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  :خالصـــه

 !من رفتم؟ ایاو رفت 

 یام را ورق م یدیکه بداند درون خود مچاله شده ام و هر شب خاطرات اس ستین

 !زنم

 !رمیگ ی، بند بند وجودم را به رگبار مدار یچوبه  یپا

از گور  یدم، باز آن گور کن لعنت دهیکنم اما سپ یشب تا صبح خود را دفن م هر

 !کند یبدرم م

ممنوعه را به خوردم  بیلج بخت برگشته س ایبودم که به زور سرنوشت  ییحوا

 !!دادند

باره داد اما و فرصت جبران دو دیبار خداوند حوا را بخش نیکه ا اسیق نیا با

 ...آدم

 یم یدیجد ی ارهیممنوعه خود را کاشف س یکرم خورده  بیقبل از آن س تا

 .پنداشتم

 یدیام ینسخه  چیشده ام که ه ریدرگ یالعالج یماریبدون او به ب نکیا اما

 !ندارد

 :مقـدمـه

تر از پژواکم در کوه،گرد بادم در  تو سرگردان یابِر اندوه، ب ستم؟یتو من چ یب

 مِ یسحرم از نس میتر از نس تو سرگردان یباد، ب یدر پنجه زمیی، برِگ پادشت

 سحِر سرگردان

 سر و سامان یب

 تو، اشکم، دردم، آهم یب

 ادیبرده ِز  انیآش
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 درمانده به شِب گمراهم مرغ

 تو خاکستر سردم، خاموش یب

 من، دل با شوق ینهیدر س گرید نتپد

 "مصدق دیحمنه خروش." ،یمرا بر لب، بانگ شاد نه

 

 

 

 

 

شده، تموم آزار و  یکه مار خورده افع یامشب بعد از چند ماه تحمل، مثل کس

رو که به سرم آورده بود بهش پس دادم. هنوز تنم داغ بود درست  ییشکنجه ها

که  وونیاسم ح فیآغشته شدن! ح وونیاون ح فیدست هام به خون کث دمیفهم ینم

 .ذاشتم یروش م

به  شیکفر ینفس از خونه  یبرهنه تند و ب یِ ردم با پاهاتوانم رو جمع ک تموم

که قرار بود کاخ آرزوهام بشه اما فقط از  یحالت دو فرار کردم. از خونه ا

برام بدتر  یکم داشت و از صد تا بند و سلول انفراد یآهن ی لهیزندون چند تا م

 .بود

دونست مجرم  یکرد انگار م یم کیگلوله هاش رو تند تند به صورتم شل بارون

 .شدم

 ی. نمزدیخلوت پرسه نم ابونیاون خ یتو یآدم چیسه نصف شب بود؛ ه ساعت

 .از شقاوت من بود ای یدونم از خوش اقبال
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باعث شد  نیکردن، هم یم ینیو سنگ دهیهام از شدت بارون به تنم چسب لباس

 .ادامه بدم دنمیینتونم به دو گهید

 یکرد. دست هام م یم نییم باال و پاگوشه توقف کردم؛ قلب هینفس زنون  نفس

بعد از اون همه  فمیشد تن نح یکرد. باورم نم یپاهام بدجور درد م دن،یلرز

 !کرده باشه دایهمه توان پ نیاعتصاب غذا ا

پاهام گذاشتم، به حالت زانو  یلرزونم رو رو ینداشتم؛ دست ها دنییدو توان

 ینفسم رو تو یض آزار دهنده اکرد... بغ یافتادم، قلبم بدجور درد م نیزم یرو

 !گلوم حبس کرده بود

چکار  دمیکنار رفتن فهم اهیس یپرده ها د،یرس یکم خون داشت به مغزم م کم

 یرو مرتکب شده بودم؟! من یکار نیمن بودم که همچ نیشد! ا یکردم! باورم نم

قبل انجام دادم  ی قهیکه چند دق یهمه صبر کرده بودم؟! از جنون کار نیکه ا

 .ادامه دادم دنمییبه دو وفرار وحشت زده شدم، دوباره بلند شدم  یبرا یحظه ال

استرس وار قلبم بود  یوجودم رو ترس فرا گرفته بود، از اون بدتر تپش ها تمام

زد؛ هر لحظه احتمال داشت آدم هاش برسن و  یم رونیداشت ب نمیس یکه از تو

 یبرا ییا من بخت برگشته که جاکردم ام یم دایرو پ ییجا هی دیدنبالم کنن . با

 !رفتن نداشتم

آتش قلبم رو  یبارون شعله ها یسوخت. سرد یاشک م یهام از داغ چشم

فاصله اش  ادیبه سرعت نور از کنارم رد شد. ز نیماش هیکرد.  یخاموش م

 کیالست غیج ینکره  یترمز گذاشت، صدا ینشد که محکم پاش رو رو یطوالن

 .بره نیب از اهیباعث شد سکوت شب س

شدم. دنده عقب گرفت به سمتم اومد؛  خکوبیحرکت سر جام م یشدت صدا ب از

 ییو موها سیخ یبرهنه، تن ییپوش با پاها یزن مشک هی دنیتعجب نداشت از د

 .اون وقت شب شوک شده باشه یتو دهیژول
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پشت  افهیجوون خوش ق هیآورد.  نییسمت من رو پا ی شهیتوقف کرد، ش کنارم

 .شبزده شده بود یِ زِن تنها هیو گنگ، ماِت  جیگ رل بود که

شدم، اما  یلب زدنش م یمبهوِت چهره اش شدم! متوجه  یمدت طوالن یبرا

 .حرف زدنش برام مفهوم نبود

بودم، با خودم گفتم چشم هاش  یا گهید االتیخ یگه... من تو یم یچ دمیفهم ینم

رو  ایدن یمشک یها یگو نیباتریبه رستاکه؛ اما نه رستاک من ز هیچقدر شب

کرده بودم روا نبود بخوام شباهت چشم  یبا اون چشم ها زندگ یداشت. من عمر

 .ترازو بذارم یکفه  هی یرو با اون تو بهیغر هی یها

 :بود گفت ادیفر هیکه شب ییراننده با صدا مرد

 یاتفاق ن؟یکن یم کاریجا چ نیوقت شب ا نیا گم؟یم یچ نیشنو یخانوم م -

 افتاده؟

خودش رو از  ییکه خورده بود، هنوز شنوا یمحکم یلیگوش هام از شدت س سپ

 .دست نداده بود

 شیبه ذهنم بخوره و به فکر پناه گرفتن پ یرستاک باعث شد تلنگر یچشم ها ادی

 د؛یببره، انگار ترس ششیافتم، تا اومدم لب باز کنم بگم کمکم کنه من رو پ یاون ب

 یحوصله » ه کرد بعد با خودش گفت:لب زمزم ریرو ز ییزهایچ هیچون 

تن و بدن  ادشیز سرعترو گرفت و رفت، از  نیدوباره گاز ماش« دردسر ندارم

 .و تر شد یچند برابر بارون سمیخ

حرکت موندنم باعث شد  یخونه پناه گرفتم! ثابت و ب هیبون  هیسا ریز دیام نا

 ونیموند، انگار م یهم نم یسرما تا مغز استخون هام رسوخ کنه. دندون هام رو

 !کرده بودم ریقطب جنوب گ

رحم مادر شده بودم... اما  ونیم یپاک نیهم جمع کردم مثل جن یرو تو پاهام

اشک هام رو  دیسورنا بغضم ترک نیخون کریپ یادآوریمن پاک بود؟! با  یکجا

 .اشک نبود، ضجه شد گهیهام د هیزار خدا رو زدم گر د؛یگونه هام لغز
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شونه  یوقت بود که سرم رو رو یلیرستاک بودم خ ینه هاقرار شو یب یلیخ

 .بهم قوت قلب داد! باعث شد از جام بلند شم الشیمردونه اش نذاشته بودم. خ یها

م رو  فیفاصله نداشت. بدن نح شتریکه بودم دو سه چهار راه ب ییبا جا خونش

مجازات و داد. گناه و  هیبهم هد یجون دوباره ا دنشیتکون دادم، شوق دوباره د

 یکه با وجود بال ها یشدن با وجدانم رو فراموش کردم. مثل پرنده ا ریدرگ

 .کنه به سمت خونش راه افتادم یپرواز م یزخم

شدم.  یم تیو سرما اذ ینه از خستگ دم،یترس یم یکیبود! نه از تار بیعج

 راه یتو یا قهیچند دق دمیدوست داشتن بود. نفهم یکه بود معجزه  یهر چ لشیدل

که از کف پام راه  یخون ایبودم،  دهییرو دو ریکل مس ای دم،یبودم! قدم زنون رس

آشنا رو  یدوباره اون چشم ها ددونم قرار بو یبود؟! فقط م یچ یافتاده بود برا

 .نمیبب

وقت  نیاگه ا»رو فشار دادم با خودم گفتم:  فونیآ یذوق آلود دکمه  یکودک مثل

 «!؟یشب بترسه چ

ه افکار بدم پشت کردم. دوباره و چند باره دکمه رو فشار دادم، زود ب یلیخ اما

  .سر خوردم نیدادم و کف زم هیتک واریبه د دانهیانگار خونه نبود! نا ام

درهم مثل  ینداشت. فکرها یجون گهیهم سرما به کالبدم هجوم آورد! پاهام د باز

ر آخر و عاقبت زنده بودن سورنا، فک ایسرم اومدن؛ فکر مرده  یباال اهیابر س

معدم بهم خورد. بزور خودم رو کشون کشون به  شونمیپر االتیخودم... از خ

در  یشد. بلند شدم برا دترجدول بغل خونه رسوندم، با باال آوردن زهر حالم ب

 یباعث شد ب جهیکه ضعف و سرگ رمیپناه بگ یامان بودن از اون بارون لعنت

 .افتم یب نیزم یهوش رو

و  جیچشم باز کردم. هنوز گ نیپف کرده و سنگ یپلک ها ونیم یبا سر درد بد

زد!  یحالم رو بهم م یقو یکننده  یمواد ضد عفون یخواب آلود بودم. بو

سرم  یگنگ و نامفهوم تو یینبودن، صداها ایبرام درست و واضح گو ریتصاو

 .رفت رچشم هام کنا یو پر رنگ از پس پرده  ظیکم کم مه غل د،یچیپ یم
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 یبود که تو یرنگ ییطال زییهام ظاهر شد، پا دهیکه در برابر د یریوتص نیاول

 .کرد یم ییروبه روم داشت خود نما یقاب پنجره 

بود، برگ درخت  سیشدم؛ همه جا شسته و خ رهیخ رونیپلک زدن به ب بدون

و رنجور جلوه  ریدلگ د،یخورش زیرنگ، مثل غروب غم انگ یزرد و نارنج یها

 یاز اندام لخت و زننده و تا حدود اطیح یمحوطه  یت هادادن. انگار درخ یم

مطبق  یکاج ها یشون رو ال یداشتن زشت یسع دند؛یکش یشون خجالت م دهیتک

  .سر سبز، پنهون کنن شهیو هم

آسمون  ونیبود. هنوز م دهیبار یبود، چند ساعت قبل بارون سخت دایشواهد پ از

  .بودن دنیدوباره بار یبرا یگوش به فرمان تلنگر یپر پشت اهیس یابرها

آرام  ریبه سرم اومده... انگار تاث یدونستم چ یداشتم! هنوز نم یو منگ جیگ حالت

 .کردن بود قیکه بهم تزر یبخش

عجله  چیه یدستم زل زدم، ب یسرم تو یپنجره چشم گرفتم، به بارش قطره ها از

 یاز تماشازود  یلیشدن. خ یکند و آروم رد م یکیشلنگ پالست ریاز مس یا

 هیمعطوف کردم که فقط دو تخت و  یکیمنظره خسته شدم. نگاهم رو به اتاق کوچ

  .کوتاه قد توش قرار داشت خچالی

و  شیاز تشو یموج هویرو به دست آوردم،  میاریکه هوش دیطول نکش ادیز

  !سرم حاضر شد یباال یمالقات نیدلشوره به عنوان اول

 یبا پتک به سرم م یشد؛ افکار خاکستردچار آشوب  یبه صورت افتضاح حالم

ذهنم به  ینقره ا یپرده  یتو یا هیوحشتناک شصت ثان لمیف هیمثل  شبی. ددیکوب

به لرزه در اومد! با  دیمثال ب کرمیدر اومد. دلم مثل ابر طوفان زده و پ شینما

موهام  ی شهیاز ر یکه قالب روح و جسمم شد عرق گرم یترس و اضطراب

 یرو اعدام مباره پر از سوال شد. اگه سورنا مرده باشه؟ اگه من دو مغزم  .دیچک

خودش کرد!  ریبدنم رو درگ یکردن؟ اگه...اگه...اگه... استرس تک تک اجزا

لب هام فشار دادم تا دندون هام  یزدن. دستم رو محکم رو یرگ هام مثل نبض م

رست سر د دم،یرو به عقب کش لمیف.زدن یهم بمونن. چشم هام دو دو م یرو
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هوش شده  یرستاک ب یبار در خونه  نیاستپ کردم. من آخر یانیسکانس پا

فانوس دل خاموشم رو روشن کرد. لبخند  یمثل شعله ها دیرستاک ام ادیبودم، با 

 .رعب زدم به رقص در اومد یچهره  یاجزا ونیم یجون یب

جا  نیرستاک قلبم مملو از انتظار شد. پس رستاک من رو به ا دنیشوق د از

دادم اون  دی!؟ به خودم نونمشیقراره بعد از مدت ها دوباره بب یعنیآورده بود؟! 

 یلیکنه؛ پس دل یبوده کمکم م یحتما اگه بدونه ماجرا چ زهیهمه چ یمشکل گشا

 .ترس و اضطراب ندارم یبرا

تر و آرام بخش تر بود. حال بد و مزخرفم به  یبرام قو نیاز صد تا مرف ادشی

 .دیسفر بست و پر کش سرعت برق رخت

پرستار جوون وارد  هیکردم  یدوئل م یانتظار و دل نگران نیکه ب نیح نیا یتو

 .اتاق شد

جا  نیها سوال کنم ا لمیف یمثل تو ایکنم  یجا چکار م نینبودم که بپرسم من ا جیگ

 :دمیپرس یتاب یچرت و پرت ها... اما با ب نیآورده و از ا یکجاست، من و ک

 ه من کجاست؟خانم همرا -

 .کرد یسرمم خال یآمپول تو هیزد  یجذاب لبخند

 .زنم یاالن صداشون م -

! پرستار با رفتنش تنهام گذاشت. دل تو دلم دمیکش یاز سر آسودگ یراحت نفس

شناختم. اصال  یسر از پا نم دم،یگنج یپوست خودم نم یتو ینبود؛ از خوشحال

 چیبرام ه گهیبودن و مردنش د زنده یسپردم حت یسورنا رو به کل دست فراموش

 .نداشت یفرق

به  یرنگم دست دیسف یروسر ریشدم! از ز ایرستاک اح یدوباره  دنید الیخ با

بود رو به  مارستانیکه مخصوص ب یو گشاد یصورت یلباس ها دم،یموهام کش

م رو به بالش دادم. چشم  هیجام نشستم تک یتنم مرتب کردم. شسته روفته تو
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تصور کردم  خودمهم آوردم با  یکرد... پلک هام رو رو یفم مداشت خ یانتظار

 شهیدونستم باز هم مثل هم ی! گر چه منمش؟یب یم یبعد از چند ماه چه شکل

ش، که من رو  یشگیعطر مخصوص و هم یو خوش پوش با بو هیخوش آت

 .شه یم داشیخودش کرده پ ی وونهید

 

لند شد تق... تق...تق... با هر پاهاش ب یغرق بودم که صدا االتیعوالم و خ ونیم

زد! دهنم مثل  یم رونیب کمیکوچ ی نهیس یگام قلب منم تاالپ تولوپ از تو

پاهاش قطع  یذره بذاق لب هام رو تر کردم. صدا هیآب خشک شد، با  یب یریکو

 ینم میاریاتمام انتظار  یسرم حس کردم. پلک هام برا یاش رو باال هیشد. سا

 شده. دنشیبه هزار باره د یت بند بند وجودم تمنادونس یکردن. انگار نم

آتش، داغ و ملتهب شد.  یشونم نشست. تنم مثل کوره  یدستش رو یا هیثان یبرا

که  یدختر بچه ا نیچشمم سر خورد. ع یلرزون اشک از گوشه  یقطره 

خواست  یدلم م یباشن، از خوشحال دهیعروسک مورد عالقه اش رو براش خر

 .مبپر نییباال و پا

 

 دمیدلم بپا کرد. خجالت کش ونیم یدستش بزم  باشکوه یکوتاه مدِت گرما لمس

که  یها و عذاب یتموم سخت یباشه برا یآغوشم رو به روش باز کنم، تا مرهم

 .دمیمدت کش نیا یتو

چشم باز کردم!  یبهت و ناباور ونیاز رستاک م ریغ یا گهید یصدا دنیچیپ با

زده بود، با  مهیسرم خ یوم، مثل عقاب باالقامت چهار شونه و بلند قد عم

 !در هم ترس قالب روحم شد یا افهیگره خورده و ق ییابروها

 !شوک زده شدم میاز تموم طول زندگ شتری! بدیزد! لبخندم ماس خشکم

 یشده. انگار تگرگ اومده و تموم شکوفه ها وارینداشتم رنگم مثل گچ د شک

 .رو تکونده دمیدرخت ام
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برام سخت شد، حالت خفقان داشتم،  دنیافتاده! نفس کش یاتفاق بد الهام شد بهم

 .قلبم گذاشتن یا شهیش یجداره  یرو یچند تن یکردم وزنه ا یحس م

لخت برق  میس نیهام ع قهی. شقدیکش ینفسم مثل سوت قطار هوهو م یصدا

شوم کالغ  یبود که صدا اهیجغد س هیذهنم  یدونم چرا تو یکرد. نم یم یاتصال

 !داد یم

. حدس دمیبود. حس کردم به ته خط رس یچهره ام کامال مشهود و علن یتو ترس

شدم؟! پس  یقصاص م دیمن قاتل پسرشم... پس با دهیزدم سورنا مرده، عمو فهم

 شد؟ یم یکه سرم آورده بود، چ یاون همه آزار و شکنجه ا

 یم مبه حال خود شتریب شهیکرد؟ دلم از هم یاز حق من درمونده دفاع م یک

 .سوخت

بغضم سر باز کرد. اگه توان داشتم اون سرنگ و آنژوکت  یدینا ام یرو از

بزنه و کل لحاف  رونیکردم تا خون مثل فواره ب یمسخره رو از خودم جدا م

 .برام معنا نداشت دنینفس کش گهیکنه. د فیرو کث دیسف

 .زدم هیگر ریبلند ز یصورتم گذاشتم! با صدا یهام و رو دست

از  ینرم یبا صدا د،یکش یاشک هام رو نداشت، نفس بلند دنیمل دتح عمو،

 .داده حرف زد لشیتحو یکه معلوم نبود ک ینیدروغ یماجرا

زودتر از  یانجام شده، حت تینترس دخترم! حال سورنا خوبه. عملش با موفق -

شده،  داشیبال رو سرتون آورده پ نیکه ا یتوام به هوش اومده... اون نامرد

 !ده یوان کارش رو پس متا یبزود

دونستم  ی! خوب مادیبود از کاسه درب کیچشم هام نزد دمیکه شن ییحرف ها از

 چیه یپنهون کردم، اشک هام رو با پشت دست پاک کردم. ب انهیتعجبم رو ناش

که از انگار ته  ییبا صدا دم،یکش ینفس راحت چارهیاون آدم ب یبرا یعذاب وجدان

 :اومد گفتم یچاه در م
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 !هوشم؟ یگه من چند وقته بم -

صفحه کرد. تند تند جواب من رو داد و  یبه اسم رو ینگاه لشیبا زنگ موبا عمو

 .اتصال رو زد یدکمه 

شده، چرا  فیضع یلیگفت بدنت خ ی! دکتر میتخت افتاد نیا یسه روزه رو -

   ؟یستیمراقب خودت ن

شد سه  یباورم نم اون منتظر جواب شد و نه من حال جواب دادن داشتم. اصال نه

بود، نه  بیهوش شده بودم! پس سورنا نمرده و زنده بود. عج یروز تموم ب

از  دیشدم. شا یحالت م نیوقت ها دچار ا یخوشحال و نه ناراحت بودم. گاه

 .شدن ماجرا بود ریاز ختم به خ ایپشت سر هم  یشدت شوک ها

وزوند بازهم نبودن س یکه دلم رو بدجور م یزیو فراموش کردم، تنها چ یچ همه

و باالخره  دهیبودم فکر کردم انتظارم ته کش الیرستاک شد. چه خوش خ دنیو ند

 ...نمشیب یم

گناه جلوه بده؟! کم کم  یعمو داده که من رو ب لیبه تحو فیمشت اراج هی یک اما

 یمن بشه تا در ازا یکه مجبورش کردن سپر بال یا چارهیدلم به حال اون آدم ب

 .ببندن سوخت پول دهنش رو

 ؟یماجرا بوده باشه چ نیخورد. اگه رستاک پشت ا یمثل خوره مغزم رو م سوال

رو  قتیآورده؟ ممکن بود سورنا حق یپس ک اوردهیجا ن نیاگه اون من رو به ا

بود من در  نیا تیجلوه داده باشه که براش بد نشه، اما واقع یجور نیعمو ا شیپ

 م!افتاده بود نیزم یرستاک رو یخونه 

 .رو گرفت گهید یشماره  هیعمو تموم شد اما بالفاصله  یمکالمه 

نخورده بود. همچنان صورت تپل و  یتکون چیه دمشیکه د یمثل روز اول درست

 دیدست سف هیلخت و  ییزد، موها یهاش برق م شیقاب ر یتو دشیسرخ و سف

برده بود. سورنا ازش به ارث  قایرنگ که دق ینافذ و قهوه ا ییداشت، با چشم ها
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از عالقه اش به  ننشو شیپنبه ا یدست ها یتو وقوریو  متیگرون ق یانگشترها

 .داد یآالت مردونه م وریز

 :گفت یمیرو قطع کرد و با لحن مال یگوش

جا  نیا گهیشب د هی دیمرخص شد، اما دکترت گفت با روزیدخترم، سورنا د -

 .یبمون

حالت صورتم رو به زور  یالخبر شاد و سرزنده شدم، از خوشح نیاز ا چقدر

کردم  یشدم. سع یبا سورنا چشم تو چشم م رتریروز د هی یعنی نیپنهون کردم. ا

 .بزنم یخودم رو به ناراحت

خونه! من حالم خوبه، تا فردا چند ساعت  نیعمو جون، شما هم بر سین یچاره ا -

 .گهید کنن یشدم که مرخصم م داریهم ب یخوابم وقت یم رمیگ ینمونده م شتریب

رو به عنوان همراه نفرسته. بعد  یکردم بره و کس یرو هر جور شده راض عمو

به  یاشاره ا چیحرف ها زد اما ه یلیساعت رفت و تنهام گذاشت، البته خ میاز ن

  .که من دنبالش بودم نکرد یزیاون چ

متر از  هیرعد و برق وحشتناک  یو به فکر رفتم، با صدا دمیجام خز یتو دوباره

چهار سال  یمن رو به گذشتم وصل کرد' حال و هوا بی. اون شب، عجدمیپر جام

 هیام پلک هام رو محکم بستم و  یباطن لیرغم م یشد. عل یباز هم برام تداع شیپ

 .رو مرور کردم میزندگ گهیبار د

* 

اومده بود.  شیبرام پ یادیز یلیگذشت. اتفاقات خ یسال از اعدام شدن بابام م هی

باخبر شدم، که خودش رو  یناتن یعمو هیپدرم از وجود  یک سپارمراسم خا یتو

 !دونست یم ونیبه پدرم مد یلیخ

خواست  یبودم. ازم م دهیازش نشن یوقت از زبون بابام اسم چیکه ه ییعمو

بود؟!  یراحت نیبه هم بهیآدم غر هیکردن با  یکنم؛ اما مگه زندگ یباهاش زندگ
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دادم تک  حینداشت. ترج یفرق بهیغر هیبا  من یگفت عمومه، اما برا یهر چند م

 .کنم اما وبال مردم نشم ینسبتا متوسط زندگ یمنطقه  هی یو تنها تو

با  نینش ونیع یمنطقه  یمرفه و خوب بود. تو یلیما قبل از اعدام بابام خ یزندگ

دونم  یاما نم م،یکرد یم یزندگ یآن چنان یها نیپول و مال و منال و ماش یکل

رو گرفت که بعدش سر از  یاردیلیخالف و م یدنبال معامله ها هویچرا بابا 

 !زندون درآورد

و  لیوک یبا هر چ دن،یبود که براش حکم اعدام بر نیاون قدر خالفش سنگ 

 .میکن یکار شیآزاد یبرا میبود باز هم نتونست یوص

ازم  یبه نامم زده بود، قانون ندهیآ یکه برا یاموال مون مصادره شد! هر چ تموم

 .گرفتن

خواست به اون  یقرن به سرم گذشت. امشب دلم نم هیسخت قد  یروزها اون

 .دیکه داشتم و نداشتم ته کش یفکر کنم، فقط بگم هر چ میبخش از زندگ

 یلیسر زده بودم، اما مدرک تحص یادیز یلیخ یبودم برم کار کنم، جاها مجبور

کرده بودم و دنبال خوش  ول مهینداشتم؛ چون درس و دانشگاه رو نصف ن ییباال

 .رو گرفته بودم یگذرون

رو  شیپ یسخت یروزها نیهمچ  ادیب یروز هیکرد که  یبه ذهنمم خطور نم یحت

 .داشته باشم

گفت:"  یبهم م ادمهیرو طالق داد. هنوز  میمادر آلمان یده سالگ یتو بابام

بهش  یسح ادی! منم زیاومد ینم ای. کاش به دنیبود میاشتباه زندگ نیبزرگتر

زد."  یتلفن ساده هم بهم نم هینداشتم. بعد از طالق با معشوقش ازدواج کرد و 

 !ن؟یش یچرا بچه دار م نیقراره از هم جدا ش یآدم ها بگه وقت نیبه ا سین یکی

گذشت. من به  یو مرگ بابام با طعم تلخ و زجر آور ییسال از تنها هی خالصه

 .مستأجر شدم یمتر هفتاد هشتاد یخونه  هی یزور سرنوشت تو
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 یبمونه که فردا تو شمیشرکت اومد پ هیدوستم روشنک با آدرس  نیشب بهتر اون

با قد متوسط و اندام  یدختر پر انرژ هی روشنک.تنهام نذاره یکار یمصاحبه 

ازش  طونشیش ی هیشاد و روح تیشخصوبود ،یقهوه ا یالغر، چشم و ابرو

راست  واریخودم نداشت هر دو از د از یدرست کرده بود، دست کم یجالب یآدم

ازمون سر  یبیعج یکال کارها میبود ی. سر منشا شر و مسخره بازمیرفت یباال م

 .زد یم

دلم  گهیکه برام افتاده بود، د یداشتم اما با اتفاق یادیز یجز روشنک دوست ها به

 .خبر دار بشه میزندگ دیجد طیاز شرا یخواست کس ینم

ت و محسوسانه به کمد لباس هام نگاه کرد. من هم لبه رو محکم با کش بس موهاش

 .زدم یغر م یتختم نشستم و ه ی

ام  افهیبخاطر ق یدون یبهم کار ندن! تو که م یکن یکار یخوا یروشنک، باز م -

ساده  پیت هی! بذار دنیبهم م یناجور یشنهادهایبعد از چند روز چه پ رمیهر جا م

 .بزنم که حداقل کمتر تو چشم باشم

 :اعتراض گفت با

تا  نیزم میکه قراره بر ییجا نیبا ا یکه قبال رفت ییحرف چرت نزن! اون جاها -

که  یِ پیهمون ت نیباشه...آهان ا یظاهرت درست و حساب دیکنه. با یآسمون فرق م

 .پسندم یم

چسبناک با بوت بلند و شال  یلیخ یزانو، شلوار مشک یخز داِر باال یپالتو هی

هزار تا چشم  دمیپوش یم یتخت گذاشت. اون ها رو وقت یروزرد رنگ آورد و 

 :گفتم عیکرد. سر یبد و نگاه آزار دهنده دنبالم م

 ... خوام برم یپوشم! مگه م ینم اهیصد سال س -

 :لجاجت گفت با

 !گهینزن! ِد پاشو د یادی! حرف ز؟یباز زر زر کرد -
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 :باال انداختم و سر سختانه گفتم ابرو

 !پوشم یکار کردن رو بزنم نم دیاگه شده ق یحت -

 .کرد ییو موعظه گو حتیبه نص شروع

اون جا  گمی! م؟یکرد دایاخالق ها پ نیها از ا نییما نییپا یدختر، تو چرا اومد -

 !بار هی نیکنه. جان من پاشو! فقط هم ینگاه نم یبه کس یباال شهِر کس

 کردم. ینم یگاون جا زند شمیسال پ هیشهر انگار تا  یگفت باال یم یجور

با التماس و خواهش، تابع  اورد،یدوام ن شتریب قهیچند دق اهمیاصطالح صد سال س

 .خفن روشنک پسند شدم پیت

و  افهیبه خودم کردم. شکل مانکن ها شده بودم. نه که از ق نهیآ یاز تو ینگاه مین

خودشون  از نامردها به یلیکه تنها شده بودم، خ ینه! اما چند وقت اد،یاندامم بدم ب

اجازه داده بودن برام مشکل بتراشن و آرامش رو ازم سلب کنن! چهره ام تنها 

 .مادرم بود یادگاری

و مدارکم رو برداشتم. روشنک دوباره  فیام نشست. ک یشونیپ یرو یظیغل اخم

 :گفت

 

خرده رنگ و لعاب به  هیدن!  یتو آبدار خونم راهت نم افهیو ق ختیر نیبا ا -

 !ستایبد ن یخودت بزن

نده، اما انگار نه انگار. پنکک رو برداشت،  ریگ گهیکردم که مثال د یغره ا چشم

سرم حاضر شد و اشاره کرد به صورتم بمالم. از  یبا پدش مثل اجل معلق باال

 :آب زدم که آخر سر گفت دیلجش اون قدر سرخاب سف

که ده. تو  یبه من محل سگ نم یکس  یکه تو خوشگل کرد یجور نی! ایهو -

و  کیقد  ست،یخدا ساعت ها با حوصله نشسته، قشنگ روت کار کرده. اندام ب
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بلوند، دماغ قشنگ، پوست صاف و  یمو ،یانوسیاق یهفتاد و پنج، چشم آب

 ؟یخوا یم یچ گهی...دبایز

و سوار پارس  میرفت رونیبود، ب تیجعبه کبر هیکه شب یندادم، از خونه ا تیاهم

 .میرنگش شد دیسف

واسه  یکه آسمون خراش یشرکت فوق العاده آن چنان هیبعد، دم  مینساعت و  دو

 .خودش بود، ترمز کرد

خونه و خرج و مرج  هیجور نشه کرا نمیذره استرس داشتم! با خودم گفتم: اگه ا هی

 !خوام جور کنم؟ یم یرو چه جور گهید یو هزار تا بدبخت

 ایسپردم. دل به دررو دست خدا  زیاز عهده ام خارج شده بودن. همه چ واقعا

 .میو سوار آسانسور شد دمیکش قینفس عم هیزدم، 

 .و واردات صادارت بود نگیکار هلد یسوم قرار داشت و تو یطبقه  شرکت

و بوتاکس و کوفت  ییبایکه خروارها عمل ز یبا خانم منش م،یساختمون شد وارد

 .میو زهر مار کرده بود سالم کرد

پت و پهن ش  یخواست بلند جلوه بده! ابروها یم یرو به زور کفش ده سانت قدش

کاشته،  ییمثل خط کش، گونه ها یاکستنشن، ناخن ها ییبه موکت بود، موها هیشب

 یشکل تو یکه با خط چشم گربه ا زیر یلیخ ییپروتز با چشم ها ییلب ها

 .داد یصورت برنزه اش بد جور مانور م

 ینازک کرد و گوش یکرد بعد پشت چشم ینگاه سرسر هیرو گرفت،  مدارکم

 .اطالع بده سییتلفن رو برداشت تا به ر

 یخانم به ظاهرم حسود ومدهی. هنوز نمیبهم کرد یو روشنک نگاه معنا دار من

 :گوشم گفت ریروشنک ز م،یکرد. هر دومون خنده مون رو قورت داد یم

 یکس یگفته باشم اگه استخدام بش ده،ید بیاالن تو رو به چشم رق نیدختره از هم -

 .ندازه یتو روش تفم نم گهید
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 .زدم یلبخند 

 

 !شنوه یاالن م س،یه_

ساختمون چشم دوختم؛ رنگ  کیش یلیبه ظاهر خ م،یهامون نشست یصندل یرو

قاب عکس و... فقط  ،یمبل، صندل ز،یکه توش بود از م یلیو تمام وسا وارهاید

 یرنگ چیه گهیسه رنگ، د نیجز ا یعنیبودن.  یو خاکستر یو مشک دیرنگ سف

 ییبایرنگ ز یو هارمون رینظ یب یتوش به کار گرفته نشده بود. واقعا طراح

 .داشت

به تموم  ینیب زیمخصوص اون بخش رو زده بودن، با ر یتابلو یدر هر اتاق سر

 یشدن هم نگاه م یاومدن رد م یکه م ییبه آدم ها یقسمت ها نگاه کردم؛ حت

 .کردم

 زیسر یو حوصله مون حساب میل نشسته بودگذشت هم چنان معط یا قهیدق ستیب

بود اذن  قیشون عق یلیجان که اسم فام یبه ساعتم کردم، منش یشده بود. نگاه

 .دخول صادر کرد

نگاه به کفش هام کرد که  هیبلند شدم  ی! وقتقیخورد نه عق یم قهیبه عت شتریب

و  ییروپاا ی افهیاز داشتن ق یلینه. اون روز خ ایخودمه  یعیمطمئن شه قد طب

 .خانوم رو خوب سوزوندم قهیاندامم خوشحال شدم؛ چون دل عت

 یتقه به در زدم با صدا هیرفتم.  تیریرو ازش گرفتم و به طرف اتاق مد مدارک

 .وارد شدم دییبفرما

 دنیبه در بود و مشغول حرف زدن و خند شیخان پشت صندل سییکردم. ر سالم

زمان  هی دیف هاش شدم، از قرار معلوم بابا تلفن بود. ناچارا منتظر تموم شدن حر

 .موندم یهم اون جا منتظر م یطوالن

 ینچه ا ییشدم، با پررو یگوش دادم کجک ضشیبس سر پا موندم و به عرا از

دفعه  هیکرد. ی. اصال من رو آدم حساب نماوردیمبارک خودش ن یکردم. به رو
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همچنان به فک  یلرو قطع کنه! و یخجالت بکشه! گوش دیکردم تا شا یسرفه ا

 .زدنش ادامه داد

 رونیبارش نکنم و از اتاق ب ادیاز دهنم در م یبه خودم آرامش دادم هر چ یلیخ

 .آوردم ادیسختم رو به  طیکردم و شرا یدار شتنیبرم اما خو

پشت اون  نمیرو قطع کرد. خودم رو آماده کردم که بب یگوش قهیحدود ده دق بعدِ 

رو گرفت و  ینشسته که دوباره گوش یا افهیقچرت چه  تیقشنگ و شخص یصدا

 .مشغول امر کردن و اُرد دادن شد

 .تماسش رو قطع کرد یا هیثان یکه س دمیرس یبه مرز انفجار م داشتم

رو چرخوند و تونستم  شیپشت گوشم کردم که صندل یتاب خوردم رو راه زلف

 !هیک گهید نیمن ا یخدا یدلم گفتم: وا یلحظه تو هیرو مالقات کنم.  سییر

 یبلند تاب خورده اش، چشم ها ی. مژه هادیو لختش کش یمشک یموها یتو یدست

صورت مردونه و پر جذبه  هیکرده بود.  باتریرو فوق العاده ز اهشیدرشت و س

 .مناسب داشت یلب و دهن ،یگندم یبا پوست

رنگش  یمشک وریپل یاز تو یکه شون و کولش حت یبود جور دهیاندامش هم ورز

 .م بودمعلو

 .انکار نبود ریبودنش غ افهیو خوش ق پیکه خوش ت الحق

 رهیکنم که چشمم بهش خ یخورم من با اون همه غرور نتونستم کار یم قسم

 لب هام نشست. یرو یاراد ریناخودآگاه و غ ینمونه! لبخند پر رنگ

 هی یتو یشده بودم اون با زرنگ رهیها بهش خ دهیبر عکس من که شکل آدم ند

 .رتا پام رو برانداز کردنگاه س

 عیدستم اشاره کرد. سر ینگاهش رو ازم گرفت و به مدارک تو زیت یلیخ بعد

گذاشتم بدون  زشیم یمدارک رو رو یلبخند مضحکم رو محو کردم با دستپاچگ

 .نمیکه حرف بزنه بازم اشاره کرد بش نیا
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ن و هر شدم. نه، به اون همه فک زد یم یاز مدل برخوردش داشتم عصب بایتقر

کردم آروم و خونسرد  یو اشاره هاش! سع ماینه به ا ،یبا گوش دنیو کر خند

رنگ  یخاکستر یصندل یبه جونم افتاده بود رو یفیشد. لرزش خف یباشم، اما نم

 .نشستم

باعث شد که سر  یزیدونم چه چ یمدارک رو آروم آروم ورق زد. نم ی پوشه

به خاطر مدرک کم رنگ و کم اعتبارم  دینگاهم کنه. شا هیبلند کنه و تا چند ثان

 !بود

هم قالب کردم تا به استرس م غلبه کنم. تلفن رو برداشت نه  یهام رو تو دست

 .کرد دستور داد ینه سوال دیپرس یزیازم چ

 !لطفا کیقهوه با ک ریدو تا ش -

گلدون  هیرو سر جاش گذاشت. نظرم به گلدون روبه روم جلب شد.  یگوش

بهت غم  ییجورا هیزد!  یذوق م یکه بدجور تو یرز مشک یبا گل ها یخاکستر

چرا  یهمه گل قشنگ رز مشک نیا ونی! م؟یداد. گل مشک یو غصه انتقال م

 آخه؟

قد کوتاه و الغر اندام بدم.  یدر زدن باعث شد نگاهم رو به مرد آبدارچ یصدا

کر گذاشت. ازش تش زیم یسالم کرد، فقط من جوابش رو دادم. سفارش ها رو رو

 .زد و رفت یکردم لبخند قدر شناسانه ا

سالم ساده چقدر  هیبدم اومد! مثال  سییاون آدم به اصطالح ر تیاز شخص چقدر

 خواست!؟ یم یانرژ

 :زمان پوشه رو بست و با پوزخند گفت یبعد از اند باالخره

 .نیاومد ی! فکر کنم آدرس رو اشتباهزیخانم رستاخ -

کله ام رو تکون دادم که  یرو داشتم. پرسش یکیجز اون  یانتظار هر حرف ییخدا

 :گفت
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 .نگینه مدل نگیجا شرکت هلد نیا -

دلم گفتم:"چه عجب  یکه چشم هام از شدت تعجب چهار تا شده بود. تو یحال در

بود  ییجذاب از اون ها سییر نینگرفت!.. پس ا لمینفر به خاطر ظاهرم تحو هی

 ".کرد یکه مثل نوشابه گازدار کف نم

 :ذره از قهوه شو خورد دوباره گفت هیزدم.  یشخندیدلم ن یتو

استفاده  یو عمل کیو ف ینیچ یها افهیبودم، از ق نگیکار مدل یالبته من اگه تو -

 !متنفرم یلینگیج یکردم؛ چون بشدت از پلنگ ها ینم

دندون گرفتم. تالش کردم مثل خودش جواب بدم و از کوره  ریلبم رو ز ی گوشه

و البته  تیگفت! با جد یم یاخالق، به من پلنگ عمل یِل جذاِب بدر نرم. آشغا

 :آرامش خاطر گفتم

دم در  یکه به عنوان منش یچهره ا نیبله. بنده ام با نظرتون موافقم و از ا -

تا جواب ارباب رجوع رو بده واقعا متنفرم! انگار روشون کاربن  نیگذاشت

 .ان افهیگذاشتن. همه، هم شکل و هم ق

 :گفت یگذرا و لحن مسخره ا نگاه با

 یآب یبلوند و چشم ها یدماغ و مو نیبگ نیخوا یم یعنیچرا خانم؟!  گهیشما د -

 !ن؟ینشون بد سینچرال ف نیو نه رنگ و نه لنزه و اصرار دار یتون نه عمل

 .دادم رونیآوردم. نفسم رو با حرص ب یم نییرو پا شیداشتم جلو بند دوست

ده  ینم صیو اصل رو از هم تشخ کیکه فرق ف یسندارم با ک یبنده اصرار -

درنده اش و دم در  هیچرا  ادیهمه از پلنگ بدتون م نیبحث کنم، فقط شما که ا

 ن؟یگذاشت

 :ابروشو باال داد و گفت یتا هیزور خنده اش رو جمع کرد.  به
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 یول م،یگردون یشه دوباره برش م ی. اهلمیجمع کرد عتیاون و تازه از دامن طب -

 .به عوامل شرکت اضافه کنم یکیبنجول و پالست یقصد ندارم از مدل ها گهید

دونستم  یم گهیپس قصد نداشت استخدامم کنه. د ختیدستم ر یرو رو یپاک آب

خوند. حال اون بچه پررو رو  یگوشم م یبدجور تو طونیش ستم،یاستخدام بشو ن

جون  قیعق شیپ قهیدق ستیبعد برو. اون همه عالف شدم که آخرش ... ب ریبگ

و جنس  یملول معطل شدم آخر هم لقب پلنگ ع یوقتم رو گرفت بعد هم کل

 .بنجول بهم داد

لبخند  هیگذاشتم، بعد  فمیک ی. اول مدارکم رو تودمینقشه کش هی یعجله ا یلیخ

 یقشنگش نگاهم م یبلند شدم. بر و بر با اون چشم ها زیم یزدم از رو حیمل

 :گفتم یکرد. الک

 ن؟ید یدستمال بهم م هی دیببخش -

 

 :گفت ینمک با لحن بامزه ا کوه

 

 ن؟یکه نچرال بودن تون رو نشون بد نیتون رو پاک کن شیآرا نیخوا یم_

ذره خم  هی یبرداشتن دستمال کاغذ یبرا دمیبراش د یدونست چه خواب ینم یطفل

ذره نوش جان کردم دستمال رو جلوم  هیشد. فنجون قهوه رو با دو انگشت گرفتم 

 :گرفت با لبخند گفتم

 !شهیم اجیدستتون باشه االن احت -

قهوه دست  ریش ی هیاومد بق فمیرو پس بدم. ح اتشیمن بود جواب چرند نوبت

بدجور  یکردم. طفل یخال ورشیپل ینکردم قهوه رو رو ینخورده بمونه. نامرد

کردم، جگرم خنک شد. تازه بهش ارفاق کردم  فیلبو شد! ک نیسوخت. رنگش ع

 .ختمیسر و صورتش نر یرو
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رو  ورشیخرده پل هی. دیچک یبهم کرد، از چشم هاش خون م یبد و زننده ا نگاه

بسوزونمش سر  شتریاز بدنش فاصله داد. زبون به دهن نگرفتم. قصد داشتم ب

 :گفتم نیهم

ساعت  هی یده و الک ینم صیو نچرال رو از هم تشخ کیکه فرق ف یحق کس -

 .سییجناب ر شتره،یب نیکنه از ا یآدم رو معطل م

شد، اگه  زیخ مین شیصندل یاز رو فیقابل توص ریوحشتناک و غ یتیعصبان با

 !کرد یشک نداشتم نابودم م دیرس یدستش بهم م

رنگ روشنک  دنمییدر رفتم. از تند تند دو هیثان هی یتو یبا چه توان هویدونم  ینم

 :چند بار عوض شد فقط تونستم بگم یو منش

 !رو روشنک، در -

گاز  یک م،یسوار آسانسور شد یک دمیکه اصال نفهم میبا عجله و تند رفت چنان

 .میدر آورد ابونیرو گرفت و سر از خ نیماش

نبود افسار و  یکیکرد.  یم یانگار دنبال مون کرده بودن، با سرعت برق رانندگ

 !رهیاز دست روشنک بگ

دم. همون آدم نترس و شده بو یشگیهم ینایروز بعد از ماها من همون رسپ اون

 کرد و ینم قیجمع و تفر ادیکه ز یجسور

زود،  یلیو خ دیکش یم ینقشه ا د،یترد یاومد بدون ذره ا یذهنش م یتو یچ هر

 .شد یکردن فکرهاش م یتابع عمل

در رفتن مون  لیشد دل یباورش نم یروشنک رو سر کار گذاشتم، ول یکل اولش

 !گفتم باشه یکه م ییاون ها

کنم، از حالتش خنده ام  فیرو براش تعر تیکرد واقع یجز التماس معز و  با

 .گرفت

 !؟یشد مثل موشک در رفت یچ هویکن!  فیتعر نایجان رسپ -
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کردم، از شدت قهقهه  فیاز سر کار گذاشتن برداشتم و تموم ماجرا رو تعر دست

 رونیب یزود سرما یلیداد، خ نییرو پا شهیصورتش قرمز شد. ش دنیخند

 .شد نیگرم و دلچسب ماش یهوا نیگزیجا

 :خرده نفس گرفت و گفت هی

! حاال ؟ییها یعمل ینیچ نیفکر کرده توام از ا ارویطور، پس  نیخب که ا -

 نه؟ ایبود  یمال نیبود؟ همچ یخودش چه شکل

که نشسته بود  نیداشت، با ا یقشنگ و مردونه ا یاز حق نگذرم واقعا چهره  -

بود که به زور  ادیز تشیورزشکار باشه. اون قدر جذاب اومد قد بلند و یاما بهش م

 .چشم ازش گرفتم

بود راجع  دیترمز زد. راستش از من، بع یکه زدم روشنک، محکم رو یحرف با

 :و با تعجب گفت ستادیگوشه وا هیبگم!  ییزهایچ نیپسر همچ هیبه 

 یندهمه مشکل پس نیبوده که تو با ا یونیمورد لوکس و اکاز یلیپس طرف خ -

 یبه نظرم استخدامت م یآورد یدر نم ی! اما اگه خر باز؟یازش چشم برنداشت

 .کرد

 .باال انداختم یرو تازه کرد، شونه ا داغم

 یساده م پیت هیدادم و  یاگه به حرف هات گوش نم دی... شادیدونم، شا ینم _

 .شدم یمنجالب راحت م نیکرد و از ا یزدم استخدامم م

کرده ازش خواستم  یروشنک از حرفم چه برداشت نمیکه بب نیو بدون ا دمیکش یآه

 .م ببره یمیقد یمن رو به خونه 

دونستم غم  یکه نم ییمال من بود. همون جا ایدن یها یکه تموم خوش ییجا همون

 .چنده یریو غصه س

زدم و خاطرات نه چندان  یرفتم، به خونم زل م یبار اون جا م هی یهفته ا بایتقر

 .کردم یسرت نشخوار مرو با ح یمیقد
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موفق بدم. فراموش کردن، کار  دیجد طینتونسته بودم خودم رو با شرا هنوز

و رفاه غلت زده بودم اما حاال از اون باال  یخوش یعمر تو هینبود! من  یآسون

و  یقفس هفتاد هشتاد متر هی یمجلل تو یباالها با مخ کف آسفالت و از خونه 

 یتو یکردم، کاش ماه یو و اتوبوس... آرزو مسوار متر ستم،یس نیآخر نیماش

 ستادهیسابقم ا یو آپارتمان ونیع یخونه  مقابل!قفس بودم یتو یپرنده  ایتنگ، 

 نیاز حسرت و غم به ماش یگلوم بود. با توده ا یکاکتوس تو یبودم. انگار خارها

 !دادم و محو گذشته ها شدم هیتک

خواب، خودم بودم، که بارها چهار  اتاق یکردم اون دختِر پشت پنجره  یم الیخ

 .دمید یم باتریفصل خدا رو با اون چشم نواز قشنگ، ز

 یحس م زییشده بودم که درست مثل خود پا یخزان زده شده ا ینایرسپ گهید اما

رحم روزگار شکسته شده  یو ب نیسنگ یپا ریتنم ز یکردم تک تک سلول ها

 !بود

 ینم نهیکنار شوم گهیقشنگ نبود. د برف و بارون برام دنیو بار زییپا گهید

و  زمیبارون و شکستن ه یزنونه  یانگشت ها دنیکوب ینشستم و به صدا

 .گوش کنم میمال یقیموس

کردم، نه شمال و  یگوجه سبز ذوق م دنیکرد، نه از د یعطر بهار سرمستم م نه

من از  تشیآوردم. واقع یبه وجد م ایدر یتو یجاده چالوس و نه آب تن چیپ

 بودم. دهیرس نیمون به زمآس

 .دیکش رونمیتلخم ب االتیاز خ لومترهایروشنک ک یصدا

درست  یقدر خودت رو عذاب نده! به خدا شک ندارم بازم همه چ نیتو رو خدا ا-

 !؟میعوض کن ییخزر شهر حال و هوا یالیو میهفته بر هی یخوا یشه. م یم

چرا عقده ام رو سر  دمیخوش، خسته شده بودم. نفهم یالک یها یاون دلدار از

 :گفتم دادیکردم! با داد و ب یخال چارهیروشنک ب
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من  نهیا تیشه؟ واقع یدرست م ی! اصال چه جورشه؟یرو درست م یچ یچ-

کار و  یدارم برا ینیب ی. نمدمیاز کجا به کجا رس ینیب ینم ؟یبدبخت شدم. کور

 .کشم یرو م ییمنت چه احمق ها دنینفس کش

 !کرد آرومم کنه یسع متیامان من، اون با مال یب یدهاایخالف داد و فر بر

 ...دوباره یدست از غرورت بردار یاراده کن هیتو فقط کاف زم،یعز-

سرم انداختم. داغ از  یصدام رو تو حرفش اومدم یبودم! تو زاریاون بحث ب از

 نیمغرور رو سر بهتر سییداغ اون ر یشدن و حت چارهیدست دادن کار و داغ ب

 .کردم یخالدوستم 

همه سال  نیا یکنم؟! معلوم ن یزندگ یدست از غرورم بردارم برم با عمو ناتن -

 شده؟ دایسر و کله اش پ هویکجا بوده 

 یگشاد شده نگاهمون م ییشد با چشم ها یرد م یشده بودم. هر ک یجور عصب بد

رم. رو تنها ب ریمس ی هیرو برداشتم که بق فمیکرد. به نفس نفس افتاده بودم. ک

شم تا خونه برسونتم، اما گوش هام  نیخواهش کرد که سوار ماش یروشنک هر چ

 .داشتم تنها باشم اجی. احتدیشن یحرف هاش رو نم

دونستم با  یناراحت بودم. انصاف نم زیاز همه کس و همه چ ایاندازه کل دن به

دختر  هیدست و پنجه نرم کنم. من  یاز مشکالت زندگ یاون سن کم، با کوه

و سر پناه،  یکردم. حاال بدون حام یم یناز و نعمت زندگ یبودم که تو یونجو

 یدارم! چه جور شیدر پ یا ندهیچه آ دونستمیپول و پله که نم یعاطل و باطل، ب

 .دادم یراه رو ادامه م ی هیبق

عاقبت دست و پا زدن جز  یشنا بلد نباش یافتادم؛ وقت ایدر یکردم تو یم حس

 .ستین یا گهید زیچ یخفگ

خورد، از کنار  یرفتم، سوز سرما مثل شالق به صورتم م یتند راه م تند

خوش غذا احساس  یمطبوع و بو یشدم، گرما یمعروف که رد م یرستوران ها

 .کرد یضعف رو بهم منتقل م
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 یم دیخر یکه الک یاز ذهنم رد شد. همون دوران لمیهم اون دوران، مثل ف باز

 یافتنیبرام دست ن یزیچ چیاس مارک دار داشتم، هلب یرفتم، کل یم نمایکردم، س

 حیمعروف رو گشته بودم، مسافرت رفتن از سر تفر ینبود، کل رستوران ها

 .و وقت هدر دادن بود یکاریب ینبود، فقط از رو

 دی. با خودم گفتم: بادیمسموم به ذهنم رس یآن فکر هی. ستادمیداروخونه ا کنار

 خودم رو راحت کنم!

 میتصم نیاز بهتر یکیگذاشتم.  فیک یو تو دمیجور با جور خر چند ورق قرص

داشتم که انگار  نانیهمون بود. اون قدر از فکرم مصمم بودم و اطم میزندگ یها

 .و ندامت نداشتم یمونیپش یداشتم. ذره ا یقدم بر م میروز عروس دیخر یبرا

التماس خدا  با خودم گفتم: چقدر دندون سر جگر بذارم؟ چقدر تحمل کنم؟ چقدر"

 کرمیبه پ شهی! من که کوه نبودم مدام با تستیماراتن ن یکه دو یرو بکنم؟ زندگ

امانش، ازم الماس در  یب ینباشه. مگه قرار بود از ضربه ها المیخ نیبزنن و ع

 "اد؟یب

 یقلب تو که سنگ ه،ی یقلب آدم هات سنگ ایآسمون نگاه کردم و گفتم: خدا به

سالم داشته  یزندگ هی یخوا ی!؟ چرا نمیو ول کرد! پس چرا دست هام ر ستین

ها و کم و  یبدبخت یبا همه  یچه جور یدید ینم ،یباشم؟ مگه خودت شاهد نبود

 .سوختم و ساختم یزندگ یها یکاست

 دهیتحملم ته کش گهیبستم؟د زیهمه چ یبار چشم رو چند

 ...غوره نگاه هزار تا گرگ درنده، از بقال و چقال و صاحب خونه و اره و از

سرم  یبابام باال ی هیاما سا م،یداد یبودم تموم ثروت مون رو از دست م حاضر

داد  یبکشم. اصال اجازه نم یذاشت سخت یهم نم هیثان کی یبود! اگه زنده بود حت

 .دونه اش چپ نگاه کنه یکیبه  یکس

 یبود. به جا میروز زندگ نیخونه رفتن نداشتم. مثال اون روز آخر ی حوصله

 .دمیخر نمایس تیها بل وونهیسوز و سرما، مثل د یف گشتن توعال
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 یم اهیس یپرده  یخوردم رو رو یاول نشستم. هر چند فقط زندگ یصندل یرو

 ...قشنگ بود اما آخرش یهمه چ لمیدر اومده. اول ف شیکه به نما دم،ید

عمرم  یغذا نیمون بود رفتم. آخر یشگیکه پاتوق هم یبه همون رستوران بعدش

 .کرد قورت دادم یم ینیگلوم سنگ یکه مثل سنگ تو یبا بغض رو

 نیدادم، نه بوق ماش یم تیاهم لمیپرسه زدم، نه به زنگ موبا ابونیخ یشب تو تا

 ...و اون نیها و نه حرف ا

 یشده بود که با کل کیام سر زدم. هوا تار گهید یهفت هشت تا داروخونه  به

ام نچرخوندم که پسر  یفکستن یفل خونه ق یرو تو دیکل هنوز.قرص به خونم رفتم

که مخل  ی." بر خر معگس معرکه لعنت" کسدیمعتاد صاحب خونه سر رس

 .آرامش ام شده بود

 میشم و اجازه داره برام تصم یکرد زن عقد یداشت فکر م یاخالق راحت کال

 !رهیبگ

هم زرد و حال بهم زنش ب یدراز بود. حالم از خودش و دندون ها الدیبرج م نیع

اون  یساعت تو هیداشتم  یزندگ یبرا یا گهید ی نهیخورد. به خدا اگه گز یم

 ...فیموندم. اما صد ح یخونه نم

در رو گرفت و با  یجلو لکسیر یلینوک پا تا فرق سرم رو نگاه کرد. خ از

 :طعنه گفت

 ؟یداشت فیوقت شب کجا تشر نیسر و وضع تا ا نیبه به عروسک خانوم؟با ا -

 :چشم هام شعله ور شده بود گفتم یآتش که تو یبا کل و شرور یوحش

 !نییپا ارمیدر برو کنار تا نزدم فکت رو ب یاز جلو -

 !رسه؟ یچه غلطا، مگه زن زورش به مرد م-

 .امتحانش ضرر نداره-
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در کنار  یقناصش رو از جلو کلیدهنش رو گل گرفت و ه رشیاومدن مادر پ با

 .ارد خونه شدمبه هردو شون و تیاهم ی. منم بدیکش

و پشمالوم بود، که از صبح تنهاش گذاشته بودم.  دیسف یهام، گربه  ییتنها همدم

 خواست بغلش کنم اما کار داشتم. یدلم م یلیپشت در منتظرم بود. خ یوونیح

کردم به لرزش دست هام  یآب رو برداشتم. سع یرفتم بطر خچالیسر وقت 

اول دونه دونه بعد مشت  یمونیپش ای دیشک و ترد یندادم. بدون ذره ا تیاهم

 .زننده و مزخرف داشت یمزه  هیمعدم کردم.  یقرص ها رو راه یمشت همه 

به مغزم اجازه فکر  یبودم، حت دهیکش نیینبود. کرکره رو پا یمونیراه پش گهید

 !شدم یم مونیکردم پش یقلبم گوش م یاگه به صدا دیدادم. شا یکردن نم

ها و  یکم بغلش کردم و باهاش از بدبخت هی، اول گربه رو جلوش گذاشتم یغذا

 یکرد، برا یسبزش نگاهم م یدرد و دل هام گفتم. اون هم مظلومانه با چشم ها

 !شد یرو ناز کردم. دلم براش تنگ م دشیسف یبار پشم ها نیآخر

خورد! حال  یده به زور تکون م ی. روادینفسم بند م یبه ساعت بود، که ک چشمم

که به بن بست  یتونستم درک کنم. کس یرسه رو م یه لبش مکه جونش ب یکس

 ایکردم، روشنک  ینداشته باشه. با خودم فکر م یراه نجات چیباشه و ه دهیرس

 نه؟ ایشن  یدوست هام بفهمن مردم برام ناراحت م

اومد! با انزجار و از  یمبله نگاه کردم، اول چقدر ازشون بدم م یخونه  لیوسا به

 .کردم ین استفاده ماجبار ازشو یرو

 یلینگاه کردم، به دوست هام، به بابام که خ لمیموبا یتو یها لمیعکس و ف به

به تماس  یروشنک فرستادم، حت یبرا یمعذرت خواه جیمس هیدلتنگش بودم. 

 .پاسخ م نگاه نکردم یب یها

اس. قسم خوردم قبل از  هیدر خونه بلند شد. فکر کردم باز پسر همسا یصدا

کمتر  ای شتریوجب ب هی! من که آب از سرم گذشته بود حاال رمیش رو بگمردن حال

 !داد یو وقاحتش رو پس م ییسال پررو کی نیا یتالف دیکرد؟ با یم یچه فرق
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رو  گهینفر د هیگفتم جز خودم  یبه جونم افتاده بود.  م یشتریهشت ر ی زلزله

 .آوار بکشونم ریکنم و ز یقربان

 یرو ادیذاشتن! ز یم ری، تازه قرص ها داشتن روم تاثشده بود نیکم سرم سنگ هی

 فیپاهام بند نبودم. در رو باز کردم، خود دراز و بد قوراه اش پشت در تشر

 .داشت

ازش  یلی. خدیکش یش رو باال م ینیآب ب ینشئه ش. ه ینشئه  یبود حساب معلوم

 .ادیوقت هوس نکنه داخل ب هیکه  دمیدر کش یشد.خودم رو جلو یچندشم م

 :گفتم تیهم کردم، با عصبان یهام رو تو اخم

 !ها؟ امرت؟-

 .رو جلو آورد شیاستخون ی نهیس

 ...! خوش نداریکن یم هیتا آخر هفته خونه رو تخل-

 .داشت. نذاشتم ادامه بده یبرام فرق گهید انگار

 چرا تا آخر هفته؟ -

 دشیکرد تونسته با تهد یخودش فکر م شیزشت خندش بلند شد. پ یصدا

 !افتم یخوام و به دست و پاش م یازش مهلت م ایترسونتم ب

خورد! کله اش  یزنگ م هیام دم به ثان یلعنت فونی! اون آدیچک یاز نگاهم م نفرت

 :رو خاروند و گفت

سر و شکل تا  نیدختر خوشگل و تر گل ورگل و تنها با ا هیچون خوش ندارم  -

 !رط دارهش یجا باش نیا یخوا یباشه. اگه م رونینصف شب ب

هم فشار دادم. منتظر بود شرطش رو بپرسم. سرم رو به  یهام رو رو دندون

 .خم کردم نییپا

 ؟یچه شرط دمیخب گوش م-
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سپر کرد و با غرور و افتخار  نهیتنگ و زشتش نشست. س یچشم ها یتو یبرق

 :گفت

حوصله  ادیرو بزن! صداش رو مخمه. بعدم من ز یلعنت فونیآ یکمه د نیاول ا -

خوام  یکه م نیرم سر اصل مطلب... ا یندارم، م هیماش هیقدمه گفتن و حاشم ی

 .و زنم کنم ارمیدر ب ییکنم تو رو از تنها یثواب هی

هم  یاهیباالتر از س دمیهم بستم. اون جا بود فهم یچشم هام رو رو هیثان یس

 یخورد. دلم م یدادم. خون خونم رو م رونیرنگ هست. نفسم رو با حرص ب

 رهیمنفورش خ یسر از تنش جدا کنم. لب هام رو تر کردم. به چهره خواست 

 یرو راه ممشت گره خورد یک دمینفهم گهیاز قبل شد! د شتریشدم. نفرتم ب

 .صورتش کردم

زد.  رونیش مثل فواره ب ینی! خون از بدمیشکستن استخوونش رو شن یصدا

 .به دردم خورد ییجا هی یدفاع شخص یباالخره کالس ها

 :گفتم ینسردخو با

 گهیخب آقا دوماد، شرمنده! من از همون اول با دماغت حال نکردم. حاال د -

به  دهیعمل کردن دستت اومد. فکر کنم االن وقتش رس یبرا یخوب یبهونه 

رو بزنم تا کمتر رو مخت  یلعنت یتکمه  نیحرفت گوش کنم؛ به قول خودت ا

 .کنه کمکت ادیپشته دِر ب یاز شانست ک مینیباشه...بب

فقط هارت و پورت  دمیحال شه. فهم یبود ب کینزد دیخون خودش رو د یوقت

آروم و خونسرد بودم! آدم که به فرداش  بی. عجستیتو بارش ن یچی. ههی یالک

خونه و سر  ه،یدونه ترس چ ی. اصال نمستیبراش مهم ن یچیه گهیفکر نکنه د

 .... مراعات کردن چند بخشه وهیپناه واسه چ

نبود. بدون اون که  المیخ نیسر سوزن ع یاندازه  یکه کرده بودم حت یکار از

 .رو زدم! گربه پشمالوم رو بغل کردم فونیآ یدکمه  هیک نمیبب
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شد.  یچشم هام کم کم تار م د،ینگاه کردم. د بیبرگشتم به دراِز بد ترک دوباره

 .دمید یم ییروبه روم رو چند تا ریتصو

! دهنش رو وا کرد با دیزده بود پر ینم هر چ. فکر کدیخون به مغزش رس تازه

 .و زننده دادن کیبلند شروع کرد به فحش رک یصدا

رفت، تعادلم رو از  جیکم سرم گ هی دم،یهجوم آورد، خودم رو به عقب کش کمینزد

 .افتادم نیزم یدست دادم و محکم رو

 یو مو خشم مخلوط شده بود ر ادینا آشنا که با فر یصدا هیآشنا با  یصدا هی

 .دمیشن

جوون که داره داد و  یاون صدا نمیکردم چشم هام باز نشد تا بب یهر کار گهید

شده بود که هر  نی. پلک هام اون قدر سنگهیکنه مال ک یم یو کتک کار دادیب

 تونستم بلندشون کنم. یکردم نم یتالش

بود که سر اون  یمال ک تیدورگه از خشم و عصبان یاون صدا دمیفهم ینم

 :گفت یزد و م یداد م یعوض

 افتاده؟ نیچرا کف زم ؟ینامرد، بگو چه کارش کرد-

حال و روزم  ینیب ینداشتم، اون زد. مگه نم شیتو رو خدا نزن! به خدا من کار-

 !رو

 !کرد پسرش رو نزنن یبلند شد، التماس م هیزن همسا ونیش یصدا

هام، مال گوش  یصدا تو نیخواهش؛ آشناتر ه،یمشت، گر یپژواک صداها ونیم

 .زد یکرد، به صورتم م یبود که خودش رو عموم خطاب م یکس

 .اریآب ب وانیل هی...دخترم! چشم هات رو وا کن! خانم، نای... رسپنایرسپ-

انداز شد، اول واسه  نیگوشم طن یکه تو ییصدا نیشدم. آخر هوشیکرد ب یم فکر

 :گفت یزِن هراسون بود که تند هی
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 !مارستانیب مشیبرسون دیعالمه قرص خورده با هی نایسورنا، ولش کن! رسپ-

 !خدا ای: عمو

کتک زدن بند اومد. همون جوون  یبود؟! صدا یبود؟! اون زن ک یک سورنا

 :گفت

 !ذارمت یبشه! زنده نم شیبه حالت اگه طور یوا-

تار مو از سر برادر زاده ام کم  هیکشم اگه  یم شی: دودمان تون رو به آتعمو

 !بشه

ذهنم موند.  یعطرش تو ینفر بلند شدم. بو هیپر زور  یدست ها یزود تو یلیخ

 ...و نه دمید ینه، م دمیشن یرفت. نه م نیتمام حس هام از ب گهید

مرگ رو دعوت  یها اومده بودن من رو نجات بدن؟! مگه من خودم فرشته  اون

 .نبودم یشد؟! من که به موندن راض داشونینکرده بودم؛ پس از کجا پ

 !!...اچر ایخدا

هام وجود  یمداد رنگ یجعبه  یتو یا گهیرنگ د چیه یجز رنگ مشک چرا،

 !نداشت؟

 !کال و نارس بودن؟ اهامیباغ رو یها وهیم یهمه  چرا،

 انداخته بود؟ هیسا میبه تِن آسمون زندگ اه،یمدام چادر س چرا

 شده بود؟ زییفصل ها پا یبعد بابام همه  چرا،

                                    !اومد؟ یبارون بند نم راچ

 د؟یرس یبه خونش نم یکالغ لعنت نیا چرا

داره روحم رو  یفوق العاده قو یروین هیحس کردم  تیاون همه گله و شکا ونیم

وزنم هزار تن شده  د؛یرس یراه زورش بهم نم یکشه، اما وسط ها یبا خودش م
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شده بودم که  یخط خط یشد. کاغذ یبود. هر لحظه طناب دور گردنم تنگ تر م

 .شدم یداشتم مچاله تر از قبل م

پشت چشم هام  ریشد... تصو یاومدن که کارم تموم م یم رتریچند ساعت د کاش

دره  هیسمت راستش  نییبودم، که پا یکوه بلند یشد! من باال دیابر سف انوسیاق هی

و  ایقرار داشت، سمت چپ کوه بر خالف در یسرسبز و ساحل آروم ی

 !بود بیدره با آتش و دود مه هیاون ور.  ،یسرسبز

به دست و پاهاش بود، لنگ لنگون  ریخوفناک که غل و زنج یا افهیآدم با ق هی

 وفتمیوحشت زده شدم! خواست هولم بده تا وسط آتش ب دنشیاومد! از د کمینزد

 .ذاشت تکون بخوره یدست و پاهاش نم یوزنه ها ینیسنگ یول

آتش به صورتم خورد. شعله ها،  یکردم! هرم گرما کوه نگاه نییترس به پا با

 .ام گرفت هیو هراس گر ییاومدن از تنها یباال م یا هیثان

اون آتش  یخودم جمع شدم، به خدا التماس کردم کمکم کنه، نذاره قربون یتو

 !سوزان شم

صورتش داشت. قامتش  یرو یدیشد! نقاب سف کیاومد، آسمون تار گهینفر د هی

 !شناسمش یکردم م یتنش برام گنگ نبود حس م یود، بوب دهیخم یلیخ

نداشت به حرف  یادیزنگ خطر بلند شد. انگار اون آدم فرصت ز یتند صدا تند

 .اومد

جا هنوز زوده...بابا  نیاومدنت به ا ی...برا؟یکن یجا چکار م نی... تو انایرسپ_

 ...برگرد

 !رو بساز تیزندگ برو

 !یپژمرده ش فِ یح ی. تو گلتسین یموندن یزمستون چیباش.ه یقو

تونستم چهره  یبابام بود! پس چرا نم ده،یاون آدم نقاب به صورت با اندام خم پس

 .کردم هی! به حال زار به پاهاش افتادم و گرنم؟یقشنگش رو بب ی
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تنگ شده  یلی... قربونت برم، دلم برات خ؟یشد یجور نیچرا ا زمیعز یبابا-

گل، نور و  هی یدون یمگه نم ؟یو تنها گذاشتدونه دخترت ر هیو  ی...چرا رفت

که  یهست که بتابه نه بارون یدینه خورش یستیخواد! تو که ن یخاک و آب م

 :بباره... بوش رو استشمام کرد با خـواهش گفتم

 !تو باشم شیخوام پ یبابا م -

 .رو نوازش کرد موهام

 

باش نذار موج  ایو دربسته! بر ،یبود ریساله اس هی ست،ینه دخترم! االن وقتش ن -

 .ارنیساحل از پا درت ب یها

 هیگوش آسمون رو هم کر کرد! بعد  یزنگ خطر اون قدر بلند شد که حت یصدا

 اومد و بابام رو با خودش برد. نیگرد باد سنگ

از شدت دود و گرد و غبار به سرفه افتادم. حالت خفقان گرفتم، راه تنفسم مسدود 

مرگ شم،  میخواستم تسل ینم گهیسوخت. د یخودم م ی! دلم برادمیترس یلیشد. خ

 !کرد یم دمیتهد شتریمرگ هر لحظه ب ی هیگر چه سا

شدم. انتظار نداشتم وقت مردن مثل  مونیکه کرده بودم پش یبار از کار هزار

انتظار اون  گهید یآسمون ها پرواز کنم ول یو تو ادیفرشته ها دو تا بال برام در ب

 .رو هم نداشتمبرزخ سخت و عذاب آور 

کرد با وجود اون  یم یداشت. مدام سع یآدم خوفناک دست از سرم بر نم اون

 .گودال آتش بندازه یشه و من رو تو کمینزد ریهمه غل و زنج

 کینزد گهیرفتن. اون جا د یاز مردگان دور سرم رژه م یوحشتناک یها هیسا

رما به صورتم از گ یزد! خرمن یم نییبود قبض روح شم. نبض ام باال و پا

 د،یچیپ یسرم م یتو یبیعج ییخورد! دست هام رو حائل صورتم کردم، صداها

 !و همهمه تا رقص و بزن و بکوب غیاز خنده و ج
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 :التماس وار گفتم گهیبار د هیتونست کمکم کنه خدا بود.  یکه م یتنها کس فقط

 هیکردم. بود که اون کار رو  کیکدر و تار امیآتش بسوزم! دن نیا ینذار تو "

 "!کنم کمکم کن یبهم بده! خواهش م گهیفرصت د

دنباله دار  یمثل ستاره  یها محو شد! نور درخشان یاون زشت یدفعه همه  هی

 .خالص شد ژنیهام پر از اکس هیاومد. ر

 ریاس کیتار ی ارهیس نیا یداد و نخواست تو دنیدوباره بهم فرصت نفس کش خدا

 .شم

 یرو باز کنم. اتاق تار و لرزون نمیتنبل و سنگ یک هاتموم توانم تالش کردم پل با

چشم هام ظاهر شد. چند بار مجدد پلک هام رو باز و بسته کردم  یاز پس پرده ها

 .نمیرو واضح بب زیتا همه چ

. گردنم رو دمیزده بودن رو د مهیسرم خ یمبهم از سه آدم نگران که باال ریتصاو

 .رو بهشون دادن ایار کل دنانگ دنمیبه چپ و راست تکون دادم با د

 .دمیزن عمومه رو شن دمیو مهربون که فهم بایذوق آلود همون زن ز یصدا

 !قشنگش رو وا کرد یخدا رو شکر باالخره چشم ها -

 :گفت یخوشحال دست هام رو فشرد و غرق شاد یبا چهره ا عمو

 

 .یایو به هوش م یهست یدونستم دختر قو یم-

شد. اون هم  رهیخ پیخوش ت یلیجوون برازنده و خ هیبه  هیچند ثان یبرا نگاهم

 یتنه هوا خواه هیکه  یچشم هاش روم قفل شد. پس سورنا اون بود! همون آدم

 !کرد یمن رو م

شده بودم! هنوز عطرش برام قابل  نیبغل اون سوار ماش یینداشتم تو شک

 !دمیکم خجالت کش هیبود.  صیتشخ
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 .به روشون زدم یلبخند یدر شناسانه الب هاش نشست، به حالت ق یرو یلبخند

 :و گفت دیخند

تون فوق العاده  یآب یام، اما رنگ چشم ها شیکه به شدت قرمز دو آت نیبا ا -

 .قشنگه

 :. دوباره گفتدنیشون خند همه

 .هیبرعکِس من، رستاک عاشق رنگ آب یول -

 دیشانزدم،  یحدس چی. هدمیبار اسم رستاک رو شن نیاول یجا بود که برا اون

 .من بشه یایدونستم اون آدم قراره تموم دن ینبودم!  نم اریهوش ادیچون ز

 یلیخ یآدم ها دمیفهم کیهمون برخورد کوچ ی. تودنیسه نفرشون خند دوباره

شد در کنارشون  یتوشون بود که باعث م یزیچ هیهستن؛  یمهربون و خونگرم

 .نکنم یاحساس معذب

 .چرخوندن زبونم نداشتم یبرا یکاف یرویکردم حرف بزنم، اما ن یسع

بد مزه  یبد یلیبه خواب دوباره داشت. طعم دهنم به طرز خ یادیز لیم روحم

شد! دوباره  ینم یام رو به کار گرفتم که حرف بزنم ول یشده بود. هزار بار سع

 .پلک هام خود به خود بسته شد

 :متوجه حالم شد عمو

 هی یحت گهیخوب خوب نشده! د هنوز حالت ،یبه استراحت دار ازیدخترم! ن -

 شیبرمت پ یکنه، به محض مرخص شدنت م تتیاذ یدم کس یام اجازه نم هیثان

 .خودمون

 یتنها زندگ میبذار میکنه! مگه ما مرد یما زندگ شیپ دیعمو: معلومه که با زن

خانم خوشگله  نیساعتم به ا هی میبود رانیسال ا هیکنه... اگه من و سورنا اون 

 .کنه یتنها زندگ میداد یاجازه نم
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اومدم و هم از بودن اون آدم  رونیزشت زنده ب یایدلم هم از اون که از دن ته

 .خوشحال بودم یلیهاخ

براشون ارزش دارم و  دمیبهم دست داد. فهم تیحرف ها و نگاه شون حس حما از

 یگفت، انگار واقعا راست م یکنن، احساسم دروغ نم یپاره نم کهیتعارف ت یالک

 .کشه ین خون خون رو مگفت

 

! حس دیبودم، دلم از شدت ذوق بار ایر یام، باهاشون ب یشگیعکس غرور هم بر

رو  یآدم دو زار هیرو داشتم که هوات رو داره و به خاطرم حق  یکه کس نیا

 .آور بود یکف دستش گذاشته فوق العاده برام شاد

 یزنگ م لمیم به موبامداو یبود: وقت نیا دمیاومدن عمو فهم تیکه از حکا یزیچ

. ادیسراغم ب رهیگ یم میو تصم ندازهی. اون رو به دلشوره مدمیزنه و جواب نم

 .... بعدشم کهانیاون دفعه زن عمو و پسرش هم باهاش م

 یدن، دو روز تموم ب یمعده ام رو شستشو م اد،یز یخاطر خوردن قرص ها به

 .هوش شده بودم

پسر صاحبخونه، که  یدماغ شکسته  یحتها و  یتموم کتک کار تیمسئول سورنا،

 .رهیگ یدر اصل کار من بود رو به عهده م

ده.  یم تیپول رضا یکنه، اما در ازا تیآدم معتاد اول قصد داره از من شکا اون

 .دیعمو نظرم رو نپرس گهید

کنه مرخص شدم. باز هم به آغوش خواب  ینم دمیتهد یدکتر گفت خطر یوقت

 .ادینم ادمیمدنم به اون خونه از او یزیرفته بودم و چ

 یو گنگ به جا جیگ یلیشدم. اولش خ داریتخت گرم و نرم ب هی ونیصبح زود م

 یقبل ینصف متراژ خونه  یاتاق قشنگ و بزرگ که اندازه  هینگاه کردم.  دمیجد

 .ام بود



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

و  دیسف وارهایپر دار و درخت و استخر داشت. رنگ د اطیرو به ح یا پنجره

که  دیطول نکش ادیتوش قرار داشت. ز یلوکس و قشنگ لیوسابود و  ییمویل

 !کجام دمیفهم

اومد. سر جام نشستم. خوشبختانه  یاز خواب بدم م گهیداشتم. د یدیشد ضعف

رنگ رو مرتب  یسرمه ا یو حموم بود. رو تخت یبهداشت سیاتاق سرو یتو

م، موهام نداشت یدرست و حساب یبه خودم نگاه کردم. رنگ و رو نهیکردم، از آ

 .شده بود دهیژول یلیخ

 یآب گرم تنم سبک شد. احساس راحت یقطره ها ری. زرمیگرفتم دوش بگ میتصم

 یخودم بود، از بو یمیقد یخونه  هیکردم امکانات اون خونه درست شب یم

 .شد یخاطراتم تداع متیگرون ق یها ونیلوس

 یراحت یایاشتم به دننبودم، تعلق به اون جور جاها د ایبه ساز دن دنیاهل رقص من

 .دونستم یکردن. اما اون جا رو مال خودم نم یو شاد دنیبه خند ش،یو آسا

رفتم. گر چه  یخودم م یکردم و دنبال سرنوشت و زندگ یازشون تشکر م دیبا

بهم  ایشون سٔواستفاده کنم  یخواستم از مهربون ینداشتم. نم یدلم گرفت اما چاره ا

  .حس ترحم داشته باشن

بود.  تیبرعکس واقع قایعموم داشتم دق یسال از خونواده  هیکه بعد   یتصور

مهربون و گرم بود  و با آغوش باز از بودنم در کنارشون  یلیاون ها اخالق خ

رو  یکس یراسخانه قصد وبال شدن سر خونه و زندگ یکردن؛ ول یاستقبال م

 !نداشتم

تخت  یدادم و لبه  چیربع نشده از حموم در اومدم. حوله رو دور خودم پ هی

 .تنم کنم یدونستم چ ینشستم. نم

همون مانتو و شلواِر معروف که باعث شد کارم و از دست بدم رو دوباره  ناچار

 .تنم کردم
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 یماجرا یتو ییجورا هیمغرور افتادم.  سییاون ر یو حرف ها افهیق ادیلحظه  هی

 .ختمیر رونیقرص خوردم مقصر بود. فکرهام رو از سرم ب

اهل خونه بلند شد. شال زرد رنگم رو آزادانه  یموهام رو خشک کردم. صدا آب

 .ختمیو نمناکم ر ییطال یموها یرو

 مارستانیدوباره شون دلهره داشتم! بعد از ب دنید یکم دست دست کردم، برا هی

 .نمشونیبب یاریهوش یهنوز موفق نشده بودم تو

 یبگردم. اشک ها دیجد یونه بلندم رو پام کردم. قصد داشتم دنبال خ یها چکمه

 یکردم! برا یرو تحمل م یدر به در دیگرمم از چشم هام راه افتاد. باز هم با

 .اومدم یکنار م زهایچ یلیمجبور بودم با خ دنینفس کش

 ی. تقه اارهیساحل از پا درم ب یذاشتم موج ها یبه قول بابام نم دیبا خالصه

 دییخش دار بفرما ییکردم و با صدااشک هام رو پاک  عیبه در خورد. سر یآروم

 .گفتم

 انیکه انگار سال یطور ادیز یزد، با انرژ ییبایعمو، مهربون و لوند لبخند ز زن

 :گفت میشناس یسال همو م

صبحونتو بخور  ای. بریشده! صبح قشنگت بخ داریبه به دختر قشنگ مونم که ب -

 !دلم زیعز

 :دم با تعجب نگاهم کرد و گفتزدم و آروم از جام بلند ش یلبخند ت،یتبع به

 .لباس هات تو کمدن ی! همه ؟یچرا شال و کاله کرد -

رنگ و بزرگ رو باز  دیسف یواریفوت وقت داخل اتاق اومد. در کمد د بدون

وصل  زیلباس هام به طور مرتب و منظم به رخت آو یشد همه  یکرد. باورم نم

 !جا آورده بود؟ نیرو ا نایا یشده بودن! ک

 :دیپر صدا خند جم،یه گنگا از
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 .میرو آورد لتی. راستش تموم وسایدونم تعجب کرد یم-

 !چرا اون وقت؟ دیببخش-

 :کرد و گفت یچهار چوب در ظاهر شد. سالم گرم ونیم سورنا،

 !یکن یچون قراره با ما زندگ -

 .رفع زحمت کنم دیمن با یممنون، ول یلیخ -

 .خنده زدن ریو پسر ز مادر

 .فشرد یدستم رو به گرم عمو جلو اومد زن

هم عمو منتظره هم  میاالنم بر یرو حرفم حرف بزن یبتون ستمین دیمن جاو نیبب -

 .یقراره با پسر بزرگم آشنا ش

 :گشاد شده گفت ییبا چشم ها سورنا

 !اومده؟ یمگه رستاک از دب -

 .دیچهار صبح رس شبیعمو: آره. د زن

و  دیخوشحال دستم رو کش یلیو خ. زن عمنهیرفت تا برادرش رو بب یخوشحال با

 .برد رونیبه ب

 یب ونیدکوراس هیموند،  رهیچشم هام خ کیش اریو بس بایز یلیسالن خ دنید از

اون  لیرنگ مخصوص به خودش رو داشت و تموم وسا یواریداشت، هر د رینظ

 .شده بود دهیچ وارهایقسمت با توجه به تضاد رنگ د

 ییدور سالن خورده بود، لوسترها یوشگلخ چیباال پ یدوبلکس طبقه  یها پله

فرصت  میدیبخش خونه شون شده بود؛ چون به آشپزخونه رس نتیز متیگرون ق

برام  زیم هیبشاش بود.  یلیزدن نداشتم. عمو به احترامم بلند شد خ دید یبرا یکاف

 .آوردم یداشتم کم م ونش یو راحت ی. کنارش نشستم، از اون همه مهربوندیکش
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زن  فیهم رفته بود. کالفه دست هام رو گره زدم و به حرکات ظر هام تو اخم

اومد دو  یها بود. اصال بهش نم وانیل یتو ختنیر یعمو چشم دوختم. مشغول چا

کوتاه و بلوند  ییداشت. موها دهیو تراش فیظر کلیتا پسر بزرگ داشته باشه. ه

با نمک تر  دیندخ یم ینمه پف که وقت هیکه البته رنگ بود و حالت چشم هاش با 

بود  دایعمو پ ینقص داشت، از نگاه عاشقونه  یب یصورت یشد بود. اجزا یم

 دوستش داره. یلیخ

که منم  میریدلم گفتم:" گ ی. توزدیحرف م یعمو از اومدن من با ابراز خوشحال

کنم، اما با وجود دو  پسر بزرگ که احتماال هر دو هم  یقبول کردم باهاتون زندگ

 "!شهیاصال م یزیچ نیمجردن همچ

عمو شدم و به ظاهر آشپزخونه نگاه کردم.  یپرداز ایفکر کردن به رو الیخ یب

بزرگ داشت و در  شخونیپ هیکه آشپزخونه هاشون  ییاروپا یمثل خونه ها

 لیقرار داشت. وسا یزیچ نیهمچ هیگفتن اون وسط هم  یم رهیاصطالح بهش جز

به  هیشب زیچ همهخونه بود. چقدر  شیدر خدمت آسا یتمام مجهز یو نقرآب لوریس

 !پارسال من بود تیوضع

سراغم  یرستاک حس کنجکاو دنید یدست برداشتم. کم کم برا دنیحسرت کش از

 خواست یاومد. دلم م

 .نمیقبل از رفتنم اون رو بب

و هفت  ستیخورد، حدود ب یبود و بهش م یپسر جذاب و خوش چهره ا سورنا،

شده از  یکپ ییبا چشم ها یکلیل پدرش بلند قد و ههشت سال سن داشته باشه. مث

 .و البته مردونه داشت بایز یلیخ ی افهیق هی اه،یلخت و س ییعمو و موها

 یباشه، حتما اون هم چهره  دهیدادم اگه اندام رستاک به مامانش نکش یم احتمال

 .نداشتم یتیذهن گهیتونستم نظر بدم. د یحد م نیداره، در هم یقشنگ

بلند شدم، پشتم به  یصندل یکرد از رو یسورنا که رستاک رو معرف یصدا با

 .اومدن شون نشده بودم یسالن هال بود و متوجه 
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آوردم، در هر  یذهنم م یرستاک رو تو یعمو و زن عمو چهره  ی افهیق نیب

 .نمیرو بب شیبود خود واقع دهیصورت وقت اون رس

 :سورنا گفت یوقت

 .ک ماآقا رستا نمیخانم، ا نایرسپ-

که رو به روم بود شوک زده  یزیبزنه! از چ رونیبود از کاسه ب کیهام نزد چشم

قورت  ی. آب دهنم رو با هزار بدبختمیحرکت هر دومون به هم زل زد یشدم! ب

 .شده بودم یعاد ریشد؟! غ یجور نیدادم. چرا قلبم ا

اد و چهره د رییخانوادش تغ یدر برابر اعضا عیاخم هاش تو هم رفت. سر گره

برادر خون  یمادر و پدر و حت هیآدم اصال اخالقش شب نیزد. ا یمصنوع یلبخند

رفتن از  یشد برا یباعث م نیو هم هیبود آدم مغرو دایگرمش نبود از نگاهش پ

 .اون خونه مصمم تر از قبل بشم

سالم دستم رو  یزود به خودم اومدم. به نشونه  یلیکرد.خ ییو خوش آمدگو سالم

اصال خوشحال  دنمیکنه و از د یاشتم. معلوم بود حفظ ظاهر مدستش گذ یتو

 .ستین

 .کنارم و رستاک هم درست رو به روم نشست سورنا

باشه که دو روز بعد از اون  کیاون قدر کوچ ایکردم دن یوقت فکر نم چیه

خودم، هر دومون سر  یلباس پسر عمو یقهوه رو ختنیمسخره با ر یمصاحبه 

و فوق العاده جذاب که به زور چشم ازش  افهیآدم خوش ق. همون مینیبش زیم هی

 گرفته بودم پسر عموم بود.

به خاطر  یداد. کل یکرد من رو تو خودش جا م یدهن وا م نیخواست زم یدلم م

غرور و اخم  تیحکا دیگفتم: شا یم یغلط اضافه ام خودم رو سرزنش کردم. الک

 .خونه شون یتو قهوه اس نه حضورم ریش ختنیتو هم رستاک، ر یها
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 یرفتار کنن تا ذره ا یمیباهام صم یداشتن طور یجز اون مغرور، همه سع به

افتاد،  یکردن، لبخند از لب هاشون نم ینکنم، مدام بهم تعارفم م یبگیاحساس غر

 .دنیخند یگفتن و م یم

اون هم  دیپرس یم یدب یجلسه  ی جهیعمو با رستاک راجع به کار و بارش و نت 

 یادیبود احترام ز دایداد، از طرز حرف زدن شون پ یانه جواب ممودب یلیخ

 نیب یو مهربون تیمیشد صم رمیکه از خانواده شون دستگ یزیهم قائلن، چ یبرا

 .شون بود

جنوب رو  یگرما قیعده که حال و هواشون دق هیدر برابر  خ،یمثال قالب  من،

 یصفر درجه  ریز یرستاک، به سرما یداشت و تضاد اون ها، حال و هوا

شباهت داشت، شده بودم. هر لحظه در حال آب شدن و دوباره منجمد  گرادیسانت

 !شدن

که  یگرسنه بودم و ضعف داشتم اون قدر یلینگاهش خفه کننده بود. خ ینیسنگ

 ونیکرد. م یبلمبونم اما به اجبار اشتهام رو کور م لیف هی یتونستم اندازه  یم

 ریو خوشمزه به خوردن چند مکعب پن خوش رنگ یها یپر از خوردن زیم

 .دادم نییاکتفا کردم هر چند همون لقمه ها رو به زور پا کیکوچ

 .کنم نیریت رو ش یی! بذار چا؟یخور یم یرو خال ری: دخترم تو چرا پنعمو

 .شکر رو برداشت ظرف

 .خورم ینم یممنون، من اصال چا-

 !کنم یعمو: پس برات قهوه درست م زن

 :شده بود بلند شد و گفت زیخ میزن عمو که ن یبه جا سورنا،

 !کنم یخودم آماده م ن،ینیشما بش -

 اتیمحتو یخواست از همه  یخوشرنگ آماده کرد. دلم م یزود قهوه ا یلیخ

 ...یبخورم ول زیم یرو
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اشتها  یب ی. الکامیاز خجالتش در ب یرفتن رونیگرسنه ام قول دادم ب یمعده  به

 :رفتم که زن عمو گفت یدستم ور م یجلو ریبه قالب پن در آوردم با چنگالم یباز

 .قهوه اس ریرستاک، عاشق ش -

شدم. هم زمان نگاهم با دو  دیقهوه اومد رنگ عوض کردم. سرخ و سف ریاسم ش تا

گره خورد. عضالت فکش در حال منقبض شدن بود.  یو عصب یمشک ی لهیتا ت

. هنوز تاوان خطام رو پس کرد یلهم م میحس کردم اگه فقط خودم و خودش بود

 .اشتگذ زیم یدستش رو محکم رو یتو وانیل باینگرفته بودم. تقر

 

سرم در حال پاره شدن بودن.  یها رگیمو یانداختم از ناراحت ریرو ز سرم

 .سورنا فنجون قهوه رو جلوم گذاشت. ازش با لبخند تشکر کردم

 یبود. قاشق یا گهید یاما فکرم جا دید یبالنگ و گل سرخ رو م یمربا چشمم

مثل  یخودم رو مشغول کردم. زمان لعنت یو مجبور ختمیقهوه ام ر یشکر تو

 !خورد یالک پشت تکون م

 :مدت رو شکست و گفت یسکوت طوالن سورنا

 .تو افتادم ادی دمیخانم رو د نایرسپ یچشم ها یرستاک! وقت -

 :گفت یسرد به

 چرا من!؟ -

 .یرو با رنگ چشم هاش ست کرد نترهیاالنم پ ،یچون تو عاشق رنگ آب -

اون، سورنا پر حرف  ینزد و مشغول خوردن شد. برعکس کم حرف یحرف چیه

 .کنه هیبود و قصد داشت رفتار سردش رو توج

 .باهاش حرف زد شهیداداش ما اگه خوابش به هم بخوره تا چند ساعت نم نیا -

 :گوشم گفت ریز
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 .شه یبرج زهر مار م نیع -

. دمیکار و بار بودم! درست درمون دو ساعت نخواب ریدرگ : چند روزهرستاک

 !شد باهات حرف زد ینم یمن بود یتوام جا

 .یخور یباهامون صبحونه م یپا شد ی: پس دمت گرم که مرامسورنا

 شرکت؟ یریعمو: رستاک، امروز م زن

 .خوام تا شب بخوابم یخستم. م یلی: نه. خرستاک

 ؟ینکرد یمهدو نیگزیرو جا ی: کسعمو

برا  ییآدم ها هینشده.  دایکه هم قد اون تجربه داشته باشه هنوز پ ی: کسرستاک

 .کردن یقاط یشرکت رو با عروس یانگار انیاستخدام م

دادم. از رو نرفت بدتر جواب  لشیتحو یظیطعنه اش به من بود. اخم غل یرو

 .اخمم رو داد

کمتر حرص  کنم و هیتخل ییجورا هیتکون دادم تا خشمم رو  یرو عصب پام

 .بخورم

! خودم رو دیقرن مراسم صبحونه تموم شد و وقت رفتنم رس هیرو شکر بعد  خدا

دهنم  یزن عمو حرف تو ی رهیتشکر کنم.  با نگاه خ یآماده کردم بابت همه چ

 .شده بود خمیم یبودم از ک دهیخشک شد، دست و پام رو گم کردم. نفهم

زد، چند تا چروک کوچولو  ی، لبخندچونه اش قرار داده بود ریرو ستون ز دستش

 .چشمش افتاد ریز

... مثل یحد قشنگ باش نیکردم تا ا یاما باور نم ،ییبایگفته بود واقعا ز دیجاو -

 .یمون یم ینقاش یتابلو

 .تشکر کردم فشیتعر بابت

 .مادرشه هیشب نای: رسپعمو
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 بود؟ یسیعمو: مادرت انگل زن

 .هی ینه، آلمان-

با  هیچند ثان یدونه مادرم زنده ست. برا یرد فکر کردم نمکه به کار ب یفعل از

تر  قیداشت روبه رو شدم؛ عم یا گهید ینگاه تعجب وار رستاک که رنگ و بو

 .ستمین یو بنجول و عمل ینیبود چ دهیبه چهره ام چشم دوخت! تازه فهم

 سیف عیسر دیطول نکش شتریب هیثان هی. تعجبش دمیشدنش رو د عیکردم ضا حظ

 !ش به حالت قبل برگشتصورت

 .یکردم بچه هلند یمن فکر م یول ی: پس محصول مشترکسورنا

 :گفت یسر تکون دادم، نمک یمنظورش نشدم سوال متوجه

 .یبلند یلیآخه خ_

 .میخنده زد ریچهار نفرمون ز نشیریش یشوخ از

خواستم  ی. نمدمیهم چ یحرف هام رو کلمه کلمه رو زیم یقبِل بلند شدن از رو

برم گر چه حضور رستاک حرف زدن رو  ینیکنم و سراغ مقدمه چ یشوقت ک

تا بتونم حرف  رمیبگ دهیکردم وجودش رو ناد یسخت کرده بود! سع یلیبرام خ

 .ارمیدلم رو به زبون ب یها

 :نگاه کردم و قدر شناسانه گفتم بهشون

و  یدونم بابت مهربون یممنونم! نم یلیعمو، زن عمو و سورنا، من ازتون خ -

ازتون تشکر کنم. اگه شماها اون  یبا چه زبون نیچند روز بهم داشت نیکه ا یلطف

 !نه ایمعلوم نبود من االن کجا بودم. اصال زنده بودم  نیاومد یشب سراغم نم

برم! فقط قبل از رفتنم دلم  نیو بذار نیتر خجالتم ند شیخوام ب یاجازه م ازتون

بهش  بهیغر هیعمو دارم، به چشم  مدیسال که فهم هی نیخواد اعتراف کنم ا یم

  گهید ینگاه کردم و اصال نتونستم اون رو از گوشت و پوست خودم بدونم، ول

 .فرق کرده دمید
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 !زد، ته دلم رو قرص شد یدستش گرفت، لبخند گرم یدستم رو تو عمو

 :گفت یجاش خورد و جد یتو یعمو تکون زن

 ارهیخواد تو رو ب یگفت م یتلفن دیکه جاو یاعتراف کنم! روز هیپس بذار منم  -

نگفتم  یزیچ یمن اصال از حرفش استقبال نکردم، ول ،یکن یکه باهامون زندگ

 .گذاشتم ونیرو با سورنا در م انیفقط جر

 :به مادرش کرد و گفت ینگاه سورنا

 .میکرد یمن و مامان سر اومدن تو با هم شرط بند -

گفتم  یم یکه تو ناز و نعمت بود تیقبل یعمو: من، البته با توجه به زندگ زن

 .یکن یام دستش رو و رد نم هیثان هی یکن یبده باهامون زندگ شنهادیعمو پ یوقت

 :گفت یو جد یاز شوخ یبا مخلوط عمو

 .یکرد نییرو از اون پله ها باال و پا رمردیاما هزار بار من پ -

 :گفت یجد یلیخ گهیبار د هیزدم. زن عمو  نیلبخند غمگ هی

بده تا  نیخونه و ماش شنهادیگفته بودم تو رو محک بزنه. بهت پ دیبه جاومن  -

برات مهم تره و اصال  اتیاز ماد یلیغرورت خ یاما نشون داد ،یوسوسه ش

کردن با  یبشن، پس فکر نکن با زندگ یکه سر بار کس یستین ییاون آدم ها هیشب

با  یلیرو خ تو رت. رک بگم رفتار و غرویشیمون م زونیآو ایما سر بار 

! پس یجا نبود نیافتاد تو االن ا یارزش کرد! شک ندارم اگه اون اتفاق برات نم

 !کنم بمون و مثل دخترم شو یخواهش م

اومده  رونیب روزیکه پ ییخوشحال شدم هم از امتحان ها یلیهم از حرف هاش خ"

بود چه  دهی! فهمزدیبودم و خوشحال تر اون که زن عمو درست حرف دلم رو م

کرد که خودم رو وبال اون  یاشاره م یزننده ا یام، به همون حس ها یجور آدم

 ".دونستم یها م
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 :گفت یگرانه م دییفشار داد تا شتریدست هام رو ب عمو

 یمون شیکه االن پ نیهم ی! اگه قرار باشه جبران کنمیبهت نکرد یما لطف -

و سورنا دورا  الیقبل از اومدن ژ شیپ یهفته  هیجبرانه، تا  نیخودش بزرگتر

 .دور حواسم به تموم کارهات بود

 ایکنار ب یو هر آدم ییو با هر جا یکار کردن رفت یدونم هزار جا برا یم

 یو کنار هر آدم طیتو هر مح  یهست ییبایتو دختر ز دم،ی. بهت حق مینبود

 یکیکنه! تو  یچشم پوش تییبایهمه ز نیتونه از ا یم یکار کرد، کمتر کس شهینم

 .اوردین درتبدش از پا  یبا تموم رو یکه زندگ یهست ییالماس هااز 

 .چشم هام جمع شد یگلوم رو گرفت، اشک تو بغض

 !من با خوردن اون همه قرص نشون دادم از پا در اومدم یول -

 هیآدم با سن و سال تو، تک و تنها چقدر تحمل داره؟! من اگه فقط  هی: مگه عمو

سال تحمل از پس هر  هیکردم.  یکار زودتر م تو رو داشتم اون طیساعت شرا

 .ادیبر نم یکس

 :انداختم و گفتم ریرو ز سرم

 .رو بسازم میبرم خودم زندگ دیحرف ها با نیاما با تموم ا -

 :داد رونینفسش رو با حرص ب سورنا

 !یتر هم خونه ش یعوض یصاحب خونه  هیبا  یکه بر -

 .اشک هام شدم، به روش لبخند زدم زشیر مانع

 !انداختمش؟ یبه چه روز یدی! مگه ندامیاز پس خودم بر م -

 یزد اما بدجور تو ینم یحرف چیروش رو ازم گرفت. رستاک ه یناراحت با

 !خودش رفته بود

 !؟یبر یخوا یم ی. چه جورنجاسیا لتمی: پول رهن خونت که با منه وساعمو
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 بگو!؟ یزیچ هی! رستاک تو رهینم ییجا چیه نایعمو: رسپ زن

کرد؟!  یم تیخواست؟! اون که به خون من تشنه بود از من حما یکمک م یک زا

. همه از حرفم که با رهیقرار نگ یسیرو دروا یبلند شدم که تو زیم یاز رو

 :تموم گفتم تیجد

 رو جمع کنم! ) بهت زده شدن( لمیوسا رمیمن م -

نکردن  تیحما از دمیکش نییسرد اتاق رو پا ی رهیقدم زنون دستگ یآهن یبا اراده 

 ییوقت ها هیدلم راه افتاد.  یتو یرستاک و سکوتش نه طوفان و نه رعد و برق

 .راحت پشت سرت حرف بزنن یتا به آدم ها اجازه بد ینباش دیبا

با  بهیغر هیگذاشتم تا به دور از  یجمع رو خونوادگ ز،یهم با رفتنم از اون م من

 .هم خلوت کنن

 یکم هوا هی. هوس کردم ستادمیبخار گرفته ا یا شهیتمام قد ش یپنجره  مقابل

به صورتم اصابت کرد، شونه هام  یباد سرد دم،یرو کش یلیخنک بخورم، در ر

از زرد،  یبیداشت، رنگ درخت ها ترک یدلچسب ی. منظره دیاز سرما لرز

و  زیتر و تم ز،ییاپ یزنونه  یقرمز و سبز شده بودن و با نم نم اشک ها ،ینارنج

 .دادن یمبراق جلوه 

برگ ها، باد اومده بود! اون ها رو وادار به رقص  یزندگ انیپا یوسط برا اون

 گهیکه من بلد نبودم! د ی... کارایبه ساز دن دنیرقص یعنی شیکرد! معن یباله م

 .دمیترس ینم گهیم ونیو سرما تب کرده و هذ یکیتار یکه تو یمثل کس

 یتمام زخم ها یدم به زوددچار شدم، به خودم قول دا یالیخ یب ینوع به

 یهمه  نم،یب یرو م یخوش زندگ یکنم، دوباره اون رو یام رو خوب م دهیخراش

بهم قوت قلب داد، حال دلم  میها یکنم. حرف ها و دلدار یکور رو باز م یگره ها

 .و رو شد ریز

اومدم.  رونیافکارم ب نیشد از سرزم یراسخ، اراده ام صد برابر فوالد یعزم با

 .لب هام نشست یرو ایبه مساحت کل دن یگرفتم. لبخند قیار نفس عمچند ب
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جمع  یدل بکنم، اما موعد رفتن بود. برا بایاومد از اون چشم انداز ز ینم دلم

به  نهیجسم سخت س هیبر نداشته بودم که با  زیبه سمت کمد لباس خ لمیکردن وسا

 !کرد یچشم هاش نگاهم م یمشک یها لهیبا ت انهیشدم! شاک نهیس

 یبالکن بودم. با حالت طلبکارانه ا یلبه  بایزده چند قدم به عقب رفتم. تقر خجالت

خوبم رو  یموند. حس ها یم راهنیلق پ ینگاهش رو بهم دوخته بود. مثل دکمه 

 .برد یم نیاش از ب یداشت با امواج منف

 یکنه دوباره حرف ها یرو مرور م یشب تا صبح درس هیکه  یکس نیع

ذهنم آوردم. حس کردم اومدنش از سر اجباره! روم رو  یام رو تو هدوارونیام

 :که نگاهش کنم گفتم نیازش گرفتم بدون ا

به  یازیاما ن اد،یدونم چه قد ازم بدت م یم نمیمنگنه گذاشتنت و ا یدونم ال یم-

 .رو تنگ کنم یکس یچون قصد ندارم بمونم و جا س؛یکردن ن یباز لمیف

هوا  یو بخار دهنم تو دیلرز یزدم صدام م یکه م شدت سوز و سرما حرف از

 ی. من هم تازه حموم کرده بودم، انگار لخت و برهنه وسط چله دیچیپ یم

نتونستم حرف هام رو ادامه  گهیپارو شده نشسته بودم. د یبرف ها یزمستون رو

 :پالتوم فرو بردم که گفت بیج یبدم دست هام رو تو

سرت  ییبال دیرس ی! اگه اون روز دستم بهت م... ازت متنفرمادیازت بدم نم -

بمونه! االن محض خاطر پدر و مادرم و سورنا  ادتیآوردم که تا آخر عمر  یم

 نیگم هم یبه همه م رمی! ماریدر ن یباهات کار ندارم تا به وقتش! حاال م بچه باز

 !یرینم ییو جا یمون یجا م

کردن بود؟! صد و  یضگفت؟! اون چه مدل را یم یمستبد و خودخواه چ اون

بدم اومد و بهم برخورد هم از  یلیخ دشی. هم از تهددمیهشتاد درجه سمتش چرخ

داد. داغ کردم. خون  یدستش دستور م ریطرز حرف زدنش انگار به نوکر و ز

 :تمگف یزدم و با لحن مسخره ا نشیس یرو ی. تنددیرس یبه مغزم نم

 !یباش یخر ک !؟یاریاز ترس! تو بال سر من ب دمیگرخ یوا -



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

بود اشکم در  کی. نزددمیدور دور خودم چرخ هیداد که  چیدستم رو اون قدر پ مچ

 ریکرد ز چمیخودم گره پ یبود! همون جور که تو ادیزورش ز یلیخ ی. عوضادیب

 :گوشم گفت

 رونیکه اون ب فیحرف بزنه. اما ح یجور نیتا حاال جرات نکرده با من ا یکس -

 !من ماست چقدر کره داره هیدادم  یشونت مآدم نشسته وگرنه ن یکل

تقال کردم دستم رو آزاد کنم  یزدم. هر چ یگر گرفتم و نفس نفس م تیعصبان از

درد دارم اما منتظر بود ازش خواهش کنم تا  یلیدونست خ ی! مدیرس یزورم نم

 !زدم یشد بهش رو نم یاگه دستم قلم م یولم کنه. حت

 نینگاهش کردم. ع یدیا موند با نفرت شدروش ج یرو ول کرد، رد قرمز مچم

 یا روزمندانهیو لبخند پ دیموهاش کش یتو یدست لکسیر یلیهم نبود. خ الشیخ

 .شدم یحال بد هیصورتم آورد،  کیزد. سرش رو نزد

همه رو از دم  یدستت گرفت شهیت هیتم!؟  یمفنگ یمنم صاحبخونه  یفکر کرد  -

ام با ارزشن که به خاطرشون پا شدم بر یلی. پدر و مادرم خیباهاش زخم کرد

دل شون رو  یکس دمیکنم؛ پس بدون؛ چون اجازه نم یجا تا تو رو راض نیاومدم ا

بهشون  رمیم ادیخوابم م اک! االنم وحشتنیر ینم ییو جا یمون یبشکنه. حاالم م

 .یشد یکه راض دمیخبر م

رو  یدیکه لوح سف یو مغرور بود! حرف هاش مثل جوهر یاز خود راض چقدر

 میگرفت! تصم یم میکاره داشت برام تصم هیکرد. پررو و  اهیلک کنه قلبم رو س

هنوز از  دیشد یتیبود! با عصبان فیتکل نییتع ییجورها هیکه چه عرض کنم 

 :نرفته بود که گفتم رونیبالکن ب

جوب  هیتو  یعوض هی. من آبم با یبگ یزیچ نیهمچ یبر یکن یتو غلط م  -

 .رهینم

 :سر داد یبلند ی! خنده اشدیم یعصب دینتظارم که باخالف ا بر
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دختر  نمتیب ی. واسه شام مییقدر ارزش نداره که به خاطرش بدو نیا ایدن -

 عمو!

کرد! با رفتن رستاک،  یاز تعجب وا رفتم! مردمک چشم هام از کاسه فرار م

رفتار متضادش نداشتم؛ بالفاصله سورنا و عمو و زن عمو  یحالج یبرا یفرصت

چشم  ی! از شاددهیبه اتمام رس تیمذاکرات با موفق انیاومدن بهشون گفته بود پا

 .زد یهاشون برق م

 .ی: به خونوادمون خوش اومدعمو

پاچه خانم بهت  هیخدا  یدختر دار ش یآرزو داشت شهیمامان خانم هم ای: بسورنا

 .داد

 .یو گفت: خدا رو شکر که نرفت دیعمو خند زن

اسکار شده بود. همون لحظه دهنم  ی رهیجا یار برنده بغل کرد که انگ یطور

 چیه ینتونستم از رفتن حرف بزنم اون قدر شاد بودن که دلم اجازه  گهیقفل شد! د

هزار و  یشکستم. قصه  یاون ها با نه آوردنم م یبهم نداد. من به جا یاما و اگر

. سورنا خورد دیکل میزندگ دیاز فصل جد یشب شهرزاد تموم شد و پرده ا کی

 ییخوشحال شدم. لمس و نوازش همدم تنها دنشیگربه ام رو برام آورد، چقدر با د

بغلش کردم. اون سه نفر که فاتح جنگ شده  ریدل س هیکرد.  یآرومم م شهیهام هم

 .نبرد رفتن و تنهام گذاشتن انیبودن. مسرور از پا

اون آدم  فکرهام رو ورق زدم. یلی. خدمیتخت دراز کش یملوسک خانم رو با

موندن  یفقط برا دیرفتن عوض کرد. شا یرو برا ممیمغرور با کار و بارش تصم

شد!  یتند لج و لجباز یم کنه، که نود درصد از رو یتونست راض ینفر م هی

 .بکشه نشونبرام خط و  ینبودم بذارم کس ینقشه ها براش داشتم. من آدم

 یقی! موسدیپر کش تمیباننبودم؟ تموم عص یدو راه ونیم گهیدونم چرا، د ینم

شدن لباس  زیکه از رستاک داشتم مثل سا یا نهی! جدا از کدیچیگوشم پ یتو یآروم
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آب انار ملس  وانیل هی دنینوش ای یمورد عالقه بعد از چند ماه چشم انتظار

 .خوشحال و سر حال بودم

 یکه آروم آروم هول م یتاب نیکرد. ع یبا اون آدم خوشحالم م دنیو جنگ موندن

 .شدم یخورد غرق شاد

. موهام و دمیپوش دیرنگ با شلوار سف یشمیبافت  هیکمد  یبلند شدم از تو یتند

پوشش و نه  یتو یرییگرفتم خودم باشم، نه تغ میخشک کردم از همون اول تصم

 .رفتارم بدم یتو

 هیام رو هم نداده بود.  جیجواب مس یحت یرو چک کردم. روشنک عوض میگوش

 .کرد یو فراموش م زیبا گذشت چند روز دوباره همه چ ید؛ ولبو یا نهیکم ک

 هیقرار بود مال خودم بشه. بازرسانه نگاهش کردم  گهیاتاق زدم. د یتو یچرخ

رو  شیآرا زیم هیکنارش بود و  یکه طبق معمول دو تا پا تخت دیتخت دو نفره سف

اون تو  ملیرو باز کردم. تموم وسا زیم یقرار داشت. کشو یدر ورود یبه رو

 .مکرد نهیآ یاز تو یزدم. نگاه یکم رژ صورت هیبود! 

خودش خبر  یبه سرنوشتم فکر کردم. آدم از فردا رهیام نبود خ افهیبه ق حواسم

قرص خوردم و سر  یاستخدام رفتم و رد شدم، بعدش کل ینداره. اون روز که برا

 !عمو کجا؟ یدر آوردم. اون جا کجا و خونه  مارستانیاز ب

دادم، تموم  یم ریو زمون گ نیبه زم دم،ید یم اهیتموم رنگ ها رو س یوقت

که  نیکرد. با ا یفرق م گهید یول دمیبر یخورده رو با دندون م چیپ یکامواها

بار  ریکم شونه هام ز هی دیجد طیاون شرا یدر انتظارمه اما تو یدونستم چ ینم

 کرد. یم یبکاحساس س یرحم زندگ یو ب نیسنگ یها تیمسئول یهمه 

حوصله  گهیتعارف د ینداشت." ب دنیارزش دو یگفت:" زندگ یرستاک راست م

 چیبدون پ یجاده  هی یبه روندن تو اجیرو نداشتم. دلم احت یدور برگردون چیه  ی

 .داشت میو خم و مستق
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مبلغ گنده به حسابم که اصال هم  هی زیدل کندم. وار نهیاز آ لیموبا جیمس یصدا با

 !رهن خونم نداشتبا رقم  یخوان

. وفتهیعمو شدم دخل و خرجم گردنش ب یمزاحم زندگ یخواستم حاال که حساب ینم

داشته  یخودم باشه و استقالل مال بیج یداشتم کار کنم که دستم تو میهنوز تصم

 .باشم

بود رفتم. با کت و شلوار خوش دوخت و  اطیح یعمو که تو شیپ لیتعج بدون

 .اومد یبه چشم م رنگش واقعا با ابهت تر یطوس

اشاره کردم.  یرو خوند، به گوش زیدر همم، همه چ ینگاه معترض و اخم ها از

 :لبخند به لب گفت یرد دلخور یبرا

ناقابل  یبیپول تو ج هیکنم به خاطر  یپس خواهش م ؛یتو االن دخترم شد -

خوام با پول رهنت واست سهام  یسگرمه هاتو تو هم نکن! تازه با اجازه ات م

 .یجمع کن هیسرما یرم تا با سودش بتونبخ

 ...مگه پول رهن خونه ام -

 دیبه بازوم کش یاز پشت فرمون عمو رو صدا زد، تا اومدم ادامه بدم دست سورنا

 :و قبل رفتن گفت

 .میعجله دار یلیدخترم امروز خ دیببخش -

 گفت؟   یم یبیبه اون همه پول تو ج یعنی

رو جبران کنم؟! چرا همه خوب  یمهربونخواستم اوت حجم از  یم یچه جور من

نبود!  هیاثر انگشت دو نفر بهم شب یحت یوقت دیدونم شا یبودن جز رستاک؟! نم

 !جور باشه هیداشتم که اخالق اون با خونوادش  یادیانتظار ز

فوق العاده خوب  یخونواده  هیکردم صاحب  یاز رستاک مغرور، احساس م جدا

برادر محروم بودم، بودن با اون ها بهم  ایواهر که از داشتن خ یمن یشدم. برا

 گهید یهمه جا سکوت مطلق نبود! صداها گهیکرد. د یم قیتزر یندیحس خوشا
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و بچه هاشون براشون  یکه زندگ دمید یزن و شوهر عاشق رو م هیاومد،  یم یا

مامان خودم دوستم نداشت و  یکه حت یمن یقلب شون برا یمهم بود. تو یلیخ

 !دونستم جا بود یم یاضاف

 ریو ز وهیسبد م هیبه سمت آشپزخونه رفتم. زن عمو  یزائد الوصف یخوشحال با

 .میو خشکبار آورد، تا شب قرار بود تنها باش لیو چند مدل آج یدست

کم از خودم گفتم.  هی. میکرد فیتعر یهامون گل انداخت از هر در صحبت

 .اثر شدمت یلیبعِد اون و... برام خ یمادرم،طالقش، زندگ

در کنارش اون قدر بهم  ینیداشت. با هم نش یو راحت نیریش یو حرف ها اخالق

شاپ نشسته  یکاف یخودم تو یاز هم سن و سال ها یکیخوش گذشت که انگار با 

 ادمونیز یاومد اختالف سن یکه اصال به چشم نم یزیزدم. تنها چ یبودم و گپ م

 .میشد دم با هم چفت و بندکر یکه فکر م یزیزودتر از اون چ یلیبود. خ

تعهد،  هیبه  ازیشد. ن رمیگ بانیگر شیهامون بدجور تشو دنیقهقهه خند ونیم

التماس گونه دست هاش  یوقت اوردیداشتم. سر در ن دیرفع ترد ای یدلگرم

 .روگرفتم و به چشم هاش زل زدم

 !زم؟یچت شد عز نا،یرسپ -

 !خوام یقول م هیازتون  -

 !؟یچه قول -

 نیکه گرفت یمیاندازه سر ارزن از تصم یاحساس کرد یه هر زمانقول بد -

 یام. به جان خودم بدون دلخور یرفتن ینگاه بهم بفهمون مین هی. فقط با یمونیپش

 .رمیم

 یصدا م یگونه هام که مثل نبض آروم و ب یرو یحالت ملتمس و اشک ها از

 .زد. چشم هاش پر اشک شد. دستم رو محکم فشار داد
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 یها یجوون ی. اخالقت کپینداز یگذشتم م ادیکه من و  یهست ین آدمتو همو -

به  یبش یکس زونیکه آو یستین ییسر صبحونه گفتم از اون ها یخودمه. وقت

 چیگم تا ه یبار م نیو آخر نیاول یداشتم. سر قوت قلب، برا مانیرفتارت ا

 یت از روو موندن یشد زیبچه هام برام عز نیتو دلت نمونه. به خدا ع یدیترد

و صاف  میمستق مونم،یحس کردم پش یخورم وقت ی! برات قسم مسیاجبار ن

 .گم یزنم و م یو قشنگت زل م یآب یدرست مثل االن تو چشم ها

 یذره ا گهیرو آوار کرد. د دهامیشک و ترد یو محکم حرف زدنش قلعه  راسخ

 :زننده ام توجه نکردم.اشک هام رو پاک کرد و گفت یبه فکرها

 م؟یبپز ی ناهار چحاال -

 .مروین -

 !وا مگه تخم مرغ غذاست؟ -

شب که همه هستن!  یبرا میمفصل رو بذار ی. غذاسیخونه ن یچکیحاال که ه -

 !عالم تخم مرغه یغذاها یبعدم مادر همه 

خندن!  ی. از اون ها که هم چشم هات، هم لب هات ممیکرد یاز ته دل ی خنده

خوشمزه  یرانیا یشام  دو نوع غذا یض براشد که من گفتم. در عو یزیناهار چ

شده آماده کردم. اون لندهور تا  نییساالد خوش رنگ و تز هیدرست کرد. منم 

تکونش  لیبود و ف نیسنگ یلیکه خوابش خ نی. مثل اومدین رونیشب از اتاقش ب

 خسته بود. یلیکه خ ییداد مخصوصا وقت ها ینم

 میهفت، هفت و ن یساعت طرف ها نموند. یا گهیکار د بایجز پختن کباب تقر

قرار شد خونه باشن. زن عمو  گهیساعت، سه ربع د میشب بود. عمو و سورنا، ن

 :گفت

 یقرمه سبز یکباب ها رو آماده کنه. بعدم؛ بو ادیکنم ب داریرستاک رو ب رمیمن م-

 .امیم یو زود رمیگ یدوش م هیدم  یم
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 :خم کرد و گفت اسم جن اومد ظاهر شد! سرش رو به عالمت سالم تا

 !شده داریرستاک خودش ب -

 .به کمرش زد یعمو از صداش برگشت و دست زن

 !؟یسرحال شده باش گهیکه د شاالیبه به ساعت خواب. ا -

 :کرد و گفت یقشنگ یحرف مادرش، خنده  ی هیکنا از

بابت اخالقم  ینیتضم چیضعفه برطرف نشه ه نیقبراق که شدم، اما اگه زودتر ا -

 .ندارم

 :عمو رو به من گفت نز

نافرم بد دماغش  یهم گرسنگ یکی یخواب یب یکی. یبهتره اخالقش رو بشناس -

 !شه یو آشنا سرش نم بهیکه غر یکنه. طور یم

 .نکردم صحه رو حرفش گذاشتم ینامرد منم

 .بود دایکامال از رفتارش پ یبله، صبح -

 .از رو نرفتم داد، اما لمیتحو ی. رستاک چشم غره ادیعمو غش غش خند زن

 یقل قل خورشت و بو یاجاق گاز رو باز کرد. صدا یرو یمس یقابلمه  در

 .عطرش بلند شد

با  یمشک ی لهیژ هیبود.  کلیکردم واقعا خوش ه یپشت سر که نگاهش م از

اومد. رفتارش نسبت به صبح  یبود که الحق بهش م دهیگرمکن هم رنگش پوش

 میس یگفت، بدخواب یهم نم راهیب نیو همچکه زن عم نیبهتر شده بود مثل ا یلیخ

 دنیبا د نبود،چهره اش  ونیم یاخم و تخم گهیکرد. د یم یپاط یهاش رو قاط

 :غذا گفت

 !بانو چه کرده الیژ نیبه به! بب -
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 .ناسیعمو: حاصل کار من و رسپ زن

  :خورشت زد و گفت یقاشق تو هی

 .ن ها نشده باشهداستا نیشه و ا یآشپز که دو تا م تیحکا دوارمیام -

 :گفتم یحالت حرف زدنش بدم اومد با لحن نچندان دوستانه ا از

 .من فقط ساالد رو آماده کردم دنیزحمت ها رو زن عمو کش یهمه  -

 

 :رو مزه مزه کرد و گفت یقاشق از قرمه سبز هی

 .فتادهیهنوز جا ن -

 یاریر مد نتیزحمت اون ظرف ها رو از کاب یافته. رستاک، ب یعمو: جا م زن

 !؟

 :اعتنا به اون از جا بلند شدم. به زن عمو گفتم یگفت و جلو اومد. ب یا باشه

 .ارمیخودم در م نتهیکدوم کاب نیبگ -

 :نگاه به رستاک کرد و گفت هینگاه به من و  هیحالت ذوق آلود  به

تا تو رو دارم غم ندارم.  گهیاومدنت. د یاز حسن ها نمیقربونت برم! ا یاله -

... یسمت راست نتیبگم... تو اون کاب نایخواستم به ا یم د؛یرس یدم نمهمش ق

 !رو آماده کن ویکیرستاک پس تو بارب

 :گفت یسر به سر مامانش گذاشت و به شوخ رستاک

شما که قدت  نمی... بباینگ یو به کس یشد کارت رو راه بنداز یم میصندل هیبا  -

 !؟ینیبچ ظرف ها رو اون باال باالها یرسه مجبور ینم

حرف زدن برو زودتر کباب  یرسه. شمام به جا یقدم نم میعمو: وال با صندل زن

 .دنیها رو حاضر کن تا بابا و سورنا نرس
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 :پرتقال درآورد هیرو باز کرد  خچالی در

 !بخورم؟ یاون درست کنه. گشنمه تا شام حاضر شه چ ادیبذار سورنا ب -

 .رفت رونیعمو بهش محل نذاشت و از آشپزخونه ب زن

 :ام گل کرد یطبع شوخ

 قهوه حاضر کنم!؟ ریبراتون ش نیخوا یم -

 یلیاش خ افهیچپ نگاهم کرد. خودم رو مشغول در آوردن ظرف ها کردم. ق چپ

 یصدا ادا کنم شونه هام م یکه مجبور بودم ب یبا نمک شده بود از شدت خنده ا

 زیم یهم پرتقال رو رو گذاشتم. اون نتیکاب یبشقاب ها رو رو اطی! با احتدیلرز

 .گذاشت

و عقب  دمیکم ترس هیکه بود فاصله گرفت و آروم آروم به سمتم اومد.  ییجا از

 :گفت یدیعقب رفتم.با پل

 .یکن ازم نترس یپس سع م؛یکن یبا هم زندگ گهیدختر عمو؟! ما قراره د هیچ -

قرار  مون نیدست آزادش رو حائل ب یکیزد، اون  مهیسرم خ یدستش رو باال هی

فاصله مون بهم  یلی. خدمیدادم ترس ینشون م دینبود! نبا ییراه دررو چیداد.  ه

سر و گردن ازم بلندتر  هیکردم که  یم زشیاون حالم داشتم آنال یبود. تو کینزد

 .صورتش جذاب بود یاجزا یبود و حساب

 :گفتم دیتهد با

 !نونزنم که چهار تا خونه اون ورترم بش یم غیج یطور یکن یکار -

 :ابروشو باال داد و گفت یتا هی

 !تو رو ایکه پسرشم و قبول داره  یمامان، حرف من نیبزن! بعدش بب غیج -

دهنم  یدستش رو جلو یبود. دهنم رو وا کردم که تند یخوب شنهادینظرم پ به

 .گذاشت



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

خواست  یخورد انگار م یپاهام وول م یگربه ام بلند شد. تو یویم ویم یصدا

به اسم لجن و کثافت  یزیرستاک غرق شدم. چ یچشم ها ونیه. مازم دفاع کن

بود  بی! عجرهیتوشون وجود نداشت. حس کردم فقط قصد داره ازم زهر چشم بگ

 !زدیم یآروم و منظم تمیراحت شد و قلبم با ر المیبا اون تصور خ

 کیخرده نفس گرفتم. نزد هیآورد  نییزدن ندارم. دستش رو پا غیقصد ج دیفهم

 :گفت صورتم

 هی ریدختر جوون ز هیداد  یمامانم تا از جفت پسراش مطمئن نبود اجازه نم -

 .یبترس یالک سیکنه. پس الزم ن یسقف باهامون زندگ

 :کردم منم مصمم و کوبنده گفتم یاز خودم دفاع م دیبا 

 .کنم یاز منم مطمئن بوده که ازم خواست باهاتون زندگ -

 .جمله رو بگه نینداشتم ا انتظار

 .ک ندارمش -

خوشمزه تصور  یها ینیریپر از ش یقناد هی ونیشدم. خودم رو م یحال خوب هی

 کمتر از صبح شد. یلیدلم آب شد. حد و حدود تنفرم خ یکردم. شاخه نبات تو

دستش سر خوردم. خم شدم  ریاز ز یمثل ماه یادیز یلیو غرور خ یبا سرخوش

 :. متبسم گفتموفتهیکردن ب ویگربه ام رو بغل کردم تا از م

 !. مگه نه عمو؟یکه ازش بترس سینترس دخترم. عمو هاپو ن -

. بعد ملوسک نمیکه  خنده اش رو نب دیرو باال گرفت با دندون لبش رو گز سرش

 :گفت یرو ازم گرفت و به حالت دستور

 !و مسخره کن تا به وقتش اریفعال ظرف هات رو در ب -
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 شییگوشت داد. پوکر شده بودم. خدا نشست و به ملوسک یصندل یرفت رو بعدم

 یکردم بد نبود فقط فکر کنم نحوه  یکه من فکر م یانگار اخالقش اون جور

 .مون شده بود نیمون باعث کدورت ب ییآشنا

دستمال برداشتم که ظرف ها  هیگذاشتم.  زیم یظرف و ظروف رو رو ی همه

ستم که هنوز رد آن چشمش به مچ د هیهام رو باال زدم  نیرو پاک کردم. آست

 .دیروش بود افتاد. بالفاصله نگاهش رو دزد یقرمز

اومد، رستاک  رونیمون رد و بدل نشد. زن عمو از حموم ب نیب یحرف چیه گهید

 .و رفت که بساط کباب رو راه بندازه دیدست کش یاز تنبل

 :بعد عمو و سورنا اومدن. سورنا از دم در گفت قهیدق ستیب

 .یاومد یخانم کاش زودتر م نای. رسپادیم یخوب یبه به چه بوها -

 :لبخند زدم و گفتم بهش

 .راحت ترم یخانمش رو بردار -

 ییرایسالن باشکوه پذ یگفت و رفت لباس هاش رو عوض کنه. شام رو تو یچشم

هم  شیبار من و رستاک پ نیشکل نشسته بودم. ا یا رهیدا زی. دور تا دور ممیدیچ

 .پر کرد. کارش رو به حالت احترام خطاب کردم . بشقاب برنجم رو براممیبود

 !داره؟ یخانم، دختر داشتن چه حس الی: خب ژعمو

 :عمو خوشحال و شاد گفت زن

و  میگفت یکل میبا هم شام پخت میحرف زد یخود بهشته، تا شب از هر در نیع -

 .میخورد یناهار الکچر هی ی. تازه جاتون خالمیدیخند

 .نیذاشت یتون برا منم م یر الکچرذره از اون ناها هی: رستاک

 :زد و گفت یعمو چشمک زن

 !بود؟ یچ نیحدس بزن -
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 :جور باجور زدن آخر سر گفت یکم حدس ها هی

 .میتخم مرغ خورد -

به لبخند اکتفا  شتریو ب دیخند یم هیرفتن، البته رستاک کمتر از بق سهیخنده ر از

 .کرد یم

عالمه  هی یداد نایکه به خورد رسپ ی: مامان روت شد بعد از اون تخم مرغسورنا

 !؟یدیازش کار کش

 

 .ساالد کوچولو درست کردم هیال من فقط اکدوم کار؟! و -

 !: با اون ناخن هاتون؟سورنا

از چه قراره؛ پس آدم  هیقض دمینگاهش کردم، به رستاک اشاره کرد. فهم جیگ

 .رمیبود. خوراک خودم بود حالش رو بگ یحساس

 :آب و تاب گفتم با

درستش کنم. کال من بهداشت رو  یکردم بهداشت یسع یلیبه جان خودم خ -

ناخن هام  ریز یآب گوجه ها با تخم هاشون ه نیا یکنم؛ فقط چند بار یم تیرعا

 .زهیرفت. البته بگم ناخن هام تم یم

چشم هاش رو  یجلو یقاشقش رو سر جاش گذاشت، به حالت چندش رستاک

 .میبود از خنده بترک کیهم خورده. نزدحالش ب یلیگرفت. معلوم بود خ

 :سر دلم به حالش سوخت گفتم آخر

 .زن عمو شاهده دستکش دستم بود -

 .راحت شروع به خوردن کرد الیرو برداشت و با خ دستش

 :با نگاه به کباب ها گفت سورنا
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 !؟یخور یم خیچند س نا،یرسپ -

نشونش دادم،  یمعن عدد چهار رو با سهیکه خبر داشتم طرفدار پرسپول ییجا از

 :اول نگرفت و با تعجب گفت

 !؟یخور یم خیچهار س یجد -

 .افتاد شیعالمت چهار رو نشونش دادم. دوزار گهیبار د هی

 :با خنده گفت سورنا

 دیتو و رستاک با هیجور نی. حاال که امیشد کی! پس دو به ؟یاِ شمام استقالل -

 .نیبخور خیس شیش

رو به  هیکه بق یطور دمیخند یبا صدا م یلیال خخنده ام بلند شد ک کیشل یصدا

 :نداختم. بعدهم گفتم یخنده م

 .دومم دورتموند؛ اونم به خاطر گوتزه خم،یمون رنیاما اول طرفدار با -

 یجور نیمن قبول ندارم. ا یول ؛یرانیتا ا یهست یآلمان شتریب ی: نشون دادسورنا

 .دو نفر منو کچل نکنن نیه بعد اب نیشو که از ا یتو استقالل ایشه. مامان ب ینم

 .میپسرم؟! فعال که ما مردا سه به دو از خانوما جلو تر هیکش اری: عمو

ازم جلو بزنه.  یذاشتم کس یمردم هم نم ی. من مدیکش یسوت یاز خوشحال سورنا

 :حق به جانب گفتم

 .میخان عمو. فعال که هر دو سه به سه مساو رمینخ -

 !هم هست؟ یا گهید یکس: مگه جز تو و زن عمو عمو

 .نیآره. گربه ام رو حساب نکرد -

 .رستاک هم در اومد یخنده  ی. صدادنیاز حرفم خند چقدر
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مملو از آرامش و عشق و دوست  ی رهیجز هی ونیکردم م یشب حس م اون

. چند بار دنیچرخ یداشته شدنم. ماه جمع من شده بودم اون هام مثل ستاره دورم م

 .دارمیو ب ستمیتم تا مطمئن شم خواب نگرف شگونیاز خودم ن

من و  یرستاک و سورنا باال و اتاق ها ی. اتاق هادیرس انیقشنگ به پا یلیشب خ

مجبور  گهیکردن د یزندگ ییبود. بعد از دوران سخت تنها نییها پا نیعمو ا

سال تموم  کیافتادم که  یاون معتاد عوض ادینبودم در خونه رو قفل و بند کنم. 

رو  یبا وجود قفل و بست، پا تخت یر ترس رو به جونم انداخته بود! حتهزار با

 .کامل کنم اطیذاشتم تا احت یهم پشت در م

تموم شده و با مرور گذشته حال خوب االنت رو  یدادم همه چ دیخودم ام به

 !خراب نکن

 یانداختم و به جاش کل اون روز رو تو دیجد یخونه  یفکرهام رو تو ی هیسا

کردنم و در  یراض یکردم از برخورد اول رستاک بعد هم نحوه  یجذهنم حال

 .یشوخ یقشنگ با کل یلیشب خ ان،یپا

 یگوشم بود و خوب م یام ازش کمتر شده بود، اما اعالم انزجارش تو نهیک

 نیکل افکارم ا یکردم. جمع بند یم اطیاحت دیکردنه؛ پس با یدونستم تو فکر تالف

 .کنم تیرعاشد؛ حد فاصله ام رو باهاش 

به سرم زده بود، بلند شدم لپ تاپم رو روشن کردم منتظر شدم تا  یخواب یب

بود لب تر  یمختلف دنبال کار گشتم. فقط کاف تیچند سا ونی. مادیصفحه اش باال ب

خواست  یدلم م یبده؛ ول شنهادیرستاک رو بهم پ ایشرکت خودش  ایکنم تا عمو 

 .رو قبول نکنم یاجبار کار یز رواون ها مستقل باشم و ا ی هیبدون سا

ش به  تیریشرکت مادر که مد یمجموعه  ریکه ز یشرکت یو سورنا تو عمو

خاطر اون روِز استخدام، اون ها رو  نیرستاک بود مشغول بودن به هم یعهده 

 .بودم دهیند
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پر تکاپو  ییفردا دیگذاشتم و به ام فمیک یکاغذ نوشتم و تو یآدرس رو چند

                    .دمیخواب

 یکه تو یو روح نواز بایز ریچشم هام رو باز کردم از تصو میهفت و ن ساعت

 یدوست داشتم تو دیکردم. شد افتیقاب پنجره بود کرور کرور حس خوب در

اما مثل جت بلند شدم تا  نم،یبب یرنگ یبمونم و خواب ها فیرختخواب گرم و لط

 .برم رونینشده از خونه ب داریب یکس

! در بالکن رو باز کردم تا شنیمانع م رمیم یداشتم اگه بفهمن سراغ چه کار نمایا

 یآماده شدم. خاطره  یا قهیدق ستیاتاق عوض شه. بدون وقت تلف کردن ب یهوا

شال  ،یکنم. با پالتو و شلوار سرمه ا شینمه آرا هیبد شرکت رستاک باعث شد 

 نیساده در ع پیت هیشدم  یمم  ییدوران دانشجو هیکه شب یقرمز، مقنعه ا یگردن

 .رو برداشتم فمیحال آراسته و خوش پوش زدم. ک

ها  یاز صندل یکی یرو یخونگ یطرف آشپزخونه رفتم. رستاک با لباس ها به

شد.  یازش بلند م یزیدستش بود که بخار هوس انگ یتو یچا وانیل هینشسته بود 

نگاهش رو  تیاهم یحالت بزود به  یلیکوتاه بهم نگاه کرد و خ یلیخ ی هیچند ثان

 .ازم گرفت

 چیکه ه ینه! در حال ایتفاوت بودم برام مهم نبود محلم بذاره  یمن هم ب راستش

و البته  هیبا بق ییرو ایصبحونه خوردن و رو ینداشتم اما حوصله  یعجله ا

 هیمرد  یو نشستن در کنار رستاک مغرور رو نداشتم! انگار م ریو تفس حیتوض

 .از دهنش در بره ریسالم و صبح بخ

 داریب نایبرداشتم. با خودم گفتم: اگه عمو ا بیبا س وهیآبم یقوط هی خچالی یتو از

از کنارش رد  الیخ نیده، با هم یرستاک بهشون خبر م ستمیخونه ن ننیشن بب

 .کردم یبلند ط ییقشنگ رو با گام ها یلیخ اطیح یطوالن ریشدم و مس

 ینم قیمدل باال نگاه کردم. دق یها نیم به ماشه اطیهم به ح بیگاز زدن به س با

مال رستاکه، اون مال  ی! تصور کردم مثال شاسهیک یدونستم هر کدوم شون برا

 .سورناست یقرمز بود مطمئن بودم برا یمایاوپت هیکه  یعمو، اما آخر
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 یکوچه  ونیخودم رو م اطیرو پرت کردم، با باز شدن در ح بیس یمونده  ته

افتاده بود و گنجشک توش  نیزم یکه خروارها برگ خشک رو مدید یپت و پهن

 یم یلیتموم به صورتم س یسرد با نامرد یزد. اواخر آذر ماه بود. هوا یپر نم

نگاه کردم.  فمیک یتو ی گهکنه. به بر تمیزد! شالم رو باال آوردم تا سرما کمتر اذ

 اشت.ساعت فاصله د هیرفتم با خونه حدود  یم دیکه با ییجا نیاول

 یبود؟! اون همه حرف و راننده از کجاش در م یچ یمردم برا یاون هم عجله 

 یرفت! هنذرفر یرو مخم راه م یلیبود! خ ایگر کل امور دن لیآورد؟! انگار تحل

مجبور نبودم به حرف هاش  گهیگوش هام فرو کردم. خدا رو شکر د یرو تو

 .دیول کشدو ساعت ط رمونیمس یلعنت کیگوش بدم! با حساب تراف

رو حساب کردم و به ظاهر ساختمون  هیشدم. کرا ادهیآموزشگاه زبان پ یجلو

 بیجالب و عج یلیبهم منتقل شد. خ یندیچشم دوختم. حس خوشا یمیو قد ییالیو

بکوب  یمشت پولدار برا هیاز چنگال  یمرفه کمتر ساختمون یمنطقه ا ونیبود! م

 .رفت یو بساز در م

اون کار پنهون شده بود! حاال  یتو یگذار هیشت سرماثروت پ یلیباشه خ یچ هر

سوال  یبرام جا یپولدار شدن نداشت کم یبرا یچرا صاحب ملک اصرار

 داشت!؟

معلم  یساختمون رد شدم. صدا میو مستق کیبار یباال انداختم و از راهرو شونه

ه ک یزود به سالن اصل یلیشده بود. خ دهیچیو دانش آموزها پ یسیمرد زبان انگل

 .دمیاون جا بود رس یمنش زیم

 سالم من برای آگهی تون اومدم.-

 .ارنیب فیتشر زیپال یتا آقا نینیبش دییسالم، بفرما -

 .که اشاره کرد نشستم ییداشت به جا یمودبانه ا یلیزد. برخورد خ یقشنگ لبخند
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داره.  یبود اخالق خوب دایبود. پ شیآال یو ب یخانم جوون با ظاهر معمول ،یمنش

شوفاژ  کیرو نزد شیسرما باز کرد و صندل یزود سر حرف رو به بهونه  یلیخ

 !وجود داشت قیاون با خانم عق نیتا گرمش شه. چه قد تفاوت ب دیکش

کم که  هیاش رو پاک کرد.  شهیرو برداشت و با بخار دهن ش فشیظر نکیع

 .شد رفت یگرمش شد به طرف آشپزخونه که آبدارخونه اون جا محسوب م

 کیقطور و سرام یوارهایبا د یمیقد یلیچند اتاقه و خ یخونه  هی شگاهآموز

 .ساده  بود یلینصب شده و لوازم خ یکه به تازگ ییها

 یرو صاحب آموزشگاه و مالک ساختمون فرض م زیپال یتصوراتم آقا ونیم

 یو قد متوسط یته استکان نکیکم پشت و احتماال ع شیکردم که مرد مسن با ر

ساده بسنده  یزبان سرا هیو فقط به داشتن  یوارها پول چشم پوشبود که از خر

 .کرده بود

کرد از تصوراتم فاصله  یمعرف یمیکه خودش رو حک یخانم منش یصدا با

آمار مختصر راجع به  هیرو به طرفم گرفت ازش تشکر کردم.  یچا ینیگرفتم. س

 .کردم سی. وانمود کردم قبال تدردیپرس میکار یسابقه 

به اون صورت به کار کردن و پول درآوردن  گهیرم دروغ گفتم و ددا قبول

هم باعث  نیعموم نباشه. هم بیج یخواستم دستم تو یم داینداشتم اما شد اجیاحت

 .دروغ گفتن سرکوب شه یشد عذاب وجدانم برا

 .برداشتم تیسکویکوچولو ب هی

رفتم.  یشتبهدا سیبه سراغم اومد به همون بهونه به سمت سرو یدرد مختصر دل

صورت  یام بود. کرم رو انهیماه کیپلو شده بود. نزد یرنگم مثال زعفرون رو

اومدم  رونیب یبه خود گرفتم. وقت یعیو رژ لبم رو پر رنگ کردم و شکل طب

 .بود دهیرس زیپال یآقا

 .بود سییاتاق ر یدر ورود یجلو یمیحک خانم
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 !ان؟یاستخدام اومدن بگم ب یخانم برا هی ز،یپال یآقا -

 !ارنیب فیصبر کنن بعد تشر قهیچند دق نیبگ -

 لمیربع گذشت. موبا هیاطاعت امر کرد و اشاره کرد منتظر باشم.  یمیحک خانم

زنگ هم نخورده بود! احتمال دادم رستاک بهشون  هی یرو نگاه کردم هنوز حت

 رونیاز خونه ب یاطالع قبل یازم نگرفتن. اما زشت شد که ب یخبر داده که سراغ

 یخورد و مشخص شد آقا نگز یزده بودم. خواستم به عمو خبر بدم که تلفن منش

 .منتظرمه زیپال

ورود وارد  یانداختم و بلند شدم. چند تقه به در زدم با اجازه  فمیرو ته ک یگوش

 .شدم

تصوراتم و او فاصله  نیجلب شد! چقدر ب زیپال یسالم کردم، نگاهم به آقا یوقت

 به چشمش بود. یته استکان نکیقد متوسط و نه ع بود، نه مرد مسن، نه

 تیالیاز ها یبا مخلوط شیمشک یداشت. موها ییرایگ یلیو خ یظاهر امروز

 .داشت یرنگ و درشت یعسل یشده بود. چشم ها بیترک یقهوه ا یها

کرد. همون بدو ورود از  ییمحترمانه جواب سالمم رو داد و خوش آمد گو یلیخ

 .دلم شد یمثبت روونه  یانرژ یخوبش کل یلیبرخورد خ

از  یقشنگ یلیبود. نقش خ یامروز زیپال یاون اتاق درست مثل خود آقا ظاهر

 ونیاز م یصندل هیبه اون جا داده بود.  یروح نواز یمنظره  یوارید یکاغذها

 .دستش گذاشتم یو مدارکم رو جلو دمیخودم کش یکنفرانس برا زیم یها یصندل

 :گفت یلحن مودبانه ا با

 ارن؟یبگم براتون ب نیدار لیم ی! چنیکم معطل شد هیکه  دیشخبب -

 .کردن ییرایازم پذ یمی. خانم حکسین یکنم مسئله ا یخواهش م -
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 !سر اصل مطلب میخب؛ پس بر اریبس -

 یراجع به کار تو حاتیتوض یسر هیرو قشنگ و با حوصله نگاه کرد و  مدارکم

 .آموزشگاه داد

. نیحوصله داشته باش یلیخ دیاقعا خسته کننده س و باو یو مترجم سیکار تدر -

و االنم همون طور  مید یم سیو هم زبان فرانسه تدر یسیجا ما هم زبان انگل نیا

اما مدرک شما  میرم اضافه کن یزبان آلمان میدرج شده؛ قصد دار یآگه یکه تو

 !؟هیسیزبان انگل یبرا

ر اومده بودم با اعتماد به نفس کا یبرا میرو حساب مسلط بودن به زبون مادر من

 :باال در جواب گفتم

 یبرا یکس چیکنم به ه یندارم اما فکر نم یبله درسته! من مدرک زبان آلمان -

 .دنیمدرک نم شیزبان مادر

 

لب هاش  یرو یکاغذها برداشت. لبخند یحرفم نگاهش رو از رو دنیشن با

دونم  ی. نمنهیبنش گونه هاش یقشنگ رو یلینشست که باعث شد دو تا چال خ

 !کردم یعاشق چال گونه بودم و براش ضعف م یچرا از بچگ

حرف زدن کرد. مسلط و  یزبون مکالمه رو چرخوند و شروع به آلمان زیپال یآقا

 .دیرس یمن نم یبه پا یزد؛ ول یخوب حرف م

اش  افهیکه مثل بلبل جواب دادم از ق دیمختلف ازم پرس یسوال ها یسر هی اول

 .گفت یکار میو تا ای. بعد هم در مورد حقوق و مزادیبار یم تیرضا

محو  ادیخنده اش بلند شد. خودم رو کنترل کردم ز یمون که تموم شد صدا مکالمه

 :چال گونش نشم. خنده اش بند اومد و گفت

کنم  یچون فکر م ن؛یاز شاگرداتون قبول کن یکیمنم به عنوان  ز،یخانم رستاخ -

 .لهجه ام کار کنمجا داره رو  یلیهنوز خ
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حد و حصر به زور تو پوست  یخبر استخدام شدنم، از ذوق و شوق ب یعنی نیا

 :خودم جا شدم! مدارکم رو به سمتم گرفت و گفت

هفته کار  هی یشیاز فردا ساعت هشت صبح منتظرتونم. فعال به صورت آزما -

 .میکن ی. قرارداد امضا مدیو حوصله تون کش نیاگه تونست د؛یکن یم

بود. هم از لحن حرف زدنش و هم از رفتار توام با  یآدم افتاده و با سواد یلیخ

خودش رو در  تیاش مشخص بود. اون قدر ادب داشت که رضا یادب و فروتن

 .موندن من بنا کرد یرو پا زیقالب اخذ قرارداد عنوان نکرد و همه چ

 نیبا اول یراحت نیکردم به هم یتا بناگوش باز شده بود. اصال فکر نم شمین

شه. ازش تشکر کردم به احترامم بلند  فیکه سراغش اومده بودم کارم رد یآدرس

اون جا، از خانم  طیاز مح یلی. خمیکرد یداشت. خداحافظ ییشد. ماشاال قد و باال

 شیگه نه حقوق و نه ساعت کاریخوشم اومد. د زیپال یآقا ستیو برخورد ب یمنش

مامان  شهیکه هم یهم به عنوان معلم؛ شغل برام مهم بود. فقط مشغول شدن اون

 شد. یبرام خوشحال م یلیبزرگم برام آرزو داشت اگه زنده بود شک نداشتم خ

روشنک تنگ شده  یبرا یلیاومدم. دلم خ رونیسازم کوک بود. از آموزشگاه ب

 دمیمورد عالقش خر یسر راه  از شکالت ها دیو اخبار جد یآشت یبود به بهونه 

 .نشون راه افتادمو به طرف خو

 :. طلبکارانه گفتیکینه عل ،یرو جواب داد. نه سالم فونیآ خودش

حقته پشت در نگهت دارم تا ساعت نه  شییطرف ها! خدا نیخانم منت کش از ا -

 .با آشغال ها ببرنت انیب

 

 .زدم از سرما خیزر نزن. بزن اون دکمه رو -
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 یخواب صورت یبا لباس ها اومدم رونیکرد و در رو زد از آسانسور ب یکج دهن

بغلم جا داد. لوس  یخودش رو تو دیشکالت رو د یدر مونده بود تا بسته  یال

 :درآورد و گفت یباز

به خدا حاال حاالها باهات  یاومد یجعبه شکالت خر شدم. اگه نم هیفکر نکن با  -

 .تو تا به حسابت برسم ایکردم... فعال ب ینم یآشت

 .سوت کورشون کردمآروم و  یبه خونه  ینگاه

 !س؟یروشنک، مامان خونه ن -

منو  ی چارهیصبح مامان ب یداره از کله  یدعوت یخاله س. شام کل ینه، خونه  -

 .به اسم خودش تموم شه یبه عنوان کوزت گرفته تا همه چ

کاناپه نشستم  یبهتر شد. شال و مقنعه، پالتوم رو درآوردم، رو یلیخ یجور اون

 :با تعجب گفت

 ؟یدیپوش یوقت صبح؟! تو که مقنعه نم نیا یبود کجا -

 :گفتم ینیکه نگاهش کنم با سر سنگ نیا بدون

 ییچند روز چه بال نیا یحدس بزن یتون ینم یشه. حت یرفاقتت م یمثال ادعا -

 .امیدارم از کجا م یسرم اومده! اگه بدون

 !؟یایاز کجا م -

 .از بازداشتگاه -

 .یمزه ا یب یلیخ -

دهنش گذاشت.  یاعتنا، روکش شکالت رو باز کرد و تو یغش داد. ببه دما ینیچ

کردم  یم یتر باز یعیطب دیشد با ی. باورش نمدیمبل دراز کش یآزادانه رو

 :مغموم گفتم
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 یقهر کرد ی! همون روز که ازت جدا شدم و جنابعالگمیبه جون خودم دروغ نم -

چند تا غلط  شهیل هماومدم خونه پسر صاحب خونه مث یبودم وقت رونیتا شب ب

کردم بعد هم با مشت  یرو سرش خال میاضافه کرد منم تحمل نداشتم کل دق و دل

 .کرد تیزدم دماغش رو شکوندم، اونم ازم شکا

 :پوزخند گفت با

 .وقته مرده یلیشجاع خ ینایاون رسپ -

 !برات قسم بخورم باورت شه؟ یبه ک-

 !بگو به مرگ بابام -

 .ب زدم دماغ  اون معتاد رو شکوندمبه مرگ بابام من اون ش -

نگاهش  یعالمت تعجب و سوال تو یجاش نشست! کل یو تو دیکش یفیخف غیج

 :دیبود. هاج و واج پرس

سوز و سرما، سر  نیکنه تو ا رونتی! اگه از خونه ب؟یچه کار کرد نا،یرسپ -

 !؟یکن یچه غلط یخوا یم یزمستون

 ونیقسم خوردن در م یپا گهیجا د نی! خودم رو ناراحت نشون دادم. ادمیکش یآه

 :نبود. متاثر گفتم

 تیکاش رضا یگم بازداشتگاه بودم! ا یکرد، مگه نم رونمیهمون شب از خونه ب -

 !یجا برا موندن داشتم اما حاال چ هیداد الاقل  ینم

به خاطر قهر بد موقعش به خودش فحش و بد و  یرو باور کرده بود، کل زیچ همه

کرد. صورتش مثل  یم یگفتم اون هم خودخور یهام م یبدبخت گفت. من از راهیب

 .قرمز شده بود تیآتش از عصبان یکوره 

 .که مثال بازداشتگاه بودم گفتم یو چند روز یساعت فقط از دربه در هی تا
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حرف هام  یآب هم دستم نداد. وقت وانیل هیداد،  یپلک زدن فقط گوش م بدون

مبل بلند شد اومد کنارم  ینداختم از روا ریتموم شد ساکت شدم و سرم رو ز

 .داد مینشست و دلدار

 .یاشکال نداره، روشنک که نمرده بذار آواره و در به در ش -

 هیجور نیاوضاعم ا گمیسفارت آلمان، م رمیخودت رو ناراحت نکن. فوقش م -

 .کنن یبرام م یکار

 هیکردم که به گر یم یباز لمیف یپوست ریز یجور هیشدم بد نبود!  یم گریباز اگه

دلم به حالش سوخت! مطمئن که شدم نقشه  دم،یاشک هاش رو د یانداختمش. وقت

 .رو گفتم زهایچ یسر هیام کار خودش رو کرده، آروم آروم 

 یکرد و هر چ یبود خفم کنه بعدش بِر و بِر نگاهم م کیبه جونم افتاد نزد اولش

ت شوک که در اومد از هم از حال دم،یبود نثارم کرد. چقدر بهش خند یور یدر

 :خوشحال شد و با ذوق گفت یلیخ دمیجد طیخونه شدنم با عمو و شرا

عموت  یگفت یازت راحت شد. مخصوصا وقت المیخ گهی. به خدا دنایرسپ یوا -

معلومه از ته دل دوست داره و مثل تخم چشم ازت مواظبت  یجور نیبچه نداره. ا

 .کنه یم

 هیکم سر به سرش گذاشتم  هیاز هم از رو نرفتم نداشت دو تا پسر داره. ب خبر

 .بشه زیرو مخصوصا نگه داشتم تا به وقتش سوپرا ییزهایچ

 

رفت تا شب  یروشنک بودم حساب ساعت و زمان از دستم در م شیکه پ یموقع

 .میهم بود شیبره پ یخواست به مهمون یکه م

ش کرده بودم شدم. پاک فرامو دمیجد تیموقع یتازه متوجه  یخداحافظ زمان

بودم. دم در خونه  رونیخبر از صبح تا حاال ب یکنم و ب ینم یتنها زندگ گهید

رو زدم، سورنا جواب داد با  فونیآ یشب بود. دکمه  میساعت هشت و ن دمیرس
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کردم رستاک خبر نداده.  یدرصد فکر م هی دیشدم. با کیتار اطیدلهره وارد ح

 :رد و آروم گفتک یمونده بود. سالم یسورنا دم در ورود

  .شهی! اوضاع بد جور قاراشم؟ییمعلومه کجا -

بود به عمو  ادمیشد. کاش همون موقع که  شتریخونه رو دستم داد استرسم ب آمار

 .کردم یزدم و مطلعش م یزنگ م

فاصله نداشت، خواستم برم لباس هام رو عوض  شتریدو متر ب یبا در ورود اتاقم

 .اجه شدمدرهم عمو مو یکنم که با چهره 

خورده رو  چیتو هم پ یاون اخم ها یدونستم چه جور یشدم! نم خکوبیسر جام م

. دندون هام ستین یمهم زیباز کنم. زن عمو از پشت سر با دست اشاره کرد چ

حالت  نیداده بود و از ا هیتک واریبه د یکیکرد با لبخند ش یرستاک کار م یرو

 :که سورنا گفت میحرف بزن قماتا یتو ایداد ب شنهادیبرد. اول عمو پ یبدم لذت م

 !کنه یزنه نا کارت م یخطرناکه. مثل اون پسره م نایبابا، تنها شدن با رسپ -

اون وسط عمو  فیافتادم فقط ح یبخندم از خنده پس م یدیق یتونستم با ب یم اگه

 یداد. زن عمو جلو ینم دنیخند یکرد و اجازه  یچپ چپ به سورنا نگاه م

انداختم و با هزار  نیی. سرم رو پادیخند یصدا م یته بود و بدهنش رو گرف

 .مکافات خودم رو کنترل کردم

 میبازم هشت شب برگشت یجا نبود نیا م؛یشد داریما هشت صبح ب نا،ی: رسپعمو

 یخبر گذاشت یبودنت و کجا بودنت ندارم فقط چرا ب رونیبه ب یکار ،یخونه نبود

 !شن یمعده آدم نگرانت  هی یگی! نم؟یرفت

رفت زنگ بزنم شماها چرا زنگ  ادمیتموم گفتم: من  ییدلم با پر رو یتو"

 "!ن؟ینزد
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نبود بهش خبر بدم.  داریب یآدم چیرفتم ه رونیعمو، صبح که از خونه ب دیببخش -

 گهیفراموش کردم د نیاومد. باور کن شیبعدم خواستم زنگ بزنم که برام کار پ

 .ه امکنم! واقعا شرمند ینم یتنها زندگ

ادا کردم که رستاک خودش رو داخل آدم حساب نکنه.  ظیرو غل یآدم چیه عمدا

سرم رو باال گرفتم انگار بولدوزر از روش رد شده بود. شکل قرص جوشان 

اومد. حاال  یصورتم م یاگه دستش بود با جفت پا تو ارمیخورد. اخت یخوش م

 .کنم فیبدم و ک لشیتحو یتر کینوبت من بود لبخند ش

 :و گفت دیکش یعمو باز شد نفس راحت یذره از اخم ها هی

 !یایم یو ک یریخبر بده کجا م گهید یدفعه  -

 .شهیتکرار نم گهیچشم. د -

 !؟یشه بپرسم کجا بود ی: حاال معمو

رو گرفته  میتصم نیگفتم به نظرم بهتر یاستخدامم رو م انیهمون لحظه جر دیبا

 :گفتم یکردم، با لحن محکم یسخت مرو  تیبودم با دست دست کردن فقط موقع

 .سر کار بودم -

 .دیکرد و پرس هیبه بق یهاش از تعجب گرد شدن نگاه چشم

 !؟یری! مگه تو سر کار م؟یچ -

راستش  دیسال گذشته از کل آمار رفت و آمدم خبر داشته؛ پس با هی یبود تو گفته

 .گفتم یو م

اون  دنیر حرف بزنم و از دگرفتم که راحت ت یرو نرم نرم به باز فمیک ی دسته

 .همه چشم متعجب هول نشم

 ...آموزشگاه زبان هیکردم، از فردام قراره مشغول شم. تو  دایامروز کار پ -
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سرش  یکل موها نیانگار با موچ دیبه گلوش کش یدهنش رو قورت داد. دست آب

گلدون رو به  یتو یپوستش مثل رزها دیرنگ سف تیرو کنده بودن از عصبان

 .د. دو سه قدم به عقب برداشتروم ش

به  یآب آورد و به عمو داد. نگاه وانیل هیآشپزخونه  یرفت از تو یعمو تند زن

دستش ور  یتو یباال انداخت و با گوش یشونه ا یالیخ یسورنا کردم در کمال ب

 :گفت یرفت. زن عمو به نرم

 !م؟یبعد حرف بزن میاول شام مون رو بخور سیبهتر ن -

 یکار قینداشتم، با چند ساعت تعو یساز مخالف و کش دادن الک یحوصله  واقعا

 .دادم یحق دخالت نم یخودم رو گرفته بودم و به کس میافتاد. تصم ینم شیپ

 .باشه یبد زیکنم کار کردن من چ یخوام اما فکر نم یعمو، عذر م -

با وجود دو تا شرکت، بچه  سیکم مسخره ن هی! به نظرت ست؟ین یبد زی: چعمو

 !دست مردم کار کنه ریرادرت بره زب

به بعد هر  نیاز ا دیبا یعنیآوردم  یزدم، اگه کم م یکه از اول حدس م یزیچ

حرفم با اون  یبه رستاک کردم! رو یشد! نگاه بد یگفت همون م یعمو م یچ

 .بود

که دنبال  یسال هی نی! دوما تو اسین میحال یچیعمو جون، اوال من از کار شما ه -

مغرور تر و پر مدعاتر؛  یکیاز  یکیسر و کله زدم؛  یبا همه جور آدم کار گشتم

 هیبا بق شیکار طیآدم و هم مح نینبودم اما، هم ا ایکدوم کنار ب چیبا ه نمیسر هم

کنم! شمام لطفا  یتونم بد قول یفرق داره، منم قول دادم از فردا سر کار باشم و نم

 !نیبد تیبه نظر من اهم

 یتو شرکت ها ایب نهیحرفم ا یندارم فقط رو یدنت مخالفت: من با کار کرعمو

 !تو شرکت رستاک مشغول شو یمهدو یبه جا ایخودمون کار کن اصال ب
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 یعمو بذاره، ول شنهادیپ یرو دییکردن که مهر تا یداشتن به رستاک نگاه م همه

کردم. نذاشتم  یکار کنم قبول نم ششیخواست پ یعمل انجام شده ازم م یاگه تو

 :نش باز شه گفتمده

 !کنم یکار نم یا گهید یجا چیمن جز زبانسرا ه -

 !ذارن؟! چندر غاز؟ ی: چقدر کف دستت معمو

 .ستیپولش مهم ن -

 :خرده فکر کرد و گفت هیاون ها کار کنم  شیقصد ندارم پ دیکه د حاال

 .کنم یبهتر برات کار جور م یجا هیچند روز به من امون بده  -

کردم  یگفت بدوش" سع یگفتم نره اون م یو کردن بود. من مفر وارید یتو خیم"

زد فقط  ینم یخونسرد باشم، انصاف داشته باشم و به اون هم حق بدم! حرف بد

 .نگرانم بود

 :گفتم یخوب یلیطرف اتاقم رفتم و با لحن خ به

اومد اون  شیپ یاگه مورد دمیقراره مشغول شم؛ قول م یشیهفته آزما هیفعال  -

شه!  یهمون م نیشما خواست یزنم و هر چ یرو حرف تون حرف نم گهیوقت د

 .اون جا باشم دیخستم زود بخوابم که فردا هشت با یلیاالنم با اجازه تون من خ

 !؟یبخواب یخوا یعمو: گرسنه م زن

 .خوردم یزیچ هی رونیب -

 ت؟آدرسش کجاس یبر یخوا یکه م ییجا نی: اعمو

زدم و  یبخش تیوم تر شده بود لبخند رضاسمت عمو برگشتم. خوشبختانه آر به

 .آدرس رو گفتم

 !دونه بهترش رو برات بخرم هیمن برو تا  نیخب، فردا با ماش اری: بسعمو
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بهش  شتریخواستم ب ینم ینبودم از طرف یبه اون همه ولخرج یراض اصال

 :گفتم یشم. الک ونیمد

 .ستمیبلد ن یممنون عمو جون؛ من رانندگ -

 

 !یریگ یم ادیه ندار ی: کارعمو

رسونتت؛ محل کارتون به هم  یبه رستاک کرد و گفت: فردا رستاک م ینگاه

 .کهینزد

 نیدونستم همچ یرفتم؟ اگه م یبا رستاک م دیبود! چرا با یعجب آدم سمج

 :ندارم با عجله گفتم نامهیگفتم گواه یعمرا م دهیم یشنهادیپ

 !شم ینم شونیرم؛ مزاحم خواب ا یزود م یلیمن صبح خ -

 :گرفت به طرف آشپزخونه رفت و گفت وارید یاش رو از رو هیتک رستاک

 دی. برم شامم رو بخورم و زودتر بخوابم که فردا بایچه مزاحمت نیدار ارینه اخت -

 .پاشم یسحر یکله 

 ...تونست گول بزنه اما یرو که م هیگرفتم! بق یخر بودم و متلکش رو نم انگار

 :گفت ین سورنا با مسخره بازو زن عمو دنبالش رفت سورنا

ماهارم  ریو نون داغم بگ میحل ،یپا ش یخوا یم یحاال که فردا کله سحر گمیم  -

 !گذره یخوش م یکن! دور هم داریب

 !؟ی: با کله پاچه چطوررستاک

 .: اون رو بذار برا جمعه مهمون منسورنا

 :که آمرانه گفت میها با خنده رفتن فقط من و عمو موند اون

 !یریا با رستاک مفرد -
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کم عقب  هی دینبود با ینه و نوچ چیه یرو به حالت مثبت تکون دادم. جا سرم

  .کردم، از سر پا موندن خسته شدم. وارد اتاق شدم یم ینینش

بعد پا شدم  دمیکم دراز کش هیتخت انداختم. ملوسک خواب بود.  یرو رو خودم

 نیتمر نهیآ یذره جلو هیم فردا که آموزش داشت یلباس هام رو عوض کردم. برا

قرص  دیرو باز کردم شا یپا تخت یشد کشو یم دیکردم. دل دردم داشت شد

 .توش باشه اما نبود یزیچ یمسکن

پلو  مهیخوش عطر ق یغذا داخل اومد. بو ینیس هیاتاق زده شد و زن عمو با  در

 .شد بیخوردن ترغ یبلند شد و اشتهام برا

 .خوردم یزیچ هی رونینبودم. گفتم ب به زحمت یممنون زن عمو، راض -

 

 :نشست کنارم

 !گنیم گهید زیچ هیاما چشم هات -

 !بهتون خبر ندادم و دل نگران تون کردم دیزن عمو، ببخش -

که عمو شمارتو نداد؛  رمیاشکال نداره. صبح خواستم زنگ بزنم، ازت خبر بگ -

کرد  یمبود فکر  دهیترس یلیهمش منتظر زنگ زدن خودت بود. راستش خ

 .یو رفت یگذاشت

کرد.  ویهمه رو س یرو ازم گرفت و شماره  یشد. گوش یجور هیعمو  یبرا دلم

گفتم، از زن عمو  یشکمم رفت و آخ یچند لقمه غذا خوردم، ناخواسته دستم رو

آب گرم  سهیک هیدمنوش و  وانیل هیبا  قهیمسکن خواستم. رفت و بعد از چند دق

 :برگشت و گفت

 .شه یها حالت بهتر م نیه با اقرص ضرر دار -

 یبد مزه رو به زور قورت دادم. پشت بندش چند لقمه غذا خوردم تا مزه  دمنوش

شکمم گذاشت. هر  یآب گرم رو رو ی سهیو ک دمیبره. دراز کش نیزننده اش از ب
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موند که  شمیپ یاصرار کردم بره شامش رو بخوره تنهام نذاشت، تا وقت یچ

 .همطمئن شد حالم خوب شد

بودم. جنس دوست  دهیکه اصال از مادرم ند یزیچ دیورز یمنت بهم عشق م یب

برآورده شدش  یمثل مخمل بود، از دختر داشتن و آرزو فیداشتنش نرم و لط

مثل مادر  د،یموهام دست کش یدخترش شده بودم؟ تو بهیزد. مِن غر یحرف م

خودم افتادم، اون  رماد ادیقصه ها خونده بودم!  یموند از اون ها که تو یم یواقع

 .تا آسمون با هم فاصله داشتن نیکردم، زم سهیرو با زن عمو مقا

نداختن. فقط منتظر بودم زودتر تنهام  یچنگ م دهیقلبم با ناخن خراش یرو انگار

موند که هر بار به  یلخته خون م هیکنم. مادرم مثل  هیگر ریدل س هیبذاره و 

اومد. مگه من  یباال م یکردم نفسم به سخت یکه در حقم کرده بود فکر م یظلم

خبر  ی! چرا سال ها از حالم ببود؟ زاریاومدنم ب ایداشتم که از به دن یچه مشکل

هم  یشد؟! چشم هام رو رو یکرد؟! دلش برام تنگ م یبود؟! اصال بهم فکر م

 نیی. پاشهیمهربون، مادر نمونه، همسر عاشق پ یزن عمو شیبستم که اشک هام پ

  .ادین

نه از خون و نه از تار و پود اون بودم اما از ته دل من رو به عنوان دختر  من

 !خودش قبول کرده بود

پلک هام رو  شیمحبت و مهربون یبر یکه از سرما بهش پناه م یگرم یکرس مثل

 خواب شدم. میکردن تسل هیو گر ختنیکرد، بدون اشک ر نیسنگ

 دهیشدم. پرده کش داریب لیم موباآالر میتنظ ایصبح زود بدون کوک کردن ساعت 

بود. بلند شدم دست و صورتم رو شستم، موهام رو  کیتار یلیشده بود و اتاق خ

 .شده بود داریاومدم ملوسک تازه ب رونیب یشونه کردم و مسواک زدم. وقت

 

 یبه زن عمو م دیتنبلم رو نوازش کردم و غذاش رو جلوش گذاشتم با ی گربه

 .قشنگ کردم شیآرا هیبه حالش کنم.  یکنه فکر یم جادیگفتم اگه مزاحمت ا
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 رهیافتاد و دا یآب استخر م یرو یدیصدا اما شد ی. بارون بدمیرو کنار کش پرده

رنگم رو  یآب یتماشا کردن وقت نبود. پالتو یداد. برا یم لیرو تشک یبزرگ ی

کلن اد فیچند پ دم،یروشن پوش یشال پشم هیبوت ست کردم،  میو ن نیبا شلوار ج

 .زدم

 یکامل بخورم تا انرژ یصبحونه  هی میروز کار نیگرفتم به افتخار اول میتصم

اومد،  رونیدادم همزمان زن عمو از اتاقش ب نییرو پا رهیالزم داشته باشم. دستگ

 .قدم شدم شیشد پ یبه بدنش داد، نگاه مون با هم تالق یکش و قوس

 .ریسالم! صبح بخ -

 ی؟!تربه زم،یعز ریسالم صبح بخ -

 !خوابم برد یک دمی. اصال نفهمهیشما، حالم عال یها یبا مهربون -

. برم دست و صورتم رو بشورم یدیمثل فرشته ها خواب شبیخدا رو شکر! د -

 .برات صبحونه حاضر کنم امیب

 .خورم یخودم صبحونه م نیبخواب نیشما بر ،یمرس -

 !شه؟یمگه م -

دنده  کی. اون قدر وفتهیزحمت ب یوکرد، اما نذاشتم ت یادیز فیو تکل تعارف

دو  یکیبودم که اجازه ندادم از سر جاش دو قدم برداره؛ چون عمو و سورنا 

خواست خوابش رو حروم کنه. خودم از  یرفتن دلم نم یسر کار م گهیساعت د

 ازهیشدن نداشت. خم میجز تسل یاومدم. چاره ا یپس صبحونه درست کردن بر م

 .رختخوابش شد یه راهو دوبار دیکش یکش دار ی

 زیم هیرستاک خوش پوش که  دنیسالن رد شدم و به طرف آشپزخونه رفتم با د از

دونستم  یبود. دو تا شاخ گنده رو سرم سبز شد. نم دهیچ قهیهفت رنگ رو با سل

 .بز نگاهش نکنم نیکردم ع یادب حکم م ینه، ول ایسالم کنم 

 !سالم -
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 :زد و گفت ییاش رو تکون داد، لبخند دلربا کله

 .ماهت، دختر عمو یبه رو -

سبز نشده بود! باورم  یهنوز شاخ دم،یسرم کش یرو ی. دستدیکش یصندل هی برام

قهوه رو پر  ینشستم. فنجون ها یصندل یهمون رستاک بود؟! رو نیشد ا ینم

مهربون شده، احتماال از  تمیدستم گذاشت. فکر کردم به خاطر وضع یکرد و جلو

سرم  دمیخجالت کش مک هیبود چم شده.  دهیفهم شبیآب گرم د ی سهیدمنوش و ک

 .انداختم ریرو ز

 :و گفت دیروم نشست خند روبه

خرده فکر کردم  هیشدم  داریاما صبحِ زود ب ؛یاز رفتارم تعجب کن یحق دار -

 .میتا آخر عمر دشمن هم باش شهیپس نم میکن یما دو تا قراره با هم زندگ دمید

نگفتم. چند لقمه خامه و عسل با نون  یچیداره. ه ینقشه ا هیخبر دار شد  شصتم

صورتم  یتست خوردم. تو فکر نقشه اش بودم احتمال دادم هر لحظه قهوه رو رو

 .کنه یخال

 :گفتم یتر کنم با زرنگ یسکوتم رو طوالن نتونستم

 نهیب ینم ی! االن همه خوابن کسیزن یچهار ساله حرف م ینایفکر نکن با رسپ -

 .رمیم رمیگ ینه! خودم اسنپ م ای ینو رسوندتو م

 :گفت طونینون پخش کرد و ش یرو با کارد رو کره

 ی!؟ صبحونت رو بخور روز اولیریمدرسه ات مرده که اسنپ بگ سیمگه سرو -

 .کنه یمدعا، بد اخالق یوقت آقا ب هی ینکن رید

. دمیس سر کشنف هیکنم. فنجون قهوه ام رو  یخواستم اوقات تلخ یخلق بودم نم سر

 شیزیچ هی نمیزد." ا یدادم. لبخند مرموز شیتحول یکرد اخم ینگاه م یجور هی

 .رو برداشتم و اومدم فمیاتاق ک یشده" بلند شدم از تو
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دست  یبرداشت و تو یجا لباس یقشنگش رو از رو یلیکاپشن چرم و خ رستاک

 یارون م. شر شر از آسمون بمیرفت اطینگه داشت، از جلوش رد شدم و به ح

 !دیبار

سرم گرفت!  ینشم. رستاک اومد و چتر رو باال سیبون موندم تا خ هیسا ریز

 یبرام بد م دمیدادم ترس یکاسه اس. نشون م مین ریز یکاسه ا هی دمیفهم یخوب م

 .مدل لکسوس مال اون بود یرو زد. حدسم درست بود. شاس نیماش موتیشد. ر

 :گفتم میذات طنتیش گل کرد و با میبود سوار شم شوخ منتظر

 !! خب درم برام باز کن؟یستیمگه تو راننده ام ن -

سوار شد. دوباره همون  تیاهم ینثارم کرد و ب ییرو بست بچه پررو چتر

سوار شدم. ضبط رو  عینکردم سر لیتعج گهیشدم د یم سیرستاک شد. داشتم خ

 :روشن کرد و گفت

البته فکر نکنم  ؟یآورد محتیزنگ تفر ی هیتغذ ؟یکتاب دفتراتو جا نذاشت -

 .بشه اجتیاحت

نکن به عمو بگم  یزنه، کار یهمه حرف نم نیهرهر هر. بامزه! راننده که ا-

 .اخراجت کنه

 

 :گفت یعقب گرفت و با خونسرد دنده

 !خوب جوالن بده و لذت ببر، دختر عمو جان -

 :رو نشونه گرفتم دمیتهد انگشت

 !پسر عمو جان یا عمو طرفازت سر بزنه ب ییخطا نیکوچک تر نیبب -

 .میندار شتریدختر عمو که ب هینترس، خانم معلم!  -

 .میرو گرفت و رفت نیرو به آهنگ در حال پخش دادم. گاز ماش گوشم
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 یمشکوک م یلیگذره. خ یتوش م یتونستم مغزش رو بخونم و بفهمم چ یکاش م

بودم!  یدگفت آرامش قبل طوفانه! هر لحظه منتظر اتفاق ب یزد! حسم بهم م

 ادیز یبعد کیخالف درونم ظاهرم رو آروم نشون دادم. آهنگ تموم شد. با موز

 :حال نکردم. بدون نگاه کردن بهش آهنگ رو عوض کردم و گفتم

 !میر یمجلس ختم که نم -

 :زد پوزخند

 .برمت اردو ینبود دارم م ادمی دیببخش -

تش بس داده، جواب آ یالک دیفهم یچند ساله ام از حرکات و رفتارش م ی بچه

چشم  شهیندادم و اون قدر به برف پاکن در حال تکون خوردن و بارون پشت ش

رفت. چند  یچشم هام داشت خواب م یبخار یدوختم که خسته شدم. از گرما

 شیبه نما یقشنگ یرهایشدم. پشت پلک هام چه تصو یهمه چ الیخ یب یا قهیدق

 نیریچرت ش هیاشت و آزادانه شد آرامش د یدر کنار رستاک نم فیدراومد. ح

خرده که هوا عوض شد و  هیدادم  نییرو پا شهیزد! دوباره چشم باز کردم. ش

  .رو باال دادم شهیدوباره ش د؛یخواب از سرم پر

 :نگاهم بهش افتاد. دنده رو عوض کرد و گفت هیثان هی

 .میمدرسه نشده بود سیسرو یآخر عمر -

 :گفتم یبندازه با لودگ هکیکه بسوزونمش تا کمتر ت نیا یبرا

. یشد ی!؟ راننده شخصیاریم نیی! چرا کالس خودتو پاه؟یمدرسه چ سیسرو -

داشته  گاردیو باد یشخص یخواست، راننده  یدلم م شهیپسر عمو، هم یدون یم

برام  دیشا یدی. حاال خدا رو چه ددمیاولم رس یباشم. به لطف عمو به آرزو

 .گرفت گاردمیباد

 

 :گفت یبیو تخر کهیت با
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رسونمت از  یکه دارم م نی! هم؟یداشته باش گاردیکه باد یهست یآخه تو ک -

شده؛ اگه  بتینص ییعمو نیاقبال بلندته که همچ یبابا و ستاره  یصدقه سر

افتخار و  نیچون مطمئن باش من ا ؛یجا نبود نیخواست اون نبود که االن ا

 .کنم ینم یهر کس بینص

خودم  یکه از وقت یذاشت؟ به من؟ به من ید و منت مدا یپُز م یداشت به ک نیا

گوشه چشم  هیپسرها تو نخم بودن و از خداشون بود فقط  شتریشناختم ب یرو م

صورتم نشست! باز هم بهم  یبهم برخورد! گرد حرص تو یلینگاه شون کنم. خ

به  نییرو از پا مهو پر مدعاست و از اون هاست که ه یثابت شد از خود راض

 یتونسته خوب بچزونم برا دینداشتم بدم. اونم فهم یجواب چیکنه! ه یگاه مباال ن

 !در اومد شیکنج لب هاش به نما یا روزمندانهیلبخند پ نیهم

خوردم.  یزدم و مثل سماور قل م یهم جفت شده بودن! جوش م یهام رو دندون

! سکوت داغ کرده بودم یلیزد! خ یم نییام تند تند باال و پا نهیس یقلبم از تو

سکوت رو شکست.  یمون رد و بدل شد که رستاک روضه  نیب یمدت یطوالن

 :و گفت دیموهاش دست کش یتو

 تیاز چ ه؟یمدعا حرف بزن! چه جور یآقا ب نیخرده از ا هیخب دختر عمو،  -

 .رهیگ یات که خنده ام م هیخوشش اومد؟ نگو از مدارکت عال

ضعف  دیازه. ُگر گرفته بودم اما نبابه جونت بند شیبود با لحن سوزننده آت بلد

حفظ ظاهر  یخرده خودم رو آروم کنم. الک هیدادم. نوبت من بود که  ینشون م

 .جواب دادم یزدم در کمال آرامش نماد ییبایکردم. لبخند ز

کنم، آدم  یآور ادیبهت  ازهیخوشش اومده؛ دوما ن میاوال به تو ارتباط نداره از چ -

 .زنه یبا االغ حرف نم

 :خاروند و گفت تیبا ناخن به حالت عصبان ابروشو

 کنه؟ یپس چکار م -

 .اش زل زدم و شمرده شمرده گفتم یمشک یچشم ها یتو میمستق
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 .شنیَس وا ِرش م -

مردمک چشم هاش شد.  یدیسف یخون قاط یخنده زدم. رگه ها ریبلند بلند ز بعد

 یک شد با خنده هاخرده دلم خن هیکرد! تازه  یم ییرگ برجسته گردنش خودنما

 :دندون هاش فشرده شدش گفت یاز ال دیکش یمن؛ تند تند نفس م یپر صدا

 !بمونه ادتینشونت بدم که تا آخر عمر  یاالغ سوار هی! شن؟یکه سوارش م -

 

شده بود  یعصب یاش به حد افهی. قدیچیپ یفرع هی یفرمون رو کج کرد و تو سر

 یدلم رخنه کرد! دست هام ب یوکردم! ترس ت یاحساس وحشت م دنشیکه با د

قفل رو زد تا از هر کار  یکرد و دکمه  ادیاراده سست شد! سرعتش رو ز

! فقط شتمندا یکار چیکنه! هر چند جرات ه یریاز طرف من جلوگ یاحمقانه ا

 .اعتراض بگم یتونستم به نشونه 

! ؟یکن یم یچه غلط یمعلومه دار ؟یریم یکجا دار ؟یدر رو چرا قفل کرد -

 !شه یم ریالن کالسم دا

 .جام فرو رفتم یتو خیداد زد که مثل م یو دورگه جور یعصب یصدا با

! البته اون یدیاصال نرس دمیشا ؛یرسیم رتریکم د هیزر نزن و خفه شو! امروز -

 !به خودت داره یبستگ گهید

منجمد شد! وحشت از  خیجور خاص و زننده گفت. تنم مثل  هیآخرش رو  ی کهیت

برام مثل کولر شده بود. تموم سلول هام  یبخار یگرما گهی! ددیبار یمچشم هام 

! زبونم رو به زحمت چرخوندم دهیبرام د یزدم چه خواب بد ی! حدس مدیلرز یم

 :و با تته پته گفتم

 .گمای! به خدا به عمو م؟یبکن یخوا یکار م یچ -

جون! تو ترسم؟ بچه  یاز عموت م یخواد بگو! فکر کرد یدلت م یبه هر ک  -

 .یاحترام و با زور اشتباه گرفت
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و شجاع  رمیبگ شیپ یالیخ یتونستم رگ ب یشد. نم یا گانهیب یچه واژه  اعتماد

 یچکار م دینفس هام کندتر شد! با تمیقلبم بلند و ر یباشم. گروپ گروپ صدا

کردم؟ ازش خواهش  یذاشتم؟ با زبون نرم آرومش م یکردم؟ غرورم رو کنار م

 یم یمعذرت خواه هامبابت حرف  ایبه کارم نداشته باشه؟  یکارکردم تا  یم

 کردم؟

 .روند یپدال گاز گذاشته بود و با سرعت م یرو رو پاش

 یقرمز رنگ رو دور صد و هفتاد هشتاد بود. بغض تو یعقربه  دیدونم شا ینم

خواستم به دست و  یدادم. نم یگلوم خونه کرده بود به زور آب دهنم رو قورت م

 !کردم یم یکار دی! اما باوفتمیبپاش 

مخاطب هام دنبال  نیدر آوردم از ب فمیک یرو از تو لمیموبا یجرقه ناگهان هی با

 .اسم عمو گشتم

 یخواد بکنه؟ مگه هر ک یباش! نترس! روز روشن چکار م یخودم گفتم: قو به

 دیعمو رو نشونش دادم و به حالت تهد یذره شجاع شدم و شماره  هی ه؟یهر ک

 :تمگف

ازش  یکن یبازم وانمود م نمیبب ؛یکن یم یچه غلط یبذار به عمو خبر بدم دار -

 !یترس ینم

 .عقب پرت کرد یصندل یرو ازم گرفت و رو یگوش انهیوحش

که داشتم دل  یگرفت! عالوه بر تموم استرس و دلشوره ا یام م هیکم داشت گر کم

 .داشتم یبد ییبود. احساس دستشو دهیامونم رو بر یدیشد چهیپ

 یتونستم خودم رو نگه دارم. دست هام رو رو یقابل تحمل بود اصال نم ریغ حالم

 یجا نگه داره به حرفم گوش نداد و تندتر رانندگ هیشکمم گذاشتم و ازش خواستم 

آروم و التماس  یشدم. با صدا یغرورم م الیخ یب دیحال اسفناکم با یکرد. برا

 :گونه گفتم
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 .ستینگه داره! حالم اصال خوب نجا  هیکنم  یخواهش م -

داشتنم رو  ییضبط رو باال برد تا صدام رو نشنوه. ممکن نبود بتونم دستشو ولوم

 :کنترل کنم با خواهش گفتم

 !نگه دار یدوست دار یجون هر ک -

 .دفعه سرعتش رو کم کرد، به صورتم چشم دوخت نیا

 !؟یکن ینمونم چه کار م -

 میو اراده ام تسل لیدونم چم شده بود. خالف م یفالکت تو خودم جمع شدم. نم با

 :ملتمسانه گفتم گهیبار د هیشدم و 

 !کنم بمون یخواهش م -

 :موند و گفت یعموم ییدستشو یترمز زد! جلو یرو

تا  ایب یبرات حکم لونه موشه. بپر جلد ییدستشو یکه تو دار یحال نیبا ا -

 !خانم معلم ،یکالست بش الیخ یب دیبرسونمت خونه که امروز با

 :گفتم یحال یبا ب د؟یبهش نگفتم پس از کجا فهم یزیکه چ من

 !؟یدیاز کجا فهم -

 داشتنت رو؟ ییدستشو -

خنده اش شکل  یرفت با صدا سهی. نگاهم رو ازش گرفتم از خنده ردمیکش خجالت

توش نبود شدم! پس اون  یناراحت یمنگول ها برگشتم. مات صورتش که ذره ا

 کیخنده اش تموم شد سرش رو نزد یکجا رفت؟ وقت تینهمه خشم و عصبا

قفل  همنگاهش ب یطوالن ی هیعطرش تا مغزم رفت. چند ثان یصورتم آورد. بو

حق نداشت تا  دمینفسش به صورتم اصابت کرد. گردنم رو عقب کش یشد. گرما

 :و گفت دیکش ظیشه. شالم رو با غ کمیاون اندازه نزد
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. ختمیر یقو یقهوه ات چند تا قرص مسهل کننده  یکه امروز تو ییاز اون جا -

 نیبه ا یوقت نمیخودش رو بذاره تا بب ریبود قرص ها تاث نیدور دورام واسه ا نیا

اما خوب حالتو جا آوردم و زبونت کوتاه  ،یشیم میتسل یچه جور یافت یحال م

نه رو به خاطر همخو یباز نیا شهبا ادتیحساب کردم فقط  هیشد. فعال باهات تسو

 .برات داشتم یخوب یها الیبودن مون آسون گرفتم وگرنه خ

چشم هام جمع شده بود! لجِن کثافت، من  یحقارت بهم دست داد! اشک تو احساس

اومد! تازه  یخونم در نم یزد یکنه. کارد م یانداخته بود تا تالف یرو به چه روز

شد  یاورم نمبود! ب یصبح به خاطر چ یاون لبخند مرموز و مهربون دمیفهم یم

با جفت دست هام خفه اش  تخواس یازش رو دست خوردم! دلم م یراحت نیبه هم

درس عبرت  هیبق یکردم تا برا یم زونشیشهر آو دونیم یکردم و بعد تو یم

 .بشه

 .اشاره کرد رونیول کرد. دکمه قفل رو زد و با ابرو به ب یرو تند شالم

 !یدیبرو تا همه جا رو به گند نکش -

افتادم. غرورم رو  یحال نم نیشدم اما به ا یم یخواست ضربه مغز یم دلم

نبودم بمونم جوابش رو بدم! بغض مثل  یطیشرا یلگد مال کرده بود. تو یبدجور

برسم و خودم رو  ییخواستم به دستشو عیکرد. فقط سر یخنجر گلوم رو زخم م

حفظ ظاهر کنم.  ونستمنت گهیشدم. اون جا د ادهیپ نیراحت کنم. دوال شده از ماش

 بارون شد. یآزادانه به دور از چشم رستاک بغضم شکست و اشک هام قاط

اومدنم. اون قدر خراب و درب و داغون بودم که آرزو  رونیب ییبعد از دستشو

 .نمشیکردم وجود نداشتم تا مجبور نباشم بب یم

ن با هم خونه شد دمی! تازه فهمدمید یبرام بهشت بود اگه رستاک رو نم جهنم

 !شه ختهیقراره به سرم ر یکردم و چه خاک یباهاش چه حماقت
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چندش آور  یفنجون قهوه اون باز هی یدادم به خاطر تالف یرقمه بهش حق نم چیه

مفتحضانه ام که  تیکه بهش کرده بودم و به وضع ییرو راه بندازه، از التماس ها

 !کردم یو هم احساس ذلت م دمید یکردم هم آزار م یفکر م

 الیخ یب دیبا یروز کار نیاول یکه داشتم تو یزونیروز رو با اوضاع نام اون

 یچشم هام رو گرفته بود. نم یکردم. خون جلو یم یشدم و بدقول یآموزشگاه م

رو بردارم با  لمیرو باز کردم تا موبا نیخواستم با رستاک برگردم، در عقب ماش

 :خشم و نفرت گفتم

 یتاوان امروزمو ازت م ختمیتو غذات ر دی! شده اسیدیجواب کارت رو پس م -

 .رمیگ

 :داد و گفت هیتک یرو به صندل دستش

 .کشم یم تویاون موقع کروک -

 !مینیب یم -

 .رو برداشتم فمیک ییجلو یصندل از

 !برسونمت خونه ایب ؟یریکجا م-

. قدم هام رو تند کردم از شانس دمیبه حرفش نکردم. در و محکم بهم کوب ییاعتنا

 یبوق م ی. هر چدیچک یار در آسمون باز شده بود و با سطل ازش آب مبدم انگ

. شکل موش ادیب نیتا ماش سادمیوا ابونیبر نگشتم نگاهش کنم. کنار خ یزد حت

از غرورم که مهم تر  شتبرام ندا یتیشدم هر چند اصال اهم سیخ سیآبکش خ

 .داد نییرو پا شهیپام نگه داشت. ش ینبود! جلو

 !وار شوس ایلج نکن ب -

 .زد شدم یچراغ م نشیکه پشت ماش یتاکس نیگرد سوار اول عقب

کردم.  هیرو تا خونه دربست کرا نی. ماشدیکش یم یجسم و روحم چه عذاب بماند

عمو و  دم،یبه خونه رس یخواستم نگه داره. وقت یبهونه ازش م هیهر بار به 
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بره. با  رونیبخواست  یبود و م دهیسورنا رفته بودن، زن عمو هم لباس پوش

 :من هول کرد و گفت دنید

 ...زردچوبه شده؟ باز دوباره نیرنگت چرا ع-

 :وصل کردم شبیسر کار نرفتنم رو به حال د ی بهونه

 !شم یآره، استراحت کنم خوب م -

 !ارمیبرات ب یزیچ هیُخب برو تو اتاق تا  یلیخ -

ش رو بزنم و  یرا نذاشتم. باز هم با اصرار تونستم ارهیپالتوش رو در ب خواست

که  ییخونه تنها بودم تا جا یرفت فقط خودم تو ادیز یبا دلواپس یکنم. وقت شیراه

 .کردم هیتونستم گر

 ...ام گهید یپا هیاتاق و  یپام تو هیشده بود  کارم

کرده  دایکه زبان سرا رو پ یکم جون گرفتم از همون آگه هیاز چند ساعت که  بعد

 زیخواستم تلفن رو به اتاق پال یمیگرفتم. از خانم حک آموزشگاه رو یبودم شماره 

 .دیچیوصل کنه. بعد از چند بوق صداش پ

  بله؟ -

 .زیپال یسالم! آقا -

 .زیسالم! خانم رستاخ -

کردم! راستش امروز حاضر  یروز بد قول نیمن واقعا شرمنده ام که اول دیببخش -

 ...اومد شیآموزشگاه اما برام مشکل پ امیشدم ب

رو بهش گفتم در آخر بعد از گوش دادن  دمیکه تراش یمختصر از بهونه ا هی و

 :گفت

و  لهیپنج شنبه تعطل ی. آموزشگاه، روزهانیدر هر صورت ممنون که خبر داد -

 .لحاظ کنم کیکوچ راتییتغ یسر هیدارم  یسع ندهیآ یاز هفته 
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 .دمرو قطع کر یگوش دمیشماره بهتون خبر م نیدر آخر با گفتن با هم و

 

آوردم! چرا  یشیشد. چه جفت ش ینم یو بد مست کیدست به سرم کرد! اول پ اون

توالت  یبه درک گفتم و دوباره راه هیوجود نداشت؟  شیتاس من عدد ش یرو

 .شدم

 یزهایچ هیزن عمو اومد ادامه داشت به لطف  یحالت مفتحضانه ام تا وقت اون

م همش براش زحمت شده بودم. که بهم داد تا شب روبه راه شدم. من ه یخوردن

شام  یحاضر شم! اون شب چون رستاک برا زیخدا رو شکر شام تونستم سر م

 .اومد نیماش یکه صدا دمیجام دراز کش یراحت بودم. تو یلیخ ومدین

 :بالکن گفت یرستاک از پشت پنجره  قهیاز چند دق بعد

 ؟یاستارت شد یدختر عمو جون؟ ر یچطور  -

مغرور هم خونه  هیطه خوردم که آخر و عاقبم شده بود با حال بدم خودم غب به

دادم حرف نزنم تا فکر کنه خوابم. دهنم رو مثل چمدون در بسته قفل  حیشم. ترج

 ! بستم تا به وقتش یهمه چ ینگه داشتم و چشم هام رو به رو

مطمئن شدم همه رفتن بلند  ی. صبح وقترمیبگ یتونستم آرامش نسب یتالف الیخ با

آسمون  یلکه ابر هم تو هی یتراس رفتم، بارون بند اومده بود و حت یتوشدم. 

 ینرمش حساب هی اطیح یخواست تو یقشنگ بود که دلت م ینبود. هوا به حد

 .یبکن

بده کا  یدورهم هی بیجمعه ترت یبه روشنک زنگ زدم تا برا یاز هر کار قبل

 .جمعه رو خونه نباشم و اون آشغال رو تمام روز تحمل نکنم

 هیکردم. خبر از  زیزد گوش هام رو ت یزن عمو که با تلفن حرف م یبا صدا

 .رفتم رونیبرداشتم و ب زیبود. تلفن رو که قطع کرد، خ یمهمون

 :چشمش بهم افتاد با تعجب گفت تا
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 !؟یسرکار نرفت ؟ییجا نیاِ تو ا -

 !لهینه؛ پنج شنبه ها آموزشگاه تعط -

 .ش اشاره کرددست یتو یچه خوب گفت و به گوش هی

 .جا نیا انیخوان ب یزدم؛ شام م یداشتم با خواهرم حرف م -

 .آهان -

 د؟یخر میبر یایالبته هم خواهر و هم برادرم. م -

 .آره. چرا که نه -

 .میو بر میخب صبحونه مون رو بخور -

 ییکردم که چه جور آدم ها یبه اون فکر م کمیکوچ یلقمه ها ونیگفتم. م یچشم

! هیبرخوردشون با من چه جور ه؟یله شونه؟ اخالق هاشون چه جورهستن، چند سا

سربار؟  هی به؟یغر هیکنن؟  ینگاهم م یدارن؟ به چشم چ یدر موردم چه برداشت

 سواستفاده گر؟ ای یاضاف هی

بود  یا گهینه! به هر حال صاحب خونه کس د ایبودم  یخوشحال م دیدونم با ینم

 !وم بودممهمون با مدت اقامت نامعل هیو من 

سربسته گفته بود اما متقابال راجع به من هم  ییزهایمورد خواهر و برادرش چ در

 الیدونستم. کاش اخالق خواهر و برادر ژ ینه رو نم ایگفته بود  یزیبه اون ها چ

 !بود یمیجون مثل خودش گرم و صم

کردن. آرامشم سلب شده  یمغزم رو مخدوش م انهیمثل مور یادیز یها سوال

 .دمیپرس دیشد با ترد یجور هیباهاشون برام  ییارویروبود! 

 از دوست هام؟ یکی شیمن امشب نباشم برم پ نیخوا یزن عمو، اگه م -

 .کرد یا انهیشاک اخم
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 ؟یبر یخوا یکجا م س؟یتوام ن یجا خونه  نیمگه ا ؟یباز از اون حرف ها زد -

شم  یودم ناراحت نمبامن روبه رو شن. به جان خ یدوست نداشته باش دیگفتم شا -

قراره  رون،یاصال قراره فردا با دوست هام برم ب ن؟یبهم بگ نیاگه دوست ندار

 کنم! چطوره؟ یم یفردا رو برا امشب اوک

 .خرده مکث کرد هیگذاشت  وانشیل یرو تو یخور یچا قاشق

از  ییجز گهی! تو دشمیناراحت م یلیسرت خ یتو یاز حرف ها و فکرها -

 .یخواد با خواهر و برادرم آشنا ش یدلم م یلیتازه خ .یخونواده مون شد

 !مطمئن باشم؟ -

 !شک نکن -

 .دلم بود رو گفتم یکه تو یزیهم بهم قوت قلب داد. تنها چ باز

 کنه بذارمش مهد؟ یم تیاگه ملوسک اذ نیخوا یم ،یزیچ هی یراست-

 :و گفت دیو مهربون بود خند کلسیر

فقط  دهیش رو که خودش انجام م یشخص یادخترم رو تموم کاره یچه کار دار -

 یلیدوسش دارم. خ یلینداره. راستش خ یذارم که اونم کار یغذا جلوش م هی

 .ملوسه درست مثل اسمش

 :و گفتم دمیش رو بوس گونه

 

 .یماه نقدیقربونت برم که ا یاله -

 .دلم زیخدا نکنه عز -
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 یشدم پس لزوم یرو مزود با خونواده اش روبه  ای ریذره آروم شد! د هی خاطرم

که اون هام مثل  نیا الیذهنم بسازم با خ یغول تو هینداشت فرار کنم و ازشون 

 .میفروشگاه شد یزدم و راه ایزن عمو مهربون و خوبن دل به در

زانو بود با ساپورت همرنگش  یتا باال شیباز که بلند قهی یسرمه ا راهنیپ هی

شونه هام رها  یت زدم و آزادانه روخرده فر درش هیموهام رو  نیی. پادمیپوش

 .بودم یاز هر نظر از پوشش خودم راض میمال یشیکردم. با آرا

بود  دهیپوش یرنگ خوش دوخت بلند یطوس راهنیزن عمو رفتم، اون هم پ شیپ

مبل  یشده بود. رو کرد به من و چند بار به گوشه  رایخوشگل و گ یو حساب

 .دیکوب

 .ماه شده کهیت هیل هزار ماشاال، دختر نازم مث -

 .نیفدات شم! شما هم ماه شد یمرس -

گرفت. قبل از اومدن مهمون ها عمو و  لمیتحو یو کل میهم همو بغلم کرد بعد

 :زد یسوت کش دار دیسورنا اومدن. سورنا تا من رو د

 !راه گم کرده؟ هییخانوم اروپا نیاوه، مامان ا -

 یصدا یشد با هر حرف عاد یحرف زدنش باعث م یبودن سورنا و نمک بامزه

 .ادیخنده مون در ب

 :گرانه و پدرانه نگاهم کرد دیتمج عمو

خواهرت  یدخترها یدون یخودت که م ؛یکرد یخانوم، برا دخترم اسفند دود م -

 .چشمشون شوره

 :تکون داد دییتا یانگشتش رو به نشونه  سورنا

 .یتو رختخواب ماه هیبهت نظر کنن تا  هیکاف نا،یرسپ نیو هستم. بب نیا -

 .ومدنیپدر سوخته! برو لباست رو عوض کن تا ن یعمو: ا زن
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 .: بابا تو رو گفتاسورنا

خاله شون دو تا دختر جوون داره.  دمیخنده از پله ها باال رفت. اون جا بود فهم با

 نداشتم یحس خوب هیقض نیبه ا ادیز

 .اتاقم به سمت صدا رفتم یاز تو یش هیافتادن  یصدا با

 پیریکرده بود، با ت یخراب کار یبود و حساب ختهیظرف غذاش رو ر ملوسک

 .کردم زیهاش رو تم یکار فیقشنگم جارو و خاک انداز به دست؛ کث

کردم و با سشوار  زیبا صابون لک ش رو تم ییخرده لک شد از روشو هی لباسم

به  میاومدم مستق رونیب یوقت دیبه جون خشک کردنش افتادم. کارم طول کش

. غذاها دمیچ لیشک یلیخ زیم هیزخونه رفتم. ظرف ها رو درآوردم جلو جلو آشپ

تا گرم سرو بشن.  میبودفقط منتظر اومدن مهمون ها  میگرفته بود رونیرو که از ب

 .نمونده بود یکار گهید

کرد. زن  یم نییماهواره رو باال و پا یمبل لم داده بود و کانال ها یرو عمو

اومدن سورنا  ری. تو فکر ددیچ یم یا وهیجا م یتو قهیسلرو با  وهیعمو هم سبد م

 !اومده بود یرستاک ک دمیاومدن. اصال نفهم نییبودم که با رستاک از پله ها پا

 .قابل انکار بود ریرستاک غ تیپوش شده بودن اما جذاب کیشون ش جفت

 یینگاه رستاک روم چفت شد، از اون جا یطوالن یا هیاغراق بگم تا چند ثان یب

شد و نگاهم  میام قالب مهربون نهیبدجور غرورم رو خرد کرده بود. ک روزیکه د

 دلشوره به جونم افتاد! فونیگوشه نشستم با زنگ آ هیرو با اخم ازش گرفتم. 

 یبرا یزگیانگ یبود با ب یتصوراتم خشک و رسم ونیبرخورد م نیاول شهیهم

نبودم. دل  دید ی هیزاو یتو ادی. زستادمیکنار عمو وا یدر ورود کیاستقبال نزد

 .شه ریختم به خ یو خوش یبا خوب ییدلم نبود زودتر مراسم آشنا یتو

 یداد. صدا تیجاش رو به واقع االتیباز شدن در کم کم چهره هاشون از خ با

 .! اول خاله وارد شددیچیپ یگرم احوال پرس
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از  رترید ای. گوو برادرش بزرگتر بود الیاندام که از ژ انهیزن جا افتاده و م هی

رنگش برق  یشال مشک ریز دشیو سپ اهیس یزن عمو بچه دار شده بود. موها

 .زد یم

 یخواهرها محکم تو د؛ید یسال تازه خواهر و برادرش رو م هیعمو بعد از  زن

 .آغوش هم غرق شدن

و پسر جوونش که هم سن و سال سورنا  ییزن دا ،ییخاله ، دا یدخترها بعد

 .وارد شدن بزرگتر بود دمیشا

 جان ناپلئون! حال شما؟ یی: بَـــــه داسورنا

 !؟یانداخت کهی: باز تییدا

ها  یمن احوال پرس دنیو خوش و بش راه افتاده بود که با د یگرم روبوس بازار

 !من مجهول بود تیشد! حق داشتن هنوز هو ریکمرنگ و چهره هاشون متح

بهم داد، پالتو و  یخوب قشنگ و تو دل برو گشون از بدو ورود حس ییدا زن

 :از من گرفت، رو به زن عمو گفت یشالش رو درآورد. نگاهش رو با مهربون

 !؟یکن ینم یخانم خوشگله رو معرف نیجون، ا الیژ -

 :از باز شدن دهن زن عمو، سورنا گفت قبل

 !ن؟یحدس بزن دیاول با-

دختر  مینستدو ینم گهید یول ن؛یتو کار صادرات واردات هست می: خبر داشتییدا

 .نیکن یم        ام وارد  ییاروپا

 

به سر تا پام کرد، روش رو به صورت  یخنده دار نبود. خاله نگاه شیشوخ

 .خواهرش داد

 !! حاال برا کدوم شونه؟؟ی! نکنه عروس گرفتالیژ -
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 انهیرنگ رو ناش یکه فرچه  یتازه رنگ خورده ا وارید نیدخترهاش، ع رنگ

تونست بفهمه تو  یملوسک هم م ین اومد و رفت. حتچند بار روش آورده باش

 :رو به سورنا گفت ییکف رستاک و سورنا هستن! دا

 ! نامزدته؟؟یشو آورد یاون ور خارج یرفت طون،یش یا -

 .سیحلقه دست شون ن ستن؛ی: نه نامزد نییزن دا-

 .از مد افتاده گهید ایخز باز نی! ا؟ییزن دا هی: حلقه چسورنا

 !نه؟ ایفهمه  یم یحاال فارس ن؟یمون کن یبهم معرف نیخوا ی: نمییدا پسر

 .فهمه ی: نه، نمسورنا

 یرو تموم کنه، ول یبگه و زودتر اون باز یزیچ هیعمو نگاه کردم تا بلکه  به

پسرش خوشش اومده از خنده رنگ پوستش قرمز شده بود.  یمعلوم بود از باز

 .سرکار بمونن شتریباومد  یلب هاش گذاشت. بدش نم یرو جلو سیانگشت ه

 .کنم یم یبعد معرف نینیاول بش نیعمو: اجازه بد زن

 :اومد و گفت کمینزد سورنا

 شون کنم!؟ یمن معرف نیخوا ی. ممیمنتظرشون نذار ادیمامان، ز -

 

افاده  یجون، موافقت خودش رو با سر اعالم کرد. رو به خاله و دختر ها الیژ

 :گفت یسیبه انگل شیا

 .هال و دختر نازش سحرِ خاله ش شونیا -

 ".سحر دختر نازم افتادم خنده ام رو جمع کردم انیجر ادی"

 .دایکردم! ونوس و خواهرشون و یشوخ دیسورنا: ببخش 
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گفت.  یحسم م ش،یآرا یو کل یبودن البته به لطف جراح یخوشگل یدخترها

خوش دست دادم،  یتر. باهاشون با رو کیکوچ دایونوس از من بزرگتره و و

 .بود ییدا یگرفتم. نوبت خونواده  لیتحو یند خشکلبخ

جان ناپلئون و همسرشون هلن خانم و  ییبهروز معروف به دا ییدا شونی: اسورنا

 .هستن ارشیچنارم که کنارشونه حاصل عشق شون ک نیا

خوش برخورد بهم دست دادن و چهره شون  یلیخاله، اون ها خ یخونواده  خالف

 هیبلندش رو با کش جمع کرده بود از سورنا  یوهام ارش،یداشت. ک یحالت خوب

 .اش بدک نبود افهیذره کوتاه تر بود و ق

برنداشت رو به  یگوشیمن بود، سورنا باز هم دست از باز ینوبت معرف گهید

 :جماعت سر پا مونده گفت

به  زه،یر یهنر م هیخانم هستن! اهل آلمانه از هر انگشتش  نایرسپ شونیو اما ا -

 ...تسلط داره ایدن یمرده و زنده  چند زبان

 :رو باال داد و گفت کشیبار یحرفش اومد لب ها ونیم دایو

 گل کرد!؟ تیمسخره باز ومدهیباز ن ؛یسال برگشت هیسورنا، بعد از  -

کردم که  یم ی! االنم داشتم معرفنی! قرار شد حدس بزن؟ی: چه مسخره بازسورنا

! ی. ونوس! تو چنیتا خودتون بگ گمینم هیجور نیوسط. حاال که ا یجفت پا اومد

 ؟یندار یحدس چیه

افتاده بود و از خداش بود زودتر بفهمه من با  نییکه احتماال فشارش پا ونوس

حرف بزنه و اصال نشون نده  یکرد عاد یدارم. سع یپسرخاله هاش چه نسبت

 :اش رو متفکرانه باال برد و در جواب گفت دهیکش ی! ابروهادهیچقدر ترس

رو نشونش  رانیا شیبا خودت آورد (girl friend ).ک ندارم گرل فرندتهش -

 !یبد
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ونوس رو کنکاش  یو دل نگران شیصورت غرق تشو نانه،یزبیبا نگاه ت سورنا

 :گفت یرکیخواست دستش رو رو کنه با ز یکرد. انگار م

 !دوست منه؟ یاز کجا مطمئن -

بود.  دهیخودش د یبرا یونوس تو کف رستاک بود و من رو زنگ خطر پس

 یآروم و جذاب رستاک با دلواپس یسورنا باعث شد ونوس به چهره  یزرنگ

 .از طرف رستاک بود دییتا ای بیچشم بدوزه! منتظر تکذ

اگه  ه؟یخانم ک نیا ی! نگفتنیاز بس سر پا نگهمون داشت میشهال: خسته شد خاله

امزدتونه خب اگه ام ن ن؟یگذاشت یسوال ستیدوست هر کدوم تونه چرا چند ب

 .میستین لیمبارکه ما که بخ

 :دیکش یعمو نفس حرص زن

رو  یهمه چ دیتا جاو نینیبنش نیی! بفرمایزن یم هیچه حرف نیشهال جون، ا -

 بگه.

و راحت  کیش یمبل ها یبه طرف سالن باشکوه قدم برداشتن و رو یهمگ

نگ شدم. اون جا حکم ز یآوردن راه یچا ینشستن. من پشت سر زن عمو برا

 .رو داشت یقبل یاضیو به دور از استرس زنگ ر نیریش حیتفر

 ینیس یبرداشت. استکان ها رو تو یبخار کتر یرو از رو یچا یعمو، قور زن

 .گذاشتم رهیجز یو رو دمینقره چ

بهش زل زدم از نگاه معترضم خنده اش پر صدا  انهیزن عمو شاک زیر یخنده  با

 :شد و گفت

 .میکم سر به سرشون گذاشت هیگاهم نکن! فقط ن یقربونت برم اون جور-

 :اومد و گفت سورنا

 .یشن از حرص و فضول یببرم که دارن خفه م نیرو بد یچا نیزودتر ا -
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 .سورنا دادم طونیمعترضم رو به صورت ش نگاه

 !؟یبود کرد یچه شوخ نیا -

 :و گفت دیرو گز لبش

 .تموم نشده ی. هنوز بازمیندار ی! فارسسیه -

 :ن تکون دادمتکو یسر

 !مگه مهمونا نرن، دارم برات -

پشت سرش راه افتادم.  ینیریرو برداشت، من هم با ظرف ش ینیو س دیخند

بود از نگاهش  دهیکه انگار آدم ند یجور هی ارشیها رو تعارف کردم. ک ینیریش

. درست رو به نمیکه عمو بهم اشاره کرد کنارش بش نمیبدم اومد. موندم کجا بش

 ینیروم سنگ یلیخ شوندونم چرا اخم کرده بود؟ نگاه ها یک بودم. نمرستا یرو

 .کرد یم

 

 .کرد یدستم رو گرفت و من رو بهشون معرف عمو

 !برادرم هستن یدختر خانم خوشگل بچه  نیا -

با لبخند  ییکردن، دا ینگفتن و با تعجب به عمو نگاه م یزیکدوم چ چیه اول

 :گفت ییدندون نما

 !هستن ییکردم واقعا اروپا یشون فکر موال من از ظاهر -

 :با اخم گفت ونوس

 !فهمه؟ ینم یو فارس هیآلمان یسورنا تو که گفت -

شه و هم  یرو هم متوجه م یاما فارس ه،یآلمان نای: دروغ نگفتم. ماماِن رسپسورنا

 .زنه یحرف م
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 :شهال صداش رو صاف کرد خاله

 !ن؟یخان، مگه شما برادر داشت دیجاو -

 :رو مرور کنه کله اش رو تکون داد یزیار چانگ بعد

- 

 تون؟ ی. همون برادر ناتنآهان

به خاطر پدرم که  ینبود؛ ول یوقت ناتن چیمن ه یبرا امرزی: البته اون خدا بعمو

دونست.  یمن رو برادر خودش نم نایرسپ یذاشت بابا یمون فرق م نیب شهیهم

 .البته حقم داشت

 :شهال متعجب گفت خاله

 !ت شدن؟مگه فو -

 !شه یم یسال هی: بله متاسفانه عمو

ناراحت شدم. سرم  یلیبابام افتادم خ ادیکردن.  تیگفتن و ابراز تسل امرزیخدا ب هی

 .انداختم نییرو پا

 :گذاشت .کنارم نشست و گفت زیم یعمو گلدون پر از گل رو رو زن

االن  کنن و یم یدختر خانوم خوشگل افتخار دادن و با ما زندگ نیحاال ا -

 نیکه ا نیمونه از ا یاز خونواده مون شده. واقعا مثل دختر خودم م یعضو

از  میبا هم دار یخوب یلیخ یرابطه  نایخوشحالم. من و رسپ تینها یجاست ب

قشنگ  یرنگ و بو هیمون  ی. زندگمیا یراض یلیکه اومده هممون خ یروز

 !ناسیها همه از وجود رسپ نیگرفته، که ا یتر

 

باره، راه به راه  یکه اومده برکت از قدومش م یاز روز نیتازه باور کن: سورنا

 .میکن یصادرات  و واردات م
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 .چند نفرشون بلند شد یخنده  یصدا

 :هلن متبسم گفت ییدا زن

 .یخواست دختر داشته باش یدلت م شهیهم ادمهی گم،یم کیجون تبر الیژ -

 یدامن پام م هیمامان  یمرخدا بهمون نظر کرد وگرنه آخر ع یی: زن داسورنا

 .کرد تا به آرزوش برسه یشونه م یکرد و موهام رو عروسک

 یمن اول سرکار یمعرف ی قهیخنده زدم. طر ریخودم هم بلند بلند ز گهیجا د اون

قشنگ زن عمو دهن مخالف و نامخالف بسته شد. خوب  یبود بعد هم با حرف ها

کنن و  یدخترهاش حفظ ظاهر مدر حضور من و عمو، خاله شهال و  دمیفهم یم

 .کردن نیگزیجا یابراز انزجارشون رو با ابراز خوشحال

 :پر انگشترش فشار داد و گفت یانگشت ها یرو تو یچا وانیل ونوس

 !داره؟ یخب، رستاک دختر عمو داشتن چه حس -

اون  یرستاک نگاه نکنم. جوابش برام مهم بود! پاش رو رو یبه چهره  نتونستم

بهم کرد و  یداخت، همه به دهنش چشم دوخته بودن. نگاه با محبتپاش ان یکی

بود.  ینیب شیقابل پ ریبشر غ نیزد. من که کال پوکر شدم. ا یلبخند پر جاذبه ا

 .شدمی  آتش یمثل کوره  گهید ی هیشد و ثان یم لیزود اخمش به خنده تبد یلیخ

 .بهتره یلی: وال از دختر خاله داشتن خرستاک

. دمیدرست شن دمیجمع فهم یخنده  یام اعتماد نکردم! اما با صدابه گوش ه اول

شده بود! ته  یعصب یلیصورتش نشست. خ یو رو دیرنگ الک سرخ ونوس پر

خوشحال شدم و مثل بچه ها ذوق کردم هر چند باورم  یلیرستاک خ تیدلم از حما

 اومده باشه. رونیشد از دهن رستاک اون حرف ب ینم

 روزشیشناختم!؟ مگه کار د یکردم؟ مگه رستاک رو نم یمن داشتم ذوق م چرا

نبود که غرورم رو له کرده بود؟ حاال اون  نیبود؟ مگه جز ا یقابل چشم پوش



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

از  یبود؟ با سواالتم خودم رو سرزنش کردم که خال یسر چ یپوشال یخوشحال

 !نشده بودم لمشیاحساس بشم! راستش من خام ف

از من قصد سوزوندن  تیکه رستاک با حمااز روز هم برام روشن تر بود  یحت

فرض  بهیبود؛ به خاطر غر یونوس رو داشت! حاال ذوق بچه گونه ام به خاطر چ

باشه من دختر  یبزرگ و اون جمع نا آشنا بود. هر چ یاون خونه  ونینشدن م

شده بود و تنها چند  دایو چند سال سر و کله ام پ ستیبودم که بعد از ب ییعمو

بود که طرف  یدر حال نیگذشت و ا یاون ها م یخونه  یتم توروز از سکون

و در همه حال باهم  شهیرستاک بودن که از بدو تولد هم یمقابلم دخترخاله ها

 !بودن

 

شد از بودنم احساس  یکرده بود باعث م دییاون ها، من رو تا نیکه رستاک ب اون

 .نکنم وگرنه هنوز حس نفرتم ازش پا برجا بود یندیناخوشا

بود  کیلبخند کوچ هیبرام سبز نشده بود؛ تنها  یپر و بال تشیاز حما جهیدر نت پس

 .لب هام پاکش کردم یاز رو عیکه سر

 !بچه گونه ام کور شد نیریکه شوق ش دیطول نکش هیثان به

با  یحرفش رو جور استیشهال که از حرف رستاک بهش برخورده بود با س خاله

 .رهیبه دل نگ یکرد که کس انیخنده ب

 یمیقد لیدل آزاره، رستاک جون! فام شهیبه بازار کهنه م ادینو که م تیحکا -

 .مونه یمثل شراب کهنه م

 :داد و گفت رونیعمو نفسش رو صدار دار ب زن

برم برات قهوه  یخور ینم یرفت تو چا ادمیجون  ناینکنه! رسپ خیهاتون  یچا-

 .درست کنم
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چشمم  یبه خوردن نداشتم؛ ول یلیدم. مبلند شدن ندا یتشکر کردم و اجازه  ازش

 :به سرم زد بهش گفتم یبرنداشته فکر شوم یبه رستاک افتاد که چا

 درست کنم؟ نیخور یاگه شمام قهوه م -

 ...من یدون ی. البته خودت که بهتر مادی: بدم نمرستاک

 .نیقهوه دوست دار ریبله، ش -

 دمیکه براش د یخواب بدخاله شهال با  یتند خونواده  یتوجه به نگاه ها یب

 یبا مخلوط نهینب یرو گرم کردم. مواظب بودم کس ریدوباره به آشپزخونه رفتم. ش

خواست نوش جان  یعمرش رو م یقهوه  ریش نیاز تف و خلط گلو چندش آورتر

 .کنه

با اون کارم باز هم  یحت ارم،یبود باال ب کیکرد. خودم نزد یکف حال بهم زن چه

سر و کله زدن با عذاب وجدانم شدم. ظاهرش  الیخ ید! بش ینفرتم ازش کم نم

 .رو درست کردم و براش بردم

ها.  نیا یزیچ هیگفتن  یاون ها م یزیچ هیداغ بود.  یو مادر یپدر لیفام بحث

 .حرف تموم کرد نیشده بود آخر سر بحث رو با ا فیتنه همه رو حر هیسورنا 

 میدیفقط د میتا چشم وا کرد میبود بینص یب یپدر لیعمر از نعمت فام هیآقا ما  -

 .میبا دختر عمومون پُز بد نیدور و برمونن حاال حق بد ییخاله و دا

جان  نایدادم. خب رسپ یشما بودم پُز م ی! منم جازمی: راحت باش عزییدا زن

 ؟چند سالتونه

 .و چهار سالمه ستیب-

 .سورنا چهار معروف رو با انگشت هام نشون دادم به

 :ردن درآورد. اون هم عدد شش رو نشون من و رستاک داد و گفتاخم ک یادا

 .و شش سالمه ستیمنم ب -
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هاش  لیبه سب یدست ییکردم بزرگتر باشه. همون خنده مون گرفت. دا یم فکر

 :و گفت دیکش

 !ن؟یآورد ایبرامون چ یسوغات نمیو شش ساله! بگو بب ستیب یخب آقا -

 :درآورد بعد گفت یکم مسخره باز هی

 .تو اتاقمه -

 :مبل بلند شد و گفت یاز رو دایو

 .ارمشونیمن برم ب -

 .اتاقم باشه یتو یروح سرگردون ،یآدم مرده ا ،یا دهیسر بر دی: کجا؟ شاسورنا

 .میحرف ها دار نی: وا؟ مگه با هم از ادایو

که اومده  ی! به خدا از روزریبگ ادیدختر عموم  نیکم از ا هیاما  می: ندارسورنا

 .ان هیباال چه شکل یدونه اتاق ها یهنوز نم

حرف  یو ب دیدندون کش ریرو ز نشییکرد. لب پا کسانیرو با خاک  دا،یو

 !برام جالب بود حواس سورنا تا اون اندازه جمع بود یلینشست. خ

 .نگاه نامهربونش به من بود رسیشهال تو جاش صاف نشست. ت خاله

 دهی! مهمون از راه نرسمیفت و آمدعمره با هم در ر هیباشه ما  یسورنا، هر چ -

 .ننیخانم جوون هنوز وقت نکردن همه جا رو بب نی. امیستین

 :رو پنهون کرد زشیر یناراحت سورنا

اخالق ها نداره  نیواقعا از ا نایوقِت اضافه اس! رسپ ادهیکه ز یزیخاله جون، چ -

 .کشه یسرک نم یبه هر سوراخ سنبه ا یعنی

 :زد و گفت یعمو پوزخند جواب دندون شکن سورنا از



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

شد هم با سورنا برو باال رو نشونت بده هم  یعمو جان پاشو! وقت خوب نا،یرسپ -

 !دیاریها رو ب یسوغات

از کنار  میعمو و لبخند گرم زن عمو من و سورنا از پله ها باال رفت یطرفدار با

 یر جابودن. انگا ییشد. عجب آدم ها شتریب شیعصبان یکه رد شدم شعله ها دایو

 اون ها رو تنگ کرده بودم.

اتاق  هیاتاق خواب من قرار داشت!  یاول اتاق رستاک رو نشونم داد. درست باال

بود.  یخاکستر دیو مرتب و البته خلوت که سبک رنگش مثل شرکتش سف زیتم

 شیشکل وجود داشت. طراح یا رهیدا زیکنار در تراس دو مبل تک نفره و م

کرد. در  یتوش فرق م لیو وسا وارهایط رنگ ددرست شکل اتاق من بود فق

 دیاشراف داشت. بعد از د ینییتراس رو باز کردم از اون باال قشنگ به تراس پا

 :زدن گفتم

 !خوام یمبل ها م نیسورنا منم از ا -

 .شن یجا م بتیها رو ور دار ببر! تو ج نیخب هم -

نواع و اقسام آالت . اون جا از امیو خنده به اتاق بزرگ سورنا رفت یشوخ با

 یسنتور و طبل و...  فکر کنم از نوازنده ها ولون،یو تار،یپر بود. از گ یقیموس

بود  وارید یبزرگ از عکس خودش رو یتابلو هیساز داشت.  شتریهم ب یحرفه ا

 :زدم و گفتم یچرخ

 !یکیعاشق موز یمعلومه حساب -

 !نیهمچ یه -

 ؟یدوست دار یحاال چه سبک -

که قابل گوش دادن باشه. جاز،  یزیهر چ یعنیدوست دارم؛  یگهمه مدل آهن -

 .نداره یهر کدوم که خوب باشن برام فرق یسنت ک،یراک، پاپ، کالس

 ؟یبزن یسازها رو بلد نیخب حاال چند تا از ا -
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تخت گذاشت. قفلش رو باز کرد.  یدرآورد و رو یواریکمد د یرو از تو چمدون

 :تچند تا عطر و لباس درآورد و گف

 .همه رو بلدم بزنم -

 :که گفتم ادیم یقپ پیریکردم داره ت فکر

 !؟یالک -

 .. عطر و لباس رو به سمتم گرفتدیخند

 نیا نا،یخوندم. رسپ یقیموس شیاتر یمه... تو یدرس یچون رشته  ؛ینه راستک -

بهتر  گهید یدم دفعه  یاما قول م سیبرا تو ن یکدوم، انحصار چیها ه یسوغات

 .میاریشو برات ب

 

 :تشکر کردم کادوها رو نگرفتم و گفتم ازش

 .کنم یپس تا همون موقع صبر م -

! مدل شون ریخاله و برخورد دخترهاش به دل نگ یاز حرف ها یباشه. راست -

 !ستنیو درست بشو هم ن نهیهم

 !افتادم؟ یچ ادی دمشونیتا د یدون ی. مینه بابا چه به دل گرفتن-

 .صورتش افتاد یش رولخت یتکون داد. کل موها سر

 ؟یچ -

 .شون یو نامادر ندرالیس یها یخواهر ناتن -

 !؟ییندرالیالبد توام س -

 .بهم کرد یقیچمدون رو بست. نگاه دق دوباره
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! اگه قرمز بودن نیکه چشم هات آب فی! فقط حیقشنگ تر ندرالمینه، تو از س - 

 .یحرف نداشت

 یرستاک خال یقهوه  ری. فنجون شمیرفت نییبه اتفاق پا م،یدیدو از خنده پوک هر

ها شدن. فنجون  یآشپزخونه بودن. همه سرگرم سوغات یبود! اون و زن عمو تو

شد.  یدلم عروس یزد. تو یچشم هام برق م یبرداشتم از شاد یگر لهیرو با ح

 .بپرم نییباال و پا یدوست داشتم از خوشحال

ارش رو پس گرفتم. به ک یتالف ییجورا هیبهش بفهمونم  یدونستم چه جور ینم

 یشون رفتم. تو سرو غذا داشت به زن عمو کمک م شیبهونه شستن فنجون پ

 .اومد یکرد. خود به خود خنده ام م

تا  شمیبابت قهوه تشکر کرد. ن دیدرآورد تا من رو د خچالی یرو از تو ساالد

 ی. حسابمیبرنج رو با خودش برد و تنها شد سیبناگوش باز شد. زن عمو د

 :زدم. ظرف ساالد رو ازش گرفتم یک ممشکو

 !نوش جونتون -

 :برم از پشت سر گفت خواستم

 .که خورد یالبته نوش جون اون -

گرد شده  ییکه گرفته بود با چشم ها یقشنگ گوریو واج شدم! برگشتم به ف هاج

 :گفتم ینگاه کردم. نتونستم تعجبم رو پنهون کنم و عجله ا

 .کردم شما درستش یمن برا ؟یچ یعنی -

 

 : به رد قرمزش کرد یدستش انگار سوخته بود نگاه انگشت

بهت اعتماد  یزود نیبه هم ینداشت الیکردنت نگذشته. خ دیروز از تهد هیهنوز  -

 !کنم؟
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زد؟ اگه دروغ  یم یدست هی ایگفت  یمن کند ذهن؟ راست م ایزرنگ بود  اون

کردم به  یود؟ سعقهوه رو خورده ب یسالن ک یتو یآدم ها ونیگفت پس م ینم

بذارم. راهم رو گرفتم که باز  یدست هی یفکر نکنم و حرفش رو به حساب یچیه

 :گفت

 کرد. یم فیاز مزه اش تعر یلیخ ارشیک -

گشتم  یکه برام به وجود اومد اگه برم یا افهیجام ساکن موندم با ق یآن تو هی

م خودش گرفت! رفتن و جواب ندادن ه یمچم رو م یکردم حتم یبهش نگاه م

رد اتهام  یکارم بود! در همون حالت برا یرو یو صحه گذار دییتا نیبزرگتر

 .جواب دادم یعاد یلیخ

گذاشتم! شمام لطفا دفعه  هیاز جون براش ما یشد نخورد فینوش جونش! اما ح -

 !سفارش نده یالک ینداشت لیتا م گهید ی

 :رم که گفتبردارم و ب نیزم یبار اومدم لنگرم رو از رو نیچندم یبرا

 !م؟یرو تموم کن ی. بازمیشد یمساو کی کیحاال که  یخوا ینم -

داشته باشه. قصد صلح نداشتم،  یزیچ یاومد نقشه ا ی. بهش نمدمیسمتش چرخ به

بگم با اومدن ونوس لب هام  یخواستم بکنم! مونده بودم چ یآشکار هم نم یدشمن

کنار  نیبه دورچ یخنکبرام نازک کرد. نا یزیهم دوختم. پشت چشم ر یرو رو

 :کباب زد و با عشوه گفت سید

 ؟یخوا یرستاک جون! کمک نم -

 !شهی: زحمتت مرستاک

کوچولو کمکه... همه کارها رو که خاله جون  هی! فقط ی: نه، چه زحمتونوس

 !سنگ تموم گذاشته، دستش درد نکنه شهیانجام داده و مثل هم

ساالد رو از دختر عمو جون  . اون ظرفسین یزحمت یگی: پس حاال که مرستاک

 !با خودت ببر ریبگ
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ونوِس  یسوختش تا دو کوچه اون ور تر رفت. هر چ یِکز خورد! بو بدجور

براش خط و مرز  شتریجلوه بده رستاک ب یمیداشت خودش رو صم یسع چارهیب

ظرف خوشرنگ و رو  یرو به حالت پرت تو ارشوریخ ی کهیکرد. ت یم نییتع

 .انداخت

 یکه پا رو م یکیساالد رو ازم گرفت و رفت. درست مثل کفش ش یتابه  یحرص

 !داشت یندیظاهر قشنگ و دلربا اما باطن ناخوشا یموند! تو یزد م

 .اومد یزد؟ هر چند منم بدم نم یذوقش م یدونم چرا رستاک اون همه تو ینم

داد و  هیتک نتیدست هاش رو به کاب لکسی. کامال ردیرو باال کش ورشیپل نیآست

 :فتگ

 ؟یُخب، نگفت - 

ام باهاش صاف نشده بود.  نهیکه هنوز ک یکوتاه اومدن نداشتم، الاقل تا زمان قصد

 :جهت دور زدنش گفتم یالک

 .کنم یبهش فکر م -

 .یشد کیدو  یدید هویمنتظرم نذار!  ادیپس ز -

 !کنم یم کیجبران هتر ینگران نباش! اون موقع برا -

شد  چارهیب ارشیبخت برگشته، ک یجرا تنها طعمه گذاشتم و رفتم از اون ما تنهاش

 کرد. یم یلومبوند و چشم چرون یم لیف نیکه سر شام ع

 دهیکه د یسرد و گرم ی. فارغ از برخوردهادیرس یم انیکم کم شب داشت به پا

و خاله نداشتم و  ییکه دا یمن یبرا یبودم، در مجموع شب نسبتا خوب و جالب

 .گرفت بود ین به خودش مکم رنگ مهمو یلیخونه مون خ

 ییکردن. عمو، دا یم یونوس و سورنا چهار نفره ورق باز دا،یو ارش،یک

آشپزخونه راه  ی. زن عمو تومیبهروز، همسرش و من مشغول صحبت کردن بود

زد از حالت چهره  یدم گوشش حرف م یکرد و خاله شهالم ه یم ییرایبه راه پذ
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 روخواهرش  یحرف ها یحوصله تونستم بفهمم کالفه س و  یزن عمو م ی

 .نداره

 یسوغات ،ییرفت. زن دا رونیجواب تلفنش از سالن ب یرستاک برا ونیم اون

که سورنا براشون آورده بود رو نشونم داد. اون زن، مثل کف  یقشنگ یلیخ یها

 .دلم جا باز کرد یزود باهام انس گرفت و تو یلیبود، خ لهیپ لهیش یدست ب

بود! پلک هام  دهیمن ته کش یگفتن داشت اما حرف ها یاحرف بر یلیخ ییدا زن

 .ام به اتاقم رفتم ازهیمهار خم یشدن، برا یم نیداشتن سنگ

ش رو باز  جیرو چک کردم. روشنک، چهار بار زنگ زده بود، مس لمیموبا

رفتن  یبرا لمیرو فرستاده بود از مکان قرارمون تما اشارینت  میکردم. آدرس گ

 .رفت نیاز ب

با هم نداشتن  یخوب یرابطه  یلیشد با هم بودن خ یم یو روشنک دو سال راشای

 ی. از روز اول اصال با دوست پسرش حال نمدنیپر یبهم م یخروس جنگ نیع

 .کردم

  .باد سرد خواب رو از سرم پروند یبالکن رو باز کردم تا حدود در

دل شب  یکیتار ونیم گاریس ییاون جا بودم خواستم برگردم روشنا یا قهیدق چند

 !نظرم رو جلب کرد

درخت  هیاومدم. آروم آروم پشت  نییداشتم از تراس پا یدونم چه کرم ینم

 .دمیخز

 .بود جیهم حرف هاش معمول و را یلیزد. خ یحرف م یدختر تلفن هیبا  رستاک

کنجکاو بودم  یلیشد اون بود که فردا باهاش قرار داره. خ دمیکه عا یزیچ تنها

مغرور بود و به قول خودش افتخار  یلیچون رستاک خ ه؛یر کبدونم اون دخت

داشت خدا  ییکرد. حاال اون دختر چه فاکتورها ینم یهر کس بیبودنش رو نص

 !عالم بود
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زد و از  گاریبه س یقیعم یزدم! تلفنش رو قطع کرد. پک یداشتم لرز م زیچ نیع

نبود بگه با اون  یشده بود. کس خیتنم از سرما س یبلند شد. موها شیصندل یرو

پاش له کرد و به سمت خونه راه  ریرو ز گاریشد! ته س رتیدستگ یچ یفضول

 .افتاد

خش خش خرد شدن  یبا چند متر فاصله پشت سرش راه افتادم با صدا انهیناش

 .پاهام به عقب برگشت ریبرگ ها ز

که  نتمیکردم نب یدرخت تنومند قائم کردم. خدا خدا م هیخودم رو پشت  زیو ت تند

 .رفت یاون صورت آبروم م ریدر غ

 هینشد دوباره راهش رو گرفت.  یزیچ یمتوجه  یساکن موند وقت یلحظه ا چند

 .دمیکش یگفتم و نفس راحت شیآخ

 یمتر نشده بود عطسه ا هیکم  صبر کردم ازم دور بشه بعد برم. فاصله مون  هی

 .بد موقع به فنا کشوندم

 یزد. نفسم رو تو یصدا دار م یقلبم گروپ و دهنم گذاشتم. ینیب یرو رو دستم

بدنم مثل وسط  جانیام حبس کردم و چشم هام رو محکم بستم. از شدت ه نهیس

  .تابستون گرم شده بود

 یلیبلد بودم به درگاه خدا انجام دادم که متوجه ام نشه، زمان برام خ ییدعا هر

 ینم ییصدا چیبود؛ چون ه یدونم در چه حال یگذشت. نم یو سخت م یطوالن

نفس هام مرتب شد  تمیپاهاش بلند شد. ر یدوباره صدا ی. خوش بختانه وقتدمیشن

راحت باز کردم. دوباره درونم پر از  الیذره آروم شدم! پلک هام رو با خ هیو 

 !آشوب شد

خمار  یمخلوط شده بود، با چشم ها گاریتند عطرش که با س یپر شد از بو مشامم

دونستم حاال که دستم رو  یمون بود! نم نیرخ اندازه ب رخ به هیاش قد  دهیو کش

 .نمیب یازش م یشده چه برخورد



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

بدنم از حرارت افتاد از خجالت تا بناگوش سرخ شدم! حال  یباره دما کیبه 

فرار از اون  یرو داشتم که درست سر بزنگاه مچش رو گرفته بودن. برا یدزد

 یتو یرو استرس راهنمیپ نییپا یحالت خواستم در برم که سد راهم شد. گوشه 

 :دیپرس یدستم مچاله کردم، ضرب آهنگ صداش آروم بود وقت

 ؟یکن یم کاریجا چ نیا - 

 :درست عکس اون با تته پته گفتم من

 

 .هوا بخورم رونیگرم بود، اومدم ب یلیخونه خ -

سرد  یاون هوا یتنم کرد. پوست بدنم تو یتو یبه لباس تابستون یمعنا دار نگاه

گفتم. گردنش رو کج  یجواب مسخره و خنده دار یلیشده بود. خ یست مرغپو

 یرو یجذاب اریزد، کاور بس یکرد. انتظار نگاه مهربونش رو نداشتم! لبخند

 .و مردونه اش شد رایصورت گ

 ؟یبود سادهیفالگوش وا ؟یپس چرا قائم شد -

 !ینگفت یزینه، تو که چ -

 !ممکن بود بگم -

 .ینگفت یزیفعال که چ -

صدا دار  یکرد. نفسش رو پوف ی. دروغم رو باور نمدیکش یدست ششیته ر یتو

 .شد یو عصب دیپر کش شیمهربون دینکش هیداد. باز به ثان رونیب

 مثل آدم جواب بده؟ یکن یجا چه کار م نیپرسم ا یازت م گهیبار د هی -

 .گفتم که اومدم هوا بخورم -

 هوا داره؟نقطه ام  هی نیآهان، اون وقت فقط هم -
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رو بکنم؟ ساکت شده  هیتا قال قض دیرس یبه ذهنم نم یجواب قانع کننده ا چیه چرا

 یلیخ ییتر جز به جز صورتش رو با حوصله کنکاش کردم، خدا قی. دقمیبود

 یتو یبیصورتش متناسب بود، برق قشنگ و عج یاجزا یابهت داشت. همه 

تونستم  ینمم؟ رک بگم شد یم تشیدونم چرا جذب مجذوب یچشم هاش بود!  نم

اش صد برابر اون رو جذاب  دهیمردونه و اندام ورز ییبایازش چشم بردارم! ز

 .چشم هاش غرق شدم که با لحن تندش به خودم اومدم ینبود تو ادمیتر کرده بود. 

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 :شده گفتم دستپاچه

 !یچی...ه یه-

در حد فاجعه خراب کردم! انگار نثارم کرد،  یخر خودت یواقع یبه معنا ینگاه

حرکات خودم حرصم  یکنکور گند زده بودم. از آماتور باز یبه کل سوال ها

از  تیاهم یدادم؟ ب یگرفت؛ چرا اون قدر تابلو ماتش شده بودم؟ چرا آتو دستش م

 :کنارم رد شد از پشت سر گفت

 !وقت هی ییبمون هواتو بخور فقط نچا -

 

تند تند راه افتادم. دم در خونه بهش  دم،یترس یم یکیاون تار ونیتنها شدن م از

احمق ها  نیرو چرخوند. موند تا اول من وارد شم! باز هم ع رهیدستگ دم،یرس

حرف رو  نیا یچند بار از روم رد شه ول نیبودم با ماش ینگاهش  کردم. راض

 !نگه

 !گهیبرو تو د ایب ؟یساعت بهم زل بزن هی یخوا یجام م نیا -

کار زشتت رو  یکس یشد گاه یکردم، چه خوب م یدندون قروچه ا تیعصبان از

 یفرم خوب میدونم چرا احساس کردم باهم وارد خونه ش یآورد! نم یبه روت نم
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که اومدم از  ییاز جا یعنینداره به در تراس چهار طاق باز شده اشاره کردم. 

 .گردم یهمون جا هم برم

 یطونیشد نگاه ش یم م،یو ن یمتر هیحدود که  اطیبالکن و ح وارید نیارتفاع ب به

 :کرد و گفت

 .برا خودت یهست یماشاال جونور -

تا باورش شه چاخان  نهیخواست باال رفتنم رو بب یکه داشت م یمارموز از

 !کم شرمم شد هینکردم. با لباس کوتاهم 

. دمیباال کش واریگربه از د نیع دمیکردن مهمون ها رو شن یخداحافظ یصدا یوقت

 شد! یرستاک از خنده داشت منفجر م نییون پاا

ملوسک رو حموم کنم.  ومدهیگرفتم تا روشنک سراغم ن میظهر تصم یها یکینزد

قاعده  نیمن هم از ا یبود و گربه  یمسلم زیچ ادیکه گربه ها از آب بدشون م نیا

 .نبود! خون به دلم کرد تا حمومش تموم شد یمستثن

و تپل و قشنگ  دیم دوباره همون پشمک سفسشوار پشم هاش رو خشک کرد با

عروسک  یلیبه تنش کردم. خ یرو بستم، لباس چرم قرمز شیگردن یشد. قالده 

دادم تم لباسم رو با اون ست کنم، منم  حیکه خودمم ترج یشده بود جور یو مامان

 .دمیقرمز پوش دیسف

کرد؛  ینم یتوش زندگ یسکوت مطلق بود! انگار کس ونیخونه م یجمعه ا روز

 .خسته بودن، در رو باز کردم شبید یبود هم از مهمون لیهم روز تعط

جا  یکه اتاق من اون جا قرار داشت جلو ییجا یورود یراهرو یتو رستاک

 :گفت دنمیبود با د ستادهیوا یکفش

 ؟یدختر عنکبوت یچطور -

 .یخوبم، مرس -
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 یآن به خوب هیشده بود که  پیخوشت یشد و بند چکمه هاش رو بست. به حد خم

که باهاش قرار داره رو درک کنم! باالخره من هم دختر بودم  یتونستم حال دختر

 .حال و هوا داشتم نیبا ا ییو مختصر آشنا

و جذاب کنارت باشه. مخصوصا  رایآدم گ هی یداره وقت یچه حس خوب دمیفهم یم

اومد  یمبار حس دخترونه ام بدش ن نیاول یاگه از ته دل دوستت داشته باشه! برا

 !باشه شیزندگ ینفر تو هی

باعث شد به اجبار نگاهم رو کنترل کنم. کارش که تموم شد سر  شبید ی تجربه

 :بلند کرد و گفت

 !؟یشمام قرار دار -

 !آره -

 پینشون بده به طرف رستاک رفت با ت یملوسک اومد که خود نیح نیا یتو

اک با تبسم از رو کرد. رست یرو آب م یهاش دل هر کس یقشنگ ش و لوس باز

 :بلندش کرد و گفت نیزم

 سر قرار خانوم خوشگله؟ یبر یخوا یشمام م -

 !خاله روشنکش شیخواد بره پ یآره، اونم م -

بغل  یکم تو هی! دمیفهم یداشت بگم دوستم دختره خودمم نم یچه لزوم حاال

شد ملوسک رو  یم رشیانداخت، داشت د شیبه ساعت مچ یگرفتش. بعد نگاه

 :اد و گفتبهم د

 برسونمت؟ یخوا یم -

 !سراغم ادیداره م نیدوستم ماش ،ینه مرس -

 !یو بر یایخودت ب نیکه با ماش ریبگ ادی یپس توام زودتر رانندگ -
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 یدارم خواب م ای دارمیب نمیاز تنم کندم که بب یمحکم شگونیدستم رو با ن گوشت

 :باره گفت! دوستمیداد خواب ن ینشون م تیبود اما واقع بی! عجنمیب

 !دم یم ادتیخودم  -

 بیمخش ع ایخوند  یکبکش خروس م ایخورده بود  ییسرش به جا ای نیا

 یلیمتعجب شده بودم. خ کریها نبود! حالت است نیکدوم ا چیهم ه دیبرداشته بود شا

رو درآورد، سرش رو اون تو کرد و  لشیش رو باز کرد موبا قهیجل پیز یعاد

 .دیپرس

 م؟یبمون یشد؟ مساو ینت چفکر کرد ی جهینت -

 ینفرتم رو فراموش کرده بودم؟! انگار باز یا قهیبرخود چند دق نیبا هم چرا

 .فوتبال بود جواب دادم

 !میتموم کن دیمون رو تا فصل جد یفصل شده، ماهم باز میبه نظرم حاال که ن -

برداشت و  یگوش یتکون داد. چشم هاش رو از صفحه  دییبه حالت تا یسر

 :گفت

 ؟یندار یخوبه، کار -

 

 :زدم و گفتم یشخندیاومد حاال که سازش کوکه سواستفاده نکنم! ن فمیح

 !نه، فقط سالم منو به زن داداش برسون -

چند  ینگاه مهربونش به زور تاب آوردم به شوخ ریبهم چشم دوخت که ز یجور

 یدونست لبخند چقدر جذابش م یسرم زد! اگه م یرو تو لشیموبا یلبه  یبار

زود حرفم رو پس گرفتم؛ چون با وجود  یلیکرد. هر چند خ یکنه کمتر اخم م

 !باز هم مثل آهنربا جاذبه و کشش داشت تیعصبان
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خوش گذشت بعد از مدت ها دوباره دوست ها دور هم  یلیروز با روشنک خ اون

 یشد که آقا لیتکم یوقت میحال و هوام عوض شد. شاد یحساب م،یجمع شده بود

عصر زبانسرا بهم زنگ زد و رسما خبر از مشغول شدنم  میکالس تا یبرا زیپال

 داد.

دوستان رفتن، فقط من و  یشب بود. کم کم همه  ازدهی یها یکینزد ساعت

 .میروشنک مونده بود

 !گفت: صبر کن یم یاما ه میبر میبهش گفتم پاش یبار چند

 یآب تو وانیل خونه شم. یقلوپ آب بخورم بعد خودم تنها راه هیشدم اول  بلند

! روشنک دنیشد طبق معمول اون دو نفر به هم پر یدونم چ ینم هویدستم بود که 

شون  شیگذاشتم و پ نیرو زم وانیل مهیشده بود! سراس شیآت یمثل اسفند رو

 ی. فقط سر هم داد مدیشن یشده انگار گوشاشون نم یچ دمیپرس یم یرفتم، هر چ

 دهیفا یب یم روشنک رو آروم کنم ولکرد یسع یلیکردن! خ یزدن و بار هم م

 .بود

کرد. هاج و واج  یرو پرت م زیم یرو لیداد و وسا یفحش م اشاریبلند به  بلند

 .اومد ینبود؟ اصال کوتاه نم یشگیدونم چرا روشنک هم یمونده بودم؛ نم

رو  فمیرفت. ک هیسرش داد زد که روشنک کم آورد و با گر یجور اشاریسر  آخر

 کیرو گرفته بود و فقط دود الست نیگاز ماش دمیالش رفتم. تا رسبرداشتم و دنب

 !هاش جا موند

افتاد ملوسک و جا  ادمیآن  هی رمیرو برداشتنم اسنپ بگ یگرفت! گوش حرصم

 میروبه رو شم اما به سالن گ اشاریخواست دوباره با  یگذاشتم. هر چند دلم نم

 .برگشتم

هاش گرفته بود و به خودش بد  دست ینداشت، سرش رو تو یدرست درمون حال

که  ییرایامشب و پذ یبگم؛ فقط بابت مهمون یزیچ دمیند زیگفت! جا یم راهیو ب

 .کرده بود ازش تشکر کردم
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کرد.  یمعذرت خواه یخجالت زده شد به خاطر رفتار زشت هر دوشون کل یلیخ

 :داد بلند شد و گفت رونیبعد هم نفسش رو ب

 .رسونمتون یمن م ن،یبر ییتنها سیوقت شب صالح ن نیا -

 

 !رم یخودم م ستین ازینه، ممنون ن -

 زیرو نداشت. ساکت شدم و چ یکیگوش دادن به ساز مخالف من  ی حوصله

 .نگفتم یا گهید

 .میشد نیدر موندم، چراغ ها رو خاموش کرد و هر دو سوار ماش دم

ه خاطر مسخره شون که ب یآروم شد راجع به دعوا یکرد، وقت یکم رانندگ هی 

 .بود حرف زد سیبا پارم اشاری یشوخ

 چیطرف ه یزد و من شنونده شده بودم. حت یاون فقط حرف م ریمس ی همه

 .میدیشد تا در خونه رس تیلیمخم ت یکدومم نگرفتم! حساب

شدم. دو سه قدم برنداشتم که صدام زد. با تعجب  ادهیکردم و پ یخداحافظ ازش

ملوسک بود،  یبار که حواسم پ نیکنه ا یره ماشا فمیبه ک شهیاز ش دمیبرگشتم د

کردم. هنوز دور نشده بود  یخداحافظ گهیبار د هیرو جا گذاشته بودم. مجددا  فمیک

رو باز  اطیدر ح موتیرو نزدم تا با ر فونیآ ی! دکمه دیرستاک سر رس نیکه ماش

و ر نیبلند پشت بندش راه افتادم. ماش ییو قدم ها ختهیبهم ر یکنه با اعصاب

 :در رو محکم بست و گفت دمیبهش رس یشد، وقت ادهیخاموش کرد و پ

 !خاله روشنک بود؟ -

 ینم یشد هر چند لزوم یم شیآت ریز زمیداشت ه نمیاعصاب بودم ا یکم ب خودم

خواست آش نخورده و دهن سوخته باشم.  یبدم! اما دلم نم حیبراش توض دمید

 :گفت یهنوز لب باز نکردم که به تند

 !؟یوقت شب با اون بود نیتا ا -
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که وسط  یموند؛ بهار یم ستیبه هواش ن یمثل فصل بهار که اعتماد درست

 .من شد حی! نوبت توضیریچتر دست بگ دیبارون شده و با ینیب یم هویآفتاب 

که تنها  نیا یآقام دوست پسر روشنک بود برا نیبا روشنک و دوستام بودم ا -

 !رسوندم د،ینباشم زحمت کش

 !روشنک کجا بود که دوس پسرش رسوندت؟ خود -

 .دعواشون شد، گذاشت رفت هویاونم اون جا بود  -

 :ادامه دادم که دوباره گفت رمیکردم ملتفت شده به مس فکر

 !یذار ینره خر قرار نم هیخاله روشنک با  یبه بهانه  گهیدفعه د -

لبم رو گوشه  ی. حرصدیسوت کش شییهمه پررو نیشدم! مخم از ا خیجام م سر

ولوم صدام رو کنترل کردم و  میهم بود سیتو ف سیبه طرفش برگشتم ف دمیجو

 :گفتم

 

تا  ینداره! بعد هم جناب عال یربط چیپس به تو ه ،یحاال که حرفم و باور نکرد -

 نیمگه توام تا ا ه؟یزده! فرق من با تو چ یحرف یکس یبود رونیوقت شب ب نیا

 ...نداره اما یرادیما اواسه ش ؟یدختر نبود هیوقت شب با 

 دشیحرفم اومد انگشت تهد ونی! مدیها رو که شن نیبرق از سرش رفت، ا انگار

 .رو نشون داد

کن خوب تو سرت  یدم، توام سع یچون بار اولته مثل آدم بهت تذکر م ن،یبب -

زنم تا حاال هر  یباهات حرف نم متیمال نیبا ا گهی! که تکرار بشه دیفرو کن

به خودت ربط داره اما از االن به بعدت  یکرد یو هر کار یردک یزندگ یجور

اومدن  ریرو مثل د ییزهایچ هیالزمه  یکن یم یبا ما زندگ یفرق داره؛ چون دار

 .یکن تینره خر رعا هیبودن اونم با  رونیو تا نصف شب ب
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کرد! به زحمت بغضم رو قورت  یم نییزد و حد و حدود تع یراحت تهمت م چه

 :خفه گفتم ییادادم با صد

خونه خودش  نی! خدا رو شکر ااریبزرگترا رو در ن یادا گهید یشمام دفعه  -

جا  نیسرش هست.وبعدم فکر نکن چون قبول کردم ا یبزرگتر باال ی هیسا

 ...خواد یهر جور دلت م یتون یام و م یکنم زندون یزندگ

خلوت  ونیشدن. اون شب م یم یموندم اشک هام جار یم شتریب هیثان یس اگه

بودم.  یناراض یلی! از سرنوشتم خدیبار یخودم چشم هام مثل ابر بارون زا م

به حساب  ارهیکه قراره سرنوشتم سرم ب ییها در مقابل روزها نیخبر نداشتم ا

 یخواست دوست داشتم زنده باشه و خودم رو تو ی! دلم به شدت بابام رو مادینم

بعد از اون رو  یغم ها یشم تا همه آغوشش مچاله  ونیبغلش بچپونم. اون قدر م

 فراموش کنم!

نوزده تا  نیب یسن یکالس هفت نفره با رده  هی یتو سیکه تدر دمیبا کار جد

 یشاگردهام از دانشجوها یسال بود، تونستم خودم رو مشغول کنم. همه  ستیب

استاد جوون و خوش برخورد و صد  یبودن؛ البته دخترها برا زیپال یدانشگاه آقا

رو از نگاه  نی! ایآلمان تزبان سخ یریادگیشون اومده بودن نه  پیبته خوش تال

خاص دوران خودشون رو داشتن با  جانیشور و ه د،یشد د یها و رفتارشون م

شد؛ دم  یرفت. در کنارشون روحم تازه م یبمب رو هوا م نیکالس ع یهر شوخ

 !دادن یجواب م آوردن و ینداختن اون هام کم نم یبا پسرها کل م هیبه ثان

 زیپال یمدت آقا نیا یتونسته بودم باهاشون برقرار کنم، تو یدوستانه ا ارتباط

 .بتونم آموزش بدم یمدرس واقع هیکمکم کرد تا مثل  یلیخ

کار کنم تموم شد. شب،  یشیکه قرار بود به طور آزما یهفته ا هیزود  یلیخ

 .به خونه رفتم ینیریجعبه ش هیبابت بستن قرارداد با  یخوشحال و راض

 ینیریش هیقض دیفهم ی. عمو وقتمیپسرها اون جا نبودن و ما سه نفر تنها بود جفت

 یقلب لیرغم م یعل دیشد فهم یخودش رو بروز نداد اما راحت م یناراحت هیچ

 .کنه یم یاش اظهار خوشحال
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. بود خیمون رنیدورتموند، با یعنیمورد عالقه ام  میدو ت یباز میو ن ازدهی ساعت

گفتن و  ریعمو و زن عمو شبخ ،یقبل شروع باز مینشسته بود ونیزیتلو یجلو

آوردم تا  نییرو پا ونیزیچراغ ها رو خاموش کردم، ولوم تلو یرفتن. همه 

دو  نیرو تماشا کردم ب یمبل لم دادم و باز یمزاحم خواب شون نشم! راحت رو

 یدونم ک ینم گهیت کردم دهفتاد مقاوم میتا تا یشده بود؛ ول نیپلک هام سنگ مهین

 ینفر داره شونه هام رو تکون م هیخوابم برد و ساعت چند بود که احساس کردم 

 .پرسه یده و م

 !بخواب ریپاشو برو سر جات بگ ؟یدیجا خواب نیچرا ا -

خواب بودم. بلند  جینبود! هنوز گ دایپ یکیتار یتو یچیه دمیهام رو بهم مال چشم

 .وفتمیب نیزم یبود با کله رو کیدرختخوابم برم نز یشدم تو

پاهام که بند شدم خواستم دستش رو  یگرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم! رو بازوشو

ام  یرها کنم، مانع شد و من رو به خودش چسبوند. تا اتاق به همون حالت همراه

شون  نیبغل والد یبره و تو یکه شب خواب شون م ییکرد. درست مثل بچه ها

هام رو از پام درآورد!  ییپادم دم،ین شده بودم تو جام دراز کشر یبه رختخواب م

 :خواب آلود گفتم یخواست لحاف رو روم بکشه با صدا

 !؟یاریآب برام م وانیل هیسورنا  -

کوتاه دوباره خواب به چشم هام  یفاصله  نیا یکرد و رفت. تو یکردم مکث حس

 دمینفس سر کش هیو  رو بهم داد آب وانیکرد ل دارمیآرومش ب یرفت که صدا

 :شدم! دوباره سوال کردم یحال خوب هیرفت  نیعطشم که از ب

 !فوتبال چند چند شد؟ یدون یسورنا نم -

به مغزم  ژنیلحظه حس کردم اکس هی! دیچیگوشم پ یآرومش تو یصدا نیطن یوقت

برق گرفته ها صاف تو جام نشستم! جملش رو با  نیرسه! کپ کردم و ع ینم

 :م که گفتخودم مرور کرد

 !همه؟ هیقد شب نیمن و سورنا ا یصدا یعنی -
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سرم باشه! شتاب زده چراغِ بغل تخت رو روشن  یشد رستاک باال ینم باورم

و فرار از چشم تو چشم شدن باهاش دوباره نگاه  یهفته دلخور هیکردم. بعد از 

داشتم! طبق معمول  یبیمون بهم گره خورد. دهنم خشک شده بود و حالت عج

صورت  یهم مهر و موم شده بود! وقت یگفتن نداشتم و باز لبهام رو یبرا یچیه

 هیچشم هاش  دمیتر از قبل شدم! اون شب فهم جیگ دمیآغشته به لبخندش رو د

دست از سرت ول  یراحت نیبه هم یوفتیدامش ب یداره که اگه تو یخاص یجادو

 .کنه ینم

عا اون رو با سورنا اشتباه نکردم و واق یباز لمیف دیفهم دمیصورت رنگ پر از

گفت که تا صبح  یریمست ش شبخ ینگفت فقط با چشم ها یزیچ گهیگرفتم، د

 خوابم رو از سرم گرفت!

چشم باز  لمیزنگ موبا یبا صدا زیگذشت! صبح دل انگ یماه از اون شب م هی

بمونه هر  ادشیزدم تا  کتیجیر دمیروشنک رو د یشماره  یبعد مدت یکردم، وقت

 یسر من خال یرو گهینفر د هی یها یناراحت یخواست قهر نکنه و تالف بار دلش

پوش شده  دی! همه جا سفافتاد اطیمرتبه چشمم به ح هینکنه! دوباره خواستم بخوابم 

قصه ننه سرما افتادم! پس بعد از اون همه  ادی د،یبار یبود و از آسمون برف م

رو زودتر از  دشیند مروارباز دلش خنک نشد تا گردنب دنیو آه کش ختنیاشک ر

دلشکسته و داغون بود؛ اما دست  یلیننه سرما خ شبیدونم د یپاره کرد! م دیدم ع

من رو سر  شهیبرف هم دنیبراش دل بسوزونم؛ چون د ونستمت یخودم نبود نم

رو  دشیمروار یآورد و از خدام بود ننه سرما غمبار باشه تا دونه ها یم فیک

 !زهیبر نیسر زم

بود ذوق مرگ شم. برف پا گرفته بود و درخت ها  کیرو باز کردم نزدتراس  در

اش پشمک بود.  گهیشکل پشمک شده بودن، درست مثل ملوسک من که لقب د

دونم  یبود اما نم اطیح یعمو و سورنا تو نیبود که ماش لیاحتماال امروز تعط

 !گرفتم براشون صبحونه حاضر کنم میمال رستاک چرا نبود؟ تصم

با  یخوش عطر چا یکردن! بو یها عرق م شهیشد، ش یبلند م یز کترا بخار

رو آماده  زیغرق لذت بودم! م تینها یشده بود و من ب دهیچیفضا پ یطعم هل تو
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 یبه جز روشنک نم یبلند شد! کس فونیکردم خواستم صداشون کنم، زنگ آ

قم اتا به میو حرکات مخصوص به خودش مستق یتونست باشه. بعد از لوس باز

 !میرفت

تراس بود و اصرار داشت همون جا  یبراش بردم، تو ینیریو ش یچا وانیل هی

 انهی. شاکدمی. کاله پالتوم رو پوشمیبرف رو تماشا کن دنیبار یو منظره  میبمون

 :گفتم

 داتیپ یماه و اند هیشد بعد از  یکن چ فیخب روشنک خانم چه خبرا؟! تعر -

خوبه  ؟یاومد یبلند شد ییشب اصال با چه رو ! بعد از اونیاومد یشد؟ االنم نم

 ؟یرفت یول کرد یقهرت شد منو چرا نصف شب اشاریمنم محلت نذارم؟! با 

 :سرش انداخت و تند تند گفت یرو تو صداش

 یبعد حرف بزن! بعدم تو که م رینفس بگ هیاول  ؟یچته؟ آمپر چسبوند یهـــو -

 ...مریگ یهمه رو م یشم پاچه  یسگ م یمن وقت یدون

شد فقط  یکرد. واقعا سگ که م یم داریگرفتم کل خونه رو ب یدهنش رو نم اگه

 .کرد یهاپ، هاپ نم

 :ها کرد و گفت نیبه ماش ینگاه هیرو نوش جان کرد  شییچا

چه  نمیشون! دوست دارم بب دمیاومدم ند یعمو و زن عموت خونه ان؟ اون سر -

 !شن یبچه دار نم فهیان؟ به خدا ح یشکل

 اشاریبا  یشون! خب نگفت ینیبب یتون یشن م داریکم صبر کن از خواب ب هی -

 ؟یچکار کرد

 .و دوباره دوران خوش جنگ و دعوا شروع شد میبا هم صلح کرد روزید یچیه -

 :به افسوس تکون دادم و گفتم یسر
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 !هیفهمم فازتون چ یواقعا نم-

 !یشق نشدچون عا ه؛یچ یفهم یکه تو نم یزیچ هیفازمون عشق و عاشق -

 !خوام صد سال عاشق نشم یم نهیا یاگه عاشق -

روشنک  یو دوباره من خام دوست میدیکم خند هیبهم پرت کرد!  یبرف یگوله  هی

 .شدم

 اطیرستاک وارد ح نیزده بود خواستم به داخل اتاق ببرمش که ماش خیهاش  دست

 و بگم!ر قتیبود حق دهیروشنک چهار تا شد، فکر کنم وقتش رس یشد، چشم ها

روشنک رو  ینبود! شونه ها یمعرف یبرا یمناسب یتراس اصال جا ینظرم تو به

 زیهمه چ گهید ی قهی. با خودم فکر کردم، تا چند دقنهیچرخوندم تا رستاک رو نب

خوره!  یبر نم ییسر کار موندِن روشنک به جا شتریکم ب هیره، پس با  یلو م

 .دیازم پرس یوقت

 !داره؟ یخصعموت راننده ش نا،یرسپ -

 .دهنم گذاشت یحرف رو اون تو ییجورا هیواقع  در

کم توهش باالست  هیراننده هه  نیتو سالن ا میبر ایمنم گرفته! ب یآره فقط برا-

فکر  میاالن نگاهش کن ن،ییکنه آسمون سوراخ شده، از اون باال افتاده پا یفکر م

 !هیکنه آش دهن سوز یم

 رمیباهاش آشنا شم که کم کم داره د امیبعد ب ییسر برم دستشو هیباشه، پس من  -

 .شه یم

 ؟یبر یخوا یکجا م -

دو  میتون یچرا نم میما که اشرف مخلوقات یدون ینم نا،یمنتظرمه! رسپ اشاری -

 ینرفته داره آالرم م نییپا هی یهنوز چا م؟یدم و دستگاه مون رو کنترل کن قهید

 !زنه
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گرفته بود! دست هام رو باز کردم پر  حالت دو گذاشت و رفت. از حرفش خندم با

شدن!  یآب م ومدهین نییشد که هنوز از آسمون پا ییقشنِگ برف ها یاز دونه ها

رستاک از  یصدا هویرو خاموش نکردم خواستم برم تو،  یچا ریافتاد ز ادمی

 !دیبه گوشم رس کینزد یلیخ یلیخ یفاصله 

 که توهمش باالست!؟ -

شده بود، برگشتم به پشت  یپاط یمغزم قاط یها میجام خشکم زد! انگار س سر

 نیبزنه! سورنا به ماش رونیبود ب کیسرم نگاه کردم! چشم هام از حدقه نزد

 !زد یحرف م لیداده بود و با موبا هیرستاک تک

که رستاک خونه  نیا الیاز رخسارم رفت و گونه هام داغ شد! من به خ رنگ

 یسرم رو بلند کردم! دعا م دانهیناامتراس حرف زده بودم!  یآزادانه تو ستین

جذب  یرکاب هیتو کار نباشه؛ اما خودش بود که با  یکردم توهم زده باشم و رستاک

 !کرد یاون سوز و سرما با خنده نگاهم م ونیم یمشک

 :گفتم دمیشن یکه خودم هم به زور م ییصدا با

 !؟یسادیفالگوش وا -

 یزیتفاوت که شما اون شب چ نی! با اهوا بخورم رونینه، خونه گرم بود اومدم ب-

 !شد رمیدستگ زهایچ یلینشد اما برعکس، من خ دتیمن عا یاز حرف ها

اش حرصم گرفت!  ییهمه پرو نیآورد! از ا یمن رو در م یداشت ادا قشنگ

 :گفت یحصاِر برف گرفته زد و با لبخند پر رنگ یدست هاش رو به لبه 

 خاله روشنک بودن؟ -

 .وار جواب دادم یبد اون شب عصب یه خاطر یادآوری با

 !بود ینه، همون نره خر اون شب -

لب  ریشد. ز دایخندش پ ونیم شیدیمرتب و مروار یاز دندون ها یدیسف فیرد

زد، دو طرف پالتوم  یم یبود! سوز بد فیسر ک یچند تا فحش بارش کردم! حساب
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ه انگشت اشاره اش رو قدم برداشتم ک هیدادم اون جا نمونم!  حیرو بهم آوردم. ترج

 :باال آورد و گفت

 !؟یگ یسوال کنم راستش و م هی -

دونم چرا مقاومت کردن در برابرش  یادا کرد، نم یشو با حالت مظلومانه ا جمله

 .بود! بدون مخالفت سر تکون دادم دهیفا یب

عشق عوض بدل  ییچند تا هیسن  نیهم سن و سال شما، تا ا یمعموال دخترها -

خوابن! اون وقت چطوره که شما تا حاال عاشق  یم یکیشب با فکر  کردن و هر

 ؟ینشد

 !ن؟یجور نیکالمتون، به نظرتون فقط دخترا ا ونیاستاد! م دیببخش  -

 !ذارم فعال  سوال رو با سوال جواب نده یدر مورد اون بعدا برات کالس م -

 جواب بدم؟ دیچرا با -

 !انانه بکنمج یمعذرت خواه هیکه بعدش بابت اون شب  -

 هیتهمت نزن و  یالک گهید یفقط دفعه  شکش،یپ یالزم نکرده! معذرت خواه -

بگم من تو کف  دیبا تینرو! االنم محض برطرف شدن کنجکاو یطرفه به قاض

 !تو کفمن ایلیاما خ ستمین یکس

 !ام یجور نیمنم ا یچه تفاهم -

 یاومدم! ول یونه نمخ ونیاش بدم اومد، انگار من بودم چند شب در م سهیمقا از

 :هر چه تموم تر گفتم ینزدم که فکر نکنه برام مهمه فقط به لودگ یحرف

 

 .یجور نیبه کبدم که توام ا -

صورتش به  یاجزا ونیم طنتیپر از ش یابروش رو باال برد! لبخند یتا هی

 :که گفت یداشته تا وقت یرادیزدم حرفم ا یرقص در اومد. حدس نم
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 .گن یم گهید زیچ هیگن  یبه کبدم نممعموال آقا پسرها  -

 ایبود از شدت شرم و ح کیآتش ملتهب شد نزد یاز خجالت مثل کوره  صورتم

 ونیدر رو بستم و خودم رو م یدونم چه جور ی. نم نیزم ریآب شم برم ز

 کردم! یبلندش راه یخنده  یصدا

هول و  یعجله ا یلیاومد! خ رونیب ییتخت نشستم تا روشنک از دستشو یلبه 

 :بدون مقدمه گفتم یهولک

که اصال حال و حوصله ندارم! زودتر  یبرندار پیریکن ت یروشنک، سع نیبب -

خواستم بهت بگم اما وقت نشد، راستش دروغ گفتم که راننده  یها م نیاز ا

 ! شنیدارم و عمو و زن عموم بچه دار نم یشخص

دو تا بچه دارن که  کوچولو بود! در واقع اون ها یشوخ هی ای زیکن سوپرا فکر

 !جفت شونم پسرن

بر حرفم شد! اولش  دییگفتن رستاک تا ریآواز خوندن سورنا و صبح بخ یصدا

فقط بهم  قهیدر اومد تا چند دق یاز حالت قفل یانگار زبونش بند اومده بود، وقت

داد تا بعد از خوردن  تیکه در اومدم رضا تشیناسزا گفت! از لطف و عنا

 .آشنا شه نایعمو ا و با ادیصبحونه ب

 .شد به رستاک نگاه کنم یکه داده بودم روم نم یوحشتناک یاون سوت با

زن عمو به خاطر حاضر کردن  هویگوشه نشستم.  هی دشید ی هیاز زاو دور

عاشقونه بغلم کرد که خندم گرفته بود انگار چه کار  یهوا جور یصبحونه ب

 .کرده بودم یشاخ

 یشب و روز براتون شام و ناهار م یکرد یل مبغ یجور نی: اگه منم اسورنا

 !پختم

 شد!؟ تیحسود ه،یچ -
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 یضد حسود قیگرفتن عا لیداداش بزرگه رو تحو شهی: نه، از بس همسورنا

 .نصب کردم

ش رو به سورنا داد و  یچا یخال وانیگفت. رستاک ل یم یها رو به شوخ نیا

 :گفت

 !زیبر  یچا هیضد حسادت، پاشو  قیجناب عا -

 :خودش رو سرگرم خوردن کرد و گفت ناسور

 گهیتر بودم، االن د کیبود که من از همه کوچ یها مال وقت یامر و نه نیا -

 .تره کیاز همه کوچ نایرسپ

 ی!خودم به جات منیبهش اومده و دم نزده، بش یتا حاال چه فشار نیبب یآخ -

 .زمیر

 

 یدم اون هام با رورو پر کردم و راجع به اومدن روشنک بهشون خبر دا وانیل

 .خوش استقبال کردن

سورنا و رستاک  ی. به روشنک خبر دادم، وقتمیرو جمع کرد زیربع نشده م هی

 شگونیشد. پهلوم رو سوراخ کرد از بس ن زونیآب از لب و لوچه اش آو دیرو د

 .گرفت

خواست بره! هر چند زن عمو  یرو شکر، از قبل قرار داشت وگرنه دلش نم خدا

ازش  گهیفرصت د هی یمون باشه در عوض برا شیخواست پ یلش مد یلیهم خ

 .قبول کرد لیدعوت گرفت اون هم با کمال م

چنگالش گرفت و  یکل موهام رو تو میتنها شد یدم در بدرقه اش کردم وقت تا

 :گفت
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خوش  یپسر عموها نیکنه! تو که همچ یدوتا دوتا خدا بهت نظر م ،یعوض -

نکنم. به خدا چشمم بهشون  یآشت اشاریتا من با  یددا یزودتر ندا م یدار یپیت

 .خشک شد المصب جفت شون آسن

 .سرم درد گرفت تا دستش رو ول کرد، دوباره نطق کرد مغز

 !اومدم یوگرنه خوب از خجالتت در م رمهید فیح -

 ینظرش رو در مورد خوب بودن خونواده  کیبا همون برخورد کوچ بعدهم

 .و رفت دیرو بوس کرد. خالصه لپم انیعموم ب

شهر  رونِ یدرست کردن ب یو آدم برف یبرف باز یبرا یهم بعداز ظهر همگ ما

 هیکه  میدیو خند میسر و کول هم زد یاون جام غلغله بود، اون قدر تو میرفت

 یکردم م یذهنم رقم خورد! بهشون که نگاه م یتو یفراموش نکردن یخاطره 

 یداشت. برا شمزهو خو نیریطعم ش هیتونستم لذت خانواده داشتن رو حس کنم. 

 .میغذامون رو خورد کیش یلیرستوران خ هی یشام تو

 یبود م ضیاز دوست هاش که مر یکی دنید یبه همراه زن عمو برا عمو

مون  یکاریو از ساعت ب میبرن. ما سه نفر به خونه رفت ادتشیخواستن به ع

 .میاستفاده رو برد تینها

 زیوار دور م رهیدا یعالمه خوراک هیبا  قتیحق ایجرئت  یباز یبرا ییتا سه

هالوژن که  یفقط المپ ها م،یسالن رو خاموش کرد یچراغ ها ی. همه مینشست

 .میبود رو روشن نگه داشت دهیبه سالن بخش یقشنگ یلینور خ

 قتیحق ایهر کدوم جرئت  یکاغذ که رو کهیو چند ت یا شهیش یبا گو یبطر هی

 یپرتقال پره کردم که رستاک قانون باز هیمون بودن! کار ینوشته بود، ابزارها

 :رو گفت

 نهی. سر گزمیاجرا شه دختر و پسر هم ندار دیبا میبگ یبدون برو برگرد هر چ -

سوال  یاجرا شه! برا دیو با میطرف مون بخواد نه ندار یزیجرئت هر چ یها
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ل ها سوا نیتر یبه شخص یهمه مون حت دیبدون دروغ و کلک با قت،یحق یها

 ن؟یموافق م،یجواب راست بد

 

 یقول دست هامون رو تو یدستش رو باز کرد اول سورنا بعد من به نشونه  کف

 !میدستش گذاشت

 !ستادیرو چرخوند، بعد از چند دور به سمت من از حرکت وا یبطر سر

برگه رو  یا شهیش یگو یاول رستاک که بزرگتر بود از تو دیسن و سال با طبق

 هیبه نوشته انداخت از حالت لبخند مارموزش احساس کردم  یگاهآورد. ن یدر م

خواد بپرسه. صداش رو  یمهمه م یلیاونم خ یکه جوابش برا یسوال شخص

 :صاف کرد و گفت

 !بوده؟ یچ یکرد یکه تا به حال با کس یکار نیچندش آورتر -

 میزندگ یکه تو یپشت حرفش بود؛ چون قرار بود راستش رو بگم حرکت قشنگ

 .فراوون ابراز کردم یازش بدم اومد رو با شرمسار یلیخ

 .ختمیعالمه تف و خلط گلو ر هیبنده خدا  هی یدنینوش یبار تو هی -

 :که از فرط تعجب گرد شده بود گفت ییبا چشم ها سورنا

 !اونم خورد؟-

 :رستاک گفت یمثبت سر تکون دادم وقت یبه نشونه  مونیو پش نادم

 .افتادم ادشی هویونم چرا د ینم ،یخال ارشیک یجا -

جرئت رو  ی. نوبت سورنا بود که برگه دمیرو کنار گذاشتم و از خنده پوک خجالتم

 :باز کرد و گفت

 !اریرو وردار ب ایخامه ا ینیریاون ش خچالیپاشو برو از تو  -
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 ینیرینگفت، منم از خدا خواسته ش یزیعکس العمل بد رستاک بودم اما چ منتظر

 !دلم آب شه یوردم انگار قرار بود. قند توها رو برداشتم آ

رو باز  ینون خامه ا یصورت رستاک رو به سمتم چرخوند. گوشه ا سورنا

صورتش بمالم. جفت دست هام رو غرق خامه  یرو یشتریب یکردم تا خامه 

صورتش  یقشنگ رو ینقاش هیرفتم  یم سهیکه داشتم از خنده ر یکردم در حال

ما  یها خندهبه  ییباالست؛ چون اصال اعتنا شیباز ینبه کردم. معلوم بود ج ادهیپ

دست و صورت مون رو  میبر میکارم تموم شد خواست یکرد! وقت یدو نفر نم

 :که سورنا اجازه نداد و گفت میبشور

 !هنوز تموم نشده قسمت دومش مونده یباز -

ه کار گفت قراره چ یسر جام نشستم. وقت تیباال انداختم، با کمال رضا یا شونه

سرد شد که به وضوح حس  یکنم! چند بار رنگم اومد و رفت. دست هام به حد

بکنه  یبراق رستاک نگاه کردم تا اعتراض یکردم فشارم افتاده. اول به چشم ها

برداشت و صورتش رو پاک کرد! سراغ سورنا رفتم  یاما چند برگه دستمال کاغذ

قانون ها رو  گهینداشت! د یا دهیااما ف ادیکوتاه ب طونیبا التماس گفتم: از شر ش

با دو تا پسر  یکردم باالخره باز یجاش رو هم م نیفکر ا دیقبول کرده بودم، با

سورنا رو راحت تر  یتا بتونم خواسته  دمیکم زمان خر هیها رو هم داشت.  نیا

 .به حالم نکرد یکمک چیزمان ه ذشتقبول کنم اما گ

 دیرس یخ به رخ رستاک موندم. به نظر نملرزون بلند شدم، ر ییبا پاها ناچارا

 دیدونم شا یو خونسرد بود. نم یداشته باشه! ظاهرش کامال عاد یمثل من استرس

 !بارش نبود نیچون مثل من اول

شده بود  کیدهنم رو به زحمت قورت دادم. فاصله مون اون قدر به هم  نزد آب

 یرم نفس هاش بو. عالوه بر همیکرد یرو حس م گهیهم د ینفس ها یکه گرما

همراه با دلشوره داشتم.  بیحال عج هیهام شد!  هیخوش عطرش وارد ر ی حهیرا

بود. نتونستم چشم  داختهمون فاصله ان نیخامه ب ی هیمتر، ال یلیم هیدر حد  دیشا

زد، لب  یسورنا بدم. قلبم مثل گنجشک م یهام رو باز بذارم و تن به خواسته 
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 گهیتابستون بود! اون جا د یگذاشتم! مثل چله داغ رستاک  یگونه ها یهام رو

 هیثان یس یبوسه  دمید یخوابم نم یتو ینه؟! حت ایزنه  یمطمئن نبودم نبضم م

عشق  نیباشه که قراره اول یکس یگرفته شده بود برا اکه با کورنومتر سورن یا

 !بشه میزندگ

 رونیبسال به سرم گذشت  یکه قد س یا هیثان یسورنا از زمان س یصدا با

 .اومدم

 تموم شد! ی_بسه، بسه، بوس مال

ام رو به در بسته دادم.  هیشدم، تک ییدستشو یفرار از حالت دگرگونم راه یبرا

 یم بینه بوده، به خودم یباز هیفقط  نیتونستم خودم رو مجاب کنم که ا ینم

اگه  دم؟یبوس یمثل رستاک رو م یکس دیرو ادامه دادم؟ چرا با یزدم، چرا باز

چشم هام به چاه پر  یآب ردمکشد؟ م یم یبود اون وقت چ یامتحان م هیفقط  نیا

بود. سرم رو باال نگه داشتم تا مانع  انیشده بود که هر لحظه منتظر طغ لیتبد یآب

از ظاهرم بفهمن ضعف کردم و کم  دیهام شم! به خودم گفتم نبا هیشدن گر زیسرر

بوده و  یباز هیفقط  نیبقبولونم ا کردم با زور هم که شده به خودم یآوردم. سع

 !رو از سرم بدر کنم یوحش یابس و فکره

زده تونست  خیچشم دوختم، آب سرد و  نهیچهار چوب در فاصله گرفتم به آ از

 یدرونم رو خاموش کنه. چند بار یفوران شده  یگونه ها و شعله ها یرو یداغ

 یقلبم عاد تمیر یوقت مزاحم از نفس افتاد! یاون صداها یصورتم رو شستم همه 

 .دوباره به سالن برگشتم دمیرس یشد و به آرامش نسب

داد.  یبه موهاش حالت م سشیخ یصورتش رو شسته بود و با دست ها رستاک،

 !آب از آب تکون نخورده؛ اما دروغ محض بود میکرد یجفت مون وانمود م

 .شد نیدوباره به سمت من افتاد سوالم ا چرخونه

 بود؟ یتون ک یزندگ یدوره  نی: سخت تررستاک

 .که مامان بزرگم فوت شد یمال وقت -
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 !از مرگ پدرتونم سخت تر بود؟ ی: حتسورنا

 

 .هیطوالن یلیخ حشیآره، توض -

 !یش یالبته اگه ناراحت نم ن؟یشه برامون بگ ی: مرستاک

 دیکرد؛ اما احساس کردم با یگذشته، روحم رو خدشه دار م یها یمرور ناراحت"

کنه رو بدونن. چهارده،  یم یکه داره باهاشون زندگ یکس یه از گذشته خرد هی

 یپل ینیبشه، با لبخند غمگ ییپونزده ساِل خاک گرفته، امشب قرار بود غبار رو

   " :سفر کرده ام زدم و سر بسته گفتم یبه گذشته 

 شتریاز مرگ بابام برام سخت تر بود؛ چون من ب یآره، فوت مامان بزرگم حت -

به اون وابسته بودم، مامان بزرگم خالصانه دوستم داشت و بهم عشق  یهر کساز 

 .داد یاندازه م یب

که رفت من فقط ده سال  یکرد، وقت یمادرم رو برام پر م یتموم خالها اون

کسم رو تحمل کنم! غم از دست دادن اون از  نیزتریتونستم مرگ عز یداشتم، نم

شد  یبا رفتن اون به سرم آوار م یگرید بعد از یکیکه  ییها بتیطرف و مص هی

 یچون تا وقت د؛یپاشپدر و مادرم از هم  یزود زندگ یلیخ گه،یطرف د هیاز 

که رفت  یداد، وقت یطالق به دخترش رو نم یمامان بزرگم زنده بود اجازه 

از پدرم جدا شد بعدش ما به  عیسر یلینداشت، خ ییجدا یبرا یمامانم مانع گهید

دادن که هضم شون برام قابل  یتند رخ م ی. اتفاقات به حدمیکرد مهاجرت رانیا

شدم که هنوزم که  یدیشد یدوگانگ تیشخصتحمل نبود من اون دوره دچار 

 .وجودمه یهنوزه آثارش تو

من داده بودن هر  یسورنا و رستاک مشتاقانه کل حواس شون رو به حرف ها"

 ".شدن یدار ممن خبر  یبود که از گذشته  یبار نیباشه اول یچ

وفق بودم، قبلش تا ده  دیجد طیتونستم خودم رو با شرا یو گفتم: نم دمیکش یآه

 یا گهیرفتم، پوشش د یکردم، مدرسه م یم یزندگ یا گهیکشور د یسال تو
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 یلیخوردم اما خ ینم یرانیا یگم غذا یخوردم، نم یم یا گهید یداشتم، غذاها

 یلیو خ میگرفت یرو جشن م سمسیرفتم. کر یم سایکم، با مامان بزرگم کل

همه اون  دیفرق کرده بود! من با یلیوضع خ رانی؛اما با اومدنم به ا گهید یزهایچ

 یکردم از دوست هام گرفته تا پوشش و زبون و فرهنگم، تو یها رو فراموش م

زدم، بچه ها لهجه مو  یرو دست و پا شکسته حرف م یفارس یمدرسه وقت

 یاومد، من، معلم و دوست ها ینم مصال ازشون خوشا ادمهیکردن،  یمسخره  م

 یم هیمدت فقط گر هیمقنعه سر کنم تا  دیبا دمیفهم یخواستم وقت یخودم رو م

شده بودم، بابامم از من بدتر بود اصال حال درست  یتنها و منزو یلیکردم. خ

 با ینابغه بسازه، حت هیشده از من  یمتیخواست به هر ق ینداشت. فقط م یدرمون

درس هام معلم سر خونه گرفت که  ی! برادمیکش یکه م ییها یتوجود تموم سخ

کم کم داشتم با اوضاع  ادیز یلیخ یچند ساله عقب افتاده رو جبران کنم با بدبخت

گرفت  یسیبار برام معلم انگل نیاومدم که بابا به فکر مهاجرت افتاد. ا یکنار م

خودم رو  یها یسونستم کتاب درد ی. نممیتکون نخورد رانیهر چند اصال از ا

نشم تا چند  یآلمان اتیادب الیخ یخواست ب یکار کنم تازه ازم م یسیانگل ایبخونم 

 چیبزنم! هر چند از ه کیخوندم و جرات نداشتم ج یسال تموم من فقط درس م

دستم  یعنیبابا آب داد  یگرفتم معن ادینشد فقط  دمیعا یزیکدوم از اون درس ها چ

 ادمونیرو خوِب خوب از بر شدم، کاش به جاش  یکی نیاام باشه، منم باب بیتو ج

 !میرو بساز یو خودمون زندگ میدادن مستقل باش یم

گه  یبابام م یخواستم هر چ ینم گهیبزرگ تر شدم وضع فرق کرد من د یوقت

خسته و دلزده شده بودم اون موقع دانشجو بودم که با  یلیقبول کنم چون؛ خ

 یخوش گذرون یو تو میزد یاکثر کالس ها رو دور م روشنک دوست شدم

تا اون موقع سکوت کرده بودم  یهر چ سادمیتو روش وا د،یبابام فهم یوقت م،یبود

اول جبهه گرفت بعد کوتاه  ختمیر رونیب یدیق یو تو خودم تلنبار کردم رو با ب

 چیه هام، قیبه دوست و رف دمیرو زدم و چسب یهمه چ دیآزادانه ق گهیاومد، د

فلج شد  میزندگ گهیبار د هینشدم تا پارسال که  مونیوقت از اون دوران خوش پش

بار بابام و پول و  نیشدن رو داشتم؛ اما ا نهات یحساب که از قبل تجربه  نیبا ا

 ثروتم رو از دست داده بودم.
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 ینیکرد. جو سنگ یحرف هام تموم شد، رستاک بابت سوالش معذرت خواه یوقت

دستم مشغول کردم که سورنا با  یجلو ی وهیده بود، خودم رو با مبه وجود اوم

 :گفت دیترد

 .یجواب بد یستیازت بپرسم؟ اما مجبور ن یسوال شخص هیشه  یم -

 دهیکم ازش د یلیمدت خ نیا یکه تو یزیکردم چ شیجد یلیخ ی افهیبه ق ینگاه

م رو اعالم موافقت خود یبودم. کنجکاو شدم هر چه زودتر سوالش رو بفهمم وقت

 :کردم گفت

 یبهت گفت که وقت یاون صاحب خونت چ ؟یکن یخودکش یچرا قصد داشت -

 ...میاومد

حالم سکوت  دنیرفتم. سورنا با د یبد یحال و هوا یام تو هم جمع شد، تو چهره

 .به حرفش ادامه نداد گهیکرد و د

کرده.  ریبراش مهمه و بدجور ذهنش رو درگ یلیسوال خ نیکردم جواب ا احساس

گفتم که رستاک هم ناخواسته  یزدم از نقطه ا ایکردم و دل به در یط یالیخ یب

رو روشن  گارشیجام صاف نشستم رستاک س یکرده بود. تو ینیتوش نقش آفر

 .زدمفلش بک  شیو من به چند ماه پ دیچیهوا پ یکرد،   دودش تو

آورده  ریخوب گ یلیشرکت خ هیشب روشنک به خونم اومد و گفت آدرس  هی -

حرف ها بعدم  نیاز آشناهاش شمارشو بهش داده و از ا یکیمعتبره و  یلیکه خ

 .ادیمصاحبه باهام ب یموند که فردا برا شمیشب پ

که اون برام انتخاب کرد رو  ییروشنک لباس ها ادیز یلیصبح با اصرار خ فردا

و  لیاما دل ست؛یاصال مناسب ن یکار طیمح یدونستم برا ی. خودمم مدمیپوش

باالخره حرف حرف اون شد و  س،یپوششم ن یتو یمشکل چیآورد که ه یمنطق م

داده خواستم برم. اما  تیفکر کردم رضا دم،یتابلو رو پوش یمن همون لباس ها

 نییپا یخزعبالت گفت که اومد یسر هی ادیکردن در نم راینه از شر آرا و دمید
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الن و بهمان و... منم شرکت ف نیا  ،یرس یشهر اخالقت عوض شده به خود نم

 .کردم ظیغل یلیخ شیآرا هیاز سر لج اون و حرف هاش  شتریب

 ریدستش زد بعد با تمام هوش و حواس ت یتو گاریبه س یقیعم یرستاک پک"

که  یاون روز مشترک تیحکا دنیرس نگاهش رو بهم دوخت، منتظر شن

 .ما دو تا رو توش جا داده بود، شد یسرنوشت اتفاق

 ":رو با زبون تر کردم و گفتملبم  ی گوشه

ندارم! بازم  ظیغل شینه اما من اصال عادت به آرا ای نیدونم دقت کرده باش ینم -

به خودم  یبا روشنک باعث شد با اون شکل به شرکت برم خالصه کل یلج باز

مهم بود؛ چون  یلیمصاحبه رفتم، بگم که استخدام شدن برام خ یو برا دمیرس

شرکت  سییر ارمیخورده بود خالصه سرتون رو درد ن گیدبدجور به ته  رمیکفگ

با پوزخند و چند تا  ومدیخوشش ن میلیو نه مدرک تحص پمینه از خودم نه از ت

 .جوابم کرد چاریل

 ینگاه رستاک رو حس م ینیدستم فرو کردم، سنگ یبشقاب جلو یسرم رو تو"

 "گفت یم یزیچ هیخواست از اون روز مشترک اونم  یکردم. دلم م

 چارهیبا اون ب دمید یرو از چشم روشنک م یشد همه چ دینا ام دمیکل ام گهید -

 ابونیخ یغم و غصه تا شب تو یکردم و ازش جدا شدم با کل یحساب یدعوا هی

 ینکبت یزندگ نیبه ا دیگفتم چرا من با هویکردم.  یزدم و از خدا گله م یقدم م

وارد شده  یبهم فشار روح یلیخکنم؟  یبه خاطرش دوندگ دیادامه بدم؟ چقدر با

 یرفت از اون زندگ یچشمم رژه م یجلو دنمیکش یسال بدبخت هی یبود. همه 

با  دمیرس یجا نم چیکردم به ه یم یهم دوندگ یبودم هر چ دهیشاهانه به صفر رس

قرص به خونه رفتم اون جا  یگرفتم. بعد هم با کل یبه خودکش میفکرها تصم نیهم

تا  افهیو ق ختیر نیکرد که با ا یرتیکم خوش غ هیو  مداو یعوض ی کهیاون مرت

در بره کنار مسخره ام کرد  یکردم از جلو دشیتهد یوقت یوقت شب کجا بود نیا

خواستم فکر کنم  یبا اومدن مامانش حرف هامون تموم شد و وارد خونه شدم نم

 بشم مونیوجدانم گوش کنم تا پش یو به سرزنش ها  ستیراهش ن یکه خودکش
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 نیاز ا یساعت هیقرص ها رو باال انداختم و منتظر مرگم بودم  یهمه  عیسر قطف

ذاشتن که اون آشغال  یخودشون رو م ریگذشت کم کم قرص ها داشتن تاث هیقض

کرد بابت  ینم یچشم هام رو گرفته بود و برام فرق یخون جلو گهیدر زد، د

 .خونش باهاش مدارا کنم

آب خوردم،  وانیل هیشدم  یکردم داشتم خفه م یمکث دمیقصه که رس یجا نیا"

 ".داد یوار تکون م یدستش رو عصب یتو یسورنا بطر

 ؟یادامه ند یخوا یم ،یش یم تی: اگه اذسورنا

مون  نیب یبدتر یزیدادم که فکر نکنه چ یذهنش جواب م یتو یبه سوال ها دیبا

 یلیخ یها فحش یبودن اون عوض دهیاون ها از راه رس یاومده؛دچون وقت شیپ

 :داد راه گلوم که صاف شد دوباره آخر قصه رو گفتم یبهم م یکیزننده و رک

 .تن به خواستش بدم ایکنم  هیخونه رو تخل ایاومده بود که بهم بگه  -

جمله ام رو  عیسر دمیشدن جفت شون رو د یرتیآن غ هیبد زدم  یلیرو خ حرفم

 :فکر گفتم یب

اون  یک دمینفهم گهیمنم د یخونه بلند ش نیز اا دیبا ای یش یزنم م ایبهم گفت  -

 .دیانیو خودتون در جر نیدیصورتش کردم بعد هم که شماها رس یمشت رو راه

 

 چیداد حالش اصال خوب نبود اخم هاش تو هم پ رونینفسش رو صدا دار ب سورنا،

روشن کرد تا آروم  گاریدونه س هیزد  یم یاهیخورده بود و رنگ صورتش به س

 .شه

مات  ینداشت رگ گردنش متورم شده بود.جور یفیرستاک هم اصال تعر حال

که انگشتش رو سوخته بود  گارشیخاکستر س یحرف هام شده بود که متوجه 

موهاش  یتو یچنگ یمشتش خاموش کرد کالفه  یرو تو گاریس ینشد. ته مونده 

 :به دست سوختش گفت تیاهم یزد و ب
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 ها برات نمی افته.دیگه تا ما رو داری از این اتفاق -

ما با  یدونم چرا بزرگ ترها ی... نمرهی: به نظرم اون آشغال حقش بود بمسورنا

 یحداقل ما م م؟یوفتیکردن که  سال ها از هم دور ب یشون کار یتوز نهیک

. اما غصه نخور به یاما تو اصال از وجود ما خبر نداشت میدار ییعمو هی میدونست

 .افته یاتفاق ها برات نم نیاز ا یرتا ما رو دا گهیقول رستاک د

 نیفکر نکن ستم،ین یممنونم! من آدم نمک نشناس یلیازتون خ زیبه خاطر همه چ  -

 یزیچ هیراستش  ارم،یو به رو نم نمیب ینم یچیکه ه نهیا یگم به معن ینم یزیچ

هاتونه،  یمن به خوب یهم بدهکار کنه اون یم تمیاذ یلیدلم تلنبار شده که خ یتو

تون  یتون که روال زندگ یتو زندگ ادیشه و ب دایپ یکیدفعه  هیدونم سخته  یم

تون از دست  یشگیهم یجمع چهار نفره تون پنج نفره شه و راحت هویعوض شه، 

خرده  هیبرم! فقط  فتهیدم اوضاعم رو غلتک ب یقول م ه،ی یبره ، اما موندنم موقت

 .خوام یزمان م

داد،  رونیرو ب گارشیگرفت. دود س یصندل یاش رو از پشت هیتک سورنا،

 :زد و گفت یپوزخند تلخ

 اون وقت؟ یر یخرده زمان، کجا م هیبعد از  -

 .گردم آلمان یبرم ادیز یلیبه احتمال خ -

دلم تلنبار شد!  یکه غم عالم رو دیو پناه داشتن من به ساعت نکش تیحما احساس

رستاک  تیونستم شخصت یوجود نداره؟ چرا نم یو ناخوش یخوش نیب یچرا مرز

 :گفت یجد یلیخ یرو بشناسم تا بهش دل خوش نکنم؟ وقت

 افته؟ یبا چقدر اوضاعت رو غلتک م -

داغ  شنهادیپ یحرفه ا یمثل معامله گرها ختن،یر کرمیپ یرو یآب سرد انگار

سر سوزن انتظار نداشتم  یهوا زد، بغض گلوم رو گرفته بود! حت یمن رو رو

مشتم فشار دادم. مثال  یرفتنم استقبال کنه، چاقو رو تواز  یو مجلس کیش یلیخ
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کرد نه کف دستم  یم یچاقو روحم رو داشت زخم یزیبه ظاهر آروم بودم اما ت

 :گفتم ادمهیرو، 

 .اقامتم یجا برا هیقد خرج و مخارج سفر و  -

 یچهره رو اون داشت. متفکرانه سر نیخونسرد تر یبنفش و آب ینور کم سو ریز

 :و به سورنا گفتتکون داد 

 !اریبرو اون دسته چک منو ور دار ب -

هم  ی. لب هام رودمیدر هم شکستن غرورم رو شن یخودم صدا یگوش ها با

به احساس درهم شکستم  یشون شدم تا پ دنیدندون مانع جنب ریخورد، ز یتکون م

 :کرد و گفت یکیستریه ی! خنده دیبار ینبره. تعجب از نگاه سورنا م

 !؟یگ یم یدار یرستاک، چ -

 .خوام راحتش کنم یم هیپول یبودنش از سر اجبار و ب ی: وقترستاک

اون جا اون قدر برام  یچشم هام رو تار کرده بود. فضا دیاز اشک، د یپوشش

خواستم به اشک هام  یکردم. نم یشده حس م پیخفه کننده بود که راه نفسم رو ک

تونستم  ینم د،یکش یم هیوندنم به ثانبود که اگه م یدر حال نیبارش بدم. ا یاجازه 

مسخره و بغض  یشدم با صدا ندچشم هام شم. بل یطوفان زده  یایجلو دار در

 :کرد گفتم یرو حاشا م میآلود که عجز و ناتوان

 یمن اگه از کس ه،یچه جور تمیشخص نیباش دهیکردم با حرف هام فهم یفکر م -

م تا سر و سامون گرفتِن دخل و جا نبودم، قصد داشت نیخواستم االن ا یکمک م

 .برم دم،یصدقه دادن ند قیال یجا بمونم اما بهتره تا کس نیخرجم ا

که  ادیله شده سالن رو به قصد اتاقم رد کردم، سورنا خواست دنبالم ب یغرور با

 یسر خوردم با اشک هام لج کرده بودم. نم نیرستاک بهش اجازه نداد. کف زم

ام  ینداختم تا خفگ یرهاشون کنم به گردنم چنگ م یخواستم از اون زندون لعنت

 .رو مهار کنم
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 اریبشکونم تا راحت شم! اما اخت یزیچ هیحالم  ی هیتخل یتونستم برا یم کاش

 .توش رو نداشتم لیخونه و وسا

کرد؟ با ناخن  هیتخل یزیشد اون همه خشم رو بدون شکستن چ یم یچه جور یول

 قطرات دوش آب سرد رفتن؟ ریز ایکردن  هیمو کندن، گر دن،یجو

زدم و به  یها با خودم حرف م وونهینطفه خفه کردم، مثل د یهقم رو تو هق

 م،یرو راه انداخت یباز نیگفتم: اصال خوب شد که ا یدادم، م یم یخودم دلدار

رو جمع کنم؟ آره،  لمیجا بمونم. پا شم برم وسا نیمن که تا آخر عمر قرار نبود ا

نه، مامان روشنک که از  وشنک؟ر شیدم! اما کجا برم؟ برم پآره، وقت رو هدر ن

خواست سر به تن مامان روشنک  یدلم م نهیعقده و ک یاز رو ادیمن خوشش نم

جواب نه  شیو رستاک نباشه، مامان روشنک به خاطر برادرش که به خواستگار

 یاش از اون خوشم نم یمنطق یاومد منم به خاطر ب یداده بودم از من بدش م

 .اومد

که قرار بود باهاشون دست و پنجه نرم کنم  یاز مشکالت یکه کوه دیلحظه نکش به

 .از مغزم عبور کرد

 یمن دارم کار م رم،یگ یبهتر م یخونه  هیدفعه وضع فرق کرده  نیگفتم: ا یم

و پاشم رو  ختیر یکم جلو هیکنم،  یم دایام پ گهیوقت د مهیکار ن هیکنم، اصال 

کار داره  یرم، آلمان کل یم رانیهام رو پس انداز کردم از ا پول یوقت رم،یگ یم

 .که ستیجا ن نیمثل ا

 یکرد، اما راه یبه حالم نم یکمک چیدادم. حرف هام ه یم یبه خودم دلدار یالک

 !درونم شده بود یمهار عقده ها یبرا

. نه سورنا اومد نه دیرس یمن به گوش نم یشده  زیجز افکار گالو ییصدا چیه

تخت دراز  یرو یکیتار ونی. بلند شدم مدمیاز ته دل کش یک، آه جگر سوزرستا

 .برم دمیجد یزندگ یتا فردا که چمدون به دست پ دمیکش
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 ختهینر یهنوز اشک د،یرس یبه نظر م لهیآسمون سرخ چشم دوختم پر از ح به

مجهول پلک هام  ی ندهیو ترس از آ الیخ یبودم اما پر از درد و رنج بودم. با کل

 هم فشار دادم و به خواب رفتم. یرو رو

داد، چند  یده مانور م یشدم به ساعت نگاه کردم، رو داریصبح از خواب ب

 .تا شروع کالسم وقت داشتم یساعت

خونه ان.  ایک نمیها رو چک کنم بب نینشسته به تراس رفتم تا ماش یدست و رو با

 الیخونه نبودن مثال به خ کدوم چیبدبختانه نه سورنا و نه رستاک ه ایخوشبختانه 

شن. دروغ چرا از  یکردم اگه خونه باشن مانع رفتنم م یبچه گونه ام، فکر م

 یکار رو داشتم. حساب اون با رستاِک قلدر و مغرور فرق م نیسورنا انتظار ا

 .کرد

رو جابه  لمیوسا دیجد یگرفتم تا گرفتن خونه  میکم دو دو تا چهار تا کردم تصم هی

 .شد یچند تا چمدون خالصه م یتو میچند کل زندگجا نکنم هر 

که  نیجمع کردم با ا یخرت و پرت ضرور یسر هی ا،یکل دن یبه اندازه  یغم با

با  یبافت زرشک هیخودم درست کردم  یبرا یحوصله بودم اما ظاهر موجه یب

که زن عمو بود  ییموهام انداختم. بعد به جا ی. شالم رو رودمیپوش یطوس نیج

 .رفتم

زن برام  نیچهره اش، صورتش رو شکل ماه کرده بود. چقدر خاطر ا یرو لبخند

 یم ینرفته بودم براش احساس دلتنگ ششیبود هنوز از پ یو دوست داشتن زیعز

 !کردم

که بهمون خوش  شبیگرفت و هم در مورد د ینشستم. هم برام لقمه م زیم یرو

 یدادم که حس کنه همه چ یجواب م ی. منم جوردیپرس ینه ازم سوال م ایگذشته 

 :بوده. بعد از صرف صبحونه گفتم یعال

 روشنک؟ شینداره من چند روز برم پ یرادیاگه ا -

 اومده؟ شیپ یمشکل زم؟یچرا عز -
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اومده، قراره مامانشم باهاش بره از من  شیپ یمسافرت کار هیپدرش  ینه، برا -

 .ششیخواهش کرد برم پ

 

که گفتم  یسر من و دروغ یتو ینقشه ها و شبید تیخبر از حکا یعمو، ب زن

 .بهم اجازه داد

اومد  یمنتظرش بودم وقت یجا کفش یروال هر روز آماده شد تا برسونتم. جلو مثل

 :هوا بغلش کردم و گفتم یب

 .هاتون رو جبران کنم یبتونم مهربون یروز هیخوام  یفقط از خدا م  -

 :گفت یر گرفته بود با ناراحتقرا ریمن تحت تاث یعمو که از لحن مظلومانه  زن

 یناراحت م یلیحرف هات نزن به خدا خ نیاز ا گهیقربونت برم، چند بار بگم د -

 !شم

در رو نچرخوندم که  ی رهی. هنوز دستگدمیبغلش جدا شدم، صورتش رو بوس از

بد شد اما در حضور زن عمو، لبخند  دنشیحالم از د دمیرستاک رو پشت در د

 .زدم یمصلحت

 !؟یوقته روز اومد نیشده ا یزی: چعمو زن

 .رو جا گذاشتم لمی: نه، موبارستاک

 .ارمیذاره! کجاست؟ بمون تا برات ب یرو جا م لشیعمو: آدم موبا زن

 .بود یناهار خور زیم یبار رو نیآخر ،ی. مرسگهید ادیم شی: پرستاک

رفت زن عمو  ی. وقتنمیرفتنش رو بب امیخودش گفته بود ب شیبهونه بود پ یگوش

 :به تمسخر گفت

 چمدون هات کو؟ -
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 :آوردم در عوض با آرامش گفتم یخوردم اما به رو نم یم جوش

 !با خودم آورده باشم یکه اومدم چمدون یروز ادینم ادمی -

 ؟یر یم لتیبدون وسا ای ارنیبرات ب نهیمنظورت ا یعنی -

 .نداره یبه تو ربط گهیاونش د -

 یشرش رو کم کنه اما انگار از همه جا برو براش آورد که  لیعمو، موبا زن

 :خبره. گفت

 ؟یقراره بر ییمامان، جا -

 .رو برسونم نایخواستم رسپ یعمو: نه، فقط م زن

 .رسونمش یپس خودم م ه؛ی یکی رمونمیرم، مس ی: من که دارم مرستاک

مجبور بودم سکوت کنم و دم نزنم.  خت،یهام تو هم رفت و اعصابم به هم ر اخم

عمل انجام داده شده گذاشت.  یاستقبال کرد و من رو تو شنهادشیاز پزن عمو، 

 فیرو بردارم که رستاک ک فمیکردن. خم شدم ک یرستاک کار م یدندون هام رو

 :گفت هیرو برداشت و با کنا نمیسنگ

 ؟یمسافرت، قراره بر -

 .روشنک که تنهاست شیخواد بره پ یم یعمو: چند روز زن

خواست دروغم رو بفهمه و فکر کنه  یا برم اما دلم نمچند قرار نبود اون ج هر

 یحس زرنگ دیشد فهم یم افشیروشنکه از ق شیمن پناه گرفتن پ ی نهیتنها گز

اون موقع حقش رو کف  میبهش دست داده. الل شده بودم تا با هم که تنها شد

 :گفت یا دفعه هیکنم اما  یدستش بذارم. خواستم از زن عمو خداحافظ

 .سر به شهال بزنم هی! برم امیباهاتون ب کاش منم -

خواست  یداشتم دم در راهم رو از رستاک جدا کنم اما حاال که زن عمو م الیخ

 .شدم نیوجود نداشت به ناچار سوار ماش ییراه در رو گهید اد،یباهامون ب
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 یتر بود. وقت کیمن نزد یخاله شهال از زبانسرا یکه من داشتم خونه  یشانس از

 :. بالفاصله گفتممیو رسوند، من و اون تنها شدزن عمو ر

 !کن ادهیبغل پ نیمنو هم -

قفل رو زد و  یبهم کرد رومو با نفرت ازش گرفتم! دکمه  ینگاه نهیآ یتو از

 :گفت

 رفته؟ ادتی ؟یداشته باش گاردیو باد یشخص یراننده  یچرا؟ مگه دوست نداشت -

بودم که  تیلعنت نیماش نیم تو همحرف رو زد نینرفته. اون روز که ا ادمینه،  -

عمو و اقبال بلندمه که خدا بهم نظر کرده! من خر همون  یاز صدقه سر یبهم گفت

 .ینکن نیبهم توه نیاز ا شتریرفتم که ب یم دیموقع با

 بهت کردم؟ ینیچه توه -

دادم. تخته  رونیحنجره ام ب یاز تو یکلفت شدم رو چه جور یصدا دمینفهم گهید

 :گفتم گاز رفتم و

 یکن یکه فکر م یهست یتو ک ست؟ین نی! دست چکت توه؟یکرد نیبهم توه یک -

اومده، اونم  شیسوال برام پ هیرو خرد کرد؟ فقط  یکس تیشه شخص یبا پولت م

 ؟ینیصدقه بب قیمنو ال یپارسالم رو داشتم تو جرات داشت یمن اگه زندگ نه،یا

به بعد تا ما رو  نیبهت گفتم از ا یفقط انتظار داشتم وقت دمتیصدقه ند قیمن ال -

مثل خونه  یکه اومد ییجا نیا یبفهم یعنیافته  یاتفاق ها برات نم نیاز ا یدار

. یبدون بهیجز غر یزیدونم هر چ ینم ایبرادر، پسر عمو  قیخودته و ما رو ال ی

. االنم وفتهیموقع از اصل نم چیه وفتهیکه از اسب ب یدونم کس یوگرنه خوب م

 یوقت ،یو خودت خبر ندار یبار اومد یدونم دختر مستقل یخودت م بهتر از

 یعنی یکش یخودته، منت ثروت عموت رو نم بیدستت تو ج ،یکن یکار م یدار

 دیبا شبید یگفتن جنگ اول به از صلح آخر، حرف ها می. اما از قدیاستقالل دار

ادم سورنا . اگه اجازه ندیگوشهات فرو کن یرو خوب تو هاشد که اون  یزده م

معلومه از  یول ،یو به حرف هام فکر کن یخواستم تنها باش یدنبالت؛ چون م ادیب
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. شما، اومدنت با خود نبوده که رفتنت با خودت باشه. یدون ینم یزیاخالقم چ

 رکتش سییجاست. در ضمن اون ر نیباز خونت ا یبر امیاگه اون سر دن یحت

نه از  گهیشد. د ریِ به  ریِ باهات کارش رو ازت پس گرفت  یهمون روز که تالف

حاضرم تاوان حرف ها  ی. االنم هر جور بگادیبدم نم افتیو نه ق پتیخودت، نه ت

 !ادیراه بدم م مهین قیکنم بمون که از رف یو کارهام رو پس بدم. فقط خواهش م

حبس اشک هام شکست خورد به  یتا حاال برا شبیمن از د یتالش ها یهمه "

کلفت  یبا صدا یجور هی. دیبار یم هیوقفه و شر شر باروِن گر یصورتم ب یپهنا

فروکش کرده بود.  تمیمن مدارا کرد و نرم نرم حرف زد که تموم عصبان یشده 

 ".حرف بزنه یخوب نیاصال انتظار نداشتم به ا

بهم تعارف کرد تا  یآب معدن یبطر هیشد.  ادهیگوشه پارک کرد و پ هیرو  نیماش

 .رمسر و صورتم رو بشو

بود از  کیصورتم رو شستم. نزد ابونیشدم بغل جدول کنار خ ادهیپ نیماش از

 :ببندم در سمت راننده رو برام باز کرد و مهربون گفت لیسرما قند

 .گاردتیشم هم باد یم تیبه بعد هم راننده شخص نیاز ا یاگه قبول کن -

جواب در  یجون یلبخند کوتاه و ب یبه معنا یزیگفت چ یلب هام م حرکت

بود که  یهمون طلسم نیبودن، ا دهیاز آسمون دلم پر کش اهیس یحرفش زدم. ابرها

 یچون و چراش م یب یکرد تو اوج نفرت برده  یمن رو مجذوب رستاک م

 .شدم

 .میکدوم حرف نزد چیدم زبانسرا ه تا

 :کرد. رستاک گفت یرو پارک م نشیداشت ماش زیپال یآقا میدیرس یوقت

 .سراغت امیعصر م -

 .روشنک یرم خونه  یم یاما من به زن عمو گفتم چند روز -

 .رسونمت اون جا یخب، م -
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 .سراغم ادیممنون، خودش م -

به داخل آموزشگاه رفت.  زیپال یشم آقا ادهیخواستم پ ینکرد وقت یاصرار گهید

 :گفت دنشیرستاک  با د

 ادعاست؟ یهمون آقا، ب نیا  -

 شدم. ادهیتکون دادم و پ یسر

 

مغشوش کالسم رو برگزار کردم. آموزشگاه خلوت شده بود.  یصر با فکرتا ع

ازم خواست چند صفحه ترجمه کنم بعد برم.  زیپال یرو جمع کردم که آقا لمیوسا

 یها نشستم و سرم رو تو یاز صندل یکی یحوصله به دفترش رفتم. رو یب یلیخ

 .فرو کردم A4 یبرگه ها

کردم، اصال تمرکز نداشتم به زور  یماتم حل  کیزیف یداشتم مسئله  انگار

رستاک شده بود.  یحرف ها ریاز ظهر فکرم درگ دمیچ یکلمات رو کنار هم م

 .داد یآزارم م شتریهم ب نیترحم مهربون شده، هم یکردم از رو یتصور م

 زیپال یگذاشت. آقا زیم یاومد. استکان ها رو رو یچا ینیس هیبا  یمیحک خانم

 :گفت

کنن، شما هنوز  یجا کار م نیا زیبه دو ماهه خانم رستاخ کیزدن ،یمیخانم حک -

 !خورن؟ ینم یچا شونیا نیمتوجه نشد

 یکه از حالت تذکر محترمانه  یمیبرگه ها چشم گرفتم و به خانم حک یرو از

 :کمتر خجالت زده شده بود نگاه کردم. دستپاچه جواب داد زیپال یاقا

 .ارمیم براشون قهوه مر یره، االن م یم ادمی! همش دیببخش -

 :گفتم تیاهم یخرده حواس پرت بود. ب هیرفتارش عادت کرده بودم  به

 !نکن تیندارم، خودت رو اذ لیم - 
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 :دست بردار نبود و گفت زیپال یخواست بره، اما آقا یاجمال یمعذرت خواه با

 کنن دهن شون یاز ظهر تا حاال دارن مکالمه م نیاریب یزیچ هیحداقل براشون  -

 !خشک شد

بگه که با زنگ  یزیخواد چ یم زیپال یچشم گفت و رفت. حس کردم آقا هی

 .حرفش نا گفته موند لمیموبا

 بله، عمو جون؟ -

 ؟یخوب زمیسالم، عز -

 .یخوبم، مرس -

شده؟ از دست  یزیدوستت، چ یخونه  یگفت چند روز قراره بر الیدخترم، ژ -

 م؟یمرتکب شد یناخواسته کار ؟یما ناراحت

! فقط روشنک چند روز تنهاست گفتم نینه، قربونت برم. شما از ماه هم ماه تر -

 !نیباشم. هم ششیپ

 .منم راحت تره الیخ یجور نیتو! ا شیپ ادیخب، بگو اون ب -

 یاز سر کار برم یوقت یامر واجب شده بود حت هیعمو به من  یادیتوجه ز"

رش رو دوست داشتم حس رفتا نیگرفت. ا یسراغم رو م دتمید یم ریگشت اگه د

زد رو  یصداش موج م یکه تو یقرار یب دیداد. با یبودن بهم دست م زیعز

 " .کردم یبرطرف م

 یروشنکم معذب نم یجور نیتون راحت راحت، من اون جا باشم بهتره ا الیخ -

 !دیکش یم یمثل من نفس راحت یاز دست مزاحم یشه. شماهم چند روز

رو  می. من که داشتم تمام سعستمین یشگیهم ینایپبود رس دهیدونم چطور فهم ینم

 :دیکردم مثل هر روز باشم. مکث کرد و با شک پرس یم

 !شده؟ یزیبابا جون چ نا،یرسپ -
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چرا و چطور در  دمینفهم گهید دمیبابا رو از دهنش شن یچهار حرف یکلمه  یوقت

 یت وقتسخت بود و درد داش یلیزدم. خ هیگر ریو بند ز دیبدون ق زیحضور پال

. جمله ارهیب ادتیاون رو به  گهیکس د یرفتت باش یدلتنگ بابا شهیاز هم شتریب

 یخودم م یداشتم و تو مکه غ ییخودم بود. وقت ها یبابا نیعمو درست ع ی

ذاشت. بعد با حوصله و  یپا به خلوتم م  زیسحر آم یرفتم با همون چند واژه 

که همه  دیکش یدر نازم رو م. اون قدیخر یتحمل، تک تک غصه هام رو ازم م

رفتن. عمو،  یکارشون م یبستن و پ یرو م لشیهام بار و بند یناراحت ی

 هی ریکه تا ابد ز یکرده بود، سنگ صبور دهبابام رو برام زن یناخواسته خاطره 

شده بود. اون روز دلم  لیمشت خاطره تبد هیسنگ سرد و سخت رفته بود و به 

با هق هق  دیچیپ یگوشم م یاون تو یو صدا دیکش یخواست بابام نفس م یم

 :گفتم

 .زنم ی! بازم بهتون زنگ مدیقطع کنم، حالم خوبه نگرانم نباش دیعمو، من با -

 :گفت یبود از حالتم شوک زده م دهیرس مهیسراس یمیحک خانم

 !هو؟یشد  یچ ز،یخانم رستاخ -

 .بهتره رونیب میما بر ستین یزی: چزیپال

 ...: آخهیمیحک خانم

 .طرفه نیدر از ا ن،یی: بفرمازیپال

 یکنم. چرا آدم ها فکر م یرفتن تا راحت تر خودم رو خال رونیدو از دفتر ب هر

 یتونست جا یاز دردهاست؟ مگه گذشت زمان م یلیکردن گذشت زمان مرهم خ

آرامش  هیدستم پر از اشک شده بودن. دلم  ریز یرو پر کنه؟ برگه ها یکس یخال

نکنم  الیباشم. خ تهنداش یکس دردسر چیه یکه برا یزندگ هیخواست!  یناب م

خوردم که چرا من  ی. حسرت مهیدلسوز یبهم ترحم کرده و محبتش از رو یکس

 کردم؟ یم یخواهر و برادر تک و تنها زندگ ایبدون پدر و مادر  دیبا
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اشک  یرفت که با شور ینم نییاز گلوم پا شتریآب رو برداشتم چند قطره ب وانیل

هام از صدا افتاده بود حوصله  هیام مخلوط شده بود. صورتم رو پاک کردم. گره

 اون جا موندن نداشتم

اومدم. نگاه  رونیاشک شده بودن از دفتر ب سیبرگه که چند تاشون خ یخروار با

که هر دو تو خودشون رفته بودم کردم. سرم  زیپال یو آقا یمیبه خانم حک ییگذرا

 :مانداختم و گفت نییرو پا

. فردا ترجمه شده شون رو نتونستم همه رو ترجمه کنم ز،یپال ی! آقادیببخش -

 .ارمیبراتون م

قرار  میخط مستق هی یبراقش با من تو یمبل بلند شد کفش ها یاز رو زیپال یآقا

 :گرفت. برگه ها رو ازم گرفت و گفت

 شما رو برسونم؟ نید یاجازه م -

درخواست رو نکرده بود حاال  نیشتم ازم ادا یهمه مدت که جا و مکان ثابت نیا

 :گفتم یشه. الک رمیخواست هم مس یبرم م دیدونستم کجا با یکه خودم هم نم

 .ممنون، دم در منتظرم هستن یلیخ -

 هیرفتم. بعد از  رونیکردم و ب ینکرد، خداحافظ یهم مثل رستاک اصرار اون

خودش  طیاون شرا یتو موندن هیثان یسرد شده بود که س یهوا به حد یروز برف

 اومد. ینوع استقامت به حساب م هی

فرار زده به  یرفتم که شکل دزدها یبا عجله م یاز ترس لو رفتن دروغم جور

 ادهیهتل پ هیباالتر دم  ابونیکنارم ترمز کرد. چند خ نیماش هی. دمیرس ینظر م

 یکس و کار چیشهر بزرگ ه هی یکه تو یمسافر نینداشت، ع یشدم. حس خوب

 .یهتل بش ینداره مجبور به اقامت تو
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اتاق اجاره کردم با مهمون  هیسه شب  یام رو نشون دادم، موقت برا شناسنامه

پنجم بود. کارت رو ازش گرفتم و  ی. اتاقم طبقه میدار جوون سوار آسانسور شد

 .داد در رو بستم یکه م یحاتیبه توض تیاهم یب

تموم  یهتل لوکس، دارا یاتاق تو هیداد  صیشد تشخ یم ینگاه اجمال هی با

 .مهمون دار نبود یاضافه  حاتیبه توض یازیالزمه و ن یامکانات رفاه

مرگم رو  یخواستم که توش کپه  یسقف م هیکرد کجا باشم تنها  ینم یفرق برام

 .گوشه گذاشتم هیرو  لمیبذارم. وسا

 یثل مه قوآب رو باز کردم. بخار م ریدوش رفتم. ش ریهام رو کندم و ز لباس

خورد و آرومم  یپوستم ُسر م ی. قطرات آب از رودیخودش بلع یهمه جا رو تو

و دار، حوصله  ریگ نیا یاومدم. تو رونیو ب دمیچیکرد. حوله رو دور خودم پ یم

. دمیتخت دراز کش یوشدن نداشتم. موهام رو با سشوار خشک کردم و ر ضیمر

 .گرسنه به خواب رفتمسرم چشم دوختم که  یاون قدر به لوستر باال

خشک بود که  یشدم. بدنم به حد داریب یدیشد یزده بود که با گرسنگ دیخورش

صورت گرفت با زور و زحمت هر جور شده پا شدم،  یجابه جا شدنم به سخت

صبحونه  میکردم از تا زونیکمد آو یرو درآوردم و تو فمیک یتو یاضاف لیوسا

 .دوقت بو یگذشته بود و تا سرو ناهار کل

درآوردم با  یخوردن یسر هی خچالی یرفت از تو یام داشت ضعف م معده

 .خوردن شون جون گرفتم

درش آوردم. دوست نداشتم  یفکر عمو بودم. بهش زنگ زدم و از دل نگران یتو

 ضیزنگ زدم. صداش گرفته بود و مر یمیبه خانم حک نیهم یسر کار برم، برا

. آموزشگاه رو با امیتونم امروز ب ینمبهونه آوردم که  یسر هیزد.  یاحوال م

 .کرد یابراز نگران یکل روزمیبه خاطر حال د یتونستم دور بزنم. طفل تیموفق

 یکل روز رو تو بایرفتم. تقر یشام به سالن غذا خور یروز من فقط برا اون

 .اتاق بودم
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دل  .دمی. لباس هام رو پوشچوندیشد آموزشگاه رو پ ینم گهید روزید بتیاز غ بعد

 گهیبرم. د ادهینبود، هوس کردم پ یآموزشگاه تا هتل راه ریزدم. مس ابونیبه خ

خانم اومده بود و با ذره  دیخورد. خورش یاز اون همه برف به چشم نم یاثر چیه

راه انداخته بود. مدام  ینیریو ش کانهکود یهمه رو آب کرده بود با منم باز نشیب

 میآفتاب نکیاگه ع یکرد. حت یم یکار نیریگرفت و ش یچشم هام رو نشونه م

 .رمیرو بگ طنتشیش یاومد جلو یهمراهم بود دلم نم

هر  یاز سر و صدا یخبر چینسبتا خوب وارد آموزشگاه شدم. ه ی هیروح با

 .تعجب کردم یادیشاگردهام نبود تا حدود ز یروزه 

بود. . اون هم اون جا نستادمیوا یمیخانم حک زیسالن سه در چهار کنار م یتو

 رفتم. زیپال یباال انداختم و به دفتر آقا یشونه ا

رسا  یکردم با صدا یبه در زدم، خودش در رو برام باز کرد. سالم آروم یتقه ا

جواب سالمم رو داد از کنار در فاصله گرفت تا وارد شم. چشم هام رو به کفش 

 :هام دوختم و گفتم

 یلیخ روزمید بتیتم. بابت غگذاشتم رف یحیتوض چیکه اون شب بدون ه دیببخش -

 .خوام یعذر م

 ن؟یمهم حال خودتونه... االن بهتر ست،یمهم ن روزتونید بتیغ -

چشم دوختم. خجل زده  شیمملو از آرامش و مهربون یبلند کردم و به چهره  سر

 :گفتم

 .بهتر شدم ،یمرس -

 .هآب ش روزمید یشرمندگ خیداد که باعث شد  لمیتحو دیخورش یبه گرم یلبخند

 !ستن؟یچرا ن یمیبچه ها و خانم حک له،یکه آموزشگاه تعط نیمثل ا -
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 ،یمی. خانم حکمیایب میتون ینم میبچه ها امروز امتحان داشتن، گفتن خسته ا -

 .گرفت یسرما خورده بود زنگ زد مرخص

زدم چرا زودتر بهم اطالع  ی. حدس ممیاوصاف فقط من و اون تنها بود نیا با

نشستم خودکارم  یصندل یبودن. رو  زیم یهنوز رو یروزید ینداده. برگه ها

برگشت  قهیبعد از چند دق یرفت. وقت زیپال یزدم. آقا مهیرو برداشتم و روشون خ

 :گفت

 ه؟یظرف چ نیا یتو نی! حدس بزنزیخانم رستاخ -

نداشتم بزنم که  یحدس چیدستش نگاه کردم. ه یشکل تو یلیظرف مستط به

 .تقلب رسوند هیخودش 

 .ستین میرانیدسره که ا هی -

 دیبا یمعروف آلمان یلیگفت دسر خ یحس ششم م ستین یرانیکه گفت ا نیهم

 :. ذوق زده گفتمباشه

 !؟ینیدونات برل -

دونه  هیاومد، ظرف غذا رو باز کرد.  کمیمثبت سر تکون داد. نزد ینشونه  به

 .شد دوباره زنده میدهنم گذاشتم. تموم خاطرات کودک یبرداشتم و تو

که خندش گرفته بود  زیپال یخودم نبود دو سه تا پشت سر هم خوردم آقا دست

 :گفت

 ! خوب شده؟نیاندازه دوست دار نیدونستم تا ا ینم -

 :رو با دست پاک کردم و گفتم دهنم

 ادیدونات مامان بزرگم شده. دست تون درد نکنه.  نیاز خوبم خوب تر شده، ع -

 .افتادم میبچگ

 :ش نشست و گفتخود یصندل یرو
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 .نوش جون تون، دستپخت خواهرمه -

 .دیازش تشکر کن یلیخ یلیپس از طرف من خ -

 !زد تا منم بشنوم. خواهرش تند تند گفت کریاسپ یرو گرفت، رو شمارش

ون از دونات ها خورد؟ خوشش بگو خانم معلم ت عیسر ان؟یشا یسالم! خوب -

 اومد؟

تو  یبود درست کرد یچ نیا ؟یکرد یدارآبرو  یلیکم آروم تر! خ هیچه خبره؟  -

  .ومدیواردم... متاسفانه اصال خوشش ن یبلدم و حساب یگفت یکه م

 .به خاطرش دمیزحمت کش یواقعا؟ کل -

 کریاسپ یرو از رو یسر کارش گذاشت گوش یکه کل نیبعد از ا زیپال یآقا

حرف زدنش  یتو تیمیاز صم یرو به خواهرش گفت. موج تیدرآورد و واقع

 بیچونم گذاشتم و به ترک ریخوردم. دستم رو ز یبود. بهشون غبطه م دایپ

 هرنگش شوخ شده بود و با هر خند یعسل یصورت قشنگش نگاه کردم. چشم ها

شد از خدام بود اون چال بامزه رو  یشد. اگه زشت نم یم انیچال لپش نما یا

 :ه تموم شد گفتکم با هم حرف زدن مکالمه شون ک هیلمس کنم تا دلم قنج نره. 

 .هیبزرگ یلیبه نظرم خواهر داشتن نعمت خ -

 

 .هم خواهر، هم برادر، جفت شون نعمتن -

 . آره؟نیدونه ا هی یکیمعلوم شد  نیکه شما با حسرت گفت یجور -

 .اوهوم -

. حاال رابطه تون با پدرتون نیپدر و مادرتون باش یدردونه  زیعز دیپس شما با -

 مادرتون؟ ایبهتره 
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 دمیرو برگه کش یبه عشق مادرم زدم با خودکار خطوط درهم یدلم پوزخند یتو

 :و گفتم

بابام بود رابطه مون با هم حرف  یمامانم که نه. اما تا وقت یدردونه  زیعز -

 .تا پدر و دختر میدوست بود هیشب شترینداشت. ب

 با زیپال یچشم هام سر خورد. آقا یاز گوشه  یلرزون اشک یقطره  ناخواسته

 :گفت ادیتاسف ز

 دیدونستم پدرتون در ق ی! قصد ناراحت کردن تون رو نداشتم. نمدیواقعا ببخش -

 یلیاز دست دادن خ زیکنم داغ عز ی. درک مامرزدشونی. خدا بستین اتیح

 ...سخته

 .دن حرف نزنه یآدم ها که فقط شعار م یلیحرفش اومدم تا اون هم مثل خ ونیم

 .باشه دهیغ از دست دادن دکنه که دا یدرک م یفقط کس -

 :زد و گفت یتلخند

 .روز هینه دو تا سه تا، اون هم تو  یکی. نه دمیمنم داغ د -

خودم رو فراموش  یها یشنوم. غم ها و ناراحت یدارم م یشد چ ینم باورم

 یهم گره زدم و به حرف ها یجام نشستم. دست هام رو تو یکردم. صاف تو

 .گوش دادم زیپال

از  ییهوا یسانحه  هی یتو شیمادر و هم برادرم رو هفت سال پ هم پدر، هم -

 ...کنم یم یسالشه زندگ ستیدست دادم. بعد از اون با تنها خواهرم که االن ب

و  یباز کنه اون قدر از سخت شمیتعارف پ یدلش رو ب یباعث شد سفره  نیهم

ه ک یاومد از فشار نییزد که اشک هام پا یاون روزها حرف م یها یتلخ

خواهرش از  یو افسردگ ییشونه هاش گذاشته تا تنها یرو کبارهیروزگار به 

ساله  دچن نیا یکه تو ییها بتیتا کل مص نیریخواهرش ش یاقدام به خودکش

 .دهیکش
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 هیگر تیاز حکا یزیحرف هاش تموم شد. سر درد و دل رو باز نکردم. چ یوقت

کنم و به خودم  یم ینیداشتم بعدش احساس سنگ مانیاون شبم نگفتم؛ چون ا ی

دلم رو باز کردم؟ چرا از طالق مادرم تا اعدام  یزدم که چرا سفره  یم بینه

خودم  یاز خودکش رشبا خواه یهمدرد یبرا دمید ینم یپدرم گفتم؟ واقعا لزوم

 .بگم

صاحب کار با احترام بود که ارزش و اعتبار خاص خودش رو  هیبرام  زیپال یآقا

 مرد پخته و خوب ازش ساخته بود. هیر روزگا یها یداشت. سخت

. دیبه پنج شبانه روز رس دهیسر به فلک کش یها نهیمن با هز یاقامت سه روزه 

 .رمیاضافه ام رو بگ یخرج ها ینگرفته بودم، جلو ادیمتاسفانه هنوز 

من بود.  یاز صفات جدا ناشدن یکی یشناختم، ولخرج یکه خودم رو م یروز از

 .استم به فکر روز مبادا باشمخو یم یجور نیمثال ا

 ینم ندهیحال تا چند روز آ نینمونده بود با ا یباق یادیز یزیرهن خونه ام چ از

گذشت از خوردن و  یبهم خوش نم تشیخواستم به اون خونه برگردم. واقع

عمو  یتا خلوت خونوادگ دمید یرو واجب م یخسته شده بودم، اما دور دنیخواب

 .تر شه یطوالن نایا

 یشه، اما خونه  یآدم نم یجا خونه  چیتونستم بگم ه یخواست منم م یم دلم

موند؟ دلتنگ همه جز  یمن کجا بود؟ چرا هتل چند ستاره برام مثل سلول م یواقع

هر روز خونواده  یم؛ چون فقط اون بود که در برابر تماس هارستاک شده بود

 .زد یبهم نم میزنگ خشک و خال هیاش 

 لمیزنگ موبا یبودم که صدا دهیرق افکار رنگارنگم دراز کشغ یباال، جور طاق

 گریزن باز یخنده ها یکرده بودم. وقت یقاط ونیزیدر حال پخش تلو لمیرو با ف

 .در حال زنگ خوردنه میگوش دمی. تازه فهمدمیارتباط  د یرو ب

 دیبا دیصفحه  افتاده! شا یکردم تا باورم شه اسم رستاک رو زیهام رو ر چشم

 .اتصال رو زدم یام رو به متکا دادم. دکمه  هی! تککردم یقضاوت صبر م یتو
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 الو؟ -

 ؟یدختر عمو؟ خوب یچطور -

 .خوبم ،یمرس -

 ؟یکن یچه خبر؟ چه کار م -

 .مینیب یم لمیف میدار مینشست ونیزیتلو ی. االنم جلومیشام مون رو خورد ،یچیه -

 بود؟ یاسمش ک گه؟یبا همون دوستت د -

 .نکآره. روش -

ما رو  یراه داره دختر عمو نمیخوام بب ی... مید یرو بهش م یآهان... گوش -

 پس بده؟

 .گردم ی. خودم فردا پس فردا برمستیبه حرف زدن ن یازین -

 

 !ن؟یستیهم ن شیچرا؟ مگه پ  -

 یم دیزد. نبا یمشکوک حرف م یلیشده بود. خ یا گهیجور د هیصداش  رنگ

 شی. پارمیب یدونستم چه بهونه ا ی. نمدیرس ینم به ذهنم یزیذاشتم شک کنه! چ

 ریگیپ گهیاونم د ده،یگم خواب یکنم بعد م یچند بار صداش م یخودم گفتم الک

 .شه ینم هیقض

 ؟یروشنک...روشنک... روشنک... روشنک با توام خواب -

 :اون ور خط گفت از

 گه؟ید یایکردم. مزاحم خوابش نشو! فردا م یشوخ -

 .کنم یم یسع -

 .دمیکش یرو قطع کرد. نفس راحت یگوش یخداحافظ دونب
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موقع پشت ابر  چیه دیدونستم خورش یگوشم گذشته، اما نم خیگمونم خطر از ب به

 ونیزیخبر بلند شدم، مسواک بزنم بعد بخوابم. تلو یمونه. مِن از همه جا ب ینم

 .رو خاموش کردم

 .زنگ خورد میرفتم، باز گوش ییدم دستشو تا

 بله؟ -

 .ره یکر کنم دوستت تو خواب راه مف -

 دارشیخواستم ب یگم خوابه. من که م یم ستین تیبرا خودت؟ حال یگ یم یچ -

 .یکنم خودت نذاشت

 یچوب خشک شد. وزنم رو نی. دهنم عدیچیگوشم پ یروشنک تو یصدا یوقت

رو شده بود؟ رستاک و روشنک کجا  یدستم چطور دمیموند. اصال نفهم یپاهام نم

 یسراغ ؟یمعرفت شد یب ه؟یگفت: دلم برات تنگ شده؟ جات خال یرا مبودن؟ چ

 .دمیحرف هاش رو نفهم ی هیبق گهید ؟یریگ ینم تیمیقد قیاز رف

. نیکه به رستاک گفت: به خونواده سالم برسون ادمهیآخرش  یجمله  فقط

 .خداحافظ. اون هم جوابش رو داد. بعد انگار از هم دور شدن

 .سرم هوار شد یرووار رستاک  یعصب یصدا

 ؟ییآدم بگو کجا ینشدم مثل بچه  وونهیتا د -

 :نامفهوم گفتم یبا تته پته و اصوات 

 رو...ش...نک... کجا...س..ت؟ -

 

خوره. جواب  یدوست هاش اومده رستوران شام م ی هیتو خواب پا شده با بق -

 ؟ییمنو بده! خودت کجا
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گفتم. خون به مغزم  یدروغ م کردم بعد یکف دستم رو بو م دیدونستم با یم چه

کردم؟ از حرف زدن سبقت گرفت و  یم ی. دروغ رو با دروغ الپوشوندیرس ینم

 !دلم رو شکوند گهیبار د هی

 ؟یبود یپنج شب به اسم روشنک با ک نیا -

دادم که از  هیتک واریام نشست به د یشونیپ یرو یهنگ کرد. عرق سرد مغزم

زد.  یرفت و تهمت ناروا م یز داشت تند مآوار نشم. با نیزم یدرد تهمتش رو

 .دیچسب یوصله ها به من نم نیزور داشت. بغضم گرفته بود. ا یلیحرفش خ

 !؟یگ یم یدار یچ -

 !آدرست رو بفرست ست،یبه کفشت ن یگیاگه ر -

 گفتم کجام؟ یبهش م دیچرا با یبه کفشم نبود، ول یگیر

 .کرد یم بدتر شک مگفت یشدم. اگه نم میتسل یعنیگفتم کجام  یاگه م

بهش نداشت. کار ناروا  یبودن من دخل یموهام چنگ زدم. کجا بودن و با ک به

بود  یدل به خلوت خودم بسته بودم. گناهم چ یکس یب ینکرده بودم. تنها از رو

 نداشتن جا و مکان؟

اون  ایبود  زیزد؟ کار من شک برانگ یکرد و حرف م یبشر چرا فکر نم نیا

بود؟ چه مرگش بود؟ هه ... قرار بود مثل برادر  یبود؟ عصب یرتیشکاک بود؟ غ

راه نشده،  یهنوز اول ها یراه نباش؛ ول مهین قیگفت: رف یروش حساب کنم.  م

 .دستم رو نگرفته، ول کرد

خواستم دربرابرش کم  یافتاده بودم. نم ریچهار راه گ یتو یدو راه یجا به

 .ارمیب

بود از  ی. کافارهیدن سر از کارم در بآِب خور یتونست به راحت یم رستاک

کار رو  نیاما چرا ا رتم؛یبگ نیذره ب ریآموزشگاه بدون متوجه شدنم ز ریمس

 نکرد؟
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 شدن بود، میتسل یدر آستانه  میحس قلب تمیعصبان خالف

 .گرفت یشیآخر غرورم از قلبم پ یها هیثان

 یسکوت پنهون م واریپشت د گهیبار د هی دیکردم. نبا یمحل یتموم افکارم ب به

که به جونم انداخته بود رو به جونش انداختم. کنترل صدام رو  یآتش یشدم. گوله 

 :از دست دادم و گفتم

راه  یخوب یکه نبودم کاسب یمنه. پنج شب یکفش ها یعالم تو یها گیتمام ر -

خوام  یپول درآوردن چقدر راحته. م دمینفر بودم. تازه فهم هیانداختم، هر شب با 

 گهی. اون وقت درمیخوب بگ یخونه  هیفرمون برم جلو تا سر ماه نشده  نیابا 

 .کنم یسقف زندگ هی ریز یمزاجِ شکاِک عوض یدمدم هیبا  ستمیمجبور ن

 

 صیبه شماره افتادش به حالت اکو دراومده بود. دور از تشخ ینفس ها بازتاب

 یزیپش شیچشم هاش به خون نشسته. حال خراب و برزخ ینبود مردمک مشک

 .خودش بود نه من شی. باعث و بانبرام ارزش نداشت

 .وار داد زد دیبم و مردونه اش تهد یصدا با

. دعا کن دستم بهت نرسه که فاتحه ات هیکردن چه جور یدم کاسب ینشونت م -

 !خوندس

دادم که چهار ستون اتاق مثل  ی. جواب دادش رو طورجواب موشک بود موشک

 .دیدست هام لرز

ترسم؟ چهار تا  یازت م یگنده تر از تو رو آدم حساب نکردم. فکر کردمن  -

 ؟یهست یبرت داشته کس الیبرن خ یبزدل ازت حساب م

 .امتحانش ضرر نداره ؟ییبگو کجا -
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داشتم بذارم دور  الی. خاوردمیدم وگرنه کم ن یدارم بهت آدرس م دنیسر نترس -

هتل ... طبقه  ای. بیدم تا نترک یسور بهت م هی یول ،یکن دامیبعد پ یچیخودت بپ

 .یخور یمنو م یحلوا نمیو هفت بب ستیپنج اتاق ب ی

زد. غمباد  یتند تند م رشیام فشردمش قلبم از ز نهیس یرو قطع کردم. رو یگوش

به  یسرد میاومد. پنجره رو باز کردم. نس ینفسم در نم یگرفته بودم از خفگ

 اجیاحت تیعصبان نیدم کردم به اصورت داغم اصابت کرد. چند بار دم و باز 

 .داشتم

 .چهار چوب پنجره فاصله گرفتم از

بسته بودمش.  راهیکردم و به رگبار بد و ب یم نییخشم طول اتاق رو باال و پا با

 .بودم دهیحال و روز ند نیوقت خودم رو به ا چیه

 .زد یغروب م یساکن موندم. صورتم به قرمز نهیآ یجلو

صورتم  یشده بود. رد اشک رو یبند نیخون آذ یهابا رگه  میآب یها چشم

 ام باز شده بود؟ هیراه گر یکرد. ک یم ییخودنما

کن!  یکار هیکه  دیجنب یگوشم م ریکرده بود. مدام دهنش رو ز لهیبد پ طون،یش

عاقبتت  نیبره؟ بب یصداش رو برات باال م یبه چه حق ی! اون عوضنینش کاریب

 شده؟ یچ

 یبهتر از اون رو به دربون خونت حساب نم یصد تا ؟یدیکجا به کجا رس از

 یکشه؟ اون صاحب خونه  یکنه؟ برات خط و نشون م یم دتی. حاال تهدیکرد

 یم بهیاش سگش به رستاک شرف داشت الاقل از غر یفکستن یمعتادت با خونه 

 دوارتیامبود چرا چند روز قبل با حرف هاش  ی. دردش چلیفام هینه  یدیشن

 کرد؟

. مشت گره شدم رو نثار نمیخواستم بب یروبه روم رو نم فیمِن ضع نیا ریتصو

 ییدختر مو طال ریناهنجارش مثل شکستن غرورم بود. تصو یکردم. صدا نهیآ

 .شد لیشکسته مثل پازل از هم منفعل شده به هزار تکه تبد یها نهیآ یرو
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 نیزم یاشک با خون دستم چکه چکه رو یشده بودم. قطره ها نایهزار رسپ من

 نهیآ یذاشت دردش رو حس کنم. کنار شکسته ها یافتاد. حرارت وجودم نم یم

دونم چقدر  یزانوهام رو بغل کردم و به کف پوش آغشته به خون زل زدم. نم

 در بلند شد. یاون حال بودم که گروپ گروپ صدا یتو

وصله نگاه کردم، پرسنل هتل بودن. ح یموعد اتمام انتظار تموم نشده بود از چشم

اوضاعم برام دل  دنیبا د یخواست کس یکس رو نداشتم. دلم نم چیترحم ه ی

 .بسوزونه

رو برداشتم هر  یدستمال کاغذ یجعبه  یقبل یزیبدون برنامه ر یعجله ا یلیخ

شد باهاشون خون کف اتاق رو پاک کرد.  یچند جلو دار خون دستم نبود؛ اما م

 .وضع خودم نشن یمتوجه  نهیآ یخواستم جز شکستگ یمثال م

حالم شدن. ابراز  یایاتاق و خودم جو یظاهر آشفته  دنیرو باز کردم با د در

 .کنم ینشده و خسارت وارد شده رو پرداخت م یزیکردم چ

 یخون یعالمه دستمال کاغذ هی، دستم رو با نشنوم یشتریب زیجا نموندم تا چ اون

خون به راه افتاده  یجوآب  ریش ریرفتم. ز ییقائم کردم. عقب عقب به دستشو

کرد. چند قلوپ  یبود، زخمم بد جور دهن باز کرده بود. ضعف داشت بهم غلبه م

کم  یشم و در برابر اون عوض لمنبرد بتونم سر پاهام ع انیآب خوردم که تا پا

 .ارمین

 .اومدم رونیب ییاز دستشو ستیجز خودم اون جا ن یشدم کس مطمئن

 یم فیکث هیاز ثان یذاشتم در کسر یتم مشکاف دس یبرگه دستمال رو برگه

. دستمال که پشت دِر خودشه یدفعه شک نداشتم کس نیمبل نشستم. ا یشدن. رو

 .سطل پرت کردم یها رو تو

چشم  یشد. قرمز انیدرنگ به سمت در رفتم، قامت بلندش با باز شدن در نما یب

بود.  دشیدش تیعصبان یایاش گو ختهیبهم ر یدرهمش با موها یهاش، اخم ها
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رو  شیکنم شجاعتم بار و بندل یهنوز صورتش از خشم ملتهب بود. اعتراف م

 .بود دهیبسته بود و ترس کل وجودم رو تو خودش بلع

. نگاه جنون ستادیام ا نهیبه س نهیشد. س دهیکوب واریپا در رو هل داد، سرم به د با

ردن بهش تا سر حد نگاه ک میتمام بدنم رو به رعشه انداخته بود از مستق زشیآم

 :مرگ وحشت کرده بودم! چونه ام رو با دست باال گرفت و گفت

 یخونه  یدم، چرا به جا یبودن بهت م لیفرصت محض خاطر فام هیفقط  -

 ؟ییجا نیدوستت ا

 :خواست به نحو احسن استفاده کنم با انزجار گفتم یکه بهم داده بود م یشانس از

 بهیام غر بهین حرف ها رو زد از صد تا غرکه او یکس ره،یسوال د نیا یبرا -

 .تره

 

دوستش چند شبانه روز خونه  یکه به اسم خونه  یدختر یکن یباور م یتو باش -

 ؟یاومد یخونه نم یالک یکن باور کنم الک ست؟متقاعدمیبه کفشش ن یگیر ادینم

و  بدم اما لج کردم. شانسم رو سوزوندم صلهیو به قائله ف امیتونستم کوتاه ب یم

 :گفتم

 یدیشن یحرف هام، هر چ ینه. نقل چند باره  ای یمتقاعد بش ستیبرام مهم ن -

 .بود قتیحق نیع

دود جنگ  دمیفهم یکردم. نم یترش نم یعصب د،یرس یخون به مغزم م اگه

به  تشیته عصبان نمیره. مشتاق بودم بب یمرد فقط تو چشم زن م هیکورکورانه با 

 ییه نبود قبول داشتم، اما دست خودم نبود از آدم هاشه. کارم عاقالن یکجا ختم م

 .اومد یبدم م ،یکردن بعد معذرت خواه یکه اول قضاوت م

و وقاحت هر چه تموم تر انبار باروت  یشرم یرک حرف زدنم اون هم با ب با

 .دیغر یچنگش گرفت و عصب یشده بود. موهام رو تو
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 ؟یون شدو ا نیکه دستمال ا یفروش یچند خودت رو م یشب -

به خودم نسبت دادم به زور مقاومت کردم و  ییناروا یچه انگ ها دمیفهم تازه

 :گفتم یحرص

 !حرف دهنت رو بفهم -

 هیهر شب با  ؟یگفت ایچ ارمیب ادتی یخوا یرفت؟ م ادتیچرا؟ حرف هات  -

 یخوا یدن که سر ماه نشده م یاون قدر بهت م ؟یاریو راحت پول در م ینفر

 ؟یریخونه بگ

 شتریتا ب رمیخواست حرف هام رو پس بگ یدرد موهام سرم به عقب رفت، م از

 یاومدم. صدا یمن باهاش راه نم یمون شکسته نشه، ول نیب یحرمت ها نیاز ا

 .هم بست یپر صالبتش پلک هام رو رو

 ؟یزن ی! باهاشون چونه هم مگهیحرف بزن د ؟یچرا الل شد یِد با توام لعنت -

 دیبگو شا اد؟یمزاجِ شکاک چند در م یآدم دمدم هی یادرآمدش خوبه، هان؟ بر

 .شدم تیامشب خودم مشتر

رو پاره  ایشرم و ح یبودم که پرده  یاوج خشم و داغ یشدم. من تو خیکوه  مثل

از خودم دفاع  دیچرخ یکرده بودم وگرنه من و چه به اون حرف ها. زبونم نم

 .دیشده ام رو نفهم مینگاه تسل یکنم. معنا

لباسم برد. کمرم رو  ریچنگش رها کرد و دست آزادش رو ز یرو از تو موهام

آتش بود. سرش  ی. لمس دستش مثل کوره دیمحکم گرفت و به سمت خودش کش

زد و  غیشه ج یدونستم م یبودنم که نم دهیگوشم برد. اون قدر ترس کیرو نزد

 دیم ترکد. بغضینکش هیتخت پرتم کرد. کم آوردنم به ثان یرو یکمک خواست. وقت

 :لرزون گفتم یبا صدا

 !تو رو خدا نکن -

 :گفت یعصب یرو باز کرد با خنده  رهنشیپ یدکمه ها 
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 ؟یستیکاره ن نیچرا؟ مگه ا -

آورد.  کمیتخت اومد. لب هاش رو نزد یهام شدت گرفت. رو هیو گر التماس

با هق هق  استیرو حائل صورتم قرار دادم. فکر کردم آخر دن میخون یدست ها

 :مگفت

که زدم دروغ  ییبهم نخورده...تموم حرف ها یبه خاک بابام تا حاال دست کس  -

روشنک؛ چون  شیجا... نرفتم پ نیبود... به خدا از سر نداشتن جا و مکان اومدم ا

دادم دست روشنک تا  یرو م یمامانش ازم متنفره... من اگه هفت خط بودم گوش

 ...دروغم لو نره، تو رو به جون زن عمو

لحظه نگاهم بهش افتاد،  هیبرداشت.  سمیهام رو از قاب صورت خ تدس

خون و شکاف  یبود. تازه متوجه  دهیچهره اش پر کش یو خشم از تو تیعصبان

نداشتم. حس کردم فشارم به وضوح افتاده.  دنینفس کش یدستم شده بود. نا یرو

 .دیچرخ یرفت و خونه دور سرم م یم یاهیچشم هام س

بند اومد.  هیسر و ته قض هیوارد نشده بود با چند تا بخ بیدستم آس یبه تاندون ها

 .میاومد رونیب مارستانیشب از ب مهین

ام  هیبدون توج یدادم و به کارها لیاتومب ی شهیام رو به ش هیبسته تک یچشم ها با

کار منم  ست،یپشت شون ن یمنطق چیه ایدن یتو زهایچ یسر هیکردم.  یفکر م

بود سرم رو به باد بده. اگه تا اون شب  کی. زبون سرخم نزدجزو اون دسته بود

 !همون بود ااشتباه فاحش کرده بودم قطع هی میکل زندگ یتو

 هیکردم تمام اون اتفاق ها  یبرام سود داشت، اما آرزو م یمونیکه پش نیا با

 .کابوس وحشتناک بوده باشه

له. مقصر من بودم. بما رهیتونه به خودش دروغ بگه و سر خودش رو ش ینم آدم

 .کردم فایا یرو به خوب زمیمتاسفانه نقش ه یباشم؛ ول شیآت یتونستم آب رو یم
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بودم. مدام به خودم تشر  یام شاک انهیو لجاجت وحش یفکر یحرف هام از ب از

احساسم شدم؟ چرا افسارم رو دست غرورم دادم؟ اگه  یزدم که چرا برده  یم

 تونستم بکنم؟ یشد چه کار م یم دیکه نبا یزیچ

 کیکه نزد یاز وقاحت پنهون شده بودم؟ لعنت به غرور یپشت نقاب چرا

 .ندامت هم نبودم قیال یبود...حت

تموم خود  یخواستم لج کنم. ال ینم گهی. ددنیحس انتقام داشتم نه حس جنگ نه،

حالت  یتونست نباشه، ذره ا یکه م یهام فکر کردن به برگ برنده ا یریدرگ

 .کرد یض مرو عو نمیغمگ

 .اومده بودم رونیب روزمندانهیجنگ پ دونیبرهنه از م ییپاها با

رو داشته باشه که  یبودنم با خودم باعث شد، رستاک برام حکم بازنده ا صادق

نه چشم شون  دیشن یاون حال نه گوش شون م یها تو یلی. خرِ یباختش قابل تقد

 .دید یم

به  میبود ییالیو یخونه  هی یلوشم. ج ادهیمتوقف شدن خودرو ازم خواست پ با

 .دمیخلوت چشم دوختم و پرس ابونیخ

 

 جا کجاست؟ نیا -

 .جا باش تا فردا نیتونستم ببرمت خونه. فعال ا یشده نم یچیبا دست باند پ -

شده بودم که بعد  یگوشیباز یشد و به سمت خونه راه افتاد. بچه  ادهیپ نیماش از

 .سخت رام شده هیاز تنب

 دیو سوت و کور پا گذاشتم. کل کیتار اطیح ونیمان بر پشت سرش مو فر عیمعط

 .دونستم قصد نداره اون جا بمونه یقفل در چرخوند و به داخل رفت. م یرو تو

هزار  یدو ینشستم تا بره و تنهام بذاره. خسته تر از دونده  یورود یپله ها یرو

 .به آسمون پر ستاره چشم دوختم یمتر
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 :و گفت ستادیسرم ا یرگشت. باالب قهیاز چند دق بعد

 !امشب رو از ذهنت پاک کن  -

 ...یخواست یشه؟! تو م یمگه م ؟یچه جور  -

گلوم چنگ انداخت و مانع حرف زدنم شد. کنارم نشست و  یتو یبغض لعنت باز

 :گفت

کنم. مطمئن بودم پشت  یخواستم بهت دست دراز ینم یکه قسمم داد یبه همون -

 .یایخواستم کوتاه ب یفقط م ستین یچیحرف هات ه

 شد؟ یم یدادم چ یاگه قسم ت نم -

منم غرورت رو نشونه گرفتم.  یکرد یباز رتمیشد! تو با غ ینم یچیبازم ه -

اول  دمیدوستت رو د ی. وقتیاومد یشد کوتاه نم یقبول کن اگه غرورت خرد نم

را با هم چ نمی. بهت زنگ زدم ببیستیو تو باهاش ن رونیفکر کردم اون اومده ب

 یکه اون حرف رو زدم؛ ول دیخون به مغزم نرس گهید یدروغ گفت یوقت ن،یستین

! باور کن من اگه بهت شک داشتم یبه خودت انگ بزن یانتظار نداشتم سر لجباز

هر  یزدم، ول یاون حرف رو م دیذاشتم. درسته نبا یاز روز اول برات بپا م

 گهیود از کوره در رفتنمه که دضعف منم ز نینقطه ضعف داره، بزرگتر هی یکس

 .رهیکنترل حرف هام از دستم م

 .زدم یداشتم اون حرف ها رو نم یپس توام باور کن اگه حالت عاد -

 شیپ یکه قرار شد بمون ی. روز اولیکنم. مطمئنم از طالم پاک تر یباور م -

 نانیبه منم اطم یداره. توام گفت نانیمون بهت گفتم مامانم به جفت پسرهاش اطم

و پست  یعوض دیبا یلیداشته، منم گفتم شک ندارم و تا امروزم نداشتم.... من خ

 .ارمیدر ب یبرادر روم حساب کن کثافت باز نیکه بهش گفتم ع یباشم که با دختر

 :گفتم دهیبر دهیاشک نمناک شد. بر یخشکم با داغ یها چشم
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 ؟یکه... زدم رو... فراموش... کن یی... شه...حرف هایم -

 .هم آورد یمثبت رو یزد. پلک هاش رو به نشونه  ینیغمگ بخندل

کوبنده شدن  لیکه دل یقلب کس یصدا تمیر دنیاومده با شن شیحاال براتون پ تا

 ن؟یریقلبت باشه آروم بگ

به  یغرق نشده بودم. وقت یکس یآغوش مردونه  یاز پدرم مدت ها بود تو بعد

 یایدر یهستم که تو یریگیاهکردم م یاش چسبوندم پسش نزدم. حس م نهیس

 .دهیبه ساحل آرامش رس یطوفان

بند اومد.  هیسر و ته قض هیوارد نشده بود با چند تا بخ بیدستم آس یبه تاندون ها

 .میاومد رونیب مارستانیشب از ب مهین

ام  هیبدون توج یدادم و به کارها لیاتومب ی شهیام رو به ش هیبسته تک یچشم ها با

کار منم  ست،یپشت شون ن یمنطق چیه ایدن یتو زهایچ یسر هیکردم.  یفکر م

بود سرم رو به باد بده. اگه تا اون شب  کیجزو اون دسته بود. زبون سرخم نزد

 !همون بود ااشتباه فاحش کرده بودم قطع هی میکل زندگ یتو

 هیکردم تمام اون اتفاق ها  یبرام سود داشت، اما آرزو م یمونیکه پش نیا با

 .شتناک بوده باشهکابوس وح

بماله. مقصر من بودم.  رهیتونه به خودش دروغ بگه و سر خودش رو ش ینم آدم

 .کردم فایا یرو به خوب زمیمتاسفانه نقش ه یباشم؛ ول شیآت یتونستم آب رو یم

بودم. مدام به خودم تشر  یام شاک انهیو لجاجت وحش یفکر یحرف هام از ب از

دم؟ چرا افسارم رو دست غرورم دادم؟ اگه احساسم ش یزدم که چرا برده  یم

 تونستم بکنم؟ یشد چه کار م یم دیکه نبا یزیچ

 کیکه نزد یاز وقاحت پنهون شده بودم؟ لعنت به غرور یپشت نقاب چرا

 .ندامت هم نبودم قیال یبود...حت
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تموم خود  یخواستم لج کنم. ال ینم گهی. ددنیحس انتقام داشتم نه حس جنگ نه،

حالت  یتونست نباشه، ذره ا یکه م یفکر کردن به برگ برنده اهام  یریدرگ

 .کرد یرو عوض م نمیغمگ

 .اومده بودم رونیب روزمندانهیجنگ پ دونیبرهنه از م ییپاها با

رو داشته باشه که  یبودنم با خودم باعث شد، رستاک برام حکم بازنده ا صادق

نه چشم شون  دیشن یم اون حال نه گوش شون یها تو یلی. خرِ یباختش قابل تقد

 .دید یم

به  میبود ییالیو یخونه  هی یشم. جلو ادهیمتوقف شدن خودرو ازم خواست پ با

 .دمیخلوت چشم دوختم و پرس ابونیخ

 جا کجاست؟ نیا -

 .جا باش تا فردا نیتونستم ببرمت خونه. فعال ا یشده نم یچیبا دست باند پ -

 

شده بودم که بعد  یگوشیباز یتاد. بچه شد و به سمت خونه راه اف ادهیپ نیماش از

 .سخت رام شده هیاز تنب

 دیو سوت و کور پا گذاشتم. کل کیتار اطیح ونیو فرمان بر پشت سرش م عیمعط

 .دونستم قصد نداره اون جا بمونه یقفل در چرخوند و به داخل رفت. م یرو تو

هزار  یدو ینده نشستم تا بره و تنهام بذاره. خسته تر از دو یورود یپله ها یرو

 .به آسمون پر ستاره چشم دوختم یمتر

 :و گفت ستادیسرم ا یبرگشت. باال قهیاز چند دق بعد

 !امشب رو از ذهنت پاک کن  -

 ...یخواست یشه؟! تو م یمگه م ؟یچه جور  -
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گلوم چنگ انداخت و مانع حرف زدنم شد. کنارم نشست و  یتو یبغض لعنت باز

 :گفت

کنم. مطمئن بودم پشت  یخواستم بهت دست دراز ینم یدادکه قسمم  یبه همون -

 .یایخواستم کوتاه ب یفقط م ستین یچیحرف هات ه

 شد؟ یم یدادم چ یاگه قسم ت نم -

منم غرورت رو نشونه گرفتم.  یکرد یباز رتمیشد! تو با غ ینم یچیبازم ه -

اول  مدیدوستت رو د ی. وقتیاومد یشد کوتاه نم یقبول کن اگه غرورت خرد نم

چرا با هم  نمی. بهت زنگ زدم ببیستیو تو باهاش ن رونیفکر کردم اون اومده ب

 یکه اون حرف رو زدم؛ ول دیخون به مغزم نرس گهید یدروغ گفت یوقت ن،یستین

! باور کن من اگه بهت شک داشتم یبه خودت انگ بزن یانتظار نداشتم سر لجباز

هر  یزدم، ول یاون حرف رو م دیذاشتم. درسته نبا یاز روز اول برات بپا م

 گهیضعف منم زود از کوره در رفتنمه که د نینقطه ضعف داره، بزرگتر هی یکس

 .رهیکنترل حرف هام از دستم م

 .زدم یداشتم اون حرف ها رو نم یپس توام باور کن اگه حالت عاد -

 شیپ یکه قرار شد بمون ی. روز اولیکنم. مطمئنم از طالم پاک تر یباور م -

 نانیبه منم اطم یداره. توام گفت نانیون بهت گفتم مامانم به جفت پسرهاش اطمم

و پست  یعوض دیبا یلیداشته، منم گفتم شک ندارم و تا امروزم نداشتم.... من خ

 .ارمیدر ب یبرادر روم حساب کن کثافت باز نیکه بهش گفتم ع یباشم که با دختر

 :گفتم دهیبر دهیاشک نمناک شد. بر یخشکم با داغ یها چشم

 ؟یکه... زدم رو... فراموش... کن یی... شه...حرف هایم -

 .هم آورد یمثبت رو یزد. پلک هاش رو به نشونه  ینیغمگ لبخند
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کوبنده شدن  لیکه دل یقلب کس یصدا تمیر دنیاومده با شن شیحاال براتون پ تا

 ن؟یریقلبت باشه آروم بگ

به  یغرق نشده بودم. وقت یکس ی آغوش مردونه یاز پدرم مدت ها بود تو بعد

 یایدر یهستم که تو یریگیکردم ماه یاش چسبوندم پسش نزدم. حس م نهیس

 .دهیبه ساحل آرامش رس یطوفان

خاطرم کرده بود. آروم از  یرو تسل شمیخشِم چند ساعت پ لیروزگار، دل یباز

 .اومدم رونیستبرش ب ی نهیحصار س

 .داد حیسفارشات الزم رفتن رو ترج رفتن و موندن دو دل بود. بعد از نیب

خوف کردم. آب دهنم رو  ییو تنها اطیح یکیبه دور و برم انداختم از تار ینگاه

 یقورت دادم. مظلومانه نگاهم رو به رفتن رستاک معطوف کردم تا وسط ها

 :هوا برگشت و گفت یرفت؛ ب اطیح

 !؟یترس ینم ییتنها -

دراندشت تک و تنها بمونه،  یخونه  هی یسالح قرار بود تا صبح تو یدختر ب هی

 :گفتم ینداشت؟ عجله ا دنیترس

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 .بار دوباره من لب باز کردم نیگرانه نگاهم کرد ا پرسش

 ؟یده تنهام بذار یاجازه م رتتیمراقب خواهرش باشه؟ غ دیبرادر نبا هی -

بهم  گهیم بعد از امشب د. فقط فکر کردرهیذاره پام راه بگ یکه نم رتمهیغ نیهم -

 .یاعتماد نداشته باش

 م؟یرو فراموش کن یمگه قرار نشد همه چ -

 :هوا تکون داد و گفت یرو تو چییزد. سو یلبخند یخوشحال از

 .امیو ب ارمیرو ب نیپس برم ماش -
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 ینور کم سو ریاز موندنش که راحت شد به سمت ساختمون راه افتادم. ز المیخ

 نیکه اون جا بود رفتم. اون قدر خسته بودم که کم تر یاتاق نیتر یسالن به دم دست

 .گوشه انداختم هیبه ظاهر خونه نکردم. چراغ خاموش شال و پالتوم رو  یتوجه

ها رو مثل بارون با خودش بشوره  یتلخ یتونست همه  یم نیریخواب ش هی فقط

 .و ببره

نه مشامم رو در عطر زنو هی بیتند عطر رستاک با ترک ی. بودمیلحاف خز ریز

 .برگرفت

جا  نیاومد ا یعمو نم یکه خونه  یینداشتم صاحب خونه رستاِک و شب ها شک

 !بود

 هیکردم. رابطه داشتن رستاک با  یعشق و حسادت رو درک نم یموقع معن اون

نداشت به  یبهتر بگم به من ربط ایتر بود  یهم عاد یاز عاد یدختر برام حت

 .فکر کنم شیشخص یزندگ

 یبالشت گذاشتم، نم یداشت تا سر رو نیحرف ها و بودن رستاک حکم مرف ریتاث

 !صبح شد یدونم ک

به بدنم  یشده بود. کش و قوس ازدهیباز به ساعت نگاه کردم.  مهین ییچشم ها با

 .دیاتاق، خواب از سرم پر کیظاهر ش دنیدادم با د

بود و سقف جنس شون از سنگ  وارهایقشنگ بودم. د یلیخ یکلبه  یتو انگار

مدرن تو دل سنگ ها به  ی نهیشوم هیسرم با چوب براق کاور شده بود.  یباال

 .هر چه تموم تر جا خوش کرده بود ییبایز

 .خواب آلودم لبخند زدم ی افهیبه ق ییسر تاپا ی نهیآ از

 .شد، قرار داشت یباز م اطیدر و پنجره که تو ح هیاتاق  یچرخوندم. باال سر

 ره،یدا مین یداد با مبل ها یسرسبز کاج رو نشون م شهیهم پنجره، درخت کادر

 .شده بود یدر کردن خستگ یبرا یدنج گاهیجا
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درهم  یبه سر و صورتم زدم. موها یرو با دست سالمم مرتب کردم. آب لحاف

 .اومدم رونیب ییجمع کردم و از دست شو پسیرو با کل دمیچیپ

 .نبود اطیح یرستاک تو نیپنجره نگاه کردم، ماش از

نظر  ریبار با دقت خونه رو ز نیاومدم. ا رونیکه تنهام از اتاق ب نیا الیخ به

 .گرفتم

 دیسرد)ِ سف یاز رنگ ها یبیجلب شد که با ترک یکیو کالس کیبه سالن ش توجهم

 .خلق کرده بود یرینظ ی( شکوه بیو کرم قهوه ا

 یباال ختم م یمورب به طبقه  یسالن بعد از حدود هفت، هشت تا پله  ی گوشه

 .شد

 دیسف یدست مبل راحت هیقرار داشت که با  یکوب وارید ونیزیسالن، تلو ته

 .کرد یبهت القا م یآرام بخش ریتصو

 .تر کرده بود کیفضا رو کالس بایز یو تابلو فرش ها یگچ یها مجسمه

خودم و خاطرات نه چندان  یخونه  ادی دنشیبود. با د انویپ هیسالن  یاصل قسمت

 !نکرده بودم نیتمر انویکه با معلمم، پ ییفتادم. چه روزهادورم ا

 .دیچیصداشون پ نی. طندمیکش دیو سف اهیس یها دیکل یرو یدست

هفت رنگ صبحونه هنوز پا  زیاون جا چشم گرفتم و به آشپزخونه رفتم. م از

دست  هینون داغ هوس خوردنم رو چند برابر کرد؛ هر چند با  یبرجا بود. بو

 .نداشتم یچاره ا یسخت بود،  ول لقمه گرفتن

بودن کالسم خوشحال  لیکردم. از تعط یداشتم و فکر م یبر م کیکوچ یها لقمه

موندم؟  یاون جا م یتا ک دی. باهیچ فمیدونستم تکل یبودم. صبحونه ام تموم شد. نم

 گفتم؟ یم یچ نایگشتم؟ بابت دستم به عمو ا یبه خونه بر م یک

 .به رستاک زنگ بزنم زیکردن مگرفتم بعد از جمع  میتصم
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رو با  یشیقم اوشیس ی رهیجور که مشغول جمع کردن بودم، آهنگ جز همون

 .خوندم یخودم م

 و گرم یمیو صم یبودم خاک رهیهمون جز من

 بستر نرم هیموجا قامتم  یعشق باز واسه

 موجا سیچشم خ شیدردونه بودم پ زیعز هی

 ایانگشتر در یسبز خالص رو نینگ هی

 یقلبم پا گذاشت یتو یدیروز تو رس کیه ک تا

 یرو تو وجودم جا گذاشت یعاشق یها غصه

 و رو شد ریرگبار نگاهت دلم انگار ز ریز

 داشتن عشقت همه جونم آرزو شد یبرا

 نهیتو س دیانگار نفسم بر یدینفس کش تا

 نهیهم یگفتن حس عاشق ایو باد و در ابر

 یبهونه پا گذاشت یتو سرنوشتم ب یاومد

 یاومد از من و دلم گذشت یقیتا قا اام

 فردا یروشن یعشقت سو قیبا قا یرفت

 ایچشم به راهت لب در میدل اما نشست منو

 یهست نه درخت یرو خاک وجودم نه گل گهید

 یگذره اما به سخت یتو بودن م یب یها لحظه

 رهیم یگوشه م نیداره ا بمیتنها و غر دل

 رهیگ یوقت مردن باز سراغتو م یحت یول
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 شه خونم یم ایقعر در گهیکه د یرسه روز یم

 مونم. یم یگوشه ا هیعشقت باز  یایتو در اما

دونستم کجام.  یکردم. اصال نم یم ریس یا گهید یایدن یغرق خوندن بودم و تو

 هویخوندم.  یم یشتریب یذاشتم و آهنگ ها یم نکیس یرو تو فیکث یظرف ها

خودم هم از صداش  یه گوش هازدم ک غی. چنان جدمیشن ییاز پشت سر صدا

 .شد تیاذ

مغزم شکل  ونیرستاک م یچهره  صیکوتاه تشخ یبرگشتم تا چند لحظه  یوقت

 .گرفت ینم

 .آب دستم داد وانیل هیو  دیکش یصندل هیکردم قلبم از جا کنده شده. برام  حس

 :گفتم انهیشد. شاک شتریلبش حرصم ب یگوشه  شخندیناغافل ظاهر شدنش و ن از

 ینسبت هیترکه؟ به خدا فکر کنم  یآدم زهرش م یگ ینم ؟یایچرا مثل جن متو  -

 ؟یاش داشته باش فهیو طا ریبا جن و ت یزیچ

 :نشست و گفت یصندل یکرد. رو یخنده ا تک

 .پسر عمو بزرگشم ؟یمگه خبر ندار  -

 :رو ندادم به جاش گفتم جوابش

 ؟یاومد یک -

 .شترهیساعت، ب مین -

 !؟ییجا نیاساعته  میواقعا ن -

 دمیاما د میبا هم صبحونه بخور یش داریمنتظر بودم ب دم،یآره، رفتم نون داغ خر -

 .نکردم دارتیب یدیخرس خواب نیع
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 یرخ نشون م ،یاومد یگرفتم. خب م یدست چالقم به زور لقمه م نیداشتم با ا -

 شد؟ یم تیزیچ ،یگرفت یچهار تا دونه ام لقمه م ،یداد

 .یدار ییعجب صدا میسرتت رو به هم بزنم. خودمونکن ومدیآخه دلم ن -

 ؟یستی. چرا سر کار نیدار یشمام عجب خونه ا میخودمون ،یمرس -

 !منه؟ یجا خونه  نیگفته ا یسورنا رو فرستادم اون جا. ک -

 !دم یمردم؟!  نترس لوت نم یخونه  یانداخت دیکل ینصف شب -

 :تمسخر گفت با

داشت صاحب خونه  دیکل یشه هر ک ینم لیدل ! اماید یکه لوم نم یمرس یوا -

 .ام باشه

 .یجا در رفت و آمد نیا یادیخودت نباشه؛ اما ز یخونه  دیشا -

 

ذره آب خوردم که  هیخواست.  یم یشتریکرد. اطالعات ب زیهاش رو ر چشم

 .دیپرس

 ؟یکرد دایاطالعات رو از کجا پ نیا یشه بگ یم -

 .مدعا به خودم اشاره کرد پر

 .یطرف زیآدم ت هیبا  -

 ا؟یقر ن -

اون جا  یمورد مشکوک چیه الشیبه خ دمیفهم یکنجکاو بود بفهمه چه جور یلیخ

 :گفتم چوندمشیپ یحساب ینبود. وقت

 .دمیعطر تو و زن داداش فهم یاز بو -
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حال  یلیخنده. خ ریپروا زدم ز یرو جمع کرد. از رو شدن دستش بلند و ب خندش

 .یو رو کننگ ررز یده دست آدم ها یم

 :گفت یجد یلیرو صاف کرد و خ صداش

زن داداش زن داداش نکن.  گهیکنم پس د یمن کفش هامم با اون ها پاک نم -

 ؟یگرفت

 حاال اعتراف کن خونه مال خودته؟ گرفتم عقدشم کردم. -

 .یآره، بچه پررو. خونه مال خودمه که فقط تو ازش خبر دار -

 .دم یرو لو نم یست که کستخت خواب، مرامم از اون ها التیخ -

من و رستاک  یو دلچسبه؟ رابطه  نیریش یبعد از دشمن یگن دوست یم نیدیشن

 گرفت. یبه خودش م یهم داشت شکل قشنگ

دستم  یبشقاب جلو یگرفت و تو یدرآورد. برام پوست م خچالیاز  وهیسبد م هی

 ین نمخوبش رو نشو یرو یادیبود که ز یهم رفته آدم مهربون یذاشت. رو یم

 .داد

 .دهنم گذاشتم یرو تو بیقاچ از س هیتشکر کردم.  ازش

 :حرف رو باز کرد و گفت سر

با  یدار ازین ،یدوستت، حس کردم خسته ا یخونه  یاون روز که قرار بود بر -

انتظار نداشتم تا پنج  یول ،یات بهتر شه و برگرد هیروح ،یدو روز دور یکی

 شد؟ یوالنچرا موندنت ط یشه بگ ی! میایروز ن

 

تون  یبمون تا جو خونوادگ شتریذره ب هیگفت  یدوست داشتم برگردم اما دلم م -

 .دوباره مثل قبل شه

 !حرف نزن یاز جو خونوادگ یالک یخودتو لوس کن یخوا یم -
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حرف دلم رو گفتم. من که مهمون کنگر خورده لنگر  ستم،ین یاهل لوس باز -

 .تا خلوت گذشته تون موقت برگردهنباشم  یانداخته شدم، حداقل هرازگاه

 خواهر آدم مهمونه؟ -

 شه. آره، دایو چند سال پ ستیکه بعد از ب یخواهر -

 .مهمونه 

 :گفت تیخورد با جد یجاش تکون یتو

 به،یبار غر هی یکن یبار خودتو مهمون فرض م هی ؟یگ یم یدار یمعلومه چ -

مون رو روشن کن  فیکل. تیزن یبار دم از رفتن م هیمونم  یم یگ یبار م هی

 ؟ یکدوم ور

 یکردم خونواده  یحس م یبا خودم هم روشن نبود. گاه فمیگفت تکل یم راست

 ی... سعیوبال و گاه یشده، گاه دایکه بعد از سال ها پ ییعمو یمن، گاه یواقع

ساز  هیبفهمه چرا هر بار  یاز احساسم باخبرش کنم که تا حدود یکردم جور

 :تمزنم بهش گف یناکوک م

پدر و  یکنم؟ خونه  یتونم تو اون خونه زندگ یم یتا ک یبه هم بگ یتون یم -

 غیدر یب یگوش شون باشم؟ منکر مهر و محبت ها خیمادرمه که تا آخر عمر ب

کم شعورش کار کنه و به فکر مستقل بودن  هیخوبه آدم  یشم؛ ول یتون نشدم و نم

 .باشه

 نیسرزم ونیه که خودت رو مباهات نرم حرف بزن یبلد بود جور رستاک،

 .دستم مشغول بود که دلم رو گرم کرد ری. سرم به ظرف زینیآرزوها بب

حرف  یآوردن و از دلتنگ یهمه راه به راه اسمت رو م یچند روز که نبود نیا -

نه  ،یزیدوستت دارن و براشون عز یعنی ؟یچ یعنی نیا یدون یزدن. م یم

 یخونه  یدیرو کن اگه پشت گوشت رو دتو سرت ف نمیمهمون لنگر انداخته. ا

 .ینیب یمستقل هم م



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 :گفتم طنتیبه لبم اومد با ش لبخند

 ؟یبا چ هیرفتن من مساو یعنی -

 .جواب داد طونیاونم ش هیچ طنتمیپشت ش دیفهم

تا  یمون یهمون جا م مید یما دختر شوهر نم ،یر ینم ییراحت جا التیخ -

 .شه دیدندونات سف نیموهات ع

 

 :گفتم یینده هامون تموم شد با پرروخ یوقت

 فیتو و سورنا رد یراحت تا دو تا دختر خوب برا التیاز لحاظ شوهر کردن خ -

 گهیدختر خوبم برا عمو گرفتم که د هی یدید هوی. اصال رمینکنم از اون جا نم

 .زنونه شه یمن و زن عمو زنونه  یخـونه برا

 :کرد و گفت یبلند ی خنده

 ان؟یخونه! حاال دو تا دختر خوبت ک مین مگه نرسچشم مامانم روش -

 یدختر خاله ها نیبا هم ستیدم دستم ن یزی. فعال چاریدر ن یخوش اشتها باز -

 .خواد یم یخدا چ مینیبساز تا بب دایت ونوس و و ارهیپت

 .تو یبرا ارشمیک هیجور نیحاال که ا ه؟یدختر قحط -

 دهیچیگاه پ یه و بلند مون گاه و بکوتا یخنده ها یزدم. صدا یعق ارشیاسم ک با

 .کرد یو رو م ریشد که حال دلم رو ز یم

 .به دستم کردم یکردم. اشاره ا یبشقاب رو خال اتیمحتو یکه همه  نیاز ا بعد

 بگم؟ یبه نظرت برم خونه بهشون چ -

آب انار خالص برام گرفته بود. سرم از اون همه  وانیل هیمشغول خوردن بودم  تا

 .زد یم جیداشت گ شیمهربون
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 .شهیدرآوردم رفتم تو ش یبگو جومونگ باز -

 ".جواب دادم یرو با شوخ شیشوخ"

 بوده راستش و بگم؟ یباعثش ک دنیاگه پرس -

 ؟یبوده تو چرا به خودت صدمه زد یباعثش هر ک -

 .بودم یتو حال بد -

و هم قصد جونت ر یاون سر ؟یاریبال سر خودت ب دیهر وقت حالت بد باشه با -

 .یکرد

 .یتو مقصر بود یاون جام تا حدود  -

 :خوش رنگ آب انار رو به هم داد و گفت وانیل

کم  دیشه اگه به سازت نرقص ینم لیدل ارهیسر آدم در م یهزار باز یزندگ -

 .یاریب

 .یمن نبود یتو جا -

 

 :و کوبنده گفت مصمم

 .تونم درک کنم ینبودم، اما م -

بودم تحمل نداشتم  دهیکه کش ییها یاز سختشد دست هاش رو شست. بعد  بلند

 یدرمونم حرف بزنه. هر جور م یب یاز درک دردها دهیو نچش دهیند یکس

 .شد یخواستم انعطاف به خرج بدم نم

کردن  یکرده بود. چرا همه فکر م نیقلبم کم یتو یکاریچند پ ریشکل ت حرفش

 مسخره درکت کنن؟ یتونن با چند جمله  یم
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 دیدرکت کنه. دردها با یا هیتونه ثان ینکنه نم ریگ طتیشرا یتو یکس تا

اشکت رو راه  یاستخوون هات رو بشکونن، شب ها رو کابوست کنن، چشمه 

 .بندازن

همون  ،یرو درک کن یکس یتون یم یادعا کن یبتون دیکنن تا شا زارتیجون ب از

 .گذاشتن یکس یبرهنه جا پا یمصداق بارز با پا

 .خورده بود چیهم پشکل کالف، در  ابروهام

از  یفندک در کسر کیشل ینخ درآورد. صدا هی لشیشک یلیخ یگاریجا س از

 .دو نفره مون شد یمهمون فضا ظشیو دود غل گاریس یخفقان گرفت. بو هیثان

. تنها دمیکش یبرزخ نفس م یکه تو ییتلخ شده بودم، درست مثل روزها ناخواسته

رو اون جا گذرونده  شبیبود که د یاتاقکه تونستم انجام بدم، برگشتن به  یکار

 بودم.

ذهنم  یو تالش کردم گذشته ام رو تو دمیداشتم. دراز کش یدیشد یبه فراموش لیم

 .تجسم نکنم

 یماه یا هیچند ثان یکنم که مثل حافظه  یآبتن یزدن بودم، جور ایبه در خواهان

 .کابوس ها رو فراموش کنم یهمه 

ورق قرص  هیآب و  وانیل هیو جور کردم با  به در زد، خودم رو جمع یا تقه

 :اومد و گفت

 .سر وقت بخور دستت عفونت نکنه -

 جا بمونم؟ نیا دیبا یمن تا ک یشه بگ یم-

کنم به  یگفتم درکت م ؟یناراحت شد هویکه گره اخم هات باز شه. چرا  یتا وقت -

 ؟یختیهم ر

 !یدرکم کن یآره؛ چون شک دارم بتون -
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 !خب روشنم کن -

داد و سر و پا گوش  یصندل یاش رو به پشت هیپنجره نشست. تک ریمبل ز یرو"

 ".شد

 

نشدم. گارد  یزدم، اما ماه ایسنگر گرفته بودم. دل به در یفراموش یکه برا یمن

 .ستین یخواستم بفهمه درک کردن کار آسون ینگرفته بودم. فقط م

از روزگار باز  تیکردم و لب هام به شکا یمثل شبش نگاه کوتاه یچشم ها به

 .شد

من  یچند لحظه خودت رو جا یخوام برا یخوب به حرف هام گوش کن! م -

از هفت هشت تا به سه  تیحساب بانک یصفرها یوقت یدرک کن یتون ی! میبذار

و همه آرزوهات پودر شه  لیخونه و وسا ای ؟یچ یعنیارزش برسه  یچهار رقِم ب

بشه که قراره  اباب هی یاز تموم زندگسهمت  یدرک کن یتون یداره؟ م ییچه معنا

نفر رو  هیفقط  ایمثل من که از دار دن یچقدر سخته؟ اونم دختر یاز دستش بد

 .داشت

 یرو باال زمیره؟ من هر شب عز یم زتیخار تو چشمت عز هی ینیبب یتون یم

نتونستم براش  یکار چیه یدار تصور کردم، هزار بار مردم و زنده شدم؛ ول

 .اون یشد من برا یمن آب م یاون برا دمید یقط آب شدنش رو مانجام بدم، ف

از خدا  زیچ هیمن اون هزار بار فقط  ؟یحاال هزار بار از خدا معجزه خواست تا

 .رهیخواستم که بابام رو زنده کنه به جاش جون من رو بگ

دم رفتنش تو سرم بود که  یکنم، حرف ها یخواست زندگ یاز اون دلم نم بعد

 .اوردمیسر خودم ن ییزودتر بال

 !یچ یعنیبالشت گذاشتن  یهر شب با ترس سر رو یبفهم یستیدختر ن تو



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

خونه، شارژ،  هیو تلنبار شدن کرا یپول ینبود؛ ترِس ب ییآبرو یترس از ب فقط

پر  یدرد داشت تو یلیام بود.خ گهیخرج و مخارج و هزار تا کوفت و زهر مار د

فنرهاش تا صبح رو مخت  یکه صدا یخوابب یدفعه رو تخت هیبعد  یقو بزرگ بش

 .ره یراه م

 .یگوشه شو پر کن هی یتون یکه نم ینگاه کن یخچالی به

 که تا قبلش محل سگ بهشون یرو بنداز ییکار به کسا یبرا

 !ها رو ول کن نیا ،یفرو بر میخوام تو جز به جز زندگ ی. نمیذاشت ینم

وعده  هیزورت نرسه  گهید یول ،یجاش تصور کن از کنار پاتوق هات رد بش به

 یجا بلند شو برو اون ته ته ها زندگ نی! االن بهت بگن از ایسر کن الیخ یرو ب

 ؟یکن یکن چه کار م

 یهفته ا یدون یم ؟یایجفت کفش چند ماه سر کن از پسش بر م هیبگن با پول  ای

 چقدر درد آوره؟ بعد از اون دوران به جز تیمیقد یچند بار سر زدن به خونه 

بدونه  یخواست کس یهام رو زده بودم. دلم نم قیدوست و رف یهمه  دیروشنک ق

 .هیچه جور میزندگ

 .مدت خودم رو حبس کرده بودم هی تا

 :و گفتم دمیکش یآه

 یدرک کردن م یحاال بازم ادعا رهیمن قرار بگ طیشرا یتو یخدا نکنه کس -

 ؟یکن

 گاریکنن. س یخاموش م گاریبودم مردها غم هاشون رو با دود کردن س دهیشن

من رو باز  یکه اومده بود اخم ها یشد. کس یهوا دود م یبود که تو گاریپشت س

 یاش نشسته بود. اون قدر داغ کرده که کارد بهش م یشونیپ یرو یکنه گره کور

 :و کالفه گفت دیکش یاومد. پوف یخون در نم یزد
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 ادیسش رو از زبون تو در هیده. امروز  یم ادیبه آدم  یادیز یدرس ها یزندگ-

 دیذارم. ببخش ینبودم نم طشیشب تو شرا هیکه  یکس یخودم رو جا گهیگرفتم. د

 !که اوقاتت رو تلخ کردم

 .زدم یلبخند

گرده سر  یکش بر م نیدوباره ع گهیاوقات من تا چند ساعت د ست،یمهم ن -

 .جاش

 .میرو بشور یدیاس یها یاون تلخ یکه همه  ییجا هی میبپوش بر -

خواد  یداشته باشم تا هر جور دلم م ییچوب جادو هیبچه که بودم دوست داشتم 

 .آدم ها رو جادو کنم

انگار  م،یبا هم دوست شده بود یروز، کم از جادو نبود. من و رستاک جور اون

 .و گذشت میوجود نداشت. گذر کرده بود یشبید

شده  ایر یاخالقش بکرد.  ینم غیدر یچیاز ه میکه نخورد ایو چ میکه نرفت کجاها

 نیکه ا یزیشد، چ یاز جانب من بلند م یخنده هاش با هر شوخ یبود، صدا

 .بودم دهیکم ازش د یلیمدت، خ

 اطیشب شد و سر از ح یک دمیشدم. نفهم یکنارش گذر زمان رو متوجه نم در

ازش تشکر  زیساله ام الک شد. بابت همه چ هی ی. غم و غصه هامیخونه در آورد

 :فتکردم که گ

 .شه یشروع م یدستت خوب شد، کم کم آموزش رانندگ -

 نم؟یو بب یک دیبا رمیبگ ادیمن نخوام  -

 .چهار نفر آدم رو -

 .ندارم یو راننده شخص گاردیباد گهیاون موقع د -

 !؟یگفت یالک ای یستیجدا بلد ن م،یکن یبه حال اونم م یفکر -
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 باشه؟لو نده،  یشه بلد نباشم؟! فقط مرام یم -

 .دیاز دهنم پر یدید هویمن مرام تو رو ندارم.  -

 .دیهاتون نکن یخوب یمنو شرمنده  نیاز ا شتریب -

 

 .یزن یاز اون حرف ها م یباز دار ن،ییبپر پا -

 :رفت که گفت رهیسمت دستگ دستم

 .خوش گذشت یلیخ -

 :زده در جوابش گفتم ذوق

فقط دفعه  ؛یوضع هی اصن ،یبود عال یامروز عال ادیز یلیخ یلیبا اختالف خ -

 قبول؟ ،یمهمون من گهید ی

 :جواب داد دییخم کرد و با تا سر

 .تو یبهتر، البته با رانندگ نیاز ا یچ -

 :گل کرد و گفتم طنتمی. شچوندمیسورنا پ دنیرو با د جوابم

 !نیرو بب یلنگ -

گرفته بودم  یدسته گل آب هیمحبوبش با باخت تموم شده بود.  میت یروز باز اون

 .زدم انگار عروس اومده بود یبوق م یه سر به سرش بذارم. جورک

 .. ذوق داشتم! دلتنگ شون بودمنمیدلم نبود زودتر همه رو بب یتو دل

کرد و با  یاز خودش جدام م ی. همیساعت من و سورنا تو بغل هم بود هی اول

 :گفت یم یمسخره باز

موهات و  ؟یدیکش یچه قد ؟یدندون درآورد یک ؟یقدر بزرگ شد نیا یتو ک -

 ؟یرنگ کرد یک
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 :صورتم گرفتم و گفتم یرفته بودم. دسته گل رو جلو سهیخنده ر از

رو  متی. باخت تایدن یلنگ نیبه با معرفت تر میتقد یچهار دونه رز آب نیا -

 یگم، غم آخرت باشه از درگاه خداوند بزرگ برات صبر و بردبار یم تیتسل

 .مسئلت دارم

 :کرد یحاضر جواب یماغش داد و نمکبه د یبا مزه ا نیچ

نقاط کشور و از  یکه از اقص یزانیذهاب دم در فراهمه از عز ابیا ی لهیوس -

 یخاک اونه بقا یهر چ شاالیاومدن کمال تشکر دارم. ا کیدور و نزد یراه ها

 .میعمر بازماندگان باشه. تو باخت هاتون جبران کن

 :ازم گرفت و گفت شم. دسته گل رو هوشیبود از خنده ب کینزد

 یچیاما ه میدرسته باخت نم؛یرو با هم بب سهیدو تا ک یآرزو داشتم خوشحال شهیهم -

 .ستیوقت بازنده ن چیه ریش هی نیبدون نمیما کم نشد، ا یاز ارزش ها

 .موِز داداش کوچولو ریش ست؛ین ریش گهیبشه د یکه با موز قاط ری: شرستاک

من و رستاک بلند شد. دم در  یخنده  کیگفت. شل یدیرو با غلظت شد داداش

 یمتبسم و چشم ها یکه عمو و زن عمو با لب ها میکرد یو کل کل م میمونده بود

آغوشش رو بهم باز کرد و با  دنمیخوشحال به استقبال مون اومدن. عمو با د

 :گفت یخوشحال

 !اومده یک نیبه به بب -

ه جواب عمو رو با جز سورنا نبود ک یکس خت،یر یوسط نمک م نیکه ا یکس

 :داد یلودگ

 !اومده یاومده، ک سهیک -

 یهر حرف اضافه  یبلند خودش رو به طرفم رسوند و جلو یعمو با قدم ها زن

  .رو گرفت نمونیب
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 م؟یزد یم نیزم یگوسفند ،یتا گاو یایم یعمو: قربونت برم چرا نگفت زن

 :واب دادمبه سورنا ج ینگاه میگرمش رو گرفتم و با ن یمحبت دست ها با

 .دینبودم خون سورنا رو حالل کن یراض گهید -

 :گفت یپنگ شد اعتراض نگیتوپ پ هیسورنا از تعجب شب یها چشم

 بود؟ یبا ک نیا -

دستم بود  یکه تو ی. هنوز با دستکشمیدیو حرف سورنا چقدر خند افهیخاطر ق به

 .نشده بودن یمشکوک زیمتوجه چ

 :نه گفتگو دییمعنادار نگاهم کرد و تا عمو

. به جان خودت به یهمه ازمون دور بمون نیبود گذاشتم ا یبار نیدخترم! آخر -

 .سراغت ومدمین الیزور ژ

 .ذره شده بود هیبغلم دلم برات  ایعمو: ب زن

کردن. اشکم  یم یاز من ابراز دلتنگ شتری. بینیریو ش یدوست داشتن دیتهد چه

 رفتن. یم رو درآوردن از بس با کلمات ملموس قربون صدقم

که وجود عمو رو ازم  ییسال ها ینداشتم اگه بابام زنده بود به خاطر همه  دیترد

 .شد یم مونیپنهون کرده بود پش

 .کرده بودم هیها کوه بودن که بهشون تک اون

 .کردن یو دلبازانه عشق و دوست داشتن خرج م دست

 .بود یشگیشون، درست مثل نون واجب و هم ییغذا ی رهیو محبت تو ج مهر

کتمان  یتو دیرس یکردم، اگه رستاک به دادم نم یدستم با دروغ الپوشون ی هیقض

 .شد یعمو باز نم یشدم و اخم ها ینم روزیپ قتیحق

 .مشغول کرده بود رو به زبون آوردم یکه ذهنم رو تا حدود یشام سوال سر
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نفره  شیش زیاز م یصندل هی شهیچرا موقع شام هم دمیزن عمو! من هنوز نفهم -

 د؟یکن یتون حذف م

 .حساسن شیها رو ش سهی: چون کسورنا

 :به سورنا درآوردم. زن عمو با خنده گفت یزبون

 .هینفر خال هی یکنم جا یبگم! همش احساس م یچ -

 یاحساس رو دارم همش فکر م نیمنم با تخت دو نفره ا یمامان گفت ی: واسورنا

 .هینفر خال هی یکنم جا

 .شهیمشکلت حل م یکن نفره هی: تختت رو عمو

 !نگاه به گردنش بنداز هی ست،یعمو: مشکل از تخت ن زن

 :زد از رو نرفت و گفت یم یبه کبود گردنش

 !بود نیولنتا یکادو -

 .فقط ادیکادوهات در ن ی: صداعمو

 .دنیلرز یشونه هام از شدت خنده م ز،یم یشده بودم رو پهن

ها رو نوازش  میس شییطال یهارو آورد با انگشت  تارشیاز شام سورنا گ بعد

 .آورد یکرد و به صدا در م یم

 !. تعجب کردم چرا خواننده نشدهدمیبار خوندنش رو شن نیاول یبرا

فوق العاده  رهاشیخوند که حظ کردم. تحر یزد و با احساس م یقشنگ م یحد به

 .رفته بودم یا گهید یایدن یخوند که تو یم یقشنگ بودن جور

 تمخواستم برم رف ینم

 اگه رفتم مونمیپش

 از عشقت رمیم یم دارم
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 از عشق تو سر رفتم من

 تونم که برگردم ینم

 احساس تو بد کردم به

 اومد شیپ یچ دمینفهم

 قرمز بود و رد کردم که

 ستیهر وقت که بارون هوا

 ستیفکر من چراغون تو

 از خاطرات تو پرم

 یدون یکه م ستیهمونا

 دم کی رهیم ادمی مگه

 من زنده ام که یهر وقت تا

 یغزل شعر یبان تو

 ام ندهیاالن هم در آ هم

 شتیپ امیب خوادیم دلم

 دوشت یسر رو بذارم

 از عشقت رمیم یم بگم

 گم شم تو آغوشت برم

 بارون بود ریو تو ز من

 میجون هم قسم خورد به

 میچشم هم نگاه کرد تو
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 میاز عشق مرد میکرد نگاه

 عاشق عشقم هنوزم

 تو فراموشم یشینم

 یعشق یباز شیآت تو

 احساس خاموشم نیا تو

 شمیپ یایشد ب یخوب م چه

 شه آغوشم یعطر یایب

 یهست میجون و زندگ تو

 نوشم. یاز عشق تو م من

 "چند سال بعد"

به صداش  ییجورا هیانداز شد،  نیگوشم طن یسورنا تو یاز همون شب که صدا

 .خواستم برام بخونه یوقت ازش م یمعتاد شدم. وقت و ب

خوندن  یحرفه ا یکه برا یکس نیکرد. سمج تر یصداش آرومم م یالهر ح تو

 .کرد من بودم یم بشیترغ

از  یکیدر  یقیموس یدونگ صدا رو داشت، دانش آموخته  شیش سورنا،

زود  یلیرفت قطعا خ یجهان بود؛ اگه سراغ خوندن م یدانشگاه ها نیباالتر

 .گرفت یکارش م

رو نداشت.  تیمشهور یایدن یها هیحاش یاستعدادش غافل نبود، تنها حوصله  از

 .داد یم حیپشت صحنه بودن رو ترج شتریب

 یم یقیمطرح موس یخواننده ها یگرفته بود و برا شیرو پ یآهنگ ساز کار

 !خوند ینم فیشد، اما ح یم شتریهاش روز به روز ب تیساخت. موفق
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ن استثنا بود. عمو و زن عمو، جمعه شب ها بدو دهیاز راه رس یگرم تابستون

 .دوستانه شون بودن یمهمون دورهم

 .میبود دهیخودمون چپ یاتاق ها یسه نفر هر کدوم تو ما

 .سورنا رفتم شیکاسه تخمه پ هیو  وهیسبد م هیبا  یحوصلگ یب از

 چیهم اُپن بود و ه یاون عادت به در زدن داشت نه من، کال اتاق هامون برا نه

 .مینداشت یتیمحدود

تخت نشستم از  ی. رونمیزد. اشاره کرد بش یا تلفن فک ممعمول داشت ب طبق

 یمیو اخالق صم میشده بود یبا هم قاط یلیاون سال ها خ یکه تو ییاون جا

 یدوست دخترش دلبر یپاهام گذاشت و در اون حالت برا یداشت، سرش رو رو

 .کرد یم

 یمتوجه نم یبستم. حت یم ینشسته بودم موهاش رو خرگوش یکاریهم از ب من

 .ارمیسرش م ییشد دارم چه بال

دادم. مثال اومده بودم  یغازش گوش م هیصد من  یبه حرف ها شتریساعت ب مین

 یکدوم قصد قطع کردن نداشتن. داشتم کفر چی. هارمیحوصله ام رو سر جاش ب

 :عشوه مانند گفتم یشدم. فکر چاره کردم و با صدا یم

 منتظرم؟ شمیپ یایدلم، نم زیسورنا جان! عز -

 ییدختره تا هفت خونه اون ورتر رفت. چه فحش ها غیج یاون ور خط صدا از

مکالمه هاش رو قطع  یکشف کردم چه جور گهیکردم. د یفیبهش داد و من چه ک

 .کنم و منتظر نمونم

باال انداختم و در  یکرد. شونه ا یقطع شده، چپ چپ نگاهم م یبا گوش سورنا

 :کمال آرامش گفتم
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 یشعورت قد ارزن نم یاز بس به فک زدنت گوش دادم، وقتخوب کردم! ُمردم  -

قطع کرده؟ تو  یکلک ها بزنم. االنم ناراحت نیاز ا دمیبا یرسه آدم رو منتظر نذار

 .گهید یکینباشه  نیا یرو ها دار نیکه هزار تا از ا

با  یخنده به حد ریزدم ز شیخرگوش یموها دنیاز د ستادیشد، روبه روم وا بلند

 :کرد و گفت یخنده ام رو گرفتم. اخم الک ید که به زور جلونمک شده بو

کنون رو دست  یآشت یکادو ادیکوفت، مرض، زهر مار، درد هالهل، خوشت م -

 ؟یذار یآدم م

افتاد  ادمیکادو  یسوما: گفت ؟ینثار خودت، دوما: مگه تو آدم یگفت یاوال: هر چ -

 .یریکه نشونت دادم برام بگ یتو که قرار بود، لباس

 .اتفاقا گرفتم، هم ست زنونه هم مردونه ش رو -

کنم؟ واسه عشق نداشتم نگه  االن، مردونه اش و چه کار ؟یریگفت ست بگ یک -

 دارم؟

 .پوشم یعشقت گور به گور شد! خودم م -

 :شو گرفتم و گفتم قهی

 !! با عشق من درست حرف بزنیهو -

 .کشه یتعصبش رو م یجور نیخوبه، عشقم نداره ا -

 :اش رو آزاد کرد. دوباره با اعتراض گفتم هقی

 !رستاک بپوشه دمیم هیجور نیبا تو ست کنم؟ حاال که ا دیچرا با -

رستاک بپوشه؟ اصال  یبد یخوا یذارم. م یمن هر شب برات کنسرت مفت م -

 .پوشم یخودمم م دمیخودم خر

اکتر رنگ که کار دیشرت سف یکمد درآورد. دو تا ت یلباس ها رو از تو پاکت

 .روشون بود دنیبوس یرو م گریکه همد یموس در حال یکیم یکارتون تیشخص
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 هوشیاز خنده ب دیخودش رو با اون موها د یوقت نهیآ یرو تنش کرد از تو لباس

 :گفت یو م زدیشدم. لب م

 ؟یکرد هیچه کار نیخودم تو قبر بذارمت ا -

 !یشد گریج یلیسورنا، خ -

 :با التماس گفتمبرد کش موهاش رو باز کنه  دست

 !رمیباز نکن تا چند تا عکس بگ نایجان رسپ -

 .یکه توام لباس رو تنت کن یبه شرط -

زد. جفت مون  یسوت کش دار دنمیبا د دم،یتاپم پوش یگفتم. لباس رو رو یا باشه

 یلباس هامون هم که ست بود. بلند شدم جلو م،یبود دهیپوش یآب نیج یشلوارها

 :زدم و گفتم یچرخ نهیآ

 چطورم؟ -

 .میسوژه نشد شتریعکست رو تا ب ریبگ عیسر ،یو چهل شد ستیب -

با مشت  یتالف ی. براختیرو پاک کردم. نامرد موهاش رو به هم ر نیلنز دورب تا

 :دونه محکم به بازوش زدم. بازوش رو تو چنگ گرفت هی

 ه؟ادیقد ز نیرو تو مرده شور خونه ببرم! چرا زورت ا فتیخودم نعش کث یاله -

 :اومد سمتم گفتم تا

 !یباز خورد ،یبه جون ملوسک بزن -

 .پوست بکن، مصدوم شدم وهیدو تا م ایملوسکت خوراک سگا بشه. ب -

 خوان؟ یو زردآلود پوست گرفتن م السیگ ،یکور که نشد یمصدوم شد -
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ها کرد. چند فحش داد و رفت سر وقت شون. اخالقش واقعا  وهیبه ظرف م ینگاه

ذاشت  یداشت. ظرف رو پشتش قائم کرده بود نم ییباال یه خوب بود. جنب

 .کردم دشیبخورم. از رو نرفتم باز تهد

 !نستایبعد ده تا انگشتت رو الک نزدم گذاشتم ا یاگه دفعه  -

 .کنم یاون موقع با کاردک جمعت م -

 .و سه بار از روت رد شدم یمطمئن باش قبلش س -

کردم.  یبودم و به خوردنش نگاه مشصتش رو نشون داد. مظلوم شده  انگشت

 .تو دهنم گذاشت السیدونه گ هیدلش برام سوخت، 

رستاک با تلفنش  دادیداد و ب یکه صدا میخودمون بود یخنده و مسخره باز ونیم

 بلند شد.

که   یهر ک ارویرفت.  ششیپ عیکپ کرده بودم. معلوم نبود چش شده! سورنا سر

 !کرد یم دشیبود بد داشت تهد

 !زد یبودم و دلم شور م دهیدادش ترس یاصد از

 :جا بند بشم. بلند شدم طول اتاق رو گز کردم که سورنا اومد گفت هیتونستم  ینم

 .با تو کار داره -

 رده بودم؟ تلفنش به من ربط داشت؟کارم داشت؟ دست از پا خطا ک یچ یعنی

 .داد حیبه سورنا چشم دوختم که توض یسوال یا افهیبا ق 

تراس  ی. برو توستین یمهم زیشرکت بحثش شده، چ یاز کارمندها یکیبا  -

 .منتظرته

 :زدم و گفتم یخند شیراحت شد. ن المیخ

 ن؟ییخدا به داد برسه. نکنه از اون باال بندازتم پا -
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 :خنده گفت با

 .نداره یبا تو کار وونهیبرو د -

و  بهیه غرش یم یداداشت عصبان نیکمک! ا یایب ینکن یاومدم نامرد ریاگه د -

 .شناسه ینم یخود

 .تا خودم ِکزت ندادم گهیبرو د -

 ؟یاز تو فاز گرفتب -

 .کمک امیو م ارمیآب م وانیل هیرم  یبرو، منم م -

 !باشه، برام دعا کن -

انگشتش  یال گاریرستاک که پشتش به در بود رفتم. س شیخدا رو آوردم و پ اسم

 یتونستم حدس بزنم چه جور یم دهیند ی. حتدیچرخ یهوا م یبود و دودش تو

 :که برگرده گفت نیحضورم بشه. بدون ا یکردم تا متوجه  یداغ کرده. سرفه ا

 !شرکت یایفردا م -

 .خرده اخم هام درهم رفت. سوال کردم هیآمرانه حرف زدنش  با

 

 ام؟یب دیچرا با یشه بگ یم -

 .میششرکت با دیبخواب هشت صبح با ریچون مترجم گند زده. االن هم بگ -

 ی، نمچاک دهنش دست خودش نبود تیاون موقع یبود. تو ختهیبه هم ر اعصابش

 .رفتم رونیاعصاب گفتم و از تراس ب یب هیلب  ری. زارمیشد نه و نوچ ب

شدم. سورنا  ریشدم. از پله ها سراز یم داریصبح زود ب دیکه داده بود با یاُرد با

 :دیپرس

 شد؟ یها؟ چ -
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 .ریبرم شرکتش. برم بخوابم، شب بخ دیگفت فردا با ،یچیه -

 !ریشب بخ -

شده و  یکه چ نیفکر ا ینشم. تو داریب ریکردم، صبح د میرو تنظ لیموبا ساعت

 .زده بودم که خوابم گرفت یمترجم چه گند

 یها هیکه حاش یروسر هیو  یبا شلوار خاکستر یتابستونه مشک یمانتو هی صبح،

 .دمیداشت پوش یدرهم

 .شه داریدم. صبحونه ام رو خوردم و منتظر بودم رستاک بکر شیخرده آرا هی

 نیشد. شلوار ج داشیسرسبز منتظر بودم که پ اطیح یتو یربع هیاومدنش  تا

 .تن کرده بود یخوش دوخت یدود رهنیبا پ یمشک

شد باهاش  ی. هنوز اخم هاش درهم بود و نممیشد نیسوار ماش یحرف چیه یب

 حرف زد.

ش رژ لبم رو قورت دادم. الم تا کام حرف نزد تا از حرص سکوت ریتموم مس

 .میدیرس

ذهنم  یحضورم از جلو نیاول یخاطره  گهیبار د هی. میاومد رونیب نگیپارک از

روزم  نیاول ادیدراومد. امکان نداشت با معدود دفعات رفتنم به اون جا  ریبه تصو

 .وفتمیبا روشنک ن

کشوند که شونه  یبه اون جا ممن رو داشت  یاز چند سال سرنوشت در حال بعد

حضورم رو  یزمان هیمغرور که  یهمون پسر عمو ایشرکت  سییر یبه شونه 

 یم یکار یزندگ یدونستم باز یبرد، اگه اون روز م یم دید یدر شان شرکت نم

کنه، پوزخند  یکار دعوتم م یخوش بَر و رو با زبون خودش برا سییکنه که ر

 .زدم یبه روزگار م یمعنا دار

لمس دکمه رفت. زودتر از رستاک  ی. دست هر دومون برامیآسانسور شد سوار

 .سوم رو فشار دادم یطبقه  یدکمه 
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 :سکوت رو شکست و گفت یروضه  د،یرو به سمت عقب کش دستش

 یبعد هم صحبت ها یترجمه کن دیبا لیمیاول چند تا ا ،یکار ندار ادیامروز ز -

 .من رو

 :کردم و گفتمرو مرتب  میروسر نهیآ یتو از

! یکارها رو انجام بد نیا یتون ی! خودت که مدمیچه عجب باالخره صدات و شن -

 .به اومدن من بود یازیچه ن

 :به متلکم گفت تیاهم یب

 .نده ریگ گهید یکیتا حاال گند زدن به حالم تو  شبیاز د -

 :تفاوت گفتم یو ب دمیلب هام مال یدرآوردم. رو فیک یلبم رو از تو رژ

 !گند زده به حالت به من چه گهید یکی -

 :خورده گفت چیپ یبه لب هام کرد و با سگرمه ها یتند نگاه

بود. چه خبرته؟  شیردت کردم سر اون همه آرا یهمون بار اول که اومد -

! خوش ندارم نگاه دتتیند ی! پاک کن تا کسیکن ینم نیهمچ یر یم امیعروس

 !دنبالت باشه یهزار عوض

 :پرت کردم و گفتم فیشکلم رو ته ک ینه ارژ استوا یحرص

 !کنم یکه هست پاکم نم ینیغلط کردن نگاه کنن، هم یهزار تا عوض -

شدم.  یرفتارش عادت کرده بودم. رژ لب بهونه بود، زورش داشت دم پَرش م به

فقط  ارم،یدونستم در آخر کم م یشد. خودم هم م یرستاک نم فیحر یک چیه

اومدم. پشتم رو بهش کردم تا زودتر  یتاه مدادم بعد کو یخوب حرصش م

 کمآسانسور توقف کنه. شونه ام رو به سمت خودش چرخوند. نفسش رو مح

 .داد و لب زد رونیب

 !یخودتم خوب از اخالقم خبر دار ،یگفتم حالم خوش ن -



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 :. موهام رو پشت گوشم زدم و گفتمادیسگم باال ب یبود، نذار رو نیا منظورش

 !تا کمرنگش کنمدرست حرف بزن  -

 .تا درست حرف بزنم اریدستمال در ب هیباشه، اول  -

. دیدرآوردم که از رو هوا از دستم قاپ فمیبرگه تا نصفه از ک هیشد.  میمال لحنش

سرم از شدت  یلب هام پاک کرد. کرک ها یکل رژم رو از رو رانهیغافلگ یلیخ

 .داغ کرده بود تیعصبان

 .کنج لب هاش جا خوش کرد یا دانهروزمنیاز کارش لبخند پ خوشحال

صورتم گرفت.  یقرمز شده بود رو با دو انگشت جلو شتریب گهیکه د یدستمال

 .هم بستم یچشم هام رو رو

 .مشت نسبتا محکم به پهلوش زدم هیهوا مثل خودش  یب دیخون به مغزم رس تا

شده بود. اگه آسانسور  یشیگنده اصال دردش نگرفت فقط از حرکتم آت خرس

 .آورد یسرم م ییکرد معلوم نبود چه بال یوقف نمت

 ریبراش نموند. تنها ز یکار چیه یباز شدن آسانسور و سالن نسبتا شلوغ جا با

 :گوشم گفت

 !دارم برات -

 :گفتم شخندیکردم و با ن دایپ جرات

که  ستیتر ن زی!! بعد هم خاطرت از سورنا برام عزرمایم یکن دیتهد یبخوا -

 .الم براش نذاشتمس یجا هی چارهیب

 !همون سورنا پرروت کرده -

که در حال رفت و آمد بودن شد با چند نفرشون سالم و  ییبرنده ام آدم ها برگ

 .میکرد و وارد شرکت شد یاحوال پرس
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 دایشد هیکه چشم هاش از فرط گر دمیدختر جوون د هی ،یمنش زیورود کنار م بدو

 قرمز و پف کرده شده بود.

 .بلند شد و سالم کرد سشییترام ربه اح یخانم منش

سالم تکون داد و نگاه سراسر نفرتش رو به  یهوا به نشونه  یتو یسر رستاک،

 .اون دختر جوون دوخت

دختر و نگاه منفور رستاک رو  یچشم ها یسرخ لیکنجکاو بودم، دل تینها یب

 لیتبد نیقیبه اصل ماجرا ببرم و شکم به  یخواستم پ یبفهمم در واقع زودتر م

 :گفت یرو به منش یبشه! رستاک، به حالت امر

و پالسش رو جمع کنه بره  التر ج عیخانم هر چه سر نی! ایخانم ملک -

حق نداره پشت سرش رو نگاه کنه! اگه  گهیبعد د نی! از اهیتسو یبرا یحسابدار

 .یشرکت گذاشته خودتم اخراج یپاش و تو نمیبب انایاح

رستاک سر  شبید یکامل شد هوارها نانمیمگفت. اط یچشم دهیبر دهیبر ،یمنش

که  یکرده خدا عالم بود! رستاک در حال ییشده! حاال چه خطا یخال چارهیدختر ب

 .کرد یمعرف یتمام قد تالش کرد خونسرد باشه با احترام کامل من رو به منش

مترجم استخدام شدن. لطف کن  یهستن از امروز به جا زیخانم رستاخ شونیا -

 .رو بهش نشون بدهاتاق کارش 

امروز  هی! استخدام؟ مترجم؟ مگه قرار بود اون جا کار کنم؟ فقط اومده بودم من؟

دوخت؟ سر از حرف هاش در  یو م دیبر یکارش لنگ نمونه! چرا خودش م

 .نکردم رینه. خودم رو درگ ای هیتونستم بفهمم حرف هاش واقع ی! نماوردمین

 .من رو به اتاق کارم ببرهفاصله گرفت تا  زیاز پشت م یملک خانم

سر تا پام رو   هیاز گال یدختر جوون با خروار نیدرشت و غمگ یها چشم

گرفته  ییرو به چنگ گرفت و با صدا فشیداشت. ک یقشنگ یبرانداز کرد. چهره 

 :و به شدت بغض دار گفت
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! پس هوس یکرد دایکار پ یخانم رو برا نیتا حاال ا شبیشه از د یباورم نم -

خوشحال نباش تو رو هم چهار روز  ادی! دختر جون، ز؟یکرد یچشم رنگ بلوندِ 

 .رونیکنه ب یپرت م شیاز زندگ یدستمال کاغذ نیمثل االن من ع گهید

 ی نهیرستاک ترس رو قالب اندامم کرد. س یپروا یتند و ب ینفس ها انعکاس

ا محال نگه؛ ام یزیکرد. بازوش رو گرفتم تا چ نییستبرش از شدت خشم باال و پا

چشم هاش به خون نشسته  یبتونه کنترل دار خشم رستاک بشه. کاسه  یبود کس

 .بود

 یظیباال به اکو در اومد و با غ یغرش مانندش با ولوم یصدا دینکش هیثان به

 :وحشتناک گفت

باهات رفتار نکردم! مگه  وونیدهنت رو تا مثل ح ریآشغال کثافت! گل بگ -

 ...زورت کرده بود؟ هان ی. کسیشدستمال با نیع یخودت نخواست

به  یاومده بودن و با بهت و ناباور رونیشرکت از بخش هاشون ب یکارمندها کل

 .کردن یاون صحنه نگاه م

 .رو به لرزه درآورد کرمیرستاک پ یصدا گهیبار د هی

 !نمیرو بب فتیکث ختیخوام ر ینم رون،یچشم هام گم شو برو ب یاز جلو -

 یلیشجاعت دختِر جوون خ یاشه و نترسه؟ ته مونده تونست اون جا ب یم یک

کرد اون رو  یشده بود با هق هق التماس م لیهاش مثل س هیزود رخت بست.گر

 .وفتادیببخشه. فقط به پاش ن

 یسفت و عضله ا یبازو یبود. دستم رو ختهیفرو ر هیمن هم از پا شجاعت

 .دیلرز یرستاک م

 یلیرفت. خ رونیافتاده از شرکت ب به شماره یو نفس ها هیدختر جوون با گر

 .مرد بلند قامت اومد و اوضاع آشفته رو جمع و جور کرد هیزود 

 .هم سر کارشون برگشتن هیبق رو به اتاقش برد. رستاک
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 .به اتاق مترجم سابق رفتم یمنش ییراهنما با

 یزد. رنگ ارغوان یچرخ دار نشستم. سرم مثل نبض م یصندل یحوصله رو یب

هام رو  قهیپوست صورتم شده بود. شق نیدرست ع زیم یرو یمه جلد ماهنا

 .رمیماساژ دادم تا آروم بگ

از  یاخراج مترجم جدا ی هیکردم قض ینداشتم. عمرا اگه فکر م یمساعد حال

 .کار باشه

چند تا  دیرو روشن کردم، رستاک گفته بود با ستمیمشغول کردن ذهنم س یبرا

رو باز کردم تا ظهر همه رو ترجمه شده و  ها امیترجمه کنم. صندوق پ لیمیا

 .ختمیر لیفا یمرتب تو

 یاعالم ساعت ناهار و استراحت اومد. مگه شرکت ناهار نم یبرا یملک خانم

ازم دعوت کرد با خودش غذا بخورم.  اوردمیبا خودم ن یزیبود چ دهیداد؟ فهم

 .زدم شینمک یبه چهره  یرمق یلبخند ب

نمونده  یبرام باق ییآماده گرفت و گرسنه نموند. اشتها یشد غذا یتلفن هم م هی با

 .بود

 .دوختم ستمیکردم، دوباره چشم به س یرو راه یمنش

سقف  هی ریسال ها ز یرستاک بود. ما با هم روزها، ماه ها و حت شیپ دلم

 .نمی. طاقت نداشتم حال خرابش رو ببمیکرده بود یمشترک زندگ

سالن غذا  یاتاقش قرار گرفتم. همه تو پشت در شیاطالع از اوضاع روح یبرا

 .از غذا محوطه رو پر کرده بود یمختلف یبودن و بوها یخور

 زیم یدر نگاه کردم سرش رو رو ی. از الدمینشن یتقه به در زدم، جواب چند

 .دهیگذاشته بود. فکر کردم خواب

 .شد نیزم خیپاهام م شیاجازه وارد شدم با لحن عصب یب

 تو!؟ یایاجازه داد ب یک -
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 :و به زور گفتم دمیهام رو کف دستم مال انگشت

 !اومدم حالت رو بپرسم، نگران بودم -

برداشت. کالفه بود با پنجه موهاش  زیم یمن، سرش رو از رو یآشنا یصدا با

 :ذره تن صداش آروم شد و گفت هیانداختم.  ری. نگاهم رو زدیرو به عقب کش

 !نیبش ایب -

 یبار برا نیکه اول یصندل یبود. رو زشیم یرودست نخورده  یپرس غذا هی

دونستم چه  یزد. نم یم زیم یکار اومده بودم نشستم. سر انگشت هاش رو رو

 .که کار رو بدتر نکنم نمیهم بچ یرو یچه کلمات ای ارمشیبه حرف ب یجور

 :سر حرف رو باز کرد و گفت خودش

 

 .بشه رکیجا درست مثل س نیا دیبا یامروز که تو اومد -

 !ی... گاهادیم شیپ ست،یمهم ن -

 .داد یاجازه ا نیبه خودش همچ یشرکت من کس یباره تو نیاول نیاما ا -

 :منعطف کردم و گفتم راههیرو به ب بحث

 .ها رو ترجمه کردم لیمیا یهمه  -

 :مقدمه گفت یزد و ب یهم آورد. لبخند یرو تیقشنگش رو با رضا یها چشم

 افتادم؟ یچ ادی یدون یم -

 :سر تکون دادم. گردنش رو کج کرد و گفت یالسو

 .یقهوه در رفت ریاون ش ختنیجا... بعد هم با ر نیا یکه اومد یبار نیاول -
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 ،یساعت سر پا نگهم داشت هیبد بود. اول  یلیقبول کن اون موقع برخوردت خ -

 .یعمل کِ یف یباشه، بهم گفت ادتی. اگه یکرد نیام توه افهیبعد به ق

کرد. شاد  یگپ دوستانه فراهم م هی یرو برا طیخنده ها که شرا از اون دیخند

 :کشوند و گفت زشیم کیرو نزد شیجون گرفتم، صندل دمیبودنش رو که د

جمله شو  ی هیکنن منم فکر کردم... بق یشون رو شکل تو م افهیها ق یلیآخه خ -

 :خودم گفتم

رستاک  ینه، ولشرکت رو بز سییبنجولم که اومده با ظاهرش مخ ر یعمل هی -

 .کنن ازت خوشم اومد یکف م عیکه سر یستیاز اون مردها ن دمیفهم یوقت

 :شد با تعجب ابرو باال انداخت و گفت یکه باورش نم رستاک

 !؟یجد -

به  رونیکه از شرکت زدم ب نیگم پررو نشو، بعد ا یم یچ هیآره، حاال  -

 هیشک شد، گفتم شرکته از اون ها بود که چشمم بهش خ سییروشنک گفتم. ر

 .خودش یبود برا یا کهیت

 :گفت طونیبلند شد و ش شیمخمل یخنده ها یصدا

 .کردم یموند و ردت نم یچشمم بهت م یستین کیدونستم ف یمنم اگه م -

. مرموز و میکرد فیکم از اون روز تعر هیکردم.  یاز ته دل یخنده  سرخوشانه

 .دمیمنم نپرس اون دختر لو نداد، ی هیاز قض یزیتو دار بود چ

 لیگفت م یبود. پرس غذا رو باز کردم. م یکه حالش خوب شد برام کاف نیهم

 :ندارم. بلند شدم و گفتم

 .کارهام ی هیپس من برم سراغ بق -

 .غذاتو بخور بعد برو -
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 .خورم یمنم نم یخور یدوما تو که نم سه،ییر یپرِس و برا هیاوال غذا  -

 .میبا هم بخور نیپس بش -

قشنگ تر از قبل شد. خوشحال کنارش نشستم. غذا  راشیبا لبخند گ صورتش

نداشت. اون چنگال رو گرفته  شتریقاشق و چنگال ب هیزرشک پلو با مرغ بود که 

 :کرد. قاشق هم دست من بود با اعتراض گفتم یم هیتک کهیبود و گوشت ها رو ت

 .رمیگ یازت م یشه! قاشق و چنگال با تو، چند لقمه خورد یکه نم یجور نیا -

 .شه اول تو بخور ینه، نم -

 .میده. دوست دارم با هم غذا بخور یبهم حال نم یتک خور یدون یتو که م -

دهن اون بذارم اون مرغ.  یشد؛ من با قاشق برنج تو نیسماجت هام ا ی جهینت

 .بخوره یکی یبود با دهن دیاز رستاک بع یعنیآوردم!  یداشتم شاخ در م

رفتنم  میتا گهیشد. د یدلچسب یلیخ ینفره، اما دو نفره  هی یآخر غذا در

  :.ظرف غذا رو با خودم برداشتم دور بندازم که رستاک گفتدیرس

 !نایرسپ -

 :و با تبسم گفتم برگشتم

 جانم؟ -

 :فقط گفت یو رو شد، ول رینگاهم کرد که قلبم ز یجور هی

 .یچیه -

هفته داشت. راهم رو به نگاهش هزار راز ن ینبود، مثل معن یچیاش ه یچیه

برگشت  ریکج کردم. مس یفراوون یباشم با عالمت سوال ها دیکه با ییسمت جا

 :به خونه رستاک گفت

 .زحمت بهشون خبر بده یخونه، ب امیمن، شب کار دارم نم -
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از  یمدت خبر هیرابطه رو کات کرده تا  هیکردم، تازه  یشدم. فکر م یجور هی

هم  دینفر شا هیه در واقع انتظار نداشتم همزمان با خودش نباش یرفتن به خونه 

 !چند نفر باشه

 .کردم داینسبت بهش پ یحس مشمئز کننده ا یخودم گفتم: به تو چه؛ ول به

به زبون آوردم.  یسرد یلب خداحافظ ریرو برداشتم، ز فمیخونه توقف کرد ک دم

 .دیام پرس یکنجکاو شده از رفتار چرخش

 تلخت کرد؟ ومدنمیخونه ن ؟یناراحت شد هویچرا  -

 :کردم و گفتم ینگاه نه چندان پسندانه ا میخواست بفهمه؟! ن یم یچ

 .نداره، برو به قرارت برس! خوش بگذره یخاص لیدل -

 !بود؟ کهیت نیا -

 :گفتم یادیغلظت ز با

 یرابطه رو کات نکرد هیخودت شده! الاقل تا  ی! سورنا هم دست پرورده قایدق -

 !روع نکنش گهید یکیبا 

صدام کرد اعتنا  ی. هر چدمیشدم و در رو محکم به هم کوب ادهی! پیشجاعت چه

 :خوش گفت یقفل در چرخوندم. عمو به استقبالم اومد با رو یرو تو دینکردم. کل

 .یدیرس یکه تعلق داشت ییآخر به جا زم،یعز یسالم! خسته نباش -

به اتاقم  میو مستق دمیذوقش نزدم. اخم هام رو بازکردم. صورتش رو بوس یتو

و اخبار روز همراه با  فیرفتم. بعد از عوض کردن لباس هام، طبق معمول تعر

 .آورد رونیسورنا فکر رستاک رو از سرم ب یها طنتیش

گوشم  ری. سورنا زمیبه راه انداخته بود ینیاز شام، کنار استخر بساط شب نش بعد

 :گفت
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دکتر چه کار کنم؟ دکتر  یگه آقا یم خواد دوقلو بچه دار شه به دکتر یطرف م -

 فیحر یپدر زنت اون جا؛ چون قانون گل زده تو خونه  یگه، برو خونه  یم

 .بچت دوقلو شه ادیز یلیشه به احتمال خ یحساب م

گفت و من  یم یبامزه تر یرو گاز نگرفتم. سورنا جوک ها زیخنده فقط م از

 :مقدمه گفت یرفتم. عمو ب یم سهیر

پسرش اجازه بدم به  یفرهنگ خواهش کرد برا یآقا شبی! باز دجان نایرسپ -

و چند ساله مون قسمم  نیشاهده به رفاقت چند الی! ژیخواستگار ادیب یطور رسم

 .داد حتما نظر خودت رو بپرسم بعد جواب بدم

چهره  ادینداشت که ز شتریپسر ب هیبود.  یفرهنگ، آدم سرشناس و پولدار یآقا

 :کرد و گفت یکوتاه یو خنده نبود. زن عم ادمیاش 

مگه دست بردار بود! کل  یول ستم،یبهش گفت دخترم رو شوهر بِده ن د،یجاو -

 .کرد یگوش عمو پچ پچ م ریشب ز

 :سورنا ادامه داشت یپرون مزه

خوام بندازم تو دبه البته دبه جاشو  یگفتم م یمن بودم م نیکالس براش گذاشت -

 .نداره

مشترکم باهاشون،  یحاصل چند سال زندگ .میدیخند شیسه به شوخ هر

شد. بحث  یم دایوقت پ یبود که سر و کله شون وقت و ب یونیع یخواستگارها

قرار  یشد انگار واقع یم دایپ یکینبود. هر بار  یعاد زیازدواج و خواستگار چ

اومد از هم  یدلش نم یک چیه میشون برم. بد به هم عادت کرده بود شیبود از پ

 .میجدا بش

 :بازوشو رو نشون داد و گفت سورنا

 ،یرو شوهر بد نایرسپ ادیشه. بابا! شما که دلت نم شبید ییحاصل هنر نما نیا -

کنم که  یردشون م یبفرس شون پهلو من، خودم جور قیتحق یکن! برا یکار هی
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پشت گوِش  رنیبگم دست بزن داره. م هی. کافوفتهیهوس زن گرفتن از سرشون ب

 .نکن یشونم نگاه نم

 :گفتم ییپررو با

 .تازه امروز رستاک رو هم ناک اوت کردم -

 :طنز مخصوص به خودش گفت ینگاهم کرد و با چاشن یچپک سورنا

 !بزن ،یبزن یخوا یخجالت نکش بابام رو هم م -

زن  یچشم ها یزود اشک تو یلیکردن. بعد خ یمهربون یزن عمو خنده  عمو،

 :گفت یعمو جمع شد با ناراحت

 یبخت دلم م یخونه  یقراره بر یزمون هیکنم  یهر وقت بهش فکر م به خدا -

 .رهیگ

 :گفتم یقرار گرفتم من هم با ناراحت ریتاث تحت

قربون دلت برم، نگران نباش من جنس فروخته شده ام از اون ها که پس گرفته  -

 .شه ینم

 :رو سورنا عوض کرد جو

زهر مار پنج سال با ضمانت بها و جهاز و کوفت و  ریعالوه بر ش دیتو رو با -

 یکاال هم م ضیتعو یشامل گارانت میبه دوماد، تازه ذکر کن میبد یکتب ینامه 

 ره؟یتو رو بگ ادیمغز خر خورده ب یکیباشد. آخه 

 

 :رو نشونش دادم و گفتم مشتم

 !دستم جلفه نذار باز روت بلند شه یدون یخودت م -

 !بگو، جفت پسرهات رو لش کرده یزیچ هیخودش اعتراف کرد! بابا  ای: بسورنا
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 .: حقتونه، دستش درد نکنهعمو

 :چشم هاش رو تنگ کرد و گفت سورنا

 !یترس یبابا، غلط نکنم توام ازش م -

 .خنده مون فضا رو پر کرد کیشل

پوست کنده رو بهمون  یها وهیکالم و نگاهش بود م یکه تو یبا آرامش عمو

 :تعارف کرد و گفت

 دخترم؟ یگ یم یچ -

 :گفت تیکم فکر کردم. سورنا با جد هی

به  هیو خوب قیشناسم پسر ال یپسره رو م نیمن ا ،ی! خارج از شوخدیببخش -

 !ادینظرم اجازه بده ب

 تیعقل و درا یگفت از رو یشد، چرت و پرت نم یم یکه جد ییوقت ها سورنا

 .فکر کردن وقت بخوام یباعث شد از عمو چند روز برا شنهادشیزد. پ یحرف م

 :رو دور گردن سورنا انداختم با سوز دل ادا در آوردم و گفتم دستم

سر و کله زدنت، دست پخت  یتو ی. سورنا، دلم برامیرفت میاگه بار گران بود -

 شه. یرستاک تنگ م یاخالق سگ یپوست کندن عمو، حت وهیزن عمو، م

 شد. یبغض و اشک عمو و زن عمو جار یکردم اما واقع یم یمن داشتم شوخ

خش دار  یریاون جا موندن و تحمل کردن خارج از توان شون شد با شب بخ

 :پشت بندشون سورنا گفت دیطول نکش ادیتنهامون گذاشتن. ز

 .حال نباشم یموقع ب هیهزار تا کار دارم، برم بخوابم  ویبرم استود دیفردا با  -

از ازدواج  و عشق بعد یوقت از ازدواج سنت چیتنها شدم و به فکر رفتم. ه یتنها

 شدم؟ یسنت م نیتابع ا دیاومد. حاال با یخوشم نم
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تونستم عاشق بشم و دلم  یبود! چرا نم بیهم خواهان عشق بودم، اما عج من

هم نبود  یو زور یعاشق شدن دست من نبود، شوخ اد؟یبه لرزه در ب یکس یبرا

 !تو سرش نبود یکس الیدل هم خ نیکه بود کار دل بود و ا یهر چ

دونستم! قشنگ ترش  یم یاتفاق زندگ نیصوراتم عاشق شدن رو قشنگ ترت ونیم

 یلحظه شمار دنیبه هم رس یو برا ینفر که از ته دل دوستش دار هیبودن با 

 .یکن

داشته  ییچه مالک ها دیخودم بارها فرض کرده بودم، اگه عاشق بشم طرفم با با

 .تم دارهباشه؟ از همه مهم تر چقدر دوس یاش چه شکل افهیباشه؟ ق

شدم که  زیخ میگرفتم از جام ن دنیبه خواب می. تصمدمیکش یاز فکر هام هوف خسته

 مهین ریرستاک مس یکنترل باز شد و نور چراغ خودرو موتیبا ر اطیدر ح

 .رو روشن کرد کیتار

منتظر  اقیرفتن شدم و با اشت الیخ یصورتم حک شد، ب یناخواسته رو یلبخند

 .باهاش شدم ییارویرو

خوش  پ،یکردم. خوش ت زشیآنال یشد. کامال خواسته و اراد ادهیپ نیماش از

مرد جذاب و با ابهت رو  هی یارهایموفق، باجنم و جربزه دار، اون تموم مع افه،یق

تموم قد  زهایچ یسر هی یشدم سوا یم یمرد نیداشت. اگه من عاشق همچ

 .داشتم یدوستش م

حرفم تره خورد کرده بود!  یبرا یعنیاومد از اومدنش خوشحال شدم.  کمینزد

 یبود که دلم رو به لرزه درآورد، سر خم کرد و موها یمیطرح سالم کردنش تعظ

دونم چم شده بود! چرا اون  یدر اومد. نم ییرنگش به رقص دلربا یلخت و مشک

شد غبطه خوردم؟ به دلم تشر زدم ساکت  یکه مال رستاک م یلحظه به حال کس

 !شو

 .دیکش رونیکاغذ ب کهیت هیبه همراه  لیموبا یگوش کرد، بشیج یتو دست
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به خونه  یعنی نیپرس شام و مخلفات بود ا هی شیچشمم گرفت. ف یرو جلو برگه

 :به شونم زد و گفت یکینبوده.  یخودش نرفته و با کس ی

 زیواقعا قصد داشتم با خودم خلوت کنم نه چ یحرف هات بود... نرفتم، ول ریتاث  -

 .یا گهید

شادش  یتر شد به چهره  ضیگذاشت. لبخندم عر زیم یرو رو یکردم! گوش باور

 :نگاه کردم و گفتم

 .گلستون هیگل داشته باشه نه  هی! حاال شد. آدم خوبه یخوب کرد -

 :و گفت دیخند سرخوش

 !چه برسه به گل ستنیاون ها علف هرزم ن -

 :هوا تکون تکون داد یرو تو چشییسو

 !مهیشرکت من آن تا ،یزود پاش دیافردا ب ؟یچرا تنها نشست -

 :زدم و در جواب با خنده گفتم یچشمک

 .شرکت؟ من که قبول نکردم امیمگه قراره ب -

 :بلند شدم یموشک

 .امیم یکن یاومدنم شرط داره، اگه شرط هام رو قبول م -

آب ولرم  ریاستخر نشستم. پاهام رو ز یرو در آوردم و لبه  میانگشت یها ییدمپا

 :فتمبردم و گ

 !جا نیا ایب یشرط هام رو بشنو یخوا یاگه م -

از  تیشکل گرفت، به تبع یکیکوچ یشاالپ شولوپ آب همراه با موج ها یصدا

 :من کفش هاش رو درآورد، پاچه هاش رو باال زد و کنارم نشست و گفت

 !شنوم یخب م -
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 .آوردم یباال م یرو گرفتم و دونه دونه انگشت هاش رو با هر شرط دستش

دست راستت منم،  یباشه، دو: به همه اعالم کن یکی دی: حقوق من و تو باکی -

 .گم یدونم بعدا بهت م یسه: غذام با شرکت باشه. چهار: نم

 :و گفت دیخند

 یقبول م دهیخواد بگه! چهار و پنج رو هم نشن یم یفکر کردم چ ییچه شرط ها -

 .کنم

 .دمیرو پرس میسوال بعد جانیو با ه دمیخند منم

 ادته؟یفرهنگ رو  یرستاک! تو آقا -

قرمز باال زانو رو  رهنیاون پ یخواست یم شیبود که مهمون یاوهوم! همون -

 .نذاشتم یبپوش

. هر ختمیکه اون روز بهم داده بود موهاش رو به هم ر یحرص یآور ادی با

 :دی. بعدش پرسمیخنده زد ریدومون ز

 ؟یچرا کنجکاو شد -

 .کم گردنم رو خاروندم هیش افتاده بود؟ دونم چرا بدنم به خار ینم

 !یخواستگار ادیواسه پسرش از عمو خواهش کرده اجازه بده ب -

. لبخندش رو خورد، دیصورتم چرخ یاجزا یچشم هاش گرد شد و رو ی کاسه

 :قاطع و بران گفت

 ؟ی! نکنه قبول کردخودیب -

 :محسوس گفتم یدهنم رو قورت دادم و با ترس بزاق

 .فکر کنم بعد جواب بدم ازش خواستم -

 :گفت فیضع یکرد و با اعصاب یحرکت موند. اخم پررنگ یب
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 !شدم مونیپش یگیفکر نکرده، فردا به بابا م -

 پام چشم دوختم و سکوت کردم. یبراق ناخن ها یبه الک ها یرنجودگ با

 بخوابم در آخر با شتریب قهیرو قطع کردم تا چند دق لیبه ده بار آالرم موبا کینزد

به حالت نشسته  یباش شدم، با رخوت و کسل داریمجبور به ب یدیشد یگرسنگ

خوردم  یکه اغلب شب ها کم غذا م ییبغل تخت رو باز کردم از اون جا یکشو

بسته  هی شهیهم خاطرشد، به اون  یغالبم م یصبح ضعف بد یگاها دمدم ها

 .کشو داشتم یشکالت تو

 .خواب رو از سرم پروندم یدار که شدم به زور آب سرد تا حدود جون

ورود  یکه پشت در بود اجازه  یتخت نشسته بودم و به کس یبه دست لبه  شونه

چهار چوب در قرار  ونیرنگ م یآب نیو شلوار ج دیشرت سف یدادم. رستاک با ت

 .گرفت

رو در برگرفت.  یواریعطرش کل چهار د یکامال وارد اتاق نشده، بو هنوز

داد  دیمن هم حکم تبع یبه لب ها اریاخت یب هاش، بل یلبخنِد گِل گشاِد رو

 :مهربون گفت

 !اریظهر شد! مدارکتم با خودت ب گهیتنبل خانوم! پاشو د ریصبح بخ -

 :گفتم یحال یام رو پنهون کنم بعد با ب ازهیدهنم رو گرفتم که خم یجلو

 !سر کار امیفقط بعد ازظهرها ب نهیشرط چهارمم ا -

 .اریدبه در ن مه،یتاگفتم شرکتم آن  شبید -

حاضر نشدم برم زبانسرا؟  گهید یبه خاطر چ یکن یفکر م یول ادمه،یآره  -

خواد  یکرد. االنم به جون ملوسک دلم م یم تمیصبح بودنش اذ فتیش نیهم

 .حوصله ندارم موهامم شونه کنم ینشم، حت داریبخوابم تا چند روز ب یجور

 :نه رو ازم گرفت و گفترو بست و قدم زنون به سمتم اومد. شو در
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من تا صبح تو جام غلت خوردم. بد، خواب به سرم حروم  شبیبرعکس تو، د -

 .شده بود

 یاما شک داشتم درکم با اشاره  گهیم ینبودم بفهمم چ جی! گدیاز حرفش لرز دلم

. کل ته دیموهام کش یبرس رو رو فینه! آروم و لط ایباشه  یکیکنه  یکه اون م

کار  نیشد رستاک داره ا یرفت. باورم نم غمایبه  میب آلودگحالت خوا یمونده 

و  نمیب یدارم خواب م کردم یکنه! اون قدر شوک زده بودم که فکر م یرو م

 .زنم یابرها قدم م یتو

کنم چه  انیتونم ب یناز کردن بود تا شونه، نم هیشب شتریدستش ب فیظر حرکت

روبه  ی نهیآ یصامت از تو حرف و یدلم به پا کرده بود! ب ونیم یبیشور عج

. از دیکش یرنگم دست م ییطال یبه موها یبیکردم با ذوق عج یرو نگاهش م

دونم چرا دلم  یحرکاتش غرق نوازش شده بودم و قلبم در حال منقلب شدن بود. نم

 یایاون ساعت توقف کنه؟ انعکاس صداش روحم رو از دن یخواست زمان تو یم

 :آورد رونیکه بودم ب ییبایز

 .یگیرو بهش م متیتصم یشده، شمام، االن مثل دختر خوب داریبابا ب -

 :گفتم گنگ

 !م؟یکدوم تصم -

 !یفکر کردن به خواستگار -

 :با خنده گفتم بایافتاد تقر میدوزار تازه

خوام در  یگوش کنم. از امروز م سمییگرفتم به حرف ر میباشه چشم، اتفاقا تصم -

 ییرستاک؟ شرکتت چند تا نمیشن، ب یتوش جا م یچند نفر نمیقلبم رو وا کنم بب

 !بودن پیخوب داشت ها! ال کردارا بد خوش ت یسوژه 

 :و گفت دیخند یبلند ینکرد تعجب و خنده اش رو پنهون کنه با صدا یسع
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حواسم بهت  ری! خودم مثل شیشرکت مرده باشه بذاره نور باال بزن سییمگه ر -

 !چپ نگاهت کنه یسذارم چشمت بجنبه و نه ک یهست. نه، م

 :رو بهم داد و گفت بُرس

 !دارم زیسورپرا هیحاضر شو که برات  زیحاال بپر تند و ت ،یجلو افتاد چیه کی -

 :گفت ینسبتا طوالن ریبا تاخ شیریاز خبر غافلگ کنجکاو

 .قشنگه یلیخ یلیموهات درست مثل خودت خ یدونست یم -

 یم گل انداخت و مثل آدم هابرق از بدنم عبور کرد! لپ ها انیمثل جر یزیچ

 .دست و پام رو گم کردم یدست و پا چلفت

که رستاک داشت  یفوق العاده جذاب تنهام گذاشت. من موندم و قلب یلبخند با

 .گرفت یم اریافسارش رو به اخت

من  یتا آسمون باهام فرق کرده بود. گرچه رابطه  نیزم روزیو هواش از د حال

بودم. اما چرا مردد  دهیازش ند یبیعج زیچ یبود ولبا هم خوب  شهیو رستاک هم

 حرکات و رفتارش رو درک کنم؟ یبودم معنا

 رهیت نیجلو باز با ج یسرمه ا یکردم. مانتو شینمه آرا هی دهیپر کش یذهن با

 یباز و رهام انداختم. موها یموها یشال روشن آزادانه رو هی. دمیرنگ پوش

 یا گهید یدوست شون داشتم و معنا شتریرستاک ب فیکه از تعر یلخت و بلند

 .کرده بودن دایبرام پ

کارها انجام بده؟  نیام از ا گهید یدخترها یخودم گفتم: امکان داره رستاک برا با

 یپاشنه چند سانت یتابستونه  یفکرها بد بشه. کفش ها نیخواست حالم با ا یدلم نم

بودم. سورنا حموم کرده که به جمع شون ملحق شد من  ینفر نیرو پام کردم، آخر

 هیبود. کم کم چهره اش داشت به رستاک شب دهیپوش کیش یلیاسپرت خ پیت هیو 

دادم که مجذوب  یکه دور و برشون بودن حق م ییشد. انصافا به دخترها یم

 :گفت دیشون بشن. تا من رو د
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 ؟یشیم داریشرکت ب سییبه به عروس خانوم! بعد از ر -

 یش نشستم انگار به عمو و زن عمو مژده دادم وقتبه همه کردم، کنار یسالم

 :گفتم

 .ازدواج کنم یخوام سنت یشدم! نم مونیراستش پش -

رو از رستاک  چییکرد. بعد از صبحونه، سو زونیخبر حال شون رو م نیهم

 .گرفتم و خودم پشت ُرل نشستم

نفر سر سوزن بهش  هیکه دوست نداشت  نامیکردم من همون رسپ یفکر م یگاه

بود،  دهیرو عمو برام خر نیماش نیرستاک بهتر یمک کنه؟ حاال به لطف دهن لقک

 ذاشتن. یبرام کم نم یچیو از ه ختنیر یبه پام م یخرج و مخارج آن چنان

 یلیکوچه دستم به سمت ضبط رفت؛ آهنگ هنوز پخش نشده بود، خ یوسط ها

توش  یه چکه انگار دنبالشن ترانه رو رد کرد! مگ یطور یمشکوک و عجله ا

 یخواست بشنوم؟ نشون ندادم تا چه اندازه برام مهمه فقط از گوشه  یبود که نم

 یرو به ذهن سپردم. دنده رو عوض کردم. جور زدهیترک س یچشم شماره 

 .نشده ریفکرم درگ یکه مثال ذره ا چوندمیبحث رو پ یحرفه ا

 بگو؟ زتیخب رستاک خان از سورپرا -

 .جا کرد دست جابه یاسپرتش رو تو کت

 .یفهم یافته، چند روز صبر کن اون موقع م یبگم از دهن م -

 یعنی. روش رو ازم گرفت، یاالن بگ نیهم دیدادم که اال و بال با چیسه پ ریگ

خاموش کردم. کامال  ابونیرو وسط خ نینداره! با لجاجت ماش دهیاصرار فا

انگار نه انگار  ال،یخ یام گره زدم، ب نهیس یدست هام رو رو لکسیخونسرد و ر

 !به خاطر منه یعقب یها نیماش یبوق ممتد اعتراض

 :اومد قائله رو تموم کنه گفت شهینم فمیحر دیفهم

 !اول حرکت کن گمیباشه م ؟یکن یم هیچه کار نیا وونهید -
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خورم.  یتکون نم یتا نگ یعنیباال انداختم که  یشونه ا گه،یکردم دروغ م حس

 شتریگفتن. نخواست ب یزهایچ هیلب  ریرد شدن و زاز بغل مون  نیچند تا ماش

 :رو لو داد زشیسورپرا مهیفحش بارون بشم سراس

 

تو رو هم با خودم ببرم.  یخوام برم دب یدارم م یسفر کار گهیدو سه روز د -

 !روشن کن گهید یشد یاگه راض ؟یشد یخوبه؟ راض

 ی. بعد جادمیوسصورتش رو ب دمیو ذوق زده پر دمیکش یبلند یغیج یخوشحال از

رو  چییرخش چشم گرفتم. سو میرژ لبم رو پاک کردم و با لبخند دندون نما از ن

 نگیپارک یبه شرکت از بس حرف زدم مخش رو خوردم. تو دنیتا رس چوندمیپ

 :و به دور از تعارف گفتم یجد یلیخ

به  م؟یجدا گونه وارد شرکت بش میهم یبفهمه من و تو چ یکس یخوا یاگه نم -

 بهتره، نه؟ امیخودم ب نیم از فردا با ماشنظر

 :تر از خودم گفت یجد

کار  ای هی. مگه قائم موشک بازستیرفتار بچه گونه در شان من و تو ن نیا -

که پشت سرت چرت  یدارم امروز به همه بگم دختر عموم الیخ م؟یکن یم یخالف

 !و پرت نگن

گفتن حرف حساب  میهمون دختره بود. "از قد یروزید فیبه اراج منظورش

. میبا هم راه افتاد میروز کار نیشروع دوم یرو برداشتم و برا فمیجواب نداره" ک

 یبود. انگشتم رو به پهلو ستادهیکنارمون وا کیپسر ش هیآسانسور  یبار تو نیا

فقط خودش  یهم آروم طور بعدرستاک فشار دادم و با ابرو به پسره اشاره کردم. 

 :بشنوه گفتم

 !ها یزیاداشمون هم خوب چرستاک، د -
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 ریو ز چوندیپ می. دستم رو مالنمیلبش رو گاز گرفت تا خندش رو نب ی گوشه

 :گوشم گفت

  .به نفعمه یبه نظرم در قلبت رو بسته نگه دار -

و هر کدوم به  میبود! وارد شرکت شد یهم شک داشتم منظورش از نفع چ باز

اومد  یبودم که خانم ملک یغذا خورسالن  یناهار تو می. سر تامیاتاق ها مون رفت

 :و گفت

 !دیببر فیمهرگان خواستن بعد از غذا به اتاق کنفرانس تشر یدوستان! آقا -

هم به عنوان مترجِم مسلط به دو زبان و هم  ،یرسم یلیجا بود که رستاک خ اون

 .کرد میدختر عموش معرف

شب  مهیساعت از ن سال به سرم گذشت. هیبودم قد  هیبق دنیشب که منتظر خواب تا

 زونیآو چییاومد. لرزون لرزون سو یها م رکیرجیج یگذشته بود. فقط صدا

کرده بودم و کنجکاوانه به  زیرو برداشتم. حواسم رو جمع همه چ یدیشده به جا کل

 ستمیس اطیح ینداشت تو دتسمت جواب سوالم راه افتادم. خوشبختانه رستاک عا

 .رو فعال کنه ریدزدگ

کنم تا  ینشستم، انگار قرار بود بمب خنث یصندل یباز کردم. رو رو نیماش در

آهنگ ها رو  یکی یکی. دمیپنل ضبط کش یاون حد استرس داشتم. انگشتم رو رو

 یمشکوک زیچ ی. هنوز متوجه دمیرس زدهیس یشماره  یدر رد کردم تا به ترانه 

 .شد پخشآهنگ  ونیخواننده م یکم گذشت تا صدا هینشده بودم. 

 مونه یم ایدر هیتو مثل  یآب یها چشم

 مونه یم یماه هیخسته منم مثل  دل

 بمونه ایخواد تو در یخسته من م یماه

 بمونه ایخواد تو در یخسته من م یماه

 باشه ایتو در شهیدوست داره خونش هم یماه
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 باشه هایبر موج بزنه کنار ماه بوسه

 بمونه ایخسته من بذار تو در یماه

 بمونه ایتو در خسته من بذار یماه

 شهیم ریاگه تنها باشه خسته و دلگ یماه

 شهیم ریگیماه رینباشه اس ایتو در یماه

 رهیچشم هاتو از من بگ ادیب یکی نکنه

 رهیماتم بگ اتویدر رهیدل بم یماه

 خسته من نذار که تنها بمونه یماه

 خسته من نذار که تنها بمونه یماه

 یشده بودم که پلک هام تند تند زده مگردنبدم چنگ زدم. اون قدر شوک زده  به

خواستم آهنگ  یچم شده بود؟! چرا م ایشد! مخم دائم در حال ارور زدن بود! خدا

رستاک بود ربط  شیسال پ کیمناسبت  یب ی هیشکلم که هد یماه یرو به گردن

گردنبد رو به گردنم  یچشم هام رد شد. وقت یاز جلو لمیآن پارسال مثل ف هیبدم؟ 

 ایدر یگردنت تو یتو یکنم مثل ماه یبهم گفت: احساس م ادمهیدرست انداخت 

شک نداشتم  یا هیثان گهید ه؟یمنظورش چ دمیغرق شدم. چرا اون موقع نفهم

به هم  میاز خبر خواستگار شبیرستاک عاشقم شده! پس به خاطر اون بود که د

ل شبنم عرق شک یبدم. قطره ها یجواب منف نکردهشد و عجله داشت فکر  ختهیر

 ی. نمدیجو یمغزم رو م انهینشسته بود. سوال پشت سوال مثل مور میشونیپ یرو

رستاک  یعنینه!  ایرستاک مطلع شدم خوشحالم  یتونستم بفهمم حاال که از عالقه 

چه کار  دیبهم نگفته بود؟ با میبهم عالقه داشت! پس چرا مستق شیسال پ کیاز 

 کردم؟ یم

افکارم رو  یفرمون گذاشتم، سلسله  یسرم رو رواز بالکن اتاقش گرفتم،  چشم

 یقفل لب ها لیبرسم! دل نیقی. تونستم به دمیشده و مرتب کنار هم چ یدسته بند

آورد،  یکم م شیکردم! آدم در برابر تو دار دایرستاک از ابراز عالقه اش رو پ
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 در گذشته به اسم برادر و که یاز حدمون، حصار شیب یکیجدا از نزد دیترد یب

 .سد راهش شده بود میبود دهیخواهر دورمون کش

؛ چون با اش، قصد داشت من رو عاشق خودش کنه بعد اعتراف کنه گهید لیدل و

 ومدنشین دونیدونستم از باخت متنفره، به م یشده بود م دمیکه ازش عا یشناخت

 .یا گهید زیمون بود، نه چ نیترس از شکست و حس سواستفاده از مرز ب یبرا

دور و بر رستاک  یبودم که بارها به دخترها یکردم" من کس یدم جدل مخو با

که داشتم  شبید نینرم هم یدور ادیراه ز یخواه و ناخواه حسادت داشتم. حت

 کردم به دلم تشر زدم که ساکت شو! چرا؟ یم زشیآنال

 یبود! تو یا گهید زیچ تیکردم رستاک برادرمه؟ نه، واقع یمن هم گمان م چون

در اومده بودم و به  یخواهر و برادر یزود از الک رابطه  یلیها خ اون سال

 .دمشید یچشم پسر عمو م

 یمرد که بتون هی یرو سراغ نداشتم. اون تموم فاکتور ها یرستاک بهتر کس از

وجودم رو لبالب کرد. صد بار  یزود شور و شاد یلیرو داشت. خ یکن هیبهش تک

کردم غرق لذت  یوست داشتنش فکر مبه آهنگ گوش دادم و هر بار به حس د

 !شدم یآوردم. کاش زودتر از حسش خبر دار م یشدم و بال در م یم

 نیزم یاومد. رو شهیانگشت به ش دنیکوب یخوابم برده بود که صدا یدونم ک ینم

 یابرها بودم؟ اصال کجا بودم؟ آهنگ هم چنان در حالت تکرار داشت م یرو ای

از  یخبر چیدر اومده بود و ه دیشتم. خورشفرمون سر بردا یخوند! از رو

 ادهیپ نیکرد از ماش بازنبود! چهره اش تو هم جمع شده بود. در رو برام  یکیتار

 ی. من تومیهر دو مسکوت و کامال منتظر به هم زل زده بود نه،یبه س نهیشدم. س

 یرنگ چشم هام. نم یآسمون آب یمردمک چشم هاش و اون تو یمشک یایدن

! سر و پا پر از انتظار و تمنا هی که دستش رو شده عکس العملم چدونست حاال

کرد به آخر خط  ینمونده بود! حس م یباقبراش  یانکار چیه یشده بود! جا

 .دهیرس
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! هه! چقدر اون ینیحال خرابش رو بب ینتون یعنیگفت: عشق  یکوچولو م شازده

 !داشتم مانیجمله ا نیموقع به ا

. اومد لب بزنه نمیستم حال داغون و له شدش رو ببتازه عاشق شده، نتون منِ 

 :رو باال آوردم و گفتم سمیانگشت ه

 ؟یدوستم دار -

غرور و ابهتش رو لگد مال کنم، اما  یخوام تتمه  یکرد م یشد، فکر م صامت

 چیدلش رو قرص کردم که ه ایبه مساحت کل دن ینکردم به جاش با لبخند

ستفاده نکرده! خالف نکرده که عاشقم شده! ازش ندارم، از احساسم سوا یناراحت

 .دمیسو دوباره پر دمیو محترمه... خند زیهم برام عز یلیبرعکس خ

 ؟یدوستم دار ینگفت -

لب هاش شد، به  نتیز ی! لبخند خجل زده اختیفرو ر دهاشیشک و ترد آوار

کرده  دای. صورتم التهاب پدمیگنج یپوست خودم نم یآره سر خم کرد، تو یمعن

 :با خنده گفتم بود

که توش پا گذاشت  یکس نیبه حرفت گوش دادم، در قلبم رو باز گذاشتم. اول -

 .یخودت

از  یراحت نیشد به هم یچشم هاش نشست! باورش نم یتو یغرور و شاد برق

قلبش  یصدا دمیبه آغوشش چسب یبار وقت نیدوم یعشقش خبر دادم! برا رشیپذ

 .کوبه یعشق من م یبودم برا دهیکه فهم یآرومم کرد. قلب

شبه هالکش شده  هیمن  ایشبه فارغ شد  هیبود! رستاک  ایبرام مثل رو یعاشق

 شهیاومد ر یکه تا صبح خونه نم ییوقت ها دی! شایدونم ک یبودم؟ نه، نه! نم

دلم جوونه زده بود و ازش ناغافل  یداد که تو یم یحسادت، خبر از عشق یها

 بودم!
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. آب استخر میش رو گرفتم و قدم زنون راه افتادبدنم خشک خشک شده بود، دست

آب  یدستش رو ول کردم و خودم رو تو هیاز ثان یزد، در کسر یبهم چشمک م

عاشق که به سرعت دلش رو داده.  یماه هیشدم.  یکردم ماه یانداختم. حس م

        .دمیشن یخنده هاش رو م یروح و جسمم سبک شده بود. صدا

                **** 

اومد.  یرستاک م یدلبرانه  یآب حبس کرده بودم، پژواک خنده ها ریرو ز نفسم

 .کرد یزن عمو صدام م

 .بجنب دومادت حوصله اش سر رفت زم،ی! عزنایرسپ -

عروس  نیآره، قرار بود امشب عروس بشم."به قول سورنا قشنگ تر دومادم؟

خواست خفه  یلم منداشتم! چرا د یذوق چیکردم! پس چرا ه ی" داشتم حموم مایدن

شدم؟ فقط چند ساعت  یقبرستون م یبخت روونه  یحجله  یشدم و به جا یم

 زیچ هیمنتظر  اتموم بشه. تنه یزندگ یمسخره  شینما یانیمونده بود سکانس پا

 .تموم بشه یها رو ادا کنم، زودتر کات بدن و همه چ الوگیبودم! منتظر بودم د

تخت  ی. زن عمو رودمیته حوله رو پوشحوصله و خس یاومدم، ب رونیوان ب از

 .نشسته بود

 یمدام م دیگنج یپوست خودش نم یتو یچند ماه قبل من شده بود، از شاد مثل

 :گفت

 ی! واینشد بهی! خدا رو شکر قسمت غریخدا رو شکر عروس خودم شد -

 ...خوشحالم یلیخ نا،یرسپ

شب و مهمون ها ام یرفت، از برنامه ها یقربون صدقم م د،یبوس یرو م صورتم

لبخند زدن رو هم نداشتم. سشوار به دست موهام رو  یتوان زورک یگفت. حت یم

کرد؛ چون استرس دارم کم حرف شدم. تازه بهم حق هم  یکرد. فکر م یخشک م

 .داد یم
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برداشتم،  یرنگ یمشک یکشم! مانتو یم یبه سرم اومده و چ یدونست چ یم چه

 :خشکش زد با تعجب گفت آن هی چارهیزن عمو از دستم گرفت ب

 

 ... رنگ و چرا نیحواست کجاست! ا ،یتو عروس زم،یعز -

ابراز کردم متوجه نشدم. هر چند خوب  یبشنوم الک یادیخواست حرف ز ینم دلم

 !ها یادا باز نیبخت و چه به ا اهی. عروس سدمیفهم یم

و  یسرسبز گفتن بهاره! یبرام مهم نبود. م م،یچه شکل نمینگاه نکردم بب نهیآ به

 دم؟ید یرو نم اهیگل و گ یطراوت درخت ها و بو

اومدم! هنوز نرفته دلتنگ بودم؟  یخونه نم نیبه ا گهید م،یشد یرد م اطیح از

 .میرفت یم شگاهیبه آرا مینشسته بود نیماش یعروس و دوماد تو

 :. دم سالن گفتمیگفتن نداشت یبرا یکدوم حرف چیه

 !کارت تموم شد، زنگ بزن -

دست  ریشدم. ز ادهیکه انگار وزنه بهشون وصل شده بود پ یینداده با پاها جواب

 هیکه شب ییاومد با صدا یخوشش نم ظیغل شیبودم، رستاک از آرا شگریخانم آرا

 :گفتم یقارقار کالغ بود دستور

 !فقط میمال شیآرا -

عمو که زن  یروز چقدر برنامه داشتم! اما حاال نه لباس نیا یواسه  اهامیرو یتو

و  فیداشت. نه، به تعر تیزد برام اهم یحرف م ایو ژورنال روز دن ییبایاز ز

 .کرد یبعد از اتمام کارش ازم م شگریکه آرا یدیتمج

چرا خانم  نم؟یبب نهیآ یداد خودم رو تو ینم تینداشتم. چرا دلم رضا خیبا  یفرق

 یضرا ؟یزد که چطور شد یفک م یداشت و ه یدست از سرم بر نم شگریآرا

 ...تا ومدهیاگه خوشت ن ؟یهست
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 .شدم کردم شیآرا یبه چهره  یدیختم قائله مختصر د یبرا

 یم دشیو تمج فیکه برام رقم زده بود غرق تعر ییبایحال ندار نبودم بابت ز اگه

 ...کردم اما

رو تنم کردم، با تاج و تور، برق هر  دمی. لباس سفدهیچه فا یشده بودم، ول خوب

 .دمید یم مرو به خود ینگاه

 یدونم چه شکل یکه نم یشده با دسته گل نییعروس تز نیماش یو البکم تو صم

 .میبود باز هم در سکوت غرق شده بود

شد از لبخند  رهیآن به صورتم خ هی میدستم رو گرفت با هم وارد سالن بش یوقت

 ...نیخوشش اومده هم دمیچشم هاش فهم یتلخ تو

اون همه صدا و هلهله و بزن و بکوب رو  تحمل یارایسرم  م،یسالن شد وارد

کف  یداده بودم تا وزنم رو رو هینداشت. دستش رو نگرفتم فقط به بازوش تک

 .بکشم زیل یپوش ها

کردم، چه صورت  یهاشون نگاه م افهیبه ق م،یعروس و دوماد نشست گاهیجا یرو

 تونستن شاد بشن. یداشتن! خوش به حال شون م یشاد یها

 یدی! نه دل هامون خوش بود نه امدیکش یم دکیرو  یسم عروسمراسم ما فقط ا

قرار  ی. چقدر بده از اول بدونمیوجود داشت! هر دومون مجبور به تظاهر بود

 ندهیآ ینیب شیقدرت پ دیبه همون خاطره که آدم ها نبا دی. شایخوشبخت بش ستین

 !رو داشته باشن

 ایرو به تاراج برد؟  میتکه خوشبخ ییبود؟ اون شب کذا یبدبخت شدنم ک مقصر

 ...ایباز شد؟  تیعصبان یکه از رو یدهن

خورم  یکنه به جرات قسم م یعروس شدن فکر م یایبه رو یاز بچگ یدختر هر

کمد لباس هاش  یدونه لباس عروس تو هیوجود نداره که  یدختر بچه ا چیه
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اره. دونه، تازه عروسک عروس نما هم د هیاز  شتریب دیشا ینداشته باشه! حت

 .خودم یدرست مثل بچگ

 یشکل! به ب نینه به ا یعروس شدن داشتم، ول یکس و کار هم آرزو یب من

خواست.  یپدرم رو م یاز هر روز شتریعادت کرده بودم، اما دلم ب یمادر

خواستم...  یعشقم رو م م،یزندگ کیشده بودم! مرد شماره  زیدلتنگ همه چ

 !گشتن یوقت بر نم چیه گهیکه د یشاد یروزها

بودن که در برابر  ییترسو یخوش، احمق ها یبود روزها دهیباورم رس به

 .ذاشتن یبزدالنه پا به فرار م یتلخ و زهرمار یروزها

که عشق رو به قلبم  یبود. همون کس ستادهیحسرت سر بلند کردم! روبه روم وا با

اما از قلب نه!  ایدونستم دوستش داشتم  یداده بود، کنار مهمون ها بود. نم هیهد

من توش وجود نداشت. بعد از اون اتفاق از دلش  یبرا ییجا گهیاون خبر داشتم د

خوِش سفر کردم  یبه روزها وحمکرده بود. جسمم اون جا موند و ر رونمیب

 .دیپرکش

 ی. رومیخونه بود یجمعه بود. فقط من و رستاک تو میمثل شب عروس درست

سرما و گرما مثل تابستون داغ  یخدا تو ی شهیبغلش لش شده بودم. هم یکاناپه تو

کرد و بوسه هاش  یم یهم عاشقانه باز یانگشت ها یداغ بود. دست هامون ال

حصار  یتو شتریشدم از عشق و ب ی. پُر مدیرقص یصورتم م ینرم نرم رو

 :گوشم گفت کیکرد. نزد یبازوهاش مچاله ام م

 ه؟یعشق چه جور یدیفهم -

 :کم مکث کردم و گفتم هی

 .همون اندازه خوشمزه و دلچسب ه،یعشق مثل طعم توت فرنگ -

بودم به همون خاطر عشق رو با اون  یعاشق توت فرنگ ایدن یتو زیهمه چ از

شده بود. به زور خودش  یاش شکل بامزه ا افهیکه دادم ق یکردم، از جواب سهیمقا
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بلند،  بلند شینمک یچهره  دنیکرد نخنده و مسخره ام نکنه. از د یرو کنترل م

 .دمیغش غش خند

 ریکه از تفس ی. جوابدمیبوس یم شتریخنده هام رو دوست داشت. با شوق ب یصدا

 :شد و گفت یقشنگ بود زود جد یلیعشق بهم داد خ

 !. درست مثل نبودن توکهینباشه همه جا تار ده،یعشق مثل خورش -

 یبه کامم م شهیهم ایکردم دن یدوست داشتن شدم، فکر م زِ یغنج رفته لبر یدل با

 .چرخه. انگشت حلقه ام رو باال آورد

 .کنه یجا جا خوش م نیا شهیهم یقشنگ برا یلیخ یحلقه  هی یبه زود -

 :گفتم یکردم با شوق وصف نشدن یم یاون روز لحظه شمار یبرا چقدر

 شم؟یم ی! به نظرت من چه شکلمیمون فکر کن یبه عروس ایرستاک! ب -

 :گفت یفکر نکرد و تند اصال

 .یشیماِه خوشگلتر م هیمعلومه،  -

 .لب باز کردم یسرشار از شاد یباره با حال چند

 !رستاک -

 !جان دلم -

 .یاگه دوستم نداشت یباش حت شهی. پس همرمیمیمن م یتو نباش یدون یم -

فکر نکرده  رنیخواستن دامن مون رو بگ یکه م ینکبت یسوزن به روزها سر

 :بود. مصمم گفت

 یرو نم ایدن ی. اگه تو نباشیمیزندگ دیشته باشم؟ تو خورشدوستت ندا شهیم -

 .خوام
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و بعد هم به دور از غم و غصه سر خوش و مستانه  میگفت یها از عشق م ساعت

 میروزگار حسود خوشبخت دیکرد. شا یخنده هامون گوش فلک رو کر م یصدا

 !رو چشم زد

 بپرسم. یجورکردم چه  یمهم بود. دست دست م یلیسوال برام خ هی دونستن

آب  وانیل هی. ارمیازم خواست حرفم رو به زبون ب یمضطربم با مهربون دیفهم

 .خوردم تا تونستم بپرسم

چه کار  ادیبدت باال ب یازم سر بزنه، اون رو ییخطا یزمون هیرستاک! اگه  -

 ؟یکن یم

 

 :گفت نانیاطم با

 هی تیوچولو نهاک هیتنب هیکه اون قدر بزرگ باشه! واسه  یکن ینم ییتو خطا -

چشم هات رو  دنیذارم... نه، نه! دروغ گفتم طاقت ند یشب تا صبح تنهات م

 . باشه؟میقهر نکن ایندارم! اصال ب

. پاهام وزنم رو دمیرقص یم دیبرگشتم ! با شیسرم به سالن نما یباال هیسا با

گرم  یدست ها یزده ام رو تو خی یدست ها یحس چیکرد. بدون ه یتحمل نم

 گذاشتم.سورنا 

که  یشب باز مهیعروسک خ هی. شبمیجماعت در حال رقص رفت ونیِسن م یرو

بدنم رو به حرکات  اره،یدرم یعروسک گردون ماهر، بندهاش رو به باز

 یدور و برم رو درک نم یکدوم از اون آدم ها چیآورد. حال ه یدر م یموزون

. اومدم به دص تموم شکردم. منتظر بودم زودتر نقابم رو بردارم و خودم باشم. رق

 یکوبنده  یدست رستاک گذاشت. صدا یبرگردم که ناغافل دستم رو تو گاهیجا

تنها بودم بلند شد. هر دومون پر از گله به  ششیکه پ یشب نیقلبم درست مثل اول

 .میزد یپلک هم نم یحت میهم نگاه کرد یچشم ها
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گله توشون برق  یادو تا چشم به ج نیباشه و ا رینظ یشب ب هیتونست  یم امشب

 .موج بزنه، اما نشد یشاد

که  یظیغل یدود ونیهالوژن م یسالن خاموش شد، فقط نورها یچراغ ها ی همه

که از تماس باهاش برف زمستون  میمثل ابر بود روشن موند، فقط من و اون بود

 یهام رو از بو هیشونه اش بردم. هنوز هم داغ داغ بود. ر کیشدم. سرم رو نزد

 .کردم عطرش پر

 .داشتم شروع به خوندن کرد یادیز یآهنگ عاشقونه که باهاش خاطره ها هی

 ینیزم یرو یبایتو ماه ز ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیشیچه دلبرانه به دل م یقلِب من باش که تا که بفهم تو

 بود یدنیبود شرم تو چشمات بوس یدنیبخش هاتیبد یحت

 شمینم یاز تو راضمن به کم  شمیحواست جا مونده پ همه

 من ای یعشق تو هست ی وونهیمن باش تا باورت شه د یجا تو

 تو چه کرده با من یکه چشما ینیچشم من باش تا که بب تو

 دعامو دیشا دهیشن یکس اموییکردم تنها بدرقه

 بوسه خوار تو یماه تو کجا لبا یرو نیمنو ا کجا

 ینیزم یرو یبایتو ماه ز ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیشیچه دلبرانه به دل م یقلِب من باش که تا که بفهم تو

 

 بود یدنیبود شرم تو چشمات بوس یدنیبخش هاتیبد یحت

 شمینم یمن به کم از تو راض شمیحواست جامونده پ همه

 من یرو شونه  یشیمن تو عاشق م یتو خونه  یذاریپا م تو
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 منو تو نهیع ستیعاشق ن یمنو تو کس نهیقراره ب هی نیا

 ینیزم یرو یبایتو ماه ز ینیبهتر از تو که بهتر یک

 ینیشیچه دلبرانه به دل م یقلِب من باش که تا که بفهم تو

 بود یدنیبود شرم تو چشمات بوس یدنیبخش هاتیبد یحت

 شمینم یمن به کم از تو راض شمیحواست جا مونده پ همه

 یبودن و لب هام م اشک هام راه باز کرده یبودم، ک دهیتموم شده بود. نفهم آهنگ

 یخوردم. کاش همون جا تو یشونه هاش تکون نم یچرا از رو دمی. نفهمدیلرز

کرد! پر از  یزمان حرکت نم یکردن، ول یخاکم م شهیهم یاون آغوش گرم برا

 ...جبران وقت بود! کاش ی! کاش برادمیبخش یالتماس بهش زل زدم. کاش م

رو ازم  زمیکه همه چ ایدن یریکرد! بم تر اهیکه روزگارم رو س دیکش یاز ته دل آه

از  زیچ چیه گهی... دمیزندگ یهمه کسم، همه عشق و همه  زم،ی. همه چیگرفت

مشترک مون بود. سه  یبا خونواده  ینموند تا مراسم خداحافظ ادمیاون مراسم به 

دل  هیچهره هاشون نگاه کنم.  بهتونستم  ینفرشون دورمون حلقه زده بودن. نم

شدم. عمو به شونه  یپسرش نم یبرا یکردم. عروس خوب هین عمو گربغل ز ریس

 :اش زد و گفت

 .شده که لنگه نداره بتیدختر نص هی. یستیپسرم ن یخوشبختش نکن -

شده بود!  به هق هق افتادم." عمو، من  نیاز ا ریسوخت که غ یم جگرم

ها کردنش به خاطر شما یباز لمیشد به ف یم یخوشبخت نبودم. اون هر طور

 .داد یادامه م

. دلم نیداشت یبه گردن من هم حق پدر و مادر نیفقط پدر و مادر اون نبود شما

 " !شد یبراتون تنگ م

. ختیر یمن زن عمو اشک م یآورد. پا به پا ینفس هام رو باال نم گهید گلوم

 :.سورنا گفترمینشستم که آروم بگ یصندل یرو
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خودت  شهیکه هم ییقش از اون هاخرده اخال هیدرسته داداش مون  نا،یرسپ -

 ینیتضم تیقول خوشبخت یو مزاحم خوابش نش یهس؛ اما اگه خوب بپز یگیم

 .هی

دوماد برازنده شده بود بغل کرد. صورتم رو با  هیهم عاشقانه رستاک رو که  بعد

 .شد ینم ینکنم، ول هیدست باد زدم تا گر

زن عمو رستاک رو بغل ما دو نفر قرمز شده بود.  یچشم هاش از فرط دور عمو

با عمو  یخداحافظ یرفت. برا یپسر تازه دوماد شدش م یکرد و قربون صدقه 

 .کرد تا جو رو عوض کنه یو سورنا بلند شدم. سورنا دوباره مزه پرون

. یشو یفالشم رو نم یصدا گهیکه د یخوشحال باش دیبا ؟یکنیم هیتو چرا گر -

تون شم.  چی. اصال دلم خواست فن پیخوشگل شد یلیرفت بهت بگم خ ادمی یراست

 .شتریالبته تو ب نیقشنگ شد یلیخ یلیجفت تون خ

مراسم تموم  گهیکردم. د یم هیگر یجد یکرد و من چندباره جد یم یشوخ اون

بدرقه پشت سرمون راه  یبرا ی. چند نفرمیبرگشت به خونه بود ریمس یشد. تو

همه رو قال  یحرکت ناگهان هیرفتن، با  یم راژیزدن و و یافتاده بودن، بوق م

 .میبود شد سورناما از جانب  یعروس یکه کادو یخونه ا یگذاشت و روونه 

دونست تا چه اندازه خونه  یسورنا؟ اون که خونه داشت؛ چون م یخونه  چرا     

اون رو هم ازم  یخاطره خوب دارم، حت یدارم و ازش کل  خودش رو دوست  ی

 کرد. غیدر

که از  ی. ماتم کده امیدیرس دیجد یاحساس گناه به خونه  و یدیناام یبا بس

 یو غصه شه. من همه  یهمون اول معلوم بود قراره توش پر از بدبخت

رستاک ساخته بودم نه اون جا. اون به اصطالح  یخونه  یرو تو اهامیرو

 ایبود و خوشبختانه  ییالیرستاک و عمو و یدرست مثل خونه ها ونهیآش

." هه! میداشته باش هیواحدمون همسا نیینبود که باال و پا یانبدبختانه آپارتم

 "هامون، واحدمون هیبستم! خونه مون، همسا یم یچه جمع
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شد. کت رو با دو  ادهیشده پ نییتز نیرو برداشت و از ماش دیکل یها دسته

بازنده  یدوشش انداخته بود. خسته و سرخورده مثل جنگجوها یانگشت رو

 یاز خودم به حال اون م شتریزد. دلم ب یاختمون قدم متا س اطیح ریاز مس

 خودشجوون،  یمثل تازه دومادها دیکرده بود؟ چرا نبا یسوخت. چه گناه

سرد  نیکه به زم یبدونه؟ لعنت به من ایمرد دن نیرو خوشبخت تر

 !نشوندمش

رو لمس کردم. پشت سرش راه افتادم. عمدا دم  لیدرب اتومب ی رهیدستگ

 یقفل چرخوند. دستش رو به معن یرو تو دیتا بهش برسم. کل در مونده بود

 :گفت یاز خشم و لودگ ینشون داد، با مخلوط دییبفرما

که براتون فرش قرمز و گل سرخ پرپر نکردم. آخه هولم جست  دیببخش -

خودتون شمع  یبه بزرگ گهیخانومم امشب قراره عروس شه. د زهیکه دوش

 !دیبخشها رو ب یروشن نشده و کم و کسر

 

گرفت. آب دهنم رو با صدا قورت دادم. دلشوره به همراه امواج  بغضم

 .کردن یم یکوبیدور سرم رقص و پا یمنف

 یشده قدرت جابه جا شدن نداشتم. خوب م دهیچسب نینعِل به زم مثل

. دهیم یبتیحالت خبر از چه مص نیو ا افهیق نیدونستم ا یشناختمش! م

 .ود به داخل هولم دادمشه یو با حرص دیبازوم رو کش

عشق  یروز هیحقارت و لجن بهم دست داد. انگار نه انگار  احساس

مبل پرت کرد و  یاز کنارم رد شد. کتش رو رو تیاهم یبودم. ب شیزندگ

امشب بسته  یکردم پرونده  یبه طرف آشپزخونه رفت. ساده لوحانه فکر م

واب راه افتادم. به طرف اتاق خ دیاز هر گونه شر جد یریجلوگ یشده. برا

 :گفت ادیبا فر دیکفشم رو شن یتق پاشنه ها تق یصدا
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داشته  فی. تشردمیبرات د یخوب یکجا؟ امشب هنوز تموم نشده! خواب ها -

 !باش

رو نداشتم. کشون  لشیشد. جرات عمل کردن به خالف م خیبه تنم س مو

 .شه ریخوندم اوضاع ختم به خ یلب دعا م ری. زدمیمبل رس کیکشون نزد

 .دستش برگشت یجام تو هیو  یزهرمار شهیش هیکرده بودم، با  کز

 زیم یاون رو رو کم خورده. هیداد  ینشون م یا شهیش یجداره  یرو آثار

دست آزادش گره کراواتش رو شل  یکیدستش جام بود و  اون  هیگذاشت. 

به جنون  یدر حال اومدنه، با نگاه یگفت طوفان بد یکرد حسم م یم

 .عروس بدبختش چشم دوخت نشسته به

بر اندازم کرد. حالم از شدت  ینوک پا تا فرق سر، جز به جز و طوالن از

بودم. بهم گفته بود تقاص  یهر لحظه منتظر فاجعه ا بود. ینشدن انیترس ب

 .رمیگ یم

به زور جلو  یاری. تو حالت هوشدینفس سر کش هیدوم رو پر کرد و  وانیل

 ...شد. حاال که یدار خشمش م

باره؟ دهنم باز شد و ملتمسانه  کیمرگ  ایراحت تر بود  یجیتدر مرگ

 :گفتم

 یرو فراموش کن! جبران م یکنم همه چ یرستاک، تو رو خدا التماست م-

 ...فقط بذار شهیهمون م یتو بگ یو هر چ یتو بخوا یکنم! هر چ

خورد! پلک بست  چیتو هم پ دتری. ابروهاش شددیبار یاز چشم هاش م شیآت

 .دینفس کش قیعمو 

رو کف  اتیگل از فشار پنجه هام در حال پژمرده شدن بود. محتو دسته

وار  وانهیقرمز رنگ کرد د عیبه ما یبه من و نگاه ی. نگاهختیپارکت ر

 .دیغر
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 یکه تو با من کرد یهان؟ کار شه؟یجمع م نیببخشمت؟ فراموش کنم؟ ا -

 !کنه، کثافت یمرگ هم درستش نم

 نییشد! سرم رو پا شتریبود؟ بغضم ب یبودم؟ جرمم چچه کار کرده  مگه

شکسته شدن جام  ینداشتم بدم، از صدا یجواب چیگفت ه یانداختم. راست م

 .وحشتناک تشر زد یتیپلک هام باز و بسته شد، با عصبان

با  شن؟یشکسته ها دوباره درست م نیا ؟یچ نیجا رو نگاه کن! ا نیا -

 شه؟یمرده زنده مجواب بده  ؟یتوام؟ حرف بزن! الل

کردم آرومش کنم اما  یچشمم سر خورد. مفتحضانه سع یاز گوشه  اشک

 اون قدر احمق بودم؟ یدیبه چه ام

 .وسط من بودم که نابود شدم نیاتفاق بود! ا هیرستاک، باور کن همش   -

اشاره ام به اون  یکردم. وقت یم یگند رو دوباره تداع یاون خاطره  دینبا

وار به طرفم هجوم آورد. برزخ  وونهیاقد گفتن شد دسمت رفت. حالش ف

که به  یبه چنگ گرفت. با درد انهیبهتر از رستاک بود. بازوم رو وحش

 .شدیدهنم وا م د،ینبا د،ینبا د،یاومد. نبا نییدستم وارد کرد. اشک هام پا

 یکه راه افتاده بود نگاه م یبه خون وسانهیافتاده بودم. ما نیحال کف زم یب

کرد و کوفته شده  ی. بدنم درد مختمیر یهر دومون اشک م یبرا کردم.

تنهام گذاشت.  یبود. هق هقم شدت گرفت. رستاک رفت. شب اول عروس

 پس چرا رفت؟ چرا در رو روم قفل کرد؟ دمیترس یم ییدونست از تنها یم

 یکرد! قلبم هم درد م یتونستم نعشم رو تکون بدم. همه جام درد م ینم

 .کرد

بهم  وونیبه چشم ح ،یلیزد خ یلیبار دستش روم بلند شد. خ نیمدو یبرا

چشمش بود به جز ناز و نوازش  یجلو نایکرد. وگرنه اگه رسپ ینگاه م

 . مگه نه؟دمید یازش نم یزیچ
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با  میبشم اما حال روح هوشیدستش ب ریقدر نزد که مثل اون شب ز اون

 ترک خورده ام لبِ  یگوشه  یبدتر بود. خون، برا یلیاون شب خ سهیمقا

 ی! جادمشیبخش یمردم هم م یبود. مهم نبود از دستش ناراحت نبودم. م

 .زد یسوز م شتریگرمم ب یاش با اشک ها یلیس

خوشحال بودم. برام  هیاز نداشتن همسا طیبود که در اون شرا مضحکانه

 .شده زیسورپرا یتازه عروس چه جور هی ننیسخت بود بب

بودم؟ مِن خر  یخورد که من دوم یمکتک  شیشب عروس یعروس کدوم

هم اون رفتار  وونیتنم رو نگه داره، با ح یانتظار داشتم حرمت لباس تو

 یزندگ یآدم ها یها از بعض وونینبود چه برسه به من. تازه ح ستهیشا

دادن، نه که منظورم رستاک باشه نه!  یمون بهتر بودن. اون ها آزارت نم

 .م رو گرفتمنفس من بود! خودم نفس ها کرستا

گرفتم! اون قدر از چشمش افتاده  یکردم گر م یبوسه هاش فکر م یجا به

 ششیبودم! فکرم پ دهینکردم! من غرورش رو به آتش کش نشیبودم؟ نفر

وقت تصادف نکنه، از  هی لیگفتم: با اون حال مست و پات یمونده بود، م

 !ه باشهرستاکم رو داشت یکنه هوا یخدا خواستم حداقل به من کمک نم

 ایدن یعروس و لباس عروس تو یزدم، از هر چ یو ضجه م دمیکش یم آه

 !متنفر شدم

 یموهام رو با حرص در م یتو کِ یبار یرهایکردم. گ کهیت کهیرو ت تورم

 ییموها یکوبوندم. دسته گلم رو پر پر کردم. رو نیآوردم. تاجم رو به زم

شت مشت ازشون مو که خروارها ژل و تافت زده شده بود، چنگ زدم و م

. دیبار یشدم. عرق از سر و صورتم م یآروم نم یذره ا یکندم، ول یم

 .کردم یم یکار هی دیبا

 یشب سحر نم نیلب نزنم، اما قسمم رو شکستم. ا گهیخورده بودم د قسم

 یآروم شدم. تلو تلو خورون راه کیدو پ یکیموندم با  یم داریشد اگه ب

 یدرآوردم. لباس بدقواره  یس و شلوار مشکلبا هیاتاق خواب شدم، از کمد 
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همرنگ روزگارم شدم.  گهینجس پرت کردم. د زیچ هیرو مثل  میعروس

 زیابرها بود همه چ یکردن تو ریس هیکه شب یالیام داغ کرده بود و با خ هکل

 .بود یاریبهتر از هش یشد. چه قدر مست یداشت کم کم فراموش م

کردم رستاک مرده و  یزد. فکر م یم دهنم یقلبم از تو ل،یزنگ موبا با

 دیچیگوشم پ یآروم زن عمو تو یتا صدا ارن،یدارن خبر مرگش رو برام م

 .هزار بار مردم و زنده شدم

زن و شوهر  هیخواست حال مون رو بپرسه. مگه حالمون چش بود؟  یم

شون  یبعد شب عروس دیرو دوست دارن با گریخوشبخت که عاشقانه همد

از بغل هم تکون  شبیکه د میباشن؟ ما هم دو تا عاشق بودداشته  یچه حال

 یموهام رو نوازش م ی. تا صبح بوسه بارون شدم و دستش المینخورد

به رختخواب  یبعد از در کردن خستگ م،یدرست کرده بود قهوهکرد. دو تا 

 یمشت و لگد دوماد بودم. چه م ریز شبیدونست د ی. چه ممیرفته بود

رو نشستم.  شمیدونست هنوز آرا یبودم. چه م دهیابخو یدونست به زور چ

 .دیترک یدلم از درد داشت م

نگاه کردم. پوست  ییروشو ی نهیرو شستم به آ شمیرو قطع کردم. آرا تلفن

صورتم  یدست اون زور داشت؟ طرح انگشت هاش رو ایمن حساس بود 

 .اومدم رونیحک شده بود، با بغض ب

رفتم. اصال  ینم ییبود هم جا یه باز مبه در قفل شده زدم. اگ یپوزخند

اون  یآرزو یهر دختر دیکجا رو داشتم که برم، به خونه نگاه کردم. شا

دلت خوش نباشه  یوقت دیترد یخونه که شکل قصر بود رو داشت، اما ب

 !بهشت هم جهنمه

 زادیمرغ تا جون آدم ریرو باز کردم از ش دیسا خچالیآشپزخونه رفتم.  به

 اطیتازه کردم. از پنجره به ح ییآب برداشتم و گلو یطرب هیتوش بود. 

 ...یچشم دوختم. چه بهار زشت
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 یتو یمبل نشستم و به حلقه  یبه سالن هال رفتم. رو دمیرو باال کش دماغم

 نگاه کردم. شهیش یدستم با کت رستاک و شکسته ها

باورش سخت بود که دو روز تموم با اون همه رعب و وحشت شب ها رو 

! زونیو اشک ر هیرستاک تا صبح سر کرده بودم! دو روز ناله و گربدون 

گرفتم بهش زنگ بزنم  یبدتر از بد بود! هر بار تلفن رو م میحال روح

 یخاموش م دیبود؛ پس با دهیفا یشدم. حرف زدنم پوچ و ب یم مونیپش

ساختم. فقط  یدرخت جنگلم رو م هیبا  دیکردم! با یتالش م دی! باهموندم؟ ن

 دیشد. با ی. اون وقت گلستون منمینگاهش بب یذره عشق از تو هیبود  یکاف

 میکردم. تصم یم لیمخروبه رو به بهشت تبد نیبستم و ا یکمر همت م

غم بغل کردن بلند شدم  یزانو یگرفتم دست از عزا گرفتن بردارم، به جا

کرد  یبرام فرق م دینبا گهیو مرتب کردم. د زیرو مثل دسته گل تم نهخو

باهام چه کار کرده. الزم بود  میو مرد زندگ ستیمال خودم ن هیزیجه که

به وجود اومد! خونه رو مثل  یدی! امدی! شادیرو از نو شروع کنم شا میزندگ

خونه  یرهاحال آشفته ام بشه. کا یدسته گل کردم که مبادا اگه اومد متوجه 

خواستم  یم نمتنم کرد دهیلباس خوشگل و پوش هیکه تموم شد به حموم رفتم. 

و خجالت زده بشه. موهام رو خشک کردم و همه  نهیبدنم رو بب یها یکبود

خرده کرم پودر زدم.  هیسرم جمع کردم. به صورتم  یباال پسیرو با کل

براش  یلیخ ملمس کردم. راستش دل یانگشت هاش رو با دلتنگ یقبلش جا

بهتر کردم، خرده  هی خی ی سهیلبم رو با ک یگوشه  تیلک زده بود. وضع

 .درست شد یهمه چ میعطر مال هیبا 

گفت: به رستاک زنگ  یافتاد. م میگوش یزن عمو دوباره رو ی شماره

حرف  نیو از ا میایخواست زود ب یاون جا. م میشام قراره بر یزدم برا

 ...ها

قلبم نشست،  یاز قبل تو شتریب دیدونست چقدر خوشحال شدم. ام یم خدا

 نیکردم. فکر اول یناهار درست م دیاومد. با یمپس امروز رستاک حتما 

 :گفت یناهار مشترک مون افتادم. شکمو م
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 ادیاز مامان  ی! تو رو خدا دل به کار بده چهار دونه غذا مجلسنایرسپ یوا -

 .من عاشق غذام یدون ی. خودت که مریبگ

 :که مثال ناراحتم و اخمو گفتم دمیبهم کوب یرو الک خچالی در

صفره، پس  میاستعداد آشپز یدونست ی! از اول ماریدبه در ن به من چه! -

 .یو بساز یبسوز دیبا

 :گفتم می. منم مالیریگ یم ادینداره  بیکرد که ع ییدلجو

با مادر شوهر  دیشا یبده تا موقع عروس فیخب حاال شوهر جان فعال تخف -

 .به حال دستپختم کردم یفکر هیجونم 

مالوندم. همون املت مثل گوشت  رهیو شاملت سرش ر هیشد و با  خوشحال

... بعدش ریبخ ادشیدهنمه!  یلقمه هاش هنوز تو ی. مزه دیبه تن مون چسب

ام رو به کار بستم تا دست پختم خوب بشه، با زن عمو کالس  یتموم سع

دونستم چه  یم گهیگرفتم االن د ادیازش  یخوب یزهایداشتم. چ یآشپز

 .درست کنم ییاغذ

قفل در، لب هام به خنده در اومد. چه کار کنم  یتو دیکل دنیچرخ یصدا با

خودم بود رو با  ی قهیکه سل یشرت یرفتم. ت شوازشیعاشقش بودم! به پ

لحظه  هینه، اما شاد شدم.  ایبود  یاتفاق دمیست کرده بود. نفهم نیشلوار ج

ه نشد که یکوتاه به اندازه پلک زدن صورتم رو مهربون نگاه کرد، ثان ی

کردم. جوابم رو نداد. ناراحت نشدم. از  یو نامهربون شد. سالم آروماخمو 

مرتب شده کرد. چه خوب که نه اون  یبه خونه  ییبغلم رد شد نگاه گذرا

مبل دراز  ی! طاق باال رودیجنگ و نه صورت کبود شده ام رو ند دونیم

 یم تیکفا نقهوه آماده کردم. ساعت صبحونه نبود همو ری. براش شدیکش

 یبه سقف نگاه م رهیاش گذاشته بود و خ یشونیپ ی. ساعدش رو روکرد

خوش نداره  ادیدونستم ز یگذاشتم. م زیم یفنجون رو رو واشیکرد. 

 نیآشپزخونه رفتم. گفتن ا یبشم به سرعت باد تو یچشم هاش آفتاب یجلو

. دست دلم بود نه عقلم. ستین ریخود کرده را تدب یحرف ها راحت نبود، ول
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با کمک  سوندم،یدر آوردم. برنج ها رو خ زریزده از فر خیگوشت  بسته هی

کم تر و فرز شده بودم. بودن رستاک بهم شور و  هیزن عمو  ادیز یها

تونستم هم زمان چند  ینم فینشاط داده بود. ساالد و ژله درست کردم. ح

 .ذاشتم یغذا بپزم وگرنه کم نم

 یبود. عطر خوش سبز یبزعاشق قرمه س یرونیا یهم مثل تموم مردها اون

هم شد از خورشت  ی. عالادیدر ب یعال یها بلند شد. چقدر دعا کردم همه چ

گفت نه  یکه زن عمو م یاون بایبود. برنج تقر زونیمزه اش م دمیکه چش

 ی. ظرف هادمیبا عشق چ یو کامل لیشک زینرم و نه خشک شد. م ادیز

کردم. ژله و ساالد و  نییخوشمزه. پلو رو با زعفرون تز یبا غذا نگقش

نداره  یمطمئن شدم کم و کسر یبود. وقت یهمه چ یدنیظرف خورشت و نوش

 رفتم صداش کنم، با بسم هللا به ستمش قدم برداشتم.

بسته به نظر  یمونده بود با چشم ها یقهوه اش هنوز دست نخورده باق ریفنجون ش

ف بشه بعد اسمش صا زونمینام یکردم صدا یاومد خواب باشه، تک سرفه ا ینم

 .رو صدا زدم

 ؟یداریرستاک... رستاک... رستاک ب -

 :تکون دادم و گفتم واشیجوابم رو نداد خم شدم شونه هاش رو  چون

 .ناهار حاضره زمیرستاک! رستاک! عز -

نگاهم کرد که  ظیچشم هاش برداشت و با غ یبا غضب دستش رو از جلو چنان

 :ند قدم به عقب برداشتم. پرخاشگرانه گفتبه زور دووم آورد. چ کلمیه ریپاهام ز

 !بهم خورد تیو دست کثف یبود که اسمم رو به زبون آورد یبار نیآخر -

کاذب به  یفشار دادم تا بتونم آرامش یبدجور شکست. انگشت هام رو رو غرورم

 یبشکنم با بغض شیزاریکمتر در برابر اون همه نفرت و ب دیکه شا ارمیدست ب

 یگفتم. نموندم که اشعه ها یباشه ا      د سر تکون دادم و زشت و چندش مانن

برداشتم  زیم یرو ازاز اون بسوزونه. فنجون رو  شتریسوزننده نگاهش قلبم رو ب
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درب  دنیبه هم کوب یاشک مصرانه ام شدم. صدا انیبه آشپزخونه رفتم. مانع طغ

کالم  ید و بکه اوم دینکش ی. طولداد ینشون از بلند شدنش م یبهداشت سیسرو

رو برداشت بشقابش رو پر  رینشست. کفگ یناهار خور ونیع یها یصندل یرو

از خورشت  یرغبت قاشق یبود. ب رخش میچشم حواسم به ن یکرد. از گوشه 

 .چهره اش مشغول خوردن شد یتو یحالت چیبدون ه خت،یبشقاب برنجش ر یتو

 ینشستن رو نینفره بناهاِر دو  نیاول یشسته رو سر جاش گذاشتم. برا فنجون

 :افتاده گفت نییپا ییمبل و هوا معلق بودم که با پلک ها

 !نمتیخوام بب یچشم هام، نم یگمشو از جلو -

نمونده بود فقط  یبرام باق ییسرکش فشرده شد. اشتها یگلوم با بغض ی وارهید

غذا گول بخوره  هیخواستم باهاش غذا بخورم؟ مگه بچه بود با  یدونم چرا م ینم

اتاق  یچشم هاش گم شدم. تو یگذشته رو فراموش کنه؟ اصال خوب شد از جلو و

 یگونه هام شدن. هر چ یو راه اوردنیتاب ن یا هیاشک هام ثان کیخواب تار

 یدونم ک یکردم که نم هیصدا گر یذوق داشتم مثل اشتهام کور شد. اون قدر ب

 !خوابم برد

دستش  یا گهید یبهونه  اومد تا یم ونیزیتلو یهفت عصر بود. صدا ساعت

سر و صدا به آشپزخونه  یشدم. قبلش ب یم یرفتن به مهمون یآماده  دیندادم با

 یکیدو روزه فقط در حد چند قلوپ آب و  یکی نیگرسنه ام شده بود. ا یلیرفتم، خ

نزدم به بشقاب  یچیه هتحمل کردم و لب ب یمانع ضعفم شده بودم، ول وهیدو م

در حد چند قاشق خورده بود نه به ساالد و نه به ژله رستاک نگاه کردم  یغذا

 خچالی یاضافه رو هم تو یظرف ها رو شستم. غذاها یدست نزده بود. همه 

منتظر رفتن  دهیجز آماده شدن نداشتم. حاضر و لباس پوش یا گهی. کار دگذاشتم

خواست برم و  یدونستم چشه، م یبودم، تا ساعت نه از جاش تکون نخورد! م

 یبارم کنه. حرف ها دیجد چاریرو بهش گوشزد کنم تا چند ر یمهمون قرار

جگرم رو سوخته بود و برام بس بود. باالخره  یکاف یامروزش به اندازه 
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اومدم. چشمش بهم افتاد با  رونیرو برداشتم و ب فمیرو خاموش کرد. ک ونیزیتلو

 :اخم گفت

 کجا؟ -

 .نکنه جواب دادم منجمدم شیخیرو ازش گرفتم که نگاه سرد  صورتم

 .میمامانت دعوت یخونه  -

خبره.  یعرب کرده بود که انگار از همه جا ب خیخودش رو از ب یجور هی

 :کردم و گفتم یدست شیجنگ اعصاب نداشتم پ یحوصله 

 .زن عمو گفت باهات هماهنگ کرده -

 نیماش یصدا کنار هم تو یخاموش و ب بهیرو شکر کشش نداد. دو غر خدا

 .میکن یعاشق رو باز یزن و شوهرها لمیف میبر میخواست یمو  مینشست

. صورت هاشون پر از میدیبه اصطالح پا گشا رس یبه مهمون ینیریبا گل و ش

اومدن  ریکدوم د چیبود از آغوش گرم شون به زور جدا شدم. ه یطراوت و شاداب

ش بود تنها فرق یمثل سابق خوب و عال زی. همه چاوردنیمون رو به رومون ن

انداخته بودم که  نییارستاک نسبت به من بود! سرم رو پ یعشق بر باد رفته  یتو

 یول اره،یچشم هام ن یخونه خاطرات خوش به فنا رفتم رو جلو یگوشه گوشه 

دلم  یدر حال تکراربود. گرد حسرت تو لمیمثل ف زیبود و همه چ یخودیمقاومت ب

فکر نکنم و از بودن  زیچ چیچند ساعت به ه یشده برا ینشست! تالش کردم حت

 ییرایوقت پذ ادیز میبود دهیکه ما رس یلذت رو ببرم، با ساعت تیدر کنارشون نها

خوشمزه و خوش  ی. به ظاهر غذاهامیشام حاضر شد زیراست سر م کینبود 

در  یزدن من هم که از گرسنگ یرنگ و لعاب چشم دوختم. داشتن بهم چشمک م

سوپم رو پر کردم هنوز مشغول نشده بودم  یحال شدن بودم. کاسه  یحال ب

  :گفت اکسورنا خطاب به رست

چشم هات  ،یالغر شد یلیزنت، خ یاز دست غذاها یدیکش یبرات! چ رمیبم -

 .یکم کرده باش ییلویخوره کمه کم سه چهار ک یگود افتادن، بهت م
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 :ساالدش رو هم زد و شوخ طبعانه گفت عمو

ازدواج  لیکنم. اوا یمن پسرم رو درک مفعال جا داره واسه الغر شدن،  -

 .ادیو صدات در ن یبه به و چه چه کن ییبا هر غذا یمجبور

 :بشقاب گذاشت در جواب شوهرش گفت یعمو قاشق رو ساکن تو زن

هفته  هیتا  هیجور نی! حاال که ا؟یکرد یبه به و چه چه م یالک یاِ نگفته بود -

 .هیبه چ یچ یتا بفهم یخور یم یحاضر یغذا

برداشتن  یشد. برا ینبودم بلند م کیکه من ابدا توشون شر ییخنده ها یصدا"

لمس دست رستاک رو حس کردم، با تشر  یا هیثان ینمکدون دست دراز کردم برا

خودش  کیو نمکدون رو نزد دیکردم، به غذاش نمک پاش ینیظهرش عقب نش

دادم.  دامهانمک به خوردن سوپم  ی. من هم بدیکس حرکتش رو ند چیگذاشت. ه

 :دیسورنا ظرف کباب رو به رستاک تعارف کرد و پرس

 بود؟ یمشترک تون چ یغذا نیحاال اول -

 :گوشت برداشت و جواب داد کهیت هی

 .یقرمه سبز -

 :چشم هاش رو گشاد کرد و با تعجب گفت سورنا

 .نی! آفریاوه نه بابا، قرمه سبز -

 :گفت یو شوخ یاز جد یبیبا ترک رستاک

 .چمن دانشگاه تهران بود هیمزه اش شبالبته  -

 

 یهر و کر خنده  یشد. صدا زیکه انداخت سورنا از خنده پخش م یا کهیت با

خواستم بگم: مگه  یبود م نمیآست یاش تو کهیخودش و داداشش بلند شد. جواب ت

زبونت مونده؟ ساده از کنار  ریکه مزه اش ز یتو چمن دانشگاه  تهران خورد



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

مدام مسخره  سورناچند قاشق از غذاهاشون رو خوردن.  هیبقرد شدم.  نشیتوه

مسافر چهره ام کنم  یکیتونستم لبخند کوچ ینم یا هیثان یآورد، برا یدر م یباز

 :دوباره گفت

 یچند روز بخور. اصال هر وقت دلت هوس غذاها یبخور داداش! اندازه  -

 .دتر برسمام زو یموتور کیاز پ دمیمامان پز کرد فقط لب تر کن قول م

سورنا برام حکم سابق  گهید تشیکردم. واقع یو من سکوت م دنیخند یها م اون

که  یزیدونستم چ یبدبخت شدنم مقصر م یوقت ها اون رو تو یرو نداشت. بعض

لحظه  هیام رفتم  یشوم بدبخت الیفکر و خ یلب نزده بودم. تو یراجع بهش کالم

 یگرفته بودم با صدا هن فضا فاصلگر گرفتم و حالت جنون بهم دست داد، از او

 .خودش دوباره روحم برگشت

  ؟یناراحت شد میاز شوخ ؟یخور ینم یزیچرا چ ؟یی! کجانای: رسپسورنا

قاشق  ییاشتها یکه با ب یو کاسه سوپ یعمو و زن عمو به ظرف بشقاب خال نگاه

زدم رفت. زن عمو به رستاک گفت برام برنج بکشه با گفتن زن  یرو توش هم م

 :افتاد؟ به دروغ گفتم یم ادشی دیعمو با

 .ختهیخرده هله هوله خوردم اشتهام به هم ر هی -

نداره،  شیگنجا گهیدونستن معده ام د یگفتم م یاخالقم خبر داشتن اگه راست م از

اصرار نکردن و به همون چند قاشق سوپ بسنده کردم. بعد از صرف شام سوژه 

خودم که شاد و  یگذشته  یها یشوخ . ازمیفقط ما دو نفر بود یدورهم ی

اول زن عمو  دنیپرس یآوردم سوال م یدر م یخوشحال بودم و مسخره باز

 :گفت

 د؟یکن یزوج و فرد تخت رو مرتب م یهنوز طبق روزها زمیخب عز -

ملوسک رو  یمشترک، تخت مشترک. پشم ها یزدم. غذا یدلم پوزخند یتو

 اریدادم. نوبت عمو بود که با دقت خ تکون بایتقر یبه معنا ینوازش کردم و سر

 .کند یپوست م
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 کنه؟ ینم تیعمو جون رستاک که اذ -

 .جواب دادم یگلوم رو فشار داد با لبخند تصنع بغض

مدت  هیکنه؟ بذار  یم تیاذ ی! عروس دو روزه رو کیتینه عمو جون چه اذ -

 .معلوم شد دیبگذره اون موقع شا

 :ستاک کرد و گفتبه ر یمبل لم داد نگاه یرو سورنا

همه  یبار هم شده تالف هی یبرا رتایباال غ یرو بزنه! ول نایجرات داره رسپ یک -

 .ریکه به من بدبخت زد ازش بگ ییاون مشت ها و لگدها ی

 یکرده بود! چشم هام م یبه حالت فحش به سورنا گفت. تالف یزیچ هیعمو  زن

من بود و مثل  یزندگ تیهاشون واقع یسوخت. هر کدوم از سوال و شوخ

 شکافت. یقلبم رو م یخنجر

رفتن به جهنمم لحظه  یشدم. برا یم نیاز اون جمع داشتم پر از احساس سنگ

بود.  یدست جمع یکه بود بهتر از شکنجه  یکردم، اون جا هر چ یم یشمار

ملوسک خواستم  لیجمع کردن وسا یگذشت، به بهونه  یجز من به همه خوش م

 :عمو گفت اتاقم بشم که زن یراه

بعد از برگشت، خودم دخترت رو برات  ،هیترک نیبر سیمگه قرار ن زمیعز -

 .ارمیم

وقت  گهیکردم و از ملوسک دل کندم. د دییچرا من خبر نداشتم؟ ناچارا تا پس

مسافرت.  میکرد انگار واقعا قرار بود بر یم یکه اون خداحافظ یرفتن شد. جور

 عیسر دیبار یم یدیشد یچنده! بارون بهار آسمون هم معلوم نبود با خودش چند

مون حکم فرما  نیسکوت ب همتا خونه باز  م،یبش سیکه کمتر خ میشد نیسوار ماش

لب  ریرو باز کرد. مگه قرار بود دوباره تنهام بذاره؟ ز اطیدر ح دیشده بود. با کل

 :گفتم

 ؟یبر یخوا یم -
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 :از تمسخر نگاهم کرد و گفت پر

 !یدت کنعا ییبه تنها دیبا -

 :گفتم یسوخت که مضحکانه م یدلش به حال من م مگه

 !ترسم یم ییاز تنها -

رو جر  فمیک یاز عشقش رو نداشتم. دسته  یخال ینگاه کردن به چشم ها توان

 :شدم؟ بهم گفت یجور مجازات م نیدادم. حق من بود که ا

 ؟یگذروند یدو روز رو چه جور -

در هم  یت! سالنه سالنه با جسم و روحخواس یم هینگاهش کردم. دلم گر ساکت

 یگفت رفته. رو یهاش م کیالست ینعره  یخونه شدم. صدا یشکسته راه

از  شتریگفتم ب یبارون، زار خدا رو زدم. اغراق بود اگه م ریزانوهام نشستم. ز

 ایزدم. خدا یم ادیبلند فر یشده بودم. با صدا سیخ سیکردم. خ هیاون من گر

وقت بود  یلیخدا خ تشیزد اما جواب من نبود! واقع یم کمکم کن! رعد و برق

 نیکرد. ا یم تیروش رو ازم برگردونده بود. سوزش اشک، چشم هام رو اذ

افتاد  ادمیکردم. بلند شدم، پشت در خونه  یمدارا م دیقسمت من شده بود با یزندگ

ساعت  میسر خوردم. ن نیزم یدادم و رو هیکنرده ها ت یندارم. به حفاظ آهن دیکل

نبود  ادشیشده بودم که  تیاهم یشد که تنهام گذاشته بود. اون قدر براش ب یم

کالبدم  ونیشده رو داره. بهش زنگ نزدم. م نینفر یخونه  نیا دیفقط اون کل

هام رو بغل کردم. مثل سگ از سرما و وحشت لرز  ییمچاله شدم، ترس و تنها

داشت! تا صبح مثل قفل  یاهپشت و پن یشد اگه هر آدم یخوب م درزدم. چق یم

حفاظ بود درون خودم قفل شدم. بارون بند اومد، هوا  ینرده ها  یکه رو یمحکم

 خواست به زور چشم هام رو ببنده. یروشن شد، خواِب پشت پلک هام م

 دم،یکه بهم خورد از جا پر یخواب شدم با دست میتسل یدونم چقدر گذشت و ک ینم

پشت  شیشدم. باالخره متوجه شد زندون یرسم عصبانکه بت نیاز ا شتریب دنشیبا د
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 یو ب یتفاوت یخوابم رو؟ از اون همه ب ایبوده  دهیرو د دهاشیکرده. کل ریدر گ

 :و گفتم دمخونم به جوش اومد. دست هاش رو پس ز یارزش

! یتو زندون و بر میبنداز یاومد ؟یبهت نخوره. چرا اومد فمیقرار بود دست کث -

 شبیکه د یگرم و نرم یرو تا برگردم. تو هم برو همون جا خب باز کن سلولم

 !یبود

کمک  واریاز د ره،یدر رو باز کرد. خواست بازوم رو بگ عیام گرفت، سر سرفه

زنگ زده صدا  یکرد. استخوون هام مثل لوال یگرفتم. تموم مفصل هام درد م

 :داد، در رو بهم آوردم مانع داخل شدنش شدم و گفتم یم

عادت کنم، پس بد  ییبه تنها سیترسم. مگه قرار ن ینم گهیها که دکجا؟ روز -

 !روزم نباش یستیعادتم نکن! شب ن

سوخت که مراعات ولوم  یدر گذاشت. احتماال دلش به حال زارم م یرو ال پاش

 :صداش رو کرد و گفت

اگه  ،ییجا نی. نگاه نکن ایزندگ نیگند زد به ا یک یکه فراموش کرد نیمثل ا -

 .یندار یو کس و کار ییکه جا نهیسوزه سر ا یحالت م دلم به

خواستم  ینم دار برداشتم، نم رهیدستگ ی! دستم رو از رودینمک به زخمم پاش باز

 .کنم؛ چشم هام اشک هام رو پس زد هیگر

چه قدر به دست و  ؟یندارم؟ چه کار کنم فراموش کن یچه کار کنم کس و کار -

 ...از شرم ینم؟ بکشم خودم رو تا راحت شچه قدر التماست بک وفتم؟یپات ب

 :دیپوزخند حرفم رو بر با

بمون! بمون تا ذره ذره مردنت رو  یارزه، ول ینم یزیمرده و زنده ات برام پش -

 .خرده دلم آروم گرفت هی دیشا نمیبب

چشم هاش مردنم رو  یهزار بار تو دیفهم ینم دم،یپاره شدن قلبم رو شن یصدا

 :کردنش بود یعصبان یبرا شتریه زدم بک یحرف نی. آخردمید
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هام و  یمونم تا تالف یوسط راه پس بکشم. م ستمیمونم! من مثل تو نامرد ن یم -

 ...پس بدم بعد بر

پا در رو هل داد، از چهار چوب در فاصله گرفتم. فکش در حال منقبض  یت با

. دست ستادیکامال مشهود ا یام با حرص نهیبه س نهی. سدمیچسب واریشدن بود، به د

مچ شدش رو باال آورد چشم هام رو بستم. هر لحظه منتظر شکستن دندون هام 

 :گفت ختهیهم ر درو  یبودم. صورتم تو هم جمع شده بود. نفس نفس، عصب

. یعشقم رو نداشت اقتیآشغال ل یتو ،یمن اگه نامرد نبودم که تو االن زنم نبود -

 ...یبزدم که  یم شتیکشتمت و آت یکاش همون شب م

اش از  هیسا یشد. آن دهیکوب وارید یصورتم رد شد و تو یمچ شدش از ال دست

که زد. تنهام  یشدن در و قفل و بند دهیکوب یچشم هام محو شد بعد صدا یجلو

گوشم  خیگذاشت. آب دهنم رو صدا دار و پر استرس قورت دادم. خطر از ب

 :گفتم یدلم م یگذشت! تو

رو داشتم تا صبح پشت در  ییکنه. منم اگه جا یزندگ پدر و مادر یبده آدم ب یلیخ

که مثل سگ لرز نزنم، که  نم،ینب نیهمه توه نیکه ا ششونیرفتم پ یموندم. م ینم

سرم در  ادیدلش م یپشت و پناهم، که هر چ یب نهیکه نب اد،یحساب کار دستش ب

 !فی! حفی! حفیح یول اره؛ین

کرد  یباهام م یچرا هر کار م.کرد یو گله م ختنیر یکرور اشک هام م کرور

 ییشد؟ دلم روزها یکم نم یخواستم؟ چرا قلبم از عشقش ذره ا یباز قلبش رو م

 نیگفت. کف زم یخواست که تاج سرش بودم و بهم از گل نازکتر نم یرو م

د حسرت خوردم! یطول نکش شتریکه سه روز ب یقهر نیبه حال آخر دم،یدراز کش

 شیپا پ یآشت یبرا یر هردومون گذشت. وقتکه قد سه سال به س یسه روز

 اوردم،ی. طاقت نیمونیلبخند زد. نه، لب باز کرد، نه اظهار پش هیگذاشت فقط 

نکردم. دستم رو به  ی. لوس شد و گفت: من که آشتدمیصورتش رو دلتنگانه بوس

اال بوسم و پس بده! بدو پس بده که یکمرم زدم، صورتم رو جلوش گرفتم و گفتم: 

 .شدم مونیپش
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گوشم گفت: دلم برات تنگ شده بود  ریبغلش مچالم کرد ز یو تو دمیبوس صانهیحر

 یخوش خنده ام م یامونش صدا یب یبوسه ها ری. زیدوست داشتن ی وونهید

 !دیکه پر کش یکه گم شد و عشق ییخنده ها اومد.

که نه، همسر و نه  یام برگردم، به زمان یواقع یبود به زندگ دهیرس وقتش

 یبود، ول یمحبت شون خشک نشدن ی شهیداشتم؟ گر چه ر یهمسر یواده خون

 .نداشتم یچاره ا

ام رعشه به  دهینم کش یشده بودم، لباس ها ضیاشک هام سرفه ام گرفت. مر نیب

ها از خودم سوال  وونهیجونم انداخت. بلند شدم و به طرف حموم راه افتادم. مثل د

بخشه؟ چرا نفرتش  یا گناهم رو نمچر شه؟ی. چرا قهرش تموم نمدمیپرس یم

 نیبه ا شبیچند ماه و د نیاز من شده؟ مگه تموم ا یچرا چشم و قلبش خال قه؟یعم

 !ها فکر نکرده بودم پس باز چه مرگم شده بود

تو خودش تا شده بود! من هم تا شده  دمید ی.مستین یزندگ نیگفتم: حقش ا یم

 !گردوند یمکه مرگ هم ازم رو بر  یبودم. من لعنت شده ا

حواسش  یگفتم: کاش وقت یمن بودم که غبطه دار م د؟یسف ایبود  اهیس یوونگید

رستاک  یب ایکردم! دن یهام رو پر از عطرش م هیو ر دمیکش ینفس م قینبود عم

به احترام دوست داشتنم  دیزد. با یرفت قلبم نم یم شهیهم ی. اگه برادیارز ینم

 یمن نبود. استرس که م ار به بودن بکردم؟ آره! مجبو یراهش رو هموار م

 !زدینبضم م ونیدر م یکیشد و  یم نیگرفتم نفس هام سنگ

 ریحموم انداختم. ز ونیآوردم! خودم رو با لباس م یتونستم! به خدا طاقت نم ینم

هام بخار رو پس زد.  هیباز شد. اون قدر اون جا موندم که ر خمیدوش آب گرم 

 .اومد یخودم نم یجز عطسه ها ییصدا چیم. هاومد رونیو ب دمیحوله رو پوش

حس شد! دوست داشتم از  یرو تجسم کردم پاهام ب شیخال یجا شهیهم یبرا یوقت

 نیزم یکه رو یگاریس یلترهایمبل لم داده با ف یاومدم. رو یم رونیحموم ب

 :گفت یو خشک بهم م یجمع شده. دستور
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 .دکتر میآماده شو بر -

دندون  نیماش ی. توشدمیوش به فرمان حاضر مزدم، گ یحرفش حرف نم یرو

زدم.  یلرز م نهیکرد. دست به س یرو روشن م یموند، بخار یهم نم یهام رو

 ی. تومیگشت یشد. به خونه برم یدکترم م یاز قرص و شربت تحفه  ییمشما

 یباشه چند روزه کامل غذا یکردم؛ هر چ ی. ضعف مدمیکش یتخت دراز م

 یم یپا تخت یرو یزیچ دمیشن یپاش رو م یبسته صدانخورده بودم. چشم  یخوب

 :گفت یذاشت و م

 !یسر ساعت قرص بخور دیبخور معده ات پر شه، با -

 دمید یزدم، م یرفت. لحاف رو کنار م یم رونیگفت و از اتاق ب یها رو م نیا

گفتم، با وجود تب  یم ونیکردم و هذ یبا خرما آورده. شب تب م ریش وانیل هی

کرد.  یکردم. ترحم نداشت و عاشقانه ازم مراقبت م یدستش رو حس مباال لمس 

 .کرد یتبم رو چک م یمدام درجه 

نکنه، حرف  یموند، گر چه حالت چشم هاش فرق یکنارم م یضیدوران مر یتو

وجود باز  نیباشه. با ا زهایجور چ نیبخور و بپوش و ا یهاش در حد چند کلمه 

و صورت اخم کرده. خودم رو گول ندادم  یبه نامهربون یبودم. راض یهم راض

باز تنهام  دیرس ینرمال م یو هفت درجه  یبدنم به س یموند دما یو گفتم اگه م

 .ذاشت یم

 چیشدم. ه یم داریخودم ب ییگو ونیهذ یتب کردم، شب ها با صدا یراست یراست

ن زدم. او یزدم به پتو چنگ م یو ترس بود. لرز م یکیکنارم نبود فقط تار یکس

ام از سرفه  نهیشد. س یم یکه عرق از سرتا پام جار دمیپوش یقدر خودم رو م

با در  ،یاز زنگ غیدر دیاومد. حال بدم سه شبانه روز طول کش یهام به درد م

شدن.  یهام م هیکردم و مرهمم گر یم یتونستم دکتر برم. خود درمان یبسته، نم

ده حال دار شدم. روز پنجم خر هیروشن صبح کردم تا  ییشب ها رو با چراغ ها

 .زنگ خورد لمیموبا
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گرم  یشدم. زن عمو با سالم و احوال پرس مونیخواستم جواب ندم، اما پش اول

 .دیحال من و پسرش رو پرس

 پس فردا؟ ای نیگرد یگفت فردا برم یگذره؟ رستاک م یخوش م زم؟یعز یخوب -

سوختم.  یشتم تو تب مبود و من دا هیمدت ترک نیاز نهادم بلند شد! رستاک ا آه

 ینم قیو درشت ادا کردم. وانمود کردم دق زیشدم رو ر فیآماده و رد یدروغ ها

 زمیدلم روشن کردم. ه یتو زمیمکالمات ه انی. بعد از پامیگرد یبرم یدونم ک

عشق جلوه دادن.  یب یاحساس شدن.  برا یسرد و ب ی! برایتالف یداغ برا یها

ذهنم  یحذف کردم. هر چند تو میگوش یش رو از توکه کردم شماره ا یکار نیاول

 .کردم یاون رو هم فراموش م یبه زود یبود، ول

 !کردم یو حسرت خوردن رو هم حذف م واریزل زدن به د دیبا

اگه بنده تم بذار بمونه.  اینذار بره! خدا ایشدم که خدا یدست به دعا م دینبا گهید

 ...ای...خدا ایخدا

کنم  ی. فکر مشمیندارم. بدون تو هم رو پاهام بند م اجیاحت بود بهش بگم بهت الزم

 .خواب بوده هیدوست داشتنت همش 

 یاجتماع یبار چند شبکه  نیاول یبرا یکاریرفع ب ینداشتم. برا یخوب یروزها

شبکه  نیبه استفاده از ا یلیتما چیقرن ارتباطات ه ینصب کردم. خنده دار بود تو

عکس از کالس  هیکه گذاشتم  یپست نیه بودم. اولنداشتم. سرگرم شد یمجاز یها

و  یبه زبان آلمان یاز هشتگ ها فادهآلمانم بود. بعد هم با است یمدرسه  یاولم تو

 کردم. داشونیپ دیداشتم شا دیعکس بودن ام یکه تو ینام دوستان

گشت، دور از ذهن نبود چرا  یزن عمو، رستاک امروز، فردا برم یطبق گفته 

خبردار شه بدون من  یخواست کس یبرگشتش رو مشخص نکرده؛ نمزمان  قایدق

گفت  یکرد و نم ینم یدست شیبرن. اگه زن عمو پ شوازشیپ یسفر رفته تا برا

 یهماهنگ م نبا م دیبدم. حداقل با یبد یاس احتمال داشت سوت هیرستاک ترک

 یم یباز یعیطب یموقع دروغش لو نره! اُسکار حق ما بود، طور هیکرد تا 
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مون  یپوشال یپشت عشق باز یمزخرف یکرد چه زندگ یشک نم یکه کس میکرد

 .انهیدر جر

باره  کیالک رفتن  یبه سکوت و تو یقانع کننده باعث شده بود کس هیتوج هی فقط

که عالوه بر استرس  یبه فشار ممیمستق یام مشکوک نشه. اون هم اشاره 

حساس بهم  یلیخ یزمان یاون برهه  یبا عدم وجود پدر و مادرم تو یعروس

 میها و خوشحال خندهبدم که  هیکدوم از روح چیه ه،یفرض نیشد بود، با ا یوارد م

 یتنه م هیزن عمو  یگرفتن! طفل یرو تحت شعاع قرار داده بود بهم خرده نم

که رستاک قولش رو داده  یتموم نداشته هام رو پر کنه. کار یخال یخواست جا

 !بود

ه ازشون داشتم درک احساسات گزنده و مدارا با حال و ک یانتظار نیتر زیناچ

رستاک  یفرسخ یکه خورده بودم فاصله  یاز شکست بزرگ یرفتارم بود. سوا

 .افکار مزاحم درون ذهنم رو باز کرده بود یبود که پا

کمرنگ بشه،  میدرد و دلم هام به زن عمو گفته بودم: بهم حق بده خوشحال با

از عشقم  دیپدر ندارم. با یول د،یکرد یم یم خواستگارمن رو از پدر دیشماها با

 میزندگ لیخوام خودم جهاز بخرم و وسا یمادر ندارم، م یگفتم؛ ول یبه مادرم م

چرخونم  یسر م یخواد وقت یمال خودم باشه، نه عموم جورم رو بکشه. دلم م

 .که به خاطر من اومده باشن نمیرو هم بب ییشما آدم ها یها لیجز فام

و  خودیب یورق زدن گذشته فاصله گرفتم. اون روز خودم رو سرگرم کارها از

خواب  یکیوقت وسط تار هیمسخره کرده بودم که بلکه شب بتونم راحت بخوابم و 

و دزد و هر  هیجلب توجه کمتِر در و همسا یزده نشم، به خودم جرات دادم برا

و دعا به  هیار آخاموش بخوابم، با هز یبا چراغ ها یامتحان ،یا گهید زیچ

از ترِس  شتریآوردم. مشکلم ب ینم رونیلحاف ب ریرختخواب رفتم، سرم رو از ز

که چشم باز  نیجور حرف ها بود، از ا نیترس از روح و جن ا زادیدزد و آدم

 .شدم یمردم و زنده م یم نمیبب یا هیرو به روم سا یداریب ایتوهم  ونیکنم و م
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که خاموش باش زده  یزنم با زمان یحدس مدونم ساعت چند بود،  ینم خالصه

در  یبعد از نصف شب باشه. صدا مهیبودم تا اون موقع حول و حوش دو، دو و ن

افتادم.  یبه چه وحشت دمیترس یخودم م ی هیاز سا یکه حت یمن دیاومد. تصور کن

 دیرو د اطیپنجره ح ی دهپر یجون شدم تا به خودم جرات دادم از ال مهیبماند ن

. پس دمیکش یرستاک که چمدون به دست وارد خونه شد. نفس راحت دنیبا دبزنم، 

که وعده داد برگشته بود. خودم رو به خواب زدم. بعد از چند  یزودتر از موعد

با  یازش نداشتم؛ ول یسر و صدا قفل رو باز کرد. دل خوش یآروم و ب قه،یدق

هم  یرامش روراحت بخوابم. چشم هام رو با آ الیتونستم با خ یوجودش م

 رهیحس کردم دستگ ستادیاز حرکت ا دینکش یپاهاش بلند شد، طول یگذاشتم. صدا

رفتن تشک  نییآروم قدم هاش بلند شد، از پا ی. دوباره صدادیکش نییاتاقم رو پا ی

صورتم رو با نوک سر انگشت  یحضورش شدم، با مکث نسبتا طوالن یمتوجه 

 یام م نهیس یاز تو انهیام وحش دهیند هاش به ناز و نوازش درآورد. قلب محبت

 یبو یمتر یلیم یبزنه! موهام رو پشت گوشم زد، از فاصله  رونیخواست ب

آتش  شیشگیهم یزده بود، گرما مهیصورتم خ یعطرش وارد شش هام شد، رو

دونم  یمرو گونه ام گذاشت. خدا رو شاهد  یداغ یبستم زد. بوسه ا خیبه بستر 

کردم تا رستاک متوجه  ریا التماس پشت پلک هام اساون لحظه اشک هام رو ب

کرد که عالقه اش  یرو طلب م یوجود کس یوار، همه  وونهینشه. قلبم د میداریب

تونستم جواب احساسش  یخوردم نم یرو ماه ها ازم پنهون کرده بود! افسوس م

اش  نهیس یباز هم تو دمیفهمکه اون شب  یرو بدم! دلتنگش بودم. دلتنگ مرد

رو به باد فراموش  دمیکه ازش شن ییها و زخم زبون ها یبد یدارم. همه  ییجا

بود  ایاگه خواب و رو یکردم درون قلب رستاکم باشم. حت یسپردم. هنوز باور نم

رستاک دوباره  دمید یبودم و م داریشدم، اما ب ینم داریدوست داشتم هرگز ب

عشقش و من  یدوباره  تصرف یبرا دنیجنگ یعنی! دیام یعنی نیدوستم داره، ا

  .بودم میمرد زندگ یپنهان شده  یرو نیاندازه محتاج ا یچه ب

 یبه در قفل شده و پنج روز نبودن و همه  گهیدرونم به پا شده بود که د ییغوغا

 یرفتار و نگاه سردش عشق رو م ونیکردم. چند ماه آزگار م ییاعتنا یغم هام ب

مردونه  یدست ها یبودم. دستم رو تو نکرده دایپ یداریب یکه تو یزیجستم. چ
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کنارم موند. دوباره بوسه  یا قهینبودم، چند دق نیزم یاش گرفت. شک نداشتم رو

و رفت، با رفتنش سد  دیکاشت. لحاف رو دور شونه هام کش میشونیپ یرو یا

. خوشحال تا دیبار یهام از سر شوق م هیبار گر نیپشت اشک هام شکست! ا

 کردم. یفکر م ییایرو قیاون دقا صبح سرمستانه فقط به

. دمیپوش دیبا شورتک سف نیبدون آست یآب ریلباس حر هیشدم.  داریکرده ب نگیدوپ

درست مثل رنگ قشنگ چشم  ده،یگفت: بهم آرامش م یرو دوست داشت م یآب

خدا  ی شهیفقط دوست دارم هم ا،یگفت: چشم هات هم آسمونه هم در یهات! م

 .بشه یو نه بارون ادینه طوفان بحال چشم هات آروم باشه، 

 یگوشه بود، نم هیاومدم. چمدونش  رونیچک کردم از اتاق ب نهیآ یرو تو خودم

 یداریب ی. رستاک تونمیب یازش نم یدونستم چه کار کنم! حتم داشتم برخورد خوب

 یگوشه معذب و کالفه کز کرده بودم. نم هیها  بهیشد. مثل غر یم یا گهیآدم د

بره. عقب گرد به قصد برگشت به اتاق بودم که  نیاز ب شبمیوش دخواستم حال خ

 لیوار به هم وصله شد، مثل اوا یاومد، چشم هامون طوالن رونیاز آشپزخونه ب

سالم با شک سر تکون دادم. بر  یدوست داشتنم خودم رو گم کردم، به نشونه 

 قیتم دقصور یلباس ها و اجزا یبلند و واضح جوابم رو داد. رو شهیخالف هم

 :گفت یزود به خودش اومد و جد یلیخزد.  یبند میشد. لبخند ن

 ؟یخوا ینم یزیخوام دعوت کنم چ یرو م نایامشب مامان ا -

 :و گفتم ستادمیپام وا یکیاون  یرو

 ؟یبرگشت یک -

 :به سوالم گفت تیاهم یبرداشت و ب زیم یرو از رو دهاشیکل

 یکس ینصف شب یاگه شب ؟یخواب یم یچه جور نتیخواب سنگ نیتو با ا -

 !یتو گمون نکنم متوجه اش بش ادیبخواد ب

 :باال انداختم و گفتم ییابرو تک
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 !تواِ  یرتیاز خوش غ نیا -

. ارهیتونه به بار ب یم بتیهزار تا مص یینشونه رفت، الزم بود بدونه تنها رمیت

 ینگاهش به صفحه  لشیاش نشست، با زنگ موبا یشونیپ یرو یقیخط اخم عم

زد از خونه  یحرف م شیافتاد. جوابم رو نداد و همون طور که با گوش یوشگ

 .رفت رونیب

 فیرو کث زیشده و بساط صبحونه م اتیب یهم به آشپزخونه رفتم. نون ها من

 یکرده بود. سر پا چند لقمه خوردم بعد همه رو جمع کردم و به فکر تدارک برا

ها در حال خراب  وهیم شتریکردم ب رو باز خچالیهم ناهار و هم شام افتادم، در 

شده رو  دهیپالس یها وهیم ونیدر م یکیبزرگ درآوردم و  یمشما هیشدن بودن. 

داشتم  یکاریب یفاصله  یدرست کردم. تو یناهار ماکارون یتوش انداختم. برا

ظرف ساالد  یبرگشت. رو نشیکردم که رستاک با ماش یساالد و دسر  آماده م

گذاشت،  زیم یرو رو دیخر یها کیبهش بود که پالست. پشتم دمیسلفون کش

خونه تلنبار شده بود  یوجود در بسته تو اکه ب ییآشغال ها یبرگشتم به مشما

 :اشاره کردم و گفتم

 !ها رو پرت بده بو گندش خفم کرد نیا -

رو  نیسنگ کیطعنه ام به در بسته بود، حرف گوش کن و خاموش، پالست شتریب

 یحرف به حرکاتم نگاه م یو ب دیکش یصندل هیو اومد رفت  یبرداشت، جلد

 ییظرف شو نکیس یبرداشتم و رو زیم یرو از رو دهایخر یکرد. همه 

سرفه  .تمرف یام م گهید یدادم بعد سراغ کارها یبهش ناهار م دیگذاشتم. اول با

خوردنش بود  میکه درست تا یآب با قرص وانیل هی د،یبد موقع نفسم رو بر یها

 .معده ام کردم یه روون

 یبا ساالد، ماست، دوغ، نمکدون جلو یپر از ماکارون یرو شستم. ظرف وانیل

 ییگرفتم تا تنها شیکم نداشت. راهم رو پ یچیتک نفره اش ه زیدستش گذاشتم. م

 :افتاده گفت نییپا یغذاش رو بخوره. دستم رو گرفت، با سر

 !غذات رو بخور نیبش -
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و  امیدر ب یکرد دوست داشتم از فرمان بر یرا که مخودم نبود، باهام مدا دست

 :بشم. تلخ گفتم یسرتق و رام نشدن ینایهمون رسپ

 .چشمات که اشتهات کور نشه یگم شم از جلو -

 :نکرد و آمرانه گفت نگاهم

 !نیبش گمیبهت م -

و  یکرد، با دلخور تیهدا دهیکش رونیب یکه نکردم دستم رو به سمت صندل اعتنا

 هیبودم. خودش بلند شد  اوردهیخودم بشقاب ن یشده نشستم. برا جمع یلب ها

بشقابم رو پر کرد و مقابل  یبشقاب با قاشق و چنگال آورد، از قابلمه ماکارون

دو  یکیخوردن شد.  مشغولگره شدم گذاشت و کنارم نشست، با اشتها  یدست ها

 :گفت یلقمه خورد و در کمال خونسرد

 !یکرد یزندگچند روز با فتوسنتز  نیا -

 چیپ یماکارون یرشته ها یخوب که حواسش به خوردنم بود؟ چنگالم رو تو چه

 .دادم

حرف زدم، شب ها با  وارهایکردم، روزها با در د یام زندگ گهید یزهاینه با چ -

 .غذا گرفتم رونیکردن نداشتم همش از ب یترس؛ چون حال آشپز

 .کردبشقاب به حالت پرت رها  یو قاشقش رو تو چنگال

 !ذارم پررو نشو یبه الالت م یلیل گهید -

چونه ام گذاشتم،  ریچشم هام جمع شد. دستم رو ز ینازک شده بودم، اشک تو دل

نزدم و هم چنان با  یحرف چیغذا خوردن در اومدم. ه ریهفته از خ هیبعد از 

 هیناراحت شدم  دیآب خورد. د وانیل هیدادم.  چیرو پ یماکارون یچنگالم رشته ها

 :گفت میخرده مال

 !کپک زدن خچالی یزهایکل چ ؟یزد یلب به غذا نم یچ یعنی -
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 :انداخته گفتم نییاز لجاجت برداشتم، پلک پا دست

 .اشتها نداشتم -

 !االن بخور -

 :گفتم یدونم رو چه حساب ینم

 .اشتهام کور شده ییجا نیاالنم چون تو ا -

 :حوصله نفسش رو به داخل داد یب

 ؟برم یخوا یم -

دل،  نیخواست بره، چه بداخالق و سنگ یوقت دلم نم چیفکر کردم. ه شبید به

 :دستپاچه گفتم

  .نه -

بود تا روزم رو بسازم و با  یکاف نی. هممیزد و هر دو مشغول خوردن شد یلبخند

 تر از جون برم. زیعز یگرم به استقبال مهمون ها یآغوش

ه بود. من و رستاک زن و و ازدواج مون گذشت یاز اون شب مهمون یماه دو

مجزا  یاتاق، من اتاق هی یکه تنها سقف مون مشترک بود. اون تو میبود یشوهر

 یدوران نامزد یاز قبل شده بود؛ چون تو شتریدر واقع با ازدواج فاصله مون ب

سر تخت و  هیمن  داتاق هامون سوا باشه هر چن شدیدر حضور خونواده اش نم

 .بهتر بود طیشرا نیو از ا میم بودسر تخت، اما کنار ه هیاون 

 یکه کوه رو هم از پا در م شیمرد بودنش شک نداشتم به غرور و اراده پوالد به

 .داشتم مانیآورد ا

وقت خونه  ریتا د ییشب ها هی شیذاشت، فقط مثل دوران مجرد یتنهام نم گهید

 .اومد. نه جرات و نه حق اعتراض داشتم ینم
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شده بود، همراه سه نفره و  لیعالم تبد یصدا نیربرام به گوش خراش ت سکوت،

تماشا  یلمیف ایدور از هم فوتبال  یلیخ یبا فاصله  یمون، گاه یثابت زندگ یپا

واجب  یشد همه در حد چند کلمه  یمون رد و بدل م نیکه ب ی. مکالماتمیکرد یم

 .بود یو خشک و خال

نبود،  ایک کوتاه بتالش کردم، اما رستا یلیشدن بهش خ کینزد یبرا لیاوا

 یخودم هم شده بودم و به بودن در کنارش با همه  الیخ یب گهید تشیواقع

 .شده بود قانع بودم فیمون تعر نیکه ب ییمرزها

دلتنگش بودم! دلتنگ خودش، خنده هاش، گرفتن دست هاش،  ایدن هی یاندازه  به

تن گف یگوش یآغوشش، حرف زدن و تو یشونه هاش، گرما یسر گذاشتن رو

از همه صدا  شتریها، از دستش لقمه خوردن، ب ابونیکردن خ نییهامون، باال و پا

 .کرد یصدام م باتریکردن اسمم که از همه کس ز

فکر  یکرد تنگ شده بود. گاه یکه اشک هام رو پاک م ییوقت ها یدلم برا یحت

 !شهیکردم چرا اون همه اشک خشک نم یم

کوبش نفس  یداشتم صدا اجین هم زن بودم احتبودم. م دهیکلمه بر یواقع یمعنا به

 شینکردن بتیغ الیتختم فقط با خ یتو شیخال یصورتم حس بشه، جا یهاش رو

 میو جسم یروح یازهایدختر؟ به تمام ن ایدونستم زن بودم  یپر نشه! اصال نم

بودم.  یا گهید زیچ هر ایغرور، لج، قهر  یپشت کرده بودم و منتظر خاتمه 

به قرص آرامبخش پناه آورده  الیفرار از خ یشده بود. برا لمیموبا همدمم گربه و

که رستاک صبح تا  ییروزها تا لنگ ظهر خواب بودم و از اون جا یبودم. بعض

 .شد یکار و بارم نم یشب شرکت بود متوجه 

. به زور پلک میفشم دعوت شده بود یخاله شهال تو یالیبه و یبود و همگ جمعه

گرفت.  یشده بود و داشت دوش م داریرفتم. رستاک ب ییشوباز کردم و به دست

انتخاب لباس سر وقت کمدم رفتم. لباس  یخوردم و برا یمختصر یصبحونه 

گذاشتم.  فیک یتومانتوم انتخاب کردم و  ضیتعو یبرا یرنگ ییمویل ییسرتا پا
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از دوست  یلیرفتم، تونسته بودم خ لمیحس کردم فعال وقت دارم پس سراغ موبا

 .بابت خوشحال بودم نیکنم و از ا دایرو پ میآلمان یها

نفر، تپش قلبم چند برابر شد.  هی یطوالن یکامنت ها دنیبا د رکتیقسمت دا یتو

رو مرور کردم.  امیدهنم گذاشتم و ناباورانه طول و عرض پ یدستم رو جلو

 یکه تو یبه کلمات یچشم ریرو از خودم دور کردم و ز یبودم، گوش دهیترس

هم  یشدم. چشم هام رو محکم رو رهیو نامفهوم شده بود خ ییهام چند تا اشک

تخت  ینخونم! نفس هام به شماره افتاده بود. چهار طاق رو یزیفشار دادم که چ

ام  هیخواستم مطلقا فکر کنم. گر ی. نمدمیکوب میشونیو با پنجه به پ دمیدراز کش

دادم که مانع بروز هق  لب هام فشار یصدا... مشتم رو رو یو ب دیگرفت! شد

 .تو هم جمع شد هامهقم بشه. با تشر رستاک شونه 

 ...ی! ایبر یخوا ی! برا شام میتو که هنوز حاضر نشد -

 .شدم یحالتش نم یکردم متوجه  یدهنش موند؛ چون بهش نگاه نم یتو حرفش

 ده؟یرنگت چرا پر ه؟یچه حال نیا -

خارج  میگوش یاز صفحه هام رو پاک کردم. غلت خوردم و نامحسوس  اشک

 .شدم

 .شمیحاضر م یزود -

و  دمیلباس پوش یرفت. هول هولک رونینگفت و ب یزیشده بود، چ مشکوک

داشت  یگشت کوسن ها رو بر م یم یزیسالن هال دنبال چ یکردم. تو شیآرا

 :گفت دیکرد. من رو که د یرو نگاه م رشونیز

 کنم. ینم داشیبزن! پ میزنگ به گوش هی -

رفته بود  ادمیازم گرفت. پاک  اوردهیدر ن فمیک یرو هنوز کامل از تو ملیموبا

 .اسمش رو حذف کردم
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چشم بلند کرد و چپ چپ نگاهم کرد، از  د،یخودش رو د یخال یشماره  یوقت

 .رفتم اطیانداختم و به ح ییباال یباشم. شونه ا تیاهم یگرفته بودم ب ادیخودش 

 رکتمیشوک دا یتو ریمس یدم که اومد. همه رو ز میآفتاب نکیشدم ع نیماش سوار

 خرده ذهن مشغولم تنهام گذاشت هی هیبق دنیاز د م،یدیبودم تا به مقصد رس

بون نشسته بودن و خوش  هیسا ریو چشم نواز ز نیدلنش اطیح ونیم همه

هلن، زن عمو  ییکرد. زن دا یم یبهروز با عمو تخته باز ییخوشونشون بود. دا

 یو ونوس م دایگرم صحبت بودن. سورنا سر به سر و یرو خاله شهال سه نف

 هیو  یرشربت آب زرشک تگ دنی. بعد از نوشدیکش یم ونیهم قل ارشیذاشت، ک

 .عوض کردن مانتوم از جمع شون فاصله گرفتم یکم حال و احوال برا

 میباال رفتم. هزاره دله بودم دوباره سر وقت گوش یطبقه  یاز اتاق ها یکی به

 نیدعوت کردم. آره ا یفراموش ی. ذهنم رو به بازدیلرز ی! دست هام منه ایبرم 

 .بهتر بود یجور

که اصال متوجهش  یمدل لباس دنیرو درآوردم و لباس رو تنم کردم، با د مانتوم

 یادیز زیر یبه دماغم دادم. حواسم نبود از کمر تا گردن دکمه ها ینینشده بودم چ

 ارمیکرد. خواستم درش ب یکمکم م دنشیپوش ینفر برا هی دیخوره و حتما با یم

بستن  یو تو ادیاز اون جمع ب یکی هشدم، به همون حالت نشستم تا باالخر مونیپش

 .دکمه ها کمکم کنه

رفتم.  رکتیدرونم شدم و دوباره سراغ همون دا یخرده نشستم، مغلوب صدا هی

. اون قدر اون حدود صد بار خوندم دیبار، نه دو بار، شا کیرو نه  شیمتن طوالن

خونه تک و  یتو یشگیهم یجا موندم که روحمم خبردار نبود امروز مثل روزها

 .. با تند باز شدن در به خودم اومدمستمیتنها ن

 !یکن یم یتو چه غلط نیساعته ا هی -

رو از خودم  لیخوب شد موبا یلیآوردم، خ رونیدست هام ب یرو از تو سرم

 :چرت گفتم ینکردم. با اصوات فاصله داده بودم، هم چنان نگاهش
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 !یبند یلباسم رو م یدکمه ها -

تخت  یبست. اومد و گوشه  ادینسبتا ز ی نهی. در و با طماندمیپشت سر چرخ به

. نه ختمیشونه هام ر یحرکت کل موهام رو رو هینشست. گردنم رو کج کردم، با 

آورده،  ریگکم منتظر موندم. انگار مسخره  هیکرد.  یم یزد، نه کار یم یحرف

 :گفتم ظیبلند شدم و با غ

 .تا مانتوم رو تنم کنم رونینخواستم! برو ب -

 :زد و گفت یپوزخند

 !! مگه نامحرممرون؟یبرم ب -

 .زدم یتر یجواب پوزخند پر رنگ در

 .ینبود شوهرم ادمی دیببخش -

 

 :دار گفتم دیبار تشد نیا

 .البته فقط تو شناسنامه -

چشم هاش  یهم تو یطونیبرق ش چیکه نشد ه ینانتظارم اصال عصبا برخالف

کرد. راهم رو  ینگاهم کرد. اخم کردم، تک خنده ا ینشست، به حالت خمار

حرکت کنار خودش نشوند. تقال  هیدستم رو گرفت و با  ارم،ینخواستم کم ب دمیکش

نفسم رو  رصبود. با ح دهیفا یکه اون داشت ب یبا زور ،یآزاد یکردن برا

 زد و یبخند محسور کننده ادادم. ل رونیب

 .رو خالف خودش چرخوند. فکر کنم جادو شدم و ساکن موندم بدنم

کم مکث  هیکمرم کنار زد.  یرام شدم دستش رو شل کرد، موهام رو از رو دیفهم

 نی. ادیکمرم دست کش یرو زیر زیو ر میکرد بعد با پشِت سر انگشت هاش مال
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و ادامه وار، کل بدنم مور مور شد،  ینتکرار کرد هر بار طوال یکار رو چند بار

 شدم. یم خودیگوشم کرد. داشتم از خود ب یمتوجه حالم که شد نفسش رو راه

 "فلش بک چند ماه قبل از ازدواج"

از مواد  یزننده ا ی. بوهادمید یم گاریو س ونیاز قل یظیدود غل ونیخودم رو م

ه بود. همه شاد کل ساختمون رو در بر گرفت کیموز یاومد. صدا یمخدر م

گوشه  هیآوردن؟ تنها و غم زده  یخودشون نم یبه رو اینداشتن  یغم چیبودن، ه

 یکرده و به کار کزکرد  یبا رقص نور رنگ عوض م هیکه دم به ثان کیتار ی

چرا من رو با خودش  دمیفهم یکردم. تازه م یکه رستاک در حقم کرده بود فکر م

و کوتاه به زنگ هام جواب سر باال  ونیدر منبرده بود و چرا چند خط  هیبه ترک

 .داد یم

 ییجورا هیکامل نخواسته بودم خودم رو به دستش بسپارم،  تیوجود محرم با

 .مون بود یمتاهل یرستاک به من و زندگ یقصدم امتحان وفادار

رستاک  یخوش پرنده ها. وقت یگرفته تا صدا یخوب بود از آسمون آب زیچ همه

کرد از  یش اقرار کرد و من رو  از پدر خودش خواستگاربه عمو از عالقه ا

 ایسورنا  ایرو پاشون بند نبودن. اعتراف کردن از خداشون بوده  یخوشحال

 .نرم یدور یشون عاشقم بشه تا جا یکیرستاک 

 ی. چه روزهامیفرق کرد و من و رستاک به عقد هم در اومد تیزود وضع یلیخ

سورنا  یها طنتیشد. از ترس ش یبدل ممون رد و  نیب یها یخوش و چه شوخ

 .عاشق یگفت مارموزها یبستم، به جفت مون م یشب ها در رو م

شکستن ترس و خجالتم در جانب عمو و... به اسم مسافرت  یرستاک برا ل،یاوا

اون همه آدم با  شیدفعه پ هیخودش بردم. برام سخت بود  یبه خونه  یچند روز

 .اتاق باشم هی یرستاک تو

و نفسم در حال  دیکوب یگنجشک تند تند م نیباهاش تنها شدم قلبم ع ید وقتچن هر

ذره  هی یکنه که حت یحبس شدن بود. اون تجربه داشت مثل من نبود. بلد بود کار
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 یو م دیخند یاش چسبوند. از ته دل م نهیسرم رو به س ،یهم ترس نداشته باش

بهت  یاحد چیدست ه که جز خودم نمیگفت" عاشق شرم تو چشم هاتم، عاشق ا

 "نخورده

هر  یگذشته  نیکه ب یدیشد یهم سخت عاشقش شده بودم با وجود تناقض من

نه چندان خوبش دست  یاز گذشته  شهیهم یخواستم برا یدومون بود! فقط م

 .بکشه

بدون خطا  شیمجرد یدوره  یبرام سخت بود رستاک رو با اون آوازه  راستش

 یم نمیامتحانش کنم که بب یشده ا فیتعر یرابطه قصد داشتم با  نیهم یبرا نمیبب

. دیرس یبود که به ذهنم م یامتحان نیبهتر نینه، ا ایاش بشه  زهیتونه مانع غر

از حدش پا فراتر نذاره! خر  شترکم یاون هم ناچارا قبول کرد و قول داد تا زندگ

 گهیشه دزنم و اگه با خودم با یم میبه زندگ یدونستم دارم چه گند یبودم و نم

 .مونه ینم یانتیخ چیه

گفت.  یبود حس درونم م یچند ساعت قبل از مهمون یتماسم باهاش برا نیآخر

به  دیباشه؟ شک و ترد هیرو بردار برو در خونش! از کجا معلوم ترک دهاتیکل

 یم دیکار رو هم کردم. حقم بود! با نیکرد. هم یجونم افتاده بود و رهام نم

 .نه ایوفاداره  مشترک یدونستم به زندگ

خونش رو دادم. خسته شدم و با لبخند  کیکش ادیز یپشت در بسته با فاصله  یوقت

شدم و خودم رو  مونیبه عشقم تهمت زدم پش خودیکه ب نیخواستم برگردم و از ا

 .چوندمیرو پ چییخوش سو الیسرزش کردم، با خ

 شهیهم یبرا میندگکردم ز یفاصله داشتم! اگه حرکت م میتا خوشبخت هیثان هی فقط

 .ادامه داشت انشیپا یبا عشق ب

اومد. احساس  رونیداشت از خونه ب یدختر جوون که سر و وضع آن چنان هی با

 ی. چه مریسراز رو سرم آوار شده. دست و پاهام شل شد و اشک هام ایکردم دن

دونستم اون زن همون طراح معروف شرکته و رستاک اون رو آورده تا خونه رو 

اس و  هیبهونه گفته ترک نیدونستم به ا یمن درست کنه. چه م ی قهیسب با سلمتنا
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کار اون هم احمقانه بود  دیرو نشونم بده. شا زشیزودتر سورپرا ستیدل تو دلش ن

فرصت رو بهش  نیرو برداشتم تا آخر میو فقط من مقصر نبودم! اون لحظه گوش

 نین خانم خنده کنان سوار ماشتماسم رو رد کرد و شونه به شونه با او یبدم. وقت

 .انتقام به جونم افتاد یسوزوندم و خوره  وشد. تموم فرصت ها ر

. البته انتقام من ادیکه مادرم با پدرم کرد دوباره سر من در ب یخواستم کار ینم

 .نبود فقط در حد دل خنک کردن بود یراستک

قرار باشه  یم. وقتکرد هیخودم رو به خونه رسوندم و چقدر گر یبا چه حال بماند

 میدست به دست هم داد تا زندگ زی. همه چستیجلو دارش ن ینازل بشه کس ییبال

 یپارت هیگفت  یدعوتم کرد م یمهمون یو رو بشه. روشنک زنگ زد و برا ریز

 ...حرف ها نیخفن گرفتم و از ا

 یجور مهمون نیرستاک مخالف ا ،یخودم رو هم نداشتم چه برسه به مهمون حال

به خاطر حرص دادن بهش برم، اما نه  ومدیبزن و بکوب ها بود، بدم ن ها و

 .شدم دست به سرش کردم مونیپش

رو از اون گرفته بود. روشنک بعد  یچند اول به سورنا خبر داده بود و اوک هر

چشمش سورنا رو گرفته بود و علنا بهش نخ  ییجورها هی اشاریاز کات کردن با 

 .داد یم

 .رفتم ینم یکرد من به اون مهمون یر خود قبول نماگه سورنا س دیشا

سورنا  یکه تولد روشنک بود و التماس ها یپارت یآخر با معلوم شدن سوژه  در

 .شدم یمهمون یمن راه

بهم دست  یبه استقبالم اومد. دلشوره داشتم و حس خوب یبدو ورود موج منف از

 .نداد

 یه رستاک مطلقا اجازه ک ییلباس باز از اون ها هیرو درآوردم،  مانتوم

 .دمیکرد پوش یصادر نم ییرو همه جا دنشیپوش
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 یاون پوشش لخت یدادم. انگار نه انگار تو یو رها خودم رو جلوه م دیق یب

و  یمشک ی لهیپسر جوون با شلوار و ژ هیمخم بود.  ی. صداها روستمیراحت ن

 ونیدست مب السیو گ ینقره ا ینیبا س کلیو خوش ه پیخوش ت د،یسف یرهنیپ

 یشده سد م معج یاشک ها نیپشت ا دی. حالم خوب نبود. بادیچرخ یم یمهمون

از حال بدم در اومدم و رفته  دیطول نکش ادی. زدمیاول رو سر کش السیبستم. گ

 .شدم یرفته خوب م

. سورنا حالش بهتر بود دمیو اون رقص نیا یوسط سالن رفتم و شونه به شونه  به

اما من قبول  میزود به خونه بر یلیخواست خ یرد. مک یو خودش رو کنترل م

بودم. جام ها رو از دستم  دهیحال ند نیا یتو ادیشده بود، ز ینکردم، از دستم شاک

که اون  ییگذاشتم، تا جا شازش رو برگردوندم و تنها یگرفت با دلخور یم

ه . بعدش چهرنمشیتونستم با اخم و غضب بب یم اوردنیمسخره رو ن یبالماسکه 

 .همه پشت ماسک ها پنهون شد ی

غم  یو به همه  دمیرقص یاز همه! م شتریمن ب دی. شامیچر و ِچت شده بود همه

 .رستاک پشت کرده بودم انتیعالم و خ یها

اون  ینه! سورنا تو ایتولد رو آورده بودن  کیدونم ساعت چند بود. اصال ک ینم

خورد. از پله  یلم داشت بهم منه! حا ایداد  یبهم م ریگ گهینه! د ایبود  تیجمع

که روبه روم بود پا گذاشتم. بلند  یاتاق نیتر یدوبلکس باال رفتم. به دم دست یها

 یپاهام بند نم یو نرده ها نبود رو واریخوردم. اگه د یو تلو تلو م دمیخند یبلند م

 یاومد. صدا یم کیموز یبود. هم چنان صدا کیاتاق تار یتو گهیدر د هیشدم. 

 !خوند؟ یسورنا بود که آهنگ تولدت مبارک م خوندن

کشون  یدونم چه جور ی. نمارمیکردم نتونستم باال ب یهر کار ییدستشو یتو

 یهم م دی. بلند بلند. شادمیخند یتخت انداختم. باز م یکشون خودم رو رو

نرفته بود؟ روشنک اون رو هم دعوت  هیاومده بود؟ پس ترک ی! رستاک کمیدیخند

هم رستاک نبود!  دیاداد؟ ش ینم ریالش خوب بود که به لباس هام گکرده بود؟ ح
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شده بود و پلک هام به زور بسته  نیاومد. چشم هام سنگ یچقدر ماسک بهش م

 .شد

کرد. هوا روشن  یشدم همه جام درد م داریب یابرها کنار رستاک بودم، وقت یتو

دهنم رو  یا ازهیماومدم، خ رونیب یتونستم تکون بخورم، از گنگ یشده بود. نم

زد و  ینبود. اتاق نا آشنا م یخبر شبید یاز اون همه سر و صدا گهیجر داد، د

 ملیرد ر دمیبه چشم هام کش یستکنارم نبود. چرا بدنم کوفته شده بود؟ د یچکیه

 .تشک چنگ زدم تا بتونم بلند شم یروشون به جا موند. به لبه  اهیس

ام بود؟ نه! بُهت زده شدم! بذاق  انهیماه چندشم شد. موقع رمیلحاف نمناک ز  از

رفت.  یاهیس دیسف یملحفه  یقرمز رو عیما دنیدهنم خشک شد! چشم هام از د

 .کرد دنیباره دور سرم شروع به چرخ کیخونه به 

 یکلمه ا چیاومد. با ه یم نییو احساس ندامت شر شر اشک هام پا یناباور یتو

مثل طناب دار در حال گرفتن جونم  یخفگکنم. سرزنش و  انیتونم حالم رو ب ینم

 یخواستم همه چ یمردم! به هق هق افتادم، از خدا م یبود، کاش همون موقع م

شوهرش  یرو برا زشیچباشم که همه  یینایدروغ باشه و من هنوز همون رسپ

 .شروع شده بود میاز زندگ یگذاشته. اون روز فصل بد

رو  میحرمت یرفته بود، سند ب نیاز ب یککه با ناپا میرو تا کردم، نماد پاک لحاف

 یرسوندم. تو نییفالکتم نشه. به زور خودم رو به پا یمتوجه  یبرداشتم که کس

زودتر از  دینبود با داریب یکس چیبودن. ه دهیدختر و پسر خواب یبد یحالت ها

و از اون خونه  دمی. مانتوم رو پوشبودکردم. دنبال سورنا گشتم ن یاون جا فرار م

رو فقط  ریاومدم. انگار تازه پدرم رو از دست داده بودم کل مس رونیب اهیس ی

 .کردم یم هیگر

و  لمیاز عکس و ف اد،یبه وجود ن یدیداستان جد چیگفتم" ه یوار به خدا م التماس

 یکار رو با آبروم کرده تو نیکه ا یکردم اون نامرد ی. دعا دعا میهزار بدبخت

 ".ادین ادشیثل من م یزینبوده و چ یاریحالت هش
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 اطیح یدست هاش گرفته و تو ونیخونه وارد شدم. سورنا سرش رو م یتو

وقت با  چیسر بلند کرد و بهم تشر زد! ه دیپاهام رو شن یصدا ینشسته بود وقت

 .وقت چیبودمش ه دهیحال ند نیا

 ایگفتم ب یهر چ شبی! چرا دیموند ی! همون جا میچه عجب باالخره اومد-

 ؟یومدین

شکر  دیبه حال و روزم اومده. با یبود چ دهیرفته بود و نفهم شبیسورنا د سپ

دونستم و روز  یبدبخت شدنم مقصر م یبودم؟ اما هم چنان اون رو تو یگذار م

 .دمشید یم میبه روز متهم به عامِل فاصله با خوشبخت

تونست با زور چک و لگد هم  ی. متونست دعوت روشنک رو قبول نکنه یم اون

 .ببره رونیه من رو از اون خونه بشد

 به سرم کنم. یبه  رستاک نگه تا خاک یراجع به مهمون یزیخواستم چ ازش

 

 

 "فشم یالیو "

آتشش  ریگفت خاکستر ز یگوشم م یتو بتیکه رستاک از اون مص ییحرف ها با

بلعوند، از گوشم فاصله گرفت و  یگر گرفت و زبونه هاش داشت من رو م

 قیاز حقا ختم،یر یصورت اشک م یکرد، به پهنا یکمه هام مشروع به بستن  د

به  دستزد. بغض سمجم  یکرده بود با نفرت حرف م اهیکه من رو رو س یتلخ

 :دمیداشتم، نال یحس خفگ شدیسر نم

رو با خودت  میهمه عذابم نده! من اگه زندگ نیبس کن! ا یبس کن! بس کن! لعنت -

 .به سرم اومده یچ شدیتم خبردار نمروح یوقت خدا حت چیکردم ه یشروع م

 یشدت گرفت. به ب میگلوم چنگ انداخت، چشم هاش به خون نشسته بود. خفگ به

 :گفت یم شیآدم زندگ نیتر تیاهم
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تو  یگیر یبعد عروس یرو گذاشتم برا میزندگ یگفت یم یاز کجا معلوم وقت -

 .دست چند نفر بهت خورده ستیکه معلوم ن یلجن هیکفشت نبود. تو 

جور نبود! به خدا من  نیگردنم شد. به خدا ا الیخ یخس نفس هام بلند شد ب خس

! خودت ستیحرف ها حق من ن نیبه سرم اومده، ا یچ نیبب ایلجن نبودم. خدا

خودش بودم شاهد بود نفس هام  شیپ یزنه که وقت یانگ م یداره به دختر نیببب

زدم و  یآورد زار م یوم مبه چشمم هج یشتریب یاومد. اشک ها یبه زور باال م

 :گفتم یم

 !اتفاق بود هیبفهمم اون فقط  -

بعد محکم و بدون  میاول مال چوندیخورد. مچ دستم رو پ یهاش به هم م دندون

 .یرحم و مروت نیکوچکتر

! چرا صبر دنیجواب م انتیرو با خ انتیگفت خ یبود م یک ؟یتالف ایاتفاق بود  -

تا بهت بگم  امیب یکنم؟ چرا نموند یم رتیگدارم غافل یچه جور ینیبب ینکرد

 !ام و چرا با اون خانم از خونه در اومدم هیچرا گفتم ترک

کرد. ناالن  یم شتریو ب شتری. درد دستم رو بدیلرز یخونبارش م یاز چشم ها تنم

 :گفتم

و  انتیو از جواب خ دیدونم چرا از دهنم پر یحرف بود، اصال نم هیاون فقط  -

 ... دست به دست هم داد تا زی. به خدا همه چدم زدم یتالف

 :لب گفتم ریخم شد و ز نییآخم بلند شد سرم رو به پا یصدا

 یبرا ؟یکن یزندگ نهیبا اون ک یخوا یم ی. تا کمیسقف هی ریمن االن زنتم، ز -

 !یچه کار کنم فراموش کن گمیبار م نیهزارم

و  نهیچشم هام با ک یتو کرد چونه ام رو باال آورد یترسناک یخنده  یکیستریه

 .انزجار زل زد

 .حافظه ام رو از دست بدم ای رمیبم ایدعا کن  -
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شد  یگردنم م یخورد و راه یگونه هام سر م یدرشت اشک از رو یها دونه

 :سراسر عجز و التماس گفتم

 .رستاک من دوستت دارم -

 :ام رو محکم رها کرد و گفت چونه

 .من دوستت ندارم یول -

 .ضجه ام رو کنترل کردم نمیذاشت صورتش رو واضح بب یمهام ن اشک

 .یکرد ینم یباهام زندگ ی! اگه دوستم نداشتیگیدروغ م -

 :گفت یاوج رذل یهم آورد و تو یچشم هاش رو رو یمژه به هم زدن قد

دستم بهت بخوره. تا  ستمیچند ماهه حاضر ن ینیب یکنم. نم ینم یباهات زندگ -

کنم فقط ذره ذره زجرت  یرو باهات شروع م مینه زندگ دمیآخر عمر نه طالقت م

 !یریتا خودت بم دمیم

 .سوزانم رو پاک کردم یاز اون همه التماس، اشک ها فیضع یاعصاب با

 !یکن یچه کار م یرو با من شروع نکن تیزندگ ؟یستیمگه تو مرد ن -

نشسته بود، صورتش  شیشونیپ یتار و نامفهومش واضح شد، عرق رو ریتصو

 .گرفته بود اهیگ سرن

کجام! دارم  امیکه تا صبح خونه نم ییشب ها یدون ی! نم؟یدیمگه تا حاال نفهم -

فرق که من دارم جواب  نیبا ا یول ؛یکنم که تو باهام کرد یرو م یهمون کار

 .دمیپس م انتیرو با خ انتیخ

 .با تصورش داغ کردم. لب زدم یکردم، ول ینم باور

. یکه باهاشون بود هیاز همون هزار دختر یکیل منم مث یفکر کن گذشته  -

 .که من رفتم رنیم یکنن و سراغ راه یباالخره اون هام شوهر م
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 یطیشرا ینداشتم. تو یسخت بود، چاره ا یلیخودم با اون ها خ ی سهیو مقا گفتن

 کیموهام و گردنم رو نزد یکنم. چنگ زد تو فینبودم بخوابم جمالت قصار رد

 یزده بود، قفسه  رونیهاش مثل شالق ب قهیمتورم شق یارگ ه د،یصورتش کش

 نیا میون اون همه آدم نبودی. شک نداشتم اگه مدیپر نییاش از خشم باال و پا نهیس

 .ذاشت یبدنم نم یسالم تو یجا هیداد و  یبه خرج نم یدار شتنیهمه خو

 چرا عاشق تو شدم! هر رمیرو بگ یکیخواستم از همون دخترها  یمن اگه م -

 فتیفهمم سگ اون ها شرف داره به تو و امثال تو. الاقل تکل یچند االن م

 .چه کاره ان یدون یباهاشون روشنه از اول م

 .شد یبود، باز چشم هام بارون دنیاز درد موهام در حال ترک سرم،

 نیا یکردم. سگ اون ها شرف داره به من؟ ک یمن چهار سال باهاتون زندگ -

 !یچسبون یبهم م یه کسو لقب هم یقدر پست شد

ناهار دعوت مون کرد باعث شد جوابم رو نده و  یهلن که برا ییزن دا یصدا

 .موهام رو رها کنه و تنهام بذاره

چشم  یقرمز یمتوجه  یکه زده بودم کس یدود نکیجا تموم نشد، با ع نیا هیقض

آفتاب از  نکیو من با ع میخورد یناهار رو م اطیح یکه تو نیشد و از ا یهام نم

در  یچ یمهمون نیدونستم بعد از ا یکردم، خوش به حالم شد. نم یاستقبال م

رو به جون  دیشک و ترد یخوره  یخاله شهال چه جور یانتظارمه و کاراگاه باز

 ندازه. یرستاک م

در آورده بود و جز  یداشت. شل کن باز رینگ ریمزخرف من هم بگ یاشتها نیا

نداشت. زن عمو کنار دستم نشسته بود از  ییاغذ چیبه ه یلیچند قاشق ماست م

بابت  د،یونوس خانم بود برام کش ییطال یپلو که حاصل پنجه ها یو باقال چهیماه

از گوشت  کهیت هی. تذا ش یکرد و کالس م یم فیاز خودش تعر یکل شیآشپز

نامطبوع و آزار دهنده اش تا مغز سرم  یدهنم گذاشتم، بو یرو تو چهینرم ماه

 .رو ترک کنم زیاعث شد به حالت عق زدن مرفت و ب
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 ی. بارمیبود عالوه بر دل و روده ام معده ام رو هم باال ب کینزد ییدستشو یتو

. دمیاز آب سرد به صورتم پاش ییبا مشت ها یحال شده بودم. چند بار یحال ب

 .اون قدر اون جا موندم که زن عمو صدام کرد

غذا بوده،  یمشکل از بو دیالم فهمدر دلواپس شده بود با گفتن شرح ح پشت

 .فشرد یزد و دست هام رو به گرم یلبخند

نشستم. خاله شهال تا ما  یگوشه م هیکردم بعد  یبابت ناهار ازشون تشکر م دیبا

 دهیازش د ادیاون سال ها ز یمدارانه اش که ط استیس یبا خنده   دیدو نفر رو د

 :بودم خطاب به رستاک گفت

 .کم زود نبود هی ی، ولمبارکه خاله جون -

نگاه ها به سمتم جلب شد، از خجالت تا بناگوش سرخ شدم. زن عمو  ی همه

 .نفسش رو فوت کرد و جواب خواهرش رو زودتر از رستاک داد

 .کم معده اش بهم خورده هی نایشهال جون، رسپ ستین یزیچ -

اشون بشقاب ه یراحت شده بود. سرهاشون دوباره تو الشونیکه انگار خ هیبق

شکل ممکن تشکر کردم.  نیرفت. وقت تشکر بود بابت غذا ازشون با مودبانه تر

 :که ونوس گفت نمیگوشه بش هیخواستم 

 .دیکن یپنهون م دیو دار هیکنم خبر یرستاک من فکر م یول -

 :به اخم آغشته شده گفتم ییو با ابروها ستادمیچسبوندم، تمام قد در برابرش ا آمپر

 .یمن خبر دار تیاز وضع شتریبکه تو  نیمثل ا -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

الغر  یلینگفتم. فقط راستش هم خ یزی! من که چزمیعز یشیچرا ناراحت م -

 یزود قصد دار یلیاحساس کردم خ یبزرگ شد ییو هم چون خودت تنها یشد

 .که بچه ات مثل خودت نشه یبد لیخونواده بزرگ تشک هی
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رو از نگاه زهر آلود سورنا و  نینداخت. ا یمتلک م میکس ینبودم داشت به ب خر

 :بلند و از کنترل خارج شده گفتم یبا صدا بایتقر دمیعمو فهم

عموم پر شده، در ضمن تو هم  یوقته با شوهرم و خونواده  یلیمن خ ییتنها -

بچه  هیو  نیننداخت کهیخواهره. االنم تا به هفت جد و آبادم ت هیفرقت با من فقط تو 

گند غذات  یبو گهید یبگم مشکل از معده ام نبود فقط دفعه  دیبا نیبغلم نذاشتتو 

 .خدشه دار نشده تیتا سرآشپز ریرو بگ

کرد.  دییجواب دندون شکن من رو تا هیسورنا و پشت سرش عمو و بق ی خنده

 .نداشت بگه یچیصورتش از خشم قرمز شده بود. ه

شد. با سرعت  ین آغاز تموم نمکاش او یداره و ا یانیپا یهر آغاز باالخره

به  ه،یصبح مون عصبان یکردم از حرف ها یکرد فکر م یحرکت م یجنون آور

 تر شدم. دهیلم یکف صندل

رفع سر  یتعجب و سوال داشت. برا یخودش جا میدیکه سالم به مقصد رس نیاز ا

در  ی رهیشم برم قرص بخورم. دستم سمت دستگ ادهیدرد بدم عجله داشتم زودتر پ

خلوت بود اما  ابونیقفل رو زد. گرد نگاهش کردم، چشمش به خ یرفت دکمه 

 .کردیکوبت م خیلحن کالمش م یِ تند

 !یکن زمیسورپرا یخوا یگفتن؟ باز که نم یم یاون ها سر ناهار چ -

. آب دهنم رو قورت دادم، تا بغض دمیمرگبارش رو فهم یرانندگ لیدل تازه

نامرد پست  هیشب و  هیبود من به خاطر قرار  ی. تا کرهیسرکشم خفقان بگ

 :رو فشردم و گفتم فمیک یفطرت تاوان بدم؟ گوشه 

   !... چرت و پرتیچیه -

به  یبه فرمون کوبوند، شمرده شمرده ول یمشت شده اش رو آروم اما عصب دست

 :گفت دیحالت تهد
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! به جان ادیراست از آب در ب گنیکه م ییبه حالت اگه چرت و پرت ها یوا -

 .کنم یزنده زنده چالت م گهیدفعه د نیمادرم ا

 .زدم یبه خودم پوزخند تلخ نانیاطم با

!  میو دار میداشت یخاله و دختر خالت رد دادن تو چته! مگه من و تو رابطه ا -

تو  م،یستیدونن من و تو زن و شوهر ن یاون ها نم ن؟یاریبچه رو از کجاتون در م

 .یکه از خودت خبر دار

 .مثل گلوله جواب داد نیهم کرد. نفسم حبس شد. تند و آتشنگا نیخشمگ

 .در اومد اتیدفعه صدا خراب کار هیکه  میهم نداشت یمن و تو رابطه ا -

آدم چند بار غرورم  نیچشمم سر خورد. ا یاز گوشه  اریاخت یب یاشک ی قطره

 نیقفل رو زد، از ماش یکرد. دکمه  یخورد م تیگرفت و با موفق یرو نشونه م

 .شدم، باز معلوم نبود کجا گازش رو گرفت و رفت ادهیپ

بلند به خاله و دختر خاله و خودش فحش و  یسمت خونه راه افتادم، با صدا به

بودن. کم  دهیدلم آروم شه. کم حال بدم رو به گند نکش یگفتم که ذره ا یناسزا م

 .شده بودن شیآت ریز زمیخودم غم نداشتم که اون هام ه

 یخراب شده  یخونه  یرو تو دیبودم، بعد از باز شدن قفل، دسته کل دار شده دیکل

 .برادرش پرت کردم

مسکنم  ی... سرم... سرم در مرز منفجر شدن بود. مصرف دوز قرص هاسرم

اومد. چه  یچشم هام م یمون جلو ییتنها یرو سه برابر کردم. مدام صحنه 

که خونه  ییشب ها شد،یم. کم کم داشت باورم کرد رمیتحق ازیاوج ن یتو یجور

 زهیغر یکردم پا رو یبودم حس م یچ الیکنه. خوش خ یاومد چه کار م ینم

 .فرستادم نییآب پا یبه درک گفتم و قرص ها رو با بطر هیذاره!  یاش م

به  یبود. دست دهیگوشه خواب هیملوسک گشتم، نبود! از پله ها باال رفتم  دنبال

 .شد بخوره داریتم تا بغذاش رو همون جا گذاش دم،یسرش کش
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به جونش  یچیبار با ق نیرو در آوردم، ا یهوا روشن بود، اون لباس کوفت هنوز

اومد اون  ینم شیلعنت یبستن دکمه ها یاش کردم. اگه برا کهیت کهیافتادم و ت

 .دمیشن یحرف ها رو نم

 یروزنه  نیتر کی. مانع کوچدمیپنجره رو کش یباال موندم پرده  یطبقه  همون

 .شدم و به رختخواب رفتم یورن

جواب دادن مصمم  یامروز ونوس برا یرو چک کردم، با طعنه ها رکتمیدا قبلش

بود، سوال  نیدادم، آنال امی. پدیلرز یکردن بمب بود، دست هام م یشدم. مثل خنث

داشت مادرم بود، زنده  تیام گرفت. واقع هیجواب داد، گر یکردم، با مکث طوالن

 !بود

 یکه تو یو هر چ یوقفه، از هجده سال دور یو ب ادیسوال کردم، ز کرد، سوال

 .ذهنم بود

خسته.  یو مغز لی. سرانجام با خاموش شدن موباختمیر یو اشک م دمیپرس یم

 .لب تکرار کردم ریشعر رو ز نیو زمزمه وار ا دمیسرم کش یلحاف رو رو

 جون فدات شم عروسک

 هم قلبت شکسته تو

 صد تا شبنم اشک که

 چشمات نشسته یتو

 مثل تو بودم منم

 ذاشتنروز تنهام گ هی

 اشک حسرت ایدر هی

 چشمام گذاشتن یتو

 میدیتهمت ها شن چه
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 میدیها چش یتلخ چه

 یدونیجون تو م عروسک

 میدیحسرت ها کش چه

 جون زمونه عروسک

 گوشه انداخت نیا منو

 حجله بخت یجا به

 زندون غم ساخت برام

 خواستهیاونکه م رهیبم

 نهیبب ونیگررو  ما

 هامونو نهیس یسرا

 نهیبب رونیغم و ز

 جون نگام کن عروسک

 نداره یبرق چشام

 تو قلبم زمستونه

 نداره یگرم چیه که

 میجا بخشک نیا دیبا

 گلدون شکسته تو

 ستیباغبون ن نکهیا نه

 گلخونه بسته در

 میدیتهمت ها شن چه
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 میدیها چش یتلخ چه

 یدونیجون تو م عروسک

 میدیحسرت ها کش چه

 جون زمونه عروسک

 گوشه انداخت نیا منو

 حجله بخت یبجا

 زندون غم ساخت برام

 خواسته یاون که م رهیبم

 نهیبب ونیرو گر ما

 هامونو نهیس یسرا

 نهیبب رونیو زغم

 بعد سال ها یروز هی خوادیم دلم

 ینیسعادت رو بب یپرستو

 تو صورت من نیاز ا شیب خوامینم

 ینیو وحشت رو بب اسی نشون

 تو صورت من نیاز ا شیب وامخینم

 ینیو وحشت رو بب اسی نشون

 فارغ از غم یروز هی خوادیم دلم

 نهیلبهامون بش یرو تبسم

 رهیاون روز دوباره جون بگ دیشا
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 نهیآرزوهامون تو س نهال

 رهیاون روز دوباره جون بگ دیشا

 نهیآرزوهامون تو س نهال

 میدیتهمت ها شن چه

 میدیها چش یتلخ چه

 یدونیتو مجون  عروسک

 میدیحسرت ها کش چه

 جون نگام کن عروسک

 نداره یبرق چشام

 تو قلبم زمستونه

 نداره یگرم چیه که

 میبخشک نجایا دیبا

 گلدون شکسته تو

 ستیباغبون ن نکهیا نه

 گلخونه بسته در

 گلخونه بسته در

 گلخونه بسته در

 گلخونه بسته در

 ستیباغبون ن نکهیا نه

 ونه بستهگلخ در
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 ستیاغبون نب نکهیا نه

 گلخونه بسته در

 یکه به شونه ام وارد شد، قلِب هول شدم با ترس و وحشت ب یدیشد یبا تکون ها

 نیبه جسمم برگردونده. ب ایکرد روحم رو از اون دن یتالش م یحد و حصر

 .و آسمون بودم نیزم

نبود، تند  یبشکافه. کوبشش عاد ییرها یام رو برا نهیخواست س یانگار م قلبم

 .رهیزد. دستم رو روش گذاشتم که آروم بگ یپروا م یو بتند 

چشم  یبودم، از ال یمسکن و حالت خواب آلودگ یقرص ها ریتحت تاث هنوز

 :گفت یم دیغر یکه م دمشیتنگ شده د یها

چرا خاموشه؟ فردا صبح  تی! گوشیشینم داریزنم ب یصدات م یچرا هر چ -

 !دکتر میریم

 .حرفش برام مفهوم نبود دایفاقد بذاق شده بود و ز دهنم

رفته رفته  ؟یچ یگفت؟ دکتر برا یم یاومده بود؟ چ یک نیو واج شدم. ا هاج

 .شدم اریهوش

بود همون موقع  یاز اون ماجرا چند ماه گذشته و اگه خبر دیفهم ینم واقعا

 !اومد یصداش در م

م که با وجود ازدواج باز به ه نیامکان پشت حرفش وجود داشت. مگه ا هی فقط

اعتماد بود؟ تا اون حد  یتا اون حد بهم ب یعنیبست.  خیشک داشته باشه. قلبم 

تفاوت به اون همه  یدادم و ب هیفکرش مسموم بود؟ از جام به حالت نشسته تک

 :شک و شبه گفتم

زده به  ینصف شب ای ی! جنس فاسد زدستیبخواب حالت خوب ن ریبابا برو بگ -

  !سرت

 :رفت گفت یکه به سمت در م یحال در
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 !. االنم پاشو غذام و گرم کن گشنمهشهیتا فردا معلوم م -

 :گفتم ارمیبده. نخواستم کم ب ریاومده بود گ یشب نصف

 .همون برات گرم کنه یگفت ی! میشام نخورد یکه بود یچرا با اون -

سر و صورتم بکشم اومد تو مانع  ی. خواستم پتو رو رودمیجام خز یتو دوباره

 :گفت یخط خط یشد و با اعصاب

 .ادیسگم باال م ینباشه اون رو زیغذا گرم شده رو م گهید ی قهیتا پنج دق -

خواستم  ینم گهیپشت سرش راه افتادم. د یحرص لحاف رو کنار زدم و تند با

 :برده اش باشم با صالبت گفتم

 ؟یخدا باال هست. به من چه! خودت دست و پا ندار شهیسگت که هم یاون رو -

 یاینم نییپا طونیتموم شد. حاال که از خر ش گهیساکت موندم د یر چتا حاال ه

 .دمیبه عمو لوت م یکن انتیخ یباهات مدارا کنم. به خاک بابام بخوا سین ازین

 یتو یمتر کم تر فاصله مون بود. دست هی. ستادیاول از حرکت ا یپله  سر

 :داد و گفت رونی. نفسش رو بدیموهاش کش

شوهرم چرا دستش بهم  یگیم ؟یگیم یخاره. به عموت چ یکه تنت م نیمثل ا -

 ..یخوره! م ینم

 .با حقارت به سر تا پاش نگاه کردم و جواب دادم دمیرو بر حرفش

عمو و زن عمو که بابا و مامان  فی. حیگرفت ادتیفقط زدن و  یتو که از مرد -

 !دهیهاشون بهت به ارث نرس یاز خوب یزیکه چ فیتوان! ح

 .زد یشخندین

 ی. خوب از جفت بیشد تیزیهمه چ یب یمامان و بابا یاما تو خوب لنگه  -

 .یبه ارث برد یخوب ییزهایشرف شون چ
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 ایدن یاز کنترل خودم خارج شدم و کجا یچه جور دمیبابام رو که آورد نفهم اسم

از دهنم در اومد نثارش کردم.  یو هر چ دمیاش کوب نهیقرار گرفتم. با مشت به س

 :گفتم یم غیو ج هیکردم با گر یم دادیداد و ب

که قبولش  یو هر ک یخودت زیهمه چ ی! بوونیدهنت رو آب بکش! کثافِت ح -

 تمیو اذ یبگرد نیزم یذاشت سالم رو یام نم هیثان هی. اگه بابام زنده بود یدار

. اصال هر یاریخواد به سرم م یدلت م یهر چ یآورد ریپدر و مادر گ ی. بیکن

 ...با مردا رمیمکنم، بازم  یردم. حقت بود. بازم مکردم خوب ک یکار

هلم داد.  یشد و چه جور یچ دمینفهم گهیچشم هاش رو گرفت و د یجلو خون

خورد، تعادلم رو از دست دادم و از اون همه پله غلت  چیدونم پام پ یفقط م

 افتادم. یحیبا درد فج نیخوردم و کف زم

 تو گرفت از من غرقا به درد یمهربون یک

 ساقه کرد یتو تبر برا زیعز یدست ها یک

 مثل همه یتو داد تو هم شد ادی یرو ک نهیک

 مجسمه کیساخته  یتن گرم عاشقت ک از

 ستیتو ن یچشمها نکهینه ا ییباورم تو شهینم

 سیخ یبا چشمها ینیطاقتت نبود منو بب تو

 یکهنه مرحم یتمومه درد من تو داشت قد

 یغممرگ غمم امروز تولد  یبود روزید

 یدشمن یلب قصه ساز تو مونده صدا از

 یکه باورم بشه تو همون عاشق من سخته

 ستیتو ن یچشمها نکهینه ا ییباورم تو شهینم

 سیخ یبا چشمها ینیطاقتت نبود منو بب تو
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به  دم،یچیپ یچشم باز کردم، از درد به خودم م مارستانیب یخودم تو یناله ها با

زدم. زن عمو دستم رو فشرد و سراسر  صدا یزحمت اسم رستاک رو چند بار

 :ماتم گفت

شکر که به هوش اومد!  ایشکرت! خدا ای. خدایعمرم کرد مهیدردت به سرم ن -

 .زنم، قربون شکل ماهت برم یرستاک رو صدا م رمیاالن م

کردم؟  یچه کار م مارستانیب یتو ؟یچ یهوش برا یشده بود؟ ب یمگه چ چرا

 دیکس. د چیه گهیخواستم، د یشد. فقط اون رو مدوباره اسم رستاک ورد زبونم 

نگران و مضطرب عمو،  یحال تونستم چهره  نیچشم هام تار شده بود، با ا

کدوم  چیه هحالم شدن ب یای. جونمیسرم واضح بب یرستاک و سورنا رو باال

 .رو به رستاک زدم یجون یجواب ندادم. لبخند ب

کنم!  یجا چه کار م نی! من ایایزنم نم یصدات م یچرا هر چ ؟یکجا بود -

 تصادف کردم؟

دست  یهاش قرمز و صداش خش دار شده بود. دست آنژوکت دارم رو تو چشم

 :هاش گرفت و گفت

 ...زدم. نه تصادف نکر یجا بودم قربونت برم. داشتم با دکترت حرف م نیهم -

 دورم رو خلوت هیوارد شدن، بق یپزشک میبه همراه ت یدکتر مسن نیهمون ح در

 .موند مهیکردن و حرف رستاک نصفه ن

 برات افتاده؟ یچه اتفاق یدون یدکتر: حالت چطوره دخترم؟ م یآقا

رفت. تقال  ینم نیاز ب دمید یدادم. تار یهم فشار م یهام رو محکم رو چشم

 نیوارد شده، با ا بیآس میینایکردم به ب یبود. فکر م دهیفا یب دنیواضح د یبرا

هام راه باز کرد با هق هق  هیجوشان گر شهیهم ی رعب کردم و چشمه الیخ

 :گفتم
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تونم  یکنه... چرا نم ی... همه جام درد مادینم ادمی یزی... چستمینه خوب ن -

 .به سرم اومده یتاره؟ چ ی! چرا همه چنتونیدرست بب

. دکتر دهنش گذاشت یگفت و از ترس دستش رو جلو ییخدا ای هیعمو با گر زن

 .امر کرد یدستور

 .بشه یتر از مغزشون عکسبردار عیهر چه سر -

 .قرار سوال کرد یدلواپس و ب عمو

 !سرش افتاده باشه؟ یبرا یدکتر، ممکنه اتفاق -

 یت یتا از مغزش س ادیبه هوش ب میما منتظر بود ست،ی: دور از انتظار ندکتر

عال افتاده باشه. ف یچشم هاشم هم اتفاق یممکنه عالوه بر جمجمه برا م،یاسکن کن

 .ستین یقطع زیچ چیه

داد  هیتک واریسرم آوار شد. رستاک دست مچ شده اش رو به د یرو ایدن انگار

 .کرد یم یبود و از نگاه کردن بهم دور

خودم و زن عمو چند برابر  یها هیگر دم،یسورنا رو شن یپوف کالفه  یصدا

 نایاز ناب یو به آرامش دعوتم کرد، با درموندگ دیموهام کش یتو یشد، عمو دست

با درد تن و بدنم ابروهام تو هم رفت  د،یشدنم گفتم. نگاه پر اشکش رو ازم دزد

گچ بود و  یراستم تو دستشدم، تا آرنج  دمیظاهر جد یسر چرخوندم و متوجه 

 .دمیکرد، با ناله پرس یرو شروع م تشیش داشت اذ ینیسنگ

 .چم شده؟ اگه کور بشم چه کار کنم یگیرستاک! چرا بهم نم -

چنگ زد. کنارم اومد، اون هم بغض  اهشیس یمو یپر از غم تو یصورت با

گونه هام رو با پشت  یرو ی. اشک هاصداش بشه یکرد مانع بم یداشت. سع

 .دست پاک کرد

 .یدلم، تو از پله ها افتاد زیعز شهینم تیچیه -
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 !ادینم ادمیاز پله ها افتادم!؟ پس چرا  -

در  یکه معلوم نبود چه عاقبت ییچشم ها ی. تودیدندون کش ریلبش رو ز ی گوشه

شد نتونست دووم  رهیخ قیعم یا هیو احساس گناه چند ثان اسیانتظار شونه با 

 .رفت. سورنا پشت سرش راه افتاد رونیداغون از اتاق ب یبا حال اره،یب

رفتم. تموم مدت استرس داشتم.  یبه اتاق عکسبردار لچریسوار بر و دینکش یطول

 .دیلرز یکردم تنم م یکور شدن که فکر م یایبه دن

 رهیزد و خ وارید یرو توریمانت یعکس، دکتر اون رو به صفحه  ی جهیاز نت بعد

ام کرد، از  نهیالزم رو انجام داد، به طرفم اومد و معا یها یبهش شد، بررس

 :دیگرفته تا... دوباره ازم پرس یینایب

 برات افتاده؟ یچه اتفاق ومدین ادتی -

که فشار  یا یدر پ یپ یسوال ها دنیسر تکون دادم. شروع کرد به پرس صلمستا

کرد، دست رستاک رو گرفته بودم که با وجود دوست  یبه مغزم وارد م یتر ادیز

 یقرار یحضور خودش بود که کمتر ب نیمورف نیبهتر دیداشتنش آروم باشم. شا

داد و در  تیرضا خرهسوال از من و رستاک باال یکردم.. دکتر بعد از کل یم

 یبعض نیب یچرا تناسخ دمیفهم ینشست. فقط نم یصندل یرو یخونسرد تینها

 .من و رستاک نبود! دکتر لب به سخن باز کرد یاز حرف ها

به خاطر سقوط از ارتفاع به قسمت  نیمتاسفانه همون طور که خودتون گفت -

 ...وارد شده بیسرشون آس پوکامپیه

متاسفانه  یکلمه  لیو تحل هیفقط از تجز نبود. میلحا یزیچ یاصطالحات پزشک از

 هیکردم به رستاک شوک وارد شد  ی. حس مدهینم یخوب یتونستم بفهمم خبر یم

 د.ش رهیبست و با تعجب به دهن دکتر خ خیآن دستش 

 دنیتنبلم رو بستم تا د یخسته شدم، چشم ها د،یچرخ یدکتر و رستاک م نینگاهم ب

لرزون  یکنه. رستاک دستم رو فشرد و با صدا تمیاذنامفهموم کمتر  ریتصاو

 :دیپرس
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 !دکتر؟ یآقا یچ یعنی -

 یو بعدش حرف ها دمیکاغذ شن یبا خودکار رو یزیمثل نوشتن چ یزیچ هی

 .دکتر

 یبراش افتاده؛  چون دچار فراموش یچه اتفاق ارهیب ادیتونه به  یخانم شما نم -

بخش چنده ماهه. همون  هیپاک شده،  بخش از اتفاقات از ذهنشون هی شونیشده. ا

کنن و  یم یدارن زندگ شیچند ماه پ یکنن تو یفکر م دم،یطور که ازش پرس

 هیتونن کل اتفاقات بعد  یهمون دوران موندن، در واقع واضح تر بگم نم یتو

خانوم تون فکر  یول نیازدواج کرد نی. شما گفتارنیقسمت خاص رو به خاطر ب

شما  یزنه که به گفته  یحرف م یی. اون از روزهانیکنن هم چنان نامزد یم

 .چند ماه قبل از ازدواج تونه یبرا

. واقعا حافظه ام رو میازدواج کرده بود یکردم که ما ک یفکر م نیبهت به ا ونیم

خودش  یکه رستاک برا ییبود؟ دعا یبد ایخبر خوب  نیاز دست داده بودم؟ ا

 نهیکردم و رستاک سرم رو به س یم هیگرشد! من  لیتبد تیمن به واقع یکرد برا

 :گفت یگوشم م ریموهام همش ز یچسبوند. با بوسه رو یاش م

 یشیدلم. من کنارتم، خوِب خوب م زیآروم باش قربونت برم، آروم باش عز -

 .دوباره

 ی. دکتر دلداردیچ یخودش از من بدتر بود، به زور کلمات رو کنار هم م حال

گرده.  یم چند روزه به شکل سابق برم یینایمشکل ب ،هیموقت طمیداد که شرا یم

مدام کنارم باشن و  دی. فقط باشهیباالخره خوب م یول ،یک ستیحافظه ام معلوم ن

 .گرده یسابق تو خاطرم بر م مثل یتنهام نذارن. اگه بهم کمک کنن دوباره همه چ

حاصل ام  یمشابه قرار بدن که زودتر بهبود یها تیموقع یگفت من رو تو یم

 .بشه

اوج  یحکمت خدا تو دیدونم شا یمعجزه بود؟ نم نیداشتم؟ ا ازین یبه بهبود واقعا

 .برام فرستاده بود ییروشنا هیها  یاهیس
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من و رستاک  نیب یواریکه هنوز د یمن برگشته بود، درست به دوران ی حافظه

و  میکرد ینم یباز لمیبود، ف ومدهیبه وجود ن یحرمت یب ینشده بود و ذره ا دهیچ

 .بود دیفاقد ام یاز اون اتفاق شوم و زندگ ی. ذهنم کامال خالمیبود یغرق خوش

رو پاک کرده. کاش خدا  یبد و نکبت یحافظه ام چه به موقع روزها دمیفهم بعدها

بن بست ها آزادانه ازش استفاده  یذاشت که تو یقلب و مغزمون م یرو نهیگز هی

 !میکن

 لیطاقت فرسا، دل یجدا، قهر ییفل شده، اتاق هاق یدختر ناپاک، آغوش هی گهید

ولو شده  نیزم یکه غرق کتک رو یافتادنم از پله ها، زخم زبون ها و عروس

 .آوردم ینم ادیکدوم رو مطلقا به  چیه

 کردم؟ یاستقبال م یازشون به خوب دیبودن و من با منیُ ها همه پر  نیا

به خونواده اش  یزیحضورم چ در م،یاومد رونیدکتر از اتاق ب یاز حرف ها بعد

 .ندارم ادینگفت و من اون لحظه رو به 

مداراهاشون رو  یمثل لشکر شکست خورده ها شده بودن، ول ص،یترخ موسم

رستاک و  یرو خوابوندم وقت یصندل نیماش یدادن. تو یاز قبل نشون م شتریب

رو زن عمو  یها هیگر نیف نیزن عمو سوار شدن چشم هام بسته بود و فقط ف

 .دمیشن

 .دونستم یکجا رو نم یول م،یبود دهیتوقف کرد، رس نیزمان ماش یاز اند بعد

شدم. دست  ادهیعمو بود. با کمک رستاک پ یتارم رو باز کردم، خونه  یها چشم

بودن  شمیکم پ هیاومدن.  هی. پشت بندش بقمیبه اتاقم رفت اطیدست هم و با احت یتو

 .ن گذاشتنآرام بخش زدن و تنهامو یو حرف ها

با کمک زن  مارستانیب یکه تو ییخواستم لباس ها یتخت نشسته بودم. م ی لبه

 .ارمیعمو تنم کرده بودم رو در ب
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 نیاومد چند روز قبل سر هم ینم ادمیکمد در آورد،  یاز تو یدست لباس راحت هی

 .شده بودم ریکرد چه جور تحق یکه االن داشت با عالقه بهم م یکمک

رو  دنشیبودن، تحمل ناراحت د دهیق مغرورم گرد غصه پاشعش یچهره  یرو

روشون  ینداشتم، به روش لبخند زدم. مغمومانه به چشم هام زل زد و بوسه ا

 اجی. به استراحت احتدمیحرف به آغوشش دعوتم کرد. کنارش دراز کش ینشوند. ب

بغل  یو تو شد نیپلک هام بعد از اون مسکن، سنگ یچه جور دمیداشتم. نفهم

 خواب شدم. میگرمش آروم گرفتم و تسل

دونستم بعد از چند ماه  یشدن هر دومون شد. اگه م داریحاصل تکون خوردنم ب

که انجام  یکردم. کمتر کار یاون آغوش قرار گرفتم، راحت چشم باز نم ونیم

 ییکردم تا با همه روزها یم رابیس یدادم خودم رو به اندازه چند ماه دلتنگ یم

 :حساب کنم، با درنگ گفت هیدم تسوکه طلبکار بو

 ؟یچشات چطورن؟ بهتر شد -

شده بودم، به  روزیبهتر از د یلیپت و پهن صورتم رو در بر گرفت، خ یلبخند

 .خوبم سر تکون دادم یمعنا

 .گفتم ریبغلش مچاله ام کرد با خنده صبح بخ یتو خوشحال

 :رو داد و گفت جوابم

 .خواب راحت کردم هیبعد از چند ماه  -

از هم اون حرف رو زده به  یو دور یکردم به خاطر مدت زمان بستر فکر

 رتیچند ماه ازش فاصله گرفتم و ح یوافر از درج کلمه  یهمون علت با تعجب

 :زده گفتم

 !بودم؟ هوشیواقعا چند ماه ب -

 .جاش نشست، چهره اش گرفته شد یتو

 .دیرن طول کشمن چند ق یکه برا یهوش بود یهمش چند روز ب زم،ینه عز -
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هام شروع  یمون. کنجکاو ینجوم یگذاشتم نه فاصله  یدلتنگ یرو به پا حرفش

 یسوال نیپاش گذاشتم. اول یشد، هزار سوال، منتظر جواب شون بودن. سر رو

 .داد رو روونه دهنم کردم یذهنم جوالن م یکه تو

 !یاز پله ها افتادم؟ تو کجا بود یرستاک! من چه جور -

 :مردد گفت یبا حالت د،یش کشبه گردن یدست

 .نبود یبه جان خودت عمد ی! ولیکن یبهت بگم خودم انداختمت باور م -

. تصور کردم جوک سال رو گفته." ذهن من دیچرخ یچشم هامون م مردمک

 یشد حرف رستاک جد یدهم درصد باورم نم هیها غرق بود  یخوش ونیم

 یجد یاوج شوخ یاوقات تو یگفتم. گاه یمزه ا یکردم و ب یباشه." تک خنده ا

 وام ر ینیندازه. ب یذاشت. فکر کردم باز داره دستم م یشد و سرکارم م یم

 :خاروندم و گفتم

 یاز شرم راحت ش ای! قرار بود برم اون دنالیخ یب ،یبابا نخواستم جواب بد -

 .خدا نخواست یول

 .از عالقه اش بگه شتریرو لوس کردم تا ب خودم

 ؟یکرد یردم چه کار مم یرستاک! اگه م -

 :گفت نیاندوهگ د،یکش یقیعم دم

خاطر بود که  نیفقط به ا دمیکش یو من نفس م یهوش بود یچند روز که تو ب -

من  نایها گذشتن. رسپ هی. هزار بار ُمردم تا ثانیکن یداشتم دوباره چشم باز م دیام

 ... پست بودم که یلیقَدرت رو ندونستم. من خ

پاش سر برداشتم،  یکرد، از رو تیبه من هم سرا شیتلخرو قورت داد.  حرفش

نگاهم کرد. چشم هاش  نیو غمگ یصورتم رو با دست هاش قاب گرفت. طوالن

 یتو نمش،یاش پناه بردم. دل گنده نبودم با اون حال بب نهیپر از اشک شد، به س

 .حصار بازوهاش فاصله مون رو کمتر کرد
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خودت، خنده هات، عطر تنت، نفس  ی، برادلم برات لک زده بود یلیخ نا،یرسپ -

روز خاک مون  هیاومد تو  یسرت م ییهات، به خودت قسم اگه بال یها و شوخ

 .کردن یم

فکر  یبرا یروح یسرم هجوم آورد. آمادگ یتو یبد یزهایگواه بد داد! چ دلم

 .کردن نداشتم

اما  میاشتعاشقونه د یزندگ هیپاک شدم وانمود کنه  یتونست با حافظه  یم رستاک

خواستم به حرف هاش فکر  یشده بود. نم داریکار رو نکرد؛ چون وجدانش ب نیا

کم تو حال عاشقونه مون  هیکنم! بهش گفتم بس کن. اون هم آروم شد و ادامه نداد. 

 .در تراس رفت رف. رستاک به طمی. بعد هر دو بلند شدمیموند

خورده،  چیهم پ یو تو یلیچ. موهام چرب و ستادمیا یتموم قد نهیهم مقابل آ من

 هی یگچ جا خوش کرده بود، برا یدستم هم که تو ده،یصورتم کبود و رنگ پر

 :و گفتم دمیفندک به سمتش چرخ کیشل یکردم، با صدا یم یقرار یحموم ب

که تو  ییخوام از کل روزها یخونه مون! م میخواد زودتر بر یدلم م یلیخ -

 .یبرام بگ سیخاطرم ن

 .انگشت هاش قرار داد. لب زد نیرو ب گاریس

 .ادینم ادمی یچیفکر کن منم ه -

 :لب هاش گرفت. بعد از پک دوم گفت نیب گاریاز س یرخش شدم. کام مین مات

اگه  دمیتازه فهم یهوش بود یب ی. وقت! من بودمیکما نبود یدر اصل تو تو -

 .ستمین ینباش

گچ گرفتم رو لمس کردم پنهون شد، با دست سالمم دست  ظیدود غل ونیم صورتش

 :آوردم کالفه گفتم یکدوم سر در نم چیو از ه دمیشن یکه م ییاز حرف ها
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دوست  یلیفقط خ یکن تیخودت رو اذ سین ازیبه هوش اومدم و ن گهیاالن که د -

مون،  ی. مثال از عروسیبرام بگ سیتو خاطرم ن شیچ چیکه ه یدارم از چند ماه

 .میکه داشت یشاد یو روزها میرفتکه  ییاز ماه عسل مون، از جاها

شده  رهیخ اطیح یمجنون تو دیصورتم نگاه نکرد، رد نگاهش رو گرفتم به ب به

 :گفت یجد یلیبود. من هم به همون نقطه نگاه کردم. خ

ها و  یرو فراموش کنه، درست مثل ذهن تو. مثل بد ییزهایچ هیآدم  ازهین یگاه -

 !من یها دنینبخش

 یباهام زندگ یشدم باز حاضر گهیآدم د هیمدت  نیا یمن تو ی! اگه بدوننایرسپ

 مارستانیب یو روونه  یفتیحال و روز ب نیمن باعث شدم به ا ی... اگه بفهمیکن

و خنده هات از صدا افتاده بود  یخورد یخواب آرام بخش م یهرشب برا ای ؟یش

 ؟ی! چیخونه حبس بود یتو ای

خره ام رو مانع دوست داشتنم قرار مس رتیباهات بد تا کردم، غرور و غ من،

در  یادیز یشکل گذشت. من نامرد نیمون به بدتر یزندگ یروزها نیدادم. بهتر

 ادیرو به  یزی. اصال تالش نکن چیتا جسم یحقت انجام دادم از آزار روح

از عشقت  یدکر یزندگ یرحم یبا چه مرد ب ادیکه اگه به خاطرت ب یاریب

 .یشیم مونیپش

کرد.  زشیکه به گوشم تازه بود ر ییو حرف ها ییون همه رک گواشک هام از ا

نبود، بغضم رو  طنتیاز ش یصورتش نشون یشنوم! تو یم یشد چ یباورم نم

 :قورت دادم. صدام دورگه شد، با پوزخند گفتم

کنم از گل  ی. نه روحم رو نه جسمم. اصال باور نمیدیوقت منو آزار نم چیتو ه -

فهمم و  یحرف هات رو نم یتو رو خدا ادامه نده! معن ،ینازکتر بهم گفته باش

حدس  یافتادم؛ ول یو چه جور میداشت یدونم چه زندگ یخوام بفهمم. من نم ینم

مقصر ندون و تو رو به مرگ  وخودت ر نایبوده، پس جون رسپ اتفاق هیزنم  یم

ا نزن. چر دهیتعفن م یکه بو ییحرف ها نیاز ا گهید یدفعه  یبه شوخ یمن حت
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نخندم؟  دیبا وجود تو با آرامبخش بخوابم؟ چرا با دیما بد باشه؟ چرا با یزندگ دیبا

  ...منو حبس کرده؟ چرا یک

 ی. سرش رو از تودیو بغضم پر صدا ترک ختنیر نییکرور اشک هام پا کرور

 .دست باال برد میتسل یبه نشونه  د،یکش رونیگردنش ب

حرف هام  ی. همه گمینم یزیچ گهین. دنک هیباشه عشقم! باشه قربونت برم. گر -

 ادینم ادتی یزیچ یواقع نمیخواستم امتحانت کنم بب ی. میرو بذار به حساب شوخ

 ذهنت کجا بود؟ یبه هوش اومد یسوال وقت هی. اصال یکن یم یطونیش یدار ای

هام رو  هیخواست گر یم ستیدر کار ن یلمیدونست ف یدکترم بود م شیپ خودش

 .راحت شد یذره ا مالی. خارهیبند ب

 .روندم یجاده چالوس که با سرعت م یتو -

 .دیبه باال پر ابروش

 تصادف کردم!؟ یگفت روزیخاطر د نیپس به هم -

 .اوهوم -

 :رو نگاه کرد. پر شک سوال کردم رونیزد. دوباره ب گاریبه س یا گهید پک

 شده؟ ازم سر زده؟ دوست داشتنت بهم کم ییکردم! خطا یرستاک! من کار بد -

 یو لباس ها ختهیبه هم ر یجواب سوالم، از پشت سر نظاره گر موها منتظر

رو پرت کرد.  لتریرو دود نکرد جواب نداد. ف گاریاش شدم. تا کل س دهیچروک

 .برگشت مهربون نگاهم کرد

رو  یدیگفتم و شن یهمه از منه. االنم هر چ رادای. ایکن یوقت خطا نم چیتو ه -

 ؟یدیم جبران کنم بهم فرصت مخوا یفراموش کن! م

 :زده گفتم جانیرد کردم. ه دهیکه همه رو نشن ییشدم، از حرف ها دواریام
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بافه. من که گفتم  یبه هم م ییاتفاق چه چرت و پرت ها هیسر  نیبب وونه،یآره د -

 تیآدم قلبش رو اذ یتو قلب من یگیم شهی. آخه خودت همیگیاز گل نازکتر بهم نم

 !کنه یم

 :گفت ادیز یلیخ لیمسارش رو معطوفم کرد بعد از تعجشر نگاه

هات سوء استفاده کنم  یبار از خوب نیآخر یخوام برا یاما م ،یخوب یلیتو خ -

 !شرط دارم هیفقط 

 .باشه قبوله یهر چ ؟یچه شرط -

 !قول؟ بگو به جون رستاک -

 :گفتم دهیفکر نکرده و نشن چرا

 !به جون رستاک -

شرط  نیدم! رسما خودم گور خودم رو کندم، به بدتربه من که قبول کر لعنت

دلشوره گرفتم.  شیگرفته و طوالن اسیزد، از نگاه  یعمرم عهد بستم. لبخند تلخ

 !کردم یکاش قبول نم یبود. ا یمثل خداحافظ

کرد. قسم جونش رو خورده بودم  دیقولم تاک یرو یرو نگفت اما حساب شرطش

 :. بهم گفترمیرو پس بگتونستم حرفم  ینم گهینبود! د یشوخ

و از تاالر  میما تازه شروع شده. تازه ازدواج کرد یزندگ یخوام فکر کن یم -

 خونه. باشه؟ میایم میدار

 .باشه -

 .خودمون یخونه  میو بر میصبحونه مون رو بخور میپس بر -

. اهل خونه با میکرد داریزدم و رفتم دست و صورتم رو شستم. همه رو ب یلبخند

اتفاق بوده و  هیافتادنم  ی هیکردن قض یحال شون بهتر شد. همه فکر م من یشاد



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

شون به عشق ما دو نفر اجازه  مانیدر واقع ا ست،یدر کار ن یا گهید زیچ نیجز ا

 :داد شونمرو ن شیداد. سورنا عدد ش ینم یسوءظن چیه ی

 چند تاست؟ نیچشات خوب شدن ا یگیاگه راست م -

که رستاک رو ذوق زده کرده بود و مجددا  ییده هااز اون خن دمیته دل خند از

 :گفتم طونیجمع رو به خنده وادار کرد. بعد ش یهمه 

 .هیتونستم بفهمم منظورت چ یشدم باز م یچهار تاست. سورنا، کورم م -

 :رونش زد و با تاثر گفت یرو یکی

 !یشد یکاش کور م یا یول -

 :گفتم یاعتراض نماد به

 .بهش بگو یچ هی! گهیم یبهم چ نیرستاک بب -

 :آورد. بعد گفت یادام رو در م یخندش گرفته بود و سورنا با دهن کج رستاک

. خوب شد خدا زد تو سر داداش ما و تو رو گرفت وگرنه دهیبرو بابا شوهر ند -

 .یکرد یرو دست مون باد م

 .بشقاب گذاشت یعمو لقمه اش رو تو زن

شده  بشینص نایستاک دلشم بخواد رسپنکن. ر تیدونه ام رو اذ هی یکیعروس  -

 مگه نه؟

 .حرف مادرش نشوند یرو یدییبا نگاه عاشقونه اش مهر تا رستاک

 یگفت. اشک ها زشیمون ادامه داشت تا سورنا از سورپرا نیروت یها حرف

شد. اون قدر  یبازار م ی. باالخره آلبوم خودش داشت روونه ختنیر نییشوقم پا

گوشش خونده  یاون روز تو یبود. سال ها برا انیل بخوشحال بودم که حالم قاب

 .ردمخوب ک یآرزو یبود. براش کل دهیرس تیبودم حاال به واقع
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کجا  دمی. کل راه حرف زدم و نفهممیرفت یبود به خونه مون م دهیوقتش رس گهید

رستاک  یتوقف کرد. با سر برگردوندن چشم هام چهار تا شد. همش انتظار خونه 

 :و گفت دیپر سوالم فهم یچشم ها رو داشتم. از

 .اون خونه رو فروختم -

 چرا آخه؟ -

 .گمیبعدا بهت م -

داشت. به تک تک اتاق ها  ییبایو ز ی. همه جا برام تازگدمینپرس یزیچ ناچار

داشتن واقعا خدا نخواست  یادیز یلیسر زدم. پله ها نظرم رو جلب کرد. ارتفاع خ

گذاشتم و به  نیزم یرو رو لمیوسا دیبازد ی. بعد از کلوفتهیب یاتفاق بزرگ تر

 .حموم رفتم

 یبرق م یزیگرفته بودم و از تم زادیبه تن کردم. رنگ آدم ییسرتا پا یحوله 

گچ دستم  یشده رو دهیچیپ کیرو کوک کرده بود. پالست فمیک یزدم. حموم، حساب

 .نشستم شیآرا زیم یصندل یرو .رو کندم

بزرگ  یکرد من هم به تابلو یرو برام خشک مبا سشوار موهام  رستاک

که  یکننده ا رهیخ ییبایو مدل لباس و ز شیکردم، از آرا یمون نگاه م یعروس

چشم  یغم تو تیحکا دمیفهم ینم یداشتم؛ ول تیبود رضا شگریمهارت دست آرا

و به  شتمبود، با خاموش شدن سشوار از عکس دو نفره مون چشم بردا یهام چ

 .کردم یلمح یافکارم ب

خنده  دیکش یدست م میشمیبراق و ابر یموها یذوق زائد رستاک که تو دنید از

 :و گفت دیام گرفت. لپم رو کش

 ادیدارن، در واقع  یبرام تازگ شهیهم ستی! خب دست خودم نیخند یم هیچ -

 .مونن یقشنگ و نازن مثل طال م یلیکه موهاتو شونه کردم افتادم. خ یبار نیاول
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داد،  میتحول یکیشاد شدم ازش تشکر کردم. سر خم کرد و لبخند ش شفیتعر بابت

 :اون روز گفتم یبا فلش بگ به خاطره 

. وگرنه من دمیفهم یمن نم یدیپاش یدونه م یکاه همون موقع داشت ریتواِ آب ز -

 !طونیش یکجا! خوب مخم رو زد یکجا عاشق

 :سر داد یقشنگ ی خنده

 !؟یمونیپش -

 .زدم یچشمک

 .از تو بهتر ی. کشهینم مونیوقت از انتخابش پش چیه زیرستاخ هی گهینه د -

 :و نوازشگر نگاهم کرد یمخمل

  ؟یمطمئن -

وقت  چیوقته نفسم به نفست بنده. بهت نگفتم ه یلیخ یدون یشک نکن! مگه نم -

و زنده شم  رمیاگه بم ی! حتشمینم شمونیاز انتخاب و دوست داشتنم نسبت بهت پ

که  شهینم دایپ یبا تو باشم؛ چون مطمئنم از تو عاشق تر کس خواد یباز دلم م

 .خوشحالم که خدا تو رو بهم داد یلیدوستم داشته باشه. رستاک! خ

دلم نهال شد.  یباغچه  ونیشد، غم م لیرنگ نگاه خوشحالش که به حزن تبد از

 .ازم رو گرفت. دست هاش رو به کمرش زد و قدم زنون به طرف پنجره رفت

و هم  تو هزار نفر از من بهتر هس که هم خوشبختت کنه یکه هنوزه برا هنوزم -

 گمیتعارف م ی! بنایخدا چشمات بخنده. رسپ ی شهیباهات رفتار کنه که هم یجور

 .ستمیعشقت ن قیمن ال

عذاب وجدانش  یسرچشمه  دیفهم یشد، ذهنم نم ریاز وجودم با غمش درگ یمین

 .شونه اش دست گذاشتم یرو از کجا نشات گرفته. به طرفش رفتم.
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رو فراموش  یهمه چ ی! مگه نگفتیرستاک! عشقم! باز خودت رو مقصر دونست -

 . جون من از عشقت کم شده؟یکن یناراحتم م ی! دارمیکن

 .اش نشست یشونیپ یرو یشد. اخم زیر دهیرنج اهشیدرشت و س یها چشم

 یم کم نشد. من نمدوست داشتن یوقت از ابعاد و اندازه  چیبه جون خودت! ه -

گذشته رو  یتون یدونم اگه ذهنت برگرده م یناراحتت کنم فقط نم گهیخوام د

 ی! از طلبکاریزنیاز دوست داشتنت دم م نانیباز هم با اطم ؟یفراموش کن

با  اسیبدون هم ق ور نی! انای! رسپیزن یگردن حرف م یبرنم گهیکه د ییروزها

 .خودم عشقم رو نشون ندادمکردن  یخال یبرا یول دمتیپرست یخدا م

ها دلم گرفت  یمهر یقسمت، کنکاش گذشته بود. از اذعان به ب نیتر دردناک

اطاعت خجل زده  یبودن. خواهش کردم ادامه نده، به معن کیاشک هام منتظر شل

 .زد نهیبر س یدست

دادن، با بوسه  یضیشد اشک هام جاشون رو به لبخند عر یبیعج پارادوکس

 یرو دم،ی. دستش رو کشمیشاد و شنگول شد یراحت نیداد به هم جواب لبخندم رو

 :تخت نشوندم خودم هم کنارش نشستم. خنده کنان گفتم

که دو  ییسوز و چشم ها مین یزن چالق با حافظه ا هیحست از داشتن  ییخدا -

 ه؟یزنه چ یدو م

 !یتاج سر یشما هر جور باش -

 !مهربونم یمرس -

شدم، دستم رو گرفت  زیخ میم تا لباس هام رو بپوشم، نحوله ام رو باز کرد کمربند

 ینگاهش کرد. اغواگر و پر احساس رو یو به نشستن دوباره دعوت کرد.کجک

 .انداختم ریصورتم زوم کرد. دست و پام رو گم کردم. سر به ز
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در اومد. از لبخندش  تیباال آورد. لب هاش به ناز لبخند و رضا میام رو مال چونه

پلک زدن رو  یو جز به جز براندازم کرد. حت یطوالن گهیبار د هی! کردم تیتبع

 .هم مانع نگاه عاشقونه اش قرار نداد

 .ییایزن دن نیو خوش قلب تر نیباتریتو ز -

صورت و  یاجزا نیزد. نگاه داغش ب تیچشم هام برق رضا دش،یاز تمج خشنود

 :و لرزون گفتم ی. سوالدیسر شونه هام چرخ

 !ه؟یچ -

 .تر کردرو  لبش

 .زد به سرم اینگاه کردم هوس در تیآب یبه چشما -

آهسته و  دمیدندون کش ری. گوشت لبم رو زدمینگاه داغ و حرفش رو فهم یمعن

 .گفتم ییوا یلب ا ریز

 .کرد ریبازوهاش اس ونیو م دیرفت. صورتم رو بوس سهیخنده ر از

 .هستم یقهار ریگ ینترس قربونت برم! من ماه -

 !ندارمتو اون شک  -

 :گفت یاخم نماد با

  .یفراموش کن نمیشد ا ینم -

با وجود ازدواج حرکت و  دیسر داد. ذهنم با یبلند یکردم. خنده  یا نوچه

 ینوع خاطره ا چیفاقد ه دمیجد یکرد اما حافظه  یم یتلق یرفتارش رو تکرار

 نیخاطر حرارت بدنم باال رفت و خجالت زده شده بودم. حصار ب نیبود، به هم

 .مون رو تنگ تر کرد

ازم خجالت  سیپس الزم ن ی. تو عروس من شدمیمن و تو دو ماهه ازدواج کرد -

 .یبکش
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 .ادینم ادمی یزیچ یدونم، ول یم -

چشم هام رو بستم. خنده هاش  ایشرم و ح تیگفت که از نها یگوش یتو یشوخ هی

 شد. یپر التهابش از صورت به گردنم راه یداد. نفس ها یقلقلکم م

مشترک مون شروع شد. اگه اون روز  یمالل آور زندگ یزمان یبا وقفه  باالخره

برگردوندن آبروم به مطب دکتر مراجعه کرده بودم، درست سر بزنگاه  یکه برا

از  ینشون چیکه ه میجسم تیبه دور از وضع دیگرفت شا یرستاک مچم رو نم

باره به  نیاول ردمک یپاک شده حس م ینداشت با وجود حافظه  یدخترونگ یایدن

 .پا گذاشتم یزنانگ یایدن

 !هیمساودختر و پسر با هم  یمالک پاک دنیفهم یآدم ها م کاش

 !نهیب یفقط جسمش صدمه نم شهیم یقربان یکس یکردن وقت یحداقل درک م کاش

 !نه جسمم دید بیاز اون ماجرا روحم آس دیفهم یرستاک من هم زودتر م کاش

که به خوردمون دادن!  هی یغلط یمقصر باورها ستینرستاک، تنها مقصر  البته

پنداره که  یم ییکه دختر رو دست دوم و پسر رو جنس اعال هی یمقصر جامعه ا

 .نخواهد شد رشیگ بانیگر یضرر چیه

اطالع از  یخودم بود. من ناخواسته و ب یسم یدر آخر مقصر حرف ها و

قلب محبوبم  یرو تو یلبد د ی شهیکرده ر نیکه در انتظارم کم یسرنوشت شوم

 .رستاک رو با بدبخت شدنم بهم داد ینکرده  انتیجواب خ ریکاشتم. تقد

 امیاومد. پ رونیکه رستاک با خانوم طراح از خونه اش ب یاون روز تیحکا"

 چیرو کادو پ انتتیوار من شد. بهش گفته بودم جواب خ یو عصب یطوالن یها

کنم تا حال امروزم رو  یم یتالف یرچه جو نیفقط منتظر باش بب دمیشده پس م

 " !یبفهم
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شب تولد روشنک،  یخالصه شد تو حادثه  تیمن تو اوج عصبان یتو خال دیتهد

رفتن حرکاتم و عاقبت  نیذره ب ریهام، ز یمشکوک کار ،یسرپوش یتالش برا

 .و فنا رفت ستیدر اومد و اعتمادش به کل به ن زیکرد، گند همه چ بمیتعق یوقت

عالم  یحادثه به دور از جشن تولد روشنک، تو هیوانمود کردن از  م،دیجد یباز

نبود بود تا  ادمیبه  زشیچ چیناشناس که ه یجا خارج از شهر با آدم هی یهوش یب

نباشه، اما باور نکرد! کل شهر رو دنبال اون  یریگیرستاک دنبال انتقام و پ

 .و مشخصات مجهول گشت نیماش

جهنم برام ساخت. عذاب  هیقلبش از سنگ شد، نشد به جاش  دشیکه عا یزیچ

که گذشت  یاز اون روز هر چ گهیخوردم. د یدروغ ی. قسم هادمیکش یسخت یها

 .بود یاهیس

 :گفت یو م دیخند یم رستاک

 .ناهار میبر یشیعروس خانوم پا نم -

 :هام خمار خمار شده بود چشم

 !بعد میچرت کوچولو بزن هی شهیم -

 :هم آورد هاش رو مهربون رو پلک

 .که کنار تو باشه بهشته یخواب -

شد.  یا ی. حضورش چه آرام بخش قودیلغز یپوست هر دومون م ریز یخوش

شدن.  نیچشم هام سنگ فشینرم و لط یبوسه ها ریز یاومد چه جور ینم ادمی

 .داد هیخواب عمرم رو بهم هد نیتر نیریش

سر کرده بودم، از  الشیکه تا صبح با خ ییشده بودم از کابوس شب ها یته

 شهیش دنیشد، از بو کش یبستن چفت اتاقش که هر بار قلبم شکسته تر م یصدا

آغوشش از  ونیکردم. داشتم با عشق م یم رابیهام رو س یعطرش که دلتنگ

 شدم. یم زیدوست داشتن و دوست داشته شدن لبر
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 پیک بلند شدن رستاک خواستم پا شم، لحاف رو دور تا دور خودم و بازوهام با

 :نزنم خی یکولر گاز یکرد که از سرما

. اصال عجله نکن رمیدوش بگ هیکم استراحت کن تا منم  هیبخواب قربونت برم،  -

 .شو داریهر وقت دلت خواست ب

 :بسته گفتم ییچشم ها با

 ؟یستیمگه گرسنه ن -

 .خورم یم یزیچ هیخودم  ستیمهم ن -

هوا  یکیبا تار یز چند ساعت طوالن. عاقبت بعد ادمیخدا خواسته دوباره خواب از

کل خونه رو برداشته بود.  یخوب یلیخ یشدم. بوها داریب یادیز یو فشار گرسنگ

 .بلند شدم یکردم و جلد فیک

گذاشته  شیآرا زیم یصندل یرو یژوپ قرمز رنگ ینیم راهنیانتخاب خودش پ به

کفش پاشنه لباس رو با رژ لب هم رنگش ست کردم،  ه،ی ییبود. حس کردم خبرها

زدم و در رو باز  میعطر مال فیرو جذاب تر کرد و در آخر چند پ پمیت یبلند

 .هیبه چ یکردم تا زودتر بفهمم چ

کرده  یعالمه شمع روشن که دور تا دور خونه رو نوران هی دنیچشم هام از د هوی

و  یزد. حس خوشحال یکف پارکت ها برق شاد یپرپر شده  یبود و رزها

  .و در برگرفتغرور وجودم ر

ازم بلند شد. محبوب قلبم  یذوق آلود یناخواسته صدا ،یاون همه قشنگ دنید محو

 یو صورت زیتم ییبا موها شهیخوش پوش تر از هم یو خواستن کیبا حرکات ش

 .اصالح کرده رو به روم ظاهر شد

 .. مهربون سر تا پام رو از نظر گذروندشد ضیهم عر یبه رو لبخندمون

 عشقم؟ یدی! خوب خوابییبایز یدیل به به چه -
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 .یشد پیخوش ت یلیشد. شمام خ ینیریخواب ش یلیآره، قربونت برم! خ -

 .کردم باشیو ز کیبه تدارکات رمانت یکرد. اشاره ا تشکر

 .شدم ریقشنگه. واقعا غافلگ زیهمه چ یلیخ ،یچه کار کرد -

اما دلم  رونیب میراومد. اول خواستم شام ب یبود که از دستم بر م یکمتر کار -

کردم...  ییکارا هیخودم دست به کار شدم و  گهیشد که د نیکنم ا دارتیب ومدین

 نه؟ یگرسنه ا یلیفکر کنم خ

 :دار گفتم کش

 .شدم ینم داریکرد وگرنه تا صبح ب دارمیب ی. راستش گرسنگیلیآره خ -

 :کرد و گفت لیتعج

 .غذا آماده شده یر کنصب قهیپس زودتر برم کارام رو تموم کنم. پنج دق -

 .شتیپ امیو م رمیگ یم لمیکم ف هیمنم  -

 .باشه -

گرفتم به سمت  لمیخونه ف یرو از شارژ در آوردم از گوشه گوشه  لمیموبا یگوش

قشنگ آراسته  یلیخ التیو تشک یدنیبا گل و نوش زیآماده شده رفتم. م شیاز پ زیم

ون و دل دوستش داشتم راه که از ج یبه دست به سمت همسر لیشده بود.  موبا

 .افتادم

کرد ساالدش رو تموم کنه. فر  یم یسع زیآشپزخونه نشسته بود، تند و ت زیم پشت

ظرف نشسته باال رفته بود. همه  یکوه ییظرفشو نکیروشن بود و از س یوارید

 .رو کنار گذاشتم یگرفتم و گوش لمیجا رو ف

گونه اش رو  .ختیر نییر پارو دور گردنش انداختم. کل موهام مثل آبشا دستم

از بوسه  یبارون یو دوباره کرور کرور تشکر کردم. در قبال هر تشکر دمیبوس

 :گفت ی. با خنده از کنارش فاصله گرفتم. به شوخدیبار یصورتم م یرو
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 .شدم یتازه داشتم گرم م یاِ...؟ کجا رفت -

 .وونهیکل گونه هام آب شد د -

 :. تعجب وار گفتمنشستم یصندل یباز شد. رو ششین 

 تا حاال؟ یاز ک ؟یرستاک تو و آشپز - 

 :کاهو رو خرد کرد، با فخر به خودش اشاره کرد ی یدسته ها نیآخر

. فقط مراقب یپختم که تو کل عمرت نخورده باش یی. غذاگهید یدست کم گرفت -

 .انگشت هات باش

 .وفتمیتم بدس هی نیترسم از هم یغذاتون استاد؟ م نیهست ا یاوهو! حاال چ -

 ؟ی... از بوش حدس نزدادیسرت ن ییخودم مراقبم بال -

باال  ینشد. شونه ا دمیعا یزینشسته چ یظرف ها یوجود اثرات جا مونده رو با

 .انداختم

 هی! خودت بگو چیاریم خودیسوخته چرا فشار ب ومی یپ یس یدون یتو که م -

 .قربون شکل ماهت برم گهید

 .نداره خنگول وی یپ یبه س ی. دوم بو، ربطیاول خدا نکنه قربونم بر -

 :دهنم گرفت و گفت یکاهو جلو یهر دومون پره ا یبا خنده  

 .پختم ایعشقم الزان یبرا -

 .امیفدات شم منم که عاشق الزان ،یمرس -

 :کرد با غلظت فراوون گفت زیهاش رو ر چشم

 .ایمن عاشق توام نه الزان یول -

 :گفتم ینده ام رو به زور جمع کردم و دستوربامزه اش خ یحرکات و اداها از
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ساعت. پاشو زودتر غذات و  هیت شد  قهیگرفتم پنج د لتیتحو یادیز گهیخب د -

 !ضعف کردم اریب

فر  یتو یگفت و ساالد رو تموم کرد. دست هاش رو شست. سراغ غذا یچشم

بود همه  یمیقد لمیعکس و ف ی. هر چدمیعکس هام کش یگالر یتو یرفت. سرک

عکس از  هیشد. چرا  دهیذهنم تراش یمختلف تو یون تو بودن. باز سوال هاا

آورد  ینم ادیکه ذهنم اون ها رو به  ییمون نبود؟ چرا عکس ها یدوران عروس

 اون تو نبودن؟

گرفتم. ثبت نشدن  یفرت فرت عکس م زیکه راه به راه، از همه چ یمن یبرا

 !ودب یو باور نکردن بیعج زیخاطرات اون روزها چ

. مطمئنا در اون خصوص هر دییجو یشون داشت مخم رو م یخال یجا بدجور

با  ییارویرو ی. رستاک برادمیشن یم لمیمخالف م یجواب دمیپرس یم یسوال

باعث شده  ینداشت، در واقع من تحمل نداشتم بفهمم چ یترس و واهمه ا قتیحق

 ای دومونهر  به نانیترسم اطم لیدل دیمون عوض شه. شا یزندگ یحال و هوا

 نستاگراممیا یصفحه  دنیهام با دخارج شدم. چشم  یبود! از گالر میادیعشق ز

 .کنم شهیچهار تا شد! نتونستم سکوت پ

!... اوه اوه چه یجا رو نگاه! باالخره منم زدم تو کار مجاز نیاوه رستاک! ا -

 نی. ببشهیمن! باورم نم یخدا یرو تگ کردم. وا ییگذاشتم! چه کسا یعکس

برام نوشتن! فکر کنم  ییچه کامنت ها یکردم. وا دایرو پ میآلمان یدوست ها

 ذوق داشتم. نه؟ شتریکردم از االن ب داشونیکه پ یروز

 یحال و هوا دنیکردم و منتظر شن یبامزه شون شوق آلود نگاه م یکامنت ها به

 .اون روزهام از زبون رستاک بودم

برداشته شه. حواسش رو به  یشمدتش باعث شد چشمم از گو یطوالن سکوت

 :داد. شکسته بسته گفت ایظرف الزان

 است؟یبرا تازگ خشی... البد تاریبه من نگفته بود یزیدونم! چ ینم -
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 ش،یدو ماه پ یبرا خشیشدم، اما نه تار دواریخرده ام هیاستنباط به حرفش  با

 .اول ازدواج مون بود یروزها قایدق یعنی

کرده بودم!  نبه وجد آورده بود از رستاک پنهو ذوقم روکه تا اون حد  یاتفاق چرا

 .شده بودم رهیبهش خ یسوال

ساده  دیبا دمیچشم هاش کم فروغ شد. اهل طفره رفتن نبود فهم یبراق تو ی ستاره

 :از کنار جوابم بگذرم تا حالمون خراب نشه گفتم

اصال برام هم اون موقع  دی! شاومدهین شیخواستم بهت بگم وقتش پ یبه نظرم م -

 .نداشته که بخوام در موردش بهت بگم یجانیه

. از ظاهر دمینشاط به محفل دو نفره مون بخش هیجو رو عوض کردم و  عیسر

 :غذا دلم ضعف رفت

بگم اگه مامان  یاش... ول افهیزنه شکل و ق یشده. معرکه م ییایاووم چه الزان -

 .شهیبهت تقلب رسونده صد در صد از نمره ات کم م

 :هوا تکون داد یرو تو ریکفگ

 .بدون کمک پختم نهی! اصل ااریدبه در ن گهیِجر زن شروع کرد. د نایباز رسپ -

 .گرفتم ادتیرو من از تو  یرستاک! جر زن منم؟ در اصل ِجر زن -

 :به جانب و خندان گفت حق

 !. باشه من جر زن خوبهیمن غذا بپز یایرو دست الزان یاگه تونست -

 :گفتم یالک یهلوش فرو دادم و با حرصپ یرو تو انگشتم

. نه کل فوت و فن ها رو مامان یپخت یکمک م یبرو بابا اصل اونه که خودت ب -

رو به رخ  تیهنر آشپز یکه تونستن نیعالوه بر جسارت، ا یبهت گفته باشه؛ ول

و امتلت  مرویکه چند ساله از ن یباشه از من یخودش ده نمره داره. هر چ یبکش

 .یبهتر یلیالتر نرفتم خو کتلت با
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 :کنم فشارش افتاد. چشم هاش رو تنگ کرد فکر

 گه؟ید ی! الکنایرسپ -

 :زدم یناخونک

 !شمیمتوجه نم ؟یالک یچ یعنی  -

و چه دست  یگرفت ادی ییبا مامان چه غذاها ادینم ادتی یبگ یخوا یم یعنی -

 ؟یداشت یپخت

 :باال رفت یادیابروهام با تعجب ز جفت

 .نکن قلبم جنبه نداره یشوخ ؟یگیراست م من! واقعا -

 !باور کن -

 یداد و تو هیتک زیم یدونم جمع کردم. دستش رو به لبه  ینم یهام رو به معن لب

 :تکون داد و با افسوس گفت یفکر رفت. کله ا

 !یرو فراموش کرد زهایچ یلیخ یجد -

 .یسر کن مرویبا املت و ن یبرات باز مجبور رمیآره، بم -

سر کارش گذاشتم،  دیبلند خنده ام مهار شد.  فهم یکه گرفته بود صدا یا هافیق با

نگاهم کرد که دلم غنج رفت. از فرصت  بایز ینکرد فقط با لبخند یتیشکا چیاما ه

 .دمیسواستفاده کردم و پرس

بودن. تو از  یمیبزنه. همه قد دینبود که برام جد یعکس چیه میرستاک! تو گوش -

 ؟یدار یو عکس لمیف ادینم دمایاون موقع ها که 

کرد. باز ترس از  دایچهره اش نمود پ یمحسوس تو یجمع شد و رنجش لبخندش

 :قالب روحم شد. گفت تیبا واقع ییرو ایرو

 م؟یبعد حرف بزن میشامم مون رو خورد یخوا یم -
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 .میتا انگشت هامون رو بخور میباشه. پس بر -

بود از  رینظ یب زیهال برد. همه چ ملکه ها دستم رو گرفت و به سمت سالن مثل

 یو خنده و ادا درآوردن و دبه باز یشوخ ،ییرایغذا گرفته تا توجه و پذ یمزه 

که روبه روم نشسته بود  یلرزون شمع ها به مرد یشعله ها ونیمن... م یها

! مهم ستیباشه مهم ن مدهاو شیکه پ یگفتم هر چ یم نانیکردم با اطم یفکر م

 هامونه هست! نهیس یکه تو ین و عشقحاله االن دالمو

. نخواستم اون شب قشنگ با میدید یم لمیبغلش و ف یبعد از شام، لش شده بودم تو

 شدیم فیخوب بود که ح یبه حد زیاز جنس غم خراب شه! همه چ ییحرف ها

 .خش دار توش حک بشه یخاطره ا

نگران  و شتهیگفت دلم پ یشرکتش کردم. م یراه ادیز یلیبا اصرار خ فردا

 .امیهستم! متقاعدش کردم از پس خودم برم تتیوضع

داشتن، نه  یخونه رو به دنبال وقت پر کردن و تازگ یسوراخ سنبه ها ی همه

 .دمیسرک کش یکنجکاو ای یکاراگاه باز

 ینبود، کمد یشکالت دیسف یوارهایبزرگ با در و د یبود. اتاق بیکه عج یزیچ

رو باز کردم، پر از  یلیر یبود. کشو دهیکشمرتب و اتو  یباز با لباس ها مهین

 دمیشدم د داریاز خواب ب یساعت و کمربند و کراوات و... بود. هنگ کردم. وقت

اما اون لحظه کنجکاو  فتر یا گهیلباس هاش به اتاق د دنیپوش یرستاک برا

 .نشدم

 ستین یخاص زیکردم چ یتخت نشستم. داشتم خودم رو متقاعد م یلبه  هیثان چند

عطر  ی. فقط بودمیعطر مردونه اش پر شد. بالش رو بو کش یمشامم از بو که

جفت مون وجود  یعطرا یبو بیاز ترک یدرصد نشون هی یخودش بود. حت

 .نداشت

رستاک رو در برگرفته بود  ی بانهیکه عطر فر یسراغم اومد. تخت یبد امواج

 چند شب و چند روز بود؟ یبرا
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 .وجه برام قابل قبول نبود چیسوا به ه ییاوجود دو ماه ازدواج، اتاق ه با

 .داد یجداگونه ربط م یزندگ هیاون شواهد رو به  یهمه  وبمیمع مخ

اتاق خودم رو با احتمال  یکرد. بلند شدم کمد تو یمعما داشت خفه ام م یچرا

خودم  لیبردم. اون جام فقط وسا نیذره ب ریمون ز لیاز وسا یمیمشترک بودن ن

 .بود

که رستاک ازش دم زده  یآرام بخش یرو باز کردم. قرص ها شمیراآ زیم یکشو

داشت، با وجود قرص  تیکردن. پس دروغ نگفته بود! واقع یم یبود بهم دهن کج

 .زد یم نیچرا؟ نفسم سنگ ی. ولدمیخواب یآرام بخش م

 یو مخم ارور م دنیدر حال ترک یشده بود! سرم ضربه ا یچ دمیفهم یم دیبا

 !داد

گفت بهم فرصت بده!  یر به گناه کرده بود. پس چه مرگم بود؟ مگه نماقرا رستاک

 ینم ادمی یزیوقت چ چیذاشتم حافظه ام برگرده؟ اگه ه یکردم؟ م یچه کار م دیبا

 ؟یاومد چ

 یاریذهن چرا  نینبوده؟ اَه ا یکیداد چرا اتاقش با من  یجواب م دیبا رستاک

 !دمیترس یکرد؟ نکنه... از گفتنش م ینم

 یها رکتیرو باز کردم. دا نستاگراممیا یبردم. صفحه  ورشی میمت گوشس به

 .اومد یبرام م یگریبعد از د یکی یادیز

تموم اندامم رو تحت شعاع  یشتریبا شدت ب یکردن مادرم شوک تکرار دایپ از

 یمهار م یگلوم نفسم به سخت ریو دردناک ز زیت ییقرار داد. مثل گذاشتن چاقو

 گهیکردن مامانم رو هم به رستاک نگفته بودم. اون رو د ادیشد. مسلما خبر پ

بهش گفته  یتلخ یروز حادثه بود. چه حرف ها یدرست برا خشیچرا؟! تار

 زنگ خورد... اسم رستاک نبود. لمیبودم! موبا

 یگوش یاون قدر به صفحه  یعکس العمل چیه یخودش بود. ب یشماره  یول

 .چشم دوختم تا از صدا افتاد
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که به مادرم زده بودم پاهام  ییواکنش نبودم. حرف ها یون دادن ذره انش یارای

بودن؟! صد رحمت به حرف  میرو سست کرده بود. اون ها درد و دل من از زندگ

 .رستاک... هزار برابر متعفن تر بودن یها

با عمو نکرده  میبه زندگ یاشاره ا نیاز مردن بابا گفته بودم، اما کوچک تر بهش

 !کرد یگفته بود که سر درگمم م ییزهایهم چ بودم. مادرم

 یکسم درد نداشتن تون رو مثل پتک به سرم م نیتر زینوشته بودم. عز براش

سوزه که بهت پناه دادم.  یدلم به حالت م یرو ندار یچون کس گه؛یزنه. بهم م

شکنه!  ی. قلبم مدام مستیکنم. دلم اصال خوش ن یم یخونه اش احساس معذب یتو

 .ها شدم ی! مثل زندونرهیم نییخورم با بغض پا یکه م ییلقمه ها

 بمیتو ج نیبنز تری. پول چند لهیخال میبانک یسلبم کرده، حساب ها یهمه چ از

 .ندارم ییبرو راحتم بذار اما جا یعنیکاراش  ی. معنستین

در حال حاضر  یازت نفرت داشتم، ول یکه در حقم کرد ییسال با ظلم ها هجده

 .آوردم یبهت پناه م یبود شمیار گرفتم که اگه پقر یطیشرا یتو

 یشدم که آرزو یمن هم نوشته بودم. آره عروس ؟یبود ازدواج کرد دهیپرس ازم

 !. از اون هم متنفرمادیخوشم نم یوقت از لباس عروس چیه گهید کردم. یمرگ م

و آزارم رو هم نگفته  تیاذ لیبود... جواب نداده بودم. دل دهیرو پرس لشیدل"

 ".بودم

خودم رو هم  یصدا یدرد و دل نکردم. حت یوقته با کس یلیهم نوشته بودم. خ باز

جرات ندارم سراغش برم.  یکنم؛ ول یمرگ م یشنوم. از پا در اومدم. آرزو ینم

کس و کار. بازم دلم شکست.  یبرگشتم اون جام بهم گفتن ب یامروز از مهمون

عالمه.  نِ یکس و کار تر یبکه دخترش رو نخواست  یمادر یحت گنیراست م

 !! کاش بابام زنده بودمیآورد ینم ایکاش به دن
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تو روت  نمتیخوام بب یکردم. همه رو قبول دارم اما م یگفت: در حقت بد یم

! با مدرک یدیخبر بودم. اون موقع بهم حق م یهمه سال ازت ب نیبگم چرا ا

 .زنم یحرف م

که  یمنتظرم باش! امروز با کارکه داده بودم دست هام رو لمس کرد."  یجواب

آلمان، فقط خرج  امیخوام ب یم شهیهم یآخرم رو گرفتم. برا میتصم گهیباهام شد د

 .امیو مخارجم رو جور کنم م

 !ایهم گفته بود: خرجت با من فقط ب اون

 یآورد. نفسم گاه یکه داغ کرده بود چشم هام رو به درد م یمغز یرگ ها"

پله ها  یرو یچوب یگرفتم و با کمک نرده  یقیدم عم زد. یبلند م یکوتاه و گاه

 .نشستم

شکسته، در مونده  یجا خوش کرده بود. با قلب میشونیپ یسرد مثل شبنم رو عرق

 ".هام رو خوندم امیپ ی هیو خسته بق

 ی. نمیجا نبود نیبارون بودم. تو ا ریشب تا صبح تک و تنها پشت دِر بسته ز هی

 شهیهم ادتهیندارم تا بهشون پناه ببرم.  یپدر و مادرکه  دمیچقدر حسرت کش یدون

تا صبح سر  یمجبور ضیچند شبانه روز با حال زار و مر دم؟یترس یم ییاز تنها

خورم تا بتونم راحت بخوابم  یعالمه قرص م هی. نمیب یکردم. هر شب کابوس م

 ...شهینم یول

 یهات... کاش بود یبا تموم نامهر ی! حتیکنم کاش بود یوقته دارم فکر م یلیخ

 !مادرتم نخواست یتا بهم نگه تو رو حت

کردم. چه به من گذشته بود که قصد  هیگر ی"بغضم سر باز کرد و مثل ابر بهار

کرد؟  یگوشزد م شهیبودنم رو هم یادیپناه ببرم که ز یفرار به کس یداشتم برا

 ول بودم؟"رفتن لنگ پ یرستاک چرا از دشمن بدتر به سرم آورده بود؟ واقعا برا

 نیبهتر دیگنج یام نم لهیمخ یشد. تو یم شتریو ب شتریهام شدت شون ب هیگر

زده  شمیثابت درد و دل هام بوده با زبونش ن یپا شهیکه هم یکس م،یزندگ قیرف



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

مگه آدم کشته بودم! اصال از کجا معلوم مقصر من بودم.  ؟یباشه. آخه به چه جرم

شناختم با  یشد. خودم رو م یمبودم بدتر گرفته  شیکه پ یحال گزنده ام با ترس

تونستم آدم سابق بشم.  ینم گهیثبت شده بود د میگوش یکه تو یاهیمدارک س

با  ییارویبار" باالخره با رو هی ونیبار ش هیرو قاطعانه گرفتم." مرگ  ممیتصم

زد  یکه داد م یینه... تماس دوم رستاک رو با صدا ای دمشیبخش یم ای قتیحق

 .جواب دادم ستمیخوب ن

 بله؟ -

 ؟یکرد هی... چرا صدات گرفته! گرنای... رسپزمیسالم عز -

که هضم شون  هییزهایجا چ نیخوام باهات حرف بزنم! ا ی... مستین یمهم زیچ -

 .سیبرام آسون ن

 :گفت یمکث خفه کننده ا با

 .میزن یخونه، رو در رو حرف م امیباشه. شب م -

 ...چرا یگ یقبلش بهم م ا،یاالن پاشو ب نیشم. هم یم وونهیتا شب من د -

 .گرفتم ی. الل موندنیجنب یذاشتن. لب هامم نم یادامه بدم. اشک هام نم نتونستم

 ...گم. فقط یو بهت م ینکن! همه چ ی... قربونت برم فکر الکنایرسپ -

. دیها. دلم با حالت عجز زدنش پر کش دهیشده بود. مثل به بن بست رس یجور هی

زدم و اشک هام با  یام فشردمش. هق هق م نهیس یطع کردم و رورو ق یگوش

 .کرد یو گردنم رو تر م دیچک یسرعت از گونه هام م

به  یبلندم شدم آب دنشیشد تا رستاک اومد. قبل از د یساعت به سرم سپر هزار

 :زد یصورتم زدم. دل نگرون داشت صدام م

 ؟یی... کجانای... رسپنایرسپ -
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هم رفته اش کردم. حالم رو  یتو ی افهیبه ق ینگاه میدادم. ن نییرو پا رهیدستگ

 .دیپرس

 مبل رها کردم. یروح سر تکون دادم از کنارش رد شدم. خودم رو رو یو ب سرد

 :حوصله گفتم یب

 !دم یخب منتظرم. گوش م -

 یکردم. دست هام استرس وار تکون م یآروم برداشت. نگاهش نم یقدم چند

 :زد یصداش موج م یتو یقرار داشتم ساکن موند. کالفگکه  یخورد. کنار مبل

 ؟یبدون یخوا یم یچ -

 :عمرم شده بودم یتر از همه  ی. جددمیکش یپوف

 !هیبوده؟ نه طفره برو نه حاش یمشکل مون سر چ یخوام بگ یم -

ام قرار دادم. چشم هام رو بستم و منتظر بودم به  یشونیلرزونم رو ستون پ دست

 ر کنه.هاش اقرا ینامرد

تاک ساعت فقط  کیت یاومد، حت ینم ییصدا چیشدم! ه یزمان شاک یکند از

بودم! حاال که موقع جواب دادن  زاریسکوت... سکوت... سکوت... از انتظار ب

 .اومد یبود صداش در نم

نبود!  شمیزد! مگه پ بشیباز کردم، اما رستاک کجا غ تیهام رو با عصبان پلک

 هیخودم نداشت. مگه  یبا خونه  یشباهت چیروم ه رو به ریچرا تصو ؟یچ یعنی

دستم بود.  یگچ ِسُرم تو یسر چرخوندم، به جا د؟یپلک به هم زدن چقدر طول کش

 یرو قورت دادم. برا دهنم یسالم بودم. بزاق بد مزه  یکرد  ول یبدنم درد م

چشم هام هر لحظه گشاد تر  یگشتم. حدقه  یعالمت سوال هام دنبال جواب م

دندون  ریتونستم اسم رستاک رو صدا بزنم. لبم رو ز یبود نم نی. زبونم سنگشدیم

 .دمیکش
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خانوم جوون  هیتوسط  یکردن دکتر بخش جراح چیپ یشدم که صدا یم جیگ داشتم

. خون مارستانمیب یشده و چرا تو یچ دمیاومد. همون جا پرده ها کنار رفتن و فهم

 یالبیو س دیخودم اومدم اشک هام چکصورتم هجوم آورد. تا به  یباره تو کیبه 

 .به راه افتاد هیگر

با  یعاشقونه و آشت یقدر بد اقبال و نگون بخت بودم که طعم خوش زندگ اون

که رخ داده  ییزهایکدوم از چ چیبودم. ه دهیمطلق چش یهوشیب ونیرستاک رو م

 یاز به هوش اومدنم تو زیبود. همه چ ایرو زینداشت و همه چ تیبود واقع

که کل  یشب اونرستاک، از  یمونیاز پاک شدن حافظه ام، از پش مارستان،یب

 .خونه رو پر از شمع و گل کرده بود

من بودم. باز زنده بودم  قایمثل سگ هفت جون داره " دق یجمله  یمصداق واقع"

 .نمیرو بب یخواستم رنگ زندگ ی. نمدمیکش ینم گهی. ددمیکش یو نفس م

نفس به سرفه  یکردم با تنگ هی. از بس گردمیکشصورتم  یرو رو دیسف لحاف

 .سرم اومدن یکه پرستار و رستاک باال دینکش یافتادم. طول

 رونشیبه چهره اش، از پرستار خواستم از اتاق ب ینگاه نیاز کوچک تر غیدر

 یحالم به اصطالح شوهرمه. م یباعث بان دیکج نبود فهم شیکنه. پرستار دوزار

 .کنم تیگفت ازش شکا

نداشتم و باز هم بعد از گذشت دو روز از  افتادنم از پله ها از  یتیشکا اسفانهمت

 .گشتم یبه خونه اش بر م دیبا ییجا یسر ب

 :. بهم گفتمینشسته بود نیماش یتو

 .بود یبرسونم. افتادنت اتفاق یبیخواستم بهت آس ینم -

 :و گفتم دمیکش یبه همراه داشت. آه ینچسب یچشم هام داغ یجمع شده تو اشک

 ...موندم اما یبود! اگه دست خودم بود زنده نم یهاتم اتفاق هیحرف و کنا -
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 گهیبود. د دنیرو قطع کردم. دلم از بس بغضم رو فرو داده بود در حال ترک حرفم

اشک هام حرمت قائل شده بودم.  ی. برادمیپسند یکردن رو نم هیدر حضورش گر

دادم. اون هم  یم رونیب یطوالن یهازدم و خفقانم رو با دم  یچنگ به قلبم م

 .نگفت و به روندنش ادامه داد یچیه

 یکه صدقه سر یها و جون نیعالم مِن در به در بودم که با تموم توه نیتر بدبخت

 .کردم یسقف باهاش سر م هی ریز دیخودش قرار داده بود باز هم با تیعصبان

دونست  ینداشتم. م ینپول و پله و جا و مکا چیزد، ه یمعلق م فمیک یتو شپش

خونه اش مطمئن بود. از  یشکارش هم چنان تو دستشه خاطرش از موندنم تو

رو برداشتم  لمیشدم. موبا یاز خونه به سمت پله ها راه میشدم و مستق ادهیپ نیماش

دوران  دیپر بکشم. شا ونششدم که زودتر از زند یمامانم م بانیتا دست به گر

 یجور چینوبت اون بود تاوان پس بده! گرچه ه دیشا ایاسارتم به سر اومد 

رو  یرو باور نداشتم. گوش یعدالت یعنینبود،  یرحمانه اش پس دادن یب یکارها

 ریجا خوردم. ز نهیآ یصورتم تو دنیشارژ کردم و لباس هام رو در آوردم. از د

چهار چوب در  یتو دمیگرفتم. د ینداشت. رخم رو با ناراحت دنید یزخم و کبود

 .ستادهیا

 نیخورد. خواستم از کنارش رد شم دستش رو حائل ب چیهم پ ونیاخم هام م خط

 :شدم و گفتم رهیخ اهشیس یمون قرار داد. با نفرت به عمق چشم ها

. البته بار یصورتم حک کرد یرو یعاشقونه ا یچه نقاش نیخوب نگاه کن! بب -

 .اولت نبوده و فکر نکنم بار آخرتم باشه

شه  یکه خوب نم یزیشه تنها چ یهمه شون خوب م ی. جاسیهم ننداره. م بیع

 .حرف هاته یجا

 یخواست وادارم کنه معذرت خواه یشده بود انگار م یجور هینگاهش  رنگ

چشم هاش بخونم. عذاب وجدان داشت. سر به  یقفل شدش رو تو یلب ها یرو

 :لب گفت ریانداخت و ز ریز
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 یبار قسم م نیا یبودن ول یشون قصد تا حاال باهات کردم همه یمن هر کار -

 .نبود یخورم افتادنت عمد

 :گفتم نهینشون دادم و با عقده و ک شتریدارو بعد سهراب؟ نفرتم رو ب نوش

 چیخوره. ازت متنفرم! کاش ه یحالم ازت بهم م ؟یعمدا زد ممیروز عروس -

 ..... کاش... اَهیشدم. کاش وجود نداشت یوقت باهات آشنا نم

اتاقم انداختم.  یدستش زدم و خودم رو تو ریمزاحمم محکم ز یاشک ها ورود با

دهنم رو گرفتم که  یسر خوردم. جلو نیزم یدر رو هم پشت سرم قفل کردم. رو

ست حرف  دهیفا یب دیزد. د ینره. با انگشت به در م رونیهام ب هیگر یصدا

 :هاش رو همون جا گفت

بودم؟ دست به  یآدم نیمن همچ یول ؛میببخش ایکنم  هیخوام خودم رو توج ینم -

... هر بار خودم رو یزندگ نیمن راحته تحمل ا یبرا یکن یزن داشتم؟ فکر م

دونم،  یدونم... اصال نم ینامردم! نم ایپرسم مردم  یاز خودم م نمیب یم نهیآ یتو

خدا من  ییشده... به خدا میزندگ نیدم که ا یرو پس م یدونم دارم تاوان چ ینم

رو  یدختر چینکردم. ه یباز یکس چیه یبا آبرو یکردم؛ ول میتو زندگ یهر غلط

 .بال سرم اومد نیناموس نکردم که ا یب

من شد. اشک  یا شهیهم زمان با شکستن قلب ش واریدستش به د دنیکوب یصدا

و تحمل  دمیشن یکه م یی. حرف هادنیپاش یزخم هام نمک م یشورم رو یها

اراده مهار شد. زانوهام رو بغل کردم که  یق ام ببودن. هق ه دیاس نیکردم ع یم

 :گفت

 یم رتمیغ یب دی. نبایهم بد کرد یلی. خیبد کرد یول ی! تو برام خدا بودنایرسپ -

 .امیاز پسش بر نم نمیب یپشت کنم م یخوام به همه چ ی... هر بار مدی! نبایکرد

 :گفتم دیدهنم اومد. نا ام یاسمم رو با لحن خسته صدا زد قلبم تو یوقت

 ی. چند ماهه  مثل لجن نگاهم میادامه بد یستیمجبور ن یتحمل کن یتون ینم -

 رتم؟یمگه اس ؟ید یباهام. چرا عذابم م فهیکث زیچ هی. رفتارت مثل یکن
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 .شدن زیو ضجه ام با هم گالو ظیکه صامت بود غ اون

باهام  یخوام نه تو؛ چون نمردم و باز مجبور یاصال بابت افتادنم من معذرت م -

به  ،یکرد نیبه مامانم توه میکس یبه خودم به ب یوقت یحق نداشت ی. ولیسر کن

همه کسم بابام بود و چقدر برام مهمه.  ی! تو که خبر داشتیکرد یم نیبابامم توه

 یکردم! اگه م یدرد و دل نم شتیموقع پ چیکاش ه ؟یپس چرا اسمش رو آورد

وقت ازشون  چیه یرو تو سرم بکوبقراره مثل پتک حرف هام  یروز هیدونستم 

 .زدم یدم نم

 

 

 :جواب داد مونیپش

خواستم  یکدوم رو از ته دل نگفتم. م چیبود. ه تیحرف هام از سر عصبان -

 !نیکنم. هم یخودم رو خال

لجم گرفته بود.  یبه موهام چنگ زدم. از همه چزد.  یخوابم حرف م یتو هیشب

 .سرم انداختم یصدام رو تو

 یبرا ی. حق نداریزیمثل من، تو خودت بر دی! تو هم بای! غلط کردیغلط کرد -

 .هم جسمم یکردن خودت هم روحمم رو آزار بد هیتخل

وحشتناک شد. سرفه  میحرف زدن نداد. خفگ شتریام مجال ب یشدن راه تنفس پیک

رام کردنم  یتوانش تو . با تمومدیکوب یکردم. تند تند به در م یم یترسناک یها

 :گفت ینبودم. وقت ایکرد در رو باز کنم. اما کوتاه ب یمخواهش 

 !در و باز کن یدوست دار یجون هر ک -

 زیخ میشدم. ن میباز هم دوستش دارم. تسل دمیو پاهام شل شد. حساب کردم د دست

آب اومد و  یقفل چرخوندم. سرفه هام بند اومده بود که با بطر یرو تو دیشده کل

 .بهم زل زد نی. جون دار شدم. متاسف و غمگختیدهنم ر یتو یچند قلوپ
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مردونه اش رو پس زدم. کنارم  یبلند شدم. دست ها نیزم یبه زحمت از رو 

 .رو از نظر گذروندم شیمشک یچشم ها یتخت نشست. دلخور و شاک یرو

مداومم پاک کرد.  یبه پس زدن ها تیاهم یرو ب سمیخ یها و مژه ها اشک

ام  دهیصورت خراش دیکش یسته شده بود. خجالت مچند سال کالفه و خ یاندازه 

خارج شد. من جنبه  شیعاد تمیبغل کشوندم. نبضم از ر یهوا تو یرو نگاه کنه. ب

 ادمونیز یکینزد حاصلشدم.  یشدن باهاش رو نداشتم. از اراده فاقد م کینزد ی

رو به  یخوش یلیهام مخلوط شد. خاطرات خ هیبود که با ر یعطر یآشنا یبو

 یمنه نفرت ب یآدم برا نیکه از ا یزیآور شدم تنها چ ادیآورد.  به خودم  ادمی

 ی! نخواستم مغلوب بشم ولنیانتهاشه فقط هم

 .صداش دلم رو به رحم آورد یحرف زدن و حالت غم تو یتو رشیتاخ

کردم بهم گفت فک نکن پدر نداره خودم هم  تیکه از بابا خواستگار یروز -

اول مادر اونه بعد تو. سورنا هم که از برادر بهش عموشم هم پدرش. مادرتم 

ما  ادیب شیپ یزینکرده چ ییخدا یو بدون هر زمان نیتره. بهم گفت ا کینزد

 .نه تو میینایرسپ یخونواده 

 :بعد گفت دیکش ی. آهدیگرفت و چونه ام لرز بغضم

 ذارم آب تو دلش تکون بخوره. یشم، نم یمنم بهش گفتم خودم همه کسش م -

 

موهام رها کرد. مثل قالب دور تا دور کمرم دست هاش رو قفل  ونیسش رو منف

 گهید زیکارش چ لیهم دل دیخواست ازش جدا شم! شا یرقمه نم چیه دیکرد. شا

 .به دست آورده رو از دست بدم ییبود! من هم قصد نداشتم فرصت طال یا

 .من بود یشگیاون جا پاتوق هم یزمون هیبستم و غبطه هام رو قورت دادم.  پلک

دونستم قراره عشقم کوچ کنه تا به قد مردن،  ی... افسوس! اون موقع نمافسوس

 .کنم رابیداغ و پر تپش س یخودم رو از اون روزها
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و رو  ریخاطراتم رو ز دیگرفتن دست هاش با یکرد برا یبه ذهنم خطور نم یحت

. وفتهیصله بفا ایمن و رستاک دو دن نیکردم قراره ب یفکر نم یکنم. بدتر حت

که  یزیآغوشش رو با تموم وجود حس نکرده بودم که کامم با چ ینیریهنوز ش

 .گفت زهر شد

کنم به نظرم از هم  تتیخوام اذ یفکر کردم. نم یلیخ یبود هوشیکه ب یدو روز -

 .میجدا ش

بودم! دهنم خشک شد!  دهیشن یشد چ ی. باورم نمختنیسرم ر یداغ رو ریق انگار

به صورتم حمله ور شدن.  انهیبودن که وحش یا ومدهیبند ن یهانقطه ضعفم اشک 

همون  نیچشم هاش زل زدم. ا یاش فاصله گرفتم. سرزنش گر تو نهیاز س یتند

 یسنگ بود؟ نم ازکرد؟  دلش  یمن رو تحمل نم یروز دور کیبود که  یآدم

 ونی. سرش رو ماوردینگاهم دووم ن ی انهیچقدر دوستش دارم؟ در برابر تاز دید

 .دست هاش گرفت

 نیب یدادم. مگه زندگ یم یزد! خودم رو دلدار یحرف م ییراحت از جدا چه

! پنج ماهه نمیب یباال اومده رو نم یوارهایدلخوش کردم؟ د یمون مشترکه؟ به چ

 ی! دلم مرگ مهیریچه تقد گهید نیا ای. خداستمیباهام قهره! پنج سالم نباشم مهم ن

بعد از خوردن اون  شیسال پ ارخواد. کاش چه یت مبازگش یسفر ب هیخواد! دلم 

 !دمید یروزها رو نم نیمردم و ا یقرص ها م

دهنم پخش شد. منتظر  یخون تو یکه مزه  دمیبا دندون جو یلبم رو جور پوست

دادم.  یرو به غرور شکسته ام پس م میبدهکار دیکوت بشم. با شترینموندم ب

به  یلیمن هم تما یعنیجواب دادم که  یجور میخالف عشق و دلدادگ لمیخالف م

 :بودن در کنارت ندارم. خشن و گستاخانه گفتم

 یجور نیبهتره. الاقل به نفع منه ا میزودتر از هم جدا ش یآره به نظرم هر چ -

 !داره تیجونمم امن

 دهیحس و رنگ پر یشرمسار شد. ب اهشیدرشت و س یبلند کرد. چشم ها سر

 :گفت
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 وقت؟اون  یکن یتو چکار م -

شده بود. به زور آرامشم  کی." افکارم تفکرمیم یدلم گفتم: "همون لحظه م یتو

 .دادم جواب دادم ینشون م یرو نماد

نکرده  دایشما رو پ یوقت شی! چهار سال پگهیکنم د یم یکنم؟ زندگ یچه کار م -

 .کنم یکردم؟ بعد از تو هم همون کار رو م یم کاریبودم داشتم چ

از حسرت و شکست شده بود. ازشون  یقیو تلف ومدهیون بند نتندم بار یها اشک

رد به جا  راهنشیاز پ یمیکردن. ن یرو حاشا م میبودم. ضعف و درموندگ زاریب

 یاون رو به رفتن دعوت م شیبود که تنها مرد زندگ یدختر یها هیگر یمونده 

 د؟اون همه ظالم شده بو ی... کدنمهینفس کش لیدونست دل یکه م یکرد. مرد

ناموزون حرکت کرد. پنجه در موهاش  یکنار پنجره با قدم ها نیشد. غمگ بلند

 :زد

 ؟یر ی! کجا میکن یبعد از من چه کار م -

 انیبه راه افتاده پا یهق هق رفتن بودم! من هم بلند شدم به تراژد یآستانه  در

 :بدم. پشتم رو بهش کردم و قاطع گفتم

 .یفهم یم یهر موقع طالق داد -

 :برداشتم که باز گفت یکوتاه قدم 

 .دم یتا آخر عمر تموم حق و حقوقت رو م -

شد؟  یم یشد. حالم اسفناک بود! حق و حقوق قلبم چ خیم نیزم یرو پاهام

شدم! به سمتش  یسنگ م دیرو با پشت دست پاک کردم. من هم با سمیصورت خ

 :دمیچرخ

 هی. اون مهرشکشتیام پ هیمه؟ مهر نیسنگ ی هیمنظورت از حق و حقوق مهر -

 .رو عمو برام زد نه من
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حال  نیرفت. با ا یم جیموندن! از خدا هم گله داشتم. سرم گ یهم نم یهام رو لب

زدم.  یاز طعنه دم م  هی. با گالاوردمیکردم نشون بدم کم ن یتموم قد تالش م

 .زدم یپوزخند پر رنگ

 هینداشتم. پول  یحق و حقوق چیکنم. من زنتم بودم ه ینترس ورشکسته ات نم -

با پول هات فرار کنم! من، نه به  یدیترس ی. میذاشت ینم بمیرفتن تو ج شگاهیآرا

 یچمدونم م هیچمدون اومدم با  هیندارم. با  اجیاحت تیچیخودت نه به پولت نه به ه

 .رم

 :تنگ شده گفت ییباچشم ها یشاک

 !ذاشتم؟ ینم بتیرفتن تو ج شگاهیآرا هیمن پول  -

 شدم. یراه ییادم و به سمت دستشورو ند جوابش

طرف  هیکرد. از  یکردم. مغزم کار نم یم هیفکر نکردم همش گر یلیاون جا خ

 ییخبر جدا یوقت یاون هم بکشه؛ ول دمیرو که من کش یقصد داشتم برم و عذاب

امتحان  هیخواست حرف هاش  یدلم م گهیور د هیرو داد نقشه هام بر آب شد. از 

 .ادیباشه و کوتاه ب

 یخواست کرکره  یاومده باز هم دلم م شیاتفاقات ناگوار پ یبا همه  متاسفانه

 .میشده مون رو با عشق باال بکش لیتعط یزندگ

. پس امیتونم و از پسش بر نم یگفت: نم ی. خودش ممیگفت: جدا ش یخودش م اما

 یکنم چ تتیخوام اذ یبود؟ مگه براش ارزش داشتم؟ منظورش از نم یموندنم چ

 ؟بود

خون  یاز سرخ یقیبه صورت ملتهبم زدم. چشم هام تلف ی! آب سردگهیشد د تموم

شلخته ام رو شونه  یشفق وسط ظهر تابستون. موها هیشده بود.  ایدر یو آب

 .اومدم رونیآروم شدم، ب یکردم. ذره ا

 :گفت دیبود. تا من رو د دنیکش گاریهال در حال س یتو



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 یگم که فکر نکن یها رو م نیجبران کنم. ارو  ازهاتیام بوده ن فهیوظ یزنم -

حقوقت پا برجاست. آمار دستم  یکه شرکت بود یسرت دارم. مثل هر ماه یمنت

 یها ی. کم کارختمیهمون شماره حساب برات پول ر یهر بار رو یول سین

 .محدودت کنم یخواست از لحاظ مال یکردم اما دلم نم یادیز

 گهیتکون دادم. د یگفت تموم شده. سر یکه م یهمون کارت خیافتاد تار ادمی تازه

 :نداشت یتیاهم

اومد.  یسر رفته اس ام اس بانکش نم خشیخبر بودم؛ چون اون کارت تار یب -

 .ندارم اجیهمه اش اون توا... باشه برا خودت، بهشون احت سیمهم ن

 :گفت ناراحت

 ...یپول یرو به حساب ب یداشت ازین یتو هر چ یعنی -

 یاز ته دل ناراحته. پوف دمیفهم یداشته باشم. م یذاشت کمبود مال یوقت نم چیه

 :و گفت دیکش

 ؟یچرا زودتر نگفت -

 :باال انداختم شونه

 .یکن یکار رو م نیکردم از قصد ا یفکر م -

 :رو تکوند گارشیس خاکستر

 یپا تخت ی! تو کشویرفت ینم ییو جا یخونه بود یهمش تو نیپس به خاطر هم -

 .یداشت یذارم. از اون جا ور م یپول نقد م شهیاتاقم هم

 یو عاشق معشوق ها رونیخونه بودم؛ چون چشم نداشتم برم ب ی! همش توهه

 داریتا ب دمیخواب یاز روزم رو م یمیچون ن نم؛یدست بب یخوشحال رو دست تو

. ناخن هام رو کف دستم فشار دادم. اخم نمیبعد از خوابم رو بب ینشم و کابوس ها

 :خورد چیهم پ یتوهام باز 
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 رو بگردم؟ تیپا تخت یکشو امیب دیمن تو اتاق تو چه کار دارم. چرا با -

شد فقط عطرش رو بو  یحضورم نم یکه متوجه  یرفتم، جور یاون جا م یگاه

 قهیداد و با دو انگشت شق رونیرو ب گارشیاومدم. دود س یم رونیکردم و ب یم

 .داد یهاش رو فشار م

پس  ی. تنها رسالتم تودمید یم یادینداشتم. خودم رو ز یدگزن یبه ادامه  یحس

دادن حلقه ام بود. اون و با جون و دل دوست داشتم. سند عشقم بود. نفس پر 

 یکنارش گذاشتمش. صدا یا شهیش زیم یحسرتم رو قورت دادم. خم شدم رو

 :موارش گام گرفت. بدون نگاه کردن به صورتش گفت رهیچرخش دا

 .طالق رو انجام بده یزودتر کارا -

تا هم و  ییرم جا یم ییجمله ام بگم تا موسم جدا یدوست داشتم در ادامه  یلیخ

 یمبل جا به جا شد. هر چه زودتر قصد در رفتن از اون فضا ی... رویول مینینب

 :گذاشتم که گفت شیرو داشتم. پا پ نیسنگ

 .من از تو مغرور تر تو از من مغرور تر -

 :جام ثابت موندم سر

که در  ییتونستم  با کارها ینکشوند. منم م شیرو به آت میغرور من زندگ یول -

 .حرفشم نزدم یطالق بدم اما حت یتقاضا یحقم کرد

 .ینه که تو بدت اومد و استقبال نکرد -

 .یکردم جبران کنم نخواست یسع یلیخ -

 !دمید یجبرانت رو من نم -

 .یاتاقت تا راهم نداومدم تو  یکردم. م یچه کار م دیبا گهید -

 .نه ایدم  یراهت م ینیبب یبار اومد هی -
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که اتاق ها  یبس م بود. در ضمن اون تیمحل یو ب ینامزد یسه ماه قهرت تو -

 نه من. یرو سوا کرد تو بود

 :انداختم که گفت نییسرم رو پا دهیرنج

 ؟یکرد یچه کار م یمن بود یتو جا -

 :کردم ی، مکث کوتاهوجود بارها فکر کردن به اون سوال با

 !یدادم جبران کن یبهت فرصت م -

 :زد یشخندین

. یدیمون رو به لجن کش یزندگ یحرف بزنم. رفت یتو!؟ تو که فرصت نداد -

 ...خودت رو چرا یمن ارزش قائل نبود یبرا

دستم در حال  یشد ادامه نداد و نفس پر حرصش رو پرتاب کرد. انگشت ها خوب

وقت تکرار نشه.  چیاومده ه شیپ تیشت دوباره موقعخرد شدن بودن. امکان دا

 یتلنبار شده  یکردم ببرم تا بعدا حسرت نگفتن حرف ها یبهره رو سع تینها

 .دلم رو نخورم یتو

 رمیبگ میاومد، من وقت نداشتم تصم شیاتفاقات پشت سر هم پ یمن همه  یبرا -

 .یریبگ میو تصم یفکر کن یاما تو ماه ها وقت داشت

 .زدم ایغرورم دل به در یاز ته مونده  تیحما به

قلبم رو به  یخودم متاسفم که به حرفت گوش دادم و در ِگل گرفته  یبرا یلیخ-

که تو رو التماس کردم اگه خدا  ینامردتر از نامرد باز کردم! اون قدر هی یرو

 یخونه  میآماده شم بر رمینبود... م نیکردم االن حال و روزم ا یرو التماس م

 .میخبر رو بهشون بد نیتون زودتر اخود

 :دیشد و غر یکه بهش زدم بهش برخورد. عصبان یبرچسب از
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فهمن. من  یخودشون م میسر جات الزم نکرده! هر وقت طالق گرفت نیبش -

 !نامردم هان؟

 :دمیبرام مهم نبود. من هم غر تشیعصبان

 .عالم وجود نداره یآره از تو نامرد تر و پست فطرت تر تو -

به ابروهاش افتاد. به آخر خط  ی. تاب بدستادیام ا نهیبه س نهیو س دیجا پر از

 :کردم و دوباره گفتم ییبودم از عقده هام در گشا دهیرس

 ؟یستیگم؟ بهت بر خورد! نامرد و پست فطرت ن یدروغ م ه؟یچ -

 !! دهنم رو باز نکننایرسپ -

خوام حرفام و  یم یندم رفت نیا ؟یدار یو نگه م یبذار باز باشه! حرمت چ -

 .بزنم

 :به صورتم کردم یا اشاره

شن.  یخونه تون راحت تر از مشکل مون باخبر م میکه رومه اگه بر یبا مدرک -

 !بهتره نیبهشون ند یدفعه ا هیشوک 

 :زد و گفت یگرفت. لبخند محو یرو به نرم بازوم

و اگه کوتاه  یکه سرت آوردم باز دوستم دار ییتو هنوزم که هنوزه با هر بال -

وگرنه مال فراموش  یاریکم ب یخوا ی. فقط نمیکن یو فراموش م یهمه چ امیب

 .یستیکردن من ن

زدم که نفهمه چه جور  یخوند. نقاب خونسرد یناخودآگاهت رو م ریخود ضم تا

 .اش زدم و شمرده شمرده گفتم نهیداغم کرده. انگشتم رو به س

که موندم و  یلیته خاک کردم! تنها دلوق یلیمن خودتو، عشقتو، خاطره هاتو خ -

 .بود مییجا یخراب شده سر کردم فقط به خاطر ب نیتو ا یمجبور
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 !گفت دوستت دارم یبود اون روز م یک -

 :نثارش کردم یارزش یب نگاه

و ازت  یکه در حقم کرد ییها یرحم یو انتقام ب یکردم تا خر ش یباز لمیف -

 .رمیبگ

 :رو ول کرد و گفت بازوم

 یرو گرفتم. نم ممیخونه مون؛ چون تصم میری! االنم نمیگ یدونم چرت م یم -

 !که یفهم یکنه م یسنگ انداز یخوام کس

 :دستم رو هول دادم یجلو یصندل

کنم  یزندگ یبا کس ستمیحاضر ن گهیام سنگ بندازه من د یمطمئن باش هر کس -

 هی یناموس یب یکه اسوه  یاز روحم براش ارزش داشت. با کس شتریکه جسمم ب

زنه انگار تازه اومدم  یحرف م یو جور ارهیعالم رو در م یخوب ها یبعد ادا

 .و از گذشته اش خبر نداشتم شیتو زندگ

در حال منقبض بودن بود. گردنش رو لمس کرد. پلک بست تا با اون  فکش

بگه که تو  یاش رو جور یسنگ ی نهیس یاعصاب خش افتاده اش جواب نهفته تو

زنگ خورد. من هم اون جا رو ترک کردم  لشیبهم زده باشه. موبا یممحک یدهن

هر چند  تمشدم انداخ یمهمونش محسوب م گهیکه د یبستر اتاق یو خودم رو تو

 !از اول هم صاحب خونه نبودم

 یهم به نامت باشه باز هم ب ایشش دونگ دن ینباش یقلب کس یتو یوقت قطعا

 .ینیخانمان تر

 یکه سر اون بدبخت کرد. تند یبا تلفن و داد و هوار شیلجنجا یاز مکالمه  بعد

 .اومده بود شیپ یگمرگ مشکل یسر اجناس تو ایرفت. گو رونیاز خونه ب



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

اومد فکر  یبه استقبالم م ایکه در انتظار  یدادم و به سرنوشت هیتاج تخت تک به

با وجود مرگ پرده  یدونستم که حت یم یکردم. خودم رو وارث غرور پدر یم

 .اش بر نداشت یز راز سر به مهر  برادر ناتنا

ناچسب  یزمان یاون برهه  یاستفاده رو تو تیاز ارث به جا مونده اش نها دیبا

 .بردم یم

 .فراموش کنم شهیهم یتونم با غرورم رستاک رو برا یکردم م یم گمان

رو گرفتم و  لمیعجله داشتم. موبا یلیاز عشق و عالقه اش خ یترک قلب خال یبرا

 یسراغ مادرم رفتم. قول و قرارها رو باهاش گذاشتم. مضحکانه بود به فاصله 

 ینجاتم م یچند روز سال ها نفرت رو کنار گذاشته بودم و اون رو فرشته 

برام  یها ارزش معنو ونیلیکرد و اون م یپنداشتم. همه جوره داشت ساپورتم م

 .شدم داشت. حرف هامون که تموم شد باز به فکر رفتم و مغموم

 

گشتم شده بودم. تنها  یکه پدرم رو خاک کرده بودن و تنها به خونه برم یوقت مثل

 یبود. خونواده ا زانمیعز یکه اون روز با مرگ بابا داشت مرگ دسته جمع یفرق

 .دمیپرس یکه عالوه بر رستاک قرار بود از دست بدم. از خودم سوال و جواب م

 یخودش زندگ یکنه؟ برا یون چه کار ما ارم؟یتونم دووم ب یاز رستاک م بعد

 ی! اون و چقدر دوست داره؟ کارهیو به خونه اش م یده! ک یم لیتشک یا گهید

کنه؟  یدست هاش و لمس م یمن بود؟ ک یذاره که جا یسر م یا نهیس یرو ادیم

 ... شه و یگه؟ بعدش بچه دار م یاز عشق م یتو گوش ک

دق نکردن و تلف نشدن،  یباره مون، برادو وندیپ یخدا التماس کردم! نه برا به

 .کردن یپاهام و دوباره زندگ یبه َعلَم شدن رو

و  دمیلحاف خز ریدماغم رو باال دادم و با دستمال اشک هام رو پاک کردم. ز نیف

 چشم هام رو بستم.



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

مبدل  یشده بود. مساحت خونه به گور بزرگ نمیهم نش یبعد از اون روز برزخ بد

رو با امکان دم و بازدم درون خودش دفن کرده  یزنده موجود شده بود که زنده

 .بود

شدم، در اصل  یکه با رستاک مشترک بود حاضر نم ییغذا یتنها وعده  یبرا

 میرژ کیشر یو دلخور یدور میوجود داشته باشه. رژ ییپختم که غذا ینم یشام

 یل مونخاله شهال ال یام شده بود. هر دومون درست مثل قبل از مهمون ییغذا

به  ینوبت دادگاهه، وقت ردابودم، در بزنه و بگه ف زیچ هی. تنها منتظر میگرفته بود

که قراره  یکردم، مثل اعدام یطالق فکر م یبرگه  ریامضا زدن ز یلحظه 

 .شدم یپاش بکشن پر از ترس م ریرو از ز یصندل

. بدبختانه داشتم اجیاحت دنیاون جا بودم به خواب یکه تو ییاز کل شب ها شتریب

بود  ییها الیو فکر و خ یداریخوابم تموم شده بودن و عواقب شون ب یقرص ها

 .کرد یم لیتبد یریزنج ی وونهید هیکه من رو به 

سبقت رو  یرقابت از هم گو یسر درد و معده درد تو ،یروح یبر فشار عالوه

 .دنیتاز یگرفته بودن و م شیپ

 ی. بمیدید یرو م گریتاک هم دکه من و رس یبار نیشب بود، آخر دوشنبه

 لشیموبا یزل زده بودم. زنگ چند باره  یپرده به آسمون مهتاب یحوصله از ال

 .هیکم کنجکاو شدم بدونم ک هیپا گذاشت.  ریسکوت خونه رو ز

با  دمیکه به کاربرد فهم یو عاشقونه ا زیجواب داد، از کلمات محبت آم یوقت

 یجور هیبه زن عمو  دنشیر عشق ورزلحظه در براب هیزنه.  یمامان حرف م

وافر رستاک قرار  یمورد ابراز عالقه  شهیوقفه و هم یبود که ب یشدم. اون زن

 .گرفت و من ازش محروم بودم یم

ام گذاشتم  نهیس یقفسه  یکه رو یمعده ام از حسادت جدام کرد. با دست قیعم درد

رفت. با کمک  یم رونیباز دهنم  یفیخف یو ناله ها دمیچیپ یدور تا دور خودم م

کنم. به سمت در رفتم. زودتر از من  دایدردم پ یبرا یبلند شدم تا چاره ا وارید

 .داد نییرو پا رهیدستگ
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 یاون حاِل رنگ و رو رفته و قامت خم شده صداش توام با نگران یتو دنمید با

 .شد

 ؟یستیشده! خوب ن یچ -

حال من  لیآشپزخونه رفتم. دلبه سمت  نمشیسر بلند نکردم بب ینگاه میحد ن در

 کیک یکیبرش کوچ خچالی یاومد از تو یمگه خودش نبود! پشت سرم م

کم بهتر شدم. خواستم برم راهم رو سد کرد  هیرفت و  نیبرداشتم. ضعفم که از ب

 :و ملتمس گفت

 !خوام باهات حرف بزنم یکنم بمون م یخواهش م -

ام شدم.  هی. به زور جلو دار گردهیرس ییآن دلشوره گرفتم. فکر کردم وقت جدا هی

 :! خودم رو کنترل کردم و گفتمیبود به من داده بود یاون همه عالقه چ ایخدا

 .امیبه سر و صورتم بزنم م یبرم آب -

 :زد ینیغمگ لبخند

 .باشه، پس تو اتاقم منتظرم -

از  یخال یکمرنگ شده، چشم ها یها یبه زخم ها و کبود ییروشو نهیآ مقابل

 .رفتم رونیو ب دمیکش یذهنم گذشت آه یکه تو یزیشدم، از چ رهیخ دمیام نور و

حضورم شد، سر بلند  یمتوجه  یقرار نشسته بود. وقت یتخت سر درگم و ب ی لبه

 .کرد و اشاره کرد برم داخل

چشم هام پر شدن،  یرو گرفت و کاسه  بانمیبه چمدونش افتاد، غم عالم گر نگاهم

 یبه خودم گوشزد کردم بدبخت تو برا د،یبودم رس که منتظرش یباالخره روز

بره  یسفر کار هیقبل طالق  یکرد یمگه خدا خدا نم ه؟ی! احساست چیاون مرد

 !چته پس. یکن یفرارت رو عمل یو نقشه  یدلش بذار یتا داغ رو

 ییوقت جدا یشدن. انتظار نداشتم به اون زود یچرا کم آوردم و پاهام خال دروغ

 .سر برسه
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 :گفت یمقدمه ا چیه یکردم. ب یاز نشون متاهل بودنم باز یگشت خالان با

 .نایمامان ا شیبرو پ یترس ی. اگه مستمیجا ن نیا یچند روز -

 :دونم چم شده بود که گفتم ینم

زد قربون صدقم بره و  یمداره! اگه مامان منم بود زنگ  یمامان داشتن چه حس -

 !رفتم؟ یکدوم شون م شیموقع پبه نظرت اون  ؟یخودم نترس شیپ ایبگه ب

اش رو  یشونیچمدونش کرد. پ یتو یگرفتش رو معطوف به لباس ها نگاه

 :خواست جواب بده، بالفاصله گفتم یخاروند م

 ام؟یمن باهات نم یگفت ؟یمون یچند روز م ؟یری... کجا مالیخ یب -

 :مدارا کردن خارج از توانش نبود. در چمدون رو بست یعقده ا هی با

 یگردم. تو هم برو خونه  یچهار روزه بر م ،یرم دب ینگفتم. م یزینوز چه -

 .یخودمون نترس

 :جبهه گرفتم حیو قب تند

 ریگی. پسیاز تو که ترسناک تر ن یی. تنهایمن باش ییالزم نکرده به فکر تنها -

 گه؟ید یطالق هست یکارا

 :پول درآورد یرو باز کرد مقدار یپا تخت یرو حفظ کرد. کشو متشیهم مال باز

 !طالق یبرا یعجله دار یلیکه خ نیمثل ا -

 .موندم یادیز بهیغر هی یشم تو خونه  یجور نیآره چرا عجله نداشته باشم. هم -

 :زدم شخندیدستش ن یتو یحلقه  دنید با

نداره. االنم فکر  یمنافات رترید ایروز زودتر  هی ؟یاریچرا حلقه ات رو در نم -

 .م بخوابمبر یکنم حرف هات و گفت
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چمدونش  یرهایتا دنیکش یگذشت صدا یربع هی. حدود دمیدر رو بهم کوب یگروپ

 گهیام مهار بشه. قرار بود د دهینطلب یها باعث شد اشک ها کیسرام یرو

دعا کردم  یلحظه ا ی. برانمیهاش نب هیو کنا شیو ن یرستاک رو با تموم بد اخالق

وجه قصد  چیپس گرفتم؛ به ه حرفم رو یاما زود ادیب نییپا طونیاز خر ش

 نبودم. گرانیکردن خودم به د لیکه بودم اهل تحم ینداشتم. من هر چ یمونیپش

 :به در زد یمن گرون بودم، رستاک ارزونم کرده بود. تقه ا

 ؟یداری! بنایرسپ -

 ممیتصم دینکش هیبه ثان دمیلحاف چپ ریزده اشک هام رو پاک کردم و ز برق

 :شستم و جواب دادمجام ن یتو خیعوض شد. س

 .تو ایآره، ب -

 :اومد تو، موهام رو به عقب دادم که گفت یوقت

 نی. چرا با خودت ایداری. حواسم هست چند روزه همش بادیخوابم م یتو که گفت -

 ؟یخور یچرا غذا نم ؟یکن یکار رو م

بدم  د؟ید یرو هم م یا گهید یزیمن بود! مگه جز غرورش چ یچ یب حواسش

آرامشم سلب شده و از خواب خوراک افتادم  ییخبر جدا یط کنه برااومد استنبا

 :بد اخالق و ترش رو شدم نیهم یبرا

 .بره یخوابم تموم شدن خوابم نم یس. قرص ها گهید زیبه خاطر چ میداریب -

! ( که من هم شوک زده ؟یخور ی! قرص خواب میمتعجب گفت: )چ یجور

  .شدم. با لحن مسخره جوابش رو دادم

کل روز و خوابم،  یوقت هیعی. طبخورم یکه نم انوریخورم س یرص خواب مق -

 .شب خوابم نبره

 :دیکش یپوف
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 یزیهر چ ز،یکار را رو نکن! پول گذاشتم رو م نیکنم ا ی! خواهش منایرسپ -

خودمون فکرم  یرفتم. لطفا برو خونه  یبگو. سفرم واجب بود نم یداشت اجیاحت

 .جا نمونه نیا

کشش نداشتم. صدام  گهی. تموم حوصله ام رو خرجش کرده بودم دچسبوندم آمپر

 :باال رفت

 یفقط سه روز از عروس ی! وقت؟یاریمهربونا و دلسوزا رو در م یچرا ادا -

و تا پنج روز  یدرم پشت سرت بست یرفت ستین ادتیمون گذشته بود  ینکبت

 ینم یاینمکه تا صبح خونه  یینموند. وقت ها شمی! اون موقع فکرت پیومدین

گرفتت؟ من با  یعذاب وجدان چ ی. االن دم رفتنیکن یترسم و اعتنا نم یم یدون

 .عادت کرد دیکنار اومدم. به قول خودت با زهایچ یلیخ

زد. دندون هام رو  یبود و بوق م دهیآژانس رس نی. ماشدیدهنش ماس یتو حرفش

 یگفتم. م یکرده بود رو م ریدلم گ یکه تو یحرف دیهم فشار دادم. با یرو

همرنگ شبش زل زدم. عقده هام رو مثل  یخواست بره، بلند شدم به چشم ها

  .کردم کیگلوله شل

...کار دل یهست یچه نامرد دمیو فهم دمیخوب شد بهت رس یلیرستاک... خ -

 نیصورتم هم یرو یها یادگاری نی. محض اطالعتت با ایرو راحت کرد دنمیبر

. االن برو بسالمت از میزد بگو با همزنگ  میهر ک رمینم مییمونم جا یجا م

 .یپروازت جا نمون

رفت. رومو گرفتم. پرده رو کامل  یشد از خجالت توش فرو م یوا م نیزم

 :گفت یادینسبتا ز ری. با تاخنمیرفتنش رو نب رونیکه ب دمیکش

 یم شمیستا دیبا دمتیپرست یم یکردم اما وقت یبد یلیدونم در حقت خ یم -

به چشمات  یول ؛یکرد یبه من اعتماد م میدید یاگه در حال خطام م دی! بایکرد

 .یستیعاشق ن ینه... تو هم ثابت کرد

 :دمیکردن. بغضم رو بلع خیهام  رگ
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 ؟یتو عاشق بود -

 .ادیز یلیخ -

 !من نبودم؟ -

 .ینصف منم عاشق نبود یاعتماد نکرد یتو تا وقت -

خواست نگاهش کنم،  یها بود، دلم م هیثان نینلرزه. آخر دمیام رو جو ینییپا لب

کرد.  یداشت عبور م یآوردم. زانوم شل شده بود. زمان مثل ساعت شن یتاب نم

 .که بهش زدم اون ها بودن یحرف نیآخر

 یدوست داشتنت مثل چ یدون ی. میمن خوب بودم عاشقم بود یتو هم تا وقت -

 یوقت ،یارم باشکن بامیمن سالم و جوون و ز یکه تا وقت نیا نیمونه! ع یم

. مشکل من نشون یبه دردت نخورم پسم بزن گهیشدم و د ریو زشت و پ ضیمر

در  اعتغرور عاشق جم ،یمصرف داره. تو هم عاشق نبود خیداد عشقت تار

 ینداره در مقابل عشق. تو م یبرابر دوست داشتنش صفره اصال غرور حد

 ...یو کنارم بمون یرو عوض کن دتید یتونست

 :دیچشمم چک یشه از گو یاشک

از همون اول  یآورد تیزندگ یرو تو یاز من که گذشت اما بعد من هر کس -

. بهش ستیتو کار ن یبخشش گهید ادیمصرفش تموم بشه خدام ب خیبهش بگو تار

 .اول غرورمه باز غرورمه و باز هم غرورمه تمیبگو الو

 لیافتاد. رگفتم که گلوم به خارش  دادیبا داد و ب یآخر رو جور یها کهیت

هزار تکه  ی شهیو دلم ش دیشد. اون رفت. بغضم پر صدا ترک دهیچمدونش کش

 گرفتم و ناله کردم. هیخودم مرث یشد.تا صبح برا

 یبدو بدو و خستگ یرفتنم رو گرفتم. دو سه روز یزده دنبال کارها دیخورش

 یلیخ یگرفتم، با ناراحت تیمادرم رو چنج کردم، بل یاز پول ها یداشت. مقدار

 .سپرم واناتیاز ح یملوسک رو به مرکز نگهدار ادیز
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استثنا رد کردم تا با اون  یزنگ زد همه رو ب یلیاون چند روز رستاک خ یتو

واکنش بفهمه نمردم و زنده ام و مثال دلواپس حال و احوالم نشه. جسورانه 

 !دمش ینم مونیاز رفتنم پش دیرس یم نیرو گرفته بودم، آسمون هم به زم ممیتصم

داشتم!  یمن عازم زادگاهم بودم. استرس بد دیرس یکه فرداش رستاک م یشب

 یکردم احتمال داره به دروغ گفته سفرش چهار روزه ست و مثل سر یفکر م

 یادیز زیقبل زودتر برسه. هول و وال برداشته چمدونم رو بستم، گر چه چ

 .نداشتم

 هیک تموم طالها و هدخودم رو مال یدست نزدم، حت شیاز زندگ یسر سوزن به

دونستم. عمدا  یخودش و خونواده ش بودن نم یکه کادوها یمتیگرون ق یها

گذاشتم که مبادا فکر  شیآرا زیم یفرستاد رو رو یکه توش پول م یکارت بانک

 .اون در رفتم ییکنه با دارا

 یچ تمیکجام و ن دیفهم یم یاما اون جور سم؛یبنو یزیچ یادداشتیبراش  خواستم

 .بوده

 یذره ذره آب شه، بعد همه جا رو دنبالم بگرده، ندونه تو یداشتم از نگران الیخ

رفته  رانیکرد از ا یمن به ذهنش خطور نم تیهوام... با موقع یرو ای نیزم

 .کرد یخرده آرومم م هیهمون افکار  دیباشم. شا

ه از ت یکه آرزوهام رو کوفتم کرده بود کردم. آه یبا حسرت به خونه ا ینگاه

که درست برعکس دلم  ی. قفل رو به در زدم و با چمدوندمیشکستم کش ی نهیس

بهم زنگ زد، اول رد  یآژانس شدم. دم رفتن نیسبک بود. کشون کشون سوار ماش

 .رو خاموش کردم میتماس بعد هم گوش

! نکنه ادیب شیپ یگفتم نکنه مشکل یزد. م یدهنم م یفرودگاه از ترس قلبم تو یتو

آدم ها رو  یتباه بشه. همه  یاومده برسه و همه چ شیپروازم پ یه توک یریبا تاخ

مواد مخدر  یزدم انگار محموله  یمشکوک م ی. جوردمید یبه چشم رستاک م

 .رفتار کنم یدکم نفس گرفتم تا عا هیکردم.  یتو خودم جا ساز
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م! شد مایسوار هواپ یو به سالمت فتادین شیهام پ هیکدوم از فرض چیرو شکر ه خدا

که من و  یبار نیداشتن. مدام اول یاون جام خاطره ها دست از سرم بر نم

 .آوردن یم ادمیرو  میرفته بود یرستاک به دب

 ی. چقدر اون روز بوفتهیکه خنده هام از صدا ب ادیم یشد روزگار ینم باورم

کرد  یم ی. دستم رو گرفته بود و با انگشت هام بازدمیخند یجهت م یخود و ب

گوشش بردم، آروم  کیسرم رو نزد یکیتار یاومد. تو یش خوشم ماز حرکت

 :آروم و شمرده شمرده گفتم

 .... دو... ست... دا... رمیلی... خیلیخ -

شونه اش گذاشتم.  یداغش به صورتم خورد، تپش قلبم چند برابر شد. سر رو نفس

 :و گفت دیخند

 !دوستت دارم یلیخ یلیدورت بگردم، منم خ -

 !یدوستم داشته باش شهیهم پس قول بده -

قول، محکم و مردونه تکون داد. سر خوش  یبه نشونه  یشک چیه یرو ب انگشتم

کجا! چشم  شونمی. اون شب کجا و حال پرمیبست مانیابرها عهد و پ ونیو م میدیخند

نبود موهام رو پشت  یکس گهیهم گذاشتم. د یسوزننده ام رو یهام رو با اشک ها

 :گوشم بزنه و بگه

 .میدیعشقم! پاشو رس -

که  ییتگل جا نیفرودگاه شلوغ برل یتو نیشکست خورده و غمگ ،یتنها یتنها

گشت. در  یبر م رانیده ساله بدون مادر به ا یدختر بچه ا شیدرست هجده سال پ

مطلقه  یدر آستانه  یگناه به زن یاومده بود که همون دختر معصوم و ب یحال

 .مادرش فرار کرده بود دنیبه د یهمسر ایشدن بدون پدر 

بزرگ شده بودم بود؟ پوششم  ای ایکولم بود. وطنم اون جا که به دن یرو ایدن غم

 ی. نمنمیچرخوندم تا مادرم رو بب یمثل همون موقع آزاد و رها شده بود. چشم م
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ذهنش بود من  یمن تو ینه! اون تصور ده سالگ ایشناسه  یم نهیدونستم من رو بب

 یرنگارنگ م یهمهمه و آدم ها هماون  ونیبه خودم م هیشب یهم دنبال چهره ا

 .گشتم

طرف و  نیالزم رو نداشتم. به ا یباهاش آمادگ ییارویرو یآشوب بود! برا حالم

 یا گهیشد. امکان داشت کس د ینم دایازش پ یاون طرف نگاه کردم. نشون

رو  سرکارم گذاشته باشه؟ نه اون همه برام پول فرستاده بود، درسته صداش

بود! شرط  مادرماما مطمئن بودم  میبودم و فقط در حال چت کردن بود دهینشن

مون  نیب یمکالمه ا ای یریگونه تماس تصو چیخودم بود که ازش خواسته بودم ه

بده.  صیهجده سالم رو تشخ راتییتغ شیاحساسات مادر یبرقرار نشه تا از رو

ه تا بهش زنگ بزنم. قدرت مسلط خاموش لمینبود موبا ادمیشده بودم.  وسیکامال ما

 .فکرهام رو نداشتم یشدن رو

صدا زد. زانوهام شروع به  یآلمان یاز پشت سر اسمم رو با لهجه  یکس یوقت

 .گفتنش هنوز مثل گذشته بود نایکرد. خودش بود، رسپ دنیلرز

تکون دادم.  نیزم یمهر و موم شده ام رو از رو کلیکوه، ه ییجا به جا یسخت به

شکسته و چشم به انتظار،  یکرد. زن انیطغ میشگیهم یاشک ها یاریام به چشم ه

به  میمتر هیشده بود در شعاع  سیخ هیسراسر غم و اندوه که صورتش از گر

 کرد. یآغوشش مهمونم م

 یو طعنه ها یکس یشد! من هم مادر دار شده بودم! من هم از ب ینم باورم

و تنها که به خاطر نداشتن پشت و  کهی ینایرسپ هی گهیدر اومده بودم. د گرونید

 .کرد نبودم یرو تحمل م یو دل شکستن یحرمت یهمه نوع ب یپناه

 .زده اش در آوردم خیسر از آغوش  یدونم چه جور ینم

که از گوشت و خون و تار و پودش  یمن، کس یداشت. ناج ینیریتلخ و ش حس

 تی. وضعداد یز مشکل گرفته بودم احساسات فوران شده اش رو با هق هق برو

 !میدیرس یبه هم م یا گهید یکاش زودتر و جور یمن هم از او بهتر نبود. ا
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من بند  یاش جدا شدم. اشک ها نهیاز س یطوالن یبعد از مدت زمان سرانجام

. دیبار یاز چشم هاش م دیدرشت مروار یاومده بودن، اما اون هم چنان دونه ها

 .کرد یشدنم رو نگاه مبزرگ  یشده سال ها رهیجز به جز و خ

هر دو  ،یو چشم آب یی. هر دو مو طالدمید یخودم و، رو به روم م یریپ درست

 .قد بلند و الغر اندام

که صورتش رو مورد هجوم قرار داده بودن  یکم یو چروک ها نیوجود چ با

هم قرار گرفتن تا تونست با  ی. لب هاش به زور روو دلربا بود بایباز هم ز

 .بگه یسرافکندگ

 !بودم بینص یبزرگ شدنت ب یدختر قشنگم منو ببخش که از سال ها -

شدن  دهیاش سوخت. من هم به جرم نابخش دهیاون حالت مظلوم و زخم د یبرا دلم

 یخواستم مثل رستاِک سنگ دل باشم. دست ها یشده بود. نم اهیروزگارم س

ر ازم شرم سردش رو گرفتم، در اثر شوک شدنش حرارت بدنش باال رفت. چقد

 :به روش لبخند زدم یداشت! تلخ اما واقع

که به  یها یبا تموم بد دمتیبخش یمطمئن باش اگه نم دمت،یوقته بخش یلیخ -

 .اومدم یجا نم نیکردم و ا یتحمل م دیبار یسرم م

بغلش کشوند. پسش نزدم، راحت گذاشتم  یمن رو تو گهیبار د هیشد و  خوشحال

رستاک از من  یها یدست آورده پر کنه. نامهربونکه به  یاندوهش رو با فرصت

شد. صورتم رو غرِق  رابیس یساخته بود. وقت یچه آدم درک دار و با مالحظه ا

 :گفتم نیهم یخسته بودم برا یلیبوسه کرد. اشک هاش رو پاک کردم. خ

 !میجا بر نیزودتر از ا شهیم -

 :تکون داد و با عجله جواب داد سر

 .یاستراحت کن دیبا یود خسته انب ادمیآره، آره.  -
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 هیفرودگاه  یتو تمیرو کوتاه مدت روشن کردم، از موقع لمیاز رفتن مون موبا قبل

 دیثبت خاطره  و نه دل و دماغ اون کارها رو داشتم. شا یعکس گرفتم. نه، برا

از به  یشد! بعدش کنار مادرم قرار گرفتم و عکس یم اجمیبه عنوان مدرک احت

 .قرمز گرفتم ییبا چشم هامون  دنیهم رس

. میو به سمت منزلش راه افتاد میفرودگاه شد یسوار تاکس یگونه معطل چیه یب

نداشتم که وصف شون کنم. کنار  یعوض شده بود، من شور و حال زهایچ یلیخ

 یبلند یآپارتمان

قفل در  یرو تو دیهفدهم بود. کل ی. واحدش طبقه میشد ادهیدر مرکز شهر پ واقع

 .میو وارد سالن بزرگ هال شد میگذشت یکیبار یاز راهروچرخوند. 

عمرش رو  یکرده و چه جور یشد، مادرم کجا زندگ یداشت برام مهم م تازه

خونه رو  یقسمت ها یگذرونده. چمدونم رو به اتاق سمت چپ برد. من هم همه 

 .زدم یاجمال یدید

 یود منظره که به عرض هفت هشت متر ب یا شهیتمام قد ش یپشت پنجره ا از

و سرد  یبارون یروزها یرو نگاه کردم. اون جا برا نیشهر برل یفوق العاده 

 .بود یرینظ یب یآلمان چشم انداز

و مامان بزرگم ساندرا گرفته  نیکه در کنار مادرم کاتر یمیبه قاب عکس قد نظرم

شده بودم که  رهیبود. به عکس خ یمامان بزرگم مهربونم خال یبودم جلب شد، جا

 :فتگ

 !انتخاب کن یا گهیاتاق د یاون اتاق و برات آماده کردم، اگه دوس ندار -

 :و سر جاش گذاشتم قاب

 منو؟ یبزرگ شدم، چه جور شناخت یلیخ-

 :مبل ور رفت یانداخت. با لبه  ریسرخ شد. شرمنده، سر به ز صورتش
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 یکه نم یحس دمتیاز پشت سر د یوقت ینکردم؛ ول یدونم در حقت مادر یم -

نکرده  یریینه به طرفت جذبم کرد. چهره ات تغ ای شهیونم شامل حال من هم مد

 .یشد باتریو ز یدیفقط با گذشت زمان قد کش ،یکامال معلومه دختر خودم

 :شونه اش دست گذاشتم یداد. رو یوجدانش آزارم م عذاب

نکن!  تی! خودتو اذشهیشامل حالت م یمن تو وجودت شکل گرفتم پس مادر -

فکر  یچیبه ه گهیاالن کنارت نبودم... د دینبود شا تتیبوده. اگه حما نیمن ا ریتقد

 .نکن

 :به موقع گفتم یا ازهیخم با

 .تونم برم چند ساعت بخوابم یشم م یخواب هالک م هی یدارم برا -

 .کنم یم دارتیشام ب ی. برایتون یالبته که م -

 :قبل از رفتنم گفت 

 ......خو...ش...حا...لی...لی. خیایب یقصد دار یکردم واقع یفکر نم -

جمله  ینتونست و به آلمان دنتیخوشحالم از د یلیخواست بگه خ یم یرونیا به

 .اش و گفت

با مزه بود که قطعا اگه در حال  یبه حد ظشیغل یکردن کلماتش با اون لهجه  ادا

 :منداشتم و به لبخند گفت دنیحال خند فیرفتم.  ح یم سهیبودم از خنده ر یعاد

مرد  هیاما تو دوازده سال زن  ادیم ادمی شیمن فقط ده سال آلمان بودم و همه چ -

 .ینگرفت ادیاز زبون شون  یزیو چ یبود یرونیا

 :تکون دادم یدست

 .نمتیب یبعد از خواب م -



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 ایکنم.) ران گاو  یدرست م Roulade شام برات ر،یدوش بگ هی یخواست -

 .یکه دوست داشت ییانازک( همون غذ یلیخ یکیگوشت است

 .میداشت اجیبه زمان احت یراحت یو برا میگفتم. هر دومون معذب بود یا باشه

برام در نظر گرفته بود. اون  یو همه نوع امکانات یعال ییویدلباز و با و یاتاق

 طنتیعمو و ش یخونه  ادیهم قشنگ بود فقط؛ چون منو  یلیجام تراس داشت، خ

 .نداخت دلم گرفت یشته بود ممن و رستاک گذ نیکه ب ییها

رفتم  یم رونیب یسر به سر گذاشتن  جلد یبرا گارشیس یبو یبه بهونه  بارها

حلقم  یو تو گارشیس یبو دیام با هیکردم که همسا یگفتم: آخه من چه گناه یو م

 !ملوسکم رحم کن یها هیبه ر یکن یکنه؟! به من رحم نم

 .دمیسال تم م هی یاجاره بلند شو، پول  یگفت: اعتراض دار یم اونم

از  ی. با شور و شوق و خوشحالششیخواست برم پ یآخرم با خنده ازم م در

از تراس اتاق اون  ای. دنمیزد یاومده بود حرف م شیروزمون پ یکه تو یاتفاقات

 یالبه ال دمیترس یم شهیجهان بود. بعدا بهم گفت "هم یقشنگ تر از همه جا

اعتراف کرد،  میشد ممال ه یدلم رو برده. وقت شده که دایپ یکس یحرف هات بگ

سکه موندن من  یکابوسش از دست دادن من بوده. " حاال با عوض شدن اون رو

 یهاش م یتلخ انیمون رو پا نیمرز ب کابوس عمرش شده بود. نیبزرگ تر

 .داده بود تیمون رضا نیب یدونستم. دلش با گفتن طالق به فاصله 

از اون همه شال،  یزه ام رو از چمدون در آوردم. خبرکم حجم و اندا یها لباس

نداشتم  یچی. هنبود شیرنگارنگ و عطر، ساعت و لوازم آرا یمانتوها ،یروسر

ذاشتم تا  یرفتم؟ م یکردم؟ کجا م یچه کار م دیاگه مامانم نبود با یبه عبارت یعنی

 تاجحیرفع ترحمش پول امرار معاشم رو کف دستم بذاره تا ما یرستاک برا

 .ُمردم از اون ذلت بهتر بود یرو جور کنم؟ م میزندگ

اومدم. تن سبکم  رونیشدم و ب الیدوش فارغ از فکر و خ هیرو برداشتم، با  حوله

لحاف گرم و نرم  ریتن پوش ز یو حوله ا سیخ یی. با موهادیطلب یخواب م
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بود.  و چهار ساعت از زمان اومدنم گذشته ستیب یشدنم باال داریب یوقت دمیخز

 .به بدنم دادم یکش و قوس

داد دلهره به جونم  یشش عصر مانور م یساعت که رو یعقربه ها دنیاز د هوی

 .افتاد

 یداشته رو خدا م یبود من رفتم. چه حال دهیبود و فهم دهیرستاک رس شبید

 دونست. کجاها رو گشته بود و چند هزار بار به من زنگ زده بود؟

دونستم  یکجام؟ نم دیفهم یم دیکردم؟ با یروشن م رو لمیبود موبا دهیرس وقتش

. دمیپوش ینیو شلوار ج یشروع شد. تاپ نسکافه ا الیچه کار کنم! باز فکر و خ

آشپزخونه جسمش  یغذاخور زیموهام رو شونه کردم و دنبال مامانم رفتم، پشت م

از ابر کرد. آروم یفکر م یرو گذاشته بود و معلوم نبود روحش کجا بود و به چ

 .حضور کردم

 :دیحالم رو پرس ییبا خوشرو دیمن رو د تا

کنم.  دارتیب ومدیدلم ن یبود دهیخواب یسرت، جور یاومدم باال یچند بار شبید -

 ؟یخوب

 .نه گهیخوب بودم االن د -

 !یگرسنه باش یلیخ دیفکر کنم با ؟یناراحت ییجا نیکه ا نیچرا؟ از ا -

 :مقدمه گفتم یکنارش نشستم و ب کالفه

دونم چه کار کنم، به  یاس، نم گهید زیمن به خاطر چ ی. ناراحتستمیگرسنه ن -

 جا؟ نیو روشن کنم، بگم اومدم ا لمینظرت موبا

 :دیپرس یکم دست دست کرد و با دودل هیهم گره زد.  یهاش رو تو دست

نه...  ایاختالف ساده س  هی! هیدونم مشکلت با همسرت چ ی! من هنوز نمنایرسپ -

 .گهید زیچ ای یکن تشیاذ یخوا یم هینبت یبرا
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 نیو سر درگم ب دمیکش یبهش نداده بودم. پوف یادیگفت اطالعات ز یم راست

 مییبعد راهنما دیفهم یم دیآماده کرد. با یکردم. بلند شد قهوه ا ریگفتن مشکلم گ

 .ذره قهوه خوردم و شروع کردم هیگذاشت.  زیم یکرد. فنجون ها رو رو یم

خواد و  ی. اون منو نممیبزرگه. قراره از هم جدا ش یلیل مون خراستش مشک -

باهام  شهیم ی. چند ماهمیمون رو از نو بساز یزندگ ستیجوره حاضر ن چیه

 .تا به االن یقهره، از نامزد

 :کرد تا بتونم راحت حرف بزنم. ادامه دادم ینگاهم نم ادیاش تو هم رفت. ز چهره

 .میخونه با هم بود هین فقط تو بگم، ما بعد از قهرمو یچه جور -

 !با وجود چند ماه ازدواج ؟یچ یعنی -

که همه از دوران خوش بعد از ازدواج و  ی. تصورهیپشت حرفش چ دمیفهم یم

 :دارن. پوزخند زده گفتم جانشیشور و ه

برام  یبد یلیاتفاق خ هی ینبود. تو نامزد یکن یکه فکر م یما اون جور یزندگ -

 .زهیبهم بر میشد زندگ اومد که باعث شیپ

برام سخت بود از دادم.  یم یبدتر یها حیتوض ی. هدمیام کش یشونیبه پ یدست

 :اون اتفاق حرف بزنم. از حالتم متوجه شد و گفت

به  یدر موردش حرف بزن، ول یداشت ینکن! هر وقت آمادگ تیخودت و اذ -

 .و حالت خوبه تا دلواپست نشه یینظرم اجازه بده بدونه کجا

 تکون دادم و مشغول خوردن قهوه ام شدم. سر

! یکجام. آخرش که چ دیفهم یم دینبا یبود. تا ک یبه حرفش که فکر کردم. منطق

برداشتم و روشنش کردم.  یپاتخت یرو از رو لمیقهوه رو خوردم و پا شدم موبا

رستاک افتاد. چند زنگ خورد، انگشتم رو  یصفحه اش که باال اومد. شماره 

چسبوندم.  گوشم کیرو نزد لی. صامت شده موبادمیکش یلمس ی صفحه یرو

 :دیچیپ یحال یو ب یصداش همراه با نگران



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 ؟ی... خودتنایالو... الو... الو رسپ -

 .کردم یمن فقط سکوت م و

 .جون شدم مهیحرف بزن، به خدا ن یدوس دار یجون هر ک -

 :گرفتم. سرد گفتم یقرار م ریتحت تاث دینبا

 .... خدافیبود بدون یکاف نی، متاسفانه زنده ام و هنوز نمردم. همآره خودمم -

خوام باهات حرف  ی! جون من قطع نکن! گوش کن به حرف هام، منایرسپ -

 .بزنم

هاش فکر  یگفت: به حرفش گوش نکن! قطعش کن! به بد یدرونم م یموذ حس

 :وار سست شدم و گفتم نیکن! کم در حقت ظلم کرد! خامش نشو! اما روت

 !حرفاتو بزن تا قطع نکردم عیکنم. سر یگوش م -

 ؟یکجا رفت -

 .آسمون خدام ریجا ز هیکنه!  یم یچه فرق -

 :با حال نزار گفت 

. به جون خودت رو یمرگ من بگو کجا رفت ؟ییدلم بگو کجا زی... عزنایرسپ -

ن پول و جا و مکا یبرات افتاده باشه. ب یاتفاق دمیترس ی. همش مستمیپاهام بند ن

 .یبر یکجا تونست

 :ام گرفت و با بغض گفتم هیگر یدفعه ا هیقلبم چنگ انداخت.  یرو به

تون بمونم به زن عمو گفتم: هر  شیبار اومدم خونتون و قرار بود پ نیاول یوقت -

برم و  دمیام قول م ینگاه بهم بفهمون رفتن هیفقط با  میاضاف یوقت احساس کرد

موقع تلخ نگاهم نکرد و روز به روز بهتر  چیپشت سرمم نگاه نکنم. زن عمو ه

رو نداشتم  ییام، من جا یرفتن یندباهام رفتار کرد. اما تو هزار بار بهم فهمو

جلو چشمم  یبهم گفت یرو داشتم تا وقت ییخواست جا یدلم م یلیبرم. رستاک... خ
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برام  یلی. خیهم تحملم کن تیپدر یخونه  یتو یرفتم و مجبور نبود ینباش م

کردم که  یشده بودم. هر چند خودم و ازت دور م تیبود سر بار زندگ سخت

 یروزها نیو تهش تو دست پات بودم. به خدا بدتر سرچشمت بهم نخوره باز 

 یکه کس ییرفتم جا م،ینیبب یستیراحتت کردم مجبور ن گهیعمرم اونا بودن. حاال د

 رمیدرس عبرت بگدفعه  نیکنم ا یم یدار نگاهم نکنه. سع ریواگ ضیبه چشم مر

 رتطالقم بده. از طرف من از خونواده ات معذ یابی. غامیو از پس خودم بر ب

هاشون  یخوب شهیکن. بهشون بگو نمک نخوردم نمکدون بشکنم. هم یخواه

 یگرفتم، نم ادیازشون  زهایچ یلیکنم. خ یوقت فراموش شون نم چی. هادمهی

 ... یبشه ول یجور نیخواستم ا

کرد! از اون  یم هیباالخره قلبش آب شد و همزمان با من گرسنگدل هم  رستاک

با  نیزم یرو قطع کردم و رو یفاصله ام طاقت ناراحت شدنش رو نداشتم. گوش

. صورت و دیبار یبغل کرده نشستم. شر شر بارون از چشم هام م ییزانوها

 .رفتبغلش گ یگردنم تر شده بود. مامانم کنارم اومد. سرم رو تو

 :بهش گفتم وار التماس

 دوستش دارم. کمک کن بتونم فراموشش کنم. یلیمامان! من خ -

شد. خجالت رو کنار  ریکه داشتم عقده هام سر باز کرد و دردهام سراز یدل پُر با

در اومد و  یاز بُهت زدگ یسرم اومده. مادرم وقت ییگذاشتم و بهش گفتم چه بال

 :تونست زبون بچرخونه گفت

 ؟یرو نگفت تیرا به همسرت واقعچ ؟ینکرد تیچرا شکا -

 نیکجا و چه طور ا دیفهم یناموس پرست بود که اگه م یرانیمرد ا هیچون  -

گذشت. بعد  یبود نم یدونم ک یکه خودم هم نم یاتفاق برام افتاده از خون اون آدم

داره  یدوندگ یخواد، کل یخودش رو داره، شاهد م یها یکردن سخت تیهم شکا

شد. الاقل تا  یبدترم م چیه شد یدرست که نم میگرفتم زندگ یم تازه اگه دنبالش و

اومده. فکر کن اگه خبر به گوش  شیپ یچ میدونست یاالن فقط من و رستاک م

 یکردن و در موردمون چ یچه طور نگاه مون م دیرس یو دوست و آشنا م لیفام
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پچ پچ گرفت نگاه ها و  یم دهیرو ناد زیاگه رستاک همه چ یکردن، حت یفکر م

که همسرم باهام اون  ی. منمیکن یخوشبخت حساسذاشت ا ینم انیاطراف یها

تونستم  یکردن؟ م ینگاهم م یچه جور گرانیبرخورد رو داشت جامعه و د

 .نباشه المیخ نیحاضر شم! همه جا باشم و ع یراحت تو مهمون

ر کرد مسئله به وجود اومده چقد یباخبر بود درک م یرونیمادرم از فرهنگ ا"

 یکه از قبل تو یا نهیزم شیگفت با پ یم یسخته. ول رانیآداب و رسوم ا یتو

 هیشد که به خاطر  یشده، قانع نم چیدر پ چیپ زیذهن رستاک ساختم همه چ

 یبه جا دیداشت با ادباشه. اعتق ختهیفرو ر هیرستاک به من از پا دیسوتفاهم د

کردم و  یش صحبت ماز اون شب باها ریغ یو تظاهر به داستان ییدروغ گو

. من ستینکردش ن انتیمون جبران خ ییجدا لیدل دیفهم یگفتم تا م یرو م قتیحق

از پاک  یبه خاطر لج و لجباز یدختر چیه دیفهم یم دیهم اعتقاد داشتم رستاک با

 ".گذره یخودش نم یدامن

 افتاد نه تنها از طرف قانون یآلمان اون اتفاق برام م یگفت: اگه تو یم مامانم

ها  یلیداشتم و خ یکردن رو هم به خوب یشدم بلکه حق دوباره زندگ یم تیحما

 .نداشته باشم یکردن که بتونم فراموش کنم و حس سرخوردگ یکمک م

دست  یو طرز فکر یآزاد چیبا ه یکشور چیهم قبول داشتم که تو ه خودم

 ینم و راحت از کنارش عبور ستین یساده ا زیدختر چ هیامن  میبه حر یدراز

 یلیخ نیبود و قوان رانیا یاومده بود تو شیمن پ یکه برا یکنن. متاسفانه مشکل

همون کشور  یتومن وجود داشت. اوال: من هم  یاثبات پاک دامن یبرا یسخت

 کسانیاون جا شده بودم. دوما:  یکردم و خواه ناخواه تابع فرهنگ سنت یم یزندگ

با  یبود) اون ها هم همگ یکیم گرفته بود شیکه پ یها راه یبا اکثر قربان

نبودم که با  یقربان نیداشتن ( سوما: من اول قتیدر کتمان حق یسع یسرپوش

دادم  یم لیمختومه تشک یپرونده ا تیبا شکا دیبرده باشم. شا ییراه به جا تیشکا

 ...خورد یسال خاک م انیکه سال
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 یخار شدنم توکه از اون تجربه کسب کرده بودم، پودر شدن و  یدستاورد تنها

 .بود میآدم زندگ نیتر زیچشم عز

 یواقع یکرد ماجرا یسرم فرو م یتو یدوباره زنگ خورد، مامانم هر چ لمیموبا

از  ستیپنداشتم که آب از سرم گذشته و مهم ن یم یرو بهش بگو خودم رو بدبخت

ت داش یلیبودم! چه دل دهیها رو نچش ینه. مگه تموم زجرها و تلخ ایحقم دفاع کنم 

 :زار زدم و گفتم شتریکنم؟ ب رائهروندم ا شیکه از زندگ یکس یرو برا اتمیدفاع

 .رو از نو بسازم کمک کن از فکرش درام میخوام زندگ یمامان من فقط م -

 .کنه یزمان بهت کمک م یاگه خودت بخوا -

 :ها گفتم یمثل وحش تیکوبوندم و از حرص و عصبان واریرو به د سرم

. اون دمیوقته به حرفت رس یلی! خیمنو فراموش کن یتونستنتو هم با زمان  -

شد! اصال  ی. کاش آرزوت برآورده میاومد ینم ایکاش بدن یگفت یکه م ییروزا

 جا اومدن خودم و نکشتم؟ نیا یواقعا من چرا زنده ام؟ چرا به جا

دستاش قاب کرده بود تا کمتر خودم رو زجر بدم. بُران و کوبنده  یرو تو صورتم

 :تگف

وقت فراموشت نکردم! تموم هجده سال مجبور بودم با درد نبودنت کنار  چیمن ه -

خورم  یقسم م نایکردم؟ رسپ یچه کار م دیجا بند نبود با جیدستم به ه یوقت ام؛یب

 ...خواست یخورم دلم م ی! قسم میچشم هام بود یهر روز جلو

 :گفتم یو با پرخاشگر دمیکش رونیرو ب صورتم

 .شمیپ یاومد یم یبود ادمیدروغ نگو! اگه ب دروغ نگو! -

 :از صدا افتاد و مامانم پشت بندش گفت یگوش زنگ

 !شت؟یپ ومدمین یدون یاز کجا م -

 .یدار نایبه اسم رسپ یدختر یچون از خدات بود ندون ؛یچون دوستم نداشت -
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 یلیبرگشت. خ یمیقد یپوشه  هیبا  دینکش یشد و بعد از رفتن از کنارم طول بلند

 :گفت یجد

 همه سال ازت غافل بودم؟ نیچرا ا یبشنو یدار یآمادگ -

پوشه رو در آورد خونه  یتو یعکس ها یعالمت مثبت چشم بهم آوردم. وقت به

 باره فشارم افت کرد. کیبه  دمیکه شن ییو از حرف ها دیدور سرم چرخ

قلبم  یخون پمپاژ شده  یمغزم از کار افتاده بود، هنگ هنگ بودم. وقت یقیدقا

گرفتم. بعد از رستاک، نوبت مرد  یو جنون وار یعبور کرد حال برزخ یتند

تنها دخترش رو  ی ندهیآ شیبا خودخواه یبود که با خبر بشم چه جور میاول زندگ

فوت خودم روش بود نگاه که  خیکه اسم و تار یبه فنا داده. به عکس سنگ قبر

 :گفتم یداد زدن نداشتم فقط م یاداد. ن یپر زور گلوم رو فشار م یکردم دست یم

عکس ها  نیکار رو نکرد! بگو از خودم درآوردم! بگو ا نیبگو بابام با من ا -

سال بعد از برگشتن مون  هینداره که  تیکنم بگو واقع ی. خواهش مهیساختگ

و بهت گفته من مردم تا  یو بابام تو رو برده سر اون مزار ساختگ یسراغم اومد

 یم ین کار رو کرد؟ چرا وقتی. مامان چرا بابام باهامون ایایوقت سراغم ن چیه

 چیه یمن فکر نکرد؟ نگفت دخترش ب ی ندهیخواست اعدام بشه بهم نگفت؟ به آ

 ینگفته بود برادر یاون حت اره؟یخواد دووم ب یم یچه جور یکس و پشت و پناه

 .حالم خرابه یلیمامان خ یداره. وا

 یلب با خودم م ریدهنم آورد. ز کیبه زور نزد آب رو وانیشد. ل یخفه م داشتم

 :گفتم

من  ی! اون از شوهرم اون از پدرم. مگه زندگدمیکشم! بر ینم گهید ایخدا -

 .س چهیباز

معده ام فوران کرده بود به  یکه مثل آتشفشان تو یدیسرکوب اس یبرا یقلوپ

 :کرد آرومم کنه. بهم گفت یو تالش م دیبوس یخوردم داد. موهام رو م
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 یما کم کار یعذابم داد. هر دو یچطور ادیخواستم بگم پدرت چند سال ز ینم -

به  یبخشم اما باور کنم وقت یموقع خودم رو نم چی. همیدر حقت کرد یادیز یها

بچه دار  یجوون بودم و آمادگ یلیمن اصال حالم خوب نبود، هم خ یاومد ایدن

 هیکردم، از  یرف ممص یشدن نداشتم هم چند سال تموم قرص ضد افسردگ

بد  یلیمادر خ هیطرف اختالفم با پدرت و مشکالتم دست به دست هم داده بود تا 

 .ادیازم در ب

 ی دهیگند یکردم بعد از گذروندن فصل ها یاون راز فکر م ییقبل از بر مال تا

  .نتونه شوک زدم بکنه یا گهیخبر د چیتا آخر عمر ه نیقی یبا رستاک ب میزندگ

 دمیتنش رو بلع یبگذرد. بو زین نیبگه. ا تیگوشم با قطع یتو یکیتم داش اجیاحت

 :و گفتم

و  یثروت پدرت بود نیگفت تو بزرگ تر یفهمم چرا رستاک م یمامان، تازه م -

دخترش رو بزنه. اونم باور داشت بابام در  دیاون حق نداشت به خاطر طمعِ پول ق

سخت  یروزها نیان بهم بگو اگرفتم؟ مام یجبهه م یحقم ظلم کرده، پس من الک

 !ستنین یموندن

کرد. تُن صداش  یم هیصدا گر یسردم رو ماساژ داد، فکر کنم داشت ب دست

 :عوض شده بود

 گهید دمی... قول مانیخوب م یروزها دمیقول م شه،یتموم م یهمه چ دمیقول م -

 .ینینب یبیآس چیتنهات نذارم تا ه

 :گونه گفتمُسر دادم و خواهش  نیزم یپاهام و رو 

امشب بگو تا کل  نیهم یبهم بگ یمونده که بخوا یراز گهیتو رو خدا اگه د -

 !کنم یکیدردهام و با هم 

 هست. یزیچ دمیحالتش فهم رییرنگ صورت و تغ از

 :اصرار کردم
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 .سیکنم بگو! از خبر مردنم که بدتر ن یمامان خواهش م -

 .ستیتو االن حالت خوب ن -

 !؟به سرم آورده بابا ی. باز چیخوام بگ یم ستیچون حالم خوب ن -

 .با اون نداره یربط -

 !ام؟ گهید یکی یپس بگو! نکنه من بچه  -

 رونیدندون ب ریلبش رو از ز یکردم. گوشه  یناجور م یاون حد فکرها تا

 رونیمهابا ب یمن نفسش رو ب نیسنگ ینگاه ها ریخودش از ز ییرها ی. برادیکش

 :هنگ گفتناهما یداد و با اصوات

کرد،  اهیعذاب وجدان روزگارم رو س یرفت ایکه فکر کردم تو از دن نیبعد از ا -

همسرم اصرار داشت اگه بچه تو  یوجه قصد بچه دار شدن نداشتم ول چیمن به ه

 .مون باشه یزندگ

 گهید یدرصد هم به مغزم خطور نکرده بود مادرم صاحب بچه و خانواده  دهم هی

 :هم هست مکث کرد یا

 .دختر و پسر دارم هیمن از ازدواج دومم  نایرسپ -

خبرش ته  سرم آوار شد. یرو دمیجد ندهیساختن آ یایکه گفت رو یجمله ا با

فقط نگاهش  یواکنش چیه یعالم رو بهم القا کرد. قفل کرده بودم و ب یها یبدبخت

ت. فرار از من به بهونه گذاشتن عکس ها سر جاشون تنهام گذاش یکردم. برا یم

 .داشتم یادیفر نهکنم  یخواست داد بزنم تا خودم رو خال ینه دلم م

 هی. تنها دمیرو کش یواریکمد د یلیبلند شدم در ر یفکر چیه یهمه جا رونده ب از

بذارم.  هیسرنوشتم ما انیپا یدفعه از جوِن نداشتم برا نیخواستم بکنم، ا یکار م

 :عجب گفتگوشم ثابت موند و با ت کیمامانم نزد یقدم ها

 ؟یچه کار دار لتیبا وسا ؟یکن ی! چه کار منایرسپ -
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 :افتاده شده گفتم ریتو گل گ یاحمق هیشب

 یجا خونه و زندگ نیا ،یخودت رو دار ی. بچه هایستیفقط مامان من ن گهیتو د -

 یخوام اون هام مثل رستاک باهام رفتار کنن. م یام. نم یاون هاست، من اضاف

 .خوام برم

خودش قرار داد، با  یو ازم گرفت و کمد رو بست. من رو روبه روها ر لباس

 :تحکم گفت

 !ه؟یحرف ها چ نیا ؟یبر یخوا یکجا م -

 قتیگفتن حق یکه اون برا یهام دوباره تر شدن. از مقابلش رخ گرفتم. فشار گونه

کرد. تعادل  یم ینیمن سنگ یشونه ها یرو شتریبه کار برد وزنش ب شیزندگ

 .شدم دهیکوب واریکردم و تلو تلو به دنداشتم سر خم 

 نییکرد. بغضم رو با آب دهن پا تیرو محکم گرفت و به سمت تخت هدا دستم

شده بود. به سقف زل  یاوج گرفتش راه یصورت اشک ها یفرستادم، به پهنا

 .دادم یزدم و به حرف هاش گوش م

هستم، اون ها شما  ینکن! من مادر هر سه  تیقدر اذ نیدخترم لطفا خودت رو ا -

شور و  یاز خوشحال یتو زنده ا دنیفهم یخواهر و برادر توان، باور کن وقت

 یدلشون م یلیدونن. خ یداشتن، اون ها تو رو از خودشون م یا گهیشوق د

 .و باهات آشنا شن ننتیخواد بب

داشتن خواهر و  یآرزو شهیاز زور فرو دادن بغضم به درد اومده بود. هم فکم

 یدونستم حرف ها یبود حاال نم یافتنیخونم باشن برام دست ن که از یبرادر

 :گفتم نیهم ینه! برا ایفرض کنم  یمادرم رو واقع

. خواهر یرانیرگم ا هی هیرگم آلمان هیاست.  گهید یکینده، پدر من  میدلدار یالک -

 .ستمیبچه هات ن
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ده اشک نگاهش رو براق تر کر یام رو به سمت خودش چرخوند. بلورها چونه

 :کرد یبا درد من مداوا م یتا حد دیچ یکه کنار هم م ییبود. واژه ها

همتون  یرگ ها ی! فراموش نکن من اول مادر تو بودم، خون من تونایرسپ -

س. مادرتون که مشترکه. اجازه بده باهات  گهید یکیکنه پدر تو  ینم یهست. فرق

بهشون بده اگه شانس  هیکنم  یآشنا بشن بعد خودت قضاوت کن... خواهش م

که  یهر چ تابععمل کردن اون وقت من  لتیرفتارشون خوب نبود و بر خالف م

 . باشه دخترم؟شمیم یتو بگ

 یدادم. ندا یگرفتن شک داشتم به حرف دلم گوش م میتصم یکه تو ییها وقت

ام رو ببوسه و بره برام غذا  یشونیبگم و اون هم پ یباعث شد باشه ا میدرون

 .ارهیب

خواهر و برادر و همه  الیانداز شد، از فکر و خ نیطن لمیکه زنگ موبا بار سوم

 .که پشت خط بود فکر کردم یاومدم و به مخاطب رونیب زیچ

 شد یعامل شکست غرورم دوست داشتنش بود، با پشت کردن به احساسم م "

 ".غرورم رو برگردند یرخت بسته  ابهتِ 

تصوراتم رستاک  یول کرد. داشتم توآشوب درونم اف یباور ذره ا نیبه ا هیتک با

 .داره یکه بعد از من چه حال دمید یم یرو در حال

 !دونه؟ یچه م یکس

و در هم  یعمر کوتاه زندگ انیکنه، به خاطر پا یم یزن دد از من داره خوبع دیشا

 !هاش مونده بود یرحم یتموم ب یکه عاشقانه پا یشکستن زن

ارفاق به حالش کرده بودم که  یکردم. کل رو خاموش لمیموبا شهیتر از هم مطمئن

 .زنده ام و چرا رفتم دیفهم

 شب چمدون به دست برگشت هی یراحت نیبه هم "

 که با تبر به جونش افتاده گذاشته و رفته یاون دید
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 !و چطور؟ کجا

 ....سوال یعالمت ها یپا بمونه

نه االن همون خب فکر ک م؟یوفتیاز هم ب شهیهم یبرا ییقرار نبود بعد از جدا مگه

 یغذا رو کنارم گذاشت. بو ینیجام درست نشستم. س یموسمه. با اومدن مامانم تو

 .کرد یعطرش خاطراتم رو تداع

 :دهنم گذاشتم. مزه اش به جونم نشست. لبخند زدم و گفتم یگوشت رو تو چنگال

 !شده یعال -

 ی شهیکه هم یشاد شد، من هم ته دلم از داشتنش خوشحال بودم. مهربون فمیتعر از

وجودش بود. ازش خواستم اون هم  یتو دمید یم بینص یخدا اون رو ازش ب

 :گفت یباهام غذا بخوره و از بچه هاش بگه. م

 .که شونزده سال سن دارن طوننیش یلیدختر و پسر خ هی -

 :گشاد شده گفتم ییچشم ها با

 !دوقلوان؟ -

سورنا افتادم. هر وقت  حرف ادیبله سر تکون داد.  یکرد و به نشونه  یا خنده

 :گفتم یافتاد م یم شیبحث بچه پ

 .بزرگ بسازم یخونواده  هیعالمه بچه داشته باشم تا  هیخوام  یمن م -

 :گفت یبهم م هم اون

 هیباهاشون  ینیبش یشد کاریچند تا دوقلو بزا تا هر وقت ب یتو اگه بچه دار شد -

 !یکن یقل دو قل باز

 :م ادامه دادبه لبم اومد. مامان یلبخند

 .هام رو پر کنم ییپدرشون تونستم با وجود اون ها راحت تر تنهابعد از مرگ  -
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 االن کجان؟ -

 .یمیدوست قد هی یدوسلدورف! خونه  -

رو بگه و  هیخواست نرم نرم قض یقابل حدس بود که چرا فرستادشون اون جا، م

 :ت و گفتممن حکم ورودشون رو صادر کنه. دلم سوخ یمند تیدر صورت رضا

بابام خوب از آب  یبچه هات مثل برادر ناتن دی! شاانیزنگ بزن بگو زودتر ب -

 .از خودم احساس شون کردم یدر اومدن و واقع

کم گذشت، غذامون تموم شد و رفته رفته با هم گرم  هینگفت.  یزیلبخند چ جز

 .دی. ازم پرسمیگرفت

 ؟یکرد داشونیپ یهستن! چه جور ییعموت چه جور آدم ها یخونواده  -

 یدوستم داشتن و بهم احترام م یشون بگم کم گفتم. جور یاز خوب یهر چ -

 داشیبابام پ یخاک سپار یام... تو گهید یخونواده  هیذاشتن که حس نکنم از 

 !عکس هاشون رو نشونت بدم یخوا یشد! م

 .آره، چرا نخوام -

کردم و از چند سال  شون یعکس ها معرف یتاپم رو آوردم، دونه دونه از رو لپ

حالم  دمیخودم و رستاک که رسمشترک  یدر کنارشون گفتم، به عکس ها یزندگ

قلبم  یو ناخن رو وفتهیبد شد. صفحه رو سمت مامانم چرخوندم تا چشمم بهشون ن

 .دیپرس یازشون سوال م یمامانم مهم شده بودن ه ینکشن. برا

. میدیکم خواب هیپلک هامون  ینیتا صبح شد، بعد از سنگ میو گفت میقدر گفت اون

. مثل زن میدرآورد دیگشتن تو شهر سر از مرکز خر یعصر اون روز به بهونه 

به نه و تعارف  تیاهم یتو ساختنش، ب یگفت برا یم دید یم یهر لباس الیعمو ژ

از  گهیکه د ی. طورفتخواب و... گر ،یو خونگ یرونیلباس ب یمن کل یها

  .کرد یخودش بدون پرو کردن، پول شون رو حساب م ی قهیو با سل زمیسا یرو
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هام رو کمرنگ  یدر من جوونه زده بود که تلخ یحس تازه ا میگشت یهم که م با

 !کرد. مامان داشتن واقعا لذت بخش بود یم

روز کامل تونسته بودم  کی بای. تقرمیو به خونه برگشت میخورد رونیرو هم ب شام

 .و من رستاک وجود داشت نرم نیکه ب یباطمقاومت کنم و سمت تنها راه ارت

 یگفت: عشق اگر عشق باشد فاصله و زمان حرف احمقانه ا یم ییجا هی فروغ

تونه  یاز رستاک کمتره که اون م میگفتم من چ یم یمن بود. الک تیست... حکا

 فراموش کنه و بد باشه من نتونم؟

 وارید یتراس لبه  یشب بود. تو میو ن ازدهیبه وقت آلمان حول و حوش  ساعت

ها افتادم. برام مهم بود  نیعمو ا دنیتو خودم جمع شده بودم. تو فکر رفتنم و فهم

 یکاسه کوزه ها سر رستاک م ی. احتماال همه هیبفهمم عکس العمل شون چ

 .شکست

گفت؟  یرو م یواقع یماجرا ایکرد  یسر هم م یدروغ یماست مال یبازم برا ایآ

 :گفت تراس اومد و یمامانم تو

و مارسل حرف زدم خواستن عکست رو براشون بفرستم گفتم تا فردا  کایبا جس -

 .داشتن جانیه یلی! خننتیبب کیصبر کنن و از نزد

 گهید یزهایمشکالتم غرق بودم که فکرم به چ یاون قدر تو یعنیشده بودم،  یخنث

ره دوبا دمینشون ندادم فکر کرد نشن یعکس العمل چیه یمنعطف نشه. وقت یا

 :سر تکون دادم و گفتم یلیم یجمله اش رو تکرار کرد، با ب

 .ننمیب یباالخره م -

 .گوشت دستم فرو کردم یرو تو دمیکش یو ناخن ها دمیکش یآه

 یرفتنت چ لیو دل ییعموته که ندونن کجا ی! به نظرت حق خونواده نایرسپ -

 !بوده؟

 !هست یدونم کار درست چ یواقعا نم ینه، ول -



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 من بهت بگم؟ ستیاگه اسمش دخالت ن یخوا یم -

 .دارم اجیاحت تیبه هم فکر یلیاوهوم. خ-

 :تکون داد میام رو مال شونه

 یبرا یدور نیروشن کن! اجازه بده همسرت حرف هاش رو بگه. ا تویگوش -

زد بهش بگو کجام و ... اگه هم نه اون  یحال هر دوتون خوبه. اگه حرف حساب

 یریهمسرت تماس بگ یبا خونواده  یتون یم ،یدیخودت صالح د یموقع هر چ

 .یرفتنت رو بگ ییهوی لیو دل

 :اومدم نییتراس پا یزد. مصمم شده از لبه  یحق حرف م به

 .دمیفرصت م هیباشه، بهش  -

تکراره، هر چقدر  یدستش رو زیر هیبود  دایپ رمینبود شماره اش رو بگ یازین

 .کرد یران ماون مدت بهم زنگ نزده بود رو داشت جب یتو

 ییخوشحال از بازگشا یکالفه و خسته و تا حدود یصدا یو عجله ا یهول هول

 :دیچیمون پ یپل ارتباط

دونم  یرو نه قطع کن نه خاموش. م یتو رو به خاک بابات گوش نا،یالو! رسپ -

برگرد سر خونه و  یکنم هر جا هست یهاست. فقط خواهش م نیبدتر از ا اقتمیل

 .عادت نکردم تیرمن به دو ت،یزندگ

گفت: مرده و زنده  یبود م یداشتم؟ ک ی! مگه من زندگم؟یهه سر خونه و زندگ -

 !برام ارزش نداره یزیات پش

 .. بگم غلط کردم بگم گ.. خوردمدمیگفتم به قبر خودم خند یمن هر چ -

 .یفکر کرده بود میبه دور میریطالق بگ یگفت یبه حالم نداره وقت یفرق -

سقف  هی ریواستم از ته دلت با خبر شم، من اگه اهل طالق بودم زچرت گفتم خ -

 .اومدم یباهات نم
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دلم  تهییجا یو ب یکس یاز سر ب یکدوم سقف، دلت خوشه! مگه تواِ نامرد نگفت -

 ...اون جا یبه حالم سوخته و اجازه داد

 :دیکش یکردن. پوف زشیام ر یلعنت یها اشک

به خونواده مون  دیزدم. من االن با یم که داشتم اون حرف ها رو یسر حرص -

 بگم؟ یچ

کنه، بگو  یسنگ انداز یخواد کس یرو گرفتم دلم نم ممیتصم یمگه نگفت -

از  یتا کس گمیو م یکنم خودم همه چ یکارش. اصال قطع م یطالقش دادم رفت پ

 .نهیچشم تو نب

 :گفت یو تند دیبود فهم یواقع دمیتهد

بهشون گفتم حالت خوب  ینکن! الک یگونه ا باشه، باشه، جون من کار بچه -

 بهت زنگ نزنه. یکه کس ستین

 چرا؟_

که تازه  یچرا اون شب یدون یخوام از دستت بدم. م یچون دوستت دارم، نم -

 .یرفت نمیبرگردم بب یوقت دمیترس یرفتم و درو روت بستم؟ چون م میکرد یعروس

 نی. بعد دستت بهم برسه و اکجا رفتم یو بفهم یگولم بزن یخوا یم یگیدروغ م -

 .یکن یم یرو خال تیدق و دل یدونه چه جور یبار خدا م

! من فقط دوبار دستم روت س؟ین یگ یکه م یجور نیبرات قسم بخورم ا یبه ک -

 .نداشتم یبلند شد که اون دو بارم حالت عاد

 فقط خدا رو التماس کردم میکنم... رستاک من تو زندگ یباور نم یقسمم بخور -

تو افتادم. االن ازم نخواه  یبعد از اون اتفاق التماس به خدا رو کنار گذاشتم و به پا

 .و حرفات از ته دله یباور کنم دوستم دار
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 ایکه از تموم دن یشیم یعاشق دختر یمن! بهم بگو وقت یخودت رو بذار جا -

 به کثافت بکشونه؟ یتره حق داره خودش رو به خاطر لجباز زیبرات عز

 .هر دومون نداره یبرا یا دهیفا چیه گهید لشیگو کردن دلباز -

 .میسراغت رو در رو حرف بزن امیخوام ب یم ؟ییکجا یگ یم -

 تونم باشم؟ یبه نظرت کجا م -

 !یستین یکردم اومدم ول یکه فکر م ییهر جا -

 نرفتم که برگردم. مگه قهر کردم؟ !یکن ینم دامینگرد پ -

 !خدا برگردکنه! تو رو  یمغزم کار نم -

 :پنجره رفتم کنار

با طول و عرض  وارید هی ؟چرایچرا زخم زبون زد م؟یدیچرا نبخش رستاک -

 ؟یمون ساخت نیب یآسمون

عفت کردن خودت، تاوان پس بدم؛  یچون زخم خوردم؛ چون حق نداشتم با ب -

 .یانتقام رو ازم گرفت نیچون اعتمادم رو بهت از دست داده بودم؛ چون بدتر

 !خوام قطع کنم یم -

مدت از هم دور  هی یخوا ی! مسیدونم حالت خوب ن یقسم ت دادم قطع نکن! م -

کنم بگو کجام تا به خونواده ام  ی! فقط خواهش میحالت که خوب شد برگرد میباش

 .انیدر ب یبگم از نگران یزیچ هی

 م؟یکن یباز لمیبراشون ف ی! تا کمیبگ یخوا یم یباز چه دروغ -

 !ستیدروغ ن گهیبار د نیا -

 ؟یمنقلب شد هویبپرسم چرا  شهیم -
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عاشق جماعت غرور  یگیراست م دمیاون شبت فکر کردم د یچون به حرف ها -

 تیتو بودن رضا ینتونستم به ب دمیو د تیخال یبرگشتم جا ی. وقتشهیسرش نم

 ؟یبه خدا دوستت دارم! تو هم منو دوستم دار نایبدم. رسپ

 ؟یباز غرورم رو بشکون یخوا یم ؟یپرس یچرا م -

 !یدیبهم م یشانس دوباره ا نمیخوام بب ینه، م -

رفتم، آرزوها و حسرت هام، تموم خنده  یمن سر دوست داشتنت تموم روزها -

کردم... فقط تو باورم  دتیگند یتار مو هی یهمه رو فدا م،یکه با هم کرد ییها

 .ینداشت

به ناموسم خورده. چند  یا گهیمن مرد بودم، برام سخت بود بدونم دست کس د -

خودت  یبا پا یکنم چه جور یماهه تمومه شب و روز ندارم، هر بار فکر م

 ...هیبا  یرفت

اومدم  یتا کمتر زجرت بدم. نم یازت خواستم جلو چشمم نباش .ادیباال نم نفسم

 .شد یچون حالم بد م شتیپ

نخوردم، اگه  سموقت به دروغ جونت رو ق چیه یدون ی! به جونت قسم، منایرسپ

کردم و  یپشت م یاتفاق بود، به همه چ هی یزد یکه ازش دم م یاون حادثه ا

 ومدهین شیپ یزیچ چیه یکردم که تا آخر عمرم حس کن یباهات رفتار م یجور

 نیمون رو به ا یدگهم منو و هم زن یکرد. تو حاضر شد یتو فرق م یاما قصه 

کردم ارزش  یم انتیداشت؟ اگه بهت خ. واقعا ارزش یاریکم ن یول یروز بنداز

 ؟یخودت منو قصاص کن یبا پاک مینامرد یتالف یداشت برا

 :برداشتم شهیام رو از ش هیگفتم؟ نه... تک یهمون موقع راستش و م کاش

رو بشناسم. تو امتحانت رو پس  میزندگ کی! اون اتفاق باعث شد شرستیمهم ن -

 زیچ تی. االن بخوام بگم واقعیکرد دهایرو سرم پ یبلد بود یهر مجازات ،ینداد

 یشم؟ دوباره به گذشته بر م یکنه؟ دوباره عروس م یم یبوده چه فرق یا گهید

 هیگفتم. فقط  یرو بهت م تیقعاگه برخوردت باهام درست بود وا دیشا یگردم؟ ول
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و به  یبا نفرت تو چشمام نگاه کن یخواست یم یموندم تا ک یسوال دارم اگه م

 ینم م؟یانداخت یخوشت اومد با گفتن طالق به چه روز ؟یوم زوم کنشکل لجن ر

 ...دید

 یلیو بوق ممتد اتومب کیالست غیوحشتناک ج یصدا هویزدم که  یحرف م داشتم

 .ختیر یبلند شد. دلم هر

 !؟یرستاک.. رستاک... رستاک با توام صدامو دار -

 م تصادف کرده.کرد یزد. فکر م یاومد، قلبم گروپ گروپ م ینم ییصدا چیه

 .دیبغضم پر صدا ترک

 رستاک... رستاک... تو رو خدا جوابم رو بده! -

گوشه پرت  هیاز دستم افتاد و هر قطعه اش  یکه گوش دنیدست هام لرز یجور

 .افتادم نیزم یلش شدم و با زانو رو ن،یگوشت سنگ کهیت هیشد. خودمم مثل 

افتاد. تلخ بود، قبول! زخم زبون  یعشقم م یبرا یبود اگه اتفاق ایدن یمرام یب ته

عقل که منطق و حساب،  یزده بود، آزارم داده بود همه رو قبول داشتم اما دل ب

 .شه یکتاب سرش نم

رنگ از رخسارش رفته  تیاون وضع یتو دنمیبا د د،یسر رس مهیسراس مامان

 :دیرسوند و هراسون پرس نمیبود. خودش رو به بال

 بهت گفت؟ یبد زیات گرفته؟ چ هید؟ چرا گرافتا یشده؟ چه اتفاق یچ -

رفت. لباس مامانم رو  یام م ینیو تا نوک ب دیبار یبود که از چشم هام م اشک

 :چنگ زدم

...  فک کنم زبونم الل نشیترمز ماش یگفت! صدا یم یزیمامان کاش چ یوا -

مامان  ینکنه مرده باشه؟ وا داد. یصداش زدم جواب نم یتصادف کرد، هر چ

 .بشه شیزیاگه چ رمیم یچه کار کنم! به جون خودش م ادیسرش ب ییه بالاگ
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 یلب هام به دست قفل شده رو یمادرم از رو یبه شدت بزرگ شده  یها چشم

 :لباسش رفت. مچ دستم رو باز کرد و گفت

 .نه ایافتاده  یاتفاق یدون ی! آروم باش دخترم، تو که نمزمیآروم باش عز -

 میدلدار یگوش یها کهیآورد و با سر هم کردن ت یو در مخونسردها ر یادا یالک

 نیآوردم تا ب یلب اسم خدا رو م ریرو ازش گرفتم و ز لیموبا یداد. دو دست یم

انداز شد انگار  نیاز اون ور خط صداش طن یوقت چه،یرستاک بپ یبوق ها صدا

 :کرد. دستپاچه گفتم میشده بهم تقد چیرو خدا کادو پ ایدن یهمه 

بگو  یزیچ هیفدات شم؟ تو رو خدا  یقربونت برم؟ خوب ی... رستاک... خوبالو -

 !رمیم یاالن م

 یبود از دستم راحت ش کی... خوبم... خوبم دورت بگردم... نزدزمیخوبم عز -

 .اما نشد

نشده؟ راستش و بگو  تی! واقعا طوریحرفو! خدا رو شکر که خوب نینزن ا -

 !؟یسالم

 .به موقع ترمز کردم سین میزیآره عشقم خوبم، چ -

 یشد سر یم ایمامانم که با اشاره حالش رو جو یتونستم بکشم. برا یراحت نفس

داد. کنارم نشست، بدون  لمیتحو یتکون دادم. اون هم خوشحال شد و لبخند گرم

شد.با  یناراحت م یشاد و گاه یحرکاتم گاه یگم از رو یم یکه بفهمه چ نیا

 :معنادار گفت یپوزخند

هنوز تو قلبتم و خاکم  یگفتن نشون داد یبهتر از صدتا یول ؛یدوستم دار یتنگف -

 .ینکرد

 :نباشه گفتم یرو پاک کردم انگار منتظر جواب سمیخ صورت

 ؟یهنوز پشت فرمون ؟ستین تیچرا حواست به رانندگ -
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 :جا توقف کرده هینشون داد  لشیاتومب آالرم

شتم هنوز رو هم پلک نذاشتم، به هر برگ یمونه، از وقت یمگه برا آدم حواس م -

 .کنم داتیپ دیزنم تا شا یرسه سر م یکه عقلم م یگوشه و مکان

 :دمیام رو با انگشت باال کش ینیب آب

 .فاجعه اس، برگرد خونه! برو استراحت کن. من حالم خوبه یخواب یچند روز ب -

 !رمینم یینکنم جا داتیتا پ -

 .یش یبشه آخرش خسته م یکه چ -

 را خسته شم؟چ -

 :کردم انیدار ب دیتشد

 .یکن ینم دامیچون پ -

مدت  هیو تا  یخرده پس انداز داشت هی میری!؟ گنیتو زم یرفت یمگه آب شد -

 ؟یریکجا م ؟یکن یچکار م ؟یبعدش چ یباهاشون سر کرد

 .کشم یم رونیرو از آب ب ممیکنم و گل یبعدش کار م -

کرد رو  یم یکه سع ییوقت هاحرف نزدم.  لشیکرد. مطابق م یادیز مکث

 یاش م یشونیبست و با دست به پ یاعصابش مسلط باشه. چشم هاش رو م

اون حالته. با فوت نفسش رو پرتاپ کرد. آهسته آهسته  یزدم تو ی. حدس مدیکوب

 :خواست دوستانه باهام حرف بزنه و متقاعدم کنه شده بود یکه م یمثل زمان

رت بگردم، لج نکن! آدرست رو بده با هم خانوم! قربونت برم، دو نایرسپ -

...سرم به سنگ خورده، شهیهمون م یو بخوا یبگ یخونه بعد هر چ میبرگرد

کنم  یقبول م یریدر نظر بگ یدونم. برات قسم خوردم هر مجازات یقدرت رو م

 !که ازت گرفتم و جبران کنم ییاون روزها یفقط برگرد تا همه 
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کردم؟ پا  یمجازاتش م ای دمیبخش یم دیت؟ بانداش یسود یمونیبود نه؟ پش رید

 :احساسم گذاشتم یرو

 .امیتونم ب یرستاک! برگرد برو! نم -

 چرا خانومم؟ چرا عشقم؟ -

 .کردم، دست نرمش رو گرفتم یطوفان شده بود. به مادرم نگاه حالم

 .خوام دور باشم ازت یمن واقعا خسته ام م -

 ؟یرفت یکس شیاحت کن؟ پرو ر المیخ ییکلمه بگو کجا هیباشه.  -

 .شب تار چشم دوختم یاهیندادم، به جاش از پنجره به س جواب

 خوبه؟ مینیکه نب شمیگم م رمیتو برگرد خونه، به جاش من م یخوا یم -

 .قبل از تو ینایخوام بشم همون رسپ ینداره. م دهیفا -

 .منه شیتو هنوز دلت پ یول -

 .در برم گرفت مامانم گذاشتم. عاشقانه یا نهیس یرو سر

 یم ای ادیبا من م ایگفتم  دمیدلم خط و نشون کش یبرا ام،یخواستم ب یم یوقت -

 .تو شیمونه پ

 :و گفت دیخند -

 .من شیاونم گوش نداد و موند پ -

 ام بلند نشه. هیدهنم رو گرفتم گر یجلو

دوشش و به  یخواست سر بذارم رو یخواست. دلم م یرستاک و م شتریدلم ب

ساکتم کنه.  شییگوشم با کالم جادو یموهام، اون تو یمامان رو یهابوسه  یجا

 :داد. خودم رو کنترل کردم و گفتم یکردن هام داشت لوم م نیف نیف
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 یچند ماه عاشق یپشتمه، حقم نبود برا ایکردم دن یتو رو داشتم حس م یوقت -

 ی. میبد کرد یلیبشم. رستاک خ رتیکه تا آخر عمر درگ یبهم عشق بد یجور

 ی. تو که قصد طالق نداشتیراه ولم کرد یچقدر دوستت دارم و وسط ها یدونست

 ییکابوسم جدا ینذار دکه به جونم بسته بو یبا برداشتن اون حلقه ا یتونست یم

از نداشتن جا و مکان، سر  شتریب یدیفهم یشم. کاش م وونهید الشیشه و با خ

 !دوست داشتنم کنارت بودم

کنم، از روز  یکاش هات رو درست م ی. همه یریم یرذا یدونستم م یچه م -

 !... کن و یبارم خانوم نیتو مثل من بد نباش ا شه،یاول هم رابطه مون بهتر م

بودم باز  زاریکه ازش ب ی. سرگردون شده بودم. سکوتدیچرخ یبه حرف نم زبونم

شد و سکوت رو درهم  زیصبر رستاک سرر ایمون قرار گرفت. گو نیما ب

 .شکوند

وجود  یمن گهیکنم که د یم یبار کار نیا یگ ینم یزیرقمه چ چیحاال که ه -

 .کنم یپوچ نم دیتهد یدون یو م میشناس ینداشته باشه. خودتم خوب م

کنده  یصدا گهیبلند شده بود و بار د نیآخر زد. گاز ماش میسبک خودش به س به

 رونیز سنگرم با یآسفالت رعشه به جونم انداخت. فور یها از رو کیشدن الست

 :گفتم هیحاش یاومدم و ب

 !آلمانم -

 .به خرج داد که گوشم کر شد یشدم... چنان تعجب میزود تسل یلیخ

 ! آلمان؟؟یچ -

 .فرستم یآره، قطع کن برات عکس م -

 :کرد دایحرف زدن پ یمکالمه مون از آغوش مادرم جدا شدم. اجازه  انیپا با

 ن؟یگفت یچ نا،یشد رسپ یچ -
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 .رد که مجبور شدم بگم آلمانمک یکار -

که از فرودگاه به عنوان مدرک گرفته بودم فرستادم. تماس  یعکس بالفاصله

 :گرفت

 یصد تا یخوا ی. میستین رانیباور کنم ا یدار الیخ سین دایپ شیچیکه ه نیا -

 ستم؟ها رو بفر نیا

 دروغ بگم؟ دی! چرا بایچرا باور نکرد -

 :تر پوزخند زد رنگ پر

 ؟یو دار یاون جا ک ؟یکن ی! تو اون جا چه کار منایسپبسه ر -

 .برات بفرستم گهیعکس د هی یخوا یاومدم! خب م ایجا بدن نیفکر کنم من ا -

 :عوض شد و رازم رو لو دادم ممیتصم یفکر چیه یآن ب هی یتو

 .کردم دایراستش مامانم رو پ -

 :جب لب زدشده بود بعد که تونست حرف بزنه، متع یمثل نوار خال اولش

 همه مدت کجا بود؟ نی! مامانت ایگیم یدار یمامانت؟ چ -

. نمیخواست عکس العملش رو بب یدلم م دیدونم چم شده بود. شا ینم اصال

 :گرفت یحرکات و رفتارم از مغزم فرمان نم

 !با خودش حرف بزن یخوا یم -

مه کجام که مثال رستاک نفه میپشت کردم به اون همه تصم ی... به همون آسونیه

 دادم. حیمادرم توض یو مدت ها سر بگرده... کوتاه و مختصر برا

گرفت که با  یریکرد و تماس تصو یرستاک زرنگ زدم،یتا داشتم حرف م

داشت و چه  یچه حال دیدو تامون رو د ی. بخوام بگم وقتنهیخودش بب یهاچشم

  !مکرراته یشوکه شد، تکرار صد باره یجور
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 :د و با عطوفت گفتاوم دونیبه م مامانم

اما  میبا هم آشنا ش یجور نیا خواستی... دلم نمنامیسالم! من مادر رسپ -

سرنوشت باعث شد من دخترم رو که فقط ده سال کنارش بودم و هفده سال فکر 

 ...کنم دایپ یمجاز یایدن یکردم مرده، تو

ه رفته پدرم گفت. رفت یرحمانه یکردنم، از گذشته و کار ب دایپ یچه جور از

مامانم تموم شد. بعد رستاک  حاتیاومد و توض یرستاک از بهت در م یچهره 

شد بابت  یکه تنها کس همسرش محسوب م یبار با زن نیاول یگرم برا یلیخ

خورد و حس  لتغ یزیر یپوستم شاد ریکرد. من هم ز یابراز خوشحال شییآشنا

ذاشت تا راحت خلوت کش دار تنهامون گ یبهم دست داد. مامان با تبسم یغرور

 .میکن

 :شباهت به لبخند گفت یب یداده بود، با لبخند هیتک یصندل به

ها از هر دوتون هم خوشحالم هم متاسف که سال ی! برایکپ مادرت قایدق -

در هر حال مطمئنم  یبوده؛ هر چند هنوز نتونستم هضمش کنم ول خبریوجودت ب

 .شنیشحال مخو یلیخ یلیمامان و بابا و سورنا بفهمن، خ

حرف نزده  متیو با مال میهم نگاه نکرده بود یهاچشم یتو میبود مستق هامدت

 یها دست و پاو شکل بچه دمیکشیکه از نگاه کردن بهش خجالت م یطور م؛یبود

در  یزیچ هیخوردن که مثال   یکیهام تکون کوچخودم رو گم کرده بودم. لب

دستم  یرو تو یگوشگاهش نکنم. هاش گفته باشم و مثل مجسمه نجواب صحبت

 :دیجابه جا کردم. پرس

 ؟یچرا رفت دونهیمامانت م -

 :رو جواب دادم ترش

کردم و کجام، حدس  داشیس پ چند هفته دونهیشوهرم نم نهیبیم یبه نظرت وقت -

 چرا رفتم؟ زنهینم
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 :مشهود گفت یو با حرص دیگره کور خوردن. لبش رو گز هاشسگرمه

 رمیهمه چ زیبه ر زی! البد ریگرفتن عجله نکن میتصم یتو یبفهم یخوایم یک -

 !؟یگفت

 :به دروغ گفتم نیهم یگفتم؛ برا یخودم افت داشت راستش رو م یبرا

 .کهیقهر کوچ هی کنهی.. فکر مدونهینه، نم -

 :اخمش کمرنگ شد خط

فتنت ! اون پول رکنه؟یم ی. مامانت تنها زندگیکم مراعات کرد هیخوبه، حداقل  -

 رو جور کرد؟

 :جواب دادم یسرد به

چون با دختر و پسر دوقلوش  س؛یداشتم؟ تنهام ن یاگهید ینهیآره، مگه گز -

از  یکی یها رو فرستاده خونهشون. اون دمیالبته من هنوز ند کنهیم یزندگ

 .انیکنم و بعد ب دایباهاشون رو پ ییرو به رو یهاش که اول آمادگدوست

 :بود. ابرو باال انداخت یدنیرستاک د یاشدن چشم ه گشاد

 یگفت یم ادمهی شهیخوبه هم یلیکه خ نی! ایاِ... تو خواهر و برادرم دار -

 .آرزوش و داشتم

داغ کرده بود. به عالمت مثبت سر تکون دادم. راحت تر از  جانیاز ه صورتم

 :و حسرت دار گفت دیکش یمن بود. آه

. حاال یرو برام نگفت تیاتفاق زندگ نیتر که مهم میشد بهیهم غر یبرا یچقدر -

 ؟یکرد داشیپ یک

 .میخاله شهال دعوت بود یاون روز که مهمون -

 :کم تو فکر رفت هی
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از حرکات  ،یش یچرا حاضر نم نمیبود اومدم بب یهمون روز که سرت تو گوش -

کارتت  ی... خواهشا شماره دمیپرس یو رفتارت مشکوک شده بودم. کاش ازت م

 .باشه گهید یکیدوست ندارم خرج و مرجت گردن  رو بفرس

 :گرفتم مونشیگود افتاده و نگاه پش یاز چشم ها رو

 شیباورت شه آلمانم و پ یخواست ی! مم؟یحرف بزن گهیوق د هیقطع کنم  شهیم -

 .فکر نکنم مونده باشه یا گهیمامانمم که باورت شد. حرف د

 :نشونم داد بهم گفت یآورد وقتدر یزیچ هیداشبرد  یخم شد و از تو یصندل یرو

 سراغت؟ امیب یدستت کنم. ک دمتید یحلقه ته، برش داشتم وقت نیا -

چرا فکر کرده بود اون همه راه رو رفتم که با ابراز  دمیفهم یکردم. نم اخم

 .انجام نده یرو فراموش کنم. مراعات کردم کار احمقانه ا زیهمه چ یمونیپش

به  ازیما ن یمن و تو حکم کنه. رابطه  نیب دین بادونم.... به نظرم زما ینم -

 .داره میترم

 :گفت قیعم یاز پاکت درآورد، بعد که با فندک روشن کرد کام گارینخ س هی

 ؟یتا ک یاونو که خودمم گفتم ول -

 :دودش محو شد یتو

 .چند سال دیچند ماه... شا دیشا -

 :گفت ننایرو تکوند، با اطم گارشیپنجره خاکستر س ی شهیش از

 .سراغت امیم یدر کرد یچند هفته خستگ تشیکشه نها یچند سال که طول نم -

 یباز لمیاز عوض نشدن و ف شیجا بود که بهم برخورد. کم دچار تشو اون

کردم، به رو  یاعتماد به نفسشم تحمل م ستیبا یکردنش نشده بودم، حاال م

 :اوردمین
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 یکه استراحت نکرد یتا زمونعجله نکن! برگرد خونه و  ادیتو اون مورد ز -

 بخوابم؟ دیبا یندار ی... کارنیپشت رل نش

 :دوم رو گرفت پک

 میو بعد مستق یکرد دایمامانت رو پ میبرگشت یاز دب گمیپس من به خونواده ام م -

 !حرف هر دومون شه نیآلمان، ا یرفت

 .کرد یرو از من گرفت و خداحافظ یاوک

بود  یغرور نشیتر ظیفته بود که غلدر من شدت گر یادیز یشب حس ها اون

افتاد و اعتراف  یخوشحال بودم؛ چون داشت به پام م یادیکه به خاطرش تا حد ز

 کرد در قلبش بودم و هستم. یم

ام  یخواهر و برادر ناتن دنید یرو برا یروز عال هینسبتا خوب  یا هیبا روح

تب کردم و اجازه باش تخت رو مر داریآغاز کردم. بدنم رو کش دادم، بشمر سه ب

 .اتاق با باز شدن پنجره عوض شه یدادم هوا

 نیکردم. فکرم آرامش گرفته بود. سرم سنگ داریکه آماده شد مامانم رو ب صبحونه

 یاون خونه سرحالم م یشده بود. قدم زدن تو یدوست داشتن اتمیزد، خلق ینم

و گز کنم تا خودم ر یهدف ابعاد خونه  یشدم ب ینم داریاز خواب ب گهیآورد. د

خوره و  یم ییگرده، غذا یگرفته به خونه برم یرستاک با خلق نمینصف شب بب

 .شروع شه یتکرار ییتا فردا میچپ یاتاق هامون م یهر کدوم تو

 یهمدم و هم صحبت بودن از بس که تک و تنها بودم و جز صدا هیمادرم،  کنار

ت گذاشته بود که خود مثب ریروم تاث یبه حد دیرس یبه گوش نم یینفس هام صدا

 .دادم یبه خرج م یزدم و پرچونگ یبه خود لبخند م

داد و  یدلش آب بشه با شعف به حرف هام گوش م یکه قند تو یمثل کس مامانم

 یو هر دو از خوردن اون همه خوردن دیآوردم. صبحونمون ته کش یبه وجد م

هام بود که که طلسمش شکسته شده بود خنده  یزی. چمیسر داد یبلند یخنده 

 !برگشته میشد باالخره شاد یآن باورم نم هیخودم هم 
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 :دهنش رو پاک کرد و گفت مامانم

. یخند یپروا م ینکرده. هنوز بلند بلند و ب یرییتغ چیه دنتیخند نایرسپ یوا -

 .درست شکل تواِ  کایجس یخنده ها

 :رو مخلوط کردم و گفتم یو جد یشوخ

 .رانیا رمیم شمیکله پا م هیکه  یق نذاردخترات فر نیمامان قول بده ب -

 ی. شمام اگه مییباشه دختر بزرگم تو یذارم، هر چ یاتفاقا فرق م زمینه عز -

 هی دوارمی. امیو روشون سلطه کن یاریکم ن دیبا یدو جونور بش نیا فیحر یخوا

 یدون ی... نمرنیبگ ادیمرتب بودن رو  زهیر هیو ازت  یریکم بهشون سخت بگ

 .میآرزو کن دیخونه آروم و با هی نایب یوقت

 زی. ممیرفت سهیجواب دادم و از ته دل خنده کنون ر شتریب یرو با شوخ شیشوخ

تماس ها شروع شد. رستاک خبر رو به گوش شون  رانیکه از ا میرو جمع کرد

 .دمیرو ازشون شن یو ابراز خرسند کاتیتبر نیرسونده بود و قشنگ تر

و مارسل به  کایاومدن جس یبرا یت نه چندان آن چناناز قطع تلفن در تدارکا بعد

 .مامان کمک کردم

با بچه  اوردهیکه قراره مامان رو هنوز به دست ن نیچند ساله از ا یکودک مثل

 .کنم حسادت هام شروع شده بود میهاش تقس

زانوم رو  یباال  راهنیکه زنگ خونه به صدا دراومد. پ سین ادمیرو  ساعت

کردم و با  یچشم نواز نهیکرده، در برابر آ کیو پ کیش یمرتب کردم. حساب

 .میرفت یاستقبال شون دم در ورود یمامان برا

 یمضحکانه بود با اون همه رنگ و روغن خودم رو برا یلینداشتم خ یاسترس

 یاتفاق یبرا یاستدالل من بود که وقت نیبرخوردها آماده کرده بودم، ا نیزننده تر

هم شد.  نی. همادیمقبول از آب در م زیچ هی یریر بگرو در نظ هیفرض نیبدتر

سبزشون برق  یچشم ها اد،گل و گش یبا لبخند یهمسان و مو قهوه ا یدوقلوها
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رو به  یمارسل کامال جد یحرف ایزد. سر و پام رو از نظر گذروندن، بدون سالم 

 :خوش پوش گفت یکایجس

 یچه حس یرو بد ایو مارهفته خرج من  هیو قراره  یکه شرط رو باخت نیاز ا -

 ؟یدار

 :دندون نما جواب داد کایجس

 هیدونستم اگه شب یزدم از من خوشگل تره اما نم یکنم حدس م یاعتراف م -

 .شدم یحد قشنگ م نیاومدم تا ا یمامانم از آب در م

 :و کامال طنز گفت یساختگ یا هیام هجوم آورد و با گال نهیس یهم تو بعد

از من خوشگل تر  یبزرگه. مامان مون قرار نبود دخترتو بغلم خواهر  ایب -

که خواهر داشتن از برادر داشتن چقدر  یکرد. وا شهینم شیکار یداشته باشه ول

 .بهتره

دست هام رو دور تا دور کمرش حلقه  کایکردم، جس یالبکم بهشون نگاه م صم

بغلم جدا از  یطوالن ی قهیرفتار من رو پوشش بده. بعد از چند دق یکرد که سرد

درونم به  ییبایخودش رو به مارسل داد، در آغوش گرم برادرم حس ز یشد و جا

 .زود بود تیمیدل بستن و صم یهنوز برا یوجود اومد ول

احساسات  یمتوجه  هوی. میشد یمون از راهرو به سمت سالن راه کیکوچ جمع

مان ما م،یگفت یزیچ هیاز اشک هاش هر کدوم  زیهر سه غم انگ میمامان شد

خواست حاصل حسرت  یرفت. نم ییتلخ تر از زهر زد به طرف روشو یلبخند

 .مینیتلنبار شدش رو بب یها

قهوه به جمع مون  ینی. مامان با سمیکاناپه نشسته بود یو در هم رفته رو ساکت

 :. کنارم نشست و سر حرف رو باز کردوستیپ
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کنار هم  یزمون هیم که سه تا بچه ا دمید یجز محاالت م شیپ یتا چند هفته  -

ممنونم که دخترم رو بهم نشون داد. نذاشت عمرم تموم شه و  یلیباشن، از خدا خ

  .برم ایاز دن دهیند

 :دستم رو گرفت ملموسانه

ها و خنده  هیداد بعد شما دو نفر... با گر هیمادر شدن رو بهم هد نایاول رسپ -

راه رفتن تون لحظه به  کردن و بزرگ شدن تون، دندون درآوردن و یهاتون، باز

 ن،یداد یها رو انجام م نی. هر وقت اولنیلحظه داغ نداشتنش رو برام تازه کرد

 دیرفته و اگه بود با شمیکردم چه زود از پ یافتادم که فکر م یم یینایرسپ ادیمن 

شد، با دوست  یکرد، قد بلندتر م یم یرییاش چه تغ افهیبود، ق یاالن چند ساله م

 یرفت، عاشق م یداشت، دانشگاه م یرفت و با من چه رابطه ا یهاش کجاها م

 ...کرد و یم یشد عروس

و من  میکن لیاشک هامون رو تعط میبا احساسات گفت که نتونست یاون قدر مادرم

 .از قبل مجرم ندونم شتریپدرم رو ب

هر شب شب  یکن یگذره که گمان م یوقت ها زمان اون قدر کند م یعضب

هجرت کرده ات  یروزها رانِ یپلک بهم آوردن، ح یاوقات به تند یهو گا لداستی

 رانیا یدور تند بزنم و کمتر به تلفن ها یخوام خاطراتم رو رو ی. میمون یم

محکم  یه خانواده یآلمان از ما  یاشاره کنم. فقط بگم حاصل سه ماه اقامتم تو

 .برام شده بودن یساخته بود که پناه گرم

که انتظارش رو داشتم با خواهر و برادرم جوش خوردم،  یزیزودتر از چ یلیخ

 یم یپارت م،یدید یم ومیاستاد یفوتبال ها رو تو شتریب م،یرفت یادیز یجاها

که کمتر سمت رستاک  یسابقم ارتباط گرفته بودم، جور یبا دوست ها م،یگرفت

 .رفتم یم

 یازا من در یها یمحل یگرون کرده بود! ب ششیارزونم رو پ یبها یدور

 هیکه  یخوردم زمان یکردم. تنها افسوس م یترم م صیرستاک حر شتریرغبت ب
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ذاشتم و  یکردم تا به خودم احترام م یم دایشکنجه گاه برام ساخته بود مامانم رو پ

 .نشه نیعقده هام چرک

گفتم زوده!  یم ادیخواست سراغم ب یدر هوا نگهش داشته بودم. هر وقت م سر

در دست گرفته  یچه کنم چه کنم یرگشت نداشتم. کاسه به ب یرغبت تشیواقع

که  دنیرجوع کنم! از بخش یو به ک رمیبگ شیپ یدونستم چه راه یبودم، نم

کرده بودم  جانکه نوش  یادیز ینبود! به خاطر زهرها یبودمش اما کاف دهیبخش

گفت: گذشته رو فراموش کردم،  یم یاعتماد شده بودم. هر چ یبهش ب تینها یب

 .رفت یسرم نم یفرصت بده تو بهم

 کردم؟ یدلخوش م یچ به

 یسوخت؟ نم یمونده بود در حقم انجام نده؟ اون وقت ها دلش به حالم نم یکار

رو  میکردم زندگ یم نیسبک سنگ یکنه. هر چ تمیرو ندارم کمتر اذ یدونست کس

 .هاش بود یاز خوب ادتریرستاک ز یها یذاشتم بد یترازو م یکفه  هی یتو

ها رو در حقم کرده اگه  یمحل یاعتراف کرده بود دوستم داشته و اون ب مثال

 کرد؟ ینفرت داشت چه کار م

که در  یخوب یگفتم به خاطر روزها یذاشتم قاطعانه م یرو که جاش م خودم

کرد، اشکم  یکه سنگم رو سبک نم میشد یاز هم جدا م یبه خوب میکنار هم بود

 .کرد ینم مونمیپشآورد، از زنده بودنم  یرو در نم

به دور از  یول س؛یبرو ن رونیقلبم ب یکه اون اومده تو یروشن بود جور برام

بار  هیکه  ی... کسمیاعتماد شده بود یتعارف و خود گول زدن هر دومون به هم ب

من  یخوشبخت نیتونست بدتر بشه؟! تضم یبدش رو نشون داده بود باز هم م یرو

 طشیتونست با شرا یم همرو وفق داده باز  خودش یهمسر یکه ب یبود؟ دل یچ

زن تنها  هیام  یمن که تونسته بودم با خاموش کردن عواطف زنانگ اد؟یکنار ب

 باشم، از بس تک و تنها شب ها رو به صبح رسونده بودم

 .سردم کرده بود یدور یهوا تشیاز عشق عادت کرده بودم. واقع یتخت خال به
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مونده ام  یعمر باق ایه کار کنم؟ راستش رو بگم چ دیبا دمیپرس یاز خودم م مدام

باشه که  یخدا من گناهکار باشم و اون مرد ی شهیبگذروندم که هم یرو جور

 کردم؟ یمنت گذاشته و من فرصت سوز

تونستم جرات به خرج بدم و  یاومد م یخونه نم ییشب ها یکجا معلوم اگه شب از

 ایمگه آدم چند بار به دن اره؟یروم ننداشته ام رو به  یو گذشته  یبپرسم کجا بود

 ه؟یتنها عشق کاف ایکه عمرم رو به بطالت بگذرونم؟ آ هیچقدر طوالن یو زندگ ادیم

 !خواستمش ینم گهیانگار د میو از نو شروع کن ادیروز ب هیکه منتظر بودم  یمن

بهش  یکه وقت دنشید یبهت م ریموند که اون قدر د یم ییایشکل رو رستاک،

 .یندار یاش ذوقبر یدیرس

 یشب طوالن هی یعشق تمنا! فرجام افکارم تو یبودم و دل ب داریفکر خر یب سر

کردم نشد به  یدلم بذارم...هر کار یصندوقچه  یشد که عشقم رو تو نیا

 .بذارم تمیشخص یخاطرش پا رو

انسان  نیاون امر سست تر یشد و من رو برا یرستاک خبر دادم. باورش نم به

 .دونست یم نیزم یرو

اثبات خودم و  یکرد! برا یهم پر مدعا به عشق وافر من به خودش اشاره م باز

 .گذاشتم انیجر یبه عمو زنگ زدم و دست و پا شکسته اون رو تو ممیمتص

 رانیکامل از رستاک به سر بردم، با اصرار عمو به ا یخبر یاون موقع در ب از

مهر و محبت تابع امرش شم. برگشتم. خودم رو ملزم دونستم در برابر سال ها 

 سحر، سورنا از فرودگاه به سراغم اومد. یسرد دم دما زییپا هی یتو

 :دمیازش پرس

 ؟یاز رستاک خبر دار -

 :داد یخوشش رو نشون نم یشده بود و رو نیسنگ سر

 !مگه برات مهمه -
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 :ازش رو گرفتم تیاهم یب

 .هتل برسون هیو دم زحمت من ی. بدمیاومد تو دهنم پرس خودیسوال ب هینه،  -

 :رو اخمو عوض کرد دنده

 .هتل یبر یو ندار یمگه کس -

 :رو جلو آوردم شالم

برگشتم. حاالم که  امیدونم. فقط چون به عمو قول دادم ب یندارم و نم ایدارم  -

 .گردم یو بر م نمشیب یشرکت م امیدادم م صیاومدم هر وقت تشخ

داد رو انجام داد. منزل  یم صیکه تشخ یکرد. کار یم زیو زیمگس و انگار

 یبا رستاک خفه م ییارویشد. فکر رو  ادهیآلودم پ ظیعمو خونسرد به نگاه غ

 :کرد. داد زدم

 .هتل رمیمگه نگفتم م ؟یکر ای یخر -

رو  فمیسنگ فرش ها ادامه داد. ک یرو رشیرو تکون داد و به مس چییسو

رفتم  اطیح یها مهی. تا نکهیاز شب گذشته و هوا تار یبرداشتم. مهم نبود چه ساعت

 :که عمو از پشت سر صدام زد

 ! دخترم کجا؟نایرسپ -

شد سر  یاز خجالت روم نم دمیعمو و زن عمو رو د ی. وقتدمیدرجه چرخ نود

و حال و احوال به داخل دعوتم کردن. هنوز صبور و  یبلند کنم. بعد روبوس

 دنمیچند ماه ند یضافه به ا یشگیمهربون بودن و بدو ورود برخودشون کامال هم

بودم، سورنا رو  وختهچشم د یقال یمبل نشسته، به گل ها یبهتر هم شده بود. رو

آروم شده بود.  یفرستاده بودن صبحونه حاضر کنه. خاطرم از نبود رستاک تا حد

 :مرام به خرج دادن و جو رو عوض کردن. زن عمو گفت
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! چطور بودن؟ حال و برادرتاز خونواده ات بگو؟ مامانت، خواهر و  زم،یعز -

 هوات عوض شد؟

 :بلند کردم سر

داده  لیتشک کیکوچ پیاک هی. یخوب بود. جاتون خال یلیخ یممنون، همه چ -

خواستن با نظر من بود.  یم یداشتم که هر چ یو اعتبار اهگی. براشون جامیبود

ون رو هاش یو خوب میگفتم بچه هات، بعدش که با هم آشنا شد یاولش به مامانم م

 یول ریکنم اگر چه د یشدن خواهر و برادرم. هزار مرتبه خدا رو شکر م دمید

 !میدیبهم رس

  .بوده نی. البد مصلحت اسیحکمت ن یکار خدا ب چیعمو: ه زن

و پا و اون پا کردم بعد از  نیکم ا هی. دیصورت ماهش درخش یرو یقشنگ لبخند

 :دمیعمو پرس

 یدر حقم کرده؟ اون که م یانتیفته بود چه خچرا بابام بهم نگ دیدون یشما نم -

 .نبود که رازش با خودش دفع بشه یدونست قراره اعدام شه! مرگش ناگهان

 :پاش انداخت و گفت اون یپاش رو رو عمو

 خیتار دیشا ایلجش با مادرت  دمیبهت بود شا دشیاز دوست داشتن شد دیشا -

 .اعدامش بود که چند هفته جلوتر افتاد

 شهیباشه که هم ییپدرم همون بابا یاشتم خودم رو گول بزنم تا چهره د اجیاحت

 .پاش کنم ریعاشقش بودم و حاضر بودم جونم رو فرش ز

 :عمو به انگشت حلقه ام نگاه کرد زن

 زیعز ی. ولیو هست یخونه بود نیدختر ا شهیچه رستاک باشه چه نباشه تو هم -

 میدخالت کن میخواست ی. ما نمدینکه راحت فکر جدا شدن ک ستین یالک یدلم زندگ

 ی. رستاک رو تحت فشار ممیآورد یاما ماه ها حال خراب تو رو به روت نم
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گفت رابطه مون دچار مشکل شده که حال  یداد و نم یکه اونم نم پس نم میذاشت

 .سیتو خوب ن

 :زن عمو رو هضم کنم گفت یعمو مهلت نداد حرف ها

خنده هاش  یکه صدا یعث شد اون دختره شادبا یچ میبفهم میخوا یما م یهمه  -

گوشه و روز به روز تو الک خودش بره!  هیدفعه کز کنه  هیکرد  یخونه رو پر م

نبودم،  قشیگفت ال یدر حقت کرد که خنده هاتو ازت گرفت؟ م یرستاک چه بد

 میبود. ما هم گذاشت حشیتوض یهمه  نیا ناس،یدر حقش بد تا کردم و حق با رسپ

کجا  سیوقته معلوم ن یلیمتاسفانه خ یول م؛یو در رو ازتون سوال کنتا ر یایب

 کجاس؟ یدون یتو م می. نگران حال شمیازش ندار یرفته و خبر

نه سر  یانداختن. مغروره من از کدوم حق دم زده بود؟ به نشونه  رو چنگ دلم

 :کرد و بعد گفت تیهاش هدا هیر یتکون دادم. عمو نفسش رو تو

 یاون همه عشق و عالقه چ ه؟یکنم بهمون بگو مشکل تون چ یمازت خواهش  -

 یما بزرگ ترها ی! ناسالمتمیانجام بد ادیاز دست مون بر م یشد؟ بگو اگه کار

 یالاقل حاال که کار به جاها نیباهامون حرف بزن نیتا حاال که قابل ندونست مییشما

 !بگو یزیچ هیشده  دهیکش کیبار

کردم. عرق کف دستم رو  یاز جواب دادن حذر نم دیدهنم رو قورت دادم. با آب

 :با شلوارم پاک کردم و گفتم

که  دمیرس جهینت نیبه ا یبگم و از کجا شروع کنم ول یدونم چ یاوم... نم -

من  یها یکرده و از بد یازدواج ما دو نفر از اولم اشتباه بود. رستاک آبرودار

ذاشت.  یبود و برام کم نمنداشت، همه جوره خوب  یرادینگفته. اون ا یزیچ

هاش  یو به مهربون گذاشتمهم تالش کرد حال بدم رو خوب کنه؛ اما من کم  یلیخ

مادرم زنده  دمیفهم ی. آخرشم وقتدمیمشترک نبودم زود بر یپشت کردم. مال زندگ

 .دارم یبه اونا و انگار نه انگار زندگ دمیاس چسب
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 دای. بعد از سال ها خونواده ت پ..یحق داشت یتو تا حدود نایرسپ نیعمو: بب زن

کمتر به  یشون بود شیپ یوقت میدی. بهت حق میازشون دل بکن یشدن، نتونست

هم تو هم رستاک  دمیاما من از طرز حرف زدن جفت تون فهم یرستاک فکر کن

باز  یعنی نیدیهم م هکه جفت تون حق رو ب نی! انیهم و از دست بد نیخوا ینم

 یزندگ نیکه بخوا یکل تون قابل حل شدنه، به شرطعشق تون پا برجاست و مش

 ن؟یهم بود شی! مگه چقد پنیتون از هم نپاشه. مگه شما چند وقته ازدواج کرد

 :پر اشک چشمام رو بستم و گفتم کاسه

 .خوام ادامه بدم ینم گهیقابل حلم باشه من د -

 قی. هر وقت الیریدرست رو بگ میتصم یتون ی: االن فکرت داغونه نمعمو

خدا اگه  ی. به خداوندمیکن یماهم کمک تون م یباهامون درد و دل کن یدونست

 ...کنم که یبهش م یو کار رمیگ یکرده باشه طالقت رو م یرستاک در حقت بد

انداختم.  ییدستشو یخودم رو تو یمبل بلند شدم و تند یسورنا از رو ینچه  با

حرف بزنه و اون  به رستاک یخواست کس یدست و صورتم رو شستم. دلم نم

خطر نندازم. چند  یرو تو تشیبگم که موقع یدونستم چ یرو مقصر بدونه. نم

شده بودن و  معصبحونه ج زیاومدم دور م رونیب یاون جا موندم وقت یا قهیدق

 خوردم. یچ دمینفهم ریدرگ ینگفتن، من هم با فکر یزیچ گهید

د که بارها از خودم بو یزیچ نیشدم. ا یراحت م الیشد از اون همه خ یم یک

 ز،یجمع کردن م یرفتم. برا یفرو م یشتریمنجالب ب یو هر بار تو دمیپرس یم

 :شدم زن عمو گفت زیخ میدستم رو برداشتم، ن یظرف جلو

 !رو ول کن، برو چند ساعت بخواب نایا .زمیعز یخسته ا -

  :گفتم آهسته

 !من برم؟ شهیم دیببخش -

 ؟یبر یخوا ی: کجا معمو
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 :عمو شد یگاه گزنده اش رو از قاب صورتم برداشت و جوابگون سورنا

شرکت چون بهت قول  ادیب دیخواد بره هتل، قصد داشت هر وقت صالح د یم -

 .... ههییجورا هیماهم  یعنیداده. 

 :انداختم. عمو ناراحت شد و گفت ریبه ز سر

از تو  نیامون باشه.  شیپ نهیب یالبد ما رو مرده حساب کرده که به رومون نم -

 .نیبر نیاونم از رستاک فقط بلد

  :بده زن عمو رو که به موقع ظاهر شد ریسرخ شدم، خدا خ تابناگوش

که  نهیکه با ما دارن ا ی. جفت شون عاقل و بالغن، تنها تفاوتسیهام ن یجور نیا -

روزگار و ندارن. لطفا اگه  یها نییباال و پا یازشون نگذشته و تجربه  یعمر

 .خوام چند کلوم با دخترم حرف حساب بزنم یم نیمون بذارتنها شهیم

رو  فشیلط یبلند شد. دور گردنم دست ها یرفتن شون زن عمو از پشت صندل با

 :گفت یگوشم نرم و مخمل یقالب کرد. تو

دونم دلت پره، حالت خرابه، اوضاعت  یدونه ام، م هی یکیدورت بگردم! دختر  -

همه جا  یکه مادر دختر ییخودت و روزها یم برااما منم دل یقراریو ب زونهینام

و  یخوام کنارم باش یبعد چند ماه م هیادیز یلک زده، خواسته  میرفت یباهم م

از همه من  شتریب یکرد دایمامانت رو پ یباهات درد و دل کنم؟ باور کن وقت

و فراموشم  یمنو قابل ندون گهید دمیترس یدروغ چرا همش م یخوشحال شدم ول

 .شدم بهیو برات غر میقابلم ندونست شهیباورم م یراست یراست یاالن اگه بر. یکن

 :دستش کاشتم یرو یهاش منقلبم کرد. بوسه ا صحبت

 یبه مهربون یماه یمن از خدامم باشه مامان ،یجونم ،یعمرم ،یشما عشق من -

فراموشت کنم، سال ها  شهیهم مادرم، مگه م یشما داشته باشم. شما هم دوستم بود

اگه  ونم،یبهتون مد ی. کلیمن و بچه هات فرق نذاشت نی. بیدیبرام زحمت کش
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تون شرمم  یاز مهربون نکشم؛ چو یخوام برم؛ چون از خودم خجالت م یم گمیم

 .شهیم

در کنارتون رو با دربه  یمزد سال ها زندگ نیگ یتو گوشم و نم نیزن ینم چرا

 یسرم کجاست و باعث نگرانپ نیگ یرستاک و بدبخت شدنش دادم... چرا نم یدر

 .تون شدم

 ".ندارم اقتی! به خدا من لنیهمه خوب نباش نیگفتم:" تو رو خدا ا هیگر با

  :هام رو پاک کرد گونه

 ،ییایدختر دن نیحرف ها نزن! تو بهتر نیدم مشکت برم، از ا یقربون اشک ها -

جان من! تر سراغ ندارم. فقط  اقتیاز خودت بوده نه ماها، از تو با ل یخوب

 داشیتو پ یرستاک به هوا دیمدت بهت بد بگذره، شا هیکنم اجازه بده  یخواهش م

 !درمون آورد یشد و از دل نگران

گفتم و شادش کردم.  یکردم. با سر تکون دادنم باشه ا یبود قبول نم یصفت گربه

رفتم که توش روز و  یم ییبه جا دیکرد. با میاستراحت تا دم اتاق همراه یبرا

پر  یعذاب کامل بود. در و که باز کردم دست هیداشتم.  ینیریتلخ و ش یهاشب 

کرد. پشت چهار چوب  یم امتنه داشت خفه  هیزور راه نفسم رو مسدود کرد. 

 "گهیکم د هیدادم و با خودم گفتم" تحمل کن فقط  هیتک

                  *** 

بود.  یرستاک واقعا خال یاون جا موندم. جا یهفته ا هیهاشون  یپاس مهربون به

تفاوت  یو ب نمیشون رو بب یتونستم دلواپس یماتم کده، نم نهویخونه شده بود ع

 .باشم

با رستاک بسته بودم اجازه نداشتم آدرس خونش  شیکه سال ها پ یخاطر عهد به

 غومیتلفن ثابت خونه پ یرو نیهم یکه خاموش بود، برا لشیرو لو بدم. موبا

 .گذاشتم، اومدم
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گوشه نشسته و داره پاکت پاکت غصه  هیدادم  یرفتم احتمال م یبرش م یتو

باهام کرده بود که هر لحظه دلتنگ تر از  یاون جا کار یکنه. هوا یهاشو دود م

 .نخوابم و براش دعا نخونم هینبود با گر یقبل بشم و به خودم لعنت بفرستم. شب

 یک چیه یجد یخام بود. جد الیخ ی. ولادیهر آن انتظار داشتم ب غامیاز اون پ بعد

 ازش خبر نداشت؟

شد حرف  داشیرستاک پ یون قول داده بودم وقتمبرابر سوال ها و جواب ها در

 . اون وسطزمیخودم نر یبزنم و تو

دونه رستاک کجاست و عمدا  یکردن م یسورنا شک کرده بودم. فکر م به

 .گهینم

وز خودشون از خودشون بهر ییشنبه بود که خاله شهال و دختراش با دا پنج

 یچند ساعت دیاون جا. بهونه دستم رس انیخواستن شام ب یدعوت گرفته بودن و م

 :بزنم و برم سراغ رستاک به عمو گفتم رونیب

خودم؟ دوست ندارم حاال  یبرم خونه  شهیم انیعمو جون! امشب که مهمونا م -

 ییچه اخالق ها نیدون یبا سوال هاشون معذبم کنن. خودتون م ستیکه رستاک ن

 ... دارن و

از سر و شکلم  یوزن کم کرده بودم و ناراحت یلیکرد. خ یبه ظاهرم نگاه عمو

زود  یلیو خ اوردین یدادم به خاطر شواهدم بود که نه و نچ ی. احتمال مدیبار یم

داد، بعِد رفتن مهمون ها دوباره برگردم.  تیتعارف ها رو کنار گذاشت و رضا

. اتاق رو مرتب کردم ودمب دهیپوش یسر تا پا مشک ر،یو دلگ یبارون یعصر

بغل  یکشو یجا مونده بود، از پله ها باال رفتم. وقت شمیسورنا پ لیشارژر موبا

 شد! خیتخت رو باز کردم مو به اندامم س

 کرمیاز پ ی. عرق سرددمیخم شدن کمرم رو د کبارهی... به یلیسخت بود خ یلیخ

کردم رگ هام  یحس م یبه لرزه دراومد. حت راه باز کرد و چهار ستون بدنم

 .شنیدارن پاره م
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 یداریاز رونم گرفتم. ب یمحکم شگونیخواب بودم! ن دیشد... نه، شا ینم باورم

 یساختم که کابوس هام واقع ونهیآش یک یخونه  یرو خرابه ها ایکامل بود... خدا

ور دوتا دوتا کرده بودم که روز خوش نداشتم؟ هر ج رونیو و یک یشدن؟! خونه 

شامل  یباز عذاب کمتر ودمهم کرده ب یکردم اگه هر کار یچهار تا حساب م

کجا  شیمهربون گمیم یگفتن خدا مهربونه، کفره ول یشد. اصال مگه نم یحالم م

 !رفته بود؟

 .دمید ینم یزیچ یاهیو جز س دیچرخ یسرم م یاتاق دور دور باال سقف

 یشم ول یتا خال زمیبر رونیرو ب زمیچ خواست با درد و اشک و آه همه یم دلم

خانومش  یها لیعمو که منتظر بود قبل از روبه رو شدن با فام یشد. صدا ینم

 میبا تموم ادوار زندگ اسیرفت. حالم در ق یمغزم م یببرم مثل مته رو رونیب

 یشون ملکه  شیلحظه پ اونداشتم که  یادیز ی رهیت ینبود. روزها سهیقابل مقا

 .عالم بودم

 !وجود نداره یزیچ نیلب گفتم: " امکان نداره... سورنا؟! نه، نه، همچ ریز

 ".کابوس باشه هی نیکمک کن ا ای... خداایبستم: " خدا پلک

 ییدادن، با صدا یطرف و اون طرف تکون م نیرو به ا کلمیمثل گهواره ه پاهام

بود از  که متعلق به خودم یزیدورگه از خشم و بغض جواب عمو رو دادم و با چ

 :و گفت دیشدم. زن عمو صورتم رو بوس ریپله ها سراز

 .یایمونم تا ب یقربونت برم مراقب خودت باش، منتظر م -

تنها شدم  یغصه ها و فشارها رو جمع کردم تا وقت یتکون دادم. همه  یسر

 .کنم که دق نکنم یخال یخودم رو جور

 یا گهید یروحم جاعمو رو متوجه نشدم.  یاز صحبت ها یکالم نیماش ونیم

 :دم خونه نگه داشت گفت یبود، وقت

 .سراغت امیبه محض رفتن مهمون ها م -
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 :نکره ام گفتم یبه ذهنم خطور کرد و با صدا یزیچ

 .دنبالم ادیزنم ب یبه سورنا زنگ م دیعمو جون، شما زحمت نکش یمرس -

اومد. عمو خواست  یوقت م ریداشت و د فیمرگش اون شب کنسرت تشر خبر

 :گفتم یحرفش اومدم و عجله ا یبگه، تو یزیچ

. میگرد یکنسرتش و شب با هم برم رمیکه تنها نباشم م نیبرا ا ،یکار هیاصال  -

 خوبه؟

 .مونه ینم شتیمنم فکرم پ یجور نیخوبه ا یلیآره، خ -

رستاک حرف زد. داغم تازه تر شد. سرانجام بعد از  یها یهم شکل دلواپس اون

 یقفل انداختم. وا یرو تو دیام گذاشت. خرامان خرامان کلخروارها سفارش تنه

 .باز هم پا به درون غمکده گذاشتم... خاک همه جا رو گرفته بود

رو  یچه کس یبار رو نیرخبندون که معلوم نبود آ خیبزرگ و  یاون خونه  یتو

کرد.  یم دادیب ادشیمحبوبم رو در برگرفتم.  ی. عطر خوشبودهیبه خودش د

بودم اگه اون جا بود  دهینده از چشم هام نشات گرفت. به ته خط رسسوز یعیما

 ...گفتم به خاطر یم

بود و  دهیدادم که مامور عذابم ترس رونیاز حنجره ام ب یو اندوهم رو جور خشم

 .به حال خودم رهام کرد

 .زدم یو ضجه م ختمیر یصورت شر شر اشک م یپهنا به

 ...م! چرا... چرا... چرابه درگاه خدا کرد یچه گناه دمیپرس یم

خواست با دست  یاومد دلم م یذهنم م یسورنا نفرت داشتم، چهره اش که تو از

 یکار هیزد.  یم بیمدام بهم نه یکی. بود یعوض هیخودم خفه اش کنم. اون  یها

 یزیچ یوانمود کن یخوا یباز م ؟یکن! دست دست نکن! باز قراره سکوت کن

بوده؟  یک تیزندگومده؟ رستاک کجاست؟ مسبب به سرت ا یچ ینیب ینشده؟ نم

 !بکن یخودت کار ینکرد حداقل تو برا یتو کار یکه برا ایپاشو! دن
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کردم  یانتقام تلفن رو گرفتم. بهش زنگ زدم، خدا خدا م یشدم. برا مصمم

 یجواب داد چه عجب یخاموش نباشه. وقت شیکنسرت شروع نشده باشه و گوش

 یخاموش م یزد یزنگ م رترید قهیگفت: چند دق یمگفتم. جواب دعاهام بود که 

 کردم؟

سخت بود وانمود  یلیاون جا و منتظرشم... خ ادیشده ب یخواستم هر ساعت ازش

خوام باهاش درد و دل کنم و سکوتم رو بشکونم. کثافت چه ابراز  یکردم م یم

 .کرد یم یخوشحال

 .! فقط چند ساعت موندهسیرو آروم کردم... ه خودم

 .کردم هیگر یها یها ادش،یام فشردم، با  نهیس یتاکم رورس عطر

تختش  یتو یتاب یخوب نبودم، اصال... در کمال تعجب از زور ناله و ب اصال

شدم. همه جا  داریب نیپف کرده و سنگ یخوابم گرفت. چند ساعت بعد با پلک ها

 یکیاز تار گهیروح و شکستم رو به آشپزخونه کشوندم. د یبود، جسم ب کیتار

 مثل خودم بود. دم؛یترس ینم

کرد آتش درونم زبونه هاش  یاومد کمک م یکه م یپنجره رو باز کردم، سوز

 .شه شتریو ب شتریب

به اندامم داد.  یفیغول آسا تکون خف یفاصله گرفته بودم که رعد و برق نیزم از

زوم کرده بود  دمیخشک یدرآوردم. چشم ها ییچاقو نتیپنجره رو بستم و از کاب

 .سر داشتم یکه  تو یزد. درست مثل برق انتقام یم یزیکه از ت یبرق یور

 نییمثل من نبود، از بس متراژ خونه رو باال و پا ابونیسالن برگشتم، گرگ ب به

 .گوشه نشستم هیکردم پاهام به درد اومد. 

شِب  هیکه  یاومد، عشق یچشمم م یخودم و رستاک جلو یجدا گونه  یها اتاق

که  ییها نیکه خوردم، توه ییبودم. نامهربون شدنش، کتک هااز دست داده 

گفتن کارت و انجام بده  یها، خرد کردن هاش، همه و همه م یمحل یب دم،یشن

 .به خودم راه ندادم دینشو! ترد شمونیپ
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صفت  وونیح یشب بود که سورنا مهیبعد از ن مهیدو و ن یساعت رو یها عقربه

که موقع کار باهاش همراه بودن  ییگاردهایباد اسکورت با نِ ی. ماشدیاز راه رس

... یشون کن یراه شهیگفتم: " سورنا! م فونیآ یهم حضور داشتن. از پشت دهن

 " .سراغ مون انیحرف هامون تموم شد اون وقت بگو ب

گفت. مطمئن  ییزهایشون رفت و چ شی... پدیبار یاز سر و روش م یخستگ

 .نشده مییم جومانع انتقا یشدم منتظرش نموندن و کس

و  بایز پیبه داخل دعوتش کردم، با اون ت یشبح شده بودم... با آرامش نماد شکل

 یبارون اطیاز ح یش رو پوشش داده بود تند هیچتر بدست که البته فقط باطن کر

 :رد شد، از در فاصله گرفتم، اومد و پشت سرم گفت

 !؟یبمون وقت شب تنها نیداد تا ا تیو بابا رضا یدیچه جور نترس -

 :و ترس از خودش زدم. لب زدم ییبه ترس از تنها یپوزخند

 .میکنه اومدم کنسرت و االن با هم یچون فکر م -

 :شد و گفت نیکرد. غمگ یم یخوب و مهربون رو باز یآدم ها لمیف

 یکه قابل دونست یمرس ،یکرد هیگر یلیخ دهیبرات، صدات نشون م رمیبم یآخ -

 ...شما دو تا مغرور نیشده ب یچ نمیبب ایب یباهام درد و دل کن

 :رفت نهیگرفت، کنار شوم یخورد. داشت عقم م یازش بهم م حالم

 !چرا خاموشه؟ نکنه خرابه؟ نیا -

 .دونم. سردم نبود روشنش کنم ینم -

 :باال انداخت ییکردم. ابرو یرخش نگاه مین به

 میشکال نداره، برا س،یتنت ن میادیز زیچ ؟ینزد خی... موندم چه جور بهیعج -

 .میآشپزخونه گاز و روشن کن
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رو هم پر  یاون راه افتاد بعدم من پشت سرش... اجاق رو روشن کرد. کتر اول

سوز گذاشت. دست هاش رو مقابل حرارت گرفت تا  یآب یشعله  یآب کرد و رو

 :گرمش بشه. سر بلند کرد و گفت

 یدفعه چه اتفاق هی ه؟یشده؟! مشکل تون چ یکن چ فی! تعرنیبش ایب زمیخب عز -

 .یحرف زد ییافتاد که از جدا

 :هم فشار دادم یهام رو رو دندون

 !یپرس یچرا از خودت نم -

 :به خودش اشاره کرد 

 !من؟ -

 :ام رو درآوردم مقابل چشم هاش گرفتم یگردنبد ماه بمیج از

 کرد؟ یتو چکار م یکشو یگردنبد تو نی! ایدار یحیآره تو... خب چه توض -

 :گفت یعاد یلیکرد و خ ریبه زنج یهنگا

گفت  یروز روشنک آورد م هی نویرفته بود بهت بدم. ا ادمی... راستش نیآها ا -

داد من که  یچون نبود گهیمونده و فراموش کردم پسش بدم، خب د شمیامانت پ

 .بدم دستت

 :دادم. هوار زدم ینم ی. من اون گردنبد رو به احددیپل یدروغگو

که شب تولد روشنک گمش کرده بودم، چرا  هیهمون گردنبد نیا کثافت وونِ یح -

. چه یباش فیهمه کث نیا یتو چه جور تونست ؟یگولم بزن یتون یم یکن یفکر م

 .یکرد یباز لمیو ف یدیرو د دنمیچند ماه تموم زجر کش  یجور

 :هاش گرد شده بود چشم
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! به یگیم یچ یردا یفهم یاصال م ؟یلمی! چه ف؟یشد وونهیچت شده؟ د نایرسپ -

که  هیهمون حرف نی. به جان خودت ایزن یم هیحرف ها چ نیگردنبد ا هیخاطر 

 .یروحمم خبر نداشت گمش کرد یروشنک گفت، من حت

 :زدم ادیفحش بلد بودم نثارش کردم و فر یگر گرفتم. هر چ شییحاشا از

 یشب تولد روشنک وقت ،یدستت رو شه! عوض یکرد یوقت فکر نم چیه -

از من بهتر بود، چرا از  یلیحال تو که خ یکرد یم یبهم دست دراز یداشت

که هم خواهرت  یزالو صفت به من، به من هی! تو ؟یوضع بدم سواستفاده کرد

 یچه جور یکه رسوند یبیبا اون آس یدون یم تیبودم، هم زن برادر قانون

روز  یسرم آورد. حت ییرستاک چه بال یدون ی! میآوار کرد اهامویرو

همه  نیروت شد ا یکتکم زد. تو چه جور وونیبهم رحم نکرد و مثل ح ممیوسعر

همش به خاطر آشغال  ناینباشه. ا التیخ نیو ع یوقت به چشم هامون نگاه کن

 .بودن تو بود

تحمل  گهیدادم، د یبد یلیخ یشوک بود، باز هم فحش ها یباخته بود و تو رنگ

بهم زد که گوش هام سوت  یلینکرد، دست هاش مچ شدش رو باز کرد و چنان س

 .دنیکش

افتادم، فکم منقبض شده بود. خودم رو جمع کردم، کنار  نیزم یشدت درد رو از

و شتابان  عیزد. سر یکرد و نفس نفس م یبود، گلوش رو لمس م ستادهیپنجره ا

 :پهلوش فرو کردم، قبل از فشار دادن گفتم یچاقو رو برداشتم تو

خوام هم انتقام خودم و هم  یم ستن،یکردن ن یدگزن قیمثل تو ال ییآدم ها -

 .رمیرستاک و ازت بگ

 .بعد.. و

 

 ""زمان حال
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سحر شد و چند  اهیاز اشکم رو پاک کردم. شب س سیبا اتمام خاطراتم صورت خ

جا بود که وقت کم  نی. جالب ادیرس انیخودم به پا تیمن با روا یسال زندگ

 .فتادیاز قلم ن یزیو چ اوردمین

 مارستانیرستاک بود. اگه اون من و به ب بتیغ دیجو یکه ذهنم رو م یوالس حاال

 نمیخواست بب ینم ینرسونده بود پس کجا بود؟ تا اون حد ازم سرد شده بود که حت

کردم؟! سر سوزن امکان نداشت با همه  یو بفهمه نصف شب در خونش چکار م

 .اون حال نزار رهام کنهباشه و به  یرتیغ یآدم ب میکه با هم داشت یو گور ریگ ی

کجا ممکن بود رفته  یعنیکم داشت باورم شد رستاک واقعا گم و گور شده...  کم

 !باشه؟

 یکرد؟ ازش م یمون برادرش بوده چکار م یمانع خوشبخت دیفهم یم اگه

 اون؟ ایکرد  یگذشت؟ من و انتخاب م

 چیه تیشده؛ چون با برمال شدن واقع یقصد نداشتم اعتراف کنم چ متاسفانه

 .من و رستاک وجود نداشت یدوباره  دنیرس نیب یدیام یروزنه 

که جون شون از هم سوا ست عشقش رو  یشد اعتراف کنم برادر یم چطور

شد من باشم، سورنا  یخوب بودن! نم یلیخ یخونواده  هیازش گرفته... اون ها 

 .کار رفتن من بود نی. درست ترارمیخودم ن یباشه و به رو

ن شب که سورنا رو مورد اصابت چاقو قرار دادم و بدجور مصمم او برخالف

دراومده بودم و  یاز حالت جنون و داغ گهیرو به رستاک بگم د زیبودم همه چ

گرفتم باز هم سکوت کنم تا پازل چهار نفره  میتونستم عاقالنه فکر کنم، تصم یم

و ترک کنم و  انریا شهیهم یبرا ییخواستم با جدا ینره، م نیخونواده اش از ب ی

 .عشقم رو به گور ببرم نیحسرت اول

هام رو پام  ییاز تخت بلند شدم، دمپا دم،یشکستم کش ی نهیاز ته س ینیسنگ آه

 صمیبه ترخ یادیز زیکردم، چ مارستانیتم ب نیگزیخودم رو جا یکردم و لباس ها

 .دمیصورت زرد رنگم پاش یرو یرفتم، آب سرد یبهداشت سینمونده بود، به سرو
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کردم. چه خوب  یرو بازگو م ممیتصم نهیآ یرخ به رخ تو یوقت دیترک یم دلم

 چارهیکردم! من ب یرو رو م فیکردم و دست اون کث یفرار نم تیشد از واقع یم

سرنوشت  دهیبودم که تاوان کار نکردم رو با بدبخت شدم داده بودم؛اما چه فا یکس

ام پشت کنم  یو خوشبخت یاهخوخواستم به خود یپر زورتر بود و من با گذشت م

 .و دوباره بدبخت تر بشم

به سمت اتاق راه افتادم،  یعجله ا چیه یب ییاز غم و غصه از دستشو ماالمال

کردم. اگه  یاز درد و رنج رو با خودم حمل م یانداخته بودم و کوه ریسر به ز

 یول سورنا نشم دنیرفتم تا مجبور به د یم ییجا هی صیقادر بودم قبل از ترخ

! اون دمی. سر بلند کردم عمو رو به همراه مادرم ددمیاتاق رس کیشد. نزد ینم

 یبغلم جا کرد، رو یخودش رو تو یبهش خبر داده بود؟ فور یاومده بود؟ ک یک

 :اش فشردم و گفت نهیس

زنگ زدم مادرشوهرت  لتیبه موبا ی! وقتیایذاشتم تنها ب یمن کاش نم ینایرسپ -

رو  تیافتاده ازش خواهش کردم تا واقع یاتفاقم، حس کردم جواب داد دلواپس شد

 .پرواز اومدم نیبهم گفت بعدشم با اول

 :زده گفتم ذوق

 .داشتم ازیواقعا به بودنت ن یاومد یخوب کرد یلیمامان خ یوا -

لبخندم رو زدم. اون هم  نیتر یتصنع دیبه جونم نشست. عمو حالم رو پرس یرمق

 :گفت

خونه منتظرته.  یتو صت،یترخ ادیکرد نشد ب یم یستاراز سورنا پر الیژ -

 .که مادرتم خسته س دمیزودتر بجنب

. مامانم میهر سه نفر به خونه رفت دینکش یهم آوردم، طول یهام رو به رو پلک

خبر سر من و  یآدم از خدا ب هیکرد  یخبر نداشت و فکر م تیمثل همه از واقع

 .بال رو آورده نیسورنا ا
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بود، گرد  ستادهیخزون زده گذاشتم، دم در زن عمو ا اطیاون ح یوهم پا ت باز

تازه کرده بود و با تموم  داری. با مامانم ددیبار یاش م افهیاز ق یو ناراحت یخستگ

 میسالمت دنیگرم برخورد کنه. اون هم از د دیکرد مثل خورش یغم هاش تالش م

 .نکرد یکمتر از مامانم ابراز خرسند

با سورنا روبه رو بشم تا در  ییخواستم تنها یم ییش سرپادو هی یبهونه  به

 .نباشم نیدروغ ینیمجبور به نقش آفر هیحضور بق

اومدم و به آشپزخونه رفتم، مامان ها گرم صحبت بودن،  رونیربع نشده ب هی

اون آدم چرک  شیو پ رمیصبحونه رو از زن عمو بگ ینیفرصت بود س نیبهتر

 .برم

 لنگر انداخته بود. شیجسمان طیبه خاطر شرا نییاپ یاز اتاق ها یکی یتو

 

که قراره قبل از  یداشتم مثل کس یدر و به صدا درآوردم، حال خفه کننده ا

 یرو تکون دادم و صدا نمیدردناک و سنگ یقصاص با مجرم رو به رو شه! پاها

 .گفتنش رو تحمل کردم دییمنفور بفرما

پهلو به اون پهلو شد. اخم هام رو  نیابود، به زحمت از  دهیبه پنجره دراز کش رو

چندِش کثافت رو نثارش کردم و  یلب کلمه  ریدادم، ز چیاز قبل در هم پ شتریب

 :گفتم

 !نمتیشدم بب یتا باز مجبور نم یمرد یکاش م -

گذاشتم. لبش رو از زور درد به دندون  یپاتخت یرو دهیرو به حالت کوب ینیس

 :تلخ گفت یو با حالت دیکش

فرصت داد تا از  هیخدا رو شکر خدا  یول مینیبب یفم که نمردم و مجبورمتاس -

که برات افتاده هنوز  یمن واقعا به خاطر اتفاق نای... رسپرمیخودم دفاع کنم بعد بم

اصال چرا به من شک  ؟یچرا تا حاال سکوت کرد یشوکم و واقعا متاسفم ول یتو

 یکاف یند روز به اندازه چ نیا یمن تو ؟یو زد یدیاون شب چرا نپرس ؟یکرد



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

 یبه سرت اومده ول یو چ یوقت داشتم و تونستم فکر کنم چقدر تحت فشار بود

رستاک بهت  یقبل تر از ابراز عالقه  یکه حت یتونم درک کنم چرا به من ینم

و  یخواهر بود نیتو برام ع نای! رسپ؟یوقت چپ نگاه نکردم شک کرد چیه

 .یهست

 

 :به خرج بدم یکنم و آبرو دارکردم ولومم رو کنترل  یسع

 یب ی! چرا ادا؟یهست ی! دوما: متاسف چارین فتیاوال: اسم من رو به دهن کث -

جا بودنم نکن؛ فقط به احترام بزرگ ترها و  نینگاه به ا ؟یاریگناه ها رو در م

 یخونه خوردم نقاب از چهره ات بر نم نیا یکه سر سفره  یسال ها نون و نمک

 ارتت؟ذ یستاک بفهمه زنده مدارم، به نظرت ر

 :گفت یموهاش چنگ زد و حرص یتو

 .من... ال اله اال هللا یکن یفکر م ی! عقلت کجا رفته! رو چه حسابنایرسپ -

نذاشت حرف بزنم، هر  یاون روز بغض سرکش یآور ادیبا  د،یکش یکالفه ا پوف

 :که سورنا گفت میدومون مکث کرد

اون  یپرست یکه م یاحد و واحد به هر ک یمن! به اون خدا زیخواهر من! عز -

نشدم از خونه زدم  فتیو حر رمیخوردنت رو بگ یخواستم جلو یشب تولد وقت

رو تنها گذاشتم؟ دوباره  نایساعت بعد که به خودم گفتم چرا رسپ مین رون،یب

روشنک گفت  ییامرز دایخونه، که خدا ب میبرگشتم اومدم سراغت که با هم برگرد

 .انس رفتهبا آژ نایرسپ

و  ارمیبرنگشتم تا راست و دروغش رو در ب گهیکردم راست م یچون فکر م منم

 یرفقام بودم و ازت ب شینه، بعدم اون شب تا خود صبح پ ای یاومد یواقع نمیبب

تونستم  یدونم... م یخودم رو مقصر بدبخت شدنت م نیهم یخبر بودم، برا

کردم،  تی! خرکردم یاحمق یولنه؛  ای یهمون شب بهت زنگ بزنم بفهمم برگشت

 هیسرت اومده همون موقع  ییچه بال یگفت یو بهم م یکرد یتو هم اگه سکوت نم
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.. االنم به جون رستاک به جون مامان از یوفتیروز ن نیکردم تا به ا یم یکار

برات افتاده از مرد بودنم  یچه اتفاق شوم دمیکه به هوش اومدم و فهم یروز

زنگ بزن از  یخوا ی! مستیحرف هام ن یدروغ تو یکالمشدم، به قرآن  زاریب

 من؟ ایروشنک بپرس گردنبدت با اون بوده 

با تعجب چشم هام چهار تا شدن  دم،یبود که شن یبُهتم از حرف گه،یم ینبود چ مهم

 :و گفتم

 !! مگه کاوه مرده؟امرزی! خدا ب؟یچ -

 :هم از تعجبم جا خورد و گفت سورنا

و  ی. فکر کردم با روشنک در ارتباط بودشهیم یماه هی ابی! تقر؟یدونست ینم -

 .بهت گفته

 شیبود که سال ها عاشقم بود و بارها جواب خواستگار یشدم، اون مرد یجور هی

 یریحال تحت تاث نیبا ا یقلب ناراحت شدم؛ ول میرو رد کرده بودم. براش از صم

 .خواستم بزنم قرار نگرفتم و گفتم یکه م یحرف

! با روشنک حرف هاتون رو یخر خودت ؟یزن یبچه گول م ؟یگیم یدار یچ -

چاک تواِ  نهی! معلومه خب اونم که عاشق سنیبمال رهیکه سر من ش نیکرد یکی

 .کنه یم دییحرف تو رو تا

تونست. رنجش  یاما نم نهیجاش بش یخواست تو یبود م ادیز یلیخ دردش

بازوش جابه جا کرد و  ریمتکا ز هیقاب صورتش رو در برگرفته بود.  یمحسوس

 :رو گرفت و گفت یگوش

 .گفته گردنبدت امانت دستش بوده یچرا الک میشنو یاالن از زبون روشنک م -

 گوش نکنم که به جون رستاک قسمم داد و موندم. اتشیبرم و به چرند اومدم

 :گفت یمعمول یروشنک رو گرفت و بعد از خوش و بش یشماره 

 ؟یروشنک چقدر دوستم دار -
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 :روشنک سرحال گفت یدونستم براش نقشه داره، وقت یزدم، نم یشخندین

 .ایدن یاز همه  شتریخب معلومه ب -

 :گفت سورنا

پس چرا بهم دروغ  یدوستم دار شتریب ایدن یاز همه  یکن یکه ادعا م ییتو -

 گردنبندش رو بهت امانت داده؟ نایرسپ یگفت یچرا الک ؟یگفت

 یکرد، خواست طفره بره که سورنا از گروکش یتته پته افتاد و من من م به

 :دیبهش نشون نداد سوءاستفاده کرد و پرس یلیتما چیوقت ه چیکه ه یعشق

 ...راستش بگو وگرنه یلطفا اگه دوستم دار -

 :شد و گفت میتسل زود

 .کردم داشیکاوه پ ییدا لیوسا یباشه، باشه، راستش تو -

 یوقت از مردن کس چیدن. هکر یسرم خال یرو خیپر از آب  یسطل انگار

 یبر مال شد و سورنا تبرئه شد، اون ملعون قتیخوشحال نشده بودن جز االن. حق

 .صد من خاک رفته بود ریرو سوزونده بود به ز میکه زندگ

 یکردم و خال هیکه تونستم گر ییشکست و اشک هام چکه کردن، تا جا بغضم

 یبود که م یزیگذشت تر از چ . مهربون و بادمیطلب تیشدم. بعد از سورنا حالل

 :و متاثر گفت دمیشناختم بخش

 !دیرس یکارش م یکاش قبل از مردن به سزا یا یول -

 :گفتم هیبود، با گر یکشه برام کاف ینفس نم ایدن نیا یدونستم تو یکه م نیهم

 !رستاک کجاست؟ یدون یسورنا تو م -

 :زد یلبخند

 .عشقش شیگرده پ یآره، تو راهه داره برم -
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 !مگه کجا رفته؟ -

اومد از خودش  یدور که اجازه ندارم بگم کجاست، بذار وقت یلیخ یجا هی -

 .بپرس

 ؟یبهش گفته بود ومد؟یجامو ن نیدونست ا یهمه مدت که برگشتم م نیا -

و جز طالق  یکفش تنگ کرده بود هی یپاتو تو یبرگشت ینه نگفتم؛ چون وقت -

بدون  ینیو بب یون خودت رو شخم بزندر یداشت ازیتو ن ،یخواست ینم یزیچ

 ؟یاریبدون اون دووم ب یتونست یم یجد ینه. حاال جد ای یتون یک مرستا

 .دلم نبود مجبور بودم میتونستم، تصم یوقت نم چینه ه -

 داد،یبه رستاک حق م یبه من و گاه یدرد و دل رو باز کردم، سورنا گاه سر

با اون حال با اومدن عمو حرف هامون اما  هیبه چ یگفتم که بفهمه چ یاون قدر

 .ناتموم موند

کنم و سرحال  یخواستم با کسرت خوابم خدافظ یرستاک م یدوباره  دنید یبرا

بهشون خبر دادم  یمامان ها رفتم وقت شیو پ دمی. صورت سورنا رو بوسنمشیبب

گفت و اشک  یشدن. زن عمو خدا رو شکر دهیغم هاشون تک ادیرستاک داره م

 تیبا نها یکنارشون نشستم، صبحونه ا قهی. چند دقختنیر نییشر پاهاش شر 

 .نوش جان کردم و به رخت خواب رفتم، لبخند زده خوابم برد یشاد

با ناز و  ییموهامه و سرانگشت ها یال یشب بود حس کردم دست یها مهین

دوست  ییکنه و هرم گرما یمهارت هر چه تموم تر صورتم رو غرق نوازش م

 .پر از لذت شدم د،یچ یبوسه م زونیگونه هام ستاره ر یرو یداشتن

که متعلق به رستاکم بود شد،  ییهام مملو از عطر آشنا هیر یداریخواب و ب ونیم

و  بایز یو خوشحال چشم باز کردم، چهره  عیقابل وصف سر ریغ یبا شوق

 .زده بود مهیجذابش مات و مبهوت کنار بسترم خ
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ذاشت  یرو تار کرد و نم دمیمزاحمم د یاشک ها منیجام بش یکه تو نیاز ا قبل

دونستن چقدر  ی. مگه نمنمیطاقت فرسا بب یها یمحبوبم رو بعد از چشم انتظار

شب قشنگ سر برسه؟  نیبه سرم گذشت تا ا یدونستن قرن یتشنه شم؟ مگه نم

 .تا مرهمم شه مشونه هاش سر بذار یآغوشم رو باز کنم و رو دمیخجالت کش

 یمردونه اش پناهم داد. چه آرامش یا نهیبه س هیو با گر اوردیطاقت نبود که  اون

 میبه پا کرد یزونیهام شد، هر دومون اشک ر یبه سمتم هجوم آورد. مامن خستگ

 :شدن. بهم گفت یبند  نم یسد چیکه با ه

خوام ازت جدا شم.  یام نم هیثان هی گهیدلم برات تنگ شده بود عشق قشنگم! د -

 یکه دستم به خون کس نیبه خاطر ا گمیزن زند نیباتریز دمیفهممنو ببخش که ن

 مهین قیجهنم براش ساختم، ببخش که رف هیپنهون شد و  قتیآلوده نشه پشت حق

 هیدوباره با هم  یاگه بخوا دمیکردم، قول م یبد یلیراهت شدم و در حقت خ

 یاهاش رو جبران کنم و نذارم ذره  یکم و کاست یکه همه  میبساز یزندگ

خوام تا عمر دارم کنارت باشم  ی! میوفتیمنفورت ب یگذشته  ادیو  یحسرت بکش

بار  هیو قلبت رو  یبهم اعتماد کن هیشم. فقط کاف رابیوجودت س یو از ذره ذره 

 زم؟ی. باشه عزیبهم بد گهید

و  ادتریسر فرود آوردم. بوسه هاش ز تیبغلش تنگ شدم و با رضا یتو شتریب

 :دورگه گفت ییشد با صدا ادتریز

 .وونتمیکردم دوستت دارم و د یکه فکر م یاز اون شتریب یلیخ -

تموم شده و  میدلتنگ شهیدوستت دارم و دلتنگت بودم. هنوزم باورم نم یلیمنم خ -

 .یکنارم

باز  تیآب یخوام هر صبحم رو کنار چشم ها یم گهیدلم، د زیباورت بشه عز -

  .کنم

 .منم از خدامه -
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 یهاش درست مثل خودم م نیوصال مون رو درآورد، نگ یلقه ح بشیج یتو از

 :اون رو دستم کرد و گفت دن،یدرخش

 .یاز خودت جداش کن ینکنم که اجازه بد یزنده ام کار یخورم تا وقت یقسم م -

. براش ادیخواست کنارم ب یم یطوالن یبعد از فاصله ها م،یلبخند زد گهیهم د به

اومد و  شمیکرد. آروم پ دنیدهنم شروع به تپ یتوجا باز کردم. گروپ گروپ قلبم 

 دیتنم رو بلع یمتر رسوند، بو یلیمون مون رو به کمتر از م نینرم نرم حصار ب

 .دمیبوس صانهیو حر

 یدلتنگ ی. شروع کرد از روزهامیخواست یشدن زمان م رابیس یدومون برا هر

 یم و کنارم مکه خواب بود ییمن بودن گفت، از شب ها یب یطوالن یو شب ها

خونه  یکرد، از الک یکتمان عالقه اش م یکه برا یسخت یاومد، از تظاهرها

 ییاز رنج ها ،یا گهید یفقط پشت در خونه بود نه جا قتیکه در حق ییها ومدنین

 :گفت یتا... م دهیکه در نبودم کش

 یتو ،یکرد یخواب هم ولم نم یتو یحت ،یکردم تو بود یبه هر جا نگاه م -

رفتم نگاهت هزار چشم  یکرد، خونه م یذاشتم خاطراتت لهم م یکه پا مشرکت 

لباس  دم،یکش یاز نبودنت عذاب م شتریروز به روز ب د،یچیپ یشد و صدات م یم

سرزنش کردم،  روخودم  یلیزدم، خ یدست م لتیکردم، به وسا یهات و بغل م

تا خودم  یبد فرصت دوباره بهم هیو  یدلت پا نذار یکردم رو یفقط خدا خدا م

 یوقت ،یو ازم سرد ش یبرنگرد دمیترس یم یلیخ نا،یرو بهت ثابت کنم! رسپ

ازت ممنونم که  تینها یرو از دست دادم... ب یچه گنج دمیتازه فهم ینبود

 چمیباور کن من بدون تو ه ،یکرد عتمادهام بهم ا یو دوباره با تموم بد یبرگشت

نفس  یاصال بهونه  ،یعمر و جونکه  ییتو ،یزندگ یکه معنا یی. توستمین

تالش کردم به  یلیعلت بود که خ نیفقط به ا دمیقدرت رو فهم ریاگه د ،یدنیکش

ذاشت  یزد نم یکه به قلبم چنگ م یانتیپشت کنم اما غرور و احساس خ یهمه چ

تا  رونیبا اون حال از خونه زدم ب یبعد از عروس یکنم... وقت وعو از نو شر امیب

به سرت آوردم، بماند با  یکجام و چ دمیشدم فهم داریبودم، شبانه بدو روز خواب 
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سرت رو  زیم یرو دمیآشپزخونه د یتو یخودم رو رسوندم وقت یتیچه وضع

موندم و  شتیپ مک هیو تموم بدن مثل گلت کبوده از مرد بودنم عقم گرفت،  یگذاشت

 نمیتا نب یکرد شیآرا دمیبودم، صبح که برگشتم د نیماش یدوباره رفتم تا صبح تو

ات رو جمع  کهیت کهیبه صورت مثل ماهت آوردم، لباس عروس ت ییچه بال

متنفر شدم،  از خودم شتریمن ب ،یو لبخند زد یخونه رو برق انداخته بود ،یکرد

اشتهام رو کور کرد... به  تیخال یحرف نداشت فقط جا یکه پخت ییاون غذا

کردم دوستت ندارم و  یظاهر مخودت قسم برام از مردن هم سخت تر بود ت

 یکاش اون قدر بهت اعتماد داشتم که م یچه کنم! ا یول دمیشن یصدات رو نم

که  یهست یو تو همون دختر معصوم یکن یرو پنهون م تیاز ترس واقع دمیفهم

 ...جز من

 :پاکش کرد گفت عیسر د،یاشکم چک ی قطره

 یفقط م گهیکردم د یبارون توییایدر یچشم ها یکاف یدورت بگردم، به اندازه  -

 .ینازت بخندن و شاد باش یخوام لب ها

رستاک از  یبه طور کامل برا تیرخت بست و واقع رینفس گ ییلدایشب  باالخره

 تیواقع یبردم مامانم همه  یخواب به سر م یتو یزبون مادرم روشن شد، وقت

 یاورخورد به حال زود ب یکه م یکرده بود، تنها غبطه ا فیرو براش تعر

ذاشت  یچشم هاش رو گرفته بود و نم یکه به نام تعصب جلو یخودش و خون

 یجنون هم بهش نارو نم یکه سال ها هم خونش بوده تو یپاک ینایرسپ نیبفهمه ا

با  گهیزد د یموج م یزنه چه برسه به عشق و عالقه و تعهدش... ته قلبم شاد

 سالم بدم. یه اواهم چیه یمشترکم ب یتونستم به زندگ یراحت م الیخ

بار  هیآلمان  یماه بعد که دوباره بهار شد، من قرار بود با اصرار رستاک تو چند

ام رو  دهیرو تن کنم تا در کنار خونواده ام خاطرات گند یعروس دیلباس سف گهید

 .دلم نباشه یتو یفراموش کنم و حسرت شهیهم یبرا



 

 
 
 
 
 

 رمان رسپینا | زهرا تیموری کاربر رمان فور

www.novelfor.ir 

خاب کرده بودم، کت شلوار مال من بود. لباسم رو با دقت انت ایبار ذوق دن نیا

 یمون لبخند م یو زمان به شاد نیجفت مون بود و زم یقگیرستاک به هم سل

 .زدن

دور هم جمع شده بودن و با  یقشنگ یلیباغ خ یاندک مون تو یها مهمون

 .دنیرقص یم کیموز

و از طرف رستاک سورنا بود. جفت  کایهامون هم از طرف من جس ساقدوش

پر اشک شون رو دم به  یچشم ها یرده بودن و از شادک پیمامان ها خوش ت

بود که  یلباس عروس یتو دنمیمامان د یاز آرزوها یکیکردن.  یپاک م هیثان

  .دیعالوه بر من اون هم به آرزوش رس

از  یخال یدل چیجبران فرصت داشتن و ه یآدم ها برا یشد همه  یخوب م چه

 .عشق نباشه

دونست و  یمقصر م یلیخودش رو خ یقعوا یماجرا دنیبعد از فهم رستاک

 .کنه زمیداد از عشق لبر یخواست ببخشمش و قول م یبارها ازم م

به نامم زده بود با عشق و عالقه ساکن  یقانون گهیرستاک که د یخونه  یتو ما

شب  نیهم یدونست اون جا مال رستاکه برا یجالب بود سورنا از اول م م،یشد

 .فرستاده بود رو سراغم گاردهاشیحادثه باد

وقت چاقو  چیبمونن و ه دهیاز رازها سر پوش یبعض میسورنا عهد بسته بود با

 ییها یمون نبود از اون شوخ شیپ یکس یلو نداد، فقط وقت یخوردنش رو به کس

 :گفت یبرم. م سهیشد از خنده ر یکرد که االنم داشت باعث م یم

 .ودمب دهیند یقشنگ نیتو کل عمرم عروس چاقو کش به ا -

 :مون اومد و گفت شیخنده در حال غش بودم که رستاک با لبخند دلربا پ از

 !قربون اون خنده هات برم یخند یم یبه چ -

 :گفت سورنا
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 .خنده یپوله ماست م ی هیبق هیکه شب شیداداش آلمان ی افهیبه ق یچیه -

 :خنده هام بلند شد، از رو نرفت و باز گفت کیشل دوباره

لحظه  هی ،یکرد ییبابا رو هم هوا یریگ یم یتا دوتا عروس رستاک دو گمیم -

خواد خواهر برادر  یداره غلط نکنم م یبر نم ناینگاهش کن چشم از مامان رسپ

 .ارهیبرامون ب یآلمان

 میبهش بدم. تسل یخوب یرستاکم در اومد، دستم رو باال بردم که گوش مال ی خنده

 :شد و گفت

قسم بخور دست  تیروز عروس نیا یتو ایرت بغلط کردم غلط کردم، جان شوه -

 !یکنار بذار تویبزن باز

 :زد و اشاره کرد قسم نخورم بعد به سورنا گفت یبه رستاک کردم، چشمک ینگاه

االنم برو همون  ،یمرغا شد یقاط یتا وقت دهیادامه م شیدست بزن باز نیبه هم -

 .خوام با ملکه خودم برقصم یکه گفتم رو بخون که م یآهنگ

رو  ینیدلنش یقیرنگ نشست و موس دیسف یانویگفت و رفت پشت پ یبه چشم یآ

 .نواخت و باهاش هم نوا شد

 دلم میخواد تا فردا مي بنوشم من امشب

 ترین جامه هایم را بپوشم من زیبا

 شوق بي حد باغچه هامان را صفا دادم با

 تا میشد گل توي گلدونها جا دادم امشب

 از جدایي ها بعد

 وفایي هابي  آن

 تو مي آیي فردا
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 تو مي آیي فردا

 از گسستن ها بعد

 دل شکستن ها آن

 تو مي آیي فردا

 خونه ي ما نا امیدي ها سفر کرده از

 دعاهاي منه خسته اثر کرده گویا

 لحظه ها را مي شمارم تا رسد فردا من

 لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها آن

 از جدایي ها بعد

 بي وفایي ها آن

 آیيتو مي  فردا

 تو مي آیي فردا

 از گسستن ها بعد

 دل شکستن ها آن

 تو مي آیي فردا

 ییآ یتو م فردا

 ریکرد ز یهر با نگاهم م میدیرقص یکه م زمیهمسر عز بیدلفر ینگاه ها ونیم

زدن. سرش رو  یبرق م یرفت و چشم هام از شاد یلب قربون صدقه ام م

 :گفت یگوشم آورد و م کینزد

 ...دارم، دوستت دارمدوستت دارم، دوستت  -
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 ینفس م قیتونه باشه. عم ینم یزیچ چیه ایدن یاز دوست داشته شدن تو باتریز

از دست رفتم، مادر، خواهر و  یشدم. اون خوشبخت یو خدا رو شاکر م دمیکش

ازش  یچیه یرو دوباره بهم برگردونده بود و جز سالمت زمیبرادر، عشق، همه چ

 .خواستم ینم

حضار دسته گلم رو پرت کردم و صورت  قیتشو ونیم ییایشب رو هی انیپا در

 :گفت کروفنیسورنا پشت م دم،یرستاکم رو بوس

 ندارم، یکار"

 ،یکنیچه م ییکجا

 عشق سر مکن، یب

 " امین پور صریشود...! " ق یم ریدلت پ که

 که شروع کردم ی: داستاننایرمان رسپ امدیاما پ و

 .رو داشتند نیا یتجربه هم مردان  یاکثر زنان و در موارد قطعا

و...(،  یفرستادن عکس آلت جنس ،یکالم دی)تهدیتونه از نوع کالم یم تجاوز

 یحالت خودش رابطه  نیبدن( و در بدتر یقسمت ها ی)مالش بعضیآزار جسم

 .باشه یجنس

 یسر کی ماریبرگرفته از ذهن ب یتجاوز، عمل دیدون یهمون طور که م خب

 طیاز جمله شرا زهایچ یلینشات گرفته از خ نهتویهم م نیافراد هست و خب ا

 .باشه یا گهیو مسائل د یخانواده، جامعه، مشکالت فرد در بچگ

 یاتفاق ها برامون افتاده چه جور نیکه ا یدر مواقع میریبگ ادیکه ما  نهیا درست

 .میبرخورد کن

 

 :(ینوع اول )آزار کالم در
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به  دیتونیاتفاق براتون افتاده م نیو تلگرام ا نستاگرامیمثل ا یمجاز یدر فضا اگر

فرد  نیاز دوستانتون بخوا نیو همچن دیکن پورتیطرف رو بالک و ر یراحت

 نستاگرامیها باال باشه، ا پورتیکنند، اگر تعداد ر پورتیمتجاوز رو بالک و ر

فرستادن به افراد ناشناس  امیپ یو در تلگرام اجازه  کنهیفرد رو پاک م یصفحه 

 .شهیده نمدا یمدت یبرا

 شیدوستانم پ یکار ادامه داد)برا نیبه ا یا گهید یاگر فرد متجاوز با اکانت ها و

اکانتتون  یدیآ ایاکانت و  تیلید یمدت دیتونیم پورتیاومده( عالوه بر بالک و ر

از شر  یآرامش خودتون بهتره و تا حدود یهم برا ینجوریکه ا دیرو عوض کن

 .نیشیفرد خالص م نیا

 یبه پخش کردن در فضا دیگرفتن و تهد لمیو شروع کردن به ف یگوشآوردن  در

( و نوع اول آزار ینوع دوم )آزار جسم طیاسلحه در شرا کیمثل  تونهیم یمجاز

 .عمل کنه و باعث ترسوندن فرد متجاوز بشه یقیحق یدر فضا یکالم

 مسئله بلند نیرو به ا کشنتونیر دیتونی( شما میمورد نوع دوم)آزار جسم در

 .دیاعالم کن

 یدستش رو رو یو فرد دینشست یبدم، مثال شما در تاکس حیبهتر توض دیبزار

عمل ناخواسته باشه  نیا دیاز حد باز کرده)شا شیپاهاش رو ب ایشما گذاشته  یپاها

)تذکر دیرو به طرف بگ نیا دیتونی.( مدیبه هر حال شما مورد آزار واقع گرفت یول

فرد از اون به بعد دقت  ونو هم ا دیت بشهم خودتون راح شهیشما باعث م

نکرد همون حرف رو بلند تر  یاثر دیدیمسئله( و اگر د نیداشته باشه در ا یشتریب

چون  د،یاول حرفتون رو بلند بگ ی. )البته تو مورد اول همون دفه دیتکرار کن

 .(دیمورد تجاوز قرار گرفت دیمطمئن هست نجایشما ا

 .کنندیاننده بشنوند با فرد متجاوز برخورد مو ر گرانیاگر د دیباش مطمئن

نوع تجاوزه و به فرد  نی(، که بدتریجنس ینوع سوم)تجاوز از نوع رابطه  در

 .کس تجربش نکنه چیو آرزو دارم ه زنهیم یادیز بیآس
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هستند که  یکم یلیخ یمورد ها د،یدون یبگم همون طور که خودتون م نویا اول

در آخر اتهام به فرد زده نشه که خودش  در کشورمون به سرانجام برسن و

 نیا تونهیچقدر م د،یلحظه فکر کن کیبوده)  یتجاوز و رابطه جنس نیخواستار ا

 ه!؟(بش اوزخوام که بهم تج یمن م نکهیا یعنیباشه،  یمنطق ریحرف غ

باشه،  شتریها ب تیهر چه تعداد شکا ندهیدر آ دیشا شهیبر سکوت نم لیدل نیا یول

 .کنه یریگیمسئله رو پ نیا یتر ین، جدسرانجام قانو

مسئله توسط قانون، تمام مدت سکوت کردن افراد و  نینگرفتن ا یجد لیدل دیشا

 !؟یتا ک یترس از آبروشون بوده ول

خداروشکر  انمیکه من در اطراف یزیموارد چ نیبحث، در ا یسر ادامه  میبر خب

بهتون  دمیکه  د یزیچ یم ولکن انشیب تونمینم یواقع یتجربه  هیو بعنوان  دمیند

 .گمیم

مشخصات فرد رو به خاطر  دیکن یسع یسخته ول اریبس طیدر اون شرا دونمیم _۱

از جمله خال ، تاتو،  یازجمله قد، وزن، رنگ پوست، مدل مو، نشونه ها دیبسپار

 .که اون فرد به همراه داشته یها لهیو وس یماه گرفتگ

 .دیریو عکس بگ لمیفبعد از تجاوز از صحنه  دیکن یسع _۲

 یرییو تغ دیو لباساتون رو عوض نکن دیوجه حموم نر چیبعد از تجاوز به ه _۳

 .دینکن جادیدر محل تجاوز و خودتون ا

 .دیاطالع بد سیبالفاصله به خانواده تون و پل _4

کردن  یزندگ یسالم تر برا یطیو داشتن جامعه و مح یجز آگاه یزیچ هدف

 .ستین

 دینگ ستن،یمهم ن دینگ م،یگرفت یم ادیدر مدرسه  دیهستند که ما با یها مسائل نیا

 فته؟یما اتفاق م یحاال مگه برا

 (گرفتن ینم یدوستان جد میمورد داشت)
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 میریبگ ادی دیو ما با رندیقرار بگ ییها طیشرا نیامکانش هست همه در همچن بله

مسائل  نیدر ا شما با سکوت کردن دیو بدون میمسائل برخورد کن نیبا ا یچطور

 .دیدر حق خودتون و جامعه تون ظلم کرد

 .کنهیفرد متجاوز فراهم م یرو برا شتریب یتجاوز ها ی نهیسکوت زم 

بعد از حدود ده ماه نگارش... بابت بند بند پارت ها و  ۱۳۹۹ ریت ۳ نایرسپ انیپا

نوشتن اون حجم از  یدرد رو لمس کردم و واقعا برا نایرسپ یغم و غصه ها

 یزیارزشش رو داشت، از همه دوستان عز یتحت فشار قرار گرفتم ول یاحتنار

 رو دارم. شکرو مشوقم بودن کمال ت اری یمدت طوالن نیکه در طول ا

 

mobina..a :گرافیست 
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.مراجعه کنید زیر آدرس من بهدر انج تیو عضو شتریب یجهت دانلود رمان ها  

www.novelfor.ir  
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