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هاتچشم سیل: رمان نام  

 

وان دی انجمن رسمی عضو زاده اسماعیل زهرا: نویسنده  

 

عاشقانه_تراژدی: ژانر  

 

 که کندمی زندگی تهران اطراف روستایی در که هانا اسم به دختری: خالصه

 این از اما مادرش؛ و پدر احتیاطیبی بخاطر فقط هم آن. دارد تلخی گذشته

 و زندگیش در روانشناسی آمدن با که آیدمی بیرون وزیپیر با تلخ گذشته

 پرت هم را روستا ارباب حواس که داندنمی اما کندمی تغییر کل به زندگیش

...یهو که کرده خودش  

زنه؟می بهم رو هانا زندگیه که چیه تلخ گذشته این  

 

:مقدمه  

وفاست؟بی زمانه قدرچه بینیمی  

.نیست تقدیر آن قسمت اما  

!کنند دور هم از را ما هندخوامی  

.نیست ما دلسوز نیز او حتی تابد،نمی ما برای دیگر خورشید  

!است عاشقی تنها من جرم است، نامهربان ما با سرنوشت  
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.است ناسازگار ما با روزگار  

.میرممی تو برای دنیا، آن در یا باشم دنیا این در  

 معنایی انتظار گذرد،می دتن تند هالحظه کرده، آماده را خود ضدما بر روزگار

!گذردمی چه ما قلب در دانندنمی ندارد،  

 گم هم را خودت لحظه یه بعد خوای،می که کنی پیدا را اونی گردیمی وقتی

! کنیمی  

...بریده را امانت هاتچشم سیل اما بخندی خواهیمی وقتی  

...دهنمی اجازه را این بهت غرور اما کنی گریه خواهیمی وقتی  

...کنهمی داغونت داره بغضت تازه که وقته ونا  

...داری کم را کسانی فهمیمی که وقته اون  

!نیست راحت کردن رها و کردن رد را کسی هر فهمیمی که وقته اون  

"آراد"  

 

 تهران اطراف کوچیک روستای یه در که بیمارستانی. شدم بیمارستان وارد

.کنم کمکش تا داره مشکلی کسی ینمبب خواستممی بودم، شناس روان چون بود؛  

.اندراضی خیلی کردن، زندگی از االن که داشتم مریض چندین. بود این کارم  

.بود کارم کردنشون درک و کردن برقرار ارتباط و بقیه با کردن صحبت  

.داشتم عالقه چون بودم راضی کارم از  

 دراز تانبیمارس هایتخت روی که کردم نگاه هاییمریض به شدم بخش وارد

.بودن کشیده  
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 البته بودن؛ خارج پدرم و مادر و ایران بودم برگشته خارج از که بود چندسالی

!کردمی مخالفت ایران به برگشتنم با همیشه مادرم  

 چند رفیق فواد چون! بود مخالف ایران به برگشتم از چرا که نفهمیدم راستش

.بودم برگشته و بود جااین سالم،  

...بود این کردن،می زندگی جااین که افرادی و روستا این جالبی  

 و بینی گرد، و سفید صورت ای،قهوه و درشت چندان نه هایچشم با دختری

!صورتی و فرمخوش هایلب  

:گفتم که کرد نگاهم باتعجب  

کنم؟ کمکت تونممی -  

:گفت و زد پوزخندی. شد خیره گوشه یه به و گرفت ازم رو نگاهش  

 کمکت خوادمی طورچه غریبه یه کنن، کمکت تونننمی آدم مادر_پدر وقتی -

 کنه؟

!کنم کمکت تونممی مطمئنن روانشناسم، من -  

:گفت آرومی باصدای کرد نگاهم  

واقعا؟ -  

.آره -  

.گرفتم سمتش و آوردم بیرون جیبم از رو بود روش شمارم که کارتم  

.بزن زنگ کنم، کمکت خوایمی اگه شمارمه، این -  

 دستم از که دادم تکون رو کارت و کرد نگاهش فقط افتاد، ارتک به چشمش

.گرفت آروم  

...شد خیره گوشه یه به دوباره  
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!پرید رخش از رنگ افتاد، مرد دوتا به چشمش که بگه چیزی خواست  

ترسید؟ مرد دوتا اون دیدن با چرا فهمیدمنمی  

 اون به هدوبار و شد خیره بهم باترس کرد، قایم و فشرد دستش تو رو کارت

!مرد دوتا  

 زنگ دختر اون که داشتم امید شدم، دور جااون از و برداشتم قدم از قدم

.خوادمی کمک و زنهمی  

.شدم خارج بیمارستان از و شدم خیره بیمارها بقیه به  

.زدم فواد به هم سری و اومدم بیمارستان این مطب، از بعد امروز  

.بود شب دوازده ساعت شدم، خیره مچیم ساعت به  

.شدم سوار و رفتم ماشین سمت  

!اومدمی ناهنجاری صداهای و بود تاریک هوا  

.شدم دور جااون از و کردم روشن رو ماشین  

.داشتم و خواستممی که کشوری هر تو اقامت که بود جوری مالیم وضعیت  

ایران بیام من که خواستنمی مادرم چرا دونستممی  

باشم خترید با ممکن جااین کرد،می فکر چون  

!کنم ازدواج باهاش بخوام و بشم دختری عاشقه یا  

 همیشه اون البته ایران؛ بیام خواستنمی و ترسیدمی که بود همین از مادرم

 سال هفت و بیست که منی اما کنم ازدواج( خالم دختر) آنیل با که خواستمی

 نم که دختری آنیل چون نبودم؛ موافق موضوع این با وقتهیچ دارم، سن

.شدنمی و نبود خواستممی  

!شدمی بحثمون و دعوا موضوع این سره مادرم و پدر با همیشه  
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بده اجباری ازدواج به تن بخواد آدم بده خیلی  

.بدم زندگی تشکیل که خوامنمی من ولی  

.شدم خونه وارد و کردم باز رو در شدم، پیاده و داشتم نگه رو ماشین  

:اومد سمتم بود، جااون که( رزا) خدمتکاری  

.آقا اومدین خوش -  

.نشستم مبل روی و رفت آشپزخونه تو دادم، تکون رو سرم  

.نوشیدم کمی و گرفتم ازش که اومد سمتم پرتقال آب لیوان یه با  

.گرفتن سراقتون و زدند زنگ مادرتون امروز آقا، -  

گفتی؟ چی تو -  

.بگم مادرتون به همیشه گفتین بهم که چیزی -  

:گفتم و دمدا تکون رو سرم  

!بری تونیمی -  

 به بزنه زنگ روز هر که بود این مادرم کاره شدم، خیره گوشه یه به. رفت

.بگیره رو سراقم و خدمتکارها یا خونه  

کنه؟ کارچی خوادمی مثال کارهاش این با فهمیدمنمی واقعا  

 وت بگن گیره،می رو سراقم مادرم وقتی که بودم گفته خدمتکارها بقیه و رزا به

.بیمارستانم که بگن یا اتاقمم  

.داشتیم معروفی چرم شرکت خارج تو و بودم فرزند تک  

 با مادرم حتی کردم؛می کمکش شرکت کارهای تو و بودم شرکت پدر با همیشه

!بود مخالف شدنمم روانشناس  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 7 

 به هاپله از و شدم بلند گذاشتم، میز روی رو، لیوان. شدم خارج افکارم از

.رفتم باال طبقه سمت  

 گرم هامچشم و کشیدم دراز تخت روی لباس، تعویض از بعد شدم، اتاقم وارد

...شد  

  

"هانا"  

 

.شدم خیره سقف به و کشیدم دراز بود، خوابیده آروم که هیوا خواهرم کنار  

 درد لعنتی زندگی این تو دارم قدرچه که کنیمی نگاه هم من به یعنی خدایا

!کشممی  

باشم؟ امیدوارم چی به ساله پونزده منه آخه ودمب امید نا چیز همه از  

 و گرفتن دستشون تو عروسک یه مثل رو من که شد چشون دونمنمی خانوادم،

نجات دستشون از رو خودم باید من و کننمی بازی باهام هی  

؟!جوریچه اما بدم  

!شهمی نابود ره،می دست از داره روز به روز زندگیم! شممی دیوونه دارم  

 خانوادم اما کرد؛ کبودم سیاه جوریاون عوضی اون که پیش ماه چند از اون

ندادن؟ نشون خاصی واکنش  هیچ چرا دونمنمی  

 مرده یه مثل شده؛ نابود زندگیم جوریچه دوننمی چون ندن نشون هم باید

 متحرک مرده آخه ؟!بشم من که نیست متحرک مرده حیفه آخه! شدم متحرک

 ذره یه حتی چی؟ من اما نکنه؛ هم یا بکنه هرکار که خودشه دسته زندگیش هم

.نیست خودم دسته هم زندگیم از  

.بره پیش حرومزاده اون هایحرف و میل با مطابق باید روزهام  
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داشت؟ ایفایده چه موندنم زنده آخه شد، اشک خیسه هامچشم  

 و مجون دلم، ،روحم ،قلبم کردن صیغه چیز همهبی اون با و من که وقتی از

!شد پاره تیکه تنم همه  

.شکستمی قلبم از تیکه یه ریختم،می که اشکی قطره هر با  

 که رو هرچی و نگم چیزی باید ِکی تا ولی نگفتم؛ هیچی اما شکستن رو قلبم

کنم؟ قبول گنمی  

 بچگی درست نداشتم، هم کودکی دوران حتی من گرفت،می آتیش داشت دلم

 یه مثل خودمم که صورتی در کنم؛ ازیب هامعروسک با نتونستم! نکردم

.افتادم هااین دسته عروسک  

 شنیده هامدوست از اما فهمیدمنمی و نمیارم در سر چیزی از هم االنش درسته

 بلکه نکردم؛ شروع عشق با و ازدواجم رو زندگیم حتی من! چیه عشق که بودم

.کردم شروع اجبار و نفرت با  

 گریه باید ِکی تا اما شه؛می فقص دیگه روز ندچ تا که بود اجبار یه صیغه این

!نزنم حرف نریزم، اشک کنم، بغض نکنم؟  

نیاد؟ در جیکمم و باشم محدود ِکی تا  

 الکی چیزهای سره باهم همیشه درسته. بود سالش سیزده که شدم خیره هیوا به

.داشتیم دوست و هم خیلی اما کردیم؛می دعوا و بحث  

 زندگیش انتخاب تو کسی ذارمنمی! بشه بدبخت نم مثل خواهرم ذارمنمی من

...ذارمنمی! کنه دخالت  

.بشه من مثل خواهرم خوامنمی  

 به بشینم که بود این کارم. بود شب نیم و دو ساعت شدم، خیره ساعت به

!بشه تنگ قبالهام برای دلم و بسوزه خودم واسه دلم. کنم فکر هامبدبختی  
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 باد به و شد خاکستر و سیاه رنگارنگم دنیای وریجچه که رهنمی یادم وقتهیچ

!رفت  

باشیم؟ داشته نقش آیندمون و زندگیمون انتخاب تو هم دخترها ما شدمی چی  

 غم قشنگترین بودن، دختر که دونممی ولی نباشن؛ من مثل دخترها یهمه شاید

.دنیاست  

...برد خوابم کی نفهمیدم که کردم بافی خیال و کردم فکر قدراون  

 

.شدم بیدار خواب از مامان داد باصدای معمول طبق  

 سره کامل هوشم تا نشستم طورهمون و کردم بلند بالشت روی از رو سرم

.بیاد جاش  

!ترکید خنده از که بود ایستاده رومروبه هیوا  

:گفتم و کردم نگاهش کالفه  

خندی؟می چته مرض، -  

:گفت و خنده زیره زد باز و کرد نگاهم  

.شدی نابلآ شبیه -  

!نبود دل ته از هاممخنده دیگه ولی خندیدم. خندید دوباره  

.کردم مرتب و کشیدم شونه رو موهام ،ایستادم آینه جلوی شدم بلند  

.اومدم بیرون دقیقه چند از بعد و شدم دستشویی وارد زدم، بیرون اتاق از  

.رفتم بود، گذاشته صبحونه برای رو سفره که مامان سمته  

 بلند سری سر صبحانه یه از بعد خوردن، به کردیم شروع و شستیمن هیوا با

.کردیم جمع سفره هیوا با و شدم  
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 مچاله کارت یه که برداشتم؛ بود، افتاده گوشه یه که پشتیم کوله رفتم، اتاق تو

!افتاد بیرون ازش شده  

!شدم خیره بهش تعجب با  

کرد؟می کارچی من کیفِ  تو دیگه؟ بود چی این  

 شده نوشته روش شماره یه که کردم بازش و برداشتمش زمین روی زا باتعجب

.بود  

 رو کارت این و «شناِس  روان»: گفت آقا اون وقتی افتادم، پیش ماه چند یاده

.داد بهم  

گفتم؟می بهش و چیز همه و زدممی زنگ بهش باید واقعا  

 نیست وممعل بفهمیدن عوضی اون یا بابا یا مامان اگه! نبود درست این نه نه،

؟!کنن کارمچی  

 آزارم کرد، اذیتم زد، کتکم شعوربی اون همه این بودم، شده خسته دیگه من اما

!نبود بس داد،  

 شده، که هرجور کنم؛می تموم رو چیز همه امروز. شده تموم صبرم دیگه نه

!باشه شده که قیمتی هر به  

 رو مامان که رد سمته برگشتم گذاشتم، کیفم تو تند رو کارت. اومد در صدای

.دیدم  

:گفت و اومد سمتم  

تنهایی؟ اتاق تو چرا شده؟چی هانا -  

:گفتم و کردم نگاهش  

!بگم بهت رو مهم چیزه یه خواممی مامان -  

بگو؟ -  
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.خوامنمی رو عوضی اون دیگه من مامان -  

:گفت و کوبید گونش روی مامان  

هانا؟ گیمی چی -  

.گفتم رو گفتممی باید که چیزی -  

ببخشم؟ ایدوباره جون زندگیم و خودم به تونستممی ییعن  

!باشه کنممی فکر که طورهمین امیدوارم  

 

"آراد"  

 

کردی؟ شروع باز مامان -  

:گفت داد با مامان  

 مونی؛می ایران فقط سال یه تا گفتم، که همین! نکن خورد رو عصابم آراد -

.ریممی آنیل خواستگاری برگشتی، هم وقتی  

:غریدم  

!خوامنمی رو عوضی دختره اون من فهمی؟نمی چرا من ادرم -  

:زد داد بلندی صدای با دوباره  

گی؟می جوریاین آنیل به باشه آخرت دفعه -  

:گفتم و زدم پوزخندی  

نه؟ عوضیه، دختر این که نکردی باور هنوز پس -  
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 مبل روی و کردم خاموش بندش پشت کردم، قطع رو گوشی و ندادم ادامه

.داختمان کنارم  

...زدم پوزخندی  

!معناست تمام به عوضیه یه آنیل که دونستنمی هنوز مادرم  

... نفره چند با روز هر اون که دونستنمی  

 که بودم شده خیره کور نقطه یه به. بدم ادامه موردش در خواستمنمی دیگه

.اومد داخل مطبم منشی و شد باز در شد، زده در به ایتقه  

 

 با امروز که بحثی با اما باشم؛ ایران تونممی سال یه از شتربی کردممی فکر من

.بستممی باید هم رو مطب و باشم کی تا نبود معلوم کردم، مامان  

 

!بود عصابم روی زیادی جدیدا شدم، خیره بهش منتظر  

داشتی؟ کاری -  

:گفت و کرد نگاهم  

.آوردم قهوه واستون -  

!نبود اینجایی که کارت تو که این -  

:گفت و گذاشت میز روی قهوه و شد خم اومد، سمتم شوهع با  

.بیارم قهوه واست خودم خواستم امروز -  

:گفتم و سمتش شدم خم و دادم نشون ریلکس رو خودم  

 یه فقط تو اینجا که بفهمونم بهت چندبار. خوامنمی چون ببرم بردار و این -

!هستی منشی  
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.کردم اشاره بیرون به ندادم اهمیتی کرد، نگاهم خورده جا  

 و زدم چنگ مبل روی از رو کتم شدم، بلند. رفت بیرون اتاق از و کرد اخمی

.زدم بیرون اتاق از و پوشیدم  

.شدم پارکینگ وارد و رفتم پایین هاپله از  

.روندم روستا سمت به و کردم روشن شدم، ماشین سوار  

.برم فواد پیِش  خواستممی امروز  

.رسیدم باالخره تا بودم راه تو که بود ساعتی نیم  

 از و کردم پارک رو ماشین. شدم وارد و شد باز بود، رومروبه که بزرگی در

.شدم عمارت وارد و شدم پیاده ماشین  

:اومد سمتم خدمتکاری  

.اومدین خوش -  

.شدم سالن وارد کرد راهنماییم سالن به و دادم تکون رو سرم  

.اومد هم فواد دقیقه چند از بعد نشستم مبل روی  

.دادیم دست و سمتم اومد که شدم بلند  

.اومدی خوش -  

.ممنون -  

:گفت که نشستیم  

!بودی اومده اینجا بیمارستان شنیدم -  

:گفتم و دادم تکون و سرم  

.کنم کمکش داره، خواصی مشکله اگه کسی ببینم خواستممی فقط آره، -  
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!بود رفته فرو فکر تو دقیقه چند. داد تکون رو سرش و نگفت چیزی  

.گذاشت میز روی رو، هاقهوه و اومد سمتمون قهوه سینی با خدمتکاری  

.کردم رفتن عزم شدم بلند کردن صحبت ساعت یه از بعد  

 خارج روستا از. شدم ماشین سوار و زدم بیرون عمارت از خداحافظی از بعد

.شدم  

"هانا"  

 

 تهبرگش خودم و زندگیم به جون کمی بود، گذشته قضیه اون از ماهی سه دو،

.بود  

 بردن، پی زود نه خب ولی بودن؛ برده پی بزرگشون اشتباه به تازه پدرم_مادر

.دادم نجات خودمو زندگیه خودم. نشد هم بد ولی دیر نه  

.برگشته زندگیم به آرامش و امنیت کمی کردممی احساس  

 اتاق وارد شدم بلند کنارشون از. کردنمی نگاه فیلم بودن نشسته مامان و هیوا

.شدم  

 و آوردم بیرون ازش و کارت. آوردم بیرون کمد از و کولم نشستم، زمین روی

دونستمنمی بودم، دل دو. گرفتم رو شماره و برداشتم رو گوشیم  

!اشتباه هم یا درسته کارم این  

 احترام احساساتم و حس به!کنه کمکم تونهمی چون بزنم زنگ گفتمی حسم

.کردم کلیک شماره روی و گذاشتم  

.شد پخش  گوشم تو دختری صدای که گذشت ینم چند  

بله؟ -  
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.سالم -  

.بفرمایید سالم -  

.بود روش مرد همون فامیلی و اسم که شدم خیره برگه به  

مریدیه؟ آقای مطب اونجا ببخشید، -  

خوای؟می وقت بله اها، -  

.آره -  

.بیا کنممی اس ام اس واست که آدرسی این به چهار ساعت فردا -  

.باشه -  

.گذاشتم کنار رو گوشی و کردم قطع خداحافظی از بعد  

.بود فرستاده رو ادرس اومد گوشیم صدای مین، چند از بعد  

 برم پاشم روستا این از من یعنی خدا یا شد چهارتا هامچشم آدرس دیدن با

!کشیدنمی طول و نبود دور زیاد هم راه خب ولی تهران؛  

برم؟ جااون ایبهونه چه به فردا حاال  

 من ارتباطم، در روانشناِس  که آقا یه با فهمیدمی اگه برم که زاشتنمی مانما

!کشتمی رو  

 پیِش  رممی که شده چیزیم یا شدم دیوونه کردمی فکر فهمید،می هرکس

!روانشناس  

 بهش بگم، یکی به و هامحرف که اینِ  روانشناس پیِش  رفتن از قصدم من ولی

 کنننمی درک رو چیزها این که بقیه خب اما کنه؛ کمک بهم بتونه تا کنم اعتماد

!کرد نخواهند و  

.رممی شده که هرطور ولی  
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.بود شده ارسال واسم آدرسش که شدم مطبی وارد  

.خرید برای طهران بیایم قراره هامدوست از یکی با که گفتم مامان به  

 خیلی خب اما بیام؛ گذاشت اوردنم، بهونه کلی با ولی نداد اجازه اول مامان

.گشتمبرمی باید هم زود  

 نشسته میز پشته غلیضی آرایش با دختری. بود اونجا که رفتم میزی نزدیکه

:گفت کرد، نگاهم اینکه تا بود  

بودی؟ گرفته وقت قبل از -  

:گفت که دادم تکون رو سرم  

فامیلتون؟ و اسم -  

.مرادی هانا -  

 اشاره بودن، شده هچید گوشه یه که مرتبی هایمبل به و داد تکون رو سرش

:گفت و کرد  

!بمون منتظر اونجا دارن بیمار فعال -  

.ممنون باشه، -  

.بودن نشسته اونجا هم دیگه چندنفر. نشستم و رفتم هامبل سمتِ   

!بود قشنگ اینجا قدرچه شدم؛ خیره اونجا دیوارهای به  

؟!کنه ثابت رو چی خوادمی کرده، ارایش همه این منشیِ  اون فهمیدمنمی  

!بود کرده آرایش همه اون که بود کارش محل انگار نه انگار  

!کنه کمکم بتونه آقا این که امیدوارم فقط ولش، رو هااین  
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 کنه، درکم تونستنمی کسهیچ ولی کردممی درک رو همه خودم من درسته،

!کسهیچ  

!ببینن رو من و بیان برسه چه. اومدننمی نزدیکمم دیگه هامدوست  

 سره هم بالیی یه زده، رو من عوضی اون که طورهمون یدنترسمی چون

!بیاره هااون  

.اومد بیرون عصبانیت با دختری شد، باز در  

 کرد، جوریاون که بود شده چی یه حتما! اوه... اوه ؟!کرد همچین چرا این

.رفت  

 صدای که زدم؛ در آروم و بردم باال کمی رو دستم. رفتم در سمتِ  و شدم بلند

.ومدا آقایی  

.کردم باالش و پایین و بردم دستگیره سمتِ  رو دستم  

:اومد صدا همون که بستم رو در. شدم وارد بود، پایین سرم  

.سالم -  

:گفتم من_من با  

.سالم... س_   

 بودم، بیمارستان تو که همونی. شدم چشم تو چشم آقا یه با که بردم؛ باال و سرم

!بود  

.کرد بود، اونجا که مبلی به ایاشاره  

 میز یه فقط نشست؛ رومروبه مبل روی اومد. نشستم روش و رفتم هامبل سمتِ 

.بود بینمون  

!دبو برگرفته در و تنم هم وحشتناکی ترس! بگم چی یا کنم کارچی دونستمنمی  
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.بودم دروغم از مامان فهمیدن از ترسیدن  

کنیم؟ شروع تونیممی خب -  

 چیزی. بود شده خیره بهم که کردم؛ نگاهش. شدم خارج افکارم از صداش با

:گفت که فهمید نگفتم،  

.مریدی آراد هستم، مریدی -  

:بگم چیزی تونستم باالخره  

.مرادی هانا_  

:گفت و زد لبخندی  

.کردی اعتماد بهم چون کنم؛ کمکت خواممی من هانا ببین -  

!اینه منظورم باشیم، معمولی دوست دوتا مثل تونیممی  

 اعضای از یکی مثل هم و من راحتی، و راست رو خانوادت با که طورهمون

 من هم بدی؛ توضیح واسم تونی،می راحت تو هم جوریاین! بدون خانوادت

.کنم کمکت  

.دادم تکون تند رو سرم  

!دنش امید نا امیدم واقعا و درکِ  با چقدر که فهمیدم اول مالقات همین از  

.کنه کمکم تونهمی که رسیدم نتیجه این به و  

کن؟ روعش خب -  

:دادن توضیح به کردم شروع و دادم تکون رو سرم  

 نابود رنگارنگم و بچگونه دنیای و زندگیم که بود سالم چهارده فقط من -

!شد خاکستر  

.کرد باز رو در مادرم اومد در صدای بودیم، اتاق تو خواهرم با که روز یه  
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 ولی اومد؛می صداهایی در پشتِ  از و نشدیم خارج اتاق از هیوا خواهرم و من

!شدننمی شنیده درست  

.رفتیم بیرون اتاق از هیوا و من رفتن، فهمیدیم وقتی  

:پرسیدیم و شدیم نزدیک مادرم و پدر به وقتی  

بود؟ کی -  

:گفتن  

!من برای اونم بود، خواستگار -  

.اندجدی هم خیلی که فهمیدم بعد ولی کننمی شوخی کردم فکر اول  

 به اینم! خواستمنمی واقعا من چون«  !نه» گفتم ن،پرسید رو نظرم من از وقتی

.دونستمنمی که بود چیزها خیلی من کنار  

!دونستمنمی هیچی! ببرم راه رو زندگی یه تونستمنمی حتی من  

 بازی و ذاشتیممی هم کناره رو هاعروسک خونه تو همیشه خواهرم و من

.کردیممی  

.کردنمی بحث استگارهاخو اون مورده در فقط پدرم و مادر شب، اون  

 شدم، خونه وارد وقتی. کرد باز رو در هیوا برگشتم مدرسه از وقتی بعد روز

 و زندگیم کلمه یه فقط وسط اون کنه؛می صحبت گوشی با داره مادرم دیدم

«.بیاین پس شب فردا بله کرده، قبول»! کرد نابود رو خودم  

:گفت که شدم خیره هیوا به  

!کنهمی صحبت هااون با داره مامان -  

 مادرم ولی بزنن؛ بهم رو خواستگاری تا زدم زجه و ریختم اشک که بود اونجا

:گفت و نشست اومد کنارم  
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!رهمی خانوادمون و بابام آبروی بزنی بهم اگه -  

.کردم قبول اجبار روی از بود، مهم واسم خیلی خانوادمون آبروی منم  

 گوشه یه متحرک مرده یه مثل من ولی اومدن همه رسید، هم شب فردا باالخره

.ریختممی اشک بقیه چشم از دور! بودم نشسته اتاق  

 به و کرد دعوام قدرچه بماند. شد عصبی کلی نشدم؛ آماده دید، مادرم وقتی

!کرد امآماده زور  

.ببینن رو من و شونهمه تا برد رو من  

 صحبت تنها هم با بخوایم پسره همون و من وقتی تا بودم کشیده نقشه قبلش شب

 باهم که نذاشتن و فهمیدن پدرم و مادر ولی خوامش؛نمی که بگم بهش کنیم،

!کنیم صحبت  

 دلم به هیچی اما بردم چایی تا گذاشت سرم روی زور مادرم قدراون شب اون

!نبود  

!اجبار و بود زور همش  

:گفتم زدم داد بلند اونجا رفتن وقتی  

!خوامشنمی -  

.کنم قبولش باید و خواستگاری اومدن که حاال که گفتن مادرم و پدر اما   

!دادم دست از و امیدم و شدم امید نا خانوادمم از که بود اونجا  

.بودن آورده در پسر همون صیغه به رو من و گذشت ماه چند  

 جشن یه ارباب بودم، شنیده چون عمارت بودن رفته مادرم و خواهر روز یه

 انجام رو جشن کارهای بقیه با تا بودند هرفت مادرمم و خواهر و گرفته بزرگ

 بدن

.بودم خونه تو تنها من و مغازش سره بود، رفته خیاط پدرمم  
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!پسرست همون دیدم کردم بازش اومد، در صدای وقتی  

!ودب اومده و تنهام خونه تو که بود فهمیده کجا از دونمنمی. اومد خونه تو  

:گفتم بهش که شد خونه وارد  

!بیرون برو -  

 من که کنن فکر و تنهام اون با من ببینن میان، خانوادم وقتی خواستمنمی نچو

!بود سوءتفاهم یه فقط چون اومده؛ خوشم ازش و گفتم بهش  

 و برداشت رو بود، اونجا که بالشتی بیرون بره خونه از گفتم بهش دوباره وقتی

 ذاشت،گ صورتم روی رو، بالشت و جلوم اومد. افتادم زمین روی که داد هولم

!بزنم پسش نتونم تا بود داشته نگه رو هامدست  

:گفت زد داد که شدمی پایین و باال زور به نفسم  

!کنیمی بیرون رو من باشه آخرت دفعه -  

 متوجه و شدم هوشبی که داد فشار صورتم روی محکم قدراون رو بالشت

!نشدم چیزی  

!ایستادنونگران سرم باالی خانوادم دیدم اومدم هوش به وقتی  

:گفت فقط دادم، توضیح مادرم برای رو چیز همه و شدم بلند وقتی  

!نبود خونه تو کسی برگشتم وقتی -  

!نبود مهم هیچی واسش که بود عوضی نامردم قدراون  

.دادمی عذاب دیروز از بیشتر رو من و گذشتمی دیگری از بعد یکی روزها  

!دنکرنمی قبول گفتممی خانوادم به که قدرهرچه  

 اشک بودم بیدار صبح تا هاشب دیدمی دید،می رو کشیدنم عذاب هیوا

.ریختممی  
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:گفتنمی! کردننمی قبول ولی گفتمی مادر و پدر به اونم  

!شهنمی پیدا خوبی این به پسر -  

!میرهمی آدم خوردن قرص بسته چند با که بودم؛ شنیده هامدوست از  

 قرص نبود، بهم حواسش خواهرم و دیمبو تنها هیوا خواهرم با که چندبار

!داد خبر مادرم و پدر به زد، بهم رو چی همه خواهرم ولی خوردم؛  

نیارم خودم سره بالیی تا ذاشتننمی تنها وقتهیچ رو من  

!کردن جوریاین باهام که بود شده چشون پدرم و مادر دونمنمی  

.آوردمنمی در سر کارهاشون از هیچ  

. خورهنمی درد به دیگه واقعا جوریاین زندگی میدمفه که گذشت ماهی چند

!خوردنمی هم واقعا  

:گفتم مادرم و پدر به اینکه تا  

!کشممی رو خودم من یا زنینمی بهم رو اجباری ازدواج این یا -  

 دخترباز یه پسره فهمیدم، هفته چند از بعد تازه زدن؛ بهم رو چیز همه اینکه تا

!بوده معتاد و  

!بود شنیده پدر و مادر از که شنیدم خواهرم زا رو هااین  

.گرفتن کارشون این از بزرگی درس مادرم و پدر موقعه اون از  

!بود اشک خیس صورتم تمامه اومدم، خودم به وقتی  

!خورد زنگ گوشیم بگه، چیزی خواست که همین شدم خیره پایین به  

!شد ربراب صد ترسم مامان اسم دیدن با برداشتم، رو گوشی ترس با  

:کردم زمزمه بردم گوشم سمتِ  رو گوشی لرزون هایدست با  

.مامان جانم -  
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:گفت عصبانیت با  

 خونه برگرد زود ؟!نشد تموم کردنتون خرید این ؟!کجایی هست معلوم هیچ -

.هانا  

:گفتم لرزونی باصدای  

.چشم -  

 ترسریع که بگه چیزی خواست شد، بلند که شدم بلند. کردم قطع رو گوشی

:مگفت  

.بیام تونمنمی دیگه اینجا، بیام تونستم فقط رو امروز من راستش. ممنون -  

:گفت که بشم رد کنارش از خواستم  

؟!چرا -  

.اومدم روانشناس یه پیِش  دونننمی خانوادم -  

 تماس تونیمی اینجا، به اومدن جای به ساعت همین بعد به این از خب -

!بگیری  

.شدم خارج اتاق از خداحافظی از دبع و دادم تکون تند_تند رو سرم  

!کرد نازک برام چشمی پشت که شدم رد بود، نشسته منشی که میزی کنار از  

؟!کرد همچین چرا این! وا  

؟!کی اما کردممی حس رو نفر یه سنگین هاینگاه. زدم بیرون مطب از  

.شدم سوار ایستاد، که دادم تکون دست تاکسی برای  

.ردمک حساب رو پول و شدم پیاده ماشین از تند. مرسید تا کشید طول ساعت نیم  

 باز رو در هیوا که زدم در به ایتقه. ایستادم در جلوی و شد تند آرومم هایقدم

:گفت و کرد  
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؟!بودی کجا. سالم -  

!بدم توضیح فعال ندارم حوصله خستم وای. سالم -  

 و مامان. شدم خونه وارد. نگفت چیزی دیگه خداروشکر داد، تکون سرشو

.کنم عوض لباس تا رفتم اتاق تو منم چیدن، رو شام سفره هیوا  

 دروغ کلی باید باز وگرنه نگفت؛ چیزی و نکرد پیچم سوال مامان خوشبختانه

 تعویض از بعد. نبود آروم و راحت وجدانمم جوریاین و گفتممی بهش دیگه

.شد وارد بابا و اومد در صدای موقع همون شدم، خارج اتاق از لباس  

 موهامون روی و کشید آغوش به رو دوتامون و بابا. رفتیم سمتش هیوا و من

.بوسید رو  

.شده برقرار دوباره بینمون آرامش و هستم خانوادم کناره که بودم خوشحال  

.کردیم خوردن به شروع و نشستم سفره دوره همه  

 من و کرد جمع رو سفره هیوا. ببینن فیلم رفتن بابا و مامان شد، تموم که شام

.کردم هاظرف شستن به شروع  

:گفت و داد تکیه ظرفشویی سینک به و اومد شد، تموم کارش که هم هیوا  

!ارباب عمارت بری مامان با قراره فردا -  

:گفتم تعجب با  

خبره؟چه دوباره -  

.دونمنمی -  

:گفتم و خندیدم ریز ریز  

.جشنِ  همیشه مثل حتما! دیگه معلومه خب -  

.انداخت باال ایشونه و خندید  
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 تشک. رفتیم اتاق سمته به آشپزخونه کردن مرتب و کردن صحبت کلی از بعد

.کشیدیم دراز و کردیم پهن رو خودمون  

 فکر بدونه که خوشبحالش گفتممی بهش همیشه. برد خوابش زود خیلی هیوا

!برهمی خوابش کردن، بافی خیال یا چیزی به کردن  

 خیال و پردازی رویا کردم،می فکر چیز رانهزا و هزار به خواب قبل باید من

 هامچشم به خواب صبح تا وگرنه برد؛می خوابم که بود وقتاون کردم،می بافی

!نمیومد که نمیومد  

.نداشتم دوست جوراین و شدممی خودم کردن اذیت باعث طوریاین  

 دروغ قدراون که کردم فکر این به کردم، فکر امروز به. شدم خیره سقف به

!ببینم رو روانشناس اون و مطب اون برم تا گفتم  

 یه حتی و کردمی گوش هامصحبت به دقت با قدراون روانشناس اون اینکه به

 و بودم اونجا بیشتر خواستمی دلم کنه، سوالی تا نکرد قطع رو حرفم هم بار

.دادممی توضیح بیشتر  

!کردممی هم آرامش احساس بیشتر جوریاین  

 ارباب هم بار یه حتی من رو، ارباب. برم عمارت مامان با من ود،ب قرار فردا

!بودم ندیده رو  

 و کردنمی صحبت ارباب یدرباره هامدوست همش رفتم،می مدرسه وقتی

از من چرا دونمنمی ولی خوشتیپه؛ و جذاب قدرچه که گفتنمی  

!اومدمی بدم هاشونصحبت این  

!نبزن حرف شدیم،می جمع هم دوره وقتی  

 ولی بودم ندیده هم بارم یه حتی ارباب اینکه با بود واسم چیز ترین زن بهم حال

!نداشتم دوست خب  

...برد خوابم کی نفهمیدم کردم فکر قدران  
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.شدم بیدار خواب از اتاق در شدن بسته و باز صدای با صبح  

 با تا شدم آماده مفصل، صبحانه یه خوردن و صورتم و دست شستن از بعد

.بریم عمارت مامان  

.کردیم حرکت عمارت سمتِ  و شدیم خارج خونه از مامان و من  

.برم مامان با من شد، قرار امروز ولی رفت؛می مامان با همیشه هیوا  

!دونمنمی رو چراش اما نداشتم ذوق و شوق هم زیاد  

.شدم خیره بود، جلوم که بزرگی در به  

!بود تر قشنگ هم قصر از! بود قصر که نبود عمارت اوه... اوه  

!بود قشنگ اینجا قدرچه! یاخدا. شدیم وارد مامان با  

 شد، اممتوجه مامان که کردممی آنالیز رو اطراف و بودم ایستاده هاخنگ مثل

.بودن اونجا خدمتکارها که برد عمارت یدیگه سمته و کشید رو دستم  

 زا بعد و اومد سمتمون خانومی بودم، خیره اطراف به که طورهمون

:گفت من به رو مامان با احوالپرسی  

!اومدی باره اولین کنم فکر -  

:گفتم و شدم خیره بهش و گرفتم اطراف از و نگاهم  

.آره -  

 دستمال و سطل بهم. اومد سمتم ایدیگه خانومه. داد تکون رو سرش

:گفت و داد مخصوص  

 همه و اونجا برو اونجاست، میز و صندلی که بزرگه باغ یه عمارت؛ پشتِ  -

!کن تمیز رو  

:گفت و کشید موهام روی دستی که شدم خیره مامان به زار باحالت  
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.خوشگلم دختر برو -  

:گفتم و شد باز نیشم  

.نازم مامان چشم -  

.رفتم گفتن بهم که جایی سمتِ  و برداشتم رو هاوسایل. خندید  

 الاص من اما قشنگه خیلی و بزرگ اینجا که گفتنمی راست هامدوست و هیوا

.کنممی باور و آوردم ایمان حرفاشون به امروز ولی کردم؛نمی باور  

 دستمال و رفتم میزها از یکی سمته. رسیدم باغ به دیدم اومدم، که خودم به

.کشیدم میز روی ناکنم و کردم خیس کمی  

.بود اونجا زیبای باغ به حواسم بیشتر اما  

.تمرف بعدی میز سمته شد، تمیز خوب که صندلی و میز  

 روش ایلکه ببینم تا رفتم کمی شد، تمیز خوب وقتی کردممی مرتب داشتم

چی؟ اما بود چیزی خش_خش صدای اومد؛ سرم پشت از صدایی که نیست  

.دمافتا نفر یه روی و کرد گیر میز پایه به پام که برگردم؛ خواستم ترسیدم  

.بود گرفته درد حسابی پام گفتم آخی بود بسته رو هامچشم  

نیوفتادم؟ زمین روی چرا من. اومدم خودم به یهو  

!خورد گره رنگ سبز تیله دوتا تو هامچشم که کردم باز رو هامچشم  

 دوره هم هاشدست از یکی گذاشت، دهنم روی هاشدست که بزنم جیغ خواستم

 همون! بود آراد همون اینکه دیدم کردم دقت که خوب. شد حلقه کمرم

.روانشناسه  

؟!کردمی ارکچی اینجا این  

!بود مونده خیرم کردنمی ولم ولی بخورم تکون خواستم  
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بود؟ شده جوریاین چرا این! مردممی ترس از کردم،می سکته داشتم  

.شد جاجابه که فهمید کنم فکر شد، چش دونمنمی. گذاشتم سینش روی رو دستم  

 گزیدم لبمو م،انداخت پایین و سرم. شد بلند اونم ایستادم و روش از شدم بلند زود

:گفتم آروم و  

.ببخشید -  

.کردممی حس خودم روی و نگاهش  

!ترسوندمت چون کنم خواهی عذر باید من -  

 کِس  االن اگه بود درکی با و خوب آدم ادب، با مرد این قدرچه! خدا وای

!افتاد اتفاق این چرا که ذاشتمی سرش رو عمارت حتما بود، جاش به ایدیگه  

 خیلی من افتاد تنم تو لرزی! گرفت رو بازوم که شم رد کنارش از خواستم

 بدنم یا دستم به انگشتش نوک خودمم همجنس حتی بودم؛ حساس بدنم روی

!مخالف جنس به برسه چه شدممی جوریاین خوردمی  

.دکر رها آروم رو بازوم چمه فهمید. بازوم به بعد و کردم نگاهش و برگشتم  

 به نتونستیم رفتی، زود دادی توضیح ور چیز همه واسم که روز اون -

بگی؟ رو بقیه تونیمی اینجا امروز همین برای بدیم؛ ادامه هاتوضیح  

:گفتم و دادم تکون رو سرم  

 اگه و بیاره سرم بالیی چه نیست معلوم بفهمه ارباب اگه چون تونمنمی اینجا -

!کنه کارمچی نیست معلوم بفهمه مامانمم  

!فهمهنمی نگم یزیچ من تا رفیقمه فواد -  

چی؟ بیاد یهو اگه چی؟ مامانم اما -  

.کن شروع خوایمی حاال خب فهمه،نمی کسی من با اون -  
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.کرد اشاره کنارش صندلی به و نشست هاصندلی از یکی روی  

.نشستم و رفتم لرزون پاهای با  

!دادم توضیح واستون روز همون رو همه من اما -  

 تو بازم خواینمی و اون تو دونستنمی درتپ مادر وقتی چرا باش، راحت -

کردن؟ وادار ازدواج این به رو  

 به زدم رو خودم ولی پرسیدمی ازم رو هاسوال این چرا چون کردم تعجب

خیالیبی  

!بود شده چشون روز اون که دونمنمی خودمم حتی رو این -  

؟!بود همین خاطر به بودی، بیمارستان که پیش ماه چند پس -  

.کردم تایید حرفشو و دادم تکون و سرم  

 تنها تا خونشون برم »گفت زد زنگ بهم دوستم روز اون راستش. آره -

 تا عمارت بیاد خوادمی خواهرم با که زد زنگ مادرم اونجا رفتم وقتی «نباشه

.کنن تمیز رو جاهمه  

. زد کتکم حسابی و شد پیداش پسره همون رسیدیم، درمون پشتِ  دوستم با وقتی

 فرار اونجا از و کنه کمکم تا بود نکرده صبر بود، ترسیده حسابی چون تممدوس

.بود کرده  

! نکرد کمکمم یکیشون حتی کردن؛می نگاه داشتن درشون از که هاهمسایه همه

.ببینن جوریاون و من که خواستمی دلشون انگار  

.رفت و شد ماشینش سوار زد، کتکم حسابی وقتی  

 درست رو جایی و کرد ریزی خون بدنم و تصور تمامه که بود اونجا

!دیدمنمی  

.شدم هوشبی جاهمون و زدم در رسوندم، درمون به و خودم وقتی  
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.آوردم در سر بیمارستان از و اومدم هوش به وقتی تا  

خواستی؟می رو کسی خودت خواستگاریت بیاد اینکه قبل -  

!فهمیدمنمی آخه پرسید،می ازم که بود سواالتی چه این  

.نه -  

خوامش؟نمی گفتی بشناسیش، اینکه بدونِ  اول همون چرا پس -  

 زندگی که نشه شروع عشق با که زندگی. نداشتم بهش حسی هیچ چون -

!شهنمی  

:گفت و زد جذابی لبخند کرد، نگاهم  

 اذیت و دیمی عذاب قدراین رو خودت چرا پس. بهتره منم از درکت -

کنی؟می  

 کنه درکم که نداشتم رو کسی اما کنممی درک و فهمممی رو بقیه که منم چون -

...اینکه تا شدمی بیشترم عذاب باعث این و  

:گفت و شد تررنگ پر لبخندش که کردم مکث  

!کردی پیدا و من -  

:گفتم. اومد کش لبخندش که خندیدم  

!کنم فکر کردی پیدا و من شما ولی -  

:گفت و خندید  

.اوهوم -  

 یه شد بلند و داشت برش اومد، در صدا به یشگوش که بگه چیزی خواست

.رفت گوشه  

!بودم نفهمیده امروز تا من و بود جذاب خیلی شدم؛ خیره که بهش  
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!هانا کنن جنبتبی سره بر خاک بود، شده مرگم چه من  

!شدم جنبهبی همه این و کردم صحبت پسر یه با بار اولین برای  

 

"آراد"  

 با. گرفتم رو دستش که بشه بلند خواست ینهم برای عصبیم فهمید رفتم، سمتش

:گفتم و شدم خیره بهش صندلی روی نشوندمش! کرد نگاهم تعجب  

!بدم توضیح واست منم تا کنینمی صبر -  

:گفت تعجب با  

من؟ -  

:گفتم و کردم نگاهش لبخند با  

!منِ  نوبت حاال و کردی اعتماد بهم اول تو که بازیِ  یه کن فکر -  

کردم شروع و داد تکون رو سرش  

 بزرگ شرکت یه پدرم با اونجا. برگشتم ایران به دبی از ماه چند نزدیکِ  االن -

!دارم عالقه روانشناسی به بیشتر من ولی داریم معروف  

.بشم دور اجباری ازدواج یه از منم تا ایران برگشتم دبی از  

:گفت بلندی صدای و تعجب با  

؟!چی -  

:گفتم و خندیدم  

کردی؟ تعجب چرا -  

.هیچی -  
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 ازش که بگم ساده طور به. آنیل اسمه به دارم خاله دختر یه من راستش -

 باهاش باید که کرده کفش یه تو پاشو مادرم اما نمیاد؛ خوشم ازش هیچ، متنفرم

.کنم ازدواج  

!خرابیه دختر چه که دونهنمی... چیه دختر اون که نداره خبر مادرم  

!اومدنمی خوشم ازش هم رمبب پی بودنش خراب از اینکه قبل حتی من  

 یه دبی تو که روز یه. کنم ازدواج باهاش تا داده گیر مامانم اینکه این از بدتر

 پیِش  و زد بهم رو چیز همه مامانم که بود اونجا گرفتیم، بزرگ خانوادگی جشن

عروسمه آنیل که گفتمی همه  

!شهمی آراد زنه و  

 مثل اینکه جای به فهمیدم چون فتر بین از هم مامان به اعتمادم که بود اونجا

.خواهرشه دختر پشته باشه، پسرش پشته کوه یه  

:گفت که شدم خیره زیباش صورتِ  به دقت با  

گفتین؟ بهم و کردین اعتماد من به چرا -  

!نیستی بقیه مثل و معصومی پاکی، تو دونممی چون -  

؟!بود یگهد جوره یه دختر این به نسبت حسم من چرا. انداخت پایین رو سرش  

 چی باید رو حس این اسمه! بود شده ِچم بودمش دیده که وقتی از دونمنمی

!بود عشق یعنی ذاشت،می  

!رفت شدم عاشق اول نگاه تو یعنی بودمش دیده که بود بار چند فقط من اما  

 شد خیره بهم ترس با که شدم خیره بهش. شدم خارج افکارم از که اومد صدایی

.شد بلند و  

.برم دیگه من همامانم -  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 33 

 وارد و شدم خارج باغ از. شد محو هامچشم جلوی از که دادم تکون رو سرم

.شدم عمارت  

 فواد که شدم سالن وارد. بودم کرده پیدا بهش رو حس این که بود دختری اولین

.بود نشسته هامبل از یکی روی  

 

.برم من دیگه خب -  

:گفت و گذاشت شونم روی و دسش. شد بلند و بست رو لبتابش کرد نگاهم  

موندی؟می -  

.برم دیگه نه -  

 بشم سوار خواستم رفتم، ماشین سمتِ . شدم خارج عمارت از خداحافظی از بعد

!داشتم عجیبی حس اما  

.بود ایستاده هانا من از دورتر که کردم نگاه رو سرم پشتِ  برگشتم  

.نبود بهم حواسش  

 که ساعت نیم از بعد. دمش خارج عمارت از شدم، ماشین سوار و زدم لبخندی

 باز ریموت با رو در و داشتم نگه در جلوی رسیدم، طهران به بودم راه تو

.کردم  

 طبقه و نایستادم سمتم اومد خدمتکار. شدم خونه وارد و کردم پارک رو ماشین

.نشستم مبل روی لباس تعویض از بعد و شدم اتاق وارد. رفتم باال  

.شد برابر صد عصبانیتم افتاد، گوشی به نگاهم  

 حس تو لعنتی آنیل اون و کردممی گوش هانا هایصحبت به داشتم وقتی امروز

!زد حالم و  

.کنه نزدیک بهم و آنیل تا مامانِ  هاینقشه هم اینا حتما  
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.بشه نزدیک من به که ببینه تونهنمی هم خواب تو! خونده کور... هه  

 صداش مین چند از عدب. کردم کلید مامان شماره روی و برداشتم رو گوشی

:پیچید  

.گلم پسر سالم -  

:گفتم نبود، زدن فریاد از کم که صدایی با  

!هاتونهنقشه از تیکه کدوم این -  

ای؟نقشه چه چیه؟ نقشه آراد؟ گیمی چی -  

کنه؟ نزدیک بهم رو خودش عوضی دختره اون که کنینمی کاری چرا پس -  

:گفتم که کرد طوالنی مکث  

...بفهمم یا ببینم کاراتون این دیگه دفعه فقط دیگه دفعه -  

:گفت و حرفم وسط پرید  

 حق هم تو و نصبه و اصل با خانواده یه از هم خوبیه، دختر هم آنیل آراد -

!کنی انتخاب رو ایدیگه کسه اون، جز به نداری  

:گفتم ناخداگاه و زدم حرفش به پوزخندی  

!کردم نتخابا رو ایدیگه کسه قبل از من مامان؛ گفتی دیر -  

 تخت روی کردم خاموش و کردم قطع رو گوشی که بگه چیزی خواست

.انداختم  

.گذاشتم سرم زیره رو دستم. کشیدم دراز و رفتم تخت سمتِ   

...نکرد فکر( هانا) دختر این به شدنمی هم لحظه یه  

 

"هانا"  
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.نشستم هال تو مبل روی و کردم قطع رو گوشی  

 و دقیقه تمامه. بودم تماس در آراد با که شدمی اهم چند و بودم تنها خونه امروز

.دادممی توضیح واسش رو زندگیم هایثانیه  

!بودم نشاط و هیجان از پر شد،می تموم بینمون یمکالمه وقتی  

!داشتم آراد به نسبت خوبی خیلی حس ولی چرا دونمنمی  

 زد،می تولوپ تاالپ قلبم گفتمی کلمه یه تا کردممی راحتی احساس باهاش

!بیاد در دهنم از خواستمی که انگار  

!مونهمی رویایی و قشنگ قدراین که بزارم چی رو حس این اسمه دونمنمی  

.بودیم ندیده رو دیگه هم و کنیم صحبت تونستیممی تماس با فقط ماه چند این تو  

 ایبهونه هر و زاشتنمی مامان اما ببینمش تا کنم جور بهونه خواستمی دلم

 شده دروغگو قدراین بود، شده مرگم چه من ولی کرد؛نمی قبول آوردممی که

!دیدنش برای اونم! بودم  

.نبردن هم رو من خرید بودن رفته مامان و هیوا امروز  

 قاسم همه و بود خیاطی کارش که اشمغازه بود، رفته معمول طبقِ  هم بابا

.زدندمی صداش خیاط  

 هم الکی چیزهای سره همش چون نبود خوب زیاد باهم هیوا و من یرابطه

!انداختمی من تقصیر هم رو چیز همه و نداختمی را دعوا شده،  

 بازم خب اما شد؛می دعوا بینمون همش و رفتنمی جوب یه تو تبمون وقتهیچ

.داشتیم دوست رو هم  

 رو اتصال دکمه و داشتم برش. بود مامان شدم خیره بهش خورد، زنگ گوشیم

:مکرد کلیک  

مامان؟ جانم -  
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:پیچید هیوا صدای مامان صدای جای به  

.بری عمارت مامان با تا باش آماده رسیممی خونه دیگه ساعت یه هانا -  

:گفتم زاری حالت با  

چی؟ برای باز -  

 با من نری تو که هاوقت بعضی بری، مامان با باید روز هر بعد به این از -

.رممی مامان  

:گفتم تعجب با  

ز؟رو هر -  

:گفت کالفه  

؟!شدی کر نکنه کنم، تکرار رو چیز یه واست صدبار باید من! بابا ای -  

.کن صحبت درست خواهرت با ادببی -  

!کنم رفتار درست باهاش دهنمی اجازه خواهرم خب -  

.کردم پرتش مبل روی عصبانیت با و کردم قطع خداحافظی بدونه رو گوشی  

!عوضی هیوای این بود بیشعور قدرچه  

 شد؛می هم از کوچولو قهر یه هم آخرش داشتیم، جهانی جنگه هم با همیشه البته

.شدیممی سابق مثل و کردیممی آشتی هم با باز ولی  

!اومد وجود به روستا این تو که بود چی عمارت این خدا اَی  

 به رفتن از حالم قدرچه. کنیم تمیز واسشون رو جا همه و بریم باید همش

. خوردیم بهم عمارت  
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 چون نرفتم مدرسه دیگه بعد به سالگی چهارده از من شدم خیره گوشه یه به

 منم! بعضیاشون فقط البته نبودن خوب باهام قبل مثل هاممدوست دیگه

.کننمی اممسخره که جایی برم خواستمنمی  

 و بود کرده پیشرفت هاشدرس تو کلی و رفتمی رو اشمدرسه هیوا

.ودب خوب خیلی هاشدرس  

!بود شده هم بهتر االن ولی بود خوب هم قبل از البته  

!ندارن بهم شباهتی هیچ که خواهری دوتا خواهریم، دوتا هیوا و من  

 خاصی زیبایی یه که گهمی همیشه مامانم و داشتیم رو بابا_مامان از مخلوطی

.داریم  

 هم رداخنده کمی موضوع این و نداریم برادری چرا که زدمی نق همیشه هیوا

!خواممی داداش بگه بزنه نق همش که بود  

 و شدیممی تنها بابا و مامان من، و مدرسه رفتمی که وقتایی کال موضوع این

 وقتی ولی نیست؛ خونه اون تو کسهیچ که انگار! بود بد خونه خیلی نبود هیوا

 و معلمش هاش،دوست از همش و موندنمی ساکت هم لحظه یه اومدمی هیوا

 اتفاق به اتفاق مو به مو رو چیز همه واسمون و کردمی صحبت مدرسه

.دادمی رخ خونه تو هیجان و شور و دادمی توضیح  

 یه بود گفته هیوا ولی باشه تونستمی کی یعنی شدم خیره در به اومد در صدای

!میان دیگه ساعت  

.کردم ترمرتب بود مرتب که رو موهام و ایستادم آینه جلوی. اومدن زود چه  

.شدم کوچولومون حیاط وارد و کردم بازش و رفتم در سمتِ   

کردم بازش لبخند با رو در رفتم، در نزدیکه  

؟!زد در االن بود کی پس! نبود کسی اما  
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 تو باالیی مدل این به ماشین. بود خونه از دورتر کمی رنگی مشکی ماشین

؟!کردمی کارچی اینجا اونم روستا،  

 انداخته راه پلیس و دزد و بودم کرده شلوغ زیاد نم یا زدمی مشکوک چیز همه

!بودم  

 دیده مشکیش هایشیشه از هیچی ولی شدم خیرش و کردم دقت ماشین به خوب

!کردممی حس رو سنگینی هاینگاه اما شد؛نمی  

 اونجا رویاهات یشاهزاده بگی خوایمی االن مثال سرت تو خاک هانا وای

!دیوونه توعه، منتظر و ایستاده  

.اومد در صدای دوباره که شدم خونه وارد و بستم رو در  

؟!کردمی اذیت رو من بود، بیشعوری کدوم شدم عصبی  

.شد نمایان مامان و هیوا یچهره که کردم باز محکم رو در  

:گفت و خندید هیوا  

؟!دیدی لولو نکنه شدی؟ شوکه چرا چیه؟ -  

!بود بدتر هم لولو از ندیدم لولو نخیر -  

:گفتم که شدن هخون وارد  

!میاین دیگه ساعت یه گفتی که تو هیوا. برگشتین زود قدرچه -  

؟!بیایم دیگه ساعت یه بریم برگردیم خوایمی -  

.خندید که آوردم در اداشو اومد در حرصم  

:گفت مامان که گذاشتن آشپزخونه تو رو هاوسایل  

!بریم باید بشو آماده برو زود هانا -  

:گفتم هیوا به رو افتادم یشپ دقیقه چند یاده یهو  
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؟!کردیمی اذیتم و زدی در بودی تو بیاین اینکه قبل هیوا -  

:گفت و سمتم برگشت تعجب با  

.بخدا نه -  

:گفت و دوخت بهم رو نگاهش نگرانی با مامان  

؟!شده چی -  

:گفتم نکنن، پیچم سوال اینکه واسه  

.نیست چیزی -  

 اتاق از و شدم آماده دقیقه چند از دبع. رفتم اتاق تو منم و ندادن کشش دیگه

.زدم بیرون  

:گفت کنان، غر_غر مامان  

!شدی آماده دیر قدرچه! هانا تو دسته از آخ -  

 هم بیشتر تا نگفتم چیزی نداره، ایفایده دونستممی ولی بزنم نق خواستم

 پشته هم مامان. کردم باز رو در و کردم پام رو هامکفش. ندم کش رو موضوع

.اومد رونبی سرم  

.رسیدیم من هایکردن غر_غر و نق_نق و زدن قدم کلی از بعد  

!نشد زیباییش محو و برداشت چشم اینجا از شدنمی واقعا ولی شدیم وارد  

 بودن، اونجا ها خدمتکار همه که جایی رفتیم، مامان با قبل دفعه که جایی

.رفتیم  

 و مخصوص تمالدس بهم و اومد سمتم خانومی باهاشون احوالپرسی از بعد

:گفت و داد دیگه وسیله چندتا  
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 چیزی به دست باشه حواست! کن مرتب هست اتاق چندتا عمارت تو برو -

عمارته تو هم ارباب واینستا اونجا زیاد! نزنی  

.داشتن ایمسخره هایقانون چه... هه  

 

.دادم تکون و سرم  

 تو ارباب گهمی بهم اومده زنیکه! آخه عمارته تو ارباب که چه من به

!درک به خب... عمارته  

 به و بشه خبردار حرفت این از یکی اگه دونیمی! هانا سرت بر عالم خاک

 خودش هایدست با خودش ارباب معلومه خب ؟!شهمی چی بگه ارباب

.تمام و کشتممی  

!شدم عمارت وارد طورچه نفهمیدم که بودم درگیر وجدانم این با قدراون  

 جایی همچین خوابمم تو من ؟!دیگه بود کجا اینجا یاخدا .کردم نگاه اطراف به

 باحالی جای عجب خدایی. دیدم االن که واقعیت تو برسه چه بودم، ندیده رو

.کردمی حال آدم. بود  

!شد پسرا مثل صحبتت طرز باز هانا  

!نشو دهن به دهن من با قدراین وجدان رو دهنت ببند  

.بشم وجدانمم این درگیره باید هیوا جز به  

 واردش و کردم باز رو درش اتاق اولین سمتِ  رفتم بود، اتاق چندتا پایین طبقه

 هم کردنش تمیز که داشت شکر جای اینم و نبود داخلش زیادی چیز. شدم

...بود ترراحت  

 و فکر طوراین من البته. بده عذاب رو ها آدم که بود این کارش فقط ارباب این

.بودم نشنیده و بودم ندیده رو قعیشوا اخالق ولی کردم؛می تصور  
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.کنم تمیزش تمیز، تونستم تا کشید طول ایدقیقه بیست  

.بود باز درش ولی رفتم بعدی اتاق سمته و اومدم بیرون اتاق از  

.بودم خیره اتاق زمینه به و بود پایین سرم. کردم باز بیشتر رو در  

.دادم دست از و تعادلم و کردم برخورد نفر یه به محکم رفتم که جلوتر  

!شد حلقه کمرم دوره نفر یه دست که زمین بخورم بود مونده کم  

.شد قفل آبی تیله دوجفت به هامچشم که بردم باال رو سرم  

؟!کردمی کارچی ارباب عمارت تو اینجا ؟!دیگه بود کی این  

 روش که بزرگی میز سمته اومدم بیرون کرد، آزاد کمرم دوره از رو دستش

.رفت بود، رنگی توپ  

:گفت بود، خیره توپ به و بود دستش دراز چوب یه که طورهمون  

داشتی؟ کاری -  

:گفتم ِمن ِمن با  

.کنم تمیز رو اینجا گفتن من به... چیزه راستش -  

 واقعا یا کردممی احساس طوراین من شاید. هیکلم به نه، من به اما کرد نگاهم

؟!بود طوراین  

:گفت که برم یرونب اتاق از تا کردم گرد عقب  

!بشه مزاحمم کسی خوامنمی و اینجام من تا که نگفتم مگه -  

:گفت و میز اون روی کوبید و کرد مشت رو دستش که شدم خیره بهش ترسیده  

؟!ها -  

:گفتم. کردممی سکته داشتم ترس از  
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.شناسمنمی رو شما من... من -  

:زد داد  

.اینجام ارباب من احمق -  

.شدم خیره بهش وحشتناکی ترس با! اومد بند وضوح به نفسم  

!بگم که نداشتم چیزی و کردممی من... من همش  

؟!چرا اما کرد وحشتناکی اخم. چکید چشمم گوشه از اشکی ناخداگاه  

؟!کردمی جوریاین باهام که کردم اشتباهی کاره چه من مگه  

.کردن پیدا شدت هاماشک زد، چنگ گلوم به سنگی بغض  

 نه بگم، چیزی تونستممی نه بود؛ زده خشکم جاهمون! بخورم نتکو تونستمنمی

!بخورم تکون  

...شدم خیره بهش ترس با سمتم اومد  

 رسوندمی بهم رو خودش بیشتر اون و برداشتم عقب عقب هامقدم. اومد نزدیکم

!کردمی نزدیک و  

.دیواره فهمیدم که چیزی یه به خوردم محکم پشت از  

و گرفت دستش با رو هامدست از ییک گرفت قرار روم روبه  

چسبوند؛ خودش به رو من. داد قرار کمرم روی پشت از و پیچوند  

کج سرمو گذاشتم سینش روی بود آزاد که هامدست از یکی  

چکید، گونم روی هاماشک کردم،  

ام شقیقه به چسبوند پیشونیشو و آورد نزدیکم سرشو  

:غرید نمگو روی زد آروم_آروم زد اش اشاره انگشته با  
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.نکن گریه -  

.لرزیدمی تنم تمامِ ! زد خشکشون هامچشم تو هاماشک  

 به دیگه کارشه آخه! دهمی عذاب رو هاآدم فقط ارباب که بود درست حدسم پس

.کنهنمی رحم کسهیچ  

.کردم برخورد شدت به دیوار به که داد هولم و کرد ولم محکم  

:زد داد و کرد فرو موهاش تو دستی و کرد بهم پشت  

بیرون -  

!کردممی سکته داشتم. شدم خارج اتاق از زده هول  

!لعنت... ارباب بهت لعنت  

!بود حیوون که نبود آدم بود؛ رحمبی قدرچه  

.بود وحشی حیوونه یه  

.کنه رحم کنه، ازدواج روانی این با بخواد که کسی به خدا  

...عوضی بود، رحمبی و بیشعور قدرچه. شدم خارج عمارت از و دویدم  

!مونممی هم متنفر و ازت متنفرم فواد ارباب متنفرم ازت  

″فواد″  

( بیلیارد) کوبیدم میز روی محکم رو شدم مشت دسته  

...بهش لعنت ؟!بشه مزاحمم تونست طورچه گستاخ دختره  

 هااین دسته از آدم شهنمی لحظه یه. پرید حالم و حس تمامِ ! زد بهم رو چیز همه

!اشهب آرامش تو  

!کنه راضی رابطه نظر از و من تونستمی که بود همونی بود، معلوم ولی  
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 پسر یه بخاطر اونم کرد ترکم[ دخترم دوست] لعنتی عسل که این از بعد من

! عوضی  

 راضی دختری هیچ با دیگه اومد، سمتم رابطه تو ناتوانی مریضی این

!شدمنمی  

!شدمی خوردیم اعصاب باعث ربدت اما کنه راضیم تا اومدمی دختر یه شب هر  

!کنه راضیم نتونست رابطه تو حال به تا دختری هیچ  

...شدنمی که شدنمی کرد،می یا کردممی هم هرکار اومد؛می دختر یه شب هر  

 لحاظ از و اومدمی هرشب. بود رابطه تو باهام که شدم آشنا عسل با وقتی

.دارم شبه حسی یه فهمیدم اینکه تا کردمی راضیم رابطه  

...عشق بود، عشق که حسی  

!سترابطه تو دیگه پسره یه با فهمیدم اینکه تا بودیم هم با ماه چند  

 متنفرم؛ هازن همه از و گرفتم مریضی این وقت اون از. زدم پیش که بودم من

!کنه راضیم تونهمی که فهمیدم دختر اون جذابیت و هیکل دیدن با امروز اما  

.آوردمی در رو پاک دخترهای ادای آدم، برای که کردمی عصبیم این  

 که بودم مطمئن داشت، که اندامی با دختر این آوردم بیرون جیبم از سیگاری

!کنه راضیم تونستمی  

.زدم بهش محکمی پک و کردم روشن رو سیگار  

!بکشم دست تونستمنمی من ولی بود گانهبچه و کوچیک کمی اندامش درسته  

!کنه کمکش خوادمی که گفتمی ازش ادآر که بود دختری همون  

 اگه کردم،می انتخاب رو کسی وقتی. بود ممکن غیره ازش کشیدن دست

.آوردممی دستش به باید اومدمی زمین به هم آسمون  
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!نه چه باشه خودش رضایت با خواستمی چه  

.هست و بود مهم خودم نظر برام و نداشت فرقی واسم  

.بدونم هم رو نظری بخوام که دیدمنمی هم لزومی  

 کنه کمکش خوادمی آراد که دونستممی بود، دختر همین انتخابم و هدف حاال

 دستش به بخواد و باشه داشته بهش حسی بخواد، آراد که نداشتم هم ترسی ولی

.بیاره  

.بود مهم واسم همین. هدفم بود، شده که بود این مهم  

 دیدمشنمی حرومزاده، پسر اون با وضعیت اون تو رو لعنتی عسل اون اگه

!نبود اینجوری االن  

.نبود شکلی این االن! افتادنمی هااتفاق این االن  

.دبو اونجا که ایآینه به کردم پرت رومروبه بود، اونجا که ایشیشه گلدونه  

.شدن طرف یه پرت هاشیشه همه و شد مخلوط هم با هاشیشه صدای  

!نکن هم رو ریبگی ازم رو هدفم اینکه فکر مریدی آراد  

 هدفم فقط خب ولی داره؛ آمد و رفت و کرد اعتماد رو سال یک این بهم درسته

!بهم نسبت شونمسخره هایحس نه بود، مهم واسم  

 و بودم متنفر عاشقانه کلمات تمامه از دیدم، جوریاون رو عسل وقتی از

.هستم  

 که شدمی طورنای و زدمی بهم بیشتر رو روانم و روح عاشقانه چیزهای تمامه

.کنم کنترل تونستمنمی و نبودم مسلط اعصابم روی  

.هستم و بودم متنفر بود، مربوط عشق به که هرچی از  

 ولی ره؛می بین از بعد جوریماین مدتی یه و عادته یه فقط این کردم،می فکر

.نشده عوض هیچی و دارم رو هاعادت همون هنوزه، که هنوز کردممی اشتباه  
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 حال به تا دختری هیچ از کنه جلب رو توجهم نتونست دختری هیچ الح به تا

.نیومده خوشم  

 

"هانا"  

.ایستادم آینه رویروبه. کردم عوض قبلم هایلباس با و آوردم بیرون لباسی  

.کردم مرتب بود، تنم تو که آینه جلوی رو لباسم  

. انداختم مسر پشته و بافتم رو بود، باسنم روی تا بود بلند خیلی چون موهام

.کردم کج رو موهام جلوی  

 من و بود گذشته کرد، رفتار جوریاون باهام ارباب که روزی از هفته چند

و نزاشتم عمارت تو موقعه اون از رو پام هم بار یه حتی  

.زارمنمی  

 روی آراد اسمه دیدن با که برداشتمش و سمتش رفتم. شد بلند گوشیم صدای

!کردم هنگ گوشیم  

.بود غروب نزدیکه البته بود؛ زده زنگ روز وقته نای چرا این   

.سالم -  

خوبی؟ سالم -  

خوبی؟ خودت مرسی، -  

:گفت مهربونی صدای با  

.بخوبیت -  

؟!شده چیزی -  

:گفت و خندید  
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!بشه چیزی باید حتما -  

.شده چیزی حتما گفتم زدی زنگ وقت این اخه -  

.اونجام من عمارت بیا فردا -  

.برم مطبش تا تهران برم تونمنمی من اینکه منظورش فهمیدم  

:گفتم همین برای  

.عمارت نمیام نه، -  

؟!شده چی ؟!چرا -  

.هیچی -  

:گفت تحکم با  

شده؟ چی -  

!بود مهم واسش حالم قدران یعنی ؟!چرا اما بود عصبی انگار لحنش  

...ارباب هیچی -  

:پیچید گوشم تو صداش. کردم مکث که اومد در صدای  

.بیا حتما فردا -  

.نیست ولکن دونستممی و نداشتم ایچاره. گفتم ایباشه  

 تا بیاد بود، مونده واسم که بود کسی تنها که هامدوست از یکی بود قرار امروز

.نباشم تنها من  

 رفته مامان و هیوا چون ببینه؛ رو من خوادمی که نداشتن خبر خانوادش البته

.برم خواستمنمی دیگه هم من و عمارت بودن  

 حالم که گفتم دروغ بازم اما رمنمی چرا که پرسید و کرد شک چندبار مانما

...حرفا این از و نیست خوب  
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.دیدم آینه تو رو خودم دوباره و کردم قطع رو گوشی خداحافظی از بعد  

 تو پریا که کردم باز رو در و رفتم بیرون خونه از. شدم خارج اتاق از تند

.اومد  

.کردیم بغل رو هم  

:گفت و کرد نگاه خونه به شدیم خونه اردو هم با  

.بود شده تنگ واست دلم خیلی هانا وای -  

.میام االن بشین عزیزم، طورهمین منم -  

 رو تلویزیون برداشت، رو کنترل و نشست مبل روی ،داد تکون رو سرش

.کرد روشن  

.گذاشتم میز روی رو هاخوراکی و رفتم پریا سمتِ   و برداشتم رو هاخوراکی  

...کردم بازشون  

:گفت و دهنش تو گذاشت چیپسی بود، خیره تلویزیون صفحه به که طورهمون  

دیدی؟ رو ارباب -  

:گفتم کالفه. رفت هم تو هاماخم و خوردم شدیدی تکون  

.دیدمنمی کاش ای ولی دیدم، -  

:گفت و سمتم برگشت تعجب با  

 ازش چشم ونهتنمی دختری هیچ و خوشتیپه و جذاب خیلی که ارباب اما -

 خونه، همه این! داره رو اربابیت مقام تازه داره، باالیی اون به جذبه. برداره

؟!نگرفتتش چشت طورچه بعد داره مقام و قدرت پول، ویال،  

:گفتم و کردم اشمزه_مزه رو خوردم می داشتم که لواشکی  

.نمیاد خوشم ارباب از هیچ من راستش تازه، شد بد حالم... هه -  
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 گم.می دارم دیوونه ؟!کارچی خواممی رو ثروتش و قدرت خونه، من ریاپ آخه

.میاد بدم ازش  

!ادمی بدت ازش گیمی تو بعد خوبی و جذابی اون به مرد بخدا، ایدیوونه تو -  

 بقیه دادن عذاب و اربابیت از فقط نیست خوبی آدم اون گممی دارم عزیزم، -

.ایدیگه چیزه نه بلده، رو  

:گفتم که کرد منگاه چپ_چپ  

...نکن خراب جونت ارباب اون سره بحث با رو روزمون حاال -  

خبر؟چه بگو خودت از خب  

.اومد خواستگار واسم باز دیروز هانا راستی. هیچی -  

:گفتم و خندیدم غش_غش  

 خاطر به نیست، من دیدن خاطر به شوقت ذوق این بخورم قسم حاضرم -

.خواستگارته  

:گفت و خندید  

نیومد؟ کسی تو واسه راستی. حتما و اره هک اون -  

:گفتم. خندید که کردم نگاهش چپ_چپ  

!خوامنمی من هم بیاد تازه نیست چیزها این به حواسم کنیمی باور یعنی -  

:گفت و خندید  

کنی؟می کارچی ری؟می کجا خبر؟چه خودت از. نداره اشکال -  

.رمنمی عمارت اون مامان با دیگه چون امخونه تو تنها هفته چند این هیچی -  

؟!مگه شده چی -  

:گفتم نکنه، صحبت ارباب اون از هی و نکنه پیچم سوال اینکه واسه  
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.گفتم جوریهمین بابا نیست چیزی -  

 خوراکی و دیدن فیلم به کردیم شروع و نگفت چیزی دیگه. گفت اهانی

.خوردن  

.نباشم تنها تا اومد پیشم پریا که شد خوب همین  

 پریا کههمین خب اما کنم رد تنهایی تو رو امروز جوریچه نبود، لوممع آخه

.کنیم دل درد هم برای تونستیممی چون بود عالی بود، اینجا  

 جوریاین ولی نباشه؛ تنها تا بردمی خودش با رو هیوا یا من یا باید حتما مامان

.هیوا یا شدممی تنها من یا خونه تو  

!شد شب کی نفهمیدیم که خوردیم خوراکی و کردیم صحبت پریا با قدران  

:گفت و شد بلند تند پریا  

.برم خونه باید شد دیرم هانا وای -  

بمون؟ اینجا رو امشب شهمی چی خب -  

 چیزها این رو یکم بابا مامان که دونیمی. برم باید شهنمی ولی گلم ممنون -

!حساسن  

 خیلی روش و دنکرمی گیری سخت بهش کمی مادرش و پدر گفتمی راست

.بودن حساس  

 پریا بعد دقیقه چند و گرفتیم آغوش در رو دیگر هم. دادم تکون رو سرم ناچار

.رفت و گذاشت تنهام هم  

.شدن خونه وارد و کردن باز رو در کلید با هیوا و مامان بندش پشت  

:گفت هیوا  

!ملخوشگ خواهر بیار واسم آب لیوان یه. میرممی خستگی از دارم هانا وای -  
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 اتاق تو هم هیوا و مامان. رفتم آشپزخونه تو کرد، تایید رو حرفش هم مامان

.کنن عوض رو هاشونلباس تا رفتن  

.ریختم لیوان دوتا در و آوردم بیرون یخچال از رو آب بطری  

.گذاشتم توشون و آوردم بیرون فریزر از هم یخ قطعه چند  

.بخورن و بیان اهیو و مامان تا رفتم هال تو و برداشتم رو سینی  

...بیان تا موندم منتظر و مبل روی نشستم. گذاشتم میز روی رو، سینی  

.اومدن بیرون اتاق از مامان و هیوا و گذشت دقیقه چند  

.برداشتن رو هالیوان و اومدن سمتم  

 هوای و حال از و اومد پیشم پریا چون بود واسم خوبی روز خیلی امروز

 پیشه که ساعتی از کمی هم پریا خب ولی اومدم؛ بیرون خونه تو موندن تنهایی

!کرد تعریف خان ارباب اون از چون کرد خراب رو بودیم هم  

...شدمی بیشتر و بیشتر بهش نسبت تنفرم حس و من بد حاله  

.نشست کنارم هم هیوا و رفت آشپزخونه توی که شدم خیره مامان به  

 و امروز هایحرف به بدجور رو فکرم که ایگوشه. شدم خیره گوشه یه به

.کردمی مواجه امگذشته  

 سفره رفت هیوا. رفتیم آشپزخونه سمته و زد صدامون مامان دقیقه چند از بعد

:گفتم تعجب با که بچینه  

؟!چی بابا پس -  

:گفت خستگی با و شد خیرم مامان  

 رو کارها و بمونه بیشتر مغازه تو خوادمی چون میاد خونه دیر امشب قاسم -

.نشه بیشتر کارهاش  فردا تا بده انجام  
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:گفتم دادم تکون رو سرم  

.اومدمی خونه و موندنمی اونجا وقت دیر تا بابا کاش ولی -  

.کردن تایید رو حرفم هردو هیوا و مامان  

 ولی شدمی حس خونه تو بابا نبود قدرچه. کردیم خوردن به شروع و نشستیم

.نهک اذیت رو خودش همه این نباید هم بابا خب  

 کمک بابا به داشتم دوست آخه. کنیم کمکش تا اومدمی بر چی هیوا و من از

.نشه خسته قدراین تا کنم  

.ببینم رو خانوادم اعضای از عضو یه شدن اذیت نداشتم، دوست  

 تا کشیدمی کار خودش از قدراین کنیم، زندگی آرامش تو ما اینکه خاطر به بابا

.باشیم نداشته کسری و کم  

.کردنشون جاجابه و شستنشون ها،وسایل بقیه و سفره کردن جمع از بعد  

:گفت مامان  

.بیاد باباتون تا مونممی منتظر من بخوابین برین شما هانا و هیوا -  

 قبول همین برای زدمی غر و کنیم رد رو حرفش تونیمنمی که دونستممی

.کردیم  

.کشیدیم دراز تشک کردن پهن از بعد و اتاق تو رفتیم  

.نه من ولی برد خوابش رسید، بالشت به سرش تا همیشه مثل هیوا  

.ببینه و من خوادمی فردا که گفت وقتی افتادم آراد یاده  

!آخه بودم کرده فراموش رو قضیه این چرا من وای  

؟!برم عمارت اون تو جوریچه فردا حاال من خدای وای ؟!کنم کارچی حاال  

.هستم و بودم متنفر عمارت اون و ارباب ونا از. برم اونجا نداشتم دوست من  
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...برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر قدراین  

 

.شدم بلند هامچشم روی خورشید مستقیم نور با صبح  

 یه. رفتم بیرون اتاق از موهام زدن شونه و صورتم و دست شتشوی از بعد

 فرو هامریه تو رو همش که بود پیچیده خونه تو ایخوشمزه خیلی بوی

.فرستادم  

 پخته دست و آشپزخونست از بود معلوم ؟!بود کجا از خوب بوی این خدا وای

.جونه مامان  

:گفت و خندید. اومد سمتم هیوا  

.بانو بخیر ظهر -  

:گفت و انداخت بهم نگاهی آشپزخونه از مامان خنده زیره زد  

؟!نداری خواب از هم مونی سیر و خوابیمی قدراین دختر خبرتهچه -  

:گفتم و خندیدم  

 به بستگی ولی خوبه؛ قدرچه خواب که کنیننمی درک و دونیننمی که وای -

.داره هم بینیمی که خوابی  

آره؟ بود، اومده دنبالت خواب تو اسب با شاهزادت کنم فکر -  

 که رو آمیزم تعجب نگاه. بود زده رو حرف این که برگشتم هیوا سمته تعجب با

:گفت دید،  

«پیتیکو پیتیکو، پیتیکو، »گفتیمی همش وابخ تو آخه -  

:تمگف و آوردم در هیوا برای زبونی. ترکیدنمی خنده از داشتن هیوا و مامان  

.نیستم و گمنمی جوریاین من نخیرم -  
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.کردم شوخی دیگه خب -  

:زد داد آشپزخونه توی از مامان  

.ستآماده ناهار بیاین -  

.چیدیم رو فرهس و رفتیم آشپزخونه سمتِ  هیوا و من  

.مردممی داشتم انگار شدم،می گرسنه هم وقتی بود شده گرسنم حسابی  

.خوردن غذا به اشتها با کردم شروع و نشستیم تاییسه  

 غذا این از شدنمی و بود خوشمزه که قدران کردم،می اشمزه_مزه فقط چندبار

.خوردممی اشتمد هنوز من ولی بشن؛ آماده تا شدن بلند هیوا و مامان. گذشت  

:گفت و ایستاد و اومد کنارم هیوا که گذشت دقیقه چند  

.باشی چیزی یه مواظب کرد، سفارش مامان فقط. ریممی مامان و من هانا -  

:گفتم بود، پر دهنم که طورهمون کردم نگاهش منتظر  

چی؟ مواظب -  

.نترکی اینکه -  

:گفتم که خنده زیره زد بلند  

.هیوا بیشعوری خیلی -  

 با و داد تکون خداحافظی معنی به رو دستش و آورد در زبونی. نگفت یزیچ

.رفتن خونه از بیرون مامان  

.بودم تنها که هفته چند این مثل شدم تنها دوباره هم من  

 توی هاورو بشقاب و شدم بلند... عوضی کرد کور رو اشتهام بیشعور هیوای

.گذاشتم سینک  

.شستن به کردم شروع و رفتم سینک سمته و کردم جمع رو سفره  
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 هم حسابی و کردممی تمیز رو آشپزخونه داشتم فقط که بود ساعت یه نزدیکه

.اومد گوشیم صدای که اومدم بیرون خونه آشپز از. بودم افتاده نفس از  

:بود نوشته و بود آراد کردم، بازش. بود اومده امی پی که رفتم سمتش  

.میام جااون! بیا عمارت دیگه دقیقه چند. سالم -  

.گفتمی خودم خاطر به خب ولی بزنم جیغ داشتم دوست  

:کردم تایپ براش  

.باشه سالم -  

.بشم آماده تا رفتم اتاق سمته رو کردم خاموش گوشی و زدم سند  

 شده دیر خیلی! وای. شدم خیره ساعت به. شدم آماده تا کشید طول دقیقه چند

.مشد خارج خونه از و برداشتم رو گوشیم تند بود،  

.زدم بیرون و کردم پام رو هامکفش  

.نداشت آمد رفت کسی زیاد بود، خلوت چون شد تند و آروم هایقدم  

 داشتم. رسیدم عمارت در به تا گذشت دقیقه چند. برسم اونجا به تندتر تا دویدم

.بکشم نفس تونستمنمی و مردممی  

 دستی که بیوفتم و بدم دست از رو تعادلم بود مونده کم! خوردم نفر یه به محکم

.داشت نگهم و شد حلقه کمرم دوره  

.بود شده خیره بهم آراد که بردم باال رو سرم و زدم نفس_نفس  

:گفت آراد زدم،می نفس_نفس که طورهمون. اومدم بیرون آغوشش از  

دادی؟می مسابقه کسی با -  

:گفتم که خندیدیم. شدممی منفجر خنده از داشتم  

.کردم دیر ولی نه، -  
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.شد خیره بهم منتظر و تعجب با که رفتم بیرون عمارت در زا  

.نمیام تو من -  

:گفت. بود عمارت از بیرون که رفت ماشینی سمتِ  و داد تکون رو سرش  

!سوارشو -  

 سوار و کردم بازش و در و رفتم ماشین سمتِ . نداشتم ایچاره ولی بودم دل دو

.شدم  

.داشت نگه و وتخل کوچه یه یتو برد و کرد روشن رو ماشین  

:گفت و سمتم برگشت  

؟!عمارت نمیای که شدچی بگو حاال خب -  

.ریخت بهم عصابم روز اون آوری یاد با دوباره  

 ندیده اصال رو ارباب حال به تا منم. کنم مرتب تا اتاق یه تو بودم رفته هیچی -

.بودم  

 منم ،گفت بهم رسید ذهنش به هرچی و ریخت بهم اعصابش اتاق تو رفتم وقتی

.رمنمی و اونجا برم خوامنمی دیگه  

:گفت و کرد اخمی ولی چرا نمیدونم  

!نرو نزدیکش زیاد. نیست خودش حال تو یکم اون -  

 و آروم صدای با شد خیره بهم و داد تکیه صندلی به رو سرش. نگفتم چیزی

:گفت ناراحتی  

.نیست خوب اصال حالم هانا -  

!گفتمی قشنگ رو اسمم قدرچه. شدم خیره بهش  

؟!دیوونه شده مرگت چه ؟!شده چت تو هانا سرت بر عالم خاک  
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:گفت دید، که رو منتظرم نگاه  

گفتم؟ بهت پیش دفعه یادته آنیل خالم دختر -  

:داد ادامه که کردم تایید رو حرفش و دادم تکون رو سرم  

 و مادرمه و خودش نقشه همش هااین. بیاد ایران دبی از فردا پس قراره -

.کنه نزدیک بهم رو خودش خوادمی  

.بشه عروسش آنیل که اینه قصدش مامانمم  

!هانا شممی دیوونه دارم  

میاد؟ بر ازم کمکی -  

:گفت و کرد نگاهم  

کنی؟ کمکم شهمی اگه خواستممی. گفتم بهت همین برای منم -  

:گفت که دادم تکون رو سرم  

 بازی رو دخترم دوست شنق تو مونه،می اونجا و خونم میاد که روزی چند تا -

!کن  

:گفتم بلند صدای با و شده گشاد هایچشم با  

؟!چی -  

:گفت و خندید  

!کن بازی رو دخترم دوست نقش فقط نیستی دخترم دوست که واقعا هانا -  

!دونمنمی رو چراش ولی بود گرفته حرصم  

:گفتم. شدم خیره رومروبه به بود، شده خیره بهم که طورهمون  

.بیاد بگو دخترت تدوس به خب -  
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.نکردم انتخاب رو کسی هنوز -  

 کسی گهمی و شده خیره هامچشم تو راست_راست. پسر این بود پرو قدرچه

!بشو دخترم دوست بیا نکردم انتخاب رو  

 کارچی بفهمن اگه ؟!بگم چی هااون به ؟!چی خانوادم وقتاون کنم، قبول اگه -

؟!کنم  

.باشی نگران خوادنمی و ردمک رو جا همه فکره فهمن،نمی -  

!که فهمنمی جوریاین بیام؟ جوریچه من آراد اما -  

 به بسپار رو چی همه نباش نگران که گفتم. دیگه نیار بهونه هانا! بابا ای -

 حاال! کن فکر کنی بازی خوایمی که نقشی به فقط کنی کاری خوادنمی خودم

 قبوله؟

قبوله -  

 هینی. شدم خیره و برگشتم بیرون به. ذروندیمگ سکوت تو رو ایدقیقه چند

...کشیدم  

:گفتم بود، شده خیره بهم که آراد سمتِ  برگشتم نفهمیدم؟ من شد شب کی  

 کارمچی نیست معلوم نیستم، خونه بفهمه مامانم اگه گرنه و برم باید من -

!کنهمی  

 که مشد خیره بهش و برگشتم سمتش. گرفت رو دستم مچ که بشم پیاده خواستم

:گفت  

.رسونمتمی -  

.میرم خودم ممنون -  

:گفت و گرفت دستش تو رو بازوم که کنم باز رو در خواستم  

.روسونمتمی بری، تنها خوادنمی. خلوته هم اینجا شده، تاریک هوا -  
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!گهمی بهم جوریاین که کیمه انگار وا گفت؟می جوریاین چرا این  

 کن ول کنم اعتراض اگه دونستممی. کرد روشن رو ماشین که نگفتم چیزی

.نیست که نیست  

.شدم خیره بیرون به شد رد ماشین عمارت، جلوی از  

. ایستاد ماشین گذشت، دقیقه چند. رفت مونخونه سمته که گفتم بهش رو آدرس

 باز کلید با رو در و نایستادم خداحافظی از بعد. کردم تشکر و شدم پیاده تند

.شدم حیاط وارد. کردم  

.کردم روشن رو هاچراغ. شدم خونه وارد و آوردم در پام از رو امهکفش  

.بودن نیومده هااین مامان هنوز اخیش  

.کردم عوض راحتی لباس با رو هاملباس و رفتم اتاق تو خستگی تمامه با  

 دوست نقش باید فردا پس از. انداختم روش رو، خودم و کردم پهن رو تشکم

 آراد. بود پرو قدرچه هم خالش دختر این ولی کردم؛می بازی رو آراد دختر

.باشه بد حالش داشت حق  

!نبود خوب ولی شد جوری یه حالم شنیدم رو قضیه وقتی منم  

؟!مثال کنه کارچی خواستمی کارهاش این با خالش دختر فهمیدمنمی واقعا  

....نفهمیدم چیزی دیگه! شد تار جلوش و شدنمی باز هامچشم  

 

.تمرف بیرون اتاق از شدم بلند. شدم بیدار هیوا و مامان دایص و سر با صبح  

.زدم بیرون الزم عملیات از بعد و رفتم دستشویی تو  

:گفت کنان غر_غر مامان  

؟!دختر آخه خبرته چه! خوابیدی که قدران ترکیدی هانا -  
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.بودم کرده عادت و داشتم عادت هاکردن غر_غر این به. نگفتم چیزی  

:گفت و اومد سمتم هیوا  

 برده خوابت و بودی نخورده هم شام بودی خوابیده برگشتیم، وقتی دیشب -

.بخور آمادست ناهار بیا. بود  

 که کردیم خوردن به شروع و نشستیم رفتم، آشپزخونه تو و دادم تکون رو سرم

:گفت هیوا  

.دارم واست خبر یه هانا -  

:گفت که شدم خیره بهش تعجب با  

.بری تهران زرو هر قراره فردا از -  

.ریخت آب واسم تند هیوا که کردم سلفه و کرد گیر گلوم تو غذا  

:گفت مامان که خوردم کمی  

 به این از گفته ارباب »گفت و زد زنگ کنه،می کار عمارت تو که آقایی یه -

 داشت هامچشم« . بری خرید عمارت برای دیگه دخترهای از چندتا و تو بعد

!زدمی بیرون حدقه از  

؟!بود آراد کاره همش هااین یعنی بگم نداشتم چیزی. دادم تکون رو مسر  

 رو هاظرف منم رفتن، که هیوا و مامان. خوردم رو غذا جوریچه نفهمیدم

!روز وقته این دیگه؟ بود کی این... ا بسم. اومد در صدای که کردم جاجابه  

 با اومدن و تنگذاش جا چیزی هیوا یا مامان شاید باشه؟ تونستمی کی یعنی

ببرن خودشون  

.شممی دیوونه االن خدا وای! که برداشتن رو چیز همه اما  

 هیکلی آقای که کردم؛ باز رو در و کردم پام رو هامدمپایی. رفتم بیرون در از

ماشین یه هم سرش پشته و بود ایستاده شلوار و کت با  
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.بود باال مدل  

:گفت که کردم نگاهش منتظر  

.فرستادن ور من آراد آقا -  

! شد چهارتا هامچشم  

:گفت و آورد سمتم و گرفت دستش تو پاکت کلی و کرد باز رو ماشین درِ   

بیارم؟ داخل واستون -  

:گفتم و دادم تکون نه معنی به رو سرم  

...اما -  

:گفت و کرد قطع رو حرفم  

.کنین رد تونیننمی شما و آراده آقا دستور -  

 و پیچید کوچه تو ماشین صدای بندش پشت هک بستم رو در. داد دستم رو همه

.رفته که دادمی نشون این  

.شدم اتاق وارد. رفتم اتاقم سمتِ  تند. بستم رو در و رفتم خونه تو  

.شدم خیره بهشون و گذاشتم زمین روی رو، هاپاکت و بستم رو در  

 شال، شلوار، مانتو، ست از پر ها،پاکت داخل. کردم باز و نشستم کنارشون

ست همه این آخه! بود کفش و کیف  

.کنم قبول رو هااین تونستمنمی من خبره؟چه  

.بود آراد طرف از. کردم بازش اومد، گوشیم روی امیپی  

 

«رسید؟»  
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:کردم تایپ  

«. کنم قبول رو هااین تونمنمی من »  

:داد جواب مین چند از بعد  

« ؟!شدن اندازت کنار به هااین حاال! کنی قبول باید »  

«. نکردم امتحان هنوز »  

«. بفرست بگیر عکس بعد بپوش »  

.فرستادم هم عصبی ایموجی چندتا و «آراد »  

.فرستاد خنده ایموجی چندتا و «جان »  

 به تا بودم روستا تو چون بود؛ فرستاده جوریاین بود، بار اولین! شد جوریم یه

.بود نکرده صحبت جوریاین باهام کسی حال  

.نفرستاد چیزی هم آراد و نفرستادم چیزی  

.ببینم بفرست عکس گفتمی بود، پرو هم قدرچه  

!هنش متوجه کسی تا کنم جاجابه هامقبلی هایلباس تو جورییه هارولباس باید  

.کردم کمدم، تو هالباس کردن مرتب به شروع  

 

"آراد"  

 رهخی سقف به و دادم قرار سرم زیرِ  رو دستم و گذاشتم عسلی روی رو، گوشی

.شدم  

 بازی رو دخترم دوست نقش کههمین. کنهمی زندگیم تو کمک ترینبزرگ هانا

.کنهمی بهم که بود کمک ترینبزرگ کرد،می  
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 اینجا که ایهفته چند این ولی باش خوشحال االن خانوم آنیل. زدم پوزخندی

 رب رو مامانم و نکنی هاغلط این از دیگه تا کنممی زهرمار برات رو مونیمی

!نکنی تحریک علیهم  

...برد خوابم تا کردم فکر قدراون  

 

 دقیقه چند از بعد. رفتم دستشویی تو شدم، بلند ساعت زنگ صدای با صبح

 عطر و پوشیدن به کردم شروع و آوردم بیرون شلواری کت. اومدم بیرون

.زدم بیرون اتاق از و کردم خالی روش رو، همیشگیم  

.خوردم مفصلی صبحانه و صندلی روی شستمن. رفتم خوری غذا سالن سمتِ   

:پیچید خونه کله تو صداش که برم مبل سمتِ  خواستم شدم، بلند  

:آنیل  

.اومدم من -  

:گفتم کالفه  

!اومدی که فهمیدن عمارت هایآدم کلِ  -  

 اما انداخت آغوشم تو رو خودش و کرد تند رو هاشقدم اومد، سمتم عشوه با

!شد حالتم متوجه. نیاوردم بیرون جیبم از هاممدست حتی  

!بیاد کی که گفتم هانا به دیشب. اومد بیرون آغوشم از شوکه  

.فرستادم دنبالش راننده البته  

!کرده دیر چرا فهمیدمنمی ولی دیگه رسیدمی باید کم_کم  

.برد باال طبقه و گرفت دستش از رو آنیل هایچمدون خدمتکار  

.اومد خدمتکار«  اومدید شخو»  صدای که هامبل سمتِ  بریم خواستیم  
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!شد خشک هامچشم. افتاد هانا به نگاهم که برگشتم در سمتِ   

 کرده برابر صد رو زیباییش داشت، که معصومیتی و بود چهرش تو که زیبایی

!بود  

.شد خیره هانا به و برگشت دید، که رو خیرم نگاه آنیل  

 و کردم حلقه مرشک دوره رو دستم. رفتم سمتش که اومد سمتمون قدم چند هانا

:گفتم و کشیدم پایین گونش روی تا و گذاشتم شقیقش روی رو، اشارم انگشت  

.عزیزم اومدی خوش -  

 کمی و کردم خم رو سرم بود؛ آنیل سمتِ  که صورتش از رخینیم. زد لبخندی

.کردم نزدیک گونش به رو لبم  

 کردم یکنزد. بود معلوم نفسش شدن تند از چون بود شده شوکه هم خودش هانا

!نبوسیدم اما  

.کرد ایسلفه بوسمش،می دارم که کردمی فکر آنیل  

.کردم حلقه کمرش دوره رو دستم و شدم جدا هانا از  

آراد؟ کنینمی معرفی -  

:گفتم و کردم آنیل به ایاشاره و گفت رو این که شدم خیره هانا به  

.خالم دختر آنیل -  

:گفتم ردمک هانا به ایاشاره و کردم آنیل به رو  

.زندگیم عشق البته و دخترم دوست هانا -  

.بود نکرده رو اینجاش فکره هه! پرید رنگش وضوح به آنیل  

!بود کننده دیوونه کارهاش. گذیدمی رو لبش دوباره و شدم خیره هانا به  
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 آنیل تا رفتممی هانا صدقه قربون فقط دقیقه چند. نشستیم و رفتیم هامبل سمتِ 

.باشه حترا هانا و بره  

!نداشتیم ایچاره ولی معذبه دونستممی  

.رفت هاپله سمتِ  و شد بلند آنیل  

:گفت و پرید بیرون آغوشم از هانا  

!شدممی خفه داشتم دونینمی آراد وای. شدم راحت آخیش -  

.کردمی نگاه جوریاون خالت دختر این مخصوصا  

:مگفت که شد خیره همب تعجب با. گرفتم رو دستش و نشوندمش کنارم و خندیدم  

.کنه نگاهمون و باشه ایستاده باال اون هم، االن همین ممکنه -  

کنم؟ کارچی گیمی االن -  

:گفتم و زدم چشمکی  

.روم بپر -  

:گفت که زدم ایقهقه. کرد نگاهم شده، گرد هایچشم با و تعجب با  

!رفتی فرو نقشت تو واقعا تو نه -  

:گفت و شد عوض نگاهش رنگ و ردک نگاهم حرصی که خندیدم دوباره  

کنی؟ عوض رو من نقش شهمی -  

!خندید اون و کردم نگاهش تعجب با که بودم من دفعهاین  

!کننده دیوونه و بود جذاب واسم دختر این چیز همه  

چیزی؟ یه هانا فقط. خوبه هم خیلی نقشت شهنمی نه -  

؟!چی -  
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.نرم فرو نقشم تو زیاد باش مواظب -  

:گفتم و بردم کنزدی رو سرم  

.نیست خودم دسته کارهام دیگه چون -  

:گفت و کوبید سینم روی آروم و کرد مشت هاشدست  

 دختر به رو چیز همه و برم من االن که حقته آراد، ادبیبی خیلی ادب،بی -

.برم و بزارم هم بعد و بگم خالت  

 کشیده ود،ب دستم تو که هاشدست. افتادم مبل روی و دادم دست از رو تعادلم

.افتاد روم هانا و شد  

!گذاشت سینم روی رو هاشدست و شد حلقه کمرش دوره هامدست  

 روی و کردم بلندش. کنم ولش تا خوردمی تکون هی و بود شده تند هاشنفس

.نشوندمش مبل  

.کرد مرتب رو هاشلباس  

 فهمیدم. فشردمی دستش تو لباسش یگوشه و بود پایین سرش. نشستم کنارش

!بود اتفاقی همش نبود قصد از ولی کردم ذیتشا  

 میز روی و اومد سمتون پرتقال آب دوتا با رزا. بود شده خیره گوشه یه به

.رفت و گذاشت  

.برگردوندم رو سرم که شد خیرم نگاه متوجه و آورد باال رو سرش  

.گرفت ازم و زد لبخندی که گرفتم سمتش و برداشتم رو پرتقالش آب  

:گفت و کرد نگاهم. گذاشت میز روی و خورد کمی  

؟!برم باید ِکی من -  

:گفتم و برگشتم سمتش متعجب  
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.وقتهیچ -  

:گفت بلندی صدای با  

چی؟ -  

:گفتم و گذاشتم لبش روی رو، دستم  

.کردم شوخی هیس -  

!دیگه نکنم باور منم تا نکن جوریاین شوخی خب -  

.کنمنمی شوخی دیگه من اصال باشه -  

:گفتم و کردم بیرون دیگاردهایبا به ایاشاره  

خوبه؟ کنممی رفتار هااون مثل -  

.خوبه جوریهمین نه نه -  

:گفت و اومد سمتمون رزا که زدم لبخندی  

.آمادست ناهار آقا -  

 و وقت بودم، هانا با که ساعتی چند این حتی. رفت و دادم تکون رو سرم

.بود رفته در دستم از همه ساعت  

.بشم متوجه اینکه بدونِ  شد،می رد هاساعت و هاهدقیق تند_تند واسم  

 ناجوری وضع با هاپله از هم آنیل و گرفتم هامدست تو رو دستش و شدیم بلند

!اومد پایین  

.شد خیره من به بعد و آنیل به اول هانا  

!بود دختری چه آنیل این که بود برده پی تازه  

.نشست کنارم هم هانا. نشستیم صندلی روی و رفتیم سالن سمته  
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.کشیدممی هم هانا برای کشیدم،می غذا خودم برای که طورهمون  

!هانا به نسبت محبتم همه این از عصبیه بود معلوم و بود کرده اخم آنیل  

.بود خودم به نسبت آنیل کردن متنفر فقط هدفم خب اما  

.نشستیم هامبل روی و رفتیم سالن سمتِ  و شد خورده ساکتی جو تو ناهار  

!بود شده متفاوت هانا به نسبت حسم و کشیدم آغوش به رو اناه  

.کردمی کار گوشی با و بود نشسته رومونروبه آنیل  

:گفت و گذاست کنار گوشی و کرد بلند رو سرش  

؟!شدین آشنا هم با کی گی؟نمی هانا با آشناییت از آراد خب -  

!نبود ایچاره اما بدم رو جوابش نداشتم دوست  

.برگشتم دبی از وقتی -  

:گفت و حرفم تو پرید  

!دیگه کرده آویزونت رو خودش و شده خبر با ثروتت از هانا وقتی حتما -  

!خورد شدیدی تکون و کرد نگاهم خورده جا هانا  

.شد خیره گوشه یه به  

.همعلوم ریختی بهم جوریاین  چون ؟!نه مگه گفتم رو حقیقت جون هانا آخی -  

:گفت حرفم تو پرید و کنم صحبت نذاشت که دمش خیره آنیل به عصبانیت با  

جون؟ هانا داشتی رابطه باهاش بار چند -  

 بودی دیگه نفر چند با آراد با داشتن رابطه قبل. بپرسم اینم رفت یادم اوه

؟!کوچولو  

:غریدم شدید، اعصبانیتم با  
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!هامچشم جلو از گمشو -  

.رفت باال! هالهپ سمتِ  دوید و شد بلند و شد خیره بهم ترس با و شوکه  

!باریدمی هاشچشم از اشک که شدم خیره هانا به  

 رو دستش که بره خواست لرزون هایقدم با. شد بلند و برداشت رو کیفش

:گفتم و گرفتم  

...هانا متاسفم -  

:گفت بغض با و بگم چیزی نذاشت  

برم؟ شهمی -  

 زیادی فاصله روستا ات و تهران تو اونم بره، بزارم تنها حالش این با تونستمنمی

!بود  

...هانا -  

:گفت لرزونی صدای با و کرده بغض دوباره  

.برم خواممی فقط ؟!میشه برم؟ شهمی -  

 هاشاشک و لرزیدمی بدنش تمامِ . افتاد آغوشم تو که خودم سمتِ  کشیدمش

...خوردنمی سر گونش روی  

!آنیل بهت لعنت  

...کردنمی هم اعتراضی و گفتنمی هیچی  

.کردم نوازش رو موهاش روی و گذاشتم سینم روی رو، سرش  

 دلش ولی گرفتم؛ آغوشم تو رو ایساله پونزده دختر عمرم تو بار اولین برای

.شکوندم کارم با هم رو  

!بود لعنتی دختره اون تقصیر همش اونم  
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.بود آغوشم تو آروم ایدقیقه چند  

 

"هانا"  

.خوردن سر پایین هامچشم از هاماشک  

؟!کرد فکری همچین طورچه بگه؟ جوریاین بهم تونست طورچه  

.شد بیشتر بغضم  

 اجازه که شدم پرو قدران حاال تا کی از. شدم بودم، که جایی و آراد متوجه تازه

!کنه نوازشم و کنه بغلم راحت قدران آراد دادم  

.اومدم بیرون آغوشش از و خوردم شدیدی تکون  

.ویدمد خروجی در سمتِ  و نایستادم دیگه  

.رفتم بیرون در از  

.کردم پاکشون کردن، پیدا شدت هاماشک  

.شد کشیده شدت با بازوم که رفتم بیرون در از و دویدم  

:گفتم که بگه چیزی خواست و چسبوند دیوار به رو من بود، آراد  

برم؟ شهمی فقط. خوبم -  

.رسونمتمی -  

.رممی خودم نه، -  

.نشستم و کرد سوارم زور به کرد، باز رو ماشین در نکرد، گوش حرفم به  

.کردممی بازی هامانگشت با و انداختم پایین رو سرم! بود لجباز قدرچه  
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 خارج در از و کرد روشن رو ماشین. شد سوار هم آراد و گذشت مین چند

.شدیم  

!کردمی فکر بد درموردم آنیل قدران یعنی شدم خیره بیرون به  

.گفتمی بهم رو رفح این نباید ولی نبود مهم واسم  

 طوری آنیل جلوی خواستمی هم آراد و بیاره بدست رو آراد خواستمی اون

.بیاره دست به رو من خوادمی که کنه رفتار  

!نیاد در جیکمم و کردممی گوش رو هاشحرف تمامِ  باید که بودم من وسط این  

!کنه رفتار طوریاین باهام دیگه آنیل ذارمنمی اما  

 رو هاشکمک که بود من نوبت حاال و کرد کمکم خیلی ماه چند این تو آراد

.کنم جبران  

.داره رو خودش هایقشنگی هنوز زندگی که فهموند بهم آراد  

 دختر یه مثل رو من بلکه دید؛نمی بزرگ دخترهای این مثل هم رو من تازه

.دیدمی بچه  

.ودمب راحت باهاش و شدمی بیشتر بهش نسبت اعتمادم خیلی جوریاین  

 خبر چیزم همه از و گفتممی واسش رو زندگیم ثانیه به ثانیه و هامحرف تمامِ 

 تونممی هم هنوز من و داره وجود هم زندگی هنوز که کرد کمک بهم. داشت

.بشم سابق شیطون اما خجالتی دختر اون  

 جوریچه ببین کن صبر ولی خوشحالی؛ خیلی کارت از درسته االن خانوم آنیل

 زهرمار و کوفت واست رو مونیمی آراد خونه تو و ایران تو هک روزهایی

.بشه راحت دستت از هم آراد! برگردی دبی خودت پای با خودت که کنممی  

 از و کردم باز رو در. بودیم رسیده باالخره شدم، خیره بیرون به. ایستاد ماشین

.شدم پیاده ماشین  
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. پیچید کوچه تو هم ماشین صدای که شدم حیاط وارد و کردم باز رو خونه در  

 که شده مرگم یه فهمید. نگفتم چیزی و اومد سمتم هیوا. شدم خونه وارد

.شدم جوریاین  

:گفت و اومد سمتم نگرانی با مامان  

؟!شدهچی پریده؟ رنگت چرا ؟!دخترم کردی دیر قدرچه -  

 که بغضی تا کردم ایسلفه و کشیدم عمیقی نفِس  و کردم بسته و باز رو هامچشم

.بره بین از بود، گلوم تو  

:گفت و کرد هیوا به رو مامان  

!زود بیار هانا برای آب لیوان یه برو هیوا -  

:گفتم کرد،می نگاهم نگرانی با که مامانی به رو روحبی  

 روی کار کلی عمارت تو چون کردم دیر. خوبم نیست، چیزیم جون مامان -

.بود ریخته سرم  

 دیگه دقیقه چند حتی اگه. نداشت قرار و آروم فتن،گ دروغ همه این از وجدانم

.دادممی لو رو چیز همه موندممی اونجا  

!گفتم دروغ بهشون قدرچه مدت این فهمیدنمی  

...دممی انجام کاری چه دارم االن  

.خوردمکمی داد، دستم رو لیوان و اومد بیرون آشپزخونه از تند هیوا  

:تگف مامان که برم اتاق سمتِ  خواستم  

.دخترم بیا آمادست شام -  

.مامان خورمنمی -  

.رفتم اتاق تو تند! حلقم تو بریزن غذا شده هم زوری تا نایستادم دیگه  
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.پوشیدم راحتی لباس و کردم عوض رو هاملباس  

 عوضی آنیل اون امروز هایحرف به قدران. کشیدم دراز کردم، پهن رو تشکم

...برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر  

 

"آراد"  

.رفتم خودم اتاق سمتِ  و کوبیدم بهم محکم رو اتاق درِ   

...بودم متنفر آنیل از بودم متنفر. شدم واردش  

.نشستم روش و رفتم اتاق یگوشه مبل سمتِ   

 رو چیز همه که آنیل به لعنت ؟!بگه جوریاون هانا به امروز تونست طورچه

...زنهمی بهم همیشه  

 گفتممی بقیه به اگه خب اما دونم؛می درموردش اچیزه چه من دونستمی خوب

! شدنمی دختر این خام و خوردنمی رو هاشحرف گول و کردنمی باور کسی

...رو من هایحرف نه کردنمی باور رو حرفش  

 ببرم بین از رو خودم به نسبت اعتمادشون تا نگم بقیه به اینکه جز نداشتم چاره

.کنه استفاده سوء موقعیت این از بخواد هم آنیل و  

.کردم پر ازش رو لیوان و برداشتم رو مخصوصم بطری  

.کردم روشنش و آوردم بیرون جیبم از سیگاری  

 بهش هم نیاد اگه! نیاد هم یا بیاد هانا فردا نبود معلوم. زدم بهش محکمی پک

.شهناراحت و نیاد که داره حق چون دممی حق  

!کنه کارچی خواستمی و بود چی قصدش دونممی زد، بهم رو چیز همه آنیل  

 تا نیاد هامچشم جلو دیگه فردا امیدوارم کردیم، که دعوایی اون با هم امشب

.بشه بیشتر عصبانیتم  
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.کردم پرش دوباره و کشیدم سر رو دستم تو لیوان  

!شدمی مرور ذهنم تو بار هزاران و هزاران امروز هایاتفاق و امروز  

.بگیرم رو جلوش تونستمنمی خودمم حتی  

 صدام که شدمی اکو سرم تو صداش همش بود، هامچشم جلوی همش هانا چهره

!کردمی  

...شده چیزیش نکنه بده حالش نکنه  

.شدممی دیوونه داشتم  

!برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر قدراون  

 

 آب سطل یه با هانا دیدم که پریدم هاگرفته برق مثل ریخت روم سرد چیزه یه

 که بگه چیزی خواست. کرد بهم ایاشاره. خندهمی غش_غش و ایستاده جلوم

!ندادن اجازه هاشخنده  

...آراد... وای -  

 دستش که رفتم سمتش بود، نشده اممتوجه هنوز. شدم بلند! خنده زیره زد دوباره

.داد هولم و گذاشت سینم روی رو،  

.دوید بیرون اتاق از و آورد در واسم زبونی  

 االن این یعنی بیاد جاش سره خوب هوشیاریم تا کردم بسته و باز رو هامچشم

!دیدممی خواب من یا بود هانا خوده  

.دیدممی خواب حتما  

 لباس و کردم خشک حوله با بود شده خیس که رو تنم. آوردم در رو هاملباس

.پوشیدم و آوردم بیرون کمد از  
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.رفتم سمتش و دمز لبخندی. افتاد بود، اونجا که آبی لیوان به چشمم  

.زدم بیرون اتاق از و برداشتمش  

!شیمی خیس جوریچه ببین ریزی،می آب روم حاال خانوم هانا  

؟!فقط بود خواب یه این نکنه! نبود هانا از خبری ولی شدم خیره اطراف به  

.بود گوشی تو سرش و بود نشسته مبل روی آنیل که کردم نگاه پایین به  

 خندیدمی و بود ایستاده اونجا هانا. رفتم سمتش تاد،اف دیوار گوشه به نگاهم

.ریختم روش رو، آب بشه حضورم متوجه اینکه بدونه  

:زد جیغ و رومروبه اومد کشیده آب موش مثل  

؟!آراد -  

. دوید دنبالم که رفتم پایین هاپله از تند و بود دستش لیوان هم خودش. خندیدم

:گفتم و تمبرگش سمتش رفتم، پایین هاپله از وقتی  

!نیوفتی باش مواظب -  

 نگران. افتاد زمین و خورد سر رو مونده پایین به پله چندتا گفتم که رو همین

:گفت و گذاشت پاش مچ روی رو، دستش. شدم خیره بهش  

...کنهمی درد آخ! آیی -  

 رو، بود دستش که لیوانی کردم، بلندش و انداختم پاهاش و کمر دوره رو دستم

.ریخت سرم روی رو آبش و کرد کج داشت، نگه سرم روی  

:گفتم کشیدم،می نفس تند که طورهمون. بستم رو هامچشم  

!تو دسته از هانا -  

:گفت زد پا دست  

!اوفتیممی االن زمین بزار رو من آراد وای -  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 76 

:گفت شد، خیره بهم بعد و شد خیره پایین به  

.دیگه بزار پایین اوفتممی االن -  

.زاشتمشنمی پایین ولی سینم روی زدمی خوردمی لوو که گفتم «نچی»  

:گفت و برگردوند ازم رو روش کرد، آویزون رو لبش  

.قهرم -  

:گفت و بازوم روی زد مشت. گذاشتمش پایین  

!نکنم قهر بعد که بزار زمین، بزارم گممی وقتی خب -  

:پیچید آنیل صدای که خندیدم  

.بیای کردمنمی فکر -  

:گفت و کرد آنیل به رو! من به هم هانا و شدم خیره هانا به  

!نکنی یا کنی فکر تو که نیومدم تو خاطر به منم -  

:گفت و من سمته برگشت  

.اومدم آراد خاطر به من -  

 که گفت چیزی لب زیر و کرد نگاهش حرصی آنیل. کردم نوازش رو گونش

!نبود مشخص  

.دهمی کیف کنم، بیدارت جوریاین چون بیام زود بعد به این از -  

:گفتم خندیدم  

.دهمی کیف بشه، شروع تو دیدنِ  با منم روزه -  

:گفت و کرد ریز رو هاشچشم. کرد نگاهم  

.میام دیر بعد به این از من کن، ولش پس -  
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!بود خیرمون حرص با آنیل همچنان و زد لبخندی. زدم ایقهقهه  

:گفت و اومد سمتمون رزا  

.ستآماده ناهار  -  

.نشستیم صندلی روی و رفتیم خوریغذا سالن سمته   

 که کارها چه کنم، متنفر خودم از رو آنیل اینکه برای و رسیدم هانا به کلی

.زد بهم رو چیز همه هم مامان وسط این خب اما نکردم؛  

 نبود، مامان تقصیر هم هااین ولی فرستاده مامان رو آنیل که دونستممی خوب

!بود هم آنیل تقصیر بلکه  

 که شد خیره بهم تعجب با. رفتیم باال طبقه. شدیم بلند و گرفتم رو هانا دسته

:گفتم  

!کنیممی کارچی بفهمه که میاد دنبالمون حتما االن -  

.کردم حلقه گردنم دوره رو هاشدست و چسبوندمش دیوار به  

 و کردم حلقه کمرش دوره رو هامدست از یکی بود؛ خیره حرکاتم به تعجب با

.گذاشتم صورتش طرفه هی رو دیگم دسته  

 و بردم ترنزدیک رو سرم! بود خیره بهم متعجب فقط. بردم نزدیک رو سرم

 که انگار نباشه، دیده صورتش که دادم قرار صورتش جلوی رو سرم جوری

.بود معلوم هاشکفش صدای از چون اومد؛ باال آنیل که زدم حدس بوسمشمی  

.بوسممی رو لباش دارم واقعا ارانگ که کردم تنظیم طوری رو خودم ماهرانه  

 سردش، هایدست هنوز اما شدم جدا هانا از و کوبید بهم محکم رو اتاقش دره

:گفتم متعجب. بود دستم تو  

سردن؟ هاتدست قدران چرا -  

:گفت و کرد نگاهم چپ_چپ  
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 جوریاین حساسم تنم روی چون منم بودی، رفته فرو نقشت تو زیاد جنابالی -

.شدم  

.نگفت چیزی! راه اون به زدم رو خودم ولی فهمیدم رو منظورش  

بود قشنگ هم دیگه دخترهای با فرقش حتی  

.بود جذاب همین واسم و  

″آنیل″  

 دیوونه داشتم اومد،می اینجا عوضی هانای اون روز هر که هفته چند این تو

!شدممی  

 کرد،می نوازشش شد،می نزدیک بهش آراد همه اون هامچشم جلوی روز هر

!بود کننده دیوونه واسم موضوع این و بوسیدشمی کرد،می بغلش  

 که شدنمی اما بشه فراری اینجا از تا کردممی اذیت رو دختره قدرچه هر

...شدنمی  

 دیگه دختر یه با آراد که دادممی توضیح( آراد مادر) نازان خاله به قدرچه هر

!کردنمی باور و نه گفتمی داره، رابطه  

 نشون بهش مدرک یه باید ولی کردنمی باور بود، پسرش آراد اینکه رخاط به

حرفم اثبات برای بودم مدرک دنباله هم روز چند این و دادممی  

.نداشتم خودم به آراد کردن نزدیک و این جز کاری و  

.بود زده بهم رو آراد و من بینِ  هایحس تمامه دختر این  

!نیوفته واسم اتفاقی تا فرستاد همراهم ردبادیگا کلی بابا برگشتم، دبی از وقتی  

.مبیار آراد یا دختر این سره بالیی شده، جور هر که بود نفعم به جوریاین  

 رو چیز همه و بود زده بهم رو آراد و من بینِ  دختر این. بودم شده خسته دیگه

!بود کرده خراب  
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 فقط چون ؛نبودم مطمئن هم داشتن دوست این به اما داشتم دوست رو آراد من،

!ایدیگه کِس  نه باشه خودم ماله آراد خواستممی  

...رفتم بیرون در از. کردم بازش رفتم، در سمته و شدم بلند تخت روی از  

 

"هانا"  

 پایین داشت آراد. خورد زنگ آراد گوشی چون اومدم بیرون آراد اتاق از

.نکنه شک چیزی به آنیل تا بودم آراد اتاق تو منم و کردمی صحبت  

 آنیل رو همش کشیدیم، زحمت همه این هفته، چند این که ترسیدممی همش

!بزنه بهم و کنه خراب  

.اومد سمتم عصبانیت با و کرد نگاه اطراف به. شد باز آنیل اتاق در  

.رسوند بهم رو خودش تند که رفتم عقب کمی  

!دادمی بد گواهی دلم و انداخت چنگ جونم به بدی ترس  

.پیچید کمرم تو بدی درد! کوبید دیوار به رو من محکم و داد هولم  

:گفت و کرد نگاهم نشسته خون به هایچشم با  

بگیری؟ ازم رو آراد خوایمی تو احمق دختره -  

.کنی کاری همچین زارمنمی! خوندی کور  

 ایدیگه دختره هیچ نه کنه، ازدواج من با باید و بشه خودم ماله باید فقط آراد

.کنهمی رو فکرش که  

!کردی آویزونش رو خودت اومدی شدی، خبر با داره که ثروتی از تا  

 گلوم تو بدی بغض. زدم پسشون خوردن، سر گونم روی هامچشم از هاماشک

!کردمی خفم داشت که پیچید  
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:گفتم بغض با همراه لرزونی صدای با و گرفتم سمتش رو اشارم انگشت  

. اینجام االن که داره دوست منو آراد حتما! من نه احمقی، تو -  

...کرد نگاهم وحشتناک گرفت آتشینی قرمز رنگ هاشچشم  

.کنم کمک آراد به اینکه جز نبود مهم برام چیزی ولی  

 برخورد زمین به شدت با! کرد پرتم زمین روی و گرفت چنگش تو رو لباسم

!پیچید درد تمام تنم تو. کردم  

 و دادم دست از رو ادلمتع که زد گوشم تو محکمی سیلی که شدم بلند زور به

!افتادم زمین روی  

!سوختمی و کردمی گز_گز فقط صورتم طرف یه  

 با و بود ما به پشتش که شدم خیره آراد به! داد هلم هاپله سمتِ . شدم بلند دوباره

.بود نشده ما متوجه و کردمی صحبت گوشی  

!کشید خودش سمتِ  رو من و گرفت مشتش تو رو لباسم  

 خوردمی سالش یک و بیست یا بیست آنیل! کجا من زوره جا،ک آنیل زور آخه

!نداشتم زوری. بود سالم پونزده فقط من اما  

!بیوفتم پایین بود، ممکن آن هر و بودن سرم پشته هاپله ردیفه دقیقا  

.منه ماله فقط آراد! بشی نزدیک آراد به زارمنمی دیگه -  

...بود سرم پشتِ  دقیقا آنیل. برگردوند هاپله سمتِ  رو من  

 و گذاشت کمرم روی رو، دستش پشت از که برم پایین پله اولین از خواستم

.دادم دست از رو تعادلم که داد هولم محکم  

!کردم برخورد زمین به شدت با و افتادم هاپله روی از محکم  

.رفت هوا به جیغم و پیچید تنم تمامه تو بدی درد  
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.دوید سمتم... شد خیره بهم برگشت، سمتم نگرانی با آراد  

.کردمی درد هم و سوختمی هم تنم تمامه کنم؛ حس تونستمنمی رو تنم  

 من اما زدمی صدام که قدرهرچه. اومد سمتم آراد! بود شده تار هامچشم جلوی

!هستن چی فهمیدمنمی که نامفهومی صداهای جز شنیدم،نمی چیزی  

 سیاهی هامچشم بعد و زد آنیل به محکمی سیلی آراد که دیدم فقط آخر لحظه

...رفت  

 

 اطراف به اومد،نمی یادم هیچی کردم، باز رو هامچشم! پیچید سرم تو بدی درد

؟!بود کی اتاق اینجا ؟!بودم کجا دیگه من. کردم نگاه  

 چه و کجام فهمیدم تازه! آراده دیدم برگشتم،. شنیدم رو نفر یه آشنا صدای یهو

.افتاده اتفاقی  

:گفت نگرانی، صدای با آراد که پریدم هاگرفته برق مثل  

کنه؟می درد کجات -  

!بیمارستانه داد،می نشون که شدم خیره اطراف به و نگفتم چیزی  

.بودم خونه باید االن من! خدا وای. شدم خیره بود، وصل دستم به که سرمی به  

 بهش سرم که دیگه دسته سمتِ  رو دستم. گرفت بر در رو تنم تمامه ترس

!شد جاری دستم از خونی که کشیدم بیرون دستم از محکم و بردم بود، وصل  

:گفت و گذاشت روش دستمالی و گرفت رو دستم آراد  

!کردی کارچی ببین دیوونه -  

.آراد شدم بدبخت -  

:گفتم که کرد نگاهم منتظر  
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؟!شهمی چی دونیمی بفهمن، پدرم یا مادر اگه باشم، خونه باید االن من -  

!کردمی درد حسابی بدنم. رفتم خروجی در سمتِ  و اومدم پایین تخت روی از  

 کالفه. گرفت رو بازوم و اومد سمتم آراد که رسوندم در به رو خودم زور به

:گفت  

.هانا تو دسته از -  

!بود شده تاریک هوا. شدیم خارج بیمارستان از تا گذشت دقیقه چند  

برسوندم؟ خونه به ودز رو خودم جوریچه حاال! اومدمی در داشت اشکم  

...شدم خیره بیرون به استرس با و شدیم ماشین سوار  

.رسیدم خونه به تا گذشت ساعت نیم  

 لبخند کرد؛ باز رو در بابا. زدم در و رفتم در سمتِ  شدم، پیاده ماشین از تند

:گفت و زد بهم مهربونی  

.بابا خوشگل نباشی، خسته. گلم دختر سالم -  

 از ترس و استرس تمامه که انداختم بابا بغل تو رو مخود و زدم زوری لبخند

.کرد پر رو جاش آرامش و رفت بیرون تنم  

.بود عمارت تو کار خیلی چون اومدم دیر ببخشید بابایی سالم -  

.باباجان نداره عیب -  

.کردمی درد تنم نبود، خوب اصال حالم! گفتم دروغ هم بابام به حتی  

...رفتمی بیرون تنم از داشت جون  

.فرستادم فرو هامریه تو ایخوشمزه بوی که شدم خونه وارد  

 بعد و کرد نگاهم متعجب مامان. اومدن بیرون آشپزخونه از هیوا و مامان

:گفت و کوبید گونش روی محکم  
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؟!شده چی زنه؟می زردی به رنگت چرا دخترم الهی، بمیرم -  

.همین برای ود،ب زیاد امروز کارها. حرفیه چه این مامان، خدانکنه -  

:گفت و کشید آشمزخونه سمتِ  و گرفت رو دستم هیوا  

 ازت سوال هزاران خبرنگار یه مثل االن مامان وگرنه بخوریم شام بیا هانا -

!پرسهمی  

:گفتم و زدم لبخندی  

.هیوا نیست گرسنم -  

:گفت مامان که برگشت سمتم  

 خورینمی شام دی،گربرمی شبه چند. بخوری باید نداریم نیست، گرسنم نخیر -

.شهمی اذیت معدت کنار به خودت! خوابیمی و  

 چیزی دیگه رفت، بهم که ایغره چشم با مامان ولی کنم اعتراض خواستم

.نگفتم  

 به تا پوشیدم گشاد راحتی لباس و کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاقم سمته

 و آوردم در رو ملباسا تا رفت در جونم ولی ؛نگیره دردم و نکنه برخورد بدنم

.پوشیدم  

 غذام از کمی و نشستم هیوا کنار. رفتم آشپزخونه سمته و اومدم بیرون اتاق از

.رفت پایین گلوم از زور به ولی خوردم رو  

:گفت کرد، نگاهم نگران مامان  

؟!کنیمی بازی غذات با چرا دخترم -  

.میاد خوابم مامان -  

 سینک تو و برداشتم رو ضافها هایبشقاب. شدم بلند و نگفت چیزی مامان

.گذاشتم  
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.کشیدم دراز و کردم پهن رو تشکم  و رسوندم اتاق تا زور به رو خودم  

...برد خوابم تا کردم فکر کردم، فکر قدراون  

.دهمی تکونم تند_تند داره یکی کردم احساس  

.شدم مواجه مامان نگران چهره با که کردم باز رو هامچشم زور به  

!دارم نگه باز نتونستم رو هامچشم بود، شده غدا تنم تمامه  

:گفتم ایگرفته صدای با بود بسته که طورهمون  

آخه؟ کنیمی بیدارم چرا صبح سره مامان -  

:گفت نگرانی از مملو صدایی با مامان  

.گیمی هزیون پاشو کردی، تب ظهره از بعد هانا -  

.شد قطع بدم جواب خواستم تا اما خورد زنگ هم گوشیت  

:گفتم و پریدم هاگرفته برق مثل افتادم که آراد یاده  

دادی؟ جواب -  

.شد قطع واال نه -  

.اومدم بیرون زود رفتم، دستشویی و شدم بلند تند  

!بودم مجبور اما بود بد خیلی حالم. پوشیدم لباس زود و رفتم کمد سمتِ   

.شدم خارج اتاق از تند و بافتم و کردم شونه رو موهام  

:گفت و داد دستم و اومد سمتم بود، کباب توش که لقمه هی با مامان  

.نکنی ضعف بخور رو این -  

 پام رو هامکفش. رفتم حیاط داخل زود و خوردم کمی و گرفتم مامان دسته از

.کردم  
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.دادم مامان دسته بود، مونده نصفش که ایلقمه  

:گفت و کرد غر_غر مامان  

.کنیمی ضعف کنی، رکا اونجا ریمی هم االن خورینمی چیزی -  

:گفتم و زدم زوری لبخند  

.شهنمی چیزیم من قشنگم، مامان برم قربونت -  

 بود، شده پارک گوشه یه که رنگی مشکی ماشین سمتِ  و شدم خارج در از

.رفتم  

.کرد حرکت راننده که شدم سوار  

.رسوندمی رو من هم خودش بعد و فرستادمی راننده واسم روز هر آراد  

کنهمی درکم و کرد کمکم همه این آراد که بود راحت خیالم بتبا این از  

.کنم کمکش و کنم درکش باید شده، من نوبت که هم حاال و  

.رفتم ورودی در سمتِ  و شدم پیاده ماشین از و ایستاد ماشین  

.گفت آمد خوش و اومد سمتم خدمتکاری. شدم وارد  

 با. بود صورتش روی دستش و بود پایین سرش بود، نشست مبل روی آراد

.شد خیره بهم و برگشت خدمتکار صدای  

شد؟ خوشحال دیدنم با کردممی احساس چرا  

 آب لیوان یه آنیل دیدم؛ که آشپزخونه سمته برگشتم آخر لحظه. رفتم سمتش

 باز خیلی لباس یه و کنهمی مخلوط توش رو چیزهایی یه داره و جلوشه پرتقال

 لباس کوتاهی بماند چه شد،می دیده باسل زیره از بدنش نصف که بود تنش هم

!بودنش تنگ و  

:گفت و نشوند کنارش رو من و کرد بغلم رسیدم، آراد به وقتی  
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خوبی؟ -  

!گفت چی و پرسید چی نفهمیدم اصال. دادم تکون تند_تند رو سرم  

؟!ریختمی چی پرتقال آب لیوان تو داشت که بود آنیل پرت حواسم تمامه  

 گذاشت میز روی رو، من پرتقال آب. اومد سمتمون پرتقال آب دوتا با خدمتکار

.داد دستش رو آراد پرتقال آب و  

 رفت،می و میز روی ذاشتمی آوردمی برامون چیزی وقت هر خدمتکار

!کیه ماله کدوم که کردنمی معلوم جوریاین  

.بشه چیزیش و بخوره آراد که ترسیدم و کرد گل کنجکاویم  

.نشست رومونروبه مبل روی اومد و بود شدست پرتقال آب یه آنیل  

!ودب شده داغ دوباره تنم تمامه و داشتم سرگیجه چرا دونمنمی اما شدم بلند  

.بودم کرده تب که بود این خاطر به حتما  

 شد بلند نگرانی با آراد که کنم حفظ رو تعادلم تا رسوندم مبل یلبه به رو دستم

:گفت و  

؟!هانا شده چی -  

:گفت که نگفتم چیزی  

هانا؟ -  

.نیست چیزی -  

.گیمی دروغ داری -  

.دارم کوچولو تب یه فقط نیست هیچی -  

:گفتم و گرفتم دستش از رو پرتقال آب  

.خب نخور، رو این آراد -  
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:گفت متعجب آراد. بود پریده رنگش و شد بلند عجله با آنیل  

؟!چرا -  

:گفتم و کردم اشاره آنیل به  

.بخور رو میزه روی که یاون نخور رو این فقط تو -  

.برگشت و شد خیره بهش و آنیل سمتِ  برگشت آراد  

...شد خیره بهم هم آراد شدم خیره آراد به  

.مگذاشت میز روی رو، لیوان و خوردم رو شهمه و بردم لبم نزدیکه رو لیوان  

؟!داشتم بدی سرگیجه چرا اما زد می نبض تنم تمامه و شد داغ بدتر تنم  

 اومده هامچشم جلوی دیگه آراد چندتا هام،چشم جلوی آراد رتصوی یه جای به

.بودن  

″آراد″  

 ازم کمی و گذاشت میز روی رو، لیوان و خورد رو پرتقال آب تمامه هانا

.گرفت فاصله  

.کردمی من... من همش و شد خیره هانا به بود، پریده رنگش که آنیل  

 آب خوردن از بعد اما ؛باشه ریخته پرتقال آب تو چیزی آنیل شدنمی باورم

باشه؟ ریخته توش چیزی آنیل بود ممکن طورچه پس بود، خوب حالش پرتقال  

!افتاد زمین روی شدت با شد بسته هاشچشم که هانا سمته برگشتم  

.شد خیره هانا به ترس با آنیل  

 باال یهاپله سمته و کردم بلندش گرفتم، آغوشم تو رو بدنش و رفتم هانا سمتِ 

.مرفت تند  
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 زدمی صدا رو اسمم و زدمی جیغ و کردم بغلش جوریاین که باری اولین یاده

«زمین بزارم »گفتمی و  

.گذاشتمش روش و رفتم تخت سمتِ . شدم وارد و کردم باز رو اتاق درِ   

 داد نجات رو جونم امروز و کرد کمک بهم همه این. کردم نوازش رو گونش

کنه کارچی خواستمی آنیل نبود، معلوم وگرنه  

...کنه نزدیک بهم رو خودش بخواد که بسازه چیزهایی چه و  

.اومدم پایین تند و رفتم هاپله سمته و بستم رو در و شدم خارج اتاق از  

 همون که بردم باال رو دستم و کردم پرتش مبل روی و رفتم سمتش باعصبانیت

!موند خشک باال  

...لعنت آنیل بهت لعنت  

:گفتم و زدم ایعربده  

ریختی؟ چی ابمیوه تو -  

:گفتم و زدم داد بلندتر که نگفت چیزی و شد خیره بهم ترس با  

ریختی؟ قرص توش -  

:گفت لرزونی صدای با  

قرص؟ کدوم. نگو پرت و چرت_  

:گفت و اومد حرف به که زدم داد  

.کننده هوشبی قرص -  

 قرص امآبمیوه تو خودت سمت به من جذب واسه که حقیری و پست قدران -

.ریختی کننده هوشبی  
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که برت و دور ای؟رابطه یه هول قدران  

؟!حقیری و پست قدران من؟ چرا لعنتی من چرا. هست زیاد  

.شد خیره بهم ترس با و شد جمع هاشچشم تو اشک  

 بود، شده دورگه عصبانیت از که بلندی صدای با گرفتم دستم تو رو چونش

:گفتم  

 کم کن سعی! نبینمت اینجا دیگه فردا یول کنممی رحم بهت هیچ که امشب -

 داری عمر تا که میارم سرت بالیی یه وگرنه آنیل؛ کنی موس_موس برم دور

.نره یادت  

.کردم رها محکم رو چونش و خوردن سر پایین هاشچشم از هاشاشک  

 معصومی و پاکی اون به دختر هانا بردم، فرو عصبانیت از موهام تو دستی

.زد ابمیوه توی هایلعنتی اون به لب من خاطر به امروز  

...نگفته چیزی و کشیده درد قدرچه دیشب دونستممی  

.شدم اتاق وارد و رفتم باال سریع پله از  

 هاشچشم که پاشیدم صورتش روی آب کمی داشت، آب و بود اونجا که لیوانی

.خورد تکون  

...نداد جوابی ولی زدم صدا رو اسمش  

 تکونی و شد باز هاشچشم که دادم تکونش و گذاشتم کتفش روی رو، دستم

.خورد  

 تو هاشدست گذاشتم، سینم روی رو، سرش و کردم بغلش که نشست و شد بلند

...شد جمع آغوشم  

 و کوبید بازوم روی آروم بود، مشت که رو دستش و اومد بیرون آغوشم از

:گفت  
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.ریخت آبمیوه اون تو چیزی آنیل شد باورت -  

 خودت از قدران چرا بخورم؟ خودم نزاشتی چرا خوردیش؟ چرا هانا -

.کنم جبران رو خوبیت همه این جوریچه دونمنمی گذری؟می  

 که طورهمون درست بشه، چیزیت خواستمنمی چون بخوری خودت نذاشتم -

.دادی نجاتم تو و بیوفتم باغ تو من بود، مونده کم پیش چندماه وقتی  

 کردن جبران فکر هی خوادنمی پس منه نوبتِ  هم حاال کردی، کمکم همه این

!کنی رو  

:گفت و خندید که کردم نوازش رو گونش  

رفتی؟ فرو نقشت تو باز -  

:گفت شد، بلند زدم لبخندی و کردم نگاهش  

نه؟ مگه خونه، برم باید زودتر کنم فکر امروز -  

.آره -  

!شدنمی خب ولی بمونه کنارم بیشتر داشتم دوست بره، خواستمنمی  

 

"یلآن"  

 اونم. گفت بهم اومد در دهنش از چی هر امروز آراد. زدم پس رو هاماشک

...عوضی یدختره اون خاطر به همش  

.کنممی و کنم نزدیک آراد به بیشتر رو خودم خواستممی من  

!نیست آراد به شدنم نزدیک داره جلو هیچی  

 پتو زیر لباس بدون و آوردم در رو بود تنم که توری خواب لباس و شدم بلند

.کشیدم دراز تخت روی و رفتم  
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.بود یمهمون توی بودم، پسر یه با که بار اولین و بودم پسر چندین با االن تا  

 برد، اتاق تو رو من پسر اون وقتی میاد، اونجا هم آراد که دونستمنمی من

!کنهمی کارچی داره دونستمنمی و نبودم هوشیار و بودم خورده قدراون  

 اول. شد وارد آراد و شد باز در که بود موقع همون بودیم، بطهرا وسط وقتی

اما کرد تعجب  

.کوبید محکم رو در و رفت بیرون زود خیلی بعد  

...برد خوابم تا کردم فکر قدراون شدم خارج افکارم از  

 

 چمدون تو و کردم هام،لباس کردن جمع به شروع و شدم بیدار شد، که صبح

.گذاشتم  

.شدم خارج اتاق از و گرفتم دستم رو مدونچ و پوشیدم لباس  

 کردم بازش آروم و رفتم آروم در سمتِ  و ایستادم شدم، رد آراد اتاق جلوی از

.بود خوابیده تخت روی که  

:کردم زمزمه و زدم لبخندی  

.میارم دستت به شده که قیمتی هر به -  

.رفتم پایین هاپله از و گرفتم دستم چمدون و بستم رو در  

: گفتم و ایستادم اومد، سمتم خدمتکار  

.برین تونینمی و مرخصید همه امروز بگم همتون به که گفت بهم آراد -  

.خانوم چشم -  

.رفتم بیرون و نایستادم بعد و  

.کرد حرکت راننده و شدم ماشین سوار  
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!کردمی کوچیکم دختر اون پیِش  نباید کرد،می اذیتم همه این نباید آراد  

.هانا هم و آراد هم بدن، پس تاوان ونهردوش باید هم حاال  

 که سمتم سمتم بادیگاردهام. شدم پیاده و رسیدم فرودگاه به تا گذشت ساعتی چند

:گفتم  

اید؟آماده -  

.خانوم بله -  

:گفتم و دادم تکون رو سرم  

 اما بزنینش حسابی رو آراد و عمارت رینمی کنممی تکرار هم دیگه بار یه -

 به اونجاست دختری دیدین اگه باشه؛ ترسوندن یه فقط که انگار! نشه چیزیش

.نکنین رحم دختر اون  

:دادن تکون رو سرشون  

.خانوم چشم -  

...شدم فرودگاه وارد و دادم تکون رو سرم  

″هانا″  

.شدم ماشین سوار و زدم بیرون خونه از و شدم آماده  

 همین یبرا خوردم، ناهار دیر و شدم بیدار دیر چون کردم دیر حسابی امروز

 آراد آبمیوه تو که بود چی اون آخر نفهمیدم ولی رسیدممی آراد خونه به هم دیر

!خوردم من و بود ریخته  

 اونجا همیشه مثل هم امروز باید و گذشت خیر به باالخره که بود هرجوری

.رفتممی  
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 از خبری ولی شدم عمارت بزرگ حیاط وارد شدم، پیاده و ایستاد ماشین

 از هم خدمتکاری نبودن، هم آراد بادیگاردهای حتی نبود؛ هم در جلوی نگهبان

!شدنمی رد اونجا  

.ومدا عمارت تو از فریاد و داد صدای یهو بود، خلوت قدران اینجا چرا امروز  

شدم وارد و ورودی در سمته رفتم تعجب با  

.زننمی رو آراد دارن چهارنفر دیدم که  

.زدمی رو آراد هم یکی و بودن گرفته رو آراد بازوهای دوتاشون  

 ولی کوبیدم بهش پشت از مشت با و رفتم زد،می رو آراد داشت که اونی سمتِ 

!ترسیدم ازشون منم که بودن هیکلی همچین  

...شد ترعصبی که کوبیدم صورتش تو مشتی که برگشت سمتم مرده  

:زد داد آراد  

!برو هانا -  

.افتادم زمین روی که یدکوب صورتم تو محکم مرد همون که بگم چیزی خواستم  

زد بهم که سیلی از کرد گز_گز زد، نبض صورتم  

.کوبیدم بهش مشت با و رفتم سمتش دوباره. شدم بلند و نایستادم ساکت ولی  

 درد از جیغی که کرد پرتم زمین روی محکم و کرد بلندم شدیدی باعصبانیت

!کشیدم  

...نداشت که نداشت ایفایده ولی زدمی فریاد زد،می داد آراد  

.زدم درد سره از جیغی کوبید، شکمم روی محکم چوب با و اومد سمتم مردی  

...کردن ول هم رو آراد و رفتن بیرون اونجا از شونهمه  

... !بود شده خورد بدنم تمامه انگار بخورم تکون تونستمنمی. اومد سمتم  
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 گزیدم رو لبم پیچید، بدنم تو بدی درد که کرد بلندم و انداخت تنم زیرِ  رو دستش

!نیاد در صدام تا  

 ایجعبه با بعد دقیقه چند و رفت آشپزخونه سمتِ  و گذاشت مبل روی رو، من

.برگشت  

؟!کنن جوریاین رو آراد تا بود فرستاده رو هااین که بود کی کاره یعنی  

 آنیل از خبری ولی کردم نگاه اطراف به. ایستاد زانوش دو روی و اومد جلوم

!نبود  

:گفتم همین برای نپرسم، که دادنمی اجازه مکنجکاوی  

؟!کجاست آنیل -  

:گفت و کرد نگاهم  

.دبی برگشت -  

!باشه آنیل کاره همش هااین نکنه. دادم تکون رو سرم و نگفتم چیزی  

.نیست اینجا خودش از اثری چون خودش کاره حتما  

؟!کنهمی جوریاین خالش پسر با که حقیره قدران یعنی  

 جوریاین رفت، که وقتی دقیق ؟!نیوفتاد هااتفاق این بود، اینجا یلآن وقتی چرا

.شد  

؟!ردک آراد با رو کار این چرا اما بوده؛ آنیل کاره چیز همه که معلومه درست  

.خوردم شدیدی تکون که نشست پام رون روی آراد دسته  

...آخ -  

.انگار نه انگار کنهمی درد کجات پرسم،می ازت دارم ساعت یه -  

.خب کنهنمی درد جاییم -  
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 گذاشتم دهنم جلوی رو دستم آورد، فشار کمی رونم به و کرد ریز رو چشماش

.نیاد در صدام تا  

.بیار در -  

:گفتم شده، گشاد هایچشم با  

چی؟ -  

:گفت و کرد شلوارم به ایاشاره  

!دیگه بیار در -  

.اصال -  

...زور به نکن کاری هانا -  

:گفتم و شد جمع صورتم که کرد مکث  

...ندارم درد که گفتم -  

:گفت و حرفم تو پرید  

...زور به خوایمی پس -  

:گفتم و حرفش تو پریدم  

.نه نه -  

 جلوش رو شلوارم خواستمی آراد، این بود پرو قدرچه. داد تکون رو سرش

...ادببی قدرچه! بیارم در  

.گرفت رو دستم و کرد بلندم  

 پایین زانوم تا کردم باز رو زیپش و کردم باز رو شلوارم دکمه دیگم دسته با

.گذاشت مبل روی رو، من. کشیدم  

.بود پاهام روی نگاهش ولی کردم نگاهش کنان غر_غر  
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 لکه شدم خیره پام رون به. شعورهبی قدرچه... کشهنمی خجالتم ادب،بی آراده

 ،شده وارد بهش که ایضربه خاطر به حتما بود؛ اومده وجود به روش سیاهی

.بود افتاده روش سیاه لکه سفیدم پوست  

 رون نزدیک و ریخت پنبه روی و آورد بیرون جعبه از که بود چی دونمنمی

...مالید روش و برد پام  

.پیچید پام تو سوزشی  

:گفتم و برداشتم رونم روی از رو دستش و گذاشتم دستش روی رو، دستم  

.خوادنمی بسه، آراد -  

. نشستم و کشیدم باال رو شلوارم. شدم بلند و برد البا تسلیم حالت به رو دستش

 و خورد گره هم تو هاشانگشت و گذاشت هاشزانو روی رو، هاشدست آرنج

:گفت  

.برگردم دبی قراره دیگه ماه چند -  

:گفتم بلند صدای با  

چی؟ -  

:گفت و زد جذابی لبخند و کرد نگاهم  

.بمونم ااینج عمرم آخر تا که نیست قرار شدی؟ شوکه چرا -  

:گفتم و گذاشتم چونم زیره رو دستم و کردم آویزون رو چونم  

.بشم تنها قراره باز پس -  

 پشته شستش انگشت با و کرد نزدیک خودش به رو من و گرفت رو هامدست

:گفت و کرد نوازش رو دستم  

؟!کنیمی تنهایی احساس برم من یعنی -  
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 پریاست یکی ندارم، بیشتر که خوب دوست دونه دوتا چون آره؛ جورایی یه -

.تو هم یکی و  

 خیلی مادرش_پدر چون رهمی زود و زنهمی سر بهم بار یه چندماه هم پریا

.گیرن سخت  

: گفتم و زدم تلخی لبخند  

 روز یه و رفتمی خواستگار پریا برای اومد، پیش واسم قضیه اون وقتی از -

 بیرون مامانش که بیاد ونبیر خواست پریا ببینم، رو پریا تا رفتم درشون دم که

 مثل هاییدوست دخترم ندارم دوست گفتمی بهم ببینیم، رو هم نذاشت و اومد

 خودت با و خونه تو بیای امخونمی بخته دم که هم االن تازه باشه، داشته تو

...بیاری نحسی  

 به حرفش کردن تایید و لبخند یه با فقط من اما کرد تحقیرم همه جلوی عالمه یه

.دادم پایان صحبتش  

 هایدوست از یکی خونه که گهمی دروغ مامانش به میاد، مونخونه وقتی پریا

.ببینیم رو هم تا گهمی دروغ ره،می مدرسش  

 مونده، واسم یکیش دوست دوتا اون بین که بود این واسم موضوع این نتیجه

...تویی اونم  

 کمک بهم خیلی که بگم خواممی فقط دارم نگهت ایران خوامنمی من ولی

.کردی  

!کرد نوازش رو موهام و کرد بغلم کی نفهمیدم بودم، زده حرف که قدران  

 کنه، بغلت آراد ذاریمی که بودی شده پرو قدرچه تو هانا سرت بر خاک

 بغلت داد جرعت خودش به که کردی پرو هم رو پسره جوریاین! کنه نوازشت

.کرد  

... !من بودم شده جنبهبی قدرچه  
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 که شدم خیره بیرون به و گرفتم بودم خیره بهش که ایگوشه از رو هامچشم

.بود شده شب  

 آغوشش از و خوردم تکونی! بودم اینجا باز من و بود شده تاریک هوا وای

.شدم خارج  

:کردم کلید متصل روی مامانه، دیدم که داشتم برش خورد، زنگ گوشیم  

.دخترم سالم -  

؟!شده چیزی مامان سالم -  

.بیاین باهم اومده اونجا هم هیوا برگشتی وقتی راستش ه،ن -  

:گفتم تعجب با  

اونجا؟ -  

.عمارت دیگه اونجا -  

:گفتم و کوبیدم پیشونیم روی آروم رو دستم کف  

.حتما باشه -  

.گذاشتم کیفم تو و کردم قطع رو گوشی خداحافظی، از بعد  

:گفت آراد که برداشتم قدمی و شدم بلند تند  

ری؟می -  

:گفتم و برگشتم متشس  

.آره -  

:گفت و شد بلند  

.رسونمتمی -  
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.بریم خونه بعد عمارته تو که هیوا پیِش  برم باید چون نه -  

.رسونمتمی خب -  

 و شدم خارج اونجا از خداحافظی از بعد و دادم تکون نه عنوان به رو سرم

.دادم راننده به رو آدرس و شدم سوار گرفتم، تاکسی  

.رفتیممی خونه دوتایی تا رفتممی واهی دنباله باید  

 لو مامان پیِش  رو چیز همه بود، مونده کم پیش دقیقه چند تا که شدنمی باورم

.بدم  

؟!کرد جوریاین خالش پسر که آراد با که هست ایخاله دختر چه آنیل این  

.بزاره کنار رو کارهاش این و بیاد خودش به شده هم کمی کاش  

 زندگی چه آخه نخواد رو آنیل آراد وقتی وقتاون بیاره، دست به رو آراد اصال

؟!شهمی  

.شدم پیاده کردن، حساب از بعد و اومدم خودم به راننده صدای با  

 به و کردممی پیدا دیگه دروغ یه باید. برسم عمارت به تا بود مونده قدم چند

 کشش رو موضوع و بودم کجا که نگه و نکنه پیچم سوال ِهی تا گفتممی هیوا

 هم بابا و مامان به باید هیوا جز به جوریاین چون نکنه؛ ترشبزرگ و نده

 لو زود و نبود آروم اصال وجدانم جوریاین که بگم دیگه دروغ هزاران

.دادممی  

 تونمنمی دیگه مجبورم وقتی دیگه ولی بگم دروغ خانوادم به خواستمنمی من

.نگم چیزی و بگیرم رو گفتنم دروغ جلوی  

.بود عمارت در شد، خیره بود، رومروبه که بزرگی رد به  

!کردممی پیدا رو هیوا جوریچه وقتاون خب ولی برم داخل خواستمنمی من  

.ندیدم رو کسی ولی کردم نگاه اطراف به شدم، عمارت وارد  
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.رفتم بودن، اونجا همه رفتیمومی مامان با قبال که جایی سمتِ   

.اومد هیوا که گذشت مین چند. دادم تکون شواس دستی افتاد، هیوا به چشمم  

.خودم جونِ  هانا سالم -  

.عمم جونِ  هیوا سالم -  

.خندید و رفت بین از زود ولی کرد اخمی که خنده زیره زدم  

کی؟ اما کردممی حس رو نفر یه سنگین نگاه همش  

:کردن صحبت به کرد شروع هیوا که شدیم خارج عمارت از  

؟!نبودی عمارت تو چرا -  

 کمی باهم تا رفتیم عمارت از بیرون و دیدم اونجا رو هامدوست از یکی -

.کنیم صحبت  

 باز رو در مامان که زدیم در و رفتیم خونه در سمتِ . داد تکون رو سرش

:گفت که شدیم وارد کرد،  

.گلم دخترهای سالم -  

.سالم -  

.مامان سالم -  

.شدیم خونه وارد و آوردم بیرون پام از رو هامکفش  

 بود؛ تلویزیون به چشمش و بود نشسته اونجا بابا که شدم خیره هامبل سمتِ  به

.بود خاموش تلویزیون اما  

.نبود اینجا حواسش و بود فکر تو که گیرممی نتیجه  

.شد اتاق وارد هیوا من از بعد و کردم عوض رو هاملباس و رفتم اتاق سمته  
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 کردمی آماده رو غذا داشت انمام و رفتم آشپزخونه سمتِ  و شدم خارج اتاق از

!نداشت کم ناله از چیزی که اومد بابا صدای که  

 و بود کرده عرق و بود اشسینه روی دستش که بابا سمتِ  دویدیم ترس با

:گفتم و ایستادم بابا رویروبه زانو روی! بود پریده رنگش  

شد؟ چی جونم بابا -  

.دخترم نیست چیزی -  

:گفت و کرد مامان به رو  

!بشم بلند تا کن کمک ریمم -  

:گفت نگرانی با مامان  

.نیست خوب حالت بیمارستان بریم قاسم -  

.نیست چیزی که گفتم -  

.بخوابه بره تا شد بلند و گرفت رو بابا یبازو زیرِ  مامان  

...طورهمین هم هیوا و مامان حالِ  بود، بد حسابی حالم  

.ارستانبیم بیمارستان تا نیومد که هم امشب بود، نشده جوریاین حال به تا بابا  

.نشست خرابی حال با مبل روی هم مامان برد، خوابش بابا وقتی  

 و نداشتم خوبی حال که منم و بود ترسیده بابا حالِ  اون از حسابی که هم هیوا

.بودم نامعلوم  

...برد خوابم جوریچه نفهمیدم شب اون  

 که هم بابا نشسته، بابا کناره نگران مامان دیدم که پریدم خواب از زود صبح

..بود شده بدتر دیشب از  

:گفت مامان به رو بابا که رفتم سمتشون نگران  
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!شهمی نگران االن کردی، بیدار رو دخترم ببین مریم -  

.داره حق پدرشی -  

:گفتم مامان به رو متعجب! نبود هیوا از خبری کردم، نگاه اطراف به  

کجاست؟ هیوا مامان -  

 بمونم بابا پیشه خواممی رم،نمی گفتمی رفت، مدرسه ردمک بیدارش صبح -

!نبود درست موندمی عقب هم هاشدرس از ولی  

 تنها نفره سه بابا و مامان و من و بود رفته مدرسه هیوا. داد تکون رو سرم

...بودیم  

!بود بد جورایی یه خونه نبود، هیوا  

 حالِ  شاید تا کنه ستدر سوپ تا رفت آشپزخونه تو مامان بود، شده ظهر چون

.بشه بهتر هم بابا  

 هم سینش قفسه کمی که گفتمی و شدمی بد حالش بیشتر لحظه هر بابا اما

... !رفته باال هم قلبش تپش گفتمی کنه،می درد هم سوزه،می  

.باشه نشده چیزیش بابا که کردممی خدا خدا همش  

!بود زیادش کردن کار خاطر به همش  

 درست سوپ داشت مامان که رفتم آشپزخونه تو و زد سرم به فکری یهو

:گفتم و کنم کمکش رفتم کرد،می  

نه؟ مگه دیگه، مدرسه رمنمی من مامان -  

؟!گیمی چی واسه خب، آره -  

 کنم کمک بهش اینکه برای باشه روش خرج و بشه اذیت همه این بابا چرا -

.کنممی پیدا کار منم  
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:گفت و کرد ازشنو رو موهام و سمتم برگشت مامان  

!هانا کنه کار بره دخترش که نمیاد خوشش پدرت -  

.باشه دستش کمک که بهتر چه و شهمی بدتر حالش بابا جوریاین مامان اما -  

:گفت و زد مهربونی لبخند  

.دخترم برم قربونت -  

:گفتم و زدم لبخندی  

قبوله؟ یعنی این پس -  

 شدمی خوب. دادم ادامه ارمک به و شد رنگ پر لبخندم که داد تکون رو سرش

!نبود هم نگران قدران و شدنمی اذیت جوریاین باشم، بابا دسته کمک که  

.بردیممی بیمارستان شده، که هرجور رو بابا باید چون شدنمی که امروز  

.کردممی پیدا شده هرطور و بودم کار دنبال باید فردا از  

...بابا برای دبر و ریخت بشقاب تو مامان شد، آماده که سوپ  

!ببینم شرایط این تو و جوریاین رو بابام خواستنمی دلم وقتهیچ  

 همیشه هیوا چون بود اومده مدرسه از که بود هیوا کنم فکر اومد، در صدای

.بودم بلد رو زدنش در و ترسیدمی آدم و زدمی در تند_تند طوریاین  

:گفت مامان که رفتم هال تو  

.زنهمی در جوریاین که هیواست ماحت کن باز رو در برو -  

.آره -  

 و بستم رو در و اومد تو خستگی با هیوا که کردم باز رو در و رفتم بیرون

:گفتم  

.گلم خواهر سالم -  
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خوبه؟ بابا سالم، -  

!بریم بیمارستان خوادنمی گهمی کرده لج تازه نه، -  

 و مامان که گفت سالم بلند صدای با که شدیم خونه وارد و داد تکون رو سرش

.دادن رو جوابش هم بابا  

* 

بود شده بدتر هم بابا حالِ  که بود غروب نزدیکه  

...کردمی لج و نه گفتمی بیمارستان، بریم گفتمی قدرچه هر هم مامان و  

!دونمنمی رو چراش اما  

...پیچیدمی خودش به و کردمی ناله سیتش قفسه درد از بابا  

:فتمگ و شدم بلند مبل روی از  

 تا رممی اتاق تو منم بشه، آماده تا کن هم بابا کمک و بشو آماده برو مامان -

بشم آماده  

:گفت متعجب بابا  

؟!دخترم کجا-  

.بیمارستان -  

:گفتم که کنه اعتراض خواست  

.بریم بیمارستان بیا شده که هم ما خاطر به بابا -  

 و رفتم اتاق سمته تند و بشنوم اعتراضی یا جوابی یا صحبت تا نایستادم دیگه

.بستم رو در و شدم وارد کردم، باز رو در  

.شدم خارج اتاق از و پوشیدم لباس تند  
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 زمزمه که اومد هیوا صدای شدن، آماده هم بابا و مامان دیدم که رفتم هال تو

:کرد  

چی؟ من پس -  

 داری؟ درس کلی نگفتی مگه. گردیمبرمی زود و ریممی بیمارستان فقط هیوا -

.دیگه گردیمبرمی زود برس، هاتدرس به و بمون خونه پس  

.باشه -  

 و شدن خارج بابا_مامان کردم، بازش و رفتم در سمتِ  و نگفتیم چیزی دیگه

.زدم بیرون خونه از و کردم پام رو هامکفش تند منم  

.یمبر بیمارستان تا پیاده بودیم مجبور و نبود هم زیادی راه بیمارستان تا  

.مونده کار کلی مغازه رممی فردا از -  

:گفتم زد، رو حرف این که بابا به رو  

 از که منم کنی؛می استراحت و مونیمی خونه تو هفته یه تا شما بابا، نخیر -

 که منم! عمارت جز شهنمی پیدا کار که اینجا کار، دنبالِ  رممی تهران تو فردا

.عمارت اون تو برم ندارم دوست  

...دخترم اما -  

.کنین اعتراض خوادنمی پس مگه؟ کنم کار شهمی چی من رپد -  

.دادیم ادامه راهمون به و نگفتن چیزی دیگه  

 درد سینش قفسه که شده چیزیش یه حتما اما باشه؛ نشده چیزیش بابا خداکنه

.نباشه خطرناکی بیماری حداقل خداکنه کنه،می  

 یه سمتِ  رو رستارماپ اینکه از بعد و شدیم وارد رسیدیم، بیمارستان به وقتی

.باشیم دکتر منتظر اونجا که گفت و کرد راهنمایی اتاق  
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 قدم منم و نشست صندلی روی هم مامان کشید، دراز اونجا تخت روی بابا

.بیاد دکتر تا زدممی  

.اومد دکتر تا گذشت دقیقه چند  

.پرسید سوال چندتا ازش کرد، معاینه رو بابا وقتی  

:گفت مامان و من به رو  

 بیاین اتاق از تونینمی شما و کنهمی وصل بهش سرم یه و میاد پرستار النا -

.بیرون  

.شد اتاق وارد هم پرستاری که رفتیم اتاق از بیرون و دادم تکون رو سرم  

:گفت و کرد ما به رو دکتر  

 افسردگی، استرس، از دور که کنید سعی دارن؛ قلبی ناراحتی راستش -

 بدتر رو بیمار حال توننمی هااین چون یددار نگهش شوک و ترس نگرانی،

.شهمی خطرناک بیماری و کنند  

 نشست اونجا هایصندلی روی مامان خورد، سر گونم از اشکی که رفت دکتر

...شدنمی جاری هاشچشم از هاشاشک و بود شده خیره گوشه یه به و  

کنی؟می باهاش رو کار این که کرده گناهی چه پدرم آخه خدایا  

ده؟می پس تاوان داره پدرم که کردیم گناهی چه مگه خدا  

.نشه بیشتر هاماشک شدت تا گرفتم گاز رو لبم  

:گفت که کشیدم آغوش به رو مامان و نشستم رفتم، مامان کناره  

بگیم؟ هیوا و پدرت به جوریچه حاال -  

:گفت مامان. کنم صحبت که ذاشتنمی بغض  

کنی؟می جوریاین باهامون که ردیمک اشتباهی کاره چه ما مگه خدا آخه -  
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 نامفهومی چیزهای یه لب زیره و کردمی گریه داشت مامان و گذشت دقیقه چند

.دونمنمی گفت،می را چیزی چه اما کرد؛می زمزمه  

:گفت ما به رو و اومد بیرون دقیقه چند از بعد و شد اتاق وارد پرستاری  

.برین تونینمی شده، تموم بیمارتون سرم خانوم -  

.بشه بلند تا کردم کمک مامان به و دادم تکون رو سرم  

 بابا خواستمنمی کردم؛ پاک رو هاماشک و کشیدم هامچشم روی رو، دستم

.بشه نگران  

 اومد سمتمون شد بلند کرد،می درست رو استینش داشت بابا که شدیم اتاق وارد

:گفت و  

شده؟ قرمز قدران هاتونچشم چرا -  

:گفتم و زدم تلخی لبخند  

؟!طورهچه حالت االن جون، بابا نیست چیزی -  

!کرد معجزه انگار سرم این دخترم خوبم -  

:گفت بابا که شدیم خارج بیمارستان از و دادم تکون رو سرم  

گفت؟ چی دکتر -  

 بابا به گرفتم تصمیم بگه؛ چیزی تونستنمی اینکه یعنی کرد نگاهم مامان

 واسش شوک یه مثل فهمید،می خودش و تمگفنمی اگه چون بگم رو راستش

!بود بد براش و شدمی  

...دارین قلبی ناراحتی که گفت دکتر -  

:گفت و کرد نگاهم برگشت، سمتم  
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 خودتون قدراین دخترم که نشده چیزی شده، قرمز هاتونچشم که همونه پس -

!بیماریه یه فقط دینمی عذاب  

 زندگیش تو کسهیچ دخترم، دارن مشکل یه زندگیشون تو همه امهمه مثل منم

!نیست مشکل بدونه  

 رد رو روزشون دارن زندگی تو که مشکلشون با دارن بقیه که طورهمون

.کنم رد رو روزم دارم که بیماری این با باید منم کنن،می  

!بود آنیل مشکلش اونم افتادم، آراد یاده بابا به نسبت هامنگرانی بینِ   

...باشه نداشته مشکلی که نیست کسهیچ که گفتمی راست بابا  

 تو بابا و مامان. شدیم خونه وارد و کرد باز کلید با رو در مامان. رسیدیم در به

.شدم داخل سرشون پشته منم و رفتن خونه  

 و کشیده دراز شکمش به زمین روی دیدم که اتاق تو رفتم نبود، هیوا از خبری

.نبود افتاده کنارش هم هاشکتاب برده؛ خوابش  

 که نبود ممکن و بود هاشدرس فکر به شرایطی یا موقعیت تو همیشه هیوا

که خوندمی درس قدراون گاهی_گه بره یادش  

!االن همین مثل بردمی خوابش و شدمی خسته  

.گذاشتم مدرسشو کیف تو داشتم برشون رو دفترهاش و کتاب و رفتم سمتش  

 هاشچشم که دادم تکونش و رفتم هیوا سمتِ  و کردم پهن رو دوتاییمون تشک

:گفت و شد باز  

اومدین؟ -  

.آره -  

؟!خوبه بابا -  

.گفتممی هیوا به نباید فعال ولی افتادم دکتر های حرف یاده دوباره  
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.خوبه بابا آره -  

 زود خیلی و بود بیداری و خواب تو چون رفت تشکش سمته که کردم کمکش

...برد خوابش هم  

!کردممی فکر دکتر هایصحبت به همش من ولی  

.رفتممی کار دنبال باید فردا  

 واسه برم که نمیاد خوشم هیچ من ولی کنم کار عمارت تو برم گفتمی مامان

!کنم کار ارباب اون  

...برد خوابم کی نشدم متوجه که کردم فکر قدراون  

 

"آراد"  

...رفت بیرون اتاق از هم بیمارم آخرین  

!بود نرفته بین از کارم به نسبت عالقم بازم ولی بودم شده خسته حسابی امروز  

 از یا تموم بهش نسبت عالقم نبود ممکن کردم،می پیدا عالقه چیزی به وقتی

.بره بین  

 میزم پشته صندلیِ  روی. بود تاریک هوا که شدم خیره پنجره از بیرون به

 و بود بیمارها اسم که هابرگه از یکی روی که شدم؛ خیره هابرگه به و نشستم

.کردممی یادداشت که دیگه چیزهای یکل  

 رو صداش و بودمش ندیده که بود روزی چند خورد، چشمم به هانا اسم

 که بود بیمارم فقط هانا بزارم، عشق رو حس این اسم تونستمنمی ولی نشنیدم؛

.کرد دور ازم رو آنیل و کرد لطف بهم  

...نکنم فکر شبه که تونستمنمی و زاشتنمی تنهام هم ثانیه یه فکرش ولی  

.اومد میزم سمتِ  و شد وارد( منشی) سارا شد باز در  
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 بیرون و ایستاد اونجا و گذاشت میز روی رو، قهوه شدم، خیره گوشه یه به

.نرفت  

 تو که اتفاقاتی تمامه و کردمی صحبت آنیل با داشت که بودم شنیده چندبار

.گفتمی بهش رو اوفتادمی مطب  

:گفتم و مکرد نگاهش زدم، پوزخندی  

 مطب، بیای خوامنمی دیگه بیرون برو مطب از و کن جمع رو وسایلت -

!اخراجی  

:گفت تعجب با و پرید رنگش  

کردم؟ کارچی من مگه آراد اما -  

.گفتم که همین -  

.رفت بیرون اتاق از و خوردن سر هاشچشم از هاشاشک  

!شدمی چی نبود معلوم وگرنه ارتباطه در آنیل با که فهمیدم شد خوب  

 رفته، مطب از بله دیدم، که شدم خارج اتاق از و شدم بلند که گذشت دقیقه چند

...بهتر  

 

"هانا"  

.رفت و زد بهم مهربونی لبخند و گفتم رومروبه خانوم به ایباشه  

 بود بزرگی مغازه کردم؛می کار فروشی لباس این تو بودم اومده بود، روز چند

.زنونه لباس دیگه طرف و شدیم مردونه لباس شامل طرف یه که  

.دادنمی هم خوبی حقوق و کردممی کار اینجا باید بعد به این از  
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 ولی کنه عوض رو نظرم که خواست کلی بابا بیام، اینجا خواستممی که روزی

 اینکه تا بود ترمهم واسم پدرم حاله چون نکرد تغییری نظرم وجه هیچ به من

.کنم فکر کردن کار به بخوام  

 که بود اینجا اقا یه فقط و  کردنمی فروشندگی که بودن هاخانوم فقط نجاای

 اینجا هاخانوم که بود همین هم خوبیش خب ولی کرد؛می حساب رو هاخرید

.شدنمی معذب آدم و بودن بیشتر  

؟!بود شده خلوت چرا دونمنمی امروز ولی شدمی و بود شلوغ اینجا خیلی  

.برم خونه زودتر امروز تمخواسمی و بود ظهر از بعد  

.مباش بابا پیِش  خواستممی کنن، کار تا رفتنمی عمارت هیوا یا مامان شاید  

:گفتم که کرد نگاهم مهربونی با. رفتم بود، اینجا صاحب که خانومی سمتِ   

.بده حالش پدرم آخه برم؟ خونه زودتر امروز شهمی ببخشید -  

.نداره عیب برو عزیزم آره -  

.رفتم ذاشتیم،می اونجا رو وسایلمون که دری سمتِ  و کردم تشکر  

 ازشون اومدم، بیرون و برداشتم رو کیفم. شدم وارد و کردم باز رو در

 آشنا عطرش که نفر یه به خوردم که شدم؛ خارج اونجا از و کردم خداحافظی

؟!باشه تونستمی کی اما بود  

.کردممی تعجب نباید راستش. بود آراد زد، خشکم کردم، بلند رو سرم  

:گفتیم زمان هم هردو  

؟!تو -  

؟!تو -  

:گفت من از زودتر که بگم چیزی خواستم  
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؟!کنیمی کارچی اینجا -  

.هیچی -  

.طهران نمیای تنهایی چون نگو دروغ هانا -  

!بابا ای دیگه، نیست چیزی -  

:گفت تحکم با  

هانا؟ -  

کنه کار تونهنمی دیگه نیست، خوب حالش بابام -  

.کنممی کار اینجا مینه برای  

شده؟ چی -  

.داره قلبی ناراحتی -  

.گرفت خودش به ناراحتی رنگ و شد عوض نگاهش رنگ  

!بود درست واقعا یا بود اشتباه حسم شاید  

...داند خدا رو شنادرست یا درست  

:گفت و گرفت رو دستم که بشم رد کنارش از خواستم  

.رسونمتمی -  

.رممی خودم نه -  

.برد و کشید خیابون یدیگه سمتِ  بود، گرفته که رو ستمد و گفت نچی  

 رو دخترش و نیاد ماشینی تا  مواظبه و گرفته رو دستش باباش که ایبچه مثل

!بود شده جوریاین حسم دقیقا کنه، رد خیابون از  

.خندیدم هابچه مثل کردن فکر این به دلم تو  
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 و کرد روشن رو ماشین شد، سوار هم خودش چندمین بعد که شدم ماشین سوار

.کرد حرکت  

.رسوندمی رو من باید حتما دید،می هرجا و من وقت هر  

کردن؟می فکر چی درموردم یعنی دیدمی باهم رو ما کسی اگه  

کردن؟می پخش و کردنمی درست حرف چی روستا تو واسم و  

 زدن حرف کارشون که مخصوصا بودن، چیزها همین واسه دقیقا روستا مردم

.بود ارباب درمورده کردن بتغی و  

 کردن،می صحبت و شستنمی روستا تو همیشه که روستا پسرهای از بعضی

:گفتنمی که شنیدم رو صداشون اتفاقی روز یه  

 راضی کدومشون هیچ با برِش، و دور که بهشتی حوری همه اون با ارباب »

«! متنفره دخترها و هازن از و داره رابطه تو ناتوانی و شهنمی  

چی؟ یعنی رابطه تو اونم ناتوانی، فهمیدمنمی درست من خب اما  

 رابطه تو ناتوانی که شد سوال این واسم افتادم، هاشونصحبت یاده که االن

؟!چیه دقیقا  

 هم بهش کردن فکر واقعا که بود؛ گفته چیزهایی یه واسم درموردش پریا

.بود آور خجالت  

:شدم خارج افکارم از آراد صدای با  

داشتی؟ اجباری ازدواج یه قبال که بودی فتهگ -  

:گفتم متعجب  

؟!خب آره،  

.داد تکون رو سرش  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 114 

 یه خواستمی شاید ؟!بدونه خواستمی چی ؟!پرسید ازم رو سوال این چرا

.گفتنمی که بگه چیزی  

رفتی؟ قانونی پزشک ازش، شدی جدا وقتی -  

!شد گشاد هامچشم بود، گفته رو این که آراد صدای با  

 به دوباره و کرد نگاهم که نگفتم چیزی و کردم مچاله دستم تو رو شالم یشهگو

.شد خیره جلو  

گفت؟می که بود چی این  

:گفتم آروم و کردم باز رو دهنم زور به  

.نه -  

...دآرا به بعد و شدم خیره بیرون به ترسیده ایستاد، و داد بدی صدای ماشین  

.ببرمت خودم خوایمی -  

:گفتم و برگشتم سمتش شده، دگشا هایچشم با  

؟!آخه پرسیمی که سواالیی چه هااین آراد -  

بریم؟ یعنی این -  

.نخیر -  

نیستی؟ مطمئن خودت از یعنی -  

.مطمئنم هم خیلی -  

:گفت بیاره، در رو حرصم اینکه واسه  

!نمیای که نیستی مطمئن حتما نگو دروغ دیگه نه -  

:گفتم حرص با  
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.درسته کی حرف مبینیمی بعد میام باشه -  

:گفت و خندید  

.بینیممی -  

 تند خوردن، حرص همه این از هامنفس و شدم خیره بیرون به کرد، حرکت

.شد  

!بود شده پرو خان آراد این قدرچه  

.بودیم رسیده شدم، خیره بیرون به .ایستاد ماشین که گذشت دقیقه چند  

.شدیم وارد ومد،ا سمتم و شد پیاده هم آراد بعد چندمین که شدم پیاده  

 تو هایصندلی سمتِ  و اومد سمتم که گذشت دقیقه چند رفت، منشی سمته آراد 

که سالن  

.رفتم بودن، شده چیده هم کناره مرتب  

!زدمی بیرون دهنم از داشت انگار کرد، تپیدن به شروع تند_تند قلبم  

.رسید ما نوبت که شد خارج اونجا از و اومد بیرون اتاق از خانومی  

 روی میز یه پشته خانومی شدیم؛ اتاق همون وارد و شدم بلند منم شد، بلند ادآر

.بود نشسته صندلی  

 بود اونجا که تختی به ایاشاره و کرد نگاهم داد، رو جوابمون که کردیم سالم

:گفت و کرد بود، شده کشیده کنارش هم سفید پرده یه و  

.میام االن شو آماده اونجا برو -  

.شدم بلند و دادم تکون رو سرم  

.شیمی آب خجالت از باز االن ببین کردی، لجبازی باز هانا وای  

...رهمی ابروت  
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...رسیدم تخت سمتِ  کی نفهمیدم که کردم کلکل وجدانم با قدراین  

 

.برگشت سمتم آراد که رفتم میزش سمتِ  لرزون پاهای با  

:گفت من به رو و برگه روی نوشت چیزی یه دکتر که ایستاد و اومد کنارم  

.عزیزم سالمی -  

.یمشد خارج اونجا از آراد با. گذاشت میز روی رو، برگه و کشیدم راحتی نفس  

.فشردممی دستم تو رو شالم گوشه و بود پایین سرم شدیم، ماشین سوار  

:گفت اومد، آراد صدای که گذشت دقیقه چند  

.پاساژ اون تو بری دیگه خوادنمی -  

:گفتم متعجب  

؟!چرا -  

.گفتم که همین -  

.کردمی همچین چرا این شد، چهارتا هامچشم  

...آراد اما -  

.نداریم اگر و اما -  

.رفت توهم هاماخم و نشستم سینه به دست  

 کرد ول و کشید رو لپم و آورد باال رو دستش کرد،می رانندگی که طورهمون

:گفت و  

.قشنگه اخمتم -  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 117 

 هیجان و شور از پر لرزی شد، سرد تنم تمامه لرزید، قلبم ته شد؛ جوریم یه

.داد رخ درونم  

شد؟ مرگم چه ؟!شدم همچین چرا من  

:گفتم و اومدم بیرون آلودن اخم حالت از  

.رممی پاساژ فردا من ولی -  

!رینمی نچ -  

.رممی -  

.رینمی -  

.رممی که گفتم -  

!رینمی که گفتم منم -  

...رممی رم،می رم، می -  

.خودم پیشه میای -  

!بود زده چیزی یه پریا قول به امروز آراد این نه  

!نبود قبل مثل رفتارش بود، شده چش امروز  

.شدمی بهتر داشت زیادی ولی بود؛ شده هم بهتر رفتارش  

چی؟ -  

.بیای تونی می تو که بودم منشی دنبال کردم، اخراج رو منشیم -  

.ودیمب رسیده روستا به که شدم خیره روروبه به و نگفتم چیزی  

بلدی؟ که آدرسم بیای، تونیمی فردا از -  

!کنهمی لج من صدبرابر آراد کنم، لج اگه که دونممی. دادم تکون رو سرم  
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.شدم پیاده و کردم خداحافظی ایستاد، ماشین  

:دکر باز رو در هیوا که زدم در و کردم طی که بود مونده خونه به قدم چند  

.سالم -  

.خوشگلم خواهر سالم -  

!نبود بابا از خبری ولی شدم خونه وارد  

:گفت و اومد سمتم مامان  

.نباشی خسته دخترم، سالم -  

کجاست؟ بابا سالم، -  

:گفتم که من به بعد و کرد نگاه هیوا به  

کو؟ بابا -  

.رفته مغازه بابا راستش -  

:گفتم عصبانیت با  

 تا مغازه رهب نزاری و باشی بابا مواظب که بودم نگفته شما به من مگه مامان -

بیام؟ من  

...پدرت ولی دخترم آره -  

.کوبیدم بهم محکم رو در و رفتم اتاق تو و نایستادم  

.کنممی کار رممی خودم من کارش، سره نره تا بودم گفته بابا به که من  

! رفته مغازه حاال اما کنه؛ استراحت باید بابا که بود گفته هفته چند این دکتر

.رفته کار رهس دید، دور که رو چشمم  

.بره بزارم عمرا خونه، بیاد کافیه فقط  
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.رفتم اتاق از بیرون و پوشیدم راحتی لباس  

کی؟ اما بوده اینجا من قبل کسی انگار بود جوری یه خونه  

پرسیدممی هیوا یا مامان از باید  

:گفتم مامان به رو و خونه آشپز تو رفتم  

؟!بود اینجا بیام اینکه قبل کسی -  

:گفت و شد خیره بهم بعد و کرد هیوا به اهینگ مامان  

.نبود اینجا کسی نه -  

:گفتم متفکرانه و کردم ریز رو هامچشم  

.جون مامان گیمی دروغ واضح داری -  

 مامان که خوردممی ازش داشتم بردم، لبم سمته و کردم آب از پر رو لیوانی

:گفت  

.هیوا برای بود اومده خواستگار -  

:گفتم. یادب جا حالم تا خوردم آب کمی دوباره افتادم، سلفه به و گلوم تو پرید آب  

.جون هیوا و مامان مبارکه -  

کنه؟ ازدواج ازت زودتر هیوا که شینمی ناراحت تو هانا یعنی -  

.نداره فرقی واسم بشم؟ ناراحت چرا نچ -  

!گرفته دلم کردممی احساس ولی دونمنمی بود، شده جوری یه حالم ولی  

:گفتم و کردم عوض موضوع  

.کردم پیدا ایدیگه جدید کار شدم، اخراج -  

:گفت باتعجب مامان  
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؟!کاری چه -  

.شدم مطب یه منشی -  

هست؟ چی مطبی؟ چه -  

.چیزهاست جوراین و روانشناسی -  

بشی؟ هم تردیوونه خوایمی ای،دیوونه کم -  

:دادم جواب و گفت رو این که برگشتم هیوا سمتِ   

...هم خوبه خیلی اونجا صاحب هم خوبه، هم خیلی مگه؟ چشه -  

 که هانا سرت بر عالم خاک! کنممی تعریف آراد از دارم بود، شده چم من وای

...ایجنبهبی قدران  

:گفت و کرد ریز رو هاشچشم هیوا  

؟!چی هم -  

.هیچی -  

:گفت مامان دفعهاین  

آقاست؟ یا خانومه -  

.آقا -  

پیر؟ یا جوونه -  

 پیرمردی کدوم آخه ؛جوونه که معلومه پرسی،می که سوالیه چه نای مامان -

داره؟ رو مردم حرف دادن گوش یحوصله  

:گفت و کرد تایید رو حرفم هیوا  

.دیگه مامان گهمی راست هانا -  
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 سوال کلی ازم بعد و بشیم تنها منتظره معلومه و بود شده پرو هم هیوا این حاال

.کنه  

.شد وارد بابا که رفتم در سمته اومد، در صدای  

:گفت و خندید دیدنم با بابا که ایستادم سینه به دست  

!باشم خونه تو همش که شهنمی خب دخترم -  

بیرون؟ خونه از نرین نگفتم من مگه کنی، استراحت باید فعال شما ولی -  

:گفت و کرد نوازش رو موهام و اومد سمتم  

.بابا دختر چشم -  

.رفتم اتاق تو و زدم یلبخند و دادم تکون رو سرم  

 

"آراد"  

.بود شده خسته هم هانا که بندممی شرط بود، شلوغ حسابی مطب امروز  

.بود اومده اینجا بود، ایهفته چند  

جلوی همش خواستمی دلم ولی چرا دونمنمی  

!باشه خودم هایچشم  

 با که کردم لج باهاش ماشین تو الکی قانونی، پزشک بردمش که روزی

 از ردی داد،می توضیح واسم رو چیز همه وقتی چون بیاد؛ خودش رضایت

 خودم که زد سرم به فکر این همین برای نبود، رفته، قانونی پزشک اینکه

.ببرمش  

.بود شده تاریک هوا شدم، خیره بیرون به  

!نیومد داخل کسی ولی بودم؛ اتاق تو تنها دقیقه چند  
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 خسته روزه بودن، اومده هک بیمار همه اون با امروز دیگه شدن تموم حتما

.بود ایکننده  

 مطب کردم؛ بازش و رفتم در سمتِ  و برداشتم رو سامسونتم کیف و شدم بلند

.کردمی بازی دستش تو خودکار با هم هانا و بود خلوت  

:گفتم و برگشتم سمتش شدم، رد کنارش از .شد بلند افتاد، بهم نگاهش وقتی  

نمیای؟ مگه -  

.رممی خودم راستش نه، -  

؟!هانا -  

!که شهنمی برگردی، باز و ببری و من راه همه این دیگه، رممی خودم خب -  

 تو زیباییش، تو نگاهش، تو کرد؛ نگاهم که گرفتم رو دستش و رفتم سمتش

.بودم شده قفل معصومیت تو و خجالتش  

 و بودم دنبالش همیشه من که داشت رو دختری شخصیت و رفتار اخالق، هانا

کردم پیدا خواستممی که رو دختری دیگه االن ولی ردم؛نک پیداش  

 آنیل با من خواستمی که بود مامان قشنگ حس این قسمت ترینسخت ولی

...بشه عروسش آنیل خوادمی که بود گفته هم همه به و کنم ازدواج  

 داشت رو خواستممی من که چیزهایی تمامه که بود هانا بود، دیگه چیزه یه هانا

.داره و  

.کشیدم خودم دنبال آروم رو دستش و شدم خارج افکارم از  

.بود پارکینگ تو ماشین و رفتیم پایین هاپله از  

 خارج پارکینگ از کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین شدیم، ماشین سوار

.شدیم  

!بودم شده دختر یه عاشق مریدی آراد من واقعا یعنی  
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.کرد ممکنش هانا ولی نبود ممکن حس این  

کرد قشنگ رو زندگیم زندگیم، تو اومدن با ناها  

؟!چی نکنه، قبول اگه بگم؟ بهش رو حسم تونستممی طورچه اما  

چی؟ کنه، برداشت شوخی یه رو حسم اگه  

!دونستنمی شوخی رو چیز هر و بود هاحرف این از ترعاق هانا ولی  

 هامنگشتا بینِ  رو لپش که کرد نگاهم و برگشت سمتم و داشتم نگه رو ماشین

:گفتم و کشیدم آروم گرفتم،  

.کوچولو خانوم باش خودت مواظب -  

:گفت و خندید  

.آقابزرگ باش خودت مواظب هم شما -  

.شد خونه وارد تا ایستادم دقیقه چند شد، پیاده ماشین از و زدم لبخندی  

.کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین  

.بشه قطعی تا کنم بتصح مامان با خواستمنمی فعال موضوع این درمورده  

.رسیدم خونه به باالخره تا گذشت دقیقه چند  

:گفت و اومد سمتم رزا  

.آقا اومدین خوش -  

 آماده همیشه طبقه میز که سالن سمتِ  شد، دور اونجا از و دادم تکون رو سرم

.رفتم بود،  

!هانا بود شده ذکرم و فکر تمامه ولی خوردن به کردم شروع و نشستم  

.برد رو همش و اومد دمتکارخ و کشیدم عقب  
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.زدم تماس رد بود، آنیل که برداشتم رو گوشی شد، بلند گوشیم صدای  

...پروند رو شهمه و همه رو حالم حس  

 زندگی باهاش عمر یه بخوام اینکه به برسه چه خورد،می بهم دیدنش از حالم

!کنم  

 یول بدم تماس رد خواستم خورد، زنگ گوشیم دوباره گذشت دقیقه چند

:پیچید صداش که کردم وصل رو تماس پس نیست کن ول که دونستممی  

.عشقم سالم -  

داشتی؟ کاری -  

عزیزم؟ خوبی -  

.بودم خوب بزنی زنگ اینکه قبل تا -  

 اونجا هاشدوست پس زدم خبیثی لبخند اومد، دختر چندتا خندیدن صدای یهو

.بود زده زنگ بهم که بودن  

؟!ردنهک صحبت طرز چه این عزیزم وا -  

.گرفتی اشتباه پسرهات دوست با و من -  

.بزنه ایدیگه اضافی حرف نذاشتم و کردم قطع رو گوشی  

... !خوردمی بهم آنیل از حالم  

 اتاق اون تو بود، پارتی یه مثل بیشتر که مهمونی اون تو بار اولین برای وقتی

.ببینمش خواستمنمی دیگه کرد؛می برقرار رابطه پسر یه با داشت که دیدم  

 همین برای کنن،نمی باور رو حرفم بگم، مادرش یا مامان به اگه که دونستممی

.نگفتم چیزی کسهیچ به  
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 رو گوشی عصبانیت با. اومد گوشیم صدای دوباره که بود گذشته دقیقه چند

.بود مامان ولی آنیله کردم فکر و برداشتم  

:کردم کلیک رو اتصال دکمه رفت، بین از عصبانیتم  

.پسرم سالم -  

.سالم -  

گلم؟ پسر خوبی -  

داشتی؟ کاری مامان، خوبم -  

بزنم؟ زنگ تا باشم داشته کاری باید حتما مگه -  

.دخترست اون درمورده صحبت همیشه کارتون البته -  

؟!پیشته کی. کنیم بحث باز خوامنمی کن، صحبت درست آنیل درمورده آراد -  

.گفت واست درموردش آنیل که همونی -  

:پیچید گوشم تو داد با و عصبانیش ایصد  

؟!دادی ترجیح آنیل به رو عوضی یه یعنی -  

:غریدم و زدم عصبانیت روی از پوزخندی  

.نفره چند با شب و روز نیست معلوم که آنیله همون عوضی -  

.کردم پرت مبل روی و کردم قطع رو گوشی  

.شدم اتاق وارد و رفتم هاپله سمتِ   

 

"هانا"  

.بود تعطیل چون رفتمنمی مطب امروز  
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 رو قلبم داشت و بدنم تو بود کرده رو دستش یکی انگار بود، گرفته حسابی دلم

!فشردمی  

.کردنمی قبول مادرم و اومدمی خواستگار هیوا برای روز چند این  

!هیوا بعد کنم، ازدواج من اول گفتنمی  

!باشم اشتهد دخالتی زندگیم تو نتونستم چون سوختمی خودم واسه خیلی دلم  

 مدرسه هم هیوا و بود رفته عمارت کار برای هم مامان بود، رفته مغازه بابا

.بود رفته  

 االن کشتم،می رو خودم اگه کردن و کار اون باهام بابا و مامان وقتی

!نبود جوریاین  

...خوردن سر هامچشم از هاماشک  

 دختری ،کردممی فکر مرگ به داشتم چون نبودم؛ زنده زندگی این تو من قطعا

!متحرکه مرده یه و نیست زنده قطعا کنه، فکر مرگ و خودکشی به که  

.ریختم بهم رو خانوادمم زندگی چون اماضافی یه فقط من  

خوردم؟می دردی چه به زندگی این تو من آخه  

 هااون و دادم پدرم و مادر تقدیم دستی دو رو زندگیم چون بودم متنفر خودم از

.کردن بدترش  

 که کنم شروع رو زندگی باهاش تا کنم انتخاب رو کسی تونستمنمی حتی نم

...خواستمی دلم همیشه  

 تو رو زانوهام و دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم و کردن پیدا شدت هاماشک

.کردم جمع خودم  

!بفهمی که زارمنمی ولی شهمی داغون داره قلبم مامانی وای  
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 داشت مغزم شد،می کنده قلبم از تیکه یه رانگا ریختممی که اشکی قطره هر

.کردن فکر همه این از شدمی منفجر  

 زور به وقت دیر و بردنمی خوابم کردمنمی بافی خیال خواب قبل اگه هاشب

.خوابوندممی رو خودم  

 که رو اونی که قشنگه؛ کنه ازدواج خوادمی که دختر یه برای موقعی زندگی

 کنه شروع باهاش رو زندگی کنه، انتخاب رو داره دوستش و عاشقشه خودش

.داشت رو آرزوش همیشه که  

 ولی نشن؛ ناراحت خانوادم تا نزدم جیک ولی کشیدم درد همه این من درسته

...سوزممی دارم درون از  

.بشم سابق دختر اون دیگه نکنم فکر  

 حاال ولی نداشت دردی هیچ که هانایی برای شده، تنگ خیلی گذشته برای دلم

.کوبهمی قلبم روی و دستِش  چاقو یه یکی انگار  

 پدربزرگ و مادربزرگ حتی عمو نه و عمه نه دایی، نه داشتم، ایخاله نه من

پدربزرگم ولی بودن هم عاشقه قدراون پدرم و مادر چون نداشتم؛ هم  

 از باهم مادرم و پدر همین برای بود، مخالف پدرم و مادر ازدواج با همیشه

.دارن دختر دوتا هم حاال و نیومد دنبالشون هم کسی ردن،ک فرار اونجا  

 وقتهیچ بابا و خودش که گهمی همیشه ولی کرد تعریف واسم رو هااین مادرم

.کنندنمی فراموششون  

...اشک خیس بود، شده خیس صورتم اومدم خودم به  

.بودم کرده عادت دیگه بود، شده کارم  

؟!دوباره کردم غلطی چه من ،کردم پاک دستم با رو صورتم  

.ریختم اشک هم باز و کردم فکر گذشتم به نشستم بازم  
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 عذاب رو خودم فقط دارم کارهام این با که فهمیدمنمی و بودم نفهم قدرچه من

 برداشتم، قلبم روی از سنگین بار یه کردممی احساس هم جوریاین ولی دم؛می

.شدممی آروم ریختم،می اشک وقتی جوریاین  

 تو نه ریختم،می اشک آغوشش تو و کردمی بغلم و بود خونه االن مامان کاش

.هامتنهایی  

کرد کمکم خیلی شدم، اشنا آراد با که وقتی از  

.کنهمی کمکم داره هم هنوز و  

 اعتماد هم خوبی آدم به که دونستممی چون بود شدید آراد به نسبت اعتمادم

.کردم  

 به نسبت اعتمادم از ولی کنم اعتماد هرکسی به نباید گهمی بهم همیشه مامان

.کردم اعتماد بهش که خوشحالم هم خیلی بلکه نیستم مخالف آراد  

 پزشک رو من تا کرد کل_کل باهام ماشین تو الکی روز اون که دونستممی

.ببره قانونی  

 آراد جذابیت بود من جای به االن دختری هر شاید بود، خوبی آدم خیلی آراد

 فرق خیلی دیگه دخترهای با من ولی خوبیش؛ نه گرفت،می رو شمشچ فقط

طوریاین خودم شاید اما داشتم  

...کردممی احساس  

 و داشتم سختی کلی همه مثل دقیقا منم دارن، سختی زندگیشون تو همه هاآدم

 کشه،نمی دیگه صبرم زندگیم از مرحله این تو ولی کردم صبر هم کلی

.کنم زندگی تا ببرم باال رو جرعتم باید من! یستن چیزی دیگه که خودکشی  

!بدتره هم خودکشی صدتا از کردن زندگی  

.کردم پاک رو هاماشک و خوردم شدیدی تکونِ  اومد در صدای  

.کردم باز رو در و رفتم در سمته  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 129 

:گفت و کرد نگاهم تعجب با هیوا که بستم رو در اومد، تو هیوا  

؟!شده قرمز هاتچشم چرا -  

!شد جوریاین توش رفت چی دونمنمی ،هیچی -  

:گفت و گذاشت گوشه یه رو کیفش. شدیم خونه وارد و داد تکون رو سرش  

.بخدا شدم تلف خوندم، درس قدران امروز هانا وای -  

.نباشی خسته پس -  

!بخونم مونده نصفش هنوز ولی مرسی -  

:گفت که نگفتم چیزی  

.بخورم چیزی یه آشپزخونه تو برم من -  

.اشهب -  

** 

 هالباس کمد سمتِ . دویدم اتاق به و کشیدم بلندی جیغ افتاد، ساعت به چشمم تا

.رفتم  

.شدممی آماده تند_تند که منم بود، شده خیره بهم و اومد اتاق تو مامان  

:گفتم عجله با مامان به رو  

.شد دیرم کردی، بیدارم دیر شدم بدبخت مامان -  

:گفت کنان غر_غر مامان  

.شینمی هم بیدار خوابی،می هاخرس این مثل هم تو بود، رفته دمیا هانا -  

زنی؟می هم غر سرم حاال کردی، بیدارم دیر مامان وای -  

.بپوش لباس زودتر زدن حرف جای به -  
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مامان؟ هستی طلبکارم کردی، بیدارمم دیر زنی،می غر داری شما -  

.دیگه نکن نق_نق هانا_  

:زد داد حال تو از هیوا  

.خرس دیگه کارت سر بری خوایمی -  

:زدم داد و گرفت حرصم خرس، گفت بهم هی. خنده زیره زد  

.قبرت سره برم خوام.می په نه -  

:گفت و زد گونش روی مامان  

؟!هانا حرفیه چه این -  

:گفت هیوا دوباره  

.خانوم خرس قبرت سره رممی منم برو، تو -  

.کردم هیوا به ایاشاره چشم با مامان به رو. بود شده تند_تند هامنفس  

!بود پرو دختره این قدرچه آخه شد، دعوامون هیوا با دوباره  

.کشیدنمی طول زیاد هم از کردنمون قهر خب ولی  

.رفتم حال تو و توش گذاشتم توش رو گوشیم برداشتم، رو اسپرتم کوله  

.آوردیم در هم واسه زبونی زمان هم دو هر شدم، رد هیوا کناره از  

:گفتم و خندیدم  

.ندیدم من -  

.رفتم بیرون خونه از و خندیدم زد، صدا رو اسمم و زد جیغ  

!خوبه جوریاین واسش حقشه  

.بود تند هامقدم. زدم بیرون خونه از و کردم پام تند_تند رو هامکفش  
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 اونجا ماشین باالخره تا دویدممی تند_تند شد، تبدیل دویدن به کم_کم هامقدم

.دادم رو ادرس و شدم سوار ایستاد،  

 امروز. اومدم بیرون خونه از هیوا با دعوا و جنگ با همیشه مثل باز امروز

 مطب باید که نبود ساعت به اصال حواسمم و شدم بیدار خواب از دیر خیلی

!رفتممی  

 حتی خب داره حق کرده، مطبش منشی رو من که شده پشیمون آراد االن حتما

.داره حق بازم کنه اخراجمم اگه  

.شدم پیاده و کردم حساب ایستاد، اشینم  

.دویدم مطب سمتِ  و رفتم خیابون وراون تند هایقدم با  

!اومدمی بیرون دهنم از داشت قلبم  

 داشت و بود بهم پشتش که هم آقا یه که بود مونده هاپله تا قدم چند و شدم وارد

.رفتمی باال  

!شممی راجاخ دیگه معلومه ؟!شهمی چی برم اگه االن یعنی وای  

 در برگشت؛ سمتم آقا همون که زدممی نفس_نفس و رفتممی باال داشتم هاپله از

.شدم خیره آراد به تعجب کمال  

:گفت و خندید کنم،می نگاهش تعجب با دید وقتی  

.رسیدیم دیر دو هر امروز -  

.شد مطب وارد و کرد امحواله جذاب لبخندی و نگفتم چیزی  

!بودم ادهایست اونجا هاخنگ مثل  

.نشستم صندلی روی و رفتم میز سمتِ  و اومدم خودم به شد، اتاقش وارد  

!اومد بیرون جونم که گرفتن وقت و زدن زنگ بهم قدران دیروز  
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...روز هر مثل شدمی شلوغ اینجا حسابی امروز  

 و برداشتم کیفم تو از و بودن گرفته وقت که هاییاون اسمه دیشب که ایبرگه

.کردم وارد بود، مطب خوده ماله که ایبرگه تو  

شد جمع مطب تو آدم کلی که گذشت دقیقه چند  

.شدنمی آراد اتاق وارد و زدممی صداش رسید،می نوبتش هم هرکس و  

.بودم شده خسته حسابی بود، ایکننده خسته روز واقعا امروز  

:گفت و اومد میزم سمتِ  و شد مطب وارد آرایش و عشوه کلی با دختری  

.بودم گرفته قتو -  

فامیلتون؟ و اسم -  

.رادفر میرا -  

!کنین صبر -  

.داد تکون رو سرش  

.بود اسمش آره شدم، خیره برگه به و انداختم پایین رو سرم  

.بری تونیمی شما بعدی نفر -  

.اوکی -  

.نشست و رفت هامبل سمتِ  ناز و عشوه کلی با  

 نبود معلوم شد،می پاک شآرایش اگه که بود کرده آرایش قدران رو صورتش اَه

!اومدمی در چی  

.اوفتادمی جادوگرها یاده درازش، هایناخون دیدن با آدم  

بود شده بلند دخترانم حس اما چرا دونمنمی  
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؟!بره آراد اتاق تو وضع این با دختر این چرا که  

.اومد بیرون خانومی و شد باز آراد اتاق در  

.شد آراد اتاق وارد و شد رد کنارم از شد؟ بلند جاش از دختره همون  

.بودم افتاده سلفه به هامریه تو رفتنش با که بود تلخ و تند قدراون عطرش بوی  

.اومدنمی بیرون و بود اتاق تو دختر اون که شدمی ساعتی یک  

؟!گنمی چی و ؟!خبره چه االن تو اون که بودم کنجکاو  

 از و شد خارج اتاق از دلبخن با دختره که شدممی منفجر کنجکاوی از داشتم

.رفت بیرون مطب  

.بود شده خالی مطب و رفتنمی داشتن همه کم_کم  

 شد، وارد بلند پاشنه هایکفش با دختری که کردممی جمع رو وسایلم داشتم

.بود آراد قبلی منشی کردم، دقت که درست  

 ولی شبودم دیده اینجا و بودم اومده بشم، اینجا منشیِ  اینکه قبلِ  بار چند چون

خودش مگه وقت، آخر اونم ؟!بود اومده چی برای امروز  

؟!دونستنمی رو هااین  

.دادم ادامه وسایلم کردن جمع به و نکردم اعتنایی  

.کردم حس عطرش بوی از رو این ایستاد، کنارم و اومد میز جلوی  

!افتادم صندلی روی که کوبید صورتم تو محکم بردم، باال رو سرم که همین  

.کردمی گز_گز که گذاشتم صورتم از طرف یه روی رو، دستم  

.افتادم اولم جایه سره و کوبید صورتم روی دوباره که شم بلند خواستم  

:گفت و گرفت بهم رو رو، اشارش انگشت که بگم چیزی خواستم  
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 سره برگردم دوباره من که گیمی هم آراد به و ریمی اینجا از االن همین -

؟!فهمیدی کارم،  

!برگرده دوباره خودش که برم خواستمی ازم که بود پرو قدرچه  

.کنم رو کاری همچین خواستمنمی من  

:گفتم و زدم پس رو انگشتش  

.رمنمی من نخیر -  

 به سرم که گذاشت؛ صورتم روی محکم و کرد بلند رو بود دستش که کیفش

.کردیم وارد صورتم به کیفش با فشار پشته فشار کرد، برخورد صندلی پشتیِ   

!رسیدنمی زورم ولی کنم بلند تا گذاشتم کیفش روی رو، هامدست  

.اومدنمی باال نفسم ولی زدم پا و دست اومد،نمی باال نفسم  

!بزنم جیغ یا بگم چیزی تونستمنمی حتی  

.بدم تکون تونستمنمی بودم، آورده کم نفس اینکه از و لرزیدمی تنم تمامه  

 

"آراد"  

 گذاشتم، میز روی و کردم شونمرتب شدم، خیره زمی روی هایبرگه به

.گذاشتم مخصوصش جاییِ  تو رو خودکارم  

.بودم شده خسته و بود شلوغ خیلی دیگه روزهای تمامه مثل هم امروز  

.اومد سالن تو از صدایی که بودم شده خیره گوشه یه به و بودم فکر تو  

؟!باشه تتونسمی چی صدای یعنی رفتم در سمتِ  و شدم بلند متعجب  

.بود اونجا قبلیم منشی دیدم که رفتم بیرون و کردم باز رو در  
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 دستشو کوبیدم، صورتش روی محکمی سیلی و گردوندم برش و رفتم سمتش

 برداشت رو کیفش شد، خیره بهم پریده رنگ صورتی با و گذاشت گونش روی

.شد خارج مطب از تند و  

؟!خواستمی چی اینجا این  

 جلوش زانو دو روی و رفتم سمتش بود، پریده رنگش هک شدم خیره هانا به

:گفتم که گفتنمی چیزی. گرفتم رو هاشدست ،ایستادم  

خوبی؟ -  

.آره... آ -  

نشده؟ چیزیت -  

.نیست چیزیم نه -  

گفت؟می چی -  

.بیاد اون تا برم اینجا از که گفتمی فقط -  

.دادم تکون رو سرم  

 من ولی دادنمی کار ساله نزدهپو دختر یه به بود، من جای هرکس شاید

!بگذرم هانا از تونستمنمی  

 تا سالشه هیجده بود گفته بهشون کرد،می کار که قبلی جایِ  بود؟ گفته بهم هانا

.بدن کار بهش  

.شدیم ماشین سوار و اومدیم بیرون مطب از و شد بلند بود، دستم تو دستش  

:شد پلی همراهش هم آهنگی که کردم روشن رو ماشین  

دارم، فرق دیگران با من -  

...خوامتمی دلی من    
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خوام،می خودت واسه فقط رو تو من    

...بهت دارم عادت    

!ندارن دوست رو تو هااون    

.دهنن و لب هااون    

دلم، به لحظه یه نکن شک    

...من به بدش رو دلت من، به بدش رو دلت  

.رسمشون بده هااون دستشون، نده رو دلت  

!احساست با ننکمی بازی  

رسمشون؛ بده هااون دستشون نده، رو دلت  

.احساسه با من دله مثلِ  هم تو دله آخه  

.خوشگلم عشق دلم آروم  

.بودم هانا غرق نه، آهنگ غرق بودم؛ آهنگ غرق قدران  

.داشتم نگه رو ماشین  

.برگشتیم هم سمت زمان هم دو هر  

.باش خودت مواظب -  

.باش خودت مواظب -  

 بعد شد، خونه وارد که خوب هرشب طبق شد، پیاده ماشین از و زد لبخندی

.کردم حرکت  

 عوض لباس و رفتم باال خستگی با رسیدم، خونه به تا کشید طول ساعت نیم

.کردم  
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 اون نبود معلوم رفتم،می بیرون اتاق از دیر اگه امشب نشستم؛ تخت روی

!آوردمی هانا سره بالیی چه عوضی دختره  

.زدم بهش محکمی پک و کردم روشن آوردم، بیرون جیبم از سیگاری  

 صبر دیگه خواستمنمی کردم، خاموش رو سیگارم و کشیدم دراز تخت روی

.کنم  

 مردونم حس رو این کنه،می قبول که مطمئنم گم،می هانا به رو چیز همه

!گفتمی  

؟!کننمی فکر چی موردم در بقیه یا مادرم که نیست مهم برام  

.آوردم دستش به و کردم پیدا رو عالقم مورده دختر که ودب مهم این برام  

 که بود این جالبیش وسط این و بود چیز ترینمهم واسم هانا آوردن دست به

 رو دخترم دوست نقش تا آوردم رو هانا من، اومد، ایران دبی، از وقتی آنیل

.شه وجودم تمامه خواممی دیگه االن ولی کنه؛ بازی  

...برد خوابم کی نفهمیدم هک کردم فکر قدراون  

 

.شدم بلند و کردم باز رو هامچشم اتاقم، تو خورشید نور تابیدن با  

 هم بار سه بود، زده زنگ مامان فقط که بار بیست انداختم، گوشیم به نگاهی

.آنیل هم بار ده و بابا  

!کردن منفجر رو گوشی  

.نکردم زدنشون زنگ به ایتوجه و کردم خاموش رو گوشی  

.ایستادم آینه جلوی و اومدم بیرون دقیقه بیست بعدداز شدم، حموم وارد  

 آنیل که رفتم سمتش اومد، گوشیم صدای که کردممی خشک رو موهام داشتم

.زدم تماس رد و رفت هم تو هاماخم بود،  
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.دمدا ادامه کارم به و ایستادم آینه رویروبه و گذاشتم آینه جلوی رو گوشی  

.گذاشتمش میز روی و زدم تماس رد و برداشتمش ،خورد زنگ گوشی دوباره  

 موهام و پوشیدم لباس! کردنش صحبت برسه چه کرد،می اذیتم هم صداش حتی

.شدم خارج اتاق از و زدم رو همیشگیم عطر. کردم مرتب رو  

بود ظهر نبود صبح اوه شدم خیره بیرون به و رفتم پایین هاپله از  

!دادممی انجام رو کارهام راحت رقداین که صبحِ  بودم کرده فکر من  

:گفت و اومد سمتم رزا  

.ستآماده ناهار آقا -  

.میام االن -  

.نشستم بود، غذا سالن در که صندلی روی و رفتم آشپزخونه سمتِ   

:گفت و اومد سمتم رزا که خوردممی داشتم  

 تماس باهاشون گفتن و پرسیدن ازتون و گرفتن تماس خانوم نازان امروز آقا -

.گیریدب  

: گفتم و دادم تکون رو سرم  

زد؟ زنگ مادرم فقط -  

.آقا بله -  

.بری تونیمی -  

 کیف رفتیم، اتاق تو و شدم بلند و نداشتم غذا به میلی دیگه شد، دور اونجا از

.زدم بیرون عمارت از و برداشتم رو سامسونتم  

.روندم مطب سمته و شدم خارج اونجا از و کردم روشن شدم، ماشین سوار  
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 و بود باز ظهرها از بعد همیشه مطب رسیدم، مطب به تا کشید طول دقیقه چند

.بودم گفته رو این هم هانا به  

.شدم پیاده ماشین از و کردم پارک رو ماشین شدم، مطب پارکینگ وارد  

.ودب ایستاده روشروبه هم پسری بود، اونجا هانا که برم هاپله سمته خواستم  

.ایستادم اونجا د،کر جلب رو نظرم صداشون  

.بشم رد خواممی آقا کنار برین -هانا  

.اومده خوشم ازت و اینجا میای که بینممی دارم روزه چند ببین -  

:گفت و گرفت سمتش کوچیکی کارت  

!دادن حال برای خوامت،می فقط شب یه واسه شمارمه این -  

.گرفت قرار روشروبه و رفت سمتش پسره که رفت عقب_عقب هانا  

.کشید عقب رو خودش ترسیده هانا که گرفت رو تشدس  

 بیرون اونجا از کوبیدم، رومروبه دیوار به رو بود شده مشت که هامدست

 هانا دستِ  بود، نشده من متوجه و بود بهم پشتش پسره. رفتم هانا سمتِ  و اومدم

.گرفت قرار سرم پشته که کشیدمش خودم سمتِ  و گرفتم رو  

 دستم تو رو پیراهنش یقه که بیاد هانا سمتِ  استخو و برگشت سمتم پسره

:گفتم و کوبیدمش دیوار به و گرفتم  

!شیمی نزدیک بهش باشه آخرت دفعه -  

 خوایمی غلطی چه وسط این تو بدونم خواممی فقط شم،می که نزدیکش -

 کنی؟

.افتاد زمین روی که دادم هولش و کوبیدم صورتش تو رو مشتم  

:گفتم و مشد خم کمی رفتم، سمتش  
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.زارمنمی زندت -  

:زدم داد که کرد هانا به نگاهی شد، بلند  

!گمشو -  

.شد خارج مطب از  

 آرومی باصدای و انداخت پایین رو سرش و کرد نگاهم که برگشتم هانا سمتِ 

:گفت  

.خواممی معذرت -  

 رو گونش آوردم، باال رو سرش و گرفتم دستم تو رو چونش و رفتم سمتش

:فتمگ و کردم نوازش  

.نزد بهت که دست نکردی، کاری توکه -  

:گفت و کرد مکث کرد، نگاهم باتعجب  

.نه -  

.شدیم مطب وارد  

.نشست صندلی روی و رفت میزش سمتِ  آروم هایقدم با  

.شدم اتاق وارد منم  

 

"هانا"  

.اومدنمی بیرون و رفتنمی آراد اتاق تو بیمارها که بود غروب نزدیکه  

.شدمی تموم داشت کارم کم_کم  

.بود شدم، استخدام اینجا که ایدیگه روزهای تمامه مثل هم امروز  
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.اومد بیرون اتاقش از آراد و کردم جمع رو وسایلم  

:اومد صداش که شدم خارج مطب از آراد از زودتر  

کجا؟ -  

.خونه -  

.رسونمتمی -  

.برم دنبالش باید عمارتِ  هیوا چون برم باید خودم نه -  

.اومدم بیرون مطب از خداحافظی از بعد و داد تکون رو سرش  

 حرکت روستا سمتِ  و دادم راننده به رو آدرس و شدم سوار گرفتم، تاکسی

.کرد  

 و کنم اذیت رو آراد خواستمنمی چون رم؛می هیوا دنبالِ  که گفتم دروغ آراد به

.برگرده باز و برسونه رو من روستا تا  

.رسوندمی روستا و،ر من خودش همش کرده، استخدامم که وقتی از  

!نبودم راحت جوریاین من راستش  

 نه گفتمی همیشه خودش ولی کنممی اذیتش جوریاین کردم،می احساس همش

 و رفتنمی اونجا از شدم،نمی خونه وارد که وقتی تا و روسونمتمی خودم و

...آوردمنمی در سر کارش این از  

.مداشت آراد به وابستگی مثلِ  عجیبی حس راستش  

 وقتی حتی یا شدمی نزدیکم جوری یه یا گرفتمی رو دستم وقت هر

!بزنه بیرون دهنم از خواستمی که انگار زدمی تند_تند قلبم دیدمش،می  

.داشتم دوست رو حس این من و شدمی تزریق تنم به هیجان مثل حسی یه  
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 هاییقدم با و شدم پیاده کردن، حساب از بعد و اومدم خودم به راننده صدای با

.داشتم دوست رو زدن قدم کردم، حرکت خونه سمتِ  آروم  

 اونجا هم ماشین که انگار کرد، جلب رو توجهم زمین روی خون قرمز رنگ

.بود مشخص کامال هاشالستیک جایِ  چون بود  

باشه؟ تونستمی کی یعنی بود شده تصادف اینجا یعنی  

.ایستاده درشون دمِ  همسایمون خانوم مهری دیدم که رفتم خونه سمته  

:گفتم افتاد، بهم نگاهش تا  

.خانوم مهری سالم -  

.دخترم سالم -  

افتاده؟ اتفاقی -  

 یکی گفتن شده،چی که پرسیدم همسایه چندتا از جان هانا دونمنمی واال -

با که اونی بیمارستان؛ بردنش خانوادش و کرده تصادف  

!کیه که نفهمید کسی و کرده فرار بود، کرده برخورد باهاش ماشین  

.بشه خوب... انشاا هست که هرکس -  

... .انشاا -  

 و کردم باز رو در آوردم، بیرون کیفم از رو خونه کلید و دادم تکون رو سرم

.آوردم در رو هامکفش و بستم رو در شدم، حیاط وارد  

:گفتم بلند صدای با شدم خونه وارد  

.خوشگلم انمام سالم و خودم بابای سالم جونم، هیوا سالم -  

 هم اونجا گشتم، هم اتاق تو نبود، کسی گشتم، آشپزخونه تو نیومد صدایی ولی

!نبودن  
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نگفتن؟ چیزی بهم که بودن رفته کجا هااین  

ندادن؟ خبر بهم چرا  

 خبر بهم بردننمی اگه یا بردنمی هم رو من رفتنمی جایی وقت هر مامان

!تننیس خونه و نگفتن چیزی بهم االن ولی میدادن؛  

 شماره روی مخاطبین تو و کردم روشن و آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم

.کردم کلیک مامان  

...شد زده پنجم بوق و چهارم سوم، دوم، بوق، اول بوق  

!شد قطع و نداد جواب ولی  

.نداد جواب ولی زدم زنگ دوباره  

؟!باشه افتاده اتفاقی نکنه شد، صدبرابر نگرانیم  

.نداد جواب هم بابا ولی ردمک کلیک بابا شماره روی  

؟!فتنر بیرون خونه از خبربی جوریاین امروز که افتاده اتفاقی چه یعنی خدایا  

 شب موقع این اونم تنهایی از من و بودم تنها شب موقع این نشستم، مبل روی

!ترسیدممی  

:دبو نوشته آراد که کردم بازش و برداشتم رو گوشیم اومد، اسمی گوشیم روی  

ی؟رسید -  

.نبودم اونجا بیشتر منشی یه من بود؟ مهم واسش قدراون یعنی  

.آره -  

.گذاشتم کنارم رو گوشی نفرستادم، منم و نیومد امی پی  

.اومد در صدای بودم، نشسته حالت اون تو که بود ایدقیقه چند  

!کنم باز برم که بودم دل دو شدم، خیره در به  
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.مامانه دیدم کردم، بازش و رفتم در سمتِ   

 هایچشم با و ناراحتی با که شدم خیره بهش! گفتنمی هیچی شد، خونه وارد

.بود خیره خونه به بادکرده و شده قرمز  

افتاده؟ اتفاقی مامان -  

...گفتنمی چیزی و بود شده خیره گوشه یه به فقط  

:گفتم دوباره و دادم تکون صورتش جلوی رو دستم  

؟!شده چیزی مامان -  

:گفت ایگرفته صدای با و خورد تکونی باشه، اومده خودش به که انگار  

.نیست چیزی دخترکم نه -  

:گفتم و دادم تکون رو سرم  

کجان؟ هیوا و بابا -  

.بود افتاده اتفاقی یه حتما  

:گفت و شد اشک از پر هاشچشم و شد خیره بهم  

 رفته شده، مرخص بیمارستان از تازه دوستش چون رفته تهران بابات -

.رفت بابات با و کرد لج هم اهیو عیادتش  

شده؟ اشک از پر هاتونچشم چرا -  

:گفت و کرد پاک رو هاشاشک  

.رفت تهران حالش اون با بابات چون -  

.گردهبرمی زود بابا جون، مامان که نشده چیزی -  

!موننمی اونجا امشب -  
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.دیگه میان فردا خب -  

 کرده درست غذا مامان که اومدم لباس،بیرون تعویض از بعد و رفتم اتاق سمتِ 

.بود چیده سفره و بود  

:گفتم مامان به رو و رفتم آشپزخونه تو  

!جوریهیه خونه نیستن، بابا و هیوا -  

:گفتم متعجب که رفت بیرون آشپزخونه از و داد تکون رو سرش باناراحتی  

؟!مامان خورینمی مگه -  

.بخورم تونمنمی کنه،می درد معدم یکم دخترم نه -  

بیمارستان؟ بریم خواییم -  

.اومدی تازه بخور تو غذا. دخترم شممی خوب نه، نه، -  

!نرفت پایین گلوم از غذا ولی نشستم دادم تکون رو سرم  

.کردم جمع رو سفره و شدم بلند بخورم، چیزی نتونستم  

.کردم مرتب رو آشپزخونه و شستم رو هاظرف  

 کردم، پهن رو تشکم اینکه از بعد که رفتم اتاق تو و زدم بیرون آشپزخونه از

...برد خوابم تا کردم مرور امروز و کردم فکر کلی  

 

″مریم″  

 

.بود صبح شش ساعت شدم، خیره ساعت به  

.ریختممی اشک صبح تا و امدنمی هامچشم به خواب و بودم بیدار دیشب از  
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.بود خوابیده صدابی هانا کردم، باز رو اتاق در  

.انداختم سرم رو چادرم و کردم عوض رو هاملباس  

 هامکفش و بستم رو در شدم، خارج خونه از صدابی و آروم و بستم رو اتاق در

.اومدم بیرون خونه از کردم پام رو  

.کردم حرکت بیمارستان سمتِ  تند  

 و استرس زیاد شدت شد،می خارج داشت تنم از روح و لرزیدمی تنم تمامه

!بود انداخته گیجه سر جونم به ترس  

 که زدیم بیرون قاسم با خونه از تند اومد، ماشین بعد جیغ صدای وقتی دیروز

!افتاده زمین روی جونبی و هوشبی خونی، تنه با هیوا دیدیم  

.بفهمه چیزی کسی نزاشتیم بیمارستان رسوندیمش تا  

 خبر با چیزی از و نباشه تنها هانا تا فرستاد خونه رو من قاسم زور به دیشب

.بشه باخبر موضوع این از هانا که خواستنمی قاسم نشه،  

 نشه؛ اذیت تا نگفتم هانا به چیزی و گذاشتم احترام حرفش به منم همین برای

وقتی بشه اذیت دخترم خواستمنمی کرد،می کار رفتمی چون  

!بفهمه  

 تا گفتم بهش دروغ کلی دیشب و نگیم چیزی بهش گرفتیم تصمیم همین برای

 هاماشک حتی کردن،می مال بر رو هامدروغ داشتن هاماشک ولی نشه؛ نگران

!دادننمی رو گفتن دروغ اجازه هم  

 آرامششون و داشتم دوست هم مثل رو هردوشون و بودم دختر دوتا مادر من

.طورهمین هم قاسم برای بود، ترمهم چیز همه از واسم  

...شکست کلی داره، قلبی بیماری قاسم فهمید وقتی هانا دخترم  

!کشهمی چی اومده، هیوا سره بال این بفهمه اگه حاال  
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.خودم هانای و هیوا براتون مادر بمیره  

 نفهمیدیم همین برای و بود کرده فرار کرده، برخورد هیوا با ماشین اون وقتی

؟!کرد دخترمون حق در رو کاری همچین کی  

.کنیم شکایت نشد وقت که بودیم هیوا درگیره قدران  

.میرممی من وگرنه باشه نشده چیزیش و باشه سالم هیوا دخترم هک بود این مهم  

.دبو همین خاطره به عمارت، به کار برای هیوا رفتن از بعد دیروزم دلشوره  

...بود شده بیدار اممادرانه حس  

.زدم پس رو هاماشک  

 فقط خوام،نمی ازت چیزی دیگه برگردون بهم سالم قبل مثل رو دخترم خدایا

...اولش روز مثل باشه مسال دخترم  

.باشه سالم دخترم خدایا کن، کمکم تو امید به امیدم خدایا  

.باشم دخترکم پیِش  دیشب نذاشت قاسم  

.شدم بیمارستان وارد  

.بود بستری اونجا هیوا که رفتم اتاقی سمتِ  لرزون پاهای با  

 و بود صورتش روی دستش بود، شده خم که شدم خیره قاسم به زد خشکم

!لرزیدمی مردونش یهاشونه  

.گذاشتم شونش روی رو، دستم و رفتم سمتش تند باترس  

.شد خیره بهم شده، قرمز و اشک از پر هاییچشم با و کرد بلند رو سرش  

!نبود اونجا هیوا ولی کردم باز رو درش و رفتم هیوا اتاق سمتِ   

:گفتم و رفتم سمتش شد، رد اونجا از پرستاری  

کجاست؟ تاقا اون تو بیمار ببخشید -  
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اسمشون؟ -  

.مرادی هیوا -  

.شدن فوت -  

...شد خراب سرم روی دنیای شد، رد کنارم از  

...بمیره برات مادر رفت، و کرد ترک رو مادرش زود قدران هیوا دخترم  

!شد خارج تنم از روح انگار  

 از رو دخترم یعنی داشتم شدیدی سرگیجه شد، خیره بهم اشکی و نگران قاسم

؟!دادم دست  

.افتادم زمین روی و کنم کنترل رو خودم نتونستم رفت،می سیاهی هامچشم  

...شد بسته هامچشم  

.بود ایستاده سرم روی که شدم خیره قاسم به و کردم باز رو هامچشم  

!افتادم هیوا دخترکم یاده افتادم، پرستار حرف یاده  

 کشیدم ستمد از رو سرم و شدم بلند بود، وصل دستم به که شدم خیره سرم به

...شد روونه خون دستم از که  

:گفتم و اومد سمتم پرستار و نکردم اعتنایی اومد، سمتم نگران قاسم  

.ببینمش بزارین تروخدا ببینمش خواممی ؟!کجاست دخترم -  

.خانوم شهنمی -  

.دقیقه یه فقط کنم،می التماستون -  

.داد تکون رو سرش  

.شدم وارد ایستاد، اقیات جلوی بعد دقیقه چند و رفتم دنبالش  
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 تخت کنارِ  و رفتم سمتش کرد، اشاره بهم و رفت یکیش سمتِ  بود، تخت کلی

.ایستادم  

...اومد بیرون هیوا چهره که داد پایین کمی رو بود روش که ایپارچه  

...خوردن سر هامچشم از هاماشک و شد بسته هامچشم دیدنش با  

 

"هانا"  

.کردممی یادداشت رو هااسم و بودم تهنشس میزم پشته بود، ظهر از بعد  

.نبود مامان از خبری شدم، بیدار وقتی امروز  

!دونمنمی رو چراش اما بپوشیم مشکی امدنمی خوشش وقتهیچ مامان  

 رو رنگ باید این نباید و ای بچه هنوز گفتمی پرسیدم،می ازش وقت هر ولی

.بپوشی  

.زدم مشکی تمام به تیپ دیدم، دور رو چشمش چون امروز ولی  

.شد آراد اتاق وارد و زدم صدا رو بعدی نفر  

 آدم بود، آبدارچی که بود کرده استخدام اینجا رو مسنی آقای آراد پیش روز چند

بود خوبی  

!چنده ساعت نفهمیدم که بودم نوشتن غرق قدران  

.کردم کلیک اتصال روی بود، ناشناس شماره خورد، زنگ گوشیم  

بله؟ -  

.جان اهان سالم -  

خوبین؟ خانوم مهری سالم -  

.بگم بهت مهمی موضوع یه خواستم دخترم ممنون -  
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.کردمی صحبت ناراحتی با و بود گرفته انگار صداش  

بگین؟ جانم -  

...دخترم راستش -  

:گفتم که کرد مکث  

.خانوم مهری بگین -  

.روستا قبرستون بیا دخترم -  

:گفتم متعجب  

؟!شده چی ؟!چرا -  

...هیوا -  

:گفتم نگرانی و ترس با  

؟!چی هیوا -  

.کرده فوت هیوا -  

.افتاد میز روی دستم از گوشی  

!شد خراب واسم دنیا انگار بود، برگرفته در رو تنم تمامه شوک  

...خوردن سر چشمام از هاماشک و افتادم صندلی روی  

:گفت اومد سمتم( آبدارچی) میرزا آقای  

خوبی؟ دخترم شده چی -  

 برای اومده پیش اتفاقی بگین بهشون شهمی گرفت، رو سراغم آراد آقا اگه -

.رفتم همین  

.دویدم مطب از بیرون و شدم بلند کرد، نگاهم نگران  
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...پایین خوردن سر گونم از هاماشک  

دادم راننده به رو آدرس و دادم تکون تاکسی برای رو دستم  

...حاال ولی نشم اذیت و ناراحت تا گفت دروغ بهم دیشب مامان  

...کردن باریدن شروع سیل مثل هاماشک  

...گذاشت تنهام یدونم یکی خواهر  

اومد؟ دلت طورچه آخه گذاشتی، تنهام جونم هیوا  

 وابستگی جونت به جونش خواهرت گینمی میره؟می تو بدونه هانا گینمی

 داره؟

گذاشتی؟ تنهام هم حاال و کردی وابسته خودت به رو من گینمی  

.شهمی ذره یه واست دلم شه،می تنگ واست دلم یدونم یکی  

.شدم خارج افکارم از راننده باصدای  

.بودم گذاشته جا مطب تو رو گوشیم و کولم اومدم، خودم به  

.دادم راننده به و آوردم بیرون پول و بردم فرو مانتوم جیب تو رو دستم  

...دویدم قبرستون سمتِ  بود، شده تاریک هوا شدم، پیاده ماشین از  

!خوردم زمین و خورد پیچ پام  

.دادم ادامه دویدن به و شدم بلند درد با  

.رسیدم تا گذشت دقیقه چند  

!کردمی آروم رو مامان داشت که بابا صدای امد،می مامان هایگریه صدای  

.بودن اونجا بابا و مامان که رفتم هیوا قبر سمتِ  لرزون باپاهای  

!کردن پیدا شدت هاماشک  
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 صدا رو هیوا و کرد گریه و کرد بغلم که ایستادم روشروبه کرد، منگاه مامان

...زدمی  

...کشیدم قبرش روی رو دستم و اومدم بیرون آغوشش از  

:گفتم خوردن، سر هامگونه روی هاماشک  

نه؟ مگه خوابه، یه همش هااین -  

...کرد ناله و کرد گریه حرفم این با بیشتر مامان  

 صحبت باهاش کنم، بغلش تونمنمی ببینم، تونمنمی رو هیوا دیگه شدنمی باورم

...تونمنمی تونمنمی کنم،  

 

...شهمی تنگ تو واسه من یدیوونه دله  

...شهمی جاری قبرت رو هامچشم اشک دوباره  

قبر، سنگ رو شکنممی رو گلو بغض این بازم  

سرت روی کشمنمی داد دستم از شدی راحت  

!زندگیم نبود و بود یهمه خداحافظ  

...بچگیم هایخاطره یهمه خداحافظ  

!رممی بعد ببینمت خواممی پاشو تروخدا  

!دیگه پاشو دیگه پاشو دیگه پاشو  

 

...رفتمی تنم از داشت روح بمونم، اونجا نتونستم دیگه  

.دویدم بیرون اونجا از شدم بلند  
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!گذاشت تنها رو من و رفت پیشم از زندگیم، دنیام، خواهرم،  

 ولی رفتممی شد،می روستا وارد که راهی تو و شدم خارج اونجا از روحبی

!شدممی خارج بلکه شدم،نمی روستا وارد  

.ندادم اهمیت ولی کردم حس رو نفر یه نگاه سنگینی  

...برگشتم دردهام به دوباره  

.رفت و گذاشت تنهامون خواهرم شد، خانوادم وارد که بزرگی درد  

 شد خراب سرم روی دنیا شد، تار واسم جا همه و شد اشک از پر خامچشم

!شنیدم رو خبر این وقتی  

...شکست دلم و شد له قلبم انگار  

 و نکردم باز رو هامچشم چکید، هامچشم از اشکی قطره و بستم رو هامچشم

.کردممی حرکت طورهمون  

 مهم واسم نبودنم یا بودنم زنده دیگه ولی بود گوشم تو ماشین ممتدد بوق صدای

...نداشت  

.افتادم نفر یه آغوش تو و شد کشیده سرعت با بازوم  

 ماشینش سمتِ  رو من و بود دستش تو بازوم! آراده دیدم کردم، باز رو هامچشم

.کرد سوارم و برد  

.نشست هم خودش  

:گفت و کرد نگاهم  

.هانا متاسفم -  

.شدن جاری هاماشک و نگفتم چیزی  
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 انگار بگم؛ چیزی تونستمنمی! اومدنمی در صدام ولی کردم پاک رو هاماشک

!کردمی خفم داشت که بود بغض اونم بود، کرده گیر گلوم تو چیزی یه که  

...باریدن هاماشک دوباره و لرزید چونم  

.کرد بغلم و گذاشت پاش روی رو، من آراد شدم، معلق هوا و زمین روی یهو  

.ریختم اشک و گذاشتم سینش روی رو، سرم  

!نبودم بشو آروم ولی کنه آرومم داشت قصد و کرد نوازش رو موهام رو  

 مرده یه مثل بودن شده خشک هاماشک بودیم، حالت اون تو که بود ساعتی چند

!بودم شده متحرک  

.اومدم بیرون آغوشش از  

.شدم پیاده ماشین از و نایستادم دیگه  

.بود شده تاریک هوا رفتم، خونه سمتِ  لرزون هایقدم با  

 

... !نبودم خودم حاله تو بود بد حالم  

 هامچشم و داشتم بدی گیجه سر بخورم، زمین زمین بود مونده کم چندبار

.رفتمی سیاهی  

...کردن ریزش به شروع هاماشک دوباره و زدم هق آروم  

 جاش سره کمی حالم تا ایستادم و کردم حفظ رو تعادلم که بیفتم بود، مونده کم

.دبیا  

 

!فتادما زمین روی و شد خالی پام زیره یهو ولی برداشتم قدم آروم_آروم دوباره  

...بود تاریک راه و اومدمی هاسگ کردن پارس وحشتناک صدای  
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...رفت سیاهی هامچشم و دارم نگه باز رو هامچشم نتونستم دیگه  

 

"آراد"  

.کردم روشن رو ماشین  

 و بزارم تنهاش نبود درست نبود، خوب زیاد حالش رفت و شد پیاده وقتی هانا

.برم  

!هن یا خونه رسیده ببینم برم کرد،می زندگی که جایی سمتِ  تا گرفتم تصمیم  

 صدای که خورد بوق چندتا کردم، کلیک شمارش روی و برداشتم رو گوشیم

...اومد ماشین تو از گوشیش  

.دمب بهش تا رفت یادم و همراهمه گوشیش و پشتیش کوله که بود رفته یادم پاک  

رفته، و گذاشته هانا که گفت بهم رزامی وقتی  

برگشته خبربی هانا و افتاده اتفاقی که فهمیدم  

 تنها زاشتممی نباید من اما فهمیدم؛ و شده چی ببینم تا اومدم روستا همین برای

!رفتمی  

چی؟ اومدمی سرش بالیی اگه  

 چیزی هیچ ولی شدنمی دیده درست جایی و بود تاریک جا همه کردم حرکت

.نبود دارم جلو  

 افتاده زمین روی که نحیفی جسم به چشمم که کردممی رانندگی داشتم آروم

.افتاد بود،  

...داشتم نگه رو ماشین  
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 که گردوندم برش خودم سمتِ  و رفتم جسم همون سمتِ  و شدم پیاده ماشین از

!هاناست دیدم  

.کردم بلندش نگران  

.گذاشتم ماشین وت رو هانا و کردم باز رو درش و رفتم ماشین طرفِ   

.کردم حرکت و شدم سوار زدم، دور رو ماشین تند  

!بود درست حدسم  

!گذاشتی تنها رو دختره... لعنت آراد بهت لعنت کوبیدم، فرمون روی  

.روندم طهران سمتِ   

 دور رو ماشین  و شدم پیاده ماشین از رسیدم، خونه به تا کشید طول ساعت نیم

.کردم بلندش هامدست روی و کردم باز رو هانا سمته در زدم،  

 تو و گزید رو لبش دید، رو هانا وقتی اومد سمتم رزا شدم، خونه وارد

.رفت آشپزخونه  

!کردمی فکر چی درموردمون االن که نبود مهم واسم  

.کردم باز رو اتاقم در و رفتم باال آروم_آروم هاپله از  

.گذاشتم تخت روی رو، هانا  

!نداشت ایدیگه دختره هیچ داشت، هانا که اییزیب نشستم؛ کنارش تخت پایین  

!باشه داشته نبود ممکن دختری هیچ رفتارش تو و چهرش تو معصومیت  

...فرده به منحصر دختری هانا  

.کردم روشنش و آوردم بیرون جیبم از سیگاری  

 خیره اشکننده خیره زیبایی به و نشستم تخت رویروبه مبل روی شدم بلند

.شدم  
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...برد خوابم کی نفهمیدم که بودم اش خیره قدراون  

 

.گرفتم دستم تو رو دستش و نشستم تخت روی لباس، تعویض از بعد صبح  

 کناره و شد بلند افتاد، که بهم نگاهش. خورد شدید تکون و شد باز هاش چشم

ایستاد تخت  

:گفت من_من با  

اینجام؟ چرا من... من -  

 بیرون دستم از شدت با رو ستشد که گرفتم رو دستش رفتم، سمتش و شدم بلند

:گفت لرزونی صدای با و کشید  

.کن ولم... و -  

 روی رو، دستش که برم سمتش خواستم. خورد دیوار به و رفت عقب_عقب

:گفت گذاشت گوشش  

!نزدیکم نیا -  

:زد جیغ که رفتم سمتش  

!نیا نزدیکم -  

:گفتم کردم فرو موهام تو دستی کردم، نگاهش نگران  

؟شده چت هانا -  

.شد خیره ایگوشه به و گرفت ازم رو نگاهش  

 یه تو و گذاشتم بدنش زیره رو دستم رفتم، نزدیکش آروم نبود، بهم حواسش

...کردم بلندش حرکت  
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 آروم و افتاد تخت روی و دادم دست از رو تعادلم که خورد تکون کرد، نگاهم

!نباشه روش وزنم که جوری اما افتادم؛ روش  

:گفتم و گذاشتم لبش روی رو، ستمد که بگه چیزی خواست  

.آراد منم شده؟ چت هانا-  

.برداشتم لبش روی از رو دستم چکیدن، هاشچشم از هاشاشک  

:گفت که کردم پاک رو هاشاشک  

.ببخشید -  

...کن فراموش -  

 که کرد بازش و رفت در سمتِ  و شد بلند هم هانا که شدم بلند خورد، تکونی

.رفتم سمتش و شدم بلند  

 دنبالش و برداشتم رو بود گذاشته جا و داشت که ایکوله اتاق از دوید، ونبیر 

.رفتم  

.شدم خارج خونه از که شد خارج خونه از و رفت پایین هاپله از  

.کرد نگاهم و برگشت سمتم گرفتم، رو بازوش  

:گفت و گرفت دستم از و گرفتم سمتش رو کیفش  

.ممنون -  

؟!کردمی فکر چی درموردم و ؟!بود شده جوریاین چرا فهمیدمنمی  

.شدن پیاده ازش مرد تا سه و ایستاد رومونروبه ماشینی  

.رفت هم تو هاشاخم و برگشت تاشون سه سمتِ  هانا  

 جایی یه رو بود دیگه دوتای وسط که اونی انگار کردم، دقت بهشون که خوب

...بودم دیده  
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 شده نزدیک هانا هب مطب تو روز اون که همونیه فهمیدم کردم، فکر که خوب

!بود  

.اومدن سمتمون تاشونسه  

.خوشگله خانوم شناختیم و بینممی -  

 تو سیلی و ایستاد روشروبه و کشید بیرون دستم از رو دستش زد، نفس_نفس

!شد کج پسره سره که زد صورتش  

.گذاشت گونش روی رو، دستش  

.کشیدمش خودم سمتِ  و گرفتم رو هانا دستِ   

:گفت بود، ایستاده راستش سمتِ  که مردی  

...دختری از وقتی آقا -  

:گفت بود، ایستاده چپش سمتِ  که اونی که کرد مکث  

.نیست کنش ول بیاد خوشش -  

.دیگه دخترهای واسه دارنگه رو گاراژت دلِ  -  

.گفت رو این که شدم خیره هانا به  

 رو خودش هانا که گرفت رو دستش و اومد سمتمون و زد پوزخندی پسره

.خورد بهم و دکشی عقب  

!کن ولم -  

.نبود قشنگ حرفت -  

.کن ولم -  

.زدم صورتش تو مشتی و کوبیدمش دیوار به و رفتم سمتش باعصبانیت  

!هاشنجمع همه زنممی جیغ بخوره، بهم دستت -  
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...رفتنمی سمتش داشتن دوتا اون که شدم خیره هانا به  

 و دادم دست از رو تعادلم و کوبید صورتم تو محکم که برم سمتش خواستم

.افتادم زمین روی  

...شد روونه لبم گوشه از خونی  

 جیبم از رو گوشی و شدم بلند. کشوندمی ماشینش سمتِ  به و رفت هانا سمتِ 

:گفتم و بردم گوشم سمتِ  آوردم، بیرون  

.شدن همسرم مزاحم بله -  

 هانا سمتِ  و کرد نگاهم پریده، رنگ ایچهره با پسره که گفتم رو آدرس

:کرد زمزمه و رگشتب  

زنشی؟ -  

.داشتم نگهش و رفتم سمتش داد، هولش که نگذشت بیشتر دقیقه چند اما  

 

...رفتن و شدن ماشینش سوار  

!گرفتم تماس پلیس با انگار که کردممی صحبت داشتم گوشی با الکی  

:گفت و برگشت سمتم باتعجب هانا  

؟!داری زن مگه -  

:گفتم و گرفتم رو دستش  

.نه -  

 و آورد باال رو دستش ،آورد بیرون دستمالی کیفش از و داد تکون ور سرش

.کشید لبم گوشه روی دستمال  

.بود لبخندش تو غمی! نبود همیشه مثل لبخندهاش! همیشه مثل نه زد، لبخندی  
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 این مانع حسی یه ولی دارم دوسش قدرچه که بگم و کنم بغلش داشتم دوست

!شدمی کارم  

.کرد باز رو عقب در و شد پیاده ماشین از اومد، تمونسم ماشین با راننده  

.بردمش در سمتِ  و گذاشتم هانا کمر پشته رو دستم  

:گفت و ایستاد  

...اما -  

:گفتم و حرفش وسط پریدم  

.شو سوار -  

.کرد حرکت و شد سوار هم راننده بستم، رو در و شد سوار  

 

"هانا"  

 

...شدم خیره ماشین از بیرون به  

 ماشین شیشه به رو سرم باشه، شب باشم، ماشین یه تو طورهمین داشتم دوست

.نرسم مقصد به و بباره بارون نم_نم بشم، خیره بیرون به بدم، تکیه  

...رفت و گذاشت عزیزم خواهر خوردن، سر گونم روی هاماشک  

!غم از پر دردی و تنهایی این و موندم من  

:اومدم خودم به راننده باصدای  

نوم؟خا شده چیزی -  

 کنترل که صدایی با و کردم پاک رو هاماشک و کشیدم صورتم روی رو، دستم

:گفتم نباشه، معلوم بغضم تا بود شده  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 162 

.نه -  

.داد ادامه رانندگیش به و داد تکون رو سرش  

...شدم خیره بیرون به دوباره  

 رفتار جوری اون آراد با که شد مرگم چه نفهمیدم شدم، بیدار وقتی امروز

!کردم  

 خونه و اونجام دیدم کردم، باز رو هامچشم وقتی که بود این خاطر به شاید

.کردم اونجوری و بودم شده شوکه نبودم،  

.کرد درکم و خوبه خیلی آراد ولی ترسیدم کمی  

!بود خوابم تو هیوا صبح تا دیشب  

.شد روستا وارد ماشین  

 فکر چی موردمدر نبود معلوم ببینه، ماشین این با رو من کسی خواستمنمی

!کردنمی  

:گفتم راننده به رو آروم باصدایی همین برای خواستمنمی رو این منم  

.دارنگه -  

.شدم دور اونجا از شدم پیاده داشت، نگه  

 بشو بهتر من حاله ولی بشه بهتر حالم شاید بزنم؛ قدم خونه تا گرفتم تصمیم

!نبود که نبود  

.افتاد بود، اونجا که قبرهایی به نگاهم  

...باریدن و کردن پیدا رو شونراه دوباره هاماشک  

«. قبرت سره رممی »گفتم «میری؟ کجا »گفت هیوا که روزی یاده  

!گفتیم بهم رو این شوخی به ولی« . قبرت سره رممی منم »گفت اونم  
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.بود شوخی همش و نبود باهاش جدی صحبتم  

 جوریاین و مردممی کاش گفتم،نمی بهش رو این و شدمی الل زبونم کاش

...لعنت هانا بهت لعنت. کردمنمی رفتار باهاش  

.رفتم بود، هیوا که جایی سمتِ  و کردم کج رو راهم  

:گفتم و کشیدم روش رو دستم و نشستم قبرش کناره  

...بودم تو این تو، جای به االن من کاش -  

!شده تنگ واست دلم خیلی هیوا  

.ندارم دوست رو تو بدونه هخون چون خونه؟ نرفتم دیروز از دونیمی  

.منتظرمونن بابا و مامان پاشو بریم، خونه باهم پاشو  

من؟ میرممی دلتنگی از گینمی! دیگه پاشو خوشگلم آبجی هیوا  

.تونمنمی تو بدونه  

کنی؟ راحت دستم از رو خودت خواستیمی جوریاین  

.نمنک دعوا تباها دممی قول پاشو، فقط تو زنم،نمی داد سرت دیگه کردم، غلط  

.پاشو تونمنمی تو بدونه من! پاشو تروخدا! پاشو کردم غلط هیوا  

 رو صدات من که خوشگلم؟ آبجیه بگی خواستیمی چی بودی، خوابم تو دیشب

!شنیدمنمی  

.دیدم رو مامان و برگشتم ترس با نشست، شونم روی دستی  

.کشید آغوش به رو من و نشست کنارم شد، خیره بهم اشک با  

 هیوا قبر به و کرد نوازش رو موهام روی ریخت،می اشک که طورنهمو

.شد خیره  
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 و خودش سره خدا رو صدبرابرش آورد، بچم سره رو بال این که کسی الهی -

.بیاره خانوادش  

!بود سالش سیزده فقط دخترم  

 تو رو خودم فشرد، آغوشش به بیشتر رو من و شد دارتر بغض صداش

.تمریخ اشک و دادم جا آغوشش  

:گفتم و کردم پاک رو هاماشک اومدم، بیرون آغوشش از  

رفتن؟ طهران بابا و هیوا که گفتی دروغ بهم شب اون پس -  

:گفت و داد تکون رو سرش  

 »گفت و فرستاد خونه رو من زور به بابات بودیم، بیمارستان ما روز اون -

«. نشی نگران نگم چیزی بهت  

.بود خوب شب اون هیوا حاله  

«... هیوا »گفت پرستار رفتم، بیمارستان صبح بعد وزر وقتی  

.بگه چیزی نتونست و کردن پیدا شدت مامان هایاشک  

کرد؟ رو کار این عوضی کدوم -  

 زود بابات! افتاده زمین روی خونی هیوا دیدم اومدیم، بیرون خونه از وقتی -

.بردیمش بیمارستان و اومد آمبوالنس زد، زنگ آمبوالنس به  

!کرده فرار بود، کرده رو کار این که کسی  

 جاری هامماشک و گذیدممی رو لبم هم طورهمون دادم، تکون رو سرم دوباره

.شدنمی  

 هیوا با و ریختمی اشک وقفهبی مامان و بودیم اونجا که شدمی ساعت یک

!کردمی صحبت  
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 نماما که بودیم خونه نزدیکه. کردیم حرکت خونه سمتِ  و شدیم بلند باالخره

خیره زمین به و بود پایین سرش که برگشتم سمتش ایستاد،  

.بود شده  

؟!مامان شده چیزی -  

!نفهمیدم من و دادمی جون اینجا روز اون دخترم -  

.شدن جاری هاشاشک دوباره  

...روزمون انگیزترین غم به کردن فکر داشت، درد  

 کرد، باز کلید اب رو در مامان. بردم در سمتِ  تا و گرفتم دستم تو مامان بازو

.بستم رو در و شدیم خونه وارد  

.شدیم خونه وارد و آوردیم در رو هامونکفش  

.بود خوابیده بود، کشیده دراز زمین روی بابا  

:گفت متعجب نشست، مبل روی رفت هم مامان  

؟!برده خوابش االن طورچه بود، بیدار بابات اومدم،می اونجا داشتم وقتی -  

.بخوابه دوباره بعد شهمی بیدار صبح هک نداشت عادت بابات  

.مامان برده خوابش شده، خسته خب -  

!روز وقت این اونم خوابیدنمی بود، خسته وقتی هم قبال دخترم اما -  

.دیگه برده خوابش دفعهاین -  

:گفتم که شد خیره بابا به نگرانی و ناراحتی با  

خوبه؟ نشی، اننگر این از بیشتر شما تا کنممی بیدار رو بابا من -  

 کمی گذاشتم مردونش بازوهای روی رو، دستم و رفتم بابا سمتِ  نگفت چیزی

...انگار نه انگار ولی دادم تکونش دوباره! نخورد تکون ولی دادم؛ تکونش  
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.اومد بابا کناره و شد بلند مبل روی از ترس با و زد گونش روی مامان  

.کرد دستم جایگزین رو دستش مامان و برداشتم رو دستم من دفعهاین  

.شدن باز بابا هایچشم شده شوکه و خورد شدیدی تکونه داد، تکون رو بابا  

خوبی؟ بابا -  

.گذاشت سینش قفسه روی رو، دستش که بگه چیزی خواست  

:گفت نگران مامان  

.قاسم بیمارستان بریم -  

:گفت و اومد حرف به زور به بابا  

.نیست چیزی خوبم -  

.شهنمی جوریاین ببریم، بیمارستان کنیم ندبل رو بابا مامان، -  

 رو بابا بازوهای از یکی مامان و ندادم اجازه ولی کنه اعتراض خواست بابا

.گرفتم هامدست تو رو دیگش بازو منم گرفت،  

.شدیم خارج خونه از و کردیم بلند رو بابا  

کنی؟می جوریاین باهامون که کردیم گناهی چه خدایا  

دیم؟می پس تاوان داریم االن که دیمکر گناهی چه مگه  

کردی؟ جوریاین رو بابام چرا االن ولی گرفتی ازمون رو هیوا خدایا  

.رفتیممی بیمارستان سمتِ  به داشتیم و بودیم راه تو  

.شدیم وارد رسیدیم، که بیمارستان به  

 کمک شدیم اتاق وارد کرد، راهنمایی اتاقی به رو ما و اومد سمتمون پرستار

.کشید دراز تخت روی که کردیم بابا  
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 اومد باهاش اونجا که دختری به رو بابا، معاینه از بعد و شد اتاق وارد دکتری

:گفت پرستاره، زدممی حدس و  

.کنید وصل بهش مسکن و سرم -  

 روی وسایل چندتا که رفت اتاق یگوشه سمتِ  و داد تکون رو سرش پرستار

.بود میزی  

.نبیرو بیاید تونینمی شما -  

 دکتر رویروبه مامان که شدیم خارج اتاق از مامان با و دادم تکون رو سرم

:گفت دکتر که ایستاد  

دارن؟ قلبی بیماری که دونستینمی -  

:گفت مامان و دادم تکون رو سرم  

بله -  

نشده؟ وارد بهشون ترس یا شوک روز چند این -  

.شد جوریاین حالشون مشکلی خاطر به متاسفانه بله -  

 این شروع تازه داشتن االن که نفس تنگی این خطرناکه، خیلی واسشون هااین -

.خطرناکه بیماری  

.شد دور اونجا از و گفت رو همین دکتر  

.زد هق و گذاشت دهنش جلوی رو دستش مامان  

.باشیم بابا مواظب باید قبل از بیشتر بعد به این از مامان -  

.کرد دتایی رو حرفم و داد تکون رو سرش مامان  

.مطب برم باید دوباره فردا از -  

!دستمونی کمک که تویی دخترم -  
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.ریختممی اشک صدابی و بودم داده تکیه دیوار به و گذشت دقیقه چند  

...نداشت قرار و آروم هم مامان  

میاد؟ سرمون که اتفاقاتی چه این آخه  

.رفت بود، بابا که اتاقی تو شد بلند صندلی روی از مامان  

.شدیم خارج اتاق از و اومد سمتمون بابا رفتم، اتاق داخل سرش تِ پش منم  

 قدم چون بود بهتر هم بابا برای جوریاین رسیدیم، خونه به تا گذشت ساعت نیم

.بود خوب واسش زدن  

.بود خیره گوشه یه به و نشست مبل روی بابا شدیم، خونه وارد  

!نشه بدتر حالش اباب که کنه درست چیزی تا رفت آشپزخونه تو هم مامان  

.نداشتم رو هیچی حوصله و حال رفتم، اتاق تو منم  

 گاهی گه هم مامان کنه، کار تونستنمی دیگه که بابا رفتم،می مطب باید فردا

.کردمی کار و رفتمی عمارت  

 ناراحت کردم،می کار اینکه از اصال راستش کنم؛ کار باید که مونممی من پس

.نیستم و نبودم  

!بودن توش هیوا هایلباس که کردم بازش و رفتم سمتش شدم یرهخ کمد به  

 رو عطرش و بردم هاشلباس نزدیکه رو سرم کشیدم هالباس روی رو، دستم

.خوشگلم خواهر برم قربونت کردم، منتقل هامریه تو  

**** 

:گفتم ایلجوجانه لحن با  

.مطب رممی امروز من -  

!نیای زشته ریم،می خواهرت خاک سره دخترم -  
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 نرم؛ هیوا خاک سره تا گفتممی دروغ مامان به داشتم بود، تعطیل مطب امروز

خفم بغض شدم،می خفه اومدن،می هم هاآدم اون اونجا چون  

...کردمی  

!تونمنمی شم،می خفه بیام، اونجا تونمنمی من مامان -  

:گفت و کشید درد از پر آهی و کرد نگاهم غمگین مامان  

.دارهن اشکال -  

:گفت آروم لب زیره کرد،می درست رو هیوا حلوا که طورهمون مامان  

.کنهمی درست رو حلوات امروز داره مامان دخترم -  

 اندازه به بابا_مامان روز چهل این تو بود؛ گذشته هیوا مرگ از روز چهل

.بود کننده ناراحت واسم بیشتر این و بودن شده شکسته و پیر چندسال  

.بره هیوا پیشه قبرستون ظهرها از بعد و صبح که بود شده این کارش مامان  

.کردمی صحبت باهاش و کردمی گریه حسابی رفت،می هم وقتی  

.گذاشتم یخچال توی و چیدم ظرف تو رو خرماها  

:گفت مامان که شستم رو هامدست  

 چی برای االن! رفتیمی کارت سره ظهر همیشه ظهره، از بعد که االن -

ری؟می دیر قدران  

 رو لبم و بستم محکم رو هامچشم دید،نمی رو من و بود مامان به پشتم چون

!بودم نکرده رو اینجاش فکر من وای. کردم جمع  

:گفتم و برنگشتم سمتش ولی کردم باز رو هامچشم  

.مامان رممی دیرتر یکم امروز -  
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 عوض یرونیب لباس با رو هاملباس رفتم، اتاق تو و نکرد پیچم سوال دیگه

.کردم  

...اومد اشصفحه روی امی پی که ذاشتممی کیفم تو رو گوشیم داشتم  

:کردم باز رو بود اومده آراد طرف از که امی پی و کردم روشن رو گوشی  

...منظورم یهمه شدی جونم، و پر وبال شدی روحم، و تَن و قَلب ُشدی »  

«. نتمهربو و ناز هایچشم به رو دیوونه منه دادی عادت  

!شده گشاد چهارتای شد، چهارتا هامچشم ام پی خوندن با  

!بردارم چشم هانوشته اون و صفحه از تونستمنمی هم لحظه یه  

 چیزهای جوراین واسم باید چرا آخه نفرستاده؟ من برای رو این بابا نه

.نیستم بیشتر که مطبش برای منشی یه من بفرسته؟ رو ایعاشقانه  

 اشتباهی ولی بفرسته براش رو این خواست،می آراد که یاون به شد حسودیم

...اومد من برای  

!گفتمی که بود اومده اشتباهی اگه بینممی کنممی فکر که خوب  

 هم چیزی همین برای اومده واسم اشتباه که ندیده حتما نفرستاده، چیزی ولی

.نگفته  

.زدم بیرون اتاق از و شدم بلند و گذاشتم کیفم تو رو گوشی  

:گفتم بلند  

.مامان خداحافظ -  

بری؟ خوایمی -  

.دیگه آره -  

.خداحافظ پس باشه -  
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.افتادم راه زنان قدم و زدم بیرون خونه از  

!افتاد هیوا قبر به چشمم که زدممی قدم وقفهبی که بود دقیقه چند  

:گفتم و کشیدم قبرش روی رو، دستم و نشستم کنارش و رفتم سمتش  

!شد تردردناک واسم روزها و گذشت تو بدونه روز چهل -  

.میان اینجا هم بقیه و بابا و مامان دیگه ساعت یه  

 

برم؟ قربونت میریممی تو بدونه گینمی گذاشتی تنهامون  

.شدم خارج قبرستون از و شدم بلند و کشیدم درد از پر آهی  

.شدممی آروم کردم،می صحبت جوریاین شده حتی باهاش وقتی  

.شدممی خارج روستا از داشتم کم_کم  

.مامانه دیدم و آوردم بیرون کیفم از اومد، گوشیم صدای  

مامان؟ جانم -  

دخترم؟ رسیدی -  

زنی؟می زنگ زود قدران اومدم، بیرون خونه از تازه من مامان -  

.دخترم نگرانتم -  

.نباش نگران شه،نمی چیزیم من مامان -  

.بودم روستا هاینخیابو کوچه تو و کردم قطع خداحافظی از بعد  

 قشنگ خیلی اینجا واقعا کردم، عمارت به نگاهی نیم شدم؛ رد عمارت جلوی از

!بود ناز خیلی و بود  

.شد تندتر هامقدم و انداختم پایین رو سرم شد، خارج اونجا از ماشینی  
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!کرد زدن تند به شروع قلبم و شد حبس نفسم ایستاد، و اومد کنارم ماشین  

باشه؟ ارباب نکنه  

.اومدن پایین هاششیشه که ایستادم  

کنه؟ دعوام باز و باشه ارباب نکنه کردم، جمع رو لبم و بستم رو هامچشم  

کنه؟ جوریاین بخواد که منه کیه اون مگه. اینجام من که چه اون به  

...خودم با کردممی ایاحمقانه فکرهای چه  

 باتعجب هم آراد که کردم باز رو هامچشم باتعجب پیچید، گوشم تو آراد صدای

:گفت  

؟!کنیمی کارچی اینجا -  

:گفتم من_من با  

.جوریهمین هیچی -  

:زد صدام که بیوفتم راه خواستم  

.شو سوار -  

.هامدوست از یکی پیشه برم خواممی نه، -  

!شو سوار -  

.نیست بردار دست دونستممی شدم، سوار ناچار  

.کرد ارکپ خلوت کوچه یه تو که کردمی رانندگی داشت  

.شد خیره بهم و داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش برگشتم، سمتش متعجب  

:گفتم و شدم خیره بهش شده گرد هایچشم با گرفت، رو دستم  

.برم خواممی کنی؟می کارچی آراد -  
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کجا؟ -  

: گفتم و افتادم اش ام پی یاده  

...شتباهیا هم االن فرستادی، واسم ام پی اشتباهی هم پیش ساعت نیم -  

:گفت و گذاشت لبم روی رو، شاشاره انگشت  

.بود اومده هم درست خیلی برعکس بود، نیومده اشتباهی اون دیوونه -  

!بست یخ تنم تمامه  

گفت؟می چی ام پی اون گفت؟می چی آراد  

!بودم کرده هنگ  

بگم؟ چی دونستمنمی  

.کرد نوازش رو دستم پشته  

...برگرفت در رو تنم و دش منتقل تنم تو هیجان از پر لرزی  

!شدم معلق هوا و زمین روی که انداختم پایین رو سرم  

:گفت و کرد نوازش رو موهام و گذاشت پاش روی رو، من  

.ببره رو دلم تونسته ساله، پونزده دختر یه شهنمی باورم -  

.انداختم پایین بود، ممکن که حدی تا رو سرم  

!شدممی آب موندیم،می حالت اون تو بیشتر اگه قطعا شدم،می آب داشتم  

.میاد خوشش ازم آراد شهنمی باورم  

.شد شدنی ولی نکردنیه باور لحظه این تو چیز همه  

...بوسید و برد گردنم نزدیکه رو سرش  

!مردممی داشتم  
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 نفر اولین آراد بودم، نکرده تجربه کسی با رو دخترونم هایحس این حاال تا

.کردم تجربه باهاش اونم بار اولین یبرا رو هامحس این که بود  

!زدمی بیرون دهنم از داشت قلبم  

شم جدا ازش تا گذاشتم سینش روی رو، دستم  

 موهام روی و گذاشتم سینش روی رو سرم کشید، آغوش به رو من بیشتر ولی

.کرد نوازش رو  

 کشیدن آغوش به یه با حتی داشتم؛ آغوشش تو امنیت و آرامش از پر حسی

...خوردمی تکونی قلبم ته م،اساده  

.داشتم بهش نسبت شیرینی حس  

 و زدمی عاشقانه هایحرف بودیم؛ ماشین تو آراد با که شدمی ساعتی چند

....رفتمی صدقم قربون  

.مزندگی تو آراد اومدن با اونم کردم حس دوباره زندگیم تو رو خوشبختی حس  

 بوسید رو گونم شدم، خیره بهش و برگشتم سمتش داشت، نگه خونه در جلوی

.شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از خداحافظی، از بعد و  

.بودن نشسته حال تو بابا_مامان که رفتم خونه تو تند  

.دادن رو جوابم و کردم سالم  

.گذاشتم قلبم روی رو، دستم و کردم تکیه در به شدم، اتاق وارد  

!دبو کننده دیوونه واسم که زدمی تند قدراین  

.دادی بهم رو آراد که دارم دوست خیلی خدایا  

...زدمی سینم قفسه به قلبم واردیوانه  
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.شدم خارج اتاق از و پوشیدم راحتی لباس و کردم عوض رو هاملباس  

.رفتم دنبالش منم و رفت آشپزخونه تو مامان  

:گفت و کرد نگاهم  

.بخور بیا داشتم نگه برات خوردیم، شام ما دخترم -  

.بود چیده سفره مامان که نشستم و گفتم «چشمی»  

 ولی بود؛ خوشمزه مامان هایغذا همه مثل و همیشه مثل خوردم غذا از کمی

!گذشتمی خوش هیوا با غذا این خوردن  

 که هم هاوقت بعضی و خوردمی هم هیوا خوردم،می من که وقت هر تا همیشه

 هم امشب ولی بزنم نق و کنه اذیتم تا آوردمی در رو ادام خوردیممی غذا داشتم

!نیست هیوا  

.کردم جمع سفره و شدم بلند کردم، تموم که رو غذام  

کردم، مرتب رو آشپزخونه و شستم رو هاظرف  

.بودن نشسته تلویزیون جلوی بابا_مامان  

:گفتم و رفتم دوتاشون سمته  

.بخوابم رممی شدم، خسته امروز مامان-  

.دخترم برم قربونت برو -  

.برداشتم رو گوشیم و شدم اتاق وارد دادم، تکون رو سرم  

.کردم باز رو آراد ام پی و هامام پی تو رفتم و کشیدم دراز  

!شدم هیجان از پر و خوندم بار هزارمین برای  

 

...رفت سیاهی هامچشم که بودم خیره گوشی صفحه به  
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 بعد و شدم لندب تابید،می اتاق تو که خورشید مستقیم نور با که بود ظهر نزدیکه

.شدم خونه کردن تمیز مشغول مفصل، زیاد نه صبحانه یه از  

 درست غذا آشپزخونه، تو هم مامان کرد،می استراحت و بود اتاق تو بابا

.کردممی تمیز رو حال تو منم و کردمی  

 بودیم نرسیده خونه وضع به زیاد بود، افتاده هااتفاق این که هفته چند این تو

.کردممی تمیز حسابی یدبا امروز ولی  

 قبل از رو آشپزخونه کنم، تمیز رو اتاق گرفتم تصمیم شد، تمیز حسابی که حال

.باشه راحت آشپزخونه تو مامان تا بودم کرده تمیز  

:گفتم بابا به رو و شدم اتاق وارد  

 اینجا اول بود رفته یادم ببخشید کنم، تمیز رو اینجا باید هال تو برو شما بابا -

.کنم یزتم رو  

.نشده تموم کارت دیدم بیام، هال تو خواستممی منم دخترم نداره عیب -  

.شد خارج اتاق از و شد بلند دادم، تکون رو سرم  

:تگف و کرد نگاهم اومد، سمتم مامان که کردممی تمیز هم رو اتاق تو داشتم  

دی؟می انجام واسم رو کاری یه زحمتبی دخترم -  

 عکس که گرفت سمتم رو بود دستش که عکسی بقا که دادم تکون رو سرم

:گفت بود، روش هیوا  

.گلم دختر کن نصب دیوار به اینم -  

.مامان باشه -  
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 برداشتم رو دستمالی و کوبیدم دیوار تو میخی شد، خارج اتاق از و زد لبخندی

.کردم وصل دیوار به بعد و بشه تمیز تا کشیدم عکس روی و  

...مخود خوشگله خواهر برم قربونت  

.شد تمیز اتاق تا کشید طول دقیقه چند  

.گذاشتم ایگوشه و بردم آشپزخونه رو وسایل بقیه و دستمال  

.اومد هم بابا و چیدم سفره مامان کمک با  

.برم مطب تا شدم آماده خوردم، رو ناهارم اینکه از بعد  

 فتمرمی زنان قدم داشتم شدم، خارج خونه از بابا و مامان از خداحافظی از بعد

:گفت مردی که  

.خانوم ببخشید -  

:گفت که کردم نگاه سرم پشته به و برگشتم  

.برسونم رو شما من بعد به این از گفتن و فرستادن آراد آقا رو من -  

؟!چی یعنی کارها این  

فرستاده؟ راننده چی برای باز برم، مطب تونستممی خودم بابا ای  

.کرد حرکت و شد وارس هم راننده شدم، سوار و رفتم ماشین سمتِ   

...شدم خیره بیرون به  

.شدم مطب وارد و شدم پیاده ماشین از رسیدم، مطب به تا گذشت ساعت نیم  

.بودن نشسته رومروبه مبل روی بیمارها و نشستم میزم پشته صندلیِ  روی  

 و نشستن جاهمون بودن، گرفته وقت قبل از چون بقیه اومدن؛ سمتم چندتاشون

 قبلیشون جایه به دوباره و دادن بهم هاشونشماره و ونهاشاسم نوبت به

.برگشتن  
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 گوشی و گرفتم گوشیم صفحه از رو سرم دختر، یه کفش هایپاشنه باصدای

.گذاشتم میز روی  

 آراد اتاق و میاد اینجا همیشه که ستدختره همون دیدم که بردم باال رو سرم

.رهمی  

؟!باشن تنها و آراد قاتا تو بره نداشتم دوست ولی چرا دونمنمی  

 

 جز به بودن، رفته همه که بردم باال رو سرم اومد، بیرون اتاق از که آخر نفر

!دختره همون  

 اتاق وارد و شد رد کنارم از عشوه با که زدم صداش بود، آخر نفره این پس

.شد  

!نیومد بیرون ولی گذشت ساعت نیم  

 کلی با و اومد بیرون و شد باز در که شدممی منفجر عصبانیت از داشتم دیگه

...شد خارج مطب از عشوه  

 

 سرش که طورهمون آراد شدم؛ اتاق وارد و کردم باز رو اتاق در شدم، بلند

:گفت بود، خیره هابرگه به و بود پایین  

.اومد خانومم ٙبه -  

 کجا از زد، رو حرف این بیاره، باال رو سرش اینکه بدونه. گزیدم رو لبم

آخه؟ اینجام من االن که دونستمی  

 سمتم و شد بلند و آورد باال رو سرش دادم، تکیه دیوار به اخم با سینه به دست

.اومد  
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!مردممی داشتم که بود شده کوچیک گنجشک مثل و زدمی تند قدراون قلبم  

:گفت و زد بینیم نوک روی آروم انگشتش با و چسبوند دیوار به رو من  

کرده؟ قهر کوچولوم خانوم -  

 طول همه این اومدنش بیرون چی برای میاد؟ روز هر دختره اون چرا -

؟!کشهمی  

:گفت و خندید  

.برم حسودم خانوم قربون -  

 

...شد ویلی_قیلی دلم  

 سرش و کرد باز رو شالم شد، نزدیک بهم بیشتر و بوسید و گرفت رو دستم

...برد فرو گردنم تو رو  

!شدممی شل بیشتر من بوسش هر با  

 زورم کنم، جداش خودم از تا آوردم فشاری و گذاشتم سینش روی رو، دستم

:گفتم ناچار رسید،نمی بهش  

آراد؟ -  

.دلم جون -  

!میرممی یا شممی آب یا شوق شدت از االن خدا وای  

.شد خیره بهم و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش و بوسید رو گونم  

.شد تررنگ پر لبخندم کرد، نوازش رو گونم و زد لبخندی  

...کردم فراموش داشتم که هاییغصه تمامه  

.زدیم بیرون اتاق از اینکه تا گذشت بازیمون عشق تو دقیقه چند  
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.شدیم ماشین سوار و شدیم خارج مطب از  

 

"آراد"  

.رسوندم رو هانا  

! گفتم رو حسم هانا به که شدنمی باورم روندم، خونه سمته به  

.کنه جداش ازم تونهنمی کسهیچ و منه ماله هانا دیگه االن  

 ماشین از و کردم پارک رو ماشین شدم، وارد و کردم باز ریموت با رو در

.شدم پیاده  

:گفت و اومد سمتم رزا شدم، خونه وارد  

...آقا اومدین خوش -  

!پیچید خونه تو آنیل نحس صدای که بگه چیزی خواست  

!اومدمی پایین هاپله از که شدم خیره آنیل به شده گرد هایچشم با  

 که شدم خیره اخم با گوشه یه به و گرفتم ازش رو نگاهم اومد، سمتم عشوه با

:گفت و گرفت رو دستم و اومد نزدیکم  

اومدم؟ من که نشدی خوشحال -  

داره؟ هم فرقی -  

.شدم رد کنارش از و کشیدم بیرون دستش از رو دستم گفتم که رو این  

.بیدمکو بهم محکم رو در و شدم تاقا وارد اومدن، باال تند رفتم، هاپله سمته  

نگفت؟ چیزی بهم چرا ؟!کردمی کارچی اینجا لعنتی این  

.کردم فرو موهام تو عصبانیت از دستی  
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خواست؟می چی اینجا این  

 عصبی و ناراحت من مثل اینجاست این که فهمیدمی اگه هم هانا مطمئنن

.شدمی  

کنم؟ کارچی دونستمنمی  

من؟ خونه تو اونم بیاد، ایران خوادمی آنیل هک نگفت بهم چرا مامان  

.کردم کلیکمامان شماره روی و آوردم بیرون شلوارم جیب از گوشی  

:پیچید صداش که خورد بوق چندتا  

پسرم؟ جانم -  

اومده؟ اینجا چرا آنیل -  

اونجاست؟ آنیل مگه -  

.اینجاست آنیل که دونیمی خوب نزن، راه اون به رو خودت مامان -  

.بود نگفته چیزی بهم آنیل ؟!بدونم کجا از من پسرم او -  

.نگفتم بهت من بود، گفته بگو -  

.بگه چیزی نزاشتم و کردم قطع باعصبانیت  

:کردم تایپ هانا برای و برداشتم رو گوشی  

« . خونم بیا مطب رمنمی فردا عزیزم »  

.شدم خارج اتاق از و کردم سند  

.نشست رومروبه دقیقا اومد هم آنیل که نشستم رفتم، هامبل روی  

 

:بود داده جواب هانا داشتم، برش که لرزید گوشیم  
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« شده؟ چیزی »  

:کردم تایپ  

«. ایران برگشته آنیل »  

:داد جواب که گذشت مین چند  

« اونجاست؟ االن »  

:کردم تایپ  

«. برم قربونت آره »  

.ندادم منم و نداد امی پی دیگه  

:گفت و اومد سمتمون خدمتکار  

.ستآماده شام آقا -  

.نشستم صندلی روی و رفتپ غذاخوری سالن سمته و شدم بلند  

.کردم شروع و نشدم آنیل منتظر  

!نداشتم خوردن به میلی ولی بودم؛ نشسته که بود دقیقه چند  

:گفت کرد،می نگاهم و خوردمی داشت که آنیل  

خوری؟نمی چیزی چرا -  

 دراز تخت روی شدم، اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از و شدم بلند نگفتم، چیزی

.کشیدم  

 اجازه دفعهاین ولی کرد اذیتش و آورد هانا سره بال کلی اومد که دفعه اون

!دمنمی  

.بیوفته هانا برای اتفاقی خوامنمی دیگه دفعهاین  
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...رفتم خواب کی نفهمیدم بودم، فکر غرق که قدراون  

.هاناست دیدم و کردم باز رو هامچشم صورتمه، رو چیزی یه کردم احساس  

:گفت بود، گردش در صورتم روی انگشتش که طورهمون و زد لبخندی  

.من مرده بخیر صبح -  

.بخیر خانومم صبح -  

 که کشیدم رو دستش که بشه بلند خواست برداشت، صورتم روی از رو دستش

.افتاد آغوشم تو و تخت روی  

آراد؟ -  

.جان -  

!رفت ضعف خجالتش واسه لمد که انداخت پایین رو سرش  

:گفتم و بردم فرو موهاش تو رو سرم فشرد، آغوشم تو رو خودش بیشتر  

.دنمی زندگی بوی موهات -  

.زدم خیمه روش و بوسیدم رو گردنش روی  

:گفت و گرفت قرار سینم روی دستش  

!هامیترسم ازت دارم -  

...کردیم رو زیر رو من که هاییچشم شدم، خیره هاشچشم به و خندیدم  

 

 کشیدم دندون به رو هاشلب کنم، تحمل نتونستم و بردم سرش نزدیکه رو سرم

!بود کننده دیوونه هاشلب شیرین طعم بوسیدم؛ و  

 روی و کردم جدا هاشلب از رو هاملب شده، اذیت فهمیدم و خورد تکونی

.بوسیدم رو ششقیقه  
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 اتاق تو آنیل ینه صدای و شد باز در بودم، زده خیمه روش که طورهمون

...شد بسته در بعد و پیچید  

 

"آنیل"  

.رفتم خودم اتاق سمته و بستم محکم رو در باعصبانیت  

 ثانیه یه دیگه من ولی کرد؛می برقرار رابطه دختره اون با داشت کثافت آراد

!بشه نزدیک بهش دختر اون ذارمنمی و ذارمنمی تنها رو آراد هم  

.ستدیگه دختر یه اب آراد ببینم تونستمنمی من  

:گفت و زد فریاد درونم از حسی  

!دید رابطه کردن برقرار درحال پسر یه با رو تو آراد اما -  

 رابطه من از غیر به دختر یه با تونهمی طورچه آراد. شممی دیوونه دارم

کنه؟ برقرار  

!کنیممی ازدواج باهم نخواد چه و بخواد چه دونهمی اینکه با  

!باشه نداشته خوادمی چه باشه، داشته سمدو خوادمی چه  

کنه؟ جدا هم از رو آراد و من بخواد که باشه کی دختر اون  

 کنممی کاری کنم،می جهنم واست رو زندگیت ولی خوشحالی االن خانوم هانا

کردن جدا فکر دیگه و نشی آراد زندگی وارد دیگه که  

!نرسه ذهنت به آراد از من  

....بود پراکنده و بود کرده پر رو هخون کل هاشونخنده صدای  

 کننده دیوونه برام رفت،می عوضی دختره اون صدقه قربون که آراد صدای

!من نه ره،می دیگه دختر یه صدقه قربون داره آیندم همسر که بود  
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.نشستم هامبل از یکی روی و رفتم پایین هاپله از و شدم خارج اتاق از  

.بشه اذیت بارهدو خانوم هانا که بود این وقت  

برنداشتی؟ آرادمون این سر از دست هنوز جون هانا -  

:گفت و برگشت سمتم متعجب  

؟!مهمه -  

.دادم نشون ریلکس رو خودم ولی کردم نگاهش خورده جا  

کنه؟ برخورد جوریاین من با تونست طورچه گستاخ یدختره زدم، پوزخندی  

.شد خیره هانا به عشق با آراد  

 رو دختره این هایبدی تونینمی که کرده کور رو هاتمچش عشق خان آراد

.ببینی  

 

.رفت اینجا از کثافت دختره که بود شده تاریک هوا  

:گفتم که بره باال هاپله از خواست و شد خونه وارد آراد  

.گممی رو جون هانا بگذرونه؟ کی با خوادمی شب -  

 عوضی یدختره که لومهمع بگذرونه، وقت و باشه مردها با که اینه کارش آخه

.دیگه کرده آویزون بهت رو خودش  

:گفتم و زدم خبیثی لبخند شد، مشت آراد هایدست  

 رو زندگیش خرج که گیرهمی چند شبی نیست معلوم واال دیگه، گفتم درست -

بیاره؟ در  

.ثروتت و پول واسه نه، تو واسه کرده، پهن دام واست که هم االن  

:غرید و کوبید پله هاینرده روی رو، ششده مشت دسته  
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 بهم رو خودت خوایمی که تویی عوضی ایی،بقیه با که تویی عوضی -

.ندم لو کسی پیشه هاتکاری گند از تا کنی آویزون  

 در رو اشکش یا گیمی جوریاین من همسر هانا، به که باشه آخرت دفعه

!میاری  

 

.رفت باال هاپله از عصبانیت از شده مشت هایبادست  

!ترکیدمی داشت هاشحرف حجم این از داشت سرم بود، زده خشکم  

گفت؟ چی آراد نشستم، مبل روی و گذاشتم سرم روی رو، دستم  

« ! همسرشه هانا همسرشه، هانا همسرشه، هانا »گفت  

کردم؛می تکرار رو کلمه این داشتم هادیوونه مثل  

!شکست و شد تیکه_تیکه که کردم پرت رو بود مبل کناره که گلدونی  

...خوردن سر هامچشم از هاماشک و شدم جمع خودم تو جنین مثل  

 چیزی بوران عمو و نازان خاله به چرا ولی بود کرده ازدواج هانا با آراد

بود؟ نگفته  

 خودم با داشتم هادیوونه مثل! دختر این با اونم باشه، کرده ازدواج نبود ممکن

!شدممی نهدیوو داشتم دیگه واقعا کردم،می صحبت  

 

"آراد"  

مگه؟ شهمی چی دیگه رممی خودم آراد -  

.برسونمت خواممی خودم فقط شه،نمی چیزی عزیزم -  

:گفتم رفت، ضعف واسش دلم که کرد آویزون رو لبش  
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.بگه خانومم هرچی -  

.شد خارج اتاق از و انداخت پایین رو سرش که بوسیدم رو گونش روی  

!بود ندهکن دیوونه هم هاشکشیدن خجالت  

.کردم حرکت و شدم ماشینم سوار رفتم، پارکینگ تو و شدم خارج مطب از  

 دختر این قدرچه. بود شلوغ خیلی مطب چون بودم شده خسته حسابی امروز

.بود شیرین هم هاشلجبازی ولی بود لجباز  

 

 و شدم پیاده ماشین از شد، بسته در که شدم وارد کردم، باز ریموت با رو در

.شدم هخون وارد  

.نشستم مبل روی و رفتم سالن تو که بودم خسته قدراون  

 یک و برداشتم رو لیوان گذاشت، میز روی پرتقالی آب و اومد سمتم خدمتکار

.گذاشتم میز روی و کشیدم سر نفس  

 تمامه کردم احساس رسیدم، اتاقم در به که همین رفتم، باال هاپله از و شدم بلند

!شده داغ تنم  

بودم؟ شده جوریاین چرا ولی بود؛ هشد داغ تنم  

.شدم اتاق وارد زور به  

 

.نشستم تخت روی و وایستم پا سره اون از بیشتر نتونستم ولی بستم رو در  

.بود معلوم سفیدش، تنه که شد اتاق وارد بازی لباس با هانا و شد باز در  

:گفتم کردم باز دهن  

کرده؟ چه خانومم -  
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"هانا"  

 

.مردممی داشتم بود، آراد خونه لآنی که هفته چند این  

 آراد به قدراون بشه؛ نزدیک بهش بخواد و بشه آراد نزدیکه آنیل نداشتم دوست

 بهم رو چیز همه داشت آنیل ولی میرممی نبینمش، روز یه اگه که شدم وابسته

.بود آراد بر و دور همش زد،می  

 هااون آراد مادر تا هکن کاری آنیل اگه ولی متنفره آنیل از هم آراد که درسته

.شدممی دیوونه داشتم چی؟ بیاره، در هم ازدواج به رو  

 

 وگرنه خوابیدممی بعد کردممی فکر آراد به خواب قبل باید اول هامشب تمامه

.بردنمی خوابم  

.کرد حرکت و دادم آدرس و شدم سوار گرفتم، تاکسی شدم، خارج مطب از  

 راه همه این و کنم اذیتش خواستمنمی ،شده خسته خیلی آراد دیدم چون امشب

.برگردم خونه تنها تا کردم راضیش همین برای برسونه رو من  

.داد اجازه و نداره ایچاره دید اینکه تا کردم لجبازیکلی اونم  

:بود نوشته بود، ناشناس شماره که کردم بازش اومد، گوشیم روی امی پی  

« . آراد خونه بیا »  

 خونه گفتمی که باشه تونستمی کی این خوندم، رو ام پی چندبار تعجب با

برم؟ آراد  

؟!باشه اومده آراد سره بالیی نکنه افتاد، جونم به نگرانی  
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.دکر حرکت اونجا سمتِ  به و زد دور که دادم راننده به رو آراد خونه آدرس  

باشه؟ افتاده ممکنه اتفاقی چه که کردممی فکر این به رو راه کله  

.شدم خونه وارد و کردم حساب رو پول رسیدم وقتی  

!اومدنمی هم وصدایی نبود کسی  

ناشناس؟ شماره یه از اونم اومد، واسم ام پی اون که شده چی یعنی  

!نیومد صدایی ولی زدم صدا رو آراد و باال رفتم باال هاپله از  

 

.بود اتاقش تو شاید رفتم سمتش افتاد، آراد اتاق در به چشمم  

...اومدمی دختر یه صدای شدم که در نزدیکه  

!اومد بند نفسم کردم، باز رو در فقط و نکردم فکر هیچی به  

 صدقه قربون هم آراد و بود آغوشش تو آنیل و بود کشیده دراز تخت روی آراد

!بوسیدمی رو آنیا تنه و رفتمی آنیل  

 

.بکشم نفس که تونستممی زور به  

 احساس خورد، بهم چشمش و داد وله رو آنیل شنید، در صدای که همین آراد

:کرد زمزمه آروم و کنهمی نگاهم تعجب با داره که کردممی  

  هانا؟ -

 برقرار رابطه آنیل با داشت که رسیدم وقتی چون کردمی تعجب هم باید

!کردمی  

 روی هاماشک که کردم بسته و باز رو دیدمی تار که هامچشم تپید،نمی قلبم

.خوردن سر گونم  
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 از اون ولی بود؛ آراد داشتم، اعتماد و اومد زندگیم تو که کسی تنها هب من

!کرد استفاده سوء اعتمادم  

.رفتم عقب_عقب که بیاد سمتم خواست و شد بلند آراد  

:گفت نگران باصدایی  

!دیدی که هانا بود، اشتباه یه همش هااین -  

:گفتم بغض از پر باصدایی  

.یدیمر آقای ممنون الکیتون عشق بابت -  

.وایستم اونجا خواستمنمی دیگه شد، خیره هامچشم به و ایستاد  

 حفظ رو تعادلم ولی بیفتم بود مونده کم بار چند رفتم، پایین هاپله از و دویدم

.کردم  

 

 و شد کشیده شدت با بازوم که شدم می خارج و دویدممی بیروت در از داشتم

:گفت و کوبوند دیوار به رو من  

.گممی چی ببین کن گوش لحظه یه لعنتی -  

!کن ولم -  

.نکن خراب رو چیز همه بود، اشتباه یه فقط اون هانا -  

:گفتم بغض همراه و لرزون باصدای  

!کردی خراب و شد خراب چیز همه -  

.دویدم بیرون اونجا از و زدم پس رو دستش و گرفتم ازش رو نگاهم  

!باریدن صورتم روی هامچشم سیل و ترکید بغضم شدم، خارج که اونجا از  

.کردی اعتماد آراد به که بمیری الهی هانا بمیری  
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 فراموش رو چیز همه باید حاال چی؟ حاال ولی دلبستم بهش شدم، وابسته بهش

 کنم؟

کرد؟ فراموشم و شد خسته ازم زود قدران یعنی  

 

 و دادم بهش رو آدرس و شدم سوار ایستاد، دادم، تکون دست تاکسی برای

.کرد حرکت  

...شدم خیره بیرون به و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم  

 

.کردم حساب و شدم پیاده تاکسی از رسیدم، تا گذشت ساعت نیم  

.کردم باز رو در و آوردم بیرون کیفم از رو کلید  

.دادن رو جوابم بابا و مامان که کردم آرومی سالم شدم، خونه وارد  

:گفت باتعجب مامان بشم، اتاق وارد خواستم که همین  

!شده قرمز هاتچشم و پریده رنگت شده؟ چیزی دخترم -  

:گفتم و برگشتم سمتش زد، تلخی لبخنده  

.بخوابم رممی مامان خستم بود؟ زیاد کارم امروز -  

نخوردی؟ شام دخترم ولی -  

.ندارم میل -  

.انداختم گوشه یه رو کیفم و شدم اتاق وارد  

.دادم تکیه دیوار به و نشستم ینزم روی کشیدم،می نفس داشتم زور به  

!نداشتم خوبی حاله و سوختمی هامچشم  
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!شنیدممی طورییه رو صداش ولی اومد گوشیم زنگ صدای  

...باریدنمی و بودن شده داغ هاماشک بود، شده داغ تنم  

 برد،می لذت رابطه از آراد با داشت که بود گوشم توی آنیل صداهای همش

...رفت سیاهی هامچشم  

 

 

 اتاقی به چشمم و کردم باز رو سوختمی که هامچشم پیچید، دستم توی دردی

سفید که افتاد  

!بود  

.بیمارستانه فهمیدم اومد، جاش سره هوشم که خوب  

 سرم تو که آراد صدای پیچید، گوشم تو عوضی دختره اون صداهای دوباره

 باصدای بابا و ایستادن کنارم بابا_مامان دیدم که شد گرم هامدست و بود

:گفت نگرانی  

باباجان؟ خوبی -  

اینجام؟ من چرا آره، -  

:گفت و کرد نگاهم نگران مامان  

.گیمی هزیون و کردی تب دیدم اومدم، اتاقت توی دیشب -  

.اوردیمت بیمارستان و نشده بهتر حالت دیدم شد، که صبح  

 سمتم بابا که کشیدم بیرون دستم از رو سرم و شدم بلند دادم، تکون رو سرم

:گفت و اومد  

؟!کنیمی کارچی دخترم -  
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:گفتم و اومدم پایین تخت روی از شدم، بلند  

.برم قبرستون خواممی برید، خونه شما -  

...دخترم اما -  

!برم خواممی گفتم مامان -  

.شدیم خارج بیمارستان از باهم و داد تکون رو سرش  

:گفت و اومد کنارم مامان  

 گوشی شدم مجبور طور؛همین هم صبح زدمی زنگ تبه همش نفر یه دیشب -

!بود کارت صاحب کنم فکر« . بیمارستان آوردیمت »گفتم و دادم جواب رو  

 پیچم سوال وگرنه بوده کارم صاحب که کردمی فکر مامان خداروشکر

!کردمی  

 و باشم تنها یکم تا رفتم قبرستون سمته منم رفتن، خونه سمته که مامان_بابا

قبر سره  

.بشم آروم شاید تا بزنم حرف باهاش و برم هیوا  

!ندادم اهمیتی ولی کردممی حس نفرو یه سنگینه نگاه  

.رفتم هیوا قبر سمته و شدم اونجا وارد  

:گفتم و شدن جاری هاماشک و کشیدم روش رو، دستم و نشستم قبرش کناره  

 سابق مثل قلبم بازم نظرت به هیوا دارم قلب دردِ ! هیوا شده ذره یه واست دلم -

 رو اینجا من بیاره؟ تو پیشه منم بگی، بهش شهمی خدایی پیشه که تو شه؟می

 و بیام پیشت خواممی منم هستن، دیگه هم مثل همه هاشآدم اینجا ندارم، دوست

 مرگ ازش هرچی که من گی؟ب خدا به دیمی قول بخوابم، صدابی و آروم

!دهنمی بهم خوام،می  

:کردم زمزمه شدم بلند و کردن اپید شدت هاماشک  
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.باشیم هم کناره و هیوا قبرت کناره بیاد قبرم که روزی سالمتی به  

.افتادم نفر یه آغوش تو شد کشیده دستم شدم، خارج اونجا از  

...آراده دیدم و بردم باال رو سرم  

!نکرد ول رو بازوم ولی شدم جدا ازش تند  

.منکرد نگاهشم حتی شدم، خیره ایگوشه به  

...دیشب من هانا -  

:گفتم و پریدم حرفش تو  

.دیدم دیشب رو ببینم خواستنمی دلم که چیزهایی -  

:گفت و کرد نگاهم ناراحت  

 که بود چی لعنتی اون تو دونمنمی خونه، برگشتم مطب از وقتی دیشب -

! تویی کردممی فکر دیدم،می رو تو همش من ولی شدم؛ جوریاون و خوردم

.عوضی دختره اون نه  

:گفتم بغض از پر باصدایی  

...داشتی تو ولی -  

:گفت و پرید حرفم تو  

 برگردم اینکه قبل دیدم،می رو تو داشتم فقط من که گفتم برم قربونت عزیزم، -

!دیدممی که بودی تو فقط برگشتم خونه وقتی و شدم نزدیک بهت خونه  

!بود ریخته پرتقالم آب تو قرص لعنتی دختره اون  

:گفت دوباره که خوردن سر هامچشم از مهااشک  

م؟عزیز چیه برای گریت دیگه کنم، زندگی تونمنمی تو بدونه که من دیوونه -  

نه؟ یا گهمی راست که بودم دودل  
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نه؟ یا بخشیدمشمی باید  

 دستم به کرد، نوازش رو دستم پشته و گرفت رو دستم شد، خیره هامچشم تو

:گفت و شد خیره  

.امخومی معذرت -  

:گفت دوباره که شدم خیره گوشه یه به نگفتم، چیزی  

.کنممی خواهش -  

 رو موهام روی کشید، آغوش به رو من و دادم تکون رو سرم که شد خیره بهم

!کنم فراموش رو صحنه اون و صداها اون تونستمنمی ولی بوسید؛  

!ریختممی بهم و اومدمی یادم خود به خود  

 

.ببینه باهم رو ما کسی که ممکن چون رسونهب رو من آراد خواستمنمی  

 آنیل نبود، دلم ته از آراد بخشیدن کردم؛ حرکت خونه تا زنان قدم همین برای

.زد بهم رو آراد و من بینِ  شب یه و کرد رو کارش هم آخر  

!بشه سابق مثل که نداشتم بود، آراد و من بینِ  که ایرابطه این به امیدی  

 

 دوباره آراد ولی تمومه؛ چی همه و نداره دوسم دیگه ادآر کردم،می فکر همش

.بشیم جدا هم از و بریزه بهم مونرابطه نزاشت و برگردوند رو بینمون حس  

...شدم خونه وارد  

 تلویزیون خاموش صفحه به و بود نشسته مبل روی هم مامان نبود، که بابا

.بود خیره  

:گفت و رگشتب سمتم که گذاشتم شونش روی رو دستم رفتم، سمتش  
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هانا؟ خوبی االن -  

.بهترم مامان آره -  

!ترسوندی رو ما که گفتیمی هزیون و داشتی تب قدران دیشب از -  

.مبود کرده تب و بودم شده خسته همین برای بود زیاد مطب تو کارم دیروز -  

 قدران خوادنمی شده، بهتر که بابات نیار فشار قدران خودت روی خب مادر -

.بکشی کار خودت از  

:گفتم و گرفتم دستم تو رو دستش  

.امراضی هم خیلی کنم،می دارم که کاری از من گلم مامان -  

!بودم شده خسته یکم فقط دیشب  

.کنی کار باید سن این تو که مادر برات بمیرم -  

کنه؟ کار رفت بابا باز حرفیه، چه این مامان خدانکنه! عه  ِ-  

!نایستاده هم دقیقه یه خونه تو آره، -  

.کارش سره رهمی بینه،می دور رو چشمم تا -  

.کرد تایید رو حرفم و داد تکون رو سرش فقط مامان  

.کردم عوض راحتی لباس با رو هاملباس و رفتم اتاق تو  

 بازش آراده، دیدم که داشتم برش و رفتم سمتش اومد، گوشیم ام پی صدای

:کردم  

« ! من ماه تویی شلوغ آسمونِ  این تویِ  »  

 

!شد هیجان پراز تنم تمامه  
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 درست غذا داشت و بود آشپزخونه تو مامان رفتم، بیرون اتاق از لبخند با

.فهمیدم بود، پیچیده خونه تو که خوبی بوی از رو این کرد؛می  

!کارت سره نرو امروز هانا -  

؟!چرا -  

.کن استراحت امروز نمیای، امروز بگو و کارت صاحب بزن زنگ -  

!نرو گفتمی مامان ببینم،  رو آراد برم خواستممی من که حاال  

.رفتممی مطب حتما و کردممی کاری یه باید  

 و اونجام منشی من و مطبه اونجا چون ده؛نمی اجازه هم بزنم زنگ مامان -

!نرم که شهنمی  

 من چون ناراحته که دونستممی. نگفت چیزی دیگه و داد تکون رو سرش

 اذیت و نباشه بابا روی زندگی فشار تا رفتممی باید خب لیو کنم؛می کار رممی

.نشه  

.بشن اذیت خانوادم خواستمنمی  

.کنممی کار چرا که نبودم ناراحت هیچ و بودم هم راضی کارم از من  

...برم مطب تا شدم آماده ناهار از بعد  

 همه مانما پیشه بود مونده کم چندبار که ببینم رو آراد تا بودم کرده ذوق قدران

.ندادم لو هم رو چیزی خب ولی بدم؛ لو رو چیز  

...کرد حرکت حرکت راننده و شدم ماشین سوار  

 

*** 
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.بود شده خالی مطب و رفتن بیرون یکی_یکی بیمارها  

 پیش هفته چند که کاری با هم آنیل حتی و بود شده چندبرابر آراد به نسبت حسم

!کنه جدا هم از رو ما نتونست کرد،  

 جدا هم از رو ما کارهاش و آنیل نذاشت و داد نجات رو رابطمون آراد البته

.کنه  

.اومدم زود و شد باز زود مطب امروز شد،می تاریک داشت کم_کم هوا  

.نکشید طول هم خیلی و بود شلوغ خیلی امروز همین برای  

.برم خونه زودتر یکم خواستممی  

.شد خارج طبم از و اومد بیرون آراد اتاق از هم بیمار آخرین  

.گذاشتم کیفم تو رو خودم وسایل و کردم مرتب رو میز روی وسایل  

:فتگ من به رو و اومد بیرون آراد اتاق از میرزا آقای که برداشتم رو کیفم  

.دخترم داره کار باهات آقا -  

 تو »گفت بهم اومد، که بار اولین. دخترم گهمی بهم اینکه به داشتم، خوبی حس

.منه سنِ  هم دخترش چون« .. .خودمی دختر مثل  

داشت؟ کارمچی یعنی شدم آراد اتاق وارد و گفتم« . ایباشه »  

.بود نشسته بود، میزش رویروبه که هاییمبل روی و رفتم سمتش  

هم رو من و گرفت رو دستم که ایستادم کنارش  

.نشوند کنارش  

.مهمه خیلی بگم؟ بهت باید رو چیزی یه هانا -  

:گفتم متعجب  

؟!وبگ -  
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.برگردم دبی باید و اومده پیش برام مهم کار یه گرفته، تماس پدرم -  

 و بره نبود قرار ولی بره؛ و بزاره تنهام خواستمی که بود این منظورش یعنی

:گفتم و کنم تحمل نتونستم! کنه فراموشم  

؟!ریمی همیشه برای یعنی -  

 ترمهم براش نمم از کار اون یعنی کرد تایید رو حرفم و داد تکون رو سرش

؟!بود  

...شد تیکه_تیکه قلبم و شد ریخته دوباره قلبم، چسبیده بهم هایتکه انگار  

 بمونم؛ زنده تونمنمی آراد بدونه من کنم، زندگی تونمنمی آراد بدونه من ولی

.کنم خراب رو زندگیش و بگیرم رو جلوش خوامنمی منم ولی  

 خیره بهم و کرد بلند رو بود ایینپ که سرش چکید، هامچشم از اشکی ناخداگاه

.شد  

...شدم بلند  

.گرفت رو دستم که برم در سمتِ  خواستم  

...کنم حس رو هاشدست لمس بار آخرین برای تا بستم رو هامچشم  

.شدم خارج اتاق از و کشیدم بیرون دستش از رو دستم و شد باز رو هامچشم  

 

 خاطره جا همه کنم، فراموش زودی این به که نبودی روزه دو یکی عشق

...داریم  

...کنم کوچ و برم بودیم که شهری از باید  

...هامهلحظه تو همیشه یادت باهامه، فکرت باز برم هرجا  

...صدامه تو بغض عالمه یه دلت از دور توام از دور  
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.دادم رو آدرس و شدم تاکسی سوار  

.رفتم خونه تا زنان قدم و شدم پیاده رسیدم، تا کشید طول ساعت نیم  

!خوردن سر هامچشم از هاماشک  

من بره؛ خب ره،می آراد کنم، گریه نباید من. زدم پسشون  

.دارم نگهش اینجا زور به خوامنمی  

!شدنمی که شدنمی ولی کنم فراموش خواستممی قدرهرچه  

کشیدم؟ چی من دونهمی چه کسی  

.شدم خونه وارد و آوردم در رو هامکفش کردم، باز کلید با رو خونه در  

.دادن رو جوابم هم بابا و مامان که گفتم آرومی سالم  

:اومد مامان صدای که برم اتاق سمتِ  خواستم  

.دارم کارت بیا کردی، عوض رو هاتلباس هانا -  

.شدم اتاق وارد و گفتم «ایباشه »  

.داره کارمچی مامان که بودم شده کنجکاو حسابی داشت؟ کارمچی مامان یعنی  

.اومدم بیرون اتاق از و کردم عوض راحتی لباس با رو مهالباس  

.نشستم بابا_مامان پیشه و رفتم هال تو  

:گفت و کرد نوازش گرفت، رو دستم مامان  

 گفت و کرد معرفی بهم تو برای پسری یه ارباب رفتم، عمارت امروز دخترم -

 م؛کرد صحبت باهاش پسر همون به زد زنگ اونجا حتی خوبیه، آدم و دوستشه

 همین برای و نیست بلد ایرانی رسوم رسم برگشته؛ خارج از تازه پسره چون
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 و برین یرونب باهم تا دنبالت میاد شب فردا گفت کردم، صحبت باهاش وقتی

.کنین صحبت  

:گفتم و شدم خیره مامان به بعد و بابا به اول شده گشاد هایچشم با  

 یه تو که دختر یه با میاد هبرگشت خارج از تازه که پسر کدوم من مادر اخه -

؟!کنه ازدواج کنه،می زندگی روستا  

 ارباب اومد، خوشت شاید برو شب فردا! کنی فکر جوریاین نباید تو هانا اما -

.دیگه خوبیه آدم یعنی این و کرده معرفی بهمون  

.بابا و تو خاطر به فقط ولی رممی -  

.کرد تایید رو حرفم و داد تکون رو سرش کرد، نگاهم لبخند با  

....برد خوابم کی و خوردم غذا جوریچه نفهمیدم اصال رفتم، آشپزخونه تو  

 

 

 و شدم خیره ساعت به شدم، بیدار سرم روی مامان هایکردن غر_غر با صبح

:گفتم زدم آرومی جیغ  

!گذشته مطب برم اینکه از ساعت یه وای -  

:گفت و اومد سمتم نگران مامان  

؟!شده چی -  

!کردم دیر تساع یه -  

!بری خوادنمی امروز چون نکردم بیدارت همین خاطر به منم -  

...مامان ولی -  

:گفت و پرید حرفم تو  
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!ولی بی ولی -  

رفتم، دستشویی تو و شدم بلند کردن نق_نق با  

.اومدم بیرون دقیقه چند از بعد  

 به کردم شروع و نشستم برد، آشپزخونه سمتِ  رو من اومد، سمتم مامان

.نخورد  

 شدم، بلند بود؛ کرده تموم من از زودتر مامان کشیدم، کنار که گذشت دقیقه چند

.گذاشتم جاش سره و کردم تا سفره کردم، جمع رو هاظرف  

.شد بلند گوشیم صدای که رفتم اتاق تو هاظرف شستن از بعد  

 ولی بوده دروغ همش بگه و باشه آراد اینکه امید به داشتم، برش و رفتم سمتش

.پریاست دیدم شدم، خیره که صفحه به  

 

.بود شده تنگ واسش دلم و بودم نکرده صحبت باهاش که بود وقت خیلی  

.کردم کلیک اتصال روی  

خوبی؟ سالم -  

خوبی؟ تو مرسی پریا، سالم -  

خبر؟چه خوبم، -  

.هیچی -  

...نگو که رفته سر حوصلم قدرنا هانا -  

.طورهمین منم -  

؟!بپرسم سوال یه هانا -  

.بپرس -  
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 دوسش تو ولی داره دوست که اونی سمته ریمی باشی؛ دودل دونفر بینه اگه -

؟!نداره دوست ولی داری دوسش که اونی سمته ریمی یا نداری  

 هم رو من و مونهمی کنارم همیشه تا چون داره؛ دوسم که اونی سمته ممی -

.کنهمی عاشق  

میاری؟ کجا از رو هااین دختر بود، قشنگ خیلی حرفت -  

:گفتم و خندیدم  

.کنممی سرچ مغزم گوگل تو -  

:گفت متعجب  

؟!مغز گوگل -  

پرسی؟می رو هااین چی برای حاال کن، ولش -  

.گممی بهت بعدا   -  

:گفت که اومد مادرش صدای  

!برم باید اومد مامانم هانا وای -  

.باشه -  

.گذاشتم زمین روی و کردم قطع رو گوشی خداحافظی از بعد  

کنم؟ فراموش رو آراد جوریچه من آخه شدم، جمع خودم تو بچه یه مثل  

آینده؟ درمورده اونم کنم، صحبت پسر یه با امشب طورچه  

 فقط و فقط ولی قرار سره رممی امشب باشم؟ دل سنگ قدران تونممی طورچه

.زارممی احترام هاشونحرف به چون بابام و مامانم بخاطر  

...کردن خیسشون و برگشتن هامگونه هب دوباره هاماشک  

.کنم فراموشش تونمنمی من! رو ایدیگه کسه نه دارم، دوست آراد من  
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:گفت و اومد اتاق تو مامان بود، شده تاریک هوا  

...بری که شو آماده هانا -  

:گفت و کرد مکث من دیدن با  

شده؟ چی -  

!شد جوریاین و هامچشم تو رفت چی دونمنمی هیچی، -  

.شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش  

.شدم خارج اتاق از و برداشتم رو کیفم شدم، آماده  

 

...نشستم مبل روی حوصلهبی  

.اومد بوقی تک صدای موقعه همون که نشست کنارم و اومد سمتم مامان  

:گفت و کرد نگاهم مامان  

.اومد کنم فکر -  

 هامکفش و رفتم در سمتِ  و اومدم بیرون آغوشش از کرد، بغلم مامان شدم، بلند

.کردم پام رو  

 

.کرد باز رو در سر بر چادر مامان  

 آراد ماشین شبیه دقیقا ماشینش! زد خشکم ماشین دیدن با بردم باال رو سرم

.ندازهمی یادش رو من آراده، شبیه که وسایلش و کارهاش با االن از این بود،  

!نشد امپیاده حتی بود ادببی قدرچه  

 رو هاشچشم که کردم مامان به نگاهی و شد باز رو ماشین درِ  بود، یینپا سرم

کرد بسته و باز آرامش با  
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 چه ببینم که نکردم هم نگاهش حتی کرد؛ حرکت که بستم رو در شدم، سوار

.جوریهچه یا شکلیه  

!نیست که فضایی یا هیوال دیگه آدمه خودت مثل اونم خب هانا وای  

 

 صداش هم پسر اون و گفتمنمی هیچی و بود پایین سرم یم،بود راه تو دقیقه چند

.اومدنمی در  

؟!بفرستن بیرون این با رو من که شدن راضی طورچه بابا_مامان دونمنمی  

 اعتراضی جایه و شدن راضی داده، دستور باز ارباب اینکه خاطر به حتما

.ندارن  

.. !.شعوربی کنم ازدواج خوام می کی با من که چه ارباب به  

 کنه، زندگی باهاش بره خوادمی اون انگار کنه، انتخاب واسم خودش خوادمی

!من نه  

کنی؟نمی نگاهمم حتی که کردم ناراحتت -  

.شدم خیره آراد به و بردم باال تعجب با رو سرم  

؟!کردمی کارچی اینجا دبی، برگرده خواستمی که آراد  

 دبی گردهمی بر که گفت دشخو آراد زد،می بیرون حدقه از داشت هامچشم

...االن ولی  

 

.شدم خیره بیرون به و گرفتم ازش باالخره رو نگاهم  

.ناراحتی که دهمی نشون سکوتت -  
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 دروغ بهم چون بودم ناراحت واقعا ندادم نشون هم واکنشی و نگفتم چیزی

!گفت  

 امشب تا کردم سازی صحنه الکی نگفتم، دروغ بهت من دلم عزیز -

.نمک سوپرایزت  

؟!کنم توصیفش جوریچه دونمنمی که شد پا به سازی شور دلم تو دوباره  

:گفت و بوسید گرفت رو هامدست  

بگی؟ چیزی خواینمی شده، ذره یه صدات و خودت واسه دلم -  

.رفتنمی هاملب روی از هم لحظه یه لبخند و گزیدم رو لبم  

 خودش سمتِ  هم رو من و برگشت سمتم داشت، نگه خلوت جای یه رو ماشین

:گفت و برگردوند  

باشم؟ خورده رو زبونت که نمیاد یادم من -  

آراد؟ -  

.دلم جون -  

.شد حلقه کمرم دوره هاشدست که کردم بغلش و کنم تحمل نتونستم  

 

 حلقه گردنش دوره رو هامدست و شد بسته هامچشم کرد، نوازش رو موهام

.کردم  

!بایسته زمان داشتم دوست د،بو شده منتقل بهم که بود حسی بهترین  

 روی و کرد بلند رو من که اومدم بیرون آغوشش از و کردم باز رو هامچشم

.گذاشت پاش  

.بوسید رو گونم و آورد صورتم نزدیکه رو سرش  
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 و گرفت رو دستم آورد، بیرون شکلی مربعی جعبه کرد، باز رو داشبورد

.ردک انگشتم وارد و آورد بیرون جعبه اون از یحلقه  

!مردممی شوق از داشتم که بود شده پا به دلم تو حالی شور  

.کرد شدنیش آراد ولی بود باورنکردنی واسم چی همه شد،نمی باورم  

.کرد حرکت ساعت یه حدود از بعد  

...شدنمی باورم هیچی شد،نمی باورم  

 هاشتبا ولی ستدیگه نفر یه اون جای به و رفته دبی االن آراد کردممی فکر من

.کردممی فکر  

.کرد پارک رستوران یه جلوی رو ماشین  

.رفتیم در سمتِ  و گرفت رو دستم و اومد سمتم شدیم، پیاده  

.برداره ازش چشم تونستنمی آدم و بود قشنگی خیلی جایه شدیم، وارد  

.نشستیم بود، رستوران یگوشه که رفتیم میزی سمته  

 سفارش مخلفات کلی از بعد داد، دستمون رو منو و اومد سمتمون گارسون

.رفت دادن،  

 

.کردیم خوردن به شروع آوردن، رو سفارشات تا کشید طول دقیقه چند  

...بهترین بود، زندگیم روز بهترین امروز  

.بود خنک هوا و زدیم بیرون رستوران از شد، تموم که شام  

.کرد حرکت و کرد روشن ماشین آراد شدیم، ماشین سوار  

 خودمم حتی چون کنه؛ سابق هانا رو من بتونه نفر یه دمکرنمی فکر وقتهیچ

!کنم قبل مثل رو خودم نتونستم  
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.شدم خیره بیرون به  

 رو ما کسی که نداشتم هم ترسی حتی دیگه بودیم رسیده ایستاد، ماشین بعد کمی

.شدیم یکی ما دیگه چون ببینه باهم  

 

.بوسید رو گونم و کرد بغلم که برگشتم آراد سمتِ   

:گفت و کرد نوازش رو گونم  

.خودم پیشه ببرمت تونستممی کاش -  

.انداختم پایین رو سرم  

.برم خجالتت قربون -  

.شدممی آب قطعا موندممی اونجا دیگه یکم اگه  

.شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از دقیقه چند از بعد  

 تو و مآورد در رو هامکفش اومد، ماشین شدن دور صدای که ایستادم در پشته

.رفتم خونه  

.بودن خیره تلویزیون به و بودن نشسته مبل روی بابا و مامان  

.اومد سرم پشته که رفتم اتاق تو افتاد، بهم نگاهش تا مامان  

!کنهمی سوال ازم و میاد دونستممی چون رفتم اتاق  

.شد وارد سرم پشته هم مامان شدم، اتاق وارد که من  

:فتگ و اومد نزدیکم مامان که کردم قایم سرم هپشت رو بود حلقه توش که دستم  

شد؟ چی -  

:گفت که نگفتم چیزی  
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.خوامنمی گیمی اینم باز حتما -  

:گفتم و خندیدم  

.نچ -  

 مامان، هایچشم جلوی و آوردم بیرون رو دستم که کرد نگاهم تعجب با

.دادم تکون رو هامانگشت  

 تو حلقه به شده، شادگ هایچشم با و گذاشت دهنش جلوی رو دستش مامان

:گفت و رفت بین از تعجبش زود خیلی و شد خیره انگشتم  

.قشنگم دختر مبارک شدنت عروس -  

:گفت و کرد نوازش رو موهام روی کرد، بغلم مامان  

کنی؟می انتخاب رو یکی خودت دل و میل با خودت روز یه گفتم دیدی -  

 

 ولی نداشتم؛ امیدی من ولی گفتمی بهم رو همین همیشه مامان گفتمی راست

.کنم گریه خوشحالی از حتی بزنم، جیغ خوشحالی از داشتم دوست االن  

 لطف به همه و همه اونم و شدم سابق هانای که داشتم ذوق و هیجان قدراون

...آراد  

 خودم سره خودم که بالهایی چه االن نبود معلوم اومد،نمی زندگیم تو آراد اگه

!بودم نیاورده  

.کشیدم دراز و کردم عوض لباس رفت، بیرون اتاق از که مامان  

....برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر قدراون کردم، فکر قدراون  
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 رفتم، دستشویی سمت و شدم خارج اتاق از و شدم بلند خورشید نور با صبح

.اومدم بیرون دقیقه چند از بعد  

 نبود خونه تو چون مغازه دبو رفته بابا رفتیم، آشپزخونه تو و اومد سمتم مامان

.رفته اونجا که دادمی نشون رو این و  

″آراد″  

 همه دیگه که هفته چند این تو. کردم حرکت خونه سمته رسوندم، که رو هانا

 حد و بود شده برابر چند هانا به نسبت احساساتم منه، ماله هانا بودن فهمیده

.نداشت  

 

.شدم خونه وارد و تمرف در سمتِ  شدم، خارج کردم، پارک رو ماشین  

.اومدم باال و رفتم هاپله طرف به  

.خورد زنگ گوشیم که بستم رو در  

...زدم پوزخندی مامان اسم دیدن با برداشتم، رو گوشی  

.دادمی رو هامتماس جواب نه و زدمی زنگ بهم نه دبی، برگشت آنیل وقتی از  

.پیچید گوشم تو نگرانش صدای که کردم کلیک اتصال روی  

آراد؟ -  

شده؟ چی باز -  

...پدرت آراد -  

:گفتم بلند که کرد مکث  

شده؟ چی ؟!چی بابا -  

!دبی برگرد آراد اوردیمش، بیمارستان و بده حالش بابات -  
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شده؟ جوریاین حالش کی از -  

.بستریِ  بیمارستان تو روز دو االن -  

.دبی گردمبرمی پرواز اولین با فردا پس باشه -  

.کردم فرو موهام تو دستی کردم، قطع رو گوشی  

!شممی دیوونه دارم دبی، برگردم و بزارم تنها اینجا رو هانا تونمنمی من  

 تنها تونمنمی رو هانا طرف یه از بیمارستانه، و بده حالش بابا طرف یه از

!برم و بزارم  

 

.برممی خودم با هم رو هانا و گممی هانا به زد، سرم به فکری  

 تو صداش و کشید طول مین چند که گرفتم رو شمارش و برداشتم رو گوشیم

.برگشت سمتم آرامش و رفت یادم رو چی همه پیچید، گوشم  

جانم؟ -  

:گفتم آرومی و دار خش صدای با  

هانا؟ -  

:پیچید نگرانش صدای  

؟!آراد شده چیزی -  

.دبی برگردم باید هانا -  

چرا؟ -  

.بیمارستانه و نیست خوب حالش بابا -  

:گفتم که کرد مکث  
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.میای باهام توهم برم، زارمنمی اینجا که رو تو من عزیزم -  

:گفت و کرد مکث دوباره  

!بزارن نکنم فکر بابام و مامان ولی -  

.میام فردا خودم ندادن، اجازه اگه بگو بهشون -  

.کردم قطع رو گوشی خداحافظی، از بعد  

.زدم بهش محکمی پک و کردم روشن سیگاری و نشستم مبل روی  

.رفتم خواب به و گذاستم متکا روی رو سرم که بود درگیر ذهنم قدراون  

 

 از و برداشتم رو گوشیم پوشیدم، لباس دوش یه از بعد شدم، بیدار وقتی صبح

.شدم خارج اتاق  

 پرتقال آب لیوان تو و اومد خدمتکار که نشستم صندلی روی و رفتم سالن سمته

.رفت و ریخت  

.هاناست دیدم و کردم باز مسیج اومد، گوشیم صدای که خوردم کمی  

.شدم بلند و دادم رو جوابش شد، رنگ پر لبخندم مسیج، خوندن با  

 

.بیاره پایین رو هاموسایل تا رفت باال خدمتکار  

:گفتم و رفتم سمتش به بود، ایستاده راننده که رفتم بیرون  

 زارممی اونجا رو ماشین فرودگاه، بیا بعد کنم، رانندگی خواممی خودم امروز -

.بیار خودت با و  

.آقا چشم -  
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.گذاشت ماشین تو و گرفت خدمتکار از وسایل ایستاد، و رفت ایدیگه سمته  

 از و کردم حرکت کردم، روشن رو ماشین شد، آماده چیز همه اینکه از بعد

.شدم دور خونه  

 باید و نبود خوب حالش بابا چون دبی برگردم زود قدران کردمنمی فکر

.هانا با دفعهاین ولی گشتمرمیب  

 کرد فکر و خندید کلی عروسشه، و همسرمه هانا که گفتم مامان به وقتی

.کنممی شوخی  

 هم آنیل حتی نیست؛ طوراین ولی بوده شوخی یه کنهمی فکر هنوز هم االن

!شوخیه یه کنهمی فکر  

 همه و ندارم شوخی باهاشون که فهمنمی مطمئنم ببینن، رو هانا که همین ولی

.بوده جدی چیز  

 

 که فرستادم هانا برای امی پی و برداشتم رو گوشی کردم، پارک رو ماشین

.اومد بیرون و شد باز در بعد دقیقه چند  

 هانا سمته احوالپرسی از بعد و اومد بیرون هم مادرش شدم، پیاده ماشین از

.رفت خونه تو مادرش که رفتم  

:گفتم و کردم نوازش رو گونش  

!شدی خوشگل خیلی -  

 که اومد بیرون هانا وسایل با مادرش نگفت، چیزی و انداخت پایین رو سرش

 زده هول و کرد دور خودش از رو من و گذاشت سینم روی رو، دستش هانا

.ایستاد مادرش رویروبه  

 حرکت و شدیم سوار گذاشتم، ماشین تو رو وسایلش اینکه و خداحافظی از بعد

.کردم  
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 گرفتم،می هم دستش که همین حتی گرفتم، دستم تو رو وشگلشخ و سفید دست

.کردمی منتقل بهم خاصی آرامش  

 رو هانا دسته و شدیم پیاده ماشین از رسیدیم، فرودگاه به تا گذشت ساعت یک

...گرفتم  

 

"هانا"  

 و شدم ناراحت خیلی بیمارستانه، باباش گفت و کردم صحبت آراد با وقتی

.کردممی درک رو حالش  

 هم ناراحت ولی شدم خوشحال ببره، خودش با خوادمی هم رو من گفت وقتی

 نداشتم، رو دوریشون طاقت من و شدممی دور خانوادم از داشتم چون شدم

.طورهمین هم هااون  

 تا کردم شون قانع زور به ولی کردن اعتراض کلی گفتم بابا و مامان به وقتی

.بزارم هاتن رو آراد خواستمنمی برم، آراد با  

.ندارن خبری بینمون رابطه از هنوز خانوادش که بود گفته بهم آراد  

 یه این خب ولی کردیم ازدواج که کرده شوخی باهاشون آراد کننمی فکر

!نبود شوخی  

.شدم خیره بیرون به ایستاد، ماشین  

 

 مثل افتادم ارباب عمارت یاده باشیم، شده قصر یه حیاط وارد که انگار

!بود قصر نبود، عمارت این ولی بود گقشن عمارتش  

.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین راننده  
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 راننده نفهمیدم، من که گفت چیزهایی ترکی به راننده به و گرفت رو دستم آراد

 خواستمی رو وسایلمون حتما رفت، ماشین سمته و شد راست بعد و خم کمی

.بیاره  

 آنیل همراه به و خانوم دوتا اونجا که رفتیم بزرگی سالن سمته شدیم، خونه وارد

.کردنمی صحبت و بودن نشسته  

 بغل رو آراد و اومد سمتمون خانومی و شدن بلند افتاد، بهمون چشمشون تا

.کرد  

!باشه آراد مادر کنم فکر  

 اون بود، دستش تو دستم که طورهمون و نداد نشون واکنشی هیچ آراد ولی

...آراد به بعد و شد یرهخ دستمون به و شد جدا ازش خانوم  

.گرفت خود به را تعجب رنگ چهرش چون بود کرده تعجب  

:گفت آراد به رو  

؟!آوردی خودت با کیه این -  

:گفت و شد حلقه کمرم دوره دستش شد، خیره بهم آراد  

.همسرمه -  

 بلند باشه، آنیل مادر زدممی حدس که بودن نشسته اونجا که خانومی و آنیل

.شدن  

 چرا اما شدن؛ خیره بهم تعجب با آراد، مادر مثل هم مادرش و خما با آنیل

بودن؟ کرده تعجب قدران  

 خودت با که کیه این بگو و کن تمومش پس نبود، قشنگی شوخی این آراد -

؟!آوردی  

!همسرمه هانا که کنم تکرار باید بار چند ندارم، شوخی اصال من -  
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 عصبانیتی با آنیل مادر. اومدن ادآر مادر سمته عصبانیت با آنیل و آنیل مادر

:گفت کرد،می کنترل داشت که  

 ازدواج باهم آراد و آنیل که گفتیم همه پیشه کردی؟ مسخره رو ما نازان -

 براشون نامزدی بزرگ جشن یه و برگرده ایران از آراد بود قرار کنن،می

؟!چیه کارها این بگیریم،  

.خانوم مارال کنه زندگی دخترت با خوادنمی که مادرم -  

.گزیدم رو لبم بخندم، نبود خوب ولی بود گرفته خندم  

:گفت متعجب آراد  

؟!نیست بیمارستان مگه بابا ؟!اینجایین چرا شما_   

:گفت و زد نیشخندی مادرش  

.دبی برگردی تا بود دروغ یه همش هااون -  

!بود شده متورم گردنش رگ و رفت توهم هاشاخم آراد  

 مادرش به بعد و شد خیره بهم رفت، بین از عصبانیتش که گرفتم رو دستش

:گفت  

.شدین آشنا هانا با هم شما جوریاین بود، دروغ که بهتر -  

 بهمون عصبانیت با آراد مادر شدن، خارج خونه از عصبانیت با مادرش و آنیل

...شد خیره  

 

!جویدمی رو خرخرم نبود، آراد اگه که بود معلوم هاشچشم از  

 شدیم واردش کرد، باز رو درش و رفت اتاقی سمته که رفتیم باال قهطب آراد با

.برگردوند خودش سمته رو من و شد حلقه کمرم دور هاشدست که  
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!بیاد بیرون بخواد که انگار کوبید،می سینم قفسه به محکم قلبم  

 و گذاشت تخت روی رو من که کنم اعتراض خواستم شد، خالی پام زیره یهو

.برد فرو گردنم تو رو سرش و زد خیمه روم  

 لذت مثل حسی یه شد؛ مور مور تنم تمامه زد، گردنم رو که ایبوسه اولین

.نشست بازوهاش روی هامدست بود، برگرفته در رو تنم تمامه  

 داد،می ادامه بیشتر اگه داد، حرکت گونم روی تا گردنم روی از رو لبش

کنه؟ ولم که ممیکرد کاری جوریچه ولی شدممی آب که مطمئنم  

:گفت و رفت کنار روم از نگران که گفتم آخی  

کنه؟می درد کجات شد؟ چی -  

.هیچی -  

.رفتم تخت یدیگه سمته که بیاد سمتم دوباره خواست  

:گفت و خندید  

!طوراین که -  

:گفت و شد خیره سرم پشته به  

سرت؟ پشته چیه اون هانا -  

.افتادم آغوشش تو و شد کشیده دستم که شدم خیره و برگشتم سرم پشت باترس  

:گفتم و زدم سینش روی آروم  

زدی؟ گولم -  

:گفت و زد بینیم نوک روی آروم اششاره انگشت با  

.هانا هاتمبازی بچه این و خودت عاشقه -  
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.گزیدم رو لبم و انداختم پایین رو سرم  

...اومد در صدای لحظه همون  

 چهره همین برای نکرد باز رو در کامل رفت، در سمته و شد بلند کالفه آراد

!ببینم تونستمنمی و شدنمی دیده بود، در پشته که کسی  

 

!اونجاست کی که بودم شده کنجکاو رفت، بیرون آراد  

 در پشته از صدایی چسبوندم، در به رو گوشم و رفتم در سمته و شدم بلند

:بود آراد مادر صدای اومد،  

...کرده ازدواج قبال   که دختر یه رفتی -  

:گفت عصبانیت با و کر مکث  

 تو آراد، کرده جادوت! همسرمه گیمی بعد آوردی، ایران از عوضی یه -

.نبودی جوریاین  

:گفت عصبانیت با نبود، فریاد از کمی دسته که بلند باصدای آراد  

...که آنیله عوضی -  

 چشمم گوشه از اشکی اومد،می آراد عصبی هاینفس صدای و کرد مکث

.نشستم و رفتم تخت ویر چکید،  

.خوردنمی سر گونم روی هاماشک و زدم تلخی لبخند  

...برد خوابم کی نفهمیدم که ریختم اشک و کردم فکر اونجا نشستم قدراون  

 

 آغوش به رو من آراد که بشم بلند خواستم شد، پایین و باال تخت کردم احساس

.کشید  
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...کرد نوازش رو موهام  

 بیشتر که کردم جمع آغوشش تو گربه مثل رو خودم بوسید، رو موهام روی و

.فشرد خودش به رو من  

 نمی بیرون ذهنم از هم لحظه یه آراد مادر هایحرف ولی داشتم خوبی حس

 خراب رو آراد و خودم روز خوامنمی ولی بود؛ گوشم تو صداش همش و رفت

.کنم  

.پیچید خونه تو آنیل صدای که نشستم تخت روی و شدم بلند  

.بودم کرده تعجب واقعا من، به هم آراد و کردم نگاه آراد به تند  

!اومده باز امروز ولی رفتن اینجا از عصبانیت با جوریاون دیروز  

 

.رفتمی آنیل یصدقه قربون که پیچید هم آراد مادر خوشحال صدای  

 بیرون اتاق از و کردم عوض لباس تند منم شد، خارج اتاق از و شد بلند آراد

.بودن نشسته مبل روی آراد مادر و آنیل هک رفتم  

 خوری غذا سالن که سالنی سمته و شدن بلند افتاد، آراد و من به چشمشون تا

.رفتن بود،  

!شد کور بود، اینحا که آنیل دیدن با اشتهام. نشستیم هاصندلی روی  

 رفتار طوری هم آراد ولی کردمی دیوونم داشت آراد روی آنیل خیره نگاهای

.نداره وجود اونجا آنیلی انگار که کردمی  

.کردمی راحت رو خیالم که بود همین  

.نشستیم هامبل روی و رفتیم سالن سمته و شدیم بلند دقیقه چند از بعد  

 موهای هم آراد مامان و نشست آراد مامان کناره هم آنیل نشست، کنارم آراد

.کرد نوازش رو آنیل  
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 دوخته چشم آراد به خاصی نگاه با و بود هشد خیره من به پوزخند با هم آنیل

.بود  

.اونجا بره که کنن آماده گفتم اتاقی هانا برای -  

:داد جواب و گفت رو این که شد خیره مادرش به بعد و من به اول آراد  

...هانا ولی -  

: گفت و حرفش وسط پرید  

.گفتم که همین -  

:گفت و شد خیره آنیل به لبخند با گرفت، آراد از چشم  

 جشن یه تا مونهمی اونجا هانا برگرده، کاری سفر از پدرت که دیگه ماه یه تا -

.کنیم معرفی رو هانا همه به و بگیریم خانوادگی  

:گفت مادرش که نداد هم رو مادرش جواب حتی آراد  

.بمونه اینجا خوادمی موقعه اون تا آنیل -  

:گفت و زد پوزخندی و شد خیره مادرش به باعصبانیت آراد  

!چیه که فهمیدین نامحرم و محرم رسیدین، من به که حاال -  

:گفتم و گذاشتم آراد دسته روی رو دستم  

.ندارم مشکلی من -  

 بهش بتونه آنیل تا بشم جدا آراد از خواستمنمی چون نبود دلم ته از حرفم

.بشه نزدیک  
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 از و کشید بیرون دستم از رو دستش عصبانیت همون با شد، خیره بهم آراد

.رفت باال هاپله  

...شد محو هامچشم جلوی از که شدم خیره رفتنش به  

:گفت و شد خیره بهم پوزخندی با و نشست اومد، کنارم آنیل  

 اینم و بزرگ خانوم بگی باید نازان خاله به مونی،می اینجا که بعد به این از -

!نکن درازتر گلیمت از رو پات که بگم  

 حتی بزرگ خانوم ولی گفتم آخی که کشید میک و گرفت دستش تو رو موهام

.زد نیشخندی و نداد نشون هم واکنشی  

:گفتم و زدم پس رو دستش بود، شده جمع هامچشم تو اشک  

 چون بشی نزدیک آراد به نداری حق و مونممی اینجا من که بعد به این از -

!نره یادت تا کن فرو گوشت تو همیشه اینم زنشم، من دیگه  

 سمتمون خدمتکار و زد صدا خدمتکاری بزرگ خانوم که شد بلند باعصبانیت

:گفت و کرد من به ایاشاره که اوند  

.بده نشونش رو اتاقش -  

 که شدم واردش برد، اتاقی سمته رو من رفتیم، باال خدمتکار همراه و شدم بلند

.شدم تنها منم بست، رو در و رفت بیرون خدمتکار  

.اومد باال عصبانیت با جوریاون که افتادم آراد یاده  

.شدم واردش و رفتم آراد اتاق سمته و شدم خارج اتاق از  

 

...کشیدمی سیگار و بود نشسته من به پشت تخت لبه روی  

 خاموش سیگاری جا تو و کشیدم بیرون دستش از رو سیگارش و رفتم سمتش

:گفتم که شد خیره بهم و نشستم کنارش کردم،  
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نکشی؟ دیگه شهمی -  

:گفتم که گفتن چیزی  

ناراحتی؟ دستم از -  

:گفت کردم،می حس آرامش توش که باصدایی  

 و اینجاست دیگه ماه یه تا آنیل کنم، دور خودم از رو تو خوامنمی من هانا -

.بدم دستت از خوامنمی من! نکنه که هاغلط چه نیست معلوم  

.گذاشتم سینش روی رو سرم و کشید آغوش به رو من  

.کنه جدا هم از رو ما تونهنمی ولی کنه هم هرکاری آنیل -  

....زد لبخند کردم احساس  

.گذاشت پاهاش روی و کرد بلندم کرد، نزدیک خودش به بیشتر رو من  

 

 هاشاخم من دیدن با شد، اتاق وارد آنیل و شد باز در که کرد نوازش رو موهام

.اومد سمتمون و رفت هم تو  

 دردم که آورد دستم به فشاری آنیل و شد ندبل آراد کرد، بلندم و کشید رو دستم

!گرفت  

!شعوربی و بود پرو دختر این قدر چه  

:گفت آنیل به رو عصبانیت با و کشید بیرون آنیل دسته از رو دستم آراد  

 دونممی من هانا، سمته بری یا بشی من اتاق وارد جوریاین دیگه دفعه فقط -

!تو با  

:گفت و کشید در سمته رو آراد و کرد هحلق آراد دسته دوره رو دستش آنیل  

.کن فراموش دعوا و جنگ امروز آراد بابا ای -  
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 و شدم رد کنارشون از که بگه چیزی خواست کشید، عقب رو خودش آراد

.شدم اتاق داخل و کردم باز رو درش و رفتم خودم اتاق سمته  

 صدای هک کردم کلیک اتصال روی. مامانه دیدم و برداشتم خورد، زنگ گوشیم

...پیچید گوشم تو نگرانش  

خوبی؟ دخترم سالم -  

خوبی؟ بابا و شما خوبم، مامان سالم -  

؟!نزدی زنگ چرا دخترکم، خوبیم -  

.رفت یادم ببخشید -  

"آراد"  

!بودن اعصابم روی خیلی مامان و آنیل بودم، برگشته دبی که هفته یه این  

.کنن داج هم از رو هانا و من که بود این هدفشون هردوشون  

 دوریش از شرکت، رممی و شممی دور هانا از که لحظه یه همون حتی من

!شممی دیوونه  

:گفت ترکی به که ایستادم و شد بلند جاش از منشی شدم، شرکت وارد  

.شهمی شروع جلسه دیگه دقیقه ده دارین، مهمی جلسه امروز اقا -  

.شدم وارد و رفتم اتاقم سمته و دادم تکون رو سرم  

.نشستم صندلی روی و بستم رو در  

 تونستمنمی هم ثانیه یه و شدم خیره بود، موبایلم صفحه روی هانا از که عکسی

.بکشم دست ازش  

 

!کنه کاری بخواد مامان که بود این از هم نگرانیم ولی بود وجودم تمامه هانا  
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 جشن دیگه ماه یه که گفت هانا جلوی روز اون که حرفی اون دونستممی چون

!دروغه گیریم،می انوادگیخ  

 هانا که فهمیدم خودم اش،دیده وقتی از جوریهیه مادرم که بود فهمیده هم هانا

.شده باخبر مامان رفتارهای این از هم  

 داخل منشی و شد باز در اومدم، خودم به در صدای با که بودم غرق افکارم تو

:گفت و اومد  

.هستن منتظرتون آقا -  

 از و شدم بلند منم بعد دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از دادم، تکون رو سرم

.شدم خارج اتاق  

.ایستادن و شدن بلند که شدم وارد رفتم، جلسه اتاقه سمته  

 من بود، بابا هم قبال گرچه اومدم؛می شرکت من باید نبود، بابا که هفته چند این

.اومدممی شرکت  

 

"هانا"  

 قدراون رفت، شرکت وقتی آراد و شدم خیره گوشه یه به بودم، نشسته اتاق تو

.نیام بیرون زیاد اتاقم از که گفت  

 بازم ولی کردمی اذیتم خیلی هم آنیل بود، شده بد باهام خیلی رفتارش آراد مادر

.دادمنمی اهمیت من  

.بشه نزدیک آراد به که نذارم بود، شده این کارم فقط  

...بود رفته سر حسابی حوصلم  

 منم نبود، هم آراد و بودم کرده زندانی رو خودم اتاق تو هک شدمی ساعتی چند

.بودم تنها  
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.شدم خارج اتاق از و شدم بلند برم، بیرون اتاق از گرفتم تصمیم  

 مبل روی هم بزرگ خانوم بود، گوشی تو سرش آنیل که رفتم پایین طبقه

.خوندمی و بود کرده باز رو کتابی و بود نشسته  

 برم خوامنمی اینجا رم،می خونه از بیرون ایستادم، ولی برم سمتشون خواستم

.پیششون  

:اومد بزرگ خانوم صدای که در سمته برم خواستم  

دختر؟ هی -  

بله؟ -  

 به و بیار بردار، رو اونجاست وسیله و اونجا برو عمارته، پشته کلبه یه -

.بده خدمتکار  

.شدم خارج خونه از و دادم تکون رو سرم ناچار  

!نبود کلبه از خبری ولی شدم گیبزر باغ وارد  

.باشه ایکلبه شاید تا کردم حرکت جلو سمته  

 باغ گوشه که کوچیکی کلبه به چشمم که بودم کلبه دنباله اونجا که بود دقیقه چند

.افتاد بود،  

!بودن افتاده اششکسته هایچوب و بود شده خراب کلبه از نصفی رفتم، سمتش  

 ریخته کلبه این روی که بود چی دیگه این! شد خیس دستم کردم، باز رو درش

بود؟ شده  

!بود خیس هم داخلش حتی رفتم، داخلش  

.بودن شکسته هایچوب هم سقفش ولی بود نشده خراب هنوز کلبه داخلی  

؟!بست رو در این کی برگشتم، در سمت ترس با شد، بسته کلبه در  
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.شباشد داشته نگه محکم یکی که انگار نشد، باز ولی کنم باز رو در خواستم  

.نبود داخلش وسایلی هیچ شدم، خیره کلبه به و شدم در کنه ول  

ببرم؟ وسایل و اینجا بیام من که گفت بزرگ خانوم چرا پس  

 سمته برگشتم. کردمی اذیتم حسابی داشت بو میاد، دود بوی کردم احساس

!شدم رهخی آتیش به شده گشاد هایچشم با سوزه،می داره دیدم که کلبه یدیگه  

 کوبیدم در به! بودم مونده وسط اون من و سوختمی داشت هم کلبه دیگه طرفه

...برگرفت در هم رو اونجا آتیش ولی  

 

 وسط اون االن که منم کردم؟می کارچی حاال باریدن هامچشم از هاماشک

.سوختممی  

.بکشون اینجا تا رو من تا بود نقشه یه همه هااین شاید  

 کسی که انگار نه انگار ولی زدم داد زدم، جیغ افتاد، پایین بهکل سقف از چوبی

.بودم شده دور خیلی عمارت از من اونجاست،  

ریختن،می پایین و سوختنمی داشتن هاچوب  

...شدمی تاریک داشت کم_کم هم هوا و بود دود همش کلبه تو  

 

"آراد"  

.شدم رکینگپا وارد و رفتم پایین هاپله از زدم، بیرون جلسه اتاق از  

.کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین شدم، ماشین سوار  

.کنم رانندگی که خواستممی خودم بازم ولی داشتم خصوصی راننده اینکه با  

.ببینم رو هانا و برسم خونه به زودتر که خواستممی رو این فقط  
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 وارد و شدم پیاده کردم، پارک رو ماشین رسیدم، خونه تا کشید طول ساعت نیم

.شدم خونه  

 به کجاست؟ هانا پس دیدن،می فیلم و بودن نشسته مبل روی آنیل و مادر

!نبود هانا از خبری ولی شدم خیره اطراف  

:گفت و اومد سمتم دید، رو من وقتی مامان  

.گلم پسر نباشی خسته -  

پس؟ کو هانا ولی دادم تکون رو سرم  

؟!کجاست هانا -  

 خیره من به پریده، رنگ صورتی با ردوه بعد و شد خیره مامان به تند آنیل

.شدن  

آوردن؟ هانا سره بالیی نکنه  

کجاست؟ هانا پرسیدم -  

:گفت خونسردی با مامان  

.بیرون نیومده اونجا از وقته خیلی و اتاقشه تو -  

...رفتم باال هاپله از و دادم تکون رو سرم  

 هانا از خبری لیو شدم اتاق وارد بعد و زدم در به ایتقه و رفتم اتاقش سمته

!نبود  

.نشنیدم جوابی ولی کردم صداش  

 بادیگارها از یکی که رفتم پایین هاپله از تند و شدم خارج اتاق از عصبانیت با

:گفت و دوید سمتم  

!گرفته آتیش باغ تو کلبه آقا -  
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 گفتنمی چیزهایی ِمن_ِمن با و بود پریده رنگش که صورتی با آنیل و مامان

...شدم خارج اونجا از و کردم حرکت در سمته به و منکرد گوش من ولی  

 

"هانا"  

 ولی بودم افتاده سلفه به... ! نبود واضح برام ولی اومدمی هاییهمهمه صدای

!کنم تونستمنمی هم سلفه دیگه  

 هامچشم و زمین خوردم و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم داشتم، بدی سرگیجه

...میرفت سیاهی  

.برسه هدفش یه آنیل اون تا برم هوش از خواستمنمی ولی  

!اومدنمی در صدام ولی بزنم داد تا کردم باز دهن  

 و کردمی درد تنم تمامه باشه، شده تیکه_تیکه که انگار بدنم ولی خوردم تکونی

!بخورم تکون تونستمنمی  

...ریخت فرو چشمم گوشه از اشکی  

.شدمی کم داشت آتیشش شعله هم کلبه و و اومدمی نفر چند صدای  

!اومدنمی در صدام بگم، چیزی یا بزنم صداشون خواستممی قدرچه هر  

.شدمی مور مور و سوختمی تماما   پوستم  

 در صدایی اما بزنم صداش تا کردم باز رو دهنم اومد، آراد صدای لحظه همون

!نمیومد  

...دارم نگه باز رو هامچشم تونستمنمی دیگه ولی بود شده خاموش آتیش  

 بلندم شنیدم،نمی من ولی گفتمی چیزهایی یه و اومد سمتم شد، کلبه وارد آراد

...رفت سیاهی هامچشم که کرد  
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.خورنمی تکون دارن موهام کردم احساس  

 باز رو هامچشم زور به نداشتم، هم رو کنم باز رو هامچشم اینکه حوصله حتی

.کردم  

 کنارم آراد که پریدم تخت روی و خوردم تکونی ذهنم تو دیشب یادآوری با

.بود نشسته  

:گفت و گذاشتم سینش روی رو سرم کرد، بغلم  

؟!کنهنمی درد که جاییت خوبی؟ -  

.دادم تکون نه معنی به رو سرم  

:گفت و بوسید رو موهام روی  

بودی؟ رفته اونجا چرا -  

:گفتم و اومدم بیرون آغوشش از و برداشتم سینش روی از رو سرم  

.جوریهمین -  

کنم؟ باور -  

:گفت که دادم تکون رو سرم  

رفتی؟ چرا اونجا بگو پس آنیله، تقصیر دونممی -  

 بمونم، تنها اتاق تو تونمنمی منم شرکتی، تو شب تا صبح که تو آراد خب -

...که بیرون برم خواستم و رفت سر حوصلم دیروز  

 شد چی دونمنمی ولی رفتم منم بیارم، وسیله چندتا کلبه اون از برم گفت مامان

!شد جوریاون و  

 کنم خراب رو مادرش و آراد بینه خواستمنمی من بود، شده عصبی حسابی

:گفتم همین برای  
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!شدی عصبی جوریاین که نشده چیزیم -  

:گفت و کرد نگاهم عصبانیت همون با و برگشت سمتم  

!نشده چیزی گیمی تو بعد بودمت، داده دست از رسیدممی دیر اگه لعنتی -  

 بالیی یه و رفتمی حتما االن شد، خارج اتاق از باعصبانیت که نگفتم چیزی

!آوردمی دختره اون سره  

 و آورد سرم بال آنیل که قدرچه هر بسه بگیرم، رو آراد جلوی که خوامنمی منم

.نگفتم چیزی منم  

.بگیرم دوش گرفتم تصمیم و شدم حموم وارد شدم، بلند  

 

.کرد منتقل بهم خوبی حس شد، ریخته روم که گرمی آب  

!بسوزم بود مونده کم دیروز شهنمی باورم  

 آراد از رو من تا بود آنیل و بزرگ خانوم نقشه دیروز کارهای اون همه پس

قدران یعنی کنن؛ دور  

 هدفشون این به تا نیست دارشون جلو هیچی حتی که قدران رحمن،بی و سنگدل

 من کردن جدا هدفشون که دونستممی شم،می هدفشون داره جلو من ولی نرسن

.بود دیگه هم از آراد و  

.پوشیدم لباس و زدم بیرون ایدقیقه بیست دوش یه بعد  

 

 پوست روی خیلی و بود بلند کمرم تا موهام کردم، خشک رو بلندم موهای

.بودم حساس موهام و صورتم  

.دش خارج آراد اتاقه از باعصبانیت هم آنیل که اومدم بیرون اتاق از  
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.نشست بزرگ خانوم کناره و رفت پایین و زد نیشخندی شد، خیره بهم  

شدن؟ باهام جوریاین که کردم کارچی مگه  

.ایدیگه کسه نه بود، مهم واسم آراد فقط من ولی  

 نشسته مبل روی آراد کناره. رفتن اتاقشون بزرگ خانوم و آنیل ناهار از بعد

.دادمی نشون رو ایعاشقانه فیلم که بودم خیره تلویزیون به و بودم  

.گذاشت میز روی دیگه مخلفات چندتا و قهوه کرن، پاپ از پر ظرف خدمتکار  

.برداریم تونستیمنمی هم تلویزیون از چشم خوردیم،می که طورهمون  

 بوسید رو هاشلب و شد دختره نزدیکه پسره بودم؛ خیره فیلم به که طورهمون

...و  

 سمتم آراد که کردم جمع رو لبم و گذاشتم هاممچش روی رو، دستم سریع

.خندید و برگشت  

 زیره زد دوباره که نکردم نگاه تلویزیون به ولی برداشت هامچشم از رو دستم

.خنده  

...خندیدمی همش و تونستنمی بزنه، حرف خواستمی قدرچه هر  

.ادببی -  

:گفت و شد بلندتر خندش صدای گفتم که رو این  

!تو دسته از هانا وای -  

.دیگه ادبیبی خب -  

بلند فیلم تو پسر دختر اون مولوچ ملچ صدای خندید، غش غش  

...شد  
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.کردم خاموش رو تلویزیون و برداشتم رو کنترل شد، جمع رو صورتم  

.خندید آراد دوباره  

داره؟ خنده چیش االن آراد بیشعوری خیلی -  

:گفت و کرد جور جمع رو خودش  

.هیچی -  

.بود گرفته خندم منم و آسمون روی رفت اشخنده صدای دوباره ولی  

االن؟ داره خنده چیش -  

.تو -  

من؟ -  

:گفت بریده_بریده خندید،می که طورهمون و داد تکون رو سرش  

...داشت تازه.. کردی جوریاون چرا... دیوونه -  

.گرفتن رو کردنش صحبت جلوی هاشخنده کرد، مکث  

 با لحظه یه زد خیمه روم و خوابوند مبل ویر رو، من که بودم زده زل بهش

:گفت که شدم شوکه کارش این  

طوره؟چه کنیم، امتحان ماهم بیا -  

.جدیه یعنی این نخندید دیگه ولی شدم خیره بهش شده گشاد هایچشم با  

!بودم شوک تو من ولی زدمی موج که بود شیطونی هاشچشم تو  

!آراد ادبیبی واقعا -  

:گفت خمار کمی باصدای  

.کنیم کوچولو امتحان یه -  
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...آراد -  

...بوسید و گذاشت هاملب روی رو، هاشلب بگم چیزی خواستم که همین  

 نکردم، هم فکر چیزهایی همچین به حتی حال به تا چون بود شده تند هامنفس

!بدم انجام بخوام برسه چه  

.داشت هم خودشو های تازگی واسم  

 میشد دیگه هفته چند تا که آرادی کردم، بهتجر آراد با هارو تازگی این و

.خوشبختی نهایت یعنی این و شوهرم  

 تا کنم فکر آنیل اون به همش خواستمنمی بود، کنارم آراد که بود این مهم

.شه خراب داشتم آراد با که لحظاتی  

دوره هامدست خود به خود  

رو سرم و شد حلقه گردنش  

.کشیدم عقب  

.چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش د،بو کرده پیدا شدت هامنفس  

.کردم تجربه آراد با و داشتم رو هاحس این که بود بار اولین  

 رو تنم که هیجانی بود، هیجان مثل اما بودن عجیب کمی واسم هاحس این واقعا

!انداختمی لرزه به  

 و کردنمی توجه چون شنیدنمی چیزی انگار ولی زدم صدا رو اسمش

صدا رو اسمش دوباره بده، انجام خوادمی که رو کاری خواستمی  

.انگار نه انگار ولی زدم  

.نشستم مبل روی و دادم هولش تند اومد، ایسلفه صدای موقع همون  

یهو؟ آراد شد چش نبود، خودش حال تو انگار هنوز آراد  
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 مبل روی و اومد بزرگ خانوم که شد خیره بهم اومد، جاش سره حالش وقتی

.نشست روروبه  

!انگار نه انگار آراد ولی شدممی آب خجالت از داشتم  

.رفتم باال هاپله از و شدم بلند و بمونم اونجا نتونستم  

 

.دادم تکیه در به و بستم رو در شدم اتاق وارد  

 دقیقه چند که انگار نه انگار بیشعور آراده اومد،می بیرون دهنم از داشت قلبم

!افتاد اتفاقی چه پیش  

 

...بود شده تنگ مامان و بابا برای حسابی دلم نشستم، روش و فتمر تخت سمته  

 امروز ولی زدممی زنگ بهشون منم و زدنمی زنگ بهم روز هر مامان و بابا

.فعال نزدن زنگ  

:داد جواب که گذشت مین چند گرفتم، رو مامان شماره و برداشتم رو گوشی  

خوبی؟ گلم دختر سالم -  

خوبین؟ بابا و تو مرسی قشنگم، مامان سالم -  

خوبه؟ آراد دخترم، خوبیم -  

کجایی؟ ، آره -  

.امخونه تو همش روزه چند هیچی، -  

؟!مامان شده چیزی -  

 هم ارباب که وقتی از ولی کردممی کار عمارت رفتممی قبال دلم، عزیز نه -

.نیست عمارت تو کاری چون امخونه تو همش منم رفته،  
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رفته؟ کجا مگه -  

.رفته یادم دخترم؟ بود چی اسمش اونجایی، االن تو که جایی -  

.دبی -  

.دبی اومده ارباب گنمی آره -  

 حسابی رو فکرم مامان هایحرف. کردم قطع خداحافظی، از بعد و گفتم اهانی

 زودتر چرا اومد؟ هم ارباب دبی، اومدیم ما که وقتی چرا بود، کرده مشغول

.اومد اونم ومدیم،ا ما که وقتی دقیقا ؟!بود نیومده اینجا  

!بود عجیب خیلی  

 رو جونم گرفتن قصد که افتاد جونم به استرسی شنیدم، رو خبر این  وقتی

!دبی اومده ارباب که بود عجیب واسم انگار، داشت  

!بیوفته اتفاقی قراره بازم یعنی  

 

**** 

.بگی تو هرچی چشم -  

.من برم قربونت -  

!باش خودت مواظب -  

 اتاق از بعد دقیقه چند بوسید، رو موهام روی و شیدک آغوش به رو من آراد

.شد خارج  

.بپلکه برم و دور یا برم آنیل بر و دور نباید نشستم، تخت روی  

.کردمی هرکاری آراد به رسیدن برای داشت، رو جونم قصد انگار آنیل چون  
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 جدا هم از رو آراد و من خواستنمی فقط بزرگ خانوم با که کردمی نگرانم این

.کنن دور و  

 انجام خواست دلش کاری هر هم آنیل و بمونم ساکت خوامنمی دیگه من ولی

.بده  

 هم از مارو نمیتونه هم هیچکس و بودیم هم ماله آراد و من دیگه هفته چند تا

.کنه جدا  

 که هاییوقت اما کرد توهین بهم کرد، تحقیرم کرد، اذیتم خیلی روز چند این

...کردمی نگاه فقط و گفتنمی چیزی هم بزرگ خانوم نبود؟ آراد  

.بود آور عذاب این و  

 نبود آراد وقتی ولی نیوفتاده؛ اتفاقی انگار کردنمی رفتار طوری آراد جلوی

.گرفتنمی جونمو  

!بیاد آراد تا باشم تنها اتاق تو همش که شدنمی آخه نشستم، تخت روی  

.بیرون خونه از رممی خب رفت،می سر داشت حوصلم اول همین از  

 با دستم که برم پایین تا شدم رد هااتاق کناره از شدم، خارج اتاق از و شدم بلند

!شدم اتاق یه وارد و شد کشیده شدت  

.بود آنیل کاره پس ایستاده، رومروبه آنیل دیدم که افتادم زمین روی  

 

 گرفت رو بازوم که برم بیرون اتاق از خواستم ایستادم، روشروبه و شدم بلند

!کرد پرتم اتاق یگوشه یه و  

 میز روی گلدون و کرد قفل رو در که بودم شده شوکه شدم، خیره بهش متعجب

...شکوند و برداشت رو  

کنم؟ کارچی دونستمنمی بودم، شده شوکه  
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 محکم که شدم خیره بهش. اومد سمتم برداشت، زمین روی گلدون از ایتیکه

!کشید رو شیشه انگشتم نوک تا دستم مچ روی از و فشرد و گرفت رو دستم  

...کشیدم ضعیفی جیغ  

!پیچید دستم تو بدی سوزش و شد روونه دستم از خون  

!کشید بازوش و دستش روی و برد خودش دسته سمتِ  رو شیشه  

رفت، هاشیشه بقیه سمته جلوم از شد، بلند  

 جیغ هم طورهمین و امدمی خون و کشیدمی آروم بدنش روی رو هاشیشه

...کردممی نگاهش شوکه منم زد،می  

:گفت و زد جیغ یهو  

 هانا آی ؟!کنیمی اذیتم جوریاین که کردم کارچی باهات من مگه نکن، هانا -

!شد خونی همه بدنم نکن  

 این بود، مونده باز غار اندازه دهنم بودم، شده خیره بهش شده گشاد هایچشم با

!بود بازیگری عجب  

 

 تعادلم دوباره و داد هولم که بگیرم دستش از رو شهشی تا رفتم سمتش شدم، بلند

!خوردم زمین و دادم دست از رو  

 داشت هنوز آنیل ولی بود شده تاریک هوا گفت،می رو اسمم کشید،می جیغ

!کردمی بازی نقش  

 هم رو من و زدمی صدا رو آنیل که اومدمی در پشته از هم مامان صدای

.کردمی نفرین  

 بزرگ خانوم و آنیل هاینقشه هااین معلوم کجا از منه، رهکا همش کردمی فکر

 نباشه؟
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 افتادم، زمین روی شکست که کوبید سرم روی و برداشت رو بعدی گلدون

...شد جاری صورتم روی پیشونیم از خونی  

 سرم روی رو دستم ببینم، درست تونستمنمی و شد پود و تار رومروبه تصویر

 روی و دستم... کردم تکیه دیوار به و کشیدم بعق به رو خودم کمی و گذاشتم

 شدت از دستم کف کرد،می ریزی خون داشت بدتر ولی کشیدم صورتم خون

!شدمی مور مور سوزش و درد  

...گفتمی رو اسمم و زدمی جیغ کرد،می زخمی رو خودش آنیل  

.پیچید اتاق در پشته آراد صدای بعد دقیقه چند  

 

...زدم اصد رو آراد ضعیفی باصدای  

.بگم نتونم چیزی تا گذاشت، دهنم جلوی رو دستش آنیل  

.خواستمی کمک زد،می جیغ خودش و  

 تو دوباره و داد قرار بینیش روی و شد بلند آورد، بیرون جیبش از دستمالی

!افتاد تخت روی بیهوش بعد مین چند که گذاشت جیبش  

...بودم خیره آنیل به من ولی شد باز در موقع همون و  

.شدم خیره بهش و برگشتم سمتش که داد تکونم اومد، سمتم آراد  

:گفت کنان گریه و رفت آنیل سمته بزرگ خانوم  

 سره بالیی اگه کرد؟ کارچی انیلم با عوضی دختره این دیدی آراد؟ دیدی -

؟!چی بیاد دخترم  

.شدم خیره پایین به و گرفتم آراد از رو نگاهم  

!بود شده شدیدتر دردش د،بو شده زخمی که بدنم از جاهایی  
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 فشاری گرفت؟ محکم رو بازوم اومد، سمتم باعصبانیت شد، بلند بزرگ خانوم

 دیگم دسته آراد که کشید خودش دنباله کرد بلند رو من و کرد وارد بازوم به

:گفت بزرگ خانوم به رو و گرفت رو  

!نخوره بهش دستتون -  

:گفت و برگشت سمتش باعصبانیت مادرش  

.بخوره آبروبی یه به دستم خوادینم دلمم -  

 اتاق از رو من و کشید رو بازوم مادرش ولی پریدم کشید، آراد که فریادی با

.کرد بیرون  

 رو در برداشت، در روی از رو کلید انداخت، توش و برد اتاقم سمته رو من

!کرد قفل و بست  

 ونخ ازش که دستم با و رفتم در سمته خوردن، سر هامچشم از هاماشک

:گفتم و زدم در روی اومد،می  

 من کرد، رو کار اون خودش با خودش آنیل نبود، من تقصیر بزرگ خانوم -

!نکردم کاری  

 رو قلبم و بود کرده فرو سینم تو رو دستش یکی انگار شد، شروع هام هق_هق

...فشردمی  

 صدا رو بزرگ خانوم کوبیدم،می در به تند_تند و کردن پیدا شدت هاماشک

!انگار نه انگار ولی گفتممی رو حقیقت و زدمیم  

 و دادم تکیه در به کنه، باز رو در خواستمی مادرش از که بود آراد صدای

...سرخوردن گونم روی هامچشم از بار هزارمین برای هاماشک  

 حتی من! نگفتم هیچی و نیومد در جیکم و اومد سرم بال بس از شدم خسته

.کردم خراب هم رو آراد زندگی  
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 لحظه یه تا کشیدم درد همه این ست؟زنده هنوز که دختریم چه من آخه

.گشتنبرمی دردهام دوباره بودم، خوشحال  

.کنم جداش اشخانواده از و کنم خراب هم رو آراد زندگی خوامنمی من  

!نیومد صدایی ولی کوبیدم در به و برگشتم در سمته  

 از همه این که بود آراد صدای ود؛ب دور اتاقم از که شنیدممی ضعیفی صدای

.کنه باز رو در تا کردمی خواهش مادرش  

 بهم هم رو آراد زندگی خوایمی چرا نداره، خوش روز یه زندگیت که تو هانا

 بزنی؟

...شد روونه گرمی مایه و پیچید پیشونیم کناره زخم توی سوزشی  

.کرده ریزی خون دوباره دیدم کشیدم، روش رو دستم  

 که بودم برنداشته قدم یه هنوز ولی کنم تمیزش و دستشویی تو برم تا شدم بلند

...خالی پام زیر و شد سیاه هامچشم جلوی  

 

.تختم روی دیدم که کردم باز رو هامچشم  

.گذاشتم سرم روی رو دستم و پیچید سرم تو دردی نشستم، تخت روی  

...کردن باریدن به شروع هامچشم که بود زیاد دردش قدراون  

 به نبود، خون از خبری ایستادم؛ روشروبه رفتم، آینه سمته و شدم بلند

 چسب پیشونیم کناره و بودن شده پیچیده باند دورشون که شدم خیره هامدست

.بود زخمی  

 شد، باز در که انداختم زمین روی و کردم باز شدت با رو هامدست روی باند

.باشه تونهمی کی که نکردم نگاه  
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 روی سوزشی ،انداختم زمین روی و کشیدم رو زخمم چسب ریبیشت شدت با

...پیچید زخمم  

.آراده دیدم که برگردوند رو من و شد کشیده دستم  

 که کرد نوازش رو گونم شدم، خیره اتاق یگوشه به گرفتم، ازش رو نگاهم

...باریدن چشمام از هاماشک و لرزید چونم  

 رو دستم و نشست زانو روی مپا جلوی گذاشت، تخت روی رو من کرد، بغلم

:گفتم که گرفت  

!نزدم بهش دستم حتی من نکردم، رو کار اون باهاش من -  

...خودش کرد، جوریاون خودش  

:گفت و زد زل هامچشم تو گذاشت لبم روی رو اشاشاره انگشت  

.دونممی برم، قربونت دونممی -  

:گفت هامچشم تو رهخی کرد نوازش رو دستم بود فهمیده کجا از که کردم تعجب  

.بدم نشون بهت تا بیا -  

.یمشد خارج اتاق از که شدم بلند منم و شد بلند دید، که رو من متعجب نگاه  

!بودم شده کنجکاو  

بده؟ نشونم خواستمی رو چی  

 تمسخر با آنیل و برگشتن سمتمون آنیل و بزرگ خانوم که شد آنیل اتاق وارد

:گفت و کرد آراد به خاصی نگاه و شد خیره بهم  

.بخشیدمش کنه، خواهی معذرت ازم هانا نیست الزم جون آراد -  

...زد پوزخندی آراد  
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 آراد شد، خیره آراد به باعصبانیت و انداخت بهم بدی نگاه بزرگ خانوم

و زد صدا رو خدمتکاری  

:گفت و اومد خدمتکار تا کشید طول چندمین  

!بیار رو تابم لب اتاقم از برو -  

.آقا چشم -  

 ول رو دستم بعد و گرفت دستش تو رو دستم و اومد جلو کمی آراد رفت، تیوق

.اومد اتاق تو خدمتکار لحظه همون کرد،  

...آورد بیرون چیزی ساعت کناره از و رفت بود، اونجا که ساعتی سمته آراد  

 

.شدن خیره آراد به آشفته صورتی با بزرگ خانوم و آنیل  

 تاب لب وارد چیزی و گذاشت میز روی گرفت، خدمتکار از رو تاب لب آراد

.کرد  

 کرد، رو کارها اون آنیل  دیروز تصویر که کردن کار باهاش کمی از بعد

بزرگ خانوم و آنیل شد،می پخش داشت که فیلمی اون تو شد؛ پخش  

 آراد که کنممی کاری یه االن »بود گفت توش آنیل که کردنمی صحبت داشتن

«. بیرون دازهبن رو بیشعور دختره اون خودش  

 پخش دیروز اتفاقات همه و همه انداخت، اتاق تو رو من آنیل که موقعی بعد و

...شد  

.بودن شده خیره فیلم به پریده رنگ صورتی و شده شوکه بزرگ خانوم و آنیل  

:غرید و کرد خاموش عصبانیت با رو تاب لب آراد  

 یا شده اذیت اینجا بفهمم کافیه فقط یا شدین نزدیک هانا به ببینم دیگه دفعه فقط -

...من کردین کاری  
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:گفت و پرید حرفش تو مادرش  

 کجا از نیست معلوم رو دختره این آراد مادرته؟ با کردن صحبت نوع چه این -

 جوریاین قبال تو! بیا خودت به یکم! زنمه گیمی اینجا و آوردی کردی، پیدا

.کردینمی صحبت باهامون  

:گفت و کرد من به رو  

 جوریاین مادرشم که منی من، با داره آراد که خوشحالی االن شد یچ -

.دیگه خوشحالی کنه؟می صحبت  

...من بزرگ خانوم ولی -  

:زد داد سرم بلندی باصدای  

!برو اینجا از... شو خفه فقط... شو خفه -  

 و کنهمی تحمل اینجا رو تو زوری داره آراد بمونی، اینجا تو که نخواست کسی

.نداره رو آنیل از غیر دختری هیچ هحوصل آراد  

 رو آبرومون زدی، بهم رو چیز همه تو ولی هست؛ و بود آنیل عاشقه آراد

.ببری خانواده این تو اومدنت با خوایمی  

 ولی بده ادامه هم اینجا کردی،می رو آبروییتبی ایران تو که طورهمون برو

.نکن بازیات عوضی این وارد رو من پسر  

 این که بزرگ خانوم هایحرف جز شنیدمنمی صدایی من ولی زد فریادی آراد

! گفت بهم چیز همه و کرد تحقیرم همه  

...سیل مثل درست بودن، کرده خیس رو صورتم تمامه هاماشک  

 و نایستادم که اومد سمتم خدمتکار. دویدم پایین هاپله از و شدم خارج اتاق از

.دویدم خونه از بیرون  
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 بهم زور به رو شکستم قلبه گرچه بود، نشده خورد قلبم قدران حال به تا

!شکست دوباره امروز ولی بودم چسبونده  

 

 مرگ یه دلم و بودن تاریک و خلوت هاکوچه شدم، دور عمارت اون از

.خواستمی صدابی  

!بدم تکون تونستمنمی لرزش از پاهام  

 بمیرم، خواستمی دلم فقط رم،می کجا دونستمنمی نداشت، تمومی هام هق_هق

و بمیرم  

...بمیرم  

.گذاشت تنها رو من و ُمرد قشنگم خواهر نازنیم خواهر  

...مردممی من کاش ای  

...کاش ای  

.شدم دور مادرم_پدر از منم گذاشت، تنهام که خواهرم  

.کنم خراب رو زندگیش خوامنمی ولی بود سخت واسم آراد کردن فراموش  

 از ولی ترسوندمی رو من داشت تاریک هوای بود، برگرفته در رو تنم ترس

.برگردم خونه اون تو که بود بهتر این  

.آراده دیدم و برگشتم شد، کشیده باشدت بازوم  

!کن ولم -  

اومدی؟ بیرون چرا لعنتی -  

.کن ولم دیگه کن ولم آراد -  

.رسیدنمی زورم ولی بردارم دستم دوره از رو دستش خواستممی قدرچه هر  
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:گفتم بغض با و کوبیدم سینش ویر آزادم بادست  

 برگردم؟ باز که دنبالم اومدی چرا! کن فراموشم اصال برم بزار کن ولم -

 نوشته درد و بغض اشک، فقط سرنوشتم تو اولم از من بشه؟ چی که برگردم

...بود  

 دیگه من آراد. کن فراموشم طورهمون نداشت، وجود بینمون عشقی که انگار

خسته تونم،نمی  

!تونمنمی یگهد شدم  

 

کنم؟ فراموشت تونممی طورچه دارم دوست من هانا -  

 اینجا انگار جنگل؛ یه مثل بود تاریک که اومد سرم پشته از سگ پارس صدای

.بود دار شیب زمینش و بود درخت فقط  

 سر هامچشم از هاماشک که برداشتم قدم عقب_عقب و برگشتم آراد سمته

.خوردن  

!شد خالی پام زیره یهو برداشتم، بعق به که رو بعدی قدم  

 برخورد درختی به محکم و شدم غلتیده بده، هول رو من یکی انگار افتادم

...شد پود و تار هامچشم جلوی که کردم  

 

.کردم باز رو هامچشم شد، ایجاد که بدنم تو بدی درد با  

.بود غروب نزدیکه انگار شدم، خیره پنجره از بیرون به  

 گذاشته روش رو، سرش آراد دیدم که شدم خیره بهش بود، دهش سنگین که دستم

.برده خوابش و  
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.ایستادم کنارش زانو روی و شدم بلند کشیدم، بیرون سرش زیره از رو دستم  

 به شد، باز هاشچشم که گرفتم رو دستش بعد و کشیدم گونش روی رو دستم

.بود عشق از پر که شدم خیره سبزی هایتیله  

 برد فرو موهام تو رو سرش و بوسید رو موهام روی شید،ک آغوش به رو من

.بوسید رو گردنم روی و  

.فشرد خودش به رو من بیشتر که کردم حلقه گردنش دوره رو دستم  

.زندگیمونه روز بزرگترین فردا مونده روز یه فقط -  

گفت؟می ازش جوریاین آراد که بود روزی چه مگه فردا  

.بودم کرده هنگ بودم شده گیج  

 از قراره آراد پدر فردا که بود این منظورش چیه، منظورش که فهمیدم یهو

.برگرده کاری سفر  

.شدم هیجان از پر و کردم ذوق  

.کردم جمع آغوشش تو گربه مثل رو خودم و زدم لبخندی  

 صفحه دیدن با خورد، زنگ آراد گوشی که بودیم اونجا که شدمی دقیقه چند

:داد جواب تند گوشیش  

بله؟ -  

- ...  

.میام باشه -  

 

:گفت و کرد قطع رو گوشی  

.باش خودت مواظب اومده، پیش مهم کاره یه شرکت، برم باید من هانا -  
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.شد خارج اتاق از و بوسید رو گونم که شدیم بلند دو هر  

 کردم فکر نمیومد، پایین از صدایی چون بودم اتاق تو که شدمی ایدقیقه چند

.بهتره برم پایین  

.رفتن بیرون بزرگ خانوم و آنیل شاید  

.شدم خارج اتاق از و کردم عوض لباس  

 

"آراد"  

 

  هاشدوست و مامان که رفتم پایین هاپله از تند

.بودن نشسته هامبل روی سالن توی  

.شدم خارج خونه از تند و نایستادم افتاد، بهم که نگاهشون  

 باید من نبود اباب چون رفتممی حتما باید که داشتم مهم خیلی جلسه یه امروز

.دادممی انجام رو کارهاش  

 و شد سوار هم خودش و بست رو در شدم، سوار کرد، باز رو در اومد راننده

.کرد حرکت  

!نداشت خوبی حال وجودمه که هانا چون نداشتم خوبی حاله روز چند این  

 

.بود شرکت هایبچه از یکی ُمراد دیدم که برداشتم خورد، زنگ گوشیم  

بله؟ -  

 گفتن جلسه برای هم رو بردین خودتون با پیش روز چند که ایپرونده اون آقا -

.بیارید که  
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 از خبری گشتم، قدرچه هر. کردم باز رو سامسنتم کیف کردم، قطع رو گوشی

!نبود پرونده  

.گذاشتم جاش اتاق تو حتما  

.بردارم رو مهمی اون به پرونده بود رفته یادم  

:گفتم ترکی به راننده به رو  

!برگرد -  

 و گذاشتم جا رو بود مهم خیلی که پرونده اون. زد دور و داد تکون رو سرش

.گشتمبرمی باید بود شده که هرطور  

!شهمی کنسل جلسه وگرنه ببرمش خودم با باید حتما  

 

"هانا"  

!زد خشکم که رفتم پایین هاپله از  

 اونجا هم گهدی خانوم چندتا و بودن نشسته هامبل روی آنیل و بزرگ خانوم

.کردنمی صحبت و بودن  

:گفتن بزرگ خانوم به رو افتاد، بهم نگاهشون تا  

نازان؟ کیه این -  

 و انداخت بهم تمسخر با نگاهی کرد بهم بدی نگاه و برگشت سمتم بزرگ خانوم

:گفت هاخانوم اون به رو  

.عمارته جدیده خدمتکار -  

 اون که برگردم باال خواستم و کردم بغض زد، بزرگ خانوم که حرفی با

:گفتن هاخانوم  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 249 

.دارینمی نگه اینجا رو خدمتکارهاتون -  

:داد جواب بزرگ خانوم  

.کردمی تمیز رو باال داشت اون نه، -  

:گفت و کرد من به رو آنیل  

!بیار آب واسم آشپزخونه از برو هانا -  

:گفت یکیشون که رفتم پایین هاپله از و دادم تکون سری ناچار به  

!زنهمی پایین خیلی سنش نکهای -  

.کنهمی کار خوب اینه مهم -  

 

 خدمتکاری از و رفتم آشپزخونه تو شد، برابر چند بغضم گفت، رو این که آنیل

.گرفتم آب لیوان یه  

.رفتم آنیل سمته لیوان با و شدم خارج آشپزخونه از  

 صحبت بزرگ خانوم با داشتن خانوم چندتا اون چون شدم که نزدیکش

 کفشش روی آب که پام زیره زد و کرد استفاده موقعیت این از آنیل دن،کرمی

.شد ریخته  

 رو، دستم افتادم، زمین روی که زد گوشم تو سیلی و شد خیره بهم شد، بلند

...سوختمی و کردمی گز گز که گذاشتم گونم روی  

!کن تمیزش زود -  

 

 خوردم هاخانوم این پیشه همه این گفت، رو این که شدم خیره بزرگ خانوم به

!نبودن بردار دست هنوز کردن،  
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 گذاشت زانوم روی رو کفشش  هایپاشنه آنیل و برداشتم میز روی از دستمال

.کشیدم کفشش روی دستمال و شد جمع هامچشم تو اشک که داد فشاری و  

 بلند رو سرم که ریختن هاماشک بود، شده کبود و سیاه رنگش سفیدم پوست

.شدن خیره سرم پشته به پریده نگر دیدم و کردم  

 پام پوست آنیل هایکفش هایپاشنه که کرد بلندم محکم و گرفت رو بازوم آراد

!خراشید رو  

.نیاد در صدام تا دادم فشار هم روی رو، لبم  

 

 شده خیره مادرش به عصبانیت با که آراد به رو و شد بلند هاخانوم از یکی

:گفت بود،  

شده؟ چیزی کنی؟می نگاه مادرت هب جوریاین چرا آراد -  

:گفت دیگه خانوم  

شدی؟ عصبی خدمتکار این واسه -  

:غرید عصبانیت از بود، نشسته خون به هاشچشم و زدمی نفس نفس آراد  

 رو کارها این عروست با که هستی مادری چه تو مامان برات متاسفم -

...هستی مادری چه تو کنی؟می  

:گفتم و گرفتم رو دستش شه، من تقصیر مشه و شه جوریاین خواستمنمی  

.کن ولش آراد -  

:گفت بزرگ خانوم به رو خانوم همون که شد خیره بهم  

کردی؟ خونت خدمتکار رو عروست که هستی کی دیگه تو نازان -  
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 زدمی داد سرم حتما االن گزیدم، رو لبم برد، باال طبقه و کشید رو دستم آراد

!رفتم پایین چرا که  

.شدیم وارد و برد اتاقش تهسم رو من  

 که کنه،می بیداد و داد سرم االن میکردم فکر اینکه از بود، افتاده لرزه به بدنم

.ندادم گوش بهش و رفتم بیرون اتاق از چرا  

 دیوار به رو من برگشت، سمتم و برد فرو موهاش تو دستی کرد، ول رو دستم

.گذاشت هاملب روی رو، هاشلب و چسبوند  

!بازیش یهویی این از بودم کرده هم هنگ البته بودم، شده کهشو راستش  

!کنم عادت ها یهویی این به زودی این به بخوام که بود، نشده عادی هنوز واسم  

و کنم عصبیش بیشتر خواستمنمی  

 از یکی و کردم حلقه گردنش دوره رو هامدست کنم، همراهیش گرفتم تصمیم

.بردم فرو موهاش تو هامدست  

...زد خیمه روم و گذاشت تخت روی رو، من و کرد بلندم  

 رو گونم و کشید لبم روی شصتش انگشت با چسبوند، پیشونیم به رو پیشونیش

.کرد نوازش  

.کرد نوازش و زد گردنم روی ریزی هایبوسه و برد گردنم نزدیک رو سرش  

.داد ادامه کارش به بیشتر شدم، جمع خودم تو بچه یه مثل  

!نبود تشخیص قابل که تمداش عجیبی احساس  

.شدم جدا آراد از و خوردم تکونی که اومد در صدای  

:گفت کالفه آراد  

!تو بیا -  
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:گفت و شد اتاق وارد خدمتکاری شد، باز در  

.ستآماده شام آقا -  

.رفت بیرون اتاق از خدمتکار و داد تکون رو سرش  

 خارج اتاق زا و شدم هیجان از پر بوسید رو گونم آخر لحظه که شدیم بلند

.شدیم  

 

 و بزرگ خانوم از خبری نشستیم صندلی روی و رفتیم غذاخوری سالن سمته

:گفت خدمتکاری به رو آراد که نبود، آنیل  

.اتاقشون ببر آنیل و مامان برای الرا -  

.رفت آشپزخونه تو الراست، اسمش فهمیدم که خدمتکاری  

 خیلی فردا برای بخورم چیزی تونستمنمی کردم،می بازی فقط غذام با

!ترسیدممی  

؟!چرا اما داشتم عجیبی حس و ترس  

...بیوفته اتفاقی قراره فردا کردممی احساس همش نداشتم، خوبی حس  

 من ولی خوبه خیلی که نیوفته اتفاقی اگه چی؟ باشه اشتباه حسم اگه ولی

!کنن جدا هم از مارو و بدن انجام کاری بخوان آنیل یا بزرگ خانوم ترسممی  

 و فردا به قدران کشیدم، دراز تخت روی و رفتم اتاقم تو کی نفهمیدم شام از بعد

...برد خوابم تا کردم فکر ها اتفاق  

.شدم پا خواب از اتاقم تو خورشید مستقیم نور با صبح  

.بود شده چیده که شدم خیره میزی به  

.اومدم بیرون ساعته یه دوش یه از بعد شدم، وارد و رفتم حموم سمته  
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 بودم کرده عادت ولی بود سخت کمی برام موهام شستن بیشتر رفتنم حموم

.دیگه  

.کردم خشک رو موهام و پوشیدم لباس  

...خوردن به کردم شروع و صندلی روی نشستم  

 اومد بود، الرا ولی آراده کردم فکر شد، باز و اومد در صدای گذشت دقیقه چند

.کرد جمع رو هاوسایل و  

 

 که کردم باز رو در شدم بلند اومد، اتاقم در صدای که دبو ظهر هاینزدیک

.شد اتاقم وارد دختری  

:گفت دید، رو من متعجب نگاهای وقتی  

.فرستادن رو من آراد آقا عمارتم، این آرایشگر من -  

.دادم تکون رو  سرم کرد،می صحبت فارسی چون شدم خوشحال  

.نشستم آرایش میز رویروبه صندلی روی و بستم رو در شد، اتاق وارد  

"آراد"  

پوشیدم رو بود هانا لباس ست که شلواری و کت  

.رفتم پایین هاپله از شدم، خارج اتاق از و  

:گفتم که اومد سمتم مامان  

نیومده؟ هنوز بابا -  

.میاد شب پسرم نه -  

!باشه شده چیزیش بابا نکنه بود، ناراحت چهرش  

مامان؟ شده چیزی -  
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.آره -  

؟!شده چی -  

یادته؟ که رو مون ویال اون آراد، تشراس -  

.آره -  

 هانا درمورده باهات خانوادگی جشن این قبل خوادمی اونجاست، بابات -

.کنه صحبت  

 

 و ندیدم وقتهیچ رو هانا اسمه چون بود، شده عجیب زد؛می مشکوک مامان

 وقتی کنه صحبت باهام بابا باید چرا طرف یه از بیاره، درست که نشنیدم

.کنه صحبت  میخوام هانا درمورده اونم گیره؟می رو جشن این فتهگ خودش  

.بود مشکوک امروز چیز همه  

.رفتم خونه از بیرون و شدم رد کنارش از و دادم تکون رو سرم ناچار  

 سوار و اومد هم راننده دقیقه چند از بعد شدم ماشین سوار بود ایستاده راننده

.شد  

 دوری جایه ولی بودمش ندیده دیشب از بینمب رفتن قبل رو هانا خواستمی دلم

.گردمبرمی زود و کنم صحبت پدر با رممی فقط که رمنمی  

.کردممی شلوغش زیادی داشتم  

  

"هانا"  

 آینه تو اینیکه یعنی بودم کرده تغییر قدرچه بود، مونده باز غار اندازه دهنم

بودم؟ من بود،  
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 رو خودم تونستمنمی خودمم هک بود کرده آرایشم دخترونه و قشنگ قدراون

!بشناسم  

.شد خیره بهم لبخند با دختره  

.کنم تنم تا کرد کمک و آورد سمتم رو لباسم  

.بست و کرد سفت برام پشت از رو لباسم بند کردم، که تنم  

.بود خوشگل و پف خیلی نداشت، عروس لباس یه از کمی دسته لباسم  

.بپوشم ها لباس ینا از شده هم بار یه خواستمی دلم همیشه من  

.کرد درست رو موهام و کرد شروع که نشستم دوباره  

.ردک فر رو موهام سرای بعد و بودم کشیده شونه اینکه با کشید شونه دور یه  

!شناختنمی رو من بود، اینجا هم مامان اگه که بودم کرده تغییر قدراون  

!عجیب روز یه ولی بود زندگیم روز بهترین امروز  

 

"آراد"  

.ایستاد ماشین  

.رفتم ویال سمته و شدم پیاده ماشین از  

.افتادم راه پشتی باغ سمته   

 باغ تو هاوقت بیشتر بابا اومدیم،می اینجا وقت هر چون باشه اونجا بابا شاید

.رفتمی  

 

!نبود بابا رسیدم، وقتی ولی باشه اونجا که کردم فکر همین برای  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 256 

 ویال وارد و شدم خارج باغ از. کنه تراحتاس تا رفته ویال تو و شده خسته شاید

.شدم  

 ولی گشتم رو پایین طبقه هایاتاق تمامه! نبود هم اونجا بابا اما رفتم سالن سمته

 صحبت باهم تا ویال اومده بابا که گفت خودش مامان اما نبود اونجا بازم بابا

.کنیم  

 اتاق تو بزنم، گزن مامان به تا نبود هم گوشیم ولی بردم فرو جیبم تو رو دستم

!بودمش گذاشته جا  

. اونجاست شاید رفتم باال طبقه و شدم خیالبی  

.نبود بابا از خبری هم باز ولی کردم باز رو درهاشون رو هااتاق تمامه  

  نیست؟ اینجا چرا پس اینجاست، بابا گفت خودش مادر شممی دیوونه دارم

.شدم سوار و رفتم ماشین سمته و شدم خارج ویال از  

.کرد حرکت و شد سوار هم راننده  

.ذاشتممی تنهاش نباید افتادم هانا یاده  

  

"هانا"  

.بودم نشسته تخت روی و شدم آماده که بود غروب نزدیکه  

.شدم خارج اتاق از و کردم بازش رفتم، در سمته و شدم بلند  

 دیشب از بگم که درست دقیقا بودمش ندیده اصال امروز آراد، اتاق سمته رفتم

.ندیدمش که ودب  

 از خبری ولی شدم وارد و کردم باز رو اتاقش در نیومد، صدایی ولی زدم در

!نبود آراد  
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رفته؟ کجا یعنی  

کجا؟ رفته و گذاشته تنهام  

. رفتم پایین طبقه و بستم رو در شدم، خارج اتاق از  

نبود؟ آراد چرا بودم، کرده تعجب  

بوده؟ تر مهم براش من از که رفته کجا  

 نکنه خبره؟چه اینجا بود، نشده آماده هنوز ،بود نشسته مبل روی زرگب خانوم

بیوفته؟ اتفاقی قراره  

:گفتم و کرد نگاهم که رفتم هامبل سمته متعجب  

کجاست؟ آراد دونینمی شما -  

 نیشخندی شد خیره من به و گرفت بود، دستش که کتابی از رو نگاهش دوباره

:گفت و زد  

.مهمونی یه رفته -  

:گفتم تعجب با و شوکه  

مهمونی؟ -  

:گفت خیال بی  

.آره -  

...بشه برگزار خانوادگی جشن بود قرار که امشب اما  

چیشد؟ پس  

:کردم زمزمه کردم باز لب ناچار  

کجاست؟ مهمونی -  
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:گفت و گرفت سمتم به ایبرگه  

 مثل مهم هایآدم برای و شهمی برگزار اینجا بزرگی هایمهمونی اینجاست، -

.آراد  

.نیستی هیچی تو یعنی که کرد،می تحقیرم شتدا  

.بود نوشته ترکی انداختم، بهش نگاهی و گرفتم رو برگه  

.بود آسون مهمونی اون به رفتن جوریاین  

.بود لباسم ست که گذاشتم کیفم تو رو برگه  

 و نیوفتم و کفشم زیره نره تا کردم بلندش کمی و گرفتم دستم رو عروسم لباس

.شدم خارج خونه از  

کردم؟می کارچی حاال برم، باهاش که نبود حیاط تو هم ماشینی  

!میشدم دیوونه داشتم  

.شدم خارج اونجا از  

.برسم اصلی کوچه به تا رفتممی راه تند_تند شدم کوچه وارد  

.کنم پیدا رو آراد تا داشتم عجله و بودم کنجکاو  

 برگه و شدم رسوا و ایستاد که دادم تکون دست تاکسی یه واسه رسیدم، وقتی

.گرفتم سمتش به رو  

...کرد حرکت  

!نداشتم رفتم،می که جایی این به خوبی حس شدم، خیره بیرون به  

 این به رو امروزمون کرد؟ فراموش رو چی همه زود قدران آراد یعنی

.داد ترجیح مهمونی  

!نبود رحم بی قدران آراد  
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.بود داده ترجیح مهمونی اون به رو امشبمون و من حاال ولی  

.کنه کاری همچین آراد نبود ممکن اما  

 اونجا هیچی شدم، خیره خلوت جاده به ایستاد، ماشین که کشید طول ساعت یه

!نبود  

!گهمی چی فهمیدمنمی من ولی گفت چیزهایی ترکی به  

داشت؟ نگه اینجا چرا آخه شدم پیاده کردم، حساب رو پول  

نرفت؟ رو دادم بهش که آدرسی چرا  

بود؟ اینجا آراد یعنی  

.دادم ادامه رفتن راه به تندی هایقدم با و دادم باال کمی رو لباسم  

!نداشتم رفتن راه نایه دیگه بودم، راه تو که بود ویدقیقه چند  

.کردنمی اذیت داشت کفشم و هم لباسم  

باشه؟ داده بهم اشتباهی آدرس بزرگ خانوم نکنه  

بوده؟ بزرگ خانوم و آنیل نقشه هم این نکنه  

اینجا؟ فرستادن الکی رو من یعنی  

 

 پیاده ازش مرد چندتا و ایستاد سرم پشته مشکی ماشین یه که رفتممی راه داشتم

.شدن  

 تعجب جایه لرزیدمی تنم تمامه و شدم خیره بهشون ترسیده برگشتم، سمتشون

!افتاد رعشه به تنم که بودن هیکلی قدران چون نداشت هم  

.فتمر عقب که جلوم اومد یکیشون  
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 دهنم جلوی رو دستمالی که بودم برنداشته قدم اولین هنوز سمتشون کردم پشت

 روی از رو دستمال تا گذاشتم مرد اون دست روی رو دستم داد، قرار بینیم و

.چرخید و شد تار هامچشم جلوی اما برداره بینیم  

...شدم بیهوش و رفتم حال از که گذشت مین چند  

 

"آراد"  

.بود شده تاریک هوا بودم، راه تو که شدمی ساعتی یه  

!حتما کردم دیر چرا که شده ناراحت کلی ازم هانا االن حتما  

 حس نداشتم؟ خوبی حس چرا دونمنمی ولی دیده رو هانا و خونه رفته هم پدر

زدمی داد مردونم  

 اتفاقی چه آخه ندارم، قبول رو حس این من ولی بیوفته؛ خوادمی اتفاقی که

فته؟بیو خوادمی  

شده برگزار مهمونی و ستخونه هانا وقتی  

.افتاده اتفاقی چه برگشته، کاریش سفر از هم پدر و  

!داشتم عجیبی حس ولی  

بود؟ چی برای حس این  

.ببینم رو هانا و برسم زودتر خواستممی فقط  

 

!بودن جشن از خبری ولی شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از ایستاد، ماشین  

.بودن نشسته هامبل روی که شدم خیره بابا و مامان هب شده شوکه  
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:تگف و گذاشت شونم روی رو دستش اومد، سمتم و شد بلند بابا رفتم، سمتشون  

.برده رو دلت یکی شنیدم -  

:گفت و شد بلند که کردم خونه به ایاشاره مامان به رو و زدم لبخند  

.برگشته وقته خیلی پدرت نیست، خبری جشن از -  

 با مامان روبه نبود، هانا از خبری شدم خیره اطراف به خوردم تکونی شوکه

: گفتم تعجب  

...گفتی که شما -  

:گفت و پرید حرفم تو  

 سوپرایز خونه تو پدرت دیدن با برگشتی وقتی تا ویال بری که گفتم الکی -

.بشی  

کجاست؟ هانا -  

.رفت -  

:گفت که برگشتم مامان سمته متعجب  

.دادم بهش رو ویال آدرس منم گرفت، رو سراغت -  

ویال؟ رفت طورچه پس نبود، اینجا ماشینی و راننده -  

.بردم فرو موهام تو عصبانیت با دستی انداخت، باال ایشونه  

...لعنت آراد بهت لعنت  

!فرستادنش کجا لعنتیا این نیست معلوم گذاشتی تنها رو دختر  

 

"هانا"  
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...شدم خیره یکتار اتاق یه به که کردم باز رو هامچشم  

.کردنمی گریه و بودن نشسته اتاق دور تا دور هم دختر چندتا  

کردن؟می گریه چرا اما  

بود؟ خبر چه اینجا  

کردم؟می  چیکار اینجا بودم؟  کجا من  

:گفت بود، خیره بهمون ریلکس و بود ایستاده پا سر که دختری  

 گریه زار زار قدران زدین، بهم رو حالم دیگه ریختین بهم رو عصابم ٙاه -

!نکنین  

 

.کردن هق_هق و شد بیشتر اشونگریه دخترها  

؟!دونستمنمی من که بود خبرچه بود؟ کجا اینجا مگه  

 

:گفتم ضعیفی باصدای  

اینجام؟ چرا من کجاست؟ اینجا -  

 واسمون و بود ایستاده پا سره که دختری به ایاشاره بود، کنارم که دختری

:گفت و کرد کرد،می صحبت  

.نگو هیچی راحیله این -  

 دستش تو رو چونم و شد خم جلوم اومد، سمتم افتاد، بهم نگاهش تا راحیل

:گفت و اومد دردم که فشرد گرفت  

 به اینجا تا خرید ازشون رو تو آقا و اینجا آوردنت اینجا و بودن دزدیده رو تو -

.کوچولو نبش فروخته قراره هم دخترا این تو جز به! بفروشیمت باالتری قیمت  
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:گفت و زد پوزخندی که بودم شده شوکه  

.کردی فرار عروسیت از معلومه وضعت و سر از -  

...باریدن هامچشم از هاماشک و نگفتم چیزی  

!بودم شده شوکه  

!اینجا نه بودم آراد خونه باید االن من  

.شد اتاق وارد جوون پسری و شد باز در که شد بلند  

 تو بدتر هم دخترا کرد، نگاهشون و شتگذ یکی_یکی ها دختر جلوی از

 خم و ایستاد رسید، بهم تا میزدن هق کردنمی گریه و شدنمی جمع خودشون

:گفت راحیل که شد  

.آقا اومد هوش به االن -  

!بفروشه رو من خوادمی که پستیه آدم همون این پس  

.کشید دستم روی تا لختم هایشونه روی از و آورد سمتم رو دستش  

:گفت که کردن پیدا شدت هاماشک و لرزید چونم بودن، شده خیره ونبهم همه  

 حتما موند، تهش این اگه ولی فروشم؛می رو همه اینجاست دختر همه این -

!خورهمی بدرد دارم،می نگهش  

.پستی خیلی -  

 برد باال رو دستش و اومد سمتم عصبانیت با راحیل خورد، بهم نگاهشون همه

.نذاشت مرد اون ولی گوشم تو بزنه تا  

چرا؟ اما  

:گفت که بده، نشون ریلکس رو خودش خواستمی هم بود عصبی هم مرد اون  

!ایبچه که بینمنمی... بعد دفعه ولی بودنت بچه پایه زارممی رو حرفت این -  
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:گفت راحیل به رو و شد بلند  

.معاینه اتاق ببر رو شون همه -  

 رو یکیمون یکی راحیل رفت، ونبیر که مرد اون. داد تکون رو سرش راحیل

.شدیم خارج اتاق از و کرد بلند زور به  

!بود این برای داشتم که عجیبی حس اون پس  

.بود اتاق همش شدم، خیره که اطراف به  

کنن؟ چیکارم خواستنمی  

 بودیم ایستاده اتاق در پشته و برد اون سمته رو ما بود، سالن اون ته که اتاقی

:گفت که  

.کنه معاینه تا تو رینمی یکی یکی -  

:گفت بود، ایستاده دورتر قدم چند که دختری  

چی؟ نباشیم سالم اگه -  

 و شده تیکه_تیکه رو بدنشون دخترها که اتاقی تو برنتمی میان آقا هایآدم -

.شهمی فروخته بدنشون اعضای  

:گفت و زد جیغ دختره  

...بهتون لعنت پست هایعوضی هستین؟ کی شما -  

 

 همون بردن، دیگه اتاق یه تو زور به رو دختر اون و اومدن هیکلی دمر دوتا

!کردمی صحبت ازش راحیل که اتاقی  

 

.اومد بیرون دقیقه چند از بعد و شد اتاق وارد لرز با دختر اولین  
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.رسید من به نوبت اینکه تا رفتنمی اتاق اون تو یکی یکی  

 شدم، وارد داد، هل اتاق سمته زور به رو من راحیل که کشیدم عقب رو خودم

.داد هول تخت سمته تمام رحمی بی با رو من خانوم یه که بست رو در  

 زور به هالعنتی ولی شم بلند تا خوردم تکونی خوابوند، روش رو، من زور به

!بودن داشته نگهم  

!کجا هااون زور کجا، من زور آخه  

کردن؟می کارچی داشتن  

شد؟ جوریاین یهو چرا زندگیم  

کردم؟ گناهی چه گهم  

!ها عوضی این میارن سرم بالیی چه نیست معلوم امشب  

!شم فروخته بود قرار امشب که کردم که فکری به لرزید بدنم  

!کردن کارو این ها دختر این و من با که شن لعنت شون همه الهی  

  

 رو امونم هاماشک ولی کردم مرتب رو لباسم کردن، ولم دقیقه چند از بعد

...برم راه حتی یا بخورم تکون نداشتم جون ودنب بریده  

 دسته رو هابرگه و اومد بیرون اتاق از دختره شدم، خارج اتاق از تند ولی

.داد راحیل  

 ایستاده دختر چندتا که برد تو اون رو ما راحیل بود، اتاق اون کناره که اتاقی

.بودن  
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 من هم شاید بود طوری یه اومد سمتم یکیشون کرد، بهشون ایاشاره راحیل

 سمتم راحیل که نشوند آینه جلوی صندلی روی رو من   کردممی حس اینطور

:گفت دختر اون به رو و اومد  

.کن مرتب رو موهاش و رو آرایشش فقط -  

.رفت دخترا بقیه سمته راحیل و داد تکون رو سرش  

.کرد ولم تا گذشت ساعت نیم  

 ولی بود شده قشنگ رو امموه و صورتم حسابی درسته شدم، خیره خودم به

.نداشتم بهشون نسبت حسی دیگه من  

.افتادم هق_هق به و گذاشتم دستم روی رو سرم میز، روی رو دستم  

 همه! شد تموم چی همه دیگه شدم دور ازش همه این خواست،می رو آراد دلم

...چی  

.کردممی فراموش باید یعنی  

!کردن جدامون هم از  

.بودم اینجا االن که بود زرگب خانوم و آنیل تقصیر همش  

 و نخوردم تکونی من ولی شد باز شدت با در و کردن پیدا شدت هاماشک

...باریدن گونم روی هاماشک  

.نیومد دختری هیچ صدای دیگه  

پس؟ رفتن کجا  

 اتاق تو مرد اون دوباره کردم، نگاه آینه تو از کردم بلند رو سرم شد، بسته در

.اومد  

 شد ترنزدیک بهم! اومد نزدیکم کردم، برخورد دیوار به پشت از که شدم بلند

...نبود بینمون ایفاصله هیچ دیگه  
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 ازم تا دادم هولش و نشست سینش روی دستم که برد گردنم نزدیک رو سرش

!نداشتم زوری دیگه ولی شه جدا  

...کشید بازوم روی رو دستش بوسید، رو گردنم روی  

 هولش عقب و شد باز در که کردم کج سرمو آورد صورتم نزدیکه رو سرش

.شدم جدا ازش و دادم  

 

:زد داد مرد همون که رفتم راحیل سمته شد، وارد راحیل دیدم  

!بیام من تا ببرش گمشو -  

 در یه سمته و کشید رو دستم شدیم، خارج اتاق از و گفت چشمی تند راحیل

.برد  

.بود زندگیم شب بدترین امشب  

:گفت برد،می و کشیدمی رو من که طورهمون  

.داره نگه خودش برای رو تو آقا کنم فکر خوشگلی چون -  

.نداشتم رو هیچی حوصله نگفتم چیزی  

!کردنمی گریه و بودن نشسته گوشه یه دخترا همه شدیم؛ بزرگ اتاقی وارد  

 بار هزارمین برای هاماشک و شدم جمع خودم تو جنین مثل و گوشه یه رفتم

...ریخت  

.اومدنمی و رفتنمی یکی یکی دخترا  

 گفتن دروغ بهشون بودن، ایران تو همه دخترا این که بودم شنیده یکیشون از

...کمک بهشون اینجا و دنمی فراریشون که  

!شنمی فروخته دارن حاال ولی بگیرن اقامت تا کننمی  
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.شدممی فروخته ها دختر این بین من  

.بودن شده فروخته برگشتن، همه وقتی  

:گفت و ومدا سمتم راحیل  

!شهمی عصبی( آقا) علیرضا وگرنه برو پاشو توعه نوبت -  

.بود علیرضا عوضی اون اسم پس  

.درک به -  

 پرده اون پشته داد، هول رو من و کرد بلندم زور به و سمتم اومد عصبانیت با

!کردم نگاه اطراف به شوکه که رفتم  

بود؟ جوریاین چرا اینجا  

کردن؟می انتخابم باید یعنی  

 هیکلم به نگاهشون بیشتر بود، من به نگاهشون و بودن ایستاده مرد عالمه یه

!ترسوندمی بیشتر رو من که بود  

 ولی کنم فکر بودن عرب و بودن پیر بود، تنشون بلندی سفید لباس بیشترشون

.بودن جوون و بود تنشون شلوار کت چندتاشون  

!رسیدم کجا به کجا از خوردن، سر گونم روی هاماشک  

.شد خاکستر و نابود زندگیم  

...خورد گره آبی تیله جفت دوتا تو نگاهم بردم، باال که رو سرم  

 من و واسم بود عجیب نبود معلوم زیاد چهرش بود، ایستاده تاریکی تو چون

کجا؟ اما دیدم جایی یه قبال رو هاچشم این  

 دختری به همنگا که ایستادم گوشه یه دوباره و برگشتم اتاق همون تو اونجا از

 بود، تنش بلند و سفید لباس که پیرمرد یه هایآدم و کردمی گریه داشت خورد؛
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 باهاش نبود معلوم که مرد پسر یه به بود شده فروخته ببرنش تا کشیدنشمی

.کنهمی چیکار  

 کاره همش بودن ایستاده در نزدیکه هیکلی مرد دوتا و بودم اونجا دقیقه چند

.نکنم فرار تا بودن گذاشته و هااین که بود یعوض مرده اون و راحیل  

:گفت و شد اتاق وارد راحیل گذشت دقیقه چند  

.  فروختیمت میلیارد یک ولی بود دعوا سرت -  

!نیاد در بغض از صدام تا گزیدم رو لبم  

.برد بیرون رو من نحس عمارت اون از و کشید در سمته رو من و اومد سمتم  

.اومد بیرون نبود، معلوم رشچه که تاریکی اون از مردی  

 مگه کرد؟می کارچی اینجا این! کردنمی کار دیگه مغزم کردم، هنگ دیدنش با

 اینجا این خدایا! شممی دیوونه دارم باشه؟ اونم بودم، من که جایی دقیقا شهمی

کنه؟می کارچی  

.باشن نفروخته این به رو من تا کردممی خدا خدا همش  

.ستدهآما بفرمایید آقا -  

...دبی اومده بود گفته هم مامان کرد؟می کارچی اینجا ارباب  

 خوادمی حتما آوردن، اینجا رو من که بده خبر آراد به تا خریده رو من حتما

بده؟ میلیارد یه دادن نجات واسه میاد ایدیوونه کدوم ولی بده نجاتم  

 ماشین سمتِ  رو من و اومد دردم گرفت مشتش تو رو بازوم اومد، سمتم دستش

.کشید  

.کرد حرکت بعد و شد سوار مین چند از بعد انداخت، توش رو من  

.دوستشه ارباب گفتمی آراد چون آراد؛ پیشه برهمی رو من شاید  
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!کرد قفل که کنم بازش تا ماشین دسته سمته رفت دستم  

 داشتم دیگه! نبود آراد خونه راه این ولی بودیم راه تو فقط که بود ساعت یه

.ترسیدمیم  

 کمی هم آراد خونه از حتی کرد، بزرگ باغ اون وارد ماشین و شد باز در

!بود تربزرگ  

اینجا؟ آورد رو من چرا  

آراد؟ پیشه برهنمی رو من مگه  

ور بازوم و کردم باز رو من سمته در اومد شد، پیاده کرد، پارک رو ماشین  

.گرفت دستش تو  

:گفتم و کشیدم عقب کمی رو خودم اومد، دردم  

!کن ولم -  

 و شد منتقل بهم ترس همراهش که انداخت بهم وحشتناکی نگاه برگشت، سمتم

.شدم الل  

 رو دستش و کنه ول رو بازوم که خواستممی قدرچه هر کشید، خونه تو رو من

!تونستمنمی ولی کنم رها بازوم دوره از  

 کرد پرتم و دکر باز رو درش و رفت اتاقی سمته برد، باال طبقه و کشید رو من

.افتادم زمین و دادم دست از رو تعادلم که  

 که  اومد نزدیکم آروم آروم و کرد بلندم و گرفت رو بازوم دوباره اومد، سمتم

...رفتم عقب عقب زده وحشت  

 

:غرید صورتم تو و اومد نزدیکم کردم، برخورد دیوار به  

!منه دنهکر راضی کارت بعد به این از دادم میلیارد یه خاطرت به -  
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 گفتمی ذهنم تو چیزایی یه ولی چیه؟ راضی از منظورش تونستمنمی درست

.داره ربط رابطه به که  

!کنهنمی رو کار این من با ارباب... نبود طوراین نه نه  

.نبود بینمون هم ایفاصله حتی کشید خودش سمته رو دستم  

...شدممی خفه نزدیکی اون و بغض شدت از داشتم  

.زد خیمه روم و تخت ویر کرد پرتم  

.مدار دوست رو آراد من! کنم ازدواج آراد با بود قرار من بودم، هنگ هنگه  

شه؟می نابود داره جوریاین زندگیم چرا شد؟ جوریاین چرا  

؟!کرد تغییر قدران چی همه چرا  

 رو لبم که گرفت گازی رو گردنم پوسته روی برد، گردنم نزدیکه رو سرش

.باریدن هامچشم از هاماشک و گزیدم  

!نخورد هم تکون حتی ولی دادم هولش و گذاشتم سینش روی رو، دستم  

کنم؟ دفاع خودم از بخوام که نداشتم زوری بدبخت منه آخه  

!شدممی ناپاک داشتم گرفت،می رو پاکیم تمام رحمیبی با داشت مرد این  

ریخت؟ بهم و شد خراب زندگیم قدران چرا  

؟!باشم خوشحال زندگیم تو مه لحظه یه نباید چرا  

.غمه جنس از سرنوشتم انگار... غم و بوده غم زندگیم همیشه  

...بودن شده سیل صورتم روی هاماشک  

...ولی بشه رها هاشدست از شاید تا دادممی تکون رو هامدست  

!بدم تکون رو هامانگشت تونستمنمی که بود داشته نگه سفت قدراون  
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...بود کرده پر رو وجودم که بود نفرت فقط نداشتم بهش حسی هیچ  

 چه فهمیدم و شد بیشتر ازش نفرتم هم االن نداشتم، فواد به خوبی حس اولم از

.هست ایعوضی آدم  

!کن ولم -  

.گرفتتم ترمحکم نکرد، که رها اما کنه رهام تا خوردم تکون  

 قدرچه من و شدمی خارج داشت تنم از جون کردمی داشت که کارهایی با

... !بودم بدبخت  

...شدن جاری هامچشم از هاماشک شد، بسته هامچشم  

 هم از و شدم دور آراد از! گرفت ازم رو چیزم همه شد،می نابود داشت زندگیم

.بود شدن اذیت نهایت این و شدیم جدا  

 دیر هم خیلی بود، شده دیر اما نرسه اشخواسته به فواد و بمیرم داشتم دوست

!بود شده  

...نداره وجود هانایی گهدی  

.کشت رو هانا فواد مرد، هانا  

.رسوند قتل به رو من امشب که بود فواد من قاتل  

"آراد"  

.رسوندم هانا اتاق به رو خودم و رفتم باال هاپله از  

!نبود که نبود ولی کردم رو زیر رو دبی جای همه هفته چند این  

 هاخیابون و کوچه تو صبح تا هم هاشب و باشم دنبالش روزها بود، شده کارم

.بودم دنبالش  

.شدم اتاق وارد  
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.شد منتقل هامریه تو بوش که کردم بازش و رفتم هاشلباس کمد سمته  

 بو رو عطرش و کردم نزدیک بینیم به آوردم، بیرون رو هاشلباس از یکی

...بود شده پر هانا از وجودم تمامه و کشیدم  

!نبود اینجا دیگه هم لآنی بود، گمشده هانا که وقتی از  

 که برداشتم گام مامان سمته رفتم، پایین هاپله از تند و گذاشتم کمد تو رو لباس

:گفت  

!کردی نابود رو خودت دختره اون خاطر به دیدمت، عجب چه -  

.ریختی بهم قدرچه و شدی الغر قدرچه دیدی؟ آینه تو رو خودت  

!شد دور ماز هانا که شماست تقصیر شماست، تقصیر همش -  

 کدومتون کاره و کجاست که بفهمم کافیه فقط ولی کجاست االن نیست معلوم

!کنممی خراب سرتون روی رو خونه بوده،  

.زدم بیرون اونجا از و نایستادم که بگه چیزی تا شد بلند مامان  

"هانا"  

...سوختمی و کردمی درد وجودم تمامه  

!شدم نابود که کردمی درازی دست بهم همش هفته چند این  

 

کنه؟می جوریاین باهام که چیه برای کارهاش این دونمنمی ولی  

آخه؟ دادمی امشکنجه همش چرا  

 پدس رو تاوانش دارم االن که کردم گناهی چه مگه کردم؟ کارچی من مگه

دم؟می  

!موندنمی واسم جون که دادمی عذابم جوری  
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...بودم خیره پایین به و مبود ایستاده هاپله روی اومدم، بیرون اتاق از  

 رسیدم،می آراد به بازم اگه حتی دیگه! شد نابود همه و همه دنیام زندگیم،

.گرفت ازم رو چیزم همه فواد چون نداشت ایفایده  

!شد کشیده پشت از رو موهام که رفتم اتاق سمته تند شد، خونه وارد فواد  

 

.گفتم «آخی» که کشید رو موهام و چسبوند بهم رو خودش پشت از  

 بودم شنیده و دادمی شکنجه توش رو من همیشه که برد اتاقی سمته رو من

.سیاهِ  اتاقه اسمش  

!میاد بدم ازت متنفرم، ازت عوضی کن ولم کن، ولم -  

 این تم تمامه اومد؛ بند نفسم که شدیم اتاق اون وارد و کشید رو موهام بیشتر

 سمته رو من و بود توش یوحشتناک یشکنجه هایدستگاه بود، مشکی اتاق

.برد بودن، آویزون پایین به سقف از که طناب چهارتا  

!خارهمی خیلی تنت اینکه مثل -  

و کرد پاره رو تنم تو لباس حرکت یه تو زد، پوزخندی  

.انداخت پایین  

 

 ولی کنم آزاد رو خودم تا زدم پا و دست بست، هاطناب به رو پاهام و هامدست

!شدنمی  

 هم از و شد باز رو پاهام و کشید پایین کمی بود، من از دورتر که طنابی

.بودم معلق هوا تو و کرد پیدا فاصله  

 جیغ که جوری لرزیدمی بدنم و بودم ترسیده کنه، کارچی خوادمی دوستمنمی

...کردنمی گوش بهم و نداشت فایده ولی کردم التماس کردم، گریه زدم،  
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.فتر بود، اونجا که دستگاهی سمته  

.شدم خیره دستگاه اون کناره رفتنش به ترس با  

 ایدیگه دستگاه به دوتا اون و داشت برشون که بودن شکل مربعی دستگاه دوتا

.بودن متصل  

 اون روی برقی اره دیدن با که آورد سمتم و گرفت دستش تو رو دوتاشون

!شد خارج تنم از روح دستگاه  

.دادم قورت زور به رو دهنم آب  

 رحم و کنه رهام جهنم این از شاید تا کنه ولم تا کردم التماس دوباره و زدم جیغ

!نداشتم وجود انگار ولی باشه داشته  

 بدنم روی دستگاه یهو و گرفت ازم رو نگاهش برد، پاهام سمته رو دستگاه

!شد سرد بهم برق برخورد از تنم که داد قرار  

...بود شده سرد و حسبی تنم تمامه  

.ودنب تنم تو جون  

 کامال تنم باشم، مرده که انگار! دادمی قرار بدنم نقاط تمامه روی رو، دستگاه

.لرزیدم و شد سرد  

 نتونستم رو سرم نداشتم جونی دیگه ریخت، فرو ازم گرمی مایه کردم احساس

.بود شده خونی همه سفید هایسرامیک روی که شدم خیره پایین به و دارم نگه  

 نگه باز رو هامچشم بخوام که بود نمونده واسم یجون دیگه باریدن هاماشک

.دارم  

...رفتم حال از و شد سرد بدنم  

 داشت سوزش و کردمی درد تنم و سوخت هامچشم که کردم باز رو هامچشم

!بود شده رد روم از تریلی یه که انگار  
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.نشستم تخت روی و شدم بلند و خوردم تکونی  

.مهاچشم جلوی اومد چیز همه دوباره  

!وایستم تونستمنمی افتادم، تخت روی که برم بیرون اتاق از تا شدم بلند  

 زمین روی و شد پیچیده بدنم در سوزشی که برداشتم قدم یه شدم بلند دوباره

.افتادم  

برم؟ راه تونمنمی دیگه یعنی  

وایستم؟ نمیتونم دیگه  

 

...لعنت فواد بهت لعنت  

...بارید بار هزارمین برای مهاچشم و خوردن سر هامچشم از هاماشک  

.فتادما همونجا و نتونستم بازم ولی شم بلند خواستم و رسوندم تخت به رو دستم  

 شروع هامهق هق و گذاشتم دستم روی رو سرم و گذاشتم تخت روی رو، دستم

...شد  

 اومدمنمی و اوفتادمی واسم اتفاقی یه کاش رسیدم،نمی اینجا به و مردممی کاش

...اینجا  

...کردن پیدا شدت هاماشک و لرزید چونم  

 ازم رو چیم همه رو زندگیم بخشمتنمی هیچوقت متنفرم ازت فواد، بهت لعنت

!گرفتی  

.کنم فرار تونممی و نیست عوضی اون از خبری االن چون بشم بلند باید  

اتاق از و برداشتم قدم آروم و شدم بلند زور به  

.شدم خارج  
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دم؟ب نجات جهنم این از رو خودم تونستممی واقعا نییع نبود ازش خبری انگار  

بابا؟_مامان پیشه برگردم تونستم می  

 شدت با موهام که کردم حرکت در سمته و رفتم پایین هاپله از و برداشتم قدم

!شد کشیده  

:غرید و آورد گوشم نزدیکه رو سرش  

زند؟ فواد دسته از کنی، فرار من دسته از خوایمی -  

.شد سوار و انداخت ماشین تو برد، بیرون خونه از ،کشوند رو من  

کنه؟ کارچی خواستمی یعنی شد خارج اونجا از و کرد حرکت  

رفت؟می کجا داشت  

برد؟می چرا رو من  

!بود گرفته فرا رو تنم ترس  

.ایستاد عمارت یه جلوی ماشین که گذشت ساعت نیم  

 بزرگ باغ یه که عمارت هپشت سمته و کرد پیاده هم رو من شد، پیاده ماشین از

.داد هولم بود،  

...رسیدیم وقتی  

!زد خشکم رومروبه صحنه دیدن با  

آخه؟ اینجا بود آورده رو من چرا  

 چندتا و بود نشسته کوتاه شلوار یه با فقط مبل روی جوون چندان نه مردی

.بودن نشسته برش و دور هم دختر  

هااون از دورتر چون نبود بهمون اصال حواسشون  

.بودیم ایستاده  
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 یعنی بود؟ آورده اینجا رو من چرا فواد! خوردمی بهم دیدنشون با داشت حالم

؟!کنه کارچی خواستمی باز  

بده؟ ام شکنجه خواستمی اینجا  

 دوره فواد دست داغی بود، تنم ایدخترانه کوتاه دامن و تاپ یه فقط که من

 ما صدای با و دادم لشهو عقب هم همین برای بودم شده هول کردم، حس کمرم

 سمتشون رو من اخم با فواد که شدن خیره بهمون و شدن جدا هم از همه هااون

.داد هول  

:گفت فواد به رو و شد خیره بهم و برگشت مرتیکه اون  

!نداره حرف انتخابت فواد آوردی چیزی چه -  

:گفت تمام رحمیبی با هم فواد  

.کردم رو کارهام من کن، باهاش خواستی که هرکار -  

 برای خودم تا بود هیکلم روی نگاهش بیشتر بود، روم نگاهش فقط مرد همون

:داد جواب مرد اون همین  

.کنن اشآماده امشب برای گممی -  

.داد تکون رو سرش فواد  

 روی از رو دستش و اومد فواد سمته ناز و عشوه با و شد بلند دخترها از یکی

 رو من و گرفت رو دستم و داد هولش فواد هک کشید شدکمه تا فواد پیراهن یقه

.انداختتم اونجا و کشوند عمارت ورودی در سمته  

 ؟!بردنمی خودش برای رو هااین از یکی فواد چرا بود، اینجا دختر همه این

؟!کرد رو کارها اون باهام و برد جهنم اون تو رو بدبخت منه چرا  

؟!دهمی شکنجه رو من فقط چرا  

.گفت بهش چیزهایی یه ترکی به فواد و اومد خدمتکاری  
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:گفتم و رفتم سمتش شدم، بلند  

 نزار، اینجا رو من ولی کنم؛نمی فرار دیگه کنم،نمی کاری دیگه ببخشید، -

!ببر اینجا از رو من تروخدا. باشم اینجا خوامنمی  

:گفت و کرد بهم سردی نگاه چکید، گونم روی هاماشک  

!کردیمی رو ااینج فکر پیش وقت خیلی باید -  

...رفت بیرون اونجا از ولی ریختم اشک و کردم التماس قدر چه هر  

 

 در که اتاق یه تو و کشیدن رو من و اومدن سمتم هیکلی مردی با خانوم اون

.کردن قفل هم رو در و انداختن و بردن بود، باال طبقه  

 وجهمت کرد،می صحبت مرد اون با داشت که فواد صدای که رفتم پنجره سمته

:گفت فواد. کرد جلب رو  

 کنم،می خراب سرت روی رو، چیز همه و خونه این بخوره، بهش دستت -

!زنینمی بهش دست  

.نزنم بهش دست وقتاون آوردیش، اینجا تا -  

:گفت و زد داد فواد  

!بترسونمش خواممی فقط -  

نم؟ک فرار نخوام دیگه تا بترسونه رو من خواستمی فقط یعنی رفت اونجا از و  

است؟  مسخره بازیه یه همش هااین یعنی  

.نشستم و رفتم اتاق گوشه یه  

.کردم گریه و گذاشتم روش رو، سرم و کردم جمع خودم تو رو زانوهام  
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 همش هااین و ایستاده کنارم آراد ببینم و بشم بیدار خواب از یهو خواستمی دلم

...بشه خواب به تبدیل خواستممی من که بود واقعیت این ولی خوابه؛ یه  

.برد خوابم طورچه نفهمیدم که کردم گریه قدراون  

 

** 

 زندانی یه مثل بودن کرده قفل روم هم رو در کنم، باز تونستمنمی رو هاپنجره

 که بود شده کارم و زدمنمی هیچی به لب بودم، اینجا که دوهفته این بودم، شده

جوری؟چه اما کنم پیدا فرار راه  

.بود بادیگارد و آدم از پر بزرگ نهخو این تمامه  

کنم؟ فرار هم فواد اون دسته از برم اینجا از طوریچه بدبخت منه آخه  

 چشمم و رفتم عقب_عقب که اومد سمتم شد، اتاق وارد مرد اون و شد باز در

.افتاد بود، کنارم میز روی که گلدونی به  

.کنم فرار اینجا از که بود وقتش شدم، خیره بهش  

 از گذاشت؛ سرش روی رو دستش که کوبیدم مرده سر رو و شتمدا برش

.دویدم بیرون اتاق از و کردم استفاده فرصت  

!دوید دنبالم و زد داد  

 رسیدمی بهم جوریاین ولی برم در سمته خواستم و رفتم پایین هاپله از تند تند

 الی ور پاش ببندم، رو درش خواستم کههمین و دویدم هااتاق از یکی سمته پس

!بشه بسته در نذاشت و گذاشت در  

...بود برگرفته در رو تنم ترس و لرزیدمی تنم تمامه  

 دیوار به که داد هول رو در چون بود شده دیر ولی کردم جمع رو زورم تمامه

!اومد سمتم و کردم برخورد  
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.پیچید کمرم تو بدی درد و کوبید دیوار به رو من که برم کنار خواستم  

!کثافت کن ولم! ضیعو کن ولم -  

 

!شدمی بد داشت حالم. اومد نزدیکم عصبانیت با که کوبیدم صورتش تو  

.بود داده دست بهم تهوع حالت دادم، قورت زور به رو دهنم آب  

من؟ چرا بودن، کنارش دختر همه اون  

؟!میومد من سره بود بال هرچی چرا  

 از که شد ستهب هامچشم و کردم کج رو سرم آورد، صورتم نزدیکه رو سرش

.افتاد زمین روی و شد کشیده پشته  

 همش اونم و کوبیدمی صورتش تو داشت فواد کردم؛ باز تعجب با رو هامچشم

!کنه ولش تا کردمی التماسش و کردم غلط گفتمی  

 بهش نگفتم مگه نخوره؟ بهش دستت نگفتم بهت مگه چیز همه بی مرتیکه -

...نشی نزدیک  

 تو رو بازوم و اومد سمتم. کرد ولش و کرد مکث افتاد، بهم نگاهش وقتی

.برد بیرون اونجا از کشون_کشون رو من و گرفت دستش  

.شد سوار هم خودش کرد، سوارم و رفت ماشین سمته  

!بگم چیزی ترسیدم که جوری بود عصبی خیلی  

″آراد″  

:گفت آنیل که بودن نشسته رومروبه مبل روی که شدم خیره آنیل و مامان به  

کنیم؟ کاری همچین باید چرا ما پرسی؟می که سواالتیه چه این ادآر -  

:گفتم عصبی و کالفه  
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!اضافه حرف نه خوام،می جواب فقط -  

:گفت و شد خیره بهم عصبانیت با مامان  

.اومدنمی خوشم دختر اون از اولم از من بود، من تقصیر آره -  

!دیکرمی فراموشش و آوردینمی اینجا رو اون باید هم تو  

 تو گفتیم همه به کرده برگزار پدرت که بزرگ جشن اون تو دونستیمی که تو

 آوردی؟ ایران از دختر یه برام رفتی تو وقتاون کنین؛می ازدواج هم با آنیل و

 بوده دیگه نفر یه صیغه قبال که آوردی روستایی دختر یه رفتی شهری، نه اونم

 آنیل و نمیاد گیرت هم آنیل از بهتر چون کنی قبول باید رو پاکی این به آنیل و

!عوضی اون نه عروسمه  

 گرفت، رو سراغت وقتی هم دختره اون به و ویال بری تا گفتم الکی بهت من

.برنگرده دیگه و بره تا دادم اشتباهی آدرس یه  

 

:زدم داد عصبانیت با  

!کشتی رو من کردی، جدا هانا از رو من و کردی رو کار اون که روزی -  

.گممی بهت که مامان کلمه حیف کردی، نابود رو من مامان  

:گفت و کرد نگاهم ناراحت مامان  

.خواممی برات رو باشه صالحیت هرچی من پسرم -  

 

.دادم تکون هردوشون برای تاسف از سری  

 اونجا از کردم حرکت و شدم ماشین سوار شدم، خارج خونه از شدم، بلند

.اومدم بیرون  
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؟!میرممی دارم دوریت از که کجایی من هانای  

؟!کنه زندگی تونهنمی تو بدون آراد که کجایی  

.کردم تکیه بهش و شدم پیاده داشتم، نگه خیابون تو رو ماشین  

 روشن سیگاری و نوشیدم کمی آوردم، بیرون ماشین از رو امنوشیدنی بطری

.گذاشتم لبم یگوشه و کردم  

!شنیدممی که بود هانا صدای همه و همه  

.دادم تکیه ماشین به و نشستم مینز روی  

 

.بود شده تار هامچشم جلوی که خوردم قدراون کشیدم، سر بطری از دوباره  

!بودم شده نابود زندگیم نبود، هانا که ماه چند این  

 

 از و بودم خیره بهشون شدن،می رد سرعت با جلوم از یکی یکی هاماشین

.کشیدممی سر بطری تو محلول  

″هانا″  

.شدم خیره بدنم و دستم روی هایزخم به و بودم نشسته لمب روی  

 خونه از بعد و خراشید هاشیشه خورده با رو تنم تمامه عوضی و شعوربی فواد

 داشتم،برمی که قدم یه داشت، نگهبان خونه و باغ تمامه. رفت و گذاشت

.بود بهم حواسشون و فهمیدنمی  

 ندیده که بود وقت خیلی ود،ب شده ذره یه آراد و بابا_مامان برای دلم

...بودمشون  

.بود شده تنگ خیلی هم هیوا خواهرم برای دلم  
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 بود ایشیشه دیگش دسته و بود دستش یه تو کتش که فواد و شد باز عمارت در

 تلو_تلو زهرماریه، چه فهمیدم شیشه، داخل رنگ قرمز محلول دیدن با و

.اومد سمتم خوران  

 سیلی و آورد باال رو دستش و پیچید بینیم تو تیکوف اون بد بوی که شدم بلند

!نشست کنارم و افتادم مبل روی که کوبید صورتم روی  

 

!کردمی گز_گز گونم  

رو دستم که شدم بلند و گذاشتم روش رو دستم  

:گفت و برداشت گونم روی از  

!ازت متنفرم عسل متنفرم ازت میاد، بدم ازت -  

 

...کشید سر ازش و برداشت رو شیشه  

عسلم؟ من کردمی فکر فواد که بود کی عسل دیگه؟ بود کی عسل  

میبینه؟ دختر اون جایهبه رو من که بوده مهم واسش عسل این انقدر یعنی  

 خونم از و خوامنمی رو تو دیگه من ولی برگشتی تازه گذشته، سال چهار -

!بیرون برو  

!کشتی رو من تو  

اون دیدم و لعنتی خونه اون تو اومدم وقتی  

!کنهمی برقرار رابطه باهات هامچشم جلو داره پسره  

 



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 285 

 رابطه تو ناتوانی گرفتم رو وامونده مریضی اون آره گرفتم، مریضی یه تو بعد

!دارم  

 طرف یه از و هاناست که نفر یه جز کنه، راضیم نتونست دختری هیچ تو بعد

 نستتو که بود اون ولی گرفتم؛ ازش رو پاکیش چون سوزهمی واسش دلم یکم

 بازم ولی کردنمی همراهیم ایرابطه هیچ تو اینکه با کنه، راضی رو من

.کرد راضیم  

 من رابطه برای فقط نه، قلبم تو ولی گرفت رو جات چون دممی اششکنجه

.ایدیگه چیزه نه خوام،می رابطه برای فقط رو اون  

 

...خوردن سر گونم روی هاماشک  

 هاشرابطه برای فقط و فقط رو من و باشم بازی اسباب یا وسیله یه که انگار

.خواستمی  

 زیره زدم و نشستم تخت روی شدم اتاق وارد دویدم، باال هاپله از شدم، بلند تند

...گریه  

.شد بیشتر و بیشتر فواد به نسبت نفرت از وجودم  

  ببیخشمش خوامنمی و تونمنمی وقت هیچ و متنفرم شدت به مرد این از من

!کرد ودناب رو من چون  

 دراز تخت روی و اومد که خوردم تکونی و شد اتاق وارد فواد شد، باز در

.کشید  

کنم؟ فرار جهنم این از من که بشه ِکی  

 روی که دستم ولی برده خوابش کردم فکر بود، تخت روی آروم دقیقه چند

 روی و کشید خودش سمته رو من و افتادم آغوشش تو که کشید رو بود تخت

.کرد ازشنو رو موهام  
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!کردمی رفتار باهام آروم و بود آروم قدراین که بود بار اولین  

.نبود بلد ای دیگه چیزه هم شکنجه جز بود رحم بی خشن، و وحشی همیشه  

...برد خوابم طورچه نفهمیدم حتی ،گرفت لبم از ریزی گاز و بوسید رو گونم  

 

"فواد"  

.کردم باز رو هامچشم  

!یدترکمی درد از داشت سرم  

.رسیدم خونه به ِکی نفهمیدم که خوردم قدراون دیشب  

...شدم خیره دستم به که شم بلند خواستم  

.مکشید بیرون سرش زیره از رو دستم بود، برده خوابش بازوم روی آروم هانا  

!شدنمی نزدیکم خودش وقتهیچ بود؟ خوابیده بهم نزدیک قدران چرا این  

؟!نبود یادم دیشب از چیزی چرا  

 

 عوض لباس و زدم بیرون ایدقیقه بیست دوش بعد شدم، حموم وارد و شدم بلند

.کردم  

.بود خوابیده هنوز شدم خیره هانا به  

 هاشچشم که ریختم هانا روی بود، هنوز یخ آب از پر لیوان رفتم، تخت سمته

.نشست تخت روی و شد باز  

!برممی لذت دختر این دادن شکنجه از چرا دونمنمی  

 صبحانه یه از بعد و رفتم پایین تند هاپله از زدم، بیرون اتاق از و دمنایستا

:گفتم که اومد سمتم خدمتکار سرسری  
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 شده هم زور به نخورد اگه! دیمی انجام رو گفتم که هرکار روز هر طبق -

فهمیدی؟ دی،می بهش  

:گفت و کرد تعظیم  

.ارباب چشم -  

 

.شدم ماشین وارس و شدم خارج خونه از دادم، تکون رو سرم  

 روی که داشتم نگه رو ماشین دیشب یادآوری با که کردممی رانندگی داشتم

!گفتم دختره اون به رو چیز همه دیشب لعنتی منه کوبیدم؛ فرمون  

بود؟ فهمیده عسل درمورد یعنی  

.کنممی کارچی یا گممی چی نفهمیدم که بودم خورده قدراون که بود بار اولین  

 و نبود خودم دسته کارهام و نبود حواسم اصال گفتم، بهش رو چیز همه دیشب

!بگیرم رو خودم جلوی نتونستم  

 

"هانا"  

 اتاق وارد غذا بزرگ سینی یه با خدمتکار و شد باز در که بودم نشسته اتاق تو

.شد  

 که بفهمونم این به جوریچه حاال و نبودم بلد ترکی که من کردم، اخمی

خورم؟نمی  

:گفت و گذاشت میز روی رو سینی کارخدمت لحظه همون  

.خانوم بفرمایید -  

.بزنم حرف باهاش تونممی حاال آخیش کرد،می صحبت فارسی پس  
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!خورمنمی -  

!بیاره سرم بالیی چه نیست معلوم ارباب وگرنه بخورین خانوم -  

...اما -  

:گفت و پرید حرفم تو  

.بخورین چیزی یه تروخدا کنم،می خواهش ازتون خانوم -  

 

.کشیدم عقب و خوردم قاشق چند رفتم، جلو ناچار به  

.خوامنمی دیگه ببر حاال -  

.شد خارج اتاق از و برداشت رو سینی و داد تکون رو سرش تند  

 

 

.اومد اتاق تو فواد و شد باز اتاق در که بود غروب نزدیکه  

 بازش و آورد بیرون شکلی مربعی کوچیک جعبه جیبش از برداشت، قدم سمتم

.بود حلقه یه توش که کرد  

؟!بود چی برای حلقه این  

!شدم خیره حلقه به متعجب  

:گفت و کرد انگشتم وارد و آورد بیرون رو حلقه  

 سگ مثل که کنممی کاری وگرنه نیار در انگشتت از وقتهیچ رو حلقه این -

!بشی پشیمون  

 نفرممت شدت به مرد این از من شدم خیره گوشه یه به و نکردم هم نگاهش حتی

.رفت بیرون اتاق از شد بلند که هستم و بودم  
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!کنهمی رفتار طوراین که عوضیه و پست قدران  

!بودم ندیده رحمیبی این به آدم حال به تا  

برم؟ جااین از روز یه که شدمی یعنی  

...گذاشتم هم روی رو هامچشم و کشیدم دراز تخت روی  

 

.نبود فواد از خبری خداروشکر شدم، بلند که صبح  

 لباس شد،می دیده تنم تمامه که بود تنم بازی خیلی لباس شدم؛ خیره لباسم به

!بود تور که نبود  

.کرده تنم عوضی اون باز حتما ؟!نفهمیدم خودم که کردم تنم طورچه رو این  

!بود کرده تنم چجوری  نشدم متوجه من که داشت هم تعجب جایه اما  

.شدم خیالشبی  

ده؟می شکنجه رو من فواد چرا و بوده کی عسل این هممبف باید شدم، بلند  

.شهمی معلوم سیاه اتاق تو چیز همه حتما شدم، خارج اتاق از و شدم بلند  

که هاییشکنجه تمامه و رفتم اتاق همون سمته  

...اومد هامچشم جلوی بود، کرده اتاق این تو رو من فواد  

 اتاق وارد و کشیدم پایین و مبرد دستگیره سمته رو لرزونم هایدست زور به

.شدم  

!انداختمی رعشه به رو بدنم اونجا هایدستگاه تمامه  

 رو دستم تا بود توش دفتر یه که کردم بازش و رفتم بود، اونجا که میزی سمته

!اومد فواد صدای دارم برش تا بردم سمتش  

!زد خوشکم  
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!شدم شوکه  

.رفتم عقب_بعق که اومد نزدیکم و برگشتم سمتش که اومد سمتم  

.رسوندم دیوار به رو خودم و زمین خوردم و کرد گیر دستگاه گیره به پام  

 شیشه توش که ایشیشه روی مشت با محکم بود، سرم باالی که طورهمون

!شد ریخته روم هاشیشه تمامه و کوبید بود، شده کار نوشیدنیش  

...شد ایجاد بدنم تو سوزشی  

 و برداشت برقی اره بود، دستگاه از پر توش که کرد بازش و رفت کمد سمته

.شدم خیره بهش ترس با که اومد سمتم  

کنه؟ کارمچی خواستمی باز  

نگه و کرد دراز رو پاهام ایستاد؛ جلوم زانو دو روی و اومد نزدیکم  

:گفت بود، خیره برقی اره به که طورهمون و کرد روشن رو برقی اره داشت،  

!بشن قطع پاها این باید حاال مدی،او تله تو خودت پای با خودت -  

.زدمی بیرون حلقم از داشت قلبم شدم، خیره بهش باترس  

.کوبیدمی سینم به تند تند قلبم  

!شدنمی که شدنمی ولی میزدم پسش و کردممی التماسش قدرچه هر  

.کردممی سکته داشتم  

؟!نداره رحم شده هم ذره یه چرا مرد این  

وقتی برد پام دوتا مچ نزدیکه رو برقی اَره  

بیهوش و زدم جیغی و کرد ریزش پام مچ از خون و کرد برخورد پوستم به  

...شدم  
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:اومد آشنایی نا صدای شنیدم،می ضعیفی صدای  

 سکته احتمال چون بیمارستان آوردینشمی باید و کرده سکته خانومتون -

.هست شوندوباره  

 

 خانومتون گفت مرد اون ونچ آراد؟ پیشه برگشتم یعنی نیومد دیگه صدایی

.آرادم پیشه االن یعنی  

داده؟ نجاتم فواد اون دسته از آراد یعنی  

 صحبت داشت آقایی با که دیدم رو فواد فقط ولی کردم باز کمی رو هامچشم

...شد بسته هامچشم دوباره و شد حس بی بدنم که نکشید طول زیاد ولی کردمی  

 کردم جمع خودم تو رو زانوهام و تمنشس تخت روی و کردم باز رو هامچشم

...پیچید پام مچ تو دردی که  

 شد؟ باز کی خورد؟ بخیه کی این! بود روش بخیه جایه شدم، خیره پام مچ به

بودم؟ خواب قدرچه من مگه  

!پیچید پام مچ تو شدی شدید درد برداشتم، که رو قدم اولین و شدم بلند  

 

 دقیقا و دادم دست از رو تعادلم که فتمر قدم چند و بیوفتم که خواستمنمی ولی

.افتادم شومینه جلوی  

 

.شدم هخیر گوشه یه به و گرفتم ازش رو نگاهم اومد، اتاق تو فواد و شد باز در  

:گفت و گرفت خودش سمته باال رو دستم شدت با و ایستاد کنارم  

!نیاری در انگشتت از حلقه که بودم داده هشدار بهت -  
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 نیاوردم بیرون انگشتم از رو حلقه که من ولی دادم قورت زور به رو دهنم آب

ممکنه؟ طورچه  

 برداشت رو بود اونجا که ایدستگیره. برگشت سمتم حلقه با و رفت تخت سمته

.برد شومینه نزدیکه و داشت نگه باهاش رو حلقه و  

 

.سوختمی داشت چون زدمی قرمزی به حلقه رنگ  

 سوزشش از که کرد دستم وارد رو قهحل و خودش سمته کشید گرفت رو دستم

:زد داد که کشیدم جیغی  

!نیاد در صدات -  

 در صدام میشد مگه بود، کرده انگشتم وارد رو بود گرفته آتیش که ای حلقه

؟!شم آروم شاید تا  نگم چیزی و نیاد  

.سوختمی و بود شده مچاله حلقه دوره دستم پوسته شدم، خیره انگشتم به  

.بود بریده رو امونم هاماشک ولی نیاد بیرون دامص تا گزیدم رو لبم  

!شدمی بیشتر لحظه هر انگشتم سوزش  

.نیاد در صدام تا بگیرم رو خودم جلوی تونستمنمی  

.متنفرم ازت پستی، خیلی -  

...حرکت یه تو و اومد سمتم و زد پوزخندی  

 

*** 

 و ودب شده اتاق وارد که شدم خیره خدمتکاری به روحبی اومد، در صدای

:گفت  
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.کنم آمادتون دادن دستور ارباب -  

:گفتم و دادم تکون نه معنی به رو سرم  

!خوامنمی -  

...ارباب اما -  

:زدم داد و کردم جمع سرم روی رو، دستم شدم، جمع خودم تو  

!خوامنمی خوام،نمی خوام،نمی -  

.شد خارج اتاق از و کرد تعظیم  

 تو و نخوردم تکونی شد، اتاق وارد دفوا و شد باز شدت با در بعد دقیقه چند

.ایستادم حالت همون  

:گفت و برداشت سرم روی از رو هامدست اومد، سمتم باعصبانیت  

...وگرنه شیمی آماده و میاد خدمتکار االن همین مرگته؟ چه -  

:گفت و کرد بیرون به اشاره بعد کرد، مکث  

.ستآماده سیاه اتاق -  

.شد وارد خدمتکار بعد دقیقه چند و رفت بیرون عصبانیت با  

 آرایش به کرد شروع و نشستم آرایش میز رویروبه صندلی روی و کرد کمکم

.کردنم  

 

 حس از مملو وجودم تمامه نداشتم، رو باشه ذوق یا شوق توش که حسی هیچ

.بود فواد به نسبت نفرت  

.کشیدممی من رو هاشرحمیبی درد و مرد این بود رحمبی قدر چه  
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 دردام قشنگ قدرچه شدم، خیره خودم به شد، تموم کارش که گذشت قهدقی چند

!بود پوشونده رو  

.شپوشیدم تا کرد کمکم و اومد سمتم آورد، بیرون برام لباس رفت، کمد سمته  

 شده تنگ خیلی آراد برای دلم. کردم پام و آورد هم هاییکفش پوشیدم، که وقتی

 ببینمش؟میشد شده املحظه یه اسهو شدمی یعنی کجاست؟ آراد االن یعنی بود

باشیم؟ هم کناره دوباره  

:گفت و زد بازوم روی آروم خدمتکار  

خانوم؟ خوبه حالتون -  

. دادم تکون رو سرم  

:گفت تند_تند خدمتکار که اومد پایین از فواد صدای  

...وگرنه شهمی دیرتون برید باید خانوم -  

 مثل شلوار کت با فواد که رفتم یینپا هاپله از شدیم خارج اتاق از و کرد کمکم

 لبش گوشه که سیگارش و آورد بیرون جیبش از رو دستش ،بود ایستاده همیشه

 به و گرفتم ازش رو نگاهم که کرد نگاهم و برگشت سمتم کرد، جاجابه رو بود

.بود خیره بهم شدم نزدیکش که وقتی تا شدم خیره زمین  

 و شدیم ماشین سوار و برد بیرون رو من و آورد فشاری گرفت، رو بازوم

.کرد حرکت  

 

.شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین کشید، طول ساعت نیم  

 و آورد گوشم سمته رو سرش شد، خم کمی و گرفت رو دستم اومد، سمتم

:کرد زمزمه  
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 زمین تو بری و باشی شده آب حتی وگرنه نزنه سرت به هم فرار فکر حتی -

!بینیمی بد وگرنه باش کارهات مواظب پس کنممی پیدات هم  

.دادم تکون ترس از تند_تند رو سرم  

بود؟ آورده اینجا رو من چرا  

.پیچید موسیقی بلند صدای که شدیم بزرگی عمارت وارد  

 تو ب*ل هابعضی و بودن هم بغل تو پسرها و دختر که شدم خیره اطراف به

.بودن ب*ل  

 اتاقی وارد بود، اونجا اتاق المهع یه که برد باال طبقه و کشید رو دستم فواد

.شدیم  

 میز روی کیفم با و آورد بیرون رو بود لباسم ست که کتی و اومد سمتم

 دادم هولش عقب که گرفت ریزی گاز و برد گردنم نزدیک رو سرش گذاشت،

.برداشتم رو کیفم و رفت عقب خودش و  

 

 بود، اتاق کنار که ایپنجره سمت و برداشت رو گوشیش اومد، گوشیش صدای

.داد جواب و رفت  

 تشخیص شدنمی زیاد که صدایی کرد؛ کنجکاوم و اومد اتاق از بیرون صدایی

 ، کشوندمی در سمته به رو من و کردمی تحریک رو کنجکاویم داشت داد،

بود؟ در پشت کی یعنی  

 

فواد دیدم وقتی  

رو در و شدم خارج ازش کردم، باز رو اتاق در نیست، بهم حواسش  

.بستم  

دیگه؟ بود کی این خوردم؛ نفر یه به محکم که بودم نداشته بر قدم یه هنوز  
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.بود در پشت که بود این حتما بود، منم راه سره دقیقا  

 نگاه تو نگاهم که کنم خواهی عذر ازش تا بردم باال رو سرم و شدم جدا ازش

!خورد گره آراد  

؟!کردمی کارچی اینجا آراد  

؟!بود اینجا چرا  

:گفتم لب زیر  

؟!آراد -  

:گفت ایمردونه بغض با و کرد بغلم  

جانم؟ -  

 کشتمی رو من دید،می باهم رو آراد و من و اومدمی فواد اگه شدم، جدا ازش

.کشتمی هم رو آراد و  

:گفت و کرد پاک رو هاماشک که ریخت چشمم از اشکی  

بود؟ شده تنگ واست دلم قدرچه گشتم؟ دنبالت قدرچه دونیمی -  

:گفت و افتاد دستم توی حلقه به گاهشن  

کردی؟ دستت حلقه چرا چیه؟ این -  

:گفت و داد تکونم و گذاشت بازوم دوطرفه رو دستش  

شده؟ چی خانومم شده؟ چی گی؟نمی چیزی چرا -  

...لرزید چونم  

اومد؟ بیرون فواد یعنی شد باز در که بگم چیزی خواستم  

 دیگه ببینه، آراد با رو من و بیاد بیرون اتاق این از فواد نکنه که بودم ترسیده

!کنارشم منم و اینجاست آراد بفهمه اگه و کنهنمی رحم  
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با اتاق از فواد  

.اومد بیرون عصبانیت  

 من و آورد بیرون آراد دست از رو دستم و زد پوزخندی که شد خیره فواد به

 دور شدست و چسبید بهم پشت از افتادم، آغوشش تو که کشید خودش سمته رو

.شد حلقه کمرم  

.کشیدمی نفس عصبانیت از تند_تند و بود شد خیره هامچشم به آراد  

:زد داد فواد که گرفت رو دستم  

!نخوره بهش دستت -  

 از همه و همه داشتیم باهم که خاطراتی تمامه کرد، لمس رو دستم آراد وقتی

...شد رد هامچشم جلوی  

 کشید آغوش به رو من که رفتم آراد تهسم کشیدم، بیرون فواد دسته از رو دستم

 کشیده محکم پشت از که شدن حلقه دورش هامدست و بوسید رو موهام روی و

!شدم  

:گفتم بغض با کرد،می نگاهم که شدم خیره فواد نشسته خون به هایچشم با  

.کن ولم -  

...بود گرفته محکم مشتش تو رو دستم  

 گرفته رو فواد هایچشم جلوی خون چون بیوفته اتفاقی نکنه که بودم ترسیده

.رحمبی مرد این از ترسوندمی رو من بد و بود  

!نداشت رحمی هم قبال   گرچه کردنمی رحم بهم دیگه امشب که مطمئنم  
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 ولی کنه؛ رها رو دستم تا گذاشت فواد دسته روی رو، دستش و اومد سمتم آراد

 که اومد سمتمون ارهدوب نکشید عقب آراد ولی داد هول محکم رو آراد فواد

!افتاد زمین روی آراد و داد هولش فواد  

 خواستم کمک و زدم جیغ که صورتش تو کوبید مشت با شد خم و رفت سمتش

...شدمی پنهان موسیقی بلند صدای تو صدام ولی  

.کنه ولش رو آراد تا رفتم فواد سمته اشک با  

!فواد کن ولش کشتیش کن، ولش -  

:تمگف و زدم جیغ کردم، مکث  

فواد؟ -  

بود طوری بود، شده طوری یه نگاهش رنگ کرد؛ نگاهم و برگشت سمتم  

!عسلم من کردمی فکر که شبی مثل  

 از که بود نگذشته دقیقه به شد خیره بهم دوباره و داد تکون رو سرش

...باشه شده جمع انگار هاشچشم تو خون عصبانیت  

.بود افتاده زمین روی که دویدم آراد سمته کرد، ول رو آراد  

 نگرانی و غم با و شدن روونه گونم روی هاماشک بود، خونی صورتش تمامه

 و کرد پاک رو هاماشک آورد، گونم سمته رو دستش آراد. شدم خیره بهش

:گفت  

.هانا دارم دوست -  

 رو دیگم دسته فواد که بوسید و گرفت رو دستم کردن، پیدا شدت هاماشک

هایدست از آروم_آروم داشت مهادست و کشید رو من گرفت،  

...اومدمی بیرون آراد  
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 راه تونستنمی که بودش زده فواد قدراون ولی بیاد سمتمون تا شد بلند آراد

!بره  

 

.شدیم خارج عمارت اون از که شدم خیره رومروبه به و گرفتم ازش رو نگاهم  

.کرد حرکت و شد سوار هم خودش کرد، پرتم ماشین تو  

!برم خواممی دار هنگ دار، نگه -  

.داد ادامه رانندگیش به باالیی سرعت با و زد ایپوزخنده  

 کنم پرت بیرون ماشین از رو خودم و کنم بازش تا رفت در دسته سمته دستم

.کرد قفل و فهمید ولی  

.کردم گریه و شدم جمع خودم تو رسیدیم، خونه به که موقعی تا  

.ردب باال طبقه و کشید رو من و فتگر رو بازوم کرد، پیادم شدت با ماشین از  

!کردم برخورد دیوار به شدت با که کرد پرتم اتاق تو  

!بود گرفته رو هاشچشم جلوی خون  

 و آورد بیرون سیگاری و برد فرو جیبش تو رو دستش ایستاد، رومروبه اومد

.کرد روشنش  

 روی بدی سوزش که شدم خیره اتاق از ایگوشه به و گرفتم ازش رو نگاهم

!کشیدم ضعیفی جیغ که پیچید شونم  

.کرده خاموش شونم روی رو سیگارش دیدم و برگشتم  

 فشار و داد قرار شونم روی دوباره و کشید کرد روشن ایدیگه سیگار دوباره

!شد مچاله پوستم که داد  

...شدن سرازیر هامچشم از هاماشک  
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 بدتر ولی برداره شونم روی از رو سیگار تا گذاشتم دستش روی رو دستم

!داد فشار  

 

 کردم احساس که برداشت شونم روی از محکم و بود داشته نگه دقیقه چند

...شد کنده همراهش پوستم  

!کرد پرت آینه سمته و برداشت رو بود میز روی که گلدونی  

 اتاق تو هاشیشه همه و داد بدی صدای که گذاشتم هامگوش روی رو، دستم

...شد پخش  

.برداشتم هامگوش روی از رو دستم و رفت هاشیشه سمته  

 به رو من که شدم خیره بهش ترسیده اومد، سمتم و برداشت بزرگی شیشه تیکه

 حرکت یه تو و کشید گرفت، دستش تو رو موهام داشت؛ نگهم و چرخوند پشت

...کرد کوتاهشون و کشید موهام روی شیشه  

 شونم پایین تا کشیدم موهام روی رو دستم و چرخوند خودش سمته رو من

!بودن شده کوتاه  

.انداخت زمین روی هامچشم جلوی رو موهام  

 این اینکه از شدم خسته شدم، خیره بهش اشک از پر هایچشم و عصبانیت با

 زنده که بهتر امزنده کشیدن زجر و درد واسه فقط اگه داد؛می شکنجم همش

.نباشم  

 

 حاال ولی نداختنمی رادآ یاده رو من همیشه چون داشتم دوست خیلی رو موهام

...گرفت ازم هم رو هااون  

!کرد کوتاهشون و برد بین از فواد امشب رو داشت دوست آراد که رو موهام  
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.کرد اشتیکه_تیکه و زد قلبم روی چاقو با امشب انگار  

؟!بود رحمبی قدران مرد این چرا  

؟!نداشت وجود مرد این درون رحم ذره یه چرا  

 از ایتیکه ایستادم، هامزانو دوتا روی و رفتم زمین روی هایشیشه سمته

.کشیدم دستم مچ روی و برداشتم رو هاشیشه  

...شد خونی دستم روی بعد کمی  

.کشیدم دستم روی رو هاشیشه بارید،می هامچشم که طورهمین  

!بود شده باز دستم مچ بود، شده خطی خط و خونی دستم تمامه  

.زدم لبخندی اشک و بغض با ستمد روی باز هایزخم دیدن با  

 حسبی بیشتر دستم دادم،می حرکت هامدست روی شیشه بیشتر قدرچه هر

...تررنگ پر لبخندم و شدمی  

 هامچشم جلوی رو هامدست دوتا و بود دستم تو بود، شده خونی که ایشیشه

...شدممی خوشحال بیشتر من و بود خونی دستم تمامه داشتم، نگه  

 بسته و باز رو هامچشم چندبار. شدم خیره فواد به و شد گرفته دستم از شیشه

!بود تار جا همه بازم ولی کردم؛  

 رو خودت نداری حق! خودت نه بدم، شکنجه رو تو که دارم حق من فقط -

!رو ایدیگه کسه حتی بدی شکنجه  

:گفتم اشک از لرزون باصدای و خنده زیره زدم بغض با  

 یه تو بدی؟ شکنجم بخوای که موند ازم چی فتی،گر ازم رو چیزم همه -

 پس رو تاوانش باید من چرا کرده ولت دختره اون! روانی مریض تو مریضی،

بکشم؟ رو دردش باید من چرا کرده، منتقل بهت رو مریضی این اون ؟!بدم  
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 زدم دوباره بارید،می هامچشم از هاماشک که طورهمون و شد تر تار هامچشم

:گفتم و خنده زیره  

 هیچی تاوان اندازه به! رو من تو نه ببینم، رو تو من نه دیگه امیدواردم فقط -

.دادم پس رو  

 تو و خورد خط دستش اینکه پایه زارممی رو این نوشت، بد برام سرنوشتم کال

.کردی نابودم و کرد زندگیم وارد رو  

! بودم نشنیده رو شدنش تیکه_تیکه صدای و بود نگرفته درد قلبم قدران حاال تا

 چرا موندم زنده بازم ولی کرد؛ سکته غم جنس از ساله پونزده دختر هانا من،

  قدران که تو

... همتون به لعنت... دبی اومدم که من به لعنت شدی؟ زندگیم وارد رحمیبی

 روز یه ولی اینجام؛ االن که خورهمی بهم خودم از حالم... متنفرم تون همه از

 و نداشت سنی که دادیمی شکنجه رو دختری داشتی بینیمی و میای خودت به

!دادمی پس رو هیچی تاوان داشت  

 

 یهو و داشتم بدی سرگیجه شد، بیشتر دستم سوزش بود، شده خیره بهم صدابی

...شدم بیهوش و شد بسته هامچشم  

″فواد″  

 

.رفتم میز سمته و بستم رو در شدم، واردش رفتم، سیاه اتاق سمته  

...شد نمایان عسل هایعکس همه که کردم باز رو کشو  

 اتاق از و برداشتم رو هاعکس و کوبیدم میز روی محکم شد، مشت هامدست

.شدم خارج  
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 و رفتم باغ تو شدم، خارج عمارت از رفتم، پایین هاپله از و بستم رو در

دستم تو رو هاعکس  

.فشردم  

 ولی انداختم؛ توش رو هاعکس و برداشتم رو بود اونجا که فلزی سطل

.داشتم نگه دستم تو رو یکیشون  

 بهش تونمنمی کنم،می هرکار رم،می هرجا هنوزه که هنوز کردم؟ کارچی من

.بود هامچشم جلوی چی همه و نکنم فکر  

 زیره و کردم روشن رو فندک شدم، خیره بهش و داشتم نگه رومروبه عکس

تو رو عکس و کرد نسوخت به شروع آروم_آروم و داشتم نگه عکس  

.گرفتن آتیش که انداختم هاعکس همه پیشه سطل  

 

...شدم خیره سوختن،می داشتن که هاییعکس به و کردم روشن سیگاری  

...عسل بهت لعنت  

...بهت لعنت  

 کردم؛ کاری همچین ساله پونزده دختر یه با که بودم شده رحمبی قدراون من

االن که دختری  

 من و باشه داشته زوری هایرابطه اینکه نه کرد،می بازی عروسکش با باید

چی؟ تاوان اما بده پس تاوان تا بدم شکنجش  

 لحظه یه آورد؛ زبون به رو اسمم جوریاون وقتی لعنتی، مهمونی اون تو وقتی

 اون از دست همین برای زد صدام عسل کردم احساس کردم، نگاهش که

 که بود عسل وقتی دادمی پس اوانت باید دختربچه این چرا ولی کشیدم مرتیکه

؟!کرد خیانت بهم  
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 عصبیم که بود این کنه، راضیم رابطه لحاظ از تونهمی هانا که فهمیدم وقتی

 همیشه که بود اون چون هام؛چشم جلوی اومدمی عسل همش که کردمی

کسه نه کنه، راضی رو من تونستمی  

.شد پیدا دختر این اینکه تا ایدیگه  

.گرفتم رو «بادیگارد» ماکان شماره و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم  

ارباب؟ بله -  

 خونه اون وارد بهونه یه به و دادم بهت که آدرسی اون ریمی امشب -

 هر د دممی نشون بهت میای بعد که هستن اونجا پسر و دختر یه بشی، خواممی

!فرستیمی و گیریمی عکس ازشون شن،می نزدیک بهم وقت  

 

.ارباب چشم -  

 

"آراد"  

 خونه در به رو خودم زور به و شدم پیاده ماشین از داشتم، نگه رو ماشین

.رسوندم  

 باهام فواد بود ممکن طورچه افتاد، زمین روی دستم از کتم شدم، خونه وارد

 ازم رو هانام گرفت، ازم رو وجودم زندگیم، تمامه فواد کنه؟ رو کار این

!گرفت  

 ازدواج فواد با و کنه فراموشم تونست زود قدران اهان و کرد ازدواج باهاش

 کنارش چرا ؟!کردمی گریه هانا پس چرا ولی بود حلقه دوتاشو دسته تو ؟!کنه

ترس همه اون و بود  

؟!بود هاشچشم تو  
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!بود خونی کامال بود، تنم که سفیدی پیراهن  

...فواد بهت لعنت  

!دارمنمی بر سرت از دست  

 و گذاشته گلوم روی رو، دستش یکی که انگار تم،گذاش گلوم روی رو دستم

!افتادم زمین روی و دادم دست از رو تعادلم یهو ده؛می فشار  

 سمتم نگرانی با بابا و کشید ایخفه جیغ مامان و برگشتن سمتم بابا و مامان

.دوید  

...شد ریخته خونه سفید هایسرامیک روی خونی که کردم ایسلفه  

 تکونی کرد،می صدام و دادمی تکون رو هامشونه هم بابا و کردمی گریه مامان

!کردمی نگاهم و بود ایستاده هانا ما از دورتر بابا سره پشته که خوردم  

 

 چیزی و شد بسته هامچشم ولی آوردم زبان به ضعیفی باصدای رو اسمش

...نفهمیدم  

 

.ودب نشسته کنارم که شدم خیره مامان به شد، باز هامچشم باصداهایی  

 خودش و اومد سمتم تند شد، اتاق وارد آنیل و شد باز در که نشستم تخت روی

.انداخت آغوشم تو رو  

:گفت مامان که شد جدا ازم و نخوردن تکونی هامدست  

پسرم؟ خوبی -  

:گفت مامان که دادم تکون رو سرم  

برگشتی؟ اونجوری که شد چی مهمونی بودی رفته که تو -  
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...دیدم رو هانا -  

:گفت باتعجب مامان و شدن خیره بهم آنیل و مامان کردم، ثمک  

؟!چی -  

 و اومد بیرون اتاقی از همزمان هم هانا اومدم، بیرون هااتاق از یکی از وقتی -

 و اومد بیرون بود، اومده بیرون هانا که اتاقی همون از هم فواد دیدمش، وقتی

!بود حلقه دوشون هر دسته تو  

.کرد جوریاین فواد شدم، نزدیک بهش وقتی  

 

 فکر تو آوردم فواد اسم تا مامان ولی اومد لبشون روی لبخندی آنیل و مامان

!رفت  

 

"هانا"  

نشستم هامبل روی و رفتم پایین هاپله از  

کردمی زندانیم اتاق تو همش فواد روز چند این  

.بیام بیرون اتاق از گذاشت تا کردم التماسش قدران امروز ولی  

.بودم خودم مردن یا اینجا از فرار فکر به فقط من ولی کردممی لتحم باید  

 نجات فقط مرگ با فواد دسته از که شدممی آروم کردم،می فکر مرگ به اینکه

!بود دردناک این و کنممی پیدا  

...نداشت وجود کاش رحمبی قدران مرد  

!اومد دهنم تو معدم محتوا تمامه انگار که شدم خیره اطراف به  
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 بستم رو در شدم، واردش دویدم، دستشویی سمته و گذاشتم دهنم جلوی رو ستمد

.آوردم باال رو چیز همه و  

 چرا که واسم بود عجیب واقعا بودم شده جوریاین چندبار هم پیش هفته چند

!فواد اون دسته از اومده سرم بالیی یه باز حتما داشتم؟ رو هاحالت این  

 قدران روز چند این بود؛ شده حسبی بدنم مهتما اومدم، بیرون دستشویی از

!نبود بس داد شکنجم فواد  

.نشستم و رفتم هامبل سمته   

 

 

.کردنمی آماده رو میز داشتن خدمتکارها و بود شب  

 و نشستم صندلی روی. برد میز سمته و گرفت رو بازوم اومد، سمتم فواد

.نشست هم خودش  

 رو دستم شد، بد حالم دوباره پیچید، نیمبی تو بوش وقتی افتاد؛ غذاها به نگاهم

.رفتم دستشویی سمته و شدم بلند و گذاشتم دهنم جلوی  

...شدمی خارج تنم از داشت روح که آوردم پس قدراون  

شده؟ چی پس بشم، مسموم که بودم نخورده هم چیزی  

!خوردم فواد به که شدم خارج دستشویی از  

:گفت و رفتم عقب کمی  

شده؟ چت -  

.هیچی -  
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.شدم اتاق وارد و رفتم باال هاپله از شدم، رد کنارش از  

!گچ مثل درست بود، شد سفید قدراون پوستم شدم؛ خیره آینه تو خودم به  

 اون پس! بودم نفهمیده من و بود اومده جلو مونده، ثابت شکمم روی نگاهم

.بود همین برای من روی فواد متعجب هاینگاه  

 تموم دردها این کی نداره؟ تمومی چرا درد همه ینا شده؟ مرگم چه باز خدایا

شه؟می  

.شدم جمع خودم تو و کشیدم دراز رفتم، تخت روی  

...برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر قدراون  

.نبود فواد اون از خبری شدم، بیدار خورشید نور با صبح  

.شدم خارج اتاق از و کردم عوض لباس شدم، بلند  

.رفتمی ور تابش لب با و بود نشسته مبل یرو فواد رفتم، پایین  

 که گذاشت جلوم و اومد سمتم مخلفات کلی با خدمتکار نشستم، و رفتم اونجا

:گفتم  

!خورمنمی -  

:گفت و شد خیره بهم  

 نیست؛ مسمومیت نشون شهمی بد حالتون اینکه خورید،نمی چیزی شما خانوم -

!باردارید خانوم شاید کنممی دخالت ببخشید  

 کوبید محکم رو تاب لب سر  فواد زدم، زل خدمتکار به شده گشاد هایچشم اب

:گفت خدمتکار به رو و شد بسته که  

!هامچشم جلوی از گمشو و کن جمع رو هااین -  
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 داشته وجود ایبچه اینکه استرس از زدم، نفس_نفس ترس از و برگشتم سمتش

!اشهب خودخواه و رحمبی عوضی، این پدرش که بچه باشه،  

 این تو یعنی اینجام و باشه شکمم تو ایبچه اینکه خوردمی بهم خودم از حالم

.کرد کاری چنین فواد و بودم اینجا که ماه چند  

:گفتم و لرزید چونم  

!دیگه چیه این کشم،می عذاب دستت از کم -  

.نشوند شدت با رو من و گرفت رو دستم که شدم بلند  

:گفت و گرفت بهم رو رو، اشارش انگشت  

!نیار در رو اداها این نیست، معلوم هیچی هنوز -  

:گفت که باریدن هامچشم از هاماشک  

...باشه ایبچه اگه دی،می آزمایش ریممی فردا -  

:گفتم که کرد مکث  

!باشی پدرش تو که خوامنمی رو ایبچه من -  

مادرشی؟ تو که باشم ایبچه پدر میاد خوشم من کردی فکر -  

.گرفتم شاز رو نگاهم  

...رفت هاپله سمته و شد بلند  

.خوامنمی ایبچه من نه چی؟ باشه داشته وجود ایبچه اگه  

!باشه پدرش فواد که بیارم دنیا به رو ایبچه خوامنمی  

.دادی عذابم این با خودت که داشتم کم رو این خدایا  

آخه؟ داره تحمل قدرچه آدم یه مگه شکنجه، همه این از شدم خسته  
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"رادآ"  

.بود شرکت هم پدر بودن، پایین مامان و خانوم مارال  

!زد خشکم رومروبه صحنه دیدن با که بستم رو در شدم، اتاقم وارد  

؟!کردمی کارچی اینجا این  

!بود ایستاد جلوم بازی لباس با آنیل  

 کنارم و انداخت روش رو من برد، تخت سمته و کشید رو من و اومد سمتم

.اومد  

...کنار برو آنیل -  

کرد، باز عشوه با رو همش و برد پیراهنم هایدکمه سمته رو دستش  

 درباره خوادمی کارش این با فهمیدمنمی بودم شده شوکه دیدمش اینجا اینکه از

!بندازه راه رو اینقشه چه  

 چه خواستمی و بود چی قصدش دونممی و شناسممی خوب رو دختر این من

 هی و رفتنمی کنار هامچشم جلوی از لحظه یه هانا چهره ولی کنه؛ غلطی

...اومدمی هامچشم جلوی داشتیم هم با که هاییخاطره  

!بود کنارم کاش  

:گفت لوس صدای با و داد حرکت مردونم سینه روی رو دستش  

مگه؟ شهمی چی باشیم، داشته رابطه خوادمی دلم -  

.گریه هزیر زد الکی و زد جیغ افتاد، زمین روی که دادم هولش  

!شدن وارد مارال و مامان و شد باز در که زدمی جیغ تند_تند  

:گفت و زد گونش روی آنیل مادر مارال اومدن، سمتم آنیل دیدن با  
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؟!دخترم با کردی کارچی آراد -  

.کرد وادار رو من زور به و کرد برقرار رابطه باهام آراد مامان -  

:گفتم عصبانیت با آنیل به رو  

...گیمی اتاقم تو اومدی خودت نکن معصبی آنیل -  

:گفت و پرید حرفم تو  

 من تقصیر حاال کرده رو کارش همه گه،می دروغ آراد قدر چه مامان ببین -

!ندازهمی  

:گفت و کرد من به رو خانوم مارال  

.شهمی معلوم معاینه برای برمشمی -  

 که برم بیرون اتاق از خواستم  و پوشیدم زدم، چنگ زمین روی از رو پیراهنم

:گفت و اومد رومروبه مارال  

!برگردیم و بریم آنیل و من تا مونیمی خونه -  

.بردم فرو موهام تو عصبانیت از دستی  

.برد بیرون و پیچید آنیل دوره رو تخت ملحفه  

:گفت و نشست اتاق تو مبل روی کرد، نگاهم مامان  

آراد؟ آخه کردی تو که بود کاری چه -  

:فتمگ و کردم نگاهش  

 زندگیم، عوضیه؟ دختره اون هاینقشه اینم که نداری خبر مثال شما االن -

!شدم مرده یه مثل شده نابود زندگیم کردین، دور ازم رو وجودم  

 

.رفت فرو فکر به و شد خیره اتاق از ایگوشه به مامان  
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!رهنمی یادم رو بود فواد و هانا دسته تو حلقه که صحنه اون وقتهیچ  

 همه کرد، دور ازم رو وجودم مادرم گرفت، ازم رو عشقم سالم چند رفیق

!شدن دشمنم  

 با آنیل شه،می چی بیان االن که معلومه و بودم اتاق تو که شدمی ساعتی یه

.بوده مرد هزاران  

 

 بهم نگاهی مادر داد، مامان دست برگه و شدن وارد مادرش و آنیل شد، باز در

:گفت و انداخت  

.کنیممی برگزار ازدواجشون مراسم گهدی روزه چند تا -  

:غریدم و کوبیدم دیوار تو رو شدم مشت دسته برگشتم، سمتشون  

...همتون به لعنت -  

 

"هانا"  

.ارهبی رو لعنتی آزمایش اون جواب تا بودم فواد منتظر بودم، نشسته مبل روی  

 جونم اینکه قیمت به شده حتی کشم،می رو بچه معلومه خب باشم باردار اگه

!بدم دست از رو  

 روی رو برگه و اومد سمتم شد، خونه وارد فواد بعد و اومد خدمتکار صدای

.انداخت رومروبه میز  

...شد خیره ایگوشه به و برد فرو موهاش تو دستی  

 که بود نوشته اومد، بند نفسم برگه دیدن با که کردم بازش برداشتم، رو برگه

!ماهه سه اونم امحامله  
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!بودم باردار که بود ماه سه بودم، اینجا که ماهی شیش ای پنج این تو  

...باریدن هامچشم از هاماشک  

!خوامنمی رو بچه این من  

 از کاری چه بدبخت منه ولی شه بزرگتر شکمم خوامنمی کردم،می کاری باید

اومد؟می بر دستم  

 من و تگرف رو دستم ،اومد سمتم تند فواد که دویدم خروجی در سمته شدم، بلند

.کشید خودش سمته رو  

:گفت و شد نزدیک بهم و برد بین از رو فاصله  

کجا؟ -  

!خوامنمی رو بچه این من -  

:گفت و کرد مکث  

!خواینمی گیمی االن و ماهشه سه -  

:گفتم و سینش روی زدم ضعیفم هایمشت با و باریدن هاماشک  

 من مثل یکی بشه وقتاون بشه، دختر اگه فهمینمی چرا! خوامنمی خوامنمی -

!خوامنمی رو رحمبی و دیوونه تو مثل یکی بشه بشه، پسر و بدبخت  

...شد شروع هامهق_هق و افتادم زمین روی زانوم دوتا روی  

.نشوند مبل روی رو من و برد هامبل سمته رومن گرفت، رو بازوم  

 از هک برداشتم رو دستم شدنش دور صدای با و گذاشتم صورتم روی رو دستم

.رفت باال هاپله  

 تونمنمی شده هم دقیقه یه من چرا خدایا دادم، تکیه مبل پشتیه به رو سرم

باشم؟ داشته آرامش  
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کشم؟می درد دارم قدرچه ببینی کنی نگاه منم به شهمی  

...خوامنمی رو بچه این من  

 فکر بچه این کشتن به باید اینجا، از فرار کردن فکر جای به بعد به این از

!نمونم زنده هم شاید فرار بعد و کردممی  

 آقایی از رو ایبسته و کرد بازش رفت، در سمته خدمتکار اومد، در صدای

.گرفت سمتم رو بسته و اومد نزدیکم رفت، که آقا همون و گرفت  

:گفت که شدم خیره بسته به تعجب با و کردم پاک رو هاماشک  

.خانوم شماست ماله این -  

.کردم بازش و رفت که گرفتم ازش و دمدا تکون رو سرم  

 نفسم عکس اولین دیدن با که آوردم بیرون رو هاعکس بود، توش عکس چندتا

...خندیدمی دل ته از هم آنیل و بوسیدمی رو آنیل داشت آراد اومد؛ بند  

 وضوح به رو قلبم شدن خورد صدای آوردم، بیرون یکی یکی رو هاعکس

!شنیدم  

 رو دلش و بودم تکراری واسش قدران کنه؟ فراموشم نستتو زود قدران آراد

 زدم؟

؟!سخته واسش کردنم فراموش گفتمی چرا ؟!داره دوسم گفتمی بهم چرا پس  

...گفت دروغ بهم بود، دروغ همش  

.کرد خیانت بهم هم االن  

 

"فواد"  

.بردم فرو موهام تو عصبانیت از دستی  
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!لعنتیه همن تقصیر همش و بارداره که ماهه سه هانا  

.انداختم بهش نگاهی دوباره و برداشتم میز روی از رو برگه  

 اتصال روی بود، ماکان داشتم برش شدم، خارج افکارم از گوشیم صدای با

:کردم کلیک  

بگو؟ -  

.خانوم برای فرستادم رو هاعکس ارباب -  

 

.شدم خارج اتاق از و کردم باز رو در کردم، قطع رو گوشی  

 هانا روی روبه هم هاعکس برد، و برداشت میز روی از رو لیوان خدمتکار

.بودن  

.رفتم سمتش که بره آشپزخونه سمته خواست خدمتکار رفتم، پایین هاپله از  

:گفت و اومد روشروبه و دوید آشپزخونه از ایدیگه خدمتکار  

.شده اشتباه نبر، نگفتم مگه بردی؟ خانوم برای رو این چرا -  

:گفت و انداخت پایین رو سرش هک کردم نگاهش منتظر  

 آبمیوه جای به اشتباهی بود، آشپزخونه تو شما نوشیدنی شیشه چون ارباب -

.برد خانوم برای و شد ریخته لیوان تو نوشیدنی  

:گفتم و شدم خیره بهش باعصبانیت  

!گمشو -  

 

.خوردمی نباید و بود باردار رفتم، هانا سمته که رفتن تند  
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″هانا″  

:گفت و گذاشت میز روی رو، وهآبمی خدمتکار  

.بخورین آوردم براتون خانوم -  

!خوامنمی -  

.خوردم و برد لبم سمته بزنم، پیش خواستمنمی آورد، سمتم  

وجود به گلوم تو سوزشی که گذاشتم میز روی  

...اومد  

دیگه؟ بود چی این انداخت، سوزش به رو گلوم بدجور گسش مزه  

 به و شدم جمع خودم تو جنین مثل بعجی طور بود، شده طوری یه حالم

.شدم خیره میز روی هایعکس  

:گفت و زد پوزخندی و شد خیره هاعکس به نشست، و اومد رومروبه فواد  

 فقط دیدیش که مهمونی تو بود، خالش دختر دنباله اولم از چشمش مرتیکه این -

!کنه بازی احساساتت با تا کردمی بازی برات رو عاشق یه نقش  

:گفتم و گذاشتم سرم روی رو دستم  

...بسه بسه -  

 وارد که مردیه بهترین کردممی فکر همیشه! آراد هم کردی، خستم تو هم

 شو خوشحال توهم دیگه آره فکره، یه فقط این که دونستمنمی ولی شده؛ زندگیم

...که تو  

 وجود واسم ارادی دیگه شد، تموم چی همه دیگه شدیم جدا هم از خداته از

.مرد واسم دیگه آراد !ندارد  
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 زیره زدم باشه خودم دسته اینکه بدونه ناخداگاه ریختم،می اشک که طورهمون

:گفتم و خنده  

 و گذاشت خواهرم اونم که ندارم خواهرم و مادر_پدر جز رو کسهیچ -

!شدم دور ازشون اونم که موندن واسم مادرم_پدر... رفت  

 دختربچه یه با که کردیمی رکد اگه کنی،نمی درک رو چیزها این توکه

!کردینمی نابودم جوریاین و کردینمی رو کار این ساله پونزده  

:گفتم و گذاشتم شکمم روی رو، دستم  

 سرم به باید فرار فکر آره دم،می نجات دستت از رو بچه این هم خودم شده -

 هم صدابی مرگ یه هاوقت بعضی نیست فرار به که کردن پیدا نجات ولی نزنه

!بده نجاتت تونهمی  

 که دختری خاطر به داری ببینی و بیای خودت به شده هم یکم امیدوارم فقط

!دیمی آزار و شکنجه رو کی داری کرده، خیانت بهت  

 

.کشید خودش سمته رو من و گرفت رو بازوم نشست، و اومد کنارم  

 

:گفت و آورد صورتم نزدیکه رو سرش  

.خواممی رو بچه این من -  

 هامچشم که بگم چیزی خواستم و داشتم بدی درد سر کوبیدم، سینش روی

...رفت سیاهی  

 

 درد حسابی سرم و گذاشتم سرم روی رو دستم کردم، باز که رو هامچشم

!کردمی  
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...زدمی نبض صورتم روی که جوری شدمی بیشتر لحظه هر درد  

بودن؟ن تنم چرا مهالباس نبود، تنم هیچی که شدم خیره تنم به نشستم، تخت روی  

.رفتم دستشویی سمته و شدم بلند شدم، خیره اطراف به  

!اومدنمی یادم دیشب از هیچی اومدم، بیرون دقیقه چند از بعد  

 پایین و باال رو دستگیره و رفتم در سمته پوشیدم، و آوردم بیرون کمد از لباس

!نشد باز در ولی کردم  

.بود قفل در ولی کردم؛ پایین باال دوباره  

!ودب قفل در حاال ولی برم بیرون اینجا از تونستممی شاید نبود، فواد امروز  

 

...نیومد صدایی ولی زدم صدا رو فواد زدم، صدا رو خدمتکارها  

!نکرد باز رو در کسی ولی زدم جیغ زدم، داد کوبیدم، در به اشک با  

.بود کرده زندانیم اتاق این تو باز  

.انداختمی اتاق تو و بود نور پشتش که رفتم پرده سمته عصبانیت با  

 وارد و کردم بازش شد،می دیده بیرون و بود در یه که زدم کنار رو پرده

.شدم تراس  

!داره تراس اینجا دونستمنمی اصال بودم نیومده اینجا قبال   من  

 گذاشتم شکمم روی رو دستم زدم، غم جنس از لبخندی زد، سرم به که فکری با

:کردم زمزمه و  

 دنیا به خوامنمی بزاری، دنیا این تو رو پات خوامنمی ولی کوچولو ببخشید -

!فواده پدرت چون بیای  
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 هامدست تو رو زورم بود، دورش تا دور که گذاشتم تراس نرده روی رو دستم

.نشستم نرده روی و کردم جمع  

:گفتم و شدم خیره شکمم به بعد و پایین به  

 جوریاین و بیوفتیم پایین تا کنم ول رو هامدست کافیه فقط بلنده قدرچه ببین -

!من هم شی،می راحت تو هم  

 

.کردم پیدا رو اینجا کرد زندانیم اینجا که بهتر  

 هانرده از رو هامدست و بستم رو هامچشم زده هول اومد، در شدن باز صدای

 اب رو هامچشم! شدم کشیده اتاق تو و نکردم برخورد زمین به ولی کردم؛ ول

باز تعجب  

.شدم خیره آبی تیله دوتا به که کردم  

:گفت و کرد نگاهم عصبانیت با  

!تو و دونممی من کنی کارها این از دیگه دفعه -  

پست و عوضی قدرچه! نخورد هم تکون ولی کنه ولم تا دادم هولش عقب به  

...آخه بود  

.مرفت دستشویی سمته و دویدم اومد، دهنم تو معدم محتوا کردم احساس  

 هم بچه این خبره چه شدم خسته... گریه زیره زدم آوردم، پس و شدم واردش

مثل فقط  

...فواد بهت لعنت بده، عذابم خوادمی فواد  

 

 جلوی چیز همه که بودم نرفته قدم یه هنوز ولی اومدم بیرون دستشویی از

.شد بسته هامچشم بعد ایلحظه و چرخید هامچشم  
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"آراد"  

 رو خوندمی داشت که کتابی و بود نشسته رومروبه انمام نشستم، مبل روی

:گفت و بست  

.گردیبرمی خونه موقع به هاشب بینممی خوبه -  

:گفت که گرفتم ازش رو نگاهم  

 همینه شده قبل مثل زندگیت و کردی ازدواج آنیل با که دوماهه نزدیکه االن -

.کنهمی خوشحالم که  

!باشه هشد قبل مثل که کنمنمی فکر من ولی -  

.شد خیره سرم پشته به که بگه چیزی خواست مامان  

 و گذاشت دهنش جلوی رو دستش نشست، کنارم که همین و اومد سمتمون آنیل

...دوید دستشویی سمته  

؟!شد اینجوری چرا که کردم تعجب  

.رفت  دستشویی سمته و شد بلند آنیل به بعد کرد، نگاه من به اول مامان  

:گفت آنیل به رو مامان که برگشتن بعد دقیقه چند  

شدی؟ مسموم شاید دخترم -  

!شممی جوریاین همش که شهمی ایهفته یه نزدیکه االن جون مامان نه -  

 چهرش بعد که اومد یادش چی دونمنمی شد، خیره آنیل به متعجب مامان

:گفت و شد خوشحال  

دختر؟ بارداری نکنه -  

.کشیده خجالت که دادنمی وننش رو این ولی انداخت پایین رو سرش آنیل  
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 پایین جوریاین رو سرش گفتم،می بهش عاشقانه کلمه یه تا که افتادم هانا یاده

.شدمی سرخ خجالت از هاشلپ و انداختمی  

 بود؛ وجودم تمامه که خواستمی رو هانام دلم بود، شده تنگ واسش خیلی دلم

 فواد با و کرد فراموش رو من اون که طورهمون کردم،می فراموشش باید ولی

.کرد ازدواج  

:گفت که شدم خارج افکارم از مامان صدای با  

!بیار چک بیبی یه برو پاشو آراد -  

 روندم داروخونه تا و شدم ماشین سوار شدم، خارج خونه از و شدم بلند ناچار

...شدم خیره شدمی وصل خونه به که ایجاده به  

 پیداش و اومد اینجا هانا و کرد صحبت ناها با بد قدراون مامان که شبی یاده

.کرد پرت پایین شیب از رو خودش و کردم  

 

 یادم وقتهیچ کردم، پیداش هادرخت بینه تا گشتم دنبالش قدراون شب اون

 سرش بالیی چه نبود معلوم کردمنمی پیداش اگه و بود بدی شبه چه که رهنمی

!میاد  

.زدم دور خونه سمته و مشد خارج اونجا از چک بیبی خرید از بعد  

.شدم خونه وارد و شدم پیاده کردم، پارک رو ماشین رسیدم، وقتی  

.رفت دستشویی سمته بعد و گرفت ازم اومد، سمتم و شد بلند آنیل  

:گفت و کرد نگاهم مامان نشستم، و رفتم هامبل روی  

؟!شده چت آراد کنی؟می رفتار جوریاین چرا -  

...شدم خیره ایگوشه به و نگفتم چیزی  

.رفتنمی کنار هامچشم جلوی از هم لحظه یه هانا با خاطراتم  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 322 

 آسون واسم کردنش فراموش و هست و بود هاملحظه تمامه تو همش یادش

 ازم یا باشم دور ازش هم قدرچه هر کرد،می دیوونم داشت دوری این! نبود

.دارم دوست رو هانا همیشه و کنم فراموشش تونمنمی بازم باشه، دور  

 

 مامان خوشحال صدای که رفت سمتش و شد بلند مامان اومد، بیرون آنیل

:پیچید  

.شممی دارد نوه دارم مبارکه -  

 گلوم به ایمردونه بغض دادم، تکیه مبل پشتی به رو سرم و بستم رو هامچشم

...افتادم هانا یاده دوباره و زد چنگ  

 

!آنیل نه شد،می بچم مادر باید که بود هانا  

 و سوختممی داشتم وسط اون که بودم من ولی شد؛ خوشحالی از پر خونه تمامه

!گرفتممی آتیش  

 دوباره و کنم بغلش محکم و ببینم رو هانا شده، هم بار یه برای خواستمی دلم

...بشه پخش هامریه تو موهاش و خودش بوی  

.بشه کم دلتنگی این از تا کنم لمسش هم بار یه شده خواستممی  

 

"وادف"  

.رفتم پایین هاپله از  

 روستا هامآدم از چندتا بودم، آورده اینجا مهمونی اون از رو هانا که وقتی از

 کارچی یا رنمی کجا مادرش و پدر که بودن هانا خونه بر و دور و بودن

.دادنمی خبر بهم رو کننمی  
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 شکمش تو داشت که ایبچه سره بالیی وقت یه تا رفتمنمی بیرون خونه از زیاد

!نیاره کردمی رشد  

!ودمب کرده پیدا هم هانا به که نامعلومی حس یه داشتم؛ بچه این به نسبت حسی  

.گرفتمی رو جلوم ایمردونه حس و بدم اششکنجه قبل مثل تونستمنمی دیگه  

 بودم داده دستور که هاییآدم از یکی بود وفا که برداشتم اومد، گوشیم صدای

.باشه روستا هااین هانا خونه نزدیکه  

...ارباب -  

:گفتم و کرد مکث  

بگو؟ -  

 اتفاق این که شهمی ایهفته یه االن کردن فوت خانوم پدر و مادر ارباب -

 راننده خانوم، دنباله دبی بیان تا فرودگاه اومدنمی داشتن تاکسی با وقتی افتاده؛

!کنهمی تصادف و شهمی پرت حواسش  

مادرشون ولی ماک رهمی ماه یه خانوم پدر  

 شده فوت همسرشون که دنمی خبر بهشون روز چند از بعد که شنمی بستری

 کننمی سکته هم خانوم مادر خبر این شنیدن از بعد داشت، قلبی بیماری چون

!کننمی فوت متاسفانه و  

 کردن؟ فوت مادرش و پدر که دیمی خبر بهم االن گذشته، گیمی هفته یه -

که؟ دادی انجام رو کارهاشون  

...ارباب بله -  

 

 هانا که برم باال تا برگشتم. کردم قطع رو گوشی و بگه چیزی دیگه نذاشتم

:گفت و ایستاد رومروبه  
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؟!مردن کی مادر و پدر -  

.کسهیچ -  

:زدم داد و شدم عصبی که گفت بلند صدای با رو جمله همون دوباره  

!تو -  

:گفت لرزونی باصدای و ایستاد شد، خیره بهم شوکه  

!ذارننمی تنهام دیگه هااون نه... دروغه دروغه، -  

 دنبالش و دوید خروجی در سمته که رفتم سمتش سوخت، واسش دلم لحظه یه

.ایستادم روشروبه که بود نشده خارج هنوز رفتم،  

:گفت و کوبید مردونم سینه روی ضعیفی هایمشت با  

 شده هم دور از فقط دمینم نشون بهشون رو خودم ببینمشون فقط برم بزار -

 گردم،برمی! بخدا کنمنمی فرار اینجا از برگردم دوباره دممی قول ببینمشون

 قدران بابا و مامان دروغه همش هااین دونممی ببینمشون؟ برم بزار فقط

 که هرکس جون تروخدا! اهیو پیشه برن و بزارن تنها رو من که نیستن رحمبی

 کنمنمی فرار... خورممی قسم... کنمنمی فرار دابخ برم؟ بزار داری، دوسش

...تروخدا تروخدا فواد! ببینمشون شده هم بار یه فقط  

 

 ترآروم صداش لحظه هر و بود شده ضعیف اشک و بغض شدت از صداش

.بره اینجا از که بزارم خواستمنمی اما کنم ولش تا کوبیدمی سینم روی و شدمی  

:داد ادامه لرزونی باصدای  

 جوریاین تا گیمی دروغ دونممی ببینمشون خواممی فقط کنم فرار خوامنمی -

!ببینمشون بزار بار یه این فقط ولی بدی؛ شکنجم  
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 شد، بسته هاشچشم و افتاد آغوشم تو و شد قطع صداش که گذشت لحظه چند

رو دستم  

.کردم بلندش و انداختم بدنش زیره  

.تمشگذاش روش و رفتم تخت سمته و کردم ازب رو اتاق در رفتم، باال هاپله از  

 پاک رو هاشاشک زدم، کنار آروم رو صورتش روی موهای نشستم، کنارش

:کردم زمزمه و شدم خیره بهش کردم،  

 عوض هم رو من حتی که کردم پیدا بهت که چیه لعنتی حس این دونمنمی -

 عوضی رهدخت اون به که حسیه مثل حسم بدم؛ شکنجت که ذارهنمی و کرده

 سوء حسم از بعدها توهم ممکنه چون بمونه حس این ذارمنمی ولی داشتم

 مثل تو هک گهمی بهم که حسمه باز هم االن ولی کنی خیانت بهم و کنی استفاده

!کنم باور رو این تونمنمی خودم ولی بهتری اون از تو و نیستی عسل  

.شدم خارج اتاق از و شدم بلند  

″هانا″  

 گوشم تو همش فواد صدای اومدم، پایین تخت روی از و کردم زبا رو هامچشم

«تو» گفتمی هی که پیچیدمی  

...شدمی اکو هی گوشم تو فواد صدای رفتن؟ و کردن ولم بابا_مامان  

:گفتم زدم جیغ و گذاشتم گوشم روی رو دستم  

!دروغه همش نه نه -  

 جیغ و فشردم هامگوش روی رو دستم و شدم جمع خودم تو افتادم، اتاق یگوشه

:گفتم زدم  

...نه نه -  
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 بین از تعجبش خورد، بهم که نگاهش اومد، سمتم تعجب با فواد و شد باز در

.گفتممی و گفتممی خودم با هی هادیوونه مثل رفت  

:گفتم زدم جیغ که اومد نزدیکم  

!نیا نزدیکم -  

.رفت عقب قدم یه و برد باال تسلیم حالت به رو دستش  

؟!بگو رو راستش کجان بابام و مامان -  

.مردن پدرت و مادر بگم باید چندبار هانا -  

.بدی عذابم جوریاین خوایمی رحمیبی که تویی انزنده هااون! نه نه -  

بدم؟ عذابت جوریاین باید چرا من لعنتی -  

:گفتم و زدم جیغ که بیاد سمتم خواست  

بدی؟ کنجمش خوایمی باز که کردم کارچی مگه! نیا نزدیکم -  

.ندارم کاریت -  

...ترسممی ازت نزدیکم، نیا خوام،نمی -  

!مهربونی مثل بود رحم مثل چیزی یه توش شد، طوری یه نگاهش رنگ  

.ندارم کاریت که گفتم هانا -  

!ترسممی ازت -  

 شدم جمع خودم تو بیشتر کردم، نگاهش که اومد سمتم و گرفت ازم رو نگاهش

.نشه نزدیک بهم تا زدم جیغ هم سره تهپش که شد نزدیکم بیشتر و  

 بیرون اتاق از و دویدم اتاق در سمته و دادم هولش که اومد سمتم شدم، بلند

.اومدم  
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 گه؛می دروغ فواد و اندزنده بابا و مامان دونممی! ایران گشتمبرمی باید من

!زنممی گول الکی رو خودم دارم من چی؟ بگه راست اگه ولی  

.بودم کرده گریه بس از دیدمی تار هامچشم  

برم، اینجا از خواستممی فقط و لرزیدمی تنم  

:زد داد فواد که شدم خیره سرم پشته به و نبود جلوم به حواسم اومد، دنبالم  

!هانا -  

.افتادم پایین هاپله روی از و شد خالی پاهام زیره یهو  

 برگ همانند هامچشم و کردم ضعیفی ناله و کردم برخورد زمین به شدت با

.افتادن هم روی افتد،می زمین روی که پاییز  

 

"فواد"  

 عمارتم همیشگی پزشک که اومدم بیرون بود، توش هانا که بیمارستان اتاق از

:گفت و اومد سمتم  

 داشتن شدیدی ریزی خون اینکه با نیست خوب خانومتون روحی حاله -

 شدن تموم از بعد و بدیم نجات تونستیم رو شکمشون توی جنین خوشبختانه

.بدین انجام رو ترخیسش کارهای تونینمی سرمشون  

 

.شدم اتاق وارد و دادم تکون رو سرم  

!نکرد نگاهمم حتی و اومد تخت روی از و کند رو سرمش  

.شدیم خارج اتاق از هردو و گرفتم رو دستش که کرد بازش رفت، در سمته  
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 بردمش، ماشین سمته م،اومدی بیرون بیمارستان از ترخیسش کارهای از بعد

.کردم حرکت و شدم سوار مین چند از بعد و شد سوار  

 

"هانا"  

.شدیم خونه وارد  

.سوختمی بودم، کرده گریه که بس از هامچشم  

 باال آروم_آروم هاپله از کرد، هدایتم هاپله سمت و نشست کمرم پشته فواد دسته

.رفتم  

 بیاد، دنیا به بچه این ذارمنمی من ولی نشستم تخت روی شدیم، اتاق وارد

!بیوفته اتفاقی همچین ذارمنمی  

 روی دستش و کرد بغلم پشت از کشید، خودش سمته رو من گرفت، رو دستم

.نشست شکمم  

...برد خوابم کی نفهمیدم که سوختمی هامچشم بس از  

.شدم بیدار نفر دو داد بی و داد صدای با  

.کردم بازش و رفتم در سمته دم،کر عوض رو هاملباس تند_تند و شدم بلند  

.باشه کرده قفل روم رو، در کردممی فکر همش چون نبود قفل دیگه  

؟!کیه ببینم بودم کنجکاو  

 تو چشم کردن،می دعوا فواد با داشت که دختر یه با که رفتم پایین هاپله از

.شدم چشم  

 شده ریجواون آرایش همه اون با ولی بود خوشگلی دختر ؟!بود کی دیگه این

.بود  
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 سمتم دختره اون هاینگاه با و بود من به پشتش فواد که رفتم نزدیک قدم چند

:گفت دختر همون که شد خیره بهم و برگشت  

؟!کیه این -  

.زنمه -  

:گفت و شد خیره فواد به شده گشاد هایچشم با دختره  

 فقط که منم! کنی فراموش رو من نتونستی هنوز تو گیمی دروغ ؟!چی -

!ایدیگه دختر نه کنم، راضیت چیز همه لحاظ از رو تو تونممی  

:گفت و برگشت دختر همون سمته گرفت، ازم رو نگاهش فواد  

!بیرون گمشو خونم از هم حاال شدی، پاک زندگیم از که وقته خیلی تو -  

.شدم نزدیک بهشون تا رفتم نزدیک قدم چند  

 هنوز که دونممی کنی، فراموش زود قدران رو عسلت تونینمی تو ولی -

.دارم دوست من که طورهمون درست داری دوسم  

.دخترم این من کرد فکر شب اون فواد که بود عسل همون این پس  

:گفت و اومد سمتم کرد، نگاهم دوباره عسل  

کردی؟ متنفرش ازم و کردی دور ازم رو فواد که تویی پس -  

...پیچید دلم و مرمک تو دردی و خورد میز به کمرم که داد هولم محکم  

 دستش تو رو موهام ،شدم خم درد از کمی و گذاشتم شکمم روی رو، دستم

.کشید خودش سمته رو من و گرفت  

!بگیری ازم رو فواد ذارمنمی -  

 یه مثل و کشیدم پیچید، شکمم تو دردی از جیغی که کرد پرتم زمین روی بعد

.بودم حسبی بودم، شده متحرک مرده  
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.اومد سمتم نگرانی با افتاد، مبل روی که کنار داد هول رو عسل فواد  

 و کشیدم بلندی جیغ و کنم تحمل نتونستم شد،می بیشتر تنم تو لحظه هر درد

.گذاشت مبل روی رو، من و کرد بلندم رسید، بهم که فواد  

 از بچه این حتی شدم؛ جمع خودم تو و گذاشتم شکمم روی زور به رو دستم

!بیاد دنیا به بخواد برسه چه نداشت، قرار و ومآر شکمم تو هم االن  

 برعکس رفت، عسل سمته فواد که چکید درد سره از چشمم گوشه از اشکی

 حمله سمتش ره،می صدقه قربون یا کنهمی نوازشش االن کردممی تصور اینکه

!کوبید صورتش تو محکمی سیلی و شد ور  

!کنیمی موس موس برم دور باشه آخرت دفعه -  

 

 گرفت رو دستم اومد، سمتم فواد رفت، بیرون خونه از و شد بلند گریه با عسل

:گفت و  

کنه؟می درد کجات -  

.جامهیچ -  

!کنمنمی که کارهاچی بشم عصبی وقتی که دونیمی نکن، عصبیم هانا -  

:گفتم بغض از پر که باصدایی و گرفتم ازش رو نگاهم  

باشی؟ نکرده که مونده هم کاری -  

 

.کشید و آورد بیرون سیگاری و کرد بهم پشت کشید، ایهکالف پوف  

!نبود بیشتر کرد باهام فواد که کارهایی از دردش ولی داشتم؛ درد درسته  
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 نابود رو زندگیم فواد کرد، باهام که بود االنم درد از بیشتر دردش فواد کارهای

!رهنمی یادم وقتهیچ رو این و کرد  

 شکنجم و دهمی عذابم داره قدرچه بینهمی و دمیا خودش به روز یه که دونممی

.دهمی  

 

"آراد"  

.ندارم و نداشتم شدم، پدر اینکه به حسی هیچ  

 کردمی لوس همه و مامان برای رو خودش دیروز از بیشتر روز به روز آنیل

 هانا! آنیل نه بود، زنم باید هانا االن که شدممی ناراحت این از بیشتر من ک

!آنیل نه ود،ب بچم مادر باید  

 

 شدنم پدر از شدممی خوشحال خیلی بود، هانا شکم تو بچم آنیل جای به االن اگه

 امساله چند رفیق من بجای و نبود کنارم االن اون ولی ؛ هانا شدن مادر و

.بود کنارش  

 شکمش تو داره بچم و حاملست آنیل فهمیدم وقتی شدم نابود بدتر خودم االن اما

.کنهمی رشد  

 

 زندگی اون بدونه تونمنمی و دارم دوست رو هانا من دونستمی اینکه با نماما

 ازدواج این به راضی خودم و دلم من ولی کرد برگزار رو ازدواج این کنم،

؟!کجاست االن من هانای یعنی نبود،  

.شده تنگ واسش دلم کافیه، ببینمش هم دقیقه یه واسه شده  

کجاست؟ حواست پسرم آراد -  
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:گفت دوباره که گفت رو این که شدم یرهخ مامان به  

.کرده لواشک ویار آنیل -  

خب؟ -  

.بیار لواشک براش برو که نداره خب -  

 رو موهاش هم مامان و رفت مامان آغوش تو هم آنیل شدم، بلند و نگفتم چیزی

.شدم خارج خونه از و زدم پوزخندی کرد، نوازش  

″هانا″  

.نبود بهم حواسش بود، اتاق تو فواد چون رفتم سیاه اتاق تو  

اون از  

 چیزی تونستمنمی من و دادمی امشکنجه بس از شدم خسته اومدم، بیرون اتاق

.بگم  

 امروز هانا نداره، وجود هانایی دیگه امروز شد،می تموم چی همه امروز

!خوابهمی آروم و مرگ آغوش تو رهمی  

 اتاق این تو که هاییشکنجه و لرزید تنم تمامه هادستگاه دیدن با شدم، اتاق وارد

...اومد هامچشم جلوی بودم، شده  

یه کشو اون تو فواد که بودم دیده قبال رفتم؛ میز سمته  

.دیگه چیزهای کلی و گذاشته تفنگ  

 کشیدم روش رو دستم و زدم تلخی لبخند تفنگ دیدن با کردم، باز رو کشو در

.داشتم برش و  

بهش بخندل با و داشتم نگه رومروبه و دستم تو  

...شدم خیره  

:کردم زمزمه گذاشتم شکمم روی رو دستم  
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!بگیره رو تو جونه هم و من جونه هم امروز تونهمی همین -  

کنم شلیک تو به و خودم به این با وقتی گذرهمی خوش خیلی  

.شیمراحت فواد دست از و بدیم جون زمان هم دو هر و  

 دیدم و بردم باال رو سرم خوردم، نفر یه به که بستم رو در شدم، خارج اتاق از

!فواده  

کنی؟می کارچی اینجا -  

.هیچی -  

کرده قایم سرم پشته که بیاره دستم سمته رو دستش خواست  

 تو و دویدم پایین طبقه سمت به بمونم، حرکتبی و ساکت اونجا نتونستم بودم،

قرار شکمم روی تفنگ و ایستادم سالن  

.دادم  

 

 امشکنجه چون بفهمه چیزی کنم کارچی خواممی اینکه از فواد خواستمنمی من

.فهمید چون بود؛ شده دیر اما دادمی  

:گفت شکمم روی تفنگ دیدن با و اومد پایین هاپله از فواد  

!زمین بزارش -  

.بزارم ماشه روی خواستم رو انگشتم و دادم تکون نه معنی به رو سرم  

 فواد چون بمونم؛ زنده شاید خودم بعد و میمره بچم که بزنم شکمم تو االن اگه

   چی؟ بده عذابم و بمونم زنده من بخواد اگه

.کردم وارد امشقیقه به فشاری و گذاشتم امشقیقه روی همین برای  

خیره سرم پشته به و بود نشده خیره بهم که شدم خیره فواد به  

!بود شده  
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؟!تعجب با اونم کردمی نگاه رو سرم پشته چرا  

.ندم انجام رو خواممی که رو کاری تا بترسونه رو من تخواسمی شاید  

...سرمه پشته چی ببینم تا برگردم خواستمنمی  

داره قرار سرم پشته چی که بودم کنجکاو ولی  

؟!اخه کردمی جوریاین فواد چرا  

!نشد که نشد اما نبینم رو سرم پشته و برنگردم تا کردم سعی قدرچه هر  

 که ببینم رو سرم پشته تا برگشتم و بگیرم رو ویمکنجکا این جلوی نتونستم

...شدم بیهوش و گرفت قرار بینیم روی چیزی  

 

.نشستم تخت روی و بود شب کردم، باز رو هامچشم  

بود؟ چی دیگه اون کرد، جلب رو توجهم بود، در پشته که ایبرگه  

 یکی که داشتم برش در پشته از رفتم، سمتش و اومدم پایین تخت از حوصلهبی

:بود نوشته  

«... کردمنمی رو فکرش وقتهیچ»  

بود؟ نوشته کی رو این بود؟ چی حرفش این معنی  

!شدمنمی متوجه رو منظورش ولی خوندم چندبار کردم تعجب  

 برش بود، ایبرگه هم زمین روی که شدم خارج اتاق از و کردم باز رو در

: داشتم  

«... لرزه به نفر یه دیدن با قلبم»  

 برگه یه هم سیاه اتاق روی و رفتم جلوتر ؟!بود چی منظورش شد گرد هامچشم

:بود  
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«! تویی نفر یه اون که فهمیدم»  

!بودم کرده هنگ و بودم شده شوکه  

 برش و بود ایبرگه هم بعدی اتاق روی رفتم، جلوتر و گرفتم دستم تو رو برگه

:داشتم  

«... ! دادم اتشکنجه اینکه از پشیمونم پشیمونم،»  

 پیدا بهم عالقه آخه چرا فواد... نه نه ؟!نوشته فواد رو هااین یعنی زد کمخش

.نیست ممکن و دهمی امشکنجه همش اون کنه؟  

 جای به نداره قلب اون! بده شکنجم طورچه که کنهمی فکر بهم هاییوقت اون

 باشه، داشته بهم حسی االن که نیست ممکن پس سینشه تو سنگ تیکه یه قلب

.کنم اذیت و بده امشکنجه طورچه اینکه فکر به فقط اون  

:برداشتم هم رو اون بود، برگه یه نرده روی که رفتم پایین هاپله از  

 خواممی نفر یه از که باره اولین ولی ببخشی رو من خواینمی که دونممی»

«. ببخشه رو من  

.اومد سمتم فواد که رفتم پایین هاپله از  

:گفت و گرفت رو دستم زد، زل بهم بعد و شد رهخی دستم تو هایبرگه به  

 که بالهایی چه فهمیدم االن اومدم، خودم به االن بیا؟ خودت به گفتی بهم یادته -

.برگردوندی خودم به رو من تو چون اومدم خودم به! نیاوردم سرت  

 

!بود اومده بند زبونم بگم؟ چی دونستمنمی  

 آزارم کرد، اذیتم داد، امشکنجه ههم این وقتی ببخشمش تونممی طورچه آخه

 با برسونه قتل به رو من که انگار نذاشت آرامش واسم هم دقیقه یه داد؟

! دادمی من به که هاییشکنجه  
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: گفتم بود، شده کنترل که بغض از پر باصدایی  

!کرد نابودم که ببخشم رو مردی تونمنمی -  

.گرفت رو دستم مچ که بشم رد کنارش از خواستم  

!ببخشه رو من خواممی ازش که هستی نفری اولین تو -  

کنه؟می هم فرقی مگه بشه؟ چی که ببخشم -  

 زمین روی شدم، ایدیگه اتاق وارد و رفتم باال هاپله از شدم، رد کنارش از

.شدم جمع خودم تو و کشیدم دراز  

...شدن سرازیر گونم روی هاماشک  

 اون مثل و نداشت قرار آروم مه بچه این کردم؛ حلقه شکمم دوره رو دستم

.کردمی اذیتم همش باباش  

 ببخشمش و کنم فراموش تونمنمی من اما ببخشمش که خواست ازم امشب

...برد خوابم طورچه نفهمیدم که کردم فکر فواد امشب هایحرف به قدراون  

 

 بازو روی سرم که کردم باز رو هامچشم سرم زیره چیزی احساس با صبح

!بود فواد  

.بود برده خوابش کنارم فواد  

داد؟می شکنجم جوریاون وقتی ببخشمش طورچه شدم، خیره بهش شدم بلند  

نداشت؟ رحمی و دادمی عذابم جوریاون  

 

 برگه افتاد، در به چشمم که شدم خارج اتاق از و کردم بازش رفتم، در سمته

:برداشتم رو  
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 عاشقه و من لعنتی ولی مهاحرف به کنی فکر تونیمی بخوای که هروقت تا»

«! کردی خودت  

.انداختم جاهمون و کردم پاره رو برگه  

 رحم نداره، قلب نداره، دل که مردی ؟!ببخشم تونممی طورچه رو مرد این آخه

.کنهمی فکر خودش به فقط و مونهمی سنگ تیکه یه مثل نداره  

؟کرد خاکسترم و نابود که آدمی بخشیدممی رو آدم این طورچه  

 

"آراد"  

 مامان آوردممی رو فواد اسم وقتی چرا که بودم این درگیره فکرم روز چند این

نمیشنید رو صدام زدم،می صداش که دقیقه چند تا رفتمی فکر تو  

!رفتمی فکر تو هم بابا گفتم، بابا به هم وقتی و بود دیگه جایه حواسش و  

 

 فکر فواد که افتاده اتفاقی ماحت کرد،می آروم رو مامان که بود بابا بازم ولی

اتفاقی؟ چه اما کنه؛می مشغول رو مامان  

 شدمی خوشحال مامان بود، بچه رشد نشونه و بود شده بزرگ کمی آنیل شکم

!شدممی نابود من و هاحالت این از  

 

.سالمه بچه ببینه تا ببرمش دکتر کردمی مجبورم مامان روز هر  

مشکلی هیچ و بود لمسا کامال بچه رفتیممی که هربار  

.نداشت  

 بود بچم مادر اون بود، هانا وجود تو بود من از که ایبچه االن اگه شدمی چی

بود؟ کنارم همیشه و کردیممی بزرگ رو بچمون باهم و  
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!بمونم ساکت تونمنمی من ولی داد ترجیح من به رو بود رفیقم که فواد هانا اما  

پسر؟ یا باشه دختر بچه داری دوست آراد -  

:گفتم و شدم خارج افکارم از آنیل باصدای  

.نداره فرقی -  

!نداری ذوقی و حسی هیچ بچه این به نسبت تو کنممی حس همش من چرا -  

:گفت که نگفتم چیزی  

.دیگه معلومه کارهات این از -  

:غریدم عصبی و شد مشت هامدست  

!تو نه باشه، بچم مادر باید هانا چون -  

:دز داد شد بلند مامان  

؟!زنیمی که حرفیه چه این آراد -  

:گفتم ترعصبانی  

دروغه؟ مگه -  

 شکمش روی رو دستش و کرد استفاده سوء بود اومده پیش که وقتی از آنیل

:گفت و گذاشت  

!دارم درد مامان آخ! نداره قرار آروم بچه ببین مامان آی -  

.کنهمی بازی نقش همش داره دونستممی  

...شد رهخی بهم باعصبانیت مامان  

.شدم خارج خونه از و رفتم خروجی در سمته  

!بمونم ساکت تونمنمی دیگه من  
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 فواد اون نه منه، ماله فقط هانا میارم، بدستش شده که هرجور و منه حق هانا

!عوضی  

.بیارم دست به رو هانا دوباره باید  

 کاری یا نگم چیزی و بگذرم ازش تونمنمی دارم، دوسش عاشقانه هم هنوز من

!ندم انجام  

 

"فواد"  

 بر شکم روی رو دستم زدم، لبخندی. بود برده خوابش که شدم خیره هانا به

.شد رنگ پر لبخندم و کشیدم اشآماده  

 هم رومروبه و رانندگیم به حواسم شدم،می خیره هانا به هربار که طورهمون

.بود  

 رو من که بگه بهم تا بودم منتظر لحظه هر و برد رو دلم هانا که شهنمی باورم

. کنم شروع باهاش و کنم درست نو از رو زندگی و بخشیده  

؟!شد شخامو اینجا چرا لعنتی این شد، خاموش ماشین که دادم ادامه رانندگیم به  

 

.شده خاموش که شده چی کنم چک رو ماشین تا شدم پیاده  

...زدم دور رو ماشین  

شد؟ خاموش یهویی چرا پس بود نشده چیزیش ولی  

.بشه بیدار خواستمنمی بود، خواب هنوز که شدم خیره هانا به  

 یهو چرا پس فهمیدمنمی بود، نشده چیزیش ماشین کردم چک که قدرچه هر

نبود؟ انگار هم بشو روشن و بود شده خاموش دلیلبی  
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.نداشت مشکلی هیچ چون باشه شده درست شاید کنم، روشنش دوباره تا برم  

 سرم روی سفتی چیز که بشم سوار تا رفتم در سمته برداشتم، قدم از قدم آروم

 فرود

!اومد  

!خورد سرم روی سفت چیزه همون دوباره که گذاشتم سرم روی رو دستم  

 کوبیده دوباره که شم بلند خواستم افتادم، زمین روی و دادم دست از رو تعادلم

...شد بسته هامچشم و تنم روی دفعهاین و شد  

 

"هانا"  

...کردم باز رو هامچشم  

.شدم خیره اطراف به و لرزیدم که کرد برخورد تنم به سردی باد  

 پس بود، اینجا ماشین چرا ؟!بود کجا دیگه اینجا ؟!کردممی کارچی اینجا من

؟!کجاست فواد  

 

!موندن جواب بدونه هم اون بود، اومده پیش واسم سوال کلی  

 

باز رو راننده سمته در  

.نبود فواد از خبری بود،  

!یوفتهب که قراره یا افتاده اتفاقی اینکه از ترسیدم ترسیدم، اما چرا دونمنمی  

 فواد از خبری و بودم تنها ماشین تو تاریک جاده این تو اینکه از بودم شده گیج

.نبود هم  
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 باز رو ماشین در و برداشتم روش از رو، بود امبرآمده شکم روی که دستم

 از خبری بازم ولی شدم خیره اطراف به شدم، پیاده وقتی. بشم پیاده تا کردم

!نبود که نبود فواد  

. رفتم بود، جاده کناره که هاییدرخت سمته و شدم خارج جاده از  

.بمونم اونجا تونستمنمی بازم ولی بودم ترسیده اینکه با  

 بودم، خیره اطراف و جلوم به ترس با و رفتممی راه داشتم هادرخت الیالبه

 سگ پارس صدای وقتی مخصوصا شدمی ترسناک جااین هاشب قدرچه

!بگه چیزی تونستنمی و شدمی الل آدم اومد،می  

!خورد بزرگی کلبه به نگاهم اینکه تا داشتممی بر قدم تند_تند  

 اومد؛می توش از صدایی که بود باز رو درش و برداشتم قدم سمتش آروم آروم

؟!باشه تونستمی کی صدای اما آشنا صدای یه  

 آراد صدای بست، یخ تنم تمامه بعدی صدای با کیه صدای که کردم فکر میک

!بود  

 شده گیج گیجه ؟!بود آراد پیشه اونجا هم فواد یعنی بود؟ کلبه اون تو آراد یعنی

بود؟ شده جوریاین چرا فهمیدمنمی و بودم  

!شنیدم اشتباه رو آراد صدای شاید  

 درست و نکردم فکر اشتباه که فهمیدم نبود، فریاد از کم که اشدوباره صدای با

.بوده  

!اومد بند نفسم که کردم بازش رفتم، بود باز نیمه که کلبه در نزدیک کمی  

 فواد به رو و بود دستش تو تفنگ بود، ایستاده فواد از دورتر قدم چند آراد

!بود گرفته  

:گفت زد داد فواد  
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!بزن داری عرضه -  

 کرد،می پیدا قرمزی حالت هاششمچ و شدمی عصبی بیشتر لحظه هر آراد

چی؟ بشه چیزیش فواد اگه گذاشت ماشه روی رو انگشتش  

!داد فشار رو ماشه که ایستادم فواد به پشت و آراد رویروبه و دویدم  

... !پیچید شکمم تو سوزشی و گلوله بلند صدای  

...افتاد دستش از تفنگ شکمم، به بعد و شد خیره هامچشم تو آراد  

 خونی قرمز بود، سفید که لباسم و اومدمی ازش خون که شدم خیره شکمم به

!بود شده  

...بود خیره هامچشم تو که شدم خیره آراد به و بردم باال رو سرم  

 زمین روی و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم و گرفت قرار کمرم روی فواد دسته

.افتادم  

! نیست زنده بچه دیگه که بودم مطمئن داشتم درد  

 و بدم فواد به هم فرصت یه بتونم تا باشه زنده بچه خواستممی که وقتی دقیقا

 دیگه امشب بعد شاید ریخت بهم و شد عوض چیز همه ببخشمش؛ کنم سعی

.نمونم زنده  

 ولی بدم براش هم رو جونم بودم حاضر روزی یه که کرد شلیک من به کسی

!کرد شلیک من به رحمیبی با که بود اون االن  

.شد رحمبی من برای امروز آدمه ترینمهربون کردممی رفک که کسی  

 سمته بود، خیره هامچشم تو که طورهمون آورد، بیرون لباسش از تفنگی فواد

...پیچید گلوله بلند صدای و کرد شلیک آراد شونه تو دوبار و گرفت آراد  

.شد بسته هاشچشم و افتاد شد، خم زانوهاش هم آراد  
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 چیزی چون گهمی چی فهمیدمنمی گذاشت، رمس زیره رو دستش فواد

!شنیدمنمی  

مهمم؟ قدران واسش یعنی دیدممی اشک فواد هایچشم تو که بود بار اولین  

:گفتم و کردم باز دهن  

.دارم دوست چون بخشیدمت من -  

.شد خارج دهنم از خونی و کردم سلفه کردم، کج رو سرم  

 هامچشم جلوی لحظه همون باشه، شده خارج تنم از جون انگار سلفه همون با

...شد سیاه  

"فواد"  

.بودم اونجا که شدمی ساعتی چهار شدم خیره عمل اتاق در به  

 

 که پرسیدممی کدومشون هر از اومدن،می و اتاق اون تو رفتنمی پرستارها

.بمونه زنده تا کننمی رو شون سعی گفتنمی طوره،چه هانا حالِ   

 

 آراد از. بدم دستش از و بیاد هانا سره بالیی اینکه از شدممی دیوونه داشتم

رو مرگ بار صد روزی که میارم سرش بالیی گذرمنمی  

!ببینه  

 احتمال گفتنمی دکترا زد،می پا و دست زندگیه و مرگ بین االن وجودم تمامه

!کمه خیلی هانا موندن زنده  

:گفت و اومد بیرون پزشک و شد باز در  
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 نجات نتونستیم رو بچه ولی بود؛ آمیز موفقیت ختانهخوشب و بود سختی عمل -

دست از جنین و بدیم  

.کما رنمی همسرتون اما دادید  

 

شد، خراب سرم روی دنیا تمامه انگار  

.بود بسته هاشچشم آوردن، بیرون رو بود روش هانا که تختی  

صداش رفتم، سمتش  

 ایستادم شیشه شته.شبردن ایدیگه اتاق تو و داشتن نگهم پرستار چندتا ولی زدم

:شدم خیره بهش  

تو، به خندیدم رو خودم کنممی خالص گفتی  

تو؟ لب بستی چرا تو! بزن حرف پاشو عشقم  

...پاشو عشقم  

.کردم اذیتت خیلی ببخش  

بگو داری دوست هرچی باشه  

!تو بده فوشم اصال  

!بکن بازی لوس بازم شو بلند  

...قلبت پاکی فدای... تو هانگرانی فدای  

 

"اناه"  

...کردم باز رو هامچشم  

  بودم شده گیج شدم، خیره اطراف به گنگ
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بودم؟ کجا من  

؟!بودم توش من که بود کجا اینجا  

 چرا من اما بیمارستانم تو فهمیدم اتاق اون سفید دیوارهای از کردم؛ دقت بیشتر

؟!بودم بیمارستان  

...گذشت هامچشم جلوی از هااتفاق همه یهو  

 به ایاشاره بعد و گفت چیزهایی ترکی به شد، اتاق وارد ریپرستا موقع همون

.دادم تکیه تخت پشتی به و نشستم تخت روی خوردم، تکونی. کرد کنارم  

 سرش زیر رو دستم فواد دیدم و شدم خیره کرد، اشاره پرستار که جایی به

.بود خواب انگار گذاشته،  

 روی و دادم تکونی رو بود آزاد که دیگم دسته. شد خارج اتاق از پرستار

.کشیدم روش رو دستم کردم، لمس فواد موهای  

...بود شده تنگ مرد این برای دلم  

.بشه کم دلتنگیم از تا ببینمش خواستمی دلم  

 

!کنم درک خوب تونستمنمی بود، طوری یه حالم  

شدم؟ جوریاین چرا فهمیدمنمی  

.دادم حرکت رو دستم اششقیقه روی تا موهاش روی  

 نو از رو زندگی تا بودم داده فرصت بهش بود، شده تنگ مرد این یبرا دلم

.شدم رحمبی مرد این عاشق من و بسازیم  

 شده عوض قدر چه! بود شده الغر قدرچه کرد، بلند رو سرش خورد، تکونی

 هنوز رو جذابیت اون ولی بود شده جوریاین چرا ؟!مگه بود شده چی!  بود

.داشت  



 

 
 
 
 

 
 

یل زاده کاربر انجمن دی واناسماعزهرا  –هات چشمسیل   

     h t t p : / / d i 1 . b l a g f a . c o m /  
 

Page 346 

.بوسید رو موهام روی و کشید شآغو به رو من دیدنم با  

 رو موهام روی و گذاشتم سینش روی رو، سرم شد، حلقه دورش هامدست

.کرد نوازش  

.بود مرد این آغوش تو آرامش اومد، سمتم آرامش مثل حسی  

.رفت سمتش فواد و شدیم جدا هم از که شد اتاق وارد مسنی مرد  

.کردنمی صحبت ترکی چون گفتنمی چی داشتن نفهمیدم  

...کرد نوازش رو گونم و اومد سمتم فواد رفت، بیرون که دکتر  

 کارهای از بعد و کردم عوض رو هاملباس کرد، کمکم فواد اینکه از بعد

.شدیم خارج بیمارستان از ترخیسم،  

.شد ماشین سوار هم خودش مین چند بعد و شدم ماشین سوار کرد کمکم  

 روی یهو که بشم پیاده خواستم .شد پیاده داشت، نگه ماشین ساعت یک از پس

!شدم معلق هوا و زمین  

 

:گفتم رسیدیم، هاپله به کههمین شدیم، خونه وارد  

!رممی خودم زمین بزارم فواد -  

.نچ -  

!اوفتیممی زمین بزارم -  

.رفت باال هاپله از و کرد نچی دوباره  

 سوخت،می مدادی دست از که ایبچه برای دلم بیوفتم ممکنه هرآن کردممی فکر

 االن ولی رحمیه؛بی آدم فواد کردممی فکر چون خواستمنمی رو بچه اون من
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 بود کنارم اینکه و بود مهربون و بود کرده تغییر کلی نبود، حم بی آدم اون

.نداشتم ازش ترسی دیگه بودم، خوشحال  

 که جوری و گذاشت روش رو من و رفت تخت سمته کرد، باز رو اتاق در

.بوسید رو گونم و زد خیمه روم نباشه، روم زورش  

.کردم حلقه گردنش دوره رو هامدست  

!کشیدم که چیزها چه بودی کما که ماه شیش این دونینمی -  

...بوسید داغی با و داد قرار هاملب روی رو هاشلب زد که حرفی بنده پشت  

 و ردب فرو گردنم تو رو سرش کرد، جدا هاملب از رو هاشلب بعد دقیقه چند

. بوسید  

 وارد خدمتکار که کرد بسته و باز رو هاشچشم کالفه فواد اومد، در صدای

.شد  

:تگف و کشید هینی خدمتکار چسبید، بیشتر بهم و نخورد تکون ولی دادم هولش  

.گرفتن تماس مادرتون راستش ارباب ببخشید -  

 و دز لبم روی ایبوسه هم فواد و رفت بیرون خدمتکار داد، تکون رو سرش

.شد خارج اتاق از  

 کما تو که بود ماه شیش من یعنی شدم؛ واردش و رفتم حموم سمته شدم، بلند

.نشدم چیزی متوجه اصال بودم؟  

.بیام بیرون هاخیال و فکر این از تا دادم تکون رو سرم  

 زندگی به و گرفتمی جون فواد با داشت غمم از پر زندگی این که بود این مهم

.شدمی لتبدی ایعاشقانه  

*** 
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!دیگه باش زود هانا -  

:زدم داد  

.میام االن -  

 هنوز کارم ولی میام االن گممی هی منم زنه،می صدام فواد ساعته یه دقیقا االن

.بود نشده تموم  

.ببینه رو من خواستمی مادرش بریم، فواد مادر خونه بود قرار امروز  

 بدی آدم کردممی خدا اخد و ببینم رو مادرش تا بودم خوشحال خیلی راستش

!باشه مهربونی آدم بلکه نباشه،  

 خودش به رو من و گرفت رو دستم رفتم، پایبن هاپله از و شدم خارج اتاق از

 گرفت رو دستم دوباره و خندید که دادم هولش بوسید، رو گونم و کرد نزدیک

.شدیم خارج خونه از و  

 ببینم، رو فواد مامان زودتر هرچه تا نبود دلم تو دل شدیم، ماشین سوار

!داشتم عجیبی حس چرا دونمنمی  

 با آراد خونه دیدن با داشت، نگه که رو ماشین رسیدیم، تا گذشت ساعتی نیم

:گفتم و برگشتم فواد سمته تعجب  

؟!اینجاست مطمئنی -  

مگه؟ طورچه. عزیزم آره -  

.جوریهمین -  

 هم خودش انگار آورد آرومی فشار ک گرفت رو دستم و اومد سمتم شدیم، پیاده

.داشت رو نامعلوم که حسی این من مثل  
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 گرچه شد؛ رد هامچشم جلوی از فیلم مثل هاخاطره تمامه شدیم، خونه وارد

 اذیتم و آوردن سرم بال کردن، تحقیرم اینکه جز نداشتم، اینجا از خوبی خاطره

!کرد  

 نو از که زندگیم برای اما کنم فراموش رو تلخ خاطرهای این تونمنمی وقتهیچ

 آراد خونه اینجا که مطمئنم ولی کنم فراموش تا کردممی سعی باید کنم شروع

.بود  

بودن نشسته هم کناره مبل روی خانومی و آقا  

 شدن بلند که رفتیم نزدیکشون. شدنمی دیده چهرشون بود، ما به پشتشون چون

.برگشتن سمتمون و  

!شد خیره بهم متعجب من ندید با هم بزرگ خانوم زد، خشکم دیدنش با  

برادر فواد و آراد یعنی بود فواد مادر بزرگ خانوم یعنی  

!هستن  

فواد به آراد وگرنه نبود کنممی فکر که طوراین... نه نه  

!کنه شلیک خواستنمی  

ولی کشید آغوش به رو فواد اومد و گذاشت پیش پا بزرگ خانوم  

.نداد نشون واکنشی هیچ فواد  

.شد خیره بهمون لبخند با و دادن دست فواد با اومد بود، اونجا که آقایی  

 

 اما شد طوریم یه دیدنشون با و برگشتم شد، باز بود پایین اون که اتاقی در

 که ایبچه همراه آنیل و آراد دیدم کنم؛ درک رو حالم تونستمنمی بودم، نامعلوم

بود، آنیل آغوش تو  

.بودن نشده ما حضور متوجه و بودن ندیده رو ما هنوز شدن وارد  

 با کم_کم داشت و کرد نزدیک خودش به بیشتر رو من برگشتم، فواد سمته

!بودم شوکه فقط هم من رفت،می هم تو هاشاخم و شدمی عصبی آراد دیدن  
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.کرد نوازش و گرفت قرار کمرم روی دستش  

 بود معلوم ولی بود دستش تو رو دستم کرد، بسته و باز آرامش با رو هاشچشم

.کنهمی کنترل رو خودش داره و عصبیه  

 بسته و باز رو هامچشم و خندیدنمی کردن،می صحبت باهم داشتن آنیل و آراد

 حال یه بودم؟ شده جوریاین من چرا بره، بیرون ذهنم از صداشون تا کردم

  بود داده دست بهم نامعلوم

؟!نبود بردار دست حال این چرا چرا؟ اما  

 آراد شده شوکه صدای که نشستیم کرد، هدایت هامبل تهسم رو ما بزرگ خانوم

:پیچید  

؟!هانا -  

.گرفتم ازش رو نگاهم زود اما شدم خیره بهش و بردم باال رو سرم  

 گرفتم، رو دستش بود، شده مشت که هاشدست از یکی که شدم خیره فواد به

.کرد نوازش و کرد لمس رو دستم و شد باز مشتش  

 فواد و من بینه بود، شوک و تعجب از پر که نگاهش لآنی نشستن، رومونروبه

آمد و رفت در  

.بود  

 

 این و داشتنمی بر روم از لحظه یه رو نگاهش بود، خیره من به فقط هم آراد

!بود شده فواد عصبانیت باعث  

 

خوش زود چه زدم پوزخندی  

.کرد فراموش و شد تموم شون بش  
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 حقیقت این از هم فواد البته بگم، هتونب رو حقیقت یه تا بیاد فواد گفتم امروز -

!نه آراد اما داره خبر  

.بشه خبردار موضوع این از هم آراد امروز خواممی  

 نبود، صورتش و هاشچشم تو موضوع این به حسی هیچ کردم فواد به نگاهی

.همه مثل درست بود، کرده سکوت فقط  

 

!بودم ردهک تعجب گفت رو این که شدم خیره بهش بزرگ خانوم باصدای  

 پنهان حقیقت این از آراد اما داشت خبر ازش فواد که مگه بود حقیقتی چه

 چیه حقیقت اون بدونم که بودم شده تحریک خیلی کنجکاویم دونست؟نمی چیزی

 بود، رفته فرو محکمی سکوت تو خونه و کرد جلب خودش به رو همه فکر که

:کردن صحبت به کرد شروع بزرگ خانوم  

 بزرگ من از مارال کردیم،می زندگی نفره چهار خانواده یه تو مارال و من -

.اومد دبی کرد، ازدواج مارال وقتی و بود  

 شهر تو و شد بهتر مونمالی وضع اینکه تا کردیم؛می زندگی روستا یه تو قبال

.کردیم زندگی  

 و بزرگی چون رفتم توش افتاد؛ عمارت به چشمم تا رفتم روستا که روز یه

 با که بود اونجا بود، کرده فعال رو هام کنجکاوی تمامه عمارت ناو قشنگی

.کرد بیرون اونجا از رو من و شد دعوام عمارت اون ارباب  

 ازم اینکه بدونه پدرم_مادر کرد، خواستگاری ازم و اومد ارباب بعد چندماه

 دیگه زندگیم کردم فکر شب اون و دادن بهش رو من کنن، درموردش سوالی

...شده تموم  

 بد باهام اخالقش روز به روز بهرام که گذشت ازدواجمون از چندماه ولی

!پسره بچم فهمیدم و شدم باردار اینکه تا زدمی کتکم بهونه یه به و شدمی  
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 این از من وقتی که باشه پسر بچم تا کردممی خدا خدا باردارم فهمیدم وقتی

.کنه زندگی پدرش با و زیاد نشه اذیت برم، خونه  

.تمبرگش پدرم خونه به دوباره و داد طالقم بهرام اومد، دنیا به فواد تیوق  

 رو اممادرانه محبت نتونستم حتی نکشیدم، آغوش به هم رو پسرم درست حتی

!بدم نشون بهش هم  

 کردیم ازدواج شدیم، هم عاشق کم_کم شدم آشنا بوران با ماه یه از بعد اینکه تا

.کنیم زندگی تا اومدیم دبی و  

 کردم محبت آراد به قدراون آوردم، دنیا به رو آراد که بود سالش سه فواد تیوق

.کرده فوت بهرام فهمیدم و دیدمش اومد، دبی دانشگاه برای فواد اینکه تا  

 

 فقط و بود نکرده تعجب اصال فواد! بود برگرفته در رو تنم تمامه تعجب

 سکوتش همون ،نداشت فریاد یه از کم که سکوتی بود؛ کرده عجیبی سکوت

!کرد وارد بهم استراس کمی  

 پنهان سال همه این رو حقیقت این بزرگ، خانوم هایحرف از بودم شوکه

!بودن هم برادر آراد و فواد و بود کرده  

 به تعجب با آنیل و آراد ولی بود ریلکس خیلی فواد که بود جالب واسم اینجا

.بودن شده خیره بزرگ خانوم  

 فقط گفت،نمی چیزی اما بگه چیزی خواست آراد ودن،ب شده شوکه بود معلوم

!بگه دونستنمی چیزی و شدمی بسته و باز دهنش  

 ک گرفت رو دستم شد، بلند کرد، قطع رو بزرگ خانوم هایحرف بقیه فواد

:گفت که شدم بلند منم  

.بریم باید دیگه ما گفتی، رو حقیقت خب -  

:گفت ناراحت شد، بلند بزرگ خانوم  
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...فواد -  

:گفت نبود فریاد یه از کم که باصدایی فواد  

!کن تمومش -  

.شدیم خارج اونجا از و کشید خودش همراه فشرد، آروم رو دستم  

.شدیم دور اونجا از و کرد حرکت شدیم، ماشین سوار  

 خاطر به ولی فواد بچه مادر اونم بودم، مادر باید االن منم بود، شده پدر آراد

!نیستم مادر دیگه آراد  

دادم، دست از رو امبچه که بود اون تقصیر مشه  

 به همش ولی بکشمش؛ خواستم هربار و نداشتم دوست رو امبچه من درسته

بود فواد رحمیبی خاطر  

 رو بچه اون آراد ولی ندارم بشم باردار اینکه با مشکلی هیچ دیگه االن ولی

.بشم مادر االن نتونستم و گرفت فواد و من از و کشت  

 

 پدرم و مادر و بشم دور مادرم و پدر از همه این کردمنمی هم فکرش وقتهیچ

 هم و دورم ازشون من هم اما بود شده تنگ خیلی واسشون دلم! بزارن تنهام

...هااون  

 

 آدم اون دیگه و بشه عوض بتونه همه این فواد که کردمنمی فکر هم وقتهیچ

 دیگه رحمیشبی اون اما بود شده مهربون و بود شده عوض نبود، سابق رحمبی

.بود بقیه برای نبود، من برای  

.شدیم عمارت وارد و گرفت رو دستم شدیم، پیاده ایستاد، ماشین  
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 اون هی خواستمنمی زدم، حرفی من نه و گفت چیزی فواد نه راه طول تو

 خوشش هم فواد دونستممی و بدم کشش رو گفت بزرگ خانوم که موضوعی

.کنیم صحبت درموردش اومدنمی  

 باال هاپله از تند کردم، جدا دستش از رو دستم که شد چی دونمنمی خود به خود

.نشستم تخت روی و شدم اتاق وارد رفتم،  

 که کردم فکر اومدم دبی که وقتی به کردم، فکر افتاد که اتفاقاتی و امروز به

.شدن آسون واسم و شد تموم سختی همه این شد، عوض زندگیم همه این  

:گفت و اومد سمتم فواد شد، باز اقات در  

 بریم کنه؟می درد کجات داری؟ درد کنه؟می درد جاییت شده چیزی -

؟!بیمارستان  

 جیغ داد،نمی رو بهم زدن حرف اجازه و کردمی تکرار داشت نگران و تند_تند

:گفتم و شد خیره بهم نگران بدتر که زدم صدا رو اسمش و زدم  

!گمب چیزی که دینمی اجازه -  

:گفت و خندید  

خوبی؟ پس -  

 و خوابوند تخت روی رو من آروم زد، زل هامچشم تو دادم تکون رو سرم

.زد خیمه روم  

 نوک بشه، ورشعله که باشه آتیشی انگار که کردم حلقه گردنش دوره رو دستم

 و آورد گوشم نزدیک رو سرش بود، شده خیره هامچشم تو و بوسید رو بینیم

:کرد زمزمه و اومد خوشش که اومد در آخم گرفت، زگا رو گوشم الله  

!منی ملکه تو هانا -  

 بوسید رو خندید رو شده سرخ کردم حس که گونم گرفتم، گر گفت که چیزی با

...شد خیره بهم عشق با و  
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 اونم و گرفتمی جون داشت زندگیم هستم، فواد کناره االن که خوشحالم خیلی

 نو از رو عشقی دوتایی و دادمی جون ندگیمز به داشت مرد این! فواد با فقط

.شدمی شروع دوتایی و نو از داشت انگار زندگی این کردیم، شروع  

 

 هم هنوز زندگی ولی ره؛نمی پیش هم کنیممی فکر که طوراون زندگی گاهی

 اونجاست ده،می نشون رو هاشقشنگی دیر یا زود چه و داره رو هاشقشنگی

دلت ته از و حالیخوش کردن زندگی از که  

!کنیمی خداروشکر  

 

:گفت و زد زل هامچشم تو فواد  

!کنهمی خودبی خود از رو من بدجور هاتچشم -  

 شد نزدیک بهم بیشتر کردم، ترتنگ گردنش دور رو دستم حلقه و زدم لبخندی

 گردنم رو تا شقیقم روی از رو انگشتش و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش و

:گفت که خوردم تکونی و شد مورم مور که کشید  

!بارهمی... وقتی مخصوصا -  

 گفت بعد و کرد مکث گفت که چیزی وسط چون شدم خیره بهش متعجب

:گفتم و نفهمیدم رو منظورش باره،می  

؟!چی -  

...هاتچشم سیل -  

 

 پایان
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زاده اسماعیل زهرا: نویسنده  

 

 


