب تند  

ن اواخر یزودتر خاموش شد و ا یلیتنش نشسته بود خ  

تونهی نا و پول پدرشم میش بدون تیکرد زندگ یحس م  

اد و امشبم دیون میدر م یکیاماش و یبود جواب پ ی بچرخه...مدت  

 

ن ینداره به ادامه ا یلیگه تمایبا رفتارش علنا نشون داد که د   

از اعماق وجودش  ییه صداید هنوز یمه شایرابطه نصفه و ن  

ن شده تر از اآلن ی نا تضمینده اش با ت یگفت آید که می شنیم  

یکردن با آدم یفکر زندگ یدست خودش نبود...حت یشه...ولیم  

تونست به خاطر پول و شراکت ی ...نمنا هم سخت بود براشی مثل ت  

ده ین حرف زدناشون فهمیکنه که تو هم رو تحمل یبا پدرش آدم  

از...حرفش وین  یباهاش نداره...ول یچ وجه اشتراکیبود ه  

د انگاریفهمیم  
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ن آهنگ گوش دادن بایاز تنها تو خونه حیساعت ده شب بود و ن  

داشت ناخوناش و الک یحوصلگ یاز رو ب ی هندزفر  

تر وقیار بود و امشب تا دی ه رستوران کام ی...فردا افتتاحزدیم  

شوق و ذوق داشت یدونست چرا ولیاونجا کار داشتن...نم  

ل ازدواجشون یکه اوا ی زین رستوران...چیباز شدن ا ی برا  

نداشت  یتین اهمیبراش کوچکتر  

ست...مثل رابطه ی زا مثل قبل نیچ  یلیکرد که خید اقرار میگه باید  

ن دو هفته بعد از سفره ابوالفضلیتو ا ن خودشون که یب  

نکهیگرفته بود انگار...با ا ی گه ا ید ی بومادرشوهرش رنگ و   

شبا  ی شتر شده بود و بعضیب  یلیار خیکام ی ها ی ریدرگ  

ی حداقل مثل قبلنا ب یدش...ولیدیومد که اصال نمیر میانقدر د  

رو صرف  ی قه ایشدن و چند دقیتفاوت از کنار هم رد نم  

کردن یمحرف زدن  .  
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ه عادت و ید فقط ینکه بگه دوسش داره...شایا  ی زود بود برا  

یهمونم حس خوب یدا کرده بودن...ولیبود که بهم پ  یوابستگ  

ش با ی کرد تو زندگیچوقت فکرشم نمیکه ه ی ز یداد...چیبهش م  

ار اونیکه کام  ییبش بشه...به هر حال با حرفایار نص یکام  

که تو وجودش نسبت یتی ش زد و احساس مسئولییشب به زن دا  

درک و یه آدم بیبه چشم  تونست همچنان ید...نمی د ین زندگیبه ا  

ندش ی شعور بب  

دستشم زده ی دوتا از انگشتا یکیالک پاهاش تموم شده بود و   

و از تو ی از هراسون هندزفری هو برق رفت و نیبود که   

ن دو سهیمطلق خونه...تو ا یکید و زل زد به تاریگوشش کش   

ی لینم خین ساعت برق بره و همیال سابقه نداشت اماه تا حا  

... ش و روشن کرد و آروم رفتی بودشچراغ قوه گوش ترسونده   

ر و بره ین مسیتا ا یدا کنه ولیت پیسمت آشپزخونه تا شمع و کبر  

که ییب دور و برش و صداهایب غریعج ی ه هایاز تجسم سا  
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شد چند بار تا مرز سکته یده میتو سکوت شب شن ی گهگدار  

ش رفت یکردن پ  

کرد یرو روشن م تو خونه تنها بود همه چراغا ین مدت وقتیتو ا  

کردیا با آهنگ گوش دادن گرم میون یزیا با تلویو سر خودش و   

ک سر کردن چقدریه خونه تاریتو   ییدونست تنهایچوقت نمیو ه  

تونه وحشتناک باشه یم  

ی بشترنداشت...همونا رو بادست لرزون و ضربان قلیسه تاشمع ب  

کرد روشن کرد...دو تاشو یکه تندبودنش سرعت کارش و کم م  

 

شو با یکیگه هم برسه و  ید ی گذاشت رواپن تانورش به جاها  

ز یخودش برد سمت هال وگذاشتش رو م  

ار زنگ یش هنوز تو دستش بود و دو دل بود که به کامیگوش  

ابه خاطرش مجبور شه کاراش و ولید یترس ی ا نه...میبزنه   

... دلش و ی نجوریدادو ایت به ترسش نمیا اهمید خونه...ایکنه و ب   
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شکوند یم  

اره به خاطر یدرب  ی بچه باز یلیخواست خیهم دلش نم یاز طرف  

نکهیکرد قبل از ای...خدا خدا مین مسئله نرمالیهمچ  

هو یاد که ی ره برقا بیار و بگیکنه و شماره کام یمش و عملیتصم  

ز شد و ضربان یاش تاز تو راه پله ها گوش ییپا ی دن صدایبا شن  

 قلبش تندتر از قبل

ومد...مگه ی ه ها تا اونجا نمی ز همساا یطبقه آخر بودن و کس  

د یبع یکین تاریخواستن برن پشت بوم که تو اینکه میا  

ارم که خودش گفت ممکنه یبکنن...کام ی ن کاری دونست همچیم  

پاش درست  ی بود که صدا یاد...پس کی صبح ب ی کاینزد  

شد؟؟؟در خونه قطع  ی جلو  

ز برداشت و آروم راه افتاد سمت در...اگه یشمع و از رو م  

ی صدا  یومد تو...ولیکرد و میار بود تا اآلن در و باز میکام  

از در و براش باز کنه ی زد که نیدرم نم یومد...حتیداشم نمیکل  
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: ن آب یهم ی نبوده برا ییپا ی ه لحظه حس کرد توهم زده و صدای  

دیسد پریدهنش و قورت داد با ترد  

 

ه؟؟؟یک - 

: به گوشش خورد  یکلفت شخص ی صدا  

 -منم...

: بسته جواب داد  ی ذاشت رو قلبش و با چشمادستش و گ   

 -ش...شما؟؟؟

... یفهمی باز کن درو...م  - 

که تو جونش افتاده بود ذهنش و کامل مختل  یترس و وحشت  

به یه آدم غرین فکر کنه که حضور یذاشت به ایکرده بود و نم  

... ا نه یهست  یاصال منطق  پشت در واحدشون  

... کنمی که باز نم یهست  ی ک یتا...تا نگ - 

... شتر شد یصداش و برد باال و به همون نسبت لرزششم ب  
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به   ییتک خنده آشنا ی ...صدا-س؟؟؟ی ازنگ بزنم به پلی ی گیم  

 گوشش خورد

... ادیشتر به کارت میوونه خونه...ب یزنگ بزن د - 

ه و یو ذهنش تجزمات و مبهوت زل زده بود به در و داشت ت  

ود؟؟؟هنوزار نب یکام ی آشنا...صدا ی ن صدایکرد که ایل میتحل  

ل شد ین تبدیق یحدسش به  ی جه نگرفته بود که با جمله بعد ینت  

 

... از منمیباز کن بابا...ن - 

ی که از شمع تو ی نور یدرو باز کرد و تو روشن ی آروم ال  

ن در با باز شد یره به گوشید که خیار و دید کامیتابیدستش م   

... ر لب سالم دادیاومد تو و ز  

: ن چند یکه تو هم یز بهت و وحشتاز که هنوز نتونسته بود این  

د یلرزونش پرس ی اد با صدایقه به جونش افتاد در بیدق  

؟؟؟ی دت در و باز نکردیچرا با کل - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... ام یستادم جوابش و بدم بعد بیه اس ام اس اومد وایتو راه پله   

 -تو

: د یبود نال  یر که هنوز نگاهش به گوشایره به کام یاز خین  

؟؟؟ی پس صدات و چرا کلفت کرده بود - 

: گفت  یزد و با سرخوش ی دوباره تک خنده ا  

... ...گفتم فرصت و از دست ندمیدم مستعد سر به سر گذاشتنید - 

 اس ام اسش و که فرستاد سرش و بلند کرد و تازه تونست نگاه ...

نه یازو بب یهراسون و چهره وارفته ن  

؟؟؟چته - 

 

موقع بهش نگاه کرد و  یب ین شوخیبه خاطر ا ی از چپ چپین  

تمام که از اثرات  یارم با سرخوشیافتاد سمت مبل و کام راه   

... ه فردا بود دنبالش راه افتادیافتتاح  

م؟؟؟یدار یوقته برقا رفته؟؟؟شام چ یلیخ - 
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... درست ی زیچ ی ایر مید  یمن شام نخوردم...تو هم گفت  

ی خوریز میه چیهمونجا  نکردم...فکر کردم  - 

... از نشستیار خودش و انداخت رو مبل و کنار ن یکام   

... ی زیه چیکارامون زود تموم شد برگشتم...شامم نخوردم...پاشو   

 -درست کن

: د یره شد نال یاز که با اخم بهش خین  

 -مرگ من...

ی هنوز انقدر یار دلش و نرم کرد ولی حالت ملتمسانه نگاه کام  

ک سانتم از جاش تکون بخورهیکه نتونه  ترس تو جونش بود . 

- اد...بعدیحاال بذاربرقا ب - 

دن زانوهاش که تویبهش انداخت و با د ینگاه یار باکالفگیکام  

ه یه یبغلش جمعشون کرده بود و نگاه نگرانش که چند ثان  

: شد گفتیه نقطه دوخته میبار به   
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... ره که یاد مچ پات و بگیدر ب یر مبل زامبیست از زیقرار ن  

خودتو ها ی مچاله کرد ی نجوریا - 

... بدتر شد ی کرد  ی که اونجوردم...تو هم یهو برقارفت ترسی - 

: یال یخین بستن چشماش با بیه داد و حیمبل تک  یسرش و به پشت   

 گفت 

... ه زنگ بهت بزنه اطالع ین به بعد اول یسپرم اداره برق از ایم  

 -بده بعد برق و قطع کنه

... یخواد حتیده و نمیترس ی جد ی د که جد دایاز نشون می سکوت ن  

ر و برش پرت شه ه حرف زدن حواسش از دویبه اندازه   

چشماش و باز کرد...هنوز تو همون حالت بود...لبخند  ی ال   

ت یکه مخصوص اذ یرولباش نشست...هورمون ی انه ایموذ  

یه جورید یت داشت زده بود باال و بای از تو بدنش فعالیکردن ن  

ازو جلب کنه...دستش و ینکه توجه نیا کرد...بدونیساکتش م   

از یار صورت ن آروم از پشت مبل رد کرد و برد کن  
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متر با صورتش یلیه م یکرد انگشتش فقط یم  یکه سعیدر حال  

د رو پوست صورتش و در عرض یبرخورد کنه دستش و کش  

د و با هول و یچیغ پر وحشتش تو خونه پیج ی ه صدایک ثانی  

ال خودش ید که به خش ی استرس مشغول پس زدن موجود  

... رفت یداشت رو صورتش راه م  

 

: به  ی رفت لحن نگرانیگیخنده اش و م ی وجل یار که به سختیکام   

د یصداش داد و پرس  

باال  یکشونیه ها رو میاز؟؟؟اآلن همسایه نیچ - 

اد طرفش ی نکه دوباره نیاد از ترس ا یبه دستش نم ی زید چید یوقت  

ار یمت کامد سیخودش و کش  ی ر ارادیه واکنش غ ی یط  

... رفتیز بود رو صورتم داشت راه میه چیگم...یبه خداراست م  - 

... ره شه یارباعث شد سرش و بچرخونه سمتش و خیسکوت کام   

خمارش ی به چشما  
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 -جات راحته؟؟؟

... راهنش و محکم ین حرف تازه نگاهش به خودش افتاد که پیبا ا  

جاشد خواست برگرده سر یه ببخشیتو مشتش نگه داشته بود با   

ار نگهش داشتیکه کام   

... نی بش - 

ه لحظه از ذهنیود و ره هم بیخ  یکیشون تو اون تاریآب ی چشما  

هست؟؟؟  ی ن قشنگیخودشونم به ا ی هر دوگذشت که چشما  

نم یسنگ  -.  

-. یستین - 

- ر نکردهییتا حاال تغ یوزنم ازعروس - 

 

... کرد  ی ادآوریگفت و یار بهش م یکه کام  ییم متلک هایرمستقیغ  

- قع هم نبوداون مو - 

: ضربان قلبش  ی نکه صدایا  ی نگاهش و گرفت برا  یقی بانفس عم  
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ارنرسه به حرف اومد یش کام به گو  

- اومده تو...داشت  ی زیچ ی ه حشره ا یفکر کنم درو باز کردم   

ارکه رو صورتش نشست و روش و به سمت خودش یدست کام   

یبرگردوند حرف تو گلوش موند و نگاهش مات چشما  

... کرد یداشت نقطه نقطه صورتش و اسکن مار شد که  یکام   

رو تو وجودش زنده ی دیبدنش و باال برد و احساس جد ی و دما  

به بودهیکرد که انگار تاحاال باهاش غر  

گه پا رو خط قرمزاش نذاشته بود و یار به جزاون دو بار دیکام  

ن یشد که حس بد آخرینم باعث میدهمیکش نشد...شاینزد  

ی ن تو وجودش لمس نکنه...حس بدکه باهم داشتن واآل  ی رابطه ا  

ار...اونم ی امکردن ک ی باز یه عروسکه برایه یگفت شب ی که م  

خواست یحاال...انگارخودشم م  یهروقت که اون دلش بخواد...ول  

ا یره...یار بگی نگاهش واز کام ی ه ایثان ی تونست برای نم یکه حت  

نسته یدا کنه و وایار ادامه پیخواست حرکت دست کام ینکه میا  
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ش خودش ید اونم پیه...شایار از چینست حدس بزنه تعلل کام تو یم  

از یش از نیپ ی که سر  ی ت...بارفتارداش ی ه قول و قراری  

 

گه مجبورش یه طرفه دیه رابطه ید...نخواسته بود به ید  

ارم ثابت بشه یشد تابه کامیش قدم مید خودش پی از بایکنه...انگار ن  

... ه رابطه یتونستن ینبارم یست...ایپشتش ن  ی گه اجبارینبار دیکه ا  

 دو طرفه داشته باشن 

ز تو مشتش بود جدا کرد ار که هنویراهن کام یدستاش و از پ  

ن چشماش چپ و راست شد...با یار از باال اومد و بی ونگاه کام  

تش و اعالم کرد .... که همون موقع یروهم گذاشتن پلکش رضا  

فتاداز ایار به چهره جمع شده از درد نیبرق اومد و نگاه کام  

شد؟؟؟ یچ - 

 -دستم و سوزوندم...

... نمیبده بب - 
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: دنیبا د یمحل سوختگ  یز بررس از و گرفت و قبل ایدست ن   

مه اش گفتی نصفه و ن  ی الکا  

ده؟؟؟یمدل جد - 

: از که با اومدن برق اون جسارت از وجودش رفته بود خجالت ین  

تش لب زدیزده از موقع  

... زدم برق رفتی داشتم الک م - 

... د و گوشه لبش باال یشده اش کش یرو ناخون جگر  ی تار دسیکام   

 رفت

 

... یپاکشون کن ی ش گرفتنت مجبورقبل دو یخوشرنگه...ول  - 

تو حس و حالش  ی ریاز اومدن برق نتونسته بود تاثیبرعکس ن   

ار یاخت یبذاره و نگاهش که به پوست ملتهب دستش خورد ب  

به  رهیبند اول و قرمز شده انگشتش و فرو کرد تو دهنش و خ  

رون ید بیچشماش انگشتش و از دهنش کش  
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... ی ه اخوشمز یلی؟؟؟خیدونستی...می خوشمزه ا - 

ار ین بار از کامیاول ی که برا  ییف هاین تعریاز سرخوش از این  

برد گفت ین بدنش و دوباره باال مییرو به پا  ی د و دمای شنیم  

... کردن ندارم ی نه...عادت به خودخور - 

... زد  ی شخندیار ن یکام   

کنهیات خوشمزه ترت مین زبون یرین شیا - 

ض تر شدنش یرو عر یچ کنترلیبود که ه ی از فقط لبخندیجواب ن  

دونست تا حاال پوست ید می ق بود که بعینداشت...انقدر عم  

ن حد کش اومده باشه یه لبخند تا ای ی صورتش برا  

... خ چشماش شد و سوال ذهنش و به زبونی ار دوباره مینگاه کام  

 آورد 

ه؟؟؟یشکل نیمنم ا ی چشما - 

: دیاز زد و پرسی ن ی به خنده پر صدا ی لبخند  
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ه؟؟؟یچ - 

... ل و داشتمن سوایمنم هم - 

که چشمات انقدر خوشگله؟؟؟ ی کردین فکر م ی تو هم به ا یعنی - 

ه لحظه حس کرد داره خواب ید...یاز پر کشیلبخند از رو لب ن   

این اتفاقات تو روینه...مگه ممکن بود که همه ایب یم  

وجودش  ی ها ییباین صراحت زیتا حاال با ا یار ک ی منباشه؟؟؟کا  

حس خوب و دوست  نهمهیو براش آشکار کرده بود و ا  

ه جا بهش منتقل کردهیرو  یداشتن  

که ی بود؟؟؟خوشرنگ...خوشمزه...خوشگل...سه تا کلمه ا  

ار با به زبونیاره و کامیو سر ذوق ب ی تونست هر دختریم  

 آوردنشون 

نبار خودش یاز و منقلب کرد که ای ن ی قه به قدریدر عرض چند دق  

که تو ینیدرنالجان و آین حجم از هید ایترس یش قدم شد ....میپ  

 وجودش جمع شده بود کار دستش بده 
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که  یداشت...لذت یکه براش تازگ یوجودش غرق لذت شد...لذت  

رشیکه تسخ  یچوقت تموم نشه...لذتیخواست هیدلش م  

... س اضافه تموم شه و ازه نفیبا   ید حتیترسی کرده بود و م  

ار سپردیدستش بده و خودش را به کام  

ده بود ویکه خر یو سبد گل بزرگ اده شد ین آژانس پیاز ماش  

ه سبد گل یکرد که چرا یرون...خودش و لعنت مید ب یکش  

 

ی وقت ید ولیکوچکتر که حمل کردنشم راحت تر باشه نخر  

ه الشون که ال ب  یومیلیو چند تا ل یرز آب ی چشمش به شاخه ها  

... مون بشه از انتخابشیتونست پشیفتاد نمی جا خوش کرده بودن م  

ن سبد ی نگ خاص شده بود و دوست داشت با همه ریبراش  یآب  

براش ی شب...انگار آبیارم ثابت کنه...از دینو به کامیگل ا  

شه باهاشیکه هم  یگه...رنگ ید ی کرد با رنگایفرق م  

ی ندش...ولی ونست ببتیکرد مینه نگاه میبود...هربار که تو آ  
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با باشهیکرد انقدر زی چوقت فکر نمیه  

کنام انداخت و با یرستوران نبزرگ سر در   ی به تابلو  ینگاه  

که  یک ساعت زودتر از ساعتیرفت تو... یقی نفس عم  

شییدونست زن دایار گفته بود خودش و رسونده بود...میکام  

ل و دوستاش و دعوت یانقدر شوق و ذوق داره که کل فام  

نجا باشه یخواست قبل از همه ای ده و دلش مکر  

گذرا به  ی ..نگاه ن.ییاز راهرو رد شد و چند تا پله رو رفت پا  

ک رستوران انداختیش  ی ها یز و صندلی سالن بزرگ و م  

ومد یاز گارسونا که اونم داشت م یکیو راه افتاد سمت    

خواست همه جا رو خوب و با دقت نگاه کنه ی طرفش...دلش م   

داد ی ل مین سبد گل و به صاحبش تحوید ایاول با یول  

... دیید...بفرمایخوش آمد یلیخ - 

ف دارن؟؟؟یکنام تشرین  ی د...آقایخشممنون...بب  یلیخ - 
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 :-بله...

د گفت یتعجب و که تو چهره گارسون د  

 -همسرشون هستم

... د...تو اتاقشون هستنیی اوردم...بفرمایشرمنده به جا ن - 

که از سالن جدا ییهرودنبال گارسون راه افتاد سمت را  

ستاد یکرد و وا   ی ار و که نشونش داد تشکریشد...در اتاق کامیم  

ار صبح زود اومده بود یق در زد...کام یه نفس عمیو بعد با بره   

ه کم حس ین هنوز یده بودش...واسه همیگه ندیشب دینجا و از د یا  

 خجالت تو وجودش بود

... دییبفرما - 

گرفت که صورتش  ی جورار سبد گل و یکام ی دن صدایبا شن  

ی ار و گذاشت پایمعلوم نباشه و در و باز کرد...سکوت کام  

ک شد...ازیقدم هاش بهش نزد  ی د لحظه بعد صداتعجبش و چن  

ه یدن یا شنیدن عکس العمل یجاش تکون نخورد...منتظر د  
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 حرف ازش بود که باالخره گفت :

... تشی بنال جذایاورج یدن اون دوتا غنچه آبی؟؟؟دی م شد یچرا قا  

شتره برامیب - 

کرد که سبد یجمله اش فکر م یاز مات و مبهوت داشت به معن ین  

ده شد و نگاهش افتاد به صورتیرون کشی ب  گل از دستش  

 

... اری خندون کام  

... گرد و متعجب شده باشن ی نجوریا یمخصوصا وقت  - 

ن یکه تو دل نثارش خودش کردبه خاطرا یزد و بافحش ی لبخند  

جوابش و  ییارم باخوشرویدادکه کام  ش سالمید بازید بدیند  

 داد و با اشاره به سبد گل گفت :

... قشنگن ...چقدری د یزحمت کش - 

 -قابل نداره...

: ح زوداومدنش گفت یتوض ی کرد و برا ی مکث  
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... ام یتو خونه حوصله ام سررفته بود...گفتم زودتر ب - 

... نی ا بشی...ب ی خوب کرد - 

ازمیه روش و نزش که سبدگل و بذاریخودش راه افتاد سمت م  

ار و جلب کنه ینکه توجه کامیراه افتاد دنبالش و بدون ا  

... اد و راه به راهیپاش گرفت تابه خودش باز  یزیشگون رین  

ر رفتار ییار درسته تغیکام ی چشماش گرد نشه واسه حرفا و کارا  

کرد یفکر م یشبم تو رابطه شون حس کرده بود...ول یارو دیکام  

ر باال رفتن هورموناشه و بدنش که از یزنه تحت تاثیکه م ییحرفا  

گرم و  ن رفتاریاآلن با ا یره...ولیادش میتب و تاب افتاد   

ی ن زندگیتو ا ییزایه چیمانه اش ثابت کردانگار واسه اونم یصم  

ادی کنه که باهاش کنار بیش و میفرق کرده و حداقل داره سع  

 

ار و نگاهش و به دور و برشیاتاق کام  ینشست رومبل چرم  

گوشه   ی دن کاورکت شلوارش که از جا لباسیدوخت...با د  
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د یزون بود پرسی اتاق آو  

؟؟؟یکنیلباست وعوض نم - 

... کنم حاال یم - 

: ق به یستاده و عمیزش واید کنار م یسرش وچرخوند سمتش که د  

د ین نگاه ادامه دار پرسیره شده...متعجب از ایصورتش خ  

ه؟؟؟یچ - 

تو؟؟؟ یخوب - 

 -آره...

؟؟؟ی ...نداریدارت نکردم...مشکلیب ی صبح خواب بود - 

ر صورتش گر گرفت و ضربان قلبش باال رفت...انگا ی ه ایتوثان  

سخت تر از انجام یلیصحبت کردن درباره رابطه اشون خ  

 دادنش بود

: ن و آروم زمزمه کردییسرش وانداخت پا  

 -نه...بار اولم که نبود...
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...اونار حس کرد ناراحتش کردهیشدن سکوت کام  یباطوالن  

گهیه روز دید یشا یلحظه قصدمتلک انداختن نداشت...ول  

 

... ی عروس ی ن جمله رو فردایا دنی فهموند که انتظار شن یبهش م   

ار ویره کام ی داشت نه دو ماه بعد سرش و که باال گرفت نگاه خ  

رلب گفت یار روش و گرفت و زیشکار کرد و که کام  

- ده؟؟؟یو م  ن باریپس چرا هردفعه واسه من همون مزه اول - 

ن جمله ها روی ا ایار از ته دلشه یکام  ی د حرفایفهمیاز واقعا نمین  

ن رابطه تازه پا گرفته دارهیشتر ایدن بگرم کر ی فقط برا  

پشتش  یکنه؟؟؟اگه قصد و غرض خاصیف میپشت سر هم رد  

که  یاون رابطه اول  یعن یگفت...پس یت و مینبود و واقع  

ه یاقعا بهش لذت داده بود؟؟؟د ویهم طول نکش  یل یخ یازنظر زمان  

ومد یبرد که دوباره نمیگفت اگه لذت نمی تو گوشش م ییصدا  

 طرفت 
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همه جاشو؟؟؟  ی دین ودرستورا - 

: رون اومد و گفتی الش بیار از فکروخی کام ی با صدا  

... نجایگه صاف اومدم اینه د - 

هیاطش خلوتش یومدن...تو حیم نشونت بدم تامهمونا نیپاشو بر  

ش خوشت ی ن ی..راست کار شما دخترا...بب باغچه قشنگ هست.  

اد یم  

ی ار براین تالش نوظهور کام یاز ا یازجاش بلند شد و راض  

یدونست چراولیدنبالش راه افتاد...نم ی ن زندگیحفظ ا  

 

مانه تر یر باشه و حاال که رابطه شون صمیتونست ازش دلگینم  

تلخ و متلکا و زخم ی اد روزایره راه به راه یش میازقبل پ  

... ن ماجرا نگاه یگه اگه به ایه جهت دیفتهازیزبوناش ب   

نابه یگه با تتونست بیداد...نمیار حق مید به کامیکرد...بایم  

هم انتخاب خودش نبودو  ین زندگیا ید...ولیرس یم  یخوشبخت  
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ل کردیاز بهش تحمی بود که ن ی اجبار  

خوش بهش نشون داده بود...بعد از  ی ه رویرش بعد ازمدتها یتقد  

مطلق در اومده بود و  ی اطرافش ازخاکستر ی ایدن  مدتها  

جزبه  یداد...بعد ازمدتها احساسی خوشرنگش و نشونش م ی رنگا  

ی داد...برای زه میکرد که بهش انگیتو وجودش حس م یتفاوت یب  

ی دبرایومد...پس بایچوقت باهاش راه نیکه ه ین زندگیادامه ا  

کردین حال خوش تمام تالشش ومینگه داشتن ا  

*** 

ه گذشته بود...هر دوتا سالنی ساعت ازشروع مراسم افتتاح کی  

ی ن و آشناهای ا مدعویبا پرشده بودن...اکثر مشترین و باال تقرییپا  

خوردیبه هم توشون به چشم میخودشون بودن و تک وتوک غر   

یها ی د و کم و کسریچرخیار تو سالن م یکام  ی از پا به پاین  

هم  ی...هر از گاه دادیمهموناشون و به گارسونا سفارش م  

شونیکه تو عروس ییاز مهمونا یکیکرد و به ی ار صداش میکام  
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ار وسط یه شدن ها ازطرف کامدین دیکرد...ای ش م ی نبود معرف  

ومد یبه مزاقش خوش م یلیاونهمه دغدغه و شلوغ بودن سرش خ  

ن یازب ی گه برایل دیه دلیکرد...ی و لبخندش و از رو لباش پاک نم  

 

وقت بود  یلینا بود...درسته خین ت ومدینرفتن لبخندشم ن  

د که نشون بده هنوز باهاش دریدیار نمیاز کام یرفتارمشکوک  

ی داد که به راحتیم  یمنف ی انرژ ی حضورش انقدر یارتباطه ول  

ن لحظه هاش و به کامش زهر کنه یا ی تونست خوشیم  

ستاد یز خانواده خودش وا ید...سر میچرخینطورکه تو سالن م یهم  

ش بود گفت یایصحبتش با مادرش و ن یکه رویو در حال  

د؟؟؟یاج نداریاحت ی زیچ - 

: داد و سرمه گفت  یش با سرجواب منفیاین  

... بود یز عالیدخترم همه چنه  - 

... وش ید سمت داریبه ناچار چرخ  
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؟؟؟یشما چ - 

... خوب بود یهمه چ - 

... وش دستش و گرفت یتکون داد و خواست بره که دار ی سر  

... ش ماین پ یه کم بش ی - 

ی گفت دلش تنگ شده برا ی ن لحن میدن ایشناختش با شنیگه نما  

ی ادیز ی ن دو سه ماه...راه هایتو ا یدختربزرگش...ول   

ه پدر ازدخترش بود...نبود؟؟؟ ی ی رفع دلتنگ ی برا  

 

نهمه آدم بهتر بود که یچشم ا ی د جلویشا یخواست بره ولیدلش م  

ش یایکنار ن یه کم وقت بگذرونه با خانواده اش...صندلی  

د چرا رابطه یفهمید و روش نشست...خودشم نمیو عقب کش  

رفته شد که ی ار نمی سردش با خانواده اش مثل رابطه اش با کام  

د هر دویه رابطه بایگرم شدن  ی د چون برایرفته گرم بشه...شا  

ازی ن یباشن...ول یطرف راض .. 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ت؟؟؟ ی از زندگ یهست یراض  

 سرش و بلند کرد و در جواب مادرش کوتاه گفت 

- ره...خوبهآ - 

ن کردنش حرفش یه کم دست دست کرد و با سبک سنگ یسرمه   

 گفت 

ه بود...نشد که دعوتتونختیز بهم ریه کم همه چین چند وقته...یا  

یه وقتیم یم بذاریره کاراشه...گفت یارم که درگیم...ماشاال کام یکن  

ین هفته هر روز که خودت خواستیکه سرتون خلوت تر باشه...ا  

نا هم دعوت کنم دور هم یت اییدرست کنم دا  ه شامیبگو که...  

م ی باش  

شون یبود تو زندگ ی ر و گرفتاری خواست بگه هرچقدرم گیدلش م  

اون لحظه یدو سه ساعته داشتن ول یه مهمونی ی قت براو  

به زبون آورد  ی گه اینداشت و حرف د ی حوصله گله گذار  

 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

- ه شلوغه...رستوران تازه باز شد ی لیار خین هفته که سر کامیا  

هیم...حاال یا ی م بید خودش باال سر کار باشه...فکر نکنم بتونیبا  

دم یجور شد بهتون خبر م یوقت  

ی داشت سع یلیدخترش که خ  ی زد به رو  ینیغمگ ی سرمه لبخند  

داد ین حرفا پنهون کنه...و بهش حق میش و پشت ایکرد دلخوریم  

ر دست و پا بسته یه اسیخودش و مثل  ی...ولی ن دلخوریبابت ا  

ط ازیبهبود شرا ی برا ی چ کاری...که ه ین زندگید وسط ایدیم  

ومد یدستش برنم  

- یباشه دخترم...هرجور خودت راحت   

د و با حس نگاه یمسلط شدن به خودش کش ی برا  یقی نفس عم  

ن نگاه ها رویوش سرش و به سمتش برگردوند...ایره داریخ  

نباریومد...ایاز توش درنم یاصوال حرف ید...ولیدیاد ازش میز  

وش گفت یبهش نگاه کرد که باالخره دار ی م و سوالی مستق  

... زنهیست...برق میشه نی...چشمات مثل همی عوض شد - 
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ه سوال پررنگ توی یداشت که در جواب بهش بگه...ولن یچیه  

د یبه زبون آوردنش ترد ی ذهنش نقش بسته بود که برا  

و  ی ن سردین آدم تا قبل از ایخواست بدونه ای داشت...دلش م  

از ی برا یچ تالشید و هیدید؟؟؟میدیبودن نگاهش و م یلتوخا  

کرد؟؟؟ ین بردنش نمیب  

خدا خواسته نگاهش وش به پهلوش زد از یا یکه ن ی باضربه ا  

 گرفت و برگشت سمت خواهرش که سرش و به سمتش خم 

 

کرد یکرده بود و تو گوشش پچ پچ م   

ه؟؟؟یچرخه کیار می ن پسره که دور و بر کامیگم...ایم - 

دنیستاده بود انداخت و با دیار وایکه کام یبه سمت  یگاهاز ن ین  

 توماج گفت 

... کشه در واقعیدوستشه...شر - 

ه؟؟؟ی آهان...اسمش چ - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

: ش جواب داد یاین ی ن سواال یمتعجب از ا  

 -توماج...چطور؟؟؟ 

... ی نطوریهم - 

: ش ویا زور سوال بعدیر یدونست دیم یول ی نطور یگفت هم  

نبار گفت یو ا نشد  یپرسه که انتظارش طوالنیم  

 -دوست دختر داره؟؟؟

... فوت کرد ینفسش و با کالفگ  

... شیای دونم نیمن نم - 

سم؟؟؟به نظرت برم خودم ازش بپر - 

د شما دوستی ببخش ی به پسره بگ ی بر یفتی؟؟؟راه بی خل شد  

؟؟؟ی دختر دار  - 

 

شه مگه؟؟؟یم یچ - 

... اد طرفتین باش بذار اون بیه کم سنگ ی - 
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 -آهان مثل تو؟؟؟

ه متلکیواضح  یلیمات شده زل زد به خواهرش که خ ی اباچشم  

تو خانواده یین آدمایهمچ ی درشت بارش کرد...تا وقت  

شد؟؟؟یحه ناراحت میمل ی د از حرفایگه چرا بای خودش داشت د  

ز بلند شد که هریش از پشت اون میایظ به نیغل ی باچشم غره ا  

نکهیباحرفاشون آزارش دادن...بدون ا یکدومشون به نوع   

ار یتش کردن...انگار کامیار هدایبدونه چرا پاهاش به سمت کام   

م ه آدین پناه بود براش از شر گوشه کنا ین روزها بهتریا  

ار شده یکرد که کامید باور میگه باید یعنیدور و برش... ی ها  

هاش؟؟؟ یپناه  یه گاه بیبود تک  

دیبهش انداخت و بعد چرخ ی م نگاهی ار نیکش که شد کامینزد  

دش دور ینبود که از د ی زیاز چیزون نیآو ی ...اخماسمتش  

 بمونه و کنجکاوش نکنه...

: د یق شد و پرسی تو صورتش دق  
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شده؟؟؟ یچ - 

بود  ین حضورش کافی رو لبش نشوند...هم یزورک ی لبخنداز ین  

شتر یفکرش و ب یالک ی با حرفا  ی خودیخواست بیبراش نم  

 

: کج شده قهین صاف کردن یمشغول کنه...دستش و بلند کرد و ح  

 لباسش گفت 

... یچیه - 

... به دستش انداخت و دوباره تو  ینگاه یار با مهربونیکام   

ره شد یصورت گرفته اش خ  

خودت؟؟؟ ی ...شام خوردی ...همش سرپا موندایخسته شد - 

 -نه...

: ع گفت یبکنه سر یار اعتراضینکه کام یقبل ازا  

... یم...که توهم تنها نباشیخوریحاال بعدا باهم م - 

به روش زد  ی ادش مونده لبخند ینکه حرفش و یازا ی راضار یکام  
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ه سبد گل بزرگ یازکارکنان رستوران با  یکی که همون موقع   

ار گفت یرو به کام اومد سمتش و   

... دادن که بدم خدمتتون یه خانومین سبد و یکنام ا یجناب ن - 

روش یمطمئن شد کارت یبه سبد گل انداخت و وقت یار نگاه یکام  

 نداره گفت 

... ان تو یب ی کردیخب تعارفشون م - 

... ی گفتن من مهمون اختصاص  یراستش...تعارف کردم...ول  

بالمان استقید خودشون بیکنامم...باین ی آقا - 

 

ن آدم گستاخ و یاز تند شد...ای ه ضربان قلب نیاز ثان ی تو کسر  

اومده که بتونه توجه یزده و وقت ین حرفی که همچ ییپررو  

نا؟؟؟یتونه باشه به جز تیم  یکنه ک همه رو به سمت خودش جلب  

یجد ی انگار جد یرو باور کنه...ول ی زین چیخواست همچینم  

دیکرد...شایم ی نا حسودین بار تو عمرش داشت به تیاول ی برا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ی ت داشته باشه...ولینداشت که براش اهم ی زینکه قبلنا چیا ی برا  

تونست راحت ازشون یبراش مهم شده بود که نم ییزایه چیاآلن   

 بگذره 

: درهم شده از تعجب گفت  ی ار بااخمایکام   

... هیش بقین و ببربذار پیباشه ا - 

... از یبه سمت ن  هومکث کرد و سرش ویخودشم راه افتاد بره که   

 چرخوند

- میاباهم بریب - 

گه یداره م ی مطمئن شد که جد یازناباورانه بهش زل زد و وقتین  

هیکه با  ی ورودار راه افتاد سمت دری ازخدا خواسته همقدم با کام  

شدی جدا م یک و چند تا پله ازسالن اصلیکوچ ی راهرو   

د زه و الغر اندام خوری ر ی از پله ها که باالرفتن چشمش به دختر  

ک کنار در بهیکه پشت بهشون داشت ازپنجره کوچ  

از متعجب داشت یخورد و نینا نمیکرد...قدش به ت یابون نگاه میخ  
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ار باشوق و بهت دریمهو کایه که یکرد تا بفهمه کینگاه م  

 

گفت  ی خته ایهم آم  

 -خاااااااطره؟؟؟ 

شش تا بناگوش باز شد یار نی دن کامیدختره برگشت سمتشون و باد  

ار یازخودش و پرت کرد تو بغل کام یمتعجب ن یماچش ی و جلو  

: ی ده بود خنده بلندیاز کمتر تو وجودش دیکه ن  یارم باذوقیکام   

 کرد و گفت 

؟؟؟ی دادی مد خبری؟؟؟نبایعوض  ی اومد یک - 

... ار غاریره شد به صورت یخ یخاطره ازش جداشد و با دلتنگ   

غربتش  ی سالها  

- یکنم که بخوام حرف داین چندهفته تونستم تو رو پیاوال من تو ا  

خواستم جزویر سرم می...خیزشیبزنم بهت؟؟؟بعدشم گفتم سورپرا  

م حسابیک تهران و تو زمانبندیتراف ین مهمونا هم باشم...ولیاول  
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 نکرده بودم

- آدرس رستوران و بده که اون ین گفتیناکس پس واسه هم  

 -مدارک و پست کنم؟؟؟

زدوگفت یچشمک  

... ن حرفا روین شده بود...حاال اییتعش یگه...برنامه ازپیبله د  

 -ولش کن

: د و با ذوق ادامه داد یدستاشو بهم کوب   

 

نمش ی خوام ببیبتت کو میو دوسر بدهیاون د   

د چهره اش وا یهو دین حرف یبود و با ا اریره توصورت کامیخ  

 رفت و ابروهاش و هشدارگونه انداخت باال...باترس از

ی خواست حرفایارنمیکام از اون دور و بر باشه وینکه نکنه ن یا  

رو با  یکس یبه اطراف چرخوند ول ی خاطره رو بشنوه سر  

ه دخترخوشگلید...فقط یدیشون نمیار تو چند متریفات کامیتوص  
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ستاده بود که حدس زد یشون وایپ تو چند قدمیو خوشت  

 ازمهموناشون باشه

ارنفسش و یار دوخت که کامینگاه متعجبش و ازاون دختر به کام  

گهید یه سوت ینکه خاطره با یکرد و قبل ازا پرحرص فوت  

ستاد و یازوایه قدم به عقب کنار نیاز ببره با ی ش نیآبروش و پ  

 دستش و گذاشت پشتش 

- همسر منازخانوم یشون نیا  

 بادست به خاطره اشاره کرد و ادامه داد :

- ن دوست من توچند سال گذشته یتر یمی خاطره هم صم  

ی ریسه کردنش باتصویمقا ازویدن ن یخاطره که هنوز از بهت د  

ار ین حرف کامیومده بود باایرون نیکه تو ذهن خودش داشت ب  

زد و گفت  ی هولزده لبخند  

 -جاست فرند-

- ت فرند ن جاسیآره...به قول ا  
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حرف ی شون صدایل عروسیه بار اوایادش اومد که یازتازه ین  

ی ده بود...ولیار از پشت در اتاق شنین دختر و باکام یزدن ا  

اری ن دوست کامیتر یمیک نکرده بود که چراصمهنوز در  

ی تش و بروز ندادو بالبخندین حال حساسیددختر باشه...با ایبا  

 دستش و به سمت خاطره دراز کرد 

... تونییشبختم ازآشناخو - 

 خاطره دستش و گرفت و جواب داد :

... شتریمن ب - 

: د فکریکه ازش شن یاز با اون حرفی ن اول کارنینکه همیا ی برا  

گفت  یاجع بهش نکنه بادستپاچگ ر ی بد  

- م باهم یدار یار...شوخی زه...من وکامیچ  

... ستیمهم ن  - 

د نه یچرخین دوتامیاز اون لحظه تو عمق رابطه ایتمام فکرن  
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ار یف کامی دونست توصید...میکه از زبون خاطره شن  یحرف  

ن حرف تعجبیازا  یلیبودو خ یل ازدواجشون چیازخودش اوا  

بیه کشور غریه پسرو دختر تو ی ی آخه چه جور ینکرد...ول  

تونستن با هم وقت بگذرونن و به قول خودشون جاست فرند یم  

 بمونن؟؟؟

 

ار راجع به رابطه یکام از  یح قابل قبولید که بعدا توضین امیباا  

 شون بشنوه سکوت وشکوند و گفت

دتو؟؟؟یاریف نمیتشر - 

ار باالخره حواسش جمع شد یازکامی ن حرف نیبا ا  

- م تویدبریای...بگهی آخ راست م  

: ش ازاخالق و منش خانواده هاشون خبر داشتیخاطره که کم و ب  

ازو گرفت و گفت ی دست ن  

- ارم...اگه یست کام اد اگه بفهمه من دوی خوشش ن  یفکرکنم کس  
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 -اشکال نداره فعالدوست شما باشم 

ار پشتی تکون داد و باهم جلوتر راه افتادن و کام ی ازسرین  

ه لحظهیسالن بشن خاطره  نکه واردیسرشون...قبل ازا  

... ار و باحرص دستشو به نشونه خاک بری برگشت سمت کام  

 سرت به سمتش پرتاب کرد 

ره ین خیبه زم  یشرمندگبه تاسف تکون داد و با ی ارم سریکام  

دنیتعجب کنه ازد ینجوریدادکه ایشد...بهش حق م   

کردن باهم حرفیدانمی وقت بود که فرصت پ یلیاز...خین  

گه به یاز دیگفت که نینا بهش م یزودتر از ا یل یخبزنن...وگرنه   

ه کمین اواخر یاد و برعکس ایبت نمیو دو سر بدهیچشمش اون د  

ییزایه چین فرصت یدتو اولیباشده بود براش...  یخواستن ی ادیز  

ح بده یجفتشون توض ی رو برا  

 

ار بعد از بدرقه یا رفته بودن و کامیگه اکثر مهمونا و مشترید  
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لش ویتاش رفت سراغ توماج که داشت وسااز دوس یکیکردن   

کردیجمع م  

؟؟؟ی ریم - 

؟؟؟ی ا یم  یآره...فردا ک - 

... رسونمیتا ظهر خودم و م - 

... گه برمیحله من د - 

... ن مدتیا یتو زحمت افتاد  یلیدستت درد نکنه توماج...خ - 

ار زد و گفت یبه شونه کام یدست  

... ه موعد ن مایفه اس...فقط...آخر اینکردم داداش...وظ ی کار  

میچکامونه ها...همه کارا رو با چک راه انداخت - 

به  ی به خاطره انداخت و سر ی م نگاهین  یقیار با نفس عمیکام  

د تکون داد ییتا  

... کنمیحلش م - 

... ...پس فعالیاوک - 
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از یکه خاطره و ن ی زیار راه افتاد سمت میتوماج رفت و کام   

ی برا دن خاطره که تند تند داشتیپشتش نشسته بودن...با د  

 

ه لبخند فقط شنونده بود خنده اشیکه با  ی ازیزد و نیاز حرف م ین  

د مان داشت که مطمئن بویا ی ان خاطره انقدر یگرفت...به قدرت ب  

ن رابطه ویاز نسبت به اید بد تو دل نیشک و د یاآلن هرچ  

ستاد و رو بهیز واین رفته... سر می وجود داشت از ب یدوست  

 خاطره گفت 

... اعت در گوشش؟؟؟سرش رفتدو س یگی م یچ - 

: از هشدارگونه صداش کردین  

اااااار؟؟؟یکام - 

: گفت  ییخاطره با پررو  

... ف یو کسب کردم براش تعر که در نبود ت ییت هایداشتم از موفق   

کردمیم - 
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رسه؟؟؟یت م یشم به موفق یهه...آدم مگه با نبودن تنها شانس زندگ - 

: ار گفت ی به رستوران در جواب کام ی با اشاره ا  

؟؟؟ی دیت رسین موفقیچطور با نداشتن من به ا تو - 

... به  ی ز و با سر اشاره ایار جفت دستاش و گذاشت رو میکام   

از کرد ین  

... دا کرده باشمیگه پید ی ه جایسم و د من شانیشا - 

 

: ره شد یار خی از به کامیباال رفته چند بار از ن ی خاطره با ابروها  

 و گفت 

 -عه؟؟؟

: ب دلتنگش بود یکردنشون که عج ن کل کلیار سرخوش از ایکام   

به روش زد  یچشمک  

 -عاره...

یب  ید و معن یدیخاطره م ی که تو چشما ین تعجبیبرد از ایلذت م  
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شد اگهیمطمئنا خوشحال م   یداد...ولیشدن م جیو گ ی خبر  

... از دوست داشتن  ییه جرقه هایقش باالخره ید تو دل رفیفهمی م  

 زده شده 

 -همه رفتن؟؟؟

... د سمتشیاز چرخین ی دن صدا یبا شن   

... میگه ما هم برید دی آره...پاش - 

: د ین بلند شدن پرس یخاطره ح  

د هتل؟؟؟ی خوره منم برسونیرتون میمس - 

از عکس  یا خونه ما ولیلحظه خواست بگه شب به یار یکام  

ز رابطه اش با خاطره روید اول همه چید...بایاز ترسیالعمل ن  

 

ن مسئلهید رو اممکن بو ی نجوریداد بعد...ای ح میبراش توض  

که در جواب خاطره زد  یاز با حرفین یحساس بشه...ول  

 شگفت زده اش کرد ...
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... ن خونه مایاید هتل؟؟؟خب...ب یچرا بر - 

ته  یکرد ممکنه حتیناخودآگاه رو لباش نشست...حس م  ی لبخند  

بازم ادب به ینباشه ول  یکه زده راض ین حرف یدلش از ا  

: خاطره مخالفت کرد و یخرج داد و خاطره رو دعوت کرد ول  

 گفت 

... نجا بردم هتل...اونجایام اینکه بیلم و قبل از ایزم...وساینه عز  

شمیراحت ترم مزاحمتون نم - 

... د یایارم...شما هم ب ین و در ب یرم ماشیله خب پس...من میخ  

ق و یراه افتاد سمت در رستوران و تو همون حال نفس عم  

داشت و حس  ید...بعد از چند وقت احساس سبکیکش یراحت  

یاز رو دوشش برداشته شده...اون لحظه هرچ ی ه باریکرد یم  

دا کنه که حال خوشش و یپ ی زیتونست چیکرد نمیفکر م  

... ی ن زندگید همیش...اصال...شایاجبار یزندگ  یتل کنه...حتمخ  

ن حس خوبش بود یل واسه این دال یاز مهمتر یکی ی اجبار  
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*** 

 

از که تو کل راه ساکت یخاطره رو رسوندن و برگشتن خونه...ن  

د از سکوتیار...ناامی بود و منتظر به حرف اومدن کام  

: ار یکامرفت سمت اتاق خواب که باالخره یکش دارش داشت م  

 صداش کرد

از؟؟؟ین - 

 -بله؟؟؟

... م ی ه کم باهم حرف بزنین ی بش یستیاگه خسته ن - 

ش و یر داشت با ن ین تا آسمون توفین لحن حرف زدنش که زم یا  

بست ی رو م یش راه هر مخالفتیشگیپر از حرص هم ی ه هایکنا  

 براش 

: تکون داد و گفت  ی سر  

... امیلباسم و عوض کنم ب - 
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: ار و یکام ی وردن لباساش شد که صدارفت تو اتاق مشغول درآ  

دی از آشپزخونه شن  

ا قهوه؟؟؟ی ی خوریم ییچا - 

 -قهوه...

زیه چیشه ی تو خونه اشو باز کرد که مثل هم ی لباسا ی کشو  

نداشت  یلیمون شد...دلیپش یبپوشه ول یو دم دست یمعمول  

 

گفت تو که هدفت از اون یه عقل و منطقش که م یتوج ی برا  

هیبه هر حال   ینبود...ول یواقع یه زندگی م ساختن یتصم  

ه یرفت...یش می گذشته اش پ ی داشت خارج از برنامه ها  ییزایچ  

دهیکرد و سخت بود نادیکه حالش و خوب م ییزایچ  

ش شوهرش آراسته تر یخواست پی ثل اآلن که دلش مگرفتنش...م  

تک تک لحظه هاشون ارزش و احترام  ی شه باشه و برایاز هم  

 قائل بشه 
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شرت و شلوارک ست که هنوز ازشونیه تی ساش ن لبایاز ب  

ی استفاده نکرده بود و درآورد و تنش کرد...شلوارکش تا باال   

ه گره به هم وصلیشرتش با   یزانو بود و دو طرف ت  

د یلباس به پوست سف یو مشک ی روزه ایب رنگ فی شد...ترکیم  

... سرش و بعد ی ومد...همه موهاش و جمع کرد باال یم   یلیبدنش خ  

رونیشش رفت ب ی کردن آرا از پاک  

دستش از ی ار با دو فنجون قهوه تویاز کامیهمزمان با ن   

د ویاز تو اون ظاهر نسبتا جدی دن نیرون اومد و با دیآشپزخونه ب  

شه نگاهش رو پاهاشیه لحظه مکث کرد و مثل همیخوشگلش   

ع نگاهش و گرفت به راهش به سمت مبال یسر  یره شد...ولیخ  

 ادامه داد و نشست

ی ار سوالیاخت یاز هم رو مبل رو به روش جا خوش کرد و بین  

فکر و مشغول کرده بود و به زبون آورد  یلین مدت خیکه ا  

؟؟؟ ی خوریچرا انقدر قهوه م   
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... ه اس...اون معتادم کرد...هرچند اون با روشر خاطریتقص   

کنهینا فرق م یمزه اش با ا  یلیکرد...خیقهوه دم م  ی سنت - 

از نسبت به ربطه اشون ین ی کنجکاو د حسیت به تشدیاهم یب  

ایاز دل و زد به درینبار نیمشغول هم زدن قهوه اش شد که ا  

د یو پرس  

د؟؟؟یکردیم  یه خونه زندگیتو...تو  - 

: دن چهره شکل عالمت یه سرش و بلند کرد و با ده لحظیار یکام   

از حواسش جمع شد و گفت یسوال شده ن   

... ...دو تا طبقه مختلفمیه آپارتمان بودیتو  یعنینه... - 

: ار خودش شروع به حرف زدن ی نبار کامیاز ساکت موند و این  

 کرد

بود...بعد  ی مارستان بستر یمون تو بییالبته...چند ماه اول آشنا  

ه واحد براش یم یمن تونست  یه کم کمک قرضیا مرخص شدنش ب   
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م یاجاره کن  

: مه ادا یقیاز انداخت و با نفس عمین ی به تعجب چشما  یم نگاهی ن  

 داد 

تونم بگم...چون قسمم داده درباره اش بای شدنش و نم ی ل بستریدل  

نو بدون یفقط ا یبدونه...ول یحرف نزنم و دوست نداره کس یکس  

دی...شایکردم...اونم کامال اتفاقداش یپ ی بد یلیط خیکه تو شرا  

اورد...تو کل اون مدت باهام یدمش تا صبح دووم نمیدیاگه نم  

 

ه...پرستارا از دو سه کلمهیرانیدونستم ایمزد...اصال نیحرف نم  

ی ده بودن و بهم گفتن...وقتی گفت فهمیکه در جوابشون م ی ا  

ب شدم که کمکش کنم و ازیشتر ترغیدم هموطن خودمه بیفهم  

ذاشت پام به یاصال نم یزبونش آدرس خانواده اشوبکشم...ولر یز  

ش ه کم که از اون حالت استرس و شوکه شدنی اتاقش باز بشه...  

دکتر و پرستارا رو براش  ی شد که حداقل حرفا یدرومد راض  
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دیبرم مالقاتش...منم به صالح د  یترجمه کنم و گذاشت گاه  

انواده امگفتم از خی زدم...از کارم میدکترش باهاش حرف م  

یلیخ ینکه کم کم بهتر شد...خوب خوب نه ول یگفتم...تاایم  

دم یفهم ی و انقدرزد یدو جمله باهام حرف م یکیبهترشد...در حد   

خواد برگرده...واسه یرانم نمیچکس و اونجا نداره وایازش که ه  

ره و یک خودمم بود بگین کمکش کردم اون خونه روکه نزدیهم  

ق شدی کم کم باهام رف  

: لپ از قهوه اش و خورد و ادامه داد ه قی  

کرد ینکه برام قهوه درست میا ای م یه آپارتمان بودیگم تو ینکه میا  

چوقت پامون ی ه یم ولیه آپارتمان بودینداره ها...تو  االت برتیخ  

ذاشت من برمیومد خونه من...نه م یم...نه اون میو خونه هم نذاشت   

ه فنجونم ید کر یاونجا...هر شب که واسه خودش قهوه درست م  

گشت خونهی اورد دم واحدم...بعد برمیخت و میریواسه من م   

شه اعتماد و تو یش افتاده بود ری که تو زندگ یخودش...اتفاق  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نان یتونست اطمیچکس نمی گه هیوجودش سوزونده بود و د  

ل بهمیکه کمکش کرده بودم...اوا یبه من   یکنه...حت  

بوده بهش  یچ  ف کرد ماجرای ه روز تعری یوقت یخورد...ولیبرم  

 

م ی رفتیوقتا م  یه...بعض ین قض ی له نکردم رو ایگه پیحق دادم و د   

کردمیکه توش کار م یانومد رستوریوقتا هم م یرون و بعضیب  

ه کار یموند...کم کم تو همون رستوران   یشم میچند ساعت پ  

م...بعدشم یگذروندیشتر با هم وقت م یبراش دست و پا کردم و ب  

رستوران و اون شدکه خودم شدم صاحب اون   

کهیه لحظه مکث کرد و در حالید یحرفش که رس  ی نجایبه ا  

ی ساختگ ی د ید با تهداز گرفته بوین ی انگشت اشاره اش و جلو  

 گفت :

صاحب  یمن چاپلوس   یبگ  ییگه نشنوم جایادم نرفته...دیتا   

دا...اون بابا فقط سه یرستوران و کردم و اون که مرد به من رس   
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نکه با سگ دو زدن منید اونم به خاطر ادونگش و به نام من ز  

ه اشو خودم از خواهرش یدا کرد...بقی رستورانش اسم و رسم پ  

دمیخر ... 

دید غریجمع کردن لبخندش د ی از و که برایش نتال  

 -کوفت

... نگفتم که ی زیچ - 

: نگاهش کرد و ادامه داد  یچپ چپ  

مش...تو یرستوران و باهم چرخوند یر داخلیخاطره رو کردم مد  

ن اعتماد و یکردم مشکلش و حل کنم و ا یسع  یلین مدتم خیا  

خواست همونجور که اون یبرگردونم به وجودش...دلم م  

ن خوردنم ویزم ی جاها جلو یلیرانه پا به پام اومد و خخواه  

 

خودش و  یگرفت...منم برادرانه بهش کمک کنم تا بتونه زندگ   

ناختم و شیام میکه تو دور و بر ی قابل اعتماد ی بسازه...آدما  
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اد ویو انزوا درب ی ریه کم از گوشه گیکردم...تا یباهاش آشنا م  

.خاطره هنوز درماننشد.. یخاطرات بدش و فراموش کنه...ول  

گه یخواد که درمان شه...خودش مینشده و انگار خودشم نم  

ی زیش و با چییخوادآرامش و تنهایراحت تره...دلش نم ی نجوریا  

ز دست بده که ممکنه بازم بهش ضربه بزنه ا  

: از که هم متاثر شده بود نسبت به گذشته خاطره و هم کنجکاوین  

د یار پرسیکام ی بعد از تموم شدن حرفا  

نجایاد ایا چرا اون نمیا...ی؟؟؟یو برگشت یچرا تنهاش گذاشت  

کنه؟؟؟  یزندگ  

- نجا بود...از اولم با هدف یو خانواده ام ا یباالخره من زندگ  

 -برگشتن رفته بودم

گهیبرگشتنش بود...چون د یل اصل یکه دل ییبرنامه هانگفت از   

از و با ی خواست خاطر نیده نداشت...دلش نمیگفتنش فا  

... نا برگشته بود مکدر ین موضوع که واسه پول پدر تیدن ایمفه  
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 کنه 

نجا یته که این موقعیران...گفتم بهتریآشپز رستورانمونم که اومد ا  

بمونه ییداد جای ح می.ترجم و راه بندازم...اونم.. ی هم کار و کاسب  

که خانواده و ییاد جایو نداره...تا ب یالش راحت باشه کسیکه خ  

ششونینتونه بره پ یوللش هستن یفک و فام  

 

از رابطه دوستانه  ی الش تا حدودینگفت...خ ی زیگه چیاز دین  

ش مربوط به یحاال کنجکاو یار و خاطره راحت شد ولیکام  

دور و برش دور  ی مردا بود که خاطره رو از همه  ی ه ایقض  

ن برده بود...هرچند...تا یکرده بود و اعتماد وجودش و از ب  

... بوده یان چینه جرتونست حدس بزیم ی حدود  

: ن یاز و برداشت و حین یز خم شد و فنجون خالیار رومیکام   

 بردنشون به آشپزخونه گفت 

رابطه مون ینا رو گفتم چون مهم بود برام که بفهمیا  
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دونن چون حوصله پندر و اندرزینم ی زینا هم چیه...مامان ایچ  

از منکر کردنشون و ندارم...خاطره نامحرمه به من  یو نه  

ق پسر برامیشتر از صدتا رفین چند سال بی تو ا ی...ولدرست  

ره و با دست پر برگردمیخت که کارم پا بگ یجون کند و عرق ر  

ثل ه مین قضیدت به ایران...بهت گفتم چون حس کردم ممکنه دیا  

 اونا نباشه 

ز رو به روش نشستهیره به میاز بدون حرف همونجا خین  

چوقت یکم داره که هل محیه دل یکرد فقط خودش یبود...فکر م  

هم ی گه اید  ی د کسایدیحاال م یش خانواده اش برنگرده...ولیپ  

رید به مراتب بدتر از خودش گیشا یطیبودن که تو شرا  

ی به خاطره گذشته ول یدونست چینکه نمی افتاده بودن...با ا  

ی ش تو نقطه ای کرد...چون اونم چند سال پ یناخودآگاه درکش م  

 

تونست یبه خانواده خودشم نم  ید که حت قرار گرفته بو یاز زندگ  
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 اعتماد کنه و دردش و بهشون بگه...هرچند هنوزم از اون 

... ومده بود ینقطه در ن  

وکه روش نشسته بود از فکر   یار پشت مبلیبا حس حضور کام  

ستاده ینه چرا اونجا واینکه برگرده بب یال درومد و قبل از ایخ  

د یصداش و تو گوشش شن   

... ادیبهت م  - 

ن ابراز احساسات یرفت از ایخودش نبود که دلش غنج مدست   

ار کهین حال از ته دل کام یک و کمرنگ و در عیکوچ  

نشست...پس به چشمش اومده بود ی ب به دل خودشم میعج  

جاد کرده بود...انگار ازیش ایراحت ی و لباسهااز تیکه ن یراتییتغ  

وقه کم ذینکه اومد یهم یتفاوت نبود بهش ول یهم ب  یلیقبل خ  

ار بازم اون حرکت و انجام داد و یفش کام یدن تعریکنه با شن   

خورد به ی بد ی د و ول کرد که با صدایبندش و محکم کش  

 پوستش 
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زد و رفت ی از قهقهه ا یاعتراض خشم آلود ن ی با بلند شدن صدا   

ندشی بیالش راحت شد نم یازم که خیسمت اتاق خواب...ن  

 لبخندش و ول کرد و لب زد 

... ضیمر یروان - 

*** 

 

همه  یکرد ولی ش و چک میده و به ظاهر گوشی رو تخت درازکش  

کمد داشت لباساش و ی بود که جلو ی اریحواسش به کام  

شبیش به جز د یپ ی دونست مثل شبا ی کرد...نمیعوض م  

به نظر  یا نه...ولیاتاق بخوابه  یکیتو اون  خواست برهیم  

شبیاز دین کار و بکنه...ن ینداشت ا یگه لزومیخودش د   

شد اگه یم یمعن  ین رابطه نشون داده بود و بی تش و به ایرضا  

هید از یدن...باالخره بایخوابیش هم م یشون پی کیفقط واسه نزد  

توکه هنوز  ی ا  یتم زندگین نرمال کردن ریشد ایشروع م ییجا  
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ر صافش قرار نگرفته بودیمس  

: ار که راه افتاد سمت یدن کامیو با د یش و گذاشت رو پاتختی گوش  

ع گفت یدر سر  

... گمی م - 

: د ادامه داد یار که به سمتش چرخیسر کام  

؟؟؟یخوابینجا نمیخب...چرا هم - 

حداقل واسه اون شب از ترس برداشت ی ن قصدی ار که همچیکام  

یرش و برایاورد و مسیم ن ن حرفش کیاز نداشت با ایبد ن   

ن انداختن خودش ی خاموش کردن چراغ ادامه داد و برگشت...ح  

 رو تخت گفت 

منتظر اجازه ی نکار و بکنم...فکر کردیخواستم همیم خودمم  

بودم؟؟؟ یجنابعال - 

 

... دی نگاهش کرد و پشت بهش خواب ی از چپ چپی ن  
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... ییپررو یلیخ - 

... خودش حس کردار و به سمت ید که حرکت کام ینکش  یطول  

- مثال؟؟؟  ی حاال قهر  

تم جونین آدم که ریه کم چزوندن ایچشماشو محکم بست...  

د سمتش یکرد؟؟؟چرخ یکرد...م یه شون و مختل نمگرفتن رابط  

... شرورش  ی نور آباژور کنار تخت زل زد به چشما یو تو روشن  

- نمونیب ی زینشون باشه...ما که چیب  ی زیکنن که چیقهر م ییکسا  

ست ین  

... از چپ و ین ی ن چشمای د باال و نگاهش بیار پریکام ی وهاابر  

 راست شد 

- هعه؟؟؟دست به متلک انداختنتم که ملس  

- م رفتمییبه پسردا  

.- رفت یت مییت به پسردایکاش همه چ  

- نم نکن ی تو رو جدت نفر  
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نبار حرصی ا یه سکوت دوباره به حرف اومد ولیبعد از چند ثان  

شتر بودیکالمش ب   

- رو مخمه ی .جواب دادنت بدجوراز.. ین یچموش یلیخ  

 

- ی هم نشنو ینزن که جواب یخب حرف  

- ه کم آرومیکنم یز بارت می ه چیتونم...ینه که نمیم ای بدبخت  

ی دیل خودم میچ شده تحویتو کاسه ام کادو پ ی ذاریشم...دوتا م  

- با چزوندن ی خوا یست...مشکل از توئه که میپس مشکل از من ن  

م گفتن چاه مکن بهر یقد ...ازیگه خودت و آروم کنید یکی  

یکس .. 

نه قطع شد و چشماشی ار نفسش تو سیکام  ییهوی اومدن  ی با جلو  

شده بود تو همون یز خالیکه از همه چ  یه با ذهنی...چند ثانگشاد  

ار ازش جدا شد و با ی حالت خشک شده موند تا باالخره کام  

مات ی ره به چشمایداشت خ ی روزیپ ی که رنگ و بو ی لبخند  
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فت از گ یشده ن  

... دم دکمه آن و آفت کجاتهیفهم - 

ود ومده بیرون نین موضوع بیاز که هنوز از مود خجالتش تو این  

دوباره خاطره  ی ادآوریقه با ی نزد و بعد از چند دق یگه حرفید  

دیآروم پرس  

ش خاطره؟؟؟ی پ ی ریفردا...م - 

... م رستورانیریرم دنبالش باهم م یم - 

... نجایارش ایکنم...بیخب...شام درست م - 

: از انداخت و گفتی متعجبانه به ن یم نگاه یار ن یکام   

 

... ی ه سر کاراد...تو هم کیخواد...فکر نکنم ب ینم - 

... نشد زنگ بزن خودم  یام...تو بهش بگو...اگه راضیزودتر م  

 -دعوتش کنم

: که به جمله اش چسبوند گفت  ی ه ابروشو داد باال و با پوزخندی  
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دار داره؟؟؟ یخرشش یشتر از من پیحرف تو ب یگ یم یعنی  

- د داشتیحاال شا - 

- بندم ی عمرا...سر شرفم باهات شرط م  

- داره یگه ایه لطف دیت کنه به هر حال زن خونه دعو  

تر شد...به مذاقش خوش یق تر و واقعینبار عمیار ایلبخند کام  

 اومده بود انگار زن خونه داشتن 

- گم بهشیچشم...م  - 

: از اضافه کرد یدن لپ ن یدستشو دراز کرد و همزمان با کش  

 -زن خونه-.

رون اومد دستش و از پنجرهیدن خاطره که از در هتل بیبا د  

کش کهینه...نزدین و ببی د و براش تکون داد که ماشرون بریب  

ن یقرمز و باد کرده اش از ب ی دن چشمایلباش با د ی شد لبخند رو  

 رفت
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: ار گفت یرلب سالم داد و کامیسوار شد و ز  

... و ختتینم ریسالم...بب  

: حوصله گفت  یشه و بیسرش و چرخوند سمت ش   

... میروشن کن بر  

: ن روشن کرد با یزنه...ماش یمن ینخواد حرف یدونست تا وقت یم  

د طعنه زد یکه کش یقی نفس عم  

... یوقت کرد ی دیکشیگار م یه کم س ی  

: دینبار دستش و دراز کرد سمت ضبط و غر یخاطره ا  

... ال بابا یخ یب  

دو تو سکوت گوش دادن به نزد و هر یگه حرفیارم دیکام  

نش مناسب اون حال و روز ی تم غمگیکه از شانس ر یآهنگ  

 خاطره بود ...

 *نبسته ام به کس دل...نبسته کس به من دل ...

 چو تخت پاره بر موج...رها رها رها من ...
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... کینه نزدیز من هر آنکه او دور...چو دل به س  

... ک...از او جدا جدا منیبه من هر آنکه نزد  

 

... یی...نه باده در سبویینه چشم دل به سو  

اد آشنا من ی...به یی که تر کند گلو  

ه دوباره خاطره شد دستشو جلو بردیوجه شروع گرار که متیکام  

 ضبط و خاموش کنه که دست خاطره رو دستش نشست

لزون و گرفته اش کوتاه گفت  ی و با صدا  

 بذار بخونه ...

... ی ستاره ها نهفته ام...در آسمان ابر * 

... ه با من یگر ی ه با من...هوایگر  ی دوست...هوا  ی دلم گرفته ا  

... ی ...در آسمان ابرستاره ها نهفته ام  

*... ه با من یگر ی ه با من...هوایگر ی دوست...هوا ی دلم گرفته ا  

به   یه خاطره دستیز گریر ی دن صدایاز شن ی ار با کالفگیکام  
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دونست دلتنگ خانواده اشه و اگه به ید...میصورتش کش  

ن شهر یچوقت پاشو دوباره تو ایار نبود هیخاطر کام  

ومد که انجام بده واسه یرم از دستش ب ی کاش کار یذاشت...ولینم  

ک تر از خواهرشی ن دوست نزدیا  

ی دونست برای ار می ون کامیشه خودش و مدینکه خاطره همیبا ا  

دونستیار خودش خوب میکام یش...ولینجات دادن زندگ  

ون باشه خودشه...نه خاطرهید مدین رابطه بایکه تو ا یکس  

 

کرد ورفت ید میخر ی سفارشات الزم وبه توماج که داشت برا  

نکه بره تو چند تقه زد و درو یراه افتاد سمت اتاقش...قبل ازا  

 بازکرد...خاطره کنار پنجره بود و دودکل اتاق و برداشته

که به  ی اریبود...با باز شدن در سرش و چرخوند به سمت کام   

... داشت دود و از دور و بر خودش پخش و  ی زیاغراق آمشکل   

کردیپال م  
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- کردنیاندازه تو از دود استفاده نم ه هم بهیاول ی انسان ها  

شه همراهش خاموشیهم یبیج ی گاریرسیگار نصفه اشو تو زیس  

 کرد و راه افتاد سمت مبل 

... اریدرن  ی مسخره باز  

- ی گ زده بودم زنیادته روزعروسیه...یآهااااان...حاالوقت تالف  

؟؟؟ ی اوریدرم ی خوشمزه باز  

ز یره به م یخخاطره که اصال حال وحوصله کل کل کردن نداشت   

 روبه روش لب زد 

- ه؟؟یکیحال اآلن من واون روز تو  یمطمئن - 

دیپرس ی تر ی روبه روش نشست و با لحن جد  

ه؟؟؟ یدردت چ - 

- نداره ی گفتم کاری کردم...میه ماه داشتم خودم و آماده می  

تونم فراموششونیا هفت ساله منوفراموش کردن...منم م که...اون  
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تو یچ حسیفته...هی نم یچ اتفاقی رهکنم و با برگشتنم به اون شه  

همه ی نیار...که ببینشد...سخته کام  یشه...ولیوجودم زنده نم  

هتل ی د شب بریتوبا ین شهرن...ولیکس و کارت تو ا  

هم  یاتفاقنکرده  ی هوخداید حواست باشه که  ی...تازه بایبمون  

رفتم توهتل استرس داشتم...من یشه داشتم م یشون...باورت نمینی نب  

شونیکیهو یست ید نیندارم ازشون...گفتم بع ی چ خبریه هگیکه د  

ی ریگ یم ین هتل متال استخدام شده باشن سخت داریتو ا  

خوان درو بهیششون نمیپ ی اگه برگرد یکنیفکرم ی عنیخاطره...  

 روت باز کنن؟؟؟

- اسمش مادره یزنیدرباره اش حرف م  ی رکه دا یاون ... 

ن چند سالم یباش توا  ش بچه اشه...مطمئنیکنه بازدلش پ ی هرکار  

ات گشته یپ یلیخ  

خاطره نشست ی تلخ رولبا ی پوزخند  

- ط عمرم ین شرایتو بدتر یاسمش مادره...وقت یگ یکه م  ینیهم  
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رافتاده بودم وبهش زنگ زدم...التماسش کردم...گفتم یگ  

تیوام برگردم...اشتباه کردم رفتم...خرخیمامان من م  

بردت بگو برت  که ید...گفت به همونیکردم...شماگذشت کن   

ش کس ویا...بروپی نجا نیگه ایهم د یگردونه...اگه برگشت  

ششون؟؟؟ یپ  یرفتیدوباره م ی کارهمون پسره...تو بود  

... ست...به قول خودت هفت سال یه روز دوروزنیصحبت   

دهزا فرق کریچ یلیشده...خ  

 

: ی ه ایبه اندازه ثان ینکه حتی ا ی باالانداخت و برا ی خاطره سر  

دن خانواده اش بحث و عوض کردید ی راوسوسه نشه ب  

- ی کار کن یچ ی خواینا رو...تو م یحاال ول کن ا  

ی داره ها...اقدام کنم برا ی باالخره؟؟؟رستوران مشتر  

 فروشش؟؟؟ 

: بهش انداخت و گفت  ینگاه  یار باشرمندگ یکام   
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خرج یلینجا خیا یدت شده اون رستوران...ولیهمه امدونم یم  

بهم خورد...وگرنه  یم که اون شکلگذاشت رودستم...برنامه هام  

 فروش اونجا اصالتو فکرم نبود 

- ی ریبگ  یمیار...رستوران مال توئه...هرتصمیال کام یخیب  

ن چند سال یتو ا ی ...خودت وسرزنش نکن...من انقدری مختار  

جمع و یه کارو کاسب یم که بتونم ازبرکت وجود تو جمع کرد  

 جور واسه خودم راه بندازم

... رومن حساب کن  ی اکم آورددمت گرم...هرج  

... د پول و برسونم یبا یباشه...فقط بگو تا ک  

... م...موعداشونم آخرماه ینجا روبا چک راه انداختیا ی همه کارا  

 . بعده

- که  ی ده وکالت به من بید یکنم...نگران نباش...فقط بایفش میرد  

ش یقانون  ی ...خودم ازطرف تو کارای ای تا اونجا ب یمجبورنباش  

 وانجام بده 
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تکون دادو گفت  ی ارسریکام  

... حله یاوک - 

د...غم وجود یارو دیرافتاده ونگاه شرمنده کامیخاطره که سرز  

ش گفت یطنت ذاتیباال رفته ازش ی خودش وکنار زد و باابروها  

- خواست یر...دلت مینگافه ماتم زده ها روبه خودت یق ی خودیب  

اون رستوران و ی ...عوضش مجبورنبود یازو نداشتین  

؟؟؟یبفروش  

 شروع نکن دوباره...

 جواب بده...زود...

ی لیجواب دادن به سوال خاطره...خ ی ه کم فکرکرد برایاریکام  

مشترکش و علت یاول زندگ  ی خواست به روزایدلش م  

ل رفتیکه ازش توفام ییو آبرو ی ن ازدواج اجبار یا  

دش بهیرکه دین چندهفته اخیر ایفقط تصاو یفکرکنه...ول  
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چشماش  ی ر کرده بودجلویین دخترتغنسبت به او یبیطرزعج  

بزنه  ی گه ای که نتونست درجوابش حرف د ی رفت...انقدر یرژه م  

 به جز

 -نه...

... ش خاطره ول شد روصورتش ی ن  

... ینم...چی ف کن ببیم به اصل ماجرا...تعریدیخب...رس  

 وازدست دادم 

 

: فته ی خاطره ن ی کردنگاهش به چشمایم یکه سعیاردرحالیکام   

 جواب داد 

... فش کنمیفتاده که بخوام تعرین  یقاتفا - 

... ن منو...زرنزنیبب   

... تو  ی ادب شد ی شت چه بیعه...دوروز نبودم پ  

- یادیازخانوم به تنتون خورده زیر...شما انگارصابون ن ینخ  
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حرصت هنوز ابه زور متوسل بشم؟؟؟ی یگ ی...م ی باادب شد  

ازخراب ی ش نیشب تو جونمه که منو بااون تصورات پوچت پی ازد  

خوشگل بود ی که ازدخترخاله ات نشونم داد ی...اون عکس ی کرد  

دم یفهم  یکم نداره ازش...اگه نم ی زیازتم چین  یدرست...ول  

کردمیخودش بارت م ی اقت تپل جلوی ل یه بینظرت برگشته   

ا یدو دل و زد به دریکش یق یارنفس عمیکام  

- دم...خوشم اومده یکردم...کم کم فهمینبودکه فکرم ی اونجور  

نا یت  ی ال چراغ سبزنشون دادنایخیکه ب ی رازش...انقد  

ستی کردن باهاش...بدن  یشدم...زندگ   

- اخوبه؟؟؟ یست...یبدن  

باالانداخت وگفت  ی چونه ا  

- ن دو ماهمون سوختینمون حل نشده...انگارایزا بیچ یلیهنوزخ  

م...هنوز بهم نگفته علت اونیشناسیگه رومیم همدیشد...تازه دار  

بوده یکارش چ  
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- ته؟؟؟ ونگف  ی دیپرس  

... دمیادپرسیل زیاون اوا  - 

- ؟؟؟ ی دیل و ولش کن...اآلن که رابطه تون بهترشده پرسیاوا   

 نه ...

- سستت  یکه واسه ادامه زندگ ی بشنو ی زیچ یترسیچرا؟؟؟م  

 کنه؟؟؟ 

اطره فکرش ون تکون داد...خی پاشو رو زم ی ار با کالفگیکام  

خواست جواب مثبت بده به سوالش...دلش ینم یخونده بود ول  

خواست یدناشو واسه خودش نگه داره...نمیل نپرسیخواست دلیم  

ترسه از بهم خوردن رابطه نوپاشون که ی ن حد میبفهمه تا ا یکس  

از نداره یدن علت اون کار نی به شن ی گه عالقه اید  

ر بحث و عوض کرد و گفت ی مثل خودش مس  

... از سفارش کرد شب واسه شامیادم نرفته...ن یالش...تا یخ یب  
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 دعوتت کنم 

... رو لبش نشست ین یلبخند غمگ   

... گهیه وقت دیشاال یتشکر کن ازش...ا  

... م خونه یریم ی ا یابو برت داشته...شب باهام میتعارف نکردم که   

... نهمه مدت پامو تو خونه اتیله نکن...ایار...پ ینه کام  

عوض نشده ی زیکه چ نذاشتم...هنوزم  

 

د یش بهش نگاه کرد و غریعصب ی ه کم با چشمایار یکام  

... زنم  ی چشما ی باشم که بخوام جلو ینترس...اگه منم انقدر عوض  

ذارهیبهت حمله کنم اون نم  

.. ستیدست خودم ن ی دونی چرت و پرت نگو...تو که م  

... ی شروع کن ییه جاید از یباالخره با یآره ول  

ن روشن کردنش گفت یبش درآورد و حیاز ج ی گاری خاطره س  

... ک سوراخ یر هزار و یقدر درگکه فکرم ان  یه وقتیباشه واسه   
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 سنبه مختلف نباشه

به تاسف تکون داد  ی ار انداخت که سریبه کام ینگاه  یرچشمیز  

ه کم یبهش نداد که  یت یش شد...اهمی و مشغول ور رفتن با گوش  

د ی حرف زدنش و شن ی بعد صدا  

- ؟؟؟ ی چطور  

... 

 قربانت ...

... 

هنوز؟؟؟  ینرفت  

... 

 

... ...زنگ زدم بلکه زن خونه بتونه شهینم ین راضین ای ...ببیاوک  

 نظرش و عوض کنه

بهش گفت که  یاز باشه چیزد نیکه حدس م ید اونور خطینفهم  
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و گرفت سمتش  ید و گوشیغش غش خند  

... خواد باهات حرف بزنهیازه م ی ر نیبگ   

ره دستاش و از دو طرف روت به چشم غره خاطیاهم یار بیکام  

ره به مکالمهی...با لذت خمبل پهن کرد و پاشو انداخت رو پاش  

شتر توش خاطره شنونده بودینبار بیشد که ا ی ا  

ن یو قطع کرد و ح ینمت گوشی بیقه خاطره با گفتن م یسر دو د  

گارش گفت یخاموش کردن س  

- نه؟؟؟   یکه ازت خواست بگ ی زیه چی یحاال تونست  

... ره اش شد یت و مبهوت خار مایکام   

؟؟؟ ی قبول کرد  

... تعجب گرفتنگاه خاطره هم رنگ   

... گهیآره د  

از یکه با ن  یشب تو لحنش بود و شرطیکه د ینانیاطم ی ادآوریبا   

دار یش خاطره خریشتر پی بهش گفت حرفش ب  یبست وقت  
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 داره زمزمه کرد:

 تو روحت...

 

نن تعجبش و درک نکرده بود که همویا یخاطره هنوز معن   

آگاهناخود ی اس ام اسش بلند شد و با خوندنش لبخند ی لحظه صدا  

 کنج لبش نشست

هیه شرف واسه خودت دست و پا کن...ی ی ایم ی سر راه دار  ...» 

مهمونمون ی وقت بد نباشه جلو »  

شام بود و خاطره و ی از تو آشپزخونه مشغول شستن ظرفاین  

اومد توه کم بعد خاطره هم یار تو هال نشسته بودن که یکام  

از یناش رفت سمت نی ن باال زدن آستیآشپزخونه و ح  

... کشم یتو بشور من آب م  

- نجا که شما یست که...منم اومدم ایخواد...حاال واجب نینه نه نم  

گه رو ید همدیدید...چند وقته ندید حرفاتون و بزنیراحت باش  
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نه چقدر داره راستشیاز دقت کرد تا ببیه کم به چهره نیخاطره   

ا متلک انداختنی یاز ناراحت  ی چهره اش اثر ی..ولگه. یو م  

 نداشت 

ار گفت یبلند خطاب به کام  ی ار از هموجا با صدایاخت یب  

مال من باشه؟؟؟  یچند وقت قرض ی دین زنت و میار ایکام  

: ارم بلند شد یکام  ی صدا  

- ...من زنم و به گنده تر از تو هم ندادمیهه...تو که سهل   

دا کردن درهم شد ویثاق پیکه با م  یجنجال ی ادآوریاز از یچهره ن  

ع گفت یخاطره دور نموند که سر ی شمار حالتش از چیین تغیا  

 

... کردما  یشوخ  

... دونم ی م  

: د باال و در جواب یکش یینت کنار ظرفشویفش و رو کابیتن ظر  

از گفت ین  یحرف قبل  
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- بود که تو همون ی مسائل کار ی ه سریار راجع به یحرفام با کام   

ق و همراه ی...هرچقدرم رفیدون یتم...مرستوران بهش گف  

هیه برادر بهش نگاه کنم...بازم یل باشه...هرچقدرم مث  

تونم بهش بگمیرو نم یه زنم...هر حرفیمرده...منم   

د سمتش یر آب و بست و چرخیاز از خداخواسته شین  

... م ی کنیار و دکش مینجا بمون...فردا صبح کامیپس شب و ا  

می ن زیباهم حرف م ی م حساب ین یشیم  

... خاطره نشست ی رو لبا یلبخند تلخ  

... بمونم  ی شب تو خونه کسعادت ندارم   

- شتر خود آدم و به مرور زمانیعادتا ب  یبعض ی...ولی حق دار  

ی که کنارشون بذار یشروع کن ییه جاید از یکنن...بایت میاذ  

... ی زن یار حرف میه کامیشب   

رش شدد و دوباره مشغول کایباال رفته چرخ ی از با ابروهاین  

... یی باهم خدام یهم دار یلیه نسبت فامی ی جدا از زن و شوهر  
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ه هم باشن...نه یو دختر عمه انقدر شب  ییه پسردا یکردم یفکر نم  

 

نه فکر یبب  یک یهه...یافه تونم. شب یفقط از نظر اخالق و حرف...ق   

د یکنه خواهر برادریم  

تکون داد و گفت ی از سرین  

... ه باباشه ی ارم شب ی ه مامانمم...کامیمن شب   

ش موقع از و حرکات صورت یچشم از ن ی خاطره که لحظه ا  

دی ز شده پرسیر ی داشت با چشمایحرف زدن برنم  

... ن شباهت یاز ا  یستین یراض یل یانگار خ یول  

: ن درآوردن دستکش از دستش با ی از حیظرفا تموم شد و ن  

گفت  ی الیخیب  

... ست یمهم ن  یلیاره که...خیاگه منظورت شباهتم به کام   

کنه یتم میه مامانمم...آره...اذینکه شبیا یم...ولبرا  

ده بود که ین چند ساعت فهمی د باال...تو همیخاطره پر ی روهااب  
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گفتن...پس چرا ی تو دلش داره برا ی ادیز ین دختر حرفایا  

رون ازین حرفا رو بکشه بیکرد اینم یار سعیکام  

داد بهش...تازه تازه داشت احساس یوجودش؟؟؟هرچند که حق م  

ودش کشف همه جانبه ابعاد وج ی ن دختر و برای کرد به ایا مدیپ  

داشت  یاج به زمان کافیاحت  

دنیار با دیخت و باهم رفتن تو هال...کام یر  ییاز سه تا چاین  

رو به خاطره گفت  ییچا  

... شهیر میع بخور که ببرم برسونمت دیتو سرییچا  

 

از مات و مبهوت زل زد بهش ین  

... د بخواد یاز خونه ات؟؟؟شا یکنیرون م یااااار؟؟؟مهمونت و بیکام   

 بمونه

کرد و گفت ی ش تک خنده ا ی ت از خود مطمئنیا نهاار بیکام  

. مونهینم  ییشناسم...شب جاینو بهتر از خودم میمن ا  
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ت یار به حساسین توجه کامیخاطره نشست از ا ی رو لبا ی لبخند  

ه کم بادش و بخوابونه و حرصشیومد یبدش نم یهاش...ول  

ن دختریخوب تا نکرده با ا یلیدونست خیبده...چون م   

ن مزه مزه کردنش گفت یشو برداشت و حییدوال شد چا  

بخواد ازم و من بگم نه؟؟؟  ی زیازجون چیشه ن یمگه م   

: د یجان زده پرسیاز ه ین  

؟؟؟یمون یم  

... مونم   یم  

شد با یاز و خاطره جا به جا می ن نی ار که فقط نگاه متعجبش بیکام  

ز و با یدستش و پرت کرد رو م ی ن حرف خاطره قند تویا  

 حرص گفت 

... ر من تا سر تا پامو قهوه یته افتادن گیبابا...دوتا عفرد یجمع کن  

ستن ینکنن ول کن معامله ن  ی ا  

ش قرمز ی پنهون ی روش و چرخوند سمت خاطره که از خنده ها  
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ادامه داد  ی شتریشده بود و با حرص ب  

 

زدمیحرف مه بند تو گوش تو یمن هفت سال تو اون خراب شده   

...حاال دو روزه نه  یگفتیم ی کردیصاف صاف تو چشام نگاه م   

رو حرفش یتونید که نمیدا کردیبا هم پ  ینجا چه صنمیا ی اومد  

ی کنیشتر حال م یبا دختر جماعت ب ی گفتی؟؟؟از اول میحرف بزن  

گه یکردم دیدادم خودم و راحت میت م یر جنسییرفتم تغیم  

به  یم نگاهی مده بود با نوین نیی خاطره که هنوز از موضعش پا  

قهقهه زدنش و نگه داشته بود گفت  ی واز که اونم به زور جلین  

... ه یحرفا از زبون دختر جماعت واسه آدم  یبعض  یشرمنده ول  

داره ی گه ایلطف د  

گه بزنه در جواب خاطره چشمش بهیه حرف دیار تا اومد یکام  

بانظرش عوض شد...سکوت کرد و  ی ه این افتاد و تو ثانیزم  

ه صورتش که ب ی که به تاسف تکون داد و نقاب دلخور ی سر  
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 وصل کرد بلند شد و راه افتاد سمت اتاق خواب 

... دخترونه اتون  ی ال راحت به حرفایرم که شما با خیپس من م   

د یبرس  

دن یشن ی که تو ذهنش شمارش معکوس راه افتاده بود برایدر حال  

ی ..صداغ بنفش در و بست و گوشش و چسبوند به در.یه جی  

د ید که پرسیخاطره رو شن  

 ناراحت شد؟؟؟

: لرزون گفت  ی جواب با صدا ی از به جاین  

ره؟؟؟یه داره کنار پات راه میخ...خاطره اون چ  

 

ار یغ جفتشون همزمان با قهقهه کامیج ی د که صدایه نکشیبه ثان  

و بزرگ و زودتر از  ی که اون سوسک قهوه ا ی ار یبلند شد...کام  

ی کین دست به ی م گرفت جواب ایتصم ی ه اید و تو ثانیهمشون د  

د یاز و شنین ی خاطره صدا ی غ زدنایج ی و بده:البه ال کردنشون   
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... ن بکش یا ایاااااااااااار...سوسک تو خونه اس بیکام   

: ن لحن ممکن گفت یصداش و برد باال و با خونسردانه تر  

... د غلط کردمیبگ   

... ا یکردنش ب  دا یبته پ ی گه مصیار...گم بشه دیدرن  ی مسخره باز  

 بکشش 

... امی د که نمیتا نگ  

: خاطره بلند شد  ی صدانبار یا  

... رونیا ب یار...غلط کردم بی سگ تو روحت کام  

رون...ته دلش یرو لباش نشوند و رفت ب  ی روزمندانه ایلبخند پ  

دیاز که به دنبالش شای بود از مچ شدن خاطره و ن  یراض  

خودش نبود دست یومدن...ولی در م  ییله تنهاین پیجفتشون از ا  

دونستی ...خوب متشون کنهیخواست مدام اذیکه دلش م  

ت نداشتن که واسه اشون وقت ی براش اهم ی از آدما انقدر یلیخ  

که  ی ن دوتا دختریا یت کردن...ولیاذ ی برا ی صرف کنه...حت  
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ن بود دوتا ازی خ زمیستاده بودن و نگاه هراسونشون میرو مبل وا  

دنشیش محسوب میزندگ ی ن آدمایزتر یعز  

شست که حضور یمو  ییچا ی وان ها یاز تو آشپزخونه داشت لین  

نشون ینکه بخواد واکنشیار و حس کرد و قبل از ایکام  

د یبده صداشو ازبه گوشش رس   

... ی دوئونی خوب موش م  

: ه کم به عقب هلش داد و گفتیبا آرنجش   

... نه ی بی زشته برو عقب خاطره م  

... ستادیسرجاش ا یالیخ یار با بیکام   

- ا حواست هست؟؟ی م بشیست که پشتش قایخاطره ن شهیهم  

- ؟؟؟یکنید میتهد ی کار کردم که داریحاال مثال چ  

کرد گفت یاز نگاه میکه به ن یار در حالیکام  

... ادم نرفته...گذاشتم موقع خوابیاس ام اس صبحت هنوز   
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ارم یشو سرت دربیتالف  

... از نشست و گفت ی رو لب ن ی لبخند  

کردم...دوما...امشب من و  ی ادآوریشبت و یاوال من فقط شرط د  

اتاق یکیداونیبریف میم...شما تشری خوابیش هم میپ خاطره جون  

باال انداخت و ادامه داد  ی د شونه ایار و که دیافه وا رفته کام یق  

 

ن بخوابه؟؟؟ یست مهمونمون رو زمیزشت ن   

از از کنارش ردیومده بود که ن یبه دهنش ن یار هنوز حرفیکام  

دیمچ دستش و گرفت روش که به سمتش چرخ اریاخت ی شد...ب  

 گفت 

... با  یبرخورد کن ی نجور یکردم ای ...فکر نمیکه انقدر آدم  یمرس  

ه یقض  

ین حرفایار و نداشت...ایکام ییهویف ین تعریازانتظار این  

ط رابطه شون و عوض یداشت شرا یلیدشون خیجد  
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ه کم با یکرد؟؟؟ ین وضع عادت مید به ایگه باید ی عنیکرد...یم  

بهش نگاه کرد و بعد آروم لب زد یجیگ  

... کنمیاهش مخو  

که یدونست تالشی ره شد...م یر رفتنش خیبه مس ی رفت و با لبخند   

ده روی ه خاطره انجام میط و روحیبهتر کردن شرا ی برا  

ی نشم راضی به هم یکنه...ولی م م یار قایداره پشت چزوندن کام  

ئنا دنشون که مطمیه اتاق خوابین شب تو ی بود...مثل هم  

اطره بعد از چند سال طعم نکه خیا ی د برایاز بود شایشنهاد ن یپ  

ی زیبچشه...چ یه دوست دختر و قابل اعتماد و تو زندگیداشتن   

نیتر یمیصم یتونست کمبودش و تو زندگی م یار به خوب یکه کام   

 دوستش حس کنه

 

فتاده ی از قلم ن ی زیمون صبحونه انداخت تاچیز پرو پیبه م   ینگاه  

ی از تویدن نیرون...با دیاتاق بازشد و خاطره اومد بباشه که در  
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 آشپزخونه رفت طرفش 

... ر یصبح بخ  

دا یپ شد ی ره شد به تیاز با لبخند جوابش و داد و خین  

ی ه دست از لباسایاز ینداشت و ن ی بانمکش...لباس توخونه ا  

زدیخودش و بهش داده بود که تو تنش زارم  

 خنده اش و پنهون نکرد و گفت :

... عمر مسخره اته یدت تا یدیپ م ی ن تی...باایار خالیامک ی جا  

کردیم  

... به دور و اطراف چرخوند  ی د و سریخاطره هم خند  

ست؟؟؟ین  

 -نه فرستادمش رف...

... پسره پررو رو  ی خوب کرد  

... ره شد ی ق تر به چهره خاطره خیزد و دق ی ازلبخندی ن  

؟؟؟ی دیخوب خواب  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... ل شد یتبد یخنده اش به لبخند کمرنگ   

... ذاشت ینمال راحتم یفکرو خ یجام راحت بود...ول  

 

- ؟؟؟ یالیچه فکرو خ  

ن دختر که تویاز...ایخاطره سرش و چرخوند و زل زد به ن   

تونست مثل یبه دلش نشسته بود م  یدو روز حساب یکین یهم  

از  یلیخ ی درداش باشه؟؟؟برا ی برا  یشوهرش سنگ صبور خوب  

ود واسهنتونسته ب یکه هنوز تودلش بود و حت ییحرفا  

هنوزمثل همون روز اول روح و که  ییار بشکافتش؟؟؟دردایکام  

گه یکه د ییکرد...دردایم  یاوردو قلبش و متالشیجسمش و درد م  

ه یبق  ی باشه برا یتونست عبرتیشد...فقط م یدانمیبراش پ یمرهم  

ار...شباهت یباشه مثل کام  یکیتونه ی ازهم می کرد نیحس م  

ل بودنشونم ی ه فام ی..از ومد. یبه چشم م  یشون که حسابیظاهر  

شد که بتونه رو قابل اعتماد بودنش حساب یم د برعلت یمز  
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عذاب آور  ی د نبش قبر کردن دوباره اون روزایدی دمیبا یکنه...ول  

دو گفت یکش یقی انه نفس عمیاد ی از عهده اش برم  

... ز خوشگلت ین می به ا یه پاتک اساسیاول برم دست به آب بعد   

م یزنیحرف م  م باهمی ن یشیبزنم...بعد م   

*** 

دمش...سرزبون دار بود و خوش بر ویست سالم بودکه دیب  

و توجهت نره سمتش...دختر بودم...مورد یشد دخترباشیرو...نم  

تونستم دل یم ی توجهش بودم...خوش بودم باهاش...چه جور  

رون ازینداشتم توخانواده که بخوام از اون سن ب ی نبندم؟؟؟کمبود  

نم یچه مهر و عالقه...تام یزنظر مال خونه دنبالش بگردم...چه ا  

یته تغار یکردن پدر و مادر و دوتا خواهر و برادرم...ولیم  

 

ال کنم اجازهی شد خیم باعث میطنت ذاتیبودم و همون شر و ش  

اد...انقدر رفت و اومدیهم صداش درنم یو دارم و کس ی هرکار  
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همختلف مجبورم کردباهاش قرار بذارم که باالخر ی و به بهانه ها  

به بابام دادداداشم مچمون و گرفت و راپورتم و  

کرد و انگاریگار دود می از چشم ازخاطره که کنار پنجره سین  

ید ولیدی داشت...جسمش و فقط میاصال تو زمان حال نبود برنم  

کنهیمطمئن بود روحش داره تو همون روزا پرواز م  

رانه روشنفک ی لیخ ی داد راه انداخت...حتینه کتکم زد...نه داد وب  

نور اونور ی..آمارش و از ا برخورد کرد که رفت سراغ پسره.   

ه شب اومدیه هفته تمام پرس و جو کرد و یدرآورد...  

ازدواجت  ی که بخوام جلو یستی خونه...گفت دختر چهارده ساله ن   

ی عنیگم نه یم  ین پسره نه...گفتم چرا...گفت وقتیا یرم...ولیو بگ  

ل شما واسه من قانع کننده یدلد یل قانع کننده دارم...گفتم شایدل  

دونم کس یست...گفتم میما ن یدونم وضعش به خوبیه...گفتم منباش  

کنه یم ی دونم داره شاگردی نداره...گفتم م یو کار درست و حساب  

ن عرضه اشیقول داده خودش و بکشه باال...منم از هم یول  
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بردم دستت وی نا بود خودم می خوشم اومد...گفت اگه فقط هم  

یکیدوره زمونه که ن یشه تو ایدا می تو دستش چون کم پذاشتم یم  

نا یهم یاره...ولیبخواد فقط از راه حالل و زور بازوش پول در ب  

که بابام ازش حرف  یلیه دلینخواستم بفهمم چ ی ست...حتین  

زنه...چشمام و بستم و فقط گفتم...محسن یم  

 

از هم رو ین ی د دست دلش و برا یکه از گوشه چشمش چک یاشک  

ن محسن نام یه بود با ابه سرش اومد یدونست چی...هنوز نمکرد  

شیعشق جوون ی لرزه براید که هنوز دلش می شد فهمیم یول  

- خواستم بابام و یم م ی منطق یدرآوردم و با ب ی باز یانقدر کول  

ن بار دستش رو صورتم بلند شد...من یاول ی کنم که برا  یراض  

نیمد ان اویبرام سنگ یل یده...خیشه مهر و محبت دیهم  

ودم و عقلم از همون دخترحرکتش...لوس بار اومده ب  

 چهارده ساله هم کمتر بود که رفتم تو اتاق و در و رو همشون 
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دم که گفت گشنه اش بشه عشق و یبابام و شن ی بستم...صدا  

رون...همونجا به خودم قول دادم کهیاد ب یره و می ادش می یعاشق  

ن یباالتر ازا یلیم ارزشش خیثابت کنم بهشون عشق و عاشق  

بود که چرا  ی به محسن...از دستم شاک حرفاس...زنگ زدم  

ق...عقلم ینور اونور واسه تحقیفته ایبابام ونگرفتم تا راه ن ی جلو  

یست چرا شاکیبه کفشت ن یگید که بگم اگه رینرس  

و گفتم عوضش باهات ی...افتادم به معذرت خواهیشیم  

م از یارم...گفتم برو ند یی...گفت من جای خوای ام هرجا که میم  

م...اصال ازیکن یدور واسه خودمون زندگ ی جا هین شهر یا  

م...گفت نه پول دارم نه پاسپورت...گفتم پول یکشور خارج ش  

ردمون کنه...پامون که اونور یدا کن قاچاق یو پ  یکیدم بهت یم  

دم ی کنم بهت خبر میز...گفت فکرامو م یگه تمومه همه چیبرسه د  

شو روشنیدگار بعیشش سیشده بود که با آتگارش هنوز تموم نیس  

به سرش هجوم آورده  ی و خاموش...خاطراتش جور یکرد و قبل  
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اردشون یبه زبون ب ی دونست چه جوریبود که نم  

 

پول یه ساعته زنگ زدو گفت حله...آدمش وسراغ دارم ولی  

الش و ازبابت پول راحت کردم و گفت پس یخواد...خیم ی ادیز  

دم وحرفشی ام دنبالت...شده بود مرینه مرون ازخویشبونه بزن ب  

ه کولهیلم و به زور تویگفت کردم...وسا ی برام حجت...هرکار  

ز و واسه خانواده ام همیه نامه سرو ته همه چیچپوندم و تو  

ی دن ردانگشتایدکردم...که بعد ازدیه لحظه تردیآوردم...فقط   

ن رفت و زدم ازخونه یه ذره هم ازبیبابام رو صورتم همون   

نده باافتخار دست تو دست یتو آ ی زه روینکه ید ایرون...به امیب  

گردم یشده واسه خودش برم  یه آدم سرشناسیشوهرم که   

نه ام بزنن...چون ی گه اون موقع محاله دست ردبه سیششون...دیپ  

که چندماه  ی ه پسریکنم حق بامن بود...حرف یبهشون ثابت م  

ست یواده ام که بح دادم به حرف خانیشناختمش و ترجیشتر نمیب  
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کردم یزندگ سال باهاشون  

دیداد که شایگاه خاطره وسط حرفاش نشون میگاه وب ی سکوت ها  

فکرش  یداعجوالنه و بیم شدیهنوزخودشم هضم نکرده اون تصم  

به روزش یره صورتش شده بود تابفهمه چیازم کنجکاوانه خیو ن  

م یم خاطره رو باتصمیدم داشت توذهنش تبعات تصمیاومد...شا  

کرد یسه مید مقانقدرعجوالنه بویخودش که هم  

ید اونور...راحت نبود ولی د که پامون رسی ه هفته نکشیبه   

گه شده یه آدم دیه هفته یم...محسن تو اون یازپسش برومد  

کرد...مجبورم کرده بود تاموقع یدادمیبود...دادو ب  یبود...عصب  

بمونم و   ی ش متریه آلونک شیرد شدنمون تک وتنها تو   

برد هوا...احمق بودم کهیمدادش و  ی ن اعتراضم صدایترکوچک  

ازبابام ونتونستم  یلیه س یکه  یازهمونجا برنگشتم...من   

 

دم وصدامیدیو م ی نهمه بدرفتاریا  ی تحمل کنم چه جور  
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م یهو تصمیگفتم اونم حق داره...ی ومد؟؟؟همش باخودم میدرنم  

پامون که اد...ی و خانواده اشو ول کنه و بامن ب یگرفته زارو زندگ  

که دوماهه منو عاشق خودش  یهمون محسنشه  یبرسه اونورم  

که من  یمحسن نشد اون محسن ید اونور...ولی کرد...پامون رس  

ه اتاق گرفت یه مسافرخونه و یخواستم...شبونه منو برد تو یم  

هیم یست...اول بریدرست ن ی نجوریواسه جفتمون...بهش گفتم ا  

اجازهگفت واسه عقد ی الیخیبا ب م... یم عقدکنیکه بتون  ییجا یسفارت  

م...اونجابود کهین اآلن بریپاشو هم ی بابات الزمه...اگه دار  

م یفکرتصم یو ب  یکردم...انقدر هول هولک یدم چه اشتباهیفهم  

...گفتم پسین مهمیادم نبود مسئله به ایگرفتم که   

نشون انقدر سفت و سخت ینجا قوانیم...گفت ایکارکنیچ  

ااومدم اعتراضم...تیکن یم باهم زندگین تویم ی نجوری ست...همین  

م یج بودم وخسته...قدرت تصمی خروپفش بلند شد...گ ی کنم صدا  

هیش کنم ینکه صبح بتونم راضید ایدم به ام ینداشتم...خواب ی ریگ  
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م...صبح پاشدمی فتی ن به گناه ن یشترازا یم و ب یبکن  یفکردرست حساب  

ست یدم جاتره وبچه نید  

: از بابهت زمزمه کردین  

؟؟؟رفت - 

درفت یرخسرخاطره به سمتش چ  

- ه نامه...نوشته بودیکه من رفتم از خونه بابام...با  ی همونجور  

خواستم...دویکه م ی زیبه اون چ ی دستت دردنکنه منو رسوند  

 

جمع کنم و برم از  یه پولیزدم تا ین درو اون در میسال بود ا  

الشه کم تیدم اگه یدم فهمیشد...تو روکه دیاون خراب شده که نم  

تو یبه خواسته هام ول یرسونی گه منو م یسال ده  یتا تا یکنم نها  

کردم آرزوم و یکه فکرش و م ی زیزودتر از اون چ یلیخ  

ی دکه مجبورم حسابت و خالی ...نوشته بود ببخشی برآورده کرد  

الم راحته که ی خ یاج دارم...ولی کنم...واسه ادامه راهم به پول احت  
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ان یم بهشون دو سوته یگ بزنه زنیکنن...یخانواده ات ولت نم  

ی بشه برا یدنبالت...نه دست زدم بهت نه عقدت کردم تاجبران   

ازدواج  ی خوایکه م   یبا هرک ی تونیران میا یچوندنت...برگشتیپ  

تونست منو تو ی خواست می...فکرهمه جاشو کرده بود...اگه میکن  

دونست بابام ول یم  یران ول کنه و باپوالم در بره...ولیهمون ا  

سازه براش...منو دنبال ین خالف می ه پرونده سنگیشه و یمکنش ن  

 خودش کشوندکه مثال دست بابام بسته باشه و به خاطر ترس از 

ره یاشو نگ یمجازات دخترشم که شده پ  

ع بلند شد و یازسری ش نیگار بعدیس ی خاطره که دستش رفت برا  

 دست گذاشت رو دستش 

.. یکشیپشت سرهم م  ی نجوریست ایگه خوب نیبسه د  

... یی ...تنهایینجاین سالها اآلن که ایتو همه اتنها مرهمم بوده   

...خودت ویکشیگارم ی پروندنش س ی ست که برای ن یالیوفکر و خ  

نهیبهتر از ا یبا حرف زدن سبک کن  
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از نشست رو مبل و ادامه داد ید تکون داد و همراه نییبه تا ی سر  

 

- گهیده شب حساب کرده بود...یپول مسافرخونه رو فقط واسه   

رون...هر یستم بمونم...زدم از اون مسافرخونه بتونیاونجاهم نم  

شتریگذشت بی ب م یشتر تواون شهر درندشت و غریکه ب  ی ه ایثان  

نیبردم...من نازپرونده وسط ای م یکه کردم پ یبه عمق غلط  

کار  یدم چیفهمیه کلمه ازحرفاشونم نمیکه  یجماعت  

ر یه فروشنده پیه مغازه که یکردم؟؟؟خودم و رسوندم به یم  

خوام با یش کردم میکه بودحال  یبت یو مص  ی...با هر بدبختداشت  

ران زنگ بزنم...با اکراه قبول کرد و من با یتلفن مغازه اش به ا  

که تو تنم داشتم شماره خونه مون و یته مونده جون  

دونستم یدم یبع یدونستم همشون دلخورن ازم...ولیگرفتم...م  

به  یکه راض شمشون افتاده باشمه هفته از چین یتو ا ی انقدر  

و ی کردم...مامانم گوشیاشتباه م یم بشن...ولیو آوارگ ی بدبخت  
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که  یگفت به همون یزه ولیری دم داره اشک می فهمی برداشت...م  

 بردتت بگو برت گردونه...گفتم غلط کردم اشتباه کردم...انقدر 

ه کم صداش نرم شد...گفت شب که بابات اومد به ی التماس کردم تا  

نم دویودش بگو من نمخ  

زنم به خودش...گفت اآلنیکنم زنگ مینجا دق میگفتم تا شب ا  

زنه...شب زنگیت اصال باهات حرف نمیاز عصبان یزنگ بزن  

ه کم دلم قرص یشش باشم بتونم آرومش کنم...یبزن که خودمم پ   

کردم...تا غروب تویسر م ی ه جورید تا شب یشد...فقط با  

هیاوردم...یباال م   داشتم ی..از گشنگدم.یچرخی ابونا و پارکا م یخ  

شد برم التماس مغازه دارا رو بکنم یبم نبود...روم نمیقرونم ته ج  

یکیه پارک بودم که حس کردم یز بدن من بخورم...تو یه چیکه   

ه مردیزنه...سرم و چرخوندم یحرف م یداره با تلفن فارس   

 

فش...سر و دم رفتم طرییا رو بهم دادن دویانسال بود...انگار دنیم  
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حرف زدنم کنجکاوش کرد...دردم و بهش یشفته و فارسوضع آ  

رم...با یمیدارم م یگفتم از گشنگ یگفتم...شرم داشت برام ول  

شن هموطنشونینم یرت دارن راضیغ یرانیا ی خودم گفتم مردا  

لوون و سرگردون بشنیب وین وضع تو شهر غریبا ا  

که به طرز  از وسط حرف زدن خاطره به دستش افتادی نگاه ن  

خزده اشو تو دست خودش ی ی د...دستایلرزیم  یسمحسو  

 گرفت و آروم گفت

؟؟؟ی گه ادامه ندید ی خوایم - 

ه اشم بگم...وگرنه مغزم وید بق ینجا که اومدم باینه...تا ا  

قه یستا چند دی خوره...پس وایم  

وان آب قند آورد و داد یه لیع بلند شد رفت از تو آشپزخونه یسر  

 دستش 

.. ر افتاده انگار بخور فشا  

... هنوزم با  یشه که گذشته از اون اتفاق...ولیداره هفت سال م  
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لرزه یفکرش همه تنم م  

- به بابات؟؟ ی آخه چرا؟؟؟مگه شب زنگ نزد - 

- و واسه موندن ندارم...گفت  یید هم گشنمه هم جایارو که فهمی  

ه کم یز بخور هم یه چیش خانومم...هم یم خونه من...پ یا بریب  

رم که یط بگیتونم برات بل ی من م ی..هم اگه خواستاستراحت کن.  

 

د یاد دنبالم...فقط بای نان گفتم نه...بابام میران...با اطمیا ی برگرد  

ا بامن ی کنم...گفت پس ب یبهش زنگ بزنم و ازش معذرت خواه  

از همونجا هم زنگ بزن ی ریه کم جون بگ یم که الاقل یبر  

ونه همزبیقط به به حس کردم فین اونهمه آدم غری بابات...از ب  

رم خونه اش...شبم به بابام یشه اعتماد کرد...با خودم گفتم میم  

اد...اگرم نهیکنم تا ب یشد که صبر م یزنم...اگه راضیزنگ م  

ره و بعدا پولش و بهشیط بگین آقا برام بلیگم همیم  

هینش کرد و برد...خونه اشون ی گردونم...منو سوار ماشیبرم  
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دش باز ی...در و با کلن شهر بودییپا ی تو محله ها ییالیخونه و  

فهمم یکنم نمیکرد و منتظر شد من اول برم...اآلن که فکر م  

تو وجودم رشد کرد که منو  ی نهمه اعتماد اون لحظه چه جور یا  

جام و خورده ی ه بار گول اعتماد بیکه  یبه اون خونه رسوند...من  

نوز از که هیکردم:نیرو تکرار م ین غلطیگه همچید دیبودم...نبا  

مواجه شده گفت   یود تو اون خونه با چمطمئن نب  

... م یتصم یطی...تو بد شرای خودت و سرزنش کن یتون یاآلن تو نم  

ی نداشت ی گه ای...چاره دیگرفت  

... ه خاطره بلند شد یگر ی صدا  

- گه به خونه مون یست بار دیگه ب ید ده بار دیچراااااا...داشتم...با  

دم بهشون تو فهمون ی د میاکردم...بیزدم و التماسشون و میزنگ م  

برگردم تو ینکه وقتیمن احمق از ترس ا یم...ولیچه مخمصه ا  

ر یگ  یه عمر سرکوفت نشنوم کامل نگفتم تو چه منجالبیخونه تا   

واسه خوردن...فکر ی زیافتادم...نگفتم نه جا دارم نه پول نه چ  
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ستیه رو الزم نیه و بقیخوام برگردم کافینکه بگم میکردم همیم  

 

م و گرفتم وی زندگ ی ماین تصمیه هفته گه تری  ن...در عرضبدون  

د یچکدومشون به سرانجام نرس یه  

داد دستش و خودش مشغول ماساژ  ی کاغذ ی ه برگ دستمایاز ین  

ی آروم کردنش...اشکاش همزمان با اشکا ی کتفش شد برا  

ر یشد رو صورتش...سخت بود براش تصور گی م ی خاطره جار  

ر از خودش یچکس غیه  یول یطین شرایافتادن تو همچ  

اج یکه احت  یشو...وقتیین حجم از تنهایتونست درک کنه اینم  

 داشت به خانواده اش 

- ه زنیلما یپامو که تو خونه گذاشتم...با خودم گفتم اآلن مثل ف  

ن ی ه سفره رنگیاد استقبالم و یمهربون و عاقل با آغوش باز م  

چه تو اتاق بکنه ی م میحت راهیه کم نصیکنه و بعد از یبرام پهن م   

شتر نرفته یهنوز دو سه قدم ب  یه کم استراحت کنم...ولیاش تا   
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ش هفت تا مرد نره غول یزن و بچه اش...با ش  ی بودم که به چا  

 تو سن و سال خودش رو به رو شدم که داشتن با نگاهشون قورتم 

دادنیم  

د سرش و چرخوند سمتش وی از و که شنیده ن ی ن ترسیه ی صدا  

زد تلخ به روش  ی لبخند  

- دم چه یخردانه ام بود...همونجا فهم یم بین تصمیجه آخرینت نمیا  

م زنگ زده بود دوستاش و کشونده بود ی نکه برسیخبره...قبل از ا  

ا فقطیگفتم خدایکنه...تو دلم م  ییرایخونه اش تا با من ازشون پذ  

کنم منو برگردون خونهیبندم و باز م یه معجزه...چشام و می  

صد تا بهم بزنه...با   یلیه سی ی اکن به ج ی ه کاریبابام...اصال   

چیه ینجا نجات بده...ولیفته به جونم...فقط منو از ای کمربندش ب  

 

نکه خواستم فرار کنم از اون خراب یفتاد و همیاتفاق ن ی معجزه ا  

اومدن جلوم قد علمکردن...لبخنداشون...هنوزم  یکی یکیشده   
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ن ده هاشوس کردم...خن یکابوس هر شبمه...از ترس خودم و خ  

نجا...فکر یبود که منو آورد ا  ی شتر شد...نگاهم فقط به اون مردیب  

اونم با خنده  ی اد...ولینه دلش به رحم بی کردم حال زارم و ببیم  

اورد یه لباساش و درمیداشت مثل بق  

تن  یگن...ولیم  یدم چیفهمی اشون مال همونجا بودن...نمیبعض  

لتماسشدن ا کم کهیکرد...نزدیجاد میصداشونم برام وحشت ا  

دم...که ولمی...پاشون و بوسی کردم...به پاشون افتادم...حت  

نداشت...قبل از اومدن ما  ی ده ایکنن...که بذارن برم...فا  

گهیخودشون و با مشروب و مواد ساخته بودن که د ی انقدر  

یتو تنم نمونده بود ول یروشون اثر نداشته باشه...جون یچیه  

...تقال کردن من ی ریچ تاثیبدون هپروندم... یبا همونم مشت لگد م   

اونا کجا ی گنده و قو ی کالیگشنه کجا و ه یالغر مردن  

که خاطره تو اون لحظه تحمل کرده بود ی از چشماش و از دردین  

ثاق افتاد که با همهیرش با میاد تجربه اخیمحکم بست...  
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تو وجودش کاشت...خاطره  یق یمه بودنش وحشت عمینصفه و ن  

ز یکه دندون ت یت وسط اونهمه آدمیعون وضده بود تو ایکش یچ  

 کرده بودن براش

- ...سهییر دستشون بودم...دو تایش ساعت تمام زیش  

قهیم ساعت چهل دی ختن سرم و بعد از نیری...میی...چهار تاییتا  

ومد...نصفشیم ی گذشت که گروه بعد یقه نمیکردن...پنج دیولم م  

ی ه...کیه چب یچدم  یفهمیومدم نمیهوش بودم...به هوشم که میو ب  

 

شدم هرجور که اونایه...فقط با قدرت دستشون جا به جا میبه ک  

داد...فقط دردی شتر بهشون لذت مید...هرجور که ب ی کشیلشون میم  

دم...درد...درد یکشیم  

صورتش جمع شد و تنش منقبض که انگار هنوزم داشت  ی جور  

دیکشیاون دردا رو م  

- ر عذاب آوره کهچقدواسه دختر  یفهمیاز...مین ی ه دختریتو   
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ی زن شدن و تجربه کنه...خود تجاوز به قدر کاف ی نجوریا  

ش هفت نفر ی ن درد و با شینکه ایدردناک هست چه برسه به ا  

وونیش هفت تا حی ش هفت تا آدم...شی ...اونم نه شیلمس کن  

ذاشت و همچنان کاریروشون نم ی حال بدم هم اثر یکه حت  

یاز دست داده بودم...ول بد یلیم و خ یکردن...زندگ یخودشون و م  

دادن وینم یتی عقل و هوش شده بودن که اهم ی انقدر مست و ب  

ه گوشهیو درد  یکردن...آخرش که از گشنگیکار خودشون و م  

گفتن یدم که میشن یجون افتاده بودم صداشون و م ی حس و ب یب  

یلیشون که خیکی یمون...ولیکاریب ی م واسه وقتاینگهش دار  

ومد یگه طرفم نیشم دیهوش مید مدام ب ید یتوقده بود و از یترس  

ر یان پامون گیره اگه کس و کارش ب یترسوندشون...گفت اگه بم  

ی کیا یره...یمیا خودش میه گوشه یمش یمش بندازیفته...ببریم  

کنه یداش میپ  

د...انگار با به زبون یکش یق یاشکاش و پاک کرد و نفس عم  
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واسه  یذهنش حت ختنشون ازیرون ریآوردن اتفاقات اون شب و ب   

ه کم آروم شده بودیه مدت کوتاه ی  

 

 تک و توک لباسام و که از دستشون سالم مونده بود تنم کردن و-

ی ه گوشه ایابون خلوت و سوت و کور...یه خیبردنم انداختن تو   

ل داشتن همونجا جون بدم تایشتر تمایفته...ب یبهم ن  یکه چشم کس  

قدام کنم...هرچند تو خونهات یشکا ی نکه سرپا بشم و بخوام برایا  

گه محال یدم کردن که دیانقدر زهر چشم گرفته بودن ازم و تهد  

ت فکریشکا ی برا یدار مجددشون حتیبود بخوام به د  

تکون  ی داشتم برا یکنم...همونجا ولم کردن و رفتن...نه جون  

ش ی برگشتن پ ی برا ی دیگه امید ی...حتی زه ایخوردن...نه انگ  

عفت و  یگفتم؟؟؟من بیم یزدم چیم...زنگ مخانواده ام هم نداشت  

د یوجودم و جمع کن ی اید بقایایآبرو شدم توسط چندنفر...حاال ب یب  

که داشتم  یش همه ببرم؟؟؟تنها راهیشما هم پ ی د تاآبرویببر  
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که بشه باهاش خودم ی زیدا کردن چیتوان پ یبود ول  یخودکش  

ام کنه و دی ت پین وضعیتو ا یکیدم یترس یوخالص کنمم نداشتم...م   

دا شدنم یخواستم تا قبل از پی اره...میبخواد همون بال رو سرم ب  

باز  یپلکامم به سخت ی ال  یحت یخودم و خالص کنم...ول  

هرچند ی د که لبخندیاز خاطره هاش رس ییشدباالخره به جایم  

یره به چشمایمه و محو نشست رو لبش و خینصفه و ن  

از زمزمه کردیسرمازده ن   

- ه ذرهی ید تو اون حال و روز حتی...منو که دددام کری ارپیکام  

ع بردمیفتاد...سریا به فکر دردسرش نید نکرد...یهم ترد  

ه کم حالم جا ی دو روزم تو بازداشت بود تا من  ی مارستان...حت یب  

بهم  یلیکنم که کار اون نبوده...خ یس حالیاد و بتونم به پل یب  

د...همش یکشی من پا پس نم ی ها  ی محبت کرد...باوجود بدرفتار  

نین ایولت کنم ب ی چه جور یهمزبونم یگفت هموطنم یم  

 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

خوردم که چرا اون روز به یا...منم فقط و فقط حسرت م یاجنب  

ار به پستم نخورد...هر یکام  یوجود عوض یاون الشخور ب ی جا  

ب یکرد...دکتر بهش گفته بود آسیتم و چک میومدوضعیروز م  

کردم که یدا می و پ یمبهم وارد شده...کم کم داشتم عالئ ی دیشد  

نیشه نازا بمونم...بهش گفته بود ممکنه ایهم ی امکان داشت برا  

محکم  ی برا  یا با قرص و دارو برطرف شه ولیفته یاتفاق ن  

مارستان بمونه و عمل شه...من که شوکه ید چند ماه تو ب یبا ی کار  

ار وقت و یکام  ینداشتم...ول ی ریم گیتصم ی برا یچ قدرت یبودم وه  

مطمئن   ید عمل بشم...تا وقتید کرد که حتما بایو تاکاد ازدست ند  

ندارم نذاشت مرخص یگه مشکلید ینشد که از نظر جسم  

روح و یسالم بشم ول یار کمکم کرد از نظر جسمیبشم...کام  

ی که حت  ی چوقت اون آدم سابق نشد...انقدریگه هیروانم د  

ه یو اش تقه باهیارم اعتماد کنم و واسه چند دقیتونستم به کامینم  

 خونه بمونم 
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خاطره  ی خ چشمایمردمک دو دو زده چشماش م  

گفت؟؟؟ازکجاشی م یگفت؟؟؟ازکیم یگفت؟؟؟ازچیشد...م   

ریکه چند سال تو دلش نگه داشته بود انقدرغ  ییگفت؟؟؟حرفایم  

رون ویبکشدشون ب یقابل دسترس شده بود که نتونه به راحت  

اشد تید مجبور م ید فقط بایواسه همه بازگو کنه...شا  

ز براشید همه چیشد تا بگه...بایز میدکاسه صبرش لبریبگه...با  

ار به یش وکام ییدا یه شب مهمونیدونست قض یشد تابگه میتموم م  

م بهش اشاره یکرد که مستق  یگوش خاطره رسونده...اآلنم خانوم   

 

ازم اون و سنگینهمه درد دلش انتظارداشت نید با اینکرد و شا  

 صبور بدونه 

- م غلط و عجوالنهیجاها اشتباه کردم و تصم یلی و...خمنم مثل ت  

خانواده من   ی...ولیگرفتم...تو خانواده ات وکنار خودت نداشت  

ی ه کاریکردم...یم  یپناه  یو ب یکس یشم بودن و بازاحساس بیپ  
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د جواب پس یدونم با ی ر و رو کرد...میچند نفرو ز  یکردم که زندگ  

گه زبون بازترسم ای نه اآلن...م یبدم...به تک تکشون...ول  

دم دارم اشتباه یدونم...شایزه...نمیز بهم بریکنم...دوباره همه چ  

ممیتصم ی تونم پایکه م ییبه خودم قول دادم تاجا یکنم...ولیم  

برسم تا بتونم همه یه سرانجامید به  ید منم مثل تو...بایبمونم...شا  

ارمینم و به زبون ب یو کنار هم بچ یچ  

از گذاشت یست ن شو رو د زدو دست  ی خاطره لبخند  

- ه زبون چفت و بست یه جفت گوش شنوا و یاج به یهر موقع احت  

...رومن حساب کن یدار داشت  

ار گفت یاخت ی ب یلیاز پر شد و خیکاسه چشم ن   

- ایبود که از دار دن  یه دوست داشتم اسمش بلور بود...تنها کسی  

شه حرفم ویشه بود...همیخواستم که باشه...همیم  

که واقعا بهش  یکرد...اال اون موقعیکم مشه دری...همدیفهمیم  

انگار خدا نخواست که  یاج داشتم...اونم ازدست دادم...ولیاحت  
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بمونه...تو رو واسم فرستاد یجاش تو قلبم خال  

ن دختر توین چند روز از ایکه تو ا یت عشقیخاطره بانها  

 وجودش جمع شد بغلش کرد و محکم فشارش داد

 

... خوش شانسه که تو رو داره ار چقدریکام...یز دلمیعز  

: اره با ینکه جفتشون و از اون حال دربیا  ی از جدا شدو برایازن  

گفت  یشوخ  

ار همه یره...اون موقع هاکه کامیگیم  یلیمن خ ی دعا یدونیم  

براش  ی تونم کاریا...من که نمیکرد گفتم خدایجوره کمکم م  

نم یب یم ن خودش...اآلنیش عی و ببر توزندگ  یکیبکنم...خودت   

خودش  ی نباربرایا ی ارین کامیع  یکیقایبرآورده شده...تو دق دعام  

 لبخندش وارفت وادامه داد 

... ی خوش شانس بوده باش یلینجا تو خیدونم تا ایدم یالبته...بع  

نه ین خاطره روناراحت ببیشتر ازایخواست ب یگه نمیازم که دین  
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گفت  یساختگ ین رفتن به آشپزخونه باحرصیبلند شد وح  

... خواد و عمر نوح پس یوب میمل کردنش صبر ا...تح یگفت ی آ  

کنم خدا جفتشو بهت بده ینباردعا میا  

م گرفت اون روز ی ازم تصمیناهار برگشت خونه و ن ی ار برایکام  

رتر برسه سر کار که ناهار و با هم بخورن...داشت یه کم دی  

کرد و خاطره هم درحال درست کردن ساالد یظرفا رو جور م  

کرد و اومد تو...بعد از سالم وار در و باز یام بود که ک  

ه توش بهیافه هاشون که هنوز آثار گریبه ق  ینگاه  یاحوالپرس  

خورد انداخت و گفت یچشم م  

- ن؟؟ یدید یم  ی لم هندیف  

 

: گفت  یخاطره با شرمندگ  

... ازمی ر منه...فکم گرم شده بود افتادم به حرف زدن...نیتقص   

ه کرد یمن گر ی نشست پا به پا  
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: ار گفت ی به خاطره انداخت و رو به کام یاز با اخم نگاه ین  

... نم یچیز و دارم میبرو عوض کن لباست و م  

ه کم به یازم یتکون داد و راه افتاد سمت اتاق و ن ی ار سریکام  

ار بشقابا رو گذاشت یاخت  یره شد و بعد بی ر رفتنش خیمس  

: ن رفتن سمت اتاق به خاطره گفت یز و حیرو م  

... ام یاآلن م  

رهنش ویار داشت پیو رفت تو...کام  ر اتاق و باز کرد د  

از با چند قدم بلند رفت طرفش و از پشت بغلش یاورد که نیدرم  

ضربانش تند شده  ی خودیکه ب ی ار مات و مبهوت با قلبیکرد کام  

ر یمچرخ تصوی ه نیره شد و با ی وار رو به روش خیه کم به دیبود   

دیاز و دینه ن یاز و از تو آین  

داش کردگذاشت رو دستش و صدستش و   

از؟؟؟ین - 

 -هوم؟؟؟
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؟؟؟ یخوب  

ار ید عقب...کامیه تنش خودش و کش ینداد و بعد از چند ثان یجواب  

ره یق تو چشماش خید سمتش و صورتش و گرفت باال...دقیچرخ  

 شد و منتظر شد خودش بگه چشه که باالخره به حرف اومد

تکه درباره ا یید...به خاطر...به خاطر فکرایببخش  

که امروز خاطره زد ییازدواجمون...با حرفا کردم...قبل ازیم  

کردم یدم که چقدر اشتباه میفهم  

ار و که هنوز رو صورتش بود گرفت تو دستش یدست کام   

که تنهاش ی کرد ی خوب کار یلی در حقش...خ ی کرد یخوب یلیخ  

حرفاشو  یکه درمان شه...وقت  ی و کمکش کرد ینذاشت  

دم...بهت افتخار کردمیشن  

: ی لیار نشست خیاز رو لب کامین  ی ر حرفایکه تحت تاث ی لبخند  

ن رفت و گفت یزود از ب  

... د باشم یخودم نتونستم مف  یواسه زندگ یده وقت یچه فا  
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ف یتعر  ی خودی خواست بیره نگاهش کرد...نمیره خیه کم خیاز ین  

اول  ی روزا   ی بت هایادش بود مصید کنه ازش...هنوز یو تمج  

ن به بعدشون یاز ا تونستنی خواستن...میماگه  یشون و...ولیزندگ  

باتر بسازنیو ز  

... جبران...جفتمون ی م برایوقت دار  

گفت...حاال حاالها ید تکون داد...راست م ییبه تا  ی ار سریکام  

کنه  یوقت داشت که تالف  

 

که با وجود همه  ی ن دختریاز...این ی رو برا یزندگ ی ایهمه تلخ  

انه ار بازم صادقیکام ی اه ها و چزوندنا و هرز رفتنیش و کناین  

ی کنه...ارزش داشت که تالش کنه برایگفت که بهش افتخار م  

کردن حضورش  یشگیهم  

*** 

: د یار پرسی سر ناهار بودن که خاطره از کام  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

؟؟؟ی...گرفتیراست  

: نگاهش کرد و باالجبار گفت  یار چپ چپ یکام   

 آره...فردا غروب...

: د یاز کنجکاوانه پرسین  

و؟؟؟ یچ  

... طشو یبل  

: دی ه شد به خاطره و نالریگشاد شده خ ی ا چشماب  

؟؟؟ ی بر ی خوایم  

... ه کمین سخته که بمونم...اونورم یشتر از ایزم...بیگه عزیآره د  

د زودتر انجامش بدم یکار دارم با  

 

: تونم ید که واسه تولدت نمیار ادامه داد ببخشیرو به کام   

 بمونم...چون فکر کنم برات واجب تر باشه که پول فروش 

م توران و به دستت برسونرس  
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... ی شتر میدو روز ب  یکی...یخواست تا تولدم بمون  یحاال ک  

فتادینم یهم اتفاق  ی موند  

- به حالت ی اده...وایهم که اومدم از سرت ز ی ن دو سه روزیهم  

تلف شدن خسارت تک تکش  یام از گشنگ ینم ماهی اگه برگردم بب  

رمیگیو ازت م  

- فرستاده بودم؟؟؟ ...مگه کارت دعوت ی این  یخواستیم  

که تو ذهن یو خاطره شروع کرده بودن به کل کل درحال اریکام  

ره...گفت تولد یده اش بگ یتونست نادیزده شد که نم ی از جرقه این  

ک بود؟؟؟ یتولدش نزد یعنیار؟؟؟یکام  

ی ده بود...ولیه بار از زبون نرگس شنیدونست متولد آذره...یم  

بود تا  یمه خودش کافه نگاه به شناسنایدونست...یروزش و نم  

نه یئن شه و براش تدارک ببمطم  

ومد یازم بدش نمی هر کس و ن  یه روز خاصه تو زندگیروز تولد   

ش و که کم کم داشتین شوهر اجباریز کنه ایاگه سورپرا  
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تو ذاتش یخاص  ی د مهربونیفهمیشناختش...کم کم داشت م یم  

د با محبت ی ده...شایکم و به ندرت بروزش م یلیخ یهست ول  

ش کنه یار و دائمیر و محبت کام ن مهیدونست ایخودش م ی ها  

 

ابونیبه سر و ته خ یل تو دستش و جا به جا کرد و با نگاهیوسا  

ست در و بازیار اون دور و بر نی ن کامینکه ماش ینان از ایو اطم  

 کرد و رفت تو

ه رستورانیست روز از افتتاحیدو هفته از رفتن خاطره و ب  

د و یدیار و میام کم ک یلین مدت خینکه تو ایاز با ایگذشت...نیم  

رو یشروع کارشونه و تا وقت  ی ر بدو بدو هاید که درگ یفهمیم  

ن روز خاص وینخواست ا یه...ولین شکلیفتن وضع همیغلتک ب  

ی مهم و از دست بده...انقدر خاص بود که دو سه تا از مشتر  

رتر بره سر کاریچونه و دیهاش و بپ  

در خسته بود که ومد انق یهم م  یخونه و وقت  ومدیر میار شبا دیکام  
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ده بود خوشحال یاز دی که ن یدن تالش و تدارکیدونست با دید م یبع  

ک تو اتاق محل کارشیه تولد کوچیح داد ین ترجی بشه...واسه هم  

ره یبراش بگ  

کسب کرده بود  یکه تلفن یبعد از ظهر بود و با اطالعات  

ن وقت یهم ی ...براستیار رستوران نین ساعت کامیدونست ایم  

ن کنه ییتا موقع اومدنش اتاقش و تزداشت  یکاف  

گه بهیرستوران که حاال د  ی به گارسون ها و کارکنا یسالم  

ار...به یشناختنش کرد و راه افتاد سمت اتاق کام یم یخوب  

دن یهو باز کرد که با دیست در و یتو اتاق ن ینکه کس یال ایخ  

 توماج وسط اتاق هولزده گفت 

... اتاقهتو  یدونستم کسید...نمیببخش ی وا ی ا  

گفت   یاز نداشت و با دستپاچگیاز ن یتوماجم دست کم   

 

... دیکنم شما ببخشیخواهش م - 
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: کار ینجا چین وقت روز اینکه بفهمه ایا ی کرد و برا ی مکث  

کنه ادامه دادیم  

... ستشا یار ن یکام   

... اد ینم تا بیشیدونم...منتظر می م  

-... زه من برمآهان باشه...پس...با اجا  

ره نگاهشیره خیه کم خیار رفت و از از سر راهش کنین  

ن اتاق؟؟؟وقتیکار داشت تو ای ارخودش نبود چیکام   یکرد...وقت  

ن موضوع هدرشینداشت که با فکر کردن به ا  ی ادیز  

ار ازش خواستهیباال انداخت و رفت تو...البدکام  ی بده...شونه ا  

براش انجام بده  ی ه کاریبود   

ز و یگذاشت رو م که همراه خودش آورده بود و ینییل تزیوسا  

ده بودینرس  ی ار هنوز به حدیمشغول شد...شناختش ازکام  

ا ناراحت...اصال یشه یزش خوشحال مین سورپرایکه بفهمه با ا  

شدنشون  یمیکنه که به روند صمیداره م یدونست کار درستینم  
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شدن دونست که ممکنه گرم ینو خوب میا یا نه...ولیده یسرعت م   

ی ار وقتیا زود کامیر  یه...چون درابطه اشون به ضررش تموم ش  

سرش خلوت تر شد و ذهنش  یباهاش راحت تر شد...وقت  

فتاد ی ن رابطه میشروع شدن ا ی اد چه جوری یباز...وقت  

که مربوط به  ییره...سواال یخواست جواب و سواالشوازش بگیم  

وعلت کارش بود  یشب مهمون  

 

التشواسه همه سوا ی واب قانع کننده اد جیه روز بایدونست یم  

خواست اون لحظه هاش و بایدلش نم ی داشته باشه...ول  

بهش ثابت   ین موضوع از دست بده...تو زندگیفکر کردن به ا  

ذاشت هر ید بهتر بود میه...پس شاییهویمات یشده بود که آدم تصم  

کار کنه  یره که چیم بگیفته و بعد تصمیخواست ب یکه م  یاتفاق  

د و نوظهورشیجد ی ن تالش هایگرفت از ایم ی حس خوب انقدر  

ال خراب یگه که محال بود بذاره با فکر و خیه شخص دی ی برا  
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دل و دماغ نداشت که  ی چوقت انقدریثاق ه یبشه...واسه تولد م   

کرد...انگار یه کادوبسنده میدن یشه به خریوقت صرف کنه...هم  

که ی زیچشتر ازاون یب یل یمشترک و ازدواج خ  یتعهد زندگ  

رش شده بودییگذاشته بود و باعث تغر یکرد روش تاثیفکرش و م  

نش بود که چند تقه به در خورد...با استرس ییکار تز ی آخرا   

گفت  یار باشه ولیدونست کام ی د م یبه ساعت انداخت...بع   ینگاه  

... د ییبفرما  

ه دسته بادکنکیرستوران با  ی از کارکنا ی کیدر باز شد و   

نییتزومد تو...نگاه متعجبش و از اتاق دستش ا ی تو یومیهل  

از دوخت و گفت یشده به ن   

... کنام سفارش دادن ینا رو فرستاد گفت خانوم نیک ایه پیخانوم   

ی رنگ یو رنگ ی که نصفش قلب یی ع رفت طرفش و بادکناکایسر  

 بود و نصفش حروف تولدت مبارک و از دستش گرفت...چون
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ره و مجبور شد یع بگخواست نتونست همون موقیاد میتعداد ز  

براش بفرستن سفارش بده که    

اورد؟؟؟ ی ک ن یک ی دستتون درد نکنه...کس  

 نه خانوم ...

... نجا...پول اونم حساب شدهیدش ایاریزحمت اگه آوردن ب یب  

 چشم...با اجازه ...

دن به سقف...راه افتاد سمت یبادکنکا رو ول کرد و همشون چسب  

ون با خودش آورده ن کردنشی که واسه سنگ ییلش و سنگایوسا  

خوره یش داره زنگ می د گوشیهمون موقع د بود و برداشت که   

... کر و مشغول کارش شدیدن اسم خاطره زد رو اسپیبا د ... 

 سالم خاطره جون.-

- ره؟؟؟ یش میزر...کارا خوب پیسالاااااااااام خانوم سورپرا  

... ک یناتم تموم شده...فقط مونده بادکنکا و کیین...تزیهمچ یه  

- نگران نباش   ی ال وقت دارفع  
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- ؟؟؟یوندیازکجا م  

... ییه جایک بگم گفت یار تولدش و تبریاآلن زنگ زدم به کام   

رسم رستورانیگه میقه دیم ساعت چهل دی ر کردم تا نیگ  

به ساعت انداخت و گفت   ینگاه  

 

- ؟؟؟کارا خوب ی...خودت چطوریدستت دردنکنه خوب شد گفت   

ره؟؟؟یش م یپ  

- فروش  ی نفس راحت بکشم...کاراه یگه تونستم یامروزد   

ی ه سریار...فقط ین تموم شد و پول و فرستادم واسه کامرستورا  

ی ه جایشه...خودمم یش مونده که تاآخر هفته تموم می مراحل قانون  

ه کافه بزنم یخوام یدا کردم...م ی ک و دنج پیکوچ  

گفت یاز باناراحتین  

... اونجا بند شتر پات یکه ب ی نجوریآره؟؟؟ا  یم خودت و گرفتیتصم  

شه یم  
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- گه صالحی...برگشتنم به تهران دازیفکر کردم ن یلیخ  

نجا بایا ی دا کردم...تو هوا ینجا دوباره پیست...من خودم و این  

کشم یها و خاطرات بدش راحت تر نفس م یکس  یهمه غربت و ب  

ه ید یتوش ندارم...شا ییجا یکه اسما وطنمه ول یینسبت به جا  

ادیعال از عهده ام برنمف یروز تونستم برگردم...ول  

- تو یشتر از هرکسید بیته دوباره برگشتنش...شادونست سخیم  

ی تونست درکش کنه...با وجود داشتن خانواده بیاز م یا ن یدن  

اری که کام ی کاش همونجور ی ه...ولیدرد بزرگ ی لیکس بودن خ  

شد که یدا می ه نفر هم پیهاش و پر کرد  ییش تنهای کم و ب  

... گرفت یرو ازش م خاطره ی ها ییتنها  

: ت د و گفیکش ی قینفس عم  

 

... هر موقع  ی ...ولیت بشیخوام تو اذیز دلم...منم نمیباشه عز  

کنم یمن همه جوره کمکت م ی برگرد ی بخوا  
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- رم تو هم یگه برم وقتت و نگی ت...من دیخودت و مهربون  ی فدا  

دیخوش بگذرون یومده...حسابیار نی به کارات برس تا کام ... 

- بوسمتیه...میت خالفدات عشقم...جا   

تولدت ی د...بادکنکایه کارش رسیه بقو قطع کرد و ب یگوش  

در گذاشت که تو لحظه  ی وار رو به روید ی مبارک و جلو  

ه بادکنکا هم با بلند و کوتاه کردن نخش رویندشون و بقیورود بب  

مختلفشون شلوغ ی ن پخش و پال کرد که اتاق با رنگایزم  

که سفارش داده بود هم ی تولدک یو خوشگل به نظر برسه... ک   

ع بهش خبر یشون سریکیار اومد یکام  ید کرد وقتی کد و تایرس  

ن باره نگن یدر ا ی زیبدن و به خودشم چ  

خواسته ی که از قناد یز و با لذت به طرحیک و گذاشت رو میک  

ک هم مثلیره شد...طرح کیبود براش درست کنن خ  

بود...گفته بود که  دهیه کم تقلب از خاطره فهمیه تولدش با یهد  

ازم سفارش کرده بودینه و ن یمعروف ماش   ه مدلیار عاشق یکام  
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اط ین درست کننشمع ها رو با احتی ه همون ماشی کش و شب یکه ک  

به  یکل  یک...با نگاهیتوش فرو کرد و کادوش و گذاشت کنار ک  

رو از قلم ننداخته  ی زینکه چینان از ایگوشه و کنار اتاق و اطم  

ار یو رو مبل نشست و منتظر موند تا کام  دی کش  ینفس راحت  

 برسه 

 

ار و به گوشش رسوندن و با یقه اومدن کام یباالخره بعد از ده د  

ع از جاش بلند یکه کل وجودش و گرفته بودسر یاسترس  

که ی ک و روشن کرد و پوپر گلبرگ قرمزیک  ی شد...شمع ها  

ی که وقت ی ستاد...جوریده بود و برداشت و رفت کنار دروا یخر  

ندشی ار در و واکنه تو لحظه اول نبیامک  

خودش که داشت با تلفن  ی قدم هاش و صدا  ی دن صدایشن با  

که تو دلش خوند  یزد چشماش و محکم بست و با صلواتیحرف م  

 منتظر موند 
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... التون راحتیبله جناب...خ  

... 

... سپارم که فردا اول وقت پول و بخوابونه به یکم میمن به شر  

 حسابتون

... 

... دی ست شما تا موعد چکتون صبر کن یه الزم نگید  

 در و باز کرد و اومد تو...

... کیه...خواهش م ین چه حرفیا ..... 

د ویاز از کنار در گردن کشیوسط جمله اش ن ی با سکوت ناگهان  

نات اتاق ویره شده بود به تزئ ینگاهش کرد...مات و مبهوت خ  

کرد و قطع ی سر سر  یه خدافظیش و با یزد...گوشیپلک هم نم  

 

دستش ی از پوپر تویببنده ن نکه خواست با همون بهتش در و یهم  

گل رز ازش به ی گلبرگ ها ی بلند ی چوند و با صدایو محکم پ  
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رون پرت شدیب  

که وسط اتاق هاج و واج مونده بود...از  ی ار ینگاه ناباور کام   

از یره شد به صورت نیبه پرواز درومده رو هوا خ ی گلبرگ ها  

کرد یرتش و تماشا میو ح یجیض گیعر ی دکه داشت با لبخن   

د به حرف اومدیار و که دیم کام یمستق نگاه   

 تولدت مبارک ...

گرفته  ی تم تندیار کم کم به خودش اومد...ضربان قلبش که ریکام  

که ذره ذره ی با لبخند یده بود ولیبود هنوز به حالت نرمال نرس  

شد گفت ی پهن صورتش م  

... یناکس یلیخ - 

ش ار خوشینکه ممکنه کامین لبخند استرسش از ااز که با هموین  

اد از کارش...دود شد و به هوا رفت...بازدم حبس شده ین  

ار شوکه ینبار کام یبزنه ا یرون فرستاد و تا اومد حرفیاش و ب  

ازیفاصله اشون و پر کرد و ن  ید کی اش کرد که اصال نفهم  
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از باال رفت یخنده ن  ی و تو بغلش گرفت و صدا ... 

ره تو یدستاش هنوز دورش بود...خ یعقب ولسرش و برد   

اول  ی که حاضر بود قسم بخوره نسبت به روزا ییماچش  

 ازدواجشون براق تر شده گفت 

 

- دونستم؟؟؟یو من نم  ی نهمه هنر بلد بودیتو ا  

... ی بدون یخودت نخواست  

ار زمزمه کردیوکام  

... خوامین به بعد م یاز ا  

زشیو ازش جدا شد و راه افتاد سمت م   

فکرشم  یشد...حتیره میهش بالذت به گوشه گوشه اتاق خنگا  

زش کنه...انتظارش بعدیسورپرا ی نجوری از ایکرد که نینم  

ک خشک و یه تبریکه پشت سرگذاشتن فقط  ی ازاونهمه جنجال  

سنگ تموم گذاشته بود  یواقع ی ازبه معنای ن  یبود...ول یخال  
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 براش 

- م...عالم وریازت بگ ی ه حال اساسیخواستم یش میقه پیتاچند د  

دن واسه تولدم اال تو آدم ازصبح زنگ و اس ام اس فرستا  

نات اتاقش ادامه داد ییبه تز یبانگاه  

... یآچمزم کن ی نجوریگه خبرنداشتم قراره اید  

از بدون حرف رفت کنارش و زل زدبه صورت باز شده از ین  

کیدن کی نه عکس العملش بعد ازدی خواست ببیجانش...میه  

گوشه و کناراتاق یه دور بررسیبعد از ه...که باالخره  یچ  

ن مورد عالقه اش افتادو بایک و طرح ماش یبه ک نگاهش   

: باال رفته و لبخند تا بناگوش کش اومده گفت  ی ابروها  

 

- ؟؟؟ یدونست یگه ازکجا مینو دیا  

 ازخاطره کمک گرفتم ...

شر و ی ه پسر بچه هایاز شبی جان زده اش بازم درنظر نیلحن ه  
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ارمی ...حاضربود قسم بخوره که واکنش مهطون کرده بودشیش  

ه ین شکلیهم ی ک تولد ین کیدن همچیز دبعد ا  

... باحاله که...دمت گرم  یلیخ  

: ره توچشماش ادامه داد یخ  

- ؟؟؟ یچرا گرفت ین گندگیبه ا یدستت دردنکنه ول  

- ؟؟؟ ی رستوران بد ی تولدت و به کارکنا ینیریش ی خواینم  

د یانگشتش کش از و با دوتایدستشو درازکرد و لپ ن  

... ایفکرهمه جا رو کرد  

ع برشیک افتاد سریچ شده کنارکیبه بسته کادوپ نگاهش که  

از نگاه و حالت چهره و  ی که لحظه ا یداشت و با همون ذوق  

شدگفت ی لحنش محو نم  

... برام  یگرفت ینم کادو چیبذاربب   

... د یع کادو رو از تو دستش قاپیازسری ن  

 اول شمعا روفوت کن...
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ی ب ه تند و یخواست زودتر بفهمه کادوش چیکه دلش م  اریکام  

از ید سمت ن یحوصله شمعا روفوت کرد و چرخ  

 حاالبده ...

دیاز باحرص توپین  

... نه ی ن چه طرز شمع فوت کردنه...نه آرزو کردیار...ایکام   

بشمرم  یگذاشت  

... پس گرفتن کادوش درازکرد  ی دستاش وبرا  

... له جشن گرفتهنم بابا انگارواسه بچه دو سایبده ب   

فاصله گرفت  اریم کرد و ازکامیکادو رو پشتش قا  

- واسه کادوت بال بال  ی دار ی نجوریو ا یستیبچه دوساله ن  

؟؟؟یزنیم  

... از...بازبون خوش بده نذار به زور متوسل شم ی ن  

... نوظهور وجودش ابروهاش و باال  ی طنت هایاز که باشی ن  
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ار به سمتش هجوم برد یانداخت کام  

... یاست خودت خو  

ی ت تو اون فضانکه خواسید و همیچیاز تواتاق پی غ نیج ی صدا  

ه گاز بدجنسانه ازیار نگهش داشت و با یمحدود فرار کنه کام  

رهیمش کرد تادستش و شل کنه و کادو رو ازش بگیبازوش تسل  

 

: ن ماساژ یاز حیکادوشو که گرفت ولش کرد و ازش دور شد و ن  

د یبازوش با چهره جمع شده از درد نال  

... ستم ین ی ...من که راضی شعور یب یلیخ  

تونست جمعش کنه وتحت یچ جوره نمیکه ه ی ا خنده ا ار بیکام  

بهش انداخت و یم نگاهیاز بود نیز قشنگ نی ن سورپرایر ایتاث  

 کادو رو باز کرد

که اصل بودنش و  یک و خوش دستیو ش یدن ساعت مشکیبا د  

لبش رفت و  ص بده خنده از رویتونست تشخیم  یبهتر از هرکس  
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ره شد ی از خیبا بهت به ن   

- ن؟؟؟ یا ی ال با ی چقدر داد   

: دینگاهش کرد و غر  یاز چپ چپین  

- گن؟؟؟ یه رو میمت هدی؟؟؟مگه قیکار داریگه تو چید  

ع یکه چشماش و گشاد کرده بود سر یرتیار با همون حیکام  

از و یه نیخودش و از دور دستش باز کرد وهد یمیساعت قد  

ره شد یا بهش خیاز همه زوا ی شتر یدقت ب نش کرد و با یگزیجا  

... ن خداس ی..ا.ی واااااا   

: گفت  ینبار با ناراحتیاز شد و ایدوباره مات ن   

؟؟؟ ی ن کار و کردیچرا ا   

د چون خودشم هنوزین سوال نداشت...شا یا ی برا یجواب  

ده بود تو ینکش ی که کم سخت ی ار یتولد کام ی دونست چرا براینم  

 

نکه چرا از یا اینه کرد...یانقدر هز کردن باهاش  یازدواج و زندگ  
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اری مثل کام ی واسه کس یشگی ال و سرد همیخیقالب اون آدم ب  

افه متعجب و شگفت ین خنده ها و ق یدن ا ید ی رون اومد و برایب  

که داشت  ی لیهر دل یزده اش انقدر تالش و بدو بدو کرد...ول  

فرار از جواب دادن به ی زد و برا ی مون نبود ازش... لبخندیپش  

ار گفتیسوال کام   

 خوشت اومد؟؟؟ -

... دش سمت خودش یگرفت و کش از ویخم شد دست ن  

... نا...هم بودنییک..هم تزیمحشره...هم کادو...هم ک   

یی حال داد خدا یلیخودت...خ  

... پشتش نشوند  ی از و بلند کرد و بوسه ا یدست ن   

 دستت درد نکنه...

چهن دستت درد نکنه یدونستن که پشت ایهر دوشون خوب م  

ت به شه راحیاز حرفا رو نم ی ه سریبود... ییا حرفایحرف   

تونه به طرف مقابل ی که پشتش هست م یحس یزبون آورد ول  
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اری ن تشکر کامی...مثل همی دار ی کنه که چه منظور یحال  

خواست بگه دستت درد نکنه بابت چشم یکه انگار در ادامه م  

دردا دستت یکردم... ین زندگیکه تو ا ییاز خطاها یپوش  

... دم...دستت یشا ای... ی دینکنه که بهم فرصت جبران اشتباهاتم و م   

یم گذاشت ی پا به زندگ یدرد نکنه که شده به زور ول  

 

... ش و برداشت وباهاش ی ازو ول کنه گوشینکه دست ن یبدون ا  

 مشغول شد 

؟؟؟یکنیکارمیچ - 

: ش بازشده گفت یبان   

... شه یمگه تولدبدون رقصم م  

... د عقب یازخودش وکشی ن  

... ستمیار ول کن توروخدا من اصالاهل رقص نیکام   

: دیتش و محکمتر نگه داشت وغرمچ دس   
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... نم ینجا ب یستاهمی چرت نگو...وا  

زش ویش و گذاشت رو می کرد گوش یآهنگ موردنظرش وکه پل  

کرد یزشده داشت نگاهش میر ی از که با چشمای زل زد به ن  

- ن آهنگه رقصه آخه؟؟؟ یا  

ی ال یخیتمش بابین آهنگ بود تارشترهدفش مضمویارکه بیکام  

باال انداخت ی شونه ا  

ه؟؟؟ ی ن برقصم حرفیخواد باایدلم ممن   

خودشم کمرش ونگه ی ازو گرفت و با دستاین  ی جفت دستا  

که ازباهم بودنشون یمثبت ی خندون و انرژ ی داشت...بالبا  

گهیهمد  ی ره شدن توچشمایگرفتن...خیم  

 

... شهیدمب یلیم...حال من خیاگه ازهم جداباش * 

*... شهیتاهم ی تو...بمون یتونیدونم م ینم  

خودش به چپ وراست تکون ی که هردوشون و با دستا نطور یهم  
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داد توگوشش خوندیم  

... باتین خنده زیعادت کردم...به هم * 

... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

 عادت کردم...به آروم بودن چشمات ...

*... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

ارم ازش فاصله گرفت و ی ازکه به هوا رفت کامی نخنده  ی و صدا  

نگ صداش و بلندترکردهم نوابا آه  

... باتین خنده زیعادت کردم...به هم * 

... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

 عادت کردم...به آروم بودن چشمات ...

*... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

که درطول اون آهنگ  ی اوردش...انقدریازبه وجد مین  ی خنده ها  

انقدر کردی ازم واداربه انجامش میکه ن  یبا انواع و اقسام حرکات  

اتاق و ی خنده هاشون فضا ی درآورده بود که صدا ی مسخره باز  
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روتجربه ین احساسیدونست قبالهم همچید میپرکرده بود...بع  

 

شتر اوج یاز بیه حرکتش خنده ن یکرده باشه...چون هربارکه با  

ان در یبدنش به جر ی گاتور ی شتریکرد خون بی گرفت حس م یم  

شه یادو روحش تازه میم  

... ی شه سخت ی...باتو آسون می وشبختپرم ازحس خ * 

... یهمدمم هست  یشه قلبم...چه خوب یباتو آروم م  

... ی امیشم ازتو جدا...دنیوونه اتم به خدا...نمیوونه ام...دید  

*... یشم ازتو جدا...همرامیوونه اتم به خدا...نمیوونه ام...دید  

... باتین خنده زیکردم...به هم عادت * 

... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

 عادت کردم...به آروم بودن چشمات ...

... جان  ی جان ا ی عادت کردم...ا  

کش یار از خودشون و کادو و کیبعد ازچند تا عکس که کام  
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ی ازخدمه ها یکیخاطره بفرسته...به  ی گرفت تا بعدا برا  

... ک یارن...دوبرش از کیب براش یش دست یرستوران گفت دوتا پ  

م کنن یدشون تقسن خوی ه رو داد بهش که بیجدا کرد و بق  

د یک پرسین خوردن کیازنشست و حیکنار ن   

- شب؟؟؟  ی ه برایبرنامه ات چ  

: به ساعت انداخت و گفت ی ازنگاهین  

 

... شگاه...بعدبرم خونهی د برم آرایدارم با ی دو تامشتر  

ی خارش باال  نیز شده نگاهش کرد و حیر ی ار باچشمایکام  

دستش گفت ی ابروش با چنگال تو  

- ه دور یرون یم ب یبا هم بر ی ال سرکار شیخیراه نداره امروزب  

م؟؟؟ یم و شام بخوریبزن  

- ؟؟؟ ینجا بمونیدایمگه خودت نبا  

... نجا رو تو یا ی وارایش شد ازبس در و دیگه دهنم سرویمن که د  
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ن چند وقته نگاه کردمیا  

: دستش ادامه داد د دور یبه ساعت جد  یبانگاه  

... شهیداش میگه پیه ساعت دیتوماجم تا  

... ن روزشون ادامه دار تریا ی ازخداش بود که شاد ازی ن  

شگاه مطمئن نبودیاز آرا یبشه...ول  

... ه زنگ بزنم یپس بذار  

طش و که یشگاه و گرفت...شرایش ودرآورد و شماره آرایگوش  

کنه ینع ماش و قایالش و راحت کرد که مشتریاخ یح داد رویتوض  

ردازم ازخدا خواسته قبول کیان و نیامروز فردا ب ی به جا  

گه امروزیح داد که دیه اس ام اس به توماج توضیارم بایکام  

از زدنیکارا رو داشته باشه و با ن  ی اد رستوران تاهوایرسه ب ینم  

رونیاز رستوران ب  

 

*** 
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- اد؟؟؟ یشتر خوشت م ین ازکدوم بی نگاه کن بب  

د ویار کنار مرکز خری نگه داشتن کامکه اززمان  یسوال  

نیو حاالهم ا یازه طالفروشن مغیتریو ی ستادنشون جلویوا  

... ش تو ذهنش شکل گرفت و باالخره به زبون آورد ینظرخواه  

- نجا؟؟؟ یم ای اومد یواسه چ  

... از و سرش و برد ی ن ی ار دستاش و گذاشت رو شونه هایکام   

 کنارگوشش 

 توفقط انتخاب کن ...

ی که با مدل ها و رنگ ها یفیخوشگل وظر ی طالهان ی نگاهش ب  

چوقت از ید...ه ین مغازه چرخیتر یپشت وف شده بودیمختلف رد  

سرعقدش وخودشم  ی طال کادو نگرفته بود به جزطالها یکس  

خودش طالانتخاب ی اد برایحال و حوصله نداشت که ب ی انقدر  

کرد انتخاب کردن طالانقدر براش جالبیچوقتم فکر نمیکنه...ه  

یتک تکشون ول ی رفت برایاشه...دلش داشت ضعف مب  
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ه ین انتخابش چیدونست علت ایهنوزنم  

- ؟؟؟ یچ ی د بفهمم برایمن نبا  

... دمی برات نخر  ییچ کادویتاحاال ه  

... ار قرار گرفتیکام ی دو رو در رو یاز چرخی ن  

 

... نبوده   یخب مناسبت  

باشه؟؟؟ یدمناسبت یحتما با  

:   انداخت و گفت باال  ی د چونه ایازو که دید ن ییتا

... مون...چه یاول عروس ی ت و آزارایتو فکرکن...به خاطر...اذ  

دونم متلکا و زخم زبونا و یم  

: دو ادامه داد یکش ی قینفس عم  

 شوهر نبودنام ...

: ار داشت رو لبش شکل ین حرف کام یر ایکه تحت تاث ی ازلبخندین  

گرفت رو فرو داد یم  
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واسه تک تک اون  ره نمال...منیخود سر من و بارشوه دادن شیب  

- یالفحرفا و کارات برنامه دارم که قراره به موقع اش ت   

شهیزا حل نمین چیکنم...باکادو و ا  

... ده شد یاز کشین  ی ار به لباینگاه خندون کام  

... ار که دست و بالم بسته یدر ن ی باز ی عوض یانظارعموم ی جلو  

 اس 

 حرف حقه...

- وبهله خب...من حاضرم جواب تک تک اون کارا ریخ  

ن مسئله اش جداست...دلم یبدم...اآلن ا یکه خودت بگ یهرشکل  

 

قهی با سل یه کادو واسه زن خونه ام بخرم ولیاد خویم  

ه؟؟؟ یخودش...حرف  

ه اسم رمز عاشقانه یل شده بود به یعبارت زن خونه که انگارتبد  

ار لمس کردیکام ی که تو حرفا یوسط مکالماتشون وحس  
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ن یندرعیتریدسمت ویه چرخحرف دوبار یزبونش و بست و ب  

خاصشون  ن روزیقشنگ از ا ی ادگاریه یخواست یحال که م   

بچرخونه که ییکردنگاهش و تو مدال یم یسع  یداشته باشه ول  

دن و سواستفاده کردنیداشته باشن...اهل چاپ ی وزن کمتر  

یکی طرف شوهرش باشه وخرجشون   ینبود...اونم وقت  

ن درشت به ی ه نگیپالکش د که یف طالسف یه گردنبند ظریدن یبا د  

د داشت ذوق زده باانگشت نشونش دا ی روزه ایرنگ ف  

 اون چطوره؟؟؟ -

... بهش یرانگشتش و دنبال کرد و نگاهیار مسیکام   

تش کرد سمتیاز و هدایانداخت...دستشو گذاشت پشت کمرن  

 مغازه 

... م چطورهین یم ببیبر  

*** 

وارهه جفت گوشیار یکه با اصرار کام ی ریدن زنج یبعد ازخر  
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ه رستورانی خوردن شام رفتن  ی ست هم بهش اضافه شد برا  

ی سنت  

: از باخنده گفت یشون وکه سفارش دادن نغذاها  

 

... ی و اومد ی ندت که رستوران خودت و ول کردیاآلن بب یکی  

ذارهیگه پاشو اونجا نمی غذا د  ی نجابرایا - 

 چرا؟؟؟ -

... توغذاهات هست که خودت حاضر  ی رادیب و ایه ع یکنه یفکرم  

یازشون بخور یشینم  

- شرفتیپ ی فهمن که من برای گه نگاه کنن م یددیه دیر...ازینخ  

کنم و بارستوران خودم  یگه هم بررسید ی د رستوران هایکارم با  

سه اشون کنمیمقا  

- ؟؟؟ یدگاه نگاه نکردن چین د یحاال اگه ازا  

: باال انداخت و گفت  ی شونه ا ی الی خیار بابیکام   
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... الم یسرعهد و ع ی فدا  

که خودشم متعجب ی د به حرفش...خنده ایزآروم خنداین  

یی دوتا ی ه روزیگفتن ی ش بهش میه پ کرد...اگه سه چهار مایم  

ی د و کلیزنی ن حرفا میه رستوران و با هم ازاید تو یریار م یباکام   

نیکرد...هرچندهمیچوقت باورنمیه  یکنیهم به خاطرش ذوق م  

یت روزاباالخره داش ینکه زندگ یاآلنشم سخت بود باور ا  

محکم تکونش بده و  یکید یترسیداد...همش می قشنگش ونشونش م  

نه دوباره ی د چشماشو باز کنه و ببی ترسی ا...مین رویشه ازادار یب  

ی کیر افتاده و منتظره یش گیعذاب آور زندگ ی تو اون روزها  

اد نجاتش بده یب  

 

نبود که هر  یی ایده آل و روید اونقدرا هم ایار شایباکام  یزندگ  

گاه و ی ها  ین شوخیهم  یآرزوش و داشته باشه...ول یکس  

از و از الک ی بود تان  ی ش کافیکریرزیز ی گاهش و محبت هایب  
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رون بکشه ویش بیر زندگیاخ ی سالها یتفاوت یو ب ییتنها  

دونست خودش یطرح لبخند و دوباره به لبهاش برگردونه...نم  

تونست با یحداقل م یار ولیکام  یزندگ ی د بود برایچقدرمف  

... ار و الزم داشتیخودش فقط کام  ینان بگه که زندگیاطم  

ار بعد از حساب یو کام  ییاز رفت دستشویغذاشون وکه خوردن ن  

ش و درآورد که شماره توماج ویکردن پول غذاگوش  

د ینا ابروهاش پریاز خط ت یدن اس ام اسیباد یره ولیبگ  

ی سه چحاالوا ی خبرینهمه وقت بینکه بعد از ایباال...متعجب از ا  

 بهش اس ام اس داده بازش کرد ...

« مالقاتم ی ایام...نم ی بسترمارستان یار...تو بی؟؟؟ حالم بده کام  » 

ی که مرتکب شد و پا  یبه تاسف تکون داد به خاطر اشتباه ی سر  

نا با یکه ت یین دخترم توش باز کرد...اگه همون روزا یا  

خوادم کرد اگه بی ش میداد حالیتلگرامش چراغ سبزنشون م ی امایپ  

ی خودین مدت بیاز دست بکشه...ای بان یتونه از زندگیگه نمید  
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ازدواجشون  ی ت برابافیا نمیرو  

ه زمانیداگه یه...شایشدنش چ ی مارستان بستر یدونست علت بینم  

شی فه پسرخالگیبه جا آوردن وظ ی بود برا  ی گه اید  

 

ی امشبش فقط برا ید...ولیپرسیازش م یه حالیزد و یزنگ م  

شترداشت بهش ثابت یکه هر روز و هر لحظه ب ی ازیازبود...ن ین  

نا سرتره یسه باتیر تو مقاه چقدیکرد که برعکس تصورات بقیم  

ده بودیار عالقه داره...خوب فهمی شد که به کامینا فقط ادعاش میت  

نکه خودش بخوادیا توقع داشت بدون ایکه فقط ازهمه دن  

ر داشت بعد از ه رو برآورده کنه...مثل اآلن که انتظایتوقعات بق  

کهیمارستان مالقاتش...درحالیار بره ب یکام ی خبرینهمه مدت بیا  

ک تولد بهش بگه یه تبریبراش مهم نبود که بخواد  ی ار انقدریمکا  

وسوسه جواب دادنش هم نداشته  یاس ام اسش و پاک کرد که حت  

ب بود که از ظهری باشه و شماره توماج و گرفت...عج   
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ومده رستوران یغرنزده بود که چرا ن باهاش تماس نگرفته بود و  

ور شدن اس یام دلیپ یخته سر اون...حت ی و همه کارا رو ر  

ده بود چه برسه به جواب توماج...با یام اسش هم بهش نرس   

کردیش و اعالم میکه خاموش بودن گوش یزن  ی دن صدایشن  

ش تهیشه شارژ گوش یحدس زد البد مثل هم یاخماش درهم شد ول  

ده یکش  

شون یاد موندنین شب خاص و به یتدوام ا ی مدبرااز که اوین  

شد یکه مربوط به اونا م ی زینا و توماج و هرچیذهنش و از ت  

... رونیکرد و با هم از رستوران رفتن ب یخال  

: خونسردانه که  ی ار با لحنیر برگشتن به خونه بودن...کامیتو مس  

م کنه گفت یطنت پشتش و قای کرد ش یم یسع  

 

... ر رستوران بودم...نشد که باهم وقت یدرگ یلین چند وقته خیا  

دی م...ببخشی بگذرون - 
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: ش و متوجه نشده بود گفت یاز که منظور اصلین  

... جبران شد یب نداره...امروز حسابیع - 

... ایوقت گذرون یکیا نبود...از اونین وقت گذرونیمنظورم از ا - 

: از ادامه داد یباال رفته ن ی به ابروها یم نگاهیبا ن  

... دیاز خانوم...نبایخودت ن ی برا یدار ییازهای شما هم نباالخره   

دیو ببخشمن  یرمش...کوتاهیده بگ یناد - 

باز نشه...دوست  ی زبونش و گرفت تا به گله گذار ی از جلوین  

خواستی نداشت اون شب براشون خراب بشه وگرنه دلش م  

خوادی...دلم میزنیازش حرف م ییازهاین نیبگه با وجود همه ا  

خاموش ی ن جلو بره...نه فقط برا یتر از ا یحساسرابطه امون ا  

 کردن تب هوس

... رو لبش نشوند  ی داشت و لبخندحرفاشو تو دلش نگه   

...نه؟؟؟ی ریگینم ین وسط شما هم که اصال از آب گل آلود ماهیا  

... گمیمن؟؟؟نه بابا من به خاطر خودت م - 
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... من راحتم یدستت درد نکنه ول  

ان شد یار نمایطنت و هوس لحن کام یش  

 

... ن مدت ویا ی گه...تالفیشم...تا دو سه ساعت دی منم راحت م  

میاریدر م یحساب - 

شه که یر لب گفت و روش و چرخوند سمت شیز ییاز پرروین  

ار زنگ خورد...از رستورانیکام  یهمون موقع گوش   

... کر و جواب داد یبود...زد رو اسپ  

 -بله؟؟؟

... کنام مزاحم شدم شرمندهی سالم جناب ن  - 

شده؟؟؟ یالم...نه...بگو...چ س - 

د رستوران؟؟؟یاریف نمیتشر - 

...توماج اومده؟؟؟امیرسم ب یگه امشب نمینه د - 

... گه برنگشتنیرون دینه قربان از ظهر که رفتن ب - 
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ش وی ن پسر که نه گوشیار درهم رفت...کجا بود ایکام ی اخما  

داد نه برگشته بود رستوران؟؟؟ یجواب م  

- گه چه خبر؟؟؟اوضاع رو به یهش...دزنم ب یله خب...زنگ میخ  

 -راهه؟؟ 

... ده براتون...انگار ازه بسته آوریبله خدا رو شکر...فقط پست   

ه اومدهیترک - 

 

: نکه قرار شد کادوشو با یتماس صبحش با خاطره و ا ی ادآوریبا   

زد و گفت  ی پست براش بفرسته لبخند  

 -باشه ببرش تو اتاقم...

 -چشم...با اجازه ...

: دی از پرسیقطع کرد نو که  یگوش  

تونه بره تو اتاقت؟؟؟یهر موقع بخواد م یهرکس - 

... آره با اجازه خودم - 
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 -آهان...

 -چطور مگه؟؟؟

...ظهر که رفتم رستوران توماج تو اتاقت بود...تعجب یچیه  

ی کار یش پی کردم اولش...بعد حدس زدم البد خودت فرستاد  

: دی شد پرس یشتر می که رفته رفته ب  ی ار با تعجبیکام   

- کار داشت تو اتاقم؟؟؟یچ - 

... رونید رفت بیدونم...منو که دینم - 

بت چند ین غی ره موند...ایت به رو به روش خار مات و مبهویکام  

ش...رفتن یسابقه اش...خاموش بودن گوش یساعته و ب   

به هم داشته باشه؟؟؟  یتونست ربطی به اتاقش اونم بدون اجازه...م  

 

گه شماره توماج ویه بار دید  که اوج گرفته بو  یبا ضربان قلب  

بهش داد و تو یر لب فحشیگرفت...بازم خاموش بود...ز  

... د یچین دور برگردوند راهنما زد و پیاول  
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: د یار پرس یع کام یر حالت سریین تغیبه ا ی از با نگاهین  

؟؟؟ی دور زد  یواسه چ - 

... نم چه خبرهی ر شد...برم رستوران ببیدونم...فکرم درگینم - 

و چک ید چیدن به رستوران و اتاقش بایحض رسدونست به میم  

سرسختانه  یلن بره...ویش از ب ین دلشوره لعنت یکنه تا ا  

ه احتمالی یرون کنه و حتین فکر و از سرش بیخواست ایم  

ی ن اتفاقی ره...محال بود همچیک هم براش در نظر نگیکوچ  

خورده باشه...محال بود یین نارویافتاده باشه...محال بود همچ  

گرفته  ی نجوریب اون همه اعتمادش به توماج و اجوا  

ن قلبش وتم ضرباین سرعت گرفتن ریپس ا یباشه...ول  

بود که یاز چ یگفتن رو دست خوردی که مدام بهش م ییصداها  

گرفت؟؟؟ یهم آروم نم ی ه ایواسه ثان  

*** 

دا کند کرده یدنشون به رستوران و شدیکه سرعت رس یکیتراف  
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بدون   یر گذاشت که با کالفگبود انقدر رو اعصابش اث  

 

یس بلند و استر ی متعجبش با قدم ها  ی جواب دادن به سالم کارکنا  

از یده بود راه افتاد سمت اتاقش و ن یت خودش رسیکه حاال به نها  

بیو سکوت عج یعصب ی ن حالت هایهم نگران و هراسون از ا  

ار دنبالش راه افتاد یکام  

که ییسته کشوزش...قفل شکیدر و باز کرد و رفت سمت م  

بود که در آن   ی ذاشت ضربه بدیمدارک مهمش و توش م  

ی ه ایکه ذهنش تو ثان ی کرد...انقدر واحد به روح و روانش وارد  

به سقوط کردن رو  ی دیل شد یشد و م  یخال  ی زیاز هر چ  

هیشتر به زور خودش و با تکینان بیاطم ی برا ین داشت...ول یزم  

رونیونش کشو رو بلرز ی ز سرپا نگه داشت و با دستا یبه م  

کرد یز خال ید و مدارکش و رو میکش  

شتر یکرد بیو رو مر یشتر کاغذا و پوشه هاش و زیب یهرچ  
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که ییشده بود و نارو یکه وارد زندگ ی بتی شد به مصیمطمئن م  

شک باعث ی که ب یبت یش خورد...مصیمیق صمیاز رف  

شد یش میفروپاش  

دا نکرد اون یو پتمام باز کرد   ی دین پوشه هم با ناام یآخر یوقت  

ج و نامتعادل و به یگ ی ن آدمای رو که تو ذهنش بود...ع یمدرک  

حرکت یچند قدم عقب عقب رفت و تن لمس و ب  دهیآخر خط رس  

نیوار سر داد رو زمیه به دی شده اش و با تک  

ن حال و روزش و رنگ یداشت با ایار بر نمیاز که چشم از کامین  

سون رفت سمتش و کنارشزد هرایم ی دیدا به سف یکه شد ییو رو  

 نشست

 

: گفت  ید وقت یلرزیصداشم مثل دستاش م  

شده؟؟؟ یار؟؟؟چیکام - 

: ه کم از هم فاصله داد و ناباورانهیه به رو به روش لباش و ریخ  
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 زمزمه کرد

 بدبخت شدم ...

- ن کشو؟؟؟یتو ا یگشتی م یآخه چرا؟؟؟حرف بزن...دنبال چ  - 

 -سفته...

... دم و یه انداخته بود...حتیبه گراز و  یار نیحال و روز بد کام  

نبود ی بازدمشم عاد  

... بگو ی زی ه چیفتم ی ار دارم پس می؟؟؟کامی چه سفته ا - 

ن ی نه سنگیار و قفسه سیکام ی لرزون و رو به کبود ی دن لبایبا د  

ع بلند شد و ازیمش بود سریشده اش که نشونه حال وخ  

... وان آب یل هیرود زد...رفت تو آشپزخونه رستوران و با یاتاق ب  

 قند برگشت تو اتاق

دونست یکه نم ید از استرسیلرزیکه تمام بدن خودشم میدرحال  

وان و بهیه وجودش افتاده دوباره کنارش نشست و لچرا ب  

... ک کردیلباش نزد  
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... ن بخوریه کم از ایا ی ا...بیفتی ار پس م یه ذره بخور...کامیا ی ب - 

 

: ه اش و داد بهیبه زور چند قلپ به خوردش داد و دوباره تک  

دیوار و پرسید  

... شده بگو بهم یچ - 

: دورگه شده از ی ده شو با زبون تر کرد و با صدایخشک ی لبا  

ش گفت یخشم و ناباور  

... فروش رستوران و...برداشته و در رفته  ی توماج...پوال  - 

از حدقه درومده زل زد ی نه حبس شد و با چشمای از تو سینفس ن  

شار دندونش درآورد و بار فیار...لبش و از زیبه کام   

: دی که تو گلوش نشست پرس  یبغض  

- ؟؟؟ ی دی ؟؟؟ت...تو از کجا فهمیچ یعنی  

- زم بهیخوام بری روز که...خاطره گفت...پوالرو مید  

گه تویزه...به حساب من...که دیحسابت...توماج گفت بگو بر  
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زشون کنم به یو خودم وار  یهاش نش یر...بانک و دوندگیاس  

د دودلم...به همون اندازه سفته داد بهم ید یتحساب طلبکارا...وق  

: دیبا دو انگشت محکم چشماشو فشار داد و نال  

.. دشم دست خودمین کشو گذاشته بودم...کلیفته ها رو تو همس   

 بود...من که نبودم اومده قفل و شکونده 

تو وجود توماج بوده  ی نهمه نامردیاز که هنوز شک داشت این  

به صورت یوجهش نشده باشه دست ار تا اآلن متیباشه و کام  

 

: د و گفت یسش کشیخ  

... م سراغشیا بریخب...خب ب  - 

... یگه کسیش و خاموش کرده که دیومزاده گوشم...حریکجا بر  

رهیاشو نگ  یپ - 

... م دم خونه اش...خونه پدریو ولش کن...بر یگوش  

ی م کالنتریمادرش...اصال پاشو بر  
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ش ی تش قلبش و به آتد سمیار که چرخیروح کام  یخزده و بینگاه   

نید چقدر زود از بیکه امروز تو نگاهش د یجان و برقید...هیکش  

نکه به وجد و یا ی نبار به جاینات اتاق اییو تز رفت...بادکنکا  

ی ها ی ه عذاب شده بود...شادیاردشون انگار مایجان بیه  

کردنیشون جمع میتداوم زندگ ی که به زور داشتن برا یکیکوچ  

بود  یال خامیبت داد...چه خی و مص یتلخ چقدر زود جاش و به  

ادی بعد از مدت ها داره با دلش راه م یکرد زندگیکه فکر م  

زه گفت ینانش و تو لحنش بریکرد همه اطمیم  یکه سعیدرحال  

... د یره...شایش نمی از پ ی نجا نشستن که کاریار...با ایبلندشو کام  

میری ازش بگ  یه رد و نشونیم ی م بتونیاگه زود اقدام کن - 

از از جاش بلند شد و راه افتاد سمت یار با کمک دست ن یکام  

که یدا کردنش...آدمیپ ی نداشت برا ی دیچ امینکه ه یدر...با ا  

 

ی لیکشه...مسلما از خیرو م یو سرقت  ی ن کالهبردارینقشه همچ  
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کردن نقشه یجمع کرده و موقع عمل یش حواسش و حسابیوقت پ  

گدار به آب نزنه  یب ه وقتی کنه تا ینجاهاشم فکر م یاش به ا  

چک دادن به ی د اونهمه اصرار توماج برایفهم یحاال م  

ی خودید اونهمه خرج بیفهم  ی.حاال مبود..  یچ ی صاحبکارا برا  

نه بریزات هزیون و تجهیواسه دکوراس ی ر ضروریو غ  

فروش هرچه  ی کرد برایب میار و ترغی رستوران که فقط کام  

بود یچ  ی ه اش برایزودتر رستوران ترک  

قبول شراکت  ی گرفت برا ی م عجوالنه ایدونست تصمیخوب م  

رستانش یدب ی دونست شناخت محدود به سالهایتوماج...خوب م  

ل یاون اوا  ی...حتی ن کاریشراکت تو همچ ی نبود برا یکاف  

انقدر خودش و به دفعات یچوندش...ولیبپ ی ه جوریخواست یم  

مش درست بوده و حاال یگه مطمئن شد تصمیثابت کرد که د  

خورد ین نحو ممکن میداشت چوبش و به بدتر  

ز خواست فکر کنه از حاال به بعد تو چه منجالب پر اینم یحت  
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ی قش خورده بود انقدریکه از رف ی فته...ضربه ای ر میگ یکثافت   

بود که کمرش و خم کنه ی کار  

ش چشم یایباز کرد که با ن ی ال اومدن مشتریشگاه و به خیدر آرا   

در کنار رفت  ی مش و داد و از جلو تو چشم شد...جواب سال  

- ؟؟؟ یکنیکار مینجا چیا  

... برام  یو صاف کن ام موهام ی خواستم برم تولد گفتم قبلش بیم - 

 

شده اش به صورت سرحال یره و خالیاز فقط نگاه خیجواب ن  

یدن خبر کالهبرداریچی گذشت از پیش بود...ده روز میاین  

گذشت از افتادنیار...ده روز مین خوردن کامیتوماج و به زم  

ش یاه و زشت غم و غصه و ماتم رو سر خونه و زندگیه سیسا  

ت اسف بار ین وضعیاش تو اه کم توقع داشت خانواده یاگه   

دم مثلیبود؟؟؟شا ی ادیکنن خواسته ز ی ش باهاش همدردیزندگ  

ازدواج نکردن پس یط نرمالیکردن چون تو شرا یشه فکر میهم  
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کردن  ی به همدرد یاجیو احت ده ین اتفاق ککشم نگزیاز از این  

 نداره

شگاه انداخت و گفت یبه دور و بر آرا ی ش نگاهیاین  

؟؟؟ییتنها - 

 -آره...

از بچه ها یکی...رفتن عقد کنون  -ه کجان؟؟؟یبق - 

؟؟؟ یتو چرا نرفت - 

 -حوصله نداشتم...

زون کرد و دوباره نگاهش و یآو ی شال و مانتوشو از جا لباس  

زش و جا به جایم ی ل رویساو ی خودیکه ب  ی ازیدوخت به ن  

کردیم  

؟؟؟ یدار ی مشتر - 

 

 -نه...
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خونه؟؟؟ ینرفت یپس واسه چ - 

... ی مو سرسر ین روشن کردن اتوید شد و حاز از جاش بلنی ن  

 جوابش و داد 

... نیا بشیحوصله خونه رفتنم نداشتم...ب - 

ومده یخواهرش ن ی دن حرفایشن ی ش برایایدونست نیم  

چیگه هین روزا اون خونه دیگفت که ایبود...وگرنه حتما م  

ک شدهیبراش نداره و انقدر فضاش سرد و تار ی کشش و جاذبه ا  

شگاه بگذرونه...رفتن به یروزش و تو آراده کل یح میکه ترج  

قراره  یو نه کس  یبمون یتوش منتظر کس ی تونیکه نه م  ی خونه ا  

واسه آدم داره ی ده ایمنتظرت باشه چه فا  

از یدن چهره گرفته و درهم نینشست و با د یش رو صندل یاین  

د یپرس  

دا نشده؟؟؟یپسره هنوز پ - 

فرستاد رون ید و بازدمش و به شکل آه ب یکش  یقی نفس عم  
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 -نه...

... شنا...خوب شد باهاش دوست یدا میپ یپست فطرت ی عجب آدما  

 -نشدم

 

؟؟؟یبا ک - 

... ی ه شکست عشقیگه...وگرنه اآلن یبا همون پسره توماج د  

خوردمیق میعم - 

و یرو لباش نشست...تمام دل مشغول ی ار طرح پوزخندنبیا  

ن بود که خوب شد با توماج یدغدغه خواهرش تو اون لحظه ا  

چیخواهرش ه یدر آستانه فروپاش ی ابطه برقرار نکرده...زندگر  

نداشت براش  یتیاهم  

تونست رفتار پدر و مادرشم به معرض یساده م یل یش خیای رفتار ن  

نیشدن از ایونا ناراحت و غصه دار مش بذاره...مطمئنا اگه اینما  

رهی داد که انقدر دست کم بگ یش هم به خودش اجازه نمیای مسئله...ن  
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و  یخواهرش و به تباه یتونست زندگ یرو که م یفاقن اتیا  

بکشونه یرونیو  

ش که تموم شد اتو رو خاموش کرد و نشست رو یاین  ی کار موها  

ن بلند شدن از جاش گفت یش حیای...نی صندل  

- ت درد نکنه خوب شددست  

که  یاز وادارش کرد که به سمتش برگرده و با تعجبیسکوت ن  

د یتونست از لحنش دور کنه پرس ینم  

- ؟؟؟ یار ناراحتیکام  ی اآلن تو به خاطر گرفتار  

: گفت  ینبار نتونست ساکت بمونه و با کالفگیا  

نداره؟؟؟ یناراحت - 

 

: گفت  ی د یق ی باال انداخت و با ب ی شونه ا  

 -نه...

دمیکرد...شایچ جوره درک نمیش و هیش از ناراحتیایتعجب نن یا  
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حتکرد نارایال مینبرده بودن که خ یهنوز به عمق مطلب پ  

د الزمیداره...شا یا مشکلشون راه حل راحتیخوده...یاز بی شدن ن  

قرار گرفتن  یو سخت یط بحرانیهش کنه که تو چه شرایبود توج  

- قت گرفته بلکه اون از طلبکارا دو هفته و ی با هزار بدبخت  

ی عنی یفهمیبرنش زندان...می دا نشد می داش بشه...اگه پیپ یعوض  

؟؟؟ یچ  

- ی زیو ماتم گرفتن تو که چ یبا ناراحت یولدونم...ینا رو میهمه ا  

ده یه آدم ندیبه  ی خودیشه...بعدشم...مشکل خودشه که بیدرست نم  

خودت غرق  ی ها یو نشناخته اعتماد کرد...تو هم هروقت کشت  

د شد یر...پس فردا که موهات سفیغم بغل بگ ی زانو ی نجوریاشد   

خوادیار م ین کامیو پوستت چروک افتاد از حرص و جوش هم  

گه که دستت ی ...نمی خوریگه به درد من هنمید  ی بگه زشت شد  

یخت انداختیدرد نکنه خودت و به خاطر من از ر  

ش کرد که راه افتاده بود سمت ی اینگاه پر از تاسفش و روونه ن  
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ش و یخواست زندگیم ی ن طرز فکر چه جور یلباساش...با ا  

از از ین یکردن زندگ ینده اداره کنه؟؟؟اصال چرا فکر میدر آ  

هیل یو مفهوم ازدواج و تشک یار جداست؟؟؟پس معنیکام  

 

شیار باعث نابودیکام یبود؟؟؟ورشکستگ یمشترک چ یزندگ  

دیبا ی بره...چه جورین م ی ازم از بیاون ن ی شه و نابودیم  

کرد؟؟؟ یم ینو بهشون حالیا  

: دین تمدیستاد و حینه وایآ  ی دن لباساش جلویش بعد از پوشیاین  

 رژ لبش گفت 

- از خر یگفت نی دور از چشم مامان م یواشکیشب یبا دبا یراست  

رون و بده ینشه دار و ندارش و از حسابش بکشه ب  

ن کار و بکنه تا یه بار که ایشن... یگفت مردا پررو می ار...میکام  

کم آورد بهش پول   یازه که وقتی ن ی آخر عمر چشمش به دستا  

گه ی برسونه...به نظر منم راست م  
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خواست یخلوت و تا دلش م ی ه جای خواست برهیاون لحظه دلش م  

شتر یو ب  ین زندگیکه از ا ییغ عقده هاید اون جیغ بکشه...شایج  

ن بود اوجیکرد ایاز همه از خانواده خودش داشت و برطرف م   

دخترم یذارم زندگینکه بگه نمیه آدم؟؟؟عوض ا ی ی درفه پیوظ  

ت ین وضعیکنم تا از ایبهم بخوره و هرچقدر بتونم کمک م  

ار و با پول یکام ی فرستاد که روی غام میاز راه دور پان...یدرب  

ب پدرش پس یاد نکنه؟؟؟کاش حداقل اون پول از ج یقرض دادن ز   

سوخت ین حرف انقدر دلش نمیانداز شده بود تا با ا  

- ه قرون دو زار پسیار با یاز طرف من به بابا بگو کار کام   

ه گره یونه تینم میه روز بفهمم همیاگه  یفته...ولی انداز من راه نم  

ست یکنم...دشمنم که نیغ نمیمون باز کنه دریاز مشکالت زندگ ی ا  

ن خوردنش و تماشا کنم...شوهرمه ینم و زمیبش  

 

. د سمت درباال انداخت و راه افتا ی ش شونه ایاین ... 
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- ...من رفتم خدافظ یخود دان  

ره شد و بعد خودش و یشگاه خیه کم با حرص به در بسته آرای  

ه داد و ی تک یصندل ی..سرش و به پشت.یانداخت رو صندل   

شگاهیتو آرا ی خودیخورد که چرا بیچشماش و بست...حسرت م  

ن مکالمه نه چندان دلچسب تایموند و زودتر نرفت خونه که با ا  

زه ید اعصابش بهم نرن حیا  

ه بار یقبلش  یبلند شد تا کم کم حاضر شه و بره خونه...ول  

س کال از یا میم اس  ه اس ایدن ید دیش و چک کرد به امیگوش  

...اون کهیچیبه ه  یچین ده روز هیمثل همه ا  یار...ولیکام  

ه یاز خودش نداره...پس چرا   یازم دست کمیدونست حال ن یم  

؟؟چرا خودش و انقدر دور کرده بود ود؟ی پرسیازش نم یبار حال  

ذاشت یجاد کرده بود؟؟؟چرا نمینشون فاصله ایوار بیه دیبا   

ن؟؟؟ن مشکل و باهم حل کنیا  

رابطه تازه شکل گرفته ی تونست بگه سرمایبه جرات م  
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بازم یشتر شده بود و زندگیل ازدواجشونم ب یاز اوا یاشون...حت  

هاش و به یتلخش بادوام باشه و یشه نذاشت شادیمثل هم  

و  ین اتفاقات عصبیار که با ایداد به کام یخوردشون داد...حق م  

چ جوره یودش و هن کنار گذاشته شدن خیا  یکالفه باشه...ول  

کرد یدرک نم  

 

هدفش و دوخت به کوچه ین و پارک کرد و نگاه ب ی ماش  

گذشت و تنها فکریاه نشستنش م یک...دو هفته از به خاک سیتار  

نش وی ن بود که ماشیده بود ایرس  که به ذهنش ی دیمف  

ک سومید با پولش ید که فهمیبه دو روز نکش یبفروشه...ول  

ی بده  

کرده بود که روحشم یی...توماج خرجاتونست صاف کنهیهاشم نم  

 خبر نداشت و تازه تازه داشتن از گوشه و کنار 

... صاف کردن حساب همشون  ی دادن...برایخودشون و نشون م  
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فروختید رستوران و م یبا  

راه افتاد سمت خونه که  ی زه ایچ انگ یه  یاده شد و بین پیاز ماش  

وصله ح یدش بین باز کردن در با کلیش زنگ خورد...حیگوش  

ن روزا یدونست جواب ندادنش تو ایجواب داد...پدرش بود و م  

کنه یدا نگرانش م یشد  

 -بله بابا؟؟؟

؟؟؟یسالم بابا خوب - 

د؟؟؟یسالم...ممنون شما خوب - 

ار؟؟؟ یشد کام یم شکر...چیوب ما هم خ - 

دونست یگه نمید...د یراه افتاد سمت راه پله و چشماش و محکم مال   

ون ازش یه روز در میکه پدرش  یسوالن  ید بده به ایبا یچه جواب  

د یپرس یم  

 

قرار بود بشه؟؟؟ یچ - 
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دا نکردن؟؟؟یازش پ یچی ...ه ی...نشونی رد - 

 -نه...

؟؟؟ی دکار کر یخدا لعنتش کنه...طلبکارا رو چ - 

... دونم ی د میه هفته اش رفته...بعیدو هفته مهلت گرفتم ازشون که   

فتهیب  یه هفته هم اتفاقین یتو ا - 

ه یکه من و مامانت ته  ی ن مقداریا ای گوش کن...بار...حرف  یکام  

ه اشم خدابزرگه...از یبزن...واسه بق یه زخمیر...به یم و بگیکرد  

عدا پسشونو ب ی ریگینور اونور و دوست و آشناقرض م یا  

به چپ و راست تکون داد...پدرش انگار هنوز عمق ی سریدیم  

ن ی داد...همیم ی شنهادین پیفاجعه رو درک نکرده بود که همچ  

رفتن آبروش تو  ی بود برا  ینابهنگامش کاف یخبر ورشکست  

هم به سمتشون درازکنه  ییتونست دست گدای گه نمیل...دیفام  

- زون کردن یبا گل رم تر از اونه که یوخ یل یت خی بابا وضع  

ام یدوست و آشنا حل بشه...بعدشم من برم پول قرض کنم که بده   
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شن یام عوض مشه که فقط طلبکاریو بدم؟؟؟خب دوباره همون م  

- به دارن یشتر از چهارتا غریلن...هواتو بیباالخره فام  

- ثاشونه یل و حرف و حدین فامیکشم از همیدارم م یهه...هرچ  

که با  ی ا یشن...زندگیسه آدم بدتر مبه وایاز صد تا غر یکه گاه  

ده بشهیکش یروونیبه و ی نجوریدم ایره بایحرف مردم شکل بگ  

 

- و کالش چه یه آدم ناحساب یط تو به داره؟؟؟اعتماد غل یچه ربط  

ت داره؟؟؟ ی ل زندگیل و تشکیث فامیبه حرف و حد یدخل  

د و بازدمش و با حرص فوت کرد...ربطش به یکش  یقی نفس عم  

تونست با پدرشم دربارهیدونست و نمیکه فقط خودش مبود  ی زیچ  

 اش حرف بزنه

... گمیدارم م یفهمم چی...اعصابم خورده نمیچیه - 

- و به کام خودت و زنت زهر  یانقدر زندگ یبا...ولبا ی حق دار  

کمتر واسه یکیهمه هست...حاال واسه  ی نکن...مشکالت برا  
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باشه نداشته  یست که عالجین یچ مشکلی شتر...هیب یکی  

... تکون داد و تو دلش گفت ی سر : 

- دمیرسیه هفته به فالکت نمیاگه داشت تو  یعالج  

- د؟؟؟ یندار ی گه برم کاریباشه...من د  

... ازم سالم برسونینه پسرم به ن - 

... د...خدافظیشما هم به مامان سالم برسون - 

به چهره  ی م نگاهی د باز کرد و رفت تو...نیو با کل ی در ورود  

ر لب راه افتاد سمت یه سالم زینداخت و با از ایمتعجب ن   

ن یوقت بود ا یل یتعجب کنه...خ ی نجوریآشپزخونه...حق داشت ا  

ومد که یر میا انقدر دی شه ی..همومده بود. یساعت خونه ن  

... کرد یا شب و تو همون رستوران سر میبرد و ی از خوابش می ن  

 

پاشد داره پا به یدیخوند و میو اضطراب و از چشماش م ینگران  

دست خودش نبود ی بت ولی ن مصیخوره از ایحرص م  
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دنش یچشمش نباشه...چون با د ی اد جلو یداد زیح میکه ترج  

دهیرون کشی ش از گوشه کنار ذهنش بیمیقد ی ناخودآگاه فکرا  

... همه یاز باعث و بان یخوندن که ن یشد و دوباره تو گوشش میم  

ن مشکالتهیا  

: ار یکرده بود که با کام دا یپ یت یاز که بعد از چند وقت موقعین  

راه افتاد دنبالش و گفت  یحرف بزنه...با نگران  

 -شام گرم کنم برات؟؟؟

آب و  ی ال انداخت و بطرخچال سرش و باین باز کردن در یح  

ت آشفته یروح و وضع یب ی د...چشمایبرداشت و سر کش  

: دیاورد و پرسیطاقت ن  یش بود ولیظاهرش جواب سوال بعد  

از از یبه ن یم نگاهی ال و بست و بدون نخچی:در -نشد؟؟؟ ی خبر  

ت گفت ی از با عصبان یکنارش رد شد که ن  

... ار با توامیکام  - 

تر ی فتاد سمت اتاق خواب عصبانت بهش راه ایاهم ید بید یوقت  
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شیتفاوت یار از بیتونست تو برخورد با کام یگه نمیشد...د  

ز براشیخونسرد بودن نسبت به همه چ یه زمانیاستفاده کنه...  

نشونیب ییزایه چیاآلن که  یمثل آب خوردن بود...ول  

 

... ی ب ی ها یمحل ین بیعوض شده بود سخت بود براش تحمل ا  

اری ل کامیدل  

: دیلش راه افتاد و توپدنبا  

؟؟؟یکنی رفتار م ی نجوریبا من ا یواسه چ - 

 صداش و برد باالتر ...

ر منه؟؟؟یمگه تقص - 

ی تاد و با نفس هاسیار خودشم سر جاش وا یکام  ی باتوقف قدم ها  

نش و ازپشت بهش دوختی ق و پرحرصش نگاه خشمگیعم  

از چند یجواب دادن به سوال ن ی ار که انگارمردد بود برایکام  

خته بود ویانقدراون لحظه اعصابش بهم ر  یه مکث کرد ولینثا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

د سمتشیفکرش متشنج که نتونست خودش و کنترل کنه و چرخ  

- ون تولدمسخره رو برام رتوئه...اگه اون روزتو ایآره تقص  

ی لعنت ی زودتر متوجه قفل شکسته اون کشو یلی...من خی گرفتینم  

داگه زودترم یخوردم...شا ییدم چه نارویفهمیشدم و زودتر میم  

داشده بودیپدر مادر پ یکردم تا اآلن اون الدنگ بیاقدام م  

رت وید و جاش و داد به حیاز پرکشیخشم از نگاه ن ی ه ایتو ثان  

شماش و گشاد کرد و ابروهاش و باال برد...زبونش که چ یتعجب  

تمام به ی ار که با نامرد یکام یانصاف ین بیقفل شده بود از ا  

که انقدربه جفتشون خوش  ی تو روز  ی ن مسئله ایخاطر همچ  

رونیشنهادب یگفت که پ ی دونست وگرنه میگذشت اون و مقصر م  

خواستم زودتر برمی...من که م ی رفتن و خودت داد  

 

ار روشو گرفت تا یدا نکرده بودکه کام یجواب پ ی برا یفهنوزحر  

ن دختریو به روح ا ییدوباره مکث کردو ضربه نها یبره ول  
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 وارد کرد 

- ن یکه ع  یه؟؟؟مال وقتیاصل مقصربودنت مال ک یدون یالبته م  

م...وگرنه ی وسط زندگ ی خودت و پرت کرد ی قاشق نشسته اومد  

دواج کنم و با باباش نا ازیمن خاک بر سر از اول قرار بود بات  

که سرراهم سبز  ین آدمیبود اول یاجیگه چه احتیک شم...دیشر  

خر تو گلمثل  ی نجور یشد و انتخاب کنم واسه شراکت تااآلن ا  

فتم ی دست و پا بزنم و به غلط کردن ب   

ازو صورت وارفته اش توجهش ویخزده نیه لحظه نگاه یفقط   

یی شده بود...حرفار یگه دید یجلب کرد و به خودش آوردش...ول   

ه چشم بهم زدنیزد و به زبون آورده بود و تو ید میکه نبا  

که  ش بودین دوهفته پی کسان کرده بود...همیغرورش و با خاک   

ن به بعدبراشی قول داده بود همه اون متلکا رو جبران کنه و از ا  

ش نذاشت یفکر ی ها ی ریدغدغه ها و درگ  یشوهر باشه...ول  

که به خودشیو بدتر از قبل کرددرحال طیروقولش بمونه و شرا  
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فرستاد که چراامروز زودتر اومده بود خونه روش و یلعنت م   

تر چهره غمزده وشیب یگرفت ورفت سمت اتاق خواب...هرچ  

که یشتر به عمق غلطیشد و بیتر م ی د عصبیدیاز و م یسرد ن  

چشمش نباشه تا بتونه  ی برد...پس بهتر بود فعال جلویم یکرد پ  

ادیا خودش کنار ب ه کم بی  

 سوار آسانسور شد و دکمه طبقه چهارده و فشار داد...هنوز 

که تا اآلن فقط  ی ن برج تجاری ده بود علت حضورش تو اینفهم  

 

ت نابه یر وضعیه...فکرش انقدر درگیده بود چیاسمش و شن  

دا نشدن توماج و سر و کله زدن با یش و پی سامان زندگ  

ییگه جایاز بود که دی ش با نشیطلبکارا و بحث و جدل چند شب پ  

سابقه نداشت  یو ب  ین احضار ناگهانیفکر کردن به علت ا ی برا  

ی ه مشتریود د که قرار بیچرخیم ییذهنش فقط داشت رو فردا  

ز براش تموم یکه همه چ یینه...فردای اد و رستورانش و ببیب  
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نهمه سال ینشست...ای اه میبه خاک س یواقع ی شد و به معنا یم  

ش با یشرفت کاریپ ی ه و سگ دو زدنش برایرکت ی تالشش تو  

ومد یاز دستش برنم ی چ کاریرفت و هین م یجا از ب یه اعتماد بی  

ره ین اتفاق و بگیا ی تا جلو  

اده شد و راه افتاد سمت شرکت...بعد ازینسور که نگه داشت پآسا  

یز منش یت کرد سمت م یچند تقه به در رفت تو و قدم هاش و هدا  

... ا کار داشتمیرت نیبص  ی آقا د...با یخسته نباش - 

- د؟؟؟یهماهنگ کرده بود - 

... نن ی بله...خودشون خواسته بودن منو بب  

 اسمتون؟؟؟ -

... کنام هستم یار ن یکام   

: گوشه سالن اشاره کرد وگفت  ی دست به مبال با   

رم باهاشونیه تماس بگید من یف داشته باش یتشر ... - 
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و خودش و زه اشو کشوند سمت مبل یانگ یخسته و ب ی قدم ها  

خسته بود...هم  یواقع ی انداخت روش...خسته بود...به معنا   

گرفتو یاز گارد نمید اگه انقدر در برابر نی...شایهم روح  یجسم  

نداخت حداقل ازیرا رو گردنش نمیش همه تقصتو ذهن  

از رفع ین ی ها یهاش و با همدرد یتونست خستگیم ینظر روح  

ه آدمیاشت به چشم دست خودش نبود که اون و فقط د یکنه...ول  

د یدیخونه خراب کن م  

ش گذشته بود و با ین المللیب ی ره ایزنج ی رستوران ها ی از آرزو  

که داره چرخ یینای است با همخوی از م یدگاهش نسبت به ن یر دییتغ  

ن و اون یش و بچرخونه و چشمش به دست کمک ایزندگ  

براش یلین خیداد و اینا هم داشت از دست م یهم ینباشه...ول  

تفاوت از کنارش رد شه یتونست بیون تموم شده بود و نمگر  

... ا منتظرتوننیرت نیبص  ی د جناب...آقاییبفرما - 

ی که برا یاه افتاد سمت اتاقاز جاش بلند شد و ر یمنش ی با صدا  
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تو تصوراتش یه زمانیذاشت...ین بار پاش و توش میاول  

اد به دم وین شرکت زیقرار بود به عنوان داماد صاحب ا  

ش یز طبق انتظاراتش پیچ چیه  یتگاهش رفت و آمد کنه...ولدس  

... رو  ییهوین دعوت ین اآلن که انتظار اینرفت...درست مثل هم  

 ازش نداشت

 

ستادهیزش وایدن فرهاد که کنار میتقه به در رفت تو...با دبا چند   

د قدم هاش و به سمتش تند کرد و دستش ویکشیگار میبود و س  

 دراز کرد 

 -سالم...

... نه خودشم رویفرهاد باهاش دست داد و اشاره کرد که بش  

زش نشستی پشت م  یصندل  

- ارن؟؟؟ ی بگم ب ی خوریم یچ  

خواد زودتر ی کنه م یحالنکه بهش یا ی سرش و بلند کرد و برا  
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 علت احضار کردنش و بدونه گفت 

... خورم ممنونینم ی زیچ - 

: سفارش دادن برداشته بود سر جاش گذاشت و ی و که برا یگوش  

گارش گرفت گفت یکه از س  یقیبا دم عم  

... ک رستورانت تو زرد از آب درومدهیدم شریشن  - 

هونپن ی برا ی زیگه چینکه دی ار مشت شد...با ایاخت یدستاش ب  

زودتر از  یلین خوردنش خیکردن وجود نداشت و خبر زم  

از راه یسخت بود براش که هرک یانتظارش پخش شده بود ول  

اره و اونم مجبور باشه یبه روش بت تلخ و ین واقعید ایرس  

 تحملش کنه

... رستوران باعث شد  ی راه انداز ی بله...متاسفانه...وقت کمم برا  

رمیبگ ی م عجوالنه این تصمیهمچ  

 

: ن خاموش کردنش گفت یگارش زد و حین پک و به سیآخر  
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... مات عاقالنه تر تویگرفتن تصم ی د نباش...هنوز وقت برایناام   

ی ت داریزندگ - 

... ار نشستیکام  ی رو لبا ی خندپوز  

- نه یرم ایتونم بگین لحظه میکه تو ا  یمین و تنها تصمیعاقالنه تر  

نه که ی.حداقلش اکه رستورانم و بفروشم تا پول طلبکارا رو بدم..  

فتم زندان ینم  

... ن کار باشهیکنم الزم به ایفکر نم - 

: ه که ادامه داد یره شد تا بفهمه منظورش چیمتعجب بهش خ  

... صاف کردن ی که برا یکت بشم و...پول یضرم شرمن حا  

و بهت بدم ی حساب طلبکارا الزم دار  - 

ه یده باشن...خودش و ینکه گوشاش درست شن یشک داشت به ا  

ید و نگاه ناباورش و دوخت به چشمایمبل جلو کشکم رو   

نبود که حاال بخواد فکر کنه یچ وقت آدم شوخی مصمم فرهاد...ه  

بود  ی جد یچهره و لحنشم به قدر کافکنه...یم یداره باهاش شوخ  
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ن حرف و زدینان ایکه باورش بشه با اطم  

خت تو نگاهش که فرهادم متوجه شد ویتمام سوال و تعجبش و ر  

بگه گفت  ی زیار چینکه کام یا قبل از  

 

- ی خوام...وگرنه با شناختیازت م ی زیه چیعتا در عوضش یطب  

نخوردنت اونم این خوردن یکه زم  ید بدونی...بای که از من دار  

پدرت یا ناخواسته شب مهمون یکه خواسته  یبعد از اتفاق  

براش بکنم  ی ست که بخوام کاریبرام مهم ن ی افتاد...انقدر  

مدام تو  ییه صدایتمام قورت داد... یرموندگآب دهنش و با د  

د حرفیست...با یگرفتن ن یگفت اآلن وقت اللمونیگوشش م  

... هین حرفا چیان مرد از یهدف ا ی تا بفهم ی بزن  

: که بود به خودش مسلط شد و بعد از صاف کردن  یبه هر مشقت  

د یگلوش پرس یمصلحت  

د؟؟؟یخوایازم م یچ...چ - 
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ره به یه افتاد سمت پنجره اتاقش...خفرهاد از جاش بلند شد و را  

گه باشه گفت ید ی ایه دنیشهرش انگار که تو  یپر از آلودگ  ی هوا  

بعد از خودم جمع  ی و نسل ها خودم ی پول برا ی ن سن انقدریتا ا  

از بشم...به سن و سال من که ی ن یگه ازش بیکردم که د  

ه مرد تو یبه بعد تنها دغدغه  ییه جایاز  یفهمی...م یبرس  

ش زن و بچه هاشه...مثل من که در حال حاضریش آسایزندگ  

... ناست یت داره خوشحال بودن ت یکه برام اهم ی زیتنها چ  

: و ادامه داد ار یسرشو چرخوند سمت کام   

... ی نا ی...تو هم لبخند تیکنم تا دوباره سر پا شیمن بهت کمک م  

 -من و به لباش برگردون

 

که انتظارش و  بود ی زیار همون چیرون کامینگاه بهت زده و ح  

ینکه چیفکر کردن به ا ی برا ی ادیداشت...پس الزم نبود زمان ز  

د بگه صرف کنهیبا  
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: ل رو به روش گفت ن نشستن رو مبیراه افتاد سمتش و ح  

تونه غرورش یه پدر می...چطور یدونم برات سخته که باور کنیم  

یمثل تو رو وصل کنه به زندگ  یر پا بذاره و آدمیو ز  

و  یما هست یهم سطح زندگ ینه از نظر مال  یقتدخترش...اونم و  

یده...ولیت اجازه ازدواج مجدد و بهت میط فعلینه شرا  

ه که در حالیا یمشغله ذهنه همون دغدغه و یگفتم که...قض  

دارم که  ی گرده...انقدر ی نا میحاضر فقط داره حول و هوش ت  

ن کنم و غصه ی دخترمم تام  یخودم...بتونم زندگ  یعالوه بر زندگ  

د نتونه از پسین بابت که شوهرش شاینداشته باشم از ا ی ا  

نه که شادیکه برام مهمه ا ی ز یاد...تنها چیکه داره برب ییخرجا  

 باشه 

ی ن آدم بتونه آدم مناسب ینکه اینداشت به ا ینانیچ اطمیز ههنو  

رنگ یچهره غمزده و ب یبا دخترش باشه...ول یزندگ ی برا  

: ه به خاطرش اومد ناچارامارستان کیتخت ب ینا رویت ی و رو  
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 گفت 

... ش یزندگ ی خواد...منم مجبورم که تو رو براینا تو رو میت  

 -بخوام

 

که تو اتاق حاکم بود...باالخره  ی قه سکوت مطلقیبعد از چند دق  

د و به حرف اومدیرون کشیرتش بیار خودش و از بهت و حیکام  

- راجعشده بود...راجع به... ییه حرفایدونم که یمن...من خب...م   

ن اتفاقیا  یلی...حاال به دال ینا...ولیبه ازدواج من و ت  

د خودتونیان یفتاد...بعدشم که خب...در جرین  

فوت کرد  ید نفسش و با کالفگیش کشی شونیبه پ  یدست  

 -آقا فرهاد من زن دارم...

ن روشن یز برداشت و ح یم ی گار و فندکش و از رویفرهاد س  

تو وجودش بهکه هنوز  ی گارش با غروریه نخ سیکردن   

شد گفت یحس م ی طرز آشکار  
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- نگه داشتنش  ی برا ی که حاضر  ی خوایانقدر اون دختر و م یعنی  

؟؟؟ ی تو به باد بد یزندگ  

یین آدم به جایتونست باور کنه حرفاشو...ایگه میر حاال دایکام  

یت یچ کس به جز دخترش براش اهمیز و هیچ چی ده بود که هیرس  

 نداشت 

... ت باشهی زندگ ی برا  ی.آدم مناسبدونم اون دختر..ید میبع - 

: د ی درهم شده پرس ی به جلو خم شد و با اخم ها  

 -چطور؟؟؟

 

... باهاش   یبه زندگ ی گه بخوا...البته ایشیکم کم خودت متوجه م   

ی ادامه بد - 

ه هم که شده یه ثانیاز واسه ید...چرا چهره ن یبه چشماش کش یدست  

رفت تا بتونه راحت تر فکریچشماش کنار نم  ی از جلو  

ز در آن واحد به سرش هجوم آورده بود و ذهنش به یکنه...همه چ  
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نجایهو به ایشد که  یهنگ کرده بود...چ  یواقع ی معنا  

اد یاز جدا شه و بیه روز از نیبلنا تو تصوراتش بود که د؟؟؟قیرس  

ینا شه تا دخترش و بهش بده...ولیزون پدر تیآو  

هادشنهاد از طرف خود فرین پیکرد ایچوقت فکرشم نمیه  

بود فقط اون بخواد تا  یگفت...کاف ینا راست م یباشه...انگار ت  

 پدرشم موافقت کنه ...

از یو وجودش نسبت به ن ن اواخر تیبگه که ا یخواست از حسینم  

گهیه جور دین اتفاق و یبودن ا  ید نشدنیبا یداشت....ول  

... دادیح میفرهاد توض ی برا  

از ویت که من چقدر ن سین نید آقا فرهاد...اآلن اصال مسئله اینی بب  

یتونم طالقش بدم...حتی نه که من نمیخوام...مسئله ایم - 

ی چشم پوش ن خبریدن ای اگه از واکنش بد خانواده ام با شن   

ر پا بذارم...بازم حقیگه رو زیمسائل د یلیاگه خ ی کنم...حت  

... نه یسنگ  ی لیه شم خیازه...مهریطالق با ن  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 

گارشیکه به س یقیعمن چند پک یفرهاد پا رو پا انداخت و ح  

دلش ی لیره شد...خیار خیزد با دقت به چهره کام یم  

ی حت د کهید ین آدمیتو وجود همچ یخواست بدونه دخترش چیم  

و قبول نکردن حق طالق ی عرضه مخالفت با اون ازدواج اجبار  

ن و هم نداشت یه سنگ یزن و مهر  

خواستی درسته که فرهاد با دل دخترش راه اومده بود و م   

چیتحت ه یش وصل کنه...ولیار و به زندگ ی شده کام  هرجور  

... شد بذاره دخترش به عنوان هوو وارد یحاضر نم یطیشرا  

شهن آدم ب یا یزندگ  

تیاز مشکالت فعل یکیتونم یگه مشکل خودته...من فقط مین دیا  

به توان خودت داره...اگه یه اش بستگیو حل کنم...بق - 

د هرجور شده ی...بایا نشت کله پیانقدر برات مهمه که اول جوون  

کنه و یم  ی ه اشم دادگاه قسط بندی...واسه مهری ریازش طالق بگ  
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ی ه مقداریماه به ماه  یتونیم ی که از رستورانت دار ی با درآمد  

ی بهش بد  

- بشه  یشه آقا فرهاد...اصال بر فرض که راضیکه نم ی نجوریا  

ازدواج  ی ط برا یطالق...تا اون موقع که بخواد همه شرا ی برا  

دادیفکرشم آزارش م یرون فوت کرد...حتیگرفت و به ب یسنف  

نا جور یازدواج من و ت ی چه برسه به انجام دادنش...برا  

وران از دست من درومدهبشه...رست - 

 

کرد  یدم و در عوض مکثیو بهت م ی که الزم دار  یمن اون پول  

ت ادامه داد یو با جد  

- ..بعدش رم.یگیبه همون اندازه به اضافه اسکونتش ازت چک م  

ا بهتر ی...ی و زنت و طالق بد  ی ش برید طبق قرارمون پیتو با  

که ی نجورز اویتا زنت طالقت بده...اگه همه چ  یکن ی بگم...کار  

نا اون چک و یتون با ت یش رفت...روز عروسیمن انتظار دارم پ  
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ذارم اجرا...تو همیگردونم...اگه نه...چک و م ی بهت برم  

ی پول منو پس بد ینتا بتو یرستورانت و بفروش ی مجبور  

ومده بود یحرف زدن به حرکت درن ی ار هنوز زبونش برایکام  

و نگه گارش یکه باهاش س یکه فرهاد همون دو انگشت  

د کردیار تکون داد و تاکیصورت کام ی داشته بود و جلو  

- و  یست کنیت و راست و ر یدم تا زندگینکه دارم بهت وقت میا  

دادم  ی شنهادین پ یت همچنکه من بهیا اینا...ی سراغ ت ی ای بعد ب  

رد یلیبیرسیز و قراره زیست که همه چین نیش ایمعن  

باشه...تو هر  نای خوام تمام هوش و حواست متوجه تیکنم...م  

ی ریبگ ی خوایکه م  یمی...تو هر تصمیبکن ی خوا یکه م ی کار  

خوام به گوشم یت باشه...نمینا برات تو اولوی ت تید رضایبا  

ه اخم به چهره اشی یکنار توئه حت یبرسه که وقت   

برو برگرد اجرا بشه...نازک تر  ید بینشسته...خواسته هاش با  

نمش حس کنم که واقعایب ید هربار که می...بایگ یاز گل بهش نم  
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ی ر موجهیل موجه و غینا...به هر دلیر از ایغ ی زیخوشحاله...چ  

ی د جمع کنیشه...پس حواست و بایبرات بد م  یل یفته...خیاتفاق ب  

 

: و ادامه داد گرفت   ینفس  

زاش و از دستیاز عز یکیزنه که یداره م ی ن حرفا رو مرد یا  

گه اشم ازید  یکیست یحاضر ن یطیچ شرایداده و حاال تحت ه  

؟؟؟یدرکم کن یتون یدست بده...م   

ن و سخت یار حاضر بود قسم بخوره که اون لحظه تو بدتریکام  

ی برا یچ قدرت یش قرار گرفته بود و هیزندگ ین دوراهیتر  

ق یعم ی از...انقدرینداشت...عالقه نوظهورش به ن ی ریم گیتصم  

بشه ی فرهاد عصبان ی نبود که بخواد در واکنش به حرفا   

ن یو زم  یهم مسئله ورشکستگ یرون...از طرفی تاقش بره بو از ا  

اورد که خواه ناخواهیخوردنش انقدر داشت بهش فشار م  

ی نقدرداد...ایر خودش قرار میش و تحت تاثی مات زندگیهمه تصم  
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که فرهاد قرار بود تو اون چک لحاظ کنه  یبه سود پول یکه حت  

کردینم یحکم نزول و داشت توجه ییه جورا یو   

د که بعد از چند روز دست ویدیم  یلحظه خودش و مثل آدماون   

ه طناب از باال براش فرستادهیق یه چاه عمیپا زدن ته   

ش ی زندگ دونستیشد...نمیشده بود که تنها راه نجاتش محسوب م  

رون اومدن از چاه دچار چه یبعد از گرفتن اون طناب و ب  

خودش و از کرد که ین فکر میفقط داشت به ا یشه ولیم یراتییتغ  

ین وسط چ یاز ایپس...نقش ن  ینجات بده ول ی نابود  

دن یافه اش بعد شنیشد از فکر کردن به قیشد؟؟؟قلبش مچاله میم  

حساس ترحم نسبت بهش ا یواقع ی ...به معنای ن خبریهمچ  

ی د علت کارش تو شب مهمون یفهمیکرد...اون لحظه اگه میم  

 

که ییماتوم های لتداد...اوینا بود هم باز بهش حق میحسادتش به ت  

یتفاوتیگرفت کجا و بینشده داشت از زبون فرهاد م یچیهنوز ه  
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ر معمول دخترش کجایوش نسبت به ازدواج غیدار  

: صالش گفت یاست و  ید و با اوج درموندگیکش ی قینفس عم  

... د فکر کنمیمن با - 

ی برا  یداشته باش یدونم وقت کاف ید میبع یباشه...فکر کن...ول   

ه ید یفالکت...پس زود خبرش و به من بده...بات از ی نجات زندگ  

ل وجهه دخترم خراب نشه یفام  ی م تا توی مقدمات آماده کن ی سر  

د یفرهاد پرس ی ره تو چشمایسرش و باال گرفت و خ  

- شه؟؟؟یخترتون با من خوشبخت مد دیمطمئن - 

کرد و جواب داد  یمکث  

- طرتخواد...وگرنه به خایمطمئنم که تو رو از ته دل م  ینه...ول  

ه دختریرون ی نا فقط از بیشد...ت یده نمیمارستان کشیکارش به ب  

در واقع تعداد یرسه...ولیبه خانواده به نظر م  یلوس و متک  

کم  یل یاشته خش از من دیکه تو کل زندگ  ییخواسته ها  

دونم تمام خواسته هاش و چهیفه خودم مین وظیبوده...واسه هم  
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بعدا حسرت نخورم که  برآورده کنم...تا یر منطق یچه غ یمنطق   

دخترم نکردم  یدلخوش  ی برا ی چرا کار  

چیقه هاش و محکم فشار داد...هین و شق ییسرش و انداخت پا  

خاطرشنا به ی نکه تیدن ایجاد نشد از شنیتو وجودش ا یحس  

 

نسبت به اون دختر یچ حسیمارستان شده...از اول هیروونه ب  

نتونست  بعد از مکالماتشون تو تلگرام هم  ینداشت و حت  

از یجاد کنه...برعکس نی شده به زور تو وجودش ا یحت ی عالقه ا  

شتر جذبش یکه بدون خواست خودش هر روز و هر لحظه ب  

شتر به دردش ی بکدومشون  ین زندگ ید تو ایدید م یبا یکرد ولیم  

د از صفر شروع یخورد...انتخاب کدوم راه به نفعش بود؟؟؟بایم  

ن یزم ی د جلویا بای...که بهش احساس داره یکرد با زن یم  

یچ نقطه مشترکیکه ه  یگرفت منتها با زنیخوردنش و م  

تونست باهاش داشته باشه؟؟؟ ینم  
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تونه بعدش با ید م یدید میر کرده بود...باین عقل و احساسش گ یب  

دادیا نه...شک نداشت فرهاد اجازه نمیاد یوجدانش کنار ب   

نش از جدا شد  یچه...ولیل بپیفام ی تو یپشت سر دخترش حرف  

به دنبال داشته باشه و ی بد ی ثایاز ممکن بود حرف و حدین  

 همشون متوجه اون دختر بود 

ن بود که اگه ینان داشت ایکه اون لحظه ازش اطم ی زیتنها چ  

ی د دور وجدانش و برای خاب کنه بانا رو انتی خواست تیم  

د یکشیه خط قرمز میشه یهم  

- داش کرد؟؟؟یشه پینم یچ راهیاز ه یعنی - 

ن بستن دکمهین صورت و شونه اش نگه داشت و حی و ب ش یگوش  

مانتوش درجواب خاطره گفت ی ها  

 

- زنه...باعالم و آدم قهریبه من نم یچ حرفیدونم...اصال هیمن نم  

ر شتیکرده با من از همه ب  
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- ؟؟؟ ی کرد  یآخه چرا؟؟؟توچه گناه  

ک هفته تمام تو دلشیکه  یکه توگلوش نشست حرف یبا بغض   

ار یخره به زبون آورد...انقدر با اون حرف کام مونده بود و باال   

شه مقاومت کنه و با سکوتیتونست مثل همیگه نمیشکست که د  

ش بره به من گفت یپ  

ن پرت شد و حواس م یگه چون تو تولد گرفتی رتوئه...م یتقص -  

میگه چون تو وارد زندگیگه...میدم رکب خوردم...م یزودتر نفهم  

کنم   ی نا عروسیمن نتونستم با ت  ی شد  

- اریدوباره برگشته سر خونه اول؟؟؟کام یعنی...ی واااااااااااا   ی وا  

کنه به خاطر پول و رستورانیش و فدام یچشه؟؟؟داره زندگ  

کردم آدم شدهی ؟؟؟فکر میکوفت  

د که یسش کشی به صورت خ یسرش و دست شالش وانداخت رو  

ش پر شد یبعد ی ده نداشت وبالفاصله جاشون با اشکایفا  

ندارم از رفتارش...هربار  یچ درکیره...ه دونم خاط ی من نم  
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ه کم اعصابش و یکردن  ی خواستم برم سمتش تاحداقل با همدرد  

ریفهمم مخصوصا دیستم...م ی شتر ازم دورشد...خر نیآروم کنم ب  

چوقت باهام خوب نشده یفته...اگه...اگه ه یبه من ن  اد که چشمش یم  

ن رفتارش راحت تر بودیبود...تحمل ا  

 

- بوده...اگه  یعلت اون کارت چ یگی هش نمخب...خب چرا ب   

گه حداقل تو روید ی نجوریبهش بگو...ا یقانعش کن یتونیم  

دونه یمقصر صد در صد نم  

...- به تاسف تکون داد  ی دو سریکش  یقینفس عم  

گم...اونم نه اآلن که انقدر فشار از هر طرفتونم ب ینم  

نه که کیکنه...اصال باورنمیلم قانعش نمیروشه...شک ندارم که دل  

گرفت جمله اش وقطع کرد وی که رفته رفته اوج م ی ه ایگر  

گفت  یخاطره هم که متوجهش شد باناراحت  

- من زنگ بزنم  ی خوایه نکن...میگر ی نجوریاز تو روخدا این  
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؟؟باهاش حرف بزنم؟ - 

 -نه...

... ی کار کنم برا یا آخه چین سردنیه نکن...من ایگه گریپس د  

 -تو

ب تک و یکه تو اون کشور غر ی خواست دل خاطره ایدلش نم  

دست خودش  یه هاش خون کنه...ولیتنها مونده بود و باگر  

... شدی نبود که فعال خاطره تنها همدمش محسوب م   

... م...هم من یخالص شت ین وضعی...فقط...فقط دعا کن از ایچیه  

اریهم کام  - 

 

- و ید...ارزش زندگیشه...نگران نباشیز درست میشاالهمه چیا  

زا بهم بخوره ین چینه که با ایشتر از ایب یلی تون خباهم بودن  

: ش هم بترکه وینکه بغض بعد یلبش و به دندون گرفت و قبل از ا  

اره گفت یشتر دل خاطره رو به درد بیب  
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؟؟؟ی ندار ی م...کار گه بریزم...من دیعز یمرس - 

 -نه...مواظب خودت باش...

 -تو هم...خدافظ ...

ی ن و صدایاخت رو زمخودش و اند یبه محض قطع کردن گوش  

گه کم آورده بود...انگار همه یاتاق و پر کرد...د ی هق هقش فضا  

شه پشتیش تجربه کرده بود و همی که در طول زندگ ییها یسخت  

هجوم آورده بودن و  ک جا بهشی شدن یم  یظاهر خونسردش مخف  

گه ید یکار کنه...حتید چیدونست بایارننمیخواستن از پا درش بیم  

که  یم یست از تصمیمون نیت بگه پشیع تونست با قطینم  

ش و خودش ی راه زندگ یذاشت هرکسید بهتر بود میگرفته...شا  

شه یانتخاب کنه...حداقل عذاب خودش کمتر از اآلن بود...هم  

 بهش گفته بودن پشت

خواست بدونه یدلش م  یلیخ یهست...ول یه حکمتی هر کار  

شت ن نقطه سرنویک تریشه تو تاریبود که هم  یحکمت خدا چ  
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به  یه جا فرمون زندگیقرار گرفته بود...تا خواست حس کنه که   

ن مشکل یب قرار گرفت اید و تو جاده کم فراز و نشینفعش چرخ  

د سر راهش قد علم کردیجد یو بدبخت  

 

اشکاش و پاک کرد و رفت تو آشپزخونه تا با  به ساعت  یبا نگاه  

وم کنهشونش و آرین روح به تالطم افتاده و پریوان آب ا یه لی  

نگه  ییتوانا  یه به لرزه افتاده بود حتیدستاش که از شدت گر  

رین افتاد...از خیوان آبم نداشت و از دستش رو زمیداشتن ل  

...خوردهدید یاد مینم براش زیآب خوردنم گذشت...انگار خدا ا  

خت تو سطل آشغال و بلند شد ازیشه رو جمع کرد و ریش ی ها  

 جاش 

نداشت تا باهاش  یش محمد...زبونیفت پرید میشگاه بایقبل از آرا  

ی د باشه برای تونست مفیهمون حضورش م ی آرومش کنه...ول  

ر پر از دستین مسیدونست تا کجا ای پر تالطم قلبش...نم ی ایدر  
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جز  ی دونست فعال چاره ایم یداشت...ولانداز و چاله چوله ادامه   

 ادامه دادن نداره

*** 

از مسئول الکی ..نشگاهشون عروس داشتن.یاون روز تو آرا   

قه یکرد حداقل واسه چند دقیم یزدن به ناخوناش بود و سع  

که به  یبتی که تو دلش بود و مص  ی هم که شده از غم و درد  

قد بود هردا معتیره...چون شدیش افتاده بود فاصله بگ یزندگ  

یهاش هم از کارش راض ی موقع حال خودش خوب بود مشتر  

از در  یتیعروس با نارضا ه ی خواست یتر بودن و اصال دلش نم  

رون برهی شگاهشون بی آرا  

د و گفت یبا تموم شدن کارش خودش و عقب کش  

 

... ...هرجاش به دلت ننشست بگو عوضش کنمی پسند ین میبب  - 

: اخوناش انداخت و بان ی به طرح قشنگ رو ی ش نگاهیمشتر  
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 چهره باز شده گفت

... شد دستتون درد نکنه  یعال  یلینه خ - 

: ه دل گفت زد و از ت ی لبخند  

... دیشاال خوشبخت بشیکنم...ایخواهش م - 

یعنین کلمه با خودش فکر کرد یبه محض به زبون آوردن ا  

نیا یخوشبخت ی ش خدا ارزش داره که دعاش برایپ ی انقدر  

بشه؟؟؟حتم داشت که از ته دل آرزو دختر و شوهرش مستجاب   

ی خواست بدونه سر عروسیدلش م  یلیخ یکرد...ول  

... داشته باشه  یخوشبخت ی د که از ته دل آرزوبو یخودش کس  

شده یده نمینجا کشیبراش؟؟؟اگه بود مطمئنا وضعش اآلن به ا  

ه همکاراشیقه بعد از اومدن داماد و رفتن عروس...با بقیچند دق  

در یه کم خستگیبخورن و  ییه چاینشستن دور هم تا   

ی ومد نگاه هایابون میکه از خ ی غ دختریج ی کنن که با صدا  

واضح بود که  ی گه...صدا انقدریونشون و دوختن بهم دهراس  
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... خودشونه یکیافتاده تو نزد یبفهمن هر اتفاق  

د یا نگاه بهت زده اش و به چهره تک تکشون دوخت و پرسیرو  

شده؟؟؟ یچ - 

 

: ده بود سمت پنجره گفت ییدن صدا دویا شن مژگان که ب  

... رفتگاز داد و  ی ه موتوریدم یانگار دختره گفت دزد...د - 

نه چهیع از جاش بلند شد و رفت سمت لباساش تا بره ببیا سریرو  

یک یه یاز و مرض یخبر شده و مژگانم دنبالش رفت...ن  

غ اون دختر تویکه از ج یگه از همکاراشون با استرس ید  

فتاده ین  ی کردن اتفاق بدیتاده بود نشسته بودن و دعا مجونشون اف  

 باشه 

ع رفت سمت یشگاه و سریا برگشت تو آرا یقه بعد رویچند دق  

گفت  ی نش تند و سرسریچ ماشیین برداشت سوی ...حی دیجاکل  

- ه دختره رو زدن...بدبخت فکر کنم همه دار و ندارشیف یک  
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ونمشزه...برم حداقل برس یریداره اشک م ی رفت...چه جور  

 خونه اشون

: گفت یا مژگان برگشت و با ناراحتیبعد از رفتن رو  

- نجا تاید...صورتشم از ایلرزیشت مدختره بدبخت همه جونش دا  

ه و استرس...کاشیتونست بکشه از گری نجا زخم شد...نفس نمیا  

ه دردش یم به  ی داشتیم حداقل شماره اشو برمیدیرسیزودتر م  

خوردیم  

: ه در جوابش گفت یمرض  

 

- د خدا رو شکر کنه که سالم یبود؟؟؟با یه اش واسه چیاال گرح  

یه زاریا گرین مال دنمونده...مگه آدم واسه از دست داد  

کنه؟؟؟یم  

دونست اون دختر تو یم  ی...کید و نشست رو صندل ی کش یاز آهین  

ی ن استرسیفش به همچیدن کیبوده که با دزد یطیچه شرا  
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تو دلش داشته و دواش تو  ی ده دریاز ید اونم بدتر از نیافتاده...شا  

بوده که از چنگش رفته...درست مثل خودش که  یفیهمون ک  

نگاهش  یخواست دو دستید و می دیم  ین زندگیش و تو ادرد  ی دوا   

خودش  یتر از دستا ی قو ییر...با دستایانگار تقد یداره...ول  

دیدزدیاون و داشت ازش م  

( بود؟؟؟ یفش و زدن کی دختره که ک ) 

ایخواست بره خونه که رویگه کم کم میاز دیشب شده بود و ن   

ورهمزنگ زد و گفت تو راه برگشت شام گرفته که همه د  

ا یه منتظراومدن رویازم از خدا خواسته مثل بقیبخورن...ن   

خودش  ی ها ییگشت تو خلوت وتنهایرتر برمید ینشست...هرچ  

ه کم یتونست ینجامیداد...حداقل ایال آزارش میکمتر فکرو خ  

اتفاقات تلخ دور و برش منحرف کنه  ذهنش و از  

ه ن روزا انقدر کمرنگ شده کیارای کام ی دونست نقشش برایم  

دونستینم یره خونه...حتی م  ینداشته باشه ک  یتیبراش اهم  
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نحال یبا ا یرتر...ولیا دیگرده یار زودتر ازخودش برمیکام  

ر برسه کهیفش درآورد تا بهش بگه ممکنه دیش و از تو کیگوش  

م تو تلگرام داره ایه پید ید  

 

اش نصب کرده یهماهنگ کردن قرار مشتر ی تلگرام و فقط برا  

ام یخوندن پ ی کرد...به هوایچت نم یاکسبود و اصوال ب  

ت بهت ویها هم بازش کرد که در نها ی از همون مشتر یکی  

امشینبود که بخواد پ  یتیناس...تو وضعی ام تید فرستنده پ یرت دیح  

به جونش  ی ن دلشوره ایهمچ یتو نخونده پاک کنه...اونم وق   

 افتاده بود 

ام و قلبش یپ  ی دن محتوایدست خودش نبودکه نفسش حبس شد با د  

دنیاون بود با د ی هم جا ی گه ایکه...هرزن دیهزار ت  

نیه سفره خونه و حیعکس شوهرش به همراه نامزد سابقش تو  

ار تو عکس یشد...کامین حد منقلب وآشفته میدن تا ایون کشیقل  
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که  ییروزمندانه و چشمایپ ی نا با لبخند یت یبود ولحواسش ن  

ن شده یره دوربیص دادخیشد تشخیعکس هم م ی برقش و تو  

بود که در  یازبه جز اون عکس متنین ی برا  ییبود:ضربه نها  

 ادامه فرستاده بود

دمیجه نداد...شای زم...متاسفم که نت ی عز ی تالش کرد یلیدونم خیم  .» 

به هرحال برنده  یول...ی فت و دست کم گرفته بودیحر  

گهیازاولشم من بودم...در ضمن...د یکه راه انداخت ی ا ی ن بازیا  

نی ارقراره همیم...کامی م کنیو قا ی ز ینداره چ یملزو  

ی ن لحظاتیکردم...آخه همچ یش دست یمن پ  یروزا بهت بگه...ول   

تونستم لذتش و ازدستیاد...نمی ش میآدم کم پ یتو زندگ  

 بدم  .. »

 

ی توان تو بدن و پاها ی ام...در حدین اون پبعد از خوندن مت   

برسونه   یصندل  نیک تریلرزونش مونده بود که خودش و به نزد  
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نه روشیو بش  

ز بهمیفتاد؟؟؟چرا دوباره همه چیداشت م یچه اتفاق  

دهیشه بریهم ی نا برایت ی کرد پای که حس م یخت؟؟؟درست وقتیر  

نیز ببراش باشه همه باوراش ا ی دیتونه تهدی گه نمیشده و د  

وتلخ شدن  یده شدن زندگی رفت...از نظرش مقصر از هم پاش  

ی جز توماج نبود...ول یر کسیه اخک ماین ی روزگارشون تو ا  

گه بودید ی کیش ی زندگ ید که عامل طوفان اصلیفهمیحاال م  

از قافله عقب مونده  ی ادین مدت زیو انگار ا  

وز ار هنید که کامین رس یقید و به یکه اون عکس و د  یبار قبل  

ی ش...برایزندگ ی چشمش دنبال دخترخاله اشه ناراحت بود برا  

ی بر باد رفتن نقشه هاش...ول ی امش...برینشدن تصم یعمل  

...بعد ازیاآلن...بعد از لمس اون احساس نوظهور و خواستن   

ر رفتار ییش...بعد از تغیخوشرنگ زندگ ی کردن روزها ی سپر  

پر شدن شکوفه پر  ی خودش...برا ی ار ناراحت بود فقط برایکام  
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که هنوز کامل تو وجودش باز نشده بودن  ییها  

د یگه نبایدونست دیکار کنه...فقط م یچد یدونست اون لحظه باینم  

ی افه اش به قدریشک ق  یه هم اونجا بمونه چون بیه ثانی  

از سر ی د جواب سوال های ا زود بایر یدرمونده شده بود که د  

هم به زور ن لحظه ی داد...تا همی همکاراشو م ی کنجکاو  

... س نکنه یخودش و نگه داشته بود که اشکاش صورتش و خ  

 

... د ی مژگان و شن ی د که صدایو لباساش و پوش ع بلند شد یسر  

... اره برامونیا جون داره شام می از کجا؟؟؟رو ی ن - 

... متوسل شد  یفرار باز به دروغ ی برا  

... نم یست انگار...برم بب یاد خوب نید برم...حال...حال مامانم زیبا  

شده یچ - 

... ادی ...خب بذار زنگ بزنم آژانس بی وا ی ا - 

... خوادینه نه...نم - 
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نید تو ایخوام قدم بزنم...شا یزبونش و گرفت تا نگه م  ی جلو  

فته یکه داره دور و برم م ین اتفاقاتیاز ا ی فاصله بتونم ذره ا  

 رو هضم کنم ...

 عوضش گفت :

... رم...خدافظیگی رم سر کوچه دربست میم - 

ابون تا بلکه تنفس ی تند و شتابان خودش و رسوند به خ ی ابا قدم ه   

ن شده ی نه سنگیس ی باشه برا یآزاد بتونه مرهم ی تو هوا  

... گهیاز هم دیدا کردن و نیاز بار غمش اشکاش راه خودشون و پ  

نگه داشتنشون تو کاسه چشمش ی برا ی چ مقاومتیه  

رونیش و بی فش و باز کرد و از توش هندزفری پ ک یکرد...زینم  

که همدرد خودش  یه آهنگیدن ی گرفت با شنید آروم مید...شایکش  

 

ا تنها ین دنید تو ایفهمی گرفت اگه مید آروم میبود...شا  

ی کس یو ب یچارگیکه مثل خودش از سر ب ییست...هستند کساین  
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ن یتسک ی ه خواننده بشن برایتونن دست به دامن یفقط م  

ا و یدن ی فتمعر یو ب ی نهمه نامردیگله از ا ی دردشون...برا  

 آدماش 

... ار یا هشی یخبردار...مست ی آها * 

*... داریا ب ی یدار...خوابیا ب ی یخواب  

شینکه بدونه مقصد واقعیا یبه پاهاش فرمان حرکت داد ب  

دن بهش احساسیباشه که آدم با رس یید جایکجاست...مقصد با  

ن به بعد تو اون خونه که سقفش یاز از ای آرامش داشته باشه...ن  

د چهیکشی که لقب خائن و به دوش م ید با آدممشترک بو  

تونست اون خونه رو یم گهیکرد؟؟؟دیدا م ید آرامش پیبا ی جور  

نیکرد تو همید قبول م یبا یعنیخونه خودش بدونه؟؟؟  

ز تموم شد؟؟؟ یشب...همه چ  

... کیاه...تو شب تاریتو شب س * 

... ک یاز چپ و از راست...از دور و نزد  
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... ه جار زنیه نفر داره...جار می  

... آوار  ی نه من شده ایه بختک...رو سیکه مثل  یغم ی آها  

... من  یستاتو بردار...دستاتو بردار از گلومن د ی از گلو  

 

*... من دستاتو بردار ی از گلو  

که هنوز آدما توش  یابونیشب وسط خ یکیکه تو اون تار ی دختر  

شک یکردن به هق هق افتاده بود...ب یرفت و آمد م   

نگران نگاه  ی ز دست دادن نداشت که حتا یبرا ی زیگه چید  

ن حجم از بار غم و یخواست ای شد...فقط م یکنجکاو مردم هم نم  

... درشت اشک پاک کنه و سبک شه  ی ن قطره های با هم  

... شهر پر ولگرده ی کوچه ها * 

 دل پر درده شب پر مرد و پر نامرده ...*

خواست که نجاتش بده از باتالقیه نفر و م ی از خدا   ی ه روزی  

ش...که باهاش بتونه راحت تر نفس بکشه...چند یق زندگیقاح  
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د یدا کرده...بهش امیرد اون آدم و پکیبود که فکر م یوقت  

بازم یدن و باهاش تجربه کنه...ولیبست...خواست نفس کش  

... محکم  ی نبار سرنوشت حلقه دستاش دور گلوش انقدرینشد...ا  

 کره بود که به کل باعث قطع نفسش بشه 

... خبردار ی ردار...آهاخب ی آها * 

... م تا باغیباغ دار  

... پر خار یکیغرق گل... یکی  

... م تا مرد یرد دارم  

 

... سر دار  یکیخبردار... ی سر بار...*آها  یکی سر کار... یکی  

از یتفاوت به ن یشد...کاش همون آدم بیار عوض نمی کاش کام  

ی د اونطور یموند...شا یم  یشون باقیاول زندگ ی روزا   

نبود که کمرش و خم ی خورد انقدر کاریکه م ی ضربه ا  

ن یض نشده بود...فقط اچوقت عویار هیدم کام ی دم...شایکنه...شا  
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کرد تا با مهر و یم  ی از داشت نقش بازید نیمدت...از بعد تهد   

اره و کار و بهیپناه و به دست ب  ین دختر بیمحبت دل ا  

گه دلش یکنه...د یدش و عملیاد تهدیگه دلش نیبرسونه که د ییجا  

ار و تو تنگنا قرار یه اش کامیاد با اجرا گذاشتن مهرین  

ی خودش و نامرد ینهمه سادگیکرد؟؟؟ایور مد با یبا  یعنیبده...  

ارو؟؟؟یکام  

... ی ولگرد یم رفته...پ یه نسیکوچه ها  ی تو * 

... ی نامرد یز اومده...پییباغچه ها پا ی تو  

... ی درد یده...درد بیده ماه و دق میآسمون ماه و دق م ی تو  

... ینامرد  یز اومده...پییز اومده...پاییپا  

*... ی ولگرد ی م رفته...پی ه نسی  

کرد از گرفتن اون یمونین باراحساس پشیاول ی برا  

ن ی تونست سوارماشیگشت...کاش میم...کاش به عقب برمیتصم  
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ه یه ثانیکه مجبوربود تو  ی زمان بشه و درست تو اون لحظه ا  

کاریدچ یدونست بایاد...اون موقع میره فرود بیم بگیتصم  

...عاقبتش ن لحظهین روز و ا یکار کنه که عاقبتش نشه ایکنه...چ  

که  ی ش...انقدریادامه زندگ ی مطلق برا  یزگیانگ یاس و بینشه   

تودلش نمونه  یاز روش رد شه...حسرت ینی اگه همون لحظه ماش  

تونستینده میکه درآ ییروزا ی برا  

... گه نداشت یداشته باشه و د  

... کی.توشب تاراه.. یتوشب س * 

... ک یاز چپ و از راست...از دور و نزد  

... زنه جار ی..جار مه نفر داره.ی  

... آوار  ی نه من شده ایه بختک...رو سیکه مثل  یغم ی آها  

... من  یمن دستاتو بردار...دستاتو بردار از گلو ی از گلو  

*... من دستاتو بردار ی از گلو  

*** 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

مطمئن بود ی..ولرفت.یدونست چندساعت بود که داشت راه م ینم  

ست کهیک نینزد ی شگاه تاخونه اشون انقدر یفاصله آرا  

... باشه   یعیرطبین مسیاده رفتن ایپ  

 

در خونه ی د جلویرس یگه به درد افتاده بود وقت یپاهاش د  

اده ین پیدش درو باز کرد و رفت تو...کاش حداقل ایاشون...با کل  

هدف  یهنوز همونقدر ب   یبراش داشت...ول ی ریتاث ی رو  

ن و پر ازغم...همونقدر شکسته وی ومستاصل بود...همونقدر سنگ  

... ار داشته ید با کامیبا ی دونست چه برخوردینم ید شدهحتخور  

ر یار هم به اندازه خودش درگین مسئله ذهن کام یباشه...کاش ا  

... گرفت که همه ی م نمید اون موقع انقدر راحت تصمیکرد...شایم  

زهیز و بهم بریچ  

ه اشونیرد نکرده بود که در باز شد و همسا هنوز طبقه اول و  

از انگار کهیدن نیرون...با دیمد به مرد تنهابود اویکه   
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ه کم یاره یرش بیباشه تا تنها گ ی ن فرصت یوقته دنبال همچ یلیخ  

ره یراهش و بگ ی ستاد که جلویوا ی مکث کرد و بعد جور  

: نکه سرش و بلند کنه گفت یازبدون این  

... شم خوام ردید...میببخش - 

ادیح پیتفر یبرا ی له ایه وسی که  یش مرد باز شد...مثل آدمین  

 کرده بود جواب داد 

 -خب ردشو...

ن آدم...آدمیده بود که اینشون شنیی ه طبقه پایاز همسا ی چند بار  

نداده بود و حاال داشت با چشم  یتیاهم یست ولین یدرست  

 

حوصله خودشم نداشت  یکه حت ی د...اونم درست وقتیدیخودش م  

معلوم الحال یه آدم عوضیچه برسه به جنگ و دعوا با   

- ن کارتونید کنار...اید ازسر راهم بریم لطف کنمحتر ی آقا  

م ی کنیم یه ساختمون زندگیم تو یست...ما داریاصال درست ن  
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د؟؟؟یکنیجاد میمزاحمت ا  یباهم...واسه چ  

ع سرش و عقب یاز اگه سریمرد با وقاحت سرش و آوردجلو که ن  

کرد ی مطمئناصورتاشون با هم بهش برخورد م دیکشینم  

- جاد نکردم خانوم...بذاریا ینوز مزاحمتتند نرووو...من که ه  

بکن  یدوست داشت ی نابه جاس هرکار ی دیعرضم و بگم بعداگه د  

ین آدمینکه دستش هم به همچیا ی کنترلش و از دست داد...برا  

هلش  نه اش...همزمانمی فش و بلند کرد و کوبند تخت سی نخوره ک  

 داد عقب که بتونه از کنارش رد شه و بره 

رفت و سرش و به عقب برگردوند یله ها باال م نطور که از پ یهم  

که تو پاش بود ی اد...با وجود درد ی د داره دنبالش میکه د  

... شتر کرد و همزمان ضربان قلبشم اوج یسرعت قدم هاش و ب  

 گرفت 

ینجوریارهنوز برنگشته و ایدونست که کامیحدس زد البد م  

ن باال اومدنش به یهم که ح یداد...باحرفی داشت جولون م  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... ل شد ین تبدیق یزبون آورد شکش به   

- نییاد خونه...منم اون پای روقت میدونم شوهرت دی ن منو...میبب  

شم ممنونت یپ ی ایو ب یلطف کن  یشه تنهام...اگه گاهیهم  

 

...توفقط یمون نشیت کنم که پشی راض ی ه جوریدم یشم...قول م یم  

چند ماهه تو نختم  یلیا...خداوکیه کم کوتاه بی  

ی که حت یوون صفت ین آدم حیه منزجر شد ازهمچانقدر اون لحظ  

ه فحش دادن براش وقت صرفیخواست به اندازه ینم  

خواست هرچه زودتر خودش و به خونه اشونیکنه...فقط م   

خواست پشت اونیت حسرتش دلش مینکه با نهایبرسونه...با ا  

... ی ن مردک بیبه ا یه درس حسابیستاده باشه که ی وا یدرآدم  

 چشم و رو بده

دا کردنش یپ ی برا یدش و آماده کرد که وقتیدن کل یقبل از رس  

اون آدم و درست ی قدم ها ی نکه صدایتلف نکنه و با وجود ا  
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... عیگه برنگشت طرفش و سرید دیشن یتا لحظه آخر پشت سرش م  

ه یست چند ثانخودش و انداخت تو خونه و در و روصورتش ب  

ه دستش روی..ق راه افتاد.یپشت در مکث کرد و با چند نفس عم  

وار تا بلکه بتونه یه دستش به دی قلپ پر تپش و اضطرابش بود و   

یکنه...ول یمونده تا اتاق خوابم ط ین چند قدم باق یا  

گه توانش و ازدست داد و همونجا توینشد...نتونست...پاهاش د  

ن یسرخورد رو زموار یه به دیراهرو با تک  

آدم که لحظه به  همون ی د و بعد صدایچندتقه به در و شن ی صدا  

که آشغال و یه تیکرد به یه میشتر خودش و تشب یلحظه داشت ب  

 نجاست 

- ؟؟؟یه ندا بده...اوکیدر خدمتم...فقط  یمن هر موقع اراده کن - 

 

ن یا ی زانوهاش و تو بغلش جمع کرد و از ته دل زار زد برا  

ی عنینوشت...یبراش نم ی ز یچ یاهیکه جز س  یبخت و اقبال  
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نبود که  ین متن واسه از پا انداختنش کافدن اون عکس و اوید  

وجودم سر راهش سبز شد؟؟؟تا  ی صفت و ب ین موجود بیا  

... از خلقتش  یچ هدف ین باور برسه که خدا هیشتر از قبل به ایب  

یکس یو رنج و عذاب و ب ینداشته...جز تحمل بدبخت   

تونه شوهرش و یگه نمیکه احساس کرد د ی ن روزیدرست تو هم  

و نداره  یگه کسیه کنه...دینه و بهش تک مال خودش بدو  

ن یو اجبار بود...همچ ی اگه از سر ناچار یکه پناهش باشه...حت  

ی شتری ت با قدرت ب ین واقعیجلوش قد علم کرد تا ا یآدم  

 تو صورتش کوبونده بشه ...

ت یامون دادن به وضعبلند شدن و سر و س ی برا یمیهنوز تصم  

قفل از جا ی د تویچرخش کل  ی آشفته اش نگرفته بود که صدا  

 پروندش و روش و چرخوند سمت در

ه لحظهیدر   ی جلو  ی از تو راهرویدن نیار اومد تو و با دیکام  

ع روشویاز شد و بعد سر یشوکه شده مات صورت ماتم زده ن   
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از رد یر لب در و بست و از کنار ن یز ی گرفت...با سالم  

ا ی شده ید که چینپرس  یه کرده ولیتونست بفهمه که گریشد...م   

 چرا اونجا نشسته

یگه طاقت نگاه کردن تو چشما ید یدر اصل کنجکاو شده بود ول  

همه یداد تا وقتیح میاز و حرف زدن باهاش و نداشت...ترجین  

 

گه نداشته یباهمد ی چ برخوردیگه هینشون تموم بشه دیز بیچ  

ستین  یشدن ی زین چ یدونست که همچیال م ن حی در ع یباشن...ول  

حفظ آرامش و ی ن براین چند ساعت تمریم ااز که انگار تماین  

ار فراموش کرده بود با کمک یدن کامیش و با دیخونسرد  

: ت به لرزش پر از خشم صداشیاهم یوار از جاش بلند شد و بید  

دیتوپ  

؟؟؟ی کجا بود - 

: د ین تر غریار خشمگیه سکوت کامیبا چند ثان  
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؟؟؟ی بود ی گم کدوم گور یم - 

... د سمتش یدرهم چرخ ی ار با اخمایکام   

؟؟؟ ی کرد یشده قاط  ین...باز چیی ار پایصداتو ب - 

شدی د...کاش چشمه اشکش خشک می سش کشیخ ی به چشما  یدست  

ن آدمیش این احساس حقارت بهش دست نده پ یشتر از ایتا ب  

- که ست ین ی فتاده...اصال مسئله این  ی...اتفاق یچیشده؟؟؟ه یچ  

ه زن بایر ه که شوهیعیطب یلی آدم بشه...خ یبخواد باعث ناراحت  

ن دفعه ینامزده سابقش راه به راه قرار مدار بذاره...مگه نه؟؟؟ا  

د؟؟؟از همون یش رفتی؟؟؟اصال تاکجا پی ف کردی از کجاش تعر  

د؟؟؟یک ترم رسیبار ی ا کارتون به جاهای یسفره خونه برگشت  

یکوتاه بود که حت ی از به قدرین ی ار در برابر حرفای زبون کام  

دش نشون بده...فقط زل زدهاز خو یتونست اعتراضینم  

 

که مصرانه ازش جواب  ی خون افتاده دختر ی بود به چشما  
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یکرد تا بعدش چیگفت؟؟؟اعتراض مید میبا  یخواست...چیم  

ا بگه تو از ی ست؟؟؟بگه دروغه؟؟؟ین ی زین چیبگه؟؟؟بگه همچ  

ه ینا مثل بار قبل یا زود تیر یدونست دیم یوقت  ی دیکجا فهم  

ن ین اولیکرد تو همینه...منتها فکر نمکیاز و خبردار مین ی جور  

نکه جواب مثبتش و به فرهاد دادی قرارشون بعد از ا  

... از فرو کنه ی خنجرش و تو قلب ن  

م داشت دور وجدانش و خط بکشه تا بتونه با ی درسته که تصم  

وش یکار یتباه شدن زندگ ی جلو ی ال راحت تریخ  

ن چند یکه ا یینبود که زل بزنه تو چشما یبازم آدم یره...ولیبگ  

ح بده علتیکرد و توضیب نظرش و جلب میوقته عج  

گفت تو که انقدر شرم ی مدام تو گوشش م ییه صدایکارشو...  

قبول   یواسه چ ی زین چیاز به زبون آوردن همچ  ی دار  

؟؟؟ ی کرد  

برطرف م و گرفت و هنوز مسئله طلبکاراین تصمیروز که اید  
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سامونومد سر و یآسون تر م یلینشده بود به نظرش خ  

کرد مثل چهارپا تو یاآلن احساس م ی...ولین معضلیدادن همچ  

ره یشتر فرو میشتر دست و پا بزنه بیب یر کرده و هرچیگل گ  

ینگاهش تو چشما یرگیاز شکوند...با حفظ خیسکوت و باز هم ن   

ار گفت یکام  

 

- نا بجنگم یدم ازت که بخوام با تید ی ر یاحمقم نه؟؟؟چه خ یلیمن خ  

ش همون دختر خاله ات...مفت ی و...برو پسر داشتنت؟؟؟بر  

...من یکنیاون و دوا م ی از دردا  ی ه درد یچنگش...حداقل    

؟؟؟ یچ  

ه جا ازین چند ساعتش و یصداش و بلندتر کرد و تمام حرص ا  

رون فرستاد یحنجره اش ب  

- م و دور و برم یگ...انقدر حضورت و تو زندی تو اگه شوهر بود  

ی و نسناس یخبر مفنگ ی ...که هر از خدا بی کردیپررنگ م  
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اد تا پشت در خونه ام موس موس کنه یکرد بیجرات نم  

ار ادامه داد یرت زده کامیت به نگاه حیاهم یزد و ب ی پوزخند  

- دم که یرو از دست نم یز مهمیپس نترس...با رفتنت...من چ  

ا بشم...سرت ویک دنرم و تاریبگ یبخوام به خاطرت افسردگ  

ر باال و حرفت و بزنیبگ  

: ج اون حرفیکه هنوز گیار آب دهنش و قورت داد و در حالیکام   

د یدرهم شده از تعجب پرس ی از بود با اخماین  

- اومده پشت در خونه؟؟؟  ی...کیک - 

که به نشونه ی ره نگاهش کرد و بعد با سریره خیه خ یاز چند ثانین  

ارمی ق و در و بست...کامداد رفت تو اتایتاسف تکون م  

واقعا براش مهم بود که بفهمه پشت سرش راه افتاد چون   

ستاد ویوسط راه وا یبود...ول  یمنظورش از اون حرف چ  

 

ر یاز ز یکرد حرفیمون شد...شک نداشت هرچقدر سوال م یپش  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

رون بکشه یتونست بیاز نمیزبون ن  

کردن و زور بازو  یرت که فقط به گردن کلفتیحقم داشت...غ  

نکه ینبود...همنشون دادن و دعوا مرافه راه انداختن با مردم   

... ره و در عوض راهیگ یاز زنش نم ین موقع شب سراغیتا ا  

بود یرتیغ  یدش نمونه بارز بیفته دنبال پارتنر جدیم  

 روش و گرفت و راه افتاد سمت آشپزخونه تا با خوردن چند قلپ

و خاموشکه تو وجودش افتاده بود  یش و التهاب یآب آت  

خچال دراز شدیو از ت ی برداشتن بطر ی کنه...دستش که برا  

ادش افتادیده شد سمت لباسش دوباره یناش کشینگاهش از رو آست  

ک کنار اونیور و از بوتین پل یا ی نا با چه زور و اجباریکه ت  

د واسه جبران فراموش کردن تولدش ویسفره خونه براش خر  

خوردیچقدر داشت حرص ممجبورش کرد که همونجا تنش کنه...  

که به فرهاد داده  ییز هم از قول هاک رویهنوز  یاز دستش ول  

کنه  یتونست بهش اعتراضیگذشت و نمیبود نم  
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د و یخچال محکم بهم کوبیکه هنوز تو وجودش بود در  یبا حرص  

خواست با ینبود دلش نم یینایور و از تنش درآورد...اآلن که تیپل  

کنه حضورش و حس  ی زین چیکوچکتر  

*** 

زبونش و  ی چرا جلوکرد که یکه داشت خودش و لعنت میدرحال  

اد با خشم وی از اون مزاحم الدنگ به زبونش ن ینگرفت تا حرف  

اوردیت دونه دونه لباساش و درمیعصبان   

 

داد یار حق میبعد ازچند ماه کم کم داشت به کام یب بود...ولیعج  

ی عصب اول ازدواجشون انقدر از دستش کالفه و ی که روزا  

ازیاز ن یو جواب د علت اون کارشیپرس یازش م ی شد...وقتیم  

ی جواب سوال ها یکرد که وقتیگرفت...حاال داشت درک مینم  

 آدم سکوت باشه چقدر زجر آوره 

یکه کامال مشهود بود تو ی ستاد و با عجز ینه اتاق وایآ  ی جلو  
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تونست بکنه یپنهون کردنش نم ی برا ی چ کاریه یصداش ول  

دیاز خودش پرس  

گه ی ارم بهم میامح بدم...کیاگه من علت کارم و بهش توض یعنی  

ن کار و کرد؟؟؟یچرا ا  - 

ارینعره پر از درد کام ی ده بود که با صداینرس یهنوز به جواب  

ار قدم هاش و تند کرد به سمتیاخت ید و ب یاز جاش پر  

... رون اتاق و راه افتاد سمت آشپزخونهیب  

تو اوج ینبود که حت  یشناخت آدمیکه تا حاال م ی اریکام  

هیکنه...پس حتما  یخال یین نعره هایچت خودش و با همیعصبان   

... داشت که یعلت  

... عیه - 

ن شد و جفت دستاشو رو دهنش گذاشت و با ی خ زمیپاهاش م  

ر رو به روش که داشتی گرد شده زل زد به تصو ی چشما  
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که قطره قطره ازش یار با دست یکرد...کام یدست و پاش و شل م  

ر ید کف آشپزخونه افتاده بود و زیچکیرون مین بخو  

... ه گودال خون درست شده بودیدستش   

نهی آ _و_عشق_انیم#عاشقانه _رمان # 

ار یکه از کار کام  یه لحظه انگار تمام اتفاقات امروز و زخمیتو   

نی دن ایادش رفت که قلبش با دیتو دلش نشست از   

... د یکوبینه اش مین شدت خودش و به سیصحنه با ا  

... ن نشستیهراسون کنارش رو زم  

- از درد جمع  ی چشما ی ار ال ی:کام-ار؟؟؟چت شد تو؟؟؟اااایکام  

دی نال  یحال ی شده اشو باز کرد و با ب  

... دیدستم بر - 

؟؟؟یبا چ - 

- ی ه آشغال...تو اون سطل آشغال بیدونم بابا...اومدم یچه م  

توش بود...دستم و جر داد تا یدونم چیصاحاب فرو کنم...نم - 
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 باال ...

که   یوانیز و درشت لیر ی شه هایادش افتاد که خودش شیتازه   

هنوز  یظهر تو آشپزخونه شکوند و انداخت تو سطل آشغال...ول  

سنگدل نشده بود  ی نه به دل نداشت...انقدریار کیاز کام ی انقدر  

کردم  ی که بلند شه بره و بگه خوب کار  

 

 دست لرزونش و دراز کرد به سمت دست مجروح

رو نشون رش راه افتاده بود عمق فاجعهیکه ز ی..خون ار.یکام  

دادیم  

ساعدش و ی که از مچ تا وسطا یقیدن خراش عمیبا د یول  

ستاد...تویخ کرد و قلبش از حرکت وایشکافته بود تمام تنش   

... کرد که کاش دستش یدلش فقط داشت خودش و لعنت م  

شکستیوان و نمیاون ل یشکست ولیم  

: ه اش و حرکت داد و فقط تونست با بهتد شدیلرزون و سف ی لبا  
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ه کنه زمزم  

ار؟؟؟یکام - 

دتریکه لحظه به لحظه داشت شد یو رخوت یحال یچشماش و با ب  

خ دستش بود و یاز که م یافه وحشتزده نیدن قیشد باز کرد و با دیم  

ع یر شده بود سری که بدون پلک زدنش از چشماش سراز ییاشکا  

دستش محل زخمش و پوشوند  یکیبا اون  

... ار...ببندمشیب ی زیچ ی...دستمال ی ه باندیست... ین ی زیچ - 

یکه حاال از ال ییره مونده بود به خونایاز مات و مبهوت خین  

نگاهش و  یخت...به سختیریرون میار ب یکام  ی انگشتا  

از یکیگرفت و تو همون حالت نشسته دستش و دراز کرد سمت   

د یه دستمال بزرگ کشیآشپزخونه و  ی کشوها  

 

پارچه رو ار که دستش و از رو زخمش برداشت ی ..کامرون.یب  

ه گرهیچوندش و یع انداخت رو زخمش و چند دور پیسر  
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 محکم بهش زد...

... ی رون بود بلند شد و دوال شد بازویج و حیکه هنوز گیدر حال  

ار و گرفت که بلندش کنه یکام  

... میپ...پاشو بر - 

 -کجا؟؟؟

... مارستانیم بیپاشو بر - 

... خوادینم - 

: د یغ کشیداد و ج هو کنترلش و از دستیدست خودش نبود که   

... ادیه می قه بخیار پاشو زخمت عمیکام  - 

: ادامه داد  یبه هق هق افتاد و با درموندگ   

- ار بلند شو ی ت پاره شده باشه...خطرناکه کامی د رگ اصلیشا  

میبر  

مخالفت...با  ی برا  یتو تنش نمونده بود حت یگه جونیار که دیکام  

وال دوال راه ن بلند شد و د یو مشقت فراوان از رو زماز یکمک ن  
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از کمکیاد از نیافتاد سمت در...تو اون حالتم حواسش بود که ز  

خواست یشد تو چشماش نگاه کنه و نمینخواد...هنوز شرمش م  

 

که ینیشتر از ای از ب ین شرم و ندامت با محبت ها و توجهات نیا  

د یر لب نالیدن ز یدر که رس ی هست بشه جلو  

... رمیخودم م - 

؟؟؟یکن یرانندگ  ی خواین دستت میا چرت و پرت نگو...تو با  - 

ه ید هر ثان یفهمینگفت...کاش م   ی زیچشماش و محکم بست و چ  

به دوشش  ین یه بار سنگ یکنه ی ه محبت اضافه تر خرج میکه  ی ا  

شه یاضافه م  

... ی ار چشمش به لباسای هو کامیاز در خونه رو باز کرد که ی ن  

ستادیتنش افتاد و وا  

... ؟؟؟برو...لباس بپوش سردهی ا یب ی واخینا مینم...با ایستا بیوا  

 -هوا
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ار و با یبه سر و وضعش انداخت...کام ینگاه یبا حواس پرت  

خودش  ی د رفت سمت اتاق...لباساییوار ول کرد و دویه به دیتک  

ه اورکت آورد و کمکش کرد کهیار یکام ی د و برایو پوش  

کرد یش باهاش همراهل خودیار با م یبپوشدش و کام  

لذت بخش تر از یلیاز براش خین  ی ت با دستادن اون اورک یپوش  

که تو  یب سطل آشغال شد...هر اتفاقیبود که نص   ی وریدن پلیپوش  

تونست انکار کنه یت و نمی ن واقعیفته...ایقرار بود ب  یزندگ  

شده بابا؟؟؟ یاز؟؟؟چین - 

 

یرو کف راه ی ها یش نگاه مبهوتش و از کاشییدا ی با صدا  

ومده ین اتفاق درنیوز از شوک امارستان گرفت و بلند شد...هنیب  

ارش و از یش اختییو زن دا ییدا ی دن چهره آشنایبود که با د  

د جواب پدر ویدست داد و دوباره به هق هق افتاد...حاال با  

داد؟؟؟ یم یمادرش و چ  
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: ع بغلش کرد و نرگس با التماس گفتیسهراب سر  

... ه یچم کجاست؟؟؟سالمه؟؟؟تو رو خدا از جان؟؟؟بی شده ن یچ  

کنمیبگو دارم دق م ی زیچ - 

... د یبه صورتش کش یرون اومد و دستیش بییاز از آغوش دای ن  

... ه عملیگن یزنن...م یه میتو اون اتاقه...دارن دستشو بخ  

هییسرپا - 

: د ینرگس بلند شد و سهراب با بهت پرس یا زهرای ی صدا  

؟ده دستش؟؟یبر یهو؟؟؟با چیشد  یآخه چ - 

: زل یمونیول باشه با ندامت و پشف ایکه متهم رد  یاز مثل آدمین  

دی زد بهشون و نال  

- دمیهو دی شد... یدم چیبه خدا من تو اتاق بودم...اصال نفهم  

ریدم افتاده کف آشپزخونه...زیزنه...رفتم دیار داره داد میکام  - 

ز بندازم سطل آشغال...تو یه چیخواستم یدستشم پر خونه...گفت م   

دهیشه بوده دستش و بری ل خورده شسط  
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ش راه افتاد سمت یر لبین ذکر گفتن زیو ح ی تاب ی نرگس با ب  

از و گرفت وین  ی ار توش بود و سهراب شونه هایکه کام  یاتاق  

د که خودشم حال ویدی...چون داشت میتش کرد سمت صندلیهدا  

فته ینداره و هر لحظه ممکنه پس ب  یروز خوب  

... شاال که خطر رفع شدهیان دخترم...یه کم بش ی - 

دونست چرایش شد...نمییدا ی ره چشما ینگاه هراسونش خاز با ین  

کرد خداید چون حس میانقدر عذاب وجدان تو وجودش بود...شا  

ن یار گرفت...انقدر ایاز کام ینجوریتاوان قلب شکسته اون و ا   

ار زمزمه کردیاخت یق بود تو سرش که بیفکر عم  

... ر من نبودیتقص  - 

... ش ی گه پیر تو بود؟؟؟اتفاقه دیم تقصی دونم دخترم...مگه ما گفتی م  

ادیم - 

شو یکیوان آب برگشت...یه کم بعد با دوتا لیع بلند شد رفت و یسر  
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ازیداد دست ن  

... ی دی ده...ترسیبخور...رنگ و روت پر - 

راه ی شم داد دست نرگس که داشت تو راهرو با درموندگیکی  

ت یکه خودشم نگران وضعنیزد...با ایرفت و خدا رو صدا میم  

ن دوتا زن و آروم یفه داشت ایاون لحظه وظ ید ولار بویکام  

ی از نشوند و راه افتاد سمت اتاق تا بلکه از کی ش نی کنه...نرگسم پ  

ار و بپرسه که همون موقع در باز شد و دکتر ویبتونه حال کام  

رون یاز پرستارا اومدن ب یکی  

 

: ستاده بودن ویپشتش واکه حاال  یدن سهراب و دوتا زنیبا د  

نگرانشون گفت  ی چهره ها  

قیعم یدگیبر  یده...ولیب ندی خوشبختانه به عصب دستش آس  

ازش کار نکشه تا دوباره یلیبوده و بهتره چند روز خ  - 

از  ی ادیبمونه بهتره...خون ز ی نکنه...شب بستر ی زیخونر  
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تونه مرخص شهیدست داده...فردا م  

: ن با هم بلند شد و سهرابراحت هر سه تاشو ی نفس ها  ی صدا  

د یپرس  

مش؟؟؟ین یم بب یتونیم - 

... د نسخه یاریف بید به بخش منتقل شه بعد...شما تشریاجازه بد  

دیه کنید ته یداروهاش و بهتون بدم بر - 

: ی از...با لبخند ی د سمت نیسهراب دنبال دکتر رفت و نرگس چرخ  

 که رو لبش نشوند گفت 

 -خدا دوباره بهمون برش گردوند...

ه غم ینکه ته دلش هنوز ی...با ات کردیازم سراین ی دش به لبالبخن  

گردهی چوقت برنمیگه هیار دیگفت کام ی ق داشت که مدام میعم  

آروم زمزمه کرد یول  

... ا شکرتیخدا - 

*** 
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که  یلرزون پشت سر سهراب و نرگس رفت تو اتاق ی با قدم ها  

بود...آروم تخت و دور زد و کنارش ی ار توش بستریکام  

ده شد به یشده اش کش یچ ید...نگاهش از دست باندپ ستایوا  

ی ب ی ار به هوش بود و با چشمایرنگ و روشکام یصورت ب  

کرد که رو تخت دوال شده بود و داشتینگاه م  ی حالش به نرگس  

فتاد ین اتفاق میروز اید اگه دیرفت...شایقربون صدقه اش م  

رو به زبون یکالم ی ن محبت هایخودشم مثل نرگس ا  

امروز ی.ولاورد..یم  

... زا عوض شده بود ی چ یلیانگار خ  

اجازه ازش بلند یره که ب یدستش و بگ  ی نهمه نتونست جلویبا ا  

ار که کنار بدنش افتادهیشد و نشست رو دست سالم کام  

کرد که کاشیبدنش دلش و به درد آورد و آرزو م ی بود...سرما  

ی ن تقال کردن دل و احساسش وقتیتونست ازش متنفر باشه...ایم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ی لیگذشت خین عکس و اون متن م دن اویفقط چند ساعت از د  

داد یداشت آزارش م  

از...نگاهش و ازیار با حس لمس شدن دستش توسط ن یکام  

ی مادرش گرفت و سرش و چرخوند...دلش ضعف رفت برا  

ن دختریکه هنوز از چهره اش نرفته بود...ا یو ترس ینگران  

ی برا ی ومد کاریدلش م ی دن اون موضوع چه جوریبعد از فهم  

ا براش دل بسوزونه؟؟؟ یام بده  ار انجیکام  

: چش و گرفت سمت ییسهراب سکوت جمع و شکوند...سو ی صدا  

از و گفت ین  

 

- ار تو ید خونه ما...مهیت و بردار با هم برییاز جان...زن داین  

ارم یترسه...کام ی ست مین ینه کسی شه ببیدار میهو ب یخونه خوابه   

شش یمونم پ ی ش خوبه...من شب مد...حالیدیکه خدا رو شکر د  

: چ دراز نکرده بود و کلمهییگرفتن سو ی از هنوز دستش و براین  
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ش گفت ی حالیت بیار با نهایاورده بود که کامیبه زبون ن ی ا  

از شب بمونه؟؟؟ی شه نیشه...م یم - 

- ذارنیازکجا بمونه؟؟؟نمیار...نیبخش مردونه اس کام  - 

- شه؟؟؟ ی دانمیپ یه اتاق خصوصین خراب شده...یمگه تو ا - 

- ...صبرکن برم بپرسمله خبیخ - 

ره موند...بعد از اونیار خیازهاج و واج به کامی سهراب رفت و ن  

د همه ییاز تو خونه...بعد ازسکوت خودش که نشونه تاین ی حرفا  

ه اتاق باهاش یخواست شب و تو یم یاز بود...واسه چین ی فکرا  

رفتن به  ی تر بود که به جا یبگذرونه؟؟؟ته دلش خودشم راض   

که  ینهمه اتفاقیدونست بعد ازای نم ینجابمونه...ولیش اییخونه دا  

ار برخورد کنه ید با کام یبا ی امشب افتاد چه جور  

د و بامحبت گفت یپسرش کش ی به موها ینرگس دست   

- ی زیه چیخواد ی؟؟؟آدم می قربونت برم آخه چرامواظب نبود یاله  

ل؟؟؟د دستشو فرو کنه تو سطل آشغایو بندازه دور با - 
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: ر لب گفت یبست و زارچشماش و یکام   

 

... آشغاال  یقاط ی خواستم جوریخواستم ازشرش خالص شم...میم  

چوقت نتونم برش دارمی گه هیبشه که...د - 

ه و یازدوخت تا بفهمه منظورش چینرگس نگاه متعجبش و به ن  

ازم متعجب تر ازنرگس با تکون دادن سرش به چپ و راست ین  

ار یکام  ی اازحرف یاش فهموند درکو باال فرستادن شونه ه  

ار یتوذهنش داشت که کام  ی نداره...فعال انقدر سواالت مهمتر  

موند  ین مسائل نمیا ی برا ییگه جایداد دید جوابشون و میبا  

*** 

منتقل یار به اتاق خصوصیسهراب ونرگس رفتن و کام  

داره پشت بهش سمت یارهنوز بیدونست کام ینکه میاز با ایشد...ن   

د یش و شنستاده بودکه صدا یق واپنجره اتا  

- دنت و ازم گرفت... چشماش ومحکمی خدا چقدرزود تقاص آه کش  
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ن فکر و کرده بودیارم مثل خودش همیبست...پس کام  - 

دونست یم یهمون خدا بهتر ازهرکس یراجع به اتفاق امشب...ول  

کرد  ی ه سپریکه به اشک و گر ییکه تو تمام ساعت ها  

نش ینفر ه بارمیاد...یسرش ب یین بالیه بارنخواست همچی  

ن مدتید چراا یفهمیداد...فقط نمینکرد...چون هنوز بهش حق م  

نا یک شد اگه دوباره قرار بودبره سمت تیاز نزدیانقدر به ن  

نه گره زدی وار دستاشو تو سیه به دید سمتش و با تکیچرخ  

- دمیمن آه نکش  - 

 

- زدم؟؟؟ یداشتم زارم ی پس من بودم...اونجور  

: ع ادامه داد یربزنه س یازحرفی که ننیقبل از ا  

-- اومده بود پشت درخونه؟؟؟  یک - 

یبرا ی ه فکری د یگفت...شایدمین...باالخره باییسرش و انداخت پا  

کرد...هرچند که انگار یدا میاون آدم ازاون ساختمون پ ی دن پایبر  
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اونجانداشت  ییگه جاید  

در اومد دنبالم و چرت و پرت  ی ...تاجلویه طبقه اولیهمسا -  

 -گفت

: د یدندوناش غر ی سالمش و مشت کرد و از الاردست  یکام   

... ش بشهیپدرمادرو...تا حال یکه بیکنم مرتیس میدهنش وسرو  

جاد نکنهیواسه زن مردم مزاحمت ا  - 

... ار تلخ شد یاخت  یرولبش نشست و ب  ی پوزخند  

... رو که واسه شوهر مردم مزاحمت  ییتونستم کسایکاش منم م   

مکنن وادب کنیجاد میا - 

سرش زل زد و بعد ی ره به سقف باال یره خیه خار چند لحظ یکام  

ن بود...که ی از همیچشماش و بست...هدفش از نگه داشتن ن  

: ر لب زمزمه کردین زیهم ی حرف بزنه...برا  

 -مجبور شدم...
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: ده یشن یدرهم رفت سمتش و چون مطمئن نبود چ ی با اخما  

د یپرس  

؟؟؟ یچ - 

... ...از عالقهگردمیباهاش مگم مجبور شدم...اگه...اگه ی م  

بهش نداشتم ی چوقت...عالقه ایست...ه ین - 

- ه؟؟؟ یپس چ  

از...حقیچشماش و باز کرد و زل زد به نگاه کنجکاو و دلخور ن  

داره پس زده یداشت بدونه...حق داشت بفهمه واسه چ  

مهم  ی باهاش نداشت انقدر ید اگه از اول رابطه خوبیشه...شایم  

که  ین چندوقتیبعد از ا  یش بده...ولبه یحینبود که بخواد توض  

ت ویقبول کرده بودن...مجبور بود واقع یگه رو تو زندگیهمد  

گفتی د میبا یسخت بود ول یلیبهش بگه...هرچند خ  

 -به خاطر پول باباش...

د و ناباورانه نگاهش و دور تا دور یبه صورتش کش یاز دست ین  
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خواست با یمار... ی ره شد به صورت کامیاتاق چرخوند و دوباره خ  

بود  یدا کنه؟؟؟مگه شدنیپ ینا باشه که به پول باباش دسترسیت  

رفت؟؟؟یش می ؟؟؟بر اساس کدوم قانون داشت پی زین چیهمچ  

- اد ی...باباش م ی نا باشی ...اگه با تی ؟؟؟تو فکر کردیچ یعنی...ی   

رستورانت و  یده که تو بعدش بتون یدخترش به تو پول م ی در ازا   

؟؟؟ ی نجات بد  

 

- ده یم  

- ؟؟؟ یدونیکجا م از  

 با درد زمزمه کرد:

- ه روز قبل ازیشنهاد داد...یخودش گفت...خودش پ  

ارم واسه رستوران...زنگ زد کهیب ی خواستم مشترینکه...م یا  

 برم شرکتش 

شد انداخت یرت زده تر میاز که لحظه به لحظه حیبه ن یم نگاه ین  
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ت ادامه داد ینبار با حرص و عصبان یو ا  

- ارستان شده...تو باهاش...تو میب یراه نا به خاطر توی گفت ت  

شم ویکت می باهاش ازدواج کن...حالش و خوب کن...منم شر  

دم یپول طلبکارات و م  

ده یگه نگاهش کشیساعد دست راستش و گذاشت رو چشمش تا د  

 نشه به اون چهره مات و مبهوت شده و مظلوم...هم خجالت

د بعد از از درکش کنه که نخوای خواست نید ازش هم دلش م یکشیم  

ن بخوره ی هو زمی نهمه تالش کردن واسه کارش یا  

ار تو اتاق قدم زد...کاش یاز روش و گرفت و پشت به کام ین  

ار ویحات کام یچوقت توضید...کاش هیفهمیاصال نم  

خواست بشنوه علت یدلش م یب بود براش ولید...عج یشنینم  

ی ن زندگیا  یعنیناست...نه پول باباش...یکارش عالقه اش به ت  

 

فروخت که ی رشون و داشت میمهر و محبت چند وقت اخاز و ین و  
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ی اره و رستورانش و از ورشکستگی در عوض پول به دست ب  

 نجات بده؟؟؟

د بهش حقیگفت؟؟؟بای م ید چ یکرد؟؟؟بایکار م ید چیاآلن با  

ال رستورانت شو و بچسب یخیکرد که بید التماسش میداد؟؟؟بایم  

میش اون تصمردم؟؟؟کاکه من برات درست ک ی اجبار ی به زندگ  

خورد که از یبراشون رقم م  یگرفت...کاش روزگار جور یو نم  

گفتن  ی د اآلن زبونش برایومد طرفش...شایار میهمون اول کام  

دینحال نتونست ساکت بمونه...چرخیدراز تر بود با ا یهر حرف  

د یسمتش و توپ : 

- ی رفتار نکن که انگار تنها آدم رو به ورشکستگ ی ه جوری  

ن ییار...باال و پاینه کامیهم یزود جا نزن...زندگ  ..انقدر.ییایدن  

چشم به ی خوایسر راهت سبز شد م یه مشکلیداره...هر بار که   

نا به خودش اجازهی ت ی مثل بابا یکیتا  ی ن و اون بدوزیدست ا  

تت و سر و سامون یه شرط مسخره و مزخرف وضعیبده با   
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از تو که ییاتو دست آدم ی مثل ربات چرخ بخور ی خوایبده؟؟؟م  

 باالترن؟؟؟ 

کرد یم یهمچنان سع یدستش و از رو چشماش برداشت ول  

دردش تو  ی که برا یده نشه...مسکن یاز کش ینگاهش به سمت ن  

ی کرد...ولیج و منگش میق کرده بودن کم کم داشت گ یسرم تزر  

کردید تمومش م یش اومده بود باینجا پیحاال که بحثشون تا ا  

- جه همه تالشا و کار کردنامیم نتن یو بب نم یتونم بشینم  ینه...ول  

ن رفت...هفت سال تو غربت جون کندم و یچشمام از ب ی جلو  

 

ز تویه چیکردم...تا خودم و بکشم باال...تا  ییسگ دو زدم...پادو  

ن دوتا ینجا...آخرش شد ایگردم ای برم ی دستم باشه وقت   

ت تمام از دستیه چشم بهم زدن با خریشو که تو یکیرستوران...  

نم بفروشم تا پام به زندانیمونه اگه ا یبرام م ی زیگه چی...ددادم  

شم برم زندان و خورد خورد  یباز نشه؟؟؟بر فرض که راض  
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از...چه یشم نی پول طلبکارا رو بدم...من تو همون زندان نابود م   

ه شدن حساب طلبکارا و آزاد شدنم دوباره یبعد از تسو ی جور  

مع کنم؟؟؟ار جخودمون آبرو و اعتب ی ذره ذره برا  

: پر از اشک و  یبه چپ و راست تکون داد و با چشما ی از سرین  

که تو کالمش مشهود بود گفت  یتاسف  

- همه  ی ...داری بند یز میچشمت و رو همه چ ی راحت دار  یلیخ  

یکنیپول م ی ت و فدایزندگ - 

... د یبا  یخواست بزنه...ولیکه م  یبود که حرف یانصاف  ید ب یشا  

دیبری بن م خ وین دختر و از بید ایام  

داشت  ییزایه چید ین وسط شایمن رستورانمه...ا یهمه زندگ  

م که از همون اول چه ی...بهتره فراموش نکنیشد...ول یعوض م  

مون ی ن اجبار دست از سر ما و زندگ یشروع شد...ا ی جور  

ی...ولی دم چرا منو انتخاب کردیچوقت نفهمیاز...ه یداره ن یبرنم  

...هرچقدرم تالش ی نداشت  من به یدم تو هم احساسیفهمیخوب م  
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ها  یم...سختیک باشیخوب هم شر ی م تو روزایتون یم...فقط م یکن  

ی فته که چیادمون میاد...دوباره یش بیا که پ یو مشکالت و بدبخت  

شه...که یمدام تو مغزت تکرار م ییه صدایم...یدی نجا رس یشد به ا  

 

ادامه  ی ورنجیفتاد...این اتفاق نمید اگه اون اجبار نبود...اآلن ایشا  

چ کدوممون یه ی نداره...برا ی ده ایگه فایدادن د  

ره شد به چشماش...عذاب بودیباالخره سرش و چرخوند و خ  

که نشونه تجمع اشک تو کاسه چشمش یدن اون برقیبراش د  

ار و از تو چشماش ینان کام ینبار اطمیالزم بود که ا یبود...ول  

 بخونه 

- ی ...برای کن برا ه روز و مشخصینجا که مرخص شدم...یاز ا  

که  ینی م...نابودتر از اینشو که زندگ ی...راضیطالق توافق  

 هست بشه 

کرد زل زد بهیگه ضربان تندش و حس نمیکه د ی با قلب  
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نیار...چند بار دهنش و باز کرد تا بگه مگه به همیکام  

ن یهمچ یرم واسه چ یه؟؟؟تا بگه اگه قرار بود طالق بگیراحت  

نهمه آدم و مچل کردم و یا ی ه چسانتخاب کردم...وا ی ه ایمهر  

حق طالق و گرفتم که  یختم...واسه چیچند نفر و بهم ر یزندگ  

ت یرون از زندگیب  یمنو پرت کن یتو هر وقت دلت خواست نتون   

کنه حق ین زندگیار و بند ایکام ی نکه پایا  ی ادش بود برایخوب   

کردین گذاشت...فکر م یه سنگیطالق و گرفت و مهر  

ه یره کاف ینتونه ازش طالق بگ یطیچ شرایحت هار ت ینکه کام یهم  

یینجایبه ا ی ست...خبر نداشت روزین یگه مشکلیو د  

رو تحمل  یطین شرایتونست همچیگه خودش نمیرسه که دیم  

هم ی ار هرکاریکرد کامیال بود که فکر میکنه...چقدر خوش خ  

و  یالیخ ی د روزاش و با بیروش نداره و فقط با ی ریکه بکنه تاث   

ی کرد...وقتیاشتباه فکر م  یکنهول ی تو اون خونه سپر یتفاوت یب  
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ی عنیموند...  ید مینبا یعنی خواست...ینم یعن یخواستش...ینم  

نیا ینا اون برنده اصلیمش از اولم اشتباه بود...به قول تیتصم  

از یبود نه ن  ی باز  

د یتن خسته اشو کشوند رو مبل گوشه اتاق و نشست روش...شا  

د درکش براشیدیرو م ی زین چیچمل ازدواجشون هیاگه اوا   

ار رفت دم خونهید کامیکه د  یراحت تر بود...همون شب عروس  

د هر یبا ین زندگیدونست که تو اینا...میدن تی د  ی خاله اش برا  

بعد از یار باشه...ولیانت از طرف کام یه خیدن یلحظه منتظر د  

یها و مشکالتشون بازم تالش کرد برا یچند ماه که با همه سخت  

گه راحت نبود براش کنارین رابطه...دیو گرم کردن ا فظح  

شتر از آستانه تحملش بودیب  یلیکه خ ین اتفاق یاومدن با ا  

هو یکه  یهدف ی رو انتخاب کرد برا ین زندگیش ای اگه چهار ماه پ   

که تو چند لحظه گرفت و فکر یمیبه سرش زد و تصم  

خاطر به خواست یرو م ین زندگیکرد به نفع همه اس...اآلن ایم  
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 خودش...به خاطر حال خوبش تو اون خونه و در کنار

نگه  ی نداشت برا یگه دستاش قدرتیانگار د یار...ولیکام  

گهید یم و هدفش همچنان سر جاش بود...ولی داشتنش...تصم  

نداشت ین زندگیتو ا ییخودش جا   

ص دکتر بعد ازیار به تشخیگذشت...کامی پنج روز از اون شب م  

ن مرخص شد و برگشت خونه...توستاماریدو روز از ب  

ی بودن که برا ییاز مهمونا ییرایر پذین چند روزم درگیا  

یبرا ی ادیومدن...خونه اشون شلوغ بود و وقت زیادتش میع  

 

فتاد یهربار که نگاهشون بهم م  یحرف زدن نداشتن...ول  

ش هم بودنشونه...نگاهشون یپ ی ن روزا ید آخریدن که شایفهمیم  

... که زبونشون قادر به تلفظشون نبودشت هزاران حرف دا  

هیتوج ی برا یم درست و حسابیه تصمیار هنوز نتونسته بود یکام  

نا یاز و ازدواج با تیل واسه طالق از نیخانواده اش و فام  
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ه مدتیدا کنه...هرچند که فرهادم قبول کرده بود که فعال یپ  

ی راباشه ب ین بهونه خوب ید همیدوستانه کنار هم سر کنن تا شا  

ن وسط خوار و یتونست اینم  یاز واسه طالق...ولی ت نیرضا  

به قلب و روحش یکی یکیکه  ییاز و ضربه هایف شدن ن یخف  

ره یده بگیشد ندیوارد م  

ز و باهم داشتهیتونست همه چیکرد که نمید قبول میگه کم کم باید  

ل ید کار و رستورانش و سست شدن اعتبارش تو فامیا بایباشه...  

در مقابل  یاز و ول یکردن با ن  یا فقر و زندگیکرد یو انتخاب م  

مش وی بود تا تصم یاز فرصت خوبین ی ن چند روز برا یا  

نه بعد از یار ولیکام ی خواست بره از زندگیره...میبگ  

ار نتونه مجبورش کنه طالقی خواست بره تا کامیطالق...م  

ن رقابت باشهینا برنده ایخواست بره تا نذاره تیره...میبگ ... 

خواست یکه م ی ش و اونجوریت بره تا اگه نتونست زندگ خواسیم  

کنه اگه قدرت یشش و عملیم چهارماه پ یبسازه....حداقل تصم  
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تفاوت باشه   یال و بیخ یتونست بازم بی قبلنا رو داشت...اگه م  

اری ذاشت کامیکرد و نمیم  یموند و زندگ  یز...مینسبت به همه چ  

ار یل کنه که کام تونست تحمیمگه نید یاره...ولی اسم طالق و ب  

ی از بدونه داره با کیش باشه و نیباشه و همش سرش تو گوش  

 

یبه رو ی زینه و چینا رو ببیتونست ت یگه نمیا د یزنه...یحرف م  

یهم که با خانواده اش برا  یک ساعتیاره...همون یخودش ن  

که براش ییار اومده بودن و با لبخندا و چشم و ابروهایدن کامید  

شد و  ی سپر  یتو دلش انداخت...به سخت ش یآت یحسابومد یم  

ره یقرار نگ  یتین موقع یگه تو همچیچوقت دیآرزو کرد که ه  

رهیره و کجا م یم یار نگه کیبه کام یخواست بره ول یم ... 

تونست یگه نمینبار دیه...اینه با گرفتن مهر یخواست بره ول یم  

نا یت ار دستش به پول پدرینکه کامیکنه...هم ی دش و عملیتهد  

د و مجبور بود رستورانش و بفروشه به قول خودش یرسینم  
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... گه انقدر دلش و نداشت با به ی کرد...دیت م یش کفاینابود ی برا  

ن تحت فشار بذارتشیشتر از ایه اش بیاجرا گذاشتن مهر  

دیدونست کجا بایهنوز نم یبود ول  یرفتن قطع ی مش برایتصم  

ی...اونم وقت تو خونه پدرش نداشت ییبره...مسلما جا  

یید جایار دور باشه...پس بایچشم کام ی خواست از جلویم  

ل یفته...هرچند که دلیچشم خانواده اشم بهش ن   یرفت که حتیم  

به دوباره برگشتن تو اون خونه و  یلیچ تماین بود که هیش ایاصل  

ش به قلبش ی آت یکه هر کدوم به نوع ییکردن با آدما یزندگ  

زدن نداشت یم  

تونست اعتماد کنه تا ازی م یکاشت که بره؟؟؟به کجا رو د یول  

ل ین دوست و آشنا و فامین مخمصه دورش کنه؟؟؟از بیا  

ه نفر تو ذهنش روشن یفتاد فقط اسم یهربار که به فکر رفتن م   

نید بهتریکرد...شایع خاموشش میسر ی لیخ یشد ولیم  
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سخت بود رو انداختن به  ینه بود که ازش کمک بخواد ولیگز  

ه کم نرم یحاضر نبود  یقیچ طریه ...که انگار ازیدمن آیهمچ  

د عزمش و جزم کرد یار خوابیبشه باهاش باالخره شب که کام  

اتاق و شماره شو  یکیزنگ زدن...آروم رفت تو اون ی برا  

ی ن تنها راهیدوار بود تو اینداشت و ام  ی گه ایگرفت...چاره د  

 که براش مونده بود هم به بن بست نخوره 

قسمت یعنیه تا بوق جواب نداد داد اگه بعد از س به خودش قول  

محکم  ی ن بود صدایسر اول یع قطع کنه ولیست و سرین  

: د یچیپ یش تو گوش یجد  

 -سالم...

: د و آروم گفتیکش ی قینفس عم  

د؟؟؟یسالم...خوب  - 

شده؟؟؟ ی زیممنون...چ - 

: ن گفت یهم ی ه براین سوال چیدونست منظورش از ا یم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... نشده ی زینه چ - 

... ن ساعت...فکر ید اونم ایرین تماس بگه سابقه نداشت با م آخ  

د بابایکردم شا - 

 

... ش بهشون سر زدمی د حالشون خوبه...هفته پی نه نه...باور کن  ... 

التون راحتیخ  

... د یقش و شنینفس عم ی صدا  

- ه؟؟؟ ید علت تماستون چییشه بفرما یپس م  

... زیم ی جلو ین قسمت ماجرا...صندلید به سخت تریباالخره رس  

شست روش د عقب و ن یو کش  

... خوامیازتون م یه کمکیه...یراستش...چطور بگم... - 

- ؟؟؟ یچه کمک  

... باور  یا نه...ولیرم یدونم اصال درسته که از شما کمک بگینم  

زدمی شدم زنگ نمید اگه مجبور نمیکن - 
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- ؟؟؟ یعرض کردم چه کمک  

زنگ زده بود به  ید و جراتیچشماش و محکم بست...با چه ام   

به قلبش باز کرد  یشد راهی نم  یقیرچ طیکه از ه ین آدمیا  

... چکس یبهم نرسه...ه   یکه دست کس یینجا برم...جایخوام ازایم  

ست که ازش کمک بخوام جزشما یم نیتوزندگ  

- تونم که ازم کمک یزندگ ی د من جزو آدمایچرا فکرکرد   

د؟؟؟یخواست - 

... د ید کمکم کن ی د...بتونیخب...فکرکردم شا  

 

: امه داد ع ادید و سریصورتش کش به  یدست  

... د ییدم شمای...تنهاامیدم اشتباه کردم...ولیشا  

: د ینکه صداش و شنیه سکوت شد تاایچندثان  

- م موشک یواسه قا یگه وقتیومشغله دارم که د ی ر یمن انقدر درگ  

دو حلش یه بمونیمونه...اگه مشکلتون حل شدن یشما نم ی باز  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

م ه شبه ه یم یست...تصمین  یحل شدن ی چ دردید...فرارکردن هیکن  

یرادیکنم...تنهاراهمه...ایوقته دارم بهش فکر م یلیست...خین  

د یکنم...ببخشیگه براش میه فکر دید یتون ینداره...اگه شمانم   

 مزاحمتون شدم

؟؟؟یخودت و تافردا شب به اصفهان برسون یتونیم  

: هو فعلش مفرد شد وچرا انقدر زودقبولینکه چرایمتعجب از ا  

د یکرد پرس  

 -اصفهان؟؟؟

- که باهاشون  یدا شب اصفهانم...بعدش قراره با گروهمن تافر  

هیتونم ی م یم جنوب...اگه خودت و تافردا شب برسون یم بریاومد  

برات بکنم  ی کار  

نکه قبول کردیره موند...ایمات ومبهوت به رو به روش خ  

شگفت زده شدنش  ی ل بزرگ بود برایه دلیکمکش کنه خودش   
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کرد...دلش یجش م یگ کردید حرکت مین فردا باینکه همیا یول  

ینکردم...ول  یه خدافظیخواست بگه من هنوز ازپدرت و بقیم  

زبونش و گرفت  ی جلو  

... تونمیبله...م  - 

- هست؟؟؟  یمشکل  

... کردم انقدر زودینه فقط...فکرنم - 

... ی دی...منم فعال عجله دارم...رس ی متوگرفتیتصم یخودت گفت  

شب خوشم...ی کنیر صحبت میتماس بگ - 

ی درمیتاکس ی ن آدم هایوقطع کرد و ع ی ب گوشرلیه خدافظ زیبا  

همه ین راحتی به هم یعنیخشکش زد... یشده همونجا روصندل  

رفت؟؟؟بدون ی ش میخواست پی که م ی رین مسیزداشت توهمیچ  

نبار یش ای شد که زندگید باورش می؟؟؟بای چ مانع و دست اندازیه  

ش یلش پ یار بود باب ملش جلورفته؟؟؟هرچند که اگه قریباب م  

ین آدم روبندازه...ولیم شدنش به ایقا ی اآلن الزم نبود برابره   
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نکه باورکنه یه نشونه مثبت باشه واسه ایتونست ینم میخب هم  

گرفته  یم درستیتصم  

ه لحظه خواست همهیکه پشتش نشسته بود... ی زی د سمت میچرخ  

یول سهی زد و توکاغذ براش بنویار می دبه کامیکه با ییحرفا  

نا ی ارو تینکه کامیا ی بود برا ی نش کافن رفت یمون شد...همیپش  

گهید دیهم شا یازطرف یخوان...ولیکه م ی زینرسن به اون چ  

گردنش  ینیخواست دین رفتن نبود...دلش نمیپشت ا یچ برگشت یه  

 

الش ازبابت دوربودنش راحت شد یم گرفت هروقت خی باشه تصم  

د اگه همون موقع ی...شااربگهی زو به کامیزنگ بزنه و همه چ  

ن پس زده شدن یا یالزم نبودبذاره و بره...ول یگه حت ید گفتیم  

تو ییگه جایبراش گرون تموم شد و بهش ثابت کرد که د یلیخ  

نداره  ین زندگیا  

ار ید کام یدار شد دی د و صبح که بیشب توهمون اتاق خواب  
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ی الش و جمع کنه ولیبود تا وسا  ینکه فرصت خوبیرفته...با ا  

ن چند روزیندش...ایبار آخربب نکه نتونست واسهیدلش گرفت ازا  

کنارهم بودنشون و ازشون  ی ن روزایشونم آخریمهمون دار  

خوب و  ی ن رابطه انتظار نداشت به فصالیگرفت...تو کتاب ا  

د و تا اومد ازش لذت یبرخالف انتظارش رس یقشنگ برسه...ول   

ثاق ی رابطه اش بام نم مثل کتابیگه وقتش بود ایببره تموم شد...د  

چوقت سراغش نره یگه هیاره تو کتابخونه ذهنش و دببنده و بذ  

کهیه چمدون جمع کرد...درحالیازش و تو یل موردنیهمه وسا  

شبیش و...دیه دفعه این رفتن یتونست باورکنه ایهنوز نم  

ک به مقصد یط اتوبوس واسه ساعت یه بلینترنت یق ا یاز طر  

رفت یه سرمید ینال بایرفتن به ترم اصفهان گرفته بود و قبل از  

ابده و بهش بگه یزش و به روین ماه میشگاه تا پول اجاره ای آرا  

ادیگه نمید  

یندشون و ازشون خدافظیتونست قبل از رفتن بب ی که م یتنهاکس  
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نیدوار بود اگه خانواده اش به خاطر ایکنه همکاراش بودن و ام  

زخانوادهشتر ا یب  یه روز ببخشنش ولیکارش ناراحت شدن   

ارتنگی ار به خصوص مهیاده کام خودش...دلش واسه خانو  

 

دونست یچ وجه نمیذاشت که به هیقدم م یشد...داشت تو راهیم  

توش هست  یبشه و به کجا برسه...اصال برگشت یتهش قراره چ  

گهیا دیزانش داره...یبا عز ی داریا نه...اگه هست دوباره دی  

کنه؟؟؟ ینم  ن کار تو روش نگاهمیچکس به خاطر ایه  

دستش ی ه چمدون تویانس حاضر شد و با بعد اززنگ زدن به آژ  

ه قلب پاره پاره شده و دوتا چشم پراز اشک و نگاه حسرتیو   

رون که چشمش بهیزده اش به گوشه و کنار خونه خواست بره ب   

ی طنتایاد شی یون افتاد وقتیز یتلو ی مبل سه نفره رو به رو  

از و خندوندشیفتن استرس نن ریاز ب ی ار و تالشش برایکام  

ه اش زد یار وسط بغض و گریاخت یبافتاد  
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چوقت از یگه که هیهمد ی ساخته بودن برا یر خنده...چه شبیز  

ی هاشون کوتاه بود...حت  یشد...عمرخوشی ذهنش پاک نم  

... ق و از ته یانقدر عم یپشتش نبود...ول ینیاد و آتشیاحساس ز  

د یطلبیو مر ی ادیدل بود که فراموش کردنش زمان ز  

فون که نشون اومدن آژانس بود به یآبا به صدا درومدن زنگ   

ز گرفت و راه افتادینگاهش و از اون مبل خاطره انگ یسخت  

ن یپاشو تو ا یدونست دفعه بعد دوباره کیکه نمیسمت در...در حال   

بودن هاش...دوسش داشت  ی ذاره که با همه اجبار یم ی خونه ا  

ش که نگاهشون مدام به چمدونبه چهره متعجب همکارا ی لبخند  

که هر ماه  یا...پولیشد زد و رفت سمت رویره میدستش خ ی تو  

ر یز ی ز و با سریداد و گذاشت رو می ه بهش میبه عنوان کرا  

 افتاده گفت 

 

- دیدم چون شای ش میش پی زم...پین ماه میه ایا جون...کرایرو  
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نمتونیگه نتونم بب ید  

... از یشد دست نیشتر م یاشت بکه لحظه به لحظه د  یا با تعجبیرو  

و خودشم کنارش نشست ینشوندش رو صندل و گرفت و  

- ه؟؟؟اآلن که وقت حسابین چمدون چی؟؟؟ای دیگه ندید یچ یعنی  

ست یکتابمون ن   

... برم   ید چند وقتی ش اومده که بایپ ی ه مسئله ای... یدونم...ولی م  

 مسافرت

... هگید ی گردیم...باالخره برمیخب برو...مگه جلوتو گرفت  

هام که شماره  ی همه مشتر گه برنگردم...با ینه...نه ممکنه د  

گهیشون و داشتم هماهنگ کردم و بهشون گفتم که د  

فته گردن شمایه اشونم می ام...زحمت بق ینم  

از دستش و گرفت ویبگه ن ی زیچ یا تا اومد با ناراحتیرو  

 عاجزانه گفت 

- ی حتدونم...یمم و گرفتم...درست و غلطش و نمی ا جون تصمیرو  
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د که تنها ین حد بدون یتا هم  فقط یمشورتم نکردم...ول  یبا کس  

تونم بهتون بگم...چونید چون نمیهم ازم نپرس  ی زیراهمه...چ  

ق شما بفهمه کجا رفتم یاز طر یحت یخوام کسینم  

- ن کارت اصال درست یا ی...ولی ریپرسم کجا میزم نمیباشه عز  

یمشکل بزرگ اگه یست...من که از مشکالتت خبر ندارم...ولین  

نکرده زبونم الل  ی ست...تو که خداین هم باشه...راه حلش رفتن   

 

...شوهرت هست...خانواده خودت خانواده یستی کس و کار ن  یب  

دنبال خودت که  ی راه بنداز  ی خوایه لشکر آدم و میشوهرت...  

بشه؟؟؟  یچ  

ا نداشت...شک یرو  ی سواال  ی برا  ین...جوابییسرش و انداخت پا  

تر از همهش یشن...بین خبر همه شون ازش متنفر مینداشت که با ا  

یخت و ممکنه حتیگه برنامه هاش و بهم ریه بار دیار که یکام  

تونست به موندن فکرینم  یباعث زندان رفتنشم بشه...ول  
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بود  یکنه...نشدن  

: گرفت و گفت   ینفس  

- ید شما هم نگران کردم...ولیکنن...ببخشیاونا هم کم کم درکم م  

نهو ولتویه حساب...شرمنده که یاسه تسوومدم وید میبا  

د یکردم...برام دعا کن  

گهیمش و گرفته زبونش بسته شد و دیاز تصمید نیا که دیرو  

ن همکاری دا ناراحت بود از رفتن ایکه شدینزد...درحال یحرف  

گه اش بایفه شناسش به همراه دوتا همکار د یخوب و وظ  

برداشتن چمدونش از بعد از یکردن و ن یباهاش خدافظ یناراحت  

... رونیرفت ب   

وست داشت...محل کارش و دوست داشت...همکاراش کارش و د  

سخت بود براش که بعد از چهار یلیو دوست داشت...خ  

هو همه رو ول کنه و بره...درست مثل رفتن از اون یسال   

از دستش درومد و مثل  یکی یکیهاش  یخونه...همه دلخوش  
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تنشون نداشت...فقط با چشماشنگه داش ی برا یچ توان یشه هیهم  

ی داشته باشه برا ی دینکه امیتماشا کرد بدون ارفتنشون و   

 برگشتنشون ...

که به خاطر  ی گفت به راننده ا ی راه م یکه تو دلش بد و بیدر حال  

 طرح زوج و فرد نتونست تا مقصد برسوندش راه افتاد

ی و چمدونش و دنبال خودش کشوند...نگاه یابون اصلیسمت خ  

ی براشتر وقت نداشت ی قه بیت انداخت...چهل دق به ساع   

... ک نخورهیکرد به ترافینال...خدا خدا میدن به ترم یرس  

ابون برسه که یشتر کرد تا زودتر به سر خیسرعت قدم هاش و ب  

نکه سرش وی از جا پروندش...هم ین یبوق ماش ی صدا  

د یو صاحب منزجرکننده اشو د ی ن نقره ایبرگردوند و اون ماش  

م و تون آدیشه خدا ایرون اومد...چرا همیهادش بآه از ن  

ی چ حال و حوصله ایکرد که هی سر راهش سبز م  ییت هایموقع  
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مزاحمتاش به  یسر و کله زدن باهاش نداشت؟؟؟چرا وقت ی برا  

نکرد تا به خودش اجازه نده یچ ید دمش و قیبار دوم و سوم رس  

؟ بارش کنه؟؟ یه متلکیدش براش بوق بزنه و یهر بار که د  

: اخانه اش شروع کرد شه سرش و خم کرد و با لحن گستیمثل هم  

 ...به حرف زدن

- دستت  یکجا؟؟؟چمدون گرفت یخانوم  

... داد نگرفت یر ادامه میاز که همچنان به مسیاز ن یجواب  

 

... رم خونه سوار شو برسونمتیدارم م - 

ن ی نکه حس کرد ماشینداخت تا ای هم بهش نم یم نگاهی ن  یاز حتین  

ن ویباز و بسته شدن در ماش  ی و بعد صدا توقف کرد  

شتریچمدون ب ی نی نداد و سرعتش و با وجود سنگ یتید...اهمینش  

هو دست پسرک مزاحم نشست رو دسته چمدونشیکرد که   

... ستاد یو باالجبار از حرکت وا  
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... گهیرسونمت دیسوار شو م   یکنیچرا انقدر ناز م  - 

... ش درآوردن چمدون از تو دست ی تقال کرد برا  

... تو یهست ی له ایبابا...عجب پ ی آقا برو رد کارت...ا - 

- نیشتر از ایگه بیخواد دی...نمی د یم راحت پا نمی دیباشه بابا فهم  

ا سوار شو ینجا هم قبوله...حاال ب ی واسه ما...تا هم ی ایپ بیریت  

زد و ادامه  یاز که رو صورتش نشست چشمکی ن ن ینگاه خشمگ  

 داد 

... ن یتو ا ی اریدووم نم ییآره؟؟؟تنها ی دنم...از خونه فرار کریبب   

کرا...گفته باشمیدر و پ ی شهر ب - 

یتش و با چند تا داد سرش خالیاز هنوز حرص و عصبان ین  

د که یرو از پشت سر پسرک شن یشخص ی نکرده بود که صدا  

... شدیک میانگار داشت بهشون نزد  

 

 ...عمو جون...خانوم با منن...مزاحم نشو...
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دن اون شخص کج شد همونجا ثابت موندید ی از که برایسر ن - 

نه یواره سین سرعت ممکن خودش و کوبوند به دیشتریبا ب قلبش   

نیار ایگه نه؟؟؟کامید دیدیار...خواب می دن کامیاش با د  

نجا تو محل کار یرستورانش بود...ا یوقت روز که اوج شلوغ  

کرد؟؟؟ یکار م یاز چین  

ره شده بود ی هش خاز که مات و مبهوت ب یار نگاهش و از نیکام  

م...چند ضربه به شونه اش زد و گرفت و زل زد به پسرک مزاح  

 گفت 

... تو خونه منتظرته یبرو عمو جون...برو مامان - 

یبزنه با خونسرد یاره و حرفیدرب ی نکه پسره الت بازیقبل از ا  

 ادامه داد 

 -زشته آدم مزاحم زن شوهردار بشه...برو...

... نبار با خشم اضافهینش رفت و ااز لح ی ه ایتو ثان ی خونسرد  

 کرد
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... دمینجا رو سرت نکشیخشتکت و هم برو تا - 

از که یار و سکوت نین لحن حق به جانب کامیدن ا یپسره با شن  

از و یار بود غالف کرد و چمدون نیکام ی د حرفا یینشونه تا  

 

که  ی اریاز موند و کامین شد...نی ع رفت سوار ماشیول کرد و سر  

که رو شونه اش ی ستاد و با سریه روش وانه رو بیدست به س  

ح بودیه بود منتظر توضخم کرد  

- ه؟؟؟ یاز خانوم...خبرین ی ل جمع کردیبار و بند  

یار شوکه شده بود که حواسش به چمدون تویدن کامیانقدر از د  

براش داشته باشه...محال بود  یح ید توضیدستش نبود که حاال با  

اره بره...اونم نه به خاطر قبول کنه و بذ ین راحتیار به همیکام  

ش...فقط به خاطر به هم نخوردن برنامهی زندگ از توی نگه داشتن ن  

ه کم ذهنش و سر وینکه بتونه یا ی هاش و طالق گرفتن برا  

د یار پرسیسامون بده واسه قانع کردن کام  
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؟؟؟یکن یکار م ینجا چیتو...ا - 

: باال انداخت و گفت ی ار شونه ایکام   

دم با چمدون از یتم برگشتم برش دارم د ز جا گذاشیه چیصبح   

...پسرهی بر ی خواینم کجا م ی بت کردم ببی رون...تعقیب ی دخونه اوم  

خواستم تا محل مورد نظر دنبالت یکارم و خراب کرد وگرنه م  

ام یب  

... رون اومدنین حواس پرتش فرستاد که موقع بیبه ا   یاز لعنتی ن  

دش نیبب  یه درصدم شک نکرد ممکنه کسی یاز خونه حت  

: تو سرشع ی سر یلیکه خ یچشماش و محکم بست و با دروغ  

 شکل گرفت گفت

 

د آموزشیجد ی ه...واسه کارم...مدل هایه کالس آموزشی  

رمیخوان...دو روزه میهام م ی رم...مشتر یاد بگی د یدن...منم بایم  

گردم یو برم  
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: د یتکون داد و پرس ی ار متفکرانه سریکام   

 -کجا؟؟؟

 -اصفهان...

یون آوردن مقصدش لبش و به دندون گرفت و فحشبعد از به زب  

هینم یخودش کرد...انقدر هول شده بود که نتونست واسه ا نثار  

اره یگه به زبون بیدروغ د  

؟؟؟ی ل جمع کردینهمه بار و بندیواسه دو روز ا - 

: به چمدونش انداخت و گفت ینگاه   

که قراره آموزش بده  یست...اونیل من نیهمش...وسا  

داده که...ببرم بهش  ییزای ه چیصاحبکارمه... بهمون...خواهر  

 بدم 

 -آهان...

... ره شد تو چشماش که یق خیک تر شد و عمیه قدم بهش نزدی  

ار پنهونش کنه یکرد مدام از کامیم یسع  
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- ن سفر دو روزهیقرار بود مطلع بشم از ا ین وسط...من کیبعد ا  

 شما؟؟؟ 

 

.. خواستم بهت زنگ بزنمیشد...تو راه م ییهوی - 

هنوز ار که یکام ی ش و بلند کرد و نگاهش و دوخت به چشماسر  

نیدنش و نداشت و ای ره بود...انتظار دی با شک بهش خ  

نهمه تو دلشیبا ا یکرد...ولیاسترس داشت کارش و خراب م  

ینکه برایگه قبل از ایه بار دیکرد که یخدا رو شکر م  

... کرد و حق به جانب گفت  ی دش تک سرفه ایشه بره دیهم  

- و ازم  ی زدیه زنگ می ی د یمنو با چمدون د یهم وقت تو  

ب و یاج به تعقیبود...احت یرم کاف یکه کجا دارم م ی دیپرس یم  

ز نداشت یگر  

... ی ...وقتیگفتی د بهم میم به سفرت بایآخه فکر کردم قبل از تصم  

م کاسه اته یر نیز ی ه کاسه اید...یفکر کردم شا ینگفت  
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... به درست  یار از نگاهش پی ن تا کامییع سرش و انداخت پایسر  

 بودن حرفش نبره

- ...نگفتم چون هنوز مطمئن نبودم...اومدم ی کرد خود فکریب  

ط گرفتم اآلنم داشتم یدم مطمئن شدم...از همونجا بلیشگاه پرسی آرا  

نال ی رفتم ترمیم  

: کرد خشم لحنش ویم  یکه سعید و در حالیکش یقی ار نفس عمیکام   

 همچنان بروز نده گفت 

 

ن ی م همیخواستیم...میبا هم داشت ییه قرارا یادم بود یه تا اونجا ک  

نمیت به ایزین برنامه ریم محضر واسه طالق...تو ایروزا بر  

؟؟؟ ی فکر کرد  

: ن برداشتن چمدونش گفت ی نگاهش کرد و ح یاز چپ چپین  

دوست داره  ی نا جونت انقدر یم...نترس...ت یرسیام به اونم م یبرم ب  

شهیالت نمیخیازدواجتون بنور اونور شدن یکه با دو روز ا  
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ار چمدون و از دستش گرفت یکه کامه قدمم برنداشته بود یهنوز   

از حرکت کردی و خالف جهت ن  

- رسونمت یم میا برین اونجاس...بیله خب...ماش یخ .. 

داشت  یالیخ  یبود که با ب ی ار یره کامیکه از پشت خیدر حال .  

رفتیم - 

دی راه افتاد...شانش نفسش و محکم فوت کرد و دنبالش یسمت ماش  

اری ره...درسته که کامیک بگیه رو به فال نی ن قضیبهتر بود ا  

گه تویدونست تا دو روز د ید می بع  ید مقصدش کجاست...ولیفهم  

اد یبردن به رفتنش ب یار بعد از پیهمون اصفهان بمونه که کام  

 اونجا سراغش

د ی زد که بره دنبالش تو اون شهر بزرگ بازم بعی اگرم به سرش م  

ن بود که قبل یداش کنه...حداقلش ایدونست که بتونه پیم  

کرد تویتونست کنارش باشه...فقط خدا خدا میشتر میرفتنش ب  از  

نپرسه که نقشه اش یینال سواال ی دنشون به ترمیر رسیمس  
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 لو بره و دستش رو بشه...

 

االتشیاز انقدر غرق فکرو خی بود که توراه بودن و ن یم ساعت ین  

روند یارداشت توش میکه کام ی ریجه مسبود که اصال متو   

هیکرد که ین فرارش فکرمیجه ایمشب و نتنشد...فقط داشت به ا  

یراهنما ی لحظه به خودش اومد و از رو تابلو ها  

... شن یرحس کرد دارن از شهر خارج میمس  

: نشست وگفت  ی صاف رو صندل  

تو؟؟؟  ی ریم ی کجا دار - 

: و گفت دنده رو عوض کرد یالیخ یت ب یار بانهایکام   

... رسونمتیگه...گفتم که میاصفهان د - 

خت و چشماش گشاد شد...شک داشت بهیفرو رنه یقلبش توس   

ارگفت اصفهان...با یمطمئن بود کام  یده...ولیکه شن ی زیچ  

... مرخ خونسردشیمه باز مونده زل زد به ن یدهن ن  
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... گهیقه دیط داشتم تا پنج دی ؟؟؟من بلی اریچرادرم  ی مسخره باز  

نال باشمید ترمیبا - 

ه؟؟؟یغه اینال چه صیط وترمی گه بلیرسونمت...دیگم م یدارم م - 

: از ادامه داد یبه چهره بهت زده و ناباور ن  یم نگاه یبان   

 

- ه بادبه کله ام بخوره آب و هوام عوضیدو روز  یکیام یمنم م  

ن دستیر کار و رستوران و ای ن چندوقته که همش درگیشه...ا  

 وا مونده شدم 

ن باشه یار همی کام یتونست باور کنه قصد واقعیه نم چ جوریازهین  

..فقط داشت به نقش برآب شدن نقشه هاش فکرگه.ی که م  

رفت سراغ ید میبا ی ومد چه جوریارباهاش میکرد...اگه کام یم  

ذاشت؟؟؟یزد و باهاش قرارمیبهش زنگ م  ی ان؟؟؟چه جوریشا  

یبود ول ید شدن یکرد؟؟؟شای از چنگش فرار م ی اصال چه جور  

باالبود و امکان نداشت بتونه صددرصد موفق بشه یلیش خسکیر  
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منصرف کردن ی ره اش و گرفت و برایندتا پلک نگاه خبا چ  

ارگفت یع تر کامیهرچه سر  

ی ولش کن ی نجوریهم ی خوایشه؟؟؟میم یپس...پس رستوران چ  

؟؟؟ی ای بامن ب یپاش - 

... ن دو روزم روشیده ایسرو صاحب چرخ ینهمه مدت ب یا ... 

فته نگران نباشینم یاتفاق - 

ی ار با ب یه کامکیشد...درحالی ترم یلحظه به لحظه داشت عصب   

نهمهیبه ا  یچ توجهیداد و هیش ادامه می به رانندگ یالیخ  

... دادیاز نشون نمیحرص و جوش خوردن ن  

... خوام برم...کار دارمینم یح وخوشگذرونیمن که واسه تفر - 

 

منم هوام ندارم...تو کارت و بکن ی منم به کار تو کار  

باهم کنم...دو روز بعدم یه کم ذهنم و باز م یخورم...یوم  

م یگردیبرم  
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که دندوناش و از خشم و استرس محکم بهم فشار یاز درحالین  

اری منصرف کردن کام ی گه بود برایه راه دیداد و دنبال یم  

: ع گفت یبود افتادو سر یچینگاهش به دست چپش که هنوز باندپ   

؟؟؟یکن ی اونجا رانندگ تا ی خواین دستت م یتوبا ا  

آماده یاز جوابیاالت نهمه سو ی که ازقبل برا ی ن آدمیارع یکام  

 کرده باشه گفت 

ی گه مشکل حادیبوداآلنم د یدگیه بریاوال که دستم قطع نشده...  

کنم...سوما برفرض  یتونم رانندگیه دستم م ینداره...دومامن با    

ی ن یدم تو بشیکنه میت میدم داره اذ یمحال اگه د  

شد صاف نشست یشتر میکه لحظه به لحظه تو وجودش ب یخشمبا  

رکردهیتوگل گ یواقع ی د به جاده...به معناره شیو خ  

نیمون شده ازرفتن به ایتونست بگه پشیگه نمید ی بود...حت  

ن حرفش یارمشکوک شده و با ایکرد کام یسفر...چون حس م  

... د اگه ی ترسی هم م  ی هازطرفین قض یکرد به ایشتر شک میب یلیخ  
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سخت بشه...پس  یلیبرگردن دراومدن دوباره اش از اون خونه خ  

ی دا کنه برایپ یه راهید که باالخره ین امیرفت به اید میبا  

نیار و با این کامیدونست اید می ار...هرچندکه بعیچوندن کامیپ  

 

ی چونه ولیبتونه بپ یب و نوظهورش به راحتیب وغریعج ی رایگ  

کردیانسش و امتحان م د ش ینجا اومده بود بایحاالکه تاا  

از انداخت وین  به چهره پر از حرص و درمونده ی ارنگاهیکام  

ی ن بازیخواست ایم  یدونست تاکیره شد...نمیدوباره به جاده خ  

خوب یرو ادامه بده و با دروغاش جواب سواالش و بده ول  

ی ره...حتیدونست که خودش تا لحظه آخر پابه پاش جلو میم  

آب خوردن ازاتاق  ی شب برایه اگه دتونست فکرش و بکنه کینم  

که ازش کمک  ی از با کسین ین ومد و متوجه مکالمه تلفیدر نم  

از یداد تا نیک نمیدر خونه کش ی شدو صبح جلویخواست نمیم  

گشت ید دنبالش میبش کنه اآلن کجا بای رون و تعقیادبیب  
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ف یکه رد ییدستش ودروغا ی شبش و اون چمدون تو ید ی حرفا  

خواست بذاره یرو کرد...م ی حدودکرد براش دستش و تا  

م به کل کنسلش کنه...درسته دیبره که طالق و عقب بندازه...شا  

کرد ینش میخشمگ یخود به قدرکاف ی ن موضوع به خودیا  

... که یخواست بفهمه اون آدمی شتر دلش میاون لحظه ب یول  

بود  یزد و تو اصفهان باهاش قرار داشت کیباهاش حرف م  

خودش ی بود که برا  یکه داشت مثل نقاب یالیخیظاهرخونسرد و ب  

نیقدر ازدستش به خاطر ادرست کرده بود...در اصل ان  

بودکه دلش یخبر رفتنش کالفه و عصبان  یو ب  ییهوینقشه   

ش با اون آدم ناشناس یه مدرک تپل از رابطه پنهون یخواست یم  

 

فعال  یرو کنه و به واسطه همون مجبورش کنه به طالق...ول  

که تو ییزاید به اون چیرس یرفت تا میه دنبالش میسا  ه بهیدسایبا  

 ذهنش بود 
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ی شد از ب ین اندازه که خودش عصبان ینست تصورکنه همتو یم  

ییهو ین سفر یدن ای نا هم بعد ازشنیاز...ت یخبر رفتن ن   

دمنتظر نطق کردنیشه و به دنبالش بایم یکه نه...روان یعصبان   

نیست اخواینم یط یچ شرایتحت ه  یفرهاد باشه...ول  

... از ازدست بده یروکردن دست ن ی ت و برای موقع  

خودش...ته دلش ی ه بهونه بودبرایل فقط یلن دیدم...ایشا  

تحمل کردن  ی آخرقبل از طالقشون به جا ی ن روزایخواست ایم  

... از ینا لحظه هاش و با ن یخود و لوس تیب ی ناز و عشوه ها   

ل و پر بده لش باین دلیذاشت به ایتش نمی عصبان یبگذرونه...ول  

... ن قصه تلخ راه دشواریبشنو همسفر من از ا * 

... ن شب تار یک چراغ اتو ت ی ا  

... ست ین که گذشتن از کنار قصه ها نیا  

... ست یر از سقوط آدما نیه تصو ین که یا  

... می تفاوت به تماشا ننشست  یما ب  
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*... ست یگذرا ن ین نگاه یم ای ما خود درد  

 

ش و دوختهیود و نگاه تو خاله داده بین تکیشه ماش یسرش و به ش  

ی از جلوکه اش به سرعت یکه هر ت ی بود به جاده ا  

ن چهار ماه یا  ی ن حالم تمام روزهای شد...تو همیچشماش رد م  

که   یچشمش کنار رفت...چهارماه ی ش از جلوی گذشته زندگ  

ه کم یدا کرد...اون وسط یادامه پ یشروع شد و با تلخ یبا تلخ  

زود از  یلیخ یگرفت...ولیگرفت...رنگ م یداشت طعم م   

... شد یداشت تموم م ین رفت و اآلنم با تلخی ب  

 *سفر چه تلخه در امتداد اندوه...

... هر بت شکستن و ی کوه...همپا یرانیحس کردن مرگ لحظه و  

دنیچک  

*... دنیاد کشیصدا فر یاز درد غربت ب  

فتاد و هر بار با یاز میه بار به نیه یار هر چند ثان ینگاه کام   
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ن کار ویشد...چرا خدا ا یره میدرهم تر به جاده خ ییاخمها  

ی کرد...داشت راضیگه داشت قبول م یکه دباهاش کرد...اون    

د...چرایدیوان و میمه پر ل ی...داشت نی اجبار ین زندگیشد به ایم  

کرد که مجبور به انتخاب باشه ی کار  

ن سفر مشترکشونیرو که به عنوان اول ی ن سفریتونستن ایم  

ی هم بسازن...ول ی ن خاطرات براین تریرید با ششیمحسوب م  

یه طناب محکم جورین یاشون عه یمشکالت و غم و ناراحت  

 

یخالص ی برا ی چ کاریده شده بود که هیچیدور دست و پاشون پ  

ومد یازشون برنم  

... میبشنو همسفر من با هم رهسپار راه درد * 

... م یه کردیبا هم لحظه ها را گر  

... م یه سوختیگر ی صدا یب  ی ما در صدا  

... م یما از عبور تلخ لحظه قصه ساخت   
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... مین عشق جامه دوختاز مخمل درد به ت  

میهم شناخت یتا عجز خود را با هم و ب ..* 

رون اومد و رو ینکه بخواد اشکاش از حصار چشمش بیبدون ا .  

ن روزاش فقط شده بود حسرت یشد...کار ا ی صورتش جار  

چوقت یکاش...کاش ه ی خوردن...ورد زبونش فقط شده بود ا  

کرد ینم چوقت باوری...کاش هین زندگیحفظ ا ی کرد برا یتالش نم  

ی ها ی تونه خوشبخت باشه و خودش و با اون شادی که اونم م  

شدیار خوب نمیچوقت کامیزد...کاش ه یوموقت گول نم ییکذا  

 باهاش...کاش 

... میدیم به عجز خود رسیرفت ییتنها * 

... مید یچش ییبا هم دوباره زهر تنها  

... م ین راه اگر باهم بمان ید در ایشا  

 

*... م یخوانب ی دن شعر خوشبختیوقت رس   
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( گوگوش-آهنگ طالق ) 

دلشون  یلیکردن...خیز فکر میه چیاون لحظه جفتشون داشتن به   

نیت آخر ایشون و مثل ب یشه زندگیخواست بدونن میم  

ی ش ببرن؟؟؟ممکنه اگه با هم بمونن آخرش به خوشبختیترانه پ  

رو تو پول  یار خوشبختی که کام ی؟؟نه...نه تا وقتبرسن؟  

ار...در حال یتو داشتن تمام کمال کام رو یاز خوشبختید و ن یدیم  

تونستن با یسر نبود...پس نمیچ کدوم براشون میحاضر ه  

 هم خوشبخت بشن ...

*** 

: از صاف نشست و ین ین راهی ه رستوران بین تو ی با توقف ماش  

ن باز کردن کمربندش گفت یحار انداخت که یبه کام  ینگاه  

... میم ناهار بخوریاده شو بریپ -. 

. ره شد یرون خیبه ب  روش و گرفت و  

... ل ندارم خودت بخوریم - 
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اری نکه کامیال اید و به خی باز و بسته شدن در و شن ی صدا  

و بخوابونه  ی بره غذا بخوره خواست صندل  ییشده تنها یراض  

اره که در سمت ه کم چشماش و رو هم بذیتا موقع برگشتنش   

ش و دوخت بهش یار باز شد و نگاه سوالیخودش توسط کام  

 

... دهیبهم مزه نم ییده شو...تنها ایپ - 

شد که خواست داد بزنه ین حرف عصبانیاز ا ی ه لحظه جوری  

ده...مگه من مسئول مزه دار کردن یبه درک که مزه نم  

ن صبح حسرت یمون شد...مگه همیپش یناهار تو ام...ول  

نه...حاال کهی ار و واسه بار آخر ببیکه چرا نتونست کام  خوردینم  

ه روز کامل با هم یجاد کرده بود که یون ات براشیه موقعیخدا   

داد؟؟؟ید از دستش میباشن...چرا با  

مسلما هرجا که بود دلش یدونست کجاست...ولین موقع نمیفردا ا  

نیشد...پس بهتر بود ایش تنگ میمعرفت یار با همه بیکام ی برا  
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ادی ه کم با دل خودش راه بیروز آخر و   

تا یفتن تو رستوران...ولار ری اده شد و همراه کامین پیاز ماش  

ن الم تایغذاشون و بخورن و برگردن دوباره تو ماش  یوقت  

راحت تر بود که ی نجوریارم اینزد و انگار کام  یکام حرف  

حرف زدن نداشت...هر جفتشون خوب ی برا  ی اصرار  

یممکنه بحث و بکشونه سمت ماجرا یحرف دونستن که هریم  

دادن فقط تو سکوتی م حیشون...پس ترجیدا تلخ زندگیر و شدیاخ  

ت استفاده رویشده بود نها ی که باز هم اجبار ین همراهیاز ا  

 ببرن

شتر یاز ب یشدن ترس و استرس نیک ترمیبه اصفهان نزد یهرچ  

تونه زنگ بزنهی اره نمیکنار کام  یدونست تاوقتیشد...م یم  

 

ش و درآورد و تو ین گوش یهم ی هماهنگ کردن قرار برا  ی برا  

دپ کری اس ام اساش تا  
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ک اصفهانم...متاسفانه شوهرم شک کردو باهامیمن نزد  » 

د یخوام قالش بذارم...کجا بایتونم زنگ بزنم...م ی اومد...نم  

« ام ی؟؟؟ ب  

دونست تا اآلن فکریامش و ارسال کرد...م ید و پیکش  یقی نفس عم  

دن یخواد ازخونه پدرش فرار کنه و حاال با شنیکرده م یم  

... ...اولیباالخره که چ ی...ولرهیاسم شوهر ممکن بود جبهه بگ   

د یفهمیوآخر م  

... لرزونش باز کرد  ی ام و بادستا یجوابش که اومد پ  

چ وجه حوصله دردسرندارم...اگه شوهرت شکیه هیمن   ...» 

دامون کنه یتونه پیکرده پس مطمئن باش م  »  

ش...منظورش از جمله یمبهوت زل زدبه صفحه گوش مات و  

ر برنامه ها و قول یز خواست بزنهیم یعنیبود؟؟؟ یاولش چ  

که اومده؟؟؟  ین همه راهیو قراراشون؟؟؟اونم بعد از ا  

پ کردی تند و با عجله تا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ی نجا اومدم...چه جوریمن روحساب حرف شما تا ا یول  » 

 ؟؟؟ برگردم »

ن با همون شوهرت برگرد تهرا »  ...» 

 

تو یحت ین حرفی چشماش ومحکم بست...سخت بود گفتن همچ  

کرد به قلب سخت یگه نفوذ م یه راه دید از یبا یاس ام اس...ول  

ن مردیا ... 

اج دارم...در حقمیکنم ازتون...من به کمک شمااحتیخواهش م  » 

دیکن ی برادر  »  

تونست حدسید تا جوابش برسه و میطول کش ی شتر ینبارزمان بیا  

ره یگی کنه و همه جوانب و در نظر .م یه داره فکر مبزنه ک  

: باالخره جواب داد  یول  

دیار...قبلش بایلت و نین آدرس...فعال وسایابه ای ش بیساعت ش  .» 

ی شم...اگه نتونستیم ی چه کار یه و دارم قاطی بفهمم هدفت چ  
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خبربده  ی ایب »  

د...شکیکش یرو لبش نشست و نفس راحت ی ار لبخند یاخت یب  

ی ه فکر درست و حسابید یش کنه فقط بایتونه راضینداشت م  

کرد یار میدک کردن کام ی برا  

: د یار پرسیه تشکر بده که کام یرخواست جوابش و با نبایا  

ا فردا؟؟؟یکالست امروزه  - 

ر اس ام اسا و قرار غروبش بود که فکر نکردیانقدر ذهنش درگ   

یحواس ی ت بیار و با نهایجواب دادن به سوال کام  ی برا  

: فت گ  

 

 -فردا...

؟؟؟ی پس چرا امروز اومد - 

نده  یاش سوتیج باز ین با گیشتر از اینثار خودش کرد تا ب یلعنت  

ار نشون داد و ی ش و به کامیه کم فکر کردن گوشیو با   
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 گفت :

... د برمیه کنسل شده...فردا بایاآلن خبر داد که امروز - 

د...هنوز ی نپرس ی زیگه چید تکون داد و د ییبه تا ی ارسریکام  

ی زین دروغش و باور کرده...اصال چیا ی دونست تا کجاینم  

تو  یکرد اگرم شکی..خدا خدا ما فقط شک کرده بهش.یده یفهم  

ن مسئله براش مهم یا ی ن بره و انقدر یدلش باشه زود از ب  

... زه یکردناش برنامه هاش و بهم بر ی نباشه که با کنجکاو  

: د یرسن گشتن دنبال هتل پیار حی دن کامی به شهر که رس   

م باهم اتاقیکه بتون ی همرامه...شناسنامه دار یمن فقط کارت مل  

م؟؟؟یریبگ - 

... رهآ - 

: از متعجب یبهش انداخت که ن ید نگاه یسرش و چرخوند و با ترد  

 گفت 

ه؟؟؟یچ - 
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 واسه سفر دو روزه حاال واجب بود شناسنامه با خودت 

؟؟؟ی اریب - 

چشمش به که با همن  ین مدتیچوقت تو ایار هیکرد کام یدعا م  

که یلینه شناسنامه که کل وسایفته تا بب یچمدون ن ی ل تویوسا  

ییکه قرار بود تنها ییو روزها یده تو زندگ نیممکن بود در آ  

دا کنه رو همراهش آوردهیاز پ یکنه بهش ن ی سپر . 

- گهیخواستم برم هتل دیومدم م یخب...خب تنها هم که م  - 

... ی ریاتاق بگ یتونست ی هم م یبا کارت مل - 

... باال انداخت ی شونه ا  یتفاوت یبا ب  

... د الزم بشهیدونستم...فکر کردم شاینم - 

پر از شک  ی ن نگاه ها یار با ایشه تا کام یخوند سمت شروشو چر  

دونست ین استرس به جونش نندازه...میشتر از ایدش بیو ترد  

الش از بابت یش و هضم کنه و تا خیی هوین سفر یهنوز نتونسته ا  
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قصد  یگرفت...ولیشد آروم نمیراحت نم راست بودن حرفاش  

د کنه وشتر شد تند برخوریهاش ب ی داشت اگه سواال و کنجکاو  

ست که بخواد واسه هر ین ی گه جوریبهش بفهمونه رابطه اشون د  

داشته باشه  یسوالش جواب  

ه اتاق یاز یه هتل تو مرکز شهر با شناسنامه نیدا کردن یبعد از پ  

شب پرداخت کردن...اگه همه  هی ی نه اش و برایگرفتن و هز  

انیتونست امشب خودش و به شای شدن و میبرنامه هاش جور م  

اط ید احتیبود...فقط با یاقامتشون کاف ی ه شب برایه همون برسون  

 

زد...چون اگه یار دامن نمیبه شک کام یقیچ طریکرد و از هیم  

د بود بتونه از یگه بعیرفت دیاز دستش م  یل یامشب به هر دل  

رهی بگ  یان کمکیشا  

؟؟؟ یاز؟؟؟خوابین - 

به ساعت  ی ر پتو باز کرد و نگاه ی ار چشماش و زیکام  ی باصدا  
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ک ساعت به وقت قرارش مونده بودو هنوزیش انداخت...یگوش  

ار یچوندن کامیپ ی برا ی ا  ینتونسته بود فکر درست و حساب  

دنشون به هتل انجامی که به محض رس  ی بکنه...تنهاکار  

ار ید کام ی تو رو بکشه رو سرش...شان بود که بخوابه و پیدادا  

ازو تنهایرون و نیزد که بره ب یبه سرش م  ی حوصلگ یازسرب  

 بذاره

... میبزن ی ه دوریرون ی م بیبلندشو بر - 

د حواسش و یگرفت فقط بای چشماش گرد شد...نقشه اش داشت م  

نده...پتو رو از رو سرش یکرد که دوباره سوتیجمع م  

: د کنار و گفتیکش  

... ...خودت بروامیمن نم - 

کار؟؟؟ینجا چیا یبمون ی خوای؟؟؟می ایچرانم - 

: تو گفت پ ی با پرزا ی ن بازیروتخت نشست و ح  
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... د یله هاش...بایقرار دارم با خواهر صاحبکارام واسه گرفتن وس  

رهیاد بگ یبمونم که ب - 

ه؟؟؟یش بهش بده...چه اصراری نیبب ی خوایحاال فرداکه م - 

... شهینم - 

... ضر شوشه...پاشو حایچرام - 

گه کنترلش و ازیچشماش و محکم بست و نفسش و فوت کرد...د  

و  ی خودش که انقدر عاد کرد با یفکر م یدست داد...چ  

ش یکرد؟؟؟انگار نه انگار که چند شب پ یراحت داشت برخوردم  

یمارستان اون حرفا روبهش زد و روحش و متالشیتو ب  

... دیپبهش انداخت و تو ینگاه  ی شترینبار باحرص بیکرد:ا  

- گه از هم طالقیادت رفته قراره تا دو سه روز دینکه یتومثل ا  

باهم وقت یم الکیاره بخواند یم...پس اصال لزومیریبگ  

م جدا شدنمون یکمترواسه هم خاطره بساز یم...هرچی بگذرون  

 راحت تره
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ره یاز خیه به ن یاردرهم شد و تو سکوت چند ثانیکام ی اخما  

ی داشت ازش اونم وقت ی ودخ یگفت...خواسته بی موند...راست م  

ی از به هر سازیشنهاد طالق وداده بود...انتظار داشت ن یخودش پ  

کمتر باهم  یاد؟؟؟حق داشت...هرچیبرقصه و صداش درنکه زد   

خوب  ی روزا ی ن جا هم کلی گذروندن بهتربود...تا همی وقت م  

از گرفت یخواست روشو ازنیداشتن که فراموش کردنش زمان م  

 

دن لباساش یبعد از پوش ی و حرف اضافه اچ کلمه یو بدون ه  

بردیمت استفاده رو ینها ی ن سفر اجبارید از ایرون...بایرفت ب  

نده اشیآ یواسه فکر کردن به زندگ  

د یع از رو تخت پریب شدنش داشت سریازکه هنوز ترس از تعقین  

شد و چشم یاط هتل باز میکه روبه ح ی ن و رفت پشت پنجره اییپا  

اری کام یداش کرد ولیدا کنه...پیار و پیم ن کای چرخوند تا ماش  

باالخره ستاد تایومده بود و انقدرهمونجا وای هنوز از هتل درن  
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نش شد و رفت ی دش که سوار ماشید  

ار راحت شد راه افتاد سمت لباساش که ی الش که رفتن کامیخ  

د...از اون آدم ی رسیدسر وقت به محل قرارشون میحاضر بشه...با  

رش ول کنه و بره یقه تاخیک دقی که با  د نبودیبع ی خشک و جد   

که محل قرارشون بودنشسته بودو از استرس   یمکت پارکیرون  

ه ربع گذشته ی یام ولیرفت...گفته بود م ی فش ورم ی ابند کب  

دصحبتاشون طول بکشه و یترسی داش نشده بود...م یبودو هنوز پ  

هید یاربرگشته باشه...اون موقع بایبرسه هتل که کام  یوقت  

... گه به افکارشیک شک دیکرد و یگه براش سرهم میددروغ   

شد یاضافه م  

: گه بهش زنگ بزنه که یرده بایفش درآورد که یش و از توکی گوش  

د یصداش و ازپشت سرش شن  

 -سالم...
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: ره بهش آب دهنش و قورتید سمتش...خیع بلند شد و چرخیسر  

 داد و آروم گفت

 -سالم...

ی ر آنچنانییدش تغده بوین بارکه دیچهره اش نسبت به اول  

دونستی نم یه کم جا افتاده ترشده بود...ولینداشت...فقط   

دم ید...شایترسی ش ازش می چهار سال پچرادرست مثل همون سه   

جاد ی ت و براش این ذهنیانعطافش ا یو ب ی ت جدینها  یچهره ب  

د ازش بترسه وحساب ببره یکردکه بایم  

از کهی به ن یم نگاهیمکت و دور زدو نشست روش...بانین  

شد یره اش از روش برداشته نمیستاده بودو نگاه خیهمونجا وا  

 گفت :

؟؟؟ینیشینم - 

نشست...حاال که فکرش و ی کنارش روصندل  به خودش اومدو  

راحت تر بود یلیخ ید حرف زدن تلفنیدیکرد میم  
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ی ه بهانه ا یرو در رو صحبت کردن...کاش  ی نجوریتاا  

اس ام اس بهش ومدنش وحرفاش و با همونین ی کرد برایجورم  

... دانکرده بود که یشروع بحثشون پ ی برا ی زی زد:هنوز چیم  

د یصداش و شن  

... ی عوض شد - 

 

ره شد...حق داشت...درمقابل خودش یسرش و چرخوند وبهش خ  

رنگ شبش شده  ی موها ی د قاط ی سف ی که فقط چندتار مو  

: ره یدو نگاه خیرکرده بود...اونم سرش چرخییتغ یلیازخی بود ن  

کرد و حرفش و ادامه داد ازو شکار ین  

... ی بزرگ تر شد - 

... ره شد ین خیزدو به زم یلبخندتلخ  

- که ییزاید...با اون چیکه بهم زد ییحرفا د با اونیانتظارداشت  

خودم ی نکنه و تو همون عالم بچگ ی رییچ تغیم هیدم...زندگیفهم  
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 بمونم؟؟؟

- زدمیچوقت اون حرفا روبهت نمیاگه به من بود...ه ... 

ت بهم یخواست زندگ یمونه...نمیکنم باباهم پشیحس مهرچندکه...  

گردنش نباشه  ینیخواست دیبخوره...فقط م   

... دمیون حق ممن بهش - 

: ه سکوت گفت یبعد ازچند ثان   

ی خواینکه می...ای خواینکه ازمن کمک می...ایینجاینکه اآلن ا یا  

...درسته؟؟؟ی ت بکنیزندگ ی برا  ی کار ینتونست ی عنی...یفرارکن  

... دتکون داد ییابه ت ی سر  

- ی م...چه زندگیمجرد یزندگ ی ام وکردم...نشد...چه برا یسع  

م ی متاهل  

 

... ی اج کرددونستم ازدوینم - 

: بهش زد  یظیبش درآورد و روشنش کرد...پک غلیازج ی گاری س  
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 و ادامه داد 

من...ازخونه  ی زدم...به خاطر حرفا ییه حدسایدم... یفهم یازوقت  

نجورکه معلومه توی...ای و ازدواج کرد  ی شد ی پدرت فرار  

فرارت دست به دامن من  ی ...حاالبرای ازدواجتم موفق نبود  

من بود نه؟؟؟  ی دردسرات حرفان ی...چون منشا همه ای شد  

: ن فکراش یشتر به اینکه بیا ی به دو طرف تکون داد و برا ی سر  

ع گفت یبال و پر نده سر  

- ست...من...من فقط وقت ی ن ی نطورینه...نه به خدا...اصال ا  

یدا کنم...شما تنها کس یه آدم قابل اعتماد پینداشتم تا بتونم  ی ادیز  

د یرسیکه به ذهنم م ی بود  

- دختر جون...اگه  ی شه که منو تو دردسر بندازینم لین دلیا  

ق قانون اقدام کنه...ویدا کردنت از طریشوهرت بخواد واسه پ  

شه؟؟؟اگه یم  یچ یدونی دات کنن...میپ یقیاگه حاال از هر طر  

ت دادم...به جفتمون برچسب رابطه نامشروع یمن که من فراربفه  
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خوره یم  

- امون کردن جفتمون و دی پ یخوام که با شما باشم تا وقتیمن نم  

از شما یچ حرفیچوقت هید که ه یمطمئن باش  یدا کنن...حتیباهم پ   

دور که دست ی ه جاید یخوام کمکم کن یزنم...فقط م یبهشون نم  

ی ه مقداریکنم... یرم و زندگیگ ه خونه ب یراحت بهم نرسه  یکس  

کنم و پول دریاجاره هم کارم  ی ش دارم...برایواسه پول پ  

 

ی دن...ولیخونه نم ید به زن تنها به راحتیدونیارم...شما که م یم  

دا کنم یواسه خودم پ یه سرپناهیتونم ی باهام باشه م یکیاگه   

ره شد یکرد خیاز و پاره م ی که بند دل ن ی درهم شده ا ی بااخما  

هش ب  

- از یستی ن یه؟؟؟اگه راضیا واسه چین موش و گربه بازیا  

ریت خب طالق بگیزندگ - 

نگاهش و گفت  خت تویش و ری تمام درموندگ  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

کنه  ی خواد کاریه به طالق...میحق طالق با منه...شوهرم راض  

خوام برمی م...میریخوام طالق بگیمن نم یبشم ول ی منم راض  

خوام ازش دور ی...م رهیچوقت ازم طالق بگیکه نتونه ه  ییجا  

کنه  ی باشم که نتونه با کاراش منو راض  

... رهیتونه طالق بگ یبازم م  ی اگه بر - 

... برهیزمان م  یکل  یلدونم وی م - 

از چپ و راست شد...درک کردن ین ی ن چشماینگاه ناباورش ب  

دن چند تا جمله درهم برهم یو با شن  ین راحتین دختر به همیا  

حرفا و درد  ی نه پا یاشت که بشالزم د ی ادیممکن نبود...زمان ز  

نیخواد ا ین کار و چرا میه از ایدلش و بفهمه واقعاهدفش چ  

تونست باشه ی..مسلما هدفش عشق نمرو نگه داره. یزندگ ... 

که دستشم  ییشد از شوهرش جدابشه و بره جای وگرنه حاضر نم  

 بهش نرسه 
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- ه شهریتو  ی مجرد ی بکنم...زندگ یسکین ریتونم همچی من نم  

ی ست...تا وقتیراحت ن یکنی ال م یکه خ ی ب انقدریغر  دور و  

از مت وین مملکت گلیتوا یتونیه مرد باال سرت نباشه نمیه یسا  

شه وی...هزار تامشکل سر راهت سبز م یرون بکشیآب ب  

دا کنم...از کاریه راه حل پیستم که بخوام واسه هرمشکلت یمنم ن  

جا هیکه  یدونی...م ی ش خبرداریم که کم و بیو زندگ  

ه ماه بعدیممکنه   یاج داشته باش یاگه به کمکم احت   یشم...حتیبندنم  

ونه برامآس یکنی به دادت برسم...اون موقع فکر م   

ت یکه به زندگ  ییکناراومدن با عذاب وجدانم به خاطر دردسرا  

 انداختم؟؟؟ 

- نید من بازم ایاگه شما کمکم نکن یکنم ازتون...حتیخواهش م  

کردم...چون به خاطر کارتون بهفکر  یکنم...ول یکار و م  

د که محلیو بشناس  یید جای د...شای کنیمختلف سفر م  ی شهرا  

ن م  یزندگ ی باشه برا یخوب  
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گرفت و ادامه داد  ینفس  

- شه از یهم ی ازتون نخوام و...برا یچیگه هیدم دی قول م  

دم مشکالتم و خودم حل کنم و به یرون برم...قول میتون بیزندگ  

هم نداشته  یگ نزنم که عذاب وجدان به شما زن ی زیخاطر هرچ  

مم و ازیکردم خودم گل ی خودم و شناختم سع ید...من از وقت ی باش  

گه هم از پس خودمیه شهر دید تو ی ..مطمئن باشرون. یآب بکشم ب  

ام یبر م  

ی ان بود به کندیشا یدن جواب قطعیاز منتظر شنیکه ن  ییقه هایدق  

شه و الش هرچه زودتر راحت یخواست خی شد...میم ی سپر  

 

یفرار ی گه برا یه راه دینشست و ید میبرگرده هتل...وگرنه با  

کردکم کم یمدا یپ ی ن طالق اجباریار و ایشدنش از دست کام  

ق و بازدم پرینفس عم ی شد که صدا ید می گه داشت ناامید  

هی خودش که با ته ما ی د و بعد صدای حرصش و شن  
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ت گفت یعصبان   

- در هتل  ی اد جلویب فرستم ی ن می ه ماشیک نصفه شب...یساعت   

د به عنوان مترجم با یم...من بایدنبالت...ساعت دو پرواز دار   

ه قابل اعتماد باشه...باهاش فرستم کیو م یکی یگروه باشم...ول  

کیه کار کوچیم جنوب...اونجا یریفرودگاه و...با هم م ی ایم  

و یه کن یه خونه تهیکه بشه توش  ییبرمت جایدارم بعدش م  

ییتنها یکنم که بتون ینم ینیچ تضمیه  ی...ولیت و بگذرون یزندگ  

ی ا یگم که از پسش برنمی ...هنوزم میاریاونجا دووم ب  

ن موافقت تو وجودش نشسته بود گفت یز اکه ا  یاز با ذوقین  

... د بتونمیکنم...بایهمه تالشم و م - 

 از جاش بلند شد و گفت :

- ...من آنچه شرط بالغ است بهت گفتم...اگه قبول کردمیخوددان  

دیکردم نبایه که حس م ییکمکت کنم به جبران همون حرفا   

شو برو...اآلنم بلند ی دیشنید میا حداقل تو اون سن نبای...ی دی شنیم  
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رون یک بین مشکوک نشده...سر ساعت  یشتر از ایتا شوهرت ب  

 هتل باش 

... کنم...ممنونیچوقت لطفتون و فراموش نمیباشه...ه - 

 

بعد سرش و تکون داد و از موند و یره به صورت نیه کم خی  

ش یپ ی که نصفش به درست ی از نقشه ا ی ازم راضی رفت...ن  

دونست قسمت یم  رفته بود بلند شد که برگرده هتل...هرچند  

ار از هتل بزنه ید بدون کنجکاو کردن کامیش امشبه که بایاصل  

... اد یدوار بود خدا بازم با دلش راه بیرون...امیب  

از تمام یخوردن...نیشام مشب بود و تو رستوران هتل داشتن   

درهم ی افه گرفته و اخم هایبود که با ق  ی اریحواسش به کام  

تونست ی نداخت...می بهش نمهم  یم نگاهیمشغول غذاش بود و ن  

که غروب بهش زد هنوز یحدس بزنه به خاطر حرف  

ا بگه یکنه  یتونست معذرت خواهینم  ینه...ولی باهاش سرسنگ  
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ن یخر کنار هم بودنشون تو اآ ی ن ساعت های اشتباه گفتم تا ا  

بود که به  ی ز یقت همون چینشه...حق  ی سکوت عذاب آور سپر  

نداشت  ی ده این براش فاکرد یزبون آورده بود و معذرت خواه  

گه یفتاد تا چند ساعت دیادش می یگرفت وقتینا دلش میبا همه ا  

ی اجبار ی ن زندگیره و پرونده ایشش م یشه از پ یهم ی برا  

دیبع یین جدایهم یدر کار نبود...ول یطالقشه...هرچند یبسته م   

ارید کام یترس یدونست دوباره به وصال برسه...اگه نمیم  

ن یشت حرفاش تو دلش بمونه و از اذایبهش مشکوک بشه نم  

یحاال...بعد از کل یکرد...ولیآخر بهتر استفاده م ی ساعت ها  

 کلنجار رفتن با خودش و عقل و منطقش فقط تونست بگه :

 

... دیببخش - 

ازین ی ار از بشقابش کنده شد و زل زد به چشمای باالخره نگاه کام  

ریدلگ انقدر به خاطر اون حرف ازش یعنیتا منظورش و بگه...  
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ه کلمه باهاش حرف بزنه؟؟؟یخواست در حد ی نم یبود که حت  

هو از یکه  ین حرفیا  ی برا ی ل قانع کننده ایاز که خودشم دلین  

ن کردن حرفاش ییباال و پاه کم یدهنش درومد نداشت بعد از   

 باالجبار گفت 

- ه اتیرستوران ترک ی که من کردم...مجبور شد ی به خاطر کار  

لش از دستت برهو بعدش...پو یوبفروش - 

د ید...فقط شن ینش ندیمت تو نگاه خشمگیو مال  یمهربون ی ذره ا  

ر لب زمزمه کردیکه ز  

... ستیگه مهم نید - 

ش مشغوللبش و به دندون گرفت و خودش و با غذا  

ی ن حرفش بگه گور بابایار با ایبود که کام ی خودیکرد...انتظار ب  

.هرچند توقع ه.. ینکه تو رو دارم برام کافیرستوران...من هم   

ه کم بحث و ادامهیار ینکه کام یهم نداشت...هم ی ن معجزه ایهمچ  

ت ین سکوت تلخ و آزاردهنده رو بشکنه براش کفایداد تا ایم  
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کردیم  

د یار پرس یگه حرف بندازه که کامیق دیه طری تو فکرش بود از   

- ؟؟؟ی ل دوستت و داد یوسا - 

 

: نکه نگاهش کنه کوتاه گفتیبدون ا  

 -آره..

شش؟؟؟یپ یا تو رفتینجا ید ااون اوم - 

یه جوریسرش و بلند کرد و نگاه متعجبش و دوخت بهش...   

ندازه...اگه مطمئن ید که انگار داره متلک می پرسی سوال م  

گفت متوجه قرار غروبش شده و اآلن به ینشدنش مب  ینبود از تعق  

م ی از نین یافه گرفته براش...ولیق ی نجور یخاطر اون ا   

ی رون و موقع تاکسیار از هتل زد بیساعت بعد از رفتن کام   

ر با دقت به دور و اطرافش نگاه یتو تمام مس یگرفتن و حت  

... ار نبود ی ن کام یاز ماش ی چ اثریکرد...ه   
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 -اون اومد...

: شده  ی نگفت...حرف زدنشون نوبت ی زیگه چیکون داد و دت ی سر  

د یاز پرسینبار نیبود...ا  

؟؟؟یتو کجا رفت - 

... زدمی نا دور مابوینرفتم...تو خ ییجا - 

: از ادامه داد یبه ن یم نگاهیبا ن  

 

- نیخودم خاطره بسازم...از ا یبرا ی خودیه جا بیدم برم یترس  

گه یره چند روز دقرا یه...وقت ین سفر مشترکمون...چه کاریاول  

م...هوم؟؟؟ یریطالق بگ  

جاد یتو دلش ا یقیعم یار غم و ناراحتینکه حرف کام یبا وجود ا  

نکه علت چهره درهمشیلش راحت شد از اایحداقل خ یکرد...ول  

از بهش زدهی ه که نیبه خاطر همون حرف  

ی ه ساعت هایح داد بقید تکون داد و ترجییبه تا ی در جوابش سر  
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نکه هر کدوم بخوانیسکوت بگذره تا ان ی ن شب به همیا  

... ت کننیگه رو اذیبا حرفاشون همد ی به نحو  

ش یساعت گوش به   ینه حبس شده بود نگاهی که تو س  ی بانفس  

خواست زودتر یداد...دلش میم و نشون می انداخت که دوازده و ن  

ار ینکه هر لحظه کام ین و منتظر اون راننده بمونه تا اییبره پا  

اریکه تمام وجودش و در اخت یاسترس ن حجم ازیمتوجه ا  

دار شه و با یار ب ین فاصله کام ید تو ایترسی م یگرفته بود بشه...ول  

د دنبالش...پس بهتر بود تا لحظه آخر کنارشای ش بی خال ی دن جاید  

 بمونه

مشغول قدم زدن تو اتاق  یکی آروم از رو تخت بلند شد و تو تار  

خورد ونگاه یره م شد...دستاش از شدت اضطراب مدام تو هم گ  

شدیار که غرق خواب بود جدا نمیاز کام ی هراسونش لحظه ا  

زدیم  ش از حدش گندیب ی شه به خاطر استرس هاینکه همیبا ا  

د یترسیتونست خودش و آروم کنه...میکرد نمیم ی هرکار یول  
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ی انتخاب نکرده باشه و با هر قدم اضافه ا ی بازم راه عاقالنه ا   

 

ه اشتباه به اشتباهاتش یداشت یخم برم  چ ویر پر پین مسیکه تو ا  

ن برهیپشت سرش از ب ی پال یکی ی کیاضافه بشه و   

کارش فکر کنه هزار ونه و به عواقب یدونست اگه بخواد بشیم  

یه دونه اش برایشه...که هر یجاد میک مانع سر راهش ای  

فکرش و  ی خودیداد بیح میبود...پس ترج یمنصرف کردنش کاف  

ن دامن یشتر از این ترس و دلهره بیا به انکنه ت ی زیمشغول چ  

 نزنه 

اره ویگه نتونست طاقت بید دیک رس یقه به یساعت که به ده دق  

ممکن ی ن سر و صدایساش با کمتردن لبای مشغول پوش  

سبک  یلیدونست خیکه م ییار تا اونجا ینکه خواب کامیشد...با ا  

ه حرکت یخواست با ی نم یطیچ شرایتحت ه  ینبود ول  

... زه یاش تمام نقشه هاش و بهم براضافه   
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نکه برهید چمدونش و برداشت و قبل از ایلباساش و که پوش  

داری اگه ترس از بار...ی طرف در آروم راه افتاد سمت کام  

ن مدت خواسته ویکه ا ییها یشدنش نبود به خاطر همه خوب  

که با همه کم بودنش  ییناخواسته در حقش کرد و خنده ها  

ده یرس ییکارشون به جا یکرد ولیر مرو لبش آورد ازش تشک  

ار از اول حقش ی گذشت...کامین هم میر همی د از خیبود که با  

گذشت ید ازش مینبود...پس با  

شتر یه کم ب ید اگه ی ترسی ش و گرفت و راه افتاد سمت در...منگاه  

ضربان قلبش که حاضر بود قسم  ی ار از صدایبمونه کام   

 

داریکرد بیه معمرش و تجرب ی ن ضربه هایدتریبخوره شد  

رون و محکمینه اش بکشه ب یتونست قلبش و از سی بشه...کاش م  

...ازدم بهتر بود بندازتش دوریتو مشتش نگه داره...اصال شا  

بود با  ینداشت...فقط کاف ی اجیگه بهش احتینجا به بعد...دیا  
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ره یم بگیعقل و منطقش تصم  

دور  هیپلکاش و باز کرد...با   ی بسته شدن در آروم ال ی با صدا  

نکهینان از ایک و اطمی چرخوندن چشماش تو اتاق تار  

ن فنر از جاش بلند شد و بعد از برداشتن یست عیتو اتاق ن یکس  

یخال یدر که راهرو  ی ه افتاد سمت در...از ال لش رایوسا  

... رونیکرد رفت ب یهم بررس  

ر نظر گرفته بودش...به یچشماش ز ی که از ال  یتو تموم مدت  

کرده بود که چشماش و باز نکنه و با  زور خودش و کنترل  

ن یدونست با ایم  یاز و ننشونه سر جاش...ولین  یدو تا داد اساس  

ن یتش و رو کنه...واسه همتونه دسیچوقت نمیگه هیکار د  

 تا لحظه آخر خودش و کنترل کرد...

قرار گذاشته و کجا  ید با کیفهمید م یه...باید هدفش چیفهمی د میبا  

شه باشه محال بود یهم ی رفتن برا ره...اگه هدفشیداره م  

... اره و سر یبود سر از کارش درب یبذاره بهش برسه...فقط کاف   
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ره یبزنگاه مچش و بگ  

 

ابون یدش که کنار خید ی شه اید از در شیکه رس هتل  یبه الب  

ع رفت یدوزه...سرینور اونور میستاده و نگاهش و به ایوا  

...اون لحظه مطمئن ل دادیش و تحوید اتاق و فیرش و کلیسمت پذ  

ر انداختنیگرده...به محض گینجا برنمیگه ایبود که د  

... رفت تهرانیه راست میگرفت و یاز گوشش و می ن  

ن دختر خودسر تو دلش داشت بدونیق از ایعم یم که خشیدرحال  

رون و از پشتیجلب توجه کنه رفت ب یلینکه خیا  

ییجاه یکه مثل حصار دور محوطه هتل قرار داشت  ییدرختا  

رفت یندش...اگه اآلن می که نتونه بب ی ستاد طوریکش واینزد  

... نه منتظریکرد تا بب ید صبر میدش...بایدیشد مینش میسوار ماش   

ستاده ینجا وایا یکا ی یچ  

: ین کنار پاش توقف کرد و صدایه ماشید ینگذشت که د یلیخ  
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د که گفت یراننده رو شن   

... دید سوار شیی خانوم بفرما - 

: د یلرزون و هولزده پرس ی ااز با صدین  

د؟؟؟یان اومدیشا ی شما از طرف آقا  - 

... دییبله بفرما - 

ختن حرکت کرد با سرعت از پشت دری از که سوار شد و ماشین  

ن روشن کردن وینش رسوند...حی رون اومد و خودش و به ماشیب  

 

ت با خودش حرفین مدام با عصبانی به حرکت درآوردن ماش  

زدیم  

- ن گاوید عیابون اومد سراغت تو بایتو خ ی رپدر ماد یآخه هر ب  

خدا  ی ؟؟؟دختره نادون...ایسوار ش ی ن برییپا ی سرت و بنداز  

به ی دار یعور رو چه حسابشیه؟؟؟احمق بیگه کدوم خریان دیشا  

؟؟؟ یبرس ی خوای؟؟؟به کجا میکنیاعتماد م ی هر ننه قمر  
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ه که غروب تو اون پارک یان همون آدمیتونست حدس بزنه شایم  

رون و یش قرار داشت...اون موقع که از هتل رفت ب باها  

بره ییاز خواست جای دربست گرفت تا هروقت ن یه تاکسی  

که باهاش قرار یکرد آدمیم نانه فکریخوشب یلی بش کنه...خیتعق  

دش کهیاز دور د یوقت یه زنه...ولیخواد کمکش کنه یداره و م  

ه مرد نسبتا جوون بود خونش به جوش اومد و مصمم تری  

خودش و کنترل کرد که یلیبهم زدن برنامه هاش...خ ی شد برا  

 همون لحظه نره سراغشون و مشتش و تو صورت اون 

از با اون پسره به همونجا ی ود کار ناده نکنه...چون مطمئن بیآدم پ  

ن نقشه باهاش بره یار مصمم بود که تا ته ایشد و کامیختم نم  

... رت ی...دعا کن گاز...فقط دعا کن دستم بهت نرسه یآخ ن   

ادت نرهیگه یارم که دیاز روزگارت در م ی ارم...وگرنه دمار ین  

و  ی دیمن بر یه بار واسه زندگی...یچ یعنی ار یدور زدن کام  

و ین غلطیذارم همچیگه نمی...دی و به زور تنم کرد یتدوخ  
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قراره با  ینوبت منه...هرچند...اگه بفهم  ی ن سری...ایتکرار کن  

روت و همه جا ببرم پات برسه تهران خودت وز آبین پسره پف یهم  

ی دیدرخواست طالق م ی ریم  

نکه متوجه نشن یا  ی ابونا خلوت بود و برایاون ساعت شب خ  

اد ازشونینه مجبور بود با فاصله زکیبشون م یداره تعق  

ن و پلکم یزل زده بود به ماش  یچهار چشم ی حرکت کنه...ول  

ی نکنه...حتک گمشون یه اشتباه کوچ یه وقت با یزد تا ینم  

ی رفتن چیتونست بکنه که اگه از چنگش در می فکرشم نم  

حواسش یلید خیچ جا بند نبود...پس بایگه دستش به ه یشد...دیم  

کردیو جمع م  

*** 

کرد و هنوز یب می ن و تعقی شد که داشت اون ماشی م  یدو سه ساعت  

وقت بود از یلیدرباره مقصدشون بزنه...خ یتونست حدس ینم  
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ده یراهه رسیگه به بیرشون دیدن و مسشهر خارج شده بو  

که قرار بود یینش بکشه تا اونجا یکرد بنزیبود...فقط خدا خدا م  

 بهش برسن 

ه شهریرفتن ین بود که داشتن میتونست بده ایکه م یتنها احتمال  

تش شعله وریش عصبان یبود تا آت  ین احتمال کافیهم یگه...ولید  

ه ین ین وقت شب با ماش یبشه ا ید راضیاز چرا بای تر بشه...آخه ن  

گه...اصال چرا از یه شهر دیفته تو جاده و بره یبه راه بیآدم غر  

ا چرا غروب بعد ازیاول تو همون شهر قرار نذاشتن؟؟؟  

گه نرفتن؟؟؟یم باهمدیرارشون برگشت هتل و از همونجا مستق ق  

 

ن و ی تو جاده نبود تا ماش یگه چراغیکه د ییده بودن به جایرس  

د ی...پاش و گذاشت رو گاز که فاصله رو کم کنه...باص بده یتشخ  

که تو ذهنش بود و  یین سواال ین امشب جواب ای هرطور شده هم  

گرفت یم  
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شتر احساس خطریشد و بی مرفت نگران تر یجلوتر م یهرچ  

گه جاده آسفالت شده نبود...انگار داشتن یرشون دیکرد...مسیم  

هوا بلند شده  روندن که انقدر گرد و خاک رویابون میه بیتو   

تونست جلوش ویم  یار به سخت یکه کام ی بود...طور  

ن و گم ی ن گرد و خاک اون ماشی د نبود که تو همیبع  ینه...حتی بب  

ش یکه انگار ته نداشت پ ی ریمسهدف داشت  یکرده و ب  

دا کنه و یتونست ازش پینم ی ن اثریگه کوچکتریرفت...چون دیم  

دیدیجلوش نم  ی زیگه چیافتاده بود د یتو خاک یاز وقت  

ز شدهیر ی داشت با چشما یکامال رو فرمون خم شده بود و سع  

ک تو اون یه نشونه کوچیشده  یحت  ی شتریو دقت ب  

ی ا کنه...دلش شور افتاده بود برادیپر از گرد و غبار پ یکیتار  

سر و ته یابون ب ی ن بی به تو ایه مرد غریکه کنار  ی ازین  

به جز خودش  یانات کسین جریبود...هرچند مقصر همه ا  

دنش بشه و خدا خدا یب دیبه آس  یتونست راضینم ینبود...ول  
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... ش...کار دست خودش ندهین حماقت و ندانم کاریکرد با ایم  

نش که فقط ی ماش ی کرد با نور چراغایم یسع روند ویبا سرعت م  

دایازشون پ یداد رد و نشونیدو متر جلوتر و نشون م یکی  

شد که حرکت ی نیجه ماشمتو یکینکه تو تاریکنه...تا ا  

 

ستادهیرفت وایار میکه کام  ی ریکرد...درست تو مسینم  

نکه ین و قبل از ای ع پاش و گذاشت رو ترمز و ماشیبود...سر  

داشت  بهش بخوره نگه  

ن ی سرنش ین که حاال بیج شده نگاهش و از اون ماشیگ ی با چشما  

چیص بده به دور و برش دوخت...ه یدونست تشخیبودنش و م   

ن وسط ین ماش یعلت توقف ا ی د برایرسیبه ذهنش نم یلیدل  

سرسختانه  یبزنه ول  ییتونست حدسای دم می...شایین جایهمچ  

ل فرمون و ش قفیر صندلیخواست از ذهنش دورشون کنهاز زیم  

تو اون  ینکه مطمئن بود کس یاده شد...با ایبرداشت و آروم پ   
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دا کنهیپ ی گه ایز دید چین حال رفت تا شایبا ا یست ول ین ن ی ماش  

 آب دهنش و قورت داد و فشار انگشتاش و دور قفل فرمون

ی د حسابیشنیاز نمیاز ن ییچ صداینکه هیشتر کرد...ایب  

غ زدنش و بشنوه تا یج ی داص یداد حتیح میترسونده بودش...ترج  

تو اون  ییچ صدایه یبفهمه کجاست و بره سراغش...ول   

... ی داد به جز صیرسیابون به گوش نمیسکوت وحشت آور ب  

 ضربان بلند قلب خودش 

شه ها توش و نگاه کرد...چمدونیک شد از شین که نزد یبه ماش  

از خودش  ی نه اثر یعقب بود ول یاز رو صندلیف نیو ک  

که از حسرت و خشم و وحشت  ییراننده...با چشما د نه اونیدیم  

د تو دور و اطرافیگشاد شده بود سرش و بلند کرد تا شا  

 

داشون کنه که ی ش روشن کرده بود بتونه پن یکه نور ماش ییتا جا  

ز یت یجسم ی ه ای د و تو ثانیاز پشت بهش چسب یهمون لحظه کس  
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ر گلوش قرار گرفتیو سرد ز  

... تویباز ن اون اسبابییبنداز پا - 

که از پشت محکم نگهش داشته بود و  ی ده مردی نخراش ی با صدا  

ت به ی اهم ین باشه بین ماش ید راننده همیزد بایحدس م  

دیدستش غر ی تو ی چاقو  

- ؟؟؟ی کار کردیپدر مادر زنم و چ یکه بیمرت - 

... ی نجا سرت و ننداختم جلوین تا همییزر اضافه نزن...بنداز پا  

 پات

... کردن و صداش و برد باال شروع کرد به تقال   

...بهت یشرف عوضیبا جد و آبادت...ولم کن ب یکنیتو غلط م  

گم زنم کجاس؟؟؟یم - 

ه زخم همیسوزش  یشتر شد و حتیب ر گلوشیفشار چاقو که ز  

 رو پوستش حس کرد با اجبار قفل فرمونش و انداخت رو

... که نگهش داشته  ین و همون لحظه با قدرت دست اون آدمی زم  
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عقب پرت شد بود به   

تو دست مجروحش که ستون  ی ن و درد بدیاز پشت افتاد رو زم  

بهش نداد و خواست دوباره   یتید...اهمیچیبدنش شده بود پ   

 

ن ینکه بخواد خودش و بلند کنه راننده ماش یقبل از ا یبلند شه ول  

د یبا تهد ی دستش و جور یتو ی ستاد و چاقویش وایه قدمی  

... به سرش نزنه  ی اضافه ا ال حرکتیروش گرفت که خ ی جلو  

- دنبالم و ی که از وسط شهر راه افتاد یزرنگ یل یخ ی فکر کرد  

دم؟؟؟ ینفهم ی ال کردیخ  

: که به نفس نفس یبهش انداخت و درحال یگاهار با خشم ن یکام   

دیدندوناش غر ی افتاده بود از ال   

- ؟؟؟یسرش آورد ییناموس...چه بال ی زنم کجاست ب - 

- همون بال رو سر تو هم ی ادامه بدن کارت یگه به ایه کم دیاگه   

که شوهرش و قال بذاره  یکجاست...زن  یفهمیارم...اون وقت میم  
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اد یسرش ب ییقشه هر بالو نصف شب از دستش فرار کنه ح  

بگه ادامه داد  ی زی ار اومد چی تا کام  

- شهین دور و اطراف داره تلف مینقدر بدون که همیفقط هم  

به دادش یم بکن تا بتونگ یکه م ی ...پس تا جون نداده کاریطفل  

ی برس  

: که فقط با نور  یکیپر از خشمش تو همون تار ی با چشما  

دیهش و غریچهره کره کم روشن شده بود زل زد به ینش ی ماش  

- شرف؟؟؟  یاز جونم ب ی خوایم یچ - 

 

- ل طال مال...پول یار...موبایدرب ی بت داریب میتو ج یهرچ  

ازش  ینم چی بتکون بب یاال...خودت و حسابی...ینقد...هرچ  

زونش نبودی آو ی ادیز زیرون...زنت که چیزه بیریم  

از یبا ن  ین عوضیتمام تنش منقبض شده بود از حرص و خشم...ا  

د سوار یاز چرا باید نیفهم یکار کرده بود؟؟؟اصال نمیچ  
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ممکن بود که اون  یعنیبشه... ین آدم دله دزد بدبختین همچی ماش  

به پستش  یضن عویطرف دورش زده بود و از شانس بد ا  

بود که تو پارک یر سر همون آدمینا زیا همه ایخورده بود؟؟؟  

دش؟؟؟ ید  

ی از هرچیه بره سراغ ننکه زودتر شرش و کم کنه تا بتونیا ی برا  

یف پولش داشت درآورد و پرت کرد جلویپول نقد تو ک  

ع خم شد برشون داشت و گفت یپاش...سر  

... لتیموبا - 

... نهیتو ماش  - 

ی زینبار تین بلندش کرد...ایو گرفت و از رو زمار  یقه لباس کام ی  

ن یپهلوش و هلش داد سمت ماش ی چاقو رو گذاشت رو  

... ار و فرستاد تویباال تنه کامخودش در و باز کرد و   

... اال...بدش به منی - 

هیز برداره و باهاش یه چیش  یگوش ی د به جایبه فکرش رس  
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ازش...بعدشم  رهین آدم بزنه و بتونه چاقوش و بگیبه ا ی ضربه ا  

 

تو  ی ز به درد بخوریچ چی ه یدا کنه و برگردن...ولیاز و پین  

که از اون چاقو داشت ی نش نداشت و دردی ماش  

... شد قدرت فکر کردن و ازش گرفته بود به یبه پهلوش وارد م  

ش و از رو داشبورد برداشت و داد دستشی ناچار گوش  

 -ساعتت...

بود افتاد...از  نگاهش به ساعت دور دستش که کادو تولدش  

رغم  ی نم بگذره...علیخواست از ایگذشت دلش نمیکه م یهرچ  

دور دستش باز ن ساعت و ازینشون افتاد ایکه ب یهمه اتفاقات  

د داشت که فشار چاقو رو پهلوشینکرده بود...هنوز ترد  

... مرد باال رفت  یعصب ی شتر شد و صدایب  

... کنه یگه...داره استخاره میبازش کن د  

محکم بست...فعال حفظ جونشون مهمتر از حفظچشماش و   
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ارزش  یلیده بود براش خیاز خریکه ن یلش بود...ساعتیوسا  

بود که هنوز ی ازیتر از اون...جون خود ن با ارزش  یداشت...ول  

نکه ی ر افتاده...همیگ یطیدونست کجاست و اآلن تو چه شراینم  

نداشت  یط خوبیشرا  یعنید یشنیازش نم ییصدا  

از یگه ازش بپرسه ن یه بار دی ش داد خواست ساعت و که به   

ده شد نفسش یکه به شکمش کوب  یبا ضربه محکم  یکجاست ول  

درست به  ی ار دوال شد که ضربه بعدیاخت یاز درد رفت و ب  

گه نتونست تعادلش و حفظ کنه ینبار دیپشت گردنش خورد و ا  

 

ج و منگ چند قدم تلو تلو خورد و افتاد رویگ ی ن آدمایع  

یتمام تالشش و کرد که از هوش نره و از ال  ین...ولیزم  

... نش یارو رفت سمت ماشید که یمه بازش دین ی چشما  

ن ی ماش ی ن شده خواست به جای ر نقش زمایبه کام ی م نگاهیبا ن   

نش که یدن آمپر بنزیبا د یارم بدزده ولین کام یداغون خودش ماش  
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ش ازیریگی پ یال شد...از طرفی خیده بود بیبا به آخر رسیتقر  

ه ینجا هم با یشد...تا همین هم براش خطرساز میق ماشیطر  

ب یازشون به ج یده بود پول خوبیفهم یحساب سرانگشت  

ن ی چرخ ماش ی ان جلو ینکه دنبالش نینان از ایاطم ی برا یزده...ول  

ی هوش نبود ولیار ب یک کام یخم شد و چاقوش و فرو کرد تو الست  

به پهلو ی ونجوراد و اعتراض کردنم نداشت...همیتوان داد و فر  

ی خمار شده زل زده بود به مرد ی ن افتاده بود و با چشمایرو زم  

ت به باد داده بود کهراح یل یتش و خی که انگار شرف و انسان  

ابون ول کنه وی ن بیوسط ا ی حاضر شده بود دوتا آدم و همونجور  

 بره 

که پاره کرد یار و با چاقوش ت ین کام ی هر چهارتا چرخ ماش یوقت  

کنارش رو پاهاش نشست...با دست چند ضربه به اومد طرفش   

گفت ی ار زد و با سرخوشیشونه کام  

- ته؟؟؟ ی اااااا...حالیرایدر ن ی گه واسه من بچه تهرون بازید  
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ار با ته مونده توانش دستش و دراز کرد و یبلند شد بره که کام  

دیپاچه شلوارش و گرفت...نگاه مرد که به سمتش چرخ  

د ینال  

 

 -زنم...کجاست؟؟؟

- ی کنیداش میپ  ی ن دور و براس بگردیهه...هم  

... نیم؟؟؟تا...تا صبحم تو اینجا بری...از ای شرف...ما چه جوریب  

میاریره...دووم نمجهنم د - 

- د باال که اهل خونیشکر داره...کالتون و بنداز ی نم جایهم  

نجا ید...تا ایذاشتم تا همون صبحم برسیستم...وگرنه نمیختن نیر  

نجا به بعد دست ید...از ایر من افتادیه که گتون بودی از بدشانس  

ا رفتنتونی خداست موندن   

ت سوار د رفیخندیخودش م ی همونطور که غش غش به حرفا   

پاش و یمونیا احساس پشید ی ترد ی نش شد و بدون ذره ای ماش  
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 گذاشت رو گاز و رفت

حرکت دادن خودش داشته ی برا ینکه توانیبدون ا ی قه ایچند دق  

داشت که ی دیل شدینکه م ید...با اباشه همونجا مون   

یط سخت بخوابه ولیچشماش و ببنده و تو همون سرما و شرا  

کرد اونمیکرد...خدا خدا میش نمه لحظه هم ولیاز یفکر ن  

ار اونیدن کامی ن بود که قبل از رسینجا باشه...ترسش از ایهم  

انداخته باشدش تو صندوق عقب و با  یکه عوضیمرت  

 خودش برده باشدش...

که تو شکم و سرش  ی ستاش و ستون بدنش کرد و با وجود دردد  

ز شد...از همونجا نگاهش و تایم خیچد نیپ یهمچنان م  

 

... کرد به دور و اطراف چرخوندین روشن م یکه نور ماش ییجا  

نبود ازش  ی چ اثریه یول  

تونست خوب تعادلش و یکه هنوز نمیاز جاش بلند شد و در حال  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ی قیستاد...نفس عمین سر پا وایه بدنه ماش ی حفظ کنه با تک  

: اد زدن یفر ی د و تمام توانش و جمع کرد برایکش  

... ااااااااااااااااازی ن - 

یین صدایز کرد تا اگه کوچکتریاش و بست و گوشاش و تچشم  

ع بهیرو بهم بزنه سر ین شب نحس و طوالن یهم سکوت ا  

هید... چشماش و باز کرد و یشن ینم ییصدا یگوشش برسه...ول   

ن فاصله گرفت...دوباره صداش کرد...مدامیماش  کم از  

ک تر بشه ویه جا بهش نزدید یداد تا شای ر مییجهت حرکتش و تغ  

د...با ی شنیم  ییدش نه صدایدی نه م یصداش و بشنوه...ول  

اورد و به تالشش ادامهیکه تو جونش بود کم ن ی وجود درد  

یجه کمتریکرد انگار نتیشتر تالش میب یهرچ یداد...ول  

فت گریم  

مداوم خم شد و دستاش و ی قه خسته از صدا زدنهایبعد از چند دق  

...کم مونده ه کم نفس تازه کنهیگذاشت رو زانوهاش تا   
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ناله  ی تا باالخره صدا ینهمه درموندگیاد از ایبود اشکش درب  

زدید که اسمش و صدا م یشن  ی مانند  

... اریکام... - 

 

بود و فیضع  یلیه لحظه حس کرد توهم زده...چون صدا خی  

که ییستاد و با صدایص نداد از کجاس...صاف وایتشخ یحت  

: د گفتیلرزی از م یدا کردن نیجان پیحاال از ه  

... بگووووو ی زیه چیتو؟؟؟   ییاز؟؟؟کجای ن - 

... نجامیا - 

کم توانش و  ی اد و پاهای ص داد از کدوم سمتش مینبار تشخیا  

یبلند به همون سمت بره...هرچ ی مجبور کرد با قدم ها  

ش راحت تر به گوشش یرلبیز  ی ناله ها ی شد صدایک تر مینزد  

د پهن شده کف یش که رس ی خورد و باالخره تو چند قدمیم  

... داش کرد و با سرعت کنارش نشست ین پی زم  
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.. کرد...شونه هاش و گرفتیر لب ناله میچشماش بسته بود و ز  

د یو باال تنه اش و به سمت خودش کش  

... مات و باز کنصدامو؟؟؟چش ی شنوی از میاز؟؟؟نی ن - 

... ره شد به چهره نگرانیچشماش و باز کرد و خ ی آروم ال   

ار یکام  

ت آورده؟؟؟سر ییچت شده تو؟؟؟چه بال - 

... کنهیسرم...درد م - 

 

ی از برایکه مطمئنا ن ییکه دستش بود و تقال ییبا فکر چاقو  

که به لرزه  ییخالص شدن از شرش انجام داده بود با صدا  

: دی افتاده بود پرس   

؟؟؟ی نشد یمخم ی.فقط سرت؟؟؟زخمف..  - 

 -نه...فقط...زد تو سرم...

باشه به خاطر  ین از عصباید از نیشتر بایدونست بیاون لحظه نم  
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که با  یشرف یا از اون آدم بین حماقت خودسرانه اش...یا  

هوشش کرده بود...هرچند که مقصر اول ویسرش ب ی ضربه تو  

ین هچلیاز بود که جفتشون و تو همچیآخر ن  

سرزنش کردن نبود...بدنش  ی برا یوقت خوب یداخت...ولان  

اه نشده رو به ر یلید و هنوز حالشم خیلرزیداشت تو دستاش م  

 بود ...

از و بلندشین ی ر بازویستاد...دستاشو انداخت زیپا شد وا  

نبود  یط نرمالیتو شرا یلینکه خودشم خیکرد...با وجود ا  

: د ینال  یحال یاز نذاشت و با بیخواست بغلش کنه که ن   

... ام ی تونم راه بی م - 

ه اش داد به خودش...راهیفوت کرد و تک ینفسش و با کالفگ   

کرد تاین...به زور داشت خودش کنترل م ی افتاد سمت ماش  

 

هیداد یح میداد ازش نپرسه...ترجیسرش و با داد و ب ی تو ی سواال   
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یزون تر بشه تا بتونه تمام حرص و خشمیکم حالش م  

... کنه  یه جا سرش خالید کرده بود و  که امروز بهش وار  

...خودشم یاز و خوابوند رو صندل ین و باز کرد و نیدر عقب ماش  

عیجلو نشست...دستاش از سرما سر شده بود...سررفت   

چه هاش و به سمت یاز در یکین و روشن کرد و ی ماش ی بخار  

از...دستاش و ی ش و به سمت نیکیم کرد و یخودش تنظ  

... رما زودتر به جونش برگردهچه تا گیدر ی گرفت جلو  

به  یچ حرفیانگار جفتشون هنوز تو شوک بودن که ه ییه جورا ی  

ر ضربه یاز که مسلما تحت تاثید...ن ومیزبونشون نم  

ن درب و ی ن ماشیکه با ا یار تو فکر راهی سرش بود و کام  

ن ی تونستن با ماشی نجا خالص شن...خودشون که نمیداغون از ا  

ی دا بشه که اتفاقی هم پ یچ آدم عاقلیدونست ه ید میبرن...بع  ییجا  

یعنی ن نقطه دور افتاده و پرت برسه...پس یگذرش به ا  

فتن؟؟؟ی ده راه ماید پیبا  
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از نگاهش و از برهوت رو به روش گرفتی آخ گفتن ن ی با صدا  

ن و روشن کرد و دستش وید عقب...چراغ ماشیو چرخ  

: ا از بیه کم بلند کنه که نیگذاشت پشت گردنش تا سرش و   

 صورت جمع شده از درد زمزمه کرد 

؟؟؟یکنیم ی کار داریچ - 

 

... شده سرت ینم چیخوام ببیم - 

ه کم یکرد...فقط  یآورد و پشت سرش و بررسشالش و در  

دن به جلو با ین چرخید عقب و حیبادکرده بود...دستش و کش  

: مشهود بود گفت  یت پشتش به خوبیکه عصبان  یلحن  

... شاد بهیبه پهلو بخواب فشار ن - 

د...کم یار به پهلوش خوابیاز حرفش و گوش کرد و سمت کامین  

رفت وین میبش از ی حال  یو ب یجیکم داشت اثرات گ  

نکه تو همون حالمیشد...با وجود ایط آنرمالشون میمتوجه شرا  
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نیبش کرده و به خاطر همه ایار تعقیدونست که کام یم  

: د یپرس یآروم ی د بهش جواب پس بده با صدایاتفاقات با  

؟؟؟یفتی پس چرا...راه نم - 

گه کم یره شد...دیرت بهش خی گشاد شده از ح ی ار با چشمایکام  

د و ساکت نگه داشتن خودشیرسینقطه جوش مکم داشت به   

نبود یاصال کار راحت  

برم؟؟؟ یفتم کدوم قبرستون یراه ب - 

... گهی...برگرد دی که اومد یخب...خب از همون راه - 

ر یآب و علف و پرت گ یبون ب ایه ب یوسط  ی دیچشات کور بود ند  

ی باشه واسه برگشتمون...ب  یه راهیم؟؟؟اصال بر فرض که یافتاد  

 

نم پاره کرد ید...هر چهارتا چرخ ماشیدار و ندارم و دزد ناموس  

رسهیلومتر جلوتر میه ک ینشم فقط تا یو رفت...بنز  

: دیبا مشتش محکم کوبوند به فرمون و غر  
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... خورهینمن لکنته هم به دردمون یگه اید - 

ره به یه داد...خیز کرد و به در تکیمخیخودش و ن ی از به سختین  

لرزوندیکه صداش و م یرس ار با تیکام  یمرخ عصبین  

 گفت :

؟؟؟یچ یعنی - 

... به اشک ی تو چشما یار دو کاسه خون بود وقتیکام ی چشما  

ره شد ینشسته اش خ  

- زش ومغ یکیم تا باالخره ین جهنم دره بمونید انقدر تو ایبا یعنی  

هید دلش برامون سوخت و ی...شای نوریاد ای خر گاز بزنه و ب  

هین تخم سگ یاگه برعکس ا از دردمون دوا کرد...تازه  ی درد  

 کم شرف داشته باشه و بخواد کمکمون کنه

که گرفتارش شده بودن و ی از که کم کم داشت عمق فاجعه این  

که حرف زدنش و مختل کرده بود  یکرد با بغضیدرک م  

: ونست بگه فقط ت  
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 -من...من

 

از و نداشت یکردن ن ی ه زاریار اصال اون لحظه حوصله گریکام  

دیشد داد کشیم یشتر خط خطیه ب یه به ثان ی ثانکه  یبا اعصاب  : 

- درمون...آخه یمن و زهرمااااااااااااار...من و درد ب  

که ساعت  ی با خودت فکر کرد یآشغال چ  یعوض  

؟؟؟بچه دو ی و پا شدسر  ین الت بین ایک نصفه شب سوار ماشی  

شه به هریرسه که اون وقت شب نمیتو؟؟؟عقلت انقدر نم ی ساله ا  

زد ناقصت یکشتت...میزد میاعتماد کرد؟؟؟م ی ... اوز مادر ج یپف  

ومدم ی؟؟؟من خاک برسر نمیبکن  ی خواستیم یکرد چه غلطیم  

که  ی شدین برهوت سقط میدنبالت تا صبح تو ا  

ار و یاد کامیفرداد و  ی صدا ی ه اش جا یهق هق گر ی صدا  

قت محض یکه حق ییداشت بگه دربرابر حرفا یگرفت...چ  

دونست اون استرس یسرش اومد...م   دیترسیکه م ی زیبود...از چ  
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ه جا با دست خودش گند یده و باالخره یکار دستش م  

ش از حدشین استرس بیزنه تو برنامه هاش...آخرشم چوب همیم  

ه مطمئننکیار بدون ایدن کامیو خورد که از هول نرس   

... ان نبودیشد که از طرف شا  ینی ن ماشیبشه سوار ا  

: کردیم  یکه سع ییداد و با ص ی سش کشیخ ی به چشما  یدست  

د یارم کمتر کنه پرس یت کام ی آروم باشه تا بلکه عصبان  ی انقدر  

دنبالم؟؟؟ ی ...اومد یواسه چ - 

 

: که یره به رو به روش با خشمیار نگاهش نکرد...خینبار کام یا  

نداشت گفت  یانگار تموم  

ارو که تو پارک باهاش قرار یام مچت و با اون ی خواستم بیم  

با چهارتا دروغ   یتونیتم بهت بفهمونم نمخواسی رم...میبگ  یداشت  

ی به هرک یهرک ی گه انقدرید یخواستم بفهمی...می خر فرضم کن  

انتظارم داشته ی ریط بگ یه بلیو   ی ه چمدون برداریست که ین  
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ی گ و ببندفلن ی خواینفهمه م یکس  یباش  

ان شوکه شده بودیده شدنش تو پارک با شایاز که از فکر دین  

نتونست  یچ حرفیشکش زد و هخ یرو صندل ی همونجور  

ادامه داد  ی ار با پوزخندی نکه کامیبزنه تا ا  

ت کنم...اونیزا رو حالین چینکه من بخوام ایهرچند...قبل از ا  

اشت تو خوب گذ ی ارو که واسه فرار از من دست به دامنش شدی  

از خانوم ین ی زود خورد  یلیجات و خیکاسه ات...چوب اعتماد ب  

ش ینکه پیر افتاده بدون ایز ی ا سرآب دهنش و قورت داد و ب  

ح دادن بهیتوض ی داشته باشه برا ی قانع کننده ا یلیخودش دل  

: ار...زمزمه کرد یکام   

ه یخواستم با اون باشم...فقط...قرار بود کمکم کنه...منو ببره ینم  

جا یش...اعتمادم بی زندگ ی و بعد...خودشم بره...بره پ ییجا  

ی سته دنبالم...من اشتباهفری ن می ه ماشیک ینبود...گفت ساعت   

 سوار شدم...انقدر...انقدر استرس داشتم که حواسم نبود
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... م بهم ینکه راه افتادیقه بعد از ایک نشده...ده دی هنوز ساعت   

فتم سر قرارخواست بپرسه که چرا نریزنگ زد...حتما م   

... شد و ی ش اشکاش جاریدوباره اتفاقات چند ساعت پ  ی ادآوریبا   

دبه هق هق افتا  

دم یرون...تازه فهمید ب ی م و از دستم کشی تا اومدم جواب بدم...گوش  

م و از دستشیغ و داد...گوشی گند زدم...خواستم با ج  

دونستم یده بودم...م ید...تر...ترسیرس یرم...زورم بهش نمیبگ  

انقدر هول شده بودم یاره...ولی سرم ب یی ه بالی..خواد.یم  

و باز کنم و خودم پرت  کار کنم...خواستم دریدونستم چیکه...نم  

هوش شدمی رون...که از پشت محکم زد تو سرم و...بیکنم ب  

نیصورتش و با دستاش پوشوند و از ته دل زار زد به خاطر ا  

خ ن برزیر ایکه مرتکب شد و حاال جفتشون و اس یحماقت  

ی ه اش آروم تر شد صدایه کم که گریسر و ته کرده بود... یب  
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د ی ار و شنیکام  

بهت نارو ی قبول کن ی خوایچ جوره نمیه...که هیارو کیاون   

 -زده؟؟؟ 

پر از  ی سرش و بلند کرد و نگاه ناباورش و دوخت به چشما   

ی زین چی ن مسئله آخریح دادن درباره ایار...توض ی شک کام  

... خواست یبود که اون لحظه م  

 در جوابش فقط گفت :

 

... هش انقدر قابل اعتماد هست که حاضر شدم ب یتونم بگم...ولینم  

 -رو بندازم

م یریم از هم طالق بگی خواستی؟؟؟میبگ یتون ینم یچ یعنی  

شرف هنوز تو شناسنامه اته...حق دارمیاسم من ب یدرست...ول  

کنه یم یبدونم زنم داره چه غلط  

که آدم یدون ی م یم...ولینکرد ی زندگاد با هم یاد...زیار...زیکام  
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ظه قابلنقدر بدون که تو اون لحیستم...فقط همی انت کردن ن یخ  

م اون بود که تونستم ازش کمک ین آدم زندگیاعتماد تر  

...فکر کن...فکر کن مثل یکن یبخوام...اگه حرفم و باور م  

 برادره برام...

... م آشنا ین پسر عمه و برادر زن گرامیهه...خب زودتر منم با ا  

گهید ی کردیم - 

ار ین متلک کامیبه ا یگه جوابین و دییاز سرش و انداخت پاین  

نبار پر ازی شد ایار که ازش جدا نمیره کامینگاه خ ید...ولندا  

شد ی دلخور  

- ش یچ پی؟؟؟هیارو فرار کنیو با اون  ی منو بذار یخواست یم یعنی  

دیبا یجواب خانواده ات و چ ی خودت فکر کرد  - 

دادم؟؟؟ یم  

 

- نا فکریشنهاد پدر ت یبه پ یداشت یار؟؟؟وقتیکام یتو چ  
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دیبا یجواب خانواده ها رو چ  که ی نم فکر کردی... به ای کردیم  

؟؟؟ ی بد  

: که انگار قصد  یتی د و با عصبانیبه صورتش کش ی ار دستیکام   

دیفروکش کردن نداشت غر  

خوام حرف بزنم...فقط جواب سوال یراجع به اون مسئله اآلن نم  

؟؟؟ ی بر یخواستی چرا ممنو بده... - 

... ی ریازم طالق بگ یخواستم برم که نتونیم - 

- فردا اون فرهاد فرصت طلب ؟؟؟که پس یواسه چ  

ی ؟؟؟انقدر ازم متنفریشرف چکم و بذاره اجرا و بندازتم هلفدونیب  

کارت کردم ی؟؟؟چی ز ین چیبه همچ  ی شیم یکه راض  

ه جور طوفان به پا یکار کردم باهات که هربار یاز؟؟؟چین  

م؟؟؟ ی تو زندگ  ی کنیم  

: د ی غ کشیمشت شده ج ی ار با دستا یکام ی ره تو چشمایخ  

- رم...چرایخوام طالق بگینم ی...ولی نکرد ی کار  
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با  یشیخواااااااااااااام...تو چرا حاضر می؟؟؟نمیفهمینم  

من   یکه زندگ ی م؟؟؟فکر کردیتو زندگ ی ش بندازیطالق آت  

بشه؟؟؟   ینا قراره چیبعد از طالق گرفتن و ازدواجت با ت  

از چپ و راست شد و بعد بدون ین ی ن چشمایار بینگاه ناباور کام   

ت به یاهم یاده شد...ب ین پ یوش و گرفت و از ماشر یچ حرفیه  

ه کم راه رفت تا بلکه یتو بغل جمع شده  ی هوا با دستا ی سرد  

 

ه دختری ل به یاز حاضر بود تبدین  یعنیره...یذهنش آروم بگ  

شناختنش خرابیکه م ییمه کسان هیبشه و وجهه شو ب ی فرار  

د بهش حق یبا یعنیره؟؟؟ یار طالق نگیاز کام  یکنه ول  

هیبه  ید خوبیچکس دیکردن که هیم  یزندگ ییداد؟؟؟درسته جایم  

یخواست با فرار برایکه م یطیشرا یزن مطلقه نداشت...ول  

بدتر از مطلقه شدن بود  یلیخودش درست کنه خ  

که انگار تازه تازه  یحاتیوضگه داشتن و تیکه از همد ییسوال ها  
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ود فعالد بهتر بیشا یاد بود...ولیز یلید خیرسیبه ذهنشون م  

داشتن تا با داد و دعوا و جر و بحث از دست یشون و نگه میانرژ  

 نره 

ی چ دغدغه فکریکه ه  یکردن به وقتید موکول میبحث طالقم با  

ن مسئله جون سالم به ینداشتن...نه اآلن که مهمتر ی گه اید  

دن یدید میآب و علف بود...اول با یابون ب ی ن بی بردنشون از ا در   

و مشکالتشون ی..بعد به فکر زندگشن.ینجا خالص م یاز ا  

... فتادن ی م  

نیشتر از ایشد نذاشت ب یدتر میهوا که لحظه به لحظه شد ی سرما  

 به قدم زدن و فکر کردنش ادامه بده و برگشت تو 

چشماش و بستن...سر پر نبضش و گذاشت رو فرمون و ی ماش  

ش وی ه چرت دو سه ساعته بتونه توان بدنیتا بلکه با   

: د یاز و شن ین ی صدابرگردونه که   

ار؟؟؟یکام - 
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یلرزونش دلش و به درد آورد...ول ی لحن پر از وحشت و صدا  

یبود که ظاهرش و ب  یاز دستش عصبان ی هنوز انقدر  

... ت نشون بده یاهم  

 -هووووووم؟؟؟

... ترسمیم یلیم؟؟؟من خی د بکنیکار با یحاال...چ - 

ن و قفل یماش ی ار سرش و از فرمون جدا کرد و درا یکام  

ن خوابوندنی...چراغ باال سرشونم خاموش کرد و حکرد  

: ش گفت یصندل   

... م ی نید بب یگه که هوا روشن شد بایفعال بخواب...دو سه ساعت د  

میم بکن ی تونیم یچه غلط - 

که  ییحشت جاپر از و یکیکه نگاه هراسونش از تاریاز درحالین  

دراز  یشد دوباره رو صندل یر افتاده بودن جدا نمیتوش گ  

... خودش و محکم بغل کرد د ویکش  
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یی گرفت نه اعتماد نابه جا یم اشتباه یهنوز معتقد بود نه تصم  

کرد به خاطر هول وی ن میخودش و مدام نفر یکرد...ول  

ن یاگه ماش  ی که مغزش و زائل کرده بود...هرچند حت یاضطراب  

شد هم نقشه اش به سرانجام ی ست سوار مو در  

وضع  ید حتیمد و شاو یار بازم دنبالش مید...چون کامیرسینم  

یقین بود که امشب از هر طریرش ایشد...انگار تقدیبدتر م  

 

 به بن بست برسه...

 چشماش و که باز کرد هوا روشن شده بود...تن خسته و پر

که تو  ی د از دردینکه به پشت خوابیدردش و چرخوند و هم  

... ع بلند شد نشست یشب افتاد و سریاد اتفاقات دی د یچیسرش پ  

رونین نبود...نگاه هراسونش و از پنجره به بیو ماش ار تیکام  

د و یکش ی دنش چند متر اونور تر نفس راحتیدوخت که با د  

ی شب به جونش افتاده بود انقدری که د یاده شد...ترس و وحشتیپ  
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یزین چینده بود که با کوچکترشه دوئویتو سلول به سلول تنش ر  

د یلرزیدست و پاش م  

هیکرد یم یستاده بود و داشت سعیار رو پنجه پاهاش وایکام  

دایباشه تو دوردست ها پ یاز زندگ ی که نشونه ا ی زیچ  

از یبه ن  یم نگاه ین نیباز و بسته شدن در ماش  ی کنه...با صدا  

کهیکردنش شد...درحال  یانداخت و دوباره مشغول بررس  

ره یگینم ی جه ایونست نت دیم  

ز مکالمهن و آروم رفت طرفش...بعد اییاز سرش و انداخت پاین  

شد تو چشماش یگه روش نمیشبشون د یغ و داد دیپر از ج  

احساس یه مرد هرچقدرم به زنش بیدونست واسه ینگاه کنه...م  

هیزه با یرینه زنش داره طرح فرار میباشه سخته که بب   

ه که یط سختیکوتش به خاطر شرا د سی فهمیبه و خوب میمرد غر  

رو در  ماجرا ی ر افتادن...وگرنه تا ته و تو یتوش گ  

... شد یال نمیخیاورد بینم  
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نا رو یرابطه اش با ت یار فکر کنه داره تالفی خواست کامیدلش نم  

اره و با وجود اسم تو شناسنامه اش به فکریسرش درم  

سخت   ن قفل سفت ویتونست ای گه اس...اگه مید  ی رابطه با کسا  

الش و از بابت اون آدم راحتیزبونش و بشکنه...خ  

ن موضوع راه ویه کلمه از ا ی ین آوردن حتبه زبو  یکرد...ولیم  

چوقت دلش یکرد که هیباز م  ییزدن حرفا ی برا  

... برسه یخواست به گوش کسینم  

: ره یاز بگ یخواست نگاهش و از نی که سرسختانه م  ی اری کنار کام  

شتاش گفت با انگ ی ن بازیستاد و حیوا  

شد؟؟؟ یچ - 

... کنه برهوتهیکه چشم کار م  ییتا جا - 

... ییروستا یه دهیم به  یم برسیاده بری ه کم پید اگه ی اخب...خب ش  

ییجا - 
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... و کالفه اش و دوخت به ینبار برگشت و نگاه شاک یار ایکام   

از ین  

م ی ک ساعت داشتیک یت نشد...نزدیحال ی هوش بودیشب بیتو د  

...تا شب ی بر  یفتیراه ب ی اده بخوای م...پیروندیابون می ن بیتو هم  

ی چ ننه قمریکه بازم ه ی ن جاده ابه او  یکشه تا برسیفقط طول م   

شه...ده و روستا کجا بود؟؟؟یسال تا ماه ازش رد نم  

 

گلوش  ی خ زخم رویازنگاهش فقط م یار نین حرف زدن کامیح )  

ه کم روش خون خشک شده بود...بابهت دستش و یبود که   

... د عقب یارخودش و کشید تا لمسش کنه که کام بلند کر  

ه؟؟؟یچ - 

 -زخم شده گلوت...

: گفت  ی الی خیار بابیکام   

خ گلومیحروم لقمه اس...چاقوگذاشت ب ی ننه بابا یکار اون ب  
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درب و داغون بخورم ی زورینبودم که ازاون پ  یوگرنه من آدم  

هیار روپنجه پاش بلند شد و یال کامیخ یت به لحن بیاهم یاز ب ین  

ی هم مشغول بررس یکیتش و گذاشت روشونه اش...بااوندس  

ه کم خون خشک یک بودکه روش یکوچ ه خراشیزخمش شد...  

نداشت ی زیگه خونر یشده بودو خوشبختانه د  

ست خانوم دکتر؟؟؟ین یمشکل - 

ره شد یار سرش و بلند کرد و از همون فاصله کم خیکام  ی باصدا  

شب دریدکه از  یتو نگاه به اخم نشسته اش...باخجالت  

... خواست بکنه تو وجودش یکه م ی ار با لو رفتن کاریبرابر کام   

ه قدم عقب رفتیکرد آروم یحس م  

... ن گرد و خاکیه وقت...عفونت نکرده باشه...تو اینم ی گفتم بب - 

 

ت ها ی ن مظلومیدونست ایار نفسش و باحرص فوت کرد...میکام  

هین خاطره که یاز به ایده شده نیکمترد ی ها یو نگران  
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ی ر افتادنشون...ولیدونه واسه گیداره خودش و مقصر م  ییجورا  

بود ینست آرومش کنه...چون واقعا ازدستش شاک توینم  

خواست یفرار...هرچند...اگه م  ی به خاطر نقشه مسخره اش برا  

د خودش و یدا کنه باین اتفاق و پیمنشا ا  

دونست...که حاضر نشد دار و ندارش و از دست بده و یمقصرم   

حفظ  ی ازم حق داشت براید فرهادو قبول کرد...ن شنهایپ  

اشت؟؟؟ ش تالش کنه...ندیزندگ  

خالص  ی دا کنه...برایپ یه راه حلیازکه انگار مصربود حتما ین  

یه کم فکر کرد و با حواس پرتین مخمصه یشدنشون از ا  

: د یپرس  

ده؟؟؟ی ت آنتن نمیگوش - 

: چیکه ه  یره نگاهش کرد و با حرصیره خیه خیار چندثان یکام   

تونست کنترلش کنه گفتیجوره نم  

... رونید بیت از دماغت پاچارو مغزیشب فکرکنم با ضربه ید - 
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 -چرا؟؟؟

 -مگه نگفتم همه دارو ندارم و برداشت برد؟؟؟

 

: ت روین واقعیا ی ن قسمت هایاز که انگارتازه داشت با تلخ ترین  

د یشد با بهت پرسیبه رو م  

... ؟؟؟طالهام...مدارکمیل من چ یوسا - 

... و برد...رمز عابرت تو  ینش بود...همه چ ی اوناهم تو ماش  

نداره  یتو بانک دسترس ی شه به پوال لت نبا یوسا - 

ییگردنبند اهدا یخال ی د که جایبه گردنش کش یاز باترس دستین  

کرد...چشماش که به یم ییتوش خودنما ی اربدجوریکام  

: د یار پرسیدکام یاشک نشست و لبش لرز  

ه؟؟؟یچ - 

 بابغض گفت :

بندمم برده...گوشواره هامم تو چمدون بودگردن - 
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کرد...انگار از دست یخوب درک م یلیخش و ین ناراحتیارایکام  

ل یسخت تر بود نسبت به از دست دادن وسا یلیدادن کادوخ  

درهم شده گفت   ی گه...با اخماید  

 -به ساعت منم رحم نکرد...

: د ادامه داد ی از و که دیر شده نیسراز ی اشکا  

 

م...بعدشینجا فکر کنیدبه خالص شدنمون از ایبا ال...فعالیخیب  

ب یشب تو تعقیم...دیر بندازیگ  ی ه جوریرو یم اون عوضیتونیم  

دبه درد خورد ینش و برداشتم...شایزامون شماره ماشیو گر  

: گفت  ی دوارید و باامیبه چشماش کش  یاز دستین  

... میص چهره کنیم تشخیتونیادمه...م یافه اش ی منم ق - 

نیاز خنده اش گرفته بود و در عیحرکت بچگانه ن ن یار ازایکام  

شب از یروش بخنده تافکر کنه مسئله دخواست به یحال نم  

به   یاز و خنده اش و ول کرد...ولیذهنش رفته...پشتش و کردبه ن   
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ی ن خنگ بازین فرصت به خاطر ایخودش قول داد که تو اول  

بچلوندش  یکردش بغلش کنه وحساب یه بچه ها میهاش که شب   

: ن گفت ی ن رفتن سمت ماشیزور لبخندش و جمع کرد و ح  به  

... میابریم...فعال بی تونی آره م - 

... ازم دنبالش راه افتادی ن  

 -کجا؟؟؟

... میبرس ییه جایم تاباالخره به  یه ذره بریه ذره ی - 

راه برگشت کدوم وره؟؟؟ یدونیمگه م  - 

 سرش و باال انداخت و باافسوس گفت :

 

دم کجا ینه رو گم نکنم نفهمید ماشن بویشب انقدر حواسم به اید  

مون گرد و خاک بود که اصالرم...انقدرم دور و بریدارم م  

شدیمعلوم نم ی زیچ  

د یه راه فرار نداشت نال یدا کردن یبه پ ی د ی چ امیازکه ه ین  
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... دامون کردیاومد پ یکیهو ید ینجا؟؟؟شایم همی بمون ی خوایم  

- ی ه کم انرژیاد؟؟؟اآلن که هنوزیب یکی ی نجوری مگه پارکه هم  

م خب یشیر مبگذره خسته ت  یم بهتره...هرچیم بری فتیم راه بیدار  

راه ی خودید بیر درسته؟؟؟شایم کدوم مس یدبفهمیاآلن از کجا با  

نجایم بدتر از ای برس  ییا به جایم...ی چ جانرسیم بازم به هیم بریفتیب  

میم برگردیتونیگه اون موقع هم نمیباشه...د  

: ن به حرکت ید و خالصش کرد...حن و باز کریار درماش یکام   

دیدرآوردن با زور خودش توپ  

ی ه جهنم دره ایم...باالخره به ین بری دخالف جهت ماشی بافعال  

ازاعصاب مصاب ندارمایاس بخون نیه یگه کم آیم دی رسیم  

مون و نادم ویه آدم پشیافه یتونست قینم ی ه ایکه ثان یاز درحالین  

ت یکم از عصبانه ی ی نجوریاز خودش دورکنه تا بلکه ا  

: ار کم کنه رفت کنارش و گفتیکام   

... گه بپرسمیز دیه چیفقط  - 
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... ارچشماش و محکم بستیکام   

 -بپرس...

 

؟؟؟ی اری م یگه واسه چین و دی ماش - 

یو مهم ی دیکل ی ز بپرسم انگارچه سواال یه چی یگیم ی ه جوری  

سرمغزت اومده ییه بالی ی جد ی تو ذهنته...جد - 

... ی شوت نبود گه انقدرم یشب...دید  

: فت گ ید با کالفگ یازو که دیسکوت و چهره درهم شده ن  

ی ه فکرید یم بای نجا؟؟؟هرجا برسین و ولش کنم ای ماش یواسه چ  

ماتم  ی م...به جایشه که دوباره برگردیگه...نمیم دی نم بکنیواسه ا  

ام یاز پسش برنم یین دستم تنهایگرفتن برو هلش بده...من با ا  

ح داد از قالبیحرصش گرفته بود ترجار یکام ی ازکه از حرفاین  

ادو جوابش و بده تا یرون بیمون خودش بیمظلوم و پش  

: ن هلینگاهش کردو ح یخودش نتازونه...چپ چپ ی انقدر برا  
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ن از عقب با حرص گفتیدادن ماش  

- اصفهان که  ی ای دنبال من ب  یپاش یم گرفتیاون موقع که تصم  

هو مشکل دارشد؟؟؟ ینداشت...  یدستت مشکل - 

... ب کرده باشه زبونت هنوزینه...خدا روشکر هرجات ع  

 -سالمه

... تو زبون نداشته باشه تو دوساعت کل موهاش از ی آدم جلو  

شهید میحرص و جوش سف - 

 

- میر افتادی که توش گ یطین شرایبا ا  یکنیواقعافکر م یعنی  

ومدمی؟؟؟اگه من باهات نمی انقدرطلبکارانه حرف بزن یتونیم - 

؟؟؟یابونین غول ب یبا ا  یکنب  یخواستیم یچه غلط  

- دامیهوپیترس نداشتم که اس ی انقدر ی ومدیاگه باهام نم  

ن ین ایرفتم سرقرار و از هولم سوار ماش ی...منم با آرامش مینکن  

شدم ینم یعوض  
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- ست از آخور ی که اصال معلوم ن  یه الدنگ یذاشتم بایم یعنیآهان   

و دست  یراه زنم سبز شده فرار کن ی هوجلویرون اومده و یب یک  

 خودم بمونه تو پوست گردو؟؟؟ 

... به حالت نداره...در هرصورت من  یفرق ی چه نذار ی چه بذار  

ستمیر نیطالق بگ - 

ت یپنهون ی ت کردم به خاطرقرارایم تهران و ازت شکای رفت یوقت  

برگه  ی پا ی ریبه...خودت ازترس نرفتن آبروت میه مرد غریبا   

ی کنیطالق و امضا م   

ی هر کار یوثابت کن  ی زیچ  یتونست  هه...بچه گول نزن...اگه  

ت کنه منم که عکس محکمه یدشکایبا دلت خواست بکن...اون که  

ی شوهرم با دخترخاله الشخور و زندگ  یپسند دارم ازروابط پنهان  

 خراب کنش

از یدن حرص لحن نی به قهقهه زدن داشت با شن ی د یل شدیارمیکام  

مکالمه ون یتونست لذت اینم یزد ولینا حرف م ی داشت از ت یوقت  
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 کل کلشون و از دست بده و ادامه اش داد 

 

... ادت رفتهینکه ی...مثل ای اون و خراب کرد یال که توزندگفع  

خواستیمنو م یاول ک - 

- نساخت که من  ی ا یحاال دور برندار...اوال که اون زندگ  

هم کردم مطمئن باش از عشق و  ی خرابش کنم...دوماهرکار  

نبوده   یعاشق  

... یگه وقتینقدر دورو بر تو آدم هست که دا یگ یآره راست م   

بامن  یو عاشق واسه عشق ی ندار - 

... اقتت همون دخترخاله اتهیار...ل یکام ییپررو یلیخ - 

اریمعلومه که هست...از اول چشماش وبست و فقط گفت کام  ... 

ی پلکی م یکیبا  ی کنم داری ست که هر بار نگات میمثل تو ن   

- نا ی سراغ ت یهرموقع که رفتنه...ی ن به بعدم همیکنم از ایخوب م  

ده یم ی چه مزه ا  یم تا بفهمذاریقرارم یکیجونت منم با   
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... ن یاز استخونات خورد بشه ا یکیهردفعه  یاگه دوست داشت  

 -کار و بکن

نکه یان داد قبل از ایاز با سکوتش مکالمه اشون و پاینبار نیا  

ییحرص درارش مجبورش کنه تا حرفا ی ار با حرف ها یکام  

ومه کم آرین بود که یده اش ایحداقل فا ید...ولیکه نبارو بزنه   

که به  ییدزد احمق و با حرفا ی شد و حرص اون راننده   

... کرد یار زد از وجودش خالیکام   

 

ن بحث کردنشونیاز و داشت...انگار ایت مشابه ن یارم وضع یکام  

شون و از تنشونینکه کالفه اشون کنه خستگیشتر از ایب  

ت یاذ ی خودش فقط برا ی ه حداقل حرفانکیدرآورد...ضمن ا  

دونست آدمی بهش اعتماد داشت که م ی انقدراز بود...یکردن ن  

... هیست و رابطه اش با اون آدم همونین مسئله نیکردن تو ا یتالف  

ار یگه رو به کامید ی شب گفت وگرنه اگه قرار بود کسایکه د  
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ی زندگ نید انقدر اصرار داشته باشه به ادامه ایح بده چرا با یترج  

ه فقط دودش توکه اگه دستش رو بش ی نجوریو نگرفتن طالق؟؟؟ا   

کم عقل باشه که  ی دونست انقدرید میره...بعیچشم خودش م  

بکنه ی ن کاریهمچ  

*** 

ط سخت و خسته کننده داشتنیشد که با همون شرایم  یک ساعتی  

کشوندن وین و دنبال خودشون میابون ماشیتو اون ب  

یل زمستون بود ولینکه اوای ن...با اده بودینرس ییهنوز به جا  

ه کم که یداد یکم داشت خودش و نشون مکه کم   یآفتاب  

... د تا غروب تو یکرد و بایتشون میابون اذیگذشت تو اون بی م  

ی نییو سرپا  ییرشون سرباال ی نکه مسیکردن با این سر می ماش  

ن تر دارهین سنگ یحس کرد ماش  ییه جاهایار از ی کام ینداشت ول  

ریچرخا گ ی ال  ی زیچ ید سنگینه...فکر کرد شاکیحرکت م  

از در چه حاله که ماتش برد...نه تنها ینه ن ی...برگشت بب کرده  
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گه هلید  

 

... ار رو صندوق عقب نشسته بودی داد که پشت به کامینم  

ره اش شد یستاد و با حرص خیبه پهلو زده سر جاش وا   ی با دستا  

به سمت  ن شد و سرش وی از متوجه توقف ماشی که باالخره ن  

ار چرخوند یکام  

- زابت؟؟؟یکه الد ملیبریلذت م ی از سوار - 

چیر بود بدون هیار دلگیاز که هنوز سر کل کلشون از کامین  

ار با خشمینبار کام یدوباره روش و برگردوند که ا یحرف  

د یتوپ ی شتریب  

- ؟؟؟یکنین م ی سنگ ین و واسه چی گه ماشیجهنم د  یکنیکمک نم - 

 -خسته شدم...

... ت داشتم ن...انگار من تمام مدییا پا یکنما...ب ینم لهت مزیاز می ن  

گرفتم که خسته نشدمیلب ساحل آفتاب م - 
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: د ین و نالیی د پایاز پرین  

م...باز اگه فقط خودمون یریراه م یم الکیشتره که داریه ساعت ب ی  

اره تو هم با خودمونین ابوطید ای...بای زیه چ یم یرفت یراه م  

گه جون نداره...گشنمم ید  م...خب خسته شدم...دستامیبکش  

نیتونم راه ببرم چه برسه به ایم هست...خودم و به زور  

: ار تا اومد حرف بزنه ادامه دادیکام   

- گه آره؟؟؟ یر توئه دی نا تقصیهمه ا یبگ  ی خوایاآلنم م  

 

- تو ی کار کنم؟؟؟از صبح تا شب بگیچ یگیخب حاال که شده...م   

م؟؟؟ ی شینجا خالص میاز ا ی مقصر بود  

... ن داد د و سرش و به چپ و راست تکویکش یقیار نفس عمیکام   

- م...تکرار کردنشیدینجا رسیتو به ا  یعقل یاون که مسلمه با ب  

خواستم بگم از تو داشبورد یکنه...میشتر م یفقط حرص خودم و ب  

ی از گشنگ ی بردار بخور تا تلف نشد ی زیچ یتییسکویب  یکیه کی  
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وند بعد از برداشتن ن رسیاز با عجله خودش و به داشبورد ماش ین  

ت به یاهم یو ب یت رو صندلت از توش نشسییسکویه بی  

دیار که دیار مشغول خوردنش شد...کامیکام  یره و عصب ینگاه خ  

دیکنه غریداره کار خودش و م یالیخیره و با ب یاز رو نم ... 

ایه تعارف نزنی - 

... ن خودت بخوریا بشیمگه با من؟؟؟ب ی تعارف دار - 

از یت و از دست نییسکوینده و بران ینشست رو صندل   

شد چند ید مجبور مینجا گرفتارن...شایا یوم نبود تا کد...معلیقاپ  

ی ت سر کنن...هرچییسکویک و بین دو سه بسته کیروز با هم  

دادنیمشکالتشون خودشون و نشون م یکی یکیگذشت  یشتر م یب  

کردن یت و براشون سخت تر میو وضع  

... گمی م - 

... بهش انداخت یاز نگاهین ی با صدا  
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... تشنمه یبگ ی خوایه البد اآلنم میچ - 

ن؟؟؟ی تو ماش ی مثال بگم...مگه آب دار  - 

... رون بخوریکشم ب ین هست توش اون و میه ذره بنزینه... - 

: گفت ی ه وری ی از خم شد طرفش و با لبخندین  

- کردم و از دستمینکار و میا ی جد ی خواست جدیدلت م یلیخ  

آره؟؟؟ ی شدیخالص م - 

: ه داد ار و ادامیشاره اش و فرو کرد تو شونه کامانگشت ا  

... ی ن منو...کور خوندیبب  - 

ت یاهم یره و بی خنده اش و بگ ی گه نتونست جلوینبار دیار ایکام  

که تو اون لحظه یو مشکالت ی فکر ی به همه دغدغه ها  

ی که بعد از مدت ها لبخند ی د...خنده ایبلند خند ی داشت با صدا  

دونستن بهی.انگار جفتشون ماز هم نشوند.. ین ی رو لبا  

ن خنده ها هم دوباره یت عمر این وضعیاز ا محض خالص شدن  

رو یآن ی ها ی خواستن شادین نمیشه...واسه همیتموم م  
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... غ کنن یاز خودشون در   

... از یره شد به ن یخنده اش و به زور جمع کرد و خ  

... یخواستی م  یت و با حرف زدن هدر بده...بگو چیکم انرژ  

یبگ - 

 

: گفت با انگشتاش  ی ن باز ین و حییو انداخت پا سرش  

دن؟؟؟یتا اآلن فهم یعنی - 

ا؟؟؟یک - 

... هیخانواده تو...خانواده من...بق - 

یینایده...تینا فهمیده باشه تیهم نفهم ی خواست بگه هرکیار میکام  

کرد و ازش یار و کنترل می ه کامیه به ثان ین مدت ثانیکه تو ا  

ارم تا یکنه...کام ی کار م یچ نه کجاست وی خواست که ببیگزارش م  

کرده  یه مسافرتشون به اصفهان و ازش مخفیلحظه آخر قض  

برگشتن جواب قانع یکرد که وقتید خودش و آماده میبود...با  
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نا و پدرش داشته باشه یسواالت ت ی برا ی کننده ا  

: از گفت یفکراشو از ذهنش پس زد و در جواب ن  

... نجور که بوشیگه...ای فهمن دیا زود می ر یدونم...دینم  

میرفتارنجا گیاد...حاالحاالها ایم - 

... ره شد یدور برش خ ی انتها یر بیبه مس  یاز با درموندگ ی ن  

... مید داریم...اصال شای رسیچ جا نمیده نداره...به ه یفا ی نجوریا  

میچرخیفقط دور خودمون م - 

ی منف ی خواست مدام انرژی نم یده بود ولینو فهمیارم ایکام  

االخرهکردن تا بیکه توان داشتن تالششون و م یی د تا جایبده...با  

دنیرس یم ییه جایبه   

 

- م...تنها راهمون فعال یم بکن ی تونیست...پرواز که نمین ی چاره ا  

ی ...بلند شو کمک کن تنبل باز ی گه...شکمتم که پر کرد ینه دیهم  

اریدر ن  
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: ن گفت یاده شدن از ماش ی ن پی از حین  

... تشنه ام شد ی جد ی جد - 

... ار نشست یکام ی لبا رو  ی لبخند  

... ...به دو سه ساعت ی دا شد تو خوردیبم پحاال برفرض که آ  

ید دفعش کن یبعدش فکر کن که با - 

ته دلش  ینگفت...ول ی زیبهش نگاه کرد و چ ی از چپ چپین  

ار داشت با ی د کامیکرد...شای حس م ی ر قابل انکاریاسترس غ  

هد بیبا ی ن بود...چه جوریقت همیحق یزد ولیحرفش و م یشوخ  

ستن ین یطیتو شراشه یکردن که مثل همی م  یبدنشون حال  

ی عنیاجاتشون و برطرف کنن...یکه بتونن هرموقع بخوان احت  

ن معضل و یگه ایدوار باشن که تا چند ساعت دیتونستن ام یم  

 حل کنن؟؟؟

رفتن...هردوتاشون از نفس افتاده بودنیاده م یبود که پ یدو ساعت  

فتن ندارن...حرکتجز ر ی گه ایدونستن چاره دیم یول  
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شتر کرده یشون و بیو گرفته بود و خستگ ن سرعتشونی کند ماش  

داد ویشونم داشت خودش و نشون میجسم ی ازهایبود...کم کم ن   

رفت یل میتوانشون رو به تحل  

 

: از گفتینکه برگرده سمت نین نفس نفس زدنش بدون ایار حیکام   

... به  ی زین چی ...چشم بگردون ببی ایم ی که...دار ی نجوریهم  

ا نهیخوره یچشت م - 

نکه دوباره نشسته رو صندوقیال اید...به خیاز نشنیاز ن ییصدا  

ن ازی دنش پهن شده وسط زمیعقب سرش و چرخوند که با د  

د سمتش...رنگ وییگشاد شده دو ی ستاد و با چشمایحرکت وا  

شتر کرد...شونه هاشیبسته اش وحشتشو ب ی ده و چشمایپر ی رو  

دش باال یو گرفت و کش  

تو؟؟؟  ی شد یاز جان؟؟؟حالت خوبه؟؟؟چیاز؟؟؟نین - 

: دی چشماشو باز کرد و نال  ی آروم ال   
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... کنهیتونم...حالم بده...سرم...درد میگه نمید - 

از مبرمشون بهیو ن  یو تشنگ یحق داشت...جدا از گرسنگ  

م به یخواب...آفتاب هم مستق یراحت برا ی ه جایو  ییدستشو  

... کردیون سخت تر م ط و براشیخورد و شرایسرشون م   

... نین بشیم تو ماشید شو برله خب...بلن یخ - 

... شهین مین سنگی نه...ماش - 

: ار خودشم خسته بود و حوصله بحث کردن نداشت...با یکام   

د یتوپ یکالفگ  

 

- ه یست که...ین ی گه چاره ایاز...کم حرف بزن...دیبلند شو ن  

م ه قدمیگه فردا یم...دیشیم تلف مینجا بمونیگه هم ایروز د  

ما یم برداریتون ینم  

: ی ار از جاش بلند شد و تو همون حال با بیک کام از با کمین  

ونش گفت یو لحن گر یحال  
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... دید...ببخشی ر منه ببخشیر منه...تقصیتقص  - 

ه داد ساکتش کنه با ینبار با یار که خودش و آماده کرده بود ایکام  

شد چشماش و ی دن اشکاش که رو صورتش جارید  

یه جورید ی داد کردن نبود...بایوقت داد و بمحکم بست...اآلن   

شونم مثل یکرد که حداقل توان روح یت میریط و مدین شرایا  

... ل نره یشون تحلیتوان جسم  

: ن با کف دستش کتفشو ماساژ داد و گفتین بردنش سمت ماش یح  

... از...آب بدنت و ین  یشیحال میبدتر ب ی ه کنیه که شده...گریکار  

خشک نکن ی خودیب - 

ه دستش و گذاشت ی...ی ن و باز کرد و نشوندش رو صندلیدر ماش  

تونستیم ی ن دوال شد سمتش...چه جوریرو سقف ماش   

آروم  ی نکنه برا ی نه و کاریس و چونه لرزون و ببی ن نگاه خیا  

ازی الش از بابت نیخودشم بهتر بود که خ ی شدنش؟؟؟برا  

رشون ادامه بده یبه مس ی شتریراحت بشه و با تمرکز ب ... 
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ی ه نگاهیرم جلوتر من ب ینی ن بشیه کم تو ماشیتو  ی خوایم  

 -بندازم و برگردم؟؟؟

؟؟؟ی و برگرد  ی نهمه راه...بریا - 

... با   ی نجا موندیگه برنگشتم...از همونجا رفتم تو هم اید ی دیهو دی  

مسخره ات ی تفکرات و نقشه ها  

: به نوک ی زون شد ضربه ایاز که دوباره آوی خشک شده ن ی لبا  

 دماغش زد و گفت

... کردم یشوخ  

- ؟؟؟یکن یشوخ ی تونیواقعا مط... ین شرایتو ا - 

براش یکه جواب یاز سوال خودشم بود...سوالی سوال ن  

دیشد با دیکرد نمیم ی انگار هرکار یدونست چرا ولینداشت...نم  

ن چند روز از رابطهیط نگاه کنه...انقدر تو این شرایبه ا ی بد  

نیود که اب ینا کالفه و عصبیتازه شکل گرفته اش با ت  
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... مت بود واسه دور شدن از اون یهاش غن یختت با همه سیوضع  

... کالفه  ی شتر خم کرد و نگاهش و دوخت به چشمایسرش و ب  

از ین  

... ی کارا یلیکنم...هم خ یتونم شوخیهم م یطیمن تو هر شرا  

گهید - 

 

... از روش و گرفت ی ن  

... ار حوصله ندارمیبرو کام  - 

ن یع د ینجا منم بایا ینسسا نشستن پری ...عییخدا ی رو دار  یلیخ  

؟؟؟ ی اسب ارابه ات و بکشونم دنبال خودم باز تو حوصله ندار  

 -خسته ام...

: نبار سرش و برد جلوتر... و زمزمه کردیار ایکام   

... ی نی...تضمیرفع خستگ ی بلدم برا یه راهی ... 

: از دوباره اعتراض کنه به حرفاش نگاهش و به ی نکه نیقبل از ا  
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و ادامه داد  دور و بر دوخت  

... ه یه راهینم یشه...ایه کم نامناسبه...هرچند بدم نمیون فقط مکانم  

نجایاز ا  یخالص ی برا - 

: د یاز متعجبانه پرسین  

؟؟؟یچه راه - 

... گهیم رو هم دیفتیابون ب ی ن بینکه وسط ایا - 

اره...از لحنشمیدرم ی ار باز داره مسخره بازیدونست کام یم  

داره یتو کله اش چ  مصر بود بفهمه یمشخص بود...ول  

: ره...با حرص گفت گذی م  

 

داره؟؟؟ یآخه چه ربط - 

ی بکش یشلوارت و تو مکان عموم یکره ماهم که باش ی تو تو  

ه کم دنگ و فنگیکنه...یدات مین گشت ارشاد دو سوته پییپا  

ارزه ینجا میاز ا یبه اون حال و حولش و خالص یداره ول  
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: هوس آلود شده ی زیآمکه به طرز اغراق  یزد و با لحن یچشمک  

ش گفت یه وریلبخند  بود و  

م؟؟؟یامتحان کن ی خوایم - 

جه داد ویاز باالخره نتیه نیر روحییتغ ی ش برایقه ایتالش چند دق  

رغم مقاومت کردنش...لباش از دو طرف کش یاز علین  

... ار و راحت کردیال کام یاومد و همون لبخند کوتاه خ  

قهیتونست لذت اون چند دقن یخواست عقب بکشه و در و ببنده ول  

رو گونه ی ل نکنه...سرش و کج کرد و بوسه ایرو تکم  

... ستادیاز نشوند و صاف واینرم ن   

از در و بست و رفت سمت ی گشاد شده ن ی به چشما ی با لبخند  

درست مثل  ید چرا ولیفهمیر ادامه بده...نمیخودش که به مس  

ه یدن گریثاق سخت بود براش دی اون شب بعد از ماجراشون با م  

فش شده بود که حال بد ی...انگار جزو وظاازین یو ناراحت  

 و ازش دور کنه...
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یدا کردن راه حلی توماج و پ ی ر کالهبردارین مدت که درگیا  

یه هاش و ولید گریدی نفروختن رستوران بودن...م ی برا  

که فقط خودشون ین برهوتی ومد...اما تو ایاز دستش برنم ی کار  

ومد نسبت یو نداشتن...دلش نم ی ا گهیدوتا بودن و کس د  

... ت باشه و تنهاش بذاره یاهم ین حالش ب یبه ا  

*** 

کردنیشد و هنوز هرطرف و که نگاه میگه داشت ظهر مید  

د نبود که از همون ی چ بعیدن...ه یدیروشون م ی ر و جلویکو  

ر حاال حاالها بهین مسیرو اومده باشن و ته ا  یاول راه اشتباه  

به  ینشه ولازش رد  یاگرم برسه کس ا ی نرسه... ی جاده ا  

از هزاران  یکینداشتن و مجبور بودن که  ی ار چاره ایقول کام  

ن بود که اگهیرن...حداقلش ایاحتمالشون و در نظر بگ   

... الشون راحت باشه که تا یط سخت مردن خین شراینجا تو ایهم  
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دنیلحظه آخر دست از تالش نکش  

د چقدر خسته شده یهمف یار میکام ی از که از نفس نفس زدناین  

ه کم تو هل دادن کمکش کنه که همون یاده شه تا یواست پخ  

ه کم دورتر سمت راستشونیکه  ی لحظه چشمش خورد به خونه ا  

نه یار انداخت که ببیبه کام یقرار داشت...با تعجب نگاه   

... ن و یداشت ماش  ی نطوری ار همیکام یا نه ولیاونم متوجهش شده   

دتشیهنوز ند یعنیرد...پس بیش میم پیر مستقیتو مس  

 

: جان زده صداش کرد یه  

اااار؟؟؟یکام - 

... ن یستاد و خم شد سمت ماش یار وایکام   

ه؟؟؟یچ - 

... ه خونه اسیاونجا  - 

داد انداختیاز نشون میکه ن  ییبه جا  یسرش و بلند کرد و نگاه  
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ز شدهی ر ی ن با چشمای ماش ی ستاد...از باال یو صاف وا  

 براندازش کرد و گفت :

... ست کانکسه انگاریه نخون - 

... توش باشه ید کسیشا - 

: ن گفتین هل دادن ماشین مسئله حید به همیبا ام   

... می نیم بب یچون بریفرمون و بپ  - 

که ضربان قلبش تند شده بودیع فرمون و کج کرد درحالیاز سرین  

فرار ی ه راه نجات بود براید یدن اون کانکس که شایاز د  

 کردنشون

فت فرمون و صاف ن به کانکس قرار گردیر رسی ن که تومسی ماش  

ارکمک کنه...دل تو دلش ی اده شد تا توهل دادنش به کامیکرد و پ  

درانتظارشونه ینه اون تو چه خبره و چی نبود که بب  

 

رشون افتاد یشب گ یکه د یوونیه نفرمثل اون حیدونست اگه یم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

شه یکه هست م ینیطشون سخت تر ازایاون تو باشه شرا  

دا یکه اطرافشون پ ی ه ان نشونید به کوچکتر کریعقل حکم م  یول  

ه وقت تنها شانسشونم ازدست ندن یت بدن تا یکردن اهم  

: ه نفر اونجا به دادشونیکرد یکه داشت خداخدا م ی نجوریهم  

د یار و شنی کام ی برسه صدا  

... باشه که بشه چند روز توش موند ییه جایخداکنه  - 

... ره شد یباتعجب بهش خ  

؟؟؟یستی بهتر بلدن ی دعا - 

... بهش انداخت  ینگاه م ی ارنیکام   

مثال؟؟؟ یچ - 

رون ازیبا ب یه راه ارتباطیاونجا باشه که  یکیمثال بگو خداکنه   

ن خراب شده داشته باشه و بتونه ما رو برگردونه شهرمون یا  

... عمرا اگه مستجاب بشه ی که توکرد یین دعایا - 

 -چرا؟؟؟
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- یکی چهارتا دعا رو ی درآورد  ی نکه زرنگ بازیا ی برا  

نکه انقدر آدم باشهیاونجا باشه...دوم ا یکینکه ی...اول ای کرد  

ی ای بادن یه راه ارتباطینکه یکه بخواد به ما کمک کنه...سوم ا  

نکه بااون راه بتونه ما رو ینجا داشته باشه...چهارم ایرون از ایب  

 

ه دونه بود مختصر ویمن  ی برگردونه خونه مون...دعا  

یچ احدالناسیه سر و کله زدن با گه حوصلهید یکید...من یمف  

 رو ندارم

کل کل  ی برا یگه توان یاز اون لحظه انقدر استرس داشت که دین  

ش گرفته بود توخودش ی که دوباره شوخ ی اریکردن با کام   

ن و مشغول دعا ین هل دادن ماش ید...چشماش و بست و حیدینم  

ن زمان کم یست بادعاهاش تو ا یدونست قرار نیخوندن شد...م   

ت وقت محدودش و با حرف زدن تلف خواسینم یبشه ول معجزه  

 کنه 
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ن و نگه داشتن و راه افتاد سمتی دن ماش یش که رسیبه چند متر  

دیط جدی ن شرایواش از ایواش یازکه تازه داشت یکانکس...ن  

ی اربا قدم هایکام  یداشت ولیقدم برم ی شتریاط بید با احتیترس یم  

فبلند رفت سمت پنجره هاش...دستاش و دو طر  

کانکس و   ی شه تویکرد از پشت ش یسع صورتش گذاشت و  

دش و ید  ی شه جلویکرکره نصب شده پشت ش ینه...ولی بب  

... گرفت ی م  

: د و گفتی حاصل عقب کش یه تالش بیبعد از چندثان   

... ی زیست چیمعلوم ن - 

 صداش و بردباال و داد زد :

ن توئه؟؟؟یا یکس - 

 

: جان یبا هاز و  یومد...روش و چرخوند سمت نین ییچ صدایه  

 گفت 
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... م تویابریست...ب ین  یکس - 

: که به در کانکس وصل شده  یاز که تازه چشمش به قفل بزرگین  

گفت ی دیو ناام یبود افتاد باناراحت  

 -زحمت نکش...درش قفله...

... کرد یار جلو رفت و قفل و بررس یکام   

 -فکرکنم بشه شکوندش...

؟؟؟یش چی اد بگه چرا شکوندیاگه صاحبش ب - 

- فهمه یم بندازه خودش میر افتادیتوش گ که یتی به وضع  ه نگاهی  

کنه یم...آدم باشه درک میبهش بگ  ی زیست ما چی ن یاجیچرا...احت  

ی زه و انرژیدا کردن اون کانکس بهش انگ یجان پیکه هیدرحال  

ر لب با خودش زمزمه کردین و زی داده بود راه افتاد سمت ماش  

... باشم ابزارم داشتهبه درد بخور تو جعبه  ی زایه چیفکر کنم  - 

*** 

ار یهدف کام  ین نشسته بود و به تالش ظاهرا بی از تو ماشین  
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به  یکرد...انتظار نداشت وقتیشکوندن قفل در نگاه م ی برا  

 

ل داشت یشتر تمایه در قفل شده رو به رو بشن...ب ینجا برسن با یا  

نن که راه درست و بهشون نشون بده ی بب ین حوالیه آدم آشنا به ای  

دا یپ یدونست آدمید میبود...بع ی قا دنبال چیقار دید کام یمفهینم  

گذاشته باشه و  یه کانکس مسکونین برهوت یبشه که تو ا  

هیداد یشتر احتمال میش...بیزندگ یخودشم رفته باشه تو شهر پ  

ساخت و ساز تو ی باشه که برا یا کارگاهی ی کانکس ادار  

... ش نباشه تو  ی ادیز زیا نصبش کرده باشن و چیکین نزدیا  

... اری م ساعت کامیداد نین که نشون میبه ساعت ماش ی با نگاه  

ر اون قفله فکرش و به زبون آورد یدرگ  

هست؟؟؟ ی ز به درد بخوریاون تو چ یدونیحاال از کجا م - 

: ازید و در جواب نیعرق کرده اش کش یشونیبه پ ی ار دستیکام   

 گفت 
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ن یا ینی بیم ی اگه یز دیا نه؟؟؟تو چیم ی د امتحان کنیشانسمون و با  

م سراغش؟؟؟یدور و بر که بر - 

... من -از دردامون حل کنه ی تونه دردی نم نمیمطمئنم ا ینه ول  

فتم...اصال یور میگال  ی اد گالم تو سفرهایدونم چرا ینمت نمیب یم  

مثل اون ی ه سره فقط داریه... یمنف ی از انرژ یه هاله ایدورت    

م یشیدونم ما موفق نم ی من م  یزنیغر م  

... دن نداشتیخند ی برا یگه اصال حالیدنبار یاز ای ن  

 

مثبت بدم اون قفل قراره به طرز معجزه ی اآلن من انرژ یعنی  

باز بشه؟؟؟ ییآسا - 

... ه یا یتو عوض کردن قفل در ب ی دونم...تو تبحر داریمن نم  

اسین چه جوری بهش بنداز بب  ینگاه - 

: داشت گفت ی برنم ینکه بازم دست از متلک پرونیبا حرص از ا  

... که ییکردن بال یقفل عوض کردن تبحر ندارم...تو تالف من تو  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ارن استادمیامثال تو سرم در م - 

ی نکه اومد با صدایشتر شد و همیار حرصش ب یبا خنده کام   

به قفل زد و قفل دو ی ار ضربه ایاعتراض کنه کام ی بلندتر  

... ن یپاش افتاد رو زم ی که شده جلویت  

... رفت طرفششد و گشاد شده بلند   ی از با چشمای ن  

 -باز شد؟؟؟

: ی ل تو جعبه ابزارش با سرخوشین جمع کردن وسایار حیکام   

 گفت 

... ر منویبله...دست کم نگ - 

در  ی چوند و بازش کرد...آروم از ال یره در و پیبلند شد و دستگ   

ست قبلیتوش ن ی مطمئن شد کس یبه داخل انداخت و وقت  ینگاه  

از رفت تو یاز ن  

 

نانه یشد...خوشبی چشماش بزرگتر مز یاداشت سیکه برم  یهر قدم  
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نه که ی ن تو ببیخچال ای ه یو  ییه دستشویانتظار داشت   

داخل  ی ان...ولیت اسف بار در بین وضعیه کم از ایحداقل   

هیکرد...یبود که فکرش و م ی زیکانکس مجهزتر از اون چ  

... نیتو همچ یزندگ ی که برا  یبا همه امکانات ییالیکانکس و  

الزمه ییجا  

: د یرون شنیاز و از بین ی ومده بود که صدایز بهت در نز اهنو  

ام تو؟؟؟یب - 

: نکه نگاهش و از دور و برش ی آب دهنش و قورت داد و بدون ا  

ره گفت یبگ  

... ای ب - 

در بود گذاشت و  ی که جلو  ی د پاشو رو تک پله ایاز با تردین  

دم یزان تعجب شایار با همون میرفت تو...درست کنار کام  

... د اصالیدی که م ی زین چیو زل زد به رو به روشااد ستیشتر وایب  

شتر یلما تو ذهنش داشت نبود...بیکه از عکسا و ف  ییه کانکسایشب  
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به  ی...نگاه ی مجرد یه زندگی ی ت بود براییه سویه یشب  

نت داشت ی خچال و کابیش گاز و ی کیکه با همه کوچ ی آشپزخونه ا  

ر لب زمزمه کرد یانداخت و با بهت ز  

... دارهم  آشپزخونه ه - 

 

یکه کنار ورود  ی بلند رفت سمت در ی ار با قدم ها یکام  

رت و یاز و با حید سمت ن یآشپزخونه بود و بازش کرد...چرخ  

: جان گفت یه  

... سم دارهیسرو - 

از که هنوزیع رفت تو و در و بست...نین حرف سریبعد از ا  

ط و درک کنه چند قدم جلوترین شراینتونسته بود ا  

وار دوخت به یده به دیدو نفره چسب رفت...نگاهشو از مبل  

ر کانتر آشپزخونه یکه ز یکیکتابخونه کنارش و دراور کوچ  

ی عنیشد...یشتر میقرار داشت...تعجبش لحظه به لحظه داشت ب  
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که نه سر داشت نه  یابونین بیحاضر شده تو ا یک  

کنه؟؟؟اصال چه  یبذاره و بخواد توش زندگ ی ز ین چیته...همچ  

نجا یکرد و خودش و به ایدا میرش و پیمس ی جور  

داد یل نشسته بود نشون میکه رو وسا یرسوند؟؟؟گرد و خاکیم  

نجا نبوده یا ی وقته کس یلیخ  

ل اونجا هم چک کنه که همون ی راه افتاد سمت آشپزخونه تا وسا  

ن خشک کردن یرون اومد و حیب ییار از دستشوی موقع کام  

: لبخند به دور و بر انداخت و   یدستاش با پشت شلوارش نگاه  

 زنان گفت 

... شییه...تانکر آبم داره دستشوییعجب جا - 

ه؟؟؟یمال ک یعنی - 

 

... ن یخر مغزش و گاز زده اومده وسط ا ی ن کیدونم...بب یچه م  

 -جهنم دره کانکس گذاشته
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: به سر و تهش انداخت و با افسوس گفت  ینگاه   

 -فقط اتاق خواب نداره...

: حرف  ی داره جد دید یبهش انداخت و وقت یرت نگاهیاز باحین  

د ی زنه توپیم  

... م ی؟؟؟ازقدیش داریهتل پنج ستاره که خورده فرما ی مگه اومد  

مت استیابان لنگه کفش غن یگفتن درب - 

... که ی ره اید تکون داد و راه افتاد سمت دستگییبه تا ی ار سریکام   

وار نصب شده بود یتود  

... ن نعمتهیداره بزرگتر یینکه دستشویآره واقعا هم - 

... وار درومد و یه تخت از تو دیرون ید ب یره روکه کشیدستگ   

ن قرار گرفت یپاش رو زم  ی جلو  

... ه نفره یف یح ینجاس...ولین و نگاه...قسمت خوابش ایهه...ا  

 اس 

خچالینگاهش کرد و رفت تو آشپزخونه...در ی از چپ چپین  
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ی وار و باز کرد...توش فقط چندتا کنسرو ماهیک کنار دیکوچ  

... شه عسل بودی ه ش یوه و یم ا و کمپوتیو لوب  

 

ش پر از مواد ی کیخچال...تو ی کنار  ی نتای رفت سراغ سه تا کاب  

شد...تو یر فاسد میا دیشن یا فاسد نمیبود که   یینده و غذایشو  

که  ی نت آخری ظرف و ظروف بود...سراغ کاب ی ه سریشم یبعد  

ی شه مشروب با مارک هایرفت ماتش برد...پر از ش  

... د سمتیش و برداشت و چرخیکید شده  شاگ ی مختلف...با چشما  

ار یکام  

دا کنه که حسابمون با کرامینجا پینا ایاد ما رو با ایب یکی  

نهیالکاتب - 

بهش  ی ار که مشغول برگردوندن تخت سر جاش بود نگاهیکام  

دستش بهت زده رفت  ی شه مشروب تویدن شیانداخت و باد  

 تو آشپزخونه ...
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... رو لبش نشست ی ور هی ی شه ها لبخندیش  ی دن باقیباد  

نه یشینجا میاد ایا شده اس...م یتارک دن ی پایرین ت یارو از ایپس   

بره ی خونه حالش و میکنه چهارتا کتاب م یواسه خودش مست م  

... از گرفت و با خوندن اطالعات روش ی شه رو ازدست نیش  

د باال یابروهاش پر  

... رمون اومدهیگ  یباحال ی اوه اوه اصل جنسه هااااااا...عجب جا - 

... شه رو ازش پس گرفت و برش گردوند تویاز باحرص ش ی ن  

ار ید سمت کامینت و چرخی کاب  

 

... مینجا بمونیانگار قراره ا یگ یم ی ه جوری - 

م؟؟؟یکار کن یپس چ - 

 چشماش گشاد شد...

ر ینجا گیار؟؟؟ما ای کام ی ستی؟؟؟اصال متوجه نیچ یعنی  

تهران م یدد زودتر برگریلمون و دزد برده...بایم...همه وسا یافتاد  
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دن یگه خانواده هامونم فهمیم...تا اآلن دی براشون بکن ی ه فکریو   

درشون یم از نگران ید برینگران شدن...با یم و کل یست یکه ن  

... ی م ماه عسل که انقدر سرحالیومدیم...نیاری ب  

: مواد  یاز مشغول بررسیال حرص و جوش خوردن نیخیار ب یکام   

خچال شد و تو همون حال گفت ی ییغذا  

ه ساعت ین یکار کنم؟؟؟تا همیچ ی گیم  یدونم...ولینا رو میمه اه  

هیدا کردن یم واسه پیکندیم جون میم و داشتیرون بودیش اون بیپ  

م؟؟؟نه...دویدا کردیت...مگه پین وضعیکه بشه درومد از ا یراه  

رون راه یشه اون بیگه نمیشه دیک میگه هم هوا تاریسه ساعت د  

نجایا همیم ی ن بمونیماشم تو یشب برید مثل دیا بایرفت...  

نت ی ه چنگال از تو کابیخچال و ی ه کمپوت از تو ی بعد از برداشتن   

از گفت ی رو به ن ی بلند شد و با لبخند  

... دونم عقل تو چه یگه نمیم...دینجا بمونیکنه ایعقل سالم حکم م  

ده یم یحکم  
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از لحظه به یراه افتاد سمت مبل و خودش و پرت کرد روش...ن   

شد که  ید چی شد نفهمیتر م ی ش عصبانیونسردن خیا لحظه از  

 گفت 

ت؟؟؟ینا جونت دق کنه از دور یت ی ستینگران ن - 

جوابش ی ه جوریا مثل صبح یبشه    یار عصبانیانتظار داشت کام   

ی ن حرصش و خالیگه ایه جواب دیازم با یو بده که در ادامه ن  

از و یش نیتفاوت یار قسم خورده بود که با بیانگار کام یکنه ول  

تر کنه  یصبع  

- ر که برات تب کنه...من که یبم ی م گفتن واسه کسینه بابا...از قد  

اد براش تب کرده باشم...پس مطمئن باش اونم قراریادم نمی  

ره یست برام بمین  

ی ار حتید کامید یره شد و وقتیه کم با غضب بهش خیاز ین  

محکم از کانکس  ی کنه روشو گرفت و با قدم هاینگاهشم نم  
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ستاد و نگاه کالفه اش و یدر وا ی .رو پله جلون رفت.. رویب  

ن خشکیکرد زمیکه چشم کار م  ییدوخت به دور و بر...تا جا  

... آب و علف بود یو ب  

یاد...ولیاز دستشون برنم ی اره و فعال کاری دونست حق با کامیم  

دونستن صاحبشی نم یکه حت ین کانکسیتونستن تو ایم یآخه تا ک  

شد نسبت به همهیال م یخیار بی کامد مثل یاب یعن یه بمونن؟؟؟یک  

ال همه مدارک و یخیکه تو تهران در انتظارشون بود؟؟؟ب ی زیچ  

ال رابطه لنگیخیده شد؟؟؟بیشد که توسط اون آدم دزدیلش میوسا  

یشد و بازم مثل دوتا زن و شوهر معمولیار میدر هواش با کام  

 

ت بود گذشت...سخ یکه م ی زیکردن؟؟؟از هرچیم  یکنار هم زندگ  

ار و تمام یتونه کامیگه نمین موضوع که دیش فکر نکردن به ابرا  

خودش داشته باشه  ی و کمال برا  

دستاش و دور بدنش حلقه کرد و رفت تو و ی دن باد سردی چیبا پ  
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ار که هنوز مشغول خوردن کمپوت بودی در و بست...رو به کام  

 گفت 

... سرمام از یکن یخ مینجا یهست...شب ا ی ن باز بخاریتو ماش  - 

... ار با ابرو به باال سرش اشاره کردیکام   

... لت دارهیاسپ - 

... بهش انداخت یاز متعجب نگاهی ن  

اد؟؟؟یبرقش از کجا م  - 

... بود ی دی ستم برق خورشی رو سقفش س  - 

م که برقش و راهیاری ر بید از کجا گیپووووووف...شب خورش  

 -بندازه؟؟؟

... د و چشماش و بستیار رو مبل دراز کشیکام   

شه ازش استفادهیکنه شبم میره م ید و ذخیخورش  ی روز انرژ تو  

قه چشام و بذارم رویه کم ساکت شو بذار دو دیکرد...تو رو خدا   

گه نا ندارمیهم د  
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ی نکه نگرانیره زل زد بهش...بدون ایره خیستاد و خیهمونجا وا  

ش وییت داشته باشه دستشوین وضعیبابت ا ی و دلشوره ا  

ال راحت گرفت یم با خد و حاال هشم برطرف کریکرد گشنگ  

ی ن مسئله اینسبت به همچ  یال یخ یدونست انقدر بید...نمیخواب  

... ا بد یخوب بود   

ی...اگه شاهد خستگ یید و راه افتاد سمت دستشویکش  یقی نفس عم  

ذاشت انقدر راحت بخوابه و به زورم که شده یهاش نبود نم  

بود  د بهتریشا  یه راه چاره باشن...ولیکرد تا به فکر یدارش میب  

ی هم از نظر ذهن یه کم بگذره و جفتشون هم از نظر جسمیبذاره   

ت نا به سامانشونین وضعید تونستن واسه ایاستراحت کنن...شا  

دا کنن یپ یرن و راهیم بگیبهتر و عاقالنه تر تصم  

*** 

یکیبه دور و برش که تو تار ین قفل کرد و با نگاه یماش ی درا  
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ت تو کانکس و رو بهم نبود برگشازش معلو ی چیگه هیشب د  

دا تویکه گوشه مبل با همون لباساش مچاله شده بود و شد ی ازین  

 فکر بود گفت 

- نهمه یشام بکن...ا ی برا ی ه فکری اونجا نشستن بلند شو  ی به جا  

ارو اگه برگشت پولشون وینت هست...نترس...یله تو اون کابیوس  

م یدیبهش پس م   

نداشت  یساببست درست و حگه چفت و یکه د ی ن بستن دریح  

ر لب با خودش گفت یز  

 

... ن باز نشهیم پشت ایز بذاریه چید یموقع خواب با - 

: و طلبکارانه اش رو  یاز با نگاه شاکید سمت نیندفعه که چرخیا  

د یبه شد و متعجب پرس  

ه؟؟؟یچ - 

 -اآلن تنها دغدغه تو نداشتن شام و باز موندن اون دره؟؟؟
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... گهیآره د - 

... ستادیار وایکام ی و رو در روجاش بلند شد  از ازی ن  

... یال باشیخیب ی ز ینسبت به هرچ یتون یخوبه که انقدر م  یلیخ - 

... ار نشست یکام ی رو لبا  ی لبخند  

... ن نظر و راجع به تو داشتمیل ازدواجمون همیمنم اوا - 

ار بسته یدر جواب کام یگفتن حرف ی از برای دهن باز مونده ن  

ی چ حسیموقع ه خواست بگه اونیگفت؟؟؟می د میبا یشد...چ  

تفاوت ی تونست بیراحت م یلی نداشت که خ ین زندگ یبه تو و ا  

ی ط حداقل برایگفت اآلن شرایز؟؟؟میباشه نسبت به همه چ  

ی لیش خی ت زندگیبا اهم ی زاینه چیب یم  یخودش فرق کرده و وقت  

شدنش و  یعصبان  ی تونه جلویاد نمیراحت داره از دستش درم  

ی عنیل بسنجه...پس ین دلیهمارم با یکام ی راره؟؟؟اگه رفتا یبگ  

ز مهم و با یچ چینه که هیش واسه ای الی خین بیره که ایجه بگید نت یبا  
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ش نداره که به خاطر از دست دادنش ناراحت وی تو زندگ یارزش  

 کالفه باشه؟؟؟

 نتونست ساکت بمونه و فکرش و به زبون آورد...

- بودحد پررنگ نشده   نینا خانوم تا ایل ازدواجمون حضور تیاوا   

 و بحث طالق گرفتنمون انقدر داغ نبود که من بخوام واکنش

 نشون بدم 

... ار چشماش و محکم بست و باز کرد یکام   

- کار کنم؟؟؟ یمن چ ی گیخب اآلن م - 

- ی ال نباش...جوریخین موضوع بی...فقط انقدر نسبت به ایچیه  

ه چند روزک ی فتاده و تو نبودی ن ی چ اتفاقیرفتار نکن که انگار ه  

ی ت بده برایا رضایب  یت به من گفتیانصاف  یت ب ینها ش بایپ  

کنم...فکر یطالق که من برم با دخترخاله ام عروس  

میر افتادیط گی ن شراینکن حاال که از بخت و اقبال بدمون تو ا  

ن دوتا زن و شوهریم و ع یز و فراموش کنید همه چیبا  
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ی م...زندگی کن یگ گه زندیز کنار همدیکامال مسالمت آم یمعمول  

ه ینا خانومین به بعد تیتو از ا ی اصل یتو اون شهره...زندگ یاصل  

 ....که

... ااااااااااز...تو رو قرآن بس کنی ن - 

... همچنان دلخور و ناراحت یار ساکت شد ولیبلند کام ی با صدا  

ره موند بهش تا حرفش و بزنه یخ  

 

- رینجا گیا نکهیمون قبل از ایدونم زندگ یبهتر از تو م یلیمن خ  

ه بارم بهت گفته ی یبشه...ول یبود و بعدش قراره چ یچ م یفتیب  

یل و رغبت و احساسیچ م یخوام بکنم هیکه م ی از...کاریبودم ن  

ن ینکه دوباره زم یا ی ست...همه اش با زوره فقط برایپشتش ن   

ستم ینکه از صفر شروع نکنم...من آدمش نیا ی نخورم...برا  

نایکردن با ت برام ارتباط برقرارنا عذابه یاز...با همه این ... 

ه کم یم و یفت یر بیگ ی نجورید خدا خواسته که ایاصال...اصال شا  
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د بهش نگاه ین دیا تو هم با همی ا و آدماش...بیم از اون دنیدور بش  

م یکه برگشت یامون و بذار واسه وقتیکن...مشکالت و بدبخت  

نمونی که ب یی زاین چیاز ا یچ حرفی م هیینجای ا یتهران...تا وقت  

م باشه؟؟؟ی ه نزنش اومدیپ  

... اضافه کرد ی شتریبزنه باخواهش ب یه حرفیاز تااومد ی ن  

روکه  یشبید ی پرسم اون سواال ی م...نه من میینجایا یفقط تاوقت   

براش یتوجواب یجوابش چقدربرام مهمه ول یدونیم - 

که ینا وهرچین موضوع طالق و تیازا ی...نه تو حرفی نداشت  

م یوقت دار یدرکافم به قیبرگشت  ی...وقتبهش وصله بزن  

زا...باشه؟؟؟ین چیحرف زدن درباره ا ی برا  

ن برده بود ویه رو از بیاول ی ار اون سفت وسختیکام ی حرفا  

ه کم قلقلکش یوجودش هم داشت  یبعد احساس یحاال حت  

یی ه جورایگذشت یم یش بره...ازهرچیار پ یوه کامیداد که باشیم  

که ی شب و قراریددرباره اتفاقات  ی زیچ اریبه نفعش بود که کام  
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ظاهرمخالفش و همچنان حفظ کرد یداشت نپرسه ول   

 

... م ینجا موندگار شدیم و چندهفته ایاومد  

باال انداخت و سرخوشانه گفت  ی ارشونه ایکام  

 -پس خوش به حالمون...

د حق بای ن وبه فکر فرو رفت...شاییاز سرش و انداخت پاین  

زات یهمه تجهن کانکس که یا یاتفاق داکردنیار بود...پیکام  

یه حکمتیروداره مطمئنا  یین جایکردن تو همچ یزندگ ی برا  

ن اتفاق و با همهید بهتربود ایپشت خودش داشت...شا  

ه فرصت دوباره از طرف خدا درنظریاش ی ها و تلخ یسخت  

خوب ازش به نفع  یلیتونست خیاز هم م یکه ن یره...فرصت یبگ  

 خودش استفاده کنه ...

ار و نارو خوردن یشب تولد کام یول که شروع کرده بود ی کار  

که فقط و فقط  ین مدتیتونست توایقش متوقف شد و م یاز رف  
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تونست یادامه بده...م  یچ مزاحمیخودشون دوتا بودن بدون ه  

کرد و بامحبت کردن به یکه تو وجود خودش حس م یاحساس  

هینه تااگه ک ی تونست کاریشتر کنه هم دو طرفه...میار هم ب یکام  

ار بازم مجبور به انتخاب شد...احساسشین و کامبرگشت ی روز  

من رستورانمه یباشه که نتونه بگه همه زندگ ی قو ی انقدر .. 

. خوب  ی م توروزا یتون یم فقط م ی تانتونه بگه هرچقدرم تالش کن  

م یک باشیگه شریهمد  

 

تونه روش ی سخت هم م یکرد که تو روزا ی دبهش ثابت م یبا  

خواست یدور...دلش مزه ین فکرا رو ازسرش بری حساب کنه و ا  

ن یش...اولیادامه زندگ ی ار برای کام ی ریم گینبار تو تصمیا  

خواست بهش بفهمونه که یانتخاب خودش باشه...انگار خداهم م  

م شدن یتسل ی هنوززوده برا  

 -قبوله؟؟؟
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ی ره شد به مردمکایار سرش و بلند کرد و خیکام  ی باصدا  

یمیدرازکرد و مصمم از تصمچشماش...دستش و به سمتش    

 که گرفته بود گفت :

... ی که توهم دست از متلک انداختنات بردار یقبوله...به شرط  - 

... ارم دستش وگرفت و فشارداد یکام   

 -توافق انجام شد...حاال برو شام و درست کن...

بهش نگاه کرد و بعد از ین فرصت طلبیبه خاطرا ی از چپ چپین  

ک خونهیافتاد سمت آشپزخونه کوچ درآوردن شال و مانتوش راه  

تونست ذهنش و ازیکردن م ی ه کم آشپزید بایدشون...شایجد ینقل  

کنه ینجا منتظرشون بود خالیکه خارج ازا ی زیهرچ  

: که روش نشسته یبه مبل  یار با نگاهیشامشون و که خوردن کام  

 بود گفت 

رو مبل؟؟؟ یرو تخت بخوابه ک یحاال ک - 
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: کرد و از آشپزخونه دستاش و خشک رون اومدن ین ب ی از حین  

 گفت 

دن داره؟؟؟ یپرس - 

... خوابم تو رو مبل یبود...من رو تخت م یآره واقعا چه سوال  

- ی زین چیکنه همچ یرتت قبول م یبر فرض منم قبل کنم...غ   

 -رو؟؟؟

.... ن مبل جا ین لنگام تو ایداره...من با ا یرت چه ربطیبه غ  

راتشم...تو قدت کوتاه تره راحت تره بینم - 

... ره شد بهش یبه پهلو زده خ ی ا دستااز رفت طرفش و بی ن  

- تو ی ال کردیافتاده که خ  یقا چه اتفاقین وسط دقیا یشه بگ یم  

منم غالم حلقه به گوشت؟؟؟شامت و که من  ین عمارتیسلطان ا  

شامت و که من جمع و جور کردم...موقع  ی درست کردم...ظرفا  

باشه؟؟؟  ینابعالج ی د براین جا بایخوابم که برسه بهتر  

- گه شام درست کردم انگار چند ین میووو...حاال همچاووووووو   
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گه یبدون گوشت د  یه ماکارونیف کرده...ینوع غذا واسه من رد  

ن حرفا رو نداره که یا  

- قراره قدم  یدونست حضرتعالی نجا نمیگه...صاحب اید دیببخش  

و کردیخچالشون و از قبل پر می د به خونه شون وگرنه یرنجه کن  

ذاشت یارتون میدر اخت  

 

: وار با لبخند یدن تخت از تو دیرون کشین بیار بلند شد و حیام ک  

 گفت 

... را یو قصورات ین کوتاهیمه...من بعد همچیکن ند یدگ یرس  

میزنیم گردن تک تکتان را می شاهد باش - 

د در یدونست بای گه نمیکم آورده بود...د یواقع ی از به معناین  

که  بگه...فقط زل زد بهش یار چیمکا یینهمه پررویجواب ا   

نکه نگاهش کنه تخت ویار بدون ایکام  یاد ولیکوتاه م   ینه کی بب  

مبل پشت در ی ز جلوید و بعد از گذاشتن میرون کشیب  
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 کانکس برگشت سمتش ...

 -سگ خور...تو بخواب رو تخت...

: روزمندانه نشست لب تخت و گفت یپ  ی از با لبخندین  

... کردمیم ن کار و یهم هم یگفتینم - 

... یگیباشه تو راست م - 

بود که ی همه نگاهش به مبل دو نفره ا ید رو تخت ولیدراز کش  

شد...نه یار توش جا نم یکرد کامیهرجور تو ذهنش حساب م  

ار تا صبح رو اون مبل مچاله بشه و نه خودش یبود کام  یراض  

ن تخت نرم و راحت و ول کنهیداشت که ا ی عالقه ا  

سه چندشون وایبودن به خودشون و زندگحاال که قرار گذاشته   

ه کم از موضع خودش ید یبدن با یروزم که شده مرخص  

 

که دور یار از حصار سفت و سختیذاشت کامی ومد و مین م ییپا  

ش توین تجربه جدیار اولیده بود رد بشه...کامیخودش کش  
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اد با یشد براش که کنار ب یسخت م یلیخ یبود و گاه  یزندگ  

کیشر یعنیمشترک  یقبول داشت زندگ ینجور مسائل...ول یا  

... نیز...پس اگه انتظار داشت ایگه تو همه چیه آدم دیشدن با   

کرد ینم قبول مید ایباشه با یمشترک واقع ی ه زندگ ی یزندگ  

: وار و رو بهیکه راه داشت چسبوند به د ییخودش و تا جا  

خواب گفت ی شد برایکه داشت آماده م  ی اریکام ... 

جانیا همی تو هم ب - 

... دیار به طرفش چرخیسر کام  

 -هوم؟؟؟

... م روشی شیش من بخواب...تختش بزرگه...دوتامون جا میا پی ب - 

... ز شده نگاهش کردیر ی ار با چشمایکام   

تو سرته؟؟؟  ی دیچه نقشه پل - 

... رفت و پشتش و کرد بهش  ی از چشم غره ای ن  

... تا  ی کنیخ مینه پتو   ی دم اونجا نه بالش داریا...دین ی خواینم  
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ومدهیهم بهت ن ی صبح...خوب - 

 

ن ییه کم بعد باال و پاید که چراغ خاموش شد و ی طول نکش  یلیخ  

که  ی ار کنارش جا گرفت...لبخندیشدن تخت و حس کرد...کام   

با لمس باند دور دستش اخماش درهم شد یاز نشست ولیرو لب ن  

ه خورده دستشیزخم بخ ی ادآوریاز   

کنه؟؟؟یتت نم یدستت اذ - 

... ...خوبهنه - 

: ن سوالیدن ایپرس ی ا کرده بود برادیپ  یانگار که تازه فرصت  

ع گفت یسر  

تو سطل آشغال که دستتو تا آرنج توش ی بنداز  یخواستیم یچ  

؟؟؟ی فرو کرد - 

مارستان برگشتن خونه یکه از ب ی ن سوال و همون روز یجواب ا   

ور از توش گرفتهیدا کردن اون پلیسطل آشغال و پ ی با بررس  
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و نو از نظر کیور شیخواست بدونه چرا اون پلیم  ی...ولبود  

شدیار آشغال محسوب میکام  

... می ال...قرار شد درباره اش حرف نزنیخ یب - 

: د ید پرسیبا ترد  

ناست؟؟یدرباره ت یعنی  

 اوهوم .-

 

ن اعترافیز تو دلش تکون خورد از ایه چی ید چرا ولینفهم  

ی ور کادویه اون پلره کیجه بگی تونست نت ی ار...پس می صادقانه کام  

ح داد تو سطل آشغال دفنش کنه یجار ترینا بود و کامیت  

ن و پر حسرتشیکرد با نگاه غمگیفرق م یلین حرکتش خیا  

کاش خود  یگفت دزد ساعتشم برده...ولیاز میبه ن یوقت  

ر یش و تو مسیشد و زندگی ن تفاوت ها میار هم متوجه ایکام  

یبت و احساس خوبل و رغیچ میکه به قول خودش ه  یاشتباه  
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... بردیتوش نداشت نم  

... کرد فکرش و منحرف کنه  ید و سعیکش  ی قینفس عم  

؟؟؟یه هات و بکشید بخیبا یک - 

... گه...اگه تا اون موقع عفونت نکرد و زنده ازیدو هفته د یکی  

نجا درومدمیا - 

... ار کوبوند که ی نه کام یبا آرنجش به س ی از پر حرص ضربه ای ن  

آخش بلند شد  ی صدا  

نجا ؟؟؟که یا  ی ن منو کشوندی مگه؟؟؟واسه ا  ی مرض دار  یوحش  

؟؟؟یکن یحرصت و سرم خال - 

... نهیوضع هم ین چرت و پرتا بگیاز ا - 

... زمیمرگ حقه عز ی...ولیشیوونه میم دی دونم از دوری م - 

 

... شهیت نمیچیخودت ه ی نترس تو تا منو با کارات نکش - 

ش و خورد اد اعصابیسرش ب  ییاز بالینکه ن یفکر ا یحت  
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دادیخودش آزارش م ی رانا فکیشتر از همه ایب  یکرد...ولیم  

ت شدن ویو اذ یگفت تو که طاقت ناراحت یمدام بهش م  ییه صدای  

که با  یکن ی کار ی خوایچرا م ی از و نداریدن نیب دیآس  

ه؟؟؟بایطیکه تو چه حال و شرا یو نفهم یطالق ازش دور بش  

دیشد...شایم ماز در حق خودش ظلیشتر از نین کار بیا  

ورشکسته نشدنش راحت بوداعصابش از نفروختن رستوران و   

و ی خبریکه کنار هم بودن...ب ین مدتیبدون شک بعد از ا یول  

نبود یدور شدنشون اصال کار راحت  

وار رو یرو به د ی صبح که چشماش و باز کرد هنوز همونجور  

ار و برعکسیحضور کام  یده بود...ولیتخت به پهلو خواب  

دار شده بود حسیشب که از خواب ب ی م ساعت هاتما  

مطمئن شد که  یم چرخ به عقب زد و وقتیه ن یکرد...ینم  

. ست از جاش بلند شد ین  

... نکه اون توئه در زدیا ی ...به هواییراه افتاد سمت دستشو  
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؟؟؟یی ار؟؟؟اونجایکام - 

ار نبود...ضربانیاز کام ی اثر یومد...در و باز کرد ولین ییصدا  

که  ی زیبلند رفت سمت در کانکس...م ی د شد...با قدم هاقلبش تن  

رونخدا خدایداد که رفته بیاز پشت در برداشته شده بود نشون م  

 

یجلو ین خالیدر و که باز کرد ماش ین باشه ولیکرد تو ماش یم  

دشم ازش گرفت...نگاه هراسون و بهت زده اش ین امیروش آخر  

دیدینم ی چ نشونه ای...ه دور و برش ی انتها یر بیو دوخت به کو  

یی کجا رفته بود؟؟؟اصال مگه جا ی ودن زیار...صبح به ایاز کام  

ن دور و اطراف بود که بذاره و بره و دوباره برگرده؟؟؟ یا  

رون...دور تا دور کانکس و با قدم ید و رفت بیکفشاش و پوش  

ن چرخوندنید و حییبلند و قلب به ضربان افتاده دو ی ها  

: ور صداش زد نور اونیسرش به ا  

- ؟؟؟ییار کجایار؟؟؟کامیکام - 
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... د سر جاشیازش ند ی کامل که دور کانکس و زد و اثر  ه دوری  

هیر گریار زد زیاخت ین نفس نفس زدنش بیستاد و حیوا  

- ؟؟؟ یار...کجا رفت یکام  

ینکه اآلن کجاست و چرا وقتیتونست بده به ای نم یچ احتمالیه  

نجور از تو ذهنشیلف هممخت ی از خوابه رفته...حرفا و فکراین  

شدنیرد م  

کرد و ی عمل ی جد ی وزش و جدر ید ی ها  یشوخ یعنی  » 

یعنیش؟؟؟یزندگ ینجا گذاشت و خودش رفت پیرفت؟؟؟من و ا  

اریشه؟؟؟کامیدونست؟؟؟مگه مینجا رو میاز اول راه فرار از ا  

پس...پس کجاست؟؟؟چرا  یست...ول یوجدان ن  یگه انقدرم بید  

خدا   ی سرش اومده؟؟؟ا یی؟؟؟نکنه بالمن خواب بودم رفته یوقت  

ییه بالیوون یبدتر از ح ی ا از اون آدمای  یوونیه حینکنه   

 

خواست بره که...خودشینم  ییار جایسرش آورده باشن...کام   
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دا بشه...پس یه راه چاره پیم...تا ی نجا بمونید ایگفت فعال با  

 ؟؟؟ کجاااااااااااااس»

د و یدا نکرد...نا امیپ ازش ی چ اثریکه ه ی قه ایبعد از چند دق  

ومد برگشت تو کانکس یبند نم ی اه یکه ثان  ییهراسون با اشکا  

چید...ه یفهمی تو بغل جمع شده نشست رو مبل...نم ی و با زانوها  

هو بهم یز یط...چرا دوباره همه چینداشت از شرا یدرک  

خت؟؟؟ یر  

کردیذاشت...فکرنمیتوجونش افتاده بود که راحتش نم ی ترس بد  

ابون انقدرسخت تر باشه نسبت به ین بیدن تواتنها مون  

ین در بیا یک ید هرلحظه یترسیشش بود...م یار پ یامکه ک یوقت  

روز یه نفر ازدید ی ترسیاد تو...م یچفت و بست و بازکنه و ب  

د یترسی م یاد سراغش...حت یر نظر داشته باشدشون و حاال ب یز  

نجا تک و یادسراغش و مجبور باشه تا آخر عمرش این یکس  

هرچه دادیح میبشه ترج ی نجورینها سرکنه...که اگه قرار بود ات  
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نکه از ترس زهره ترک یره تا قبل از ایبم ی له ایزودتر به هروس  

جون بده  یابخواد از گشنگیشه   

هیه کردنش ادامه داد...یسرش و گذاشت روزانوهاش و به گر  

ست که ولش کنه و یمعرفت ن یار انقدرب یگفت کام یدلش م  

ش مصر بود که لبخند یروز باهمه خستگیکه د ی ار یکام بره...اونم  

ن یگفت ایخوندو میاس میه یه دلش مدام آی ینه رو لباش...ولبنشو  

 

همه یعنیت بوده براش که ازشرت خالص شه... ین موقعیبهتر  

 رفتارا...حرفا...نگاهاش...دروغ بود؟؟؟ 

ه کرده بود ویبلند گر ی انقدر باصدا یدونست چقدرگذشته...ولینم  

گهیرفت...حاال دیگه داشت ازحال می زار زده بود که د  

ی ار که هرچیخت و تو دلش باخدا و کامیریصدا اشک م یب  فقط  

زدیشد حرف میشتربهش ثابت میش بیمعرفت  یگذشت بیم  

؟؟؟ی دار شدیب - 
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س یخ ی ار به سرعت بادسرش و بلند کرد و چشمایکام ی با صدا  

کس و حاال و گشاد شده اش و دوخت بهش که اومد تو کان  

د شده بود که ی بست...ضربان قلبش انقدربلند و شدیداشت در و م  

ررو به ینکه تصویزنه...ازترس ا یکرد تو گلوش داره میحس م  

ه یثان ی برا یروش توهم باشه به خاطر حال بدش نگاهش و حت   

د سمتش و حاال اون بودیار چرخینکه کامیگرفت...تا ایهم نم ی ا  

ازماتش ببره یس اشک نی خحال و  یدن صورت بیکه با د  

: رت لب زدین حچندقدم به سمتش برداشت و با همو  

- ؟؟؟یکنیم  یه واسه چیگر - 

لرزونش و کنارش گذاشت و از جاش بلند شد...هق هق  ی دستا  

دادی هم بهش نم ی ه پرسش دو کلمه ا یاجازه   یصداش حت یب  

؟؟؟ی کجا...بود - 

... ازچت شد تو ی ن - 
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؟؟؟ی گم...کجا بودیم - 

: از متعجب ی ب نی عج ی ن حالت هایه لحظه به لحظه از اار کیکام   

شد گفت یران تر متر و نگ  

نم یبب ییه جایگه خوابم نبرد...رفتم تا یدارشدم دیصبح زود ب  

ی نجوریهم ی ا نه...خودت مگه نگفتیدا کنم یپ  یه راهیتونم یم  

 دست رو دست نذار؟؟؟ 

... رون داد یده ب یده بریدو بازدمش و بریکش  ی قینفس عم  

- ی؟؟؟اونم...اونم وقتی و...بر ی...من گفتم تنها ولم کنمن  

...از ترسیستینم...نیدارشم بب یب  یوقت ی گی...نمیگیم؟؟؟نمخواب  

کنم؟؟؟ یسکته م   

: فته با ین حال و روز بیاز به ایکرد ن یار که اصال فکرشم نمیکام   

ن لحن ممکن گفت یمظلوم تر  

... دارت نکنمی گه بیتو...گفتم د ی خواب بود - 

- ه بار فکریاااااااار...تو چرا...یفکر به سرم زد کام هزار تا  
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؟؟؟اگه...اگه راهت وی ن جهنم...تنها نذاریکه...منو تو ا ی نکرد  

یی ه بالی؟؟؟اگه...یچ ی برگرد یتونستیگه نمیو...د ی کردیگم م   

نجا...سر وقت من یومد ایم  یکی؟؟؟اگه...یومد چیسرت م  

ااااااااااان؟؟؟ ختم؟؟؟هاااایر ید تو سرم میبا ی؟؟؟چه خاکیچ  

ن یوان بدنشم از ب د تیار کشیکه سر کام یغین جی همزمان با آخر  

اریقبل از افتادش کام  یرفت و زانوهاش شل شد...ول  

 

... ع دستاش و دور بدنش حلقه کرد و کشوندش سمت تختیسر  

از تو وجودش نشسته بود ین حال نیر ایکه تحت تاث یاسترس  

رلبینطور زیکنه و هم ذاشت جمله هاش و تو ذهنش مرتبینم  

زدیحرف م  

- ...حقیگ ی؟؟؟راست می کنیه میگر ی دار یرم...از کیبم  

از  ی خورد ی زیه کم...چین ی نجا بشیا ایا...ب ید...ب ی...ببخشی دار  

؟؟؟ یاز جان؟؟؟خوبیصبح؟؟؟ن  
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پاش زانو زد...با لمس  ی از و نشوند رو تخت و خودشم جلوین  

ریو ز ع بلند شد و رفت سمت آشپزخونهیخش سریدست   

 لب گفت :

 -فشارش افتاده ...

یه قاشق از عسل تویپر کرد و  ییر ظرفشویوان آب از ش یه لی  

از و کنارشیش نیخت توش و همش زد...برگشت پیخچال ری  

وان و چسبوندیل  یکیه دستش و گذاشت پشتش و با اونینشست...  

ن یوان و گذاشت رو زمیبه لبش و چند قلپ بهش داد و ل  

: د ین نوازش کتفش پرسی ک کرد و حسش و پایصورت خ  

؟؟؟ی بهتر - 

د تو بغلش و ین شد تن لرزونش و کشیی باال پاد ییاز که به تایسر ن  

دن ین در آغوش کشیه بار از ایلباش و چسبوند به موهاش...  

نبار علت ینکه ای جه گرفته بود و با وجود ایآروم شدنش نت  ی برا  
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ن روشیمد داشت که باز بتونه با هیدنش خودش بود امیترس  

 آرامش و به قلبش برگردونه

ه داشت به همون شب فکر ار اون لحظیاز هم مثل کام ین  

که از  یثاق به جونش انداخت آرامشیکه م یکرد...بعد از ترسیم  

ده بود...انگار اون شبیب بهش چسبیار گرفت عجیآغوش کام  

براش رقم خورده بود که از هر دو نفرشون ی ر جوریتقد  

که  یثاق یچ وجه نداشت...نه از می تظارش و به ه نه که انیبب ی زیچ  

یبش بود انتظار داشت که اونجورشه باعث حال خویهم  

شه با متلک هاش آزارش یکه هم ی اریتنش و بلرزونه...نه از کام  

نقش  یو عاقالنه رفتار کنه وحت  یداد انتظار داشت انقدر منطقیم  

کنه  ی رو براش باز یه حامی  

: ره تو چشماش ید و خیرون کشی ار بیخودش و از آغوش گرم کام  

 گفت 

... چوقت تنهام نذیگه هید - 
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... ر داد ییکرد و جمله اش و تغ یمکث   

د تالشیدونم بایچوقت تنهام نذار...میگه هیم...دیینجایا یتا وقت  

اده رفتنت ممکنه یپ ی نجوریا ینجا...ولیم از ایم که خالص شیکن  

 فقط اوضاع رو بدتر کنه

: از ویکه قلب ن  ینان یگذاشت و با اطمار چشماش و روهم یکام   

کرد گفتیقرص م  

 

... دمیقول م - 

*** 

ن تو یره به زم یار خیآخر شب بود و بعد از خوردن شامشون کام  

ریز یازم از تو آشپزخونه حسابیفکر فرو رفته بود و ن  

نزده بود و  یچ حرفیشد که ه یم  ی قه اینظر گرفته بودش...چند دق  

ز تاحاال جز تو خواب رویکه از د ی ارین از کامیا  

دلش ی لیب بود...خیه کم عجیفتاده بود یزبونش از کار ن  
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اوردیگذره...آخرم طاقت نیتو فکرش م یخواست بدونه داره چیم  

: د یو پرس  

- ؟؟؟یکنیفکر م ی دار یبه چ - 

... ره ین گرفت و بهش خیاز نگاهش و از زمین ی ار با صدا یکام   

 شد 

 هوم؟؟؟ -

؟؟؟یکنیفکر م ی دار یگم به چیم - 

: ت یداد با جدیه مید و همونطور که به مبل تکیکش ی قینفس عم  

 گفت 

... د بهت بگم زن یزن خونه با ی ن به بعد به جاینکه از ایبه ا  

 -کانکس

 

... روش و  ی ه بهش نگاه کرد و بهت با چشم غره ایاز چند ثان ی ن  

 برگردوند
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... ی مسخره باز ی برا  ی ز داریه چیشه یهم - 

ش ساخته...خوبه؟؟؟یونه پگم زن خی؟؟؟خب می ناراحت شد - 

: که تو یلباس ی کشو  از نگرفت و بلند شد رفت سراغیاز ن یجواب  

توش گفت ی لباسا  ین بررسیکانکس بود و ح  

... اد جوون باشه صاحبشی به نظر م - 

: رون اومد و گفت یاز بعد از جمع کردن ظرفا از آشپزخونه ب ین  

؟؟؟یکنینگاه م  ی نا رو داری ا یحاال واسه چ - 

... ه دوش یشه فردا برم یدا میتوش پ ی ز به درد بخوریم چن یبب   

ن لباسایندم تو اگی رم...دارم میبگ - 

... دا کنمیپس بذار منم واسه خودم پ - 

: د یار با اخم توپیکام   

... یبه رو بپوشیه مرد غرین مونده لباس یخود...همیب - 

شه مگه؟؟؟یم یچ - 
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... تو جونش باشه که...اصال  یست چه درد و مرضیمعلوم ن  

دیشا - 

: ن تنه اش ادامه داد ییبه پا  ی با اشاره ا  

... کنهت نی نظافتش و رعا - 

... یخواد بپوشی...پس تو هم نمی ار...حالمو بهم زدیاااااااااه...کام  - 

: گفت  یالیخی ن رفتن سمت تخت با بیدر کشو رو بست و ح  

... ی لباسا یر...ولیبگ  ی ریدوش بگ ی خوایکنم...میمن فرق م  

شک شه همونا رو بپوشخودت و بشور بذار خ - 

ل یتما یلیخ  نزد...خودشم یگه حرفیه دیار جدید کامیاز که دین  

کاره اس استفاده یه و چیدوست کیکه نم یه آدمی نداشت از لباس   

 کنه 

: گفت  ید و با کالفگیار رو تخت دراز کشیکام   

نه  یونیز ینجا؟؟؟نه تلو یکرد از صبح تا شب ایکار میارو چی  

د بخوره و بخوابه...هرچند ما یفقط با ...آدمی نه زهرمار   یکوفت  
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ز خورد و خوراکماز خانوم این ییبه خاطر صرفه جو  

م ید بخوابی م...فقط بایافتاد  

از نشست رو مبل و با حرص گفتین  

گم که کم ینم یآخه...از رو دشمن  یزن یچقدر تو جوش شکمت و م  

نجا همه آذوقه یترسم قبل از خالص شدن از ای م...فقط میبخور  

 

یموم بشه...اصال اون تو اون آشپزخونه...برو هرچمون ت  

بخور ی بخور ی خوایم  

... دیگه حسش پرید - 

... ار که چشماش و بسته بود و ساعد دستشم رو یبه کام ی با نگاه  

ش گذاشته بود بلند شد و کنارش رو تخت نشستیشونیپ  

؟؟؟یبخواب ی خوایم - 

کار کنم؟؟؟یچ - 

... ادیمن خوابم نم - 
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کار کنم؟؟؟یچ - 

... می بکن  ی ه کاریپاشو  - 

: چشم بسته با همون  یانه رو لباش نشست ولیموذ  ی نبار لبخندیا  

 گفت 

م؟؟؟ی کار کنیچ - 

... از چشماش و باز کرد و چهره پر غضبش  یکیاز  یبا سکوت ن  

ع لبخندش و جمع کردید سریو که د  

... ز کن...اوممممممیخب...چ - 

: ه گفت دن کتابخونیبه دور و برش انداخت و با د ینگاه   

 

... مینجا با هم بخون یا ایه کتاب بردار بیآها...برو  - 

؟؟؟یچه کتاب - 

... هست توش ین چیدونم برو بب ینم - 

ن همه یاز از جاش بلند شد و راه افتاد سمت کتابخونه...از بین  
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شعر و داستان و رمان کتاب شعر فروغ فرخزاد   ی کتابا  

 توجهش و جلب کرد و برش داشت ...

؟؟؟یخونیفروغ م - 

... باال انداخت ی ار شونه ایکام   

 نخوندم تا حاال ...

- ؟؟؟یخونیاصال کتاب م - 

... ...وقت کنم آرهیه - 

 -واقعا؟؟؟

 -نه...

هو همزمان زدن یره شدن و یت به چهره هم خی ه با جدیچند ثان  

که توش یطیدونستن شرایر خنده...هر دوشون خوب میز  

لشوند یست...ولین یر افتادن اصال مناسب خنده و شوخیگ  

ه کم ذهنشون و از ی یآن ی ها ی ن خنده و شادی خواست با همیم  
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... ه براشون افتاده بود دور کنن ک یاتفاقات  

ار؟؟؟یکام  ی ذاریسر به سرم م یواسه چ - 

افه یکه جوابش معلومه؟؟؟آخه به ق  یپرسیم ییسواال  یتو واسه چ  

خوره اهل کتاب خوندن...اونم کتاب شعر فروغ فرخزاد یمن م   

 باشم؟؟؟

... از لب تخت نشست و کتاب و گرفت سمتش ی ن  

... ریبگ  - 

... و گذاشت پشت سرشدستاش و تو هم قالب کرد   

 -تو بخون...

با با اکثرشون آشنا بودیکه تقر یین شعرایکتاب و باز کرد تا از ب  

شو انتخاب کنه...چند صفحه ورق یکیقه خودش ی به سل  

ده بودن یرس ییمشغول انتخاب شد...به جا ی شتریزد و با دقت ب  

راحت نبود براشون...پس ی زیکه حرف زدن درباره هرچ  

... اری نبار از زبون فروغ حرفاش و به گوش کامیاتونست ید م یشا  
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 برسونه 

 گلوش و صاف کرد و شروع کرد به خوندن:

... و من ساده دل هنوز یده ئ یاز من رم  - 

... کنم   یتو باور نم ی و جفا ی مهر  یب  

 

... نیبستم که بعد از ا دل را چنان به مهر تو  

... کنم یگر نمیدلبر د ی گر هواید  

... د یو ام ی دو با تو رفت مرا شا یرفت  

... گر چگونه عشق تو را آرزو کنمید  

... هین سکوت تلخ و سیک بوسه تو را...در ای یگر چگونه مستید  

 جستجو کنم 

که با  ی ار یش و دوخت به کامیرچشمیسکوت کرد و نگاه ز  

ه کم ی یده ولیه بود...فکر کرد خواببسته محو شعر شد ی چشما  

: بسته گفت  ی ار با همون چشمایتر شد کام یکه سکوتش طوالن  
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 -بخون...

: د و ادامه شو با ی کش  یقیخوشش اومده بود...نفس عم یعنین یا  

خوند یشتریاحساس ب  

... وانه را که خفتیادآر آن زن آن زن دی - 

... نه تو مست عشق و نازیس ی ک شب به رو ی  

... بر لبان عطش کرده اش هوس دیلرز  

... از یزنده اش نید در نگاه گریخند  

... ه لبت داغ بوسه زدتشنه اش ب ی لب ها  

 

... شوق تو را گفت با نگاه  ی افسانه ها  

... کرتیچک به پید همچو شاخه پیچیپ  

 آن بازوان سوخته در باغ زرد ماه ...

... به گوش او ی ز عشق که خواند ی هر قصه ا  

... چ ز خاطر نبرده است یدر دل سپرد و ه  
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 دردا دگر چه مانده از آن شب شب شگفت ...

... و آن باغ مرده است آن شاخه خشک گشته   

ی ل نشه...ولیلباش و به دندون گرفت تا بغضش به اشک تبد  

ومد که انجام یاز دستش برنم ی چ کاریلرزش صداش ه ی برا  

ادین شعر یبده...دست خودش نبود که با خوندن هر کلمه از ا  

ار یکه با کام ی لذت بخش و انگشت شمار ی از لحظه ها یکی  

... سخت بود براشون دوباره تکرار   که  ییفتاد...لحظه هایداشتن م   

 کردنش

... خواهمت هنوز و به  یاد...میز   ی و مرا برده ا ی با آنکه رفته ا   

 -جان دوست دارمت

... ینه پر آتش خود میا که باز...بر سیب مجسم بی فر ی مرد ا ی ا  

ت آخر تازه به خودش اومد...هراسونیا خوندن دو بفشارمتب  

 

همچنان بسته و  ی چشما دنیار و با دینگاهش و دوخت به کام  
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دن یشن  

نکه خوابش برده ویالش راحت شد از ایمنظم نفساش خ ی صدا  

که انگار  یتین دو بیپر سوزش و موقع خوندن ا ی ده صداینشن  

از سروده شده بود یواقعا از زبون خود ن  

نداشت انکارش یبود که سع  یقتیار حقیاش به کام عالقه   

ه طرفهیه مطمئن بود ک ییه جورای خب... یکنه...ول  

وقتا  ینداره...چون بعض یچ حسی ار هیتونست بگه کام یاس...نم  

یی زایه چیهاش از تو نگاهش  یمعرفت یرغم همه ب  یعل  

بوده تا  یه عادت و وابستگیا یه ترحم یشتر ید بی شا  یخوند...ولیم  

یی ن عالقه رو با گدای خواست ایالقه و عشق...دلش نمع  

ل داشته یار دلیخواست کامیار دوطرفه کنه...دلش میکردن از کام  

عادت و اجبار  ی دوست داشتنش...نه فقط از رو ی باشه برا  

 کتاب و بست و گذاشت سر جاش...چراغ و خاموش کرد و آروم 

دلشد...انگار کامال تحت فرمان یار دراز کشیکنار کام  
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ار و دستش و ینه کام ی بالش گذاشت رو س ی بود که سرش و به جا  

دنیکرد شنیوقت فکر نمچیدور بدنش حلقه کرد...ه  

... تو قلبش باز کرده انقدر  ییکه جا  یضربان قلب کس ی صدا  

 لذتبخش باشه 

ره شد به یخ  یکیسرش و بلند کرد و از همونجا و تو همون تار  

ذهنش  ی و توخواست چهره اش ید دلش میصورتش...شا  

 

تونست یکه نم ییکه نداشتش...روزا ییروزا ی ثبت کنه برا  

که هر لحظه با خالص شدنشون از ییداشته باشدش...روزا  

... نجا ممکن بود برسهیا  

ی ومده بود ولیکه هنوز ن ی د از اون روزیه لحظه انقدر ترسیتو   

ه کمیکرد...که بدنش و یک به خودش حسش مینزد یلیخ  

ش یده با ریار لباش و چسبوند به چونه پوشیاخت ید باال و ب یکش  

د...هنوز وقتشید مینا ام ی ن زودید به ایار...نبایکام  
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... نیحفظ ا ی داشت...هنوز کامل تالشش و نکرده بود برا  

ی ن زندگیاحساس...حفظ ا  

ی احساس سبک یلیهر دوتاشون دوش گرفته بودن و حاال خ  

حب کانکس وصا ی ال راحت لباسایار با خی کردن...کامیم  

موند تا لباساش خشک  ید منتظر م یاز باین  یده بود ولیپوش  

ده بود داشت موهاش و بای چیور تنش پکه د ییبشن...با پتو  

... زد یر لب غر میکرد و زیپسش شونه میکل  

... شمیم  ین چه وضعشه آخه...من موهام و شونه نکنم عصبیا - 

... رش رو مبلرون اومد و کنای ار از آشپزخونه بی با صداش کام  

 نشست

؟؟؟یگیم یچ - 

: د ین و توپیپسش و پرت کرد رو زمیکل  

 

ه مو رو شونه کرد؟؟؟نهمیشه اینم میآخه با ا - 
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... ن من برات شونه کنمی بش - 

... بهش انداخت ی نگاه ی از با کالفگی ن  

؟؟؟یشونه کن ی خوایم  یبا چ - 

ار انگشتاش و چند بار باز و بسته کردیکام  

... ن کم حرف بزنی ...بشمبارک ی با چنگال ها - 

کردنش باد کرده و  یار دوباره رگ شوخیدونست کام یاز که مین  

ه دور تو یاره چشماشو ی گه دربید ی خره بازه مسیخواد یم  

... ار یکام ی پا ی ن جلوی کاسه چرخوند و نشست رو زم  

موهاش حس کرد ی ار و که ال به ال یکام  ی حرکت انگشتا  

هم  ی مسخره باز اگه کارش ی ناخودآگاه چشماش و بست...حت   

ر داشتیتش تاثین رفتن عصبان یبود واسه آروم کردنش و از ب  

مت انگشتاش و تایبا مال ی نجوریا یانگار...مخصوصا وقت  

کرد کهینم ی د و کاریکشیاز م یبلند ن  ی موها  ییقسمت انتها  

که یلیهردل  یکنه ولینکار و میدونست چرا ای اد....نمیدردش ب  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

نشست یربار لبخند رو لبش مومد و هیداشت انگار بدشم نم  

خشک شد و ی نکه موهاش تا حدین کار و ادامه داد تا ا یانقدر ا  

نکه خواست تشکر کنه و بگه تا ی ردنش راحت...همشونه ک  

: ار گفت یه کامینجا کافیهم  

 

برات ببافمشون؟؟؟ ی خوایم - 

: د یگشاد شده پرس  ی با چشما  

؟؟؟ی مگه بلد - 

بلد نباشم انجام بدم؟؟؟هست که من   ی کار ی هه...واقعا فکر کرد - 

بلد باشه  ی ن کاریار همچیکرد کامیاز که اصال فکرشم نمین  

ه ینه بلکه ی خودش بب ی منتظر نشست تا با چشماساکت موند و   

و ی فیه کار لطین حجم از تعجبش کم بشه...مو بافتن یکم از ا  

د یگنج یاد نمیار زیت کام یبود در نظرش که تو شخص یاحساس  

از ین ی موها ی که رو ی چ و تابیقه تالش و پید دقار بعد از چن یکام  
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دش و از خو ی د و کش موهای رس  ییاده کرد...به قسمت انتهایپ  

که داشت با دقت یسرش باز کرد و دم موهاش و بست...در حال  

ض گفتیعر ی کرد با لبخندیجه کارش نگاه میبه نت   

 -برو حالش و ببر...

لند شد و رفت ع از جاش بیدا کنجکاو شده بود سریاز که شدین  

ار یبه دسترنج کام  ی نه اش نگاهیتا از تو آ یی سمت دستشو  

دن اون حجم ید وا رفت با دینه رسیآ ی نکه جلویهم یبندازه...ول  

تو یآشفته اش که به طرز شلخته و وحشتناک ی از موها  

بافته شده  ی که به مو یچ و تاب خورده بود و تنها شباهت یهم پ  

ی وهاش بود...به معناوصل شده به دم م ی داشت کش مو  

 

نیار شده بود و از ا یقه عالف دست کام یواسه چند دق یواقع  

دا داشت حرصیفش و باور کرد شدحماقت خودش که حر  

خوردیم  
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چهره خونسردش و حفظ کرد و برگشت ی با هر ضرب و زور  

از ازی شکار عکس العمل ن ی ار که نگاهش برایش کامیپ  

... د یبهش بعد پرس ه کم زل زدیشه:یرو صورتش جدا نم  

- ه؟؟؟ینظر خودت چ - 

شد ره یاز خین ی ه کم به موهایکارشناسانه  یار با چهره و دقتیکام  

نیت و تو صورتش نگه داره و حیکرد نتونست جد ی هرکار یول  

گفت ی شروع خنده اش با شرمندگ  

 -افتضاحه...

از شعله ور شه و حمله کنهیش خشم نیبود تا آت ین حرف کاف یهم  

دفاع از خودش  ی که حاال دستاش و برا ی اریسمت کام   

صورتش نگه داشته بود و کماکان به خنده اش ادامه ی جلو  

دورش و  ی ه دست پتو یکرد با یم  یکه سعیاز درحال ی..نداد.یم  

: ی دستش موها یک ینگه داره که از رو بدنش سر نخوره با اون  

آخش که بلند شد با حرص گفت  ی د و صدایار و کش یکام  
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... خوشگل تو رو ببافم ی ن موهایامنم  ی خوایم - 

... خنده اش بود ی ار فقط بلندتر شدن صدایجواب کام  

 

داره مرد موهاش بلند   ی نمشون...چه معنا اصال از ته بزی  

 -باشه؟؟؟

: نکه یا ی از و تو دستش گرفت و برایار با خنده مچ دست ن یکام   

شتر حرصش بده گفت یب  

... منن ی ...همه کشته مرده موهایکن یخود م یتو ب - 

: ز شده ادامه داد یر ی با چشما  

... کنمی اد چون باور نمینگو که بدت م  - 

: د ویرون کشیار ب یو دست کام از مچ دستش و با حرص از تین  

ن باز کردن جنگل آشفته موهاش گفت یح  

ه کم درک و شعور تو یبلند  ی مو  ی دم شوهرم به جایح م یمن ترج  

ذارهمردم و سر کار ن ی نجور یگه ایسرش داشته باشه تا د  
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د مویزدلم...آخه من چرا بایعز ی ر خودته که انقدر ساده ایتقص  

 -بافتن بلد باشم؟؟؟

؟؟؟ ی دی شنهاد م یپ یسه چوا یستیبلد ن - 

دمیذارن فهمی تلگرام م ی که تو کاناال  ییاز تو عکس ها و متن ها  

اد دوست پسرشون موهاشون و ببافه...گفتم یدخترا خوششون م  

ن خرافاتید به ایدم اصال نبایه...که دا نینم راسته یامتحان کنم بب   

نان کردیاطم  

 

ر رفتن با ار مشغول و ی نگاه کرد و پشت به کام ی از چپ چپین  

ار بغلش کردیهو کام یموهاش شد که   

ر معکوس داشت؟؟؟ یکنم...تاث ی خواستم دلبریگه...میناز نکن د ...  

ار رو لباش نشست ناخودآگاهین صداقت کام یکه از ا ی لبخند  

دونست وگرنه ممکن بود ی ن لحظه ها رو هم مید قدر هم ی...بابود  

ن استفاده بعدا که از دستشون داد حسرت بخوره که چرا ازشو  
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د یرون و چرخ ید ب یار کش ینکرده خودش و از بغل کام   

هاش ی و مسخره باز ین شوخیسمتش...دوستش داشت...با همه ا  

پاش که رو پاشنه  ی دوستش داشت...دست خودشم نبود...انقدر  

ره ید عقب...خیبلند شد و لباش و کوتاه چسبوند به گونه اش و کش  

متعجب شده اش گفت ی تو چشما  

ه؟؟؟یچنظر خودت  - 

: ی ن لمس جای ره بهش حیار خیراه افتاد سمت آشپزخونه و کام   

ناباور گفت  ی بوسه اش با لبخند  

... شه موهات و برات ین به بعد همیبه نظرم جواب داد...از ا  

بافمیم - 

*** 

... ن روزم تموم شدی چهارم - 

گه تو آسمونیکه با فاصله کم از همد یینگاهش و از ستاره ها  

که ی ازی ودن گرفت و زل زد به ناه شب پخش شده بیس  
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... سرش بود ی آسمون باال  ییبایاونم محو ز  

: د ید و پرسیمنظورش و نفهم  

؟؟؟ یچ - 

... م اصفهان...چهار روز گذشته...اآلن همه دق یاومد یاز وقت  

ی کردن از ناراحت - 

: ادامه داد  ی شتریگرفت و با حسرت و درد ب  ینفس  

... شتر خانواده تویالبته...ب - 

که تو لحن و ین حجم از حسرتیار درهم شد...ایکام ی اخما  

زد و درکیکه از خانواده اش حرف م یشد...وقت ی نگاهش جمع م  

کردینم  

- شن؟؟؟یخانواده خودت ناراحت نم ی کنیچرا فکر م - 

- ییکنم نسبت به دایخب...احساس م یشن...ولیناراحت نمگم  ینم  

ت داشته باشه براشونی ن موضوع کمتر اهمید اینا...شایا  
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- یه...هرچینجوریکه ا یکن یال می د فقط تو خیدونم...شاید م یبع  

و زجر و عذاب بچه شون و ی باشه پدر و مادرن...طاقت دور  

ن حرفا رو به خاطره هم گفته بودمیندارن...ا  

کرد و ادامه داد  یمکث  

 

 داستان خاطره و علت دور شدن از خانواده اش و که-

انقدر خودت و دور  ی ششون بودینکه پی...تو چرا با ای دیفهم  

ازشون؟؟؟  ی کرد  

ره...موفق یجاد بغضش و بگ یا  ی آب دهنش و قورت داد تا جلو  

دن بهشونیاجازه بار یدا کرد ولینبود و اشک به چشماش راه پ  

 نداد

- د اونا خودشون و ازم دور کردن؟؟؟یشا یکنینمچرا فکر  - 

... رو لبش نشست و ادامه داد  ی پوزخند  

- اگه بچه اشون یه پدر و مادرن...حتباش یبه قول خودت...هرچ  
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ان طرفش...تو ید دو قدم بیه قدم ازشون فاصله گرفت...اونا بای  

که از پدر و مادرم ی م...با رفتاریکه با هم ازدواج کرد ین مدتیا  

بچه شون بکنن؟؟؟ ی برا ی ن کاریهمچ یکن ی...فکر می دید  

حق  ییه جورایار توسکوت به فکر فرو رفت...انگار یکام  

وش یش خودش رفتار داریش داشت پین چندوقت پی ..همداشت.  

دکه فرهاد با همهیجه رسین نتیکرد و به ایسه میو با فرهاد مقا  

وشی هاش...بازم نسبت به دار یمنطق یها و ب ییزورگو  

ه از اونجابراش دردآورتر یداره...و قض ی شتریپدرانه ب حس  

ن تاآسمونی ش زمیای وش با نیدونست رفتار داریشد که میم  

ت بگه که ذات یتونست با قطعیاز...وگرنه می فرق داره با ن  

ی نهمه تفاوت از چیا یعنیشه کرد...یش نمینه و کاریوش ایدار  

 بود؟؟؟ 

 

نیتونست مثل تمام اد شد که ن یش شدیه لحظه حس کنجکاویانقدر  
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د یمدت ساکت بمونه و پرس  

؟؟؟یدرباره اش حرف بزن ی خواینم - 

... ار از یکام  ی دش بود با صدااالت خویازکه غرق فکر و خی ن  

د سمتشیرون اومد و چرخیهپروت ب  

؟؟؟یدرباره چ - 

... و  ی نهمه سردیعلت رفتارعمه و بابات...علت رفتار خودت...ا  

نتون افتادهی که ب ی فاصله ا - 

رون اومده از کانکس یره به صورتش که با نور بیره خیه کم خی  

یه روزیدونست باالخره یروشن شده بود نگاه کرد...م   

د یبا ی هاش ول ید درباره اش حرف بزنه...با تمام سختیبا  

نه اون لحظه...به   یار حقش بود که بدونه...ولی گفت...کامیم  

شد...به  یگه دائمیخودش قول داد اگه موندنشون در کنار همد  

ش پردهین راز بزرگ زندگ ین حرف از ایعنوان اول  

ش بهنداشت جز تکون دادن سر یاون لحظه جواب یبرداره...ول  
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نیگفتنش و نداشت...اونم تو ا ییچپ و راست...هنوز توانا  

یو استراحت وسط مشغله ها یه مرخصیکه قرار بود ی سفر  

شون باشه یزندگ  

خواست تو یکرد و نمیکر من موضوع فی ارم که داشت به همیکام  

تش کنهیازبشه و با سواالش اذیم نین سفر وارد حر یا  

 

ره به یگاهش و گرفت و خن  یق یگه اصرار نکرد...با نفس عمید  

د و دستاش و پشتیرش دراز کشیز ین خاکیآسمون رو زم  

کنارش ی ار همونجوریت از کامیازم به تبعیسرش قالب کرد و ن  

دیدراز کش  

- نهمه ینم...ایر و تو شب بب یست آسمون کوخوای شه دلم میهم  

یادیگه زیکردم دیزدن...فکر میون حرف میزی درباره اش تو تلو  

ییباحاله خدا  یولکنن...یغلو م  

ش که هنوز ی گذشته زندگ ی سالها ی ادآوریاز   ی ازبا لبخندین  
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ق تلخش آشنا نشده بود گفت یبا حقا ی انقدر  

... طرف دانشگاه  ه بارم ازینم...یدوست داشتم بب  یلیمنم خ  

گه نرفتمید یخواستن ببرنمون...ولیم - 

تودانشگاه؟؟؟ ی خوند یچ - 

گذشت یاه از ازدواجشون مظ تر شده بود...چهار می از غلیلبخند ن   

گه کامل نشده .بودیگذشته همد یو هنوزاطالعاتشون از زندگ ... 

شتر نخوندمی...دو ترم بی ت جهانگرد یریمد - 

 -چرا؟؟؟

که قرار بود بعدا ی شدبه همون راز ین سوالم مربوط میجواب ا   

یتفاوت یباال انداخت و با ب  ی ن شونه ایهم ی فاش بشه...برا  

 گفت :

 

... د ازرشته امومیخوشم نم - 

: ار باحسرت گفت یکام   
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... دوست داشتم یلیمن رشته ام و خ یول - 

: از بود که باتعجب بپرسه ینبار نوبت ن یا  

؟؟؟یمگه دانشگاه رفت  - 

: کردو جواب داد  ینچ  

تو همون بحبوحه رفتنم به  یط کنکور دادم...قبولم شدم...ولفق  

نیاز ا رفتم دانشگاه معلوم نبود بعدا بتونمیه بود...اگه م یترک  

ح دادم برم دنبال کار و پول یانه...ترجیتم استفاده کنم یموقع  

 درآوردن تا درس و دانشگاه

بود رشته ات؟؟؟ یچ - 

... یعکاس - 

... دیاز به سمتش چرخیسرن   

... یتونم تصور کنم که عکاس باشیاصال نم - 

... ارم سرش و به سمتش چرخوندیکام   

 -چرا؟؟؟
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... ادیبهت نم - 

 

: ی براق رو به روش زل زد و ب ی ها یه آبره بی ره خیه کم خی  

ار گفت یاخت  

کنم...مثل اآلن...اگهیزود شکار م  یلیناب و خ ی ر هایاتفاقا تصو  

کردمیبه روم و ثبت م ن داشتم...حتما منظره جذاب رو یه دوربی  

شه داشته باشمش یتا واسه هم  

زنه روش و ینکه داره درباره ستاره ها حرف م یال ای ازبه خین  

ع صورتش و طرف یار سریت آسمون که کام برگردوند سم  

 خودش نگه داشت و لب زد

-. ن ندارم...بذار تو ذهنم ثبتش کنم یحاال که دورب - 

تازه بهش فهموند  شدیکه از چشماش جدا نم یره و داغینگاه خ  

ی خودش بوده نه ستاره ها یمنظورش ازمنظره جذاب چشما  

 آسمون 
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تب دار  ی ن چشمایازآب دهنش و قورت داد و چشماش و بین  

ار چپ و راست کرد...ضربان قلبش انقدر محکم شده یکام  

دم یا شایرون...یفته ب ی د اگه دهنش و بازکنه قلبش بی ترسی بود که م  

ینم  ین...حتیه کف زمنه اش و بشکافه و پرت شیس  

ه کم آرومی تونست دستش و بلندکنه و بذاره رو قلبش تابلکه   

مش گرفتن به آرا ی که اون لحظه برا ی ره...تنها کاریبگ  

ار که درست مثل ین بودکه دل بده به خواسته کام ید ایذهنش رس  

جاد کرده بود...بدونیاون شب تو دل خودشم غوغا ا  

 

افتاده بودن...انگار اون لحظه ر یکه توش گ یطیت به شرایاهم  

که ی ن خواسته ایز ازذهنش پاک شده بود...به جز همیهمه چ  

ار مطرحش کردیکام  

رشون بلند شد ویار رو شن و خاک زی کامده شدن یکش ی صدا  

ع تر از یک به تنش نشسته بود سریکه تو اون شب تار ییسرما  
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ن رفتیار از بیوجود کام ی کرد باگرما یکه فکرش و م ی زیچ ... 

ار انقدر حس یجفتشون توآغوش هم آروم گرفته بودن... کام   

ومد تاصبح همونجا یگرفته بود که بدش نم یخوب و آرامبخش  

ملموس  ی ار انقدریر دست کام یاز زیلرزش بدن ن ی.ولبمونن..  

 بود که بگه 

... ی خوریم تو...سرما میزم...پاشو بریپاشو عز - 

: شد و یور باز مکه به ز ییاز سرش وبلند کرد و با چشماین  

م رو لبش گفت یمال ی لبخند  

ادیخوابم م - 

... ی د و با خنده از جاش بلند شد و باچشمایرهنش و پوشیارم پیکام   

شده براندازش کرد ز یر  

ار ید و پشت به کامیکرد چرخیکه دستش و رو م  ی از با لبخندین  

اریاخت یره شد به ماه کامل وسط آسمون...ب یستاد و خیوا  

 زمزمه کرد :
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... در قشنگهچق - 

 

: د یار و ازپشت سرش شن یکام  ی صدا  

... فته یاد اون شعره میاوهوم...آدم  - 

 سرش و به طرفش برگردوند ...

 کدوم؟؟؟ 

اد و بعد با تمام شور ویادش بیه کم فکر کرد تا اولش یر ایکام  

که اون شب تو وجودش داشت شروع کرد به خوندن یاحساس  

... ه نازیامشب به بر من است آن ما - 

... د صبح در چاه اندازیا رب تو کلی  

... صبح به مشرق برگرد یروشن ی ا  

... چاره بسازیظلمت شب با من ب ی ا  

که ی ار شد تو خوندن ترانه ایاماز رفت طرفش و همراه کین  

ذاشت...صداشون سکوتی ش میاحساسشون و به معرض نما  
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: هم با  ی ره توچشمایخ یشب و بهم زده بود وقت ی انتها یب  

گرفتن خوندنیگه میکه انگار ازوجود همد ی تانه امس یسرخوش  

... خوامیبم رو م یامشب شب مهتابه...حب  - 

... خوام ی بم رو میبم اگر خوابه...طب یحب  

: ادامه داد  ییاز تنهای نبار نیا  

 

... آمده ید فالن ییگو - 

... آمده  یار جانیآن   

... د یارش کنیمست است وهش  

... د یدارش کنیخوابست وب  

: خوند ار یساکت شدو کام   

 -آمده حالت و...احوالتو...

... ه خالتو یتو...س ی د رویسف   

... ند برودیبب   
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... خوامی بم رومیامشب شب مهتابه حب  - 

... خوامیبم رومیوابه طب بم اگر خیحب  

ار طبق معمول داشت به خاطر کم ی از تو آشپزخونه بود و کامین  

م ی داد...نیر نشدم سر میزد و ناله من سیبودن مقدار شام غر م  

ار ین لحن بچگانه کامیکه از ا ی بهش انداخت و با لبخند   یهنگا  

 رو لبش نشست گفت 

... مرد انقدر  ستی...خوب ن یهست  ی...تو چقدر کولی واااااااااااااا   

 -شکمو باشه

 -برو بابا...

 

خواست یکه م ی ن مادریسرش و به چپ و راست تکون داد و ع  

ت سر بچه اش و گول بزنه تا از خواسته اش دست بکشه گف  

... ی ارم که بخوریز خوشمزه برات میه چی ی باش یاگه پسر خوب - 

: دیار با حرص غریکام   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

؟؟؟یده که تو اسگولم کنیرس ییکار من به جا یعنی - 

... گم به خدایراست م  - 

به مشامش خورد و  ییگه بکنه بویه اعتراض دیتا خواست   

ز شده از یر ی سرش و چرخوند سمت آشپزخونه و با چشما  

: د گفت یترد  

... ادیداره م ییه بوای - 

رون اومد و یاز با دوتا فنجون قهوه از آشپزخونه ب یهمون موقع ن   

د و بان...سرش و بلند کریار نشست رو زمیکام ی جلو  

... اریمتعجب کام ی ره شد به چشمایخ ی لبخند پهن  

ناکس؟؟؟  ی ر آورد یقهوه از کجا گ  - 

... درست دا کردم...گذاشتم شب ی نت بود...ظهر پی اون ته ته کاب  

 -کنم

... ن و چهار زانو رو بهیید پایار خودش و از رو مبل کشیکام   

از نشست ین ی رو  
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چقدر هوس کرده بودم؟؟؟ یدون یدمت گرم...م  - 

... یدونستم معتادشیبله...م  - 

: بهش انداخت و گفت  یار نگاهیکام   

نییشه و هرویشه مگه؟؟؟مردم به شیم  یر...چی خب حاال بل نگ   

اد از قهوه برم سمت همونا ی.خوشت نمشن من به قهوه.. یمعتاد م  

... فکرشم آزار دهنده بود  یاز نشست...حتیرو صورت ن یاخم  

 -چرت و پرت نگو لطفا...

: د یهوه اش و خورد و پرسه قلپ از قی  

... ؟؟؟به هرحال اونوریتا حاال سمتش نرفت  ی جد  ی حاال جد  

بازتره ی شت نبودن دست و بال آدم واسه هر کاریخانواده پ - 

: از ادامه داد ی ار ابروهاش و به نشونه نه باال انداخت که نیکام   

؟؟؟یگار چیس - 

... الش شدم یخ یدم حال نداد بهم بیدوبار کش یکی  
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: د...ازیش مناسب دیدن سوال بعدیپرس ی ت و برایقع از که موین  

دیفرصت استفاده کرد و پرس  

؟؟؟یدوست دختر چ  - 

 

 -هوم؟؟؟

اونور؟؟؟ یدوست دختر نداشت - 

: ی مکث یع جواب بده ولیسر یقبل  ی است مثل سواال ار خویکام   

 کرد و گفت 

... ی شه که همش تو بپرسی...نمیپرس یسوال م ی دار یلیگه خید  

 -من جواب بدم

... دمیتو جواب م ی خب حاال تو جواب بده...بعدش منم به سواال  - 

 سرش و انداخت باال ...

... نت ی شه رو از تو کابیاز اون ش یکیشه...برو ینم ی نجوریا  

اریب - 
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؟؟؟ی خوایم یواسه چ - 

... گم بهتی ار میتو برو ب - 

... نگاهش کرد و از جاش تکو نخورد  یچپ چپ  

... یذارم تو لب به اونا بزنیمن نم - 

ت توئه مگه؟؟؟دس - 

... که هست ینی بی م - 

 

: کردیدا داشت خودش و حرصش و کنترل میکه شدیار درحالیکام   

 گفت 

تونه یه تر از تو هم نمهرچند که اگه بخوام بخورم تو که سهله گند  

گه دارم باهاشیه کار دیار یبرو بردار ب یره...ول یجلوم و بگ  

از جاش بلنده با اکراه یار چیدونست هدف کامی از که هنوز نمین  

شه ها رو برداشتیاز ش یکینت آشپزخونه ی شد و رفت از تو کاب  

 و برگشت سر جاش نشست



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

: و ی و بطر قهوه اشون و کنار گذاشت یخال  ی ار فنجونایکام   

د یع پرسیاز سری ن که نیخوابوند رو زم  

؟؟؟ی کن ی قت بازیجرات حق ی خوایم - 

- ره باال یدام یقت...اگه سرش تو نیم...فقط حق یشیال میخیجراتش ب  

نییره پایم دای...تو ن ی دی پرسم تو جواب میستاد من میوا - 

... ستاد تو بپرسیوا  

... ستادیمن وا رهیم دای م و چند بار پشت سر هم تو نیحاال اومد - 

ن از شانس بد توئه...حاضر؟؟؟ یگه اید - 

دونست ید میده و بعیبراش د یار چه خوابیدونست کام ینکه نمیبا ا  

یبرا یقت بده ولیو بتونه با حق اریکام ی جواب سواال  

 

د تکون داد و ییگذروندن وقت و سرگرم شدنشون سرش و به تا  

تاد و سی و چرخوند که سرش به سمت خودش وا ی ار بطریکام  

دیغر  
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 -تو روحت...بپرس...

: د یش باز شده پرس یاز با نین  

؟؟؟یکه گفتم و جواب بده...دوست دختر داشت  یهمون - 

 -آره...

 -چند تا؟؟؟

... ه سوالیار...هر دفعه یدر ن ی ن سر جات بابا...زرنگ بازی شب - 

نه دفعه ی از چشماش و تو کاسه چرخوند و منتظر نشست تا ببین  

ستاد و یار وایبه سمت کام  ی نبارم سر بطریه که اینوبت ک ی بعد  

اعتراضش و بلند کرد  ی صدا  

- ی کردمااااااا...مثال خواستم به نفع خودم عمل کنم چپک یچه غلط  

کار به  یداد...داشتم بابا...دو سه تا دوست دختر داشتم...ول جهینت  

دی کشیزا نمین چی خونه آوردن و ا  

و چرخوند و  ی بطرگه یه بار دیبگه  ی زیاز چینکه نیقبل از ا  

ستاد...دستاش و محکم بهم کوبوند و یاز وای نبار به سمت نیا  
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 با ذوق گفت :

... نهیا - 

 

ار و شکل ویکام ی ر دوست دخترایاز که هنوز ذهنش درگین  

ی نه چینگفت و منتظر شد بب ی زیشون بود چیل ظاهریشما  

... خواد بپرسه ازش یم  

د که ازش یرس یبه ذهنش نم ی زیار به فکر فرو رفت...چیکام  

بایاز تقری بپرسه...اطالعاتش درباره دوست پسر داشتن ن  

: د یشتر پرسینان بیاطم ی برا یکامل بود ول  

ت بوده؟؟؟یتو زندگ ی ا گهیبه جز اون پسره الدنگ...کس د - 

... ار کوتاه جواب داد یازم مثل کام ی ن  

 -نه...

و چرخوند و باز نوبت به جواب دادن  ی نبار خودش بطریا  

از یبه ن ی ار نگاه کالفه اش و از بطری...کام د یار رسیکام  
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: د یدوخت و نال  

... ه...شانس ندارم که...فقط تو ینورین ای ب زمیبه مرگ خودم ش  

گهیال شو دیخیختر موس دختر و بن دوست دیرو جدت ا  - 

ه سوالیدن ی پرس ی م شد و مشغول فکر کردن شد برایاز تسلین  

باالخرهنکه ید تا ایطول کش ی قه ایک دیتر... یاساس  

به زبون ی د...شک داشت برایسوالش به ذهنش رس  

ن سوالشیتونست جواب ایکه م ید تنها موقعیشا  یآوردنش...ول  

ن لحظه بودی ره همیو بگ  

 

؟؟؟یم...چرا اون کار و کردیموقع ها...که بچه بود اون - 

: د یدرهم شده پرس ی ار با اخمهایکام   

 -کدوم کار؟؟؟

؟؟؟یعنیست یادت نی - 

... ا نهیادم هست ینم کدوم کار تا بگم ید بب ی ...آخه بانه واال  - 
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از یاون خاطره بدش که ناش  ی ادآورید و با یکش ی قی از نفس عمین  

ود با خشم و حرص درهم گفت ار بیشرمانه کام  یرفتار ب  

که آقاجون تازه از کربال برگشته بود ما هم ناهار ی اون روز  

ی اط بازیتو حم یم...بعد ما بچه ها رفت یخونه شون دعوت بود  

م یکن  

: ه کم فکر کرد و گفت ین یره به زمیار خیکام   

... اصال یادمه اون روزو...ولیاون موقع ده دوازده سالم بود...  

کرده باشم یخاصاد کار یادم نمی - 

... ره شد ید بهش خیاز با تردی ن  

... ار خودت و نزن به اون راهیکام  - 

.. نمیست...حاال بگو ببیادم نیبه جون خودت  - 

ار یخواست اون خاطره رو واسه خود کامیز که اصال دلش نماین  

مونیر کرده و پشیمنگنه گ ی اره حس کرد ال یبه زبون ب   
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: رد گفت ن سوال و مطرح ک ینکه چرا ا یاز ا  

منم رفتم تو گلخونه ی م...تو چشم گذاشتیکردیم ی م موشک بازیقا  

هر...منم جلو جلو با قی دام کردی پ ی م شدم...بعد تو اومدیشون قا  

رونیراه افتادم که برم ب  

: د یکرد و پرس ی مکث  

ومد؟؟؟یادت نیبازم  - 

: از ناچارا گفت یباال انداخت و ن ی ار با بهت شونه ایکام   

ن...کمرییپا ی دیهو شلوارم و کشی...ی ومدیه مرا  یتو پشتم داشت  

غ زدم ین...منم جییده شد پایشلوارم تنگ بود شورتمم باهاش کش  

رون یدم رفتم بییدو  

ار بلند یقهقهه کام  ی ان با تموم شدن جمله اش صداهمزم  

ن اتفاق و تجربه کرده باشه یکه تازه ا ین آدمی از عین  یشد...ول  

..اون لحظه انگار شده کرد.ی داشت با خشم و غضب نگاهش م  

ارم همون پسر یبود همون دختر بچه هفت هشت ساله و کام   
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... ده یادب خنده هاش که تموم شد بر ی طون و بیبچه تخس و ش  

ده گفت یبر  

ن کارو کردم؟؟؟ی...ای جد - 

 -بله...

اد؟؟؟ یادم نمیپس چرا  - 

 

ومد که چرا از اون به بعد من یش نیاصال برات سوال پ یعنی  

ومدم جلو؟؟؟ ینم ی کردم و واسه بازیازت فرار م دمت یدیهرجا م  

... ادش اومده باشه ی ییزایه چیکرد و انگار که تازه  ی ار فکریکام   

تکون داد د  ییسرش و به تا  

- ر درس و یگه بزرگ شدم و درگیبعدش د یل چرا...ولیاوا   

نیم که بخوام حساس بشم رو ایکردینم ی باز ی مدرسه...انقدر  

 موضوع 

: ده و گفت ر خنیدوباره زد ز  
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... بودم یعجب عوض یول - 

: حرص کالمش و حفظ کرد یاز خودشم خنده اش گرفته بود ولین  

 و گفت 

نیاز تلخ تر یکی ی خندیم  بهش غش غش ی که تو دار ی زین چیا  

که هنوزم از ذهنم ی شه...انقدریمن محسوب م یخاطرات بچگ  

 نرفته 

... گهید ی ش و سرم درآوردی ال بابا...تو هم امسال تالف یخ یب - 

پدرش بود که با درهم شدن یار به شب مهمونیم کامیاشاره مستق  

که زد خودش و جمع و جور کرد و  یمون ازحرفیاز پش یچهره ن  

ت ع گفیسر  

ه باریادمه که ینو یچرا اون کار و کردم؟؟؟ا یدونیآهان...م   

دستم خورد بهت...بعد با خودم فکر کردم که چقدر نرمه  یاتفاق  

 

: اد زد و ادامه د ی شخندین  
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... م نکردهیاون تو قا  ی زیچ یخواستم مطمئن شم که بالشتیالبد م   

یباش - 

: ر لب یز ی ن چرخوندن بطری نگاهش کرد و ح یاز چپ چپین  

تگف . 

 -مسخره.

دنش صاف یار با دیستاد و کامیاز واینبار به سمت ن یا ی سر بطر  

یت به فکر فرو رفت...موضوع خاص ی نشست و با جد  

که تو پارک ی ه...به جز اون پسر از بپرسینبود که بخواد از ن  

 باهاش قرار داشت و علت رفتار سردش با پدر و مادرش...که 

نیده...قرارشونم این نمبهشو یاز نخواد جوابیمطمئن بود اگه ن   

 بود که بعد از برگشتنشون حرفاشون و با هم بزنن و سواالشون

 و بپرسن 

که  یپررنگ بود و مهم...سوال یلیه سوال توذهنش خیفقط   

همونطور که خاطره هم حدس زده بود از  یدونست چرا ولینم  
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شدیمحسوب م ییدم جزوهمون سواال یجوابش واهمه داشت...شا  

نحال دل و زد به یبزنه...باا یست درباره اش حرفخوایاز نمیکه ن  

دیا و پرسیدر  

؟؟؟ی تو چرا اون کاروکرد - 

 

و که به کوبش افتاده بود آب دهنش و قورت دادو موهاش ی با قلب  

ی برا یه ولیار چی دونست منظور کامینکه م یداد پشت گوشش...باا  

نکه فرصت داشته باشه واسه فکرکردن گفتیا  

 -کدوم کار؟؟؟

... جه اش شدازدواجمون یکه نت ی ون کارهم - 

یار که مصمم بودن برایره به چشما کامیره خیه کم خیاز ین  

اول ی گه مثل روزایره شد...رابطه اشون دیگرفتن جواب خ  

ه رو یدروغ سر و ته قض ی بود که بخواد با چهارتا متلک وحرفان  

ده یرس ییگه به جایچوندش...دیبپ ییه جورایاره و ی هم ب  
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گفتن...چونیقت و میا حقیزدن یرو نم یه حرفی د یبا ایبودن که   

گه رو یهمد ی گه دروغ و راست حرفاشون راحت برایانگار د  

شد یم  

ی ست...ولیموضوع نن یشکافتن ا ی برا یدونست وقت مناسب یم  

فهمه علت کارشو یم ی ه روزیکرد که باالخره ی دوارش مید امیبا  

... گم یبهت م  یم...هروقت بپرسینجا که برگشتیاز ا - 

... افه وا رفته بهش نگاه کردیار با قیکام   

شد؟؟؟ ید بفهمم چیچوقت نبای م...هینجا مردیم و هم یحاال اومد - 

... بهش رفت  ی از چشم غره ای ن  

... گم بهتیم م یریمیم میدم دارید حاال اگه - 

 

؟؟؟یگیخب چرا اآلن نم - 

: ر بذارهیخوام حرفام رو انتخابت تاثینم ... 

ده گرفت و ادامهیز تعجبش بود و نادا ی ار که ناشی سکوت کام  
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 ...-داد

م یگه تصمیه بار دی...ینکه علت کارم و بفهمیخوام قبل از ایم  

یو انتخاب کن ی ریبگ - 

از یچ درکیط نگاهش کرد...ه فق یچ حرفیاربدون هیکام  

بردن به اصل  ید پیحرف زدکه نفهم ی منظورش نداشت...جور  

... ره مش بذایممکنه رو تصم ی ریماجرا چه تاث  

از متنفر یدن اصل ماجرا انقدر ازنیممکن بود بعد از فهم یعنی  

چیاهیخوبشون  ی ت به روزایبشه که چشم بسته و بدون اهم  

نا روانتخابینده اش تیو آ یادامه زندگ ی برا ی گه ایمسئله د  

دم برعکس یرون کنه؟؟؟شایش بی از و از زندگیا حداقل نیکنه؟؟؟  

بعد از  یت بگه که حتی قطع تونست بهیاز زدنمیکه ن  ین حرفیباا  

انگار ییه جورایازه...یق بازم انتخابش نیدن حقایشن  

ازخودش  ی اون لحظه انقدر  ید شده بود...ولی دچارشک و ترد  

کردن با  ین اعتراف وبکنه که زندگیقل امطمئن بود که حدا  
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بود که فکرش و ی زیلذتبخش تر و با آرامش تر ازچ یلیاز خین  

که قبل از ازدواج  یاون جهنم به یچ شباهتیکرد...ه یم  

 توذهنش ساخته بود نداشت ...

 

مدام تو  ییه صدایداش  ین حرفا و شک و تردیدر کنارهمه ا  

همراه با  یه زندگی ی ست براینابس ن ید همیپرسیذهنش ازش م  

؟؟؟یخوشبخت  

ن قدرت و نداشت تا یا یدونست خوابه ولید...م یدیداشت خواب م  

ط تو خواب ممکنه که دونست فق یدار شه...میاز خواب ب  

دونست اگه تویره...م یاز بره و جلوشو نگیانقدر راحت بذاره ن  

پاش ین راحتی فته محاله اجازه بده به همین اتفاق بیت ایواقع  

ه ید یتونست...شای گه نمیگه نه...دیرون بذاره...دیش ب یو از زندگ  

ن چند روز یا یخودش ازش خواست بره...ول ی روز  

ین قدرتیگه همچیثابت شه د بود تا بهش  یفرصت خوب  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه وین رفتن تنها سرمایمت از بین مسئله به قیاگه ا  ینداره...حت  

ش باشه ییدارا   

وجه نگرفتن تیقه دست و پا زدن و نتیبعد ازچند دق  

ق چشماش و باز کرد ورو تخت یه دم عمیخواب...باالخره با   

دایپ ی ز شد...بالفاصله و نگاهش و دور و بر کانکس برایمخین  

هو توینکه یاز ترس ا  یدونست محاله ولیاز گردوند...میردن نک  

ع از جاش بلند شد و خواستیر نشه سریط خوابش تعبین شرایهم  

کرکره رو با دو ی و ال قبلش رفت سمت پنجره  یرون ولیبره ب   

 انگشتش باز کرد

ن نشسته بود و نگاه مات شده اشی از که رو کاپوت ماشیدن نیبا د  

باز دلش  یالش راحت شد ول یوش بود خرو به ر ی محو فضا  

 

د یرسین به نظر م یدا غمگین حالت که شدی ومد تو همینم  

نکهید ایاونجا تنهاش بذاره...بعد از ناهار به ام  ی نجوریهم  
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د که اشتباه فکر یدیاآلن م یخوابه خوابش برد ولینارش ماونم ک  

ن چند ساعت و نشسته بود اونجا و یاز کل ایکرده...انگار ن   

... کرد ی ال میر و خفک  

... ازم برداشت و از کانکس ید کاپشن نیکاپشن خودش و پوش  

رون رفت و راه افتاد سمتش یب  

... یزنیخ میشه ی ک میرون؟؟؟هوا کم کم تاریب ی اومد یواسه چ - 

: نکه به سمتش برگرده آروم زمزمه کردیاز بدون این  

 -حوصله ام سر رفته بود...

... ت رو دوششستاد و کاپشنش و انداخیکنارش وا .. 

. خب ی کردیدارم م یب - 

: گفت یظی کاپشن و بهم چسبوند و با آه غل ی لبه ها  

م یر افتادیابون گین بر بیم؟؟؟تو ایکار کن  یکردم که چیدارت میب  

میچه واسه سرگرم شدن ندار یچه واسه خالص یچ راهیو ه  

: ر شدیبا همه مقاومت کردنش دو قطره اشک از چشماش سراز  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

د یو نال  

... شهیگذره داره سخت تر م یشدم...هر روز که مخسته  - 

 

: دا کالفه شده بود گفت یار که خودشم اون روز شدیکام   

می دا کرد که مطمئن باشیشه پینم یچ راهیکار کنم؟؟؟ه یچ ی گیم  

جه برسم ید به نت یه روزم که رفتم شایرسوندمون...یه مقصد م یبه   

گه تنهام نذارید یگفت  

... میبا هم بر - 

... ازی س نیوند و نگاهش و دوخت به صورت خسرش و چرخ  

 -تو رو خدا...

که  ین لحن قسمش داده بود...همون شبیگه هم با همیه بار دی  

با تمام   ثاق ازش خواست بغلش کنه...اون موقع همیم ی جلو  

ن لحن مقاومت یکه تو وجودش بود نتونست دربرابر ا ی تیعصبان   

یب نانش به یرغم اطم یکنه...درست مثل اآلن که عل  
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: ن کار چشماش و رو هم گذاشت و گفت یجه بودن اینت   

... میریباشه...فردا صبح با هم م  - 

س یدرشتش بعد از خ ی از که قطره هاین ی با ادامه دار شدن اشکا  

خورد و قلبیشماش رو صورتش سر مکردن کاسه چ  

فوت کرد و خودش و  یکرد نفسش و با کالفگی ر و میار و زیکام  

از یه دستش و انداخت رو شونه نید باال...یرو کاپوت کش  

: ن غم و یسرخوشانه باشه که ا ی کرد انقدر یم یکه سع ی و با لحن  

 از وجودش پاک کنه گفت 

 

ا...اون موقع ینبودانقدر زر زرو  ی گه بسه...بچه بودیله خب دیخ  

برام  یشکیه شی ی اوردیدم...زبونت و درمیکشیها که موهات و م   

سمت عمه  ی دییدوی و م یبست یم  

: دید و غریش و باال کشینی باز  ین  

... ادت یو  ی کردیکه خودت م  ییکارا یادته ولیاونا رو خوب   
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ستین - 

... به روم یادم افتاد...ول یف کردنت یچرا بابا اونم وسط تعر  

ادته ینم تو چقدرش و ی بباوردم ین  

ار یحوصله و خسته بود که توان جواب دادن به کام یاز انقدر بین  

ه کم سرحالش ینکه یا ی ار برای کام ید...ولیدیو در خودش نم  

اره گفت یب  

بهش نگاه  ین ی نک خوشبی ستا...با عیهم بد ن  یل ینجا خیا ییخدا  

ه کم آب و هوا عوض یم یمون یه چند روز میکن...  

شکنن برامونیم همه سر و دست م یهم برگشت  یقت م...ویکن یم ... 

ی خانیکنن به برنامه احسان علیگه هم دعوتمون میچند ماه د  

ره شده ین خیبه زم ی از که حاال با کالفگیبه چهره ن ی م نگاهیبا ن   

ار تا کجا ادامه داره یکام ی ها یالبافینه خی بود و منتظر بود بب  

عاقل  ی رخوند و نگاهاز باالخره سرش و به سمتش چیباالخره ن  

ه بهش انداختیاندر سف  
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... م...بعد به اونم فکریا...بذار اول برگردیرون از رویا بیلطفا ب  

میکن یم - 

: نان یشتر کرد و با اطمیاز بین ی ار فشار دستش و دور بازویکام   

 گفت 

... م...نگران نباشیگردیبرم  - 

سرش و خم کرد و  ی ر ارادیغ ی لینزد و فقط خ  یگه حرفیاز دین  

و  یقی ارم با نفس عمیار...کام ی چسبوند به شونه کام  

از رو لبش نشست دستشین یکینهمه نزدیر ایکه تحت تاث ی لبخند  

 و بلند کرد و رسوند به صورتش و مشغول نوازشش 

: با لمس پوست سرد صورتش گفت   یشد...ول  

... شهیم تو هوا داره سرد میپاشو بر - 

... رهیگی نه...تو بدتره...دلم م - 

... ازی ن ی ا...حواست هست؟؟؟اسمت و به جایکن یناز م ی دار یلیخ  
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ذاشتن ناز ی د میبا - 

: گفت لحنش کرد و  یقاط یه کم بدجنسیاز ین  

ه که نازم و بکشه؟؟؟یحاال بر فرض من ناز کنم...ک  - 

ی گیم یش روزه هرچی ن دست که نمک نداره...شیبشکنه ا ی ا  

من یگی ...بازم م ی تو بگ یگم باشه چشم هرچیمن دارم م - 

 

ما رو به  یکنم که ک ی ادآورید ینکه بازم با ینازکش ندارم؟؟؟مثل ا  

چه کنم  یاون منم...ولناز کنه   ینجا رسوند...اگه قرار باشه کسیا  

ن یهمه ا  یم تالفین حرفام...تهران برگشتی که دلرحم تر از ا  

ارمیهات و سرت درم ی ها و لوس باز یکالفگ  

نکهیه بشه سمت ادیخواست بحثشون دوباره کشی از که اصال نمین  

عیه صاف نشست و سرین قضیشتر مقصر بود تو ایب یک  

 ..گفت :

. که من حوصله  یکن ی ه کاری د یاصال تو اآلن به عنوان شوهر با  
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 -ام سر نره

... کیاز نزدیزد و سرش و به صورت ن ی ه وری ی ار لبخند یکام   

 کرد

... ن سر حالت یم و خوب بلدم...اآلن همچیف شوهریمن که وظا  

هارم کیم - 

: د ید عقب و نال یاز سرش و کشین  

... ار به خدا حوصله ندارمینه کام - 

کار کنم پس؟؟؟یپووووووف...چ - 

... کن ی ن کاریریه شیسرگرمم کن... ی ه جوریدونم...یچه م - 

... ه داد یار پشت بهش به کاپوت تکیکام   

 

رک؟؟؟ یس ی گمشو بابا...مگه اومد - 

؟؟؟ی ارینه مبهو ی خودیگه چرا بیستم دیبلد ن ی چ کاری بگو ه - 

... ی بلدم که انگشت به دهن م ییه کارایستم؟؟؟یگه بلد ن یم  یک  
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یمون - 

: د و گفت یغش غش خند شترشیک بی تحر ی از براین  

 -باشه باشه باور کردم...

: باال انداخت و  ی اره شونه اینکه حرصش و دربیا ی ارم برایکام   

گفت یتفاوت ی با ب  

... نکن  ی خوایباور کن نم ی خوایم - 

ره شد...انتظار داشت بعد از اون حرفشیش خبا حرص به   

د یکه هنوز بع ییه چشمه از کارایخودش و ثابت کنه بهش و   

ش نشون دادیالیخ یار با بیکام  یست بلد باشه رو رو کنه...ولدونیم  

ا نه یاز حرفش و باور کنه یست براش که نی هم مهم ن یلیخ  

ار داشتدا اصریشد...اون لحظه شدیگه وارد میه راه دید از یبا  

نه یا ببیار به دروغ گفتنش و بشنوه...یا اعتراف کام یکه   

... بلده  ی چه کار  

... ونه هاش انداخت و سرش و برد سمتدستش و ازپشت رو ش  
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 گوشش 

 

... گهیااااار...نشونم بده دیکام  - 

: گرفت یلبخند زدنش و م ی که به زور داشت جلویاردرحالیکام   

 باهمون لحن خونسردانه اش گفت

؟؟؟مگه ی دیند -: 

گفت یاز باتعجب و حواس پرتین  

 -نه...

... ش نشونت دادمی ن چند شب پیباباهم - 

: ازدستش و به سمت کمر ی همچنان متعجب ن به چهره یم نگاه یبان   

 شلوارش برد و ادامه داد 

... گه هم نشونت بدمیه باردی ی اگه اصرار دار  - 

ار و ین صورت کامیکه نگاه بهت زده اش ب ی از بعد از چندبارین  

لوارش جا به جا شدباالخره متوجه منظورش شد و از ته دلش  
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د یغ کشیج  

... اریکام ی شعور یب یلیخ - 

د وی چیاز تو فضا پیغ نیج ی ارم همنوا باصدایکام قهقهه  ی صدا  

ی ار با خنده ای ه که جفتشون ساکت شدن کامیبعد از چندثان  

: از گفت یره به صورت قرمز شده ن یکه هنوز ادامه داشت خ  

... دبش بلدم ی ن کاریریه شی ییخدا یول - 

 

: از روش و گرفت وبااخم گفت ین  

... گه دستت روشد واسمیبرو بابا...د - 

... ستمیگم...بلدم رودستام وای جون تو راست م به - 

از که ادامه دارشد کاپشنش و از تنش درآورد و انداختیسکوت ن  

ن و خودشم رفت چند متری از روکاپوت ماشیکنار ن   

... ستاد یجلوتر وا   

... نداشتم  ین کارو نکردما...اون موقع ها وزنیوقته ا یلیالبته خ  
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 -راحت تر بودبرام

ر نظر گرفته بودش با فاصله گرفتن یزاز که ازگوشه چشم ین  

آماده شده  ی جد ی د که جدید یار سرش وبرگردوند و وقتیکام  

: ن کار و انجام بده باهول گفت یا  

... ارینکن کام  - 

؟؟؟یواسه چ - 

ا بازم دارهین کار و بکنه یخواد ایاقعا مهنوزشک داشت که و  

نبود که بخواد سرش ی ز ین چیا یذاره...ولیسر به سرش م   

... سک کنهیر  

... ه داره هنوزیشه...بخیت میدستت...دستت اذ - 

 

... شه نترسینم یچیه - 

ن کاریگه منصرفش کنه از ایه اعتراض دی از خواست با یتان  

سرش و  ی رد باال ه پاشو گذاشت جلوتر ودستاش و بیار یکام  
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د و چشماش و ی کش یغیازجین...نیخودش و پرت کرد سمت زم  

که ی ار همونجوریرد کامچشماش و بازک  یوقت یبست ول  

 گفته بود رو دستاش بلند شده بود...

ن و یبا بهت واسترس از رو کاپوت خودش و سر داد رو زم  

ط سخت ازیارو که تو اون شرایکام ی رفت سمتش...صدا  

: د یشد و شنی گلوش خارج م  

؟؟؟ ی شد یراض  

- نکه تو یا ی شده اش بود و برا یچ یازبه دست باندپ یتمام حواس ن  

ع گفت ینه که نتونن مداواش کنن سرینب یبی آس تین وضعیا  

... اریشدم...بسه کام  یآره...راض - 

که با دستاش برداشت پاهاش و برد یار بعد از دوسه قدم یکام  

و تکوند وستاد...خاک کف دستاش ین و سرپاوای سمت زم  

... د و کش موش و درآورد یشون شده اش کشیپر ی به موها   یدست  

 که دوباره ببندتشون



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... و ی قو ی ؟؟؟چه دستایی خدا ی نبود؟؟؟حال کرد ی بند یخال ی دید  

دارم یمحکم - 

 

: د یکش یه کم ضربان قلبش آروم شده بودنفس راحتیاز که تازه ین  

 و با لبخند گفت 

... ین کارا بلد باش یکردم از ا یآره...اصال فکرنم - 

: نگاهش کرد و گفت  ی ارچپ چپیکام   

بود ینین تر از اداغو یلیدم تصورات تو ازمن خینجور که فهمیا  

ی کنیکنم تعجب میم ی گم و هرکار ی م یکه هستم...هرچ   

که  یگفت...شناختی راست م ییه جوراید...یاز از ته دل خندین  

واجشون ل ازد یکه اوا  ی زی دا کرده بود...با چیارپیاآلن از کام  

که  یکرد...شناختین تا آسمون فرق می ازش تو ذهن داشت زم  

مونیپش  ی ه روزیشد...اگه رفته به رفته بهتر و مثبت تر   

که تو ذهنش داشت...اآلن یل مختلفیمش به دال ینبود از تصم  
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چ جوره دلشیار بود که هیلش خود کامین دلیتر یاصل  

... ومد از دستش بده ینم  

ست و ین بیکه توتمام ا ین اتفاقیهترت بگه ب یتونست به قطع یم  

ی ش با زندگین گره خوردن زندگیچهار سال براش افتاد هم  

که تو وجودش  ی لذت و عالقه ا یار بود...هرچندبه اجبار ولیمکا  

که  یط سختید به اون اجبار و شرایچربیکرد میحس م  

... رش بودنیدرگ یمدت  

 -نوبت توئه...

 

: د یپرس ار چشماش گشاد شده و یکام ی باصدا  

؟؟؟ینوبت چ - 

: ستاد و حق به جانب گفتینه وایاردست به سیکام   

... م شمکن سرگر ی ن کار یریه شی - 

... ستمیبلد ن ی زیمن که چ - 
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... گه مشکل خودته ید  

- ار که محال یک کامین حرکات آکروباتیه کم فکر کرد...ازایاز ین  

ومده بود که بخوادیش نی بود بتونه انجام بده...تاحاال هم پ  

یی جمع هنراش و نشون بده تااآلن چشم بسته بگه چه کارا هیتو   

یی خلوت و تنهاشه خودش بود و خودش...تو یبلده...هم  

 اتاقش ...

ه لحظه مکث یست که یبلد ن ی خواست صادقانه بهش بگه کار  

ی ها ییادش بود که تو همون خلوت و تنهایکرد...خوب   

ک وهمدم داشت که از شدت عالقه و حسیه شریش یشگیهم  

کرد همه حاالت و رفتاروی م  یگرفت سعیکه ازش م یخوب  

... نه تکرار کنهیآ ی حرکاتش و جلو  

: ا اصالیارم جالب باشه یکام ی تونه براین کارمیونست ادینم  

گفت  یا نه ولیشه یمحسوب م ی ن کاریریش  
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... ارمیگوگوش و درب ی من بلدم ادا - 

... ار درهم شد یکام ی اخما  

 -گوگوش ادا داره مگه؟؟؟

... که داره یفهمیارم میگه اداشودربا - 

... نمیار بب یله خب دربیخ - 

... و یونست بازم زد جاده خاکدینگاهش کرد چون م یچپ چپ  

گه بودیزدیه چیمنظور حرفش   

... تونمیکه نم ی نجوریدآهنگ خودش باشه...همیبا - 

: ن و گفت یارراه افتاد سمت ماشیکام   

... نیتو ماش اره؟؟؟دارم آهنگاش ویداره بهونه م  یحاال ک - 

ار باالخره از تو آهنگاش فولدر یکام  یازم دنبالش راه افتادو وقتین  

ک کنهی ارم شریم شد تا کام یاز تسلیدا کردنیگوگوش و پ  

... هاش بود  ییکه مختص خودش و تنها ییتو کارا  

رونم یآهنگ به ب  ی ن و باز کرد تا صدایماش  ی ار درایکام  
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ننده مورد عالقه اش ه خوای شتر شبینکه بیا ی ازم برایبرسه...ن   

یچوند و رو به رویبشه شالش و به شکل سربند دور سرش پ  

ش بود ییدن هنرنماین منتظر دیه به ماش یا تک که ب ی اریکام  

 

... ستاد یوا  

ک یتمیشاد و ر ی از ترانه ها یکیکه  ی با شروع متن ترانه ا  

 گوگوش بود شروع کرد و لباش و هماهنگ با شعر حرکت

 داد ...

کات سر و چشم و لب و دهن و بدن و دستاشار محو حریکام  

ش و یصله بود با حرکات خواننده ایشده بود که کامال شب  

... داشت ازشیچشم برنم  

آهنگ جلوتر  یکه هرچ ی لباش کم کم به خنده باز شد...خنده ا  

گه نه تنها حرف یشد...حاال دیشتر با بهت همراه میرفت بیم  

تو کل  یدونست کسید میشش و پس گرفت...که بعیقه پ یچند دق  
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اره...انگار که یه خود گوگوش اداش ودربین حد بتونه شب یا تا ایدن  

نین خواننده و تمریمختلف از ا  ی دئوهایدن ویها با د ساعت  

ن درجه از شباهت تو حرکات و رفتاریکردن خودش و به ا  

 رسونده بود

: ی جانیبا تموم شدن آهنگ محکم براش دست زد و با شور و ه  

بود گفت  که تو وجودش  

... زد با خودشیمو نم ییبود...خدا   یعال - 

... گفتم ادا داره ی دید - 

: ن و گفت ی تازه سر ذوق اومده بود نشست رو زم ار کهیکام   

 

... ی برو آهنگ بعد  - 

م و موردیمال ی از آهنگ ها یکینبار ین و ایاز رفت سمت ماشین  

کرد و برگشت سر جاش و چهارزانو رو یعالقه خودش و پل  

نه با فکر به یآ ی ن و چند بار جلویکه چند یت...آهنگن نشسیزم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که با وجود یه بودش...آهنگخودش ساخته شده خوند ی نکه برایا  

شی که تو زندگ  یهمه اتفاقات خوب  

شیش و به نمای ط اسف بار زندگیافتاده بود هنوزم شرا  

... ذاشت ی م  

... رید کب یر خورشیه دشت لخت...زیون یم - 

... ریدست خاک اس ی تور...یه مرداب پیمونده   

... ا جدایر...از همه دن یمنم اون مرداب پ  

... ن به پام ی ر زمیزنجد به تنم...یداغ خورش  

نیگرفت و چشماش و بست...انگار که خودش خواننده ا ینفس  

که داشت قسمت اوج یترانه باشه با تمام وجودش و احساس  

 آهنگ و لب زد...

... ما بشیخواستم دریه روز...میمن همونم که   - 

... ا بشم یدن ی این...دریخواستم بزرگتریم  

... ا برسمیآرزو داشتم برم...تا به در  
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... ش بزنم...تا به فردا برسم یشب و آت  

نهی آ _و_عشق_انیم#عاشقانه _رمان # 

قیکه از آهنگ به کار برد عمین تیخوندن ا ی که برا یانقدر حس  

ارم به غم نشست...با وجود همه ی بود که نگاه کام  

دونست چراحسینم یاز داشت ولیکه از گذشته ن یماطالعات ک  

بود که داشت ین آهنگ یمشابه هم ی زیش چی کرد زندگیم  

... کردیهمزمان با لب زدن زمزمه اش م  

... اه...راهم ی...اما ازبخت س-ریر آسمون پیاولش چشمه بودم...ز  

ریافتاد به کو  

 چشم من به اونجا بود...پشت اون کوه بلند ...

... ه چاله کند یت...سر رام امادست سرنوش  

ار شد...دست خودش نبود که حسیمهمون صورت کام یاخم  

که سر راهش قرار ی از ازاون چاله ایکنه منظور نکرد مم  
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ن حس ویخودشم هم یه زمانید یگرفته بود خودش باشه...شا  

ن خودش یکه ب ی ه چاله این ازدواج داشت...ینسبت به ا  

اآلن نه یسدکرد...ول ی جاد شد و راهش و بدجوریواهدافش ا  

فکر کنه...نه  ی زین چیخواست خودش به همچیگه دلش مید  

... ازی ن  

 

... کرد یچاله افتادم...خاک منو زندون ی تو - 

... کرد  ید...اونم سرگرونیآسمونم نبار  

... مه جون ی ر نیه اسیه مرداب شدم...یحاال   

... ه طرف به آسمونیرم توخاک...یه طرف م ی  

خوند اشک ید و می شنین آهنگ و میا که یدرست مثل همه دفعات  

تمومچوقت یکه انگار ه  ییکاسه چشماش و پرکرد...اشکا  

 نداشتن ...

... نیین پاینم از ای د از اون باالها...زمیخورش - 
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... ن یم شده همیکنن...زندگیبخارم م یه  

... نم یبی نجا میبا چشام مردنم و...دارم ا  

... نم ی ر زم ینه...من اسی سرنوشتم هم  

شه توینتونست صداش و تو گلوش نگه داره...هم گهینبار دیا  

ی و خفه کنه تا کس خوند و مجبور بود که خودشیاتاقش م  

فقط  ی گه این هر دختر دیصداش و نشنوه...تا همه فکر کنن ع  

یریاون جا...وسط اون کو یده...ولیه آهنگ گوش میداره   

ی خواست تمام عقده ها یکرد دلش مینم یتوش زندگ یچ آدمیکه ه  

اد بزنه ویکه تو دلش جمع شده بود و فر یچند سال نیا  

... رونیزه بی از وجودش بر  

 

غمزده و چهره به اخم  ی که با چشما ی اریت به کام یاهم یب  

رو یکه از آهنگیاد زد اون تینشسته محو تماشاش شده بود فر  

: خوند یکه م   
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... آخره ی ست ازم...قطره های ن  یباق یچیه - 

... بره یراش منم...داره همیخاک تشنه هم  

... اد ید ب یشم...فردا که خورشیشم تموم میخشک م  

... اره دست باااااااااااااد ی...که مکنهیشن جامو پر م   

ه اش ادامهین و به گرییاز سرش و انداخت پایآهنگ تموم شد و ن  

ن بشه ی شون انقدر غمگی ن سرگرمیخواست آخر ا یداد...نم  

ی سامان و ب نا به یاد زندگیدست خودش نبود...هربار که  یول  

خواست یفتاد دلش م یدور و برش م ی آدما  ی ها یانصاف  

رون بکشه و خودش و ینه اش بیده اش و از سکه پاره ش یقلب ت  

که مغزش و  ییاال ین فکر و خیخالص کنه از شر تمام ا  

... تونستی نم یکرد...ولیم  یمتالش  

نه و بشنوه و حس کنه و زجرین بود که فقط بب ی رش ایانگار تقد  

رحمانه یر انقدر ب ید تقدیاد...چرا بایصداش در ن یبکشه ول  

چوقت یشه باهاش بود و هیکه هم ی ریخورد...تقدیبراش رقم م  
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تونست بهشیچوقت نمیرش بده...هییتونست تغینم  

 

ه ینکه یداشته باشه...مگه ا یفکر کنه و همچنان احساس خوشبخت  

گه نخوادی ذهنش دفنش کنه و با فرار کردن د ی تو ییجا  

... فکر کنه بهش   

از و تماشایه کردن نیار هنوز همونجا نشسته بود و گریکام  

ه دلشی یگفت بره جلو و آرومش کنه ولیدلش م هیکرد...یم  

... ه کردن سبک بشهیه کم با گریگفت بذاره تا ی م  

: د یاز از جا پریغ جگرسوزانه نیج ی هنوز مردد بود که با صدا  

من بود که با  ی ن چه کاریاااااااااااا...ایخدا  

ه روزم که شده رنگیواسه  ی؟؟؟چرا نخواستیییییییییییی کرد  

نم؟؟؟مگه من بنده اتی رو بب یو خوش -آرامش  

تموم ی ه روزیکه  ی دیم ی ه دردی ینبودم؟؟؟به هرک  

که تا آخر عمرم تموم  ی داد  ی ه دردیشه...چرا به من یم  
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فتم انقدر عذاب یادش مید هردفعه که ی شه؟؟؟چرا باینم  

ا؟؟؟ بکشم؟؟؟چرا؟؟؟چر  

کردیار که تا اون لحظه داشت مات و مبهوت بهش نگاه میکام  

گه مشتش و محکمیکه م ییاز با هر چراید نید یوقت  

... د سمتش ییع از جاش بلند شد و دوین سریکوبونه به زم یم  

: د یره به صورتش نالیمچ دستاش و تو دستش نگه داشت و خ  

؟؟؟یکنیکار م یاز چین - 

 

... اااااااااااااااار یکام  - 

؟؟؟دردت یکنیم ی نجور یجانم؟؟؟جان دلم؟؟؟آخه چرا با خودت ا  

از؟؟؟یه نیچ - 

... بدبختم  یلیار...خی بدبختم کام یل یار من خیکام  - 

 دستاش و ول کرد و صورتش و نگه داشت...خودشم کم مونده 

که دل  یسی خ ی ن چشمایدن ایر بشه با دیبود اشکاش سراز  
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... تونست خون کنهی رو م یهرکس  

؟؟؟به خاطر من؟؟؟یبدبخت یکنیز؟؟؟چرا فکر مایآخه چرا ن - 

ی تی ار با تمام مظلومیکام ی شماره تو چیه اش خیوسط هق هق گر  

 که تو چهره و لحنش جمع شده بود سرش و انداخت باال 

 و لب زد:

 -نه...

تش و نداشت سرش وینهمه مظلومیدن ایگه طاقت دیار که دیکام  

د یپشتش کشم کرد و دستش و نوازشگونه ینه اش قایتو س  

... ر...اشکات ی...آروم بگیستیاز...به خدا ن ین  یستیتو بدبخت ن   

کنه دختری وونه ام میداره د - 

 

: ره و یزش اشکاش و بگیر ی چشماش و محکم فشار داد تا جلو  

تونم تو رو ی ر لب با خودش زمزمه کرد...بدبخت منم که نمیز  

 -خوشبخت کنم
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... شماش و باز کرد وچ ی وان ال یبرخورد قاشق با بدنه ل  ی با صدا  

د یسرش د ی ار و باال یکام  

... رن بخویه کم از ایبلند شو  - 

: د یر لب نال یچشماش و دوباره بست و ز  

... خورم...اشتها ندارمینم - 

... ار رو بازوش نشستیدست کام  

... ایکنی...ضعف می نخورد  یچیاز شامم که هیبلند شو ن  - 

اتیمحتو به یبه زور از جاش بلند شد و لبه تخت نشست...نگاه   

ار به سمتش گرفته بود انداخت و ی که کام  یوانیبدرنگ ل  

: جمع شده گفت  با چهره   

ه؟؟؟یگه چین دیا - 

... یشیخوب م ینی ه نوع شربت آرامبخشه...تو بخور...تضمی - 

: ی د...بویک کرد و بو کشیوان نزدیش و به ل ین ی د بیاز با تردین  

د ینحال پرسیداد با اینم یخاص  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 

توش؟؟؟ یختیه نرها ک ی از اون زهرمار - 

... بهش انداخت   یهیار نگاه عاقل اندر سف یکام   

... رت شدم که با دست خودم اشغال بهیغ  ی؟؟؟انقدر بی شدبچه   

 -خورد زنم بدم

... که اعتقاد یهست یید از اون دسته آدمایدونم...گفتم شایچه م  

 -دارن درمان همه درداس

هین نظریخورن با ایم ی ادیاون دسته از آدما شکر ز  

ه...اونی اهیه شربت گ ینم ینداره جز ضرر...ا ی چیاشون...ه  

اد گرفتم یکرد یره تو رستوران درست مموقع .ها خاط  

 -تلخه؟؟؟-

... ختم توشینه عسل ر - 

نکهیا ی برا یخوردنش ول ی د داشت برایکه هنوز تردیاز درحالین  

وان و ازیار و هدر نده و ناراحتش نکنه...لیکام ی زحمتا  
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... رد سمت لبشدستش گرفت و ب  

ش ودهن ی وان چنان طعم بدیع داخل لین قلپ از مایبا خوردن اول  

د ینتونست قورتش بده و همه رو پاش  یپر کرد که حت  

... ار که ید سمت کامیدهنش و چرخ ی رون...دستش و گرفت جلویب  

کرد ی افه وا رفته داشت تماشاش می با ق  

 

ن؟؟؟یاز ا  ی خودت خورد - 

... نمی نه بده بب - 

: ه کم مزه مزه کرد ویاتش و یاز گرفت و محتوین وان و ازیل  

ن و درآورد و گفت بالفاصله حالت عوق زد  

... خوش طعم یلیکرد خ یشد...به خدا خاطره درست م یچه آشغال  

 -بود

: از با حرص گفتین  

توش؟؟؟ یختیر یچ  یقا بگیشه دقیم - 
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مو نبود ینجا که لیمو...ایخت با ل یریه کم نعناع میبابا اون  یچیه  

ه کم دم بکشه بعدیختم تو آب جوش ی قط نعناع رمن ف  - 

... ن یه کم عسلم زدم بهش همیفته ین نکه فشارتیا ی برا  

... نمی ار ببی برو نعناع رو ب - 

... دای نت آشپزخونه پیکه از تو کاب ی شه ایار بلند شد و رفت ش یکام   

از و داد دستش ی ش نی کرده بود و برداشت و برگشت پ   

خت یتوش ر ی ه کم از سبزید...یاز درش و باز کرد و بو کشین  

اری کام یماره تو چشیمطمئن شد خ یکف دستش و وقت  

 گفت :

 

؟؟؟اسم خودتمی دیص نمید و نعناع رو تشخی تو هنوز فرق شو  

رستوران دار؟؟؟ یگذاشت - 

خواست قبول کنه که اشتباه ی نم یطیچ شرایار که تحت هیکام  

د ویرون کشیاز بی شه رو از دست نیش ییکرده با پررو  
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... ش شد ی مشغول بررس   

ده؟؟؟ین شویگه ایم  ی...کی غلط کرد - 

یلیره و حق به جانبش و خیار نگاه خی کام ینگفت ول ی زیاز چین  

گه خودشم مطمئن شده یکرد...حاال دیخوب داشت حس م  

... رفتن یسخت بود براش پذ  یگه...ولیاز راست م یبود که ن   

بود ی از شغلش مربوط به آشپزیبه قول ن یاشتباهش...اونم وقت  

: به چپ و راست ی ز شده سری ر ی سرش و بلند کرد و با چشما  

ن داد و گفت تکو  

... ت دارهی د چقدر خاصیشو  یاگه بدون - 

ی از به هوا...برای ک خنده نیشد با شل ی تموم شدن حرفش مساو  

ی اهیاج به شربت و معجون گ یخوب شدن حالش احت  

ه ک ییها یدن شوخیار و شنیه کم حرف زدن با کام ینداشت...  

شد یمحسوب م یطیوجودش تو هر شرا  یعضو جدانشدن  
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... ه لحظه انقدر یتو یبراش از صدتا آرامبخش قو موثر تر بود  

هوا خودش و  یاد شد که ب یار گرفت زی که از کام یحس خوب  

 پرت کرد تو بغلش و از ته قلبش زمزمه کرد

... قربونت برم یاله - 

یو عالقه ا  ن حرف پر از محبتیدن اید از شنیار لرزیقلب کام   

چوقتی د...ه یشنیاز مین بار داشت از زبون نیاول ی که برا  

ن حد منقلب ویتا ا یکرد از قربون صدقه رفتن کسیفکر نم  

رش قرار ید جزو اعترافات اخینم بایا یجان زده بشه...ولیه  

... که از  یبا قلب  ی کرد با هرکسیگه براش فرق میاز دیداد که نی م  

از حلقه یستاش و دور بدن نبرد دی تند شدن ضربانش لذت م  

حس  یکالم ی محبت ها نیداشت با ا یکرد...حاال که اون سع  

ن کار و بکنه یتونست ا یارم م یار منتقل کنه...کامیخوبش و به کام  

... اری زدل کامیخدا نکنه عز - 

: نشون وینکه سکوت بیتو بغل هم آروم گرفتن تا ا ی قه ایچند دق  
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د یار شکست و پرسیکام  

که؟؟؟ یات نزد انهیاز؟؟؟ماهین  

... و زل زد بهش  رون اومدیگرد شده از بغلش ب ی از با چشمای ن  

 -چطور؟؟؟

... د از اون باشهیبه خاطر حال امروزت...فکر کردم شا - 

 

ه که به ین حالت ها مربوط به همه دفعاتیخواست بگه ایاز م ین  

نیبه ا یکنه و ربطینده اش فکر میو گذشته و آ یزندگ  

ار به شک افتاد و توین حرف کام یال با ان حیبا ا ینداره...ول  

خ دوره یتار ی ادآوریردن شد و با ذهنش مشغول محاسبه ک  

: د و گفتیکش یش نفس راحتی قبل  

... دماینه بابا...ده روز مونده...ترس - 

... ییش باز شده بلند شد و راه افتاد سمت دستشوی ار با نیکام   

... میپس ده روز وقت دار - 
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ذهن منحرفش  یطیشد که تو هر شرا رهیاز با لبخند بهش خین  

...بلند شد رفت از تو آشپزخونهداشتیت برنمیدست از فعال  

ز کرد...دوباره خنده اش گرفت ین و تمی ه دستمال برداشت و زمی  

بهتر شدن حالش درست  ی ار برایکه کام یمعجون  ی ادآوریبا   

هم داده بود و حالش واقعا ی جه موثریکرده بود...الحق که نت   

بود  خوب شده  

ت درز و پشی رون اومد مثل هرشب میب ییار که از دستشویکام  

ت شدهینکه چند بار اذیخواب...با ا ی گذاشت و آماده شدن برا  

شون رو کاناپه یکیومد یبازم دلشون نم یجا ول یبودن از تنگ  

ط سختیشون رو تخت...حاضر بودن شرایکیبخوابه و   

... ش کرد و بعد ازکنار هم باشنچراغ و خامو یو تحمل کنن ول  

د و زمزمه کرد یاز رو تخت خوابین  

 

؟؟؟ی د یبهم م  یه قولی - 
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... ار و شکار ی کام یچشما یکیکرد تو تار یاز بلند شد و سعیسر ن   

 کنه 

؟؟؟یچه قول - 

... ه نکنیگر ینجوریگه اید - 

ن حرف از زبونیدن ایبود شن  ید...حس خوبیکش  یقی نفس عم  

ی ه زمانیکه  یدمن آیا ی گفت برا ی که بهش م یار...حسیکام  

ه کردنیست گریضر نکه حاال حا ی دنت و نداشت مهم شد یچشم د  

یخواد...ولیکه ازت قول م ی نه...انقدری و حال بدت و بب   

... زا دست خودش نبودیچ ی ه سری  

... کنهیآرومم م یلیوقتا خ  یه بعضیتونم قول بدم...گرینم - 

... ب یبه خودت آس ی نجوریگه اید یه کن...ولیقبول گر  

..مخصوصانزن. - 

: گرفت و ادامه داد   ینفس  

... رمیبودم...که جلوتو بگمن ن یمخصوصا وقت  - 
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ی...ولی شه باشیه لحظه خواست بگه تو هم قول بده که همیاز ین  

ار و توین حرف کامیخواست با ایمون شد...دلش نمیپش  

 معذورات بذاره...

 

زد یکه امروز داشت براش زار م ین مشکلید به خاطر همیشا  

خودش  ی شه برایار و واسه همیو نداشت که کام نیحق ا  

گه نخوادیبهش حق بده که د ییه جاهاید الزم بود که ی...شابخواد  

ال گرفتن قول شد و یخی ن بیهم ی کنه...برا یاز زندگ یبا ن   

 آروم زمزمه کرد:

 -باشه...

ده شدن در از جاین و کوبیز رو زمیده شدن م یبلند کش  ی با صدا  

ار نگاه هراسونش و به سمتیز کاماز زودتر ایدن و نیپر  

در به زور داشت  ی که از ال  ی دن مردیبا د در کانکس دوخت و  

د که به دنبالش نگاهیکش یغیکرد جیخودش و رد م  
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... ده شدیارم به اون سمت کشیکام   

ع با دستش سر و صورتی ار سریبه که اومد تو کام یمرد غر  

و زد یغ میرو که هنوز داشت با ترس و هراس ج ی ازین  

: دیپوشوند و داد کش  

- ن یع ی نجوری ابو...همیکه  ی...مرتهوووووو...هووووووووووو  

آدم ی نیبیتو؟؟؟نم ی اومد یگاو سرت و انداخت - 

ده؟؟؟ ینجا خوابیا  

: اد بلند شد یمرد هم به فر ی صدا  

 

- د ییستم...شماین من ن یین گاو سرش و انداخته پایکه ع یاون  

دیلنگردانداخت دیه هفته اس تو کانکس من کنگر خوردیکه   

گه باز « کانکس من » عبارتیده داد ی ی ار و که برای دهن کام  

ز شدیمخی درهم شده رو تخت ن ی شده بود و بست و با اخما  

: د یرهنش و تو مشت گرفت و آروم تو گوشش نالی ع پ یاز سریکه ن   
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 -شال منو بده...

: و طلبکارانه بهشون چشم  یکه شاک ی رو به مرد یبا کالفگ  

گفت دوخته بود   

... و بپوشه بعد با هم رون باش خانومم لباساش یقه ب یه دیشما   

می زنیحرف م - 

: ت اضافه کرد یمرد که از جاش تکون نخورد با عصبان   

- هیست...ین ی سر و ته که راه فرار ین جهنم بیبرادر من تو ا  

گه یدم دیح میو بهت توض یام همه چیم  ی قه بهمون مهلت بدید  

ار از ترس مچالهیکه تو بغل کام از یبه سمت ن  یم نگاه یمرد ن  

نگاهش و گرفت و رفت  ی خت و با چشم غره ا شده بود اندا  

... رون یب  

: از و داد دستش وین  ی ارم از جاش بلند شد و شال و مانتویکام   

ر لب با بهت گفت یز  
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م؟؟؟یینجای ده ایاز کجا فهم - 

: دن مانتوش ین پوشیاز که هنوز ترس از وجودش نرفته بود حین  

گفت با استرس   

... بگه حق داره یا...هرچیباهاش دعوا نکن ... 

- له خب پاک کن اشکاتویخ - 

 اشکاش و پاک کرد و تند و با عجله شال و انداخت رو سرش و

د سمتش یار چرخی رون که کامیار راه افتاد بره بیکنار کام  

... نجایتو بمون هم ی خوایم - 

... ام باهاتینه منم م - 

: گفت  ی...ولش کردیکه تو نگاهش بود راض یترس  

... دهیز بخور رنگت پریه چیبرو  - 

... م حاال یار بریکام  - 

... ازی برو ن - 

) ک یه بسته کینت ی د سمت آشپزخونه و از تو کابییع دویاز سرین  
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 درآورد و بازش کرد نصفش و خودش خورد نصفه شم داد

... ار یبه کام  

 

: از یره به صورت هراسون نیک زد و خیاز ک یار گاز بزرگیکام   

گفت  با خنده   

- م خون به پایخوریک میک مین سرخوشا داری نه ما عیاد ببیاآلن ب  

افه اش که به آدم خوارا ی دم خودش بخورتمون...قیکنه...شایم  

خوردیم  

: از که نگاه وحشتزده اش از در یتو چهره ن ی ر ییچ تغی ه یوقت  

دیبهش زد و توپ ی د با آرنجش ضربه ایشد ندی کانکس جدا نم  

ه؟؟؟یچ - 

: د و ترسش و به زبون آورد از نگاهش کرین  

؟؟؟یاره چیسرمون ب  ییاگه...اگه بال - 

آخه؟؟؟ یواسه چ - 
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... مشیشناسی خب ما که نم - 

ازیاون آدم ن ی ریان خفت گیده بود بعد از جری ار که فهمیکام  

نیه کم اینکه یا ی د برایترسیبه ها م یاز برخورد با غر یحساب  

... دستش ی ز توک و ا یره...کیترس ازش دور شه وقلبش آروم بگ  

ر چپوند تو دهنش که بزرگش و به زویه تیگرفت و   

- کردین کار و مین بود همون لحظه که اومد تو ایاگه قصدش ا  

م بعد دخلمون ی نکه وقت بده ما سر و وضعمون و درست کنینه ا  

اره یو ب  

 

: ن درست کردن شالش گفت یک و قورت داد و ح یاز به زور کین  

... میله خب بریخ - 

... برم ییه دستشوی ستا منیوا - 

... ار دستش و گرفت ویکام یالیخیو ب ی سردنهمه خونیکالفه از ا  

د سمت در کانکس یکش  
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... ی ست...عصبانیرفتن ن  ییار تو رو خدا اآلن وقت دستشویکام   

شه باهاش حرف زدیگه نمیبشه د - 

ی الیخ یار خودشم استرس داشت و همه کارا و تظاهر به بیکام  

ایاز پاک کنه یترس و از وجود نن بود که یا  ی هاش فقط برا  

... گه رفتنیده نداره با همدید فاید یوقت  یکمرنگش کنه...ول حداقل  

رونیب  

ار وید و کام یکشیگار مینش داشت س ی ه به ماشی به با تکیمرد غر  

ر پاش له کرد و رفت طرفشونیگارش و زی د س یاز و که دین  

... شنومیخب...م - 

ن رفت و راه یی ار از پله پایستاد و کامیدر وا  ی از همونجا جلو ین  

نظم و یب ی ش فر و بلندش و موهای...اگه رافتاد سمتش  

ی گرفت...از نظر لباس و پوشش ظاهر عادیبش و فاکتور میترت  

هم سن و سال خودش به ی داشت و از نظر سن یو نرمال  
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ش و یخواست سن کمش و پشت همون رید...انگار میرسینظر م  

قبال حدس زده بود که جوونه نکهیم کنه...با ایبلند قا ی مو  

... د توین آدم بایسوال داشت براش که چرا ا ی مچنان جاه یول  

فراهم کنه یخودش محل زندگ ی برا یین جایهمچ  

: نجایح بده که چرا مجبور شدن ایخواست همون اول توضیم  

د یقبلش پرس یبمونن ول  

نجا مال شماست؟؟؟یم ایاز کجا مطمئن ش  - 

... ن شد ینگاه مرد دوباره خشمگ  

... کردن شما از ملکم سند و مدرک رونیب ی د برای دونستم باینم  

کردمیمتون میارم...وگرنه حتما تقدیب - 

: از با ترس صداش کرد ین  

... اریکام  - 

: از چرخوند و نگاه ملتمسانه اش و کهیار سرش و به سمت ن یکام   

د نفسش و فوت کرد و رو به مرد گفت ید  
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- ه یم...یومدین  یح و خوشگذرونیم...واسه تفریر افتادینجا گیما ا  

ابون دنبال خودش کشوند بعد ی ن بیما روتا وسط ا یضدزد عو  

نم پاره کرد و رفتی ماش  ی لمون برداشت چرخایهمه وسا  

 

... ی ار که گواه درستین کام یپاره شده ماش ی به چرخا یمرد نگاه   

ره صورتش شد ید خیحرفاش بود انداخت و دوباره با ترد  

د؟؟؟یدا کردیپ ی رنجا رو چه جویخب؟؟؟ا - 

م چند یم خودمون و به جاده برسون ید بتونیم تا شایتاد...راه افیاتفاق  

دا یپ یچیم...ه ین داغون و دنبال خودمون کشوندی ن ماش یساعتم ا  

نجا یم جز اینکرد  

- یزینجا هست؟؟؟چیا ین کانکسید همچیدونست یاز قبل نم یعنی  

ه بود؟؟؟ بهتون نداد ی زیچ یقبال آدرس ید؟؟؟کسیده بودینشن  

- ن بارمونه که یم...اولیستیطراف و بلد ن ن اینه واال...ما اصال ا   

رو  ییم جایتونی م باز نمینجا باز شده...آدرسم داشته باش یپامون ا  
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م یمجبور شد یو گشنگ  یر...از خستگین کویم وسط ای دا کنیپ  

دا بشهیبرامون پ یه راه نجاتید یم تا شای نجا بمونیهم  

: ه ه اش فاصله گرفتیت اولیشم و عصبانمرد که حاال از اون خ  

د یگه روشن کرد و پرسیگار دیه سیبود   

د؟؟؟یی مال کجا - 

... نجایم اصفهان که سر از ایاومده بود ی ه کاریتهران...واسه   

میدراورد - 

 سکوت و آرامش مرد بهش جرات داد که ادامه بده :

- ل کانکستون یم از وساین مدت مجبور شدیواقعا شرمنده که ا  

م از یتون یم ی ما چه جور گه هم بکن بگو یه لطف دیم...ی ه کناستفاد  

 

که ید پول هرچی م...پامون که به شهر رسینجا خالص شیا  

کنم یم و به حسابت کارت به کارت م یم و خسارت زد یاستفاده کرد  

: ز شده گفت یر  ی گارش زد و با چشمایبه س یظیپک غل  
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- خوامندارم که واسه نجات دادن شما هدر بدم...ب  یمن وقت  

د سمت شهرتون تا یش یتا راه  ست کنمینتون و راست و ری ماش  

م درست خالف جهت یکه اومد ی ریکشه...مسیشب طول م   

ی د تا غروب خودم و به ساریدن به جاده اس...من بایرس  

 برسونم ...

از با سرعت خودش و یار ن ی ن حرف و که زد قبل از کامیا  

شکاش داشتهمهار ا ی برا ینکه کنترلیبهشون رسوند و بدون ا  

 باشه عاجزانه گفت:

... خانواده  یم...حتیر افتادینجا گی ه هفته اس ایآقا تو رو خدا...ما   

یم...تا اآلن دق کردن از نگرانییدونن که کجایهامونم نم - 

: د و ادامه داد یسش کشیبه صورت خ  یدست  

- م ممکنه عفونت ینجا بمونیه داره...اگه ایآقا دست شوهرم بخ  

خودتون...چهد ما هم خواهر برادر ی..فکر کنکنه...تو رو خدا.  

م و جنازه هامونم یر شینجا اسید تا آخر عمر ایشیحاضر م ی جور  
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کنم یدست خانواده امون نرسه؟؟؟التماستون م  

ن آدم سنگ شده یا ی از جلوینهمه عجز نیاز ا ی ار با کالفگیکام  

د یستاد و صورتش و به سمت خودش باال کشیرو به روش وا   

 

؟؟؟یداد یشب چه قولی.داز..یبسه ن - 

... ار نذار بره یم کا - 

یار و به بازیشه قلب کام یاز درست مثل همین ی اشکا  

 گرفت...سرش و به سمت مرد چرخوند و نگاهش کرد قبل از

نکهیا  

: نش گفت ی ن رفتن سمت ماشید که حیبزنه صداش و شن یحرف  

... مید بریسوار ش - 

: د یر پرسایار بهت زده نگاهش کردن که کامی از و کامین  

 -کجا؟؟؟

- ه مسافرخونه آشنا سراغ دارم...خانومت اونجا ین... م اصفهایریم  
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نجایم ایگردیم دوباره برمیریگ یک میمونه ما هم چهارتا الست یم  

ر ما رو به یم...بعدشم شما رو به خیریم و م یکن ینت و سرپا می ماش  

 سالمت 

: با ار  یکام ید و دودلیدن نگاه پر از تردیسرش و چرخوند و با د  

گفت ی خونسرد  

- د بهم اعتماد ید که مجبوریهست یطیشرافکر کنم تو    

شنهاده فقط...اگهیه پیست...یدر کار ن ی د...هرچند زوریکن  

ن کانکسیتونم بذارم تا آخر عمرتون تو اید میخواینم  

غذا و آبش تا چند روز ی کنم موجودین نمیتضم  ید...ولیبمون  

شتر بمونه براتونیب  

 

: و گرفت و آروم   ار شده بود دستشید کامیترد از هم که متوجهین  

د ینال  

- دیسکه بایاگه ر ینه...حتید و شانسمون همیم...تنها امیار بریکام  
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ابون عمرمون تلف شهین بینکه تو ایارزه به ا یم...م یانجامش بد  

ندارن و ممکنه اگه  ی گه ایدونست چاره دیار هم خوب میکام  

دا یپ ین شانس یمچن مرد بره تا مدت ها نتونن هیبذاره ا  

ن آدم هرکسیر از ایهم نبود...غ ی گه ایشانس د  کنن...اصال  

ن ین همین وضع ماش یخورد با ایهم به پستشون م ی گه اید  

... کوپتر امداد  ینکه هلیتونست براشون بکنه...مگه ای کار و م  

 براشون بفرستن 

: از گفتید تکون داد و رو به نییبه تا ی به ناچار سر  

... اریو بردار ب برو کاپشنامون - 

... ارم دستش و به سمت مرد درازید سمت کانکس و کام ییاز دوی ن  

 کرد

... کنم بهتیاعتماد م - 

: باال رفته گفت  ی مرد دستش و گرفت و با ابروها  

... اری ...آقا کامیکنیلطف م - 
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: به حرص پشت لحنش که کامال مشهود بود زد و ی ار لبخندیکام   

د یپرس  

ه؟؟؟یشما اسمت چ - 

... دیجاو - 

: ن شدن و حرکتی ماش  سوار یاز که برگشت همگین  

سوال تو ذهنش بود اول از همه  یلیار که انگار خیکردن...کام   

د یپرس  

... شهینم ی چ نشونه ای؟؟؟هیکنیدا میر و پیمس ی خودت چه جور  

ن طرفا گذاشت یا - 

 -از رو قطب نما ...

: د یکرد و دوباره پرس ی مکث  

م؟؟؟یینجایما ا  ی دیاز کجا فهم - 

نجا یتونم پاشم تا ایشه که نمیکار گذاشتم تو کانکس...همن یدورب  
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ن چکیکه هستم با دورب ییوقتا از همونجا یام سر بزنم...بعضیب  

کنم اوضاع رویم  

: ز شده گفت یر ی ار با چشمایکام   

ما رو؟؟؟ ی دیتازه د - 

 

ر کار و بارم بودمیدرگ یدمتون...ول ینه...از همون روز اول د  

نم شماها ی م ببا یدا کردم ب یعه اس وقت پام...امروزم جمینشد که ب   

نجات جونش از اون  ی برا  ی د...برام مهم نبود کسیهست یک  

شدم که ازید مطمئن م یبا یکانکس استفاده کنه...ول  

آدرس   ید و از کسیستی خودم ن ی طرف دوست و آشناها  

که فقط  یین جایاز رد و نشون ا یاد کسید...خوشم نمینگرفت   

... ه مختص خودمه با خبر ش  

ه اولش به فکر فرو رفته بود اخماش ار که به همون جملیکام  

ن نداشت که یبه ا ی درهم فرو رفت و فکش منقبض شد...کار  
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... براش یومد سراغشون...ولیدشون نیکه د یچرا همون روز اول  

ن چقدر استفاده کردهیمهم بود که بفهمه از اون دورب  

؟؟؟ی ردکین و چک میدورب یست و چهار ساعته داشت یب یعنی - 

... نداختم که یم ی ه نگاهی ی ستم...گهگداریکار نیدرم بگه انقینه د  

دیمطمئن شم هنوز هست - 

: ار ادامه داد یبه چهره به اخم نشسته کام  یم نگاهیبا ن  

فیضع ی الت جمع...برقشم انقدریشه...خیمحرم نامحرم سرم م  

تونم ین حد م یده...در همیتوش جواب نم ی قو ی نا یهست که دورب  

ه آدم اون توئهیکه نم ی بب ... 

کردیار و آروم کنه...همش داشت فکر م ین حرفم نتونست کام یا  

کار کرده بودن که مربوط به خلوتین مدت تو کانکس چیتو ا  

 

دهین مرد هم دیخودشون بود و احتمال داشت ا ی زن و شوهر  

حجاب بود یاز تمام مدت تو اون کانکس بینکه نیباشدش...خب ا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه مسئله مهمیخودش  شد لباس عوض کنهیممجبور  یحت یو گاه  

ششون خون به صورتش یرابطه چند شب پ ی ادآوریبا   یبود...ول  

برگشتن تو کانکس  یادش افتاد وقتینکه یهجوم آورد و هم   

الش راحت شدیده بودن خی لباساشون و پوش  

: د ینحال پرسیبا ا  

ن نداره؟؟؟یرون کانکس که دوربیب - 

... دهیبه زور جواب مه دونه رو ی نه بابا...همون  - 

به  ینگاه  ین دو صندل یار سرش و به عقب چرخوند و از بیکام  

کرد...احتماالیاز انداخت که داشت با لبخند بهش نگاه مین  

... گذره ویتو ذهنش م  یده بود که چیار فهمی کام یاونم از سواال   

هیش از بابت چینگران  

: دیبهش زد و پرس یچشمک  

؟؟؟یخوب - 

ار ازش راحت باشه ی امال ک یون داد تا خ د تکیی به تا ی از سرین  
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هنوز استرس به طور کامل از وجودش پاک نشده  یول  

دن به تهران قرار بود ادامه داشته یکه انگار تا رس  یبود...استرس  

شدیکه اون دزد سرشون آورده بود باعث م  ییباشه...بال  

 

ن حال یدر ع ینداشته باشن...ول  ی به ایچ آدم غری به ه ید خوبید  

بودن که تنها راه چاره اشون ر افتاده یگ یطیاتو شر  

... گه نابه جا نباشه ینبار دید که این امیاعتماد بود...با ا   

ده ازتون؟؟؟یدزد یارو چیحاال  - 

: از گرفت و جواب داد ید نگاهش و از نیجاو  ی ار با صدایکام   

... ...ساعت...طال جواهر...مدارک خانممی...پول...گوشیهمه چ - 

ه؟؟؟ادتونیافه اش یق - 

... نشم حفظ کردمی...پالک ماش آره  

-... ه اش و از یم کن...بق یتت و تنظیم اصفهان شکایدی پس رس  

یکن  ی ریگی پ یتونیهمون تهرانم م - 
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ر با همهین کویرون دوخت...اینگاهش و به ب   یظ یاز با آه غلین  

یه خوبی  یجاد کرد ولیکه براشون ا یها و مشکالت یسخت  

دورشون کرده یواقع  یندگن بود که از زیداشت...اونم ا  

چند روزه بود از سمت خدا تا ذهنشون یه مرخصیبود...مثل   

... رون در انتظارشون بودیکه اون ب یره از هرچیآروم بگ  

ی رفتن به زندگیجلوتر م یدن که هرچیفهمیحاال داشتن م یول  

که ی ضربه ا ی ت هایشدن و واقعیک تر میشون نزدیاصل  

 

و نشونخودشون  یکی یکیاون دزد بهشون زده بود   

رفتن ترس و استرسشون از ادامه یجلوتر م  یدادن...هرچیم  

که  یشد...مشکالتیشتر میرش بودن بیکه تو تهران درگ یمشکالت  

نیابون کشوند...مسلما قرار نبود تو این ب یکارشون به ا  

نا از حرفشیا پدر تیفته...یاتفاق ب ی چند روز معجزه ا  

ی ون و برالحظه خودش برگرده...پس بهتر بود از همون  
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زا آماده کننیچ یلیبا خ ییارو یرو  

ین اقدام وقتین فکر کرد که تو اولید و به ایکش  یقی نفس عم  

ید بره سراغ مدارکش...ممکن بود به زودی دن تهران بایرس  

 دوباره الزمش بشه...

ی که انگار تموم ی ریش روز از اون کو ی باالخره بعد از ش  

نکه یشد...قبل از ا  به شهر بازرون اومدن و پاشون ینداشت ب  

و ی د رفتن کالنتریشنهاد جاویبرن سراغ مسافرخونه به پ  

ر کردنش یدستگ ی برا ی ریگین و پی تشون از راننده اون ماشیشکا  

ت موندن تو اصفهان و نداشتن قراریم کردن و چون موقعیو تنظ  

ق ی مراحل از طر  یص چهره و باقیتشخ ی شد برا  

... نن تهران اقدام ک ی کالنتر  

دیدن مسافرخونه و با وساطت جاویظهر بود که رس ی کاینزد  

از چند ساعت بمونه و استراحتیصاحبش قبول کرد که ن  

... ار و برگردوننین کام یکنه تا برن ماش  
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: از با استرس گفت یار هنوز نرفته بود که ن یتو اتاق بودن و کام  

ام؟؟؟یشه منم ب ینم - 

ه و اون راه و جادر یاد دوباره اسی کار؟؟؟خوشت م یچ ی ایب  

ر اصفهان تایت و نگه دار واسه مسی؟؟؟انرژیابون بشیب  

کا یر عوض کردن الستیه ساعتم درگیتهران...کم کم اونجا   

بعد که  یرم گشنه نمون یگی رم برات ناهارم میم...اآلن میشیم  

... م سمت تهرانیفتیبرگشتم باهم راه م  

... کنم تو یمد...صبر یاید بی...زود بری ریخواد ناهار بگیگه نمینه د  

میخوریبا هم م  یکه برگشت - 

... شه های؟؟؟گشنت م یمطمئن  - 

... ب ندارهینه ع  - 

از ویزد و دستش و دراز کرد سمت صورت ن ی ار لبخندیکام  

 ...مشغول نوازشش شد
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- له خب...پس مواظب خودت باش...درم از تو قفل کن یخ  

: از صداش کردید سمت در که نیچرخ  

ار؟؟؟یکام - 

 -جانم؟؟؟

... ایمراقب خودت باشتو هم  - 

 

ارو آدم یمگه  ی دیاز؟؟؟ندین ی و دار یگه استرس چ ید  

از وقت و کارش زده که کار ما رو راه یه؟؟؟بدبخت کلیحساب  

الت راحت باشه یبندازه...خ  

... نا هم زنگ بزنیا ییزه...به دایباشه...برو...چ - 

... دم بهشونید خبر میل جاویبا موبا - 

گه؟؟؟یم دی امشب خونه خودمون - 

از چپ و راستی س نیخ ی ن چشمای ار بینگاه دلسوزانه کام   

تونست سرزنشش کنه یرو لبش نشست...نم ینی شد...لبخند غمگ  
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ن مدت انقدر ترس و ید خودش تو ایدیم  ین اتفاق وقتیبه خاطر ا  

م عجوالنهیاسترس تحمل کرده بود...اونم به خاطر تصم  

تنان رو هم گذاشت و گف یارچشماش و با اطمیکام  

... میامشب خونه خودمون - 

یی سالم و سالمت رفتن و برگشتنش دعا ی از برایار رفت و ن یکام  

ر لب زمزمه کرد و فوت کرد بهش...در اتاق و قفلیز  

 کرد و نشست رو تخت...طبق محاسباتش حدودا سه چهار ساعت 

ن مدت سر خودش و بایگشتن...پس بهتر بود ایگه برمید  

... الش یشد هم خی هم دلش آروم م ی رجونیدعا خوندن گرم کنه...ا  

 راحت 

ی دن صدایره جاده منتظر شنی و چسبوند به گوشش و خ یگوش  

خسته سهراب تو گوشش  یزود صدا یلیپدرش موند که خ  

 

: د یچیپ  
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 -بله؟؟؟

ن ضرباتیق ایه نفس عمیکرد با   یچشماش و محکم بست و سع  

ی کوبنده قلبش و آروم کنه...دلش تنگ شده بود برا  

... داشصدن یشن   

 -سالم بابا...

: ی دن صدایمکث و سکوت سهراب نشونه بهتش بود از شن  

ار دوباره صداش زد یسکوت کرد که خود کام ی ار...انقدریکام  

 -بابا؟؟؟

: د ی رتش و شنیپر از لرزش و ح ی باالخره صدا  

؟؟؟ییار بابا تویکام - 

لرزون  ی بغض تو گلوش نشست و دستاش مشت شد...صدا   

تونست بفهمه تو یکرد...م یبرابر مش و هزار ی پدرش شرمندگ   

... دنیکش  ین مدت چیا  

 -آره بابا منم...
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ه پدرش اشک کاسه چشم خودشم پر کردیگر ی با بلند شدن صدا   

زشش ی ر  ی با دو انگشت محکم فشارشون داد که جلو یول  

... ره یو بگ   

 

اریا کام یاره...نرگس؟؟؟نرگس بی هاشم...کام یا قمر بنی  

ا صد هزار مرتبه شکرت کهیا...خدا شکرتیزنگ زده...خدا  

دییار؟؟؟کجایپسرم و بشنوم...کام  ی گه صدایه بار دی ی اجازه داد   

شته؟؟؟یازم پی...نیم از نگرانی م و زنده شدیشما بابا؟؟؟ما مرد  

 حالتون خوبه؟؟؟ 

: د و بغضش و پس زدیکش یقی ار نفس عمیکام   

؟؟؟دید...شما خوبیش منه نگران نباش یازم پیم بابا...نی ما خوب - 

- ه هفته اس شب و روزمون و گم یار؟؟؟ یکام یچه خوب  

م...آخه کجاید دنبالتون بگردی م کجا بایدونستی نم  یم...حتیکرد  

د؟؟؟ یخبر؟؟؟فکر ما رو نکرد ید ب ی د رفتیگذاشت  
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- وجدان همه دار  ی شرف بیه بیم... یر افتادیشرمنده ام به خدا...گ   

کرد وابون ول ید و خودمون تو بر بی و ندارمون و دزد  

د و تونستم خبر بدم بهتون یرفت...تازه امروز پامون به شهر رس   

... شدیسهراب لحظه به لحظه بهت زده تر م  ی صدا  

د مگه؟؟؟یابون؟؟؟کجا رفتیکدوم ب - 

- م ی رسیبابا اآلن تو جاده ام...ممکنه آنتن دوباره بره...شب م  

م...فقط خواستم یکنیف میز و مفصل براتون تعریتهران همه چ  

نا هم خبر یت باشه که حالمون خوبه...به عمه اتون راحالیخ  

ستم یبده...شماره اشون و حفظ ن  

 

 باشه بابا...خدا رو صد هزار مرتبه شکر که جفتتون-

ه کم با مادرت حرفیا یب ید...ولید...مراقب خودتون باشیسالم  

کنه یم  یتابی داره ب یلیبزن خ  

... و بده بهش ی باشه گوش - 
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ال اونم ازیرگس صحبت کرد و خکه با ن ی قه ایبعد از چند دق  

ندشون راحت شد تماس یب ینکه حالشون خوبه و شب میبابت ا  

د یو برگردوند به جاو یو قطع کرد و گوش  

... دای دستت درد نکنه...ببخش - 

... کنمیخواهش م - 

... ار تعارف کردی بش درآورد و اول به کامیاز ج ی گاری س  

... کشم راحت باشینم - 

: د یگارش پرسی ن روشن کردن سیورد و حه نخ از توش درآی  

 -نگران بودن هان؟؟؟-

... ار آرنجش و گذاشت لب پنجره و سر پر نبضش و فشار داد یکام   

 -داغون بودن...

 -خوش به حالت...

 

ره اش شد...دلش یسرش و چرخوند و با نگاه متعجبش خ  
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ار یکام  یو تو زندگ یقا داره حسرت چیخواست بدونه دقیم  

رف و زد ن حیخوره که ایم  

: گارش گفت ین پک زدن به س ی د که حیار و فهمیانگار سوال کام   

... نگرانت باشه  یکیخوبه که  - 

: گرفت و ادامه داد   ینفس  

- ه ماه اومدم و تویخبر بدم  ی نکه به کسیبارها شده...بدون ا  

چکسم نبوده که نگرانم بشه و بعد ازین کانکس موندم...هیهم  

 برگشتنم غش و ضعف کنه 

: ارضا ی ت و که برایتعجب درهم شد...موقع  ار ازی کام ی اخم ها  

د ید پرس یش مناسب دیحس کنجکاو  

- ؟؟؟ ی چکس و نداریچرا؟؟؟ه  

... ش دختراشون...زن و بچهی ان...پیپدر و مادرم اون سر دن  

گه ندارمیهم...د - 

؟؟؟یداشت - 
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 -داشتم...با دست خودم کشتمشون...

... گشاد شد  د باال و چشماشیار پریکام ی نبار ابروهایا  

 

؟؟؟یچ یعنی - 

اری شد که کام  یطوالن ی ار انقدرید بعد از سوال کام یسکوت جاو  

دن جواب ی به شن ی دیگه امیکردنش و د ی مون شد از کنجکاویپش  

د یخسته و درمونده اش و شن  ی نکه صداینداشت...تا ا  

- یکردم تا وقتی گذره...جوونتر بودم و فکر می م یش سال ی پنج ش  

ی نده...انقدریآ ی ره کنم برایر کنم و ذخد کایتوانش و دارم با  

 خودم و تو کار غرق کرده بودم که زن جوونم که از خانواده اش 

گرفتم...به ی ده م ین شهر و ندیده بود و با من اومده بود تو ایبر  

دم یرس یالم همون دو سه ساعت آخر شب که خسته و کوفته میخ  

راضم که بود...اعت ی ذاشتم کافیش براش وقت م ی خونه و کم و ب  

نده یو آ  یگفتم به خاطر خودته...به خاطر زندگی د مکریم  
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داشته باشم که بتونم  ی د انقدریم با یمونه...پس فردا که بچه دار ش  

نده روینش کنم...حال و ول کرده بودم و فقط داشتم آیتام  

چیگه هیکه د ی نده ایچکس نبود که به من بگه...آیدم...هیدیم  

ه زنت نمونده باشه وجود خودت ن نه تو ی دیو توان و ام  ی انرژ  

گارش و از پنجرهی ن و سیید پایشه رو کشیخورهشیبه درد نم  

ین آدمیا یدونست چرا داره برایرون...خودشم نمیپرت کرد ب  

ش و یگذره غمنامه زندگ یشون نمییشتر از آشنای که چند ساعت ب   

خواست اونم اشتباه خودش وید چون دلش نمیکنه...شایف میتعر  

که اآلن هست برسه  یینجایه و به اتکرار کن  

از همکارام  یکیگرفت...مشکلم و به  یکم کم زنم افسردگ  

اد و سرش با بچه یدرب یید...زنت از تنهایاریه بچه بیگفتم...گفت   

 

لهیگه به کارت پیشه و هم دی گرم شه هم حالش رو به راه م   

شش موند و یم...دو سه ماه مادرش پیکنه...بچه دار شدینم  
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شش باشمی شتر پیم کم کردم تا بیم کاریوماه من از تاد یکی ... 

گه ازینکه زن و بچم دیال ایش بود و به خیحاملگ ی آخرا   

ر کار شدم...هر روز کهیت خطر درومدن دوباره درگیوضع  

ا اومدنینکه نگران سالم و سالمت به دنیا ی گذشت به جا یم  

زه یم انگ نیشدم و همینده چند سال بعدش م یبچه ام بشم...نگران آ  

ه ماه مونده بود بهیسخت کار کردنم...  ی شد برایم ی ا  

روقت سر کار بودم...زنگ زد گفت حالم یه شب تا دیمانش...یزا  

درد  ی ش اومده بود که به هوایست...درد دارم...قبال هم پ یخوب ن  

یبردمش...ولی مارستانم می تا ب یکشوند خونه و حتیمن و م   

نیه و از اه...عضالتش گرفتست...بچه بد موندی ن ی زیگفتن چیم  

ا یکردم ممکن بود بچه زود به دنیحرفا...اصال فکرشم نم  

دو یکیه ماه مونده تا اومدنش...یگفتم یاد...همش با خودم میب  

نم یش یرم از صبح تا شب می رم و میگیم  یهفته آخر و مرخص  

هیارم...بهش گفتم یشش...فعال تا وقت دارم کار کنم و پول دربیپ  
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دهیدردم شد یلی ام...گفت خیگه میده ساعت یکن تا  کم استراحت  

ا...گفتم باشه ین اآلن بیهم  

ار کاسه چشمش پر شد یکام ی دربرابر نگاه پر از ترحم و دلسوز   

ر شد یشش سرازیده با ریپوش ی و اشکاش رو گونه ها  

- شهینگرفتم...فکر کردم مثل هم ی نرفتم...جد  یگفتم باشه ول  

کشونهمن و از سرکارم ب کنه که  یاس... داره شلوغش م  

 

رتر که رفتم از دلشیخواد...عوضش دیخونه...دلش توجه م  

امیدرم  

بود که ی چهره اش جور ید...درموندگیبه صورتش کش یدست  

نه ی بین اتفاق و با چشم خودش میانگار همون لحظه داره ا  

ه هامونیاز همسا یکیداش نکردم...یتو خونه پ یرتر رفتم ولید  

مارستان...گفتم واسهیب ش زنت و بردنیقه پیاومد گفت چند د  

ی غش کل محل و برداشته بود...بازم راضیج ی ؟؟؟گفت صدایچ  
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ی م...شوهر بیریاد باهم میگفت شوهرم اآلن م ی شد بره مینم  

د یه ها باینرفته بود و همسا  یاد ولیرتش بهش گفته بود م یغ  

به ام...حداقل خودش زودتریگفتم نمی مارستان...اگه میبردنش بیم  

اونهمه وقت منتظر من خاک بر  ی خودیزد و بی اورژانس زنگ م  

رفتم یگرفتم و زودتر میم ی موند...اگه حرفش و جد یسر نم  

دادن و حداقل یمارستان خبر مرگ جفتشون و بهم نمیشش...تو ب یپ  

دمیکشیداشتم...حداقل انقدر عذاب نمی شون و زنده نگه میکی ... 

ستم دونیمقصر مرگشون نمانقدر عذاب وجدان نداشتم و خودم و   

رونیده هاش ب یقه که از بهت شن یار بعد از چند دقیکام  

ن مرد اومده سرش و انداخت یکه سر ا ی بتیاومد...متاثر از مص   

: ن و آروم زمزمه کردییپا ... 

 -خدا رحمتشون کنه

از ی تونست درکش کنه که چرا داره مثل آدمایگه خوب میحاال د  

ادن ست از دست دین ی درد کنه...کمیده رفتار میا بریدن  
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یمقصر مسلمش خودت باش  یه شب...اونم وقت یزن و بچه تو   

 

: دا نکرده بود که دوبارهین دردش پیتسک ی برا  یهنوز حرف  

د یصداش و شن  

- کشم یگه دست از کارم میبعد از اون اتفاق همه فکر کردن من د  

ه یمن  یکنم...ولیم ی نم کنج خونه عزاداری شیو از صبح تا شب م  

..کارم باعث شد زن و بچه ام و از گه گرفته بودم.یم دیتصم  

خوام انقدر کار کنم تا همون کار جون خودممیدست بدم...م  

وقتا پونزده روز از  یگه تو اون خونه برنگشتم...بعضیره...دیبگ  

ام تو یگه اشو میم و پونزده روز دیکنیه شهر کار میماه و تو   

ن رفت وی...باالخره تو اکنمی م یخودم زندگ ی ر براین کویهم  

ین زندگیشم از ایکنم و خالص میه جا جون میآمدا   

ی گفت برای د میبا یار کامال از کار افتاده بود...چی زبون کام  

د مردن...روزهاش ویکه فقط داشت به ام ی ن مردیآروم کردن ا  
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قرار گرفته بود که  یطیش تو شرای ن چند وقت پ یگذروند؟؟؟همیم  

ا یلید خیدیاال مح  ینه...ولیزم ی ن آدم رو یکرد بدبخت تریفکر م  

 هستن که از خودش بدبخت ترن

- دستت بود تا ی ه هاینگران بخ ی دم...که اونجوریزنت و د یوقت  

حاضره به من  یدم به خاطرش حتید یه وقت عفونت نکنه...وقتی  

نقدر دوسم یم خودم افتادم...اونم همیاد مریه لحظه یالتماس کنه...  

که  یت درصد علتسینقدر نگرانم بود...اگه بی داشت...اونم هم  

گفت کمتر کار کن خودش بود...هشتاد درصدش به خاطر یم  

دم چهیمن بود...اون موقع که داشتمش...نفهم  یسالمت  

کردم قراره تا آخر عمرم یه...قدرش و ندونستم...فکر م ینعمت  

ن محبت هاش ویشم باشه و من حاال حاالها وقت دارم تا ایپ  

 

د همونینعمت ها رو با خدا بهم فهموند قدر  ی...ولکنم  یتالف  

...چون ممکنهیو ازشون استفاده کن یشون بدونیموقع که دار  
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دنشون و بایگه دیه بار دی  ی هرلحظه از چنگت بره و آرزو  

یخودت به گور ببر  

... از جعبه رو داشبور برداشت و  ی ه برگ دستمال کاغذی  

سش و پاک کردیصورت خ  

- د یه کار مفیکه شده  ه نفرمیبلکه تو عمرم واسه  نا روگفتم تایا  

ت من یه روز توموقعینا روگفتم که اگه یانجام داده باشم...ا  

نگه داشتن زن و یطیفته که تو هرشرایادت بی...یقرارگرفت  

...من که ی گه ایز و هرکس دیت داره به هرچیت اولویزندگ  

ست شه دریت می گم که تهش زندگی تجربه اش کردم دارم بهت م  

یدتوش برایانتها که فقط با یبه برزخ  یر...ین کویمثل هم  

... باشه تا به  ینکه کسی...بدون ایزنده موندن دست و پابزن  

ی چوقت تجربه اش کنینکن ه یگه سعیادت برسه...تودیفر  

ر از یه تصوی د...یشنید میکه از زبون جاو ی ار با هرجمله ایکام  

د یت...شاگرف یچشماش جون م ی ازجلویخودش و ن یزندگ  
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... درست  ین مرد...ولیش فرق داشت باای دگات زنییاز نظر جز  

ن زنش و کارش...کارو انتخاب کرده بودیمثل اون ب  

ن آدمیفتاد اآلن حال و روزش مشابه ایاز راه نمید اگه دنبال ن یشا  

ی ا حتی نکه حس خودش یهنوزمطمئن نبود از ا یبود...ول  

 

زا یچ یلیدخیباشه...با د و همسرش یاز مشابه احساس جاو یحس ن  

جه قابل ی ه نتیکرد تا به ی ن م ی ودش سبک سنگش خیرو پ  

نان داشت ی رو که اون لحظه ازش اطم ی زیقبول برسه...تنها چ  

ش خودش ین حد پیتاا ی خواست روزین بود که دلش نمیا  

... مون باشه یو وجدانش شرمنده و پش  

:*** ن پاکید عوض کردو حینم به کمک جاوین چرخ ماشیآخر  

ش گفتیشونیپ ی دن عرق از رو کر  

؟؟؟ی ارین و از صندوقت م یزحمت اون گالن بنز یب - 

... ن ی د گالن و آوردو خودش مشغول پر کردن باک ماشیجاو  
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ار شد یکام  

- دستت و بهونه  ی خوای...گفتم م ی کردم انقدر فرز باشیفکر نم  

نجا گرفتار یفته گردن خودم وتاشب ایو هر چهارتا چرخ ب یکن  

م یش  

: گفت زد و  ی لش لبخندین جمع کردن وسایارحیکام   

- خوره؟؟؟یافه ام نمی؟؟؟به قی کرد ی ن فکریچراهمچ - 

: نداشت که جواب داد  یتعارف و رودرواس ین آدم انگار باکسیا  

- بچه ننه  ی ن آدمایخورد از ایافه ات میراستش و بخوام بگم به ق   

ه یبابات به  یب یکه با ماه به ماه پول تو ج یده باشینکش  یسخت  

ی دی رس یین و نوانو  

 

... ار نشست یلب کام رو  ی پوزخند  

- ...هفت سال تو مملکتی بودم که تو فکرکرد ی نجوریاگه ا  

م خودم وازآب یتونستم گل یاوردم و نمیننه و بابا دووم نم یب بیغر  
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رونیبکشم ب   

: ستاد و ادامه داد ی بلندشد سرپا وا  

- دم و تالشم و کردم واسه پول درآوردنیهام و کش یمن سخت  ... 

که دارم  یدستم در نره و هرچ دحواسم باشه که ازیاآلن فقط با  

که دور و برمون و یشرفیب  ی ن دزداینگه دارم...هرچند...اگه ا  

 پر کردن بذارن 

: ن ین رفتن سمت ماش ید چند ضربه به شونه اش زد و حیجاو  

 خودش گفت

... ی ول داریپس ا - 

: فتار با اشاره به کانکس گینکه سوار شه کام یقبل ازا  

تو؟؟؟  ی رینم - 

کار؟؟؟یبرم چ - 

- ه وقت خسارت مسارت نزدهین ی ...خب برو چک کن ببخب  

میت و استفاده کردیینم بزن چقدر ازمواد غذایه تخمیم...ی باش - 
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... م اصفهان باهات حساب کنم ی برگشت ... 

 

 قفل درم مجبورشدم بشکونم -

... دش حس کردلبخند رو لبش نشست ید ین بار از وقتیاول ی برا  

ال یخ ین رفت بیزود از ب که ... 

- د فردا پس فردا چهارتایاشتباه کردم قفل زدم به در...شا از اولم  

ز یواسه موندن...چ ییه جایدا کردن به یاج پیگه مثل شمااحتیآدم د  

ده نشدنشیست که نگران دزد یهم اون تو ن یبا ارزش  

د نوش جونتونید و استفاده کردیهم که خورد یباشم...هرچ  

: گفت  یبا ناراحت ار یکام   

... شهیکه نم ی نجوریا - 

... رات امواتمهید خیشه...فکرکنیچرام - 

: به ی بکنه...سر یگه نتونست اعتراضیار دین حرف کام یبا ا  

د تکون داد و گفت ییتا  
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- ه وقت راهت به تهران افتادیت ی حداقل شماره امو بزن تو گوش  

نم نهمه لطفت و جبران کیش اومد بتونم ایبرات پ ی زیچ ی و کار  

... رد و گرفت سمتش بش درآویش و از تو جی د گوشیجاو  

- ن یابزن شماره تو...تو ایحاال ب یست...ولیاج به جبران نیاحت  

مونیهم تو زندگ  یه دونه آدم درست و حسابیاوضاع نابه سامان   

مته یباشه غن  

 

... ش و گرفت و شماره اش و توش وارد کرد و یارگوش یکام   

 دوباره داد دستش

-... رم یگ یو م مکارتمیرم دوباره سیشه فردا م یوقت نم امشب که  

فته یه اس بده شماره ات بیبعد   

: نبار دستش و به سمت درازی ار ایتکون داد و کام ی دسریجاو  

 کرد و صادقانه گفت 

... ز دستت درد نکنهی...بابت همه چی مرد یلیخ - 
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: دم باهاش دست دادو زمزمه کردیجاو  

... انجام یکس ی ود که براب ی د ین کار مفیبعد ازچندسال اول  

ی ا کردیت و برام مه ین موقعیردنکنه که ادادم...دست تو د  

ه جفت گوش شنوا یخواست بعد از چند وقت که یدلش م یلیخ  

ر باهاش حرفیه دل سینشست و یرش افتاده بود میگ  

ط خسته شده که ین شراین آدم انقدر ازایدونست ایم  یزد...ولیم  

ش وبعدشم شهر و خانواده اش ش زن یخواد هرچه زودتر بره پیم  

: نش و گفت یاشدسمت میچرخ  

... ن نگران نکن با یشتر از ایا...زنت و بیسوارشو پشت سر من ب  

ر کردنتید - 

ن خودش پشت سرش راهیارم با ماشید حرکت کرد و کامیجاو  

ه یشرف سر راهشون  یافتاد...اگه خدا با قرار دادن اون دزد ب  

 

د اون چاله رو پر ی...با رسوندن جاوجاد کردیدست انداز و چاله ا  
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نشون داد که هنوز حواسش بهشون هست و فراموششونکرد و   

 نکرده

؟؟؟ یاز؟؟؟خوابین - 

... ار چشماش و باز کرد و نگاهش و به دور و ی کام ی با صدا  

 اطراف دوخت 

 -نه...چشام و بسته بودم...

... میاده شو ناهار بخوریپ - 

: از کردن کمربندش گفت ن بی د و حیبا انگشت چشماش و مال  

... گه...اآلن همهیم دیخوردین می ن ماشیهمتو  یگرفت یز میه چی  

 -منتظرمونن

- اده شو...صبحونه یه ساعتم روش...پ ینهمه وقت منتظر موندن یا  

بدم اگه  ی...من جواب عمه رو چی هم که نخورد یدرست حساب  

یلم دادیلت دادم دوپاره استخون تحویبگه دخترم و تپل مپل تحو  

: دینگاهش کرد و غر یچپ چپ  
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؟؟؟یدوباره من و تپل کن  ی خوایم ه ناهار یاآلن با  - 

... ار ول شد رو صورتشیش کامی ن  

 

... حرص ی نجوریگم تپل ای بهت م یاد وقتیانقدر خوشم م   

ی خوریم - 

: ز کرد و ادامه داد ی چشماش و ر  

بهشون بگه تپل؟؟؟ یکیاد ی چرا انقدر دخترا بدشون م - 

ب و نقص ازشی ه عیمثل  یه وقتیندیز خوشایچ  یکنیواقعا فکر م  

؟؟؟یزنیمحرف  - 

... ییحرصا یگفتم که تو رو حرص بدم...به تالفیم ی من اونجور  

م گفتنی...وگرنه از قدی دادیکه تو به من م  - 

... از و از دو طرفین  ی سرش و برد جلوتر و با دو دست لپا  

د یکش  

... دوره یولار شده...شکل آن سوگیدلبرم چاق که نه...باب دل   
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 -قاجار شده

ار از رویپس زدن دست کام ی رااز بیت به تالش نیاهم یب  

کش اومده ی رو لبا ی صورتش...سرش و برد جلو و بوسه ا  

... از کاشت و برگشت سر جاشی ن  

: ت گفت ین مالوندن لپاش با عصبان ی از حین  

؟؟؟ینه چی رد بشه بب یکیهو ی؟؟؟ ی کشیخجالت نم - 

 

گهید دیکنم...شایزنم و بوس م شه مگه؟؟؟دارمیم  ینه...چی بب  

د قدر تک تک لحظه هاش ویاد...آدم بایش نیپ ی تی ن موقعیهمچ  

ن ییبدونه...بپر پا  

ن حرفیدن ای گرفته از شن ی ازم با چهره ا یاده شد و نیار پ یکام  

کرد که منظور ین فکر م ی اده شد...به ایار به دنبالش پیکام  

کنه که  یهش حالم بیر مستقیخواست غیم یعنیبود؟؟؟  یار چیکام  

طیشه همون شرایط میرابا برگشتشون به تهران دوباره ش  
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نا ید بمونه و جنگش با تیاز بایدوباره ن یعنیقبل از سفرشون؟؟؟  

ار؟؟؟یو طالق نگرفتن از کام یسر نگه داشتن زندگ  

ن حرف ید و زنش ایبت جاویا مصی یر زندگیار که تحت تاثیکام  

از حرفش ی گه ایشت داز بردایکرد نیو زده بود فکر نم  

گفت که تمام ذهنش پر شده یبهش مداشته باشه...وگرنه همونجا   

ر داد و پدرییط و تغیشه اون شرایم ی نکه چه جور یاز ا  

کرد که دست از خواسته خودش و دخترش  ینا رو راضیت  

ا فروختنیدونست تنها راهش زندان رفتن یبکشه...م  

... دا کنه یگه هم پیه ده رایتونست ید م یشا یرستورانشه...ول  

افه گرفته و ی ار به قیس کامموقع خوردن ناهارشون همه حوا   

نو از همون موقع که از اصفهان درومدن یاز بود...این ن یغمگ  

به ی زیباشه و چ ید از خستگیفکر کرد شا یحس کرده بود ول  

ال از کنارش رد یخ یگه نتونست بیندفعه دیاورد...ایروش ن  

: د یبشه و پرس  
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؟؟از چته؟ین - 

... ره اشیار خیامک  ی خودش بود با صدا ی از که تو حال و هوای ن  

 شد 

 -هوم؟؟؟

گم چته؟؟؟یم - 

... یچیه - 

- م سمت تهران تویراه افتاد یگه من و خر نکن...از وقت ین...دیبب  

گه...از یت هست دیزیه چی...ی خوری...اآلنم که غذات و نمیخودت  

؟؟؟ یمن ناراحت  

که راه  یبغض ی د بتونه جلویاز لبش و به دندون گرفت تا شا ین  

ار فقط سرش و انداخت ی ر جواب کامره و دیگلوش و بست و بگ  

 باال 

: د ینال  یار با درموندگیکام   
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... چکس نتونسته یگه...به قرآن با حرف نزدن هیپس حرف بزن د  

 -مشکالتش و حل کنه

ح داد صادق یآب دهنش و قورت داد و نگاهش و گرفت...ترج  

اره...بغضش یش و به زبون بی ناراحت یباشه باهاش و علت اصل  

د زمزمه کرد یلرزیکه به وضوح م ییباسرباز کرد و با ل   

 

... خوب بود یلیخ - 

؟؟؟ یچ - 

خوش گذشت مگه  یم...ولیت شدین سفرمون...سخت بود...اذیا  

 -نه؟؟؟

: ار ادامه داد یکام ی ره تو چشمایسرش و بلند کرد و خ  

... شدی کاش تموم نم - 

... ره شد و بعد سرشیاز خین ی ره تو چشمایخره یه کم خیار یکام   

نییو انداخت پا  
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... خوب بود یلیآره...خ  

دوار بهش زل زد تا بلکه حرفش و ادامه ی از منتظر و ام ین  

از  ید خشک و خالیین تایبه جز هم یخواست حرفیبده...دلش م  

... ن بغضش و بخشکونه و یشه ایکه مثل هم یزبونش بشنوه...حرف  

ار هرچقدر تالش کرد اون لحظه یکام  یحالش و خوب کنه ول  

دوارش کنه بهیه کم آرومش کنه...تا امیا بزنه ت ینتونست حرف  

ی ن سفرهاینده مشترکشون...تا دلش خوش بشه بعدها بازم از ایآ  

بده که نتونه روش یخواست قولیخواهند داشت...نم ییدوتا  

... روش حساب باز ی خودیاز بیبزنه تا ن یخواست حرفیبمونه...نم  

 کنه 

 

از و ازی ن تونست انقدر راحتی گه ته دلش نمیدرسته که حاال د  

دونست که تو تهران چهیهنوز نم یخودش برونه...ول  

ی ر تازه ایش رو چه تقدیپ ی د فردا و فرداها ی دید م یخبره...با  
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ادامه  ی د برایبا ی دیم جدیزنه و چه تصمیبراشون رقم م   

... ند سال بره زندان د مجبور شه که چیره...اصال شایش بگیزندگ   

از و تنها بذارهیو ن  

نبار یتونست باشه...ای ش نمیدفعه پ یه به راحتن دفعیمطمئنا ا  

من  یاز بگه زندگی تونست انقدر راحت به ن یگه نمید  

خوب هم  ی ک لحظه هایتونن شری ا بگه فقط میرستورانمه...   

بودنش بهش ثابت   یو اتفاق ی ن سفر با همه اجباریباشن...ا  

... سخت و عذاب آور  ی تونن تو لحظه هایخوب م  یلیخکرد که   

ک باشن ی شر شونمیزندگ  

الش راحت تریگه خیاز که حاال دیخونه اشون بودن...ن  ی کاینزد  

رسه وامشب وینکه باالخره پاشون به خونه اشون میشده بود ازا  

نیا یار که خستگید سمت کامیکنن چرخیتو خونه خودشون سرم  

ومد از سر و روش یشت کش م که انگاردا ی ر ین مسیسفر و ا  

د یباریم  
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... ار که فرمون و نگه یگذاشت رو دست کام دستش و دراز کردو   

ده شد یارم به سمتش کش یداشته بود و به دنبالش نگاه کام  

... اریکام   یمرس - 

... کنمیخواهش م - 

 

: افه وا رفته گفت یش و بگه با قیازکه منتظر بود حرف بعدین  

؟؟؟ی واسه چ یگینم - 

... ار نشستیکام ی رو لبا ی ته ا لبخندخس  

؟؟؟ یسه چگفتم؟؟؟خب وای د مینو بایعه ا - 

- ی ن مدت...سرکوفت نزد یا ی نکه همراهم بودیواسه ا ... 

و  ی کردیاد...حالم وخوب مینه ز ی...ولی سرزنش...کرد  

که انقدر آدم  یغصه بخورم...به قول خودت...مرس یذاشتینم  

ی بود  

ازین ی نست تو چشماتوی نم یبود که حت ی ارانقدریکام یشرمندگ   
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بزنن...باعث وتونستن گول  ینگاه کنه...خودشون وکه نم  

ی از برای اربود که به دنبالش نیم کام ین اتفاقات تصمیتمام ا یبان  

قرار باشه  یش خواست فرارکنه...پس اگه کسیحفظ زندگ   

یاز گله و ناراحتینکه نیار بود...به خاطرایتشکر کنه اون کام  

نینکرد و گذاشت حداقل ا یالفقبل از سفرشون و ت ی ها  

... کنن  یچند روز و زندگ  

: خورد و به زبون یکه تو سرش چرخ م یینتونست فکرا یول  

از فقط گفت یاره و در جواب نیب ... 

- نکردم ی کنم...کاریخواهش م - 

 

: ن یدن ماشیاز با دین و برد توکوچه اشون و نیهمون موقع ماش   

باالرفته گفت  ی ش و پدرش با ابروهاییدا  

م؟؟؟یرس ین ساعت میا ی نجان که...گفته بودیمه اه - 

: ن وپارک کرد و گفتی شار ما یکام   
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 -آره از تلفن رستوران زنگ زدم به بابا گفتم...

: ار صداش کردیاده شه که کام یازخواست پ ین  

از؟؟؟ین - 

 سرش و چرخوند سمتش ...

- ب یه فرار و تعقیهو ازدهنت در نره قض یادت نره حرفامونو...ی  

باشه؟؟؟زو؟؟؟یو گر - 

: اده شدن زمزمه کردین پیتکون داد و ح ی سر  

... سم هستحوا - 

از مشکوک نکنن یه رفتن ن ینکه پدرو مادراشون و به قضیا ی برا  

از یکه ن یدرباره اش نزنن و همون دروغ یقرار گذاشتن که حرف  

لشون یش وتحوییهوین سفر دو روزه یا ی ار گفت برایبه کام   

ف یتوذهنش رد یه داستان یار یه اشم کامیبدن...واسه بق   

... و ی به ساختگ ین که کسکردی د خدا خدا میکرده بود فقط با  

 دروغ بودنش شک نکنه و حرفشون و باورکنن 
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نا و ی که بات ی ه قراریخواست قض یچ وجه نمیاون لحظه به ه  

از به گوش خانواده های پدرش گذاشته بودو طالقش از ن  

فته خانواده ها ی ب  یتفاقن ایداد اگرم قرار بودهمچی ح م یبرسه...ترج  

شده یز قطعیان و بشنونن که همه چین جریا یوقت  

 باشه ...

... ن کارتونیا یچ یعنیفهم آخه یمن نم - 

مرتکب خالف شده کنار هم رو مبل  ی ن آدمای ار ع یاز و کامین  

که تو ذهن پدر و یینشسته بودن و داشتن جواب سواال   

شتر از همه ی ب ن وسط سهرابیا یدادن...ولیمادراشون بود و م  

کنه که  تونست قبول یچ جوره نمیه شده بود و هیر قضیگیپ  

... خبر گذاشتن رفتن مسافرت یچرا ب  

: شد در جواب یچشماش به زور باز م یار که از خستگیکام   

د یپدرش نال  
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- م یهو تصمیگه...ما هم  یاد دیش م ید آخه بابا؟؟؟پیفهمیچرا نم  

از به یم هم ن یکنی م عوض ییه آب و هوایم هم یم...گفتیم بریگرفت  

م که نشد ین خبر بدم اونجا بهتوی رسه...قرار شد رفتیکالسش م   

- ابونیشد که سر از ب   ینجا قبول...چیله خب...تا ایخ  

د؟؟؟ یدرآورد -: 

ی به چهره پر از نگران یم نگاهی د و با نیکش یقی ار نفس عمیکام  

ذهنش شد و گفت  یساختگ ی ف ماجرایاز شروع به تعرین  

 

... ن ی م اصفهان...بعد از فرودگاه ماشیدیشب بود که رس ما...آخر  

میبرم که یگرفت - 

: دیدرهم وسط حرفش پر ی سهراب با اخما  

د؟؟؟ین خودتون نرفتی مگه با ماش - 

... دم تو جادهین مشکل داشت...ترس یگه...ماشی اممممم...نه د  

می ما رفتینگ فرودگاه...با هواپیم تو پارک یبذارتمون...گذاشت  - 
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... شیدیست که خریشتر نی؟؟چهار ماه ب ؟یچه مشکل - 

: نکه جواب سوالید و قبل از ای رس ارینبار سرمه به داد کامیا  

 پدرش و بده رو به سهراب گفت 

... بعد...بچه ها خسته ان ی ن سواال رو بذار برای داداش حاال ا  - 

: ار و ادامه داد یروش و چرخوند سمت کام  

- شد بعدش؟؟؟  یبگو عمه جان چ - 

- م که ببردمون هتل...جفتمونم از ی ن گرفتیشگه...ما ید یچیه  

ه یم وسط ی دیم دیچشامون و باز کردخوابمون برد... یخستگ  

رونهیم ی نجوریابون داره همیب  

 نرگس محکم زد تو صورتش...

- ؟؟؟یاورد چیسرتون م ییهاشم...اگه بال یا قمر بنی - 

 

: کرد تمرکزش و از دست نده تا یم  یکه سعیگرفت و درحال  ینفس  

ف کنه گفت یداستان و اشتباه تعر ی ه جای  
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- ...وسط یبود تا جان  یشتر مالی ها ب واال بال که سرمون آورد...منت  

م یه چاقو هم گرفت تو دستش که نتون یاده امون کرد یابون پ یب  

از و ساعت منو ین ی هامون و طالها یم...گوشیتکون بخور  

نش بود سوار شد یازم که تو ماش یگرفت...چمدون و مدارک ن  

پول نقد همراهمون نبود یلیم خیبست...شانس آورد فلنگ و  

: د ی درهم شده پرس ی با اخما وشینبار داریا  

مدارک و طال جواهر با  یه سفر دو روزه واسه چیواسه   

د؟؟؟یخودتون برد  - 

ن یا ی برا ی ه مکث کرد تا بتونه جواب قانع کننده ایار چند ثان یکام  

ه اشافه متعجب شدیدا کنه و بعد با همون ق یسوال پ  

 گفت :

... د...طال از که واسه ثبت نامش تو کالس الزم بویخب...مدارک ن   

 مال هم 

: د یاز پرس ید و رو به نیش کشی شون یبه پ  یدست  
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- همراهت نبود هان؟؟؟ ی ادیز زیچ  

: ار نگاه کرد و بعد رو به سمت ی ه کم به کام ی یاز با درموندگ ین  

ه با استرس گفت یبق  

 

... تمیگوشواره هام که...اذآره...فقط گردنبندم بود...با   

فم یکرد...گذاشتمشون تو کیم  

 نرگس :

- ت نشد؟؟؟ یار؟؟؟دستت که اذید باهاش؟؟؟هان کامیکه نشد ریدرگ  

: ار یکام   

... د ینکش ی رینداشت...اصال کار به درگ ینه مشکل - 

- یداره؟؟؟اله یا چه ارزشیجونتون سالمت باشه...آخه مال دن  

ابون؟؟؟ یو تنها وسط بد اونجا تک یدیکش یرم...چ یبراتون بم  

- اریانس باهامون نبار شیخدا نکنه مامان جان...خدا رو شکر ا  

هیبه جاش  ی م...ولیبرس  ید به جاده اصلیم تا شایه کم رفت یبود   
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خواب داشت هم آب و غذا و ی م که توش هم جایدا کردیکانکس پ   

نکه امروزیم تا ایش روز اونجا موندیزا...پنج شینجور چیا  

ریو ما رو با خودش برد شهر...بعدشم که درگ صاحبش اومد  

میما شد یواپط هیت و گرفتن بلیشکا  

جاد شد...همشون به فکر فرو رفته ینشون سکوت ایب  ی ه ایچند ثان  

د به چهره هاشونی از با شک و تردیار و ن یبودن و کام  

: نن چقدر از حرفاشون و باور کردن...تا یره شده بودن تا بب یخ  

نکه سرمه گفت یا  

 

- ی برا ی گه...خدا رو صد هزار مرتبه شکر که اتفاقیخب د  

د بدیزیه خونم برید...یه صدقه بدی...حتما فتادیخودتون ن  

دا نشد یدا شد که باز خدا رو شکر...اگرم پیست...اگه اون آدم پین  

غصه ی خودیتون شده...ب ید همون پول صدقه سالمت یفکر کن  

د براش ینخور  
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... زد ی حرف م ی راحت ترال ی گه با خیار حاال دیکام   

... دیت شدیاذ یلین مدت خیم...ایعمه...شرمنده شما هم شد یمرس  

ی خبر ی با ب - 

: از اضافه کردیبه ن یم نگاهیبا ن  

... د...واقعا شرمنده که نتونستم ینگران دخترتون بود  یلیدونم خی م  

شتونیخوب ازش مراقبت کنم و زودتر برش گردونم پ - 

ازم بفهمونه ین بود که به ن ی ن حرف ایشتر از اید هدفش بیشا  

ندازه خودشونتصوراتش اشتباهه و پدر و مادر اونم به ا  

تونست درکیخوب م یلینو خودشم خیخب...ا ینگرانشن...ول  

سهراب و نرگس فرق داشت با سرمه و  یکنه...جنس نگران   

... وش یدار  

- ی ...فرقی از یمن مثل ن  ی زم...تو هم برا یه عزین چه حرفیا  

گهیم...که الحمداهلل اآلن د یهمه نگران جفتتون بود  د که...مایکنینم  

مون رفع شدینگران : 
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طلبکارانه  یکرد که با لحنیوش مثل زنش فکر نمیانگار دار یول  

ار گفت یبه کام   

- نیبه ا ی از دست تو امانت بود...کاری باشه ن یبه هرحال هرچ  

د یا نبایبرد ی ن خوابت مید تو ماش یندارم که تو به عنوان مردش نبا  

ی اره و بذاره بره...ولیسرتون ب یین بالیارو همچیاون  یذاشت یم  

بهتر  یلید خیری د کجا مید که داریدادیبل از رفتنتون خبر ماگه ق  

م یداتون کن ینا پی م زودتر از ایتونستید م یبود...شا  

خواست یچ وجه دلش نمیره شد...به هیوش خیاز با اخم به دارین  

د مقصر یکه شایو درحال ه شناخته بشهین قضیار متهم ایکام  

اریخودش بود انقدر شرم و خجالت تو نگاه کام  یاصل  

رو ی ت پدرانه ای ن احساس حمای خواست اینه...اصال دلش نمیبش  

شدیمواقع قلنبه م  یکه فقط تو بعض   

ه یار با ی نکه کامید » :قبل از این بحث و تموم «... شما حق دار یا  
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از خطاب به پدرش گفت یکنه ن   

- نداشت به خاطر  ی نگه...لزوم یار خواستم که به کس یمن از کام   

ازمون  ی آدم و که سال تا ماه خبر ه سفر دو روزه عالم وی  

ارم قرار بود یم...کامیا زنده خبردار کنیم ینن مردیرن که بب یگینم  

م یزنگ بزنه...کف دستمون و بو نکرده بود ییم به دایدیرس یوقت  

اد یسرمون م  یین بالیکه همچ  

ن دوتایاز که عیوش و نین داری ه هراسونش مدام بسرمه که نگا   

هینکه یا ی د برایچرخیره بودن میببر آماده حمله به هم خ  

 

: ع گفتیاد سری ش بی پ  ینزنن تا ناراحت یوقت حرف  

- وش جان بلند شو یر گذشت...داریگه...به خیب نداره...اتفاقه دیع  

ارم تو یش و مه یایه کم استراحت کنن...ن یم...بچه ها خسته ان یبر  

 خونه تنهان 

: آماده از ین ی شد که برا یال جوابیخ یوش بین حرف داریبا ا  
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 کرده بود و با گفتن

... ن منتظرمیمن تو ماش  - 

رونیاز خونه ب یدرهم بدون خدافظ  ی گرفته و اخما ی افه ای با ق  

 رفت...سهرابم تا لحظه آخر با تاسف بهش نگاه کرد و از 

اد ویکرد که پشت سرش ب اریبه کام ی جاش بلند شد...اشاره ا  

بود که تو دلش  یه حرفی راه افتاد سمت آشپزخونه...هنوز   

... کنن به یم یاز خدافظ یسرمه و نرگس از ن یخواست تا وقتیم  

ار بزنه یکام  

 -جانم بابا؟؟؟

: کرد صداش یم یکه سعید سمتش و در حالیار چرخی کام ی با صدا  

د ینرسه پرس  یبلند نشه و به گوش کس یلیخ  

؟؟؟ی دار  ی رهاد چه قول و قرارتو با ف - 

... رفتار تند شد و چهره اش وا یضربان قلب کام  
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- ؟؟؟ یچ  

- د به من زنگ زد گفت پسرتیکه رفت ی روز ی فردا  

با هم ییه قول و قرارای؟؟؟گفت ی کارش دار یکجاست...گفتم چ  

م یداشت  

– یحرف ی گفتم چه قول و قرار یرش؟؟؟هرچیخواد بزنه زیم  

شد که من بعدش زنگ بزنم بهت وهمون باعث  ینزد...ول  

... ست یازتون ن ی بفهمم خبر  

دونست واسه یشت محکم چشماش و فشار داد...مار با دو انگیکام  

فکرش و   یسر هم کنه ول یه دروغید ین مسئله هم بایا  

... فه هم امشب بهش محول بشه...ذهن خسته اشین وظیکرد اینم  

غشف کردن جمالت درویرد  ی کرد برایش نمیاریگه ید  

... زد و به زبون یکه م یار باعث شد سهراب حدسیسکوت کام   

اره یب  

که پول طلبکارا رو ی ازش پول قرض کرد یگفت که یاون کس  
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فرهاد بود؟؟؟ ی بد - 

: د تکون داد و گفتییبه تا ی ار به ناچار سریکام   

ش اومد ی ن سفر پیقرار بود به همون اندازه بهش چک بدم...که ا  

ش از قول و قرار همون چک بودهو...نشد...احتماال منظور  

: دیغرو خشم به پسرش نگاه کرد و   ی سهراب با ناباور   

 

- ؟؟؟حواست بود که یبه فرهاد رو انداخت یتو به خاطر پول رفت  

یخودت و ببر ی هم آبرو یتونست ی ناست؟؟؟چه جوریاون پدر ت  

ازو؟؟؟ ین ی هم آبرو  

- .تنها شدم تو چاه.. یکردم بابا؟؟؟داشتم با سر پرت میکار میچ  

د بتونه کمکم کنه فرهاد بود...درید شایکه به ذهنم رس یآدم  

زیهمه چ یاون ب ی قرض نکردم...قراره که به جاضمن...پول   

م یم کن یکم باشه و سود رستوران و با هم تقسیشر  

: نکه یره شده تا ایار خیه با بهت به صورت کامی سهراب چند ثان   
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د ینرگس و شن ی صدا  

... ماییتوسهرااااااب؟؟؟منتظر  - 

ار بگه...کار ازیومد که به کام یبه زبونش نم یچ حرفیگه هید  

به تاسف تکون  ی گفت؟؟؟سری د میبا یبود...چ کار گذشته  

: ستاد و یقبلش وا یرون از آشپزخونه ولیداد و راه افتاد بره ب  

ار گفت یشرمنده کام یره تو چشمایخ  

... ی نکه دستت و جلویتو چاه شرف داشت به ا ی فتادی با سر م  

یکه فقط به فکر سود و منافع خودشه دراز کن ین آدمیهمچ - 

... دوباره مکث کرده قدم برداشت و ی  

- ل بودنه که بهت لطفیو فام یانسان دوست ی ال نکن از رویخ  

ازت  ی زیکه بهت داده چ  یپول ی ازود در ازایر یکرده ها...د  

 

...چنان روسرت سوارشه که تازه یفتیخواد که به غلط کردن بیم  

ن یار...فقط ببیست اون روز کامی رنیه...دیچ یواقع یبدبخت   یهمبف  
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بهت گفتم  یک  

محکم بسته شده دستاش و به لبه  ی ار باچشمایرفت وکام سهراب  

ن...باباش خبریینت گرفت و سرش و انداخت پای کاب  

رش ید که آب زیخواب یین اآلنشم فرهاد جاینداشت که هم  

ل یرفت تحوکه پول و ازش گ ی نباشه...چک و همون روز   

بود که  یینای دادهبود...اآلنم منظورش از قول و قرار مطمئنا ت  

ش باباش سوسه اومده بود و دوباره حسی ار پ ین کامازنبود  

... ان انداخته بودیپدرانه اش و به غل  

ه مالقات باهاش داشته باشه و ید یا زود بایر یدونست دیخوب م  

بهش بده بت چند روزه  ین غیا ی برا ی جواب قانع کننده ا  

حرف زدن با  یش و نداشت...نه آمادگیچ وجه آمادگیبه ه یول  

ح کردن با دخترش و یگه گشت و گذارو تفریبار د هیفرهاد و نه   

نیشه ایهم ی دا کنه که برایپ یه راهیبهتر بود تا اون روز   

فکر ی ه روزین قول و قرار و فسخ...یمعضل رو تموم کنه و ا  
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ی ست...ولی ر شروع کردن نن خوردن و از صفیکرد آدم زمیم  

د اون مسئله با همه مهم یدیکرد میاآلن هرچقدر فکر م  

ش نباشه و بخوادی از تو زندگیه که نینش قابل تحمل تر از وقتبود  

نداره  ین وجه اشتراکیپر کنه که کوچکتر یینایش و با تیخال ی جا  

 باهاش

 

- ؟؟؟ یار؟؟؟خوبیکام  

... دیگرانش و که داز سرش و برگردوند و چهره نین ی با صدا  

ستاد ید و صاف وایبه صورتش کش یدست  

نا؟؟؟ یآره...رفتن مامان ا - 

؟؟؟ی کن یخدافظ ی ومد یهوم...چرا ناو - 

... ی کردیبابا اصال حواسم نبود...کاش صدام م ی ا - 

گفت؟؟؟یم یچ ییم...دای گه زود رفتن که استراحت کنید - 

ازیذهن ن ی خودیخواست ب یدلش نم یقت و بگه...ولی تونست حقیم  
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ی ال..داشت برایفکر و خ ین مسئله کنه...به اندازه کافیر ایو درگ  

 خودش 

- شتریکه از همه ب ی دیه کم مشکوک شده بود بهمون...دی یچیه  

م ی نجا که مطمئن شه راستش و گفتید...منوکشوند ای پرسی سوال م  

: ازم قانع شدو گفت ین  

م؟؟؟یبخواب ی ایباشه...نم - 

: ی شد سرین جدا نمیاززم ن و مستاصلشیار که نگاه غمگیکام   

 تکون داد گفت

... ام...تو بروی م - 

 

... میباهم بر - 

ره شد به دست دراز شدهی ن باال اومد و خیرو زم نگاهش از  

رولبش نشوند...دستش و  ی لبخند ی نیاز...با همون غمگین  

ن یش تو همی از و آرزو کرد که کاش زندگ یگذاشت رو دست ن  
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نه و یح فردا روببشد تا مجبور نباشه صب ی لحظه متوقف م   

... نده رو داشته باشه یآ ی استرس روزها  

( با  یده بودن...ولیون دراز کشبود که رو تختش  یک ساعتی  

ن مدت هنوز خواب یا  یو جسم یروح ی ها یوجود همه خستگ  

... ومده بودیچکدومشون نیبه چشم ه  

: ین پهلو به اون پهلو شد که باالخره صدایاز انقدر رو تخت این  

شد   ار بلندیکام  

... ازین ی خوری چقدر وول م - 

: یآروم تر نبار با لحنیاز حس کرد ناراحت شده که ایبا سکوت ن  

د یپرس  

؟؟؟ یخوابیچرا نم - 

: د ید به گوشش رسیکه کش یقی از بعد از نفس عمین ی صدا  

... برهیخوابم نم - 

 -چرا؟؟؟
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... ترسمی م - 

... ار درهم شد و سرش و به سمتش چرخوندیکام ی اخما  

؟؟؟یاز چ - 

 -از فردا...

 -مگه فردا چه خبره؟؟؟

... ترسمینم م یدونم...از همینم - 

سرش زل زد...راست  ی فت و به سقف باال ار نگاهش و گریکام  

ترسناک  یلیخ یدونیازش نم یچیکه ه ییگفت...فردایم  

دیکار با یدر انتظارته و چ یچ ی دونیکه م ییتره از فردا  

ازی د...فقط مثل نن بویارم همیدن کامید علت نخوابی...شایبکن  

... اردشیبا خودش صادق نبود که به زبون ب  ی انقدر  

کرش و متمرکز کنه تا بتونه با چند تا جملههنوز نتونسته بود ف  

که داشت  یاز و آروم کنه هم خودشو... اون لحظه تنها حسی هم ن  
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نکه چرا درستیکرد حسرت بود...حسرت ایتو وجودش فوران م  

ال زنش و ازیتونست خ یداشت که نمقرار  یاز زندگ ی تو نقطه ا  

نیتونست ایخودش راحت کنه...نم یشگیو هم یحضور دائم  

ن نقطه ازیشه جاش تو همین به بعد همینان و بهشبده که از ایطما  

نت و آرامش ازشونین امی چوقت ایست هیآغوششه و قرار ن  

 گرفته بشه 

 

ن زمانین بود که از همیتونست بکنه ایکه م ی حداقل کار یول  

یت استفاده رو ببره تا حداقل روزیکشونم نهایکوچ ی ها  

از دست رفته رو داشته ی اقه هیه ها و دقینرسه که حسرت ثان  

ها رو  یها و دلمشغول ید بهتر بود نگرانیباشه...شا  

شد یم ی ریم گ یکه مجبور به تصم ی همون لحظه ا ی ذاشت برایم  

خاص و دو نفره شون ی ن فرصت های و اآلن فقط از ا  

... کرد یستفاده ما  
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مطمئن شد همه یدستش انداخت و وقت ی به فرم تو یکل  ینگاه  

که مسئول اداره ثبت یه رفت سمت خانوملدها رو پر کردیف  

که باخودش آورده بود یاحوال بود و فرم و به همراه مدارک  

 بهش داد

زم؟؟؟یمدارکت کامله عز - 

 -بله...

: از گفت یبه مدارک ن  یبانگاه  

نامه...پاسپورتت کو؟؟؟ی...گواهیپس اصل کارت مل - 

: گفت  یاز باناراحتین  

... چکدوم همراهم یکم رفته...هفم و زده...همه مداریخانوم دزد ک  

ستین - 

 

ی انتظام ی رو ین ی م که ببرینامه بهت بد یه معرف ید یپس با  

ما بفرسته...باشه؟؟؟ ی د کنه و براییتامشخصاتت و تا  - 
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: کنهیجاد نمیا  یل خاصن مسئله مشکینکه ایال راحت از ایبا خ  

 گفت 

 -باشه ممنون...

نجا یا همید بانک یرید...مید پرداخت کنینه هم بایهز ی ه سری  

د؟؟؟یکشیکارت م - 

... کشمینه کارت م - 

: فش درآورد و داد دستش...بعد ی ار و از کیکارت عابربانک کام  

ل داد و گفتیاز تحوی ش به نیه فیات یاز انجام عمل  

 -به سالمت...

: د یدستش پرس ی ش تویبه ف   یاهاز بانگین  

کشه شناسنامه ام آماده بشه؟؟؟یچقدر طول م  - 

... ک ماه ی حدودا  - 

رم؟؟؟ینجا بگیام همی د بیبا  

-... یکه نوشت  یشه به آدرسی نه...پست م - 
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دیه لحظه ترد ی یبره ول یه تشکر و خدافظیخواست با  

یخودشون خبر نداشتن چه جور ی هنوز ازفردا  یکرد...وقت  

 

... انه یگه تو همون خونه هست یه ماه دیمطمئن باشه که   تونستی م  

الش و یچ جوره خیه ار گفت و اونم یشب ازترسش به کام ین دیهم  

که تو وجودش نسبت ی ازم بتونه با اعتمادیراحت نکرد تا اآلن ن  

چی ن موقع هیگه ایارو حرفاش داشت بگه مطمئنم تا ماه دیبه کام   

جاد شهیون او رابطه ام ی ست تو زندگیقرار ن ی رییتغ  

نبود نوشتن آدرس خونه  ی نه...اصال کارعاقالنه ا  

نینا تو این بود که نذاره تاز خودش مطمئ ی اشون...هنوزانقدر   

لین دلیا  یخودش کنه...ول ی ار و برای برنده بشه و کام ی باز  

ار همچنان بهی و انتخاب کام ی ریم گ یشد که بعد از تصمینم  

ش تو اون خونه ادامه بده یزندگ  

: دیزمسئول اداره و پرسیاره برگشت سمت مدوب  
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- ارمآدرس خونه مون...آدرس محل ک ی شه من به جاید...م یببخش  

سم؟؟؟یو بنو - 

: ح داد ید توضینگاه متعجبش و که د  

- م...بعد هنوز یکن  ین ماه ازخونه مون اسباب کشیآخه قراره ا   

ی سم...ولیمون کجاست که تو فرم بنویست آدرس بعدیمشخص ن  

الم راحت ترهیسم خیم و بنواگه محل کار  

 -باشه پس عوض کن آدرستو...

آدرس خونه اشونشگاه با ین کردن آدرس آرایگزیبعد ازجا  

ن روزا به ید همیرون...بای ل داد و رفت بیدوباره فرم و تحو  

 

گفت که آدرس اونجا رو تو فرمیزد و بهش م یا هم زنگ میرو  

دش و آوردن ینوشته تا هر وقت از پست اومدن و شناسنامه جد  

 خبرش کنن 

ابون چون اونجا بایرون رفت راه افتاد سمت خیاز اداره که ب  
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سرش و ین یبوق ماش ی دن صدایاشت که با شنار قرار دیکام  

رون اومده یشه بید که با دست از شیار و دی به عقب برگردوند کام  

که ناخودآگاه رو لبش  ی کرد...با لبخندیم ی با ی داشت باهاش با   

ن و سوار شد یماشنشست رفت سمت   

؟؟؟ی دیوقته رس ی لیسالم...خ - 

... قه اسیلک سالم...نه چند دیع - 

- و؟؟؟ه هاتیبخ ی دیکش - 

 -آره باالخره خالص شدم...

گه باند دورش نبودیار و که دی دستش و دراز کرد و دست کام  

مشغول  ی و دلسوز یگرفت و با چهره جمع شده از ناراحت  

... زخمش شد  یبررس  

 -درد داشت؟؟؟

؟؟؟ی دم...تو کارت و کردیبابا...اصال نفهم  نه - 

... رد و گرفتفش درآویار و از تو کیاز شناسنامه و کارت کامی ن  
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 طرفش 

 

 -آره...دستت درد نکنه...

: ن روشن کردن و به حرکت درآوردن از پارک گفتیار حیکام   

... کنم...بذارش تو داشبوردیخواهش م - 

دنیبا د یره توش ولدر داشبورد و باز کرد که شناسنامه رو بذا  

باال رفته ی که توش بود با ابروها یلیموبا  یجعبه گوش  

: د یپرس  

... ؟؟؟مبارکهی دیرخ ی عه...گوش - 

 -قربانت...

... ش ین یرش بذاره که سنگ یجعبه رو برداشت که شناسنامه رو ز  

هنوز توشه ید گوشیمتعجب کرد و درش و برداشت که د  

؟؟؟ی اوردیپس چرا از تو جعبه درش ن - 

: بهش انداخت و گفت  یم نگاه یش باز شده نی ار با نیم کا  
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... بمهینکه اون مال توئه...مال من تو جیا ی برا - 

: خته با تعجب گفت یاز با ذوق و شوق آمین  

... گهیدم دیخریار...دستت درد نکنه...خودم میکام  - 

... ار به اخم نشستینبار چهره کامیا  

 

- م؟؟؟یچرت و پرت نگو...مگه خودم و خودت دار - 

... مدلش باالتره یلین خی...ای دیخریه م یحداقل مثل اون قبل - 

- گه دار و ندارمون وید ه دزدی گه یکنه؟؟؟دو روز دیم یچه فرق  

درست و  یه گوشیکشه...بذار حداقل اون گدا گشنه ها با یباال م  

به نون و نوا برسن  یحساب  

: نگاهش کرد و لب زد یاز با خنده چپ چپین  

... ی مسخره ا یلیخ - 

: ار گفتی ش انداخت و روشنش کرد که کامی به صفحه گوش یاه نگ  

... م خونه بزنش به ی رفت مکارتتم گرفتم دادم انداخت توش...فقط یس  
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 -شارژ

... خوشگله یلی...خی باشه مرس - 

... کنمیخواهش م - 

: اضافه کرد یبا شوخ .. 

. مید رفع و رجوعش کن یزنه...ما بایاز خانوم میگه گندا رو نید - 

: دیار و توپیکام ی به بازومشتش و کوبوند   

 -شروع نکن دوباره...

 

نیااز  یکه تو تمام اون چند روز حرف  ی ار یدونست کام یم  

ین حرفی ه که همچیموضوع نزده بود اآلن فقط از سر شوخ  

... ش نگرفتین جدیهم ی زنه برایم  

: د یاطراف پرس ی ابونایبه خ  یسرش و چرخوند و با نگاه  

م خونه؟؟؟یرینم - 

... ص چهره و یت و تشخی...واسه ادامه شکای م کالنترید برینه با  
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زاین چیا - 

: ر لب ادامه داد یبا حرص ز  

- ه بار یباز نشده بود... ی رم انقدر پام به کالنترتا حاال تو عم  

هیه بارم به خاطر یز پست فطرت...یهمه چ یواسه اون توماج ب  

یآفتابه دزد احمق روان  

ار و حرصی مت به کای اهم یاز انداخت که بیبه ن   ینگاه  

گرفت...با یبود و داشت شماره م یخوردنش سرش تو گوش  

: د یدرهم پرس ی اخمها  

- کنمایگل لگد نم  

شب بهیره...خودت دیگه حوصله آدم سر مید  یزنیانقدر غر م  

اد...اآلنم به همون فکر کن ی ش می گه پیاتفاقه د یگفت ینا نمیمامان ا  

ن غر یتونست بگه همیفوت کرد...کاش م ینفسش و با کالفگ   

کنه یم یه کم از اتفاقات دور و برش خالیزدنا ذهنش و فقط   
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- ؟؟؟یزنیزنگ م ی دار یحاال به ک - 

: ار گفت یو به گوشش چسبوند و در جواب کام یاز گوشین  

... نگرانمون شده یخاطره...حتما تا اآلن کل - 

... ار نشست یکام  ی رو لبا یپوزخند پر حرص  

- به اسم خودش...بعد  ا...خانوم دوست ما هم زورچپون کردیب  

ا یبرام. مه   ی نه شو خودت دار ی...خب زم یزنیگه چرا غر میم  

ی کنیم  

که به  ی ار متوجه لبخندیشه تا کام یسمت ش از روش و چرخوندین  

ی دونست اعصابش حسابیزد نشه...م یحرص خوردنش م  

باز دست خودش  یکنه...ولیم یزود قاط یلیخته اس و خیبهم ر  

ان باهاش کل کل داشته باشه خواست همچنی نبود که دلش م  

ی ن مسئله ولیو حرصش بده...سخت بود براش فکر کردن به ا  

ن کل کل کردنا هم یهم ی دلت برا ی روز گفت ممکنهیه دلش می  

 تنگ بشه
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ارمی کام یاز که مشغول صحبت با خاطره شد همون لحظه گوشین  

به   یبش و درش آورد...نگاهیزنگ خورد...دستش و برد تو ج  

ق یداخت و اخم تمام چهره اش و پر کرد...نفس عمصفحه اش ان  

دا احساس گناهید و چشماش و محکم بست...شدیکش یو پر حرص  

ی از پایخودش و ن ین زندگیر یش ی کرد که وسط دو نفره هایم  

ن براش تلخ تر از یرین دخترم باز کرده بود و حاال اون طعم شیا  

 

ا به خودشنیمون بود چون با اون کارش تیهالهل شده بود...پش  

خواد بهش زنگ بزنه یکه م  یداد انقدر راحت هر ساعت یاجازه م  

لمات مادر و خاله اش بهق مکایمطمئنا خبر برگشتنشون از طر  

ره یخواست خودش گزارش کار بگیده بود و حاال میگوشش رس   

ار یاز کام  

بود یوونگیانقدر زنگ خورد تا قطع شد...بدون شک د یگوش  

هیزد...یداد و باهاش حرف میماز جوابش و ین ی اگه جلو  
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خواست اون یچ وجه دلش نمی ن بود که به ه یگه اشم ایل دیدل  

دایکه بدتر عذاب آخرت بود براش ادامه پ یرابطه احمقانه ا  

دونست مجبوره یکنه...هرچند م   

... ه اس ام اس ینبار یبش که ایش و برگردونه تو جی خواست گوش   

 براش فرستاد

اره کهیرسه...فعال شانس باهات یم مباشه...جواب نده...نوبت من  » 

ن رفتارات یبه محض برگشتنش همه ا یبابام رفته مسافرت...ول  

رسونم...شک نکنیگوشش مو به  »  

نا یار نشست ناخودآگاه بود...مطمئنا خود تیکه رو لب کام  ی لبخند  

ار و خوشحالین اس ام اس چقدر کامیدونست که با ایهم نم  

نداشت   یفعال لزوم یعنی ن ید و اکنه...فرهاد مسافرت بویم  

داد وداشته باشه ید بهش م ی که با یحاتیدن و توضیاسترس د  

که تو  یو نشاط  ی بش و با شادیتو جش و برگردوند یگوش  

کرد پاش و رو گاز فشار داد...انگار خدا بازمی وجودش حس م  
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... داده بود یبهشون مرخص   

*** 

بتشونستاده بودن و منتظر نوی وا ی کالنتر ی تو راهرو   

ین بود و حواسش به دور و برش نبود ولییاز سرش پایبودن...ن   

ود که تو اون ب ییار متوجه آدمایتمام هوش و حواس کام  

کردن که موقع رد یشدن و اصال نگاه نمیشلوغ رد م ی راهرو   

که مثل خودشون  ییا آدمایبخوره... ی شدن تنشون ممکنه به کس  

زدن تویزل م ی کاریستاده بودن و از سر ب یه گوشه وای  

ص چهرهیتشخ ی از براین و اون...اگه به کمک نیصورت ا  

یی ن جاهایهمچشد پاش به یچوقت حاضر نمیاج نداشت ه یاحت  

... شه یدا میتوش پ یباز بشه که همه جور آدم  

ار یاخت یاال که بین فکر و خیشد از ا  یه لحظه انقدر عصبیتو   

دشاز و چسبونیاز و گرفت و کشوندش عقب...ن ین ی بازو  
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... ستادیده بهش رو به روش وا یوار و خودشم چسبیبه د  

... کرد و بعد نشون نگاه یز بیه کم با تعجب به فاصله ناچیاز ی ن  

اری ره شد به کامیخ ... 

- ه کم برو عقب خبی - 

از جداین  ی از چشما ی ه ای ثان ی ار همونطور نگاهش برایکام  

از ویوار کنار صورت نیشد...کف دستش و گذاشت رو دینم  

 

: گفت ی با خونسرد  

... ستیکه...جا ن ینی بی م - 

... که زشته  ی نجوریستا...ایا کنارم وای خب ب - 

... نم ی بیکه من دارم م ینیالبد زشته...ا ی نیب یکه تو م ی زیاون چ  

م خوشگلهیلیخ - 

: از با حرص صداش کرد ین  

... اااااار یکام  - 
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- رت نشدم که بذارم هریغ یز دلم...من انقدر ب یتحمل کن عز  

هم  ی ه نگاهی شه اون وسط مسطا یزنم رد م ی از جلو  که یآدم  

ر کنه یبهش بندازه و خودش و س  

... د باال یاز پرین ی ابروها  

تو وجودت جمع شد؟؟؟ یرت از کینهمه غیا - 

رت نداشتم؟؟؟یغ یگ یم یعنی - 

... نه انقدر یول یداشت - 

: ار ادامه دادیراهن کامیقه پین درست کردن یدستاشو باال برد و ح  

 

- کلت یگفت شنلت و ننداز که هی بود م  یتو تاالر...ک یسشب عرو  

ا یکه هست نشه؟؟؟هوم؟؟؟اونجا آدم نبود؟؟؟  ینیگنده تر از ا  

 آدماش چشم نداشتن؟؟؟

از یبه ن یتبرئه کردن خودش جواب ی ار خواست برایکام  

د که حرف اون شبش و یرسیبه ذهنش نم ی زیواقعا چ یبده...ول  
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که اآلن تو وجودش بود و  یسه کنه...خودشم قبول داشت حیتوج  

رت...اون موقع هنوز لمسش نکرده یذاشت غیاسمش و م  

شتریه که داره روز به روز بیر عالقه ایبود و مطمئنا تحت تاث  

روش داشته  ینکه بتونه تسلط و کنترلیشه بدون ایم  

نهمهیشک اون روزا عقلش زائل شده بود که ا یب  یباشه...ول  

هیکرد به ید و بند میدیاز نمیرو تو چهره و وجود ن ییبایز  

... تیاهم یمسائل ب  ی سر  

: د یچرخیاز مینطور که نگاهش تو جزء به جزء صورت نیهم  

زمه کردزم  

... دم و یدید میکه با  ییزا یچکدوم...من چشم نداشتم تا اون چیه  

نمی بب - 

دا معذبیار شدی ره و فاصله کمش با کامین نگاه خیاز که از این  

ار یقه کامیکرد نگاه خودش از یم  یکه سعیشده بود درحال  

: دیه کم با آرنج هلش داد و غریباالتر نره   
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- در ین موقع رو حساباو یبا چشات تالف ی عوضش اآلن دار   

ه کم برو عقب تر نفسم بند اومد یار تو رو خدا ی کام ی ...وای اریم  

نکه از جاش تکون بخوره لب زد یار بدون ایکام  

... ی نشون بدم چه جور ی خواید...م ا یبند نم ی نجورینفس آدم که ا - 

... د وسط حرفشیت پری از با عصبانی ن  

... ارایدر ن ی وونه بازید - 

از و یه کم نیخواست ینداشت و فقط م  ی دن قصی ار که همچیکام  

اره یدرب  ی ر کالنتریسرد و دلگ ی ت کنه و از حال و هوایاذ  

نبار قبل از اعتراض یپر هوس سرش و برد جلو که ا ی با لبخند  

ی د که داشت اسمشون و صدایو شن ی مامور  ی ااز صدین  

... زد یم  

: ن فاصله گرفتن ازش گفت یاز زد و حیبه ن یچشمک  

... طلبت یکی - 
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... ا برام قفس تر از قفسهیدو روزه دن * 

 بهم نفس برسون هوام دوباره پسه...

... و یگن تو مومنیهوام و داشته باش م  

... ت نفس تر از نفسه ییحایدم مس  

 

... می زندگ ی ه جایه لنگ یشه میهم  

... م یزندگ ی رم برایمن بم یاله  

... می زندگ ی ه جایلنگه یشه میهم  

*... م یزندگ ی رم برای من بم  یاله  

از برعکس چند ساعت یبودن...ن ی ر برگشت از کالنتریو مست  

ار...اصالی کام ی و خنده ها یداد به شوخی ش که دل میپ  

گرفته بود و اصال دست ی زون نبود...دلش بدجوریحالش م  

گهیشتر خاطرات خوب باهمدیب یخودش نبود...انگار هرچ  

... نده ید از آیترس یشد و مین میشتر غمگیساختن ب یم  
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که  ی ه روزیکرد ممکنه ین فکر میبه ا یشد وقتیم قلبش مچاله   

ی ن حس و حال خوب دوست داشتنیست همه ایر هم نید  

... ن یده بشهایکش یین بره و کارشون دوباره به جداینشون از بی ب  

یلیجاد شده بود خینشون این اواخر بیکه ا یو احساس یوابستگ  

ر یگه تو اون کویکرد...دیکار و براشون سخت تر م  

... و  یست تا مزاحم زندگین یالش راحت باشه کسیدن که خنبو  

هاشون بشه یخوش  

ل یدخ یکه هرکدوم به نوع یین آدمای اآلن دوباره برگشته بودن ب  

خواستن یکه نم یی...آدمانده شونیو آ یبودن تو زندگ  

 

یه جوری ن بره و هر کدوم ییبذارن آب خوش از گلوشون پا  

انقدر راحت ازد یدنبال منافع خودشون بودن...پس نبا  

...هنوز یال یخیزدن به ب یشدن و خودشون و میکنارشون رد م  

ا یار کرد تاوان نداشت...ی کام یکه با زندگ  ی معتقد بود کار  
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... ی نداخت جلوی ه سنگ مین موقع اگه اشتباه بود خدا همو  

ستادیمی که گرفته بود وا یمیتصم  ی د پایپاش...پس همچنان با  

... دوامه یچدردمه  یادم رفته چیمن که  * 

... باهامه  یستش و کین  یست کیبرام مهمم ن  

... می زندگ ی ه جایلنگه یشه میهم  

... م یزندگ ی خوام به جایه مرگ تازه م ی  

... بشمن زهر گزنده ینذار که کشته ا  

... ه بار برنده بشم ی ی ن بازیخوام تو ایم  

... می زندگ ی ه جایلنگه یشه میهم  

... م یزندگ ی رم برایمن بم یاله  

... می زندگ ی ه جایلنگه یمشه یهم  

*... م یزندگ ی رم برای من بم  یاله  

 

ی کیش یمنتظر بمونه تا حوادث زندگ ی نجوریتونست همیگه نمید  
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دیون بکنه...بابراش ی چ کار یفته و نتونه ه یاتفاق ب یکی  

کرد...درسته یبراش م یاساس ی ه فکرینبار قبل از وقوع حادثه یا  

و یندگ ت زیار خودشم هنوز از وضعیدونست کام یکه م  

داد تا ازی هلش م ی ه جورید یبا  یست...ولیماتش مطمئن ن یتصم  

از و روشن کنه یف نیره و تکلیمش و بگین اآلن تصمیهم  

داشت غم و غصه  ی رنجویرو که با آهنگاش هم یضبط ی صدا  

ار یم تر کم کرد و رو به کامیکرد و حالش و وخی شتر م یدلش و ب  

د یپرس  

؟؟؟یبکن ی خوایکار میچ - 

و؟؟؟یچ - 

... نده مونوی مون و آیزندگ  - 

: در ادامه گفت  ینکه براش سخت بود ولیکرد و با ا  ی مکث  

- ؟؟؟ ی ش برینا پ یت  ی با اوامر بابا ی م داریهنوز تصم - 

ار فهموند که یبه کام   یطالق اشاره کنه ولم به یخواست مستق ینم  
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ره شد تا جواب سوالش وینه و مصمم بهش خ یمنظورش هم  

ره یبگ  

ه کم با یاز و نداشت ین ییهوین سوال یا یار که اصال آمادگیکام  

ره موند تا بتونه ذهنش ویباال رفته به رو به روش خ ی ابروها  

 سر و سامون بده و بعد گفت 

 

... فته بودم قلبااز...من که بهت گی ن - 

- ی زندگ ی برا ی چ رغبتیو ه ی خواینا رو نمی...قلبا ت یآره گفت  

م ی د تصمیبا ؟؟؟باالخرهیآخرش که چ ی...ولی کردن باهاش ندار  

ا نه...بذار بهتر ی یکن  یباهاش زندگ ی خوایکه واقعا م  ی ریبگ  

ا پول و رستورانت؟؟؟ یت برات مهم تره...یبپرسم...زن و زندگ  

به تاسف تکون داد  ی د سریار و که دی ل کامصای سکوت پر از است  

دیغر یشه با ناراحتین برگردوندن سرش به سمت شیو ح  

... ت رستورانتهیه زندگادم نبود...تو همیهرچند... - 
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... گه نهید - 

ید؟؟؟ ولی ار چشماش گشاد شد...درست شنیکام ی با صدا ... 

ار ازیبود؟؟؟سرش و برگردوند تا بلکه کام  یمنظورش چ  

: الش و بخونه و خودش منظور حرفش و بگه که گفتنگاهش سو  

- ن مسئله که رستوران و کار و پولم یام...دارم با ایدارم کنار م  

یی زایه چی از...باالخره...باالخره یام نیشه کنار م زم نبایهمه چ  

تونم مثل قبل راحت تویگه اگه خودم بخوامم...نمیعوض شده...د  

ز فکر کنم یه چیرم و فقط به  یم بگی ه تصمین قضیا  

: ره اش بود که ادامه داد یبه تپش افتاده خ یاز با قلبین  

... ی ندگ پول ز ی ه شوهر بیتو هم با  یاز...قبول کن زندگین یول  

شهینم - 

 

: جان توش کامال ملموس بود گفت ی که ه ییبا صدا  

م...هم یاریم...پول درمیکن یگه کار میشه...با همدیار...میچرا کام  
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اگه از یم...حتیچرخونیودمون و مخ ی م هم زندگیدیطلبت و م   

چوقت غر یدم هی ندارم...قول م یهم من مشکل  یصفر شروع کن  

رو به روت یزندگ ی کمبوداچوقت یچوقت ناله نکنم...هینزنم...ه   

ارم ین  

خوب  یقشنگ بود ول یلیاز خ ین ی ار سکوت کرد...حرفایکام  

حرف زدن   ین راحتیدونست که مرحله عمل کردن به همیم  

شتر از خودش یدم ب یاز...شاین یخودش چه برا   ی براست...چه ین  

ن مسئلهیمطمئن نبود که هنوز سخت بود براش فکر کردن به ا  

هاش به باد بره و از اول ییدارا   یسال دوندگ ن همه یکه بعد از ا  

ساختن  یشروع کنه به پول درآوردن و زندگ  

ار؟؟؟یکام - 

... پر از یسرش و چرخوند و نگاهش و دوخت به چشما  

ازین ی دواریما  

- مگه نه؟؟؟  ی مون شدیکه پش  یگی نا می ت ی پس به بابا  
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زه و ینهمه انگینکه ایا ی برا یتو وجودش نبود ول  ینانیچ اطمیه  

د تکون داد وگفتییبه تا ی از دور نکنه سریرو از نگاه ن ی شاد  

- شو تو وجود یشه خوشحالی از که نتونست مثل همیگم... ن یم  

کوبوند خودش دفن کنه جفت دستاشو بهم   

 

: ار به خنده افتاد و گفت یکام   

... یکن یکار م  یچ  

ق تر شد...از ته دل خوشحال بود که نذاشت دل یار عم یلبخند کام  

ش تو ظاهر و حرکات و حرفاش ی ذهن ی و دغدغه ها ها یمشغول  

کرد تاید صبر میره... بایاز و ازش بگین حس نیر بذاره تا ایتاث  

ین مدت فکراید تو ای...شاخواست بره سراغ فرهادیکه م ی روز  

د یرسیش به ذهنش می از دست نرفتن زن و زندگ ی برا ی بهتر ... 

ی ار بین کاماز نقش هموین ی د برایمطمئنا تا اون روز با یول  

ن یکه بتونه ا ی د روزیکرد...به امیم ی ال و سرخوش و بازیخ  
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کنه  یشگیحس و حال وجود جفتشون و هم   

ا یاست بهش زنگ بزنه خویم ی که وقت یدرست مثل تمام دفعات  

ندش ضربان قلبش از استرس و شرم و خجالت تندی بب  

ش و دم گوشش و نگه داشته بود که ی گوش ینبارم درحالیشد...ایم  

ن بار بود که ید...بعد از اون اتفاق اولیلرزیستاشم مد  

... ازش  ی جد ی ن دفعه جدیخواست باهاش حرف بزنه و ایم  

قرارشون به خرج داد  که تو ی د به خاطر حماقتیکشیخجالت م  

: د ی چیپ یبهت زده و هراسونش تو گوش ی ن بوق صدایسر دوم  

از؟؟؟ین - 

ومد که قبالینم ادشیستاد...اصال ی گه قلبش از حرکت واینبار دیا  

که  ین حجم از نگرانیاسمش و صدا کرده باشه...اونم با ا   

 

... شدی کامال لمس م  

؟؟؟یاز؟؟؟خودتیالو؟؟؟ن - 
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: که به تته پته   ییو جمع کرد و با صدابا چند تا پلک حواسش   

 افتاده بود فقط تونست بگه 

 -ب...بله...

ال یخ ید که به نظر از راحتی فوت کردن بازدمش و شن ی صدا  

دونست انقدر نگرانش شده زودتر باهاش تماس یود...اگه مب  

که از برگشتنشون ی خب بعد از دو روز  یگرفت...ولیم  

بود که به رستوران سر بزنه ار تازه امروز رفته یگذشت...کام یم  

... انیزنگ زدن به شا ی دا کرده بود برا یاز فرصت پ یو ن  

- ؟؟؟ ییچ معلومه تو کجایه  

جواب دادن به سوالش  ی ه براتا خواست ذهنش و متمرکز کن   

که خشم و غضبش کامال  یبلند تر و لحن ی نبار با صدایا  

 محسوس بود ادامه داد :

- ش خودم شرمندهی قدر منو پت چی ب شدن ناگهان یبا اون غ  یدونیم  

ی که رو دوشم گذاشت یتیاز قبول بار مسئول یدونی؟؟؟می کرد  
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وچ رد یبه جز شماره خودت ه یدونیمون شدم؟؟؟میچقدر پش  

نی تا هم یدونیندشتم که باهاش دنبالت بگردم؟؟؟م ی گه اینشون د  

چقدر عذاب  یدونیکردم؟؟؟میاآلن داشتم خودم و سرزنش م   

 

به  یب بشیغ یم گرفت ی؟؟اون موقع که تصموجدان گرفتم؟؟؟آره؟  

؟؟؟ ی زا فکر کردین چیا  

: ستاد که تا آخر حرفاش و بزنه و بعد که ساکت شد با یاز واین  

ر از خجالت بود گفتکه سراس یلحن  

... ب شدنم از عمد نبود...حماقتیمن واقعا شرمنده ام...غ  

 -کردم...استرسم کار دستم داد

... لطفا ؟؟؟واضح تر حرف بزنیچ یعنی - 

که تو سوار شدن به اون یاشتباه ی گرفت و ماجرا یاز نفسین  

ک یابون و بعد از یر افتادنشون تو بین مرتکب شد و گی ماش  

ن کهیف کرد و بعد از ای کردنشون و براش تعر  دایهفته نجات پ   
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 حرفاش تموم شد...دوباره ساکت موند تا اگه حرف و

... تو ذهنش مونده بپرسه  یسوال  

شده؟؟؟ازش ن ی خبر - 

... کنم دستمون بهش برسهیگه فکر نمینه هنوز...د - 

: د یت به صداش برگشت و توپیدوباره خشم و عصبان   

... چ وقت یه ی جلو بر یر عقالنیغ ن حدیدونستم قراره تا ایاگه م  

ذاشتمیابون باهات قرار نمیاون ساعت تو خ - 

 نفسش و فوت کرد و ادامه داد :

 

- یدادم به اون کسیشماره ات و مد  یر منم بود...بایهرچند...تقص  

هتل ی د جلویسپردم هروقت رسیکه فرستادم دنبالت و بهش م   

ی ن تجربه ایلن...البته...به عنوان اویی پا ی ایزنگ بزنه بهت که ب  

ها  ین کوتاهیرفت که ا ید پذیه آدم داشتم بایدادن  ی که تو فرار  

ه یعیطب  
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... ی نگران منم که گفتم مقصر خودمم...شما روهم تو دردسر و  

 انداختم...شرمنده 

- شد؟؟؟هنوز سر جاشه؟؟؟  یه رفتنت چیحاال قض  

ار درباره ین خودش و کامین بیروز تو ماشیکه د ییاد حرفایبا   

رو لبش  ی ره رد و بدل شد لبخندیکه قرار بود بگ  یمیتصم  

: نان گفت ینشست و با اطم  

- همون مسافرت باعث شد منصرف  ییه جورا ینه...کنسل شد...   

 شم 

: دی پرس ی ه ایچند ثان ید از مکث بع  

ن شد؟؟؟یری ت دوباره شیزندگ یعنی؟؟؟ی جد - 

 -بله...

تک خنده ی حس کرد صدا  یا نه ولید یدونست درست شن ینم  

تفاوت باشه و ید...نتونست نسبت بهش بیشن ی زیمتمسخر آ  

: د یپرس  
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اد؟؟؟ی به نظرتون مسخره م - 

- ی ریبگ م یبهت تنگ بشه که تصم ی ه بار عرصه انقدرینکه یا  

ه هفته نظرت عوض شهیو بعد در عرض  ی بر ی بذار ... 

ه کم دور از باورهی ی آره...راستش و بخوا  

داد تویه مهم که به خودش اجاز یاخمهاش درهم شد...هرکس  

ن آدمیبارش کنه...ا  یحتیا نصیش دخالت کنه و حرف یزندگ  

ش دست به دامنش شده ین چند وقت پ ی نداشت...درسته که هم یحق  

که به واسطه پدرش نسبت بهش داشت ی ه خاطر اعتمادبود ب ... 

درباره اش  ی ش نبود که حاال بخواد نظریچوقت تو زندگیه یول  

 بده 

- قرار  یطی..من اون موقع تو شراد شماست. ین فقط از دیخب ا  

زایچ یلیاآلن خ یگرفته بودم که رفتن تنها راه حلم بود...ول  

به  یست...ولین  یچ مشکلیشده و ه   یگم عالیعوض شده...نم  
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د یبهتر شده که بشه تحملش کرد و پا پس نکش  ی هرحال انقدر  

... که همه جوره پاش یخوبه...پس خوش به حال اون آدم  

رم قدرت و بدونهدوای...امی ستاد یوا - 

دونست از کجا یکه نم  ینانیچشماش و رو هم گذاشت و با اطم  

چیانقدر تو وجودش رشد کرده و بال و پر گرفته بود که ه  

: شد زمزمه کرد یسست نم ی جور  

... دونهی م - 

 

کردیدا نمید پیاز ترد  ی گشت اثریتو وجود خودش م یهرچ ... 

ار یلحن کام ین چند روزه تو نگاه و حرکات و حت یکه ا یاحساس  

ن عالقهیجه داده و ایکرد بهش فهمونده بود که تالشش نتیلمس م  

 رو دو طرفه کرده 

که  یبرف پاک کن ی ن و پارک کردو نگاهش و ازالبه ال ی ماش  

ومد به ساختمون برج یرفت ومیس از بارون میشه خیروش  
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... که روبه روش قرارداشت دوخت ی مانند  

فکر کردن بهش  یوحتد یترسیکه ازش م ی د روزیباالخره رس  

ش بود که فرهاد بهش زنگی ه ساعت پیکرد...یکالفه اش م  

له ه جمیبا ی خشک و جد یلیبهش « تو دفترم منتظرتم » زد و خ  

ن مسئله انقدرمهم بوده که به محض برگشتنش یفهموندا  

... ار و ینه تاکام ی اونم تو روزجمعه بره تو شرکتش و منتظر بش  

دو هنوز نتونسته بود ذهنش و ک هفته گذشته بو یکنه  ییبازجو  

ن مسئله متمرکز کنه تابتونه با چهارتا جمله فرهاد و یرو ا  

 متقاعدکنه که 

قبلش  یشد ولی ه...مطمئنا متقاعدمشنهادش بردارین پیدست از ا  

دوار بودیداد...ام یفروخت و پولش وپس م ید دار و ندارش و میبا  

نا یت ی سان مدت جواب تماینکه چرا توایح ایحداقل کار به توض  

 رو نداده نکشه

ی از که داشتن از کالنتریاون روز ن ی کردفقط به حرفا یسع  
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...به سخت نشون بودیکه ب یگشتن فکرکنه...به احساسیبرم  

 

ینجورید ای رنگ گرفته اشون...شا یشون...به زندگییبودن جدا  

ه نفر هست که هنوز با یشد یالش راحت می بهتر بود...اگه خ  

... براش آسون تر بود ی ریم گی ه تصمقبولش کن یطیهر شرا  

گهیشد امشب دیشنهادش راحت میالش ازبابت فرهاد و پیاگه خ  

کنه درباره همه از مفصل صحبتی نه و با نیتونست بش یم  

ن مسئله یکه تمام ذهنش و به ا ی ک هفته این ی ز...بر خالف ایچ  

تونستینم ی گه ایز دیچ چیاختصاص داده بود و رو ه  

 تمرکز داشته باشه ...

ش زنگیهمچنان نگاهش به ساختمون شرکت بود که گوش  

ر خندونش که موقع تماس یاز و تصوی دن اسم نیخورد...باد  

شیذهن ی رغم همه مشغله ها یشد علیش ظاهر م ی روصفحه گوش  

ش ی ن دختر همه زندگیرو لبش نشست...ا ی لبخند  
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سته و پاک شدن اسمش ازیتونست وایم  ی بود...چه جور  

کنه؟؟؟شناسنامه اش و تماشا   

: د و جواب داد یکش ی قینفس عم  

 -جانم؟؟؟

؟؟؟ییار؟؟؟کجایکام - 

ن طرز صدا کردنش بود یچشماش و ازلذت محکم بست...عاشق ا  

کردیارمین کام و یک بیه مکث کوچیشه موقع تلفظ یهم که ... 

 

عادت  ی ز و درشت همش از روین لذت ها و توجهات ریا یعنی  

بود؟؟؟ یو وابستگ  

... کشهیکارم طول مه کم  یرونم...یب - 

: داد انداخت یم غروب و نشون می به ساعت که هفت و ن ینگاه   

 وادامه داد 

... رکردم تو شامت و بخوریاگه د - 
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... ریه نوشابه بگی ی ایم ی م...فقط داریخوریستم باهم میمیوا - 

گه؟؟؟یچشم...امر د - 

: متعجبش  ی از از تعجبش بود و بعد صداین ی ه ای سکوت چند ثان   

د یو شن  

... ی مهربون شدچقدر - 

: دی شوخ غر یش بازشده و لحنیبا ن  

... کار دارم  یر بابا کلیبرو انقدر وقتم و نگ - 

... ...خدافظن شدیآهاااااان ا  - 

 -خدافظ...

از بهش یاده شد...انگار حرف زدن با ن یو قطع کرد و پ یگوش  

ن معضل بزرگ ی زه داد که هرچه زودتر بره و ایانگ  

 

ه بار...با فرار کردن یونم یش ه بار یش و تموم کنه...مرگ یزندگ  

بدتر از  یط حتیشد و ممکن بود شرایز عوض نمیچ چیه  
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ی کرد بعد از زندگیم یهاد حالد هرجور شده به فر یقبل بشه...با  

ره و همهینا رو بپذی مثل ت  یتونه آدمیگه نمیاز دیکردن با ن  

و آرامشش بکنه...مطمئنا اونم دلش  یخوشبخت ی تالشش و برا  

گهیش کس دیکه فکر و قلبش پ  یآدم ی ش به پاخواست دخترینم  

ه بسوزهیا  

به  یرون اومد و رفت سمت شرکت...با نگاهیاز آسانسور ب  

چ وجهیراه افتاد طرف اتاق فرهاد...به ه یمنش ی خال یصندل  

ش ببره پس قدم ی قصد نداشت با التماس و آه و ناله هدفش و پ  

کرد و   هاش و محکم کرد بعد از چند تقه به در...در و باز  

 رفت تو ...

ی که جلو ییدستا ی زش نشسته بود و از باال یفرهاد پشت م  

ار پرخونیکام که ییصورتش به هم قالب شده بود با چشما  

... داد زل زده بهش ی ص میبودنش و از همون فاصله هم تشخ  

... ستادی چند قدم رفت جلو و رو به روش وا  
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 -سالم...

بلند شدن داد و یا حتیدن جواب سالم یره بهش منتظر شنیخ  

از فرهاد بشنوه با  ینکه حرفیقبل از ا ی دادش بود...ولیب  

... د یبه عقب چرخبسته شدن در از پشت سرش متعجب  ی صدا  

 

که  یدن سه تا آدمیشد با دیه متعجب تر م یه به ثانینگاهش ثان  

ل و قد ویانگار قبل از ورودش تو اتاق بودن و شکل و شما  

ه لحظه با همون بهت و ید...فقط خوریگاردا میکالشون به بادیه  

از یحیه توضیرتش سرش و چرخوند سمت فرهاد تا بلکه یح  

بود تا اون سه نفر به   یه لحظه کافیهمون  یزبونش بشنوه... ول  

نکه مهلت دفاع از خودش و بهشیارن و بدون ایسمتش هجوم ب   

زن سرشیبدن بر  

: دین حرکت تو وجودش نشست داد کشیکه از ا یبا بهت و خشم   

... ا ید عوضید؟؟؟ولم کنیکنیکار میهووووووووووو...چ - 
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به شکم و کتف و پهلوهاش یکی یکیکه  ییبا ضربه ها یول  

ن...نفسش ازی ده شد و پهن شد کف زمیخورد صداش بریم  

تونست با فحش و بدیگه نمید ینه حبس شده بود و حتیدرد تو س  

ه کنه...فقط تونست دستاشو بلند کن یراه خودش و خالیو ب  

 سر و صورتش و باهاش بپوشونه ...

د که لحن خونسردانه اش کامالیفرهاد و شن ی همون موقع صدا   

ن یتر ی ش...انگار که داشت عادیعصبان  تضاد داشت با چهره  

دیدیچشمش م ی اتفاق روزانه اشو جلو  

... ن یاز ا یخوام کسید...فعال نمید به صورتش نزنیمواظب باش   

ببره  ییه بویقض  

نه کرد و ادامه دادمغرورا ی خنده ا  

 

... ه وقتید یگه هم باشه...ناکارش نکنید ی حواستون به جا .. 

 ......قراره دامادم بشه
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حرکت مورد هجوم مشت و یقه همونجا ب یونست چند دقدینم  

گهید ی اون سه تا آدم نره غول قرار گرفته بود...ول ی لگدا  

دا به دستور فرهاد ازش ج یتو تنش نمونده بود و وقت یچ جونیه  

رو حس ی شدن تو نقطه نقطه بدنش درد و کوفتگ  

ن یتونست تن پر از دردش و از رو زمیکه نم ی کرد...انقدریم  

وجدان و پست یب ی ن آدمای ا ی ن جلو یشتر از ایکنه تا ب  بلند  

... دنش هم ینفس کش یف به نظر نرسه...حتیفطرت خوار و خف  

 دچار مشکل شده بود 

ن بلند یار و از رو زم یاماز اون سه تا با دستور فرهاد ک یکی  

ه کم با تاسف به چهرهیکرد و نشوندش رو مبل...فرهاد   

: کرد و گفت  ار نگاهیجمع شده از درد کام  

- ی ازت استقبال کنم...ول ی نجوریخواستم تو لحظه ورودت اینم  

از راه یخب...عادت دارم گربه رو دم حجله بکشم...وگرنه هرک  

هده دورم بزنیرسه به خودش اجازه میم  
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: ار ادامه داد یمه باز کامین ی ره تو چشمایزد و خ ی لبخند  

... شه کرد...ترکش موجب مرضه یگه چه میعادته د - 

ه اشاره مرخصشون کرد و یوش و چرخوند سمت آدماش و با ر  

گارش و برداشتی زش...جعبه سیخودشم راه افتاد سمت م  

 

د و هر دو رو همزمان روشن یرون کشیگار از توش بیو دوتا س  

گارا رو گرفت طرفش یاز س یکیار و ی...برگشت کنار کامکرد  

ار از صورت حق به جانب فرهاد بهیخمار شده کام ی چشما  

ی گاریخواست بهش بگه سی ره شد...م یدستش خ ی گار تویس  

ست که قبل از اون فرهاد گفتین  

- کنه و ذهنت یه کم دردت و کمتر میاد...یرش...به کارت میبگ  

ه آدم رنجور یاد به ی ون...خوشم نمحرف زدنم  ی شه برایبازتر م  

کته کنم یو رو به موت حرفام و د  

گرفت و برد سمت گار و ازش یار دستش و دراز کرد و سیکام  
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که تو بند بند وجودش ی از شدت درد ی ه ایلبش...چهره اش ثان  

ادینکه حرف فرهاد درست از آب در بید ایشد...به امیبود باز نم  

ن یقه هم که شده از ب یند دقطاقت فرسا واسه چ ی ن دردایو ا  

نه یتو قفسه س  ی درد بدتر یگارش زد ولی به س  یقیبره...پک عم  

که محکم دنده هاش و نگه داشته بود به جلو ید و با دستیچیاش پ  

 خم شد 

ش نشست ویید که رو مبل رو به رویر چشم فرهاد و دیاز ز  

گار و به لبش چسبوند ویپاشو انداخت رو پاش...دوباره س  

که آماده کرده یید ذهنش و متمرکز کنه رو حرفاکر یسع  

که دونست ید میر منتظره فرهاد بع ین حرکت غیبود...هرچند با ا  

... شنهاد بگذره یر اون پیقانع بشه که از خ یل و منطقیچ دلیبا ه   

ستاده بود و کتک خوردنش و تماشایوا ی که با خونسرد ین آدمیا  

که به   از خودش و قدرتش مطمئن بود ی کرد انقدریم  
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از دستش ی ت دخترش هرکاریو رضا یش و خوشحالیخاطر آسا  

نداشت   ینسچ شایکرد که هید قبول میبا  یعنیومد...یبرم  

گارش و دود کرد یکه س ی در برابرش؟؟؟فرهاد تا لحظه آخر   

ن خاموش کردنش تویار برنداشت و سر آخر حیچشم از کام  

گفت  ی گاریجاس  

- ...که ی دیاز حرفام فهم یخواد بدونم...اون روز چیدلم م یلیخ  

ره یسرم ش ی نجوریو ا یمنو خر فرض کن یتون یم ی فکر کرد  

یبمال  

از حرص و درد داشت دندوناش و محکم به  ار که تمام مدتیکام  

بزنه  یه حرفیکرد  ین حرف فرهاد سعیداد با ایهم فشار م   

 -آقا فرهاد...من...

: بلند تر حرفش و قطع کرد و حرف خودش و  ییفرهاد با صدا  

 ادامه داد 

- ه هفته دختر ی ی تونیم ی من فکر کرد ی از حرفا یبا چه برداشت  
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گشت و ی با زنت برو  ی بذار ی خبری نجا تو بیمن و ا  

؟؟؟ ی جواب تلفناش و ند یگذار؟؟؟بعدشم که برگشت  

 -من...گشت و گذار نبودم...من...

- ...گفته بودمید حواست و جمع کنیبا یلیبهت گفته بودم خ  

دیبا ی اد...گفته بودم تو هر کارینا بیت ی بروخوام خم به اینم  

زن قول و قرارا شامل قبل ای...ای ریت اون و در نظر بگ یرضا  

دلت  یکه هر غلط ی تا قبلش آزاد ی شد...فکر کردیازدواجم م  

 

نکه با دخترم ازدواجیشدم به ا  ی؟؟؟من اگه راضیخواد بکنیم  

ن بود کهیواسه ا یکن  ..... 

و  یفرهاد عصب ی تن صدا یفا و حتن حریدن ای از شن ی به قدر  

دیبلند پر ی نبار اون چشماش و بست و با صدایکالفه شد که ا  

 وسط حرفش 

که خودشم از فشار استرس ویشماش و باز کرد و درحالچ  
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ره شد به صورت به اخمیت به نفس نفس افتاده بود خیعصبان   

نکه واسه هرینشسته فرهاد...از سکوتش استفاده کرد و با وجود ا  

کرد گفت یرو تحمل م ی ه دردید یاورد بایکه به زبون م ی لمه اک  

- گردش  ی ده...من برایمطمئنا تا اآلن...به گوش خانواده تون رس  

حش یر افتادم که...توضی...گیطیح...نرفته بودم...تو شرایو تفر  

شتر فکر کنم...به یشد که...ب ی ...فرصت خوب یمفصله...ول  یلیخ  

ح دادم اول...با خودتون ی.ترجهم برگشتم.. ی ن مسئله...وقتیا  

ن جوابش و ندادم...من ینا...واسه همی صحبت کنم...بعد با ت  

فرهاد ی چشما ی خواست جلوینم ید ولیچیکمرش پ تو ی دیدرد شد  

روش زوم کرده بود دستش و ببره عقب و ماساژش ی نجوریکه ا  

ق به خودش مسلط شد و گفت یبده...با چند تا نفس عم  

- تونم از زنم طالق ی تونم...نمیرهاد...نم مون شدم آقا فیمن پش  

تونم...دخترتون وی م و ول کنم...نمی تونم زندگیرم...نمیبگ  

بخت کنم خوش  
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دونست واسه تکیکرد...مین همه سکوت فرهاد متعجبش میا  

کرد یدرک نم  یار بده ولی داره که به کام یه جوابیتک حرفاش   

 

زهد وسط حرفش و با سکوتش اجایپریشه نمی که چرا مثل هم  

ن آدم یار همه حرفاش و بزنه...صحبت کردن با ایداد کام یم  

... کردیبود که فکرش و م ی زیسخت تر از اون چ  

... دمی من...پولتون و پس م - 

... مش ویتصم ین حرف ولیسخت بود براش به زبون آوردن ا  

 گرفته بود 

... دمی فروشم و...پولتون و پس می رستورانم و م - 

فرهاد  ی ...اخمایحرکت یوت و بقه سکیباالخره بعد از چند دق  

ار و متعجب یرو لباش نشست که بازم کام  ی باز شد و لبخند   

: نیخودش روشن کرد و بعد از اول ی گه برایگار دیه س یکرد...  

 پکش گفت 
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اج دارم؟؟؟یاحت ی من به اون پوال ذره ا ی تو واقعا فکر کرد  - 

: ه کم به جلو خم شد و با حفظ لبخندش ادامه دادی  

ن پوال رو هر روز دارم به امثال تو صدقه ی ن اپسر جون...م  

از  ی ه اهم دارم که جاش بالفاصله پر بشه و غص ی دم...انقدریم  

ن خوردنم نداشته باشم ی بابت زم  

 باالخره خشم به نگاه خونسردش برگشت...

 

... ادت رفت که گفتم تمام دغدغه من در حال حاضرینکه یمثل ا  

 -بچه هامن

هیاگه  یت مشت شده بود...حتی انار از شدت عصبیکام  ی دستا  

شد ینا میو تحمل کردن ت یروز مجبور به ازدواج و زندگ  

اد و تحملش ین آدم کنار ب یبا ا یونست به راحتتیمطمئنا نم  

اد یشنهادش بی قبول پ ی نکه براین فکرا رو قبل از ایکنه...کاش ا  

... کردین شرکت میتو ا  
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احت گفت ال ریار و خوند که با خیانگار فرهاد فکر کام  

بود که من بهت فرصت فکر   ین حرفا مال وقتیبه هرحال...ا  

مت ویط تصمین شراد تو همویکردن داده بودم...تو با  

الت از بابت طلبکارات راحت شد و یخ ی...نه وقت یگرفتیم  

و به  ی ش خودت دو دوتا چهارتا کردیپ یفکرت باز...نشست   

مزه   ر زبونتیشتر زیکه طعم زن خودت ب ی د یجه رس ین نتیا  

 کرده

: ه خون به صورتش هجوم آورد و داد زد یه ثانیتو   

د...من احترام طرفی تون باشآقا فرهاااااااااد...مراقب...حرف زدن   

دارم که اونم احترامم و نگه دارهینگه م یی مقابلمو...تا جا  

: به خودش کرد و با حرص ادامه داد  ی اشاره ا  

... خواد یدلتون نمد که یهرچند شما از لحظه ورودم...ثابت کرد  

 احترامتون نگه داشته بشه 
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فتاد سمت فرهاد با خنده از جاش بلند شد...مبل و دور زد و راه ا  

 پنجره اتاقش که انگار منظره مورد عالقه اش بود که هربار با 

شد یره میرون خیب ی لذت به نما  

- بود...فقط  یر جوون...بهت گفتم که علت اون کارم چیسخت نگ   

ادت رفته...دوباره بهت یرو که حس کردم  ییزایه چیخواستم   

کنم ی ادآوری  

خشم و نفرت  تونستیار چرخوند...خوب می سرش و به سمت کام  

ش یاون لحظه تنها مسئله مهم زندگ  یو از تو چشماش بخونه...ول  

 دخترش بود و بس

... ن اول بسم اهلل...با دامادم یندارم که از هم ی وگرنه منم عالقه ا  

م جنگ و جدل داشته باش  

ار برگردوند...بعد ازیرت و به نگاه کامیکلمه دامادم بهت و ح  

ش چرای مونیاظهار پش که زده بود پس از یاون همه حرف  

ندازمت یزد؟؟؟انتظار داشت بگه میباز داشت حرف خودش و م  
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ن وصلت سر یکنه ا ی نکه بخواد دوباره کار یزندان...نه ا  

کرد بهینم گه فکرشمینا به خواسته دلش برسه...دیره و تیبگ  

ن حد ارزش و شانینشوندن حرفاش تا ا  یخاطر به کرس  

... اره ی ن بییدخترش و پا  

... رون و دوبارهیگارش و پرت کرد بی ه رو باز کرد...سپنجر  

ار یبرگشت سمت کام  

 

- تو رو قبول کنم...ما با هم  یمونیپش ین راحتیتونم به همی من نم  

م و حرف یشست ن دوتا آدم عاقل نی م...عیداشت ی ه قول و قراری  

ست که یدست تو ن ی م...دختر من اسباب بازیم گرفتیم و تصمیزد  

ی مون شدیپش  یه روز بگیو  یکن یدواج مباهاش از یه روز بگی  

: رون فرستاد و با لحن ینه پر دردش بی قش و از سی ار نفس عمیکام   

گفت  ی آروم تر   

د مخالفت یدونم...حق...حق با شماست...من...همون موقع بایم  
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ر نشده...شما واقعایاآلنم د ی...ولیشنهاد...ولی ن...پیا اکردم بیم  

ش کس یواج کنه که...دلش پازد ید که دخترتون...با آدمیحاضر  

ه؟؟؟ یگه اید  

... فرهاد نشست ی رولبا ی پوزخند  

- ی چ شکیه ی ز تموم منو ندار یاقت دخترهمه چینکه تو لیدرا   

ست که ین نیشنهاد...این پیل ایه بارم بهت گفتم...دل ی یست...ولین  

 من تو روبه عنوان دامادم انتخاب کردم...نه...هنوزم معتقدم 

ی ه اشاره ازمنن که واسه خواستگاریر هزارتا ازتو بهتر منتظ  

نا بود...منم یل انتخاب تو...فقط و فقط خواسته تیش بذارن...دل یپاپ  

که بتونم  ییفه دارم که خواسته دخترم و تاجایه پدروظیبه عنوان   

کنم  یعمل  

- یشه؟؟؟حتیبامن خوشبخت نم ید تو زندگ یاگه مطمئن باش یحت  

کنم؟؟؟ی...خوشبختش نمن اآلن...بهتون قول بدم کهیاگه هم - 

: زمزمه کرد ی شترید تکون خورد بابهت ب ییسرفرهاد که به تا  
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... ستیه پدر دلسوز نیه...یاحساساتتون اصال شب   

- امن اگه نظرش ب یشه حق انتخاب دادم...حتیمن به دخترم...هم  

به یرش وانتخاب کنه و پیخواد خودش مسیمتفاوت باشه...دلم م  

اد بهم بگه من یه روز نمینه که یاشتباهش ببره...حداقلش ا  

خورمی...منم حسرت نمیتونذاشت ین کارو بکنم...ولیخواستم ایم  

تونستم خواسته دخترم و برآورده نکردم و ازیم  یکه چرا تا وقت  

 کنارش رد شدم 

ی عنید یفهمیکرد...نمیفرهاد و درک نم ی حرفا ی چ جور یار ه یکام  

پس صالح بچه بود؟؟؟ ین شکلیپدرانه ا ی واقعا همه حس ها  

تونست یکه نم ی مطمئناهمونطور یشه؟؟؟پدر نبودولیم یهاچ  

فرهادم تو باورش  ی وش باشه...پدرانه هایمثل دار ی پدر  

د ی گنجینم  

- که من ه روز...دخترتون اومد گفت...چرا اون موقع یاگه...اگه   
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تا بدبخت نشم  ین کارو بکنم...شما جلوم ونگرفتیخواستم ایم  

؟؟؟ یچ  

نشست یکه مدام رو صورت فرهاد م ی وزمندانه اریپ ی ن لبخندایا  

کرد...چراانقدربه خودش یم تر میارو لحظه به لحظه وخیحال کام   

نان داشت؟؟؟ یکه گرفته بود اطم یمیو تصم  

اپول یست...یز نیه چدن که...پول همیدا دارن شعار میا جدیلیخ  

که پولدار یاره...آدمی به نظر من م یاره...ولی نم یخوشبخت  

ی اد...حتیکارا ازعهده اش برم  یلیخ یگم همه کار ولی... نمباشه  

ی تونه کاریره...میبدبخت شدن بچه اش و بگ ی تونه جلویم  

 

ه روز یبچه اش...درعرض  یاعوامل بدبخت یکنه...تا همه عامل   

ه آدم یکنه که در برابر ی...پس عقل حکم منن یاه بش یبه خاک س  

رفتارکنه  ی اشه جوراخوب ماجرا قدرت تو دستیپولدار که ازبد   

ن کار استفاده کنه یا ی ره ازقدرتش برایم نگیکه اون آدم تصم   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

دشیواضح منظور فرهاد و گرفت...علنا داشت تهد یلیارخیکام  

اه ینابدبخت شه به خاک سیت یکن ی کرد که اگه کاریم  

ن بودکهیکرد ایشتر کالفه اش میکه ب ی زی...و چین یشیم  

که  یهمون موقع ی...حت ادیازش برم ی ن کاری دونست همچیم  

... باز نگه داشتن   یدونست...ولیشنهادش وقبول کرد هم میپ  

نبودن  ین آدمیر سلطه همچیح داد به زی رستوران و ترج  

ق احساس پدرانه نتونست ید...از طر یبه صورتش کش یدست  

نه...پس بهتر بود دوباره بحث فروش رستوران ومتقاعدش ک  

... د ی کشیش میپ  

- کنم...اما یقبول م ینکه سخته درکش ولیبا ا باشه...حرفاتون و  

د به یم...خودتون گفت یکه...با هم داشت ی تو همون قول و قرار  

که یین کاراید بهتون چک بدم و اگه اید بایدی که بهم م یپول ی ازا  

د اجرا...درسته؟؟؟یذاریم د انجام ندادم...چک وی گفت  

: گفت ار ید تکون داد و کامییبه تا ی نان سریفرهاد با اطم  
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- گم که...از پس اونی نبار من...من صادقانه دارم بهتون میخب ا  

د ید چک و بذاریتونیام...شما هم م ید...برنمیکه ازم خواست ی کار  

 

فروشم و...پولتون یپاس کردنش...رستورانم و م ی اجرا...منم برا  

دم یمو   

ا یزد انتظار داشت فرهاد مستاصل بشه یم یه حرفیهر بار که   

ی ا عصبان یفکر کردن... ی قه مکث کنه برایحداقل چند دق  

ن حاالت و تو یچ کدوم از ایه ی داد راه بندازه...ولیبشه و داد و ب  

یار سعید و بعد از هر حرف کامیدیچهره و رفتارش نم  

خودشه ی ن بازیرنده ابدنش نشون بده که ب ی داشت با همه اجزا  

داره دست و پا زدن یلذت و سرگرم ی و اآلن فقط از رو   

... کنه یار و تماشا میام ک  

 راه افتاد سمت گاوصندوق گوشه اتاقش و تو همون حال گفت :

- کنم خوب گوش یحت بهت م ی ه نصی ین دفعه که گذشت...ولیا  
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مداروارد معامله و قرار  ینکه با کسین به بعد قبل از ایبده...از ا  

ر...چونیمت و بگی...خوب اون طرف و بشناس...بعد تصمیبش  

یراه برگشت نداشته باش  یقیچ طریگه از هیممکنه د  

درهم شده از تعجب بهش نگاه کرد و منتظر  ی ار با اخمایکام  

 موند تا در ادامه حرفاش منظورش و برسونه که فرهاد بعد

: ار یکام گاوصندوقش برگشت سمت  ی از تو ی از برداشتن برگه ا  

 و گفت 

م...تو قبول یرش و امضا کردیگه زیکه باهمد ی ن قرارداد یطبق ا  

ک نصفیکه بهت دادم...من و شر یپول ی در ازا ی ردک  

شه...اولین خودش شامل دو تا مسئله مهم م ی...ایرستورانت بکن  

 

و وصول  ی که دست من دار یچک ی نکه تو اگه بخوایا  

..که اونم مطمئنا .ی ...فقط حق فروش نصف رستوران و داریکن  

تش دونم به اصل پول و اسکونید میکنن و پولش بع یازت بز خر م  
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گه فکریفسخ قرار داد...د یعنیتو  یمونینکه پشیبرسه...دوم ا  

کنه یکه قرارداد و فسخ م یا کسیدن ی که تو هر جا ینو بدونیکنم ا  

رو پرداخت کنه  ی نه ایه هزیرسونه یکه م ی د بابت ضرریبا  

که پهلوهاش ییز و با دستایجا انداخت رو مبرگه رو ازهمون  

ار یناباور و مات شده کام ره شد به چهرهیونگه داشته بود خ  

... ی تون ین م ی ش خودت دو دوتا چهارتا کن...ببین و پیگه بشید  

انه ی...ی ا ی مونه برب  یکه رو دستت م ینهمه خرجیازپس ا  

نهمه دقلیکرد و در تعجب بود ازا یار فقط داشت نگاهش میکام  

رو که امضاکرده  ی ن قرار دادی ادش بود ا ین آدم...خوب یا ی باز  

اجش به اون پولیادش بود که با همه احتی نم یا یبودن...ول  

رو امضا ی زین چیهمچ ی خودی گدار به آب بزنه و ب  ی نخواست ب  

ه قرارداد ی ن فقط یالش و راحت کرد که ایفرهاد خ یکنه ول  

شرکت...چون طبق  ی ن امور حسابداریقوان ی ته اس برایفرمال  

رونیکه داشت از حساب شرکت ب  ین مقدارپولین این قوانیا  
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بشه ی ه گذاریسرما یید جایشد حتما بایده میشک  

: د و گفت ی رون کشیکه بود خودش و از بهت ب یبه هرزحمت  

- ته یارزش و فرمال ید که...اون...اون قرارداد بیخودتون گفت یول  

رو ثابت ی زیهاش چد بایتون یست...نم یهم ن ی محضر  یاس...حت  

د یکن  

 

- هین یاکه من گفتم  یه حرف ثابت کنیصرفا با  ی تونیتوم  

ته اس؟؟؟یقرارداد فرمال - 

: به چپ و راست تکون داد و اضافه کرد ی سر  

... که مهمه ی زی ...حرف باد هواس...چیتونینم - 

... ار تکوش یصورت کام ی ز برداشت و جلویبرگه رو از رو م  

 داد 

 -مدرکه...

: ار کمتر ی که کام ی ا  ی ت خونسردیانداخت و با نها بهش ینگاه   
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گفت ده بود ی د یتو وجود آدم  

ن برگه یا  ی گم مهر شرکت من که پایم ی اگه نظرمنو بخوا  

اگه  یه...ولین قرارداد کافین اصل بودن ایتضم ی خورده...برا  

باشه...نگران نباش...من هر  ی انقدر برات مهمه که حتما محضر   

کنمیرم...دو روزه حلش مجا که دلت بخواد آشنا دا  

کرد به آخریم  ده بود فکریاون موقع که توماج پوالش و باال کش  

باتالق دست و ی شده که داره تو یه آدمیده و شب یخط رس  

دن و یاآلن داشت با بند بند وجودش به آخرخط رس یزنه...ولیپام  

یچ یواقع ی د بدبختیفهمی کرد...تازه داشت میحس م  

د که به قول خود فرهاد قبل ازیفهمی ت متونه باشه...تازه داشیم  

ییه از جا یخت...قضشنا ید آدمش و میبا ی هر قرارداد  

 

دونستیشد که همون موقع هم م یبراش دردناک تر م  

ی نجات خودش ازورشکستگ ی ه و بازم براین آدمیفرهادهمچ  
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کنه ی حاضر شد باهاش همکار  

دست ش و ازیی مثل توماج نصف دارا یجا به آدم یه اعتماد بیبا  

ده ی ره...با گزینکه از اون اتفاق درس بگیا ی دادو به جا  

ن بار ثابت کرد یدوم ی مون سوراخ اعتماد...اونم براشدنش از ه  

ست...کاش از همون اول رستورانش وی ن یکه آدم عاقل  

گه فروش یداشت...اآلن دیش و نگه م یفروخت و زندگ یم  

ش حلاز درداش دوا کنه و مشکالت ی تونست دردی رستورانم نم  

 بشه ...

اه فرهاد کوت  ی نحال نخواست انقدر زود و انقدرراحت جلویبا ا  

ش ی شترعصبی از دردتن و بدنش ب یفرهاد حت یاد...درد حرفایب  

کرد به خودش مسلط شه  یسع   یکرد...ولیم  

... هیکه  ی ت کنم...با همون قرارداد یتونم ازتون شکای من م  

دور زدن قانونه ییجورا - 

: ح یارتوض یکام ی رو برا  یشت مسائل حقوقکه دا یل یفرهادمثل وک  
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داد گفت یم  

تت به مرحلهینه...بر فرض محال شکا...چراکه یتونیآره م  

د...بر فرض محال تر که اصال یل پرونده هم رس ی و تشک یدگیرس  

از ملکام یکی ده باسند یرم کردن...به دو ساعت نکشیمنو دستگ  

 

ی بار من شاک نیذارم اجرا و ا یرون...بالفاصله هم چکت ومیام بیم  

شم یم  

 شونه هاش و باال انداخت و ادامه داد :

یکه مطمئنا ملک و امالک ییندان...و ازاونجاز ی ریبعدش م  

قه گذاشت...فرصت ذره ذرهیکه با سندش بشه برات وث ی ندار  

هات رو هم از دست یصاف کردن بده ی پول درآوردن برا   

ی دیم  

ه سربازیز ا یل واقعیکه رو به روش نشسته بود تمث ی اریکام  

ی کرد با سالح ها یشکست خورده بود...درسته که سع  
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قدر بود ی فش انقدریحر ین جنگ...ولیمقابله کنه تو افش یضع  

د که یفهمید م یاد...باینتونه از پسش برب  ین راحتیکه به هم  

... ی که به اون دختر داشت کاف ی ش تنها عالقه ایحفظ زندگ ی برا  

رفت ید با عقلش جلو مینبود...با  

- دیپولدار با ی ش بهت گفتم تو برخورد با آدمایقه پین چنددقیهم  

که اون طرف از قدرتش استفاده نکنه...چقدر  یمواظب باش یلیخ  

ادت رفتیزود   

ار بشنوه ینمونده که بخواد اززبون کام یگه حرفیدونست دیم  

گار و فندکش و برداشت و دوباره برگشتین سیهم ی برا  

ردنش گفت ن روشن کیسمت پنجره اتاقش وح  

- ی ون تیگه میم...دیدیها رو هم شن  یدنیم و شنیها روگفت  ی گفتن  

مونم...اگه   یندارم باهات...فردا تا ظهر منتظرت م ی ...کاری بر  

 

و چند سال از عمرت پشت ین یاه بشیبه خاک س یم گرفت یتصم  
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فسخ قرارداد  ی نجا تا برایا همیبشه...ب  ی زندان سپر ی له هایم  

عاقالنه  ید و خواستیون به مغزت رساگه خ  یم...ولیاقدام کن  

دلتنگته  یلی نش...خیبذار و برو ببنا  یه قرار باتی...ی ریم بگیتصم  

به گوشش  ی باز و بسته شدن در ورود ی د که صدایقه نکشیبه دق  

ار نفسش ویکام یخال ی دن جا یم چرخ و دی ه نید و با یرس  

ر یم بگیار گفت عاقالنه تصمیرون فرستاد...به کام یب  یبا کالفگ   

ن آدم بایکه مثل روز براش روشن بود که ازدواج ایدرحال  

ین جزوهمون مسائلیا یست...ولیچ وجه عاقالنه نیه هدخترش ب  

حل کردنش از پول و قدرتش استفاده  ی تونست برایبود که نم  

ن وصلتیتونست دخترش و منصرف کنه از ایکنه...کاش م  ... 

ه حسرتگه بی ه حسرت دیخواست یچ وجه نمی گه به هید یول  

ازمت یاگه به ق یدلش اضافه بشه...حت ی تل انبار شده تو ی ها  

گه باشه یدوتا آدم د  یدن زندگ یهم پاش   

دن بود به ساعت یکه شرشر در حال بار ینگاهش و ازبارون  
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ار یانداخت و بلند شد راه افتاد سمت آشپزخونه...درسته کام   

شداید پیگه هرجا بود تا اآلن باید یرکرده بود ولید یلیخ  

خواست اون ینم  یرفت ولیضعف م  یشد...دلش داشت ازگشنگیم  

یی ده بود و تنهایشام دو نفره اشون زحمت کش ی انقدربرا که  یشب  

نکه هنوز ذهنش یه هفته با این یار توای کنن...کام  ی سپر  

از ثابت کرد یبه ن ییه جورا ی  یاز مسائل ول یل یربود رو خیدرگ  

ین راحتیهم خواد بهیرودوست داره و نم ین زندگیکه ا  

 

... داشت ازم باتمام وجودش بهش اعتمادیاز دستش بده...ن   

اوردن و با هم تنها یر میگ  یه هفته هر بارکه فرصتین یتوا  

ر به هم ی که تو کو یاد قولیار یشدن...انتظارداشت که کام یم  

شتر از همه ی...بیفته و ازش سوال بپرسه...درباره همه چیدادن ب  

هیار ی اکثر وقتا کام ی..ولدرباره علت کار اون شبش.   

... زیه لبه م دوخت بینشست و نگاهش و م یگوشه م  
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د یاز ازش خواسته بود بعد از انتخابش ازش سوال بپرسه...شاین  

الشمینهمه فکر و خیمش ونگرفته بود و علت ایهنوز تصم  

ید و حرفیچی به پر و پاش نپ  ی لیازم خین بود...هرچند که ن یهم  

رتر ی د چون هرچقدر دید...شان قول و قرارشون نزیاز ا  

امشب بعد از خوردن  ی...ولشد براش بهتر بودین مسائل فاش میا  

ا ینه رو مهیزم ی م داشت خودش جور یشام دو نفره اشون تصم  

از جواب بده...البته یار بتونه سواالش و بپرسه و نی کنه که کام  

ا نه ید که باالخره انتخابش و کرده ی پرسید م یاز بایقبلش ن   

ده بود و روشنیشون چیز غذاخوریکه رو م یکوتاه  ی شمع ها  

عرانه تر شدن جو چراغ آشپزخونه رو همشا ی کرد و برا  

ار تو قفل ی د انداختن کامیکل ی خاموش کرد که همون موقع صدا   

که رو لبش چسبوند راه افتاد سمت در  ی د و با لبخندیدر و شن  

... ماشس شده بود چشیخ یر بارون حسابیار که زیدن کام یبا د  

 گرد شد
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؟؟؟ی ن نبود یمگه باماش  ی س شدیسالاااام...چرا انقدر خ - 

ره یبود که به صورتش خ یقی ار فقط نگاه عمیجواب کام  

زده یم ساعت تو کوچه داشته قدم میک نیتونست بگه نزدی شد...نم  

از یدونست نیباال اومدن نداشته...م ی تو خودش برا یو توان  

به وخامت  یشفته اش پباهوش هست که از حال و روز آ ی انقدر  

دا کنه تا باعث یراش پتونست بی نم یچ جوابیه  یاوضاع ببره...ول  

ش نشه ینگران  

هوا ی ار و سرمایس کام ی خ ی ازکه همه حواسش به موهاین  

ن رفتن سمت آشپزخونهیگه منتظر جواب نموند و حیبود...د  

 گفت :

- یارم موهات و خشک کنیه حوله ب ین یبش - 

... خوادینم - 

ره اش شد که راه افتاده بود سمت یستاد و خیار وایکام ی با صدا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 اتاق خواب 

: شدیشتر میکه لحظه به لحظه ب یچند قدم دنبالش رفت و با تعجب  

د یپرس  

؟؟؟یار خوب یکام - 

م چرخ زد تا جوابش و بده که چشمش خورد بهیه نیستاد و  یوا  

ازش درست کرده بودی که ن یکیرمانت  ی ز شام و فضایم  

 

ی به قدر یو جسم یکه از نظر روح ین شب یاونم درست تو هم  

وقت ی برا یط مناسب یبود که اصال شراو داغون شده   یمتالش  

رو نداشت  یگذروندن با کس   

نین نگاه و اینگرانش...ا ی ره شد تو چشمایبرگشت طرفش و خ  

عوض کنه؟؟؟ ی گه ایز دیتونست با چیم ی چشم ها رو چه جور  

ار هم نباشن...چهن بود که در هر صورت کنی رش ایانگار تقد  

زد و با ینا رو پس می ه تک ینا باشه و چه وقتیقرار بود با ت  یوقت  
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شد چند سال تو زندان سر کنه یاز مجبور میانتخاب ن  

از از حالتیآب دهنش و قورت داد و تمام تالشش و کرد که ن   

ی لیروح و جسمش نبره...هرچند که خ ی به دردها یصورتش پ  

 سخت بود 

- ه کم استراحت کنم...اشکال نداره اگه امشب ید یخوبم...فقط با  

؟؟؟ی تنها شام بخور - 

دونست با چهیکه نم یبه دو طرف تکون داد و بغض ی از سرین  

رو یدن سوالی گه بهش اجازه پرسیداد دیگلوش و فشار م یلیدل  

ن یح بخواد علت ایار توضیکرد با نگاهش از کام ی سع ینداد...ول  

گرفت و رفتارم روش و یه که کام ی بش چیحال عج  

هیده که یفهماز تا اآلن یدونست ن ی تو اتاق و در و بست...م  

دات یدن حرفا و تهدیاون لحظه بعد از شن یشده...ول ییخبرا  

... حرف زدن نداشت  یگه آمادگیفرهاد د  

... ی دیسکوتت را ندانستم...نگاهم را نفهم * 
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*... ی دی ها رو...تو هم هرگز نپرس ینگفتم گفتن   

ره شد و بعدیر بسته اتاق خواب خبه د ی ه ایچند ثان  

گه نتونست یز شامشون خورد د یبرگشت...نگاهش که به م  

ی که همدم همه لحظه ها یاشک ی بغضش و نگه داره و قطره ها  

یزیشد...نه خودش چ ی ش شده بودن رو صورتش جاریزندگ  

نکهیدن ایسخت نبود فهم یگفت...ول ی زیار چید نه کام یپرس  

ار یو انتخاب کام ی ریم گیتصم ی زوه کفه از ترایدوباره رو   

... دا یبش شدیرق ی که کفه ترازویونم درحالقرار گرفته بود...ا  

کرد یم  ینیسنگ   

... که شام آخر بود...به دست دوست خنجر بود یشب  * 

*... ه جنگ نا برابر بودینه...یان عشق و آیم   

رو که اونا هم مثل  ییبا دو تا انگشتش خاموش کرد شمع ها  

تونست یختن...کاش میریه قطره اشک مخودش داشتن قطر  
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ه یختن باالخره یه کردن و اشک ریگر  ن شمع ها بایمثل هم  

ده بودش که مجبور یآفر  ی تموم بشه...چرا خدا جور  ی روز  

ش ی پر از بدبخت ی ن ذره توانش تحمل کنه و به زندگیبود تا آخر  

 ادامه بده؟؟؟ 

د یشا یخواست بره تو ولیت کرد سمت اتاق...نمیقدم هاش و هدا  

وباشه که ر یتونست مرهم زخمی کم بودن فاصله اشون م  

 

وار کنار در اتاق خواب سر خورد یه به دیقلبش حس کرد...با تک  

ن و زانوهاش و تو بغلش جمع کرد...چرا انقدریرو زم  

ش و با چنگ و دندون نگه داره؟؟؟چرا یاصرار داشت که زندگ  

ونمن جنگ و رقابت و ادامه بده ایخواست همچنان ایم  

ش با ی دگخواست بهش بفهمونه که کتاب زنیخدا هر بار م یوقت  

خواست باور کنه؟؟؟چرا یشه...چرا نمینجا بسته می ار همیکام  

؟؟؟ ی؟؟؟با چه پناهی؟؟؟با چه پشتی دید باور کنه؟؟؟با چه امینبا  
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ن و اون که درباره ازدواجشون یا ی گه وقتش بود به حرفاید  

شروع یکه اون شکل ی ه او رابط ی اره...زندگیمان بیزدن ایم  

... شد ید تموم میهم با ین شکلیشده بود...ا  

... ی و چه خنجر ی...چه دستی چه جنگ نابرابر * 

*... ی...چه اول و چه آخر ی چه قصه محقر  

ن نشسته ی رو زم یت درموندگیارم با نهایوار کامیاون سمت د  

شتر یکرد...اگه اون دفعه بی ش روش فکر می نده پیبود و به آ  

ازم فکرینبار به نیطش و در نظر داشت ایا خودش و شر  

رو تحمل کنه و یه شوهر زندانیکه مجبور بود  ی ازیکرد...نیم  

 با کار کردن پول طلبکاراشو جور کنه ...

داد زندان رفتن خودشین مسئله داشت آزارش میکه ا ی انقدر  

دونست طالق گرفتن و تنها شدن ینم یکرد...ولیتش نمیاذ  

 

که  ی زیداشتن؟؟؟تنها چ یدهکار و زندانا شوهر بیبراش بهتره   
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رو در خودش یین توانایگه ایود که دن بیدونست ایم  

نیش قبول کنه...ایاز تو زندگ ین  ی رو جا ی گه اید تا کس دیدینم  

عاشقش شده  یدونست از کیق نمیدق یرو که حت ی دختر  

... خواستیبود و با تمام وجودش م  

... م یوست یم و پیدی م...نپرس یم و دل بست یندانست  * 

*... م یه ها هستیم...شکار سایدیهرگز نفهم یول  

وار یه سرش و از دیش تکیزنگ گوش ی با بلند شدن صدا   

نا یدن اسم و شماره تیبش درآورد...دیش و ازجی برداشت و گوش  

یک ساعتیاون  ی لش درست مثل تمام لحظه هایرو صفحه موبا  

 که تو شرکت باباش بودمنزجر کننده و اعصاب خورد کن

... فعال ناچار بود که جواب بده ی ود براش...ولب  

 بله؟؟؟ 

...- 

 -سالم
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ن صدا رو به یتونست ایم ی چشماش و محکم بست...چه جور   

ک بشه ویش شری زندگ ی ازش تو لحظه هاین ی صدا ی جا  

 تحملش کنه؟؟؟ 

 -سالم...

 

؟؟؟ی چرازنگ زدم جواب نداد - 

رفتار کنه که  ی خواست جور یرو لبش نشست...مثال م ی پوزخند  

که با پدرش  یشون بده خبر نداره از مکالماتن  

: ارم حوصله کش داد و بحث و نداشت و کوتاه گفت ی...کام داشته  

... ش بابات بودمیپ - 

شد؟؟؟ یجه چیخب؟؟؟نت - 

: که تو وجودش جمع شده یدستاش و مشت کرد و با تمام حرص  

دیبود غر  

... یمون یخبر نم یمم و گرفتم ب ینگران نباش...هر وقت تصم - 
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... م بودیف و مالیار کامال لطینا برعکس کام یلحن ت  

- دونم فکریکنم با من انقدر سرد و تلخ نباش...م یارخواهش م یکام  

باور کن  یش بابام کردم...ولیتو پ یبود که چغل ی بچه باز ی کنیم  

نه که دوستیکنم فقط به خاطر ایم ی هرکار ..... 

طد وسین جمله رو کامل از زبونش بشنوه پرینکه ایقبل ازا  

 حرفش و گفت 

- گه به یتو ذهنم دارم که د ال و دغدغهیمن اآلن انقدر فکر و خ  

ه کم خسته ی الت راحت...اآلنم یفکر نکنم...خ ییزاین چیهمچ  

م یزنیام...بعداحرف م   

 

که ینیشتر از اینا اعصابش بیگه از ت یه حرف دی نکه با یقبل از ا  

هو قطع کرد و از جاش بلند شد...را یهست متشنج بشه گوش  

نبود افتاد سمت تخت و خودش و پرت کرد روش دست خودش  

د یکرد...شایسه می ن دوتا دختر و با هم مقایکه ذهنش داشت مدام ا  
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شدیاز و نمیچهار ماهه اش با ن یزندگ  

نان یبا اطمیتقر یسه کنه ولینا داشت مقایکه با ت  یبا چند برخورد  

تجربهاز یرو که با ن  یناب ی چوقت لحظه ها ینکه ه یداشت به ا  

نا هم داشته ی ت با تتونس یکرده بودن...نم ی کرده بود خاطره ساز  

ه اون سفر یه به ثانیمثل ثان ییباشه...لحظه ها  

... شون  ین حال خواستن یو در ع  ی اجبار  

... ا بودیرو ییبایبا بود...به زیسفر با تو چه ز * 

*... ه با ما بود یم...هزاران سایرفت یم و میدیدینم  

ن باور یشتر به ای گذروند بیکه به فکر کردن م ی قه ا یه ودقیهر ثان  

با  ید که انتخاب اول و آخرش ادامه زندگی رسیم  

بود که ازش بخواد به پاش بسوزه...به  یانصاف یب  یازه...ولین  

ده بود و از حاال به یل شن یه از فک و فامیش و کناین  یاندازه کاف  

خورد ویشوهرش به گوشش م یورشکست ی د زمزمه هایبعد با  

ومدیش درنمصدا  
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که  ی ش محکم شد؟؟؟دختریازانقدر تو زندگی گاه نیجا  ی چه جور  

تونستیکه هنوزنم ی بااجبار باهاش وصلت کرد...اجبار  

 

انتخابش و یاز بهش قول داده بود که وقتین  یبود...ول یاز چ  

د که یفهمیباالخره فردام  یعنیزو بهش بگه...یکرد...همه چ  

... باعث  یه زمان یکه  ی جبارن اجبار از کجا اومده بود...ایا  

ش بره ی چ جوره از زندگی نبود هشدو حاالحاضر یعذابش م   

... ی دیسکوتت راندانستم...نگاهم رانفهم * 

*... ی دی ها رو...توهم هرگز نپرس ینگفتم گفتن   

رونیو ماتم زده اش و ازپنجره اتاق مهمون به ب  ینگاه توخال  

بش یومده بود هم ترغیکه هنوز بند ن یدوخت...شرشربارون  

امشب دلش مثل که  یرآسمونیرفتن و راه رفتن ز ی کرد برایم  

یلیترسوندش...سخت بود...خیدل خودش پربود...هم م   

جه یبار اول به نت   یم...اونم وقتین تصمیسخت بود گرفتن دوباره ا  
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ی دونست تنهاراهشه...درست مثل دفعه قبل...ولید...مینرس  

که  ی دی...تردشتر بودیب یلینبارخیکه ا ی دیدداشت...تردیترد  

ن ی تونه ازبینم ی زه ا ید و انگ یامچ ی د باهیفهمی م یدادوقتیآزارش م  

که مطمئنا  یار باشخص یکام ی دن حرفا یببردنش...اونم بعد ازشن  

نابود یت  

... د یام ید...در آن بن بست ب یدر آن هنگامه ترد * 

 در آن ساعت که باغ عشق...به دست باد پرپر بود...*

یرش کنه...نه مدارک وطال جواهرداشت که پ یگه نه چمدونید  

اج داشته ی ش بهشون احتییتنها یادامه زندگ ی داشت که برا  

 

ن خونهینان داشت فرار ازایکه ازش اطم  ی زیباشه...تنهاچ  

اریگه توسط کام یه بار دینکه یرفت قبل ازایدمیبود...با  

ه باریرشده اش ینکه قلب اسیرفت قبل از ا یدمیپس زده بشه...با  

نکه یرفت قبل ازایدمیاحبش لگدمال بشه...باگه توسط صید  
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تش وینا غرورو شخصیگه باانتخاب کردن تیه بار دیار یمکا  

د ویگه از تردیار دیرفت تاحداقل کامید م یخورد کنه...با  

... خالص بشه یزندگ ی ها یدوراه  

گه ینشست...انگار د یخسته اش و حرکت داد و روصندل ی پاها  

ی که شب مهمون یمیحفظ تصم ی رفت که تالشش برایپذی د میبا  

رفت که یپذید مینجا بوده...بایبود تاهمش گرفته ییخونه دا  

رشون با یر بده بازم تقدییرو تغ ییزایه چیکنه   یهرچقدرم سع  

رفت که بعد ازچهاریپذیدم یخورد...بایخواست و اراده خدارقم م  

کرد یچوقت فکرشم نمیکه ه یباآدم  یماه زندگ  

... دی چشیرو م یید دوباره طعم تنهای نه باداکیبهش پ ی عالقه و عشق  

... ک لحظه برابر بودیدر آن ساعت هزاران سال...به  * 

*... ان باور بودی...شب پاییشب آغاز تنها  

و الزم داشت که کمکش یش بازم آدمی ادامه زندگ ی برا  

خواست زنگ زدن یروم یه...ول یدونست کی که م یکنه...آدم  
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گهینان بهش گفت دیمش بود که با اطین چندروز پی بهش...هم  

نداشت...هنوزم  ی چاره ا ی دن نداره...ولبه فرارکر یاجیاحت  

 

... ش بود ی اون تنها آدم قابل اعتماد زندگ  

که به حل شدن ینانید اون اطمیدی کرد میحاال که فکرش و م  

احمقانه بود...انگار تازه داشت  یلیمعضالتش داشت خ  

ه ظاهر خونسردید فقط یه هفته دین یکه تو ا ی ار ید کامیفهمیم  

که  ی بود...وگرنه اگه انقدرخودش درست کرده   ی برا  

مش ویالش راحت...اگه تصمیانتظار داشت ذهنش باز بود و خ  

د سوال یگشتن گرفتهبود...بایبرم  ی که از کالنتر ی از همون روز  

ی د از علت کاری پرسی د میکرد...بایو جواب کردناش و شروع م  

د ازی پرسید میاز باهاش کرد...بایکه ن  

د از یپرس ید میقرار داشت...با که تو اصفهان باهاش  یت آدمیماه  

ی که از خانواده اش به دل داشت...ول یل دور افتادن و خشمیدل  
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ی گه ایر مسئله دیذهنش درگ یعنین ینخواست و ا ی حیچ توضیه  

 بود

... ی دیسکوتت را ندانستم...نگاهم را نفهم * 

*... ی دی سها رو...تو هم هرگز نپر ینگفتم گفتن   

د بلند شدیچیپ یتو تن و بدنش م ی ه درد یکه با هر حرکتش یدر حال  

 و لبه تخت نشست...دست انداخت تو موهاش و کشش و

سش فرو کرد و سریخ ی از دورش باز کرد...انگشتاش تو موها  

نه افتاد یپر دردش و ماساژ داد که همون موقع نگاهش به آ  

ریتصو نجا نشسته بود و به یشون درست همیعروس ی فردا  

ادش بود که اون روزم از ی...خوب کردینه نگاه میخودش تو آ   

 

ازی که از سر هوس با ن ی خودش متنفر بود به خاطر رابطه ا  

 شروع کرده بود...اون روزم داشت خودش و سرزنش

ست یقرار ن یت اونم وقت یر بار مسئول یکرد که چرا رفت زیم  
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که ازبشه...درست مثل امشب  ین دختر زندگیش با ایزندگ  

... نبار یا ینست به خودش نگاه کنه...ولتو ینم یشرم و تاسف حت  

کردیجنس تاسفش فرق م  

ن ی خورد به حال خودش که چرا هنوز نتونسته بود بیتاسف م  

که داشت تو یتونست انکارش کنه و آدمیگه نمیکه د یعشق  

... ش و انتخاب کنهیک ید یدینه میآ  

... جر بودکه شام آخر بود...به دست دوست خن یشب  * 

*... ه جنگ نا برابر بودی.نه..یان عشق و آیم   

نداره ی گه چاره ایدونست دی نداره...م یگه فرصتیدونست دیم  

گه آخر یدونست دی ن دوتا راه...مین ایاز ب یکیجز انتخاب   

ا پرونده کار و یش و ببنده یا پرونده عشق و زندگید یخطه و با  

نایکه همه ادونست یم یشو...حتییه و ته مونده دارایسرما  

جفتشون تا بفهم  ی ه فرصت برای از خدا باشه...ه امتحان یممکنه   

ارن و بدون هم چهی رو به دست م ییزایبا هم چه چ  
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بازم به نظرش انصاف نبود  یدن...ولی رو از دست م ییزایچ  

که انتخاب هر کدومش با  یسخت ین دوراهیقرار گرفتن تو ا  

... د همراه بودیترد  

 

... ی و چه خنجر ی...چه زخمی چه جنگ نابرابر * 

*... ی...چه اول و چه آخر ی چه قصه محقر  

 تا صبح چشم رو هم نذاشت و فقط تو اتاق راه رفت و فکر

صبح  ی باالخره دم دما یز و همه کس...ول ی کرد...به همه چ  

ن شب تا ید در هر حال ایمش و گرفت...انگار بایبود که تصم  

اد و درستیکرد تا بتونه با خودش کنار بی صبح و صرف م   

... و انتخاب کنهن راه یتر  

از رو  ییرفتن به دستشو ی ده شده و پر دردش و برا ی تن کوب  

هنوز به  یرون رفت...ولیتخت بلند کرد و از اتاق ب  

اتاق قدم هاش و به اون یکیده بود که در بسته اونینرس ییدستشو  
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نیکرد کوچکتریم یکه سع یت کرد...در حالیسمت هدا  

... د در قفله غم و یکه دچوند یره در و پیشه دستگجاد نیا ییصدا  

چهره اش و پوشوند...حق داشت از دستش ناراحت  یشرمندگ   

نهمه منتظرش مونده بود که با هم شام یشب اید  یبشه...اونم وقت  

شش بمونه ی قه پیحاضر نشد چند دق یار حتیکام یبخورن ول  

ش درگه حرف بزنن و از دلیدار شد باهمدیب  ید که وقتین امیبا ا  

شد ی...مطمئنا خوشحال مییمت دستشواره راه افتاد س یب  

ال پول و رستوران ویخ یم گرفته بی ار تصمید کامیفهمی م یوقت  

ار ید کامی شنیم  یشد وقتیش بشه...خوشحال م ییتتمه دارا   

 

ش و ول کنه و به خاطر حفظ مالش یست زن و زندگیحاضر ن  

ارهبهش ند ی چ عالقه ایبگذرونه که ه  یروزهاش و با کس ... 

د یفهمیم یاورد وقتیاد دووم نمیش زیشحالن خو یهرچند...ا  

ی ...ولیپول و بده ی شوهرش ممکنه پاش به زندان باز بشه برا  
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ان...اگه ین مشکل برمیگه از پس ایمان داشت که با کمک همدیا  

ی شگید داشته باشن به حضور همیش هم باشه...اگه ام یدلشون پ  

ره یش م یراحت تر پ یلیگه...کاراشون خیهمد  

ه کم چشماش و رو یرون اومد رفت تو اتاق تا یب که ییاز دستشو  

د اول یش داشت...بایرو در پ یهم بذاره...روز سخت  

ی کرد و بعد برایاز خودش و آماده م یحرف زدن با ن ی برا  

ن رقابت شکست ینکه از نظر اون تو ایمالقات با فرهاد...با ا  

تونست بهش یکه م  یقیخواست از هر طریدلش م یخورده بود ول  

چ وجهی ازه و به هی کنه انتخاب صد در صدش ن ثابت   

... ش و با دخترش پر کنهیخال ی ست جایحاضر ن  

انشون ثابت یبعد از اونم نه فقط به فرهاد که به همه اطراف  

اآلن  یشون با اجبار شروع شد ولید زندگیکردن که شایم  

... شه یمده نی ز بریچ چی قه که با هینشون عمیوند ب یپ ی انقدر  

به دور ی به بدنش داد و سر یکرد کش و قوسچشماش و که باز   
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دیک ده بود...اصال نفهمیو اطراف چرخوند...ساعت نزد  

م و کنار یدونست گرفتن تصمی خوابش برد...اگه م ی چه جور  

کنه و خوابشیالش و کمتر میاومدن با خودش انقدر فکر و خ  

 

... کردیصرف م   ه شب تا صبح وقتینا یو راحت تر زودتر از ا   

 براش 

از رو تختین یخال ی به جا  ی د و نگاهیپهلو دراز کشبه   

 انداخت...دستش و دراز کرد و بالشش و لمس کرد...کاش اآلن

ن مژدهیکرد و ایدارش میب یه بوسه دم صبح یکنارش بود تا با   

چین به بعد بدون ه یشون از ایداد که زندگیرو بهش م   

ه توها چ یه...چه تو سخت قراره در کنار هم رقم بخور یمزاحم  

خواست یاز م یشه نیکه هم ی زیها...درست همون چ یخوش  

زد اآلن تو آشپزخونه باشه و یز کرد چون حدس میگوشاش و ت  

به  ییصدا  یدم ناهار...ولیا شایدر حال تدرک صبحونه   
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ار بهش برخورده بودیشب کام یانقدر کار د یعنید...یگوشش نرس  

تتعجب داش ی بود؟؟؟جاومده  یکه هنوز از اتاقش در ن  

... کردینم یطوالن ی از اصوال قهرهایبراش چون ن  

نیدن به موهاش و فحش و نفر ین دست کشیاز جاش بلند شد و ح  

بدنش  ی ها یداد به خاطر درد و کوفتگیکه به فرهاد م یر لبیز  

رون رفتیاز اتاق ب  

ستاد و نگاهش و به گوشه و کنار خونه و آشپزخونهی در وا ی جلو  

دست نخورده مونده  ی نجورکه همو یز شام ی..م انداخت.  

... که هنوز رو گاز بودن متعجب ترش کرد  ییبود و قابلمه ها   

 

یاتاق ول یک یاز هنوز خواب باشه رفت سمت اونینکه ن یبا فکر ا  

نبار چهار طاق باز بود سر جاش یکه ا ی دن دریبا د  

تا  نبود یاجی ست احتیاز تو اتاق نینکه بفهمه نیا ی ستاد...برایوا  

یخال  ی نه جایتونست بب یاز همونجا هم م  اتاق بره ی تو  
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بلند رفت تو اتاق و ی شتر با قدم هاینان بیاطم ی برا یشو...ول  

پشت درم یج و مستاصل گوشه به گوشه اتاق...حتیگ ی ن آدمایع  

که لرزشش و کامال  یید با پاهایاز ندیاز ن ی اثر  ینگاه کرد و وقت  

بلند  ی اکرد برگشت تو سالن و با صدیحس م  

: دصداش کر  

از؟؟؟ی؟؟؟نی از؟؟؟خونه این - 

نکه خونه یدن ایفهم ی بزرگ نبود که برا ی خونه اشون انقدر   

ن قلب پر ی نکه ایا ی برا یصرف کنه ول  ی ادیست زمان زین  

... رو هم ییره حموم و دستشویه کم آروم بگیاز تپشش   

 گشت...نبود که نبود

ش زد از خونهی راحت ی ت به لباسایاهم یش و برداشت و بیگوش  

ی ن رفتن از پله ها شماره اشو با دستایی ن پای رون...حیب  

: ر لب با خودش زمزمه کردیوونه ها زین دیلرزون گرفت و ع  

... م...رفته واسه ی ره...مطمئنم...فکر کنم نون نداشتیرفته نون بگ   
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رهی صبحونه نون بگ  - 

 

ی دن به کوچه خالی ش و چسبوند به گوشش و همزمان با رسیگوش  

تو گوشش پخش شد که با  یزن ی س از بارون صدایو خ  

... ش و خاموش کردهی از گوشیاعالم کرد ن یرحم یب  

از رفته بود...درست مثل یزد؟؟؟نید خودش و گول میگه چرا باید  

االتش غرق شد ینبار انقدر تو فکر و خی ا یاون دفعه...ول  

از یکرد که نیفکرشم نم یره...چون حتیکه نتونست جلوش و بگ  

هی یول کنه و بره...چرا حت حرف زدن باهاشقبل از   

شیخال ی کم براش در نظر نگرفت که اآلن با جایاحتمال کوچ  

 تنها نمونه؟؟؟

ت یاهم یهدفش و تا وسط کوچه کشوند و ب یسست و ب ی قدم ها  

سیشب داشت سر تا پاش و خیکه مثل د ی به بارش بارون  

ازش و ینکه   ی ریکرد نگاه درمونده و ناباورش و دوخت به مسیم  
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؟؟؟ ین راحتیرفت؟؟؟به هم یعنیجدا کرده بود...ازش   

... ار جدایشوم از یبارد و من...می ابر م * 

... ن روز...به دلدار جدا یچون کنم دل به چن  

... ار...ستاده به وداع یابر و باران و من و   

*... ار جدا یه کنان...ابر جدا  یمن جدا گر  

تخیرون ریاش بکه از کاسه چشم ین قطره اشکیهمزمان با اول  

ی سرش و بلند کرد تا صورتش مورد هجوم قطره ها   

 

سرد بتونه از  ی ن قطره هاید ایره...تا شایدرشت بارون قرار بگ  

اره و مغزش و به کاریرونش ب یرت بی نهمه بهت و حیا  

به سرش  یکار کنه...چه خاک ید چید بفهمه اآلن بایبندازه...شا  

هدش رفت...همش رفت...وجویازش رفت...زندگ یزه...نیبر  

... زش رفتیچ  

... ی به زلفت بند ی مرا در سر هر مو ی ا * 
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*... ک بار جدایبند ز بندم همه  ی چه کن  

بغض تو گلوش جمع شده ی نجوریکه ا ی ن باریومد آخریادش نمی  

خوب یبوده...ول  یرون کیزه بیخواست همه رو بریبود و دلش م  

ر تو دلش ن بای اول ی بود که برا ینا از عشقیدونست که همه ایم  

د یر جنبینگه داشتنش...د ی د برای ر جنبیکه د یکرد...عشقیم حس  

اعتراف کردنش ی دنش...برایفهم ی برا  

... مردم چشم ی ده از بهر تو خونبار شده اید * 

*... ده خونبار جدایکن مشو از د  یمردم  

ه یلرزون از گر ی دستاش و گذاشت رو صورتش و با شونه ها  

د اونیشب نفهمید د؟؟؟چرا یمراه افتاد سمت خونه...چرا نفه  

جدا شدن  یداد...معنیرفتن م یاز معنیشده ن ینگاه توخال  

دارش یمش و گرفت از خواب بیداد؟؟؟چرا همون موقع که تصمیم  

ن خونه و از قلبیپات و از ا یگه حق ندارینکرد تا بهش بگه د  

؟؟؟چرا انقدر دست دست کردی رون بذاریصاحبش ب  
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؟؟چرا؟؟؟ مش؟؟؟چرا؟ یگرفتن تصم  ی برا  

... ار جدایشوم از یبارد و من می ابر م * 

*... ن روز ز دلدار جدا یچون کنم دل به چن   

گه نگاه ناباورش و از پشت پردهیه بار دینکه بره تو یقبل از ا  

نیاشک دوخت به سر و ته کوچه...کجا رفته بود تو ا  

زدلش؟؟؟مطمئن بود یعز ی قرار بود سرپناه بشه برا یبارون؟؟؟ک  

خوادیره...مطمئن بود مثل بار قبل میده اش نمش خانوایپ  

... بهش نرسه   یبره که دست کس ییجا  

کرد از حاال به بعد؟؟؟جواب خانواده خودش و عمه ید م یکار بایچ  

یداد؟؟؟چه جورید میبا یاش به کنار...جواب دلش و چ  

دلش اومد بذارتش و ی کرد؟؟؟چه جور ی با نبودش سر م  

کرد...اون چرا به یماز فکر  ینار تمام شب داشت به  یبره؟؟؟کام  

ار فکر نکرد و تنهاش گذاشت؟؟؟ین به بعد کام یاز ا  
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که به ی از و اجباریش با حضور نیکرد زندگی فکر م یه زمانی  

ی شه...ولینم  یل کرد زندگیازدواجشون تحم ی خانواده ها برا  

گذشت داشت یشتر از حس نبودنش نمیقه بیاآلن...اآلن که چند دق  

ییش رنگ و بویگه زندگیه دکرد کیم با تمام وجودش حس  

د...کاشیفهمینداره...کاش زودتر م  

... ار ستاده به وداعیابر و باران و من و  * 

*... ار جدایه کنان ابر جدا یمن جدا گر  

 

داد که در یآهنگ گوش م ی تواتاقش داشت با هندزفر  

ز گفت که یه چیبازشد...مادرش سرش و آورد تو و    

دو گفتو درآور ی د...هندزفرینشن  

ه مامان؟؟؟یچ - 

؟؟؟یباهاش حرف بزن یخواست یگم بابات اومده...مگه نمیم - 

... ام یچرا...اآلن م - 
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به خودش  ینه اتاقش نگاهیمادرش که رفت ازجاش بلند شدو تو آ  

ده بودیانداخت و لباسش و تو تنش مرتب کرد...هنوز پدرش و ند  

فاش وخواست حریم ی که قلبش به تاپ تاپ افتاده بود...چه جور  

گه ازش بخواد؟؟؟ یز دی ه چیاره و بازم یجلوش به زبون ب  

ه نگاه به آشپزخونهیرون رفت...با ید و ازاتاق بیکش  یقی نفس عم  

برد رفتیم ییباباش چا ی د که داشت برایدن ناهیو د  

 طرفش و گفت :

 -بده من ببرم براش...

: د ید پرسیبه چهره هراسون دخترش انداخت و با ترد  ید نگاهی ناه  

ده؟؟؟یرنگت پر ی نجوریکه ا یبپرس ی خوایم یچ - 

ره شد...اونم هنوز مثل یمادرش خ ی نا توچشمای نگاه مستاصل ت  

ن موضوع خبر نداشت و به نظر پدرش بهتر بودیه ازایبق  

 

تونست با منطق باباش به ینبره...چون مطمئنا نم ییکه فعال بو  
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ن ازدواج مخالفت یه نگاه کنه و صد در صد با این قضیا  

... کرد یم  

... شه لطفای...فقط...میچیه - 

: د گفت ی اره ناهینکه حرفش و کامل به زبون بیقبل ازا  

... ن شما پدر و دختر یدونم بازم ب یرم تواتاق...م یباشه...من م  

به امیغر - 

د ید دوخت که ناه ینا نگاه شرمنده و ناراحتش و به صورت ناهیت  

رونیه ب و داددستش و راه افتاد که از آشپزخونه بر ییچا ی نیس  

... شه...اون وی داش میپ ی د...اآلن نامیفقط زودحرفاتون و بزن  

یمثل من تو اتاقش حبس کن  یتونیگه نمید - 

گرفت و راه افتاد سمت  یمادرش که از پله ها باال رفت نفس   

شه رو مبل مخصوص ید که مثل همیسالن...فرهاد و از دور د  

که پدرشنیاکرد...با یون نگاه م یزیخودش لم داده بود و به تلو  

برو برگرد یشه هواش و داشت و خواسته هاش و بیهم  
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د ید...شایترسیاز برخورد باهاش م یلینبارخیا یداد ولیانجام م  

ر معقول و ناممکنه یغ ی اد یدونست خواسته اش زی چون خودشم م  

زیو گذاشت رو م ییچا ین یداد و س یکش که شد سالمینزد ... 

ورتش و پوشوند ص ی به دخترش انداخت و لبخند  یفرهادنگاه  

 

؟؟؟یسالم بابا...خوب - 

... دی...خسته نباشی مرس - 

... یسالمت باش - 

: ش گفت یبا اشاره به مبل کنار  

- ن یبش  

شتر یکه لحظه به لحظه داشت تو وجودش ب ی نا بااسترسیت  

دونست ی شدنشست رو مبل و پوست لبش و به دندون گرفت...میم  

شروع کنه ا دونست از کج ید بگه فقط نمیبا یخواد و چ یم یچ  

ی زینا چینکه تیه بار همون اول ماجرا قبل از ایبهتره...پدرش   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ن موضوع بهش هشدار داده بود و مطمئنا تکراریبگه درباره ا  

کرد ی و ناراحتش م  یدوباره اش عصبان   

ره اش شده یکه فرهاد خ ی قه با تموم شدن اخباریبعد از چند دق  

نا زدیسمت ته  م چرخ بیه نیون و قطع کرد و ی زیتلو ی بود صدا  

... شنومی ...بگو...می باهام حرف بزن ی خوایمامانت گفت م  - 

: ن شکوندن قلنج انگشتاش گفت یآب دهنش و قورت داد و ح  

... زنم حرفموید...م یتون و بخورییچا - 

نگاه  یدراز کرد ول ییوان چایبرداشتن ل ی فرهاد دستش و برا  

نا ی نا جدا نشد...تیره اش از رو صورت و چشماش هراسون تیخ  

خواد هرچه زودتر ید فرهاد مصرانه بهش زل زده و میکه د  

 

به خودش مسلط شد و در یحرفاش و بشنوه...به هر جون کندن   

د یپدرش نگاه نکنه پرس ی کرد به چشمایم  یکه سعیحال  

د؟؟؟ یار حرف زدی ن چند روز...با...با کام یاممممم...ا - 
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ار ربط یمر به کا یک ماه اخینا مثل یت ی دونست حرفایفرهاد که م  

تعجب نکرد و در جوابش یلین سوال خیکنه از ایدا میپ  

 گفت :

 -امروز زنگ زدم بهش...

: د یتند و با عجله پرس  

؟؟؟یچ ی برا - 

: باال انداخت و حق به جانب گفت  ی شونه ا  

ا نه؟؟؟یف و روشن کنه ید تکلیبا - 

- که تو شرکت  ی همون روز  ی ؟؟؟مگه...مگه فردایفیچه تکل  

خوادیخواد...می مشو گرفته و می ..نگفت تصم.دیباهاش قرار داشت  

شنهاد شما رو قبول کرده؟؟؟ ی...پی عنیکه...  

- اون ینم گفت که زنش ول کرده و رفته...تا وقتیا  یچرا ول  

ق کردمیرن...منم زنگ زدم بگم تحقیتونن طالق بگی نباشه که نم  

د خودش و یره...فقط بایطالق بگ  یابی تونه غی بعد از سه ماه م   
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ه و حق و یداره رو کنه واسه پرداخت مهر یو هرچه آماده کن  

 حقوقش 

 

رونیار ب ینا که اخبار لحظه به لحظه رو به زور از زبون کامیت  

گفت   یکرد با کالفگیاز مینثار ن یر لب فحشیکه زید درحالیکشیم  

- م تا سه ماه یبابا فقط پنج روز گذشته از رفتن اون دختره...اومد  

رو  یابیما همون طالق غش  داش نشد و به قولیگه هم پید  

ی ر بدو بدو ها و مراحل قانونیممکنه چند ماهم اس   یگرفت...حت  

م ید صبر کن یکه ما حاال حاالها با  ی نجوریدادگاه و طالق بشه...ا  

: گفت  ی گار و فندکش و برداشت و با خونسردی فرهاد س  

... دی خب صبر کن - 

: گارش زد و ادامه داد ی پک اول و به س  

... دیشناس یگه رو میشتر همدیر و ببهتن زمانم یتو ا - 

ار به دست ید از کامیبا ی گه چه شناختینا مشت شد...دیت ی دستا  
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کرد بعد از دو سه ماه ممکنه بگه یال میپدرش خ یعنیاورد؟؟؟ یم  

مون شدم؟؟؟ یار پشی از ازدواج با کام  

... ار و شناختم...وگرنه انتخابش یکام یبابا من به قدر کاف  

کردمینم - 

- ش...درسته ی نشناخته باش ینه که به قدر کافیهم ترس منم از  

د یرفتن اون دختره با یشه به خودت سپردم...ولیانتخاب و هم  

ن پسر چقدر خونین ای نا جان...ببیبرات بشه ت یزنگ خطر خوب  

 به دلش کرده که نتونسته تحملش کنه و ول کرد رفت

 

- نکه دست ما رو بذاره تویا ی اون دختره گذاشت رفت فقط برا  

نداشت که  یار دل خوشی ت گردو...وگرنه اگه از کامپوس  

داشتینگهش نم یدو دست ی نجوریا  

د با یرسیبه نظر نم ی هم ناراض یلین اتفاق خیفرهاد که انگار از ا  

ت دخترش گفت یبه چهره قرمز شده از حرص و عصبان   ینگاه  
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... د جز صبر کردن واسهیهم ندار یگه ایبه هر حال فعال چاره د  

اطالق اون - 

دونست عواقب حرفشیق نمیکه دقید و درحالیکش ی قی نا نفس عمیت  

کامال مصمم بود گفت  ید ولیلرزیکه م ییتونه باشه با صدایم یچ  

... دیهست...اگه شما اجازه بد یه راهی - 

... فرهاد درهم شد ی اخم ها  

؟؟؟یچه راه - 

... میغه کنی د ص یاجازه بد - 

نایت ی اه چشمره و پر از خشمش بیجواب فرهاد فقط نگاه خ  

به یاجیان کرد که احتیواضح منظورش و ب  ی بود...انقدر  

ی جه ایکرد به نتیفکر م یهرچ یتکرار دوباره اش نباشه...ول  

...که ین آدمی ل شده به همچیتبد ید که دخترش از کیرسینم  

ق یه پسر که اصال ال یازدواج با  ی اره برای ن بییانقدر خودش و پا  

غه وازدواج...اونمیه به صه برسست...چیوقت گذروندن باهاش ن  
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ماتوم یخوام اولتیار و میگفت کام یکه همون اول وقت یدر صورت  

 

که اسمش بره تو شناسنامه اش یداده بود که فقط در صورت  

شه ین ازدواج میبه ا یراض  

نا دارهیشنهاد و بهش داده و اآلن تین پیار ای نکه کامیبا فکر ا  

گارش و تو یس  کنهیم تکرار ی ن طوطیاون و براش ع ی حرفا  

... خاموش کرد و از جاش بلند شد  ی گاریجاس  

ه یکنه...فردا یداره غلط اضافه م ی ادیگه زید یپسره عوض  

به   ین گند و کثافتیگه همچینشونمش سر جاش که دیم ی جور  

اره ی دهنش ن  

... د دنبالش ییع دوینا سریراه افتاد بره که ت  

- بهش  یوقت ی.حت خودمه.. شنهاد یار بهم نگفته...پ یبابا به خدا کام   

گه یمن حس کردم به خاطر شما م یگفتم مخالفت کرد...ول  

کنه یاونم قبول م یباش  ینه...اگه شما راض   
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گه وقتش بود که تو ید سمتش...انگار دیستاد و چرخیفرهاد وا  

اد تا بفهمه یرون بیمت بیبرخورد با دخترش از لطافت و مال  

... ه ست همه خواسته هاش و قبول کنیقرار ن  

... ی داد  ی شنها ین پیهمچ ی غلط کرد تو - 

: نا با بهت زمزمه کردیت  

 -بابا؟؟؟

 

- نا...من نه اآلن...که ی گم تیم ی ن چیخوب گوشات و باز کن بب   

به  یرن راضینتونن طالق بگ یلی گه هم به هر دلیاگه تا ده سال د  

خودت ارزش قائل باش  ی ه کم برای؟؟؟ی دیشم...فهمین کار نمیا  

ره به یاد دخترم و بگیون پسره شدم که بزیفتم آونکه ر یدختر...هم  

ر سوال بردم...حاال انتظاریتم و زیغرور و شخص یاندازه کاف  

دخترم هم امضا کنه؟؟؟ یاد سند بدبختیبرم ازش بخوام ب ی دار  

... ن برخورد فرهاد کهینا رو صورتش سر خورد با ایت ی اشکا  
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ده بودیکمتر ازش د  

کنه؟؟؟یم ی؟؟؟چه فرقیبابا چرا بدبخت - 

: دورگه شده که  ییک تر شد و با صدایه قدم بهش نزدیفرهاد   

دین نگهش داره غریی داشت پا یسع  

... ست که بدون پر شدنیکنه؟؟؟اگه واسه تو مهم نیفرق نم  

واسه من مهمه یه آدم بشیشناسنامه ات زن  - 

ن راه حل و به پدرشید و دومیسش کشیخ ی به چشما ینا دست یت  

شنهاد دادیپ  

- ه کم پول یدم ی ...اصال من شنی آشنا دار  ییهرجا...شما که خب  

به ازدواج   یب محضردار بدون اجازه دادگاه راضیتو ج ی بذار  

م تای نهمه صبر کنیا  ی خودی ب یشن...پس واسه چیمجدد م .. 

دیار صداش و باال برد و توپیاخت یفرهاد ب  

- ه لشکر آدم ی ...ی کنینم  ینا...تو جنگل که زندگیا تیبه خودت ب  

بشه  یز علنیکه همه چ  ی ه ان...بترس از اون روزین قضیپشت ا  
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ن ین با خودت فکر کن ببی...بشیکن  یو همه بفهمن قراره چه غلط  

...اول از همهی ن و اون بدیا ی که به سواال  ی دار  یچه جواب  

ی ست که برین یشم راضینجوریمادر خودت...مطمئن باش هم  

نکه قبل ی...چه برسه به اکه قبال ازدواج کرده یه آدمیزن  یبش  

که هزار تا  یلین فامیخوام تو ای...من میاز طالقش زنش بش  

ار بعد یجا بندازمن که کام  ی ارن جوریدر م یحرف پشت هر کس  

نن بگن دختره انقدر یاز طالق از زنش اومده سراغ تو...که نش  

 کشته مرده شوهر بود که حاضر شد زن دوم بشه

چوقت طاقتیه د پدرش کهیتا شا شتر کردینا شدت اشکاش و بیت  

ی اد برای نبارم دلش به رحم بیکردناش و نداشت ا ی ه و زار یگر  

 دخترش 

- م تا همهید صبر کنیشه بابا...ما چقدر بایکه نم ی نجوریآخه ا   

مون؟؟؟ یم سر خونه و زندگیم بریز جفت و جور بشه و بتونیچ  
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- نیر بار همچینکه حاضر شدم زیتا هر وقت که الزم بود...ا  

خود و مزخرفتمیب ی شه که همه خواسته هایمل ن یبرم دل ی کار  

کنه که اسمش بره تو یازدواج م  یکنم...دختر من فقط وقت  یعمل  

که یفاتیشناسنامه شوهرش...اونم بعد از طالق و با انجام تشر  

نکه به خاطر تو از یقبل از مراسم ازدواج هست...والسالم...هم  

ر شدنش ه هفته گم و گویز کردن اون پسره بعد ا یر زندونیخ  

رونید ب یدا بشه با هم بریزنش پ  یدم تا وقت یگذشتم و اآلنم اجازه م  

گه یه دین قضینجا به بعد تو اید هوا...از اید کالهتون و بندازیبا  

ه یصد من  ی ن حرفایکنم...پس با اینم یو اغماض یچ کوتاهیه  

ز نه اعصاب منو یغاز نه اعصاب خودت و بهم بر  

 

ی ره شد تو چشمایکث کرد و خدوباره م یت بره ولروش و گرف  

ومد یکه به خرج داد دلش ن یتینا...با همه جدیس از اشک تیخ  

ن حالت ول کنه...صورتش و با دستاش قابیدخترش و تو هم   
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 گرفت و اشکاش و پاک کرد 

- نا...بابات با خواسته ات با همه نامعقول بودنش موافقت کردیت  

ی دوباره چشما نکهیرگردونه...نه اکه لبخند و به لب دخترش ب  

زنم صالحت ویو م یه حرفیباشه...من اگه   یقشنگش بارون  

ن ییشنهاد ها پاین پیخواد ارزش و شان دخترم با ای خوام...دلم نمیم  

ز کردن یق تمیخواد فردا اون پسره که من هنوز ال یاد...دلم نمیب  

ینهادشین پیاد بگه دخترت به من همچیدونمش ب یتو هم نم  ی کفشا  

و به خودت احترام  یخودت ارزشت و حفظ نکن  یداده...تا وقت  

کنه ین کار و نم یگه هم ایکس د ی نذار  

: که هنوز تو  ی پدرش گرفت و با بغض ی نا نگاهش و از چشمایت  

 گلوش بود زمزمه کرد

... دیببخش - 

د دستاش و دوری نه اش چسبیسرش که با فشار دست فرهاد به س  

که  یبا آرامشکرد ذهن آشفته اش و  یبدن پدرش حلقه کرد و سع  
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با مطمئن بود که پدرشیگرفت آروم کنه...تقرین آغوش میاز ا  

کنه با درخواستش و فقط خواست شانسش و امتحانیموافقت نم  

ع تر به یسر یگه تا هرچ یه راه دیگشت دنبال ید م یبا یعنیکنه...  

از ثابت یش و باهاش شروع کنه؟؟؟تا به نیار برسه و زندگیکام  

براش باشه؟؟؟   ینه مانعتو یرفتنشم نم یکنه حت  

 

که ین کسید باز کرد و رفت تو...اولیدر خونه باباش و با کل  

رون اومد و با یار بود که همون لحظه از اتاقش بیدش مهید  

... ار رفت سمتش یدن کامید  

... اریسالم داداش کام - 

: به روش زد و  ی ش لبخندیو جسم یروح ی ها ی با تمام خستگ  

و داد  جوابش  

... سییسالم ر - 

د یاز گم شده باشه به امیار که هنوز باور نکرده بود که نیهم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ار انداختیبه پشت سر کام یار اومده نگاهی نکه همراه کامیا  

: د یزون شده از بغضش نالیآو ی و با لبا  

؟؟؟ی دا نکردی از و پین یآبج - 

نه و همراهین اآلن بشیه بهونه بود تا همیار که فقط منتظر یکام  

ه کنه...به زور خودش و یزار زار گرحال و روزش  ی ار برایمه  

ار رو زانوهاش نشستیمه ی نگه داشت و رو به رو  

کرد قلب برادر ی م  یکه سع  ینانی سش با اطمیخ یره تو چشمایخ  

کش و آروم کنه گفت یکوچ  

... یدم داداشیکنم...بهت قول م یداش میپ - 

 

ی داره با ک  ارینه مه یهمون لحظه نرگس از سالن اومد که بب   

ار نگاه غمزده اش و بهش دوخت ویدن کامیبا د زنه ویحرف م  

 گفت 

؟؟؟ی اومد  یسالم پسرم...ک  - 
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... د و بلند شد یار و بوس ی مه ی شون یار پیکام   

... دمیسالم...تازه رس  - 

: گرفت و صادقانه گفت   ینفس  

... ه سر بهتون بزنمیام یشدم...گفتم بیوونه میتو خونه داشتم د - 

... ی خوب کرد - 

: د یرسبه دور و بر پ ی با نگاه  

ست؟؟؟یبابا ن - 

... ن برات شام گرم کنمی اد اآلن...بشی م - 

 راه افتاد سمت سالن و در جواب مادرش گفت :

... خواد...اشتها ندارمینم - 

- ؟؟؟ی نه به خودت کردیاشتها ندارم؟؟؟نگاه تو آ یچ یعنی - 

... وقته نگاه نکردم یلیزد و تو دلش گفت:نه...خ ی پوزخند ... 

زارمیب نه اسیآ یگه از هرچیچون د  
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دنبالش راه افتاده بود و با  ید سمت مادرش که با نگران یچرخ  

که بازم به اجبار رو صورتش نشوند گفت  یمصلحت  ی لبخند  

- د جسمم و سالم یمن خوبم مامان...نگران نباش...هر جور شده با  

م داش کنیاز بگردم و پی و سر پا نگه دارم...تا بتونم دنبال ن   

نرگس باالخره نگاهش و از فونیبا به صدا درومدن زنگ آ  

ن روزا غم چهره یار کند و رفت تا در و باز کنه...ایکام  

دونست به یاورد و هنوز نمیپسرش داشت همه شون و از پا درم  

اریکه کام ی کرد...اون روزین م یو نفر ی د کیخاطرش با  

صراحت با ی از و بهشون داده بود جور ی خبر رفتن و گم شدن ن  

ی چ حرفیگه نتونستن ه یود که در خودش بی عنوان کرد تقص  

گفت حق داشت برهی نشون گذشته...فقط می ب یگفت چ یبزنن...نم  

: داش و از دستش گرفت ی سهراب باز کرد و خر ی در و برا ... 

د یدر پرس ی جلو ی به کفشا  یسهراب با نگاه  

نجاس؟؟؟یار ایکام - 
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 -آره...

: ن تر و گفت ییصداش و آورد پا   

... ادیه کم به خودش بی ی کنش ی راض ی تونی ن می شش ببیبرو پ ... 

نم که شده پوست و استخونیب یمن دارم م  یگه خوبم ولیم  

 

ی ار که با چشمایبه کام  ید و نگاهیسهراب از همونجا گردن کش  

ی ه داده بود انداخت و با ناراحتیمبل تک یبسته سرش و به پشت  

 گفت 

... براش ستی ن  یبتی گه...کم مصیحق داره د - 

... گرده...اصال یاز برنم ین بردن خودش که نیبا از ب یدونم...ولی م  

رفت یخواست برگرده که نمیاگه م - 

: ره شد و گفت یسهراب با اخم به چهره نرگس خ  

اره؟؟؟یمقصر رفتنش کام  یباور کن ی خوایهنوز نم - 

- د باورینشون گذشته چرا بای ب یشده و چ یگه چ ینم یوقت  
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ادیناز حرف در یگه که پشت سر نیم ی رنجوید داره ایکنم؟؟؟شا  

: نکه حواسش به حرفاشون ینان از ایار و اطمیبه کام یم نگاهیبا ن  

ست دوباره رو به سهراب گفت ین  

... ر زبونش حرفیاز ز ید تونستیبرو باهاش حرف بزن...شا  

گهینم ی زی...به من که چیبکش - 

به دو طرف تکون داد و راه افتاد سمت ی سهراب سر  

داره بهشون دروغ  اریکرد کامی ال م ی...برعکس نرگس که خسالن  

ار یکام ی کرد حرفایگناه نشون بده حس م ی از و بی گه تا نیم  

ی ن ماجرا خودشه...وگرنه با شناختیتو ا یقته و مقصر واقعیحق  

گه رو انقدرید یک یست که گناه ی ن  یدونست آدمیکه ازش داشت م  

 

کنه ی رفر کارمعیره و خودش و تقصیراحت گردن بگ ... 

ان ازدواجشون یباشه که سر جراز یمخصوصا اگه اون شخص ن   

 اون همه اصرار داشت که گناها رو بندازه گردنش 
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... شد چشماش و یک میکه بهش نزد ییپا ی دن صدایار با شن یکام   

ز شد یمخیه کم ن یدن پدرش یباز کرد و با د  

 -سالم...

... نیسالم پسرم...بش - 

ناراحتش و دوخت به  ن وینشست سر جاش و نگاه غمگ  

کردیم ی ه شماریکنارش نشست داشت ثانن...سهراب که یزم  

: دی پرسین مدت هر روز ازش میکه تو ا یدن سوالیشن ی برا .. 

. د ینشد و صداش و شن یانتظارش طوالن   

ازش نشد؟؟؟ ی شد؟؟؟خبر  یچ - 

... د و سرش و باال انداختیکش  ی قینفس عم  

؟؟؟یهمه جا رو دنبالش گشت  یمطمئن - 

ضافه کرد که با وجودد تکون داد و تو دلش اییبه تا ی بار سرنیا  

ی دوباره تا اصفهانم رفتم و برگشتم... ول یچ سرنخینداشتن ه  

ی چیبه ه  یچیه  
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از با اون پسرهیخورد که چرا بار اول بعد از قرار نیافسوس م  

از و برگشتن به هتل دنبال پسره یب ن یتعق ی پارک به جا ی تو  

 

ر گفت دیاز میدا کنه...ن یازش پ یو نشون ه ردی نرفت تا حداقل   

شه...پس مطمئنا اآلنیحال حاضر تنها آدم مورد اعتماد زندگ  

 هرجا بود اون پسره هم باهاش بود...همون پسره که قرار بود

با  یتش حسابینن و درباره ماه یبعد از برگشتنشون به تهران بش  

ا ر مالقات بیار انقدر فکرش درگیکام یهم صحبت کنن...ول  

ش انداخت و اآلن داشتن مسئله مهم و پشت گویفرهاد بود که ا  

خوردیچوبش و م  

- ؟؟؟همکاراش یاز همه دوست و آشناها سراغشون و گرفت  

؟؟؟ یچ - 

د و جواب داد یش کشی شونیبه پ  یدست  

د وی رسیش...هرجا که به ذهنمون میایآره...هم من...هم عمه و ن  
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که  ی هم نداره...کس ی ده ایم...هرچند فایم و پرس و جو کردیرفت  

مش کنه انقدر راحت جاش و یو بخواد قا بهش پناه داده باشه  

به ما  یسفارش کرده بهشون که حرف  یده...البد کلیبهمون لو نم  

 نزنن 

- بکنه؟؟؟مگه شما ی ن کاریاز همچید نی؟؟؟چرا بایچ یعنیآخه   

ه هفتهید که بخواد به قهر و دعوا و رفتن بکشه؟؟؟ یداشت یمشکل  

دین باگه تا اآل ی...اگه بحث قهر و ناز کردنم باشه دشده  

گشت یبرم  

نداشت  یگه حرفینبار دیبا دو انگشت چشماش و ماساژ داد...ا  

شکافتن  یعن ین سوال یدر جواب پدرش بزنه...جواب دادن به ا  

ش کرد...اون کهیار به زندگ یکه کام  یانتیشنهاد فرهاد و خیپ  

شنهاد یازدواج کنه و پ نایشد با تیحاضر نم یط یچ شرایتحت ه  

 

ن قبول کرد که پاش به یا ی از فقط برای نفرهادم بعد از رفتن   
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ازبگرده...وگرنه یرونه دنبال ن یب  یزندان باز نشه و بتونه تا وقت   

داد به یح میشد همون زندان و ترجید م یدا کردنش ناام یاگه از پ  

یی ه بوین قض ی از ا ینا...پس بهتر بود که کسیکردن با ت  یزندگ  

ادیدرب  یفین بالتکلیکه از ا ینبره تا وقت  

- ی گیم ی دار یکنه تو الکیار حرف بزن...مادرت فکر میمکا  

اد...البد چهار نفر یاز درنیپشت سر ن یر تو بوده که حرفیتقص  

ین فکریگه هم مثل مادرت همچید  

د وسط حرف پدرشیت پریبا عصبان   

... کننیم ی ه چه فکریست بق یگه برام مهم نید - 

: بود که به گوش نرگس که تو آشپزخونه ی بلندتر جور ی ابا صد  

 هم برسه ادامه داد

از یدونم ن یگم مقصر من بودم...می من دارم با زبون خودم بهتون م  

د یدم بهش...شایتونم بهتون بگم...حق م ینم یرفته ول یچ ی برا  

کردمیگه پشت سرمم نگاه نمیرفتم و دیاگه منم جاش بودم م ... 
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که با  ییذارم آدما یدا کنه...نمیضع ادامه پن ویذارم اینم یول  

نبار کارمون و بهیه بار باعث ازدواجمون شدن ایشون حرفا  

د یرو همه جا بزن یست هر حرفیطالق بکشونن...شما هم الزم ن  

دید...اگه بذاریک کالغ چهل کالغ کردن مردم باشیتا نگران   

فتهینم ی چ اتفاقین خونه بمونه هیحرف خونه تو هم  

نجا یاد اینکه چرا به سرش زد بیمون از ایو که زد پشحرفاش   

ز برداشت و راه افتاد سمتیش و از رو می چ و گوش ییسو  

 

دونست اگهی شتر متوجه مادرش بود...میدر...منظور حرفاش ب  

ار و وسط درد دل کردناشیزون کام ین حرفا و حال نامیا  

ار یم فهمه که کاینا هم م یا زود تیر یبه گوش خاله اش برسونه د  

زودتر بهم  ی برا ازه...اون موقع ممکن بودیهنوز چشمش دنبال ن  

غه یشنهاد صی گه به سرش بزنه...مثل اون پیه فکر دیدنشون یرس  

مادرش و از پشت ی د صدایره در رسیمسخره دستش که به دستگ  
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د یسرش شن  

- رم یگیش م یار مامان...از دست من ناراحت نشو...به خدا آتیکام  

شده و جون تو تنت یکیشب و روزت  ی رنجوینم ای بی م یوقت  

اد که برات انجام بدمیاز دستم برنم ی چ کاریادر هنمونده و من م   

د یکه کش یق ی ار چشماش و محکم بست و بعد از نفس عمیکام  

که رو صورتش  ییسرش و به سمت مادرش چرخوند...اشکا  

: م تر کرد و عاجزانه گفت یبود دلش و به درد آورد...لحنش و مال  

... داش کنمید که زودتر پیفقط دعا کن  - 

... کنم ی..باشه...دعا مزدلم.یباشه عز - 

: کرد و ادامه داد  ی مکث  

- ی ش کسیدارم و پ ین به بعد حرفاتم تو دل خودم نگه میاز ا  

تون بهم ی ثا زندگ یه بار با حرف و حدی...یگی گم...راست م ینم  

گه ازی...دفته مامانین اتفاق ب یگه ایه بار دی ذارم یخت...نمیر  

 بابت من نگران نباش
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تشکر بابت  ی ونه مادرش و براار ناخودآگاه خم شد و گیکام  

ینکه بغض خودشم جلوید و قبل از ایتش بوس یدرک کردن وضع  

که هست نگران ترش کنه روش و  ینیمادرش بترکه و از ا  

رون یگرفت و رفت ب  

داز براش بدتر از اون زندان شده بویدرسته اون خونه بدون ن  

ن به بعد بار مشکالتش و خودش بهید بهتر بود از ایشا یول  

ش نکنه ی ن وارد مسائل زندگیشتر از ایگران و بی وش بکشه و د د  

ه تک زنگ بهیدرخونه خاله اش نگه داشت و با  ی ن وجلوی ماش  

ادو سوارشه...بعد از چند روز کهینا منتظر موند تا بیخط ت  

رون رفتنشون و عقب یدارو بیمختلف د ی ار به بهانه ها یکام  

د دنبالش و باهم اینداخت باالخره امروز مجبورش کرد که بیم  

دوستش  یشگاه نقاشیبرن نما  

د به اندازه یرسی از بهش نمیاز ن ی گذشت و خبریکه م  ی قه ایهردق  
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فکر ی قه ها روبه جاین دقید و اگه ایکشیک سال براش طول م ی  

ک سال سخت ین ینا بگذرونه ای شد که بات یاز مجبور میکردن به ن  

که تظاهر  فعال ناچار بود  یگذشت...ولیتر براش م یترو جهنم  

ن وصلت بد شگون نشون بده یبه ا یکنه و خودش و راض  

به ساعت تو   یازو داشت...با نگاهیرفتن ن  ی ق روزهایحساب دق  

از یقا ده روز و هفت ساعته که از رفتن ن یذهنش تکرارکرد که دق  

الش یداد که خیک از خودش میوچه خبر کیگذره...کاش حداقل یم  

دا یشتر از پیب  یلین مسئله خیازبابت سالم بودنش راحت بشه...ا  

ی معرفت یاز مصر بود که ب یانگار ن  یت داشت...ولیشدنش اهم  

نگهش داره ی خبر ین بیکنه و تو ا یبراش تالف  یارو حسابیکام  

 

از و ازینا به اجبار فکر نین و سوار شدن تیبا بازشدن در ماش  

نا رو آروم یت ی ذهنش کنار زد و جواب سالم شادو پر انرژ  

... حرکت کرد  داد و  
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: ن دختر بزنه بعد از ینداشت باا  یچ حرفیبرعکس خودش که ه  

د ینارشته کالم و به دست گرفت و پرسیقه سکوت تیچند دق  

ره؟؟؟یش می کارات خوب پ - 

... دتکون داد ییبه تا ی سر  

... ستیبدن - 

م؟؟؟یم رستورانت غذا بخوریای ستام به روز بادویاشکال نداره  - 

: د ادامه داد یمتش چرخار که به سینگاه متعجب کام   

 -به عنوان دخترخاله...

... رون فرستاد ید و بازدمش و پر حرص بیکش  ی قینفس عم  

... ؟؟؟باالخره اون رستوران نصفشم مال باباتهیچه اشکال - 

داشت از باباش حرف یار و وقتیناکه حرص پشت لحن کامیت  

مت گفت یکرد و با مالیحس م یزدبه خوبیم  

طرصالح ماست...مطمئن باش ته دلشکنه به خایم ی بابام هرکار  

ستین یچیه - 
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چ وجه قبولشون نداشت و ینا که به هیت ی شتر ازحرفایاون لحظه ب  

دی رسیه مشت مزخرف به نظرش م ی ... 

یی ه جورایر نظر داشت و یار و زی نا که تمام حرکات کامیت  

ه کامل ارتباط برقرار نکرده وین قض یه هنوز با اد کیفهمیم  

از رو اجباره حرصش گرفت...باالخره کهکنه یهم م ی هرکار  

ی کرد و به فکر زندگیرون مید فکر اون دختر و از سرش بیبا  

یادآوریرو مدام بهش  ییزایه چید الزم بود یدش باشه...شایجد  

د یلحنش کرد و پرس یقاط یه کم بدجنسیکنه   

طالق  یتونیداش نشه میفت بعد از سه ماه اگه اون دختره پبابام گ  

...آره؟؟؟ی ریبگ   یابیغ - 

: زد و گفت  ی د تکون خورد پوزخندییار که به تایسر کام  

ه کم کوتاه یفکر کرده با خودش که گذاشته رفته؟؟؟اگه بابام  یچ  

ما ی پا ی جلو  یچ سنگیم رفتنش هیکردیم یومد بهش حال یم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ندازه ینم  

د یکرد که شایار داشت فکر م یزد و کامیدش حرف مخو ی نا برایت  

چینکه فرهاد هین بود...ایه آورد همیقض نیکه تو ا یتنها شانس  

یلیار بشه و خینا قبل از طالق زن کامیشد تی نم یجوره راض  

ار بعد از جدا شدنی ش همه وانمود کنن کامیاصرار داشت که پ  

اده نا افتیاز به فکر ازدواج مجدد و انتخاب تیاز ن  

- بهش بده که بفهمه عواقب کارش یه درسیبه نظر من   

...به ی ت کنیازش شکا یتونیراحت م یلیگفت خیه...دوستم م یچ  

گن بهش یم  یز...چیجرم چ  

 

: جان ادامه داد یه کم فکر کرد و با هی  

... نیعدم تمک - 

تیازش شکا یدتر شد...از ن یار شدیچهره کام ی اخم ها  

با  یطیکه تو هر شرا ی ازین؟؟؟نیکرد؟؟؟به جرم عدم تمکیم  
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با خواسته ست یار ن یتو دل کام  یدونست احساسینکه میوجود ا   

ش یحاضر بود با ورشکستگ یکه حت ی ازی دلش راه اومد...ن  

رنگ دادن به یکه عامل اصل ی ازیبسازه و باهاش بمونه؟؟؟ن  

دنش شده یل نفس کشیکه دل ی ازیش شده بود؟؟؟نیزندگ ی روزها  

که یکرد به آدمیم یرفا رو حالن حید ایبا یبود؟؟؟چه جور  

ت نداشت؟؟؟ یهمچ کس جز خودش براش ایز و هیچ چیانگار ه  

ت داشت؟؟؟ یتو اهم ی د...مگه برایتو ذهنش از پرس ییه صدای  

شنهاد ازدواج ین بار پیاول ی که فرهاد برا ی اگه اون لحظه ا   

به جز خودت فکر ی گه اینا رو مطرح کرد به کس دیبا ت  

...اآلنیرفتین حجم از زور و اجبار نمیار بار یو ز ی کردیم  

... ازتیالت راحت بود که ن یخ ی...ولشدید پات به زندان باز م یشا  

 تو خونه منتظرته

- ی ت باشیه شکاین قضیر ایگیه؟؟؟به نظرم اگه پی چ یدونیاصالم  

احداقلیره...یه اشم بهش تعلق نگیکه مهر یکن  ی کار یتونیم  
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 ... کمش کنن...چون اون موقع

هیصد من  ی نا و حرفایت ی دن صدایاز شن ی لحظه به قدره یتو  

ادش رفت قرار بود تظاهر کنه ویغازش منزجر شد که   

 

ار وسط حرفش یاخت یازه...چون بینشون نده که چقدردلتنگ ن  

دید و پرسیپر  

... م بهشت زهراباهاته؟؟؟همونکهیرفت یم م یاون فلشت که داشت  

تتلو توش بود ی آهنگا - 

: ار گفت یکام  ییهوین سوال یانابهت زده از یت  

 -آره...

 -بدش به من...

ع به ضبط یار سریرد و داد دستش و کامفش درآویفلش و از توک  

آهنگا رو یکی یکی ین رانندگ ین وصلش کرد...حی ماش  

اد کرد تا یدبه آهنگ مورد نظرش وصداش و ز یرد کرد تا رس  
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شفیدن اراجی به شن ی گه عالقه اینا بفهمه اون لحظه دید تیشا  

ده یگه به آخر خط رسیه نفر پره... انگار دینداره و ذهنش فقط از  

ن یو مفهوم ا یاز معن  ینا چه برداشتیراش مهم نبود تبود و ب  

 آهنگ داشته باشه

... بهش زنگ بزنه یکی * 

 بگه هنوز تو فکرشم ...

... میبگه هنوز مثل قد  

... کشمیناز نگاشو م  

 

... بهش زنگ بزنه یکی  

... راشرم بیمیبگه که م   

 بگه هنوزم عاشقم ...

 عاشق اون طعم لباش ...*

رون زل زده بود انداخت ویم به ب ناکه با اخیبه ت  یم نگاه ین  
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نا چه ینداشت براش که ت یتیره شد...اهمیرش خیدوباره به مس  

... بود که یکیگفت کاش واقعا ی کنه...فقط تودلش می داره م ی فکر  

ش بزنه ن حرفا رو بهیازبرسونه و ایصداش و به گوش ن  

... ه روزید اگه یبهش بگ * 

... کنم ینمش دق م ینب   

... کنم یل ومنطق میا...دلب یدل و براش قربون  

... د اگه بخوادیبهش بگ  

... مونم یشه عاشق میهم  

 تمام شعرام و براش ...

... خونم یبااشک وهق هق م  

... بهش زنگ بزنه یکی  

 

 بگه هنوز توفکرشم ...

... میبگه هنوز مثل قد  
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... شمکینازنگاشو م  

... اون تمومه کارم  یمن ب  

... ارم یآخه مثل اون و از کجا ب  

... مومه کارم اون ت یمن ب  

*... ارم یآخه مثل اون و از کجا ب  

نا دست ازیش تید الزم بود پیبهتر بود...شا ی نجورید ایاصالشا  

ن ازدواج سریخواست ایتظاهر برداره...اون که نم  

نیش بازم ایدروغ ی داشت با رفتارا یره...پس چه لزومیبگ  

گه به خاطر جدا یه باردیدختر و وابسته خودش کنه...که   

نیره...اگه ازهمیبا احساسش عذاب وجدان بگ ی باز شدن ازش و  

فهموند که صاحب اونی بهش م  یزبون یاآلن با زبون ب  

ه نفره که اونم اآلنینه اش فقط یچه نبض دار وسط قفس س یماه  

دای ر پست...که تمام فکر و ذکرش درحال حاضین  

... راحت تر بود یلیکردنشه...کارش خ  
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... د اگه بخوادیبهش بگ * 

... زنم یش میرو آتا یدن  

 

... که عاشق دوتا  یاون  

... شه منم یآب ی چشا  

... زید که همه چیبهش بگ  

... ست ین یزه وقت یریبهم م   

... مردن یاگه نباشه حت   

*... ست ین یگه کار سختید  

ار و که پشت یکام  ی انا نشست...منظور حرفیت ی رو لبا ی پوزخند  

د فکرش و یخوب گرفته بود...شا یلین آهنگ بود خ یا  

از شده باشه که به یعاشق ن ی ن مدت انقدریار تو ایه کام کرد کینم  

گه مردن هم براشین آهنگ تو نبودش دیقول خواننده ا  

ستین  ینا هم آدمیفهموند که ت ید بهش میبا  ینباشه...ول  یکار سخت  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

د بهتر بود ازیعقب بکشه...شا که انقدر زود جا بزنه و  

ودش ار به سمت خیجذب کردن کام ی برا ی گه اید  ی روش ها  

که ناخواسته به دست  ی دید اطالعات جدیاستفاده کنه...با  

یلیرسوند تا بفهمه اون دختر خیارم میآورده بود و به گوش کام  

بال  ی نجوریرفتنش ا ی ست که براین ی هم آش دهن سوز  

 بال بزنه ...

... ون تمومه کارما یمن ب * 

 

... ارم یآخه مثل اون و از کجا ب  

... اون تمومه کارم  یمن ب  

*... ارم یآخه مثل اون و از کجا ب  

*** 

یرش بچه ای از تابلو ها که تصو یکی ی ار جلوی شگاه کامیتو نما  

طالق و ی مفهوم بچه ها ییه جورا یه بود و یدر حال گر  
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با دوستش نا هم مشغول صحبت کردن یستاده بود و تیداشت وا  

نا یبا ت یعموم ی خواست فعال تو جایبود...اصال دلش نم  

م کرد که به جزی بهش تفه یز اومدنشون حسابده بشه و قبل اید  

نا هم ی ش نکنه...انگار تیمعرف ی گه ایپسرخاله با لقب د  

... د که قبول کرد و یترس یار که نه از پدرش میچشمش از کام  

به دوستش نزد  ی گه ایحرف د  

ار تو یکه کام   ی ا زود جواب اون ترانه ایر یدونست دی نهمه میبا ا  

ا به کمک پدرشی...ییا خودش تنهایده...حاال ین گذاشت و می ماش  

: کرد و کنار  ی نا از دوستش خدافظیقه بعد باالخره تیچند دق  

خ همون تابلو بود و گفت ی ستاد که همچنان نگاهش میار وایکام  

... نجاسیا نهمه تابلوین؟؟؟ا یبه ا یر دادیچرا گ - 

: گفت  یتفاوت یباال انداخت و با ب  ی ار شونه ایکام   

 

 -قشنگه...
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مفهومش و   یبه تابلو نگاه کرد و وقت ی شتریا دقت ب نا هم بیت  

زود صداش و  یلیرو لبش نشست...انگار خدا خ  ی د لبخندیفهم  

تو نبودنش هموار کرد  یاز حتیچزوندن ن ی ر و براید و مسیشن  

 -آره قشنگه...

ن کردنییار به اون تابلو زل زد و بعد از باال و پایام ه کم مثل کی  

ار ین آوردنش سرش و به سمت کام نان از به زبویحرفش و اطم  

 چرخوند و گفت 

ست؟؟؟یاز بچه باباش نی ن یدونستی ...تو میراست - 

دور و برش  ی ار و انگار همه صداها یکام ی زمان متوقف شد برا  

د بار تون و چنیکه داشت چند ییقطع شد...تنها صدا  

ن حرفیدن ای با شن ی نا بود و به قدریشد جمله تیگوشش اکو م  

نگاهش و از اون تابلو جدا کنه و ینست حتشوکه شد و نتو   

کرد که اشتباه یبه سمتش بچرخه...همش تو ذهنش تکرار م  

درست باشه  ی زی ن چیست...محاله همچین ی زین چیدم...همچیشن  
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... ادش افتادمیدم ین تابلوئه رو دیدم...ای منم تازه فهم - 

د ویرون کشیرت بیکه بود خودش و از بهت و ح یبا هر مشقت  

نا رو ینکه مطمئن شه جمله تیا ی از تابلو کند...برا نگاهش و  

دید پرسیده با تردیدرست شن   

؟؟؟یگفت یچ - 

 

: بهش  ینگاه یرت و داشت با سرخوشین حینا که انتظار ایت  

باال رفته گفت ی انداخت و با ابروها  

- ه...هرچند...گناهش ی؟؟؟عجب دختر کالش و مارموزیدونستینم  

شه یوش پدر ناتنیدونست داریشم نمد بنده خدا خودیم...شایو نشور  

ه قدم به سمتش برداشت و یگه مطمئن شده بود یار حاال که د یکام  

د یت و حرص توپیاز خشم و عصبان  ی دورگه شده ا ی با صدا  

ه؟؟؟ یات چیچرندن ینا...ایت یگ ی م  ینم چی درست حرف بزن بب - 

... دمی قته...منم تازه شنیست...حرف حقیات نیچرند - 
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: ره شد و یار خی خون افتاده کام  ی نه به چشم هاایموذ ی با لبخند  

 گفت 

... مامان بابام ی دم...از حرفایشن  یواشکیالبته  - 

د یبه صورتش کش یش گرفته دست ینا بازیکرد تیار که حس م یکام  

شگاه دوباره به یوشه و کنار نماه دور نگاه کردن به گیو بعد از   

ره شد ینا خیصورت ت  

؟؟؟ی بد سکته ام ی خوایا می ی د یشن  یچ ی گیم - 

: باال نداخت و گفت  ی شونه ا ی الیخ ینا با بیت  

- وش یا عمه ات قبل از دار یزدلم...گویسکته کردن نداره که عز  

از یدونم سر چیاز از اونه...حاال نمیگه داشته که نیه شوهر دی  

وش شده...چون اون یا شدن و بعدش اومده زن دارگه جدیهمد  

 

رفتار ی ل خواستن جوریاز نوزاد بوده از همه فک و فامیموقع ن  

ن و یازه...به خودشم همیه نیواقع ی وش بابایکنن که انگار دار  
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اتش وییگه جزیش نگرده...دیواقع ی دنبال بابا ی خودیگفتن که ب   

نکه اون موقعیثل ا دم م یحرفاشون فهم ی دونم فقط از البه ال ینم  

ن حرفا ینگن و از ا ی زیچ یدونم قسم خوردن که به کسیچه م  

: ار زد و ادامه داد ی چهره ناباور و مات شده کامبه  یچشمک  

... ن حرفاس کهینا خانوم زرنگ تر از ا یگه خبر نداشتن ت ید  

ازش پنهون بمونه ی زیچ - 

یی لوره شد...تابیار نگاهش و گرفت و دوباره به اون تابلو خیکام  

که نگاهش به سمت پدر و  ی اون دختر بچه ا ی که اشک ها  

م کرده بود...حاالیترس ی زیمادرش بود و به طرز غم انگ  

یدن چشما ید چرا اون تابلو انقدر جذبش کرد...چون با دیفهمیم  

ر یتو اون کو یفتاد...وقت یاز میاد نین اون دختربچه یس و غمگیخ  

خت و گفت یبغلش اشک رتو   ی بعد از خوندن اون ترانه اونجور  

شتر نگرانینان گفت خانواده تو بیبا اطم  یبدبختم...وقت  یلیمن خ  

دونست...از یز و میاز خودش همه چیشن تا خانواده من...پس ن یم  
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نگفته بود و کل  یبه کس یش خبر داشت ولی ز زندگیهمه چ  

ن و اون شده بود یکردن ا ی ش فقط شاهد نقش بازیزندگ  

- ش اومد که تو ازش طالقیپ  این قضای خوب شد ا یول  

تو نده بچه اتیا...دست بابام درد نکنه...فکر کن بعدا در آیریبگ  

- 

 

. ه یست باباش کیومد که معلوم نیبه وجود م یشکم زن  

: د و گفتین حرف خودش غش غش خندیبه دنبال ا  

... ییع اس خدایضا یلیخ - 

ی دیل شدیار از حرص و غضب مشت شده بود و میکام  ی دستا  

نا بکوبونه تا بلکه صداش وی که اون مشت و تو دهن تداشت   

ش خشمشید آتیشنیزش مکه ا ی ببره...چون با هر کلمه اضافه ا  

شدیشعله ور تر م  

مشت با چند تا حرف ساکتش کنه و تنهاش  ی نکه به جایقبل از ا  
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ار جدا شدیگه از دوستاش از کامید یکیدن ینا با دیبذاره ت  

... گوشه سالن چون ی ها یبه صندلارم خودش و رسوند یو کام   

لرزونش توان نگه داشتن وزنش و نداشتن  ی گه پاهاید  

ا پدر و مادر خودش یاز ید از نیبا ی آلن تو حالت عاددونست ایم  

رو ازش ین مهمیناراحت باشه که چرا موضوع به ا  

حس غالب وجودش تو اون لحظه حس ترحم یکردن...ول یمخف  

ا یقت و بهش نگفت یحق د چرایفهمیازش بود...نمین ی برا  

دونست از ینم ی د از به زبون آوردنش...حتیکشیدم خجالت م یشا  

همه قرار گذاشته بودن یده وقتیرو فهم ی زی ن چیکجا همچ  

... ی نهمه مدت رفتارهایسوخت که ای به گوشش نرسه...فقط دلش م  

ومد ید و صداش درنمیدیخانواده اش و م  

 

در سخت بوده براشکرد...چقیم ییچقدر تو وجودش احساس تنها  

ده...چقدریش توجه نشون میایشتر به ن یوش بینه داری بب  
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ن یقت...مطمئنا این حقیدن ایش با فهمیخالء داشت تو زندگ  

ار پر یخواست با کام یش و می ن خالء بزرگ زندگ یاحساس و ا  

... ومد یار از پسش برن یکنه...که متاسفانه کام  

را سراغ پدر ودن اصل ماج یفهم ی دونست درست بود که براینم  

خواستن ازش بپرسن یا نه...مطمئنا اونا هم میمادرش بره   

نداشت که بهشون یحیاون موقع توض ده ویفهم ی که چه جور  

نه ویک ی نا فقط از روی دونست که تی د میبع  یبده...ول  

اگه  یل داده باشه...حت یبهش تحو ین دروغیاز همچیش با ن یدشمن  

از و تو ذهنش یو نوش ی گشت و رفتار داریبه گذشته برم  

... ست یهم دور از باور و منطق ن  ی لید که خیفهمی کرد میمرور م  

نی تو اول ید وقتیچ یپی فرهاد هم تو گوشش م ی صدا ین ماجراحتیا  

ی دونم اون دختر آدم مناسبی د م ی ار گفت بعیمالقاتشون به کام   

ن بودیت باشه...پس منظور اونم همیزندگ ی برا  

: زمزمه کرد یلب با کالفگر ید و زیبه صورتش کش  یدست  
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 -چرا بهم نگفت؟؟؟

د اونم فکر نا زد راحت بود...البیکه ت یجوابش با توجه به حرف  

که  یست بچه اش تو شکم زنیار حاضر نیکرد کام یم  

 

ار با یکرد کامیدم فکر میشناسه بزرگ شه...شایپدرش و نم  

نیکرد ایقت ولش کنه...آخه چرا؟؟؟چرا فکر می ن حقیدن ایفهم  

ر قابل هضمه که نتونه تحملشیار غیکام ی برا ی انقدر موضوع  

اد؟؟؟ یکنه و باهاش کنار ب  

د یکش یمحبوبش پر م ی ن روزا که دلش برایار ای خبر نداشت کام  

از باشه...فقط داشته باشدش...تا بهش یخواست فقط ن یم  

ی ده...تا بهش بفهمونه فرقینشون م یبفهمونه چه عکس العمل  

خودشه که مهمه...تا بهش ثابت  باشه...فقط  ینداره پدرش ک  

... شکه تو خونه پدر ییست و همه کمبودهایا تنها نی ن دنیکنه تو ا  

بود برگرده ی کنه...فقط کافیداشته رو براش جبران م  
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به  یگلدون لب پنجره...دست  ی وان آب پایکردن ل یبعد از خال  

که نگاه به غم  ی د سمت محمدید و چرخیسش کشیصورت خ  

... شدیروش برداشته نمنشسته اش از   

شتر ینبار ب ینگاه کردن به صورتش و نداشت و ا ی چوقت رویه  

خجالت و تو وجودش حس ن شرم ویشه ایاز هم  

نکه باالخره بعد از چند وقت سفره دلش ید به خاطر ایکرد...شایم  

رو ییحرفا یهم صحبت یو ب یکس یباز شد و از سر ب   

... براش ی شنونده اچ  یچوقت هی کرد هیبه زبون آورد که فکر م  

شه یدا نمیپ  

 

ن مرتبی ت کرد و لب تخت نشست...حیقدم هاش و به سمتش هدا  

که  یو بدن الغر و کمجون شده اش با بغض کردن پتو ر  

: خ گلوش بود گفت ینهمه اشک بازم بیبعد از ا  

- ی لیکنم خی سوزه...حس میپسرت م ی ن وسط...فقط دلم برایا  
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مه یق نیخواستم رف ی...نمبشه ی نجوریخواستم ایبهش بد کردم...نم  

د و منو تو یچی هو فرمون پیدست خودم نبود که  یراه باشم...ول  

براش نداشتم...اآلنم یچ رغبت یه خودم هبرد ک ی ریمس  

: ش ادامه داد ی گرفت و با تمام درموندگ  ینفس  

م انقدر لنگ در هوا شده...دری کنم آه اونه که زندگ یاآلنم حس م  

م یرو تو زندگ ی تاوان اون بد کردم و حاال خدا داره ی حقش بد  

ترسم ین نباشه...می ترسم فقط همیترسم ازش...م یکنه...میاده م یپ  

که ی دادیاد مید...کاش بهش یبخشی اد...کاش مین سرم ب یاز ابدتر   

 ببخشه...که بگذره

ی ت قلبیدونست وضعی ن...مییسکوت کرد و سرش و انداخت پا  

نهمهیقت است که طایزون نیم  ی ن آدم درمونده هم انقدریا  

از و داشته باشه...پس بهتر بود ین شده نینه سنگ یدرد و غم س  

بت ویه مصیرد و بقک یهرجور شده خودش و کنترل م   

... اش و تو دل خودش نگه دارهیبدبخت  
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ش نوازشگونه رو دستش یبا حرکت دست محمد که با همه ناتوان  

د...زبونیشد نگاهش به سمت صورتش چرخیده میکش  

 

حرف نگاهش و خوب یولحرف زدن نداشت   

خوادیخواست بدونه از حاال به بعد م یدونست دلش مید...م یفهمیم  

ه جوری رو که هر بار  ین زندگ یا  ی جور  کار کنه...چهیچ  

ی گه کارینه اش فرو کرد و قراره بگذرونه تا دیخنجرش و تو س  

دونست ی د میبهکارش نداشته باشه و بذاره نفس بکشه...هرچند بع  

نورین مدت سرسختانه خودش و به ایا  که تو ین قلبیا  

... ی ن آسون یصاحبش و داشت به ا ی هوا ید و حسابیکوب یاونور م  

ره نفس راحت بکشهبذا  

 جوابش به سوال نگاه محمد بازم سکوت بود...چون هنوز خودشم 

خواد بکنه...دو هفته از رفتنش و دو یکارمیدونست چینم  

ا بعدیاشت روگذشت...شک ندیا میهفته از اقامتش توخونه رو  
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ی به کس یکه بهش کرد تاحرف یازاونهمه خواهش و التماس  

بازم حضور یکنه...ولیم چوقت قفل زبونش و بازنینزنه...ه  

نکه چارهیدونست...با این و تواون خونه صالح نمیشتر از ایب  

... نداشت ی گه اید  

ده بود که خانواده اش دنبالشن ویا فهمین رویق همیازطر  

یکین شهر چشم یه گوشه از ایازود تو یر یدونست ممکنه دیم  

ار یدم کام یفته و خبرش وبه گوش خانواده اش و شای بهش ب  

ی ه سرینکه یکرد...هم به خاطر ایدصبر م ی با ینن...ولبرسو  

... داد...هم چونید قبل ازرفتن انجام میمه تموم داشت که بایکار ن   

ان ازش خواسته بود یشا  

 

دوباره ازش کمک خواست رفتنش بهش زنگ زدو  ی فردا یوقت  

ی تونه کاریره خارج ازکشور و فعال نمیبهش گفت داره م  

قا چقدر یدونست دقیه تابرگرده...نمد صبر کنیبراش بکنه...با  
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دوار بود تا برگشتنش بتونه یام یکرد...ولی د صبرم یگه باید  

... که توذهنش داشت هم سر و سامون بده  ییبرنامه ها  

دوباره روش و به سمتش  یمنظم  ی نفس ها ی دن صدایباشن   

ن رویخسته و غمگ ی د خوابش برده...لبخندیبرگردوند که د  

دوال شد و لباش و چسبوند به ار یاخت یلبش نشست و ب   

باشه چون امکان  یشون ممکنه کیداربعدیدونست دیش...نمیشونیپ  

ا بشه...پس تو دلشیط رفتنش مهیداشت هرلحظه شرا  

فش راه افتاد ی برداشتن ک کرد و بعد از یقاباهاش خداحافظیعم  

 سمت.در

رونیر افتاده خواست بره ب ی چوند با سر زیره درو که پیدستگ  

برخورد کرد که سد راهش شده  یر باشخصد ی جلو یول  

یبود تا اون شخص وبهش بشناسونه...ول  یق کافیه دم عمیبود...  

شترآب دهنش و قورت داد و نگاهی نان بیاطم ی برا  

د و به صورت غرق در بهت و یکشهراسونش و از کفشاش باال   
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متعجب یدن اون دوتا چشم مشکیره شد...دیرتش خیح  

... خته شد یه روسرش ررو داشت ک ی حکم آب سرد  

 

شه جمعه یدونست همیچرا امروز اومده بود؟؟؟آمارش وداشت...م   

نجا چون یومد این خودش شنبه ها میاد...واسه هم یها م  

... یو شه کمتره...ولنکه باهاش رو در ر یدونست احتمال ای م  

خواست به یچوقت نمیچشماش ومحکم بست و روش و گرفت...ه  

دونستی ن حال می.در عندش.. ی نجا ببیفکر کنه که ا ی روز  

رو آماده یحی د تو ذهنش توضیازود بفهمه و بایر یکه ممکنه د  

ن لحظه داشت ازشیتا هم یل بده...ولیکرد تا بهش تحویم  

که انتظارش  یزیزودتر ازچ یل ید که خیدیکرد و اآلن میفرار م  

که ذهنش یده بود...اونم وقتین روز رسیو داشت به ا  

... و نداشت  ح دادنیتوض یاصال آمادگ  

؟؟؟یکنیکار مینجا چیتو ا - 
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: خته لحنش سرش و دوباره باال یدن بهت و خشم درهم آمی با شن  

 گرفت و گفت 

... دمیح م ی بهت توض - 

ند متر اونطرف ترکه چ ی از و مردی ن چهره نینگاه ناباورش ب  

ده بود رد و بدل شد و قدم هاش و به سمت اتاقیخواب  

: از صداش زدیت کرد که ن یهدا  

؟ثاق؟؟یم - 

 

رت نگاهش یو ح یجیستاد و سرش و به طرفش برگردوند...گ یوا  

قت ید حقی که شا یحاتیدادن توض ی د مصمم شد برایو که د  

کرد یآرومش م ینبود...ول  

... می رون صحبت کنیم ب یرا بیتازه خوابش برده...ب - 

: د ید پرسیجاد شده اشون و پر کرد و با تردیثاق دوباره فاصله ای م  

... اون یدونی...م یدون یتو...م - 
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: د و وسط حرفش گفت یکش یق یاز نفس عمین  

... دونم باباتهیآره...م - 

 -از کجا؟؟؟ 

: د و در ویرون کشیثاق و گرفت و از چهارچوب در بین م ی آست  

و راه افتاد و گفت بست...خودشم تو راهر  

... دم بهتی ح میرون...توض یم بیا بریگفتم ب - 

شگاه یط آساا یدن به حیر تا رسین مسیخواست تو ایدر اصل م  

خواست به سواالت یکه م یذهنش و متمرکز کنه رو جواب  

که سر  یو مشکالت ی فکر ی ها ی ریثاق بده...وسط همه درگیم  

ت که ه مورد و کم داشین  ی راهش سبز شده بود...فقط هم  

ه مشکالتیدوار بود برعکس بقی لش کرد...فقط امیاونم خدا تکم  

یکین یاز پس ا  براش نداشت بتونه ی و مطمئن یکه راه حل قطع  

اد یبرب  
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*** 

ی ثاق از بهتینکه م یشگاه...قبل از ایمحوطه آسا ی ره به درختایخ  

اد و سوالش و دوباره به یکرد دربیکه هنوز تو چهره اش حس م  

د یساره پریزبون ب  

؟؟؟ی چوقت از پدرت بهم نگفتیچرا ه - 

: که حاال اونم داشت نگاهش   یثاقی نگاهش و چرخوند سمت م  

کم کم درهم شد و جواب داد  کرد...اخمهاشیم  

... و از یکنیکار مینجا چ ی...گفتم ای تو هنوز جواب سوال منو نداد   

 -کجا

... اول تو جواب من و بده...چون به هم  ی...ولیگفت یدونم چی م  

کنهیدا میپربط  - 

به  ی دست یره شد و بعد با کالفگیاز خین ی ه کم به چشمایثاق یم  

هیت ی و عصباننطور که از استرس ید...همیصورتش کش  

: داد باالجبار گفتین تکون میپاش و تند رو زم . 
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نکه تو چه یدن ایدن پدرم و فهمیخواستم با دیست؟؟؟نمیمعلوم ن  

یه...ازم دلسرد بشیتیوضع - 

: ادامه داد  زد و ی پوزخند  

 

از تو...مدام  ی اون موقع که تمام فکر و ذکرم شده بود خواستگار  

من کجاست  ی بات بفهمه بابا کردم که اگه باین فکر میداشتم به ا  

د پدرم مرده یح دادم فکر کنیده...ترجی چوقت دخترش و بهم نمیه  

د ین ینجا و حال و روزش و ببید ایاینکه بیتا ا  

... پدرت شهرستانه ی تو به من گفت ی...ولیول - 

- به ازدواج  ی ه روزیکردم کارمون ممکنه یآره اولش که فکر نم  

ی من جد ی ه...البته فقط برا ی بعد...که قض ینو گفتم...ولیبرسه ا  

ه روز بگم که تو همون شهرستان فوت یم گرفتم یتر شد...تصم  

د یدیفهم یچوقت نمیگه نه تو نه خانواده ات هید ی نجوریکرده...ا  

نجا بهش سر یام ا ید مدام بیر شده دارم که باین گیه پدر زم یمن   
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 بزنم 

زش اشکاش و یر ی از چشماش و محکم به هم فشار داد تا جلو ین  

ا سرزنشش کنه یثاق حق بده ید به م یدونست بایره...نمیبگ  

که تو سرش داشت...هرچند  ی احمقانه ا ی ن فکرایبه خاطر ا  

ال یخفکر و  ی ه سریتونست مقصر بدونتش...خودشم با ینم  

... ن آدم باز کردیا یپوچ و احمقانه پاش و به زندگ   

؟؟؟ی دیحاال تو بگو...از کجا فهم - 

با دستش شد...انقدر از ی مشغول بازن و ییسرش و انداخت پا  

ی هاش کالفه و عصب ی ن دروغا و پنهون کار یخودش و ا  

 

ز و صاف و پوست کنده یقولش وسط نبود همه چ ی بود که اگه پا  

گه دست به دامن یه بار دیمجبور بود که  یت...ولگفیثاق می به م  

 دروغ بشه

ن یر بودم رو ایگی پ یلیادت باشه من...همون موقع هم خیاگه   
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هیاز بابات و بق یه اطالعاتیه و...مصر بودم که حتما یقض - 

 خانواده ات داشته باشم ...

: نان به ین با اطمیهم ی ن قسمت از حرفاش دروغ نبود...برایا  

د یشد و پرسره یثاق خیم  

ادته؟؟؟ی - 

: ن شد ادامه داد یید باال پایی سرش که به تا  

...ازو ی دادیدم...جواب سرباال میپرس  یازت سوال م یهرچ  

دم یفهم ی...کامال می نبود یخوب ی چوقت دروغگویکه ه ییاونجا  

نیهم ی پرسم اشتباهه...برا ین باره ازت میدرا یکه هرچ ... 

...از برادرت ی کنجکاون یرفع ا ی شتر کنجکاو شدم و برایب  

دم یپرس  

... د یثاق به گوشش رسیبلند و کالفه م ی صدا ی ه ایتو ثان  

؟؟؟یناسشیگه از کجا میبرادرم؟؟؟اون و د  - 

... منم...شماره اشو...از تو   یه بار اسمش و گفتیوسط حرفات...   
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ت برداشتم و بهش زنگ زدمیگوش - 

 

: تش ی ثاق که نشونه عصبانیر چشم متوجه دست مشت شده میاز ز  

ع گفت یبود شد و سر  

- ی کنیکه فکر م ی زیه برعکس چی...اون قضی د بهم حق بدیتو با  

که قراره باهاش  یم کسدیفهم ید میبود...با ی منم جد ی برا  

ن حرفا رو بهی کنه...همیرو داره ازم پنهون م  یازدواج کنم چ  

 برادرتم زدم...اونم ناچار شد بهم بگه...منم ازش خواهش کردم

ه بهت نزن یحرف  

نه؟؟؟ یرفت  ی ن ول کردی؟؟؟به خاطر همیدون یم یاز ک - 

: د ی از درهم شد و توپین ی اخما  

- بده و واسه خودت ببر و ال غلطت پر و بالی کم به فکر و خ  

دونم...اگه یک ساله که م یشتر از یه رو بین قض یبدوز...من ا  

کردمین کار و میقرار بود به خاطرش عقب بکشم همون موقع ا  
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شگاه انداختیبه ساختمون آسا ی و نگاه سرش و برگردوند ... 

گفت  یخ گلوش وقتید ب یبغض خفه کننده اش دوباره چسب  

نجا بند شه یشه ایبود که پام واسه هم ی دنش کافیه بار دیهمون   

بعد از...قطع رابطه امون  یگه نتونم ازش دل بکنم...حت یو...د  

: د و رو یبه صورتش کش یاشکش...دست ی شدن قطره ها ی با جار  

ثاق ادامه دادی به م  

شیو تحت فشار بذار یازش بپرس ی زینکن چ  یتو هم سع ... 

اتاق ی کننده ها از مالقات یکیکنه یام...فکر م یدونه من کینم  

زنم یام و بهش سر م یاوقات م ی شم که گاهیبغل  

 

ال گذشت و یثاق به فکر و خیم ی که برا یقه سکوتیبعد از چند دق  

ثاق ویشدن سواالت ماز دعا کردن واسه تموم ین ی برا  

: د یثاق سکوت و شکوند و پرسیباور کردنش...دوباره م   

- ی حس کرد ی؟؟؟چرا وقتیبهم نگفت  ی دیچرا همون موقع که فهم  
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که حداقل کمتر عذاب ی...بهم نگفتی ه ندارین قضیبا ا یمشکل  

 وجدان داشته باشم؟؟؟

- خرهنه...منتظر بودم تا باال یل نگفتنت ایدونستم دلی من...من که نم  

میچرا تا اآلن پدرت و قا  یو بهم بگ  ی ایخودت به حرف ب  

دور از چشمت جواب  یکردم اگه بفهمی...بعدشم فکر می کردیم  

ت رفتم...از دستم ی اجازه سراغ گوش ی ا بیدا کردم...یم و پسواال   

ی ناراحت ش  

... نطور یثاق نشست ناخودآگاه بود...همیکه رو لب م ی پوزخند  

ون اومدار به زبیاخت یحرفش که ب  

- ی ن فکریمن برات مهم بود که همچ یو ناراحت یمگه راحت  

؟؟؟ی کرد - 

برسه چشماش ن بحث قرار بود به کجایدونست دنبال ایاز که مین  

ثاق نشون داده بودی که کمتر به م ی تید و با جدیکش یقی و نفس عم  

 گفت 
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- گم...اصال ی دارم م ی ثاق...جدی ه رو باز نکن مین قضیدوباره ا  

ه ینه بحث کنم...پس ین زمیستم که بخوام تو این  یوبط خیتو شرا  

 کم مراعات کن لطفا 

 

؟؟؟یستین یط خوبیچرا؟؟؟چرا تو شرا  یچ-چرا؟؟؟ - 

که از حرفاش و به ین تید اید نبایلحظه حواسش جمع شد و فهمه ی  

خواست ازیکرد که م یه م ین قضیثاق و وارد ای اورد و میزبون م  

ی بزرگ  یدش بدشانسینجا دینکه ای نگهش داره...هم یهمه مخف  

دوار بودیام یکرد ولیداشت از عالم و آدم فرار م یبود اونم وقت  

بهش  یگه دست کسید شه بره ویهم ی ن روزا برایکه تو هم  

 نرسه 

ده بود یا نه...اگه رسیده یدونست خبر رفتنش به گوش بلور رسینم  

اورد یبه روش ن ی زیثاق چی م یگفت...ول یثاقم م یحتما تا اآلن به م  

خبر نداره یعنین یو ا  
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خواست دوباره یزد به اون راه...چون اصال نمید خودش و میبا  

افتاده و چه فکر یسفره دلش باز بشه و بهش بگه چه اتفاقات  

یکه بعد از عروس ی نبار برعکس دو سه باریداره...ا یاالتیو خ  

ز تموم شده یکنه همه چیکرد داره باور می دش...حس مید  

: رد و گفت ک یمصلحت  ی سرفه ا  

... میدار یه کم مشکل مالی - 

... د باال یثاق پریم ی ابروها  

ا شوهرت؟؟؟ یتو  - 

داره؟؟؟ ی مگه فرق - 

 

- سراغ شوهر ین مشکالت نرفتیهم ی ابه آخه...مگه بریعج  

یسیگ؟؟؟به پیر آقازاده خورد ته دیشد که کفگ یپولدار؟؟؟چ  

د؟؟؟ یخورد  

...انگار اشتباه د و بازدمش و با حرص فوت کردیکش  یقی نفس عم  
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ه ین قض یخواست به ایامت میام ق ین آدم تا قیکرد ایفکر م  

...اگهکه و متلک بارش کنهید طلبکارانه نگاه کنه و تین دیبا هم  

نکه بعد ازیه کم حرکت بده و به این زبونش و یتونست ایم  

راحت تر بود یلیشه فکر نکنه اآلن خیم  یگفتنش چ  

- ه یل خوبین مسئله دلی هم یلفکر کن...و ی تو هرجور دوست دار  

ار یبه خاطر پول نبود که ولت کردم و رفتم سراغ کام یکه بفهم  

یپس به خاطر چخواد بپرسه ین سوال میمطمئن بود بعد از ا  

ی بشنوه با نگاه  ی زین چینکه همچین قبل از ایهم ی بود...برا  

مکت گفت ین بلند شدن از رو نیبه ساعتش ح  یمصلحت  

- م...فکر ید به خاطر پنهون کاری...بازم ببخشد برمیگه بایمن د  

م...خدافظ یر شدیر به یمون ییل آشنایتو اوا  ی کنم با پنهون کار   

: یثاق روش و چرخوند که بره ولی ر لب میز یدن خدافظی با شن  

دیاورد و پرسیدلش طاقت ن  

 -بلور خوبه؟؟؟
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خواست یثاق انگار سرسختانه می م  یره شده بود به صورتش ولیخ  

ره که اصال سرش و بلند نکرد و تو همونیاز بگیز ننگاهش و ا  

 حال گفت 

 

 -آره...خوبه...

: د و ادامه داد یکش ی ق و آه مانندینفس عم  

... کایش رفتن امربا خانواده ا - 

: د یاز بهت زده و ناباور پرسین  

شه؟؟؟یهم ی برا - 

: گفت  یبود انتظار داشت وقت  ی زین تر از چیلحنش غمگ   

... دونمینم - 

ده...پس یچرا خبر گم شدنش به گوش بلور نرس د یحاال فهم  

ن مسئله...هرچقدر یدر کنار ا  یداش کنن...ولی نتونسته بودن پ  

ن سفرش...چونیه به خاطر اتونست ناراحت باشیکرد نمیتالش م  
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ک احساسات ی تحر ی مطمئن بود برا ییه جورایشناختش و یم  

کرده ی ن کاریثاق همچیم  

کردیم یثاق که سعیم ی ها  ی ن نگاه پر از غم و آشفتگیاآلنم ا  

اد بهش ثابت کرد که نقشه بلور جواب یاز نی به چشم ن  یلیخ  

ود...با ب یثاق از دلتنگیم ی ن غم لونه کرده تو چشمایداده...ا  

از اهدافش بود و یکیکه نشونه به ثمر نشستن  ی لبخند  

نان از برگشتن بلور گفت یاطم  

 -هر وقت برگشت...سالم منو بهش برسون...

 

نه روش و گرفتی ثاق ببیاز م ی گه ا ینکه عکس العمل دیا قبل از  

شگاه و تو همونیبلند راه افتاد سمت در آسا  ی و با قدم ها  

درآورد و مشغول فرستادن اس ام  فش یش و از تو کی حال گوش  

ثاق و بهش یان مالقات امروزش با میان شد تا جریبه شا یاس  

ه وقت حرفاشون دوتا نشهیح بده...که یتوض  
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د یا گرفت به امیه دربست به مقصد خونه رویشگاه یدر آسا ی جلو  

کنه یباشه که اونجا اقامت م یین روزا ین روزا آخرینکه ایا  

ل کرد ویامش و تکمی..متن پش انداخت.ی به گوش  ینگاه  

افت کردیور شدن و دریام دلی قه که پیفرستاد...بعد از چند دق  

ی سر هید خودش و واسه یدونست با یاسترسش اوج گرفت...م   

نیگه واقعا خسته شده بود از اید یگه آماده کنه ولیحات دیتوض  

کردن از   ی سوال و جواب ها...انگار داشت چوب پنهون کار  

ی م ساعتیخوردنیش و در آن واحد میدگاشخاص مختلف زن  

ازش  ی نه خبریکرد تا ببیش نگاه میگذشت...مدام به صفحه گوش   

وغ بودن سرش وقتکرد که به خاطر شلیا نه...خدا خدا میشد   

هین موضوع یا زنگ زدن نداشته باشه و ایاس ام اس دادن    

ش محسوب نشه و نخواد از ین منجالب زندگیگه تو اید یبدشانس  

از داده بود منصرفش کنه...که یکه قولش و به ن  یکفکر کم  

د یامش رسیانتظارش پ یباالخره بعد از کل  
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هم صحبت د مفصل بایگه تهرانم...اون موقع با یه هفته دی  ...» 

م یکن »  

 

دونست یبا خوندن متن اس ام اس روزا رو تو ذهنش شمرد...نم  

خواد یم ییه و چه حرفایمنظورش از صحبت مفصل چ  

نجا برهیل باشه که کمکش کنه تا از ایاگه هنوز ما یبزنه...ول  

د قبل از رفتن انجام یکه با ی کار ی داشت برا یزمان کاف  

... دادی م  

ی شتر بنایشد...قلبش بیک میرفتنش نزدشتر به روز یب یهرچ  

ارش ین بود که اآلن کامیذاشت...تمام فکرش ایم  ی ناسازگار  

جواب  یعنیا؟؟؟ نی رفته بود سراغ ت یعنیکرد؟؟؟ یکار م  یداشت چ  

دونست تایحانه فرهاد داده بود؟؟؟نمیشنهاد وقیمثبت و به پ   

... با به  ین بود فرهاد راضیدش ایفقط تمام ام یش رفتن ولی کجا پ  

ار نباشه یهم بودنشون قبل از طالق کام  
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ن چند روز شماره خاطره روین بار تو ایچندم ی برا  

ن یثل امنتظر موند جواب نداد...درست م یهرچ یگرفت...ول  

ر انتخاب کردنی ار درگید کام یکه فهم یچند وقت...درست از وقت  

از ول کرد وید ن یهم که فهم یشده بهش پشت کرد و از وقت  

ذاشت کار ید میجوابش و نداد...به نظر اون اصال نباگه یرفت د  

که دوتا از  یمنیبه مرحله انتخاب برسه...انتخاب بد   

دایپ ی گه برایحاال د از کهی ناش و ازش گرفت...هم نیزتر یعز  

ابونا دنبالش یمجنون شده تو کوچه و خ ی ن آدمهایکردنش ع  

... شدیدتر میگشت و هر روز ناامی م  

 

اج یبهش احت ی گه ایشتر از هر وقت دیهم خاطره که اآلن ب  

ه کم آرومیدوار بود حداقل با حرف زدن با اون یداشت و ام  

که ی ت...روزداد...که البته حق داشیاونم جوابش و نم یشه ول  

ادیالتماسش کرد که به خودش ب یار و حتی زنگ زد به کام  
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نگه   یاز و دو دستی رون کنه و نیو فکر رستوران و از سرش ب  

ار فقط و فقط سکوت بود...حاال حق داره یواب کامداره ج  

... کنه ین حرکت و براش تالفیکه ا  

ن یکنه که ا  ی ادآوریام براش بفرسته و یه پیه لحظه خواست ی  

ش وی مون شد و گوشی پش یه ولیمعرفت  یه کم بیارش ک  

ر چونه اش بهم قالب کرد و نگاه پر یز...دستاشو زیگذاشت رو م  

ه بار توسط یکه   یو کنار اتاقش...اتاقحسرتش و دوخت به گوشه   

ن یاز بهتر یکید  یکه شا ی تولدش...تولد ی ن شده بود براییاز تزین  

ل به یود براشون تبدز-یلیطعم لذتش خ یعمرش بود...ول ی تولدا  

از و به ین یانصاف  یار با ب یزهرمار شد و چند وقت بعدشم کام  

که در حقش کرد مقصر دونست ین کار قشنگیخاطر ا  

قه هاش ویموهاش فرو کرد و با دو انگشت شق ی شو البه ال دست  

 فشار داد...بهتر بود که اصال فکر گذشته ها رو نکنه...چون با 

گرفت یا حس حسرتش اوج میقه اش یه و هر دقیهر ثان ی ادآوری  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

چ کدوم و نداشتی ا عذاب وجدانش...که در حال حاضر طاقت ه ی  

از اآلنینکه ن یه اکرد...بید به حال فکر میگذشته با ی به جا  

از از ین ی ازش آدم بیکنه...نیکار داره میه...چیکجاست...با ک   

 

ه دختر بود مثل همه دخترا...با همه یز و همه کس نبود...یهمه چ  

هست...حاال   یکه تو وجود هرکس  یو نرمال یعیطب ی ترس ها  

اد یش بربیاز پس خودش و زندگ ییخواست تنهایم ی چه جور  

نا راست باشه...اگرمیت ی که حرفانیهنوز شک داشت به ا  

بپرسه راست بودنشو...بالفاصله  یما از کسی خواست مستق یم  

ز بهم یده...اونوقت همه چی شن  یگفت که از کید م یبعدش با  

شد...هرچند که یگه مطمئن م یه راه دید از  یخت...بایریم  

نیدونست بعد از اید م یکرد...چون بعیو دوا نم یدنشم دردیپرس  

از داشته باشه ین یاز پدر واقع یدرس و نشونآ  یهمه سال کس  

ه کمکیاز دوباره از اون آدم مجهول الهویمطمئن بود که ن   
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ده بودیه نشنکرد؟؟؟مگیدانقدربهش اعتمادم یگرفته...چرا با  

ن نحویجا رو به بدتریه بارچوب اعتماد بیخاطره روکه  ی حرفا  

مثل توماج   یار بااعتماد غلطش به آدمیاخود کامیخورد؟؟؟   

اه نشست؟؟؟ یبه خاک س ی چه جور  

هینکه...یکرد اون آدم تافته جدابافته اس؟؟؟مگه ایپس چرا فکرم  

ه باربهش گفته بودیباهاش داشته باشه...  ی نسبت خون  

ن بود...حاال که ید واقعاهمیفکرکن اون آدم مثل برادره برام...شا  

از به دست آورده بودی و گذشته ن  یاززندگ یه اطالعاتی  

... دای...کاش اون آدم و پین احتمالیود درنظرگرفتن همچسخت نب  

دا کنه یازشم پ یتونست نیق اون میکرد...مطمئنا ازطریم  

 

خواست کم کم پاشه یم گه حوصله رستورانم نداشت...یاون روزاد   

ازیدن نید ی ابون دوربزنه به هوایابره توخیبره خونه   

ش زنگی اره که گوشیر ب یازش گ یه ردو نشونیاحداقل ی  
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ی صفحه اش نگاه ی د به شماره ناشناس رویرد...با تردخو  

: از جواب داد یاز ن ی دن خبریدشنی انداخت...آشنانبود براش...به ام  

 -بله؟؟؟

ار؟؟؟یآقاکام - 

... دییمابفر  - 

؟؟؟ینشناخت - 

... ر بود که یذهنش انقدر درگ یصدابه نظرش آشنا بود...ول  

شدتی اره قبال کجا شن یکرد نتونست به خاطر ب  ی هرکار  

: نکه خودش گفت یتا ا  

... دمیجاو - 

ن یشناسوندن ا ی الزم نداشت برا ی ادیگه ذهنش زمان زینبار دیا  

ع ین اسم تو ذهنش حک شده بود که انقدرسریآدم...انگارا  

یادآور روزهاین مردینکه ایدم به خاطر ایبه خاطرش اومد...شا  

...کاشیازش داشت...ولیش بود که با نی قشنگ زندگ  
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... زد ینابهش زنگ میزودتر ازا  

 

: ش و به زبون آورد و گفت ی گلگ  

... که  ی روز ی ؟؟؟قراربود فردا ییچ معلومه توکجای مرد مومن ه  

یم به من زنگ بزنیبرگشت - 

داشتم ی ه کاریادم رفت...امروز یرشدم یرگشرمنده واقعا...د  

نم اوضاعتیادت افتادم گفتم زنگ بزنم بب یاومدم تهران... - 

انه؟؟؟یزونه یم  

گردمیگه دارم برمی...اآلن که د-؟؟؟یاناآلن تهر - 

... ش من فردا برگردیاپ یگردم؟؟؟امشب بی دارم برم یچ یعنی - 

... باشم ی دسار یتونم...فردا بایباورکن نم - 

: فوت کرد و عاجزانه گفت  یباکالفگ نفسش و   

... م با همی م حرف بزن ینیه ساعت بشیارستورانم یحداقل ب - 

: اج داشت که غرورش و یه همصحبت احتیانقدراون لحظه به   
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ادامه داد  ی شتریر پاگذاشت و باعجز بیز  

... ن نندازیروم و زم - 

: دم متعجب کنه و بعد یمظلوم شده بود که جاو  ی صداش انقدر  

ه سکوت گفت یازچند ثان  

 -باشه داداش...آدرس بده...

 

ی ن لحظه هایدا کرد که تو ایوپ یکینکه باالخره یازا یباخوشحال  

نه باهاش دوکلمه حرف بزنهی شش بی کس  یو ب ییتنها  

د بتونه همصحبت یدوار بود جاویآدرسش و دادو قطع کرد...ام  

داشت که یمثل خاطره باشه...اونم مثل خودش زخم یخوب  

... اش نبودبر یمرهم  

ار نشسته یگذشت و تو اتاق کامید میاز اومدن جاو یم ساعت ین  

ده بودشیکه د یبودن به حرف زدن...ظاهرش از دفعه قبل  

که روز  ی اری آراسته تر و مرتب تر شده بود...برعکس کام  یلیخ  
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سرش ی ال تویشد و فکر و خیبه روز داشت آشفته تر م   

... دادیبهش نم پ و ظاهرشم یاجازه سر و سامون دادن به ت  

د که یچرخیصحبتشون فقط داشت حول و هوش کار و بارشون م  

ش و که از لحظهیاورد و کنجکاوید طاقت ن یباالخره جاو  

... دن به جونش افتاده بود به زبون آورد یرس  

دمت اصال سرحال ی...نسبت به دفعه قبل که دیزون یچرا انقدر نام  

افتاده؟؟؟ ی...اتفاقی ستین - 

: بلند شده اش ادامه ی شاید و تا ریرتش کشبه صو ی ار دستیکام   

د گفتیداد و در جواب جاو  

... میل اومد وسط زندگیواال اتفاق که چه عرض کنم...س - 

... د درهم شد یجاو  ی اخما  

 

شده؟؟؟ یچرا؟؟؟چ - 

اول به ی زیقدر زنت و بدون و تو هرچ  ی اون موقع که بهم گفت  
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ی ه دردیاون فکر کن حرفت و پشت گوش انداختم...اآلن  - 

... تو افتاد یکه به زندگ ی افتاده به جونم مثل درد  

: د یناباور پرس ی د با چهره ا یجاو  

ی ؟؟؟واسه زنت اتفاقیچ یعنی ... 

دونم یم از دستش دادم...اآلنم نمینم ول کرد رفت...با ندانم کارز  

 کجاست...شب و روزم شده حسرت خوردن...درست مثل 

ه بودم...با وجود با پول و درآمدم موند  ین زن و زندگیتو...ب   

ی کنم و نفس بکشم...ول ی تونم بدون زنم زندگیدونستم نمینکه میا  

که با جون  ییه هاین سرماد داشتم به خاطر از دست دادیبازم ترد  

 کندن به دست آورده بودمشون...انقدر دست دست کردم تو

ن یشتر از ایاورد...نتونست بیم گرفتن که زنم طاقت نیتصم  

ی برا ینه من چه خوابیسته ببیره و وار پا بذایغرورش و ز   

ر یتونم از دستش دلگ یدم...رفت...حقم داشت...نمیمون دیزندگ  

شتر یخوره و حسرتم و بیداره جونم و م نم مثل خورهیبشم...هم  
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کنه یم  

ی مثل بال ینکه حداقل اتفاقیالش راحت شد از اید که خیجاو  

فتاده نفس حبس شده اشیار ن یکام ی خانمان سوز خودش برا  

: گفت  یرون فرستاد و با کالفگ یب  

 

چقدر عذاب ی دیمنو...مگه ند ی حرفا ی دیچرا آخه؟؟؟مگه نشن  

ه شب از دست یر زن و بچم و تو وجدان داشتم که به خاطر کا  

؟؟؟ ی دادم؟؟؟چرا حماقت منو تکرار کرد   

: د از تو یجاو ی...تا وقت یار فقط سکوت بود و شرمندگ یجواب کام  

روشن کنه ناخودآگاه گفت گارش و درآورد که یبش س یج  

؟؟؟ی کنیهم واسه من روشن م  یکی - 

: ح داد ی د که رو صورتش نشست توض ینگاه متعجب جاو  

... ال دور نگهم دارهیه از فکر و خیه چند ثاند واسیشا - 

شم دادیکیگار روشن کرد یبا تاسف تکون داد و دوتا س ی سر  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

کردیار فکر می که کام ی ز یبرعکس چ یار...ول یدست کام   

ات بد یاد خاطرات و تجربیگارشون ین دود کردن سیح هر دو  

نجایکه اآلن جفتشون و به ا  یتلخ ی شون افتادن...روزایزندگ  

... ده بود رسون  

: ن ید شکوند و حیفضا رو بازم جاو ی ن تویق و سنگ یسکوت عم  

گارش گفت یخاموش کردن س  

... داره مغزم یبهش ندارم ول ی نکه اعتقاد یز تو سرمه...با ایه چی  

خورهیو م - 

؟؟؟ یچ - 

 

دا کردن کانکس من ویابون و پیر افتادنتون تو اون بینکه گیا  

یی زایه چی بوده...ن  یهم اتفاق یلیخودمون...خ ی بعدشم حرفا  

میخبر یپشتش بود که من و تو ازش ب  

: د یار متعجب پرسیکام   
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ه؟؟؟ یمنظورت چ - 

ی نا کار خدا بود تا بهت راه درست و حتید همه ای شا  یکنیفکر نم  

نیگه ایق من خطاکار نشون بده؟؟؟تا حداقل تو دیاز طرشده   

م ی کنید ما آدما فکر می؟؟؟شایکه من رفتم و تکرار نکن  ی ریمس  

یاگه هر آدم یره...ولیگیزامون و ازمونمیرحمه که عز یا بخد  

فهمه خدا چند بار شانس و فرصت نگه یه کم به عقب برگرده می  

م یکرد ی انگارداشتنشون و بهمون داده بود و خودمون سهل   

تیبا تاسف به دو طرف تکون داد و با نها  ی ار سریکام  

از تویاز ن  ی ست روز دورین ب یکه تمام ا یو غم یدرموندگ  

 صداش بود گفت:

- که   یسخته...اونم واسه من  یلیدونم که خیدونم...فقط م ینم  

مم و گرفته ی مم و گرفته بودم...درست تو همون سفر تصمیتصم  

ی ن زندگیدا کردم که واقعا تو این پیقیتو  ی دن حرفایبودم و با شن  

یاناتیه جریبرگشتم  یوقت  یبرام بهتره...ول ی خوام...چیم یچ  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که همون شب ی دید شدم...تردیه کم دچار تردیکه فقط  ش اومدیپ  

دم رفته...انگار یتا خواستم به زنم بگم د ین رفت...ولیاز ب  

به جونم بود که  ی دین گناهم از نظر خدا همون تردیبزرگتر  

 

م و از یین دارایبود تا بزرگتر یه لحظه اشم کاف یافتاد...همون   

نجا تو جهنم یاره و منو بذاره ایچنگم درب  

که گلوش و فشار داد اجازه صحبت و ازش یبغض  

ن و دستاش و مشت کرد تا اشکاشییگرفت...سرش و انداخت پا  

ر ی ن آدم سرازیا یداد جلویداشت جولون م یلین چند وقته خیکه ا  

ن لحظه درکشیکه تو ا ید تنها کس ینکه شاینشه...با وجود ا  

... د بودیکرد جاویم  

د و حضورش و کنارشینقدم هاش و ش ی چند لحظه بعد صدا  

که  یحس کرد...دستش رو شونه اش نشست و با لحن   

شد گفتیش کامال حس میهمدرد  
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- غم بغل  ی ت که تموم نشده از اآلن زانویال داداش...زندگیخیب  

و حاضر...هر  یروت آورد...ح ی ...خدا دوباره من و جلویگرفت  

رمکه من دا ین درجه از بدبخت ینکرده زبونم الل به ا ی وقت خدا  

ن و با غصه خوردن خودت و نابود کن...اآلن فقط ی بش ی دیرس  

زنت هنوز  ینه که خدارو شکر کنیا یبکن  یتونی که م ی تنها کار  

نیت...از ایبرگردوندنش به زندگ  ی برا ی هست و فرصت دار  

 فرصت درست استفاده کن 

د...دو یجاو ی کردن جلو  ی خوددار ی رغم همه تالشش برا یعل  

رون اومد ویر چشماش بقطره اشک سمج از حصا  

 همزمان با سر خوردن رو صورتش با درد زمزمه کرد:

 -دوسش دارم...

 

... شد ی از چشماش جار ی شتریبا سرعت ب ی بعد   ی قطره ها  

- نا یدم؟؟؟چرا زودتر از ای...چرا نفهمدیدوسش دارم جاو یلیخ  
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دم که منتظر ی فهمیدم؟؟؟چرا بهش نگفتم؟؟؟از چشماش مینفهم  

بند   ین زندگیکه پاش و به ا ی زیه چی.منتظر ن حرفه..یدن ایشن  

من   یچوقت به سرشم نزنه که ول کنه و بره...ولیگه هیکنه و د  

و الشیخ یه جمله کوفتیه بارم با ی یغ کردم...حتیاحمق ازش در  

من محفوظه  یراحت نکردم که جاش تو قلب و زندگ  

ار...بازم کم آورده بود وید با وجود درد مشابهش با کامیجاو  

د بگه بهش...با وجود گذشتن چند سال ازیبا یدونست چینم  

اج یاحت یش...هنوز دردش تازه بود و گاهی ن اتفاق زندگیتلخ تر  

و  ن خودشیهم ی با حرفاش آرومش کنه...برا یکیداشت   

... بشه رو قلب زخم خورده ید که بتونه مرهمیدینم  یگاهیتو جا  

ار یکام  

: واسه برگشتن  ی چاره ا  ی مفکرنکه بتونه با هید ای نحال به امیبا ا  

د یدا کنه پرسیزنش پ  

وقته رفته؟؟؟  یلیخ  
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د و جواب دادیسش کشیبه صورت خ  یار دستیکام  

... ست روزیبا ب یتقر - 

: د ویرون کشی گار از پاکتش ب یه سیدستش و دراز کرد و دوباره   

ن روشن کردنش گفت یح  

 

ی ...ولیهست یآدم  ی دونم چه جوری شناسمت...هنوز نمینم یلیخ  

که  ی زنت ولت کرد؟؟؟اون انتخاب یبرام مهم شد بدونم سر چ  

ت و سرش یه؟؟؟ارزشش و داشت زندگ یچ یزنیازش حرف م  

؟؟؟ ی بد  

: گارش زد و ی به س یقیشد پک عم یار که طوالنیسکوت کام   

 ادامه داد 

... یشناسیمن و نم یلیاگه سختته نگو...به هر حال تو هم خ - 

- شه درباره اش حرف یست...از شرممه که روم نمین نیبحث ا  

هم ی ه روزید ی...شای د یگم...خدا رو چه د یم  یبزنم...ول  
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دایاج پ یاآلن من احت ی ت به حرفایبعد ی تجربه ها ی تو...تو  

که حرفام و پشت گوش ی...فکرکنم عاقل تر از من باش ی کرد  

ی بنداز  

که رولباش ید و پوزخند تلخیسرش و برگردوند سمت جاو  

که حال  ییف کردن ماجرای تعرد...شروع کرد به ینشست و د  

هیه حماقت و یکه با  یینجاکشونده بود...ماجرایو روزش و به ا  

درس گرفتن ازش روز  ی اعتماد اشتباه شروع شد و به جا  

ی چ کاریگه هیکه د ی کرد...انقدربه روز به حماقتش اضافه   

ومد یخوبش ازدستش برن  ی و روزا یبرگردوندن زندگ ی برا  

تونست ین بود که کاش م ی روزاش اتمام آرزو وحسرت اون   

د توماج بهش یکه فهم ی به اون لحظه ا یبرگرده عقب...حت   

 

کرد...حاضر ی کار میدچیدونست بایگه خوب مینارو زده...اآلن د  

ی فکررستورانش و بفروشه برا ی حظه ابود همون موقع بدون ل  
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حانه ازشی شنهاد فرهاد که وقیدادن پول طلبکارا و درجواب پ  

ت یگرفت و با نهایطالق بده سرش و باال م  خواست زنش و  

افسوس یکنم...ولیا عوض نمیگفت که من زنم و بادن یغرور م  

گذشته  ی برگردوندن زمان به روزها ی برا یچ قدرتیکه ه  

 وجودنداشت

و تاسف به زبون آورد  یت درد و شرمندگیو که بانهاحرفاش   

ه نخ از توش درآورد و یدو برداشت و یگار جاو یپاکت س   

ی بود وقت ی دنیافه خاطره دیشنش کرد...از فکرش رد شدقرو  

که خودش  ی د...خاطره ایدیگار به دست م یار و سیکام  

... گاریس  یارحتیذاشت کامینم یکرد ولیگار دود میگار پشت س ی س  

ره یش و تو دستش بگخامو  

: ی ه لحظه فکرخاطره انقدر تو سرش جون گرفت که با لبخندی  

 محو و ناخودآگاه گفت 

ی همصحبت خوب یلیخ یه...دختره...ول یدارم تو ترک قیه رفی  
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گه باهام یم و با زنم...دیکار کردم با زندگ  ید چی فهم یبود...ازوقت  

زنه یحرف نم  

: فاش سکوتدن حری که با شن ی دیسرش وچرخوند سمت جاو  

 کرده بود و ادامه داد 

 

- کرد بهم  ی ه کاریگه خدا هوام و داشت که یندفعه دیانگار ا  

ه کم ینه وامونده ین سینجا...حداقل ایا ی ایب یپاش و  یزنگ بزن  

 آروم گرفت باحرف زدن

ی ومده بود با نگاهیرون ن یار بیکام ی د که هنوز ازفکر حرفایجاو  

ز بود گفت یخ گوشه می که هنوزم  

- یی ه جورایتمون مشابه نبود...یکردم وضعیهم که فکرم ی رانقد  

ا رو گردنتریشه همه تقصی...نمیشتر ازمن حق داشتیب یلیتو خ  

 انداخت

... ار یفوت کرد و نگاهش و دوخت به کام ینفسش و باکالفگ  
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- ی شه بهت حق داد...مخصوصا وقتیبگم...م ی چه جور  

د یکم داشتازدواجتون ازاول بدون عالقه شروع شد و تازه کم    

و به  ی م گرفتیه کم عجوالنه تصمید...درسته یشناختیگه رومیهمد  

از دست  ی...ولی نکردنده زنت فکر یو آ یبعدش وزندگ  

چیکه تو موقع لزوم ه یمن ی دبرایه...شایه شبه سرمایدادن    

تینباشه و اهم یبزرگ یلینتونستم باپوالم بکنم اتفاق خ ی کار  

... ست ین  یکیموضوع کوچ یآدم چیدرکل واسه ه یندم بهش...ول  

سرم ی که بشه راحت ازکنارش رد شد و گفت فدا  

یشنهاد اون عوضیزدم و به پن فکرا خودم و گول یخودمم با هم  

افتادم و یدم توچه هچلیبعدش تازه فهم  یجواب مثبت دادم...ول  

و از دست دادم  ین رستوران خراب شده چیدر عوض ا  

: د یره شد و پرس یار خیامز شده به صورت کیر ی د با چشمایجاو  

 

با دخترخاله ات  ی خواینم یطیچ شرایتحت ه یگی تو مگه نم  
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؟؟؟یازدواج کن - 

د تکون خورد ادامه داد ییار که به تایسر کام   

- نداد و باالخره ی جه ایچ نتین وقت تلف کردنت ه یخب اگه ا  

از زنت اقدام ی ابیطالق غ ی د برایکه با  ی د اون روزیرس  

تحت فشار  یو وقت یهم نکن یچ اقدامیه ا به قول خودتی...یکن  

ی بر ی خوایر قول و قرارت...میز یبزن  یارو قرار گرفتیاون   

ن؟؟؟ زندا  

که با فکر کردن به زندان عرق سرد رو یبرعکس تمام دفعات  

د گفتینان در جواب سوال جاوینبار با اطمینشست...ایتنش م   

... حیزندان و ترجدا کنم...یازم و پی آره...اگه نتونم تا اون موقع ن  

دمیم - 

بود و ید دوباره به فکر فرو رفت...انگار که سر دو راهیجاو  

د ییبه تا ی مش و گرفت سریتصم یوقتقه یبعد از چند دق  

 تکون داد و گفت:
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ه پروژهیکنم...یه مناقصه شرکت م یگه دارم تو یچند روز د  

بهم  یه که اگه به من واگذار بشه واسه شروع پول خوبیاردیلیم  

ارویحسابت و با اون  یهست که بتون ی کنم انقدری..فکر مدن. یم  

ی صاف کن  

ار و ادامه داد یمتعجب کام  ی نگاهش و دوخت به چشما  

 

... دم به تویاگه برنده بشم اون پول و م - 

ره شد و ید خیج و منگ به جاوی گ ی ن آدمایه عیار چند ثان یکام  

زنه به خودش یحرف م ی د که داره جدیباالخره فهم یوقت  

: آخه؟؟؟  ید و گفت نه...نه بابا...واسه چاوم - 

- ید اونجوریشه...شا یت کم میفکر ی از دغدغه ها یکیحداقل   

...به نظر یدا کردن خانومت تالش کنیواسه پ یراحت تر بتون  

ن پدر ویا ی و نقشه ها یزودتر خودت و از زندگ یمن هرچ  

ز و یکه انقدر راحت همه چ یبهتره...آدم یرون بکشیدختر ب  
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ی ممکنه خواسته ها ی جلوتر بر یبا پول بخره...هرچ خوادیم  

ازت داشته باشه  ی شتریب  

... د تکون داد و با دست ضربه یجاو ی حرفا دییبه تا ی ار سریکام   

به شونه اش زد  ی ا  

... تش نصفهیکنم داداش...دستت درد نکنه...نهایبراش م ی ه فکری  

فروشم و یرستورانم و م   

سط حرفش د ویگره خورده پر ید با ابروهایجاو  

- دستت درد نکنه...از اآلن دارم  یگی تعارف نکردم باهات که م  

گهیبشم پولش مال توئه...د گم...مناقصه رو برنده ی بهت م  

ه دار و ندارت و ی ست رستوران و بق یهم ن  یاجیاحت  

ت ی...زنت که برگرده...واسه چرخوندن چرخ زندگیبفروش  

شه یالزمت م  

: دو گفته کم ناباورانه بهش نگاه کریار یکام   
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- ن؟؟؟اگه ییپا ی دی مگه کرکره مخت و کش  یگم...ولی نو میشرمنده ا  

اگه بخوام  ی...ولی زیه چیاز دا بشه بیزپیهمه چ یاون ب  

کشهیطول م یخوردخورد بهت برش گردونم که کل  

: ار زد و گفتی به اصطالح کام ی د لبخندیجاو  

- چ فرم وی ست...اصال به برگردوندنش فکرنکن...هیمهم ن  

خوام...فقط همه یهم درقبالش ازت نم ی و ماده تبصره اقرارداد   

ت یبرگردوندن زن و زندگ ی تالشت و بکن برا  

و ین حجم از مردونگینداشت که در جواب ا  یچ حرف یار ه یامک  

نیکه چند یین آدم تازه شناخته شده بزنه...آدمایمعرفت ا  

شناختشون انقدر راحت از پشت بهش خنجر زدن و یسال م  

شتر یکه دو بار ب یه آدمیاد فنا دادن...اون وقت ش و به ب یزندگ  

ن حد مرامیتونست تا ایم یباهاش مالقات نداشته...چه جور  

خواست به ی کرد...تا مید باور میداشته باشه؟؟؟کدومشون و با  

... دیشرف شدن...خدا جاویمان برسه که همه آدما پست و بین ایا  
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تسی ن ی زین چیو سر راهش قرار دادکه ثابت کنه همچ  

: شد انقدر راحت قبول کنه کمکشو...با ینحال شرمش میبا ا  

د و گفت یبه صورتش کش یدست  یکالفگ  

... دای اج پیست...خودت بهش احتین  یال...کم پول یخیشه...ب ینم  

ندهیدر آ ی...نه فعال ولی کنیم - 

 

دارم یار...نه زنی کنم کامینده ام نمیدرباره آ ی چ فکریگه هیمن د  

شش و فراهم کنم...نه بچه یزم و آسایش برکه بخوام پوالم و به پا  

هم واسه  یچ فکر خاص ینش کنم...هی که بخوام از هرنظر تام ی ا  

کمک کنم...که  ییه جایخواستم به یتش م ین پول نداشتم...نهایا  

یی ه جورای...چون ی درحال حاضر تو برام از همه واجب تر  

تو ن تفاوت که خدا واسهینم...با ایبیگذشته خودم و تو وجودت م  

ن برامیمن نذاشت...واسه هم ی برا یه راه جبران گذاشته...ولی  

نجات بدم مثل خودم و  یکیمهمه که   
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... ل یتشک یه زندگی یتونی...بازم م ی ندار ید نباش...سنیانقدر ناام  

ی بد  

که  ی بود که رو لبش نشست...لبخند ید فقط لبخند تلخیجواب جاو  

بهش نداد چون  یتیاهم یداره...ول ییدونست چه معنایار میکام  

که  یید...نقشه هایکشین مرد میا ی برا ییداشت توذهنش نقشه ها  

کرد به خاطرهیه سره وصلش می یحمتچ زیبدون ه  

هیه کم بگذره و قابل اعتماد بودنش ثابت بشه و ی د یدونست بایم  

تا یکم ذهنش آروم تر شه تا بتونه بهم وصلشون کنه...ول  

زا رو بهش ثابت یچ یلین حرفا هم خینجا و بازدن همیهم  

ن آدم هم درست مثل خاطره درصد وجدان و ینکه ایکرد...ا  

ن فکر یه آدما بود...واسه همیشتر ازبق یه کم بیمعرفت وجودش    

باشن...هرچند  یان و زوج خوبیگه کنار ب ید بتونن باهمدیکرد شا  

و خانواده رو یل زندگیچکدوم قصد تشکیکه در حال حاضره  

 نداشتن 
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: به ساعتش بلند شد و تو همون حال گفت   یاهد با نگ یجاو  

... دم...به احتمال یر مجه مناقصه روبهت خبید برم...نت یگه بایمن د  

میاد برنده ایز - 

: از نگاهش نرفته بود گفت  ی و ناباور یارکه هنوز شرمندگ یکام   

ی نیب یط ومی شرا  ی بگم...خودت که دار یدونم چیمن واقعا نم ... 

شه ینم یدلم راض یدارم دروغه...ولاج نین پول احتیاگه بگم به ا  

رمی بالعوض ازت پول بگ ی نجوریهم  

- نباشم...من خودم   یکه من راض ینباش یراض  یتونیم یتووقت  

ی نداره به خاطرش شرمنده بش یشنهاد دادم...پس لزومیبهت پ   

ناید و خالص شدن از شرفرهاد و تیار ازفکر کمک جاویکام  

ی ن دغدغه فکرید اشیم  یعنیقلبش به ضربان افتاده بود...  

ن مشغله هاش کم کنه؟؟؟یرو از ب  

- ماه به ماهشم  ...سودیشیک رستوران میپس درعوض شر  
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؟؟؟ی نصف نصف اوک - 

- کنم...فقط یپول درآوردن کار نم  ی گه برایه باربهت گفتم...من دی  

خوامیال م یکردن ذهنم از فکر و خ یگذروندن وقت و خال ی برا  

یه جاین پروژه...چون تو ی خودم و تو کارغرق کنم...مثل هم  

ی خوام تالش کنم برایه...می پرت و دور افتاده اس و کار سخت  

یه کم از آدما و شهر و شلوغین بهونه یرنده شدنش...که به اب  

که ییه جاید برم یر کارم بشه...بایخالص شم و ذهنم فقط درگ  

از  یاد زندگیقه یان نداشته باشه...تا دم به دیتوش جر یزندگ  

 

من تموم شده  ی ز برایگه همه چیفتم...دیته خودم ندست رف  

کنم تا یربات فقط دارم کار مه یار...اآلن چند ساله که مثل یکام  

ن وسط مسطا ین روزاتموم شه و اجل منم سر برسه...ایباالخره ا  

یه باریکه دارم  یمثل توبه پستم خورد و تونستم باهرچ یکیاگه   

غیدم...دریکه من رس  یینجایاز رو دوشش بردارم تانرسه به ا  
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نگه  یا که زنم و نتونستم از خودم راضین دن یکنم...تواینم  

توکارم هست برسه به روحش و حداقل ید اگه ثوابی...شادارم  

باشه  یا ازم راض یاون دن  

ار خودش و ازدست بده و داغ دلینکه دوباره اختیقبل از ا  

با قدم ارم با اشکا و ناله هاش تازه کنه باهاش دست داد ویکام  

رون ی بلند رفت ب ی ها  

فه دلش اضا یقبل  ی که به تمام حسرت ها یارموند و حسرتیکام  

دش یکه د ی ن آدم و از همون روز ینکه چراا یشد...حسرت ا  

ی ریم گ یکه دوباره کارش به تصم یتو ذهنش حک نکرد تاوقت  

از و یبا ن  ی زندگ یچ مکثینباربدون هیفته و ایادش بید یرس  

... د از تمامیکه درست مثل جاو یود اون روزر نبیانتخاب کنهد  

ن یبه ادامه ا یبتچ رغیگه هیزار شده باشه و دیعالم و آدم ب  

دایازو پی تونست نینداشته باشه...مطمئنا اگه نم یزندگ  

د یزون جاوین حال نامین روز و همیکنه...کارش به هم  
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داد؟؟؟یگه میه فرصت دیخدا بهش  یعنید...ی رسیم  

چسبونده بود...به ظاهر داشت با  نیشه ماش یسرش و به ش  

یولکرد یابون و رصد م یه اش خیخمار شده از گر ی چشما  

 

گه در حال پرواز بود...تو گذشتهید ی ذهنش هزار جا ... 

قرار بو بشه ینکه چینده...ایشتر از همه آینده...ب یحال...آ ... 

ن و اون ید بازم دست به دامن ایا بایاد؟؟؟یتونست از پسش برب یم  

نمونده   یبراش باق یگه کسیامرار معاش...هرچند...د ی اشد بریم  

 بود

یی که متفاوت بود با همه درد و رنجا یداشت...حال یبیحال عج  

گذشته رو با سکوت و  ی ش تحمل کرده بود...دردا ی که تو زندگ  

نیا حداقل فراموش کرده بود...واسه ایکنار زده  یتفاوت یب  

تونست بکنه؟؟؟یکار م یش قلبش بود چیکه منشا اصل ی درد  

چوقتم یعاشق بشه...در کنارش ه ی ه روز یکرد ی چوقت فکر نمیه  
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کرد گذشتن از عشق انقدر سخت و طاقت فرسایفکر نم  

ن عشق بود...چراینا بدتر پس زده شدن تو ایاز همه ا یباشه...ول  

کرد که در نظرش بشه ی ار نخواستش؟؟؟چرا کاریکام  

قدر ارزش نداشت که ان یعنیدور و برش؟؟؟  ی مثل همه آدما یکی  

ا همون موقع یبجنگه؟؟؟ ین زندگ ینگه داشتنش تو ا ی برا  

ت بهش بگه که ینا حرف زد با قاطعی ن بار با پدر تیدوم ی که برا  

م و دوست دارم؟؟؟ ی بکن...من زن و زندگ ی خوایم ی هرکار  

االتش که حس کرد هر لحظهیانقدر غرق شده بود تو فکر و خ  

نینم به ای راننده ماش ممکنه مغزش سوراخ بشه...سکوت  

شدن  یقه خالیچند دق ی زد...برایشتر دامن می ال ها بیفکر و خ  

ن وی ار دستش و دراز کرد و ضبط ماشی اخت یذهنش ب  

 روشن کرد...

 

صداش و بلند کنه که همه  ی تونست انقدریخواست میدلش م  
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نیریادآور خاطرات خوب و شیسرش که  ی تو ی صداها  

ار یکه با کام  یرات گذشته اش بود پاک بشه...خاط  

ی داشت جا ی ن اول راه بدجوریکه تو هم ی اری داشت...کام  

د یبا ی ن به بعد چه جوریکرد...از ایش حس میش و تو زندگیخال  

ومد؟؟؟یکنار م   

ه خبریتونست یندش...کاش میبار آخر بب ی تونست برایکاش م  

کاریره و بفهمه اآلن کجاست و داره چیک ازش بگیکوچ  

خواست یم ی ست بفهمه که طلبش و چه جورتونی کنه...کاش میم  

برو یکنه پدرش ب نا ازدواج نیصاف کنه...مطمئنا اگه با ت  

... ی شد که جلوی دا میپ یه راهیندازتش زندان...کاش  ی برگرد م  

ره یزندان افتادنش و بگ  

یگه اینبار توسط شخص دین ضبط ای همزمان با توقف ماش  

ش که ازباالخره قرار بود سکوت یعنین یخاموش شد و ا  

... جاد کرده بودی رو ا ی نین جو سنگ ی لحظه سوار شدن به ماش  
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 شکسته بشه 

: و با ی شه جدیهم  ی صاف نشست و منتظر موند که باالخره صدا  

د یچیصالبتش تو گوشش پ  

... ی ثاق دوست بود یدونستم با مینم - 

 

که ین و لبش و به دندون گرفت...اون موقعییسرش و انداخت پا  

د یشد ی رغم مخالفت ها یعل یخال ه منطق پوچ و تویبا   

نیت قدم تو اگفیت ها رو بهش میشه واقعیکه مثل هم ی بلور  

د یبرسه که با ی کرد روزیچوقت فکرشم نم ی رابطه گذاشت ه   

 به خاطرش جواب پس بده ...

: گلوش و صاف کرد و گفت  ی مصلحت  

د؟؟؟یباهاش حرف زد - 

: ودشخ ی ه کم بعد صداید و یچین پی تق تق فندکش تو ماش ی صدا  

 که گفت 
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رابطه درست  یلیاز دهنش درومد بهم گفت...خ یزنگ زد هرچ  

دم به جر ویه موضوع جدی ن بعد یم...از ایداشت ی ا یو حساب  

شهیبحثامون اضافه م   

: د یره اش شد و پرسیاز بهت زده خین  

؟؟؟یواسه چ - 

گفت ی د داشت میاز چرخی با نگاهش که به سمت ن  

ی کنیفکر م یخودت چ -  

ره به حرف اومدیاز مصره که جواب بگید نحس کر یوقت یول  

 

- شگاه بابا رو یمن آدرس آساه نفر به گوشش رسونده بود که ی  

ین کار و کردیبهت دادم...زنگ زده بود بازخواست...که چرا ا  

ی و...چرا بعدش به من نگفت  

ثاق به زبون آورده بود یش م یکه ناچارا پ یاز شرمنده از دروغین  

دستش با  ی با انگشتا ی ن باز ین و حییسرش و انداخت پا  
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: ن ولوم ممکن زمزمه کردیکمتر  

- د بگم یبا یدونستم چیدنش و نداشتم...نمینتظار دمجبور شدم...ا  

ن به یقه فکر کردن...فقط همیکه باور کنه...در عرض چند دق  

د یذهنم رس  

از و یبلند بود که ن ی خودش انقدر ی ان برعکس صدایشا ی صدا  

شماش و ببنده...حالت داد و دعوا به وحشت بندازه و از ترس چ   

اس آور بوداز هرین ی تن صداشم برا  یحت  ینداشت...ول  

- و ی ثاق سر هم کردی چوندن میپ ی ن دروغا رو براینکه چرا ایا  

گه اس یز دیه چیست...بحث من اآلن یاصال مهم ن  ی لش دادیتحو  

نهمهینه علت ای ره اش شد تا ببیمنتظر خ ی از با چشماین  

دونست وگرنه زودتر ی ش میهرچند که کم و به...یتش چیعصبان   

ثاق دوست بوده یبا م یان ه زمیفهموند که ینا بهش م یاز ا  

- رو  ییزایه چ یم و برات یگه حرف زدیاون موقع که با همد  

...بهت گفتم که من اصال دلمیدونستیروشن کردم که نم  
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دم اصالیع آشنات کنم...شاین وقا ین سن با ایخواست تو اینم  

نم بهت یمجبور شدم...ا ی...ولیچوقت بفهمی ت ه نداش یلزوم  

 

یچ وجه راضی و سن و سال تو...که به هه برادر دارم تیگفتم که   

ست که یره...چون الزم نین موضوع قرار بگیان ایستم در جرین  

از تو یشگاه سپرده بودم که حرفیآسا ی به مسئوال   یبدونه...حت  

ش بابا یره پیتا مر از ما دویه که غیبهش نزنن تا شک نکنه اون ک  

و  ی چ کردیراحت حرف من و ه یلین کارت خیتو با ا یول  

سراغش  یرفت ی پاشد  

ع و با عجله گفت یاز سرین  

- اون روزم که  یبهش نزدم...حت  یچ حرفیچوقت هیمن ه یول  

شک نکنه ی ز یرفتار کردم که به چ ی د جوریشگاه دیمنو تو آسا  - 

- ه گفته خودش دو ...بی بهش زد ی ن کارت ضربه بدیآره اما با ا  

گه ازدواج ید یکید...بعدش با یسال تمام همش باهم بود  
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ین کارت چه معنیکه بهت زدم...ا ی...بعد از اونهمه حرفی کرد  

داشت؟؟؟  ی ا  

: ره اش شد و لب زدیپر از اشک خ ی از با چشماین  

- هدفم ضربه زدن بهش  یکردم...ول یاشتباه کردم...بچگ  

دم یال داشتم که بعدا فهمیفکر و خ ی ه سریش خودم ینبود...پ  

که ی ن کاریا بخشم به خاطریچوقت خودم و نمی همش غلطه...ه   

 باهاش کردم

ختنش ادامه داد...اگه چاره ین و به اشک رییسرش و انداخت پا  

زد اون لحظهید زار میکشین آدم خجالت نمیداشت و از ا  

ل شدن تو سرنوشت یدخ یکه به نوع یانیبه حال خودش و اطراف  

ذاشت تا نهیا نمین دنیچوقت پا تو ای اش ه تلخش...ک  

 

... هاش ی د نه دور و بریکشیخودش انقدر عذاب م  

دن و عذابین بود...عذاب کشید تنها هدف خدا از خلقتش همیشا  
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که به  ییکم نبودن آدما ید ناخواسته بود ولیدادن...شا  

دن...نمونه یو چش یو ناراحت یک بار طعم سختیخاطرش حداقل    

نا...پس بهتریت یار...بلور...حتی ق...کامثاین میاش هم  

ن آدما دور بشه تاین ای تونه از بی که م  ییتا جا ین آدم ینبود همچ  

داشته باشن...هرچند که  ی راحت تر یحداقل اونا زندگ  

... ش رو دارهی پ یسخت ینده زندگ یارش در آیبازم مطمئن بود کام  

صورتش قرار ی جلو ی ه برگ دستمال کاغذیه کم که گذشت ی  

چیت و بدون هیان که با جدیبه شا یم نگاهی گرفت و با ن  

... ر لب تشکر یره شده بود...دستمال و گرفت و زیخ بهش یحرف  

 کرد

: ی نبار با لحنیان و ایشا ی صورتش صدا ی ن پاک کردن اشکایح  

د یم تر شنیبه مراتب مال  

- گه بهش فکر نکن...من خودمم کم اشتباه یه که افتاده...دیاتفاق  

چیکه ه یسال عمرم...اشتباهات ی و خورده ا ین سینکردم تو ا  
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نجور مواقع که یا یبراشون ندارم...ول ی ال قانع کننده یدل  

سر  یچ کسیاز ه یچ اشتباه یم هیرسه...انتظار داریم  

تو همون یگم ناراحتت نکنه...ولیکه م  ینیدوارم اینزنه...ام  

کتر و کم تجربه تر از سن ویدار اولمون حس کردم کوچید  

 

نکه ی...اآلنم با وجود ای تو اجتماع نبود یلید چون خی...شای لتسا  

همچنان ی...ولی ظاهرت و بزرگ و عاقل نشون بد یکنیم یسع  

تی تو زندگ ی ریگ یمات اشتباه م یتصم ی دار ... 

درهم ی ن حرفا با اخم هایش دلخور شده بود از ای از که کم و ب ین  

 گفت 

- ی د...مسلما برایبد ی ن نظرید همچید که بخوایستی من ن  ی شما جا  

ل دست به دست م...هزار تا عامی ن تصمیمنم آسون نبوده گرفتن ا  

نجا که از شما کمک بخوام...اآلنم اگه با یدم به ایهم دادن تا رس  

د ازیمون شدید پشیکن یثاق فکر میه میر و قضین اتفاقات اخیا  
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ه راه یدم...یست...من بهتون حق مین  یکمک کردن به من...مشکل  

گه هم یدم دیمم...قول میکردن تصم یعمل ی کنم برایدا میگه پید  

 به شما 

: ن و به حرکتیان ماش یحرفش تموم نشده بود که شا هنوز  

 درآورد و گفت

ومدم و ازینهمه راه تا تهران نمیشدم ایمون میمطمئن باش اگه پش  

گه واسه مشکلت یه فکر دیگفتم که  ی تلفن بهت م ی همون پا  

یه قول و قراریش خودم ی په بار گفته بودم بهت...یبکن...  

که در حقت یو اغماض یه بار اون کوتاهیخواستم یداشتم...م  

ی ده بودم که چه کاریجه نرسیکردم و جبران کنم...هنوز به نت  

...هرچند ید باشه که خودت ازم کمک خواستی تونه برات مف یم  

به هر   یشقدم بشم...ولیدتر پ یه کار بهتر و مفی ی انتظار داشتم برا  

از پس خودت  ییتنها یم خودته...فقط شک دارم بتون یحال تصم  

ی ایبرب  
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... تونمیگه مطمئنم که میاآلن د یمنم قبال شک داشتم...ول - 

- ی ؟؟؟شوهرت چی ز فکر کردیبه همه چ یبگ ی خوایم یعنی  

ن وسط؟؟؟یشه ایم - 

یی ه داد...تنهایتک  یصندل ید و سرش و به پشتیکش یظی از آه غلین  

ه مسلما سر راهش داشت ک یکردن و مشکالت یزندگ  

ار یدور شدن از کام داد که لحظه به لحظهیآزارش نم  ی انقدر  

کنه که بعد  ی تونست کاریکرد...کاش حداقل می تش میداشت اذ  

... زیافسوس که همه چ یداشته باشه...ول یراحت یاز رفتنش زندگ  

د یاز هم پاش  

 چشماش و بست و در جواب سوالش کوتاه گفت :

... م شدز تمویگه همه چید - 

جادهتو سکوت به  ی قه اید و چند دقینپرس ی زیگه چیان دیشا  

رهیشد خیاطرافش که کم کم داشت از شهر دور م  
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رفتن یکه داشتن م ی رین مسیا ی دونست انتهایموند...هنوز نم  

بهش اعتماد  یقرار بود به کجا و کدوم شهر برسه...ول  

نپرسه...چون  ی زیداد فعال چی ح مین ترجیهم ی داشت...برا  

یزا یچ ی برا ییگه جایال تو ذهنش بود که دیفکر و خ ی انقدر  

... د نداشته باشه یجد  

 

حیدن بپرسه...اآلن ترجیتونست همون موقع که رسیسواالش و م  

فکر کنه که تمام ذهنش و پر کرده یداد فقط به کسیم  

دارش داشته ی د ی برا  یدونست بازم فرصتید می که بع  ی بود...کس  

هم ی دار یاگه د یکرد که حتیو ماز ته دل آرز یباشه...ول  

تونست ی از میش و سر و سامون بده...ن ینباشه...حداقل بتونه زندگ   

خودش نخواست و ین راه کمکش کنه ولیبمونه و تو ا  

د...انگار یکش یت و به دوش می ن مسئولیبار ا  یید تنهایاآلن با  

تموم شد...از ی ن رابطه اجباریکرد پرونده اید قبول م یگه باید  
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ه یار یماتش اما در کنار کامیار خودش بود و تصمیبعد کام ن بهیا  

الش پرسهیفکر و خ ی گه هم بود که مدام جلویمسئله د  

ن آدمیکه مجبورش کرد دوباره دست به دامن ا ی زد...انقدریم  

 بشه و بگه 

- دیخوایکه م ی ن کاریتتون کردم و...با ایاذ یلین مدت خیدونم ایم  

د هر موقع بتونم ی تونم...مطمئن باشونیه عمر مدید تا ی در حقم بکن  

کنم یم ن لطفتتون و جبرانیا  

... ست...حرفت و بزنیجبران الزم ن - 

: گفت ی مرخ پر اخمش با شرمندگیره به ن ید و خیکش ی قینفس عم  

... گه هم ازتون دارمی ه خواهش دی - 

پر از غم و ماتمش و ی ن روزهاین شده ایگلچ ی فلش آهنگا  

که ی ند کردن صداش تا حدوصل کرد به ضبط و بعد از بل  

 

ی ه قهوه برایاد سمت آشپزخونه تا ه ها نشه راه افتیمزاحم همسا  
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ه قهوه یازم پاین اواخر که نیاد ایخودش درست کنه...به   

ار به خاطر کم بودن یکه کام  ی اد اون شبیخوردناش شده بود...  

از با دوتا فنجونیشامشون تو کانکس چقدر غر زده بود و ن  

... از ییچ غذایگه هینه دی ش کرد...اآلن کجا بود که ببقهوه ساکت  

رهی ن نمییوش پاگل  

... ییای...شدم مثل دریین تنهایامان از ا * 

... ییچرخه...تو ساحلش تویکه هر طرف م   

... نهیینه...تو قلب هر آیب یسرابت و م   

... یینه...مقابلش توی تمام فکرش ا  

... ست یمن ن  ی ایرو ین زندگین...ای خدا منو بب  

... ست یمن ن ی نجا...جایدونم ای م  

... برگردون به شب هام امو ین...روی خدا منو بب  

*... ن ی خوام...خدا منو ببیمو از تو میمن زندگ   

ی ر قهوه جوش برداشت و نشست رو صندلیفنجونش و از ز  
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یدش؟؟؟پس چرا کاریدیواقعا خدا داشت م ی عنیآشپزخونه...  

کرد؟؟؟پس چرا جواب قلب زخم خورده اش و یبراش نم  

ه بود و که ملتمسانه به سمتش دراز کرد یداد؟؟؟پس چرا دستینم  

 

ن بود؟؟؟ ی تاوان کارش انقدر سنگ  یعنیگردوند؟؟؟ ی برم یخال  

... گهینو نگاه من به همه م یامن...اییق هر شبم تنهایرف * 

... گهیه بار دی...به من فرصت بده یاگه فکر نجات هردومون  

... ست یمن ن  ی ایرو ین زندگین...ای خدا منو بب  

... ست یمن ن ی نجا...جایدونم ای م  

... مو ازیامو برگردون به شب هام...*من زندگ ین...روی خدا منو بب  

ن یخوام...خدا منو بب یتو م  

اپن بود بلند  ی لش که رویبا روشن و خاموش شدن صفحه موبا  

نا خط انداخت رو همه حس وی شد و برش داشت...اسم ت  

خودش ساخته  ی خودش و خدا ی ن آهنگ برایکه با ا یحال  
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ش وی و ببره از زندگن دختر یا ی تونست پایبود...کاش زودتر م  

... ه نفس راحت بکشهی  

: ضبط و قطع کرد و جواب داد  ی به ناچار صدا  

 -بله؟؟؟

ن تا آسمون تفاوت داشت با ی شاد و سرخوشش که زم  ی صدا  

د ویچیپ  یار تو گوشیحوصله کام  یخسته و ب ی صدا  

 اعصابش و مختل کرد...

... ایاز من نپرس  یه حالی؟؟؟یااااااااام...خوبسالا - 

 

؟؟؟ی..خوبم تو خوبسالم. - 

... تو...آره خوبم یخیپوووووووف...چقدر  - 

: نا ینبارم تیار به حرفاش سکوت بود و ایطبق معمول جواب کام  

د یبود که پرس  

؟؟؟ی خونه ا - 
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 -آره...

؟؟؟ ی ناهار خورد - 

: ودنش و ب یتونست واقعیچ جوره نمیکه ه ییحوصله محبت ها  

 باور کنه رو نداشت و به دروغ گفت

... خوردم یی زایه چیآره  - 

؟؟؟ی ریرستوران نم - 

... پشت سر همش چشماش و بست و ی ن سوال هایکالفه از ا  

موهاش فرو کرد  ی دستش و البه ال   

خواست بره رستوران...تو نظرش بود که بعد یقتا اون روز نمیحق  

تلفن همهاز ظهر بره خونه عمه اش و آدرس و شماره   

خودش بره نباریره و ایش بگ یایاز و از نین ی دوستا  

رش یگیپ یخودینکه بیا ی نا برایدر جواب ت یسراغشون...ول  

 نکنه 
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 گفت :

رم...چطور؟؟؟ یغروب م - 

نجا؟؟؟یا ی ایب  ی...پاشی الش شیخیشه بیامممممم...م  - 

: د ی درهم شده پرس ی با اخمها  

 -کجا؟؟؟

... گه...خونه ماینجا دیا - 

؟؟؟ یواسه چ - 

ی ...مامان و نام ادیروقت می...بابا که شرکته...دی نجوری خب...هم  

ان...منم تا اون موقعینا...آخر شب مینادر ا ییهم رفتن خونه دا  

شم یپ ی ای تنهام...گفتم تو ب  

؟؟؟یتو چرا باهاشون نرفت - 

 اصال حوصله نداشتم...کالس زبانم و بهونه کردم و موندم ...

 -خونه

: ن بچگانه و منزجر کننده اش از نظرکرد و با همون لح ی مکث  
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داد ار ادامهیکام  

رفتن  یمهمون ی طون شدم...دلم خواست به جای ه کمم شیخب   

 وقتم و با نامزدم بگذرونم...دلم خواست خب...اشکال داره؟؟؟ 

 

ت مشت شده بود خودش و یکه از خشم و عصبان   ییبا دستا  

کردیانداخت رو مبل...اون داشت هر روز و هر لحظه تالش م  

تیداشت با جدنا یت یش ببره ولین آدم و از زندگیا ی تا پا  

تنها شدن و گذروندن لحظه هاشون در کنار ی برا ی تیموقع  

... کردیگه فراهم میهمد  

غه یشنهاد صیراحت پ یلیکه خ ین آدمید نبود از همچی چ بعیه  

متقاعد کردن  ی گه باشه برایه نقشه دینم یداد...ای شدن م  

د یشا یگذره تو سرش ولیداره م یدونست چیپدرش...نم  

عتریق مقدمات ازدواجشون و هرچه سریرن طیخواست از ایم  

... ی مت یا کنه...حاال به هر قیمه   
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... م...حاال یشه...ما هنوز با هم رسما نامزدم نشدینا...نمی ال تیخ یب  

 -که پدرت

تو جونش  ینت و کالش چنان حرصی اون آدم بد ط  ی ادآوریاز   

ق خودش و آروم کنه و ادامه یه نفس عمینشست که مجبور شد با   

 بده 

- م یه مدت بریکه پدرت به ما اعتماد کرده و اجازه داده  حاال   

م ی از اعتمادش سو استفاده کن ی نجوریست ما ای رون...درست نیب  

- م؟؟؟اوال که گفتمی م بکن یخوایکار م ی؟؟؟مگه چی چه سو استفاده ا  

موقع هم تو ان...تا اون ینا آخر شب میهم بابام هم مامان ا  

 

...دوما بر فرض محال که ی نجا بودیفهمن ای...اصال نمی ریم  

گه...من خودم رگ خواب ینم یچید...نگران نباش هیفهم  

آرومش کنم...بعدشم...به نظرت ی دونم چه جوریبابام و بلدم...م   

نکه یا ی ست؟؟؟به جایم بهتر نیتو خونه با هم وقت بگذرون  
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ما  یه وقت کسیم که  یباش نو داشته یرون وهمش استرس ایم بیبر  

نه؟؟؟ی رو با هم نب  

: د یار توپیاخت یمت رفتار کنه و بیگه نتونست با مالینبار دیا  

... ارزه یسکش نمینا...تمومش کن...به ر یگفتم نه ت - 

سک کردن و ی ه کم ریبا هم بودنمون ارزش  یعن یهه...واقعا؟؟؟  

 -نداره؟؟؟

کونبا تاسف به چپ و راست ت ی ار سکوت کرد و سریکام  

ن یین رابطه پایتو ا خواست خودش وین دختر تا کجا میداد...ا  

ده بود که انقدر داشت خودش یار دیتو وجود کام ی اره؟؟؟مگه چیب  

ن بود که به یدم هدفش فقط ایزد؟؟؟شایش میو به آب و آت  

نیخواسته و تو ایکه م ی زیده به اون چیان ثابت کنه رسیاطراف  

دا کرده بود برنده یاز پیا ن ا ناخواسته ب یکه خواسته   یرقابت  

... بوداون  یاصل  

: ده بود که ینا به ذهنش نرسیجواب به سوال ت ی برا  یهنوز حرف  
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د یچینا تو گوشش پیه تیلرزون از بغض و گر ی نبار صدایا  

 

- خواستم خودم شام درست یدم...م یواسه امروز تدارک د یمن کل  

گند  یم...ولیگه بساز یه شب قشنگ واسه همدیخواستم  یکنم...م  

اریتوش کام ی زد  

ز ویش و انداخت رو میتماس گوش تک بوق قطع  ی با صدا  

نیداشت ا  یال خامیسرش و با دستاش نگه داشت...چه خ  

ه اش یار به اشک و گری کرد عکس العمل کامی دختر که فکر م  

یه جوریازه...کاش ی مشابه عکس العملش به حال بد ن  

که تو قلبش  یستونست بهش بفهمونه که در حال حاضر تنها حیم  

د یازه تا شایو اشغال کرده نکه ذهنش  ی هست و تنها فکر   

... به دست آوردن  ی قه برایکه دم به د  یین برنامه هایدست از ا  

د بردارهی چ یار می دل کام  

داد که پول اون مناقصه   ی دوارید بهش امیکه جاو ی از اون روز  
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نا خالصش یده که از شر فرهاد و تیرو بهش م   

زه و خجالتشم اجا یازش نشده بود و شرمندگ ی کنه...هنوز خبر  

کاش هرچه یره....ولیداد که زنگ بزنه و خبر بگینم  

... که ی ن خانواده ایشد واسه دور شدن از ایدا میپ یه راهیزودتر   

بهش گره خورده بودن  ی انگار بدجور  

کنه که همون یکنترل ضبط و برداشت که دوباره آهنگ و پل  

داره ینه ک ی د و بلند شد ببینفون و شیزنگ آ ی موقع صدا  

... زنه یزنگ م  

 

: د یو برداشت و پرس یمعلوم نبود...گوش ی زین چیاز تو دورب  

ه؟؟؟یک - 

: د یچ یتو گوشش پ یزن ی صدا  

کنام؟؟؟یار نیکام ی آقا - 

... دییبفرما - 
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د دم در؟؟؟یاریف بید چند لحظه تشریشه لطف کن یم - 

 -شما؟؟؟

... کنم خدمتتونید عرض میاریف بیتشر - 

فونیآ یداره گوش کاریه و باهاش چین زن کینکه ایجب از امتع  

ی ن مرتب کردن موهاش و لباسایو گذاشت سر جاش و ح  

... ه خانومین...در ساختمون و که باز کرد ییتنش رفت پا ی تو  

 جوون اومد سمتش

... ریسالم روزتون بخ - 

... دیی سالم...بفرما - 

... ار یمدرآورد و گرفت سمت کا یلش کارتیزن از تو وسا  

... ی از عاشوریم نل خانویتا پارسا هستم...وکیآز - 

 

از ضربان قلبش اوج گرفته بود با اخمیدن اسم ن ی ار که با شن یکام  

به کارت ی رت و تعجب نگاهیدرهم شده از ح ی ها  
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... ره شد یتش انداخت و دوباره به صورتش خیزیو  

ل گرفته؟؟؟یوک یچ ی از...براین...ن  - 

... طالق از شما ی برا - 

ی ه...به گوشای سه چند ثاننبار کامال از کار افتاد وایار ایکام قلب   

یاز براید؟؟؟نیشنیداشت م یخودشم اعتماد نداشت...چ  

خواست فرار کنه تایه بار م یکه  ی ازیل گرفته؟؟؟نیطالق وک  

داشت تو سرش یطالق؟؟؟چ ی ش کنه برای ار نتونه راضیکام  

ی خبر یاه بک مین کار و کرده بود؟؟؟بعد از یگذشت؟؟؟چرا ایم  

طالق؟؟؟ با چه  ی د دم در خونه؟؟؟برا لش و فرستاده بویحاال وک  

برد؟؟؟ ی ش می ماتش و پیتصم یعقل و منطق  

: که   یو بهت یده بود با کالفگیکه شن یت به حرفیاهم ی ار بیکام   

شد گفت یشتر می لحظه به لحظه ب   

... د باهاش حرف بزنمیخودش...خودش کجاست؟؟؟من با - 

- ودشونل خین من و وکیهم ی ندارن...برا یلیشون تمایمتاسفانه ا  
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جدا شدن از شما انجام بدم  ی مراحل و برا   یکردن که باق  

؟؟؟یچ یعنی - 

 

: به  یروش نداشت دست  یچ کنترلین زن هیا ی که جلو  یبا حرص  

د و ادامه داد یصورتش کش  

... رمیخوام طالق بگ ین کار؟؟؟من...من نمیا یچ یعنی - 

از ید...چون به خانوم نیارن موضوع ند یدر قبال ا یشما حق  

شونیهرموقع ا یعنین یطالق...ا ی د برایوکالت داد  ی عاشور  

طالق اقدام ی تونن برایت شما میبدون رضا یخواستن حت  

ی شون و با امضایم ایتتون به تصمیکنن...شما در واقع رضا  

لش شد و ین و مشغول گشتن تو وساییدوباره سرش و انداخت پا  

د و یرون کشیکه دستش بود ب ی ا پوشه ی از ال  ی بعدبرگه ا  

: ار و ادامهیکام ی خته با بهت و ناباوریصورت آم ی فت جلوگر  

 داد 
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شون با توجه به ین امروز صادر شده...ایه که همین حکم قاضیا  

ل گرفتن و تو دادگاهیکه ازشما داشتن براتون وک ی وکالتنامه ا  

شونیهم حکم و صادر کرد...ا یدرخواست طالق دادن...قاض  

خوان...شما یازتون نم یچ حق و حقوقیدن و هیه اشونم بخشیمهر  

د ی مشخص کن ی ه روزید ینه که لطف کنید ای دبکنی که با ی تنها کار  

ثبت طالق  ی م محضرخونه برا یکه به همراه من و شاهداتون بر  

خ رو سرشیه سطل آب یبود که  یاراون لحظه مثل آدمیکام  

ی ن اعضاتکون داد  ی برا ینکه توانیشد...بدون ا یخال  

 

که به زور  ییاشته باشه فقط بانفس هازبونش د یا حتیبدنش...  

یکیکه انگار خبرمرگ  ین زنیومد زل زده بود به ایرفت و میم  

زاش و براش آورده بودیاز عز  

خوامیگفت من نمیکار کرده بود؟؟؟مگه...مگه خودش نم یازچین  

گفت یابون...مگه نمیرم؟؟؟همون شب...وسط اون بیطالق بگ  
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شه؟؟؟اصال...اصال مگه خواد بیم یمن بعد ازطالق چ یدگزن  

ار هر موقع دلش ی ن نبود که کامیهدفش ازگرفتن حق طالق ا  

یعن ین کار و کرد؟؟؟ یخواست نتونه طالقش بده؟؟؟پس چرااآلن ا  

م گرفت؟؟؟اصال یا بعدا تصمین هدف ازخونه اش رفت؟؟؟یباهم  

و با وقت کرد که مدارک وکالتنامه و سند ازدواجشون یک  

ش با خودش نبرده بود...چون یفعه پکه د یخودش ببره؟؟؟مدارک  

 قصدش طالق نبود

ی ن مسئله برایتوست انقدر راحت قبول کنه...هضم کردن اینم  

دیکرد نبود...چرا بایاز فکر میکه ن ین آسونیار به ایکام  

طالق اقدام کنه؟؟؟چرا اصال ی ار برای بدون خبردادن به کام  

اون شبد یتاوان سکوت و ترد  یعنی ش؟؟؟ندی گه ببیخواد دینم  

ن بود؟؟؟یار انقدر سنگ یکام  

: به چپ و راست ی که تو جونش مونده بود سر یبا ته مونده توان   

 تکون داد و گفت 
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- ی کنم...چیز میچ ی کنم خانم...تقاضاینم ی ن کاری من...من همچ  

یکنم قاض یم  ی ه کارید نظر...ید بهش؟؟؟فرجام...تجدیگ یم ... 

هنظرش و عوض کن  

 

روشن شدن بهتر  ی برا یکنام...ولین  ی گم آقاینو م یمتاسفم که ا  

حق طالق با خانومتون باشه شما ید که وقتیموضوع الزمه بدون  

د کهیاشو داده...شما مجبور ی را ید...قاضین کارم نداریحق ا  

د یتونیقانون نم ی دمحضر خونه...جلویاید و بیبهش عمل کن  

الق و به همسرتون واگذار خودتون وکالت ط ید اونم وقتیستیوا  

د یکرد  

: ت به آبروش تو محل و در و یار و بدون اهمی ار به اختیکام   

د یاد کشیه صداش و برد باالو فریهمسا  

... ف نکن...من زنم ویانقدرواسه من قانون و تبصره رد  

دمیطالق نم - 
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: به چهره اش نشوند و  یار اخمی ز کامین آمین رفتار توهیزن با ا  

 گفت 

- نید فکر اید با یکرد اون وکالتنامه رو امضا ی پا  اون موقع که  

ن حرفا و داد یگه با ایکنام...اآلن دید جناب نیکردیروزا رو هم م  

دیبر یش نم یاز پ ی داد کردنتون کاریو ب  

ج و منگ یگ ی ن آدمایگه به نفس نفس افتاده بود و عیار که دیکام  

ن آوردییط دور و برش نداشت...صداش و پایاز شرا یچ درکیه  

د ی و با عجز نال  

دونم که شمای نم م یاطالع ندارم...ا یلیزا خین چیاز ا خانوم...من  

چید...هی کنم ازتون بهم بگیخواهش م ید نه من...ولیازیل نیوک  

رم؟؟؟ ین طالق و بگ یا ی ست که من بتونم جلوین یراه  

 

-. ریمتاسفانه خ - 

: د یمشت شده از خشم و غضب غر ی با دستا  
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- من از به ی از ن ی زیچ یآدرس یسه شماره تمایپس حداقل   

ی خبر ی کنم تو بیه ماهه که دارم جون مید...من یبد ... 

نو؟؟؟ ید ای فهمینگرانشم...م   

- هم  ی گه نسبتیکه د یید اطالعات موکلم و به شمایمن چرا با  

ن یین خبر و تعی فه من فقط رسوندن همید بدم؟؟؟وظیباهاش ندار  

د ی خانومتون تاکن...در ضمن ی رفتن به محضر بود هم ی قرار برا  

خوانینم یعنین یازشون به شما ندم...ا یچ اطالعاتیکردن که ه  

ه بعد از یه هر خانوم یعینن که به نظر من حق طبی شما رو بب  

 طالق

ناتوان شد تو سرپا نگه داشتن خودش که ی نبار به قدریار ایکام  

ن یسقوط نکردنش رو زم ی ه قدم عقب رفت و ناچارا برای  

ش داشتن دورفت...اون کوچه و خونه هاوار گریدستش و به د  

ش با اجبار همراه ی ز زندگیدن...چرا همه چیچرخیسرش م  

ن ازدواج و حاال داشتیاز مجبورش کرد به ایه بار نیبود؟؟؟   
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ی چ حقی چوقت هیکرد به طالق؟؟؟چرا هیمجبورش م  

برد؟؟؟چرا یه جلو مید به اراده بقی ش و فقط باینداشت؟؟؟چرا زندگ  

نگه داشتن ی ومد برایاز دستش برنم ی چ کاری چوقت هیه  

خواست؟؟؟ یکه خودش م ی ش اونجوریزندگ  

 

کارید چیروش و چرخوند تا برگرده تو ساختمون...اآلن با  

رفت سراغ یکرد و میرو قبول م  ی ن طالق اجباریکرد؟؟؟ا یم  

ست واسه وصلین ی از کافیاز ن  ییدونست فقط جداینا؟؟؟میت  

یلیاز خی از سمت ن  ن پس زده شدنیا ینا...ولی شدنش به ت  

ریکرد...حس کرد در آن واحد چندتا تیم  ینیرو قلبش سنگ  داشت  

نه اش پرتاب شده بود که انقدریز به سمت قفسه سیت  

... کردیداشت احساس سوزش م  

نیاج داشت که مرهم بشه رو ای ه نفر احتیدا به یاون لحظه شد  

ا درمانین راحتیدونست به همید م یزخم قلبش که بع   
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نا باشه؟؟؟یت  تونستیه نفر م ی اون  ی نعیبشه...  

به  ینه و دستید سمت آییفون دو یبا به صدا درومدن زنگ آ  

چیکه ه ی د و با لبخندیشونه اش کش ی پخش شده رو ی موها  

... تونست جمعش کنه در و باز کردیجوره نم  

ار بود که دوبارهیک ساعت بعد از حرف زدنش با کام یدرست   

ادیخواد بین شده و م مویباهاش تماس گرفت و گفت پش  

ن بود...کم کم ی ض شده اش هم همیونه اشون...علت لبخند عرخ  

خواست...باالخره بعد یکه م ی زید به اون چیرس یداشت م  

... گرفت ینهمه وقت انتظار قلب پر تالطمش آروم میاز ا  

... ار از تویدن کام یو به محض د ی راه افتاد سمت در ورود  

در و باز کرد یچشم  

 

... ی م...خوش اومدسالااااا - 

... یم مرس سال - 
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زون یآو  ی خون افتاده و شونه ها ی افه درمونده و چشمایق  

ار...لبخند و رو لبش خشک کرد و ابروهاش و باال یکام  

خوش ازش  ی ه رویچوقت ین مدت هیفرستاد...درسته که تو ا  

هم عاجز و کالفه نشده  ی گه تا حاال انقدرید  یده بود...ولیند  

... د ی در با تعجب پرس ن بستنیمتعجبش کنه:ح ن حدیبود که تا ا  

شده؟؟؟ ی زیچ - 

نزد...انگار ینا شد و حرفی درشت شده ت ی خ چشمایار م ینگاه کام   

ن آدمیش و به ای خواست اوج درموندگی با همون نگاه م   

دن حالش یپرس  ی برا ی گه اصرارینا دی نشون بده که موفقم بود و ت  

شم راه افتاد نکرد و با دست به سمت سالن اشاره کرد و خود  

... می نیم بش یبر ای ب - 

: نکه سکوت و بشکنه گفت یا  ی نا برای هر دو که رو مبل نشستن ت  

 -چه خبر؟؟؟

از یاز ن یار اسمیشدن کام ی گه از ترس عصبانینبار دیا  
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یه اشاره اس برایار منتظر یکرد کامیاورد...چون حس مین  

اری کام یمنفجر شدن و علت اومدنشم فقط آروم شدنش بود...ول  

که هنوز تو  یمبل با غم  یبه پشت ه دادن سرشین تکیح  

 

 صداش بود گفت:

... از درخواست طالق دادهی ن - 

: لب زد ی نا با ناباوریت  

؟؟؟ یچ - 

... ره یار چشماش و باز کنه و خیاد بود که کامیز ی تعجبش انقدر   

 شه تو صورتش 

... یشیکردم خوشحال م یفکر م - 

ه چرا انقدرآخ یشم...ولیخب...خب معلومه که خوشحال م   

د و کار یرید طالق بگیکردم گذاشته رفته که نتون ی؟؟؟فکر مییهوی  

 ما رو عقب بندازه 
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: ار خارج شد و گفت ی نه کامیاز س ی ق و آه مانندینفس عم  

... همه باورام و به باد داد ی کردم...ولین فکر و میمنم هم - 

ن موضوع؟؟؟یاز ا یاآلن...ناراحت - 

: به   یبا نگاه کرد و  یمکث یه ولار خواست بالفاصله بگه آریکام   

نا گفت یچهره درهم شده ت  

... شه یشه...اصال باورم نمیشتر متعجبم...باورم نمیب - 

 

: گهید ی ایه دنیدوباره نگاهش و به سقف دوخت و انگار که تو   

ر لب زمزمه کردیباشه ز  

... دار شم یمحکم تکونم بده تا ب  یکیخواد یدلم م  

گفت  ن رفتن سمت آشپزخونهیلند شد و ح  

ی خواست کاریشه میادتش بود...از همون اول هماون دختره ع  

نیفته جلب توجه بود...مطمئن باش ایه تعجب کنن...ش یکنه که بق  

نهیکارشم به خاطر هم  
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د و نفسش و فوت کرد...چه یموهاش کش ی ال  یار دستیکام  

شد؟؟؟چرا انقدر داشت کش یبود امروز...چرا تموم نم ی روز  

د خودش یبا ی ؟چه جورکرد؟؟ید تمومش میبا ی ومد؟؟؟چه جوریم  

ی که مثل غده سرطان یالین فکر و خیکرد از ایو خالص م  

نجاست یدونست چرا ا یداد؟؟؟اصال نمیداشت تو مغزش جولون م  

از یخواست کنار ن یشتر دلش می ا نه؟؟؟بیو اومدنش درست بود   

ما با خودش یکرد و مستقیدا میاز و پ ید نیبا ی چه جور یباشه...ول  

آشفته و درهمش نظم  ی ن فکراید به ایبا ی زد؟؟؟چه جوریحرف م  

ن موضوع رو باوریهنوز نتونسته بود ا یداد وقتیب میو ترت  

هنوز ناتوان بود تو درک و هضم کردنش؟؟؟  یکنه؟؟؟وقت  

ز رو به روش سرش و بلند کرد ویم ی رو یوانیبا قرار گرفتن ل  

نا تا یوان دوخت به صورت تیات خوشرنگ لینگاهش و از محتو  

ازش بشنوه که گفت  یحیتوض  
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ی نکه حالت و خوب کنم بیا ی ...برای زین چقدر برام عزی بب  

کنم ین م یتضم ی ه کم بخورینه بابام...یاجازه دستبرد زدم به گنج   

ه یکنه کار نام یفهمه...فکر می الت راحت نمیاد...خ یحالت جا ب  

: نا رویت ی نبار صدا یره شد و ایوان خیار دوباره به ل ینگاه کام  

د یبه آشپزخونه شن ن برگشتن یح  

... ه سر به غذام بزنمیمن  ی تا تو اون و بخور - 

وان و برداشت...اونیدستش و دراز کرد و ل یقی با نفس عم  

کنه  یکه ذهنش و خال ی زیاج داشت به هرچ یلحظه واقعا احت  

ن یان ایز محتویاگه اون چ  یاز همه اتفاقات دور و برش...حت  

ی ویاینهمه هینه از ا موقتا دورش کد فقط یباشه که شا یوانیل  

... شد که به طور کامل ذهنش ویاختراع م ی ذهنش...کاش ماده ا  

 پاک کنه 

به ضربان افتاده از استرس و وحشت داشت تو آشپزخونه ی با قلب  

که اصال  ییزد به بهونه سر زدن به غذا...غذایقدم م  
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دونست کارش تا وقت شام طول ید م یوجود نداشت...چون بع  

ه شک یکرد تا بق یرفتار م ی د جوریم نباه  ی ..از طرفبکشه.  

ینجوریده...ایار تدارک دینا واسه اومدن کام ینکه تیکنن به ا  

ن دو یکه تو ا ییزه...برنامه هایممکن بود برنامه هاش بهم بر  

... ده بودشون یر چیسه شب اخ  

 

ه کم ذهنش ویطالق  ی از برای ت نیدن خبر رضایهرچند که شن   

که برنامه اش و از چند روز حاال  ی.ولمختل کرده بود..   

تونست عوضش کنه و دوبارهی گه نمیر داده بود...دییش تغیپ  

اد سراغش...تحملشیاز جدا شه و بیار از نیصبر کنه تا کام  

کردین لحظه کار و تموم مین روز و همید همیتموم شده بود...با   

واسه  ی ه فکرید یرسوند...فقط بایو قلبش و به آرامش م  

ه وقت زودتر از یکرد تا یبدنش م ی اندام ها یرزش عصبن لیا  

قه یکه تا چند دق ی اری کام  ی موعد دستش و رو نکنه برا  
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که مدام مثل   ی اریره...کامیگه قرار بود آماج حمله اش قرار بگید  

تورش افتاده  ی ومد و حاال که تویاز چنگش در م یماه  

... خواست از دستش بده یچ جوره نمیبود ه  

ر شد یطالق سبب خ ی دست کردنش براز با دست ای د نیاصال شا  

م یکه تو سرش داشت بهتر تصم ین نقشه و هدفیا ی تا برا  

بو نبرده یکه هنوز کس یطین شرای...تو ای نجوریره...چون ایبگ  

ه یخواست بکنهتوجیکه م  ی ان ازدواجشون...کاریبود از جر  

به آخر خط ی شد...هرچند که مثل آدم هایرتر میپذ  

وقت بود که  یلیعدش فکر کنه...چون خاست به بخویده...نمیرس  

... ز به جز هدفش ارزششون و از دست داده بودنیهمه چ  

خته بودیمحرک که تو مشروبش ر ی دونست تا اآلن اون دارو ینم  

شتر از ید اگه ب ی ترسیم  یا نه...ولیاثر خودش و گذاشته   

... ر گه وقتش بود انگایاد سراغش...دیار پاشه بی ن لفتش بده کامیا  
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د یرسیکه ضربانش به گوش خودشم م یلرزون و قلب ی م هابا قد  

که  یکیکوچ یبیآشپزخونه و از توش کاتر ج ی رفت سمت کشو   

ده بودش و برداشت یخر  ی ن روزیهمچ ی ش برای وقت پ یلیاز خ  

م کردین لباسش قایر آستی رون و ز یغش و داد بیه کم از تیو   

مطمئنا یول د بپوشهن بلنین نقشه مجبور بود لباس آستیبه خاطر ا  

تونست داشته باشه ی م یر خوب یقه باز و دامن کوتاهش تاثی  

ار...اون اآلن درست نقش یکام ی ن شدن هورموناییرو باال و پا  

از   ی که شده بود انبار ی اریکام ی ت و داشت برایکبر  

نیروشن کردن ا ی باروت...چند سال صبر کرده بود برا  

ت و از یموقعن  یت اخواسینم یطیچ شرایش...حاال تحت هیآت  

 دست بده ...

د یار و دید و راه افتاد سمت سالن...از دور کامیکش  یقی نفس عم  

ی مبل بود...ول یبسته سرش همچنان رو پشت ی که باچشما  

زلبخند و به لبش آورد...هرچند کهیم ی شده رو یوان خالیل  
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 استرس ازوجودش نرفته بود و انگار لحظه به لحظه هم داشت 

دوار بود که کاردستش نده و نقشه اش ویقط امشد...ف یدترمیشد  

به سرانجام ی د برای که با ی ش ببره...نقشه ایدرست پ  

... پرداخت یرو م ی ادیز ی رسوندنش بها   

چشماش  ی پاش ال  ی دن صدایار با شنی د کامیش که رسیه قدم یبه   

خمار شده اش لبخندش و  ی دن چشماینا با دیو باز کرد و ت  

 

: شد تایهمونطور که دوال م کرد وز تر یض تر و هوس انگیعر  

ار گفت یکام ی ره تو چشمایرو برداره خ یوان خالیل  

 -چطور بود؟؟؟خوشت اومد؟؟؟

قه باز ینا به سمت  یار از صورت تیاخت یار ب یج کام ینگاه گ  

ده یذاشت کش ی ش مین حالت کامال بدنش و به نمایلباسش که تو ا  

 شد 

... بود  یعال - 
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تو ی ست بگه منم جاخوایمنا نشست...دلش یرولب ت ی پوزخند  

هم داشت که  ی زیه چیبود...کاش  یفیبودم اآلن حالم تعر  

... زان ازاضطرابش و کم کنه و قلبش و از ین میتونست ایباهاش م   

لرزوند بندازه یلباسشم م  یکه حت  یتاپ تاپ  

: شتر یه کم ب یار از عمد یکام ی ن شکارتک تک عکس العمال یح  

ره تو چشماش گفتیمکث کردو خ  

ارم؟؟؟یبرات ب ی رخویمبازم  - 

... نیا بشینه ب - 

ه یستاد...با یوان شد و صاف وایال بردن لیخی از خداخواسته ب  

نه یش بش یقبل ی نکه جایا ی دور و برش...به جا  ی نگاه به مبال  

ار روش ولو شده ی که کام ی رفت و خودش و رو مبل دو نفره ا   

دهیبود جا کرد...مطمئنا تا اآلن انقدر هوش از سرش پر  

 

... کرد که خوششمین حرکتش تعجب نمید که نه تنها از ابو  
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تو بغلش لم داده بود  ییه جورا ینا که  یاربه سمت تیومدسر کامیم  

ار که همچنان دو کاسه خونیکام ی ن چشماینا بید...نگاه ت یچرخ  

ینبار علت خون افتاد چشماش از مستیدونست اید...م یچرخیبود م  

خواست یم زود یلیکه مطمئنا خ یاده...هوسیوهوس ز  

ه کم یه چراغ سبز داشت و یاج به یه اش کنه...فقط احتیتخل  

ن کرده بود که به یتمر یلین چند روز خیکه تو ا ی ...کاری دلبر  

... ن نحو انجامش بده یبهتر  

نا جا به جایت ی ن چشما و لبایار مدام بیره وخمار شده کام ینگاه خ  

ت ه وقیار یکرد تا کامینم  یچ حرکتینا هم ه یشدو تیم  

شد   یانقدر نگاهش طوالن یه و عقب بکشه...ولی حس نکنه ناراض  

ن استرسم که شده خواست یرها شدن از ا ی که برا  

... ار جلو اومدیش قدم شه که کام یخودش پ  

ی دونست اونم با اون محرک قوینهمه مکث و تعلل و نمیعلت ا  

گهیه کم دیمطمئنا اگه  یکه به خوردش داده بود...ول ی ا  
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ن حجم از اضطرابش که حاال کل یبه ا  یبود پ کنداد ممی کشش م  

بهش   ی نجا هم به قدر کافیلرزوند ببره...تا همیبدنش و م  

اگه کار به  یک شده بود که بتونه کارش و بکنه...تا حت ینزد  

دفاع  ی کرده برا ی د بتونه بگه هرکاریهم رس ی پزشک قانون  

 

... ی ا دهیگه دست دست کردن فایو نجابتش بوده...پس د  یاز پاک  

 نداشت 

ار برخورد کنه انجامینکه با کامیبهتر بود کارش و قبل از ا  

ش خودش شرمنده بودی پ یلینجا هم خی بده...تا هم  

ن لباسش نگه یر آستیدستش و ز یکیکه محکم تو اون  ی کاتر  

نگاه  ی ادآور یزش...با یرون و با لمس سر تید بی داشت بود و کش  

جاد کرده بود دستشیان حس نفرت و انتقام و تو دلش یکه ا یکس  

ن که خواست با تمام قدرتش خط بندازه رویو بلند کرد و هم  

ر یچشمش بود مچ دستش اس ی ار که درست جلویشاهرگ کام  
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ار شد یدست کام   

ده یچیار که محکم دور دستش پ ی نگاه وحشتزده اش از دست کام  

ی ره شد که به جایبود به صورت سرخ شده از خشمش خ  

: نعره  ی ع صدایسر یلیشد و خیدور م ک شدن داشت ازشینزد  

دیچی اش تو گوشش پ  

 -بنداااااااااااازش...

ط نداشت فقط یاز شرا یچ درکیکه ه  یج و منگیگ ی ن آدمایع  

ی که قرص و ازش گرفته بود انقدر یکرد...آدمینگاهش م  

ن یبهش نداده...پس چرا تو ا یمطمئن بود که بدونه جنس تقلب   

ی عوض شد ذره ا ی ه ایناار که تو ثین لحن کامینگاه و ا  

کرد؟؟؟ ی حس نم یجیگ  

 

کاتر  ی کیبه انگشتاش که محکم دور بدنه پالست یچ حرکت یهنوز ه  

ار مچ دستش و محکم تکون داد یده بود نداد که کام یچیپ  
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: دیاد کشیو بلندتر فر  

 -گفتم بنداااااااااااااااااااااااااااااازش...

ار توی نعره کامز که ا یگه نتونست مقاومت کنه...ترسینبار دیا  

لرزونش و باز  ی اد بود که انگشتایز ی د انقدریچیوجودش پ  

... ن افتادی کرد و کاتر کنار مبل رو زم  

ر مبل و دوباره نگاه پر یار با پاش هلش داد و پرتش کرد زیکام  

گشاد  ی که چشماش راه برا یینایاز خشمش و دوخت به ت  

ی م ترسر دستاش از ترس و اسیشدن نداشت و عمال داشت ز  

ز از خشم ویوجودش لبر ی ه لحظه به قدریمرد...تو   

ار دستش و بلند کرد ویاخت  یغضب و حرص و نفرت شد که ب  

که لحظه به لحظه داشت در ین آدمیکوبوند تو صورت ا  

... شد ینظرش منزجر کننده تر م  

؟؟؟یبکن یخواستیم یآشغاااااااااااااال...چه غلط - 

که بدون پلک زدن از  ییکاو اشکه با زبون بند اومده  یینایت  
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ر شده بود و رو مبل ول کرد و بلند شد...پس یچشماش سراز   

گفت...پس اشتباه فکر نکردهیقت داشت...پس راست م یحق  

دش و یه لحظه شک و تردیکرد که اون  یبود...پس کار درست  

 

خوردن تو  ی وان و به جایکرد که اون ل یکنار نزد...کار درست  

نا جمع کرد و یت ی و به کارا واسشکرد و ح یگلدون خال  

 به فکر دست و پا کردن مدرک افتاد...

ل قانع یچ دلیه  یو ب ین کارا که فقط شانسی...در کنار همه ایول  

گفت ی مدام بهش م ییه صدایانجامش داده بود... ی کننده ا  

هینا حرف بزنه و یمحاله...چون فقط اومده بود با ت  ی زین چیهمچ  

حاال  یه...ولیقت چی قنوه حاز زبون خودش بش ی جور  

... کرد ید که اون صدا چقدر اشتباه میدی داشت م  

: یدورگه شده از درموندگ ی د و با صدایبه موهاش کش  یدست  

د ینال  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

منو  یخواستینا؟؟؟میت  یبکن  یخواستیم یچه غلط  

که دستت به خون آلوده  ی ؟؟؟آره؟؟؟تو انقدر لجن بودیبکش  

؟؟؟ ی ری بگ  نا روایکه انتقام ک  یمنو بکش یخواستیشه؟؟؟م  

: دید سمتش و داد کشیچرخ  

جلو  ی ن هدف اومدیآرههههههههههههههه؟؟؟از اولم با هم  

شرف؟؟؟یب - 

ی د باال و تالش کرد با زبونش لباینا خودش و رو مبل کش یت  

نداشت و تو همون حالت ی ده ایفا یخشک شده شو تر کنه ول  

: لب زد  ی با ناباور  

 

؟؟؟یدونی تو...تو از کجا...م  - 

... ار نشستیکام ی رو لبا یتلخپوزخند   

... قت دارهی پس حق - 

ات ماجرا هم خبر داشت و اون کاتر دستش ییاز جز یار حت یکام  
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نداشت  ی ده ا یچ لزوم و فایگه انکار کردن هیو رو کرد...پس د  

رت به نفس نفس افتاده بود...با یکه از شدت خشم و حیدر حال  

لهن مسئیبه ا شه موقع فکر کردنیکه هم یکیستریحالت ه  

نهمه براش یکه ا ی داد و حاال با بهم خوردن نقشه ایبهش دست م   

ده بود به مراتبیوقت صرف کرده بود و زحمت کش  

: د یغ کشیدتر شده بود جیشد  

... قت داره ی آرههههههههه...آره حق  

گه توان نداشت...توانیشد...دیشتر میارلحظه به لحظه ب یخشم کام  

یشت...خدا چه جا ندایو ن اتفاقات یتحمل ودرک همه ا  

ه روزسرش یده بود که همه بالها رو داشت تو یتووجودش د  

کرد انقدر محکمه که از پسیکرد؟؟؟چرا فکر میم یخال  

اد؟؟؟ یبرم ی زین چیهمچ  

: مچاله  ی نایت به تیاهم ی باچند قدم بلندفاصله اشون و پر کرد...ب  

دیشده گوشه مبل هوار کش  
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وان مشروب به یله ی؟؟؟ی ریزنجوونه یه دیانقدر الک ی فکرکرد  

که من و  یولنگ و باز بپوش  ی که لبایو دو تا ت ی خوردم بد - 

خواستم یم یخ گلوم و به همه بگ یب  یغ وبکشی؟؟؟بعد تیج کنیگ  

؟؟؟آخه کدومی بهت تجاوز کنم و تو ازخودت دفاع کرد  

بهت گفته من مسئول مرگ خواهرتم؟؟؟با چه یشرفیب  

ااااااان؟؟؟ ؟؟؟هاایعوض یجون من بش ی بال یخواست یم یجرم  

: د ی غ کشیه جیار صداش و برد باال و با گرینا هم مثل کامیت  

... دونمیبهم بگه...من خودم م یالزم نبود کس  - 

ی ...مگه مردم اسباب بازیدونیو جدو آبادت که م ی تو غلز کرد  

ی مردم مسخره اس که آلت دست تو یتوان؟؟؟مگه زندگ  - 

بشه؟؟؟ال پوچ ومزخرفت یو فکر و خ یعوض  

- وجدان  یست ب یست...مزخرف ن یت نمزخرف  

...من خودم خوندم...خودم خوندم دفترچه خاطرات یعوض  
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به خودتم  یخواهر بدبختم و که توش همش از تونوشته بود...حت  

کثافت  ی ...تویش نگرفتیتو جد یگفته بود که عاشقته...ول  

...اونم درست چندماه بعد از رفتن تو خودش و یرفت یگذاشت  

بود؟؟؟  یخط اون دفترچه خاطرات چ نیآخر یدونی .مکشت..   

د لحظهیار روح منو نابود کرد...ازامروز باینوشته بود کام   

که جسمم هم نابود بشه  یوقت ی کنم برا  ی شمار  

 

به تاسف تکون داد...پس ی به پهلو زده شده سر ی ار بادستایکام  

کرده و یدونست که خواهرش خودکشیخبرداشت...پس م  

رش فرو کرده بودن نمرده...چهخانواده اش توسکه  ی اونجور  

ش یاز علت اصل یرو ول ی زین چیده بود همچیفهم ی جور  

ده بود ین مدت نفهمیتو تمام ا ی با خبر نشده بود؟؟؟فرهاد چه جور   

نداده؟؟؟  ی جه ایچ نتی که تالشش ه  

که   ییدن...خنده هایار شروع کرد به خندیاخت یه ب یبعد ازچند ثان  
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ین دختر چی...ای غضب و ناباور سرتاسر خشم بود و  

االتین فکر و خیش خودش؟؟؟چندسال داشت ای فکر کرده بود پ  

نجورکهیداد؟؟؟ایه و اساس و تو مغزش پرورش میپا یپ  

... ن یعمرش و باحس انتقام از ب ی معلوم بود تمام سال ها  

ی ...انتقام پوشالیه انتقام واقعیبرده...اونم نه   

ت درجه ت...به همون نسبار که اوج گرفیکام ی خنده ها  

ی ار...انقدریشتر از کامیب یدم حتینا هم باالرفت...شایت ت یعصبان   

یمبل به سمتش هجوم آورد و حاال که نقشه اش برا ی که از رو  

 پاره کردن رگش نقش بر آب شده بود با مشت به جونش

 افتاد ...

... وجووود  ی نخند حمال کثااافت...نخند...نخند ب - 

ت و انقدر فشار داد که چهرههر دودستش و گرف نبار مچیارایکام  

بسته شده اش از  ی ره به چشماینا از درد جمع شد...خیت  
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: دیدندوناش غر ی ال   

- همه  یوزبیپف  ی بود اون بابا ی زین چیاگه همچ ی تو فکرکرد  

کرد به یکنه منو ول میم یزت که واسه بچه هاش هرغلطیچ  

ه ینه یله که بشایخینادون و ب ی انقدر ی امون خدا؟؟؟فکر کرد  

باشه که عامل مرگ  یشه و شاهد ازدواج دخترش با کسگو  

نا رو اون تو ی دم همه ا یکش بوده؟؟؟آرههههه؟؟؟شایدختر کوچ  

ت تو کشتن من؟؟؟ی گه همدستیگوشت فرو کرده...باهمد  

- دونه...فقط من اون دفتر خاطرات وینم  ینه...نه...کس  

زنه...چوندست بهش ب یگه هم اجازه ندادم کسیخوندم...د  

که یم هر روز بخونمش...خط به خطش و...همه کلماتخواستیم  

گفت و آخر از نفرتت...انقدر بخونمشیاول از عشق توم  

ی زدلم و ازم گرفت...اگه کسیعز یادم بمونه کیشه یتا هم  

ذاشتن به هدفم یدارم و نم  ی د چه نقشه ایفهمیخوندش م یم  

... پنهون کردن و کردنش وازم  ی که خودکش ی برسم...همونجور  
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نمشی ن بار بب یواسه آخر ین حتنذاشت  

: زد و ادامه داد  ی لرزوند پوخندیصداشم م  یکه حت یباهمه حرص  

- تونن با چهارتا دروغ و دونگ سر من و هم سن و یفکر کردن م  

ان تویکردن ک یره بمالن که مثال از غصه خودکشیساالم و ش  

ی لین خ...م ی خودت که شاهد بود یم...ولیاون سن داغون نش  

ی ارم...از وقتیها سر در ب ی از دروغ و پنهون کار تونمیراحت م  

اون یکرده...از وقت یانم تو اون سن و سال خودکشیدم که کیفهم  

 

...هفت سال ی شرف عاملش بودیب ی دم تویدفتر و خوندم و فهم  

...تا هر وقت ی تمام منتظر نشستم تا تو از اون خراب شده برگرد  

ش یج پا پو واسه ازدوا  ی بم بشکنم جذ  ی ه کاری ی اومد  

از نقشه هام خود به خود یکیدم یفهم یبرگشت  ی...وقتی بذار  

...همهی شقدم شدیکنم تو پ ی نکه من کار یشد و قبل از ا یعمل  

ت یخواستم بعد از ازدواجمون...زندگیشد...م یز داشت جور میچ  
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دم اگه فقط یرم...شا یو برات جهنم کنم و خواب راحت و ازت بگ  

ه چاقو تو شکمت یاول  ی ون روزا قام خواهرم بود تو همبحث انت   

ده شده منم یبه لجن کش  ید تقاص زندگیگه باید ی کردم...ولیفرو م  

نیاه کنم...مثل تمام ایخواستم اول روزگارت و سی ...می دادی پس م  

یکیخودم جهنم بود و شب و روزم  یکه زندگ یهفت سال ... 

خواهر بدبختم که به ه شب تو خواب رگت و بزنم...مثل یبعدشم   

گر گوشه یان جی انم...کیطر تو رگش و زد و جون داد...مثل ک خا  

ناموس مرد...قتل که فقط به تفنگ یب ی ام که به دست تو   

... ی ببر  ی ه نفرم به قدرید ینکه امیست...همیو چاقو دست گرفتن ن  

ی عوض یقاتل یعنیبشه  یکه مجبور به خودکش  

داشتهکه هنوز محکم نگهشون  نا رویت ی دستا  ی ار با ناباوریکام  

ن حرفا رویبود ول کرد و ازش فاصله گرفت...همه ا  

ی نا چه فکریزده بود که ت ییه حدسایتو ذهنشم   یدونست...حت یم  

ی ن هدف و تو ذهنش پرورش داده...ولیبا خودش کرده که ا  
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کرد...تا اآلنی بهت زده ترش م   یلینا خیدنش از زبون خود تیشن  

گفت یم داشت به خودش من کردن مدای با تلق  

 

... د و با گوش خودشیدیحاال با چشم خودش م یر ممکنه...ول یغ  

ن مدتیتمام ا یعنیت داشت هفت سال؟؟؟ ید که همش واقعی شنیم  

انتقام خواهرش و  ی ه روزیکرده تا ینا داشته خودش و آماده میت  

ن دختر...عمرش و تباه کرده بود به خاطر یا یعن یره؟؟؟یازش بگ  

در و مادرش؟؟؟فرهاد ص غلط پیچ؟؟؟به خاطر تشخچ و پویه  

نه ینه؟؟؟کجا بود بب ی ش و ببیجه پنهون کار یاآلن کجا بود که نت  

گه با تمامیبه باد فنا داده و د ی ن دخترشم با ندانم کار یا یزندگ  

خواست یم ی نجوریبراش بکنه؟؟؟ا ی تونه کاریپول و ثروتشم نم  

نه ویوروندن حس کن کنه؟؟؟با پریدخترش و تام یش و راحتیآسا  

رون ینکه به زور خودش و از بهت بیتو وجودش؟؟؟همانتقام   

که  یغلط ینهمه فکراینا رو از اید و خواست با حرفاش تیکش  
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که تمام ینا با خشمی اره...تیداد دربیداشت تو سرش جولون م  

ر قرار داده بود گفت یصورتش و تحت تاث  

تو یالها زجر بکشنقشه ها برات داشتم...قرار بود حاال حا یلیخ  

اون  یبود...ول ی ن بازین مرحله ایا من...مرگت آخرب  یزندگ  

خت یشعور همه نقشه هام و بهم ریدختره ب  

: زد و ادامه داد  ی پوزخند  

زیگه همه چیال...دیخیشد...گفتم ب  ی ه ازدواجتون که جدیقض  

دم...نتونستم انتقام یر جنبیتموم شد...من باختم...من د  

زش قائل بودم و تم اریشخص ی ه کم برا یهنوز د چون یرم...شایبگ  

ی مرد زن دار باز بشه...ول  یخواستم پام به زندگینم  

ت که اومدم تو تاالر...از خودم بدم اومد...من یروز عروس  

که با  یپا گذاشتم تو مراسم یت باشم ولیخواستم شاهد بدبخت یم  

 

ی خوشبخت  ی بودنش همه داشتن براتون آرزو ی همه اجبار  
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وا ین راحتیبه هم یعنیه لحظه به خودم گفتم یفقط کردن...یم  

مسخره؟؟؟گفتم یه عروسیز تموم شد برات؟؟؟با ی ؟؟؟همه چی داد   

؟؟؟جواب خودت و ی بد ی خوایم یان و چینا جواب کیت  

ی؟؟؟زندگی بد ی خوایم  یبعد از هفت سال فکر کردن به انتقام چ  

خواستم یت م ی گه شخصیشم نابود شده بود...دینجوریمن هم  

کار؟؟؟ یچ  

داونیارم...شایش کردم که به دستت ب ن دوباره تالیواسه هم  

نگهت یاز من زرنگ تر بودکه دو دست ییه جاهایدختره تا - 

حواسش به من و داغ یلیخداخ یداشت و ازمن دورت کرد...ول  

ک کالهبردارت و سرراهت قراریدلم بود که اون شر  

دم یدم...شای ...شارت به من گره بخوره یگه مسیه بار دیداد...تا   

یچ راهیاون دختره سوخت...چون اگه ه ی خدادلش برا  

... م داشتم قبل یت باز کنم...تصمی کردم که پام و به زندگیدانمیپ  

پدر و بکشم یازتو اون ب  
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بهت از نگاهش رفت و خون به صورتش هجوم آورد  ی ه ایتوثان  

نا باال رفته بودیدن تو صورت تیکوب ی که برا   یو با دست  

: د یکش جاد شده رو پر کرد و عربدهیله افاص  

... آبرو یاره بیببنددهنت و پت ... 

 

محافظت از خودش گرفت دستش و ی نا برایکه ت ی دن گاردیبا د  

هید ینذاشت حرفاش تو دلش بمونه...با  ین آورد...ولییپا  

یاگه طعمش به تلخ یکرد...حتیم ین آدم حالیرو به ا یقیحقا  

ره یبازخواست قراربگاگه مورد  یهالهل باشه...حت   

... دن اصل یکه رودلش بود با فهم ین داغید ایه...شایازطرف بق   

شد یه کم سرد مین حرفایماجرا...بعد ازگفتن ا  

که به  یدو تا آدم و نابود کن ی زندگ یخواستیکه م  ییاشغال تو  

...اونم فقط باخوندن چند تا جمله تویخواسته احمقانه خودت برس  

یطیانا توچه حالت و شرایست کیوم نه دفترچه که اصال معلی  
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...من خودم و آدم یپست یلینا...خیت یپست یلی اونا رو نوشته...خ  

غلطا ی لیدونم...چرا اتفاقا...منم خینم یاشتباه  یپاک و ب  

شنهادینم بهت بگم که منم به خاطر خودت نبود که پیکردم...بذارا  

کتدن به پول وشرایازدواج دادم...از همون اول با هدف رس  

پست فطرت  یل ینم که تو ازمن خی بیاآلن م یبابات اومدم جلو...ول  

نقشه قتلت یپشت کارم نبود ول ید احساسی...شای تر  

ارم یکه ازکارم درم ی خواستم با پول و درآمدیم  یدم...حتیونکش  

تووجودم بود  یمرام و مردونگ ی خوشبختت کنم...حداقل انقدر  

کنه نخوامیابراز عالقه م اد بهمی ه دختر پونزده سال .م ی یکه وقت  

ر کنم ی ن سن احساساتش و درگکه ازاو  

: نا رو پوشوند و گفت یت ی لبا ی زهرخند  

 

- که با  ی ار واسه من...کاریمظلوم و پاک و درن ی آدما  ی انقدرادا  

کنه که حاال یم ین کاربود...چه فرق ین همی ع یبکن یخواست یمنم م  
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؟؟؟یزنیم  یدم ازمردونگ  ی دار  

- ا زنده ان یدم اگه کیام...شا یشرف یدم آدم بآره منم درنوع خو  

رفتم سراغ اون که یم میتو مستق ی بود...بعد ازبرگشتنم به جا  

نه که اون موقعیفرقش ا یست...ولیل نیم یدونستم بهم ب یم  

ست و پنج سالته...فکر یاناپونزده سالش بود و اآلن تو بیک  

ازدواج  یباک  ی دار یرسه که بدونیعقلت م  ی کردم انقدریئم  

ال مسخره و بچگونه یفکر و خ ی ه سریو فقط به خاطر ی کنیم  

... ی شنهادم و قبول نکردیپ  

- د خوردش یچون بچه بود...چون پونزده سالش بود با  

ن شکل ممکن ی د با بدتری؟؟؟بای کردیرش مید تحقی؟؟؟بای کردیم  

که به خاطر تو کارش ی کردیرفتار م ی د جوری؟؟؟بای زدیپسش م  

برسه؟؟؟  یبه خودکش  

ش از دست داد کنترل کردن خود ی توان داشت برا یهرچار یکام  

نا رو یکه لرزش تن ت ی ادید با فریحرفاش که رس ی نجایو به ا  
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کرد گفتیشتر م یب  

 به خاطر من نبود...احمق کله خراب به خاطر من -

ن ازدواج ویکه واسه ا ی ه بار انقدری نبود بفهم...اگه   

صرار ...اون موقع هم ای کشتن من به بابات اصرار کرد   

انا بهت بگه الزم نبود یمرگ ک قت و درباره یکه همه حق ی کردیم  

 

ه یدفترچه خاطرات  ی پا یهفت سال از عمرت و تلف کن  

ن یتو ا ین سهمیکه کوچکتر یدختربچه متوهم واسه انتقام از من   

 موضوع نداشتم...

نا رفت و جاش و داد بهیخشم از نگاه ت  ی ه ایتو ثان  

یقت چیمنظورش از همه حقدونست ی...هنوز نم ی ناباور  

ی دن حرفایلرزون و ناتوانش بعد از شن  ی مئنا پاهامط  یبود...ول  

گه توان نگه داشتن وزنش و نداشت که آروم خودش و یار دیکام  

 کشوند سمت مبل و نشست روش...
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- گفت؟؟؟ی د بهم میو با ی؟؟؟بابام چیقتیچه حق - 

وجود  که تو ی ا  یرحم ید و با همون بیکش یقی ار نفس عمیکام  

کرد یف میاز و براش تعریه نکه داشت راز گذشت  ینا بود وقت یت  

 گفت 

... انا...تجاوز بوده...نه عشق و یک یا خودکشینکه علت مرگ یا  

 -احساسات بچگانه اش به من

ن یجاد شد بعد از به زبون آوردن اینشون ایب  ی نیسکوت سنگ   

ن شده جفتشون بودیسنگ  ی نفس ها ی ار...فقط صدایحرف کام  

ب جفتشونگه حس غالیضا رو پر کرده بود...حاال دکه ف  

که هنوز نتونسته بود درکش کنه  یار از اتفاقی بود...کام  ی ناباور  

... ا دروغیدونست راسته یکه هنوز نم یدن حرفینا با شنیو ت  

 

مه باز مونده اش و جمع کرد و آب دهنیقه دهن نیبعد از چند دق  

بود براش  قورت داد...عذاب  یخشک شده اش و به سخت  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

قه و رو شدنین چند دقیفاقات اار بعد از اتیحرف زدن با کام   

که از زبونش درومده ین حرف یح اید توضیبا یهدفش...ول  

... دی شن یبود هم م  

؟؟؟یگیچرت و پرت م ی ...چرا...چرا داری چ...چه تجاوز - 

ن یال کرده با ایچرت و پرت افکار مسخره اون باباته که خ  

اد وید بیاآلن با یکنه...ولیلطف م ش در حق تویپنهون کار - 

... جه کارشوینه نتیبب   

رو به رحم ی گه ایتونست دل هرکس دید میناشای چهره درمونده ت   

ن اجازهیکه توسرش داشت ا ی دیپل ی فکر نقشه ها  یاره...ولیب  

اضافه کرد  ی شتریرو بهش نداد و باخشم ب  

- انا یک یه خودکشی پدر و مادرت قض ی دیکاش همون موقع که فهم  

من  یواسه زندگ دنینقشه کش ی روازت پنهون کردن به جا  

که به ی دیفهمی...تاهمون موقع می د یپرس یم ازشون میمستق ی رفتیم  

ح دادن که بهیروترج ی گه ای د ی زایچه چ یجز اون خودکش   
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ه هم سن وساالت نرسه یگوش تو و بق  

جزو یکه به تازگ ی گاری د وفندک و بسته سیکش ی نفس کالفه ا  

هی د ویرون کشیبش ب یوزانه اش شده بود و از جر ی دا یخر  

 

ن عادت چندی گرفت ای م مینخش و روشن کرد...هربار که تصم  

ه معضل یال دود کردنش بشه یخ یروزه اش و ترک کنه و ب  

... لش و یشد و میش سبز میسر راهش زندگ ی دیجد یو بدبخت   

کرد یشتر میه بیچند ثان ی برا  یآروم گرفتن ذهنش حت ی برا  

رد کیم یکه سعیگار در حالیظ سیت کردن دود غلبعد ازفو  

نایس شده از اشک و پر شده از حسرت تیخ ی نگاهش به چشما  

: فته گفت ی ن  

- تلفن درباره  ی ه بودم که مامانم خبرفوتش و بهم داد...پا یمن ترک  

رو زد که به شماها گفته  یعلت مرگش همون حرف  

ز همه کهزهر چشم گرفته بود ا ی بودن...هه...انگاربابات جور  
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دونستن یکه م ییساره کیاد تا دایصداش درن یگه کسید  

ه شب یه تابهم سر بزنه...یگنده تر نشه...بعدا که مامانم اومد ترک  

کنه ازید داره دق میوسط درد دل کردنش بهم گفت که خاله ناه  

ی ستم تااتفاق ینکه من تهران ن یا ی بچه اش...به هوا یغم خودکش  

ه ینم گفت که به بچه ها نگفتن قض یااز دهنم دربره بهم گفت و   

دم به خاطر عشق و یمنم ترس  ی بوده...راستش وبخوا یخودکش  

یوقت ین کارو کرده باشه...ولیزد ایکه ازش دم م ی عالقه ا  

الم و راحت کرد ی دم مامانم خیعلتش و پرس  

: که رنگ به روش نمونده بود  ییناینبار سرش و به سمت تیا  

 برگردوند وادامه داد 

 

- ت یاهم یاش ببر ی نا...رفتن من انقدریخواهرت تجاوز شده تبه   

آبرو  یدوست شد و همونم باعث ب یکیزود با یلیبود که خ  

چکدومتون یه  یلواسونتون وقت ی الی انا توحموم ویشدنش شد...ک  
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ن کارویکه ا ی قبلش اسم و آدرس کس ید رگش و زد...ولینبود  

راست پدرت فرستاد که برن سراغش و نذارن ی کرد و برا  

که تو  ین انتقام یار اه بیخودش راه بره...بابات  ی راست برا  

اعدام اون  ی و گرفته...تا پا ی ریاز من بگ   یخواستیامروز م  

الشون ینا رو به تو نگفتن که به خیچکدوم ازایه  یپسره رفت...ول  

زا نشهین چیر ایو ذهنت از اون سن درگ  ی ت و بکنیزندگ  

: گفت  یخگارش زد و با تلیبه س یپک محکم  

... ز یچ چیکه ه  یستیزرنگ ن  یکنیهم که فکر م  ی ؟؟؟انقدرینی بی م  

...دروغه-ازت پنهون نمونه - 

نا انداخت که انگاری به ت یتو هم گره خورده نگاه  ی با ابروها  

گه یکش برگشته بود...دیستریو ه یعصب ی دوباره حالت ها   

نمارستایه بید حتما تو ین دختر باید ای رسین م یقیکم کم داشت به    

ال یکر و خنهمه سال فیکه ا ی ریبشه...تاث ی بستر یروان  

... ها از ین آسونیدونست که به ای د میرو مغزش گذاشته بود بع  
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ن بره یب  

- گناه نشون یکه خودت و ب یگیم ی نا رو داریدروغه...ا  

تو ی هم جا یهم...هر ک ی...معلومه خب...هرکی بد  

 

شهه بکیخودش و از قض ی پا ی ه جوری خواست یبود...م  

ار کردن خودت به خاطر...به خاطر فر ی رون...تو هم حاضریب  

وقته که  یلیتو خ ی...پست فطرتیبه خواهر بدبخت من انگ بزن  

تو رو باور یه کلمه از حرفای  یبه من ثابت شده...من...من حت  

انا...مثل یکنم... محاله... محاله.. .ک یکنم...نه...نه باور نمینم  

ت پسر داشته باشه و به من نگفته دوست بود برام...محاله دوس  

 باشه 

: ز ترحم ازین حرفا دوباره اون درصد ناچیکه با اار یکام   

ت گفت یوجودش پاک شد...با عصبان  

- خواد؟؟؟مگه تا قبل یچرا محاله؟؟؟مگه بهت گفته بود که من و م  
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که خواهرت عاشق یدونستیاز خوندن اون دفترچه خاطرات م  

یه دوست پسرشم ازت مخفست کی ب ن یعج یلیمن شده؟؟؟پس خ  

اگه یتو اون گوشات فرو کن...حت نمیکنه نه؟؟؟در ضمن...ا  

ش تجاوز هم نبود...بازم من خودم و مقصر ی ه خودکشیقض  

ف یگناه نشون دادنم دروغ رد یب ی دونستم که حاال بخوام براینم  

دختر ی ...به جای من و قبول ندار ی کنم پشت سر هم...اگه حرفا  

ه تو کشتن من...برو دو کلوم با مامان ت که همدستت شدییدا  

ف بزن و ازشون بپرسبابات حر  

هنوز سخت  یار خلع سالح شده بود...ولیکام ی ن حرفاینا با ایت  

کرده وینهمه سال داشته اشتباه فکر میبود براش قبول کنه که ا  

ش بردهیم غلطش پین تصمیش و بر اساس ایتمام زندگ  

یرحم یکه با ب  ی اریاز کامخشم و نفرتش  ی ه لحظه به قدریتو   

اد شد که یو براش بازگو کرد ز شی ن قسمت زندگیتلخ تر  
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... ز و برداشت و با همه قدرتش پرتیم ی وان رویدوال شد و ل  

ار یکرد سمت کام   

ش ی شونیوان به پیلبه ل ید کنار ولیع سرش و کشیار سریکام  

 برخورد کرد و چهره اش از درد جمع شد...دستش و گذاشت 

یی نای ره شد به تیپر شده از غضبش خ ی و با چشما ضربه ی جا  

اری کام ی شونیبرامده صورت و پ ی دن رگایکه کم کم با د  

... ن قسمت مبل یتر ییده بود و داشت خودش و به انتهایترس  

کشوند یم  

گه کنترل خودش ویر شد دیش سرازیشونیکه از پ  یبا لمس خون  

نا...دستش و یتاز دست داد و با چند قدم بلند خودش و رسوند به   

ازش نگه یاصله کمدور گلوش حلقه کرد و صورتش و تو ف  

دیدندوناش غر ی داشت و تو همون حال از ال   

- یواقع ی نجا معنایتو جونمه که بتونم هم یحرصت به قدر کاف  

 قاتل بودن و بهت نشون بدم...پس انقدر پا رو دم من نذار که 
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م تریبگذره اوضاع و احوالت از حاال به بعد وخ یهرچ  

.من با تو و اوننجا تموم شد.. ی ن قصه همیال نکن ایشه...خیم  

بفهمه با   ینم وقتیافه اش و بب یخواد قیادت کار دارم...دلم میپدر ش  

ساخت یه قاتل میزدردونه اش یش داشت از دختر عزیپنهون کار  

... نا حلقه دستشیگشاد شده و صورت کبود ت ی ت به چشمایاهم یب  

 و تنگ تر کرد 

 

- غال تو شنهاد پدر آشیازم و...عشقمو...به خاطر پینم و...نمن ز  

که قرار بود ی ا  ی؟؟؟برم تو خونه و زندگیاز دست دادم...که چ  

د تا ی برام جهنم بشه؟؟؟قرار بود برام قتلگاه بشه؟؟؟مطمئن باش  

مت یاگه به ق یستم...حتیل نبرم ول کن نیتمام فام ی آبروتون و تو   

به زنم  یذارم کسیذارم...نمی...نمخودم باشه ی ن رفتن آبرویاز ب  

نگاه کنه و هنوز همه تو رو سر تر ی فراره دختر یبه چشم   

ز تموم یه دختر همه چین سالها تو یذارم مثل تمام ایبدونن...نم  
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ش بزرگش نکرده ازیواقع ی نکه بابایاز فقط به خاطر ایو ن یباش  

یهست ی عالم و آدم رونده شه...بذار همه بفهمن که تو چه جونور  

هیاز معصوم و مظلوم من چه فرشته ایو ن  

که به خر خر افتاده بود  یینایت ی ه دستش و از دور گلوباالخر  

از ته گلوش و نفس  ی نکه به سرفه ها یبرداشت و بدون ا  

لش و از رو یچ و موباییتوجه نشون بده سو ی تنگ شده اش ذره ا  

دن هرچه زودتر به مقصد یرس ی ز برداشت و برا یم  

: د ینا رو شنیگرفته ت ی اه افتاد سمت در که صداش ریبعد  

... ار یستا...کامیوا - 

... برنگشت سمتش  یستاد ولیوا  

کار یخوام...چیم ی دی؟؟؟از کجا فهمی دیتو...تو از کجا...فهم  

 -کنم؟؟؟

: ار ادامه داد یبا سکوت کام   
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 -بگو...برام...برام مهمه که بدونم...

نا که به یه فقط به تگفت نی د میچشماش و محکم بست...باالخره با  

شون قرار داشتنیجباران ازدواج ایکه در جر ییهمه کسا  

نا یگفت...حاال که تی د میدونستن بایاز و مقصر مین ییه جورا یو   

ومد یش انداخته بود...بدش نمین کارش انقدر به دلش آتیبا ا  

... شتر کنه ین سوال حس خشم و غضبش و بیبا جواب دادن به ا  

: سوزوند یکه دل خودشم م ی با درد و عجزد و یکش ی قینفس عم  

 گفت 

... گفت از بهمی ن - 

 « سه ساعت قبل »

ناتوان شد تو سرپا نگه داشتن خودش که ی نبار به قدریار ایکام  

ن یسقوط نکردنش رو زم ی ه قدم عقب رفت و ناچارا برای  

وار گرفت...روش و چرخوند تا برگرده تویدستش و به د  

از و یل نیوک  ی اشته بود که صداه قدمم برندیساختمون...هنوز    
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: د یدوباره شن   

... ه لحظهیکنام ین ی آقا - 

: ش و به صورتش دوخت و منتظر موند که ینگاه گنگ و توخال  

ه پاکت جلوش گرفت و گفتینبار یا  

 

... ی ن پاکتم بود که خانوم عاشورینجا آوردن ایعلت اومدنم به ا  

 -خواستن به دستتون برسونم

... و دراز کرد و پاکت و ازش گرفت ار دست لرزونش یکام   

ه؟؟؟ ین چیا - 

... تواش خبر ندارم...فقط خواستن به دستتون من از مح  

 -برسونم...با اجازه

نوشته نشده بود  یچیکه روش ه  یبه پاکت  یار نگاهی با رفتنش کام  

توانش و مجبور کرد ی کم جون و ب ی انداخت و قدم ها   

براش ین پاکت چیتو ا ازینه نیکه از پله ها باال بره تا زودتر بب  
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اتشیبه محتو  یبد خوی د یدونست چرا ولی گذاشته...نم  

ز به یچ چی گه هیدن خبر طالقش دینداشت...اصال بعد از شن  

ی زیدونست چی د میگه بعیومد...دینظرش خوب و مثبت نم  

گهیاز دی ده اش و آروم...نی ن قلب داغدیخوشحالش کنه و ا  

ن اتفاقیتونست تلخ ترین میکنه...ا ینخواسته بود باهاش زندگ  

ن حدیکرد تا ایشم نمچوقت فکریکه ه ی زیش باشه...چیزندگ  

نینکه بخواد به عنوان تلخ تریداغونش کنه...چه برسه به ا  

 اتفاق تو ذهنش ثبت بشه ...

چند ساعته به  ی ه کوه نوردیتن خسته اش و که انگار بعد از   

ی خونه برگشته بود و انداخت رو مبل و پاکت چسب کار  

 

 شده رو بازش کرد...قلبش هنوز داشت از خشم و اضطراب

ش بعد از ی ش رفتن زندگ ی پ ی د...اضطراب چه جوریب کویم  

نیانقدر راحت به ا ی ل ازدواج چه جوریدونست اوایطالقش...نم  
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کرد و راه به راه به زبونیموضوع فکر م  

نیپشت ا ید انقدر حس بد و تلخیفهمیاوردش...مسلما اگه میم  

کرد که خواه ناخواه به سمت یوقت بهش فکر نمچیاتفاقه ه  

... کنه خودش جذبش   

د یکه توش بود و کش ی در پاکت و باز کرد و چند تا برگه کاغذ  

دنی ار اشک تو چشماش حلقه زد با دیاخت یرون...بیب  

ن یذاشت آخریاز...دلش گرفت...کاش حداقل میدستخط ن   

تونست ی م گه همیه بار دیتلفن باشه...کاش واسه  ی حرفاشون پا  

داشت یگه نه چشمیازش دیافسوس که ن یصداش و بشنوه...ول  

نکهیدن صداش...همیشن ی برا  یدنش و نه گوشید ی برا  

... د خدا ین کاغذ نوشته بود و براش فرستاده بود بای حرفاش و تو ا  

کردیرو شکر م  

... د و مشغول خوندن شد یسش کشیخ ی به چشما  یدست  

چوقت فکر یدم چون هیم...شانبود یسنده خوبیچوقت نویسالم...ه   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

برسه...وگرنه ی نگاربه نامه  ی کردم کارمون روزینم »  

 حتما

 

ندارم جز  ی گه چاره ایکردم...به هر حال...اآلن دی ن میقبلش تمر  

رو  ی ن رازینوشتن...اگه بهت قول نداده بودم...ا  

انگار  یکردم...ولیکه پنج ماه تو دلم نگه داشتم و همونجا دفن م  

ی خ انقضایداره...امروزم تار ییخ انقضایاره تیهر راز   

... مون شد و یاجبار یکه باعث شروع زندگ ی راز منه...راز  

مون قراره فاش بشهیاجبار یان زندگیاآلنم...تو پا  

چوقت حق وی که من ه ینو بدونیخواد ایدلم م ی زیقبل از هرچ  

 تمام و کمال به خودم ندادم...به خصوص اآلن که با چشم 

م و نگه دارم و هدفم و تا ی چ جوره نتونستم زندگیدم هیخودم د  

ی حق به جانب بودم...ول  یلیم...اون موقع خش ببریآخر پ  

خودش  یذاشتم هرکی د بهتر بود میکنم...شایاآلن که فکرش و م  
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ف ین تکلییتع یکس ی ش و انتخاب کنه و من برایر زندگ یمس  

... به شروع شد که من  ییدا یه از همون شب مهمونیکردم قضینم  

 اجبار مامان توش شرکت کرده بودم...چون به خاطر همون

ازت نداشتم چه برسه به  یهامون هنوز دل خوش یه بچگخاطر  

برگشتنت حضور داشته باشم و  ینکه بخوام تو مهمونیا  

اومدم و همون اومدنم شد شروع یبهت خوش آمد بگم...ول  

مون شد ویکردم باعث خوشبخت یفکر م ییه جاهایکه  ییماجرا  

ادمه اون شب همه داشتن از شما حرفیم...یاآلن... بگذر  

ن و چقدر خوبیاینکه چقدر به هم م ینا...ای ..از تو و تزدن.یم  

ا فکر یل یتون و راه بندازن...خیشه که زودتر بساط عروسیم  

 

نیدن ای من با شن  یکنم...ولینا حسادت م یکردن که من به تیم  

خواست زن یکه م دا کردمینا حس ترحم پیحرفا فقطنسبت به ت  

شه دریتو هم ی...ول گمینو مید که ایمثل تو بشه...البته ببخش یآدم  
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ی شعور چشم چرون زبون باز بودیه آدم بینظرم   ...» 

که ناخودآگاه ی د و با لبخندیسش کشیخ ی به چشما  یار دستیکام  

ر لب زمزمه کردیرو لبش نشست ز  

- ی گیمخواد یدلت م یهرچ ی دی ...چشم منو دور دیناکس یلیخ  

 -آره؟؟؟ 

: د یش گذاشت و با بغض نال یشونیکف دستش و رو پ  

... معرفت یات بیبلبل زبون  ی دلم تنگ شده برا - 

شد که هنوز  ی د و مشغول خوندن ادامه نامه ایش و باال کشین یب  

هم  ی چ فکریرو به روش کنه و ه  یقیدونست قراره با چه حقاینم  

 درباره اش نداشت

- تو الک خودم بودم و  ی دجورب   یمن اون شب به خاطر موضوع  

تو  یام فکر کنم...ولیبدبخت  نم و بهیه گوشه بشیخواست فقط یدلم م  

ه ذره ی ی که برا ییشدم...تنها جایداشتم کالفه م  یاون شلوغ  

ار بود که خودش اسمش و ی اتاق مه ی د انباریآرامش به ذهنم رس  
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د تونستم واسه چنی بود که م یین جایگذاشته بود...بهتر یاتاق مخف  

نهمه سر و صدا خالصینم و از شر ایقه هم که شده توش بشیدق  

و توش راه یم و کسیدش و فقط خودم و خودش داشتیچون کلشم   

دادینم  

 

باز و  ی که صدا ی قه هم نگذشته بود که رفتم تو انباریهنوز دو دق  

نا ویت ی دم و بعدش صدایبسته شدن در اتاقش و شن   

و سر و صدا سو  یشلوغت که انگار اونا هم از ییدختر دا   

زدن حرفاشون ی استفاده کرده بودن و اومده بودن اونجا برا ... 

هی یآهنگ گوش بدم ول ی ت ندم و با هندزفریاولش خواستم اهم  

 کم بعد ناخودآگاه توجهم به حرفاشون جلب شد 

ن کار و یگفت اینا م ی استرس داشت و مدام به ت یلیت خییدختردا   

ی واهر بود و از مرگش سوختم... ولمنم مثل خ ی انا براینکن...ک   

نا برعکس اون بای ...تشهیخودتم تباه م یزندگ ی نجوریا  
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جوابش و داد و گفت من هفت ساله منتظر  ی خونسرد  

د از دستش بدم؟؟؟هنوز هرین لحظه ام...چرا باین روز و ا یا  

دونه ینم که ناراحته...مطمئنم چون می بیانا رو میشب خواب ک  

ره آرامشیخودش راه م ی ت براقاتلش داره راست راس  ...» 

شه یرم آروم میار بگ یز کاماگه من انتقامش و ا ینداره...ول  

از یار اخماش درهم شد از تعجب...ن ی د کامینامه که رس ی نجایبه ا  

ن حرفا یا یعنیزد؟؟؟یحرف م  یگفت؟؟؟از چه انتقامیداشت م یچ  

امکان ی زین چینا زده بود؟؟؟مگه همچیت  ی جد ی رو جد  

اری تونست به کامیم  یانا چه ربطی آرامش نداشتن ک داشت؟؟؟  

 داشته باشه؟؟؟

ی د حتیو شا یکن یدونم با خوندن حرفام تعجب میار...میکام  

کردمید به قولم عمل میمن با  ی...ولی چوقت باورشون نکنیه »  

 

ه اش با خودته...من اون شب...تو اونیگه بقیگفتم...دیو بهت م  
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ده یکش ی نا برات چه نقشه ایه تدم ک یخودم شن ی اتاقک...با گوشا  

ات ماجرا رو باز ییجزد و یطول نکش یلیبود...حرف زدنشون خ  

اری ار مسئول مرگ خواهرمه...کامیگفت کام یم  ینکرد...ول  

خوامین میهم ی مه...براین هفت سال زندگیدن ایمسئول از هم پاش  

خوام با یرم...میبعد از ازدواجمون انتقام تک تکش و ازش بگ  

ه شب سرش و ببرم...به یجونش و به لبش برسونم و بعد رفتارام   

دمیگه دیه زن دیار و رو تخت خوابم با یگم کامی همه هم م ... 

اون زنه از دستم فرار کرد یخواستم جفتشون و بکشم ول ... 

دم اعدامم یوونه خونه...شایا دیندازن زندان ی نه که منم میتش اینها  

آرامش ی برا ی ه کاریالم راحته که یبشه خ ی هرچ یکنن...ول  

 روح خواهرم کردم

از تصور ی نداشتم...ولازت  یدرسته که اون موقع دل خوش  

دیاره چهار ستون بدنم لرزیخواست سرت بی نا میکه ت ییبال ... 

نکه بخوامیمن وحشت آور بود چه برسه به ا ی فکرشم برا یحت  
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پر شده  ینا تمام وجودش از نفرت و بدجنسیارمش...تیبه زبون ب   

شیتم آتو داشت که مجبور به همراهییاز دختر دا ی د...حتبو  

ش ی پ یکه اگه اتفاق یدونی دم که بهش گفت می کرد...چون شنیم  

رو به ییه حرفایکنم و یاز دهنت بپره منم زبونم و باز م یکس  

مطمئنا اون یقت و نگه ولینا حقید تیگم؟؟؟شایم  ییو زن دا ییدا  

هکنیگه...اگه منصف باشه...انکار نمیم  

ی نا جدیدم که تیرس ین باور میشتر به ایگذشت بی شتر م یب یهرچ  

ن سال ها روح خودش و با فکر به انتقام از تویتو ا ی جد  

 

کارید چیدونستم بایف کرده...من اون لحظه واقعا نمیکث  

ی ن نقشه اینا همچیکه ت ی کار کردیدونستم تو چینم ی کنم...حت  

اه بعد از رفتن تو فوت انا چند میدونستم کی ده...فقط میبرات کش  

نا فقط از یت  ی و نقشه ها یقاتل باش   یتونستیکرد و مسلما نم  

کرده  یاگه گناه یهم...حت یاالت خودشه...از طرفیسر فکر و خ  
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م دارهییپسردا ی نم که زندگی نم و ببی تونستم بشی...نمی باش  

شه...دلم یت نبرده بود تباه می از انسان ییکه بو  ین آدمیتوسط ا  

چند ماه بعد  یسوخت وقتیم ییار و زن دا یو مه ییدا  ی برا  

... کردم...اگه اون لحظه ینا رو تصور میت ی شدن نقشه ها یو عمل  

تونستم خودم و ببخشمی چوقت نمیکردم بعدا هینم ی کار  

ل به ید فک و فامیکه د ی دیش فهمی ن مدت کم و بیار...تو ایکام  

با  یچوقت نتونستم ارتباط خوبینکه من ه یا ایه یمن چ  

حیخودم و ترج ییشه خلوت و تنهایچکس برقرار کنم...همیه  

نیومدم و ایکه چرا همون موقع ن  یکن د فکریدادم...شایم  

اگه خودتم اون  یف نکردم...ولی ا مادرت تعریتو  ی ان و برا یجر  

رو تصور ی از من نداشت ی ادیشب و که هنوز شناخت ز  

نا ی ت که همه داشتن از ازدواجت با یو بعد تو همون شب یکن  

فکر یچ ی دیشنین حرفا رو از من م یزدن ایحرف م  

حسادته که ی از رو یگفتی؟؟؟نمی کردیم؟؟؟حرفم و باور ی کردیم  
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که ی؟؟؟همون فکر مزخرفیزن یحرف م  ی نجوریا  ی دار  

 

تا اگه یا نهایهمه از جمله مادر خودم تو کله اشون داشتن...  

نایاز خود ت یرفتیم ی ریبگ ی حرفم و جد ی لیخ یخواستیم  

وونهیه لقب دیکرد و یراحت انکار م یلیو اونم خ ی دیپرس یم  

گهیه نقشه دیاسم من...دو روز بعدم  چسبوند بهیمتوهم م  

د...من خودم هنوز نتونسته بودمیکشیت م ی تباه شدن زندگ ی برا  

که ازش بت ییه...اون آدماین موجودینا همچیباور کنم که ت  

منو که  ی ا خواستن باور کنن حرفیم ی ساخته بودن چه جور  

چکس نداشتم یتو دل ه ی ن حس اعتماد و باوریکوچکتر  

یکارکنم...ولیکه چ ی ری م گیتصم ی برا نبود ی ادیزمان ز  

چیگه به ه ی ت ذهنم بود...دی ن فکرا اولویتوهمون زمان کم ا  

م به سکوت کردنم ی دونستم ممکنه تصمی م ی کردم...حتیزفکر نمیچ  

ه یل یش فامی پخواستم یچ وجه نمیبه ه ی اشتباه باشه...ول  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که بودم) به نظر  یشتر ازاونیدخترسبک مغز حسود (البته ب  

ه فرو کنم یدم که تو ذهن بقی دیو توخودم نم  یین توانای.اام..یب  

ل و به یکه توجه همه فام یزتمومین دختر دسته گل و همه چیا  

تو ی طانیدو ش یپل ی کنه داره نقشه هایسمت خودش جلب م  

کردیچکس حرفم و باور نمیه خوره...به خداکه یسرش چرخ م  

..من کنه.ی چکس باورم نمیاآلنم مطمئنم که ه  یار...حت یکام  

ه یبزنم تا بق ی اعتمادبه نفس نداشتم که بتونم حرفام و جور ی انقدر  

ی شدم...زندگیداد داغون میت نمیبهم اهم یباورم کنن واگه کس  

گه رونداشت ید یه ضربه روحیمن تحمل   

 

ی شون تر و عصبیخط اون نامه پر ار که با خوندن خط بهیکام  

و حرارت تو وجودش احساس گرما  ی ه لحظه به قدریشد یتر م  

ع خودش و به یگه نتونست ادامه نامه رو بخونه و سریکرد که د  

ر آب سرد...انقدر نگه یر شیرسوندو سرش و گرفت ز ییدستشو  
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د عقب یداشت تا سرما توتمام جونش نشست و بعد سرش و کش  

ن آب سرد به نفس نفس یو حاال هم ا ی هت و ناباورکه ازبیدر حال  

س و رنگی به چهره خ یاهافتاده بود سرش و بلند کرد و نگ  

چیپر شده بود که ه ی نه انداخت...ذهنش به قدریده خودش توآ یپر  

تونست یاز...فقط م ین ی تونست داشته باشه درباره حرفاینم ی فکر  

فاش و باور حر  ی بهش حق بده...آره...حق داشت که فکر کنه کس  

یتیر نگرش وذهنیینهمه تغی ن اآلنم...بعد ازایکرد...چون همینم  

دا کرده بود...بازم سخت بود براش باورکردن یاز پیت به نکه نسب  

ن دختربهی...چه برسه به اون موقع که اصال ای زین چیهمچ  

ار و مقصر مرگ ید کام ی نا چرا بایومد...آخه تیچشمش نم  

یسال با حس انتقام زندگ د هفتیانابدونه؟؟؟چرا بایک  

رشهم تو س  ی اگه فکر ی...حتی زین چیکنه...نه...محال بودهمچ  

 بوده باشه مسلما مال همون زمان مردنش بود نه هفت سال بعدش

ناتوان شده بود که با  ی نبار به قدریرون رفت وایب ییاز دستشو  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

وار خودش و به مبل رسوند و پرت شد یه به درو دیتک  

از ید نیاشت و ادامه نامه رو خوند...شاروش...کاغذ و برد  

نهمه بهت و یر و از اایداشته باشه تا کام ی ح قابل قبول تریتوض  

... نجات بده   یجیگ  

 

- ی دم که رفتی رون اومدم تو رو دیار ب یهمون لحظه که ازاتاق مه  

ی لیکار کنم...خید چیدونستم بای ج بودم...نمیتو اتاقت...هنوز گ   

ت شده بود و یاهم یز برام بیکه همه چدم...بعد ازمدت ها یترس یم  

راب و تجربه گرفت داشتم اضطی از من نم یچ واکنشیز هیچ چیه  

کردمیم  

ن ینه که ایتونم بکنم ایکه اون لحظه م ی دونستم تنها کاریم  

یتون بودو بهم بزنم...ول ینامزد ییه جورایکه  یمراسم  

ی لیخ دیانجام دادنش با ی ن کار نبودم و برایدم...من آدم ایترس یم  

خودمم  یممکن بود زندگ  ی ذاشتم...حتی ر پامی زا رو زیچ  
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نداشت...چون همون   یتیبرام اهم یلین خیا یزه...ولیبهم بر  

ازدست ی نداشتم که بخوام برا یده آلیا یلحظه اشم من زندگ  

 دادنش افسوس بخورم...

نم اوضاع از چهیدم که بب یه کم که گذشت...توسالن سرک کشی  

ییدم زندایبه اتاق تو نبود...فقط د حواسش یقراره...کس  

ازاومدنش به  ن فرصت بود که قبلیگرده...بهتریداره دنبالت م   

قه یک دق یدا کردنت نقشه امو که تو کمتر از یاتاق و پ  

... اده کنم یده بودم و پیکش  

که پاهام و داشت به  ی البته...ناگفته نماندکه اون لحظه تنها فکر  

یگه ایه مسئله دینبود... نایت ی کشوند حرفایسمت اتاقت م   

شدم یاگه موفق م  یست...ولیگه مهم نیهم تو سرم بود که گفتنش د  

تو رو یر دوتا نشون بزنم...هم زندگی ه تیتونستم بایم  

 

دمیدونم...شایگه رو...نمید یکی ی دادم...هم زندگینجات م  
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دن نظرتون براتون یم گرفتم که بدون پرسیخودخواهانه تصم  

... ن بهتر ی...از ای ه ا یم چندثانیت تصمیفی ک ی...ولدم و دوختمیبر  

شدینم  

هی...درسته با اون کارم ی د ه ماجرا بویگه خودت شاهد بق ید  

ن بود کهیحداقلش ا یل بردم...ول یآبروت و تو فام ییجورا  

ت و نجاتی گه زندگیه طرف دیعذاب وجدان نداشتم چون از  

هیگه علت گرفتن حق طالق و مهریدادم...فکر کنم حاالد  

... ی تونیمون و مینا اززندگیدور نگه داشتن ت ی ن و تالشم برایسنگ  

یدرک کن  

علت درخواست  یدونیکه هنوز جوابش و نم ی هاسوالدم تنیشا  

فت و یخواستم زودتراقدام کنم تا تو هم زودتر تکلیطالقمه...م   

موندم که از ثبت  ید منتظرشناسنامه و مدارکم م یبا یول یبدون  

که اون   ی گه اونقدرینامه ام بهت گفتم...داد...اول یاحوال ب  

راه یهرک  ذاشتمیستم...کاش م یموقع هاحق به جانب بودم ن  
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ش و خودش انتخاب کنه...اآلن...بعد از پنج ماه...بعد یزندگ  

چیدم با هیکه د ینمون عوض شدو وقتی ب ییزایه چینکه یازا  

ح دادم همه یم بمونم ترجین تصمیا ی تونم پاینم  ی قدرت و زور  

ن ی ما با هم ی...زندگی ریم بگیگه خودت تصمیز و تموم کنم تادیچ  

گهیراز فاش شده انگار دن یراز شروع شدو حاال که ا  

... م یبا هم بودن ندار ی برا یلیدل  

 

دم از خودم ی اون نگاه کالفه و درمونده ات و د یاون شب...وقت   

ه لحظهیل کردم...یکه بهت تحم ی بدم اومد به خاطراجبار  

ش و ید دلش بخواد زندگیاز...شایتم آخه به توچه نبه خودم گف  

به  یمجبورش کن  ینتوی م ین ببره...مگه تاک ی ش و از بیجوون  

که انتخاب خودش نبود...پس برو و بهش بگو  ی ا یتحمل زندگ  

کاریره که چیم بگ ین اجبار و...تاخودش تصمیعلت ا  

 کنه  ...«
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ج ازدوا ی برا ی هم ندار یچ مانعی...ه یدون یگه میاآلن د   

انتخاب یدونستم سخته برات تحمل زندان رفتن...ولی نا...میبات  

. ی با دختر یا زندگی...یزندان و تحمل کندیا بای...ی ندار ی گه اید  

گه ینو بدون...دیده فقط ایکش یشوم ی نده ات نقشه هایآ ی که برا  

یسخت بود برام تحمل پس زده شدنام...بعد ازاون روزا یلیخ  

نا روینم که بازم تیگه سخت بود ببی...دم یکه با هم داشت یخوب  

ل ین اوا اگه علت انتخابش پول پدرش باشه...او یحت  ی دیح میترج  

ه یکردم واگه قضیراحت تر تحمل م یلینبود خ یکه احساس  

ده بودم وسط نبود...اصال برامینا شنیکه از زبون ت ییحرفا  

نیااآلن...ناخواسته  ی...ولی نداشت که باهاش قرار بذار یتیاهم  

ی دگذاشت بدجوریبا یدونم اسمش و چیکه هنوز نم یاحساس  

شتر و یب یلی.اآلن که خار.. ید کام یر کشیدست و پام و به زنج  

دینم که چقدراشتباه کردم...شایب یکنم میه فکر می بهتر به اون قض  

نا دروغ بود یت ی اون حرفا  
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د بعد از چند وقت که یا شایت...ییت کردن دختر دایاذ  ی برا  

نه و انتقام و ازین حس کیمون شدو ایعاشرت داشت پشباهات م  

 

ه وجود داشتگیک احتمال دید هزارو یوجودش پاک کرد...شا  

تو همه رو در  یچ کدوم و درنظر نگرفتم...ولیکه من ه   

یدیش نبر...خدا رو چه دیمن پ ی ت و باحرفای ر و زندگ ینظر بگ   

ی قشنگ تر و رنگ یلیت وخینا تونست زندگ ی ن تید همیشا  

 تر از من بسازه برات...

م گرفتم...ببخش که یار...ببخش که برات تصمیببخش منوکام  

ختم...ببخش که باعث رفتن آبروت یر  برنامه هات وبهم  

ن مدت سکوت کردم و ازترس عکسیشدم...ببخش که تمام ا  

ن ماجرا رو زودتر به زبونیه نتونستم ایابقیالعمل تو   

ا اگرم بودیپولدار نبود... نایارم...ببخش که پدرم مثل پدر تیب  

ب یدخترش ودوست نداشت که به خاطرش دست به ج ی انقدر  
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ی خداحافظ یاجازه طالق گرفتم...ببخش که ب یبشه...ببخش که ب   

ی رفتم...ببخش که انقدرحرف زدم و سرت و درد آوردم...ول  

 الوعده وفا

ه یالت راحت...فقط ینگران من نباش...جام خوب و امنه...خ  

نا به یت با تی زندگ یل یت دارم...اگه به هر دلاز  یخواهش  

ات به اگه پ یا حتی ی باهاش بساز یدو نتونست ی سرانجام نرس  

ی ا یا...دنبالم نگرد...زندگیگه سراغ من نیزندان باز نشد...د   

گهیده شده رو دیده و به طالق کشیه بار به بن بست رسیکه   

از قبل یعنیشه جمع و جورش کرد...من از اول ینم  

 

نشناستم  یکه کس  ییزدواجمون هدفم کندن و رفتن بود...جاا ... 

تونه من و ازیم افتاد که حس کردم ی ن وسط وقفه ایفقط ا  

دم درست مثل یرون بکشه...که دیم بیو افسردگ ییالک تنها  

ار...با ی ت باش کامیکردم...به فکر زندگیشه اشتباه فکر میهم  
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یخواه اط قدم بردار...از طرف من از همه معذرتیاحت  

مراقب خودت باش...خداحافظ یلیکن...خ  

ن ی از ب از کاغذین ی ن کلمه از حرفاین و تلخ تریبا خوندن آخر  

قه با ین...تا چند دقیلرزونش ول شد و افتاد رو زم ی دستا  

با یچ عکس العملیز و هیره شده بود به لبه میگنگ خ  ینگاه  

تونست نشون بده...دو تا یبدنش نم ی چ کدوم از اعضایه  

ه روز پشت سر هم بهش وارد شده بود ویتو  ی ضربه کار  

چکدومشونی ه  توانش و به کل ازش گرفته بود...کنار اومدن با  

فکر کنه  یومد...تا اومد به اولیه زمان کم از عهده اش برنمیتو   

د باهاشون کنار یبا ی خودش و نشون داد...چه جور یدوم  

ومد؟؟؟یم  

د...هنوز از پس موج کریمتالطم حس م ی ایه دریخودش و وسط   

یومده بود و حتیر آب کشونده بودتش بر ن یکه تا ز یاول  

اورده بود که یسرش و از تو آب در ن  ه نفس گرفتنیبه اندازه   
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ر آب یدوباره به ز ی شتریبا قدرت و شدت ب  ی موج بعد  

زد تا خودش ید دست و پا میبردش و راه نفسش و بست...چقدر با  

نست ذهنش و سر و سامون بده تویرسوند و م ی و به سطح آب م   

؟؟؟ ی طوفان ی این دری نجاتش از ا ی برا  

 

ا نقشه قتل یکرد یم م از و هضید رفتن و نداشتن نیاول با  

نبود که بخواد به خاطر خراب  ی از آدمیدخترخاله اشو...مطمئنا ن   

ییزایه چیسر هم کنه...شک نداشت  یین دروغاینا همچیکردن ت  

ت به ین حرفا رو با جد یا انیدونست تید میبع  یده...ولیشن  

شون وییبا دختردا یزبون آورده باشه...حتما قصد شوخ  

نجات جون  ی گرفتش و برا  ی از جدیکه ن ی ا یداشت...شوخ  

... ر کردیخودشم درگ ی و آبرو  یار زندگ یکام   

چشم و تو ی از که مدام جلوی ن ی به جز حرف ها و نوشته ها  

شد یش مهم تو گوشش پخ  ییه صدایخورد...یذهنش چرخ م  
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ین روزیه همچیش ساکت مونده بود تا یکه انگار از چند وقت پ  

فته یادش بی» ... به - -ر؟؟؟؟؟؟ کدوم کای تو چرا اون کار و کرد  

... جه اش شد ازدواجمونیکه نت ی همون کار - 

... گم یبهت م  یم...هروقت بپرسینجا که برگشتیاز ا - 

شد؟؟؟ یچد بفهمم یچوقت نبای م...هینجا مردیم و هم یحاال اومد - 

... گم بهتیم م یریمیم میدم داریحاال اگه د - 

؟؟؟یگیخب چرا اآلن نم - 

نکه یخوام قبل از ایر بذاره...میبت تاثخوام حرفام رو انتخاینم  

ی و انتخاب کن ی ریم بگیگه تصمیه بار دی...یعلت کارم و بفهم  

 

ار احمقانه فکریه...اون لحظه کامیحرفش چ ید معنیفهمیحاال م  

شه یاز دلسرد میقت و بفهمه از نیحق ی ه روز ی کرد اگهیم  

به زبون ی نم بود که انقدر برای نا...واسه همیره سمت تیو م  

ی ه بهونه اید یپرسی د داشت و هربار که میقت تردیآوردن حق  
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... کرد ید که اشتباه میدیاآلن م یاورد...ولیجواب ندادن م ی برا  

داشت...بعد از انینشون جریکه ب ینهمه احساسیاز فقط بعد از این  

نا ی ل نخواستن تیخواست دلیشون...نمیخوب زندگ ی روزا   

ار با دل و یخواست کامیم ن مسئله باشه...دلشیاز ایو انتخاب ن  

گهیچ مسئله دیت به ه یره و بدون اهمیم بگ یاحساسش تصم  

ار انقدر تو یکام   یاز انتخابش کنه...ولیفقط به خاطر خود ن ی ا  

رش گذشت...حقیاز از خین انتخاب دست دست کرد که نیا  

 داشت...نداشت؟؟؟

ه یبق ی از برایتو وجودش نبود نسبت به انتخاب ن ی چ شکیه  

د ین رسی قیگه کامال به ین حرفا دیبا خوندن ا یولعمرش...  

وقت صرف کردن هم ی ه ایارزش ثان ینا حتی مثل ت یآدم  

ت نداشته باشه...به زبونین حرفا واقعیاگه ا  ینداره...حت  

د هرچه یندازه...بایه آدم و از ارزش می یبه قدر کافآوردنش هم   

ز ن آدم کالش ایا ی دن پایبر ی کرد برایم ی ه فکریزودتر    
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... ش یزندگ   

 

به  یز گرفت و دستیره اش و از میق نگاه خیه نفس عمیبا   

کرد اون حرفا ید باور م یبا ی جد ی جد یعنی د...یصورتش کش  

یگر خوبیانقدر باز ن دختر یا یعنینا درومده باشه...یاز زبون ت  

شه رو با مهارتیه دختر عاشق پین مدت نقش یبود که ا  

بهش شک نکنه؟؟؟  ی ذره ا  اری که کام ی فا کرده بود...انقدریا  

به   یانا بدونه؟؟؟اونم وقتیار و مقصر مرگ کید کام یاصال چرا با  

ی ار اون اتفاق برایاز چند ماه بعد از رفتن کام یقول ن   

ک هفته قبل ازیکه درست  ییانا یک ی کش افتاد...برایخواهر کوچ  

یخداحافظ یه که مادرش براش مهمونیسفرش به ترک  

ح بهش ابراز عالقهیصر یلیاقش و خگرفته بود...اومد تو ات  

که ی ادش بود...مکالمه ایکرد...مکالمه اون شبشون و هنوز    

... االت خام اون دختریه پوزخند به خیفکر کردن بهش هر بار   
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نشوند ی رو لبش م  

-« انا ی؟؟؟ ک  

 -بله؟؟؟

ی باهات کار دارم ول ی گینجا میا ی قه اس منو کشوندیاآلن ده دق  

رون نشسته ان...زشته...اگهیمردم ب ...یزنیه کلمه حرف نمی  

بزن  ی دار یاگه حرف یچ...ولیکه ه ی اسگول کرد  

... خوام حرف بزنی نه به خدا...م - 

... شنوم بگویخب م - 

 

؟؟اونجا؟ یقراره بمون یلیگم...خیم - 

- شی نم اوضاع کار و بارم چطور پید بب ی داره...با یبستگ  

ره یش م ی جهت پ یخود و بیداره ب ی ادیگه زینجا موندنم دیره...ایم  

- ی خود و بینجا موندنت...بیفته که ایب  یه اتفاقی خب...خب اگه   

؟؟؟ ی گردی ا حداقل زودتر برمینجا؟؟؟ی هم یمون ی جهت نباشه...م  
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مثال؟؟؟ یچه اتفاق - 

... ادیخوشت ب  یک یا...تو از یاد...یازت خوشش ب  یک ینکه یامثال  - 

... ن وضع یا دونم بای دم میفتاده...بعی ن ی ن اتفاقیهنوز که همچ   

دا بشه کهیپ یو کار من کس یزندگ - 

... اری من دوست دارم کام - 

... جون...منم دوست دارم کوچولو ی ا - 

... زنمیحرف م ی دارم جد - 

ل کردنه فکرکنم نه؟؟؟ه همون اسگوی؟؟؟قضیچ یعنیخب اآلن  - 

... دم که دوست یوقته فهم یلیگم...من خیدارم م ی نه به خداجد  

زنهیتندتند منمت قلبم یمب یدارم...وقت - 

- وقته؟؟؟اصال توچند وقته که با مفهوم دوست داشتن آشنا  یلیخ  

؟؟؟چند سالته ی وقته منو دوست دار یلیخ یگی که حاالم ی شد  

 مگه؟؟؟
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بهم  یلیز فکر کردم...خی...من به همه چتو رو خدامسخره ام نکن  

میایم ... 

- رون یم بیابری...حاال بی گیباشه اصن تو راست م   

... تاسیار وایکام  - 

؟؟؟یشه بگیم و میای به هم م ی که فکر کرد یلیازدال یکی - 

قشنگ  یلیانا...کنار هم خیار و ک یمثال...مثالاسمامون...کام  » 

شه نه؟؟؟یم - 

انا بلند شد هنوز ی ن حرف کیدن ای شن قهقهه اش و که بعد از ی صدا  

که تونست به  یکرد...تنها عکس العملیتوگوشش حس م   

ن قهقهه بود ویکش نشون بده همیف دخترخاله کوچینهمه اراجیا  

ییانایانا حرف نزد... کیگه بعداز اون با کیبعدرفتن از اتاق...د  

 که اوج فکر کردنش به تفاهم راجع به حروف مشترک اسماشون

منظور  یعنیره؟؟؟یبگ ی تونست حسش و جدیم  ی ...چه جوربود  

ن مکالمه یار باعث مرگ خواهرشه همینکه گفته بود کام ینا ازایت  
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یگه این ماجرا رو جور دیانا ایدم کیقه اشون بود؟؟؟شایدقچند  

ف کردهی براش تعر  

بعد از فکر ی ن موضوع ولید داشت به اینکه هنوز تردیباوجود ا  

تو ذهنش زده  ییه جرقه های ریکردن به اتفاقات اخ  

زودتر ازدواج ی نا برایو اصرار ت ی ریگی ن پیشد...همیم  

از  یکیتونست ی دادمی ه مک یبیب غریعج ی شنهادهایکردنشون و پ  

 

... ازو اثبات کنه ین ی حرفا یباشه که درست یلیدال   

م بره و از خودش بپرسه...چون بدونی تونست مستقین همه نمیبا ا  

کرد...دست دست کردنشم فقط یزو انکار میشک همه چ  

... کردیاد میش و زیفین حجم ازعذاب و بالتکلیا  

لیتشک ی ا ینا زندگیخواست با تیاون که درهر صورت نم  

یی ر گوشش چه خبره و چه نقشه هاید که زیفهمی دمیبا  یبده...ول  

نه و نگاه ی تونست بشیده شده که روحشم خبرنداره...نمیبراش کش  
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ک یش نزدیگه به خودش و زندگیه راه دینا ازی کنه تا ت  

 بشه ...

که به نظر  ینا و دعوتی امروزش با ت یمکالمه تلفن ی ادآوریبا   

کردن فرهاد و  یراض ی ومد برایگه میه نقشه دیاریکام  

ش و برداشت تا بهش خبریهرچه زودتر ازدواج کردنشون گوش   

ه رو ین قضیف این امروز تکلیدهمی ره...بایبده که م  

... نا حرف یر زبون تیاگه شده به زور ازز یکرد و حتیروشن م   

د یکشیم  

رونیاز و از سرش بیچندساعت فکر رفتن و طالق ن ی د برایبا  

نه و با گوش خودش یم خودش ببکرد تا باچشیم  

ش وی که زندگ ی ن راز یخودش پرده ازا ی د با دستایبشنوه...با  

داشت...چون تا قبل از برمالیر قرار داده بودبرمیتحت تاث  

... از حق بدهیتونست به نیقت نمی قشدن ح  
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 «... حال »

ی ر باقیبه محض سبزشدن چراغ...پاش و گذاشت رو گاز تا مس  

ن حال ویکنه...با ا یچه زودتر طمونده تا مقصدش وهر  

دنبود که هر لحظهی ده شده اش بعی ش کشیروز آشفته و روان به آت  

بکوبونه...چون در حال  یاکسی ی ز ین و به چی ماش  

نا بودیرفت ت یچشماش رژه م ی که داشت جلو ی ز یحاضر تنها چ  

که ازش یاز بودو حقیشرمانه و پوچش...ن یو افکار ب  

... ودشتوسط خ یمال شد حت یپا  

که ییل ازدواج بهش زده بود و تهمت هایکه اوا ییفکرحرفا  

به دامنش بست به مرز جنون یهمون شب عروس  

رای کام ی از درجواب همه حرفا و متلک هایکشوندش...ن یم  

ی ن بود که برایکه همه تالشش ا یکرد در صورتیسکوت م  

کنه ازشر نقشه  ی ه سپر محافظ و بازیش نقش ی ار و زندگیکام  

کردیکه بعد از خوندن اون نامه فکرم ییا...نقشه هانیت ی ها  
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... ده بود و باگوشیقت نداره و حاال که با چشم خودش دیحق  

تباه نکرده ازش اشی د که نین رسیق یده بود...به یخودش شن  

که پشت ظاهر ییت هایاز و مظلوم یذاشت فکرنید م ینبا  

ن فکراید انقدر ایشد ازذهنش پاک بشه...بایم یخونسردش مخف  

ها رو جبران ین ناحقیداد تابتونه همه ایرو پرورش م  

تونست یار نمیکام   ین امشب...درسته خودش نبود...ولیکنه...هم  

 

گه دنبالش ینه و دن خواسته اش تواون نامه عمل کیبه آخر  

که نقش  ین جماعتیگردوند و به همه ایرفت وبرش مینره...م   

... روح پاک ون دختر چه  یکرد ایه ثابت مین قضیداشتن تو ا  

داشت و چقدراشتباه قضاوتش کردن یبزرگ  

د یرفت و بایخودشم م ی قت آبرویهمه حق ی افشا ی دونست برایم  

تونست ی نمگه ید یداد...ولیسواالت و پس م ی ه سریجواب   

ک فکر یاز هزار و ی مثل خودش درباره ن ینه کسی نه و ببیبش  
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و ه دختر پاکینا رو یغلط و اشتباه داشته باشه و درمقابل ت  

د یارزش نداشت...با ی گه ذره ایخودش د ی ب بدونن...آبروینج  

ش یگرده به زندگ یاز برمیکه ن ی کرد تا اون روزیم ی کار  

... ی..نه باشرمندگ سرش باال باشه و با غرور برگرده.  

که  یت به نگهبان یاهم یشرکت پارک کرد و ب ی ن و جلوی ماش  

هینجاپارک نکنه یگفت ایپشت سرش راه افتاده بود و م   

ن لحظه خودش یا ی توراه برا ی راست رفت تو آسانسور...انقدر  

ره ویتونست جلوش و بگی زنمیچ چیو آماده کرده بود که ه  

... ر بندازه یخواست بکنه رو به تاخیکه م  ی کار  

نا به گوش فرهاد برسه تا با یه اززبون تین قضیخواست ایدلش نم  

د خودش یاد...بایدن دوتاقطره اشکش دلش به رحم بید  

اره تو یرو از پا درب  ی تونست هر پدریروکه م یقتین حقیا  

ن مدت به ی که توا  ییهمه زجرا یکوبوند...به تالفیصورتش م  

 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

... توخونه یخال ی ن جایتربزرگ  یل کرد و به تالفی ش تحمیزندگ   

 و قلبش 

اده شد در شرکت و با ضرب باز کرد و با قدم ی از آسانسور که پ  

که داشت با تعجب یز منش یبلند راه افتاد سمت م ی ها  

... کردینگاهش م   

: اره...فقط با سر یلش و به زبون بیاسم فام یومد که حتیعارش م  

د یبه اتاق فرهاد کرد و پرس ی اشاره ا  

 هستش؟؟؟ 

دونست ازیده بود و میار و تو شرکت دیه قبال کامک یمنش  

ن برخوردش تند رفتار کنه یفرهاده نتونست به خاطر ا ی آشناها  

: گفت و با همون بهت    

... مهمون دارن یبله...ول - 

ش رفت یت به جمله بعدیاهم یدن اون بله و بیار فقط با شن یکام  

ه سمت اتاق و در و باز کرد...نگاه متعجب فرهاد و مهمونش ب  
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تند و ی که با صورت سرخ شده از خشم و نفس ها ی اریکام  

ره شد و فرهاد بود که یستاده بود خیش تو چهارچوب در وای عصب  

د یدرهم پرس ی ودش اومد و با اخمهاع به خیسر  

؟؟؟یکن یکار مینجا چیا - 

 

: ن یزش...حید و راه افتاد سمت میار در و محکم بهم کوبیکام   

بش گفت یاز تو ج یدرآورد گوش  

ت و که خودت با پنهون یق مهم زندگیاز حقا ی ه سریومدم ا  

مهمونتم در ی دی ح میرو کنم...ترج ی هات باعثش شد ی کار  

فقط به خودت بگم؟؟؟   ی ا دوست داریره یان قرار بگیجر  

ار یکام  ینهمه گستاخیشتر از ای فرهاد که لحظه به لحظه داشت ب  

به چهره متعجب مهمونش رو  یم نگاهیشد با ن یم  یعصب  

: ار گفت یبه کام  

... رون باش...بعدا با هم صحبتیب - 
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... ار حرف فرهاد و قطع کردینسبتا بلند کام ی صدا  

رون منتظرتی نجا که ب یومدم ای ن  ی من واسه مذاکره و مسائل کار  

من  ی هم برا یه وقت یو بچاپ بچاپت   ی بمونم تا وسط کالهبردار  

ییبال ست که با حرفام چهیبرام مهم ن ی گه هم ذره ای...دی بذار  

یشی...فقط اومدم بهت بگم که دخترت چه آتی اریسرم ب  

نیمن بندازه...هم یخواست به زندگیم  

ی ن لحن ب یدن ایود از شنرت زده بیج و حیفرهاد که هنوز گ   

نکه زودتر بفهمه هدفش یا ی ار برای ادبانه و حق به جانب کام  

: ت یه رو به مهمونش با نهایداد کردناش چین حرفا و داد و بیاز ا  

گفت  یشرمندگ   

 

... گه با هم یه وقت دی...اگه امکانش هست یید جناب موال یببخش  

می صحبت کن - 

... رم باهاتونیگ یکنم...تماس میخواهش م - 
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تا لحظه آخر که از در  یخون افتاده و عصب ی ار با چشمایکام  

دیره شد و به محض بستن در چرخیرون رفت بهش خیب  

 سمت فرهاد و با پوزخند گفت :

هو اگه حرفام به مذاقت خوشیان که  یگاردات بیباد ینزیزنگ نم  

ان؟؟؟یومد از خجالتم در بین - 

: کنه با ی و دارگه مهمونش نبود تا جلوش آبریفرهاد که حاال د  

د یتوپ ی بلند ی صدا  

ن اداها واسهیز...ایحرفت و بزن انقدر اعصاب منو بهم نر  

نقشه ی؟؟؟نشستیچ یواسه من که بگ ی ه؟؟؟دم دراوردیچ - 

؟؟؟ی ر پول دادن در بریکه از ز ی دا کردیپ یه راه یو  ی دیکش : 

دیار غریاخت یشد که ب یعصبان ی ن حرف به قدریار با ایکام  

 -ببند دهنتو...

: ن نفس نفس زدنش ادامه ید حیچشماش گشاد شده فرهاد و که د  

 داد 
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ه که هفت سال تمام نقشه قتل منو یدن دختر جنابعالی استاد نقشه کش   

گذره یداره تو کله اش م ید که چی دیکدومتونم نفهمچید و ه یکشیم  

فکرش و  ی ار انقدریکام ی ز...حرفایفرهاد دستش و گذاشت رو م  

دادش نده...با یبه لحن تند و داد و ب یتیمشغول کرده بود که اهم  

که تمام وجودش و گرفته بود لب زد  یهمون بهت  

؟؟؟یگیم ی دار یچ - 

ش از مکالمه اشی اعت پکه چند س ییدا کردن صدای ن پی ار حیکام  

که با فکر کردن به ینا ضبط کرده بود با تمام حرصیبا ت  

: گرفت گفت یه وجودش و در بر مین قضیا  

یص دادیش که تشخی ته آقا فرهاد...هفت سال پیجه پنهون کار ینت  

که سرش اومد و ییانا و بالیک یخودکش ی دخترت ماجرا   

ل کنه و تو ایش خودش فکر و خینه و پ ینفهمه...باعث شد بش  

م کنه و بعد از هفت یخودش ترس ی برا یالیه قاتل خیذهنش   
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انا به یکنه کیره...اون فکر میسال بخواد انتقام خواهرش و بگ  

ش به من کرد ی که تو سن پونزده سالگ ی ابراز عالقه ا خاطر  

... کرده  یو من قبولش نکردم خودکش  

: ادناباور فره ی ره تو چشمایکرد و خ یضبط شده رو پل ی صدا  

 ادامه داد 

 تجربه بهم ثابت کرد که کارت فقط با سند و مدرک راه-

نا رو برات ضبط کردم...اونم یت ی ن صدای فته...واسه همیم  

 

غ رگم و بزنه و من جلوش ویخواست با تینکه میاز ا درست بعد  

...مطمئن ی از خودش بپرس ی تونیست م ین  یگرفتم...اگرم سند خوب  

د...نه تو...نه اونیدن ندارپنهون کر ی برا ی زیگه چیباش د  

بزنه و بهش بتوپه که  یار حرفیفرهاد تا خواست در جواب کام  

که  یاروقت یاماد کیفر ی چسبه صداین تهمت ها به دختر من نمیا  

غ و بندازه بلند شد و نگاه فرهاد به سمت یگفت ت ی نا م یداشت به ت  
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ضبط شده  ی که از اونصدا ی ه ایده شد...با هر ثانی کش یگوش  

د یشن ینا می ار و تیکه از مکالمه کام ی ت و هر کلمه اگذشیم  

شدیرفت و چشماش گشادتر میابروهاش باالتر م  

ی گه ایک نکنه کس دش یواضح بود که حت ی نا به قدریت ی صدا  

هم که یین مزخرفات و سر هم کرده...حرفایبوده که ا  

و از ینا ک ینداشت...ت  یچ درکیه  ین رسوندش...ولی قیزد به یم  

کرده...اونم بعد از  یده بود که خواهرش خودکشیکجا فهم  

... ق بهیچ طری ه داد که از هیکه به زنش و بق ی نهمه هشداریا  

 گوشش نرسونن 

کرد تاین موضوع مهم تالش میا ی ل داشت بران هفت سایتمام ا  

 تنها دخترش از مرگ دردناک خواهرش داغون نشه...تا 

ی ه بی یطش و بکنه و باورش بشه که خواهرش ی بتونه زندگ  

ن سال ها ید تمام ایدیحاال م یو تصادف مرده...ول یاطیاحت  

... غلط تو  ی داده و فکرایب مینا بوده که داشته اونا رو فرین تیا  
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ی زیکش...تنها چیپرورونده بعد از مرگ دختر کوچ یم سرش  

ی نکه چرا خواسته هایبش شد حسرت بود...حسرت ایکه نص   

 

نده بود برآورده نکرد وکه ز یک و بزرگش و اون موقعیکوچ  

حسرت  ی نجوریپشت گوش انداخت...که بعد از مردنش ا  

نینا تکرار نکنه و حجم ایش و سر تینخوره...خواست اشتباه قبل  

که یکه گفت گوش کرد...هرچ یشتر نشه...هرچیسرت ها بح  

د که خواسته ی فهمید م یاز کجا با یه کرد...ولیخواست براش ته  

؟؟؟ نجا برسنیهاش ممکنه به ا  

گه توان یپشت سرش چون پاهاش د یخودش و انداخت رو صندل  

اریاز کام  یوزنش و نداشت...درسته دل خوش ی نگهدار  

یت که مسئول مرگ دخترش کدونسین و خوب میا ینداشت ول  

فکر کرده بود با  ینا چ ی د...تیعملشم د ی بود و سزا  

ن کارش فکریا چند ساعت بعد از ایخودش؟؟؟اصال به فردا   
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فش و با یخواست انقدر راحت روح پاک و لطیبود؟؟؟م کرده  

خواست اسم خودش و بذارهین آدم به لجن بکشه؟؟؟میکشتن ا  

دل پدر و مادرشگه رو یه داغ دیخواست یقاتل؟؟؟م  

ار عشق و یازدواج با کام ینهمه اصرارش برا یبذاره؟؟؟پس ا  

 عالقه نبود؟؟؟ 

کرد یم ار تو وجودش حسیکه اون لحظه از کام یبا همه خشم  

جه ینا نتیتونست حرفش و قبول نداشته باشه...همه اینم یول  

ا حداقل ید اگه همون موقع...یخودش بود...شا ی ها  ی پنهون کار  

کرد ویف مینا تعریت ی عدش همه ماجرا رو برادو سال ب یکی  

یاد هفت سال از زندگ یط کنار بیکرد تا با شرایخودش کمکش م  

شدیتباه و نابود نم ی نجور یدخترش ا   

 

ضبط شده سکوت کرده بود و  ی ار تا تموم شدن اون صدایکام  

 نگاه پر از نفرتش و دوخته بود به صورت فرهاد که لحظه
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چ احساسینا هیشد...درست مثل ت یتر مبه لحظه کبودتر و ناباور  

ن یی که با تع ی نسبت بهش نداشت...چون همونجور یترحم  

ونده از و از هم پاشیخودش و ن یف کردناش زندگیو تکل  

یه روزید یبود...دخترشم تا مرز قهقرا برده بود...باالخره با  

... شد یکرد میه می که در حق بق یو قصاوت ی نهمه نامردیمتوجه ا  

ز برداشت و همونطوریش و از رو میز کرد و گوشدستش و درا  

ره تو صورت مات مونده اش گفتیبش خیذاشت تو ج یکه م  

- از آدما رو تو یان کار بعضدم که خدا تاویشنینور اونور میاز ا  

شد...اآلنیتا امروز باورم نم یده...ولیا بهشون نشون مین دنیهم  

ی من زد  یکه به زندگ ینم...کثافت ی بیدارم به چشم خودم م .. 

. ی ه روزاین و بقید و افتاد تو دامن خودت...حاال برو بشیچرخ  

ن خزعبالت از ذهن بچه ات بکنیعمرت و صرف پاک کردن ا  

خ شده یکه نگاه م  ی از فرهاد یگه حرفیط دین شرایو ادونست تیم  

ن بود...فقط ی شنوه...هدفشم همیشد نمیز کنده نمیاش از رو م  
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گهیز تمومش و رو کنه...دیچ دختر همه یت واقعی خواست ماهیم  

موند و افکار وکاسه چه کنم چه  ید خودش مین به بعد بایاز ا  

نشده بود یخال  یانگار هنوز خال یکنمش راه افتاد سمت در ول  

گفت  ی شتریکه برگشت و با زهر کالم ب  

- بدبخت شدن بچه اش و ی تونه جلویآدم پولدار م ی ه بار بهم گفتی  

بچه اش به ینه تا همه عوامل بدبختک ی تونه کاری ا میره...یبگ  

 

از  ی چ اثریدم هیکه من امروز د ی نن...دختریاه بشیخاک س  

نم با پولت یاد بب خویدلم م یل یتو وجودش نبود...خ یخوشبخت  

هم  ین بدبختی...به نظرم تنها عامل ای کار کنیبراش چ  ی خوایم  

اه نشستنت یبه خاک س ی برا ی ه فکرین و ی ...پس بش یخودت  

رو ی ن آدم شوکه شده ایرفت و رفت تا تنها بذاره ابکنروش و گ  

ی آدم ی ده ها رو...براین شن یبرد هضم کنه تمام ایکه زمان م   

ال حاضر تنها دغدغه اش بچه هاشکه به گفته خودش در ح  
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نداشت ی با مرگ و نابود یفرق یقتین حقیدن همچیبودن...شن  

ش و برداشت ی ن گوش یبه محض سوار شدن و حرکت کردن ماش  

ید که صدایطول نکش یلیرو گرفت...خ یشماره نام و   

... نداشت باهاش  یحرف  یلیچوقت خیار هی د...کامیمتعجبش و شن  

ه بزنه...حق داشت تعجب کن  

 -بله؟؟؟

؟؟؟ینام ییکجا - 

... اریک سالم آقا کام یعل - 

ق بهش بفهمونه که وقت وین طریصداش و برد باال تا از ا  

یمتظاهرانه و الک ی اه یتعارف و احوالپرس  ی برا ی حوصله ا  

 نداره ...

؟؟؟ییگم کجای بهت م - 

 

: ه مکث گفت یبعد از چند ثان   
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... میی ناینادر ا یی؟؟؟خونه دای شد یچته چرا وحش  - 

ی ش خونه بابایاریو م ی ریگی د و مین اآلن دست خاله ناهیهم  

؟؟؟ ی دیمن...فهم - 

: کرد و ادامه داد  ی مکث  

... ان واسه یبگو که بته اشم  یو اون دختر عفر ییو زن دا ییبه دا  

- شده؟؟؟ ی؟؟؟چیچ - 

... د...همتون ید بفهمیرو با ییزایه چیشده... ید اونجا تا بگم چیای ب  

- د...من به مامانید به پا کن یخوایگه مید ه جنجالیشده؟؟؟ یباز چ  

ان ارتباطمون و با شما به طور کل یگفته بودم بعد از اون جر   

به خرجش  یما...ولیقطع کن  

- که بهت گفتم و بکن و  ی ر فک نزن...کارخفه شو انقد ینام  

انقدر  یدن حرفامم بتون ید اونجا...فقط خدا کنه بعد از شنید بریپاش  

یحق به جانب باش   

و قطع کرد و ی بزنه گوش ی گه ایحرف د ینکه نام یاز اقبل   
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نیکه تو ا یید همه آدماینبار شماره عمه اش و گرفت...بایا  

ان ین جریشه ایر واسه همه بایکرد و یل بودن و جمع میه دخیقض  

همشون روشن  ی کرد تا برایف میو از زبون خودش تعر  

ن...البته رسوندی نا می لم مطمئنا همیه فک و فام یبشه...به گوش بق   

رون اومدناون لحظهیق بیدن حقاینکه از شوک فهمیبعد از ا  

 

نیداشت ا ی از بود...کاش اونم کنارش بود وقتیتنهاحسرتش ن  

چیگه هیاردید که کام یدی فت...کاش م شکایهمه م ی رازو برا   

روکه گند زده  یینایاز رفتن آبروش نداره و دست اون ت یترس  

ار چقدر ی نه کامی...کاش بود تابب کنهیهمشون و رو م یبود به زندگ   

ش به خاطر ی کنه و در کنارحس شرمندگ یبه وجودش افتخار م  

ا نابه خاطر پول پدرش برقرار کنه بی که قرار بود با ت ی رابطه ا  

زنه و به همهیاز حرف م یسر باال گرفته شده از غروردرباره ن  

کنه که چقدر تا حاال یالخصوص عمه اش وشوهرش ثابت م  یعل  
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یچشما  ی کردن...کاش بود تاجلویاش اشتباه فکر مدرباره   

ه کوه پشتش یکرد و مثل ی رازش دفاع میه شیخودش مثل   

ش نتونسته یپدرنکرده و اگه نا  یستاد تابفهمه انتخاب اشتباه یمی وا  

بودن  ی ه گاهش باشه...شوهرش باتمام اجبارین سالها تکیتوتمام ا  

راحت تر از   یلیازش وخیافسوس که ن یتونه...ولیرابطه اشون م  

... کرد از دست داد یکه فکرش و م ی زیاون چ  

جمع و فقط هق هق  ی ن و پر شده از بهت و ناباوریسکوت سنگ   

ار و یکام ی م شدن حرفاشکوند...بعد از تموید میآروم ناه ی ها  

تو شوک فرو رفته ی ضبط شده همه انقدر ی دن اون صدا یشن  

نکه هزار تایاد...با وجود ایبه زبونشون ن یچ حرفیبودن که ه  

قدرت به زبون آوردنشون  یخورد...ولیسوال تو ذهنشون چرخ م  

رو به رو یق یقهبا حقایو نداشتن...کم نبود...در عرض چند دق  

کردن ی فکرشم نم یشدن که تا حاال حت  

: بود که سکوت و شکوند و با  ی ن نفر نامیقه اولی بعد از چند دق  
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د یار پرسی من رو به کاین حال خشمگیدرمونده و در ع یلحن  

 

- گناه  یکه خودت و ب  ینا رو گفتیاآلن؟؟؟ا  یخب...خب که چ  

ینا رو الپوشونیه ارتباطت با ت ین وسط قض ی؟؟؟که ای نشون بد  

؟؟؟ ادیصداش در ن  یو کس یکن  

ن بود کهیکه تمام حواسش به ایار سرش و بلند کرد و در حالیکام  

ن یشد...ا رهیخ ی فته به نامید پدرش نینگاهش به نگاه ممتد و ناام  

ی قسمت ماجرا رو هنوز نگفته بود...هرچند که باگفتنش بازم ب  

شنهاد فرهاد یشد...اون به هر حال با قبول پ یش ثابت نم ی گناه  

ان ید درجری با  یش کرد...ولی زن و زندگانت و به ین خیبزرگتر  

فتاد یاز قلم نم ی زیگرفتن و چیز قرار میهمه چ  

- ...قبول دارم که منم گند گناه نشون بدم یخوام خودم وبینم  

ی نو مطمئنم که عامل اصلیحداقل ا یهم گندزدم...ول یلیزدم...خ  

بعد  یکردم...حتیم و م ین گند پدرتوئه...من داشتم زندگ یا  
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خواستم دار و ندارم و بفروشم و پول ی..م م.یازورشکستگ  

شنهاد کمک داد...به شرط ی پدرت بهم پ یطلبکارا روبدم...ول   

نا ازدواج کنم...منم انقدر تو ی رم و با تیق بگاز طالینکه از نیا  

 مخمصه بودم که وسوسه شدم و قبول کردم ...

- ی ه صدای ه نامه و یبا  ی ...فکر کردیچرت و پرت نگو عوض  

و خواهر منو قاتل نشون  ی مه آدم و جمع کردنهیضبط شده ا  

باور یهم که بزن  ی گه ایحاال هر حرف مزخرف د ی داد   

م؟؟؟یکن یم  

که از پدرو یار نشست...حق داشت...بت یکام ی لبارو  ی پوزخند  

یک ساعت داشت جلویخواهرش ساخته بود تو کمتر از   

 

خت...حق داشت که به هر جونیریشد و میچشماش خورد م  

فته ین اتفاق بیره انذا ی کندن  

- که پدرت به من  ی...مدارک پولیزنم نام یمن رو هوا حرف نم  
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بابات و ی م انقدرداده تو گاوصندوق شرکتش هست...فکر کن   

ده یخدا انجام نم ی و محض رضا ی چ کاریه یکه بدون  ی بشناس  

- گم ینم هست که م یشناسم...واسه همیآره اتفاقا بابام و خوب م  

ه بار خواهر یمثل تو رو که  یشه حمالیچوقت حاضر نمیه  

 بدبختم و ول کرد و رفت با دخترعمه اش ازدواج کرد و دامادش 

 کنه 

به  ی م نگاهین  ید و با شرمندگ یش کشبه صورت  یار دستیکام  

که مصر بود ی چهره پدر و مادرش انداخت و دوباره به نام  

... ره شدیه رو به نفع خودشون تموم کنه خین قضیا  

... ...اونم نتونسته ردش کنهنا ازش خواستهیت - 

: ی بلندتر ی ار با صدا یبزنه کام  ی گه ایخواست حرف د یتا نام  

 گفت 

- ی لیخ ی تونین و م ی...تو ای ست نامین ن موضوع ی اآلن بحث سر ا  

د ینجا جمع شی...من گفتم همتون ایو از بابات بپرس  ی راحت بر  
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که هم باعث  یبوده...ازدواج یه اون ازدواج چید قض ی تا بفهم  

دو نفر ی د آبرویدر اصل با یاز...ول یمن شد...هم ن ی آبرورفتن   

نا یت یک یرفت...ین اتفاق بودن میا یگه که عامل اصلید  

 

ش پرگل که کنار پدر و مادرش تو مبل فرو ییره به دختردایخ  

 رفته بود ادامه داد

... هم پرگل خانوم...همدستش یکی - 

: جبهه گرفت و گفت یحه بود که مثل نامینبار ملیا  

ه دختر منهین قض ینداشته به ا یچ دخلیکه ه  یفاقا تنها کسات ... 

و جنجال به جار ی خودیگه رو هم بیچند نفر د ی اد پا یخوشتون م  

د؟؟؟یهاتون باز کن  ی زی و آبرور  

 روش و کرد سمت دخترش و با حرص ادامه داد :

- ه کلمه هم حرف نزن خب؟؟؟ی تو هم الل شو  - 

که رو صورتش یاشک ی سکوت ادامه دار شده پرگل و قطره ها  
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پدرش که ی الخصوص برا یهمه عل ی برا ییه جورایشد  ی جار  

از و ثابت ین ی حرفا یتفقط نظاره گر بود درس ی چ حرفیبدون ه  

شد به مبل یکه به تاسف تکون داده م ی ار با سریکام یکرد...ول  

ه داد و گفتیتک  

- شد ید روتون می؟؟؟خودتون بودیید بگه زن دایبا یگه چید  

ه آدم متوهم واسهید یپل ی د که تو نقشه هایاعتراف کن صادقانه  

ن پرگل یه نفر همدست شدم؟؟؟شک ندارم امروزم همیکشتن   

رو کشونده خونتون و به دستور  ید و نامینومتون خاله ناهخا  

... ی نا قرار بوده تا آخر شب نگهشون داره که اون زمان کافیت  

هار یخواست سر من بیکه م  ییداشته باشه واسه بال  

 

: سشیبه صورت خ ینرگس که تا اون لحظه فقط شنونده بود دست   

د و رو به خواهرش گفتیکش  

- امرز...تو و ی خدا ب ی انای.سر مرگ کد.. یدستت درد نکنه ناه  
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یه وقت حرفید که یشه کردیخون ما رو تو ش  یشوهرت اونجور  

ینا متوجه خودکشیاد و تین ماجرا از دهنمون در نیاز ا  

حاال بعد از هفت سال بخواد نقشه قتل بچه خواهرش نشه...که   

 امو بکشه؟؟؟ 

... د بلندتر شد یهق هق ناه ی صدا  

- نی دم ایدیغمبر خبر نداشتم...میر به پی.به پبه خدا من خبرنداشتم..  

زنه یره سراغ فرهاد و باهاش حرف مینا...همش میچندوقته ت ... 

تو سرش باشه   ی ن نقشه اید که همچیرس یاصال به فکرمم نم یول  

ار بچهیار باز کنه...کامیکام  ی ن بهونه پا به زندگیو بخواد به ا  

باشم؟؟؟چهبه مرگش   یتونم راضیم ی خودمه نرگس...چه جور  

خودم یدن خواهرم باشم اونم وقتیبه داغ د یتونم راضیم ی جور  

داره؟؟؟  ی فهمم چه دردیگرم سوخته و میج  

: ی دابچه هاشون ص یزندگ ی نابود  ی ه دوتا خواهر برایون گریم  

گفت  یسرمه بلند شد که با تلخ  
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- رم براش ین بوده...بمیگناه تر  یاز من بین وسط فقط نیپس...ا  

ست کجا گذاشته یخورد...بچم اآلن معلوم نکه چقدر حرف    

ش و خرابیار زندگیرفته...به خاطر نجات جون کام  

بش نشد و ول کرد رفت یانت نصیجز خ یچی کرد...آخرشم ه  

 

خشم ی خ عمه اش شد...انقدریز شده میر ی ار با چشماینگاه کام   

گه نتونه خودش و یت تو وجودش جمع شده بود که دیو عصبان   

اد یکنترل کنه و صداش در ن یبه راحت  زیدربرابر همه چ  

- بخشم یامت نمیام ق ید...منم خودم و تا قیآره عمه جون...حق دار  

ن اواخر بایکه ا ییاز و بالی به خاطر قضاوت اشتباهم درباره ن   

مقصر صد  یمون آوردم...ولیمه بودنش سر زندگینصفه و ن  همه  

م ست یم من نیچکدوم از جاش خبر ندارینکه اآلن هیدر صد ا  

مانه یه رابطه صمید ی چوقت نتونستید که هیفقط...شما هم مقصر  

مثل من حداقل   یاز از شر آدم کثافت ید باهاش...وگرنه ن یداشته باش   
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ن اول...اگه از واکنشا اصال همویش خانواده اش...ی گشت پیبرم  

ن موضوع ی زودتر ا ی لید...خی ترسیالخصوص شما نم یهمه عل  

ه شما هم اعتماد نداشت...چونب یاون حت یکرد...ولیرو فاش م  

داشته باشه  یچکدومتون احساس راحت یچوقت نتونست با ه یه  

: د یاز زنش توپ ی وش به طرفداریدار  

- ه رو سرتاز راه به راینکه به خاطر رفتن نیگه...ایبسه د  

م و به خاطر احترام به پدر و مادرت خودمون و یخراب نشد  

از دهنت یهرچ ی دشه به خودت اجازه بیل نمیم دلیکنترل کرد  

ییاز توی...مقصر صد در صد رفتن و گم شدن ن ی اد بگیدر م ... 

ست یهم توش ن یچ حرفیه  

که زد  ی ار هجوم آورد...انقدریه خون به صورت کام یه ثانیتو   

تیاهم ی که با خودش گذاشته بود و ب یقرار ر قول ویز  

: وش گفتیدار یعصب ی ره تو چشمایز خیچ چیچ کس و هی به ه  
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... چیکه ه ییبه شما ی ن من و زنم ربطی کنم مسائل بینم فکر  

داشته باشه ی از نداریبا ن  ینسبت - 

ه دفعهیکه  ید و تو سکوتیحبس شدن نفس عمه اش و شن ی صدا  

تونست یاز نظر گذروند...م جاد شد چهره تک تکشون و یا  

ن موضوع یدن ایشون به خاطر فهمین تعجب و ناباوریبفهمه ا  

ن متعجب بودنیشتر از ایجمع ب ی ست...حداقل بزرگتراین  

خواستن یم ی ک یعنین مسئله...یبرده به ا یار از کجا پیکه کام   

ن خانوادهیکه تو همچ ی ازی ن سکوت بکشن...نیدست از ا  

... قفل زبونش و  یکه نتونه به راحتبزرگ شده حق داشت  ی ا  

وش یره به چهره ثابت مونده و بهت زده سرمه و داریبشکنه:خ  

د یشدارگونه پدرش و شنه  ی بود که صدا  

ار؟؟؟یکام - 

... شتر از همه از پدر و مادری با خشم به طرفش برگشت...ب  

ی ن پنهون کاریر بود بابت ایخودش دلگ  
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- دیخوایم یعنید؟؟؟ یخواینم سند و مدرک میه بابا؟؟؟نکنه واسه ایچ  

گرفتیاز نمیه خبر از نیکه سال تا ماه  یین آقاید ای دونست ید نمیبگ  

ده...پدر یگردنش و باد م ی داغ تر از آش شده و رگا و حاال کاسه  

زدما...شماید اآلن بهتون مین حرفا رو من نبایست؟؟؟ایش نیواقع  

ت ترد اون موقع راحید...شایگفت ی د قبل از ازدواجمون بهم میبا  

دم کنار یدیبراش نم یلیاز که دلین ی از رفتارا یل یتونستم با خیم  

ام یب  

 

- ؟؟؟ی دیهمار تو...تو از کجا فیکام - 

... پر از عجز عمه اش سرش و به سمتش برگردوند ی با صدا  

- ن یازم از ای خود ن ینه که حتیست...مهم اینش اصال مهم نیا  

اوردهین نبه روتو ی زین مدت چیموضوع خبر داره و تو تمام ا  

ار نگاه کرد و بعد صورتش و با دستاشیسرمه ناباورانه به کام  

ن موضوع خبر داشتن یز ا نکه همه ایپوشوند...با وجود ا  
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ششون...هرچند کهیکرد پیبازم احساس شرم و خجالت م  یول  

ن یشتریاز باشه که بین ی د برایش بایدونست اصل شرمندگ یم  

... ن سالها خوردهیضربه رو تو تمام ا  

: وش که صورتش لحظه به یار نگاهش و از سرمه به داریکام   

شد دوخت و ادامه داد ی لحظه قرمز تر م  

- ی وقتا پدرا یبعض  یست...حت ی ن ی ز بدیبودن اصال چ  یپدر ناتن  

شه یت سرشون میآدم احساس مسئول یشتر از پدر واقعیب  یناتن .. 

. از وین ن ی ب ی...چون نتونست یستیشما جزو اون دسته اش ن یول  

د و یدید...می دین رفتارا رو میازم همه ایو ن ی ش فرق نذاریاین  

که ی ..انقدرخت تو خودش.یرید و م یدیومد...میصداش درنم  

ه آدم چقدره؟؟؟ یز شد...مگه تحمل یباالخره کاسه صبرش لبر  

ق از جاش بلند شد و چند قدم دورتر ازشون یه نفس عمیبا   

تک تکشون  ی جمع که قبال برا ی ت به آدمایاهم یستاد...بیوا  
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... بش درآورد و یگار از جیه نخ سیارزش و احترام قائل بود   

 روشنش کرد

: که کامال تو کالمش  یو تاسف یشون و با تلخد سمتیدوباره چرخ  

شد گفت یحس م  

- ی د به زندگیگند زد ی ه جوری ی د؟؟؟هر کدوم با پنهون کار ینی بیم  

د که ییشما ی د...مقصر اصلیبچه هاتون...انقدر دنبال مقصر نگرد  

دیال کردید و خیزبونتون و گرفت  ی مثال به بهونه مصلحت ما جلو  

رسه یمون نمبه گوش ی زیچ جا چیچوقت از هیه  

ی س از اشک از جاش بلند شد و با قدم هایخ  یسرمه با صورت  

ن لباسش و گرفت و با ی ار...آست یلرزونش رفت طرف کام   

 التماس گفت :

- ت گفت که از خودش بهی ار...راستش و بگو عمه...نیکام  

ده؟؟؟یفهم - 

: ن ماساژ چشماشیعمه اش سوخت و ح ی ه لحظه دلش برایفقط   
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 با دو انگشتش گفت

-. دم...فقط حس کردم که یه...منم...چند روز بعد از رفتنش فهمن  

حرف نزده یشه درباره اش با کسیمثل هم  یدونه...ولیم - 

ن به یخاموش شده و خشمگ یوش که تا اون لحظه با نگاه یدار  

ف سرمه رو از رو مبل برداشت و رفتیره بود...کین خیزم  

 طرفش 

 

... میدیم شنیالزم بود بشنو  یم...هرچیبر - 

: که تمام وجودش و  یار و با غضبی نگاهش و دوخت به کام  

 گرفته بود گفت 

- از برگشت بهت نشون یکه ن یت پدرانه امو...وقتیاحساس مسئول  

چه برسه  ینی ذارم رنگش و ببیگه نمیدم...اون موقع اس که دیم  

ی شقدم شیازدواج دوباره باهاش پ  ی برا ی نکه بخوایبه ا  

... تو تظاهرم ین مرد حتی..اار نشست.یکام  ی رو لبا ی پوزخند  
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باشه  یتونست پدر خوبینم  

- ن یکنم...بعدش ایداش میزودتر از شما پ یلیمطمئن باش من خ  

ه عمر بایباز بشه که  یگه پاش به خونه کسیذارم دیمنم که نم  

ه گاه ویکنم که کمبود پدر و تکیم ی ش آزارش داد...کاررفتارا  

چکدوممونیه از ویش نداشته باشه...قدر نیگه تو زندگید  

ینمون هست...من وقت دارم برایب  یه فرقی یم...ولی ندونست  

ی ست و چهار سال زمان خوبی...ب ی گه نداریتو د یجبران...ول  

یراحت از دستش داد یلیاثبات خودت که خ ی بود برا  

ره و غضب آلودش و از یل نداشت نگاه خینگار موش که ایارد  

الخره نگاهش وره با خواهش سرمه بایار بگیکام ی چشما  

ارم به دود یرون و کامیاز جمع رفت ب  یکل یه خدافظیکند و با   

رهی که نگاه خیگارش ادامه داد...در حالیه س یکردن بق  

... شد یپدرش از روش برداشته نم  
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ی مونده رد و بدل نشده بود که صدا ین جمع باقی ب یهنوز حرف  

ه اخم آلود به صفح یبلند شد و با نگاه ی ل نامیزنگ موبا  

: ش جواب داد ی گوش  

 -بله؟؟؟

... 

... فهممینا؟؟؟نمی ت یگی م یچ - 

نا توجه همه اشون به اون مکالمه جمع شد...به یدن اسم تیباشن   

گه از اون پدر و دختربود یه نقشه دیکه منتظر  ی اریجزکام  

ن تماس تعجبیاز ا ی لیه و خین قض یا یالپوشون ی برا  

ه اشون و رو ار دست هم یخبرنداشتن که قبلش کام ینکرد...ول  

 کرد...

... یگیم ی دار یه نکن بفهمم چ یقه گر یه دینایت - 

... 

د؟؟؟یی...اآلن کجای وا  ی ا - 
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...... م یاین اآلن میله خب من ومامان همی...خیخ - 

: شد رو به مادرش گفت ینطور که بلند میش و قطع کردو همی گوش  

 

... گه بابا اومده خونه حالش بد شده...زنگ زده ینا میم تیپاشوبر  

ورژانسا - 

ه اش اوج گرفت بلند شد و با ین خبر گریدن ایدکه با شن یناه  

ر لبیز ی شرمنده به خواهر و شوهرش و خداحافظ  ینگاه  

ن دود کردن یح یچ حرفی که بدون ه ی اری رفت طرف کام  

تو  یچ احساس شرم و ندامتیکرد...ه یگارش نگاهشون میس  

امروزش باعث بد شدن حال ی وجودش نداشت که باحرفا  

شتر سرشین بی حقش بود که از ا یادشده بود...به نظرش حتفره  

سوختی ب م ی قلبش که عج ی شده تو یخال ی ن جایاد...ایب  

ازش احساس ترحمیبه جز خودش و ن یکس ی گه برایذاشت دینم  

 داشته باشه ...
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ی ت به فشار دست نامیاهم یستاد و بیار وای کام ی ه قدمید تویناه  

ره شد به صورتش یخ تش کنهیخواست به سمت در هدایکه م ... 

بزنه و اظهار ندامت کنه ازرفتار  یداد که حرفی ه امونش نمیگر  

اریکام ی نهمه غم لونه کرده تو چشمایدختر و شوهرش که علت ا  

 بودن

: ار یجه برسه کام یحرف زدن به نت ی نکه تالشش برایقبل از ا  

ن و گفت ییسرش و انداخت پا  

- چ دلم ینارشون باش...ه برو خاله...برو به خانواده ات برس و ک  

گه بچه هات یاد و چند سال دیشون بیکیسر  یی ه بالیخواد ینم  

رنیم بگ یانتقامش و ازمن و زندگ  

 

ش یدهنش گرفت و با هق هق تموم نشدن ی د دستش و جلویناه  

ار یکام ی بود که رو در رو   ینبار نوبت نامیرفت سمت در و ا  

ظه سکوتح داد اون لح یترج یبهش بزنه...ول یسته وحرفیوا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

و کالفه اش و به سمتش روونه کنه یکنه وفقط نگاه حرص  

ومد بازم زبونش کوتاه بود یسرپدرش م ییاگه اآلن بال یحت  

نیکه رو کرد...ا  ین آدم...به جز سند و مدرکیدربرابر ا  

گه گواهیون و درمونده اش دیگر ی دن صدای نا و شنیتماس ت  

واهرش و ولخ  ی ادیاثبات حرفاش بود...انگارز ی برا یخوب  

به هم گره  ی ش اومده جور یپ ی کرده بود به امون خدا...ماجراها  

تونستن با ین جمع نمیا یچکدوم ازآدمایخورده بود...که ه   

... نداشتن  ی رین تقصیت بگن که کوچکتریقطع  

کهینش و داد دست زنش و در حالی چ ماشییبا رفتنشون نادر سو  

دا درهم گفتیشد  ییفته با اخمهایکرد نگاهش به دخترش ن یم یسع  

... امین من اآلن مید تو ماشیبر - 

د و زبونش انگاریلرزیکه از شدت استرس م یحه دست پرگلیمل  

رون...نادر هم بعد یبند اومده بود و گرفت و با هم رفتن ب  

: ار گفتی رو به کام  یاز چند لحظه سکوت با ناراحت  
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- ن ر دختر مید تقصیبگم...شا یدونم چ یجان...نم  ییشرمندتم دا  

ه کلمه هم از کاراش به ینا و ی جهت شده همدست ت  یخود و بیکه ب  

ر من که ولشون کردم بهیدم تقصیشتر باشه...شای ب  یلیما نگفته خ  

نیشه...اگه کوچکتریبه قرآن هنوز باورم نم یامون خدا...ول  

 

گه همینشوندمشون سر جاشون و دیبهشون داشتم خودم م  یشک  

ر شما یزنتقصیطرح و نقشه بر ذاشتم با هم بگردن که بخوانینم  

ن یشه که نشسته ایشا از گور اون دختره بلند م ی...همه آتییه دایچ  

بهش  یرفتار کرده که کس ی ده و تا اآلنم جوری نقشه ها رو کش  

 شک نکنه 

: ار گذاشت و گفت ینادر دستشو رو شونه کام  

- جلوش یه که افتاده...برو خدا رو شکر کن که تونستیحاال اتفاق  

ده بشه...مطمئن یک تر کشیبار ی کار به جاها یو نذاشت  ی ریو بگ  

ش ی ن به بعد زندگیناست که از این ماجرا تیا ی باش بازنده اصل  
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از و راحت از یمنم که ن یجون...بازنده اصل  ییرو هواس نه دا   

 -دست دادم

... د نشوی...نا امیکنیداش می خدا بزرگه...پ  - 

اد و نادرم بعد ازد تکون دیی به تا ی ن سریره به زمیار خیکام  

یبه خواهر و شوهر خواهرش و خداحافظ  یابراز شرمندگ  

 رفت ...

نیخواست تا همه ایهمه اشون هنوز تو شوک بودن و زمان م  

کار کنن  یرن که چیم بگیاتفاقات و هضم کنن و بعد تصم ... 

نکه یومد...مگه ایهم از دستشون برنم ی گه کاریهرچند که د  

ن یبشن و با هم  یلیفام ی ت هاال نسبیخیگرفتن بیم م یتصم  

بکشونن  ی ت و کالنتریکه دارن کار و به شکا یمدارک  

 

شتر شرمندهیش پدر و مادرش بی ار که حاال با رفتن مهمونا پ یکام  

قه هم که شده ذهنش از تمامی نکه واسه چند دقیا ی بود برا  
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دونست یار...م یبشه راه افتاد سمت اتاق مه  یانات خال ین جریا  

به خاطر رفتن دوباره اش سمت  ی د دلخورمادرش با وجو  

متقاعد کردن سهراب یتونه درکش کنه...ولینا بازم راحت تر میت  

حرف ی نکه به جاید از ایترس یا نبود و مین راحتیبه هم  

... دعوا کردن طردش کنه یا حتیزدن   

لپ ی ار که روتخت جلویار و باز کرد و رفت تو...مه یدراتاق مه  

ع بلند شدیار سریدن کام یدده بود بایتاپش دراز کش  

... و ازتو گوشش دراورد  ی نشست و هندزفر  

ار؟؟؟یحرفاتون تموم شدداداش کام - 

نکه حرفش و گوش کرده بود و از اون موقع تواتاقش دریاز ا  

به ی رو لبش نشست و سر ی دن بودلبخندیحال کارتون د  

... د تکون دادییتا  

 -آره تموم شد...

یمال خودش بود و حاال برا یان ه زمیکه  یار رو تخت یکنارمه   
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ه داد و یوار پشت سرش تکیارنشست و سرش و به دیمه  

: ار گفت یاخت یره به رو به روش بیخ  

؟؟؟ی کنیکار میچ ی انجام بد  یه وقت کار اشتباه یاگه  - 

 

... محو  ی ه و با لبخندیادش افتاد مخاطبش کین سوال تازه یبعد ازا  

 روش و به سمتش برگردوند 

- ؟؟؟ی کرد یکار اشتباه اصال تاحاال   

کرد گفت یارکه با تعجب داشت بهش نگاه میمه  

- ی ه بار سرامتحانمون دوستم بهم گفت سوال پنج چیاوهوم...  

ه که کمکش یشه منم بهش گفتم...اولش فکر کردم کار خوبیم  

ه یبعد مامان گفت کار اشتباه یکردم ول  

بچگانه برادرش...کاش همه  ی ایدن ی دلش ضعف رفت برا  

ه تقلب رسوندن ساده یاشتباه و غلط خودشم درحد  ی کارها  

... گناه   یه قلب معصوم و بیبود...نه شکستن وروندن   
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- ؟؟؟ی کار کردی اشتباهه چ ی دیفهم  ی خب...وقت - 

... د چون فرداش معلممون یبه خداگفتم منو ببخشه...فکرکنم بخش  

زه دادیه جایبهم  - 

کشوندشار حلقه کرد و بدون حرف یار دستش و دوربدن مهیکام  

ر بودو نه یکه نه ازش دلگ یتوبغلش...در حال حاضر تنها آدم   

خواست اون لحظه اش وباهاشیار بود و دلش میشرمنده مه  

ک بشهیشر  

ار؟؟؟ی داداش کام ی کرد ی تو هم کاربد - 

... بد یلیه کارخیآره... - 

 

- بخشدت؟؟؟ینم  یبه خداهم بگ یعنی - 

- نقدر بزرگه که خداوقتا کار اشتباه آدما ا یبعض یدونم...ولینم  

ببخشه ی د اگه توبهش بگیکنه...شایهم باهامون قهر م ... 

شمونیازم برگرده پین ید بعدش آبجید...شایاصالشا  
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.. ن امشب بهش بگمی دم که همیپس من قول م  - 

ار و تو همون یسرش وخم کرد و لباش و چسبوند به سر مه   

ی که تو اتاقش بود و با اخم ها ی حالت چشمش خوردبه در  

: د یرهم شده از تعجب پرسد  

ته؟؟؟یاون در مال همون اتاق مخف - 

... ارگشاد شد یمه ی چشما  

؟؟؟یدون یشما ازکجا م - 

: ش زد و گفت ی شونیبه پ ی بگه ضربه ا ی زیار چینکه کام یقبل ازا  

- گه...البته من بهش گفته یاز بهت گفته دین یچقد خنگم خب آبج  

روز خودممه ید یاشکال نداره...شا ینگو...ول  یبودم به کس  

دقولیبا یدش و به شما هم بدم؟؟؟ولیکل ی خوایگفتم...م یبهتون م  

دای نگ  ی د به کسیبد  

: ار ین حرف کام یره اون در بود با ایار که تمام مدت خیکام   

ع گفت یحواسش جمع شد و سر  
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... ی دیدش وبهم میآ...آره...کل  - 

ه ین و رفت سمت کمدش و یید پایع از رو تخت پریار سریمه  

د درآورد و ی ه کلیرون و از توش ید بیک کشی وچصندوقچه ک  

... ار یش کامیبرگشت پ  ... 

- دی د قول بدیقبلش با  ید ولییبفرما  

قه اونجا تنها باشم؟؟؟یشه چند دیدم...فقط...میقول م  - 

د و بهش داد و یباشه خم کرد و کل  یار سرش و به معنیمه  

ه لحظه مکث کرد و دوبارهیرون که یخواست از اتاق بره ب  

... ار ید سمت کامیچرخ  

گه هم کردم؟؟؟یه کار بد دیار...من یداداش کام - 

؟؟؟ یچ - 

نبار که دستش یدوباره رفت سراغ همون صندوقش و برگشت...ا  

که  ی ار خورد به دستبندیو به سمت برادرش دراز کرد چشم کام   
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زون بودیاز دستش آو  

ه؟؟؟ ین چیا - 

ی ...فکر کنم مال آبجدا کردمیم پی ش تو اتاق مخفی نو چند وقت پیا  

طونی من ش  یبه جز اون نرفته اونجا...ول یاز بود...آخه کس ین  

دیداش کردیدمش به شما...هروقت پیگولم زد بهش ندادم...اآلن م  

د خب؟؟؟ یبهش بد  

 

یکرد چشما ی م  یکه سعیار دستبند و ازش گرفت و در حالیکام  

و ار نباره لبش و به دندون گرفت یمه ی پر شده از اشکش جلو  

هیبود که از وسطش  یه دستبند چرمید تکون داد...ییبه تا ی سر  

ن قفلیزون بود و قفلشم شکسته بود...احتماال همی ک آویقلب کوچ  

که  یفته و متوجه نشه...تو اون شبی شکسته باعث شده از دستش ب  

ر بود که حواسش به یر کرد انقدر ذهنش درگییش تغیر زندگ یمس  

نباشه  ی گه ایز دیچ چیه  
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کهیسست و لرزون...در حال یی ارم با قدم هایر رفت و کام ایمه  

از و با خوندن متناون نامه ید نی اون شب و از د ی تمام صحنه ها  

د باز کرد و رفت تویکرد در اتاقک و با کلیش چشمش تجسم میپ  

گهید و چشماش و بست...دیکش یقیار دم عمیاخت ی کامال ب  

رتش و تررو اشکاش نداشت و اجازه داد که صو یکنترل  

د بود بعد از پنج ماه ی داد...بعیازش و مین ی کنن...اون اتاق بو   

ییار کامال بویکام ین اتاق مونده باشه...ولیازش تو ا  ی اثر  

... د یرس یاز به مشامش مین ی ون موهایدن میکه هر بار با نفس کش  

کردیو حس م  

که حاال شده بود  ی ن و دستبندیوار نشست رو زمیه به دیبا تک  

ازش تو مشتش گرفت و به لبش یادگار به جا مونده از نیتنها   

ی دن حرفای ن اتاق با شنیاز اون شب تواینکه نیچسبوند...فکر ا  

خودشم ی داد...مطمئنا برایده بود آزارش می کش ینا چیت  

ی زیاز پسش برومد و چ یول یمی ن تصمیسخت بود گرفتن همچ  
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دن زخم زبون و متلک بودی بش شد فقط شن یکه بعدش نص   

 

کرد که همه اون حرفا یبه بعد سع ییه جایار از یرسته که کامد  

حاال که یاز جبران کنه...ولین ی ها رو برا ی و دلخور  

از همه یده بود نیدونست...حاال که فهمیگه اصل ماجرا رو مید  

ه جور ید ینا بود...بایهدفش در امان نگه داشتنش از شر ت  

داشیدوباره پبود  ی کرد...فقط کافیبراش جبران م ی گه اید  

ش خودش...تا بهش ثابت یکنه...دوباره برش گردونه پ  

... چوقت یرو که ه یزا رو...اول از همه احساسی چ یلیکنه...خ  

وار یالش و راحت کنهدستشو به دیاردش و خینشد به زبون ب  

ار و در اتاق یگرفت و از جاش بلند شد...برگشت تو اتاق مه   

افتاد نبار راه یشو دوباره قفل کرد...ایمخف  

که شروع  یخودش بود...همون تخت ی ه مدت برایکه   یسمت تخت  

از  ییه روزا یاز و براشون رقم زد... یش با نیزندگ  
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شد ازیاز تمام تنش منقبض می اون شب و حرکت ن ی ادآوری  

ی نی ش بیحاال اون حرکت پ یت...ولیحرص و خشم و عصبان   

ه لبخند و رو لبشیتونست طرح یم  ینشده و جسورانه...حت  

از و دست کم گرفته بود و رفته رفته یبنشونه...از همون اول ن  

... برد  ین اشتباهش پیبه ا  

یاز و رو به رویستاد...چشماش و بست و نیکنار تخت وا  

 خودش تصور کرد...با همون نگاه پر از اضطراب و 

 هراسونش...خودش و مثل همون شب انداخت رو تخت و حاال

م کردتجس ی از و از فاصله کمتریچهره ن ... 

 

: ار خنده یاخت یاز که افتاد ب یفاصله گرفتن از ن ی اد تالشش برای  

ر لب به خودش غر زدیاش گرفت و ز  

... اقتت کنمیل یخاک بر سر ب  - 

سوزه یدر حسرت اون م یه روزیدونست یاگه اون لحظه م  
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ازش  ی شتری جدا شدن و لذت ب ی کرد برایچوقت تالش نمیه  

شون...تو یت حساس زندگلحظا  یبرد...کاش آدما تو بعضیم  

نده اشونیر محو از آیه تصویها  یاز دو راه یبعض  

رشون وی تونستن مسیراحت تر م یلیدن...اون موقع خیدیم  

 انتخاب کنن 

به  ی د انقدریدیار تو اون زمان حال و روز اآلنش و میاگه کام  

از ینذاره ن  یطیچ شرایکرد که تحت هیحال خودش ترحم م  

رون بذارهیش بیخونه و زندگپاشو از  ین راحتیبه ا ... 

کم کم  یدونست چقدر تو همون حالت رو تخت افتاده بود...ولینم  

شد که یداشت با همون تصورات خوبش چشماش گرم م  

د...چشماش و باز کرد و بای باز و بسته شدن در و شن ی صدا  

ع بلند شد یشد سریک میر محو پدرش که بهش نزدیدن تصوید  

... دیش کشبه صورت ینشست و دست   

 سهراب کنارش رو تخت نشست...دلخور بودن از پسرش بعد از 
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ی تونست انکارش کنه... ولیبود که نم  یقتیانات حقین جریهمه ا  

از انقدر یش و بدون نیت زندگی ها...وضع ی ن دلخوریدر کنار ا  

تونست انقدر بهشیسوخت و نمید که دلش میدین می آشفته و غمگ  

 

ار بود تویکام ی هم جا ی گه ای د هر کس دیتفاوت باشه...شا یب  

گرفت ی مات عجوالنه و اشتباه میط سخت تصمیاون شرا  

- ت و نابود کنه آره؟؟؟یخواست زندگ یپول م ی پس فرهاد در ازا - 

... د تکون داد ییبه تا ی د و سریکش یقیار نفس عمیکام   

- شش که بگم یم و رفتم پیاز سفرمون برگشت  یشرف وقت یب  

و گذاشت تو حنا که اللدستم  ی ه جوریمون شدم...یپش  

ی دم چیشدم...عجله ام واسه گرفتن اون پول کار دستم داد و نفهم  

ی د برایدم حاال بایکنم...به خودم که اومدم دیو دارم امضا م  

م و به یطلبم عالوه بر رستوران همه زندگ یک ینیصاف کردن ا  

 حراج بزنم 
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انتظار داشت طردش کنه و یبا پدرش اونم وقت ین همصحبتیا  

ی منقلبش کرد که ب  ی گه تو روش نگاهم نکنه انقدرید  

: جلوش و گرفت و با  یخ گلوش...ولید ب یار بغض چسبیاخت  

دو رگه شده اش ادامه داد  ی صدا  

- با  یاز و زندگینشدم به طالق دادن ن یخدا شاهده که بازم راض  

ن بهیاز بودم که از ایدختر اون حرمله...فقط...فقط نگران خود ن  

ومد اولیکرد...دلم نمیه شوهر زندان رفته سر می...با دیبعد با  

فک و ی که و متلک هایاد و تیسرش ب یبتین مص یش همچیجوون  

م گرفتم بهش بگم هر جوریل و بشنوه...به قرآن صبح تصمیفام  

خواببود...بعدشم خود احمقم یخوام فقط با تو بمونم...ول یشده م  

لشیو اتاق و همه وسااومد ت یاز ک یدم ن ی خوابم برد و اصال نفهم  

 و جمع کرد و گذاشت

 

شنهادش و قبول کردم که زندان نرم و بتونم ی رفت...بعدشم...پ  
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خواستم یگه نمیچوقت دیدا کنم...وگرنه هین مدت پیاز و تو این  

ازم و باهاش پر کنم ین ی م و جای ارم تو زندگیاون آدم و ب  

ز شد ویار لبرینکه صبر کامیبه سکوت گذشت تا ا ی ه ایچند ثان  

ت به حضور پدرش زد یاهم یکنترلش و از دست داد و ب  

تونست یکه فقط کنار پدرش م ی ن بچه ایه...شده بود عیر گریز  

نکه مورد یراحت احساساتش و بروز بده و نترسه از ا  

... ره یتمسخر و سرزنش قرار بگ  

ه پر از عجز پسرش پر شده بودیسهرابم که چشماش از گر  

تونست بهش بگه یو فشار داد...نم دستشو گذاشت رو شونه اش  

ی برا یتونست حتیه کردن مین گریهم یه نکن...چون گاهیگر  

نه برداره و باعثیه کوه و از رو سیبار  ینی مردا سنگ  

 آرامششون بشه...

گار از تو یه نخ سید و یسش کشیخ ی به چشما  یار دستیکام  

ی تر یپدرش و با لحن عصب ی نبار صدایبش برداشت که ایج  
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: د یشن   

- و  یکشیگار میباباتم س ی که جلو ی انقدر معتادش شد یعنی  

؟؟؟ی خودت و نگه دار ی تونینم - 

: گفت   یگار و برگردوند سر جاش و با شرمندگینخ س  

 

... دیحواسم نبود...ببخش - 

- باور کن  یدادم...ولی شنهاد میبود خودم بهت پ ی اگه درمان درد   

رش نکن یخودت و اس ی خودیست...ب ین  یچیجز ضرر ه  

... کنمیچشم...کمش م - 

ار نگاه کرد ویره به چهره کالفه کامیره خیه کم خیسهراب   

سرزنش  یل یگفتن...خ ی حرفا داشت برا یلیروش و گرفت...خ  

یمونیو پش  ی نهمه درموندگی ا یتونست بکنه...ولیها بود که م   

ار که از تمام حاالت و حرکاتش مشهود بود اجازه زدن یکام  

ار خودش به اشتباهش یداد...کام ید و نمکه آماده کرده بو ییحرفا  
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خورد...پس حرفیبرده بود و اآلن داشت چوبش و م یپ  

: د ینداشت و در عوض اون حرفا پرس ی ده ایگه فایشتر دیزدن ب  

- ؟؟؟یکار کنیچ  ی خوایحاال م - 

و؟؟؟یچ - 

... ازویطالقت از ن  - 

: ن و زمزمه کردییار سرش و انداخت پایکام   

... ادیاز دستم برنم ی گه کاریست و دین ی گفت چاره ایلش م یوک - 

: ت ادامه دادیگرفت و با جد  ینفس  

 

-. زنم که اونین در و اون در میشم...انقدر ایال نم یخیب یول  

دنظر کنهیتجد یقاض - 

 به نظر من برو محضرخونه کار و تموم کن..

ره شد به پدرشیبا بهت سرش و بلند کرد و خ - 

- دم؟؟؟از و طالق بی؟؟؟انقدر راحت نیچ یعنی - 
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- گه دست ید یار...ولی ستم کامین طالق ن یبه ا یمن خودمم راض   

؟؟؟بهیر کنیخودت و با قانون درگ ید الکی ست...چرا بایتو ن  

دادگاه و دفتر ی ن رفتن پله هایی نکه وقتت و با باال و پایا ی جا  

هم ی داش کردیاز بگرد...بعد که پیبرو دنبال ن  یوکالت تلف کن  

ل ینبار با میا ید...ولیره از نو شروع کنتون و دوبایزندگ یتونیم  

تحت زور و ینکه کسیدوتاتون...بدون ا یم قلبی و رغبت و تصم  

ره یاجبار قرار بگ  

ن بودیهم ی فوت کرد...مسئله اصل  یار نفسش و با کالفگیکام ... 

کمک یدا کردنش و از کیپ ی کار کنه براید چیگه بایدونست دینم  

ره یبگ  

: د یپرس  دیکه به ذهنش رس  ی با فکر  

؟؟؟ی شناخت یازو...مین  یشما...پدر اصل - 

: د یار پرسیجواب کام ی د و به جایکش  یقیسهراب نفس عم  

؟؟؟ی دی شن یاز ک - 
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- ده یمامان باباش فهم ی از حرفا یواشکینکه ینا...مثل ایاز ت  

ش من خراب کنه اومد گزارش داد یاز و پینکه نیا ی بود...برا  

- ار...اگه بهت ی شو کامر نین موضوع از دست ما دلگیدرباره ا  

از با ین بود که طرز فکر تو اون موقع نسبت به نیا ی م براینگفت  

دلسرد تر   ی دیفهمیاز اون دختر م یکرد...هرچیاآلن فرق م  

ی از و بشناسینکه خود نیهم ین ازدواج...از طرفیبه ا ی شدیم  

ی خوایاگه م یباشه...ول یکنه که باباش کیم  ی ه...چه فرقیکاف  

بوده یجور آدمپدرش چه  یبدون  

- بوده  یاز چه جور آدمین یست پدر واقعیمن اصال مهم ن  ی برا  

ا ید ازش ی دار یخوام بدونم آدرس و نشونی بابا...من فقط م  

ش اون باشهیاز پید ن ید...شاینه...شا  

: ده بود گفت یار و فهمیسهراب که تازه منظور کام  

- وش یش دارینزدم چون درست نبود پ  یعمه ات حرف ی من جلو  
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د یبع  یباره بحث گذشته ها و شوهر سابق عمه ات باز بشه...ولدو  

زودتر از  یل ین ماجرا باخبر باشه...اگه بود خی از از ای دونم نیم  

ی ش از خونه فراریتو مجرد ید حتیداد و شاینا واکنش نشون میا  

ش یسخته که بدونه داره با ناپدر ی شد...باالخره واسه هر دختریم  

گهیعد از جدا شدن از سرمه رفت و دکنه...اون آدمم بیم  یزندگ  

ازش نشد ی هم خبر  

: گرفت و ادامه داد   ینفس  

- و ناموفق سرمه رو یم که ازدواج قبلیما همه قسم خورده بود  

گهیم پس تو هم دی حرف نزن یم و درباره اش با کسی چال کن  

 

نو بدون ینپرس که من مجبور نشم قسمم و بشکنم...فقط ا ی زیچ  

ومد سراغشیخواست همون موقع میم از ویارو اگه نیاون   

ست و چهاری بزرگ شه...بعد از ب ی ر دست ناپدریذاشت زیو نم  

بگه؟؟؟ یخواد برگرده که چیسال که از آب و گل درومده م  
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کنه یاز قبولش نمیمطمئنا اگه برگرده هم ن   

داد دوباره به یکه احتمال م ی ه لحظه خواست از اون پسریار یکام  

مون شدیفرارش بپرسه که پش ی ااز کمک کرده باشه برین ... 

انات نداشته باشه و دلشین جریبه ا ید اون آدم ربطیترس یم  

نیدن ایخراب بشه با فهم  ی ش کسیاز پ یخواست وجهه نینم  

به کمک گرفته یه پسر غریموضوع که از   

... دین معما رو حل نشده تو ذهنش نگه داره...بایتونست اینم یول  

د یپرسی شک نکنه م  ی زی به چگه که باباش یق دیه طریاز   

... دیه سوالم جواب بدی فقط...فقط به  - 

: دید تکون خورد پرسییسر سهراب که ناچارا به تا  

- نهینداشته...منظورم ا ی گه ایعمه...زن و بچه د یشوهر قبل  

نداره؟؟؟ ی گه ای...برادر دی از...خواهریکه...ن - 

- به مرد نبود که دخترش و بده    یمن آدم ی معلومه که نه...بابا  

گه گرفته یه زن دید بعد از سرمه یخب...شا یزن و بچه دار...ول  
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داشته باشه  ی م...اگرم بچه ای نداشت ی گه ازش خبریباشه...ما که د  

کتر باشن ی از کوچید از نیبا  

 

رشم به سنگ ین تیفوت کرد...ا  یار نفسش و با کالفگیکام  

از همون  یاز اون پسره نداشت ول ی ادیخورد...شناخت ز   

... از چندیص بده که از ن یتونست تشخیده بودش میکه د ی فاصله ا  

بزرگتره  یسال  

؟؟؟ی دینو پرسیچرا ا  - 

 با سوال سهراب حواسش جمع شد و گفت :

پنهون ی ره برایدبخواد از اونا کمک بگی...گفتم شای نجوریهم  

 -شدن

- باشه بازم دست ی ز ین چیدونم...بعدشم...اگه همچید م ی گفتم که بع  

هم که خواستم از عمه ات  ی ست...چند بار یجا بند نچ یما به ه   

خواد ازش یرفتار کرد که انگار نم ی درباره اش بپرسم جور  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

گه شوهرشیرش نشو...اآلن د یگ یحرف بزنه...تو هم پ  

ادیر خاک دربین بحثا از زیست ایوشه... درست نیدار  

هنوز ید...ولینپرس ی زیگه چید تکون داد و دییبه تا  ی ار سریکام  

اون آدم براش مجهول بود...خودش همچنان بهت یهو  

ه رو یفکر بق ی تونست جلوینم  یاز اعتماد کامل داشت...ولین  

از یانت ن یل بر خیزا دلین چیره و بهشون ثابت کنه که ایبگ  

د ی ومد...هرچند که بعین معضل برم یاز پس ا یید تنهایست...باین  

یده.. .ولاز انجام بیدا کردن نیپ ی برا یوش اقدامیدونست داریم  

دن ین راه رسیب ی جد ی نکه جدی کرد از ایته دلش احساس خطر م  

ار بعد از مدت ی جاد کنه کامیگه دست انداز ایدوباره اشون به همد  

 

یطیچ شرایخواد و تحت هیم  یچ یده بود از زندگیها فهم  

ل به مانع بشه یدن به خواسته اش تبدیرس ی برا ی ذاشت کسینم  

... ...مصرفت رفته باالهادمتیکه د ین باریاز آخر - 
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ش خاموش کرد..به یگاریگارش و تو جا سی د سیبه جاو  یبا نگاه  

ن یکنم و هنوز نتونسته بود...حیباباش گفته بود کمش م  

: قش گفتیرون فرستاد بازدم عمیب  

... بت به مشکالتمیدرد و غم و مص  یم کلیدیکه د ین باریاز آخر  

 -اضافه شده

ار قرار گرفتهیکام یر زندگیت اخان تمام اتفاقای د که در جر یجاو  

کرد...اگه تا اآلن ید تکون داد...درکش میی به تا ی بود سر  

د غصه طالقیخورد...اآلن هم بایفقط غصه رفتن زنش و م  

ی گرفتنش و بخوره و هم نقشه قتل دختر خاله اش و هم فداکار  

... دتریزنش که حس عذاب وجدانش و شد یو از خود گذشتگ  

کردیم  

د یاز داشت بعیار و ن یکه از کام  یجود شناخت کمخودشم با و  

نکهین رفتن درخواست طالق باشه...با فکر ایدونست ته ایم  

: د ین اقدام و کرده باشه پرس یار ا یترسوندن کام  ی د فقط برایشا  
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ه؟؟؟یه طالق...حتمین قضیا - 

... د تکون خورد ییار منقبض شد و سرش به تایفک کام   

 

- طالق و ی ونه که مثال جلوخواستم نرم محضرخ یر سرم میخ  

غه یاج نبود...بدون من صیاصال به حضور من احت یرم...ولیبگ  

 طالق و خوندن

: زمزمه کرد ید و با تلخیش کشی شون یبه پ  یدست  

... زیتموم شد همه چ - 

- ی ا حداقل تلفنی؟؟؟یدا کنیله زنت و پ یق وکیاز طر ی نتونست  

؟؟؟یباهاش حرف بزن  - 

- ه بار رفتم یشن راز نگه دار...یرسه همه مینه...به ما که م  

 دفترش گفتم شماره اشو بده نداد...گفتم حداقل اگه باهاش حرف 

گه یخوام طالقش بدم...دیبهش بگو که من دوسش دارم نم ی زد  

ا نهیدونم گفت ینم  
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- ی بهش بفهمون ی ه جورید اگه یحتما زنت بهش سپرده...شا  

گردهبشه بر  یز تموم شده راضیو همه چ ی ه رو افشا کردیقض  

شناخت و مطمئن بود یاز و م یخوب ن یلیگه خیار که حاال دیکام  

سرش و به نشون نه باال انداخت و گفت  ی زین چ یمحاله همچ  

نگرد  یط یچ شرایگه تحت هیتو اون نامه اش نوشته بود...د  

شه جمعشیگه نمیده و دیه بار به بن بست رسیمون یدنبالم...زندگ  

ن مزخرفاتیکرد واز ا   

- ن ی:لحنش خسته و غمگ-؟؟؟ی به حرفش گوش بد ی اخویتو هم م  

نان و مصمم گفتیبا اطم  یبود...ول  

 -نه بابا...مگه دست اونه؟؟؟

 

: به شونه اش زد و برادرانه گفت  ی د ضربه ایجاو  

- دونم طالق سخته و یرون...میا بیب ین فاز افسردگیگه از ایپس د  

لت گم...مشکی هنوزم م ی...ولی ایکشه تا باهاش کنار ب یطول م   
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ی ست...راه برگشت داره...اون پولم که به فرهاد بدینحل نیال   

دنبال  یتونی شه و ذهت باز...راحت تر میالت راحت میگه خید  

ی زنت بگرد  

... فوت کرد ی ار نفسش و با کالفگیکام   

ن شده...دو هفته اس پاش و تو ی هم که فعال خونه نش یاون عوض  

ر و تموم کنمشرکتش نذاشته که برم پول و بندازم جلوش و کا  

شده؟؟؟ یچرا مگه چ - 

... مارستان یه هفته ب ید سکته کرده...یکه فهم ی همون روز  

 -بود...اآلنم تو خونه استراحت مطلقه

: زد و ادامه داد  ی پوزخند  

... خواد انتقام سکته باباش و از من ینا خانوم میگه هم تیچند سال د  

رهیبگ - 

که ی نده اد به لحن پر از حرصش...خیار خندیاخت ید بیجاو  

ن باعث شد سرش و بلند یده بود و همیار تا حاال ازش ندیکام  
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... ره بشهیکنه و با تعجب بهش خ  

 

: م باال برد و گفت یجفت دستاش و به نشونه تسل  

 -شرمنده...دست خودم نبود...

... به  ی لبش و پوشوند و با دست ضربه ا ی ار لبخند خسته ایکام   

د زدیشونه جاو  

- ینجوریده بودم اینداره...چون تا حاال ندب یبخند داداش...ع  

تعجب کردم ی بخند ... 

د بهیکه هفته گذشته جاو یمبلغ پول  ی ادآور یکرد و با  یمکث  

ز کرد ادامه داد یحسابش وار  

- ی لین محبتت و جبران کنم...خیا  ی ه جوریتونستم یکاش م  

...خودممی چشم داشت بهم داد ی که اون پول و ب ی کرد یمردونگ  

قسم و یکنه نزول گرفتم...کلیشه...بابام که فکر م ینمهنوز باورم   

بهم پول داده یلطف کرده و مرام یکیه خوردم که باورش شد یآ  
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: به لحنش اضافه کرد و گفت  ی شتر یخواهش ب  

... ش خودم شرمنده نباشم داداش یازم بخواه که پ ی زیه چیحداقل   

ندم ن پول و یتونستم ایشم...م یش خودم شرمنده میمن پ ی اونجور  

ن یه بخوام از اینامرد یلیگه خیارم...دیا اصال صداش و در نی  

ی ...من راضی برام انجام بد  ی ه کار یت سو استفاده کنم تا یموقع  

ه ورق خودکاریالت راحت نشده برو یام...اگه هنوز خ یراض  

رش و امضا کنم یخوام و زیدر قبالش نم ی زیسم که چیاد بنویب  

 

- ن پول و بهت یت که من اه؟؟؟تو تا هر وقین چه حرفیا  

رو جفت چشمام برات انجام یداشت ی برگردونم... هر خواسته ا  

دم یم  

- یکرد ی و کار ی دراورد  ییله تنهایه کم از اون پینکه منو یهم  

ی کس ی د باشم برایتونم مف ی که بعد از چند سال حس کردم م   

گه ین کاره...عجله هم نکن واسه برگردوندنش...هفته دیبزرگتر  
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شه غمت یرشم...الزمم نمیشه و حاال حاالها درگیع مپروژه شرو  

 نباشه 

براش بکنه و تنها  ی ه کاریار مصر بود که ین حرفا کامیبا همه ا  

بود ی د همون فکر یرسی که اون لحظه به ذهنش م ی زیچ  

ی به سرش زد...وصل کردنش به خاطره تنها کمک ی که اون سر  

ون بودیدتونست در حق هر دوتا دوستش که بهشون می بود که م  

ن قهر کش اومده اشیانجام بده...هرچند اگه خاطره دست از ا  

دونست جفتشونیداد میار و م یکام ی داشت و جواب تماس هایبرم  

حیرو ترج یین تنهایطش و ندارن و در حال حاضر ایشرا  

ر و یز ی گه ایه شخص دیشون با ورود  یمطمئنا زندگ  یدن...ولیم  

ن همه سال یکردن که ایباه م دن چقدر اشتیفهمیشد و تازه م یرو م  

گذروندن ییشون و تو تنهایاز زندگ  

ی برا  یچ رغبتیش هی ک سال پیار...تا ی درست مثل خود کام  

مشترک یزه زندگ یکه تونست انگ یلیازدواج نداشت و تنها دل  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

خورد که یاآلن حسرت م یدن به پول بود...ولیجاد کنه رسیو ا  

ا چرا ی نشد...از دست به کار یتصاحب ن  ی چرا زودتر برا   

 

... یتو دور ی نجوریاز همون اول خودش انتخابش نکرد تا اآلن ا  

ش نسوزهیخبر یو ب  

غه یک هفته بود که صیده بودش و یو پنج روز بود که ند یس  

دا یپ ی زه هاش برایشده بود...همه انگ ی نشون جاریطالق ب  

دونست از چهیگه نم یرفت و دین میداشت از ب یکی یکیکردنش   

ک بشه...کاش قبل از اون شب یونه بهش نزدتیم یراه  

ش ی نا رو به زندگیفرهاد و ت ی زد...کاش پا ینحس باهاش حرف م  

گه بهش بده و نذارهیه فرصت دیکرد...کاش خدا یباز نم  

یزندگ ی برا ی د یگه امید که دیبشه مثل جاو یک ینده اش یتو آ  

از بود...کاشیش نیاز زندگینداره...در حال حاضر تمام ن  

کردیازش نمین یخدا ب ... 
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ی که بعد از اون تماس به جونش افتاده بود پله ها  ی با تمام استرس  

دن به اتاق مورد نظر بعد از چندیو رفت باال و با رس ی کالنتر  

 تقه و کسب اجازه در و باز کرد و رفت تو

درهم  ی ر افتاده و اخمایکه با سر ز ی ارینگاه متعجبش و از کام  

ی دگیکه مامور رس ی ورت سرگردنشسته بود به ص یرو صندل  

ار نشسته یکام ی که رو به رو  یبود و بعد از اون به خانوم جوون  

سرگرد و  ی ومده بود که صدایبود دوخت:هنوز از بهت در ن   

د یشن  

د...شما؟؟؟ییبفرما - 

... به خودش اومد و جلوتر رفت یبه سخت  

 

افتاده؟؟؟ ی شونم...اتفاقیمن...من پدر ا - 

... ن ی خ زمی ار که همچنان نگاهش میمت کام روش و برگردوند س  

 بود
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شده بابا؟؟؟ یار؟؟؟چیکام - 

... ی که به نظر شاک یزن ی بزنه صدا  یار حرفینکه کامیقبل از ا  

د سمتش ید و چرخیومد و شن یم  

ی گم جناب...آقا پسرتون اآلن چند روزه که داره برایمن بهتون م  

ع بدم س اطالیکنن...منم مجبور شدم به پل یجاد مزاحمت میمن ا  

: گه راه نداشت که باالتر بره و با همون بهت یسهراب د ی ابروها  

د یپرس  

جاد مزاحمت کرده؟؟؟یشما ا ی پسر من برا - 

 -بله...

؟؟؟ یچه مزاحمت - 

: مامور پرونده بلند شد که خطاب به سهراب گفت  ی صدا  

... ب یه که مدام در حال تعقین خانوم گفتن پسر شما چند وقتیا  

کار نکردهکردنشه...پسرتونم ان - 

: د یار پرس یآب دهنش و قورت داد و رو به کام  
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ار؟؟؟یآره کام - 

گه کم کم یداد انگار دین تکون می ار که تند تند پاشو رو زمیکام  

د تکون داد و ییبه تا ی شد که سر یداشت طاقتش طاق م  

: د یدوباره سهراب پرس  

ه؟؟؟ین خانوم کیآخه؟؟؟اصال ا یچ ی برا - 

: خون افتاده در جواب سهراب ی اسرش و بلند کرد و با چشم  

 گفت 

... شش و التماس و ی ش رفتم پیازه...چند وقت پیل نی ن خانوم وکیا  

ه شماره تماس ازش بهم بده که ندادیخواهش کردم که  - 

: معترض زن دوباره باال رفت ی صدا  

- لیدم دلینکه شماره و اطالعات محرمانه موکلم و بهتون نمیا  

د و هر جایک بدیدفترم کش در ی ه که از صبح تا شب جلویخوب  

د؟؟؟یبم کنی خواستم برم تعق  
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- اد تویا میست؟؟؟باالخره یمگه مدارک زن من دستتون ن   

ه جا براش پست ید و یبریا شما میدفترتون دنبال اون مدارک   

د یکن یم  

 -واقعا متاسفم براتون...

 ...روش و کرد سمت سرگرد و ادامه داد

 

- ش منو ین آقا آسایرد...ارم جناب سرگیگ یتم و پس نمیمن شکا  

 -گرفته

... گفت و پاش و انداخت رو پاش ییر لب برو بابایار زیکام   

: ه کم با خشم بهش نگاه کرد و رفت سمت زن و با یسهراب   

مت گفت یمال  

- ن بارم یا یکنم ازتون...حق با شماست...ولیخانوم خواهش م  

گه یدم که پسرم دید...من از طرف خودم قول م ی گذشت کن  

ن نشهمزاحمتو  
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: ادامه داد  ی بلندتر ی ار تا خواست اعتراض کنه با صدایکام   

- ذهنش و ییهوین طالق یست...ایزون نیم یلیتش خیاآلن وضع  

دیلیگه شما خودتون وکیکار کنه...دید چیدونه بایخته نمیبهم ر  

ی باشه چه ضربه ا یتیه طرفش با نارضایکه   ید طالقی دونیم  

دا یزنه که خانومش و پیم ی در کنه...پسر منم داره به هریوارد م  

دیط ما رو هم درک کنیه کم شرایکنه...لطفا   

- هیه به سایرم سایکار کنم آقا؟؟؟اجازه بدم هرجا که م ید چی گیم  

از یب کردن من رد و نشونی اد؟؟؟تا بلکه بتونه با تعق یدنبالم ب  

دا کنه؟؟؟ یخانومش پ   

... فته...منم ین  ین اتفاقیگه همچیدم دیعرض کردم که...من قول م   

دین نندازیپدرتون روم و زم ی جا - 

: قه سکوت مامور گفت ی بعد از چند دق  

 

... دیاریف بیرد تشریگی تتون و پس میشد خانوم؟؟؟اگه شکا یچ  
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م به بازداشتگاهید...وگرنه منتقلشون کنینجا رو امضا کن یا - 

: ره شد و بعد یار و سهراب خیبه کام  یه کم با کالفگیاز یل ن یوک  

گفت با اکراه   

... ی لیچ دلیگه به ه ید تعهد بدن که دیبا یرم ولیگ یتم و پس میشکا  

بم نکننیان و تعقیسمت دفترم ن  - 

نبود و به نظرش تنها راه  یار که اصال از کارش ناراضیکام  

دونستش...فقط با زور و اجبار سهراب ی از میدن به نیرس  

ی درهم و شونه ها  ی اون تعهدنامه رو امضا کرد و با همون اخما  

رون و سهرابم بعدیزون شده اش بدون حرف رفت بیآو  

... دنبالش رفت یاز تشکر و خداحافظ  

: ی ن که صدایرون رفتن راه افتاد سمت ماشیکه ب ی از در کالنتر  

دنی از و شنیل نیوک  

... ه لحظهیکنام...ین ی آقا - 

ش ید سمتش که حاال تو چند قدم یستاد و با مکث چرخیار وایکام  
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گفتن حرفش و ی م دست دست کرد براه کیستاده بود...یوا  

 آخرسر گفت :

ب و یزنم تا دست از تعقی ن حرف و مید ای نکه فکر کن ینه ا  

از من  ید صادقانه بگم که کمکیبا  ید...نه...ولیزتون برداریگر  

 

ن پروندهید...درسته من تو ایهدر ند ی خودیاد...وقتتون و بیبرنم  

غهیص ی بعد از اجرا   یل خانومتون بودم...ولیطالق وک  

نجور که معلومهیستم...ای گه باهاشون در ارتباط نیطالق د  

هم ندارم ازشون...البد   یخطشون و عوض کردن...آدرس  

نجاهاید که فکر ای کن ی ریگ یق من پیدونستن که ممکنه از طریم  

 رو کردن 

: نکه خواست دوباره درباره ید و همیبه صورتش کش ی ار دستیکام   

 مدارک بپرسه ادامه داد 

- ن یبا ا ییه آقایغه تماس گرفت و گفت یص ی اجرا  ی افقط فرد  
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ه ساعت ی ره...یگیاد و مدارک و ازتون میاسم و مشخصات م  

 بعدم اون آقا اومد و حق الوکاله من و پرداخت کرد و من مدارک

ل دادمیو بهش تحو  

: د یع و هولزده پرسیار سریکام   

بود؟؟؟ یکه اومد سراغ مدارک چ یاسم اون - 

: گفت  ی شترید با التماس بیهره اش دد و که تو چ یترد  

... ه پسر یان نبود؟؟؟ید...اسمش...اسمش شایکنم بهم بگیخواهش م  

رهیبا هم سن و سال من...قد بلند و رنگ پوستشم تیتقر - 

... ...اگه اشتباه یمالک ی زه بود...به اسم کسریزه میه پسر رینه...  

 -نکنم

 

د یشم ناامدین امیار وارفته و درمونده نگاهش کرد...آخریکام  

تونه ازیکرد که میشد...هرچند که از همون اول اشتباه فکر م   

عقل  یب ی از نه اون آدم انقدریدا کنه...نه ن یپ یق سرنخین طریا  
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دم از اول یل...شاینبودن که خودشون پاشن برن دفتر وک  

از با همون پسره فراریکرد که مطمئن بود نیاشتباه فکر م   

کمک گرفته بود...آخه  ی گه ایدن دفعه از کس ید ایکرده...شا  

کمک بخواد؟؟؟  یکیش بود که هربار از ی مگه چقدر آدم تو زندگ  

د سمت پدرش که چند قدم یار چرخیل کام یبا رفتن خانوم وک   

یستاده بود...تو چهره اش پر از سوال بود ولیدورتر ازش وا  

: نش که یبراش نداشت و راه افتاد بره سمت ماش یار جوابیکام   

 سهراب گفت 

- ی ه کم برایار...یکام  یگذرونیرفتارت و از حد م ی گه دار ید  

دنبال  یفتید بیبا یچ ی تت ارزش قائل باش پسر...برایشخص  

 ناموس مردم؟؟؟ 

: د یبود توپ یاز کالفه و عصب یار که هنوز از نگرفتن سرنخ ن یکام   

- دا کنم...ناموس یخوام زنم و پی که نرفتم...م یواسه چشم چرون  

ناموس از تنها بودنش  یست تا اآلن چند تا بیخودم و که معلوم ن  
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ست؟؟؟یسو استفاده کردن...حقم ن  

ده یزد رقصیکه پسرش م  ی سهراب که تا اون روز با هر ساز  

تونست ی زا رو تماشا کنه...نمین چینه و ایتونست بشی گه نمیبود...د  

د بد نبود که ی جمعش کنه...شا ی اد و از تو کالنتریگه بیه بار دی  

 

خود نداشته ی ال بیاره تا فکر و خیت ها رو به روش بیه کم واقعی  

 باشه 

- ست...عده اشیگه زنت نیاز دیست...چون نیگه حقت ن ینه...د  

گه ازدواج کنه...اون موقع ید یکیتونه بره با ی که تموم شه م  

که از شوهرش طالق ی؟؟؟زورش کنیکار کن یچ ی خوایم  

ره؟؟؟یبگ  

د...چرایشنی شت م دا یخشکش زد...چ یواقع  ی ار به معنایکام  

ن اومد؟؟؟اصال چرا تا ین حرف پدرش براش سنگ یانقدر ا  

؟؟؟ ی زین چیشد همچین مسئله فکر نکرده بود؟؟؟مگه میاآلن به ا  
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گه ازدواج ی د یکین طالق گرفته که بتونه با ی ا ی از براین یعنی  

 کنه؟؟؟ 

نداشته  ی ن قصدیاگه از اولم همچ ی انگار پدرش حق داشت...حت  

بدون خانواده یزندگ ی ها یبگذره و سخت   ه کم کهیباشه   

خودش  ی ه باالسر برایه سایشه که یاره...مجبور م ی بهش فشار ب  

ه در یدا کنه که حداقل از نگاه پر از حرف در و همسا یپ  

فته یب  ین اتفاقیار محال بود بذاره همچیکام  یامان بمونه...ول .. 

دوباره  طالق و ازدواج ی از برایمت اجبار ن یاگه به ق ی...حت یحت  

 با خودش باشه 

- اگه یگرده...ولیاز اگه بخواد برمیار...ن یتو بکن کامیزندگ  

که در حقت کرد  ییها یبرنگشت به خاطر تمام از خودگذشتگ  

ه بار تو رویش و خودش انتخاب کنه...اون یراه زندگ ی د بذاریبا  

د اونیمجبور به ازدواج کرد که همش به خاطر خودت بود...شا  
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نم در نظر داشته باش که تو هم انتخاب یا یبود...ولانتخاب تو ن  

ل نکن ین اجبار و بهش تحم یگه ایه بار دی...پس  ی اون نبود  

تونست ینم یل و منطق یچ دلی پدرش درست بود...با ه ی حرفا  

اگه ساکت  یامکان نداره...ول ی زین چیردش کنه و بگه همچ  

ی قتد تا ویش خودش شرمنده بود...بایکرد پینم ی نشست و کاریم  

دا کردنش...احساسیپ ی کرد برایفرصت داشت همه تالشش و م  

جبران بهش داده  ی ه که خدا براین روزا تنها فرصتیکرد ایم  

تونست انقدر راحت از دستش بده و بعدا حسرتش و بخوره ینم  

ی د بهش قول کمک داده بود...به خاطر کارش به شهرایجاو  

آشنا داشت و بهه یبا همه جا یکرد...تقریرفت و آمد م ی ادیز  

از و به دوست ویار قول داده بود اسم و مشخصات نیکام  

دا کردن خبرش یازش پ یآشناهاش بسپره تا هر وقت رد و نشون  

 کنن ...

ه شانس خارق العادهیق فقط ین طریاز از ایدا شدن نیدونست پ یم  
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ی بهره بود...ول یار تا اآلن ازش بیخواست که کامیم  

شد ویداش می ا زود پیر یکرد...دیجاد میبراش ا ی زه ایه انگیبازم   

دوار بود کهیپدرش ام  ی ن حرفاین شک نداشت...فقط با ایبه ا  

دور نباشه  یلیاون روز خ  

هدفش سقف و نشونه  یو ب یولو شده بود رو مبل و نگاه توخال   

گار یژن هوا از سیاکس ی قش و به جایگرفته بود...دم عم  

 

که حاال قفلش ی ...دستبند دستش گرفت و دودش و فوت کرد ی تو  

ر شده بود و تو مچ دست خودش نشسته بود به لبش چسبوند یتعم  

 و چشماش و بست...همزمان با بستن چشماش دو قطره اشک از

موهاش گم شد  ی ر شد و از کنار گوشش ال به ال یچشماش سراز   

ن...بعد از لغو اون قرارداد یمدت ها بود که کارش شده بود هم  

نکه رستورانش ینان از ایسابش با فرهاد و اطمه حیو تسو ییکذا  

خودشه...کار و رستوران و ول کرده ی گه تمام و کمال براید  
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ابونیا تو کوچه و خی بود به امون خدا...از صبح تا شب   

د...آهنگ گوشیکش یگار می نشست خونه...سیا م ید...یچرخیم  

ی نیریش ی ازش و همه لحظه هایاد ن یخت...به یری داد و اشک میم  

ش ینجات زندگ ی از برای ن ی ه با هم ساختنمنکر از خودگذشتگک  

به عنوان  ینشون نبود حت یب یچ حسیکه ه یشد...اونم وقت ینم  

تونست دلخور نباشهینم ی...ولییدختر عمه و پسر دا  

که ی ول کرده بود و رفته بود...طور ی نجورینکه ایازش...ا  

اد بودیه کم زیاز خودش به جا نذاره... ین رد و نشونیکوچکتر  

گارش که تموم شد دستش وی ار س ید کامیچند ساعت ترد ی برا  

کالفه بود...با  یلیکه خ یدراز کرد تا مثل عادت خاطره وقت  

زنگ ی دن صدای گه برداره و روشن کنه که با شنید یکیشش یآت  

فون چشماش و باز کرد و بعد از خاموش کردنیپشت سر هم آ  

فونیگارش راه افتاد سمت آیس  

در و باز کرد و چراغا  یمعطل ید بیران مادرش و که دچهره نگ  
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ش و همه رو یگاریر سیه راست رفت سراغ زیرو روشن کرد...  

دنش یکرد چون مطمئن بود به محض رس یتو سطل آشغال خال  

پر شده  ی گاریر سین زی نه همیب یکه م ی زین چیاول  

 

... دود پخش شده تو فضا  ی بو ی گاره...هرچند که برایاز ته س  

دنیو باز کرد و با د ی تونست بکنه در ورودینم ی کار گهید  

ومد سالم داد...نرگس که چهره ینرگس که داشت از پله ها باال م  

 ونگاه نگرانش هنوز

 باهاش بود بعد از سالم اومد تو و گفت :

چ معلوم هست؟؟؟یار؟؟؟هی تو کام ییکجا - 

 در و بست و راه افتاد سمت آشپزخونه...

... ارمیب یین برات چایخوام باشم؟؟؟بشیم  گه...کجایخونه ام د - 

... ار ید برم آموزشگاه مه ین بای قه بش یه دیا یخوام...بینم ییچا  

 -دنبالش
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مادرش ی راهش و به سمت مبال کج کرد و رو به رو  

ین روزا نگاه همه به سمتش پر از ترحم و دلسوزینشست...ا  

نیهم ی ن نگاه ها رو نداشت...برایگه تحمل ایار دیبود و کام  

نکه یره شد تا این خین و بدون حرف به زم ییسرش و انداخت پا  

: د یمادرش و شن ی باالخره صدا  

... ؟؟؟ده بار زنگ زدم...هم به ی دیت و چرا جواب نمیگوش   

لت هم تلفن خونهیموبا - 

 

: ش و فشار داد که صفحه اش روشنیار با تعجب دکمه گوشیکام   

 نشد و گفت 

... فن خونه هم پولش و ندادمم خاموش شده...تلیحواسم نبود گوش  

 -قطع کردن

... شدیار جدا نمیاز رو کام ی ه اینگاه به اخم نشسته نرگس ثان  

- به کنار...حداقل زنگ ی ذارینم یو پاتو خونه کس ی افسرده شد  
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ی م بهت...تلفنت و جواب بده که آدم دق نکنه از نگرانی زنیم  

- ست مادر من...اگهین یواسه نگران  یلیدل ید...ولیحق دار  

د...من ی ال نکنیخود فکر و خیارم بیسر خودم ب یید بال مالیترس یم  

به خودم ندارم ی ش کاریاز و برنگردونم سر خونه و زندگیتا ن  

- هم سر خودت  ییممکنه بال  یاز و برگردونین  ی اگه نتون یعنی  

آره؟؟؟  ی اریب  

. گفت یالیخ یباال انداخت و با ب  ی ار شونه ایکام  : - 

د یدونم...شاینم  

ن به بعد تو نمازشیبه تاسف تکون داد...انگار از ا ی نرگس سر  

یکرد براید م یهم با ییه دعایاز...یبرگشتن ن ی در کنار دعا برا  

نکه چرا یناراحت بود از ا ییه روزایسر عقل اومدن بچه اش...  

ش یبنده به زن و زندگیکنه و دل نمین ازدواج و قبول نمیار ایکام  

دا شده ین حد واله و شیچرا تا ا  ن و بخوره کهید غصه ایو اآلن با  

فته ی ن حال و روز بیدن زنش به ا یدو ماه ند یکیکه با   
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: د و گفت یکش ی قینفس عم  

 

... دات کنه زنگ زد به منیش باهات کار داشت...نتونست پیای ن - 

کار داشت؟؟؟ یچ - 

... از و ین ی سراغش و آدرس دوستا  ی ش رفتی گفت چند وقت پی م  

ازش یگرفت - 

: که از  یاسیو  ید تکون داد و با درموندگ ییابه ت  ی ار سریکام   

د گفت یباریلحنش م   

... چکدوم یسراغ همشون رفتم...التماس تک تکشون و کردم...ه  

نداشتن ازش ی خبر - 

... رو درآورد و گرفت سمت  ی که کاغذ یفش تی نرگس از تو ک   

ار یکام  

- ازه...اسمش بلوره...انگار ین یم ین دوست صمی گه ایش م یاین  

ن یه مدت خارج بوده واسه همیاز رفته بود یاون موقع که ن   
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داش کنه...بعدشم که برگشته خونه و خطش و عوض ینتونسته پ  

از ین ی از دوستا  یکیدشه...ین آدرس و شماره جدیکرده...ا  

... ش یایداده به ن  

ار دستش و دراز کرد و کاغذ و از مادرش گرفت...اگهیکام  

داش نشدهینا پیاز پس چرا زودتر از ا یبوده با ن  یمیانقدر صم  

 

ن آدمیب شدن همین فرار و غیممکنه همدستش تو ا یعنیبود؟؟؟   

بهش  یه بهونه بود که کسید خارج رفتنشم  یباشه؟؟؟اصال شا  

اورد ی ه رو درمیقض ی رفت و ته و توید م یشک نکنه...با  

... اریکام  - 

... ره صورتش شد یمادرش سرش و بلند کرد و خ ی با صدا  

؟؟؟ی این سر و وضع در بی از ا ی واخیده...نمیگه عیده روز د - 

: ی د و با ناراحتیبلند شده و نامرتبش کش  ی به موها ی ار دستیکام   

 گفت 
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- ی لیدش خیر عید و غیمن ع  یزندگ  یکنیمامان جان واقعا فکر م  

ن یلم واسه سر کردن این دلیتر یاصل یفرق داره با هم؟؟؟وقت  

...چراستیمزخرف کنارم ن ین زندگیتُخ....پووووف ا یزندگ  

د؟؟؟ید به سر و وضعم برسم و خوشحال باشم از اومدن عیمن با  

- از یبه هر حال با ماتم گرفتن که ن ی گم خوشحال باش...ولیمنم نم  

ندت ویب یانگار اون داره م یکنیرفتار م ی گرده...جوریبرنم  

اد و برگرده یتا باالخره دلش به رحم ب یجلب ترحم کن ی خوایم  

مش ویگم اون دخترتصمی ارم مش...من دی سر خونه و زندگ  

نشسته یاونم راحت نبوده...ول ی گرفته...مطمئن باش طالق برا  

مه...پس ین تصمیده که بهتریجه رس ین نت یفکراش و کرده و به ا  

ی کن یها که تو فکر م ین راحتی ست به ایگه برگشتنش قرار نید  

ازم بگرد...اگه یت و بکن...دنبال نی گم تو زندگیباشه...من م  

که خدا رو شکر...اگرم نه ی کردداش یپ  
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- من اآلن فقط  یکنم...زندگ یداش میگه اگه نداره مامان...من پ ید  

ه روینداره خودم و بق ینداشته باشم لزوم ی زه ایانگ  یازه...وقتین  

 با حفظ کردن ظاهرم گول بزنم 

ن جمله ها حس کرد قلبش داره مچالهین به زبون آوردن ایح  

گفت ی د که میچیپ یتو گوشش مخودشم همزمان  ی شه...صدایم  

ت یمن رستورانمه...چرا همون موقع که داشت با نها یهمه زندگ  

گفت زبونش الل ی از مین جمله رو به نیا یو سنگدل یرحم یب  

یاز و دو دستینشد که اون حرف و نزنه؟؟؟چرا همون موقع ن   

که شده بند خونه و دل خودش نکرد  یمتینگه نداشت و به هر ق  

ره؟؟؟مادرش یش بگ یش آتیخال  ی تو حسرت جا یرنجویکه حاال ا  

کردن یتو دلشه که انقدر راحت از زندگ ی د چه دردی فهمیچه م  

؟؟؟بدون یش؟؟؟کدوم راحتی؟؟؟کدوم آسایزد...کدوم زندگیحرف م  

چکدوم ممکن نبود یاز هین  

ار و ندارهی دونست توان متقاعد کردن کامینرگس که خوب م  
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ه کم به ی آشپزخونه تا  نگفت و راه افتاد سمت ی زیگه چید  

 وضع آشفته اش سر و سامون بده ...

شتره یتوش انداخت...نصف ب یخچال و باز کرد و نگاهیدر   

ش براش فرستاده بود هنوز دست نخورده یکه هفته پ ییغذاها  

تونست بفهمه ینجورشم از ظاهر الغر شده و نزارش می بود...هم  

که ییاونجااز   ینداره...ول یکه خورد و خوراک درست و حساب  

متشنج بود یلین روزا خیار هم سهراب ایهم اعصاب کام   

 

ع بحث یسر یل یتونست ازش بخواد بره خونه اشون...چون خینم  

د یکشیکردن و کارشون به دعوا مرافه میم  

تل انبار شده تو  ی دستکشا رو دستش کرد و مشغول شستن ظرفا  

دید و چرخی ار و از پشت سرش شن یکام ی نک شد که صدایس  

تش سم  

... شورم خودمیمامان دست نزن به ظرفا بعدا م  - 
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: دیار که خورد پرسیتن کام  ی رون تویب ی نگاهش به لباسا   

؟؟؟ی بر ی خوایم ییجا - 

... د برسونمتون یاین آدرس...شما هم ب یخوام برم سراغ ایآره م  

اریآموزشگاه مه  - 

... ...بذار فردا صبح بروی ه اآلن بری حاال چه واجب - 

... الم راحت ترهیبره...اآلن برم خیدا خوابم نمنه مامان تا فر - 

د به ناچار دستکشا رو درآورد و یار و مصر دینرگس که کام   

دونستی فش رفت سمت هال...ته دلش م ی برداشتن ک ی برا  

اگه اون  یهوده اس و حتی رفتن پسرش به اون آدرس هم ب  

ین راحتیاز همدست باشه هم به همیدادن ن ی دوستش تو فرار  

ار یکه تو دل کام  ی دیام ی ن کورسویتونست اینم  ی.ولاد..یمقر نم  

د کم کم با چشم خودش یروشن شده بود و خاموش کنه...با  

 

... کرد تا باورشیاز و لمس مید و با همه وجود خودش نبود نیدی م  
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 بشه

ستاد که از تویدر وا  ی جلو   ی زنگ واحدشون و زد و جور  

در رو باهم  ن و روییاد پایداد بیح میده نشه...ترجین دیدورب  

ن یخواست ایاگه م یا نه ولیشناسدش یدونست می صحبت کنن...نم  

ندشی فون نبیره بهتر بود که از تو آیاحتمال و در نظر بگ  

... دا کنه و بپچوندش یپ ی ه بهونه ایچون ممکن بود همونجا   

نکه خواست جمالت ید و همیفون و شنیآ یبرداشتن گوش ی صدا  

بکشوندش ی ه جوریه و ف کنی از قبل آماده شده اش و رد  

: گفت  ی دخترونه ا ی ن صداییپا  

... امیقه بمون اآلن میه دی - 

ره موند و بعد یه کم به رو به روش خیباال رفته  ی با ابروها  

بود که ی گه ا یشونه هاش و انداخت باال...البد منتظر کس د  

... گه الزم نبودیار عمل کرد و دیناخودآگاه به نفع کام  ی نجوریا  

ن کشوندش ییپا ی تالش کنه برا  
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ستاد و سرش و انداخت یدر وا  ی ه کم فاصله گرفت و رو به روی  

ن...مشغول ضربه زدن با نوک کفش به آسفالت کفییپا  

ره شد یباز شدن در سرش و بلند کرد و خ ی کوچه بود که با صدا  

ض شده از دریعر ی که با لبخند ی تو صورت دختر   

 

... دش وا رفت ار لبخنیدن کامیرون اومد و به محض دیب  

: کرد و آروم گفت  یمصلحت ی ار سرفه ایکام   

 -سالم...

... بلور درهم شد  ی اخم ها  

د؟؟؟ید؟؟؟شما اآلن زنگ زدییسالم...بفرما - 

... دی و گذاشت یبله...تا اومدم حرف بزنم گوش  - 

... دیبودم...ببخش  یمن...منتظر کس - 

ره شد چون به نظرش آشنا یار خ یبه چهره کام  ی شتریبا دقت ب  

نداشت  یادآوری ی برا یاون لحظه ذهنش قدرت یول ومد یم  
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: ن مجبور شد بپرسه یهم ی برا  

تونم بپرسم شما؟؟؟ید میببخش - 

: گفت  ی د و با شرمندگ ی ش کشی شونیبه پ ی ار دستیکام   

... کردم...منیم ید اول خودم و معرفیبله...شرمنده من با - 

ن ماجرا اصال ید...به زبون آوردن هر دفعه ایکش  یقی نفس عم  

ه رد و یدا شدن ید پی هر بار به ام  ینبود...ول یراحت کار  

... داد یانجامش م یک ینشون کوچ  

 

... ازم...دوستتونیمن همسر ن - 

ع به خودش اومد ویشد که سریبلور داشت کم کم گشاد م ی چشما  

ن و بهش نداد...راستیشتر از ایاجازه بزرگتر شدن ب  

ه یار و یشون کامیادش اومد که تو جشن عروسیگفت...حاال یم  

ه لحظه یده بودش...با همون یقسمت مردونه تاالر د ی لحظه جلو  

ی برا ی جه ایسه تو ذهنش انجام داده بود و بازم به نتیمقا یهم کل  
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کردیهرجور که فکر م یده بود...ول یاز نرسی ن کار و نیعلت ا  

باشه که  ی در خونه ا ی نجا جلوید اآلن ا ین آدم بای د چرا ایفهمینم  

خبر نداشتن  ا از آدرسشیلیخ  

: نکه زودتر حرفش و بزنه و بره با عجله گفتیا ی برا  

د؟؟؟امرتون؟؟؟ ییبفرما - 

... ان یق دوستاتون در جریکنم تا اآلن از طریراستش...فکر م   

د کهیقرار گرفت - 

در ارتباط یخارج از کشور بودم...فعال هم با کس  ینه من...مدت  

افتاده؟؟؟ یستم...اتفاقین - 

... د ییبه تا ی ره شد و سرین خیدرهم به زم  ی اار با اخم هیکام   

 تکون داد 

... از گم شدهی ن - 

 

ن بلور دوباره نگاهش و بهش دوخت و التماس و ی ه ی با صدا  
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لحن  یش بودن و قاطیشگین چند وقته همراه همیکه ا ی عجز  

 و نگاهش کرد

- دید خارج بودی گ یکنم ازتون...قبول دارم که میخانوم...خواهش م  

از ازتون خواسته که من یاگه ن  ید...ولیستیط ندر ارتبا یو با کس  

نیزتر ید...شما رو به جون عزیدست به سر کن   ی ه جوریو   

دیندار ی د...واقعا خبریدم که راستش و به من بگی کساتون قسم م  

 ازش؟؟؟ 

: دهنش نگه  ی رت جلو یبلور دستاش و که از شدت ترس و ح  

مه کردو بهتش زمز ی ن آورد و با همه ناباورییداشته بود پا  

... از ح...حرف ین...نه به خدا...آقا من اصال...چند ماهه که با ن  

 -نزدم

... د؟؟؟چطور ممکنه کهیستی ش نیمیمگه شما دوست صم - 

... رابطه امون بهم خورد یم...ولیبود یمیم...دوست صمیبود - 

: ادامه داد  ی شتریار گرفت و با غم و حسرت بینگاهش و از کام   
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... ابطه ما هم تموم شدتون...ریبعد از...عروس - 

 -چرا؟؟؟

 

رغم همه مقاومت  یرو که عل یبلور دو قطره اشک سمج  

خت با سر انگشتش پاک کردیرون ریکردناش از کاسه چشمش ب  

 و گفت 

... ه یه دزدیاز گم شده؟؟؟قضید چرا نیست...شما بگی چراش مهم ن  

ای - 

 -نه...خودش ول کرد رفت...

؟؟؟یآخه واسه چ  

به چپ و راست  ی د سریار و که دیر کامره و ادامه داینگاه خ  

 تکون داد و گفت 

- ی د من ازش خبریکه قسمم داد یین کسایزتر یبه جون همون عز  

بودم که بهتون  ی ن کسید اگه خبر داشتم اولیندارم...مطمئن باش  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

چوقت با یخوام و خودمم هیدادم...چون صالحش و م یاطالع م  

ومدم یش کنار نی ر منطقیمات عجوالنه و غیتصم  

تونست بفهمه علت بهم یار نشست...می رو لب کام ی وزخندپ  

از یکه ن یماتیبوده...همون تصم یخوردن رابطه اشون چ  

ی ر منطقیکرد غیش فکر م ی گرفت و خودشم تا چند وقت پ  

چکس نتونست صحبت یکه از علتش با ه  یماتی بود...همون تصم  

... نبود   ین قاعده مستثنیکنه و دوستشم از ا  

تونه به قسمش اعتماد کنهیا میحرفاش درسته دوست چقدر از ینم  

خواست ینداشت...فقط دلش م ی ده ایگه موندنش فاید یا نه...ولی  

 

ازیمات نین تصور و از ذهنش پاک کنه و بهش بفهمونه تصمیا  

ز و همه کس فکر یپشتش به همه چ یدرسته عجوالنه بود...ول  

 شده بود...همه به جز خودش 

: د و یرو از پشت سرش شن ییپا  ی دابزنه ص ینکه حرفیقبل از ا  
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که گفت  ی پسر ی بعد صدا  

شده؟؟؟ یبلور جان؟؟؟چ - 

ش بود یدن اون پسر که حاال تو چند قدمیسرش و چرخوند و با د  

ن آدم و یگه ایه بار دی کرد یچوقت فکر نمیماتش برد...ه  

از ین دوست نیتر یمینجا دم خونه صمینکه اینه...چه برسه به ای بب  

ن فکرای ثاقم داشت همی ...انگار تو ذهن مجلوش سبز بشه  

... شدیار جدا نمیخورد که نگاه بهت زده اش از رو کامیچرخ م  

داد که بلوریکم کم تعجب نگاه جفتشون داشت جاش و به خشم م  

ثاق ی زودتر از اون دوتا به خودش اومد و چند قدم به م  

... ک شدینزد  

: نکه یا ی برا  یده ولیار و دیثاق قبال کامی دونست مینکه م یبا ا  

زده باشه گفت  یحرف  

... از هستنیشون شوهر...شوهر نیثاق جان...ای م - 

و کالفه اش و به صورت ی ثاق روش و گرفت و نگاه شاکیم  
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ه کم سبکیح شد که بلور بعد از یبلور دوخت و منتظر توض  

 

: ن کردن حرفش گفت یسنگ  

از گم شده؟؟؟ین یتو...تو خبر داشت  - 

... شد ثاق درهم یم ی ابروها  

 -گم شده؟؟؟

کرد لحنشی م  یکه سعید تکون داد و در حالیی به تا ی بلور سر  

ن بدتر بشهیار از اینباشه تا نگاه به خون نشسته کام  ی طور  

: د یپرس  

؟؟؟ی نزد یش؟؟؟باهاش...باهاش حرفیدیند یین چند وقته جایا - 

نیاد آخریادش بینکه یا  ی الزم نداشت برا ی ادیثاق مدت زیم  

ی شگاه پدرش بود...ولیش تو آسایدو ماه پ مکالمه اشون حدودا  

که تازه تازه  ی خواست بلوری ازش بزنه...نم یقصد نداشت حرف   

کنه و یش فکر نمیگه به عشق قبلیثاق دیباورش شده بود م  
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 در حال حاضر همه فکر و ذکرش متوجه اونه رو مشکوک کنه

ن مسئلهیهم مطمئن بود که ا یه...از طرفین قضیبه ا  

... گم شده یدونست واسه چیکه اصال نم ی ازی دا شدن نیبه پ  یکمک  

کنه ینم  

ی برا ییه تپش هایکرد هنوز یم  یاگه اون ته ته قلبش و بررس  

ن حرف نگرانیبا ا  یشد...حتیعشق سابقش حس م  

 

یها رو برا ین نگرانیبهتر بود که ا یتش شده بود ولیوضع  

اری به کام  ینکه نگاهین بدون ایهم ی شه چال کنه...برایهم  

: درهم فقط گفت  ی بندازه با همون اخما  

... زدلمینه عز - 

: ن یتش به سمت ماش ین هدایدستش و دور کمر بلور حلقه کرد و ح  

 ادامه داد 

... میا بریشه بیرمون مید - 



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

که  ی ثاق و از رو کمرش برداشت و با چشم غره ایبلور دست م   

که نگاهش از ی اریبهش زد سرش و چرخوند سمت کام  

... شد ینم ثاق کنده یرو م  

... ا خانواده اش اطالع یدا کردم حتما به شما یازش پ ی اگه خبر  

التون راحتیدم...خیم - 

د و همه حواسشیشنیبلور و نم ی ار که انگار اصال حرفایکام  

که یره و با همون خشمی ره خیه کم خیثاق بود...ی متوجه م  

... ن آدم تو دلش داشت بهش نگاه کرد و بعد روش و یشه از ایهم  

رفت  گرفت و  

ن دوستش همدست شدهیاز با ای نکه نیشک داشت به ا ی اگه ذره ا  

از یمحاله...مطمئنا اگه ن ی زین چ یگه مطمئن بود همچیحاال د  

ختهین دوستش ریتر یمید که عاشق دلخسته سابقش با صمیفهمیم  

 

نکهیکرد...چه برسه به ای گه تو روشون نگاهم نمیرو هم د  
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اون لحظه آرزو داشت که یفرار کمک بخواد...ول ی ازشون برا  

ن آدمیکه ا ینه و بفهمه اون عشق واقعین صحنه رو ببیه روز ا ی  

نکه هر روز و هر لحظه داشتیده با ایزد به کجا رسیازش دم م  

از  یواقع ی مش به معنا یاز با اون تصمیکرد که نین فکر میبه ا  

م به یتونست بگه که اون تصمید میاآلن شا یکرد ول یخودگذشتگ  

ن پسر به مراتب بدتر از امروز ینده اش با ایدشم بود...آنفع خو  

جاد ین خودشون که ذره ذره ایشد...عشق و عالقه بیخودشون م  

ق تر ازیعم یلیشه دار شد خ یبدنشون ر یشد و تو تمام رگ و پ  

بود که زود به عرق نشست و سرد شد  یثاقیتب تند م   

سمت کرد و راه افتاد یش پلیآهنگ مورد نظرش و از توگوش  

سبزپشت محوطه   ی ش که به فضای ک خونه نقلیپنجره کوچ  

: زشاخه درختا بودیر ی ره به شکوفه هایشد...خیخونه اشون باز م   

د که خوند یچی خواننده توگوشش پ  ی صدا یوقت  

 *بهاربهار باز اومده دوباره...
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... قراره یباز تموم دلها چه ب  

... من دور زخونه  ی اما برا  

... مونه  یبهارا هم مثل خزون م  

... مونه  یبهارا هم مثل خزون م  

... گه داره ید ی بهار خونه بو  

 

... شه بهاره یخونه هم ی هوا  

... من دور ز خونه ی اما برا  

... مونه  یبهاراهم مثل خزون م  

*... مونه  یبهاراهم مثل خزون م  

ه با لبه پنجره نگاهش یدو نگاهش و گرفت...باتک یکش  یقی نفس عم  

م ازی ک ماه و نیه  ک ی و دوخت به دورتادور خونه ا  

د و فصل یازع  یچ رنگیکه ه  ی گذشت...خونه ای اقامت توش م  

کردیم ی که هرکار ی خورد...خونه ایدتوش به چشم نمیجد  
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ک بودنش یتونست دوسش داشته باشه...چون باهمه کوچینم  

ازپس پرکردنش ییداشت که تنها ی ادیز یخال ی جاها  

نهمه یبعد ازاشده تو قلبش که   یخال ی ومد...مثل اون جایبرنم  

قراربود نقش اون یفتاده بود...پس کیمدت هنوز ازسوزش ن  

کمرنگ بشه؟؟؟  یآدم تو زندگ  

... داره  ی ادگاریادو یخونه هزارهزارتا  * 

... اره یادم م یبه  ی دیوقلک و ع یبچگ  

... باغچه  ی بنفشه ها یاس رازقیگلدون   

*... نه وشمعدون جهاز مادرا رو طاقچهیآ  

 

ار نگرفته بود ویم به ازدواج باکامیتصم اون موقع ها که هنوز  

کردنش رفتن و دل کندن از  ین هدف زندگیتر یاصل  

و   ی ن دوریکرد براش راحته تحمل ا یخانواده اش بود فکرم  

اونا هم تنگ شده  ی دلش برا یحاالحت  یدنشون...ولیند  
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داشتن سر راهش قد علم  یکی یکیکه  یدم مشکالتیبود...شا  

رسوندنش که ین باورمین به اواش داشتیواش یکردن یم  

... ده ینم یه نعمته که خدابه هر کسیخانواده   

 *بهاربهار باز اومده دوباره...

... قراره یباز تموم دلها چه ب  

... من دور زخونه ی امابرا  

... مونه  یمونه...*بهاراهم مثل خزون م یبهاراهم مثل خزون م  

د از پسش یمون نشده بود...بایمش پشیهنوز ازتصم  

د مشکالتش و خودش ی...بایومد...بدون کمک گرفتن ازکسیبرم  

ش باز یگران پاشون به زندگیذاشت دیکرد ونمیحل م  

که ییبرسه که خودش برگرده جا ییذاشت کاربه جایشه...نم  

ن فرار همه یدنش و نداره...اون با ایچکس چشم دیگه هیمسلما د  

ی دبین به بعد بایپشت سرش و خراب کرده بود...پس از ا ی پال  

کرد یها فقط رو به جلو حرکت م ی ت به مشکالت و گرفتاریاهم  
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بندازه ی نکه سرش وبرگردونه و به عقب نگاهیبدون ا  

 

چیبود که ه  یقتی ار حق یگه کامیک بار دی دن ینا حسرت دیباهمه ا  

دن هریکه باد یتونست انکارش کنه...حسرتیجوره نم  

یواشکیکه   یراهنیساعت عکسش و استشمام عطرش از روپ  

رفت و روز به روز ین نمیلش چپونده بود هم از ب یتووسا  

... شد یشتر میب  

ل در حالی لحظه سال تحو  ی ون روشن بود و برنامه هایزیتلو  

بود ی پخش...ظاهر برنامه ها و دکور و مهموناشون جور  

ی رو بتونن خوشحال کنن و حال و هوا یکه تو اون لحظه هرکس  

اریغمدار کامد و به دلشون بنشونن...پس چرا دل یع  

ی ه فکریچکس ی شد؟؟؟چرا هیشاد نم ی ه ایبه اندازه ثان ی شده حت  

شیتا نابود ی ادیز زیکه چ یآدم ی ر حال و هواییتغ ی برا  

... ه مرز یا یکه فاصله اش تا ته دن یکرد؟؟؟آدمی نمونده بود نم  
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ک بودیبار  

که از  ی ن حس بدید ایشد...تا قبل از عید نمیچوقت ع یکاش ه  

شد انقدر قدرتمند نشده یم ی ش ناشیو زندگاز تینبودن ن  

د بعد از ین عینکه اولیاآلن با فکر کردن به ا یبود...ول  

دونه اآلنینم یاز و کنارش نداره که حت یازدواجشونه و نه تنها ن   

شدیه داغون میطیتو چه حال و شرا  

یبرا ی دینکه امیداد بدون ایهر روزش و داشت از دست م   

ده بشه...همه درا به روش بستهاز تو دلش زنیبرگردوندن ن  

 

یداد...ترسش از روزیچ جا قد نمی گه به هیشده بود و عقلش د  

بود ی ر بشه...ترسش از روزید یداش کنه...ولیبود که پ  

ن بودیمونده هم از دست بده...ترسش از ا ین فرصت باق یکه ا  

از بسوزه و نتونه یکه تمام عمرش و تو حسرت نداشتن ن   

... ش قلب و وجدانشیپ ی ن شرمندگیبکنه...ا دلش ی برا ی کار  
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کرد ی تش میاذ یلیخ  

شد نگاهش و یون پخش میزیکه از تلو یک ساعتی ک تیت ی با صدا  

ل سال ویکه لحظه تحو ی ه شماری دن ثانیبه سمتش دوخت و با د  

لیدم سال تحو ی گفتن دعای داد چشماش و بست...مینشون م  

اشت هم باز قت ندیحق ی زین چیاگه همچ یشد...حتیبرآورده م  

خواست امتحال کنه یدلش م  

یق و مهمیعم  ی ن خواسته قلبی همچ یچ سال یومد تو هیادش نمی  

نه یچوقت امتحان نکرد که بب ین هیهم ی داشته باشه...برا  

اآلن با تمام وجودش از خدا خواست که یا نه...ولیده یجواب م  

د یدش و ناامی از بهش بده و امیبا ن  یزندگ ی گه برایه شانس دی  

نه نک  

کرد چشماش و ید و اعالم میکه آغاز سال جد ی شخص  ی با صدا  

به ی ه روزی د...کاش اگه قرار بود یکش یقیباز کرد و نفس عم  

یومد و زودتر سپرین لحظه ها انقدر کش نمیخواسته اش برسه ا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

خواد اول مجازاتش کنه و بعد ید که خدا میفهمیاگه م  یشد...ولیم  

ی کرد...به شرط یدل تحملش مآرزوشو برآورده کنه...با جون و   

ازشهیدن دوباره نینهمه انتظار دیدونست پشت ایکه م  

 

و ی دن شادیون و خاموش کرد...دیزید و تلویکش  یقی نفس عم  

یاعصاب فوالد ی بهره بود یخودت ازش ب ی خنده مردم وقت  

ار نبود...دستشو دراز کرد و از رو یخواست که تو وجود کامیم  

ک ید و تبریپدر و مادرش ع ش و برداشت که بهیز گوش یم  

سوزن و دلشیدونست اونا هم تو غم بچشون دارن میبگه...م   

یو انزوا   ی ریدشون و با گوشه گیومد روز اول سال جدینم  

 خودش خراب کنه ...

: درست کردن قهوه  ی ن رفتن سمت آشپزخونه برایبلند شد و ح  

د یپدرش و شن ی صدا  

 -بله؟؟؟
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 -سالم بابا...

؟بابا؟؟ یسالم...خوب  - 

خواست یخواست بگه داغونم...بدتر از همه روزا...دلش میدلش م  

از داره توی ن یخال ی شه جایشتر از همیبگه امروز ب  

: فقط گفت  یشه...ولیخونه اش حس م  

... دتون مبارکیممنون...ع - 

... باشه برات یشاال سال خوبید تو هم مبارک...ایع - 

... نطوریشما هم هم ی برا - 

 

نجا؟؟؟یا ی اینم - 

... یزد چون اگه بهونه الکید با صداقت حرف می گه باینبار دیا  

خواست بکشوندش اونجایاورد پدرش به زور میم  

... دتون و با غم و ماتم خودم زهر کنمیخوام روز اول عینه...نم - 

... گم که ینم ی زی چ یه...ولین حرفات چیکه جوابم به ا یدونی م  
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اعصابت خورد نشه...فقط  ی خودیب - 

... تونم یش نمیه منه...فعال کارینم زندگیال بابا..ایخی و بگه فقط ید  

 -بکنم

: قش شکوند و ینشون و سهراب با نفس عمیب ی ه ای سکوت چند ثان   

 گفت 

... شهیه کم حال و هوات عوض میا...یب ی وقت کرد یباشه ول - 

... د با مامانم صحبت کنمیو بد  یچشم...گوش - 

ا مادرش وقه صحبت کردن بیاز من خدافظ... بعد از چند دق  

گه کم کم قطع کنه و بره تویخواست دی د میکات عیتبر - 

: ها خودش که نرگس گفت  ییخلوت و تنها  

... ا با هم یبابات...تو هم ب ی م خونه عمویم بریخوایم ی عصر  

میبر - 

 

: د ی د و نالیبه صورتش کش یدست  یبا کالفگ  
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نوریام ایستم با شما ب یگه پسر خونه نیمامان جان من که د  

د یکنیفکر م یعنید؟؟؟ین یبیمن و نم ی ت زندگیآخه وضعاونور...  

دونم ی؟؟؟...میدن ید دیدارم که پاشم برم ع  ی انقدر دل خجسته ا  

ه ات بهتر بشهیه کم روحی یعن یار...گفتم یکام - 

- د از حرف و یکه همش با یلین فک و فامیدن ایه من با دیروح  

التونیشه...خیشه که بهتر نمیم بدتر م ی ثاشون بترس یحد  

د یچ ین نسخه ها نپیمن از ا ی گه براید دیاحت...شما هم لطف کنر  

... که خودت صالح ی گم...هر کاری نم یچیگه هیباشه مادر من د  

همون و انجام بده یدونیم - 

ش بود که نه ی چارگ یو ب یچشماش و محکم بست...اوج بدبخت  

ش بره و نه طاقت یتونست با خواسته پدر و مادرش پیم  

شون و داشت یناراحت  

: به دست آوردن دل مادرش گفت  ی برا ی م تر یبا لحن مال  

د؟؟؟ یشب خونه ا - 
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 -آره...

 -هوس فسنجون کردم...

: د یچ یپر از بغض مادرش تو گوشش پ ی صدا  

 

نکه یکنم برات...قبل از ایدورت بگردم...چشم درست م یاله  

باشه؟؟؟ ی ای دم که بیم بهت خبر میذارم برگشتیم بار م یبر - 

 -باشه...

... ..خدافظم.یمنتظر - 

... ش من محفوظهیش پ یدیار بگو عیخدافظ...به مه  - 

و قطع کرد و فنجون قهوه اش و برداشت و رفت سمت  یگوش  

دید و عیع ی ن روزا یا یکرد برایم ی ه فکرید یپنجره...با  

گه باشه و دوباره فرداش یه بار میدونست مادرش ی...میدنید  

ود کل وقتش و صرف جر یاز نو...با ی روز از نو روز   

... کردیل مینرفتن خونه فک و فام ی بحث برا  
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ن یومد و حاال هم با ایدا خوشش نمید و بازدین دیاز اول از ا   

گه اصال یده دیچیل پ یکه مطمئنا تا اآلن خبرش تو فام یجنجال  

از بودین جمع ها رو نداشت...باز اگه نیبه حضور تو ا ی عالقه ا  

از عهده اش یی...تنهای زیه چیکردن یگه شرکت میو با همد  

 خارج بود

د و گرفتینبار شماره جاویگه برداشت و ایه بار دیش و یگوش  

دونست اونم مثل خودش تو یکه باهاش حرف بزنه...چون م  

در دسترس  یتنهاس...ول یخاص زندگ ی ن لحظه هایا  

ی هم نداشتن که به هم بزنن...حرفا یگه حرفینبود...هرچند که د  

 

د ازشون درس یکه با ی ن روزده بود...منتها اوید و شنیجاو  

ادش رفت...برعکس اآلنیکرد همش از یگرفت و استفاده میم  

: گفت ید که می چیپی کامل و واضح تو گوشش م ی که صدا  

- ادتی...یت من قرار گرفتیه روز تو موقعینا روگفتم که اگه یا  
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ت داره یت اولوی نگه داشتن زن و زندگ  یطیفته که تو هر شرایب  

...من که تجربه اش کردم دارم بهتی گه ایز و هرکس دیبه هرچ  

ی ه برزخ ب یر...ینکویشه درست مثل همیت میگم که تهش زندگیم  

...بدون ی زنده موندن دست و پا بزن ی د توش برای انتها که فقط با  

نکن  یگه سع یادت برسه...تو دیباشه تا به فر ینکه کسیا  

ی چوقت تجربه اش کنیه  

ن حس یکرد ایتجربه م ار داشت با تمام وجودشیحاال کام یول  

اآلنش درست  یگفت...زندگیتلخ و عذاب آورو...راست م  

از تونست تحملشیر بود که فقط با حضور نیمثل اون کو  

اورد یفته...مسلما دووم نمیر بی توش گ ییکنه...اگه قرار بود تنها  

... زد ی د دست و پا مین لحظه عمرش فقط بایو تا آخر  

به  یواحد و زد...نگاهن و زنگ در یساکش و گذاشت رو زم  

 ساعتش انداخت...اگه برنامه اش طبق روال قبل باشه مسلما

د سرش و انداختیقدم هاش و که شن  ی اآلن خونه بود...صدا  
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ه ذره شده بود ویندش...دلش براش ینب  ین تا ازچشم ییپا  

... ن حس متقابل باشه یدوار بود که ایام  

 

.وگرنه با جبهه شه باز بود.. ی ن همییشانس آورده بود که درپا  

داشت و ی ن نگهش مییدنبود که همون پایرش بعیاخ ی ها ی ریگ  

.. دادیاجازه باالاومدنم بهش نم  

 در که بازشد آروم سرش و بلند کرد و نگاهش و دوخت به

کردیدر داشت بهش نگاه م ی متعجب خاطره که از ال  ی چشما  

: ار در و کامل باز کرد و گفت یدن کام یو با د  

؟؟؟یکنیکار میچ نجا یار؟؟؟ایکام - 

... ار نشستیرو لب کام  ین یلبخند غمگ   

... نجایفرار کردم اومدم ا یدنید د یدو عیاز ع - 

: که از قلبش رو لحنش هم  ی د و با سوزیلبخند از رولبش پر کش  

ذاشت ادامه داد یاثر م  
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- نیدم تو ایداغونم خاطره...به خودم که اومدم د یلیخ  

ام خونه ات؟؟؟یب ی د ی شهرم...اجازه م - 

: دش یدین چند روز مینکه تو ایمنگنه بذارتش...هم  ی خواست ال ینم  

ع گفت ین سریهم ی بود...برا  ی زدنم کافیو باهم حرف م   

... رم هتلیاگه هنوز سختته اشکال نداره...م - 

رون اومد و یار ب یدن کامین حرف باالخره از بهت دیخاطره باا  

ی که از تمام آدما ید...وقت یدر کنار کش ی خودش و ازجلو   

 

ار در رفاقت و یزار شده بود و قلبش شکسته بود...کام یا ب یدن  

تونست اسم یم ی محبتش و به روش نبست...حاال چه جور  

در خونه اش  ی ارو از جلویخودش و دوست بذاره و کام   

ومد تو یدلش نم یبرگردونه...هرچند هنوزازش گله داشت...ول  

... بذاره دا بود تنهاش یکه ازظاهرشم پ ین حال و روز داغونیا  

... اتوی ب - 
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ارساکش و برداشت و اومد تو...خاطره هم بعد از بستن یکام  

کرد یاصال فکرشم نم یدونست چرا ولید سمتش...نمیدرچرخ  

ن یتونست بگه زم ینه...م ی ن حد داغون و رنجور ببیار و تا ایکام  

دش فرقیکه د یبا دفعه قبل ی تاآسمون از نظر ظاهر  

نه از یو درد دلش تا بب  حرفا ی نشست پاید میکرد...حاالبایم  

دونست که یبود...هرچند م  ی نظرباطن تو چه حال و روز  

تونست ینم یتش مشخص بود که حت یوضع ی اونمداغونه...انقدر   

دن نداشت ی به پرس  یاجیاز چه خبر...چون اصال احتی بپرسه ازن  

: ارنشست رو مبل هال و خاطره هم رفت سمتش...دست یکام   

از شد و گفت خودش نبود که زبونش به متلک ب  

... یاز باشی خونه ام...با ن ی ا ین بارکه میخواست اولیدلم م - 

ن مدت و حاال همیا ی ار تمام عقده هایبود تاکام  ین حرف کاف یهم  

متعجبش بزنه  ی چشما ی رون و جلویزه بیخاطره رو بر یدلتنگ  

ه یرگریز  
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ار اشکاش و نداشت...به یدست خودش نبود...مدت ها بود که اخت  

ن اشک هایه جا ایاز از ید داشت نیانگار امقول مادرش   

ن روزا یاد و برگرده...اگه ا ید دلش به رحم ب ینه تا شایرو بب  

رهیرفت و داین میار از ب یشد کم کم تمام غرور کامیم یطوالن  

... شدیع تر م ینجور وسیه کنه همیتونست جلوشون گری که م ییآدما  

... نو بخوریر ایبگ  - 

وانیصورتش برداشت و ل ی لوخاطره دستش و از ج ی با صدا  

ر لب تشکریکه به سمتش نگه داشته بود و گرفت و ز یآب  

ی ه کم بعد صدایز و یه قلپ ازش خورد و گذاشتش رو میکرد...  

تونست تعجب و از توش حس کنه یخاطره رو که هنوز م  

: د یشن   

... یه کنیده بودم گریتا حاال ند - 

: نبار اون بهیو ابهش که رو به روش نشسته بود انداخت  ینگاه   
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گفت  یتلخ  

- ی داشتیهات برم  یمحل ی ن مدت دست از جبهه گرفتن و بیاگه ا  

ه کردنمو یگر ی دیدینا می...زودتر از ای دادیو جواب تماسام و م  

به  ی دستش و با کالفگ ی ن و انگشتاییخاطره سرش و انداخت پا  

ی ل محکمیش خودش دال یار پیدن کامیچوند...تا قبل از دیهم پ  

اآلن که داشت حال و روزش و   یها ول یمحل ین بیا ی اداشت بر  

 

نحال ازیکرده...با ا ید حس کرد که در حقش کوتاهیدیم  

ومد و گفت ی ن ن یی موضعش پا  

- ی د درکم کنینبود...با ین آدمیشناختم...همچیکه من م ی اریکام  

ر کرد...تا ییکه انقدر تغ  یکه سخت باشه برام حرف زدن با آدم  

که درباره پول و پله  ییاز...با حرفاینقبل از ازدواجت با   

باز به خودم  یشد...ول  یدم بهت منفیه کم دی ی زدیدخترخاله ات م  

با  یره...وقتی م بگیخودشه...حق داره خودش تصم ی گفتم زندگ  
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خوشحال  یل یخ یچوقت بهت نگفتم ولیه ی از ازدواج کرد ین  

زدواجت نکه ایمان آوردم به ایشتر ایدم بیاز و دیشدم...بعدشم که ن  

 صد در صد درست بوده...باخودم گفتم دوباره شده همون دوست

انات...بعد از ین جریبعد ازا یمهربون و با معرفت خودم...ول  

نکه دوباره به سمت اون ی...بعد از ای ازشکوندیکه از ن  یقلب  

از و ازینکه با دست دست کردن نی...بعد ازای ده شدیدختره کش  

ام و تو رو بهیبا خودم کنار ب  گه نتونستمی...دی خونه ات روند  

تت برامینم...شخصیو با وجدانم بب  یمیچشم همون دوست قد  

منو یچ چشم داشتیه ی که ب یتونستم باور کنم آدمی عوض شد...نم  

ینجور یدوباره داد...حاالا یابون جمع کرد و بهم زندگیازوسط خ  

تونستم ی ه دختر و آواره و دل شکسته ول کرد به امون خدا...نمی  

ن ببرم یشه تو ذهنم بود و از بیکه هم ی اریاون کام  

: ی ه هایکه گال  ید و با لحنیسش کشیبه صورت خ ی ار دستیکام   

 پشتش کامال ملموس بود گفت 
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- از در عرض یح بدم...ن یمن بهت توض یخاطره...تو اصالنذاشت  

دم بودم ولیر شک و تردیت درگی خاص  یه شب تاصبح که من بی  

 

ی صبح...من انتخابم و کرده بودم...ول  ه شب تایکرد رفت...فقط   

از حرف بزنم و چند ساعت ید نذاشت همون شب با نیاون ترد  

ها و  یذهنم و عالف کرد...صبحم که رفتم بهش بگم با همه سخت  

خوامت...رفته یکه سر راهمونه بازم م  یمشکالت مزخرف  

بهش نزدم...اون یبود...من دلش و نشکوندم...من اصال حرف  

خوام اونینه که میش ایرده بود که سکوت من معنخودش فکر ک  

شرف و انتخاب کنم یب ی نایت  

ادامه  ی شترید و با حرص و خشم بیچشماش و با دو انگشت مال   

 داد 

باشم...تو  ید از دست اون شاکیه؟؟؟اآلن من بای چ یدونیاصال م  

بودم...فقط  ی ریم گ یر انتخاب و تصمیکه من درگ ییتمام لحظه ها  
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دونست ی از میدا کنم...ن یو فالکت نجات پ یبدبختنکه از یا ی برا  

اره نقشهیدونست که اون پتیست واسه من...م ین  ینا آدم مناسبیکه ت  

ه فرصت مناسب اجراش یده و منتظره که سر یقتل منو کش  

د مسخره اشیترسی؟؟؟میبه من نزد...که چ یباز حرف  یکنه...ول  

ن موضوع باشه نه یل انتخابش ای دونم دلیا چه میکنم...باورنکنم...  

 عشق و عالقه 

: د جلو ویه کم رو مبل کش یگشاد شده خودش و  ی خاطره با چشما  

 گفت 

ه؟؟؟یگه چینقشه قتل د - 

 

که از ی نامه ا ی گه ماجرایه بار دید و یکش یقی ار نفس عمیکام  

رو بعدشم   یان شب مهمونید و اصل جریاز به دستش رسین  

ف کرد یخاطره تعر ی نا رو برای گرفتن مچ ت  

گرفتن تا یان قرار میکه در جر ییق داشت که مثل همه آدماح  
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ره یز خیتونست حرف بزنه...فقط به لبه میقه اصال نمیچند دق  

قه یکرد...بعد از چند دقیده هاش و هضم م یمونده بود و داشت شن   

ار نگاه یز شده به کامیر ی با چشما یموضوع ی ادآوریبا   

 کرد و گفت :

تونهی ار نمیبا رفتن منم کام  یحت از بهم گفتین ن یپس به خاطر هم   

نا ازدواج کنه و از پول پدرش استفاده کنه...گفتیبا ت - 

کرد حاضر بودم بمونم و با ی نا رو قبول نمیشنهاد پدر تیاگه پ  

ی اریتونم با کامیگه نمیاآلن د یزندان رفتنشم بسازم...ول  

... گه رو انتخاب کرده و بعد اومدهیه نفر دیبمونم که دو بار   

اغ من سر  

... ار درهم شد یکام ی اخمها  

نا رو گفت؟؟؟یبهت ا ی از کین - 

... ه نامه برام فرستاده بودیش...ی دو ماه پ یکی - 

ش هنوز؟؟؟یدار - 
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 -آره...

 

... نمیار بب ی برو ب - 

دا کرد ویاز و پیخاطره بلند شد و رفت از تو اتاق خوابش نامه ن  

رهشتر تو هم گیار با خوندن نامه اخماش بیآورد...کام  

از جا و مکانش نزده بود و فقط ازش معذرت یخورد...حرف  

ول کرده و یکرد که چرا بدون خبر و بدون خدافظ یخواه  

هیترسه ی از محل اقامتش بگه چون م یتونه حرفیرفته و نم  

که خاطره اآلن  یین حرفایار برسه...با همیبه گوش کام ی جور  

 بهش گفت ...

: دیز و غریکرد رو مپرتش  یبعد از خوندن نامه با کالفگ  

... داره از دستم فرار ی نجوری ام که ا یه قاتل روانیانگار من   

کنهیم - 

- و با دو کلمه حرف ین ارتباطیترسه با کوچکتری دم میشا  
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 زدنتون دوباره شل بشه و گول زبون چرب و نرم تو رو بخوره

: د ینگاهش کرد و پرس یار چپ چپ یکام   

نو با پست فرستاد؟؟؟یا - 

ه آورد تو کافه ام...آدرس اونجا رو بهش داده بودم کهه مردینه...  

خواستیم  ییه کم تنهایهروقت از تو زده شد و دلش  - 

 

... خودش نامه اش ی به جا یاد چون اکثر اوقات اونجام...ولی ب  

 اومد

بود؟؟؟جوون بود؟؟؟اسمش و نگفت؟؟؟ یمرده چه شکل - 

: باال انداخت و گفت  ی خاطره سر  

... داشت با   ی ش پروفسوریانسال...ری ر...مینه جوون بود نه پ  

یجوگندم  ی موها - 

 -ترک بود؟؟؟

... بود یرانینه...ا - 
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موهاش ی د و دستش و البه ال یکش یقی ار نفس عمیکام  

نداره و درست مثل  ی ن سواال سودیدن ایدونست پرسید...م یکش  

گه رو مامور یه نفر دین کارم ی ل واسه ایگرفتن مدارکش از وک  

ی از حق نده...آره حق داشت...ولیبه نتونست یکنه...نمیم  

ی برا ی و پنهون کار ی م موشک بازینهمه قایگه ایبه نظرش د  

نو داشتیار حق ای اد بود...کامیار زید کام ی چند ساعت ترد  

گه بهیه فکر دینکه یه فرصت دوباره داشته باشه...مگه ایکه   

نیسرش زده و انقدر تو ذهنش شاخ و برگ داده که به ا  

... ست یشون ممکن نیده ادامه زندگیرسجه ینت   

 

... ی مرد  ی؟؟؟تو که میون دادیر دکوراسییهو تغیشد که  یحاال چ  

 -براشون

کوتاه  ی سرش و بلند کرد و نگاه خاطره رو که به سمت موها  

ی آشکار یتفاوت  یباال انداخت و با ب ی د شونه ایشده اش د  
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 گفت :

- ی هم جنگل یلی ر بدم...خییافه رو تغیسال عوض شد...گفتم منم ق  

ام ی ب ی ذارینم یکنیم وحشت م ینی بب ی شده بودم فکر کردم اونجور   

 تو

... ره شد یخاطره با اخم بهش خ  

... ستم که ازیشعور نیگه انقدر بید یازت دلخور بودم درست ول  

 در خونه ام برت گردونم

گار و فندکش و درآورد و ی بش سینگفت و از تو ج ی زیار چیکام  

هیگه راه ندشت گشاد تر بشه یخاطره که د  ی چشما ی جلو  

دن ینخ روشن کرد و بعد از فوت کردن دودش زل زد بهش...با د  

هی چ ی رتش سرش و به دو طرف به معنایبهت و ح  

: دیتکون داد که خاطره باالخره به خودش اومد و نال  

؟؟؟یکشیم یاز ک - 

... شی دو ماه پ - 
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: د یار توپیبزنه کام یخاطره تا خواست حرف  

... گار بزنم ی لب به س ی ذاشتیه...اون موقع ها که نمال خاطریخ یب  

فرق کرده یلیط خیم نبود...اآلن شرایتو زندگ ی چ دردیه - 

کشه؟؟؟یگار میفته سی ش بیتو زندگ ی که درد یهرک - 

... دونم...تو بگوینم - 

... کنهیه ام فرق میمن قض - 

... گارش و به سمتش گرفت یار پاکت س یکام   

 -حرص نخور حاال ...

ه یدن یکه وسوسه کشیبا حرص فوت کرد درحال خاطره نفسش و  

کرد نگاهش و گرفت ویدا بهش غلبه م ینخ داشت شد  

 گفت :

... کنمیکشم...دارم ترک مینم - 

: د تکون داد و گفت ییبه تا ی باال رفته سر ی ار با ابروهایکام   
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... کالیبار - 

و  یار تو اون حال و روز آشفته عصبیدن کامیاز د ی انقدر  

گار ینه و سیتونست بشین نمیشتر از ایب ناراحت شده بود که  

 

دونست که ی دن پر از غم و دردش و تماشا کنه...هرچند میکش  

گار دود ی خودش صبح تا شب س ین روزا رو وقتیار ایکام  

: ن یومد...از جاش بلند شد و حیده بود و صداش در نمیکرد دیم  

 رفتن سمت آشپزخونه گفت 

برات درست کنم؟؟؟ ی خوریم  یشام چ - 

... ز وسط و لم داد رو یار پاهاش و دراز کرد و گذاشت رو میم کا  

 مبل 

... اریب ی ز حاضریه چیاد...ی...اشتها ندارم زیچیه - 

ی کرد ین شکلین اشتها ندارم اشتها ندارمات خودت و ایبا هم  

رغبت بکنه به صورتت  ی دا کردیاز و پی کن ن ی ه کاریگه...ید  
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 :نگاه کنه 

ر لب زمزمه کردینبار زیا  

... کنم یدا بشه...من رغبت و به زورم که شده فرو میعا کن پ تو د  

 -تو دلش

... شنومی نم یگی م یچ - 

: دیصداش و باال برد و پرس  

...کار و بارت در چه حاله؟؟؟یچیه - 

 

... ه روز بد...فعال داره چرخشیه روز خوبه یست...یبد ن یه  

چرخهیم - 

توش؟؟؟ ی دی غذا هم م - 

... زایجور چ نی ک و از ایو...ک  یدن ی نه فقط نوش - 

: گفت   ید و با شرمندگیکش یقی ار نفس عمیکام   

من  یتو پا گرفت...ول ی ها یرستوران من که با کمک و دوندگ  
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ق ینتونستم تو پا گرفتن کافه تو کمکت کنم...شرمنده واقعا ...رف  

گن یمه راه به من م ین  

: د که با خجالت و یخاطره رو شن ی قه سکوت صدای بعد از چند دق  

تد گفیه کم تردی  

... ستمیه که...دست تنها نی منم...چند وقت  - 

درهم شده از جاش بلند شد و رفت سمتش...با  ی ار با اخمایکام  

ی ره به خاطره ایستاد و خیه به چهارچوب در آشپزخونه وایتک  

ره گفت یار بگیداشت نگاهش و از کام  یکه سع  

ن مدت آره؟؟؟یشده ا ییه خبرایشد؟؟؟انگار  یشد چ یچ - 

؟؟؟ییچه خبرا - 

... بادا بادا مبارک بادا یدونم...مثال از اون خبرا یچه م - 

 

ار ویگل انداخته بود پشتش و کرد به کام  یخاطره که لپاش حساب  

تونست جمعش کنه آروم یچ جوره نمی که ه ی با لبخند  
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 گفت :

... دهی نه بابا...به اونجاها نرس - 

ممکنه برسه نه؟؟؟ یول - 

... دونم ینم  

دونم پشتش ین نم یارم نشست...ای امک ی ناخواسته رو لبا ی لبخند  

ی زیهزارتا حرف بود...هر چند ته دلش واسه خودش برنامه ر  

خب حاال که ی د و باهم آشنا کنه...ولیکرده بود که خاطره و جاو  

تر یدا کرده راضیو پ یکیل خودش ید خاطره با انتخاب و میدیم  

ه جا نکنینگران بود که دوباره گول نخوره واعتماد ب  یبود...ول  

دی ن پرسیهم ی برا  

؟؟؟قابل اعتماد هست؟؟؟ی باهاش آشنا شد ی چه جور - 

: د ویکش یقیار شده بود نفس عمی خاطره که متوجه منظور کام  

 گفت 

فکر کنم امتحانش و یمون...ولییگذره از آشناینم ی ادیزمان ز  
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ن تونستم بهش فکر کنم...وگرنه من و که یپس داده...واسه هم  

چی که ه یبا آدم یدم به زندگ یح می ترج خودم و یی...تنهایشناسیم  

ازش ندارم یشناخت  

 

گارشی ه اش و از چهارچوب برداشت و رفت تو...سیار تک یکام  

ز آشپزخونه یم  ی ها یاز صندل  یکیو انداخت تو سطل آشغال و   

ره شد به یمنتظر خ یرون و نشست روش...با نگاه ید بیرو کش  

 خاطره تا ادامه بده که گفت 

داد...اوال یومد کافه و قهوه سفارش میه مدت می ...مانهیاسمش پ  

شتر بهش یدم شده کار هر روزش بیبعد که د یدادم...ولیت نمیاهم  

گه یکرد...دینگام م یرچشمیرفتم زیدقت کردم...هر طرف که م   

ه کم باهاش ین نگاه ها متنفرم...یچقدر از ا یدونیخودت م  

دم که فرستای ومد گارسونم و مین شدم و هر وقت میسرسنگ   

ییو آشنا یشنهاد دوستینکه اومد و بهم پیره...تا ایسفارشش و بگ   
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سرد یلیبود و خ  یشنهاد منفی ن پیشه جوابم به ایداد...مثل هم  

گه پشت سرش و نگاه نکنه ینکه بره و دید ایردش کردم به ام  

ش که درست رویشگیهم ی ومد و همون جایباز از فرداش م یول  

ت نشسیمن بود م   یصندل ی به رو  

ی ش و گذاشت جلویکیقهوه اش که آماده شد دو فنجون پر کرد و   

دن انگشتش ین کشیز نشست و حیار خودشم پشت میکام  

 دور فنجون قهوه گفت :

- ه ینستاگرام با یبود که تو ا یبد بود...چند وقت یل یه روز حالم خی  

ک...خواهرم و فالو کرده بودم...اون روز چند تا عکس یج فیپ  

ش...همشون تو عکس بودنیراسم عروسگذاشته بود از م  

... که تو گلوش نشست صداش و به لرزه انداخت  یبغض  

 

- ن ی...ایه زمان یهمشون خوشحال بودن...انگار نه انگار که...  

تو نگاهاشونم  ی...حت یگه هم داشت...حتیه عضو دیخانواده...  
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ه درصدمینم...اگه ی بب یغم و حسرت و دلتنگ ی تونستم ذره ا ینم  

ششون و اونا هم با آغوش یبرگردم پ  ی ه روزیتم که...د داشیام  

دم یه درصد امیدن اون عکسا...همون یباز ازم استقبال کنن...با د  

نشون ندارم یب  ییچوقت جایگه باورم شد من هین رفت...دیاز ب  

... کرد یق سعیه نفس عمید و با ی سش کشیبه صورت خ  یدست  

 بغضش و پس بزنه

- شه مشروب و تویه شیدم یه اومدم دشد...به خودم ک  یدم چینفهم  

ره و کمتر بره سراغ ید ذهنم آروم بگیکردم تا شا یحلقم خال  

رفته  یا ک یده بودم گارسونم و مشترینفهم  یام...حتیبدبخت   

مان بود...خواستم بلند یکه هنوز تو کافه بود...پ  ی بودن...تنها کس  

رونیکنم و بندازمش ب  یم و سر اون خالیشم و اعصاب خورد  

ر ین...اون اومد زیستادم ولو شدم رو زمینکه سرپا وایهم یلو  

چاره یبازوم و گرفت...تو همون حالتم...مور مورم شد...ول   

کرده بودم...گفت من یاده رویز یلینداشتم...خ ی گه اید  
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ای ی ریم گ یرسونمت...ذهنم به کل منحل شده بود قدرت تصمیم  

رس خونه ام و بهش اد که آدیادم نمی ی...حتیمخالفت نداشتم...حت  

ده بودیبم کرده بود و فهمیش تعقی پ ی داده باشم...خودش تو شبا  

کنمیم  یکجا زندگ  

: کرد اشاره یم و نگران بهش نگاه میار که مستقی به کام ی با نگاه  

به قهوه اش زد و گفت  ی ا  

 

... شه بخوریسرد م - 

ار با چند تا پلک نگاهش و گرفت و قهوه اش و مزه مزه یکام  

نیمثل تلخ تر ی زیان چین جر یکرد ته ای خدا مکرد...خدا   

ی زین چیهم مطمئن بود همچ  یش نباشه و از طرفیتجربه زندگ  

تونست انقدر یست چون در اون صورت خاطره نمین  

... فش کنه یراحت تعر  

؟؟؟یدونست یدستبندت دخترونه اسا...م  - 
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ن نوازشش یبه دستبند دور دستش انداخت و ح یار نگاه یکام  

کردیاز و نوازش میشه نرم دست ن یپوست هم انگار که داشت  

: زد و گفت  ی لبخند  

... ارمی ر بیکه تونستم ازش گ ی ادگاریازه...تنها ی مال ن - 

... قه هم که شده فکریکرد واسه چند دق ید و سعیکش  ی قینفس عم  

رون از سرش یزه ب یاز و برین  

شد بعدش؟؟؟ یخب چ - 

: گفت  یرو لب خاطره نشست و با تاسف و شرمندگ  ی پوزخند  

ی دونیم خونه نمی نش که نشستم تا برسی ...گند زدم...تو ماشیچیه  

خواهرم  یعروس ی که نگفتم...از عکسا ییچه چرت و پرتا  

دن و بعدشم ین ند یدن خانواده ام و علت ایگرفته تا هفت سال ند  

دمیخندیوجدان...م یب ی پدر مادرا یاون ب ی ماجرا  

 

هی...خودم که زدمیکردم و حرف میه میزدم...گریو حرف م  
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مان تمام و کمال یبعدا پ یادمه...ولیاز اون شب  یگنگ ی زایچ  

... ف کرد ی م و برام تعریزیآبرو ر  

رو لبش  ی بغض لبخند ی نبار به جاید و ایبه چشماش کش یدست  

خودش شرمنده  ی حالت ها و حرفا ی ادآورینشست...هرچقدر با   

ی خواستنه حس گرم و یمان یشد...از رفتار و منش پ یو ناراحت م  

کردیتمام وجودش و پر م  

- ادمه یبودم...فقط  ی داریگه تو خواب و بیم دیدیدر که رس ی جلو  

دامو ازیکه بهش گفتم شماره واحدم بود...خودش کل ی زین چیآخر  

فم درآورد و بعدشم آوردم تو خونه...تو همون حالم حواسمیتو ک  

ه بکن ی خواست کاریبود که دوباره رکب نخورم هرچند...اگه م  

نکرد ی چ کار ی ه یدفاع کردن...ول ی نداشتم برا یهم...قدرت ... 

رون یه شربت بهم داد و رفت بیفقط خوابوندم رو تخت و...  

: رو لبش ی ار لبخند خجالتزده ا ی باال رفته کام ی دن ابروهایبا د  

 نشست و گفت 
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- افه ام شکل اآلن تو شد...کم و یدار شدم قیمنم فردا صبحش که ب   

خواست یکه دلم نم ییزدم و حرفا ی چه گند شبیادم بود دیش یب  

پشت سر هم به زبون ی ف کنم و چه جوریتعر یکس ی گه براید  

کردم اگهیکه داشتم...فکر م یمزخرف ی آوردم...با اون تجربه ها  

ی چ کس و کاریم و بشنوه و بفهمه که ه یداستان زندگ ی پسر  

ه لقمه آماده خوردن یکنم...منوشکل یم یندارم و تنها زندگ   

ختمین فکرم و ریرفتار کرد که ا ی مان...جوریپ  ینه...ولیب یم  

 

گهیدونستم دیت داد...هرچند که م یبهم شخص ییه جورایدور...  

ه یره سراغ یش میادامه زندگ ی شه و برایداش نمیدور و بر من پ  

داشته  یکه هم دختر باشه...هم خانواده درست حساب ی دختر  

...اومد کافه یشگ یمفرداش...درست همون ساعت ه یباشه...ول  

: د تکون داد و ییبه تا ی باال رفته سر ی ار با همون ابروهایکام   

 گفت 
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... هیپس آدم حساب - 

- شنهادش و قبول یخواستم پیبازم نم یه ولی آره...آدم حساب  

ه که یتش جوریشخص یکلنجار رفتم باهاش...ول  یلیکنم...خ  

شت احترام حرفیشه رو حرفش نه آورد...در نهاینم یلیانگار خ  

داره  ی ه نفوذی یزنه ولیو م  

: ه فکر کردن گفت یکرد و بعد از چند ثان ی تک خنده ا  

... د یه...بایارم و بگم چه جوریتونم حسم و به زبون ب یواقعا نم  

شینیخودت بب - 

د وی شنین م یبد و غمگ ی ار بعد از چند وقت که فقط خبرایکام  

هیمتالطم شده بود باالخره تونست  یش حسابیزندگ ی ایدر  

از خاطره ی هم تو قلبش حس کنه...انقدر یو خوشحال ی س شادح  

ن حد حالشیکرد تا ایچوقت فکر نمید شده بود که هیناام  

دیانگار از همون اول با ینه و چهره اش و باز...ولیو خوب بب  

ط و بسنجه و انتخاب کنهی کرد تا خاطره خودش شرایصبر م   
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...به فکر تو بودمامیر و دار طالق و بدبخت یمنو باش که تو اون گ  

ارم...نگو یدرت ب ییاز تنها یه آدم درست حسابیخواستم با یو م  

میو ما خبر ندار ی نجا واسه خودت دست به کار شدیتو ا  

انگار من خودم رفتم یگ یم ی ه جوریار...یچرت و پرت نگو کام  

ه کم یهنوزم  ی نبودم...راستش و بخوا یدنبالش...من اصال راض  

هنوز تو خونه ام راهشم ندادم...همه ی...حتیدو دلم...حت  

ی وقتا سرکارشه...بعض یارتباطمون تو همون کافه اس...بعض  

مش آزاد باشه یتا  یوقت  یره ولیخوره و میه قهوه میاد فقط ی وقتا م  

به  ین کارا ولیاد ایکنه...اصال بهش نمیاد تو کارا بهم کمک میم  

مثل من دم که اونم ی فهم یخاطر من حاضره انجامش بده...وقت  

ی من نداره...وقت  یبا معضالت زندگ یدم مشکلید یتنهاس...وقت  

نکرد یدن ماجرا نگاهش عوض نشد و اصال سعیدم بعد از فهمید  

و خونه من باز کنه و با منطق یهر طور شده راهش و به زندگ  
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ی ه که عاشق بشی عیش رفت...خب...طب یو احترام پ - 

... ز بود یه رو مک یه شاخه گل از گلدونیخاطره با حرص   

اریبرداشت و پرتش کرد سمت کام   

... ی دستم بنداز  ی نجوریا ی خوایم  ی مطمئن بودم اگه بشنو - 

: د که خاطره گفت یار آروم خندیکام   

؟؟؟یکه برام لقمه گرفت ینیبود ا یحاال ک - 

: که از همون لحظه اول  یید و محبت هایجاو ی ادآور یار با یکام   

زد و گفت  ی شون بهش کرد لبخندییآشنا  

 

- یآدما ی ها ی شرف بازیها و ب ی نهمه نامردیکه بعد از ا یکس  

دایا پیه مرد تو دنیدور و برم بهش ثابت کرد که هنوز   

برگشتن ی انتظار برا ی د روزای کرد...اآلن بایشه...اگه کمکم نمیم  

یشناختمش...ولینم ی لیگذروندم...خیازو...تو زندان م ین  

کردم اگه با هم یم رفاقت و تموم کرد در حقم...فکر  ییخدا  
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لطف و معرفت جفتتون...که  ی ن جبرانه برایآشناتون کنم...بهتر  

 نشد

ار و یکام ی احساس اون موقع ها ییه جورایخاطره که حاال   

ن دوستش و غم و ماتم یبهتر یزندگ ی داشت و نگران بود برا  

: ن حال و هوا درش یه کم از اینکه یا ی لونه کرده تو دلش...برا  

د یاره توپ یب  

دا ین پی گزیبرام جا ی روز ولت کردم به امون خدا...فور دو  

؟؟؟ی کرد - 

... یرآبیز ی نجا سرت گرمه و دار یگه بهم الهام شد تو هم ایآره د  

...گفتم من چرا از قافله عقب بمونمی ریم - 

... تو  ی ه جواب داری یمار بگزه اون زبون و که واسه هرچ  

نتیآست - 

: ش و فقط یکه تلخ یلحنار و پوشوند و با یکام ی لبا  یلبخند کج  

کرد گفت یخودش حس م  
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 -به دخترعمه ام رفتم...

 

اد بود که دوباره اشک خاطرهیز ی ار انقدریکام ی غم پشت صدا  

حفظ  ی لبخندش و به هر جون کندن یکنه ول  ی رو جار  

: ن بلند شدن از جاش گفت یکرد و ح  

... ش تو لنگ بندازه...برو دست وی د پیچاره بای از بیواال اون ن  

گه آماده اسیه ربع دیو بشور...غذامون تا  روت - 

د بهش ین پسره رو بهم نشون بده...بایام کافه...ایفردا باهات م  

م یدینم یدخترمون و دست هرکس ی نجوریکنم ما هم  یحال  

 -باشه...

ار که یکام ی ن و بعد قدم هایرو زم یده شدن صندلیکش ی با صدا  

اد رو د و به اشکاش اجازه دیکش یقیشد نفس عمیدور م  

خواست اتفاقات خوب یر بشن...اصال دلش نمیصورتش سراز  

زه یانگ  ین حد داغون و بیار تا ایفته که کام ی ب  یش وقتیزندگ  
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... ش لبخند بزنه یدلخوش ی باشه و فقط برا  

یو خوشبخت ی ن قدرت و داشت که شاد یتونست...کاش ایکاش م  

خوب یار برگردونه...ولیکام  یرو دوباره به زندگ   

مات عجوالنه خودش یها و تصم یه داره تاوان کوتاهدونست کیم  

از به خاطر همهی دوار بود که نیده...از ته دل امیو پس م  

... نیار و ای کام ی ها ی اول ازدواج و بد رفتار ی زخم زبونا  

رش...ببخشدشیاخ یر عقالن یم غیتصم  

 

 -چطوره استاد؟؟؟ 

نشنگاهش و از دور تا دور کافه خاطره که مشغول برانداز کرد  

د تکونیی به تا ی ره شد تو چشماش...سریبود گرفت و خ  

 داد و گفت:

... یاد گرفتی ییزایه چی...یه - 

: زش گفتین نشستن پشت مینگاهش کرد و ح یخاطره چپ چپ   
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 -استاد گفتم دور برت داشت؟؟؟

نکه استادت بودم؟؟؟یبه ا ی شک دار - 

... ی ...ولاد گرفتم ازتی ییزایه چینکرده باشم  یحاال...کم لطف   

ادیاستاد بودن بهت نم ییخدا - 

یر حال و هواییتغ ی دونست خاطره برایار که خوب میکام  

زد و مشغول ی کنه لبخند یزنه و کل کل مین دلش طعنه میغمگ  

: ع به یاومد و خاطره سر ی ن مشتریکافه شد که اول ی منو  یبررس  

ار گفت یکام  

... ادیم رتریه کم دیپشت صندوق؟؟؟امروز گارسونم  ینی شیتو م  

رمیمن برم سفارشا رو بگ - 

...خاطره هم ید تکون داد و نشست رو صندل ییبه تا  ی ار سریکام  

ادیشد که کم کم داشتن ز ییها ی مشغول گرفتن سفارش از مشتر  

 

نکه خاطره کارش جون گرفته و دریشدن...خوشحال بود از ایم  
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ته دلش یجاد کرده...ولیا یخودش سرگرم  ی ار براینبود کام   

خوب و در حضور خانواده ی ت و روزا ین موفقیشت ادوست دا  

ق تو دلش وجود یه حفره عمیاش داشته باشه...چون مطمئنا هنوز   

شدیچوقت فراموش نمیداشت که ه  

توست خاطره رو یشتر میب یلید اآلن نسبت به اون موقع ها خیشا  

ی ه دونه از همون جاها یدرک کنه...اآلن که خودشم   

... ین و داره که حتیدونست قدرت ا یت و م شده تو قلبش داش یخال  

ل به زهر کنه یو لبخند آدم و هم تبد ی ن شادیکوچکتر  

ه کمیکه گارسون خاطره اومد و سرش  یک ساعت یبعد از   

دایپ ی خاطره برا ییار بلند شد و با راهنمایخلوت تر شد کام   

اط پشت کافه یخلوت از سمت آشپزخونه رفت تو ح ی ه جایکردن   

مکت گذاشته بود تا به مادرش زنگ بزنهیز و نیکه اونجا هم م   

گفت باهاش مخالفت ی خبر اومده بود چون مطمئنا اگه م یب  

د تا از دستشیکشیناز مادرش و م ید کلیکردن و اآلن بایم  
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فرار  ی د برا ی بود که به ذهنش رس یناراحت نشه...تنها راه  

دنشون ویکه چشم د  یلیفک و فام ی ها یدنید دیکردن از ع  

... اشت ند  

فته و یخودش ب  یعیش رو روال طبیزندگ  یدونست وقتیم  

به خانواده اش  یاساس یه معذرت خواهیمشکالتش حل بشه   

 

ایکه خواسته  یین زجرا و غمایبدهکاره به خاطر همه ا  

از دستش ی چ کاریفعال ه یل کرده ولیناخواسته بهشون تحم  

... ه یز و یه چیومد چون همه هوش و حواسش داشت دور یبرنم  

گشت ینفر م   

کردن مادرش  یکه صرف حرف زدن و راض یم ساعت یبعد از ن  

و قطع کرد و برگشت تو کافه که همون موقع  یشد گوش   

: جان تو نگاه و لحنش یکه هیخاطره با عجله اومد سمتش و درحال  

مشهود بود گفت  یحساب  
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؟؟؟ینی مان و ببیپ  ی خواستیپس؟؟؟مگه نم ییکجا - 

 -چرا...اومده مگه؟؟؟

: برداشت و گفت  منو رو  

... زش یخوام برم سر مین من می نجا بشی ده...تو همی آره تازه رس  

رمی مثال سفارش بگ  - 

د تکون داد و نشست...داشت با چشم خاطرهییبه تا  ی ار سریکام  

ره که باالخره یز م ینه سراغ کدوم می ب کرد تا ببیرو تعق  

ز یشد که پشت م ی خ پسری ار م یستاد...نگاه کام یز وایه میسر   

دن خاطرهیش بود...به محض دیته بود و سرش تو گوشنشس  

... رو ی ز و سرش و بلند کرد و لبخندیش و گذاشت رو میگوش   

 لبش نشست 

 

دا نکرد...چونیل کردنش پیه و تحلیتجز ی برا ی ار فرصتیکام  

ن آدم و قبال کجاینکه ایتمام ذهنش پر شده بود از ا  
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دامنده...دست مشت شده و ضربان تند قلبش به حسش ید  

ه که تو یه همون یشب یلین آدم خیگفت ایکه م یزد...حسیم  

ی از قرار داشت و کمکش کرد که فرار کنه...همونیاصفهان با ن   

گشت ی از داشت دنبالش مین مدت عالوه بر نیکه تمام ا  

از بازم دست به دامنش شده یمطمئن بود که ن   ییه جورایچون   

یداشت ول بهش اعتماد یل یاز خیکه ن یرفتنش...همون ی برا  

... کارشه یه و چیچوقت نگفت کیه  

م ی ن شک و برطرف کنه و مستقیگفت بلند شه و بره ایه دلش می  

گفت ممکنه اگه اون ی ه دلش م ی یاز خودش بپرسه...ول  

ده یخاطره رو ببره...بار قبل از دور د ی ن کار آبروینباشه با ا  

یات چهره اش و اصال به خاطر نداشت...ولییبودش و جز  

... که تو ذهنش بود باهاش ییزایو چ یل کلینظر شکل و شما از  

زدیمو نم  

ه؟؟؟ین زاو یچطوره از ا - 
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... ره وی رون اومد و نگاه خیخاطره از هپروت ب ی با صدا  

مش و از اون پسر گرفت و به خاطره دوختیمستق  

- خودمون ی ...بذار دوتا قهوه هم برایینجایهنوز بهش نگفتم تو ا  

م یه کم حرف بزن یزش یم سر م ی ن یم بشیدرست کنم بعد با هم بر  

 

: ی ق یار نفس عمینکه خاطره بره سمت آشپزخونه کامیقبل از ا  

د ید و پرسیکش  

مانه؟؟؟یاسمش پ یمطمئن - 

دم...چطور؟؟؟یش و خودم دییآره بابا کارت شناسا - 

: ن و یید شده بود سرش و انداخت پایار که حاال کامال ناام یکام   

 گفت 

... اد اون یدمش یران...دیختم تو اشنایو م یکیو... یکی  

ان بودیافتادم...اسمش شا - 

... شهیلیان فامیشا - 
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گردنش و ی مهره ها ی سرش بلند کرد که صدا ی ار جوریکام  

انه؟؟؟اونیش شایلی د؟؟؟خاطره گفت فام ی شنید...درست داشت م یشن  

ان اصالید نبود که شایازش نداشت...پس بع یچ اطالعات یکه ه  

اون شب...اون شبم که اسمش و ی...حت ش باشه نه اسمشی لیفام  

ی از به اون راننده گفت شما از طرف آقاید...نی از شنیاز زبون ن  

انین بود که شایتر هم ی د...پس...اصال منطقیان اومدیشا  

ش باشه ی لیفام  

ش واقعا؟؟؟یشناسیم - 

نداشت که بخواد به خاطرش مکث کنه...حاال   یچ شکیگه هید  

که به احتمال قطع به  یمونگه مطمئن بود که خودشه...هید  

 

خشم ی ه لحظه انقدر یازش خبر داشت...تو ین ی ن از جایقی  

ت به سوال یاهم ید تو وجودش که بیجان شعله کشیخته با هیآم  

... انیکه شا ی زیبلند راه افتاد سمت م ی خاطره بلند شد و با قدم ها  
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 پشتش نشسته بود

دنیو با دد یار چرخید سرش به سمت کامیش که رسی به چند قدم  

درهم شده زل زد بهش  ی چهره سرخ شده از خشمش با ابروها  

ب شلوارش فرو کرد و یستاد...دستاش و تو جبیار کنارش وایکام  

م کنه گفت یتونست قا یچ جوره نمیکه حرص لحنش و هیدرحال  

ان؟؟؟یشا ی آقا - 

... دییبله...بفرما - 

ستاد ویبگه خاطره کنارشون وا ی زیار چینکه کامیقبل ازا  

ار کند رو ینگاه متعجبش و از صورت کام یکه به سختیرحالد  

: به جونش افتاده بود یدونست از چیکه نم یان با استرسیبه شا  

 گفت 

... ار...همون دوستمه که درباره اش باهات حرفیاممممم...کام  

 -زدم

باال رفته نگاهش و به  ی ان به وضوح جا خورد و با ابروهایشا  
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ستاد...بعدیخودش اومد و سر پا واع به یسر یار دوخت...ولیکام  

ار دراز کرد و یدستش و به سمت کام یمصلح  ی از تک سرفه ا  

 گفت 

 

 -خوشبختم...

ره و یاره به نگاه خی بش دربینکه دستاش و از تو جیار بدون ایکام  

اسمش و صدا زد ینش ادامه داد که خاطره با ناراحتیخشمگ  

ار؟؟؟یکام - 

: دی د شده اش پرسیکل ی ندوناد ی ان که دستش و انداخت از ال یشا  

 -زن من کجاست؟؟؟

که جفتشون بهت زده و متعجب داشتن به  ی ان و خاطره این شایب  

ان زودتر به خودش اومد و آروم گفتیکردن شایار نگاه م یکام  

... شم یمتوجه نم - 

... قه لباسش و تو مشت گرفت یه حرکت یار و تو ی اخت ی ار بیکام   
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د سمت خودشیو باال تنه اش و کش  

- کهیمرت ی م کردیاز من و کجا قایگم زن من کجاست؟؟؟نیم  

گه تو کله ات فرو یه جور دیا ی یشی...حاال متوجه میعوض  

 کنم؟؟؟

... د و به عقب ی چیار پیکام ی لرزونش و دور بازو ی خاطره دستا  

دشیکش  

- ه؟؟؟ین چه کاریار تو رو خدا ایار؟؟؟کامیکام - 

 

: شد یتر م ی صبانکه لحظه به لحظه ع ی اریزورش به کام یول  

د ینبار با عجز نال ید و ایرسینم  

کنن...حداقل یا دارن به ما نگاه م یار تو رو خدا...همه مشتریکام  

م...تو رو خدا...به خاطر من ی اط حرف بزنی م تو حید بریایب  

ان ویقه لباس شایپر از التماس خاطره باالخره  ی دن صدایبا شن  

ان فهموند راه یشاول کرد و با اشاره سر به سمت آشپزخونه به    
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گفت  ی صندل ی فش از روی ن برداشتن کیان حینبار شایفته که ایب  

... دیشم...متاسفانه کار دارم بای من اصال متوجه منظور شما نم  

 -برم

: اره خاطره یار خواست دوباره به سمتش هجوم ب ینکه کامیهم  

 بهش گفت 

ای؟؟؟خب بیش یمتوجه نم یگی م تو رو خدا...مگه نمیا بریمان بیپ  

هیان چیم جریح بده منظورش و هم ما بفهم یار توضیم هم کامیبر  

: ار درومدی پر از حرص کام ی صدا  

... فتهی ر بیترسه پاش گیاد چون میهه...نم - 

: به   یکه تمام چهره اش و پوشونده بود نگاه یان با اخمیشا  

ار کرد و رو به خاطره گفت یکام  

... میبر - 

 

از اون دوتا راه افتاد و د جلوتریلرزیخاطره که حاال تمام تنش م   
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نکه سفارش الزم و به گارسونش کرد راه افتادیبعد از ا  

ارین برخورد کامیکرد که اولی اط...اصال فکرشم نمیسمت در ح  

ده ینجا کشیکه بهش عالقه مند شده بود به ا ی و پسر  

مطمئن بود که  یار ولی نداشت از علت کار کام  یچ درکیبشه...ه   

تو ذهنش  ییزایه چیست و البد ین ی وونه بازی د  ی کارش از رو  

شده   یهست که انقدر عصب  

... ار ید سمت کام یاط و بست و چرخیدر ح  

؟؟؟یشناسی مان و از کجا میله خب بگو...پ یخ - 

: تو آروم کردنش ی ده اینکه فاید و بدون ایکش یقی ار نفس عمیکام   

 داشته باشه در جواب خاطره گفت 

م و یر افتاده بودیابون گیه هفته تو بیاز یکه من و ن یاون موقع  

ادته؟؟؟ی - 

: ار ادامه داد ید تکون خورد کامییسر خاطره که به تا  

ن آقا قراریاز با ایم اصفهان...نیاز نرفته بود یما به خاطر کالس ن  
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ب کردم و یاز و از هتل تعقیش بده...من خودم نیداشت که فرار  

ه پارک نشسته بودن و با هم حرفیدمشون که تو یاز دور د  

دم که به راننده ی از شن یزدن...شبشم که دوباره راه افتادم دنبال نیم  

ن حضرتیدم اسم اید...اونجا فهمیان اومدیشا ی گفت از طرف آقا   

از رفت...مطمئن بودم کهیهم که دوباره ن  یانه...وقت یآقا شا  

 

ی دونستم اگه به جاین م ین کمک خواسته...واسه همینبارم از ایا  

رسم یدا کنم بهش مین ناموس دزدم پیاز این  

نهی آ _و_عشق_انیم#عاشقانه _رمان # 

: دیظ غری نبار نتونست ساکت بمونه و با غیان ایشا  

... مثال محترم  ی مواظب حرف زدنت باش آقا - 

: ره تو صورتش با اعتماد به نفس کامل گفت یار خیکام   

... م کنی ...راضیگی گم...خب بگو دروغ میاگه دروغ م - 

: ره شده بود ی ات و مبهوت بهشون خبه خاطره که م ی با اشاره ا  
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 ادامه داد 

به تو  ییو تنها ی کس ی که بعد از هفت سال ب ی ن دختریش ایپ  

بشم هم اعتماد اون از   یز بگو که هم من راضیه چیاعتماد کرده   

ن نره یب  

ان مستاصل و درمونده به خاطره نگاه کرد و دوباره به یشا  

نش و جمعذه ی تو ی نکه خواست حرفایره شد...همیار خیکام  

: که صداش و   یلش بده خاطره با بغضیو جور کنه و تحو  

لرزوند گفت یم  

... قت دارهیحق - 

 

: پر شده از ی د که با چشمایارم به سمت خاطره چرخیسر کام  

 اشکش ادامه داد 

ه هفته بعد ازید درست ی گه...وگرنه چرا بایار راست م یکام  

دا بشه؟؟؟یاز به دستم سر و کله ات پیدن نامه ن یرس  
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زی رقت انگ ی دن ماجراید بعد از فهمیچ...چرا...چرا با  

...چونیمت بمونیتصم ی م...بازم نظرت عوض نشه و پایزندگ  

از بهت گفته بود...اون توینه؟؟؟ن یدونست ینا رو از قبل میهمه ا  

نکهیآره؟؟؟قبل از ا ی اریدر ب  ییرو فرستاده بود که منو از تنها  

رو به  ی ا شده و بدبختیک دنقراره با چه آدم تار  یدونستیم  ی ایب  

آره؟؟؟کار اون   ی که خودت و همه جوره آماده کرده بود یرو بش  

...چون ی ن بود که اعتماد منو جلب کنیا ی شبتم...فقط...فقط برا  

اعتماد یچ جوره به کسیکه خوردم ه ی با ضربه ا ی دونستیم  

کنم؟؟؟ینم  

گه نتونست سکوت کنه و با چند ید دیحرفاش که رس ی نجایبه ا  

متیستاد...بازوهاش و با مالی خاطره وا ی قدم بلند رو به رو  

 گرفت و گفت 

... ست که تو فکرین ی نجورینه...نه به خدا...خاطره اصال ا  

...منی کنیم - 
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ار رو بازوش حرفش و قطع کرد ویبا قرار گرفتن دست کام   

ان و از خاطره دورید سمتش که داشت به زور شایچرخ  

... کرد یم  

 

پسرخاله نشو...خاطره انقدرم که تو فکر ی ...فورا عقبیفعال ب  

ی تو حلقومش دار یرفت ی نجوریست که ایکس و کار ن  یب ی کنیم  

ی زنیحرف م  

ار یکام ی ن حرکت و حرفایشد از ا ی عصبان ی ه لحظه به قدریتو   

شه صبور آرو خودش فاصلهیت همیکه بعد از مدت ها از شخص  

 گرفت و صداش و برد بال 

ه؟؟؟مثالی؟؟؟هان؟؟؟حرف حسابت چاآلن یگیم یاتو چ  

یرت داشتیشه آره؟؟؟اگه غ یرت سرت م یغ یل یخ یبگ ی خوایم  

زون منیاد آویبشه...بعدشم ب  ی زنت از خونه فرار یذاشت یکه نم  

چوقت دست شوهرش بهشیه جهنم دره که هیبشه تا ببرمش تو   
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 نرسه 

ار نشست بهش فرصت یکه از حرفاش تو چهره کام  ین بهتیهم  

تا حرفاش و به خاطره بزنه...دوباره برگشت دادیم  یکاف  

ر و رو یس از اشکش قلبش و زیدن صورت خیطرفش...د  

ی ن پاک کردن اشکاش از رو صورتش با درموندگیکرد... حیم  

 گفت 

از نامه ات و داد به من که یمن به تو دروغ نگفتم خاطره...آره ن  

اد یه اس و زیم تو ترک یدونست کار اصلیبه دستت برسونم چون م  

ی ...منم برای فقط بهم گفت تو دوست شوهرش ینجا...ولیام ایم  

گه رو فرستادم که ید یکیان باز نشه ین جریبه ا یلینکه پام خیا  

ه هفته گذشت...من وقت آزادی نامه رو بهت بده...به قول خودت   

هو از یدونم چرا یه قهوه بخورم...نمیه جا یداشتم و خواستم برم   

از بهم داده بود هنوزیکه ن یدم...آدرسکافه تو سر در آور  ی جلو  
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ه محل مناسب ی گشتن دنبال  ی ح دادم به جایتو سرم بود و ترج  

نجا بشم و یبود که کفتر جلد ا ی ه بار برام کافینجا...همون یام ایب  

از یغلطه...ن ی کنیکه م ییگه نتونم دل بکنم...به خدا فکراید  

ای ی تم مجرددونسیمن نم یاز تو به من نگفته بود...حت  یچیه  

از هنوزم خبر نداره که من با تو دوست یمتاهل...ن  

هیدم خبر یترس  ید بهت بگم...ولیا زود بایر یدونستم دیشدم...م   

از برسه و بعدیبه گوش شوهر ن ی جور  ... 

- یوقت ی اریچرا انقدر راحت اسم زن منو به زبونت م  یعوض  

ش؟؟؟ یدم از دور ینجا جون میمن دارم ا  ینیب یم - 

انم سرش و به یار دوخته شد شاین خاطره که به کام یمگنگاه غ  

گه مجبور شده بودیدونست حاال که دیسمتش برگردوند...م  

از وی غلط خاطره اعتراف کنه ن ی از فکرا ی ریجلوگ ی برا  

ح یارم ازش توضیشناسه و دست داشته تو فرار کردنش کام یم  

ی رر قول و قرایتونست زینم یخواد درباره محل اقامتش...ول یم  
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بذاره که  یار کسیکه با اون دختر داشت بزنه و آدرسش و در اخت  

 عامل فرارش بود

- نداره  یست...پس لزومیگه زنت ن یدونم دی که من م ییتا اونجا  

اسمش  یو حواست باشه کس یگردنت و براش باد کن  ی انقدر رگا  

اره ی و به زبون ن  

: دیار با چند قدم بلند به سمتش هجوم برد داد کشیکام   

 

- گم زنم ی ناموس با زبون خوش دارم بهت م  یب یضعو  

ت کنم وین اآلن برم ازت شکایا همی ی گیکجاست؟؟؟م  

 بندازمت زندااااااااان؟؟؟ 

: شتر مختل یار و بی که اعصاب کام یو آرامش ی ان با خونسردیشا  

کرد گفت یم  

- م کردم؟؟؟من یکه ثابت کنه من زنت و قا ی دار  یسند و مدرک   

گه ازیو به دست صاحبش رسوندم...ده نامه ازش گرفتم یفقط   
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 بعدش خبر ندارم

مان؟؟؟یپ - 

... پر از بغض و لرزش خاطره نگاهش کرد  ی با صدا  

... بهش ی از داریاز ن ی حال و روزشو؟؟؟خبر ینیب یمگه...مگه نم  

گهیبگو د - 

ر کرد...چه ید تمام وجود خودشم درگیکه تو نگاه خاطره د یغم  

نیاول یکه برا ی دختر ی تونست نسبت به اشکایم ی جور  

از اون طرف یتفاوت باشه؟؟؟ول ی بار دلش و لرزونده بود ب  

از داشت...اون دخترم بهش یبود که با ن ی بحث قول و قرار  

ره یده اش بگیتونست نادیاعتماد کرده بود...نم  

- از قول دادم...اون منو قابل اعتمادیتونم خاطره...من به ن ینم  

هی ی شدیحاضر م ی ه بوددونسته که ازم کمک خواسته...تو اگ  

انقدر  یزه؟؟؟اونم وقتینفر انقدر راحت برنامه هات و بهم بر  

پشت سرش و خراب کرده؟؟؟  ی ده و همه پالیکش  یبراش سخت  
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: ار ینکه بره به کام یمکت برداشت و قبل از ای فش و از رو نیک  

 گفت 

- از  یلینقدر بدون که حالش خوبه و جاش امن...منم خیفقط هم  

ن یگه تو ایارم...چون بهم قول داده بود پام و دتش خبر ند یوضع  

گهیان باز نکنه و مشکالتش و خودش حل کنه...اون اآلن د یجر  

باهاش...به نظرم بهتره  ی ندار  یچ نسبتیه زن تنهاس...تو هم هی  

ی اگه تهش نابود یش و خودش انتخاب کنه...حتی راه زندگ ی بذار  

 باشه 

خواست با داد و ی...نمدیکش یق و پر از خشم ی ار نفس عمیکام  

ن آدمیر این بدتر کنه...فعال کارش گیت و از ایداد وضعیب  

... موفق نبود یل یرفت...هرچند خیش میمت پید با مالیبود و با  

- تونم زورش کنم تا دوباره باهام ازدواج ی من...من که نم  

ش و خودش انتخابی از در هر صورت راه زندگیکنه...ن   
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ن پس خودت یاش حرف بزنم...همخوام باهیکنه...من فقط میم  

ادیبر نم ی داش کن...از من کمکیبگرد و پ - 

... د باهاش حرف بزنمیه شماره تماس ازش بهم بده...من بای - 

... مش و گرفتهیداره...تصم ی ده ایگه فاید - 

نیه قدم رفت طرفش تا ایار دستش و مشت کرد و یاخت یاربیکام  

ه لحظهیفقط   ی...ولتفاوتش  ین صورت بیمشت و بکوبونه تو ا  

شد...مشتش ویان جدا نمیچشمش به خاطره افتاد که نگاهش ازشا  

یچشما ی تونست جلویم ی د...چه جوریباز کرد و عقب کش  

 

ن آدم یذاشت ای د میبا  یعنیبکنه... ی ن کاریخاطره همچ  

ن مدتیکه تو تمام ا یول کنه و بره؟؟؟ تنها سرنخ ی نجوریهم  

ر آورده بود؟؟؟ یازش گ  

... خاطره دوباره سر جاش ی ان راه افتاد سمت درکه با صدایشا  

ستاد یوا  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

مانیپ - 

... دن جمله اش انگار آب ی هنوز به سمتش برنگشته بود که با شن  

شد  یرو سرش خال ی سرد  

... ی برگرد ی گه حق نداریرون...دیب  ین در که رفتیاز ا - 

به خودش مسلط شد و عضالت گردنش و مجبور کرد ی به سخت  

دایاه متعجبش و دوخت به صورت خاطره که شدکه بچرخن و نگ  

فته ی کرد چشمش بهش نیم یسع  

من  ی ارم برایتو مهمه...کام  ی از و اعتمادش برا یهمونقدر که ن   

 ...مهمه

- و یدونه عامل خوشحالیباشم که م  یتونم باکسیگه نمید  

براش نداره و  یتیاهم ین دوستم کجاست ولی بهتر یخوشبخت  

دوتا آدم و تماشا کنه  ین زندگنه تباه شدی ده بشیح میترج  

باز و بسته شدن ی نگاه خاطره همچنان به روبه رو بود که صدا  

اط زانوهاش وخم کرد و خودش و انداخت رویدر ح  
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به ی شتری صورتش گرفت و باشدت ب ی ن...دستش و جلویزم  

ه اش ادامه دادیگر  

 

مطمئن   یان ودوباره تنها شدنش خورد شد...ولید از رفتن شایشا  

ار یکه تو نگاه کام  یموند از غم و رنج یکه اگه باهاش مبود   

شد...تا یشتر داغون میبراش بکنه ب ی تونست کاری د و نمیدیم  

ان یو رفاقتشون شا یار به خاطر دوستیدونست کامینجا هم میهم  

رزبونش حرفیر مشت و لگد و به زور از زیو نگرفت ز  

خواست یخودش نم یان تا وقتید...هرچند که به قول شاینکش  

ومد یاز دستشون برنم  ی حرف بزنه کار  

*** 

ه مبلیشد که برگشته بودن خونه هر کدوم رو یم  یک ساعتی  

ده زل زده بودنیبه ته خط رس ی ن آدماینشسته بودن و ع  

ن آدم تو کافه خاطره و یدن ایار هنوز ازبهت دی ن...کامیکف زم  
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ومده بود و خاطره هم هنوز تویکه بهش زد درن ییحرفا  

کردیان و بهم خوردن رابطه اشون بود...فکر میفتن شاشوک ر  

ن مدت با حرف و عملیکه تو ا ییاون مهر و محبت ها  

... ن حرفا بودیتر ازا ی محکمتر و قو یلیبهش نشون داده بود خ  

 که انقدر راحت بهش پشت کنه و بره 

 -به خاطر من...رابطه شما هم خراب شد...شرمنده...

: دیرون کشیال ب یودش و از فکر و خار به زور خی کام ی با صدا  

 و گفت 

 

- خودشم اعتراف کرد از  یانات...وقتین جریست...بعد از ایمهم ن  

ن رابطه...رابطه یگه ایتونه بگه...دینم یاز با خبره ولین ی جا  

شدینم  

: ی ن موضوع کالفه شده بود دست یدوباره ا  ی ادآوریار که از یکام   

د ید و پرسی به صورتش کش   
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؟؟؟ی دار آدرس خونه اش و  - 

؟؟؟ی خوایم یواسه چ - 

- ازی ه که منو به نیالش بشم که...تنها سرنخیخ یتونم بینم  

د دلش به رحم یندفعه برم التماسش کنم شایخوام ایرسونه...میم  

اد و حرف بزنه یب  

گفت  یخاطره با ناراحت  

... نهیشیدونم تو کدوم محل می قش و ندارم...فقط میآدرس دق - 

ه؟؟؟ی؟؟؟اصال شغلش چیمحل کارش چ - 

... کنهیه شرکت کار میمترجمه تو  - 

؟؟؟ی آدرس اونم ندار - 

: د یار توپیسرش و باال انداخت که کام یخاطره با درموندگ  

ش؟؟؟ی شناخت  ی نجورین مدت ازش؟؟؟ا یتو ا ی د یفهم یپس چ - 

: ادامه داد  ی م ترید با لحن مالیچهره درهم خاطره رو که د  
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... گ بزنملش و بده بهش زنیله خب...شماره موبایخ - 

ش و برداره که بایخاطره بلند شد که بره سمت اتاق خواب گوش  

زنگ واحدش راهش و به اون سمت کج  ی بلند شدن صدا  

به راهرو ی نگاه یستاد و از تو چشمیکرد...رو پنجه پاهاش وا  

ان خشکش زد...تا حاال سابقه نداشت یدن شایانداخت و با د  

که تو  ییز اون حرفااد در خونه اش...حاال امروز بعد ایکه ب  

کار؟؟؟ ینجا چینشون رد و بدل شده بود...اومده بود ایکافه ب   

ج و منگ در و باز کرد و زل زد بهش...هنوز یگ ی ن آدمایع  

شه مصممشی ان با لحن همیده بود که شایبه ذهنش نرس یحرف  

 گفت 

... ست تا با دوتایراحت ن  ی کنیاز دست دادنت اونقدرا که فکر م  

خوام از دستت بدمی.نمجمله تموم بشه.. - 

کرد ضربان تند قلبش و کنترل یم  یدا سعیکه شدیخاطره درحال  

ض شدن داشتیبه عر ی ادیل زیکه م  ی لبخند ی کنه و جلو  
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: کرد و گفت یره اخمیو بگ  

نجا؟؟؟ یا یاومد یواسه چ - 

... ازیخوام با دوستت حرف بزنم...شوهر نیم - 

: کرد و ادامه داد  ی مکث  

... ...آدرس هتلش و بدهازی شوهر سابق ن - 

 

... نجاسیست...ایهتل ن - 

: بلند  یلیکرد خیم  یکه سع ییان درهم شد و با صدا یشا ی اخما  

د ینشه توپ  

... یست که اذن دخول دادی ا اصال پسر ن ینکنه از محارمته...  

 -بهش

: ش و با پچ پچ گفت ین ی خاطره انگشتش و گذاشت رو ب  

... من با  ی ار برایشنوه...قبال که بهت گفته بودم کامیس میه  

کنهیه فرق میبق - 
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... ان باز نشد و به همونیشا ی از گره ابروها ی ن حرفم ذره ایبا ا  

ره اش ادامه داد ینگاه خ  

- ی دیه...اجازه میز برات فرق دارم با بقیه درصد ناچیاگه منم   

ام تو؟؟؟یب - 

د تا به خودش مسلط بشه...هنوز کامل یکش یقی خاطره نفس عم  

ن دوتا آدم ینکه به اینکرده بود و با ان مسئله رو هضم یا  

ه یر یاعتماد کامل داشت بازم مرد بودنشون و حضورشون ز  

گه الزم بودیانگار د یکرد...ولیخ میتنش و س ی سقف موها  

اد ویرون بیده بود بیچیکه دور خودش پ ی له این پیه کم از ایکه   

هید از یبا ی کردن بده...سخت بود...ول یبه خودش اجازه زندگ  

کرد یشروع م ییجا  

 

یکار داره از جلو  یار چی ان با کامیدونست شای نکه هنوز نمیبا ا  

ن یان خواست از جلوش رد بشه آستینکه شایدر کنار رفت و هم  
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د عاجزانه گفت یلباسش و گرفت...نگاهش که به سمتش چرخ  

... ه کم مراعات حالش وی ا...تو رو خدا...یباهاش دعوا نکن  

داغونه یلیبکن...خ - 

- ی رت من بازیبا غ ی ن حرفات داریبا ا یه وقت فکر نکن ی  

ایکن یم ... 

یان و لحن پر از حرصش براش تازگیفک منقبض شده شا  

وقت بود  یل یومد...خین میرین حال به نظرش ش یداشت و در ع  

رتینداشت...غ  ی ش کاربردین واژه تو زندگیکه ا  

شتر کنه و ینکه حس و حال خوب اون لحظه اش و بیا ی برا  

ی ان از کافه رو سرش دراورده باشه با بدجنسیرفتن شا یفتال  

 گفت 

- از حرف یاز ن یداشت  ید وقتیکش  یار چیکام یفهمیحاال خوب م  

ی شتر دقت کن یتو حرف زدنت ب  ی نجوری...فکر کنم ای زدیم  

بزنه جلوتر ازش راه افتاد یگه ایان حرف دینکه شایقبل از ا  
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ن یتند تند رو زمه پاشو یت یار که از عصبان یسمت هال...کام   

دیکرد توپیگار دود می داد و پشت سر هم سیتکون م  

... ه شمارهی یتو دو ساعت؟؟؟رفت ی کجا موند - 

 

ان که چند قدم پشت سر خاطره اومد تو حرفش ویدن شایبا د  

ش یقه پی ره شد...تا چند دقیقطع کرد و هاج و واج بهش خ  

ش و حاضر جلو ی گشت و حاال خودش حیداشت دنبال آدرسش م   

ع بلند شد یخاموش کرد و سر ی گاریگارش و تو جاسیبود...س  

ستاد یوا  

یو ب ی ن آدم جدیگشت که ایم  یتو ذهنش داشت دنبال جمالت  

ان به یر قرار بده که قبل از اون خود شایانعطاف و تحت تاث  

 حرف اومد:

- سر راه یچ مشکلیمش درسته و هیاگه مطمئن بودم که تصم  

از اولم یر قول و قرارم...ول ی م زست...محال بود بزنیش نیزندگ  
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ه اشتباهم حاضر شدم یباهاش مخالف بودم و به خاطر جبران   

 کمکش کنم 

ان از تو یدا نکرده بود که شایاز حرفاش پ یار هنوز درکیکام  

د و با دو انگشت گرفت باال یرون کشیرو ب ی بش برگه کاغذیج  

مون نشم؟؟؟ین کارم پشیتا از ا یخوشبختش کن  ی دیقول م  - 

ازیکه مطمئن بود آدرس ن ی دن اون کاغذیار به محض دیکام  

ت به ضربان کوبنده قلبش با چند یاهم یتوش نوشته شده ب  

ان رسوند و برگه رو از تو دستش یقدم بلند خودش و به شا  

دن آدرس خونهیلرزونش باز کرد و با د ی د...تاشو با دستایقاپ  

 

ناباورانه و پر  ران بود لبخندیک ایکوچ ی از شهرا یکیکه تو  ی ا  

ییصورتش و پوشوند...سرش و بلند کرد و با چشما یاز لرزش  

ان گفت یره به شایکه پر شده بود از اشک خ  

... اد ازت تشکر کنه که یکنم ب یم  ی دمت گرم...مطمئن باش کار  
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ی ر قولت زدیز - 

که رو صورتش ییبه خاطره که همزمان با اشکا  یبا نگاه  

هول و استرس راه افتاد سمت  د با یخندیبود از ته دل م ی جار  

... انید طرف شایستاد و دوباره چرخیقبلش وا یاتاق ول  

.- یرم سراغش...نه؟؟؟اگه بگی که دارم م یگیبهش...بهش نم  ... 

رسهیکه دستم بهش نم ییره جایذاره میترسه...دوباره م یم - 

: به باال  ی نان داشت سریاطم ی زی ن چیان که خودشم به همچیشا  

 انداخت و گفت 

... گمی بهش نم - 

قدرشناسانه بهش کرد و رفت تو اتاق...لباساش و  یار نگاه یکام  

 بعد از برگشتن از کافه عوض نکرده بود...فقط با عجله مشغول

 جمع کردن ساکش شد 

؟؟؟ی ریم ی دار - 

... ستادهیبهش که تو چهارچوب در وا   یم نگاهی خاطره ن ی با صدا  
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 بود انداخت و دوباره به کارش ادامه داد 

 

- رم ینم واسه ساعت چند پرواز دارن...م ی برم فرودگاه بب آره  

رم سراغش...اونجا بدونی ن خودم می تهران از اونجا با ماش  

شهی ن سختم می ماش  

... اج داره...تو یاز بهت احتی...نی موند یشتر م یتونم بگم کاش بینم  

شتریاز بی به ن - 

: کرد آروم نگهش داره یم  یکه سع یید و با صدایکش ی قینفس عم  

ان نرسه ادامه داد یبه گوش شاتا   

... طلبت...به خاطر یکیش از طرف من بهش بگو یدیهر وقت د  

یکه ناخواسته واسه من پخت ین آشیا - 

: تونست یچ جوره نمی که ه ی د و با لبخندیپ ساکش و کشیار زیکام   

 جمعش کنه رو به خاطره گفت 

... ه...از نظر من حلهیگه مطمئن شدم آدم حسابیحاال د - 
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... گهیه فقط منتظر نظر تو بودم دمنم ک - 

: رون رفتن از ین بیبه نوک دماغش زد و ح ی ار ضربه ایکام   

 اتاق گفت 

 -بچه پررو...

ستاده بودیب وسط سالن وایان که هنوز دست به جیدن شایبا د  

ن سوالشم داشته یا ی برا ی رفت سمتش...مطمئن نبود جواب  

 

د یشانسش و خواست امتحان کنه که پرس   یباشه ول  

ش که انقدر بهت اعتمادیشناسیم یه؟؟؟از کی از چیبتت با ننس  

 داره؟؟؟ 

: د ادامه داد یجواب دادن د ی ان و که براید شایترد  

دم یها فهم یه بار بهم گفت فکر کن برادرمه...من...من تازگی  

ته که ینم واقعی خواستم ببیست...میباباش ن یاز بچه واقعین  

؟؟؟ یداداشش  
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ان در گردش یارو شاین کام ی ب نگاه متعجب و بهت زده خاطره   

نکه گفت یان...تا ایدن جواب شای ارمنتظر شنیشتر از کامیبود و ب  

دادم یبه خودم حق م ی کنم انقدریستم...اگه بودم فکرمیبرادرش ن  

ام و از کجا ینکه کیا یره...ولیبگ  یمین تصمیکه نذارم همچ  

ن یتونم ایگه نمی...دی شناسمش و...بهتره از زبون خودش بشنویم  

اه شد یشش س ینجا هم پرونده ام پیرم...تاهمیده بگیقول و قرارم ناد  

ن سوال و ازیدا کنه و جواب ایازو پینکه تا فردا نید ایاربه امیکام  

د تکون داد و یی به تا ی جان افتاده سریبه ه  یره باقلبیخودش بگ  

ان دراز کرد و باهاش دست داد...دست یدستش وبه سمت شا  

تاده بود وفشار داد و راه افتاد سمت سی خاطره هم که کنارش وا  

د سمتشونیستاد و چرخیه لحظه وایدر که   

انی شه نسبت به خاطره داشت به غلیکه هم  ی حس برادرانه ا  

ه آدم نامحرمینه در نبود خودش با یتونست ببیافتاده بودو نم  

م ی تونه تصمی م یدونست خودش بهتر ازهرکسیتو خونه تنهاس...م  
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ان گفتین رو به شایهم ی ت بشه براید اذیحس کردشا یره ولیبگ  

 

؟؟؟ ی بری ف نمیشما...تشر - 

: ی رتش بازیان با غیگه به قول شایه باردینکه یا ی خاطره برا  

ستاد و گفت یان وایه قدم کنارشاینکنه با   

... مان حرف دارم یه کم باپ یمن... - 

نداره  یست و لزوم ین یار فهموند مشکلین حرف به کامیبا ا  

یره تو چشمایدتکون داد و خیی به تا ی ارم سری ...کام نگران باشه   

ان صادقانه گفت یشا  

... کنمیازانقدر بهت اعتماد داره...پس منم بهت اعتماد مین  یوقت - 

: به خاطره کرد و ادامه داد  ی با سراشاره ا  

... خواهرمنو داشته باش ی هوا - 

: د تکون داد و گفت ییبه تا ی ان سریشا  

... نطوریتوهم هم - 
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که مدام داشت تو یت به استرسیاهم یت و خاطره بار رف یکام  

باال  ی ان و باابروهاید سمت شایگرفت چرخیوجودش اوج م  

د یرفته پرس  

- ...اگه-کردم؟؟؟یگه تو روت نگاه نمی...دی ومدیاگه نم یدونستیم  

ومدمیدونستم که نمینم - 

- ار؟؟؟یکام ی شد که دلت سوخت برا یچ  

 

: د و گفتیکش یقی ان نفس عمیشا  

ونم...اگه یبهش مد ییه جورایدم یباخودم فکر کردم...د نشستم  

ومد یاز نمیچوقت ن یبشه...ه ی ازازش فراریکرد که نینم ی کار  

چوقت بهم نامه تو رویخواست...هیسراغ من و ازم کمک نم  

می دم و زندگیدیچوقت تو رونمیداد که به دستت برسونم...منم هینم  

داشت...فکر ان ین و کسل کننده اش جریرو همون روند روت  

ق ازش تشکرکنم که ناخواسته به ین طریکردم بد نباشه از ا  
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داد ی م معنیزندگ  

کرد یم یکه سعیسردو لرزون خاطره رو گرفت و درحال ی دستا  

تونست از وجودش یکه کامال م  ین استرسینگاه و لحنش به ا  

افت کنه دامن نزنه گفت یدر  

... من و   یشیم یراض  نم توید بب یگه انتخابم و کردم...حاال بایمن د  

یبه عنوان شوهرت قبول کن - 

... ن ییخاطره لبش و به دندون گرفت و سرش و انداخت پا  

اگه  یمان...حتیست پیمثل من راحت ن یازدواج کردن باآدم  

ه یم...مشکالت من...باقض یریدبگیگه ندارم و ندی که د ی خانواده ا  

طیدونم حل بشه ازنظر شرای د م ی ...بعییزناشو  یازدواج و زندگ  

وندارم...به  یم...بهت گفته بودم منم کسیه سطحیکه تو  یخانوادگ  

دنم و یچوقت چشم دیه برادرکه هیر شده و ی نگیه پدرزمیجز   

م ی کنیه مشکالتم باکمک هم حلش مینداشت...بق  
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... مرد رو یمشک ی ره شد توچشمایخاطره سرش و بلندکرد و خ  

 به روش

... ی ت هایراحت موقع یلیخ یتون ی؟؟؟تو می چرامنوانتخاب کرد  

یبهتر ازمن داشته باش - 

؟؟؟یستیتم نین موقعیتوبهتر یکنیچرافکر م - 

... ه آدمیندارم که به درد یچی چون...چون ه - 

... د وسط حرفش یان پرینکه جمله اش و کامل کنه شایقبل ازا  

- اعتماد به نفسه...من تو وجودت  ی که ندار ی زیبه نظرمن تنهاچ  

ازهمون روز اول توجهم بهت جلب  دم...درسته کهیزا دیچ یلیخ  

ه نگاه فکر ازدواج به سرم نزد...کم کم که یباهمون  یشد...ول  

ه کشوریکردن تو  ین تنهازندگی رشد...همیشناختمت دلم اس  

دن نظرم یت اون کافه رو به دوش کشیه تنه بارمسئولیب و یغر  

که  ی ر خاطره...تعدادافرادیو جلب کرد...خودت و دست کم نگ  

نکه ی کمه...هم یلیرون بکشن خیمشون و ازآب بی تونن گلمثل تو ب   
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ی ت ادامه بدی و به زندگ یستیبعد ازاون اتفاق سرپا وا یتونست  

ارم ی...درسته کام ی بزرگترو دار ی کارا ییده که تواناینشون م  

ین اقدام هردختری...اآلن اولیخودتم خواست ی کمکت کرد...ول  

ن همهیه...تو ایدکشاطرد شدن ازخانواده اش خویبعد از تجاوز   

ت و یو زندگ ی به جاش تالش کرد  یول یتش و داشتیسال موقع  

ن یزه...ای بدون انگ  ی بدون خانواده...حت ی...حتیازاول ساخت  

ت داره...نشون یاهم یلیمثل من...خ ی ه مرد...حداقل مردی ی برا  

 

یشونه خال ی و فور ی ار یکم نم یده تومشکالت زندگیم  

ر ینگ...پس خودت ودست کم یکنینم  

قلب به  ی ان حکم آرامبخش و داشت برایشا ی کلمه به کلمه حرفا  

ازاسترسش  ی ادیکه درصدز ی تب و تاب افتاده خاطره...انقدر  

رولبش بنشونه  ی ن رفت و تونست لبخندیازب  

... ات مثبت داشته باشم یکردم انقدرخصوصیفکرنم - 
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... ه روزبتونم انقدر حرف بزنمیکردم یمنم فکرنم - 

: و گفت د یخاطره خند  

... ی د جواب بدیگه هم دارم که بایه سوال دی - 

؟؟؟ یچ - 

؟؟؟یشناسیازو ازکجا مین - 

ره شد...جواب رد دادن بهیز شده بهش خ یر ی ان باچشمایشا  

ومد از عهده ی هم که برم ین دختر ازعهده هرکسیدرخواست ا  

 خودش خارج بود...

... ایکنیگاهت توقلب من سواستفاده م یازجا ی دار یلیخ - 

... نگو...اشکال نداره ی پاروقولت بذار ی خوایه نماگ - 

: به مبالکرد و گفت  ی ان اشاره ایشا  

 

... گه آب سرم گذشتین تابهت بگم...دی بش - 

ازش داشتیکه ن ی د به اون شهریغروب بود که رس ی کاینزد  
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ن آهنربایکرد...انگار اون شهر داشت عیم یتوش زندگ  

قلبش بلندتر  شد ضربانیکتر میبهش نزد یکرد که هرچیجذبش م   

ص دادهیصاحبش و تشخ  ی د...انگار بوی کوبیعتر میو سر  

... کرد یم  یتاب ی بود که انقدر داشت ب  

از یاز ن ی د دلخورین لحظه بایدونست حس غالبش تو ایم  

ن یداد که به همچیاجازه نم یدنش حتیجان دوباره دیه  یباشه...ول  

دنش تن نرم یخواست به محض دیشتر دلش میفکر کنه...ب ی زیچ  

ش و به خودش بچسبونه و محکم فشارش بده تا یو بغل  

خواست و نداشتش و یکه آغوشش و م یین روزایهمه ا یتالف  

نکهیداد به ایت نمیاصال اهم یبود ول یاره...خودخواهیدرب  

... رو نخواد...اون لحظه فقط خودش مهم  ی زین چیاز همچید ن یشا  

دیپر ین میینه اش باال و پایکه داشت تو س  یبود و قلب  

ی ابونا برایخ ی ه چشمش به تابلویه چشمش به آدرس بود و ی  

ش بلند یزنگ گوش  ی دن به مقصد مورد نظرش که صدایرس  
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ست یدونست اونا هم دل تو دلشون نیشد...شماره مادرش بود...م   

از و یدا شدن نیار خبر پ یو منتظرن تا از کام  

ار برگشته بود تهران بهشون زنگ زدهی روز که کامیبشنون...د  

مون شده ویاز پشین ی از دوستا یکیبود و گفته بود   

 

خودشم یان وقت یه شایباالخره آدرسش و براش فرستاده...قض  

نبود که  ی زیاورده بود چیهنوز به طور کامل ازش سر در ن  

... کر ویو گذاشت رو اسپ یدرباره اش با همه صحبت کنه:گوش  

 جواب داد 

 -جانم مامان؟؟؟

: ار بود تو یر حال خوش کام ی اثشاد نرگس که تحت ت ی صدا  

د یچ یپ یگوش  

... یمامان قربونت بشه که بعد از چند وقت سرحال یاله - 

 -خدا نکنه...
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- ؟؟؟ی داش کرد یشد مامان؟؟؟پ یچ - 

... داش ی گردم دنبال آدرس...پ ی دم شهر...دارم می تازه رس  

دیکنم...نگران نباشیم - 

- باش  زنگ زدم بهت بگم که مراقب ی...ولی کنیداش میدونم پ یم  

یکه چرا ب ی ش...درسته گله داریدوباره از خودت نرون - 

ار...حواست هست؟؟؟یکام  یونیبهش مد  یخبر گذاشت رفت...ول  

 -باشه مامان جان...خودم حواسم هست...

... دی ارم رس ید به گوش کامیکه کش  ی ق و پر درد ینفس عم ی صدا  

 

- ی ن آدمه براینا مناسبت تریم تیگفتی اون موقع که همه ما م  

م...از کجایخوایم صالح جفتتون و میم داریکردیتو...فکر م  

از نبود من یگذره...اگه نیداره تو سر اون دختر م  یم چیدونست یم  

جهنم شده  یختم با زندگ یریتو سرم م  ید چه خاکیاآلن با  

از ما  یکید به یکنم...حداقل با ید نمیی ازم تایپسرم؟؟؟هرچند کار ن  
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ف و محبت کرد در حق تو لط یلیشم خینجوریهم  یگفت...ولیم  

: که ی ریهمه اتفاقات اخ ی به تاسف تکون داد برا ی ار سریکام   

شون و از هم پاشونده بود و گفت یزندگ  

- باهاش؟؟؟ ی ها حرف زد ید چطوره؟؟؟تازگیخاله ناه - 

- نمونده که بخواد یگه کسیزنم بهش...دیآره هر روز زنگ م  

خجالت حرف و  یشرمندگ ی باهاش درد دل کنه...با منم با کل  

کاریدونه چیشدن...نم ینا جفتشون روانیگه فرهاد و تیزنه...میم  

ه هفته رفت شرکت و دوبارهیکنه باهاشون...فرهاد که فقط   

کشه واسه کار کردن...به جاشیبرگشت خونه گفت مغزش نم  

نا یاد...تیره که انگار اونم از پس کارا برنمیداره م  ینام  

ی کس یوقت یزنه ولیاشون حرف نمگه الم تا کام باهیگه دی هم...م  

زنهیشنون که داره با خودش حرف میست صداش و میتو اتاقش ن  

مارستان یذاره ببرنش تیخنده...از ترس آبروشون فرهاد نمیو م ... 

شه...فعال که از صبح تا یه کم بگذره خوب میگه شوکه شده...یم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه وقت کار یزنن بهش که یزل م ینن چهارچشمیشیشب م   

کرار نکنه خواهرش و ت  

یدن اون دختر و نداشت و ازش بیگه چشم دیار درسته که دیکام  

تونست به حالش دل نسوزونه...اونم ینم یزار بود...ولیت بینها  

 

داد...وگرنه اگهیه رو پس م یبق ی داشت تاوان اشتباه و پنهون کار  

دو یکید تا ی گرفت شایز قرار میان همه چیاز همون اول در جر  

ی گشت...ولیش برم ی کرد و به زندگیو هضم م ز ی سال بعد همه چ  

پوچ و  ی که با فکرا ین هفت سالیاآلن تمام ذهنش پر شده از ا  

ار یبهتر از کام یلیازدواج خ ی ت های دم موقعیاحمقانه گذشت...شا  

نه براشید بشیو به خاطر حس انتقامش از دست داد و حاال با  

بهت  نا رو اون موقع که اعصابت خورد بودیافسوس بخوره ا  

ن خانوادهیاز ا یدونستم دل خوش ی...چون میگفتم که بدتر نشینم  

چه ین بودم...ولی...منم چند وقت با خاله ات سر سنگی ندار  
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تونم تنهاش ی کشه...نمیشه کرد...خواهرمه...اونم داره عذاب میم  

 بذارم

- د که مقصری مامان...اشکال نداره...خاله ناه ی حق دار  

د یوهرش بود و اون موقع که باست...اونم چشمش به دهن شین  

دونن که یگه همه شون میاآلن د یزد ساکت موند...ولیحرف م  

بگم  یکردن چ یچه اشتباه  

- ر کنه...برو مادر وقتت وی خدا آخر و عاقبت همه رو به خ  

سالم منو بهش برسون بگو دلمون براش  ی دیاز و دیرم...نینگ  

 چقدر تنگ شده 

: نشست و گفت رو لبش ی از لبخندیدن نیاز فکر د  

... د...فعال خدافظیچشم شما هم سالم برسون - 

 -خدافظ مادر...

 

گهیابون مورد نظرش...اآلن دی د به خیتماس و که قطع کرد رس  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

چشم یهرچ یاز...ولین  یگشت دنبال کوچه محل زندگید م یفقط با  

دیدی رو کوچه ها نم ی چرخوند اسمیم  

... ن یرفت ماشیاده رو راه میکه داشت تو پ یدن پسرجوونیباد  

ن یید پای شه سمت شاگردو کشیوکنارش نگه داشت و ش  

؟؟؟ی ایه لحظه میآقاپسر  - 

... شه ین و از سمت شیار اومد سمت ماش یبه کام ی پسره با نگاه   

 خم شد 

 -بله؟؟؟

: اربرگه آدرس و به دستش داد و گفتیکام   

ی دونیکنم...شما میدا نمین آدرس...کوچه روپیخوام برم ایم  

 -کجاست؟؟؟

... ابون دوتا دوتا ید ازسر خیابون اسم نداره...باین خیا ی کوچه ها  

نیبه ا یتابرس ی شمردیم - 

: م و نشون داد و گفتیر مستقیبادست مس  
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... ن تریین و برو...احتماالچهار پنج تا کوچه پایاآلن شما هم - 

گه ادامه حرفاش یده شد دیارکه به دنبال دست پسره کشینگاه کام   

دلتنگ و منتظرش ی لحظه باچشما د...چون همونیو نشن  

 

... ر افتاده داشت طول کوچه رو به یز ی د که باسری رو د  ی دختر  

کرد یم ینش طیسمت ماش  

هم نداشت...از ی ادیاج به وقت زینبود براش...احت  یکارسخت  

دن یص بده عامل نفس کشیتونست تشخیهمون فاصله کامالم  

شه...تنهایک تر میداره بهش نزد  یو تندشدن ضربان قلبشه که ه  

بود که یکه تو ذهنش بود چادر مشک ی ازیتفاوت ظاهرش با ن  

ی تونست حدس بزنه به خاطرتنها زندگیسرش کرده بود و م  

کنه یب و نا آشنا ازش استفاده م ین محل غریکردن توا  

ش ییپسره که همچنان داشت راهنما ی ازحرفا ینکه درکیبدون ا  

وسط حرفش تشکرنکه ردش کنه یا ی کرد داشته باشه وفقط برایم  
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از کنده ین ی ره اش ازرو ینگاه خ یکرد و آدرس و ازش گرفت ول  

محو و کمرنگ رو  ی نشد...اشک کاسه چشمش و پرکرد و لبخند  

رو درک  یدلتنگ  ی ق معنای لبش نقش بست...تاحاال انقدر عم  

ن و یریت شی نها  یالخصوص حس بعدش که ب ینکرده بود...عل  

 لذت بخش بود 

گهینه و از دورنگاهش کنه...حاال که دی گه طاقت نداشت بشید  

خواست بره و محکم نگهش داره ینشون نبود میب  یچ مانعیه  

چوقت ازدستش نده...بس بودچند ماه خون دلیگه هیتاد  

و رنج و عذاب  ی ن دوریگه وقتش بودتموم کنه ایخوردن...د  

ی ازبراین ی چ اجباریل و رغبت خودش...بدون هینبار بامیو...ا  

نگاهش  یه کم سرش و بلند کنه...ولیبود  ی قط کافار فیدن کامید  

ی ار با تمام حسیشد و کام یاده روجدا نمی ازکف سنگ فرش شده پ  

رلب زمزمه کرد یکه بهش داد ز  
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... ا شده واسه منیشرف چه باحجب و حیب - 

ومد یشتر رو صورتش کش میکه لحظه به لحظه داشت ب ی بالبخند  

راز کرد تا درره دیازدستش و به سمت دستگ یره به ن یخ  

ابون کج یرش و به سمت خی ازمس یو باز کنه که همون لحظه ن  

یجلو  یار سوارصندل یمتعجب کام  ی چشما  ی کرد و جلو  

... اده رو یار کنار پ یشد که چند مترجلوتر ازکام یین مدل باال یماش  

ازحرکت کردی پارک کرده بود و به محض سوار شدن ن  

ا یه راننده مرده ص بد یفاصله نداشتن که نتونه تشخ ی انقدر  

ه مرد جوون نشستهیص داد که یخوب تشخ  ی لیزن...اتفاقا خ  

گه ین آدم دینکه اینداشت از ا  یچ درکیه یبود پشت رل...ول   

بود که نه   ی ثاقی ش میکیاز ین  یبه زندگیغر ی ه...تنها مردایک  

دش یداشت و نه مسلما عشق جد  ی نین ماش ید همچیخر ی برا یپول  

ان بود کهیشم شایکی از...یغ ن ومد سرای کرد و میو ول م  

ن یکرد...پس...پس ا یروز تو خونه خاطره ازش خدافظین دیهم  
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ن کردیچشماش زنش و سوار ماش ی بود که جلو یگه کید  

 و با خودش برد؟؟؟ 

به  یتونه بفهمه چیستادن نمید با وایبه خودش که اومد د  

هیاز حتما یاز...ن یکرد...ن ید گمشون میجنبی ر میه...اگه دیچ  

قبلش  یبه داشت...ولیه مرد غرین قرارش با یا ی برا یحیوضت  

اورد از ماجرا...امکان نداشت...امکان ید خودش سر در میبا  

رو با ی زینکه چیاز بکنه قبل از ایدرباره ن  ینداشت فکر غلط   

 

د صبریا با گوش خودش بشنوه...پس فعال باینه یچشم خودش بب  

کردیم  

رت تند شده یشدت خشم و ح  نبار ازیکه ضربان قلبش ایدر حال  

ومد پاش و گذاشت رویرفت و میبود و نفساش به زور م  

از یکرد که نین راه افتاد...همش خدا خدا می گاز و دنبال اون ماش  

د درست نکرده باشه...هرچند کهیه دردسر جدیدوباره   
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ب وین تعقیکرد...اگه دوباره با اید حواسش و جمع میخودشم با  

دونست ید می گه بعیشد دیده میابون کشیز کارشون به بر بیگر  

ان یرون بیار باشه که زنده از اون تو بیباهاشون  ی شانس انقدر  

دا یه پین قض یبه ا ی شتریب یرفت شک و بد دلیجلوتر م یهرچ  

ین آدمیاز همچی گفت نی ه صدا تو گوشش میکرد...یم  

فکر غلط ی خودی؟؟؟پس چرا بیست...مگه بهش اعتماد نداشت ین  

رو سرش؟؟؟حواسش جمعه ی دیچادر و ند ؟؟؟اونیکنیم  

... یه کم بلندتر از صدایگه انگار ید ی ه صدای ی نگران نباشول  

د هنوز بهت تعهد داشته باشه؟؟؟پس فکریگفت چرا بایبود م  یقبل  

گه خودش و یدرخواست طالق داد؟؟؟اون اآلن د   یچ ی برا ی کرد  

حق دخالت  ینکه کسی...بدون ای هر رابطه ا یدونه برایآزاد م  

ارو سرشین ی د اون چادرم به خاطر همید...شای داشته باشه...شا  

ت کنه یشتر رعاید اون ازش خواسته که حجابش و بیکرده...شا  

نیکرد با تکون دادن سرش ا ی د و سعیکش ینفس پر از حرص   
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ی ن اتفاقی د همچیزه...نه...نبایرون بریافکار و از ذهنش ب  

 

ار و بشنوه و یکام ی رفانکه حیاز حق نداشت قبل از ای فتاد...نیم  

گه رو بهیه نفر دی ی ز و به طور کامل تموم کنه پایهمه چ  

د ویازدواجشون خودش بر  ی کرد...درسته برایش باز میزندگ  

گهیاآلن د  یومد...ولیار برن ی از کام ی دوخت و کار  

... رو تکرار کنه ین غلط یتونست بذاره همچینم  

دتش که داره سوارنینهمه وقت دنبالش نگشته بود تا اآلن ببیا  

رتیه حس عالقه و غی شه...هنوزیبه میه مردغرین ی ماش  

... شترشمیب ی ن دوریا یاز تودلش داشت که حت ی نسبت به ن  یقیعم  

 کرده بود

ن اآلنیاز نداشت همی ن یشگیاگه ترس ازسکوت مطلق و هم  

اده اشیگرفت وپی ن و میاون ماش ی رفت و جلویم  

... ی زیچ چیه دراون صورت هبا مطمئن بود کیتقر یکرد...ولیم  
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شهیرش نمیدستگ  

ه گوشهینکه متوجهش نشن یا ی ن که نگه داشت بافاصله برای ماش  

اده ین پ ی پارک کرد و منتظر موند...هردوتاشون از ماش  

که ی د...اونقدری دیراننده رو م ی شتریشدن...حاال داشت بادقت ب  

از یحضورش در کنار ن یکرد جوون نبود...ولیفکر م  

... د یرسیبه نظر م  ی عاد یسهرک ی برا  

د یدش و گرفته بودن سرک کشی د ی که جلو یینایماش ی از البه ال   

د هر دوتاشون رفتن ید یرن که وقت ینه کجا دارن می تا بب  

 

... اده شد و رفت جلویع پیه ساختمون سریتو   

ی ه ساختمان پزشکان بود...اون طوریکه رفتن توش  یساختمون  

داشت...پزشک یلفمخت ی تابلو زده بود دکترا ی که رو  

...حاال ازین ی...گوش و حلق و بیی...مامای...دندونپزشکیداخل  

از ید که کارشون تو کدوم مطب بود؟؟؟اصال نی فهمید م یکجا با  
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نکهی؟؟؟ا یه مکان عمومیاد تو یبه بلند شه بیه آدم غرید با یچرا با  

ن یکرد ای م ی ل زندگیک و دور ازفک و فامی ه شهر کوچیتو   

خواد بکنه؟؟؟ یدلش م ی داد که هرکاری م اجازه رو بهش   

ی ده ا یانه...هرچند رفتنشم فاید داشت که بره تو یترد  

داشون نکنه یدونست کجا رفتن...ممکن بود پینداشت...اون که نم  

نیرون...عاقالنه تریه مطب بود اونا برن بیار تو یکام  یا وقتی  

ان یسته ومنتظرشون بمونه تا بینجا واین بود که همیراه ا  

ه یقه به شدت خورد شده بود ی ن چند دقیکه تو هم ی ااعصابب  

ن روشن کردنش مشغول قدم یبش درآورد و حیگار از جیس  

هید و دوباره یاد دیه روز خوشم براش زیزدن شد...چراخدا   

دا ین پیریش انداخت؟؟؟چرا تا اومد طعم ش ی ش به زندگیآت  

ه یره بچشه سرنوشت دوبا ی نهمه وقت دوریاز و بعد از ایکردن ن  

جاد کرد؟؟؟چراهمه دست به دست هم یمانع سر راهش ا  

دغدغه نداشته باشه؟؟؟  یه روز خوش و بیداده بودن که   
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که هنوز  یی ن ماجرایواهمه داشت از ته ا ییه جوراینکه یبا ا  

همونجا به خودش قول داد که بعد از یه...ولیدونست چینم  

 

نده...اگه  از و از دستین یطیچ شرایان هم تحت هیدن جریفهم  

هم باشه...بادست   یوار بتنید یو سرسخت ینشون به محکمی مانع ب  

فتاد به جونش و هرطور شده از سر راهشون برشیم یخال  

باهاشون داشت  ی ن سرنوشت که سر ناسازگاریداشت تابه هم یم  

جاهاآدما یره و بعضیش نمیار اون پیزطبق اختیثابت کنه همه چ  

عوض کنن  ل خودشونیط و به میتونن شرایم  

مه گمشده خودشهیاز ن ینکه نیاگه اندازه سرسوزن شک داشت به ا  

ن برده بود...پس یه درصدشک و هم از بین یهم  ی ن مدت دوریا  

ن حسیدوباره ا ی ن اتفاق بدینداشت باکوچکتر یگه لزومید  

د و تو دلش پرورش بده و بزرگش کنه یترد  

زمان به د که یگار کشیانقدر همونجا قدم زد و حرص خوردو س  
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به  ینگاه  یه لحظه باکالفگ یکل از دستش رفت...فقط   

دشون ید ی شه ای ازپشت در ش یساختمون انداخت و وقت ی ورود   

ع به خودش اومد...شانس یان سرین مییکه دارن از پله ها پا  

ن وقت یهم  ی دش...براین بود و ندییاز بازم سرش پایآوردکه ن  

شهدرکنار بک ی داکرد تا خودش و از جلو ی پ یکاف  

ی ندش...براید ازپشت بب یترس ین بشه ولیخواست بره سوار ماش   

م کرد و منتظر موند که یوارساختمون خودش و قاین پشت دیهم  

ز ید و گوشاش و تیدنشون سرش و دزد یرون...به محض دیان ب یب  

ن و بشنوه و بعد بره سواری بازو بسته شدن در ماش ی کرد تا صدا  

ی ن صدایماش ی دن صدای شن ی به جا ین خودش بشه...ولی ماش  

د که گفت یازبود و شن یکه همراه ن ی مرد  

؟؟؟یشیسوارنم - 

 

... رم خونهیکار دارم...بعدش خودم م یینه...جا - 
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از چشماش و محکم بست و دست مشت شده ین ی دن صدایباشن   

دن یشن ی اش و رو قلب پر کوبشش گذاشت...چقدر دلش برا  

... مهیازم نصفه و ن د بیشن یصداش تنگ شده بود و حاالکه داشت م  

 بود

که داشت ذهنش و  ییاال یال همه فکرو خیخیه لحظه خواست بی  

به بگه حق یکرد بشه و بره جلو به اون مرد غریسوراخ م  

ن یخواست بگه همه وجود ای...م یبا زن من حرف بزن ی ندار  

ریو غ یل منطق یبه هردل  ی گه ایدختر مال منه و به کس د  

... گهیه بار دیبکنه  ینکه اقدامیقبل ازا یدمش...ولینم  یمنطق  

مرد به گوشش خورد ی صدا  

؟؟؟ی ؟؟؟هنوز شک دار یه کلمه حرفم نزدیچرا تومطب  - 

زیاورد گوشاش و تیکه ازش سر در نم یین حرفایبا تعجب از ا  

از و بشنوه که به جاش دوباره همون مردیکرد تا جواب ن  

 ادامه داد :
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هضم  ی نکرددونم هنوزوقت  ی دونم برات سخته...مین...م ی بب  

ت یست که بار مسئولین  یو کارآسون ی ندار یدونم سن ی...م یکن  

ی م...ولی کنیم گناه میدونم داری...میگه روهم به دوش بکشید یکی  

ن یدم تمام ایخوام...قول میخوام...هرجور شده م ی ن بچه رومیمن ا  

زویچ چینت کنم...تو غصه هیمدت مراقبت باشم و ازهر نظر تام   

 

کنم یم ی ن چند ماهم تموم شه و بره...کارینخور و فقط بذار ا  

اگه ین رو به اون رو بشه...بهم اعتماد کن...حتیت ازایزندگ  

ی ه زندگیاونور... ی تونم بعدش بفرستم بریم ی خودت بخوا   

ین بچه رو برایقبلش...ا ی...ولی خودت داشته باش ی شاهانه برا  

کنم ازت یار...خواهش میا بیمن به دن  

بهش داد...اصال یاز چه جوابید که ن ی و نفهمد ی گه نشنیار دیکام  

ین آدمید و از زبون ایشنی د م یکه با ی زیمهمم نبود...هرچ  

ده یزنش شن  یده وسط زندگیو از کجا پر یدونست از کیکه نم  
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ده یباشه رو شن یه آدم کافی ی نابود ی که برا ی زیبود...هرچ  

... شون یبعد ی دن حرفاینداشت به شن یاجیگه احتیبود...د  

سخت بود یه...ولیش چی د زندگی جد یده بود که بدبختیه فهمگید  

د باوریبا یعنیا...یسخت تر از قبل یل یباور کردنش...خ  

که با ی ن مردی؟؟؟از همیازش حامله بود؟؟؟از کیکرد؟؟؟نیم  

ن تمامیم؟؟؟پس از بی کنیم گناه میدونم داری وقاحت تمام گفت م  

پاشده بود رفته  بهین مرد غریاز با این ساختمون نیا ی مطب ها  

خواست ازیم یلیگه چه دلیمان؟؟؟د یبود تو مطب دکتر زنان و زا  

ش؟؟؟ ینابود ی ن باالتر برایا  

زنن بچه یکه ازش حرف م ی د بچه ایگفت شایبهش م ییه صدای  

یخودته...باالخره اونا باهم رابطه داشتن و احتمالش کم نبود...ول  

از یکرد...ن ه رو باطل  ین فرضید که مغزش ای طول نکش  یلیخ  

داد تا معلوم شه حامله ی ش مید آزمایدادخواست طالق با ی برا  

شد...پس یش که حکم طالق صادر نم یست...بدون اون آزماین  
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غه طالق یکه افتاده...مربوط به بعد از خوندن ص  ی..هر اتفاقیعنی  

 بود

هیوار پشت سرش تکیچشماش و محکم بست و سرش و به د  

دنیو ند ی سخت تر از دور   یلیانگار خ یکی ن یداد...تحمل ا  

ی از کنارش نباشه ولی داد نیح مین مدت بود...ترجیاز تو تمام این  

ن فکر کنه و اونم مثل خودش شب و روزش و با یتو ذهنش به ا  

ندش و بفهمه که تمامی نکه ببیگذرونه...تا ایخوششون م ی روزا   

کرده...سخت بود فکر کنه که اونیانت مین مدت داشته بهش خیا  

از لحظه هاش و با یاز بود و اونوقت ن یم مدت ورد زبونش ن تما  

گذرونده و باهاش یگه مید یکی  

گرفت چشماش و یکه تو سرش جون م ییت از فکرایبا عصبان   

د که ازیاز و دیباز کرد تا بره سراغشون که همون لحظه ن  

یخال ی به جا  یاده رو راه افتاد...نگاه یکنارش رد شد و تو پ  
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ی رفته بود...ول ید کینداخت...اصال نفهمارو ا ین اون ی ماش  

... تونست یاز کار داشت...بعدا مینداشت...فعال با خود ن  یتیاهم  

ه کنهیحسابش و با اونم تسو  

که سرش کرده ی ن چادریگه از ایپشت سرش راه افتاد...حاال د  

دونست احتماال یگرفت...چون می نم یبود اصال حس خوب  

از در و  یرده که کسن کار و کیپوشوندن ظاهرش ا ی برا  

حامله  ی ه زن تنها چرا و چه جوریش خودش نگه یه ها پیهمسا  

 شده ...

 

... که  یستاد و صداش کرد...با لحنید وایش که رس ی به چند قدم   

ش واضح و آشکار بودی...دلخوریدلتنگ ی حاال به جا  

از؟؟؟ین - 

به عقب  یاز اول آروم و بعد کامال متوقف شد...ولی ن ی قدم ها  

ره با یره خیستاده بود و خیارم سر جاش وای...کام برنگشت   
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دادینه اش و تکون می که قفسه س یقیپر حرص و عم ی نفس ها  

احتمال ی کرد...منتظر بود برگرده سمتش...حتینگاهش م  

دن وفرار کنه...چون مسلماییهو شروع کنه به دویداد که یم  

نایا ی به جا یدتش...ول ید یطیار تو چه شرایده بود که کامیفهم  

... از صورتش و با دستاش پوشوند و شونه ی د که نیاز همونجا د  

د یهاش لرز  

یلرزون و صدا ی ن شونه های دن ایشد از دیقلبش داشت پاره م  

اد بودیز ی حس خشم و غضبش انقدر یه اش...ولیز گریر  

بغل کردنش با چند تا قدم  ی مونده رو به هوا ین فاصله باق یکه ا  

کهیشه از هر راهیاست مثل همخویبلند پر نکنه...ته دلش م  

د انقدر باهاشیگه نبایگه بس بود...دید یتونست آرومش کنه ولیم  

گه وقتش بودیبکنه...د ی ومد تا به خودش اجازه بده هرکاریراه م  

از نشون بدهیخودشم به ن  ی اون رو   

محکم رفت طرفش و رو به روش  یکوتاه ول ی با قدم ها  
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رتش بود...به وسوسهصو  ی از هنوز جلوین ی ستاد...دستایوا  

 

... ن مانتوش و گرفت ینوازش پوست نرم دستاش غلبه کرد و آست  

ن یید پای و دستش و کش  

شتریاز اخماش و بیسرخ شده ن   ی س از اشک و چشمایصورت خ  

دار دوباره شون تصوریکه از د ی زیدرهم کرد...تنها چ  

تو دلش ی رت و ناباورین بود که انقدر خشم و حیکرد همینم  

نتونه بهش دست بزنه...چه برسه به بغل یحت باشه که   

 کردن...

ی که برا یق و تالشیه نفس عمیاز با یه باالخره نیبعد از چند ثان  

کرد سرش و یه اش میمهار اشکاش و متوقف کردن گر  

ی ن مدت دنبال راهیره شد...تو تمام ایار خیباال گرفت و به کام  

ر کنه و شتیشتر و ب ین آدم بیگشت که فاصله اش و از ا یم  

... ش ینجا بود...درست وسط زندگ یحاال اون ا   
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که  ینهمه تالشیچرا اومده بود؟؟؟چرا اآلن اومده بود؟؟؟بعد از ا  

هیدور شدن ازش کرد...حاال باز دوباره داشت تو   ی برا  

و عذاب ی و دربه در ی نهمه مدت سختیدش؟؟؟پس ایدیش م ی قدم  

یداری دن همش پوچ شد؟؟؟پس اون شب تا صبح بیکش  

د؟؟؟ینجا رسیقه...به ایهر دق ی کار کنمایا من چیدنا...اون خدایکش  

د...شانس یکه نبا ی داش کرده بود اونم درست تو لحظه ایار پ یکام  

نین تمام ایگه خودش و نشون داد و از بیک بار دیبدش   

 

سر  یار و وقتیچند ماه گذشته اش کام  یسخت زندگ ی روزا   

دنش...شکید ی ن موقع بود برایراهش قرار داد که بدتر  

ار هم به یگره خورده کام ی ن نگاه پر از خشم و ابروهاینداشت ا  

ده ید و شنیدید میرو که نبا ییزایده چی نه که دیخاطر ا  

... د یشن ید میرو که نبا ییحرفا  

چوقت قراری گه هیکرده بود که د ینکه دلش و راضیبا وجود ا  
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اد هندستون کردهیل دلش یبازم ف یندش...ولی ست ببین  

نه اش ویخواست قفسه سیخورد انگار میتکون م ی د...که جوربو  

ز ویال همه چ ی خیشد بیرون...کاش می بشکافه و بپره ب   

ستاده بودن خودش و ی که توش وا یت به مکانیاهم  یهمه کس ب  

که یداده...آرامشیشه بهش آرامش میبندازه تو بغلش که هم  

... ش نداشت  یاج داشت ولیبهش احت یلین روزا و شبا خیا  

سوال داشت که ازش یلیحرفا داشت که باهاش بزنه خ یلیخ  

دهیخواست حاال که بر خالف انتظارش دی بپرسه...دلش م  

ه طلبکاراشید...قضینا به کجا کشی بودش ازش بپرسه کارش با ت  

پاش به زندان باز  ی حل کرد و چه جور   ی و چه جور  

نه تو ی خواست حال خانواده هاشون و بپرسه و ببینشد...دلش م   

ه سوالین سواال ین همه ای ان...اما از ب ینبودش در چه حال  

 پررنگ تر بود که تو اون لحظه مصر بود جوابش و...

داش کرده بودیپ ی نکه چه جوریره...ایبگ  
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اره ینکه لباش و از هم فاصله داد تا سوالش و به زبون بیهم  

ه کم باالترینش و که ی با سرش ماش یچ حرفیار بدون هیکام  

ریگ یواقع یده بود نشون داد که بره سوار شه...به معن پارک ش  

ش...مسلمایافتاده بود...نه راه پس داشت نه راه پ  

گه تو مشتش ید  ییه جورا یار فرار کنه و یتونست از دست کام ینم  

د جواب یدونست اگه باهاش بره بایهم م یبود...از طرف  

ه زیرون بریخواست بیت مین همه عصبان یکه از پشت ا ییسواال   

ذاشت به ی نم یشرم و خجالت حت یرو بده...اونم وقت   

... نه و درباره اش حرفینکه بشیچشماش نگاه کنه چه برسه به ا  

د و دو طرف چادرش و محکم نگه داشت ویکش ی قی بزنهنفس عم  

د بهتر بود فعالین...شایر افتاده رفت سمت ماش یز ی با سر  

ه کم آروم یار و یدن ید از دیکوب ینه اش می که داشت تو س ین قلبیا  

چه ی برا ی تونست فکریکنه با حس حضورش...بعدا م   
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... جواب دادن به سواالش بکنه  ی جور  

تو گلوش ی ن که شد دوباره بغض خفه کننده ای سوار ماش  

ن ی ن ماشیست تو ایچوقت قرار نیگه هیکرد دینشست...فکر م   

ر افتاده بود کهیگ یطی نه و اآلن تو شرایار بشیکنار کام  

بش شده بود ی ت نصی ن موقعی نکه دوباره اید از ایبادونست ینم  

د و عطر یکش  یق یار نفس عمیاخت  یا ناراحت...بیخوشحال باشه   

ن پخش بود و بهیماش  ی ار که تو فضایبه جا مونده از کام  

 

راهنشیکه شبا از رو پ ی د...خودش بود...همون عطریمشام کش  

که تو  ییاد شبایکرد تا راحت تر بخوابه...به یاستشمام م  

... بردی ت کامل خوابش می ار با امنیر تو بغل کام یدل اون کو  

دید یار که سوار شد نگاه هراسونش و بهش دوخت و وقتیکام  

ن و روشن کرد و راه افتادیبهش ماش   یم نگاهیبدون ن  

د و دستاش ازیلرزیروش و برگردوند...تمام بدنش از استرس م  
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به چشمن لرزش ید ایترس یکه م ی شتر...انقدریهمه ب  

ن انگشتاش و تو هم قفل کرد و منتظر یهم ی ارم برسه برایکام  

ه؟؟؟یخواد ازش بپرسه چیکه م  ین سوالیار اولینه کام یموند تا بب   

نینکه حداقل ایا ی د و براینشن ی زیمنتظر موند چ یهرچ یول  

ح داد خودش ین و بشکنه ترجیسکوت پر از اضطراب ماش  

 سوالش و بپرسه...

یداد گلوش و صاف کرد...بعد از همه اتفاقاتآب دهنش و قورت   

ی گه مطمئنا به راحتینشون افتاده بود حرف زدن با همدی که ب  

ومد ید از پسش برم یبا یگذشته ها نبود...ول  

 -تو...از کجا منو ...

ه لحظه حس کرد قراره تو یار که از فرمون جدا شد یدست کام   

ه درد و خودش و چسبوند بیکش  ی نیده بشه که هیدهنش کوب   

ن و روشن کرد ویار ضبط ماشید کامید یوقت  ین...ولی ماش  

 صداش و تا آخر باال برد دوباره صاف سر جاش نشست و
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ی د منظورش و...کارینگاهش و به رو به رو دوخت...خوب فهم  

نیرو داشت...منظورش ا یکه کرد حکم همون تو دهن  

... خواد صداش و بشنوه...سخت بود بهش حقیبود که فعال نم   

...حق داشت یبده...ول  

ن پخش شد چشماش و بست وی بلند تو ماش ی آهنگ که با صدا  

ار هنوزیه داد...مسلما کامیتک ی صندل ی سرش و به پشت  

ن یط و با این شرایه...وگرنه تو این ترانه چیدونست متن ا ینم  

 حجم از خشم و غضب و نفرت که نگاهش و پوشونده بود 

... ذاشت پخش بشه ینم  

... اره یادم میر تابستون و به تن تو ظه * 

... اره یادم میتو بارون و به   ی رنگ چشما  

... با زندون نداره یفرق  یزندگ یستین  یوقت  

... اره یادم م یزندون و به  یقهر تو تلخ  
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... دنه یدنه...*از لبت دوست دارم شنیازم...تو رو هر روز د یمن ن  

و ار همونجور که با عجله ضبط ید کام یآهنگ که رس ی نجایبه ا  

 روشن کرد با عجله دستش و دراز کرد که آهنگ و

ن اواخر یکه ا یی ادش افتاد که همه آهنگای یوقت یعوض کنه ول  

ح داد به کل یه ها بود ترجین مایتو هم ی زیداد چیگوش م  

 

 خاموشش کنه ...

از ویاد نیرو که به  ییخواست آهنگایاون لحظه اصال دلش نم  

داد دوبارهی وش من مدت گیهاشون تو تمام ا ی خاطره ساز  

ن سوالیتو گوشش پخش شه...چون تمام ذهنش پر شده بود از ا  

ذاشت بعد از اون طالقید میاشتباه کرده؟؟؟با یعنیکه   

از و به حال ید نیش؟؟؟بای زندگ یرفت پ یشد و میز تموم میهمه چ  

نیار به اید که کام یفهمی از میکرد؟؟؟کاش نیخودش ول م  

... ی دست و بالش برا ی د اونجوری...شاشهیالش نمی خ یها ب یراحت  
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کارا بسته بود یلیخ  

ش ینش که تا چند ساعت پ ی از تو ماش یت به حضور نیاهم یب  

احساس خوب براش باشه و  یه اتفاق مثبت با کلیتونست یم  

گار و یبش س یکرد...از تو جیشتر میش خشمش و بیاآلن فقط آت  

ه نخش و روشن کرد...سرسختانه یفندکش و درآورد و   

ده نشه یگرفت که به سمت راستش کشی نگاهش و م ی شت جلودا  

ی اره...ولیدش و در نیدیکه نم   ین چند ماهیا ی و عقده ها  

... گار یاز و که بعد از روشن کردن سیدم ناباور ن یره و شاینگاه خ  

تونست حس کنهی م ید شده بود و به خوبیروش کل  

گار ی که تند تند س ی اریاز نگاه به اشک نشسته اش و از کامین  

ره شد...لبش یرون خیکرد گرفت و به بیدستش و دود م ی تو  

 

ماتیو به دندون گرفت و خودش و لعنت کرد به خاطر تمام تصم  

که ته  یماتیگرفته بود...تصم ی ن زندگیکه تو ا  یاشتباه  
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ار ین لحظه...که با چشم خودش کامینجا و اید به ایرسیته تهش م   

آروم  ی نه که برای شه شاد و سرحال و انقدر آشفته ببیهم  

... گار شده یکردن خودش دست به دامن س   

همچنان مصر   ین سکوت قراره به کجا برسه ولیدونست ته اینم  

ش یره...هرچند...کم و ب یبود که جواب سوالش و بگ  

نیکه تو ا ی داش کرده...از همون راهیپ ی دونست چه جوریم  

دونست قراره در هر صورت بهیهچل انداخته بودش...اگه م   

... گرفت ی م احمقانه رو نمی ن تصمیچوقت ای نجا برسه...هیا  

که بدون ی ارید باز کرد و جلوتر از کامیدر خونه اش و با کل  

کردیحرف پشت سرش راه افتاده بود رفت تو...خدا خدا م  

رن تویکنن و م ی اط و رد میکه ح ی ه ها تا لحظه ایاز همسا یکس  

هیکه بود    یبه همه گفت یپشت پنجره نباشن...چون وقت  

... ه مرد ینداشت که با  یزن تنها و مطلقه اس اصال وجهه خوب  

 بره تو خونه 
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بود که جرات نداشت  یار انقدر عصبانیاز اون طرف هم کام  

ن و سر کوچه نگه داره و خودش حداقل چندیبهش بگه ماش   

ن بود که خونه اش طبقه یکه داشت ا  یاد...تنها شانسیقه بعد بیدق  

رد بشه یدر واحد کس  ی که از جلواول بود و الزم نبود   

 

... در منتظر  ی ننشوندر و که باز کرد رفت تو و جلو ی تا با هم بب  

زل زد یارم رد بشه...موقع رد شدنش چهار چشمیموند تا کام   

ن خونه کنارش یار و تو ایکام یخال ی بهش...چقدر هر روز جا  

ال راحت یتونست با خ یحاال که اومده بود نم یکرد...ولیحس م  

ظه هاش و باهاش بگذرونه لح  

گه بسه هرچقدر سکوت کردهیدر و بست و رفت سمتش...د  

نبارین ماجرا رو ایومد و ایبه حرف م ییه جاید از یبود...با  

گهیکرد که دیتمومش م ی د جوریکرد...بایرو در رو تموم م  

ن و اون سراغش ویهوس نکنه با پرس و جو کردن از ا  
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... داش کنهیره و پیبگ   

: لرزونش گفت  ی گرفت و با صدا یستاد نفسیش که وایقدمتو چند   

... ی دیدم از کجا فهمی؟؟؟پرسی جواب سوالم و بد ی خوا یار نمیکام   

 -که

ده ین ازش ترسیقطع شد که تو ماش  ی زینبار حرفش با همون چیا  

ار که محکم نشست رو گونه اش و قبل ازیبود...ضربه دست کام  

ش تمام تن و بدنش و به ادیاد فرین حرکت در بینکه از بهت ایا  

 لرزه انداخت

- از من سوال  ی که بخوا یهست یگاهیتو جا یکن یواقعا فکر م  

د سوال بپرسه من یکه با ی؟؟؟آرهههههههههه؟؟؟اونیبپرس  

م؟؟؟چرا ی با زندگ ی ن کار و کردید بپرسم که چرا ایبدبختم...من با  

یبه ازدواج...سرخود رفت یم گرفتیکه سر خود تصم ی همونجور  

 

...بعد از چند ماه خون دل خوردن و سگ دو زدن یق گرفتطال  
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ناموس ی ه... ب ین ی ام از تو ماشید بیدا کردنت حاال بایواسه پ  

ه یست...مال کدوم عوضیکه معلوم ن ی ه بچه ایرون و یبکشمت ب  

هنوز طالقمون ثبت ینم؟؟؟اونم وقتی رو تو شکمت بب  

ی دونست ی...مهنوز عده ات تموم نشدهههههه ینشدهههههه...وقت   

میو بازم سرخود تصم یدونستیکارت زنااااااااااس؟؟؟م  

؟؟؟یگرفت  

ه کمیق یکرد با چند تا نفس عم ید و سعیبه صورتش کش یدست  

به رد قرمز شده گونه  ی ه ایخودش و آروم کنه...نگاهش واسه ثان  

ره شدیس و ناباورش خیخ ی اش افتاد و دوباره به چشما ... 

حرص کالمش سر جاش بود ین ولییصداش و آورد پا  

- یتر از سواال  یشتر و اساسیب  یلیمن خ ی ؟؟؟سواالینی بیم  

خوام...چون تایخوام...البته فعال نمیبراشون نم  یجواب یتوئه...ول  

تونم باهات حرفی برام...نم ینباش  یاز قبلی مثل اون ن یوقت  

ترسم یخوام تو چشمات نگاه کنم...چون مینم ی ...حتی بزنم...حت  
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نم یبه جز خودم و اون تو بب ی ر آدمیدقت کنم تصو ه کمیاگه   

: از و ادامه داد یپشتش و کرد به ن  

- م تهران...اون...اونیگردین اآلن برمیلت و جمع کن...همیوسا  

م یزنیم با هم مفصل حرف می نی شی...می بچه رو که سقط کرد  

ار یکام ی انگشتا ی د و جایرون کشیاز کم کم خودش و از بهت بین  

ن یا یعنیگفت؟؟؟یداشت م یار چیمس کرد...کام و رو صورتش ل  

گفت بعد از سقط کردن یت بود که میاهم یمسئله انقدر براش ب  

ز تموم یبعد از سقط همه چ یعنی م؟؟؟ی زنیم و باهم حرف مین یشیم  

 

بود براش؟؟؟پس چرا...چرا   یاز قبلیشد و اون بازم همون نیم  

ار عوض یمنم؟؟؟کایختت و بب ی خوام ریگه نمیانتظار داشت بگه د  

خواست تقاص ی دم...م یاز هنوز نشناخته بودش؟؟؟شایا نیشده بود   

اره یاز باهاش کرد و بعد از سقط سرش دربیکه ن  یین کارایهمه ا  

نن ی تونستن بشی که م  ییزمان ها  ی ادآوریو بعد ولش کنه و برهبا   
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یراحت از دستش دادن پوزخند یلیخ یو مفصل حرف بزنن ول  

 رو لبش نشست و تلخ گفت 

یم...ولی زن یم و باهم حرف مینی شی...می اد زدین حرفا زیاز ا  

گه وعده سر ید...پس دیچوقت اون روز نرسی دونم چرا هینم  

 خرمن نده 

گشاد شده  ی د و با چشمایار تند و با خشونت به سمتش چرخیکام  

حرفا داشت با همون نگاهش به  یلیره شد...خی از خشم بهش خ  

تو با اون فرار مسخره ات   ن بود که مگه یش ای کیزد...یاز م ین  

نکه یاز قبل از این یم؟؟؟ولیم و حرف بزن ین یبش ی مهلت داد  

اره گفت یداد به زبون بیگه با داد و بیه بار دیحرفاش و   

... امیتونم با تو بیمن نم - 

: ز بهش یتمسخر آم ی به پهلو زده شده نگاه ی ار با دستایکام   

 انداخت و گفت 

؟؟؟ی تونیهه...چرا نم - 
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بود به  یانقدر اون لحظه از دستش عصبان  یشد ول ید چینفهم  

سوختیخاطر ضرب دستش که هنوز داشت رو صورتش م   

 

: ار گفت یاخت یرفت...ب یکه داشت تو سرش رژه م ییو فکرا  

... گه براش اسمیم با همدیخوایفردا با پدر بچه ام قرار دارم...م  

می انتخاب کن - 

ه لحظه به ک  یار که پر از خون شد و فکی کام ی چشما ی دیسف  

که به زبون  یمونش کرد از حرفیشد...پشیلحظه منقبض تر م  

ن مردها هم ی آروم تر ید که حتیفهمی آورد...انگار تازه داشت م  

یر زخمیه شیتونن مثل ی رتشون گذاشته بشه میدست رو غ  یوقت  

 خطرناک بشن 

به  ی ار قدمینکه کامید که قبل از ایاون لحظه ازش ترس ی به قدر  

د قدم عقب عقب رفت و همزمان با هجوم سمتش برداره چن  

ه دونه اتاقشید و خودش و انداخت تو یکش یغی ار جیآوردن کام  
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ار که مطمئنا یو در و از تو قفل کرد...مشت کام   

د ینه رو در نشست و داد کش ی قرار بود تو صورتش بش  

- رو که چشم رو ناموس مردم داره رو  ی وزیمن دهن اون پف   

ستم فردایمی؟؟؟اتفاقا خوب شد...وایییییییییدیکنم فهمیآسفالت م  

خواد بدونم اون الدنگ یم سر قرار...دلم میریگه میصبح با همد  

دونه تو هنوز جوهر طالقت خشک نشده و اگهی شرف م یب  

یرو شاخشه؟؟؟با تو هم کار دارماااا...ول ی رنش شالق خوریبگ  

ه ب ی خواد اون تو بمون با قلبیبه موقع اش...حاال هرچقدر دلت م  

 ضربان افتاده از در فاصله گرفت و چادرش و از سرش

ی رفت...چیار کارا داشت از دستش در میبرداشت...انگار اخت  

که با هم همکالم شن و  یینجایده بودن به ایشد که دوباره رس   

 

ز تمومیارن؟؟؟مگه قرار نبود همه چیگه رو در بیبخوان لج همد  

؟؟اون که داشتگرفت؟یآروم نم ین قلب لعنتی شه؟؟؟پس چرا ا   
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ست...ول یگه صاحب تو نیخوند اون دیشب و روز تو گوشش م   

با  ینه ولیهوه بوده راه افتاد که بره رو تخت بشیانگار تالشش ب  

ار دوباره برگشت و گوشش و به در ی کام یگوش ی بلند شدن صدا  

ی چسبوند...صدا  

: د و بعد جواب داد یفوت کردن نفسش و شن   

 -...جانم مامان؟؟؟

... ادم یالتون راحت...شرمنده انقدر هول شدم یداش کردم خیپآره   

 -رفت خبرتون کنم

همه تو تهران منتظر بودن یعنیاز درهم شد از تعجب...ین ی اخما  

نداره  یگه ارزش و احترامیکرد با رفتنش دی دا شه...فکر میپ  

تو روش  یگه کسیک درصد بخواد برگرده دیو اگه  یش کسیپ  

کنه ینگاه نم  

... میایم بی تونیامشب نم ی..ولآره خوبه. - 

... 
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برگشتن  ی ست...آمادگیش رو به راه نیه کم حال روحیاز...ین  

گه یه کم آرومش کنم...بعد با همدیشش بمونم ی خوام پینداره...م  

م یگردیبرم  

 

ن یشد که ایکرد...باورش نمینه اش داشت غوغا می از تو سی قلب ن  

ی جد ی جد یعنیشنوه...یار میحرفا رو داره از زبون کام  

یگه ایز دیکنه؟؟؟اگه هدفش چ یخواست دوباره باهاش زندگ یم  

کرد و از ین حرفا آروم نمیبود...مطمئنا اآلن مادرش و با ا  

... ی ن زندگیبه ا ی دیگه امیفهموند که دین اآلن بهشون میهم  

 نداشته باشن 

... گه قرارید...خودم حواسم هست...من دیگفتم که نگران نباش   

هید بفهمه...هم بق ینو هم خودش بای...است از دستش بدمین - 

رونیهق هقش به ب  ی دهنش تا صدا ی دستش و محکم گرفت جلو  

سستش و کشوند سمت تخت  ی ن اتاق نرسه...قدم هایاز ا  
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ن حرفا رویخواست ایبود که دلش نم یو نشست روش...کدوم زن  

بود که به  یکه عاشقشه؟؟؟کدوم زن یبشنوه از زبون کس  

خوادش؟؟؟کدوم یه نفر هرجور شده مینکه ین ادی اد از شنیوجد ن  

ل یو ول کنه و با م ی ن مردیبا همچ یبود که زندگ  یزن  

؟؟؟ ی نهمه گرفتار یاد وسط ایخودش ب  

نید داشت به تداوم ایام ی ه روزین همه ماجرا نبود...اگه یا یول  

ن ید به طور کامل از بیگه اون امیاآلن د ی اجبار یزندگ  

دروغ و پنهون ی خواست کلمه اینم گه دلشیرفته بود...چون د  

شون...هرچند به زبونی با خودش ببره وسط زندگ ی کار  

 

مجبور بود که یخواست ولیقت هم دل و جرات میآوردن حق  

ده یارم به طور کامل برید کامیام ی د اونجوریحرف بزنه...شا  

... شد یم  

د و چشماش و بست...انقدر یبا همون لباساش رو تخت دراز کش  
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روش بود که زود خسته یو روان یار روحن مدت فشیا  

قه چشماش و ببنده و ی خواست چند دقیاورد...دلش م ی شد و کم میم  

د بتونه یکنه از همه اتفاقات امروز تا شا یذهنش و خال  

ارم توش قرار یکه کام ین راهی ادامه ا ی ره برایبگ  ی م بهتریتصم  

امروزش  ییکه تنها یت به آدم یاهم یب  یگرفته بود...ول  

... خوابش برد ید کین برده بود نفهمیو با حضورش از ب  

ک خونهیتماس مادرش وکه قطع کرد شروع کرد توهال کوچ  

که داشت با مادرش ی قه ای ن چنددقیاز قدم زدن...اید نیجد  

ی خودیکرد به زور خودش وکنترل کرده بود تا بیصحبت م  

بود که اگه ی عصبان ی دراصل جور  ینگرانشون نکنه...ول  

ومد...تمام عضالتش منقبض شده یزدن بهش خونش در نمیکاردم  

که روش بود به نبض افتاده  ییبود و سرش ازشدت فکر و فشارا  

 بود

یاز برداشت تا با دوسه تا داد اساسیچندقدم به سمت اتاق ن  
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د بهتر بودیمون شدو برگشت...شایپش یرون...ولیبکشدش ب  

هاش ی پررو باز رون و بهیومدبیفعال همونجا بمونه...چون اگه م   

هرز رفتن دستش و  ی ن کنه که جلویتونست تضمیدادنمیادامه م  

 

هیگه خونه اش تو یاره...ازطرف دیسرش ن ییره و بالیبگ  

ه زن تنها یاز و یآپارتمان بود که مطمئنا تااآلن همه ن  

شتر ممکن بود باعث دردسر بشهیداد بیدونستن...داد و بیم  

 براشون

گار دود یستاد به س ی ارش واپنجره هال و بازکرد و کن  

ن همهیه کم از ایخورد یآزاد که به سرش م ی د هوا یکردن...شا  

کرد یخالصش م یخشم و فشار عصب  

ازانقدر راحت و چشماش نگاه کرد و همچنیشد نیباورش نم  

گفت؟؟؟منظورش از پدر بچهیم ی داشت جد  یعنیزد... یحرف  

د یار بایال کامام همون مرده بود که باهاش رفته بودن دکتر؟؟؟حا  
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پدربچه بود چه ی جد ی کرد؟؟؟اگه اون آدم جد یکار میچ  

ن بچه رو بندازه؟؟؟اگه از یازایکرد که نیش مید راضیبا ی جور  

به  یب یشد که آسیمطمئن م  ی کرد چه جوریق قانون اقدام میطر  

ی ازو به عقد اون عوضید ممکن بود نیرسه؟؟؟اصال شایازنمین  

تو یدچه خاکی اد...اون موقع بای ا بیکه بچه به دن   ی ارن تا زمانیدرب  

دونست ازی دمیبع  یکنم ولیخت؟؟؟گفت تا فردا صبر میریسرش م  

ارهیال تا فردا دووم بیشدت فکر و خ  

ره شد به یه به لبه پنجره خیگارش و ازپنجره پرت کرد با تکیس  

گه داشتیخواست اون تو بمونه...دیم یاز...تاک یدر اتاق ن  

اد یهم که شده مجبور بود ب یرسنگ شد...به خاطر رفع گیشب م   

که تو شکمش  ی رون...نه فقط واسه خودش...واسه اون بچه ایب  

کرد که نگهش دارهیاروانقدر بهش التماس میبود و اون   

 

ن ینثار اون آدم ناشناخته کرد و همونجا رو زم یرلب فحشیز  
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گهید...خودش انقدرحرص و جوش خورد که دیدراز کش  

ی ون بچه هم...چه بهتر که از گرسنگبه غذا نداشت...ا یلیم  

موند...اون موقع  یمرد و دردسر سقط کردن هم براش نمیم  

... خودشون یتونستن برگردن سرخونه و زندگیراحت م  

ن فکر یره به سقف...به ایش و خی شونیساعدش و گذاشت رو پ  

ن اتفاق بعد یشون بعد از ای شه؟؟؟زندگیواقعا م یعنیافتاد که   

که ی دا کرده بود...بعد از کاریار ازش پی کامکه  ی ت بدیاز ذهن  

و آرامش و به یتونست دوباره رنگ خوشیاز کرد...م ین  

... دونستید میره؟؟؟بعیخودش بگ  

ع یروز افتاد و سریاد اتفاقات دیچشماش و که باز کرد بالفاصله   

به ساعت بندازه چشمش به ینکه نگاهیبلند شد نشست...قبل از ا  

ده یانقدر خواب یعنیشد...یداشت روشن م پنجره اتاق خورد...هوا  

 بود؟؟؟ 

شب تو تنش بود درآورد...خواست یبلند شد و مانتوشو که از د  
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د به یمون شد...بایده بود برداره که پشیچیشالشم که دور گردنش پ  

بنده تا فکر ی ه و بهش پایداد که اون طالق واقعی ار نشون میکام  

کرده آروم رفت ن کار ویو حماقت ا ی بچه باز ی نکنه از رو  

ار رفته ید کامیومد...اصال شایرون نمیاز ب ییسمت در...صدا  

یکرد ولین مدت داشت ازش فرار مینکه تمام ایبود...با وجود ا  

ه یخواست در و که باز کرد دوباره با یدونست چرا دلش نمینم  

رو به رو بشه...خودش و که یخونه خال  

 

یت آرزویار...نهایام دوباره با ک یتونست گول بزنه...زندگینم  

ن آرزو یبه ا یلیبه نفعش بود که خ ین روزاش بود...ولیا  

 بال و پر نده ...

ار که تو هال یدن کامیرون...با دیآروم در و باز کرد و رفت ب  

ار نفس یاخت یده بود بین خوابیک خونه اش رو زمیکوچ  

که  ی اری...برعکس کامیید و راه افتاد سمت دستشویکش یراحت  
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ق ازش به دل دارهیعم ید در حال حاضر خشممطمئن بو  

... ه سقفیر یگه باهم زیه بار دینکه یاز ا یخودش حس خوب  

اگه زمانش کوتاه باشه  یگرفت...حتیبودن م  

با  یرون اومد خواست دوباره بره تو اتاقش ولیکه ب ییاز دستشو  

ده بود و ی ن سفت خوابیار که به پهلو رو زمیدن کامید  

ه کم ید راهش و به سمت پنجره هال که خودش و بغل کرده بو  

هیالش باز بود کج کرد و بعد از بستنش رفت تا از تو اتاق   

... اره یپتو ب  

ار...آرومیخودش و از رو تخت برداشت و رفت کنار کام ی پتو  

دار نشه پتو رو انداخت روش و کنارش رو یکه ب ی جور  

... ن نشست ی زم  

ی دلش حت یول ب بودیخودشم عج ی ره شد به صورتش...برایخ  

یصورتشم تنگ شده بود...کاش وقت ی تک تک اجزا ی برا  

ال راحت وینقدر آروم بود تا بتونه با خیشد هم همیچشماش باز م  
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ش برطرف ی ن دلتنگیبهش نگاه کنه و ا ی زی بدون ترس از چ  

کوتاه شده اش...با وجود ی ده شد سمت موهایبشه...نگاهش کش   

ی شت ولدوست دا یلیبلندش و خ ی نکه موهایا  

... افه اش مردونه تر شده ین بشه که ق یتونست منکر اینم  

ی ن موهایا ی تو وجودش داشت که دستش و ال به ال  ی دیل شدیم  

لش و گرفت وین میا ی جلو یخوشرنگ و صاف فرو کنه...ول  

ار افتاد ینکه خواست از جاش بلند شه چشمش به دست کام یهم  

ده یچیتش پ شد که دور دس ی خ دستبند ینگاه بهت زده اش م  

ده بودیتاحاال تو دستش ند ی ن دستبندیبود...مطمئن بود که همچ  

نیزون شده بود هم مطمئن ترش که ای که ازش آو یو اون قلب  

و کجا گم  ید ک یچوقت نفهمیهمون دستبند خودشه که ه  

دونست که یم  یعنی کرد؟؟؟یکار میار چیشد...حاال تو دست کام   

اال انداخته بود تو دستش؟؟؟از بوده و حین دستبند قبال مال نیا  
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که کاسه چشماش و پر  یچشماش و محکم بهم فشار داد تا اشک  

ره...دستش ویدش و بگید ی تار  ی ر شه و جلویکرده بود سراز  

دیدراز کرد انگشتش و نوازشگونه رو بند دستبند کش  

که  یبراش ارزش داشت...با هر حرکت یلیار خی ن کار کامیا  

ن باوریشتر به اید ب ی شنیزش مکه ا ید و هر حرفیدیازش م  

ارم درست مثل خودش داره ینه کامی د که قلب وسط سی رسیم  

ن عالقه نوظهوریاز ول کرد و رفت تا رفته رفته ایتپه...ن یم  

 

... د که یدیاآلن داشت م  یار کمتر بشه و به صفر برسه...ولیکام   

شتر از قبل شده یب یلیخ  

ده بود کهیرس ی ه اش به حدید...گری سش کشیخ ی به چشما  یدست  

زه...خواست ازیتونست بدون صدا فقط اشک بریگه نمید  

... باز شده  ی جاش بلند شه و بره تو اتاقش که همون لحظه چشما  

ن وصلش کرد و سر جاش موندیار دوباره به زمیکام  
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ره یره خیه کم خیاز باال سرش ی دن نیار تو همون نور کم با دیکام  

زیمخی ع ن یکنه سریه مید داره گرید ینگاهش کرد و وقت  

ط داشته باشه و فقط رو حساب یاز شرا ینکه درکیشد...بدون ا  

شدنگاه یاز حالش منقلب م یه نیدن اشک و گر یشه با دینکه همیا  

ینکه خواست بپرسه چینگرانش و بهش دوخت و هم  

روز تو ذهنش جون گرفت ویواش همه اتفاقات دیواش یشده...  

... روش و برگردوند ی با چشم غره ا  

دلش باهاش صاف نشده بود که بخواد باهاش ی هنوز انقدر  

ن موضوع فکر کنه یاد به ایخواست ز یکنه...دلش نم ی همدرد  

د یدونست...فعال بایخودش نم ی گه تمام و کمال برایاون و د  یول  

ومد ید کنار م یت جدین وضعیکرد و با ایخودش و آروم م  

از که یو ن ییبه ساعت بلند شد و راه افتاد سمت دستشو  یبا نگاه  

ه اش یرو ازش نداشت شدت گر یمحل ینهمه بیاصال انتظار ا  

شتر شد یب  
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تونست یومد...نمین از پسش برنمیشتر از ایبود...ب  ینجا کاف یتا هم  

طشون هم حواسش به ین شرایکه تو بدتر ی ارینه کامینه و بب یبنش  

تونست یکنه...نم یمحل  یبهش ب ی نجوریه اش بود ایاشک و گر  

د دل بکنه ازیمه فکر غلط تو سرش چرخ بخوره تا شانهیبذاره ا  

...در ین زندگینداشت به ادامه ا ی دیاز...هنوز امیو از ن یزندگ  

خواست بعد ازینم یشدن ولید از هم جدا میهر صورت با  

ه زن یاز  ی ریار هربار که بهش فکر کنه تصویشون کامییجدا  

فکر  یخواست کسیگه نمیانت کار تو ذهنش چرخ بخوره...دیخ  

درباره اش بکنه  یاشتباه  

ر شناخته یه هفته لذتبخش وسط کویار و تو اون یکه کام ی ازین  

و غضب  ینهمه سردیبود و بهش عادت کرده بود...تحمل ا  

 و نداشت ...

از که هنوزی دن نیرون اومد...با دیب ییار که از دستشویکام  
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شتر هم شده یب یه اش حتین نشسته بود و گریهمونجا رو زم  

: دی توپ ی گه نتونست ساکت بمونه و با کالفگیدبود   

 -چته تو؟؟؟

انباشه شده  ی بود تا حرفا یاز کافین ی برا ی ن سوال دو کلمه ایهم  

گهیه بار دی نکه واسه یرون فقط به خاطر ایزه ب یتو دلش و بر  

نه ی ار و ببی نگاه مهربون کام   

: هیار با گریره به کام یصورتش برداشت و خ ی دستاشو از جلو  

سوزانه گفت جگر ی ا  

 

- ده...کم آوردم ینجام رسیگه به ایگه...بسه... دیخسته شدم د  

درباره ام بد  یخوام کسیکشم...نمیکشم...نمیار...نمیکام  

خوام تو دربارهیفکر کنه...اصال همه برن به جهنم...نم  

ی بهم نگاه کن ین شکلیخوام ای...نمیام فکر بد کن  ... 

ااااام خواااااااااااای خواااااااااام...نمینم  
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پر ی دن صدای زد از شنیار که قلبش داشت تو گلوش نبض م یکام  

از چند قدم به سمتش برداشت و با ین ی از عجز و زار  

: گفت  ی همچنان جد یلحن یآروم ول  ییصدا  

- ن یست...قبول کن که اگه همیاز...دست خودم ن ی بهت که گفتم ن  

امکنم...سخته بریرمت هم دارم هنر میگی ر مشت و لگد نمی اآلن ز  

ف اون بچه که تو شکمتهیتکل ی بفهم...تا وقت  ... 

ار به ین حرف کامیاز انگار تو حال خودش نبود...اآلنم با این  

ارش و از دست داده بود که با دوتا دستاش به یاخت ی قدر  

 شکمش مشت کوبوند و ضجه زد :

ست...آخه چراااااااااااا...چرا فکریتو شکم من بچه ن  

که هنوز سه ماه از طالقمون نگذشته من انقدر کثافت شدم   ی کرد  

؟؟؟بهی ن فکر و کردی گه ؟؟؟هان؟؟؟چرا اید یکیبرم با   

ستم یار...به قرآن نیستم کامی ف نیخدا من کث   

از رسوند و روبه روش ی ار با چند قدم بلند خودش و به نیکام  
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ن...مچ دستاش و که هنوز داشت به شکمش ینشست رو زم  

 

ی چ درکیکه هیفت و درحالد و محکم تو دستش گری کوبیمشت م   

آروم کردنش ی ض نداشت فقط برایضد و نق ی از حرفا  

 گفت :

... میزنیر...بعدا با هم حرف میاز...آروم بگ یله خب...باشه نیخ - 

: نداخت گفت یکه وسط کلمه هاش فاصله م   یاز با هق هق ین  

میرو...قا ی زیخوام چیگه نمیگه...دینه...نه...بعدا نه...د   

گه ذهنمین و اون...دروغ گفتم...دیرچقدر به اکنم...بسه...بسه ه   

... ی گه پنهون کاریخوام اآلن حرف بزنم...دیخوام...م یکشه...م ینم  

ار یکنم کام ینم  

... نکن...آروم و شمرده یخود زن یباشه باشه حرف بزن...ول  

یگی م یبگو که منم بفهمم چ - 

: ه اش و راحت تر حرف زدنش نفس یقطع شدن گر ی از براین  
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د و گفت یکش یقیعم  

؟؟؟یبگم باور کن ی...هرچی دی قول...قول م - 

... از چپ و راست شد ی س نیخ ی ن چشمای ار بینگاه کام  

- گه فرق دروغ و راست حرفات و خوب متوجهیفکر کنم د  

حرف ی شناختمت که بدونم تو اگه نخوا ی بشم...انقدر  

...حداقل به من یگیدروغ نم یاگه حرف بزن ی...ولیزنینم  

 

ار یمت که تو لحن و نگاه کام ی ز مالیه درصد ناچیاز از همون ین  

زه گرفت تا حرفاش و بزنه...هرچند یو انگ ی کرد انرژیحس م  

نشستی ش میشونیکه از به زبون آوردنشون عرق شرم رو پ  

؟؟؟یگرفت  یقبلش...قبلش بگو آدرس من و از ک - 

ه به ینگاهش کرد و ازش فاصله گرفت...با تک ی ار چپ چپیکام  

ه زودتر ین قضینکه ایا ی نشست و برا وار پشت سرشید  

: گفت  یرش بشه با کالفگیز دستگیتموم شه و همه چ  
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... ان آدرست و داشت؟؟؟ یبه جز آقا شا ی گه ایمگه کس د  

مانید...آقا پ یببخش - 

ره شد...پس درست ین خید تکون داد و به زمیی به تا ی از سرین  

ده نشون ی کشم فهمیار اسم کوچی نکه کامیحدس زده بود...ا  

... ن مدت اشتباه فکر نکرده بودیداد ای م  

: سشیبه صورت خ یحاال که مطمئن شد حدسش اشتباه نبوده دست  

د و گفت یکش  

- ن بار ینش شدم و...اولیسوار ماش ی دیکه د ییمن...من اون آقا  

هیکاره اس...فقط  یه و چیدونم کیدم...اصال نمیدی بود که م  

کرد  یواسطه ما رو به هم معرف  

ار تو هم گره خوردیکام ی ابروها  

 

- بود که  یکرد؟؟؟پس اون حرفا چ یمعرف ی؟؟؟واسه چیچ یعنی  

- مطب بهت زد؟؟؟ ی جلو - 
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: ش ییسخت تنها  ی روزا ی ادآور یدو با یکش ی ق و آه مانندینفس عم  

ار گفت یش ازکامییو جدا  

- که یه مقدار پولیکه داشت و  ییان و آشنایبه کمک شا یوقت  

ر تختهیرواجاره کنم و چهارتات نجایواسه رهن داشتم...تونستم ا  

ز تموم شد ویگه همه چیدست دوم بندازم توش...فکرکردم د  

خودم دست  ی راحت برا یه زندگ یتونم یازحاال به بعدم  

هینجایا یشگاه ها...ول ی وپاکنم...ازفرداش رفتم دنبال کار توآرا  

بزرگ خودشون ناخون ی شگاه هایکه...آرایشهرکوچ  

نیا  ی نداشتن برا ی اصالمشتر ه جاها همیکارداشتن و بق   

هم پول داشتم تو  یبلدنبودم...هرچ ی گه ایکار...منم که...کارد  

ه خونه شدین دوسه ماه خرج خوردو خوراک و کرایا  

شتر به یب یانگشتاش و توهم قفل کرد ازشدت اضطراب...هرچ  

ی گرفت...ولیشد حس خجالتش هم اوج میکتر میاصل ماجرا نزد  

شد که همهیفتادمصمم میهاش م ی کارادعواقب پنهون ی یوقت  
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ف کنه یار تعریکام  ی کم وکاست برا یزو بیچ  

- خواستم دوباره یتم وسخت کرد...نمیکار بودنم وضعیه ب یقض  

مجبور بودم...فقط اون ازجام یان بشم...ولیدست به دامن شا  

از یمن حرف  یهم بهم زنگ زده بود...ول ی خبرداشت...چندبار  

م ی مسائل زندگ  یگه قاطیدادم د مشکالتم نزدم...چون قول   

 

کردم و...به  یازهر جهت همه جوانب و بررس ی نکنمش...وقت  

زنم و واسهیه بارم بهش زنگ می ن یدم...گفتم همینرس  ی جه اینت  

ی گه شده با مستخدمیرم...ازماه دیگ یه خونه ازش قرض میکرا  

دم ی ارم وپولش و بهش پس میخرجم و درم  

ر افتاد که محکم مشتش ایرچشم نگاهش به دست کام یاز ز  

ی که حت ین زندگیگفت ایش خودش میکرد...حق داشت...البدپ  

بود که ی ا یبهتر اززندگ یلیخ یکن یتوش مستخدم ی حاضر بود  

؟؟؟یبامن داشته باش  یخواستیم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

- قه اولیکردم و بهش زنگ زدم...چندد یباالخره خودم و راض  

ی نم براک ینیگذشت...بعدش که خواستم مقدمه چ یبه احوالپرس  

ی ه صدای دم...یرو شن ییآشنا ی ه صدایحرفام ازاونور خط   

یخاطره بود...فقط حدس زدم...ول ی ه صدایه...شبیدخترونه...شب   

جاد کرد که همه حرفام ویهمون حدس انقدرحس ترس تو دلم ا  

ی وقطع کردم...چند وقت یگوش ی دم چه جوریادم رفت و نفهم ی  

ی لیان عوض شده...خیکردم نحوه حرف زدن شایبود که حس م   

دم یدیکردم میسه میرفتاراش و باقبل مقا یوقت یشناسمش ول ینم  

ه دو دوتا یدم...با  یخاطره رو شن ی سرحالتره...بعدشم که صدا  

ل دادن نامه من...با هم یدم که ممکنه بعد از تحویچهار تافهم  

ش ی نمون پیکه ب یاناتیدوست شده باشن...درسته خاطره توجر  

شتر یبه هر حال...ب یگرفت...ولیو م  اومد همش طرف من  

ان باخبریدوست تو بود...اگه اون ازجا و مکانم توسط شا  

گفت یشد...صد در صد به تو م یم  
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- دنیکردم بریدات م یبودم...اگه پ ی ره ایه قاتل زنجیمنم که   

ن کارم بود...آره؟؟؟یسرت اول - 

: اری نکه کامین بلند نکرد تا ایاز نگاه شرمنده اش و از زمین  

د یت توپیدوباره با حرص و عصبان  

ه اش؟؟؟یبق - 

- داس...با مادر یه دختر جوونه...اسمش آینجا...یا ی طبقه باال   

ی د تنهام باهام دوست شد و گاهی فهم یکنه...وقتی م  یرش زندگیپ  

ی و ب  یهمصحبت ی م...از بیزنیم باهم حرف مینیشی شش میرم پیم  

گهیم...حاال د...سفره دلم و باز کردم و دردام و بهش گفتیکس  

نیگشتم که از ای م ید دنبال راهیدا کردن کار...بایعالوه بر پ  

دونستم یگه آدرسم و نداشته باشه...چون میانم دیخونه برم تا شا  

نهمهیشه...خب من ایا زود...قفل زبونش باز میر یباالخره د  

دامی اد و پیب یکینم تا یخواستم راحت بشیتالش کرده بودم...اگه م   
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که دوست داشتم و ول کردم و ییزایهمه چ یچ ی براگه یکنه د  

 رفتم؟؟؟

داد بهیکرد...بهش حق میار فقط با حرص داشت نگاهش میکام  

ی د که بخواد هر کاریگنجیتو منطقش نم ی خاطر رفتن...ول  

... م انجام بده ین تصمیا ی برا  

- ه خونه داشتم...نه یسخت شد...نه پول کرا  یلیتم خیوضع  

گه...چون به زن تنها خونه اجارهید ی تونستم برم جا یم  

 

ه قرون دوزار ید...گفت با ی تم و فهمیدا که وضعیدادن...آینم  

ی بر یکه بتون  یه پول قلمبه داشته باشید یفته...بایکارت راه نم  

ک...گفتم من تویکوچ ی ه جایشده   ی...حتی ه جا خونه بخری  

ه که واسه پولیه ام چندرغازیم موندم...تنها سرمایخرج زندگ  

و یکی ش دادم...حاال برم خونه بخرم...گفت...گفت من یپ  

گرده که یم  یکیه داره دنبال یشناسم که گرفتاره...چند وقتیم  
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به اون شخص  یدر عوض پول خوب یش حل بشه...ولیگرفتار  

ی تونی ...میبش   یکنه...اگه راضیده و همه جوره ساپورتش میم  

رست وهم آد  یک برات بخره تا کسیه خونه کوچی یقبلش بگ  

 نداشته باشه 

ار...کم کم یره شد تو صورت کامیباالخره سرش و بلند کرد و خ  

ت به چهره و نگاهشی دوباره داشت آثار خشم و عصبان   

: ع ادامه داد یگشت که سری برم  

بچه  یهم زنش و دوست داره...ول ی لیه مرد متاهله...که خیگفت   

طآخر سق  ی ماه ها یشن...ولیبچه دار م یعن یشن...یدار نم  

خواد طالقش بده...ازی نم یشه...مشکل از زنه اس...ولیم  

خواد بچهیارن...دلشون میپرورشگاهم دوست ندارن بچه ب   

ده با رحم اجاره یق کرده فهم یخودشون و بزرگ کنن...رفته تحق  

نیدا نکرده که ایو پ یهنوز کس یتونن بچه دار بشن...ولیم ی ا  

روشون تو فک وکار و براشون انجام بده...اکثرا از ترس آب  
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ستن...از یشت نیلت پ یکنن...بهم گفت...تو که فام یل قبول نمیفام  

خره و یه خونه میبرات  ی ...اگه قبول کنی ندار ی ن بابت مشکلیا  

 

د نه ماه اون بچهیه عمل ساده داره و بعد بای...فقط یشیمستقل م  

ی زندگ  یره پیم یگه هرکی...بعد دی رو تو شکمت نگه دار  

ادیرت میه پول خوب گی ه زمان کم...ی خودش...عوضش تو  

... هی ر گری دا کرد و زد زیاشکاش دوباره راهشون و پ  

 به خدا اولش قبول نکردم...گفتم من تازه از شوهرم طالق-

این کار درست هست یدونم ایگرفتم...هنوز عده دارم...نم  

گه بشم...گفت یه مرد دی یخوام وارد زندگ ینه...اصال...اصال نم   

که تا زمان  یتوافق کن  یتونیم  ی ...حتیباهاش باشست یقرار ن  

د تمومیشا رو بدیآزما ید...عده اتم تا وقتین یگه رو نبیمان همدیزا  

گهی...چاره دیعن یه کم نرم شدم...یشه...انقدر تو گوشم خوند تا یم  

د خونه بهیواسه خر ین پولیشد همچیحاضر م  ی نداشتم...ک ی ا  
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بهم فشار آورده بود...دو سه  یل یخ ی کار یو ب ی پول یمن بده...ب  

دا گفتم بهش زنگیشدم و به آ ینکه راضیروز فکر کردم...تا ا  

ش دکتر تا یم پیم که بری روز بهش زنگ زد قرار گذاشتیبزنه...پر  

ن بهش گفتم که من تازه طالق ی سه...تو ماشیش بنویبرامون آزما  

ه کم مردد شد...گفت یگرفتم وشوهرمم از موضوع خبر نداره...  

شه که...منم هنوز ینباشه گناه م یاگه اون راض ی نجوریس اپ  

کنسلش  ی ستین ی د داشتم...از خدا خواسته گفتم پس اگه راضیترد  

د یدش و ناامیخوام امیدوار شده...نمیام  یلیم...گفت نه...زنم خیکن  

دم ی کنم...واسه گناهشم کفاره م  

... رون فرستادید و بازدم لرزونش و بیکش  ی قینفس عم  

 

- که کنار شوهراشون نشسته ی حامله ا ی دن زنایطب...با دتو م  

مونیدن از کارم پشیکش یبودن و با عشق رو شکمشون دست م  

گه رو نه ماه نگه یتونستم بچه دوتا آدم د یم ی شدم...من چه جور  
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روش داشته ینکه حقیبدم بهشون بدون ا  یدارم و بعد دو دست  

ی دم...چه جورومده بویخودم هنوز برن یباشم...من از پس زندگ  

ی نحال تا وقت یگه رو قبول کنم؟؟؟با ایه آدم دیت یتونستم مسئول یم  

مطب اون حرفا رو بهم  ی سه و بعدشم جلو یشا رو بنویآزما  

ام یخواستم ب ی دم...م یکش یبهش نگفتم...خجالت م ی زیبزنه...چ  

دا بگم زنگ بزنه و بهش بگه منصرف شدم...که تو یخونه...به آ  

ی رام سبز شد ی جلو  

ره و یره خیار که همچنان داشت خیاز تموم شدن حرفاش کام بعد  

قیه دم عمیکرد...باالخره با ینگاهش م یبا سردرگم  

از شروع کرد بهی ن ی نگاهش و گرفت و از جاش بلند شد...جلو  

ه کم ذهنش و سر و سامون بده و بتونهیقدم زدن تا   

... ده بود و هضم کنه یکه شن  ییحرفا  

که تو قلبش نشسته بود  یو خوشحال تونست منکر حس آرامشینم  

یروز داشت مغزش و متالشیکه از د ییزایبشه...چ  
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بود ی زیت چیت نداشت...واقعیکرد و قلبش و سوراخ...واقعیم  

ی از رحم اجاره ا  ییزایه چیکرد...یکه اصال فکرشم نم  

نینداشت که به عنوان اول ییباهاش آشنا ی انقدر یده بود...ولیشن  

دادین جهت به خودش حق میه و از انه بهش فکر کنیگز  

... بشه  یاز عصبان یکه از دست ن   

 

ماتین تصمیهمچنان کالفه بود...به خاطر همه ا یاز طرف یول  

د کارشیاز بایگرفت...چرا نی ش میاز تو زندگیکه ن  یغلط  

ا فرار کردن از دستیامرار معاش  ی رسوند که برایم ییو به جا  

دونست واقعایده...نمب  یین کاراین و اون تن به همچیا  

ن فکریا نه...فقط داشت به ایمون شده یهمونجور که گفته بود پش  

کرد...ممکن بود کار از کاریداش میرتر پیکرد اگه دیم  

ومد؟؟؟یاز دستش برم  ی گذشته باشه...اون موقع چه کار   

از که ید سمت نیموهاش فرو کرد و چرخ ی انگشتاش و ال به ال   
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ن یره به زمیخطاکار خ ی شه شکل دختربچه هایمثل هم  

... چلوند یداشت انگشتاش و م  

- کارید با تو چیدونم بایگه نمیاز...دیگه کم آوردم نیمن د  

ی عقل ی ت بیکه همه اشون و با نها ی مات لحظه این تصمیکنم...ا  

ش تجربه به یکیقراره از  یگذره...ک یداره از حد م یلیخ ی ریگ یم  

؟؟؟هان؟؟؟ ین غلط و تکرار نکنیگه ای و د ی اری دست ب  

: ادامه داد  ی شتریک تر شد و با حرص بیچند قدم بهش نزد  

- ما روین تصمی...عقلت کاله که ای آخه تو خودت هنوز بچه ا  

وونهی؟؟؟دیبچه مردم و تو شکمت بزرگ کن ی خوای...می ریگ یم  

نین آش و برات پخت و ایکه ا  ی اره ایتو؟؟؟من دهن اون پت ی ا  

نی نم...حاال بب کیفکر و انداخت تو سر تو هم صاف م  

: دی ه نالیاز با گرین  

 

... شنهاد داد...من خودمیار؟؟؟اون فقط پیکام ی کار دار یبه اون چ  
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م گرفتم یتصم  

- ی چیما که تهش هیگه از اون تصمید یکیدونم...یآره...آره م   

م یت...خودت تصمیبه زندگ  ینکه گند بزنینداره برات جز ا  

می...خودت تصمیگه رو تو شکمت بزرگ کنید  یکیبچه  یگرفت  

ی زندگ ییب و تنهاین شهر غریتو ا ی ایب ی فتیراه ب  یگرفت  

یم گرفت ی...خودت تصمی ریطالق بگ ی م گرفتی...خودت تصمیکن  

و به ی ریبگ  یاللمون یم گرفت ی...خودت تصمیازدواج کن  

تا لحظه آخر ی ه کلمه هم حرف نزن یچکس یه  

ن کارش و ومده بود که درباره اویش ن ی د...پیکش ی قی از نفس عمین  

ار رو در رو حرف بزنه و یش با کامییدا یم شب مهمونیتصم  

شد سرش و باال یده میحاال که بحثشون داشت به اون سمت کش  

نان گفت ی گرفت و با اطم  

... ح دادمیلمم بهت توضیل داشتم...دلیهمه کارام دل ی من برا - 

- حرفم و باور نکنه  یدم کسیترس  ی...گفتی ح داد یهه...آره توض   
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ن ترست...ممکن بود جون منو یهم یدونی م ی؟؟ولمگه نه؟  

نجا ید من اآلن ایرسیرتر میه روز دیره...اگه نامه ات فقط یبگ  

 نبودم

... درهم گره خورده از تعجب بلند شد  ی از بااخمای ن  

؟؟؟یچ یعنی - 

 

نابهم زنگ زد که برم خونه اشون...من فکر یهمون روز...ت یعنی  

غه یبه ص  یباباش راض کنه که ی ه کاریخواد یکردم خانوم م  

ی ام...ولیده...گفتم نمیکشیشدنمون بشه...نگونقشه قتلم و داشته م   

رزبونش حرفیتو روخوندم رفتم تا از ز ی بعد که حرفا  

ی به حال یه مشروب مستم کنه و بعد که حالیخواست بایبکشم...م   

ه لحظه شکیغ رگم و زنه...فقط یشدم و خواستم برم طرفش با ت  

رتر دست به کاریه دیمع شد به کاراش...دوثانکردم وحواسم ج   

نشست روگلوم و تمومی غش میشدم تیم  
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: ی ه ایکه نگاه هراسونش ثان یازآب دهنش و قورت داد و درحالین  

د ینال  یشد بادرموندگ ی ار جدانمیازکام  

- ی خوای...میکن  یکارم و تالف  ی خوای...می خوای؟؟؟میگیم یالک  

مگه نه؟؟؟ یتم کنیاذ - 

به غم نشست و سرش که به چپ و راست تکونارکه  ینگاه کام   

که از تصور  یخورد دستاش و رو صورتش گذاشت و با وحشت  

تودلش نشست گفت ی زین چیهمچ  

- ؟؟؟اون...اون که گفته بود یخدا...آخه واسه چ  ی ...وای وا  

کنه...اون  یخواد بعد از ازدواجتون نقشه اش وعملیم  

ه...خودش ت و ازهم بپاشی خواست اول زندگیخواست...میم  

خوام زود یدم...گفت نمیخودم شن  ی گفت...به قرآن باگوشا  

د اول چند ماه عذاب بکشه...بعد خالصش یراحت شه...با  

الم راحت بود که...تا قبل یار...من...من چون خی کنم...کام  
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د...همون روز بهت ید باهم ازدواج کنیتونیازطالقمون...نم  

اره...وگرنه به یب  نبود که نامه روبهش بدم یگفتم...قبلشم کس  

 خدا...به خدا...

گه نتونست حرفش و ادامه بده...اشکاش که ید یازشدت درموندگ  

ار در اومد یمعترض کام  ی شد صدا  ی دوباره روصورتش جار  

... شه زرت و یم  یخودتو...هرچ ی از...کور کردی گه نیبسه د  

یزی ریزورت اشک م  

- ه یخونه تا نداره راه افتاد سمت آشپز یاز تمومیه نیدگرید یوقت  

اره یوان آب براش ب یل  

خچال...هنوز ینت برداشت و راه افتاد سمت یوان ازکابیه لی  

ده بود که وسط آشپزخونه خشکش زدیره نرس یدستش به دستگ   

... خچال وصل بودیه آهنربا به دریکه با  یدن عکسیباد  

ده بود ویشه دیار همی که کام ی نه با ظاهر یازبود...ولی عکس ن  

ازیروز نیکوتاه شده تا کنار گوشش...از د ی اموهاعاشقش بود...ب  
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به  یعنیده بودو شالش هنوز رو سرش بود...یو بدون حجاب ند  

ده؟؟؟موهاش وکوتاه کرده ین موهاش و نشون نمیخاطر هم  

؟؟؟چرا یارعاشقشون بود؟؟؟به چه جراتی که کام ییبود؟؟؟موها  

؟؟ کرد؟یگه تو وجودش روشن م یش دیه آتیره ی ومد آروم بگیتام  

ی ت و قدم هاینت و با عصبانیوان و باحرص گذاشت رو کاب یل  

نش اشکاش یخشمگ ی دن چشمایاز بادیمحکم برگشت تو هال...ن   

ار با قدم ی خشک شدو متعجب چند قدم عقب عقب رفت که کام  

 

وار یاز به دیپشت ن یبلنددوباره فاصله رو پر کرد و وقت ی ها  

شیه وجبی عقب رفتن نداشت تو ی برا ییگه جایخورد و د   

دندوناش گفت   ی ستاد و از ال یوا  

 -شالت ودرار...

؟؟؟یچ...چ - 

... گمی شالت و دراربهت م - 
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: ن حرفاشیار و ایت کامی نهمه عصبانیاز ا یچ درکیاز که هین  

درهم گفت  ی نداشت با اخما  

هو؟؟؟ی؟؟؟چت شدیواسه چ - 

ارم؟؟؟یا خودم درش بی ی اریاز...درمیبحث نکن با من ن - 

م؟؟؟یم بهم...مگه طالق نگرفتیرم...ما...نامحرم ایخوام دربینم - 

... ار نشستیرولب کام  یعصب  ی لبخند  

- ادم یکه سر دادن اون وکالتنامه به خرج دادم و   یانقدر حماقت  

ق یهم نباش...رفتم تحق ی ننداز...نگران محرم نامحر  

ن سه ماه و ده روز تموم شه و طالقمون ثبتی ا یکردم...تاوقت  

می شه به هم محرم   

... مون ین و اینجور موقع ها که به نفعشونه خوب دیخوبه...مرداا  

شهیسرشون م - 

 

ی از جلویکوتاه شده ن ی ر موهایارکه اون لحظه فقط تصویکام  
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نیخواست هرچه زودتر بفهمه واقعا همچیچشمش بودو م  

: از تا از سرشی ا نه...دستشو درازکرد سمت شال نیکرده  ی کار  

دیرش نگه داشت و توپاز محکم شال و روسیبکشه که ن   

... بابا  ی ن کارا...ولم کن...ایاد ازای ار...خوشم نمینکن کام   

- ن اعصاب منو خورد نکن...دستتو بکش کنار یشتر ازایاز ب ین  

رسه؟؟؟بکش دستتو یه الف بچه نمیزورمن به تو  یعنینم...ی بب  

ار موفق شد و یباالخره وسط کشمکش و جنگ و دعواشون کام  

از ید و زل زد به موهاش...نیش کشاز و از روسریشال ن  

پس شل شده اش و باز کرد کهین نفس نفس زدنش باحرص کل یح  

ی دن موهایار باالخره با دیدوباره موهاش و ببنده و کام  

 بلند و موج دار خودش که همچنان بلند و خوش حالت بود نفس :

د و گفت یکش یراحت  

خچال؟؟؟یرو در ی ه زدیاون عکسه چ - 

: ه به یار چیت کامینهمه عصبانیده بود علت ایماز که تازه فهین  
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لبخندش و گرفت و گفت ی زور جلو   

ه کم یا ی د حوصله ندارم گفت بیدا...دیش آیدرفته بودم پی شب ع  

سه ام چون همرنگ موهام بود گذاشت ین کاله گ یشت کنم...ای آرا  

 سرم ازم عکس گرفت

 

... داره یلینم...با کاراش خیدا خانوم و بب ین آیپس واجب شدحتما ا  

رهی رو اعصابم راه م  - 

... نیخواستم بعد از ایاد...می شه مگه؟؟؟تازه گفت بهم میم یچ  

انا برم کوتاه کنمیجر - 

... یبکن ین غلط یبدون اجازه من همچ یکن یخود میتوب - 

: ره شد و گفت یار خیکام ی از بااخم به موهاین  

یحرف ی موهات و کوتاه کرد  یمگه تو بدون اجازه من رفت  

 -زدم؟؟؟

افه طلبکارانه اش...فقط یه بدون حرف زل زد به قیار چند ثان یکام  
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ستاده و یمن وا ی از رو به رویه لحظه از ذهنش رد شد که نی  

کنه...مگه توتمامیم ی شه داره برام زبون دراز ی درست مثل هم  

؟؟؟پس حاالچرا عقدهی ن لحظه نبودین سه ماه تو حسرت همیا  

ن ی ازو سوارماشیروز نی؟؟؟اگه دیکنینم ین چند وقت و خالیا  

بعد ازچند ماه باهاش رو یخواستی م ی ...چه جوری دیدیاون آدم نم  

چی؟؟؟خب اآلن فکرکن همون لحظه اس...اون آدم هیبه رو ش  

وخودش  یگه فقط خودتیاز نداشته...اآلن دین  یتو زندگ ینقش  

ی ال قول ی خین حس و حال خوب تو وجودش رشد کردکه بیانقدر ا  

ش رفتنش داده بودیحساب شده پ  ی براش ی قه پیکه چند دق  

خراب  ی ن لحظه ها رو با اشک و زاریخواست ایشد... نم  

دن یل به باریدست خودش نبود که آسمون چشماش م یکنه...ول  

 

د و اآلن یباری از میاز ن ی ن مدت به خاطر دوریگرفت...تو تمام ا  

زه یخواست اشک شوق بریدلش م  
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که تو  یام اشتباهاتدرسته هنوز ازش دلخوربود به خاطر تم  

یی و جدا ی حس دور یمشترکشون انجام داده بود...ول یزندگ  

ن لحظهیا ینیری تونست ش یانقدر براش تلخ و عذاب آور بود که نم  

گهیده بود که دیرس ییره و ازش بگذره...به جاید بگ یها رو ند  

مشابه  یازم حس وحالیه رو از دست بده نیک ثانی ی د حتیترس یم  

الش راحت باشه که یتونست خی ن تفاوت که نمیبااار داشت...یکام  

نکه عقل یا ی خودش داره...مدام برا ی ن آغوش و برایبازم ا  

ی ه بار...براین ی گفت فقط همیومنطقش و آروم کنه تو دلش م   

نشون بود که ی گه بیه مسئله حل نشده دین بار...هنوز  یآخر  

که ی ن لحظه ها براش پر از آرامش بشه...مسئله ایذاشت اینم  

نده یر کرده بود...چه گذشته...چه حال...چه آیش و درگی کل زندگ  

نذاشت اشک یبغض دوباره راهش و توگلوش باز کرد ول  

خواست طعم اون حس خوبشون و که بعد از مدتها یبشه...نم  

گهین حال دیده بودن خراب کنه...با ا یبهش رس ی حسرت ودلتنگ  
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که  یوقت ی برابه خودش قول داده بود حرفاش و بزنه و نذاره    

ار یکه کام یگذره...به خصوص بعد از حرفی کار از کار م  

نا بهش زد نشون داد که سکوتش ممکن بودیدرباره ت  

... ک تر بکشونهیبار ی کار و به جاها   

ت و آرامش یه کم از اون آغوش گرم و پر از حس امنیخودش و    

مونده تو دلش و ی نکه خواست حرفاید و همیرون کشیب  

 

دورگه شده اش ی د و با صدایبه چشماش کش یر دست ایبزنه کام  

 گفت 

روز که اومدم به یتو...از د یهست  یر و برکتیخ یزبان ب یچه م  

ه غذا به ما ی ی خواینخوردم...نم یچیجز حرص و جوش ه  

؟؟؟ ی بد  

ار که اونم چشماش مثل ی سرش و بلند کرد و زل زد به کام   

چند د اگهیس شده بود...دلش ضعف رفت براش...شایخودش خ  
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ن لحظه ها رو با ینداخت و ایر میقه حرف زدنشون و به تاخیدق  

خورد...اون کهیبرنم ییکرد تو قلبش به جایدوام تر م  

... قه هم روشی ن چند دقینهمه مدت صبر کرده بود...ایا  

: کرد بغضش رویم  یکه سعیراه افتاد سمت آشپزخونه و در حال  

ر نذاره گفت یصداش تاث  

... میکنم بخوریم ز درست یه چیاآلن  - 

خچال و باز کرد و ظرف تخم مرغ و از توش درآورد...دریدر   

تونست درست کنه و یکه م یین غذایحال حاضر ساده تر  

تابه رو گذاشت رویمرو بود...ماه ین نیخورد همی ش میبه موجود  

خت...در حال شکودن تخم مرغایگاز و توش روغن ر  

: د یار و شنیکام ی بود که صدا  

رم بخرم؟؟؟ب  ی خواینم ی زیچ - 

 

رو لبش نشست  ی االش ناخودآگاه لبخندیوسط همه فکر و خ ... 
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اون یه مرد تو خونه اش...اونم وقتیبود حضور  یحس خوب  

... بهش انداخت و یم نگاهیباشه که آرزوشه باشه ن یمرد کس  

 گفت 

 -نه ممنون...

ه داد و زل زد به ینت تکیبه کاب ی ه وریار اومد سمتش...یکام  

ق و پر احساس که هزارتا یعم ییاون نگاه هاصورتش...از   

: ی ...انقدر نگاهش طوالنیشتر از همه دلتنگیحرف پشتش بود...ب   

از متعجب بهش زل زد و گفت یشد که ن  

ه؟؟؟ یچ  

د و یار انقدر محوش شده بود که اصال صداش و نشنیکام یول  

ن دغدغهیبود و ا ی گه اید اگه هر زمان دینداد...شا یجواب  

کرد کهیبهش فکر نم ی ا مثل گذشته ها انقدریت...رو نداش یذهن  

ی ن حال و هوایداد به ایش اثر بذاره...دل میرو زندگ  

ط یاآلن شرا یار که از تمام حرکاتش معلوم بود...ول یعاشقانه کام  
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ن مدت فکر کرده بود کهیفرق داشت...انقدر تو ا یلیخ  

... توش نداشته باشه  ی د یگه مطمئن بشه و تردید  

: ار باال یم و داغ کامی ن نگاه مستقیبدنش داشت از ا ی اکم کم دم  

د یخالص شدنش پرس ی رفت که برایم  

 

؟؟؟ی خوردیم ین مدت غذا چیا - 

دن رد انگشتاش رو پوست صورت یار که حاال نگاهش با دیکام  

به سوالش داشته  ینکه توجهیاز به غم نشسته بود بدون این  

: ا غم ونوازش صورتش بلند کرد و ب ی باشه دستش و برا  

د ینال  یمونیپش  

 -بشکنه دستم...

ی ایه دنیاز مات و مبهوت بهش نگاه کرد که انگار روحش رو ین  

داشت پوست صورتش و ناز و نوازش   ی ر ارادیگه بود و غید  

کردیم  
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: اردش بلندترصداش کرد ینکه به خودش بیا ی برا  

ار؟؟؟یکام - 

... ستادیباالخره باچندتا پلک به خودش اومد و صاف وا  

م؟؟؟جان - 

از بود که سکوت کنه...ضربان قلبش ی نبار نوبت نیا  

ه یکرد که بعد ازرفتنش و قضیباالرفت...اصال فکرش و نم  

نه جواب صدا کردنش جانم ی ارو ببیگه کامیه بار دیطالق...اگه   

پر از مهرو عالقه رو به سمتش ی ن نگاه هایا ایباشه...  

... واله  ی برا یی که هر کدومش به تنها ییروونه کنه...نگاه ها  

بود یداکردنش کاف یوش  

 

- ؟؟؟ی خوردیم  ین مدت غذا چیگفتم...گفتم ا - 

- وقتا هم مامان یکردم...بعضیز درست م یه چیوقتاخودم  یبعض  

خوردمیز میه چی فتم ینکه پس نی ا ی فرستاد برام...درکل فقط برایم  
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رفت ین نمییاز گلوم پا ی ز یکه جون داشته باشم...وگرنه چ  

 -چرا؟؟؟

: ره اش شد و گفت یز شده خیر ی ر باچشماایکام   

... کرده بود یکیمعرفت شب و روزم و  یه نامردبیآخه  - 

... اری د سمت کامیرگاز و خاموش کرد و چرخیاز زی ن  

... معرفت حق داشت ید اون نامردبیشا  

ی ه که سریری م گیرش تو تصمیازتاخی ار فکر کرد منظور نیکام  

د تکون دادو گفتییبه تا  

... ذاره واسه یه راه جبران میخداهم  یحق داشت...ولباشه قبول   

 -آدما

ار منظورش وی د که کامینگفت...فهم ی زیزد و چ ی ازپوزخندین  

ی ریم گ یرفتنش همون تصم  یل اصلیددلیده...شایاشتباه فهم  

د...درسته براشیار بود که اون شب تو نگاهش دید کامیو ترد  

ن یسط اشد تویگه پس زده م یه باردیشد اگه یگرون تموم م  
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... ی ن زندگ یگه داشت واسه نخواستن ایل دیه دلیاآلن  یآدم...ول  

 

: ل صبحونه شد که یدن وساین پهن کردو مشغول چیسفره رو زم  

ن کمک کردن بهش حرفش و ادامه دادو گفتی ارم حیکام  

- نکه سخت بود برام هضمش کنم...با ی...باای...رفتی دلخور شد  

ذاب وجدان و حسرت ت و عینکه روزگارم جهنم شد ازدوریا  

و کور یارتباط ی گه چراهمه راه هایبازم قبول...د یول  

لت یدم وکیده بود...تنها ام یزدم پوسیچنگ م ی ؟؟؟به هر طنابی کرد  

دم کردی بود که اونم ناام   

؟؟؟یرفت یآخه سراغ اون واسه چ - 

 نشست سرسفره و ادامه داد :

... ان و گوش دادم وگرنه فکر کنم همون یخوب شد حرف شا  

ی کردیدام میرداش پف - 

: دی شترپرسیب یتیارم روبه روش نشست و باجدیکام   



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه؟؟؟یان کیشا  یبگ ی خواینم - 

: نگاهش کرد و گفت یرچشمیاز زین  

... گمی م میگم...صبحونه بخوری م - 

ده و یگه ازسکوتش دست کشیاز دیده بود که نیارم فهمیکام  

د تکون داد و ییبه تا ی ن سریهم ی خواد حرف بزنه...برایم  

 

... ه کم آروم گرفتهیالش یمشغول خوردن شد...حاال که فکرو خ  

 بود اشتهاش باز شد 

... به ی دلخور ی ه کم چاشنیش و با یاز بود که کنجکاوی نبار نیا  

 زبون آورد 

- ؟؟؟ی شنهاد فرهاد و قبول کردیپس...بعد از رفتن من...پ - 

د تکون داد...اآلن وقتش بود ییبه تا ی درهم سر ی ار با اخمایکام  

از بزنه ویخواست به نیرو که همون شب م  ییا بگه حرفات  

 نتونست 
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- هینجام و یاآلن که ا ید با خودت بگیخواستم قبول کنم...شاینم  

به  یزنم...ولین حرف و میانات روشن شده دارم ایجر ی سر  

م گرفتم بهش بگم نه...شب ی غمبر همون شب تا صبح تصمیپ  

ختهیر یضاون عو ی نتونستم باهات حرف بزنم چون آدما  

...خودمم یخواستم تو بفهم یبودن سرم...داغونم کرده بودن...نم   

ومد...صبحم که تو یبه زبونم نم ی زیانقدر کالفه بودم که چ  

منو با دوز و ی گفتم که فرهاد چه جوری ...وگرنه بهت میرفت  

گه زندان رفتنم رو شاخش ینبار دیمنگنه...ا ی کلک گذاشت ال   

تک و  ی خوایم ی و بود که چه جورم از بابت تی بود...فقط نگران  

دمینشستمفکر کردم د ی...ولیه شوهر زندان رفته سر کنیتنها با   

نکه یتو رو داشتم...زندان رفتن شرف داشت به ا یتونم...وقتینم  

ن حرفا رو بهت یتا ا ی نستادینداشته باشمت...وا  یآزاد باشم...ول  

دم...نقش نکه بتونم دنبالت بگریا ی بزنم...بعد از رفتنتم...برا  

کردم براشون ی باز  
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ی ار...حرفاش حس خوبیکام  ی از به فکر فرو رفت با حرفاین  

ی م گرفته براینکه زود تصمیمون بود از ایپش یداشت و حت  

ار روراست نشده یرفتن...اگه اون موقع که هنوز با خودش و کام  

شده با دروغ  یرو حت  یخواست اون زندگیبود و دلش م  

موند و تالشش و  ید...بازم میشنیم زا روین چینگه داره ا  

که  یلذتبخش ی ن حرفا و حس هایگه با ایاآلن...د یکرد...ولیم  

... نداخت هم یداد و قلبش و به ضربان م ی قلقلکش م ی گهگدار  

شدیعوض نم ی زیچ  

ی نقش باز ی زندان؟؟؟نکنه هنوز دار یشد که...نرفت  یخب...چ  

؟؟؟یکنیم - 

: ن گرفتن یش رفت و حبه ی ار به خاطر متلکش چشم غره ایکام   

 لقمه اش گفت 

... د بهم پول قرض دادیجاو - 
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: د یاز با تعجب پرسین  

ه؟؟؟ید کیجاو - 

... گه بابا...صاحاب اون کانکسهید دیجاو - 

یآهاااااان...واقعا؟؟؟چرا اون؟؟؟مگه پول فروش رستوران کاف  

 -نبود؟؟؟

 

ه قرارداد یناموس دستم و گذاشت تو پوست گردو...با  یگفتم که ب   

خودش و کرد صاحب نصف رستوران...فقط حق فروش  یخمت  

د یرس ینصفش و داشتم که عمرا پولش به پول چک و اسکونتش م  

: ادامه داد  ی شتریکرد و با حرص ب ی مکث  

... و زودتر بهم ی که تو نامه نوشته بود ییزایاگه تو اون چ یول  

فتادین اتفاقا نمیچکدوم از ای...ه ی گفتیم - 

؟؟؟ی کردیباور مگفتم...تو  ی بر فرض من م - 

... رو لبش نشست  ی پوزخند  
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... نا تا ی ش تی پ یرفتی...وگرنه نمی بهت گفتمم باور نکرد  یوقت یحت  

ی از زبون خودش بشنو - 

از بزنه...حق داشت...چونینداشت که درجواب ن  یار حرفیکام  

باشه  ین آدمینا همچیشد که تی بعد ازخوندن اون نامه باورش نم  

: م گفتن وآروییسرش و انداخت پا  

... داگه...با چشم خودم یخب...باورکردنش راحت نبود...شا  

چکسیدم...هیترسی ن میمنم ازهم-شدیچوقت باورم نمیدم...هیدینم  

که همه داشتن درباره  یکرد...به خصوص اون شبیباور نم  

دنی شنیازمن م ین حرفیزدن...اگه همچ یتون حرف مینامزد  

زخرفات برام ن میاتشون ودرباره حسادت و ایخواستن چرند یم  

مونیف کنن...بعد از اونم هربار که خواستم بگم...پش یرد  

 

شتر ازحرف زدن سکوتیاد گرفتم ب یم  یشدم...تو زندگ   

شه خودم بودم و یحرفام نبود...هم ی برا ی کنم...چون شنونده ا  
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دست خودم یده...ولیشه هم سکوت جواب نمیدونم همیخودم...م  

ه یبه چشم  یخواست کسینم نبارم ساکت موندم چون دلمیست...این  

بهم نگاه کنه...چون مطمئن بودم اون دختره  یآدم کم عقل وتوهم  

چونه که بازم من یپیم ی ه روجوریکنه و قض یزو انکار میهمه چ  

گناه یشه معصوم وبیه آدم خونه خراب کن و اون میشم یم  

 انقدر تندو باخشم حرفاش و به زبون آورد که به نفس نفس افتادو :

باچشماش گشاد شده نگاهش کرد و گفتارم  یکام  

... که یمی...تصمی خوریله خب حاال...چراانقدر حرص میخ  

ن بدم نبودی...همچیگرفت - 

: از ادامه داد یافه درهم ن ین قی ر جو و اییتغ ی زدو برا ی لبخند  

من...هم ازنقشه قتل دخترخاله ام جون سالم به  ی حداقل برا  

بم شد کهیص ه دختر خوشگل و مهربون نیدربردم...هم  - 

نیشو بهم ثابت کرد...فقط اگه ایازهمون اول بسم اهلل برادر  

ش و بتونم ازتو کله اش بکشمیلحظه ا ی ری م گیقدرت تصم  
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... شهیخوب م  یلیرون خیب  

دلش  یلیزدو مشغول جمع کردن سفره شد...خ ی ازلبخندین  

نه ازنظر اون نقش ی نا بپرسه و ببیخواست ازعلت اون کارتیم  

 

صبحونه اشون تموم   یبوده...ول یگ خواهرش چار تومریکام  

ار ین حرفاشم به کامیگه وقتش بود که آخریشده بودو د  

... که به جونش افتاده بود ولحظه به لحظه  ین استرسیبزنه...ا  

فکر کنه  ی گه ایز دیدادبه چیشد اجازه نمی شتر میداشت ب  

: ره توصورت غرقیازبلندشد و خیکمک به ن ی ارم برایکام   

 فکرش گفت 

نیبه خاطرا یام...ول یزا ازدستت عصبان یچ  یلینکه سرخیباا  

دونمی امت ممنونتم...م یام قیتاق ی که درحقم کرد یلطف - 

...اصالبه نفع خودت تموم یکه گرفت یمین تصمیبرعکس من ا  

نجا بهت قول یهم ینشدو نتونستم خوشبختت کنم...ول  
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... دبراتیجد یه زندگیسخت... ی ن روزا یدم...به جبران تمام ای م  

... اری ست کامید درکارنیجد یزندگ - 

یره توچشماید سمتش...خینک و چرخین ظرفم گذاشت توس یآخر  

شد از یکه خودشم قلبش داشت سوراخ می متعجبش درحال  

: دلونه کرده تو چشماش گفتینهمه امیدکردن ای ناام  

ادت رفته؟؟؟یم...یما ازهم طالق گرفت - 

... سرش ارم پشتیراه افتاد به سمت هال و کام  

 

... نداره  ی م...کاریر یگ یم دادگاه درخواست وپس میریخب...خب م   

 -که

ه یخواستم درخواستم و یمن اگه م  ینداره...ول ی دونم کاریم  

د ازنظر تویکردم...شایرم که اصالاقدام نمیپس بگ ی روز - 

اگه  یل داشتم...حتیخودم دل ی من برا یبود...ول ی ه بچه بازیابقی  

ی گفتین نامه ام بهم مهمون موقع و قبل ازخوند  
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ازی نکه نی ار ازایشد:کام ی...بازم نظرم عوض نمی خواینارونمیت  

ش کالفه شدو گفت ی کدندگیر یدوباره افتاده بود تومس  

...من حق ندارم بدونم؟؟؟یزنیکه ازش حرف م یلین دلیه ایچ - 

... اری از برگشت و ازپشت پرده اشک زل زدبه کامی ن  

نایقبل تر از ا یل یدخیگم بهت...بای ...می چراحق دار  

باخودم ید بهتربود توهمون نامه بهت بگم...ولی ...شای دیفهمیم  

داره  ی ده ایگه راهمون از هم سوا شد...پس چه فایگفتم ماکه د  

نیگه ا ی...خودت دیبفهم یدبگم...چون وقتیاآلن با یگفتنش...ول  

... یخوایگه منو نمی...دی خوایرونم یزندگ  

به زبون آوردن  ی آماده کرد بران وخودش و  ییسرش و انداخت پا  

اربه گوشش خوردیکام ی ش که صدایقت زندگ ین حقیتلخ تر  

... ن موضوع خبردارمی...ازای بگ ی خوایم یدونم چ یمن م - 

 

... رت سرش و یگشاد شده از ح ی به ضربان افتاده و چشما یباقلب  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

اریبلندکرد و نگاه ناباورانه اش و دوخت به صورت کام   

؟؟؟یوندی؟؟؟ازکجا میچ یعنی - 

: زد و گفت  ی پوزخند  

و اون از رازتو...مثال ینابهم گفت...تو از راز اون خبر داشتیت  

دونست که من ی گه نمیش من خراب کنه...دی گفت که تو رو پ  

بهت گفت؟؟؟ یناچی ار...تیستاکامیقه وا یه دی - 

... ستیت نیوش پدرواقعینکه دارینکه...ایا - 

ن یده شد و دوباره به زم ه ازچشماش کنیاز بعد ازچند ثان ی نگاه ن  

دن دو یداشت با دیارکه چشم ازش برنمی ره شد...کامیخ  

: گفت  یشد باکالفگ ی که دوباره رو صورتش جار ی قطره اشک  

رم به خاطر ی؟؟؟اون روز وسط کویکن یم یچ یه برایاز؟؟؟گرین  

نیمن به خاطر همچ ی ؟؟؟فکر کردی زدیزارم ین داشتیهم  

ی ن اسمش بدبخت یخدا ا  شه؟؟؟بهیدم به تو عوض مید یموضوع  

ی عنیکنن...ی م  یشون زندگینهمه آدم دارن با پدرناتن یست...این  
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 همشون بدبختن؟؟؟ 

... ی سرخ شده و نگاه تو خال ی از سرش و بلند کردو با چشمای ن  

ار یزل زد به کام   

 

... کاش  یست...ولی م نیوش پدرناتنینه...که داریمنم هم یبدبخت  

 -بود

: زدو ادامه داد  ی پوزخند  

... دونستمیا م ین آدم دنیاگه بود...من خودم و خوشبخت تر - 

: ره و مات شده اش و گرفت و با یار باچند تاپلک نگاه خیکام   

درهم شده ازتعجب گفت   ی اخما  

... ست یت ن ی ه که پدرناتنی؟؟؟منظورت چیچ یعنی - 

هینه از  یار...ولی منه کام ی نه که اون آدم پدرواقعیمنظورم ا  

بسته شده که مادرم زن ین بدبخت...وقترابطه مشروع...نطفه م  

نو؟؟؟ یا یفهمی گه بود...میه آدم د ی  
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شد...مگه یرت زده تر و ناباورتر میار لحظه به لحظه حیکام  

نیاز همچیگفت ن ی ه دلش میممکن بود؟؟؟ ی زین چیهمچ  

نیده شه از ایار بریسر هم کرده که دل کام  ییدروغا  

که تو  ینهمه غم ی...ادین نگاه درمونده و ناامیا ی...ولیزندگ  

یکه دل هرکس یین اشکایچشماش و صداش لونه کرده بود...ا  

ی ه موضوع ساختگیدونست به خاطر ی د میکرد...بعیرو خون م  

 باشه ...

؟؟؟منی زین چیشه همچی از؟؟؟مگه...مگه مین  یگی م یچ...چ  

یواقع ی وش بابایدونم داریه...گفتم مینا و بقیعمه ا  ی جلو - 

 

... نا یبابام ا ی ...حتی ...حتیکن یچکس نگفت اشتباه می ست...هیاز نی ن  

ان همه جا جار یانقدر راحته که ب ی کرد ی ...فکری کرد ی تو فکر  

نم بچه یم و...ایبزنن ما با هم رابطه نامشروع داشت  

ی زین چیامونه؟؟؟معلومه که به نفعشون بود به همه همچ  
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گناه نشون بدن یبگن...که خودشون و ب  

ج و منگه یار هنوز گید کامید یوقتاشک چشماش و پاک کرد و   

د تا آرومتریکش یقیاز حرفاش نداره نفس عم یو درک  

: د یبشه و نال   

به اسم محمد ازدواج کرده بود که...ازش ی ه مرد یمامانم با   

ی کیش بود...ی به هر حال شوهر قانون  یبزرگتر بود...ول یلیخ  

نه و...از همی بیوش و میدو سال بعد از ازدواجشون دار  

دن یخواسته و با دیاد...از اولم شوهرش و نمیشون مخوش  

گه کال ازش زده شد...دور از چشم محمد...انقدر یوش...دیدار  

ه روز کهیشه...یکنن...تا حامله میباهم رفت و آمد م  

... فهمهیمارستان...م یبردش بیشه...شوهرش میتو خونه حالش بد م  

 حامله اس 

: ادامه داد  یکرد و با درموندگ  یهق هق  

زنش...چند ماه نگاهشم  یتونه بفهمه وقت یم ی گه هر مردید  
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یی ه کارایست و زنش ین بچه از خودش نیکرده...اینم  

ره سراغیداره و می مارستان ور میکرده...مامانم و از ب  

نداشت  یگه...مامانم انگار دل خوشیو م یآقاجون...بهش همه چ  

 

بطهگه راید  یکیگه با یزنه و میاز باباش که تو چشمش زل م  

نکه یا ی ر مشت و لگد...به هوایردش زیگیداشتم...آقاجون م   

گفت بچه رو یره...آقاجون م یگیمحمد جلوش و م   یفته...ولی بچه ب  

ه عمر یگه گناهه...تا ی ذاره...مید سقط کنه...محمد نمیبا  

ن بود کهیا ی نجا فقط برایم...اگه اومدم اید تقاصش و پس بدیبا  

یم دخترت و طالق بدم ولخوایطالق بگم...م ی لم و برایدل  

... ا اومدن بچهیبعد از به دن   

لچر یر ویکه حاال اس ی اون مرد یو مردونگ ی فداکار ی ادآوریاز   

شد ی جار ی شتریشگاه شده اشکاش با شدت بیو تخت آسا  

 و گفت :
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- دونست اون بچه حرومه از مادر من مراقبت ینکه م ینه ماه با ا  

فته...چونیط به گردنش ناد و گناه سقیا ب یکرد تا بچه اش به دن  

ن سال ازشیکه چند ی داده بهش که نتونه با شوهریحق م  

ی دونسته که سنش کمه برای اد...چون از اولم میبزرگتره کنار ب   

نکه از دستش نده یا ی عاشقش شده و برا یازدواج...ول  

ی کرده و بعد از ازدواجشون...به هر ساز  ی خواستگار  

ن ازدواج و هضم ی..تا اده و باهاش راه اومده.یکه زده رقص  

گه یدیکیط عاشق یکنار اومدن با شرا ی مادر من به جا یکنه...ول  

انتش...بازم عاشقش بود که یدن خیبعد از د یشده...محمد حت  

ه زنیل بره و همه به چشم ینخواست آبروش تو فام  

 

جا انداخت که بچه مال  ی ش همه جوریزناکار بهش نگاه کنن...پ   

ان طالق گرفت و رفت...مامانم با میخودشه و بعد از زا  

شد که همه فکر کردن...من  ی نجوریپدر بچه اش ازدواج کرد...ا  
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ن مدتیم...آقاجونم که ایوش پدر ناتنیبچه محمدم و دار  

... یمحمد...نرم شده بود...همه رو قسم داد که بعدا حرف ی با حرفا  

مهی وش ناپدرین باره نزنن تا مثال من نفهمم داریدر ا  

ه یاز نشست...سرنوشتش شده بود مثل ی ن ی رو لبا یتلخپوزخند   

ه صحنه یدن ید دیزدش به امیجلو م ین که هرچی لم غمگیف  

... د...سرتاسر غم بود و یرسیجه نمی شاد و خوشحال کننده...به نت  

بت ی مص  

ی ن مدت...داشتم با بابایمسخره اس مگه نه؟؟؟من تمام ا یلیخ  

نکه یا ی احمقم...برا  ی مامان بابا یکردم...ولی م یخودم زندگ  

که به بار آوردن یگه رو نشه و کثافتیش چند نفر دیدستشون...پ   

کردن   ی ن هم نخوره...مدام در حال نقش بازیشتر از ایب  

گه خودشونمیکه د ی ...من بچه محمدم...انقدری بودن...که چ  

شم کارشون راحتیایا اومدن نیباورشون شده بود...بعد از به دن  

ه کم یدونست...با یان و نمین جریا یکه حت یتر شد...هر آدم خنگ  
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جه ین نتیتونست به ایش و من...م یای وش با نیسه رفتار داریمقا  

ی که خواستن به زندگ ی گه ام...هر گندید یکیبرسه که من بچه   

خواست منو یه عروسک هر جور که دلشون مین یمن زدن...ع   

ی ه ااز غلط اضاف یه وقت کسیدادن...تا  ی ن و اون بازیش ایپ  

ش کردن بو نبره یکه تو جوون  

 

بود ی زیقا همون چیار...دق یافه مات شده و زبون بند اومده کامیق  

کرد...طبق تصوراتش...احتماال عکس العملیکه تصور م  

... شه بودیهم ی ن خونه برایش رفتن از ایبعد  

... ار راه افتاد سمت پنجره ید باال و پشت به کامی ش و کشینی ب  

شتر رو رفتارشون دقتی دم...بیا رو فهمنکه ماجریبعد از ا  

ی ه...ولیوش چی رفتار دار ی نهمه سردیدم علت ای کردم...تازه فهم  

نفهمه ینه که کسیگفتم خب اگه مشکلشون ایهمش با خودم م   

ست هم رفتارش ین  یکس یوش بابامه...چرا تو خونه و...وقت یدار  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

هینکه یش...تا ایاین من و نید فرق بذاره ب ینه...چرا بایهم  

زدیکه داشت با مامانم حرف م یروز...صداش و وقت  

ی شه...انقدر که به چشم کسیدم...هه...مثل همیشن  

از یگفت مگه نی دونستن من خونه ام...مامانم میومدم...نمینم  

گه بهی...اون دی ش دوسش نداریایست...چرا مثل نیبچه ات ن  

فهمه تفاوت ها رو...گفت دوسش دارمیده که میرس  یسن  

یافه اون آدم جلو یرم طرفش...ق یست...تا می...دست خودم نیول  

ی اد اون نه ماهیفتم...یاد خطا و گناهمون میاد...یچشمم م  

کنم از یفتم...حس میکرد م یمن اون ازت نگهدار ی که به جا  

نه دق...تا هر بار ی...تا بشه برامون آیعمد نذاشت سقطش کن   

... میکار کردی چ میفته تو جوونیادمون ب یم...یکه نگاهش کن   

هید و به لبه پنجره تکیار چرخینه به سمت کامیدست به س  

تلخ ی ادآور تمام روزایرو لبش نشست که  ی داد...لبخند تلخ  
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... نیدن ماجرا...چه بعدش که ای ش بود...چه قبل از فهمیزندگ   

ل به زهر شد یتبد یتلخ  

ن نظر و ی نه دقم...مادرمم همی؟؟؟من براشون فقط آینیب یم  

کنهیرفتارش م یه کم احساسات مادرانه رو قاطی...منتها داره - 

ی زیبچه بودم که چ یشک نکنم...تا وقت ی زیکه مثال من به چ  

درک کردم   یدم...بزرگتر که شدم و عقلم قد داد...وقت یفهمینم  

نداره...کم  ی چ گرما و محبت از ته دلیکه رابطه اشون با من ه   

د یودم...به امکم ازشون فاصله گرفتم و رفتم تو الک خ  

انگار اونا  ی ان طرفم...ولین فاصله رو پر کنن و بینکه اونا ایا  

چشمشون باشم...بعدشم  ی از خداشون بود که من کمتر جلو   

د کردم ازشون ی م و...کال قطع امی دم اصل ماجرا و بدبختیکه فهم  

گشتم...که فرار کنم و برمیم یو در به در دنبال راه  

ی بذارم پچ پچا ی...که پا تو هر جمعمنو نشناسه یکه کس ییجا  

دن من یشون به گوشم نرسه که دارن به هم اطالع میواشکی  
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ستین ی نجوریدونم ا یکه خودم میمادرمم...درحال  ی بچه شوهر قبل  

ارم...چون...چونیتونم از اشتباه درشون ب ینم یول  

... ن چشم بهم نگاه کنن...نه به یدم با ایح م یبدبختانه...خودمم ترج  

ه آدم نامشروع یچشم   

ق خودش و ی ار باچندتا نفس عمیبعد ازچند لحظه سکوت کام   

د و به یرون کشیکه بهش وارد شد ب یرتینهمه بهت و حیازا  

 

 زور زبونش و وادار کردکه بگه:

؟؟؟ ی دی تو...تو ازکجافهم - 

... نیش و دوخت به زمینگاه توخال  

جودانش یش...وقتی ان بهم گفت...پسرمحمد...چهارپنج سال پیشا  

گفتی آدرسمونم داشت...م یبودم...اومدسراغم...حت - 

گه به ید یباباش ازدور شاهد همه مراحل بزرگ شدنم بوده...وقت  

د...محمد ازش خواسته بودیرسیم ی دم که عقلم تاحدودیرس  یسن  
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گردنش  ینیزا روبهم بگه...که دین چیادسراغم و ایب  

و شه که باباش سکته کردهیم یدوسال یکیگفت ی نباشه...م  

شه یهم یر شده...کم کم قدرت تکلمشم ازدست داد...ولینگ یزم  

ن یکشه که من به ایم ید اون دخترداره سختیگفت شایم  

ا ی دچون من به خاطرگناه نکردنم باعث شدم به دنیروزافتادم...شا  

ی ش زندگید فکرکنه که داره با ناپدریش خراب شده...نبایادزندگ یب  

حالش روزبه ی...باالخره وقتت نداره تواون خونهیکنه وامن یم  

اد یشد که ب یروز بدترشده پسرش راض  

ه کم ید باباش یم و بهم بگه تاشا ی ت زندگ ین واقعی سراغم و تلخ تر  

م...درسی ن تصمیآروم بشه...بعد از اون...به عنوان اول  

... ارم یدرب یه پول یدم به کار...تایودانشگاه و ول کردم و چسب  

جهنم شده  ین زندگیوبتونم فرار کنم ازا  

 

د و طبق ین رو صورتش کشییاردستش و محکم ازباال تاپایکام  
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شروع کرد به قدم زدن...پس واسه یعادتش موقع کالفگ  

از انقدربه اون پسر اعتماد داشت؟؟؟بهین بود که نیهم  

ش وین نمایازم درست مثل پدرو مادرش ای خاطرپدرش؟؟؟انگار ن  

خودش ی باوش اون و بایشتر از دار ی باورکرده بودو ب  

ی که ازش نگهدار یدونست...فقط به خاطر همون نه ماهیم  

... ومد یباهم جوردرنم ییزایه چین وسط یا یکرده...ول  

: گفت   یازو بادرموندگی د سمت ن یچرخ  

دم...گفت زن یعمه پرس ی...من که ازبابام درباره شوهر قبلیول  

ست؟؟؟ ی مان...مگه ازتو بزرگترن یو بچه نداشته...اون پسره...پ   

: ارادامه داد ید تکون دادکه کامیی به تا ی ازسرین  

- بابام اصال  ید بشناسنش...ولیمن با ی ا بابایخب...پس عمه   

د بهت دروغ گفتن یخبرنداشت...شا ین آدمیازوجود همچ  

؟؟؟ یاز...ازکجا مطمئنین  

- دم...آقاجون هنوزیان و فهمیدروغ نگفتن...اون موقع که جر  
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یهاش رفته بودشمال زندگه یه مدت به خاطر ریزنده بود... - 

پسرش رفتم ازآقاجون ی دن حرفای دن محمدو شنیکنه...منم بعد ازد  

نکه محمدیان ازدواج محمد و مامانم و ایدم...ازجریپرس  

ی هم نداشت که بدونم...ول یت ینزد...اهم یقبال زن داشته حرف  

ازود یر یدونست دیدکرد...م یی ده بودم وتایکه شن ییهمه حرفا  

 

اد...گفت خوب شد که از زبون اونیم  محمد به حرف  

...چون من دل وجراتش و نداشتم بهت بگم...گفت برو به ی دیشن  

... نتونستم بگم  ی ...ولیدونی پدرمادرت بگو که م  

: ه گفت یک شد و باگریچند قدم بهش نزد  

ن ینمشون...تنها هدفم همیخواستم برم...فرارکنم...نب یگه فقط م ید  

خواستم یش اومد...نم یزدواج پان تو و بعدشم ایبود...که جر  

ده بود که یآفر ی بشم...چون خدا منو جور  یپابنداون زندگ  

تا  یه انگ ینداشته باشم...  یکردن و خوشبخت یچوقت حق زندگیه  
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ده بود که دست ازسرمیمن چسب یشونیآخر عمر رو پ  

رافتاد...فکرکردمیدست خودم نبود که دلم گ ی داشت...ولیبرنم  

یخواد تلخیم ین ازدواج اجباریخته و بااد خدا دلش برام سویشا  

دوار شدم...که ین فکر امیبه ا ی ن ببره...انقدریم و ازبیزندگ ی ها  

کردم با پنهون یادم بود...فکرم ی یعنیمو...ی ادم رفت بدبخت ی  

ی نهمه سنگ جلویا یوقت یفته...ولین  یچ اتفاقی کردنش از تو ه  

دم سرنوشت من ی مم...فهین یه روزخوش ببیم یپامون افتادکه ما نتون   

بهم اجازه ییدم که خدا فقط تا جایاهه...فهمیتا آخر عمرس  

گهیه اش...دی ت بود...واسه بق ی دادکه هدفم نجات زندگ ی شرویپ  

یبا آدم ی گه حق با توئه...که نخواینجادینداشتم...چون ا یحق  

ی کن  یمثل من زندگ  

ارو نداشت و یمات شده کام یگه طاقت نگاه کردن توچشماید  

م داشت بره ازش خجالتی و کردبهش تا اگه تصمپشتش   

... نهی نکشه و خودشم صحنه رفتنش و باچشماش نب  
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... ...بروی دیزو فهمیگه همه چیار...دی بروکام - 

: ن و زاریارش و از دست داد و با زانوهاش نشست رو زمیاخت  

 زد 

ن طالقیهم ی شه...براینم ی گه زندگید ین زندگیبروا  

ی کردم...برایه انقدرداشتم ازت فرارمن بود کیهم ی گرفتم...برا  

- د به خاطر یا...شایگه دنبالم نین بود که تو اون نامه گفتم د یهم  

زا ین چیبعدش که به ا یم گرفتنت رفتم...ولیرتصمید  

نگه داشتنت  ی برا یدم که اصال ازاول حقی فکرکردم...فهم  

ی ایلیاخیتو  ی د برایحق ندارم...شا یچیگه تو هینداشتم...من د  

ی انه...ولیم هست یوش پدرواقعیت نداشته باشه که داریه اهمگید  

خوام به یست...نمی چکس آسون نیه ی ن برایمطمئنا کناراومدن باا  

ناباهام یت ی ا تشکر بابت بهم زدن نقشه هایخاطرترحم   

ام با ی ن اآلن...بذار منم باورم شه و کنار بی...پس برو همی باش  
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ی اد شده بود فقط صداجینشون ایکه ب یخودم... تو سکوت یزندگ  

ن شده ی سنگ ی نفس ها  

دونست یخورد...میاز به گوش میآروم ن ی ارو هق هق هایکام  

ن موضوع یهضم کنه ا ین راحتیارکه به ایکام  ی سخته برا  

ی به چ یالزم داشت که بفهمه چ  ی ادیرو...خودشم زمان ز  

بعد از  یار نداشت...ولیازکام  ین انتظارحرفیهم ی بود...برا  

: د که گفت یدرمونده اش وشن ی صدا قه  یچنددق  

کار کنم؟؟؟یدچیمن...من اآلن با - 

 

کنم...به ینگو...به خدادرکت م  یچیگه هیار...فقط برو...دیبروکام  

شم...من که خودم بهت گفتمیقرآن ازت ناراحت نم - 

... گم برویا...اآلنم دارم بهت می دنبالم ن  

درباز و بسته شدن  ی دن صدایز کرد و منتظر شنیگوشاش و ت  

ار که رفت از ته دل زار بزنه یخواست کام یموند...دلش م  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

ه روز خوش یکرده بودن تا  ی که کار ی ریو تقد ین زندگیا ی برا  

ن فکرکنه که به ینه...تا شب و روز به ایو آروم توش نب  

ی چ جمع و خونه و خانواده این بخت شومش تو ه یخاطر ا  

و با زارزدن رفت تا عقده هاش یار زودتر میجانداره...کاش کام  

... که قلبش و به  ین سوزشیه کم آروم بشه اید ی کنه...شا یخال  

د چشماش و ی ارو که شن ی کام ی قدم ها ی ده بودصدایش کشیآت  

ی انتظارش برا یدهنش ول ی محکم بست و دستش و گرفت جلو  

ی دن صدایشن  

... دیشد و به خودش که اومد و چشماش و باز کرد د یدرطوالن  

خته بهم گفتیبا حرص و غم آمار نرفته داره و یکام  

- کار یاحمق چ ی گم من ازدست توی...م یگم خر روانیاون و نم  

مون و از هم ی زندگ یخواستیل مین دلیاز توبه خاطر ایکنم؟؟؟ن  

ی کیشب و روز من  یرفت  ی؟؟؟من بهت گفتم وقتیبپاشون  

ی و کردم که اگه رد و نشون یشد...التماس هرکس و ناکس  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

شناخت بردم یکه من وم  یش هرکیروم و پازت دارن بهم بدن...آب  

ه وقت درباره توفکر اشتباه نکنن و پشت سرت حرف در یتا   

 

ه جنازه شده بودم...همه کارام مختل شده یل به  یارن...تبدین  

ن ی تونستم بکنم...شده بودم عی نم ی چ کاریبود...تو رستورانم ه  

لیمغز و تعط یابون گرد...اونوقت توانقدر منو بیب  ی مجنونا  

وونه ین موضوع ولت کنم وبرم؟؟؟به خدا دیکه به خاطر ا ی دید  

د ی...شایخونی ه رو م یش خودت فکربقیپ  ینیش یاز...چرا مین ی ا  

گذره رویتو م یکه داره تو کله گچ یمسخره و پوچ ی همه نظرا  

 نداشته باشن 

ی ار بارش کرد و اگه تو حالت عادیکه کام ییت به حرفایاهم یب  

گرفت تا از  ی دادنفسیبهش م یه جوابیبودن واسه تک تکشون   

ن هق هقش خالص بشه و گفت یشر ا  

- نم و درباره یست که من بخوام بشین ی زین چین...ایار...ایکام  
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ت یست که بهش اهمیهم ن  یکیز کوچیاش فکرکنم...اصال چ  

الم اگه اصالیخواستم بهش فکر نکنم و به خی ه مدت م یم...یند  

ی ره...ولیادم میخودمم  حرف نزنم کم کم یدرباره اش با کس   

کردم...از ین مسئله رو ازت پنهون میدایدم اشتباه کردم...نباید  

گفتم ی د بهت میشد با ی نمون جدیب ییزایه چیهمون اول که   

 ..... که من...

دستام و انقدر ی بزن ین حرفی گه درباره خودت همچیک باردی  

؟ ا نه؟؟ی ی دیخورد شه...فهم یکی یکیدم که استخونات یفشار م  

شیار و لحن جدیبلند کام ی ن صدایاز متعجب و هراسون از این  

که هنوز حرص ییار با صدا ی نکه کامیساکت موند تا ا  

 توش مشخص بود ادامه داد :

 

- گم...نه ی م یخودم چ ینی د ببیاگه نظر من واقعا برات مهمه با  

بپوشم...چون نظر من  ی و بد ی و بدوز ی نکه واسه خودت ببریا  
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ن مدت که خودتمیاز من تو ایکنه...نیا تو فرق من تا آسمون ب یزم  

نیچکدوم همچیضربه خوردم که ه یی...از تمام آدمای شاهد بود  

د همشونم حالل زاده و مشروع یست و شایروشون ن  یلقب  

که خودت و  ییم و با تویزندگ ی ن روزایباشن...در عوض بهتر  

ارزش یپدر و مادرت انقدر بدبخت و ب ی به خاطر خبط و خطا  

ان فقط اون دوتان...توین جریاز گناهکار ایگذروندم...ن  یدونیم  

ش اشتباه دو نفرید به آتی...تو چرا بای ندار ی ریچ تقص یه  

؟؟؟ ی گه بسوزید  

نه ی ه کم سرش و خم کرد تا بتونه چهره اش و ببیگرفت و  ینفس  

ت غم ویره شده به رو به روش...با نهایدن نگاه خیو با د  

 افسوس گفت :

- ندارن...ممکنه  ی زین چیبه همچ ید خوبی...آدما دقبول دارم  

که پاسوز اشتباه پدر و  ین آدمی هم با همچ ی رفتار بد یحت  

اونا نکن...من  ی تو من و قاط یشه داشته باشن...ولیمادرشون م  
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 به خاطر مشروع بودن عاشقت نشدم که حاال به خاطر نامشروع 

 بودنت ازت دل بکنم 

: دن جمله آخرشیاز بعد از شنین  نهینفس حبس شده تو س  ی با صدا  

زد و گفت ی لبخند  

از...من تو رو به یدوست دارم ن  یکه هست ی نجوریمن تو رو هم  

ن قلب پاک و دل مهربونت دوست دارم...به خاطریخاطر ا  

 

نکهیکه تو وجودت هست دوست دارم...من بعد از ا ی زیهرچ  

دنیتونم با فهمیم ی شناختمت عاشقت شدم...چه جور  

ز بشم؟؟؟بعدش جواب یال همه چیخیب  یتیاهم یوع ب ن موضیهمچ  

زنه یگه فقط واسه تو مین قلبم دی؟؟؟ای بد ی خوایقلبم و تو م   

گهی شنوم که میها...از صبح تا شب مدام صداش و م .... 

 :مکث کرد

... از...دوست دارمی ن - 
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قه که توسکوت جفتشون گذشت یبعد ازچند دق  

... توچشمات نگاه  یگیم  یخوام...وقتیگه بگو...میه باردیه...ی  

تونن دروغ بگنیکنم...آدما با چشماشون نم - 

- گه؟؟؟یزبونم داره دروغ م یعنی یعوض - 

: د یختن دوقطره اشک از چشمش عاجزانه نال یهمزمان بار  

... اریبگو کام  - 

زشیکه نگاه عز یخودشم پرشده بود و از غم ی ار که چشمایکام  

ک کردن اشکاش ن پایر کرده بود...دستش وبلند کرد و حیو درگ  

 از رو صورتش گفت

- ی نجوریقشنگت برم که اگه هم ین چشمایمن قربون ا یآخه اله  

؟؟؟ ی دی...چرا انقدر خودت و منو آزارمی شیبگذره تاشب چپول م  

 

: ن لحن ممکن...محکم یم زل زد به چشماش و با صادقانه تریمستق   

 ومصمم گفت 
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- تازم...به خدادوسیدوست دارم عشق من...دوست دارم ن  

ی و ندار ی که دار یدارم...همه جوره دوست دارم...با هرچ - 

 دوست دارم...

ن یشد...دروغ نبود...ایار جدا نمیکام ی از ازچشماینگاه گنگ ن   

نحال دست خودش ینگاه داغ و پر ازمحبت دروغ نبود...باا  

: د ینبود که پرس  

- که  ییزاین چیبعد از...ا  یعنی...یعنیار؟؟؟ یکام یگیواقعام  

؟؟؟ی دیشن - 

- کنه که تو به خاطرش یمنو ناراحت م یزا فقط وقتین چیا  

نین و پاک تریمن توحالل تر ی ...وگرنه برای ناراحت باش  

که خدا برام فرستاده  ی فرشته ا  

- ازدستم یلیاگه خ یچوقت...حتیکه ه ی د یقول...قول م ... 

گه پرید ی ا دلت...از جای...ی و...ناراحت بود یعصبان   

؟؟؟ یبهم نزن ن اتفاق وی بود...سرکوفت ا  
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کردیواقعا فکرم یعنیه نگاهش کرد...یار عاقل اندرسفیکام  

ازخودش مطمئن بود که  ی کنه؟؟؟انقدریم ی ن کاری ار همچیکام  

: الش و راحت ینکه خیا ی برا  یکار به قول و قرارم نکشه...ول  

 کنه گفت 

 

- گهیسازم که دیبرات م ی دمون و جوریجد یدم...زندگ ی قول م  

ی ه هم بهش فکرنکن یه ثانیدت بره و ای ی زین چیخودتم همچ  

ی ن بهتر چی شد؟؟؟قول از ایدمطمئن م یبا ی از چه جوریگه نید  

ی ص بده که حرفایتونست تشخی تونست باشه؟؟؟کامال میم  

نبود...منشائش درست وسط  ی ترحم ودلسوز ی ار از رویکام  

از هم به تب ویکه باتپشش قلب ن  یینه اش بود...همونجایس  

ن یبرد...درست مثل همیبدنش و باال م ی نداخت و دمایتاب م  

ی جانینهمه حس خوب و هیخواست ایم ی ه جوریکه  ی لحظه ا  

... کنه یر شدو خالیار تودلش سراز یکام ی که باحرفا  
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ارفاصله یشد ازکامیرش که باعث مین چندماه اخیتنهادغدغه ا  

ن بود...حاالکه همه حرفاش و به زبون آورده بودیره همیبگ  

د ینداره..چرا با  یگفت مشکلینان بهش م یاطمن یار باایو کام  

ن حس قلنبه شده تو قلبش ید هرچه زودتر ا یکرد؟؟؟باید میترد  

... ارم منتقل کنه یو به کام  

: جانش گفت یلرزون ازه ی باصدا  

... بکنم یه اعترافیخوام...یم - 

... نطور یمنم هم - 

 -توبگو اول...

 

: یشه ولن نفس نفس زدنش خالص یگرفت تا ازشر ا ی ارنفسیکام   

نداشت و توهمون حالت گفت  ی ده ایفا  

- که ی ومد...به خاطر کار یل...ازدواجمون...ازت بدم م یاوا   

چوقتم نتونستم...به خاطر اون ی... هی...شب عروسی...ولی کرد  
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ی دادیبهم مزه داد...اگه پام  یلیمون بشم...چون...خیکارم پش ... 

ومدم سراغتیهرشب م   

... ی شعور یب یلیخ - 

... ال توبگودونم...حای م - 

یباش ین آدمیکردم که...همچیچوقت...فکرنمیمنم ه  ... 

کردم بتونم ی...فکرنمی بزن یین حرفایهمچ یکردم بلد باشیفکرنم  

- ی نجوری...ای نجورینکه...ایدوست داشته باشم...چه برسه به ا  

وانه وار...عاشقت بشم ید  

ره به سقفی ار خیده بودن و کامین تو بغل هم دراز کشیرو زم  

نیرو تا حاال به ا یچ لذت و آرامشی...از ذهنش گذشت که هبود  

بوده که ی زیه چیشه یش تجربه نکرده بود...همی اندازه تو زندگ  

ت و یر و کنه و نذاره صد در صد از موقع یذهنش و درگ  

ن یاآلن بزرگتر یکه توش قرار داشت لذت ببره...ول یطیشرا  

ن رفته ید...از ب از بویدا کردن نی ر که پین چند وقته اخیدغدغه ا  
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آرامش و تجربه کنه  یواقع ی تونست معنایبود و حاال م  

ی خودش...برا ی داشت...نه برا ییها یهرچند تو دلش نگران  

شونینده و تو زندگین معضل و در آید نتونه ایترس یاز...م ین  

 

ز قرار گرفتهیان همه چیدونست حاال که در جریهضم کنه...م   

از از حاال به بعدین شد...چونیبود...کارش سخت تر م  

ار یت نشون بده و کامیحساس یممکن بود به هر حرکت و حرف  

ر نشهیمراقب رفتارش باشه تا باعث سو تعب یلید خیبا  

... نهمه حس بد و آزاریا ین قدرت و داشت تا تالفیبراشکاش ا  

ش افتاده بود...سر پدر و یه رو زندگیه سایرو که مثل  ی دهنده ا  

... ارهیمادرش درب  

؟؟؟یکن یفکر م  یچ به - 

: بهش انداخت یاز نگاهش و از سقف گرفت نگاهین ی با صدا ... 

 و گفت 
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ن خونه؟؟؟یتو ا ی کردیخ نمینکه تو یبه ا - 

... شد یسردم م یل ید...خینرس ی د بخاریگه پولم به خرید یچرا...ول  

کردمیگاز و روشن م - 

نینکه تمام ایا  ی ادآور ید از یکش ی ق و کالفه ای ار نفس عمیکام  

دت خودش تو خونه و تو رخت خواب گرم و نرمشم  

خواست از عالم و یگه میاز به خاطر اشتباه دو نفر دی ده و نیخواب  

کنه...هم حق داشت و ین مشقت زندگ یآدم دور بشه و با ا  

... شتر بود یدونست کدومش بیهم نداشت...نم  

 

؟؟؟ی دیه ات و بخشی...چرا مهری تو که انقدر لنگ بود - 

ی کیبا  ی بر  یپاش  یه رو جور کنینکه پول مهریا ی دم برایترس  

ی ریکه در عوض پول دخترش و بگ ی گه قرار مدار بذارید  

ی به موقع و به جا  ی ها یبلبل زبون ی دلش بر  یلیار که خیکام  

ق رو یعم ی از و کل کل کردنشون تنگ شده بود لبخندین  
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اون لحظه یومد جواب متلکش و بده...ولیلبش نشست...بدش نم  

کردیآرومش م ی ه جورید یش ناراحت بود و بافکر و ذهن  

؟؟؟ی دیه قول بهم م یه قول بهت دادم...تو هم یمن  - 

: ره شد یار خین به چهره گرفته کامییاز سرش و بلند کرد و از پاین  

د یو پرس  

؟؟؟یچه قول - 

ی چ حرف نگفته ایگه هیدمون...حاال که دیجد  ینکه تو زندگیا  

م یتصم ییتنها خودت  ینکن یگه سعیست...د ینمون ن یب  

م یکه افتاد...چه خوب چه بد...که به تصم ی...هر اتفاق ی ریبگ  

گه حلشیهمد ی اج داشت...با کمک و همفکریاحت ی ریگ  

م...باشه؟؟؟ یکن  

: گفت  یاز با ناراحتین  

... کردم بهی ن بود که فکر می کردم...به خاطر ا ی من اگه کار  

 -نفعت
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... د وسط حرفش یپر ی بلندتر ی ار با صدا یکام   

- مت به نفع من و به ضرر خودته...بازم یتصم یاگه فکر کن یحت  

ت اآلنمونی ص بدم...وضعیقبلش به من بگو...بذار خودم تشخ  

که تو کله من  ی زیشد تا بهت ثابت بشه درباره چ یتجربه خوب  

با   یدونیگه مید ی ...اگه منو شناخته باشی کنیگذره اشتباه فکر میم  

الت یگم...خی و صادقانه م  ندارم...حرف و نظرم یرودرواس یکس  

ن نظرات صادقانه یاز نشست...تجربه این ی رو لبا ی راحتلبخند  

نم توجهش و یل ازدواجشون داشت و همیار و از همون اوایکام  

 جلب کرد

... دمی چشم...قول م - 

ازم نشست و زل زدیهو از جاش بلند شد و به دنبالش نیار یکام  

د...باخ صورتش بوی ار که م یهراسون کام ی به چشما  

: ش تو دلش نشست گفت یی هوین حرکت ی که از ا یوحشت  
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شده؟؟؟ یچ - 

: ار آب دهنش و قورت داد و ناباورانه لب زدیکام   

ی زین چیچشم؟؟؟مگه همچ یدم؟؟؟تو...تو به من گفتیدرست شن   

 -ممکنه؟؟؟

ی شگیهم یار دوباره زده کانال لودگیده بود کامی از که تازه فهمین  

ا یلحظه از دستش حرص بخوره  د اونیدونست بایخودش...نم  

دلتنگش  یلید...چون خین حالش و دیخوشحال باشه که دوباره ا  

 

د شده یکل ی دندونا  ی ار و از ال یبود مشتشو کوبوند تو شکم کام   

 اش گفت

... اتین مسخره بازیدلم تنگ شده بود واسه ا - 

: هو تو چهره اش نشست ادامه ی که  یاز با غمید و نیار خندیکام   

 داد 

... مامان  ی ...حتی ز و همه کس تنگ شده...حت یم واسه همه چدل  
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نایا - 

: د یکرد و پرس ی مکث  

 -اوضاع تهران در چه حاله؟؟؟

... رنیه جور درگیافتضاح...همه  - 

 -به خاطر رفتن من؟؟؟

- ی ها ی به خاطر گند کار ی ه سریبه خاطر رفتن تو... ی ه سری  

شوندغدغه بچه خودش و داره...هرچند که همه  ینا...هرکیت  

خورن یشون و میدارن چوب پنهون کار  

- کرد تو قاتلینکه فکر م ینا و ایت ی ف کن برام...ماجرای تعر  

خونه اشون و یبود؟؟؟بعدش...بعدش که رفت  یچ ییانایک  

شد؟؟؟   یاره چیسرت ب ییخواست...بالیم  

اون روز و که بعد از خوندن ی گرفت و همه ماجرا  یار نفسیکام  

نا...جنگ وی ش تیف کرد...رفتنش پ یش اومد و تعریاز پ ینامه ن  
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که بهم زدن...مالقاتش با  یینشون شکل گرفت...حرفای که ب یجدل  

ی از جلویفرهاد و بعدشم جمع کردن خانواده هاشون و دفاع از ن  

از که تا لحظه آخر فقط شنونده بود و از شدت تعجب حرفیهمهن  

ودش ار به خیکام ی تونست بزنه...باالخره با تموم شدن حرفاینم  

د یاومد و پرس  

- کار کنه؟؟؟ی خواست چینا میت  ی ف کرد یش همه تعری ش...پیپ - 

- دونست ید م یه دخالت داشت باین قضیکه تو ا یآره...هرکس  

نا ی ذاشتم به تصورات غلطشون ادامه بدن و تیم ی گه...فکر کردید  

ب و نقص و معصوم بدونن؟؟؟یع یه آدم بیرو   

: گفت  نی ره به زمید و خیکش یق یاز نفس عمین  

... سوزه براش...اونم مثل یدلم م یندارم ازش...ول یدل خوش  

 -من...چوب اشتباه پدر و مادرش و خورد

: ار به پدر و مادرش زده بود دوبارهیکه کام ییحرفا ی ادآوریبا   

ره شد و گفت یبهش خ  
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- ؟؟؟یبهشون گفت ی اونجور ینگفتن وقت  ی زیمامان و بابام...چ  - 

وش یدار یدونه؟؟؟ولیازم مید نیپرس یده بود...م یترس یلیعمه خ  

انگار  یشه ولیقرمزتر م یدم داره هیدی نتونست بگه...م یچیه  

ه کوتاه بود...عمه که اومد دو کلمه باهام حرف ی بق  ی زبونش جلو  

از دهنش نپره زود اومد دستش و  ی زیهو چینکه یا ی بزنه...برا  

 گرفت با خودش برد

 

: ادامه داد  یکرد و با ناراحت ی مکث  

- ی ته...هرچیناتن  ی کردم بابای وه اوه...من اون موقع فکر م اوه ا  

دمش به یگه نمیاز برگرده دیاز دهنم درومد گفتم...اونم گفت ن   

 تو...پس از خودش مطمئن بود که گفت...من خر و بگو 

: ار خنده اش گرفته بود گفت یده کام یاز که از لحن ترسین  

- مم یر تو تصمخواستم باهات ازدواج کنم چقدیکه م یمگه بار اول  

نیشتر از ایگه بیکرده برام بسه...د ی نقش داشت؟؟؟هرچقدر پدر  
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ترسم دلمو بزنهیم  

: د تکون ییکش اومده سر به تا ی باال رفته و لبا  ی ار با ابروهایکام   

 داد و گفت

- ست...فقط ین  یاجیگه به اجازه اونم احتی...اصال دیگ یراست م  

ست یکه الزم نغه عقد هم  ی...ص ی ریدرخواست و پس بگ ی د بریبا  

... نازک کرد و یتش کنه پشت چشمیه کم اذینکه یا ی از برای ن  

 روش و برگردوند

... ه که من از طالقم منصرف شم و بخوام دوبارهین در صورتیا  

 -زنت بشم

- ر...تو هنوزی...نخ-؟؟؟ی هنوز منصرف نشد یعنیعه؟؟؟   

و خاموش ی نا جونت به قلب من زدیکه با انتخاب ت یشیآت  

ی نکرد - 

 

: د گفت یکه کش ی ق و از ته دلیاز بلند شد نشست و با نفس عمین  
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... ی گه حرف نگفته ایه بار از رو دوشم برداشته شد...دی ینی سنگ  

نمون نموندهیب - 

؟؟؟یز مونده که نگفتیه چیهنوز  - 

: د یار و نالی افه ماتم زده زل زد به کامیبا ق   

ه؟؟؟ یگه چید - 

- من نبود که اون شبفقط به خاطر  ی تو نامه ات...نوشته بود  

لت؟؟؟ یبود دل ی...چیگه هم داشتیل دیه دلی...ی اون کار و کرد  

... ار نگاه ی چشمش به کام ی ن و با باال ییاز سرش و انداخت پای ن  

 کرد

... یبرات مهمه که بدون یلیخ - 

: نگو ی خوای باال انداخت و گفت...خب اگه نم ی ار شونه ایکام  - 

 -واقعا؟؟؟

... رونیکشمش ب یزور م خودم به ینه چون اگه نگ  - 

مچه رازشمی ن نیم گرفت اینگاهش کرد و تصم ی از چپ چپین  
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تل انبار شده تو دلش نه به  ی فاش کنه و خالص شه از حرفا  

گهیخواست دینکه نمیار زد...فقط به خاطر ایکه کام یخاطر حرف  

یگه برایو ازش پنهون نگه داره...هرچند که د ی زیچ  

 

ش یحق به جانب باشه...چون بارها پ هیتونست به اندازه بق ین نمیا  

ش وی ن اشتباه زندگیخودش اقرار کرده بود که بزرگتر  

 مرتکب شد ...

: و  یبا انگشتاش با شرمندگ ی ن باز ین و حییسرش و انداخت پا  

 خجالت گفت 

محمد درسته و بعد  ی اون موقع که...آقاجون بهم گفت...حرفا  

خب...اولش...یدونیقت و م ی گفت برو به پدر و مادرت بگو حق  

نیگفتم چون سخت بود برام به زبون آوردن همچین نمیا ی برا  

م احمقانه گرفتم که باعث سکوتم یه تصمیبعدش... ی...ولیحرف  

 شد 
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؟؟؟ یمیچه تصم - 

- م...با یر مستقیرم و غیازشون انتقام بگ  ییه جورایخواستم یم  

وقته از راز یلیکه قصد داشتم انجام بدم بهشون بگم که خ  ی کار  

ون خبر دارمزشتش  

: ادامه ی شتریار انداخت و با خجالت بیبه کام ینگاه یرچشمیز  

 داد 

... ی افه هاشون و وقتیخواستم با محمد رو به روشون کنم...تا قیم  

نمی کنن ببیو خجالت بهش نگاه م یکه دارن با شرمندگ - 

شگاه؟؟؟یشون آسایببر ی خواستیم یعنی - 

 

... ی ...برای ...برااد خونه امونیخواستم محمد بینه...م  

از من ی خواستگار - 

... ار یج کام یره شد به چهره مات شده و گیسرش و باال گرفت و خ  

... باباش و به خونه امون  ی پا ی ه روزیبا پسرش دوست شدم...تا   
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باز کنم ی خواستگار ی برا - 

: دیاز هم فاصله داد و پرس یار لباش و به سختیکام   

مان؟؟؟یبا...با پ - 

 -نه...

از چپ و راست شد...دلش ین ی ن چشمای ار بیکام  نگاه سردرگم  

ی هم داره...ول ی گه ایخواست بپرسه مگه محمد پسر دیم  

کرد جواب سوالش ویه نگاه میگه به قض یه طرف دیاگه از   

نکه باهاش ازدواج کنه با چند یاز قبل از ایگرفت...مگه ن یم  

رت گفتیباال رفته از ح ی نفر دوست بود؟؟؟:با ابروها  

مانه؟؟؟ین لش داداش پاون پسره ت - 

: د تکون داد و گفتییبه تا ی سر  یاز با ناراحتین  

ازش  ییه جورای یده بودم...ولیمان نقشه کشیاولش واسه پ  

ارم ویکه جرات نداشتم اسمش و به زبون ب ی دم...انقدر یترس یم - 
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هم اون یکردم...از طرفیصداش م یلیاز همون اول با فام  

دم یفهم یه...وقتیم چیهدف اصلد یفهمیان بود و بعدا میدرجر   

ان یگه هم داره که کم سن و سال تره و در جری ه پسر دیمحمد   

ادهیم گرفتم نقشه ام و رو اون پیست...تصمین اتفاقاتم نیا  

م...گفته بودم یک شدم و کم کم باهم دوست شدیکنم...بهش نزد  

یی ن شهر و کشور...جایخوام پوالم و جمع کنم و برم از ایم  

... می کنیه ام...پوالمون و جمع میمنو نشناسه...گفت منم پا  یکه کس  

م یریباهم م  

: شد یکه هرروزش سخت تر از روزقبل م یاون دوران ی ادآوریبا  

دو ادامه داد ی کش یظیآه عل  

- شد وین حس انتقام تووجود من کمرنگ تر میگذشت ایم یهرچ  

دمیثاق پررنگ تر...به خودم که اومدم دیدرمقابل حس عالقه م  

یاون داره برا یتووجودم نسبت بهش ندارم...ول ی عالقه ا چیه  

افه یخواست قیزه...دروغ چراخب...بازم دلم میر یازدواج برنامه م  
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دن قراره باپسر محمد ازدواج یفهمیم  ینم وقتیمامان بابام و بب   

ثاقیده بود...میخ گلوم چسبی ب ی ه حس عذاب وجدان بدی یکنم...ول  

کردم و ی ازش سواستفاده م نداشت...من داشتم ی ریکه تقص  

پشتش  یچ احساسیکه ه ی ا یبردمش تو زندگیم  

ذاشت...دلم یه میکه اون داشت ازتمام احساسش مایست...درحالین  

دوسال که بزرگتر یکیسوخت...بعد از  

ی دم که کارم چقدر اشتباه بود...کاریفهمیشده بودم...تازه داشتم م   

تم باپسرش که مامانم بامحمد کرده بود و...حاال من داش  

 

ش شد و نتونست تحملی کردم...اونم بدون احساس وارد زندگیم  

د به خودمیدونستم چرابایت و داشتم و نمین وضعی کنه...منم هم  

 حق بدم

- لتم...جدا شدن ازاون پسره بود آره؟؟؟یه دلیپس... - 

- ی ه راهیر بود...دنبال یدرگ یلیدوهفته ذهنم خ  یکیآره...تو اون   
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د یثاق ازم ناامیتموم کنم که م ی ه جوریه رو ین قضیگشتم تاایم  

کنه که دوسش   یزندگ یش...بره...بره باکسیزندگ یبشه و بره پ  

ی احداقل احساسشون متقابل باشه...نه مثل من که از زندگیداره   

ده بودم...چه برسه به عشق و احساس یبر  

: زدو گفت ی ار پوزخند یکام   

- ی الت راحت...گناهی...خی درباره اون پسره هم اشتباه فکر کرد  

عاشق و  -ی کردیال میکه تو خ  ی شه...چون انقدریپات نوشته نم  

دا نبودیش  

 -چطور؟؟؟

- گن مار ازی رم ازت...میرفته بودم درخونه دوستت که خبربگ  

ن علف هرز جلوم سبزینم عیهو ایادا... یپونه بدش م   

دمشیاونجا د یختن روهم...وقتیت ریمیشد...بادوست صم   

یین آدمایاز ازهمچیو رفتم...چون گفتم محاله ن دمیراموکش  

 کمک بخواد ...
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... از نشستپس بلور برگشتین ی رو لبا ی لبخند خسته ا   

کا؟؟؟یازآمر - 

؟؟؟یخبرداشت - 

... ثاق ی گرده...چون رفته بود که احساسات می دونستم برمیآره...م  

 -وقلقلک بده

دوستش داره؟؟؟   یدونست یم یعنی - 

... خورد دتکون یی از به تایسرن   

؟؟؟ یازک - 

- ال و عذاب وجدانم شده یر فکرو خیهمون موقع که درگ  

دم که داشت باخاله یه بارخونه اشون بودم...صداش و شنیبودم...  

- ثاق و دوست ندارهیاز اصال می گفت نی زد...میاش حرف م .. 

ش...خاله اش یزندگ  یکنه تا اونم بره پیدونم چراولش نمینم  

گه یر دوسش داره که به کس دثاق انقدی گفت اونم ولش کنه میم  
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از دست ازسرشیفکرنکنه...برگشت بهش گفت فقط ن ی ا  

ادش بره قبال ی کنم که یثاق وجلب میتوجه م ی برداره...من جور  

دم کنار تابلکه بتونه جذبش یشده...منم کش  یبوده و چ یک  

 کنه ...

: زد و با تاسف گفت  ی پوزخند  

 

- ثاق دوست ی با منکه من دوسال ین خانوم...به خاطر ایبعد هم  

ثاق یاز م ی گه ازدواج کردم به طرفدارید یکیبودم و رفتم با   

 رابطه اش و باهام بهم زد

... رو لبش نشست  یلبخند تلخ  

- ست...اگه اآلن باهم خوشحال ویگه مهم ن یهرچند...د  

یلیدم...خ یثاقم حق می ام...به م یخوشبختن...من راض  

ده...حق داره زود یاد ندیتنهاس...مهر و محبت پدر و مادرشم ز  

ت یدوارم بلور و خانواده اش بتونن با وضع یوابسته بشه...فقط ام  
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ان و قبولش کنن یش کنار ب یو زندگ  یمال  

: ره یره خیه کم خیاز به فکر فرو رفته بود ین ی ار که با حرفایکام   

ن نگاه کرد و گفت ی به زم  

- ت کردنش...اون از ی ن بچه تربیدست محمدخان درد نکنه با ا  

که ییاد اسمش و بگم...به خاطر اون بالیسره که عارم ماون پ  

هیمان که دهن من و آسفالت کرد تا یسر تو آورد...اونم از پ  

غر و غمزه و ادا اصول یآدرس بهم بده...اونم بعد از کل  

- با خاطره  یه؟؟؟ولیر اون چیگه...تقصیمن ازش خواسته بودم د  

انا...نه؟؟؟یبهم م - 

: رد و گفتنگاه ک یار چپ چپ یکام   

- به ی د در نظر گرفته بودم...گند زدیمن خاطره رو واسه جاو  

ن قاشق نشسته خودش و انداخت ی ن پسره هم عیبرنامه هام...ا  

 وسط
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 -به من چه؟؟؟کف دستم و که بو نکرده بودم...

- ؟؟؟یسیحاال واجب بود تو واسه خاطره نامه بنو  

- معرفتم؟؟؟ یمن مثل تو ب ی ؟؟؟فکر کردیپس چ - 

... کنه؟؟؟من اندازه پشم شتر یه گل میا معرفتت فقط واسه بقچر  

 -برات ارزش ندارم

- هلو برو تو گلو شده  ی ادی...بعدشم...زیه بشیتو حقت بود تنب   

ی ه خورده سختیبه دست آوردنم  ی بودم برات...هوس کردم برا  

یبکش  

... ...من جر خوردم واسه به دست یم تا سختیدار یآخه سخت  

 -آوردنت

بلند زد  ی ار بود با صدایکه پشت لحن کام  یدن حرصیاز با شنین  

که مدت ها بود که ازش  ییر خنده...از اون خنده هایز  

براش یلیگه دلیکه د ییمحروم شده بود...از اون خنده ها  

ار شروع شد و با یش با کامینداشت...از اون خنده ها که تو زندگ  
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... داشت خودشد و اآلن دوباره یان رسیشون به پایتموم شدن زندگ  

دادیو نشون م  

نکهیه لحظه چشماش و باز کرد و قبل از ایخنده اش که تموم شد   

از نگاه هردوشون و بهیزنگ واحد ن ی بزنه صدا  یار حرفیکام  

ن بلند شدن از ی از حیار صاف نشست و نید...کامیسمت در کش  

 جاش گفت 

 

... داسیحتما آ - 

باز کرد معلومدر و  یوار که وقتیار خودش و کشوند کنار دیکام  

یه ایاز و با همسایز کرد تا مکالمه نینباشه و گوشش و ت  

... ازش نداشت بشنوه  یچ دل خوشیده و نشناخته هیکه ند  

: ه اش گفت ید که همسای از و شنیباز کردن در و سالم ن ی صدا  

؟؟؟ ی دم...مهمون داریخنده ات و شن ی سالم...صدا - 

: از کوتاه گفت ین  
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 -آره...

... از جات یکس ی فت؟؟؟مگه نگی جد - 

... کنه یفرق م یکین یا  

- ه ید یشب زنگ زد گفت که بایزه...اون آقائه دیآهان...خب چ  

شماره ات و بدم که با خودت ی خوایش...م یآزما ی د برایروز بر  

 هماهنگ کنه؟؟؟ 

ادشی یار از شدت حرص و خشم مشت شد...وقتیکام  ی دستا  

و هفته د یکیکار کنه و اگه یخواست چی از م یفتاد که ن یم  

... د کار از کار گذشته بود تمام وجودش از یرسیرتر مید  

فتاد ی ت به نبض میعصبان   

 

: ار بود که دستپاچه شد و ی ازم انگار اون لحظه حواسش به کامین  

 گفت 

... گهیست دینه...الزم ن - 
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... که راحت تره ی نجوریست؟؟؟خب ا یوا...چرا الزم ن - 

... ن کار و بکنمیونم اتی مون شدم...نمی...پشی من...راستش و بخوا - 

؟؟؟یکنیم یشوخ - 

- ه ین قضیخواستم بهت بگم ایشبم میه...دیچ یدا جان شوخینه آ  

گه وقت نشد ی مهمون برام اومد د ی...ولی کنسله تا بهش خبر بد  

- ؟؟؟ی ؟؟؟مگه فکرات و نکرده بودی مون شدیپش یآخه واسه چ - 

که   دهیفا یخود و بیب ی ن اصرارهایه لحظه کالفه شد از ایانقدر   

گه نتونست تحمل کنه و بلند شد رفت سمتشون و توید  

: د یازم شنین ی همون حال صدا   

... تونمی گفتم که...نم یچرا...ول - 

که مشکلت حل شده...هان؟؟؟ ی دا کردی نکنه گنج پ - 

: یکه حاال چشما ی ره به دختریستاد و خیاز وایپشت سر ن  

گفت ی از اون و نشونه گرفته بود با خونسردین ی متعجبش به جا   

- نداره که  یگه لزومیدا کردم...دی نه خانوم محترم...من گنجم و پ  
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دم...لطفا به اونی من اجازه نم یعن یبکنه... ی ن کاریهمسرم همچ  

 

دا کننین کار پیا ی گه رو برایه نفر دید یآقا از طرف ما بگ  ... 

د من خودم باهاشون یست شماره اش و بدیاگرم براتون مقدور ن  

رم یگیتماس م  

ه باالخره به خودش اومد و با چندتا پلکیبعد از چند ثاندا یآ  

محو رو لبش نشست و ی ار گرفت...لبخند ی نگاهش و از کام  

... ی زبون  یزد تا با زبون ب یازم بهش چشمکیره شد...نیاز خیبه ن  

از هم یدن شوهر نیدا که از دید کرده باشه آ ییار و تایکام ی حرفا  

ره شد و گفت یبهش خ خوشحال شده بود و هم متعجب دوباره  

- دونستم ید...نمی گم بهشون...ببخشی نه...نه من...باشه من خودم م  

خوشحالم که قراره دوباره یلید...خیاز جون...شما هستیمهمون ن  

از نفس یدا رفت و نید...با اجازه من برم...فعال خدافظآیباهم باش   

ار برگشت تو...به محض بستن درید و به همراه کامیکش یراحت  
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ار و با خنده و تعجب گفت ید سمت کامیچرخ  

؟؟؟یگه از کجا آوردی نو دیست؟؟؟ایاگه براتون مقدور ن - 

... ازی د به لحن متعجب نیار غش غش خندیکام   

: دم از خنده...تا حاال تو عمرم انقدر با ادب یترکی خودم داشتم م  

به ساعت انداخت و گفت  ینبودم... نگاه - 

... میمع کن بر لت و جیگه کم کم حاضر شو...وساید - 

: زمزمه کرد  یاز رفت و با ناراحتیلبخند از رو لب ن  

 

م؟؟؟ینجا بمونیشه امشبم ایم - 

: ار که هراس و اضطراب نگاهش و خوند شونه هاش و نگه یکام   

مت گفت یداشت و با مال  

... ازش  ی ست که بخواین ی زیگه تو تهران چیآخه؟؟؟د یواسه چ  

یبترس - 

... دونمی م - 
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ه اآلن؟؟؟یت چیخب پس علت نگران - 

 -باالخره...

: د و گفت یکش ی قینفس عم  

... خواد باهاشون رو به رویکه...دلم نم ییباالخره هستن کسا  

مجبورم یبشم...ول - 

... ره شد یه کم فکر کرد و دوباره به چشماش خیار یکام   

وشه؟؟؟یمنظورت عمه و دار - 

: د تکون داد و گفتیی به تا ی از سرین  

خوام یم...میکرد ی نقش باز گهیهمد ی گه بسه هرچقدر براید  

دونم...که هم اونا راحت بشن...هم من یز و میبهشون بگم همه چ  

 

: از و گرفته بود ین  ی به پنجه هاش که شونه ها ی ار فشاریکام   

نان گفت یآورد و با اطم  

- رو یچ چیکه من همه جوره باهاتم؟؟؟پس غصه ه یدونیم  
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تو دلت منم  ی ن راز و نگه داریتا آخر عمر ا  ی نخور...اگه بخوا  

به جز بابا مامانت واسه ی اگه بخوا یشم...ولیک می تو رازت شر  

ی ذارم نگاه کسی...من پشتتم ونمیف کنیهم تعر ی گه ایهرکس د  

دا کنه یر پیی تغ ی بهت ذره ا  

... از و زد پشت گوشش ین ی که از موهایه تیدستش و بلند کرد و   

صورتش و از نظر گذروند ی ایو با لذت و دقت تمام زوا   

... تو ی کنم که گناه اون دوتا آدم...ذره ایمن به همه ثابت م  

ر نذاشتهیت تو تاثیشخص - 

: زون شده از بغض لب زدیآو ی از با لباین  

برام ینکه تو بدون ینکه...همی خوام همه بدونن...همینه...نم  

دین دیبا ا یم...دوست ندارم کسیستیبسه...ما که تو دل آدما ن - 

م افتاد ی تو زندگ یم پس فردا...هر اتفاقبهم نگاه کنه...دوست ندار  

نن و فکر کنن به خاطر منه که لطف خدا یاز چشم من بب   

... شهیشامل حالمون نم  
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: بلند  ی از با صداین حرف نیار تا خواست اعتراض کنه به ایکام   

گفت ی تر  

 

ن فکرا تو سریکه ا یدونیار...خودتم خوب می انکار نکن کام  

م جلوشون وی کن ی چرخه...هرچقدرم ما سعیمردم م - 

دم یفهم یاد...من از وقتیثا درمی حرف و حد ی ه سریم...باز یریبگ  

ی کنن...آدمایا فکر میه سر یار...یق کردم کامیتحق یلیخ  

... 

: ار حرفش و عوض کرد و ادامه داد یکام ی با درهم شدن ابروها  

نداشته  یهم تو زندگ یاگه گناه ی...حتیمثل من...حت ییآدما  

کنن درصدیرن جهنم...فکر میه راست میا یباشن...اون دن - 

ی نکه تو هر خونه ایا ایه...یمعمول ی شتر از آدمای گناه کردنشون ب  

نوین ما ایره...هرچند...دیپا بذارن برکت از اون خونه م  

نجور یامامامون هم گفتن...گناه و ثواب ا ی قبول نداره...حت  
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خودش ل ی شه چون...با م ینوشته م  یمعمول ی آدما...مثل آدما  

شه بست مگه یدر دهن مردم و نم یاون گناه و انجام نداده...ول  

 نه؟؟؟ 

: د تکون داد و گفت ییبه تا ی ار سریکام   

مردم...بسه ی گور بابا یشه دهنشون و بست...ول یآره...نم  

نداره یچوقت تمومیمفتشون که ه ی هرچقدر با ترس از زرا  - 

ی وصنداره مسائل خص یم...اصال لزومیش بردی مون و پیزندگ  

خواد ی از...دلم نمین یم...ولیمون و همه جا جار بزنیزندگ  

 

ی ه نفر...اتفاقیهو یه برات بشه نقطه ضعف...تا اگه ین قضیا  

ا به آخری دن یو فکر کن ید...داغون بشیفهم ی زیچ  

ی د با قضاوت هایهم فهم یت و بکن...بذار هرک ی ده...زندگیرس  

ی اب کتاب ا و حسیغلطش خوش باشه...باالخره اگه اون دن  

گه...هوم؟؟؟ ینن دی بیکارشون و م ی ن آدما جزایباشه...ا  
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... از نشسته بود رفته ی ن ی ار رو لبایکام  ی که با حرفا ی لبخند محو  

ضیرفته پررنگ شد و عر  

بود که تو ی ال مردم...همه ترس من فقط از روزیخیآره...ب   

یتیه چه اهمیگه بقیدت به من عوض شه...دیو د یبفهم - 

 دارن؟؟؟ 

و ی ایاز حالت خنگول مطلق درم ی واش داری واش یکال...یرآبا  

...کاش زودتر به کاریکشیه کم از باالخونه ات کار می - 

... می ن مدت انقدر حرص نخوریش که ما اینداختی م  

: از راه افتاد سمت اتاقش و تو همون حال با خنده گفت ین  

... زینسبت به همه چ ی ادیگه زیحرص خوردن برات خوبه...د  

ی بود الیخیب  

: ارم دنبالش راه افتاد و گفت یکام   

... ش ماهه که من دارم از یست خانوم دکتر؟؟؟اآلن شیگه بس نید  

خورمی دستت حرص م - 
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... خوش یناراحت یلیکه من از تو خوردم در...خ ییبه حرصا  

ی اومد - 

... میلت و جمع کن برگردین وسای از...بشی نکن ن ی زبون دراز  

کار دارم یبابا...کل - 

: دی ره شد و توپیا اخم بهش خاز بین  

از من واجب تر؟؟؟ ی چه کار - 

... ن دو سه ماه وی همه ا یخوام تالفیاتفاقا کارم مربوط به توئه...م  

ارمیسرت درب - 

: ه کرده بودی ش ته یزندگ ی از برایل اتاق که نی به وسا ی با نگاه  

 گفت 

؟؟؟یکار کنیچ ی خواینا رو میا - 

ادید بیجد  ی مشتر یوقت سپرم برام بفروشه...اگه تایدا میبه آ  

اجیکه احت ییگم بده به کسا ی...اگه نه بهش میچیفروخت که ه - 
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 دارن ...

: ار داده بود ی ش به کامیقه پیکه چند د یاد قولیکرد با  ی مکث  

 هولزده گفت 

 

... د ین به بعد بای...به هر حال از ایباش یالبته اگه تو هم راض  

میریم بگیم بعد تصمیکن  ی باهم همفکر - 

... زیه نرمز - 

: ار گفت ید و کامیاز خندین  

اروی یشش قرارداد و فسخ کنی پ ی ن خونه...بریمونه ا یفقط م  

ده؟؟؟ی شت و میپول پ - 

... م اون باهاشیگی ت میانه...نهایشا ی فکر کنم بده...از آشناها  

 -حرف بزنه

ر تخت درآورد و قبلیلش از زیجمع کردن وسا ی ساکش و برا  

کرد یه آهنگ پلیش یبا گوشنکه مشغول به کار بشه یاز ا  
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: ستاده بود و ینه وایوار دست به سیه به دیار که با تکیو رو به کام   

کرد گفت یتماشاش م  

... ه کم کمک کنیشه تو هم یزحمت نم - 

ار با لبخند رفت سمتش و مشغول جمع کردن لباساش یکام  

که حاال داشت اون ترانه  ی ازیره اش از رو نی نگاه خ یشد...ول  

نا داشت تو یشد...انگار همه ای کرد کنده نمیمزمه مر لب زیرو ز  

پلک ی ا حتید با گرفتن نگاه یترس یفتاد و میا اتفاق میرو  

... گه نتونه ازش لذت ببره یدار شه و دیزدنش از خواب ب  

 

... تو دلم پر درده یو ب  یرفت * 

... زه قلبم ساکت و سرده ییپا  

... گفتن محرمه با من یدل که م   

... و چه کرده ت ید بیدی م ی کاشک  

... ی دیکه به شبهام صبح سپ  ی ا  
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... ی دیکه به رنجام رنگ ام ی شامم من...ا یب  ی ریتو کو یب  

*... در دامم من  ی ریتو اس ی ب  

: از و ین  ی ار نشست و همونطور که لباسایکام ی رو لبا  ی لبخند  

داد که جمعشون کنه گفت ی به دستش م یکی یکی  

؟؟؟ی دادیاد من گوش مین و به یا - 

: نکه نگاهش کنه یلبخندش و کنترل کرد و بدون ا یتاز به سخ ین  

 گفت 

... آره ی...ولیشیدونم پررو م ی م - 

: ار از پشت دورش حلقه شد و صداش تو گوشش یکام ی دستا  

د یچیپ  

... نکهیدم از ایترسیچقدر م  یدونی کنم...نمیشم...عشق میپررو نم  

یتو مثل من دلتنگ نباش - 

 

شه آدم دلتنگ نفسش نباشه؟؟؟یمگه م  - 
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... ا تو به هر غم سنگ صبورمب * 

... تو شکسته تاج غرورم یب  

... ه چشمه چشمه روشنیبا تو   

... ه جاده ام که سوت و کورمیتو  یب  

... ی دیکه به شبهام صبح سپ  ی ا  

... شامم من  یب  ی ریتو کو یب  

... ی دیکه به رنجام رنگ ام ی ا  

*... در دامم من  ی ریتو اس ی ب  

ی که از حرفا یحس خوب نهمهیدونست در مقابل ایگه نمیار دیکام  

نبار با بوسهید بده...جوابش و ایبا یاز گرفت چه جوابین  

محکم که رو گونه اش کاشت نشون داد و بلند شد تا به ادامه ی ا  

ش و که از تو کمد درآورد بایراهن بعدیکارش برسه...پ  

: بهش انداخت و گفت  ی باال رفته نگاه ی ابروها  

؟؟؟یپوشیتا حاال لباس مردونه م یاز ک - 
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ار تو دستاشیراهن خود کامیدن پید با دیاز به سمتش چرخیسر ن  

دا یپ -ار که کم کم تا سمت گوشاش ادامهیش کامیماتش برد...ن   

 

د نداشته باشه واسه دست انداختنش ینکه سوژه جدیا ی کرد برا  

د و چپوندش تو ساکیراهنش و از تو دستش کشیع پیسر ... 

- دستت  ی زندای تو دستبند زنونه م یاز وقت  

نگفت...باالخره  ی زیگه چیار با خنده سرش و تکون داد دیکام  

ی خواست...براین مدت از خدا م یکه تو ا ید به هرچیرس یداشت م  

ر لب زمزمه کردین از ته قلبش زیهم  

... ا دمت گرمیخدا - 

... تو سرابه یچشمه اشکم ب  * 

... تو خراب  یخونه عشقم ب   

... تو مثل حبابه  یا بیشاد  

... ه نقش بر آبه آهیسا  
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... تو دلم پر درده یو ب  یرفت  

... ز قلبم ساکت و سرده ییپا  

... ی دیکه به شبهام صبح سپ  ی ا  

... شامم من  یب  ی ریتو کو یب  

... ی دیکه به رنجام رنگ ام ی ا  

*... در دامم من  ی ریتو اس ی ب  

 

راه ی ار از وسطایدن تهران...کام یغروب بود که رس ی دم دما  

از درهمیشدنشون چهره ن  کیکرد که با نزدیکامال حس م   

ل راه شوخ و شنگ نبود...دوستیگه مثل اوایشه و دیتر م  

ن حس تلخ و با یدن اینداشت حاال که بعد از مدت ها بهم رس  

... کرد یکه حال خودشم بد م یخودش به همراه داشته باشه...حس  

: به چهره مضطربش انداخت و گفت   یم نگاهی ن  

... نا؟؟؟هنوزیش مامانت ایم پیبرم خونه...فردا یامشب بر ی خوایم  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

میگردی م برمیبهشون نگفتم دار - 

... ن استرس وی تونم ایگه تا فردا نمین اآلن...دیم هم ینه...نه بر  

 -تحمل کنم

و با حرفاش آرومش کنه یه لحظه خواست بگه چه استرس ی ... 

د چون کم یبزنه...شا ید چه حرفیرس یگه به ذهنش نمید یول  

ش پدر وین حرفا پی...به زبون آوردن ادادیکم داشت بهش حق م  

دی به هر حال با ینبود...ول  یمادرش مسلما کار راحت  

شدیال آزاردهنده خالص مین فکر و خیهرچه زودتر از شر ا ... 

ه تایراز و پنهون کار یکرد از هرچیم ید ذهنش و خال یبا  

کنه...به جبران تمام  یزندگ ی شترین به بعد با آرامش بیاز ا  

ش و گذروند وین تصورات عذاب آور زندگیه با اک ییروزا   

 

... ن چهرهینه و ای تونست بشینحال نمیلحظه هاش و هدر دادبا ا  

گه اقدامیه راه دید از یاز و تماشا کنه...بایدرمونده و مضطرب ن  
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آروم کردنش  ی کرد برایم  

ه نخش ویگار و فندکش و درآورد...یبش و س یدستش و کرد تو ج  

نکه خواست با فندک روشنش یو همبا لباش نگه داشت   

ار و یآخ کام ی از پشت دستش نشست که صدایکنه ضربه محکم ن  

گار و از رو لبش برداشت و پرت کرد یاز که سیبلند کرد...ن   

ت پشت دستش و که به سوزش افتاده بود ماساژ ی رون با عصبان یب  

 داد و گفت

- تو؟؟؟  ی شد یدوباره چرا وحش   

... دتر از حد انتظارش بودیاز شدیدرهم شده ن ی اخما  

- ی دم...ولین د یروزم تو ماشی ؟؟؟دیکشیگار میتو س یواسه چ  

شهیکه نتونستم حرف بزنم...اآلن م ی انقدر برج زهرمار شده بود  

لش و بدونم؟؟؟ یدل  

... ار نشستی رو لب کام  یقی لبخند عم  

... ادایت اصال جور درنمیکیزین لحن محترمانه ات با حرکات فیا - 
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: د لبخندش و جمعیاز ندیافه غضب آلود نیتو ق ی ر ییچ تغی ه یوقت  

 کرد و گفت 

 

- ی ...با چی خب اعصابم خورد بود...کالفه بودم...تو هم که نبود  

کردم؟؟؟یخودم و آروم م - 

- یداشت ی ل مسخره و بچگانه ای دل یلیاوال اصال قانع نشدم...خ  

نبودم...اآلن که  یگیم ی شدن...دوما...خودت دار  ی گاریس ی برا  

ه؟؟؟ یدردت چهستم   

... ه دادو یدو آرنجش و به لبه پنجره تکیکش  یقیارنفس عم یکام   

ش و فشارداد یشونیپ  

... کشمیم یکه من چ یدونیاز...آخه تو نمی ن - 

هوحالتش یاز رفت و جاش و داد به تعجب...چرا  یخشم ازنگاه ن   

روز فقط ید ازدیه لحظه به خودش اومد و دیعوض شد...  

... نید واقعا تو ایکرد...شایدرددل م زد ویخودش بود که حرف م  
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ست آب دهنش ویانش نیافتاده که درجر  یکه نبوده...اتفاق یمدت  

 قورت داد و بااسترس زمزمه کرد

؟؟؟یکشیم ی؟؟؟چیچ یعنی - 

: از رو لبش نشست کم ین لحن نگران ن یر ایارکه تحت تاثیش کامی ن  

گفت  یکم باز شد و بالودگ  

بدم تو هم ی خوایه...میچ یلترپالس...اگه بدون یمارلبرو ف  

؟؟؟یبکش - 

 

محافظت سر و صورتش از حمالت پر  ی د که برایه نکشیبه ثان  

ازمجبور شدفرمون و ول کنه و دستاش و باال یاز خشونت ن  

ره یبگ  

- گمی ...نکن می اریدرم ی باز ینزن بابا...چراانقدر وحش ... 

از؟؟؟ین - 

: شتر جنبه یار ب یکام ی که برا یین مشتایب ی نکه وقفه ایاز بدون این  
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د یه بندازه با حرص غریداشت تاتنب یسرگرم  

- فهمم چقدر اشتباه یولت کردم به حال خودت...حاالدارم م  

شه تویگه نمیام دیدوبارکوتاه ب  یکیگه...یشناسمت دیکردم...م  - 

 رو جمع کرد 

... کشم یو م یکی ن یماااا...همیکنی له خب بابا...بسه...تصادف میخ  

کشمیگه نمید - 

اری کام ی گاری سر و صورتش هجوم برد به بسته س ی نباربه جایا  

نکه گرفت دستش اونیهم ین...ولیشخون ماشیانداخته بود روپ  

ارمحکم نگه داشت یسرش و کام  

- یه دونه...عجب آدمیگم یار ولش کن...بابا م یجون کام  

گار دست یشه...تو اگه سیگه تموم میهم بکشم د ی ا...آخریهست  

کنم ی...اسمم وعوض می دیمن د  

 

- ست که من بخوام سرشین ی زین اصالچیار...ای بدش من کام  
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ه دونه اشم ضررداره...ول کن دستتو...گازی یکنم...حت  یشوخ  

گم یرما...ول کن میگ یم  

ک شدیار نزدیاز که به دست کام یگازگرفتن ن ی آماده برا ی دندونا  

گار ویاز باسرعت بسته سیاردستش و ول کرد و نی باالخره کام  

دن ین ساب ید باال و حیشه روکشیرون شیدباز پنجره پرت کر  

که تو چهره اش نشسته یتیگه با غرور و رضا یدستاش به همد  

 بودگفت 

... یگه ایراه د  یدونم شهر ما خانه ماست ولیتموم شدرفت...م  

 -نبود که ازشرش خالص شم

گار جا مونده کفی ن به سی نه ماشیارکه با حسرت داشت از آیکام  

د یشد و توپ ی ازحرصین حرف نیرد بااکیابون نگاه میآسفالت خ  

- ط یرون به فکر محیب ی و پرت کرد یگارپونزده هزار تومنیس  

یی به جا یه کم به فکر بال بال زدن من بدبخت باشی؟؟؟ یستیز  

خوره؟؟؟یبرم  
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که ی کتر کرد و با لحن پر از عشوه ایارنزدیاز سرش وبه کامین  

ن بهد احساسشویدیکرد و حاال که میکمتر ازش استفاده م  

: گه متقابل شده براش راحتتر بود گفت یهمد  

... گه قربون حرص خوردنتیگم نکش دیبه فکرت هستم که م   

 -برم من

 

ا به یابون باشه یدونست نگاهش به خیار که اون لحظه نمیکام  

کرد...با ی م ی دا داشت دلبریکه تو اون فاصله کم شد ی ازین  

د عقبیدو انگشت دوطرف لپش و به داخل فشارکش  

... شیآخ ... 

: از باتعجب نگاهش کرد و گفت ین  

- که یخوردیحرص م یتو اآلن داشت - 

- انقدرمعتاد  ی زدلم...واقعا فکر کردی آخه عز ی توچقدر ساده ا  

به خدا یگار حرص بخورم؟؟؟خلیه بسته س یشدم که به خاطر   
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بود؟؟؟ ین کاراواسه چیپس ا - 

: شت...دنده ن و نگه دای بهش انداخت و ماش  یار با لبخند نگاهیکام   

ن پارک کردن گفت یعقب گرفت وح  

... ابونا یپرت بشه انقدر بااسترس به خ ینکه حواس جنابعالیواسه ا  

ینگاه نکن  - 

: از و ادامهی متعجب ن ی ن و که پارک کرد زل زد تو چشمایماش   

 داد 

... میدین...رس یی د پاییبفرما - 

دنیرون دوخت...با دیار گرفت و به بیاز نگاه متعجبش و ازکامین  

د سمتش یدر خونه پدرش آب دهنش و قورت داد و دوباره چرخ  

 

ار انقدرحواسش بهش بود؟؟؟انقدر داشت به حاالت وی کام یعنی  

ن راه یکردکه متوجه استرس شده بود و از ای رفتارش دقت م  

که برسن منحرف کرده یازو تاوقتی آسون و ساده ذهن ن  
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ه؟؟؟باهمهن آدم و دوست نداشته باشیتونست ایم یبود؟؟؟چه جور  

گاهش تو یمشترکشون داشت...بازم جا یکه تو زندگ  یاشتباهات  

شد یمتزلزل نم ی زیچ چیگه باهیاز محفوظ بود و انگار دی قلب ن  

یی ه جورای نکار فقط حواسش و پرت نکرد...بلکه یار با ایکام  

کیکوچ ی ن لحظه ها ی ...همی و خوشبخت یبهش فهموند زندگ  

ی زیچ چیکنن...هیش میم سپره ی ه که درکنار هم و برایو کوتاه  

 به جز با هم بودن و باهم موندنشون ارزش نداره که به 

د مشکالت و یخاطرش کالفه و مضطرب بشن...درسته که با  

یزندگ  یقسمت اصل یموانع رو از سر راهشون بردارن...ول ... 

نیکه از ا یک و بزرگه انقدر حس خوبیکوچ ی ها  ین خوشیهم  

ار خم شد ویاخت یاد بود که بیز  ار تو وجودش حس کردیکار کام   

 کنار گوشش لب زد:

... زیواسه همه چ یمرس - 

د...چشماش طبق عادت یکش  یقیارچشماش و بست و نفس عم یکام  
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به  یدن داشت ولیبار ی برا ی دیل شدیرش مین چند وقت اخیا  

د یتوپ یمهارش کرد و باشوخ یسخت  

 

- من  اری درن ی باز ی لم هندیر...انقدر ف یگه فاصله بگیبسه د  

خونما...اونوقت یپرم پشت درخت آوازمیهو میت ندارم یظرف  

وونه اس عمرا دخترش و بهم بده ین پسره دیگه ایبابات م   

: اده شدن گفت ین پینگاهش کرد و ح یاز با لبخند چپ چپین  

... ی جون به جونت کنن مسخره ا - 

ستاده بود و به چهره یار وایوسط هال خونه پدرش کنار کام   

کرد...همه اشونیر و خواهرش نگاه م متعجب پدر و ماد  

کردن طولیفکر م  یاز ولیار رفته سراغ ن یدونستن که کامیم  

خواستن خودشون وآمادهیبه برگشتن بشه...م  یکشه تا راضیم  

ی نهمه سال پنهون کاریاد و به خاطر ایاز میکه ن یوقت ی کنن برا  

چیشد که قدرت ه ییهویاآلن...انقدر  یخواد ولی ح م یازشون توض  
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رو نداشتن  یکار و حرف  

ی ش از همه زودتر به خودش اومد و با لبخند پر از ناباوریاین  

ی ها ی ریاز و محکم بغلش کرد...به خاطر کناره گیرفت سمت ن  

ی نداشتن باهم...ول ی مانه ایچوقت رابطه صم ی از هی ن یشگیهم  

ن مدتم تمامیکه بود خواهر بود و دوستش داشت...تو ا یهرچ  

دا کردن آدرس دوستاش و پرس و یپ ی تالشش و کرد برا  

د ینرس ی جه ایبه نت  یجو...ول  

از و تو بغلش گرفته بود با بغض تو یکه محکم ن ی همونجور  

 گوشش گفت 

 

- ما  یگی؟؟؟نمیرفت ی ول کرد یاز...آخه واسه چین ی خر یلیخ  

برات تنگ شده  یلیت؟؟؟دلم خیخبر یو ب ی م از دوری کنیدق م  

 بود

انات و ین جریش از ایایدونست نی...نماز نشستیرو لب ن  ی لبخند  
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ی دلتنگ یا نه...ول یپدر و مادرش خبر داره  ی ها  ی پنهون کار  

گرفت یازش م یتونست لمس کنه و حس خوب یپشت حرفاش و م  

... د یازش فاصله گرفت و صورتش و بوس  

... دیمجبور بودم برم...ببخش یدل منم تنگ شده بود برات...ول  - 

ش و برطرف کنه و یاالش کنجکاوش با سوی اینکه نیقبل از ا  

و یبپرسه چرا مجبور بوده سرمه اومد طرفش و با دستپاچگ   

از قبولش نکنه و پسش بزنهید نیترسیاط بغلش کرد چون میاحت .. 

ستادیبه دستاش بده همونجا صاف وا ینکه حرکتیاز بدون این یول  

ی وشیش و به صورت داریشونه مادرش نگاه توخال  ی و از باال   

نیستاده بود و نگاهش و از رو زمیچند قدم دورتر وادوخت که   

گرفت ینم  

وش قدمیار به سمت داریاخت ی سرمه که ازش جدا شد...ب  

دایوش که شدیستاد...برعکس داریبرداشت و رو به روش وا  

: ره شد ویره محکم و مصمم بهش خیاصرار داشت نگاهش و بگ   
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گفت  یبا تلخ  

؟؟؟یدخترت و بغل کن ی خوایشما نم - 

 

ره شد...آبیاز خیبه ن   یوش سرش و بلند کرد و با درموندگیردا  

بک یاز به س یس شد...نگاه ن ی دهنش و قورت داد و چشماش خ  

رفت...از قبل فکر نکردهین مییگلوش بود که در حال باال و پا  

مواجه شه و ی گه ایز دینجا با چید ایترس ید بگه...م یبا یبود چ  

ادش برهیحرفاش   

از قبل آماده کرده  ی ه زبون آوردن حرفاب ی م داشت به جایتصم  

سرمه رو از  ی اش جواب حرفا و برخورداشون و بده که صدا  

دی پشت سرش شن   

از جان؟؟؟ین - 

... وش گرفت و به سمت مادرشیاز دار ینگاهش و به سخت  

دیچرخ  
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یه رو ازت مخفین قضیمامان...باور کن که...به خاطر خودت ا  

یبفهم  ی...وقتیت داشته باشینم احساس عدم امیخواستیم...نمیکرد  

وش ی...داری ست...خودت شاهد بودیت نیوش...پدر واقعیکه دار  

ی ...برای داشته باش ی ت هوات و داشته و نذاشته کمبودیاز بچگ  

م؟؟؟ یکردیه م ین قضیر ایذهنت و درگ ی خود ید بیبا یچ  

که  ی ه پوزخند بود و تنها کسیمادرش فقط  ی از به حرفایجواب ن  

د یش بود که با بهت پرسیایه حرف اومد...ناز اون جمع ب  

ه؟؟؟ین حرفا چیمامان؟؟؟ا یچ یعنی - 

خون افتاده و ی د که با چشمایچرخ ی اریاز به سمت کام ی نگاه ن  

ار یکرد...برعکس کام یفک منقبض شده داشت به سرمه نگاه م   

 

ال یخیص بده...خودش بیتش و تشخی تونست عصبانیکه کامال م  

ن برخورد و داشت...ته ین حرفا و اید چون انتظار ایبود...شا  

رو ازش  ی زیگه نخوان چیدلش دوست داشت پدر و مادرش د  
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ه هاش و به زبونینکه حرف و گالیپنهون کنن و قبل از ا  

که تو گذشته مرتکب ی اره...خودشون اقرار کنن به کار یب  

خواستن رو گناه ها و اشتباهاتشونیاونا بازم م یشدن...ول  

پشت کارش ینکه فکریبدن بدون ا ی ز و بازایسرپوش بذارن و ن  

ار و گفت یباشه راه افتاد سمت کام   

... میبر - 

از و نداشت و فقط اومده یمات نیار که قصد دخالت تو تصمیکام  

ی ن حرفش ولینکه متعجب شد از ایبود تا پشتش باشه...با ا  

وش جفتشونیدار ی نگفت و کنارش راه افتاد که با صدا ی زیچ  

ستادن یوا  

... ازیستا نیوا - 

وش ید عقب...دارید و چرخیکش ی قی نکه برگرده نفس عمیقبل از ا  

پر از اخم به ینکه نگاهیک شد و بعد از ایبهش نزد  

: د یاز پرسیار انداخت رو به نیکام   
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مت؟؟؟ین تصمیاز ا یمطمئن - 

م؟؟؟یکدوم تصم - 

 

- نبار بهت و خشم بودی... ایکن  ین پسره زندگ ینکه دوباره با ایا  

جاد شدید تو دلش ایام ی از نشست...ذره ایاه ن که تو نگ - 

د ین حرفش همه اش ناامیپدرش صداش کرد و اآلن با ا یوقت  

گه نتونست روش و یتفاوت باشه...د یگه نتونست بیشد...د  

گه نتونست بذاره انقدر حق به جانب باشن و یره و بره...دیبگ  

یکه ذره ا ی اریه مقصر بدونن...کام ین قضیار و توایکام  

... دن حرفاش...برعکس پدر ویر نکرد بعد از شن یی تش تغیذهن  

دنشیدینه دق میمادرش که از همون اول به چشم آ  

- کنم...چون دوسش دارم...چون یار زندگیخوام با کامیآره...م   

که ی نجوری تو وجودش هست که من و هم ی مردونگ ی انقدر  

خوادیهستم م   
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... وش یدار یصبع ی به سرمه انداخت و دوباره تو چشما ینگاه  

ره شد یخ  

... شه از داشتن من ینه مثل شماها که عارتون م  

- زده؟؟؟ ین حرفیهمچ یک - 

... ت تاسف به چپ و راست تکون خورد ی از بانهایسر ن   

- م و ول کردم وید که من چرا خونه زندگید بدونینخواست یشماحت  

ماتید که تو تصمیدیبه خودتون اجازه م ی رفتم...حاالچه جور  

د؟؟؟ ینمن دخالت ک   

 

: دیشد غریشتر میکه لحظه به لحظه ب یوش باحرص یدار  

... یی ...به خاطر بالیم چرارفتیدونستیم چون خودمون می نخواست  

که بهت کرد  یانتیت آورد و خین پسره سرزندگیکه ا - 

... دیکه شما سرم آورد ییدم به خاطر بالیشا - 

... ه رو ین قضیست...انقدر ایم اسمش بال ن یکه ماباهات کرد ی کار  
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 -بزرگ نکن

- د که تا آخر عمرم انگ نامشروع رویکرد ی نکه کاری؟؟؟ا ی جد  

ه؟؟؟ یست پس چیمن بخوره...اگه بال ن  یشونیپ  

گشاد شده   ی نگاه حق به جانب وطلبکارانه اش و از چشما  

ده یپر ی زل زد که با رنگ و رو ی وش گرفت و به سرمه ایدار  

و بهت تک تکش که خودشم تیایستاده بود و اگه نیعقب تر وا  

شد ین مین حرفا بود نگهش نداشته بود بدون شک نقش زمیا  

دونست ازیوش فاصله گرفت و راه افتاد سمت مادرش...م یازدار  

گرشونیکه تو ج ی زیغ تیکه بزنه ت یاآلن به بعد هرحرف  

ده بودن ی نجا رس یحاال که به ا یره...ولیشتر فرو مینشسته ب  

کردیم ید خودش و خالیباگه حرفاش و نگه داره و یخواست دینم  

- دم شما تویدا کردم...که فهمیپ یت و ازوقتیمن احساس عدم امن  

بهتون  ید که کسیم دادیباز ی ه جوریبق ی عمرم جلو ی تمام سالها  

بو نبره ازخبط و خطاتون...از همون موقع  یشک نکنه...که کس  
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شه ول کنم و برم...از همون موقع یم گرفتم واسه همیبود که تصم  

 

چکدومتون ونداشتم...از همون موقع یدن هیگه چشم دیکه د بود  

اه تر ازشب شد و روزگارم شد یبود که تمام روزام برام س  

ن خونه ویتو ا ین اتفاقیجهنم...از همون موقع بود که با کوچکتر  

ش منم...ازی کردم باعث و بانیفتاد فکرمیواسه هرکدوم از ما م   

ست یه منو قرار نچ جوریدم خداه یهمون موقع بود که فهم  

د تا آخر عمر یا بایاربمونم...یکام یخوشبخت کنه و اگه تو زندگ  

ستم و پس زده یاوایکنم... یه رو ازش مخفین قضیمثل شماها ا  

ی خواستم کسیشدنم و تماشا کنم...اونم نه به خاطراشتباه خودم...م  

که شماها با ندانم  ی که دوسش دارم و ول کنم فقط به خاطرگند  

... د یم زدین به زندگتویکار  

نه ی وش که از حرکات قفسه سیدوباره روش و چرخوند سمت دار  

کنه...مسلمایداره خودش و کنترل م ید که به سخت یفهمیاش م  
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یگه...ولیسه نفر د ی ن راز جلویسخت بود براشون فاش شدن ا  

نه ینه و بب یتونست بشی از نمیشد...ن یتموم م ی ه روزید یباالخره با  

هاشون ی ن اتفاق با دروغا و پنهون کار یا یاصل ی که عامل ها  

کنن و خودش تا آخر عمر مجبوره با یشون و میراحت دارن زندگ  

ادیقت تلخ کنار ب ین حقیا  

: ادامه داد  یبغض تو گلوش نشست و با تلخ  

- دم یبود که شن   ین خونه...مال وقتیت من تو ایاحساس عدم امن  

...اون موقع بود که از نه دقهیاز برام مثل آی بابام به مامانم گفت ن  

گفتم ین خونه وحشت کردم...چون با خودم میکردن تو ا یزندگ  

ادیه شب با چاقو بی ست ید ن ی چ بعیکنه ه یم ی ن کاریکه همچ یآدم  

 

 باالسر بچه اش و از شرش خالص شه...تا مجبور نباشه با 

فته یگذشته اشون ب ی اد گناهایدنش...ید  

ش ی که درموندگ ییوش چشماش و محکم بست و با صدایدار  
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د یهمه آشکار بود توپ ی برا  

از؟؟؟ین - 

... از با اخم رفت طرفش ی ن  

- د؟؟؟چه یدار یحیه پدر؟؟؟چه توضیه بابا؟؟؟چیه؟؟؟چیچ  

ن ید ایخواستیم یحرفا و رفتاراتون؟؟؟تا ک ی د برایدار یهیتوج  

ه آدم ید منو به چشم یخواستی م  ید؟؟؟تا کیکن  یه رو مخف یقض  

ی چیچوقت هید که ه ی نتظار داشته باشد و اینیو حروم بب  یاضاف  

ی م کنه...اونم وقتید که راضیارید برام ب یخوایم یلینفهمم؟؟؟چه دل  

از ین بود که کسیا ی هاتون فقط برا ی زیهمه کارا و برنامه ر  

ن وسطیداشت که ا یتیگه چه اهمیتون بو نبره...دیکثافت کار  

خوره...مگه نه؟؟؟ یم ییاز چه ضربه هاین  

ره اش شد یخ یرت سرخ شده از شرم و درموندگ وش با صویدار  

د یو غر  

- یتونست ی که م ی دی رس ی به سن ی...وقتی دادیح میترج یعنی...یعنی  
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؟؟؟ یم تو نامشروعیه بگ یا بقی...به تو ی ص بدیخوب و از بد تشخ  

در اون  ی کردی؟؟؟فکر می ومدیراحت تر کنار م  ی اونجور یعنی  

تو یمشکل  چیشد و هیز برات خوب و قشنگ میصورت همه چ  

ان و تحملینگاه اطراف  ی تونیم  یکنی؟؟؟فکر می ت نداشتیزندگ  

؟؟؟ ی ایثاشون کنار ب یبا حرف و حد ی تونی؟؟؟میکن  

 

: د یشدن اشکاش رو صورتش نال ی از همزمان با جارین  

- نتونه  ید که کسیکردیازم دفاع م ی ه...جوریبق ی اگه...اگه جلو  

خورد؟؟؟ ی برم ییه کلمه حرف مفت بزنه...به جایپشت سرم   

دنم ویچشم د ینکه...اگه کسیالم راحت بود از ایحداقل...خ  

خوان اشتباهشون و جبران ینداره...بابا مامانم دوسم دارن...م  

ث مردمیکنن...بچه اشون براشون مهم تره تا حرف و حد ... 

رم و تو خونه و خانواده خودم یگ یه نمیکه از بق  ییمحبت ها  

تو وجود من ین حسیهمچچوقت یشما ه یرم...ول یتونم بگیم  
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نه کهیاحمقانه اتونم فقط واسه ا ی الین دلید...ایجاد نکرد یا  

م به خاطر صالح یکرد ی د...هرکارید و بگیخودتون و گول بزن  

د به خاطر ترس از لو رفتن ی کرد ی هرکار یاز بوده...ول یخود ن  

دیبد ی د به خاطرش منم بازیحاضر شد یخودتون بوده...حت ... 

که دور از چشم ی شد...انقدر یکم براتون واقعکه کم   ی ا ی باز  

ه نفر ین وسط ید ای نکه فکر کنید...بدون ایمردم هم ادامه اش داد   

ومد چونیاد...صدام درنمینه و صداش درنمیب ینا رو میداره همه ا  

یلین کارتون خید ایفهمی د...م ی فهمیکردم خودتون میفکر م  

زاریه اتون به...که به خاطر اشتباه خودتون...از بچینامرد  

د یبش  

ه اش اوج گرفت...عقده یدستاش و گذاشت رو صورتش و گر  

که اصل ماجرا ین چند سال به خصوص از وقتیکه ا ییها  

ن یق بود که به ای عم ی ده بود تو دلش جمع شده بود انقدریرو فهم  

تونست قدر سر ین حرفا مید با زدن ایشا  ین نره...ولیا از بیراحت  
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 سوزن از حجمش و کم کنه 

 

: گفت  یار با نگران ید که کام یسش کشیبه صورت خ  یدست  

م خونه؟؟؟یبر ی خوایم - 

... د یمادرش و شن ی بهش نداده بود که صدا یهنوز جواب  

؟؟؟ ی دی از...از کجا فهمین - 

ن سوال بود...پسید...منتظر ایکش  یقی چشماش و بست و نفس عم  

مشه تمویهم ی ه رو براین قض ی داد و اید زودتر جوابشون و میبا  

ن بار تو اون روز داستان یدوم ید سمتشون و برایکرد...چرخیم  

خواستیکه م یان و بعدشم انتقامی شا ی دن حرفایدن محمد و شنید  

ف کرد یره رو تعریثاق ازشون بگیبا م   

د که سرمه رفته رفته رنگ یدین به زبون آوردن حرفاش میح  

ت یوش چهره اش از عصبان یشه و در مقابل داریده تر میپر  

کردن کهیچوقت فکر نمینکه هیا ی د برایشد...شای م قرمز تر ممدا  
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شون باز بشه...چه برسه به ی گه پاش به زندگی ه بار دیاون آدم   

نکه بخواد رازشون و برمال کنه یا  

حاتشون ویحرفاش که تموم شد منتظر موند تا توض  

کرد...ماجرا رویقانعش نم یچ حرفیگه هیبشنوه...هرچند که د  

ه سر ماجرا بود و مهریده بود که خودش یشن  یاز زبون کس  

که پدربزرگش به حرفاش زده بود هم راه انکار و به  ی دییتا  

. ه کم به یانگارسرمه  یوش بست ولیسرمه و دار ی طور کل برا  

د یقه سکوت نال یداد که بعد از چند دقیخودش حق م  

 

 پسرمحمد...بهت نگفت که من چرا از باباش زده شدم و...اون-

دم؟؟؟ کار و کر - 

: ره موند که سرمه ادامه داد یازمنتظر بهش خین  

ر شده ین گ یه زن زمیدم که محمد...یچندماه بعد از ازدواج...فهم  

ه روز منو تو یو دوتابچه داره...زنش که به اون وضع افتاده...  
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ادهندستون کرد و دوباره عاشقیلش یده...فیمغازه بابام د  

شناختش ی...بابامم م ی ش بابام خواستگاریشده...بعدشم رفته پ ... 

ش بابام به یانقدرپ  یدونست بچه داره...ولی دونست زن داره...میم  

ت کرده بود که دل بابام نرم یخاطر ناتوان بودن زنش...گله وشکا  

که تو اون سن و  ی شد...حاضر شد دخترش و بده بهش...تا هم من  

داشتم...برم سر خونه و ییطنتاید و شیجنبیسال سر و گوشم م  

مرد بود رو سرم یلیکه از نظرش خ یه کسیو سا یزندگ  

که محمد تو کار بهش  ییق...محبت هاین طرینکه ازایباشه...هم ا  

ورشکسته شدنش و گرفته بود و  ی جلو  ییه جورایکرده بود و   

نا رو به من نگفتن...نه به یچکدوم از ایه  یجبران کرده باشه...ول  

ن بابام و یبود ب ی ه قراردادیگه...فقط یچکس دیمن...نه به ه   

... زار شدم یشتر ازش بیدم و بیکه خودم فهم ی محمد...تا روز  

ن مسئله هم اصل ماجرایا یان خبر نداشت...ول ین جریاز از این  

نیکرد...واسه همیداد و از بار گناهاش کم نمیرنمییرو تغ  
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: در جواب مادرش گفت  ی شتر یبا حرص ب   

 

- ؟؟؟مثالیبکن ی ن کار یشه که همچیل مین دلی؟؟؟ایخب که چ  

؟؟؟ ی ن ازدواج و نشون بدیق مخالفتت با این طریاز ا یخواست  

گه رو بهیه مرد دی ی نکه پای...نه ای ریطالق بگ ی بر  یتونستیم  

ت به یاهم یب ی ه بچه بدبخت و پس بندازیو   یت بازکنیزندگ  

بشه ینده اش قراره چینکه آیا  

 مگه...مگه طالق گرفتن...تو زمان ما...انقدر راحت-

گرفتم؟؟؟بابام پشت محمدید؟؟؟بعدشم...باکدوم پشتوانه طالق مبو  

ومد از دخترش دفاعیه خبر داشت...م ین قض ی بود...خودش ازا  

زد تویاوردم با پشت دست میکرد واسه طالق؟؟؟اسم طالق و میم  

کردم که محمد خودشم طالقم بده  ی ن کاریدهنم...واسه هم  

ک کرددو اشکاش و از رو صورتش پایکش  یقی نفس عم ... 

نبود که بتونه روشون سرپوش بذاره ی زیاشتباهات گذشته اش چ  
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نایتواون زمان که با سن کم همه ا یاره...ولی ل بیو براشون دل  

داد...نه یده بود و تجربه کرده بود...به خودش حق میرو د  

ش و خودش انتخاب ینکه مردزندگیا ی نکه گناه کنه...برایا ی برا  

 کنه 

- اشتباه نشون یان پاک و بین جریخوام خودم و تو اینم  

که فکر ی ...محمدم اونقدریخوام بدونیم  یستم...ولیبدم...چون ن  

گناه نبوده...حال و روزاآلنشم مطمئن باش به خاطر یب ی کرد  

کردنش  یست...به خاطرکوتاهیت ن یزندگ ی دن تو توی کش یسخت  

 در حق زن و بچه هاشه...که ولشون کرد به امون خدا و رفت

د خداتقاص آه دل زنش و ازش یش...شای ق و عاشقسراغ عش  

 گرفته که همون بال رو سرش آورد

 

راست  ی د حرفاش تا حدودیره شد...شایاز باخشم به سرمه خین  

ثاق یمان و میشه براش سوال بود که چرا پیبود...چون هم  
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دیکنن...شایشگاه وخودشون ازش مراقبت نمیمحمد و گذاشتن آسا  

رو که باباشون ولشون کرده و ییادشونه روزایاونا هم   

تونست ینحال نم یباا  یخودش...ول ی ها یرفته سراغ دلخوش  

ی ف گناه پدرو مادرش بدونه...چون تو زندگیگناهش و همرد  

تو  یاون آدم و زن و بچه اش نبوده که بتونه قضاوت کنه...ول  

شد یپدر و مادرش بوده و ثمره گناهشون محسوب م یزندگ  

: که ازشون به دل داشت گفت یبا تمام حرص و غضب  

- ا ین دنیپس اگه به نظرشما...خدا تاوان کار آدما رو...تو هم  

که سر من و  ییا زود...تقاص بالیر ید...چون دی ده...منتظرباشیم  

د ین یب  ید و میم آوردیزندگ  

ی ه لحظه قلبش مچاله شد...ولیه سرمه که شدت گرفت یگر  

یاقع لزوم مادرکه تو مو ی ن مادریا ی تونست دخترباشه براینم  

 نکرده بود براش

: ی صدا یمحکم و مصمم ول یستاد و با لحنیاروایرفت کنار کام  



 

@Romanbook_ir                                                            نه ییشق و آان عیم  

 لرزون از بغض گفت

- کردناتون اومدم و پدر و مادر بودن ی نقش باز ی تا اآلن پابه پا  

خوامیگه نمین به بعد دیاز ا یمه اتون وقبول کردم...ولینصفه و ن  

دنمیکه چشم د ی پدرو مادر م بدون داشتنیکنم...زندگ ی نقش باز  

د منو همون موقع ی داره...شما فکرکن ی شتریو ندارن آرامش ب  

 

کنم پدر و مادرمید...منم فکر مید و از شرم خالص شد یسقط کرد  

دمشونیچوقت ندیگه بودن که هیدوتا آدم د  

فشار  یار جا داد و وقتیدست سردو لرزونش و تو دست گرم کام  

ق کرد ی تاش به کل وجودش تزرار آرامش و از انگشیدست کام   

 ادامه داد 

- د با ینکن  یمن شوهرمه...پس سع  ین به بعد همه زندگیاز ا  

ی د...به اندازه تمام کوتاهیریم و ازم بگیجاتون زندگیب ی دخالت ها  

د یونین و بهم مدید...ایکه درحقم کرد ییها ی ها و نامرد  
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ماموش خط انداخت رو تیدار  ی راه افتاد سمت درکه دوباره صدا   

بش شده بودی ار نصیحضورکام ی که ازگرما یآرامش لحظه ا  

- ش فرق یاین تو ونی نکردم برات درست...ب ی پدر ی به اندازه کاف  

خوام پشتش یاآلن به جبران همه اون سالها م یگذاشتم درست...ول  

گه با حرفاش خامت کنه...اآلنیه باردین پسر ی ستم ونذارم ایوا  

ه یکنه و بایش م یه غوره سردیکه با ین آدمیگم ا ی دارم بهت م  

نیهم ی از...اگه فرداروز یخوره نیش به دردت نمیز گرمیمو  

ی بگ  ی ایمسئله نامشروع بودن وچماق کرد و کوبوند تو سرت ن  

د یم بودیبهم خوردن زندگ  ی شماباعث و بان  

ار ینکه خواست برگرده سمتش و جوابش و بده دست کام یازهمین  

وبهش نداد...در عوضن کاریروشونه اش نشست و اجازه ا  

وش گفت ی خودش روبه دار  

- ه بارم که یفته...تاواسه ین اتفاق ب یخواد ایدلت م ی لیدونم خیم  

از زبونت دراز باشه وشرمنده اشی ش نی شده توعمرت...پ   
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کنم...چون من ید م یدت وناامی متاسفم که بازم ام ی...ولینباش   

ش ه که دوسیم اون کسیت زندگیگه برعکس شما...اولویحاالد  

ه یبق ی چوقت سرشون اززندگیکه ه یان یدارم...نه اطراف  

دلش و شکوندم  ییه جاهایمشترکمون  یاد...درسته توزندگیدرنم  

کنم روشونینم ی نه که سعیحداقلش ا یداشتم...ول یو اشتباهات  

مشیهم قا یسرپوش بذارم وبه خودم حق بدم...ازکس  

خوام یه مهمتون به گناهام اقرارکردم و گفتم ک ی نکردم...جلو  

برام عوض نشده که بخوام ی زیبراش جبران کنم...اآلنم چ  

ن قصه فقط یاز بزنم...گناهکارای بعداسرکوفتش و به ن  

ر ید...اگه قرار بود خانواده ها روعشق و عالقه ما تاثییشمادوتا  

گرفت...چون من یشکل م ید احساسیچوقت نبایبذارن...ه  

دم...پس یم ندازین ی برا یازهمون اول شما رو خانواده خوب  

از یما ازهم بپاشه و ن یکه زندگ ی روز ی وقتت و باانتظار برا  
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رم تابذارمینکه من بمین خونه هدر نده...مگه ایبرگرده تو ا  

... عمرش براش  ی ن سالهایکه بهتر  ی از برگرده تو خونه ای ن  

 زهرمار شد 

ی وش گرفت و بافشاریروش و ازچهره درمونده و مات شده دار  

تش کرد ورفتن یز آوردبه سمت جلو هداایکه به شونه ن   

ن خونهیرو توا ی سخت و عذاب دهنده ا ی قه ها ی رون...دقیب  

ن بود که باالخره ازپسش بر یمهم ا یکرده بودن...ول ی سپر  

هامربوط به گذشته بود که   ی ن حرفا و دلخوریاومدن...همه ا  

شد و پرونده اش بسته...ازحاالینا گفته میزودتر از ا یلیدخیبا  

 

د یکردن...بایباهم بودنشون فکرم  ی نده و روزهاید به آیبعد با به  

کردن کهیبه همه...و قبل ازهمه به خودشون ثابت م  

شون و باهمه کم ی قه قبلشون از ته دل بوده و زندگ یچنددق ی حرفا  

که مرتکب شدن...دوست دارن به یها واشتباهات یو کاست  
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اد مانع بشه بخو ی زیاچی یاگه کس یدن...حتیازدستش نم یراحت  

ی چ و خمشون به سمت خوشبختیر پرپیتو مس  

ینکه چرا کسیفون و فشار داد و با تعجب از ایچند بار زنگ آ  

ار گفته بودیداش گشت...کامیفش دنبال کلیست تو ک یخونه ن  

... ه ربع به نه بود و هنوزیتا ساعت هشت خونه اس و اآلن   

 برنگشته بود

و تو دستش جا به  ینیریش دش جعبهیدا کردن دسته کلیبعد از پ  

 جا کرد و بعد از باز کردن در رفت باال...غروب رفته بود

کرده بود که دوباره برگرده سر  یا رو راضیشگاه و روی آرا  

ده بودیخر  ینیریکارش و اونم قبولش کرده بود...سر راهم ش  

... رنیخودشون جشن بگ  ی که امشب برا  

کم کم داشتن به روال گه یه هفته از برگشتنشون گذشته بود و دی  

از دوبارهین ی ز برایگشتن...همه چیشون برمیزندگ یعیطب  

شده بود ین و خواستن یریش ... 
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و پشت سرش بست...چراغا رو روشن کرد و رفت ی در ورود  

ش و ازی و گذاشت تو آشپزخونه و گوش  ین یریتو...جعبه ش   

 

ن جسن ید داشت که امشب به مناسبت همیفش درآورد...ام یتو ک  

شون به روند یهم تموم شه و زندگ  ی ن دوریفره اشون ادو ن  

 نرمالش برگرده...

: دا کرد و بهش اس ام اس یار و پی نش شماره کامین مخاطب یاز ب  

 داد 

« ی هشت خونه ا ی؟؟؟مگه نگفتیی؟؟؟ کجا  » 

: ار بهش زنگ زد و جواب داد ید که کام ی قه نکشی به دق  

 -جانم؟؟؟

ازم؟؟؟ین یخوب - 

: گفت رو لبش نشست و ی لبخند  

تو؟؟؟ ییخوبم...کجا - 
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: ار شرمنده شد و گفت یلحن کام  

- و ول ین چند وقته که همه چیاده...ایز یلیرستورانم...کارا خ  

کارا از دستم در رفته...دارم سر و  یکردم به امون خدا...حساب  

دم یسامونشون م  

: ه هفته ین یخواست بگه تو اید...دلش میکش ی از نفس کالفه این  

عوضش گفت  یول ی کردیم یکار داشت یپس چ  

؟؟؟ی ایم  یله خب...ک یخ - 

 

... د یه مکث به گوشش رس یار با چند ثان یکام  ی صدا  

- دم تا صبح تمومش ینجا بمونم؟؟؟قول میاشکال نداره اگه امشب ا  

 کنم و از فردا در خدمت خونه و زن خونه باشم...خوبه؟؟؟ 

: یدست نخورده بود وقت ینیریاز به جعبه شینگاه پر از حسرت ن  

روم زمزمه کرد آ  

 -باشه...
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... ام خونه های م ی شیگه؟؟؟اگه ناراحت می از؟؟؟حله دی ن - 

... خوام بخوابمینه...بمون به کارت برس...منم خسته ام...زود م - 

؟؟؟ی باشه...شام خورد - 

 -نه هنوز...

ک برات بفرسته در خونه؟؟؟یبگم پ  - 

... خورمیکنم م یز درست م یه چیخواد...خودم...ینه نم - 

... نمت...فعالی ب یپس م باشه - 

 -خدافظ...

راه افتاد سمت اتاق خواب که  یقیو قطع کرد و با آه عم یگوش  

ق تو دلش نشسته یعم یکه غمیلباساش و عوض کنه...درحال  

ار بود اصال یعقب افتاده کام ی ه فقط کارها ید اگه قضیبود...شا  

گفت یداشت م  ی ه حس بدی یشد...ول ین موضوع ناراحت نمیاز ا  

 

د حس کردهیکنه از خونه اومدن...شایانگار داره فرار مار یکام  
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شونییروابط زناشو ی ریخواد درباره از سرگیاز می بود که ن  

قبل نتونه به بهونه خواب  ی گه مثل شبایده دیحرف بزنه و ترس   

رش در برهیاز ز  

دست خودش   یه کنه...ولین قضیر ایخواست فکرش و درگینم  

داد بهی ش و ربط م یندگنبود که ناخودآگاه همه اتفاقات ز  

ده یکه به واسطه گناه پدر و مادرش بهش چسب یهمون لقب  

ار...اونم یکام  ی نکردنا یکین نزدین اتفاق...همیبود...مثال هم  

نیا ی برا یت یشه از هر موقعیدونست که همیشناختش و میم یوقت  

باعث ییه جورایزد...یا الاقل حرفش و میکرد یکار استفاده م  

دین مسئله رو درک نکرده و شایار هنوز ای ه کامشد فکر کنه ک یم  

از وارد رابطهیدن حرفاش اکراه داره که دوباره با نی بعد از شن  

پر و بال  ی خودین فکراش بینحال دوست نداشت به ایبشه با ا  

بهش قول داده بود یار ناراحت شده بود درست...ولیبده...از کام  

د اول یره...بای م نگ یار و نخونه و به جاش تصمیگه فکر کام یکه د  
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د یپرسین رفتارش و میل ای زد و ازش دلیبا خودش حرف م  

ن مسئله فکر یچوقت به ایارم بهش قول داده بود...که نذاره هیکام  

ن یا ی ل به نقطه ضعف بشه...پس مسلما برایکنه و براش تبد  

اد و ازشیکرد که بید تا فردا صبر میل داشت...فقط بایکاراش دل  

 بپرسه 

شام  ی برا یید...اشتهایعوض کرد و رو تخت دراز کش لباساش و  

ییگه تنهایار مبتال شده بود و دینداشت...انگار اونم به عادت کام  

دادی غذا خوردن بهش مزه نم  

 

ا یکه زده درسته  ید حدسی فهمیشد تا میکاش زودتر فردا م  

تا درک  ی ار فرصت بدی د به کامیگفت بای نه...عقل و منطقش م  

گفت یذاشت و م یم ی ناسازگار ی دلش بنا یو...وله رین قض یکنه ا  

د قبل از زدن یار همون لحظه منو قبول کرد...پس بایکام  

... کردیزش فکر میدوار کننده به همه چیام ی اون حرفا  
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خوردیبه در هال م  یکه به طور متوال ییضربه ها  ی با صدا  

م صبح و یبه ساعت که هفت و ن  یچشماش و باز کرد و نگاه  

انداختداد ینشون م  

کنه ویدش در و باز نمید چرا با کلی فهمینم یار بود ولیمسلما کام  

ن ساعت ی از ایدونست نیم  ی زنه...اونم وقتیه سره در میداره   

 خوابه

ی شب از دستش ناراحت بود با کالفگیکه هنوز به خاطر دیدرحال  

درهم راه افتاد سمت هال و  ی از جاش بلند شد و با اخما  

: حرص گفت  ن باز کردن در بایح  

... م ی د ندارین چه طرز در زدنه؟؟؟کلیا - 

یز جلویده و تر و تمیار که کت شلوار پوشیدن کامیزبونش با د  

کرد بند یض تماشاش می عر ی ستاده بود و با لبخندیدر وا   

... ره شد ی اومد و مات و مبهوت بهش خ  
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... دست اضافه نداشتم که باهاش در و ید داشتم...ولیشرمنده...کل   

 -باز کنم

ده شد و تازه متوجهی از به دستش کشیرت زده نینگاه متعجب و ح  

ه دست نگهش داشته بود شد و هنوزیکه با  یجعبه بزرگ  

دستش و از پشتش یکیار اونی ومده بود که کامیاز بهت در ن  

ه دسته گل عروس بود یکه شب  ی ن شده اییدراورد دسته گل تز  

... از ین ی و گرفت جلو  

: نو قابل شما رو نداره با ... 

ی ن گرفتن دسته گل با ناباوریاز آب دهنش و قورت داد و حین  

 -لب زد

سر صبح؟؟؟ ی ه؟؟؟خوابزده شدین کارا واسه چیا - 

- ح بدم؟؟؟یام تو تا توضیب ی دیاجازه م - 

ار اومد ید کنار و کامیدر کش ی ع خودش و از جلو یاز سرین  

از و به ی که تو دستش بود و گرفت سمت ن ی نبار جعبه ا یتو...ا  
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: پشتش بود گفت  یه کم غم و شرمندگیکه حاال  ی لبخند  

... ه لباس عروس بهت بدهکار یه دسته گل و یادم نرفته بود که ی  

 -بودم

 

ار یاز دسته گل و گذاشت رو مبل و جعبه رو از دست کام ین  

اری ده بود که کامیگرفت...هنوز خواب کامال از سرش نپر  

نش بند اومده بودکه زبو ی شگفت زده اش کرد...انقدر ی نجوریا  

اره یبه زبون ب یتونست درست و حسابیتعجبش و نم یو حت  

د یکه توش بود و کش یدر جعبه رو باز کرد و لباس عروس  

شد کهی رون...چشماش داشت لحظه به لحظه گشاد تر میب  

: ار گفت یکام   

ن اندازه اش خوبه؟؟؟یبرو بپوش بب  - 

... گرفت و به  ره اش و از لباسیباالخره با چندتا پلک نگاه خ  

ار دوخت یکام  
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 -بپوشم؟؟؟

... گهیآره د - 

: به خودش ادامه داد  ی با اشاره ا  

... ی نم عروس شدن بلدین...داماد شدم...برو بپوش ببیمنو بب  - 

- ه؟؟؟زده به سرت؟؟؟اصال مگه تو ین کارا واسه چیار ایکا...کام   

؟؟؟یگرفت ینا رو کید بمونم رستوران؟؟؟ا یکار دارم و با ینگفت  

... ستاد یش وایه قدمیزد و  ی ار لبخند یکام   

... ن لحظه برسمیه کوچولو دروغ گفتم تا به امروز و ای - 

 

: از و با دستاش نگه داشت و گفت یصورت متعجب ن   

- که چرا ی دیو نپرس  ی ته که تا حاال حرف نزدیدونم از خانوم یم  

قبال هم بهت  یم...ولیکن  یرابطه امون و دوباره شروع نم  

خواست حاال کهیداشتم...دلم م ییو قرارا گفتم...با خودم قول  

م...حاال که خودمونیم و سنگامون و واکندیحرفامون و زد  
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م...همهیگه رو انتخاب کردیبا همد یزندگ ی چ اجبار یبدون ه  

با ییه جورا یکه   یال ازدواج قبلیخ یم...بیز و از اول شروع کنیچ  

ی ندگم...بعد زیریگ یو اجبار شروع شد...اول جشن م یتینارضا  

ه هفته هم داشتمین یم...تو ا ی کنیو رابطه امون و شروع م  

ک دو نفره یه جشن کوچیکردم...البته فقط یمقدماتش و جور م  

ی خجالت بکش یکس ی ست جلویالت راحت قرار نیاس...خ  

- یه ایچوقت گالین کارا الزم نبود...من ه یار...به خدا ایکام  

تم...چون خودمگه عروس نداشید ی نکه مثل دختراینداشتم از ا  

ط و انتخاب کرده بودمیاون شرا  

... ی ...چاره ای اید با دلم راه بیخوام...بایدونم...تو فکر کن من م ی م  

ی ندار - 

... از نشوند و فاصله گرفت ی ن یشونی رو پ ی بوسه ا  

... ه...بعدشم باغیم آتلید بریاآلنم برو لباست و بپوش که با  - 

؟؟؟یه هم گرفتیوقت آتل - 
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... شگاه وقت نگرفتم...چون به نظرم همه جورهیاز آرابله...فقط   

یخوشگل - 

ده شد و نگاه پر از عشق و ی از کم کم به دو طرف کشین ی لبا  

تونست یم ی ار...چه جوریاحساسش و دوخت به صورت کام   

اورد...همونیکه به زبون م یین حرفایار با ای ن کامیباور کنه ا  

ت و یاذ ی ز براین چیل ازدواجشون از کوچکتریه که اوایاریکام  

که یحرفش و وقت  ید معنیفهمیکرد؟؟؟حاال میتمسخرش استفاده م  

ز و برات جبران کنم...منظورش از همه یخوام همه چیگفت م  

یکه روز عروس  یدسته گل ی ز بود...حتیز...واقعا همه چیچ  

ف شدی ش کثیکه شب عروس یده بود و لباس عروسینخر  

... ادهیز جماالت من زتماشا کردن و لذت بردن ا ی وقت برا ... 

میکار دار یاآلن برو حاضر شو کل - 

خاص و ی گه اون لحظه هایه بار دیومد یاز که خودشم بدش نمین  
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که  ی اریکنه در کنار کام ی سپر ی شتریب یت قلبینبار با رضایا  

گه از ته قلب عاشقشه دوال شد جعبه لباس عروس و یحاال د  

گفت  یبرداره که با دستپاچگ  

... رمی بگد دوش یبا  

له خب فقط زودتر یخ --  

: گفت  یستاد و با درموندگیدوباره وا یراه افتاد سمت حموم ول  

 

- هو یرون؟؟؟یست من با لباس عروس از خونه برم بیآخه زشت ن  

؟؟؟یدن چیه ها دیهمسا - 

شه یم  ینن...چی اوال که صبح کله سحر همه خوابن...دوما خب بب  

م یورت کنیو داث مردم یبود؟؟؟حرف و حد یمگه؟؟؟قرارمون چ  

 حاال برو.....

... ی ار که صدایگه برداشت و دوباره برگشت سمت کامیه قدم دی  

ار بلند شد یاعتراض کام  
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ه؟؟؟ یگه چید - 

: گفت  ی ک شد و با شرمندگ یبهش نزد  

خواستم یکردم...البته م یه فکر اشتباهیشب درباره ات یمن...د  

خب...فکره  یامروز باهات درباره اش حرف بزنم...ول  

ست یگه...دست خود آدم که نید  

- ؟؟؟ی چه فکر - 

د هنوز ید...شایه لحظه فکر کردم...شایام خونه...ی نم یگفت یوقت  

و ی ف کردم و هضم نکردیم برات تعریکه درباره زندگ  یانیجر  

دونم...حس کردم اکراهی...نمیکه...فرار کن  یهست یه راهیدنبال   

ی مثل من رابطه داشته باش ینکه با آدمیاز ا  ی دار  

: ع گفت یار که به اخم نشست سرینگاه کام  

 

... خواستم امروز باهاتین م یادم بود...واسه همیبه خدا قولم   

 -حرف بزنم تا مطمئن بشم
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- ن به بعد واسه هریفکر کردنشم اشتباهه...از ا یزا حتیچ یبعض  

یازش کار نکش ی خودیگه بیتا د یشیمه میفکر اشتباه جر ... 

بهش  یلیخواد خیکبند بمونه...نمآ ی ح همونجوریاصال من ترج  

ی اریفشار ب  

- کنهین فکر و میمن باشه هم ی جا  یخب...هرکس - 

- مثل من  یآدم یگیم ی ه جوری کنه با خودش...ی غلط م یهرکس  

که از رابطه داشتن باهات بترسم  ی دز دارینکرده ا ی انگار خدا  

: که همچنان ی ازی ت نین هدایفوت کرد و ح ینفسش و با کالفگ  

کرد به سمت حموم گفت یجب داشت نگاهش مج و متعیگ  

- ه امروز یش نداره...بذار ین اعصابم گنجایشتر از ایگه بیبرو د  

ن لحن پریر ایکه تحت تاث ی از با لبخندی و آروم بمونم... ن - 

ار رو لبش نشست رفت تو حموم و در ویاز حرص کام  

رونیال راحت بید و بازدمش و با خیکش یق ی بست...نفس عم  

به مذاقش خوش  یلیانگار خ ی ن شروع دوباره زندگیافرستاد...  
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شبید ی اال ین دوش تمام فکر و خیر همی د زیاومده بود...با  

... شده پا  یه ذهن خالید با یکرد...بای شست و پاک می و از ذهنش م  

ذاشت یار م یدش با کام یجد یتو زندگ  

... امون آرومه چشمات رو به رومهیدن * 

 

... صومه نقدر معیچشماش مثل تو ا یک  

... رمیگ یرم دوتا دستتو میکه دلگ  ییوقتا  

*... رمیمیمن زنده ام چون واسه چشمات م  

هیکه تو ذهن هردو داشت یره شدن درحالیگه خی با لبخند به همد  

گهیازدواجشون همد ینکه چرا روز اصلیگشت...ایز میچ  

خواستن باوریدم نمیده بودن...شای پ ندیرو انقدر خوشگل و خوشت  

ده بشه ی قراره به عشق کش ی ازدواج اجبار نیکنن که ته ا  

... ی تب عشق و به آسون یخونیاز تو چشمام م * 

... ی دون یدردام و از همه بهتر م  
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... چشمام ی شه هوا یخوام بارونیفقط با تو م  

*... ن روزام یتنها نقطه روشن ا ییتو  

رونین بیاد کرد و سرش و از پنجره ماش یآهنگ و ز ی از صداین  

چ جوره یرو که ه ی ست لبخندخوایبرد...دلش م  

نن و شاهد یتونست از رو لبش جمع کنه رو همه مردم ببینم  

یگه تموم شده بود روزایش باشن...دی و خوشبخت یخوشحال  

... دادید به همه نشون مینو بایش...ایسرد و کسل کننده زندگ   

... با تو یوونگی ه دیحال خوب * 

... اتویوونگیچقدر دوست دارم د   

 

... شهینه همیهمحال ما دوتا   

... کنار تو خوبه یشه... آره زندگیوونه نمیمثل ما د یشکیه  

... کوبه  یخوبه حال ما دل من م  

... شه بباره ید آسمون همیبا  
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*... داره یوونگید  یآره عاشق  

که مدت ها از جامعه و مردم دور بودن با لذت یین آدمایع  

ناشون از کنارشون رد یکه با ماش یک مردمی جواب تبر  

ن کار خودش ذوق زده شده بود که یداد و انقدر از ایم شدن یم  

ارم بلند شد...نگاهش و به سمتش چرخوندیقهقهه کام  ی صدا  

ش ی ن آدم از حاال به بعد تمام زندگیو با عشق بهش زل زد...ا  

هاش و یوونگیبود...با همه خوب و بدش...با همه د  

... شد عاشقش بود یکننده م یدا عصب یشد یکه گاه ییرفتارا  

... سپارم*...تنها بودم...تنها یدوست دارم...دارم دل و به دل تو م  

 حاال تو رو تو دلم دارم 

... آزار یوونه بیدوتا عاشق مثل هم دوتا د  

... ماریوونه دوتا بیل دوتا دیدل یحالشون خوبه ب  

... با تو یوونگی ه دیحال خوب  
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... اتویوونگیچقدر دوست دارم د   

... شهینه همیحال ما دوتا هم  

... کنار تو خوبه یشه... آره زندگیوونه نمیمثل ما د یشکیه  

... کوبه  یخوبه حال ما دل من م  

... شه بباره ید آسمون همیبا  

*... داره یوونگید  یآره عاشق  

: ه یار شبیکه در نظر کام ی ضبط و کم کرد و با ذوق ی صدا  

دیکردش پرسیدختربچه ها م  

شه؟؟؟یحاضر م یعکسامون ک - 

... م انتخابیکنن که بریگه خبرمون میه دگفت تا دوسه هفت  

فرستن واسه چاپیم...بعدش م یکن - 

... قشنگ بشن ی لیفکرکنم خ - 

باشم و اون عکس قشنگ نشه؟؟؟ یشه من تو عکسیمگه م  - 

: د ادامه داد یاز و که دی ز شده نیر ی چشما  
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... میاز حق نگذر ی سهم دار ی ه درصدیحاال...تو هم  - 

 

وباره روش و برگردوندبراش نازک کرد و د یازپشت چشمین  

که به سمت خونه اشون یدن اتوبانیابون...بادیسمت خ  

: رفت و ازش ردشدن گفت یم  

مگه؟؟؟ ی ریخونه نم - 

ی...کدوم عروسی نگرفت ی و جد ین عروسینکه هنوزایتومثل ا  

شه؟؟؟یساعت دوازده ظهرتموم م - 

م؟؟؟ یری م میپس کجادار - 

 رستوران...

-... شه برم وسط مردمی نمن لباسا روم یار من باای کام - 

... بهش انداخت و ازهمه نظر براندازش کرد  یارنگاهیکام   

... بردمتی...اگه بدبود که نمیده و موجهیچشه مگه؟؟؟کامالپوش - 

 -اونجامحل کارته...زشته...
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: زد و بااشاره به داشبورد گفت  ی ارلبخندیکام   

... ی ن چی...دراونجا رو بازکن بب ی کم حرف بزن سرم و برد  

 -هست توش

که توش بود و ی د درداشبورد و باز کرد و جعبه ایاز باتردین  

ی وقت یص بده جعبه طالس...ولیتونست تشخیدراورد...م  

 

ار یکه کام  ی دن همون گردنبند و گوشواره ایبازش کرد...باد  

یغیصفت شده بود ج یب اون دزدبیده بود و نصیبراش خر  

: د و با ذوق گفتیکش یازخوشحال  

داشد؟؟؟یار؟؟؟دزده پیکام - 

: ار بااخم جواب داد یکام   

... نم رفتم ازهمون مغازه سفارش دادمی...ایپدرمادرعوض ینه ب - 

... نا رودوست داشتمیچقدر ا یدستت دردنکنه اگه بدون - 

... ادت باشهیا...ید اون ساعته روبرام بخریتوهم دوباره با - 
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... خرمیرم برات مین فردامی چشم...هم - 

: فوت کردو گفت  یگقش و باکالفی ارنفس عمیکام   

... آقادزده یکیاون ید...ولی شرف که نرسیدستمون به اون دزده ب  

داشدیپ - 

... ازکه درحال انداختن گوشواره ها توگوشش بود با تعجب ی ن  

د سمتش یچرخ  

 -کدوم دزده؟؟؟

... یدرسته خدا راه به راه ما رومورد لطف خودش قرار داد...ول  

می شتر نداشتیدوتادزد که ب - 

 

...توماج؟؟؟یکنیم یشوخ - 

: دی از پرسید تکون داد که نییبه تا ی ار بااخم سریکام   

؟؟؟ی؟؟؟چرا زودترنگفتیک - 

... کرده یروز رفته خودش و معرفیدم...دیشب فهمیخودمم د - 
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گفت؟؟؟ یم یش؟؟؟چیدیخودت د  - 

- ن یین پوال ازگلوم پایدو...ای مونم و...ببخشیچرت وپرت...پش  

ادشیوجود بعد چهارماه تازه  یکه ب ین حرفا...مرتیره و...ازاینم  

کرده  یافتاده چه غلط  

ش؟؟؟ی ببخش ی خوایم - 

: دو گفت یکش یقی ارنفس عمیکام   

دمش...چون انقدر درموندهیبخشیدن پول بودمیاگه مسئله فقط دزد  

فته که یادم می  یوقت یو داغون شده بودکه دلم سوخت براش...ول  

م و یزندگ ی ن روزایبااون کارش تو رو ازدست دادم و بدتر  

خواد ببخشمشیگه دلم نمیتجربه کردم...د  

هیار...درسته که گذشت و بخشش یازم هم نظر بود باکامین  

اگه یخواست...ولیه دل بزرگ میشد و یمحسوب م یکارانسان  

ن یده به همیانجام م یرو که کار اشتباه یخواستن هرکسیم  

د بخشش دوباره یببخشن...به محض آزادشدنش به ام  یراحت  
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... یگه...بهتربودبه اندازه همه روزا یه کاردی ت سراغ رف یم  

شون اون تو بمونه یسخت  

از بره یستاد تااول نیار دررستوران و بازکردوکنار وایکام  

که روسرش گذاشته  ی دداشت تورینکه هنوز تردیاز باایتو...ن   

... ار رفت تویبود و مرتب کرد جلوتر ازکام  

: ت گفتده بود که باخجالینرس  یهنوزبه محوطه اصل  

... ی نجوریشه که ایبدنم ی ارمطمئنیکام  - 

که بالبخند  ی نات قشنگ سالن رستوران و سه نفرییدن تزیباد  

ستاده بودن سرجاش موندو دهنش از تعجبیمنتظرشون وا  

 باز شد ...

آدم ینجا کلیرستوران اآلن ا ی ن ساعت شلوغیانتظارداشت توا  

ی ششون خجالت زده بشه...ولینه وبه خاطر ظاهرش پی بب  

دیشدن... جاویشون فقط شامل سه نفرمی عروس ی مهمونا ... 
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ان...خاطره یشا  

: ار روکتفش نشست و یومده بود که دست کام ی هنوز ازبهت درن  

د یصداش وکنارگوشش شن   

... گه...مهمونامون و منتظرنذاریبرو تود - 

که حاال  ی مه بازشده اش جمع کرد و بالبخندی ن  ی لبا ی به سخت  

ر منتظرهیز غین سورپرایز اشد ایض ترمیرفته رفته عر  

 

... ن مهمونا خاطره اومد طرفش و محکم یاررفت تو و ازبیکام   

 بغلش کرد

... قربونت برم من چقدر دلم برات تنگ شده بود یاله - 

... دینجا باشیشه شما ایاصالباورم نم ی شتر...وا یمن ب - 

کات یازخاطره فاصله گرفت و بعد ازدادن جواب سالم و تبر  

افهیدن قیارم که بادیره شد...کام یارخی به کام دیان و جاویشا  

: ده بودگفت یخواست رسیکه م ی زیاز به اون چیمتعجب ن  
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- د یه هفته طول کشیکه آماده کردنش  یه و تدارکیمنظورم ازته  

ست کنن وی د تاکاراشون و راست و ریکشینابودن که طول میا  

همون و دوبارینا زندگیخواستم زودتر از ایان...وگرنه من میب  

 شروع کنم 

نداشت که بهش بزنه و فقط بانگاه قدرشناسانه و یازحرفین  

ار یره اش شدکه کامیکه توش اشک حلقه بسته بودخ ییچشما  

: بامعرفتش گفت  یکم ول ی رو به مهمونا  

- بزرگ ی ه مهمونیخواستم ید اولش میراستش و بخوا  

م از دور یافتاد که مجبور شد ین اواخراتفاقاتیخب ا یرم...ولیبگ  

یی ح دادم فقط کساین ترجیم...واسه هم یریامون فاصله بگیو بر  

شدنمون یکیسهم وداشتن تو دوباره  ی شتریودعوت کنم که ب  ... 

م یرمستق یم وغی کنم که مستق ین جا هم از تک تکتون تشکرمیهم  

ازم برسمیگه به نیه بار دید یباعث شد - 
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... ستاد یک شدو کنارخاطره وایان چند قدم بهشون نزدیشا  

... اتونید ازجفتتون تشکر کنم...که با موش و گربه بازیمنم با  

م بذارهید خاطره پا توزندگ یباعث شد - 

: د بود که گفت ینبار جاویدن وا یهمه خند  

... د بگم که منم ممنونتونم...چون بعد ازیتا بازارتشکر گرمه با  

دا کردمیپ یخوب  ی مدت هادوستا - 

: ره شد و گفت یبهش خ ی از بالبخندین  

... شاالید...ایدرحقمون کرد یف کرد که چه لطفیاربرام تعریم کا  

میه روز محبتتون و جبران کنیم یبتون  - 

... نمتونی بینکردم...خوشحالم که دوباره باهم م  ی کار - 

: ش ی از رفت پید شدونیار مشغول صحبت باجاوی بعد ازناهار کام  

به جفتشون انداخت وگفت   یان و خاطره...نگاهیشا  

... جفتتون ی اخوشحالم بر یلیخ - 

: ان گفت یازته دل زد و شا ی خاطره لبخند  
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... چوقت یکردم هیمنم خوشحالم که روقولم نموندم...فکرنم  

نمتی انقدرسرحال بب - 

 

 از...آقامحمد چه خبر؟؟؟حالشون خوبه؟؟؟هنوزوقت نکردم برم ...

ششیپ - 

 -خوبه...

: دادوگفت یبه خودش جرات   

ه سوال بپرسم؟؟؟ی - 

 -بپرس...

: بگه خاطره گفت ی زیچنکه یقبل ازا  

... دای د من برم؟؟؟تعارف نکنیخوایم - 

... ان دستش وگرفتیشا  

... ست که مربوط به تونباشه ین ی زیگه چیمن د ین...توزندگینه بش  

انیدن چهره پر ازشوق خاطره ازشایبرد ازدیازکه داشت لذت مین  
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د یپرس  

... ثاق خوبیسوال بود...که چرارابطه تون بام ی شه برام جایهم  

تسین - 

: د یجواب پرس ی کرد و به جا یان مکثیشا  

نگفته بودبهت؟؟؟ ی زیثاق چیم - 

 

... زدیاد ازخانواده اش حرف نمینه اون...ز - 

- مفهوم خانواده یلیم...خیتنها بود یثاق ازبچگی خب...من وم  

لیر کار و تحصیم هرکدوم درگیم...بزرگترکه شدیرودرک نکرد  

شد باهم ی.نمجدا ازهم..  ی م...بادوتاخط فکریخودمون شد  

رفت سراغ عالقه خودش...خب...من  یم...هرکی کارکن  

به  ی چ کاری ثاقم که توه یثاق توکارم موفق شدم و میزودتر ازم  

نونتونست درک کنه...بعدشم که خواستمید ایرسیجه نمینت  

خودش دست و پاکنه بهش  ی گه برایه کاردیکمکش کنم تا  
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که  هیثاق آدمی خوام مستقل باشم...می برخوردو گفت م  

تونه باشه...چهیم ی زین حس هرچیشه...حاالای م یزوداحساسات  

 عشق...چه نفرت...چه حسادت 

: زمزمه کرد  ین و باتلخییازسرش وانداخت پاین  

 -خداکنه زودم ببخشه...

... زود  یل یه بابامه...اونم خی شب  یلین نظرخیبخشه...ازای م  

من کامالبرعکسشونم یبخشه...ولیم - 

: ی جادشده بود با ابروهایکه ا ینیگرجو غمییتغ ی خاطره برا  

 باالرفته گفت 

- ه رومطرحین قضیازجان که ایاوه اوه...قربون دهنت ن   

ج یه وقت به تریحواسم باشه  یلید خین به بعد بای...ازای کرد  

آقا برنخوره  ی قبا  

 

ره شد...تاحاال یبهش خ  یاز باشگفتی د و نیبلندخند ی ان باصدایشا  
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دن خنده یداشت د یخوب  بخنده...حس ی نجوریده بود ایند  

که غم لونه کرده ی نطورخاطره ای ...همین آدمیهمچ ی ها  

ی زندگ  ین رفته بود و انگار کم کم داشت معنیتوچشماش ازب  

... دیفهمیروم یواقع  

شون خوشحال بود و یشروع دوباره زندگ ی ت براینها  ینکه بیباا  

اسیتو عمرش قابل ق  ی زیچ چیباه ی ن شادیبه نظرش ا  

انیخاطره وشا ی ق برای ه ذوق عمیدرکنارش  ینبود...ول  

ش به ضرری وعجوالنه زندگ یمات لحظه اید تصمیداشت...شا  

... نیکرد ازایت می احساس رضا یگران تموم شد...ول یخودش و د   

که رو لباشون نشسته بود ی لبخند  

نه نگاه یباهمون لباس عروس روتخت نشسته بود و به خودش توآ   

نجانشستهیکه همش ی کرد...درست مثل شب عروسیم  

ی حال و هواش چقدرفرق داشت بااون شب...غم تو یبود...ول  

د...اونیدیازش نم ی چ اثریادش بودو اآلن هینگاهش و هنوز   
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کرد ویکه انتخاب کرده بودفکر م ین راهیان ای شب داشت به پا  

خواستی انم براش عذاب آوربود...دلش میفکر پا  یاآلن...حت  

باچنگ و دندون نگه داره و نذارهوشده  ین زندگیتاآخر عمر ا  

الش غرق شده بود که یچوقت ازدستش در برهانقدر توفکر و خیه  

رش ین رفتن تصویار اومدتو اتاق...فقط با ازب ی کام ید کینفهم  

ز افتاده ینه به خودش اومدو سرش و باالگرفت...انگارهمه چیتوآ  

 

ن نقطه یارم اون شب درست توهمیبود رو دور تکرار...کام   

کامال متفاوت ی با نگاه یکرد...ول یستاده بود و نگاهش م یوا  

سخت بعدش توذهنش ی نکه تمام اتفاقات اون شب و روزایبا ا  

ل با یگه مثل اواید یرفت...ولیادش نمیچوقت ازیبود و ه  

شد...چون بعد ازاون انقدر خاطرات و یت نمیفکر کردن بهش اذ  

اون  یگه ساخته بودن...که تلخیقشنگ با همد ی تجربه ها  

ازطعمش حس  ی زیگه چیلحظه ها ذره ذره کمرنگ شد ود  
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د درکنار ین بایریکردن که خاطرات بد و شید قبول میشد...باینم  

... ی هم باشن تا بشه اسمش و گذاشت زندگ  

: ار روبه روش رو زانو نشست و دستاش و تو دستش یکام   

از بود که گفت ی بزنه ن  ینکه حرفیگرفت...قبل ازا  

... زی.امروز فوق العاده بود...همه چار.. یکام   یمرس - 

: زدوگفت ی ار لبخندیکام   

- خواست خونه مونم یداشت...مثالدلم م ییها ی دونم کم و کسریم  

هنوزچند ماه از قرارداد اجاره امون مونده ینو کنم...ول ... 

 

ه کم که دست و بالم بازتر ین مدت یدم توایعوضش قول م   

قه تویباسلزشم یم...همه چیه خونه بزرگتربخریشه...  

 -حاال چرابزرگتر؟؟؟

 

... ره یباالخره پس فردا چهارتاتوله قراره دور و برمون و بگ  
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گهید - 

: نگاه کرد و گفت  یازچپ چپ ین  

... بچه دار شدن ندارم یمن اصالآمادگ  

- ی مردم و دار ی نگه داشتن بچه ها یعه؟؟؟چطورآمادگ ... 

؟؟؟یاددست به کار شیواسه خودت دلت نم - 

- شه نه؟؟؟یروزت شب نم ی ک نندازاگه متل یعنی - 

باال انداخت و بلند شد کنارش ییش بازشده ابرویار با نیکام  

ازبرداشت... کنار گوشش ین ی موها ی نشست...تور و از البه ال   

 و آروم زمزمه کرد

...اجازهیگه خانومم بشیه باردیخوام یش ماه میبعد ازش  

 -هست؟؟؟

د ازمدتها سخت روداشت که بع یازچشماش وبست...حال آدمین  

ده بود به بخش یش و ردکرده بود و حاال رسین مرحله بازیتر  

دش و ازته قلب و باتمام احساسش گفت یزو جدی جان انگیه ی ها  
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 -بله...
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زان! ی سپاس و درود به شما عز   

   : کردن در گوگل با سرچ    ی و خارج  یران ی ا   ی ن رمان ها ی دانلود بهتر   ی برا 

 دانلود رمان 

 ا ی 

   د ی انلود رمان جد د 

 دی ت شو ی وارد سا  ( / http://www.romanbook.irآدرس رمان  ی ک رو ی وبا کل 
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