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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 «به نام خدا»

 پارادوکس تلخ

 یاجتماع ن،یژانر: غمگ

 زاده یعاشور انایقلم: آر به

 یاشتباه زندگ کیکه بخاطر  ییبنام رها، رها یدختر یدرباره  یداستان یو شاد هیپر از گر جان،یپر از ه یداستان

 کیکه رها رو مثل  یبه اسم سپهر، سپهر یمرد مغرور و لجباز یدرباره  یکنه، رمان یتباه م یدست یخودش رو دست

 و... ندازهیپرنده تو قفس م

 کنن... یاتفاق باهم ازدواج م کی سر

 "انتقام"کلمه پر شده  کیسپهر فقط با  ذهن

 شه...! یدردناک که باعث رنج رها م یانتقام

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 فقط و فقط بخاطر جلدش...  یکن یبهش نم یتوجه چیکه ه مبهم یکتابِ، کتاب کیمثل  ی: زندگمقدمه

کتاب سال باشه؟ تا  نیبهتر دیشا گذرهیم یتو اون کتاب چ یحدس بزن یتون یتو نم ستیاون کتاب مالک ن جلد

 ...! یفهمیرو نم یچیه شینخون

 وقت از جلد کتاب درون کتاب رو قضاوت نکن. چیه

 من هزار حرف نگفته  در

 درد نهفته  هزار

  انندیو طغ دنیهر لحظه در تپ ایهزار در هزاران

 تشنه  یمن هزار آهو در

  شانندیخشکسال دشت پر در

 من پرندگان مهاجر  در

 سفر را  یهاترانه

  خوانندیسوخته م یهاباغ در

*** 

 

 چونه ام گرفتم و مردم رو از نظر گذروندم. ریدستم رو ز کف

بود قهوه بود که گارسون با  رگذاریکه در ارزش کافه تأث یعامل نیمهم تر دیرس یمبه نظر  یکیش اریبس یکافه  

 که به تن داشت. یشده ا نییتع یلباس کار

 رسوند. یم یبه دست مشتر دیسف ونیو پاپ یمشک فرمیونی 

 بهتر بود. یلیخ زاتشیتجه هیکافه از بق یقهوه  تیفیک 
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شاپ قرار  یکاف یکه گوشه  دیچرخ یبزرگ یکافه در کل شهر سر زبون افتاده بود نگاهم سمت تابلو نیا یقهوه   

 روش نوشته شده بود: یجلب مشتر یمتن برا نیداشت و ا

 یچوب زیم نیو ا نهیکافه و شوم نیا بازم

 !یدنج و خوب ی: چه جا یگیلب م ریز یدار تو

 چرخه یم یتکرار ستِیرو ل تیسرسر نگاه

 که تلخه یهر چ": گمیم ؟یخوا یم ی: چیپرس یم ازم

 : نه...فرانسهگمی: تُرک؟ میپرس ی...م"قهوه دی..شا

 سکانسه نیاشتباهِ ا الوگید نیا شهیهم

 حرفاتو کم کم یبگ یشروع کرد گهید حاال

 و ساکت نشستم نهییحاال سرم پا منم

 سر و ته هم نداره ،یگیم یدار ییزایچ هی

 کاره مهیو گنگ و ن یمعن یب یمشت حرفا هی

 دهیبد و تلخش رس یحرفات به جاها گهید

 دهیم جهیتو گوشم، بهم سرگ چهیپ یم صدات

 سیقرمز و خ یتو ، چشا یمن روبرو بازم

 !سی: هیکن یبگم اما اشاره م یزیخوام چ یم

 کافه یتو یآدما یخنده ها ونیم

 کردن هم خالفه هیساکت بمونم، گر دیبا

 یدو تا فنجون خالکافه و بغض و  نیا بازم
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 یمن...نگاه تو...دوباره اتصال نگاه

 چشاته ریاس که چشام گ قهیده دق دوباره

 و ماته شیشطرنج نگاهِ تو، نگاهم ک تو

 ته فنجون قهوه م زمیر یاشکامو م دارم

 تونم بفهمم ی...مستین نجایاصال ا حواست

 خوبه فالت شهیهم دم،یفنجونتو د ته

 ! خوش به حالتیو شاد یعشق وخوشبخت شهیهم

 نهیفنجون من اما اشک حسرت ته نش تو

 نه؟یبب یفال گهیفنجون د نیتونه تو ا یم یک

 خواه( ینیحس لوفری)ن

 شدم و در فکر فرو رفته بودم، امشب تولدش بود آره تولد همون مردِ مغرور و تخس. رهیتابلو خ به

 ذره هم عالقه نداشتم به تولدش برم. هی یحت

 آبان(.13خودش ) نیع هیوز نحسروز متولد شدنش ر 

 ساعت در حال صحبت کردنه. کی یلیفکر فرو رفته بودم که متوجه نشدم ن یاون قدر تو 

 دو تا بشکن زد و گفت: 

 ؟یالو؟ صدام رو دار-

 

داد که غرق دَرِشون شده  یقدر بهم آرامش م نیبود ا بایجان نواز و ز یملود نیبود و ا نیکافه دلنش یقدر فضا نیا

 بودم.
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 ...!میسپهر خان آرامش که ندار نیدست ا از

 نه کنارم...! لمنیموبا یبهم آرامش بدن تو توننیکه م ییکسا تنها

 

 نیلب هام کم یرو یجالب یسر اتفاقا شهیکه بغض کردم هم لبخند بزنم البته لبخند هام هم یگرفتم موقع ادی من

 کنن. یم

 مثالا 

 

 .رمیزنم تا جلوى ریختن اشک هام رو بگ یات لبخند ماوق یگاه

 زنم. یدم و لبخند م یاوقات هم بغضم رو قورت م یگاه

 از جنس لبخند مهمانداره در حال سقوطه! لبخندام

 

 زد: یم یحرف قشنگ امرزمیخداب مادر

 .دهیاونارو به کشتن م تیکه ازت متنفرن لبخند بزن، خوشحال ییدر مقابل اونا-

 بدم چرا ناراحتم! حیتوض نکهیزدن آسونتره تا ا لبخند

 به تظاهر هم نتونم لبخند بزنم. گهیکه د یامان از روز اما

 

 شم؟ینم ریدم چرا س یکه من بغضام رو قورت م یقدر نیدونم ا ینم

 کرد. یمن رو با اخم نگاه م نهیحق به جانب و دست به س ی افهیبا ق یلین  
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 آخه تو یکن یم ریزنم کجا سِ یساعته دارم صدات م کیاال انداختم که لب زد: رها ب یرو خاروندم و شونه ا سرم

 دختر؟

 

 بگم اون زودتر از من صحبت کرد. یزیخواستم لب باز کنم چ تا

 .دهیواسه امشب به اوج رس جانشیتونستم بفهمم ه یبه وضوح م 

 ه داد:دخترونه اش ادام یو اداها طنتیرو تکون داد و باز با همون ش دستش

 یلیکمکم کرد، خ یلیداداشم باشه، اون خ یبرا یموندن ادیبه  یخوام امشب شب یگوش کن، م الیخیب نارویحاال ا -

 ریقدم زدن مس یبرا یگاه گه،یبرادرمه د یخوردم دستم رو گرفت، ول یم نیکه زم یسخت یروزها یکرد تو تمیحما

 یمعن یپشت سرزنش هاش، پشت تموم نگاه ها ش،دونستم که پشت حرف ها یکنه. اما من م یمغز من رو انتخاب م

 .ستیشده که قابل وصف ن یمخف یپر رمز و رازش محبت یدارش، پشت سکوتش، پشت پوزخند ها

دوتا  نیآخر ا مهیشب زندگ نیخوشحالم امشب بهتر یلیدادم ادامه داد: خ یبه حرف هاش گوش م یلبخند پررنگ با

 سونم.ر یعاشق رو بهم م

 کنم.رفت، چون داداش نداشتم که درک یحرفاش تو کَتَم نم قتشیحق

 ه؟یحس خوب یلیداداش داشتن خ یلین گمایم-

 به حرفات گوش بده یناراحت یهست که وقت یکی یو لب زد:داداش که داشته باش دیکش یقیعم نفس

 : بگوگهیکنه و م یو همش غر زدنن انکار م نیحرفات تکرار کهنیهست با وجود ا یکی 

 ادیبه جوش م رتشیو رگ غ شهیم یعصب یگیهست خطاهات رو که براش م یکی 

 کنه یو اون آرومت م یکن یم یاعصابت خورده سر اون خال یهست که وقت یکی

 کنهیم لیرو به لبخند تبد زونتیهست که لب و لوچه آو یکی

 کنم؟؟!! شیبرم خط خط هیاونم بگه :ک یبگ یچی هوی یهست وقت یکی

 یکن یزود قضاوت م یگاه یهست بگه رفتارت خوبه ول یکی 
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 بتشیکردنش، غ رینگران خوب بودنش، د ینگرانش باش شهیهست که هم یکی

 یهست که حواسش به تک تک حرفات باشه و تو هم سرتا پا به گوش باش یکی

 ملتفت؟؟! ،یناراحت یکنیم خودیب ،یناراحت یهست بگه غلط کرد یکی 

انگار  یارررره خالصه داداش که داشت باش یبگ یبزن غیییج توام مللللتتفففت؟؟:  نشد دِ بگه اونم …اره یگب توام

 .یرو دار ایدن

 دادم. یگفت گوش م یگرد شده داشتم به حرفاش که بدون مکث و تند تند م یدهن باز و چشما با

 وقت؟ هی یارینفس کم ن یلین-

 ؟یکن یتو ذهنت مرور م شهیهم نارویزد که گفتم: المصب ا یلبخند

 مونده بگم؟ یلیتازه همش رو نگفتم هنوز خ-

 ملتفت شدم. دمینه تکون دادم لب زدم: نه نه فهم یرو به نشونه  سرم

 ما شکست. یخنده که سکوت کافه با خنده  ریز میزد هردو

 

 د؟یدار لیم یبه سمت ما اومد و گفت: چ گارسون

 .اسپرسو لطفاا هیبا لبخند گفتم:  

 !نیمنم هم یبرا -

گذاشتم و  یلین دیو سف فیلط یدست ها یدوباره به صحبت هاش ادامه داد، دستم رو رو یلیبا احترام رفت و ن 

 نگاهش کردم. نیغمگ

 ام؟یشه من ن یم ،یلین _
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 یخوا ینم ،یگیم یعنیگفت:  زونیآو یکرد و با لب ها یدستم گذاشت، اخم بچگونه ا یدستش رو رو یکی اون

 که...؟

 

 یلیبود آخه ن شیاز زود رنج ینشونه ا نایانداخت ا نییاش جمع شد و سرش رو پا افهیحرفش رو خورد و ق ی ادامه

 دل نازکه. یلیخ

 .رهینازش رو در بر بگ یخواستم غم چهره  ینم  

 چونه اش گرفتم صورتش رو باال آوردم. ریدستم رو ز 

 

 یلبخند دیچشم هاش لغز یتو یغم لعنت نیزده بود بله دوباره ا اش حلقه یدرشت و خاکستر یچشم ها یتو اشک

 .امیاشکات بچکه نم نیقطره از ا هیبخدا قسم اگه  یول زم،یعز امیزدم و گفتم: م

 

نگاش  یچشم ریز نهیدادم و چشم هام رو بستم و دست به س هیتک یکردم و کمرم رو به صندل یدهن کج بهش

 کردم.

 کرد. یلبخند داشت اشک هاش رو پاک م با

 کرد. نیخوش فرم هردومون کم یلب ها یرو یکم، لبخند پررنگ تر کم

 

 رنگ موهاش رو باال زد. یکه با تل صورت ختیصورتش ر یبلوند و صافش رو یاز موها یقسمت 

 کردم. یگارسون سفارش ها رو آورد تشکر 

 مچکرم!_
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 کنم. یلبخند گفت: خواهش م با

 تلخه. یقهوه  نیچسبه ا یکه م یزیفصل زمستون تنها چ نیا یتو

 

بخار بلند  وانیوجود داشت و از ل ییبایرنگ ز ییطال یرنگ نقش ها دیسف وانیل ینگاهم رو به قهوه ام دوختم رو 

 شد. یم

 سردم رو گرم کنه. یقهوه دست ها یحلقه کردم تا گرما وانیدستم رو دور ل 

 

داغ کم کم  یکردم قهوه  یازش رو خوردم به وضوع حس م یکردم کم کیقهوه رو آروم آوردم باال و به لب هام نزد 

 کنه. یداره بدنم رو گرم م

 

 .ستیبه قهوه اصالا خوب ن ادیز یوابستگ گنیم

 .رمیگ یم دیروز قهوه نخورم سر درد شد هیاما من اگه  

ضرر  یلیواسه قلب خ یادیز یسخته و قهوه  یلیشه و ترک کردنش خ یم داره آدم بهش وابسته نیچون قهوه کافئ 

 داره.

 کنه. یخوابمون رو نامطلوب م ارهیاستخون م یبره  پوک یداره فشار خون رو باال م یادیز مضرات

 آهن جدب بدنمون نشه و... شهیم باعث

 .میگرفتارش شد م؟یچه کن یول

 

 .امیکنم م یمن حساب م نیبرو تو ماش زیرو جلوم گرفت و گفت: عز چیبلند شد و سوئ یصندل یاز رو یلین

 رو از دستش گرفتم و گفتم: بذار من حساب کنم. چیسوئ
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 اش شکل گرفت. یشونیپ یرو یظیغل اخم

 .نیبرو تو ماش شمایناراحت م -

 برداشتم. نیهام رو به سمت ماش قدم

 

 در رو بستم. شدم و نیانداختم و وارد ماش نیقفل ماش یرو رو چیسوئ 

 به تلگرام زدم. یرنگم در آوردم و سر یسرمه ا یمانتو بیرو از ج لمیموبا

 اومده بود و همش راجع به تولد امشب بود. امیپ یمون کل یگروه خودمون یتو

 

 هیاگه  ،یامشب نقشت رو خوب اجرا کن دوارمیام ریداده: سالم، وقتت بخ امیسپهر پ دمیهارو چک کردم و د یو یپ 

 یکن ناراحتش نکن یسع اد،یاز دستم بر م ییچه کارها یدون یخواهرم بشه خوب م یبایز یکم غم مهمون چهره 

ات رو به عنوان  فهیوظ دوارمیتوعه، ام یها ستتو د یلین هیکنم، اما زندگ یرو درک م طتیشرا ،یدونم مجبور یم

 !احقی ،یدوست اجرا کن هی

 .میتالشمون رو بکن تینها یلیاشت، امشب قرار بود واسه خوشحال کردن ند گهید ینقشه  هیبله سپهر خان باز  

 

هست که اگه ده تا بهتر از تو کنارش باشن،  یاون یمیگن دوست صم یمن مجبور بودم بخاطر دوستم تظاهر کنم، م 

 بده. حیترج هیباز تورو به بق

رو خوب  اتیخوب دن قیطال حک کرد) رف یجمله رو رو نیا دیطور بود، پاک، ساده، مهربون واقعاا با نیام هم یلین 

 کنه(. یم

*** 

 《سپهر》

 آنکادر شدم رو نگاه کردم. شیو ر دمیبه صورتم کش یدست نهییآ یجلو
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 بود. یجانابه و مختصر پیرنگم رو درست کردم ت دیعقب رفتم و کروات سف یکم 

 کامال مردونه! 

 کردم.برداشتم و دستم  زیم یرادو ام رو از رو ساعت

شونه  یکت رو نگه داشتم و چرخوندمش و رو یبه صورت قالب یام رو برداشتم و با انگشت اشاره و وسط یکت مشک 

 ام گذاشتم.

 زدم و گفتم: بابا جذاب! یو صافم بردم، سوت یمشک یموها یدستم رو ال 

 

 لبم نشست. یرو یشخندین

 

 رو صدا زدم. نیمت گاردیباد یبلند یصدا با

 ن؟یمت _

 سرعت خودش رو بهم رسوند. با

 بله آقا؟ _

 رو آماده کن. نیماش میسر موقع به تولدم برس دیبا_

 رو رو به روش گرفتم. چیسوئ

 !یکن یم یامروز تو رانندگ _

**** 

 )رها(

 شلوغ بود. یمهمون اومده بودن و خونه حساب یکل میشد یلین یخونه  وارد
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و  یحال چهل متر هیداشتن و  یمتر یس باایچهار تا اتاق تقر م،یکرده بود نیهمه جارو تزئ یلیاز قبل من و ن 

 .یآشپزخونه حدوداا هجده متر

 قرار داشت. وارید یسپهر و سپهراد رو ،یلین یبود و عکس بچگ یاسیکل خونه  رنگ

 یمشک یو درشت و موها یخاکستر یبامزه اما اخمو چشم ها یا افهیسپهر انداختم ق یبه عکس بچگ ینگاه 

 .یصورت یو لبا دیسف یپوست

 .یمشک یروشن و موها یگندم یبود پوست یبر خالف سپهر، سپهراد چشم هاش مشک 

 )خوش اخالق تر(.نیاز نظر من سپهراد جذاب تر و تو دلبرو تر بود و همچن 

 

ته باز ژست گرف شِیشد نگاهم سمت عکس سپهراد رفت که با ن انیلبم نما یرو یاخم سپهر، لبخند کمرنگ دنیبا د 

 !یلب هام پررنگ تر شد تو دلم گفتم: دوتا داداش دوست داشتن یبود لبخند رو

 

کردن و من با لبخند  یاومدن سالم م یم یکی یکی یلین یبنفش رنگ نشستم، دوست ها یمبل هشت نفره  یرو

 دادم. یجوابشون رو م

گفت:  ینیمبل نشست و بدون مقدمه چ یسپهر بود کنارم اومد رو یمیقد یهمکالس دمیاز پسر ها که بعد فهم یکی 

درشت و  یچشم ها ،یبلند مشک یجذابته موها ی افهیبخاطر ق دیمرد مغرور چطور عاشق تو شده؟ شا نیدونم ا ینم

 مهم تره. زیاز همه چ افهیق هرسپ یدماغ متوسط، چون واسه  ،یخوش فرم گوشت یرنگ، لبا یقهوه ا

 

 گفت. یچرند م یادیز

 و تموم مهمون ها به سمتش حرکت کردن. دیو بدم سپهر از راه رسخواستم جوابش ر تا

 .دیپسره چرخ نینگاه ها سمت من و ا یهمه  هیاز چند ثان بعد
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 همه به استقبال سپهر رفته بودن. هیبق میمبل نشسته بود یچون فقط ما دوتا رو 

 زدم. یشال دادم و لبخند ریام رو ز یمشک یموها یمبل بلند شدم سمتشون رفتم و با دستم کم یرو از

 آنکادر شده. یها شیمرتب شده و ر یموها یکت و شلوار مشک دینگاهم سمت سپهر چرخ 

 و با تکون دادن ابرو و حرکت چشم هاش بهم فهموند که...  دیرو به بغل کش یلیمردونه بود، سپهر ن پشیت یحساب 

 

 کردنه... ینقش باز وقت

 شده! نیچقدر قشنگ تزئ ه؟یتدارکا کار ک نیشدم، ا ریممنونم خواهر گلم واقعاا غافلگ یلیخ یلی: خسپهر

 کرده. نیو خندون گفت: کار رهاست همش رو خودش تزئ یبا خوشحال یلین

 

 و همه باهم گفتن: اوهووو! دینگاه ها سمت من چرخ یهمه  ،یلین یجمله  نیگفتن ا با

 بخند زدم.رو گاز گرفتم و ل مینییخجالت لب پا از

 

 !هیام عال ندهیخانم آ ی قهیسل گهیو گفت: بعله د ستادیو دوشادوشم ا کیاومد نزد سپهر

 مبل نشست. یکه مخصوص خودش بود رفت و رو یگاهیلبخند جوابش رو دادم، سمت جا با

 یشدن و مجلس حساب دنیپسر ها و دختر ها مشغول رقص یآهنگ گذاشت و رقص نور رو روشن کرد همه  یلین

 گرم شده بود. 

 

کنارم اومد و  دمیو باز اون پسر رو د ختمیبا طعم پرتقال ر یدنیخودم نوش یبرداشتم و برا وانیل هیاپن رفتم و  سمت

 گذره؟ یگفت: بهت خوش م
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 رو مزه مزه کردم. میدنیاز نوش یزدم و کم یپوزخند

 

 اشنوا نامزد کنه.دختر ن هیسپهر با  شهیباورم نم ؟ییشنو ینم ؟یگفت: نکنه کَر دوباره

 اپن گذاشتم. یرو رو وانیو ل ختمیصورتش ر یرو تو میدنینصف نوش دیترد بدون

 اپن بود رو برداشت و صورتش رو پاک کرد. یکه رو یمکث دستمال کاغذ یکم ازم فاصله گرفت و با کم هی

 

 کنه. یفاصله گرفتم که گفت: سپهر درستت م یزدم، ازش کم یروزیپ یبه معنا یلبخند 

**** 

 《سپهر  》

 در حال صحبت کردنه. نیبا رامت دمیگشتم و د یبا چشم هام دنبال رها م یشلوغ نیا یشلوغ بود تو یحساب دورم

 بسازن. هیمهمون ها پشتم صفحه چاپ کنن و حاش نیدوست نداشتم فردا روز هم 

 

 اومده؟ شیپ یگفتم: مشکل نیبه رامت یرفتم و با کنجکاو کشونیکردم و نزد یاز همه عذر خواه 

 .نیبردارم هم یدنینوش هی... فقط اومده بودم با مِن مِن گفت: ن... نه نیرامت

 ها اشاره کردم و گفتم: زودتر...! یدنیاز ابروهام رو باال بردم و با سر به نوش یکی

 رو برداشت و از کنار من و رها رفت. شیدنیگفت و نوش یا باشه

 نگاهم به نگاه رها گره خورد بدون توجه بهم نگاهش رو به مهمون ها دوخت. 

 گفت؟ یبهت م یام گفتم: چ یشگیروح هم یسکوت با همون لحن سرد و ب یاز کم بعد
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 به صورتم بندازه. یخواست نگاه یاصالا نم انگار

 .یچیکرد گفت: ه یاش رو مزه مزه م یدنیطور که نوش نیهم 

 ازش رو خوردم. یتم و کمبرداش نیشامپا هی

 آهنگ رو کم کنه. یهام اشاره کردم که صدا گاردیاز باد یکیدست به  با

 

 قتشیاگه حق نیاومد یمهمون نیتکون داد و صدا رو کم کرد، رو به مهمون ها گفتم: از همتون ممنونم که به ا یسر

و  یشد همش شاد میرها وارد زندگ یوقتاز  کم،یباشکوه رو با شما شر یلحظه  نیخوشحالم که ا یلیخ ن،یرو بخوا

 هی قتیکردم در حق یکدومشون رو درک نم چیه هیعناصالا م هیدونستم عشق چ یده، من نم یم هیلبخند رو بهم هد

 متحرک بودم اما... یمرده 

 

 《رها》

 

 شد. رهیکرد، دستم رو گرفت و به چشم هام خ یطور که با مهمون ها صحبت م نیهم

نسبت بهش  یکرد، اصالا احساس خوب یبود که لمسم م یبار نیپر جذبه متنفر اول یخاکستر یچشم ها نیا از

 نداشتم.

 

 رو به اون رو کرد. نیمن رو از ا هیحرفش رو گفت: اما رها زندگ یو ادامه  دیدستم رو واسه تظاهر بوس 

 شده بودن. رهیبا لبخند به ما خ همه

 و باز کرد و طرف سپهر گرفت.ر کیکوچ یحلقه هارو آورد در جعبه  یلین

 



 پارادوکس تلخ

17 
 

 یآزاد شم اما مگه م یگرگ وحش نیکردم از چنگال ا یم یحلقه رو برداشت محکم دستم رو فشار داد همش سع 

 شد؟

 مگه ممکن بود؟  

 

 رو وارد انگشتم کرد. حلقه

 وارد انگشت سپهر کرد. عیحلقه رو برداشتم و سر دیحلقه رو طرف من گرفت با ترد یلین 

 گفتن. یم کیسمتون و تبر ومدنیم یهمه با لبخند شاد 

 

 تونستم دستم رو از دستش جدا کنم. یکردم، نم یتقال م یشد هرچ یفشار دست هاش له م ریدستم داشت ز 

 شدم و گفتم: ول کن دستمو. رهینفرت بهش خ با

 دستم رو جدا کردم قرمز شده بود. عیمکث فشار کمتر شد و سر یاز کم بعد

 

 کنم دردونه! یهارو برات آرزو م نیو گفت: بهتر دیام رو بوس یشونیاومد و پ کمینزد بابا

 بلند آهنگ متوجه نشدم. یگفت اما بخاطر صدا یم ییزایلب چ ریبه سپهر انداختم که ز ینگاه

 !دیکنم مطمئن باش یزد و رو به بابا گفت: ازش خوب مراقبت م یسپهر لبخند 

 

 شد. لیتبد یزلبخندش به پوزخند مرمو دمید

 ...گهیاش رو د هیعذابم داد بق یلیکرد خ تمیاذ یلیتا االن که خ اره،یسرم ب ییقراره چه بال نینبود بعد از ا معلوم
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 داد. یفکر کردن بهش عذابم م  یحت 

 .میو ندار میوقت شانس نداشت چیکه ه ما

 .شهیخشک م ایدر میبر ایرو به در  

 باشکوه! وندیپ نیا یکه تو دستشون بود رو بهم زدن و بابا گفت: به سالمت یجام

 !ی: به سالمتسپهر

 

 به سمت مهمون ها رفت. بابام

 ینیشب نش یبمون دیکرد گفت: امشب با یخورد و مهمون هارو برانداز م یرو م شیدنیطور که نوش نیسپهر هم 

 .میدار

 خستم درضمن... یلیتونم خ ینم _

 

در  یدونستم چه سرنوشت ینم میرسماا ما نامزد شده بود گهید د،یبهم انداخت که حرف تو دهنم ماس ینگاه

 انتظارمه.

و  نیخوام هم یرو م یلین هیچقدر خوشحاله، من فقط شاد نیبب ن،یرو بب یلیرو مزه مزه کرد و گفت: ن شیدنینوش

 بس!

 م معلوم بود.باال رفته بود و گردن ادیسمت گردنم رفت که شالم ز نگاهش

 

که فردا روز با  یبد یدست کس یرو امضا کن یمبلغ یخاص باشه دوست ندارم چک ب دیدرستش کن، نامزد سپهر با_

 .رنیخوام ازت آتو بگ یت استفاده کنن، نم هیکنن و ازش بر عل نییکه دوست دارن تع یهر مبلغ
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 کرد یم یبدجور داشت رو عصابم رو خط خط گهید

 

 ... یکی نیا یحرف هاش رو قبول کردم ول ی همه

 داره؟ یمن به اون چ ربط دنیلباس پوش اصالا

 اصالا به تو چه؟-

 نداره. یربط یبشر یبن چیمن به ه دنیطرز لباس پوش ه،یازدواج الک هی نیا 

 

 رو فراموش نکن سپهر خان! نیا میزن و شوهر بش یواقع ستیقرار ن ما

 

عاشق چشم و ابروت نشدم که تورو واسه  یدون یدرضمن خوب م ره،یمن گ شیزد و گفت: فعالا که پات پ یپوزخند

 انتخاب کردم. ینامزد

 .ختهیصدتا دختر خوشگل تر از تو، عروسک تر از تو دور و برم ر یدون یخوب م 

 

عمرش  یبه آخرا یزیچ یدون یازدواج ما دوتاست خواستم آرزوش براورده بشه خوب م یلین یاما چون آرزو 

 پنج ماه تموم آرزوهاش رو براورده کنم. نیتو ا دینمونده با

با  دیبا شهیکنه اشتهاش کم م یم حالشی.کنه بیم زشیفقط موهاش ر دسیفا یکردنشم ب یدرمان یمیش درضمن

 کارت. یپ یبر یتون یتوام بعد از پنج ماه م شه،یوقت خوب نم چیه یلیکه ن میرو به رو بش تیواقع نیا

 

 کنم؟ تیحال دیبا ایکنن؟  یزن مطلقه نگاهم م هیبعدش، همه به چشم  یدون یم _

 ؟یباهام بمون یخوا یرو خورد و لب زد: نکنه م شیدنیکم نوش هی
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 عشق رو هنوز درک نکرده؟ هیدنده که معن هیآدم لجباز و  هیباتو  _

 ه؟یاحساسات چ فهمهیکه نم یکس 

 خانم برخورد کنه؟  هیبا  یفهمه چطور ینم 

 پس چرا... رهیجوب نم هیما دوتا آبمون تو  یدون یم خوب

 

 .ادیداره م یلی! نسیو گفت: ه دیرو بر حرفم

امشب... امشب  ن،یایبود نفس زنان گفت: شما... شما دوتاهم ب دهیرقص ادیو چون ز کمونیبا لبخند اومد نزد یلین

 شب شماست.

 

 بانو؟ دید یتش رو سمتم دراز کرد و گفت: افتخار مزد و دس یواسه تظاهر لبخند سپهر

 

 .نمیتونستم بب یرو از برق چشم هاش م یکردم، واقعاا شاد ینگاه یلین به

 ناراحت بشه. میچند لحظه دوست بچگ یخواستم حت ینم 

 لب هاش باشه. یطور لبخند رو نیهم شهیدوست داشتم هم 

 کردم. یمادرش ولشون کرد من تنها همدمش بودم، من اشک هاش رو پاک م یوقت

 دادم. یم هیو روح دیسخت بهش ام طیمن بودم که تو شرا 

 تلخش بغضم گرفت. یگذشته  یادآوری با

 رو تحمل کردن.  یادیباشه اونا رنج ز یحق داره عصب سپهر
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 م: البته!دستش گذاشتم و گفت یبه سپهر انداختم و دستم رو تو ینگاه

باهات  رتیغ یب یپسرا نیا ونیاصال دوست ندارم م مجبورم یگفت: شرمنده ول شیشگیبا لحن خشک و سرد هم 

 برقصم اما واسه تظاهر واجبه.

 بودم.  زاریبدون عشق ب هیکینزد نیاز ا 

 نگاه ها سمتمون بود. یو همه  میمجلس ما بود گل

 !نیکفشمو بب یتونم پاشنه ها ینم گهیکه گفتم: د میدیرقص قهیپنج دق کینزد

جلف  نیمنکه بهت گفته بودم از ا ینپوش یخواست یباال انداخت و گفت: م یسمت کفش هام رفت، شونه ا نگاهش

 متنفرم. ایباز

 ؟یتعجب نگاهش کردم، جلف باز با

 ؟یگه جلف باز یبه کفش پاشنه بلند م 

  بپوشم؟ یکفش رو نپوشم پس چ نیاگه ا یمهمون یآخه تو 

کروات  یکه به جا یو شلوار مشک یکت مشک هیبا  دمیبگم سپهراد )داداش سپهر( رو د یزیتعجب تا خواستم چ با

 بسته بود به طرفم اومد. ونیپاپ

 رو به سپهراد گفت: اجازه هست؟ شیشگیخندون هم یبا چهره   

 سپهراد گذاشتم و گفتم:چرا که نه؟ یدست ها یتوجه به سپهر دستم رو تو بدون

 . دمیتونم بگم مهربون تر از سپهراد آدم ند یبود به جرئت م یمیباهام صم یلیرو گرفت، خ دستم

 مهربون، دست و دلباز، جذاب و... باوجدان،

 گذره بهت؟ یگفت: بد که نم میدیرقص یطور که م نیهم

 بره. نییآب خوش از گلوم پا هیذاره  یام کرده، نم وونهیداداشت واقعا د نیگذره ا یبد م یلیخواستم بگم خ یم

 گذره. یاما منصرف شدم و گفتم: نه خوبه، خوش م 
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مارو نگاه  دیکش یرو سر م نشیشامپا وانیطور که ل نیبود و هم ستادهیا وارید یبه سپهر انداختم که گوشه  ینگاه

 کرد. یم

 نگاهش از سرِ خشمه. نیدونستم ا یم 

 شده بود. یسکوت خشم مخف نیا ریتر نگاهش کردم آره رسماا ز قیدق یکم

 برم کنار سپهر. دیبا یول دی: ببخشمن

 !بایز یممنون بابت رقص، بانو یلیلبخند گفت: خ با

 جوابش رو دادم و به سمت سپهر رفتم. یلبخند ساده ا با

 

* 

 خسته ام کرده بود. یامشب حساب یتخت نشستم مهمون یرو

 اتاق ها موندم. یکیامشب تو  یلیاصرار ن به

 کردم بخوابم. یو سع دمیخودم کش یسرم گذاشتم پتو رو رو ریراستم رو ز دست

 ذاشت؟ یهم گذاشتم اما مگه فکر و مشغله راحتم م یچشم هام رو رو قهیپنج دق 

 به پس فردا فکر کردم. 

 کنم. یرو تباه م میزندگ یدست یبود من دارم دست گهیدو روز د یعروس

 افکارم رو پاره کرد. یاجازش رشته  یسپهر با اومدن ب هوی 

 یب ینشانه  نیا ؟یاصالا در زدن بلد ؟یش یچرا بدون اجازه وارد اتاقم م نجا؟یاز جام بلند شدم و گفتم: تو؟ ا عیسر

 .تهیفرهنگ

 خانم مکار! یخواد واسه من دم از فرهنگ بزن یبه سمتم اومد و گفت: تو نم یعصب

 ؟یدیبودم رو جلوم گرفت و ادامه داد: چرا برام خر دهیکه براش خر یقرمز لباس
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 ؟یخوام بهم لطف کن ینفهم نگفتم نم یصد بار به تو یمن لعنت مگه

 تخت پرت کرد. یرو تیرو با عصبان لباس

 من از رنگ قرمز متنفرم متنفر. ،یخر یکادو ها اونم به رنگ قرمز برام م نیبار اول و آخرت باشه از ا _

 رفت. زونیاقم برو گفت از ات نیا

دست  یکار هی ایسرش بذاره  یخونه رو رو ایکرد ممکن بود  یباهام بحث م شتریدونست اگه ب یهم خوب م خودش

 دست خودش بده،  ایمن 

 .هیچ یکاراش برا نیدونستم ا ینم اصالا

 ه؟یقدر عصب نیکنه ا یرفتار م ینجوریا چرا

اتاق  یاز تو ییصداها هیکم آب بخورم که  هیحال  یگلوم خشک شده بود رفتم تو ست،یاصالا ولش کن برام مهم ن 

 .ومدیسپهر م

 رفتم کنار اتاق و گوش دادم. یاز سر کنجکاو 

 مگه نگفتم؟ رش؟یبگ یمگه من بهت نگفتم بعد از مهمون ؟یثابت کن یتون ینم یچ یعنی_

 زنه؟  یقدر مشکوک م نیزد؟ چرا ا یحرف م یبا ک یعنی

 کردم که چند لحظه صداش قطع شد و با باز شدن در به خودم اومدم. یطور داشتم فکر م نیهم

 ؟یاونم پشت در اتاق من؟ به چه جرئت یسادیشد و گفت: فال گوش وا رهیبا تعجب بهم خ 

 رفتم. یشدم با هر قدمش من عقب و عقب تر م رهیترس بهش خ با

 دم. یم حیمَ... مَن... سوء تفاهم شده، بذار تو... توض یکن ینه، اشتباه م _

 ؟ید یم حیاز ابرو هاش رو باال برد و سرش رو خم کرد و گفت: تو... توض یکی

 .یلرز یم یلیزد با طعنه گفت: خ یپوزخند

 بودم. دهیچسب واریو کامل به د دمیکش قیتا نفس عم چند
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 به صورتم انداخت. یهام تند شده بود و نگاه نفس

گذاشتم و از خودم دورش  نشیس یبگه دوتا دست هام رو رو یزیسرش رو آروم کنار گوشم آورد و تا خواست چ 

 کردم.

 .یرذل یلیخ _

 کنم؟! یم کاریشما فرشته ها چ نیبا خشم نگاهم کرد و گفت: منه رذل ب 

 .هیبعص یلیخ دمیاز منقبض شدن فکش فهم سمتم هجوم آورد و چونه ام رو با دستش گرفت به

 کرد که با عجز نگاهش کردم. شتریچونه ام ب یدستش رو رو فشار

 اد؟ینکنه ازش خوشت م ه؟یچ _

 اون برادرته چ... _

 نحستو نشنوم! یصدا س،یدهنم گذاشت و گفت: ه یرو رو دستش

 

 .دیاش کش یمشک یموها یال یکرد بهم پشت کرد دست ولم

 

 کنه خودش رو آروم کنه. یم یکه داده سع دمیفهم قشیعم ینفس ها از

 برو تو اتاقت تا کار دست خودم و خودت ندادم. _

 موندم که بلند تر گفت: گفتم برو. رهیبهش خ هیثان چند

 

 به سمت اتاقم رفتم. یا گهیسوال و پرس و بحث د بدون

 تخت پرت کردم و سرم رو تو بالش فرو بردم. یرو رو خودم
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* 

 وم باز کردم.چشم هام رو آروم آر ییآشنا یصدا با

 داد. یصحبت کردن رو بهش نم یبود که اجازه  ادیز یهاش اون قدر هیگر 

 

 رنگم رو از روم کنار زدم. یصورت یپتو

 ... رها م... موهام موهام!تخت بلند شدم که با هق هق گفت: ر یبا تعجب از رو 

 مو تو دستم اومد. یموهاش فرو بردم و کل یرو آروم تو دستم

 

 ؟یلیزدم: ن غیدهنم گذاشتم و ج یدستم رو رو 

 کرده باشن. زشیبلوند و خوشگلش شروع به ر یما کم کم موها یشد دخترک مهربون و ساده  ینم باورم

 چشم هام حلقه زد. یمظلومش، اشک تو ی افهیسرو وضع و ق دنیبا د 

 

 هامون کل خونه رو بر داشته بود. هیگر یصدا میکرد یم هیبغلش کردم و باهم گر 

 شدن. رهیو سپهراد اومدن داخل اتاق و با بُهت به ما خ سپهر

 

 ؟یرو از بغل من جدا کرد بازوهاش رو گرفت و گفت: آبج یلیو ن کیاومد نزد سپهر

 شه. ینم تیچیه زمیشه عز ینم تیچیو گفت: ه دیکش یلیبه صورت ن دستش

 

 ؟یچرا معطل ادیبه سپهراد گفت: زنگ بزن دکتر بو با خشم  دیرو به آغوش کش یلین
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 رو از بغلش جدا کرد و اشک هاش رو پاک کرد. یلیبا عجله رفت، سپهر ن سپهراد

 .زمیعز نجاستیسپهر ا نیبب نجام،یشه من ا ینم تیچیه _

 

 .دیرو بوس شیشونیفرو برد و پ یلین یموها یرو تو دستش

 شه؟ نکنه من سرط... یم ینجوریبا هق هق گفت: دا... داش چرا ا یلین 

 

 شد. رهیبهش خ یاشک یگذاشت و با چشم ها یلیلب ن یانگشت اشاره اش رو رو سپهر

 .اریاسم نحسش رو هم به زبونت ن یحت _

 بود. یزیغم انگ یلیخ ی صحنه

 تونم باهات صحبت کنم؟ یآشفته و نگران لب زدم: سپهر م یا افهیق با

 

 رو باال برد. صداش

 نکنه؟ یکور ؟ینیب یساکت شو مگه حال و روز دردونه ام رو نم س،یه _

 داره. یسپهر گذاشت و گفت: برو داداش، حتماا کار مهم یدست مردونه  یدستش رو رو یلین

 .میو تو حال مشغول بحث شد رونیب میو سپهر از اتاق رفت من

 

شد من  ینم ینجوریاالن هم ا یگفت یاگه همون موقع م ؟یچرا بهش نگفت ه،یدرمان یمیاثرات ش نایبهش گفتم: ا 

 .ستین یدرمان یمیبه ش یازیصد بار بهت گفتم ن
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 ره؟یکل خانواده رو بگ یماریب یخواست یهلم داد عقب و کش دار گفت: نفهم، نکنه م تیعصبان با

 سکوت کنم. دیبود، نبا یلین ی درباره

االن سخت تره نه؟ هر  ؟یسرطان داره؟ چجور یبهش بگ یخوا یم یو گفتم: حاال چجور دمیرو در هم کش ابروهام

 .یفتیچاه م یتو یوقت به حرف من گوش ند

 

 شد. خکوبیسر جاش م یلین دنیبشه که با د شیخواست وارد اتاق آبج یتوجه به حرف هام م بدون

 اومد. نییآروم از پله ها پا یلین

 نشست. ییرایمبلِ تو پذ یرو 

 

 یم قیبهم تزر یزیچ هیو  مارستانیب دیبرد یحالم بد بود من رو م یخودم شک کرده بودم، وقتبه من گفت: رها  رو

 ریز یکاسه ا هیدونستم  یشک کرده بودم م مارستانیهامه، از مکرر رفتن به ب جهیبخاطر سرگ نیگفت یو م دیکرد

 یلیهستن اما امروز... خ زشیکم کم در حال ر دمید یکردم م یشونه م نهییآ یکاسست، هروقت موهام رو جلو مین

 .ختیبد موهام ر

 

 زنده ام؟ گهیلبخند ادامه داد: چند وقت د با

 کنم که... یخواهش م زمیرفت و دستش رو دورش حلقه کرد و گفت: عز یلیبه سمت ن یبا ناراحت سپهر

 

 زنده ام؟ گهیگفت: گفتم چند وقت د یبلند تر یبا صدا یلین

 .گهیگفت: صد و چهل و سه روز د دیلرز یکه از فرط بغض م ییصدارو بغل گرفت و با  شیآبج سپهر
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 یمن اشک م یکه از سنگ و محکم بود االن داره جلو یباور بود مرد ریبرام غ زهیبودم سپهر اشک بر دهیند تاحاال

 .زهیر

 خواهرش رو دوست داشت. تینها یکرد اون ب یفرق م هیبار قض نیا 

 

 وارد اتاق شد و گفت: دکتر اومد. سپهراد

 ناراحت بود. یلیسپهر دوختم خ یآشفته  یو دکتر به سمتش رفت نگاهم رو به چهره  دیتخت دراز کش یرو یلین

 

 کرد. یداد و بود و مارو تماشا م هیتک نهیدست به س واریسپهراد هم  گوشه د 

 

**** 

درهم و آشفته لب زد: نه جشن  یا افهیکرد با ق یم یمبل نشسته بود و با انگشت هاش باز یطور که رو نیهم

 عقد ساده. هیفقط  م،یریگ ینم یعروس

 ؟یچ یعنیبا اخم گفت:  سپهراد

 سمعک بذار. یشنو یکه گفتم نم ینیهم یعنیفرو برد و بلند تر گفت:  شیمشک یموها یال یدست سپهر

باش، آماده  عیبودم انداخت و انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و گفت: تو، بلند شو سر یلیبه من که کنار ن ینگاه

 محضر. میشو بر

 ؟یقدر عجله دار نیچرا ا هی: فردا عروسسپهراد

 با زور... یخوا یگم بلند شو؟ نکنه م یتوجه به سپهراد، قدم هاش رو به سمتم برداشت و گفت: مگه نم بدون

 ن؟یآره؟ هم یزور بگ یفقط بلد ؟یچرت و پرت بلغور کن یفقط بلد ؟یبا زور چ ه؟ی: چو گفتم ستادمیبه روش ا رو

 بکن. گمویکه م یدستم رو محکم گرفت و صاف تو چشم هام زل زد: کار مچ
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 .یو گفت: ولش کن دستشو خورد کرد کیاومد نزد سپهراد

مگه  یشکل گرفت و با عجز نگاهش کردم، ول میشونیپ یرو یظیکرد که از درد اخم غل شتریدست هاش رو ب فشار

 کرد؟ اصالا مگه دل داشت؟  یرحم م

سر  یتار مو هم رو هیبرگذار کنم که  رترید روید یرو ه یعروس یخوا یتوجه بهم، به سپهراد گفت: نکنه م بدون

 نه؟ یخوا یم نویخواهرم نمونه؟ هم

 ماده شو.و ادامه داد: باباش و خبر کن خودتم آ دیبه لبش کش یدست 

 !عیسر دیگفت: شما دوتا هم آماده ش یلیبه منو ن رو

 رو آورد و... شیکرد لبخند بزنه، لوازم آرا یسع دیتا خودش رو د نهییآ یمن رو برد جلو یلین رون،یاتاق رفتن ب از

 

 صورتم. یساعت رو هیموهام کار کرد و  یساعت فقط رو دو

 برام گذاشته بود. یلنز خاکستر هیپررنگ و  یرژ صورت هی یبه رنگ مس هیسا هی

پر جذبه نفرت دارم،  یدونست که از اون چشم ها یسپهر ست بشه، نم یخواست چشم هام با رنگ چشم ها یم 

 لعنت! ،یلیدلم گفتم: لعنت بهت ن یتو

 ...دیناراحت بشه نبا دینبا یلیکنم اما ن هیو به حال خودم گر زمیخواستم اشک بر یم

راه رفتن  نیداشت و پشتش دنباله دار بود و در ح ریاز جلوش حر یبود و قسمت ییه رنگ طالبلند و ب نیآست لباسم

 شد. یم دهیکش نیزم یرو

 به لب داشت. یو لبخند یکروات مشک دیکت و شلوار سف هیدر به صدا در اومد، سپهراد با  دمید هوی

 شد و گفت: عروس خوشگل داداشم چطوره؟ انیرو به رومون نما 

 زشت شدم؟ یکن ینم فیگفت: باهات قهرم؟ از من تعر زونیآو یشد و با لب ها نهیدست به س یبا دلخور یلین

عروس شده بودم اصالا  نیا ییبایاز بس محو ز یینجایعقب رفت و گفت: اوه اوه، توام ا یزد و کم یلبخند سپهراد

 وروجک. دمتیند
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 دوخت. یلیقرمز و پاشنه بلند ن ینگاهش رو به کفش ها سپهراد

گرفتمت  یم ینبود میکه، اگه آبج یخدا! از عروسم ماه تر شد ایو گفت:  دیکم کم بر اندازش کرد تا به صورتش رس 

 .یلیخداوک

 سپهراد زد. یدستش رو مشت کرد آروم با بازو یبه شوخ یلیکه ن میدیبلند خند یسه نفرمون با صدا هر

 ساعته منتظرم. هی ن،یایب عیسر ن؟یکن یاونجا زرت و پرت م نینشست یسپهر بلند شد: چ یصدا

من تعجب کرد و بلند و کش دار  ی افهیق دنیمن جلو نشستم که سپهر با د میبنز سپهر شد نیسوار ماش میرفت

 ه؟یچ نیگفت: ا

 خواست بزنه تو دهنم. یشدم، دستش رو باال آورد، م رهیوحشت بهش خ با

 کنن سپهر! یو گفت: رو زن دست بلند نم رو سپر صورتم کردم که سپهراد دستش رو گرفت دستم

 کنم روز عقدتونه. یسپهر گذاشت و گفت: داداش خواهش م یشونه  یرو یاز پشت دست یلین

االن مردم راجع به تو و رها  نیخودت و بب ؟یلیمتنفرم ن ظیغل شیمگه من صد بار نگفتم از آرا ظ؟یقدر غل نی: اسپهر

 کنن؟ یم یچه فکر

قدر ارزش نداره که خانمت رو  نینکنم؟ حرف مردم ا شیآرا یگیم یعنیداداش؟ روز عقد داداشمه  یچ یعنی:یلین

 رو عوض کن. تیمیطرز فکر قد نیا ،یناراحت کن

 کرد. یپدال گاز گذاشت رانندگ یسکوت و کرد، پاش رو رو سپهر

 از دست شما خانما. _

 

 بود. یکه داشتم حس نابود یحس تنها

به اون داشتم نه  یکنم که نه من حس یزندگ یاحساس و بد خلق یکردم، قرار بود با مرد ب یم مرگ یهر لحظه آرزو 

 اون به من.

 دلم نسبت بهش مملوء از نفرت بود، نفرت. 
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 کردم. یم نیداشتم تو دلم سپهر رو نفر یبر م گاهیکه به سمت جا یوارد محضر شدم، هر قدم 

 .نهیهمش تظاهر دروغ نایخواستم ا یها رو نم لباس نیهارو دوست نداشتم ا شیآرا نیمن ا 

قسمت نقشه مون  نیاما مهم تر یرفت شیخوب پ یلیدختر خوب، تا االن که خ نیو گفت: آفر کمیسپهر اومد نزد 

 بله رو بگو. یو خوب ریقسمته، با خ نیا

 هوالش کردم و گفتم: اگه نگم؟ یپوزخند گاهیرفت سمت جا یطور که داشت م نیهم

 کنم هم اون باباتُ. یبا خشونت سمتم اومد، مچ دستم رو گرفت و گفت: بعدش خدا شاهده هم تورو نابود م برگشت

 یکلمه  هیاگه  دمینگاهم کرد که فهم یبگم جور یزیداشت؟ آخه چرا؟ تا اومدم لب باز کنم و چ یچه گناه بابام

 ذاره. یسرش م یصحبت کنم محضرو رو گهید

شروع کرد به خوندن:  قهینشستم که عاقد اومد و بعد از چند دق یصندل یرو گاهیت جاراه اومدم به سم دوشادوشش

سپهر  یبه عقد آقا یسکه بهار آزاد78و  دیجلد کتاب قران مج کی هیشمارا با مهر لمیبنده وک ایخانم رها فرامنش آ

 لم؟یوک اورم؟بندهیدر ب یعیرف

 

 بگه، اما سپهر یزیخواست چ یانداختم که م یلیبه ن ینگاه 

 

 نگاهش بهش فهموند ساکت شه. با

رو قورت بدم،  یبغض لعنت نیا دیتونستم جار بزنم؟ با یتونستم بگم؟ کجا م یم یبه ک یدلم گرفته بود ول یلیخ 

 کارو انجام بدم دو دل بودم... نیا دیام که شده با یلیبخاطر ن

 کردم پس... یم رو نابود یلیتونستم بگم نه اما با نه گفتنم فقط ن یم 

 شده بودم گفتم: بله! رهیخ یلیبراق ن یطور که به چشم ها نیهم

 بود،  دهیچیگنگ و پ یچطور بله رو گفتم همه چ دمینفهم اصالا

 گفتم...  گهیدل بودم اما د دو
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 بله رو گفتم تموم شد. گهید

 شیشگیو اون هم با لحن خشک و سرد هم دی(. عاقد از سپهر هم پرسیعیاسم نحسش اومد تو شناسنامم )سپهر رف 

 بله رو گفت.

زد و با طعنه گفت: مبارکت باشه  یروزیاز سر پ یسپهر من رو نگاه کرد و لبخند میرسماا زن و شوهر شده بود گهید

 عروس من!

 رتیجمله اش واسه تظاهر بود آروم کنار گوشم گفت: تازه شروعشه رها، تازه مثل پرنده ها اس نیدونستم ا یم

 کردم.

 اشکم رو گرفتم. زشیر یخواست بچکه اما جلو یتو چشم هام حلقه زد و م یاشک هیال

 شناسمش! یبچه بود م یکنه، از وقت یدونم سپهر خوشبختت م یو گفت: م دیرو بوس میشونیپ یبا خوشحال پدرم

 تکون داد. یبه سپهر انداخت که سپهر با پوزخند سر یزیر نگاه

 ام داشت؟ یسود یمونیمگه االن پش یبودم ول مونیپش م،یضر خارج شداز اتمام عقد از مح بعد

بذار که گم  ییجا هیعقد رو دستم داد و گفت: برو خونه نگاش کن و  لمیبود، سپهراد ف دهیفا یب یهرکار گهید االن

 نشه.

 رو از دستش گرفتم و گفتم: سپهراد؟ لمیف

 بله؟ _

 اد؟یسپهر چرا از رنگ قرمز بدش م _

 ؟یدون یبه صورتم موند و گفت: تو از کجا م رهیبهش شوک وارد کرده باشن چند لحظه خ انگار

 داد به پا کرد. یبودم اومد و داد و ب دهیاون روز لباس قرمز براش خر _

 اش مفصله. هیسپهراد بودم که گفت: قض یبه چشم ها رهیخ

 ؟یبگ یتون یاالن م _
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 کنم. یم فیروز سر فرصت برات تعر هیلبخند گفت:  با

 کرد. یم وونمیداشت د یانتظار متنفر بودم حس کنجکاو از

 گذاشت. یبدتر من رو تو خمار گهید نمیا 

* 

من حق  یگفت: بدون اجازه  دیکش یم گاریمبل لم داده بود و س یطور که رو نیآشپرخونه رفتم، سپهر هم سمت

 .یبذار رونیپاتو از خونه ب یندار

 ؟یچ یعنی

 نظر داشته باشه. ریتموم حرکات و کارام و ز دیبگه نبا یطور نیا دینبا گهید 

 حد کنترلم کنه. نیتونه در ا ینم 

 ؟یش یخارج م یادیاز حدت ز یدار یکن یفکر نم _

 دم؟یتکرار کن نشن گهیبار د هی ؟یگفت یمبل بلند شد و گفت: چ یرو از

 م؟یریگ یتحت کنترل م یراز حد دا شیب یکن یهمون جرئت به چشم هاش زل زدم و گفتم: فکر نم با

هر  یفراموش کرد کهنیکرد و گفت: مثل ا تیرو تو صورتم هدا گارشیدود س نیکم بود، واسه هم یلیخ مونفاصله

 .یچون خودت قبول کرد یمن هیحق داره زنش رو کنترل کنه، از االن تو زن قانون یمرد

 یدیکه مال یکرم لویشدم ادامه داد: درضمن اون ده ک مونیتر به صورتم زل زد که از بله گفتن خودم به کل پش قیدق

 باش. عیسر ادیبدم م ایجلف باز نیرو برو پاک کن از ا

 .یریرو ازم بگ یگفتم: سپهر، قرار نشد آزاد یجد یلیخ

تو خونه ام  ،یجلف و سبک شد یدخترا نیخوره، ع یحالم بهم م افتیو ق ختیکه گفتم رو بکن، از ر ی! کارسیه_

 .عیخالته اون شالتو هم درست کن سر یخونه  نجایفکر نکن ا یپوش یآدم لباس م یمثل بچه 

 شمیآرا زیم یرو به رو یصندل یدعوا نداشتم سمت اتاقم رفتم و رو یهم فشردم اصالا حوصله  یهام رو رو چشم

 نشستم.
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شد تافت بدجور  یدم اما نمام رو صاف کر یمشک یهارو از موهام کندم با شونه موها یانبر ریلنز رو در اوردم و گ 

 موهام رو حالت داده بود.

 رفتم. یحموم م هی دیبا

 سمت کمد رفتم و حوله ام دورم گرفتم. 

* 

 )سپهر(

 فندک زدم. رشیاز پاکت در آوردم و ز گارینخ س هی

 کنم.تونستم فکر  یشدم و م یآروم م گاریس دنیکردم، فقط با کش یتر شده بود سه بسته خال ادیمصرفم ز امروز

 و عاشقونه. یمزخرف و تکرار یلمایرو روشن کردم باز ف ونیزیتلو 

 خاموش کردم و سمت اتاق مشترکمون رفتم. ستالمیکر یگاریبا جا س گارویکردم س خاموشش

 رها تو حمومه.  دمیفهم ومدیدر رو باز کردم ازحموم صدا م آروم

 تخت پرت کردم.  یرو در آوردم و رو کتم

 آزادانه نفس بکشم. یبه خودم انداختم و کرواتم رو شل کردم تا کم ینگاه نهیآ یجلو

 که سالهاست انجام دادنش به دلم مونده. یگرفتم، انتقام یانتقام م دیمن با 

 قطره... هی یبشه حت مالیقطره خونش پا هیخوام  ینم

رو با تمام وجود  ینم شادتو یبرام نمونده، نه عشق نه نفرت نم یاحساس گهیازم گرفته شد د میزندگ یاز وقت 

 احساس کنم.

 کرد. شیکار شهیکه از سنگ شده رو نم یقلب م؟یچه کن یتنگ شده ول میدلم واسه خود قبل 

 مرگ کنه...  یرو آرزو شیزندگ یکنم لحظه به لحظه  یکار دیهارو عذاب بدم با یلیخوام خ یسنگ م نیهم با

 کنم. ریرو له کنم قلبش رو تسخ شیسنگ زندگ نیبا ا دیبا
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 قدم رو هم برنداشتم( نی) اما من هنوز اول

 اومد. رونیرها از حموم ب قهیتخت پرت کردم بعد از چند دق یرو رو کروات

 زد و دوباره رفت تو حموم. یبلند غیمن ج دنیبا د 

 

 ) رها (

 ؟یوارد اتاقم شد یسپهر به چه اجازه ا _

 که اتاق تو باشه، اتاق من نیقبل از ا نجایا _

 بمونم ییرایتو پذ ینکنه دوست دار بوده

 

 کنن. یم یراجع بمون چه فکر یلیسپهراد و ن یدون یم ؟

 .اریکه رو تخت گذاشتم و ب یباش لباس عیگفتم: سر کالفه

 .ریبه در حموم زد و گفت: بگ یگذشت و تقه ا هیثان چند

 .دمیو شلوار رو از دستش گرفتم پوش لباس

حموم گذاشته بودم و سرم کردم و از  یکه از قبل تو یشال ،یشلوار گشاد تو خونگ هیو  یبلند صورت نیلباس آست هی 

 .رونیحموم اومدم ب

 .دیکش یم گاریس کسرهیبود و  دهیتخت دراز کش یرو سپهر

 .یکش یم گاریس یفرت و فرت دار کسرهیهمون موقع تا االن  ؟ازیشه تمومش کن یم _

 .میمحرم گهیما د ؟یپوش یو گفت: چرا جلوم شال م دیحرفم، نگاهش سمتم چرخ نیتوجه به ا بدون

 کنه. یم تمیّاذ گاریبخوابم دود س نجایتونم ا یرفتم و منم بدون توجه به حرفش گفتم: من نم یغره ا چشم
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 بره.  نیاز ب گاریس یو در آوردم و تو اتاق زدم تا بو یو اسپر زیرو خاموش کرد، رفتم سمت م گارشیس

 نیا دنیرو بسوزونم و نابود کنم، برداشتمش دوست نداشتم با د لمیدوست داشتم ف دیعقد چرخ لمیسمت ف چشمم

 .فتهیب ادمینحس  یخاطره  لمیف

 ؟یکن یم یتا خواستم پام رو روش بذارم سپهر عقب هلم داد و گفت: چه غلط دمشیکوب نیبه زم محکم

 گذاشت. زیم یرو برداشت رو لمیف

 ن؟یزم یرو زد لمیف یبه چه جرئت _

 انگشت اشاره به در اتاق اشاره کردم. اب

 .رونیسپهر از اتاق من برو ب_

 ؟یدونست یخوابن م یگفت: زن و شوهرا معموالا جدا از هم نم هیکنا با

 ؟یفکر کنم فراموش کرد میداشت یقرار هیسپهر ما _

 نجایهم ریتخت بلند شد و بالش و از دستم گرفت و با خشم گفت: بگ یرو برداشتم و سمت کاناپه رفتم از رو بالش

 بکپ.

 نجایکاناپه نشستم، که مچ دستم رو گرفت و با سر به تخت اشاره کرد و گفت: گفتم هم یتوجه بهش رو بدون

 بخواب.

 دوست ندارم آقا زوره؟ اد،یخوشم نم_

 صداش و باال برد. تیعصبان با

 کنم. یبذار، ده بار تکرار نم نجایمرگتو هم ینکن گفتم کفه  میرها کفر _

 .دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 رنگ رو کنار زدم. یگلبه یبه سمت پنجره رفتم پرده  تیعصبان با
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که من گرفتارش  یسرنوشت تلخ نیبه پنجره زدم و گفتم: لعنت به ا یشست مشت یو پنجره رو م دیبار یبارون م 

 شدم، لعنت!

 ده. یتاکِ ساعتم حس جنون بهم م کیت یام که حت یآدم عصب هیمن  ،یرها هنوز من رو نشناخت _

 خرگوش دل رحم بسازم. هیگرگ  هیتونستم از  یبود من نم وونهید هیاون  آره

 انتظار پروانه شدن دارم. یاز هر کرم یکه منه لعنت نجاستیمشکل ا آره

 چرا؟ نیدونیکنم م یافتخار م میمن به قلب لعنت 

 .کنهیهرجور هست هنوز داره کار م یشد ، زخم خورد ، گول خورد ، سوخت و شکست ول یباهاش باز چون

 دمیبرنگرده سمت تخت رفتم و دراز کش گهید دوارمیرفت، خداروشکر ام رونیاز اتاق ب دمیدر فهم یصدا دنیشن با

 .دیچرخ گاراشیو پاکت س یگارینگاهم سمت جا س

 ینوشته شده بود و... از اون گرونا هم م Kentام  گهیپاکت د هیرو  Marlboroوشته شده بود روش ن یسیانگل با

 .دیکش

* 

 کرد. یکمکم م یلیکردم و ن یتو آشپزخونه ناهار درست م داشتم

 درست کرده بودم بوش کل خونه رو برداشته بود. یناهار قورمه سبز واسه

مشترک  یزندگ نیره؟ از ا یم شیکند با لبخند گفت: رابطتون خوب پ یهارو پوست م اریطور که خ نیهم یلین 

 ؟یهست یراض

 شهیهم مینبره با لبخند گفتم: واقعاا من تو  زندگ انیاز جر ییبو یلین کهنیا یو برا میباطن یعالرغم خواسته  من

 رو داشتم. یمرد نیچن یآرزو

 لبش پررنگ تر شد. یرو لبخندِ

 خاصه! یلیداداشم خ گهیبله د _
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 هیگذاشت و سپهر و سپهراد رو صدا زد  زیم یو غذا هارو رو یناهار خور زیلبخند جوابش رو دادم، رفت سمت م با

 هوم؟ دهیکه تا االن خواب یکرد کارشیابروش رو باال برد رو به من با لبخند گفت: چ یتا

 خجالت زده شدم. حالتم رو جلوه دادم که مثالا یجور هی دیچیخنده اش تو کل خونه پ یصدا و

 شب رو خونه نبود. دونست سپهر کل ینم یلین اما

 .ومدین رمیشانس آخر گ نیسپهر از در خونه اومد و گفت: لعنت به ا قهیاز چند دق بعد

 ؟یبا تعجب گفت: چ یلین

 .ومدین رمیگ ایکینزد نیترک بخرم ا یرفته بودم قهوه  _

 شک نکنه. یلین نکهیگفت واسه ا یدونستم دروغ م یم منکه

 .میقهوه ام که دار زیسر م نیبش ایداداش، ب ستیول کن مهم ن _

 گذاشت. یجالباس یرو رو کتش

 گاز گذاشتم. یرو آب کردم و رو یرو باز کردم و قهوه هارو در آوردم کتر نتیدر کاب 

 . ادیو مخصوص خود سپهر رو آوردم و صبر کردم اب جوش ب یمشک وانیل 

 !یخوب یدرست کرده؟ بَه چه بو ی: اوهو تازه عروسمون چدیسمتش چرخسپهراد نگاهم  یصدا با

 .میشروع کن نیایگفت: زودتر ب دیمالیطور که دست هاش رو بهم م نیهم

من  هیلعنت یقهوه  نیاش رو گرفت و بلند گفت: پس ا قهینشست و با انگشت شصت و اشاره شق یصندل یرو سپهر

 شد؟ یچ

 کنه. یخدمتکارا باهام برخورد م نیکردم ع احساس

 و سپهراد احساس حقارت کردم. یلین یجلو یکم

 قهوه اش رو آروم بردم و جلوش گذاشتم. 
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سپهراد سکوت رو شکست و گفت: شما  قهیبعد از چند دق میمشغول غذا خوردن شد ینشستم و همگ یصندل یرو

 ن؟یماه عسل بر نیخوا ینم

 نگه. یزیا تکون دادن سرم به سپهراد فهموندم که چمن و سپهر سمت سپهراد رفت ب نگاه

 .ادیب شیپ دیجد یسوژه  هیدوست نداشتم دوباره  

 اصالا دوست نداشتم باهاش ت 

 

 باشم چه برسه برم مسافرت؟  نها

 .ستیام ن یشد و گفت: فکر بد رهیبه من خ شیخاکستر یبا اون چشم ها سپهر

 شه! یم یعال ی: واانداختم که گفت یلیبه ن یو نگاه دمیگز لب

و دستش رو  دییبلند شدم که سپهر دندون هاش رو بهم سا یصندل یاز رو دیاز اتاق به گوش رس میزنگ گوش یصدا

نوع  هی نیبلند شه، ا زیکه تازه عروس روز اول ازدواج از سر م میرسم و رسومات ندار نیو گفت: ما از ا دیکوب زیبه م

 .هیاحترام یب

 کردم خودم رو کنترل کنم. یم یسع

 کار واجب داره خب بذار... دی: داداش شایلین

 حرفش رو خورد. یو ادامه  دینگاه کرد که حرف تو دهنش ماس یلیبه ن یجور سپهر

 چشم دوختم. یلیلبخند به ن با

 سوال نبرم. ریرو ز تونیتا رسم رسومات خانوادگ مونمیم ست،یام باشه مهم ن یهرچقدر ضرور _

 زدم و به غذا خوردن ادامه دادم. یند حرفم پوزخندب پشت

 دستپخت مادرم بود. نیبود رها، ع یکرد و گفت: عال یسپهراد تشکر 

 لبخند جوابش رو دادم و گفتم: نوش جانت. با
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 .دیرم سرکار موفق باش یبرداشت و گفت: من م یصندل یکتش رو از رو سپهراد

 داداش. نطوری: توام همیلین

 نیکنم تو برو بب یم فشیگفت: خودم رد یلیهمه غذا خوردنشون تموم شد مشغول جمع کردن ظرفا شدم که ن یوقت

 .رهیگ یداره باهات تماس م کسرهی یک

 ده. یرو انجام م ییکارا هی وتریکارش با کامپ زیسپهر پشت م دمیلبخند ازش تشکر کردم و به اتاق رفتم د با

 بود؟  یک یعنیشدم  رهیخورد خ یداشت زنگ م که هنوز یبدون توجه بهش به گوش 

 ".نیام"رو برداشتم و نگاهم به سمت اسمش رفت  یگوش

 گفتم: ا... ا...الو؟ دیلرز یکه م ییسبز فشار دادم و با صدا یبا دست لرزون دکمه  دیقلبم لرز 

 ؟یکرد کاریشده گفت: رها؟ تو چ ینجوریا هیکه معلوم بود بخاطر گر یخش دار یصدا با

 اون از اصل موضوع خبر دار نبود. د،یمقدمه اشکام چک یب

بگو لعنت بهت، لعنت  یزیچ هیبگو د  یزیچ هی یپنج سال عمرمو به پات گذاشتم رها، لعنت یکرد انتیتو به من خ _

 که نسبت بهت داشتم، لعنت به احساسم. یعشق نیبه ا

 زد و دوباره مشغول کارش شد. یخندپوز دیبد بغض آلود بود، با هق هقم نگاه سپهر سمتم چرخ صداش

 به خدا من... ستین یکن یکه فکر م یگوش کن. اونجور نیام _

 المصب؟ یشناس یم ییاصالا تو خدا ؟یبه خدا چ _

 فقط توروخدا گوش کن. ن،یدم ام یم حیگفتم: توض دهیبر دهیبگم با بغض و بر یدونستم چ ینم

کلوم بهم بگو با اون  هیبلند گفت: رها فقط  دمیشن یواضح م یرو پشت گوش دیکش یکه از سر خشم م ییها نفس

 نه؟ ای یعقد کرد زیهمه چ یب هیعوض ی کهیمرت

 ن؟یاَ... اَم _

 نه؟ ایتر گفت: آره  بلند
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 رو از دست دادم. زمیتونستم بهش دروغ بگم، بخاطر سپهر همه چ یزد، نم یتند م قلبم

 ...زیکه در کنار پدر داشتم همه چ یبختو خوش یاون حس شاد م،یخوشحال م،یعشقم، زندگ 

 شده بود. دیهق هقم بدجور شد گهید

 آره عقد کردم. _

 یم یکن یدلمو کباب م ینکن دار هیگر ینکن د لعنت هیگر ،ینکن عوض هیتر گفت: گر یسکوت کرد و جد یا لحظه

 نکن. هیگم گر

خوب،  ی افهیداشت که من نداشتم؟ ق یهام اونم صداش خش دارتر شد و گفت: مگه اون چ هیگر یصدا دنیشن با

 داشت که من نداشتم؟ یجون بکن بگو اون چ یداشت؟ د عوض یپول؟ اون چ ن،یخونه، ماش

 کن... یخواهش م نیام _

 یعنینفر  هی یپنج سال موندن به پا یفهم یم ؟یچ یعنیدوست داشتن  یفهم یمن دوستت داشتم، م یعوض _

 کردم. یکندم کار م یجون م شب و روز یمن بخاطر توعه لعنت ؟یچ

 !یمیبلند گو گذاشت گفت: سالم دوست قد یرو دستم گرفت و رو یکالفه شد و سمتن اومد و گوش سپهر

 یده م یزنن که دشمن بعداا بهشون تکست م یبهت م ییضربه ها قیدر نقش رف ایبا طعنه به سپهر گفت: بعض نیام

 مرحبا. ن،یگه: آفر

 .یدست دشمن من رو هم از پشت بست ،یبود ینجوریهم قایدق تو

بار  هیرو ندارم، درضمن  یتکرار یمن حوصله آدم ها ایب یسر داد و گفت: هر وقت فرق داشت یبلند یقهقهه ا سپهر

 کنم. یات م چارهیب یرو خط زن من زنگ زد نمیبب گهید

 ؟یریگ یرو م شیانتقام چند سال پ یشه؟ دار ی: مثالا که چنیام

منم  یمن رو ازم گرفت هیداره، تو زندگ یواکنش هی یسمشم خنده داره، قبالا بهت گفته بودم هر کنشا یانتقام؟ حت _

 .تویزندگ
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کارا مونده که انجام  یلیکردم هق هقم رو خفه کنم و ادامه داد: البته هنوز خ یم یبه من انداخت که سع یزیر نگاه

 هم مونده. یا گهید یربط داشت، موضوع ها تیموضوع بود که به زندگ هیفقط  نیندادم، ا

 دس؟یچیچرا حرفاشون و گنگ و پ ه؟یچ گهید یاز موضوع ها منظورش

 اونم با من؟ یرقابت کن یخوا یکه پشت بندش گفت: م دمیرو از پشت تلفن شن نیبلند ام یخنده  یصدا

 باشه. "من"تونه  ینم چکسیوجود نداره چون ه یزد و ادامه داد: رقابت یپوزخند سپهر

 .یبش مونیخودت پش یکنم از کرده  یم یکار نشونمتیم اهیسپهر به خاک س نیبب_

 پررنگ تر شد. پوزخندش

 تونه حرف بزنه یام م یطوط _

 عمل کن. یادعا دار اگه

 .یشد انتکاریخ ،یتخس شد ،یبد شد یستین شیو چند سال پ نیاون سپهر چند گهید یعوض شد یلیخ _

قدر  نیمن ا ؟یگه: پس مــــــن چ یزنه م یم غیکردم که مغزم ج یقدر سادگ نیقدر به قلبم گوش دادم ا نیا_

 و اون خورد و ل نیقدما ا ریقدر ز نیشم، ا یم دهیکش واریکنار اومدم که دارم به درو د

 

 ساخت. دیسپهر جد هیله شدنا از من  نیشدم، که هم ه

 .ارمیسرت م یبد یبال ریبگ یجد دامویسپهر تهد _

 ستین یچیدلتم ه یتو ستین یچیسرت ه یتو یندار ویکار چیه یعرضه  ن،یمدت خوب شناختمت ام نیتو ا _

 !احقیوقت صحبت کردن باهاتو ندارم  گهید فتهیتو ذات کث یهمه چ

هم  رسم یبهت زنگ بزنه هم حساب تورو م گهیبار د هی اه،یس ستیرو قطع کرد و رو به من گفت: بذارش ل تماس

 حساب اونو.

 چشم هام قرمز شده بود. یدیکرده بودم که سف هیگر اونقدر
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 .دمیکوب نشیزد دستم رو مشت کردم و به س یام موج نم یذره دلسوز هی ینگاه سپهر حت یتو 

 لعنت! ،یآرامشم شد یکه باعث خراب ییلعنت بهت، لعنت به تو_

 که دستم رو گرفت دوتا دستاش رو دورم حلقه کرد. نشیبه س دمیکوب اونقدر

 نکن. هیگر شششیه_

بامن،  یصورتم گرفتم، آروم کنار گوشم گفت: زندگ یاز تقال کردن برداشتم و دست مشت شدمو جلو دست

 .ستیاونقدراهم بد ن

سپهر، همه  یگرفتازم  زمویشد محکم منو گرفته بود با بغض گفتم: همه چ یکردم از بغلش جدا شم اما نم یم یسع

 .زمویچ

 تر گفتم: ولم کن. بلند

 آروم باش. سیه _

 اومد. یچند قدم هی ادیب کمیشد و خواست نزد رهیبهم خ یتخت نشستم با حالت دلسوز یفاصله گرفتم رو ازش

خارج از  ایماه عسل؟ تو کشور  میگذشت و گفت: کجا بر قهیکارش نشست چند دق زیشدو پشت م مونیپش یول 

 کشور؟

 گفتم: سر قبرت. یام بند اومده بود، با حالت جد هیگر یکم

 اونجا. میهم دار الیشمال خوبه و م؟یندارم، کجا بر یهاش رو محکم بهم فشرد و گفت: باهات شوخ چشم

 کردم و بدون توجه بهش... سکوت

 

* 

 لباس هام رو تخت کردم. یکی یکیتخت گذاشتم و  یرو رو چمدونم

 داد.  امیپ میگوش یرو یکیبودم که  لیسمت شمال، مشغول جمع کردن وسا میبر میقرار بود فردا حرکت کن 
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 رو برداشتم و چک کردم. یگوش

 .نمتیب یامشب ساعت هشت کافه چشمه م_

 بود. نیخط دوم ام ابن

 سپهر بال و پرم و بسته.  چطور؟دنش؟یتونستم برم د یمن چطور م یول 

 .رمیمردونش رو بگ یه چشم هاش زل بزنم دوباره دست هادوباره ب نمشیدوست داشتم دوباره بب یول

 اومد. یسپهر هم که فعال خونه نبود ساعت ده از سرکار م 

 کنم؟ کاریچ ایبه ساعت انداختم ساعت هفت بود خدا ینگاه

و  سی: آرتممیکه اسم بچه هامونم انتخاب کرده بود میعاشق هم بود نقدریافتادم ا میکه داشت یگذشته و خاطرات ادی

 .نیآر

 گفت برو  یگفت نرو دلم م یم عقلم

 کردم. ریگ یدوراه نیب ایخدا

 بدم. حیو بهش توض نمشیبارم که شده بب نیآخر یگرفتم برم برا میتصم آخر

 ذره هم از احساسم نسبت بهش کم نشده. هیبدم که هنوزم عاشقشم، بهش بگم که  حیتوض 

 بگم که سوء تفاهم شده و... 

 مانتوم با شال قرمزم ست کردم. دمیرو پوش یزانوم و شلوار ل یتا باالقرمز رنگ،  یمانتو

 .رفتم نهیآ یجلو 

 کردم. کسیم کیو با پنک دمیکرم پودر رو مال دم،یبه صورتم کش یدست

 رو کامل کردم. شمیرژ قرمز رنگ و رژ گونه آرا هیو با  دمیزدم و خط چشم رو پشت چشمم کش یمس هیسا

 کم بود یزیچ هیشدم انگار  رهیبه خودم خ نهیتوش بود رو پام کردم دوباره تو آ دیسف یقرمز رنگ که ردها کفش



 پارادوکس تلخ

45 
 

 آها موهام... 

 ه.کس متوجه نش چیکه ه یجور نیپاورچ نیصورتم آوردم، آروم آروم و پاورچ یام رو جلو یمشک یاز موها یکم 

 .دمیپشت سرم شن رو از یکی یکردم که صدا یاروم در اتاق رو باز کردم و از حال عبور م 

 کجا؟_

 

 دمیبرگشتم و د دهیپر یا افهیشده با ق یخونه ا هیرو داشتم که واسه سرقت وارد  یشدم احساس دزد شکه

 کم هوا بخورم. هی رونیرفتم ب یجا داشتم م چی... هیگفتم:مَ... من ه دهیبر دهیسپهراده و بر

ابروش رو باال داد و  یتا هیشلوارش فرو برد و  یها بیبود، دستش رو درون ج ستادهیپله ها ا یطور که رو نیهم

 سرو وضع؟ نیگفت: با ا

 سادست فقط! ییرو ادهیپ هیگردم  یبر م یانداختم و مظلوم گفتم: زود نییو پا سرم

 تکون داد و گفت: باشه برو هواتو دارم. یسر

 زدم و ازش تشکر کردم. یلبخند

 د؟یر یگرفتم و گفتم: کافه چشمه م یرفتم، تاکس ابونیاز خونه خارج شدم و سمت خ 

 اشتباه. ایدونستم کارم درسته  یرو باز کردم و سوار شدم نم نیتکون داد، در ماش یسر

تونه عشق پنج  یم یبودم ک نیمن عاشق ام یقرار بذارم ول گهید یکیدرست نبود که با  نیمن زن سپهر بودم ا 

 ؟یسالش رو تو چند روز فراموش کنه؟ ک

 .میدیراننده گفت: خانم رس قهیپس از چند دق 

 شدم قدم هام رو سمت کافه برداشتم. دایپ نیرو حساب کردم از ماش هیکرا

 که روش نوشته شده بود: کافه چشمه. دیکافه چرخ یبزرگ باال ینگاهم سمت تابلو 

 کافه شدم دود سرتا سر کافه رو فرا گرفته بود. وارد
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 بود. دهیبودم رو پوش دهیبار براش خر نیاول یکه برا یقرمزلباس  دم،یرو د نیدور ام از

همرنگ ابرو و موهاش چشم  یقهوه ا یها شیکردم ر زشیکه کردم خوب آنال یکار نینشستم و اول یصندل یرو

 .یخداداد یبایخوش فرم و دماغ ز یو لبا یعسل یها

 ؟یخوب نیکرد با لبخند گفتم: ام یخشم داشت به من نگاه م با

سر دردش رو  یرو گرفت تا کم شیشونیگرفت با انگشت شصتش دو بغل پ یدیصدام سردرد شد دنیبا شن انگار

 کاهش بده.

 آشفتش نتونستم لبخندم رو ثابت نگه دارم و اون لبخند آروم آروم از لب هام محو شد. ی افهیق دنیبا د 

 

 کیدستم رو آروم به دستش نزد 

 

 تعجب کرده بودم. بشیعجاز رفتار  دیکه دستش رو عقب کش کردم

 دوخت. زیانداخت و نگاهش رو به م نییرو پا سرش

 

 ن؟یو آروم صداش زدم: ام نمیرو کج کردم تا چشم هاش رو بب سرم

 صداش رو باال برد. یعصب

 

 ساکت شو ن،یام رهیبم یاله نیدردو ام نیکوفتو ام ن،یام نیام  _

 رو آروم کنم. نیکردم ام یست، سعنگاه ها سمت ما یهمه  دمیو برو نگاه کردم و د دور

 .میشده؟ آروم باش بذار با ارامش صحبت کن یچ _
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 ن؟یدار لیم یاومد و گفت:چ گارسون

 قهوه ترک. هی _

  ؟یزیچ ،یانوریس ،یقرص برنج ای ن؟یبه گارسون چشم دوخت و گفت: سم دار نیام

 

 ن؟یدار و با تعجب صداش زدم:عه ام کش

 .نیاریترک ب یخوام، دوتا قهوه  یبه گارسون گفتم: عذر م رو

 رفت. گارسون

 که تورو جلو من گذاشت متنفرم. ینحس ریتقد نیو گفت: از ا دیبه صورتش کش یدست نیام

 هام توهم رفت. اخم

 

 کنم، من هنوز دوستت دا... یخواهش م نیام_

 حرفم بگم. یادامه  نذاشت

 ادته؟یبشکنه که بدجور زودرنجم  فتهین هویبهت گفتم رها دلم دستته  ادتهی_

 

 نیریدروغ ش هیمن  یتو برا ،یدون یکرد گفت: م یم یطور که با انگشت هاش باز نیسر شار از غم بود هم نگاهش

 یخاطره ها میپنج سالِ تموم، خاطره ساخت وست،ینپ قتیکدومشون به حق چیاما ه میکرد یپرداز ایهمش رو ،یبود

 .هودهیپوچ و ب

 گذاشت. زیم یبودم در آورد و رو دهیراش خرکه ب یا حلقه
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 ینم ،یمن ازدواج کرد بیبلند شدو گفت: تو با رق یصندل یتعجب به تک تک کارها و حرکاتش چشم دوختم از رو با

 تونم ببخشمت.

تونست تنهام بذاره  یاز اشک درونش رو احاطه کرده بود بهش چشم دوختم، نه اون نم ینازک هیکه ال ییچشم ها با

 باهام بکنه. نکارویه.. نه... نبابد ان

 

 !نیبغض گفتم: ام با

 .یتو قلبم ندار ییجا گهیمرد، د هیثان نیپاک و معصوم من از ا یتاسف تکون داد و گفت: اون رها یبه معنا یسر

 کافه گذاشتن. یآهنگ رو تو نیلحظه ا نیدر هم قایجمله اش قلبم بد شکست و دق نیا با

 

 لحظه، نیتو ا یمن هست ریهم درگ تو

 لرزهیمن تو چشمات اشک م یتو هم ب 

 .یشیهم تو خلوتت دلتنگه من م تو

 ارزه یم ایدن هیحست برام  نیهم 

 لرزه. یم ایدن هیحست برام  نیهم

 

که  ییصورتش، دستاش، دستا یبار خوب نگاهش کردم، به چشم هاش، لب هاش، موهاش، تک تک اجزا نیآخر یبرا

 کرد.  یاشک هام رو پاک م یروز هی

 

 یهست گهید یکیبا  کنمیوقتا حس م یگاه یهوا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه

 یهست گهید یکیکه االن با  گهیحسم م یهوا چرا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه
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 ختم.شد رو پاک کردم و با هق هق به رفتنش چشم دو یم یگونه ام جار یکه رو ییدستم اشک ها با

 با هوات شمیتازه م یاگه برگرد رهیگیلحظه هام جون م تمومه

 هر روز من که باز قراره بشنوم صدات هیایشده رو نیا

 

 برگرد رهیقفس بم نینذار که قلب عاشقم تو ا ایب ایب

 تو سر کرد یب شهیخونه سوت و کوره نم هیفضا ایب ایب

 یهست گهید یکیبا  کنمیوقتا حس م یگاه یهوا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه

 یهست گهید یکیکه االن با  گهیحسم م یهوا چرا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه

 

 کشمیآه م انیجهان یعل دیآهنگ جد شعر

 (نیکنم همراه با رمان گوش بد یم شنهادی)پ

 گذاشته بود رو برداشتم زیم یکه رو یا حلقه

 گذاشته بود رو برداشتم و گارسون اومد و گفت: خانم قهوه تون. زیم یکه رو یا حلقه

 

 که غرورم خورد شه کاش... ومدمیخارج شدم، کاش نم یتوجه بهش از در ورود بدون

**** 

 رو پاک کنم االناست که سپهر برسه. شمیهرچه زودتر آرا دیهمون حال آشفته، قدم هام رو سمت اتاقم برداشتم با با
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 دمیبود، ترس ستادهیا واریکنج د نهیکه دست به س دمیکه برداشتم، سپهر رو د یقدم نیکردم و با اول اتاق رو باز در

به صورتم بود  رهیکه خ یدوختم، آروم آروم درحالشدم و با تعجب بهش چشم خکوبیسر جام م دمیبد ترس یلیخ

 ؟یو گفت: کجا بود دیکش قیس عمچند نف تیعصبان یهم فشرد از رو یاومد جلو در اتاق رو بست و چشماش رو رو

 

 یشم سع یم وونهیخدا دارم د یخواد کتکم بزنه؟ وا یکار کنم؟ نکنه م یبگم؟ چ یچ ایخدا دیلرز یو پام م دست

 خودم رو حفظ کنم. یکردم خونسرد

 

 .ییرو ادهیرفته بودم پ _

 

 رون؟یب یبر یو گفت: مگه نگفته بودم حق ندار دییرو مشت کرد و دندون هاش رو بهم سا دستش

 

 یمحکم و تند گفت: واسه ک یلیترسوند خ یمنو م شتریب نیشد و ا یهم فکش منقبض م یفشار دادن دندونش رو با

 ؟یکرد شیآرا

 

 ؟یگفت: گفتم واسه کدوم سگ پد.. خوشگل کرد یبلند تر یاومد با صدا یرفتم و اون جلو م یعقب م من

 

 م گرفت و صورتم رو آورد باال.چونه ا ریانداختم که دستش رو ز نییو پا سرم

 ؟یبود نیبا ام _

 دوختم. گهید یخواست به چشم هاش زل بزنم اما نگاهم رو جا یم

 انه؟ی یفکم رو محکم تر فشار داد و گفت: با اون رذل کثافت بود 
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 انگشت شصتش لبم رو لمس کرد و رژم و خراب کرد. با

 کالفه شده بودم چقدر تحمل کنم چقدر؟ گهیشدم با دوتا دست هام هلش دادم عقب، د یکفر واقعا

 از سرم کندم و داد زدم. شالمو

 آره آره با اون بودم آره. _

 چشم هام جمع شد. یطرف صورتم اشک تو هیشدن   حسیب با

 من؟ یاون منو زد؟ رو من دست بلند کرد؟ اونم رو 

 تر شد. کیگونه ام گذاشتم و نگاهش کردم بهم نزد یرو رو دستم

 .دیبه صورتش کش یو بست و دستهاش ر چشم

 خواستم. یمن نم نیب.. بب _

 من دست بلند کرده بود. یاون رو دهیچه فا یول دمید یچشم هاش م یرو تو یمونیپش

 کنم. یسقف زندگ هی ریگفتم:من عمراا باتو ز یحرص

و بازوم رو گرفت و پرتم کرد سفر آماده کرده بودم رو برداشتم و تا خواستم در اتاق رو باز کنم اومد  یکه برا یچمدون

 تخت. یرو

 بابا. مینیب ایب _

من از اون  ؟یکن یم ینجوریزدم و گفتم: ازت متنفرم سپهر ازت متنفرم مگه مامانتو کشتم که ا یحرص پوزخند از

شما رنگ بدم  یبتونم هم به زندگ دیبهم خوش بگذره شا یلیکنار ن دیکه شا نجایروح فرار کردم اومدم ا یب یخونه 

 . یآورد رابهام د نیممنون که منو از ا یلیخودم هه خ هیهم به زندگ

 رفت. رونیتوجه به حرفم از اتاق ب بدون

* 

 بود. یلیشدم، ن داریکنه از خواب ب یصورتم رو لمس م یکس نکهیاحساس ا با
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 !یشد داریهام رو آروم باز کردم که با لبخند گفت: بالخره ب چشم

 یهارو تو صندوق عقب م لیداره وسا رونیتخت بلند شدم که گفت: سپهر ب یلبخندش رو با لبخند دادم از رو جواب

 کنم. دارتیذاره گفت که ب

 .نییپا امیم گهید قهیلب زدم: باشه برو بهش بگو پنج دق یحال یب با

 رفتم و صورتم رو شستم. ییروشو سمت

 سرم بستم.  یباال یبلندم رو شونه کردم و دم اسب ینشستم و موها یصندل یرو نهیآ یجلو

 .نییرفتم پا یشبید یساده زدم و با همون لباسا یرژ صورت هی

 موقع صبحم کت شلوار؟ نیآخه ا ایرو زده بود و منتظرم بود خدا شیآفتاب نکیع نیتو ماش سپهر

  ه؟یچه موجود گهید نیا 

 .یزیچ یدیببخش هی یعذرخواه هی یشدم بدون حت نیاخم سوار ماش با

 کرد. یگاز گذاشت و رانندگ یمغرورانش پاشو رو لیهمون استا با

 

 آهنگ شاد و قشنگ هم نداشت هی یکردم حت یرو عوض م نیماش یها آهنگ

 گذاشتم. یآهنگ آروم و احساس هی یگوش یزدم از تو میهمه کاره رو برداشتم و به گوش کابل

 فرق داره یادیبا من ز یاز عاشق فتیحق با تو بود آره اما تو تعر یدوستم دار یگفت

 تیپهلو گرفت کشت یعمر تا تو به آروم کیغرقت شدم  یگشتیرو م ایمن با عشق دن یپهلو

 حالم بهتر بشه اما تنهاترم با تو یبر دیبا من همراه ترن تا تو شا امییتنها

 خونه درش به روت بازه نیا یهر وقت برگرد یول یریاندازه م یب دیدوست دارم شا یلیخ

 کردمیرو م نجایخودم فکر ا دیدرس عبرت شد با نیا گردمیرو م ایتو دن یدارم ب حاال
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 فرق داره یادیبا تو ز یاز عاشق فمیحواسم به حاله تو بود آره گفتم که تعر دائم

 فرق داره یادیبا من ز یعاشق از فتیحق با تو بود آره اما تو تعر یدوستم دار یگفت

 تیپهلو گرفت کشت یعمر تا تو به آروم کیغرقت شدم  یگشتیرو م ایمن با عشق دن یپهلو

 یبه نام کشت انیپارس نایآهنگ س 

 (دیگوش بد نیآهنگو دوست دارم دانلود کن یلی)خودم خ

 افتادم. شبید ادیحس فرو رفتم  یتو یلیگوش دادن آهنگ خ با

 .یلیخ امیکردم با خودم کنار ب یسع یلیبا خودم کلنجار رفتم خ یلیتاحاال خ شبیاز د 

 .قهیسل یب ؟یگذاشت هیچ نیآهنگو کم کرد و با اخم گفت:ا یصدا 

 تامام تامام رو گذاشت. یزیا یزیخودش وصل کرد و آهنگ معروف ا یرو در آورد و به گوش کابل

easy easy tamam tamam 

Miksu 

 کسویم

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Vor der Tür stehen rund 1000 Mann (mhh) 

 پشت در )اوووم( ختندینفر ر 1000

Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand (eh-eh) 

 )هه( یدست من رو ماچت کن یتون ی، نم …

Nur Fotos plus Autogramm (ja) 

 امضا شده )آره ه( یعکسا فقط
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Easy, easy, tamam, tamam 

 ،آروم، باشه، باشه آروم

Immer rufen die Kunden mich an (wrrr) 

 زننیهمش منو صدا م امیمشتر

Und sie bring’n mich um den Verstand (ja) 

 از دستشون شمیم وونهید دارم

Heute schneit es 100 Gramm 

 گرم برف اومد 100 امروز

No sıkıntı, tamam, tamam 

 ندارم ، باشه ،باشه استرس

Mhh, popp’ eine Molly 

 اِکس بنداز باال ی اوووم،

Mhh, rock, rock your body 

 ، تکون تکون بده بدنتو اوووم

Mhh, durch die Stadt im Ferrari 

 یفرار هیکل شهر رو تو  اوووم،

Mit Kahbas und Barbies zu ‘ner 80er-Party 

 ی80دهه  یها تو پارت یبارب و ها … با

Uhuhh, red nicht, fang an 

 اووه، حرف نزن، شروع کن اوه

Der Beat geht ba bam, ba bam 
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 کوبه یداره بام بام م آهنگ

Beste Ware aus Amsterdam 

 محصوالت از آمستردام نیبهتر

Easy, easy, tamam, tamam 

 ،آروم، باشه، باشه آروم

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Easy, easy, tamam, tamam 

 آروم

 

، 

 

 باشه، باشه آروم،

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Tamam, tamam 

 ،باشه باشه
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Tamam, tamam 

 ،باشه باشه

Easy, easy, tamam, tamam 

 ،آروم، باشه، باشه آروم

Egal, wo ich hingeh 

 

 یمسخره اش م یصدا نیهم همش با ا اروی نیبود ناشنوا بشم، ا کیآهنگ رو باال برده بود که نزد یقدر صدا اون

 تامام تامام یزیا یزیگفت: ا

 .میاون ور آب هان؟ برو تا از دستت راحت ش یریچرا نم یدوست دار یقدر خارج نیبلند داد زدم: اگه ا  

 شنوم. ینم ؟یگفت:چ بلند

 داد و بد جور تو حس فرو رفته بود. یوش مپوزخند داشت به آهنگ گ با

 .هیکه گفت:چ دمیبلند خند یاش خنده ام گرفت با صدا افهیاز ق 

 قشنگه. یلیآهنگت رو گوش بده خ یچیآهنگ رو کم کردم و گفتم: ه یصدا

 باهاش صحبت نکردم و نگاهم رو به جادو دوختم. گهینگفت د یچیرفت و ه یغره ا چشم

 گفت. یه عسل رو نمما یکاش سپهراد کلمه  

رو برطرف  نیگفتم، سوء تفاهم  ام یکردم بله رو نم یاز کار ها رو جبران م یلیگشت خ یکاش زمان به عقب بر م 

 کردم و... یم

 به فکر فرو رفته بودم که خوابم برد. نطوریهم شه،ینم فیح

** 

آدمو از  ینجوریشدم و بلند گفتم: ا رهیبه سپهر خ تیصورتم چشم هام رو باز کردم، با عصبان یآب رو ختنیر با

 کنم؟ یسکته م یگیکنن؟ نم یم داریخواب ب
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گفتم جور  ینشد داریصدات زدم تکونت دادم ب یهرچ ستیمشکل من ن نهیخوابت سنگ یزد و گفت: وقت یپوزخند

 کنم. دارتیب یا گهید

 نیکه ا ستی، اون در خونتون نسپهر با خشم گفت: هوشه دمیرو محکم بهم کوب نیشدم و در ماش ادهیپ نیماش از

 .شیبند یقدر محکم م

 ؟یقدر روش حساس نینکنه زن دومته که ا هیها چ_

 توجه به حرفم... بدون

 

انداختم پر از درخت و گل رز بود ابر ها هم  الیبه اطراف و یشد، نگاه الیتاسف تکون داد و وارد و یبه معنا یسر

 ابرها هم دلشون گرفته. یکرده بودن وقت بارش بود حت رهیآسمون رو ت

 روزگار... یه

حال بزرگ داشت رنگ خونه کرم بود و مبل  هیدوتا اتاق و  یفیذره کث هی یو لوکس بود بدون حت کیش یالیو هی 

 نشست. یبودن کال ست بود و به دل م یپرده ها هم قهوه ا یخونه قهوه ا یها

 زدنت تموم شد؟ دید _

 وم گفتم: نه هنوز مونده.تم ییکردم و با پررو یدهن کج بهش

 از ابروهاش رو باال برد، که بدون توجه بهش از کنارش رد کردم و همه جارو خوب از نظر گذروندم. یکی

 سفارش بدم؟ ای یکن ی: غذا درست مسپهر

 غذا درست کردن داره؟ یحوصله  یهام رو تو حدقه چرخوندم و کالفه گفتم: ک چشم

 خوب پس خودت زحمتش رو بکش. یلیخ ؟یعه پس حوصله ندار _

 گذاشت. زیم یرو در آورد و رو نکشیع

 انداخت و گفت: چطوره؟ الیبه و یو نگاه دیبه صورتش کش یدست 
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 کنه. یم یهم نظرسنج الیخواد ناهار درست کنم، تازه راجع به و یکتکم زد، االنم ازم م شبیقدر پررو؟ د نیا آدم

 .بهیخودت بد ترک نیگفتم:ع اوردمیدر م زریطور که مرغ هارو از فر نیهم

 گاز گذاشتم. یرو رو یدر آوردم و کتر نتیرو از کاب قهوه

چشمک  یمن به گرگ یبگم که اگه آهو دیبا ،یکن یرفتار م ینجوریا شبیو گفت: اگه بخاطر کتک د دیکش یهوف

 به جونت. فتادمی. برو خدات رو شکر کن با تسمه نارمیبزنه چشم هاش رو در م

 یسپهراد دل رحمه ول ن،یپدر هیزدم و گفتم: هه داداشت کجا تو کجا انگار نه انگار که از  ینیرو به س وانیل یعصب

 تو...

جانور  یاگه دکترا یدون یهارو نم زیچ یلیخوش حالتش فرو برد و گفت: رها تو خ یموها یدستش رو تو کالفه

 .میگِر ریز اننطیها ش یبعض ،یبشناس ارویبعض یتون یبازم نم یریهم بگ یشناس

 

 سپهر نشستم. یرو به رو قایمبل دق یگذاشتم به صورت چهار زانو رو زیم یقهوه آوردم و رو دوتا

 حد زجر آوره. نیدر ا اد،یدادش م اد،یم ادشیآدم  یهست که وقت ییزایچ هیاش رو برداشت و گفت:  قهوه

 یحت م،یبود یمیحد باهم صم نیکنم در ا یتونستم زندگ ینم نیکم از قهوه اش رو خورد و ادامه داد: من بدون ام هی

آدم رو  ییبهتره، تنها یلیخ ییتنها دمیو رفتنش فهم انتیاما بعد از خ میشد یداغون م میدید یروز همو نم هیاگه 

 .یجا نش یکس یوقت تو زندگ چیه گهید دیکنه اونقدر بزرگ، که شا یبزرگ م

 بهت نارو زد؟ یچطور نیام رو برداشتم و گفتم: ام قهوه

دادم  یکارت عابربانکم رو دستش م شهیمفصله، من بهش اعتماد داشتم و هم یلیاش خ هیزد و گفت: قض یپوزخند

 ۲۵۰بخاطر اعتبار و پول و شغل خوبم بامن دوست شده بود،  یپول بود، نگو اون لعنت ونیلیم ۳۵۰کارتم  یتو

 فقطو فقط بخاطر تو. دیباال کش ونمویلیم

 مهمون چهره ام شد. یظیغل اخم

 داره؟ یچرا من؟ به من چه ربط_
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 دادم. یبه حرف هاش گوش م رتیح با

ازدواج باتو به  یاونم عمرا هوا یکرد یو زنندت اونو جذب خودت نم کیف یو خنده ها اتیبا دلبر یلعنت یاگه تو _

 شهر تهرون.باال کیش یخونه  هی دویخر نیماش هی د،یکش یخورد و پول منو باال م یسرش م

 از قهوه اش رو خورد و ادامه داد... گهیکم د هی

رو  یخوب ی ندهیآ نکهیکردم واسه ا یکار م میمنو به باد داد، من از موقع بچگ یده ساله  یکل زحمتا یعوض اون

 مرد، م سانهیقتل دس هی یداشته باشم پدرم هم ط

 

 .نهیولمون کرد خواهرمم که وضعش ا ادرم

 پررنگ تر شد. پوزخندش

 

 عمراا بتونه به خواستش برسه! گهیمن تورو ازش گرفتم، د یول _

 یعنی چه؟یباز هیبودم؟فقط  چهیمن باز یعنی

 

 شده بود؟ یباز میزندگ با

 گرفته بودن؟ یخودشون منو به باز یدو تا دوست بخاطر خواسته ها 

 متعجب گفتم: سپهر چرا؟ یا افهیق با

 چرا؟ یو گفت: چ دیموهاش کش یال یدست

 ؟یشعوریقدر ب نیچرا ا _

اونکه کل  ایاون پست فطرت؟  ای شعورمیمن ب شعور؟یمنم؟ حاال من شدم ب شعوریداد و گفت: ب رونیصدا دار ب ینفس

 بود، االن من ده قدم جلو تر بودم. دهیمنو به باد داد اگه پولمو باال نکش هیزندگ
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 زد. یپوزخند

آسمون به حالش زار زار  یکه مرغا ارمیسرش م ییبالها هیمونده  یلیوقته دست روزگارو خوندم، هنوز خ یلیخ _

 کنن. هیگر

 داشت. یبرنامه ا هیخسته شده بودم هرروز  گهید واقعا

 و اون رو خراب کنه. نیا هیخواد زندگ یم همش

 دروغ بود؟ نیام یحرفا یعنیگفته بود  یا گهید زیبه من چ نیام

 ؟یگفتم: خسته نشد کالفه

 ؟یتعجب گفت:از چ با

 ؟یکن یو احساستو خفه م یهست ییقو یکن یتظاهر م نکهیاز ا _

 .میالمصب چال گونه ام داشت ما خبر نداشت دمیبار لبخندش رو د نیاول یبرا

 بودن تو ذات منه. ییقو ست،یبه تظاهر ن یازین _

 

 رفتم. یمبل بلند شدم و چشم غره ا یرو از

 .یستین ییالا هم قواص _

 دم. یحاال نشونت م ستم؟ین ییگذاشت و گفت: عه قو زیم یاش رو رو قهوه

 کردم طرفش. یمبل رو پرت م یکوسن ها سمت مبل و سنگر گرفتم دمییسمتم و منم دو دییدو

 .ستادمیکه آخر خسته شدم و ا میدییکل خونه دو یتو 

 دستم رو گرفت و برد پشت سرم. 

 آره؟ گهید ستمین ییپس من قو _
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 آخ آخ ولم کن. _

 تا ولت کنم. ییتو ایمرد دن نیتر ییاول بگو قو _

 کرد. شتریدستش رو ب فشار

 ت... ایمرد دن نیتر فیضع یکور خوند یییآ یآ _

 شکنه. یکه احساس کردم دستم االن م یکرد به حد شتریب یلیدستش رو خ فشار

 ولم کن توروخدا. یوا_

 چشم هام حلقه زده بود. یتو اشک

 هان؟ ه؟یک ایمرد دن نیتر ییبگو قو _

 بغض آلود و آروم گفتم. یصدا با

 .ییتو... تو _

 !دمینشن ؟یرو اورد کنار گوشم و گفت: چ سرش

 تو، حاال ولم کن. ییخاره بلند تر گفتم:تو یچقدر تنش م وونهید نیا

 حاال شد. نیابروش رو باال برد و گفت: آفر یتا هیول کرد و  دستمو

 از شوهرش بترسه. یطور نیهم دیتکون داد و ادامه داد: قربون ترس! زن با یپوزخند سر با

 یمنم رو حرفت حرف نم یگیزور م یترسم، گاه یدادم گفتم: من اصال ازت نم یطور که مچ دستم رو ماساژ م نیهم

 یها خال لیوسا یو عقده هات رو رو یکن با ارزش خونه رو خورد یالیممکنه وسا یکله خراب نکهیزنم فقط بخاطر ا

 .یکن

 

 .آشپزخونه رفتم و مشغول غذا درست کردن شدم سمت

 کم کار دارم. هی رونیرم ب ی: من مسپهر
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  ؟یدار ینازک کردم و لب زدم: آخه تو شمال چه کار یچشم پشت

 برداشت و سمت در رفت. یجا لباس یتوجه به حرفم کتش رو از رو بدون

 .امیواسه ناهار م گهیساعت د هی _

 قرار داره؟ یکس ،یزن ،یخواد بره نکنه با دختر یدر رو بست، برام جالب بود بدونم کجا م یا گهیبدون حرف د و

رو فراموش  نیا دیکردنه نبا دیکنم؟ اون استاد مچاله کردن قلب و تهد یداره که بهش فکر م یاصالا مگه به من ربط 

 کنم.

 ساعت آماده شد خورشت مرغ با برنج درست کرده بودم. میبعد از ن غذا

رو هم با خودش  یدختر هیبه در زد و وارد شد و  یذاشتم که سپهر تقه ا یم یناهاخور زیم یداشتم بشقاب هارو رو 

 پاشنه یاون کفش ها یبود وقت دهیپوش یآب یجلو باز و شلوار ل یمانتو هیتونه باشه؟ دختره  یم یک یعنیآورده بود 

 . دمش یم یخوردن واقعا کفر یها م کیبلند قرمزش به سرام

 یچند متر یاز فاصله   ظ،یهم کامال غل ششیصورتش انداخته بود آرا یرو یور هیبلوند بود و به صورت  موهاش

 تکون داد و گفت: سالم رها. یدست

 .مونهیما م شیپ یچند روز یصنم، دوست منه، برا نیبا لبخند گفت: رها ا سپهر

 رها هستن خواهر من. شونیبه صنم گفت: ا رو

 حاال شدم خواهرش؟ هه

 پوزخند بود و گفتم:خوبه خوشبختم. هیشب شتریزدم که ب یلبخند

 .نیبا لبخند گفت:همچن صنم

 نکن. یبیخودته احساس غر یراحت باش، خونه  زمی: صنم عزسپهر

کنم تازه اگه شد  ینم یبیتموم گفت: نه احساس غر یبا تعجب به صنم چشم دوختم که با پررو زش؟یعز زم؟؟؟یعز

 .شتونیپ مونمیهم م شتریب

 به من انداخت. ینگاه میزد و ن یلبخند سپهر
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 نشستم. یصندل یگذاشتم و رو زیم یگذاشتم غذارو هم رو زیم یهارو رو وانیمن بدون توجه بهش ل 

 ناهار. دییبفرما _

 رو نگاه کردن. گهیو با لبخند هم د دیصنم عقب کش یرو برا یصندل سپهر

 

 شده. میقا میگر نیپشت ا یو عجوزه ا والیچه ه ستیمعلوم ن 

 خورد. یقدر با عفاده و پز غذا م نیا میمشغول غذا خوردن شد ینشست همگ یصندل یهم رو سپهر

گالش رو تکون صحبت چن نیو در ح دیشن یگفت و گل م یگل م غذا خوردن با سپهر نیاشتهام کور شد در ح که

  داد. یم

 

 .ایزبون نیریدست صنم گذاشت و لب زد: هنوز همونقدر ش یرو مخ بود سپهر دستش رو رو واقعا

 سپهر رفت. یصنم سمت حلقه  نگاه

 ؟یو کش دار گفت: سپهر نامزد کرد  یرو به اون رو شد با ناراحت نیاحساس کردم چهره اش از ا 

 حلقه تو دست راستمه گلم. یزدو گفت: اگه دقت کن یلبخند ژکوند سپهر

 

 نگاهم به بشقاب بود. هیسال باهم خاطرات داشتن  یبودن که انگار سالها یمیقدر باهم صم نیا

 .دمییپا یاون هارو م یچشم ریاما ز 

 یم یغذا نخوردم و فقط با غذا باز ادیز

 

 رم. یدر گفتم:من م یصدا دنیبا شن کردم
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 شدم. خکوبیپنجاه و شش ساله سر جام م بایزن تقر هی دنیکردم و با ددر رو باز  رفتم

 بلند شدو سمت خانومه اومد. زیسپهر از سر م ه؟یک گهید نیا

 داخل. دییبفرما_

 با لبخند وارد شد و گفت: خب از کجا شروع کنم؟ زنه

 .دیبر دیتون یظهر تا هشت شبه بعد م کیهم از  تونیساعت کار  نیکن یاستراحت هی دینی: فعال بشسپهر

 بود؟ خدمتکار

 به مستخد... یازیدادم ن ی: خب سپهر من کار ها رو انجام ممن

 کنه. یو پادشاه نهیبش دیخونه رو انجام بده، با یکار ها دیوقت نبا چیو گفت: خواهر من ه دیحرفم پر تو

 یدلم براش م یلیدلش گرفت، خودم هم خ یانداخت انگار کم نییبه زنه انداختم که سرش رو پا یحرفش نگاه نیا با

 .یکارت رو شروع کن یتون یزد و رو به زنه ادامه داد: هما خانم، بعد از ناهارمون م یسوخت، سپهر بهم چشمک

 در کنه. یخستگ یمبل نشست تا کم یاسم زنه هماست، هما رو پس

 راه رو اومده. یلیحتما خ ارمیآب براش ب یرفتم تا کم یناهار خور زیم سمت

 هما خانم. دییرو پر کردم و سمتش گرفتم با لبخند گفتم: بفرما وانیل

 کردن. یتوجه بودن، و با هم صحبت م یو صنم نسبت به من ب سپهر

 بده. رتیممنون مادر، خدا خ یلیرو گرفت و گفت: خ وانیو لرزونش ل دهیچروک یزد با دست ها یلبخند هما

 مادربزرگم بود. هیدلم نشست، شب به یلیاش خ چهره

 .دیرس یمهربون و خوش اخالق به نظر م یلیخ نم،یتونستم غم رو بب یچشم هاش م یتو

 مبل نشستم و لب زدم یکنارش رو 
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 مادرجان؟ نیدار لیم یزیچ _

 که راحت طلبن خدمتکار داشته باشم. گهید یخانم ها هیخواست مثل بق یدلم نم اصالا

 داد. یاجازه نم وجدانم

 باشم که احساس ملکه بودن رو دارن. یینداشتم مثل کسا دوست

 باشم. یدوست نداشتم برتر از کس 

 احساس برتر بودن برام زجر آور بود. نیا

 کارها متنفرم خدمتکار استخدام کرد. نیدونه من از ا یهم چون م سپهر

 .ارهیتا حرص من رو در ب 

 شد. انیزد که دندون هاش نما یلبخند

 مادر، غذا خوردم. نه _

 . دیاز آب رو نوش یکرد جرعه ا کیرو به لب هاش نزد وانیل

 !نیکرد یرو ط یطوالن ریحتماا مس _

 شد. انیچشمش نما یزد که چروک گوشه  یلبخند

 کنم. دایپ نجارویتونستم ا یبه سخت یبودم ول نینه مادر، همش تو ماش _

 تم: آها.تکون دادم و گف یابروهام رو باال بردم سر دوتا

 با سپهر رفتن تو اتاق و در رو بستن. ییبلند شد و دوتا یصندل یاز رو صنم

 شد. میحسود یلیخ یدونم چرا ول ینم 

 صنم رو تنگ کردم. یو فقط جا ستمین شیب یا بهیغر هیکردم  یاحساس م 

 اتاق. هیباهم برن تو  ییکردم دوتا یفکرش رو هم نم یحت 
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 نمونم. نجایلحظه ام ا هی یبرم حت یکوفت یخونه  نیمبل بلند شدم و سمت اتاق خودم رفتم بهتر بود از ا یرو از

 پاش له کنه. ریخوام صد بار غرورم رو ز ینم 

 کنه. یبد جور من رو دل زده م ییاِعتنا یام ب یصنم رو داره پس من اضاف گهید اون

 .رنینگ دهیبدن، من رو ناد تیباشم که بهم اهم یجمع هیدوست داشتم تو  شهیهم میموقع بچگ از

 داشت؟ یتیموندن برام چه مز نجایاصالا ا 

که باهاش صحبت کنم تا  ستین یچکیو ه دهیاون دختره هم با اون اعتماد به نفس کاذبش فقط به سپهر چسب 

 حوصله ام سر نره.

 

 چمدونم گذاشتم. یگذاشته بودم رو دونه دونه تو بیکمد به ترت یرو که تو ییرو آوردم و لباس ها چمدونم

 .دمیپوش یشال صورت هیپررنگ و با  یصورت یمانتو هی نهیآ یرفتم جلو ستیمن ن یجا گهید نجایا

 از سر دردم کم بشه. یکش موهام رو باز کردم تا کم دیکش یم ریبدجور ت سرم

 مانتوم گذاشتم. بیج یپولم رو تو فیک

 کجا؟ زمیکردم که بلند گفت: عز یدر رفتم از هما خداحافظ رو برداشتم سمت چمدونم

 نگاه جفتمون بهم گره خورد. یا هیاومد، ثان رونیاز اتاق ب عیحرفش سپهر سر نیگفتن ا با

 رفتم.  رونیب عیدونستم که با چمدون عمراا بتونم فرار کنم به سمتم هجوم آورد، چمدون رو گذاشتم و سر یم 

سرعتش از من  دمیسپهر رو پشت سرم شن یگل ها و درخت ها عبور کردم و صدا نیاز ب دمییدو یدونستم م یم تا

 بود. شتریب

 .ینیب یرها، به قران بد م سایوا _

 که بشنوه گفتم: گور بابات. یجور بلند
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و خورد  چیپام پ ینباشم لحظه ا نجایدور بشم و ا یلعنت یخونه  نیفقط دوست داشتم از ا دمیکش یتند نفس م تند

 سرعتم کم شد.

بهش  یاشک یصورتم گذاشتم با چشم ها یبه صورتم زد دستم رو رو یمحکم یلیسمت خودش و س دیرو کش دستم

 شدم. رهیخ

 ..  آروم زمزمه کردم.یعنیبلندش باز بود پس  نیآست یباال لباس مشک یدوتا دکمه ها 

 سپهر!_

 

 چشمم! یکرد جلو یم انتیچشمم داشت بهم خ یجلو

 بازوم رو محکم گرفت و تکونم داد. 

 آره؟ گهیمن د یپس گور بابا_

 من؟ یکرد و بلند تر گفت: گور بابا شتریدستش رو ب فشار

 

 .بلند شد شیدوباره همون آت شیخاکستر یچشم ها یتو 

 خواد خاموش بشه؟ یم یک یلعنت نیکه از خشمش بود، پس ا یشیآت 

 

 ترس و لرز گفتم: ب...بازوم. با

 ؟یبازوت چ _

 درد اخمام توهم رفت. از

 بازومو ول کن! _
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 برو. یر یم یحاال هم هر قبرستون ،یکن یم نیآخرت باشه به پدرم توه یداد عقب و گفت: دفعه  هلم

همه  نیطاقت ا گهیناراحت شدم، بدجور دلم گرفت بهش پشت کردم و قدم زنان حرکت کردم د یلیحرفش خ نیا با

 رو نداشتم. ییزورگو

 خارج شدم الیو یدر ورود از

 

 نگفت: رها بمون نرو... یکنم، کجا برم حت کاریدونستم چ ینم

 قدر پست فطرت باشه. نیتونه ا یکرد چطور م یم انتیازم عذر نخواست، اون داشت بهم خ یحت

 بود خداروشکر بارون بند اومده بود به کل سر در گم شده بودم. یسرد ظهر

جدول  یزد. رو یموندم پرنده ام پر نم یو منتظر تاکس ستادمیا ابونیخ یهتل برسونم گوشه  هیبه  خودم رو دیبا

 پولم رو در آوردم. فیمانتوم فرو بردم و ک بینشستم دستم رو تو ج ابونیکنار خ

 تهرون. رمیفرداش م مونمیروز هتل م هیهم تو کارتم بود خوبه  شیتومن پول نقد داشتم و بق صدیس

 جدول بلند شدمو دست تکون دادم. یاز رو شهیم کیداره نزد ینیماش هی دمیر داز دو 

 ...ستادویا نیماش

 

 بود. یمرد ریپ هی

 بله دخترم؟_

 تا هتل شهر؟ دیریم _

 دخترم برسونمت. نیزد و گفت: بش یلبخند

 و چشم هام رو بستم. دمیکش میشونیبه پ یشدم دست نیماش سوار

 به سپهراد که اسم ماه عسل رو آورد لعنت بهش! لعنت
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 شد برام سخت بود... سخت! یبمونم، واقعا نم یلعنت یتونستم تو اون خونه  یواقعا نم من

 کرد. یم انتیچشمم بهم خ یپست داشت جلو هیلعنت اون

 رفت داخل خونه. ایحجب و ح یب شعوریب یاون دختره  با

 .انتهیخ ینشانه  ه؟یچ ینشانه  نایسپهر باز بود ا راهنیپ یباال یباهم تنها شدن، دوتا دکمه  اونا

 ...!فتنیکردن که نم ریگ یبه چ میدونم اتفاقات خوب زندگ ینم واقعا

 

 شدم. رهیبا وحشت بهش خ دمیتوقف کرد و سپهر رو د نیماش قهیاز چند دق بعد

 .ستیهم دست بردارم ن نجایا یحت لعنت

 .نیکرد ادهیکه خانم رو پ ییهمونجا دیشد و کنارم نشست به راننده گفت: برگرد نیتموم وارد ماش یپررو با

 انداخت و لب زد: خانم برم همونجا؟ ینگاه معنا دار نیماش نهیاز آ راننده

 نرو یخواستم بگم نه نرو اونجا نرو به اون سگدون یم شد رهیبا خشم بهم خ سپهر

 اما... 

 همونجا. دیگفتم: بله بر یفیضع یرو عوض کرد با صدا زیسپهر همه چ نگاه

 

 شم واقعا متنفرم! ریصنم تحق یجلو نکهیا از

 رو به کامم تلخ کرده. یهاش زندگ ییهم با اون زور گو سپهر

 ...هوف

 بشه؟  یکه چ یشد زیمرد ه ریپ نیا نیدستم رو گرفت و گفت: سوار ماش مچ

 زمزمه کردم. تعجب نگاهم رو سمتش سوق دادم و اروم با
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 ز؟یه مردریپ _

 کرد. تیهدا رونیموهاش فرو برد و نفسش رو صدا دار به ب یرو تو دستش

 ؟ینیبینم کنه؟ینگات م نیماش نهیداره از آ یبا اون چشاش چجور ینیبینم _

 ها! شهیحساب بابام م ؟یگیم یلب زدم: چ آروم

 ه؟ینجوریشده؟  چرا رفتارش ا ینجوریتعجب آور بود سپهر چرا ا برام

 .دهیمهمه که با چشم هاش داره قورتت م نیا ستیواسه من مهم ن شهیکه م ی:  حساب هرخرسپهر

 هوف _

 انداختم. نیماش ی شهیبه ش یجوابش رو ندادم و نگاه گهید

 شده بودن. سیبود و درختها خ دهیسر سبز بود بارون بار یلیپر از درخت و گل خ رو تماشا کردم رونیب 

رنگ  ینحس قهوه ا یشدم دوباره نگاهم سمت اون تابلو ادهیپ الیکنار در و میدیبه همون مکان رس هیثانبعد از چند  

 .دیچرخ

 (یعیسپهر رف یالی) و

 

 وجود داشت. یادیز چکیپ یگل ها الیدور و بر در و ستادمیا الیو رونیب هیثان چند

 رنگ قرار داشت. ییطال یا زهیبود و باالش سر درِ ن یکِرم قهوه ابه رنگ الیو در

 !فتیلب زد: راه ب یخشک و عصب یلیو به جلو هلم داد و خ دیمن رو سمت خودش کش سپهر

 حرکت کردم. الیبه داخل و م،یباطن یعالرغم خواسته  من

 ...!یبود اما مِلک اون بود... مِلک اون لعنت یو عال کیش یلیدرسته خ 

 تونستم بکنم؟ یم کاریچ یکردم ول یبمونم احساس حقارت م نجایداد ا یاجازه نم غرورم
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 هم برام گذاشته؟ یراه و چاره ا یلعنت نیمگه ا کار؟یچ 

 کرد. یمبل نشسته بود و رژ پخش شدش رو پاک م یصنم بود رو دمیکه د یزیچ نیشدم و اول الیو وارد

 مثل روز برام روشنه! زی! همه چهه

 آخه تو؟ ی! رها کجا رفتیگفت:وا یمبل بلند شد و به سمتم اومد و با عشوه گر یاز رو صنم

 !یهست یابونیخ یزنا نیلب زدم: ع یجد یلیبه سر تاپاش انداختم و خ یتاسف نگاه با

 .دیرنگش پر یرو به اون رو شد انگار نیاش از ا چهره

 ... نشد.رمیدهنم رو بگ یدونم دست خودم نبود نتونستم جلو ینم

 رو اون هم از من نداشت. یحرف نیهمچ دنیکرد چون انتظار شن یمن رو نگاه م مات

حق به جانب به سمتم اومد و  یا افهیسپهر با ق میشده بود رهیهم خ یطور که به چشم ها نیسکوت هم یبعد از کم 

 ؟یهان؟ با چه اجازه ا ؟یکن یصحبت م ینجوریبا صنمِ من ا ی: تو با چه اجازه ارو به من لب زد

 ! صنمِ من فضول خانم تازه شده صنمش!هه

 .دیرنگش کش یمشک یها شیبه ر یدست

 تو! ییباشه اونم تو نجایا یابونیزن خ هیکالفه بهم پشت کرد دوباره برگشت و لب زد: اگه  

من جمت کردم  یبود یابونیکرد ادامه داد: تو خ یطور که با دست باهام صحبت م نیرو باال آورد و هم دستش

 خواست هرچه زود تر از دست تو خالص شه. یم وونتید ین بابابدبخت، او

باهام صحبت کنه اون  ینجوریتونه ا یچشم هام جمع شد چطور م یتو یحرفش بد دلم شکست حلقه اشک نیا با

کردم اومد  یفروختم؟ هاج و واج فقط نگاهش م نیبه ا یتر زمیکردم؟ من چه ه کاریصنم؟ آخه مگه من چ یهم جلو

 و چونه ام رو گرفت. کمینزد

 . یباشه از تو پاک تره توعه لعنت یاون هرچ یزن یحرف م ینجوریمن ا هیاول و اخرت باشه با زندگ یدفعه  _
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 جرمه؟  یگفتم:  آخه مگه عاشق یبغض الود یشدم و با صدا رهیچشم هاش خ یزد تو یبهم تهمت م رسماا

من بوده، من با  هیزندگ یتو زیهمه چ یب هیفقط اون لعنت نیبار! اون هم عاشق ام کیبار عاشق شدم  کیفقط  من

 عشقمون پاک بود. نیر*ا*ب*ط*ه نداشتم من و ام یبشر یبن چیه

 حرف ها خاطرات به مغزم هجوم آوردن. نیگفتن ا با

 

 یکه باهاش داشتم تو یهاش وتموم خاطرات یهاش، بغض هاش، اشک هاش، غم هاش، شوخ یهاش، شاد خنده

 شد. یذهنم تداع

کنه آره صنم از  شیکرد مخف یم یلبش نقش بسته بود و سع یرو یکمرنگ یبه صنم انداختم که پوزخند ینگاه زیر 

 برد. یخورد شدن من لذت م

 

 قدم هاش داشتم. ریرو ز یزییپا یشکستن برگها حس

تونم چند  یچطور م گهیشدم د مونیچند روز واقعا از کار خودم پش نیسرو کار داشتم هم یبا مرد مغرور و تخس من

 سخته. یلیبا اون خ یماه تحملش کنم؟ زندگ

 شه پرتم کرد تو اتاق و در رو بست. یرو محکم گرفت که احساس کردم االن دستم خورد م دستم

 

 ؟یبذار رونیپات رو از خونه ب ینگفتم حق ندار یمگه من به توئه لعنت _

 .ومدیخونش در نم یزد یبود که کارد م یه؟  اونقدر عصببرو واقعا چه مرگش یریم یبهم گفت هر قبرستون خودش

 !چوقتیوقت نتونستم خوب باهاش صحبت کنم... ه چیه 

 

 .میبار هم نشد با منطق صحبت کن کیازش ترس داشتم  ییاز همون اول اشنا شهیهم
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 زیندم ر تیکردم بهش اهم یدست هام گرفتم و سع نیسرم رو ب ومدیم کیآروم آروم نزد دیلرز یترس دستم م از

 خواد...؟ یدستش رفت سمت کمربندش نکنه م دمیبهش انداختم د ینگاه

زد که صداش رو به  یکردم ازش دور بشم قلبم اونقدر تند م یتخت بلند شدم و سع یکرده بودم از رو وحشت

شد لب زد:  یم کینزد و آروم آروم بهم دیچیپیطور دور دستش م نیکمربندش رو در آورد و هم دمیشن یوضوح م

 رون؟یب یبر یهان؟ مگه بهت نگفتم حق ندار

 دِ زبون بترکون المصب! ؟یگفت: الل یبلند تر یصدا با

 

 لب زدم... دیلرز یطور که چونه ام م نیترس و لرز هم با

 تته پته گفتم: با

 مَ... مَ... من. نیب... بب_

 .نمیرو نب یزیتر شد و کمربندش رو باال برد، دست هام رو سپر چشمم کردم که چ کینزد بهم

 کمرم احساس کردم. یرو باال یدیدرد شد هیبعد از چند ثان 

 

 افتادم. نیزم یزدم و پاهام سست شد و رو یبلند غیاز درد ج 

دردا بود که منو مرد  نین همزد: خوب دردو احساس ک ادیشدن سپهر فر یم یگونه ام جار یامون رو یاشک هام ب 

 ساخت. ییسپهر محکم و قو هیدردا از من  نیهم ؟یفهم یکرد م

 دستش به سمت در هجوم بردم. ریبزنه اما از ز یا گهید یضربه  خواست

 

 دیو گفت: تو با دیدر بردم تا در رو باز کنم اما در قفل بود دستم رو سمت خودش کش ی رهیدستگ یرو رو دستم

 .یتقاص پس بد

 ه؟یرو پس بدم؟ منظورش چ یتقاص چ تقاص؟
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 به صورتم زد.  یمحکم یلیگوشه پرت کرد و س هیشو  تسمه

 شدن. شتریهق و هق و ناله هام ب یو صدا دیهام شد هیگر

 

 گفتن... یکه م دمیصنم و هما رو پشت در شن یصدا 

 .شی: ولش کن کشتهما

 : سپهر ولشصنم

 

 شه، ولش کن! یبرات دردسر م کن

 خوام بکشمش! ینداره آقا زنمه م یربط یبشر یبن چیزد: به ه ادیفر سپهر

 زدم: هما نجاتم بده توروخدا! ادیرو نداشتم بلند فر نیزم یبلند شدن از رو یسوخت که نا یکمرم م یقدر باال اون

 نداشتم...! یدلسوز چیرو نداشتم که به دادم برسه جز اون ه یهما کس جز

 شن. ید اون قدر ضربه هاش محکم بود که احساس کردم دنده هام دارن خورد مز یپاش به بدنم ضربه م با

خواستم برم پشتش سنگر  یگرفتم م یهما انگار جون تازه ا دنیباز شدن در نگاهم سمت در رفت خداروشکر با د با

 .رمیبگ

خاک  یدهنش گذاشت و گفت: وا یمن دستش رو رو دنیتونستم حرف بزنم هما با د یاما اون قدر درد داشتم که نم 

 به سرم!

 رزنیپ یکرد دایاز کجا پ ویکیاتاق داشتم اون  نیاز در ا دیسمت هما رفت و لب زد: من دوتا کل نیخشمگ سپهر

 خرفت؟

 حرف هاشون رو بشنوم و پلک هام آروم آروم بسته شد. ینتونستم ادامه  گهید

*** 
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 کرد. یم تمیاذ یلیرنگ خ دیچشم هام رو باز کردم، نور سف آروم

 نور به چشمم بشم. میمستق دنیو مانع تاب رمیچشمم بگ یخواستم دستم رو جلو 

 شده بود. یچیکرد و باند پ یدرد م تینها یدستم ب اما

 به ساعت انداختم ساعت تازه شش عصر بود. یبودم نگاه دهیرنگ حال دراز کش یمبل قهوه ا یرو 

 شه؟  یتموم م یروز نحس کِ نیا پس

 ؟یخوا یم یزیسرم و لب زد: چ یزدم، اومد باال یجون یهما لبخند ب دنید با

 گفتم: ن... نه ممنونم! یسخت به

  ؟یزد و ادامه داد: خوب یلبخند

 داغونم داغون. نه؟یب یرو نم یداشت؟ مگه حال و روزه منه لعنت دنیسوال پرس نیا اخه

 قط سرم رو به نشانه آره تکون دادم. ف نیدرد داشتم واسه هم یلیتونستم باهاش صحبت کنم خ ینم 

 سوخت از درد چشم هام رو بهم فشار دادم. یکمرم م یباال هنوز

 .نمیمبل بش یتر شد و دستم رو گرفت و کمک کرد رو کیبهم نزد هما

 ؟یدرد دار -

لباسم رو گرفت و لب  یبرداشت و رفت پشت سرم گوشه  زیم یتکون دادم که دوتا چسب زخم رو از رو یسر دوباره

 نداره؟ یزد: اشکال

 نداره. یبیگفتم: نه ع یفیضع یبا صدا مونهیمادرم م نیموذب بودم اما خب اونم ع یکم  

 .زکمیدستش بشکنه، کمرت رو داغون کرده عز ی! الهیرو باال زد و گفت: وا لباسم

 .دمیکش نییلباسم رو پا عیرسپهر س دنیچسبوند من با د یم یطور که چسب زخم رو به صورت ضربدر نیهم

 اومد. کمیبا تعجب نگاهم کرد و نزد سپهر
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 .یتو اتاقم گهید قهیدو دق -

 کنم؟  کاریچ نیآخه من از دست ا ایخدا

 رفت...  یم جیمبل گذاشتم و چشم هام رو بستم سرم بد جور گ یکوسن ها یرو رو سرم

 .قیخواب عم هیخواست  یخواب خوب م هی دلم

 ذارن؟ یمگه م یول

  ده؟یفهم یعنیصنم افتادم  ادی

  کنه؟ یم یصنم راجع به من چه فکر یعنی

 که من زنشم و...! دهیسپهر حتما فهم یها دادیداد و ب با

 خواد کتکم بزنه؟ ینکنه دوباره م ایخدا یوا

 رو ندارم. گهیکتک د هیطاقت  گهیمن د 

 مت اتاق سپهر رفتم آروم در رو باز کردم و لب زدم: بله؟زور خودم رو جا به جا کردم و آروم و لنگ لنگان به س به

داده بود و  هیتک یصندل یآرنجش رو به دسته  کهیهم انداخت و درحال یرو زیم یداد و پاهاش رو رو هیتک یصندل به

 اش رو شکمش گذاشته بود و در هم فرو برده بود لب زد: در رو ببند. دهیکش یانگشت ها

 اتاق اشاره کرد. یدست به مبلِ گوشه  و در رو بستم با برگشتم

 و نشستم. دمیخودم رو سمت مبل کش یسخت به

 زد. رشیکرد و فندک ز کینخ به لب هاش نزد هیکِنتش رو در آورد و  گاریس 

 !یسمج ،یسرسخت یلیکرد و رو به من گفت: خ تیهدا رونیدود رو به ب نیاول 

 گورمو گم کنم؟ یذار یالتماس نگاهش کردم و لب زدم: چرا نم با

 زد. یپوزخند
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 کنم. رتیخوام اس یم -

 یراه فرار چیکه تو قفسه و ه یپرنده ا نیانداخته بودم نگاهش کردم که ادامه داد: ع نییطور که سرم رو پا نیهم

 نداره.

 کرده بودم؟ کاریمن چ مگه

 بود؟ یگناه من چ 

 .رهیم جیسماور سرم گ یتو رِیتصو هیرها شب نیو لب زد: بب دیاش کش قهیبه شق یدست

 ؟؟؟یسرد نیسرما کولر رو روشن کرد آخه هوا به ا نیا یبلند شد و تو یصندل یرو از

 تنمه. یمملوء از باروتِ تر، تو یکنم بشکه ا یبهم انداخت و گفت: احساس م ینگاه زیر 

 کردم احساس ترسم رو بروز ندم. یسع دمیترس یحرف ها و لحن گفتنش م از

 .یرو دوباره شروع کن یتکرار یحرفا یخوا یدونم م یگفتم: سپهر م زدم و یپوزخند 

ازشون حرف  قهیدم به دق گهیگرگ بذارم که د یجلو ارم،یرو از تو مغزم در ب یتکرار یشد فکر ها یهه، کاش م-

 نزنم.

 خوره. یبهم م میبخدا حالم از خودمو زندگ -

از  یلیشد لب زد: خ یم کید و آروم آروم بهم نزدشلوارش فرو برده بو بیج یطور که دست هاش رو تو نیهم

 خودتو. اریخب باال ب یخودت متنفر

 .دمیکش یقیهام رو بستم و نفس عم چشم

  ؟یبه کارم نداشته باش ینبود که کار نیمگه ما قرارمون ا -

 ؟یدیزور بازوت رو بهم نشون م یدار چرا

 رسه؟یتر از خودت م فیفقط زورت به ضع 
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خواست به دهنم ضربه بزنه، اما خودش رو کنترل کرد و  یدهنم گرفت م یسمتم هجوم آورد و دستش رو رو به رو به

 صحبت کردن دادم؟ یمحکم گفت: خفه شو، مگه من بهت اجازه 

 تونستم حرف بزنم؟  یکردم مگه م سکوت

 کرده بود. چهیرسماا من رو باز اون

 !رونیب می: آماده شو برسپهر

 

 گاهش کردم.نفرت ن با

 

 ام؟یب ییتونم جا یسرو وضع م نیبه نظرت من با ا -

 !رونیسمت کمد رفتم و گفتم: موذبم برو ب یبهم نگاه کرد که جوابم رو گرفتم به سخت هیثان چند

 رفت. رونیزد و ب یپوزخند

 سرم انداختم. یپررنگم رو رو یو شال آب دمیپوش یآب یرنگ با شلوار ل یآب یمانتو هی 

 کبود شده بود. میمونیو پش یبود صورتم زخم میوخ یلیرفتم اوضام خ نهیآ یجلو 

 رون؟یبرم ب ییآخه من با چه رو 

 رو نداشتم. ظیغل شیآرا یبد بود حوصله  یلیزدم حالم خ ملیساده با ر یرژ صورت هی

 یکیکردم  کمد در آوردم و تنم یام رو از تو یپشم یبرم ژاکت مشک ییقدم باهاش جا کی یدوست نداشتم حت 

 آقا سپهر منتظرتونن. نییپا دییبه در زد و گفت: بفرما یتقه ا

 بود در رو باز کردم و با لبخند هما مواجه شدم. هما

 ؟ی: بهترهما

 به لطف خدا بهترم!-
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 صنم کجاست؟ یبه حال انداختم و گفتم: راست ینگاه

 سپهر بهش گفت بره. آقا

عقب رو باز  نیرفتم و در ماش رونیب نمیب یدختره نم نیا ی افهیو ق ختیر گهید نکهیخوشحال شدم بخاطر ا یکم

 !نیکردم که سپهر گفت: جلو بش

 .یپدال گاز گذاشت و شروع کرد به رانندگ ینشستم که پاش رو رو جلو

 برسه. انیروز نحس به پا نیخواستم ا یم عیرم واسمم مهم نبود فقط سر یدونستم دارم کجا م ینم

 آهنگ گذاشت. هیکرد  یرو م روینگ هارو زطور که آه نیسپهر هم 

 واس دل تو وونستید یکی نجایا

 شه با دل تو یکیکه دلش  خوادیم 

 نهیییشیدردو دلت م یخود صبح پا تا

 رهیگینم یتورو تو دلش کس یجا

 ریباش ک تا اخرم گ یکرد کاریچ

 رهینم ییتو جا یپاا

 مثل تو باشه یکیخواست با  یم شهیهم

 مثل تو تا ابد همراه شه یکیبا  خواسیم

 منم ک باهاته تا تهش وونهید نیا

 وسطش یروز هی یک جا بزن نمینب

 رمیمیواسه تو م ریبم یبگ اگه

 رمینم ییتو ک وسط باشه جا یپا
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 تویراحت من ندارم طاقته دور التمیخ

 اسم تو وسطه یندارم وقت منطق

 ازته یعکس تک ی میرو گوش عکس

 تو... یشو تو چشمام چقده خوب رهیخ

 مثله تو( یکیمهران ) رضا

 

که بهم زده عذاب  یبخاطر کتک یداد احساس کردم کم یسکوت، سپهر هم همرام تا آخرش آهنگ رو گوش م با

 وجدان داره.

 شلوغ بود. یلیخ ابونیانداختم خ رونیبه ب ینگاه

 کردم گفتم: چطور دلت اومد؟ یرو نگاه م رونیطور که ب نیهم

 

 رستوران که از دلم دراره...! ایبرد کافه  یداشت منو م دیو سکوت کرد، شا دیکش یقینفس عم 

 کارا بلده؟  نینه... اصالا مگه از ا دمیشا

 تخس و قد بوده. شهیکنم هم یساله که باهاش رفتامت م چند

 رو ازش داشته باشم. ییکارا نیتوقع همچ دینبا ستیعوض بشو ن نیا 

 : حقت بود.سپهر

 شدم. رهیگرفتم و بهش خ ابونیرو از خ نگاهم

 کردم؟ کاریمگه چ -
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 انداختم. پشیبه ت ینگفت نگاه یچیکرد و ه سکوت

 .یبا شلوار مشک یهمون کت مشک 

 شو. ادهیپ میدیرو پارک کرد و گفت: رس نیماش یشد و کنار خونه ا یمحله ا هی وارد

 شدم. ادهیرو باز کردم و پ در

 کجاست؟ نجای: امن

 خالم. یخونه -

 پارک بود. اطیرنگ تو ح ییطال انسیبرل نیدوتا ماش میخونه شد اطیح ردوا

 .دیرس یبه نظر م کیش یلیخ

 

 بود. کیهم همش سرام اطیبه رنگ زرد و کف ح اطیح نور

 چهل و دو ساله بود. بایزن تقر هیوارد خونه شدم که خاله سپهر به استقبالمون اومد  

 مادر سپهر بود. هیشب قاایدق 

 گلم. یکرد و گفت: سالم خوش اومد بغلم

  ؟یشد ینجوریچرا ا زمیعز یگفت: وا دیام رو د افهیکه ق یوقت

 

 هان؟ ؟یکرد کارشیاخم رو به سپهر گفت: چ با

 خوردم. نیزم الیو یاز پله ها ستین یزیبه سپهر انداختم و رو به خاله اش گفتم: نه چ ینگاه

 .نیبش ایب زمیرو گرفت و گفت:عز دستم

 مبل بنفش رنگشون نشستم و خونه رو برانداز کردم. یرو رفتم
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 بود. کیچهار نفره ام داشتن کالا ش یناهار خور زیم نج،یچهل و هفت ا ید یال ا هیرنگ، با  دیسف  یها وارید 

 

 بود. یاش عال قهیسپهر سل یخاله  

 ن!رو برداشتم و گفتم: ممنو وانیآورد و با لبخند سمتم گرفت ل نتویشربت و دوتا

متوسط و  یلبا دیسف یو چهره ا یخاکستر یبه چهره اش انداختم چشم ها یمبل رو به روم نشست نگاه یرو

 نسبتا چاق! یاندام

 کجاست؟ دیحم ه،یهم کنارم نشست و گفت: خاله سم سپهر

 

 .رونی: رفته بهیسم

 ه؟یک دی: حممن

 .هی: شوهرِ خاله سمسپهر

 کنه؟ینم تتیرو به من گفت: سپهر که اذ هیسم

 تحملش کرد. شهیبگم؟ م یزدم و گفتم: واال چ یبه سپهر انداختم و لبخند گشاد ینگاه زیر

 تخسه. اشیکرد و سپهر رو نگاه کرد و لب زد: هنوزم مثل بچگ یصدا دار یخنده  هی.سم

 

 د؟یشه تمومش کن یداد و گفت: خاله م رونینفسش رو صدا دار ب سپهر

 چهل و پنج ساله از در وارد شد. بایقرمرد ت هیبگه که  یزیخواست چ هیسم

 کردن! یگرم باهم احوال پرس یلیبود سپهر رفت کنارش و خ هیفکر کنم شوهر سم 

 کرد اما چرا؟ یخوب رفتار م دیبا حم یلیکردم، سپهر خ تعجب
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 ؟ییو رو به من گفت: به به! رها خانم شما کمونیاومد نزد دیحم

  زدم و سرم رو تکون دادم. یحیمل لبخند

 هم معلوم بود. یدیسف یکم شیمشک یها شیر یها یبود و ال به ال یهاش مشک چشم

 .ومدیازش خوشم ن ادیدونم چرا اما ز ینم

 : خوشبختم رها خانم!دیحم

 نیهمچن -

 

 ازش زده شده. یاز بچه تو خونشون بود نه تاحاال حرف ینداشتن چون نه قاب عکس یبچه ا چیکنم اونا ه فکر

* 

 کر یباهام شوخ یلیخ هیبود سم یخوب یلیخ شب

 

 ام عوض شد. هیروح یلیو شادم کرد خ د

 بودم. دهیهم پوش دیبلند سف نیلباس خواب آست هیکردم  یموهام رو شونه م نهیآ یجلو

 روز پر ماجرا تموم شد. نیوقت خواب بود آخر ا گهید 

 رو چک کردم. میو گوش دمیتخت دراز کش یگذاشتم و رو زیم یرو رو شونه

 داده بود. سیام تو تلگرام چند تا و یلین ودیفرستاده  امیبابام چند بار زنگ زده بود و پ 

 حوصله بودم که حوصله نداشتم جوابشون رو بدم. یقدر ب نیا 

 آباژور رو خاموش کردم و چشم هام رو بستم. یرو گذاشتم رو پاتخت میگوش 
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 !دمیبدم که فکر کنه خوابجلوه  یکردم جور یسپهره سع دمیدر فهم یصدا دنیشن با

 گذاشت. یجالباس یکتش رو در آورد رو دمیچشم هام رو باز کردم و د یکم

 تونه باشه؟  یم یموقع شب ک نیزنگ خورد آخه ا تلفنش

 .کن واسم فشیباشه فردا رد نش؟ی: گرفتسپهر

 .یعل ایکنم حله  یم زیخب باشه تو کارتته وار لهیخب، خ لهیگفت: خ یبلند تر یصدا با

 .دیتخت پرت کرد و خودش هم دراز کش یرو رو شیگوش

 !یداریدونم ب یگفت: م قهیاز چند دق بعد

 بوده. شیپ قهیچهار دق دتیبازد نینشه که دوباره ادامه داد: آخر عینگفتم که ضا یچیه

 خودم برداشتم و بلند شدم. یهام رو باز کردم و پتو رو از رو چشم

 اصالا به تو چه؟-

 تخت بلند شد و محکم دستم رو فشار داد. یهم از رو اون

 چشم هام حلقه زد. یرو گرفته بود اشک تو یکبود یجا قاایدق 

به بعد تک تک کارات به  نیچشمم فشار دستش رو کم کرد و گفت: با من درست صحبت کن از ا یاشکِ تو دنید با

 ؟یدیمن ربط داره فهم

 انه؟ی یدیگفت: فهم کرد و بلند تر شترینزدم که فشار دستش رو ب یحرف

 سرم رو تکون دادم. نیتونستم اعتراض کنم واسه هم یقدر درد داشتم که نم اون

 رو ول کرد با سر و ابرو هاش به تخت اشاره کرد: بتمرگ! دستم

 رم اون اتاق! یرو برداشتم و لب زدم: م بالشتم

 .یخواب یم نجایهم خود،یب-
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 .دمیبهش پشت کردم و خواب  دمیتخت دراز کش یکردم و رو یقروچه ا دندون

 

** 

 روز پر ماجرا شروع شد. هیچشم هام رو باز کردم دوباره  آروم

 دردسرارو هم داره. نیسپهر شدن ا زن

 رو برداشتم. میدراز کردم و گوش یپاتخت یدستم رو رو یخواب یبا چشم ها 

بود که  یهم درد داشتم دردم به حدتماس گرفته بود مگه ساعت چنده؟ اوه ساعت دو ظهر بود هنوز  یلیسه بار ن 

 رو احساس نکنم. یچیخواستم بخوابم تا ه یم

 بوق... دو بوق... هیرو گرفتم  یلین یتماس ها و شماره  ستیل رفتم

 : الو؟یلین

 !یزنگ زده بود یلیگفتم: الو ن یگرفته ا یصدا با

 اونجا؟ دلم برات تنگ شده بود. گذرهیخواستم بدونم بهت خوش م یم زمیآره عز _

 از جهنمم برام عذاب آور تره. نجایهه ا گذره؟یم خوش

 وار عاشقشم. وونهیداده د هیرو بهم هد یگذره سپهر واقعاا شاد یخوش م یلیخ زمیاوهوم عز _

 بودم! نیبه تظاهر دروغ مجبور

 زد. یصداش موج م یتو یخوشحال

  ن؟یایم یحاال کِ ؟یگیراست م یوا _

 .میموندگار بش یگذره فکر کنم چند هفته ا یخوش م یلیخ نجایدونم گلم ا ینم _

 دلم برات تنگ شده. ایب یناز و عشوه گفت: رها جووونم! زود با
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 .دمیزور خند به

 قربونت برم؟ یندار یفعال کار امیباشه م _

 مواظب خودت باش خداحافظ. زمینه عز _

لب هام آروم آروم  یبود لبخند رو ستادهیا نهیدست به س وارید یسپهر که گوشه  دنیرو قطع کردم و با د تماس

 محو شد.

 آره؟ گهید یوار عاشقم وونهیپس د نطوریکه ا _

 زدم. یپوزخند

 احساس بشم. یهه خدا نکنه عاشق توئه ب _

 یم یسع م،یباهم باش میتون یم یعنی ستمیبد ن یکنیزد گفت: اونقدراهم که فکر م یطور که پرده هارو کنار م نیهم

 .امیکنم باهات کنار ب

 .یروان کهی! کنار اومدنش بخوره تو سرش مرتعجب

 یموند و لب زد: حت رهیبهم خ هیاومد و چند ثان کمیتخت بلند شدم و در حال مرتب کردن تخت بودم که نزد یاز رو 

 .یهم خوشگل یشیم داریب یوقت

 ملحفه ثابت موند. یتعجب دستم رو با

 ییلب هاش خود نما یرو یشده بود و لبخند ژکوند طونیخندون و ش یلیصورتش رو نگاه کردم، امروز چهره اش خ 

 کرد. یم

 منم بلدم؟ یدید _

کنم کنارتم حس می یزل زدم و گفتم: وقت شیخاکستر یبه چشم ها که زده هیرفتارش بخاطر کتک نیبود ا معلوم

 گیر کردم وسط دریا و قایقم سوراخه.

 آروم آروم محو شد و با خشم نگاهم کرد. بخندشل

 سگ پست فطرت! ومدهیمحبت کردنم بهت ن یحت _
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 .ارهیداره که زود جوش م یدونستم باهام چه پدر کشتگ ینم

 گفتم: خب محبت نکن مجبورت نکردم ک! الیخیباال انداختم و ب شونه

 موهاش فرو برد و بهم پشت کرد. یرو ال دستش

 .رونیب میریعصر آماده باش م _

و  دمیبود هما رو درحال د یقورمه سبز یبو ومدیم یخوب یلیخ یرو ندادم به سمت حال حرکت کردم بو جوابش

 و گفتم: به به! کشیرفتم نزد

 زد و گفت: آمادست بکشم؟ یلبخند

 یطور که با دستمال دست ها نیو نشست هم دیرو عقب کش شینشستم سپهر هم صندل زیگفتم و سر م یاوهوم

 ؟یشیم داریب ریقدر د نیا شهیکرد لب زد: هم یرو پاک م سشیخ

گفت، کل روز  راهیکرد، فحشم داد، بدو ب دمیکرد تهد انتیچشمم بهم خ یکرد جلو رمیکتکم زد تحق یکل شبید هه

 شم؟  داریخواد سر ساعت شش صبح هم ب یبودم م یبهم بد گذشت، تا ساعت دو شب هم مهمون

  ست؟ین زور

 

 که... ییشنویم ییرفتم و گفتم: من بهتره صحبت نکنم وگرنه جوابا یغره ا چشم

 ی ادامه

 

 از ابرو هاش رو باال انداخت و لب زد: ک...؟ یکیرو خوردم که  حرفم

 !یتو افق محو ش یدیم حیکه ترج_

 به جونه تو. فتمیمحو شدن تو افق ب یدم بجا یم حیزد و گفت: ترج یپوزخند

 )سپهراد(
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 سرم گذاشته بودم. ریبودم و دست راستم رو ز دهیخوابتخت  یرو

 .گرفته بودم یکه افسردگ یکسل کننده بود به حد یلیخونه بدون سپهر و رها خ 

 خواب، کار... خواب، کار... همش

 ادیتاحاال نتونسته با اخالق گند سپهر کنار ب چکسیشاد باشن ه دوارمیگذره ام یم یاونجا بهشون چ ستین معلوم

 کنه. یتحملش م یدونم رها چجور ینم

 و به موهام زدم. ختمیکف دستم ر یرفتم ژل مو رو کم نهیآ یتخت بلند شدم و جلو یرو از

من عوض بشه هم بتونم اون  هیکردن با اون هم روح یبا شوخ دیو شا کنهیم کاریچ نمیبرم بب دینبود با یلیاز ن یخبر

 رو بخندونم.

 کنم. یلیخواهرم ن بیرو نص ایدن یها یداشتم تموم خوش دوست

و رو  ریماهواره رو ز یمبل نشسته و کانال ها یرو دیسف کیتون هیبا  یلین دمیهام رو سمت حال برداشتم و د قدم

 کنه با لبخند رفتم سمتش و گفتم: خواهر گلم چطوره؟ یم

 زد. یلبخند

 خوبم داداش. _

 مبل کنارش نشستم. یرو

 ؟یاز سپهر و رها ندار یخبر _

 .میگذشت گفت حاال حاال ها موندگار یبهشون خوش م یلیمروز با رها تماس گرفتم خا _

 زدم. یگشاد لبخند

 خداروشکر. _

 م؟یکن کاریحوصله ام سر رفته چ یلیدوباره ادامه دادم: ن هیاز چند ثان بعد

 دونم بذار فکر کنم. یاوووممم نم _
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 .میکن یباز هیباهم  ایسکوت کرد و گفت: ب هیثان چند

 ؟یچه باز _

 قت؟یحق ایجرعت _

 شد. یکم نم طنتشیذره هم از ش هیبود اما  ضیمر نکهیا با

 قت؟یسکوت لب زدم: حق یرو به دندون گرفتم و بعد از کم لبم

 بده. نستاتویگفت: پَسِ ا طنتیش با

 شدم. یدادم که بدبخت م یم نستامویشدم گُر گرفتم اگه پَسِ ا سرخ

 هام افتادم. یمخ زن هام با دخترا و سیچت و و ادی

 کار کنم اگه ندم؟ یچ دیلب زدم: االن با هیشدم بعد از چند ثان یم چارهیب دید یم یلیاگه ن 

 از ته بزن. شاتویو لب زد: ر دیخند

 جز قبول کردن نداشتم. یچاره ا هیطونیدختره عجب ش نیخدا ال اهلل اله ال ا ای

 زدم یاز ته م دیکه دو سال دست نخورده بودن رو با ییها شیر 

 گفتم: باشه! دیترد با

تراش بود  شیر نینگاهم به ماش هیگذاشت  زیم یصورت تراش رو آورد و رو نیسر داد و رفت ماش یبلند ی خنده

 .یلینگاهم به ن هی

 از ته بزنه؟  ادیدلش م یک یخوشگل نیبه ا یشایآخه ر 

 مخ زدم. یمردونه ام کل یشایر نیبا هم من

 خواست سوژه ام کنه، دارم براش. یالمصب م رهیگ یم لمیداره ف یلین دمیهام رو سمت حموم برداشتم د قدم

 دوست داشتم. یلیخ شامویاز طرفم ر  اوردنیطرف غرور داشتم واسه کم ن هیاز  
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 بدم. رو از دست تمینشسته بود دوست نداشتم جذاب میمونیپش یرو بزنم عرق رو شامیبه من بود که ر رهیخ یلین

 تراش و روشن کردم و لب زدم: صفر؟ شیر نیماش

 و گفت: آره. دیخند

 .دمیهام کش شیبه ر یرو به دندون گرفتم و دست لبم

 ؟یدار ی: چه حسیلین

 !هیخنده گفتم: حس بد با

 .ومدیاصال دلم نم شمیلپام باد انداختم و شروع کردم به زدن ر تو

 نههه! _

 رو نگاه کن! نیرو زدم گفت: دورب شامیکل ر یوقت قهیاز چند دق بعد

 خواست به رها و سپهر بفرسته. یم وثید

 کارو نکرده بودم اما ارزششو داره. نیدو سال بود، ا _

 هان؟ یدار نستاتیتو ا یخنده هاش لب زد: مگه چ ونیم

 به دندون گرفتم. لبمو

 )رها(

 .دهیرو نم نستاشیرمز ا یداداش ینوشته: وقت رشیفرستاده و ز ویدیو هی یلین دمیرو چک کردم د میگوش

 سپهر در اومد. یکه صدا دمیبلند خند قدرنیخنده روده بر شدم ا از

 !یچته؟ روان_

 .نهیمن رو بب یفقط دوست داره اشک و غصه  انگار

 .دمیجوابش رو ندادم و دوباره بلند خند وونهید ی کهیمرت 
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 ؟یقصد خفه شدن ندار نکهیسمتم اومد لب زد: مثل ا یعصب 

 .دمیرو نگاه کردم ناخودآگاه بلند خند ویدیرفتم دوباره و یغره ا چشم

رو از دستم گرفت و پرت کرد رو تخت و لب زد:  یبامزه شده بود با خشم گوش یلیدست خودم نبود سپهراد خ 

 .کنهیام م وونهیخنده هات د ی! نخند لعنتسیییه

 حرفش  نیا با

 بود. وونهیکردم اون رسماا د سکوت

 !ارهیهارو در م وونهید یداره ادا دمیشا

 مدت چش شده؟ نیسپهر تو ا واقعا

گوشتو  یام که اگه عاشقت بشم و دوسم نداشته باش یمن آدم نیباال اورد و گفت: بب دیتهد یرو به نشونه  دستش

 !یباش بینص یهم ب هیبق یدوست دارما دنیکف دستت، که از شن زارمیم برمیم

 سپهر؟ یا وونهینگاهش کردم و آروم گفتم: تو د جیگ

 تخت نشست. یو کنارم رو دیبه صورتش کش یدست

ره شب موقع خواب، بالش می ذاشتی رو  یاحد و واحد قسم اگه می دونستی تو مغزم چی رژه م یرها به خدا _

 صورتم تا نفسم قطع شه.

 یهمه مثل منن؟ که وقت یفکر کرد شهیقت نمعاش یدختر چیه یرو بدون تا رفتارت رو درست نکن نیسپهر ا_

 پرونده بسته! ه،یطالق، مهر عینگن؟ نه سپهر خان، اونا سر یچیه یدست روشون بلند کن

 زد. یپوزخند

 یکار ایدم  یدارم و زجرش م یدم اما طالق نه... تو خونه نگهش م یاش رو م هیهه مگه خرم طرفو طالق بدم؟ مهر _

 کنم. یرو نابود م شییبایجزء من باهاش ازدواج نکنه، ز یاحد چیبرم که ه یرو ببازه آبروش رو م یکنم اون باز یم

 شونه ام زد و ادام یآروم رو یتا ضربه  چند
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 داد. ه

 ...! کارش تمومه.فتهیتو دامم ب یفقط خدا نکنه کس_

 شناختم نبود. یکه من م یمیشده بود، اون پسر قد گهیآدم د هیسپهر  یانگار

 

 حد...! نینه در ا گهیدنده بود اما د کیتخس و  یاز همون بچگ درسته

 هیزن  ادیکه بزننش آخش هم در ن ستیزن نازکه، مثل مرد ن یلیخ فهیظر یلیکنار بذار زن خ اتتویچرند نیسپهر ا _

دم سپهر؟ تقاص  یرو پس م یمن بذار من دارم تقاص چ یخودت و جا ؟یدون ینم زارویچ نیتو چرا ا هیفیموجود ضع

 غمناکش رو ندارم؟  یچهره  دنید نکهیا اصدوستم بهش خوش بگذره؟ تق نیعمر بهتر یخوام آخرا یم نکهیا

 

 شد. یگرفت و بلند تر م یداشت اوج م صدام

 دم؟ یپس م ویدارم تقاص چ ؟ید بگو لعنت ؟یهان؟ تقاص چ _

 دهنم حس کردم. یتوخون رو به وضوح  هیکه شور دیپشت دستش محکم به دهنم کوب با

 گفت: خفه شو خفه شو فقط خفه شو! تیو با عصبان دییدندون هاش رو بهم سا سپهر

 نقش بست. میمونیپش یرو یظیتخت بلند شدم و اخم غل یرو از

 

 رفتم. ییسمت دستشو عیو سر دمیهام کشبه لب یدست 

 کردم. زیرو باز کردم و لبم رو تم ییآب روشو ریش 

 نگاه کردم. نهیآ یدستمال برداشتم و خودم رو تو کهیت هی 

 چرا من؟  فتم؟یب یلعنت نیا ریگ دیهمه آدم چرا من با نیا نیب
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 نم؟یب یمرتکب شدم که دارم سزاش رو م یمن چه گناه بزرگ مگه

اومدم و با سپهر رو به رو  رونیب ییلبم گذاشته بودم از دستشو یطور که دستمال رو رو نیسوخت هم یبدجور م لبم

 شدم.

 .مونهیتهران م یعمو مصطف شیام پ یلین نجا،یا ادیسپهراد داره م _

 

 ذاره که سپهر کتکم بزنه. یکنه و نم یاون حداقل ازم دفاع م ادیکه سپهراد داره م خداروشکر

 گرفته بود. یمیتصم نیهمچ نیدونست واسه هم یسپهراد اخالق داداشش رو م دیشا

 رسه. یسپهراد م گهیدو ساعت د میر ینم یی: امشبم جاسپهر

 

من دست خودم  نیاومد لب زد: بب یطور که آروم آروم سمتم م نیهم دمید یچشم هاش م یرو تو یمونیپش 

 .ستین

 قدم عقب رفتم. کیفاصله گرفتم و  ازش

 سپهر

 

 .یکن ی: خودت مجبورم م

 .عقب رفتم شتریشه منم ب یم کیداره نزد شتریب دمید

 .دیاومد و به گردنم رس نییچشم هام آروم آروم پا ینگاهش از رو دمیچسب وارید به

به  رهیطور که خ نیو لبش رو به دندون گرفت و هم دیبود کش دهیپدرم برام خر یکه موقع بچگ یبه پالک یدست 

مال  R ینشونه  نیبا هم قایوجود داره که اونم دق ینجوریپالک ا هیکشور فقط  نیکل ا یپالک بود لب زد: تو

 ماست. یخانواده 
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 داده بود. هیبود که پدرم بهم هد یپالک نیگفت؟ ا یم یچ

 پالک دوازده ساله تو گردنمه. نیگه؟ ا یچرت و پرت م چرا

 رو گرفت و دستش رو مشت کرد و با شدت از گردنم جداش کرد. پالک

 گفتم و پشت گردنم رو ماساژ دادم. یدرد آخ بلند از

 .دیب بود بازش کرد و عکس من و پدرم رو دقل نیع پالک

 .میپدرم رو به آغوش گرفته بودم و با لبخند باهم عکس گرفته بود میو چتر یمشک یبا موها میکه من موقع بچگ 

 گرفتن. یکرد و گفت: اوهو پدرو دختر چه ژست نیلب هاش کم یرو یپوزخند 

 بده. قیخود رو بهم تطب یب یزایخواست طعنه بزنه و چ یم دوباره

 ؟یپالکم رو بد شهیم _

 .مونهیم شمیپ یداد گفت: چند روز یپالک رو تکون م ریطور که زنج نیهم

 یلیباتالق المصب خ نینجاتش بده ا ستین یچکیافتاده و ه ریکه تو باتالق گ یکس نیجالب بود ع یلیمن خ هیزندگ

 بد بود.

 ه کردم.نشستم و موهام رو شون شیآرا زیم یصندل ینگفتم و رو یچیه

 بودم؟  ینجوریزنش بشم من ا نکهیشدم، قبل از ا مونیکردن پش یبکل از زندگ دمیخودم رو د ی افهیق یوقت 

 بود؟ ینجوریمن ا ی افهیق یلیخداوک نه

 رو صورتم بود؟ یقدر کبود نیا 

 قدر داغون بودم؟  نیا 

 ن؟یور دل ا امیبلند شم ب یخوب نیبه ا یاز تو خونه  دیبا چرا

 ده؟ یکار دستم م شهیچرا هم یوجدان لعنت نیا آخه
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 با دستم پسش زدم. دیگونه ام چک یدرون چشم هام حلقه زد و رو یسر و وضع خودم قطره اشک دنید با

 ...!ظیکردم اونم غل یم شیآرا دیبا

 بمونم. افهیو ق ختیر نینداشتم با ا دوست

 کردم. کسشیم کیرو برداشتم و به صورتم زدم و با پنک ایکتوریو کرم

 نوبت چشم هام بود. حاال

 مژه هام رو باال بردم. ملیو با ر دمیرنگ زدم و خط چشم کش یصورت هیسا 

 هم به گونه ام زدم یگونه صورت رژ

 و دخترونه بود. یصورت شیآرا کال

 کرد. یصورتم رو محو م یرو یها یاز کبود یکم 

 سرم بستم. یباال یرو جمع کردم و دم اسب موهام

 

**** 

 شو. داریها، رها بر-

 چشم هام رو باز کردم من چطور خوابم برد؟ آروم

 .دمیبه دور و بر انداختم  و سپهراد رو د ینگاه 

 ذوق نگاهش کردم. با

 .یکرد رییچقدر تغ یرو زد شاتیالمصب ر یوا-

 بر منکرش لعنت! یو گفت: ا دیبه صورتش کش یو دست دیخند

 خنده. ریز میهردو زد و



 پارادوکس تلخ

96 
 

 گذره بدون من؟ یچه خبر خوش م گهیتخت بلند شدم و گفتم: د یرو از

 زد. یکج لبخند

 وحشت. یتو اون کلبه  میگرفت ینه بابا افسردگ-

 .دمیخند یبلند یصدا با

 ؟یدیرس یک _

 کنم. دارتیب امیگفتم خودم ب یدر اتاقت رو زدم جواب نداد یهرچ شه،یم یسه ساعت_

 .یکرد یخوب کار_

 ؟یاز سپهر ندار یسکوت لب زدم: خبر یاز کم بعد

 داشت. یکار هی رونیرفت ب_

 زنگوله تو سرم به صدا در اومد. هیگفتم و  یاوهوم

چه  میکن یباهم صحبت م ادیسپهر چرا از دنگ قرمز بدش م نکهیوقت مناسب راجع به ا هیسپهراد گفته بود سر  

 گفتم: سپهراد؟ دهیمناسب تر از االن؟کش یوقت

 بله؟_

 ه؟یرنگ قرمز چ هیقض_

 .ستادیاز حرکت ا هویکردن  یحرکت م یگوش یصفحه  یهاش که مداوم رو انگشت

 ؟یبفهم یخوا یواقعاا م _

 زدم و سرم رو تکون دادم. یحیمل یلبخند

 تخت نشستم. یکنارش رو 

 کرد. ییخودنما شتریبودن لباش ب یطرف لبش رو دندون گرفت که صورت هی
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 ن؟یبا هم دوست یلیرها االن چند وقته تو و ن_

 و چشم هام رو تو حدقه چرخوندم. دمیگز لب

 .یشش سال و خورده ا شهی... مباایاممم حدودِ... تقر _

خواهرمون قرار بود ازدواج کنه  نیبزرگتر یلیتو با ن ییقبل از آشنا قاایتخت بلند شد و قدم زنان گفت: دق یرو از

 ؟یدیاسمش رو که شن وشا،ین

 اوهوم. _

هم کالا عاشق  وشایبود، ن یخوند پسر فعال یکرد هم درس م یسپهر هم کار م ۱۷سالم بود و سپهر  ۱۵اون موقع من _

 قرمز سفارش داد. یسار هیروز حنابندونش  نیبود واسه هم یهند لیلباس و استا

 دادم. یچونه ام گرفته بودم و با ذوق به حرف هاش گوش م ریرو ز دستم

 !یلیشده بود خ بایام ز یلیخ دیش: لباس رو پوسپهراد

 پولش رو در آورد. فیرفت ک بشیسمت ج دستش

 .نیرو جلوم گرفت: بب یکیعکس کوچ هی 

 کردم.  یرو از دستش گرفتم و مات دختره رو نگاه م عکس

 بود. ایهند نیع قاایو دق بایز یلیخ

 ختهیدست هاش حنا ر یهم به دماغش وصل بود و رو یخوشگل یپَد ِر هیکف دوتا دست هاش رو بهم چسبونده بود  

 لبخند ژکوند عکس گرفته بود. هیبودن و با 

 که از وسط نصف بشه! یبیس نیبود ع یلین هیشب یلیخ 

 واریدرو د یساعته؟ نکنه دارم برا کی ییلب زد: کجا ینسبتاا بلند یسپهراد با صدا هویبه عکس زل زده بودم  مات

 کنم؟ یم فیتعر

 خوشگله المصب! یلیو گفتم: خواهرت خ دمیخند
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 پولش گذاشت. فیک یرو از دستم گرفت و تو عکس

 اما... میکرد نیو همه جارو تزئ دیخر یکل میشد یاش رو گوش بده. همه با شوق و ذوق آماده م هیبق _

 تخت بلند شدم. یگرفت که با حالت نگران از رو نییرو پا سرش

 گف

 

 : اما...؟تم

 نبود. وشایمراسم تموم شد ن یبه چشم هام زل زد و ادامه داد: اما وقت 

 آخه؟ یچ یعنینبود؟ وشاین

 ن؟ینکرد داشیتعجب لب زدم: پ با

زنم نه  یموضوع حرف م نینشد از اون روز به بعد نه من راجع به ا دایاما پ میهم اطالع داد سیبه پل میگشت یلیخ _

 .شهیم یچون سپهر بد عصب یلین

 ابرو هام رو باال دادم و با تعجب گفتم: به نظرتون زندست؟ ادوت

 خدا کنه زنده باشه! یدونم ول یباال انداخت و گفت: نم یا شونه

 ن؟یشک دار ایبه ک_

شوهرشم  یخانواده  ختیر یخواستش و اشک م یوار م وونهیشوهرش که د م؟یشک داشته باش میتون یم یبه ک_

 ...ستین یکس گهیگفتن د یبهش از گل ماه تر نم

 .میندار یکه ازشون توقع فتهیم ییکسا از اتفاقا به دست یلیخ

 ؟یدیشماره شوهرش رو م_

 ابروشو باال برد. یتا هی

 ؟یواسه چ _
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 کردم. اخم

 نپرس بده کار دارم. _

 کنم. یلب زد: برات اس ام اس م دیترد با

 .باشه_

 .میمبل نشست یو رو میبه سمت حال رفت باهم

 سرخ کرده با برنج بود. ینیزم بیکرد غذا مرغ و س یعصر بود و هما داشت شام حاضر مهفت  ساعت

 《 سپهر》

 هام فهموندم پشت سرم حرکت کنن. گاردیدوتا باد به

 اقتشیبود آورده بودمش چون ل وونامیح دنیکه محل خواب یخرابه ا هیباز کردم تو  یگوش خراش یرو با صدا در

 . نجاستیهم

اون باال قرار دادم که بنده خدا  نیباال قرار داشت پنجره رو واسه ا کیکوچ یلیخ یپنجره  هیبود و  کیجا تار همه

 رو دستمون. فتهیب رهینفسش نگ

هاش همه  مانیخرابه با آجر ساخته شده بود و س شتریب یناقص و پر از خاک و نم و رطوبت بود قسمتا واریدرو د 

 مشخص بود.

 بود ختهیها فاسد شده و گچ و آجر ر وارید نیب مانین سبودن مکا یمیاز شدت قد  و

 بر آمده شده بود. یهم زرد شده و از شدت نم گرفتگ واراید 

 که براش گرفته بودم رو پرت کردم جلوش. ییغذا 

 تونست صحبت کنه. ینم نیدوتا دست هاش رو با بند بسته بودم دهنش رو چسب زده بودم واسه هم 

 رو عصابم راه بره. اتشیت با چرندتونس ینم گهیبهتر د چه

 شدم. کیزرد رنگ رو روشن کردم و آروم بهش نزد یالمپا
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 !نمتیب یم ینجوریا یچه خوبه وقت _

 .رهیفهموندم اسلحه رو جلوش بگ گاردمیاشاره به باد هیشد که با  رهیچشم هام خ به

 نحست خاتمه بدم؟ دو با زجر بکشمت؟ هیبه زندگ ریت هیبا  کیدم!  یبهت م نهیدوتا گز_

 از ابرو هام رو باال دادم. یکیو چسب رو کندم به چشم هاش زل زدم و  کشینزد رفتم

 کدوم؟ _

 بکن فقط با ر... یکن یم یهرکار نیکرده بود نفس هاش تند شده بود با تته پته لب زد: بب هنگ

 لبم گذاشتم. یاشاره ام رو رو انگشت

 !سسیییه _

 و مخ بود.ر واقعاا

 لب زدم: کدوم؟ دوباره

 متنفر بودم، با دست راستم  گردنش رو گرفتم و فشار دادم. تینها یسکوتش ب نیکرد از ا سکوت

 بوده ک.. ینجوریدکتر گفت مرگش ا ش؟یکشت ینجورینه؟ هم هیحس خوب _

 کردم صورتش سرخ شده بود. شتریدستم رو ب فشار

 .دیچک یعرق م شیشونیاز پ 

 زد. یانداخته بود و مکرر سرفه م نییدستم و کم کردم و رهاش کردم سرش رو پا فشار

 بقران من... ،یزن یحرف م یدونم راجع به چ یرو باال آورد و لرزون گفت: ب... ب... بخدا نم سرش

 وسط حرفش. دمیپر

 من کشتتش؟ یکشته؟ البد عمه  یک شیپس اگه توعه حروم لقمه نکشت_

 من کشتتش؟ یکه بلند تر گفتم: هاان؟ نکنه عمه  انداخت نییرو پا سرش
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 !دیشا_

 ؟یمنو هنوز نشناخت نکهیازش فاصله گرفتم انگشت اشاره امو سمت خودم گرفتم و لب زدم: مثل ا یچند قدم کالفه

 ام؟  یمن ک یدون یاصالا تو م 

 دیسپهر جد نیا یکردم تو درباره  رییتغ یلیچند سال خ نیمن تو ا لم؟یجز اسمو فام یدون یراجع به من م یچ تو

 ؟یدون یم یچ

 .دمیگرفتم و گلگدنش رو کش گاردمیرو از دست باد اسلحه

 اون...؟ یو جلو ارمشیات رو ب دونهی یکی ستیهنوز زوده؟ بهتر ن ایبکشمت  _

 زدم. یپوزخند

 کنم؟ کاریکنم فقط بگو چ یم یبگ یکنم هرکار یخواهش م _

کردم اسلحه رو اوردم باال و گفتم: آها حاال شد، حاال سر عقل  سشیم بردم با زبونم خداخل دهن یرو کم مینییپا لب

 .یاومد

 موند. رهیبه چشم هام خ منتظر

**** 

 《رها 》

 کجا رفته؟ یعنیشد که سپهر خونه نبود  یم یساعت چند

 کنه؟ یم انتینکنه دوباره داره بهم خ 

 دختر خوشگل نشسته؟  هیبا  الینکنه تو و 

 کنه؟  یرفته تهرون تو لواسون داره عشق و حال م ای

 از دوست دختراش؟ یکیرفته رستوران با  ای

 نشست. میشونیپ یرو یاخم نایفکر کردن به ا با
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 .دیو نگاهش به سمت دستم چرخ کمیاومد نزد سپهراد

 شده؟ ی: دستت چسپهراد

 یچیون نگاه کردن بهش لب زدم: هبد نیواسه هم ستمین یخوب یدونستم دروغگو یم دمیرو ازش دزد نگاهم

 .نیخوردم زم

 رد تسمه اس. نیا ؟یگیامو گرفت و گفت: چرا دروغ م چونه

 کرد. لمیهما و صنم خار و زل یاون روز بغض کردم جلو یاور ادیکردم و با  سکوت

 : کتکت زده؟سپهراد

کرد و  زشیچشم هام جمع شد و آروم شروع به ر یتو یکه رو به روم بود دوختم و حلقه اشک یعسل زیرو به م نگاهم

 مهمون گونه هام شد.

 شونه اش گذاشت. یبا دستش اشکم رو پاک کرد و سرم رو رو سپهراد

اونم  نیزده واسه هم یمادرمون رو م شهیهم میبچه بود یدونه با خانما چطور برخورد کنه، بابامون وقت یاون نم _

 ذارم دست روت بلند کنه. ینم گهید نجامینکن من ا هیگر الیخیشده، ب یعقده ا

 سپ

 

چرا  ایبودم خدا دهیترس میمبل بلند شد یاز رو عیسر دیحالت د نیوارد خونه شد و من و سپهراد رو در ا هر

 ؟  شهیم ینجوریا

 کرد. زونیآو یجا لباس یپرت کرد و کتش رو در آورد و رو زیم یرو رو نشیماش دیپوزخند کل با

 با دست هاش برامون کف زد و گفت: چشمم روشن! هیاز چند ثان بعد

 

 کن... یکه فکر م یاونجور نیو لب زد: بب کشیرفت نزد سپهراد
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 زد و از خودش دورش کرد. یسپهراد ضربه ا ی نهیدستش به س با

 

 توقع نداشتم. یکیاز تو  ،یریبهتره خفه خون بگ یکی: تو سپهر

 کنم. کارتیچ نیبب ،یم کردکارت بد داغون نیرو به من لب زد: با ا سپهر

 

 بود و برداشت و پرت کرد طرفم. یکه رو جالباس ییپالتو

 !ینییپا گهیدو دقه د _

 التماس سپهراد رو نگاه کردم. با

 کنم! یتورو خدا نذار کتکم بزنه خواهش م _

 ذارم. یدوتا دست هاش صورتم رو گرفت و گفت: رها نم با

 

 ر بود.ت زیبرام از داداش نداشتم هم عز اون

 .امیسمت در رفتم و که گفت: پشت سر م به

 تکون دادم و رفتم. یسر

به دستم که  یکرد به سمتم هجوم آورد و دستم رو گرفت نگاه یداده بود و من رو بر انداز م هیبه درخت تک سپهر

 شد انداختم. یفشار دست هاش له م ریداشت ز

 ؟یکن یم کاریچ-

 

 برامون باز شد. ینیزم ریز هیمجسمه رو لمس کرد و  ستادیا الیو یرفتم کنار مجسمه  یرفت همراش م یم ییهرجا
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پله غلت خوردم کل بدنم کوفته شده بود  یو از رو دیدستم رو کش هویکه  ومدمیم نییپله بود آروم از پله ها پا پله

 زدم. ادیبلند فر

 آخ _

 

 سمتم اومد و دستم رو گرفت. ینگران با

 .شدی:چسپهر

 گرفت دیچیکه تو دستم پ یلحظه نفسم از درد هی

 .ومدیم رکیج ریج یبود و فقط صدا کیو بدون کمک سپهر بلند شدم همه جا تار یسخت به

 ه؟یکدوم درن دشت گهید نجایا م؟یریکجا م میدار یعنی

 خودشم وارد اتاق شد و در رو بست. موندیکه مثل خرابه م یاتاق هیکرد تو  پرتم

 دمید یجا رو نم چیه

 

 اتاق روشن شد همه جارو خوب بر انداز کردم و ... یچراغ ها هیرفتم بعد چند ثان یتزس و نفس زنان فقط عقب م با

 

اون فرد  یشتریبهم وصل کرده باشن با دقت ب یولت ستیو ب ستیشدم، انگار برق دو خکوبیکردم، سر جام م هنگ

 رو نگاه کردم آره خودش بود... پدرم بود.

 

 شونیپر نقدریچرا دست و پا و دهنش بستس؟ چرا ا ؟؟ینطوریاما چرا ا دمشیوم بردم و به آغوش کشسمتش هج به

 احواله.

 .دیبود چرخ ستادهیا واریسمت  سپهر که کنج د نگاهم
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 شد. کیزد و آروم آروم بهمون نزد یپوزخند

 الحمداهلل؟ نیپدرو دختر چطورن؟ خوب هست _

 نگاهش کردم. یگنگ با

 ه؟یچ هیقض_

 

 رفت و پالکم رو در آورد. بشیسمت ج دستش

 ربط داره. نیبه ا یهمه چ_

 بابام  گرفت. یرو به رو پالکو

 ست؟یآشنا ن_

 

 تکون داد."نه" یسرشو به نشونه  دیچک یطور که عرق از سرو صورتش م نیهم بابا

 آروم چسب رو کندم. دمیبه صورت بابا کش یدست

 شده؟یبابا چ_

 کنه من قاتل پد... یزنان گفت: اون فکر م نفس

 تو. یکنم مطمئنم، تو قاتل پدر من یگفت: فکر نم تیبا عصبان دیوسط حرف بابا پر سپهر

 

 زد. یم کتکمنیکرد واسه هم یم یعقده هاش رو سرم خال نیزد پس واسه هم یبه بابام م ییروا یتهمت ب چه

 شناختم. فشویحاال اون ذات کث دمیفهم زیهمه چ حاال
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 رسه چه برسه آدم بکشه. یمورچه ام نم هیاون آزارش به  شناختمیبود که م یمرد نیمن دلسوز و مهربون تر یبابا

 

 عقلت سر جاشه؟  ؟یگیم یدار یسپهر حواست هست چ _

 چیبودن پدر تو پدر منو کشت تا ه بیکردن رق یشرکت کار م هیکامالا عقلم سر جاشه پدر منو پدر تو باهم تو  _

 پدر توعه. هیمدارک بر عل یخفش کرد همه  ؟یفهم یه منباش یرقابت

 مدرکت کو؟ _

 

 زد. یپوزخند

 مونیدارن موقع کشتن عکس خانوادگ نایاز ا یکیخانواده  یماست و همه  یپالک خانوادگ نیپالک، ا نیبفرما هم _

 پالک گذاشت به تو داد. یرو از پالک در اورد و عکس خودش و خودت رو تو

تونه قاتل باشه امکان نداره با انگشت اشاره ام به پالک اشاره  یپدر من نم گهیم یدونستم چ یشده بودم نم جیگ

 کردم.

 

 رها بفهممم. یعنیاول اسم منه ر  هیسیرو پالک نشانه آر انگل نیبب _

 سمتم هجوم آورد. به

 .میپالکا دار نیهرکدوممون از ا نیواسه هم ؟یفهمیمن آر هست م لیاول فام ه؟یک یعیاالغ سپهر رف_

 

 قاتل بود؟  هیپدرم  یعنیکردم  سکوت

 

 کردم؟ یم یقاتل زندگ هیسال با  ۲۱من  یعنی
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 حتماا اشتباه شده. نیبب_

 .یتاوان پس بد دیطرف حساب من باباته نه تو، تو فقط با _

 ؟ینگفت سیچرا به پل هینجوریاگه ا_

 زد. یشخندین

 بوده. یاز خودش به جا نذاشته بود و اونا گفتن خودکش یمدرک چیه تیاما پدر لعنت میگفت سمیبه پل_

 .دهید یبد بیکرد که مطمئن بودم آس یاون قدر درد م دستم

 

 بگم هنگ کرده بودم. یدونستم چ ینم

 

 و سر در گم شده بودم. جیکرد گ یداشت من رو نابود م یحس دوگانگ نیا

 قاتل باشه؟  هیحق بدم؟ به پدرم که ممکنه  یبا ک دیبا 

 ره؟یگیم مبه سپهر که داره انتقا ای

 برو. نجای: رها از ابابا

 

خرابه  نیتو ا یتونیم یاگه هم نخوا یایهمرام ب یتونیم یاگه بخوا ینیرو به من گفت: فقط آوردم پدرت رو بب سپهر

 هی یکنم چون دوست ندارم حت یدفن م یسگدون نیکه شده من پدرتو زنده زنده تو هم یرها تا هرروز نیبب یبمون

 شه. مالیقطره از خون پدرم پا

 یشونیپر با

 

 ؟یتو قاتل یعنی گهیرو به بابا گفتم: بابا راست م یسردرگم
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 .زنهیحرف م یاز چ فهممیگفت: بخدا نم لرزون

 حمال! شناسمیخوب م دتوی: طفره نرو ذات پلسپهر

 گفت. دهیکش یلیآخرش رو خ ی کلمه

 بود؟ یچ هیقض

با عالمت بهم فهموند که هرچه  دمیکه باال قرار داشت دوختم و سپهراد رو د یکیکوچ یپنجره  هیگاهم رو به ن 

 .رونیب امیخرابه ب نیزودتر از ا

به خواب برم با نقشه هام از  اهامیگرفتم با رو ادیخرابه قرار داشت نشست و گفت:من  یکه گوشه  یصندل یرو سپهر

 شم. داریخواب ب

رها  نیبب ؟یبود که منو درک کنه؟ ک یداشتم؟ ک ویمن ک یکه درکت کنه ول هیداشتن اون ییدارا نیبزرگتر گنیم

 .ستین امیبچگ یایاالن من رو هیکوفت یخوب گوشاتو وا کن زندگ

 ن؟یفهم یگرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم. چرا نم ادیفقط  ستمیعاطفه ن یب یتر گفت: منه لعنت بلند

 کرده. نیبا خودش تمر یادیز یهاگفت که انگار سالها و شب یو بدون مکث م قیحرف هارو دق نیا قدرنیا

 رو بهتر کرد؟ تیزندگ دناتیانگشتم اشک هام رو پاک کردم و با بغض گفتم :االن تنفر ورز با

تا  نیزم ریز نیپرتتون گفتم تو هم عدمی رمیکلت جون جفتتون رو بگ نیتونم با هم یم ستیمن عقل تو کلم ن _

 آبه! نیهم ع دیاس دیآرومم نکن ی افهینگاه به ق نیبب ؟یک فهمه؟یم یجسداتون بپوسه ک

 .میداشت ما خبر نداشت ناهمیکلت وحشت کردم از ا دنید با

که به  کیکوچ یدو، اسلحه یپیسبه کلت انداخت و گفت:کلت روگر ال یمن نگاه یآشفته  ی افهیق دنیبا د 

 تونهیبرخورداره و م یادیاز قدرت ز یداره ول کیکوچ یبریکلت کال نیتو لباس پنهونش کرد. ا شهیم یراحت

 را به هدف خودش وارد کنه. یصدمات جد

 کنه. یتا چه حد صدمه وارد م نمیبب میرو سمتم گرفت و گفت: بذار امتحانش کن کلت

 کنه؟ کیخواست بهم شل یرحم بود که م یب قدرنیا یعنی
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 ؟حد نیدر ا 

 کرد. یرو تو لباسش مخف اسلحه

 حاال حاال باهات کار دارم. الیخینه ب _

 دم؟یانتظار کش ییلحظه چه روزا و چه شبا نیا یواسه  یدون یشد به بابام و گفت: م رهیخ

 کشه. یبدم که تا صبح طول م حیاگه بخوام توض الیخیهه ب 

 دهیکارا بع نیدونم از تو ا یسمت در رفت منم از فرصت استفاده کردم و کنار گوش بابا گفتم: بابا م سپهر

 دم. یقول م یگناه یتو ب کنمیبهش ثابت م شناسمتیم

 تکون داد که به سمت سپهر حرکت کردم. یسر بابا

 : اون در رو هم ببند.سپهر

 خودت زحمتش رو بکش. دهید بیسرد گفتم: به لطف شما دستم آس یلیخ

 داد و در رو بست. رونیب یصدا دار نفس

* 

 که من گرفتارش شدم؟ هیچه سرنوشت تلخ نیا ایکردم هق هقم رو خفه کنم خدا یرو تو بالشت فرو بردم و سع سرم

 بدبختم؟ قدرنیچرا من ا آخه

نوشته بود  ریاره فرستاده بود و زشم هیداده  امیسپهراد بهم پ دمیبرداشتم واردش شدم و د یرو از پا تخت میگوش 

 یعرفان فارغ

 بوق... دو بوق... هیکردم و باهاش تماس گرفتم  ویرو س شماره

 بله؟_

 ؟یفارغ یآقا دی:ببخشمن

 .دییتعجب گفت: بله خودمم بفرما با



 پارادوکس تلخ

110 
 

 د؟یازش ندار یخبر وشامیمن دوست ن _

 خنگ؟ خداروشکر که از دستش خالص شدم. یگفت: اها اون دختره  دیخند

 بود دوست داشتنش؟  نیا

 شم. یمنظورتون رو متوجه نم دیببخش _

 زد و که صداش صاف تر شد. سرفه

 !نیگم شده االن شش هفت ساله منم فقط بخاطر ثروتش باهاش بودم هم وشاین دینیبب _

 آروم گفتم: ثروت؟ یلیخ

 ن؟یکم از خودتون بگ هیبله حاال _

 ؟یزد؟پس کو اون مهربون یبود که سپهراد ازش حرف م یعشق نیرو قطع کردم ا تماس

 .به سپهراد بگم دیبا ده؟یدزد وشارویکار خودش باشه نکنه خودش ن نکنه

اتاق سکوت حکم فرما شده بود و سرفه  یسپهر وارد شد و کتش رو در آورد تو دینگاهم سمت در اتاق چرخ یصدا با

 شکست. یسکوت رو م نیخشکم ا یها

 ندادم و سرفه زدم. تیّسپهر نگاهم کرد که بهش اهم یا لحظه

 دستتو. نمیتخت نشست و گفت: بب یرنگش رو باال زد و کنارم رو دیلباس سف ینایآست

 .نمیفاصله گرفتم که ادامه داد: گفتم بذار دستتو بب یکم ازش

رو خوب  یکبود یدستم رو سمتش گرفتم جاها دیکه کاشته رو؟ آروم و با ترد ییگال نهیرو بب یخواست چ یم

 .یتاوان پس بد دیبا ست،یدست خودم ن یدون یگفت: م قهیبرانداز کرد و پس از چند دق

 دستش دستم رو لمس کرد. با

 .یزنده نمون انشیشرمنده اما تازه شروعشه، فکر کنم تا پا _

 ه چشم هاش زل زدم.ب دنیچک یطور که اشک هام م نیهم
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 فکر کنم دستم شکسته. _

 شد و فشار داد. رهیتعجب به دستم خ با

 کنه؟یدرد م نجایا _

 آره تکون دادم. یبه معنا یسر

 .مارستانیب میتخت بلند شد و گفت: پاشو بر از

 شد؟ یم یدست لعنت نیرو آورد و گذاشت رو شونه ام منتظر نگاهم که ژاکت رو بپوشم اما مگه با ا ژاکتم

 .کیگفت و اومد نزد یبلند پوف

 بود؟  یچه عطر نیشدم ا وونهیعطرش که به مشامم خورد د یبو

 داد. یم یخوب یبو یلیخ

 

 چشم هام رو بستم و مشامم رو از عطر پر کردم.  

 بود. یو شکالت نیریش  بوش

 نداشتم. یاجیبه کمکش اصالا احت دمیژاکت رو تنم کنه که خودم رو عقب کش خواست

 زدم پشت سرش حرکت کردم. یطور که مکرر سرفه م نیتخت بلند شدم و هم یرو از

 ؟ینکنه سرما هم خورد _

 انداختم. نییرو پا سرم

 فکر کنم. _

 

 .میبر ایزد و گفت: ب شیشونیدستش رو به پ کف
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 م ینگاهم رو به پنجره  میشد نیماش سوار

 

 داشتم. دیشد ینیب زشیگرفته دوختم تب و لرز و آبر ه

 بودم. برهیو یرو ییجورای دمیلرز یم یلیخ

 که سپهر گفت: چته؟ 

 

 خورد لرزون گفتم: س.. س... سردمه. یطور که بخاطر سرما دندون هام بهم م نیهم

 دور خودت. ریبگ ایرو در آورد و سمتم گرفت: ب کتش

رد و فکر کنم فراموش ک یم فیزد و ک یداشت کتکم م یرحم یدادم و با ب یلگداش داشتم جون م ریموقع که ز اون

 کرده.

 

 ندارم. یاجیاحت یکس یمرور اون خاطرات کتش رو پس زدم و گفتم: به ترحم و دلسوز با

 و گفت: به درک. نیو پرت کرد پشت ماش کتش

 خوام. یبرداشتم و گفتم:آب م نیکدئ هیبود در داشبورد رو باز کردم  یحس بد یلیرو تو بغلم جمع کردم و خ پاهام

 

 .ریبرداشت و داد دستم: بگ یآب معدن هی نیعقب ماش از

 

 دونم چطور شد که پلک هام خود به خود بسته شد. یبغلم جمع کردم و نم یخوردم و پاهام رو تو نیکدئ دوتا

* 
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*** 

 بودم چطور...؟ نیمن تو ماش مارستانمیرو تخت ب دمیچشم هام رو باز کردم و د آروم

 شده بود. رهیند بهم خکه با لبخ دمیرو د یپرستار هی

 

 بگه. یزیام درد داشتم و منتظر نگاهش کردم تا چ یلیشدم گچ گرفته بودنش خ رهیدستم خ به

 گلم. یعمل شد -

 

 آ... آخه من...! یگفتم: عمل شدم چجور عیشدم و سر هول

 طرز صحبت کردن و شوکه شدنم خنده اش گرفت. از

 

 رو نداشت. دنتیدرد کش دنیطاقت دفکر کنم  میکن هوشتیشوهرتون گفتن ب زمیعز -

تو  یمونیبود و معلوم بود اصالا پش ستادهیا واریکه کنج د دیاون به خون من تشنه اس نگاهم سمت سپهر چرخ هه

 .ستیقاموسش ن

 

 نجام؟یبه پرستار گفتم: چند وقته ا رو

 .یینجایساعتِ ا ۱۵اممم حدوده _

 شم؟ یمرخص م یک _

 زد. یگشاد لبخند
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 .ییدو روز مهمون ما یالکی _

 

 .دمیخودم رو باال کش یتخت گداشتم و به سخت یدستم رو رو یکیارنج اون  یجیگ با

دادم و چشم هام رو  هیتک واری. پاهام رو جمع کردم سرم رو به ددمیکرد کش یدرد م یلیبه چشم هام که خ یدست

 بستم.

 .شهیم کیداره بهم نزد دمینفر فهم کی یقدم ها یصدا دنیشن با

 تخت نشست. یتخت احساس کردم رو یاما چشم هام رو باز نکردم با صدا 

 ؟یخوب_

 هام رو باز کردم.چشم آروم

 داره؟ یسپهر بود به زور لب زدم: به تو ربط 

 کرد آروم و خونسرد بود. یدفعه حالتش فرق م نیا

 کنم. یدارم م کاریچ دونمینم ستیرها من کنترل عصابم دست خودم ن نیبب-

 مردونه اش گرفت گفت: لطفاا درکم کن! یدست ها یرو تو دستم

 باز دوختم. مهیرو به دندون گرفتم و نگاهم رو به در ن لبم

 داره؟ گشنشه تشنشه؟  یپدرم چه حال و روز یعنی 

 ده. یرو پس م گهید یکیگناه داره تقاص گناه  یب

 پدرم رو ول کن به جاش من رو بنداز تو اون خرابه!-

 کنان به چشم هام دوخت و دستم رو پس زد. یل یرو ل نگاهش
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 ؟یآدم ش یخوا یم یک -

 .نمیکه آدم بب یوقت-

 حرصش گرفت و دستش رو مشت کرد و از اتاق خارج شد.  میحاضر جواب از

 .دیسرما تا مغزم رس کیسرام یها گذاشتم از سرد کیسرام یاز تخت بلند شدم و پام رو رو یسخت به

 .دمیام کش قهیبه شق یتخت نشستم. دست یرفت و رو جیسرم گ یلحظه ا 

 رفت. یاهیهام س چشم

 کردم بلند شم. یبار دوم سع یشد برا یچ هویدونستم  ینم 

 .نداختمیباز م مهین یبه داخل اتاق ها یزدم و نگاه یقدم م مارستانیب یسرم رو تکون دادم و تو راهرو یکم 

 شد. یمنم داغون تر م یاوضاع روح نایا دنیبود و با د میوخ یلیاوضاشون خ مارایب

 من نگاهش مجذوبم شد. دنیاز بغلم گذشت و با د یپرستار

 رون؟یب نیوا خانم؟ چرا اومد _

 ن؟یتو تختتون باش دیمگه نبا 

 .رو خاروندم میشونیپ

 شدم. رهیخ دیسف واریدلم گرفت از بس به درو د قتشیحق_

 که تو دستش بود انداخت. یبه کاغذ ینگاه

 م؟یمن وقتم آزاده اگه حوصلت سر رفته باهم صحبت کن _

 باشه._

 .میو وارد محوطه شد میحرکت کرد یسمت در خروج باهم

 کرد. یتر م نیبود و درخت و گل ها حوصله رو دلنش ییبایز یفضا 
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 دادن. یرو حرکت م لچرشونیبودن و خودشون و لچریو ینفر رو چند

 لب هاشون بود. یو خنده رو اورنیرو به حرکت در م نلچرشویهم خانوادشون و یکم یعده  اما

 کردن و... یبا تلفن صحبت م یو سردرگم یبا حالت نگران ایبعض 

 .میاز سکو ها نشست یکی یو رو میرفت نییپله ها پا یرو از

 شده؟ یطورنیشد و گفت: چرا ا رهیلبخند به دستم خ با

 دلم به حال خودم سوخت. یدستم نگاه کردم و لحظه ا به

 از پله ها افتادم. -

 از ابروهاش رو باال داد. یکی

 ست؟پله ریبدن و دست هاتون هم تقص یرو یکبود یرد و جا -

 شد. شتریقورت دادم و سوزش گلوم ب یدهنم رو به سخت آب

 : نکنه شوهرتون...؟پرستار

 انداختم که جوابش رو گرفت. نییرو پا سرم

 ؟یکنینم تیچرا ازش شکا -

داره االن دستات رو  هید یهر کبود یکن انتیاگه بهش خ یزن دست بلند کنه حت یطبق قانون مرد حق نداره رو 

 .نیبب

 داره؟ هیهر کدومشون چقدر د ایکبود نیا یدون یم نیدست سالمم رو باال زد و گفت: بب یکیاون  نیآست

 .شهیم ونیلیم یکه خودش س یاون شکستگ 

 ریکنه تو گلو،گ یم ریکه نصفه شب بدون آب گ یکه اشک درونش رو احاطه کرده بود گفتم: مثل قرص ییچشم ها با

 !یزندگ یکردم تو گلو

 بود به صورتم چشم دوخت که ادامه دادم. یکه سرشار دلسوز ینگاه با
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 کنه. یخفم م یروز هیقورت دادن حرفام  نیبخدا ا -

 دستم گذاشت. یرو رو دستش

 ؟یش ندارمگه دوست زمیعز-

 مرد هیتونستم  یم چطور

 بد ذات 

 بد دل 

 و تهمت زن رو دوست داشته باشم؟ شکاک

 .دیکنم راجبش حرف نزن یخواهش م -

 نه؟یلب آروم گفت: ا ریبهم انداخت و ز یزیشد که پرستار نگاه ر یم کیآروم آروم بهمون نزد سپهر

 اومد. کمینزد یگفتم و سپهر با پوزخند پر رمز و راز یاوهوم

 م؟یبر یاینم-

 روز بمونن و تحت مراقبت باشن. کی دیبا تاای: نحاپرستار

 یچ گهیپولتون پرداخت شد د رون،یب نشیاوردیسرد نم یهوا نیتو ا نیمراقبت کن نیخواستی: شما اگه مسپهر

 ن؟یخوایم

 .دیریاز دکترش اجازه بگ ستمین ی: من کاره اپرستار

 .کنهیم سیخودش رو خ نهیتون هم منو ببدکتر ستیبه اجازه ن یازی: نسپهر

 سکوت باال آورد و پالتوام رو دورم گرفت. یبزنه که سپهر دستش رو به نشانه  یخواست حرف پرستار

 سرده. یلینکن رها هوا خ یلجباز-

 انداختم. نیزم یرو پالتورو
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 .رمیاما از تو کمک نگ رمیحاضرم تو سرما بم-

 پرتم کرد. نیو با شدت تو ماش نیلباسم رو گرفت و منو برد سمت ماش یگوشه  یعصب

 کرد. یسوار شد و رانندگ خودشم

**** 

 

 ؟یسپهراد گفتم: تو هنوز نرفت یکردم، با صدا ینگاه م الیمبل نشسته بودم و سر یرو

 مبل رو به روم نشست. یرو

 تنهات بذارم؟ طیشرا نیتونستم تو ا یآخه م -

 سپهر بهت گفته بود ک...-

 زد. یپوزخند

 شناسم. یمن داداشم رو بهتر م -

 خونه خالش رفته بود. سپهر

 اصرار کرد منم برم. یلیخ 

 تونستم تکون بخورم. یاما از بس حالم بد بود نم 

 کنم. یبه صدا در اومد خواستم بلند شم که سپهر گفت:من باز م فونیزنگ آ دمید

رو  ونیزیگرفتم و تلو الیزده نگاهم رو از سر رتیخونه ح یتو یرفت با وارد شدن فرد فونیزد و سمت آ یلبخند

 خاموش کردم.

 اس

 



 پارادوکس تلخ

119 
 

  کنه؟یم کاریچ نجایا نیو سرتا پام رو گرفته بود ا ترس

 نجا؟؟ی... انیام اخه

 سپهر خانه؟ ی قهیانداخت و گفت: به به سل الیبه و یشد و نگاه الیوارد و یپررو با

 ؟یکن یم یچه غلط نجایسمتش هجوم بردم و گفتم: ا یبود عصب ستادهیا نیام یبا تعجب در دو قدم سپهراد

 کرد. یا خندهتک

 کنم. هیاومدم حسابم رو باهات تصو -

درضمن تو خودت من رو پس  میوقته راهمون رو از هم جدا کرد یلیگفتم: حساب؟ کدوم حساب ما خ تیقاطع با

 .یزد

 چه خبره؟ نجایگفت: ا یجیبا گ سپهراد

 که ماله منه رو ببرم. یزیفقط اومدم چ یچی: هنیام

 سپهرم. یرفته؟ من االن زن قانون ادتی نکهیمثل ا-

 زد. یپوزخند

 ؟یتو کافه قرار گذاشت گهیمرد د هیپس چرا با  یبود نشیزن قانون شمیدو روز پ -

 لب زمزمه کرد: قرار؟ ریو آروم ز دیموهام فرو بردم که نگاه سپهراد سمتم چرخ یال یدست یعصب

 نیباهات تو ا مونمیدفعه م نی: رها بس کن، ادیکنم غر رونشیرو گرفتم و تا خواستم از خونه ب نیلباس ام ی گوشه

 .شهیبرام تو... نم یچیکه ه دمیچند مدت که ازت دور بودم فهم

 موهام بردم. یدستم رو ال یعصب

رو  یچیه گهیاعصاب بوده خورد کردم د یصبر بوده خرج کردم هرچ یهرچ دمیاالن به خودم اومدم، د یمنه لعنت-

 ارامش. ؟یفهمیخوام م یآرامش مطلق م هیتونم تحمل کنم فقط  ینم

 شد؟یچ یباهام باش یکرد یقدر اصرار م نیرها تو که ا-
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فقط وقت و شعورت  یرسینم ییاشتباه مثه بوق زدن پشت چراغ قرمزه،به جا یاصرار به بودن با آدما نیبسه ام-

 اشتباه محض بود. هیمن باتو  هیدوست ،شهیتلف م

 دوستت داره نه؟ یلیبه سپهراد انداخت و گفت: برادرت خ یبدون توجه به حرفم نگاه نیام

 کنه. یخواست حرصش رو سر سپهراد خال یم انگار

 یم کیطور که آروم آروم به سپهراد نزد نیچاقو رو در آورد و هم هیو  بشیتوجه به من دستش رفت سمت ج بدون

 رو پاره کردن؟ کمتیش ای...تاحاال با چاقو بازو رهیبگ یهام رو جد دیشد گفت: به داداشت گفته بودم تهد

*** 

 "سپهر"

 

 کم ذهنت آروم شه؟ هی ارمیگفت: قهوه ب دیمبل نشستم که حم یرو

 گفت؟ ینم یزیاون راجع به پدر رها چ نیباط بودباهم در ارت یلیتو و پدرم خ دیتکون دادم و گفتم: حم یسر

 باال انداخت. یشونه ا الیخیب

از اونا نبودن که نو که اومد به بازار همو  یمیصم قیخوب بودن دوتا رف یلیکرد، باهم خ یم فیام ازش تعر یلینه خ -

 شد. یم میبه رابطشون حسود یلیخواستن جداشون کنن اما نشد خودم به شخصه خ ایلیترک کنن خ

 داد گفت:نگران رها هم نباش. یقهوه رو م بیطور که تو اشپرخونه ترت نیهم

 .رمیهم واسه فاتحه سر قبرش نم رهیبم ستیبرام مهم ن_

 ه؟یچه حرف نیلبش رو به دندون گرفت و گفت: عه سپهر؟ ا اوردیطور که قهوه هارو م نیهم دیحم

 هینگهش داشتم و  یسربارمه، از سر مجبور قتیکردم گفتم: خب حق یطور که با دست باهاش صحبت م نیهم کالفه

 !هینون خور اضاف

 : زنته ها.دیحم
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کنم تا به خواسته هام  یرو داره که ازش استفاده م یریوز هیاون واسه من حکم  ست،ی: اون زنه من ندمیغر یعصب

 برسم.

 رو خوردم.از قهوه ام یکم

 ؟یدوستش ندار یعنی: دیحم

 م رو چنگ زدم.موها کالفه

 نه ندارم.-

 ابروش رو باال داد. یتا هیمبل نشست و  یرو دیحم

 ؟یاون چ-

 مکررش واقعا رو مخ بود. سواالت

 .میما شام رو اونجا بخور یخونه  میپاشو بر-

 .اریرو ب نیماش چیزحمت برو تو اتاق سوئ یتکون داد و لب زد: ب یسر

 .یاسی یوارهایرنگ د یبا تخت گلبه یو دو متر ستیب بایاتاق تقر هیگفتم و سمت اتاق رفتم  یا باشه

 زنگ خورد سپهراد بود. لمیموبا

 ه؟یچ-

 .ایگفت: س... سپهر ز... زود ب شدیکه انگار از ته چاه بلند م ییبا صدا سپهراد

 الو الو...-

  شده؟یچ یعنیتماس قطع شد  و

 توجه ام رو جلب کرد بازش کردم و...! یو دور و بر گشتم نبود در کشو هارو باز کردم و دفتر کوچک زیم یرو

 ...!یعنیاعتماد داشتم  یلعنت نیبه ا یلیمن که خ شه؟یشدم مگه م شوکه
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 ارسال نشده اش...! یدفتر خاطراتش زده بود و نوشته هاش و نامه ها یمادرم رو تو عکس

 نم؟یب یخدا دارم درست م ای

 .دمیدرو محکم بهم کوب یعصب

 کرد. یحرکت کردم با وحشت من رو نگاه م سمتش

 ...شی: سپهر چدیحم

 .واریرو گرفتم و چسبوندمش به د گردنش

 ؟یکه پدرم رو بکش یاعتماد من رو به خودت جلب کرد یتوئه لعنت-

 کردم. یتر خفش م ییداد هر لحظه راسخ تر و  قو ینه تکون م یزد و سرش رو به نشونه  یم سرفه

 .کشمت یم کنم کارتیچ نیبب دیحم-

 دفترو پرت کردم تو صورتش. یعصب 

 تماس گرفتم. نیمت گاریبا باد لمیموبا با

 در بره... یبه ارواح خاک پدرم اگه بذار د،یحم یخونه  ایباش ب عیسر-

 .دیحرفم پر وسط

 قربان. راحتالتونیخ-

 سپهراد چش شده. نمیبرم بب دیبا من

 گفتم: مواظبش باش. نیمت دنیمنتظر موندم و با د یا قهیدق چند

 .ینشستم و شروع کردم به رانندگ نیماش یتکون داد و من به سمت خونه حرکت کردم تو یسر

 پست فطرت پدر منو کشته من ابن چند روز...! هیعوضاون پس

 رهارو...! من
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 .کنمیم اهیرو س تیزندگ دیحم و داد زدم: لعنت بهت دمیفکر به رها محکم به فرمون کوب با

 کردم. ادیرو عوض کردم و سرعتم رو ز دنده

 

 "سپهر

 

 .کهیباز شد چقدر خونه سوت و کور و تار یگوش خراش یبا صدا در

 و به خونه که غرق ظلما ستادمیا یا قهیچند دق 

 

 وجود داشت. یکم یشدم چراغ روشن و سر و صدا یوارد خونه م یوقت شهیبود نگاه کردم هم یکیو تار ت

 زهمه خون به مشامم خورد اخمام توام رفت. یبد بو یلیخ یبو هیاما االن وجود نداره  

 

به محض روشن شدن المپ چشم هام رو بستم و صورتم رو   حرکت دادم و المپ رو روشن کردم وارید یرو رو دستم

 کرد. یم تیاذ عادت کرده بود نور چشم هام رو یکیاون ور کردم چون چشم هام به تار

پلک هام رو باز کردم و درجا خشکم زد خونه نامرتب بود و سپهراد کنار مبل پرت شده بود و دورش پر از  یال آروم

 شکمش فرو رفته بود. یداشت هم تو یبزرگ یبرنده که دسته  یچاقو هیخون بود 

 شده بودم. جیزدم چند بار به صورتم ضربه زدم گ داد

 

شد رو محکم پرت کردم که خورد شد و صداش  یخونه بودو سد راهم م یکه تو یا شهیش زیو لرزون م یو عصب جیگ

 رو مغزم رژه رفت. شتریب

 . دمییسپهر دو سمت
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شد کنار سپهراد رو دوتا زانوم نشستم و شونه هاش رو  یم شتریو ب شتریب هینفس زدم و تپش قلبم هر ثان نفس

 حال لب زد. یتکون دادم چشم هاش باز بود و ب انهیوحش

 ...یاَ اَم-

 حرفش رو بگه و اروم چشم هاش بسته شد. هیبق نتونست

 

 صورتش زدم تنش سرده سرد بود. یآروم رو یلیچند تا س 

 درش آورده بودن. زریانگار از فر 

 .دمیموهام رو کش یموهام فرو بردم و با کالفگ یرو تو دستم

 .گهیمصب چشاتو وا کن دشده بود داد زدم: د ال جادیکه تو صدام ا یلرزش با

 

 ها کامل آغشته به خون بود. کیسرام کف

 .دمیبه صورتش کش یشده بودم دست جیکنم گ کاریدونستم چ ینم

 سپهر. یش یخوب م-

 دست هام گرفتم. یبود رو برداشتم و تو کمشیش یکه آغشته به خون و رو دستش

 .شهینم تیچیسپهر داداش ه-

 خودم رو گرفتم. یاما جلو زمیخواستم اشک بر یم

 

 زد. یانداختم خون فواره م کمشیبه ش ینگاه
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 .رمیخون رو بگ یجلو دیگرفتم و گره زدم با کمشیپارچه رو آوردم و دور ش هیاشپزخونه رفتم و  سمت

 حال افتاده بود. یب نیزم یکه رو دیسمت رها چرخ نگاهم

 

 شده؟یچ یعنیلبش خون بود  یرها رفتم گوشه  سمت

 .هیلعنت منه ریتقص همش

 اتفاقات بخاطر منه. نیا تموم

 عذابش دادم. یقدر کتک زدم چرا الک نیرو ا چارهیدختر ب نیا چرا

 ذاشت. یعذاب وجدان راحتم نم حس

 شد. یحرفام تو ذهنم اکو م تموم

 

 بله رو بگو. یو خوب ریقسمته، با خ نیقسمت نقشه مون ا نی)مهم تر

 متنفرم؟ ظیغل شیصد بار نگفتم از آرا مگه

 ه؟یک ایمرد دن نیتر ییقو بگو

 ره؟یکل خانواده رو بگ یماریب یخواینکنه م نفهم

 .یتو آغوش سپهراد غرق بود کیکه رمانت امشب

 تقاص. یتقاص پس بد دیبا تو

 

 که به خواسته هام برسم. کنمیرو داره که ازش استفاده م یریوز هیمن حکم  یاون برا ستیزن من ن اون

 آبه. نیام ع دیاس دیآرومم نکن ی افهیبه ق نگاه
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 کنم. یدفن م نیزم ریز نیرو زنده زنده تو هم پدرت

 ؟یدیبه بعد تک تک کارات به من ربط داره فهم نیدرست صحبت کن از ا بامن

 بوده...( شیپ قهیچهار دق دتیبازد نیآخر

 چشمم رو گرفت یاز اشک جلو ینازک هیمرور خاطرات ال با

 بچه ها شده بود بدنم سرد شد آروم دستم رو سمت نبضش بردم. نیعاش رو نگاه کردم چهره

 شه من...! شیزیزد اگه چ یبا مکث م نبضش

 امداد چنده؟ یدر آوردم و به مغزم فشار اوردم شماره  بمیرو از ج لمیموبا

 چنده؟

 چنده؟ یلعنت نیا 

 

 ضربه زدم. میشونیبار اشتباه گرفتم و محکم به پ چند

 بوق... دو بوق... هیاومد  ادمیستم و گرفتم و شماره رو محکم تو د موهام

 .عیسر دیخودتون رو برسون عیسر_

 آدرستون؟-

 آدرس؟

 آدرس کجاست؟ 

 

 شدم؟ ینجوریچرا ا یلعنت 

 تمرکز کنم. یچند بار پلک هام رو محکم بهم فشار دادم تا کم 
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 .دیای... زود بابونیخودم رو حفظ کردم و گفتم: خ یخونسرد 

 داد زدم: فقط زود! بلند

 تماس رو قطع کردم. و

 اش رو لمس کردم. گونه

 رها بلند شو رها.-

 

 کیسرام یشده رو ختهیر یبود نگاهم مجذوب قرص ها هوشیصورتش زدم اما کامالا ب یتا ضربه رو اروم رو چند

 شد.

 دستم گرفتم و دستم رو مشت کردم. یرو تو قرص

 لعنت! 

 دکتر گرفته بودم. زیمن بود که با تجو یخوابا قرص

 

 باال آورده. نینشه رها زخم معده هم داره واسه هم شیزیشش بسته رو خورده بود خدا کنه چ هر

 

بچه  نیگردنش گرفتم و بلندش کردم تو بغلم ع ریرو ز گمیرها و دست د یزانو ریدستم رو ز هیاومدن آمبوالنس  با

 پرِ کاه. نیسه ساله شده بود چقدرم سبک بود. ع یها

 

 .اوردیصورتش بود و باد موهاشو به حرکت در م یاز موهاش رو یقسمت
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 .میبرانکادر گذاشت یو رو میسپهراد رو هم بلند کرد هیبرانکادر گذاشتمش و رفتم سمت سپهراد با کمک بق یرو

 

 !مونیپش یلیبودم خ مونیآمبوالنس کنار رها نشستم پش یتو

 

 و سرم وصل کرده بود. دادیم ژنیداشت بهش اکس یبا لباس آب یمرد هی

 

دشمن  هیمدت تورو به چشم  نیمن اشتباه کردم که تو ا ایبهوش ب کنمیرو گرفتم و گفتم: رها خواهش م دستش

 .دمید یم یخانوادگ نیخون

 .نمیتونستم بب یرو جز انتقام نم یچیانتقام چشام رو کور کرده بود رها ه حس

 

 روش زدم. یسه اصورتم گرفتم و با بغض بو یرو جلو دستاش

 

*** 

 نم؟یبب ویک دیبا یپرستار خانمم باش یاگه من نخوام توئه لعنت-

 مرد پرستار رها باشه. هینداشتم  دوست

 .نییپا اریصداتو ب -

 عقب هلش دادم. یعصب

 بدبخت. یریگیدم م یم مارستانیب نیکه من به ا یتو حقوقت رو از پول که،یبرو بابا مرت-

 اومد و بازوم رو گرفت. کمینزد
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 ازم فاصله گرفت. یکه چند قدم دمیاش کوب نهیو به س دمیخودم رو عقب کش 

 اشاره ام رو باال اوردم. انگشت

 کنم. یسرتون خراب م یرو رو مارستانیب نیا ادیسر خانمم ب ییاگه بال یعل یبه وال -

 داره.به خون  اجیو گفت: آقا داد نزن خانومتون احت کیاومد نزد دکتر

 شدم و گفتم: دارم برات. رهیپرستار خ به

 دم. یبه دکتر لب زدم: من خون م رو

 ه؟یچ تی: گروه خوندکتر

 آ مثبت.-

 خون بهش نرسه ممکنه از دستش ب... گهیساعت د هیاگه تا  خورهی: نه نمدکتر

 .دمیوسط حرف دکتر پر تیعصبان با

 کشم. یم شیرو به ات مارستانیب نیهم خودتو هم ا نینکرد دایاحدو واحد اگه خون پ ینگو به خدا یچیه سیه-

از  یکی یخانومتون حت گمیمحترم بهتون نگفتم اما االن م یشد و لب زد: حد خودتو بدون اقا رهیتعجب بهم خ با

 هاش رو هم از دست داده. هیکل

 رها... یعنیگفت؟  یم یچ

 .دیچیصدام پ مارستانیکل ب یکه تو یجور دمیغر یعصب

 ؟یواسه من شاخ شد یدوتا مدرک گرفت ینگفتبه من یتو غلط کرد-

 انه؟ی یدیفهم یکنیم دایخون پ یریاالن م نیهم 

 .دیبگرد هیدنبال کل دیتو گلوت؟ شما فعالا بر ی: چته آقا چرا صدات رو انداختدکتر

 برداشت که گفتم: گهیاتاق د هیرو گفت و قدم هاش رو سمت  نیا



 پارادوکس تلخ

130 
 

 .نمیزنمو بب خوامیاالن م نیهم-

 و روش رو برگردوند. ستادیا

 .دیتون یمتاسفم نم هیوخم یلیوضعش خ ماریب-

 گذاشته بودن رفتم.که رها رو یتوجه بهش پسش زدم کنار و سمت اتاق بدون

 : آ... اقا؟پرستار

 ره؟یمحترم چرا حرف تو کلتون نم یوارد اتاق شدو گفت: اقا دکتر

 قدقاا هست. ماریب دنید 

 .دمیاز سر خشم کش ینفس

 .قهیفقط پنج دق-

 رفت. رونیکرد و ب قبول

 دست هام گرفتم. یتخت نشستم و دست رها رو تو ی گوشه

 ناز و پر جذبش بسته بودن. یها چشم

 گرفته بودم من از اصل ماجرا خبردار نبودم. یتورو به باز هیمدت زندگ نیرها منو ببخش! من تو ا-

 شد. یحرف هاش تو ذهنم مرور م تموم

 ؟یقدر روش حساس نی)نکنه زن دومته که ا

 ندارم.  اجیاحت یکس یبه ترحم و دلسوز 

 رسه؟ یتر از خودت م فیزورت به ضع فقط

 دم؟یپس م ویدارم تقاص چ ؟ید بگو لعنت ؟یتقاص چ هاان

 اول اسم من رها بفهم. هیسیآر انگل یرو پالک نشانه  نیبب
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 رو بهتر کرد؟( تیزندگ دناتیتنفر ورز حاال

 شد. یگونه ام جار یخاطرات اشک رو یآور ادی با

 رها من اشتباه کردم اشتباه محض.-

 "رها"

 لب زدم. یحالیبا ب دمیسرم د یچشم هام رو باز کردم خانم پرستار رو باال آروم

 من کجام؟ شده؟یچ-

 زد. یلبخند

 م،یمعده ات رو شست و شو داد یخون باال آورد یخورده بود ادیقرص خواب ز زمیعز یبار دوم مهمون ما شد یبرا-

و  دید بیهم اس تونهیگشت و البته کل یکه شوهرتون در به در دنبال خون م یداشت اجیهم به خون احت یکم

 .دیخر هیکل هیشوهرتون 

 به دستم انداختم و گفتم: خانم پرستار؟ ینگاه

 جانم.-

 چقدره؟ هیکل متیق-

 .ونهیلیهشتاد م دهیکه خر ینیا میبه باال دار ونیلیم فکر کرد و لب زد: از پنجاه یکم

 .ادیواسه من؟ اصالا با عقل جور در نم دهیخر هیکل ونیلیسپهر هشتاد م یعنی

 پرستارو نگاه کردم. نیغمگ

 خب اون می تونست بیاد و دستمو بگیره به جای خون بهم عشق تزریق کنه... نه؟-

 نگاهم کرد. حیلبخند مل با

 .یکنه بذار خوب بش یم قیعشق هم بهت تزر-

 داشت؟ شهیم یاز پرستار چه توقع فهمهیحرف من رو نم یچکیزدم... هه ه یپوزخند
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 بمونم؟ دیچند وقت با-

 .یتحت مراقبت باش دیچهار پنج روز با کینزد-

: دمیبا تعجب پرس دیکه نگاهم سمت کمپود و چند تا دسته گل رز چرخ تخت جا به جا کردم یخودم رو از رو یکم

 اورده؟ یک نارویا

 .یدار یشوهر نیکه همچ یخوشبخت یلیزد: شوهرتون، خ یلبخند

فکر  یطور تو نیرو به اون رو شد؟ هم نیشده بودم چطور سپهر از ا جیکار اون باشه گ تونهینم نینه بابا ا سپهر؟

 به در زد و وارد اتاق شد. یتقه ا یکیبودم که 

 تخت نشست. یبود با لبخند اومد سمتم رو سپهر

 خانمم چطوره؟-

 داره. یچه نقشه ا گهیدونستم د یهم گذاشتم نم یپلک هام رو رو محکم

 کرد و با لبخند لب زد. ممیشاخه گل رز قرمز رو از پشت سرش اورد و تقد هیرو ندادم که  جوابش

 گل! یگل برا-

 .دیرم راحت باش ی: من مپرستار

 

طور  نیبسته شد هم دنمیراه نفس کش یکرد؟ بغض گلوم رو چنگ زد لحظه ا یم یداشت با من و احساساتم باز اون

گونه ام  یکه رو ییها دیتا مروار کیتر شد و دستش آورد نزد کیبودم سپهر بهم نزد دنینفس کش یکه در تقال

 هیروز خوبه  هیشده بودم  یدوقطب ضیآدم مر هیمن گرفتار  دمیشدن رو پاک کنه اما خودم رو عقب کش یم یجار

 روز بد.

گونه ام گذاشت و با انگشت شصتش اشک هام رو پاک کرد و خونسرد لب زد:  یتر شد و دستش رو رو کینزد بهم

 رها؟
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 ینگاهش کردم که گفت: منو م میاشک ییکنان با چشم ها یل یدستش بود ل یطور که نگاهم سمت گل تو نیهم

 ؟یبخش

 هه... ببخشم؟

 

 کردم. دایادامه داد: قاتل پدرم رو پ دیاز جانب من نشن یجواب یوقت

 برام سخت شد. دنیکش نفس

 یا لحظه

 

 نگاهش کردم.و مبهوت مات

 کرده پس پدر من...! دایقاتل رو پ اگه

 کردم. تیهدا رونیهام رو بستم آروم بازدمم رو به ب چشم

 .یباش دارشیمشتاق د یلیفکر کنم خ دنتیاومده د یکی-

 ش؟یخوا یگل رو طرفم گرفت و گفت: نم ه،یلینزدم یم حدس

 رو از دستش گرفتم. گل

 .ارمشیب رمی: من مسپهر

 خودم خفش کنم. یشد  دوست داشتم با دست هازد و از اتاق خارج یژکوند لبخند

 ازش نفرت داشتم نفرت! نمینحسش رو نب ی افهیلحظه ام ق هی یحت رمیخودم جونش رو بگ یبا دستا 

 .هیخوب یلیکردن با احساسات و روح و روان مردم کار خ یباز کنهیم فکر

 پرتش کردم. وارید یدست هام فشردم و محکم گوشه  یحرص گل رو تو یرو از
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 ام رو ماساژ دادم. یشونیو پ قهیانگشت اشاره و شصت شق با

مشت و لگد هاش له کرد و  ریذهنش شکل گرفته بود من رو ز یکه تو یبدون مدرک و بر اساس سو تفاهم یلعنت اون

 .ارهیاز دلم در ب خوادیاالن م

 .رمیگ یرحم م یگرگ ب نیطالقم رو از ا من

کتکم بزنه؟ مگه من عروسک  دیشهر هرته که هروقت دلش خواست باهام خوب باشه و هروقت عشقش کش مگه

 کنه؟یباهام برخورد م وونایح نیکه ع وونمیمگه من ح شم؟یباز مهیخ

 .شهیبهم وصل نم یچسب و مرحم کس چیبا ه گهیبشکنه د یدل لعنت نیم، دل دارم اگه اآدمم آد من

 شکست. گهیکه شکست د ی: دلایمیقول قد به

 ها متوقف شدن! هیتموم ثان ستاد،یلحظه احساس کردم زمان ا هیبه در خورد و پدرم وارد اتاق شد  یا تقه

 نشست. یبه دلم م یلیمهره اش خ نیپدر خندون بود و ا ی افهیق

 خندون اونه...! یچهره  دنیشب و روزم د یآرزو

 تخت نشست که صداش زدم: بابا. یرو

رو  مییداد دوست داشتم تموم ثروت و دارا یتنش بهم آرامش م یبا ذوق به آغوش پر مهرش هجوم بردم چقدر بو و

 آغوش جدا نکنن. نیاما من رو از ا رنیازم بگ

 م من رو از آغوشش جدا کرد.بغلش کرد ریدل س هی یوقت

 دخترم؟ یخوب-

 صداش کل دردهام رو فراموش کردم. دنیزد با شن یصداش عشق موج م یتو

 شما بهتر شدم. دنیکه سرشار از شوق بود لب زدم: خداروشکر با د یبا لبخند 

زده  یردوتا چسب زخم به صورت ضربد شیشونیپ یچشمش کبود بود و رو یمجذوب صورت پدر شد گوشه  نگاهم

 بود.
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 کرد. یم ییخودنما یقیلبش زخم عم ی گوشه

 لبش رو لمس کرد. یزخم ثابت مونده با انگشت شصتش گوشه  ینگاهم رو دید یوقت

 انگشتش مونده بود. یخون رو یبه انگشتش انداخت کم ینگاه

 کرد. زیدستمال سمتش گرفتم که دستمال رو برداشت و باهاش خون رو تم هی

 صداش زدم: بابا؟ اروم

 بله-

 کرد؟ تتیاذ یلیخ-

 ام زد. یشونیپ یرو یو بوسه ا کیرو گرفت اومد نزد دستم

کرده و چند  تیشکا دیقاتل بوده.االن از حم دیحم نکهیکرد قاتل منم با ا یسوء تفاهم بوده اون فکر م هیهمش  -

 .دهیکارش رو پس م یزندون و سزا رهیم گهیروز د

 کرد؟ تتونیقدر کتکتون زد و اذ نیا نیستینشما اصالا ناراحت  -

 زهیبالخره انسان جا دمشیکرد که بخش هیحرف هاش اون قدر گر ونیکرد م یقدر عذرخواه نیسپهر ا زمینه عز -

 .الخطاست

 .رمیگیجنگمو طالقمو م ینفس م نیبخشم من سرسختم با آخر یمن نم یول دشیبخش بابا

 کنم. یگم و بعدا با خود سپهر صحبت م ینم یزیبه بابا راجع به طالق چ فعالا

**** 

 ماه گذشت. کی

کنم چند بار خواست  ینگاهش نم یگذشت و رفتارم با سپهر اونقدر سرد شده که حت یماه از اون اتفاق م کی حدود

 چپ و بهش توجه نکردم. یعل یباهام صحبت کنه اما خودم رو زدم به کوچه 

 خوابه تا من راحت باشم. یشبا موقع خواب رو کاناپه م 
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 .کنهیم یآور ادیره سپهر  یم ادمیکه  ییکنم و وقتا یبهتر شده اما داروهام رو مصرف م یلیحالم خ درضمن

 خود سپهر باشه! نیکنه که شک کردم ا یبهم توجه م اونقدر

 

ماه با خودم کلنجار رفتم که در رابطه با  کی کینزد میکن یم یزندگ یلیتهران و کنار سپهراد و ن میشمال اومد از

 شد. یخواستم بگم نم یطالق بهش بگم اما هر وقت م

 !هیکامالا جد ممیدفعه تصم نیا

 یمبل نشسته بودن و فوتبال تماشا م یتخت بلند شدم و سمت حال حرکت کردم سپهر با دوستاش رو یرو از

 کردن.

 

 و سپهراد هم تو شوکن. یلین یحت ستیتخس و مغرور ن گهیدکرده شاد و خوشحاله،  رییتغ یلیمدت خ نیا تو

دوستاش  یمثال دوست نداره وقت کنمیبکنم رو تکرار نم دیکه نبا ییکامل دارم و کارا ییمنم با رفتارش اشنا البته

 .فتهیخونن از حال عبور کنم که چشم اونا به من ب

 

 .ادیسگش باال ب یکنم که اون رو ینم ییکارا

 کنه. یرفتامت نم یو با کس ادیسراغش م یکم شاد یلیاوقات افسردس و تو فکره خ شتریب

 .نتشونیب یبار م هیداره که سال  یمیفقط دوتا دوست صم 

 منتظر بمونم فوتبال تموم شه و بعد باهاش صحبت کنم. دیبا

 

 نشستم و موهام رو شونه کردم. شیآرا زیم یرفتم تو اتاقم و در رو بستم جلو کالفه

 بهم اومد. یلیمنم رنگ زدم و خ یگفت موهاتو رنگ بزن نسکافه ا یلین
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 .ستیباهاش کسل کننده ن یزندگ

 کنه. یم ایبخوام برام مه یهرچ 

 که زده تو دلمه! ییکتکا یهنوز عقده  ادیازش بدم م اما

 

 کرد. یم یخداحافظ قاشیکه داشت با رف دمیرو شن صداش

 نیا وثید نیکرد: بابا ا فیبا خنده تعر شهیکه کنج لبش بود وارد اتاق شد و مثل هم یبا لبخند قهیاز چند دق بعد

 میقدر به خنده امون اورد که دل درد گرفت

 

 بدون توجه بهش به شو شهیمثل هم منم

 

 کردن موهام ادامه دادم. نه

 گذاشتم و طرفش برگشتم و لب زدم: سپهر باهات حرف دارم. زیم یرو رو شونه

 مشغول کار بود گفت: بگو؟ وتریطور که با کامپ نیهم

 رفتم و به چشم هاش زل زدم. کشینزد

 خوام. یمن طالق م-

 دم؟ینشن ؟یکامل گفت: چ تیگرفت و با جد توریرو از مان نگاهش

 خوام. یکامل لب زدم: طالق م تیقاطع با

 بلند شد. شیصندل یرو بست و آروم از رو هاشچشم

 تر شد. کینزد بهم
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 ؟یخوا یطالق مکه  -

 قورت دادم و عقب رفتم. یدهنم رو به سخت آب

 ؟یخوا یطالق م-

 نشده بود االن دوباره همونطور شد...! یماه بود عصب کیبودم  دهیترس

 .نمیتونستم به وضوح خشم رو از چشم هاش بب یم

 سمت کمربندش رفت. دستش

 دوباره کتک؟ 

 ؟یخوا یتر تکرار کرد: گفتم طالق م بلند

 کردم. بسه! لیو ذل کیشجاع باشم بسه هرچقدر کوتاه اومدم بسه هرچقدر خودمو کوچ دیدفعه با نیا

 خوام. یگفتم: آره طالق م بلند

 .دیبه صورتش کش یدست

 ال اهلل اله اال...!-

 لب زدم: طالقم بده. یشتریجسارت ب با

 نکن. میرها کفر-

 نخورم. یتکون چیتر اومد و به چشام زل زد منم از جام ه کینزد

 کنم. یتک تک استخونات رو خورد م یبزن ییحرف از جدا گهیبار د هی -

 سپهر چرا؟ یدیبود االن طالقم بده چرا طالقم نم یلیزدم: از اولشم ازدواجمون سر خوشحال کردن ن داد

 با دستاش سرش رو گرفت. یپشت کرد و عصب بهم

  ستم؟ی: مگه باتو نمن
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 ؟یلعنت یدیبگو چرا طالقم نم د

  ؟یخودت کرد ریچرا منو اس 

 ؟یدید المصب بگو چرا طالقم نم یا وونهیسپهر تو د یا وونهید هی تو

 چرا؟

 دوستت دارم. ؟یفهمیطرفم و بازوهام رو محکم گرفت و داد زد: چون دوستت دارم م برگشت

 داشت؟ دوستم

 یعاشقت شدم ول یبود یلین قیکه رف یشش سال نیا یکرد و لب زد: تو شتریکردم که فشار دستش رو ب سکوت

کردم و االن سوء تفاهمم برطرف شده، تازه به دستت آوردم  دایفکر کردم پدرت قاتل پدرمه ازت نفرت پ یوقت

 طالقت بدم؟ حماقته محضه!

 زجر دادنه. ستیبدست آوردن ن نیسپهر ا-

 رفت. رونیاز در خارج شد و ب شهیباز مثل هم یعصب

*** 

 

بود و  دهیسپهر رو تخت کنارم دراز کش کنه آروم چشم هام رو باز کردم و یموهام رو نوازش م یکردم کس احساس

 .دیکش یم گاریس

 ؟یسرم جدا کردم و لب زدم: کرم دار یرو از رو دستش

 .کل اتاق رو پر کرده بود گارشینگفت دود س یچیزد و ه یپوزخند

 بود. گاریسشدم پر از تفاله و ته  رهیخ ستالشیکر یگاریجا س به

 چشمام رو بستم. دمیخودم کش یپشت کردم و پتو رو رو بهش

 سکوت، اروم صدام زد. هیاز چند ثان بعد
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 رها؟-

 دونم چرا اما... یرو ندادم نم جوابش

 جانم!صدام زد دوست داشتم بگم یوقت اما

  نکنه؟

 من واقعاا...؟ نکنه

 .شهیکنم ازش متنفرم نم یم نیبه خودم تلق یهرچ

 ؟یرا ازم متنفر: چسپهر

 دارم بگم؟ یجواب چه

 بود. میاتفاق زندگ نیدردناک تر نیاون منو دوست داشت اما عذابم داد... ا 

 بلند نکرده.من یبار هم دست رو هی ابهتشنیبا ا پدرم

 یبدتر تلریو شمرده شمرده گفتم: تو از ه آروم

 هزارتا آدم رو کشت اون

 بودن که ازش متنفر وییآدما

 تو  یول

 رو  یکه دوستش داشت ویکس

 .یهم احساسش رو کشت یکتک زد هم

 .دیقرمز شدش چرخ ینگاهم به چشم ها دمیتخت گذاشتم و خودم رو باال کش یرو رو ارنجم

 ...!ختیر یهوردلم

 اد؟یمعذابم داد چرا بازم ازش خوشم یکتکم زد و کل نکهیا با
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 ... میهست یبی:  موجودات عجسپهر

 ...!میندار شونویلحظه دور کیکه طاقت  مینکیم تیرو اذ ییآدما

 .مینسبت به هم داشت یکیحس کوچ هیقبل از ازدواج هردومون  یدون یخوب م نیبب رها

  ؟یفهمیم ستمیاون سپهر ن گهیمن د نیعوض شدم منو بب یبخاطر توعه لعنتکردم من یمن صد بار ازت عذر خواه 

 ؟چرا؟یازم متنفر چرا

 بروز بدم.خواستم یرو بهش داشتم اما نم حس

 کردم تا همه فکر کنن ازش متنفرم. یرو مخف یذره حس لعنت هی نیا

 که دوستش ندارم. کردمیم نیبار ها و بارها به خودم تلق یحت

 متنفرم. یکه باهام کرد ییاز کارا ستمیمن از تو متنفر ن-

 رد.دستم رو نوازش ک یرو گرفت با انگشت شصتش رو دستم

 مجبورت م...من یکنم که دوستم داشته باش یرها من التماست نم نیبب-

 .دمیحرفش پر وسط

 دمیم حیو من آب تو دستمم باشه ترج یریو قرار باشه بم یریبگ شیاگه تو آت ستم،فقطیمن ازت متنفر ن -

 بخورمش.

حادثه،  کیفقط  ینفرت گاه یدوست داشتن وقت الزمه. اما برا یرو قبول دارم که برا نیدم ا یرها من بهت حق م-

 دلت کاشتم. یخشم و نفرت رو تو ی شهی... من ر هیثان کی

تازه وارد اتاق  یهوا یاتاق رو باز کردم تا کم یتخت بلند شدم و در پنجره  یراه نفسم رو بست از رو گاریس دود

 بشه.

 رو از اتاق ببرم. گاریبد س یو بو ارمیو در بر یکنار تخت بود سمت کمد رفتم تا اسپر کمد

 صورتش تا صورتم اندازه دو بند انگشت بود.  یفاصله  دیدستم رو گرفت و من رو سمت خودش کش سپهر
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 خفه شه! گاریبا دود س دیکه با عطرت پر نشه با ییا هیرو تو صورتم فوت کرد و لب زد: ر گارشیس دود

 .دیبه چشم هاش زل زدم قلبم لرز یوقت

 زد. یخشم تو چشم هاش موج نم گهید

 به دلم نشست. یلیخ نیهم واسه

 رو به گوشم چسبوند و زمزمه وار گفت: لبش

 شده. دیام که عاشق خورش یخیمن مثل  -

 بکشم. رونیکردم دستم رو از دستش ب یو سعرفتم عقب

 طور که نیمحکم گرفته بود هم اما

 

 .ارنیسنگ بودن رو در م یکه ادا نییادما، آدما نیتر یستم احساسدون یکردم لب زدم: همون اولشم م یم تقال

 زد. یپوزخند

 نیتا از ا یاگه دوست دار یدار یخوب یلیخ ییآشنا یسگم... با دوم یرو یکیاالنم  یرو یکیدوتا رو دارم رها من-

 سگم باهات برخورد کنم؟ یبه بعد با اون رو

 ؟یعالقه مند شتریب یبه دوم کهنیکردم و که ادامه داد: مثل ا سکوت

 .دمیکش رونیرو با تموم قدرت از دستش ب دستم

 کنم. یرقابت نم جنگم،یم خوامیکه م یزیچ یچون من برا ارمیمن به دستت م یازم دور بش ی: هرچقدر بخواسپهر

 مبل رو تو بغلم گرفتم و به سپهر زل زدم. یاز کوسن ها یکیاتاق نشستم و  یمبلِ تو یرو

 .دیکش یم گاریتموم بهم زل زده بود و س یم با پررواون ه 

 خوام. یرو م گهید یکیمن  ستین تیچرا حال خوامتیآقا نم خوامیمن تورو نم-
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کن که مثل من نگات  دایرو پ یکیانگشتاش بود گفت: تو  نیب گاریداد و س یطور که دستش روتکون م نیهم سپهر

 .کنمیکنه من خودم رو گمو گور م

 بود. دیعاشقونه ازش بع یجمله ها نیا

 بفهمونمش. دیکنم با یعقده هام رو خال دیبگم... با دیبا

 لب زدم. دیلرز یکه از زور خشم م ینسبتا بلند یصدا با

 ؟یهست یک یآخه تو فک کرد_

 یاخویم ؟یبا احساسشون بکن یخواست یهرکار یتونیم ؟یادمارو بخر یتونیم یبخر ارویدن یتونیم یکرد فکر

  یهست یلوس و از خود راض یپسر عقده ا هیاقا سپهر تو  یستین یچیتو ه یدست خودت قرار بد ی چهیهمه رو باز

 بره. شیخودت پ یو برنامه  لیطبق م یهمه چ یخوایکه م

 یتونیرو بفهم م نیعمرش نمونده ا یبه آخرا یزیکه چ هیتا االنم سکوت کردم و تحملت کردم بخاطر اون بدبخت اگه

 .ینبرد تیاز انسان ییهه فکر نکنم چون تو بو ؟یدرک کن

 کنم؟ یدوستش دارم چرا دارم دربرابرش مقاومت م یکه کم یمن آخه

 بود خاموش کرد. زیم یکه رو یگاریرو با جا س گارشیتخت بلند شد و س یرو از

 .یکنیسپهر تو اصالا درک نم-

وقت  چیکه ه ییلب زد: رها اشتباه نکن اونا ینسبتا بلند یشد و با صدا رهیگرفت به من خ گاریرو از جا س نگاهش

 درک نشدن، درک کردن رو بهتر بلدن!

شونه  یموهام رو تمومهویمبل نشست و دستش رو آروم سمت موهام برد کش رو از موهام جدا کرد که  یرو کنارم

 .ختنیام ر

 زِیچ یکردینگاه م بهم یصورتم بودن و صورتم رو پوشونده بودن رو کنار زد و گفت:وقت یاز موهام که رو یقسمت

 کنم،یکه فکر م هیزیبرعکسِ اون چ قایدق زیهمه چ دونستمینم ،یازم متنفر دونستمی، نم کردمیتصور م یا گهید

 پُر از تنفرِ. یعالقس ول یرو از کنمیکه حس م شمیم ییمن عاشقِ نگاه ها دمی، شا دونمینم
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 ینجوریرو از دستش گرفتم و موهام رو جمع کردم و خواستم ببندمش که کش رو از دستم گرفت و گفت: ا کش

 .یخوشگل تر

 بود اسمش عشق بود... مطمئن بودم. کهیواسم افتاده بود اما هرچ یاتفاق هیماه  کی نیا یدونم تو ینم

 ...دیشا شهیسرنوشت داره شروع م یباز دیشده سپهرو ببخشه... شا یقلبم راض دیشا

 م؟یقهوه بخور میاتاق و لب زد: بر یکش رو پرت کرد گوشه  سپهر

 دونم چرا اما دوست داشتم باهاش قهوه بخورم  ینم

 چشه؟ یقلب لعنت نیا آخه

 

 بسشه. گهیهام ادمش کردم د یمحل یچند مدت با ب نیا یتو

 مبل نشستم. یرو میزخونه رفتمبل بلند شدم و باهم سمت آشپ یاز رو اریاخت یب

 و تلخ باشه. ظیغل دی: قهوه باگهیبهم م شهیداشت خودش قهوه رو درست کنه هم دوست

  ه؟یپس چ ستیعشق ن نیتونم حسش کنم اگه ا یماه حس عشق درونم به وجود اومده به وضوح م کینیا یتو

 

 کنم. یدر برابرش مقاومت م شهیدونم چرا هم ینم اما

 گفتم... یوقت بهش نم چیرو دوست داشتم ه یطور بود اگه کس نیهم ممیبچگ عادت

 کردم دوستش دارم. یم ثابت

 

 گذاشتم. زیم یاومد و قهوه رو سمتم گرفت قهوه رو برداشتم و رو هیاز چند ثان بعد

عطر  یکنارم نشست دوباره همون بو رو احساس کردم بو قاا یدق نهیمبل بش یرو به روم رو نکهیا یبجا ندفعهیا

 کنه؟ یم یبا روح و روانم باز شهیکه هم هیچه عطر نیا نشیدلنش
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 بو رو استشمام کنم. نیقدر بوش خوب بود که دوست داشتم ساعت ها ا نیا

 کاپتان بلک.-

 ؟یتعجب بهش چشم دوختم و آروم لب زدم: چ با

 از قهوه اش رو خورد و گفت: اسم عطر کاپتان بلکه. یکم

 

 د؟یاز کجا فهم نیا

 خونه؟ یخدا نکنه ذهن آدمارو م ای 

 چطور ممکنه؟ 

 ؟یدیلب زدم: چطور فهم انیبود در ب کیکه از تعجب نزد یگرد شده ا یچشم ها با

 

 زد و سرش رو تکون دادم. یپوزخند

 حواست هست؟ ایزن یبا خودت حرف م یدار -

 .دمیکوب میشونیکف دستم محکم به پ با

 .دیاسم عطر کش ریگرفت و انگشت شصتش رو ز کمیدر اورد و نزد کیعطر کوچ هیرفت و  بشیسمت ج دستش

 

 .نهیا نیبب -

 رو سمت عطر بردم که بردارمش اما عطر رو عقب گرفت. دستم

 خوامش. یبده م-
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 به دلم نشست. یلیدفعه اخمش خ نیابروهاش کم شد، ا ی فاصله

 

 .یخوام ازم جدا ش ینم اره،یم ییعطر جدا-

 بابا قهر نکن. ایگفت: ب یرفتم و نگاهم رو ازش گرفتم و صورتم رو اون ور کردم، که با خنده و شوخ یغره ا چشم

 

خواستم  د،یبه نبضم پاش یرو گرفت و با لمس کردن نبضم نگاهم به نگاهش گره خورد در عطر رو باز کرد و کم دستم

 .شترهیب شیرو نبضت بمونه موندگاربذار ثابت  رهیدوتا نبضام رو بهم بمالم که گفت: نکن، بوش زود م

 

 چم شده؟ هویزنم  یکه اصالا واسه اون لبخند نم یلبخند زدم، من اریاخت یب

 

 لبخند من لبخند زد. دنیبه د اونم

 تلخ بود از زهر مار هم بدتر... یلیاز قهوه ام خوردم خ یا جرعه

 

 شد که سپهر بالخره سکوت رو شکست. یدر سکوت سپر یا هیثان چند

 ها؟ر-

 

 بله؟-

 نمونده. شتریب گهید مِیگذاشت و گفت: سه ماه و ن زیم یرو رو فنجونش

 خب؟-
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 کرد. سیرو با زبونش خ لبش

 بره؟ نهیو تورو تو لباس عروس بب یمن رو تو لباس داماد نکهیبدون ا یلیکه ن یخوا ینم -

 ؟یشدم و گفتم: بعدش چ رهیخ بهش

 

 هم گذاشت انگار براش سخت بود ادامه رو حرفش رو بگه. یلحظه سکوت کرد و چشم هاش رو رو چند

 ؟یمونیباهام م-

 

 طور بود، کاش...! نیاخالقش هم شهیهم کاش

 

 .موندمیبود صد در صد باهاش م یطورنیا اگه

 کردم که خون زد. یو سکوت کردم اون قدر با لبم باز دمیگز لب

 

 اون المصبو نکن. یکرد یخون دمایسوال پرس هی-

 نبود اما االن...! الشمیخ نیکه خون فواره زد ع دیکوبع که محکم با پشت دستش به دهنمموق اون

 

 .مونمیباهات م یقدر خوب باش نیباهام ا شهینگاهم کرد که گفتم: اگه هم منتظر

 .یدون یاون موقع ها سردر گم بود رها خوب م مونم،یم یطور نیهم شهیزد و گفت: مطمئن باش هم یلبخند

 

 م؟یبه قهوه دار یازیآروم گفت: چه ن یشد با لحن رهیبه قهوه اش انداخت و به چشم هام خ ینگاه
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 تو یچشم ها یقهوه  

 آور تر از قهوس. ادیتلخ، اما ارامش بخش و اعت ره،یت 

 

رو از  لشیحرف هارو ازش نداشتم موبا نیا دنیچون انتظار شن دمیکش یخجالت م یلیاز حرف هاش خ قتشیحق

 رو جلوم گرفت. یعکس هیرد بعد از چند ثاندر آو بشیج

 

 گه؟یگفتم: سپهر دو روز د ینسبتا بلند یشدم با صدا رهیبه عکس خ رتیرو از دستش گرفتم و با ح یگوش

 

 برداشت و روشن کرد. زیم یرو از پاکت در اورد و فندک رو از رو گارشیس

 

 و با لبخند سرش رو تکون داد. دیپک کش هی

 .دیرو از لبش بردارم خودش رو عقب کش گاریکردم و تا خواستم س یظیغل اخم

 گفتم: سپهرررر! دهیو کش تیعصبان با

 جوووون!-

 

 .گهیو آروم گفتم: نکش د انداختمنییحرفش سرخ شدم سرم رو پا نیگفتن ا با

 

 مرده شور اون چشاتو ببرن. ینازک کرد و لب زد: ا ینگاهش کردم که پشت چشم تیمظلوم با
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 لبهام ظاهر شد یلبخند رو هویو خودم رو کنترل کنم و  ونستمنت

 

. 

 .کشهیادم رو م گاریسپهر س-

 کرد لب زد: یرو لمس م گاریطور که پاکت س نیهم

االن  نیرها از هم شکونه،یقلبت رو نم چوقتیه یممکنه بکشتت،ول گاری. سرنیمیم یروز هی..!؟ همه یخب که چ 

 . یایکنار ب دنمیکش گاریبا س دیبگم با

معتادت  دمیفهم یوقت کنمیم کاریدارم چ دونستمینم یاولم بود گاریکردم که ادامه داد:تو مثه س یاخم نگاهش م با

 شدم.

 سوزونهیهامون رو م هیحداقل ر گاریگرفت و لب زد:س گارشیاز س یا گهید نیکام سنگ هی

 ؟یآدما چ اما

 ...سوزوننیم مونویزندگ اونا

 ریبگ قیرف نیخفه کردم همه به من نارو زدن از بهتر گاریبغض هام رو تو دود س ییمن چه روز و شبا یندون دیشا رها

 تا....

 خاموش کردن. گاریبود،که روش س یقیمن مثل زخم عم درد

 .رهیکه دوست ندارم م یاون سمت قایدق گاریشده مثل دود س میزندگ ریمس من

 بره. شیطور پ نیهم شهیخواستم هم یشد م یه پا مموضوع دعوا ب هینگفتم چون دوباره سر  یچیه

 .میرم خوشحال کن هیو بق میخوشحال باش هردومون

 تونه باشه. یم یموقع شب ک نیبه صدا در اومد آخه ا فونیزنگ آ هوی

 .هیک نمیبب رمیزد و گفت: االن م یلبخند سپهر



 پارادوکس تلخ

150 
 

 رو نگاه کنه. فونیا نکهیا بدون

 خونه هم من و هم سپهر خشکمون زد. یطرف باز کرد و با اومدن اون تو یرو برا در

 ...نیا

 ...آخه

 ممکنه...؟ چطور

 چطور؟

و شالش رو هم با لباسش ست  یقرمزه جلوباز و شلوار مشک یمانتو هیبا  یسپهر بود همون زن چشم خاکستر مادر

 کرده بود.

 .۳۰در حد  دیرس یه نظر مجوون ب یلیسالش بود اما خ یو خورد ۵۰حدود  نکهیا با

 کردم. یکنارش هاج و واج نگاهشون م یدختر دنید با

 بود؟ وشاین نیا

 که شب حنابندونش ربوده شد؟ یدختر همون

 کنه؟یم کاریکنار مادرش چ نجایا

 دونستم سپهر دوست داره خواهرش رو به آغوش بکشه اما... یم

 مادرش خورد کنه. یشد دوست نداشت غرورش رو جلو ینم اما

 .دینیبهشون زل زد و به مبل اشاره کرد و گفت: بش قهیدق ۵ کیاون قدر تعجب کرده بود نزد سپهر

 هم کنارش نشست. وشایسپهر نشست و ن مادر

موضوعات و  یسر هیراجع به  نجایکامل گفت: اومدم ا تی)مادرسپهر( با قاطع میشد که نس یدر سکوت سپر یلحظات

 .یلیهم سپهراد هم ن دیهمه رو صدا بزن دیاتون صحبت کنم اما باسوء تفاهمات باه

 .نییپا نیایسپهراد ب یلیگفت: ن یبلند یبا صدا سپهر



 پارادوکس تلخ

151 
 

 اومدن. نییپا دنیکش یم ازهیطور که خم نیو هم شونیپر یخواب الود و موها یبار صداشون زد که با چهره ا چند

 وشا؟یتر نگاه کرد و آروم گفت:مامان... ن قیدق دیمال یطور که چشم هاش رو م نیهم سپهراد

فقط  قهیدق ۵ کیهم سمتشون رفت و نزد یلیلحظه مکث سمتشون رفت و به آغوششون هجوم برد ن هی یحت بدون

 .دنیرو در آغوش کش گهیهمد

 یلیخ دیبتون دوارمیلب زد: ام ختیر یطور که اشک شوق م نیمبل نشستن که مادر سپهر هم یرو یلیو ن سپهراد

 ذهنتونه. یسواال تو یلیدونم خ یم دیدرک کن زارویچ

 کرد. یمغرورانه به مادرش چشم دوخته بود و منتظر نگاهش م سپهر

 .دمیرو من شب حنابندونش دزد وشایبا بغض گفت: ن مینس

 زد. یانداخته بود و الم تا کام حرف نم نییانداختم که سرش رو پا وشایبه ن ینگاه

 ؟یهمزمان و با تعجب گفتن: چ همه

نجات  یرو از دست اون لعنت وشایبود من ن کیحقه باز درجه  هی کهیادامه داد: اون مرت یبلند یسپهر با صدا مامان

 کنه. یدادم و بردمش خارج تا راحت و آسوده زندگ

 دلش پره...! یلیبلند شد معلوم بود خ وشایهق هق ن یحرفش صدا نیگفتن ا با

 بده. شیکرد دلدار یرفت و اشک هاش رو پاک کرد و سع وشایسمت ن یلین

 هیکرد گفت: خب؟ بق یطور که انگشت هاش رو در هم فرو برده بود و مادرش رو نگاه م نیخشک هم یلیخ سپهر

 اش؟

 قاتل پدرتون هم...-

 مکث کرد. هیثان چند

 .میهممون با تعجب به دهنش چشم دوخته بود  

 منم.-
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 بشه. یخواستم اونطور یانداخت و ادامه داد: بخدا نم نییرو پا سرش

 ...نیسپهر رو نگاه کرد و گفت: سپهر بب یاشک یچشم ها با

 

 لبش گذاشت. یانگشت اشاره اش رو رو سپهر

 بشنوم. گهید یکلمه  هیخوام  ینم یحت سیییه-

 ام گرفت دلم به حالش سوخت. هیهاش منم گر هیگر دنیبود که با د ادیز مینس یقدر هق هقا اون

 

 قاتل شوهرش باشه؟ چرا؟ دیچرا با اما

 .میشوهرش رو بکشه؟ بذار بدون دیقبول دارم اما مامان چرا با میرو به سپهر گفت:داداش هممون تو شوک سپهراد

 

 ر؟یبگ یبگه سپهر گفت: مگه نگفتم اللمون یزیقورت داد و تا خواست چ یسپهر آب دهنش رو به سخت مادر

 با دستش به در خونه اشاره کرد و گفت: گورتو گم کن. سپهر

 

 .یمونیم نجایانداخت و لب زد: تو ا وشایبه ن ینگاه سپهر

 

 .ستتتین ست،ین تونیلب زد: سپهراد برادر واقع دیلرز یکه از فرط بغض م یبا صدا مینس

 با خبر بود. انیجر نیتعجب نکرد انگار از ا ادیز سپهراد
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 مبل بلند شد و با تعجب سمت مادر سپهر هجوم برد. یاز رو سپهراد

 

 ؟یمتنفر بود کشتکه از من نیبابا رو واسه ا-

 

 مگه نه؟ یمن رو بکشه که جلوش رو گرفت یسالگ کیهمون سن  یخواست تو یبودم بابا م یابونیخ یبچه  هی من

 که به اسم سپهر بخوره؟ یسپهراد گذاشت نیاسمم رو هم واسه ا 

 شک نکنه مگه نه؟ یچکیه که

 

 با خبر بود؟ انیپس خودش از جر میشده بود رهیهاج و واج به سپهراد خ هممون

 

 گونه یرو شتریاشکش ب یمحکم چشم هاش رو بست که قطره ها مینس

 

 شدن. یجار اش

** 

 سال گذشت ۴

 .کنهیپشه چرا ولم نم نیخدا ا یام رو خاروندم ا ینیب

 

 کنن. یم تیدوتا باز دارن منو اذ نیا دمیچشم هام رو باز کردم و د آروم

 بخوابم. نیبذار نیولم کن -
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 ام کرد. یشونیرو مهمون پ یجون دار یفشرد بوسه  میشونیپ یلبش رو با عشق رو سپهر

 خانومم. گهیپاشو د-

 

 پلکم رو باز کردم و قند عسلم با سرعت به بغلم هجوم اورد. آروم

 

 .زدلمیمامان قربونت بشه عز یاله-

 هوم؟ یکنیم تیزد و گفت: چرا مامان رو اذ یلبخند هرسپ

 تیمامانو اذ میبر یخودش کرده لب زد:بابا مگه تودت نگفت ی وونهیمامان با همون لحن نازش که هممون رو د ناناز

 م؟یتُن

 

 .دیکرد چرخ ینگاهم م یسمت سپهر که با خنگ نگاهم

 

 بزن قدش. یمامان نی)دخترم( گفتم: آفر دهیو رو به سپ دمیخند یبلند یبا صدا 

 

 نازش رو به کف دستم زد. یکف دست کوچولو و

 ه؟ینجوریحق به جانب گفت: عه ا یا افهیبا ق سپهر

 .هینجوری: بعله امیباهم گفت هردو

 گذره. یم انیحدود چهار سال از اون جر میواسش زبون در اورد و
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 سپهر و سپهراد شدم. ی دهیچیپ هیزندگ هیهم قاط من

 

 متفاوت. هیداداش دوستداشتن دوتا

 

 آور که در آخر قاتل معلوم شد. رتیح یا هیقض

 قاتل بود. میکرد یکه اصالا بهش فکر نم یکس قاایدق

 ؟یخلی: ماما اوجوالت میسپ

 خرم چرا نخرم خوشگلم؟ یو گفتم: بعله که م دمیدختر خوشگلم رو کش لپ

 

 ؟یواسش بخر یریخواد نم یارنجم به سپهر ضربه زدم و گفتم: دخترت شکالت م با

 

 پاش گذاشت. یدخترمون رو بغل کرد و رو 

 خواد؟ یدخترگلم شکالت م-

 

 .تامیگفت: آله بابا اوجوالت م شیصورت یقلوه ا یهمون لبها با

 

 بشه.رژ  یصورتش پر از جا یقدر ببوسمش که رو نیعروسک رو ا نیداشتم ا دوست
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 هیمادر بودن چ یاون باعث شد بفهمم معن دیعشق و رنگ بخش مونیاومد به زندگ ایبدن یدخترمون از وقت دهیسپ

 

 شد. مهیناومدن اون قلبم دو ایبا بدن اره

 دخترمه...! مهیاز بدنمه آره اون ن رونیاز قلبم ب یمیتا آخر عمرم ن شهیهم یبرا

 

 بار متوجه تکون هاش شدم. نیاول یوقت

 .یکنیاون عشق رو درک نم شینیتا نب گفتنیمبود، همه بهم زیانگ جانیه یلیخ 

 

 وار عاشقش شدم. وونهید دمشید یوقت گفتنیراست م واقعاا

 

 که به باباش رفته بود. شیخاکستر یو چشم ها یموهاش مشک 

به  دمید یا خوردن اون رو مهم بودم و غذ ریبود که موقع غذا خوردن اگه س بایاونقدر ز شیغنچه و صورت یها لب

 .شدیو اشتهام باز م ومدمیوجد م

 

 .شمینم ریسال هم نگاهش کنم ازش س یاون قدر تو دلبروئه که اگه سالها 

 بود. یاوووف که چقدر خواستن دمیرو بوس شیبغل باباش جداش کردم و لپ صورت از

 

 .میدیچشیگل رو م نیا ی رهیش میزنبور داشت نیع دیلپش رو بوس یکیهم اومد اون  سپهر

 نفسم گلفت. نیولم تن ن،یولم تن-
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 دردونه ام هم خنده اش گرفت. یحت میدیباهم خند هممون

 بود. نیریآخ که چقدر ش دمیچال گونه اش را بوس یجا قاایدق 

 عشق منو سپهر بود...! یثمره  دهیسپ

 انتقام شروع شد. کیکه با  یعشق

هرگز  ،یرو ورق نزن ی. اگه فصلزیانگ جانیه یشاد و بعض یاراحت کننده، بعضفصلها ن یکتابه. بعض کیمثل  یزندگ

 کشه. یانتظارت رو م یزیچه چ یکه در فصل بعد یفهم ینم

 در انتظار خواننده اش...! ستیکتاب هرانسان

 ♡رمان یانیپا آهنگ

 و بغل کرده امیکه دن یکنم عشقه درد یم حس

 گردهیبرنم یمن تا برنگرد یو هوا حال

 رو قلب من آواره یدلتنگ یازم دور یوقت

 ذاره یشب تنهام نم هی یجا برم فکرت حت هر

 عشقه نیکشه ا یدلم با تو خوشه بغضت صدام و م حال

 عشقه نیا یاومد ایبا من به دن یرم مقصد یکه م هرجا

 رمیگ یکنم عطر تورو م یحس م میکن یبهت فکر م یوقت

 رمیمیم یکن یبه من فکر م نکهیمن از تصور ا یحت

 کنم هوا کمه یجهنمه حس م امیدن یازم دور یوقت

 غربت تموم عالمه یدور یجا برم دورم هرجا بر هر
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 حال هر شب منه نیا زنهیازت دورم قلبم نم یوقت

 سره هیشه  یم هیدره بغضه که گر یبدون تو زندون ب ایدن

 عشقه نیکشه ا یدلم با تو خوشه بغضت صدام و م حال

 عشقه نیا یاومد ایبا من به دن یمقصد رمیکه م هرجا

 رمیگ یکنم عطر تورو م یکنم حس م یبهت فکرم یوقت

 رمیمیم یکن یبه من فکر م کهنیمن از تصور ا یحت

 و آرش ماه عسل حیمس

 &رمان پارادوکس تلخ انیپا&

98/7/11 

 زاده یعاشور انای: آرسندهینو

 ...ی... نظری... انتقادیسوال

 .دیخودم مراجعه کن یو یبه پ دیداشت

@arianaashoori 
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