
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 قصاص یک انعکاسنام اثر: 
 نگاه انجمن کاربر NAZ-BANOW: نویسنده

 دانلود
 تراژدی عاشقانه،: ژانر
 -جانا کآف-: ناظر نام

 لیـالـی: ویراستار
 
 

 خالصه داستان

 
 ورشعله را نازنین آرام زندگی و بارید آتش باران   آسامن از اگر کرد؟ باید چه ندارند مرهم که را هاییزخم
 را گذشته شیرین روزهای متام باید گردد،می سارا اسم به مقرصی دنبال به اگر سوزاند؛ را میالدش و کرد
 ...کرد باید چه اشزندگی هایآروین با است، اشزندگی چیچک یشدهگرفته انس اگر و بربد یاد از
 .باشید همراه ما با

 .....آشفته زندگی یک داستان
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 :مقدمه

 دلخوشم انتقام به من
 تر، هایگونه انتقام

 داغ، هایآه
 زل، هایچشم انتقام به

 باز، هایدست
 کنم؛می فکر و دلخوشم انتقام به من
 .دل به دست، هب گوش، به

 سالم، یک انتظار
 نگاه، یک لمس

 .خوب حس و
 !کنممی فکر انتظار از انتقام به من
 ایستروزنه که کنممی فکر سقف کنج به

 تو، و من بین
  عاشقانه که بالشتم به

 .کرد پاک را امخسته هایاشک
 کنم،می فکر که قلم این به من
 است، خورده که دل خون چه
 است، کرده که صبرها چه
 کفش، از اندخورده لیز که هاواژه چه
 کنممی فکر که هاواژه به
 اتاق، این کنج کنج به
 !کنممی فکر هوا یذره ذره به
 ...!کنممی فکر انتظار به

*** 
 «ندارد تمامی درد: اول فصل»
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 «حال»
 

 کردمی رانندگی سرعت با یزن. بود افتاده راه به کوچیکی سیل خیسی شدت از زمین روی بارید،می شدت به بارون
 که دونستنمی و کردمی رانندگی فقط و فقط. کنه تصادف کسی با مبادا که بود خیابون به حواسش تموم و

 .کجاست
 از و انداختمی کنارش صندلی به نگاه گاهی و جلو به بود،گاهی کرده قفل ماشین فرمون به محکم رو هاشدست

 :داد قرار خود مخاطب رو اون و برگشت کودک طرف به. شدمی نجمتش اعصابش کنارش یبچه گریه صدای
 !باش آروم! کنی؟ گریه خوایمی کی تا لعنتی باش آروم-

 .افتاد راه به خودشم هایاشک سیل کمکم. شد کالفه شدت به نمیشه آروم بچه که دید وقتی
 فهمی؟ می بود تو تقصیر -
 :کوبید فرمون به مشتی و
 !اون نه بود من حق زندگی این گیرم،می رو انتقامم تونهمه از-
 :کشید فریادی دوباره گریه صدای شنیدن با و
 !کردی داغون رو اعصابم شو، خفه میگم بهت-

*** 
 «گذشته زمان»

 .نمیارم طاقت نفسیبی همه این از دونستممی من و بود بسته رو نفسم راه کسی شاید دونمنمی اومد،نمی باال نفسم
. داشت بریدن قصد و نشسته گلوم بیخ انگار که بودند گیوتینی مانند همه و همه... و تبریک یغ،ج دست، صدای

 .میرممی بود، گلو بیخ که تنگینفس این از دونستممی
 تابی بی این و بود گرفته قرار مرگ مغازه ویترین تو انگار که بود کفنی لباس مثل من برای سارا سفید عروس لباس

 .کشتیم رو من سر آخر
 از قلبم. بود لبش کنار بود خوشحال زیاد وقتی وریش یه لبخند اون همیشه مثل شد، کشیده میالد سمت به نگام
 نشسته ترینمعزیز کنار عروسی لباس اون توی من کاش کردم آرزو و شد فشرده همیشگیش خوشحال لبخند اون

 .بودم شده رهخی زندگیم سناریوی بدترین به تماشاچی مثل که حاال نه بودم،
 ایستادی؟ جااین چرا جان نازنین-
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 من از رو عزیزترینم که بود کسایی جزو اونم االن و سارا برادر شد، کشیده آروین وحشی سبز نگاه سمت به نگام
 خیره امیخی و سرد های تیله با و دوختم نگاهش به رو هامچشم و بردم باال کمی رو سرم یعنی نگاهم. گرفت
 :گفتم بهش

 !راحتم جااین من منون،م-
 تو صداش البته کرد،می صدا رو من که دیدم رو میالد کردم، تازه نفسی. کرد قبل از ترحسبی و من متعجبش نگاه
 رو تنم همه گرما گرفتم، آتیش و میگه چی که شدم متوجه دستش یاشاره با رسید،نمی گوشم به شلوغی این

 .کرد احاطه
 من و شد پُرتر تنفر از وجودم گرفتم، آتیش باز کردم، طی قدم چهل رو قدم دو حسمیب پاهای با خرامان خرامان
 .شدم نابودتر

 .کردمی امخفه بیشتر و بود گیرکرده بغضم! مردممی هواییبی همه این از سر آخر
 :کردم زمزمه خودم با
 .شکنهمی ترانه بغض آسمون خیس چشم تو-

 .گرفت رو تمدس عزیزترینم، کنار ایستادم رسیدم،
 ایسته؟می دور برادرش از قشنگ روز این تو آدم من، از دوری چرا نازنینم-
 .شدم نابود دیگه بار پرستیدمش،می عاشقانه که شدم کسی خواهر من و

 که کرد فراموش رو من وقتی هم میالد. نبود غریبه من با شناختم؛می رو پربغض نفس کشیدم، پربغضی نفس
 .شد خواهرش نازنینش

 .باشی راحت ساراجون با خواستممی کردم،می نگاهت دور از میالد جاماین-
 جونم من! نیست من جون سارا که دونستممی خوب خیلی. کنم اضافه سارا اسم کنار رو جون این تا کندم جون
 .شده ایدیگه کس برای حاال اما بود؛ من میالد همیشه که میالدی رفت؛می در میالد برای
 . عزیزترینم و من بین افتاد فاصله وقتی شدم سیاه باختم، رو ندگیز این من

 نگاه خودم به و ایستادم آینه جلوی. کردم پرتاب کناری به و درآوردم رو مانتوم کندم، سرم از رو شالم واردیونه
 داد با و کشیدم موهام سیاهی به دستی. بودند ریخته دورم که دیدم رو پریشونم موهای زدم می نفسنفس. کردم
 :گفتم

 !احمق کردی بلندشون کی برای-
 من و بود شده تیکه تیکه هامنفس. نشدم آروم ولی زدم؛ جیغ کشیدم، داد خودم هایتنهایی میون زدم، هقهق
 .بودم تاببی
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 هم سر آخر زدم، تنم تموم به هادیوونه مثل و برداشتم بود تولدم روز برای میالد کادوی که رو معالقه مورد عطر
 .بود شده تیکه چند که من دل مثل شد؛ تیکه هزار و آرایشم میز شیشه به خورد کردم، پرتش
 وجودم تموم سیاهی دوباره شدم، داغون من. شدمی کنده جاش از داشت که کوبیدم قلبم به و کردم مشت رو دستم

 .برگرفت در رو احساساتم تموم تلخی کرد، احاطه رو
 کمی کردم احساس گذشت، که کمی. کردممی نگاه اطرافم به و بودم نشسته زمین روی خودم جای سر طورهمون

 خواب دست به رو خودم و بستم رو هامچشم کشیدم، دراز تخت رو هالباس همون با شدم بلند جام از. شدم ترآروم
 .سپردم
*** 
 قدرچه هر بودم، باغ آخرای م؛کرد اطرافم به نگاهی. کرد می درد خیلی بودم؛ گرفته رو پام و نشسته زمین روی
 درد از هم گرفت؛ دلم بیشتر نیست کسی دیدم وقتی. شنید نمی رو صدام کسی کنم بلند رو صدام کردممی سعی

 .گرفت گریم آرومآروم. تنهایی هم و پام
 !نشستی؟ زمین روی چرا شده چی نازنین اِ،-

 .بود بهم واسشح که کسی تنها همیشه مثل شد؛ کشیده میالد سمت به نگاهم
 به دوباره و کشید موهام روی رو دستش و نشست زمین روی کنارم. کردم گریه صدابی فقط ندادم، رو جوابش

 :اومد حرف
 موشی؟ کرده اذیتت کسی-

 :گفتم و دادم چین رو لبام
 !نیستم موش من-

 :گفت و کرده ای خنده
 اومدی؟ حرف به باالخره دیدی-
 .تکوندم رو لباسم خاک کرد، بلندم و گرفت رو دستم. شد بلند جاش از و زد سرم به ایـوسه بـ و
 ...کوچولو خانم که گریه زیر بزنی تندی نباید ها سالتههشت ناسالمتی شدی، بزرگ دیگه تو خانم نازی-

 :گفتم اخم با و کردم قطع رو حرفش
 !بابابزرگی خودت انگار کوچولو خانم میگی جوری یه-

 :گفت و انداخت شغبغبه به دیبا کرده صاف رو شسینه
 !بده دست بهم بودن بابابزرگ حس بایدم بزرگترم، سالپنج ازت باشه هم چی هر-
 .خندیدیم و کرده نگاه هم به دو هر حرف این گفتن از بعد و
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 ای بودم، برداشتن ترک حال در غصه شدت از. نبردم یادم از همه چشم از دور به یواشکی هایخنده اون وقتهیچ
 قرار عزیزترینم هایـوسه بـ شلیک معرض در دلیلبا و دلیلبی و سالگی هشت به گشتمبرمی دوباره اشک

 .گرفتممی
 :میگم خودم به و کشممی آهی

 ...فردا تا هست الزم معجزه یک فقط-
 حتم،نارا وقتی میالدم، طرف از دارم الزم نوازش کمی من. دارم دوست هستم ناراحت وقتی رو امشاعرانه حس
 .برن موهام الی هاشدست ممکنه غیر دونممی

 زدم تـهـ از را موهایم رفتنش بعد»
 «.!دستانشـ یخاطره کردمی امدیوانه

 .بودم ساخته خودم برای خودم که بود بازاریآشفته این. شدم روبرو اتاق خراب وضع با و شده بلند تخت روی از
 دوست رو لباسم این کشیدم، کوتاهی آه. بود شده چروک کامال که افتاد بلندم رنگمشکی شب لباس به نگاهم
 :گفتم خودم با و انداختم باال ایشونه اما داشتم؛

 . میشه اولش روز مثل رفتنشوییخشک باریک یه با! نیست رنگی که سیاهی از باالتر -
 باز رو اتاق قفل. باشن نیومده خونه هم االن تا که کردممی خدا خدا نبودند، خونه بابا و مامان دیشب که شکر خدارو
 :زدم صدا رو کوکب و ایستادم در جلوی کردم،

 !خانم کوکب خانم، کوکب-
 با لحظه چند از بعد. نشستم آرایشم میز صندلی روی و اتاق برگشتم شنیدم، که رو هاپله روی از اومدنش صدای

 تو میاد یادم وقتی از که سالهچهل زن یک اختم؛اند اشقیافه به نگاهی شد، ظاهر اتاق در جلوی تپلش هیکل اون
 شنیدن با. داشت کوتاه بسیار قد با و معمولی دهنی و لب با گرد، صورتی ریز، چشمای. کردمی زندگی ما یخونه

 :کشیدم دست شقیافه ارزیابی از متعجش صدای
 !اومده؟ زلزله جااین کوچیک، خانم بده مرگم خدا وای-

 :گفتم بودم قائل براش ها سال این تمام در که احترامی با و دمز سادگیش به لبخندی
 مش به نره، پات و دست تو هاشیشه این باش مواظب فقط کن، تمیز رو جااین نباشه زحمتت اگه خانم کوکب-

 از چیزی اینا مامان خانم کوکب فقط کنه، تهیه رو شتازه یه شکسته یآینه این جای به بره بگو اومد وقتی حیدرم
 .کنم ناراحتشون خوامنمی که دونیمی نفهمن؛ جریان این

 :شنیدم رو صداش تاخیر کمی با
 .کنممی تمیز االن خانم، چشم-
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 !کن تمومش اینا مامان اومدن قبل فقط. کن تمیزش رفتم وقتی دارم، کار بیرون االن من کن صبر نه-
 تنم از رو لباسم و رسوندم حموم به رو خودم احتیاط با. بست هم رو در و شد خارج اتاق از گفت، چشمی دوباره و

 .کردم آویزونش رختکن به آورده بیرون
 خیره اتاقم یپنجره به و بودم نشسته صندلی روی و پیچونده خودم دور رو حوله. اومدم بیرون و گرفته کوتاه دوشی

 پنجره پشت از. بردمی هاگذشته به دشخو با رو من و دادمی تکون خودش با رو حریر سفیدِ ساده یپرده باد. بودم
 گذاشته، تاب زنجیره روی هم رو سرش نشسته، تاب روی و ناراحته مادرش دست از که دیدممی رو نازنینی

 و کرد حرکت نازنین سمت به. اومد بیرون جااون از میالد و شد باز خونه در. دادمی تکون رو خودش آرومآروم
 کار، این از غافلگیر هم نازنین. گرفت پشت از رو سالههیجده نازنین چشمای آرامی به و ایستاد تاب پشت یواشکی

 .گرفت خود به عجیبی لرزش بدنش تمام و کرده لمس رو میالد هایدست
 بشه، بلند کنارش از که خواست وقتی. سپرد فراموشی به رو ناراحتیش و زد حرف باهاش نشسته، کنارش کمی

 :گفت و دکر باز حرف به لب نازنین
 !دارم دوست خیلی میالد کنارمی، همیشه که ممنون-

 :گفت و کرده ایخنده هم میالد
 !دارم دوست منم خواهری-
 !رفت و انداخت گوشش پشت را هایمدارم دوستت هم بار این موهایش تار مثـل. شد تکه هزاران نازنین قلب و
 .فتادما راه به هاملباس کمد سمت به و شدم بلند صندلی روی از
 شلوار یک. کردم انتخاب رو بود زانوهام روی تا شاندازه که مشکی پالتوی یه پالتوهام بین از کردم، باز رو کمد در

 روی رو هالباس. کرد کامل رو تیپم برداشتم که مشکی کیف با رنگ،ایسرمه ضخیم شال یک با رنگمشکی کتان
 .گذاشتم بود گرفته قرار پنجره کنار که تختم

 و گرفتم کادر نازکی چشم خط با هم رو چشمام زدم، صورتم به کرم کمی کردم حرکت آرایشم میز سمت به
 کردم؛ امکشیده ایتیله چشمای به نگاهی. نشوندم لبام رو هم کمرنگی رژ کردم، سیاه ریمل با کمی هم رو هاممژه
 موهام و برداشتم رو برس و دادم سر آهی. کشیدم امبرجسته هایگونه به دستی. فهمید شدنمی اونا از چیزی هیچ

 دیدم؛ رو کوکب که اومدم می پایین داشتم هاپله از شدهآماده. بستم اسبیدم و کرده جمعشون باال از. زدم شونه رو
 :گفتم و شدم آشپزخونه نزدیک. کردمی درست چیزی گاز جلوی آشپزخونه تو داشت

 ری؟ندا باهام کاری میرم، دارم من خانم کوکب-
 .کرده فوت سمتم به شدنشتموم از بعد و کرده زمزمه لبی زیر رو حرفایی و برگشته عقب به کوکب

 !پناهت و پشت خدا جون، خانم نه-
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 رو ساغر یشماره و برداشتم کیفم از رو گوشی. کردم باز رو سالن رنگایقهوه بلند و بزرگ در و کرده ایخنده تک
 .گرفتم

 :شنیدم ایهمهمه بین از رو شادش صدای دوبوق از بعد
 نازنین؟ جانم-
 شلوغه؟ برت دورو انگار کجایی؟ سالم-
 .اومدم واحد انتخاب برای دانشگاهم آره-
 .رفتیممی هم با کردیمی صبر نامرد اِ،-
 .نزدم زنگ همین برای خوابی، حاالها حاال گفتم شدی خسته بودی، مهمونی دیشب کردم فک من ببخشید وای،-
 رفتی؟ وقته خیلی داره،ن اشکال-
 .نگو که شلوغه جااین قدراین رسیدم، ساعته نیم یه بابا نه-
 .بیام منم کن صبر باشه-
 .خداحافظ منتظرم، عزیزم باشه-
 .کردم قطع رو گوشی و

 .کنم باز رو حیاط در خودم بودم مجبور پس بود، نیومده حیدر مش هنوز کردم، اطراف به نگاهی
 .اومدم بیرون حیاط از آرومآروم استارت از بعد و نشستم ماشینم توی

 .کردم پلی رو ارکیده گل آهنگ سر آخر که کردممی رد یکی یکی رو هاآهنگ
 .کردمی تاب بی رو من خیلی این و انتظارمه در ایآینده چه دونستم نمی. کردممی رانندگی داشتم آرامش با

 پوزخندی کشوندم، سمت اون به رو نگاهم بغلی ماشین تند آهنگ شنیدن با که بودم ایستاده قرمز چراغ پشت
 برام سری بود، من ماشین سمت کال نگاهش که دیدنم با!دیدم می رو کی ببین باش رو جااین گرفت، جا لبم گوشه
 یی؛پاشا یاشار. اومدنمی خوشم وجههیچ به پسر این از چرا دونمنمی. افتاد راه به قرمز چراغ سبزشدن با و داد تکون

 رو درسش فامیلشونه، فاضلی استاد شنیدم هابچه از که جوریاون. خوندمی حقوق ارشد که ساله 26 دانشجوی یه
 .نشسته ارشدی هایکالس تو اومده چرا دونمنمی وقتاون کرده تموم

 تو از کوچیکی اهنگ. کردم پارک دانشگاه ورودی جلوی رو ماشین. بودم رسیده دانشگاه به. اومدم بیرون یاشار فکر از
 .کردم قفل رو ماشین در و شدم پیاد ماشین از شدم، مطمئن چیزهمه بودنمرتب از وقتی. انداختم خودم به آینه

 باز و زد شیطانی لبخند بود، ایستاده سرم پشت که دیدم رو ساغر. برگشتم عقب به امشونه روی دستی قرارگرفتن با
 :کرد شروع

 !نیا دانشگاه یجلو ماشینت این با بگم بهت بار چند من نازی وای-
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 :گفت و انداخت ماشین به نگاهی حسرت با و کشیده کاپوتش روی دستی و رفته ماشین سمت به
 !زهرمار برج توی مالِ نه بود، من مال ماشین این کاشکی-
 .کردی کثیفش ماشین رو از بکش رو دستت حاال خوب-

 :گفت و داد چین رو چشماش
 !ماشینت نیست هم ایتحفه همچین بینممی که حاال که، واقعا-
 خوردمش؟می چشمام با داشتم که بودم من حتما بابا نه-
 .نیست بیش ایقراضه واال هستش، آلبالویی 206 یه که نیست چیزی بابا برو-
 ریخته؟ همبه اتلوچه و لب آب قراضه این برای حاال-
 .بزنیم رگ تو چیزی اینسکافه ایقهوه یچای یه کافه تو بریم بیا! نشو چندش حاال خوب-
 نمیری؟ اشتهایی بی این با -

 .کشوند دانشگاه نزدیک کافه سمت به و گرفت رو دستم کرده ای خنده
 شدیممی کافه این وارد وقتی بود؛ طورهمین همیشه. کردیم انتخاب رو نفره دو میز ترینانتهایی و شده کافه وارد

 سمت فکرم اومدیممی جااین وقت هر من ولی کرد؛می فکر چی به اون دونمینم. کردیممی سکوت هردومون
 .رفتمی میالد

 یکشیده و درشت چشمای کشوندم، شقیافه سمت به رو نگاهم دستم روی ساغر دست قرارگرفتن با
 .انداختمی میالد یاد رو من رنگششکالتی

 کنی؟می اذیت رو خودت قدراین چرا نازی-
 .بده خیلی حالم که فهموند من به رنجورش لحن

 کنم؟ زندگی قلبم بدون طوریچه. رفت ولی بود؛ من قلب اون ساغر، کنم فراموشش تونمنمی-
 داد؛ کوچیکی فشار رو دستم

 .نکرد نگاهت ایدیگه چشم هیچ به خواهری چشم جز یعنی نداره؛ دوست اون که دونستیمی اولشم از تو-
 :گفت و کرد تازه نفسی

 غلط خودش خوشی تو داره که اون تویی، باختی که اونی ببین حاال شدی، بازی این وارد اشتباهی اولشم زا تو-
 !کردی خفه ناراحتی توی رو خودت جااین هم تو چی؟ تو زنه،می
 .کنم امتحان رو شانسم گفتم ولی نامرده؛ سارای اون و میالد جای نیست، من جای بازی این دونستممی من-
 .داری دوسش که نگفتی بهش حتی تو نازنین؟ یشانس چه-
 .باشه برادرم خوامنمی که نفهمید اون ولی بارها؛ گفتم، بهش بارها ساغر، گفتم چرا-
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 .بکن رو خودت زندگی کنیمی نابود خودیبی داری رو خودت تو من نظر به-
 .نشدی عاشق وقتهیچ چون آسونه؛ حرف این گفتن تو برای-
 قرار پارکی اون روبروی که شد کشیده کافه هایشیشه سمت به ساغر نگاه شدم، شیمونپ حرف این گفتن از

 ساغر. کردم خردشدن احساس حرف این گفتن با. افتاد میز روی و چکید چشمش گوشه از اشکی قطره. داشت
 که دونممی مه رو این و رفتممی دنبالش نباید دونستممی. رفت بیرون کافه از و شد بلند حرفی هیچ گفتن بدون
 .کردم خراب رو چی همه
 داشت دوسش که کسی ولی بود؛ شده عاشق ساغر گفتم؛ دروغ. کردم نگاه ساغر خالی جای به و کشیدم آهی

 .زهراست بهشت راه تو االن دونممی گذاشت، تنهاش
 نظرم از رو هکاف دیوار و در اطراف به خیره و بودم نشسته کافه چوبی صندلی روی حرکتبی و ثابت طورهمون

 ادبی، هایمتن رو هاشدیوار یهمه که بزرگ فضایی اومدم،می جااین به که بود باری اولین انگار. گذروندممی
 .بود کرده پر دیگه هایچیز و غمگین فلسفی،

 که داشت قرار پیشخوان ورودی قسمت در. بودند چهارنفره یا نفره دو اکثرشون که کوچک شکلایدایره هایمیز
 «.شوید خارج و وارد لبخند با لطفا» :بود شده نوشته روش متن این و گذاشته کوچکی تابلوی میزش جلوی

 بود اشتباه کارم کجای دونمنمی. دادممی تکون هم رو چپم سمت پای همزمان و گرفته ضرب میز روی انگشتام با
 و بزنه زنگ همیشه مثل که بودم میالد زنگ منتظر و بود گوشیم به مدام نگاهم. بودم شده تابیبی این درگیر که

 چیکار من با تو سارا سارا، آه. ساراست گرم سرش االن اون من، داشتم پرتوقعی خیال چه اما بپرسه؛ رو حالم
 به ضربه بزرگترین این دونممی. دادممی پرورش خودم تو رو نفرت و انتقام حس فقط کارهاشون این با! کردی؟

 رو لبم گوشه همزمان و شد بیشتر پام دادنتکون سرعت بود، اومده سراغم به پریشونی همون باز هستش، خودم
 بیمارِ بیمارم، من خدایا. بود اومده سراغم به مزخرف دلتنگی همون دوباره و شدمی فشرده قلبم. جویدممی هم

 :کردم زمهزم خودم با بستم محکم رو چشمام. شدممی کفری اسم این تلفظ از داشتم دیگه میالدم،
 .بایستی محکم اتفاقات این جلوی تونیمی تو باش آروم باش، آروم -
 حک گوشی صفحه روی که اسمی دیدن با ولی شد؛ کشیده سمتش به اشتیاق با نگاهم گوشیم آروم ریتم ملودی با

 "mamani":شد بلند نهام از آه بود شده
 مامان؟ جانم-
 !کجایی؟ معلومه هیچ نازنین سالم-
 طوری؟چه تو بمخو منم-
 رفتی؟ شدی بلند یهویی چرا دیشب عصبانیم، االن دونیمی! لطفا نریز زبون-



 

 

11 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 .کرد یادآوری دوباره مادرم که بود زندگیم روز ترینبد! دیشب
 .خورد هم به یهو حالم-
 .دارم شک که من-
 :گفتم حرص کمی با
 مامان؟ داری شک چی به-
 .میگم بهت دیدمت وقتی حاال دونمنمی-
 .داری شک چی به نیست یادت االن که شکر خدارو-
 نیستی؟ دوباره دیدم خونه اومدیم االن کجایی-
 .اومدم واحد انتخاب برای مامان، دانشگاهم-
 .نکن دیر ناهار برای پس باشه-
 .کرد قطع رو گوشی خداحافظی بدون و
 دارید؟ میل چی خانم-

 مشتری جااین که بود افتاده یادش تازه انگار رنگیشمی چشمان با جوون پسری. شد کشیده گارسون سمت به نگام
 .هست

 .لطفا قهوه-
 تلخ؟ یا شیرین-
 شیرین-
 و مردانه ایچهره با بود چهارشونه روفرم، هیکلی و داشت بلند قد. رفت بعدی میز سمت به یادداشت از بعد و

 .بود تیغهسه که صورتی
 هایصندلی روی که جوونی پسر و دختر. شد کشیده بود گرفته رارق من از ترطرف اون متر چند که میزی به نگاهم

 . دادندمی تحویل عاشقانه لبخند هم به مدام و بودند نشسته دونفره میز یک
 یک که هاییکاش و موندم من و گرفتم هااون از رو تلخم نگاه و گزیدم رو لبم شد، فشرده قلبم و زدم لبخندی

 من از رو چوبی هایصندلی روی عاشقانه هایدونفره این که رو میالدی کردم فرینن. کردممی زمزمه خودم با عمر
 . گرفت

 «!هـمین یـعـنی درد ندارم، پـایانی ولی سوزم؛می شومیـنه مصـنوعی هـایهـیزم مانند»
 شدم دبلن صندلی روی از شیرین، یقهوه اون خوردن بدون و بودم شده غرق خودم تو که هاییدقیقه گذشت از بعد

 . بدم انجام رو واحدم انتخاب کارهای تا کردم حرکت دانشگاه سمت به. شدم خارج کافه از پول دادن از بعد و
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 ! کنیمی اذیتم داری کن، بس کنممی خواهش عاطفه مامان-
 ! شدی مشکوک عجیب تازگیا کنم،می اذیت رو تو دارم کجا من سفیدچشم یدختره اِ-
  مشکوکه؟ کجام من آخه زنیمی مشکوک میگی سر یک داری صبح از مامان؟ چی یعنی خدا، ای-
 . میگم بهت رسیدم نتیجه به حاال دونمنمی-
 ! کنی کشف چیزی اتمی، خوایمی انگار که برسم نتیجه به میگی جورییه-
 بهونه دفعهیه شدچی حاال زدی؟می بال بال اینا نرگس خونه بریم خواستیممی همیشه که تو چیزی، هر حاال-

  اینا؟ و ندارم حال میاری
  کنی؟نمی درک چرا مریضم، دونمنمی-
 .کنمنمی قبول ندی دستم حسابی و درست یبهونه یه تا-
  کردین؟ خلوت دختر و مادر خبره چه-

 . بود پوششیک همیشه مثل شدم؛ روبرو بابا یخسته نگاه با و عقب برگشتم
 . گذاشتم محکمش و پهن هایشونه روی رو سرم و کردم بغلش و شدم بلند جام از
 ! باباجون نباشی خسته-
 . برم گلم دختر قربون -
 ! حمید نباشی خسته-
 .خانم مرسی-
 لبخندی کشید،می نشون و خط برام نگاهش با که افتاد مامان به نگاهم. برگشتم جام سرِ و شدم جدا بغلش از

 کس نداشت دوست و داشتمی نگه رو بینمون مسائل همیشه که بود خوب قدرچه کردم فکر این به و زدم بهش
 . بشه باخبر ایدیگه

 . رفتم اتاقم سمت به بشه مامان و من بین صحبتی اینکه بدون ناهار خوردن از بعد
 و من اتاق داشت، اتاق دو فقط باال طبقه. داشتم دوست رو بودنشدوبلکس همین ولی نداشتیم؛ بزرگ یخونه
 . داشت قرار اینا مامان مال هم منم اتاقم مقابل

 اتاق دیوار سمت به. بود میالد هایچشم یکنندهتداعی داد؛می عذابم رنگششکالتی هایدیوار شدم اتاقم وارد
 بلکه دوبار، نه بار، یک نه کوبیدم؛ دیوار به و کردم مشت رو دستام. شد فشرده قلبم کشیدم، اون روی دستی و رفتم

 . شدمی کنده جاش از داشت قلبم، به کوبیدم و کردم مشت هم رو امگهدی دست ها،بار
 . دادمی عذابم شدت به این و میالد هاییادگاری از بود شده پر زندگیم یهمه
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 گاز رو لبم بغض شدت از. دادم تکیه دیوار به و نشستم زمین روی ریختند،می صورتم روی طوریهمین هاماشک
 رها رو نفسم و افتادم سرفه به خفگی همه این از بود، کرده احاطه رو گلوم بدجور بغض. رهن بیرون صدام تا گرفتم
 . کردم
 این با تونمنمی من نبود، من حقِ این. شدمی خفه داشت و بود آب از بیرون که ماهی عین زدم،می نفسنفس

 ! تونمنمی! بیام کنار مصیبت
 «!بشـنـود مـبادا که کردم پرت را خدا حـواس من و کرد، نـفرین را تو دید مرا کـهـ هر»

 .بود"Saghar"انداختم گوشیم صفحه به نگاهی و شدم بیدار خواب از گوشیم ملودی با
 ساغر؟ جانم-
 :داد جواب داشت نهایتیبی انرژی که صدایی با
 طوری؟چه زهرمار برج سالم-
 .کنممی خواهش نگو بهم رو کلمه این گفتم بهت دفعه چند ساغر، اوف-
 کجایی؟ کنم،می فکر موردش در حاال باشه-
 !مخونه-
 کردی؟می چیکار-
 .کردی بیدارم بودم، خواب هیچی-
 .بیرون بریم شو حاضر پاشو کردم، خوب-
 .کرده دعوتمون شام برای میالد مامانِ شب ساغر، ندارم حوصله-
 چی؟ برای عه،-
 .زیچی همچین یه پسرش نامزدکردن خاطربه دونم،نمی-
 بکنی؟ خوایمی چیکار-
 .برم باید هیچی،-
 ...ولی-
 .آوردم کم که کنهمی فکر سارا نرم اگه ساغر، نداره ولی-
 رو خودت خوایمی چرا نازنین تویی، مهم من برای کنن،می فکر چی دیگرون یا سارا که نیست مهم برام من-

 کنی؟ نابود
 !شده تنگ براش دلم ندارم، ایچاره-
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 رو این خوادت،نمی نداره، دوست اون کنی،می عصبیم داری واقعا! هان؟ هستی، آدمی جورچه تو وای، نازنین وای-
 !کن فرو مغزت تو و بفهم

 .دارم دوسش مدلی چه من که نفهمید وقتهیچ اون ولی-
 داداش؟ گفتی بهش حاال تا تو دختر احمقی، قدرچه تو وای-
 !وقتهیچ نه -
 داشتندوست مگه کنه، باور نخواسته ولی داری؛ بهش احساسی چه تو دونسته اون بفهم شعوربی یدختره پس-

 نداریم؟ خبر ما شده مدلی داشتندوست تازگیا نکنه یا داره؟ مدل چند
 !میرم امشب و دارم دوستش من مدل، چند چه باشه مدل یک چه حاال هرچی-
 .بکن بکنی خوایمی کاری هر درک، به-

 .پیچید گوشم تو بایلمو کردن بوق بوق صدای
 .کنم انتخاب امشب برای لباسی تا افتادم راه به هاملباس کمد سمت به شدم بلند جام از و کشیده عمیق نفسی

 کشوی از هم رنگیسیاه ساپورت. بیرون کشیدم رگال از بود پام مچ کنار تا بلندیش که رو رنگیبنفش بلند سارافون
 .گذاشتم کنار هامروسری بین از هم اتنیس رنگسیاه روسری. برداشتم جورابام

 .چرخوندم سمت اون به رو سرم خورد در به که ای تقه با
 .تو بیا -
 .انداختم بهش نگاهی کوکب اومدن با
 .هستن منتظرتون پایین عصرانه برای مادرتون شدین؟ بیدار خواب از خانم، سالم-
 .میام االن بگو بهش باشه،-

 .گذاشتمشون آزاد طورهمون و زدم موهام به ایشونه و برداشته ور برس و ایستادم آینه جلوی
 .افتادم راه به بزرگمون نسبتا آشپزخونه سمت به و اومدم پایین آرومی به هاپله از
 .همه به سالم-
 .شدم روبرو پدرم و مادر لبخند با

 این زوری همیشه من ولی اومد؛نمی خوشش کار این از وقتهیچ. یدم*وسـ*بـ زور به رو مادرم دست و پدر یگونه
 .میدم انجام رو کار
 !نکن رو کار این گفتم بهت بار صد-
 .بکنه براشون رو کار این دخترشون دارن آرزو همه-
 .دارن نگه خودشون برای رو آرزوهاشون این همه-
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 طوره؟چه حالش من دختر-
 :گفتم و زدم لبخندی چرخوندم، بابا سمت به رو نگاهم

 طوره؟چه بار و کار اوضاع طورید،چه شما وبمخ بابا مرسی-
 .خوبه-

 راه به خونه پذیرایی سمت به و شدم بلند جام از. کردیم صحبت دری هر از و گذروندیم هم کنار رو ساعتینیم
 .بود گرفته قرار هم کنار اینفرههجده سلطنتی های مبل که شکلمستطیل پذیرایی. افتادم
 .بود شده پهن خونه کف شده کار روش که ریزی نگار و شنق با رنگایقهوه هایفرش
 به هایمبل نشستم؛ داشت قرار تلویزیون مقابل ورودی قسمت از ورتراون کمی که راحتی ینفرهسه مبل روی
 برای جااین شکل ایدایره صورت به هم راحتی نفرههشت های مبل. بودم رنگ این عاشق من بنفش، رنگ

 . کردم هاشبکه کردننگاه و پایین و باال به شروع و برداشتم رو کنترل. بودیم گذاشته کردننگاه تلویزیون
 .میشه پخش داره ایبرنامه چه دونستمنمی و بودم نشسته تلوزیون مقابل هدفبی طورهمون

 شی؟ حاضر بری خوایمی کی تو دختر-
 هایچشم. داشت رو جوونیش دوران طراوت همون هم هنوز سن سال 43 با انداختم، مامان به نگاهی کالفگی با

 ساخته زنی ازش هااین یهمه بود، اششونه سر تا که رنگشطالیی موهای چروک، بدون صورتی رنگ،ایقهوه
 .دادمی نشون سنش از کمتر که بود
 .مامان االن-
 .بریم پایین بیا شدی حاضر پس باشه،-

 .کردم حرکت اتاقم سمت به و شدم بلند جام از ساییدم، هم روی رو هامدندون
 چشم خط. مالیدم صورتم به پدش با و برداشته رو کرم. بودم موهام بستن حال در و نشستم آرایشم میز مقابل
 های چشم با امکشیده صورتِ. کردم رنگیایقهوه سایه با کمی رو هامچشم پایین. کشیدم هامچشم دورِ هم نازکی
 .بودند گرفته ودشونخ به خوبی یجلوه امشدهآرایش

 کفش. زدم اشگوشه به کوچکی پاپیون و بسته گردنم دور رو روسریم ایستادم، آینه مقابل هاملباس پوشیدن از بعد
 اتاق از نگاه آخرین از بعد و برداشتم هم رو رنگمبنفش کوچک کیف کردم، پام به هم رو مشکیم بلندپاشنه های
 .شدم خارج
*** 
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 تیک همون دوباره. بودم نشسته بودند، شده دوخته براق هایپارچه با که رنگشونایقهوه یسلطنت هایصندلی روی
 میالد و سارا که انداختم روبروییم مبل به نگاهی. دادممی تکون کوچکی ریتم با رو پاهام بود؛ اومده سراغم عصبی

 .بودند صحبت مشغول و نشسته اون روی هم کنار
 انگار بود؛ اونا روی کامل نگاهم. شدمی شکسته داشت دیگری از پس یکی تیک،تیک دستم انگشت هایاستخوان

 ذاشتممی مگه ولی بود؛ اشک از پر هامچشم یکاسه کردم،می گرما احساس. کردمی فرو قلبم تو خنجر داشت یکی
 کرده زور به اونم خالی و خشک سالم یه فقط بودیم اومده وقتی از بود؛ شده عوض خیلی میالد. بباره ازشون اشک

 .نیستم رفتاری همچین مستحق من خدایا. دونستمنمی رو رفتارش این دلیل. بود
 بانو؟ نازنین جااین نشستی تنها چرا-

 و انداختم بهش نگاهی کردم، ریز رو هامچشم. بود کرده اشغال رو کناریم مبل که شد کشیده آروین سمت نگاهم
 :گفتم

 !باشم؟ تنها باید چرا جاست،این آدم همه این نیستم تنها من-
 طوریاین که کردمی مجبورم کسی انگار ولی نیومد؛ خوشم حرفم تلخی از خودمم دیدم، وضوح به رو جاخوردنش

 .کنم رفتار باهاش
 .انداخت راستش پای روی رو چپش پای و شد جابهجا خودش جای توی کمی

 زنی؟می حرف تلخ قدراین همیشه چرا-
 .دادم رو جوابتون منم پرسیدید سوال شما ولی نیستم؛ تلخ-
 سرِ نکنه اینا، و اخالقخوش و هستی خوبی دختر اینکه کرد؛می تعریف برامون خیلی خونه تو ازت سارا. صحیح-

 گذاشتی؟ کاله رو مونهمه
 :دادم رو جوابش اینا میالد به خیره و کردم تازه نفسی

 !باشم داشته خوبی رفتار باهاش که شدمی این بر دلیل و بود صمیمیم دوست سارا که چون-
 نداری؟ خوبی یمیونه پسرا با فهمیدم که طوراین پس-

 :گفتم حرص کمی با و انداختم بهش نگاهی کرد، می عصبانیم داشت دیگه
 !بگیرم گرم و صحبت پای بشینم کسی هر با که بینمنمی دلیلی-

 :گفت بود شده ظاهر لبش نارک که پوزخندی با و برد باال رو ابروهاش از یکی
 !هستم صمیمیت دوست برادر ناسالمتی نیستم؛ کسی هر که من-
 سمت به و شدم بلند جام از حرفی هیچ بدون بودم، شده خالص مخمصه این از انگار گوشیم صدای بلندشدن با

 :دادم جواب و نشستم ورودی هایپله روی و رفتم حیاط
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 ساغر؟ بگو-
 میشی؟ دیوونه داری نکرده حسابت آدم نه؟ پره توپت رانگا باش، خانومُ وای-
 .کنم قطع رو گوشی بزنی خوایمی اضافه حرف ساغر-
 .آوردی پایین رو خودت ارزش فقط تو ایه،بیهوده کار رفتن جااون گفتم که من زنی؟می جوش چرا حاال خوب-
 میاری؟ در رو من زندگیِ اپورتر شهمه نداری زندگی و کار تو درسته؟ همون میگی تو هرچی باشه خوب-

 :گفت بود توش خنده هایمایهته هنوز که صدایی با و کرده ایخنده
 .هستی عصبانی وقتی تو کنممی حال قدراین من-

 :گفت و کرد خشن کمی رو صداش
 میاری؟ در رو من زندگیه راپورت شهمه نداری زندگی و کار تو-

 :گفت و خندید بلند صدای با بعد
 !برگشت برو بی شدممی زنت خودم شدی،می پسر اگه تو نازنین، میشی جذاب خیلی-

 :گرفت شکل هاملب روی کوچیکی یخنده
 .بزنیم حرف هم با فرستممی پیام خونه اومدم! نریز مزه انقدِ برو خب خیلی-
 .کردم قطع رو موبایل صداش شنیدن بدون و

 خیره روبرو به طورهمون و کردم حلقه خودم دور رو هامدست لرزیدم؛ خودم به هوا سردی از و کشیدم عمیقی نفس
 .شدم

 !نازنین؟-
. زدمی نبض گیجگاهم شدم، پرت پایین به بلندی باالی از من. کوبید امسینه قفسه به رو خودش شدت به قلبم

 .برگرفت در رو بدنم تموم رخوت حس قلبم، پمپاژ. کردممی حس رو هامرگ تو خون شدنجاری
 .افتاد اتفاق ثانیه چند عرض در اینا یهمه. بدم تکونش تونمنمی و شد قفل گردنم کردم احساس

 بود بعید من از که عجیب جرأتی و لرزون صدای با و دوختم بهش رو خیسم نگاه و برگشته عقب به سختی به
 :گفتم

 !کردیم زیارت تنها رو شما ما باالخره عجب چه-
 میالد و رفتم عقب قدم یک من که جلو بیاد خواست و کشید گردنش پشت تیدس. بود مشخص کامال بودنشکالفه
 .من نه زد می حرفی اون نه. ایستاد جاش سرِ مات
. دادم فشار و بودم گرفته دستم توی رو سارافونم از قسمتی. گرفتممی گازش داشتم و گرفته دندون به رو لبم کنار
 .بودند شده طعهققطعه هامنفس! بودم کرده سکته جام سر شاید
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 :گفت و برد موهاش میون دستی چون شد؛ پشیمون بزنه خواستمی که حرفی از انگار
 .همین بپرسم رو حالت خواستم فقط-

 بود، خالی االن و بود میالد که جایی به. نشستم زانوهام روی و افتادم ایوون روی حالبی. رفت و گرفت رو راهش
 هامچشم از اشک ولی زدم؛ هق دادن،تکون به کردم شروع رو بدنم بعدش م،دادمی تکون آروم رو سرم. شدم خیره
 مهم برام دیگه. بود جاهمین زندگی پایان انگار و زدممی نفس نفس. نشد آروم قلبم درد ولی زدم؛ هق. نیومد پایین
 زود چه. هستم اسار شوهر عاشق من بفهمن که کردنمی برام فرقی دیگه. دارم بهش حسی چه بدونن همه که نبود

 .بودند کرده باز رو خودشون راه هاماشک. بود سارا شوهر نبود، ملکی خانواده پسر دیگه! شد عوض میالد نسبت
 سمت اومد. کردمی سرزنشم دونممی و فهمید باالخره. کردم بهش نگاهی کردم، بلند رو سرم شد، باز ورودی در

 .بخورم تکون جام از نتونستم ولی ؛کنه بلندم خواست گرفت، رو بازوم و من
 !طوریاین خودت با مامانم، شو بلند-

 .شدم خیره بهش اشکیم هایچشم با و زدم هق بود، جاری چشمام از هم اشک باراین و زدم هق
 !مامان-
 زندگیم؟ دردونه بگو مامان؟ جانِ-

 .چکید مگونه روی اشکی
 «!را صـورتـمـ سوزاندمی یاشـک خطِ گـاهی فقط بغض، از درد، از امشده حسبی »
 ؟!گذشت من از اون-
 :گفتم داشت خفگی که صدایی با و شد خفه خودم توی صدام. بودم برده پی قضیه عمق به من و
 .گذشت من از اون.. مامان-

 مامان یشونه روی رو سرم بودم، شده دیوونه. کردم گریه آروم کردم، هقهق. دادم فشار و گرفتم رو مامان بازوی
 .کردم گریه و اشتمگذ
 !سوزهمی دلم مامانی، سوزهمی دلم-

 :گفتم و گرفت اوج کمی امگریه صدای
 !کنهمی درد مامانی، کنهمی درد قلبم-

 :گفتم و شدم مامان مسخ و کردم کج کمی رو صورتم
 !بمیرم خواممی مامانی، بمیرم خواممی-

 داشتننگه در سعی که بغضی از پر صدای با فشرد، شخود به رو من و کرد بغلم آروم کنه تحمل نتونست مامان
 :گفت داشت بغضش
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 .گذرهمی هم روزا این نخور، غصه! دخترم نخور غصه-
 « !دیگری به را خودش سپرد، خدا به را تو رفت»

 .بودم گذاشته مامان یشونه روی رو سرم و نشسته زمین روی حرکتبی طورهمون
 خونه؟ بریم خوایمی-
 :گفتم و انداختم برف از پوشیده حیاط به نگاهی مامان آرامش از پر صدای با
 بیاری؟ رو کیفم میشه فقط نه،-
 .بیارمش برم کن صبر دقیقه چند عزیزم، آره-

. گرفت رو وجودم تموم لرز بود، عجیبی سرمای. رفت خونه سمت به و شد بلند مامان برداشتم، ششونه از رو سرم
 .شدم مامان منتظر و ایستادم هاپله پایین و شدم بلند جام از

 .شد خارج خونه از کیفم همراه مامان تا گذاشت دقیقه چند
 .نشده نبودنت متوجه کسی بیا، کن درست رو صورتت زود-

 .افتادم راه به حیاط یگوشه دستشویی سمت به زد، صورتش به لبخندی تشکرکردم
 گاز رو لبم. شد آب از پر هامچشم یکاسه دوباره هامچشم قرمزی دیدن با انداختم؛ خودم به نگاهی آینه تو از

 آب صورتم به کمی احتیاط، با و کردم باز رو آب شیر و کشیدم باال رو بینیم آب. کنم جلوگیری ریزشش از تا گرفتم
 .نریزه هم به هامچشم آرایش تا زدم

 امپریدهرنگ هایلب به نگاهی. زدم مصورت به کمی و برداشتم رو کرم و کردم باز رو کیفم زیپ کشیدم، بلندی آه
 .مالیدم هاملب روی کمی و آورده بیرون کیفم داخل از هم رو رژم انداختم،

 خونه وارد و کردم باز رو رنگچوبی عریض ایقهوه در. کردم حرکت خونه سمت به و اومدم بیرون دستشویی از
 کردم، مهمونا به گذرا نگاهی. کرد پر رو گوشم نامهمو صدای و برخورد صورتم به گرم هوای از عظیمی سیل. شدم

 .بود شده من غیبت متوجه کسی نکنم فکر بود، صحبت مشغول بغلیش با کسی هر
 رو دستش و نشسته سارا کنار بود، خندیدن حال در بلندی صدای با که شد کشیده میالد خندون صورت به نگاهم

 به و کشیدم پوفی. بلعیدم صدا با رو دهنم آب شد، فشرده قلبم صحنه این دیدن با. بود کرده حلقه سارا گردن دور
 .نشستم روش و برگشتم خودم خالی جای
 و بودند آزادی یخانواده ملکی، یخانواده. کنم برقرار ارتباط جمع این دخترای با نتونستم وقتهیچ چرا دونمنمی
 حریر روسری اون زیر رنگشبادمجونی ایموه که شد کشیده خانم نرگس به نگاهم. بود باز کمی پوششون طرز

 .بود پسرش شبیه هم رنگششکالتی چشمای بود، کرده ایجاد جالبی تضاد سفید
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 آروین کنار. کردم مکث میالد، خواهر مهسا، روی ثانیه چند آخر در و گردوندم مهمونا بین رو هامچشم دور یک
 لبخند و دادمی تکون رو سرش گاهی از هر هم آروین. بود آروین با صحبت حال در ناز و عشوه با و بود ایستاده
 زانوهاش تا زور به اشاندازه که بود پوشیده تنگی سارافون. بود مادرش شبیه اونم. زدمی مهسا حرفای به ایمسخره

 بود؛ موهاش روی هم ایقوارهکم رنگمشکی شال. بود زده بیرون بدنش هایبرجستگی تمام که جوری رسید؛می
 هم بلندی پیشونی بود، مادرش شبیه متناسبش بینی و هالب. بود ریخته بیرون جلو و پشت از موهاش نصف ولی

 «!دارند هم بلندی بخت بلنده پیشونیشون که اونایی» :افتادم مادریم بزرگ مادر مامانی، جمله یاد. داشت
 :گفتم خودم با و زده حرف این به پوزخندی

 !داره روینآ با بلندی بخت هم مهسا حتما-
 انداخت باال رو سیاهش و پهن ابروهای از یکی و کرد من به نگاهی شدم، متوجه خودم روی رو آروین یخیره نگاه

 .کرد من نثار چشمکی و
 !گذرونهمی خوش داره نفر چند با نیست معلوم هیز یپسره گرفتم، اونا از رو نگاهم
 !میشه؟ تموم لعنتی مهمونی این کی خدایا؛

 :اومدم خودم به خانم نرگس صدای با
 .میشه خدا به حروم بمونه چیزی بفرمایید، توروخدا حاضره شام بفرمایید، آقایون و خانما -
 زیاد غذا شدم،می ناراحت وقتی من. افتادم راه به بودند گذاشته روش رو غذاها که میزی طرف به شدم بلند جام از

. برگشتم جام سرِ و کشیدم غذا خودم برای برداشتم، رو بشقاب .بود هاموقع اون از یکی هم االن و خوردممی
 .دادم ادامه خوردن به بهش توجهبی آروین نشستن با که بودم مشغول غذام با طورهمین

 ببینیم؟ رو همدیگه بیشتر قراره بعد به این از انگار-
 :گفت که انداختم بهش پرتعجب نگاهی

 .کنممی کار پدرت شرکت تو من-
 :گفتم بود، مشهود کالمم توی که تعجبی با و کردم نگاه هشب پربهت

 !چی؟-
 :آورد بیرون و برده دهنش داخل رو گوشتیش و صورتی هایلب کرد، ایخنده

 کردین؟ تعجب-
 :گفتم خیالبی و کردم پیدا خودم به معمولی حالت

 داره؟ من به ربطی چه بابا شرکت تو شما شدناستخدام ولی آره؛-
 باشه؟ داشته شما به ربطی باید مگه! گفتم طوریهمین-
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 کردید؟ مطرح رو موضوع این که داره من به ربطی چه بگید؛ خودتون به رو این دونم؟می چه-
 .داد ادامه ذاشغ خوردن به آروم و نزد حرفی دیگه. خندیدم دلم تو و دیدم چندم بار برای رو جاخوردنش

 *** 
 بود؛ همراهم خواب از بیدارشدن از بعد حس این همیشه بودم؛ کسل. بودم هشد بیدار خواب از شدمی ایدقیقه چند

 .خوابیدممی دیر شبا که وقتایی مخصوصا
 دیدن با. موند خیره برف هایدونه روی هامچشم و بود رفته کنار حریر یپرده شد، کشیده پنجره سمت به نگاهم

 .کردم حلقه خودم دور رو هامدست همین برای رد؛ک پر رو وجودم تموم سرما حس. لرزیدم خودم به صحنه این
 بگو خدا به»

 نیست سرد زمستانش
 را هایشفصل تکرار کند جمع
 «.امساییده دندان به دندان وفاییبی از هم تابستان در من
 و کشیدم ایخمیازه. دادمی نشون رو صبح ده ساعتِ موند؛ خیره دیوار روی ساعت به نگاهم. شدم بلند جام از
 شیر. کردم حرکت داشت قرار راهرو انتهای در که دستشویی سمت به. شدم خارج اتاق از و داده هامدست به رمشین

 صورتم و دست شستن از بعد. آوردم صورتم سمت به و کردم پر رو مشتم بردم، آب زیر رو دستم و کردم باز رو آب
 .شدم خارج جااون از

 .زدم در به تقه چند و ایستادم اینا مامان اتاق مقابل
 .نازنین تو بیا-
 که بود معلوم و بود کشیده دراز تخت روی بود، تنها. شدم اتاق وارد و کشیدم رو دستگیره مامان آلودخواب صدای با

 نگاه اونم و دوختم بهش رو امخیره نگاه. نشستم تشکش روی و رفته تخت نزدیک. اومدمی خوابش هنوز
 .داد تکیه تخت پشتی به و تغییر رو بالشتش زاویه شد، بلند اشج از. دوخت بهم رو آلودشخواب

 کی؟ از-
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس ناراحتی با دوختم، میز روی ایشیشه گوی به رو نگاهم

 .اولش همون از-
 :گفت حرفش در حسی بدون شد، جابهجا جاش تو مکث کمی با مادر

 میشه؟ کی دقیقا اولش همون-
 :گفتم و شکستم اضطراب با رو تمدس انگشتای از یکی

 .هستم دختر یه من و پسره یه اون فهمیدم وقتی از میاد، یادم که وقتی از-
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 :دادم قورت رو بغضم و کردم نگاه چشماش تو
 .شناختم عشق عنوان به رو اون و شد قوی بهش هامحس شدم، بزرگ فهمیدم که وقتی از-
 !بود اشتباه-

 :گفت قبل از ترجدی و کرد حبس دستاش میون رو بازوم
 .کردی اشتباه دخترجون-

 .آوردم بیرون دستاش بین از رو بازوم جویدم، رو لبم یگوشه
 .نشه عاشق که نگم نتونستم رفت در دستم از دلم بقیه، عین آدمه یه اونم بود؟ اشتباه چی-

 :اومد وجود به ابروهاش بین اخمی
 شدی؟ میالد عاشق حقی چه به تو-

 .نکردم درک نفهمیدم، رو نشبودحرصی این
 !جون؟ مامان داره ناحق و حق مگه-
 !شدیمی اون عاشق وقتهیچ نباید تو! داره-

 :گفتم و زدم پوزخندی
 اون؟ شد عاشقشم فهمیدی که حاال گفتی،می پسرم پسرم دیروز از-
 چرا تو پسرم گفتممی میگی خودت شدی،می اون عاشق نباید تو نباشه، چه باشه پسرم چه نزن؛ اضافه حرف-

 شدی؟ خودت برادر عاشق
 دلتنگم وقتی»

 شکنمنمی را هابشقاب
 شکنمنمی را هاشیشه
 شکنمنمی را غرورم

 شکنمنمی را دلت
 رسد،می که چیزی به تنها زورم هادلتنگی این در

 «!است لعنتی بغضـ این
 به رو حرصم از پر نگاه. چرخیدم خودم دور هب دور یک عصبانیت با و شدم بلند جام از کرد، پر رو وجودم تموم خشم
 :گفتم بود شده خفه توش بغض که صدایی با و کردم بلند رو صدام کمی دوختم، مامان

 .نیست دیگه چیز! عشقه فقط و فقط اون! من برادرِ نگو بهش-
 :گفتم و شد اشک از پر هامچشم یکاسه
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 .دارم دوستش قدرچه بگم بهش خواستممی من کرد، خراب رو چی همه احمق سارای اون-
 :گفت و داد فشار خشم با و گرفت رو بازوهام دستش دوتا با دوباره اومد، من سمت به و شد بلند جاش از مامان

 تو داری دوستش و عاشقشی فهمیدممی اگه کنیمی فکر! عاشقشی هنوزم میگی محکم قدراین کنیمی اشتباه تو-
 دادم؟می اون به رو

 به توجهبی مامان ولی ریختند؛می هامگونه رو طوریهمین بودند، کرده پیدا رو خودشون راه وریطهمین اشکام
 :گفتمی بلندش صدای با هنوزم امگریه

 دیگه االن اون دودور؟ و دَدر ببره رو تو خونه دم میاد روز هر قبل مثل کنیمی فکر داره، زن االن اون بختبد-
 .بشه نزدیک اون به خواستمی بود سارا خاطربه فقط کرد حسابت آدم هم اگه کنه،نمی حسابت آدمم

 با ریختند،می پایین داشتند هنوزم که اشکایی با و برداشته عقب به قدمی کردم، جدا دستش از زور به رو بازوهام
 :گفتم شدمی شنیده چاه ته از انگار که آرومی صدای

 !نگو بدبخت من به دیگه تو-
 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 !نگو بدبخت-

 :زدم داد بلندی صدای با و شدند زیاد هاماشک اومدنپایین شدت
 !نگو بدبخت نگو، احمق-
 :گفتم و قلبم به کوبیدم مشتام با
 .باشه داشته زن اگه حتی همیشه، برای عاشقشم من-
 :کشیدم جیغ تقریبا و کردم بلند بازم رو صدام و
 !منه مال همیشه برای اون-
 .کردم هقهق و نشستم زمین روی و

 .کرد بغلم و اومد من سمت به گرفت گاز رو لبش مامان
 .باش آروم دخترم، باش آروم-

 :گفت ناراحتی صدای با و داد تکون بغلش تو رو من
 .زدم حرف بد باهات اگه ببخش کردم، ناراحتت اگه ببخش-
 :گفتمی لب زیر طورهمون و
 .باش آروم -
 .کرد نوازش رو پشتم آرومی به و
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 مهربونی با گذاشت، صورتم دور رو هاشدست و زد پیشونیم روی ایبوسه. بودیم شده آروم دو هر گذشت، که کمی
 :گفت

 !خورد رو بزرگه روده کوچیکه روده که بخوریم صبحونه بریم پاشو -
 بلند منم کرد رازد رو دستش و شد بلند خودش. گرفت شکل هاملب روی کوچیکی خنده شکمش، صدای شنیدن با

 .شدم
*** 
 کنار رو تختم داشتم، شکلیمربعی اتاق. بودم زده زل دیوار و در به هدفبی طورهمون و بودم نشسته اتاقم توی

 آرایشم میز تختم راست سمت. داشت قرار تحریر میز و هاملباس کمد روبرویی دیوار مقابل. بودیم گذاشته پنجره
 و هاکتاب قفسه هم اتاق چپ سمت. بود شده نصب ورودی در اتاق یگوشه ف،ردی همون در و بود گرفته جای

 .بود رنگ دو این از ترکیبی یعنی بود؛ طالیی و سفید اتاق های وسایل یهمه رنگ. داشت قرار هامعروسک
 کسع فولدر وارد. گذاشتم پاهام روی و برداشتم کنارش عسلی میز روی از رو تاپملپ و کشیدم دراز تخت روی
 قبل روز از ترضعیف روز هر. کنم درک رو روزهام این حال و حس تونمنمی. شدم میالد و من یعنی «ما» های

 چیزی، یه که اینم منتظر روز هر حاال اومد،می در اشکم زور به که منی. کنم تحمل رو خودم تونمنمی دیگه میشم،
 !کنم نمرده که کسی برای عزاگرفتن به شروع و بندازه میالد یاد رو من حرکتی یه رفتاری، یه

 زیاد قلبم تپش کدوم هر کردنپاک با. کنممی پاک فولدرام توی از یکییکی بود، میالد با که رو هامونعکس
 .بچکه پایین چشمام از آب مبادا تا دادم فشار هم روی محکم رو هاملب. شدمی

 سوزانیمـ میـ را عکسیـ گاهیـ»
 وزاندس میـ را ما عکسیـ گاهیـ
 کنیمـمی گریهـ ها ساعتـ عکسـ یکـ دیدن با گاهـ

 «کنیمـمی زندگی عکسـ یک با هاسال گاهیـ
 روی رو هامانگشت. کشیدم موهام بین وارشونه رو دستم بستم، رو تاپملپ درِ محکم. کنم کنترل رو خودم تونمنمی

 :کردم زمزمه خودم با و دادم فشار امشقیقه
 !کن فراموشش لعنتی کن فراموشش-

 اومد،می بیرون امحنجره الیالبه از بغض که صدایی با. اومدم خودم به گوشیم صدای با اینکه تا گذشت دقیقه چند
 :دادم جواب

 ساغر؟ جانم-
 :شنیدم داشت، دلسوزی لحن که رو ساغر صدای شد، برقرار سکوت کمی
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 خوبی؟ نازنین، سالم-
 گاز محکم رو هاملب. اومد پایین هامچشم از اشک اولین! بود درونم آتشفشان انفجار برای کلیدی خوبی این و

 .نرسه ساغر گوش به صدام تا گرفتم
 طوری؟چه تو ساغری، خوبم آره-

 :گفت بود نشده قانع که لحنی با مشکوک
 خوبی؟ مطمئنی-
 .خوبم بابا آره-

 :گفتم و کردم مصنوعی ایخنده
 .خوبم هم خیلی-
 نازنین؟-
 عزیزم؟ جانم-
 کنی؟ تمومش خوایمی کی-
 :گفتم و کشیدم پربغضی آه
 شدنیه؟تموم مگه ساغر-
 داری کنی،می بازی خودت زندگیِ با داری تو! کنیمی فراموش بخوای اگه میشه، تموم بخوای اگه عزیزم، آره-

 هستی؟ متوجه هیچ کنی؛می نابود رو خودت
 :گفتم آلودبغض صدایی با
 ساغر؟-
 :گفت ناراحتی با
 انم؟ج-
 .ندارم رو اون بدون زندگی تحمل دیگه سوزه،می دلم ساغر گیره،می آتیش داره دلم ساغر! خوامشمی خیلی-
 زندگیش داره راحت چه اونم که بینی می بکن، رو خودت زندگی تو بشم مرگتپیش من الهی عزیزم، برم قربونت-
 .کنهمی رو
 .نیست انصاف این! میرممی دارم ولی کنم؛می زندگی اونبی ارمد من. شاده و کنهمی زندگی داره من بی اون آره-
 داری که االن تو کنیمی فکر. باش تخانواده فکر به نکنی؟ اذیت رو خودت تو که اینه انصاف من خوشگل-

 ظلم اونا به هم خودت به هم تو عزیزم، نه رسونی؟می آسیب خودت زندگیِ به فقط کنیمی نابود رو خودت
 .کنیمی
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 :داد ادامه و کرد ایخنده
 .ببرمت دنج و توپ جای یه خواممی بریم، بیرون کن خوشگل پاشو االنم-

*** 
 بهش دیگه امروز که بستم عهد خودم با اومدم، در خونه از وقتی. کردمی رانندگی ساغر و بودیم نشسته ماشین توی
 .نکنم فکر

 بریم؟ کجا-
 :گفتم و برگشتم سمتش به ساغر صدای با
 ببرمت؟ توپ و دنج جای یه خواممی گفتی که وت-
 .بود کجا توپم و دنج جای من! گفتم تو زدنگول برا که رو اون آره-

 .خندید بلند صدای با و بلند اونم کردم، نثارش شعوریبی
 ساغر خندیدن صدای با که بودند نشسته پسر تا چند بغلی ماشین توی پایین، ماشین هایشیشه و بود قرمز چراغ

 :گفت کشیده لحنی با بود شونهمه از ترجلف که یکیشون
 !رو هاتخنده جون،-

 :گفت و کرد ایخنده ساغر
 !عبضی-

 .افتادند راه به هاماشین و شد سبز چراغ موقع همون
 .گذروندیم خوش چیزیهیچ به فکرکردن بدون رو ساعاتی

 کجا؟-
 !خونه میرم دارم سرم خیرِ -
 .بمون جااین رو شب-
 .دارم کار عالمه یه خونه، میرم نه-
 .میشی اذیت خودتم شبه برو، من ماشین با پس -
 .میرم و گیرممی آژانس بابا نه-

 :گفتم قبل از ترمحکم و کردم اخمی
 .گیرممی ازت رو ماشین میام فردا من برو تو-

 .رفتم خونه سمت به و کردم پرتاب طرفش به رو ماشین سوییچ هم من کرد، ایخنده
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 رو اتاق درِ آهستگی همون به و رفتم اتاقم سمت به آروم! بودند خوابیده زود چه امروز بود؛ خاموش خونه هایاغچر
 .بستم

 دونستمنمی. شدم خیره نامعلوم اینقطه به رو و کشیدم دراز دمر. خزیدم خواب تخت توی هاملباس کردنعوض با
. بود پا به دلم توی آشوبی چه نداشت خبر شاید کسی! دونستمنمی افته،می اتفاق دلم توی داره اتفاقاتی چه که

 .رفتم فرو عمیق خوابی به و شدند بسته خود به خود هامچشم
*** 

 بودم زده ضجه و بودم کرده گریه قدراون روزه چند این. بود خیس هامچشم اشک از هنوز دستم توی دستمال
 .کردمی خسخس امسینه

 :شد کشیده سمت ونا به نگاهم قاضی صدای با
 .بینمنمی رو متهم وکیل-
 .بودند شده ساکت همه رسید،نمی گوش به جاهیچ از صدایی هیچ. گشتم همیشگیش وکیل دنبال نگاهم با
 فرمایید؟می اجازه قاضی جناب-

 .شد بلند بودند شده چیده اتاق تو که هاییصندلی بین از که شد جوونی دختر صدای جذب نگاهم
 :داد جواب ایثانیه چند مکث و للتع با قاضی

 .بفرمایین-
 رو مغزم مته با انگار که من برای بود ناقوسی صدا این. پیچید دادگاه توی بلندشپاشنه هایکفش تقتق صدای
 .کردمی سوراخ
 قرار جااون در و کرد حرکت رفتند،می متهمین از دفاع برای وکال که جایگاهی سمت به آرومآروم جوون دختر

 .گرفت
 مقنعه با که رو جوان دختر دقت با قاضی. کردند گرفتنعکس به شروع ایلحظه دادن دست از بدون خبرنگارها

 تردقیق و آورد جلو دستش با کمی رو عینکش. کردمی کنکاش بود زده بیرون سیاهش موهای از تار چند و سیاه
 .کرد نگاه

 :کرد دنزحرف به شروع بود، صداش توی که لرزشی با دخترک
 استفاده خصوصی وکیل انتخاب برای خودشون حق از تسخیری وکیل* جای به گرفتن تصمیم متهم قاضی جناب-

 .باشه موجود پرونده در االنم کنممی فکر شده، دادگاه شعبه تحویل من ینامه وکالت کنند،
 حق از دفاع برای ودند؛ب طوریهمین هاوکیل یهمه. زدم داشت بودنش ادبی در سعی که لحنی به پوزخندی
 .باشند هم قاتل خودِ اگه حتی متهمین،
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 جدیت با بارهدو و کرد داشت همرنگش شلوار و سیاه مانتوی اون با معمولی قدی که دخترِ به نگاهی دوباره قاضی
 :گفت

 !جوونید خیلی پرونده این برای شما-
 :گفت دونستم نمی رو اسمش هنوز که هم دخترِ

 .درسته بله-
 :گفت و کرد نگاه پرونده توی هایکاغذ به تردقیق قاضی

 .کاریدتازه که میگه وکالت یپروانه تاریخ-
 :گفت و نباخت رو خودش ولی نداشت؛ رو حرف این انتظار انگار شد؛ زدهبهت کمی دختره

 !بله-
 :گفت و کرد اشاره بود نشسته اول ردیف در که جوونی چاق تقریبا آقای به و کشید عمیقی نفس

 .کردن امضا رو انضمامی نامه وکالت همکارم وکیل عنوان به شادمان آقای-
 دادستانی؟ نماینده کنیم، شروع تونیممی. خب بسیار-

 نقشی چه واردتازه دخترِ این ببینم بودم منتظر کردم،می نگاه فیلم داشتم انگار بودم؛ خونسرد قدراین چرا دونمنمی
 .داره زندگیش توی
 :گفت بزنه حرفی دادستانی نماینده اینکه از قبل دختر

 از جدید مدافع وکیل توسط پرونده در موجود شواهد و موارد تردقیق بررسی جهت به من موکل قاضی، جناب-
 .دارم استمهال* تقاضای دادگاه محضر

 .داشتین رو پرونده یمطالعه فرصت شما-
 جهت من موکل ادعای استمهال این تقاضای اصلی یلدل ضمن در. نداشتم رو موکلم با مکالمه فرصت ولی بله؛-

 .هست ایشون تسخیری وکیل توسط دفاع سوء
 :گفت بود هاشچشم روی که استکانیته عینکی و بور موهای بلند، قد با الغر مردی که دادستان

 مخالفِ یدادستان. نداره بودن دارخدشه برای چیزی شواهدم و مدارک. وکالست تأخیری شیوه این قاضی جناب-
 .هست قضیه این

 .نگم چیزی تا داشتم نگه رو خودم زور به. بشه پایمال خونش ذاشتمنمی من کرد؛می امخفه داشت بغض
 .کردم نگاه سمت اون به قاضی محکم صدای با که گفت چی دخترِ اون نفهمیدم

 .میشه موافقت هفته یک برای موکل استمهال تقاضای با-
 .دادم قورت رو دهنم بغض وحشت با! نداره امکان نه،. خواستمنمی رو این من د؛اوم بند نفسم کردم احساس
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 صورتش. رفت قاضی سمت به آرومآروم و شد بلند جاش از. اومدم بیرون شوک از کنارم از مامان یهویی بلندشدن با
 :گفت بود صداش توی که بغضی با و کرد پاک دستش با بود پوشونده اشک که رو
 .شوهرمه قاتل مرتیکه این کنید؟می دست دست چرا-

 :شد بیشتر اشگریه شدت و کرد بلند رو صداش
 .میاره در بامبول یه روزم هر امه،بچه پدر قاتل-

 :گفت و کشید جیغ تقریبا
 !دیگه بدین رو حکم-

 :گفت بلندی صدای با قاضی
 .کنند راهنمایی بیرون به رو خانم این مأمورین! ساکت-

 هنوزم که گرفتند حالی در رو مامان بازوهای بودند، گرفته محکم رو چادرهاشون کدومش هر که خانم مأمورهای
 :کشید داد دوباره بردند،می بیرون رو مامان داشتند اینکه حین. کردمی گریه داشت

 !شه پایمال خونش نذار عباس حضرت به رو تو قاضی آقای کشته رو شوهرم-
 :گفت و کرد هقیهق

 .تهنشس حق جای خدا-
 
 گرفتن یا خود از دفاع عهده از که کسانی از دفاع برای است( مدافع وکالی هئیت مواردی در یا) مدافع وکیل* 

 شدگانبازداشت حقوق ملی، منافع از تواندمی همچنین تسخیری وکیل. آیندبرنمی کیفری امور در خصوصی وکیل
 .کند دفاع کشور یک منافع و یاساس حقوق از خاص موارد در و دیگر کشور در کشور یک تبعه
 .است دادگاه از گرفتنمهلت معنای به استمهال* 

 :گفت دوباره مأمورها توسط مامان بردنبیرون از بعد قاضی
 !میشه محکوم حبس به روز سه تا الی یک از نکنه، رعایت رو دادگاه نظم هرکس بعد دفعه -

 تموم کی بازی این ببینم بودم منتظر و بودم نشسته خودم یجا سرِ آروم. بود گرفته فرا رو جاهمه سکوت دوباره
 .میشه
 هایصندلی. آوردمی بند رو نفسم سفیدش هایدیوار. کردممی خفگی احساس شکلمستطیل فضای این توی
 .بردمی سر رو امحوصله بودند، شده گذاشته ردیف به هم سر پشت که رنگیایقهوه

 کشیده کجا به کجا از ببین زدم؛ پوزخندی. شد کشیده بود کرده پف هاششمچ گریه شدت از که سارا به نگاهم
 .نداشتم زندگیم توی رو بابا دیگه اینکه از گرفت دلم. بود شده
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 !جلسه ختم بدید، اطالع شعبه دفتر به رو آمادگیتون اعالم دادگاه مجدد شروع از قبل روز دو وکیل، خانم-
 وکیلش. رفتم سمتشون به و شدم بلند جام از بود، اعصابم رو سارا یگریه. شد ایجاد دادگاه توی عجیبی یهمهمه
 .کرد می صحبت باهاش داشت و بود کنارش
 :شنیدم دخترِ اون سمت به رو اششدهدورگه صدای

 .نبود بد اول جلسه برای-
 .امیدوارم-

 :شنیدم رو صداش دوباره مکث ثانیه چند از بعد
 .نکشتم رو مرد اون من-

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش دخترِ
 .کنم ثابت رو همین خواممی منم-
 !سخته کارت-
 .دونممی-
 بیای؟ بر پسش از تونیمی-
 !برمیام-
 .گذاشتم دستت کف رو جونم-

 :گفت و زد لبخندی
 .باشه راحت خیالتون گرفتمش، سفت-

 ایستادم، جام سرِ محکم. شدندمی من نزدیک داشتند. افتادند راه که بودند چسبیده رو بازوهاش سفت مأمورها
. انداخت پایین رو سرش. ایستاد مقابلم. بود مشخص هاشچشم تو اشک نم. کردم نگاه هاشچشم تو مستقیم

 .نگیره امگریه تا دادممی فشار هم روی رو هاملب
 :شنیدم رو ضعیفش صدای

 !بود اتفاق یه شهمه نکردم، رو کار این من-
 :گفت سوز با و آورد باال رو سرش ارهدوب که ندادم رو جوابش

 !کن باورم تو حداقل نازنین-
 :گفتم و کردم بهش رو پشتم. دادم قورت رو بغضم و کشیدم عمیقی نفس

 .بینمتمی بعدی دادگاه تو-
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 خالص آورخفقان فضای اون از تا کردم بیشتر رو هامقدم سرعت. اومد پایین چشمم گوشه از سمجی اشک قطره و
 نشسته راهرو تو صندلی روی که دیدم رو مامانم. شدم خارج و کردم باز رو رنگایقهوه عریض و بزرگ در. بشم
 زدم زانو زمین رو پاهاش کنار شدم نزدیکش. کردمی گریه داشت آرومآروم و بود داده تکیه صندلی به رو سرش. بود

 :زدم صداش آروم. من روزای این مثل بود؛ سرد. گرفتم دستم توی رو هاشدست و
 مامان؟-

 :گفت و آورد من سمت به رو نگاهش سریع
 بریدن؟ رو حکمش شد؟چی-
 .موند بعد یهفته برای مامان، شنیدی که خودت-

 :کردم بلندش صندلی روی از و گرفتم رو دستش
 .کن ولش کردی، بغلش چرا کیفت تو بذار عکسم اون نکن زاریگریه قدراین دیگه، بسه بریم پاشو-
 بیرون در از بودند سرش پشت که جمعیتی با دست به بنددست رو آروین هم لحظه همون که شد بلند جاش از

 .کردند روانه سالن دیگر سمت به و آوردند
 دوباره. گرفتم رو هاشدست پشت از که دوید سمت اون به و داد فشار بغلش تو محکم رو بابا عکس مامان

 :کشید فریاد و داد دست از رو کنترلش
 !بمونی زنده ذارمنمی. کنید ولم بمونی، زنده ذارمنمی-
 :گفتم گوشش دم و کردم بغلش پشت از
 .دیگه بسه کننمی نگاهمون دارن همه باش، آروم مامانم-

 .نشوندیمش صندلی روی بود جااون که خانمی کمک به که افتاد بغلم تو حالبی طورهمون
 .سوزوندمی رو من دل و کردمی هقهق
 :گفت داغونش یقیافه اون با و بغض با ایستاد، من جلوی. داشت تردید. اومد ما سمت به که دیدم رو سارا

 .ببخش خوردیم که نمکی و نون اون حق به نازنین، بگذر خدا تورو-
 :گفت و گریه زیر زد بلند

 !بره بین از جوونیش نذار ولی کنم؛می بگی کاری هر-
 .برداشتم عقب به قدم یک که اومد پاهام متس به و نشست زانوهاش روی و شد خم

 !نکن تالفی طوریاین روخدا تو-
 . کرد بلندش و گرفت بازوهاش از و اومد سمتش به دوستش

 .دلتنگیم روزای یاد انداخت،می خودم یاد رو من هاشچشم توی اشکِ
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 بود شده پارک دادگاه محوطه نبیرو که ماشینم سمت به. شدیم خارج جااون از مامان همراه و کردم بهش رو پشتم
 .کردیم حرکت

 و کشیدم عمیقی آه. رسیدمی گوشم به مامان دماغ فینفین صدای گاهی از هر کردم،می رانندگی سکوت تو
 .کنه کم رو صورتم داغی سرد هوای کمی تا آوردم پایین رو ماشین یشیشه
 که ایپدرونه بغل گوشمه، توی تاییمونسه هایندهخ صدای. باشم داشته بابا بدون زندگی کردمنمی باور وقتهیچ

 .بود باز برام همیشه
 بدون بغض از گلوم کردم،می فکر نیست که بابایی به وقتی شدمی نبض تنم تموم رسید،نمی مغزم به خون انگار
 .سوخت گریه

 .بود شده خشک هاملب کشیدم،می هم سر پشت عمیق هاییآه
 حالم چندم بار برای بودند، پوشونده رو خونه ورودی دور تا دور که سیاهی هایپارچه یدند و خونه به شدننزدیک با
 .کرد خراب رو

 و شدم پیاده ماشین از آرومی به. بودند تکاپو در همه و داشت ادامه هنوز مراسم. داشتم نگه خونه جلوی رو ماشین
 گرفته قرار بزرگ هایگل میون که بابا بزرگ عکس. شد سست خونه اون به واردشدن برای پاهام هزارم بار برای
 گاز تند تند رو هاملب. بود خندون جااین شقیافه قدرچه. بود زود امساله49 پدر برای رفتن. کرد حبس رو نفسم بود،
 سیاه لباس یکدست همه شدم؛ حیاط وارد. بدم فرو رو لعنتی بغض این تا دادممی فشار رو گلوم دستم با گرفتم،می

 .بودند وشیدهپ
 دلم. بود شده خیره روبروش به روحبی صورت با و بود نشسته حیاط توی صندلی روی که دیدم رو سهیال عمه

. زدم زانو پاهاش جلوی و شدم نزدیکش. کردمی تحمل طورچه دونمنمی وضعش اون با. بود بابا سوگلی گرفت،
 :فتمگ و دادم فشار دستم توی رو دستش. نبود بهم هنوز حواسش

 .نشستی جااین وضع این با نیست خوب تواسه خونه بریم پاشو سرده هوا نشستی؟ حیاط توی چرا جون عمه-
 صداش آروم دوباره و زدم دستش روی ایـوسه بـ و آوردم لبم نزدیک رو دستش. نیومد در ازش صدایی هیچ ولی
 :زدم

 سهیال؟ عمه-
 اومد، فرود صورتش روی که اشکی قطره و دیدم رو هاشلب زشلر. کرد نگاه رو من و داد حرکت رو گردنش آروم
 .آوررد درد به رو قلبم

 و من به کرد رو و شد نزدیک عمه، همسر پدرام،. شد خیره روبرو به دوباره و داد تکون راست و چپ به رو سرش
 :گفت
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. نمیاد خونه بریم شو بلند میگم قدرمچه هر جااین نشسته صبح از! بگو بهش چیزی یه تو خدا تورو جان نازنین-
 .شکمش توی بچه برای نه سهیال برای نه نیست؛ خوب براش استرس گفته دکتر

 :وگفتم گذاشتم عمه یشونه روی رو دستم و شدم بلند جام از
 .بریم عزیزم پاشو خونه، بریم پاشو جون عمه-
 تا بردمش اتاقم سمت به بود، شلوغ پذیرایی. خونه بره کردم کمکش و کرده بلندش آرومی به و گرفتم بازوش از

 رو لحاف. بکشه دراز تخت روی تا ایستادم. کردم راهیش تختم سمت به و کردم باز رو اتاقم در. کنه استراحت کمی
 .شدم خارج اتاق از و کشیدم روش

 طبقه طرف به تقریبا و کردم بیشتر رو هامقدم سرعت برگرفت، در رو وجودم تموم دلهره مامان داد و جیغ صدای با
 .دویدم پایین
 .زدمی رو خودش تقریبا داشت و بود نشسته بابا عکس جلوی شومینه کنار که دیدم رو مامان

 رفتی؟ کجا حمیدم-
 :گفت و کشید جیغی بعد
 کنم؟ چیکار اون بدون من وای ای-

 .بشم نزدیک تونستمنمی و ترسیدممی هاصحنه این از همیشه. داشت کردنشآروم در سعی مامانی
 دیگه باشه، مادرم کس اون بیاد حاال. شدمی سیخ تنم به مو کشید،می داد عزیزش برای طوریاین کسی وقتی

 .بود شده سخته برام تحملش
*** 
 .موند مامان خاطربه مامانی فقط خودشون، یخونه برن فرستادم رو همه زور به یعنی بودند؛ رفته همه

 رو میالد دیگه هاروز این بود، عجیب. کردممی مرور رو امروز اتفاقات بیرون به خیره و بودم ایستاده پنجره مقابل
 .دیدمنمی
 هر» :زنهمی زنگ گوشم تو و کنممی فکر درموردش دارم هاستساعت که حرفش اون یاد و افتادم سارا حرکت یاد

 «.کنممی بگی کاری
 .نه یا میده بخوام رو جونش ازش اگه یعنی کنه؛ پیدا نجات برادرش که کنهمی بگم کاری هر

 .کنم فکر کمتر بود کرده گیر در رو ذهنم که موضوعی درباره تا خوابیدم جام سرِ و کشیدم عمیقی نفس
 قاب کوچک عکس به و کرده بغل رو پاهام. بودم نشسته تخت روی حرکتبی هنوز ولی بودم؛ شده بیدار خواب از

 رو من که روزایی کردم؛ فکر خوبمون روزای به دوباره و کشیدم پرسوزی هآ. کردممی نگاه بابا و من یشده گرفته
 .آوردیممی در رو مامان داد و گذروندیممی رو خوبی هایوقت هم با پدر
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 آروین با کوچیک مسئله یه سرِ اینکه دادند؛ رو بابا مصدومیت خبر و زدند زنگ بابا شرکت از که افتادم روزی یاد
 .میده هُل رو پدر و میده دست از رو کنترلش آروین و میشه بحثشون

 .میده دست از رو جونش لحظه همون و کنهمی برخورد میز کنار به پدر سرِ
 یکینه ازش من ولی بود؛ آورده زبون به هابار رو این و بشه طوریاین که خواستنمی بود، پشیمون خیلی آروین

 .کنه قصاص رو آروین رضایت، جای به تا کنم راضی رو انمام شدمی باعث حس این بودم، گرفته دل به عجیبی
. اومد من سمت به و شد اتاق وارد لبش روی لبخندی با بود؛ ساغر. شد کشیده سمت اون به نگاهم در بازشدن با

 :گفت مهربونی و آروم لحن با و گرفت هاشدست توی رو دستم و نشست تخت روی کنارم
 عزیزم؟ خوبی-

 .کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم اششونه روی ور سرم و شدم نزدیکش
 اینکه و بدم دست از یهویی دارم دوسشون دل ته از که رو کسایی روز یه که کردمنمی فکر وقتهیچ من ساغر،-

 .برن دنیا این از من از ترزود اونا
 یار من با امفکر گاهی که رسیدم نتیجه این به گذاشت تنهام بهزاد وقتی ولی کردم؛می فکری همچین منم-

 .نیست
 داشتی؟ دوستش خیلی-

 .کردم نگاه بود بابا و من ینفره دو عکس یخیره که ساغر به و برداشتم اششونه روی از رو سرم
 !بمیرم زیادیش داشتندوست از روز یه که کردممی فکر این به وقتا بعضی. داشتم دوستش خیلی-

 .داشت همراه خودش با رو بزرگی زخم انگار بود؛ سوزنده خیلی لحنش
 .بودی شاهد که خودت! خیلی شدم، ناراحت خیلی رفت وقتی ولی-

 :گفت لحن همون با دوباره و شد بازی مشغول شالش یگوشه با و انداخت پایین رو سرش
 .شدممی هوشبی زاری گریه شدت از که اونـقدر کردم؛می گریه خیلی شبا اوال-

 :گفت و زد لبخندی
 روز چند. زدنمی حرف باهام اصال و داشت اخم شهمه. دستم از بود ناراحت خیلی خوابم، تو داوم بهزاد شب یه-

 گریه براش شب هر چرا پرسید ناراحته، دستم از خیلی که گفت زد، حرف باهام خوابم تو اومد دوباره که گذشت
 .بزنم لبخند طفق افتادم یادش به وقت هر و نکنم گریه وقتهیچ دیگه که گرفت قول ازم. کنممی

 :گفت و گرفت دستش توی رو هامدست
 .کشممی عذاب کنندمی گریه من خاطربه دنیا این تو عزیزام وقتی گفت اینم و-
 :گفت و زد امگونه روی ایـوسه بـ
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 بخند شدی تنگش دل وقت هر هم تو. هست یادت به همیشه ولی نیست؛ پیشت بابات درسته. نکن گریه توام-
 .بکشه عذاب دنیا اون نذار نازنین،

 .بشم بلند کرد وادار هم رو من و شد بلند جاش از زدم، بهش لبخندی
 .بخوریم صبحونه دوتایی قدیما مثل اومدم خاطرتبه من بخوریم، صبحونه پایین بریم پاشو-
 .بیام و کنم عوض رو لباسم منم برو تو باشه-

 کردم، عوض مشکی ساده شلوار و بلوز یک با رو راحتیم لباس اتاق از ساغر شدنخارج از بعد
 تا رفتم راهرو داخل دستشویی به و شده خارج اتاق از. بستم کش با و زده موهام به ایشونه و ایستادم آینه مقابل
 .بشورم رو صورتم و دست

. خوندمی رو ایآیه داشت دست به قرآن و بود نشسته مبل روی مامانی. اومدم پایین آرومی به هاپله از شستن از بعد
 :گفتم آرومی صدایی با و زدم سرش به ایـوسه بـ و شدم نزدیکش

 خوابه؟ مامان-
 .کردمی تابیبی شهمه گرفته، خوابش تازه تازه که کرد گریه دیشب قدراین. دخترم آره-

 :پرسیدم ازش و دادم تکون رو سرم
 خوردی؟ صبحونه-
 .بخور برو توام خوردم، من عزیزم آره-
 .رفتم من مامانی پس باشه-

 رو خودش حتما که گفت و گرفت تماس باهاش مادرش ساغر، همراه آرام کامال فضایی در صبحونه خوردن از بعد
 .بمونه باهام بیشتر نتونست که کرد خواهیعذر من از اونم خونه، برسونه

 .ذشتگ باد و برق مثل روز ده گذشت، روز ده. نداشتیم رو بابا که بود روزی دهمین امروز
 اتاق داخل و کردم بازم رو در آهسته نشنیدم، مامان از صدایی. زدم در به تقه چند و ایستادم اینا مامان اتاق مقابل
 .کشیدمی نفس آروم و بود گذاشته چشماش روی رو دستش بود؛ خواب هنوز. شدم
 تا شدم خودم اتاق وارد. اومدم بیرون اتاق از و زدم اشگونه روی ایـوسه بـ همین برای کنم؛ بیدارش نیومد دلم

 .کنم صبر حکم روز تا باید دیگه روز چند ببینم برم وکیلم پیش
 شده قاطی هم با احساساتم روزها این! بگذر ازش گفتمی قلبم طرف اون و قصاص گفتمی قلبم از جایی یک
 .بود
 یاد. شدم خارج اتاق از رنگشونهم پانچوی همراه به سیاه یکدست هایلباس پوشیدن از بعد و شدم اتاقم وارد

 من برای همدم یک و خوبی دختر واقعا داشتم دوستش خیلی. کردمی تعریف رو خوابش وقتی افتادم ساغر حرفای
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 از بعد چرا دونمنمی. بود ساخته فرشته یک اون از رنگشصورتی کوچیک ایقلوه هایلب و سفیدش پوست. بود
 .کردنمی باز ایدیگه عشق برای رو قلبش سال همه این گذشت
 .شدم خارج خونه از اون و مامانی از خداحافظی با بود، مشغول آشپزخونه توی خانم کوکب
 قفل ماشین ریموت با. ببینم رو بابا مراسم به مربوط هایوسایل خواستمنمی کردم؛ طی بسته هایچشم با رو حیاط
 دستی ماشین یدستیگره به دستم رسیدن از قبل ولی نم؛ک باز رو ماشین در تا بردم رو دستم کردم، باز رو درها
 رو دستم و زدم پوزخندی. شدم مواجه میالد خشمگین هایچشم با و آوردم باال رو سرم. گرفت قرار دستم روی
 .نبود عجیب پیداشدنش مدت همه این از بعد بزنه؛ رو حرفش تا کردم نگاهش منتظر بردم، عقب
 :گفتم زدمی موج توش تمسخر که لحنی با و آرومی به زنهنمی حرفی دیدم یوقت کردم، صبر ایثانیه چند

 بیای؟ جااین که کردی پیدا رو جرأتش باالخره کنی؟می چیکار جااین-
 :گفت داشت عصبانیتش کردنکنترل در سعی که لحنی با و کشید عمیقی نفس

 !بزنیم حرف من ماشین تو بریم بیا-
 :گفتم داشت گرفتنشنادیده در سعی ولی تپید؛می عشقش به شدت به که قلبی با و برداشتم عقب به قدمی

 دارم؟ حرفی چه تو با من-
 :گفتم کرده نگاه رو رنگشخرمایی موهای تا رنگشسیاه یمردونه هایکفش از و زدم پوزخندی دوباره

 بگیری؟ رضایت بیای فرستاده رو تو زنت نکنه-
 :گفت و شد سینه به هسین باهام برداشته، سمتم به قدمی

 بیاری باال رو سگم روی اون اینکه از قبل پس نیار، در رو بگم خواممی چی دونننمی که آدمایی ادای من برای-
 !شو ماشین سوار بیا

 ریوی سمت به و کردم قفل رو ماشین دوباره ریموت با نیاد پیش بحثی اینکه برای و داده قورت رو دهنم آب
 .بزنه رو حرفش بودم منتظر و نشسته کناریش صندلی روی. تادماف راه به رنگشسیاه

 دین؟نمی رضایت چرا-
 :گفتم و کردم نگاهش مستقیم

 !دیممی رضایت ریممی دادی نظر که حاال بودم تو یاجازه منتظر-
 :گفت و گذاشت گردنش پشت رو دستش کالفه

 .زنممی حرف جدی باهات نازنین-
 :گفتم و کردم کج رو هاملب
 .دادم رو جوابت جدی منم-
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 :گفت و کرد تازه نفسی
 .افتاده زندون تو داداشش اینکه از داغونه خیلی سارا-

 حرکته؛ حال در گلوم سمت به تلخ مایعی کردم احساس. بود سارا فکر به فقط سال همه این از بعد که شکست دلم
 .کردم حفظ رو ظاهرم زور به ولی

 .نیست بابام اینکه از داغونم منم-
 :گفتم داریبغض لحن با. بود نکرده فکر فاجعه عمق به انگار. دوخت من به رو گنگش نگاه

 .گیرممی اونا از رو انتقامش فقط دارم منم گیرن،می ازم دارن نوبت به داشتم که رو چیزایی تکتک خانواده این-
 !نازنین؟-
 که شدم مواجه لحنش از ترمتعجب یچهره اب و برگشتم طرفش به. کرد صدام زدمی موج توش تعجب که لحنی با

 :گفت دوباره
 بود؟ چی داشتی که چیزایی تکتک از منظورت -

 .کردم نگاه رو بیرون پنجره از و برگردونم ازش رو روم
 دلم است شده گـریان»

 لجباز دخترکی همچون
 کوبدمی زمین به پا
 «را تو فقط خواهد،می را تو

 اون» :چرخید ذهنم تو مامان روز اون جمله. کشیدم عقب رو دستم فوری گذاشت، دستم روی و کرد دراز رو دستش
 «!بدبخت داره زن
 زنی؟می دست من به چرا متعهدی، تو-

 :گفت و کرد نگاه بهم ناباور
 نازنین؟ چی یعنی-
 زنی؟می دست بهم چرا نامحرمی، تو شنیدی؛ که همون-

 و نیاورد طاقت ولی نزنه؛ حرفی تا داد فشار هم روی رو هاشلب. شنیدم خودم گوش به رو گلوش آب دادنقورت
 :گفت

 بودن؟ کیا منظورت بده، رو سوالم جواب-
 !تو-
 چی؟ من-
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 !بودی تو منظورم-
 :گفتم و دادم قورت رو گلوم بغض

 نه؟ یا فهمیمی گرفت؛ من از رو تو سارا-
 :گفت و کشید هم روی رو هاشلب آروم. کردمی حرکتی نه زدمی حرفی نه کرد، نگاه بهم ناباوری با
 میگی؟ چی داری فهمیمی هیچ گرفت، تو از رو من چی یعنی-

 رو هامدست و گرفت رو وجودم تموم خشم. کنه رفتار باهام طوریاین دارم دوستش کنم اعتراف وقتی دونستمنمی
 :گفتم بهش و کردم مشت

 !تو عاشق توام، عاشق من آره لعنتی، آره-
 :گفت و کشید ددا سرم خشم با
 !بسه نازنین، بسه-

 :کشیدم جیغ و کوبیدم بازوش به رو هاممشت
 .خواستمتمی همیشه داشتم، دوست همیشه دارم، دوست بفهم لعنتی-

 :گفتم و کرد پیدا شدت امگریه
 .کردی نابود رو زندگیم تو المصب داشتم، دوستت فهمیدم وقتی از-

 دستاش توی و کرد جدا بازوش از رو دستام آهسته میالد. زدممی جیغ و کردممی گریه بلند صدای با طوریهمین
 .گرفت

 !خانمی باش آروم نازنین باش آروم-
 .بکشم نفس تونستمنمی سوخت،می سرم سوخت،می دلم زدم،می هق

 :گفت و شد نزدیک بهم تردید با میالد
 !هیش آروم، عروسک، باش آروم-

 رو پشتم و ساییدم هم روی هم رو دندونام و فشردم هم روی رو هاملب. دماوم خودم به تا گذشت ایدقیقه چند
 :گفتم و کردم بهش

 !بخشمتنمی گذشتی من داشتندوست از اینکه خاطربه وقتهیچ-
 .برسونم خونه به رو خودم تا گرفتم تاکسی یه و شدم پیدا ماشین از و

*** 
 بود افتاده صبح که رو اتفاقی نتونستم هنوز من و بود شده شب. کشیدممی نفس تندتند و بودم نشسته اتاقم توی

 .کنم فراموش
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 وجودم به آرامش کمی تا کردم آویزون تخت روی از رو پاهام. کشیدممی موهام داخل وار شونه تندتند رو هامدست
 .برگرده

 کاری روزا این که منم. رفتند ااون خونه به مامان و خاله همراه مامانی بودند، گرفته بابا برای که ظهر مراسم از بعد
 :گفتم جواب و سوال بی نداشتم کارشون به
 . مونممی خونه-

 .رفت شونخونه به پروانه خاله همراه و کرد قبول نبود، هیچی به حواسش روزا این که مامانم
 .بشه کم وجودم استرس از تا جویدم رو ناخنم و بردم دهنم نزدیک رو دستم انگشت

 بوق، یک. گرفتم رو سارا یشماره ناگهانی تصمیم یه با. برداشتم رو میز روی از رو گوشی و مکشید عمیقی نفس
 :شنیدم رو سارا مغموم «بله» صدای کرده، خشی خشی و بوق سه بوق، دو
 .ببینمت باید فردا-
 شما؟ ببخشید-
 .فهمیمی بیار فشار مغزت به کمیه-

 :وشنیدمر سارا صدای اون از بعد و شد ایجاد مکث کمی
 !تویی؟ نازنین-

 :شنیدم رو میالد متعجب صدای سارا از دورتر اون صدای از بعد
 نازنینه؟-

 :گفتم محکم و جدی دوباره
 !ببینمت باید فردا گفتم؟ چی شنیدی-
 چی؟ برای اما باشه؛-
 .فهمیمی اومدی وقتی-
 بیام؟ کجا-
 .بیای تنها که باشه یادت فقط فرستم،می برات رو آدرس فردا-

 .زدم لبخند داشتم سرم توی که فکری به و کشیدم دراز تخت روی. کردم قطع رو گوشی
*** 
 باالی از اسبیدم رو موهام. کردم نگاه بود آرایشی نوع هر از عاری که امقیافه به دقت با و بودم ایستاده آینه مقابل
 طالییش هایدکمه که مشکی کوتاه تویمان. شدمی داده نشون ترکشیده هامچشم همین خاطربه بودم؛ بسته سرم
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 کرده سرم به هم ایساده رنگمشکی ضخیم شال. بود پام به هم سیاهم راسته شلوار بود، آورد در سادگی از رو اون
 .بودم
 .بودم شده بیخیالش ولی یشم؛م مشروط ترم این دونستممی. بودم کرده فراموش کل به رو دانشگاه هاروز این

 از. شدم خارج اتاق از و زده رو امعالقه مورد عطر و انداخته دوشم روی هم رو بافتنیم سیاه تنیداشدوست پانجوی
 و داده تکون تاسف حالت با راست و چپ به رو سرم. شدم مواجه خونه مزخرف و تلخ سکوت با و رفتم پایین هاپله
 .کردم عوضشون پام یدهسا هایدمپایی با و آوردم در رو رنگمسیاه کوتاه هایبوت کفشی جا از

 در رنگممشکی کوچک کیف از رو گوشیم رانندگی حین. کردممی رانندگی سکوت در و بودم نشسته ماشین درون
 .زدم پیام سارا برای برم خواستممی روکه جایی آدرس و آوردم

 ساده کامال فضایی با شاپکافی یک. رسیدم نظرم مورد محل به ربع یک از بعد تقریبا. کردممی رانندگی آرامش با
 .بود

 صدای همزمان که کردم باز رو شاپکافی ایشیشه در. شدم پیاده و کردم پارک مناسب جای در رو ماشین
 طرف به ریلکس. نشست من روی کافه هایمشتری از نفر چند نگاه کرد، پر رو اطراف ساکت فضای ایزنگوله
 .نشستم گرفتهچرک سفید زیفل هایصندلی روی و رفتم دونفره صندلی با میزی

 .اومد سمتم به سفیدرنگ بلوز و سیاه کتان شلوار و سفید بندپیش اون با گارسون بالفاصله
 دارین؟ میل چی-
 .میدیم سفارش هم با بیاد دارم، مهمون هیچی، هنوز-
 .نداره اشکال-

 ساعت انداختم؛ نگاهی مچم یرو اینقره ساعت به. کردم نگاه الغرش اندام به پشت از. رفت و گرفت رو راهش
 .نبود خبری سارا از هنوز ولی داد؛می نشون رو صبح یازده

 سمت به مضطرب ایقیافه با بود؛ سارا. شد کشیده کافه ورودی سمت به نگاهم کافه یزنگوله صدای بلندشدن با
 هایلب و گرد ورتیص. بود آروین چشمای همرنگ که افتاد سبزرنگش یکردهپف هایچشم به نگاهم. اومد من

 تنش به مانتوش همرنگ کفش و شلوار سیاه، مانتو با ایتیره آبی شال. بود عمل ینتیجه که سرباال بینی و نازک
 .داشت

 کوچیک کیف. نشست صندلی روی و شده نزدیک استرس با هم سارا. دادم تکون رو سرم فقط نشدم، بلند جام از
 .کرد کوتاهی سالم آهسته و گذاشت میز روی رو رنگشمشکی
 :گفتم احساسبی و جدی صدای با. بود ما تنهای مالقات اولین این. کردم نگاه بهش مستقیم

 چرا؟-
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 :گفت لرزونش لحن با و کرد نگاه رو من مستقیم و کرد بلند سریع حرکت یک با رو سرش
 !چرا؟ چی-
 شدی؟ نزدیکش دارم دوست رو میالد من دونستیمی وقتی چرا-

 :گفت و کشید عمیقی نفس داد، فشار هم روی محکم رو هاشچشم
 !داشتم دوستش چون-
 :گفت و کرد نگاه ایدیگه سمت به
 کنی؟نمی باور چرا نازی، نداشت دوستت اون-

 .ریختند یخی آب تنم تموم روی کردم احساس شد، فشرده قلبم
 !نازنین-

 :گفت ناباور محکمم لحن به متعجب
 !چی؟-
 فهمیدی؟ نازی، نه نازنینم من ،کن تلفظ کامل رو اسمم-

 .نگفت چیزی و داد تکون رو سرش
 جا؟این اومدی چی برای دونیمی-

 .پیچوندمی هم توی رو هاشدست اضطراب با فقط نگفت، چیزی ولی کرد؛ نگاهم
 نه؟ مگه شه آزاد برادرت خوایمی-
 و آوردم باال سکوت عالمت به رو اماشاره انگشت همزمان که بزنه حرفی خواست و کرد نگاهم خوشحالش نگاه با

 :گفتم
 .بگو خواستی هرچی بعد بزنم رو حرفام بذار-

 :گفتم و زدم پوزخندی
 زنده آروین چون نداری داغی دلت تو هنوز تو. دادم دست از رو پدرم من اما میدی؛ دست از رو داداشت داری تو-

 شنیدن حسرت باید بعد به این از که سنگینه قدراون خودت، وزن به هست بزرگ داغ یه من دل تو ولی است؛
 .باشم داشته پدرم زبون از رو دخترم یکلمه
 :گفتم بود بغض بدون عجیب که لحنی با سارا به خیره و دادم مالشش کمی دستم با گرفت، درد قلبم

 .کنهمی درد جاماین من-
 :گفتم و دادم نشون بهش رو قلبم

 .گرفت رو پدرم برادرت و گرفتی ازم رو عشقم تو -
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 توی مستقیم و کردم جزم رو عزمم. بگم خواممی چی که بود مشتاق هنوزم سارا. کردم سکوت ثانیه چند
 :گفتم جدی و محکم لحن با کردم، نگاه هاشچشم

 !کن ولش-
 :گفت و کرد نگاهم تردید با
 کنم؟ ول رو کی-

 :گفتم و زدم وری یه پوزخندی
 .کن ولش میگم، رو میالد. راه اون به نزن رو خودت-

 :گفت و شد بلند جاش از سریع و اومد خودش به دفعهیک نگفت، چیزی و کرد نگاهم زدنپلک بدون ثانیه چند
 !روانی یدختره احمقی، خیلی-
 :گفتم تمسخرآمیز لحنی با بره، خواست که همین. کرد بهم رو پشتش و
 !باش داداشت یشناسنامه شدنباطل منتظر پس-

 قدم سنگین و آرومی به افتاد؛ راه به. کردمی تحلیل ذهنش توی رو حرفم داشت انگار ستاد،ای لحظه چند
 .داشتبرمی

 زدم لبخندی. دادمی نشون رو دقیقه 11:15 ساعت شد، کشیده کافه سفید و شکلدایره ساعت سمت به نگاهم
 به شروع ذهنم تو که ایدقیقه نجپ اون به مونده ثانیهسی درست. گردهمیبر دیگه دقیقه پنج که دونستممی

 .شد وارد و کرده باز سرعت به رو کافه در که بودم کرده شمارش
 ریزریز دستش توی بود هاشاشک کردنپاک برای که رو دستمالی. نشست قبلیش جای سر دوباره و اومد سمتم به

 .کردمی
 بود، منتظر انگار اونم که دادم هل شسمت به رو میز روی کاغذی دستمال پاکت و شد بارونی هاشچشم دوباره

 :گفت دماغی تو صدایی با و کشید باال رو دماغش. برد صورتش سمت و کشید بیرون رو اون از ورقی بالفاصله
 خوای؟می چیزی همچین چرا-

 :گفت و برد باال کمی رو صداش
 کنی؟ نابود رو من زندگی خوایمی چرا-

 .کردمی پاک رو هاشاشک دتندتن و شد قبل از بیشتر هاشگریه شدت
 منم کردی خراب رو من آرزوهای تو که طورهمون نیار، در رو فمنیست آدمای ادای من برای کوچولو، خانم ببین-
 !کنم خراب کردی بنا من هایآرزو روی که رو زندگی دارم رو حق این حد همون به
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 که برگشتند سمتون به شگریه صدای شنیدن با نفری چند. کرد پر رو اطراف هقشهق صدای هامحرف شنیدن با
 :غریدم هامدندون الی از و ایخفه صدای با
 ـیانـت خــ دوستت ترینصمیمی به داشتی که وقتاون کنن،می نگاهمون دارن همه نکن، زرزر قدراین-

 !بودیمی هم روزات این فکر باید کردیمی
 مونه می هاکن خفه صدا این مثل»

 تیـرفته سر ذارنمی که
 میگم رو یانت*خـ
 «.کشتتمی صدابی
 .نسوخت حالش به دلم اصال چرا دونمنمی. کردمی گریه داشت هنوزم کردم، نگاهش دوباره و شدم بلند جام از
 همون دادگاه نشدی راضی اگه ولی کنم؛ هماهنگ وکیلم با بزن زنگ شدی راضی اگه داری، وقت دادگاه روز تا-

 .میشه تشکیل روز
 .شد ظاهر هاملب روی شدمی پیروز کاری یه تو وقتی میالد که لبخندایی مثل وری یه دیلبخن
 :گفتم گوشش در آروم و شدم خم

 !بینمتمی سابقت شوهر با عروسیم تو-
 و گذاشتم میز روی تومنی پنجاه تراول یک و کردم حرکت پیشخوان سمت به. موند جاش سرِ مات حرفم این با

 .اومدم بیرون جاناو از و کرده تشکری
 .کشیدم هم سر پشت عمیق نفس تا چند برسم ماشینم به تا کردم،می خفگی احساس

 حس هیچ که من چرا دونمنمی. کنم رانندگی ذاشتنمی گلوم توی خفگی. افتادم راه به و شده ماشینم سوار
 .بودم شده طوریاین نداشتم رو کار این از پشیمونی

 به سرد هوای گذاشتم و آوردم پایین رو ماشین یشیشه. نشستم جام سرِ آروم و کردم پارک ایگوشه یه رو ماشین
 .بپیچه ماشین داخل
 جیغ هم سر پشت و کوبیده ماشین فرمون روی هاممشت با عصبانیت شدت از یهو. کردم رو کار این چرا دونمنمی

 آخرش رو من میالد عشق که ونستمدمی خوب خیلی اینم و شدم احمق دونستممی زدم،می نفسنفس. کشیدم
 .کنهمی دیوونه
*** 

 و در که خونه این تو رو بابا نبود قبل از بیشتر من فقط نیفتاد، خاصی اتفاق روز پنج این تو. بود گذشته روز پنج
 .شدم خفه کرد، می القا من به رو بودنیتیم و تنهایی حس دیوارهاش
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 رو گلوم راه بزرگ سیب یه یاندازه به بغضی انگار. بود همراه بغض با نبود بابا که مدتی این تمامی در هامنفس
 .کشیدممی نفس سختی به و بود بسته رو نفسم راه و گرفته

 شکمش تو یبچه اون با سهیال عمه هایضجه مامان، هایگریه. بود جا بر پا بابا برای ختم مراسم روز، پنج این تو
 .کردمی خراب رو حالم واقعا چون کنم؛ شرکت هامراسم این تو نداشتم دوست. دادمی عذابم

 و بارها رو سهیال عمه سفارش پدرام آقا. بشه خراب حالشون مبادا که بود سهیال عمه و مامان به حواسم دورادور
 .بود شبچه و زن حال نگران چون داشت؛ حق بیچاره. بود کرده من به بارها
 .شدم معطل جااون راهروهای تو قدراین شدم خسته .داشتیم دادگاه وقت دوازده ساعت امروز

 احساس بودم، شده بیدار که وقتی از. دادمی نشون رو صبح 10:45 ساعت کردم، سفیدم رومیزی ساعت به نگاهی
 .کردمی اذیتم اممعده جوشش. بیارم باال خواممی رو اممعده محتویات کردممی حس آن هر داشتم؛ تهوع

 صفحه روی رو سارا یشماره من و بیاد در صدا به گوشیم تا کردممی شماریلحظه بودم، شده قبل از قرارتربی
 .ببینم گوشیم

 .دادممی حرکت تندی ریتمیک با رو پاهام استرس خاطربه بودم، نشسته آرایشم میز صندلی روی
 آرایشم میز روی هامانگشت با. شدمی قبل از ترسریع هم قلبم تپش شد،می نزدیک دوازده به ساعت که لحظه هر

 .کردممی نگاه ساعت به گاهی و موبایلم صفحه به گاهی بود، سرگردون هامچشم. بودم گرفته ضرب
 .شنیدم وضوح به رو قلبم تپش صدای من و تپید قبل از ترتند قلبم گوشیم، پیامک صدای با
 مصادف سارا «کنممی قبول» پیام با گوشیم ردنبازک. بود سارا از پیام. برداشتم رو گوشی دستم، لرزش و استرس با

 .شد
 گاز خوشحالی با رو پایینیم لب. شد سست پاهام کردم احساس پرید، داشتم که استرسی اون تمام لحظه یک در

 .نیست امروز دادگاه تشکیل به نیازی و دیممی رضایت ما که گفتم و گرفتم رو وکیلم یشماره. گرفتم
 حرکت پذیرایی سمت به استرس با و اومدم بیرون اتاق از کشیدم، عمیقی نفس و کردم نگاه رو خودم آینه توی
 .کردم
 رو صورتش اشک دستش توی دستمال با هم گاهی از هر و زدمی حرف گوشیش با و بود نشسته مبل روی مامان
 .کردمی پاک

 .نهک قطع رو گوشی تا کردم بهش ایاشاره. نشستم کناریش مبل روی و شده نزدیکش
 :گفت تودماغی صدایی با و کرد قطع رو گوشیش لحظه چند از بعد
 میگی؟ چی-

 .میاد کنار حرفم این با طوریچه مامان دونستمنمی داشتم، استرس
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 دونی؟می داشتیم، دادگاه وقت امروز-
 :گفت گریه با و اومد پایین هاشاشک دوباره

 .کنهمی درد خیلی سرم نمیام من ولی دونم؛می آره-
 :گفتم و گذاشتم زدمی تندتند که قلبم روی رو دستم بستم، رو چشمام

 !دادم رضایت من-
 :گفت و داد چین کمی رو هاشچشم کرد نگاهم شک با مامان

 کردی؟ چیکار-
 .نیست کنیمی فکر تو که طوریاون وایسا، دقیقه یه مامان-

 :وگفت برد باال کمی رو صداش
 ی؟ندار بزرگتر تو مگه شدی؟ سرخود-
 .میگم چی ببین کن گوش آخه مامان-

 .زد گوشم در محکمی سیلی سرعت به و من نزدیک اومد شد بلند
 :گفتم لرزونی صدای با. نریزه پایین مامان رفتار این از هاماشک تا گرفتم گاز رو پایینیم لب
 .دارم دلیل من ولی هستی؛ عصبانی ناراحتی، دونممی-

 .گرفت بر در رو صورتش تمام پشیمونی حس و کرد من صورت هب نگاهی و دستش به نگاهی مامان
 .میدم رضایت دلیل یه به فقط اما گفتم من جون، مامان ببین-

 :گفت بود لحنش توی که حرصی با و کرد نگاه من به حوصلهبی نشست، جاش سرِ
 باشی؟ داشته تونیمی دلیلی چه-
 .بشه جدا میالد از باید سارا که گفتم-

 :کرد نگاه بهم رناباو مامان
 کنه؟می ولش سارا کنیمی فکر دختر؟ آخه تو شدی احمق مگه-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .کرد قبول آره-

 :گفت و کشید محکمی نفس و گذاشت سرش دور رو هاشدست
 .بگیر تصمیم سرخود مردم وقت هر نمردم، من فعال! سفیدچشم یدختره کنیمی بیجا تو-

 :گفتم و دمش جاجابه جام توی کالفه
 !کن برخورد منطقی کنممی خواهش مامان-
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 :گفت بلندی صدای با دوباره
 آخه؟ میگی منطقی چه از عقلکم یدختره-

 :گفت و داد فشار رو هاششقیقه کمی و نشست سرِجاش حالبی
 راحتیه؟ همین به کسی زندگیه کردنخراب کنیمی فکر-

 :شدم عصبانی واقعا دیگه
 !دیدی رو من حال وقته چند این هم شما خوبه کرده، خراب رو من زندگیِ اون جون؟ انمام کردنیخراب چه-

 :گفت و کرد نگاهم مستقیم
 تنهایی تو که نمیدم اجازه من. کنیمی کارایی چه داری هست معلوم هیج! شدی خودبی خودت از خیلی تو-

 .بگیری تصمیم
 :گفت بلندی صدای با و خندید هیستریک

 !شده دیوونه دخترمم مرده، شوهرم! ببین رو من روزگار خدایا-
 کارش این مانع و شدم بلند جام از سریع. بزنه زنگ وکیل به خوادمی که دونستممی برداره؛ رو گوشی تا شد بلند

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم توی التماس با شدم،
 !بکنم رو کار این بذار کنممی التماست مامان، کنممی خواهش-

 تو بیشتر هرچه التماس با. بود اومده پایین روزا این صبرم یآستانه گریه، زیر زدم و شد تموم دیگه تحملم
 :گفتم عجز با و کردم نگاه هاشچشم

 .بدم انجام رو کار این بذار بابا خاطربه! مامان ازت کنممی خواهش-
 :فتمگ و انداختم گردنش دور رو دستم و شدم نزدیکش. دیدم رو نگاهش شدننرم
 .دارم دوست رو میالد قدرچه من دونیمی که دونممی اینم و نمیاد خوشت اونا از توام دونممی-

 :گفتم و بردم گوشش نزدیک رو دهنم
 .میشه چی ببین باش منتظر فقط. بشه پایمال بابا خون ذارممی نکن فکر. دارم براشون هابرنامه-

*** 
 این به خودم شخصاَ خواستنمی دلم چرا دونمنمی. بودم سپرده پرونده، ینا وکیل بهمنی، آقای به رو هاکار یهمه

 .کنم رسیدگی موضوع
 مدتی این ببینم تا خوندممی بود زده دانشگاه هایدرس مورد در ساغر که رو ایمیلی داشتم و بودم نشسته اتاقم توی
 لبخندی. دادم سوق گوشی سمت به رو اهمنگ گوشیم آروم ملودی بلندشدن با. بود افتاده اتفاقی چه نبودم من که
 .کنم انکار تونستمنمی بود شده قلبم وارد که کوچکی شادی و بود اومده هاملب روی که رو
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 .کردم برقرار رو تماس و برداشتم رو گوشی مکث بدون گرفتم، گاز همیگشی عادت طبق و شادی به رو پایینیم لب
 !نازنین؟ کجایی-

 .گرفت رو قبلی خوشحالی اون جای اخم کرد، پاره رو دلم بند یالدم عصبانی و خشمگین صدای
 کشی؟می داد سرم کلفتتم من مگه صحبته، طرز چه این-

 :پیچچید گوشی توی صداش انعکاس که کشید عمیقی نفس کردم،می حس رو عصبیش هاینفس صدای
 نازنین؟ کجایی-

 شده آروم طوریاین میالد که بود کرده رو خودش ارک پراعتراضم لحن پس گفت، ترمالیم لحنی با رو حرف این
 .بود

 :گفتم مالیمت با و امکرده ایخنده
 !مگه؟ طورچه ام،خونه-
 !کنهمی دیوونه رو من داره حدت از بیش خونسردی این من، خدای وای-

 :گفتم و زدم پوزخندی دلم توی
 !نداره معنی من برای هم تو یاندازه از بیش عصبانیت این-
 !رفتیممی همیشه که پارکی همون میای میشی پا االن همین-

 :گفتم و کردم تر رو هاملب
 .هستم جااون دیگه ساعت نیم تا باشه-
 .شد قطع تماس و
 رگال از رو چرمم تنهنیم کت با سیاهی ی دکمه بدون بلند مانتوی. رفتم هاملباس کمد سمت به و شدم بلند جام از

 .کشیدم بیرون
 سرم به هم رو رنگمایسرمه و سیاه بافتنی شال. کشیدم پام به هم رو رنگیسیاه ضخیم ساپورت شیدنشونپو از بعد

 .کردم
 .شدم خارج اتاق از موبایلم و سوییچ ایم،سرمه کیف برداشتن با

 .نیست جااون به حواسش که بود معلوم ولی بود؛ نشسته تلوزیون مقابل مامان
 مامان؟-

 :زدم اشصد بلند. نکرد نگاهم
 مامان؟-

 .داد رو جوابم گنگ کمی باشه، برگشته دنیا این به که انگار
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 نداری؟ کاری بیرون، میرم دارم من-
 میری؟ داری کجا ظهر وقت این -
 .بگیرم رو دانشگاه هایجزوه ساغر از میرم دارم، کار بیرون-
 .برگرد زود ولی برو؛ باشه-
 .رفتم من حتما،-
 !باش خودش مواظب-
 .شدم خارج خونه از سرعت به و آورده در رو سیاهم هایبوت کفشی جا از

*** 
 پارک اطراف و گوشیم ساعت بین چشمم مدام. بودم میالد منتظر و نشسته پارک یگرفتهیخ و سرد صندلی روی

 .بود گردش در
 .ماشین تو بریم پاشو-
 تند هایتپش همون باز. مکرد نگاهش حرکتبی و برگشته عقب به میالد خشک و سرد صدای شنیدن با

 .اومد سراغم داشتندوست
 !بریم پاشو نیستم، تو با مگه-
 .افتادم راه به دنبالش حرفبی شدم، بلند جام از

 .شدم سوار و رفته ماشین دیگر سمت به منم. شد داخل و کرد باز رو درش شد، ماشین نزدیک
 .شدم خیره روبرو به و نشستم ماشین توی

 کنی؟می ور کارها این چرا-
 :دادم جواب سرد گفتاریش لحن به توجهبی. بود عاجزانه صداش

 خواستین؟نمی رضایت مگه-
 .خواستیمنمی طوریاین ولی چرا،-

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .بشنوی باید گذاشتم تو برای که رو شرطی بود، سارا برای شرطش یه اون حاال-

 :گفت و کوبید ماشین مونفر به عصبانیت با و کشید موهاش به دستی کالفه
 خوای؟می جونم از چی لعنتی دِ-

 مستقیم و برگشتم میالد سمت به. کردم حس رو بدنم تموم شدنداغ. کوبیدمی امسینه به رو خودش شدت به قلبم
 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم توی



 

 

49 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 !کنی ازدواج من با طالقتون از بعد باید-
 نیستمــ بلد زیادی هایحرف»

 ...دزدید را هایمـحرف که لبخندتـ از ایگوشه و دیدم را تو چشمان تنها من
 «!کنی فکر که چهآن از ترکودکانه دارم دوستتـ اما دانم؛نمی چیزی عشق از
 با منم که شد ظاهر هاشلب روی رنگیکم لبخند اول. ببینم رو العملشعکس تا بهش زدم زل حرف این گفتن با

 .گرفت شکل هاملب رو محوی یخنده لبخندش این
 رو چشمش یگوشه اشک. اومد هاشچشم از اشک که خندید قدراون. شد بلندتر و بلند اشخنده صدای رفتهرفته
 .کردممی نگاهش داشتم مات منم. داد پایان خندیدنش به ایخنده تک با و کرد پاک

 نگفتی؟ جدی رو حرف این که تو-
 :گفتم و کردم جمع حرص با رو صورتم. فتگ خنده با همراه لحنی با رو حرف این

 !دارم؟ شوخی تو با من شرایط و موقع این تو مگه-
 .گرفت فرا رو بشاشش صورت اون سرعت به عصبانیت و اخم

 دختر؟ بازیهخاله زندگی مگه-
 :گفتم غرور با و گرفتم باال رو گردنم. گفت اشکلیدشده دندونای الی از عصبانیت با رو حرف این

 تو! هوا به گرگم مثل میاد؛ حساب به بازی یه نباشه بازیخاله اگه گرفتنانتقام ولی نیست؛ بازیخاله زندگی-
 گرگ خودتم! نیستی همیشگی یبره اون دیگه رسید، بهت دستش وقتی ولی نرسه؛ بهت گرگ دست تا دوییمی

 .سادگی همین به میشی،
 !نکن رحمبی و پردردسر زندگی این درگیر رو خودت-
 .منه نوعهم زندگی این کنم، پیدا رو خودم نوعهم باید رحمم،بی من-

 :گفت و کشید پوفی
 !نداره خوشی عاقبت کار این-
 شد؟ تلخ کی از زندگی این دونیمی-

 :گفتم که داد تکون چی حالت به و برگردوند ماشین شیشه سمت به رو سرش
 .داشتی دوست رو دیگه یکی تو و داشتم دوست رو تو من که وقتی از-

 :گفت و گذاشت هاشدندون الی رو دستش و داد سر عمیقی نفس
 .داشتم دوست دیگه چشم یه به اول از من-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .باشه شده جاییجابه یه مهسا و من بین اینکه مگر نبودی، من برادر وقتهیچ تو! میالد نزن گول رو خودت-
 !نازنین نگو پرت و چرت-
 تقدیمش کسی به تونیمی نه بکشی، دست داری دوست که چیزی از تونیمی نه حرفاست؛ همین نقل زندگی-

 .کنی
 :گفتم شیفتگی و خیرگی با و کردم نگاه بهش

 .ببینمت دیگه یکی پیش تونستم نه بگذرم ازت تونستم نه که تو مثل-
 .کنیمی احساسی رو موضوع داری خیلی-

 :گفتم و گرفتم گاز رو لبم یگوشه
 .میگی موضوع کردناحساسی از برام داری تو میگم، برات عشق از من که! میالد جاستهمین مرگ-
 برخورد خوایممی خودمون که جوراون قضیه با باید که رسیدیم زندگی از جایی یه به! نازنین کن فکر منطقی-

 .نکنیم
 .آوردنت دست به برای میشم ترحریص بگذرم، تصمیمم از کنیمی پافشاری بیشتر وقتی-
 .کنیمی رویزیاده دیگه داری تو-
 داشتنتدوست برای خودش پای و دست با عشقت تا کنیمی رویزیاده قدراون داره، هم رو مصیبتا همین عشق-

 .بزنه زانو عشقت جلو
 :گفت کالفه و کرد پوفی

 !نمیاد راه هاتبا دلم بازم بکشی خودتم نبود، پیشت خواستیمی تو که طوریاون وقتهیچ من دل-
 .زنممی رو زندگی به متصل رگ این باشه، الزم عشقم اثبات برای کشتن اگه-

 :گفت حرص با و کوبید ماشین فرمون به مشتی
 .کنی بازتر زندگی این روی به رو چشمات گفتم فقط بکنی، ایاحمقانه کارای نگفتم رو اینا-
 :فتمگ گلوم تو آه و حسرت با و دادم تکیه صندلی پشتی به
 .کنی باور نخواستی و دارم دوست فهمیدی شاید که کنممی فکر وقتا بعضی-
 :گفت ناله با
 .تونستمنمی خواستمممی-
 .کنی امتحان من با بخوای ندادی خودت به رو این فرصت وقتهیچ تو-
 بکنم؟ امتحان تو با رو چی-
 !عشق-
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 :گفت و زد ماشین شیشه به مشتی بکوبه فرمون به اینکه جای به باراین و شد عصبانی
 بردارم؟ قدم مسیر یه توی تو با طوریچه من نمیاد، راه باهام دلم وقتی تونم،نمی وقتی لعنتی آخه دِ-

 :گفتم قبل از لجبازتر منم
 رو داشتندوست این کوتاه مدت یه برای تونستیمی حداقل داشتی وجدان ذره یه اگه تو نیست، کاره همه که دلت-

 .کنی امتحان
 :گفت غمگین لحنی با و بست رو هاشچشم

 طورچه تو، کنار در بودن به کنم راضی رو دلم وجدانم، نتونستم سال همه این تو وقتی طوریچه دونمنمی من-
 !کنی؟ وابسته خودت به رو من کم مدت یه تو خوایمی

 :داد ادامه عاجزانه لحنی با
 .گذشتمنمی عشق این از و رفتمنمی دیگه کس با وقتهیچ که بودم موندنی من اگه! بفهم-
 .برادرانه خواهر عاطفی داشتندوست نه عشقه، تو به احساسم من فهمیدی خودت تو-

 :گفتم و قلبم روی زدم
 .لعنتی شد عاشقت دلم-

 :گفتم و کردم اشاره بهش و سرم به زدم
 حاکم من عقل االغ، بفهم نده؟ انجام رو کار اون خدمتکارش و بده دستور شاه. بشه عاشق دلم داده دستور عقلم-

 .شد تو عشق خدمتکار دلمم دلم، بر شد
 از بعد افتادم، راه به خونه سمت به و گرفتم تاکسی یه معطلی بدون. شدم پیاده ماشین از حرف این گفتن از بعد

 .شدم داخل و کرده باز رو در خودم هایکلید با خونه به رسیدن
 .بود شده مظلوم و معصوم هاروز این قدرچه. بود برده خوابش بود نشسته من نرفت قبل که جاییهمون مامان
 پرتشنجی روز امروز. کشیدم دراز تخت روی هاملباس تعویض از بعد. افتادم راه به اتاقم سمت به و کشیده آهی

 .بود کرده خسته رو من حسابی داشتم،
 چرا دونمنمی. بودم داشته نگه دلم یتو عمر یک که هاییرفح هم اون کردم؛ باز میالد برای رو دلم یسفره امروز
 .داشتم عجیبی یشورهدل گرفت،نمی آروم قلبم

*** 
. نبود جداییشون از خبری هیچ هنوز ولی بود؛ گذشته بودم کرده صحبت میالد با که روزی اون از روزسه دقیقا امروز
 .بود کرده دعوت شونخونه به رو من امروز برای ساغر
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 طور به که بود کرده فراهم شونخونه قدیمی، دوست یک پیداکردن برای کوچیکی مهمونی مامانش امروز گویا
 .بودند کرده برخورد باهاش اتفاقی
 درسته. برم مهمونی این به نداشتم که ایحوصله با شدم مجبور منم. نیومد بیاد، که کردم اصرار مامان به قدرهرچه

. دادم بدنم به قوسی و کش کالفه. برم شونخونه به تا کرد وادار رو من ساغر اصرار ولی نداشتم؛ رو دماغش و دل
 رو هایلباس رگال ایستادم، هاملباس کمد مقابل. بود شده آورزجر برام هالباس کردنانتخاب قدرچه روزها این

. کرد جلب رو نظرم بود خریده بادمها به سفرش از بابا که رنگیسیاه دوختخوش دامن و کت. کردممی رد یکییکی
 .شده تنگ خیلی برات دلم کجایی عزیزم بابای گرفت، رو گلوم عجیبی بغض لباس دیدن با

 به رو آینه که اتاقم یساده و قدی آینه مقابل هالباس پوشیدن از بعد. کشیدم بابا نبود از پربغضی و عمیق نفس
 .ایستادم بودیم چسبونده دیوار
. بود چاکی هیچ بدون و پاهام مچ روی تا دامن بلندی. بستم داشت، بزرگی نسبتا هاییدکمه که ساده و تنگ کت

 .بود نشسته خوبی به تنم روی و داشت جالبی خورتن اما بود؛ ساده لباس که درسته
 کشیده مهاچشم موهام، کشیدنمحکم خاطربه همیشه مثل بستم، باال از مو کشِ با رو موهام ایستادم، آینه مقابل

 .اومد نظر به
 زدم، صورتم روی آرامی به و برداشته رو آرایشی کرم. داد رضا آرایش برای دلم که بود باریاولین روز چند از بعد

 .کردم استفاده ریمل از تنها هم هامچشم آرایش برای کشیدم، روشون لبی برق هاملب نبودن روحبی برای
 .کردم پا به هم رو مشکیم سانتیده پاشنه مجلسی هایکفش تم،انداخ موهام روی هم رو رنگیسیاه شال

 مشکی رنگ به بند بدون کیف. کردم انتخاب بود، بلند که رو مشکیم دارخز پالتوی زمستونیم هایلباس بین از
 خارج قاتا از عطر زدن و شدنمآماده از بعد. برداشتم موبایلم و لبم برق کوچیک، آینه یه گذاشتن برای هم رو براقم
 .شدم
*** 
 ارث که طبقه یک و قدیمی بزرگ ساختمون یک اینا ساغر یخونه. کردم پارک رو ماشین ساغر یخونه مقابل
 رو من بود، که کی هر بود تصویری آیفون چون بشه؛ باز در تا ایستادم منتظر آیفون زدن با. بود ساغر پدر پدریِ

 هایکاشی روی هامکفش تا داشتمبرمی قدم آرومی به. ردک باز برام رو در آیفون برداشتن بدون و شناخت
 .نخوره لیز حیاط یبستهیخ
 .بود ایستاده من منتظر خونه در مقابل که دیدم رو ساغر حیاط، طوالنی مسافت کردنطی و هادقیقه گذشتن از بعد
 :گفت بهش شدننزدیک و رسیدنم از بعد
 !بود زود اومدی،نمی هم حاال-
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 :گفتم رفتنمراه آروم خاطربه فگیکال و حرص با
 .شد دیر همون خاطربه نیومد؛ کردم اصرار قدرهرچه بود، مامان تقصیر-

 . کرد راهنمایی خونه به رو من بود، شده قانع که ایقیافه با ساغر
 ایجاد نم برای رو دلنشینی آرامش و برخورد صورتم به مطبوع و گرم هوای از عظیمی سیل خونه، به شدنمداخل با

 .کرد
 .دادم ساغر به و آورده در نداشت بهش دید کسی که خونه ورودی قسمت تو رو پالتوم

 کوچیکی جایگاه ورودی قسمت تو شونخونه کردم، داشت قرار ورودی قسمت در که کوچیک یآینه تو نگاهی
 . بود کرده جدا کوچکی دیوار یک با رو خونه که داشت لباس تعویض برای
 .شدم میخکوب جام سرِ آشنایی صدای شنیدن با کوچیک، راهروی اون از کردنعبور از بعد
 .میاد یادم تقریبا جون عمو بله -

 خانم، زهره پذیرایی، به واردشدنم با. بودم شنیده کجا رو صدا این که نیومد یادم به آوردم فشار ذهنم به قدرهرچه
 .بود نگذاشته فرقی من و ساغر بین حاال تا واقعا د،بو خوبی خانم خیلی. اومد سمتم به شتاب با ساغر، مادر

 جان؟ نازنین خوبی دلم، عزیزِ سالم-
 :گفتم و گرفتم رو بازوهاش ببینه، رو مامان تا کشید سرم پشت سرکی

 .نبود خوب کمیه حالش نیومده؛ مامان جون خاله-
 .تو بیا گلم، نداره عیبی-

 :گفت جاهمون از و اومد طرفم به قدم چند و شد بلند دیدنم با ساغر، پدر آقا، حسین. شدیم خونه وارد تامونسه هر
 .آمدی خوش دخترم-

 و نگرانی با ساغر. بودم مرد یه سوی از هاگفتن دخترم این محتاج قدرچه افتاد، شمار به هامنفس لرزید، قلبم
 :گفت آروم هاشلب بین از اومد، ترنزدیک. کرد نگاهم دلسوزی

 خوبی؟-
 :گفتم پدرساغر به رو و دادم نتکو سری

 خوبید؟ شما حسین، عمو ممنون-
 نفسم! طورهمین اونم و بگم مامان و بابا ساغر مادر و پدر به من که بود این بچگی از قرارمون ما. کرد نگاهم گنگ

 به ینگاه. شد واضح برام پسر و دختر یقیافه بهشون شدننزدیک با. رفتم مهمونا سمت به و دادم سر سخت رو
 خبره؟ چه جااین پرسیدم نگاهم با و انداختم ساغر سمت
 .کرد هدایت مهمونا سمت به و گذاشت کمرم پشت رو دستش و انداخت باال رو هاششونه اونم
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 و تپلی و سفید صورت درشت، چشمان. شد بلند جاش از احترامم به که افتاد مامان همسن تقریبا خانم به نگاهم
 .بود کرده ترمهربون رو اشچهره که بود بسته حجابی مدل رو روسریش. داشت کمانی ابروهای
 .کردم بهش مؤدبانه سالمی و شدم نزدیکش

 .اومدی خوش دخترم سالم-
 تکون سری و کرده سالمی ترتیب همون به. رفتم بود شوهرش کنم فکر که مردی سمت به و دادم تکون سری
 .دادم

 اون ولی بود؛ رفته باال سنش که بود درست. داشت زیبا بسیار و مردانه کشیده، صورتی. بود جوگندمی مرد موهای
 .داشت کشیده هاییلب و مردانه بینی رنگ،ایقهوه چشمای. بود معلوم صورتش روی جوونیش دوران زیبایی

 :گفت بشینم جام سر برم خواستم که همین. دادم تکون رو سرم لبم روی پوزخند با و برگشتم دخترک سمت به
 !حد این تا نه ولی گرده؛ زمین که بودم نیدهش-

 مبلی روی و دادم تکون پسر برای رو سرم بهش توجه بدون. باشم من مخاطبش فقط تا گفت آروم رو حرف این
 .نشستم ساغر به نزدیک

 :گفتم و بردم گوشش نزدیک رو دهنم تعلل بدون
 کردی؟ پیدا کجا از رو هاعتیقه این-

 کرد سعی و زد من پای به پاش با آروم لگدی کرد، تعبیرش شوخی به ساغر ولی ؛گفتم حرص با رو حرف این
 .بود ما میخ نگاهش که شد کشیده پسر به دوباره نگاهم. کنه کنترل زور به رو اشخنده
 به وارکالفه رو نگاهم و کرده پوفی. اومدنمی خوشم ازش اصال که پسری همون پاشایی، یاشار کردمنمی باور

 .خورد گره دختر نگاه با نگاهم که چرخوندم گردی سمتی
 :گفتم و دادم فشار رو دستم زنش، شایدم خواهرشه شاید گفتم خودم با
 !کنم تحمل رو دخترِ این مهمونی آخر تا باید من حاال! کردی روبرو هم با رو ما جااین چرا حاال خدایا-

 :گفت و شد نزدیکم ساغر
 میشناسی؟ رو دخترِ-
 .بود آروین وکیل آره، -
 .برگردوندم ازش رو روم نفرت با
 .پاشایی شاپرک شاپرکه، اسمش-

 .شدمی یاشار خواهر پس
 .رفت بود، مشغول آشپزخونه توی که سمتش به و شد بلند جاش از مامانش، توسط ساغر صدازدن با
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 توی مستقیم و ادمد تغییر رو نگاهم جهت سرعت به. کردم حس خودم روی رو شاپرک سنگین نگاه ساغر، رفتن با
 .کردم احساس جا همین از رو غافلگیرشدنش کردم؛ نگاه هاشچشم

. کرد اشغال رو ساغر جای که رو کناریم مبل. اومد من سمت به و شد بلند صندلی روی از و نباخت رو خودش
 :گفت و خاروند رو اشچونه اشاشاره انگشت با و کرد تر زبونش با رو هاشلب
 دارید؟ نسبتی چه متیحش آروین با شما-

 دستیپیش روبروییم میز مقابل از و انداخته راستم پای روی آرومی به رو چپم پای. کردم نگاه هاشچشم توی
 خوریمیوه داخل که هاییمیوه میان از و کرده دراز رو دستم کردم، نگاهش دوباره. گذاشتم پام روی و برداشته
 .برداشتم خیاری بودند شده چیده بلوری

 :گفتم آروم صدایی اب
 هستم؟ رقیبت من کنیمی فکر و شدی عاشقش نکنه طور؟چه. بود نزدیکمون آشناهای از-

 :گفتم و زده سادگیش این به پوزخندی دلم توی و دیدم رو چشمش هایمردمک لرزش کردم، نگاهش دوباره
 ندادی؟ جواب-

 گوشه حرص با و بود شده خیره خشم با دیگری سمت به که دیدم رو نگاهش دادم، چشمام به کوچیکی چین
 .فشردمی دستش داخل رو کوتاهش خردلی مانتوی
 رو ما دقت و کنجکاوی با که دیدم رو یاشار. شد ظاهر هاملب روی کردممی حسش خودم تنها که کوچیکی لبخند

 .پاییدمی
 :گفتم خیارم خردکردن حین خونسرد و برگشتم شاپرک سمت به
 .بشه آزاد قراره دادم، ضایتر که دونیمی! نترس-
 .بود آروین عاشق پس زدم، حدس درست. شد خیره بهم حرفبی و دوخت بهم رو هاشچشم آرومی به
 .باشم بابام قاتل عاشق من که نمیشه البته-

 :گفت خشم و حرص با بینشون از و فشرد هم روی رو هاشدندون و کشید عمیقی نفس
 ...یدختره نیست، قاتل اون-

 :گفتم سریع کنه کامل رو اشجمله اینکه زا قبل
 !باش زدنتحرف مواظب کارتازه وکیل خانم-

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو بشقابم
 .کنیمی دفاع ازش داری خیلی چون تویی؟ حتما نیست قاتل اون اگه-
 :گفتم گوشش در و شده خم انداخته، نگاهی ششدهمات یقیافه به و شدم بلند جام از
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 .داری دوسش که نمیگم کسی به نباش، نگران-
 .شدم ظرشمنت سوالی نگاهی با و کردم نگاه بهش. گرفت رو هامدست کنم حرکت که اینکه از قبل

 !ذارمنمی برسونی، بهش آسیبی هیچ تونینمی-
 :گفتم راحت خالی سالن دیدن با و کرده بهش رو پشتم زدم، پوزخندی دوباره

 .کنینمی تعیین تو رو این-
 :گفتم و زده بهش چشمکی و طرفش رگشتمب

 .خورهنمی من درد به خودت، مال آروین-
 همه از اطرافم سنگین هاینگاه کردنتحمل و شام خوردن از بعد کردم،می حس راحت رو خودم. شدم دور ازش و

 .شدم خارج خونه از و کرده خداحافظی
 سارا پیام متوجه و کرده بهش نگاهی گوشیم، پیام صدای با. بود خالی چیزهمه از فکرم و کردممی رانندگی آروم
 «.میشه انجام فردا خواستیمی که کاری» :شدم

 برام رو محضر آدرس» :فرستادم براش رو متن و کردم تایپ. کرد پر رو وجودم تموم خوشحالی و زدم لبخندی
 «.کن ارسال

 در مقابل و کرده دور ذهنم از رو منفی افکار. باشم طالقشون شاهد و برم جاناو خواممی جراتی چه با دونستمنمی
 .ایستادم خونه

 .شدم خونه داخل و کرده پارک رو ماشین
*** 

 .بود معلوم هامچشم توی خوشحالی برق انداختم؛ خودم به نگاهی ماشین یآینه توی از
 تموم استرس هم طرفی یه از. ودمب اومده هااون از زودتر ساعتنیم من. انداختم طالق و ازدواج ثبت دفتر به نگاهی
 .شدمی راحت خیالم بشه، اعدام برادرش خوادنمی سارا که امید این با ولی نیان؛ نکنه که بود گرفته رو وجودم

 .فهمیدممی رو هااون رویِ سوزش احساس بودم، جویده رو لبم بس از
 .بودم کرده پا به سیاه کتان شلوار همراه رو کوتاهم رنگایسرمه خز پالتوی نداشت، آرایشی هیچ دوباره صورتم

 رو نگاهم و بودم گذاشته قلبم روی رو دستم. گرفت خودش به تندی تپش قلبم میالد، رنگسیاه ریوی ایستادن با
 .بود اونا به

 و داده ماشین در به رو اشتکیه. شد پیاده بود، معلوم روش و سر از که کالفگی با و کرد باز رو ماشین در میالد
 بیرون ازش سیگار نخ یک. آورد بیرون رنگشسیاه پالتوی جیب از رو سیگارش پاکت. شد سارا اومدن پایین منتظر
 .کرد روشنش بود راستش دست توی که فندکی با و کشید
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 هاشچشم روی محکم رو دستش توی دستمال. شد کشیده بود نشسته سارا که جایی ماشین، طرف اون به نگاهم
 .شد پیاده ماشین از یآروم به و کشید
 به محضر سمت به و گرفته محکم رو بازوش. انداخت طرفی به رو اشنکشیده سیگار و رفته طرفش به سریع میالد

 .افتادند راه
 .نخوره لیز کفشام تا کردممی نگاه رو زمین دقت با. دادم قرار یخی زمین روی رو پاهام کرده، باز رو ماشین در

 .کردم حرکت سمت اون به ماشین کردنقفل با و کشیدم عمیقی نفس
 و نبود محضر توی کسی صبح وقت این. رفتم باال هاپله از آرامی به و کرده تر زبونم با رو هاملب حرکت حین

 .شکستمی من هایچکمه تِقتِق فقط رو جااین سکوت
 قرار من روی سرعت به هردوشون اهنگ. شدم داخل و کرده باز رو در محکم ایستادم، دفتر ورودی در مقابل جام سرِ

 .گرفت
 تامونسه هر بود، نیومده هنوز عاقد. نشستم بودند شده چیده ردیف میون در یک که هااون روبرویی صندلی روی

 روی تا که بلندم هایچکمه به و گرفته اونا از رو نگاهم حرفی بدون و انداختم هم روی رو پاهام. بودیم منتظر
 که دختری نازنین؛ من،. شد فشرده قلبم. بود من روزهای این دل سیاهی مثل سیاهش، رنگ. مدوخت بود هامزانو

 .باشم نزدیکم افراد از نفر دو طالق شاهد اومدم حاال رسید،نمی هم مورچه یه به آزارم
 رو رافاط سکوت دماغش فینفین گاهی از هر و بود نشسته میالد از فاصله صندلی یک با که کردم سارا به نگاهی

 از عصبانیت و کالفگی. بودداده تکیه صندلی پشتی به رو سرش که شد کشیده میالد سمت به نگاهم. شکستمی
 .بود معلوم شقیافه
 .شد سپری سکوت همین به ایلحظه چند. شدم عاقد اومدن منتظر و نکردم نگاهشون دیگه منم

 هان؟ میاد؟ گیرت چی-
 قدم راست و چپ به دفتر شکلمربع فضای داخل و بود شده بلند جاش از. بود میالد پرحرص و خشمگین صدای

 .کشید شدت با رو هااون و برد موهاش میون دستی کالفه. برداشت
 :گفت رفتنراه حین و برگشته سمتم به
 میاد؟ گیرت چی ناراحتیمون از ما، غم از -
 :گفتم خونسرد لحنی با و انداخته بیرون به گاهین. برداشتم قدم اتاق در موجود یپنجره سمت به و شدم بلند جام از
 !کنهمی خوشحالم کنیدمی تجربه هم شما کشیدم روزها اون که رو تلخی قدرهمون بینممی وقتی-
 کشید بیرون رو کاغذی دستمال از برگ چند هم سر پشت مقابلش ایشیشه میز روی از سارا برگشتم، سمتشون به
 .کردمی نگاهم حسبی و بود داده تکیه در نزدیک دیوار هب میالد. برد صورتش سمت به و
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 :گفتم و بردم سارا سمت به رو اماشاره انگشت
 و کردی پشت بهم کثیف حیون یه مثل تو ولی گفتم؛ تو برای رو هامتنگیدل رو، غمام رو، احساسم تموم من-

 خودت تو انسانیت و معرفت حس جو یه تونستیمی حداقل! باشی آدم کمیه تونستیمی حداقل میالد، طرف رفتی
 .بدی پرورش

 !بسه موال به رو تو بسه! نازنین بسه-
 .دارم نگه دلم توی رو حرفام تونستمنمی. گفت غمش تموم با رو حرف این نشست، زمین روی و خورد سر
 کنه؟می خوشحالم چی دونیدمی-
 :مگفت و نشستم زمین روی پاهاش کنار و کردم حرکت سارا سمت به
 .قاپمشمی ازت من بیشتر عذاب با کمی شاید طوریم،همون قاپیدی، من از و میالد تو که طوریهمون-

 .ریخت اشک صدا با و گرفت شدت سارا یگریه
 :گفتم و خندیدم هادیوونه مثل

 تموم من مثل! بکشی عروسیم توی سلوالت تکتک با خواممی کشیدم جشنتون توی که رو زجری همون -
 .بخوره پیوند هم به دوباره و بشکنه درد از وناتاستخ

 دیوار به و گرفت رو پالتوم خزدار ییقه. اومد من سمت به و شد بلند جاش از سرعت به میالد. گرفتم فاصله سارا از
 .کوبید سرم پشت

 !کنممی تخفه یا میشی خفه-
 رو کنترلش انگار کرد، حلقه گردنم دور رو شدیگه دست. گفت نداشتم سراغ ازش که خشمی تمام با رو حرف این

 که صدایی با و زدم لبخندی. کردممی تالش اکسیژن ایذره ربودن برای و شدممی خفه داشتم بود؛ داده دست از
 :گفتم زد،می نفسنفس که
 !یشه...م خنک... دلت م...دونمی! کن م...خالص... ش...بکُ-
 :شنیدم رو عاقد متعجب و نگران صدای دادم، قسو سمت اون به رو نگاهم در بازشدن صدای با
 کنی؟می کار چی داری! کن ولش مؤمن مردِ-
 :گفت دوباره و کرد دور من از رو میالد زور به
 !شدی؟ دیوونه بکشیش؟ خوایمی -

 چرا دونمنمی. کنه جدا من از رو میالد تا بود ننداخته قدم از قدم سارا. کردممی هم سر پشت خشکی هایسرفه
 !بگذرم ازش باز تونستمنمی ولی دیدم؛می هاشچشم توی داره من از میالد که رو نفرتی وقتی

 .دارمش نگه خودم کنار شده که هم زور به تا دادمی دست بهم جنون حس هاموقع بعضی
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 به حرفبی. بشه طرف بر گلوم خشکی تا دادم قورت رو دهنم آب. نشستم و رسوندم صندلی به رو خودم سختی به
 و کردندمی امضا رو دفتر داشتند لرزون هایدست با کدوم هر طورچه که بودم دوخته چشم روبروم یصحنه
 .شد جاری طالق یصیغه
 خارج دفتر از گریه با و تعلل بدون سارا. شدم خوشحال موقعیت این از و گرفت شکل هاملب روی محو ایخنده

 و مات که میالدی رو موندم من. رفت دیگری اتاق به صبحونه رفص برای و داده تکون تاسف به سری عاقد. شد
 .بود شده خیره روبرو به و زده چونه به رو دستش مبهوت

 گیر بهش خواستمنمی فعال. بدونم رو اشلحظه این حال نبودم هم مشتاق. گذرهمی چی ذهنش توی دونستمنمی
 .شدم دور جااون از و شده بلند جام از بدم؛

 بنویسم را تو به امـعـالقه از داستانی خواهممی»
 .نبود یکی بود، یکی

 .!خـیالـبی
 اینکهـ شودمی اشـخالصه
 !« لعنتیـ دارمـ دوستـتـ

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 .میره هم تو کالهمون که نکن اصرار ندارم، قبول اصال نمیشه،-
 :گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 .زدیم حرف هم با ما! مامان خدا رو تو کنم،می خواهش-
 :گفت تخسی و عجیب لحن با و برگردوند ایدیگه طرف به رو صورتش مامان

 ببری؟ همه پیش رو آبروم خوایمی کنی؟ رسوا رو من خوایمی پیری سر-
 :گفتم زلجبا و کرده قفل هم تو رو هامدست و نشستو روبروییش مبل رو
 کنم؟می زندگی مردم برای من مگه! نداره ربطی هم کسی به! مامان منه زندگی این-
 :گفت و ایستاد هاپله روی اتاقش به رفتن حین شد، بلند جاش از و گفته کشداری اَه
 .خواممی جواب یه نازنین ازت سوال یه-

 :گفتم کنجکاوی با و کردم نگاهش متعجب
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 !چی؟-
  اومدم هرا باهات زیادی و رفتی پیش زیادی جاشمهمین تا نه؟ یا میدی گوش من یگفته به-

 :گفتم و کشیدم عمیقی بسیار نفس و بستم حرص با رو هامچشم
 .بدم انجام رو کار این آخر تا باید من ولی من، مادرِ-

 :گفت بفهمی تونستینمی ازش هیچی که لحنی با و برگردوند ازم رو روش
 !کنی ازدواج پسرِ اون با بری تا بشی رد من زهجنا روی از باید پس-

 .بود شده دوخته خالیش جای به هامچشم و بود رفته مامان کردم،می نگاه رو هاپله روی مبهوت
 .اومدم خودم به در، محکم شدنبسته با

 از. کشیدم کوتاهی جیغ و کوبیدم رنگایقهوه پارکت کف روی محکم رو پاهام و گرفت رو وجودم تموم حرص
 .زدممی نفسنفس خشم این حجم

 :گفت ترس با و اومده پذیرایی به سرعت به کوکب
 شده؟ چیزی خانم-
 :گفتم داد با
 !بیار آب لیوان یه برام کوکب-

 .بودم نزده حرف جوریاین باهاش حاال تا کرد؛ تعجب
 البته کنم؛ راضی طوریهچ رو مامان دونستمنمی. گرفتم ضرب مبل یدسته روی انگشتم با و نشستم جام سرِ

 جز به برام هیچی و بود شده روشن وجودم و قلبم تاریکی قسمت روزها این. نبود مهم برام زیادم بودنشراضی
 از بود گرفته صورتم مقابل کوکب که رو آبی لیوان و کرده مانندهیستیریک ایخنده. نبود مهم میالد به رسیدن
 .کردم حرکت اتاقم سمت به سرعت به و شدم بلند جام از. کردم پرتاب ایگوشه به و گرفته محکم دستش

*** 
 «بعد روز چند»
 .ایدیگه چیزهیچ نه اعصابی نه نمونده؛ برام کششی روزا این خدا به کن، تموم بگو رو حرفت نازنین-

 .کرد پر رو وجودم عجیبی بغض بودم، شده بچه انگار
 آزمایش؟ بریم کی-

 :گفت و کرده تمسخرآمیزی یخنده
 نه؟ شدی دیوونه واقعا تو! هان نازی؟ چی برای آزمایش-

 .نکنم گریه تا گرفتم گاز رو لبم یگوشه و گرفت دلم
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 !نیست؟ الزم مگه ازدواجمون برای خب-
 .شنیدم تلفن پشت از رو پیش در پی و تند هاینفس و عصبیش صدای

 !شدم خسته فهمی؟می. شدم خسته دیگه معنا، تمام به احمق یه ایدیوونه یه تو-
 .لرزیدم جام سر کشید تلفن پشت که دادی با
 .نیستم تو دست یبازیچه من بکن، خوادمی دلت غلطی هر-
 .شد پخش گوشی در پی در پی که بوقی و

 :کشیدم داد بلند زد، داد من سر حقی چه به اون. نبود خودم دست. کشیدممی تندی هاینفس
 !احمق! احمق -

 :کشیدم فریاد دوباره و کردم حلقه گلوم دور رو دستم
 !کثافت عوضی زد؟ داد من سر حقی چه به-
 .شد گم هامفریاد بین هاششیشه شکستن که کوبیدم بهش مشت با و دویدم اتاقم شدهترمیم یآینه سمت به
 :کشیدم داد و شد زیادتر خشمم کوکب واردشدن و در بازشدن با
 !سریع! بیرون گمشو-
 .میاد خون داره...دستتون خانم ولی-

 :زدم داد مرتعشم باصدای. گفت لرزون لحنی با رو این
 !بیرون برو-

 کنارش و رفتم در سمت به. کردم جمع رو صورتم سوزشش از کردم، نگاه خونیم دست به. کردممی هقهق
 .کردممی گریه و کشیدممی داد هادیوونه مثل. زدمی نبض امشقیقه. نشستم زمین روی و سرخورده

 !شدم خسته! خدا-
 .کوبیدم در به هم سر پشت و بارها و ها بار پشت، به رو سرم

 !گفتند دروغ ابتدا همان از»
 شویم؟می ما تو، و من که نگفتند مگر
 تنهام؟ قدراین من حاال چرا پس

 شدی؟ دلسنگ قدراین تو کی از
 داد؟ بازی که را او و این اصال
 !ما شدید و برد خود با را تو و آمد کی
 بینی؟می
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 را؟ عشقمان قصه
 «.است خوانده را زبان دستور فاتحه
*** 
 سفیدرنگ مرمر هایکاشی با که کردممی نگاه مونخونه کوچیک حیاط به و بودم ایستاده پذیرایی یپنجره مقابل
 .بودند شده مزین

 خیلی کشیدم، سنگینی و عمیق نفس. شدم خیره دور اینقطه به متفکر و داشتم نگه بینیم مقابل رو شستم انگشت
 به پذیرایی در که راحتی چرک صورتی هایمبل سمت به. کشیدممی نفس سنگین و عمیق طوراین که بود وقت

 سنگین باز انداختم، خودم زندگی به نگاهی. نشستم هانفرهتک از یکی روی و رفته بودند شده چیده دایرهنیم صورت
 بودم؛ صبور و آروم عجیب هاروز این. کردمی تحمل و حمل خودش روی به رو سنگینی بار هامشونه. کشیدم نفس
 در به گاهی و ساعت به گاهی بود، در به خیره هامچشم گذشته ماه یک مثل. بیفته خوبی اتفاق بخواد اینکه مثل
 باز ولی نبود؛ مناسب و خوب هیچ وضعیت این تو باهاش زندگی که دونستممی خوب. بودم خیره اتاقش یبسته

 خونه. بودم ایتخته سفید ورودی در به خیره و نشسته جاهمون هاساعت. کنم تحمل خودم از رو دوریش نتونستم
 که بود عجیب و زدمی حرف باهام سخت بودیم، ایخونههم که ایهفته چند این تو. بود رفته فرو مطلق تاریکی در

 .داشتم دوست رو هانزدنحرف این من
. کردمی راحت رو خیالم همین بود، کافی برام هم بودنش حرفی، و کالم هیچ بدون خونه این تو شنفس به نفس
 با. بودم آمدش و رفت شاهد و نشسته صدمتری یخونه این تو بَس و رفتمنمی دانشگاه به کی از دونستمنمی

 .گرفتم نشونه در به تیز رو نگاهم در قفل درون کلید چرخش
 در رو هاشکفش انداخته، بود در کنار که اپن روی رو کارش سامسونت کیف. شد خونه وارد خسته هاییشونه با

 .کرد آویزون و آورد در جاهمون هم رو کتش گذاشت، سفید دارآینه جاکفشی داخل و آورده
 بـ و کنم حلقه گردنش دور رو دستم بگیرم، دستش از رو کتش اینکه کشید؛ پر پیشوازش به رفتن برای دلم

 همیشه که بود سریالی تنها و تنها اتفاقات، این تمام اما بگم؛ بهش نباشیدی خسته و زده صورتش به ایوسهـ
 .شدمی مرور خودم کارگردانی به ذهنم درون

 رسدمی که شبـ»
 زندمی امشانه به کسی

  هایمگوش در نجواکنان و
 کندمی تکرار
  را هایتبغض کالهِ
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 ... بگیر محکم
  خواهممی

  را اتنهاییت
 !«... بکشم رخت به

 :گفتم آروم و کشیده کوتاه نفسی
 بودی؟ کجا سالم،-

 .خورده یکه وجودم خاطربه فهمیدم بدنش لرزش از بود، تاریک جا همه چون پرسیدم؛ رو سوال این وقفه بدون
 .گرفتم هامچشم جلوی رو دستم. کرد پر رو جاهمه رنگآبی پرتوهای کرد، روشن رو هاچراغ

 :گفت تمسخرآمیز و کشیده لحنی با و زده صدادار پوزخندی
 !بدم پس جواب تو به باید هم حتما حاال -
 گرفت پیش در رو اتاقش راه و کرد حرکت خونه راست سمت به گذشت، ورودی راهروی از و داد ادامه راهش به
 :گفتم جدی که
 میالد؟ بودی کجا پرسیدم ازت-

 :گفت و من سمت برگشت و ایستاد ایثانیه چند
 کجاست؟ دفترت-
 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
 دفتری؟ چه-

 :گفت و کرده پاک عادت به رو لبش یگوشه شستش انگشت با و کرده ایخنده
 !خروج و ورود ساعت ثبت دفتر-
 .کرد نگاه من به مستقیم و کرد بغل رو هاشدست داد، دیوار به کج رو اشتکیه و خندید بلند حرف این گفتن با

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به دور یک حرص با و آروم رو سرم
 بودی؟ کجا گفتم کنار، بذار رو بازی مسخره-

 .اومد من سمت به و کرد تنگ رو هاشچشم
 بدم؟ پس جواب بهت مگه مجبورم-

 :گفتم پرغرور لحنی با و دادم خودم به تکونی گرفتم، بغل رو هامدست و ایستادم جام سرِ صاف
 .باشم داشته خبر آمدت و رفت از باید شوهرم، هم تو و زنتم من ناسالمتی بدی، پس جواب باید که البته-

 :گفت و کشید لبش یگوشه به رو انگشتش دوباره
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 !شوهریم و زن فیزیکی لحاظ از آره-
 :گفت خونسرد صورتی و حسبی لحنی با محکم و شد نزدیک سمتم به
 ازم رو آرامشم تو حضور ولی بده؛ آرامش شوهرش به باید زن! منی روح سوهان تو !نه روحی لحاظ از ولی-

 .گیرهمی
 شُـد شــــروع جـاآن از داغونیم»

 . . . فَهمیـــــدَم کـه
 «بود» همــــه ایـن میـون از

 «. نَبـود کـــه یکیم آرزوی در مَـن
 :گفتم و گرفته گاز نمدها داخل از رو لبم و کردم مخفی دیدش از رو امچونه لرزش

 دور من از رو خودت تو ولی بشم؛ نزدیک بهت کنممی سعی دارم هی من! تویی برده خونه این از روح که اونی-
 .کنیمی

 :کشیدم داد محکم و شده عصبانی
 .کنیمی محروم من از رو خودت-
 و داد دست از رو کنترلش ،نداشت رو حرکت این انتظار چون. کوبیدم اشسینه تخت به محکم و رفتم سمتش به

 .افتاد مبل روی
 :گفتم و گرفتم سمتش به رو اماشاره انگشت

 !شعوربی احمق! من نه بریمی زندگی و خونه از روح تو-
 و نشوند خودش جای سرِ رو من و شد بلند جاش از. کردم حس و دیدم وضوح به گرفت رو وجودش که رو خشمی

 :گفت و ید*وسـ*بـ شدت با و  شده نزدیک سمتم به خشم با
 آره؟ خوایمی جوریاین-

 از محکم و کشید موهام به دستی. داشتم خودم از دورکردنش در سعی کردند، پیدا رو خودشون راه هاماشک
 :گفت و گرفت اشریشه

 !بگو عوضی؟ آره خوای؟می جوریاین-
 رو در محکم و رفت اتاقش داخل تسرع به و شد دور ازم که برم هوش از هقهق شدت از بود مونده کم دیگه
 .بست

 اصابت بهم که بود بزرگ تلنگری. بود جاری صورتم روی طورهمین هاماشک لرزیدند، هامشونه در شدنبسته با
 .بود کرده
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. بودم تنها هم خیلی بودم، تنها. دادممی تکون تکون راست و چپ به رو بدنم. کردم جمع خودم تو وارجنین رو پاهام
 ساغر. بودم تنها خیلی خیلی. رفت مامانی پیش و فروخت رو خونه. نزد حرف باهام دیگه تصمیم این از بعد مامان
 .اومد سراغم افتاده، اتفاقی چه فهمید و اومد در زندون از اینکه از بعد آروین. زدنمی حرف باهام دیگه
*** 

 «پیش ماه یک»
 .زدنمی حرف باهام دیگه که ودب روزی چند مامان. بودم هاملباس کردنجمع حال در

 رو در خاطره از باریکوله با کردم، اتاق به کلی نگاه و برداشته رو شخصیم وسایل از تیکه چند و هاملباس چمدون
 .شدم خارج و بستم
 هاملب! جواب یک از دریغ اما کردم؛ صداش. زدم در به تقه چند ایستادم، مامان اتاق مقابل و کشیدم عمیقی نفس

 خارج خونه از سرعت به و «مامانی دارم دوستت» :گفتم آروم زدم، اتاقش در به ایـوسه بـ و کردم نزدیک در به رو
 .شدم
 روی رو چمدون کردم، باز رو عقب در. کردم حرکت ماشینم سمت به و دادم فشار محکم رو چمدون یدسته

 .کردم رها عقب هایصندلی
 .آورد بند رو نفسم شد، ایجاد امشونه روی که شدیدی درد دیوار، به شدنمکوبیده و دستم شدنکشیده با

 قرار صورتم مقابل آورین خشمگین و وحشی هایچشم. کردم بازشون سریع موقعیتم درک با و بستم رو هامچشم
 .شنیدم هم روی رو هاشدندون سایش. داشت

 المصب؟ کردی غلطی چه معلومه هیچ-
 .بستم کردم،می احساس امشونه رو که عمیقی درد از دوباره رو هاممچش دادم، فشار هم روی رو هاملب
 بگیری؟ فاصله من از میشه-

 قبل سرکش آروین به شباهتی آروین این. بود کرده پر رو صورتش ایوقته چند ریش. کردم صورتش به نگاهی
 :نالید عجز با و آورد گوشم نزدیک رو سرش و کرد نگاهم مستقیم. نداشت

 !چرا؟ نازنین؟ کردی رو کار این چرا-
 گذاشتم اشسینه روی رو هامدست و کرده جور و جمع رو خودم. گرفت خودش به نزدیکی این از تندی تپش قلبم

 به نگاهی. بزنم حرفی نتونستم منم و نخورد تکون جاش از چرا دونستمنمی. داشتم خودم از دورکردنش در سعی و
 اشکی. لرزیدم خودم به و دیدم بود، اشک از شده پرآب که رو هاشچشم سوسوی. کردم اشتکیده و خسته صورت

 .کردم پاک رو اشکش و کردم دراز رو دستم ناخودآگاه آورد، درد به رو قلبم چکید چشمش از که
 :شنیدم رو غمگینش صدای دوباره و بستم رو هامچشم کوبید، سرم کنار دیوار به و کرد مشت رو دستش
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 لعنتی؟ بکشم دست تو از طوریچه! المصب بودی من نفس تو! زنیننا داشتم دوست من-
 :گفت و کرد نگاه هامچشم توی دوباره و کشید عمیقی نفس

 نه؟ دارم، دوست قدرچه نفهمیدی وقتهیچ-
 .بودم شده الل انگار دادم؛ تکون راست و چپ به رو سرم

 :گفت و گذاشته صورتم دور هاشدست
 نه؟ یا فهمیمی. ببینمت دیگه یکی پیشِ تونمنمی! کنم تحمل تونمنمی من -

 ایـوسه بـ و برد هاشلب نزدیک رو شالم یگوشه ،کردم نگاه بهش اشکیم هایچشم با و گرفتم گاز رو هاملب
 .نشوند روش

 کرده نفوذ درونم سلول سلول به انتقام این ولی بود؛ ریخته فرو درونم چیزی. شد دور سرعت به و گرفته فاصله ازم
 .بکشم دست ازش تونستمنمی بود،

 .افتادم راه به هامآرزو یخونه سمت به و کردم حرکت ماشین سمت به و کرده مرتب رو خودم

 …نیست گفتنی همیشه خوبان داشتندوست»

 «…پیام یک گاه و نگاه گاه و است سکوت گاه
*** 
 خورشید مستقیم نور تابش از تا گرفتم هامچشم مقابل آوردم، صورتم جلوی رو دستم سریع و کردم باز رو هامچشم

 بهار به داشتیم چون بود؛ شده کم حدودی تا هوا سردی از. کشیدم امخشکیده هایلب رو رو زبونم. کنم جلوگیری
 .شدیممی نزدیک

 تنم زا بودنکسل حالت و رخوت اون تا موندم حالت همون تو ثانیه چند کردم، آویزون پایین به رو تخت از پاهام
 کوچیکم اتاق تو که رنگمطالیی آرایش میز سمت به شدم، بلند جام از و گذاشتم تخت روی رو هامدست. بره کنار
 موهای بود، افتاده گود که هاییچشم به کردم؛ خودم به نگاهی و ایستادم آینه مقابل. کردم حرکت بود گرفته قرار

 احساس با. نداشت قبلم خود به شباهتی هیچ و بود اومده در یمعمول حد از بیش سیاهش هایریشه که رنگمزیتونی
 و گرفته صورتم مقابل برداشتم، اتاق رنگایقهوه موکت روی از رو انگشترم و شدم خم زمین به پاهام زیر چیزی
 آهی. بود سفید طالی که ساده رینگ یک. بود خودم یسلیقه به که ازدواجمون یحلقه. کردم نگاهش دقیق

 که میالد اتاق یبسته در به نگاهی شدم، راهرو وارد و کردم باز رو اتاق در. بردم فرو انگشتم داخل و کشیده
 پذیرایی داخل قدم چند از بعد دادم، تکون راست و چپ به تاسف با رو سرم. کردم داشت قرار من اتاق روبروی

 و شده رو و زیر داخلش محتویات یشبد دعوای از بعد که کردم نفرهسه مبل عسلی روی قندون به نگاهی. شدم



 

 

67 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 داشت قرار ورودی در کنار که آشپزخونه وارد کردنشمرتب از بعد و رفتم سمتش به بود، شده پخش زمین روی
 .کنم حاضر چایی صبحونه برای تا کردم روشنش ایستادم، مقابلش و رفتم رنگاینقره گاز سمت به. شدم
*** 
 هیچ یحوصله و حال اصال کردممی احساس. کردممی نگاه خونه جای جای به هدفبی و بودم نشسته مبل روی

 کرد؟نمی حساب آدم رو من اصال که میالدی به بودم؟ کرده خوش چی به رو دلم زندگی این تو. ندارم رو چیزی
 آرایشم زمی کنار که رو رنگمایقهوه کمد در شدم، اتاقم وارد و شدم بلند سرعت به. شد بلند ذهنم توی ایجرقه
 هم رو چرمم کتنیم انداختم، تخت روی و کرده جدا لباسیچوب از رو بلندم سیاه مانتوی. کردم باز داشت قرار

 آینه مقابل. کردم پوشیدن به شروع و برداشته هم رو همرنگش شال و رنگیسیاه ضخیم ساپورت طور،همین
 .کردم خودم به دقیق نگاهی و ایستادم

 مورد وسایل و برداشتم رو رنگمسیاه کوچیک کیف کشو توی از و نکرده توجهی. بود یدهپر شدت به روم و رنگ
 .ریختم داخلش رو نیازم
*** 

 با. کردم پارک مناسب جای تو رو ماشین نظرم مورد مکان پیداکردن با کردم،می هامغازه در به نگاهی دقت با
 .شدم داخل و رفتم پایین هاپله از احتیاط

 .اومدین وشخ خانم سالم-
 .دادم رو جوابش کوچیک لبخندی با و برگشتم سمتش اون به جوونی دختر صدای با
 بدم؟ انجام براتون تونممی کاری چه-

 :گفتم و کردم فکر ثانیه چند
 .اومدم موهام رنگ تجدید و اصالح برای-

 :گفت روییخوش با و کرد پر رو صورتش لبخند دوباره
 .بشینید جااین و بیارید در هاتونلباس لطفا درسته، بله-

 . کرد شروع رو کارش ثانیه چند از بعد نشستم، هاملباس درآوردن از بعد بود کرده اشاره که صندلی روی
 رنگمدودی موهای به نگاهی و ایستادم آینه مقابل شدم، بلند جام از شد، تموم آرایشگر کار که ساعت چند از بعد

 نگاهش ها بار و کشیده موهام روی وارشونه رو هامانگشت. بودم کرده موهام رنگ به اقدام باردومین برای. انداختم
 داخل دختر به لبخندی. بود شده قبل از تربراق و قرمز کمی اصالح خاطربه صورتم بود، شده تمیز ابروهام. کردم
 اشک شدم؛ خیره آینه روی مات کنارم تصویر دیدن با کردم،می نگاه خودم به آینه توی که طورهمون. زدم آینه

 نوازش رو بابا صورت شستم انگشت با. بردم آینه توی تصویر نزدیک رو انگشتم حسرت با و کرد پر رو هامچشم
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 چکیدن با. بود کرده گیر گلوم تو سیب یه یاندازه به بزرگی بغض کردممی احساس! زدمی تند قدرچه قلبم. کردم
! بود غمگین آینه این توی دختر قدرچه. شد میخکوب آینه تو خودم سعک روی هامچشم امگونه روی اشکی

 این از رو هامچشم. کردم احساس کاشت سرم روی که رو ایـوسه بـ و دیدم سرم سمت به رو بابا سر شدنخم
 .بردم ذت*لـ ـوسه بـ این از و بستم ناخودآگاه وافر ذت*لـ

 تا کردم باز رو هامچشم. شدم سیراب پدرانه یـوسه بـ این از زود قدرچه. بود گرفته خودش به محبت حسرت تنم
 دختر. آورد هجوم سمتم به یکباره به تنهایی حس. شدم مواجه پدر خالی جای با که بدم رو ـوسه بـ جواب منم

 دستمزد دادن از بعد. کشیدم آهی زد، غمگینی لبخند هاماشک به خیره و گرفت سمتم به رو کاغذی دستمال جوان
 .شدم خارج جااون از هاملباس پوشیدن و آرایشگر

 زهرا بهشت سمت به و خریدم گالیل هایگل از گلیدسته. کردم حرکت فروشیگل سمت به و شدم ماشین سوار
 .افتادم راه به

*** 
 .هستم اضافی زندگی این توی کنممی احساس وقتا بعضی-

 .کردم هاشگلبرگ پرپرکردن به شروع و کردم خارج اشهدست از گلی شاخه کشیدم، بابا قبر سنگ روی رو دستم
 که خودت خب ولی کردم؛ ناراحت رو مامان که این خاطربه هستی؛ عصبانی هم خیلی و ناراحتی دستم از دونممی-

 .دارم دوست رو میالد قدرچه من دونیمی
 .بشه دور ازم لعنتی بغض این تا دادم ماساژش کمی و بردم گلوم سمت به رو دستم

 تنهام؟ قدرچه دونیمی...بابایی-
 و رسید مشامم به گالب بوی. شستم خوبی به رو قبر دستم با ریختم، بابا قبر سنگ روی و کردم باز رو گالب در

 .گرفت بیشتر دلم
 خوش بختم وقتهیچ تو خوشبختی دعای بدون که دونیمی! نکن دریغ من از رو پدریت دعای خدا، رو تو بابا-

 .نمیشه
 .گذاشتم بابا قبر روی رو صورتم و زدم کنار اومدندمی پایین هامچشم از که رو هاییاشک

 !گرفته خیلی آدماش از دنیا، این از دلم بابا-
 .کشیدم بابا اسم روی رو انگشتم

 .دخترم بله بگی تو و بابا کنم صدات کشممی حسرت قدرچه بابا بابا، بابا،-
 :مگفت و زده قبر روی ایـوسه بـ
 .برم فرو باتالق این تو ذاشتینمی بودی اگه مطمئنم رفتی،نمی وقتهیچ کاش! بابا سوزهمی دلم-
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 :گفتم سوز با و کردم هقیهق
 .دلتنگشم خیلی ولی پشیمونم؛ نمیگم! شده تنگ مامان واسه دلم بابایی،-
 .شد امگذشته تنگ قبل از بیشتر دلم و کردم گریه صدا با

 بدون شدم؛ مواجه مامان غمگین هایچشم با که برگشتم سرعت به کردم، احساس کمرم روی رو دستی نشستن
 .زدم هق و کرده گریه قبل از ترپرصدا و کردم بغلش وقفه

 !تنهام خیلی مامانی! بود شده تنگ برات دلم مامان-
 .شدم فشرده بغلش تو قبل از بیشتر و
 گویدمی مادرم»

 !است چپ زن خواب
 کاش؛

 یایی،ب خوابم به
 کنی اخم

 بزنی فریاد و
 «"!ندارم دوست را تو من"
 رو من و کرد باز رو راننده کمک در. کردیم حرکت ماشین سمت به و گرفت بازوم از شدم، بلند مامان کمک به

 چند. گرفت دهنم مقابل و آورد بیرون کیفش درون از رو آبی بطری و کرد باز رو کیفش در. نشوند صندلی روی
 .کردم نگاهش دلتنگی با و شدم خیره مامان به خوردم، رو آب از جرعه

 .خونه بریم پاشو شده خوب حالت اگه-
 :پرسیدم تعجب با و کردم نگاهش گنگ. داشت سوز قدرچه کالمش

 برگشتین؟ مشهد از کی شما اصال خونه؟ کدوم-
 :داد فشارش کمی و گذاشت امشونه روی رو دستش

 .بزنم سر تو به اومدم مه داشتم، اداری کار کمی امروز،-
 :گفتم و کردم نگاهش بود اشک از پر که هاییچشم با
 آره؟ بود، شده تنگ برام دلت توام پس-
 :گفت و گذاشت پیشونیم روی ایـوسه بـ و شده خم طرفم به
 نشه؟ تنگ شبچه برای دلش مادر یه میشه مگه-
 .کردم بغلش محکم و شدم بلند جام از
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 ما؟ خونه بریم-
 به سرعت به. داد تکون رو سرش. بگیرم ازش رو مثبت جواب تا شدم خیره استرس با و دیدم رو ردنشکمکث
 .روندم نفس یک خونه سمت به و آوردم در حرکت به رو ماشین رفتم، راننده صندلی سمت
*** 

. زد بهش خندیلب. کردم باز ماشین در و رفت مامان سمت به اومدم پایین سریع داشتم، نگه خونه جلوی رو ماشین
 :گفت بود خنده با همراه که لحنی با. بشه پیاده ماشین از تا کردم کمکش و گرفتم دستش از
 .نشدم پیر هنوز کن، ول رو دستم جون دختر-

 بهش کوچیکی خرسی عروسک که کلیدهام با. رفتم خونه حیاط در سمت به. کردم رها رو دستش و زدم لبخندی
 کوچیکمون نسبتا یخونه کوچیک حیاط به کلی نگاه. شه داخل تا ایستادم مامان نتظرم و کردم باز رو در بود، وصل

 سمت به هم با و دعوت داخل به رو مامان و بستم رو هامچشم. بود شده پژمرده میالد و من دل مثل که انداختم
 .کردیم حرکت خونه

 و کردم باز رو اف دی ام سفیدرنگی تکابین در. رفتم آشپزخونه سمت به نشست، مبل روی مامان اینکه از بعد
 .گذاشتم آشپزخونه داخل چهارنفری غذاخوری میز روی برداشتم رو بلوری خوریمیوه

 .ریختم خوریمیوه داخل و کردم جدا هامیوه مخصوص کشوی از رو هامیوه کردم، باز رو یخچال در
 .بخورم میوه نه ببینم رو تو اومدم بشین، بیا مامانم-

 :گفتم و دمز لبخندی
 .میام االن-
 به رو هامیوه. بیاد جوش به آب تا کردم روشن رو زیرش و کردم آب از پر رو گازی سماور رفتم، گاز اجاق سمت به

 .کردم حرکت پذیرایی سمت به و برداشتم دستیپیش تا چند همراه
 دخترم؟ خبرا چه-

 :گفت و زد بهم لبخندی گذاشتم، دستش داخل رو دستم
 طوره؟چه شوهرت زندگیت،-

 و آورد باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش. شدم خیره مبل یپارچه به حرفبی و انداخته پایین رو سرم
 .شد خیره هامچشم توی مستقیم

 .نزنیم حرف موردش در بهتره مامان -
 میالد بودم؛ کرده جبتع. شدم بلند جام از سرعت به و انداختم نگاهی سمت اون به در داخل کلید چرخیدن با

 .اومدنمی خونه موقع این وقتهیچ
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 رو نگاهش سرعت به که موند مات صورتم روی ثانیه چند میالد نگاه در بازشدن با. برداشتم در طرف به قدم چند
 شاتاق سمت به زده، پوزخندی رفتار ترینآورشرم با پرسیاحوال و سالم بدون و کرد نگاه مامان سمت به. دزدید ازم

 باز رو در کردم، حرکت اتاقش طرف به. بود صبرم آستانه از خارج دیگه رفتارش این. بست شدت به رو در و رفت
 .شدم اتاق وارد و کردم

 !داشتیمی نگه رو مامانم احترام حداقل کشی؟نمی خجالت-
 .بود کراواتش کردنشل حال در و بود نشسته تخت روی

 !بیرون برو پس فهمی؟می ندارم، رو اعصابت اصال نازنین-
 .کردمی ادا رو اسمم خوب قدرچه شد؛ رو و زیر دلم. بود کرده تلفظ رو اسمم هفته چند از بعد

 به که کردم دراز دستش سمت به رو دستم. زدم زانو زمین روی پاهاش کنار برداشته، قدم طرفش به شدهمسخ
 :گفتم و زدم بخندیل رفتارش، این گرفتن نظر در بدون. کشید پس رو دستش سرعت

 !کنیمی تلفظش خوب قدرچه میگم، رو اسمم! خوبه قدرچه-
 :گفت و برده باال رو ابروهاش از یکی

 میگی؟ جدی بابا، نه-
 :گفتم و داده تکون راست و چپ به رو سرم هابچه مثل

 .اوهوم-
 :گفت و کشید هم تو رو هاشاخم دوباره

 .ببینم بیرون برو پاشو-
 سینم به که دردی از نه اومد؛ بند نفسم. آورد خودم به رو من انگار که کوبید امسینه به محکمی مشت دستش با و

 اومدن جوش به درونم، طغیان مسخره، پوزخند همون هم باز قلبم یدوباره و دوباره شکستن از بود، کرده اصابت
 .شدم دیوونه من و نکردم درک دیگه که رفتاری من،

 .بود شده بیدار دوباره درونم شیطان رانگا شدم، بلند جام از
 سیگار به سیگار»

 شدممی دود
 و

 پنجره به پنجره
 ..کشیدممی انتظار
 «!نیا دیگر است شده تمام بینینمی که منی
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 :زدم داد و کردم پرت میالد سمت به و برداشته رو روش وسایل و رفتم رنگشسیاه آرایش میز سمت به
 !امخسته المصب ازت، امخسته-
 :زدم داد عصبانیت و خشم با گرفتم رو اشزدهبهت ییقه اشک ایذره ریختن بدون هادیوونه مثل رفتم، سمتش به
 !متنفرم دارم بهت که عشقی از متنفرم، ازت-

 .بودند کرده ایجاد دادکشیدن این برای زیبایی سمفونی امحنجره و تنم تموم عجیب و کشیدممی داد
*** 
 جدیدی فرصت تا میری اوقات گاهی کنی، زندگی داری دوسشون که کسایی کنار تا مونیمی زنده اوقات گاهی
 داشته دوست و هاداشتندوست از میشی خسته اوقات گاهی. بیاری وجود به داری دوسشون که کسایی برای

. بشی یروزپ درصد صد اون از درصد یک کنی فکر اگه حتی جنگی،می و مونیمی هم هاموقع بعضی اما ها؛نشدن
 راه به گردیبرمی هاوقت بعضی. برهمی فرو باتالق ته تهِ تا رو تو اوقات گاهی رویا، یه آرزو، یه احتمال، یه

 و مونیمی هاوقت بعضی. کنی نگاه سرت پشت به اینکه بدون میری هم هاوقت بعضی اما کنی؛ می نگاه شدهرفته
 رو پیشِ رو سفر راه و کنیمی جمع خودت با رو هاتداشتن دوست چمدون هاوقت بعضی اما جنگی؛می عشق با

 .گیریمی
 عکس بر اما چرا؟ میگی خودت با گاهی ست،خواسته هایطردشدن و ناخواسته هایداشتن دوست همین زندگی
 !سکوت و سکوت سکوت، هاموقع بعضی ولی سخته؛ میگی گاهی. گذرهمی اینم خیالبی میگی اوقاتم گاهی
 از ضعیفی نور. شدم مواجه اتاق تاریک فضای با و کردم باز رو هامچشم. بودم تشنه بدجوری بود، شده خشک گلوم

 بلند ازجام و دادم تکون رو امخسته تن سختی به. خورد چشمم به بود آشپزخونه هایچراغ شامل که پذیرایی سمت
 چیزی زدنهم حال در من به پشت مانما رسوندم، روشنایی سمت به رو خودم دیوار کمک به تلوتلوخوران. شدم
 .بود مسکن یه مثل برام متشنج، دوران این تو بودنش. بود قابلمه درون

 مامان؟-
 و کرد بسته و باز دور یک رو هاشچشم. بود قلبش روی دستش اما برگشت؛ سمتم به دیدم، رو هاششونه لرزیدن

 :گفت بارسرزنش لحنی با
 شدی؟ لندب جات از چرا تو دختر، ترسیدم-

 :گفتم کرختی و حالیبی با نشستم، روش کشیدم کنار صندلی
 .نباش نگران مامان خوبم-

 سمت به رو هاشدست. نشست روش و کرد من به ترنزدیک کمی را روبرویی صندلی هم اون شد، نزدیکم
 :گفت مهربونی لحن با و فشرد محکم کرد، نزدیک هامدست
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. کنمنمی سرزنشتم اما کارت؛ این خاطربه کنمنمی تشویقت دخترم، داره رو خودش هایراحتی و سختی زندگی-
 بدون بابات و من زندگی اول از که نمیگم منم بزنه، رقم خوادمی دلش که طور هر رو زندگیش که مختاره هرکس

 !کردینمی که کاش ای که کردی جدا عزیزش از رو اون تو داغداره، میالد. بود کاستی و کم
 :گفت و کرد نگاه هامچشم به مستقیم و کشید یعمیق نفس

 وقتی ولی بایست؛ هاشمویرونه و هاشخرابه پایه پس ساختی، خودت برای خودت که هست زندگی این کن، صبر-
 .خوشبختیش پی بره اونم بذار ازش، بگذر باشین هم مرحم نمیشه یعنی! تونیننمی تونی،نمی دیگه دیدی
 :گفتم و گرفتم هامدست داخل رو هاشدست سریع

 به مونممی! بکنه بهم آمیزمحبت نگاه یه تا مونممی پاش به عمرم آخر تا شده کنم، ولش که رو این نگو! هرگز-
 .جنگممی و مونممی پس پشتمه، خیلیا آه دونم می ساختم، ایدیگه کسِ زندگی روی رو زندگی این من. پاش

 :گفتم و داده تکیه صندلی پشتی به و زدم پوزخندی
 !غیرممکنه غیرممکن، ولی نیست؛ پذیرامکان وقتهیچ دونممی گرچه-
 :پرسیدم تردید و مکث با
 ست؟خونه میالد-

 :گفت و چرخوند اشحدقه داخل رو هاشچشم مامان
 .رفت موقع همون. نه -

 :پرسیدم دوباره ولی شدم؛ ناراحت کمی
 نگفت؟ چیزی-
 .بزنم زنگ بهش شد بد حالت بازم اگه باشم، مواظبت که گفت چرا -
 :گفتم بلند نسبتا صدایی با و کرده نگاه بهش باورنا
 !چی؟-

 :گفت و داد چین کمی رو هاشچشم مامان
 .بگه رو حرف این که امیدواری خیلی یعنی! نه که البته-

 :گفتم تحکم با و گرفت حرصم
 !مامان-

 :گفت و شد بلند جاش از و کرده ایخنده
 .رفت کالفگی با و باشم مواظبت گفت فقط یامان،-
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 مشهد به دوباره و داره مراقبت به نیاز مامانی که گفت فرداش مامان. گذشت سر به میالد نیومدن با روزم اون
 .برگشت

 .ودب کرده پر رو زندگیم هایلحظه تموم روزها این واژه این تنهایی، و تنهایی دوباره
 دلیل گرچه اومد،می حساب به پیشرفت یه این. بود خوشحال خیلی خونه اومدمی وقتی میالد که بود روزی چند

 .بود چی دونستمنمی رو خوشحالیش
 حال توی کال کردم،می زمزمه رو ایترانه لب زیر و بودم شام برای سبزیقرمه کردندرست مشغول آشپزخونه توی

 .بودم ایدیگه هوای و
 .سالم-
 که میالد به نگاهی و برگشتم عقب به آرومی به. کردم تعجب هم و ترسیدم هم میالد یهویی سالم شنیدن با

 و کردم سالمی لب زیر. کردم بود داده تکیه اپن به رو چپش دست و داشت قرار آشپزخونه ورودی داخل درست
 .کنم تحمل رو نگاهش نتونستم کوبید،می امسینه دیوارِ به رو خودش تندتند دلم. شدم پز و پخت مشغول دوباره

 داریم؟ چی مشا-
 :گفتم آرومی به کرد، متعجب بیشتر رو من
 !سبزی قرمه-
 .اتاقمم توی من کن، صدام شد حاضر میاد، خوبی بوی بینممی هوم-

 خوبی به رو میز. بود آماده چیزهمه. بودم شام کردندرست مشغول. شد شادی از پر وجودم سراسر زدم، لبخندی
 دست بود آسمونی آبی رنگ به دامن یک همراه به بلندآستین تنگ سفید بلوز یک شامل که لباسم به بودم، چیده

 .کشیدم
 در به تقه چند و ایستاده میالد اتاق در مقابل فشردم، هم روی خوشحالی با رو هاملب و مالیده هم به رو هامدست
 .کردم وارد

 .تو بیا-
 .شدم وارد و کرده باز رو در آروم
 .بود تاپشلپ با کار مشغول و بود نشسته صندلی روی

 .حاضره شام-
 زیبا، و مردونه بینی ای،قلوه تقریبا هایلب اون با. کرد نگاه بهم و برداشته هاشچشم روی از رو طبیش عینک
 .بود زیبا تندیس یک کنندهتداعی برام رنگششکالتی یکشیده و درشت هایچشم
 :گفت و دآور هاشلب روی لبخندی و برده باال رو ابروهاش از یکی
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 نه؟ بخوریم، غذا هم با داری دوست خیلی-
 :گفتم و کردم نگاهش گنگ

 .بگو بهم بود حاضر شام وقتی گفتی خودت-
 کردی؟ باور هم تو-

 .کرد پاک رو لبش یگوشه شستش انگشت با عادت به و زد پوزخندی دوباره
 .شینیمنمی میز یه روی قدیما مثل دیگه تو و من بدونی باید یعنی که؛ دونیمی! رو حرفام بعضی نگیر جدی زیاد-

 رو امچونه و اومد سمتم به و شد بلند جاش از چرخید، دارشچرخ صندلی روی دور یک و کرد صدادار ایخنده
 :گفت و گرفت

 .داره طعمی چه باهات بازی ببینم خواستممی! خانمی کن بیرون سرت از رو فکرا این-
 شدم؛ تمام»

  بُرو
 بگو هَمه به ولی

 آوردنَت، دست به برای
 نکندم، کوه
 ...« کندم جان
 کردم می احساس و کردمی سنگینی تنم روی سرم رو، مغزم گنگی یا کنم هضم رو دهنم تلخی دونستمنمی

 .ببنده رو در تا کردم گردعقب. بپاشه هم از وجودم کوه که االناست
 !گفتنمی این به نابودشدن ادم،د تکیه اتاقم کنار دیوار به و گرفتم فاصله قدمی چند در از

 و رحمبی پسر یه عاشق که احمق ساده دختر بودم؟یه طرفا همون از االنم من یعنی کردند؛ بازیچه رو طرف میگن
 .بود شده سنگدل

 به رو خودم سختی به! ندارم خبری و مُردم شاید کردم،نمی احساس وجودم توی رو قلبم دیگه چرا دونمنمی
 تخت روی. رسوندم اتاقم به رو خودم و ریختم آشغال سطل داخل رو غذا محتویات تموم و مرسوند آشپزخونه

 . ندارم خبر و شدم بدبخت قدرچه من کرد،نمی یاریم مغزم. کردممی فکر مدتم این روز و حال به و بودم نشسته
*** 

 رعشه آیفون توی شخص دیدن با. رسوندم اف اف به رو خودم سریع شد،می زده پی در پی که در زنگ صدای با
 کنار آینه توی. دادم فشار رو اف اف یدکمه دادنجواب بدون و دادم قورت رو دهنم آب. برگرفت در رو وجودم تمام

 .اومدمی چشم به حسابی و بود پریده رنگم انداختم، خودم به نگاهی ورودی
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 مقابلم. کردم باز رو در استرس با. نیاد چشم به صورتم پریدگی تا زدم سیلی صورتم به چندبار هامدست کف با
 نظر به ترگلگون رنگمسی رژگونه وسیله به اشبرجسته هایبود،گونه شده تربراق سبزرنگش هایچشم بود ایستاده

 .رسیدمی
 زا ترایقلوه رنگمسی رژ با ایشقلوه هایلب. شدمی دیده گیراتر ایگربه چشم خط اون توی اشکشیده هایچشم

 رفتارش این از. شد خونه داخل حرف بدون زد کتفم به که ایتنه با و زده پوزخندی. خورد چشم به معمول حد
 کشیدم عمیقی نفس. بود انداخته هم روی رو پاهاش و نشسته مبل روی شیک چه. برگشتم عقب به. کردم حیرت

 بهش منتظر و نشسته کناریش مبل روی برداشتم، قدم آرامی به و ریخته هامچشم توی رو وجودم غرور تمام و
 .دوختم چشم

 خوشبختی؟ -
 :گفت و زد صدادار پوزخندی

 .کن خراب خونه میگن شما مثل آدمایی به باشی، خوشبخت باید هم البته -
 .کردم حفظ ترمحکم رو خودم من ولی کنه؛ عصبانیم خوادمی دونستممی بستم، نفرت با رو هامچشم

 توش زندگی و صفا از رویی و رنگ اصال داره؟ عشق داره؟ محبت طوره؟چه ساختی من یخونه روی که ایخونه -
 نه؟ یا هست

 :شد بلندتر رفته رفته صداش
 روی رو زندگیت هایخرابه نه شایدم! ساختی من زندگی هایخرابه روی رو زندگیت تو! باشه نباید که البته -

 کردی؟ درست من زندگی
 !سارا کن صحبت درست -
 .گفتم امشدهچفت هایدندون بین از رو حرف نای
 هان؟ میشه؟ چی نکنم صحبت درست -
 !کنم خراب خونه من انگار که نکن صحبت جوری یه -
 :گفتم و گرفتم خودم به رو شستم انگشت و ایستاده تردور کمی و شدم بلند جام از
 از داشتم، میالد به که سودایی از گفتم، عشقم از برات من. تویی دزده که اونی. باشم نبایدم یعنی! نیستم دزد من -

 ...اما بسازم؛ باهاش بود قرار که خوبی روزای
 :گفتم و کردم تربلند رو صدام

 !کردی شیطان کردی، سیاه کردی، بد رو من تو کجا، تو و کجام من االن ببین شدی، ناموسم دزد تو -
 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .نکن صحبت زندگی هایخرابه از برام پس -
 .اومد سمتم به و شد بلند جاش از. کشیدمی نفس تندتند

 !ناموسم؟ دزد من آره نزن، حرف و شو خفه -
 :گفت و کرد ایخنده

 رو میالد تونستیمی بود گشاد و باز برات راه سال همه این تو داشتی لیاقت اگه تو دزدیم؟ ازت رو میالد من -
 .کنی خودت عاشق

 :گفت و گذاشت ماشونه روی رو دستش
 !گلم نداشتی رو جنمش ولی -

 :گفتم و زدم اشسینه روی ایضربه دستم کف با و زدم کنار امشونه روی از رو دستش
 !بیرون برو گمشو من یخونه از -
 و کشید بیرون داخلش از رنگسیاه شئ یک و برد کیفش داخل رو دستش برداشت، رو کیفش و رفته مبل سمت به

 :گرفت سمتم به ور اون مستقیم
 !خوندی کور نه عروسک؟ بره پایین گلوت از خوش آب ذارممی کردی فکر -

 .سارا حماقت از ترس، از لرزید؛می تنم تموم
 :گفتم بود بریدهبریده که لحنی با
 !خطرناکه... سارا کنار بذار... رو اسلحه...اون -

 :گفت و کرد ایخنده
 .بود خواهد زندگیت ویر من یسایه عمرت آخر تا امروز از -
 .برد سرش سمت به رو اسحله و کرد قطع رو اشخنده یکباره. خندید بلندبلند و

 .برداشت رو اطراف گلوله شلیک صدای که بودم پوشونده هامدست با رو هامچشم
 به رو دستم ت،رف یادم از کشیدننفس. کردم نگاه بود افتاده زمین روی که سارایی به و زدم کنار رو هامدست ناباور
 .کردمی چکه ازش داشت خون که کردم دیوار به نگاهی و برده گلوم سمت
 .کردم زدنجیغ به شروع و نشستم زمین روی
 از. بود ریختن حال در پیشونیم کنار از درشت هایعرق. شدم بیدار خواب از وحشت با و کردم باز رو هامچشم

 لبم کنار از آب قطرات. کشیدم سر نفس یک و ریختم خودم رایب پارچ داخل از آب لیوان یک تخت بغلی عسلی
 خوابم دیگه کردم کاری هر ولی ؛کشیدم دراز تخت روی دوباره. کشیدم سرهم پشت عمیقی هاینفس. بودند جاری

 ریز یخنده صدای با که کردم حرکت در سمت به و شدم بلند جام از. دادمی نشون رو صبح ۷:30 اتاقم ساعت. نبرد
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 گوش دقت با و چسبونده در به رو گوشم و پیمودم رو در به مونده قدم چند سرعت به. شدم خشک جام سرِ یالدم
 .دادم

 .بگو جانم؟-
-.... 

 :گفت و کرد ایخنده دوباره
 .گلکم میام زود-

 .دمیال بشاش لحن از هم خورد، هم به حالم ناشتابودنم خاطربه هم شستند؛می رخت داشتند دلم تو انگار
-... 
 .نکن اذیت عروسک دیگه-
-.... 
 .چشمام جفت روی چشم، میام حتما شد تموم کارم-
-.... 
 .عزیزم دارم دوستت منم-

 اتاقم سفید یکدست سقف به رو هامچشم و نشستم زمین روی و خورده سر در کنار از من، و موندم من رفت،
 .دوختم

 !هستیم قاتل ما ی همه»
 کسی کشتنِ جرمِ به
 خودمان در

  بخشی کردنِخالص
 .. ! خودمان از
 ما یهمه و

 ایممرده صدبار کم دستِ
 کسی در
 یا

 ...« کسی برای
 هم یا خواهرش شاید که زدم گول رو خودم باز ولی بود؛ آسون خیلی برام بود، کی تلفن پشت اینکه زدنحدس

 .بود مادرش
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 .زدم صورتم و دست به آبی و رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند جام از
*** 

 نفس. هامغم التیام برای بود کسی نه هام،کسیبی برای بود کسی نه من؛ هایروز این بود شده برحوصله قدرچه
 .خوردم لیوانم داخل چایی از ایجرعه و کشیدم عمیقی

 با. گذاشتم میز ویر رو چایی لیوان و شدم بلند جام از. انداختم سمت اون به نگاهی متعجب آیفون زنگ بلندشدن با
 .نکشم جیغ تا گذاشتم دهنم روی رو دستم حیرت با آیفون، توی شخص دیدن
 رو دستم. کردم باز رو بیرون در عجله با و دویده رو حیاط طول سرعت به کردم، باز رو خونه در صبر ایلحظه بدون
 .کردم بغلش قدرتم تمام با و کشیدم حیاط داخل رو ساغر کردم، دراز

 !بود شده تنگ خیلی برات دلم غرسا وای-
 .کردی مخفه بابا کن ولم-

 :گفتم و کردم بهش دلتنگی از پر نگاهی و شدم جدا ازش
 !بینمتمی دارم جااین که کنمنمی باور وای-

 :گفت و کرده کج برام ابرویی و چشم ساغر
 زدی؟می زنگ بار چهار سه روزی همین برای-
 :گفتم خجالت با
 .بشنوی رو صدام و بزنی حرف باهام خواینمی مکردمی فکر خب،-
 !ایدیوونه-

 .کردم راهنماییش خونه داخل به و کردم ایخنده
 کاله و شال با و رسید ساغر رفتن موقع سرانجام اما شد؛ سر به ساغر کنار خوشحالی و شادی با ساعتی چند

 .اومد سراغم غم و تنهایی حس همون دوباره کردنش
 بمونی؟ ربیشت حاال نمیشه-

 .زدم بهش مظلومیتم یدرجه آخرین با رو حرف این
 :گفت و کرده کج رو دهنش

 ت؟جمله به چسبوندی بود چی «بیشترِ» اون چندش اَه،-
 .بسوزه دلت خواستم-
 سوخت؟ دلم مثال االن-

 :گفتم و کردم چپ رو هامچشم
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 نسوخت؟ یعنی-
 :گفت و آورد در شکلکی

 !خورد هم به حالم بیشتر-
 !نداری محبت قتلیا-
 .بسهِ سرزمینمون موجودات تمام برای داری، تو ندارم آره-

 محوی یخنده ساغر هایبازیمسخره از و کردممی مرور بودیم کرده سپری باهم که رو لحظاتی رفتنش از بعد
 .ایستادم مقابلش و رفته پنجره سمت به سرعت به در، بازشدن با. شدمی جاری هاملب روی
 روی رو نگاهم. بود شده حیاط وارد تلوخوران تلو و کرده پارک خونه درِ جلوی رو ماشین حواسبی که بود میالد

 با. رسوندم خونه ورودی سمت به رو خودم و کشیدم هم تو رو هاماخم. رسیدمی نظر به مست. کردم زوم رفتارش
 از کشیده لحنی با و کرده نگاهم. دیمکر اصابت هم به دو هر برداشت، قدم سمتم به هوابی میالد در، بازکردن

 :گفت مستی
 !کنار بکش-
 .کرد پرت روش رو خودش و رفت مبل سمت به طورهمان دوباره. کرد وارد کتفم به جونبی ایضربه دستش با و

 :گفتم و رفته سمتش به
 !کنم کمکت بذار-

 نشده روبرو مست مرد یه با گاههیچ. آوردم در تنش از کنهنمی مخالفتی دیدم وقتی بردم، کتش سمت به رو دستم
 .نبود رسم ما یخانواده تو رفتارها مدل این یعنی بودم؛

 .خریدم برات من که همونیه... عطرت-
 :گفتم و نشستم روش و رفته کناریش مبل سمت به. گفت کشدارش لحن با و آروم رو حرف این

 .بودی گرفته تولدم برای پیش دوسال آره-
 :مگفت و کشیدم نفسی

 بکنم؟ بهت تونممی کمکی چه-
 .گفتنمی چیزی و کردمی نگاه بهم طورهمون

 کنی؟می اذیت رو من هم رو خودت هم چرا-
 .قبلی هایبحث همون دوباره
 .بیارم براش آبی لیوان تا رفتم آشپزخونه به و شدم بلند جام از. بشه خوب حالش که کنم چیکار دونستمنمی

 !دارم دوستت چون ،میگم بازم گفتم بار چند-
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 .باشه طرفه دو باید عشق نیست، داشتندوست این ولی-
 .کافیه شمطرفه یه همون من برای-
 !بشی بستری باید ای،دیوونه یه تو-
 .میگم رو ـروب مشـ خوردی؟ چرا بودنم؟دیوونه به بردی پی تازه-
 بدم؟ پس بهت اینم جواب باید-
 کشی؟نمی هوار و داد عجب چه-
 ام؟دیوونه تو مثل من مگه-

 ولی دادم؛ تکون جلوش چندبار. نگرفت ولی گرفتم؛ مقابلش رو آب لیوان. نبود خوب اصال حالش کردم، ایخنده
 .شدم خم سمتش به و کردم رها عسلی روی رو لیوان! دریغ

 .شدی خوب شاید بخواب، اتاقت تو بریم پاشو-
 !نزن دست من به-
 .پاشو باشه،-
 :شنیدنم رو صداش که خوابوندمش تخت روی. بردم اتاقش سمت به مخالفتش رغملیع و گرفتم بازوش از
 .میدی خوبی بوی-
 .نداره ارزش برام هم پاپاسی یه االن ولی شدم؛می زدهذوق زدیمی رو حرف این و بود خوب حالت اگه-

. افتادم روش هوابی من و کشید رو بازوم که بشم دور ازش خواستم جوراباش، همراه به و آوردم در رو بلوزش
 :گفت و چسبوند گوشم به رو هاشلب
 !بمون-
 :گفتم حرص با
 .مستی تو کن، ولم-

 :گفت ترسمج ولی
 !بمون-
 ...کنندمی مست ها آدم»

 ...بوسندمی دیگری جای را یکی
 !است خوب حالشان کنندمی تظاهر و

 !کنند پرت را قلبشان حواس تا کنندمی هرکاری ها آدم
 «...!شده تنگ کسی برای دلشان برود یادشان تا کنندمی هرکاری
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*** 
 !خانمی میگم تبریک-

 کمی فقط من نفهمیدم، رو تبریکش معنی. کردم بود نشسته رسپشن شیشه پشت که پرستار به نگاهی گیج و ناباور
 .بودم اومده آزمایش برای و رفتمی گیج سرم

 توی آزمایش برگه. نشستم هاصندلی از یکی روی دم،کشون راهرو هایصندلی سمت به سختی به رو خودم
 حاملگی تست که من ولی کشوندم؛ حاملگی تست سمت به رو نگاهم استرس کمی و ترس با. لرزیدمی هامدست
 .بودم نداده

 آزمایش توی اشتباهی که شدم متوجه اسمم خوندم با و کشیدم مشخصات قسمت برگه باالی به رو نگاهم دوباره
 مادر من بودم، شده حامله من. کردم نگاه روبرو به مستقیم کردم، بلند برگه روی از رو سرم. بودم حامله نم و نشده
 حرکت خونه سمت به و شده بلند جام از. چکید پایین چشمم گوشه از سمجی اشک قطره خوشحالی از. بودم شده

 .کردم
 لمس رو وجودم کوچولوی و انگیزشگفت وجودم اون و کشیدم شکمم روی آرامی به رو دستم بودم، خوشحال خیلی
 .کردم
 باهام خودش بود درست دنیا، حس بهترین دنیا، خبر بهترین کردم؟می حمل خودم با رو میالد بچه داشتم من یعنی

 «مونبچه» :گفتم و گزیدم رو لبم... اشبچه ولی بود؛ نامهربون
 .کنه پیدا راه مونخونه به محبت و عشق تا بذاره کنار رو قبلی خشم و کدورت اون شاید وجودش با
 شوهرم یخانواده به بدم، خبر کی به کنم، چیکار دونستمنمی. شدم خونه وارد و کرده باز رو در کیفم توی کلیدِ با

 دکتر یه پیش باید. گنجیدمنمی خودم پوست توی خوشحالی از. ساغر یا مادرم یا کردننمی حسابم آدم اصال که
 .رفتممی چکاپ برای خوب
 پا دخترانگی دنیای از عشقم توسط که روزی زندگیم روز بهترین کردم؛می فکر روز اون به و بودم نشسته مبل روی

 .نبود یادش اتفاق اون میالد روز اون فرداهای و فردا گرچه گذاشتم، زنانگی دنیای به
 .کردم برقرار رو تماس و کردم لمس ساغر شماره روی و برداشته رو گوشیم

 شدی؟ جیب به دست شما عجب چه الو،-
 جیبی؟ به دست چه علیک، و سالم-
 هست؟ خلیفه یکیسه از نکنه میگم، رو شارژت-
 !بگو پرت و چرت کم-
 .بخندیم کمیه بگو من جای به تو نمیگم، پرت و چرت من باشه-
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 دلقکم؟ تو مثل من مگه-
 دلقکی؟ گفتم من مگه-
 !باش آدم ثانیه چند ساغر وای-

 صدایی ولی بود؛ برقرار هنوز تماس کردم، بهش نگاهی و کرده دور گوشم از رو گوشی نشنیدم، ازش بیجوا
 .اومدنمی

 مردی؟ نکنه ساغر، الو-
 .کنممی تمرین دارم باش؟ آدم ثانیه چند نگفتی مگه نه،-

 .کردم بلند ایخنده بعدش و شدم مات
 !واقعا مریضی تو-
 .خانم داری لطف-
 .میشم مادر دارم من-

 .گفتم یهویی و مقدمهبی رو حرف این
 .میاد دنیا به داره امنوه باالخره میشم، بزرگ مادر دارم منم-

 :گفتم و کردم کج رو دهنم
 .امحامله گفتم، جدی-

 .سکوت دوباره
 شدی؟ مقدس مریم-
 !ساغر؟-
 .بکن جدید شوخیِ یه کنم،نمی باور خب چیه-
 .امحامله من-
 .شدم دیوونه که کرد ویغ و جیغ قدراون کنم، شقانع تونستم سختی به

 .کردیم درددل و زدیم حرف هم با کلی زدم، زنگ مامان به بعدش دادم، ساغر به رو میمون خیر این اینکه از بعد
 آماده شام. بودم کرده آماده بزنم میالد به بود قرار که حرفایی برای رو خودم بودم، آشپزی مشغول آشپزخونه توی
 روش که رو سیاهم تاب کردم، باز رو کمدم در. بپوشم امشب برای مناسبی لباس تا رسوندم اتاقم به رو دمخو. بود

 به هم ایساده رنگسیاه نخی شلوار کردم، تنم به و برداشتم بود شده کار قلب صورت به درشتی و ریز هاینگین
 رو آرایشی کرم. شدم رنگمدودی و زیتونی لندب موهای کردنشونه به شروع و نشستم آرایشم میز مقابل. کردم پام

 سیاه و اینقره رنگ دو سایه رو پلکم پشت و ابرو مداد با رو ابروهام. زدم صورتم روی مخصوصش پد با و برداشتم
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 هاممژه روی سیاهی ریمل با همراه ایگربه نازک چشم خط هام،گونه روی رنگیایقهوه مات یگونه رژ. زدم
 .زدم هاملب روی رو رنگیآجری الکی رژلب آخر در. کشیدم

 روی و بدنم جای جا به و برداشته رو مخصوصم عطر. بودم شده عالی کردم، خودم به کلی نگاهی کارم اتمام از بعد
 .بودند پاهام توی معمول طبق که هم فانتزیم سانتیپنج رنگ سیاه هایدمپایی. زدم هامدست مچ
 شد، خونه وارد میالد بعد دقیقه چند. کردم باز درو و رفته آیفون سمت به آروم مآرو در زنگ صدای بلندشدن با

 :گفتم و شدم نزدیکش
 .نباشی خسته سالم،-

 درآوردن تو و کرده دراز رو دستم کردم، نگاه بهش اجازه با و شدم نزدیکش. گفت لب زیر «سالم» و کرد نگاهم
 .کردم کمکش کتش

 .بمونه آروم طوریهمین شب آخر تا اینکه برای فرستادم صلوات کلی دلم تو
 :گفتم مهربونی با و بهش کردم رو گرفتم، دستش از هم رو کیفش

 .بچینم رو میز منم بزن صورتت و دست به آبی یه-
 داده تکون رو سرش. شدم خیره بهش زدنپلک بدون ثانیه چند دوختم، بهش رو نگاهم و کردم مظلوم رو هامچشم

 .رفت دستشویی سمت به و
 .گفتم لب زیر «شکری خدایا» و زدم لبخندی

 که بود معلوم بود، کرده عوض رو هاشلباس. نشستم میالد منتظر صندلی روی و چیدم امسلیقه تمام با رو شام میز
 .بودند جاری اششقیقه کنار از آب هایقطره چون شسته؛ موهاشم

 !خوریمی سرما نکردی خشک رو موهات چرا ،عه-
 :گفت خسته لحنی و هاچشم با و گرفت رو دستم برم، حوله آوردن برای اتاق به خواستم تا و شدم لندب جام از
 .بخور رو شامت بیا ،نیست الزم-

 .کشیدم براش برنج کمی و برداشتم رو میالد بشقاب نشستم، صندلی روی و زدم لبخندی
 .کرد صاف رو گلوش ایسرفه با و شیدک غذاخوردن از دست یهو میالد که بودیم غذا خوردن مشغول دو هر
 افتاد؟ اتفاقی چه شب اون-

 خشکی هایسرفه هم سر پشت و پرید گلوم توی فجیعی طرز به آب حرف، این شنیدن با که خوردممی آب داشتم
 :گفتم دستم باالآوردنم با که زد پشتم بار چند دستش با و شد بلند جاش از میالد. کردم

 .کافیه-
 :گفتم پراسترس لحنی با دستپاچه جاش، سر ستنش برگشت اونم
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 بیفته؟ اتفاقی بود قرار مگه هیچی،-
 :کرد نگاهم مشکوک و کرد تنگ رو هاشچشم

 مطمئنی؟-
 :گفتم و کردم نگاهش جسور

 چیه؟ دروغم آره،-
 :گفتم و کرده تر زبونم با رو هاملب. دادم تکون بار چند رو سرم و
 .گمب بهت رو موضوعی یه خواستممی-

 .داد تکیه صندلی پشتی به و کرد پاک رو لبش دور دستمال با و خورد رو غذاش قاشق آخرین
 .شنوممی بگو-
 کنیم، زندگی دوست تا دو مثل نیفتاده، گذشته تو اتفاقی هیچ مثال اینکه بدیم، فرصت هم به بیا بگم خواستممی-
 نه؟ یا یمبردار قدم راه این تو تونیممی که کنیم امتحان هم با بیا

 :گفت و کرد کج رو لبش یگوشه
 شده؟ دیر خیلی کارا این برای کنینمی فکر-
 :گفتم و کشیدم نفسی-
 !نکن رد فکرکردن بدون کنممی خواهش. بدیم فرصت هم به باید فقط نشده، دیر اصال من نظر به نه-

 امروز. بودیم زده حرف هم با دوستانه رابطه برقرارکردن درباره میالد با که گذرهمی روز اون از ایهفته چند تقریبا
 .بود گرفته رو وجودم استرس شدت به داشتم، سونوگرافی وقت
 فقط که رو کالباسیم رنگ خفاشی مانتو. انداختم خودم به آینه توی از کلی نگاهی شدم،می خارج در از داشتم وقتی

 شال رنگم،کالباسی بابت هایکفش سفیدم، ارشلو. بودم پوشیده داشت رز گل ظریف گلدوزی یه پایینش قسمت تو
 .بود کرده تکمیل رو تیپم رنگمکالباسی و سفید کوچولو کیف سفید،
 تزریق آدم به کامل رو بهار اومدن حس و بود خوب و تمیز قدرچه هوا کشیدم، عمیقی نفس شدم که حیاط داخل

 .کردمی
 .بود داده تکیه در کنار برق تیر به که شدم ساغر متوجه حیاط، در بازکردن با
 کنی؟می چیکار جااین تو ساغر،-
 :گفت بشاش لحنی و خوشرویی با و برگشته سمتم به
 !دنیا مادر بهترین بر سالم-
 کنی؟می چیکار جااین! نگفتی؟ خوبی؟ عزیزم، سالم-
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 نداری؟ سونوگرافی وقت امروز مگه خوب-
 :گفتم و زدم پیشونیم به آروم ایضربه دستم با
 .بریم هم با که بودم گفته میگی، راست ایو-

 :گفت و زد لبخندی
 .بریم که بیفت راه نداره اشکال حاال-

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
 !زنیمی مهربون قدرچه امروز تو-

 .شدیم سوار و کرده حرکت سمتش به ازم ماشین سوییچ گرفتن با و نگفت چیزی
*** 

 .ببینیمش خوادنمی هک انگار کرده، قایم رو خودش نینیتون-
 .زدمی حرف باهام داشت تمام خوشرویی با که زدم دکتر خانم به لبخندی

 عزیزم؟ کجاست شوهرت-
 :داد رو دکتر جواب من از زودتر ساغر. برگرفت در رو وجودم تموم پوچی حس کرد، پر رو دلم تموم عجیبی غم
 .هستم شوهرش من فعال بیاد، نکرد وقت داشت کار شوهرش دکتر خانم-

 به دقت با و نیاورد هم خودش روی به ساغر اما کرد؛ ریزی یخنده هم دکتر خانم کرد، پر رو صورتم تموم لبخند
 .کردمی نگاه مانیتور یصفحه

 .هستی هفته هشت دقیقا االن شما-
 لبخندی ارهدوب و کرده قطع رو حرفش هم دکتر رفت، باال قلبم تپش دستگاه از قلب توپ توپ صدای بلندشدن با و

 :گفت و زد
 ...قلبش صدای عادیه چی همه بله،. داد نشون رو خودش اشههفته چند شنید وقتی شما، نی نی از اینم بله-

 .کردممی گوش درونم موجود قلب صدای به و بودم بسته رو هامچشم کردم،نمی هاشحرف به توجهی دیگه
 دختر؟ یا پسره دکتر، خانم-

 :گفت و زد رو تکراریش لبخند دوباره هم دکتر. بود پرسیده رو حرف ینا عجله با که بود ساغر
 .هست وقت جنسیت شدنمعلوم تا دیگه دوماه هنوز داری؟ عجله چیه-

 کارش میز روی که برگشتم سمتش به دکتر صدای با که شدم بلند تخت روی از آرامی به سونو، شدنتموم از بعد
 .بود امبیمه یدفترچه رو چیزی نوشتن مشغول و نشسته
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 خودت مواظب بیشتر پس مهمه خیلی بارداری اول یماهه سه کن، استفاده حتما نویسممی که رو هاییقرص این-
 !بخور دارویتامین چیزای اینکه و نشو خم یهویی نکن، بلند سنگین چیزای! باش

 به. باشم تنها خواممی امروز که گفتم و زدم حرف ساغر با. شدیم خارج مطبش از تشکرکردن با و کشیدم نفسی
 تو. افتادم راه به کردمی کار توش میالد که شرکتی سمت به و کردم روشن رو ماشین رفتنش با شد، متقاعد سختی

 از بدنم تموم داشتم، عجیبی استرس. شده پدر که بگم بهش خواستممی امروز شستند،می رخت داشتند انگار دلم
 با بشم، پیاده خواستم که همین کردم پارک شرکت مقابل. بود کرده یخ هامتانگش نوک و بود شده سِر استرس

 . زد خشکم جام سرِ روبروم یصحنه دیدن
 کردممی حرکت سرشون پشت آروم. کردم دنبالشون و کرده روشن رو ماشین ایلحظه دادن دست از و تعلل بدون

 .نشن اممتوجه که
 .بودم آوریدلهره اتفاق وقوع منتظر چرا؟ دونمنمی ترسیدم،می. ودب داده دست بهم تهوع حالت چرا دونمنمی

 نفسی بود؟ شده مریض بود؟ چش سارا یعنی برد؛ ماتم کمی پزشکی، ساختمان مقابل میالد ماشین ایستادن با
 .شدم پیاده ماشین از احتیاط با و کشیدم

 «.دارهن بیشتر مطب تا چهار جااین» :گفتم خودم با و شده ساختمان وارد
 علی دکتر دوم طبقه. بود این شاید اعصاب، و مغز دکتر نجفی مهال دکتر اول طبقه. کردم دکترها بولتن به نگاهی
 خوندن با زایمان و زنان متخصص سهیلی پری دکتر سوم طبقه بود؛ این شایدم عروق، و قلب متخصص حسینی
 ای ال قسمت انداختم، آسانسور به نگاهی و گرفته نبولت از رو نگاهم سریع. رفت باال قلبم تپش دکتر این عنوان
 سقوطم از تا گرفتم دیوار به رو دستم میره، گیج داره سرم کردممی احساس. دادمی نشون رو سه طبقه دیش

 .اومده مطبش که داره مشکلی یه حتما آره کردم،می تکرار خودم با دلم تو بود، بد خیلی حالم. کنم جلوگیری
 .کیه ببینم که نکردم بلند رو سرم حتی هاپله زا پایی صدای با
 خوبه؟ حالتون خانم،-

 دهنم بدم، رو جوابش نتونستم. بود دوخته چشم بهم نگران که کردم روبروم دختر به نگاهی و کردم بلند رو سرم
 .دادمی تلخی یمزه

 .نیفتی پس بهت بدم قندی آب یه باال بریم پاشو نیست، خوب حالت انگار-
 :پرسید دوباره و گرفت بازوم از و دهکر کمک

 ای؟حامله-
 :گفت که دادم تکون رو سرم

 .کردی ضعف حتما-
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 .افتادیم راه به مطبش سمت به و شده پیاده اول طبقه تو و زده رو آسانسور دکمه
 .کردم تعطیل زود رو مطب همون برا داشتم کار امروز گرفت، شانست-

 .بودم حسبی چون نداشتم؛ زدنحرف حال
 کرد بهم نگاهی. گرفت دهنم جلوی اومده، سمتم به لیوان توی قاشق زدن هم با دقیقه چند از بعد و رفته اتاقی به
 .رسید ذهنم به فکری خوردممی داشتم که طورهمون. گرفتم ازش رو لیوان منم و
 ..خانم ببخشید-

 .گفت «جانمی» و برگشته سمتم به بود، منم به پشتش
 شناسیشون؟می زایمانه، و زنان متخصص برا که نمیخا اون سوم، طبقه-

 :گفت و کرده نگاهم مشکوک
 شد؟ خراب حالت نرفته باال که بودی اومده پری پیش نکنه طور؟چه-

 .کنم تعریف رو ماجرا اصل شدم مجبور بدم، رو جوابش چی دونستمنمی
 :گفت داشت زیدلسو که لحن و نگاهی با کرد، نگاهم کمی کرد،می نگاهم مهبوت و مات

 میاد؟ بر ازم کمکی چه-
 بود؟ چی برای رفته اگه و نه یا پیششون رفته خانم این که بپرسی ازشون میشه-

 .شد دور ازم کمی دست به گوشی و شد بلند بعدش کرد، پا اون و پا این کمی
 سمتم به بود، قرن چند مثل برام که دقیقه چند گذشت از بعد. میگن چی که فهمیدمنمی ولی زد؛می حرف داشت
 .داشت عجیبی حال اومد،

 .زدی حدس درست-
 «بود؟ شده تبدیل یقین به حاال که بودم زده حدس چی من» کردم فکر خودم با
 .ماهشه یک اس،حامله-

 نفهمیدم. دادم تکیه دیوار به رو سرم و بستم رو هامچشم. کشیده دراز یا خوابیدم زمین، روی یا هوام روی نفهمیدم
 !بگیرم آرامش وجودم کوچولوی از باید که فهمیدم رو این فقط مرده، یا امندهز اصال

 ..قلبم»
 ...تپدنمی دیگر
 «..!زندمی زور که است ایعضله فقط

 آرومآروم و اومدم پایین آسانسور از. نکردم توجه هم دکتر خانم اون هایصداکردن به و شدم بلند سختی به جام از
 و اومدمی سمتم به سرعت به که ماشینی پی در پی بوق صدای با که کردممی رکتح ماشینم سمت به داشتم
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 احساس رو چیزی دیگه بهم اصابتش با شد، جلب روبروم ماشین به توجهم خیابون، وراون ایبچه دختر جیغ صدای
 .نکردم
*** 

 .ذارنمی زندگی اون به پا دیگه وکسایی میشن پاک زندگی صفحه از کسایی گاهی»
 !فهمیدیشوننمی وقتهیچ کاش ای که میشی پشیمون دونستش از بعد که تلخن قدراون حقایق هیگا

 .کنیمی مردگی کنی،نمی زندگی انگار ولی کنی؛می زندگی گاهی
 .میشی اتسایه محو برای تاریکی دنبال و میشه سنگین خودت برای خودت یسایه گاهی

 «.است کردن زندگی از بهتر مردن گاهی و
  «زاده سلیم نازنین»

 .شنیدممی وارانعکاس صورت به رو صداها
 .خوابیدی زیاد شو بیدار خوبه؟ حالت خانمی نازنینم،-

 راست و چپ به که بود شده آونگی سرم. شدمی شنیده بلند چاه یک قعر از انگار صداها! انعکاس و انعکاس دوباره
 و خواب خواب،. میشه شدیدی درد دچار بدنم از جایی یک حرکتم هر با کردممی احساس. کردمی حرکت تندی به
 الکل بد بوی کنم، حس رو موقعیتم تونستمنمی. بود شده حسبی بدنم جای همه! بیرون دنیای از خبریبی

 .بود کرده پر رو دماغم بیمارستان
 یا روزی چه تو نستمدونمی. نبود ممکن آرزو این شدنبرآورده فعال که افسوس ولی خواست؛می تمیزی نفس دلم
 برای رو کاملم هوشیاری و کنم باز رو هامچشم خواستممی فقط و فقط خوابیدم، تخت این روی دنیا از ساعتی چه

 .بیارم دست به درونم نوزاد لمس
 چرا؟ بودم، نکرده انتخاب اسم براش من چرا درونم، نوزاد گفتم آره
 نمیشی؟ بیدار خوابیدنت شد خیلی جان، نازنین-
 .بود مامان لرزون و ضعیف دایص

! کنممی رو تالشم تموم دارم خدایا؛ آه. بزنم حرف باهات ندارم رو توانش. تونمنمی ولی شنوم؛می رو صدات مامانم
 .ندارم رو مادرم ناراحتی و بغض طاقت

 او بی صبح»
 استـ شبـ همان
 «...!است حرام او بی بیداری مادر بگو قصه دوباره
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. بشه واضح دیدم تا کردم رو کار این هم سر پشت بار چند. کنم باز رو هامپلک آرامی به تونستم زدم، که زوری با
 گردنی آتل چون نداشتم؛ رو بدنم حرکت توان. بود گذاشته تخت روی دستم کنار رو سرش و نشسته کنارم مامان

 وضعم کردمنمی باور. بود شده وصل سقف طرف به گیره با و بود هوا روی پاهام از یکی. بود شده بسته گردنم دور
 .باشه خراب حد این تا

 :گفتم شد،می شنیده چاه ته از که صدایی با و کرده جمع رو قدرتم
 مامان؟-

 :گفتم دوباره نداد، جوابی مامان ولی
 مامان؟ -

 :گفت اشک از پر هاییچشم و خوشحالی و بهت با کرد، بهم نگاهی و خورد خفیفی تکون که
 جانم؟ -

 :گفت باشه، کرده پیدا رو خودش تازه ارانگ
 !بیان دکترا بگم برم کن صبر-
 .بودند آورده هجوم اتاقم به که دیدممی رو هاییدکتر دقیقه چند از بعد. شد خارج اتاق از سرعت به و

*** 
 .کنهمی سقوط داره هواپیما کن، باز رو دهنت-
 !خورمنمی کن، ولم ساغر-
 چی؟ یعنی سومالی، هایغرال مثل شدی، ضعیف که نمیشه-

 نه و میالد نه دیگه. مردممی خودم هایتنهایی توی ذاشتمی و رفتمی ساغر کاش گرفت، هم خیلی گرفت، دلم
 .بود مهم برام دیگه کسهیچ
 گذاشتم دخترکم خالی جایِ روی شکمم روی رو دستم. بود شده تبدیل نفرت به بارهیک به داشتم که عشقی تمام
 رو اسمش موندمی اگه باران آره «باران» گذاشتم هم رو اسمش. شدمی دختر موندمی و بود اگر ستمدونمی که

 .امنیومده یبچه عزادار زود چه و کردی مادرم زود که دخترکم؛ آه. ذاشتممی باران
. دادی همب رو مادربودن حس آخرین و اولین تو چون داشت؛ خواهم دوست هم همیشه و داشتم دوست خیلی مامانم

 .نمیشم مادر وقتهیچ این از بعد دیگه که دونممی
 رفتینمی کاش. دادم دست از دنیا این تو رو، مادرشدن دنیا توانایی بهترین من ای،دیگه مرد یا و میالد با حتی

 .چشوندیمی رو حس این شیرین طعم بهم و موندیمی بارانم،
 !نازنین-
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 :گفتم و برگشتم سمتش به عصبانیت با
 دادمش دست از نیومدم تنم پاره ام،بچه داغونم ساغر داغونم؟ بینینمی ساغر کن ولم خدا تورو! کن ولم-

  بفهمی؟ باید کجا از آخه! نه! فهمی؟می
 :دادم ادامه و زدم جیغ

 .میرمنمی من یعنی دارم؛ جون هزارتا سگ مثل آره بمیرم، خودم درد تو بذار! برو بذار، تنهام مادرت جون-
 :گفتم و زدم قه
 مادرشدنم حس بلکه رفت، اون تنها نه. رفت باشه خودم برای فقط و فقط تونست،می که کسی تنها رفت، امبچه-
 .برد خودش با هم رو عمر آخر تا

 :گفتم و زدم داد
 !خسته خیلی ام،خسته خدایا-
 :گفتم ریختمی گولهگوله که هاشاشک دیدن با و برگشته ساغر سمت به
 .باشم تنها بذار برو، کنممی خواهش برو،-

*** 
. نداشت برام ذتی*لـ دیگه زندگی! ایخواسته نوع هر از فکری، نوع هر از بود شده خالی ذهنم بودم، خیره برورو به

 درصد یک حتی بودم، من شد نابود که کسی تنها هدفم این تو سارا، و من بین میالد موندن میالد، با هاکشمکش
 .رفت بین از بیاد، سمتم به تونستمی میالد بچه این وجود با شاید که امیدی ایروزنه اون از
 نبودم دونستممی یعنی داشتم؛ رو اومدنش انتظار. شد کشیده سمت اون به رنجورم، و خسته نگاه اتاق در بازشدن با
 تختم کنار میز روی حرفیب رو دستش داخل گلدسته. گیرهمی رو سراغم باالخره و کنهمی رو خودش کار خونه تو

 . گذاشت
 .چپوند اتاق گوشه کوچیک یخچال داخل هم بود، آبمیوه و کمپوت تا چند محتواش که رو نایلونی و
 خوبی؟-
 .بودم افتاده لعنتی خشک تخت این روی من وقتی باشه داشته تونستمی معنی چه سوال این و
 .کردید منور رو بیمارستان راه هفته یک از بعد که نونمم میشم، مرگ ذوق دارم خوشحالی از خوبم، خیلی آره-

 .نشست روش و گذاشته تخت نزدیک و برداشت رو تخت پایین صندلی کالفه
 .بود شلوغ حسابی سرم داشتم، کار-

 .دادمی عذابم خیلی خیالشبی لحن
 :گفتم تلخ
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 دختر یه عنوان به اجباری زن انعنو به نه هامون،بچگی هایبازی سال همه اون حرمتِ به تونستیمی حداقل-
 !زدیمی سر بهم بود کرده غُرُق رو جااین روز و شب گرفت آپاندیس وقتی که ساله هشت
 خاطرات بین داشت شاید. بود شده خیره دور خیلی خیلی ینقطه یه به فقط زد،نمی هم پلکم حتی کرد،نمی نگاهم

 .زدمی قدم کودکیمون
 تونستیممی آخر تا ما کردی،نمی رو کار این وقتهیچ اگر شاید داشتیم، عشق از فراتر یرابطه یه تو و من-

 .بمونیم فرا طوریهمون
 :گفت و گرفت هاشدست بین رو سرش و کشید نفسی

 !ناخواسته یه! بودی ممنوعه میوه یه من برای تو-
 .کردم می نگاهش گیج

 ...بشم نزدیک بهت خواستممی اگرم من-
 :گفت و کرد اشاره سرش به
 سمتت به بازم خواستنمی دلم قدرمچه هر که بودی داشتنیدوست جرم یه مثل برام تو ذاشت،نمی جاماین-

 .بیام نظر به خالفکار مجرم یه و کنم تکرارت خواستممی بارها و بارها شدم،می کشیده
 .افتاد راه به اتاق در موجود پنجره سمت به و شد بلند جاش از
 ولی بود؛ شایدم! نبود هم پیش تو و من تقدیرِ کردم، وابسته خودم به رو تو که منی نه داشتی، تقصیری تو نه-

 !بشه برآورده تونستنمی وقتهیچ
 :گفت و برگشته سمتم به
 ...سمتِ از هاگذشته از کوچیک اشتباه یه تاوان فقط رسیدم، هست که اینقطه این به تو و من اگر-

 .کرد رها داشت وجود که زیادی هایندونستن و دونستن بین رو من و گفتن چیزی و خورد رو حرفش ولی
 .اجبار این بود من حق نه و شدنسیاه این بود تو حق نه که بگم تونممی رو این فقط-
 استخونم بندبندِ و بستم رو هامچشم. چسبوند پیشونیم به رو هاشلب و شده خم روم مکث کمی با اومد، سمتم به
 .برد ذت*لـ وسهـ بـ این از
 !بگذر نازنین، بگذر-

 و موندم من پیشونیم، روی مهر این و موندم من. وقتبی ـوسه بـ این و موندم من هام،سوال و موندم من. رفت
 .امشدهذوب نفرت از دل این

. داد مرخصی اجازه دکتر باالخره هفته چند گذشت از بعد. بودم بیمارستان تو هنوز من و گذشتندمی هم پی از روزها
 نگهداری ازم نحو بهترین به ساغر همراه بودم، ممنون خیلی ازش. موند پیشم رو مدت این تمام و بود مراقبم مامان
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 مادر من که نفهمه شاید وقتهیچ داشت،می وا روشنایی به رو دلم میالد گاهبی و گاه حضور میان این در. کردندمی
 .موندمی قلبم توی عمر آخر تا شاید مهر به سر راز این! گنن بهش که خواستم همه از و بودم شبچه

*** 
 قدم لنگانلنگان و شدم بلند جام از آروم عصا کمک به. شد کشیده سمت اون به نگاهم اف، اف صدای بلندشدن با

 حوصلهبی کردم، نگاه تردقیق دوباره. کردم هنگ ثانیه چند برای افتاد، دی ای ال صفحه به که نگاهم. برداشتم
 وقتی. بود همیشگیم کار. کردم نگاه خودم به آینه توی و کردم باز رو در سریع. فشرد زنگ روی رو انگشتش دوباره
 .ایستادم منتظر و کردم باز هم رو ورودی در خوبه، چیزهمه دیدم
 چیزی که یصورت با و شده نزدیک. بود محو که گرچه آورد؛ لبم به لبخند دستش، توی شیرینی جعبه و گلدسته
 :گفت فهمیدینمی ازش

 .دارید قشنگی حیاط سالم،-
 :گفتم و زدم لبخندی

 .داخل بفرمایید اومدید، خوش دارید، لطف سالم،-
. دادمی نشون ترجوون بود، سالشپنجاه که این وجود با. بود چاق خیلی نه و الغر نه بود، پوششیک همیشه مثل

 توجه جلب خیلی بود زانوهاش روی تا که کوتاهش بادمجونی مانتوی. دبو مونده جوون خیلی خیلی سنش به نسبت
 .کردمی

 :شنیدم رو صداش که کنم حرکت آشپزخونه سمت به خواستم
 .بیندازی زحمت به رو خودت خوادنمی وضعت این با بشین، بیا-
 .میاید جااین که بارتونه اولین زشته، که جوریاین ولی-
 .بشین ابی دختر، گل نداره اشکالی-

 تغییر باهام رفتارش اصال! همیشه مثل بود، مهربون قدرچه. نشستم نفره سه مبل روی کنارش و رفته نزدیکش
 .بود نکرده

 !بود کرده ممنوع شناسی؛می که رو میالد ولی پیشت؛ بیام که خواستمی دلم خیلی-
 .ببینین رو من خوادنمی دلتون شما کردم فکر ولی بیام؛ خواستم بار چند منم آره،-
 حسابی رو میالد و شدم ناراحت خیلی. گفت بهمون تازه رو رفتنتبیمارستان قضیه میالد جان، نازنین ببخشید-

 .کردم توبیخ
 .سوختمی حالم به شوهرم مادر دل حداقل که بود خوب قدرچه زدم، لبخندی

 شدی؟ خوب که شکر رو خدا طوری؟چه االن-
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 .قبلم از بهتر آره-
 شد کشیده هاشلب روی نگاهم. کردمی بازی ساتنش سیاه ساده روسری یکناره با مدام کرد، ستد دست کمی

 .بود شده ترزیبا کالباسی رژ با که ترایقلوه اش،زنانه نوع از ولی بود؛ میالد هایلب مثل که
 طوره؟چه میالد با زندگیت-

 سفیدرنگش کشیده هایدست توی رو دستم. میدفه رو اوضاع اونم انگار ولی بدم؛ رو جوابش چی دونستمنمی
 .کرد نوازشش و گرفته

 کردی؛ اشتباهی کار که بگم خوامنمی! شده بنا ایپایه چه بر زندگیت دونممی یعنی داری؛ سختی زندگی دونممی-
 داری؛ دوست رو میالد هم تو که بودم شده متوجه من. بود خوبی دختر سارا! بود درست کارت بگم خواممنمی ولی
 .باشید هم با دوتا شما ذاشتنمی که هست ایمسئله یه وسط این ولی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 .هست وسط این چیزی یه که دونممی اینم ولی نگفته؛ رو دلیلش کامل یعنی! گفته بهم میالد دونممی-

 .شد بارونی هاشچشم و کرده تر رو هاشلب
 اون چوب دارم که هاستسال حاال. کردم تباه شوهرم برای هم و خودم رایب هم رو زندگیم روزای بهترین من-

 .خورممی رو هامروز
 .ندم دست از هم رو کلمه یک حتی تا کردم تیز رو هامگوش

 عاشق من. بود چهارسالش موقع اون میالد. بودی نیومده دنیا به هنوز تو بودیم، شده آشنا شما یخانواده با تازه-
 باور منم بندنمی آسمون تو رو عموها پسر عمو دختر عقد که بودند گفته قدراون همه. بود عموم پسر بودم، ایمان
 .بودم کرده

 :گفت و کرد نگاهم
 که خواستمی رو دیگه دختر یه ایمان بود، اجباری هم اول از ایمان و من زندگی. بود زیاد شما با آمدمون و رفت-

 میالد دنیااومدن به با حتی نه غافل، دل ای ولی کنم؛ ازدواج ایمان با رهقرا که بودم خوشحال منم. کرد شوهر
 ایمان با پدرت اینکه تا بردممی رنج ایمان سرد رفتار خاطربه من بیشتر. شد م بدتره هیچ که نشد ترخوب زندگیمون

 دیگه کرد،می فرق سمونآ تا زمین رفتارش خونه گشتبرمی و شما خونه اومدمی که وقتایی چرا دونمنمی. زد حرف
 .کردنمی هم رفتاریخوش ولی کرد؛ نمی بداخالقی

! خانمه یه تلفن پشت فهمیدم چون شکست؛ قلبم دادم، گوش یواشکی زد،می حرف تلفنی داشت وقتی روز یه
 ایمان لدنبا و همسایه خونه گذاشتم رو میالد بیرون، بره خوادمی فهمیدم روز یه اینکه تا کنم چیکار دونستمنمی
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 بدنم تموم بود اومده بیرون باهاش ایمان که شخصی دیدن با اینکه تا داشتم استرس خیلی نبود دلم تو دل. رفتم
 ..بود شده سر

 :گفت و کرد نگاهم جونم نرگس که کردم نگاه بهش مستقیم
 .بود مادرت-

 !غیرممکنه نداشت امکان نه، مادرم یعنی! مادرم شدم، مسخ
 بود شده باعث هارفتن این و رفتمی ماموریت زیاد. بود خوبی مرد سوخت،می حمید آقا برای لمد. آره بود، مادرت-

 . بود سپرده ما دست امانت رو مامانت بابات آخه. بیاره روی ایمان سمت به مادرت که
 :گفت و کرد تازه نفسی

 که کردم تهدید رو دوشون هر م،دونمی رو قضیه بگم ایمان به گرفتم تصمیم. داشت ایاندازه یه هم منم صبر-
 .میگم حمید به نکنند قطع رو شونرابطه اگه

 :گفت و کرد ایزهرخنده
 اینکه تا بود، رفته در دستش از قلبش بودتش دیده که سال همه اون از بعد! بود ایمان قدیمی عشق همون مادرت-

 که انداختممی راه دعوا خونه توی شمهه و بودم گرفته افسردگی هاموقع اون. شد حامله مادرت بعدش ماه چند
 .بود شده سالش پنج میالد موقع اون. ستحامله ایمان از عاطفه، مادرت،

 شبیه نه اومدی، دنیا به تو که شد این تا. بود شده رنجور و ساکت هاموقع اون خیلی مبچه فهمید،می رو چی همه
 مرز تا که کردم خودکشی قرص با هم بار یه حتی. کردمی دیوونه بیشتر رو من این و مادرت شبیه ونه بودی پدرت

 کردمی فکر میالد که بود این داشتیم که مشکلی تنها ولی شد؛ خوب موقع اون از ایمان رفتار. رفتم پیش کمارفتن
 خواهرش تو نه که کنه قبول خواستنمی انگار ولی نیست؛ خواهرت نه که گفتممی بهش قدرمچه هر! خواهرشی تو
 مونخونه تو که اتفاقایی از حتی گفت؛نمی چیزی کسی به بیماریم از وقتهیچ بود، قرصیدهن پسر. ستینی

 .افتادمی
 حدود تا مونرابطه و مشهد برین شدین مجبور مدت یه آخه دارم؛ بیماری چه من که نفهمیدن هم اینا مادرت حتی

, شد بزرگ هم وقتی. خواهرشی تو که بود شده حک میالد ذهن تو موقع اون از دیگه بعدش. شد قطع یکسال
 .بمونه خودمون پیش موضوع این که دادم قسمش و گفتم بهش رو حقیقت

 داشتین؟ آمد و رفت بازم ایمان آقا و مادرم یرابطه دونستن با حتی چرا پس-
 رابطه این برند پیش زیاد اینکه از قبل شوهرم هم و مادرت هم که بود قدیمی اشتباه یه این...بگم طوریچه خب،-
 از اشتباه. ببندم رو قدیمی دفتر این بستم عهد خودم با اینکه تا داشتم کدورت مادرت با من هاسال. کردن قطع رو
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 به نسبت دیدش گفتم بهش رو موضوع اون وقتی ولی داشت؛ دوستت و بود عاشقت میالد شاید بود، من
 .شد عوض تونخانواده
 *** 

 عقب به برگشت یدکمه زندگی کاش. کردممی فکر نبودم درونش که ایگذشته به بودم نشسته تاریک اتاق توی
 .زدممی دید بود افتاده میالد و من یخانواده سر بر که رو اتفاقاتی و گشتمبرمی قدیم به تا داشت رو

 گفتمی مادرش هک طوراون. هست ایشصیغه زن پیش که بود معلوم و زدمی سر خونه به کمتر دیگه میالد علناً
. داشتم هوایی و حال چه هاروز این دونستمنمی. بود فهمیده رو جریان این تازگی به اونم و بود کرد اشصیغه

 شدم؛ افسرده که کردممی فکر گاهی. بود خونه داخل اشیا و دیوارها صحبتمهم تنها بود، کرده منزویم تنهابودنم
 که شنیدم جون نرگس از! آروین به حتی کردم؛می فکر چیزهمه به و نشستممی طوریهمین هم اوقات بعضی ولی

 کوچیک دل کرد، میشه چه ولی بود؛ پدرم قاتل اون که بود درست شدم، ناراحت چرا دونمنمی. کرده ترک رو ایران
 .بره خارج و کنه ترک جااین از رو اشکاشانه و خونه شد مجبور که سوخت براش زنانگیم

*** 
 «حال زمان به بازگشت»

 میشه، چی کارم این عاقبت دونستمنمی. داشتم استرس هم ترسیدممی هم جوشید،می سرکه و سیر مثل داشت دلم
 اوضاع این تو هم چیچک هایگریه صدای. بود شده پاتی قاطی چیزهمه هم بارون بارش با. بود تاریک خیلی هوا

 به دلم گذشت که کمی. بود کرده بیشتر رو اشگریه شدت بودم کشیده سرش که دادی کرد،می عصبانیم داشت
 .کشیدم بغلم توی آروم و داشتم نگه رو ماشین خیابون کنار سوخت، حالش

 که گذاشتم دهنش داخل آروم و کشیدم بیرون رو شیرش شیشه ساکش داخل از و شدم خم. بود شگشنه کنم فکر
 چیچک آروم. رفت فرو عمیقی خواب به و گرفت آروم شیر خوردن با گذشت، که کمی. کرد خوردن به شروع ولع با
 .دادم ادامه راهم به دوباره و گذاشتم کریرش داخل رو

 یه قبال. بفهمن باید کجا از نه گفتممی خودم به دوباره ولی منه؛ کار بفهمن نکنه که کردممی فکر خودم با شهمه
 .مشهدم که کردنمی فکر هم اونا الحا و مشهد برم خواممی که بودم رسونده میالد گوش به طوری

 اینکه از قبل مامان پیش برم و بسپرم بهش رو چیچک تا بودم کرده پیدا مشهد توی مطمئن فرد یه سختی به
 .بیاد در گندش
*** 

 :گفتم استرس با و زدم لبخندی
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 اگه ببخش! تیبفرس برام رو حسابت شماره نره یادت باش، مراقبش بچه، این جون و تو جون پس جون،حنانه-
 .داشتم احتیاج کمکت به کنیمی درک رو شرایط که خودت ولی دادم؛ زحمتت

 .شدم دور جااون از سرعت به و یدم*وسـ*بـ رو صورتش و رفته جلو
 موضوعی یه سر که بود سارا و من مشترک دوست حنانه. کشیدم عمیقی نفس. بود شده راحت خیالم باالخره

 رو اشقضیه شدم مجبور. بود کرده حقم تو نامردی چه سارا که دونستمی اونم ود،ب شده دعواشون چی دونمنمی
 .کنم تعریف براش کامل

 .کردم پیدا رو مامانی جدید خونه سختی به رانندگی ساعتنیم از بعد
 وچیکک شکلمربع اتاق یه. بودم نشسته تخت روی بود، کرده سوا برام تنها و بود کرده لطف مامانی که اتاقی داخل

 قدیمی طرح یشدهپهن قالیچه یه و قدیمی چوبی تخت یه اتاق تو موجود اشیاء تنها داشت، سفیدی هایدیوار که
 که شکلدایره ساعت یک دیوار روی. بود گرفته قاب سفیدرنگ حریر ساده هایپرده رو هاپنجره. بود زمین روی
 .بود شده وصل بود، من دست کف بزرگی به هاشعدد
 .سپردم خواب دست به رو خودم و گذاشته بالشت روی رو سرم

 بشی؟ بیدار خواینمی مامانی نازنینم،-
 .بود نشسته سرم باالی که کردم نگاه مامان به تارم هایچشم با و دادم بدنم به قوسی و کش

 .خیربه صبح سالم،-
 !تنبل دختر پاشو بخوریم، صبحونه بریم پاشو دخترم، خیربه صبح سالم-
 .میام منم برو تو باشه-

 با. برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو گوشیم و کردم دراز رو دستم. شد خارج اتاق از شد بلند و زد لبخندی
 شدت به قلبم افتاد، شور به دلم. بود زده زنگ بار پونزده که بود میالد انداختم، گوشی صفحه به نگاهی تعجب
 و دادم قورت رو گلوم آب. ریزممی بیرون رو اممعده محتویات کردمیم فکر آن هر. کوبید سینم قفسه به رو خودش

 .کردم لمس رو میالد شماره آرامی به
 نازنین؟ الو-

 :گفتم و کرده صاف رو گلوم
 زدی؟ زنگ همه این داشتی کاری بله؟ سالم،-

 :گفت و کشید نفسی کالفه
 کجایی؟ االن-

 .تپیدمی تندتند طوریهمین هم قلبم دادم، فشارش و کردم مشت رو آزادم دست
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 .اومدم مامانم پیش مشهد روزی چند بهت که گفتم-
 :گفت و کرد پوفی

 جایی؟اون کی تا-
 :گفتم متعجب

 .موندم هفته یک شاید دونم،نمی-
 برگردی؟ زودتر نمیشه-

 .کرد قبل از کنکجاوتر رو من
 افتاده؟ اتفاقی چی؟ برای-
 .آره یعنی نه؛-

 :گفت و کرد مکثی
 .شده گم چیچک میشم، دیوونه دارم نازنین وای-

 :گفتم و زدم صدادار پوزخندی. ترسوندمی بیشتر رو من حرف این شنیدن انگار کردم؛ گم رو پام و دست
 کنم؟ چیکار من خب-

 :گفت لب زیر بزنه حرف خودش با که انگار
 .کنی چیکار تو آره،-
 میالد؟-

 :گفت حواسبی و سریع
 جانم؟-

 :گفتم و انداختم باال عجبت با رو ابروهام
 .بگو برمیاد ازم کمکی اگه ولی باشه؛ نداشته من به ربطی شاید یعنی نیست؛ راحت من برای گفتنش درسته-

 :گفت قبل از ترکالفه و کشید صداداری و عمیق هاینفسی دوباره
 .برگرد زودتر تونیمی اگه ولی نه؛-

 :گفت و کرد ترآروم رو صداش
 !هشد تنگ برات دلم-

 .شد پخش گوشی توی که بود بوقی بوق صدای
 باید یعنی بود؛ کرده فرق خیلی روزها این رفتارش! شنیدممی میالد زبون از داشتم رو هاحرف این که کردمنمی باور
 .زدم گاز و گرفته هامدندون الی رو زیرینم لب و کشیدم دراز دوباره تخت روی. بود شده ترمهربون که بگم
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 هامچشم وحشت با ولی بردم؛ ذت*لـ و بستم رو هامچشم! شیرین خیلی بود، شده جاری وجودم توی شیرینی حس
 رو کار این حتما آره،. میدن خبر پلیس به حتما بوده، من کار بفهمن اگه. نشستم تخت روی سریع و کردم باز رو

 !کننمی
. کردمی خوشحال رو من قدراین آزاردادنش که بودم کاشته دلم توی رو سارا به نسبت نفرت بذر کی از دونمنمی
 .بدم باد به رو سرم و بیفتم بزرگی دردسر توی بود ممکن آن هر که کردم بزرگی ریسک چیچک دزدیدن با حتی

 دختر؟ موندی کجا نازنین،-
 :گفتم بلند صدایی با و کردم مکث

 .میام دارم-
 .رفتم رونبی اتاق از صبحونه برای و شدم بلند جام از و کردم پوفی

 .نداشتم رو هااتاق به کشیدنسرک یحوصله فعال شدم، رد داشت اتاق تا سه توش که راهرویی از
 هایلوستر. بودم نکرده خونه به دقتی دیشب. اومدم پایین بود کرده جدا باال از رو پایین قست که ایپله تا چهار از

 رو آدم چشم بودم آویزون هاالمپ کنار از که بلوری هایشیشه برق بودند، شده آویزون سقف به زیبایی سلطنتی
 .زدمی

 بسیار فضای و بودند شده مبله سلطنتی هایوسایل وسیله به خونه تمام چرخوندم، خونه دور به دور یک رو سرم
 بزرگ قصری داخل رو خودت اما اومد؛می نظر به کوچک خونه هرچند که بود زیبا قدراون بود، کرده ایجاد زیبایی
 .کردیمی حس

. رفتم داشت قرار خونه قسمت ترینانتهایی در که آشپزخونه سمت به و کرده عبور مامانی یخونه بزرگ پذیرایی از
 .شدم داخل و زدم کنار رو ورودی رنگشکالتی هایآویز

 نگاهم شتدا لبخند با که خورد گره مامانی خیره نگاه سمت به نگاهم. داشت زیبایی و باز فضایی هم آشپزخونه
 .کردمی
 .یدم*وسـ*بـ رو صورتش و رفته سمتش به
 دخترم؟ خوابیدی خوب-

 :گفتم و کرده بسته و باز دور یک رو هامچشم
 !کردی جور خودت برای دستگاهی و دم عجب گذاشتی، تموم سنگ باز که بینیممی. خوابیدم خوب آره،-

 مامانت اون». گذاشتمی دهنش داخل رو ایقمهل داشت که کردم مامان به نگاهی. نگفت چیزی و زد لبخندی
 موضوع این یاد به جااین اومدم وقتی چرا. پیچید ذهنم توی جون نرگس صدای لحظه یک چرا دونمنمی «بود

. گرفت بر در رو صورتم تموم بزرگی اخم لحظه یک. بودم برده یاد از که داشتم استرس و درگیری قدراون نبودم؛
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 قفسه به رو خودش تندتند قلبم رو، پدرم به مامانم ـیانـت خــ لحظه کردم تصور لحظه یک و بستم رو هامچشم
 .کوبید امسینه

 کنی؟می نشستن برای استخاره داری-
 :گفتم لب زیر و نکردم نگاه بهش بود، مامانم متعجب صدای این

 .شینیممی االن-
 .نشستم روش و کشیده عقب خودم برای صندلی

 خوبه؟ حالت-
 :گفتم تلخ. بود داده قرار خودش مخاطب رو من که بود مامان صدای وبارهد و
 !بخورید رو غذاتون شما خوبم،-

 تموم رو خوردنمصبحونه آشوبم فکر با بعد ساعت نیم. داد ادامه خوردنشصبحونه به که نبرد پی تلخم لحن به انگار
 .کردم
 سر جااون به اومدم مشهد وقتی از اینکه آوردن یاد با آن یک. لنگهمی کار جای یه کردم می احساس چرا دونمنمی

 .ندادم جواب «میری؟ کجا داری» پرسیدمی اصرار با که مامان به و پوشیدم رو هاملباس سریع نزدم،
 برگشتی راهِ راه این کنم قدرمچه هر دیگه ولی ریختم؛ هم به رو هاخیلی زندگی دونممی شدم، بدی آدم دونممی-

 .نداره
 :گفتم و دادم تکیه ضریح کنار دیوار به رو سرم

 پدرم، دادم؛ دست از رو چیزا خیلی. خواممی دنیا از چی زندگیم نقطه این تو ایستادم، االن که جاییاین دونمنمی-
 ...بارانم میالد،
 مامانی گلیگل چادر و کردم پاک ریختمی پایین چشمم کنار از داشت که رو سمجی اشک یقطره کشیدم، نفسی

 .کشیدم جلو صورتم روی کمی بودم آورده خودم با که رو
 خونه به میالد که روزایی. ندارم زندگی ادامه برای ایانگیزه دیگه کنممی احساس! شده سخت چی همه! سختمه-

 مخود تقصیر. گرفتمی دلم هووم پیش میره داره شوهرم دیدممی وقتی زنم یه منم. بود من مرگ روزای اومدنمی
 .بودم کرده ایجاد خودم برای خودم رو ترحم این بود
 دانى؟می»

 !مشکوکم شهر این هاىزن ىهمه به من
 گذرند؛می کنارم از آهسته
 تو آغوش از حاال همین انگار که جورى
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 ...!اندشده جدا
 زنندمی لبخند رقیبانه

 را تو انگشتان جاى و
 ...!کنندمی جاجابه موهایشان میان در

  که ستا همین
 کنممی لج تو با و خودم با ناگهان

 عاشقانه هاىلجبازی با و
 دهممی آزار را تو

 «نکن حسادت» گفتنِ جاى به گرفتىمی یاد کاش
 !راحت خیالت توام، عاشقِ من: بگویى

 راحت، خیال با من تا
 ...!« بمیرم برایت
*** 

 «گذشته به کوتاه پلی»
 !ایتمشناسنامه زن من ایصیغه اون اگه زنتم، منم زنته ونا اگه! هان؟ کنی؟نمی درک رو من چرا-

 :گفت و کوبید مبل یدسته روی و کرده مشت رو هاشدست
 کنی، زندگی من با بیای نکردم مجبورت که من. بگیر رو طالقت برو نیستی راضی اگه! خدا تورو بسه نازنین-

 !میشه منم حال به خوش بری گرچه
 :گفتم و زدم ایزهرخنده. بود شده عادی برام میالد هایحرف یخمپاره با قلبم برداشتنترک دیگه

 ریشتون بیخ آخرش تا من کورخوندی کنم؟ باز چیزهمه بی سارای اون و تو برای رو راه که بگیرم طالق آره-
 .هستم

 !بزن حرف درست نازنین -
 :وگفت برد باال رو صداش کمی

 !کنم خرد هنتد تو رو دندونات نزدم تا بزن حرف درست-
 :بود شده تند هامنفس

 .کن عمل حرفت به بیا پاشو مردی اگه ببینم، بزن بیا-
 !ستحامله اون نفهم احمق-
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 :زدم داد بود، شده طاق طاقتم دیگه. گفت اشکلیدشده هایدندون بین از رو حرف این
 !نفهم پیشم، موندییم بودی آدم اگه! نبودی پیشم خدارم یلحظه یه خدا، روز یه تو ولی بودم؛ حامله منم خب-

 و شد بلند جاش از ناباور که دیدم رو میالد. بودم کرده خراب رو چی همه بستم، رو هامچشم حرف این گفتن از بعد
 .اومد سمتم به
 گفتی؟ چی تو-

 :گفت بلند صدای با دوباره بگم، چیزی نتونستم
 !بگو دوباره هان؟ گفتی چی تو-

 :گفتم و گرفتم گاز رو هاملب
 .بودم حامله-

 .برگشت عقب به کشید موهاش توی وارشونه رو دستش
 :گفت جاهمون از
 نگفتی؟ چیزی نه یا افتاد اتفاقی شب اون پرسیدم ازت وقتی چرا پس! لعنتی-
 :گفت و کشید داد بلندتر و برگشته سمتم به
 شدی؟ الل چرا هان؟-
 .ترسیدم-

 .بود شده کبود صورتش تموم. بودم ترسیده خیلی لرزید،می صدام
 !من؟ از ترسیدی؟ چی از-

 .دادم تکون آره معنی به رو سرم
 کنی؟ سقطش میگم کردی فکر-
 ...ولی بگم؛ بهت خواستممی من-
 :گفت و گرفت رو اممردونه رنگیاسی بلوز ییقه و اومده سمتم به
 اش؟بقیه-
 که دیدم. کردم دنبالت دیدمت سارا با وقتی ولی بگم؛ بهت که شرکتتون دم بودم اومده کردم تصادف که روز اون-

 از فهمیدم،نمی رو حالم. ستحامله سارا درسته حدسم دیدم کردم، جو و پرس که یکم بعدش مامایی مطب رفتین
 .کردم تصادف همون خاطربه بودم حواسبی شدم خارج که مطب

 :برداشت عقب به قدمی ناباور و کرد ول بود گرفته که رو لباسم یقه
 !من بر وای من، بر وای کردی؟ چیکار تو-
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 :نشستم زمین روی پاهاش نزدیک و رفته سمتش به. گرفت دستاش میون رو سرش و نشست مبل روی سست
 ولی بشه؛ خوب باهام رفتارت شاید امحامله بگم بهت اگه کردممی فکر. بشه طوریاون خواستمنمی من خدا به-

 ...شوم روز اون
 .نشستیم جامون سرِ حرکتبی طورهمون ایدقیقه پونزده یه تقریبا. نگفت چیزی میالدم ندادم امهاد دیگه رو حرفم
 .فراگرفت رو خونه مطلق خاموشی و سکوت دوباره و رفت اتاقش به و شد بلند میالد بعدش

 .رفتم اتاقم به و شده بلند جام از سختی به منم
*** 
 حضورش کردمی سعی ولی کرد؛نمی هم کاری باهام زد،نمی حرف بود؛ دهکر فرق باهام روز اون از بعد میالد رفتار

 .کنه پررنگ خونه تو رو
 امدیگه زن یه شوهرش اینکه فهمیدن با احمقی آدم کدوم»:کردم می فکر خودم با نشستممی تنهایی تو وقتا گاهی

 «وامیسته؟ پاش داره
 زندگی بشه بهش اگه البته بودم؛ کرده بنا پایه این بر رو زندگیم خودم دونستم،می اول از رو کار این عاقبت من

 .گفت
 من و رفت اونم بمونه، ایران خواستنمی دیگه هم ساغر. گذشتمی اتفاقی هیچ دادنرخ بدون هم پی از روزها
 .بودم شده منزوی آدم روزا اون قدرچه. شدم ترتنها

 نبودم کنجکاوم یعنی بود؛ طورچه فامیلشون تو اوضاع دونمینم. اومد دنیا به سارا یبچه ماه چند از بعد باالخره
 که روزی یک این بودن به خوش دلم. زدمی سر خونه به باریک ایهفته میالد. بود افتاده اتفاقی چه که ببینم
 .بود پیشم اومدمی کوفته و خسته
 درددل زدیم،نمی حرف هم با. گشتبرمی مخونه روشنایی انگار اومدمی وقتی ولی زدیم؛نمی هم با زیادی حرف
. کردیممی نگاه فیلم کنارش و کندممی پوست میوه. خوردیممی هم کنار رو غذا ولی خندیدیم؛نمی کردیم،نمی

 .زدیممی حرف هم با هاموننگاه با هم گاهی
. کردم تلفظ رو اسمش بار چند لب زیر. گذاشتند چیچک رو اسمش و دختره شونبچه فهمیدم تلفناش از یکی توی
 .شدم عاشقش اول نگاه همون با یعنی بودم؛ دیده رو عکسش گوشی توی از اتفاقی هم بار یک
 .گرفت رو وجودم سراسر غریبی حس بود، اومده دنیا به االن شاید موندمی منم باران اگر گفتم خودم با گرفت، دلم

*** 
 بودم پوشیده رنگیسیاه هم سر. کنم آرایش رو خودم شکل بهترین به امروز خواستممی رفتم،نمی کنار آینه جلوی از
 .بودم ریخته دورم آزادانه رو بلندم موهای و
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 رو وجودم تموم دلهره بود، هم تو میالد هایاخم. کردم باز رو در و دویدم اف اف سمت به زنگ صدای بلندشدن با
 . شد خونه وارد بتشثا هایاخم همون با. داشتم نگه باز استرس با رو ورودی در. گرفت

 .بیفته اتفاقی چه قراره باز امروز دونستمنمی. اومد شام میز سر حرفی هیچ بدون هاشلباس تعویض از بعد
. نشست مبل روی و رفت پذیرایی سمت به خوردن از بعد. من نه و زد حرفی اون نه شد؛ خورده سکوت در شام

 رو میالد به مبل تریننزدیک و دادم انجام رو کارهام یهولکهول. کرده مشغول رو ذهنش چیزی که بود معلوم
 .کردم انتخاب نشستن برای
 میون کوچک یتیغه وسط که خاموشی تلویزیون روی بود شده خیره نگاهش اما کرد؛می فکر چی به دونستمنمی

 :کردم صداش آروم. داشت قرار آشپزخونه و ورودی
 شده؟ چیزی میالد؟-

 :گفت و کرد بهم نگاهی باشه، شده بیدار عمیقی خواب از که انگار
 گفتی؟ چی! ها؟-

 :گفتم و کرده تر زبونم با رو هاملب
 شده؟ چیزی میگم-

 :گفت و کشید عادت به لبش کنار رو شستش انگشت کالفه
 .بشی باخبر هم خودت خواممی که هست موضوعی یه نازنین-

 .مردن برای وقت دقیقه یک و شنی ساعت دوباره
 .بگو شنوممی-

 .بود نمایان حرکاتش تکتک از این و بود کالفه خیلی
 .داد ادامه نمیشه این از بیشتر یعنی کنیم؛ زندگی هم با تونیمنمی دیگه تو و من نازنین ببین-

 :گفتم اومدمی در درونم از زور به که صدایی با. شد حبس امسینه تو نفس
 کنیم؟ زندگی هم با تونیمنمی که چی یعنی-
 .کنیم رفتار منطقی بیا نازنین، نببی-

 :گفتم و شدم جاجابه جام توی کمی کشیدم، هم تو رو هاماخم
 این از خیلی منم کنیمی فکر! هان؟ الکیه؟ چیزیهمه کردی فکر کنه؟ قانع رو من حرفات با تونهمی منطقی چه-

 روز، هر. آقا نه نشستم؟ خونه این تو راحت داره بچه یه و ایصیغه زن یه شوهرم اینکه فهمیدن با که راضیم وضع
 کنم؟می فکر چی به شهمه دونیمی! روحه سوهان من برای گذرونیمی وقت اونا با داری تو که ساعتی هر

 .بود شده خیره بهم ناچاری با و حرف بدون
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 یا میری براش رو نرفتی برام یکبارم که هاییصدقه قربون نه؟ یا خندیمی حرکاتش به نه؟ یا مهربونی باهاش-
 نه؟ یا خریداری رو نازش نه؟ یا کنیمی نوازشش نه؟

 :گفتم و کردم ای خنده
 این سنگی خشک هایدیوار بین خونه، این در پشت احمق روانی یه مثل بازم اینا، فهمیدن با اینا، دونستن با من-

 !برسه مونهفته در روز یک دیدار نوبت تا در به دوختم رو چشمم و نشستم خونه،
 :گفتم و کردم بهش رو پشتم شدم، بلند جام از. بود شده متحول هامحرف از که انگار زد،می دو دو هاشچشم

 !نگو منطقتبی منطق و جدایی از برام وقتهیچ وقت،هیچ دیگه-
 و ترحم تحمل دیگه که من از آه...تو و بگه جدایی از برات شوهرت بود سخت قدرچه. رفتم و کشیدم رو راهم و

 .نداشتم هم رو خودمم هایدلسوزی
  بگویم نباید که کفر»
  اما

  خدا
  آمد خوش چگونه دانمنمی را

  تو خیال با من که
  دیگری آغوش در تو و

 من خیال در
 «؟... شودنمی سرش مگر حرام و حالل او، خدا
 عادت به که روزانه روتین ساده زندگی یک. نیومد وجود به زندگیمون توی تغییری هیچ دیگه و گذشت هم روز اون

 .کردیممی سرش
 سمت اون به متعجب در زنگ صدای بلندشدن با. بودم اندکمون درختان و گل به دادنآب مشغول باغچه توی
 .باشه تونستمی ساغر نه و میالد نه شدم، خیره

 بی بود در پشت هک کسی دیدن با. رفتم در سمت به و کردم پاک لباسم پشت با رو دستام و بسته رو آب شلنگ
 .کردم نگاهش خیال

 داخل؟ بیام کنی تعارف نداری رو جرأتش یا وایسی؟ در جلوی خوایمی جوریهمین-
 بلند پاشنه هایکفش با و کرد حرکت آروم کرد،می نگاه رو حیاط کنجکاوی با. بشه داخل تا کشیدم کنار رو خودم

 .نشست حیاط گوشه کوچیک تاب روی تاک، تیک تاک تیک قرمزش،
 !تنهایی؟ نمیره سر تحوصله-
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 :گفت رو حرفش ادامه پوزخند همراه به
 !خونه این تو-

 .گرفتم سرگیجه تنش خوش بوی از داد،می رو میالدم بوی. شده فشرده حسادت از قلبم اومد،می حسادت بوی
 .بزنم سر بهت گفتم تنهایی دیدم-

 دو هر از موهاش طالیی یتکه بود، گرفته قاب رو اشهگرفتآرایش صورت سیاهی شال کردم، بهش حالبی نگاهی
 پاهایش مچ نصف که بود کرده پا به سیاهی شلوار داشت، تن به هم کوتاهی تنگ مانتوی. بود ریخته بیرون طرف
 .زدم پوشش نوع به پوزخندی. بود افتاده بیرون
 گیج سرم. شدن صفت دیو شیطان این صحبت هم تا بود بهتر سکوت یروزه نگم، چیزی تا بستم رو هامچشم

 .نشستم آب از خیس یباغچه کنار سکو، روی و شد خم هامزانو. بمونم پا سر تونمنمی دیگه دونستممی رفت،می
 پریدی؟ بختک مثل زندگیمون تو چرا کشی؟نمی کنار ما زندگی از رو خودت چرا-

 .زدمی حرف پروابی چه بود، شده قدرگستاخچه
 ...اومدی االنت مثل پرتی و چرتی هایحرف گفتن واسه اگه-
 :گفتم و کردم اشاره در سمت به شدم بلند جام از
 .بری تونیمی اومدی که جاییهمون از-

 :گفت و داد گردنش به تابی انداخت، راستش پای روی رو چپش پای و نیاورد خودش روی به اصال
 .باهات دارم حرفا بشین، نزن، جوش-

 به بچه که کسایی به هیکلش اصال. اومدنمی چشم به زیاد ولی بود؛ شده چاق کمی انداختم، هیکلش به کلی نگاه
 .خورد نمی بود، آورده دنیا

 .حضوربی رو من نه و کن ناراحت رو خودت نه پس ندارم، تو ته و سر بی حرفای شنیدن برای وقتی من-
 :گفت و کرد مستانه ایخنده

 .گیرممی تو از حضور من پس-
 :شنیدم و نازکش صدای دوباره که کردم مشت رو هامدست بستم، رو هامچشم

 .کنهمی اذیت خیلی رو من هفته در روز یک اون ولی تو؛ وجود با حتی داریم، خوبی زندگیِ میالد و من-
 :گفت و زد پوزخندی

 هستی؟ راضی من هایموندهته به واقعا-
 جوش به هامرگ درون خون حرفش معنی فهمیدن با یهو که ؟بود چی موندهته از منظورش نشدم، منظورش متوجه

 :گفتم ایخفه صدای با. اومد
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 !بیرون برو من یخونه از پاشو-
 :گفت و داده چشماش به چینی

 نه؟ مگه تلخه خیلی حقیقت چیه،-
 :گفتم بهش تلخ پوزخندی با و گرفته آغوش به رو بازوهام

 !من نه تویی ایهصیغه زن که اونی فعال-
 که کرد بلند من زدنسیلی برای رو دستش. اومد سمتم به و شده بلند جاش از سرعت به. دیدم رو آنیش صبانیتع

 .شد حیاط داخل میالد و شد باز حیاط در یهو
 هم در هاشاخم تندی به کرده، من جایگاه و سارا موقعیت به نگاهی تعجب با میالد زد، خشکش جاش سر سارا
 :گفت حرص از پر صدایی با و رفت

 کنی؟می چیکار داری سارا-
 در و ایستاده هم مقابل هاشزن از تا دو. بود کرده جور خودش برای زندگی چه میالد واقعا زدم، پوزخندی دلم توی
 .بودند جدال حال
 کرد میالد و من به کوتاه نگاهی. آورد پایین و کرده مشت هوا توی بود کرده بلند زدنمسیلی برای که رو دستی سارا

 .پریدند باال در مهیب صدای از هامشونه. بست محکم رو در و شد خارج در از کرد، عبور حیاط از سرعت به و
 «!روانی یدختره» :گفتم خودم با و کردم محو ایخنده
 :گفتم و برداشتم قدم میالد سمت به. بود چی رفتارش این دلیل نبود معلوم

 جا؟نای اومدی هفته از موقع این که شده چی-
 :گفت و کرده کج رو دهنش

 کرد؟می چیکار جااین سارا. بودم اومده همون خاطربه بود، جااین شرکت به مربوط برگه کمیه-
 :گفتم و کردم بهش نگاهینیم پرسید، رو سوال این یهویی

 .گفتمی پرت و چرت! کنار برم زندگیتون وسط از که بگه بود اومده-
 قدم تاب سمت به. شد خونه داخل و کرده پوفی. کرد پاک رو لبش گوشه شستش انگشت با عادتش طبق کالفه

 قدم سرم توی شیطانی هایفکر ولی زدم؛ خوشی سر از لبخندی دادم، خودم به تابی و نشستم روش و برداشته
 رو من زندگی کردمی سعی که رو کسی کردم،می محوش باید. بود شده قبل از ترسیاه سیاهم و کدر قلب. زدمی

 .داشتم میالد با که رو کوچیکی خوشی حتی! کنه خراب
 صورتم به تاب کردن حرکت تند از سردی هوایِ و کرده ترمحکم رو تاب شدت. گرفت جای لبم رو شیطانی لبخند
 .بدن جولون ذهنم توی شیطانیم هایفکر وگذاشتم کشیدم عمیقی نفس. زد سیلی
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*** 
 (گذشته زمان به بازگشت بدون ادامه و گشتباز آخرین) «حال زمان به بازگشت»
 :کردم باز رو چشمام ایغریبه زنی صدای و صورتم به نرمی چیز شدنکشیده با
 .نیست خواب جای جااین پاشو خانومم-

 طرف به آروم و شدم بلند جام از. کردمی درد کمی سرم. کردم اطراف به نگاهی کردم، تر باز رو خمارم هایچشم
 سیل آوردم، در کیفم از رو گوشیم. بودم نشده زمان گذر متوجه چرا بود، شده تاریک هوا. کردم کتحر خروجی در

 .برگردوندم کیفم به دوباره رو گوشی خیالبی. بود ترکونده رو گوشیم پاسخبی هایتماس
*** 
 بود گذشته ماه چند. کنه نوازش رو صورتم پاییزی مطبوع هوای گذاشتم و بودم آورده پایین رو ماشین هایشیشه

 که نوروزی. بود افتاده سال این تو غریبی و عجیب هایاتفاق چه و بود پاییز آخرای. بود نشده آروم دلم طوراین که
. نپیچید موهام میون مالیمش باد و ننشوند صورتم روی نسیمی اما اومد؛ که بهاری نفهمیدم، شیرینیش از چیزی

 بدون رو زندگیم هایماه و هاماه شدم، مردهدل زود چه. نفهمیدم شهاخوشگذرونی از چیزی که تابستونی
 .بودم کرده سر از و کرده رد گذرونیخوشی

 دارد؟ فرقی چه»
 بماند پاییز
 برود
 ...! بیاید تابستان اصال

  بگویید هافصل به
 نکنند خسته را خودشان

  من در
 طوالنی ستپاییزی

 «...یلداست شبش هر که
 هوای. برگردم خواستممی عصر امروز. کردممی مرتب رو چمدونم داخل هایلباس داشتم و بودم هنشست تخت پایین

 .بشه صاف باهاش دلم تا کشیدمی طول کمی! مامان کنار مخصوصا بود؛ خفه خیلی جااین
 موندی؟می بیشتر کمیه شدنمی-

 مشغول دوباره. بود ایستاده زده بغل که هاییبازو با در یآستانه کنار. برگشتم سمتش به گفت، مامان رو حرف این
 :گفتم آروم صدایی با لب زیر و شده کارم
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 .برگردم باید جا،اون دارم کار کمیه نه-
 بذاری؟ هاتکار جریان در منم بگی میشه کاری؟ چه-

 .کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی و بستم رو هامچشم
 از شدم خسته! بردارم خواممی مشترکمونه حساب توی یکششر به بابا شرکت انتقال از که رو پوالیی نصف-

 .بندازم راه خودم برای کاری و کسب یه خواممی. نشستن توخونه و بیکاری
 .نشست تخت روی و شده اتاق داخل مامان

 کاری؟ چه-
 .بجنبونم دستی یه باید مدت همه این بعد ولی نگرفتم؛ تصمیمی فعال-
 ندادی؟ بجوا زدیم زنگ همه اون عید چرا-
 .باشم تنها داشتم نیاز داشت؟ قبلیت حرف به ربطی چه حرف این االن-
 هست؟ نیازی چه دیگه این تنهایی، همیشه که تو. ربطیشهبی همین به ربطش-

 :گفتم حرص با و کشیدم نفسی
 بیای؟ در جریانا این از کال میشه-
 .زدیمی حرف باهام تخم و اخم با کال بودی جااین که روزی سه این همه؟ تو اخمات روزه چند چرا-
 .امحوصلهبی کمیه فقط نشده، چیزی-
 اومد؟ دنیا به سارا یبچه-
 .اومده دنیا به اشبچه ماهه دو گیری؟می دیر به دیر رو خبرا قدرچه تو مامان، آره-
 گذاشتن؟ چی رو اسمش -
 .چیچک-
 خوادت؟نمی بگه بهت زبونی چه با باید گیری؟نمی طالق میالد از چرا-
 :گفتم حرص با و شده بلند جام از
 من؟ یا اونایی طرف تو دونمنمی من-

 :گفت و انداخته هم روی رو پاهاش
 .چندی چند زندگی توی دونی نمی حتی نیست معلوم خودت با حسابت که تویی! معلومه طرفم من-
 چیه؟ غمت چیزهمه از دور ییجااین که تو! نیست معلوم خودم با حسابم من میگی، راست تو مامان آره-

 :گفت کنه کنترلش کردمی سعی که صدایی با و بست رو هامچشم
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 راه نه داره تهی نه که باتالق یه تو انداختی رو خودت که تویی شدی، دیوونه که تویی تویی، من غمِ من، دردِ-
 .فراری

 .خوردی حرفات این با روزه چند این رو مغزم! کن بس خدا رو تو مامان-
 .بود معلوم اشقیافه از شد، عصبانی

 وقت اون از اون. نگیری رو طالقت القبا یه یپسره این از اگه کنمنمی حاللت رو شیرم خدا خداوندی به نازنین-
 رو من. کشممی رو خودم ندی اگه... بده رضایت بده رضایت که نذاشتی برام شب و روز هفته یک مرد بابات که

 .کردی خر جوریاون
 کنی؟می قبر نبش رو گذشته چرا کنی؟می جوریاین چرا آخه چیه خر مامان بابا یا-

 :گفت و زد پوزخندی
 .کردمی دق بیچاره مرد وگرنه ندید روزا این و مرد بابات خوبه کنم،نمی قبر نبش-
 ...بودی بابام فکر به اگه تو-

 :گفت و داد چین رو هاشچشم
 گذاشتم؟ کم براش چی من مگه بودم؟-

 :گفتم و دادم تکون کالفه رو هامدست
 من هایتصمیم تو وجب صد چه وجب یک چه گذشته من سر از آب من، مادرِ ببین! نیست حرفا این من بحث-

 .نکن دخالت
 بکنی؟ خواست دلت غلطی هر که نکنم دخالت آره-
 !بکن رو خوشیت اجاین بشین داری؟ من کار به چیکار تو! بکنم خوادمی دلم که غلطی هر بذار آره-
 و کردمی زقزق صورتم طرف یک پرید، هامچشم از برق. کوبوند صورتم به محکمی سیلی و شد بلند جاش از

 .شد تند نفسام
 !فهمیدی؟ نمرده، بزرگترت هنوز بدونی تا زدم رو این-

 اعصاب هم چرا دونمنمی. گذاشت تنهام و شد خارج اتاق از. نگفتم چیزی و فشردم هم روی محکم رو هاملب
 .کردمی خراب تکراری هایبحث این با رو من هم خودش

 .شدم خارج اتاق از و بستم رو در اتاق، به کلی نگاه از بعد پوشیدم، رو هاملباس
 دخترم؟ باشه کن، رانندگی آروم جون مامان-
 :گفتم و زدم مامانی پیشونی روی به ایـوسه بـ
 !سرده هوا داخل برو شما چشم،-
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 :گفت و کشید هم تو رو هاشاخم
 هم؟ به پریدین هم به تا دو شما چرا رفتن دمِ باز-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 !باشید خودتون مواظب رفتم من نترس، میشه درست-

 حالش زدم، چیچک به هم سری مشهد از خروجم از قبل. افتادم راه به و گذاشتم عقب صندلی روی رو چمدون
 .دادم ادامه راهم به راحت و آسوده خیالی با. بود خوب
*** 
 پیاده ماشین از. بودم رسیده موقع دیر همین خاطربه کردم؛می رانندگی آرومآروم. بود تاریک جا همه بود شده شب
 جااین برای دلم کشیدم، نفسی. بود خاموش خونه هایچراغ. شدم خونه وارد و آورده در کیفم از رو کلید و شدم
 دیوار به محکم که پشتم و کسی توسط شدنم کشیده با. شدم داخل و کرده باز هم رو ورودی در .بود شده تنگ
 .اومدم خودم به خورد

 شخص دیدن و هاچراغ شدنروشن با. بکشم نفس تونستمنمی ترس از بود، شده باز ممکن حد آخرین تا چشمام
 خاطربه که صدایی با. کردمی اذیتم شخشمگین چشمای و همش در هایاخم اما. کشیدم عمیقی نفس مقابلم
 :گفتم بود شده کشدار کشیدنمنفس تندتند

 کنی؟می جوریاین چرا-
 :کشید داد و کرد حلقه گردنم دور ترمحکم رو هاشدست

 !کجاست؟ چیچک عوضی-
 بود این خاطربه تلفن پشت هاشرفتن صدقه قربونه تمام پس. زد که دادی از کشید سوت گوشم بستم، رو هامچشم

 .بکشونه جااین رو من که
 شدی؟ دیوونه ببینم، کن ولم-

 روی و خوردم سر دیوار کنار از. کردم سرهم پشت خشکی هایسرفه کرد، دور گردنم از زور به رو هاشدستش
 .نشستم زمین

 .دادن بهت اشتباهی آدرس زدی؟ خیمه من رو نکردی پیداش دارم؟ چیکار چیچک با من-
 دست با و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم. رفت گیج سرم که دهنم تو زد چنان دستش پشت با و اومده سمتم به

 .کردم پاک بود جاری لبم کنار از که رو خونی امدیگه
 :گفتم و دوختم بهش رو بارونیم هایچشم

 کنی؟می بلند من رو دست که رسیده جایی به کارت حاال-
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 :گفت و زد پوزخندی
 از رو لشت بیاد پلیس زنممی زنگ االن همین یا کجاست چیچک میگی یا! نیار در بازی یبمغر من ننه من واسه-

 !کنه جمع اینجا
 :گفتم و گرفتم آرومی به شیقه از و رفتم سمتش به و شدم بلند جا از. کنم حفظ رو تعادلم تا بستم رو هامچشم

 بدم؟ انجام ور کار این که امدیوونه من مگه دزدیدم؟ رو چیچک من گفته کی-
 :گفت و برداشت عقب به قدمی و کرده جدا اشیقه از رو دستم

 !انداختینمی روز این به رو من و خودت که نبودی دیوونه اگه-
 :گفت و کشید رو موهاش کالفه و نشسته مبل روی

 کجاست؟ چیچک بگو خدا رو تو! زندگی این از دنیا، از تو، از! نازنین شدم خسته خدا به-
 شین؟می مشکوک که نفری اولین من دونممی وقتی بدزدم رو چیچک باید من چی برای بگو تو یالدم آخه-

 :گفتم آروم. کرد نگاه بهم شک با و انداخت بهم نگاهینیم
 .کن باور-
 :گفت زدمی موج ازش ناراحتی که صدایی با
 کنم؟ باور رو حرفات باید چرا-
 کنی؟ باور نباید چرا-
 احتیاط با رو سرم. کنم آرومش و قانع طوریچه دونستمنمی نشستم، زمین روی پاهاش دیکنز و رفته سمتش به

 :گفتم و گذاشتم زانوهاش روی
 !بکنم؟هان؟ رو احمقانه کار این چرا بشه خوب باهات رابطم که کنممی جون دارم قدراین من وقتی-
 قلبم بستم، درد با رو هامچشم. کردم میالد به نگاهی و کردم بلند رو سرم مات صورتم روی اشکی قطره افتادن با

 .کردممی چیکار زندگیم مرد با داشتم من خدایا. شد مچاله
 :گفت و گرفت دستش توی رو هامدست. نشست زمین روی کنارم و کرده بهم نگاهی

 .امخسته نازنین-
 :گفت و گذاشت امشونه روی رو سرش

 .سختی مهه این بار زیر میشم له میشم، داغون دارم-
 روش ای ـوسه بـ و برده لبش نزدیک رو انگشتم. نرسه گوشش به امگریه صدای تا دادم فشار هم روی رو هاملب

 .نشوند
 !کردمنمی شروع وقتهیچ رو احمقانه بازی این کاش-
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 سمنف دیگه کردممی فکر. کنهمی گریه داره فهمیدم هاششونه خوردنتکون از. کرد خفه خودش توی رو صداش
 .بود مرگباری یصحنه چه خدایا. نمیاد در
 !کندنمی گریه مرد که ربطیستبی حرف چه»

 «!کنی گریه بتوانی تا باشی مرد باید فقط که داری بغض قدرآن گاهی
 :شنیدم رو دارشبغض و خسته صدای

 بود شده کاشته دلم توی بچگی از ایکینه چه دونمنمی. زدممی نفهمی به رو خودم دارم، دوست گفتیمی وقتی-
 .بگیرم تو از رو انتقامش خواستممی که

 :گفت و فشرد امشونه به ترمحکم رو سرش
 .کردم تا بد باهات اگه موال، به-

 :گفت و قلبش روی کوبید و کرده مشت رو دستش
 .بود اممرده صاحب دل این خاطربه-

 .کنهمی سنگینی تنم به سرم کردممی احساس ؛کشیدمی سوت داشت مغزم. نکنه رو کار این تا گرفتم رو دستش
 !خودم با هم تو با هم نازنین، کردم بد. بود گرفته دل به گذشته از رو مادرم کینه بود، شده سنگ-

 :گفت و کشید نفسی
 ...ولی کنم؛ کثیف بازی این وارد هم رو تو خواستمنمی من! افتادیم روز این به که رو من کنه لعنت خدا-
 داشت؟ رو جااین کلید مگه سارا. کردم نگاه سمت اون به متعجب ورودی در یهویی بازشدن با

 مانتوش هایدکمه بود، زده بیرون رنگشسیاه شال زیر از که پریشونش موهای. انداختم اشژولیده وضع به نگاهی
 کرده ایجاد بهش نسبت رو اسفناکی وضع بود، پاش به که سیاهی خونگی شلوار و بود شده بسته میون در یک که
 .بود

 و گرفت ما سمت رو اشاشاره انگشت ناباور سارا. افتاد سارا روی نگاهش و برداشت امشونه روی از رو سرش میالد
 .گفت

 نشستین؟ هم دلِ ور جااین شما شده گم امبچه من-
 :کشید داد و داد تکونم و گرفت دستم از و اومد سمتم به و کشید جیغ دلش ته از
 کجاست؟ مبچه بگو چیزهمه یب عوضی-

 اششونه روی رو دستش آرومی به و برداشت سارا طرف به قدمی میالد. بودم ایستاده جام سر مبهوت و مات
 :گفت و گذاشت

 .کنیممی پیداش باش آروم-
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 :گفت و برگشته میالد سمت به و کرده جدا بازوم از رو دستش سارا
 !کردیمی پیداش تونستیمی روز چند ینا تو که داشتی رو لیاقتش اگه شو، خفه-

 :گفت داغون اعصابی با و سارا سمت به کرد رو و شد عصبانی حرف این شنیدن با میالد
 !بره بین از حرمتا نذار سارا-

 :گفت باریدمی مسخرگی ازش که لحنی با و زده کمر به رو دستش کرد،می گریه که همچنان سارا
 کنی؟ خوایمی لطیغ چه ببینم بره؟ بین از حرمتا-

 :گفت و زد سارا گوش به محکمی سیلی و کرده کم رو بود فاصله بینشون که قدم چند میالد
 !بیرون ریزیمی داری میاد در دهنت از هرچی! ببینم شو خفه-

 :گفت و برگشته هردومون سمت به زده، صورتش به سیلی میالد که نیاورد روش به اصال انگار که سارا
 .گذرمنمی امبچه از مبگذر توام از-

 :گفت و برگشته من سمت به و گفت میالد به رو رو حرف این
 !بود من هایتفاله همین حقت هم تو! هه-

 در سمت به و گرفته بازوش از میالد. کنم حفظ رو خونسردیم تا کشیدم هاملب روی رو زبونم و بستم رو هامچشم
 :گفت و کشوندش

 !دیوونه زنیکه دی،کر مخسته که بیرون برو گمشو-
 و آورد در جیبش توی از رو چاقویی سارا. بود شده باز ممکن حد آخرین تا سارا با میالد زدنحرف طرز از هامچشم

 :گفت و میالد به کرد رو
 بکشم؟ رو خودم یا عقب میری-

 :گفت و کشید داد
 نه؟ یا عقب میری! هان؟-

 بود؟ نمایشی چه دیگه این. ایستاد آشپزخونه اپن کنار جاهمون برداره، قدم از قدم نتونست دیگه میالد
 چیه به چی فهمیدمنمی هنوز که منم. گرفت بازروم از وحشیانه اومد، سمتم به و کرده تند رو هاشقدم سارا

 .بدم نشون خودم از واکنشی نتونستم
 گرفت خودش به کوبشی چنان دلم. افتاد در کنار بنزین هایگالن به نگاهم. برد حیاط سمت به کشونکشون رو من
 .ایستادند خون افتادنجریان به از ثانیه چند کوبش این از بدنم هایرگ که
 !کنه چیکار خوادمی دونستممی. بست رو در و داده هل جلو به رو من سارا برگردم، عقب به خواستم تا

 :گفتم و کوبیدم در به بار چند محکم
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 .نکن وارد سرت به هاحمقان هایفکر! سارا رو در کن باز-
. کرد جلب خودش به رو توجهم پنجره بازشدن صدای. شنیدم رو سارا بلند خنده صدای در، بازشدن جای به ولی

 به شروع رفتند، کنار ها پرده وقتی. کندمی جاش از رو هاپرده داشت. کردم حرکت سمت اون به کفش بدون
 .کرد هاشیشه شکستن

 کردم باز سرم دور از رو شالم کردم گلوم نزدیک رو دستم. کردمی کار چی داشت ردخت این نشستم، زمین روی مات
 .کردم نگاه هامچشم مقابل سناریوی به ناباور و

 صندلی به محکم رو میالد بود آورده کجا از دونمنمی که طنابی با و نشوند صندلی رو و میالد. زدمی دو دو چشمام
 .بست

 .کردمی نگران رو من این و بود داده دست از رو روانیش ادلتع. کردمی هقهق و خندیدمی
 !کنم تعریف تواسه رو خوشمون زندگی یقصه خواممی جون، نازنین بیا-
 نگاهم غمگین که میالد هایچشم به مستقیم کردم، قسمت اون به نگاهی بود باریدن حال در که هاییچشم با

 .کردمی
 بینی؟می که رو آقایی این-
 .ریخت خونه دور تا دور و برداشت رو بنزین نگال و
 .نخورده نازنین بخوره، خواستمی هرچی نازنین، رفت می هرجا خواست،می رو تو اول از آقا این-

 .کرد خالی سرش روی رو کمیش و برداشت رو بنزین
 زور قدرهرچه. بخورم تکون جام از تونستمنمی و بود شده قفل پاهام. کردممی نگاه صحنه این به بودم، شده مست

 .بخورم تکون جام از نتونستم زدم
 .خواستتمی هادیوونه مثل اول از میالد-

 :گفت و کشید داد
 !هادیوونه مثل فهمی؟می-

 !شو دلم مرحم! بزن حرفی یه بگو، چیزی یه گفت؟نمی چیزی و بود کرده سکوت میالد چرا
 بشه؟ نزدیک بهت عشقم ذاشتممی من مگه ولی-
 از نتونستم کردم تالش قدرچه هر. کرد خالی میالد سر روی رو بنزین یدیگه ظرفِ یک و رفته میالد متس به

 :کشیدم داد جاهمون از. بخورم تکون جام
 .میدی کشتن به رو میالد هم خودت هم رو، کار این نکن روانی-
 .اریند سهمی تو میرممی هم با بازم هم بمیریم! کوچولو خانم نباش نگران تو-
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 :گفت و ایستاد کنارش و رفته میالد سمت به
 .کشمیم رو نازنین یا خودم یا باهام نکنی ازدواج اگه کنه،گفتم ازدواج من با کردم مجبورش-

 :گفت و کرد ایخنده
 .کردم خودم مال و دزدیدم ازت رو عشقت شدم؟ برنده من آخرشم دیدی-

 خودش تندتند قلبم. پیچید دهنم توی گس تلخ طعم زد، بیرون هحدق از هامچشم آورد، در جیبش توی از رو فندکی
 تکون جام از تونمنمی چرا شدم؟ فلج خدایا. خورهمی هم به داره حالم کردم احساس کوبوند، امسینه قفسه به رو

 بخورم؟
 :گفت و کرد روشن رو فندک

 !خانم نازنین بمونه باقی برات زندگی این از سهمی ذارمنمی-
 پاییزی هوای سوسوی این تو شدنروشن طمع انگار که شد ورشعله چنان که آتشی و افتاد دستش از هک فندکی و

 .داشت رو
 .کشیدیم داد هم با همه دل، ته از زد جیغ دل، ته از زدم؛ جیغ

 مرد سمت به کردم دراز رو دستم قلبم، به کوبیدم مشت. بشم بلند جام از نتونستم بازم ولی زمین؛ به زدم چنگ
 .بودند سوختن حال در زمین روی زن تریندیوونه همراه که زندگیم

 .کشیدم رو موهام و شدم دیوونه. بود سوختن حال در آتیش بین آرزوهام و کشیدم جیغ و کشیدم جیغ
 .رفتم حال از زمین روی جاهمون نداشتم، موندن پا سر برای نایی دیگه که زدم رو خودم قدراون

 دانی؟می خب»
 که شد شروع جاآن از بدبختی

 هستیم منطقی ما گفتیم
 ؟چی یعنی منطقی پرسید مانیکی

 نیاید در صدایت ،آمد سرت بالیی هر یعنی ؛داد جواب یکی آن
 نیامد در صدامان و کرد بد یارمان که شد این

 نیامد در صدامان و مرد عزیزمان
 نیامد در صدامان و رفت عشقمان

 .. امام گاهفرود سالن وسط ،خاک سر ،خانه توی
 بشکنیم شیشه و بکشیم فریاد و بزنیم چنگ را خودمان و بگیریم سرمان گِل اینکه جای به
 ،نشکند تا
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 ،نرود
 ،بماند
 .کردیم رفتار منطقی هی

 ایستادیم
 .زدیم لبخند و دادیم قورت را بغضمان و

 ،بروند هارفتنی گذاشتیم و دادیم تکان دست هااحمق مثل
 ،خانه از
 ،دنیا از
 ...«دست از
 «وحدانى حسین»

 این هوای سردی از یا بودند شده حسبی هامدست دونمنمی. بود زده یخ هامروز این تلخ هوای یا قلبم دونمنمی
 .بود هاروز

 هایروز سخت روزهای مثل سرم. ندارم هامروز این حالِ از خبری دوباره و مردم شاید زنده؟ یا اممرده دونمنمی
 .کردمی گینیسن سرم به قبلم
 .کنم تحمل رو مصیبت همه این بار طوریچه دونستمنمی منه، جای دنیا این کجای دونستمنمی
 گریه.تپیدنمی تند دیگه روزها این قلبم. اومدنمی بیرون امحنجره از صدایی. بودند شده دوخته هم به انگار هاملب

 .گذروندممی جاهمین رو هام شب و هاروز هشد خشک فقط و فقط زدم؛نمی هق زدم،نمی زار کردم،نمی
 ما؟ خونه بریم خوایمی خونه؟ بریم پاشو! کردی هالک رو خودت عزیزم جان، نازنین-

 مهربون، خواهر این. بود میالد به شبیه صورتش اجزای همه. موند ثابت مهسا یپریدهرنگ صورت روی لرزونم نگاه
 .دنرسی من داد به که بود کجا مدت همه این

 خودت جوریاین جااین تو نیست راضی میالدم خدا به ببین! جااین نشستی بس ستهفته یک پاشو، عزیزم پاشو-
 !کنیمی اذیت رو

 .نداشتم دادنجواب برای حالی و حس چرا دونمنمی ولی
 .میده عذاب رو خودش جوریاین نازنین میشه خون دلم منم خدا به خونه بریم کن راضیش شما عاطفه خاله-

 :کرد پر رو گوشم مامان دارخش صدای بعد دقیقه چند
 هالک رو خودت جوریاین نیست خوب خدا به خونه بریم پاشو زندگیم، زدی یخ پاشو، گلم، پاشو مامانی نازنینم،-

 !کنیمی



 

 

118 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 .ذارمب تنها جااین رو عزیزم کردنمی یاری تنم که فایده چه اما شد؛ دقیقه پنج از بیشتر مامان اصرارهای
 بعدا نیومدی پیشم زایمانم از بعد که کنار به شاکیم ازت حاال رو، عمه رایان ببین ما، خونه بریم پاشو جون، عمه-

 به تکونی نه خوریمی چیزی نه کشتی جااین رو خودت که بریم پاشو جون عمه ولی میارم؛ در سرت رو تالفیش
 !میدی خودت

 .شد قبل از قرارتربی صداش شآغوش داخل یبچه گریه صدای بلندشدن با
 .کنهمی قراریبی رایانم ببین پاشو، سهیال عمه جونِ-

 .سوزوند قبل از بیشتر باران یاد به رو قلبم چون نشد؛ دلم برای مرحمی هم سهیال عمه یبچه گریه صدای
 جان؟ نازنین-

 .میاد میالد بوی
 .پاشو خونه، بریم پاشو خانمی-

 .دادمی رو میالدم بوی چرخوندم، سمتش به رو سرم
 بندبند به رو میالد بوی کشیدم، وجود به و کردم بو. گرفتم بینیم جلوی رو شالش و کرده دراز سمتش به رو دستم
 .افتادم راه به و شده بلند جام از مطیع حرف، بدون. کشیدم هامسلول
*** 
 روزهام، این مرحم رنگش،آبی اتاق ،همیشگیش آشنای اتاق اتاقش،. بودم کشیده دراز حرفی هیچ بدون تخت روی
 .کردمی قراربی چه رو دلم

 افتادم روزی اون یاد. خوندمش هزارم بار برای دوباره و برداشتم رو عزیزم ینامه بالشت زیر از و کردم دراز رو دستم
 روز چند بود تهنوش برات میالد رو نامه این نازنین،» :رسوند دستم به رو نامه این نزارش حال با جون نرگس که

 بهم فقط! خواستمی حاللیت کسی از و کردمی گریه اتاقش تو شبا هی چیچک شدنگم بعدِ چرا دونمنمی پیش
 «.ببخشیش بگم و بدم بهت رو نامه این گفت
 آفرید جان و داد جان که خدایی نام به» :کردم خوندن به شروع و کردم باز رو دستم توی کاغذ
 !نازنینم بگم هبهتر ولی نازنین؛ سالم

 !داشتیم هم با قدیما که خوشی و خوب روزایی تنگ روزهام، این تنگ نه شده، تنگ خیلی برات دلم
 همه درد، و عذاب خدا خداوندی به نازنین. دادم هدیه خودم به هم و تو به هم که دردی از! سوزهمی قلبم نازنینم
 !گرفته رو روزهام
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 پرپر باهات بودن برای دلم شد؟ تبدیل زهرآگین شرابی به خوبمون ایروزه طعم خوش ـراب شــ چرا نازنینم
 بیدار خرگوشی خواب از دیر اگر ببخش کردم، تو جایگزین رو سارا اجبار به اگه ببخش بودم، بد اگه ببخش. زنهمی

 .شدم
 !بود کرده فرو برف توی رو سرش که بود کبکی همون مثال من مثال

 .زدم نفهمی به رو خودم و دارم دوستت فهمیدم من. زدم نفهمی به رو خودم اما ؛داری دوستم فهمیدم من نازنین
 .فروختم دروغگو صفتشیطان این به رو تو ابله ساده منِ و ریخت هم به رو آرامشم رو زندگیم که سارا از آه سارا،

 با و داری رابطه آروین با تو اینکه کرد؛ خبرچینی گفت، بد ازت گوشم تو قدراون سارا با نامزدیمون قبل روزای
 دخترک این به فروختم رو تو زود قدرچه و سارا حرفای از شد سیاه زود قدرچه قلبم من و دیده خودش چشمای
 .کن خراب زندگی

 اعدام و رفتنزندان جای به که شد روشن برام رو حقیقت اون کردی، رو کار اون تو و افتاد زندان آروین وقتی ولی
 و شدم نبودم و بودممی تو کنار باید که مزخرفی روزایی به مبهوت مات بشه جدا من از سارا بودی خواسته آروین،
 .خوردم حسرت

 .بگیرم امدیوونه خوده و تو از طوریاین رو خودم زودباوری سزای و باشم بد باهات که کرد لج باهام دلم ولی
 .ونمبم کنارش کرد وادار رو من مرگ به تو تهدید با که سارا آه

 دوستام از یکی مجردی خونه توی نبودم، تو پیش که روزایی من موندم،نمی سارا پیش شبا وقتهیچ من نازنین
 .موندممی
 .زنهمی فریاد رو بودن تو پیش دلم که کنم چه ولی زنم؛می حرف باهات بندیجمله بی هابچه مثل دونممی
 .بود اخیر ماه چند این رایفشا خاطربه کردم رفتار بد باهات ناخودآگاه اگر

 .ممنونم خیلی ازت ببخشی رو من خواستی اگر و خوندی رو نامه این اگر نازنین
 .کنیممی زندگی خوبی و خوشی به هم کنار و زنیممی کنار زندگیمون دایره از جورییه رو اون نباش، سارا نگران

 .بزنم بهت رو رد رو تونستمنمی رو هاحرف این وقتهیچ من بدون رو این ولی
 دونستممی چون کردم؛می صحبت مهسا با داشتم شرکت رفتممی داشتم صبح که روزی اون خانم شیطون راستی
 .بزنم تخمین خودم به نسبت رو حسادتت حس خواستم فقط بیداری
 میشه؟ چی نشه پیداش چیچک اگه زنه،می شور دلم روزها این نازنین
 که خواستمی رو کاغذی تکه فقط زدنحرف برای و بود پر دلم اما تم؛گف زیادی پالهای و پرت اگه ببخش

 .بشه خطیخط
 .بمونه سرپوشیده طورهمین هاچیز بعضی بهتره نگیر؛ رو دنبالش موند، جواببی زیادی هایسوال اگر
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 «.عروسکم کنار خوب روزهای داشتن امید به
 !حرکتی هیچ بدون کشیدنم،نفس بدون میالد، بدون گذرند،می دارند روزها

 تنها. کنممی سر دلیل یک به فقط رو هامشب و روزها هدفی نه ای،انگیره نه شده؛ متوقف جاهمین انگار زندگی
 .داشته نگه سرپا رو من روزها این که دلیلی

 شده، وجودم مهمون مشکی هایلباس دوباره. کنممی نگاه رو خودم نحیف تن دارم و ایستادم آینه روبروی
 .نبود مهم برام وجودم آراستگی نه زیبایی نه زندگی این توی دیگه. زدمی زار تنم به که هاییاسلب

 از آرومآروم تا گرفتم خونه اشرافی رنگطالیی و استیل هاینرده از. نشم کسی مزاحم تا کردم باز رو اتاق در آروم
 شکلمستطیل بزرگ در. کردم طی آهستگی همون به دوباره رو خونه سلطنتی و بزرگ پذیرایی. بیام پایین هاپله

 وارد خواستم که همین و کردم باز هم بود، شده وصل شکلیمربع کوچیک هایشیشه روش که رو رنگیایقهوه
 :کرد میخکوب جام سر رو من صدایی بشم، پاگرد

 دخترم؟ میری داری کجا-
 جام سر و گرفتم گاز رو پایینیم لب. کنممی انایم آقا میالد، پدر یتکیده قیافه به نگاهی و برگشته عقب به

 .ایستادم
 :گفت و کرده نگاهم لبخند با و اومده سمتم به
 .بری بدم اجازه نداره امکان صبحونه بدون-
 :گفتم و کرده نگاهش ملتمس نگاهی با
 ...جون پدر ولی-

 :برید رو حرفم و گرفته صورتم مقابل رو اشاشاره انگشت
 !گفتم که همین-
 .شدیم شونخونه بزرگ آشپزخونه وارد ایمان آقا همراه اجبار به
 .بدونن رو هم قدر هاخانواده تا بشه فدا یکی باید گفتن قدیم از-
 .کردم نگاهش کنجکاوی با
 .شدننمی عوض مهسا یا نرگس وقتهیچ رفت،نمی میالد اگه شاید-

 :داد ادامه و گرفته سمتم به رو گردو و پنیر از کوچیکی لقمه
 .زنندنمی اشماهانه یخانمانه هایمهمونی از نرگس یا هاشخوشگذرونی از وقتهیچ که دختریه مهسا-

 :گفت و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش و بست رو هاشچشم
 !شدمی پیدا دوتا این عقل یکله و سر تا رفتمی میالد باید شاید-
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 .کرد نگاهم خنده با و کرده باز رو هاشچشم
 .برمتمی زهرا بهشت من روزام-

 .برم تنها همیشه مثل خواستمی دلم من ولی کشیدم؛ آهی و بستم رو هاشچشم
 .برم بیرون دخترم با خواسته دلم من امروز خوب ولی بری؛ تنها داری دوست دونممی-

 .نگفتم چیزی دیگه و زدم لبخندی
 کنیم رفتار هاییآدم عین خواستیممی که بود اینانوشته قرار چه این دونمنمی اما بودیم؛ خون دلی با عزادار هردو

 .بود نیافتاده اتفاقی هیچ زندگیشون توی انگار که
 گالب همراه به قرمز رز گلدسته یک گلفروشی از جااون هاینزدیکی. شدیم زهرا بهشت راهی صبحونه از بعد

 .خریدیم
 پدر هایشونه خوردنتکون به و بودم ایستاده دور از ساعتمنی. برم من بعد کنه خلوت میالد با پدرجون گذاشتم اول

 که کسایی باید چرا طوره؟این دنیا چرا! بود سخت من برای صحنه این تماشای قدرچه. کردممی نگاه میالد
 !بره؟ دنیا از خودمون از زودتر داریم دوسشون

 ماه آذر الیالبه زدم؛ زهرآگین پوزخندی ود،ب شده تموم هم پاییز. کردم حرکت سمت اون به جون پدر بلندشدن با
 .میالد بدون اما دوباره تولدی کشیدم، عمیقی و غمگین نفس. بود گذشته هم تولدم
 .کردم نگاه بود، شده نصب سرد و خیس هایخاک روی تازگی به که رنگسیاه مرمر سنگ به و نشستم قبر کنار

 .عشق آقای سالم -
 .کردم پخشش جا همه دستم با و ریختم مرمر سنگ روی رو گالب

 عشق؟ آقای چرا میگی خودت با حتما-
 .کشممی دلم ته از عمیقی آه
 .داشتن دوستت کیا سارا و من از غیر دونمنمی نبودم، من بود عاشقت که کسی تنها خب-

 .گذاشتم بود، شده کاریکنده نستعلیق خط با که میالد اسم کنار رو هااون از یکی و برداشتم رو رز گلِدسته
 .دوتا شما به نه کرد وفا من به نه زندگی، این از آه-

 .زدم میالد اسم روی ایـوسه بـ و شدم خم
 .بود بیشتر من از سارا شانس خوبه باز-

 .کرد احاطه رو وجودم تموم حسادت و حسرت
 چی؟ من ولی اومد؛ باهات اون-

 .کردم پاک رو چشمم گوشه اشک قطره
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 .موندم جااین تنها و تک-
 :کشیدم پوفی

 چیچک... چیزی یه فقط! کنه پیدام کسهیچ نتونه مدتی تا که جایی یه... بگم بذار کجا؟ پرسیمی برم؟ خواممی-
 .برممی خودم با هم رو

 .انداختم پایین رو سرم شرمگین
 .نمیشه سرش منطق عشق ولی ناراحتی؛ ازم کارم اون خاطربه دونممی-

 .زد نبض هامشقیقه و شد غصه از پر وجودم تموم
 .عزاداری همه ازاین شدم خسته میالد، خوادتمی دلم-

 .کوبیدم قبر سنگ روی و کردم مشت رو دستم
 !کردم آشنا سارا با رو تو که روزی به لعنت-

 :گفتم آروم صدایی با اما گریه با همراه و گذاشتم سنگ روی رو پیشونیم
 .شده تنگ نکرد ازشمنو عشق با وقتهیچ که دستایی برای دلم-

 .سپردم گوش اومد،می داشت که قرآنی صدای به و بستم رو هامچشم
 چه این رو، من کشهمی داره دوریت غم میالد،! دارهبرنمی سرم از دست میالد شده مهمون گلوم ته تهِ تا بغض-

 وجدانیه؟بی عذاب
 .شدم خیره هادست دور به و برداشته قبر روی از رو سرم

 ...سنگین نفس قدرچه آه، قدرچه-
 .گذاشتم دلم روی و کردم مشت رو دستم

 قلب؟ این بتپه کی برای-
 .گذاشتم چشمم روی رو انگشتم

 چشما؟ این کنه نگاه حسرت با رو کی عاشقانه رو کی-
 .شدمی خالی و پر اشک از هامچشم

 !کرد فکر بهت نشه دیگه و بمیرم ترسممی! نبودت غم از بگیرم آتیش ترسممی میالد، سوزهمی دلم-
 .کردم صداییبی هقهق

 !میالد شم..میـ فه..خفـ... دارمـ-
 :گفتم بلند نسبتا صدایی با و گذاشتم قبر روی دوباره رو سرم

 !رفتی؟هان؟ تنها رفتی؟چرا چرا-
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 به ایمان آقا مهربون صدای و امشونه روی دستی قرارگرفتن با. شد وجودم مهمون دوباره و دوباره که هقیهق و
 :برگشتم عقب

 .کردی هالک رو خودت دخترم، پاشو-
 :گفتم و کرده بهش نگاهی خیسم هایچشم با
 !نشدم سیر ازش هنوز من جون؟ بابا رفت چرا-
 :گفت و کاشت پیشونیم رو ایـوسه بـ و گرفت آغوش در رو من و شده خم جلو به
 .جنگید هنمیش جورههیچ تقدیر با ولی دخترم؛ نشدم سیر ازش منم-

 :گفتم و کردم نگاه پدرجون هایچشم به مستقیم و گرفتم فاصله ازش کمی
 .هامداشتن دوست از گرفتنکام بدون میرم دنیا این از ناکام من! میالد از نه شدم سیر پدرم از نه من-

 :گفتم آروم و دهچسبون پدر ستبر یسینه به رو سرم آورد؛ خودم به رو من زد، برق اشک قطره از که پدر هایچشم
 بابا؟ میرمنمی چرا-
 :گفت و کرد نوازشم آروم و اومده کمرم روی پدر دست. کرد پر فضارو که هقیهق و
 .پاشونهمی هم از رو آدم وجود خیال فقط بمونه آدم دل تو که ایغصه کن، خالی رو خودت کن، گریه-

*** 
 .مونممی جاهمین من نباش، من نگران شما جون مامان-
 :گفت لجباز و سمج دوباره ادرم
 .مونهمی جاهمین خیالم و فکر تموم ولی میرم؛ دونممی که من-
 :گفتم و زدم پیشونیش روی ایـوسه بـ
 .نباش من فکر به راحت، خیالت تو-

 :گفت و کرده نگاهم نبود مطمئن رفتنش از هنوز که نگاهی با دوباره
 .باش خودت مراقب حسابی پس-

 و برداشت رو ساکش. کشید آغوش به رو من و اومده جلو مادر. دادم تکون باشه ینشونه به رو رمس و زدم لبخندی
 .رفت مشهد سمت هایاتوبوس سمت به

 .برداشتم رو گوشیم و شده ماشین سوار رفتنش از بعد. کنه حرکت اتوبوس تا گذشت ایدقیقه پنج
 خوبی؟ جون، حنانه سالم الو-
 خوبی؟ تو عزیزم مرسی-
 ای؟خونه یکشنبه بعد هفته حنانه بونت،قر-
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 :پیچید گوشی توی صداش لحظه چند از بعد
 طور؟چه م،خونه آره-
 .ببرم رو چیچک بیام خواممی هیچی-
 :پرسید متعجب صدایی با
 مطمئنی؟-
 .باش منتظرم میام، یکشنبه من آره-
 .کردم قطع جواب شنیدن بدون رو گوشی و

 :گفتم و کردم اججابه رو دنده و زدم پوزخندی
 !جدید زندگی سوی به پیش-
 ساغر؟-

 :کردم صدا رو ساغر دوباره و انداختم لباسشویی توی رو چیچک کثیف هایلباس
 ساغر؟-

 به. نبود ولی کردم؛ پذیرایی به نگاهی و اومدم بیرون آشپزخونه از حرص با و کردم پوفی. نشیندم ازش جوابی ولی
 تخت روی کردم، باز رو اولی درِ رفتم؛ باال خونه کوچیک یپله چهارتا از و کردم حرکت خواب هایاتاق سمت

 .بود پاهاش روی چیچک و بود نشسته
 نیستم؟ تو با مگه-

 :گفت و گرفت بینیش جلوی رو اشاشاره انگشت
 آوردی؟ بریده سر مگه! هیس-

 :گفتم آروم و کردم کج دهنی
 !ندی باد به رو سرت دیگه یدقیقه چند تا کنمنمی تضمینی ولی نیاوردم؛ نه-

 :گفت بانمک و کرد ریزی یخنده
 داشتی؟ چیکار-
 زدی؟ زنگ حاتمی به-

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم
 کیه؟ دیگه حاتمی حاتمی؟-
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 برداشتم بود خوابیده پاهاش روی که رو چیچک آروم و رفته سمتش به. شد بلند دود سرم از کردم فکر لحظه یک
 رو ایـوسه بـ و شدم خم و زده لبخندی. گذاشتم کوچولوش توردار صورتی تخت توی و ببرم خودش اتاق به تا

 .بیاد پایین که کردم اشاره ساغر به و بستم رو در. گذاشتم پیشونیش
 کیه؟ حاتمی جدی-

 .بستم رو هامچشم حرص از و گذاشته بزرگش هایدسته روی رو دستم نشستم، رنگکرم راحتی هایمبل روی
 :گفت و زد پام به یلگد ساغر

 !دادی لم جوریاون نیست هاوایی یجزیره که جااین کن، جمع رو خودت! هوی-
 ایخنده شیطون و کشید عقب رو خودش من از ترسریع ساغر که برداشتم خیز سمتش به و شدم بلند جام از یهویی

 :گفت و کرد
 .میاد فردا هاجنس گفت حاتمی، به زدم زنگ آره! بابا خب خیلی-

 .کشیدم راحتی نفس و برگشتم جام سر
 !بیار بریز چایی دوتا-
 :گفت رفتمی داشت قرار هاپله کنار که دستشویی سمت به که حالی در
 !سیاه غالم بابات نوکر-
 با بودن. زدم دل ته از لبخندی و کشیدم عمیقی نفس. کردم هاشمزگیبی این به ایخنده. شد توالت داخل سریع و

 .بود کرده خوب رو چیچک حال هم و من لحا هم ساغر،
 سارا مادر و پدر. داریم خوبی زندگی چیچک و ساغر کنار االن گذشته، نحسم روزای اون از سالیک دقیقا امروز با

 .نشدم ناراحت اصال خبر این شنیدن از چرا نمیدونم. شدند کشته تصادف یه توی
 کنی؟می فکر داری چی به-

 :تمگف و کرده نگاهش مستقیم
 !فضولی قدرچه چه؟ تو به-

 :گفت و نشسته کناریم مبل روی و شده ترنزدیک
 !آبادت و جد هفت با تویی فضول! بابا شو خفه-

 .کردم پرواییشبی این به نچی نچ
 داریم؟ چی جدید طرح-

 :گفتم و کردم بهش نگاهی
 توچه؟ به جدید؟ طرح-



 

 

126 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 :گفت و شد خم سمتم به
 طوریاست؟این عه-

 :گفتم و خندیدم
 .طوریاستاین آره-
 .شرکت نمیام فردا من-
 .داریم کار کلی فردا غلطا، چه-
 .خواممی استراحت فردا چه، من به-

 :گفتم و زدم شیطونی لبخند
 انجام هاطرح روی رو آخر هایبررسی اینکه برای باشم داشته ایجلسه یه باید فردا گفت غفارمنش آقای راستی،-

 .بدیم
 :گفت و کرده تازه گلویی. کردم احساس خودم سمت به رو شدنشبراق

 غفارمنش؟ آقای-
 .داریم جلسه اینا دوازده ساعت حوش و حول کنم فکر فردا اوهوم،-

 :گفت ضایع خیلی و کرده تر رو هاشلب
 .باشم جلسه این تو منم بهتره بینممی کنممی فکر که حاال-
 :گفت و داد تکون رو سرش و برگشته سمتم به
 .شریکیم هم با نباشه هرچی-

*** 
 رو هامچشم هم ریملی و نازک چشم خط با. مالیدم صورتم رو و برداشته رو پودر کرم بودم، ایستاده آینه مقابل
 .نشست صورتم روی رنگممسی رژ همراه به کمرنگی رژگونه. کردم آراسته

 به رو خودم سریع چیچک گریه صدای نبلندشد با. زدم خودم به لبخندی آینه توی از و مالیدم هم به رو هاملب
 شیر شیشه. بود گرفته اوج شگریه صدای خاطر همون به و بود شده جدا دهنش از شیرش شیشه. رسوندم اتاقش

 پیشونیش روی ایـوسه بـ و کردم نوازش رو صورتش اشاره انگشت با. شد قطع صداش و کردم دهنش نزدیک رو
 .کاشتم

 نازنین؟ نازنین؟-
 .شدم خارج جااون از و بسته رو اتاق در
 انداختی؟ سرت روی رو صدات صبحی سر باز چیه-
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 کجاست؟ بنفشت مانتو اون-
 :گفتم و زدم گره هم تو رو هاماخم

 !کجاست نمیگم هم بمیری-
 .نشو لوس نازی عه-

 :گفتم و دادم چین رو هاملب
 !بپوش رو لجنیت سبز مانتو همون برو توام پوشیم،می رو هم هایلباس بدونن همه شرکت تو خوامنمی-

 خونه به کلی نگاهی. زدم بودنشتخس این به لبخندی. افتاد راه به اتاقش سمت به و کوبیده زمین روی رو پاهاش
 .نباشه ریخته هم به جایی تا کردم

 سمت بودیم، گذاشته اینفرهشش رنگکرم راحتی هایمبل رو طرفش یک که شکلمربع برگ نسبتا پذیرایی
 .بودیم چیده رو رنگیطالیی سلطنتی ینفره دوازده هایمبل پذیرایی یدیگه

 از پله چهار وسیله به که هم هااتاق. نداشت پذیرایی به دیدی کال و بود گرفته قرار ورودی در کنار که آشپزخونه
 .داشت قرار خونه قسمت ترینانتهایی در چپ، سمت در بود شده جدا پذیرایی قسمت

 تلویزیون. بود کرده ایجاد رو زیبایی فضای که داشت قرار منظره زیبای فرش تابلوی تا چند خونه رهایدیوا روی
 .بود گرفته جای نفرهشش مبل مقابل پنجره کنار هم
 علفی؟ یابو هوی-
 :گفتم و کردم نگاهش اخم با
 دهنی؟بد خیلی دونستیمی-

 :گفت و کرد ایخنده
 .کنیمامی دیر بپوش، رو لباسات برو آره،-
 .افتادم راه به داشت قرار ساغر اتاق کنار که اتاقم سمت به و داده تکون رو سرم-

 شلوغ رو اتاق فضای مختلف وسایل با زیاد. بود داده اتاق به خوبی یجلوه رنگمطالیی و سفید خواب تخت ست
 .بود هاملباس گرفتنجای برای ایاضافه کمد همراه به ستش و تخت اتاق، داخل اسباب تنها و بودم نکرده

 .کردم برقرار ساعدی خانم با رو تماس و برداشته رو گوشیم داشت، قرار در چپ سمت که آرایشم میز روی از
 میایید؟ کی پس شما خانم هستین، خوب صالحی خانم سالم الو،-

 .شنیدم رو زدنش نفس نفس صدای
 .درم پشت رسیدم، االن ببخشید توروخدا خانم-
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 روش از رو جلوبازم بلند سیاه مانتوی رفتم، داشت قرار اتاق گوشه در که تختم سمت به و کرده عقط رو گوشی
 کتان شلوار. بودم پوشیده بود، زانوهام روی تا قدش که رو ایساده سفید سارافون قبل از. کردم تن به و برداشته

 .بود پام به هم رو رنگمسیاه
 .شدم خارج اتاق از سیاهم و سفید بلندقواره شال سرکردن با. ختماندا دوشم روی و برداشته رو سیاهم کیف

 .بیا هم تو کنممی روشن رو ماشین پایین رفتم من نازی-
 .دیدم سرش باالی رو صالحی خانم و رفتم چیچک اتاق سمت به
 .کن مخبر شد چیزی. کنه تابیبی نذار. دونیمی که هم رو کارها بقیه خورده، تازه رو شیرش خانم، شهین-
 .خانوم چشم-

 بیرون اتاق از. بود معمولی دهن و لب و استخوانی صورتی با الغر و بلندقد زن یه. بود چیچک پرستار خانم، شهین
 .شدم خارج خونه از سیاهم بلندپاشنه هایکفش پوشیدن از بعد و اومده
*** 

 .کن رانندگی آدم مثل توروخدا ساغر-
 !ندارم رو تحوصله بابا، خفه-

 .شدیم پیاده ازش و کرده پارک ساختمون پارکینگ داخل رو ماشین. دادم تکون بددهنیش این به سری
 و شد داخل دستی که بود شدنبسته حال در. شدیم داخل پایین طبقه به رسیدنش با بودیم ایستاده آسانسور مقابل

 .شد آسانسور سوار ببخشیدی با
 :گفتم و ردمک نگاه ساغر به شیطون نگاهی با و زدم لبخندی

 .خیربه صبحتون غفارمنش، آقای سالم-
 همرنگش شلوار همراه به لجنی سبز مانتوی کردم، ساغر تیپ به نگاهی. نبود دنیا این توی کال غفارمنش آقای اما
 .بود کرده درست رو تپیش کامل میکاپ با صورتی همچنین رنگایقهوه کفش و شال و
 .کرد خوش جا هاملب روی غمگینی لبخند! دور چندان نه ایگذشته یاد تادم،اف خودم یاد مقابلم یصحنه دیدن با

 که ایدیگه کس هیچ نه و سارا نه که زمانی رو میالد با خودم پرارزش هایثانیه آوردم، یاد به و بستم رو هامچشم
 تحمل رو من یدخترونه هایثانیه مردانه چه اون و شدممی لوس میالدم برای که هاییزمان. باشه بینمون مانعی

 .کردمی
 با و کشیدم عمیقی نفس. کردم مهار داشت، ریختن در سعی و بود قرارگرفته پلکم پشت که رو اشکی یقطره

 آقای برای خداحافظی عنوان به سری و شدیم پیاده ساغر همراه کابین از شد، پخش آسانسور درون که صدایی
 .دادم تکون غفارمنش



 

 

129 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 جاییجابه ها،کارمند کفش پاشنه صدای کامپیوترها، ها،تاپلپ کیبرد تیک تیک صدای کت،شر داخل به ورودم با
 .پیچید گوشم داخل روزمره آشنای صداهای از خیلی و هاکفش قوطی
 راست و چپ سمت در که طویلی شکلِمستطیل فضای برگشت، سمتمون به و شده بلند ورودمون با سرها یهمه
 .بود تهگرف قرار مساوی میز شش
 مابین که راهرومانندی خالیِ فضای از. دادند تکون برامون سالم عالمت به سری و کردندمی نگاهم لبخند با همه
 .افتادم راه به داشت قرار سالن انتهای در که اتاقم سمت به و گذشتم بود شده ایجاد هامیز

 :گفتم حرص با و ستمب رو هامچشم. کرد سالمی سریع و شد بلند ساغر و من دیدن با منشی
 .باش اتاقم تو سریع و کن لیست مرتب رو امروز هایگزارش کن لطف طالیه، خانم-

 .بست رو در سریع و رفت داشت قرار اتاقم کنار که اتاقش داخل سرعت به کرد، مهار رو اشخنده ساغر
 :کردم زمزمه لب زیر. بود پیچیده اتاق داخل تازه یاسِ عطرگل. شدم داخل و کرده باز رو قرمزرنگم اتاق در
 !داده انجام درست رو کارش این طالیه حداقل-
 رو کیفم. نشستم چرخدارم و راحت صندلیِ روی و رفتم داشت قرار اتاق قدی هایپنجره کنار که میزم سمت به

 .کردم باز رو تاپملپ در و گذاشتم میز روی
 .کردم میزم روی ساعت به نگاهی و کرده جدا تاپلپ از رو سرم خورد، در به که ایتقه صدای با
 .تو بیا-

 داخل بود شالش روی شهمه که دستی یه با و کرد باز رو در. کردم بغل رو بازوهام و انداخته هم روی رو رو پاهام
 .شد اتاق
 .گذاشت میزم روی رو ایبرگه و اومد میز نزدیک تردید با و گرفت گاز هاشلب
 طالیه؟ خانم-
 :زدم لبخندی قلبم توی و شنیدم رو لرزونش صدای کردم، صدا رو اسمش دپرتاکی لحنی با
 تهامی؟ خانم بله-
 نیایید؟ شرکت تیپ این با و هستش اداری محیط جااین که نگفتم بهتون قبل دفعه من مگه-

 موهای. ودب زده بیرون بدنش تمام داشت، که توپری اندام خاطربه انداختم؛ یشمیش کوتاه مانتوی به نگاهی دوباره
 .بود زده بیرون جلو از نصفش و پشت از نصفش اشکردهمش

 نپوشیدیشون؟ چرا کو؟ فرمت لباسای-
 .رفتم سمتش به و شدم بلند جام از
 !نیست من شرکت مناسب تو پوشش نوع این زن؛ هم هست مرد هم! طالیه شرکته جااین-
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 :گفتم و رفتم سمتش به
 .کن امضا برو هستش میزم روی که رو ایبرگه اون-

 :گفت و چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره دیدم، رو شدنششوکه
 !ببخشید رو دفعه این خدا رو تو خانم-

 :گفتم و کردم میز روی کاغذ به ایاشاره ابروهام با و نشستم صندلی روی رفتم، میزم سمت به و نزدم حرفی
 !کن امضاش-

 .کرد امضا رو کاغذ برگه خوندن بدون پرلرزش دستی و غمگینی با و نزد حرفی
 .بری تونیمی-

 :گفتم بشه خارج اتاق از اینکه از قبل و برداشت عقب به قدمی
. بپوش حسابی و درست لباس یه و کن پاک رو دوزکات بزک تونخونه برو کردی، امضا رو تعهد برگه خودت-

 .وایسه جات بگو ناعمی خانم به مرخصی امروزم
 :گفتم کنه باز رو دهنش اینکه از قبل لبخند با و برگشته سمتم به
 گفتم که وقتی از ربع یک ضمن در. نیست کار در گذشتی بعد دفعه ولی کردم؛ گذشت که بود باری آخرین این-

 !نشه تکرار دیگه بود، گذشته باش اتاقم تو سریع
 تا موندم منتظر و داده فشار ور میزم روی رنگسیاه تلفن یدکمه. شد خارج اتاق از سرعت به و داد تکون رو سرش
 .برداره رو گوشی طالیه

 خانم؟ بله-
 .شد پخش گوشی توی زدنش نفس نفس صدای

 .بیاد من اتاق به و برداره رو هاطرح بگو ساعدی خانم به-
 . گذاشت رو گوشی و گفت ایباشه

 خانم و خورد در به ایتقه ندچ! بود باسلیقه و خطخوش چه. بود آورده برام طالیه که بودم لیستی خوندن مشغول
 :وگفت گذاشت میز روی رو دستش تو داخل یپوشه. شد داخل اتاق به ورود اجازه از بعد ساعدی

 نقصی هیچ بدون یعنی شده؛ عالی خیلی خیلی هاطرح از یکی تهامی خانم راستی. شدهرنگی هایطرح اینم-
 .هست

 .کردم بود گرفته قاب رنگایسرمه ایمقنعه رو صورتش که اشساده قیافه به نگاهینیم
 واقعا؟-
 :گفت و ایستاد ایصفحه روی و زده ورق رو برگی چند و شده خم پوشه سمت به خوشحالی و شوق با
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 خانم نداره حرف چیزشهمه خالصه نازک، هایبند کفش، ظریف پاشنه اصلیش، رنگ ست؛العادهفوق طرح این-
 .تهامی
 :گفتم و دادم تکون توصیفاتش به سری

 .ممنونم داشتم، رو انتظارش خودم که هستن همونایی دقیقا کفش روی هایطراحی ساعدی، خانم نباشی خسته-
 :گفت و زد گره هم داخل رو هاشدست و زده پهنی لبخند

 .برم من ندارین باهام کاری دیگه اگه! تهامی خانم وظیفمونه-
 .بری تونیمی عزیزم، نکنه درد دستت-

. بردم ذت*لـ هاطرح از و کردم نگاه بارها رو دستم داخل یپوشه. شد خارج اتاق از و کرد حرکت در تسم به آروم
 .دادم جواب و برداشته رو گوشی تلفن زنگ بلندشدن با
 !طالیه نرفتی هنوز که تو-

 :گفت شرمنده لحنی با سریع
 آقایی یه تهامی خانم راستی برم، بعد کنم ریست و راست رو اونا گفتم داشتم کار کمیه تهامی خانم ببخشید-

 .دارن کار شما با اومدن
 :گفتم و کشیدم هم تو رو ابروهام

 هست؟ کی-
 .بستیم قرارداد باهاشون هامونکفش ساخت برای که هستند ایکارخونه شریک که میگن-

 :گفتم سریع و شد باز هاماخم هگر
 .بفرستینشون داخل سریع-

 یکارخونه شریک شدنداخل و در بازشدن با. کشیدم مانتوم به دستی و شدم بلند جام از. کردم قطع رو وگوشی
 االن؟ چرا. کردم سفر هاگذشته به و بستم رو هامچشم. موند ثابت بود شده اتاق وارد که کسی روی هامچشم الوند،

 .بود شده پیداش کنم فراموش رو چی همه کردممی سعی که االنی چرا
 ینم؟بش کنینمی تعارف-
 که کردم تعارفش میزم جلوی ایقهوه چرم نفره تک مبل روی و کردم دراز رو دستم. تیزشده وحشی نگاه همون باز

 .بشینه
 .بشین-

 .نشستم صندلی روی لرزون پاهایی با و پراسترس
 خوری؟می چی-
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 :گفت غرور با و داد تکون سری و انداخته هم روی رو پاهاش
 .کنهنمی فرقی-

 .دادم سفارش ترک قهوه تا دو و شتمبردا رو تلفن
 .ببینیم رو همدیگه موقعیتی همچین تو روزی یه کردمنمی فکر-

 :گفت بود داده صورتش به زیادی جذابیت و داشت کمی ریشته که صورتی با و انداخته باال ابرویی
 ترسی؟می باهام روبرویی از نکنه چرا؟-

 :گفتم و کشیدم نفسی. بود زده خی دستم هایانگشت نوک شد، ترتند قلبم تپش
 بترسم؟ ازت باید چرا-

 :گفت و زده لبخندی نیم
 .کردی نابود رو مخانواده تموم اینکه خاطربه شاید-

 :گفتم مشوشی لحنی با و بستم رو هامچشم
 کردی؟ چیکار ما زندگیِ با تو کنم یادآوری خواینمی که البته کردم؟ نابود رو تخانواده من-

 .کرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی دیدم، رو نششودشوکه
 .بدیم ادامه ایدیگه جای رو هابحث این بهتره-

 :گفتم و کردم بسته و باز یکبار رو هامچشم
 بیای؟ جااین مظفری آقای جای به شما شده باعث چی! موافقم-

 :گفت و کرده تر رو هاشلب
 .هستند اراکاتتد مشغول کنهمی ازدواج داره یعنی داشت؛ کار طاهر-

 :گفتم و دادم تکون سری
 بشین؟ شریک هم با که شده باعث چی شناسی؟می کجا از رو مظفری آقای تو-
 ...شدیدی نیاز پیش ماه چند و بودیم قدیمی دوستای از طاهر و من-

 :گفت و داده چشماش به چینی
 اصال؟ چه تو به-

 .برداشتم رو گوشی و نباختم رو خودم .نداشتم ازش رو رفتاری همچین توقع شدند؛ گرد هامچشم
 شدند؟ چی هاقهوه طالیه-

 :گفت لرزون صدای با و دستپاچه
  باشه من به نیازی شاید حاال دارید مهمون گفتم میرم، االن خدا به تهامی خانم-
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 شدند؟ چی هاقهوه طالیه-
  بخره بیرون از رفت هم احمد آقا خرابه، سازقهوه تهامی خانم وای-

 .گذاشتم جاش سر محکم رو گوشی و بستم رو مهاچشم
  ندارم هم زیادی کار اومدم، کنم کامل شما شرکت با رو قرارداد اینکه برای من-

 :گفتم بود شده خشک که گلویی با و کردم بهش نگاهی
 .کنم امضا بیار هست الزم که رو چی هر باشه،-

 شده نورانی ماشین هایچراغ و خیابون هایچراغ ییلهوس به که شهر تاریک آسمون به و بودم ایستاده پنجره پشت
 داشتم؛ حسی چه دونمنمی. کنم آرومش جوریچه دونستمنمی که بود پا به غوغایی دلم توی. کردممی نگاه بود،

 گلوم توی بغضِ. شدمی آروم بارون بارش با فقط که بود شده آتیشی وجودم. بود حالیبی و کرختی مابین حسی
 .سوختممی پی در پی هایتنش این از گاهی و رفتمی یادم از کشیدننفس گاهی کرد،می مخفه داشت
 داشتم سعی و بودم گذاشته هامچشم روی رو دستم. نداشت رو ایستادن پا سر تاب پاهام چون نشستم؛ صندلی روی
 رو درونم التهاب کمی وجودم یالالی تا دادم تکون رو خودم وارونهتاب. کنم محو وجودم هایتاریکی توی رو خودم

 از وای ای دنیام، دنیا،آه آه. کوبیدمی امسینه یقفسه به رو خودش تندتند دلهره و استرس تاب از قلبم. بده کاهش
 سرد روزهای یادگار دخترکِ نباشی اگه چیچکم ای آخ. کشیدم درونم از عمیقی آه! دنیا بازی از وای ای روزگار، این

 .میشه سرد و تاریک برام تو بدون نیاد امگذشته تلخ و
. بود نمایان گوشی روی ساغر اسم. زدم صندلی با چرخی و کردم باز رو هامچشم گوشیم، آروم صدای بلندشدن با

 .شد پخش گوشی توی بلندش صدای و کردم لمس رو اتصال دکمه
 نازنین؟-

 .انداخت لرزه به رو جودم پراضطرابش صدای
 .برسون ور خودت! چیچک نازنین،-

. رسوندم ماشینم به و کرده خارج شرکت از رو خودم طوریچه دونمنمی و شده بلند جام از. کوبید شدت به قلبم
 .دادممی حرکت باال سرعت با رو ماشین فقط روندم؛می جوریچه دونستمنمی

 .موند جا به ابونخی آسفالت روی ماشینم هایالستیک رد که زدم ترمز زور به رسیدم، که بیمارستان جلوی
 اصلی ساختمان داخل رو خودم زدم،می کنار رو مقابلم هایآدم که حالی در دواندوان و شدم پیاده ماشین از

 .کردم بیمارستان
 .گرفتم شدیدی یسرگیجه بود، نشسته خانم شهین همراه سالن انتظار هایصندلی روی که ساغر دیدن با



 

 

134 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 جاهمون نداشتم، ایستادن نای. دوید سمتم به و شد بلند سریع داشت، صلهفا باهاش قدم چند که دیدنم با ساغر
 .نشستم زمین روی و خوردم سر بیمارستان سالن بزرگِ ستون کنار

 :گفت و داد ماساژ رو بازوهام و نشست زمین روی شد، خم کنارم ساغر
 .کردم خبرت طوریاون که من بر لعنت ای! نازنین باش آروم-

 :گفتم سختی به شده مقطع کلماتی اب زنان نفس نفس
 کجاست؟ ها؟ کجاست؟-
 . افتاده اتفاقی کردم فکر گلوش تو پرید شیر شدم، هول من نیست چیزیش نازنین خوبه-

 :گفت شرمندگی با و انداخته پایین رو سرش
 .شد پرت حواسم نازی ببخش-

. شد پمپاژ آرومی به هامرگ درون ونخ. بستم رو هامچشم دادم، تکیه ستون به رو سرم و کشیدم آسوده نفسی
 .شد راحت خیالم

 :فرستادم امشدهخشک گلوی سمت به رو دهنم آب و کردم تر رو هاملب
 !کردی عمرم نصف دختر-

 تموم معاینات تا کشید طول ساعتینیم یه. رفتم چیچک دکتر سمت و شدم بلند جام از. شد قبل از ترشرمنده ساغر
 .بشه
 خوابش توی آرومِ قیافه به وقتی شد اشک از پر هامچشم. بود بغلم توی هم چیچک و بودم نشسته ماشین توی
 .گذاشتم نرمش صورت روی ایـوسه بـ و شدم خم. کردم نگاه

 .بیرون زدمی شرکت از داشت وقتی دیدمش بگم رو راستش یعنی شرکت؛ توی بود اومده آروین امروز شنیدم-
 :فتمگ و نازکردم رو امدردونه صورت

 !شد پیداش کجا از این واگیر و گیر این تو دونمنمی. مظفریه آقای شریک-
 اومد؟ پیش بینتون چی. هستی برزخی خیلی گفتمی طالیه-
 .گفتمی زیادی پرت و چرت-

 :گفتم و کردم نزدیک خودم به رو چیچک
 !بشه نزدیک زندگیم به بخواد کنممی خورد رو پاش قلم-

 :گفت و ختاندا باال ابرویی ساغر
 چیه؟ دردش-

 :گفتم و کشیدم نفسی
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 .زندگیم و من-
 .خواستمی چی بگو راست و رک هستن؟ کیا زندگیت و تو -
 .کنممی حضانت درخواست دادگاه وگرنه من، به بدی باید رو چیچک حضانت گفت برداشت نه گذاشت نه-

 :گفت و زد پوزخندی ساغر
 .خواهرزادشه دردش گرگ بچه پس-
 .دارهبرنمی زندگیم و من سر از دست چرا دونمنمی من چی؟ پس-
 .رسهمی اون به تو از بیشتر داشتنش نگه امتیاز یعنی میاد؛ حساب به چیچک دایی خب داره، حقم نازی ولی-

 :گفتم هامدندون بین از و بستم رو هامچشم
 !منه مالِ فقط و فقط چیچک-

 به چی چیچکم بدون داد،می درخواست دادگاه اگه. شدم غرق ساغر هایحرف توی هم من کرد، سکوت که ساغر
 اومد؟می زندگیم سر

 که انگار نزد؛ حرفی هیچ دیگه بود زده ماشین توی که حرفی از بعد ساغر. خونه بودیم رسیده که بود ساعتی چند
 .بود گرفته سکوت یروزه
 ساغر نبودنِ متوجه که بود مشغول قدرناو فکرم. کنم درک رو شرایطم تونستمنمی دقیقا بود؛ خراب خیلی حالم
 خوابش تخت توی معصوم قدرچه. رفتم چیچک اتاق سمت به و شدم بلند جام از بود؟ رفته خواب برای کی. نشدم

 نگاه بهش و گذاشتم خواب تخت ینرده روی رو سرم. کردم ناز رو صورتش انگشتم با. بود رفته فرو خواب به
 به صورتش روی اشکم قطره چکیدن با که بودم شده خیره بهش زدنپلک بدون که ودب دقیقه چند دونمنمی. کردم
 .اومدم خودم
 .بود خواب توی هنوز اما شد؛ نمایان هاشپلک رو کوچیکی لرزش کردم، هاشچشم به نگاهی سریع

 روی. بود وزیدن لحا در دلنوازی نسیم بود، خوبی هوای. رفتم پذیرایی در موجود بالکن سمت به و بستم رو اتاق در
 سیاه آسمون به و دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم. نشستم رنگفسفری سبز و سفید رنگ دو راحتی نفره دو مبل
. بود شده سخت برام کشیدننفس کرد،می درد قلبم. کردم نگاه بودند داده بهش خاصی درخشش هاستاره که

 بود، مرده روحم من ولی کردم؛ حفظ رو امروحیه طورچه که کردمی تحسینم ساغر. بود گذشته ماه چند و سالیک
 .کردمی حرکت روتین حالت به که بود جسمم فقط

 هاروز اون اگه. بود سخت من برای گذشته سخت هایروز کردنفراموش بود، سخت من برای میالد کردنفراموش
 فکر میالد به عمیقم عشق به کنممی سعی. شد تموم و گذشت همونا با هم من روح ولی شدند؛ تموم و گذشتند
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 روزها اون به هدفبی نیست، خودم با افکارم کنترل اوقات گاهی ولی نکنم؛ فکر روز اون به کنممی سعی نکنم،
 . میشه کشیده

 که انداختم گوشی صفحه به نگاهی و اومدم خودم به بود، مبل روبروی عسلی روی که گوشیم صدای بلندشدن با
 دکمه و کردم نزدیک صورتم سمت به تردید با رو گوشی و دادم هامچشم به چینی. بود افتاده روش ناشناسی شماره
 :گفتم تردید با دوباره و کردم لمس رو پاسخ

 بله؟-
 :پیچید گوشی توی تمسخرآمیزش صدای

 .بودم زده حدس درست-
 :گفتم و نشستم مبل روی صاف و کرده تر زبونم با رو هاملب
 بودی؟ زده دسح درست رو چی-
 .بیداربودنت-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 !نده لفتش بگو، داری کاری-
 .ببینمت خواممی فردا-

 :گفتم و رفت باال پوزخند برای لبم یگوشه
 چی؟ برای-

 .دادمی سیگارکشیدنش از خبر شد، پخش گوشی توی که فندکی صدای و شد ایجاد محض سکوتی لحظه چند
 .گفتن برای هم با داریم حرف کلی-

 :گفتم حوصلهبی
 داریم؟ هم با گفتن برای کلی اونم حرفی، چه تو و من-

 .کردم اخمی و خورد گوشم به گوشی توی سیگار دود کردنفوت صدای
 .داریم هم با مشترک نقطه یه تو و من-

 :گفتم و بستم رو هامچشم
 مشترکی؟ نقطه چه-

 :پرسیدم سریع دوباره
 کشی؟می سیگار حاال تا کی زا نبودی؛ سیگاری که تو-
 شده؟ مهم برات من سیگارکشیدن کی از-
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 :گفت و شکستش دوباره آروین که شد ایجاد سکوت ثانیه چند. بدم بهش جوابی چه ندونستم و موندم مات
 پیامک برات که آدرسی به میای فردا باشه مهم مشترک نقطه این برات اگه چیچکه، تو و من مشترک نقطه-

 .کنممی
 :گفت که نگفتم چیزی بارهدو
 .میده تغییر کلی رو احساساتش چیز،همه از ترمهم و رو سالیقش رو، رفتاراش آدم نیست؛ وقتی کم نیم و دوسال-
 .خوش شب-

 :گفت آروم خیلی که کنم قطع رو گوشی که خواستم
 !خیلی کوتاهه، خیلی نفرت و عشق یفاصله-

 .ماسید دهنم توی منشده شروع حرف تماس یافتناتمام با ماا بپرسم؛ رو منظورش که کردم باز رو دهنم
 تلفن که رو راستم دست کردم پیدا رو خودم اینکه تا موندم دست به گوشی حالت همون تو حرکت بدون ثانیه چند

 .زدم پلک هم سر پشت بار چند عصبانی و کردم مشت بود توش
 بیهوده افکار از تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم. فتادما راه به خواب برای اتاقم سمت به و شدم بلند جام از

 .کنم جلوگیری
*** 

 :گفتم خواب از گیج و آلودخواب صدای با. کردم باز رو هامچشم خورد، در به که ایتقه صدای با
 .تو بیا-
 :گفت و آورد اتاق داخل رو سرش و کرد بازنیمه رو در
 .شدم بیدار زودتر تو از من امروز-
 :گفت و آورد بیرون رو ونشزب
 .چیدم دوتامون برای کامل میز صبحونه، بیا-

 من نبود، ساغر اگر. زدم بازیشدیوونه به لبخندی. رفت و بست رو اتاق در جوابم شنیدن برای منتظرموندن بدون
 .برسم ایستادم که اینقطه این به تونستمنمی وقتهیچ
 یه تو هم با که گرفتیم تصمیم و برگشت خارج از ساغر که بود ذشتهگ زندگیم غریب و عجیب اتفاقات از ماه سه

 شناختممی من که ساغری ولی نداشت؛ تمومی ساغر مادر و پدر با کلنجاررفتن که البته کنیم، زندگی خونه
 .کرد راضیشون

 بلند نهادم از آه گوشی صفحه روی اسم دیدن با و کردم پیداش زمین روی از سختی به گوشیم صدای بلندشدن با
 .شد



 

 

138 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 :گفتم زدنشحرف برای دادنفرصت بدون شرمندگی با و داده چینی رو هامچشم
 .رفت یادم که داشتم ذهنی هایدرگیری قدراون ولی بزنم؛ زنگ بهت خواستممی دیروز ببخش خدا رو تو-

 :شنیدم رو رنجورش صدای
 !میشه همین آخرش باشه هوا به سر قدراین که بچه داری، حق خب آره-

 :گفتم دلجویی با و گرفتم گاز رو لبم بستم، رو هامچشم
 !ببخش رو هوا به سر منِ جا،این من جا،اون تو جونم مامان دیگه ببخش-

 :گفت و شد ایجاد سکوت ثانیه چند
 !نکن لوس رو خودت باشه، خب خیلی-

 .رفتم آشپزخونه به نهصبحو خوردن برای و کردم قطع رو تلفن صحبت دقیقه چند از بعد. زدم لبخندی
 !غذاهایی چه به به هوم-

 :گفتم و خندیدم
 .بخوره شکمت به کارد دختر-

 :گفتم ذاشتممی دهنم توی رو پنیر نون لقمه داشتم که حالی در. کرد خوردن به شروع و نگفت چیزی
 .دارم قرار آروین با امروز-

 دستم. بود مونده خوردن حالت همون تو که کردم گاهن ساغر یشدهمات یقیافه به دهنم توی لقمه گذاشتن از بعد
 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی رو
 کجایی؟! الو-
 :پرسید کنجکاوی با و اومد خودش به
 کرد؟ خواستگاری ازت-

 :گفتم و کردم نگاهش مسخره
 شدی؟ دیوونه خواستگاری؟ چه نگو، چرت-

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه
 .برید محضر خوایدمی عقد برای فردا کردم فکر دارم قرار گفتی طوری یه-

 :گفتم و زدم پوزخندی
 !فندقی مغز-

 :گفتم و دادم نشونش رو سرم
 !دادی اجاره رو تخونه باال نیست، تکله تو عقل-
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 .داد ادامه خوردنش به طورهمون انگار، نه انگار اصال ولی
 .زدم چیچک به سری قبلش ولی م؛رفت اتاقم به حاضرشدن برای صبحونه شدن تموم از بعد
 مقابل یصحنه دیدن با. بود ایستاده جاش سر و گرفته هانرده از سختی به چیچک. شدم وارد و کردم باز رو اتاق در

 و در. کشیدم صداییبی جیغ هیجان از و گذاشتم دهنم روی رو هامدست ناباور. کنم خارج گلوم از آهی تونستم فقط
 از. چرخوندمش هوا تو و گرفتم بغلم توی کردم، پرواز چیچک سمت به بعدش کردم، صدا رو رساغ سریع و کردم باز

 .شنیدممی رو کوچولوش ریز هایخنده صدای خوشحالی
 :پرسید سریع و اومد اتاق به بدو بدو ساغر. زدم صورتش روی ایـوسه بـ و آوردمش پایین

 شده؟ چی-
 :گفتم و زدم چیچک پیشونی به ایـوسه بـ بغض با. بود شده جمع هامچشم توی اشک خوشحالی از
 !بشم فدات آره؟ من کوچولوی رفتی راه-

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش و شده نزدیکم ساغر
 رفته؟ راه خاله خوشگلِ جان، ای-

 شنگاه مهربونی با و انداختم چیچک گردویی یگردشده چشمای به نگاهی. زدم اشبچگونه صدای به لبخندی
 :گفت ایبچگونه صدای با و آورده صورتم سمت به رو دستش. کردم

 ...ماما-
 بهت با و گرفتم گاز رو هاملب. ایستاد چیچک ماماگفتن با لحظه همین تو دنیا بتپه، کرد فراموش لحظه یک قلبم

 و چکید پایین چشمم گوشه از که اشکی قطره! باشه گفته مامان من به چیچک که شدنمی باورم. کردم نگاه بهش
 رو در رسوندم، اتاقم به رو خودم. شدم خارج اتاق از و برگردوندم جاشِ سر رو چیچک. بود هامچشم بارش شروع
 .نشستم زمین روی خوردم سر در پشت و بستم
 بیرون مگریه صدای تا دادممی فشار هم روی رو هاملب. بودم گذاشته قلبم روی رو دستم و بودم بسته رو هامچشم

 کرده پر رو وجودم بغض همه این چرا دونمنمی. کردممی گریه چرا بودممی خوشحال باید که االن دونستمنمی. نره
 .رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جا از کردم، باز رو هامچشم. بود شده منقطع هامنفس. بود

 هوای گذاشتم و کردم باز رو اتاق یرهپنج. کردمی اذیت رو من بیشتر این و بود گرم هوا. کردممی خفگی احساس
 .کنه پیدا جریان اتاق داخل تازه

 کم وجودم خفگی از کمی تا کشیدم هم سر پشت عمیقی هاینفس. بود شده گرم شدت به هوا و بود ماه مرداد
 .بشه
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 میالد هایدست رویاهام توی. دادم تکون رو هامانگشت و بردم بیرون پنجره از رو دستم بستم، رو هامچشم دوباره
 .زدیم لبخند هم با هامتاریکی توی و کردم لمس رو

 خالص بار فالکت زندگی این از و مردممی روز اون باید منم موندم، زنده نفسم هم بدون جورچه من دونستمنمی
 .شدممی

 !گذردمی هم مرداد»
 هنوز، دلم اما

 «...کشدمی تیر بودنت برای
*** 
 بودنروحبی از کمی و بود نشسته صورتم روی محوی آرایش انداختم؛ صورتم به ینگاه آسانسور یآینه توی

 و سفید ترکیبی روسری سیاه، بلندپاشنه هایکفش همراه به رو رنگمبنفش بلند مانتوی. بود کرده کم رو صورتم
 .بودم کرده سرم به هم رو بنفشم

 سمت به ماشین، درون گرفتنمجای از بعد. رفتم کینگپار سمت به و اومدم بیرون کابین از آسانسور، ایستادن با
. شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین ایکافه مقابل رانندگی ساعتنیم از بعد. رفتم بود فرستاده برام آروین که آدرسی
 وینآر متوجه کافه در بازکردن با. نبود مهم آروین مالقات به اومدن موقع سر اصال برام بود، گذشته شیش از ساعت

 .رفتم بود نشسته اون روی آروین که اینفره چهار میز سمت به و برادشتم قدم آروم. شدم سالن گوشه در
 .کشید عقب برام رو صندلی و کرده دراز پشت به رو دستش و اومده سمتم به و شد بلند جاش از میز به رسیدنم با
 حرکت یه با چرا که کردم لعنت رو خودم مدل توی صداش شنیدن با و اومدم خودم به صندلیش روی نشستنش با

 .شدم دیوونه و مسخ
 .بشین ایستادی؟ چرا-
 .کرد اشاره بود کشیده عقب برام که صندلی به دستش با
 کردی؟ دیر چرا-

 .گفت زدمی بغلش به رو هاشدست که حالی در رو حرف این وقفه بدون که کردم نگاهش مستقیم
 .دونییم روی شهر وضعیت که خودت ترافیک،-

 مغرورانه و کرد ایسرفه. گفتم ذاشتممی بغلی صندلی روی رو کیفم و بودم شده خم که حالی در رو حرف این
 :گفت

 .کنی معطل رو مقابلت طرف اینکه و دیررسیدن برای شده ایبهانه خوب خیلی تهران وضعیت درسته-
 :گفتم زدممی ایمسخره خیلی لبخند که درحالی و جویدم رو لبم یگوشه
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 .دیررسیدن برای اونم ای،بهونه چه عزیز نه-
 :گفتم دادممی تکون رو دستم که حالی در و کردم ترطوالنی رو امخنده

 !محاله یعنی غیرممکنه؛-
 . نشستم جام سر ساکت و نزدم ایاضافه حرف آروین سرد صورت و سکوت دیدن با
 .متببین خواستم امروز چی برای دونیمی که دونممی خوب-

 :گفت و کرد بسته و باز دور یک رو هاشچشم
 ...بهت برسونم رو منظورم خواممی یعنی-

 :گفت و چسبوند هم به رو اشجمله یادامه و کرد تر رو هاشلب
 .ندیم کشش-

 :گفتم مرموز و دادم حالت راست و چپ به دور یک رو لبم
 .شدی محتاط خیلی االن زدی،می حرف پروابی خیلی قدیما-
 توجهبی. بده رو جوابم نتونست گارسون اومدن با ولی موندم؛ جوابش منتظر و انداختم راستم پای روی رو چپم ایپ

 سمت به برگشتنش با. کنم کشف رو ایدیگه جدید و عجیب چیز تا شدم خیره رفتارش و صورت روی گارسون به
 .بگیرم ازش رو نگاهم نتونستم و شدم غافلگیر من
 خوری؟می چی تو-

 :گفتم و کردم اطراف به نگاهی
 .باشه شیرین قهوه،-

 طرفش به رو صورتم. بشم متوجه من فقط که طوری زد؛ میز روی آرومی یتقه چند آروین سفارش، دادن از بعد
 «چیه؟ چی؟حرفت یعنی» که پرسیدم ابروهام با و برگردونم

 .کنهمی عوض رو هاچیز خیلی زمان گفتم که ورطهمون ولی بودم؛ گستاخ بگم تردرست درست، بودم پروابی قبال-
 :گفت مشکوک خیلی و کرد نگاهم مستقیم

 !رو چیزا خیلی-
 :گفتم حوصلهبی
 خوای؟می چی من از خب-

 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی
 .خواممی رو چیچک یعنی مشترکمون، نقطه ازت فقط من دونی؟نمی واقعا-

 :گفتم و کردم ایخنده واردیوونه
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 !بدم بهت رو چیچک که حالهم-
 :گفت و شد خم سمتم به
 .هست راهی یه خب-

 :گفتم و کردم تنگ رو هامچشم
 راهی؟ چه-

 :وگفت کشید لبش زیر وارافقی رو اشاشاره انگشت
 .ازدواج-

 .کردممی معنی خودم برای داشتم ذهنم تو گفت که رو ایکلمه. کردم نگاه بهش حرکتبی و مات طورهمون
 تا بستم رو هامچشم. دادم تکون نامفهوم رو هاملب حرفبی و صدابی کردم، نگاه بهش شدهکرخت هایمآد مثل

 :گفتم و کردم نگاه بهش امشدهسرخ و خشمگین هایچشم با مستقیم. بیارم دست به رو خودم خونسردی بتونم
 !خوندی کور-

 :گفتم و کردم تر زبونم با رو امخشکیده هایلب
 !برسی شومت فکرای به تونینمی خوندی، رکو یعنی-

 :گفت و زد دلم به تیشه پوزخندی با آروین
 خاطر به صرفا. ندارم تو با کردنزندگی به ایعالقه منم کن، ازدواج من با بیا نمیگم بهت عشق سر از-

  میدم بهت رو عاقالنه چندان نه پیشنهاد این دارم که هست عزیزم یخواهرزاده
 :گفتم و دادم تکون رو سرم کردم، آمیزیتمسخر یخنده

 !ذکاوتی عجب هوشی، عجب! هه عاقالنه؟ چندان نه-
 :گفتم و شدم خم میز روی سمتش به دادم، چین رو هامچشم

 کشیدی؟ نقشه و چیدی برنامه رو اینا کی از-
 :وگفت شد خیره بهم بودند شده یخ تیکه دو حاال که هاشچشم با
 داره؟ کشیدنمشهنق ارزش تو با بازی مگه-

 :گفتم و کردم نگاهش حرفی هیچ بدون
 !نمیدم بهت رو چیچک باشم نداشته چه باشم داشته چه هرحال؛ به-
 به رو خودم سریع هایقدم با و اومدم بیرون لعنتی یکافه اون از اضافه حرف هیچ گفتن بدون شدم، بلند جام از

 .بفرستم هامریه به تازه هوای تا کردم مکث ثانیه چند. رسوندم ماشین
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 روی گرمی هایدست بشینه دستگیره روی دستم اینکه از قبل ولی بردم؛ ماشین یدستگیره نزدیک رو دستم
 .نشست هامدست

 :گفتم و برگشتم سمتش به بغل به بازو. دیدم رو آروین و برگشتم دست صاحب سمت به
 .باشی داشته زدن برای ایدیگه حرف نکنم فکر-

 :گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش تقریبا و شد ترنزدیک
 یادته؟-

 :گفتم بهش لرزونم صدای با و بستم رو هامچشم
 !عقب برو-

 :گفت و شد ترنزدیک
 بود؟ پیش ماه چند یادته؟-

 .گذاشت قلبش روی و گرفت سریع رو دستم ولی کنم؛ دورش خودم از خواستم و گذاشتم اشسینه روی رو دستم
 هوم؟ دوسال، سال، یک دوماه، ماه، یک-
 .بینتمونمی میشه رد یکی زشته عقب، برو-
 لرزی؟می گنجشک مثل داری همین برای آره یادته؟-

 دست. نداشتم رو ها نزدیکی مدل این طاقت من برم؛ حال از بود مونده کم و نداشت رو وزنم تحمل بدنم
 :گفت اشکلیدشده های دندون بین زا گوشم کنار طورهمون و کوبید ماشین شیشه به محکم رو اششدهمشت

 !کردی ویلونم کردی، ویرونم کردی، داغونم-
 :گفت دوباره و بست رو هاشچشم

 .انداختی دور و کندی جاش از رو قلبم-
 !کنممی خواهش عقب، برو آروین-

 :گفت و شد هامچشم به خیره
 ...آروین کنیمی صدا قشنگ قدرچه-

 :وگفت شد تبدیل یخی تیله دوتا به دوباره مهربونش نگاه و بست رو هاشچشم
 !کردی مدیوونه جورهمین-

 :گفت و رفت عقب کمی و زد پوزخندی
 کنم؟ بدبختت خوایمی شدم بدبخت که طورهمون-

 .شدم هامچشم توی اشک ریختن از مانع و گرفتم گاز رو لرزونم هایلب
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 !کنیمی ازدواج من با یا میدی رو چیچک یا-
 ؟کنی ازدواج باهام خوایمی که داری کارم چی ازم، میاد بدت متنفری، من از که تو-

 :گفت و کشید نفسی و برد باال رو سرش و برداشت عقب به قدمی
 !بکشونم بهت نداشتم که رو هاییسال تمام عذاب خواممی-

 :وگفت کرد نگاهم مستقیم
 ...کنیمی ختم رو غائله میدی رو چیچک یا-

 :گفت و زد لبخندی
 ...دادن دست از یا کنی،می ازدواج من با ای-
 :گفتم و کردم نگاهش شک با
 چی؟ دادن دست از یا-

 :گفت و کرد بهم رو پشتش
 .باش منتظر-
 .داد تکونش خداحافظ معنی به و برد سرش سمت به رو هاشانگشت از تا دو

 به و بودم ایستاده جام سرِ حرکتبی طورهمون من اما بود؛ گذشته آروین رفتن از که شد ایدقیقه چند دونمنمی
 قرار زمین روی اصال که انگار بود؛ آورده هجوم سرم به مختلف هایفکر. بودم شده خیره خالیش جای و روبرو

. میده بوم بوم مثل صداهایی مغزم کردممی احساس رفت،می گیج سرم. کردمی پرواز هوا تو روحم و نداشتم
 .دادم حرکتش و کردم روشن رو ماشین دقتبی دم،ش ماشین سوار حالبی طورهمون
 شدنعوض و شدنپررنگ هر با. بود شده خیره قرمزرنگ شماردقیقه روی نگاهم. بودم ایستاده قرمز چراغ پشت

 ساغر، سارا، آروین، با مالقاتم میالد، به شدنمعاشق روز از رفت؛می مختلفی جاهای سمت من فکر اششماره
 توی هایرخت مثل و بودند گرفته قرار سرم توی خانوادگی عکس مثل انگار همه و همه! پدرم و چیچک

 .کردندمی حرکت دورانی لباسشویی
 متوجه و کردم نگاه اطرافم به متعجب شدم، پرت پایین به چاه باالی از انگار غریب عجیب صدای شنیدن با

 .کردم سرم پشت هایماشین پی در پی هایبوق
 ماشین فرمون روی رو سرم. داشتم نگه خیابون کنار گذشتم، پیاده عابر خط پشت از سریع و دادم تکون رو سرم

 مردی. انداختم بیرون به نگاهی عجله با ممتد بوق صدای شنیدن با. کوبیدم بهش رو سرم آروم بار چند و گذاشتم
 با مرد که کشیدم پایین رو ماشین شیشه و برگردوندم رو سوییچ. بکشم پایین رو ماشین شیشه که کرد اشاره مسن

 :گفت بلند صدایی
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 !خواهر بده شفات خدا عاشقی؟ خانم-
 حرکت دوباره و کشیدم پوفی. رفت و کرد حرکت بعدش و داد نشونم رو دستش کف که کردم نگاهش متعجب

 .کردم
*** 

 !کنممی خواهش نازی-
 روی ساغر دست که بودم مانتوم هایدکمه بازکردن حال در. انداختم مبل دسته روی و کردم باز سرم از رو شالم
 .شد کارم ادامه از مانع و نشست دستم

 !ها توام با-
 :گفتم و کشیدم نفسی

 .دارم شرکت توی نکرده کار کلی من ساغر-
 :گفت و داد تکون اشحدقه توی رو هاشچشم

 داری؟ کاری چه تعطیل روز-
 :گفتم کردممی باز رو موهام کش داشتم که حالی در
  دیگه کار کلی و بزنم طرح بکنم، رو مافتادهعقب کارای میرم دارم خب تعطیل، روز میگی داری-
 .دیگه چیز کلی و آزاد هوای بکش، جااون هاتمطرح بریم رو فردا حاال بیا! پیری و مردهدل قدرچه تو نازنین بابا-

 :گفتم و شدم کالفه
 !کن بس خواهشا رسه،نمی بهم نفس کنممی ساحسا شدم، خفه گفتی قدراین خدا به ساغر وای-
 .کنیممی حال دوتایی برممی رو چیچک من نیا، درک به-
 !باش مواظبش فقط ببرش، باشه-

 :ایستادم ساغر حرف با هاپله وسط که افتادم راه به اتاق سمت به و برداشته مبل یدسته روی از رو هاملباس
 .کردن دعوت آروینم از بیاد، نامزدش با خوادمی ریمظف آقای آخه میاد آروین فردا راستی،-
 رو در و شدم اتاقم داخل سرعت به و دادم تکون ساغر برای بار چند رو اماشاره انگشت و برگشتم عقب تندی به

 .کوبوندم
 .هست زندگیم روی نحسش یسایه میرم هرجا آروین، بازم. کشیدممی نفس تندتند و بودم نشسته تخت روی
 صورتم کردنپاک از بعد. نداشتم رو اتفاقات همه این حجم تحمل من واقعا. زندگیم روی زده چمبره کبخت مثل

 وجودم به شب از ساعت این تو حداقل آرامش تا بستم رو هامچشم و کشیدم دراز تختم توی کن، پاک شیر توسط
 .برگرده
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*** 
 نه؟ یا کنی ازدواج باهام کنیمی قبول-

 هر با بود؛ شده عوض بهش احساسم انداختم، پایین رو سرم خجالت با. کردم تر رو بونمز و بستم رو هامچشم
 .کوبوندمی امسینه قفسه به رو خودش قلبم دهنش توی کلمات شنیدن و زدنشحرف

 :گفت و آورد باال و گذاشت چونم روی رو اشاشاره انگشت
 خانمی؟ نه یا آره-

 :گفتم آروین گوش در و کردم عقد سفره توی ینهآی به نگاهی و فشردم هم روی رو هاملب
 .نشستمنمی باهات سفره این سر که کردمنمی قبول اگه-

. بود ساغر بغل توی چیچک کردم، اطراف به نگاهی. شد جاجابه کنارم صندلی رو جاش سر صاف و زد لبخندی
 .کردم گوش عاقد صدای به و زدم لبخندی. کرد غنچه من سمت به ـوسه بـ حالت به رو هاشلب ساغر

 آروین آقای دائم عقد به را شما دهیدمی وکالت بنده به آیا کنممی عرض سوم بار برای تهامی نازنین خانم، سرکار-
 بیاورم؟ در معلوم مهریه با سروینی
 که مهمونا تمامی دور یک و کردم بود پوشونده اشک رو هاشچشم و بود ایستاده سفره پایین که مامان به نگاهی

 :گفتم خجالت و دلهره با و کردم نگاه بودند، گرفته بر در رو سالن تموم
 .بله عزیزم مادربزرگ و مادر و پدرم روح اجازه با-

 سرجاش از آروین یکدفعه اما شدند؛ آروین بله منتظر و شدند ساکت همه. گرفت بر در رو سالن تمام دست صدای
 .کرد زدندست به شروع و شد بلند

 که زد بهم لبخندی. کرد بلندم و گرفت هامدست از و اومد سمتم به کردم، بهش متعجب نگاهی سفید رتو پشت از
 .رفت هوا به و شد دود امدلهره تموم

 .دارم عزیزم همسر برای کوچیکی هدیه بله، گفتن از قبل-
 صورتش ناگهان و زد صورتم به لبخندی. میاره بیرون جیبش از چیزی چه که بودم این منتظر متعجب و لبخند با

 :گفت و آورد شکمم سمت به سرعت به و آورد در جیبش از براق چاقویی. شد یخی و سرد
 .خواهرم خاطربه این-

 چاقو دوباره آروین که. بود اومدن ما سمت به و کشیدنجیغ حال در کسی هر و کرده پر رو اطراف جمیعت صدای
 :گفت و آورده شکمم سمت به رو
 .مخانواده و خودم خاطربه اینم-
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 رو درد همه این تحمل بدنم. کشیدم نفس سخت و دادم تکیه صندلی به رو دستم و شدم دوال درد از کشیدم، نفسی
 .شدند بسته هامچشم کمکم و نداشت

 نازنین؟-
 .بود شده عرق از پر تنم تموم کردممی احساس کنم، باز رو هامچشم تونستمنمی

 !دیگه بسه بازی کن، باز رو چشمات شبا زود توام، با نازنین؟-
 ساغر. کشیدم نفس تندتند و شدم خیزنیم سرجام. کردم باز رو هامچشم ناگهانی باشم، افتاده پایین کوه از که انگار

 :گفت و کرد نگاهم ترسیده
 !ترسیدم بابا؟ چته-
 .گذاشت قلبش روی رو دستش و
 میشی؟ بیدار خواب از هازدهجن عین چیه-
 .آب-
 :پرسید عجبمت
 چی؟-
 !خواممی آب میگم کری؟-

 :گفت و کرد کوله و کج رو هاشچشم
 !کوری انگار توام-
 :گفت شد می خارج اتاق از که حینی در و شد بلند جاش از
 .عسلی روی کنارته،-
 نشون رو صبح ربع و هفت ساعت که کردم دیوار روی شدهنصب ساعت به نگاهی. شد خارج اتاق از و بست رو در

 .دادمی
 چند و ریختم خودم برای آبی لیوان عسلی روی پارچ از. گذاشتم زمین روی رو پاهام و نشستم صاف تخت روی

 .خوردم رو آب از جرعه
 .مالیدم گردنم به و ریختم دستم کف روی رو لیوان توی موندهباقی آب از کمی
 رو اتاق در. شدم بلند جام از و کشیدم پوفی .دیدم من که بود ایاحمقانه خواب چه این. کردمی درد شدت به سرم

 .دیدم گوشیش با زدنحرف حال در پذیرایی تو رو ساغر و کردم باز
. میاورد در خودش از غریبی عجیب صداهای جاش توی و بود شده بیدار. شدم چیچک اتاق وارد و دادم تکون سری

 .گرفتم بغلم توی و برداشتمش ،شدم تختش نزدیک
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 من؟ خوشگله شدی بیدار زود چه .مامان عه عه-
 .نشوندم نرمش و تپل هایدست روی ایـوسه بـ و آوردم لبم نزدیک رو دستش

 بشین؟ حاضر خوایننمی-
 :گفتم کردممی بازی چیچک با داشتم که حالی در و برنگشتم عقب

 .شیممی حاضر االن-
 :شنیدم شد می دور داشت که حالی در رو صداش

 .باشین حاضر لطفا هدیگ ساعت نیم تا پس-
 به و کردم بغلش چیچک پوشوندن از بعد. گذاشتم زمین روی اتاق وسط کارتونی کوچیک فرش روی رو چیچک

 .افتادم راه به پذیرایی طرف
 .نشدی آماده هنوز که تو-

 :گفتم و دادم بغلش به رو چیچک
 .میرم دارم-

 بین از. کردم باز رو کمد در. رفتم اتاقم به و دمکر حرکت آرومآروم. نشست مبل روی چیچک همراه و کشید پوفی
 چند. بود مجلسی کمی و داشت کتی حالت. برداشتم بود زانوهام روی تا قدش که رو زرشکیم مانتوی مانتوهام،

 :گفتم و کردم فکر لحظه
 هست؟ لباس این به نیازی چه کوه، ریممی داریم که ما-

 ولی بود؛ ساده. برداشتم رو بود تراسپرت کمی که دیگه یکی و برگردونم اشج سر رو مانتو. انداختم باال رو هامشونه
 .بود قبلی مانتوی از بهتر حداقل

 .اومدم بیرون اتاق از مختصری آرایش و هالباس بقیه پوشیدن از بعد
 !شدند آماده باالخره خانم عروس عجب، چه-

*** 
 .کردیم دیر برو ترتند کمی نازی-
 .کردم نگاهش صامت طورمونه و برگشتم سمتش به
 کنی؟می نگاه زهرمارا برج این عین صبحی سر چیه؟-

 :گفتم ساغر به رو و کردم پارک غفارمنش آقای ماشین کنار رو ماشین و نگفتم هیچی
 .نگاه رو یار ماشین-

 .کرد نگاه رو اطراف تندی
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 .نیست جااون یار خود-
 :گفتم بشه پیاده چیچک همراه اینکه از قبل و کرد چپ رو خاشچشم

 .من به بده رو چیچک-
 .شدم پیاده ماشین از عزیزکم گرفتنبغل از بعد و کردم خاموش رو ماشین

 .جاناون هابچه نازنین هی-
 به نگاهی. برداشتم قدم راحتی به رنگمنارنجی و سفید راحتی اسپرت هایکفش اون با و دادم تکون رو سرم

 لبخندی. کردم بود دهنش توی پستونکش و کردمی بازی مانتوم دکمه با فاطرا به توجه بدون داشت که چیچک
 .برداشتم قدم ساغر همراه و زدم

 و کرد من از تندتر رو هاشقدم زیادش شوق خاطربه ساغر کردیم،می حرکت هابچه سمت به داشتیم که طورهمون
 .کردممی حرکت ومآر بود بغلم چیچک اینکه خاطربه من اما بود؛ رسیده بهشون تقریبا

 !جاناین کیا ببین به به-
 و برنگشتم عقب به. دادم فشار خودم به ترمحکم و بیشتر رو چیچک. رفت تند دور روی قلم تپش صداش شنیدن با
 .دادم ادامه راهم به
 .ذاشتنمی احترام بیشتر دیگه هم به آدما قدیما-
 :گفتم حرص با
 !کردننمی دیگه یکی کفش تو رو پاشون آدما قدیما-

 :گفت و کرد ایخنده تک
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 لج دنده روی رو من خوایمی خودت فقط ندارم، باهات کاری که من خوب؛ دختر نکن معمادارش زیاد پا، کفش،-
 .بندازی
 :گفتم بود شده چیچک به خیره و ایستاده بلممقا حاال که آروین به و بردم باال رو ابروهام

 .لجی دنده رو االنشم همین تو آرامش؟ هستی؟ ایدنده چه رو االن بندازم؟-
 :وگفت خاروند رو اشچونه

 !بشه پیچیپیچ اعصابم سیمای این از بیشتر نذار ولی هستم؛ ایدنده چه رو دونمنمی-



 

 

150 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 گره هم تو رو هاشاخم. کشوندم عقب به چیچک همراه عسری رو خودم که کرد دراز چیچک سمت به رو دستش
 :گفت و زد
 کنی؟می جوریاین چرا-

 .رفتم عقب به دیگه قدم یک که کرد دراز رو دستش دوباره
 کنی؟می عصبانیم داری-

 .نیاد بر من از کاری و بگیره ازم رو چیچکم اینکه از ترسیدم می لرزید؛می داشت پاهام
 افتاده؟ اتفاقی-
 به آروین هم و من هم. شدم ساختمونمون باالیی طبقه شرکت مدیر پوستی، آقای متوجه و برگشتم صدا متس به

 :گفت آروین که شدیم براق سمتش
 مشکلی؟ چه نه-

 :گفت بود قدبلند و قیافهخوش مردی که پوستی آقای
 .نمیشه داده نشون طوراین تهامی خانم قیافه دور از آخه-

 :گفت و داد قرار خودش مخاطب رو من پوستی یآقا. نبود دلم توی دل
 تهامی؟ خانم طورهاین-

 :وگفتم زدم لبخندی. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم
 .هستند ما آشناهای از سروینی آقای نیست، مشکلی نه-

 گردعقب رنگشنخودی شلوار جیب توی راستش دست گذاشتن با و انداخت باال رو اشمردونه و پرپشت ابروهای
 .رفت هابچه بقیه سمت به و کرد

 !رفتیم که برو دِ و کنیمی خودت نجات فرشته رو مرتیکه این حاال کردم فکر عجب، چه-
 .نیستم سودجو تو مثل من-
. بودم کرده چیچک با بازی مشغول رو خودم مدت تمام. برسونم هابچه پیش رو خودم تا کردم حرکت سریع و

 .کردمی ترنگران بیشتر رو من این و بود ما هب حواسش دورادور هم آروین
 و آوردم بیرون کیفم از گوشیم صدای بلندشدن با که بودم سپرده گوش هاشونحرف به و بودم نشسته هاخانم پیش

 .گذاشتم گوشم نزدیک
 خانم؟ نرگس جانم-
 !دارم گله ازت واقعا کنی؟نمی ما از یادی چرا عزیزم، سالم-
 .ندارم هم سرم خاروندن برای وقتی اصال خدا به جون، سنرگ ببخشید توروخدا-
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  شده تنگ خوشگلمون نوه برای دلمون ایمان و من نیست، قبول اعتراض-
 :گفتم و زدم لبخندی

 .میارمش پیشتون حتما امروز چشمم، روی به چشم-
*** 

 .تو بیا دخترم، اومدی خوش-
 .گرفت بغلم از رو چیچک و شد نزدیکم مهسا

 نفسم؟ شدی ناناز قدرچه تو عمه، جیگر ،عمه خوشگل-
 :گفت داد و جیغ خنده با و داد تکون رو هاشدست هوا توی چیچک

 ...مام ماما،-
 :گفت ناباوری با و برگشت سمتم به متعجب مهسا

 زنه؟می حرف-
 :گفتم نشستممی مبل روی حالیکه در و کردم ایخنده

 .بود ایستاده سرپا تختش توی روز اون کاری؟ کجای -
 .رفت چیچک یصدقهقربون بیشتر و خندید مهسا

 .دخترم بشین من پیش بیا-
 سمتش به رو صورتم و نشستم نفره دو مبل روی کنارش زدم، صورتش به لبخندی و برگشتم خانم نرگس سمت به

 .برگردوندم
 کجاست؟ ایمان آقا-
 .بود کشیده پر باهاش هم صورتش شادابی میالد رفتن از بعد انگار که شدم خیره صورتش به
 .داشت کار کمیه بیرون-

 :گفت و کرد پذیرایی دیواری رنگطالیی مجلل ساعت به نگاهی
 .میاد دیگه ساعت نیم-

 :گفت گونهنوازش و نشست هامدست روی دستش. شدند باز مالیمی لبخند به هاملب
 زنی؟نمی ما به سری که کنیمی چیکارا خبر؟ چه تو از-

. بگم هامتنهایی و هامترس از کسی برای و کنم باز رو درددلم باید طورچه نفهمیدم و شد دوخته هم به هاملب
 :گفتم و انداختم چیچک سمت به نگاهی

 !نباشه همخونم و واقعیم دختر اگر حتی نمیارم، دووم دخترم بدون روزم یک من-
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 :گفت نگران لحنی با و شد بیشتر هامدست روی هاشدست فشار
 افتاده؟ اتفاقی ه؟شدچی-

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم کشیدم، تلخی و عمیق نفس
 !بده رو چیچک حضانت درخواست دادگاه بره جون نرگس ترسممی خواد،می رو چیچک اومده، آروین-

 .نشست خانم نرگس مضطرب و لرزون هایتیله روی نگاهم
 .کنه اقدام ادگاهد طریق از تونهنمی آروین که اوال دخترم، نباش نگران-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب
 چرا؟-

 :گفت و کشید نفسی
 بچه حضانت داره کیفری سابقه که کسی به دونیمی خوندی درس خودت خب کیفریش، یسابقه خاطر به خب-
 .وایستادیم پشتت کوه مثل ما نیستی، تنها که تو ضمن در نمیدن؛ رو

 به رو و کردم باز رو چشمام سریع نبودم، راحت نه ولی شد؛ جاری هامرگ توی شیرینی حس و بستم رو هامچشم
 :گفتم جون نرگس

 چی؟ بگیره ازم رو چیچک دیگه طور یه اگه...اگه...زور با اگه ترسم،می ولی-
 :گفت و شد بهم خیره جون نرگس نگران هایتیله دوباره باز و
 .رهدامی نگهش برات خودش خدا دست بسپارش دخترم، نباش نگران-

 ایـوسه بـ و فشرد اشسینه به و کرد بغل رو سرم که زدم هاشدست روی ـوسه بـ سریع و شدم خم زدم، لبخندی
 .زد پیشونیم روی

 .آوردم گوشم نزدیک رو وگوشی شدم جدا ازش شرمگین گوشیم، صدای بلندشدن با
 ساغر؟ جانم-

 .شنیدم رو گوشی پشت از صحبت حال در نفر چند صدای
 .شرکت بیای باید حتما ولی زدم؛می زنگ نباید بخشیدب نازنین-

 .شدم نگران
 افتاده؟ اتفاقی-

 .گذشت ثانیه چند
 .برسونی رو خودت سریع باید ولی نشده؛ چیزی نه-

 :گفت که کردم جون نرگس به نگاهی شرمنده و کردم قطع رو تلفن
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 .برس کارهات به برو تو دخترم، نداره اشکالی-
 :مگفت و زدم صورتش روی ایـوسه بـ رفتم، بود مهسا بغل که چیچک سمت به و زدم لبخندی

 .دارمشبرمی میام کارها شدنتموم بعد من بمونه شما پیش چیچک پس-
 هول خداحافظی از بعد برداشتم، رو کیفم باعجله. دادند تکون باشه معنی به رو سرشون و زدند لبخندی دو هر

 .شدم مماشین سوار و شدم خارج خونه از هولکی
 .رسوندم پنج طبقه به رو خودم سریع و کردم پارک رو ماشین شرکت روبروی بعد ساعتنیم

 ساغر و طالیه. شدم شرکت وارد و کردم تندتر رو هامقدم و شدم نگران بود، ایستاده پلیس مامور چند در مقابل
 .بودند ایستاده من اتاق نزدیک شرکت هایبچه از دیگه نفر چند همراه

 ساغر؟ دهش چی-
 صداهای جااین از که شده متوجه باشه بسته درها کردهمی چک داشته حیدر آقا که هنوز. بودیم بیرون هابچه با-

 .رفته در بعد و داده هولش دیده رو حیدر مش تا طرف بعد جااین اومده تنهایی شده هول بیچاره میاد مشکوکی
 :پرسیدم ترسیده

 خوبه؟ حالش حیدر مش-
 :گفت و گذاشت هم روی رو اشهچشم ساغر

 .نباش نگرن شد، درست اونم که دیده ضرب سرش کمیه فقط خوبه، -
 :کردم امآشفته بر و دور به نگاهی و شدم اتاقم وارد

 !کردن چیکار اوه، اوه-
 .نشده کم چیزی رو، چیزهمه کردم چک-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب
 بود؟ اومده چی برای پس-

 :گفت و برد باال دونمنمی معنی به رو لبش یگوشه
  اومده اشتباهی آدرس هم یا و نکرده پیدا خواستهمی که رو چیزی اون شاید بدونم، چه-

 :گفت رو برداشت سمتم به قدمی
 کند رو مکله مامانم مونخونه سر یه برم باید من. بدی داشتی چیزی شکایتی دونمنمی کالنتری، بری باید راستی-
 .زد زنگ بس از

 :گفتم و زدم بهش لبخندی
 .هستم من برو تو باشه-
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 برم کنم وقت نکنم فکر. شد خارج اتاقم از کوتاهی خداحافظی با و زد صورتم روی ایـوسه بـ و اومد سمتم به
 :گرفتم رو خانم شهین شماره و برداشتم رو گوشیم. بردارم رو چیچک

 .خانم شهین سالم الو-
 هستید؟ خوب خانم نازنین سالم-
 دم بیار بردار رو چیچک برو دیگه ساعت یه میگم که رو آدرسی این برات، داشتم زحمتی یه خانم شهین ممنون،-

 .رسونممی رو خودم موقع اون تا من خونه،
 .خانم نازنین چشم باشه،-

 .شدیم خارج شرکت از هامامور همراه و کشیدم پوفی. کردم قطع رو گوشی آدرس گفتن از بعد
 راه به ماشین کردنروشن از بعد و برداشتم رو گوشیم. بشه تموم کالنتری تو کارم تا کشید طول عتیسا یک تقریبا
 .افتادم
 .کرد نگرانم شد پخش گوشی توی که ایجمله ولی گرفتم؛ رو خانم شهین

 .باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-
 از بعد و کردم پیدا رو جون نرگس شماره یعسر. جمله همون باز و گرفتمش دوباره و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم سریع دادنشجواب
 جاست؟اون چیچک جون، الونرگس-

 .شد پخش بلندگو توی خانم نرگس صدای مکث ثانیه چند از بعد
 .بردتش اومد خانم شهین پیش ربع یه عزیزم، نه-

 .کنم نگرانشون نخواستم و بستم رو هامچشم
 .نشن معطل ات خونه دم برم من پس باشه،-

 اتفاقی نکنه زد،می شور دلم. کردم رانندگی خونه سمت به سرعت با و کردم قطع رو گوشی خداحافظی از بعد
 چیچک دنبال خودم چرا که کردممی لعنت رو خودم و گرفتممی گاز دندونم با تندتند رو هاملب. باشه افتاده براشون

 .نرفتم
 هنوز ولی گذشت؛ دقیقه پنج. شدم منتظر و داشتم نگه مجتمع مقابل ود،ب خونه نزدیک شرکت چون ربع یک از بعد

 .نبود خبری
 اتاقکش داخل که قدکوتاه و مهربون پیر، نگهبون قنبری آقای از. رفتم نگهبانی نزدیک و شدم پیاده ماشین از

 :پرسیدم بود، نشسته
 ندیدی؟ رو یادم روز هر که ما یبچه پرستار شدم، مزاحم ببخشید قنبری، آقای سالم-
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 :گفت و کرد نگاه من به متفکر قنبری آقای
 اومدمی ساعت یک این تو اگه گرفتم، تحویل رو شیفت که ساعته یک من واهلل؛ نه. تهامی خانم سالم-

 .دیدمشونمی
 .دادم تکیه ماشینم به و شدم دور جااون از و دادم تکون رو سرم

 گاهی که روبرو شلوغ نسبتا خیابون به نگاهم یک و بود مچم دور هب شدهبسته سیاه چرم مچی ساعت به نگاهم یه
 .خوردمی گوشم به هاآدم صدای و هاماشین بوق صدای

 و دادممی فشار رو دستام. نشد خبری و گذشت هم دیگه ربع یک. بیاد در اشکم اضطراب و ترس از بود مونده کم
 .بود شده دوخته خیابون به هامچشم همچنان

 راننده کمک صندلی روی که گوشیم نور دیدن با. گذاشتم ماشین شیشه روی رو سرم و برگشتم و دمکشی پوفی
 :گفتم خطه پشت کسی چه اینکه به توجه بدون. زدم چنگ رو گوشی و کردم باز رو در سریع بود،

 هان؟ تو؟ کجایی ساعته سه خانم شهین-
 :کردم یخ آروین صدای شنیدن با که زدممی داد تقریبا

  بزنید حرف گوشی پشت من مثل محترمی شخص با بلند صدای با نمیاد شما به خانم عه،-
 :گفتم بود رفته در کوره از صدام که حالی در عصبانی و کشیدم نفسی هم سر پشت. تپیدمی تند تند قلبم

 .ندارم رو یکی تو یحوصله بابا، شو خفه-
 شدم عصبانی جمله، همون و صدا همون دوباره ولی گرفتم؛ دوباره رو شهین شماره. کردم قطع معطلیبی رو گوشی

 .گفتم بلندی «اَه» و
 به توجه بی و شدم ماشین سوار اونا به توجه بدون که انداختند بهم تندی نگاهی بودند، اطرافم که نفری چند

 .کردم رانندگی هدفبی و اطرافم
 که کردم رد رو تماسش حوصلهبی. بست قشن گوشی صفحه روی آروین شماره و شد بلند گوشیم صدای دوباره

 :گفتم حالبی و حوصلهبی و داشتم نگه کناری رو ماشین. زد زنگ دوباره بالفاصله
 !نزن زنگ بهم هستی موضوع این متوجه وقتی و کنم صحبت باهات خوامنمی وقتی میشی؟ مزاحم چرا-
 .جان بانو نرو تند-

 .نکنه خراب رو اعصابم بیشتر تا ماشین فرمون به دادم تکیه رو سرم و بستم رو هامچشم
 .داغونی خیلی که معلومه صدات از خبره؟ چه-

 :گفتم حالیبی با دوباره و بدم آتو دستش نخواستم
 حالیم؟ چه من که چه تو به. امخسته-
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 :گفت تمسخرآمیزی صدای با و کرد ایخنده
 .باشه این دلیلش نکنم فکر ولی-

 :گفتم تهاجمی و تیز
 .دونمنمی دخیل ماجرا این توی رو تو باشه داشته هم دلیلی هر-
 .شده گم کسی یا بده حالش کسی شایدم-

 .دید تار هامچشم کردم احساس و زد زنگ گوشم توی آخرش یجمله
 توئه؟ کاره که نگو-

 .گفتم آرومی صدای با رو حرف این و لرزیدمی صدام
 .بودم گفته که من-
 .کرد قبل از ترجری ور من آرامشش از پر صدای و
 دزدیدی؟ تو رو چیچک-

 .زدم می داد تقریبا
 .کنینمی پیدامون دیگه و میرم که دونیمی! نبر باال من برای رو صدات نچ نچ-

 :گفتم کردممی پاک دستم پشت با رو صورتم اشک داشتم که حالی در. بود اومده در اشکم
 .نزن آسیبی چیچک به منه، با دردت تو-

 :پیچید گوشی توی مزخرفش صدای دوباره و پوزخند دوباره
 انداختی؟ راه دوئل باهام و تویی دردم که دونیمی-

 :گرفتم گاز رو دهنم تو از و بستم رو هامچشم
 .میشه اذیت ستبچه اون بیار، رو چیچک کنممی خواهش آروین-

 :خورد گوشم به آروین خشم از شدهکنترل صدای
 .گذاشتم اختیارت در رو زیادی هاییراه قبال من-

 .شدند ریخته دایره روی رو دلم کلمات تمام و شد پاره دلم بند انگار دادم، فشار هم روی رو هاملب
 اون هم و تو هم. شدی نزدیک بهم و دونستیمی اولم از تو باشم، باهات تونمنمی من دونیمی که تو لعنتی دِ-

 شده سیر دنیا از که امساله هفتاد پیرزن یه انگار جوونی تو شد؟ چی آخرش. من زندگیِ به زدید گند مزخرفت خواهر
 !عشقشه میراث که بچه دختر یه شده دلخوشیش تنها و

 :گفتم گرفته صدایی با و زدم هق
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 داشت درست وقتی تو لعنتی خواهر آخرشم که عاطفهبی و عشقبی روح،بی زندگی یه شد زندگی این از من سهم-
 .سوزوندش دشمی خوب چیزهمه
 :گفتم و فرمون به کوبیدم مشت با و کشیدم داد
 پاش به خواهرت که سوختیم آتیشی توی ما یهمه آروین رو، ما هم و رو من هم سوزوند، رو بیچارش خود هم-

 رو، چیزهمه کنم، فراموش خواممی! ندارم دیگه فهمی؟می ندارم، رو عشقبی زندگیِ یه تحمل دوباره من. کرد
 چه بریام و دور بینممی وقتی. باشم آدم رحمبی زندگی این توی کنممی سعی و آدمم منم رو، قبلم روزای یهمه

 ...سوزهمی قلبم دارن راحتی و آروم زندگی
 :گفتم و کشیدم جیغ

 پیش رو مرگم کپه خواممی منم نیست، آرومنا خواب یه نیست، عشقبی زندگی یه نامرد زندگی این از من سهم-
 .بوده شبونه رویای یه فقط چیزهمه نبینم شدم بیدار خواب از فرداش وقتی و بذارم بالش رو دارم دوستش که کسی
 :گفتم و کردم تلخ پوفی

 !فهمینمی رو چیزا این که تو ولی آروین؛ نیست اینا از کدومهیچ من سهم-
 .کردم گریه سیر دل یه و کناری به انداختم کردم، قطع رو گوشی

 و داریم هخاطر یک»
  شب؛ خروار یک
  شود؛می تکرار هی که
  که ایحافظه و

  شود؛می پُر تو از هی
  که جانی و

  رسدمی لب به هی
 «...!رودنمی در اما

 رو به نگاهی و کردم بلند رو سرم حسبی. بودم کرده خلوت خودم با حالت همون توی ایدقیقه چند دقیقا دونمنمی
 .انداختم رو به

 روی. رفتم روپیاده سمت به و کردم باز رو ماشین در. کردممی خفگی احساس. بود شده قبل از ترلوتخ خیابون
 سعی و بودم بسته رو هامچشم. دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و نشستم بود شده نصب روپیاده کنار که صندلی

 .بود گرم هوا هم باز ولی کنم؛ کم مغزم خفگی از و بفرستم هامریه به رو مرداد خوبِ نسبتا هوای کردم
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 رو وجودم داشت و خزیده وجود توی کوچولو انگل یک انگار بود؛ گرفته رو وجودم تموم تلخی اضطراب و استرس
 از کمی منزجرکننده استرس این تا دادم فشار کمی و گذاشتم قلبم رو حالت همون تو رو راستم دستم. مکیدمی

 یه پیش من روح واقع در بود من تصویر این ولی بودم؛ زنده انگار و تپیدمی قلبم کشیدم،می نفس. بشه دور وجودم
 .بود شده دور من از حاضر حال در که بود کوچولو یفرشته

 عصبانیت با. کردم نگاه روبروم شخص به وحشت با. کردم باز رو هامچشم سرعت به ام،شونه روی دستی نشستن با
 :گفتم و گرفتم سمتش به رو اماشاره انگشت لرزیدمی که صدایی و بانیتعص حرص، با. شدم بلند جام از
 زنی؟می من به دست که هستی کی تو...تو-

 تکیه صندلی به باشه خودش شخصی اتاق توی که انگار و انداخت چپش سمت پای روی رو راستش پای پسرک
 :گفت و داد
 ...منتظر اینکه جز باشه، داشته تونهمی چیکار جااین تو مثل کسیبی آدم و تنها شب، موقع این-

 :زدم داد کنه کامل رو اشجمله اینکه از قبل
 !نیستی این از بیشتر چیزی سرپابی الت یه تو احمق، شو خفه-

 :گفت و کشید باال رو قرمزرنگش بلوز آستین و برد باال رو ابروهاش از یکی
 !چیم یا کیم بگی من به که نیستی حدی اون در تو-

 برم ماشینم سمت به تا کردم گردعقب و برداشتم عقب به قدمی. دادم تکون بابا برو نشونه به و بردم باال رو مدست
 .شد راهم سد و ایستاد مقابلم بود اون شبیه نهایت بی که دیگری پسر که
 .داشتید تشریف خوشگله؟ خانم کجا-

 اول پسر. بود گرفته ازم رو هرکاری انجام توان ترس این و بودم ترسیده خیلی. شدمی کنده جاش از داشت قلبم
 مانع کردم سعی و برداشتم عقب به قدمی سریع که بذاره بازوم روی که کرد دراز سمتم به رو دستش و شد نزدیکم

 .زدممی صدا رو خدا دلم توی. بزنه بهم رو دستش که بشم اون
 !کن کمکم کنممی خواهش جونم خدا خدایا،-

 از صدایی اینکه از قبل ولی کشیدم؛ جیغی سریع که گذاشت بازوم روی رو دستش بود، دهایستا عقب که پسری
 به جیغم صدای نذاشت و گذاشت دهنم روی رو دستش داشت وحشتناکی یقیافه که اولی پسر بشه خارج گلوم

 .برسه اطراف
 در کشونکشون بود، نروش خیابون وسط سفیدرنگی پیکان. شد کشیده سمت اون به نگاهم ماشینی ایستادن با

 .کردند سوارم زور به و بردند ماشین سمت به رو من برسه کسی به صدام داشتم سعی که حالی
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 با راننده. دادممی تکون راست و چپ به رو خودم و کردممی گریه. بود شدنکنده حال در قلبم و زدممی نفسنفس
 .خاستبرمی هوا به هاشونخنده صدای و زدندمی کثیفی هایحرف بودند نشسته بغلم که دونفری

 ترمزدستی به پیشونیم گوشه و شدم پرتاب جلو به عقب از ماشینی برخورد با اومد، نمی در صدام ولی زدم؛ می جیغ
 .کردم حس ناحیه اون تو رو شدیدی درد و برخورد

 ولی خورد؛ گوشم به فاطرا از درگیری صدای بدم، تشخیص تونستمنمی واضح رو اطراف و دیدمی تار هامچشم
 .کنم باز رو هامچشم تونستمنمی
 .نفهمیدم رو چیزی دیگه و دادم دست از رو هوشیاریم کمکم

 *** 
 احساس با. کردم جمع بغلم توی بیشتر رو پتو و خوابیدم دمر. فرستادم هامرگ به رو تازه هوای و کشیدم نفسی
 و کردم باز رو هامچشم. نشستم جام سر صاف و کردم بلند شتبال روی از رو سرم پیشونیم، ناحیه توی شدید دردی

 اطراف به دقت با و دادم قورت رو دهنم آب. دادم تکیه بودم روش که تختی پشتی به ناگهانی غریبه فضای دیدن با
 از رو خودم آرومی به. دادندمی بهم خوبی احساس کمرنگ یاسیِ هایدیوار. بود تمیزی و شیک اتاق. کردم نگاه
 پایین به رو رو پاهام عادتم طبق. نشستم تشک لبه روی درست و دادم سُر رنگطالیی سلطنتی نفره دو تخت روی

 وقتی. شدم بلند تخت روی از سرعت به بیاد جا سر حالم که انگار یهویی کجام که بودم کنجکاو. کردم آویزون
 و ترسیدم بود شده پیچیده سفیدرنگ باند یه سرم ردو که خودم دیدن با شدم،می رد اتاق قدی آینه مقابل از داشتم
 پام و دست. کرد احاطه رو تنم تموم ترحجیم و تربیش ترس نبودند خودم مال که هاییلباس دیدن با اون از بیشتر

 .کنم حرکت کند که شدمی باعث کار این و لرزیدمی
 دری که کردم نگاه چپ سمت به احتیاط با. کردم زبا رو در باالخره و کردم تموم هم رو در به موندهباقی قدم چند

 دو از و گذشتم راهرو از احتیاط با. داشت قرار ایبسته در هم باز دوباره که کردم نگاه روبرو به. داشت قرار بسته
 .اومدم پایین بود کرده جدا هم از رو فضا دو که ایپله
 و بودم خونده رو اشهدم دیگه. گرفتم گاز رو هاملب و مبست رو هامچشم ام،شونه روی پشت از دستی قرارگرفتن با

 که شخصی همون کنم، دویدن به شروع خواستم کههمین عقب به کردننگاه بدون. نیست فراری راه دونستممی
 رو هامچشم. برگردوند خودش به رو و گرفت رو بازوهام بود، گذاشته امشونه روی رو دستش و داشت قرار پشتم
 :گفتم و کشیدم جیغی حرکت این با و بودم بسته

 !کن ولم احمق عوضی-
 هیچ انجام بدون جام سر مات روبروم شخص دیدن با و کردم باز رو هامچشم سریع. نشنیدم ازش صدایی ولی

 .ایستادم حرکتی
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 از اینکه از قبل و پوشند رو هامچشم اشک ایالیه. دادند بهم رو دنیا دیدنش با انگار و بود هاشلب روی لبخندی
 :گفتم گریه با و کردم بغلش سریع بچکه، هامچشم

 .دادی نجاتم که ممنونم ازت واقعا ممنون، ممنون،-
 نشستن. بودم کرده پیدا رو زندگیم ناجی که انگار. چسبوندم بهش بیشتر رو خودم و گرفت شدت امگریه صدای
 سریع و شدم جدا ازش گذشت، دقیقه چند. کرد احساساتی رو من بیشتر این و کردم حس رو کمرم روی دستش
 .پرسیدم

 کردی؟ پیدا رو من طورچه-
 :گفت نشوند هااون از یکی روی و برد داشت قرار پذیرایی توی که هاییمبل سمت به و گرفته رو بازوم

 تونهخون بروی رو از و زد زنگ گوشیم بزنیم، حرف رو در رو که پیشت اومدممی داشتم و بودم هانزدیکی همون-
 .کردندمی ماشین سوار داشتند که دیدم رو تو شد جلب روپیاده روی توجهم گذشتم
 :گفت همیشگیش جذابیت همون با و کرد تازه نفسی

 .منی یخونه جااین که حاال شد و-
 خودم و گذشت هامچشم روبروی از سریع آشنا فیلمی دفعه یک انگار ولی کردم؛ نگاه بهش مستقیم و زدم لبخندی

 مثل براقم هایچشم. داد خاموش هاییلب به رو جاش لبخند. دیدم بود دور ازم چیچک وقتی پریشون حال تو رو
 وجودم از زور به انگار که صدایی با و دادم قورت رو دهنم آب. زد یخ هامانگشت نوک سر و بدنم. شدند یخ تیکه دو

 :گفتم اومدمی بیرون
 کجاست؟ چیک..چی-

 .کرد پرپشتش موهای توی وارشونه رو دستش. شد جاجابه شجا توی و کرد پوفی
 جات از اصال چرا تو. کنی استراحت کامل باید گفت دکتر هست، شبم نصف نیست، خوب فعال حالت تو نازنین-

 شدی؟ بلند
 :مگفت و کردم وارهیستریک ایخنده نباشم خودم که انگار گذاشتم، صورتم کنار رو هامدست و شدم بلند جام از
 کنم؟ استراحت میگی من به-

 :گفتم و دادم تکون بهش رو رو سرم
 شدم؟ بلند جام از چرا که کنیمی بازخواست رو من تو باشم؟ آروم-

 :گفتم و شدم نزدیکش قدم چند
 کردی؟ رو زیر رو زندگیم کل و شدی زندگیم وارد ایاجازه چه به هستی؟ کی تو-
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 بغض از لرزیدمی که که صدایی با و بردم نزدیکش رو اماشاره انگشت .بودم ایستاده وجبیش یک توی درست حاال
 :گفتم حرص و
 هستی؟ کی تو-

 :زدم داد توانم آخرین با و بردم باال رو صدام
 !هان؟ هستی؟ کی تو-

 به مستقیم. داد فشارش خودش دست توی و گرفت رو دستم که بزنم صورتش روی سیلی تا بردم باال رو دستم
 :گفت اششدهکلید هایدندون بین از. کردم بود شده خفه حرص از که گشقرمزرن صورت

 .زنیممی حرف هم با فردا کن استراحت نداری، نرمالی رفتار نیست خوب حالت تو-
 :گفتم تمسخر با و کردم کنترل رو هاملب لرزش کردم، آرومی یخنده

 باشی؟ کی سگ-
 :گفت نباشه خشمگین داشت سعی که لحنی با و گذاشت بازوم روی رو دستش و بست رو هاشچشم

 !اتاقت تو برو نیار، باال رو من سگ روی اون-
 :گفتم بلندی صدای با و کردم پرتاب کناری به بازوم روی از رو دستش

 !کنمنمی حساب آدم رو تو من بابا، گمشو-
 گوشم روی رو امهدست دیدم، کناریش ایشیشه دکوری میز روی رو دستش شدنکوبیده و شدنمشت فقط

 .نرسه گوشم به مهیبش صدای تا گذاشتم
 نه؟ یا فهمیدی اتاقت، تو برو گمشو-
 ازش داشت آرومی به خون هایقطره که دستش به نگاهی و کردم باز رو هامچشم. لرزید تنم تموم زد که دادی با

 .کردم کردمی چکه
 !میاد خون داره...دستت-
 .گرفتم نظر در رو اتاق راه سرعت به و پریدم جا از ود،ب قبل از تربلند صداش که دادی با
 !اتاقت توی برو گمشو گفتم-
 .بیارم دست به رو خودم کنترل بتونم تا دادم تکیه بهش رو سرم و ایستادم در پشت و بستم رو در
 که روبرو به زدم تکیه در به رو پیشتم و برگشتم. کردم عصبانیش زیادی بود، آروین با حق. گرفتم گاز رو پایینم لب

 .کوبیدم پیشونیم به و آوردم باال رو راستم دست. زدم زل داشت قرار اتاق یپنجره
 بیاری؟ در بازیدیوونه طوریاون بود واجب شبی نصف احمق، دخترِ-
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 به و کشیدم عمیقی نفس دادم، قورت بود کرده گیر گلوم توی ترس از که رو بغضی و دادم تکون تاسف با رو سرم
 .نشستم روش و رفتم تخت سمت

 نشستم تخت روی طورهمون ساعتنیم. بودند شده چیده عالی صورت به چیزهمه کردم؛ اتاق دور تا دور به نگاهی
 .بودم رفته فرو فکر به هاشدهمسخ عین و نخوردم تکون جام از و

 نگرانش نگم دروغ. دادمی نشون رو صبح چهار ساعت که زدم زل اتاق خورشید مدل ساعت به و کردم بلند رو سرم
 .بودم شده
 پذیرایی به کوتاهی نگاه. شدم خارج اتاق از آرومی به و کردم جزم رو عزمم باالخره ولی کردم؛ دست دست کمی

 .بود انداخته جلوه پذیرایی توی هاهالوژن کم نور فقط و بود شده کم هاچراغ. کردم آشفته
 رو دهنم آب. داشتمبرمی قدم بازارآشفته این توی طورچه وگرنه بود، امپ به کفش شکر خدارو کردم؛ پاهام به نگاه

 .کنم پیدا رو آروین تا برداشتم قدم جلو به پاورچین پاورچین و دادم قورت
  ستخرده شیشه از پر زمین روی! باش مواظب-

 ولی اومد؛ راییپذی وسط از صداش. بود جن عین. کشیدم پوفی. ترسیدم آن یک گذاشتم؛ قلبم روی رو دستم
 .دیدمشنمی
 تر رو هاملب. بود نشسته زمین روی بود فاصله که مبل دوتا وسط. کردم راست و چپ به نگاهی رفتم، جلو کمی
 کردم، نگاهش مستقیم. نشستم رنگایقهوه سرد هایکاشی روی کنارش و زدم زانو. شدم نزدیکش و کردم

 :گفت نبود وجودش تو رمقی که حالی در الحبی و خسته. دوخت من روی رو نگاهش مستقیم
 نیا؟ بیرون و اتاقت تو برو نگفتم بهت مگه-

 :گفتم و چرخوندم اشحدقه توی رو هامچشم
 .بده رو دستت-

 و کشید عقب رو دستش که بگیرم رو دستش تا برداشتم خیز سمتش به خودم که نکرد حرکتی. نکردم نگاهش
 :گفت

 !نیست الزم-
 :گفتم دستش دیدن با آوردم، خودم سمت به و گرفتم زور به رو دستش سماجت با دوباره

 !ستخرده شیشه دستت توی هنوز من خدای-
 :گفتم نگرانی با و کردم نگاهش

 .بخواد بخیه شاید دکتر، بریم پاشو-
 .بود خاموش هاشلب ولی خندید؛می هاشچشم
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 !پاشو نیستم؟ تو با مگه-
 :گفت و مالید هم به رو هاشلب
 .نشده چیزی نیست، زمال-

 .نیست برو دکتر بشر این دونستممی کردم؛ پوفی
 کجاست؟ بتادین و پنبه بگو حداقل-

 :گفت شدمی شنیده ازش زور به که صدایی با و گذاشت هم روی رو هاشچشم
 .یخچال کنار آشپزخونه، توی-
 انتهای در راهرویی متوجه که کردم فاطرا به نگاهی سردرگم گذشتم، بزرگ پذیرایی از و شدم بلند سریع جام از

 نگاهی. بود شده چیده جاش سر مرتب خیلی چیزهمه. شدم آشپزخونه وارد و برداشتم قدم سمت اون به. شدم سالن
 جعبه دیوار روی چپش سمت. انداختم یخچال اطراف به نگاهی و شدم نزدیکش انداختم، رنگاینقره یخچال به

 رو ایدیگه ضروری وسایل و استریل گاز پنبه، بتادین، جعبه داخل از و کردم بازش. بود شده نصب اولیه هایکمک
 .برداشتم

 یه طوریچه کابینت همه این بین از. کردم اطراف به نگاهی سردرگم دوباره بشم، خارج آشپزخونه از اینکه از قبل
 رنگسیاه کابینت در و شدم ینکس نزدیک باشه، داشته قرار ظرفشویی کابینت توی که تصوری با. کنم پیدا لگن

 .کردم باز رو چوبی
 به و شدم خارج آشپزخونه از سرعت به و برداشتو رو قرمزرنگ هایلگن از یکی. بود جاهمون بود؛ درست حدسم
 .رفتم آروین سمت
 .دادم تکون صورتش جلوی رو دستم و شدم نزدیکش. بود نشسته جاش توی حرکتبی و بود شده بسته هاشچشم

 .یدارمب-
 :گفتم و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 .ترسیدم نکنی؟ غافلگیر رو آدم قدراین میشه-
. کردم جدا ازش رو هاخرده شیشه دقت با و گرفتم دستم توی رو دستش. داد تکیه مبل به رو سرش و نگفت چیزی

. بود زده زل صورتم توی مستقیم که کردم بهش نگاهی. کردم پیچیش باند و شستم رو دستش بتادین با دقت با
 .بود دستم توی دستش هنوز ولی بود؛ شده تموم کارم

 !ظریف و بادقت چه-
 .کردم نگاهش گیج

 اومد؟می سرت بالیی چه دونیمی نبودم امروز من اگه-
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 .بست یخ هامرگ تو خون امروز تصور با و بستم رو هامچشم
 :گفت مهربونی با و گذاشت صورتم روی رو دستش و کرد نزدیک بهم رو خودش

  کنی فکر بهش زیاد اگه میشی اذیت نکن، فکر بهش دیگه-
 .برداشتم صورتم روی از رو دستش و کشیدم نفسی

  بشه طوریاین خواستمنمی خوام،می معذرت پیش کمیه خاطربه باشه،-
 .دز دستم روی ایـوسه بـ و برده هاشلب نزدیک گرفت، رو دستم که شدم بلند جا از
 .ممنون چی همه خاطربه-

 .بستم رو در و رسوندم اتاق به رو خودم سریع خجالت از و شد مورمور تنم تموم
 *** 

 .خواستمی استراحت کمی دلم بودم، خسته هنوز اما لرزید؛ هامچشم صورتم روی نرمی دست قرارگرفتن با
 بشی؟ بیدار خواینمی مامانی-
 روی کنارم که دیدم رو چیچک. کردم باز تعلل با رو هامچشم داشت، دنشبچگونه در سعی که زمختی صدای با

 رو آروین سرش پشت کردم، بلند رو سرم. کردمی بازی صورتم با داشت و بود نشسته پا و دست چهار نفره دو تخت
 ستون رو دستم سریع و رفت گیج سرم ولی شدم؛ خیزنیم. کردمی نگاه رو چیچک و بود ایستاده لبخند با که دیدم
 . زدمی حرف چیچک با داشت که شنیدم رو آروین صدای. بستم رو هامچشم و کردم سرم
 از خبر تشک فرورفتن گذشت، ثانیه چند. کنم درک خوب رو هاشونحرف تونستمنمی و رفتمی گیج خیلی سرم

 .تنشس تخت صدفی مالفه روی نگاهم کردم، باز رو هامچشم سختی به. دادمی آروین اومدن
 .ببینمت-

 نگاه مستقیم کرد، جداش سرم از و آورد دستم نزدیک رو دستش. کرد پر رو گوشم آروین مهربون و مالیم صدای
 :گفت و دوخت هامچشم توی رو مهربونش و خنثی

 کنه؟می درد کجات-
 :گفتم و کشیدم نفسی

 .میره گیج سرم سرم،-
 .بستم رو هامچشم و آوردم سرم نزدیک رو دستم دوباره

 .بشوریم رو صورتت بریم پاشو-
 :پرسیدم آروم آروین کمک به بلندشدن حین

 بردی؟ کجا رو چیچک-
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 :گفت حال همون در گرفت، بازوم و کرد رد کمرم از رو اشدیگه دست و گذاشت امشونه روی رو دستش یه
 .گذاشتمش خودم اتاق تو-
 .شده تنگ براش دلم ندیدمش، حسابی و درست من-

 :گفت و کرد بسته و باز هم روی مهربونی با رو هاشچشم. گفتم عجز با رو جمله این
  ببینیش سیر دل یه پیشش برممی بیاد جاش سر کمیه حالت بذار-

 خفیف خیلی. بود من به توجهش تموم و کردمی محبت بهم داشت قلب صمیم از نفر یه اینکه داشتم؛ خوبی حس
 داشتم هامدت از بعد که منی برای داشت خوبی آرامش نشه، وجهمت که طوری دادم؛ تکون بازوش به رو سرم

 .کردممی لمس رو غرض و قصد بی محبتی
 شیر. رفتمی گیج سرم هنوز چون نکردم؛ اطراف به توجهی زیاد. شد داخل من همراه و کرد باز رو دستشویی در

 انجام تمام ظرافت با رو کار این بار چند. کشید صورتم روی آرومی به دستش کردنخیس از بعد و کرد باز رو آب
 .داد
 االن؟ خوبی-

 :گفتم و دوختم نگاهش توی رو متشکرم نگاه کردم، تر رو هاملب
 .بهترم ممنون،-

 :گفت و کشید ایآسوده و عمیق نفس
 .شد راحت خیالم روشکر، خدا-

 نشوند راحتی هایمبل از یکی روی و برد پذیرایی سمت به رو من. شدیم خارج دستشویی از دو هر و زدم لبخندی
 :گفت و
 اکی؟ بیای، زنممی صدات شد که آماده. کنم آماده رو صبحونه من جااین بشین-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
 .اکی-

 رنگیسیاه چرم راحتی نفره دوازده هایمبل بود بزرگی نسبتا سالن. کردم اطراف به نگاهی دقت با رفتنش از بعد
 .بود گرفته قرار هامبل مقابل ایشیشه دودی هایعسلی بود، ردهک احاطه رو اطراف
 .بود نمونده جا به دیشب خورد و زد از آثاری هیچ و بود شده تمیز کردم، دیشب شکستگی جای به نگاهی

 تکی بزرگ عکس یه. کردمنمی درک رو اونا از کدوم هیچ مفهوم من گرچه بود؛ کرده پر هنری هایتابلو رو هادیوار
 .گرفت قرار سالن انتهایی قسمت در شومینه باالی هم آروین از
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 پایین ارتفاع به تونستیمی جااون از راحت خیلی بود، سالن قدی و بزرگ هایشیشه اشخونه قسمت ترینقشنگ
 .بود کرده مکمل رو خونه زیبایی هم سفیدرنگ حریر هاییپرده. کنی نگاه شهر

  چیدم راتب میزی چه ببین بیا بدو نازنین-
 .شدم آشپزخونه وارد و گذشتم هامبل بین از و شدم بلند جام از احتیاط با
 طوره؟چه-

 باال رو ابروهام زدم، بزرگ لبخندی. صبحونه کامل میز به هم نگاه یک و کردم آروین منتظر یقیافه به نگاهی
 :گفتم و انداختم

 !عالیه-
 صندلی روی هم آروین. نشستم روش هاشاهزاده مثل هم من و کشید عقب من برای رو هاصندلی از یکی آروین

 زندگیم تغییر برای خودم به زندگیم توی شانس یه فقط شانس، یه» :گفتم خودم به دلم توی. نشست من روبرویی
 صفحه اون خوادمی حاال کنم،می باز خودم برای رو جدیدی صفحه ذارم،می جا به توگذشته رو چیزهمه و میدم

 «.نه یا اشهب آروین
 کوچولو؟ خانم هست صورتم رو ایرادی و عیب-
 :گفتم لبخند با و اومدم بیرون فکر از
 .کردممی نگات داشتم طوریهمین نه،-

 دست آروین، زدنحرف حین. زدیممی حرف دری هر از. کردیم خوردن به شروع همدیگه با دو هر لحظه چند از بعد
 این دونستمنمی و کردممی تازه نفسی. سپردم گوش دارشخنده هایخاطره و حرفا به دل ته از و کشیدم خوردن از

 .بود برام ملس حس یه یا و شیرین استرس یه بود، کرده رخنه دلم توی که بود حسی چه
 آروین حرکات انگار خندید،می زد،می حرف. بود من برای طبیعت از نمایی سبزش یکشیده و درشت هایچشم
 چرا دونمنمی. کردممی نگاه چشمم پرده پشت از آهسته صورت به رو حرکاتش و بود شده کند من هایچشم مقابل
 .کردمی پر رو صورتم بزرگی یخنده سرهم پشت چرا بودم، کرده بغض
 آروین حرفای به مزاحمی فکر و مشغله هیچ بدون ریختم؛ بیرون رو غریب و عجیب هایفکر و دادم تکون رو سرم

 .سپردم گوش
*** 

 نبود، آروین از خبری. بودیم نشسته پذیرایی توی و بود گذشته صبحونه میز کردنجمع از بعد که بود ساعتینیم
 .کردمی بازی شالم گوشه با داشت و بود بغلم توی چیچک. رسید گوشم به هاپنجره سمت از سالن گوشه از صداش

 .جااین بیا نازی-
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 تعجب با جااون به رسیدنم با. افتادم راه به نداشت ازش دیدی که ونهخ سمت اون به کنجکاو و شدم بلند جام از
 .کردم هادیوار به نگاهی

 چیدیشون؟ جااین دکور واسه فقط یا خوندی رو اینا یهمه-
 :گفت ایبامزه طور به و انداخت باال رو هاششونه

 کنی؟می فکر چی تو دونم،نمی-
 عکسبر که کوچیک شکلمربع قسمت یه. بود خوبی ولی کوچیک ایفض. دادم تکون رو سرم فقط و نگفتم چیزی
 یه تو مرتب هاکتاب. بود کرده مزین کتاب هایقفسه هم رو دیوار سه هر. بود ایقهوه پذیرایی سفید هایدیوار
 یعسل یه داشت، قرار جااون بود متفاوتی رنگ با کدوم هر که زیبایی فانتزی مبل دوتا. بودند شده چیده مسیر
 روی که هاکتاب لیست به نگاهی و نشستم رنگیاسی مبل روی. بود کرده کامل رو جااون هم ایبامزه شکلدایره
 .کردم بود شده نصب دیوار

 .بزنیم گپ جااین کممیه بیارم، قهوه دوتا برم من-
 به و شدم بلند جا از. ردکمی نگاه بیرون به پنجره از دقت با که کردم چیچک به نگاهی. کردم اشبدرقه لبخند با

 .کنه نگاه رو اطراف بهتر تا کردم ترشنزدیک پنجره
 دقیقه چند. آوردمی در خودش از شیرینی هایصدای و کشیدمی شیشه روی رو کوچولوش هایدست هیجان با

 به خیره و بودیم کرده سکوت دو هر. نشست مبل روی و شد ما نزدیک قهوه فنجون دو همراه آروین گذشت
 .بودم چیچک با بازی مشغول من و هاکتاب به آروین. بودیم اطراف

 کجایی؟ آروین اومدم، من-
 هامچشم مقابل آشنا قیافه اون بودم منتظر هرآن. ایستادم مات جام سر. خورد گوشم به آشنایی و ظریف صدای
 دسته روی رو دستم و لرزید مپاها مقابلم تصویر دیدن با. بود شده تشدید امسرگیجه کردممی احساس. بشه ظاهر
 .کنم جلوگیری افتادنم از تا گذاشتم مبل

 خوره؛می هم به داره حالم کردم احساس. بود پوشونده دستش با رو صورتش که کردم آروین به مردد نگاهی
 .نشوندم مبل روی رو خودم سختی به و بستم رو هامچشم
 حرکات ولی گفت؛می بهش داشت چی دونستمنمی. فتر گستاخ دخترک اون سمت به و شد بلند جاش از آروین
 .داشت بودنشعصبانی از خبر صورتش میمیک و دست
 تصمیم یک که منی برای هازمان گذر این ولی ساعت؛ نیم یا و ساعت یک شاید دونستمنمی گذشت، ایدقیقه چند

 .بود سخت و تلخ خیلی بودم گرفته جدی
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 تکونش بغلم توی. باشه داشته بهش توجهی تونستنمی من طربمض دل و کردمی قراریبی داشت چیچک
 .اومدمی در نامفهومی و نامعلوم حرفای دهنم از هوابی و دادممی

. رفت خواب به دادممی تکونش بغلم توی که طوریهمون رو چیچک. کشید درازا به هاشونصحبت چرا دونمنمی
 .گرفتم پیش بودم مستقر توش که رو اتاقی راه و شدم بلند جام از باشم، هاشونصحبت شاهد دور از دیگه نتونستم
 زدم، کنار رو حریر پرده و رفتم پنجره کنار به. کشیدم روش رو مالفه و گذاشتم تخت روی آرومی به رو چیچک
 خیلی دلم. فرستادم هامریه به رو تازه هوای و بستم رو هامچشم. کردم خم بیرون به رو خودم و کردم باز رو پنجره
 و شور که کودکانه هدفبی هایبازی و سیاه دنیای این از خیالبی هام،بچگی بود؛ کرده رو گذشته هوای خیلی
 دور خیلی ایگذشته به رویاهام توی انگار و بست نقش هاملب روی کوچیکی لبخند. داشت ناپذیریوصف شوق
 .کردم پرواز

 نازنین؟-
 باریدمی ازش عجز که صدایی با و گذاشت امشونه روی رو دستش. شتمبرگ حالم زمان به و بستم رو هامچشم
 :گفت

 .میدم برات توضیح من-
 خونسرد و آروم. برگشتم سمتش به و کردم پاک دستم پشت با بود افتاده امگونه روی که رو کوچیکی اشک قطره
 :گفتم

  کنیمی آمد و رفت کی با یا و کنیمی چیکار که نیست مربوط من به توئه زندگی زندگی، این-
 :گفت و گرفت رو گردنش پشت راستش دست با و گرفت دندون به رو لبش

 .نگو جوریاین-
 :گفتم و کردم ایخنده

 مگه؟ گفتم جوریچه-
 :گفت و آرود صورتم نزدیک رو سرش و گذاشت چپم سمت یگونه روی رو راستش دست و کشید پوفی

 !نازنین تویی من زندگی-
 و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش. نگفتم چیزی و کردم کج دستش روی بیشتر رو صورتم تم،بس رو هامچشم
 :گفت

  کنم ثابت بهت رو خودم بذار خانومم؟ باشه کنم، جبران رو چی همه بده بهم وقت مدت یه فقط-
 .شد بارونی هامچشم
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 از رو گذشته که اینه هدفم تنها ندارم ور بودنتناراحت تحمل من! نازنین کنهمی روانیم تگریه نکن، گریه فقط-
 .بسازیم هم با رو خوب و جدید ایآینده یه کنم، پاک ذهنت
 :گفتم و کشیدم نفسی

 ...ولی-
 :کنم کامل رو امجمله نذاشت اما
 گذشتمون کمبودهای جبران برای دیگه هم به مدت همه این بعد بذار نیار، حرفم تو حرفی هیچ نازنین، نداره ولی-

 .بدیم فرصت
 رو خودم و برداشتم عقب به قدمی. بود مشخص صورتم توی ریختگی هم به و فرورفتگی از این و موندم درمونده

 .چسبوندم دیوار به
  قبلی نازنین من نه و هستی گذشته آدم اون تو نه آروین، نیست قبل مثل هیچی-

 :نشستم زمین روی و خوردم سر
 بخوام طورچه دیدم، نگاهت از اول روز همون داشتی من از که رو نفرتی !من هم و تو هم کردیم، فرق دومون هر-
 کنم؟ باورت روشن چیز همه این دیدن با

 اتاق توی. بود واضح کامال این و بود درمونده. کشید و گرفت دستش دوتا با رو موهاش شد، ریخته هم به آروین
 :گفت و ایستاد روبروم دفعهیه داد،می عذاب رو خودش و زدمی قدم

 کجا به کارم ببین کنم، خوشبختت تونممی من باشی، داشته دوست رو من باید تو کنی، باور رو من مجبوری تو-
 !کنممی التماست باهام بودن و داشتندوست برای دارم که رسیده

 .کشمب نفس بلکه بتونم تا رفتم ور کمی باهاش و کردم بلوزم ییقه نزدیک رو دستم کردم،می خفگی احساس
 آروین؟-

 :گفت و فشرد هاشدست تا دو مابین رو صورتم و شد نزدیک بهم
 .داری کم زندگیت تو چیزی که کنی احساس بعد این از ذره یه حتی ذارمنمی من کنی، باورم فقط کافیه تو نازنین-

 چیزایی یه نشزبو درسته. نبود یکی زبونش با رو هاشچشم توی هایحرف معنی کردم،نمی درک رو اصرارش این
 .دادمی نشون رو دیگه چیز یه هاشچشم ولی گفت؛می رو
 .میگم رو جریان بود، اومده االن که است شاپرکه مشکلت اگه-

 :کردم جدا ازش رو خودم و کشیدم نفسی ناچار
 .کنم بازخواستت که بینمنمی حدی تو رو خودم هنوز من-

 :گفتم چیچک به اشاره با که ببره باال خواست رو صداش
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 .آروین باش آروم-
 هامچشم مکان اون به واردشدن با. کرد خودش اتاق وارد و بست رو اتاق در. شدیم خارج اتاق از و گرفت رو دستم

 احساس! جهت هر از و زاویه هر از. بود پوشونده من هایعکس رو اتاق هایدیوار تموم شد؛ باز ممکن حد آخرین تا
 :گفت من حال به توجه بدون که کردم نگاهش تعجب با. کردم تنگینفس

 .کن گوش نازنین،-
 .کردمنمی درک رو هاش دیوونگی

 .که دونیمی یاشاره، خواهر شاپرک-
 نگاهش منتظر و دادم تکون رو سرم. نشستم داشت رنگیخاکستری یمالفه که رنگشسیاه ینفره یه تخت روی
 .کردم

 .شدیم ترنزدیک بهم قضیه ناو از بعد که بود من دور هایدوست از یاشار-
 :گفت که کردم نگاهش سؤالی

 ...پدر یقضیه-
 :گفتم و آرودم باال رو دستم

 .نده ادامه فهمیدم،-
 خونه به و اومدنمی دوتاشونم ترکیه بودم رفته که من نبود تو کردیم، آمد رفت هم با زیاد جریان اون از بعد خب-

 .زدنمی سر
 :تمگف و دادم تکون کالفه رو سرم

 داره؟ من به ربطی چه میگی که اینایی خوب-
 .شدم خفه جام سر زد که دادی با
 .نمونه باقی سؤالی که میدم توضیح دارم لعنتی خب-

 .کردم نگاه بهش و کردم بسته و باز باریک رو چشام
 یعنی ره؛دا خودش که کلیدی با اونم تخونه توی میاد عاشقته چی مثل که دختری بدی؟ تونیمی توضیحی چه-
 باشه؟ داشته تونهمی معنی چه این دادی، بهش تو

 :گفت و نشست هاشلب رو خفیفی لبخند زد، زانو زمین روی و شد نزدیک بهم
  نداشتیم خبر و بودی هم حسود عه،-

 .دادم تکون تند رو راستم پای
 .باشی داشته خبر داره دوستت که دونینمی اگه گفتم چی؟ برای حسود عزیز، نه-
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 :گفت و گذاشت زانوم روی رو تشدس
 .داره بهم حسی چه اون که نیست مهم اصال برام-

 :گفت و برد قلبش روی رو دستش
 .میره در کی واسه من قلب که اینه مهم-

 :گفتم و شدم نزدیکش کمی و برداشتم زانو روی از رو دستش
 این بر قرار کردیم برخورد هم با بار ندچ یه اتفاقی حاال بزن، دست بهم کم! کنیمی قاتی رو حریما داری زیاد-

 !بزنی دست بهم فرت و فرت که نمیشه
 :گفت و برد باال تسلیم حالت به رو هاشدست و کرد ایخنده

 !باشه خانم، باشه-
 :گفتم لب زیر
 .ریلکسیش این به نه و عصبیش یوحشیانه رفتار اون به نه-
 .گفتی چی شنیدم-
 .بشنوی که گفتم بلند منم-

 .نگفت چیزی دیگه و کرد ایخنده
*** 

 !کن بس خواهرم، کردم هنگ! خوردی رو مغزم حرفات با هفته یه این توی خدا به ساغر، کن بس-
 :گفت قبل از ترسمج دوباره و پیچوند کوچیکش انگشت الی رو تاپش بند و انداخت هم روی رو پاش

 .نکردی تعریف برام گذشت بینتون که روزی اون از هیچی خودت قول به خواهرم خب-
 :گفتم و نشستم مبل روی کنارش

 !خدا به مخی رو بدجوری دیگه کن ول نیست، یادم اصال بگم، خوامنمی نمیگم،-
 :گفت حرص با و کرد پوفی

 .کردی ول خدا امون به رو چی همه نمیای، شرکتم-
 :گفتم ندلبخ یک با همراه شیطون و انداختم باال رو ابروهام از یکی و کردم بهش نگاهی

 ...غفار آقای با هاجااون که هوا-
 :گفت و کشید بلندی جیغ چون بدم؛ ادامه رو حرفم نذاشت

 !نازنین-
 .نگفت چیزی دیگه که کردم ایخنده
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 گذاشتین؟ قراری چه آخرش حاال خب-
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 اجبار نه و باشه زور نه که رو جدید حس هی خواممی کنم،می فراموش رو چیزهمه دارم خوبه روزا این حالم ساغر-
 .کنم تجربه

 :وگفت گذاشت امشونه روی رو دستش
 .هستی خوشبتی این الیق تو مطمئنم من-

 :گفتم و کردم بسته و باز رو هامچشم
 .کنیممی فکر تو و من که نیست اونی خوشبختی ساغر ولی-

 :گفت و کرد نگاهم سوالی
 بینی؟می چی تو رو خوشبختی تو مگه-

 :گفتم و خاروندم رو صورتم راست سمت پلک روی
 رو لباسی یه و بری که نیست لباس از پر کمد یه خوب زندگی اما کنن؛می تصور آسون خیلی رو خوشبختی خیلیا-

 .کنی عوضش بری نیومد خوشت و دیدی رو خودت آینه تو بعد بپوشی
 :گفت و کرد نگاهم مهربون

 .نیست کردنعوض به نیاز و میاد بهت هم بپوشی چی هر باشی، تهداش اعتماد خودت به اگه ولی-
 یادم به رو خاطرات یگذشته مرور ثانیه یک حتی خوامنمی اومده، خوشم منم شده، عوض خوبه، آروین ساغر،-

 .بیارم
 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش

 .کنی لمس رو خوشبختی تونیمی دوباره که خوشحالم نازنین، خوشحالم خیلی برات خوبه، خیلی که این-
 .نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 بدی؟ ادامه طوریهمین آروین با خوایمی کی تا خب-
 :وگفتم کردم قفل هم توی رو هامدست

 هم پوک و جیک از و نیستیم غریبه حال هر در. باشه بینمون محرمیت صیغه ایهفته سه دو گذاشتیم قرار هم با-
 .کنیم حاضر رو عروسی تدارکات و شدنطمئنم برای فقط داریم، خبر

 :گفت و گرفت گاز رو پایینش لب ساغر
 !میشی عروس واقعی باالخره داری که نمیشه باورم وای-

 .بودم خوشحال قدرچه زدم، لبخندی
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 .بگیریم تصمیم مونآینده برای بیشتر و بگردیم بیرون بریم خوایممی. داریم کار کلی فردا بخوابم، برم من-
 رفته فرو خواب به کامل زدم؛ چیچک به سری خواب از قبل. کرد اتاقم راهی مهربونش هایچشم با و زد بخندیل

 .کردمی سیر اشکودکانه هایخیالیبی توی و بود
*** 

 طورن؟چه-
 .انداختم شیشه پشت سفید طالی یساده حلقه دوتا به نگاهی

 میگی؟ رو اینا-
 داد؛ فشارش و گذاشت کمرم روی رو دستش دادم، نشونش دستم با و
 .میاد ظریفت انگشت به خیلی نظرم به همونا، آره-

 :گفتم خجالت با و کشیدم عمیقی نفس
 .خوشگلن-

 .اومدیم بیرون جااون از هاحلقه خریدن از بعد و مغازه توی رفتیم
 جا؟اون بریم پارکه، یه خیابون وراون-

 :کردم دلبازش فضای و سمت اون به نگاهی
 .بریم رهآ-

 روی و رفتیم سمت اون به. بود ارزشمند خیلی برام پرسید،می رو نظرم چیزی هر برای اینکه داشتم؛ خوبی حس
 .گذاشت راستم سمت یشونه روی و کرد رد هامشونه روی از رو دستش. نشستیم رنگآبی آهنی صندلی

 کردی؟ صحبت مامانت با-
 استرس با و پیچیدم انگشتم الی رو حریرم رنگگلبهی شال یریشه! ادنی کار سختترین و بدترین شد، رو زیر دلم

 :گفتم
 .موضوعم این با برخوردش نگران! بگم بهش جوریچه دونم نمی آروین، دونمنمی-

 :گفت و داد فشار رو امشونه
 .انتظارمونه در خوبی روزای که امیدوارم من. گذرهمی هم روزا این نباش، نگران-

 آروین شدندستپاچه. شد کشیده گوشی به هردومون نگاه گوشیش صدای بلندشدن با. نگفتم یزیچ و زدم لبخندی
 پوزخندی. گرفت فاصله من از قدم چند و شد بلند سریع و گفت «ببخشیدی». شد صورتم مهمون اخم و دیدم رو

 .بودند تماس در هم با مدام که بود نفر دو این یکاسه نیم زیر ایکاسه زدم،
 .انداختمی چنگ بدنم هایدیوار به وجودم یگربه انگار زد؛ چنگ دلم هب حسادت
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 کنمنمی کاری»
 هزاربار روزی تنها
 روممی پنجره کنار

 هربار و
 تنها

 « !کنممی محاسبه را ساختمان ارتفاع
 وجودم تموم اب هم اون کردم؛می احساس رو این و بود کرده تغییر زندگیم تو چیزایی یه گذشت،می هم پی از هاروز

 .کردممی احساس
 کردممی احساس بینمون محرمیت صیغه شدنجاری از بعد. داشت آمد و رفت زندگیم توی بیش و کم آروین

 این من و خوادمی دلش که کنه باور داره دوست رو چیزهایی اوقات، گاهی انسان اما. بود کرده فرق رفتارش
 .گرفتمنمی دلم به زیاد رو هاتغییر
 شده پیچیده هم در کارها و بود ایکنندهخسته خیلی روز. بود نیومده شرکت من با و بود خورده سرما امروز ساغر

 .بود
 و برداشتم رو گوشی خستگی با. اومد در گوشیم صدای که کردممی نگاه هاشماره ردشدن به آسانسور توی داشتم
 .دادم جواب خطه پشت کسی چه که این به کردننگاه بدون

 ه؟بل-
 :پیچید گوشی توی ساغر عصبانی صدای

 کجایی؟ نازنین-
 :پرسیدم متعجب و رفت باال ابروهام

 .میام باال دارم آسانسورم توی شده؟ چیزی-
 دستم اینکه از قبل. برداشتم قدم در سمت به سریع آسانسور ایستادن با. کرد روقطع گوشی سریع و گفت «ایباشه»

 :گفتم کنجکاو و کردم نگاهش متعجب. شد ظاهر در جلوی ایآشفته وضع با ساغر و شد باز در بره، زنگ روی
 کردی؟ درست خودت برا اوضاعیه چه این-

 قدم بلند تقریبا اتاق،ها سمت به و کرد ول رو دستم دوباره. کشید داخل و گرفت رو دستم و رفت هم توی هاشاخم
 .برداشت

 دیگه؟ بیا زدی، یخ چیه-
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 دست به بغل بازوهای با طلبکار که ساغر به و ایستادم هاپله پایین. افتادم راه به الشدنب به خشمگینش صدای با
 :گفت که کردم نگاه کردمی نگاهم

 بزنم؟ سر برات گوسفندی گاوی منتظری یاال،-
 رو دستم و اومد سمتم به دوباره و بست رو چیچک اتاق در اول من حرکت از قبل ساغر. انداختم باال رو هامشونه

 .کشید خودم اتاق داخل و گرفت
 بیار؟ برام دلیل یه یاال،-
 :گذاشتم آرایشم میز صندلی روی رو رنگمآبی کیف خبربی دنیا از
 رو؟ چی-

 که حرکتی با ولی بردم؛ شالم بازکردن برای سرم سمت به رو دستم. نکرد کم خشونتش از هم پرسیدنم سوالی
 .شد خشک راه توی هامدست کرد، ساغر

 :گفت و کشید بیرون بالشت زیر از ور عکس
 نازنین؟ چیه این-

 و آوردم پایین رو دستم. بود درونم جوشش نبود، احساس فقط این نه. عصبانیم کردممی احساس شد، قفل فکم
 :گفتم

 زنی؟می دست من وسایل به حقی چه به تو-
 :گفت و زد پوزخندی

 داری؟ عکس این برای توضیحی چه بودم، سپال اتاقت توی همیشه من! نشو بچه نازنین، نشو بچه-
 بود، شده خشک گلوم. نشستم روش خودم و انداختم پایین صندلی روی از رو کیف. کشیدم پیشونیم روی رو دستم
 .دادممی فشارش و رفتمی گلوم روی مدام دستم

 کنی؟می غلطی چه زندگیت با داری هست معلوم هیچ تو نازنین-
 چه دونستمنمی بود، من مال گفتمی که زندگی این من، زندگیِ. دادممی گوش فقط و دادممی فشار رو گلوم

 .بدم بهش جوابی
 میاد؟ در بالشت زیر از دیگه یکی عکس وقتاون بعد کنی می ازدواج یکی با داری دیگه وقت چند تو-

 نگاه بهش دستم شدنهکشید با. دادم فشارش و بردم پیشونیم سمت به مستقیم و رفت کنار گلوم روی از دستم
 .کردم

 شدی؟ الل چرا نیستم، تو با مگه کن نگاه من به-
 .داد تکونم و گرفت رو بازوهام شد، عصبانی
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 !دیگه بده جواب دِ شدی؟ خفه چرا-
 :گفتم اومدمی رد چاه ته از که صدایی با و گذاشتم اششونه روی رو دستم آروم و بستم رو هامچشم

 .زنیممی حرف عموضو این به راجع بعدا-
 :گفت و کشید داد
 !بدی توضیح باید االن همین نه-

 :گفتم حرص با و بلند
 زندگیم با خواممی نداره ربطی هم کسهیچ به. مربوطه خودم به و منه زندگی این! خوردی رو مغزم کافیه اَه،-

 !کنم چیکار
 داشتم انگار و لرزیدمی پام و دست بود، دهاوم سراغم به هاعصبانیت همون دوباره. کشیدممی نفس بلندی صدای با

 .شدممی تبدیل قبلی نازنین به هامدت از بعد
 تولد بدو از که رو میالدی من کردی فکر...هه دارم، دوسش که کردم تلقین خودم به من چیه؟ دونیمی اصال آره-
 متنفر ازش وجود تموم با روزی یه که کسی به چسبممی و کنممی فراموش داشتم دوستش استخونم و پوست با

 بودم؟
 :گفتم و خندیدم بلند

 به دادم شباهت رو اون فقط من! نداشتم دوست وقتهیچ رو آروین من زدم، گول رو شماها هم و خودم هم من-
 .میالد
 :گفتم و زدم زار دل ته از و نشستم زمین روی

 تو من و کرد برام آروین نکرد برام میالد توقهیچ که رو رفتارایی. دادم شباهت میالد به فقط رو اون من آره-
 روز میالد دیدن امید به رو هامشب که منی. کردمی رو کار این بود اگه میالده، این آره گفتم خودم تصورات

 ببندم؟ دل دیگه یکی به ساده خیلی تونممی طوریچه کردم،می
 .الغر صورتی گود، چشمانی با دیدم؛ را کسی آینه در»

 کردمی تکرار فتمگمی هرچه
 ریختمی اشک
 کشیدمی سیگار

 «.دهد شفایش خدا! بود دیوانه گمانم به
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 بگم تونستمنمی چیزی. شد خارج اتاقم از و برداشت قدم بلند بود، مونده واج و هاج طورهمون و نگفت چیزی ساغر
 صورتش به سیلی مثل رو حقایق. فکرکردن برای بود نذاشته و بود نمونده جایی یعنی کردم؛نمی فکر هم چیزی به

 .بود سخت اون برای مطمئنا هم و من برای هم این و زدم
 باالخره. زدمی حرف باهام کلمه چند حد در فقط و بود سرسنگین باهام هم بعدش روزهای حتی روز اون فردای
 رو همیشگی رفایح و کرد بیداد و داد کلی اولش. بکنم رو سخت کار این و بزنم زنگ مامان به گرفتم تصمیم
 رو شیرم بکنی رو کار این اگه گفت بکنی، غلطی هر باید تنهایی، کنیمی فک و شدی خودسر تو اینکه گفت؛

 .کنمنمی حاللت
 به آخرش. کرد ترسخت رو من کار این و کنم صحبت باهاش رو در رو و مشهد برم نتونستم شرکت کارای خاطربه

 دور بگیرید جشن اگه که گفت اما داد؛ رضایت مامان باالخره نیم و هفته یک گذشت از بعد و شدم متوسل مامانی
 .ببینه رو آوین نه و رو من خواستمی نه چون بکشید؛ خط رو من
 برای که سالنی پوشیدم،می باراولین برای که عروسی لباس بود؛ آماده چیزهمه. بود سختی روزهای آخری دم این

 .بودیم کرده دعوت که ییمهمونا بودیم، کرده انتخاب جشن
 رو سرم خورد، در به که ایتقه چند با. کردمنمی پیداش کردممی فکر بهش قدرچه هر و بود کم چیزی یه انگار ولی

 .کردم بلند آرایشم میز روی از
 تو؟ بیام-

 .زد گره هم توی رو هاشدست و نشست تخت روی. زدم ضعیفی لبخند و دادم تکون رو سرم
 کنی؟ ازدواج باهاش خوایمی فردا مطمئنی-

 .دوختم بهش رو حسم بی و سرد هایچشم و کردم نگاه بهش
 .کردم فکر روش ماهه یک که انتخابیه این-

 :گفت کالفه و کشید دارصدا نفسی
 .نیستی خوشحال اما-

 :گفتم و کردم متمایل راست سمت به رو لبم
 خوشحالم؟ بفهمی که باشم جوریچه باید مگه هستم، چرا-

 :گفت و کرد نگاهم نگران
 .هستی راضی ازدواج این به دل ته از تو که کنم باور تونمنمی اصال یخن، خیلی چشمات چشمات،-

 وصلت این به واقعا من نیست طوراین نه» که گفتمنمی بهش چرا نبودم؟ راضی دل ته از چرا. گفتمی راست
 «.هستم راضی
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 .پاشی می هم از کنی تحمل نتونی اگه ،داره فرق قبل دفعه با بار این نازنین،-
 سرم به چکش عین ساغر هایحرف. رفتندمی رژه ذهنم توی داشتند زیادی تصاویر و هافکر کرد، می درد سرم

 :گفتم جدی خیلی و شدم بلند جام از. کردمی برخورد
 .کنممی رو کار این من اما-

 :گفت متعجب ساغر
 بکنی؟ نگاه کار یه دید از قضیه این به باید تو چرا اصال یعنی باشه؛ زندگیت هقرار میگی تو که کاری این نازنین-

 :گفتم و کردم نگاهش سرد خیلی
 .پ!نیست کار جز چیزی زندگی اتفاقات یهمه چون-

 .زدمی موج هاشچشم تو ناباوری کرد، نگام مبهوت
 .داریم کار کلی فردا بخواب برو االنم-

 قراره دونستممی که جاییاون از داشتم؛ دلهره. رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از ثمک ثانیه چند از بعد صدابی
 .بیفته اتفاقی یه

 کشیدم، دراز تخت روی و دادم تکون رو سرم چی؟ نباشه درستی کار اگه عواقبش و زندگی این از ترسیدممی
 .کنم دور خودم از رو منفی و بد افکار کردم سعی و بستم رو هامچشم
*** 

 رو هدفش واقعا. ببینم آینه توی رو خودم دادنمی اجازه آرایشگر. بودم نکرده سنگینی این به آرایش حاال تا
 دیگه؟ بود چی هابازی جنبهبی این پس ببینم، رو خودم بود قرار دیگه ساعت یک چه االن چه دونستم؛نمی

 اذیتم نشستن یکجا که منی برای. بودم شده ستهخ. کردمی بازی صورتم روی موقلم با گاهی و موهام با گاهی
 استرس چرا خندیدم،نمی چرا باشه، تونستمی چی عروسی روز هیجان مگه. نداشتم هیجان. بود زیادی کرد،می

 نداشتم، احساس من مگه نبودم، آدم من مگه. نبود طوریاین بودم شنیده که هاییتعریف! داماد دیدن برای نداشتم
 بودمئ پکر و ناراحت چرا پس

 !بودم ندیده تو ذوقیبی به عروس من وهلل خانمی؟ همه تو اخمات چرا-
 خواستمنمی. بود شده کور احساساتم یا و بودم ذوقبی من واقعا دم؟ یا داشتند شاخ بودند؛ جوریچه هاعروس مگه

 .کنم درگیر رو خودم و فکر این از بیشتر
 .ببینی آینه توی رو خودت تونیمی خب شد، تموم باالخره-
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 دستتون وای» :گفتممی ذوق با و زدممی لبخند باید بود، من شبیه که دیدم آینه توی رو کسی و چرخوند رو صندلی
 داشتی تو که بود زمینه مهم نکردم، کاری من عزیزم» :گفتمی خاریپاچه با هم آرایشگر و« !شدم عالی نکنه درد

 «!کردم دستکاریش کمی فقط من و
 انگار بگم؛ چیزی من تا بود منتظر اون نه و کردم تشکر آرایشگر از من نه نشست، لبم روی ایمسخره لبخند

 بیسکوییت و چای خوردن حال در و بود نشسته میزش پشت چون بود؛ برده پی کار این بودن ایکلیشه به خودش
 .بود شده خسته خیلی گویا بود،

 آرایشگاه لوستر و چراغ همه این زیر ایمتیله هایچشم. کردم نگاه هآین توی رو خودم دقت با و شدم بلند جام از
 رو هامپلک پشت. کردمی تغییر عسلی به رنگش جااین از اومدن بیرون از بعد مطمئنم اما بود؛ شبیه سبز به بیشتر
 رژ کمی شگرآرای صداکردن بدون. ننشست دلم به زیادی هم رنگمکالباسی هایلب بود، پوشونده ایتیره آرایش

 .شد احساس صورتم روی بزرگی تغییر و کشیدم هاملب روی قرمز
 خانم؟ عروس میان کی دامادتون آقا-

 به آرومی به و کردم جمع احتیاط با بود، پفی و بزرگ حد از زیاد که رو لباسم پفی دامن انداختم، بهش نگاهینیم
. شدم روبرو آروین پاسخ بی هایتماس با گوشیم کردنپیدا از بعد. افتادم راه به بود صندلی روی که کیفم سمت
 :کرد پر رو گوشم آروین خشمگین صدای و کردم برقرار رو تماس

 نمیدی؟ رو لعنتی این جواب چرا-
 اینه؟ بود نشسته آرایشگر دست زیر ساعت چند که عروسش به داماد یه جواب عروسی روز تو یعنی

 .کارم شد تموم االن آرایشگاهم، توی خب-
 :شنیدم رو اشآسوده نفس صدای

 .زدم حرف باهات طورچه نفهمیدم بودم، شده نگران ببخشید-
 :گفتم گفت، که حرفی به دادنجواب بدون نشدم، ناراحت و نگرفتم دل به چرا دونمنمی

 میای؟ کی شده، تموم کارم من-
 :گفت و کشید پرصدا نفسی

 .میام کتاب حساب برای االن درم، پشت جامهمین-
 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 .میاد داره-
 رو موبایلم تنها هاموسیله بین از. شدم آروین منتظر و نشستم صندلی روی. نگفت چیزی و زد لبخندی آرایشگر

 .گذاشتم رنگماینقره عروس کیف داخل
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 .برممی میام مراسم بعد فردا بمونه؟ جااین من وسایل میشه-
 :گفت رو ایکلیشه یجمله همون و داد تکون سری

 .داره اشکالی چه عزیزم نه-
 انداختند،می هاعروس به هاداماد اکثرا که ایخیره نگاه بدون آرایشگر با تسویه از بعد و اومد آروین بعد دقیقه چند
 .اومدیم بیرون آرایشگاه از و کرد کمک بهم

 .کردم نگاهی خلوت خیابون به تعجب با
 نیست؟ بردارفیلم-
 .بود معلوم نگاهش بندبند از این و بود کالفه لیخی
 .منتظرمونه سالن توی نه،-

 .شدم پراسترسش رفتار به خیره حرکتش از بعد. شدم ماشین سوار و ندادم اهمیتی بازم
 ای؟کالفه چرا افتاده؟ اتفاقی-
 :گفت منمن با
 .مخسته فقط نه، -
 .ردمک نگاه روبرو به و کشیدم نفسی. زد زورکی لبخند و
 کنی؟ می ازدواج باهام داری عالقه با یعنی داری؟ دوستم واقعا تو-

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم! وگرنه شدممی بدبخت وای! بود فهمیده نکنه اومد، بند نفسم لحظه یک
 کنی؟می فکری همچین چرا-
 .کنیمی ازدواج باهام اجبار به داری کنممی فکر. امکالفه دونم،نمی-

 :گفتم و زدم زورکی ندلبخ
 .دارم دوستت من[ گذاشتم دستش روی رو دستم. ]آروین نه-

 .دروغ اعتراف بود، دردناک و دردآور قدرچه کار، این بود سخت قدرچه
 .کن ثابت پس-

 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 .کنیمی عروسی من با داری که نیست چیچک خاطربه که کن ثابت-

 :گفتم آهسته یخیل و کشیدم نفسی
 جوری؟چه-

 .آورد بیرون رو خودکاری و کاغذ داشبورد، بازکردن از بعد و داشت نگه خیابون کنار رو ماشین
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 .کن امضا رو اینا-
 .کردم آروین منتظر صورت به بعد و کاغذ به نگاهی سردرگم

 هستش؟ چی اینا-
 .من به چیچک حضانت-

 :گفتم سریع
 ...اما-
 .کن ثابت داری؟ دوستم نمیگی مگه-

 بـ و شد خم طرفم به زد رضایت روی از لبخندی آروین. کردم امضا رو کاغذ فکر بدون و بستم رو هامچشم
 .گذاشت پیشونیم روی ایـوسه
*** 
 در و اومد داماد و عروس جایگاه سمت به شدم، سالن داخل وقتی. بود اومده مامانی با هم مامان حتی بودند، همه

 :گفت گوشم
 .کاری و کسبی نکنن رفک اومدم-

 :گفتم تشکر با و کردم نگاهش
 !مامان پیشمی همیشه که مرسی-

 از بعد. شناختمنمی رو هاشونخیلی من و بودند اومده زیادی مهمونای. بود بزرگی سالن. نگفت چیزی و زد لبخندی
 .کردند قند ساییدن به عشرو و گرفتند سرم روی ایپارچه ساغر جمله از مجرد و جوون دختر تا چند عاقد اومدن

 از خوشحال خیلی و بود نشسته کنارم هم آروین. بود وجودم توی ناشناخته ترسی داشتم، استرس نبود، دلم توی دل
 شده چیده میزها دور به زیادی هایصندلی. انداختم شکلدایره بزرگ سالن به نگاهی. کردمی نگاهم آینه توی
 .بودند
 عظیم سکوتی یهو بود، من جواب منتظر که بار سومین توی و دوبار بار،یک شد؛ دعق خطبه خوندن به شروع عاقد
 :گفتم فکرکردن بدون و شد دوبرابر استرسم که کرد پر رو سالن تموم

 .بله-
 به نوبت. شد خیره بهم بود کرده پر رو هاشچشم که اشکی با مامان کردند، کشیدنکل به شروع و زدند دست همه

 نگاهش جهت بود، شده خیره ایدیگه جای به آروین اما پرسید؛ آروین از هم رو هاسوال همون دعاق رسید، آروین
 نگاه آروین به دوباره و برگشتم بودم، شده مسخ که انگار حالیم؛ چه توی که نفهمیدم. شاپرک به رسیدم و گرفتم رو

 .داد تکون رو سرش و زد بهش لبخندی کردم،



 

 

182 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 .نه-
 :پرسید شک با دوباره عاقد نیومد، در صدا کسی از
 چی؟-

 :گفت لبخند با و مصمم دوباره آروین
 .نه-
 لرزاندمی را تنم هاداماد عروس تازه یهمه و»

  ؟!باشی تو اشبعدی نکند
  ؟!باشم من اشبعدی نکند
 بیاورم گالب بروم
 بچینم گل برم
 بگیرم هابزرگتر از را اجازه بعد

 و
 بدهم را "بله"
 که او به
 تو

 «...نیست
 این از شاید سوخت، برام دلش شاید دونمنمی. بود یاشار کردم، بلند رو سرم ایخیره نگاه با. بود شده خشک گلوم
 حال در مهمونا یهمه. شدنحساب هیچ مثل پوچی، مثل نداشتم؛ خاصی حس. بود ناراضی شایدم و راضی وضع
 .دادندمی نشون رو من دست با پنهانی و دندکرمی پچپچ هم با گوشی در هابعضی بودند، سالن کردنترک
 با کالفگی و حرص با ورتراون قدم چند مامان شد،می داده نشون عصبی خیلی و بود رفته شاپرک سمت به ساغر
 .کردمی بحث آروین
! اشک قطره کی از دریغ اما بزنم؛ فریاد دل ته از بزنم، زار کنم، گریه خواستممی بودم، امیدنا خیلی بودم، تنها خیلی
 جام از حوصلهبی. دادم کوتاهی دم باز و دم رو نفسم سخت. میشم خفه دارم کردممی احساس شد،می ساییده گلوم
. نکرد توجه کسی ولی کرد؛ ایجاد مهیبی صدای که گذشتم سفره وسط از بقیه صدای و سر به توجهبی و شدم بلند
 شلوار ،مانتو اولین. شدمی دیده جااون در نفراتی توک و تک. کردم حرکت هاخانم کن رخت سمت به سالن از آروم

 لباسبی شخص اون که نداشت اهمیتی بود، کی مال نبود مهم. کردم تن به اومد دستم به که رو روسری و
 .بود نحس یمهلکه این از شدنخارج بود، مهم برام که چیزی تنها االن موند؛می
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 جااون از سرم روی روسری انداختن با و کردم پام رو شلوار کردم، خارج تنم از ور عروسی انگیزنفرت لباس زور به
 اما کنم؛ گریه تا زدممی زور. بود شده بسته گلوم راه انگار ولی کردم؛می تقال تازه هوایی بلعیدن برای. اومدم بیرون
 .بود گرفته ازم رو رفتنراه راحت بلند پاشنه هایکفش کرد،می درد پاهام. رفتم راه و رفتم راه. شدنمی

 از مسخره پوزخندی با و انداختندمی بهم نگاهی گذرا شدندمی رد کنارم از که کسایی بود، خلوت و تاریک هاخیابون
 .کردندمی عبور من

 بهشت توی رو خودم کردم بلند رو سرم وقتی اما رفتم؛می راه وقفهبی که بود ساعت چند یا دقیقه چند دونمنمی
 .دیدم رازه

 بابا مقابل وقتی. کشیدممی نفس راحت و بود شده باز نفسم راه انگار. شدم بابا قبر نزدیک و برداشتم قدم آرومآروم
 .افتادم زمین روی و شد سست زانوهام ایستادم،

 .بابا سالم-
 .بود انداخته سایه امسینه قفسه روی کیلویی صد وزنه یه انگار

 .شده سنگین خودم برای بدنم جای همه چرا دونمنمی بابا، بزنم حرف تونمنمی-
 .دادم تکیه پام زانوهای به رو سرم و کشیدم آهی

 .گوشم تو زدیمی محکم و ایستادیمی روم روبه بودی، جااین االن خوادمی دلم-
 .بشم خالی و بزنم زار خواستمی دلم کردم،نمی گریه چرا

 .نیست زندگیم بهترینای دادن دست از همیشه لعنتی زندگی این از من قح بابا کنم،می دق دوریت از دارم بابا-
 .کردم پرت اطراف به حرص با و برداشتم خاک مشتی و گذاشتم زمین روی رو دستم

 .شدم رنجور و خسته حد این تا بابا، برم بین از و بشم نابود ذره ذره جوریاین دارم دوست-
 :گفتم آروم و گذاشتم بابا قبر سنگ روی رو سرم د،نش اما بزنم؛ داد تا کردم باز رو دهنم

 بشم؟ خالص دنیا این از منم تا پیشت بیام بابا؟ پیشت بیام-
 .کرد خراب خیلی رو حالم ریخت، صورتم روی که اشکی قطره و کردم احساس رو هامچشم شدنخیس

 !نزنم حرف دیگه تا بگو شم، خفه من تا بگو مشکته، دم اشکت چرا بگو ضعیفی، قدراین چرا تو بگو بگو، آره-
 :گفتم و کردم هقهق

 !کسمبی خیلی تنهام، خیلی شدم بدبخت خیلی شدم، بیچاره خیلی بابا-
 .شدم روبرو به خیره تارم هایچشم با و کردم بلند رو سرم

 !بابا باشم تنها که جایی یه برم بشم محو دنیا این از خوادمی دلم-
 :گفتم امکلیدشده هایدندون بین از حرص با و زمین روی دمکوبی و کردم مشت رو هامدست
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 !میاد بدم حالم این از متنفرم، خودم از دارم، نفرت برم و دور آدمای یهمه از-
 زانوهام روی رو سرم دوباره. نیست وجودم توی رمقی کردممی حس دیگه که قدراون کردم؛ گریه طوالنی و بلند

 :گفتم و گذاشتم
 !همه از میاد، بدم همه از-
 من؟ از حتی-

 گرفت قرار دهنم روی دستمالی برگردونم، عقب به رو سرم خواستم که همین. کردم بلند رو سرم هاگرفتهبرق مثل
 .شد بسته آرومی به هامچشم و

*** 
. دمآور دست به رو واضحم دید زدنپلک چندبار با دید؛می تار هامچشم. کردم باز رو هامچشم شدیدی سردرد با

 پاهام و دست و بودم نشسته صندلی روی کردم، خودم وضعیت به نگاهی. نتونستم اما بدم؛ حرکت رو دستم خواستم
 .دادمی عذابم خیلی این و بود انداخته جا دستم پوست روی هاطناب جای. بودند بسته محکم طنابی با رو

 نوک تو سرم از داغی آب سطل کردم احساس. دکر کوبیدن تندتند به شروع قلبم شدم، خودم موقیعت متوجه کمکم
 .انداختم نگاه تاریکم بر و دور به و دادم قورت رو دهنم آب سختی به. ریخت سرم روی پام هایانگشت

 کنم؛ بازشون هاطناب با وررفتن کمی با کردم سعی. دونستمنمی اونم بود آورده رو من کی دونستم،نمی بودم کجا
 .بودند شده بسته ممحک خیلی هالعنتی ولی
 داشت کم کم. کردمی چندان دو رو اضطرابم و ترس حس اطرافم تاریکی. بیاد سرم بالیی اینکه از ترسیدممی

 .شدنمی دیده چیزی متاسفانه اما کجام؛ بشم متوجه دقیق نگاه با کردم سعی قدرچه هر. اومدمی در اشکم
 خیره اومد جااون از صدا که سمتی اون به نگاهم و شد هوشیار دموجو تمام در دستگیره صدای رفتن پایین و باال با

 بسته سریع خود به خود هامچشم یهویی، شدنروشن با. شد روشن تاریکم اطراف کوچیکی تیک صدای با. شد
 فراموش لحظه یک کردم احساس. کردم باز رو هامچشم شدیدی سردرد با و سختی به ثانیه چند از بعد و شدند
 برای بزرگی شوک رویاهام؟ تو یا کردممی زندگی زمین روی بودم؟ مرده بودم؟ آدم! چی یعنی کردندگیزن کردم

 با دوباره و نداشتم رو بزرگی این به شوک تحمل. بود رفته باال قلبم تپش و زدمی دو دو هامچشم. بود من
 .شد بسته هامچشم وجودم شدنریخته

 بعد به جایى یک از»
 !کنىمی احساس را رابطه در بودن "اضافى" خودَت
 دهندمی هم دست به دست زمان و زمین گاهى

 کنند، اتحالى تا
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 "فالنى" ببین که
 بعد، به جا این از

 تو نبودِ و بود
 !ندارد که ندارد مخاطبت حالِ به فرقى

 فقط بودنت
 کندمی ترکوچک و کوچک را تو روز به روز
 است خوب «ماندن»
 عالیست «جنگیدن»
 است العاده فوق «ختنسا»
 «!است ترمهم هااین ىهمه از ت«غرور» اما
 من ذهنیت از دورتر هافرسخ دیدممی که رو چیزی کردم، باز رو هامچشم امچونه روی تیزی نوک چیز قرارگرفتن با

 به رو لبمق تپش. بود ایستاده ازمن دورتر قدم چند فقط شد،می شریکم تنهاییم تو که هاییزمان کودکیم،. بود
 دوباره و دوباره اول نگاه همون با و دیدمشمی که بود اولی بار و بودم شده متولد دوباره انگار شنیدم،می وضوح
 که رو آدمی فهمیدمش،نمی بود من به نسبت ایدیگه چیز نگاهش توی ولی شدم؛می عاشقش بار هزارمین برای
 من به رو ایدیگه چیز سردش، هایچشم خشنش، صورت کمیمی. شناختمنمی بودم کرده زندگی باهاش هاسال

 فراری راه قلبم. بود کرده بازی رو معصوم انسان یه رل هاسال این یهمه انگار شناختمش،انگارنمی. دادمی انتقال
. بفرستم هامرگ به وجود تموم با رو حس این دوباره من که بودند ایستاده هاثانیه گشت،می خودش برای

 هیچ بدون داشتم دوست. لرزیدندمی گلوم صوتی تارهای کردند،می تجربه داشتند رو غریبی حس مغزم ایهسلول
. کنه قانع رو عقلم که باشم جوابی منتظر و بپرسم کنم، پرواز سمتش به زنجیری و غل هیچ بدون یا و اسارتی
 که انگار عجیب؛ بغض یه داشتم، بغض. نیست درانتظارم خوبی چیزای دونستممی بودم، مضطرب داشتم، استرس

 که آدمی مثل استرسی داشتم، استرس. باشه گرفته قرار روبروم فنا چیز یه حاال و باشم داده دست از رو میالد
. بودند کشیده باورهاش روی قرمزهایی خط و بودند فهمیده اشخانواده حاال و داشته رابطه کسی با پنهانی

 حق رفتی؟ چرا چرا؟» :بپرسم فقط و فقط و بایستم جلوش و برم کنم، بیداد و داد بزنم، فریاد بزنم، جیغ خواستممی
 .بیفته اتفاقی همچین نبود قرار و شدنمی اما ؛«!نبود عذاب این من
 !کن نگاه رو من توام، با الو؟-
 نگاهش لجباز کرد،می اذیتم صداش. دوختم چشم روبروم انگیزنفرت شخص به و کندم ازش رو نگاهم سختی به
 .بود دوخته بهم رو
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 !کنممی کورشون وگرنه باش، داشته رو چشمات کنترل-
 و روزها من و باشه انسان از خالی دنیا و برن همه داشتم دوست. کردنمی گوش رو هاییحرف همچین من دل ولی
 باشم، تنها داشتم دوست. کنم سیراب رو مدتم طوالنی هایدلتنگی کنم، نگاهش خیره حرفی هیچ بدون هاسال
 شده پا به که آتیشی تو دو این مطمئنم من. کنم پیدا دو این بودنزنده برای دلیلی و کنم قانع رو خودم و باشم تنها
 محکم رو امچونه دوباره. سوزوندند بود شده تموم که آتیشی همون تو مدت همه این هم رو من و سوختند بود

 .ردک مماس خودش هایچشم با رو هامچشم و گرفت
 نه؟ فهمینمی حرف انگار تو-

 جواب هامپرواییبی با تونستمنمی رو سارا هایگستاخی جواب و بودم نکرده هضم رو اتفاق این هنوز و داشتم بغض
 .کردمی خاکسترم و سوزوندمی رو من درونم اعماق اوج تا این بدم،

 .بود دلیل چند برای فقط جااین آوردیمت اگه ببین،-
 داشتم دوست وجودم تموم با که شد کشیده سمتی به نگاهم دوباره و عصبیش لحن به هاش،حرف به سپردم گوش

 .کنم نگاهش
 .بیاد دستت کارات حساب اینکه دوم نمونه، ناگفته چیزایی یه اینکه اول-
 نگفت، یچیز. کشوندم اتاق کثیف دیوار به رو نگاهم و زدم پوزخندی شد، کشیده سمت اون به نگاهم در بازشدن با

 من که انگار فهمیدم؛نمی رو کارشون این دلیل. کرد پچپچ گوشش در چیزی و ایستاد میالد کنار و شد اتاق وارد
 :گفتم و کردم بهشون نگاهی تنفر با! بودم جانی یک

 داشته؟ برتون جو خیلی االن نه؟ بینیدمی زیاد فیلم-
 پوشیده پاش مچ روی تا بلندی یشمی مانتوی شد، نزدیکم دوباره سارا. کردند نگاهم ساکت خیلی و نگفتند چیزی

 .بود
 !بینشنمی دیگه که حیف قدرچه اما کردی؛ مراقبت ازش خوب! نداره عیبی ولی شدی؟ صاحب رو دخترم خوب-

 داشتم رو بهش فکرکردن تحمل حتی که آروینی یمالحظه نه شد؛ زخمی نگاهم. گرفتم آتیش و سوختم سوختم،
 .کردم رو زدمی فریاد بهش نسبت وجودم بندبند از عشق که رو میالدی همالحظ نه کردم

 !عوضی کنی جدا ازم رو تنم پاره تونینمی نخور، زیادی... گ-
 .بست رو هامچشم دردش که زد پام به لگدی و برداشت قدم سمتم به محکم سیاهش بلند پاشنه هایکفش با
 برای نیست خودت مالِ که رو چیزایی الکی که این از خوایمی کی برداری؟ کارات این از دست خوایمی کی-

 تو ماه نه تو زاییدیش؟ تو کنیمی مادری؟فکر کنیمی فکر رفتی؟ فرو نقشت توی قدرچه کنی؟ تموم بکنی خودت
 بیدارشی خرگوشیت خواب از وقتشه دیگه داری؟ دوست حاضری چیزای نکنه یا بردیش؟ اون ور این شکمت



 

 

187 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 همه حق برسن، خودشون حق به همه بذار بده، ادامه رو خودش راه کس هر بذار و نفهمی به نزن رو خودت نازنین،
 کارای خاطربه! دخترم چیچک و هستش من شوهر میالد منه، مال زندگی این. هستش دردسربی و خوب زندگیِ یه
 تو خاطربه فقط کشیدم، عذاب و موندم دور امبچه از مدت همه این من کردی درست برامون که هایدردسر و تو

 ...نازنین
 اومده یادم به خوابم هامدت از بعد و باشم دیده وحشتناکی رویای و بودم خواب انگار نگفتم؛ چیزی و کردم نگاهش

 :گفتم بود شده ایجاد دهنم توی که گسی طعم با. باشم شده روبرو اتفاقات این با حاال باشه،
 !نمیشه چیزهمه هی مزندگی توی چرا دونمنمی...اما-

 :گفت و شد کدرتر سارا نگاه
 تو اصل نرسیدی، و خواستیمی که چیزی اون به یا و شکسته دلت که نیستی کسی تنها تو دنیا این تو نازنین،-

 با که بکنی کاری نیست قرار نشد تو با اگه کنه پیدا ادامه خودش قانون با چیز همه بذاری باید! نرسیدنه دنیا این
 .نشه هم بقیه

 قدراون و بدوم و بدوم بشم، دور جااون از خواستم واردیوونه و رفت گیج سرم خورد، سرم توی پتک مثل هاشحرف
 سوسوی کرد،می تلخ رو زبونم و سوزوندمی رو دلم که سوزی با. ببرم یاد از رو گذشته تمامی که بزنم نفسنفس
 :گفتم کرد ترواضح رو هامچشم

 هر و ساعت هر که جهنمیه یه مثل ازش ساختی تندیس یه خودت برای که کسی از جداافتادن یفهمنمی تو ولی-
 .سوزیمی چی از و چی تو داری بگی کسی برای تونینمی بزنی، دم تونینمی و سوزیمی توش دقیقه

 .زد می رو هاحرف این وقتی شده مدلی چه صورتش نفهمیدم کرد، من به رو پشتش و شد بلند جاش از
 و آوردی شانس هم اگه. نمیای بیرون زنده ازش شو، خیالشبی و کن ولش. نازنین گرفتی جدی خیلی رو زندگی-

 !بکشی روی بودنمرده حسرت عمرت آخر تا که میشی زخمی جوری باش مطمئن اومدی، بیرون زنده
 دهنم توی غبار و گرد از طوفانی انگار و شد گرفته گلوم سوخت، بیشتر هامچشم و کشید تیر دماغم هایمویرگ

 یعنی این، یعنی حقایق با روبروشدن یعنی زد؛می تندتند قلبم چرا دونمنمی. باشه کرده طوفانی رو وجودم و رفته فرو
 برای میشی مار یه مثل و میشه زهرمار وجودت تمام که تلخه قدراین یعنی این، یعنی «تلخه حقیقت»میگن وقتی

 !چای از پر سینی یک کردنتعارف مثل سینی تو اونم کرده تعارف روبروت رو ختل حقایق این که کسی گزیدن
 :گفتم کردمی خسخس که گلویی و بود ریزش آماده لحظه هر که هاییمردمک با و بستم رو هامچشم

 !بستممی دنیا آدمای یهمه روی رو هامچشم و مردممی کاش-
 هامچشم توی رو هامداشتن دوست داشتم که باریآخرین یبرا و کشوندم احساسمبی مرد سمت به رو نگاهم

 :گفتم ریختممی
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 دلیل یه من برای کردنزندگی واسه. کردنزندگی برای نبود ایبهونه چون م؛زنده چی برای دونستمنمی تو بی-
 رو دیگه هم کنیم تجربه و باشیم هم با ما خوادنمی زندگی وقتی خواینمی وقتی ولی بودی؛ تو اونم خواستمی

 .رویاساختن و التماس بودن هم با برای نیست لزومی دیگه
 :گفت شده منقبض فکی با و رفت هم در صورتش. دادم بیرون رو نفسم سوز با بینیم از و بردم باال رو سرم

 .بدونی رو حقیقت که باشه حقت االن شاید ولی کنیم؛ بازی این وارد اجازهبی رو تو که نبود تو حق-
 .بشنوم بود قرار که چیزایی از داشتم واهمه هم باز ولی بگن؛ خوانمی چیا دونستمنمی نداشتم، امیدی دیگه

 که گفتمی گوشم توی مدام مادرم شدیم، بزرگ باهم بود باهم چیمون همه بودیم، شده بزرگ باهم بچگی از-
 !بودی تو داد پیشنهاد که هم رو کسی اولین و کنی ازدواج باید
 :گفت و شد خیره معلوم نا اینقطه به تلخ خیلی و گرفت رو میالد حرف ادامه و زد ندیپوزخ سارا

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 برای بشم، نزدیک بهش داشتم دوست... میگم رو میالد بودمش، دیده رسوندتتمی وقتی دانشگاه توی باری چند-
 فقط من اما باهات؛ شدم صمیمی خیلی باشم، آشنا باهاش ترراحت بتونم تا کردم ترنزدیک بهت رو خودم همین
 و بودم عصبانی داری، دوسش قدرچه اینکه گفتی؛ هاتداشتن دوست از بشم نزدیک میالد به که بود این امنقشه

 خواستممی من که طوراون چیزهمه و داد وستید پیشنهاد میالد اینکه تا بدم ازدست رو میالد اینکه از ترسیدممی
 .رفت پیش
 صدای با آروین. ایستادم توش سوخته یمهره یه مثل که امبازی یه وسط کردممی احساس رفت،می گیج سرم

 :گرفت رو سارا حرف یادامه ایگرفته
 دونمنمی اما بشم؛ نزدیک هتب داشتم دوست بود، اومده خوشم ازت هاآمد و رفت این توی دیدمت،می خواهرم با-

 ترحریص رو من این و دادینمی رو بهم زیاد فهمیدم،می هاشرفتار از رو این یعنی خواست؛نمی رو این سارا چرا
 .کردمی

 .کرد نواختن به شروع عاشقی تیک تیک دوباره و رفتم هااوج به صداش شنیدن با که منی دوباره و میالد دوباره
 مدت یه و بیارم در کارش از سر بودم کنجکاو کرد،می غریبی عجیب کارهای که بودم شده آشنا رینف یه با تازگیا-

 کیه فهمیدم بعدها که بود آدمی اون اون، از ترمتعجب ولی شدم؛ ازشون جزئی منم دیدم کردم باز چشم تا و گذشت
 .شده نزدیک بهمون ایانگیزه چه با و
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 .نداشتم رو یکی این انتظار دوختم، چشم بهش متعجب و کردم بلند رو سرم آشنا صدایی شنیدن با
 به و بودن آشنا چون و نباشه کار تو شکی تا کنیم استفاده پدرت نزدیکان از بیشتر باید که بود رسیده دستور باال از-

 .کردندنمی شک زیاد اونا
 آقا! نبود که حیف قدرچه ولی تانه؛داس یخوبه آدم کردممی فکر که کسی بابا، دوست تریننزدیک شد؛نمی باورم
 .کردم پیدا نفرت هاشآدم و دنیا این از قدرچه و! میالد پدر ایمان

 .نشده مشکوک بهم کسی حاال تا هم واقعا و-
 طرف از بار یه شد قرار. رفتمی پیش خوب خیلی هاکار. کردم کار به شروع و شدم استخدام پدرت شرکت توی-

 جاجابه اصلی داروهای با رو تقلبی داروهای راه، توی تونستممی راحت خیلی من و بیاد بابات شرکت سمت به دبی
 هم به نقشه و شنید رو حرفامون تموم پدرت زدیم،می حرف داشتیم میالد با یواشکی انبار توی بارکه یه. کنم

 میالد که حرکتی یه توی و شد درگیر باهاش. نبود بشو قانع پدرت اما کنه؛ قانع رو پدرت کرد سعی میالد. ریخت
 .کرد تموم جا در پدرت داد هلش

 کرد کور رو خودم فقط دودش که شد تبدیل ایخرابه به بودم ساخته حاال تا هرچی کردم احساس شد،نمی باورم! نه
 .شدم نابود خرابه این توی خودم فقط و
 زدممی فریاد گوشی پشت از»

 ... بـرگرد
 اینکه از فارغ

 «آلـزایمر »
 است وقت یلیخ

 ...« کرده پــاک ذهنم از را تو یشماره
 صداش دیگه و بشم کر داشتم دوست نداشت، رو قبل جذابیت اون صداش دیگه نبود، خوشایند برام صداش دیگه

 .نشنوم رو
 ینآرو که شد این بر قرار. گذاشتیم جریان در هاباالیی با شدیم شوکه آروین هم و من هم افتاد، اتفاق اون وقتی-

 ریخت هاکار کال دادی تو که پیشنهادی اون و کار اون رفت زندان آروین که اون از بعد و بگیره گردن به رو قتل
 که بگم خواستم رو این ولی رو؛ روزا اون کنم تعریف جز به جز دیگه ندارم حوصله. کردیم قبول مجبورا ما و هم به

 نقشه از بیشتر چیزی شهمه آخری روز حرکت اون و نامه اون و نداشتم بهت عالقه ایذره وقتهیچ من بدونی
 .نبود من برای
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 درست تونستم می نه و کنم فکر درست تونستممی نه پاشید؛می هم از داشت مغزم دانگ، دینگ دانگ، دینگ
 رو چیزههم من اینکه از ترسیدندنمی بدونم؟ رو چیزهمه من خواستند چرا گفتند؟ من به رو اینا چرا. بگیرم تصمیم

 :بگم رو این تونستم فقط فهمیدم؟
 گفتید؟ من به رو هاحرف این چرا چرا؟-

 .ایستاد مقابلم و شد نزدیکم. موند اتاق توی سارا فقط و رفتند بیرون مسخره پوزخند یه با اتاق از شونهمه
 یهمه بود حقت چون چرا؟ دونیمی ای،دیگه چیزهیچ نه و زدیم بهت رو هاحرف این چرا اینکه از ترسیممی نه-

 پاک و قدیسه کنیمی فکر تو که طوریهمون آدما کنی،می فکر تو که نیست اونی دنیا اینکه بدونی، رو واقعیت
 بری تونینمی تو. داشت خواهد وجود درصد صد هم بد هایچیز باشه داشته وجود هم خوبی هایچیز اگر و نیستند
 که باشه یادت هم رو این و هست بالت و دست توی چیزی نه و داری مدرکی نه چون پلیس؛ حتی یا کسی پیش

 .ایدیگه کس نه هستند اطرافیانت بینهمی آسیب که کسایی اولین بزنه کلت به خبطی همچین اگه
 هاماشک. بود شده جمع هم صورتم و لرزیدمی پام و دست تپید،نمی انگار که هم قلبم و زدمی دو دو هامچشم

 سرم پشت درست و برداشت قدم چند. کردم پیدا نفرت دنیا این از قدرچه من. ریختندمی صورتم روی صدابی
 :گفت که شنیدم گوشم بیخ از درست رو صداش ایستاد،

 !گرفت نشونه رو خودت فقط خالصیش تیر که بودن خودت کارای انعکاس شونهمه کارا این-
 تاریکی و رویا ثانیه چند از بعد و گذاشت صورتم روی بکنم رکتیح اینکه از قبل و آورد صورتم سمت به رو دستمال

 .گرفت فرا رو جا همه مطلق
 رفتنت بعدِ»

 انگار
  شد برپا باورم در اقتصادی انقالبی

 شد ارزان
 «...عاشقانه هاىحرف تمام قیمتِ
*** 

 پر رو مشامم ترس بوی م،کن باز رو هامچشم اینکه از قبل حتی. اومدمی جیغ صدای زدن،حرف صدای چرخ، صدای
 بندبند با رو ترس هام،چشم بازکردن از قبل. هستم آوریخفقان فضای یه توی که کردممی حس حتی. کردمی

 و کردم جمع خودم توی خفیف طوربه رو خودم ترس با در، یدستگیره رفتن پایین و باال با. کردم حس هاماستخون
 هامچشم بازوم روی دستی قرارگرفتن با و کرد پر رو بینیم الکل بوی لحظه چند از بعد. بستم ترمحکم رو هامچشم
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 ازش شناختی که روبروم فرد به اماومده در حدقه از هایچشم با و کشیدم عقب سرعت به رو خودم کردم، باز رو
 .شدم خیره نداشتم

 کجاست؟ جااین هستی؟ کی تو-
 شکست رو آمپول شیشه در و انداخت استیل چرخدار میز روی ور سرش و انداخت بهم سردتر صورتی با سرد نگاهی
 سوزنش روی رو پالستکیش محفظه سرنگ کردنچک از بعد. برد فرو داخلش آرامش با و آرومی به رو سرنگ

 . بودم کردنشنگاه درحال آشفته طورهمون هم من. داد جای
 هستی؟ کی تو و کجاست جااین پرسممی دوباره-

 هل عقب به کمی رو خودم. شد نزدیکم زیادتر آرامش با اون که انداختم نگاه بهش سردرگم! ابجو از دریغ ولی
 از چیزی هم سفید روپوش اون با. بود ربات هم شاید بود، شده الل انگار. کنه نزدیک بهم رو دستش نذاشتم و دادم

 .بود ترسناک واردیوونه رنگشآبی هایچشم نداشت، کم هادیوونه
 مونده کم که قدراون کشیدم؛ ترعقب رو خودم طبع به هم من و کرد نزدیک بهم رو خودش بیشتر ه،شد نزدیکم

 و رفت هم توی هاشاخم که کردم نگاهش مستقیم. بیفتم پایین داشتم قرار روش که خشکی تخت روی از بود
 .بود گرفته رو قبلی آرامش اون جای عصبانیت انگار

 !بزنم رو آمپولت تا وایسا آروم جات سر-
 رو ظریف صدای یک تداعی درشتش هایچشم و سفیدش پوست خورد،نمی ظریفش صورت به اشمردانه لحن

 .پریدم پایین تخت روی از و کشیدم عقب به رو خودم واردیووانه و اومد وجود به ذهنم توی زیادی ابهامات. داشت
 بلندی صدای با بزنه بهم رو دستش اینکه از قبل ولی شد؛ نزدیکم ذاشتم،می من مگه اما بشه؛ نزدیکم کرد سعی

 :گفتم کشیدممی رو کلمات داشتم که
 !روانی احمقِ نزن دست بهم-

 نشدم متوجه ولی اومد؛ بیرون هاشلب بین از ایجمله و داد فشار رو دکمه شبیه چیزی شد، تخت کنار میز نزدیک
 .شدند اتاق وارد فیدس هایروپوش با زن دو لحظه چند گذشت از بعد گفت، چی که

 نزدیکم سه هر. شدم خیره مقابلم نفر سه به ترس با و کردم کز اتاق دیوار کنج توی و کرد پر رو وجودم تموم دلهره
 زور با و شدند نزدیکم بودند اومده تازه که پرستاری دو. بزنند دست بهم که شدم این مانع دوباره من ولی شدند؛

 :کشیدم دفریا بلند گرفتند، رو بازوهام
 ...رو بازوم کن ول کنین، ولم -

 .بیارم بیرون هاشوندست بین از رو بازوم تا دادممی تکون رو خودم
 !عوضیا کنید ولم-



 

 

192 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 رو سرنگ دستم کوتاه شدنخیس از بعد و زد باال نبود من مال که رو گشادی بلوز آستین و شد نزدیکم اولی دختر
 پا سر بیشتر نتونستم عضالتم شدنشل با ولی کنم؛ آزاد رو خودم کردم یسع و کشیدم خفیفی جیغ. کرد بازوم وارد

 .رفتم هوش از بار چندمین برای اونا هایدست روی و بایستم
 ... امزده آخر سیم به»

  مُمکن حالتِ ترینفَجیع به که دختری مثلِ

 ازموهایی را اشمَعشوقه رفتنِ انتقامِ
 
 گیرد،می ٓ

 «...بود دهکر بلندشان او عشقِ به که
*** 

 «پیش شبِ دو»
 عمیقی خواب به ماشین عقب صندلی تو که نازنین به نگاهی آینه از. بود حرکت حال در آرومی سرعت با ماشین

 که خواستنمی هم هنوز داشت، دوستش. بود مجبور اما نبود؛ راضی کار این از نبود، آروم قلبش. کرد بود رفته فرو
 روز یک. بود شده تاریک دوباره هوا. بود زده رقم اون زندگی برای رو ایدیگه چیز قدیرت اما بده؛ انجام رو کار این

 اما بکنه؛ رو کار این اون با نداشت دوست. بود گذشته برنجونه رو عزیزش بود شده باعث که لعنتی روز اون از
 ماشین و داد قورت رو دهنش آب .بمونه باقی دلش توی انتقام از سیاه ایلکه رفتنی دم این خواستنمی بود، مجبور

 در و آورد بیرون عقب صندلی از آرومی به رو نازنین. شد پیاده و کشید عمیقی نفسی داشت، نگه مجتمع مقابل رو
 و گذاشت زمین روی مجتمع کنار محتاطانه و کرد داغونش حال عین در و آروم صورت به نگاهی. گرفت آغوشش

 انداخت مجتمع در سر به نگاهی و برداشت عقب به قدمی چند. انداخت روش بود آورده خودش با که هم رو پتویی
 .کرد لونه هاشچشم توی اشک باراولین برای و

 منتظر و روند عقب به رو ماشین آزاردهنده و پی در پی بوق بار چند از بعد و نشست ماشین توی و زد کنار رو بغض
 دقت با دوباره نازنین جسم دیدن از بعد و انداخت بیرون به نگاهی نرده پشت از مخصوص یونیفرم با پیرمرد. ایستاد
 چند دقیقه چند عرض در کوتاهی سیمبی آوردن در از بعد و کرده جیبش داخل رو دستش سریع پایید رو اطراف

 اد،فرست بیرون به صدا با رو نفسش. بردند داخل به رو اون و رفته نازنین سمت به تند حرکاتی با سفیدپوش خانم
 :گفت رنجور و آروم خیلی و گذاشت ماشین فرمون روی رو سرش

 .بودم مجبور ولی متاسفم؛-
 گوشیش یصفحه شدنخاموش و روشن با. بود سوختن حال در وجدان عذاب از موند، حالت همون به ایدقیقه چند

 :گفت و کرد گوشش نزدیک رو گوشی آرومی به. شد کشیده سمت اون به نگاهش
 !نبینتت کسی باش مواظب بیا، زود نتظرتمم در جلوی-
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 نظرش از رو گذشته روزهای و کرد نگاه ماشین بیرون ساکت منظره به صدابی و حرفبی کرد، خاموش رو گوشی
 نظر در نگاهش ماشین در بازشدن با. شد جاجابه کمی صندلی روی سفید یونیفرم با دختری اومدنبیرون با. گذروند

 .شد روبرو به خیره دوباره و گرفت ازش رو نگاهش. نشست دخترک صورت درشت و رنگآبی هایچشم روی اول
 چیه؟ کارت که دونیمی-

 .نشست گوشش تو دخترک یمردانه زمخت صدای
 .کنم چیکار باید دونممی آره-

 .نشوند صورتش روی اخمی بازاریش کوچه التی لحن
 فهمیدی؟ نکنه، فرار باش اظبشمو چشمی چهار کنه، برقرار ارتباط کسی با ذارینمی-

 :گفت و زد پوزخندی دخترک
 آروین؟ آقا مگه کرده چیکار-

 :گفت و انداخت دخترک پاهای روی رو پرپولی پاکت و کرده باز رو ماشین داشبورد در بهش کردننگاه بدون کالفه
 !بکن رو کارت اصولی و درست فقط تو نداره، ربطی تو به-

 :گفت و کرد نگاهش جدی
 میدی؟فه-

 :گفت لحظه چند از بعد دخترک
 .فهمیدم آره-

 :گفت ماشین کردنروشن از بعد و داد تکون رو سرش
 .سالمت به-

 با انداخت مجتع به که نگاهی آخرین از بعد آروین. شد ساختمون وارد محتاطانه خیلی و شد پیاده آرومی به دخترک
 .شد خارج مکان اون از و کرد پاک چکید چشمش از که رو اشکی قطره و اندوهگین وجودی

 :گویدمی مادرم»
 کندنمی گریه مرد

 من و
 بغض از

 ...امگرفته درد گلو
 پزشک و
 خبر بی جاهمه از
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 پیچدمی نسخه هی
 پیچدمی نسخه هی
 «...هی

*** 
 گونههیچ از خالی و سفید دیوار بست نقش هامچشم مقابل که چیزی اولین کردم، باز رو هامچشم شدیدی سردرد با

 داخل تخت کنار فلزی عسلی و تخت جز به چیزیهیچ شدم، خیزنیم جام سر و دادم قورت رو دهنم آب. بود اشیا
 .نبود اتاق

 زمین سرد هایکاشی با پاهام برخورد با شدم، بلند جام از آرامش با خودم درون حسی هیچ کردناحساس بدون
 بودند کرده اشاحاطه سفید دیوارهای فقط که ر اتاق دور تا دور نگاهم با. برگرفت در رو وجودم شدیدی لرز ناگهان
 !دیگری کفش یا دمپایی جفت یک از دریغ ولی گشتم؛

 زنگ عجیبی طرز به پنجره چهارچوب. رسوندم اتاق پردهبی پنجره به رو خودم و برداشتم قدم احتیاط با و آروم آروم
 این بیرون به بارون اثرات از خوردهلکه یشیشه از نگاهم. داشت تمایل ایقهوه به بیشتر سفید رنگ از و بود زده

 .موند خیره ناشناس فضای
 هم گهگاهی و خندیدندمی واریدیوونه طرز به و بودند داده هم دست به دست که پیرمردهایی آدم، از بود پر حیاط

 هایبازی اسباب با و بود ستهنش بزرگ ایتنه با درختی کنار که پیرزنی. کوبیدندمی مشت یکدیگر بازوی به
 .رسیدمی نظر به خوشحال بسیار و بود بازی درحال ایکودکانه

 ساختمان سمت به داشتند زور به و بودند گرفته هاشدست از پرستار به شبیه نفر دو که رو جوونی نسبتا دختر
 .آوردنشمی

 .داشتم گرفتنشنادیده در سخت که حقیقتی برای بود آغازی این و چکید چشمم از اشک یقطره اولین
 کز خودم تو ایگوشه در و رفته تخت سمت به سرعت به و برداشتم کنندهدیوونه و دلخراش یصحنه این از چشم
 تموم. بود هزارم دور روی شاید کوبید،می قلبم. بودم دیده هافیلم تو رو فضاها این فقط من کردم،نمی باور. کردم
 دیوونه نبودم هم دیوونه اگر موندم،می جااین اگر من. ریختمی هدفبی طورهمین امهاشک. بود شده نبض بدنم
 .شدممی

 در سمت به آروم. بمونم جااین تونستمنمی من. دادم تکیه بود تخت باالی ینرده که سرم پشت نرده به رو سرم
 به دقیقا و شد باز شدت با در دمب تکونش من اینکه از قبل گذاشتم، روش حرکت یک با رو دستم و برداشتم قدم

 .کرد اثابت صورتم
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 بهش نگاهی وحشت با دستم شدنخیس با شدم، خم زمین به رو بود شده ایجاد بینیم توی که شدیدی درد با
 بهش اخم با مقابلم شخص دیدن با بود، کرده باهام رو کار این کی بفهمم که کردم بلند رو سرم ترس با. کردم
 اتاق توی که دیگری در دیدن با کنم، پیدا کاغذی دستمال حداقل تا گرفتم نظر زیر رو اتاق چشم با. شدم خیره
. اومدم بیرون جااون از خونینم دماغ شستن از بعد و شدم واردش بلند هایقدم با. دستشوییه جااون که فهمیدم بود،
 یمالفه و نشستم روش و رفتم متخت سمت به درد سر و اخم با کردممی حس بینیم ناحیه تو رو شدیدی درد

 که رسید گوشم به اشمردانه زمخت صدای. کردم نزدیک خودم به بود، شده پهن تخت روی که رو سفیدی
 :گفت حوصلهبی
 .بخور رو داروها این بیا-

 :گفت بدی لحن با. شدم خیره اتاق آورعذاب یپنجره به دادنجواب بدون و بهش کردننگاه بدون
 !نفهم زبون نیستم وت با مگه هی-
 :گفتم بهش رو اخم از پر صورتی و عصبانیت با کردم، نگاه بهش خشم با
 !عوضی بمیر برو-

 هاشدست بین خشونت با امچونه سریع حرکت یه با. کرد فوران ازش خشم هایشعله که دیدم رو هاشچشم
 :گفت بدی بسیار لحن با و گرفت

 رسم؟می بهت دارم سرخوشی از منم جا؟این آوردنت یسرخوش از کنیمی فکر خیابونی یدختره-
 :گفت و زد پوزخندی

 نه؟ یا فهمیدی! عوضی نداری فراری راه هیچ هستی، زندانی جااین ابد تا تو روانی، ابله کورخوندی-
 تموم. کوبید صورتم روی دستش پشت و انداخت دهنم داخل رو رنگآبی کپسول یه ناگهانی حرکت یک و زور با

 ناگهانی حرکت یک با. بود بوده کرده احاطه رو وجودم تموم گرما و بود شده سرخ صورتم عصبانیت، از شد پر تنم
 در و شد خیره بهم بدی حالت با و شد نزدیک بهم و زد کجکی لبخند صورتش، توی کردم تف رو دهنم توی قرص
 این از و کرد امخفه بغض. رفت یاهیس هامچشم و گیج سرم کردم حس که کوبید صورتم به چنان ثانیه دو عرض

 صدای با در و شد خارج اتاق از لحظه چند از بعد. نالیدم خودم به بکشم بود شده باعث که خواری و خفت همه
 .پریدم باال جام سر که شد بسته بلندی
 که شدند باعث کیا که کردممی مرور داشتم. بودم شده خیره روبرو به غم با و بودم گذاشته صورتم روی رو دستم

 .بود آورده رو من کی بود، کجا جااین اصال. بایستم نقطه این توی من
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 و کردندنمی گله من از پسرشون مرگ از چرا بگو رو میالد یخانواده شد، نزدیک بهم نقشه با که دوستی یه سارا،
 و دلسوزی کردم درک حاال. بیفته بود قرار اتفاقی چه که دونستندمی شونهمه! کردند رفتار من با تصوراتم برخالف

 !همه و همه و مهسا هایخیالیبی رو، خانم نرگس نگاه ترحم
 تو انداخت رو من موش مثل و بودم میالد موشی. انداخت آتیش این تو رو من طورچه هامبچگی همبازی میالد،
 بودم نکرده درک رو آروین کار هنوز. خوادمی مردن دلم سوزه،می دلم قدرچه آخ. بشم خورده گذاشت و شیر دهن

 .ریختند سرم روی تگرگ مثل بالها که
 حرکتم هر با و بود رفته فرو گلوم توی چاقو مثل کرد؛می امخفه داشتم بغض. دارم نیاز بهت قدرچه که مامان آخ

 گله یک بین تنها خیابونی کسبی هایبچه مثل بارونی؛ هامچشم و شد نبض سرم. کردمی زخمی رو وجودم تموم
 که اون. چیچک حضانت برای آروین دروغین نمایش از سوزهمی دلم هم قدرچه که آخ. بودم افتاده احساسبی آدم

 داره عقلم و سوزنمی هامچشم. بود کاسه یه تو دستشون هم با شونهمه که حالی در نداشت؛ حضانت به نیازی
 سزای اینا یهمه شایدم شدم، دست اون و دست این توپ یک مثل طورچه اینکه به فکرکردن با میشه خاکستره

 .بود خودم احمقانه کارای
 راه یه حداقل یا بکش رو من یا! امخسته خدا، امخسته بیاد؟ در اشتباهاتم تموم تالفی تا بکشم باید قدرچه خدا اما

 .بذار روم جلو مصیبت این از خالصی
 کردم گریه کشیدم، جیغ و گذاشتم دهنم داخل رو اون از ایگوشه و زدم بغل رو بالشتم کشیدم، سرم روی رو مالفه

 .بده نجاتم اون حداقل که برسه خدا به صدام تا زدم جیغ و زدم جیغ بشم، خالی تا
 .باشد مراقبمان که نبود کسی»

 «!کن جمع خودت برای را حواست» نگفت نفر یک حتی
 ...شدند ور حمله دردها که بود این و

 !مردند ایعده
 درمان، تحتِ یخوردهزخم ایدهع
 ...کرد جوابشان دکتر زیادی گروه و

 !دارند عمیق هاییزخم که هاییآن
 کشت، را هاآن نه درد که هاییهمان

 !داشتت نگه بیمارستان تخت روی روزی چند نه
 !شد کشف مسکن که شد این و

 ...فرار برای
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 ...ثباتبی آرامش آرامش ایلحظه
 !ندیدنش ایثانیه

 !نخواستنش
 .ردکردنتش

 !کشدمی سیگار زیاد یکی
 ...رودمی مقصدبی یکی
 ...ماندمی قهوه ترینتلخ منتظر کافه یک کنج در هم یکی
 آخر، گروه هایزده استخوان به درد این که است این جالب ولی

 «...خندندمی بیشتر همیشه از و همه از
*** 
 روحی لحاظ از قدراون. کردممی نگاه رو روبروم داشتم صامت و آروم یخیل و بودم کرده جمع امسینه توی رو پاهام
 دادم؛می انجام رو همون گفتندمی کاری هر باختم،می رو خودم کمکم داشتم دیگه که بودم داغون و خسته
 و دنیا این زا کمی حداقل نداشتم؛ ایچاره پس بود، جااین تو ابد تا بودنزندانی من تقدیر اگر. هاآمپول ها،قرص
 .شدممی دور کثیف زندگی

 قدرچه و آبی رنگ از بودم شده متنفر قدرچه. چرخوندم سمت اون به رو هامچشم مردمک آرومی به در صدای با
 به اومد، سمتم به و برداشته رو آمپول. شد نزدیکم فلزی چرخدار میز اون با دوباره. بود آورعذاب برام هاشچشم

 :گفت فهمید شدنمی ازش چیزی که ونسردخ لحنی با و آرومی
 !باال بکش-

 سوزن فروکردن با. کشیدم باال بود تنم تو که بود هامدت که رو رنگیآبی لباس گشاد آستین و کشیدم عمیقی نفس
 .دادم سر رو شنیدم خودم فقط که کوچیکی آخ و بستم لحظه چند برای رو هامچشم بازوم، داخل

 در. انداخت داشت قرار چرخدار میز پایینی قفسه در که آشغال سطل داخل رو شدهخالی آمپول و کرد بهم رو پشتش
 با و ضعیفم صدای با و آرومی به. بود شده تحمل غیر برام آورخفقان فضای این و بودم حوصلهبی هنوز که حالی

 :گفتم خسته روحی
 کسی با تونمنمی چرا بیرون؟ برم جااین از تونمنمی چرا هستی؟ کی تو جا؟این آورد رو من کی کجاست؟ جااین-
 باشم؟ تماس در
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 زده لبخند دختر این حال به تا آیا. انداخت نگاهی بهم باریدمی ازش بودنخشک که ایقیافه با و برگشت سمتم به
 داد؟می نشون خشک رو اون طوراین که بود چی کنه؟ اضافه عشوه رفتارش به بود کرده سعی حال به تا آیا و بود
 گرفت؟می التیام چی از اشپسرانه روحیه این

 این روز هر روزِ هر نشدی خسته« !نداره ربطی تو به»دادم جواب بهت روزم هر پرسیدی، روز هر هفته دو این تو-
 !شدم خسته تو جای به که من پرسی؟می رو سواال

 و کشیدم عمیقی نفس پوشوند، اشک از ایالیه رو هامچشم. زدمی حرف احساسبی و روحبی چه و خونسرد قدرچه
 :گفتم خشدارم صدای با
 بیارن رو سالم آدم یه که ممکنه چیزی چنین طورچه شما قانون تو. جاماین چی برای بدونم که منه حقِ این ولی-
 .کنند بستری روانی بیمارستان یه تو

 .شد خیره بهم روح بی نگاه همون دوباره و سرد نگاه همون دوباره
 کس آزارمبی آدم یه من بدون رو این ولی بکنی؛ رو کار این که گفته بهت کی چیه، اسمت هستی، کی دونممین-
 !باشه نکرده سکته من از خبریبی از االن تا اگه اونم دارم مادر یه فقط دنیا، این تو ندارم کاری و

 :گفت خشک لحن همون با دوباره و برد باال رو ابروهاش از یکی
 ؟شد تموم-

 دیوونه داشتم دیگه. کرد قفل رو در و شد خارج اتاق از گرفت رو چرخدارش صندلی یدسته کردم، نگاهش مات
 .کشیدم هم رو اونا بلندی جیغ با همراه و گذاشتم موهام الی رو دستم زدم، نفسنفس. شدممی

 به داشتم دیگه. برم بیرون جااین از من که بده نشون راهی یه کن، کمکم خدایا. دادممی تکون تندی ریتم با پاهامو
 خسته دیگه فرار، راه یه از دریغ ولی بودم؛ گشته رو اتاق این هایسنبه سوراخ تمومه هفته دو. رسیدممی جنون مرز
 نشستم تخت روی. بودند شده زدهزنگ و قدیمی اتاق وسایل تمامی بود، متروکه ساختمان یه انگار جااین. بودم شده

 دوباره شد؟نمی اتاق این داخل ایدیگه کس آبیچشم دخترِ اون جز چرا. کردم نگاه رو اطراف تمام دقت با دوباره و
 هابیمار معاینه برای داشت که دیدم رو مردی یه شد، باز اتاق در که دیروز. کردم نگاه رو اطراف یهمه دقت با

 فکر. بکنم کاری چه بفهمم که کردممی نگاه یوارد و در به داشتم و بودم نشسته طورهمین. رفتمی اتاق هر داخل
 مشتی. کردمی چیکار شد می زندونی جایی یه وقتی نفر یه که هاییفیلم سمت رفت فکرم حتی کردم، فکر و کردم

 :گفتم خودم به و کوبیدم امکله به
 !احمق کنیمی بازی فیلم داری مگه-

 طورچه کنده، این با بکنم تونممی چیکار خدایا. موند خیره چوبیش کنده از عسلی فلز یجداشده قسمت روی نگاهم
 .نکنه شک بهم دختر این که بکنم کاری تونممی طوریچه بکشونم؟ جااین رو دکتر اون تونممی
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 با رفتم، بود شده جدا چوبیش یتنه از که عسلی سمت به و شدم بلند جام از. میشم دیوونه دارم دیگه خدا وای
 .کنم جدا زور با رو تکه اون شدم موفق کردنش راست و خم و وررفتن کمی

 دیگه ساعت چند. بود تاریکی به رو هوا. بیاد داخل دخترِ اون آن هر ترسیدممی بود، گرفته رو وجودم تمام استرس
 قورت تندتند رو دهنم آب. بودم نشده متحمل رو استرسی چنین االن به تا وقتهیچ. اومدمی شبانه چکاپ برای

 .دادم جر دندونم کمک به و زور به رو سفید مالفه از قسمتی و رفتم تخت سمت به. دادمیم
 تحمل حتی من خدایا. بریدم ترس و احتیاط با رو دستم از قسمتی شدهکنده فلز اون کمک به و نشستم زمین روی

 .بودم افتاده روزی چه به ببین حاال اما نداشتم؛ هم رو دستم بریدن
 و تخت روی بودم نشسته. کردم پنهانش بالشم زیر و نوشتم پارچه روی خواستممی که رو یزاییچ دستم خون با

 کرده خوف ترسیدم،می داشتم، استرس. بکنم خواستممی که ترسناکی کار اون برای کردممی شماریلحظه داشتم
 .شدمی طاق طاقتم وگرنه رفتم،می بیرون جااین از باید اما بودم؛
 دیده سالن در باالی شیشه قسمت از فهمیدم، سالن توی ساعت از رو این بود؛ مونده کم دخترِ اون دناوم به دیگه

 شاید اومد،می دیر اگه. بود مونده اومدنش به دقیقه ده. کردمی ترراحت ساعت فهمیدن برای رو کارم این و شدمی
 به ممکنه که کار این دونستن با و بستم رو مهاچشم. ببینم رو زندگی رنگ تونستمنمی وقتهیچ دیگه و مردممی

 مچ روی رو فلز تیکه و دادم قورت رو دهنم آب. گرفتم گردن به رو کار این ریسک ولی برسونه؛ آسیب سالمتیم
 .کشیدم دستم مچ روی عمیق و سرعت به ترس و پراضطراب وجودی با و گذاشتم دستم
 دستم مچ از داشت طورهمون خون. شد خشک دهنم آب م،دید اومد بیرون دستم مچ از سرعت با که رو خونی
 یخی آب سطل انگار و کردم حس رو دلم رفتنضعف. رفتمی سیاهی داشت هم من هایچشم کرد،می چکهچکه
 .شد بسته هامچشم کمکم و ریخت بدنم روی

 *** 
 درد با اما بدم؛ تکون رو دستم خواستم نکردم، درک رو موقعیتم اول. کردم باز کمکم رو هامچشم گلوم خشکی با

. انداختم ور و دور به نگاهی و کشیدم هم روی رو هاملب. گفتم کوچیکی آخ شد، ایجاد دستم مچ توی که بدی
 سمت اون به سختی به افتادم، دیشب یاد که ببندم رو هامچشم خواستم. بود سرم کردنچک حال در جوونی دکتر
 :گفتم آروم اومدمی در زور به که صدایی با. شدمی خارج اتاق از داشت که کردم نگاه

 ...ببخشید-
 :گفتم بود خسته که لحنی با. کرد نگاهم سوالی و برگشت سمتم به
 بیایید؟ جااین لحظه یه میشه-
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 توی ریختم رو التماسم تمام. بشه خارج اتاق از که خواست ترسید؟می ازم نکنه شد؛ مشهود هاشچشم توی ترس
 :گفتم و لحنم

 جا؟این بیای میشه ندارم، باهات کاری خدا به-
 به. نیست بدنم توی توانی اصال بزنم، حرف تونستمنمی خدایا. اومد سمتم به آرومآروم و رفت کنار هاشچشم تردید
 .بردم دستش نزدیک و آوردم بالشتم زیر از رو پارچه آرومی

 !بخونید رو پارچه این توی هاینوشته خدا رو تو-
 سرعت به در شدنپایین و باال صدای با. چکید پایین چشمم گوشه از اشکی یقطره و گفتم عجز با رو رفح این

 عذابم ملکه. فشردم هم روی محکم هم رو هامچشم بستم، محکم هم رو دستش گذاشتم دستش توی دستمال
 :گفت وونج دکتر به رو تندی لحن با. فهمیدم اتاق توی هاشقدم صدای از رو این شد، نزدیک

 داد؟ بهت کی رو اتاق کلید بشی؟ داخل تونینمی نگفتم مگه جا؟این بیای گفت بهت کی کنی؟چیکارمی جااین تو-
 :گفت پتهتته با بود شده پاچهدست که جوون پسر

 .بکنم چک هم رو اتاق این مریض باید کردم فکر شدممی رد جااین از داشتم من... من-
 !بزدل یپسره د،بو معلوم حرفاش از ترس

 !خر کره بشی اتاق این نزدیک نباید نگفتم بهت من مگه! کردی جابی تو-
 :گفت بدی و بلند صدای با پرستار دوباره. نگفت چیزی دیگه پسرک

 !نبینمت دیگه اتاق این نزدیک! هرری هم حاال-
 :شنیدم رو حرصیش صدای داد،می پسر رفتنبیرون از خبر در شدنبسته و باز صدای

 !ببینم کن باز رو هاتچشم دختر تو هی،! اتاق تو اومده انداخته رو سرش گاو مثل-
 .بودم کشیده دراز جام سر ثابت طورهمون و نخوردم تکونی

 .نمیشه بیدار کپیده جااین شتر عین روزه دو رفته، آخرت سفر به ایشونم انگار خیر نه-
 از بعد و کردم باز رو هامچشم. رسید گوشم به دوباره در ردنکقفل صدای و شد خارج اتاق از لحظه چند از بعد

 کره و گاو امبیچاره پسر به و شتر گفت من به بود، گرفته امخنده تشبیهاتش از. اومد لبم رو کوچیکی لبخند هامدت
 باید امگهدی روز چند یعنی خدایا کشیدم، راحتی نفس هامدت از بعد. داشت خشنی یروحیه دختر این کال گفت؛ خر
 بستم؛ هم روی رو هامچشم و کشیدم دوباره نفسی روز؟ دو چرا بودم؛ بیهوش روزه دو گفت دخترِ. موندممی جااین
 .کنم فکر چیزی به خواستمنمی

*** 
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 شایدم یا رفته یادش چلفتی پا و دست یپسره نکنه. بود نیومده دنبالم کسهیچ نبود، خبری ولی گذشت؛ اولی روز
. بود مچم روی پانسمان هنوز ولی بودم؛ شده بلند تخت روی از. بودم نشده خوب هنوز. باشه کرده گم رو پارچه
 تا. بودنش بسته طوریهمین و بود نخورده بخیه شایدم خورده، بخیه تا چند دونستمنمی حتی کشیدم، عمیقی نفس
 دیگه من خدایا. رفت زود و اتاقم تو اومد بار یه وحشی دخترِ فقط امروز. کردم طی رو اتاق طول طورهمون شب
 جااین بکوبم، دیوار و در به رو خودم و بکشم داد بزنم، جیغ خواستمی دلم. بیارم دووم جااین این از بیشتر تونمنمی
 هر با کردممی احساس بود، شده داغون دلم. آوردندمی رو سالم آدمای که بود پیکری بی و در جای چه

 .ریختمی فرو قلبم دیواره از جایی یه کشیدنمنفس
 چلفتی پا و دست پسرِ اون از خبری ولی گذشت؛ هم روز دومین بود، زمین به رو پاهام و بودم نشسته تخت روی
 رفتارم از این و بودم عصبانی. بمونم زندانی جااین عمرم آخر تا من و جااین نیاد وقتهیچ دیگه ترسیدممی. نشد

. کرد ترعصبانی رو من این و اتاقم تو نیومد دخترِ امروز. بودند شده ترزیاد پاهام عصبانی هایتیک بود، واضح کامال
 حیاط انداختم، بیرون به نگاهی و رفتم پنجره سمت به. بودم راضی هم اون دیدن به حتی بود؟ رفته گوری کدوم
 .نبودند حیاط توی بیشتر نفر چند و بود خلوت

 دوباره و اومد دخترِ امروز گذشت هم روز سومین. کردممی نگاه روبروم به هدفبی و بودم کشیده دراز جام سر
 توی بود؟ افتاده اتفاقی چه. رفت بیرون اتاق کردنچک لحظه چند از بعد و زد رو آمپول و همیشگی داروی همون
 دیگه و خوابمب خواستمی دلم دیگه انتظار، از بودم شده خسته دیگه ترسوند؟می رو من که بود چی هاشچشم
 کشیدم،می نفس تندتند. زدم قدم رو اتاق هدفبی و شدم بلند جام از. بودم بیزار جااین کثیف فضای از. نشم بیدار
 از حرکتی هر با. دادممی تکون راست و چپ به رو سرم تند تند چرا دونستمنمی لرزید، می هامدست چرا دونم نمی
 .کردم می نگاه خالی دیوار و در به و پریدممی جام

 هفته دو. دیدمشوننمی من ولی زدند؛می حرف بلند صدای با داشتند اتاق توی نفر چند بود، عجیبی روز امروز
 وقتی ولی کنارمه؛ کسی کردممی احساس بودم، شده ناامید دیگه. نشد پسرک اون از خبری دیگه و گذشت

 بود، کجا عروسکم. گشتممیبر واقعیم خود به حظهل چند از بعد و خندیدممی هدفبی. نبود کسی گشتمبرمی
 در روی محکم هاممشت با و رفتم در سمت به نبودم، من این بودم، عصبانی. خواستممی رو بچگیم عروسک

 :گفتم بلندی صدای با و کوبیدم
 !کنید باز رو در عوضیا...الو-

 باید کشتم،می رو خودم باید آره بکشم، رو ودمخ و جایی از بشم آویزون خواستممی دلم. خندیدم بلند و زدم مشت
 مردم،می باید آره. نشست لبم روی شیطانی لبخندی سقف دیدن با و انداختم اطراف به نگاهی. کشتممی رو خودم
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 جیغ که رسیدنمی دستم ولی پریدم؛ تخت روی و زدم چنگ رو تخت روی مالفه. کردممی آویزون رو خودم باید
 .زدم

 !رسهنمی دستم عوضیا-
 روی و کردم بلندش زور با. رفتم عسلی سمت به و خندیدم. خورد سر عسلی روی نگاهم و خندیدم بلند دوباره
 .زدم داد و خندیدم بلند. گذاشتم تخت

 .عوضیا بمیرید برید-
 هم رو فهمال از کمی. کردممی رو کار این باید من آره بستم، بود المپ کنار که کوچیکی میله روی رو سفید مالفه

 تخت روی عسلی روی رو خودم و کردم نگاه اطرافم به تعجب با کردم؟می چیکار داشتم من بستم، گردنم دور
 و خورد سر تخت روی از عسلی بیام پایین عسلی روی از خواستم که همین کردم؟می غلطی چه داشتم من. دیدم
 گلوم سمت به زور به رو دستام شدممی خفه داشتم دمبو معلق هوا توی اومد، در حدقه از هانچشم. افتاد زمین روی

! اتفاقات تموم کرد؛ عبور هامچشم جلوی از بچگیم تمام. بود شده سرد صورتم و شدممی خفه داشتم ولی آوردم؛
 من زندگی آخر جااین شد، سر تنم تموم دوباره. رسیدمی گوش به گلوم توی از خرخری صدای و مردممی داشتم

 .کرد پرواز تنم توی از چیزی انگار و شد بسته امهچشم. بود
 من. کنم می نگاه خودم به دارم دور از تونم،نمی اما بدم؛ حرکت رو هامدست کنم، باز رو هامچشم دارم دوست

 سمت اون به رو من نیرویی انگار شدم،می نزدیک جسمم به داشتم بود، عجیب. ببینم رو خودم تونستممی طورچه
 بود؟ کی صدای. ببینم رو اطراف تونستمنمی ولی بودم؛ خودم توی من شنیدم،می رو مبهمی هایصدا. تداشمی وا

 اطراف به دوباره بودم؟ کی من اصال بودم؟ کجا. نبود واضح اما کردم؛ باز رو هامچشم. بدم تشخیص تونستمنمی
 روی رو هاشدست بهت با موند، خیره مقابلم دختر روی نگاهم. بدم تکون رو گردنم نتونستم زیاد اما کردم؛ نگاه

 دور هامچشم مقابل از سرعت با لحظه چند از بعد داشت، دلنشینی صورت چه. کردمی نگاهم و بود گذاشته صورتش
 باالجبار دوباره پاهایی صدای شدننزدیک با اما بستم؛ آرومی به رو هامچشم داشتم، خواب به زیادی تمایل. شد

 نسبت بیشتری سن که هااون از یکی. کردندمی کنترل رو هاییچیز داشتند سفیدپوش آدم چند. ردمک باز رو چشمام
 و رفت عقب به کردنشچک از بعد و آورد هامچشم سمت به رو دستش داخل چراغ شد، نزدیک داشت، شونهمه به

 .کرد یادداشت دستش داخل کاغذ روی رو چیزهایی
 بدی؟ تکون رو انگشتات تونیمی-

. دادم تکون رو دستم هایانگشت سختی به. بود پرسیده مهربونی با رو حرف این داشت، تنیخوش و بم صدای
 به هم من و پرسید بدنم دیگر هایقسمت و پاهام درمورد سوال چند دوباره. کرد یادداشت کاغذ درون متنی دوباره
 :پرسید و کرد نگاهم ایشقهوه یتیره هایچشم اون با مستقیم. دادممی جواب هاشحرف به داشتم آرومی
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 چیه؟ اسمت-
 تلخ قدرچه این و دونستمنمی رو اسمم من. شدم ناراحت. بود پوچ که مغزی بود، خالی که فکری با کردم؛ نگاهش

 .بود
 شد؟ چی-

 .ومدامی حساب به عادی چیز یک این اون برای هم شاید نبود؟ متعجب چرا پرسید،می رو سوال این که بود دکتر
 !دونمی...نم-

 یادم رو اسمم کردممی وارد فشار ذهنم به قدرهرچه چرا بود؟ افتاده اتفاقی چه کوبیدن، تندتند به کرد شروع قلبم
 .اومدنمی

 شناسی؟می رو خانم این-
 تخت کنار کردم، باز رو هامچشم وقتی که مهبوت دختر همان. کرد دستش بغل مضطرب دختر به ایاشاره و

 و مات. شدممی دیوونه داشتم بود، فراموشی دوباره و پوچی دوباره اما کردم؛ بهش نگاهی متفکر. بود دهایستا
 :گفتم مبهوت

 !شناسمشنمی نمیاد، یادم نه نه،-
 :گفت و فشرد دستش توی رو هامدست و اومد سمتم به بود ایستاده دکتر کنار که دختری

 !اومد یادت شاید کن فکر دیگه کمیه. غرسا منم شناسی؟نمی رو من خواهری نازنین،-
 دادم فشار بود دستم روی که رو دستش. آورد درد به رو قلبم واقعا هاش،چشم توی اشک هاش،حرف توی التماس

 :گفتم دلسوزی با و
 !ندارم یاد به هیچی ولی کنم؛می سعی دارم-
 مشغول خونسرد نگاهی با که دکتر به رو و شدم عصبانی. شد جاری صورتش روی هاشاشک سیل حرفم این با

 :گفتم حرص با بود ما نگاه
 دکتر؟ افتاده اتفاقی چه من؟ شده چم-

 :گفت مهربون و آروم و کرد جاجابه رو هاشچشم روی عینک مرد
 .آورد خواهید دست به رو توناولیه سالمت زودی به موقته، شما وضع این-

 :گفتم بهش رو بود شده بلند کمی که صدایی با و برگرفت در رو وجودم تمام خشم
 خونسردی؟ قدراین چرا داری؟ احساس اصال تو! ها؟ آرومی؟ قدراین چرا-

 :گفت خنثی صدایی با و رفت هم توی هاشاخم
 !محترم خانم باشید آروم-
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 :گفتم و بیرون کشیدم رو دستم توی سرم جیغ با و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه
 میگی نشده چیزی انگار که خونسردت لحن اون با من به تو و میشم دیوونه دارم! تونمنمی م،باش آروم تونمنمی-

 باش؟ آروم
 به رو و کرد دور دستش با بیان، سمتم به خواستندمی که رو پرستارهایی کردم، بهش نگاهی امشدهگشاد چشمای با

 کنار صندلی روی و شد نزدیکم شدند، خارج اتاق از همه. گفت چیزی بود کرده معرفی ساغر رو خودش که دختری
 :گفت مهربونی لحن با و کرد نگاهم خونسرد دوباره و نشست تخت

 اما کنند؛می رو تو مال مثل رفتاری دقیقا هابیمار از خیلی ببازی، رو خودت نباید وضعیت این توی تو خانمی، ببین-
 .موقتیه وضعیت یه نیست، ثابتی چیز وضع این

 .دادممی گوش هاشحرف به داشتم دقت با و بودم شده آروم کمی
 که موظفم هاممریض قبال در من اما باشه؛ بد خبر یه برات خیلی خیلی شاید بگم بهت خواممی که رو چیزی این-

 !بگم بهشون رو واقعیت
 .بود مسلط رفتارش به قدرچه و بود آروم قدرچه کردم، نگاهش منتظر

 !هستی وضعیت این توی که نیمه و سال دو دقیقا تو-
 بهت با و بودم گرفته سرگیجه. چرخیدندمی دورانی سرم دور چیزهمه و بود ایستاده دنیا نشنیدم، رو هاشحرف بقیه

. رویا و خیال توی بود، گذشته خبریبی توی من عمر از نیم و سال دو. بودم دوخته چشم رو به رو مبهم نقطه به
 .کردم گاهن روبرو به عاجز و زدم نفسنفس

 بیچاره، پدربزرگ بود گرفته آلزایمر»
 !کردمی صدایش شهربانو فقط پدربزرگ حاال و بود کوکب مادربزرگ

 بود خواهد ترسناک قدرچه راستی به
 « !کنممی صدا دخترم نام با را همسرم من وقتی

 *** 
 چی بفهمم تونستم اینکه از بعد. دمبو شوک توی ساعت چند تا داد، رو جااون آدرس و زد زنگ بهم پسرِ اون وقتی-
 بودی، رشت توی. افتادم راه بود داده بهم پسرِ که آدرسی اون سمت به مامانت همراه و شدم آماده سریع چیه به

 اون یسابقه با توجه با و خبره چه که فهمیدن بیش و کم وقتی سرم رو گذاشتم رو بیمارستان جا،اون رسیدم وقتی
 تو رو تو و کردیم باز رو اتاق در وقتی. کردیم حرکت اتاقت سمت به سریع بود کرده جااون وارد رو تو که دختری

 بسته گردنت دور که ایپارچه بشیم، نزدیک بهت اینکه از قبل. کنم سکته بود مونده کم واقعا دیدیم، حالت اون
. بری کما تو که شد باعث هضرب همون واقع در تخت، گوشه به خورد سرت و زمین روی افتادی و شد پاره بودی
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 شد باعث همین و شد ظاهر ازت کمی خیلی حیاتی عالئم ماه چند از بعد اما نداشتن؛ بهت امیدی هیچ دکترا اوال
 !بیای هوش به بلکه زدممی حرف باهات و زدممی سر بهت روز هر جااین کنن منتقلت که

 نشست و اومد ساغر اینکه تا رفتم؛ فرو عجیبی یسهخل توی گفت، دکتر که حرفی از بعد. کردممی نگاهش داشتم
 .کرد باهام زدنحرف به شروع و کنارم

 باهام؟ کنیمی غریبگی طوریاین چرا نمیاد؟ یادت هیچی واقعا نازنین،-
 .نگفت چیزی هم ساغر دیگه و کردم نگاهش حرفبی و مات

 .کنم صحبت دکترت با برم من-
 عمیقی نفس. شد جاری تنم توی ـوسه بـ این از خوبی حس.گذاشت پیشونیم روی ایـوسه بـ و شد خم سمتم به

 .کردم نگاه روبرو به و کشیدم
 ازش قدرچه هر بودن، مهربون خیلی مادرش و پدر رفتیم، اینا ساغر یخونه به روز چند از بعد. گذشتندمی روزها
 .میاد حتما و داره کار گفتمی گرفتم،می رو مادرم سراغ
 کاری هیچ بدون. است نانوشته سفید یبرگه یه مثل ذهنش و شناسهنمی رو کسهیچ که کسی داشتم، گنگی حس
 .گذروندممی اشخانواده و ساغر کنار خونه توی رو روزام
 اتاق کنار دستشویی در و کشیدم آهی. کردم امپریدهرنگ صورت به نگاهی آینه ازتوی و پاشیدم صورتم به آبی

 .کرد جلب رو توجهم کسی با زدنشحرف صدای که بشم اتاقش وارد خواستممی. بستم رو ساغر
 !بفهم نیست، مناسبی وقت االن نه-

 .شنیدم رو اشکالفه صدای ولی گفت؛ چی مقابلش طرف نفهمیدم
 .باشه نداشته رو چیزی همچین کردنقبول طاقت فعال اشروحیه شاید بکنم، ریسکی همچین تونمنمی نه،-

 به دلهره کمی و هیجان با و برگشتم طرف به شوکه. شدم اتاقش وارد خونسرد خیلی و کنم صبر نتونستم دیگه
 :گفت بود خط پشت که کسی

 .گیرممی تماس باهات بعدا من جون، نگین باشه-
 .نشست تخت روی کنارم و اومد سمتم به و کرد قطع رو گوشی

 شدی؟ بیدار خواب از کی عزیزم عه،-
 :گفتم یهکنا با و زدم لبخندی

 .نشدی متوجه و زدیمی حرف تلفن با داشتی تو انگار ولی وقته؛ خیلی-
 .خندید بلندی صدای با بعد و کرد نگاهم کمی اول

 !نرفته بین از بازیات شیطون این باز باشه افتاده برات هم اتفاقی هر نازنین،-
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 لحنی با کرد، نگاهم دقت با و رفته عقب دوباره. داد حرکت جالبی حرکت با و آورده پیشونیم نزدیک رو پیشونیش
 :گفت زدمی موج ازش دلسوزی که
 .شدن سیاه و افتاده گود چشمات زیر هاشدست شدی، الغر خیلی نازنین-

 :گفتم تشکرباری لحن با و دادم فشار دستم توی رو دستاش و کشیدم عمیقی نفس
 .باش خودت فکر به کممیه ولی فکرمی؛ به همیشه که مرسی-

 :گفتم تاکید با و دادم تکون رو سرم
 باشه؟-

 :گفت و زد لبخندی
 .خواهری باشه-

 :گفتم و زدم لبخندی دوباره
 کنی؟می آشنا سفیدت اسب بر سوار یشاهزاده با زو من پس کی شد؟چی-
 :گفت و زد لبخندی خجالت با
 . میشی آشنا باهاش امشب. کرده دعوتمون بیرون امشب واسه-

 توی کرمی مثل این و پوشیدممی لباس جوریچه و داشتم شخصیتی چه قبال دونستمنمی. بودم هایستاد آینه مقابل
 .کردمی تغذیه درونم از داشت انگار و بود کرده لونه وجودم

 خانمی؟ نشدی حاضر هنوز-
 .کردم نگاهش درمونده و برگشتم عقب به ساغر بشاش صدای شنیدن با
 چیکار باید دونهنمی که دارم رو کسی حال و جامعه تو بیام خواممی که بارهاولین این بپوشم، چی دونمنمی من-

 .کنه
 :گفت و اومد نزدیکم امدرمونده صدای شنیدن با ساغر

 باشه؟ بپوش، لباس میگه دلت که جور هر تو نازنین،-
 .پوشممی رو اون بگه قلبم چی هر که فهموندم بهش درموندگی با و کردم نگاهش تعلل با
 عالی کشی،می ایگربه چشم خط وقتی مخصوصا میاد؛ بهت خیلی کن سرت رو آبیه سفید باد و ابر شال تیراس-

 !میشی
 برداشتن از بعد کردم، رها تخت روی رو بود گفته که رو شالی و رفتم هاملباس کمد سمت به و زدم بهش لبخندی
 .ایستادم آینه مقابل پوشیده شالم، آبیِ همرنگ مانتوی
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 از و یدم*وسـ*بـ رو ساغر مادر رنگم،مشکی کوچولوی دستی کیف همراه به اتاق از مختصری کردنآرایش از بعد
 .رفتم بود ایستاده حیاط توی که ساغر سمت به بعد کردم، خداحافظی پدرش

 .خودته ماشین باالخره برون، تو خوایمی-
 :گفتم ساغر یطونش لحن به توجهبی و انداختم رنگآلبالویی شش و دویست به نگاهی

 .باشی راننده تو میدم ترجیح نه،-
 :گفت شیطون لحن همون با دوباره

 ترسی؟می نکنه-
 :گفتم زورکی و محو لبخندی با و کردم پنهون رو هامچشم توی شدهلونه ترس و کردم نگاهش جسور

 هاخیابون با من زده، یخ وناخیاب و سرده هوا که هم مخصوصا بکنی؛ رانندگی تو بهتره االن کنممی فکر ولی نه؛-
 .ندارم یاد به ازشون چیزی و ندارم آشنایی زیاد
 شده پشیمون جاشبی اصرار از که انگار چون شد؛ زده ساغر دل به که بود خنجری منظورم،بی هایحرف که انگار
 تا گذاشتم بازش و رفتم حیاط در سمت به سوارشدن از قبل. رفت ماشین سمت به افتاده صورتی با و حرفبی. بود

 .بیاد بیرون ترراحت ساغر
 .دارم استرس من ساغر-

 :گفت و کرد بهم خنثی نگاهی
 است؟ خرخره لولو مگه چی؟ یعنی-

 .رسیدمی نظر به مدرن و بود شیکی رستوران کردم، نگاه اطرافم به مضطرب و نگفتم چیزی
 نپختی؟ دربیار، رو پالتوت حداقل-
 :گفتم رباشماتت و برگشتم طرفش به
 !باش زود باش، زود کردی هولم که بس از -

 پشتی به و آوردم در بود، زانو روی تا اشاندازه که رو سیاهم خزدار پالتوی و کشیدم ترعقب کمی رو صندلیم
 .نشستم سرجام هیجان با دوباره و کردم آویزونش صندلی

 !اومدن وای -
 صحبت با هم دوشادوش که قدبلند مرد دو. کردمی اشاره رستوران ورودی قسمت به که بود ساغر پرهیجان صدای

 ما قدمی چند تو حاال و. شدمی ترتند هم من قلب تپش شدند،می ترنزدیک هرچه. شدندمی ما نزدیک خنده و
 .بودم شده بلند جام از من و بودند ایستاده

 .گرامی بانوی دو به سالم-



 

 

208 

 

 قصاص یک انعکاس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

NAZ-BANOW 

 زدمد حدس درست. بود ساغر به خیره خنده با درخشیدمی که رنگشای قهوه نگاه کردم، صدا صاحب به نگاهی
 .دونستمنمی رو اسمش که بود آقا همین کرد،می سر اون عشق با رو روزش شب ساغر که کسی پس

 باشید؟ داشته یاد به رو من امیدوارم خانم، نازنین خوشبختم-
 :گفت و پرید حرفش میون ساغر یسرفه با که کردم نگاهش گنگ

 .رسیم می معارفه قسمت به بعد بشینید، ییدبفرما-
 .نشستم سرجام ساغر مشکوک رفتار به توجه با و نگفتم چیزی

 .نداشتم رو ناراحتیتون قصد اما ببخشید؛ هستم، پیمان من-
 دیده امحافظه دادن دست از از قبل یعنی قبال من شاید که اومد یادم آن یک اما نشدم؛ منظورش متوجه بازم

 هرچیزی به بیشتر که لبخندی با و باشه معذب کسی امحافظه خاطربه خواستمنمی. نداشتمش یاد به الحا و بودمش
 :گفتم آرومی صدای با لبخند، جز به بود شبیه

 .نشناسم رو شما که طبیعیه و دادم دست از رو امحافظه من حال هر به باشید، معذب خوادنمی-
 به هم پیمان آقا و کردمی بازی میز روی کاغذی دستمال با ساغر. گفتنمی چیزی کسی و شد حاکم سنگینی جو
 لبخند دوباره. شناختمنمی بود شده من به خیره و بود گرم نگاهش که رو کسی اما کرد؛می نگاه رستوران دیوار و در
 :گفتم و شکست رو سکوت آرومم صدای دوباره و
 نکردید؟ معرفی رو خودتون شما-

 :گفت و زد اهشنگ از تر گرم لبخندی
 .جان پیمان دوست هستم، یاشار-

 :پرسیدم دربایستی رو بدون
 بودم؟ شده آشنا شما با قبال آیا-

 :گفت تاییدش، ینشونه به ساغر هایچشم گذاشتن هم رو با و کرد ساغر به نگاهی مردد
 !داشتیم باهم دوری خیلی آشنایی اما بله،-

. گذشت یاشار خیره هاینگاه و ساغر هایشدنسرخ پیمان، هایشوخی با هاصحبت بقیه و نگفتم چیزی دیگه
 و بودند یکدیگر با پچپچ مشغول پیمان و ساغر. کردمی پاچهدست خیلی رو من این و بود گرم خیلی هاشنگاه

 افتاد یاشار به نگاهم زمین، روی صندلی شدنکشیده با. شدمی هاشونصحبت همراه ساغر ریز هایخنده گهگاهی
 حرارت. کردم مرتبش کمی و بردم شالم به دستی نزدیکی این از معذب. بود کرده من نزدیک رو صندلیش هک

 .بشه باز باهاش صحبت سر و بزنم حرف باهاش داشتم دوست داشتم، عجیبی حس. کردممی احساس رو صورتم
 هستید؟ مشغول کاری چه به-
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 .داشت موهاش رنگ اب جالبی همخونی. کردم براقش عسلی هایچشم به نگاهی
 .هیچی فعال-

 :رسید گوشم به اشمردونه و بم صدای تن دوباره
 هست؟ فکرتون تو چیزی-

 :گفتم ناراحتی نگاه با و کردم نگاهش گنگ
 کنم شروع رو کاری یه حداقل خوادمی دلم و ندارم یاد به رو هیچی وضعیتم به توجه با کنم، چیکار باید دونمنمی-
 .بشه تردور ئلدو این از ذهنم تا

 و رفتارش این از رفت غنج دلم. شد متمایل کمی سمتم به و گذاشت میز رو مردانه خیلی رو بازوش و زد لبخندی
 خیلی و کرد تر رو هاشلب. ببندم رو هامچشم ایثانیه برای حتی شد باعث و پیچید بینیم توی گرمش ادکلن بوی
 :گفت باشه نداشته زدنحرف برای ایعجله که انگار شمردهشمرده و آروم

 !بیاد بر براتون آموزشگاهم توی دستم از کاری میشم خوشحال دارم، نقاشی آموزشگاه یه من-
 .کوبیدمی امسینه قفسه به واردیوونه رو خودش داشت قلبم. کردم مهربونش اما و خونسرد صورت به نگاهی

 .بهتون زنممی سر حتما-
 صحبت مشغول و بود برگردونده اولیه حالت به رو صندلیش که کردم بهش نگاهی زیرچشمی دوباره و زدم لبخندی

 رویپیاده کمی و شام خوردن از بعد. افتادم خنده به زد که چشمکی با که انداختم ساغر به نگاهی. شد پیمان آقا با
 یاشار صدای رفتم،می ماشین سمت به داشتیم وقتی. شدند خونه به رفتن عازم همه رستوران مانند پارک محوطه تو

 .برگشتم سمتش به و دادم قورت رو دهنم آب. شد ایستادنم باعث
 باشم؟ داشته رو تشماره تونممی...آموزشگاه هماهنگی برای-

 .شد تزریق استخونام بندبند به استرس
 .میشه که البته-

 از گرمی خداحافظی با انداختم، گوشیش روی که کالیمیس و اششماره کردنیادداشت از بعد و آوردم در رو گوشیم
 . شدیم جدا هم

 روی از کرختی با و کشیدم نفسی. دوختم بود، رنگیاسی که روبروم دیوار به و کردم باز رو هامچشم بود، شده صبح
 .ایستادم مقابلش و رفتم بود خواب تخت ست که آرایش میز سمت به. شدم بلند سفیدرنگ اسپرت تخت
 گذشتم،می که ساغر اتاق مقابل از. افتادم راه به صورتم و دست شستن برای توالت سمت هب و زدم شونه رو موهام
 .شدم هاشحرف مسافر اختیار بی. زدمی حرف گوشی با داشت که شدم پراسترسش صدای متوجه

 .نمیشم متوجه من چی؟ یعنی-
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 .کرد نگران رو من کمی این و بود مشخص اشکالفه لحن
 بیاره؟ یاد به رو چیزهیچ دیگه تونهنمی که چی یعنی-

 !بیارم؟ یاد به رو چیزهیچ تونستمنمی دیگه که بودم من منظورش نکنه... نکنه کرد، یخ تنم تموم
 !موسوی آقای تونمنمی بگم، بهش تونمنمی من-

 .زد آتیش رو دلم اشدرمونده لحن
 .میشه داغون بفهمه مطمئنم نگفتم، بهش که هست چیزا خیلی هنوز من-

 دونستم؟نمی که بود چیزایی چه رفت، باال قلبم تپش
 !تونمنمی نه برنمیاد، من دست از کار این-

 بود؟ کرده پنهون من از رو چیزی چه دونستم؟نمی رو چیزی چه
 دست به رو تحافظه دیگه تو که بگم بهش برم وقتاون کرده، فوت مامانش که نگفتم بهش هنوز من وای-

 نمیاری؟
 و افتادم زمین روی بدی صدای با پرید، تنم از روح کردم احساس و شد کرخت بودم، دیوارگرفته به که رو دستم
 که سرباالهایی جواب دلیل پس. بود این اخیرش هایمعطلی دلیل پس. شدم راهرو رنگایقهوه پارکت به خیره
 .بود همین دادمی بهم مدت این

 !نازنین-
 .کردمی نگاهم داشت اشکیش هایچشم با و بود ستهنش مقابلم که بود ساغر نگران صدای

 آره؟ کردی؟ گوش رو حرفام تو -
 .شد مانع هاملب لرزش اما بگم؛ چیزی خواستم کردم، نگاهش حرفبی. بود ترسیده لرزونش صدای

 !بگو چیزی یه بزن، حرفی یه خدا رو تو نازنین-
 :گفتم ملرزون صدای با نگرانش لحن به توجهبی و کردم بهش نگاهی

 کردی؟ قایم ازم رو چیزایی چه دیگه-
 .نشوند تخت روی و برد اتاقم داخل بلندکردنم، از بعد و کرد دراز سمتم به رو دستش و کرد نگاهم دوباره

 .نازنین نیست وقتش االن-
 :کردم زمزمه لب زیر آروم خیلی و کردم نگاهش

 وقتشه؟ کی پس-
 :گفت آرومی به و کرد بسته و باز دور یک رو هاشچشم و کرد بهم نگاهی

 برات؟ بگم رو چی-
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 :کرد شروع خودش که کردم نگاهش تلخ و منتظر
 بیمارستان تو روزی چند کرد، قلبی سکته دید حال اون تو رو تو وقتی مادرت بود، افتاده برات اتفاقی چه که گفتم-

 دست به رو سطحیت هوشیاری تونستی تو رفت دنیا از مادرت وقتی دقیقا و بیاره طاقت نتونست دیگه ولی موند؛
 .بیاری
 به پرکشید دلم. خواستممی رو آغوشش ولی نداشتمش؛ یاد به که کشید پر مادری سمت به دلم بودم، کرده بغض
 .نبود یادم و بود کرده برام مادرم روز یک شاید که هاییمحبت سمت

 نگفتی؟ بهم رو چیا دیگه-
 :داد جواب سوز با و پرسیدم سوز با
 .نگفتی بهم وقتهیچ دلیلشم نه، داشتندوست سر از ولی کردی؛ ازدواج یکبار-
 :پرسیدم شک با
 نه؟ یا داشتم دوست هم رو کسی-

 :گفت و کرد نگاهم مردد
 .آره-

 :پرسیدم دودلی با و کردم نگاهش منتظر
 بود؟ کی-

 :گفت و کرد مکث کمی
 .یاشار-

 ساغر. بود این مقابلش قلبم هایتپش دلیل پس ها،نزدیکی ونا دلیل پس. شد نبض تنم تموم کرد، یخ تنم تموم
 من! بد خیلی داشتم، بدی احساس. کردم بغل رو پاهام و نشستم تخت روی. شد خارج اتاق از و نگفت چیزی دیگه
 یاد به و بود رفته دنیا از پدرم نداشتمش، یاد به ولی بود؛ مرده مادرم. نبود یادم ولی بودم؛ کرده ازدواج باریک

 سخت کنم؟ زندگی مطلق فراموشی این با خواممی طوریچه. ندارم یاد به رو هیچی دنیا این تو من. نداشتمش
 تونستمنمی و سوختممی. بود امپیدرپی هایاشک به تبدیلش اون ینتیجه و کردم بغض راحت و کشیدم نفس
. رسیدنمی کسی گوش به خودم جز هقمهق صدای و هاماشک صدای و کردممی گریه سوز با. کنم کنترل رو خودم
 روی که گوشیم سمت به نگاهم گوشیم، صدای بلندشدن با. کردم فوت بیرون به و رو نفسم و کشیدم تلخی نفس

 بین محوی لبخند و گرفت رو بدنم عجیبی لرزش گوشی، رو افتاده اسم دیدن با. شد کشیده بود سفیدرنگ عسلی
 :دادم جواب پربغضم صدای با وقفه ایجاد بدون و برداشتم رو گوشی. کرد اپید جا لبم رو غم همه اون

 بله؟-
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 :شنیدم رو عمیقش نفس صدای
 خوبی؟ نازنین سالم-

 :گفتم و چکید صورتم روی اشک قطره اولین
 خوبی؟ تو خوبم،-

 :پرسید شک با و شد، ایجاد سکوت
 خوبه؟ حالت مطمئنی تو-

 توی یاشار هایگفتن الو الو صدای که ثانیه چند از بعد و کردم ضعیفی هقهق و کردم دور دهنم مقابل از رو گوشی
 :گفتم ایخفه صدای با زور به پیچید، گوشی

 .خوبم آره-
 :رسید گوشم به عصبیش صدای

 !میگی دروغ داری نازنین -
 :گفتم سختی به و کشیدم پربغضی نفس

 .من خوبم نه-
 :گفت حوصلهبی و کشید نفسی

 .دنبالت میام ارمد بپوش لباس-
 :گفتم بشم اومدنش مانع اینکه بدون و کردم گریه خودم توی صدابی دوباره

 .باشه-
 .کرد ترتند رو هاماشک شدت پیچید، گوشی تو که بوقی بوق صدای و
 کردی؟ درست خودت برای وضعیه چه این-
 :گفتم آروم و کردم بهش نگاهی سوخت،می گریه شدت از که هاییچشم با
 وضعی؟ چه-

 .بود گرفته ضرب بلندششاسی ماشین فرمون رو که شد کشیده هاشانگشت سمت به نگاهم
 آره؟ کردی گریه کردن، پف و قرمز چشمات-

 :گفتم و شد کشیده بود شده ترتیره هاشچشم عسلی که جذابش ولی مردونه صورت سمت به نگاهم
 .کردم گریه آره،-

 :گفت مهربونی و عجز با و شد ترنمهربو امرنجیده صدای شنیدن با نگاهش
 !گیرهمی آتیش دلم رو، مرواریدا این نریز-
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 :گفت. بردم ذت*لـ کالمش لحن از گریه همراه و کردم گریه سوز با و بستم رو هامچشم
 .کن نگاه رو من نازنین،-
 .کردم نگاهش مکث کمی با
 موقعیتم؟ این منتظر ساله چند دونیمی-

 .تپید تند دوباره قلبم و دمدی رو هاشچشم سوسوزدن
 وقتی و بشم نزدیکت نتونستم داشتم؛ غرور مَردم، کنم، احساس رو وجودت بوی عطرت، بوی نزدیک از که این-

 .بود گذشته کار از کار بشم نزدیکت هم خواستم
 .کردم احساس وجودم با رو بودنش درمونده و کردم نگاهش اشکیم هایچشم با
 نازنین؟-

 :گفتم حواسبی و پروند تنم از رو روح نش،صداکرد احساسی
 جانم؟-

 با و کرد باز رو هاشچشم. شدم سرخ خجالت از من و نشست صورتش روی عمیقی لبخند و بست رو هاشچشم
 :گفت بود شده بم که جذابش صدای

 خوامت؟می قدرچه دونیمی-
 .شد مورمور تنم تموم و گرفت رو وجودم تموم ضعف

 واستمت؟خ قدرچه دونیمی-
 .برم حال از دیگه لحظه چند تا ممکنه کردممی فکر و بود شده حسبی وجودم تموم

 !بکنی هم رو فکرش تونینمی حتی که خوامتمی قدراون-
 :داد ادامه که کردممی احساس رو خودم روی نگاهش گرمای

 !ندارم رو ازت دوری طاقت دیگه هستی، باهام که بگو مونی،می باهام که بگو-
 :گفتم و کردم آمیزیخجالت یخنده و زدم لبخندی! زدمی حرف دلش ته از و احساس با قدرچه
 ! آخرش تا باهات، هستم آره-
 وقتی. رسوند ساغر یخونه به رو من و گرفت شام قول ازم و موندیم هم با هم ساعتی چند کرد، نگاهم شوق با

 .کرد باز رو در اومد، سمتم به و شد هپیاد ماشین از سریع شدم،می پیاده ماشین از داشتم
 در پشت به رو امتکیه و بستم رو در. شدم خونه وارد سریع بهش کردننگاه بدون و خداحافظی با هامگونه حرارت با

 شد، گرفته بازوم از که نیشگونی با. چشیدم رو داشتندوست این طعم تنم تموم با و بستم رو هامچشم. دادم
 .کردم روبرو به نگاهی و کردم باز ترس با رو هامچشم
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 !االنت کیف از نه صبحت زر زر اون از نه-
 :گفتم و زدم ایشکنایه لحن به لبخندی

 .دارم ازت سواال خیلی و حرفا خیلی بزنم، حرف باهات باید ساغر-
 گلوم کشوندم، حیاط توی تاب سمت به و گرفتم رو دستش. کرد بهم نگاهی و فراگرفت رو هاشچشم سردرگمی

 :پرسیدم تردید با و کردم صاف رو
 ساغر؟-
 :داد رو جوابم مهربونی با
 جانم؟-
 کردید؟ پیدا کجا رو من-

 :گفت روبرو به خیره و کشید نفسی
 .بیمارستان توی-
 :پرسیدم شک با
 بیمارستانی؟ چه-

 :گفت و کرد فوت نفسشو
 .روانی-

 :گفتم بودم گرفته که سردردی با و بستم رو هامچشم
 رسوند؟ بهت رو پیام اون که بود کی پسر اون خودکشی؟ خواستممی گفتی چرا جا؟اون چرا-
 تو خواممنمی بدونم، خواممنمی و آوردیدر جااون از سر چرا دونستمنمی شدی، غیب یهویی تو! نازنین دونمنمی -

 منتظرت سال دو خاطرت به و داره دوست. کنه اعتراف نتونست غرورش خاطربه که گفته بهت حتما یاشار. بدونی
 که نباش این نگران. ببری کیف ازش و باشه جدیدت زندگی فکر به باید ذهنت تمام االن تو. بیای هوش به تا موند
 فرصت یاشار و خودت به. موند راحت تا گذشت چیزا بعضی از باید گاهی. بود شده چی و بود افتاده اتفاقی چه

 .نازنین بده عاشقی
 :گفتم درگوشش و کردم بغلش. زدم بافکربودنش همه این به لبخندی و کردم شنگاه حرف بدون

 .ساغر خوبی خیلی-
 :گفت مهربون خیلی و فشرد رو من بغلش توی

 .نازنین خوبی خیلی هم تو -
 :گفتم و کردم نگاهش مستقیم و شدم جدا بغلش از
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 مادرم؟ پیش بریمی رو من-
 .کرد بغلم بارهدو و کرد بسته و باز حرفبی رو هاشچشم

 بودند رفته فرو ابدی خواب به یکدیگر کنار که مادرم و پدر مزار سر هم با کردم، ساغر از که ایخواسته از بعد
 بعد. داشتم بهشون نزدیکی خیلی حس ولی نداشتم؛ یاد به ازشون چیزی درسته. کردم درددل باهاشون کلی. رفتیم

 که کردند خواهش هم من از و بودند دعوت مهمونی امروز. رگشتیمب خونه به ساغر همراه درددل، ساعت چند از
 .نشدم همراه باهاشون یاشار با شبم قرار خاطربه من ولی برم؛ همراهشون

 جام از هازدهبرق مثل ماشینش بوق صدای شنیدن با. بودم یاشار منتظر دلهره با و بودم نشسته تاب روی حیاط توی
 بلند هم یاشار سر در بازکردن با. کردم عبور زدهیخ حیاط روی از سختی به سانتیده پاشنه هایکفش اون با پریدم،

 .بشم ماشین سوار تا کرد کمک و اومده نزدیک شد، من به خیره تحسین با و شد
 چوبی صندلی. داشت ایعاشقانه و دلنشین خیلی فضای. رفتیم باال طبقه به هم با و ایستاد شیکی شاپکافی مقابل
 بود، هامزانو روی تا اشاندازه که رنگمزرشکی کوتاه پالتوی آوردن در از بعد من و کشید عقب برام رو رنگایقهوه
 .کردم آویزون صندلی پشت به رو پالتو و نشستم صندلی روی

  بدم؟ سفارش برات خوریمی چی-
 :گفتم و زدم مهربونش لحن به لبخندی

 .خوریمی خودت هرچی کنه،نمی فرقی-
 چی که کردم هاشلباس به نگاهی و کردم استفاده فرصت از هم من. داد رو هاشسفار گارسون به و زد ندیلبخ

 .بود زیبا خیلی رنگشیشمی بافت پلیور بود؛ پوشیده
 خوبی؟ خبر؟ چه دیگه خب،-
 :گفتم و زدم لبخندی خجالت با
 .خوبه چی همه. ممنون آره،-
 :وگفت گرفت نشونه رو هامچشم گیراش نگاه با
 !بره پیش سرعت اون به چیزهمه کردمنمی فکر-

 :گفتم آهسته و کردم بسته و باز دور یک رو هامچشم
 .طورهمین منم-

 نصفش وسط از چاقو با و کشیدم خودم سمت به رو کیک بشقاب آورد، رو هاسفارش گارسون. نگفتیم ایدیگه چیز
 که رو چیزی. برداشتمش و کردم دراز و دستم. شد جمع هم توی هاماخم بینش، از چیزسفیدی افتادن با. کردم

 :گفتم و انداختم یاشار به نگاهی و آوردم باال بُهت با رو سرم! درخشان سفید یحلقه یه کردم،نمی باور دیدممی
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 !افتاده دستش از اشتباهی کردهمی درست رو کیک داشته کی هر آومد، در چی کیک توی از ببین-
 :گفت و شد مانع یاشار که کنم صدا رو گارسون خواستم و کردم ایخنده

 .نیست اونا مال حلقه این نازنین-
 :گفتم و کردم نگاهش گنگ

 کیه؟ مال پس-
 با بعد و دادم دستش به رو زیبا یحلقه کرد، دراز حلقه سمت به رو دستش. کرد نگاهم جذاب و مهربون دوباره
 :گفت احساس نهایت

 کنی؟یم ازدواج من با نازنین-
 و شد اشک از پر هامچشم! بود یاشار کار حلقه این پس کردم،نمی باور گذاشتم؛ دهنم روی بهت با رو دستم

 :گفت کالفه. بگم چیزی نتونستم
 .بگو چیزی یه نازنین-

 یاشار لبخندم دیدن با. زدم لبخند و کردم نگاهش فقط بگم، چیزی نتونستم و چکید هامچشم از اشک قطره اولین
 :گفت خوشحال مه
 !رضاست عالمت سکوت پس-
 لبخندی کرد، اشاره چپم دست به چشم با و داد پس بهم رو انگشتر. دادم تکون رو سرم و خندیدم بلند صدای با

 :گفت مهربونی لحن با. کردم فرو دستم توی رو حلقه و زدم
 .کنممی تالش خوشبختیت برای دارم عمر تا نمیشی، پشیمون پاش مطمئن-

 .کردم نگاهش فقط و زدم دیلبخن
*** 

 و چپم سمت برگشتم. کردمی نگاهمون منتظر که انداختم سرمون پشت جمعیت به نگاهی و ساغر به نگاهی
 :گفت گوشم در که انداختم یاشار به نگاهی

 .خانمم باش زود-
 :گفتیم مه با هردو و زدم چشمکی و برگشتم بود، شده ناز خیلی عروس لباس اون توی که ساغر سمت به
 !سه دو، یک،-
 یاشار سمت به. گرفت فرا رو جاهمه دست و جیغ و انداختیم سرمون پشت مجرد دخترای سمت به رو هاگل و

 و من عروسی روز امروز. زد پیشونیم روی ایـوسه بـ و انداخت بهم نگاهی هم اون. فشردم رو دستش و برگشتم
 .بود ما زندگی روز بهترین امروز و بشیم روسع روز یک تو که گرفتیم تصمیم هردو بود؛ ساغر
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 «دی» و »
 سـال حـرفی دو تنــها
 است ماه جین دو میان
 «تــو» مثل

 بیت ترین حــرفی دو کـــه
 «غزلی هــزار میان

 «پایان»
1396/10/6 
*** 

 که بهتره بود، گنگ چیزها بعضی اگر. دارم فراوان تشکر بودند من همراه رمان این توی که کسانی یهمه از
 نفع به این هم اوقات گاهی و رسیمنمی جوابشون به همیشه که هستند هاچیز بعضی زندگی توی. بمونه طورهمون

 .میشه ما
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